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  9תקן דיווח כספי בילאומי 

  מכשירים פיסיים
  

  מפורט בסעיפים  IFRS 9)( מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי 
ג. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. הוראות -ובספחים א 7.3.2-1.1

, מייצגות את העקרוות העיקריים של באותיות מודגשות התקן, המובאות
הגדרות של מוחים מובאות במילון המוחים לתקי דיווח כספי  התקן.

בהקשר למטרתו  9בילאומיים. יש לקרוא את תקן דיווח כספי בילאומי 
להקדמה לתקי דיווח כספי בילאומיים ולמסגרת ולבסיס למסקות שלו, 

מדייות חשבואית, שיויים  8. תקן חשבואות בילאומי המושגית לדיווח כספי
מספק בסיס לבחירה ויישום של מדייות  ,ומדים חשבואיים וטעויותבא

   .חשבואית בהעדר החיות מפורשות
  

  תקןהת מטר 1פרק 

כסים מטרת תקן זה היא לקבוע עקרוות לדיווח כספי על  1.1
אשר יציגו למשתמשים  התחייבויות פיסיות ועל פיסיים

ערכת הסכומים, בדוחות כספיים מידע רלווטי ושימושי לצורך ה
 הודאות של תזרימי מזומים עתידיים של ישות.-העיתוי ואי

 
 תחולה 2פרק 

תקן זה ייושם על ידי כל הישויות לכל הסוגים של מכשירים  2.1
  פיסיים, למעט:

  

זכויות בחברות בות, בחברות כלולות ובעסקאות אותן   )א(
דיווח כספי  בהתאם לתקןמשותפות, אשר מטופלות 

, תקן חשבואות ות כספיים מאוחדיםדוח 10בילאומי 
או תקן חשבואות  דוחות כספיים פרדים 27בילאומי 

ובעסקאות  השקעות בחברות כלולות 28בילאומי 
. אולם, במקרים מסוימים, תקן דיווח כספי משותפות

או תקן  27, תקן חשבואות בילאומי 10בילאומי 
לה  דורשים מישות או מתירים 28חשבואות בילאומי 

ת בחברה בת, בחברה כלולה או בעסקה יולטפל בזכו
חלק מהדרישות של לדרישות או כל הבהתאם למשותפת 

ת יוזה. ישויות יישמו תקן זה גם לגזרים על זכו תקן
בחברה בת, בחברה כלולה או בעסקה משותפת, אלא אם 
הגזר מקיים את ההגדרה של מכשיר הוי של הישות 

 .הצגה מכשירים פיסיים: 32בתקן חשבואות בילאומי 
 

זכויות ומחויבויות הובעות מחכירות, שעליהן חל תקן   )ב(
 . אולם:חכירות 17חשבואות בילאומי 
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)i( הוראות לגבי ירידת ערך ההוראות לגבי גריעה וה
בתקן זה חלות על חייבים בגין חכירה שהוכרו על ידי 

 מחכיר; 
 

)ii( ים בגין הוראות לגבי גריעה בתקן זה חלות על זכאה
 חכירה מימוית שהוכרו על ידי חוכר; וכן

  

)iii( גזרים משובצים בתקן זה חלות על ה הוראות לגבי
 גזרים המשובצים בחכירות.

  

זכויות ומחויבויות של מעסיקים הובעות מתוכיות הטבת   )ג(
הטבות  19עובד, שעליהן חל תקן חשבואות בילאומי 

 .עובד
 

ישות, אשר מכשירים פיסיים, שהופקו על ידי ה  )ד(
מקיימים את ההגדרה של מכשיר הוי בתקן חשבואות 

(כולל אופציות וכתבי אופציה) או שדרש  32בילאומי 
ב או 16 -א ו16לסווגם כמכשיר הוי בהתאם לסעיפים 

. אולם, 32ד לתקן חשבואות בילאומי 16 -ג ו16סעיפים 
תקן זה, לגביהם המחזיק במכשירים הויים כאלה יישם 

 לעיל.  )א(ההחרגה בסעיף אלה מקיימים את תאי ם אלא א
  

חוזה ביטוח, כהגדרתו  )iמ ( זכויות ומחויבויות הובעות  )ה(
, למעט זכויות חוזי ביטוח 4בתקן דיווח כספי בילאומי 

ומחויבויות של המפיק הובעות מחוזה ביטוח שמקיים 
חוזה המצא  )iiאת ההגדרה של חוזה ערבות פיסית, או (

, משום שהוא כולל 4של תקן דיווח כספי בילאומי  בתחולה
. אולם, תקן זה חל על מאפיין השתתפות לפי שיקול דעת

גזר המשובץ בחוזה המצא בתחולה של תקן דיווח כספי 
, אם הגזר איו מהווה בעצמו חוזה המצא 4בילאומי 

. יתר על כן, אם 4בתחולה של תקן דיווח כספי בילאומי 
כי  קודם לכןרבות פיסית הצהיר במפורש מפיק חוזי ע

הוא רואה בחוזים אלה חוזי ביטוח והשתמש בטיפול 
חשבואי הרלווטי לחוזי ביטוח, המפיק יכול לבחור 

לגבי חוזי  4ליישם תקן זה או תקן דיווח כספי בילאומי 
המפיק  ).2.6ב- 2.5ערבות פיסית כאלה (ראה סעיפים ב

חוזה בפרד, אבל הבחירה לגבי רשאי לבצע בחירה זו לכל 
  . שיויכל חוזה איה יתת ל

 
חוזה אקדמה כלשהו בין רוכש לבין בעל מיות מוכר   )ו(

 לרכישה או למכירה של רכש שתוצאתה צירוף עסקים
 צירופי עסקים 3בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי  היוש
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לא  אקדמההחוזה  תקופה שלבמועד רכישה עתידי. ה
ת זמן סבירה, הדרושה באופן רגיל, להשיג על תקופ תעלה

 את האישורים הדרושים ולהשלים את העסקה. 
  

מחויבויות למתן הלוואות, למעט מחויבויות למתן הלוואות   )ז(
מחויבויות למתן של . אולם, מפיק 2.3המתוארות בסעיף 

הלוואות יישם את הוראות ירידת הערך בתקן זה לגבי 
בתחולת תקן  רט לכך איןאשר פמחויבויות למתן הלוואות, 

בוסף, הוראות לגבי גריעה בתקן זה חלות על כל  זה.
 המחויבויות למתן הלוואות.

  

מכשירים פיסיים, חוזים ומחויבויות בעסקאות תשלום   )ח(
תשלום  2שתקן דיווח כספי בילאומי  מבוסס מיות
  חל עליהם, פרט לחוזים שבתחולת סעיפיםמבוסס מיות 

 שתקן זה חל עליהם.לתקן זה,  2.7-2.4
  

זכויות לתשלומים שועדו לשפות את הישות בגין יציאה   )ט(
על מת לסלק התחייבות שהיא  לעמוד בה תשהיא דרש

 , או שהוכרה בתקופה קודמת כהפרשה,מכירה כהפרשה
הפרשות,  37בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

 .התחייבויות תלויות וכסים תלויים
  

 15לת תקן דיווח כספי בילאומי זכויות ומחויבויות שבתחו  )י(
שהן מכשירים פיסיים,  הכסות מחוזים עם לקוחות

קובע כי הם  15למעט אלה שתקן דיווח כספי בילאומי 
 יטופלו בהתאם לתקן זה.

 
הוראות ירידת ערך בתקן זה ייושמו לאותן זכויות שתקן דיווח  2.2

י קובע כי הם יטופלו בהתאם לתקן זה לצרכ 15כספי בילאומי 
 ירידת ערך.מהכרה ברווחים או הפסדים 

 
 המחויבויות למתן הלוואות הבאות הן בתחולת התקן: 2.3

 
מחויבויות למתן הלוואות אשר הישות מייעדת   )א(

שווי הוגן דרך רווח או הפסד (ראה לכהתחייבויות פיסיות 
) past practiceעבר ( יסיון). ישות, שיש לה 4.2.2סעיף 

ממחויבויותיה למתן  של מכירת הכסים, הובעים
הלוואות, בסמוך לאחר יצירת ההלוואות, תיישם תקן זה 

 לכל המחויבויות שלה למתן הלוואות שבאותה קבוצה.
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מחויבויות למתן הלוואות שיתן לסלק טו במזומן או   )ב(
באמצעות מסירה או הפקה של מכשיר פיסי אחר. 
מחויבויות למתן הלוואות אלה הן גזרים. לא יראו 

חויבות למתן הלוואה כמסולקת טו רק משום במ
משכתא  תשההלוואה פרעת בתשלומים (לדוגמה, הלווא

 שפרעת בתשלומים במקביל להתקדמות הבייה).  הלביי
  

מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית המוך משיעור   )ג(
 (ד)).סעיף  4.2.1ריבית השוק (ראה סעיף 

 
למכור פריט לא פיסי, תקן זה ייושם לגבי חוזים לרכוש או  2.4

שיתים לסילוק טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר, 
או על ידי החלפת מכשירים פיסיים, כאילו היו חוזים אלה 
מכשירים פיסיים, למעט חוזים אשר ההתקשרות בהם הייתה 
לשם קבלה או מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות 

ש החזויים של הישות והם הרכישה, המכירה או השימו
אולם, תקן זה ייושם  ממשיכים להיות מוחזקים למטרות אלה.

חוזים אשר ישות ייעדה כמדדים בשווי הוגן דרך רווח אותם ל
 .2.5או הפסד בהתאם לסעיף 

 
חוזה לרכוש או למכור פריט לא פיסי, שיתן לסילוק טו  2.5

החלפת במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר, או על ידי 
יתן מכשירים פיסיים, כאילו היה החוזה מכשיר פיסי, 

כמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, ללא יכולת לשות לייעוד 
אם ההתקשרות בחוזה הייתה לשם קבלה או אפילו ייעוד זה, 

מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות הרכישה, 
זה יתן לביצוע המכירה או השימוש החזויים של הישות. ייעוד 

רק בעת ההתקשרות בחוזה ורק אם הייעוד מבטל או מקטין 
משמעותית חוסר עקביות בהכרה (לעיתים מצב זה מכוה 'חוסר 

אי הכרה בחוזה בשל הקבלה חשבואית') שהיה וצר אילולא כן 
 ).2.4זה מאחר שהוא מוצא מתחולתו של תקן זה (ראה סעיף 

 
לרכוש או למכור פריט לא פיסי ישן אפשרויות שוות בהן חוזה  2.6

יכול להיות מסולק טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר 
 או על ידי החלפת מכשירים פיסיים. אפשרויות אלה כוללות:

  

כאשר תאי החוזה מתירים לכל אחד מהצדדים לסלק אותו   )א(
טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר או על ידי 

 סיים;החלפת מכשירים פי
 

כאשר היכולת לסלק טו במזומן או באמצעות מכשיר   )ב(
פיסי אחר, או על ידי החלפת מכשירים פיסיים, איה 
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 לש והגבאה לידי ביטוי מפורש בתאי החוזה, אך לישות 
סילוק חוזים דומים טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי 
אחר, או על ידי החלפת מכשירים פיסיים (על ידי 

תקשרות בחוזים מקזזים עם הצד שכגד או על ידי מכירת ה
 החוזה לפי מימושו או פקיעתו);

 

של קבלת כס הבסיס  והגכאשר לגבי חוזים דומים, לישות   )ג(
ומכירתו זמן קצר לאחר קבלתו, במטרה להפיק רווח 

 dealer'sמתודות מחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחר (
marginבטווח הקצר; וכן ( 

 

הפריט הלא פיסי שוא החוזה יתן בקל להמרה  כאשר  )ד(
 למזומן.

  
קשרחוזה אשר סעיף קטן (ב) או סעיף קטן (ג) חלים עליו, אי ו 

לצורך קבלה או מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות 
הרכישה, המכירה או השימוש החזויים של הישות, ולפיכך הוא 

חל עליהם,  2.4בתחולת תקן זה. חוזים אחרים, אשר סעיף 
בחים כדי לקבוע האם קשרו וממשיכים להיות מוחזקים 
לצורך קבלה או מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות 
הרכישה, המכירה או השימוש החזויים של הישות ובהתאם לכך 

  אם הם בתחולת תקן זה.
  

אופציה שכתבה לרכוש או למכור פריט לא פיסי, אשר יתת  2.7
במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר, או על ידי  לסילוק טו

 2.6(א) או סעיף  2.6החלפת מכשירים פיסיים, בהתאם לסעיף 
(ד) היא בתחולת תקן זה. ההתקשרות בחוזה כאמור איה סעיף 

יכולה להיות לצורך קבלה או מסירה של פריט לא פיסי בהתאם 
 הישות. לדרישות הרכישה, המכירה או השימוש החזויים של

  

  הכרה וגריעה 3פרק 
 

 הכרה לראשוה  3.1

ישות תכיר בכס פיסי או בהתחייבות פיסית בדוח על המצב  3.1.1
הכספי שלה כאשר, ורק כאשר, הישות הופכת צד להוראות 

). כאשר 3.1.2ב-ו 3.1.1חוזיות של המכשיר (ראה סעיפים בה
ם ישות מכירה לראשוה בכס פיסי, עליה לסווג אותו בהתא

  ולמדוד אותו בהתאם לסעיפים 4.1.5-4.1.1 לסעיפים
. כאשר ישות מכירה לראשוה בהתחייבות פיסית, 5.1.3-5.1.1

ולמדוד אותה  4.2.2-ו 4.2.1עליה לסווג אותה בהתאם לסעיפים 
 .5.1.1בהתאם לסעיף 
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רכישה או מכירה בדרך רגילה של כסים 
  פיסיים

 או וכרתם פיסיים של כסי רכישה או מכירה בדרך רגילה 3.1.2
גרע, לפי העיין, תוך שימוש בחשבואות מועד קשירת ת

העסקה או בחשבואות מועד סליקת העסקה (ראה סעיפים 
 ).3.1.6ב- 3.1.3ב
  

 גריעה של כסים פיסיים 3.2
, 3.1.1וסעיפים ב 3.2.9-3.2.2בדוחות כספיים מאוחדים, סעיפים   3.2.1

ברמת המאוחד. דהייו, ישות  מיושמים 3.2.17ב- 3.2.1ב- ו 3.1.2ב
מאחדת תחילה את כל חברות הבות שלה בהתאם לתקן דיווח 

ולאחר מכן מיישמת דוחות כספיים מאוחדים  10כספי בילאומי 
  סעיפים אלה לקבוצה הובעת מהאיחוד.

  
היא ראויה, בהתאם  גריעהלפי ביצוע הערכה, אם ובאיזו מידה,   3.2.2

קובעת אם סעיפים אלה ייושמו  , ישות3.2.9-3.2.3לסעיפים 
לחלק מכס פיסי (או חלק מקבוצה של כסים פיסיים 
דומים) או לכס פיסי בשלמותו (או לקבוצה של כסים 

  פיסיים דומים בשלמותה), כלהלן.

 
מיושמים לחלק מכס פיסי (או חלק  3.2.9-3.2.3סעיפים   )א(

החלק  מקבוצה של כסים פיסיים דומים) אם, ורק אם,
שלגביו שקלת גריעה, מקיים את אחד משלושת התאים 

 הבאים.
 

)i(  ים שזוהו ספציפית מרק  מורכבהחלקתזרימי מזומ
הובעים מכס פיסי (או מקבוצה של כסים 
פיסיים דומים). לדוגמה, כאשר ישות מתקשרת 
ברצועת שיעור ריבית, לפיה הצד שכגד משיג את 

בגין הריבית, אך לא הזכות לתזרימי המזומים 
  לתזרימי המזומים בגין הקרן ממכשיר חוב, סעיפים 

מיושמים לתזרימי המזומים בגין  3.2.9-3.2.3
 הריבית.

 

)ii(  מהווה את מלוא השיעור היחסיהחלק )fully 
proportionate [pro rata] share מכל תזרימי (

קבוצה של מהמזומים הובעים מכס פיסי (או 
יים דומים). לדוגמה, כאשר ישות כסים פיס

מתקשרת בהסדר, לפיו הצד שכגד משיג את הזכויות 
אחוז מכל תזרימי המזומים ממכשיר חוב,  90 - ל
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אחוז מתזרימי  90 - מיושמים ל 3.2.9-3.2.3סעיפים 
מזומים אלה. אם קיים יותר מצד שכגד אחד, אין 
דרישה שלכל צד שכגד יהיה חלק יחסי בתזרימי 

יוותר מלוא ים, בתאי שלישות המעבירה המזומ
 מכל תזרימי המזומים. השיעור היחסי

 

)iii(  יחסי מכל תזרימי ה מהווה את מלוא השיעורהחלק
מזומים שזוהו ספציפית הובעים מכס פיסי (או 

קבוצה של כסים פיסיים דומים). לדוגמה, כאשר מ
ישות מתקשרת בהסדר, לפיו הצד שכגד משיג את 

אחוז מתזרימי המזומים בגין ריבית  90 -ל הזכויות
 90 -מיושמים ל 3.2.9-3.2.3מכס פיסי, סעיפים 

אחוז מתזרימי מזומים בגין ריבית אלה. אם קיים 
יותר מצד שכגד אחד, אין דרישה שלכל צד שכגד 
יהיה חלק יחסי בתזרימי המזומים שזוהו ספציפית, 

יחסי ה עוריוותר מלוא השיבתאי שלישות המעבירה 
 מכל תזרימי המזומים שזוהו ספציפית.

  

מיושמים  3.2.9-3.2.3בכל המקרים האחרים, סעיפים   )ב(
לכס הפיסי בשלמותו (או לקבוצה של כסים פיסיים 

את  )iדומים בשלמותה). לדוגמה, כאשר ישות מעבירה (
האחוז הראשוים או האחרוים מגביית  90 -הזכויות ל

כס פיים מסיים), מסי (או המזומכסים פי קבוצה של
אחוז מתזרימי המזומים מקבוצה  90 -את הזכויות ל )iiאו (

של חייבים, אך ותת ערבות לפיצוי הרוכש בגין הפסדי 
אחוזים מסכום הקרן של החייבים,  8אשראי כלשהם עד 

מיושמים לכס הפיסי בשלמותו (או  3.2.9-3.2.3סעיפים 
 סיים דומים בשלמותה). קבוצה של כסים פיל

  
מתייחס לחלק  3.2.12-3.2.3המוח 'כס פיסי' בסעיפים 

מכס פיסי (או חלק מקבוצה של כסים פיסיים דומים), כפי 
שתואר בסעיף (א) לעיל או, לחלופין, לכס פיסי בשלמותו (או 

  לקבוצה של כסים פיסיים דומים בשלמותה).
  

3.2.3  כס פי סי כאשר ורק כאשר:ישות תגרע  
 

פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומים מהכס   )א(
 הפיסי, או

 
הישות מעבירה את הכס הפיסי, כמפורט בסעיפים   )ב(

, וההעברה כשירה לגריעה בהתאם לסעיף 3.2.5 - ו 3.2.4
3.2.6. 
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בהתייחס למכירות בדרך רגילה של כסים  3.1.2(ראה סעיף 
  פיסיים).

 
3.2.4  סי אם, ורק אם, היא:ישות מעבירהכס פי  

  

מעבירה את הזכויות החוזיות לקבל את תזרימי המזומים   )א(
 מהכס הפיסי, או

 
את הזכויות החוזיות לקבל את תזרימי  מותירה בידיה  )ב(

המזומים מהכס הפיסי, אך וטלת על עצמה מחויבות 
חוזית לשלם תזרימי מזומים אלה, לגוף אחד או יותר, 

 .3.2.5ת התאים של סעיף בהסדר שמקיים א
 

את הזכויות החוזיות לקבל את  מותירה בידיהכאשר ישות  3.2.5
תזרימי המזומים מכס פיסי ('הכס המקורי'), אך וטלת על 
עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומים אלה לישות אחת 
או יותר ('המקבלים הסופיים'), הישות מטפלת בעסקה 

ורק אם, כל שלושת התאים  כהעברה של כס פיסי, אם
 הבאים מתקיימים.

  

לישות אין מחויבות לשלם סכומים למקבלים הסופיים,   )א(
אלא אם כן הישות גובה סכומים מקבילים מהכס 
המקורי. מתן מקדמות לזמן קצר, על ידי הישות, עם זכות 
להשבה מלאה של הסכום שיתן כהלוואה בתוספת ריבית 

  ה פוגעת בתאי זה.צבורה על פי שיעורי השוק, אי
 

אסר על הישות, בהתאם לתאי חוזה ההעברה, למכור או   )ב(
לשעבד את הכס המקורי, מלבד כבטוחה למקבלים 

 הסופיים עבור המחויבות לשלם להם תזרימי מזומים.
  
כלשהם לישות קיימת מחויבות להעביר תזרימי מזומים   )ג(

שהיא גובה בשם המקבלים הסופיים ללא עיכוב מהותי. 
וסף, הישות איה רשאית להשקיע מחדש תזרימי ב

מזומים כאלה, פרט להשקעות במזומים ושווי מזומים 
דוח על תזרימי  7(כהגדרתם בתקן חשבואות בילאומי 

) במהלך תקופת הסילוק הקצרה שבין מועד מזומים
הגבייה לבין מועד ההעברה הדרש למקבלים הסופיים, 

אלה מועברת למקבלים והריבית הצברת על השקעות כ
 הסופיים.
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), עליה 3.2.4כאשר ישות מעבירה כס פיסי (ראה סעיף  3.2.6
להעריך את המידה בה ותרו בידיה הסיכוים וההטבות 

 הובעים מהבעלות על הכס הפיסי. במקרה זה:
  

אם הישות מעבירה באופן מהותי את כל הסיכוים   )א(
הישות וההטבות הובעים מהבעלות על הכס הפיסי, 

תגרע את הכס הפיסי ותכיר בפרד, ככסים או 
 שותרוכהתחייבויות, זכויות ומחויבויות כלשהן שוצרו או 

  בידיה בהעברה. 

 
אם בידי הישות ותרו באופן מהותי כל הסיכוים וההטבות   )ב(

הובעים מהבעלות על הכס הפיסי, הישות תמשיך 
 להכיר בכס הפיסי.

 
באופן מהותי את כל הסיכוים  אם הישות לא מעבירה  )ג(

וההטבות הובעים מהבעלות על הכס הפיסי, אך כל 
הסיכוים וההטבות גם לא ותרו בידיה, הישות תקבע אם 

 בידיה שליטה על הכס הפיסי. במקרה זה: ותרה
 

)i( סיכס הפיותרה בידי  אם השליטה על ה לא
פרד, כיר בלהע את הכס הפיסי ווגרעליה ל, הישות

ככסים או כהתחייבויות, זכויות ומחויבויות כלשהן 
וצרו או שבידיה בהעברה. ותרוש  

 
)ii( סיכס הפיותרה בידי הישות אם השליטה על ה ,

משיך להכיר בכס הפיסי, בהתאם למידת עליה לה
מעורבותה המשכת בכס הפיסי (ראה סעיף 

3.2.16 .( 
  

) מוערכת 3.2.6סעיף ההעברה של סיכוים והטבות (ראה  3.2.7
באמצעות השוואת החשיפה של הישות, לפי ואחרי ההעברה, 
הובעת מההשתות של הסכומים והעיתוי של תזרימי המזומים 
טו מהכס המועבר. בידי ישות ותרו באופן מהותי כל הסיכוים 
וההטבות הובעים מהבעלות על הכס הפיסי אם החשיפה שלה 

של תזרימי המזומים העתידיים טו להשתות בערך הוכחי 
מהכס הפיסי איה משתה באופן משמעותי כתוצאה 
מההעברה (לדוגמה, מאחר שהישות מכרה כס פיסי כפוף 

חזרה במחיר קבוע או במחיר המכירה את הכס בש ורכללהסכם 
בתוספת תשואה של מלווה). ישות העבירה באופן מהותי את כל 

עים מהבעלות על כס פיסי אם הסיכוים וההטבות הוב
חשיפתה להשתות זו איה משמעותית עוד ביחס להשתות 
הכוללת בערך הוכחי של תזרימי המזומים העתידיים טו 
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המיוחסים לכס הפיסי (לדוגמה, מאחר שהישות מכרה כס 
 שווי הוגןפיסי כפוף רק לאופציה לרכוש את הכס בחזרה ב

יחסי מכל ה את מלוא השיעורהעבירה  אובחזרה במועד הרכישה 
תזרימי המזומים מכס פיסי גדול יותר בהסדר, כגון 

), אשר מקיים loan sub-participationהשתתפות משה בהלוואה (
 ).3.2.5את התאים בסעיף 

 
לעיתים קרובות, יהיה זה ברור אם ישות העבירה באופן מהותי  3.2.8

או  ,ות על כס פיסימהבעל את כל הסיכוים וההטבות הובעים
ולא יהיה צורך לבצע חישובים  ,שבאופן מהותי הם ותרו בידיה

כלשהם. במקרים אחרים, יהיה צורך לחשב ולהשוות את 
החשיפה של הישות להשתות בערך הוכחי של תזרימי 
המזומים העתידיים טו לפי ואחרי ההעברה. החישוב 

ת שוק וכחי וההשוואה מבוצעים תוך שימוש בשיעור ריבי
מתאים כשיעור ההיוון. כל השתות שהיא אפשרית באופן סביר 

, כאשר יתן משקל רב מובאת בחשבוןבתזרימי המזומים טו 
 יותר לתוצאות שסביר יותר שיתרחשו.

  
(ראה סעיף  ותרה בידי הישות קביעה אם השליטה בכס המועבר 3.2.9

3.2.6 כס. סעיף (ג) תלויה ביכולת של המקבל למכור את ה
אם למקבל יכולת מעשית למכור בידי הישות  ההשליטה לא ותר

את הכס בשלמותו לצד שלישי לא קשור וביכולתו לממש יכולת 
 .זו באופן חד צדדי וללא צורך בהטלת הגבלות וספות על העברה

 בידי הישות. ההשליטה ותרבכל יתר המקרים, 
  

  העברות כשירות לגריעה 

3.2.10 כס פי כס אם ישות מעבירהסי בהעברה שכשירה לגריעת ה
הזכות לשרת את הכס הפיסי  ותרת בידיהבשלמותו, אך 

תמורת עמלה, הישות תכיר בכס שירות או התחייבות שירות 
בגין חוזה שירות זה. אם העמלה שתתקבל איה חזויה לפצות 
את הישות באופן הולם על ביצוע השירות, הישות תכיר 

חויבות לשירות בשוויה ההוגן. אם בהתחייבות שירות בגין המ
העמלה שתתקבל חזויה לפצות את הישות מעבר לפיצוי הולם על 
השירות, הישות תכיר בכס שירות בגין זכות השירות בסכום 
שייקבע על בסיס הקצאה של הערך בספרים של הכס הפיסי 

  .3.2.13הגדול יותר, בהתאם לסעיף 

 
ע בשלמותו, אך בעקבות אם, כתוצאה מהעברה, כס פיסי גר 3.2.11

כס פיסי חדש או וטלת התחייבות  משיגהההעברה הישות 
פיסית חדשה, או התחייבות שירות, הישות תכיר בכס 
הפיסי החדש, בהתחייבות הפיסית החדשה או בהתחייבות 

  הוגן.ה ןשוויעל פי השירות 
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  בגריעה של כס פיסי בשלמותו, ההפרש שבין: 3.2.12
 

  שמדד במועד הגריעה) לביןהערך בספרים (  )א(
 

ביכוי כל  ושגהתמורה שהתקבלה (כולל כל כס חדש שה   )ב(
 התחייבות חדשה שיטלה) 

  
  יוכר ברווח או הפסד.

 
אם הכס המועבר הוא חלק מכס פיסי גדול יותר (לדוגמה,  3.2.13

כאשר הישות מעבירה תזרימי מזומים בגין ריבית אשר מהווים 
סעיף (א)) והחלק המועבר  3.2.2חלק ממכשיר חוב (ראה סעיף 

כשיר לגריעה בשלמותו, הערך בספרים הקודם של הכס 
הפיסי הגדול יותר יוקצה בין החלק, שממשיך להיות מוכר, 
לבין החלק שגרע, בהתבסס על השווי ההוגן היחסי של חלקים 

 שותר בידי הישותאלה במועד ההעברה. למטרה זו, כס שירות 
  היות מוכר. ההפרש בין:יטופל כחלק שממשיך ל

 
הערך בספרים (שמדד במועד הגריעה) שהוקצה לחלק   )א(

  שגרע לבין

 
התמורה שהתקבלה עבור החלק שגרע (כולל כל כס חדש   )ב(

 ביכוי כל התחייבות חדשה שיטלה) ושגשה
  

  יוכר ברווח או הפסד.
  

כאשר ישות מקצה את הערך בספרים הקודם של כס פיסי גדול  3.2.14
שממשיך להיות מוכר והחלק שגרע, השווי ההוגן  יותר בין החלק

של החלק שממשיך להיות מוכר צריך להימדד. כאשר לישות יש 
של מכירת חלקים דומים לחלק שממשיך להיות  מהעבריסיון 

לחלקים אלה, מחירים אחרות מוכר או שקיימות עסקאות שוק 
עדכיים של עסקאות בפועל מספקים את האומדן הטוב ביותר 

השווי ההוגן שלו. כאשר אין מחירים מצוטטים או עסקאות של 
שוק עדכיות לתמוך בשווי ההוגן של החלק שממשיך להיות 
מוכר, האומדן הטוב ביותר של השווי ההוגן הוא ההפרש בין 
השווי ההוגן של הכס הפיסי הגדול יותר במלואו לבין התמורה 

 שהתקבלה מהמקבל עבור החלק שגרע.
  

 ן כשירות לגריעההעברות שאי
אם העברה לא גרמה לגריעה, כיוון שבידי הישות ותרו באופן  3.2.15

מהותי כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על הכס 
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המועבר, הישות תמשיך להכיר בכס המועבר בשלמותו ותכיר 
בהתחייבות פיסית בגין התמורה שהתקבלה. בתקופות 

כס המועבר ובכל עוקבות, הישות תכיר בכל הכסה בגין ה
 הוצאה שהתהוותה בגין ההתחייבות הפיסית.

  

 מעורבות משכת בכסים מועברים
באופן מהותי  , אך גם לא הותירה בידיה,אם ישות לא העבירה 3.2.16

את כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על הכס 
, הישות ותרה בידיה המועבר, והשליטה על הכס המועבר

מידת המעורבות ל בהתאםמועבר ממשיכה להכיר בכס ה
המשכת שלה. מידת המעורבות המשכת של הישות בכס 
המועבר היא מידת החשיפה של הישות המעבירה לשיויים 

 בערכו של הכס המועבר. לדוגמה:
 
כאשר המעורבות המשכת של הישות היא בדרך של ערבות   )א(

לכס המועבר, מידת המעורבות המשכת של הישות היא 
 מתוךהסכום המירבי  )ii( -סכום הכס ו  )iבין (המוך מ

 להחזירהתמורה שהתקבלה שהישות עשויה להידרש 
 ('סכום הערבות').

 
כאשר המעורבות המשכת של הישות היא בדרך של   )ב(

אופציה שכתבה או אופציה שרכשה (או של שתיהן) על 
הכס המועבר, מידת המעורבות המשכת של הישות היא 

בר שייתכן שהישות תרכוש בחזרה. סכום הכס המוע
אולם, במקרה של אופציית מכר שכתבה על כס, המדד 

ישות מוגבלת הבשווי הוגן, מידת המעורבות המשכת של 
למוך מבין השווי ההוגן של הכס המועבר לבין מחיר 

 ).3.2.13המימוש של האופציה (ראה סעיף ב
 
כאשר המעורבות המשכת של הישות היא בדרך של   )ג(

אופציה המסולקת במזומן או הוראה דומה על הכס 
המועבר, מידת המעורבות המשכת של הישות מדדת 
באותו אופן בו מדדת מידת המעורבות המשכת באופציות 

 שאין יתות לסילוק במזומן, כמפורט בסעיף (ב) לעיל. 
 

מידת המעורבות ל בהתאםכאשר ישות ממשיכה להכיר בכס  3.2.17
ישות גם מכירה בהתחייבות הקשורה אליו. המשכת שלה בו, ה

למרות הוראות המדידה האחרות בתקן זה, הכס המועבר 
וההתחייבות הקשורה מדדים על פי בסיס, המשקף את 

הישות. ההתחייבות ותרו בידי הזכויות והמחויבויות ש
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הקשורה מדדת בדרך כזו שהערך בספרים טו של הכס 
 המועבר וההתחייבות הקשורה הוא:

 
ותרו בידי של הזכויות והמחויבויות ש העלות המופחתת  )א(

  הישות, אם הכס המועבר מדד בעלות מופחתת, או
  

ותרו בידי שקול לשווי ההוגן של הזכויות והמחויבויות ש  )ב(
), stand-aloneהישות, כאשר הם מדדים על בסיס פרד (

 אם הכס המועבר מדד בשווי הוגן. 
 

כלשהי הובעת מהכס המועבר  הישות תמשיך להכיר בהכסה 3.2.18
מידת המעורבות המשכת שלה ותכיר בכל הוצאה ל בהתאם

 שהתהוותה בגין ההתחייבות הקשורה אליו.
 

בשווי ההוגן של שהוכרו למטרת המדידה העוקבת, שיויים  3.2.19
הכס המועבר וההתחייבות הקשורה אליו מטופלים באופן עקבי 

 ייהם.ואין לקזז ב 5.7.1אחד לשי בהתאם לסעיף 
  

אם המעורבות המשכת של ישות היא רק לגבי חלק מכס  3.2.20
אופציה לרכוש  ותרתהישות בידי פיסי (לדוגמה, כאשר 

זכות שייר  ותרתהישות בידי בחזרה חלק מהכס המועבר או ש
)residual interest ה מחזיקה באופן הישות ) וכתוצאה מכךאי

 שליטההלות ומהותי בכל הסיכוים וההטבות הובעים מהבע
), הישות מקצה את הערך בספרים הקודם ותרת בידי הישות

של הכס הפיסי בין החלק שהישות ממשיכה להכיר עקב 
מעורבות משכת והחלק שהישות איה מכירה עוד, בהתבסס על 
השווי ההוגן היחסי של חלקים אלה במועד ההעברה. למטרה זו, 

 ן:. ההפרש בי3.2.14חלות הדרישות שבסעיף 
  

הערך בספרים (שמדד במועד הגריעה) שהוקצה לחלק   )א(
  שאיו מוכר עוד, לבין

 

 התמורה שהתקבלה עבור החלק שאיו מוכר עוד  )ב(
  

  יוכר ברווח או הפסד. 
  

אם הכס המועבר מדד בעלות מופחתת, החלופה בתקן זה לייעד  3.2.21
התחייבות פיסית כשווי הוגן דרך רווח או הפסד איה חלה על 

 הקשורה אליו.ההתחייבות 
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 כל ההעברות
אם כס מועבר ממשיך להיות מוכר, הכס וההתחייבות  3.2.22

הקשורה אליו לא יקוזזו. באופן דומה, ישות לא תקזז הכסה 
כלשהי הובעת מהכס המועבר מול הוצאה כלשהי שהתהוותה 

תקן חשבואות ל 42סעיף בגין ההתחייבות הקשורה (ראה 
 ). 32בילאומי 

 
שאים מזומים (כמו  )collateralק בטחוות (אם מעביר מספ 3.2.23

מכשירי חוב או מכשירים הויים) למקבל, הטיפול החשבואי 
שייושם לגבי הבטחוות על ידי המעביר והמקבל תלוי בשאלה 
אם למקבל יש זכות למכור או לשעבד מחדש את הבטחוות 
ובשאלה אם המעביר לא עמד במחויבויותיו. המעביר והמקבל 

 בטחוות כדלקמן:יטפלו ב
  
אם למקבל יש זכות, מכוח חוזה או והג, למכור או לשעבד   )א(

מחדש את הבטחוות, אז המעביר יסווג מחדש כס זה 
בדוח על המצב הכספי שלו (לדוגמה, ככס מושאל, 

חייב בגין הסכם ככמכשירים הויים משועבדים או 
 לרכישה חזרה) בפרד מכסים אחרים.

 
ות ששועבדו לו, עליו להכיר אם המקבל מוכר בטחו  )ב(

בתמורה מהמכירה ובהתחייבות, המדדת בשווי הוגן, בגין 
 מחויבותו להחזיר את הבטחוות.

 
אם המעביר לא עומד במחויבויותיו בהתאם לתאי החוזה,   )ג(

הבטחוות, עליו לגרוע את  שחרורואיו זכאי עוד ל
הבטחוות, ועל המקבל להכיר בבטחוות ככס שלו המדד 

שוה בשווי הוגן או, לגרוע את מחויבותו להחזיר את לרא
 הבטחוות, אם הוא כבר מכר אותם.

 
למעט האמור בסעיף (ג), המעביר ימשיך להציג בספרים   )ד(

את הבטחוות ככס שלו, והמקבל לא יכיר בבטחוות 
 ככס.

  

 גריעה של התחייבויות פיסיות 3.3
התחייבות פיסית) ישות תסיר התחייבות פיסית (או חלק מ  3.3.1

מהדוח על המצב הכספי שלה כאשר, ורק כאשר, היא מסולקת 
)extinguished(  -  ו, כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזהדהיי

  פרעת או מבוטלת או פוקעת.
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החלפה של מכשירי חוב, בעלי תאים שוים באופן מהותי, בין  3.3.2
סית לווה לבין מלווה קיימים תטופל כסילוק ההתחייבות הפי

תיקון המקורית והכרה בהתחייבות פיסית חדשה. בדומה, 
תאים של התחייבות פיסית קיימת או של של המשמעותי 

לקשיים כספיים של  תיקוןחלק ממה (בין אם יתן לייחס את ה
הלווה ובין אם לא) יטופל כסילוק ההתחייבות הפיסית 

  המקורית והכרה בהתחייבות פיסית חדשה.

 
ין הערך בספרים של התחייבות פיסית (או חלק ההפרש ב 3.3.3

מהתחייבות פיסית), שסולקה או שהועברה לצד אחר, לבין 
התמורה ששולמה, כולל כסים כלשהם שאים מזומים 

 שהועברו או התחייבויות כלשהן שיטלו, יוכר ברווח או הפסד.
  

אם ישות רוכשת בחזרה חלק מהתחייבות פיסית, על הישות  3.3.4
את הערך בספרים הקודם של ההתחייבות הפיסית בין  להקצות

החלק שממשיכים להכיר בו לבין החלק שגרע, בהתבסס על 
שוויים ההוגן היחסי של חלקים אלה במועד הרכישה חזרה. 
ההפרש בין (א) הערך בספרים שהוקצה לחלק שגרע לבין (ב) 

 יםהתמורה ששולמה, כולל כסים כלשהם שאים מזומ
או התחייבויות כלשהן שיטלו, בגין החלק שגרע, יוכר שהועברו 

 ברווח או הפסד.
  

  סיווג 4פרק 
  

 סיווג של כסים פיסיים 4.1
, ישות תסווג כסים 4.1.5למעט המקרים בהם חל סעיף   4.1.1

מדידה העוקבת שלהם בעלות מופחתת, בהתאם לפיסיים 
רווח או הפסד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר או בשווי הוגן דרך 

 על בסיס:
 

 המודל העסקי של הישות ליהול הכסים הפיסיים, וכן  )א(
 

 מאפייי תזרים המזומים החוזי של הכס הפיסי.  )ב(
  

כס פיסי יימדד בעלות מופחתת אם מתקיימים שי התאים   4.1.2
 הבאים:

 

מודל עסקי שמטרתו היא מסגרת הכס הפיסי מוחזק ב  )א(
על מת לגבות תזרימי מזומים  להחזיק כסים פיסיים

 ; וכןחוזיים
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התאים החוזיים של הכס הפיסי מספקים זכאות   )ב(
תשלומי קרן רק במועדים מוגדרים לתזרימי מזומים שהם 

 וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.
  

מספקים החיות כיצד ליישם תאים  4.1.26ב- 4.1.1סעיפים ב
  אלה.

  
ווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם מתקיימים ימדד בשיכס פיסי   4.1א.2

  שי התאים הבאים:
  

מודל עסקי שמטרתו היא מסגרת הכס הפיסי מוחזק ב  )א(
הן לגבות תזרימי מזומים חוזיים והן למכור כסים 

 פיסיים וכן
  

התאים החוזיים של הכס הפיסי מספקים זכאות   )ב(
קרן תשלומי רק במועדים מוגדרים לתזרימי מזומים שהם 

 וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.
  

מספקים החיות כיצד ליישם תאים  4.1.26ב- 4.1.1סעיפים ב
  אלה.

  
  סעיף (ב):  4.1א.2- סעיף (ב) ו 4.1.2 פיםלמטרת יישום סעי  4.1.3

  

הכרה מועד הקרן היא השווי ההוגן של הכס הפיסי ב  )א(
מספק החיות וספות לגבי  4.1ב.7לראשוה. סעיף ב

  מעות של קרן.המש
  

ריבית מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף, עבור   )ב(
אשראי המיוחס לסכום הקרן שטרם פרעה במהלך הסיכון 

תקופת זמן מסוימת ועבור סיכוים ועלויות בסיסיים 
 4.1א.7אחרים של הלוואה, כמו גם מרווח רווח. סעיפים ב

מספקים החיות וספות לגבי  4.1ה.9ב-4.1א.9ב-ו
עות של ריבית, כולל המשמעות של ערך הזמן של המשמ
 הכסף.

 
כס פיסי יימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אלא אם הוא   4.1.4

או בשווי הוגן דרך  4.1.2מדד בעלות מופחתת בהתאם לסעיף 
במועד ההכרה . אולם, 4.1א.2רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

, לשיוייתת לבצע בחירה, שאיה ישות יכולה לראשוה, 
שיויים עוקבים בשווי ההוגן של ברווח כולל אחר להציג 

, אשר אילולא כן היו מכשירים הוייםהשקעות מסוימות ב
  (ראה סעיפים  מדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

5.7.6-5.7.5 .( 
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שווי הוגן דרך רווח לאפשרות לייעד כס פיסי 
 או הפסד

ישות במועד ההכרה לראשוה , 4.1.4-4.1.1למרות סעיפים   4.1.5
 כמדדיכולה לייעד (ללא אפשרות לשות ייעוד זה) כס פיסי 

מבטל או מקטין בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם ייעוד שכזה 
משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה (המכוה לעתים 
"חוסר הקבלה חשבואית") שהיו וצרים אילולא כן ממדידת 

התחייבויות או מהכרה ברווחים ובהפסדים בגים לפי כסים או 
  ).4.1.32ב-4.1.29בסיסים שוים (ראה סעיפים ב

 
 סיווג של התחייבויות פיסיות 4.2

מדידה בישות תסווג את כל ההתחייבויות הפיסיות כמדדות   4.2.1
  , פרט ל:לפי עלות מופחתת עוקבת

  

. ו הפסדהתחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח א  )א(
שהם התחייבויות, ימדדו  גזריםהתחייבויות כאלה, כולל 

  בשווי הוגן. עוקבתמדידה ב
 

התחייבויות פיסיות שוצרות כאשר העברת כס פיסי   )ב(
איה כשירה לגריעה או כאשר גישת המעורבות המשכת 

חלים על המדידה של  3.2.17-ו 3.2.15חלה. סעיפים 
 התחייבויות פיסיות כאלה.

  

. לאחר הכרה לראשוה, מפיק של וזי ערבות פיסיתח  )ג(
(אלא אם חל סעיף במדידה עוקבת חוזה כזה ימדוד אותו 

 סעיף (א) או (ב)) לפי הגבוה מבין: 4.2.1
  

)i(  קבע בהתאם ל הפרשה להפסדההסכום שלתתש-
 לבין ,5.5פרק 

 
)ii(  ראה סעיף) היכוי, 5.1.1הסכום שהוכר לראשוב (

בר של הכסה שהוכרה כאשר מתאים, הסכום המצט
 .15בהתאם לעקרוות של תקן דיווח כספי בילאומי 

  

מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית המוך משיעור   )ד(
מפיק של מחויבות  המדידה העוקבת על ידי. ריבית השוק

לפי הגבוה תהיה סעיף (א))  4.2.1כזו (אלא אם חל סעיף 
 מבין:
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)i(  קבע בהתאם ההסכום שלתתלהפרשה להפסד ש-
 , לבין5.5פרק 

 
)ii(  ראה סעיף) היכוי, 5.1.1הסכום שהוכר לראשוב (

כאשר מתאים, הסכום המצטבר של הכסה שהוכרה 
 .15תקן דיווח כספי בילאומי עקרוות של בהתאם ל

  

ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן  להוכרה עשתמורה מותית   )ה(
המדידה העוקבת של חל עליה.  3דיווח כספי בילאומי 

בשווי הוגן כאשר השיויים יוכרו  תהיהמותית כזו תמורה 
  ברווח או הפסד.

  

שווי הוגן לאפשרות לייעד התחייבות פיסית 
  דרך רווח או הפסד

הכרה לראשוה, לייעד (ללא אפשרות מועד הישות יכולה, ב  4.2.2
בשווי הוגן דרך  כמדדתלשות ייעוד זה) התחייבות פיסית 

או כאשר  4.3.5מותר לפי סעיף כזה רווח או הפסד אם ייעוד ש
  התוצאה של ייעוד כזה תהיה מידע רלווטי יותר, מאחר ש: 

  
הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה   (א) 

או בהכרה (המכוה לעתים "חוסר הקבלה חשבואית") 
שהיה וצר אילולא כן ממדידת כסים או התחייבויות או 

ים בגים לפי בסיסים שוים מהכרה ברווחים ובהפסד
  ); או4.1.32ב-4.1.29(ראה סעיפים ב

  
קבוצה של התחייבויות פיסיות או כסים פיסיים   (ב) 

והתחייבויות פיסיות מוהלת וביצועיה מוערכים על 
בסיס שווי הוגן, בהתאם לאסטרטגיה מתועדת של יהול 
 סיכוים או השקעה, ומידע לגבי הקבוצה מסופק פימית
לפי אותו הבסיס לאשי מפתח בההלה של הישות 

גילויים בהקשר  24(כהגדרתם בתקן חשבואות בילאומי 
ראשי העסקים ה), לדוגמה דירקטוריון ומהל לצד קשור

  ).4.1.36ב- 4.1.33של הישות (ראה סעיפים ב
  

  גזרים משובצים 4.3

-ח לאגזר משובץ הוא רכיב של חוזה מעורב הכולל גם חוזה מאר  4.3.1
כשהתוצאה היא שחלק מתזרימי המזומים של המכשיר  -גזר 

המשולב משתים באופן דומה לתזרימי מזומים של גזר פרד. 
גזר משובץ גורם לחלק מתזרימי המזומים או כולם, שאילולא 
כן היו דרשים לפי החוזה, להשתות בהתאם לשיעור ריבית 

מחיר סחורת יסוד מוגדר, למחיר של מכשיר פיסי מוגדר, ל
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)commodity מוגדר, לשער חליפין של מטבע חוץ מוגדר, למדד (
מחירים או שיעורים מוגדר, לדירוג אשראי מוגדר או למדד 
אשראי מוגדר, או למשתה מוגדר אחר בתאי שבמקרה של 
משתה לא פיסי, המשתה איו ספציפי לצד לחוזה. גזר 

עברה בהתאם לחוזה באופן אבל יתן להמכשיר פיסי שמצורף ל
בלתי תלוי ממכשיר זה, או גזר שיש לו צד שכגד שוה, אים 

 גזרים משובצים, אלא מכשירים פיסיים פרדים.
  

חוזים מעורבים עם חוזים מארחים שהם כס 
 פיסי

אם חוזה מעורב מכיל חוזה מארח שהוא כס בתחולת תקן זה,   4.3.2
לחוזה המעורב  4.1.5-4.1.1ים ישות תיישם את הדרישות בסעיפ

 בכללותו.
  

 חוזים מעורבים אחרים
אם חוזה מעורב מכיל חוזה מארח שאיו כס שבתחולת תקן זה,   4.3.3

גזר משובץ יופרד מהחוזה המארח ויטופל כגזר בהתאם לתקן 
 זה, אם ורק אם:

 

המאפייים והסיכוים הכלכליים של הגזר המשובץ אים   )א(
) למאפייים closely related( קשורים באופן הדוק

ולסיכוים הכלכליים של החוזה המארח (ראה סעיפים 
 );4.3.8ב-ו 4.3.5ב

 

מכשיר פרד עם אותם תאים כמו הגזר המשובץ היה   )ב(
 מקיים את ההגדרה של גזר; וכן

  

המכשיר המעורב איו מדד בשווי הוגן, כאשר שיויים   )ג(
ר, גזר שמשובץ בשווי הוגן מוכרים ברווח או הפסד (כלומ

בהתחייבות פיסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, איו 
 מופרד).

  

 םאם גזר משובץ מופרד, החוזה המארח יטופל בהתאם לתקי 4.3.4
דוח המתאימים. תקן זה איו קובע אם גזר משובץ יוצג בפרד ב

  .מצב הכספיהעל 
 

, אם חוזה כולל גזר 4.3.4- ו 4.3.3על אף האמור בסעיפים  4.3.5
ובץ אחד או יותר, והחוזה המארח איו כס שבתחולת תקן מש

זה, ישות יכולה לייעד את החוזה המעורב בכללותו בשווי הוגן 
 דרך רווח או הפסד, אלא אם:
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הגזר המשובץ איו משה (הגזרים המשובצים אים   )א(
משים) באופן משמעותי את תזרימי המזומים שאילולא 

 כן היו דרשים לפי החוזה; או
 

ברור לאחר יתוח קצר או ללא יתוח כלל, כאשר מכשיר   )ב(
מעורב דומה בחן לראשוה, שהפרדה של הגזר המשובץ 
(הגזרים המשובצים) אסורה, כמו אופציית פירעון מוקדם 
המשובצת בהלוואה שמאפשרת למחזיק לבצע פירעון 
מוקדם של ההלוואה תמורת סכום השווה בקירוב לעלותה 

 המופחתת.
 

דרשת על ידי תקן זה להפריד גזר משובץ מהחוזה  אם ישות 4.3.6
המארח שלו, אבל איה מסוגלת למדוד את הגזר המשובץ 
בפרד, בין אם במועד הרכישה ובין אם בסוף תקופת הדיווח 
העוקבת, עליה לייעד את החוזה המעורב בכללותו כשווי הוגן 

 דרך רווח או הפסד. 
 

ימן את השווי ההוגן של אם ישות איה מסוגלת למדוד באופן מה 4.3.7
גזר משובץ על בסיס התאים שלו, השווי ההוגן של הגזר 
המשובץ הוא ההפרש בין השווי ההוגן של המכשיר המעורב לבין 
השווי ההוגן של החוזה המארח. אם הישות איה מסוגלת למדוד 
את השווי ההוגן של הגזר המשובץ באמצעות שיטה זו, סעיף 

המעורב מיועד כשווי הוגן דרך רווח או  מיושם והמכשיר 4.3.6
 הפסד.

  

  סיווג מחדש 4.4

כאשר, ורק כאשר, ישות משה את המודל העסקי שלה ליהול   4.4.1
כסים פיסיים, עליה לסווג מחדש את כל הכסים הפיסים 

-5.6.7. ראה סעיפים 4.1.4-4.1.1המושפעים בהתאם לסעיפים 
להחיות וספות לגבי  5.6.2ב-5.6.1ב-ו 4.4.3ב- 4.4.1, ב5.6.1
  כסים פיסיים.מחדש של סיווג 

 
  ישות לא תסווג מחדש התחייבות פיסית כלשהי. 4.4.2

 
השיויים הבאים בסיבות אים מהווים סיווגים מחדש לצורך  4.4.3

 :4.4.2-ו 4.4.1סעיפים 
 
בגידור אפקטיבי מגדר מיועד ושהיה קודם לכן מכשיר  פריט  )א(

כשיר עוד  עה טו איותזרים מזומים או בגידור השק
  ;ככזה
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ואפקטיבי בגידור  פך להיות מכשיר מגדר מיועדושה פריט  )ב(
 תזרים מזומים או בגידור השקעה טו; וכן

  

 .6.7פרק -תתשיויים במדידה בהתאם ל  )ג(
 

  מדידה 5פרק 
  

 מדידה לראשוה  5.1
הכרה לראשוה, מועד ה, ב5.1.3למעט לקוחות שבתחולת סעיף   5.1.1

ס פיסי או התחייבות פיסית בשווים ההוגן ישות תמדוד כ
בתוספת או ביכוי, במקרה של כס פיסי או של התחייבות 

 עלויות עסקהפיסית שאים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
שיתן לייחס במישרין לרכישה או להפקה של הכס הפיסי 

  או ההתחייבות הפיסית.
  
התחייבות הל הכס הפיסי או של אולם, אם השווי ההוגן ש  5.1א.1

הכרה לראשוה שוה ממחיר העסקה, ישות מועד הפיסית בה
  .5.1א.2תיישם את סעיף ב

  
כאשר ישות משתמשת בחשבואות מועד סליקת העסקה עבור   5.1.2

כס שמדד לאחר מכן בעלות מופחתת, הכס מוכר לראשוה 
-3.1.3בבשוויו ההוגן במועד קשירת העסקה (ראה סעיפים 

  ).3.1.6ב
  

הכרה לראשוה, ישות מועד ה, ב5.1.1על אף הדרישה בסעיף    5.1.3
במחיר העסקה שלהם (כהגדרתו בתקן דיווח תמדוד לקוחות 
מרכיב מימון  כוללים םאי) אם הלקוחות 15כספי בילאומי 

(או כאשר  15בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי משמעותי 
לתקן  63ית בהתאם לסעיף הישות מיישמת את ההקלה המעש

  .)15דיווח כספי בילאומי 
 

 מדידה עוקבת של כסים פיסיים 5.2

לאחר הכרה לראשוה, ישות תמדוד כס פיסי בהתאם  5.2.1
 :ב 4.1.5-4.1.1לסעיפים 

  
 עלות מופחתת;  (א) 

  
 כולל אחר; או שווי הוגן דרך רווח  (ב) 

  
 שווי הוגן דרך רווח או הפסד.  (ג)
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לכסים  5.5פרק -תתדרישות ירידת הערך ב ישות תיישם את 5.2.2
 4.1.2פיסיים שמדדים בעלות מופחתת בהתאם לסעיף 

ולכסים פיסים שמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
 .4.1א.2בהתאם לסעיף 

  

  ישות תיישם את דרישות חשבואות הגידור בסעיפים 5.2.3
בואות לתקן חש 94-89(וכן, אם רלווטי, סעיפים  6.5.14-6.5.8

עבור מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה  39בילאומי 
חשבואות גידור שווי הוגן של גידור סיכון שיעור ריבית של 

 1תיק) לכס פיסי שיועד כפריט מגודר.
  

 מדידה עוקבת של התחייבויות פיסיות 5.3

לאחר הכרה לראשוה, ישות תמדוד התחייבות פיסית,  5.3.1
 .4.2.2-4.2.1בהתאם לסעיפים 

 

-6.5.14ישות תיישם את דרישות חשבואות הגידור בסעיפים  5.3.2
לתקן חשבואות  94-89(וכן, אם רלווטי, סעיפים  6.5.8

עבור חשבואות גידור שווי הוגן של גידור סיכון  39בילאומי 
שיעור ריבית של תיק) להתחייבות פיסית שיועדה כפריט 

 מגודר.
  

 מדידת עלות מופחתת  5.4

  סיים כסים פי

  שיטת ריבית אפקטיבית

 תשיטת הריבית האפקטיבישימוש ב תוךהכסות ריבית יחושבו    5.4.1
על ידי  החישוב יבוצע). 5.4.7ב- 5.4.1(ראה ספח א וסעיפים ב

יישום שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו של כס 
  למעט עבור: פיסי

  
אי, שרכשו או עקב סיכון אשר פגומיםכסים פיסיים   (א) 

החל ממועד ההכרה . עבור כסים פיסיים אלה, שוצרו
שיעור הריבית האפקטיבי הישות תיישם את לראשוה, 

                                                 
יכולה לבחור כמדייותה החשבואית להמשיך , ישות 7.2.21בהתאם לסעיף    1

, במקום 39ליישם את דרישות חשבואות הגידור בתקן חשבואות בילאומי 
של תקן זה. אם ישות בחרה במדייות זו, ההפיות  6הדרישות של פרק 

אין רלווטיות.  6בתקן זה לדרישות חשבואות גידור מסוימות בפרק 
במקום זאת, הישות מיישמת את דרישות חשבואות הגידור הרלווטיות 

  .39בתקן חשבואות בילאומי 
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עלות המופחתת של הכס ל סיכון אשראילמותאם ה
   .הפיסי

  
עקב  פגומים אים כסים פיסייםכסים פיסיים ש  (ב) 

הפכו סיכון אשראי, שרכשו או שוצרו אך לאחר מכן 
. עבור כסים עקב סיכון אשראי פגומיםלכסים פיסיים 

אלה, הישות תיישם את שיעור הריבית  פיסיים
האפקטיבי לעלות המופחתת של הכס הפיסי בתקופות 

  דיווח עוקבות. 
  

על ידי יישום בתקופת דיווח ישות אשר מחשבת הכסות ריבית    5.4.2
ת של כס פיסי שיטת הריבית האפקטיבית לעלות המופחת

(ב), תחשב את הכסות הריבית סעיף  5.4.1בהתאם לסעיף 
על ידי יישום שיעור הריבית האפקטיבי בתקופות דיווח עוקבות 

לערך בספרים ברוטו אם סיכון האשראי של המכשיר הפיסי 
 עקב סיכון אשראיעוד פגום  איומשתפר כך שהכס הפיסי 

ובייקטיבי להתרחשות אירוע השיפור באופן איתן לייחס את ו
(ב) יושמו (כגון שיפור בדירוג סעיף  5.4.1לאחר שהדרישות בסעיף 

  האשראי של הלווה).
  

  של תזרימי מזומים חוזיים תיקון

קבעים מחדש  כאשר תזרימי המזומים החוזיים של כס פיסי   5.4.3
ומתן מחדש או או מתוקים בדרך אחרת, והמשא ומתן משא ב

פיסי בהתאם לתקן זה, הכס הלגריעתו של  וא הביאל התיקון
ישות תחשב מחדש את הערך בספרים ברוטו של הכס הפיסי 

ברווח או הפסד. הערך בספרים  תיקוןרווח או הפסד מותכיר ב
ברוטו של הכס הפיסי יחושב מחדש כערך הוכחי של תזרימי 

 שתוקומשא ומתן או ב קבעו מחדשהמזומים החוזיים ש
שמהווים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הכס הפיסי 

אשראי עבור כסים הסיכון ל(או שיעור ריבית אפקטיבי מותאם 
עקב סיכון אשראי, שרכשו או שוצרו) או, אם  פגומיםפיסיים 

מחושב בהתאם ה, שיעור הריבית האפקטיבי המתוקן מתאים
מות ימתא תהוושה. עלויות או עמלות כלשהן 6.5.10לסעיף 

)adjust ( סיכס הפיומופחתות  המתוקןאת הערך בספרים של ה
 .המתוקןעל פי יתרת התקופה של הכס הפיסי 

  
  מחיקה

את הערך בספרים ברוטו של כס פיסי  יןישרבמ קטיןישות ת   5.4.4
כס פיסי  להשבה שלציפיות סבירות כאשר לישות אין 

אירוע גריעה (ראה סעיף  והבשלמותו או בחלקו. מחיקה מהו
  ).סעיף (יח) 3.2.16ב
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 ירידת ערך 5.5

  חזוייםהכרה בהפסדי אשראי 

  גישה כללית

על כס  הפסדי אשראי חזוייםבגין  בהפרשה להפסדישות תכיר    5.5.1
 חייבים בגין, 4.1א.2או  4.1.2 פיםפיסי שמדד בהתאם לסעי

וחוזה ערבות  האו מחויבות למתן הלווא כס בגין חוזהחכירה, 
פיסית שלגביהם דרישות ירידת הערך מיושמות בהתאם 

   (ד).סעיף  4.2.1(ג) או סעיף  4.2.1(ז), סעיף  2.1לסעיפים 
  

ישות תיישם את דרישות ירידת הערך עבור ההכרה והמדידה של    5.5.2
הפרשה להפסד בגין כסים פיסים המדדים בשווי הוגן דרך 

, ההפרשה להפסד אולם. 4.1א.2סעיף רווח כולל אחר בהתאם ל
את הערך בספרים של הכס  קטיןתוכר ברווח כולל אחר ולא ת

  הפיסי בדוח על המצב הכספי.
  

, בכל מועד דיווח, ישות תמדוד 5.5.16-5.5.13בכפוף לסעיפים    5.5.3
הפסדי לאת ההפרשה להפסד בגין מכשיר פיסי בסכום השווה 

אם סיכון האשראי על  י המכשירהאשראי החזויים לאורך כל חי
ההכרה  מועדמכשיר פיסי זה עלה באופן משמעותי מ

  לראשוה. 
    

בהפסדי אשראי המטרה של דרישות ירידת הערך היא להכיר    5.5.4
המכשיר עבור כל המכשירים הפיסיים  חזויים לאורך כל חיי

ההכרה  מועדבסיכון האשראי מ תמשמעותי עלייה חלהבהם 
על על בסיס אידיבידואלי או בוצעה  ההערכהבין אם  -לראשוה 

יתן כל מידע סביר ותוך הבאה בחשבון של  -  קבוצתיבסיס 
  צופה פי עתיד. מידעלל ו, כלביסוס

   
, אם, במועד הדיווח, סיכון 5.5.16-5.5.13בכפוף לסעיפים    5.5.5

 מועדבאופן משמעותי מ עלהמכשיר פיסי לא של האשראי 
ה, ישות תמדוד את ההפרשה להפסד בגין ההכרה לראשו

הפסדי אשראי חזויים למכשיר פיסי זה בסכום השווה 
  .חודש 12 בתקופת

  
, המועד שבו תמחויבות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיסיעבור    5.5.6

ייחשב  שאיה יתת לביטולהישות הופכת להיות צד למחויבות 
  הערך. ת ירידתיישום דרישו צורךמועד ההכרה לראשוה לכ

  
ישות מדדה את ההפרשה להפסד בתקופת הדיווח הקודמת אם    5.5.7

להפסדי אשראי חזויים לאורך בגין מכשיר פיסי בסכום השווה 
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 5.5.3, אך קובעת במועד הדיווח הוכחי שסעיף כל חיי המכשיר
איו מתקיים עוד, הישות תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 

חודש במועד הדיווח  12ויים בתקופת להפסדי אשראי חזהשווה 
   הוכחי.

  
החזויים ישות תכיר ברווח או הפסד, את סכום הפסדי האשראי    5.5.8

) שדרשים על מת להתאים את ההפרשה להפסד ביטולם(או 
, הדיווח לסכום שדרש להיות מוכר בהתאם לתקן זה במועד

   .ירידת ערךמרווח או הפסד כ
  

  יכון אשראימשמעותית בס עלייהקביעת 

מכשיר של בכל מועד דיווח, ישות תעריך אם סיכון האשראי    5.5.9
ההכרה לראשוה. בעת ביצוע  מועדבאופן משמעותי מעלה פיסי 

כשל על פי  להתרחשותההערכה, ישות תשתמש בשיוי בסיכון 
אורך החיים החזוי של המכשיר הפיסי במקום השיוי בסכום 

. על מת לבצע הערכה זו, ישות של הפסדי האשראי החזויים
הכשל במכשיר הפיסי במועד  להתרחשותתשווה את הסיכון 

במכשיר הפיסי במועד כשל  להתרחשותהדיווח עם הסיכון 
יתן , שיתן לביסוסמידע סביר ו ביא בחשבוןההכרה לראשוה ות

 עלייהללא עלות או מאמץ מופרזים, שמעיד על  להשגה
  ההכרה לראשוה. מועדי מבסיכון האשרא תמשמעותי

  
 עלהמכשיר פיסי לא של להיח שסיכון האשראי  רשאיתישות  5.5.10

ההכרה לראשוה אם קבע במועד  מועדבאופן משמעותי מ
בעל סיכון אשראי מוך (ראה היו הדיווח כי המכשיר הפיסי 

  ).5.5.24ב-5.5.22סעיפים ב
  

ללא  יתן להשגה לביסוסיתן אם מידע צופה פי עתיד סביר ו   5.5.11
יכולה להסתמך אך ורק על  יהמופרזים, ישות א עלות או מאמץ

בעת קביעה אם סיכון אשראי עלה  בפיגורמידע לגבי תשלומים 
, כאשר מידע אולםההכרה לראשוה.  ממועדבאופן משמעותי 

(על בסיס  יםפיגור מצבשהוא יותר צופה פי עתיד מאשר 
ללא עלות  יתן להשגה) איו קבוצתי על בסיס או אידיבידואלי

להשתמש במידע לגבי תשלומים  רשאיתאו מאמץ מופרזים, ישות 
בסיכון  תמשמעותי עלייה הבפיגור על מת לקבוע אם חל

ההכרה לראשוה. ללא קשר לאופן שבו ישות  מועדהאשראי מ
היתת  החהבסיכון אשראי, קיימת  תמשמעותי עלייהמעריכה 

באופן משמעותי  עלהכס פיסי של אשראי סיכון הש הפרכהל
ההכרה לראשוה כאשר תשלומים חוזיים מצאים בפיגור  מועדמ

זו אם לישות יש  החה הפריךם. ישות יכולה לוי 30 -של יותר מ
ללא עלות או מאמץ  יתן להשגהה יתן לביסוסמידע סביר ו

באופן משמעותי  עלהמופרזים, שמוכיח כי סיכון האשראי לא 
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ההכרה לראשוה למרות שהתשלומים החוזיים מצאים  ועדממ
עלייה ה תכאשר ישות קובעת כי הי ם.וי 30 - בפיגור של יותר מ

מצאים בסיכון האשראי לפי שהתשלומים החוזיים  תמשמעותי
  .יה חלהא הפרכההיתת ל החהם, הוי 30 -בפיגור של יותר מ

  
   מתוקיםכסים פיסים 

קבעו מחדש המזומים החוזיים של כס פיסי אם תזרימי    5.5.12
והכס הפיסי לא גרע, ישות תעריך  תוקואו שהם במשא ומתן 

משמעותית בסיכון האשראי של המכשיר  אם הייתה עלייה
  על ידי השוואה בין: 5.5.3הפיסי בהתאם לסעיף 

  
סס על התבכשל במועד הדיווח (ב להתרחשותהסיכון   (א) 

  ); וכןהמתוקים התאים החוזיים
   

סס התבכשל בעת ההכרה לראשוה (ב להתרחשותהסיכון   (ב) 
  ). התיקוןעל התאים החוזיים המקוריים, ללא 

  
שרכשו  ,סיכון אשראי קבע פגומיםכסים פיסיים 

 או שוצרו
, במועד הדיווח, ישות תכיר רק 5.5.5-ו 5.5.3על אף סעיפים   5.5.13

 לאורך כל חייאשראי החזויים בשיויים המצטברים בהפסדי ה
ההכרה לראשוה במסגרת הפרשה להפסד בגין  מועדהמכשיר מ

  עקב סיכון אשראי, שרכשו או שוצרו. פגומיםכסים פיסיים 
  

בכל מועד דיווח, ישות תכיר ברווח או הפסד את סכום השיוי    5.5.14
מכשיר כרווח או הפסד  לאורך כל חייבהפסדי אשראי חזויים 

דת ערך. ישות תכיר בשיויים חיוביים בהפסדי אשראי ירימ
ירידת ערך, גם אם הפסדי מהמכשיר כרווח  לאורך כל חייחזויים 

המכשיר הם פחות מהסכום של  לאורך כל חייהאשראי החזויים 
הפסדי האשראי החזויים שכללו בתזרימי המזומים שאמדו 

  הכרה לראשוה.מועד הב
  

חייבים ו בגין חוזה כסיםללקוחות,  מקלהגישה 
  בגין חכירה

, ישות תמדוד תמיד את 5.5.5-ו 5.5.3סעיפים האמור בעל אף    5.5.15
לאורך ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים 

  מכשיר עבור: כל חיי
  

לקוחות או כסים בגין חוזה שובעים מעסקאות שהם   (א) 
  :רשא, ו15בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 
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)i( ם כולליםבהתאם לתקן מרכיב מימון משמעותי  אי
(או כאשר הישות מיישמת  15דיווח כספי בילאומי 

לתקן דיווח  63לסעיף בהתאם  ההקלה המעשיתאת 
 ; או)15כספי בילאומי 

 
)ii( מרכיב מימון משמעותי בהתאם לתקן דיווח  כוללים

, אם הישות בוחרת כמדייותה 15כספי בילאומי 
את ההפרשה להפסד בסכום החשבואית למדוד 

מכשיר.  לאורך כל חייהשווה להפסדי אשראי חזויים 
מדייות חשבואית זו תיושם לכל הלקוחות או כסים 

באופן פרד יתן ליישמה בגין חוזה כאלה אך 
 ללקוחות ולכסים בגין חוזה. 

 
שובעים מעסקאות שהם בתחולת תקן  חייבים בגין חכירה  (ב) 

, אם הישות בוחרת כמדייותה 17 חשבואות בילאומי
החשבואית למדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה 

מכשיר. מדייות  לאורך כל חיילהפסדי אשראי חזויים 
יתן אך  החייבים בגין חכירהחשבואית זו תיושם לכל 

חכירה מימוית חייבים בגין באופן פרד ל ליישמה
   חכירה תפעולית.לחייבים בגין ו

  
לבחור את מדייותה החשבואית ללקוחות,  רשאיתשות י   5.5.16

  .ובז וכסים בגין חוזה באופן בלתי תלוי זלו חייבים בגין חכירהל
  

  מדידה של הפסדי אשראי חזויים

ישות תמדוד הפסדי אשראי חזויים של מכשיר פיסי בדרך   5.5.17
  שתשקף:

  

שקבע על ידי  ומשוקלל הסתברות מוטהבלתי סכום   )א(
 ח של תוצאות אפשריות; הערכת טוו

 
 ערך הזמן של הכסף; וכן   )ב(

 
ללא עלות או  יתן להשגהש יתן לביסוסמידע סביר ו  )ג(

במועד הדיווח על אירועי עבר, תאים מופרזים מאמץ 
 וכחיים ותחזיות של תאים כלכליים עתידיים.

 
צריכה בהכרח  יהבעת מדידת הפסדי אשראי חזויים, ישות א   5.5.18

בחשבון את הסיכון  עליה להביא, אולםיש אפשרי. לזהות כל תרח
או ההסתברות שהפסד אשראי יתרחש על ידי שיקוף האפשרות 

תרחש, יתרחש והאפשרות שהפסד אשראי לא ישהפסד אשראי 
  גם אם האפשרות של התרחשות הפסד אשראי היא מוכה מאוד.
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בחשבון בעת מדידת הפסדי  הביארבית שיש ליהתקופה המ   5.5.19
רבית (כולל אופציות יי חזויים היא התקופה החוזית המאשרא

להארכה) במהלכה הישות חשופה לסיכון אשראי ולא תקופה 
   .והג עסקיארוכה יותר, גם אם תקופה ארוכה זו עקבית עם 

  
 הןהלוואה ורכיב  הןכוללים  אחדיםם, מכשירים פיסיים אול   5.5.20

של הישות לדרוש והיכולת החוזית  השטרם וצל מחויבותרכיב 
יבות שטרם וצלה איו מגביל את וחמפירעון ולבטל את ה

המוקדמת החשיפה של הישות להפסדי אשראי לתקופת ההודעה 
מכשירים עבור החוזית. עבור מכשירים פיסיים כאלה, ורק 

פיסיים אלה, הישות תמדוד הפסדי אשראי חזויים במהלך 
הפסדי אשראי התקופה בה הישות חשופה לסיכון אשראי ו

 גםיהול סיכוי אשראי, של על ידי פעולות  צומצמוחזויים לא י
   רבית.יאם תקופה זו חורגת מעבר לתקופה החוזית המ

  

 סיווג מחדש של כסים פיסיים 5.6
, 4.4.1אם ישות מסווגת מחדש כסים פיסיים בהתאם לסעיף   5.6.1

ד הסיווג מועעליה ליישם את הסיווג מחדש מכאן ולהבא החל מ
סכומים שהוכרו קודם לכן של . הישות לא תציג מחדש מחדש

ירידת ערך) או מ(כולל רווחים או הפסדים  הפסדיםשל רווחים, 
את הדרישות  פרטיםמ 5.6.7-5.6.2ריביות כלשהם. סעיפים של 

 לסיווגים מחדש.
 

מדידה של עלות ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק  5.6.2
מדידה של שווי הוגן דרך רווח או הפסד, ה וצתבלקומופחתת 

שוויו ההוגן מדד במועד הסיווג מחדש. רווח או הפסד כלשהם 
שובעים מההפרש בין העלות המופחתת הקודמת של הכס 

 הפיסי לבין השווי ההוגן מוכרים ברווח או הפסד.
  

מדידה של שווי ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק  5.6.3
מופחתת,  מדידה של עלותה בוצתלקודרך רווח או הפסד  הוגן

השווי ההוגן שלו במועד הסיווג מחדש יהיה הערך בספרים 
קביעת שיעור ל חיותלה 5.6.2ברוטו החדש שלו. (ראה סעיף ב

  ריבית אפקטיבי והפרשה להפסד במועד הסיווג מחדש).
  

עלות  מדידה שלה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק   5.6.4
מדידה של שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, ה בוצתלקומופחתת 

הסיווג מחדש. רווח או הפסד כלשהם  שוויו ההוגן מדד במועד
שובעים מההפרש בין העלות המופחתת הקודמת של הכס 
הפיסי לבין השווי ההוגן מוכרים ברווח כולל אחר. שיעור 

החזויים  הריבית האפקטיבי והמדידה של הפסדי האשראי
  ).5.6.1אים מתואמים כתוצאה מהסיווג מחדש. (ראה סעיף ב
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מדידה של שווי ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק   5.6.5
מדידה של עלות מופחתת, ה בוצתלקוהוגן דרך רווח כולל אחר 

מחדש לפי שוויו ההוגן במועד הסיווג  הכס הפיסי מסווג
 קודם לכןהמצטבר שהוכר  ם, הרווח או ההפסדאולמחדש. 

ר מההון ומותאם כגד השווי ההוגן של עבברווח כולל אחר מו
הכס הפיסי במועד הסיווג מחדש. כתוצאה מכך, הכס 

מדד בעלות הוא הפיסי מדד במועד הסיווג מחדש כאילו 
משפיע על רווח כולל אחר אך  הז וםאי. תמאז ומתמיד מופחתת

משפיע על רווח או הפ ואיתיאום בגין סיווג מחדש  וסד ולכן אי
). שיעור הצגת דוחות כספיים 1(ראה תקן חשבואות בילאומי 

הריבית האפקטיבי והמדידה של הפסדי האשראי החזויים 
  ).5.6.1אים מתואמים כתוצאה מהסיווג מחדש. (ראה סעיף ב

  
מדידה של שווי ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק   5.6.6

מדידה של שווי הוגן דרך ה בוצתלקודרך רווח או הפסד  הוגן
הפיסי ממשיך להימדד בשווי הוגן.  רווח כולל אחר, הכס

קביעת שיעור ריבית אפקטיבי ל חיותלה 5.6.2(ראה סעיף ב
  והפרשה להפסד במועד הסיווג מחדש).

  
מדידה של שווי ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק   5.6.7

מדידה של שווי הוגן דרך ה בוצתלקוך רווח כולל אחר הוגן דר
הפיסי ממשיך להימדד בשווי הוגן.  רווח או הפסד, הכס

ברווח כולל אחר  קודם לכןהרווח או ההפסד המצטבר שהוכר 
מסווג מחדש מההון לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש 

 ) במועד הסיווג מחדש. 1(ראה תקן חשבואות בילאומי 
  

 רווחים והפסדים 5.7

רווח או הפסד בגין כס פיסי או התחייבות פיסית שמדדים  5.7.1
 בשווי הוגן יוכרו ברווח או הפסד, אלא אם כן:

 
וכן, אם  6.5.14-6.5.8הם חלק מיחסי גידור (ראה סעיפים   )א(

עבור  39לתקן חשבואות בילאומי  94-89רלווטי, סעיפים 
דור סיכון שיעור ריבית חשבואות גידור שווי הוגן של גי

  ;של תיק)
 
והישות בחרה להציג רווחים או  מכשיר הויהוא השקעה ב  )ב(

הפסדים בגין השקעה זו ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
5.7.5;  

 
שווי הוגן דרך רווח או לזו התחייבות פיסית שיועדה   )ג(

הפסד והישות דרשת להציג את ההשפעות של שיויים 
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חייבות ברווח כולל אחר בהתאם של ההת סיכון האשראיב
 ; או5.7.7לסעיף 

 
זה כס פיסי שמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר   )ד(

והישות דרשת להכיר בשיויים  4.1א.2בהתאם לסעיף 
הוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף הבשווי  אחדים
5.7.10. 

 
  מוכרים ברווח או הפסד רק כאשר: דיבידדים 5.7א.1

  

 ת לקבל תשלום של הדיבידד התגבשה;הזכות של הישו  )א(
 

צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לדיבידד יזרמו אל   )ב(
 הישות; וכן

 

 סכום הדיבידד יתן למדידה באופן מהימן.  )ג(
  

רווח או הפסד בגין כס פיסי שמדד בעלות מופחתת ואיו  5.7.2
וכן, אם רלווטי,  6.5.14-6.5.8חלק מיחסי גידור (ראה סעיפים 

עבור חשבואות  39לתקן חשבואות בילאומי  94-89סעיפים 
גידור שווי הוגן של גידור סיכון שיעור ריבית של תיק) יוכרו 
ברווח או הפסד כאשר הכס הפיסי גרע, כאשר הוא מסווג 

 על מת, דרך תהליך ההפחתה או 5.6.2מחדש בהתאם לסעיף 
ישות תיישם את ירידת ערך. מ להכיר ברווחים או בהפסדים

אם היא מסווגת מחדש כסים פיסיים  5.6.4-ו 5.6.2עיפים ס
מדידה של עלות מופחתת. רווח או הפסד בגין ה בוצתמק

שמדדת בעלות מופחתת ואיה חלק מיחסי  התחייבות פיסית
-94וכן, אם רלווטי, סעיפים  6.5.14-6.5.8גידור (ראה סעיפים 

גידור שווי הוגן עבור חשבואות  39לתקן חשבואות בילאומי  89
של גידור סיכון שיעור ריבית של תיק) יוכרו ברווח או הפסד 
כאשר ההתחייבות הפיסית גרעת ודרך תהליך ההפחתה. 

בושא רווחים או הפסדים משערי  חיותלה 5.7.2(ראה סעיף ב
 חליפין של מטבע חוץ).

  

רווח או הפסד בגין כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות  5.7.3
פריטים מגודרים ביחסי גידור יוכרו בהתאם לסעיפים שהם 

לתקן חשבואות  94-89וכן, אם רלווטי, סעיפים  6.5.14-6.5.8
עבור חשבואות גידור שווי הוגן של גידור סיכון  39בילאומי 

 שיעור ריבית של תיק.
  

אם ישות מכירה בכסים פיסיים תוך שימוש בחשבואות  5.7.4
, 3.1.2) (ראה סעיפים settlement dateמועד סליקת העסקה (
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), שיוי כלשהו בשווי ההוגן של הכס שיתקבל 3.1.6ב-ו 3.1.3ב
) לבין trade dateבמהלך התקופה בין מועד קשירת העסקה (

מועד הסליקה איו מוכר עבור כסים שמדדים בעלות מופחתת. 
אולם, לגבי כסים שמדדים בשווי הוגן, השיוי בשווי ההוגן 

רווח או הפסד או ברווח כולל אחר, כפי שמתאים בהתאם יוכר ב
) ייחשב כמועד trade date. מועד קשירת העסקה (5.7.1לסעיף 

  יישום של דרישות ירידת הערך. צורךההכרה לראשוה ל
  

  השקעות במכשירים הויים

הכרה לראשוה, ישות יכולה לבצע בחירה שאיה מועד הב 5.7.5
אחר שיויים עוקבים בשווי , להציג ברווח כולל לשיוייתת 

 יהההוגן של השקעה במכשיר הוי שבתחולת תקן זה שהיא א
ושהיא גם איה תמורה מותית שהוכרה על ידי  מוחזקת למסחר

צירופי  3רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בילאומי 
בושא רווחים או  חיותלה 5.7.3חל עליה. (ראה סעיף ב עסקים

 ין של מטבע חוץ).הפסדים משערי חליפ
 

, עליה להכיר 5.7.5אם ישות מבצעת את הבחירה שבסעיף  5.7.6
בהתאם לסעיף ברווח או הפסד דיבידדים מאותה השקעה ב
 .5.7א.1

 
שווי הוגן דרך רווח או ליועדו שהתחייבויות 

  הפסד

 הישות תציג רווח או הפסד בגין התחייבות פיסית שיועד 5.7.7
או סעיף  4.2.2לסעיף  שווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאםל

 כדלהלן: 4.3.5
 

הסכום של שיוי בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיסית   )א(
לשיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות  היתן לייחוס

  ), וכן5.7.20ב-5.7.13יוצג ברווח כולל אחר (ראה סעיפים ב
 

יתר הסכום של שיוי בשווי ההוגן של ההתחייבות יוצג   )ב(
 ברווח או הפסד

  
אם הטיפול בהשפעות השיויים בסיכון האשראי של  אלא

(א) ייצור או יגדיל חוסר הקבלה  -ההתחייבות המתואר ב
). 5.7.8חשבואית ברווח או הפסד (במקרה כזה חל סעיף 

מספקים  5.7.12ב- 5.7.10וסעיפים ב 5.7.7ב-5.7.5סעיפים ב
 החיות לקביעה אם יווצר או יגדל חוסר הקבלה חשבואית. 
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יוצרות או מגדילות חוסר הקבלה  5.7.7רישות בסעיף אם הד 5.7.8
חשבואית ברווח או הפסד, ישות תציג את כל הרווחים או 
ההפסדים מאותה התחייבות (כולל ההשפעות של שיויים 

 בסיכון אשראי של התחייבות זו) ברווח או הפסד.
 

, ישות תציג ברווח או 5.7.8-ו 5.7.7למרות הדרישות בסעיפים  5.7.9
ל הרווחים או ההפסדים על מחויבויות למתן הפסד את כ

שווי הוגן דרך רווח או להלוואות וחוזי ערבות פיסית שיועדו 
 הפסד.

  

 כסים המדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
רווח או הפסד בגין כס פיסי המדד בשווי הוגן דרך רווח כולל    5.7.10

ר, למעט רווחים יוכר ברווח כולל אח 4.1א.2לסעיף אחר בהתאם 
) ורווחים או 5.5 פרק- תתירידת ערך (ראה מאו הפסדים 

 -  5.7.2הפסדים משערי חליפין של מטבע חוץ (ראה סעיפים ב
), עד שהכס הפיסי גרע או מסווג מחדש. כאשר 5.7א.2ב

הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר קודם  ,הכס הפיסי גרע
לרווח או הפסד  לכן ברווח כולל אחר מסווג מחדש מההון

). אם 1כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 
מדידה של שווי הוגן דרך ה בוצתמסווג מחדש מקהכס הפיסי 

תטפל ברווח או הפסד המצטבר שהוכר  רווח כולל אחר, הישות
. 5.6.7-ו 5.6.5קודם לכן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיפים 

שיטת הריבית האפקטיבית ב תוך שימושריבית המחושבת 
  מוכרת ברווח או הפסד.

  
, אם כס פיסי מדד בשווי הוגן דרך 5.7.10תואר בסעיף מכ   5.7.11

, הסכומים שמוכרים 4.1א.2רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
ברווח או הפסד זהים לסכומים שהיו מוכרים ברווח או הפסד 

  אם הכס הפיסי היה מדד בעלות מופחתת.
  

   חשבואות גידור 6פרק 

  מטרה ותחולה של חשבואות גידור 6.1

המטרה של חשבואות גידור היא לייצג, בדוחות הכספיים, את   6.1.1
ההשפעה של פעילויות יהול הסיכוים של ישות אשר משתמשת 
במכשירים פיסיים להל חשיפות הובעות מסיכוים מסוימים, 

או על רווח כולל אחר, אשר יכולים להשפיע על רווח או הפסד (
במקרה של השקעות במכשירים הויים לגביהם בחרה הישות 
להציג את השיויים בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

). מטרת גישה זו היא להמחיש את ההקשר של מכשירים 5.7.5
מגדרים שלגביהם מיושמת חשבואות גידור כדי לאפשר להבין 

  ם. את מטרתם ואת ההשפעה שלה
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לבחור לייעד יחסי גידור בין מכשיר מגדר לבין פריט  רשאיתישות  6.1.2
. 6.3.25ב-6.2.1וסעיפים ב 6.3.7-6.2.1מגודר בהתאם לסעיפים 

לגבי יחסי גידור שמקיימים את הקריטריוים המזכים, ישות 
תטפל ברווח או הפסד על המכשיר המגדר ועל הפריט המגודר 

. כאשר 6.5.28ב-6.5.1ים בוסעיפ 6.5.14-6.5.1בהתאם לסעיפים 
הפריט המגודר הוא קבוצה של פריטים, ישות תציית לדרישות 

  .6.6.16ב-6.6.1ובסעיפים ב 6.6.6-6.6.1הוספות בסעיפים 
 

עבור גידור שווי הוגן של חשיפה לשיעור ריבית של תיק של כסים  6.1.3
פיסיים או של התחייבויות פיסיות (ורק עבור גידור כזה), 

ליישם את דרישות חשבואות הגידור בתקן  תרשאיישות 
במקום הדרישות בתקן זה. במקרה כזה,  39חשבואות בילאומי 

ליישם גם את הדרישות הספציפיות לחשבואות חייבת הישות 
גידור שווי הוגן של גידור סיכון שיעור ריבית של תיק ולייעד 

א, 81כפריט המגודר חלק שהוא סכום של מטבע (ראה סעיפים 
לספח החיות היישום בתקן  132א- 114א וסעיפים א89

 ).39חשבואות בילאומי 
  

  מכשירים מגדרים 6.2

  מכשירים כשירים

יתן לייעד גזר שמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כמכשיר  6.2.1
  ).6.2.4מגדר, למעט אופציות מסוימות שכתבו (ראה סעיף ב

 
- פיסית לא גזר או התחייבות- יתן לייעד כס פיסי לא 6.2.2

גזרת המדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כמכשיר מגדר, 
שווי הוגן דרך רווח לאלא אם כן זו התחייבות פיסית שיועדה 

או הפסד שלגביה הסכום של השיוי בשוויה ההוגן היתן 
לייחוס לשיויים בסיכון האשראי של התחייבות זו מוצג ברווח 

. עבור גידור של סיכון מטבע חוץ, 5.7.7כולל אחר בהתאם לסעיף 
יתן לייעד כמכשיר מגדר את רכיב סיכון מטבע החוץ של כס 

גזרת בתאי שהוא -גזר או התחייבות פיסית לא-פיסי לא
איו השקעה במכשיר הוי שלגביה הישות בחרה להציג את 

 .5.7.5השיויים בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
 

בואות גידור, יתן לייעד כמכשירים מגדרים רק לצורכי חש 6.2.3
חוזים עם צד שהוא חיצוי לישות המדווחת (כלומר, חיצוי 

 לקבוצה או לישות האידיבידואלית שמדווחים עליהן).
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 ייעוד מכשירים מגדרים
מכשיר כשיר חייב להיות מיועד בשלמותו כמכשיר מגדר.  6.2.4

 החריגים היחידים שמותרים הם:
 

ך הפימי וערך הזמן של חוזה אופציה וייעוד הפרדת הער  )א(
כמכשיר מגדר רק את השיוי בערך הפימי של האופציה 

 6.5.15ולא את השיוי בערך הזמן שלה (ראה סעיפים 
  );6.5.33ב-6.5.29וסעיפים ב

 

) ואלמט forward elementהפרדת אלמט המחיר העתידי (  )ב(
ייעוד ) של חוזה אקדמה וspot elementהמחיר המיידי (

כמכשיר מגדר רק את השיוי בשווי של אלמט המחיר 
המיידי של חוזה האקדמה ולא את אלמט המחיר העתידי; 
באופן דומה, יתן להפריד את מרווח מטבע חוץ במועד 

) ולהוציא אותו foreign currency basis spreadהבסיס (
מהייעוד של המכשיר הפיסי כמכשיר מגדר (ראה סעיף 

 ); וכן6.5.39ב-6.5.34סעיפים בו 6.5.16
 

 50יתן לייעד חלק יחסי מהמכשיר המגדר בשלמותו, כגון   )ג(
, כמכשיר מגדר )nominal amountאחוז מהסכום הומילי (

ביחסי גידור. אולם, לא יתן לייעד מכשיר מגדר לגבי חלק 
מהשיוי בשוויו ההוגן שובע רק בגין חלק מתקופת הזמן 

 עדיין קיים. שבמהלכה המכשיר המגדר
 

ישות יכולה לראות בשילוב, ולייעד במשותף כמכשיר המגדר, כל  6.2.5
שילוב של הבאים (כולל אותן סיבות שבהן הסיכון או הסיכוים 
הובעים ממכשירים מגדרים אחדים מקזזים את הסיכון או 

 הסיכוים הובעים ממכשירים מגדרים אחרים):
 

  גזרים או חלק יחסי מהם; וכן  )א(
 

 ם או חלק יחסי מהם.גזרי- לא  )ב(
 

אולם, מכשיר גזר שמשלב אופציה שכתבה ואופציה שרכשה  6.2.6
שיעורי ריבית) איו כשיר כמכשיר מגדר, אם  רצועה על(לדוגמה, 

הוא מהווה למעשה אופציה שכתבה טו במועד הייעוד (אלא אם 
). בדומה, יתן לייעד יחד 6.2.4כן היא כשירה בהתאם לסעיף ב

יותר (או חלקים יחסיים שלהם) כמכשיר שי מכשירים או 
המגדר רק אם במשולב, הם לא מהווים למעשה אופציה שכתבה 
טו במועד הייעוד (אלא אם כן היא כשירה בהתאם לסעיף 

 ).6.2.4ב
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  פריטים מגודרים 6.3

  פריטים כשירים

התקשרות פריט מגודר יכול להיות כס או התחייבות שהוכרו,  6.3.1
. השקעה טו בפעילות חוץאו  חזויהעסקה שלא הוכרה,  איתה

 הפריט המגודר יכול להיות: 
 

 פריט יחיד; או  )א(
 

וסעיפים  6.6.6-6.6.1קבוצת פריטים (בכפוף לסעיפים   )ב(
  ). 6.6.16ב- 6.6.1ב

  
פריט מגודר יכול גם להיות רכיב של פריט כזה או קבוצה של 

  ).6.3.25ב- 6.3.7וסעיפים ב 6.3.7פריטים כאלה (ראה סעיפים 
  

 המגודר חייב להיות יתן למדידה באופן מהימן. הפריט 6.3.2
 

אם פריט מגודר הוא עסקה חזויה (או רכיב שלה), עסקה זו  6.3.3
 חייבת להיות צפויה ברמה גבוהה.

 

יתן לייעד כפריט מגודר חשיפה מצרפית שהיא שילוב של  6.3.4
חשיפה שיכולה היתה להיות כשירה כפריט מגודר בהתאם 

). זה כולל עסקה 6.3.4ב-6.3.3בוגזר (ראה סעיפים  6.3.1לסעיף 
בלתי חזויה של חשיפה מצרפית (כלומר, עסקאות עתידיות 

) אשר ייבו חשיפה anticipated( מחייבות אך חזוי שיתרחשו
וגזר) אם החשיפה המצרפית הזו צפויה ברמה גבוהה וכן, מרגע 

, החשיפה איה עוד בגדר עסקה חזויהולכן  התרחשה השהעסק
 דר.כשירה כפריט מגו

  

לצורכי חשבואות גידור, יתן לייעד כפריטים מגודרים רק  6.3.5
כסים, התחייבויות, התקשרויות איתות או עסקאות חזויות 
שצפויות ברמה גבוהה שמעורב בהם צד חיצוי לישות המדווחת. 
יתן ליישם את חשבואות הגידור לגבי עסקאות בין ישויות 

ווידואליים או באותה קבוצה, רק בדוחות הכספיים האידי
הפרדים של אותן ישויות ולא בדוחות הכספיים המאוחדים של 
הקבוצה, למעט הדוחות הכספיים המאוחדים של ישות 

, כאשר 10השקעה, כהגדרתה בתקן דיווח כספי בילאומי 
עסקאות בין ישות השקעה לבין החברות הבות שלה המדדות 

ות הכספיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לא יבוטלו בדוח
 המאוחדים. 
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, סיכון מטבע החוץ של פריט כספי תוך 6.3.5אולם, כחריג לסעיף  6.3.6
בין שתי חברות בות)  יתרת זכות או יתרת חובקבוצתי (לדוגמה, 

יכול להיות כשיר כפריט מגודר בדוחות הכספיים המאוחדים אם 
הוא גורם לחשיפה לרווחים או הפסדים בגין שערי חליפין של 

, שאים מבוטלים במלואם במסגרת האיחוד בהתאם מטבע חוץ
השפעות השיויים בשערי חליפין  21לתקן חשבואות בילאומי 

, רווחים 21. בהתאם לתקן חשבואות בילאומי של מטבע חוץ
והפסדים בגין שערי חליפין של מטבע חוץ בהתייחס לפריט כספי 

ר תוך קבוצתי, אים מבוטלים במלואם במסגרת האיחוד כאש
עסקה בין שתי ישויות בתוך הקבוצה, הפריט הכספי וצר ב

בעלות מטבעות פעילות שוים. בוסף, סיכון מטבע החוץ של 
עסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה בתוך הקבוצה, עשוי להיות 
כשיר כפריט מגודר בדוחות הכספיים המאוחדים, בתאי 
שהעסקה קובה במטבע השוה ממטבע הפעילות של הישות 

מתקשרת באותה עסקה וסיכון מטבע החוץ ישפיע על הרווח או ה
 הפסד המאוחד.

  

  ייעוד פריטים מגודרים

 מו) מcomponentישות יכולה לייעד פריט בשלמותו או רכיב ( 6.3.7
כפריט המגודר ביחסי גידור. פריט שלם מורכב מכל השיויים 
בתזרימי המזומים או בשווי ההוגן של הפריט. רכיב מורכב 

מכל השיוי בשווי ההוגן או מכל השתות תזרימי מפחות 
המזומים של פריט. במקרה כזה, ישות יכולה לייעד רק את 
הסוגים הבאים של רכיבים (כולל שילובים שלהם) כפריטים 

 מגודרים:
 

רק שיויים בתזרימי המזומים או בשווי ההוגן של פריט   )א(
ם היתים לייחוס לסיכון ספציפי או לסיכוים ספציפיי

(רכיב סיכון), בתאי שבהתבסס על הערכה בהקשר של 
מבה השוק המסוים, רכיב הסיכון יתן לזיהוי בפרד והוא 

). 6.3.15ב-6.3.8יתן למדידה באופן מהימן (ראה סעיפים ב
רכיבי סיכון כוללים ייעוד רק של השיויים בתזרימי 
המזומים או בשווי ההוגן של פריט מגודר מעל או מתחת 

  צידי).-ר מוגדר או משתה אחר (סיכון חדלמחי
 

 אחד או יותר, תזרימי מזומים חוזיים בחרים.  )ב(
 

רכיבים של סכום ומילי, כלומר חלק מוגדר מתוך הסכום   )ג(
  ).6.3.20ב-6.3.16של פריט (ראה סעיפים ב
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 קריטריוים המזכים בחשבואות גידור  6.4
אם כל הקריטריוים  יחסי גידור מזכים בחשבואות גידור רק   6.4.1

 הבאים מתקיימים:
  

יחסי הגידור מורכבים רק ממכשירים מגדרים כשירים   )א(
 ומפריטים מגודרים כשירים.

 

במועד יצירת יחסי הגידור קיים ייעוד ותיעוד פורמלי של   )ב(
יחסי הגידור ושל מטרת יהול הסיכוים והאסטרטגיה של 
 הישות לביצוע הגידור. תיעוד זה צריך לכלול זיהוי
המכשיר המגדר, הפריט המגודר, מהות הסיכון המגודר 
והאופן בו הישות תבחן אם יחסי הגידור מקיימים את 
דרישות אפקטיביות הגידור (כולל היתוח שלה של 
המקורות לחוסר אפקטיביות הגידור וכיצד היא קובעת את 

 ).יחס הגידור
 

יחסי הגידור מקיימים את כל דרישות אפקטיביות הגידור   )ג(
 ות:הבא

  

)i(  קיים קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר
 );6.4.6ב- 6.4.4המגדר (ראה סעיפים ב

 

)ii(  טיתה דומייותרההשפעה של סיכון אשראי אי 
שיויי השווי הובעים מהקשר הכלכלי הזה (ראה מ

 ); וכן6.4.8ב- 6.4.7סעיפים ב
 

)iii(  יחס הגידור)hedge ratio ( של יחסי הגידור הוא זהה
מהכמות של הפריט המגודר שהישות  ליחס הובע

והכמות של המכשיר המגדר שהישות בפועל מגדרת 
האמורה לגדר את הכמות כדי בפועל משתמשת בה 

ישקף חוסר של הפריט המגודר. אולם, ייעוד זה לא 
 של הפריט המגודר ושל המכשירהמשקלים איזון בין 

המגדר אשר ייצור חוסר אפקטיביות של הגידור (ללא 
מוכר או לא) שעשוי לגרום לתוצאה  קשר אם

חשבואית שתהיה לא עקבית עם המטרה של 
 ).6.4.11ב- 6.4.9חשבואות גידור (ראה סעיפים ב
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  הטיפול החשבואי ביחסי גידור כשירים 6.5

ישות תיישם חשבואות גידור ליחסי גידור שמקיימים את    6.5.1
את ההחלטה (אשר כוללים  6.4.1הקריטריוים המזכים בסעיף 

  של הישות לייעד את יחסי הגידור).
  

  קיימים שלושה סוגים של יחסי גידור: 6.5.2
 

גידור שווי הוגן: גידור החשיפה לשיויים בשווי הוגן של   )א(
כס או התחייבות שהוכרו או של התקשרות איתה שלא 
הוכרה, או של רכיב של פריט כלשהו כזה, שיתן לייחסם 

 על רווח או הפסד. לסיכון מסוים ושיכולים להשפיע
 

גידור תזרים מזומים: גידור החשיפה להשתות של   )ב(
תזרימי מזומים שיתן לייחס לסיכון מסוים המיוחס 
לכס או התחייבות שהוכרו, בכללותם או לרכיב שלהם 
(כמו חלק או כל תשלומי ריבית עתידיים בגין חוב בריבית 

 המשתה) או לעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה ושיכול
 להשפיע על רווח או הפסד.

  

גידור השקעה טו בפעילות חוץ כהגדרתה בתקן חשבואות   )ג(
 .21בילאומי 

  
אם הפריט המגודר הוא מכשיר הוי שלגביו ישות בחרה להציג   6.5.3

, 5.7.5את השיויים בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
חייבת  סעיף (א) 6.5.2החשיפה המגודרת שאליה מתייחס סעיף 

שיכולה להשפיע על רווח כולל אחר. במקרה כזה, ורק  כזולהיות 
במקרה כזה, חוסר אפקטיביות הגידור המוכר מוצג ברווח כולל 

 אחר.
 

גידור של סיכון מטבע חוץ של התקשרות איתה יכול להיות   6.5.4
 מטופל כגידור שווי הוגן או כגידור תזרים מזומים.

 
יקים לקיים את דרישת אפקטיביות הגידור אם יחסי גידור מפס   6.5.5

)), אך iiiסעיף (ג)( 6.4.1המתייחסת ליחס הגידור (ראה סעיף 
ותרת ללא  ויועדשמטרת יהול הסיכוים עבור יחסי הגידור 

שיוי, ישות תתאים את יחס הגידור של יחסי הגידור כך שהם 
את הקריטריוים המזכים (קרא בתקן זה "איזון שוב יקיימו 

 ).6.5.21ב-6.5.7ראה סעיפים ב -חדש" מ
  

ישות תפסיק חשבואות גידור מכאן ולהבא רק כאשר יחסי   6.5.6
הגידור (או חלק מיחסי הגידור) מפסיקים לקיים את 
הקריטריוים המזכים (לאחר הבאה בחשבון של איזון מחדש 
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כלשהו של יחסי הגידור, אם רלווטי). זה כולל מקרים בהם 
וקע או מכר, מבוטל או ממומש. לצורך זה, המכשיר המגדר פ
) של מכשיר מגדר למכשיר מגדר אחר rolloverהחלפה או גלגול (

אים מהווים פקיעה או ביטול, אם החלפה או גלגול כאלה 
מהווים חלק מאסטרטגית הגידור המתועדת של הישות 
ועקביים עם אסטרטגיה זו. בוסף, לעיין זה אין פקיעה או 

 כשיר המגדר אם:ביטול של המ
  

כתוצאה מחוקים או מתקות, קיימים או חדשים, הצדדים   )א(
למכשיר המגדר מסכימים שאחד או יותר מהצדדים שכגד 
שפועלים כמסלקות יחליפו את הצד שכגד המקורי שלהם 
על מת שייהפכו לצד שכגד החדש לכל אחד מהצדדים. 

זי לצורך זה, צד שכגד שפועל כמסלקה הוא צד שכגד מרכ
(לעתים קרא 'מסלקה' או 'סוכות סליקה') או ישות או 
ישויות, לדוגמה, חבר סולק של מסלקה או לקוח של חבר 
סולק של מסלקה, אשר פועלים כצד שכגד על מת לבצע 
סליקה על ידי צד שכגד מרכזי. אולם, כאשר הצדדים 
למכשיר המגדר מחליפים את הצדדים שכגד המקוריים 

שכגד שוים הדרישה בפסקה זו  שלהם עם צדדים
תתקיים רק אם כל אחד מצדדים אלה מבצע סליקה עם 

 אותו צד שכגד מרכזי. 
 

שיויים אחרים, אם קיימים, למכשיר המגדר מוגבלים   )ב(
לשיויים החוצים כדי לבצע החלפה כזו של הצד שכגד. 
שיויים אלה, מוגבלים לאלה אשר עקביים עם התאים 

פות שיהיו אם המכשיר המגדר היה אשר יתן היה לצ
סלק במקור עם הצד שכגד שפועל כמסלקה. שיויים 
אלה כוללים שיויים בדרישות של בטחוות, בזכויות לקזז 

 יתרות חייבים וזכאים ובחיובים שמוטלים.
  

הפסקת חשבואות הגידור יכולה להשפיע על יחסי הגידור 
ואות גידור בכללותם או רק על חלק מהם (במקרה כזה חשב

  משכת על שארית יחסי הגידור).
  

 ישות תיישם:   6.5.7
 

כאשר היא מפסיקה חשבואות גידור עבור  6.5.10סעיף   )א(
גידור שווי הוגן שבו הפריט המגודר הוא (או שהוא רכיב של) 

  מכשיר פיסי המדד בעלות מופחתת; וכן
 

כאשר היא מפסיקה חשבואות גידור עבור  6.5.12סעיף   )ב(
 י תזרים מזומים.גידור
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 גידורי שווי הוגן
כל עוד גידור שווי הוגן מקיים את הקריטריוים המזכים בסעיף    6.5.8

 , יחסי הגידור יטופלו כלהלן:6.4.1
 

הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר יוכר ברווח או   )א(
הפסד (או ברווח כולל אחר, אם המכשיר המגדר מגדר 

הציג את השיויים מכשיר הוי שלגביו הישות בחרה ל
 ). 5.7.5בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

 

בגין הפריט המגודר יתאם את מהגידור הרווח או ההפסד   )ב(
ערכו בספרים של הפריט המגודר (אם רלווטי) ויוכר ברווח 

רכיב של או הפסד. אם הפריט המגודר הוא כס פיסי (או 
ח כולל אחר בהתאם כס פיסי) שמדד בשווי הוגן דרך רוו

בגין הפריט מהגידור , הרווח או ההפסד 4.1א.2לסעיף 
אולם, אם הפריט המגודר  המגודר יוכר ברווח או הפסד.

הוא מכשיר הוי שהישות בחרה לגביו להציג את השיויים 
, 5.7.5בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

גודר סכומים אלה יישארו ברווח כולל אחר. כאשר פריט מ
הוא התקשרות איתה שלא הוכרה (או רכיב של התקשרות 
כזו), השיוי המצטבר בשווי ההוגן של הפריט המגודר 
לאחר ייעודו מוכר ככס או כהתחייבות ורווח או הפסד 

 מקביל יוכר ברווח או הפסד.
 

כאשר פריט מגודר בגידור שווי הוגן הוא התקשרות איתה (או   6.5.9
ו) לרכוש כס או ליטול התחייבות, הערך רכיב של התקשרות כז

בספרים הראשוי של הכס או ההתחייבות הוצרים כתוצאה 
מכך שהישות מקיימת את ההתקשרות האיתה מותאם כדי 
לכלול את השיוי המצטבר בשווי ההוגן של הפריט המגודר 

 שהוכר בדוח על המצב הכספי.
 

ב) יופחת לרווח או סעיף ( 6.5.8תיאום כלשהו הובע מסעיף   6.5.10
הפסד אם הפריט המגודר הוא מכשיר פיסי (או רכיב של מכשיר 
פיסי) שמדד בעלות מופחתת. הפחתה יכולה להתחיל מרגע 
שקיים תיאום והיא תתחיל לא יאוחר מהמועד שבו הפריט 

גידור. מ םוהפסדי םהמגודר מפסיק להיות מותאם בגין רווחי
שמחושב מחדש אפקטיבי  שיעור ריביתההפחתה מתבססת על 

במועד שבו ההפחתה מתחילה. במקרה של כס פיסי (או רכיב 
של כס פיסי) שהוא פריט מגודר ושמדד בשווי הוגן דרך רווח 

הפחתה מיושמת באותו אופן , 4.1א.2כולל אחר בהתאם לסעיף 
אבל לסכום שמייצג את הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר קודם 

(ב) במקום על ידי תיאום הערך סעיף  6.5.8לכן בהתאם לסעיף 
  בספרים.
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  גידורי תזרים מזומים

כל עוד גידור תזרים מזומים מקיים את הקריטריוים המזכים    6.5.11
 , יחסי הגידור יטופלו כלהלן:6.4.1בסעיף 

 

הרכיב הפרד של ההון, המיוחס לפריט המגודר (קרן גידור   )א(
מבין הבאים תזרים מזומים), מותאם לסכום המוך 

 (בסכומים מוחלטים):
 

)i(  הרווח או ההפסד המצטברים בגין המכשיר המגדר
 ממועד יצירת הגידור; לבין

 

)ii(  של הפריט (וכחי ערך) וי המצטבר בשווי הוגןהשי
המגודר (כלומר הערך הוכחי של השיוי המצטבר 
בתזרימי המזומים העתידיים החזויים המגודרים) 

 ממועד יצירת הגידור.
 

ק של הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר, שקבע החל  )ב(
כגידור אפקטיבי (כלומר, החלק שמקוזז על ידי השיוי 
בקרן גידור תזרים מזומים המחושב בהתאם ל (א)), יוכר 

 ברווח כולל אחר; 
 

החלק הותר של הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר   )ג(
י בקרן (או רווח או הפסד כלשהו הדרוש כדי לאזן את השיו

גידור תזרים מזומים המחושבת בהתאם ל (א)) הוא חוסר 
 אפקטיביות הגידור אשר יוכר ברווח או הפסד.

  
הסכום שהצטבר בקרן גידור תזרים מזומים בהתאם ל (א)   )ד(

 יטופל כלהלן:
 

)i(  אם התוצאה של עסקה חזויה מגודרת היא הכרה
בכס לא פיסי או בהתחייבות לא פיסית, או 

ה מגודרת לכס לא פיסי או שעסקה חזוי
להתחייבות לא פיסית הופכת להתקשרות איתה 
שבגיה מיושמת חשבואות גידור שווי הוגן, הישות 
תסיר סכום זה מקרן גידור תזרים מזומים ותכלול 
אותו ישירות בעלות הראשוית או בערך בספרים אחר 
של הכס או ההתחייבות. העברה זו איה תיאום בגין 

ולפיכך  )1וג מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי סיו
  אין לה השפעה על רווח כולל אחר.
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)ii(  ים מלבד אלה המכוסים עלעבור גידורי תזרים מזומ
), סכום זה יסווג מחדש מקרן גידור תזרים iידי (

מזומים לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש 
ו ) באותה תקופה א1(ראה תקן חשבואות בילאומי 

באותן תקופות שבמהלכן תזרימי המזומים 
העתידיים החזויים המגודרים משפיעים על רווח או 
הפסד (לדוגמה, בתקופות שהכסת ריבית או הוצאת 

 ריבית מוכרות או כאשר מכירה חזויה מתרחשת).
 

)iii(  שכל  צופהאולם, אם סכום זה הוא הפסד והישות
 ההפסד או חלקו לא יושב בתקופה עתידית, אחת או
יותר, עליה לסווג מחדש באופן מיידי את הסכום 

להשיב לרווח או הפסד כתיאום בגין  צופהשהיא איה 
 ).1סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 

  
כאשר ישות מפסיקה חשבואות גידור עבור גידור תזרים    6.5.12

סעיף (ב)), עליה לטפל  6.5.7- ו 6.5.6מזומים (ראה סעיפים 
בר בקרן גידור תזרים מזומים בהתאם לסעיף בסכום שהצט

 סעיף (א) כלהלן: 6.5.11
 

אם תזרימי המזומים העתידיים המגודרים עדיין חזויים   )א(
להתרחש, סכום זה יישאר בקרן גידור תזרים מזומים עד 

 6.5.11שתזרימי המזומים העתידיים יתרחשו או עד שסעיף 
העתידיים  ) יחול. כאשר תזרימי המזומיםiiiסעיף (ד)(

  סעיף (ד). 6.5.11מתרחשים, יחול סעיף 
 

אם תזרימי המזומים העתידיים המגודרים אים חזויים   )ב(
עוד להתרחש, סכום זה יסווג מחדש באופן מיידי מקרן 
גידור תזרים מזומים לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג 

). תזרים מזומים 1מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 
עוד ברמה גבוהה  הצפוי האיהתרחשותו ר שעתידי מגוד

)highly probable ( חזוי להתרחש.  להיות עדייןיכול  
  

  גידורי השקעה טו בפעילות חוץ

גידורי השקעה טו בפעילות חוץ, כולל גידור של פריט כספי,   6.5.13
שמטופל כחלק מההשקעה טו (ראה תקן חשבואות בילאומי 

 תזרים מזומים:), יטופלו בדומה לגידורי 21
 

החלק של הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר, שקבע   )א(
); 6.5.11כגידור אפקטיבי יוכר ברווח כולל אחר (ראה סעיף 

 וכן
 

 החלק הלא אפקטיבי יוכר ברווח או הפסד.  )ב(
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הרווח או ההפסד המצטברים בגין המכשיר המגדר,   6.5.14
 המתייחסים לחלק האפקטיבי של הגידור שהצטברו בקרן
תרגום מטבע חוץ, יסווגו מחדש מההון לרווח או הפסד כתיאום 

) בהתאם 1בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 
בעת מימוש או  21לתקן חשבואות בילאומי  49-48לסעיפים 

  מימוש חלקי של פעילות החוץ.
  

 טיפול חשבואי בערך הזמן של אופציות
הפימי ואת ערך הזמן של חוזה  כאשר ישות מפרידה את הערך   6.5.15

אופציה ומייעדת כמכשיר המגדר רק את השיוי בערך הפימי של 
סעיף (א)), עליה לטפל בערך הזמן של  6.2.4האופציה (ראה סעיף 

 ):6.5.33ב-6.5.29האופציה כלהלן (ראה סעיפים ב
 

ישות תבדיל את ערך הזמן של האופציות לפי סוג הפריט   )א(
  ):6.5.29רת (ראה סעיף בהמגודר שהאופציה מגד

 

)i( פריט מגודר המהווה עסקה; או  
 

)ii( .פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן  
 

השיוי בשווי ההוגן של ערך הזמן של אופציה שמגדרת פריט   )ב(
מגודר המהווה עסקה יוכר ברווח כולל אחר במידה שבה 
הוא מתייחס לפריט המגודר וייצבר ברכיב פרד בהון. 

גן הובע מערך הזמן של השיוי המצטבר בשווי ההו
האופציה שהצטבר ברכיב פרד בהון (ה"סכום") יטופל 

 כלהלן:
 

)i(  כס לאאם התוצאה של הפריט המגודר היא הכרה ב
פיסי או בהתחייבות לא פיסית, או התקשרות 
איתה לכס לא פיסי או להתחייבות לא פיסית 
שבגיה מיושמת חשבואות גידור, הישות תסיר את 

ם מהרכיב הפרד בהון ותכלול אותו ישירות הסכו
בעלות הראשוית או בערך בספרים אחר של הכס או 
ההתחייבות. העברה זו איה תיאום בגין סיווג מחדש 

) ולפיכך אין לה 1(ראה תקן חשבואות בילאומי 
  השפעה על רווח כולל אחר.

 

)ii( ) עבור יחסי גידור מלבד אלה המכוסים על ידיi ,(
מחדש מהרכיב הפרד בהון לרווח או  הסכום יסווג

הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות 
) באותה תקופה או באותן תקופות 1בילאומי 

שבמהלכן תזרימי המזומים העתידיים החזויים 
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המגודרים משפיעים על רווח או הפסד (לדוגמה, כאשר 
 מכירה חזויה מתרחשת).

 

)iii(  זה, כולו או חלקו, יושב אולם, אם אין זה חזוי שסכום
בתקופה עתידית, אחת או יותר, הסכום שאיו חזוי 
שיושב יסווג מחדש באופן מיידי לרווח או הפסד 
כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות 

  ).1בילאומי 
  

השיוי בשווי ההוגן של ערך הזמן של אופציה שמגדרת פריט   )ג(
ולל אחר במידה מגודר המתייחס לתקופת זמן יוכר ברווח כ

שבה הוא מתייחס לפריט המגודר וייצבר ברכיב פרד בהון. 
ערך הזמן במועד הייעוד של האופציה כמכשיר מגדר, 
במידה שבה הוא מתייחס לפריט המגודר, יופחת על בסיס 

 hedgeשיטתי ורציואלי על פי התקופה שבה תיאום גידור (
adjustment (ימי של האופציה יכול להשפיע בגין הערך הפ

על רווח או הפסד (או רווח כולל אחר, אם הפריט המגודר 
הוא מכשיר הוי שלגביו בחרה הישות להציג את השיויים 

). לפיכך, 5.7.5בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
בכל תקופת דיווח, סכום ההפחתה יסווג מחדש מהרכיב 

מחדש (ראה הפרד בהון לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג 
). אולם, אם חשבואות גידור 1תקן חשבואות בילאומי 

מופסקת עבור יחסי הגידור אשר כוללים את השיוי בערך 
הפימי של האופציה כמכשיר המגדר, הסכום טו (כלומר, 
כולל ההפחתה שצברה) אשר הצטבר ברכיב הפרד בהון 

סיווג יסווג מחדש באופן מיידי לרווח או הפסד כתיאום בגין 
 ). 1מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 

  
טיפול חשבואי באלמט המחיר העתידי של חוזי 

 foreignאקדמה ובמרווחי מטבע חוץ במועד הבסיס (
currency basis spreads (סייםשל מכשירים פי  

כאשר ישות מפרידה את אלמט המחיר העתידי ואת אלמט   6.5.16
) של חוזה אקדמה ומייעדת spot elementהמחיר המיידי (

כמכשיר המגדר רק את השיוי בשווי של אלמט המחיר המיידי 
של חוזה האקדמה, או כאשר ישות מפרידה את מרווח מטבע חוץ 

ומוציאה אותו מהייעוד של מכשיר במועד הבסיס ממכשיר פיסי 
סעיף (ב)), הישות  6.2.4פיסי זה כמכשיר מגדר (ראה סעיף 

לאלמט המחיר העתידי של חוזה  6.5.15את סעיף יכולה ליישם 
האקדמה או למרווח מטבע חוץ במועד הבסיס באותו אופן שבו 
הוא מיושם לערך הזמן של אופציה. במקרה כזה, הישות תיישם 

 .6.5.39ב-6.5.34את החיות היישום בסעיפים ב
  



IFRS 9  
  

1582 

  

  גידורים של קבוצה של פריטים 6.6

פריטים  של קבוצה של) eligibilityכשירות (
  כפריט המגודר

קבוצה של פריטים (כולל קבוצה של פריטים שמהווה פוזיציה  6.6.1
) היא פריט מגודר כשיר רק 6.6.8ב- 6.6.1טו; ראה סעיפים ב

  אם:
 

היא מורכבת מפריטים (כולל רכיבים של פריטים) שהם   )א(
  פריטים מגודרים כשירים;) individuallyבעצמם (

 

סיס קבוצתי לצרכי הפריטים בקבוצה מוהלים יחד על ב  )ב(
 יהול סיכוים; וכן

 

במקרה של גידור תזרים מזומים של קבוצה של פריטים   )ג(
שההשתויות של תזרימי המזומים שלהם אין חזויות 
להיות יחסיות בקירוב להשתות הכוללת בתזרימי 

פוזיציות סיכון וצרות המזומים של הקבוצה כך ש
 מקזזות:

 

)i( וכן זהו גידור של סיכון מטבע חוץ ;  
 

)ii(  טו הזו מגדיר את תקופת הייעוד של הפוזיציה
הדיווח שבה חזויות להשפיע על רווח או הפסד 

, ומגדיר גם את מהות והיקף עסקאות חזויות
 ). 6.6.8ב-6.6.7העסקאות (ראה סעיפים ב

 

  )nominal amountייעוד רכיב של סכום ומילי (

הוא פריט רכיב שהוא חלק יחסי של קבוצה כשירה של פריטים  6.6.2
מגודר כשיר בתאי שהייעוד הוא עקבי עם מטרת יהול הסיכוים 

 של הישות.
 

רכיב שכבה של קבוצה כוללת של פריטים (לדוגמה, שכבה  6.6.3
 תחתוה) הוא כשיר לחשבואות גידור רק אם:

 

  הוא יתן לזיהוי בפרד ויתן למדידה באופן מהימן;  )א(
 

 מטרת יהול הסיכוים היא לגדר רכיב שכבה;  )ב(
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הפריטים בקבוצה הכוללת שממה מזוהה השכבה חשופים   )ג(
לאותו סיכון מגודר (כך שהמדידה של השכבה המגודרת 
איה מושפעת באופן משמעותי מהפריטים המסוימים מתוך 

 הקבוצה הכוללת שבחרו להוות חלק מהשכבה המגודרת);
 

עבור גידור של פריטים קיימים (לדוגמה, התקשרות איתה   )ד(
כס שהוכר) ישות יכולה לזהות ולעקוב אחר  שלא הוכרה או

הקבוצה הכוללת של פריטים שממה השכבה המגודרת 
הוגדרה (כך שהישות יכולה לציית לדרישות של טיפול 

 חשבואי ביחסי גידור כשירים); וכן
 

 פירעוןפריטים כלשהם בקבוצה אשר כוללים אופציות   )ה(
לי מוקדם מקיימים את הדרישות לרכיבים של סכום ומי

 ).6.3.20(ראה סעיף ב
  

  הצגה

עבור גידור של קבוצה של פריטים עם פוזיציות סיכון מקזזות  6.6.4
(כלומר, בגידור של פוזיציה טו) שהסיכון המגודר שלה משפיע על 

 םסעיפים שוים בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, רווחי
גידור יוצגו בדוח זה בסעיף פרד מהסעיפים מ םאו הפסדי

פעו מהפריטים המגודרים. לפיכך, בדוח זה הסכום בסעיף שהוש
שמתייחס לפריט המגודר עצמו (לדוגמה, הכסות או עלות 

 המכירות) לא יושפע.
 

עבור כסים והתחייבויות שמגודרים יחד כקבוצה בגידור שווי  6.6.5
בדוח על המצב הכספי בגין ) gain or loss(הוגן, הרווח או ההפסד 

אידיבידואליים יוכרו כתיאום לערך הכסים וההתחייבויות ה
בספרים של הפריטים האידיבידואליים המתאימים המרכיבים 

 סעיף (ב). 6.5.8את הקבוצה בהתאם לסעיף 
  

 בסכום אפספוזיציות טו 
בסכום פוזיציה טו  המהווהכאשר הפריט המגודר הוא קבוצה  6.6.6

(כלומר, הפריטים המגודרים בעצמם מקזזים באופן מלא  אפס
סיכון המוהל על בסיס קבוצתי), לישות מותר לייעד אותה את ה

 ביחסי גידור שאים כוללים מכשיר מגדר, בתאי:
 

שהגידור הוא חלק מאסטרטגיית גידור סיכון טו מתגלגל,   )א(
לפיה הישות מגדרת באופן שיגרתי פוזיציות חדשות מאותו 
סוג ככל שמתקדם הזמן (לדוגמה, כאשר עסקאות כסות 

  ן שאותו הישות מגדרת);לאופק הזמ
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שהפוזיציה טו המגודרת משתה בגודלה לאורך   )ב(
אסטרטגיית גידור הסיכון טו המתגלגל והישות משתמשת 
במכשירים מגדרים כשירים כדי להגן על הסיכון טו 

 אפס);בסכום (כלומר, כאשר הפוזיציה טו איה 
 

שחשבואות גידור מיושמת באופן רגיל לפוזיציות טו כאלה   )ג(
אפס והיא מגודרת עם בסכום אשר הפוזיציה טו איה כ

 מכשירים מגדרים כשירים; וכן
 

שהיה בסכום שאי יישום חשבואות גידור לפוזיציה טו   )ד(
אפס היה גורם לתוצאות חשבואיות לא עקביות, מאחר 
שהחשבואות לא היתה מכירה בפוזיציות הסיכון המקזזות, 

  יציה טו.אשר אחרת היו מוכרות בגידור של פוז
  

אפשרות לייעד חשיפת אשראי כמדדת בשווי  6.7
  הוגן דרך רווח או הפסד

שווי הוגן לכשירות של חשיפות אשראי לייעוד 
  דרך רווח או הפסד

אם ישות משתמשת בגזר אשראי אשר מדד בשווי הוגן דרך  6.7.1
רווח או הפסד להל את סיכון האשראי של מכשיר פיסי, כולו 

שראי), הישות יכולה לייעד מכשיר פיסי או חלקו (חשיפת א
זה במידה שבה הוא מוהל באופן זה (כלומר כולו או חלק יחסי 

  שלו) כמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם:
 

השם של חשיפת האשראי (לדוגמה, הלווה או המחזיק   )א(
בהתחייבות למתן הלוואה) תואם את הישות המתייחסת 

  ); וכןשל גזר האשראי ('תאימות שם'
 

הבכירות של המכשיר הפיסי תואמת את זו של   )ב(
 המכשירים שיתן להעבירם בהתאם לגזר האשראי.

  
ישות יכולה לבצע ייעוד כזה ללא קשר אם המכשיר הפיסי 
שמוהל בגין סיכון אשראי הוא בתחולת תקן זה (לדוגמה, ישות 
יכולה לייעד מחויבויות למתן הלוואות שהן מחוץ לתחולת תקן 
זה). הישות יכולה לייעד מכשיר פיסי זה במועד ההכרה 

איו מוכר. הישות עדיין לראשוה או לאחריו או כאשר הוא 
 תתעד את הייעוד במקביל.
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שווי ליועדו שטיפול חשבואי בחשיפות אשראי 
 הוגן דרך רווח או הפסד

כמדד בשווי הוגן  6.7.1אם מכשיר פיסי מיועד בהתאם לסעיף  6.7.2
או הפסד לאחר ההכרה לראשוה בו, או כאשר הוא לא  דרך רווח

הוכר קודם לכן, ההפרש במועד הייעוד בין הערך בספרים, אם 
כסים  לגביקיים, לבין השווי ההוגן יוכר מיידית ברווח או הפסד. 

פיסיים המדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם 
קודם לכן , הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר 4.1א.2לסעיף 

ברווח כולל אחר יסווג מחדש מיידית מההון לרווח או הפסד 
 ).1כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 

 

ישות תפסיק למדוד את המכשיר הפיסי שגרם לסיכון אשראי,  6.7.3
או חלק יחסי ממכשיר פיסי זה, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 אם:
 

אים מתקיימים עוד,  6.7.1יף הקריטריוים המזכים בסע  )א(
  לדוגמה:

 
)i(  סי המתייחס אשרגזר האשראי או המכשיר הפי

גורם לסיכון האשראי פוקעים או מכרים, מבוטלים 
  או מסולקים; או

 
)ii(  והל עודו מסי איסיכון האשראי של המכשיר הפי

תוך שימוש בגזרי אשראי. לדוגמה, זה יכול להתרחש 
אשראי של הלווה או מאחר שחל שיפור באיכות ה

שיויים בשל המחזיק בהתחייבות למתן הלוואה או 
 בדרישות ההון המוטלות על ישות; וכן

 
המכשיר הפיסי אשר גורם לסיכון אשראי איו דרש   )ב(

אחרת להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מסיבה 
(כלומר, המודל העסקי של הישות לא השתה ביתיים כך 

 ). 4.4.1בהתאם לסעיף סיווג מחדש דרש ש
 

כאשר ישות מפסיקה למדוד מכשיר פיסי אשר גורם לסיכון  6.7.4
אשראי, או חלק יחסי ממכשיר פיסי כזה, בשווי הוגן דרך רווח 
או הפסד, השווי ההוגן של המכשיר הפיסי במועד ההפסקה 
הופך לערך בספרים החדש שלו. לאחר מכן, אותה מדידה אשר 

שווי הוגן דרך רווח או לשיר הפיסי שימשה לפי ייעוד המכ
הפסד תיושם (כולל הפחתה הובעת מהערך בספרים החדש). 
לדוגמה, כס פיסי אשר סווג במקור כמדד בעלות מופחתת 
יחזור למדידה כזו ושיעור הריבית האפקטיבי שלו יחושב מחדש 
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שבו החדש שלו במועד ברוטו בהתבסס על הערך בספרים 
 ווי הוגן דרך רווח או הפסד. המדידה בש הפסקוה

  

  מועד תחילה והוראות מעבר 7פרק 
  

 מועד תחילה 7.1
 1ישות תיישם תקן זה לתקופות דיווח שתיות המתחילות ביום   7.1.1

או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר. אם ישות  2018ביואר 
לתת גילוי לעובדה  ישות חייבתבוחרת ליישם תקן זה מוקדם, ה

ם את כל הדרישות בתקן זה באותו מועד (אך ראה גם זו ולייש
גם, באותו מועד,  ישות ליישםה על .)7.3.2-ו 7.2.21, 7.1.2סעיפים 

  את התיקוים בספח ג'. 
  

, לתקופות דיווח שתיות 7.1.1למרות הדרישות בסעיף  7.1.2
, ישות יכולה לבחור ליישם 2018ביואר  1-המתחילות לפי ה

צגה של רווחים והפסדים בגין מוקדם רק את הדרישות לה
שווי הוגן דרך רווח או הפסד ליועדו שהתחייבויות פיסיות 

 5.7.20ב-5.7.5ב- ו 7.2.14, 5.7.9-5.7.7סעיף (ג),  5.7.1בסעיפים 
הדרישות האחרות בתקן זה. אם ישות בוחרת  מבלי ליישם את

ליישם רק את סעיפים אלה, עליה לתת גילוי לעובדה זו ולספק על 
ס מתמשך את הגילויים המתייחסים המפורטים בסעיפים בסי

מכשירים פיסיים: גילויים  7לתקן דיווח כספי בילאומי  11-10
)). (ראה גם 2010( 9(כפי שתוקן על ידי תקן דיווח כספי בילאומי 

 .)7.2.15 -ו 7.2.2סעיפים 
  

  מחזור שיפורים שתיים לתקי דיווח כספי בילאומיים  7.1.3
 5.7.5-ו 4.2.1תיקן את סעיף  2013שפורסם בדצמבר  2012-2010

. ישות תיישם 3כתוצאה מהתיקון לתקן דיווח כספי בילאומי 
תיקון זה מכאן ולהבא לצירופי עסקים שהתיקון לתקן דיווח 

  חל עליהם. 3כספי בילאומי 
  

, תיקן את 2014, שפורסם במאי 15תקן דיווח כספי בילאומי    7.1.4
- ו 5, ג5.7.1, ב3.2.13, ב5.7.6, 5.2.1, 5.1.1, 4.2.1 ,3.1.1סעיפים 

אליו. סעיפים  מתייחסתואת הכותרת ה 16וביטל את סעיף ג 42ג
, והגדרה לספח א, וספו. ישות תיישם תיקוים 5.7א.1 - ו 5.1.3

  .15אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
  

 הוראות מעבר 7.2
ה למפרע, בהתאם לתקן חשבואות בילאומי ישות תיישם תקן ז   7.2.1

, מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות 8
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. תקן זה לא יחול 7.2.28-ו 7.2.26-7.2.4למעט כמפורט בסעיפים 
 על פריטים שכבר גרעו במועד היישום לראשוה.

 
, 7.3.2- ו 7.2.28-7.2.3, 7.2.1לצורך הוראות המעבר בסעיפים   7.2.2

הוא המועד שבו הישות מיישמת מועד היישום לראשוה 
תחילת תקופת להיות  הוא חייבלראשוה את דרישות תקן זה ו

דיווח לאחר הפרסום של תקן זה. בהתאם לגישה שבחרה על ידי 
, המעבר יכול להיות 9הישות ליישום תקן דיווח כספי בילאומי 

יישום  כרוך במועד יישום לראשוה אחד או מספר מועדי
  לראשוה לדרישות שוות. 

  
  )5-ו 4מעבר לסיווג ומדידה (פרקים הוראות 

במועד היישום לראשוה, ישות תעריך אם כס פיסי מקיים את   7.2.3
סעיף (א) על בסיס  4.1א.2סעיף (א) או  4.1.2התאי שבסעיפים 

העובדות והסיבות שקיימות במועד זה. הסיווג הובע מכך ייושם 
לא קשר למודל העסקי של הישות בתקופות דיווח למפרע ל
  קודמות.

 
גדר בתקן מואם, במועד היישום לראשוה, אין זה מעשי (כ   7.2.4

ערך מתוקן של  מרכיבלהעריך ) לישות 8חשבואות בילאומי 
על בסיס  4.1ד.9ב-4.1ב.9כסף בהתאם לסעיפים בההזמן של 

אשוה של העובדות והסיבות שהיו קיימות במועד ההכרה לר
הכס הפיסי, ישות תעריך את המאפייים של תזרים המזומים 
החוזי של כס פיסי זה על בסיס העובדות והסיבות שהיו 

 הביאקיימות במועד ההכרה לראשוה של הכס הפיסי מבלי ל
ערך הזמן של  המרכיב לתיקון המתייחסותבחשבון את הדרישות 
יח לתקן 42סעיף  . (ראה גם4.1ד.9ב-4.1ב.9של הכסף בסעיפים ב
  ).7דיווח כספי בילאומי 

  
גדר בתקן מואם, במועד היישום לראשוה, אין זה מעשי (כ  7.2.5

) לישות להעריך אם השווי ההוגן של 8חשבואות בילאומי 
 4.1.12בהתאם לסעיף ב ימשמעות לאהיה  פירעון מוקדםמאפיין 
ימות במועד (ג) על בסיס העובדות והסיבות שהיו קיסעיף 

ההכרה לראשוה של הכס הפיסי, ישות תעריך את המאפייים 
של תזרים המזומים החוזי של כס פיסי זה על בסיס העובדות 
והסיבות שהיו קיימות במועד ההכרה לראשוה של הכס 

פירעון מאפיין גבי בחשבון את החריג ל הביאהפיסי מבלי ל
יט בתקן דיווח כספי 42עיף . (ראה גם ס4.1.12בסעיף ב מוקדם

  .)7בילאומי 
  

אם ישות מודדת חוזה מעורב בשווי הוגן בהתאם לסעיפים    7.2.6
אך השווי ההוגן של החוזה המעורב לא  4.1.5או  4.1.4, 4.1א.2

מדד בתקופות דיווח להשוואה, השווי ההוגן של החוזה המעורב 
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ל בתקופות הדיווח להשוואה יהיה סכום שוויים ההוגן ש
משובץ) בסוף הגזר הגזר ו-לאהמארח החוזה ההרכיבים (כלומר 

כל תקופת דיווח להשוואה אם הישות מציגה מחדש תקופות 
 ).7.2.15קודמות (ראה סעיף 

  
אז במועד היישום לראשוה  7.2.6אם ישות יישמה את סעיף   7.2.7

הישות תכיר בכל הפרש בין השווי ההוגן של החוזה המעורב 
עד היישום לראשוה לבין סכום שוויים ההוגן של בכללותו במו

הרכיבים של החוזה המעורב במועד היישום לראשוה ביתרת 
) של שמתאיםפי כ(או רכיב אחר של הון,  של העודפים פתיחהה

 תקופת הדיווח הכוללת את מועד היישום לראשוה.
  

 במועד היישום לראשוה, ישות יכולה לייעד:  7.2.8
  

ד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם כס פיסי כמד  )א(
 ; או4.1.5לסעיף 

 

השקעה במכשיר הוי כשווי הוגן דרך רווח כולל אחר   )ב(
 .5.7.5בהתאם לסעיף 

  
ייעוד כזה יבוצע על בסיס העובדות והסיבות הקיימות במועד 

  היישום לראשוה. סיווג כזה ייושם למפרע.
  

 במועד היישום לראשוה, ישות:  7.2.9
  

ת הייעוד הקודם שלה של כס פיסי כמדד בשווי תבטל א  )א(
הוגן דרך רווח או הפסד אם אותו כס פיסי איו מקיים 

 .4.1.5את התאי בסעיף 
 
לבטל את הייעוד הקודם שלה של כס פיסי כמדד  רשאית  )ב(

בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם אותו כס פיסי מקיים 
 .4.1.5את התאי בסעיף 

  
יבוצע על בסיס העובדות והסיבות שקיימות במועד  ביטול כזה

  היישום לראשוה. סיווג כזה ייושם למפרע.
  

 במועד היישום לראשוה, ישות:  7.2.10
  

לייעד התחייבות פיסית כמדדת בשווי הוגן דרך  רשאית  )א(
 סעיף (א). 4.2.2רווח או הפסד בהתאם לסעיף 

 
סית תבטל את הייעוד הקודם שלה של התחייבות פי  )ב(

כמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם ייעוד כזה בוצע 
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הכרה לראשוה בהתאם לתאי המצא כעת בסעיף מועד הב
סעיף (א) וייעוד כזה איו מקיים תאי זה במועד  4.2.2

 היישום לראשוה.
  

יכולה לבטל את הייעוד הקודם שלה של התחייבות פיסית   )ג(
סד אם ייעוד כזה בוצע כמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפ

הכרה לראשוה בהתאם לתאי שמצא כעת בסעיף מועד הב
סעיף (א) וייעוד כזה מקיים תאי זה במועד היישום  4.2.2

 לראשוה.
  

ייעוד כזה וביטול של ייעוד כזה יבוצעו על בסיס העובדות 
והסיבות שקיימות במועד היישום לראשוה. סיווג זה ייושם 

  למפרע.
  

) לישות 8ם אין זה מעשי (כמוגדר בתקן חשבואות בילאומי א   7.2.11
 ליישם למפרע את שיטת הריבית האפקטיבית, הישות תטפל:

 

בשווי ההוגן של הכס הפיסי או של ההתחייבות הפיסית   )א(
בסוף כל אחת מתקופות ההשוואה המוצגות כערך בספרים 

ת ברוטו של כס פיסי זה או העלות המופחתת של התחייבו
 פיסית זו אם הישות מציגה מחדש תקופות קודמות; וכן

 

בשווי ההוגן של הכס הפיסי או של ההתחייבות הפיסית   )ב(
במועד היישום לראשוה כערך בספרים ברוטו החדש של 
כס פיסי זה או העלות המופחתת החדשה של התחייבות 

 פיסית זו במועד היישום לראשוה של תקן זה.
 

ישות יישמה את בסיס העלות (בהתאם לתקן קודם לכן  אם   7.2.12
בהשקעה במכשיר הוי שאין לו ) בטיפול 39חשבואות בילאומי 

) 1מחיר מצוטט בשוק פעיל עבור מכשיר זהה (כלומר תון רמה 
יש לסלקו על ידי אשר ו הצמוד למכשיר הוי כזהגזר כס (או 

זה בשווי הוגן  מסירה של מכשיר הוי כזה), עליה למדוד מכשיר
במועד היישום לראשוה. כל הפרש בין הערך בספרים הקודם 
לבין השווי ההוגן יוכר ביתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב 

כוללת את מועד הלתקופת הדיווח  )שמתאיםפי כאחר של הון, 
 היישום לראשוה.

 
את בסיס העלות, בהתאם לתקן קודם לכן  יישמהאם ישות   7.2.13

 הצמודהבגזר שהוא התחייבות , לטיפול 39בילאומי  חשבואות
יש לסלקו על ידי מסירה של מכשיר הוי כזה אשר למכשיר הוי ו

שאין לו מחיר מצוטט בשוק פעיל עבור מכשיר זהה (כלומר תון 
), עליה למדוד גזר התחייבות זה בשווי הוגן במועד 1רמה 

ודם לבין היישום לראשוה. כל הפרש בין הערך בספרים הק
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השווי ההוגן יוכר ביתרת הפתיחה של העודפים לתקופת הדיווח 
 כוללת את מועד היישום לראשוה.ה

  
 5.7.7במועד היישום לראשוה, ישות תקבע אם הטיפול בסעיף    7.2.14

צור או יגדיל חוסר הקבלה חשבואית ברווח או הפסד על בסיס יי
שוה. תקן זה קיימות במועד היישום לראההעובדות והסיבות 

  ייושם למפרע בהתאם לקביעה זו.
 

במועד היישום לראשוה, ישות רשאית לבצע את הייעוד בסעיף א 7.2.14
אך רק אם הישות  מועד,אותו בעבור חוזים שכבר קיימים  2.5

מבצעת ייעוד של כל החוזים הדומים. השיוי בכסים טו הובע 
  יישום לראשוה.מייעודים כאלה יוכר ביתרת העודפים במועד ה

  
, ישות שמאמצת את דרישות הסיווג 7.2.1למרות הדרישה בסעיף    7.2.15

 מתייחסותאת הדרישות ה ותוהמדידה של תקן זה (הכולל
-יתתירידת ערך בלפיסיים ולמדידת עלות מופחתת עבור כסים 

-יב42 ). תספק את הגילויים המפורטים בסעיפים5.5 -ו 5.4פרק 
לבצע הצגה  צריכה, אך איה 7ספי בילאומי טו לתקן דיווח כ42

מחדש של תקופות קודמות. הישות יכולה לבצע הצגה מחדש של 
תקופות קודמות אם, ורק אם, הדבר אפשרי ללא שימוש בראייה 

). אם ישות איה מציגה מחדש תקופות hindsightלאחור (
קודמות, הישות תכיר בכל הפרש בין הערך בספרים הקודם לבין 

כוללת את הבספרים בתחילת תקופת הדיווח השתית  הערך
מועד היישום לראשוה ביתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב 

כוללת האחר של הון, כפי שמתאים) של תקופת הדיווח השתית 
את מועד היישום לראשוה. אולם, אם ישות מציגה מחדש 

 ףשקחייבים לתקופות קודמות, הדוחות הכספיים שהוצגו מחדש 
ת כל הדרישות של תקן זה. אם התוצאה של הגישה שבחרה על א

היא יותר ממועד  9ידי ישות ליישום תקן דיווח כספי בילאומי 
יישום לראשוה לדרישות שוות, סעיף זה חל בכל מועד אחד של 

). זה יהיה המקרה, לדוגמה, 7.2.2של יישום לראשוה (ראה סעיף 
הדרישות להצגת רווחים אם ישות בוחרת ליישם מוקדם רק את 

שווי הוגן דרך רווח להתחייבויות פיסיות שיועדו  בגיןוהפסדים 
לפי יישום הדרישות האחרות  7.1.2או הפסד בהתאם לסעיף 

  בתקן זה.
  

אם ישות מכיה דוחות כספיים לתקופות בייים בהתאם לתקן    7.2.16
איה  הישות דיווח כספי לתקופות בייים 34חשבואות בילאומי 

ליישם את הדרישות בתקן זה לתקופות בייים הקודמות  צריכה
למועד היישום לראשוה אם אין זה מעשי (כמוגדר בתקן 

  ).8חשבואות בילאומי 
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  )5.5פרק -תתירידת ערך (

למפרע  5.5פרק -תתישות תיישם את דרישות ירידת הערך ב   7.2.17
 -ו 7.2.15ים בכפוף לסעיפ 8בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

7.2.20-7.2.18.  
  

יתן במועד היישום לראשוה, ישות תשתמש במידע סביר ו   7.2.18
ללא עלות או מאמץ מופרזים על מת  יתן להשגהה לביסוס

לקבוע את סיכון האשראי במועד שבו מכשיר פיסי הוכר 
מחויבויות למתן הלוואות וחוזי ערבות גבי לראשוה (או ל

שאיה יתת יבות וחמו הישות הפכה לצד לבמועד שב תפיסי
לסיכון  סיכון אשראי זה) ותשווה 5.5.6בהתאם לסעיף  לביטול

  האשראי במועד היישום לראשוה של תקן זה. 
  

 מועדבעת קביעה אם חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי מ   7.2.19
  ליישם: יכולהההכרה לראשוה, ישות 

  
  ; וכן5.5.24ב-5.5.22ב-ו 5.5.10את הדרישות בסעיפים   (א) 

  
תשלומים  לגבי 5.5.11בסעיף  הפרכההיתת ל החהאת ה  (ב) 

אם ישות  ,םוי 30-חוזיים המצאים בפיגור של יותר מ
 יהתיישם את דרישות ירידת הערך על ידי זיהוי עלי

ההכרה לראשוה עבור  מועדמשמעותית בסיכון האשראי מ
לגבי תשלומים  מכשירים פיסיים אלה על בסיס מידע

  פיגור. ב
  

דרשים עלות או מאמץ מופרזים אם, במועד היישום לראשוה,    7.2.20
 מועדאם חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי מ כדי לקבוע

ההכרה לראשוה , ישות תכיר בהפרשה להפסד בסכום השווה 
להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר בכל מועד דיווח 

 הוא בעלגרע (אלא אם מכשיר פיסי זה סי זה עד שמכשיר פי
 7.2.19במקרה כזה סעיף וסיכון אשראי מוך במועד הדיווח, 

  (א) מיושם).סעיף 
  

 )6הוראות מעבר לחשבואות גידור (פרק 
כאשר ישות מיישמת לראשוה תקן זה, היא יכולה לבחור   7.2.21

אות כמדייותה החשבואית להמשיך ליישם את דרישות חשבו
במקום הדרישות של פרק  ,39הגידור בתקן חשבואות בילאומי 

של תקן זה. ישות תיישם מדייות זו לכל יחסי הגידור שלה.  6
של  16ישות שבוחרת במדייות זו תיישם גם את פרשות מספר 

גידורים של השקעה הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 
שמתאימים פרשות זו לדרישות ללא התיקוים  טו בפעילות חוץ

 של תקן זה.  6של פרק 
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, ישות תיישם את דרישות חשבואות 7.2.26למעט כאמור בסעיף    7.2.22
 הגידור בתקן זה מכאן ולהבא.

  
על מת ליישם חשבואות גידור ממועד היישום לראשוה של    7.2.23

דרישות חשבואות הגידור של תקן זה, כל הקריטריוים המזכים 
 ייבים להתקיים במועד זה.ח

  
יחסי גידור שהיו כשירים לחשבואות גידור בהתאם לתקן    7.2.24

ואשר כשירים גם לחשבואות גידור  39חשבואות בילאומי 
), לאחר הבאה 6.4.1בהתאם לקריטריוים של תקן זה (ראה סעיף 

בחשבון של איזון מחדש כלשהו של יחסי הגידור בעת המעבר 
 סעיף (ב)), יחשבו כיחסי גידור ממשיכים. 7.2.25(ראה סעיף 

  
ביישום לראשוה של דרישות חשבואות הגידור של תקן זה,   7.2.25

 ישות:
  

להתחיל ליישם דרישות אלה מאותה קודה בזמן  רשאית  )א(
שבה היא הפסיקה ליישם את דרישות חשבואות הגידור של 

  ; וכן39תקן חשבואות בילאומי 
 

) בהתאם לתקן hedge ratio( תשקול את יחס הגידור  )ב(
כקודת פתיחה לאיזון מחדש של  39חשבואות בילאומי 

. רווח כפי שמתאיםיחס הגידור של יחסי גידור ממשיכים, 
 או הפסד כלשהו מאיזון מחדש כזה יוכר ברווח או הפסד.

  
כחריג ליישום מכאן ולהבא של דרישות חשבואות הגידור של    7.2.26

 תקן זה, ישות:
  

שם את הטיפול החשבואי בערך הזמן של אופציות תיי  )א(
למפרע אם, בהתאם לתקן חשבואות  6.5.15בהתאם לסעיף 

, רק השיוי בערך הפימי של האופציה יועד 39בילאומי 
כמכשיר מגדר ביחסי גידור. יישום למפרע זה חל רק על 
אותם יחסי גידור שהיו קיימים בתחילת התקופה להשוואה 

  או שיועדו לאחר מכן.המוקדמת ביותר 
  

ליישם את הטיפול החשבואי באלמט המחיר  רשאית  )ב(
למפרע אם,  6.5.16העתידי של חוזי אקדמה בהתאם לסעיף 

, רק השיוי באלמט 39בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
המחיר המיידי של חוזה האקדמה יועד כמכשיר מגדר 

י גידור ביחסי הגידור. יישום למפרע זה חל רק על אותם יחס
שהיו קיימים בתחילת התקופה להשוואה המוקדמת ביותר 
או שיועדו לאחר מכן. בוסף, אם ישות בוחרת יישום למפרע 
של טיפול חשבואי זה, הוא ייושם לכל יחסי הגידור 
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שכשירים לבחירה זו (כלומר בעת המעבר בחירה זו איה 
רד). ) בפhedge relationshipזמיה על בסיס כל יחס גידור (

יתן ליישם למפרע את הטיפול החשבואי במרווחי מטבע 
) עבור יחסי הגידור 6.5.16חוץ במועד הבסיס (ראה סעיף 

שהיו קיימים בתחילת התקופה להשוואה המוקדמת ביותר 
  או שיועדו לאחר מכן.

  

שלא חלה פקיעה  6.5.6תיישם למפרע את הדרישה בסעיף   )ג(
  או חיסול של המכשיר המגדר אם:

   

)i( ות, קיימים או חדשים, כתוצאה מחוקים או מתק
הצדדים למכשיר המגדר מסכימים שאחד או יותר 
מהצדדים שכגד שפועלים כמסלקה יחליפו את הצד 
שכגד המקורי שלהם על מת שייהפכו לצד שכגד 

 החדש לכל אחד מהצדדים; וכן 
 

)ii(  ויים אחרים, אם קיימים, למכשיר המגדר מוגבליםשי
ם כדי לבצע החלפה כזו של הצד לשיויים החוצי

 שכגד. 
 

ישויות שיישמו מוקדם את תקן דיווח כספי 
), את תקן דיווח כספי 2009( 9בילאומי 
) או את תקן דיווח כספי 2010( 9בילאומי 
  )2013( 9בילאומי 

 7.2.26-7.2.1המעבר בסעיפים הוראות ישות תיישם את דרישות    7.2.27
לראשוה. ישות תיישם כל אחת במועד הרלווטי של יישום 

פעם  7.2.26-7.2.17 -ו 7.2א.14 - 7.2.3מהוראות המעבר בסעיפים 
אחת בלבד (כלומר, אם ישות בוחרת גישה של יישום תקן דיווח 

אשר כרוכה במספר מועדים של יישום  9כספי בילאומי 
אלה  הוראותכלשהי מ הוראהלראשוה, היא איה יכולה ליישם 

יושמו כבר במועד מוקדם יותר) (ראה סעיפים  ןה פעם וספת, אם
  .)7.3.2 -ו 7.2.2

   
), את תקן 2009( 9ישות שמיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי    7.2.28

) או את תקן דיווח כספי בילאומי 2010( 9דיווח כספי בילאומי 
  ) ולאחר מכן מיישמת את תקן זה:2013( 9

  
כס פיסי כמדד בשווי  לשתבטל את הייעוד הקודם שלה   (א) 

הוגן דרך רווח או הפסד אם ייעוד זה עשה קודם לכן 
 עודאך תאי זה איו מתקיים  4.1.5בהתאם לתאי בסעיף 

  כתוצאה מהיישום של תקן זה;
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לייעד כס פיסי כמדד בשווי הוגן דרך רווח או  רשאית  (ב) 
הפסד אם ייעוד זה לא קיים קודם לכן את התאי בסעיף 

אך תאי זה מתקיים כעת כתוצאה מהיישום של תקן  4.1.5
  זה;

  
התחייבות פיסית  לשתבטל את הייעוד הקודם שלה   (ג) 

כמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם ייעוד זה עשה 
(א) אך תאי זה סעיף  4.2.2קודם לכן בהתאם לתאי בסעיף 

  כתוצאה מהיישום של תקן זה; וכן עודאיו מתקיים 
  

לייעד התחייבות פיסית כמדדת בשווי הוגן דרך  רשאית  (ד) 
רווח או הפסד אם ייעוד זה לא קיים קודם לכן את התאי 

(א) אך תאי זה מתקיים כעת כתוצאה סעיף  4.2.2בסעיף 
  מהיישום של תקן זה.

  
על בסיס העובדות  של ייעוד כזה יבוצעווביטול כזה ייעוד 

ישום לראשוה של תקן זה. סיווג והסיבות שקיימות במועד הי
  זה ייושם למפרע.

  

של הוועדה לפרשויות  9ביטול של פרשות מספר  7.3

), של תקן דיווח IFRIC 9של דיווח כספי בילאומי (
), של תקן דיווח כספי 2009( 9כספי בילאומי 

 9) ושל תקן דיווח כספי בילאומי 2010( 9בילאומי 
)2013( 

של הוועדה לפרשויות של  9שות מספר תקן זה מחליף את פר 7.3.1
הערכה מחדש של גזרים ) IFRIC 9דיווח כספי בילאומי (

 9הדרישות שוספו לתקן דיווח כספי בילאומי  משובצים.
 5כללו את הדרישות שפורטו קודם לכן בסעיפים  2010באוקטובר 

של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי  9לפרשות מספר  7 - ו
). תיקון שובע מכך לתקן דיווח כספי IFRIC 9(בילאומי 
 אימוץ לראשוה של תקי דיווח כספי בילאומיים 1בילאומי 

 9לפרשות מספר  8כלל את הדרישות שפורטו קודם לכן בסעיף 
 ). IFRIC 9של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי (

 
, את תקן )2009( 9תקן זה מחליף את תקן דיווח כספי בילאומי  7.3.2

 9תקן דיווח כספי בילאומי את ) ו2010( 9דיווח כספי בילאומי 
 1-). אולם, לתקופות דיווח שתיות המתחילות לפי ה2013(

, ישות יכולה לבחור ליישם גרסאות מוקדמות אלה 2018ביואר 
במקום ליישם תקן זה אם, ורק  9של תקן דיווח כספי בילאומי 

 1 -שות ליישום לראשוה הוא לפי האם, המועד הרלווטי של הי
 . 2015בפברואר 
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  ספח א

  גדריםמוחים מו

  
  .תקןה של ספח זה מהווה חלק בלתי פרד

  
הפסדי אשראי 

תקופת חזויים ב
  חודש  12

)12-month 
expected credit 

losses(  
  

הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי חלק מה
 יםהפסדי האשראי החזויאשר מייצג את  המכשיר

מכשיר פיסי שהם בהובעים מאירועי כשל 
  חודש לאחר מועד הדיווח. 12אפשריים בתוך 

עלות מופחתת 
של כס פיסי 

או התחייבות 
  פיסית

)amortised cost 
of a financial 

asset or 
financial 
liability(  

  

הסכום בו מדדים הכס הפיסי או ההתחייבות 
תשלומי קרן,  ביכוי הפיסית בעת הכרה לראשוה

בתוספת או ביכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש 
של הפרש כלשהו בין  ,שיטת הריבית האפקטיביתב

עבור כן, הסכום הראשוי לבין סכום הפירעון, ו
 הפרשה להפסדכסים פיסיים, מותאם בגין 

  .יכלשה
  

  כסים בגין חוזה
)contract assets(  

  

הכסות  15פי בילאומי שתקן דיווח כסת יוזכואותן 
קובע שהן מטופלות בהתאם מחוזים עם לקוחות 

לתקן זה לצורכי הכרה ומדידה של הפסדים ורווחים 
  ירידת ערך.מ
  

 פגוםכס פיסי 
סיכון  קבע

  אשראי
)credit-

impaired 
financial asset(  

סיכון אשראי כאשר  עקב פגוםהיו כס פיסי 
ים שיש להם התרחש אחד, או יותר, מהאירוע

השפעה מזיקה על תזרימי המזומים העתידיים 
היו שאמדו של כס פיסי זה. ראיה שכס פיסי 

תוים יתים  תסיכון אשראי כולל עקב פגום
  לצפייה לגבי האירועים הבאים:

 
 קושי פיסי משמעותי של המפיק או הלווה;  )א(

 
ה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע הפר  )ב(

 לומים;בתשפיגור 
  



IFRS 9  
  

1596 

  

  מוחים מוגדרים (המשך)

 פגוםכס פיסי 
עקב סיכון 

  אשראי
)credit-

impaired 
financial asset( 

  המשך -

המלווה (המלווים) של הלווה, מסיבות   )ג(
כלכליות או חוזיות המתייחסות לקושי פיסי 
של הלווה, העיק (העיקו) ללווה ויתור 
 (ויתורים) שהמלווה (המלווים) לא היה שוקל

 (שוקלים) אילולא כן;
 

הסבירות שהלווה ייכס לפשיטת רגל או   )ד(
 לשיוי מבי פיסי אחר הופכת לצפויה;

 
היעלמות שוק פעיל לכס פיסי זה עקב   )ה(

 קשיים פיסיים; או
 

הרכישה או היצירה של כס פיסי ביכיון   )ו(
 שהתהוו. הפסדי אשראיעמוק אשר משקף 

  
 - בודד יחיד ומע ייתכן, שאין זה אפשרי לזהות אירו

במקום זאת, ההשפעה המשולבת של מספר אירועים 
הפכו עשויה הייתה לגרום לכך שכסים פיסיים 

   עקב סיכון אשראי. יםמופג
  

  הפסד אשראי
)credit loss(  

שהישות ההפרש בין כל תזרימי המזומים החוזיים 
בהתאם לחוזה  )are due to an entityזכאית להם (

לקבל  צופההמזומים שהישות  לבין כל תזרימי
, ))cash shortfallsהפסדי מזומים ((כלומר כל 

המקורי (או שיעור הריבית האפקטיבי מהווים ב
סיכון לשיעור הריבית האפקטיבי המותאם ב

סיכון  קבע פגומיםכסים פיסיים עבור אשראי 
). ישות תאמוד את אשראי, שרכשו או שוצרו

ה בחשבון של כל תזרימי המזומים תוך הבא
התאים החוזיים של המכשיר הפיסי (לדוגמה, 

הארכה, אופציית אופציית מוקדם,  פירעוןאופציית 
רכש ואופציות דומות) במהלך אורך החיים החזוי 
של המכשיר הפיסי. תזרימי המזומים שיובאו 
בחשבון יכללו תזרימי מזומים מהמכירה של 

חיזוק ם לאמצעים אחריאו  יםמוחזק וותבטח
קיימת תאים החוזיים. ל איטגרלייםאשראי שהם 

שאורך החיים החזוי של מכשיר פיסי יתן  חזקה
לאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים הדירים 
בהם אין זה אפשרי לאמוד באופן מהימן את אורך 
החיים החזוי של מכשיר פיסי, הישות תשתמש 

סי.ביתרת התקופה החוזית של המכשיר הפי  
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  מוחים מוגדרים (המשך)

  
שיעור ריבית 

אפקטיבי מותאם 
  סיכון אשראיל
)credit-adjusted 

effective 
interest rate(  

המזומים השיעור שמהוון במדויק את תשלומי 
או תקבולי המזומים העתידיים העתידיים שאמדו 

שאמדו במהלך אורך החיים החזוי של הכס 
כס  שהיו כס פיסי עלות המופחתת שלהפיסי ל

. סיכון אשראי, שרכש או שוצר קבע פגוםפיסי 
מותאם האפקטיבי הריבית הבעת חישוב שיעור 

אשראי, ישות תאמוד את תזרימי הסיכון ל
המזומים החזויים תוך הבאה בחשבון של כל 

(לדוגמה, התאים החוזיים של הכס הפיסי 
, אופציית הארכהאופציית מוקדם,  פירעוןאופציית 

. הפסדי אשראי חזוייםרכש ואופציות דומות) ושל 
 fees andהחישוב כולל את כל העמלות והקודות (

points ,ששולמו או שהתקבלו בין הצדדים לחוזה ,(
משיעור הריבית האפקטיבי  איטגרליחלק  תשמהוו

, וכל עלויות עסקה), 5.4.3ב- 5.4.1סעיפים ב (ראה
ים. קיימת חזקה לפיה האחר תהפרמיות או היכיוו

תזרימי המזומים ואורך החיים החזוי של קבוצת 
מכשירים פיסיים דומים יתים לאמידה באופן 

 אין זה אפשרידירים בהם המהימן. אולם, במקרים 
לאמוד באופן מהימן את תזרימי המזומים או את 

אורך החיים של מכשיר פיסי (או של קבוצת יתרת 
, הישות תשתמש בתזרימי מכשירים פיסיים)

התקופה החוזית המלאה  הלךהמזומים החוזיים במ
של המכשיר הפיסי (או של קבוצת מכשירים 

   פיסיים).
  

  גריעה
)derecognition(  

ההסרה של כס פיסי או של התחייבות פיסית, 
, מהדוח על המצב הכספי של קודם לכןשהוכרו 

  ישות.
  
  
  
  
  
  
  
  

  



IFRS 9  
  

1598 

  

  המשך)מוחים מוגדרים (

  

  גזר
)derivative(  

מכשיר פיסי או חוזה אחר, שבתחולת תקן זה, בעל 
  כל שלושת המאפייים הבאים:

  

שוויו משתה בתגובה לשיוי בשיעור ריבית   )א(
מוגדר, במחיר מכשיר פיסי מוגדר, במחיר 
סחורת יסוד מוגדר, בשער חליפין של מטבע חוץ 
מוגדר, במדד מחירים או שיעורים מוגדר, 
בדירוג אשראי או במדד אשראי מוגדר, או 
במשתה מוגדר אחר, בתאי שבמקרה של 

פיסי, המשתה איו ספציפי לצד -משתה לא
 ]).underlyingלחוזה (לעיתים מכוה ה"בסיס" [

 
איו דורש השקעה ראשוית טו או דורש   )ב(

השקעה ראשוית טו הקטה מההשקעה 
חוזים, שהייתה דרשת עבור סוגים אחרים של 

שחזוי כי יגיבו באופן דומה לשיויים בגורמי 
 שוק.

  

 הוא מסולק במועד עתידי.  )ג(
  

  דיבידדים
)dividends(  

חלוקות של רווחים למחזיקים במכשירים הויים 
  בסוג מסוים של הון. לאחזקותיהםבאופן יחסי 

שיטת ריבית 
  אפקטיבית

)effective 
interest 
method(  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

של כס  מופחתתה עלותלחישוב ההמשמשת שיטה 
 הולהקצא פיסי או של התחייבות פיסית

ברווח הוצאת הריבית בהכסת הריבית או ולהכרה ב
  על פי התקופה הרלווטית.או הפסד 
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  מוחים מוגדרים (המשך)

  

שיעור ריבית 
  אפקטיבי

)effective 
interest rate(  

המזומים השיעור שמהוון במדויק את תשלומי 
העתידיים או תקבולי המזומים עתידיים שאמדו ה

 כסאורך החיים החזוי של ה הלךבמשאמדו 
בספרים  ערךל ההתחייבות הפיסיתהפיסי או 

 של מופחתתה עלותאו ל יסיכס פשל  ברוטו
. בעת חישוב שיעור הריבית התחייבות פיסית
אמוד את תזרימי המזומים תהאפקטיבי, ישות 

כל התאים החוזיים  הבאה בחשבון שלהחזויים תוך 
פירעון אופציית של המכשיר הפיסי (לדוגמה, 

אופציות רכש ואופציות הארכה, אופציית מוקדם, 
הפסדי אשראי ביא בחשבון לא ת ךדומות), א

. החישוב כולל את כל העמלות והקודות חזויים
)fees and points ששולמו או שהתקבלו בין הצדדים ,(

משיעור הריבית  איטגרליחלק  תוולחוזה, שמה
עלויות , )5.4.3ב-5.4.1סעיפים ב האפקטיבי (ראה

האחרים. קיימת  ת, וכל הפרמיות או היכיוועסקה
חזקה לפיה תזרימי המזומים ואורך החיים החזוי 
של קבוצת מכשירים פיסיים דומים יתים 

דירים הלאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים 
לאמוד באופן מהימן את תזרימי  פשריין זה אבהם א

המזומים או את אורך החיים החזוי של מכשיר 
פיסי (או של קבוצת מכשירים פיסיים), הישות 

 הלךתשתמש בתזרימי המזומים החוזיים במ
התקופה החוזית המלאה של המכשיר הפיסי (או 

  של קבוצת מכשירים פיסיים).
  

הפסדי אשראי 
  חזויים

)expected credit 
losses(  

  

הסיכוים כש הפסדי אשראיהממוצע המשוקלל של 
  .יםכמשקלמשמשים להתרחשות כשל 

  

חוזה ערבות 
  פיסית

)financial 
guarantee 

contract(  
  

חוזה הדורש מהמפיק לבצע תשלומים מוגדרים על 
מת לשפות את המחזיק בגין הפסד שהתהווה לו 

במועדו  כשל לבצע תשלוםמוגדר משום שלווה 
המתוקים התאים בהתאם לתאים המקוריים או 

)modified( .של מכשיר חוב  
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  מוחים מוגדרים (המשך)

התחייבות 
פיסית בשווי 

הוגן דרך רווח או 
  הפסד

)financial 
liability at fair 
value through 

profit or loss(  

התחייבות פיסית המקיימת אחד מהתאים 
  הבאים.

 
מוחזקת ימת את ההגדרה של היא מקי  )א(

  .למסחר
 

בעת ההכרה לראשוה היא מיועדת על ידי   )ב(
בהתאם  הישות כשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 .4.3.5או  4.2.2לסעיף 
  

הכרה לראשוה או מועד ההיא מיועדת ב  )ג(
לאחר מכן כשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 .6.7.1בהתאם לסעיף 
  

  התקשרות איתה
)firm 

commitment(  
  

הסכם מחייב להחלפת כמות מוגדרת של משאבים 
לפי מחיר מוגדר במועד עתידי מוגדר או במועדים 

  עתידיים מוגדרים.

  עסקה חזויה
)forecast 

transaction(  
  

  תרחש.לה החזוי ולםמחייבת, א בלתיעסקה עתידית 

ערך בספרים 
ברוטו של כס 

  פיסי

)gross carrying 
amount of a 

financial asset(  
  

, לפי תיאומה בגין מופחתת של כס פיסיה עלותה
  .יהפרשה להפסד כלשה

  יחס גידור

)hedge ratio(  
  
  
  
  
  
  

היחסים בין כמות המכשיר המגדר לבין כמות הפריט 
  המגודר במוחים של המשקל היחסי שלהם.
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  מוחים מוגדרים (המשך)

  מוחזק למסחר
)held for 

trading(  

  אשר: ת פיסיתכס פיסי או התחייבו
 
רכשו או התהוו בעיקר במטרה למכור או   )א(

 לרכוש חזרה בטווח קצר;
  

מהווים במועד ההכרה לראשוה חלק מתיק   )ב(
מוהלים השל מכשירים פיסיים מזוהים, 

לגביהם קיימת ראיה לדפוס אשר יחד ו
להפקת רווחים בטווח הקצר;  פעילות עדכי

 או
  

יסית (פרט לגזר שהוא חוזה ערבות פ גזר  )ג(
 או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי).

  
רווח או הפסד 

  ירידת ערךמ
)impairment 

gain or loss(  
  

רווחים או הפסדים המוכרים ברווח או הפסד 
ואשר ובעים מיישום דרישות  5.5.8בהתאם לסעיף 

  .5.5פרק -תתירידת ערך ב

הפסדי אשראי 
חזויים לאורך כל 

  חיי המכשיר
)lifetime 

expected credit 
losses(  

  

הובעים מכל אירועי  חזוייםה אשראיה הפסדי
הכשל האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של 

  מכשיר פיסי.

  הפרשה להפסד
)loss allowance(  

בגין כסים  חזויים אשראי הפסדיההפרשה ל
, חייבים 4.1.2פיסיים המדדים בהתאם לסעיף 

רידת ערך , סכום יכסים בגין חוזהו הבגין חכיר
מצטבר בגין כסים פיסיים המדדים בהתאם 

. וההפרשה בגין הפסדי אשראי חזויים 4.1א.2לסעיף 
  .חוזי ערבות פיסיתבגין מחויבויות למתן הלוואה ו

  
  
  
  

  



IFRS 9  
  

1602 

  

  מוחים מוגדרים (המשך)

רווח או הפסד 
   תיקוןמ
)modification 

gain or loss(  

ו של בספרים ברוט ערךהסכום הובע מתיאום ה
על מת לשקף את תזרימי המזומים  כס פיסי
. תוקומשא ומתן או שב קבעו מחדשהחוזיים ש

הישות מחשבת מחדש את הערך בספרים ברוטו של 
המזומים כס פיסי כערך הוכחי של תשלומי 

או תקבולי המזומים העתידיים העתידיים שאמדו 
שאמדו במהלך אורך החיים החזוי של הכס 

, תוקןסי שבוצע לגביו משא ומתן מחדש או שהפי
המקורי  אפקטיביה ריביתה שיעוראשר מהווים ב

 אפקטיביה ריביתה שיעורשל הכס הפיסי (או 
כסים עבור  אשראיהסיכון למותאם המקורי 

סיכון אשראי, שרכשו או  קבע פגומיםפיסיים 
 ריביתה שיעור) או, כאשר מתאים, שוצרו

דכן המחושב בהתאם לסעיף המעו אפקטיביה
. בעת אמידת תזרימי המזומים החזויים של 6.5.10

כס פיסי, ישות תביא בחשבון את כל התאים 
פירעון אופציית הפיסי (לדוגמה,  כסהחוזיים של ה

מוקדם, אופציות רכש ואופציות דומות), אך לא 
, אלא אם כן הפסדי אשראי חזוייםתביא בחשבון 

סיכון  קבע פגוםכס פיסי וא הכס הפיסי ה
, ובמקרה כזה ישות תביא שרכש או שוצר ,אשראי

בחשבון גם את הפסדי האשראי החזויים הראשויים 
 ריביתה שיעוראשר הובאו בחשבון בעת חישוב 

  . אשראיהסיכון ל מותאםה אפקטיביה
  

    בפיגור
)past due(  

א עמד לכס פיסי הוא בפיגור כאשר צד שכגד 
  לום במועד החוזי.בתש

 פגוםכס פיסי 
סיכון  קבע

אשראי, שרכש 
  או שוצר

)purchased or 
originated 

credit-impaired 
financial asset(  

  
  

(כסים פיסיים שרכש או שוצר כס פיסי 
 סיכון אשראי עקב שהוא פגום )שרכשו או שוצרו

  הכרה לראשוה.מועד הב
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  מוחים מוגדרים (המשך)

  מועד סיווג מחדש
)reclassification 

date(    

היום הראשון של תקופת הדיווח הראשוה שלאחר 
השיוי במודל העסקי שתוצאתו היא שישות מסווגת 

  מחדש כסים פיסיים.

רכישה או מכירה 
  בדרך רגילה

)regular way 
purchase or 

sale(  
  

רכישה או מכירה של כס פיסי בהתאם לחוזה, 
דורשים מסירת הכס תוך פרק הזמן,  שתאיו

מוסכמה בשוק בתקה או בשבדרך כלל קבע 
  הרלווטי.

  עלויות עסקה
)transaction 

costs(  

עלויות תוספתיות שיתן לייחסן במישרין לרכישה, 
להפקה או למימוש של כס פיסי או של התחייבות 

. עלות תוספתית היא )5.4.8בפיסית (ראה סעיף 
הייתה מתהווה אם הישות לא הייתה  עלות שלא

  רוכשת, מפיקה או מממשת את המכשיר הפיסי.
  

, 32לתקן חשבואות בילאומי  11המוחים הבאים מוגדרים בסעיף 
, בספח א' לתקן דיווח כספי 7בספח א' לתקן דיווח כספי בילאומי 

ומשמשים  15או בספח א' לתקן דיווח כספי בילאומי  13בילאומי 
בתקן דיווח  ,32בתקן חשבואות בילאומי  שהוגדרהבתקן זה במשמעות 

או בתקן דיווח כספי  13, בתקן דיווח כספי בילאומי 7כספי בילאומי 
  :15בילאומי 

  
  ;2סיכון אשראי  ) א(
  

  מכשיר הוי;  )(ב
  
  שווי הוגן;  )ג(
  
  כס פיסי;  ) ד(
  
  מכשיר פיסי;  )ה(
  
  התחייבות פיסית;  )ו(
  
  עסקה. מחיר   )ז(

                                                 
) משמש בדרישות להצגת 7 מוח זה (כהגדרתו בתקן דיווח כספי בילאומי   2

יועדו בשווי הוגן שההשפעות של שיויים בסיכון האשראי על התחייבויות 
  ).5.7.7דרך רווח או הפסד (סעיף 
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  ספח ב

  החיות יישום

  
  התקן.של ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 

  

  )2תחולה (פרק 

דורשים תשלום המבוסס על משתי אקלים,  אחדיםחוזים   2.1ב
 אלהים אחרים. (קליאו משתים פיסי יםגיאולוגימשתים 

"גזרי מזג  לעיתים המבוססים על משתי אקלים מכוים
אלה אים בתחולת תקן דיווח כספי  "). אם חוזיםראווי

  , הם בתחולת תקן זה.חוזי ביטוח 4בילאומי 
  
תקן זה איו משה את הדרישות המתייחסות לתוכיות הטבות   2.2ב

הטיפול  26עובד אשר מצייתות לתקן חשבואות בילאומי 
החשבואי והדיווח על ידי ישויות המהלות תוכיות להטבות 

ם המבוססים על היקף מכירות או ולהסכמי תמלוגי פרישה
הכסות משירותים, אשר מטופלים בהתאם לתקן דיווח כספי 

  .הכסות מחוזים עם לקוחות 15בילאומי 
  
לעיתים, ישות מבצעת השקעה במכשירים הויים שהופקו על   2.3ב

 מתוךידי ישות אחרת, אשר היא רואה בה "השקעה אסטרטגית" 
וליים ארוכי טווח עם הישות כווה למסד או לשמר יחסים תפע

שבה עשתה ההשקעה. הישות המשקיעה או הישות ששותפה 
 28בעסקה המשותפת משתמשות בתקן חשבואות בילאומי 

כדי לקבוע אם השקעות בחברות כלולות בעסקאות משותפות 
  הטיפול החשבואי של שיטת השווי המאזי ייושם להשקעה כזו. 

  
סיים והתחייבויות פיסיות של תקן זה חל על כסים פי  2.4ב

 2.1מבטחים, פרט לזכויות ומחויבויות אשר הוחרגו על ידי סעיף 
(ה), משום שהן ובעות מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי סעיף 

  .4בילאומי 
  
חוזי ערבות פיסית יכולים להיות בעלי צורות משפטיות שוות,   2.5ב

 חוזה כשל אשראי ,ימכתבי אשרא של אחדיםכמו ערבות, סוגים 
או חוזה ביטוח. הטיפול החשבואי בהם איו תלוי בצורתם 
המשפטית. להלן מובאות דוגמאות לטיפול החשבואי המתאים 

  (ה)):סעיף  2.1(ראה סעיף 
  

 

למרות שחוזה ערבות פיסית מקיים את ההגדרה של חוזה   )א(
, אם הסיכון המועבר 4ביטוח בתקן דיווח כספי בילאומי 

, אם למרות זאתמעותי המפיק מיישם תקן זה. הוא מש
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שהוא רואה בחוזים  קודם לכןהמפיק הצהיר במפורש 
כאלה חוזי ביטוח והשתמש בטיפול החשבואי המיושם 

לבחור ליישם תקן זה או תקן  רשאילחוזי ביטוח, המפיק 
לגבי חוזי ערבות פיסית כאלה.  4דיווח כספי בילאומי 

דורש כי המפיק יכיר  5.1.1ף אם מיושם תקן זה, סעי
לראשוה בחוזה ערבות פיסית בשווי הוגן. אם חוזה 
הערבות הפיסית הופק לצד בלתי קשור בעסקה שאיה 
מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים, סביר ששווייה 
ההוגן במועד ההתקשרות בעסקה יהיה שווה לפרמיה 

אלא אם שהתקבלה, אלא אם יש ראיה סותרת. לאחר מכן, 
חוזה הערבות הפיסית יועד במועד ההתקשרות כשווי הוגן 

 - ו 3.2.23-3.2.15דרך רווח או הפסד או אם חלים סעיפים 
כאשר העברת כס פיסי איה כשירה ( 3.2.17ב-3.2.12ב

לגריעה או כאשר חלה גישת המעורבות המשכת), המפיק 
 מודד אותה לפי הגבוה מבין:

 

)i( קבע בהתאם ללבין5.5פרק -תתהסכום ש ; 
 

)ii(  ,יכוי, כאשר מתאיםה בהסכום שהוכר לראשו
בהתאם  השהוכר של הכסה המצטברסכום ה
(ראה  15בילאומי  דיווח כספיתקן עקרוות של ל

 (ג)).סעיף  4.2.1סעיף 
  

אין דורשות, כתאי מקדמי  אחדותערבויות אשראי   )ב(
לתשלום, שהמחזיק יהיה חשוף ושיתהווה לו הפסד 

ב לבצע תשלומים בגין הכס ייכשל של החכתוצאה מ
המובטח במועדם. דוגמה לערבות כזו היא ערבות שדורשת 

בדירוג אשראי מוגדר או במדד  יםתשלומים בתגובה לשיוי
אשראי מוגדר. ערבויות כאלה אין חוזי ערבות פיסית, 
כהגדרתם בתקן זה ואין חוזי ביטוח, כהגדרתם בתקן 

ערבויות כאלה הן גזרים והמפיק  .4דיווח כספי בילאומי 
 מיישם תקן זה לגביהן.

 

אם חוזה ערבות פיסית הופק בהקשר למכירת סחורות,   )ג(
לצורך  15בילאומי  דיווח כספיהמפיק מיישם את תקן 

בהכסות מהערבות וממכירת  ההכרהי ותת עיקביע
 הסחורות.

  
ביטוח מצגים המעידים על כך שמפיק מתייחס לחוזים כחוזי   2.6ב

יתן למצוא, בדרך כלל, בהתקשרויות של המפיק עם לקוחות 
ועם גופי פיקוח, בחוזים, במסמכים עסקיים ובדוחות כספיים. 
מעבר לכך, לעיתים קרובות, חוזי ביטוח כפופים לדרישות טיפול 
חשבואי שבדלות מהדרישות לגבי סוגים אחרים של עסקאות, 
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או חברות מסחריות. כמו חוזים המופקים על ידי בקים 
במקרים כאלה, דוחות כספיים של מפיק כוללים, בדרך כלל, 

  חשבואי.ההצהרה לפיה המפיק השתמש בדרישות אלה לטיפול 
  

  )3הכרה וגריעה (פרק 

  )3.1פרק -תתהכרה לראשוה (
, ישות מכירה בכל הזכויות 3.1.1בסעיף  כללכתוצאה מה  3.1.1ב

גזרים בדוח על המצב מ ותהובעוהמחויבויות החוזיות שלה 
הכספי ככסים והתחייבויות, בהתאמה, למעט גזרים אשר 
מועים מהעברה של כסים פיסיים להיות מטופלת כמכירה 

). אם העברה של כס פיסי איה כשירה 3.2.14(ראה סעיף ב
לגריעה, המקבל איו מכיר בכס המועבר ככס שלו (ראה סעיף 

  ).3.2.15ב
  
  :3.1.1שבסעיף  כללן דוגמאות ליישום הלהל  3.1.2ב

 

חייבים וזכאים שאים מותים מוכרים ככסים או   )א(
לצד לחוזה וכתוצאה  תפכוכהתחייבויות כאשר הישות ה

מכך יש לה זכות משפטית לקבל מזומן או מחויבות 
  משפטית לשלם מזומן.

 

כסים שיירכשו והתחייבויות שיתהוו כתוצאה מהתקשרות   )ב(
 יםמוכר םאו שירותים אי סחורותלמכור איתה לרכוש או 

אחד הצדדים ביצע את חלקו בהתאם עד שכלל לפחות כ
להסכם. לדוגמה, ישות שמקבלת הזמה איתה איה 

כלל בכס (והישות שמבצעת את ההזמה איה כמכירה 
 ,במקום זאת ,מכירה בהתחייבות) בעת ההתקשרות, אלא

שהוזמו או השירותים  סחורותשהדוחה את ההכרה עד 
שלחו, מסרו או סופקו. אם התקשרות איתה לרכוש או 
למכור פריטים לא פיסיים היא בתחולת תקן זה בהתאם 

, השווי ההוגן טו שלה מוכר ככס או 2.7-2.4 לסעיפים
סעיף  4.1.30כהתחייבות במועד ההתקשרות (ראה סעיף ב

(ג)). בוסף, אם התקשרות איתה שטרם הוכרה לפי כן 
עדת כפריט מגודר בגידור שווי הוגן, שיוי כלשהו בשווי מיו

ההוגן טו, היתן לייחוס לסיכון המגודר, מוכר ככס או 
סעיף  6.5.8כהתחייבות לאחר יצירת הגידור (ראה סעיפים 

 ).6.5.9 - (ב) ו
 

) מוכר 2.1חוזה אקדמה שהוא בתחולת תקן זה (ראה סעיף   )ג(
לא במועד שבו ככס או כהתחייבות במועד ההתקשרות, ו

מבוצע הסילוק. כאשר ישות הופכת צד לחוזה האקדמה, 
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ים של הזכות והמחויבות הים זהים לעיתים ההוג םהשווי
טו של חוזה האקדמה הוא  קרובות, כך שהשווי ההוגן

אפס. אם השווי ההוגן טו של הזכות והמחויבות איו אפס, 
 החוזה מוכר ככס או כהתחייבות.

 

) 2.1הם בתחולת תקן זה (ראה סעיף חוזי אופציות ש  )ד(
מוכרים ככסים או כהתחייבויות כאשר המחזיק או הכותב 

 צד לחוזה. כיםהופ
 

עסקאות עתידיות מתוכות, ללא קשר לסבירותן, אין   )ה(
מהוות כסים או התחייבויות מאחר שהישות לא הפכה צד 

 לחוזה.
   

רכישה או מכירה בדרך רגילה של כסים 
  פיסיים

ת תוך ורכישה או מכירה בדרך רגילה של כסים פיסיים מוכר  3.1.3ב
שימוש בחשבואות מועד קשירת העסקה או בחשבואות מועד 

. ישות תיישם 3.1.6ב -ו 3.1.5סליקת העסקה כמתואר בסעיפים ב
את אותה שיטה בעקביות לכל הרכישות והמכירות של כסים 

. למטרה זו, בהתאם לתקן זה ו אופןמסווגים באותהפיסיים 
באופן מחייב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כסים המדדים 

מהווים סיווג פרד מכסים שיועדו כמדדים בשווי הוגן דרך 
 ותרווח או הפסד. בוסף, השקעות במכשירים הויים המטופל

  מהוות סיווג פרד.  5.7.5תוך שימוש בחלופה בסעיף 
  
טו של השיוי בשווי החוזה איו חוזה שדורש או מאפשר סילוק   3.1.4ב

חוזה בדרך רגילה. במקום זאת, חוזה כזה מטופל כגזר בתקופה 
  בין מועד קשירת העסקה לבין מועד סליקת העסקה.

  
יבת ומחהופכת מועד קשירת העסקה הוא המועד שבו הישות   3.1.5ב

בעצמה לרכוש או למכור כס. חשבואות מועד קשירת העסקה 
ההכרה בכס שיתקבל ובהתחייבות לשלם ל (א) אמתייחסת 

ו במועד קשירת העסקה, וכן (ב) גריעה של הכס שמכר, גיב
ב בגין ייהפסד כלשהו מהמימוש והכרה בחבהכרה ברווח או 

בדרך כלל, צבירת  במועד קשירת העסקה.מהרוכש התשלום 
ריבית על הכס ועל ההתחייבות המקבילה איה מתחילה עד 

  עוברת זכות הקיין.למועד הסליקה שבו 
  
מועד הסליקה הוא המועד בו כס מסר לישות או על ידי ישות.   3.1.6ב

חשבואות מועד סליקת העסקה מתייחסת אל (א) ההכרה בכס 
הגריעה של כס וההכרה  במועד בו הישות מקבלת אותו, וכן (ב)

ברווח או הפסד כלשהו מהמימוש במועד בו הכס מסר על ידי 
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מיישמים חשבואות מועד סליקת העסקה, ישות  כאשר הישות.
מטפלת בשיוי כלשהו בשווי ההוגן של הכס שיתקבל במהלך 
התקופה בין מועד קשירת העסקה לבין מועד הסליקה, באותו 
אופן שהיא מטפלת בכס שרכש. במילים אחרות, השיוי בשווי 
איו מוכר לגבי כסים המדדים לפי עלות מופחתת; הוא מוכר 

רווח או הפסד לגבי כסים המסווגים ככסים פיסיים ב
המדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד; והוא מוכר ברווח כולל 

כסים פיסיים המדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר לגבי 
השקעות במכשירים הויים ולגבי  4.1א.2 ףאחר בהתאם לסעי

   .5.7.5המטופלות בהתאם לסעיף 
  

 סיים (גריעה של3.2פרק -תתכסים פי(  

הערכה התרשים הזרימה המובא להלן ממחיש את אופן ביצוע   3.2.1ב
  .גרע אם ובאיזו מידה כס פיסי
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]3.2.1אחד את כל החברות הבות [סעיף   

קבע אם הכללים לגריעה, המפורטים להלן, מיושמים 
לגבי חלק מהכס (חלק מקבוצה של כסים דומים) או 
לכס בשלמותו (קבוצה של כסים דומים בשלמותה) 

  ]3.2.2[סעיף 

כס, בהתאם למידת המעורבות המשך להכיר ב
  המשכת של הישות

  גרע את הכס

המשך להכיר 
  בכס

  גרע את הכס

המשך להכיר 
  בכס

  גרע את הכס

האם הזכויות לקבל תזרימי מזומים 
  (א)]3.2.3מהכס פקעו? [סעיף 

מחויבות האם הישות טלה על עצמה 
לשלם את תזרימי המזומים שיתקבלו 
מהכס, שמקיימת את התאים בסעיף 

  (ב)]3.2.4? [סעיף 3.2.5

האם הישות העבירה באופן מהותי את כל 
  (א)]3.2.6סיכוים וההטבות? [סעיף ה

האם בידי הישות ותרו באופן מהותי כל 
  (ב)]3.2.6הסיכוים וההטבות? [סעיף 

 כס? ותהאם בידי הישותרה השליטה על ה
  (ג)]3.2.6[סעיף 

האם הישות העבירה את זכויותיה לקבל 
  (א)]3.2.4תזרימי מזומים מהכס? [סעיף 

  כן

  כן

  כן

  כן

  כן

  כן

  לא

  לא

  לא

  לא

  לא

  לא
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את הזכויות  מותירה בידיההסדרים לפיהם הישות 
 מזומים מכס פיסי, אךההחוזיות לקבל את תזרימי 

וטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי 
  )סעיף (ב) 3.2.4ף מזומים אלה, לגוף אחד או יותר (סעי

מותירה (כאשר ישות  סעיף (ב) 3.2.4 המצב המתואר בסעיף  3.2.2ב
מזומים מהכס התזרימי את את הזכויות החוזיות לקבל  בידיה

י הפיסי, אך וטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימ
מזומים אלה, לגוף אחד או יותר) מתרחש, לדוגמה, אם הישות 

 beneficialהיא אמות, ומפיקה למשקיעים זכויות מוטב (
interests סיים שבבעלותה ומספקת שירותכסי הבסיס הפיב (

לכסים פיסיים אלה. במקרה כזה, הכסים הפיסיים כשירים 
 מתקיימים. 3.2.6 -ו 3.2.5לגריעה, אם התאים בסעיפים 

 
, הישות יכולה, לדוגמה, להיות היוצרת 3.2.5ביישום סעיף   3.2.3ב

)originator ,סי, או שהיא יכולה להיות קבוצהכס הפישל ה (
את הכס הפיסי ומעבירה  האשר רכש חברה בתהכוללת 

 תזרימי מזומים למשקיעים, שהם צדדים שלישיים לא קשורים.
 

יכוים וההטבות הובעים הערכה לגבי העברת הס
  )3.2.6מבעלות (סעיף 

דוגמאות למקרים בהם הישות העבירה באופן מהותי את כל   3.2.4ב
 מבעלות: הסיכוים וההטבות הובעים

 

 מכירת כס פיסי, שאיה מותית;  )א(
 

מכירת כס פיסי עם אופציה לרכישה חזרה של הכס   )ב(
 וכן הפיסי לפי שוויו ההוגן במועד הרכישה חזרה;

 

מכירת כס פיסי עם אופציית רכש או מכר שמצאת   )ג(
חוץ רחוק מכה עמוק מחוץ לכסף (משמע, אופציה שמצאת 

כסף שמאוד לא סביר שהיא תהיה בתוך ל
 פקיעתה).  לפיהכסף 

 
דוגמאות למקרים בהם בידי הישות ותרו באופן מהותי כל   3.2.5ב

 הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות הן:
 

מכירה ורכישה חזרה כאשר מחיר הרכישה חזרה  עסקת  )א(
הוא קבוע או שהוא מחיר המכירה בתוספת תשואה של 

 מלווה;
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 הסכם השאלת יירות ערך;  )ב(
  

מכירה של כס פיסי יחד עם חוזה החלפה לתשואה   )ג(
), אשר מעביר את החשיפה לסיכון total return swapכוללת (

 שוק בחזרה לישות;
 

חד עם אופציית רכש או אופציית מכירה של כס פיסי י  )ד(
מכר, המצאת עמוק בתוך הכסף (משמע, אופציה שמצאת 

כך בתוך הכסף שמאוד לא סביר שהאופציה תהיה מחוץ - כל
 לכסף לפי פקיעתה); וכן

 

מכירה של חייבים לזמן קצר שבה הישות ערבה לפצות את   )ה(
 המקבל בגין הפסדי אשראי שסביר שיתרחשו.

 
עת שכתוצאה מהעברה, היא העבירה באופן מהותי אם ישות קוב  3.2.6ב

מהבעלות על הכס המועבר,  את כל הסיכוים וההטבות הובעים
בכס המועבר בתקופה עתידית, אלא יותר הישות איה מכירה 

 אם כן היא רוכשת את הכס המועבר בעסקה חדשה.
 

 הערכה של העברת השליטה
, אם למקבל די הישותבי הלא ותר השליטה על הכס המועבר  3.2.7ב

ישה היכולת המעשית למכור את הכס המועבר. השליטה על 
, אם למקבל אין היכולת בידי הישות הותר הכס המועבר

המעשית למכור את הכס המועבר. למקבל ישה היכולת 
המעשית למכור את הכס המועבר, אם הכס סחר בשוק פעיל, 

המועבר בשוק, אם  כיוון שהמקבל יכול לרכוש חזרה את הכס
הוא דרש להחזיר את הכס לישות. לדוגמה, למקבל יכולה 
להיות היכולת המעשית למכור את הכס המועבר, אם קיימת 
אופציה על הכס המועבר, שמתירה לישות לרכוש אותו חזרה, 
אבל המקבל יכול להשיג בקל את הכס המועבר בשוק במקרה 

ת המעשית למכור את שהאופציה ממומשת. למקבל אין היכול
אופציה כזו והמקבל איו  ותרההישות בידי הכס המועבר, אם 

יכול להשיג בקל את הכס המועבר בשוק, במקרה שהישות 
  מממשת את האופציה שלה.

  
למקבל ישה היכולת המעשית למכור את הכס המועבר, רק אם   3.2.8ב

לא  המקבל יכול למכור את הכס המועבר בשלמותו לצד שלישי
קשור וביכולתו לממש יכולת זו באופן חד צדדי, מבלי להטיל 

העברה. השאלה הקריטית היא מה יכול ההגבלות וספות על 
המקבל לעשות באופן מעשי, לא מהן הזכויות החוזיות של 
המקבל ביחס למה שהוא יכול לעשות עם הכס המועבר, או 

  מהם האיסורים הקיימים בחוזה. בפרט:
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ממש את הכס המועבר, יש השפעה מועטה, לזכות חוזית ל  )א(
 אם לא קיים שוק לכס המועבר; וכן

  

ליכולת לממש את הכס המועבר, יש השפעה מועטה אם   )ב(
 לא יתן לממש יכולת זו בחופשיות. מסיבה זו:

  

)i(  כס המועבר חייבת להיותיכולת המקבל לממש את ה
 חייבתבלתי תלויה בפעולות של אחרים (משמע, זו 

 ת חד צדדית); וכןלהיות יכול
 

)ii(  כסלמקבל חייבת להיות היכולת לממש את ה
 גבלותהמועבר, ללא צורך לצרף תאים מגבילים או מ

כלשהן להעברה (לדוגמה, תאים לאופן בו ייתן 
שירות לכס הלוואה או אופציה המעיקה למקבל את 

 הזכות לרכוש חזרה את הכס).
  
המקבל ימכור את הכס העובדה, כשלעצמה, שאין זה סביר ש  3.2.9ב

ותרה בידי  המועבר, אין משמעה, שהשליטה על הכס המועבר
 מטילה מגבלות על. אולם, אם אופציית מכר או ערבות המעביר

הכס המועבר, השליטה על  תרימכאת  ין מאפשרותהמקבל שא
. לדוגמה, אם אופציית מכר ותרה בידי המעביר הכס המועבר

המקבל למכור את מ מועותספיק, הן או ערבות הן בעלות ערך מ
הכס המועבר, בגלל שבאופן מעשי המקבל לא ימכור את הכס 
המועבר לצד שלישי, מבלי לצרף להעברה אופציה דומה או 
תאים מגבילים אחרים. במקום זאת, המקבל יחזיק בכס 
המועבר על מת להשיג את התשלומים בהתאם לערבות או 

 לה, השליטה על הכס המועברלאופציית המכר. בסיבות א
 . ותרה בידי המעביר

   
  העברות הכשירות לגריעה

את הזכות לחלק מתשלומי הריבית  להותיר בידיהישות עשויה   3.2.10ב
עבור שירות לכסים אלה. החלק  פיצויבגין כסים מועברים כ

מתשלומי הריבית, שהישות הייתה מוותרת עליו במקרה של 
ה השירות, מוקצה לכס השירות או הפסקה או העברה של חוז

להתחייבות השירות. החלק מתשלומי הריבית, שהישות לא 
הייתה מוותרת עליו, מהווה רצועת ריבית בלבד לקבל. לדוגמה, 
אם הישות לא הייתה מוותרת על שום ריבית במקרה של הפסקת 
או העברת חוזה השירות, מרווח הריבית בכללותו מהווה רצועת 

, שוויים ההוגן של 3.2.13קבל. לצורך יישום סעיף ריבית בלבד ל
כס השירות ושל רצועת ריבית בלבד לקבל משמש להקצאת 
הערך בספרים של החייב בין חלק הכס שגרע לבין החלק 
 שממשיכים להכיר בו. אם לא הוגדרה שום עמלת שירות או אם
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העמלה שתתקבל איה חזויה לפצות את הישות באופן הולם בגין 
השירות, ההתחייבות בגין מחויבות השירות מוכרת בשווי  מתן

  הוגן.
  

שוויים ההוגן של החלק שממשיך להיות מוכר בעת מדידת   3.2.11ב
, ישות מיישמת את 3.2.13והחלק שגרע, לצורך יישום סעיף 

 13בתקן דיווח כספי בילאומי  דרישות המדידה לפי שווי הוגן
  .3.2.14בוסף לסעיף מדידת שווי הוגן 

   
  העברות שאין כשירות לגריעה

. אם 3.2.15שקבע בסעיף  כללהאמור להלן הוא יישום של ה  3.2.12ב
ערבות שיתה על ידי הישות לפיצוי בגין הפסדים הובעים 

הכס המועבר מועת גריעה  בגין )default lossesי (שראאכשל מ
ל של הכס המועבר, כיוון שבידי הישות ותרו באופן מהותי כ

מהבעלות על הכס המועבר, הכס  הסיכוים וההטבות הובעים
המועבר ממשיך להיות מוכר בשלמותו והתמורה שהתקבלה 

 מוכרת כהתחייבות.
  

  מעורבות משכת בכסים מועברים

להלן דוגמאות לאופן בו ישות מודדת כס מועבר ואת   3.2.13ב
 . 3.2.16ההתחייבות הקשורה אליו בהתאם לסעיף 

  
  סיםכל הכ

אם ערבות שיתה על ידי ישות לשלם עבור הפסדים   )א(
כס מועבר, מועת מהכס  שלכשל אשראי הובעים מ

מידת המעורבות המשכת, הכס התאם להמועבר להיגרע ב
) הערך iבמועד ההעברה על פי המוך מבין (מדד המועבר 

) הסכום המירבי של התמורה iiבספרים של הכס לבין (
שהישות עשויה להידרש להחזיר שהתקבלה בהעברה 

('סכום הערבות'). ההתחייבות הקשורה לכס מדדת 
לראשוה בגובה סכום הערבות בתוספת השווי ההוגן של 

בדרך כלל, התמורה שהתקבלה עבור שהיא הערבות (
הערבות). לאחר מכן, השווי ההוגן שהוכר לראשוה של 

ויבות כאשר (או ככל ש) המחהערבות מוכר ברווח או הפסד 
בילאומי  דיווח כספיתקן  בהתאם לעקרוות של(מקוימת 

הפרשה להפסד ) והערך בספרים של הכס מופחת על ידי 15
  .יכלשה
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 כסים המדדים בעלות מופחתת

אם מחויבות בגין אופציית מכר שכתבה על ידי ישות או   )ב(
זכות בגין אופציית רכש המוחזקת על ידי ישות מועת את 

המועבר והישות מודדת את הכס המועבר גריעת הכס 
בעלות מופחתת, ההתחייבות הקשורה לכס מדדת 

, התמורה שהתקבלה), אשר מתואמת בגין כלומרבעלותה (
של הפרש כלשהו בין עלות זו לבין ) amortization(ההפחתה 

של הכס המועבר במועד פקיעת  בספרים ברוטו רךהע
של הכס  ים ברוטוהערך בספרהאופציה. לדוגמה, הח כי 

 95ש"ח והתמורה שהתקבלה היא  98במועד ההעברה הוא 
של הכס במועד מימוש  טווהערך בספרים ברש"ח. 

ש"ח. הערך בספרים שהוכר לראשוה  100האופציה יהיה 
ש"ח  95ש"ח וההפרש בין  95של ההתחייבות הקשורה הוא 

ש"ח מוכר ברווח או הפסד תוך שימוש בשיטת  100לבין 
ית האפקטיבית. אם האופציה ממומשת, הפרש הריב

כלשהו בין הערך בספרים של ההתחייבות הקשורה לבין 
 מחיר המימוש מוכר ברווח או הפסד.

  
 כסים המדדים בשווי הוגן

ידי ישות מועת את ב שותרהאם זכות בגין אופציית רכש   )ג(
גריעת הכס המועבר, והישות מודדת את הכס המועבר 

ס ממשיך להימדד בשוויו ההוגן. בשווי הוגן, הכ
במחיר מימוש האופציה  )iההתחייבות הקשורה מדדת (

ביכוי ערך הזמן של האופציה, אם האופציה היא בתוך 
) בשווי ההוגן של הכס המועבר iiהכסף או בכסף, או (

ביכוי ערך הזמן של האופציה, אם האופציה היא מחוץ 
שורה מבטיח לכסף. התיאום למדידה של ההתחייבות הק

שהערך בספרים טו של הכס וההתחייבות הקשורה הוא 
השווי ההוגן של הזכות בגין אופציית הרכש. לדוגמה, אם 

ש"ח, מחיר המימוש  80השווי ההוגן של כס הבסיס הוא 
 5ש"ח וערך הזמן של האופציה הוא  95של האופציה הוא 

ש"ח  75ש"ח, הערך בספרים של ההתחייבות הקשורה הוא 
ש"ח) והערך בספרים של הכס המועבר  5ש"ח ביכוי  80(

 ש"ח (דהייו, שוויו ההוגן). 80הוא 
 
אם אופציית מכר שכתבה על ידי ישות מועת את גריעת   )ד(

הכס המועבר, והישות מודדת את הכס המועבר בשווי 
הוגן, ההתחייבות הקשורה מדדת במחיר מימוש האופציה 

מדידת הכס בשווי הוגן  בתוספת ערך הזמן של האופציה.
מוגבלת למוך מבין השווי ההוגן ומחיר מימוש האופציה, 
כיוון שלישות אין זכות לעליות בשווי ההוגן של הכס 
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המועבר מעבר למחיר המימוש של האופציה. מדידה זו 
הכס וההתחייבות  מבטיחה שהערך בספרים טו של

יית הקשורה הוא השווי ההוגן של המחויבות בגין אופצ
 120המכר. לדוגמה, אם השווי ההוגן של כס הבסיס הוא 

ש"ח וערך הזמן  100ש"ח, מחיר המימוש של האופציה הוא 
ש"ח, הערך בספרים של ההתחייבות  5של האופציה הוא 

ש"ח) והערך  5ש"ח בתוספת  100ש"ח ( 105הקשורה הוא 
ש"ח (במקרה זה מחיר מימוש  100בספרים של הכס הוא 

 האופציה).
 

), בצורה של אופציית רכש שרכשה collar( רצועהאם   )ה(
ואופציית מכר שכתבה, מועת את גריעת הכס המועבר 
והישות מודדת את הכס בשווי הוגן, הישות ממשיכה 
למדוד את הכס בשווי הוגן. ההתחייבות הקשורה מדדת 

)i שווי ה) בסך של מחיר המימוש של אופציית הרכש ושל
ת המכר ביכוי ערך הזמן של אופציית הוגן של אופצייה

הרכש, אם אופציית הרכש היא בתוך הכסף או בכסף, או 
)ii כס והשווי ההוגן שלבסך של השווי ההוגן של ה (

אופציית המכר ביכוי ערך הזמן של אופציית הרכש, אם 
אופציית הרכש היא מחוץ לכסף. התיאום למדידה של 

רים טו של הכס ההתחייבות הקשורה מבטיח שהערך בספ
וההתחייבות הקשורה הוא השווי ההוגן של האופציה 
המוחזקת ושל האופציה שכתבה על ידי הישות. לדוגמה, 
הח שישות מעבירה כס פיסי, אשר מדד בשווי הוגן, ובו 

ש"ח  120זמית רוכשת אופציית רכש שמחיר מימושה הוא 
כמו  ש"ח. 80וכותבת אופציית מכר שמחיר מימושה הוא 

ש"ח במועד  100כן, הח שהשווי ההוגן של הכס הוא 
ההעברה. ערך הזמן של אופציית המכר ושל אופציית הרכש 

ש"ח, בהתאמה. במקרה זה, הישות מכירה  5 -ש"ח ו 1הוא 
ש"ח (השווי ההוגן של הכס)  100בכס בסכום של 

ש"ח  1ש"ח בתוספת  100ש"ח ( 96ובהתחייבות בסכום של 
ש"ח, המהווה  4"ח). התוצאה היא כס טו בסך ש 5וביכוי 

את השווי ההוגן של האופציה המוחזקת והאופציה 
 שכתבה על ידי הישות.

  
  כל ההעברות

במידה בה העברה של כס פיסי איה כשירה לגריעה, הזכויות   3.2.14ב
החוזיות או המחויבויות החוזיות של המעביר הקשורות 

כגזרים, אם ההכרה הן בגזר והן  להעברה, אין מטופלות בפרד
בכס המועבר או בהתחייבות הובעת מההעברה תביא להכרה 
באותם זכויות או מחויבויות פעמיים. לדוגמה, אופציית רכש, 

ידי המעביר יכולה למוע מהעברה של כס פיסי שותרה ב
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להיות מטופלת כמכירה. במקרה זה, אופציית הרכש איה 
  גזר.מוכרת בפרד ככס 

 
במידה בה העברה של כס פיסי איה כשירה לגריעה, המקבל   3.2.15ב

איו מכיר בכס המועבר ככס שלו. המקבל גורע את המזומן או 
את התמורה האחרת ששולמה ומכיר במעביר כחייב. אם 
למעביר יש הן זכות והן מחויבות לרכוש חזרה שליטה בכס 

ם לרכישה חזרה), המועבר במלואו בסכום קבוע (כמו הסכ
בעלות מופחתת אם מתקיימים חייב ה מדוד אתהמקבל יכול ל

 .4.1.2הקריטריוים בסעיף 
  

  דוגמאות

 הדוגמאות הבאות ממחישות את יישום כללי הגריעה בתקן זה.  3.2.16ב
 

. אם כס והשאלת יירות ערך ההסכמים לרכישה חזר  )א(
 פיסי מכר בכפוף להסכם לרכוש חזרה את הכס במחיר
קבוע או במחיר מכירה בתוספת תשואת מלווה, או אם 
הכס הושאל בהסכם לפיו הכס יוחזר למעביר, הכס לא 
גרע, כיוון שבידי המעביר ותרו באופן מהותי כל הסיכוים 
וההטבות הובעים מהבעלות. אם למקבל הזכות למכור או 
לשעבד את הכס, המעביר מסווג מחדש את הכס בדוח על 

ספי שלו, לדוגמה, ככס שהושאל או כחייב בגין המצב הכ
 רכישה חזרה. 

 

כסים שהם  - והשאלת יירות ערך  חזרההסכמים לרכישה   )ב(
. אם כס פיסי מכר בכפוף באופן מהותי אותם כסים

להסכם לרכוש חזרה את אותו כס או כס שהוא באופן 
מהותי כס כזה, במחיר קבוע או במחיר מכירה בתוספת 

מלווה, או אם כס פיסי הושאל או יתן בהלוואה תשואת 
בהסכם, לפיו יוחזר למעביר אותו כס או כס שהוא באופן 
מהותי כס כזה, הכס לא גרע, כיוון שבידי המעביר ותרו 

 באופן מהותי כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות.
  

זכות  -והשאלת יירות ערך  חזרההסכמים לרכישה   )ג(
הסכם לרכישה חזרה במחיר רכישה חזרה . אם החלפה

קבוע או במחיר השווה למחיר מכירה בתוספת תשואת 
מלווה, או עסקת השאלת יירות ערך דומה, מקים למקבל 
זכות להחלפת כסים שהם דומים וששוויים ההוגן שווה 
לזה של הכס המועבר במועד הרכישה חזרה, הכס שמכר 

בעסקת השאלת או הושאל בעסקת הרכישה חזרה או 
יירות ערך, איו גרע, כיוון שבידי המעביר ותרו באופן 

  מהותי כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות.
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. אם ישות זכות סירוב ראשוה לרכישה חזרה לפי שווי הוגן  )ד(
רק זכות סירוב ראשוה  וותרה בידיהמוכרת כס פיסי 

אם המקבל לרכישה חזרה של הכס המועבר לפי שווי הוגן, 
מוכר את הכס לאחר מכן, הישות גורעת את הכס, כיוון 
שהישות העבירה באופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות 

 מהבעלות. הובעים
 

. רכישה חזרה של כס פיסי זמן "wash sale transaction"  )ה(
. רכישה wash saleקצר לאחר מכירתו, מכוה לעיתים 

אי שהעסקה המקורית חזרה כזו איה מועת גריעה, בת
קיימה את דרישות הגריעה. אולם, אם ישות מתקשרת 
בהסכם למכור כס פיסי ובו זמית מתקשרת בהסכם 
לרכוש חזרה את אותו כס במחיר קבוע או במחיר המכירה 

 הכס איו גרע.  יבתוספת תשואת מלווה, אז
  

. אופציות מכר ואופציות רכש המצאות עמוק בתוך הכסף  )ו(
עביר יכול לרכוש חזרה כס פיסי שהועבר אם המ

באמצעות אופציית רכש ואופציית הרכש מצאת עמוק 
בתוך הכסף, ההעברה איה כשירה לגריעה, כיוון שבידי 
המעביר ותרו באופן מהותי כל הסיכוים וההטבות 

מהבעלות. באופן דומה, אם המקבל יכול למכור  הובעים
אופציית מכר, ואופציית חזרה את הכס הפיסי באמצעות 

המכר מצאת עמוק בתוך הכסף, ההעברה איה כשירה 
לגריעה, כיוון שבידי המעביר ותרו באופן מהותי כל 

 מהבעלות. הסיכוים וההטבות הובעים
 

. מחוץ לכסף רחוקאופציות מכר ואופציות רכש המצאות   )ז(
לאופציית מכר המצאת רק כס פיסי המועבר בכפוף 

לכסף, אשר מוחזקת על ידי המקבל, או בכפוף מחוץ  רחוק
מחוץ לכסף, אשר מוחזקת  רחוקלאופציית רכש המצאת 

על ידי המעביר, גרע. הסיבה לכך היא שהמעביר העביר 
 באופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות הובעים

 מהבעלות. 
 

כפופים לאופציית רכש הבקל,  רכישהכסים היתים ל  )ח(
מחוץ  רחוקתוך הכסף ואיה מצאת שאיה מצאת עמוק ב

. אם ישות מחזיקה באופציית רכש לכס שיתן לכסף
לרכישה בקל בשוק והאופציה היא לא עמוק בתוך הכסף 

מחוץ לכסף, הכס גרע. הסיבה לכך היא  רחוקוגם לא 
) איה מותירה בידיה ואיה מעבירה באופן iשהישות (

מהבעלות וכן,  מהותי את כל הסיכוים וההטבות הובעים
)ii( ותרה בידיה השליטה יתן לרכוש לא אולם, אם לא .
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את הכס בקל בשוק, מעת גריעת הכס עד לגובה הסכום 
ותרה  השליטה על הכסשהכפוף לאופציית הרכש, כיוון 

  .בידי הישות
 

כפוף לאופציית מכר הכס שלא יתן לרכישה בקל,   )ט(
בתוך הכסף וגם לא  שכתבה על ידי הישות, שהיא לא עמוק

. אם ישות מעבירה כס פיסי שלא יתן מחוץ לכסף רחוק
 רחוקלרכישה בקל בשוק, וכותבת אופציית מכר שאיה 

מחוץ לכסף, הישות איה מותירה בידיה באופן מהותי וגם 
איה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות 

השליטה  מהבעלות, עקב אופציית המכר שכתבה. הובעים
אם אופציית המכר היא בעלת בידי הישות  הותרעל הכס 

ערך מספיק על מת למוע מהמקבל את מכירת הכס. 
מידת התאם לבמקרה זה, הכס ממשיך להיות מוכר ב

). 3.2.9בהמעורבות המשכת של המעביר (ראה סעיף 
הישות מעבירה שליטה על הכס אם אופציית המכר איה 

די למוע מהמקבל את מכירת הכס, בעלת ערך מספיק כ
 במקרה זה, הכס גרע. 

 

או  כסים הכפופים לאופציית מכר או לאופציית רכש  )י(
. התוצאה של לפי שווי הוגן חזרההסכם אקדמה לרכישה 

העברת כס פיסי, הכפופה רק לאופציית מכר או 
, לפיהם חזרהלאופציית רכש או להסכם אקדמה לרכישה 

שווה לשווי הוגן  חזרהחיר לרכישה מחיר המימוש או המ
גריעה, ב מסתכמת, חזרהשל הכס הפיסי במועד הרכישה 

כיוון שהועברו באופן מהותי כל הסיכוים וההטבות 
 הובעים מהבעלות.

 

. ישות אופציית רכש או אופציית מכר לסילוק במזומן  )יא(
מעריכה העברה של כס פיסי, הכפופה לאופציית מכר או 

, חזרהאו להסכם אקדמה לרכישה  לאופציית רכש
המסולקות טו במזומן, על מת לקבוע אם הישות הותירה 
בידיה או העבירה באופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות 

מהבעלות. אם הישות איה מותירה בידיה באופן  הובעים
מהותי את כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על 

אם השליטה על הכס הכס המועבר, על הישות לקבוע 
. העובדה שאופציית הרכש או ותרה בידיה המועבר

מסולקים  חזרהאופציית המכר או הסכם אקדמה לרכישה 
טו במזומן, איה מעידה באופן אוטומטי שהישות העבירה 

 (ט) לעיל). -וסעיפים (ז), (ח) ו 3.2.9בשליטה (ראה סעיף 
 

. )Removal of accounts provisionהוראה להסרת כסים (  )יב(
הוראה להסרת כסים היא אופציה לרכישה חזרה 
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שאיה מותית, אשר ותת לישות זכות (אופציית רכש) 
לדרוש בחזרה כסים שהועברו, בכפוף להגבלות מסוימות. 
בתאי שהתוצאה של אופציה כזו היא שהישות איה 
מותירה בידיה ואיה מעבירה באופן מהותי את הסיכוים 

עים מהבעלות, אופציה כזו מועת גריעה רק וההטבות הוב
של הסכום הכפוף לרכישה חזרה (בהחה שהמקבל לא יכול 
למכור את הכסים). לדוגמה, אם הערך בספרים 

ש"ח  100,000והתקבולים מהעברת כסי הלוואות הם 
והישות יכולה לרכוש חזרה הלוואה יחידה כלשהי, אך 

חזרה לא יעלה  ןשיתן לרכשהסכום המצרפי של ההלוואות 
ש"ח מההלוואות יהיו כשירים  90,000ש"ח,  10,000על 

 לגריעה. 
  

. ישות, שעשויה )Clean-up callsאופציות רכש מקות (  )יג(
כסים מועברים ללהיות מעביר, אשר ותת שירותים 

עשויה להחזיק באופציית רכש מקה לרכישה של יתרת 
 עושטרם פרהכסים המועברים, כאשר סכום הכסים 

)outstanding(  מתן יורד לרמה מוגדרת, שבה עלויות
כסים הופכות למעמסה ביחס להטבות  לאותםהשירות 

השירות. בתאי שהתוצאה של אופציית רכש מקה מתן מ
כזו היא שהישות איה מותירה בידיה ואיה מעבירה באופן 
מהותי את הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות והמקבל 

את הכסים, אופציה כזו מועת גריעה רק  לא יכול למכור
 של סכום הכסים הכפוף לאופציית הרכש.

 

וערבויות אשראי  שותרו בידי ישותזכויות חותות   )יד(
)Subordinated retained interest and credit guarantees( .

 creditחיזוק אשראי (אמצעי לישות עשויה לספק למקבל 
enhancementאו כל הזכויות שלה  ) באמצעות הפיכת חלק

בכס המועבר לחותות. לחלופין, הישות  שותרו בידיה
חיזוק אשראי בדרך של אמצעי ליכולה לספק למקבל 

ערבות אשראי, שעשויה להיות לא מוגבלת או מוגבלת 
לסכום מוגדר. אם הישות מותירה בידיה באופן מהותי את 
כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על הכס 

בר, הכס ממשיך להיות מוכר בשלמותו. אם בידי המוע
הישות ותר חלק, אבל לא באופן מהותי כל, הסיכוים 

, ותרה בידי הישות וההטבות הובעים מהבעלות והשליטה
הדבר מוע גריעה עד לגובה הסכום של מזומים או כסים 

 אחרים שהישות עשויה להידרש לשלם.
 

. ישות )Total return swapsחוזי החלפה לתשואה כוללת (  )טו(
עשויה למכור כס פיסי למקבל ולהתקשר בחוזה החלפה 
לתשואה כוללת עם המקבל, לפיו כל תזרימי המזומים 
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מתשלומי הריבית של כס הבסיס מועברים לישות בתמורה 
לתשלום קבוע או תשלום המבוסס על ריבית משתה 

ל והישות ושאת בכל העליות או הירידות בשווי ההוגן ש
 כס הבסיס. במקרה כזה, גריעה של כל הכס אסורה. 

  

. ישות Interest rate swaps)חוזי החלפת שיעור ריבית (  )טז(
עשויה להעביר למקבל כס פיסי בריבית קבועה 

החלפת שיעור ריבית עם המקבל, על מת  הולהתקשר בחוז
לקבל שיעור ריבית קבועה ולשלם שיעור ריבית משתה, 

רעיוי השווה לערך הקרן של הכס בהתבסס על סכום 
הפיסי המועבר. חוזה החלפת שיעור ריבית איו מוע את 
הגריעה של הכס המועבר, בתאי שהתשלומים הובעים 
מהסכם החלפת שיעורי הריבית אים מותים בתשלומים 

 שיבוצעו בגין הכס המועבר.
 

פוחת עם סכום רעיוי חוזי החלפת שיעור ריבית   )יז(
)Amortising interest rate swaps( ישות עשויה להעביר .

משולמת לאורך זמן, הלמקבל כס פיסי בריבית קבועה, 
עם סכום רעיוי ולהתקשר בחוזה החלפת שיעור ריבית 

פוחת עם המקבל לקבל שיעור ריבית קבועה ולשלם שיעור 
ריבית משתה, בהתבסס על סכום רעיוי. אם הסכום 

פוחת כך שהוא שווה בכל קודת  חוזה ההחלפה הרעיוי של
 השטרם פרעזמן לסכום הקרן של הכס הפיסי המועבר 

)outstanding( התוצאה של חוזה ההחלפה, בדרך כלל, היא ,
שבידי הישות ותר סיכון פירעון מוקדם משמעותי. במקרה 
זה הישות ממשיכה להכיר בכל הכס המועבר או ממשיכה 

המעורבות המשכת  דתמילהכיר בכס המועבר בהתאם ל
שלה. ביגוד לכך, אם הפחתת הסכום הרעיוי של חוזה 

 השטרם פרעלסכום הקרן  קשורהההחלפה איה 
)outstanding(  כס המועבר, התוצאה של חוזהשל ה

ותר סיכון פירעון מוקדם לא שבידי הישות  תהיהההחלפה 
בגין הכס. לפיכך, חוזה כזה לא ימע גריעה של הכס 

בר, בתאי שהתשלומים של חוזה ההחלפה אים המוע
מותים בתשלומי הריבית המבוצעים על הכס המועבר, 

ותרו לא יה שבידי הישות הוהתוצאה של חוזה ההחלפה 
סיכוים והטבות משמעותיים אחרים הובעים מבעלות על 

 הכס המועבר.
  

. לישות אין ציפיות סבירות להשבת תזרימי מחיקה  )יח(
 .מחלק ממואו בשלמותו יים מכס פיסי המזומים החוז

  
סעיף זה ממחיש את יישום גישת המעורבות המשכת כאשר    3.2.17ב

  המעורבות המשכת של הישות היא לגבי חלק מכס פיסי.
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תיק של הלוואות, היתות לפירעון  מחזיקההח שישות 
 תמוקדם, ששיעור הריבית הקובה ושיעור הריבית האפקטיבי

 10,000אחוז וסכום הקרן והעלות המופחתת הוא  10א הושלו 
. הישות התקשרה בעסקה לפיה, בתמורה לתשלום בסך ש"ח

של גביה  ש"ח 9,000 -, המקבל משיג את הזכות לש"ח 9,115
בידי אחוזים.  9.5כלשהי של הקרן בתוספת ריבית בשיעור של 

של גביה כלשהי של הקרן  ש"ח 1,000 -זכויות ל ותרוהישות 
אחוז ובתוספת מרווח עודף של  10תוספת ריבית בשיעור של ב

 ת. גביות של פירעווש"ח 9,000הקרן של יתרת אחוזים על  0.5
, אך כל 9:1מוקדמים מוקצות בין הישות לבין המקבל ביחס של 

, ועד ש"ח 1,000מוכים מחלק הישות בסך  האשראי כשלי
ד העסקה סכום זה. השווי ההוגן של ההלוואות במוע למיצוי

 0.5 -ש"ח והשווי ההוגן של המרווח העודף של ה 10,100הוא 
  ש"ח. 40אחוזים הוספים הוא 

  

הישות קובעת שהיא העבירה חלק מהסיכוים וההטבות 
מהבעלות (לדוגמה, סיכון פירעון מוקדם  המשמעותיים הובעים

משמעותי), אך גם ותרו בידיה חלק מהסיכוים וההטבות 
ובעיםהמשמעותיים ה חותה שותרהמהבעלות (עקב הזכות ה 

. לפיכך, הישות ותרה בידיה ה), וקובעת גם שהשליטהיביד
  מיישמת את גישת המעורבות המשכת.

  

על מת ליישם תקן זה, הישות מתחת את העסקה כדלקמן (א) 
זכות שותרה בסך המ היחסי מלוא השיעור בידי הישות ותר

לחות על מת  שותרהחלק היחסי ש"ח, וכן (ב) הפיכת  1,000
  חיזוק אשראי עבור הפסדי אשראי.למקבל אמצעי ללספק 

  

ש"ח)  10,100מסך  90%ש"ח ( 9,090הישות מחשבת שסך של 
ש"ח מייצגת את התמורה  9,115מהתמורה שהתקבלה בסך 

אחוז. יתרת התמורה  90היחסי של  מלוא השיעורעבור 
רה שהתקבלה עבור ש"ח) מייצגת את התמו 25שהתקבלה (

למקבל אמצעי לחות על מת לספק  שותרהפיכת החלק 
חיזוק אשראי עבור הפסדי אשראי. בוסף, המרווח העודף של ל

האמצעי אחוזים מייצג את התמורה שהתקבלה עבור  0.5
חיזוק אשראי. לפיכך, התמורה הכוללת שהתקבלה עבור ל

  ש"ח). 40ש"ח +  25ש"ח ( 65חיזוק אשראי היא האמצעי ל
  
  
  
  
  
  

  ..המשך.
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   ...המשך

אחוז  90הישות מחשבת את הרווח או ההפסד ממכירת 
 90 -של ההפרד מתזרימי המזומים. בהחה שהשווי ההוגן 

אים  שותרו בידי הישותאחוז  10 -אחוז שהועברו ושל ה
יתים להשגה במועד ההעברה, הישות מקצה את הערך 

דיווח כספי  לתקן 3.2.14בספרים של הכס בהתאם לסעיף 
  , כדלקמן:9בילאומי 

        
  

  
  

  שווי הוגן
  

  אחוז
  

הקצאת ערך 
  בספרים

  9,000  90  9,090  חלק שהועבר
  1,000  10  1,010  שותרחלק 

  10,000    10,100  סה"כ
        

אחוז  90הישות מחשבת את הרווח או ההפסד בגין המכירה של 
ה לחלק מתזרימי המזומים על ידי יכוי הערך בספרים, שהוקצ

 -ש"ח  9,090ש"ח ( 90שהועבר, מהתמורה שהתקבלה, משמע 
ידי הישות הוא ב שותרש"ח). הערך בספרים של החלק  9,000
  ש"ח. 1,000

  
בוסף, הישות מכירה במעורבות המשכת, הובעת מהפיכת 

ה לחותה בהתייחס להפסדי אשראי. יביד שותרההזכות 
(הסכום המירבי  ש"ח 1,000בהתאם, הישות מכירה בכס של 

של תזרימי מזומים שהישות לא תקבל בהתאם לזכות החותה) 
ש"ח (הסכום המירבי של  1,065ובהתחייבות קשורה אליו בסך 

תזרימי המזומים שהישות לא תקבל בהתאם לזכות החותה, 
ש"ח בתוספת השווי ההוגן של הזכות החותה בסך  1,000משמע 

  ש"ח). 65
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..המשך.
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  ...המשך

  
הישות משתמשת בכל המידע האמור לעיל על מת לטפל בעסקה 

  כדלקמן:

  זכות  חובה  

  9,000  -  הכס המקורי

הוכר בגין הזכות החותה או שכס 
  -  1,000  בגין זכות השייר

כס בגין התמורה שהתקבלה בצורה 
  -  40  של המרווח העודף

  90  -  רווח או הפסד (רווח בגין העברה)

  1,065  -  ותהתחייב

  ------   9,115  מזומן שהתקבל

  10,155  10,155  סה"כ

  
ש"ח  2,040מיד לאחר העסקה, הערך בספרים של הכס הוא 

ש"ח, המייצגים את העלות שהוקצתה לחלק  1,000 - המורכב מ
ש"ח, המייצגים את המעורבות  1,040, וכן שותר בידי הישות

 שותרהות המשכת הוספת של הישות כתוצאה מהפיכת הזכ
את המרווח  יםכוללהה לחותה בהתייחס להפסדי אשראי (יביד

  ש"ח). 40העודף בסך 

בתקופות עוקבות, הישות מכירה בתמורה שהתקבלה עבור 
ש"ח) על בסיס יחסי לזמן, צוברת  65חיזוק אשראי (האמצעי ל

הוכר תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית שריבית על הכס 
. והוכרשבגין הכסים  כלשהםידת ערך ירהפסדים מומכירה ב

כדוגמה למקרה האחרון, הח שבשה העוקבת קיים הפסד 
ש"ח. הישות מקטיה  300מירידת ערך של הלוואות הבסיס בסך 

ש"ח מתייחסים לחלק  300ש"ח ( 600את הכס שהוכר בסך 
משכת  300 -, וותר בידי הישותשש"ח מתייחסים למעורבות ה

ה לחותה יביד ותרהיכת הזכות שהוספת שובעת מהפ
), ומקטיה את ההתחייבות ערך תמיריד םבהתייחס להפסדי

ש"ח. התוצאה טו היא זקיפה לרווח או  300שהוכרה בסך 
  ש"ח. 300ירידת ערך בסך הפסדים מהפסד של 
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  ) 3.3פרק -תתגריעה של התחייבויות פיסיות (

  מסולקת כאשר החייב:התחייבות פיסית (או חלק ממה)   3.3.1ב
 

פורע את ההתחייבות (או חלק ממה) על ידי תשלום לושה,   )א(
בדרך כלל במזומן, בכסים פיסיים אחרים, בסחורות או 

 בשירותים; או
 

התחייבות (או חלק למשוחרר משפטית מאחריות ראשוית   )ב(
ממה) בין אם בהליך משפטי ובין אם על ידי הושה. (אם 

 י זה עדיין עשוי להתקיים). החייב תן ערבות, תא
  
אם מפיק של מכשיר חוב רוכש חזרה מכשיר זה, החוב מסולק   3.3.2ב

למכור  תוכוובגם אם המפיק הוא עושה שוק במכשיר זה או ש
  .זמן הקרובאותו מחדש ב

 
תשלום לצד שלישי, כולל אמות (לעיתים מכוה "ביטול   3.3.3ב

חייב ממחויבותו במהות"), איו, כשלעצמו, משחרר את ה
  הראשוית לושה, בהיעדר שחרור משפטי.

 
על עצמו מחויבות  לאם חייב משלם לצד שלישי כדי שייטו  3.3.4ב

ומודיע לושה שלו שהצד השלישי טל על עצמו את מחויבות 
החוב שלו, החייב איו גורע את מחויבות החוב אלא אם מתקיים 

שלם לצד שלישי כדי . אם החייב מסעיף (ב) 3.3.1ב התאי בסעיף
שייטול על עצמו מחויבות ומקבל שחרור משפטי מהושה שלו, 
החייב סילק את החוב. אולם, אם החייב מסכים לבצע תשלומים 
בגין החוב לצד השלישי או ישירות לושה המקורי שלו, החייב 

  מכיר במחויבות חוב חדשה כלפי הצד השלישי.
  

משפטית ובין בדרך , בין אם למרות שהתוצאה של שחרור משפטי  3.3.5ב
אם על ידי הושה, היא גריעה של התחייבות, הישות עשויה 
להכיר בהתחייבות חדשה אם הקריטריוים לגריעה בסעיפים 

אים מתקיימים לגבי הכסים הפיסיים  3.2.23-3.2.1
המועברים. אם קריטריוים אלה אים מתקיימים, הכסים 

התחייבות חדשה במכירה  המועברים אים גרעים, והישות
 המתייחסת לכסים המועברים.

  
, התאים הם שוים באופן מהותי אם הערך 3.3.2לצורך סעיף   3.3.6ב

הוכחי המהוון של תזרימי המזומים לפי התאים החדשים, 
כולל עמלות כלשהן ששולמו ביכוי עמלות כלשהן שהתקבלו 

לפחות  שוהמהוון בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי, כשהוא 
אחוז מהערך הוכחי המהוון של תזרימי המזומים  10 -ב

הותרים של ההתחייבות הפיסית המקורית. אם החלפת 
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תאים מטופלים כסילוק, עלויות או תיקון מכשירי חוב או 
עמלות כלשהן שהתהוו מוכרות כחלק מהרווח או ההפסד בגין 

ילוק, אים מטופלים כסהתיקון הסילוק. אם ההחלפה או 
עלויות או עמלות כלשהן שהתהוו מתאימות את הערך בספרים 
של ההתחייבות ומופחתות במשך התקופה שותרה של 

  ההתחייבות המתוקת.
 

בהווה לבצע  ובמקרים מסוימים, ושה משחרר חייב ממחויבות  3.3.7ב
תשלומים, אך החייב וטל על עצמו ערבות שהיא מחויבות לשלם 

האחריות הראשוית איו עומד במחויבות  אליו הועברהאם הצד 
  שלו. במקרה זה החייב:

 

מכיר בהתחייבות פיסית חדשה בהתבסס על השווי ההוגן   )א(
 של מחויבותו בגין הערבות; וכן

 

תמורה  )iמכיר ברווח או הפסד בהתבסס על ההפרש בין (  )ב(
הערך בספרים של ההתחייבות  )iiכלשהי ששולמה לבין (

השווי ההוגן של ההתחייבות  הפיסית המקורית פחות
 הפיסית החדשה.

  

  )4(פרק  סיווג

  )4.1פרק -תתסיווג כסים פיסיים (

  מודל העסקי של הישות ליהול כסים פיסייםה

כסים פיסיים על לסווג דורש מישות  סעיף (א) 4.1.1 סעיף  4.1.1ב
, אלא מודל העסקי של הישות ליהול כסים פיסייםהבסיס 

ם יהפיסי האם כסי מעריכהישות  .4.1.5ל סעיף אם כן ח
או את התאי בסעיף  סעיף (א) 4.1.2בסעיף תאי את הים קייממ
מודל העסקי כפי שקבע על ידי אשי העל בסיס סעיף (א)  4.1א.2

בתקן חשבואות  הגדרתםשל הישות (כ בההלההמפתח 
 ).גילויים בהקשר לצד קשור 24בילאומי 

 
העסקי של ישות קבע ברמה המשקפת את האופן שבו המודל    4.1.2ב

יחד כדי להשיג מטרה  ותקבוצות של כסים פיסיים מוהל
 בכווות יו תלוימודל העסקי של הישות אהעסקית מסוימת. 

בהתאם לכך, תאי זה איו מהווה הההלה לגבי מכשיר בודד. 
גישה לסיווג על בסיס כל מכשיר בפרד וצריך להיקבע ברמה 

. אולם, לישות בודדת עשוי להיות יותר של קיבוץ כסיםגבוהה 
יותר ממודל עסקי אחד ליהול המכשירים הפיסיים שלה. 

, סיווג לא צריך להיקבע ברמת הישות המדווחת. לדוגמה, ךכפיל
על מת  תמהלהיא ש השקעותישות יכולה להחזיק תיק של 
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היא ש עותהשקותיק אחר של  לגבות תזרימי מזומים חוזיים
באופן  על מת לממש שיויים בשווי הוגן. רובמטרה לסח תמהל

דומה, בסיבות מסוימות, ייתכן שיהיה זה הולם להפריד תיק 
של כסים פיסיים לתיקי משה על מת לשקף את הרמה שבה 
הישות מהלת כסים פיסיים אלה. לדוגמה, זה עשוי להיות 

יק של הלוואות משכתא המקרה אם ישות יוצרת או רוכשת ת
במטרה לגבות תזרימי מזומים חוזיים אחדות ומהלת הלוואות 

  ומהלת את ההלוואות האחרות במטרה למכור אותן.
  
המודל העסקי של ישות מתייחס לאופן שבו ישות מהלת את   4.1א.2ב

כסיה הפיסיים על מת להפיק תזרימי מזומים. כלומר, 
אם תזרימי מזומים יבעו מגביית  המודל העסקי של ישות קובע

תזרימי מזומים חוזיים, מכירת כסים פיסיים או שיהם. 
כתוצאה מכך, הערכה זו איה מבוצעת על בסיס תרחישים 

כמו תרחישים פה באופן סביר שיתרחשו, ושהישות איה צ
 stress( 'צוקההמכוים 'התרחיש הגרוע ביותר' או 'תרחיש מ

case( פה שהיא תמכור תיק מסוים של וישות צ. לדוגמה, אם
תרחיש זה איו משפיע  ,מצוקהכסים פיסיים רק בתרחיש של 

על הערכת הישות של המודל העסקי עבור כסים אלה אם הישות 
אם תזרימי מזומים  פה באופן סביר שתרחיש כזה לא יתרחש.וצ

ממומשים בדרך שוה מהציפיות של הישות במועד שבו הישות 
את המודל העסקי (לדוגמה, אם הישות מוכרת יותר או  העריכה

פחות כסים פיסיים מאשר היא צפתה בעת סיווג הכסים), 
עובדה זו איה יוצרת טעות בתקופה קודמת בדוחות הכספיים 

מדייות חשבואית,  8של הישות (ראה תקן חשבואות בילאומי 
את הסיווג ) ואיה משה שיויים באומדים חשבואית וטעויות

מודל עסקי זה מסגרת של יתרת הכסים הפיסיים המוחזקים ב
(כלומר, כסים אלה שהישות הכירה בתקופות קודמות ועדיין 

ביאה בחשבון את כל המידע ) כל עוד הישות המחזיקה בהם
במועד שבו היא ביצעה הערכה של  יתן להשגההרלווטי שהיה 

את המודל העסקי  המודל העסקי. אולם, כאשר ישות מעריכה
עבור כסים פיסיים חדשים שוצרו או כסים פיסיים חדשים 

להביא בחשבון מידע לגבי האופן שבו  יא חייבתשרכשו, ה
  כל מידע רלווטי אחר.תזרימי מזומים מומשו בעבר, יחד עם 

  
המודל העסקי של ישות ליהול כסים פיסיים הוא עיין   4.1ב.2ב

צהרה. בדרך כלל יתן לצפות בו באמצעות שבעובדה ולא רק ה
הפעילויות שהישות מבצעת כדי להשיג את המטרה של המודל 

 כהעריכאשר היא ממש בשיקול דעת תשההעסקי. ישות תידרש ל
את המודל העסקי שלה ליהול כסים פיסיים והערכה זו איה 
קבעת על ידי גורם אחד או פעילות אחת. במקום זאת, הישות 

להביא בחשבון את כל הראיות הרלווטיות אשר יתות חייבת 



IFRS 9  

1627 

  

להשגה במועד ההערכה. ראיות רלווטיות כאלה כוללות את 
  הראיות הבאות, אך אין מוגבלות אליהן:

  

לאשי מפתח בההלה של  יםומדווח רכיםהאופן שבו מוע  )א(
של המודל העסקי ושל הכסים  ביצועיםהישות ה

 ;זההפיסיים המוחזקים במודל עסקי 
 

הסיכוים המשפיעים על הביצועים של המודל העסקי (ושל   )ב(
מודל עסקי זה) מסגרת הכסים הפיסיים המוחזקים ב

 ובפרט האופן שבו סיכוים אלה מוהלים; וכן
 

האופן שבו המהלים של העסק מתוגמלים (לדוגמה, אם   )ג(
התגמול מבוסס על השווי ההוגן של הכסים המוהלים או 

  ).וגבשים החוזיים על תזרימי המזומ
  

מודל עסקי שמטרתו להחזיק כסים על מת לגבות 
  תזרימי מזומים חוזיים

מודל עסקי שמטרתו מסגרת כסים פיסיים המוחזקים ב  4.1ג.2ב
להחזיק בכסים על מת לגבות תזרימי מזומים חוזיים 
מוהלים כדי לממש תזרימי מזומים על ידי גביית תשלומים 

ך חיי המכשיר. כלומר, הישות מהלת את הכסים חוזיים לאור
בתיק על מת לגבות תזרימי מזומים חוזיים המוחזקים 

מסוימים אלה (במקום להל את התשואה הכוללת על התיק הן 
קביעה אם לצורך העל ידי החזקת כסים והן על ידי מכירתם).

תזרימי מזומים עומדים להיות ממומשים על ידי גביית תזרימי 
, הכרחי להביא הפיסיים זומים החוזיים של הכסיםהמ

בחשבון את התדירות, הערך והעיתוי של מכירות בתקופות 
קודמות, הסיבות למכירות אלה והציפיות לגבי פעילות מכירות 
עתידיות. אולם, מכירות בפי עצמן אין קובעות את המודל 

 in( מבודדהעסקי ולפיכך לא יתן להביא אותן בחשבון ב
isolation במקום זאת, מידע לגבי מכירות מהעבר וציפיות לגבי .(

מכירות עתידיות מספק ראיה המתייחסת לאופן שבו המטרה 
המוצהרת של הישות ליהול הכסים הפיסיים מושגת ובפרט 

ביא חייבת לההאופן שבו תזרימי מזומים ממומשים. ישות 
ות למכירות בחשבון מידע לגבי מכירות מהעבר בהקשר של הסיב

אלה והתאים שהיו קיימים באותו זמן בהשוואה לתאים 
  הוכחיים.

 
 להיות החזקה עשויהלמרות שהמטרה של מודל עסקי של ישות   4.1.3ב

, לגבות תזרימי מזומים חוזיים על מתם ישל כסים פיסי
עד לפירעון.  הלאכל המכשירים הבלהחזיק צריכה  יההישות א

ם יישות יכול להיות להחזיק כסים פיסימודל עסקי של  ,ןלכ
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ת וגם כאשר מתרחש לגבות את תזרימי המזומים החוזייםכדי 
או כאשר מכירות כאלה חזויות  של כסים פיסיים ותמכיר

 . להתרחש בעתיד
  
המודל העסקי עשוי להיות להחזיק את הכסים על מת לגבות   4.1א.3ב

כרת כסים פיסיים תזרימי מזומים חוזיים גם אם הישות מו
כאשר קיימת עלייה בסיכון האשראי של הכסים. על מת לקבוע 
אם הייתה עלייה בסיכון האשראי של הכסים, הישות מביאה 

, כולל מידע צופה פי עתיד. ביסוסבחשבון מידע סביר ויתן ל
סיכון עלייה ב, מכירות כתוצאה מכןולער ןללא קשר לתדירות

מצביעות על חוסר עקביות עם מודל כסים אין האשראי של 
עסקי שמטרתו להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות תזרימי 
מזומים חוזיים מאחר שאיכות האשראי של כסים פיסיים 
היא רלווטית ליכולת הישות לגבות תזרימי מזומים חוזיים. 
פעילויות יהול סיכון אשראי שמטרתן צמצום הפסדי אשראי 

איטגרליות הן  דרדרות אשראיתמהכתוצאה פוטציאליים 
פיסי מאחר שהוא איו מקיים  עסקי כזה. מכירת כס למודל

עוד את קריטריוי האשראי שהוגדרו במדייות ההשקעה 
המתועדת של הישות היא דוגמה למכירה שהתרחשה כתוצאה 
מעלייה בסיכון אשראי. אולם, בהעדר מדייות כזו, ישות יכולה 

ים אחרות שהמכירה התרחשה כתוצאה מעלייה להוכיח בדרכ
  בסיכון אשראי.

  
מכירות המתרחשות מסיבות אחרות, כמו מכירות המבוצעות   4.1ב.3ב

כדי להל ריכוז סיכון אשראי (ללא עלייה בסיכון האשראי של 
להיות עקביות עם מודל עסקי שמטרתו אף הן הכסים), עשויות 

תזרימי מזומים חוזיים. להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות 
בפרט, מכירות כאלה עשויות להיות עקביות עם מודל עסקי 
שמטרתו להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות תזרימי 
מזומים חוזיים אם מכירות אלה אין תדירות (גם אם הן 

אין משמעותיות בערכן הן כל שהן משמעותיות בערכן) או 
הן תדירות). אם יותר  (גם אם יחדמכירה בפי עצמה והן ב

ממספר לא תדיר של מכירות כאלה מבוצעות מתוך תיק ומכירות 
כאלה הן יותר מלא משמעותיות בערכן (בין אם כל מכירה בפי 

ובאיזה ), הישות צריכה להעריך אם יחדעצמה או כל המכירות ב
מכירות כאלה הן עקביות עם המטרה לגבות את תזרימי אופן 

צד שלישי כופה את הדרישה עובדה שה. המזומים החוזיים
פעילות זו היא בהתאם ש ופיסיים אהכסים את הלמכור 

טי הלשיקול הדעת של הישות, אילהערכה זו. גידול  תרלוו
בתדירות או בערך של המכירות בתקופה מסוימת איו בהכרח 

עקבי עם המטרה להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות את  לא
החוזיים, אם ישות יכולה להסביר את  תזרימי המזומים

הסיבות למכירות אלה ולהוכיח מדוע מכירות אלה אין משקפות 
שיוי במודל העסקי של הישות. בוסף, מכירות עשויות להיות 
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עקביות עם המטרה להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות את 
תזרימי המזומים החוזיים אם המכירות מתבצעות קרוב למועד 

עון של הכסים הפיסיים והתקבולים מהמכירות הם הפיר
  קירוב של הגבייה של יתרת תזרימי המזומים החוזיים.

  
 היעשוהמטרה של מודל עסקי של ישות מתי דוגמאות להלן   4.1.4ב

לגבות תזרימי מזומים על מת היות להחזיק כסים פיסיים ל
, מעבר לכך רשימה זו של דוגמאות איה ממצה. .חוזיים

הדוגמאות אין מיועדות לדון בכל הגורמים שעשויים להיות 
 קבוערלווטיים להערכה של המודל העסקי של ישות וגם לא ל

  את החשיבות היחסית של הגורמים.
 

 יתוח  דוגמה

  1 הדוגמ

על מת  השקעותישות מחזיקה 
לגבות את תזרימי המזומים 

יתן לחזות  .שלהםהחוזיים 
שות את צרכי המימון של הי

ומועדי הפירעון של הכסים 
ם לצרכי מיהפיסיים שלה תוא

  המימון האמדים של הישות.

הישות מבצעת פעילויות יהול 
סיכון אשראי במטרה לצמצם 
הפסדי אשראי. בעבר, 

באופן  המכירות התרחשו
טיפוסי כאשר סיכון האשראי 
של הכסים הפיסיים עלה כך 
שהכסים לא קיימו עוד את 

ורגדהושי האשראי קריטריו 
במדייות ההשקעה המתועדת 
של הישות. בוסף, מכירות לא 
תדירות התרחשו כתוצאה 

  מצרכי מימון שלא חזו.

דוחות לאשי מפתח בההלה 
מתמקדים באיכות האשראי 
של הכסים הפיסיים 
ובתשואה החוזית. הישות גם 

מידע  )monitors(אחרי  עוקבת
ם אחרי שווי גםיתר הבין וסף ו

 ההוגן של הכסים הפיסיים.

מביאה ישות הלמרות ש
את , יתרה, בין בחשבון

ההוגן של הכסים  יםשווי
הפיסיים מקודת מבט של 
זילות (כלומר סכום 

אם הישות  מומשהמזומן שי
צריכה למכור כסים), 

הישות היא להחזיק  תמטר
על הפיסיים את הכסים 

לגבות את תזרימי מת 
יים. מכירות המזומים החוז

אם הן  סתרו מטרה זוילא 
בתגובה לעלייה בסיכון 
האשראי של הכסים, 
לדוגמה אם הכסים אים 
מקיימים עוד את קריטריוי 

במדייות האשראי שהוגדרו 
ההשקעה המתועדת של 
הישות. מכירות לא תדירות 
הובעות מצרכי מימון שלא 
חזו (לדוגמה בתרחיש של 

) גם הן לא יסתרו מצוקה
מטרה זו, גם אם מכירות 

  .אלה משמעותיות בערכן

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  דוגמה

  2דוגמה 

מודל עסקי של ישות הוא 
לרכוש תיקים של כסים 
פיסיים, כגון הלוואות. 
תיקים אלה יכולים לכלול, או 
לא לכלול, כסים פיסיים 

  אשראי.  עקב סיכון פגומים

אם תשלום על ההלוואות איו 
, הישות מסה במועדוצע מבו

את תזרימי המזומים  לממש
 - החוזיים באמצעים שוים 

לדוגמה, על ידי יצירת קשר עם 
החייב באמצעות דואר 
אלקטרוי, טלפון או שיטות 

המטרה של הישות  אחרות.
היא לגבות את תזרימי 
המזומים החוזיים והישות 

מהלת הלוואה כלשהי איה 
בתיק זה במטרה לממש 

י מזומים על ידי תזרימ
  מכירתם.

, הישות אחדים במקרים
מתקשרת בחוזי החלפת ריבית 
לשיוי שיעור הריבית בכסים 
פיסיים מסוימים בתיק 
משיעור ריבית משתה לשיעור 

  ריבית קבוע.

  

  

  

  

  

המטרה של המודל העסקי 
א להחזיק ישל הישות ה

על מת בכסים הפיסיים 
לגבות את תזרימי 

  יים. המזומים החוז

אותו יתוח יחול גם אם 
הישות איה מצפה לקבל 
את כל תזרימי המזומים 

 אחדים ,החוזיים (לדוגמה
מהכסים הפיסיים 

 אשראי עקב סיכון פגומים
  ).הכרה לראשוהמועד הב

יתרה מזו, העובדה שהישות 
בגזרים כדי  תתקשרמ

לשות את תזרימי 
המזומים של התיק איה 

ודל משה כשלעצמה את המ
  העסקי של הישות. 

  

  

  

  

  

  

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  דוגמה

  3דוגמה 

לישות יש מודל עסקי שמטרתו 
יצירה של הלוואות ללקוחות 
ולאחר מכן מכירת אותן 
הלוואות לישות איגוח 

)securitisation vehicle ישות .(
האיגוח מפיקה מכשירים 

  למשקיעים.

הישות היוצרת שולטת על 
ולכן מאחדת ישות האיגוח 

  אותה.

ישות האיגוח גובה את תזרימי 
המזומים החוזיים 
מההלוואות ומעבירה אותם 

  למשקיעים שלה.

יח לצורך דוגמה זו 
שההלוואות ממשיכות להיות 
מוכרות בדוח על המצב הכספי 
המאוחד מאחר שההלוואות 
אין גרעות על ידי ישות 

  האיגוח.

הקבוצה המאוחדת יצרה 
טרה את ההלוואות במ

להחזיק אותן על מת לגבות 
את תזרימי המזומים 

  החוזיים.

אולם, לישות היוצרת יש 
מטרה לממש תזרימי 
מזומים מתיק ההלוואות 
על ידי מכירת ההלוואות 
לישות האיגוח, כך שלמטרת 
דוחותיה הכספיים הפרדים 
היא לא תחשב כמהלת תיק 

לגבות את  על מתזה 
  תזרימי המזומים החוזיים.

  

  4דוגמה 

מוסד פיסי מחזיק כסים 
לקיים את  על מתפיסיים 

צרכי הזילות בתרחיש של 
(לדוגמה, משיכה של  'מצוקה'

פקדוות בבק הגורמת לקשיי 
 run on the bank'sזילות (
deposits(( ה חוזההישות אי .

מכירה של כסים אלה, למעט 
  בתרחישים כאלה. 

  

המטרה של המודל העסקי 
ות היא להחזיק את של היש

הכסים הפיסיים על מת 
לגבות תזרימי מזומים 

  חוזיים.

היתוח לא ישתה גם אם 
' מצוקהבמהלך תרחיש '

קודם הישות ביצעה מכירות 
שהיו משמעותיות בערכן על 
מת לקיים את צורכי 
הזילות שלה. באופן דומה, 

  פעילות שחוזרת על עצמה 

  המשך...
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  ...המשך

  חיתו  דוגמה

  (המשך) 4דוגמה 

איכות  עוקבת אחריהישות 
האשראי של הכסים 
הפיסיים ומטרתה ביהול 
הכסים הפיסיים היא לגבות 
את תזרימי המזומים 
החוזיים. הישות מעריכה את 
הביצועים של הכסים על בסיס 
הכסות ריבית שהורווחו 

  והפסדי אשראי שמומשו.

אולם, הישות עוקבת גם אחרי 
הוגן של הכסים השווי ה

הפיסיים מקודת מבט של 
זילות על מת להבטיח שסכום 
המזומים שימומש אם הישות 
תצטרך למכור את הכסים 

על בתרחיש 'מצוקה' יספיק 
לקיים את צרכי הזילות  מת

של הישות. מעת לעת, הישות 
מבצעת מכירות שאין 

וכיח להמשמעותיות בערכן כדי 
  זילות.

אין של מכירות שהן 
משמעותיות בערכן איה 
מהווה חוסר עקביות עם 

על החזקת כסים פיסיים 
מת לגבות תזרימי מזומים 

  חוזיים.

ביגוד לכך, אם ישות 
מחזיקה כסים פיסיים על 
מת לקיים את צורכי 

יומיים שלה -הזילות היומ
ובקיום מטרה זו מעורבות 
מכירות תכופות שהן 
משמעותיות בערכן, המטרה 
של המודל העסקי של 
הישות איה להחזיק את 
הכסים הפיסיים על מת 
לגבות תזרימי מזומים 

  חוזיים. 

באופן דומה, אם הישות 
דרשת על ידי גוף פיקוח 
שלה למכור באופן שגרתי 
כסים פיסים כדי להוכיח 
שהכסים הם זילים והערך 
של הכסים שמכרו הוא 
משמעותי, המודל העסקי 

ות איו להחזיק את של היש
הכסים הפיסיים על מת 
לגבות תזרימי מזומים 
חוזיים. העובדה שצד שלישי 
כופה את הדרישה למכור 
את הכסים הפיסיים, או 
שפעילות זו היא לפי שיקול 
דעת הישות, איה רלווטית 

  ליתוח.
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מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי 
  ן על ידי מכירת כסים פיסייםמזומים חוזיים וה

מודל עסקי מסגרת ישות עשויה להחזיק כסים פיסיים ב  4.1א.4ב
שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומים חוזיים והן על 
ידי מכירת כסים פיסיים. בסוג זה של מודל עסקי, אשי 
המפתח בההלה של הישות קיבלו החלטה שהן גביית תזרימי 

 ותאיטגרלי ןם חוזיים והן מכירת כסים פיסיים המזומי
השגת המטרה של המודל העסקי. קיימות מטרות מגווות ל

שעשויות להיות עקביות עם סוג זה של מודל עסקי. לדוגמה, 
עשויה להיות להל את צורכי הזילות המטרה של המודל העסקי 

או  פרופיל תשואת ריבית מסוים, לשמור על יומיים-היומ
התאים את משך הזמן של הכסים הפיסיים למשך הזמן של ל

שכסים אלה מממים. על מת להשיג מטרה כזו,  ההתחייבויות
תמכור כסים  גםתגבה תזרימי מזומים חוזיים ו גםהישות 

  פיסיים.
  
בהשוואה למודל עסקי שמטרתו היא להחזיק כסים פיסיים   4.1ב.4ב

חוזיים, במודל עסקי זה באופן על מת לגבות תזרימי מזומים 
טיפוסי מעורבת תדירות גדולה יותר של מכירות וערך גדול יותר 
של מכירות. זאת מאחר שמכירת כסים פיסיים היא 

ולא רק אקראית השגת המטרה של המודל העסקי ל איטגרלית
אולם, לא קיים סף לתדירות או לערך של  למודל עסקי זה.

במודל עסקי זה מאחר שהן גביית המכירות שחייבות להתרחש 
תזרימי מזומים חוזיים והן מכירת כסים פיסיים הם 

  השגת מטרתו.ל איטגרליים
  
של המודל העסקי של הישות מושגת י המטרה מתלהלן דוגמאות   4.1ג.4ב

הן על ידי גביית תזרימי מזומים חוזיים והן על ידי מכירת 
איה ממצה. מעבר לכך, כסים פיסיים. רשימה זו של דוגמאות 

הדוגמאות אין מיועדות לתאר את כל הגורמים שעשויים להיות 
 קבוערלווטיים להערכה של המודל העסקי של ישות וגם לא ל

  את החשיבות היחסית של הגורמים.
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  יתוח  דוגמה

  5דוגמה 

ישות חוזה יציאה הוית בעוד 
שים אחדות. הישות משקיעה 

מים שלה את עודפי המזו
בכסים פיסיים לזמן קצר 
ולזמן ארוך כך שהיא תוכל 
לממן את היציאה כאשר יעלה 
הצורך. לרבים מהכסים 
הפיסיים יש אורך חיים חוזי 
שעולה על תקופת ההשקעה 

  החזויה של הישות.

הישות תחזיק כסים פיסיים 
לגבות את תזרימי על מת 

המזומים החוזיים שלהם 
דמות הישות וכאשר תגיע הז

תמכור כסים פיסיים על מת 
להשקיע מחדש את המזומים 
בכסים פיסיים בעלי תשואה 

   גבוהה יותר.

המהלים האחראים על התיק 
מתוגמלים בהתבסס על 
התשואה הכוללת שהופקה 

 התיק.מ

המטרה של המודל העסקי 
הן על ידי גביית מושגת 

והן חוזיים תזרימי מזומים 
כסים  על ידי מכירת

פיסיים. הישות תקבל 
החלטות על בסיס מתמשך 
אם גביית תזרימי מזומים 
חוזיים או מכירת כסים 
פיסיים תמקסם את 
התשואה על התיק עד שיעלה 
  הצורך למזומים שהושקעו. 

ביגוד לכך, הח כי ישות 
שחוזה תזרים מזומים 
שלילי בעוד חמש שים על 
מת לממן יציאה הוית 

עודפי מזומים  משקיעה
בכסים פיסיים לזמן קצר. 
כאשר מגיע מועד הפירעון 
של ההשקעות, הישות 
משקיעה מחדש את 
המזומים בכסים פיסיים 
לזמן קצר חדשים. הישות 
שומרת על אסטרטגיה זו עד 

דרש, ובמועד זה  ימוןשהמ
הישות משתמשת בתקבולים 
מהכסים הפיסיים שפרעו 

ה כדי לממן את היציא
ההוית. רק מכירות שאין 
משמעותיות בערכן 
מתרחשות לפי מועד 
הפירעון (אלא אם כן חלה 
עלייה בסיכון אשראי). 
המטרה של מודל עסקי 
מוגד זה היא להחזיק כסים 
פיסיים על מת לגבות 

  תזרימי מזומים חוזיים.
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  יתוח  דוגמה

  6דוגמה 

מוסד פיסי מחזיק כסים 
ת לקיים את פיסיים על מ

יומיים -צורכי הזילות היומ
שלו. הישות מסה לצמצם את 
העלויות של יהול צורכי זילות 
אלה ולפיכך מהלת באופן פעיל 
את התשואה על התיק. תשואה 
זו מורכבת מגביית התשלומים 

ם מרווחים גהחוזיים כמו 
והפסדים ממכירה של כסים 

  פיסיים.

כתוצאה מכך, הישות מחזיקה 
סים פיסיים על מת לגבות כ

תזרימי מזומים חוזיים 
ומוכרת כסים פיסיים על 
מת להשקיע מחדש בכסים 
פיסיים המיבים תשואה 
גבוהה יותר או על מת 

טוב יותר למשך אותם להתאים 
הזמן של ההתחייבויות שלה. 
בעבר, כתוצאה מאסטרטגיה זו 
הייתה פעילות של מכירות 

לה היו תדירות ומכירות א
משמעותיות בערכן. פעילות זו 

  חזויה להמשיך בעתיד.

מטרת המודל העסקי היא 
למקסם את התשואה על 
התיק על מת לקיים את 

יומיים -צורכי הזילות היומ
והישות משיגה מטרה זו הן 
על ידי גביית תזרימי 
מזומים חוזיים והן על ידי 
מכירת כסים פיסיים. 
במילים אחרות, הן גביית 
תזרימי מזומים חוזיים והן 
מכירת כסים פיסיים הן 
איטגרליות להשגת המטרה 

  מודל העסקי.של ה
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  יתוח  דוגמה

  7דוגמה 

מבטח מחזיק כסים פיסיים 
על מת לממן התחייבויות בגין 
חוזי ביטוח. המבטח משתמש 
בתקבולים מתזרימי המזומים 
החוזיים על הכסים הפיסיים 
על מת לסלק התחייבויות בגין 
חוזי ביטוח במועדן. על מת 
להבטיח שתזרימי המזומים 
החוזיים מהכסים הפיסיים 
הם מספיקים על מת לסלק 
התחייבויות אלה, המבטח 
מבצע פעילות קיה ומכירה 
משמעותית על בסיס סדיר על 
מת לאזן מחדש את תיק 
הכסים שלו ולקיים את צורכי 

מים, כשהם תזרים המזו
  עולים. 

המטרה של המודל העסקי 
היא לממן את ההתחייבויות 
בגין חוזי ביטוח. על מת 
להשיג מטרה זו, הישות 
גובה תזרימי מזומים 
חוזיים במועדם ומוכרת 
כסים פיסיים על מת 
לשמור על הפרופיל הרצוי 
של תיק הכסים. לכן, הן 
גביית תזרימי מזומים 

כסים חוזיים והן מכירת 
פיסיים הן איטגרליות 
להשגת המטרה של המודל 

  העסקי. 

  
  מודלים עסקיים אחרים

כסים פיסיים מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם הם   4.1.5ב
מוחזקים במודל עסקי שמטרתו להחזיק כסים על מת אים 

או במודל עסקי שמטרתו מושגת לגבות תזרימי מזומים חוזיים 
די גביית תזרימי מזומים חוזיים והן על ידי מכירת הן על י

מודל עסקי אחד ). 5.7.5כסים פיסיים (אך ראה גם סעיף 
שתוצאתו היא מדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הוא מודל 

במטרה לממש תזרימי שבו ישות מהלת את הכסים הפיסיים 
לטות הישות מקבלת החמכירה של הכסים.  באמצעותמזומים 

בהתבסס על שווים ההוגן של הכסים ומהלת את הכסים כדי 
 תלממש את שוויים ההוגן. במקרה כזה, התוצאה של מטר

הישות באופן רגיל תהיה קיה ומכירה פעילה. למרות שהישות 
תגבה תזרימי מזומים חוזיים בזמן שהיא מחזיקה את הכסים 

גת הן על ידי הפיסיים, המטרה של מודל עסקי כזה איה מוש
גביית תזרימי מזומים חוזיים והן על ידי מכירת כסים 
פיסיים. זאת מאחר שגביית תזרימי המזומים החוזיים איה 

השגת המטרה של המודל העסקי, אלא היא איטגרלית ל
  אקראית.
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והביצועים על בסיס שווי הוגן תיק של כסים פיסיים שמוהל   4.1.6ב
 מוחזק יו) אסעיף (ב) 4.2.2 (כמתואר בסעיף פיועל  מוערכים ושל

ואיו מוחזק הן על מת  ייםלגבות תזרימי מזומים חוז על מת
לגבות תזרימי מזומים חוזיים והן על מת למכור כסים 

הישות ממוקדת בעיקר במידע על שווי הוגן ומשתמשת . פיסיים
ת את הביצועים של הכסים ועל מ במידע זה על מת להעריך

את ים קיבוסף, תיק של כסים פיסיים שמלקבל החלטות. 
לגבות תזרימי  על מת מוחזק יושל מוחזק למסחר א ההגדרה

ואיו מוחזק הן על מת לגבות תזרימי מזומים  ייםמזומים חוז
עבור תיקים כאלה, . חוזיים והן על מת למכור כסים פיסיים

רק אקראית להשגת  גביית תזרימי המזומים החוזיים היא
תיקים כאלה של המטרה של המודל העסקי. כתוצאה מכך, 

 רך רווח או הפסד.דחייבים להימדד בשווי הוגן כסים פיסיים 
  

תשלומי קרן רק שהם  יםמזומים חוזי מיתזרי
  השטרם פרעסכום הקרן בגין וריבית 

סיס דורש מישות לסווג כס פיסי על ב סעיף (ב) 4.1.1סעיף   4.1.7ב
המוחזק כס הפיסי כ ולתזרים המזומים החוזי שמאפייי 

ות גבמת ל לע מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק כסיםמסגרת ב
מודל מסגרת או ככס פיסי המוחזק ב יםמזומים חוזי מיתזרי

עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומים חוזיים 
 4.1.5, אלא אם כן סעיף והן על ידי מכירת הכסים הפיסיים

 -סעיף (ב) ו 4.1.2על מת לעשות זאת, התאי בסעיפים . חל
סעיף (ב) דורש מישות לקבוע אם תזרימי המזומים  4.1א.2

החוזיים של הכס הם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן 
  שטרם פרעה.

  
סכום  תזרימי מזומים חוזיים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין  4.1א.7ב

הקרן שטרם פרעה הם עקביים עם הסדר הלוואה בסיסי. 
בהסדר הלוואה בסיסי, תמורה עבור ערך הזמן של הכסף (ראה 

 טיפוסי) וסיכון אשראי הם באופן 4.1ה.9ב-4.1א.9סעיפים ב
המרכיבים המשמעותיים ביותר של ריבית. אולם, בהסדר כזה, 

אה בסיסיים ריבית יכולה גם לכלול תמורה עבור סיכוי הלוו
אחרים (לדוגמה, סיכון זילות) ועלויות (לדוגמה, עלויות 
מהלתיות) הקשורות להחזקת הכס הפיסי לתקופה מסוימת 

בוסף, ריבית יכולה לכלול מרווח רווח שהוא עקבי עם  של זמן.
הסדר הלוואה בסיסי. בסיבות כלכליות קיצויות, ריבית יכולה 

מחזיק בכס פיסי משלם באופן להיות שלילית אם, לדוגמה, ה
מפורש או באופן משתמע עבור הפקדת כספו לתקופה מסוימת 
של זמן (ועמלה זו עולה על התמורה שהמחזיק מקבל עבור ערך 
הזמן של הכסף, סיכון אשראי וסיכוי הלוואה בסיסיים אחרים 

חשיפה לסיכוים או  יוצריםועלויות). אולם, תאים חוזיים ש
להסדר  קשוריםזרימי המזומים החוזיים שאים לתודתיות בת
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הלוואה בסיסי, כמו חשיפה לשיויים במחירי הון או במחירי 
תוצאתם איה תזרימי מזומים חוזיים שהם רק סחורת יסוד, 

הקרן שטרם פרעה. כס פיסי  סכום בגיןתשלומי קרן וריבית 
אם  שוצר או שרכש יכול להיות הסדר הלוואה בסיסי ללא קשר

  המשפטית. תוהוא הלוואה בצור
  
סעיף (א), קרן היא השווי ההוגן של הכס  4.1.3בהתאם לסעיף   4.1ב.7ב

הכרה לראשוה. אולם, סכום קרן זה עשוי מועד ההפיסי ב
להשתות במהלך אורך החיים של הכס הפיסי (לדוגמה, אם 

   קיימים החזרים של קרן).
 
שלומי קרן תרק זומים חוזיים הם אם תזרימי מ עריךהישות ת  4.1.8ב

הכס קוב מטבע שבו ב הסכום הקרן שטרם פרע בגיןוריבית 
 הפיסי.

 
 כסים פיסיים לשמזומים חוזי  םתזרימאפיין של מיוף הוא   4.1.9ב

מזומים הות של תזרימי תשה. מיוף מגדיל את האחדים
של  יםכלכליה יםמאפייאת החוזיים וגורם לכך שאין להם ה

החלפה חוזי ריבית. אופציה שעומדת בפי עצמה, חוזי אקדמה ו
. לכן חוזים כזה הם דוגמאות לכסים פיסיים שכוללים מיוף

 -ו סעיף (ב) 4.1.2 פיםתאי שבסעיאת הם מייקימ יםכאלה א
 ההכרה לראשוהיכולים להימדד לאחר  יםואסעיף (ב)  4.1א.2

  .וח כולל אחראו בשווי הוגן דרך רו בעלות מופחתת
  

  תמורה עבור ערך הזמן של הכסף

ערך הזמן של הכסף הוא מרכיב של ריבית שמספק תמורה רק   4.1א.9ב
עבור חלוף הזמן. כלומר, מרכיב ערך הזמן של הכסף איו מספק 
תמורה עבור סיכוים אחרים או עלויות אחרות הקשורות 

ורה להחזקת כס פיסי. על מת להעריך אם המרכיב מספק תמ
רק עבור חלוף הזמן, ישות מפעילה שיקול דעת ומביאה בחשבון 
גורמים רלווטיים כמו המטבע שבו הכס הפיסי קוב 

  והתקופה שלגביה שיעור הריבית קבע.
  

ערך הזמן של של מרכיב האת  תקןאולם, במקרים אחדים, יתן ל  4.1ב.9ב
ם ). זה יהיה המקרה, לדוגמה, אייו בלתי מושלםהכסף (דה

שיעור הריבית של כס פיסי קבע מחדש מעת לעת אך 
התדירות של קביעה מחדש של הריבית איה תואמת את המגמה 

)tenor קבע מחדש של שיעור הריבית (לדוגמה, שיעור הריבית (
שה) או אם שיעור הריבית תקופה של כל חודש לשיעור ריבית ל

יבית ממוצע של כס פיסי קבע מחדש מעת לעת לפי שיעור ר
של שיעור ריבית מסוים לזמן ארוך ושל שיעור ריבית מסוים 

על  יקוןלזמן קצר. במקרים כאלה, ישות חייבת להעריך את הת
מת לקבוע אם תזרימי המזומים החוזיים מייצגים רק תשלומי 

ות, דהקרן שטרם פרעה. בסיבות אח סכום בגיןקרן וריבית 
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ו על ידי ביצוע הערכה ייתכן שהישות תוכל לבצע קביעה ז
ערך הזמן של הכסף בעוד שבסיבות של מרכיב האיכותית של 

  אחרות ייתכן שהישות תידרש לבצע הערכה כמותית.
  

ערך הזמן של הכסף, המטרה מתוקן של מרכיב  שלבעת הערכה   4.1ג.9ב
כמה יכלו תזרימי המזומים החוזיים (לא מהווים) היא לקבוע 

מהווים) שהיו ובעים אם לא זומים (להיות שוים מתזרימי המ
(תזרימי  וקןערך הזמן של הכסף לא היה מת של מרכיבה

שלגביו ). לדוגמה, אם הכס הפיסי )benchmark( העוגןמזומים 
כולל שיעור ריבית משתה אשר קבע מחדש  מבוצעת הערכה

שה, הישות תשווה כס תקופה של בכל חודש לשיעור ריבית ל
מכשיר פיסי עם תאים חוזיים זהים וסיכון אשראי פיסי זה ל

זהה מלבד שיעור הריבית המשתה אשר קבע מחדש בכל חודש 
. אם התוצאה של מרכיב חודש אחדתקופה של לשיעור ריבית ל

ערך הזמן של הכסף עשויה להיות תזרימי מזומים מתוקן של 
חוזיים (לא מהווים) שהם שוים באופן משמעותי מתזרימי 

(לא מהווים), הכס הפיסי איו מקיים את  העוגן מזומים
סעיף (ב). על מת  4.1א.2 -סעיף (ב) ו 4.1.2 פיםהתאי בסעי

ביא בחשבון את ההשפעה של חייבת להלקבוע זאת, הישות 
ערך הזמן של הכסף בכל תקופת דיווח המתוקן של מרכיב ה

קביעה ובמצטבר במהלך אורך חיי המכשיר הפיסי. הסיבה ל
של שיעור הריבית באופן זה איה רלווטית ליתוח. אם זה 
ברור, ללא יתוח או לאחר יתוח קצר, שתזרימי המזומים 
החוזיים (לא מהווים) על הכס הפיסי הבחן עשויים להיות 
 (אים עשויים להיות) שוים באופן משמעותי מתזרימי מזומים

  כה לבצע הערכה מפורטת.(לא מהווים), ישות איה צרי העוגן
  

ערך הזמן של הכסף, ישות מתוקן של בעת הערכה של מרכיב   4.1ד.9ב
ביא בחשבון גורמים שעשויים להשפיע על תזרימי חייבת לה

חוב  איגרתמזומים חוזיים עתידיים. לדוגמה, אם ישות מעריכה 
לתקופה של חמש שים ושיעור הריבית המשתה קבע מחדש כל 

שיעור ריבית לתקופה של חמש שים, הישות שישה חודשים ל
איה יכולה להגיע למסקה שתזרימי המזומים החוזיים הם רק 

הקרן שטרם פרעה מאחר  סכום בגיןתשלומי קרן וריבית 
שעקום הריבית בעת ההערכה הוא כזה שההבדל בין שיעור 
ריבית לחמש שים לבין שיעור הריבית לשישה חודשים איו 

ביא גם בחשבון אם חייבת להם זאת, הישות משמעותי. במקו
הקשר בין שיעור ריבית לחמש שים לבין שיעור ריבית לשישה 

עשוי להשתות במהלך אורך החיים של המכשיר כך חודשים 
שתזרימי המזומים החוזיים (לא מהווים) במהלך אורך החיים 
של המכשיר עשויים להיות שוים באופן משמעותי מתזרימי 

(לא מהווים). אולם, ישות חייבת  benchmarkהעוגן מזומים 
להביא בחשבון רק תרחישים אפשריים באופן סביר ולא את כל 
התרחישים האפשריים. אם ישות מגיעה למסקה שתזרימי 



IFRS 9  
  

1640 

  

המזומים החוזיים (לא מהווים) עשויים להיות שוים באופן 
 , הכס הפיסי איוbenchmarkמשמעותי מתזרימי המזומים 

סעיף (ב)  4.1א.2 -סעיף (ב) ו 4.1.2מקיים את התאי בסעיפים 
ולפיכך איו יכול להימדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך 

  רווח כולל אחר.
  

בתחומי שיפוט אחדים, הממשלה או רשות מפקחת קובעות את  4.1ה.9ב
שיעורי הריבית. לדוגמה, פיקוח ממשלתי על שיעורי ריבית יכול 

כלכלית רחבה או על מת לעודד - מדייות מקרולהיות חלק מ
ישויות להשקיע בסקטור מסוים של הכלכלה. בחלק מהמקרים 
האלה, המטרה של מרכיב ערך הזמן של הכסף איה לספק 

-4.1א.9תמורה רק עבור חלוף הזמן. אולם, למרות סעיפים ב
, שיעור ריבית מפוקח ייחשב קירוב למרכיב ערך הזמן 4.1ד.9ב

 4.1א.2 -סעיף (ב) ו 4.1.2צורך יישום התאי בסעיפים של הכסף ל
סעיף (ב), אם שיעור ריבית מפוקח זה מספק תמורה שהיא 

מספק חשיפה לסיכוים  וואיעקבית באופן כללי עם חלוף הזמן 
או תודתיות בתזרימי המזומים החוזיים שאים עקביים עם 

   הסדר הלוואה בסיסי.
  

תוי או הסכום של תאים חוזיים שמשים את העי
 תזרימי מזומים חוזיים

אם כס פיסי כולל תאי חוזי אשר יכול לשות את העיתוי או   4.1.10ב
את הסכום של תזרימי מזומים חוזיים (לדוגמה, אם הכס יתן 
לפירעון מוקדם לפי מועד הפירעון או שיתן להאריך אותו), 

ים אשר הישות חייבת לקבוע אם תזרימי המזומים החוזי
זה הם חוזי כתוצאה מתאי עשויים לבוע לאורך חיי המכשיר 

הקרן שטרם פרעה. על מת  סכום בגיןרק תשלומי קרן וריבית 
לבצע קביעה זו, הישות חייבת להעריך את תזרימי המזומים 
החוזיים שעשויים לבוע הן לפי, והן אחרי, השיוי בתזרימי 

תצטרך להעריך גם את המזומים החוזיים. ייתכן שהישות 
 )triggerהמהות של אירוע מותה כלשהו (כלומר, אירוע מפעיל (

את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומים  ישהאשר 
החוזיים. בעוד שהמהות של האירוע המותה בפי עצמה איה 

בהערכה אם תזרימי המזומים החוזיים הם  מכריעמהווה גורם 
הקרן שטרם פרעה, היא  סכום בגיןרק תשלומי קרן וריבית 

עשויה להוות סימן. לדוגמה, שווה מכשיר פיסי עם שיעור 
ריבית שקבע מחדש לשיעור גבוה יותר אם החייב לא עומד 
במספר מסוים של תשלומים למכשיר פיסי עם שיעור ריבית 

מוגדר מגיע  מיותשקבע מחדש לשיעור גבוה יותר אם מדד 
ר שבמקרה הראשון תזרימי המזומים לרמה מסוימת. סביר יות

 בגיןרק תשלומי קרן וריבית החוזיים לאורך חיי המכשיר יהיו 
הקרן שטרם פרעה עקב הקשר בין תשלומים שלא בוצעו  סכום

  ). 4.1.18בסיכון האשראי. (ראה גם סעיף ב עלייהבמועד לבין 
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להלן דוגמאות של תאים חוזיים שתוצאתם היא תזרימי   4.1.11ב
הקרן  סכום בגיןים חוזיים שהם רק תשלומי קרן וריבית מזומ

  שטרם פרעה:
  
שיעור ריבית משתה המורכב מתמורה עבור ערך הזמן של   )א(

הקרן שטרם  לסכוםהכסף, סיכון האשראי המתייחס 
פרעה במהלך תקופה מסוימת של זמן (יתן לקבוע את 

הכרה לראשוה מועד ההתמורה עבור סיכון האשראי רק ב
הלוואה בסיסיים להיות קבועה) וסיכוי  עשויהך היא ולפיכ

  ויות, כמו גם מרווח רווח;לועאחרים 
 
החייב) לבצע פירעון כלומר, תאי חוזי המתיר למפיק (  )ב(

הושה) כלומר, מוקדם של מכשיר חוב או המתיר למחזיק (
וסכום  וןרעלהחזיר מכשיר חוב למפיק לפי מועד הפי

 טרםסכומים ש הותיפן ממייצג באוהפירעון המוקדם 
ר שא, הקרן שטרם פרעהסכום גין שולמו של קרן וריבית ב

ל שסיום המוקדם בגין העשוי לכלול פיצוי סביר וסף 
 ; וכןהחוזה

 
 קופתאת ת אריךתאי חוזי שמתיר למפיק או למחזיק לה  )ג(

) הארכה תי(כלומר אופצישל מכשיר החוב החוזה 
תזרימי  היא הותוצאתם של התאים של אופציית הארכ

תשלומי רק שהם במהלך תקופת ההארכה מזומים חוזיים 
אשר עשויים  הסכום הקרן שטרם פרעבגין קרן וריבית 

 לכלול פיצוי סביר וסף בגין ההארכה של החוזה.
 

היה מקיים את התאי  אחרת, כס פיסי ש4.1.10למרות סעיף ב  4.1.12ב
(ב), אך איו מקיים סעיף  4.1א.2 -סעיף (ב) ו 4.1.2 פיםבסעי

אותו רק כתוצאה מתאי חוזי שמתיר למפיק (או דורש ממו) 
לפרוע מוקדם מכשיר חוב או מתיר למחזיק (או דורש ממו) 
להחזיר מכשיר חוב למפיק לפי מועד הפירעון, כשיר להימדד 
בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר (בכפוף 

 4.1א.2סעיף (א) או התאי בסעיף  4.1.2לעמידה בתאי בסעיף 
  סעיף (א) אם:

  
הישות רוכשת או יוצרת את הכס הפיסי בפרמיה או   )א(

 הקוב החוזי.  לערךביכיון ביחס 
 
 הערךסכום הפירעון המוקדם מייצג באופן מהותי את   )ב(

הקוב החוזי וריבית חוזית שצברה (אך טרם שולמה), 
הסיום המוקדם של אשר עשוי לכלול פיצוי סביר וסף בגין 

 החוזה; וכן
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כאשר הישות מכירה לראשוה בכס הפיסי, השווי ההוגן   )ג(
  .שמעותישל מאפיין הפירעון המוקדם איו מ

 
רק הדוגמאות הבאות ממחישות תזרימי מזומים חוזיים שהם   4.1.13ב

. רשימת הקרן שטרם פרעהסכום  בגיןתשלומי קרן וריבית 
  דוגמאות זו איה ממצה.

  

  יתוח  ירמכש

  מכשיר א

מכשיר א הוא איגרת חוב בעלת 
מועד פירעון קבוע. תשלומי קרן 
וריבית בגין סכום הקרן שטרם 
פרעה צמודים למדד איפלציה 
של המטבע שבו המכשיר 
הופק. ההצמדה לאיפלציה 

  איה ממופת והקרן מוגת. 

תזרימי המזומים החוזיים 
תשלומי קרן וריבית רק הם 

הקרן שטרם בגין סכום 
פרעה. הצמדת התשלומים 
של קרן וריבית בגין סכום 
הקרן שטרם פרעה למדד 
איפלציה לא ממוף מאפס 
את ערך הזמן של הכסף 
לרמה שוטפת. במילים 
אחרות, שיעור הריבית על 
המכשיר משקף ריבית 

". לכן, סכומי ריאלית"
הריבית מהווים תמורה 
עבור ערך הזמן של הכסף 

ן שטרם בגין סכום הקר
  פרעה.

אולם, אם תשלומי הריבית 
צמודים למשתה אחר כמו 
ביצועי הלווה (לדוגמה 

טו של הלווה) או  ההכס
למדד מיות, תזרימי 
המזומים החוזיים אים 
תשלומי קרן וריבית בגין 
 סכום הקרן שטרם פרעה
(אלא אם כן התוצאה של 
הצמדה לביצועי הלווה היא 
תיאום שרק מפצה את 

ק עבור סיכון אשראי המחזי
של המכשיר, כך שתזרימי 
מזומים חוזיים הם רק 

     תשלומי קרן וריבית).

  המשך...  



IFRS 9  

1643 

  

  ...המשך

  יתוח  מכשיר

  (המשך) מכשיר א

  

זאת מאחר שתזרימי 
המזומים החוזיים 
משקפים תשואה שהיא 
איה עקבית עם הסדר 
הלוואה בסיסי (ראה סעיף 

  ).4.1א.7ב

  מכשיר ב

א מכשיר בריבית מכשיר ב הו
משתה עם מועד פירעון קבוע 
שמאפשר ללווה לבחור את 
שיעור ריבית השוק על בסיס 
מתמשך. לדוגמה, בכל מועד 
עדכון של ריבית, הלווה יכול 
לבחור לשלם ליבור לשלושה 
חודשים לתקופה של שלושה 
חודשים או ליבור לחודש אחד 

  לתקופה של חודש אחד.

תזרימי המזומים החוזיים 
תשלומי קרן וריבית רק הם 

בגין סכום הקרן שטרם 
פרעה כל עוד הריבית 
ששולמה לאורך חיי 
המכשיר משקפת תמורה 

 ,עבור ערך הזמן של הכסף
עבור סיכון האשראי 

ועבור  המיוחס למכשיר
סיכוי הלוואה בסיסיים 
אחרים ועלויות, כמו גם 
מרווח רווח (ראה סעיף 

העובדה ששיעור  ).4.1א.7ב
 קבע מחדשהליבור ריבית 

במהלך אורך חיי המכשיר 
איה כשלעצמה פוסלת את 

  המכשיר מלהיות כשיר.

אולם, אם הלווה יכול 
 שיעור ריביתלבחור לשלם 

 אשר קבע מחדש כללחודש 
, שיעור שלושה חודשים

הריבית קבע מחדש 
בתדירות שאיה תואמת את 

של שיעור הריבית.  מגמהה
ל שמרכיב הכתוצאה מכך, 

  . וקןהזמן של הכסף מתערך 

  

  

  

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

באופן דומה, אם למכשיר   מכשיר ב (המשך)
יש שיעור ריבית חוזי 
המבוסס על תקופה העולה 
 על יתרת אורך חיי המכשיר
(לדוגמה, אם מכשיר 
שהתקופה לפירעון שלו היא 
חמש שים משלם שיעור 

בכל משתה שקבע מחדש 
) אבל periodically( תקופה

תמיד משקף תקופה לפירעון 
של מרכיב השל חמש שים), 

ערך הזמן של הכסף מתוקן. 
זאת מאחר שהריבית שיש 
לשלם בכל תקופה אין לה 

   כלל קשר לתקופת הריבית.

במקרים כאלה, הישות 
חייבת להעריך באופן 
איכותי או כמותי את 
תזרימי המזומים החוזיים 
כגד אלה על מכשיר שהוא 

ה בכל ההיבטים למעט זה
שהמגמה של שיעור הריבית 
תואמת את תקופת הריבית 
על מת לקבוע אם תזרימי 
המזומים הם רק תשלומי 
קרן וריבית בגין סכום הקרן 
שטרם פרעה. (אך ראה 

להחיות לגבי  4.1ה.9סעיף ב
  שיעורי ריבית מפוקחים).

  

  

  

  

  

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

  מכשיר ב (המשך)

  

 איגרתלדוגמה, בהערכת 
חוב לתקופה של חמש שים 
המשלמת ריבית משתה 
אשר קבעת מחדש כל 
שישה חודשים, אך תמיד 
משקפת תקופה לפירעון של 
חמש שים, ישות מביאה 
בחשבון את תזרימי 
המזומים החוזיים על 
מכשיר אשר שיעור הריבית 
עליו קבע מחדש כל שישה 
חודשים לשיעור ריבית 

חודשים, אך מלבד לשישה 
  זאת, המכשיר זהה. 

אותו יתוח יחול אם הלווה 
יכול לבחור בין שיעורי 
ריבית שוים שהמלווה 
מפרסם (לדוגמה, הלווה 
יכול לבחור בין שיעור ריבית 
משתה שהמלווה מפרסם 
לחודש אחד לבין שיעור 
ריבית משתה שהמלווה 

  מפרסם לשלושה חודשים).

  מכשיר ג

רת חוב עם מכשיר ג הוא איג
מועד פירעון קבוע המשלמת 
שיעור ריבית שוק משתה. 
לשיעור הריבית המשתה 

  קיימת תקרה.

  

  

  

תזרימי המזומים החוזיים 
  של:

מכשיר הושא ריבית   )א(
 קבועה וכן

מכשיר הושא ריבית   )ב(
 משתה

  

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

  (המשך) מכשיר ג
הם תשלומי קרן וריבית 

שטרם  בגין סכום הקרן
פרעה כל עוד הריבית 
משקפת תמורה עבור ערך 
הזמן של הכסף, עבור סיכון 
האשראי המיוחס למכשיר 
במהלך התקופה של 
המכשיר ועבור סיכוי 
הלוואה בסיסיים אחרים 
ועלויות, כמו גם מרווח 

  )4.1א.7רווח. (ראה סעיף ב

כתוצאה מכך, למכשיר 
(ב)  -המהווה שילוב של (א) ו

חוב עם  (לדוגמה איגרת
תקרת ריבית) יכולים להיות 
תזרימי מזומים שהם רק 
תשלומי קרן וריבית בגין 
סכום הקרן שטרם פרעה. 
תאי חוזי כזה עשוי 
להפחית את השתות 
תזרימי המזומים על ידי 
קביעת מגבלה לשיעור 
הריבית המשתה (לדוגמה 
תקרת שיעור ריבית או 
רצפת שיעור ריבית) או 

ת תזרימי להגדיל את השתו
המזומים בגלל שריבית 

  קבועה הופכת למשתה.

  מכשיר ד

מכשיר ד הוא הלוואה עם זכות 
) full recourseחזרה מלאה (

  והיא מובטחת על ידי בטחוות

העובדה שהלוואה עם זכות 
) full recourseחזרה מלאה (

מובטחת על ידי בטחוות 
איה כשלעצמה משפיעה על 
היתוח אם תזרימי 

רק ים החוזיים הם המזומ
תשלומי קרן וריבית בגין 

  סכום הקרן שטרם פרעה.

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

  מכשיר ה

מופק על ידי בק  מכשיר ה
ויש לו מועד פירעון  מפוקח

. ) )stated maturity dateקוב
המכשיר משלם שיעור ריבית 
קבוע וכל תזרימי המזומים 

 אים תוים לשיקולהחוזיים 
  דעת.

אולם, המפיק כפוף לחקיקה 
 מפקחת אשר מתירה לרשות

או דורשת ממה לאומית 
להטיל הפסדים על מחזיקים 

ם, כולל של מכשירים מסוימי
מכשיר ה, בסיבות מסוימות. 

 מפקחתלדוגמה, לרשות ה
הלאומית יש את הכוח להפחית 
את הערך הקוב של מכשיר ה 
או להמיר אותו למספר קבוע 

גילות של המפיק של מיות ר
הלאומית  מפקחתאם רשות ה

קובעת שלמפיק יש קשיים 
כלכליים חמורים, שהמפיק 
זקוק להון בפיקוח או 

  . מצוי בכשל שהמפיק

התאים המחזיק יתח את 
של המכשיר  החוזיים

הפיסי על מת לקבוע אם 
הם יוצרים תזרימי מזומים 
שהם רק תשלומי קרן 

סכום הקרן  בגיןוריבית 
טרם פרעה ולכן הם ש

עקביים עם הסדר הלוואה 
  בסיסי.

יתוח זה לא יביא בחשבון 
את התשלומים שובעים רק 
כתוצאה מהכוח של רשות 

להטיל  הלאומית מפקחתה
הפסדים על המחזיקים של 
מכשיר ה. זאת מאחר שכוח 
זה, והתשלומים הובעים 

 תאים חוזייםממו, אים 
  של המכשיר הפיסי.

, תזרימי ביגוד לכך
המזומים החוזיים לא יהיו 

 בגיןרק תשלומי קרן וריבית 
סכום הקרן שטרם פרעה 

של  התאים החוזייםאם 
דורשים המכשיר הפיסי 

או מתירים למפיק או 
לישות אחרת להטיל 
הפסדים על המחזיק 
(לדוגמה, על ידי הפחתת 
הערך הקוב או על ידי 
המרה של המכשיר למספר 

רגילות של קבוע של מיות 
המפיק) כל עוד תאים 
חוזיים אלה הם 
מציאותיים, גם אם 
ההסתברות היא קלושה 

 שהפסד כזה יוטל.
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רק הדוגמאות הבאות ממחישות תזרימי מזומים חוזיים שאים   4.1.14ב
. רשימת הקרן שטרם פרעהסכום בגין תשלומי קרן וריבית 

  דוגמאות זו איה ממצה.
 

  יתוח  מכשיר

  ומכשיר 

הוא איגרת חוב  ומכשיר 
מספר ל המריתת להש

 יםהוי יםמכשירקבוע של 
  .של המפיק

  

את איגרת החוב  בחןיהמחזיק 
  . הלהמרה בשלמות

תזרימי המזומים החוזיים אים 
בגין תשלומים של קרן וריבית 

מאחר  פרעהקרן שטרם הסכום 
תשואה שהיא  פיםמשק שהם

איה עקבית עם הסדר הלוואה 
); 4.1א.7אה סעיף בבסיסי (ר

התשואה צמודה לשווי  כלומר,
  ההון של המפיק.

  זמכשיר 

הוא הלוואה  זמכשיר 
שיעור ריבית  המשלמת

(כלומר  ךמשתה הפו
ריבית יחס הפוך השיעור ל

  ריבית השוק) ילשיעור

תזרימי המזומים החוזיים אים 
בגין תשלומי קרן וריבית רק 

  .הפרעסכום הקרן שטרם 

עבור  תמורהת אים סכומי הריבי
סכום  בגיןערך הזמן של הכסף 

  .הקרן שטרם פרעה

  חמכשיר 

הוא מכשיר צמית  חמכשיר 
אבל המפיק יכול לפרוע את 
המכשיר בכל מועד ולשלם 
למחזיק את הסכום הקוב 

  בתוספת ריבית שהצטברה.

משלם שיעור  חמכשיר 
ריבית שוק אך לא יתן 
לבצע את תשלום הריבית 

פיק יכול אלא אם המ
להישאר בעל כושר פירעון 

  מייד לאחר מכן.

ריבית דחויה איה צוברת 
  ריבית וספת.

תזרימי המזומים החוזיים אים 
תשלומי קרן וריבית בגין סכום 
הקרן שטרם פרעה. זאת מאחר 
שהמפיק עשוי להידרש לדחות 
את תשלומי הריבית וריבית 
וספת איה צברת בגין סכומי 

. כתוצאה האלה יםהריבית הדחוי
מכך, תשלומי הריבית אים 
תמורה עבור ערך הזמן של הכסף 

  בגין סכום הקרן שטרם פרעה.

אם ריבית היתה צברת בגין 
הסכומים הדחים, תזרימי 
המזומים החוזיים היו יכולים 
להיות תשלומי קרן וריבית בגין 

  סכום הקרן שטרם פרעה.

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

העובדה שמכשיר ח הוא צמית   (המשך) שיר חמכ
כשלעצמה אין משמעה שתזרימי 
המזומים החוזיים אים תשלומי 
קרן וריבית בגין סכום הקרן 
שטרם פרעה. למעשה, למכשיר 
הצמית יש אופציות הארכה 

התוצאה של  רציפות (מרובות).
אופציות כאלה עשויה להיות 
תזרימי מזומים חוזיים שהם 

וריבית בגין סכום  תשלומי קרן
הקרן שטרם פרעה אם תשלומי 
הריבית מחייבים וקיימת חובה 

  .צמיתותלשלמם ל

בוסף, העובדה שלמפיק יש 
זכות לפירעון מוקדם של מכשיר 
ח אין משמעה שתזרימי 
המזומים החוזיים אים תשלומי 
קרן וריבית בגין סכום הקרן 
שטרם פרעה אלא אם המכשיר 

ם בסכום יתן לפירעון מוקד
שאיו משקף באופן מהותי 
תשלום של הקרן שטרם פרעה 
וריבית בגין אותה קרן. גם אם 
סכום הפירעון המוקדם כולל 
סכום שמפצה את המחזיק בגין 
הפירעון המוקדם של המכשיר, 
תזרימי המזומים החוזיים 
יכולים להיות תשלומי קרן 
וריבית בגין סכום הקרן שטרם 

  ).4.1.12פרעה (ראה גם סעיף ב

  
להיות תזרימי מזומים  עשוייםכס פיסי ל ,אחדיםבמקרים   4.1.15ב

 יםא התזרימי מזומים אל ךא ,מתוארים כקרן וריביתהחוזיים 
 הסכום הקרן שטרם פרעבגין תשלום של קרן וריבית  ייצגיםמ

 4.1.3 - ו סעיף (ב) 4.1א.2, סעיף (ב) 4.1.2 כפי שמתואר בסעיפים
 לתקן זה.
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השקעה בכסים  ייצגפיסי מהכס הזה עשוי להיות המקרה אם   4.1.16ב
לפיכך תזרימי ו יםימוסמאו תזרימי מזומים מסוימים 

סכום בגין  תשלומי קרן וריביתרק המזומים החוזיים אים 
אם התאים החוזיים קובעים . לדוגמה, ההקרן שטרם פרע

ותר רכבים יש ככלשל הכס הפיסי גדלים תזרימי המוזמים ש
משתמשים בכביש אגרה מסוים, תזרימי מזומים חוזיים אלה 

 מכשירכתוצאה מכך, ה אים עקביים עם הסדר הלוואה בסיסי.
סעיף  4.1א.2 -ו סעיף (ב) 4.1.2 פיםסעיבתאי את ה קייםמ יוא

פרע הילמלווה זכותו של ה. זה יכול להיות המקרה כאשר (ב)
 מיל הלווה או תזריש מוגדרים יםלכסמהלווה מוגבלת 

ללא זכות  (לדוגמה, כס פיסי מוגדריםמזומים מכסים ה

 .))non-recourseחזרה (
 

 )non-recourse( ללא זכות חזרה אאולם, העובדה שכס פיסי הו  4.1.17ב
של מועת כס פיסי מלעמוד בתאי בהכרח  כשלעצמה איה

ה, אלכ יםצב. במסעיף (ב) 4.1א.2 -סעיף (ב) ו 4.1.2סעיפים 
) את look through - "להתבון מעבר(" העריךהמלווה דרש ל

ם ימיוסתזרימי המזומים המאת או  הבסיס המסוימים כסי
כדי לקבוע אם תזרימי המזומים החוזיים של הכס שבבסיס 
קרן הסכום בגין תשלומי קרן וריבית הם סווגם ל שישהפיסי 

 מיתזרי יוצריםסי . אם התאים של הכס הפיהשטרם פרע
מזומים באופן שאיו ה מיתזריאת  יםליגבמאו אחרים מזומים 

 יוקרן וריבית, הכס הפיסי א המייצגיםעקבי עם תשלומים 
). סעיף (ב) 4.1א.2 -סעיף (ב) ו 4.1.2בסעיפים מקיים את התאי 

כסי הבסיס הם כסים פיסים או כסים לא העובדה ש
 על הערכה זו. המה משפיעעצלכשאיה פיסיים 

 
איו משפיע על הסיווג של הכס תזרים מזומים חוזי של מאפיין   4.1.18ב

על תזרימי  מיימליתהשפעה רק הפיסי אם עשויה להיות לו 
המזומים החוזיים של הכס הפיסי. על מת לקבוע זאת, ישות 

ביא בחשבון את ההשפעה האפשרית של מאפיין תזרים חייבת לה
זומים החוזי בכל תקופת דיווח ובמצטבר במהלך אורך המ

אם למאפיין תזרים  החיים של המכשיר הפיסי. בוסף,
מזומים חוזי עשויה להיות יותר מהשפעה מיימלית (בתקופת 
דיווח אחת או במצטבר) על תזרימי המזומים החוזיים, אך 
 מאפיין תזרים המזומים איו מציאותי, הוא איו משפיע על

 מציאותי יומאפיין תזרים מזומים אהסיווג של הכס הפיסי. 
רק של המכשיר חוזיים המזומים האם הוא משפיע על תזרימי 

ומאד לא  ורמלילא דיר מאד, שהוא אירוע  עת התרחשותב
  תרחש.שיסביר 

 
 ביחס רגודמהמכשיר של המלווה  ,כמעט בכל עסקת הלוואה  4.1.19ב

 הוא חותמכשיר של. החייבשל  ריםלמכשירים של מלווים אח
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ם שה יםמזומים חוזי מילהיות תזרי יםוללמכשירים אחרים יכ
אי אם  הקרן שטרם פרעהסכום  בגיןתשלומי קרן וריבית 

מחזיק יש זכות חוזית להפרת חוזה ו מהווה חייבהתשלום של 
שלא  הקרן שטרם פרעהסכום בגין ריבית הקרן וה מילסכו

לדוגמה, לקוח  .חייבפשיטת רגל של הבמקרה של  שולמו גם
 תשלומיכבעל  יהיה כשירכללי שלו כמלווה מלווה את ה סווגהמ

אם  גם. זה המקרה הקרן שטרם פרעהסכום בגין קרן וריבית 
, שבמקרה של תועל ידי בטחו מובטחותהפיק הלוואות  חייבה

על תביעות של ות פדיעפשיטת רגל יתו למחזיק ההלוואה 
על הזכות  ותמשפיע יןא ךא ,לבטחוות יחסי בכללהמלווה ה

אחרים  לסכומיםכללי לקרן שלא שולמה והמלווה ההחוזית של 
 .המגיעים לו

  
  פי חוזהצמודים למכשירים 

תשלומים עשוי לתעדף מפיק של עסקאות, אחדים בסוגים   4.1.20ב
מכשירים מכלול למחזיקים של כסים פיסיים תוך שימוש ב

סיכון אשראי (שכבות  ייוצרים ריכוזר שה אפי חוזים לדמוצה
)tranches((. ) חיתות לכל שכבה יש דירוגsubordination ranking (

 המופקים על ידיכלשהם את הסדר שבו תזרימי מזומים  קובעה
יש  המחזיקים בשכבלה, אלכ ים. במצבהמפיק מוקצים לשכבה

 הפרעקרן שטרם הסכום  בגיןאת הזכות לתשלומי קרן וריבית 
 לספקעל מת  יםקימזומים מספ מייק תזריפרק אם המפיק מ

 .גבוה יותר בדירוג ותהשכב את
 

תזרים מזומים שהם מאפייי לשכבה יש בעסקאות כאלה,   4.1.21ב
 רק אם: פרעהקרן שטרם ה סכום בגיןתשלומי קרן וריבית 

 

 שלגביה מבוצעת הערכההתאים החוזיים של השכבה   )א(
הבסיס של הסתכלות על קבוצת א סיווג (ללצורך הל
לתזרימי מזומים  יוצרים זכותפיסיים) המכשירים ה

קרן שטרם הסכום בגין תשלומי קרן וריבית רק שהם 
למדד  צמוד יול השכבה אער הריבית ועי(לדוגמה ש פרעה

 );יסוד סחורות
 

את מאפייי המכשירים הפיסיים יש הבסיס של  בוצתקל  )ב(
; 4.1.24ב -ו 4.1.23בסעיפים ב טיםהמפורמזומים התזרים 

 וכן
 

מכשירים ההבסיס של  בקבוצתאשראי  ןלסיכו החשיפה  )ג(
 מהחשיפה כהשכבה שווה או מוהטבועה בפיסיים ה

מכשירים הבסיס של הקבוצת אשראי של  ןלסיכו
שלגביה דירוג האשראי של השכבה פיסיים (לדוגמה, ה
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תר מדירוג שווה או גבוה יו לצורך הסיווג מבוצעת הערכה
האשראי שהיה חל על שכבה יחידה שמימה את קבוצת 

 ).הבסיס של המכשירים הפיסיים
 

ד שהיא תוכל לזהות את ע "להתבון מעבר"הישות חייבת   4.1.22ב
את ) מעבירה במקום( תצרויר שאהמכשירים הבסיס של  בוצתק

מכשירים הבסיס של הזאת קבוצת מזומים. התזרימי 
 פיסיים.ה
 

חייבת לכלול מכשיר אחד או יותר שיש לו תזרימי  בסיסהקבוצת   4.1.23ב
קרן הסכום בגין תשלומי קרן וריבית רק מזומים חוזיים שהם 

 .פרעהשטרם 
  

מכשירים גם לכלול  בוצת הבסיס של מכשירים פיסיים עשויהק  4.1.24ב
 ש:

 

תזרים המזומים של המכשירים  השתותמקטיים את   )א(
בסעיף  יםהמכשיר עםן, כאשר משלבים וכ 4.1.23בסעיף ב

תשלומי קרן רק שהם מזומים ם לתזרימי מי, גור4.1.23ב
תקרת (לדוגמה  פרעהקרן שטרם הסכום  בגין וריבית

או חוזה שמצמצם את  ת שיעור ריביתת או רצפישיעור ריב
של או  4.1.23האשראי של חלק מהמכשירים בסעיף ב ןסיכו

 כולם); או
 

שכבות עם תזרימי של הי המזומים תזרימ מתאימים את  )ב(
 לע 4.1.23סיס בסעיף בהבמכשירי  בוצתמזומים של קה
 :מרק הובעים  יםהפרשלטפל בת מ

 

)i(  הריבית קבוע או שיעורמשת; 
 

)ii( ק יםבים, כולל והמטבע שבו תזרימי המזומ
 איפלציה באותו מטבע; או

 

)iii( ים. יתועיהשל תזרימי המזומ 
 

סעיף בתאים קיים את המ יוא בוצהבקכלשהו אם מכשיר   4.1.25ב
 יוא סעיף (ב) 4.1.21ב התאי בסעיף, 4.1.24סעיף בבאו  4.1.23ב

בביצוע הערכה זו, ייתכן שלא יהיה חוץ יתוח מפורט  מתקיים.
פעיל שיקול חייבת להעל בסיס כל מכשיר בפרד. אולם, ישות 

בצע יתוח מספיק כדי לקבוע אם המכשירים בקבוצה לדעת ו
. (ראה גם סעיף 4.1.24ב-4.1.23יימים את התאים בסעיפים במק

להחיות לגבי מאפייי תזרים מזומים חוזי שיש להם  4.1.18ב
  השפעה מיימלית).רק 
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 4.1.21את התאים בסעיף ב העריךיכול ל יואם המחזיק א  4.1.26ב
דרך  שכבה חייבת להימדד בשווי הוגןההכרה לראשוה, מועד הב

הבסיס של המכשירים יכולה  בוצת. אם קרווח או הפסד
עשויה  בוצהשהק דרך כזואחר ההכרה לראשוה בללהשתות 

, השכבה 4.1.24ו ב 4.1.23סעיפים בבתאים ה קיים אתלא לש
וחייבת להימדד  4.1.21מקיימת את התאים שבסעיף ב יהא

אולם, אם קבוצת הבסיס כוללת  .דרך רווח או הפסד בשווי הוגן
בטחים בכסים שאים מקיימים את התאים מכשירים שמו

, לצורך יישום סעיף זה יש להתעלם 4.1.24ב-4.1.23בסעיפים ב
חזקה על כסים כאלה, אלא אם כן הישות  לקבלמהיכולת 

 . וותרוכשת את השכבה בכווה לשלוט בבטח
  

אפשרות לייעד כס פיסי או התחייבות 
- יתתשווי הוגן דרך רווח או הפסד (לפיסית 

  )4.2 -ו 4.1פרק 

, תקן זה מתיר לישות 4.2.2 -ו 4.1.5בכפוף לתאים בסעיפים   4.1.27ב
לייעד כס פיסי, התחייבות פיסית או קבוצה של מכשירים 
פיסיים (כסים פיסיים, התחייבויות פיסיות או שיהם) 

שווי הוגן דרך רווח או הפסד בתאי שהתוצאה של ייעוד כזה ל
  רלווטי יותר.היא מידע 

  
ההחלטה של ישות לייעד כס פיסי או התחייבות פיסית   4.1.28ב

 שווי הוגן דרך רווח או הפסד דומה לבחירת מדייות חשבואיתל
(למרות, שביגוד לבחירת מדייות חשבואית, אין דרישה שהיא 

כאשר לישות יש  תיושם באופן עקבי לכל העסקאות הדומות).
דורש  8(ב) לתקן חשבואות בילאומי 14ף בחירה כאמור, סעי

תהיה דוחות כספיים  הבחרשהתוצאה של המדייות ש
שמספקים מידע מהימן ורלווטי יותר לגבי ההשפעות של 
עסקאות, אירועים או מצבים אחרים על המצב הכספי, תוצאות 
הפעולות או תזרימי המזומים של הישות. לדוגמה, במקרה של 

שווי הוגן דרך רווח או הפסד, סעיף לסית ייעוד התחייבות פי
מפרט את שתי הסיבות בהן הדרישה למידע רלווטי יותר  4.2.2

לבחור בייעוד כאמור בהתאם על מת תתקיים. בהתאם לכך, 
, הישות צריכה להוכיח שהיא מקיימת את אחת 4.2.2לסעיף 

  משתי הסיבות האלה (או את שתיהן).
  

ותית חוסר הקבלה ייעוד מבטל או מקטין משמע
  חשבואית

מדידה של כס פיסי או התחייבות פיסית וסיווג השיויים   4.1.29ב
שהוכרו בשווים קבעים לפי סיווג הפריט ואם הפריט הוא חלק 

. דרישות אלה יכולות ליצור חוסר עקביות יםגידור מיועד ימיחס
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במדידה או בהכרה (לעיתים מכוה כ"חוסר הקבלה חשבואית") 
אשר, לדוגמה, בהיעדר ייעוד כשווי הוגן דרך רווח או הפסד, כ

לאחר הכרה לראשוה בשווי הוגן פיסי היה מסווג כמדד כס 
והתחייבות, שהישות רואה בה כקשורה, דרך רווח או הפסד 

הייתה מדדת לאחר הכרה לראשוה בעלות מופחתת (ללא הכרה 
יכולה להסיק בשיויים בשווי הוגן). בסיבות כאלה, ישות 

שדוחותיה הכספיים היו מספקים מידע רלווטי יותר אם גם 
שווי הוגן דרך רווח או מדדים בהכס וגם ההתחייבות היו 

   הפסד.
  
הדוגמאות הבאות מראות מתי תאי זה יכול להתקיים. בכל   4.1.30ב

המקרים, ישות יכולה להשתמש בתאי זה על מת לייעד כסים 
ויות פיסיות כשווי הוגן דרך רווח או הפסד פיסיים או התחייב

 4.2.2או  4.1.5רק אם היא מקיימת את הכלל שקבע בסעיף 
  סעיף (א).

 

לישות יש התחייבויות בהתאם לחוזי ביטוח שמדידתן   )א(
לתקן  24מבוססת על מידע שוטף (כפי שמותר לפי סעיף 

), וכסים פיסיים, שהיא רואה 4דיווח כספי בילאומי 
בשווי הוגן דרך שורים, שאילולא כן היו מדדים בהם כק

 בעלות מופחתת.רווח כולל אחר או 
 

לישות יש כסים פיסיים, התחייבויות פיסיות או שיהם   )ב(
שחולקים סיכון, כמו סיכון שיעור ריבית, אשר יוצר 
שיויים מוגדים בשווי הוגן שוטים לקזז אחד את השי. 

ו מדדים בשווי הוגן דרך מהמכשירים היאחדים אולם, רק 
שהם גזרים או שמסווגים  הרווח או הפסד (לדוגמה, אל

כמוחזקים למסחר). יתכן גם מצב שלא מתקיימות 
הדרישות לחשבואות גידור, לדוגמה משום שלא 

 .6.4.1מתקיימות דרישות האפקטיביות שבסעיף 
 

לישות יש כסים פיסיים, התחייבויות פיסיות או שיהם   )ג(
קים סיכון, כמו סיכון שיעור ריבית, אשר יוצר שחול

שיויים מוגדים בשווי הוגן שוטים לקזז אחד את השי 
ואף אחד מהכסים הפיסיים ומההתחייבויות הפיסיות 
איו כשיר לייעוד כמכשיר מגדר משום שאף אחד 
מהמכשירים איו מדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

אות גידור קיים חוסר עקביות מעבר לכך, בהיעדר חשבו
משמעותי בהכרה ברווחים והפסדים. לדוגמה, הישות 
מימה קבוצה מוגדרת של הלוואות על ידי הפקת אגרות 
חוב סחרות, שהשיויים בשוויין ההוגן וטים לקזז אחד 
את השי. אם, בוסף, הישות רוכשת ומוכרת באופן סדיר 

ההלוואות באופן  את אגרות החוב, אך רוכשת ומוכרת את
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דיר, אם בכלל, דיווח גם על ההלוואות וגם על אגרות החוב 
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, מבטל את חוסר העקביות 
בעיתוי ההכרה ברווחים ובהפסדים, שאילולא כן היה וצר 
ממדידת שתיהן בעלות מופחתת והכרה ברווח או בהפסד 

 חוב רכשת חזרה. איגרתכל פעם ש
  

במקרים כמו אלה שתוארו בסעיף הקודם, על מת לייעד, בעת   4.1.31ב
הכרה לראשוה, כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות, 
שאלמלא כן לא היו מדדים כך, כשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
הייעוד צריך לבטל או להקטין באופן משמעותי את חוסר 

יותר. מסיבות העקביות במדידה או בהכרה ולספק מידע רלווטי 
להתקשר בו זמית בכל הכסים צריכה , הישות איה מעשיות

וההתחייבויות הגורמים לחוסר העקביות במדידה או בהכרה. 
מותר שיהיה עיכוב סביר, בתאי שכל עסקה מיועדת כשווי הוגן 
דרך רווח או הפסד בעת ההכרה לראשוה בה ובאותה עת 

  עסקאות ותרות כלשהן חזויות להתרחש.
  

לא יהיה יתן לקבל ייעוד של חלק בלבד מהכסים הפיסיים   4.1.32ב
וההתחייבויות הפיסיות, הגורמים לחוסר עקביות, כשווי הוגן 
דרך רווח או הפסד, אם ייעוד זה לא יבטל או יקטין באופן 
משמעותי את חוסר העקביות ולכן תוצאת פעולה זו לא תהיה 

קבל ייעוד של חלק בלבד מידע רלווטי יותר. אולם, יתן ל
ממספר כסים פיסיים דומים או התחייבויות פיסיות דומות, 
אם ייעוד כזה משיג הקטה משמעותית (ויתכן שהקטה גבוהה 
 יותר מאשר ייעודים מותרים אחרים) בחוסר העקביות. לדוגמה,

יח כי לישות יש מספר התחייבויות פיסיות המסתכמות בסך 
פר כסים פיסיים דומים המסתכמים בסך של ש"ח ומס 100של 
ש"ח, אך מדדים לפי בסיס שוה. הישות יכולה להקטין  50

באופן משמעותי את חוסר העקביות במדידה על ידי ייעוד, בעת 
הכרה לראשוה, של כל הכסים ורק חלק מההתחייבויות 

ש"ח)  45(לדוגמה, התחייבויות ספציפיות עם סך מצטבר של 
ן דרך רווח או הפסד. אולם, משום שיתן ליישם את כשווי הוג

הייעוד כשווי הוגן דרך רווח או הפסד רק לגבי המכשיר הפיסי 
בכללותו, הישות בדוגמה זו חייבת לייעד התחייבות אחת או 
יותר בשלמותה (או בשלמותן). היא לא יכולה לייעד רכיב של 

לסיכון אחד, התחייבות (לדוגמה, שיויי שווי שיתן לייחס רק 
)) או benchmark interest rateכמו שיויים בשיעור ריבית עוגן (

  חלק יחסי (כלומר, אחוז) של ההתחייבות.
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ל כסים קבוצה של התחייבויות פיסיות או ש
מוהלת וביצועיה  פיסיים והתחייבויות פיסיות

  מוערכים על בסיס שווי הוגן

את הביצועים של קבוצה של ישות עשויה להל ולהעריך   4.1.33ב
התחייבויות פיסיות או של כסים פיסיים והתחייבויות 
פיסיות באופן כזה שהתוצאה של מדידת אותה קבוצה בשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד תהיה מידע רלווטי יותר. הדגש במקרה 
זה הוא על האופן בו הישות מהלת ומעריכה ביצועים, ולא על 

  הפיסיים שלה.מהות המכשירים 
  
לדוגמה, ישות יכולה להשתמש בתאי זה כדי לייעד התחייבויות   4.1.34ב

שווי הוגן דרך רווח או הפסד אם היא מקיימת את לפיסיות 
ולישות יש כסים פיסיים  סעיף (ב) 4.2.2 הכלל בסעיף

שחולקים סיכון אחד, או יותר, וסיכוים והתחייבויות פיסיות 
על בסיס שווי הוגן בהתאם למדייות מוערכים אלה מוהלים ו

מתועדת ליהול כסים והתחייבויות. דוגמה לכך יכולה להיות 
, )structured productsישות שהפיקה "מוצרים מובים" (

הכוללים גזרים משובצים מרובים ומהלת את הסיכוים 
הוצרים על בסיס שווי הוגן באמצעות שילוב של מכשירים 

  גזרים. - גזרים ולא פיסיים
  
כפי שצוין לעיל, תאי זה סמך על האופן בו הישות מהלת   4.1.35ב

ומעריכה ביצועים של קבוצת המכשירים הפיסיים הבחים. 
לדרישת הייעוד בעת הכרה לראשוה) ישות בכפוף לפיכך, (

שמייעדת כסים פיסיים כשווי הוגן דרך רווח או הפסד על 
ריכה לייעד כך את כל המכשירים הפיסיים בסיס תאי זה, צ

  הכשירים שמוהלים ומוערכים יחד.
  
להיות רחב, אך צריך להיות צריך תיעוד אסטרטגית הישות איו   4.1.36ב

. סעיף (ב) 4.2.2 מספק על מת להוכיח ציות לדרישות סעיף
תיעוד כזה איו דרש לגבי כל פריט בודד, אלא יכול להיות על 

כפי  -לדוגמה, אם מערכת יהול ביצועים של מחלקה בסיס תיק. 
באופן  המוכיח -של הישות  בההלהשאושרה על ידי אשי מפתח 

, לא דרש שום תיעוד וסף זהברור שביצועיה מוערכים על בסיס 
  .סעיף (ב) 4.2.2 על מת להוכיח ציות לדרישות סעיף

  

  )4.3פרק - תתגזרים משובצים (

ת להיות צד למכשיר מעורב עם מארח שאיו כאשר ישות הופכ  4.3.1ב
דורש מהישות לזהות גזר  4.3.3כס בתחולת תקן זה, סעיף 

משובץ כלשהו, להעריך אם דרשת הפרדה של הגזר המשובץ, 
עת דם, למדוד את הגזרים בשווי הוגן ביהפרלשדרש  אלהולגבי 

  .בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הכרה לראשוה ולאחר מכן
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אם לחוזה מארח אין מועד פדיון מוצהר או קבוע מראש והוא   4.3.2ב
מייצג זכות שייר בכסים טו של ישות, אז המאפייים 
והסיכוים הכלכליים שלו הם אלה של מכשיר הוי, וגזר משובץ 
יצטרך להיות בעל מאפייים הויים הקשורים לאותה ישות על 

רח איו מכשיר מת שיחשב כקשור באופן הדוק. אם החוזה המא
הוי ומקיים את ההגדרה של מכשיר פיסי, אז המאפייים 

  והסיכוים הכלכליים שלו הם אלה של מכשיר חוב.
  
גזר משובץ שאיו אופציה (כמו חוזה אקדמה או החלפה   4.3.3ב

משובצים) מופרד מהחוזה המארח שלו על בסיס התאים 
צאה יהיה המהותיים המוצהרים או המשתמעים שלו, כך שכתו

לו שווי הוגן אפס בעת ההכרה לראשוה. גזר משובץ המבוסס 
או אופציית  , רצפהעל אופציה (כמו אופציית מכר, רכש, תקרה

החלפה) מופרד מהחוזה המארח שלו על בסיס התאים 
המוצהרים של מאפיין האופציה. הערך בספרים הראשוי של 

ותר לאחר הפרדת הגזר המכשיר המארח הוא הסכום ש
  המשובץ.

  
באופן כללי, מספר גזרים משובצים במכשיר יחיד מטופלים   4.3.4ב

כגזר משובץ מורכב יחיד. אולם, גזרים משובצים שמסווגים 
מכשירים פיסיים:  32כהון (ראה תקן חשבואות בילאומי 

) מטופלים בפרד מאלה המסווגים ככסים או הצגה
יותר מגזר משובץ אחד כהתחייבויות. בוסף, אם למכשיר יש 

וגזרים אלה קשורים לחשיפות סיכון שוות ויתים להפרדה 
  בקל ובלתי תלויים אחד בשי, הם מטופלים בפרד זה מזה.

 
המאפייים והסיכוים הכלכליים של גזר משובץ אים קשורים   4.3.5ב

) בדוגמאות סעיף (א) 4.3.3 באופן הדוק לחוזה המארח (סעיף
 4.3.3 מאות אלה, בהחה כי התאים בסעיפיםשלהלן. בדוג

(ג) מתקיימים, ישות מטפלת בגזר המשובץ בפרד  -ו (ב) פיםסעי
  מהחוזה המארח.

  
אופציית מכר, המשובצת במכשיר המאפשרת למחזיק   )א(

לדרוש מהמפיק לרכוש חזרה את המכשיר תמורת סכום 
שמשתה על בסיס השיויים  ,מזומן או כסים אחרים

סחורת יסוד, איה של מדד של מיות או ב במחיר או
 קשורה באופן הדוק למכשיר חוב מארח.

  
אופציה או הוראה אוטומטית להאריך את התקופה,   )ב(

שותרה עד למועד הפדיון של מכשיר חוב, איה קשורה 
באופן הדוק למכשיר החוב המארח, אלא אם קיים תיאום 

 דעמומקביל לשיעור ריבית השוק השוטף המקורב ב
הארכה. אם ישות מפיקה מכשיר חוב והמחזיק במכשיר ה
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חוב זה כותב אופציית רכש על מכשיר החוב לצד שלישי, 
המפיק מתייחס לאופציית הרכש כהארכת התקופה עד 
למועד הפדיון של מכשיר החוב אם המפיק יכול להידרש 

) של מכשיר החוב או remarketing( סבהלהשתתף בה
 וש אופציית הרכש.לאפשר אותה כתוצאה ממימ

  
תשלומי ריבית או תשלומי קרן, צמודי הון שמשובצים   )ג(

לפיהם הסכום של  - במכשיר חוב או בחוזה ביטוח מארח 
אים  -הריבית או הקרן צמודים לערך של מכשירים הויים 

קשורים באופן הדוק למכשיר המארח משום שהסיכוים 
 .הטבועים במכשיר המארח ובגזר המשובץ אים דומים

  
תשלומי ריבית או תשלומי קרן הצמודים למדד סחורות   )ד(

 - יסוד שמשובצים במכשיר חוב או בחוזה ביטוח מארח 
לפיהם הסכום של הריבית או הקרן צמודים למחיר של 

אים קשורים באופן הדוק  -סחורת יסוד (כמו זהב) 
למכשיר המארח משום שהסיכוים הטבועים במכשיר 

 דומים. המארח ובגזר המשובץ אים
  

ת ואופציית רכש, מכר או אופציית פירעון מוקדם, המשובצ  )ה(
בחוזה חוב מארח או בחוזה ביטוח מארח, איה קשורה 

 באופן הדוק לחוזה המארח, אלא אם:
  

)i(  מחיר המימוש של האופציה שווה בקירוב, בכל מועד
מימוש, לעלות המופחתת של מכשיר החוב המארח או 

  המארח; אולערך בספרים של חוזה הביטוח 
 

)ii(  מחיר המימוש של אופציית הפירעון המוקדם מפצה
הערך הוכחי המשוער  עד גובהאת המלווה על סכום 

התקופה של  של הריבית שהמלווה מפסיד ליתרת
החוזה המארח. הריבית שהמלווה מפסיד היא 
המכפלה של סכום הקרן שפרע בפירעון מוקדם 

רי בהפרש בין שיעורי הריבית. ההפרש בין שיעו
הריבית הוא עודף שיעור הריבית האפקטיבי של 
החוזה המארח על שיעור הריבית האפקטיבי שהישות 
תקבל במועד הפירעון המוקדם אם היא תשקיע את 
סכום הקרן שפרע בפירעון מוקדם בחוזה דומה 

 ליתרת התקופה של החוזה המארח.
  

באופן הדוק  ותההערכה אם אופציית רכש או מכר קשור
ב מארח עשית לפי שמפרידים את המרכיב לחוזה חו

ההוי של מכשיר חוב יתן להמרה בהתאם לתקן 
 .32חשבואות בילאומי 
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גזרי אשראי, שמשובצים במכשיר חוב מארח ושמאפשרים   )ו(
לצד אחד (ה"מוטב") להעביר את סיכון האשראי של כס 

בבעלותו, לצד אחר (ה"ערב"),  היהי אלמסוים, שיתכן ו
באופן הדוק למכשיר החוב המארח. גזרי  אים קשורים

אשראי כאלה מאפשרים לערב לקבל על עצמו את סיכון 
 האשראי המיוחס לכס מבלי שהוא יהיה בבעלותו הישירה.

  
דוגמה למכשיר מעורב היא מכשיר פיסי שמקה למחזיק זכות   4.3.6ב

למכור חזרה את המכשיר הפיסי למפיק תמורת סכום מזומן 
פיסיים אחרים, שמשתה על בסיס השיוי במדד של  כסיםאו 

מיות או סחורות יסוד שיכול לעלות או לרדת ("מכשיר בר 
מכר"). למעט אם המפיק, בעת הכרה לראשוה, מייעד את 
המכשיר בר המכר כהתחייבות פיסית בשווי הוגן דרך רווח או 
הפסד, הוא דרש להפריד גזר משובץ (משמע, תשלום הקרן 

, משום שהחוזה המארח 4.3.3בהצמדה למדד) בהתאם לסעיף 
ותשלום הקרן בהצמדה  4.3.2בהוא מכשיר חוב בהתאם לסעיף 

 למדד איו קשור באופן הדוק למכשיר חוב מארח בהתאם לסעיף
. משום שתשלום הקרן יכול לעלות ולרדת, הגזר סעיף (א) 4.3.5ב

  משתה הבסיס.המשובץ הוא גזר שאיו אופציה ששוויו צמוד ל
  
במקרה של מכשיר בר מכר שיכול להימכר חזרה בכל רגע תון   4.3.7ב

תמורת מזומן השווה לחלק יחסי משווי הכסים טו של ישות 
] open-ended mutual fundפתוחה [ הדדית(כמו יחידות של קרן 

 unit-linkedאו מוצרי השקעה מסוימים הצמודים ליחידות [
investment products([ גזר משובץ וטיפול ההשפעה של הפרדת ,

חשבואי לכל רכיב היא למדוד את המכשיר המשולב בסכום 
הפדיון לשלם בסוף תקופת הדיווח אם המחזיק היה מממש את 

  הזכות שלו למכור חזרה את המכשיר למפיק.
  
המאפייים והסיכוים הכלכליים של גזר משובץ קשורים באופן   4.3.8ב

ולסיכוים הכלכליים של החוזה המארח הדוק למאפייים 
בדוגמאות שלהלן. בדוגמאות אלה, ישות איה מטפלת בגזרים 

  המשובצים בפרד מהחוזה המארח.
  

גזר משובץ, שבו הבסיס הוא שיעור ריבית או מדד שיעורי   )א(
ריבית, שיכול לשות את סכום הריבית שאילולא כן היה 

ביטוח מארחים משולם או מתקבל בגין חוזה חוב או חוזה 
הושאים ריבית, קשור באופן הדוק לחוזה המארח, אלא 

המשולב באופן שהמחזיק לא החוזה אם יתן לסלק את 
ישיב באופן מהותי את כל השקעתו שהוכרה או אם הגזר 
המשובץ יכול לפחות להכפיל את שיעור התשואה המקורי 
של המחזיק מהחוזה המארח וכתוצאה מהגזר המשובץ 
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תשואה יהיה לפחות כפול מתשואת השוק של חוזה שיעור ה
 עם אותם תאים כמו של החוזה המארח.

  
חוזה רצפה או תקרה משובץ על שיעור הריבית של חוזה   )ב(

חוב או של חוזה ביטוח קשור באופן הדוק לחוזה המארח, 
בתאי שבעת הפקת החוזה, התקרה היא בשיעור ריבית 

ור ריבית השוק או השוק או גבוהה ממו והרצפה היא בשיע
) leveragedמוכה ממו, והתקרה או הרצפה אין ממופות (

דומה, הוראות שכללות אופן ביחס לחוזה המארח. ב
בחוזה לקייה או מכירה של כס (לדוגמה סחורת יסוד), 
שיוצרות תקרה ורצפה על המחיר שישולם או שיתקבל 
 עבור הכס, קשורות באופן הדוק לחוזה המארח אם גם

התקרה וגם הרצפה הן מחוץ לכסף בעת ההתקשרות והן 
 אין ממופות.

  
גזר מטבע חוץ משובץ, שמספק זרם של תשלומי קרן   )ג(

וריבית הקובים במטבע חוץ ושמשובץ במכשיר חוב מארח 
]), dual currency bondמטבעית [-חוב דו איגרת(לדוגמה, 

 קשור באופן הדוק למכשיר החוב המארח. גזר כזה איו
מופרד מהמכשיר המארח משום שתקן חשבואות 

השפעות השיויים בשערי חליפין של מטבע  21בילאומי 
דורש כי רווחי והפסדי מטבע חוץ בגין פריטים כספיים חוץ 

 יוכרו ברווח או הפסד.
  

גזר מטבע חוץ, המשובץ בחוזה מארח שהוא חוזה ביטוח   )ד(
פריט לא  או מכשיר לא פיסי (כמו חוזה לרכוש או למכור

פיסי כאשר המחיר קוב במטבע חוץ), קשור באופן הדוק 
לחוזה המארח בתאי שהוא איו ממוף, איו כולל מאפיין 
אופציה, ודורש תשלומים הקובים באחד מהמטבעות 

 הבאים:
  

)i( ;מטבע הפעילות של צד משמעותי כלשהו לחוזה זה 
 

)ii(  קוב המחיר של הסחורה או של השירות המטבע שבו
רים, שרכשים או שמסרים, באופן שיגרתי הקשו

בעסקאות מסחריות בעולם (כמו דולר של ארה"ב 
 לגבי עסקאות בפט גולמי); או

 
)iii(  מטבע שמשתמשים בו בדרך כלל בחוזים לרכוש או

למכור פריטים לא פיסיים בסביבה הכלכלית שבה 
מתרחשת העסקה (לדוגמה, מטבע יציב וזיל יחסית 

לל בעסקאות מסחריות שמשתמשים בו בדרך כ
 מקומיות או במסחר חיצוי).
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אופציית פירעון מוקדם המשובצת ברצועת ריבית בלבד או   )ה(
רצועת קרן בלבד קשורה באופן הדוק לחוזה המארח בתאי 

וצר לראשוה מהפרדת הזכות לקבל  )iשהחוזה המארח (
 ותזרימי מזומים חוזיים של מכשיר פיסי, שכשלעצמ

איו כולל תאים כלשהם  )iiמשובץ, וכן (איו כולל גזר 
 שאים מצאים בחוזה החוב המארח המקורי.

  
גזר המשובץ בחוזה חכירה מארח קשור באופן הדוק   )ו(

מדד הקשור  )iלחוזה המארח אם הגזר המשובץ הוא (
לאיפלציה כמו הצמדת תשלומי חכירה למדד המחירים 

יחס לצרכן (בתאי שהחכירה איה ממופת והמדד מתי
דמי  )iiלאיפלציה בסביבה הכלכלית של הישות עצמה), (

) iiiאו (מתייחסות שכירות מותים המבוססים על מכירות 
 דמי שכירות מותים המבוססים על שיעורי ריבית משתים.

  
), המשובץ a unit-linking featureמאפיין הצמדה ליחידה (  )ז(

אופן במכשיר פיסי מארח או בחוזה ביטוח מארח, קשור ב
הדוק למכשיר המארח או לחוזה המארח אם התשלומים, 
הקובים ביחידות, מדדים בערך שוטף ליחידה שמשקף 
את שווים ההוגן של כסי הקרן. מאפיין הצמדה ליחידה 
הוא תאי חוזי שדורש תשלומים קובים ביחידות של קרן 

 השקעות פימית או חיצוית.
  

פן הדוק לחוזה גזר המשובץ בחוזה ביטוח קשור באו  )ח(
הביטוח המארח אם הגזר המשובץ וחוזה הביטוח המארח 
הם כל כך תלויים אחד בשי שישות איה יכולה למדוד את 
הגזר המשובץ בפרד (משמע, ללא התחשבות בחוזה 

 המארח).
  

  מכשירים הכוללים גזרים משובצים

עם  כאשר ישות הופכת צד למכשיר מעורב, 4.3.1כאמור בסעיף ב  4.3.9ב
שכולל גזר משובץ  ,שאיו כס שבתחולת תקן זהמארח חוזה 

דורש מהישות לזהות גזר משובץ כזה  4.3.3אחד או יותר, סעיף 
כלשהו, להעריך אם דרש להפרידו מהחוזה המארח, ולגבי אלה 
שדרש להפרידם, למדוד את הגזרים בשווי הוגן בעת הכרה 

ות להיות מורכבות לראשוה וגם לאחר מכן. דרישות אלה עשוי
ידות פחות מהימות, מאשר מדידת המכשיר דיותר או לגרום למ

בכללותו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. מסיבה זו, התקן 
בכללותו כשווי הוגן דרך רווח  חוזה המעורבמאפשר לייעד את ה

  או הפסד.
  



IFRS 9  
  

1662 

  

דורש להפריד את  4.3.3יתן להשתמש בייעוד כזה בין אם סעיף   4.3.10ב
זרים המשובצים מהחוזה המארח או אוסר על הפרדה כזו. הג

המעורב כשווי  חוזהלא היה מצדיק ייעוד ה 4.3.5אולם, סעיף 
 4.3.5 הוגן דרך רווח או הפסד במקרים המפורטים בסעיף

שפעולה כזו לא תפחית את המורכבות  אחר(ב), מ -ו (א) פיםסעי
  או תגדיל את המהימות.

  
  ובציםבחיה מחדש של גזרים מש

ישות תבחן אם דרש להפריד גזר משובץ , 4.3.3בהתאם לסעיף   4.3.11ב
מהחוזה המארח ולטפל בו כגזר כאשר הישות הופכת לראשוה 
להיות צד לחוזה. בחיה מחדש לאחר מכן אסורה, אלא אם חל 

באופן משמעותי את תזרימי מתקן שיוי בתאי החוזה אשר 
, התיקוןזה אלמלא בוצע המזומים שהיו דרשים בהתאם לחו

 תיקון שלובמקרה כזה דרשת בחיה מחדש. ישות קובעת אם 
תזרימי מזומים היו משמעותי באמצעות הבאה בחשבון של 
המידה שבה תזרימי המזומים העתידיים החזויים הקשורים 
לגזר המשובץ, לחוזה המארח, או לשיהם, השתו, ואם השיוי 

מי המזומים שחזו קודם לכן בגין היו משמעותי יחסית לתזרי
  החוזה.

  
  גזרים משובצים בחוזים שרכשו: לעאיו חל  4.3.11סעיף ב  4.3.12ב
 

 3בתקן דיווח כספי בילאומי  תוגדרהכבצירוף עסקים (  )א(
 ;)צירופי עסקים

 
בצירוף של ישויות או עסקים תחת אותה שליטה כמתואר   )ב(

 ; או 3לתקן דיווח כספי בילאומי  4ב-1בסעיפים ב
  

דיווח כספי הגדרתה בתקן כביצירה של עסקה משותפת   )ג(
 הסדרים משותפים 11בילאומי 

 
  3או לבחיה מחדש האפשרית שלהם במועד הרכישה.

  

                                                 
מתייחס לרכישה של חוזים עם גזרים  3תקן דיווח כספי בילאומי    3

 משובצים בצירוף עסקים.
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פרק - תתסיווג מחדש של כסים פיסיים (
4.4(  

  סיווג מחדש של כסים פיסיים

דורש מישות לסווג מחדש כסים פיסיים אם  4.4.1סעיף   4.4.1ב
ליהול אותם כסים  ההמודל העסקי של ישות משה אתה

להיות דירים מאוד. שיויים  צפוייםפיסיים. שיויים כאלה 
על ידי הההלה הבכירה של הישות כתוצאה  קבעיםכאלה 

משיויים חיצויים או פימיים וחייבים להיות משמעותיים 
 לפעילויות של הישות ויתים להוכחה לצדדים חיצויים.

בהתאם לכך, שיוי במודל העסקי של ישות יתרחש רק כאשר 
ותית לכל שמעישות מתחילה או מפסיקה לבצע פעילות שהיא מ

 ביטלההפעילויות שלה; לדוגמה, כאשר ישות רכשה, מימשה או 
 דוגמאות לשיוי במודל העסקי כוללות:קו עסקי. 

 

לישות יש תיק של הלוואות מסחריות שהיא מחזיקה   )א(
ווח הקצר. הישות רוכשת חברה שמהלת למכירה בט

הלוואות מסחריות ויש לה מודל עסקי לפיו ההלוואות 
מוחזקות במטרה לגבות את תזרימי המזומים החוזיים. 
התיק של ההלוואות המסחריות איו מוצע עוד למכירה, 
והתיק מוהל כעת יחד עם ההלוואות המסחריות שרכשו 

את תזרימי המזומים וכולן מוחזקות כעת על מת לגבות 
 החוזיים.

 

חברה לשירותים פיסיים מחליטה לסגור את עסק   )ב(
המשכתאות הקמעואיות. עסק זה איו מבצע עסקאות 
חדשות והפירמה לשירותים פיסיים משווקת באופן פעיל 

 את תיק המשכתאות למכירה.
 

שיוי במטרה של המודל העסקי של הישות חייב להתבצע לפי   4.4.2ב
עד הסיווג מחדש. לדוגמה, אם פירמה לשירותים פיסיים מו
בפברואר לסגור את עסק המשכתאות  15 -חליטה במ

הקמעואיות שלה ולכן חייבת לסווג מחדש את כל הכסים 
באפריל (כלומר ביום הראשון של  1 -הפיסים המושפעים ב

תקופת הדיווח הבאה של הישות), הישות חייבת שלא לקבל 
לעסוק בדרך אחרת  לאכתאות קמעואיות חדשות ועסקאות מש

 -עם המודל העסקי הקודם שלה לאחר ה שהן עקביותבפעילויות 
 בפברואר. 15
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 הדוגמאות הבאות אין שיויים במודל העסקי:  4.4.3ב
 

המתייחס לכסים פיסיים מסוימים (גם  בכווהשיוי   )א(
 בסיבות של שיויים משמעותיים בתאי השוק).

 

 עלמות זמית של שוק מסוים לכסים פיסיים.הי  )ב(
 

העברה של כסים פיסיים בין חלקים של הישות בעלי   )ג(
 מודלים עסקיים שוים.

  

  )5(פרק  מדידה

  )5.1פרק - תת(מדידה לראשוה 

אופן הכרה לראשוה הוא במועד ההשווי ההוגן של כס פיסי ב  5.1.1ב
או  השית מורהתמחיר העסקה (כלומר השווי ההוגן של ה רגיל

). 13ותקן דיווח כספי בילאומי  5.1א.2ב , ראה גם סעיףהתקבלה
משהו היא עבור או התקבלה  התיש מורהאם חלק מהתאולם, 
השווי ההוגן של המכשיר  ישות תמדוד את פיסיהמכשיר פרט ל

השווי ההוגן של הלוואה לזמן את  מדודיתן להפיסי . לדוגמה, 
ריבית כערך וכחי של  שאיםו יםשא ן ארוךחייב לזמארוך או 

מהווים לפי שיעור(י) ריבית ההעתידיים  תקבולי המזומיםכל 
ר ועימטבע, תקופה, סוג ש ה מבחית(דומ המכשיר דומ שלשוק 

וסף  תשלוםדומה.  בעל דירוג אשראיריבית וגורמים אחרים) 
ם אלא א ,הכסה הקטתהוצאה או  הוא אשר יתן ללווה כלשהו

 כסוג אחר של כס. ההוא כשיר להכר
  
שיעור  שאיושיעור ריבית אם הישות יוצרת הלוואה שושאת   5.1.2ב

ר השוק להלוואות ועיכאשר ש יםאחוז 5ריבית השוק (לדוגמה 
, כפיצוי אשמר םתשלועמלת אחוזים), ומקבלת  8דומות הוא 

 עמלהההוגן, כלומר ביכוי ה הבהלוואה בשווי הכירמהישות 
  .הקבלשהת

  
מועד הטובה ביותר לשווי ההוגן של מכשיר פיסי ב הראיה  5.1א.2ב

הכרה לראשוה היא באופן רגיל מחיר העסקה (כלומר, השווי ה
ראה גם תקן דיווח  ,ההוגן של התמורה שיתה או שהתקבלה

). אם ישות קובעת שהשווי ההוגן בעת ההכרה 13כספי בילאומי 
, הישות 5.1א.1 וזכר בסעיףלראשוה שוה ממחיר העסקה כמ

 תטפל באותו מועד במכשיר זה כלהלן:
 

, אם שווי הוגן זה תמך 5.1.1במדידה שדרשת על ידי סעיף   )א(
על ידי מחיר מצוטט בשוק פעיל עבור כס זהה או 

) או מבוסס על טכיקת 1התחייבות זהה (כלומר תון רמה 
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 הערכה שמשתמשת רק בתוים משווקים שיתים לצפייה.
הכרה מועד הישות תכיר בהפרש שבין השווי ההוגן ב
 לראשוה לבין מחיר העסקה כרווח או הפסד.

 

מדידה שדרשת על ידי סעיף בבכל המקרים האחרים,   )ב(
, מותאמת כדי לדחות את ההפרש בין השווי ההוגן 5.1.1

הכרה לראשוה לבין מחיר העסקה. לאחר הכרה מועד הב
חה כרווח או הפסד רק לראשוה, הישות תכיר בהפרש שד

במידה שבה הוא ובע משיוי בגורם (כולל זמן) 
הכס או  המחרתשמשתתפים בשוק יביאו בחשבון בעת 

 ההתחייבות.
  

  )5.3 -ו 5.2פרק -יתת(מדידה עוקבת 
אם מכשיר פיסי שהוכר לפי כן ככס פיסי מדד בשווי הוגן   5.2.1ב

מתחת לאפס, זאת  והשווי ההוגן שלו יורדדרך רווח או הפסד 
. אולם, חוזים 4.2.1לסעיף התחייבות פיסית שמדדת בהתאם 

שהם כסים בתחולת תקן זה  יםמארח חוזיםמעורבים עם 
4.3.2לסעיף תמיד בהתאם  יםמדד. 

  
בעלויות עסקה  החשבואיהדוגמה הבאה ממחישה את הטיפול   5.2.2ב

ד בשווי מדידה עוקבת של כס פיסי שמדבבמדידה לראשוה ו
 5.7.5רווח כולל אחר בהתאם לסעיף ל זקפיםהשיויים כשהוגן 

ש"ח  100תמורת פיסי . ישות רוכשת כס 4.1א.2או לסעיף 
בכס  הכירמ, הישות בתחילהש"ח.  2 בסךרכישה עמלה  בתוספת

כאשר , מסתיימת יום לאחר מכן פת הדיווחתקוש"ח.  102 -ב
היה ש"ח. אם הכס  100 ואטט של הכס הוצשוק הממחיר ה

ש"ח. באותו מועד, הישות  3עמלה בסך  היה צורך לשלםמכר, 
 עמלה האפשריתל התייחסותש"ח (ללא  100 -את הכס ב תמודד

אם הכס  ש"ח ברווח כולל אחר. 2בהפסד של  הכירמבמכירה) ו
הפיסי מדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

חתות לרווח או הפסד תוך שימוש , עלויות העסקה מופ4.1א.2
  בשיטת הריבית האפקטיבית.

  
המדידה העוקבת של כס פיסי או של התחייבות פיסית   5.2א.2ב

 5.1א.2ב וההכרה העוקבת ברווחים והפסדים המתוארים בסעיף
 יהיו עקביים עם הדרישות של תקן זה.

  
   ההשקעות כאלעל מכשירים הויים וחוזים בהשקעות 

 המכשירים אלעל ההשקעות במכשירים הויים וחוזים  כל  5.2.3ב
ות, עלות גבלחייבים להימדד בשווי הוגן. אולם, בסיבות מו

לשווי הוגן. זה יכול להיות המקרה מתאים עשויה להיות אומדן 
, או יתן להשגהאיו  השווי ההוגן מדידתל עדכי יותראם מידע 
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ועלות מייצגת אפשריות ת שווי הוגן ורחב למדיד תחוםאם יש 
 .בתחום זהל שווי הוגן שאת האומדן הטוב ביותר 

 
 ייצג שווי הוגן כוללים:ללא עשויה ששעלות  ךסימים לכ  5.2.4ב

 

ת לעומת עקשהמוהישות שיוי משמעותי בביצועים של   )א(
  .יעדי ביייםתקציבים, תוכיות או 

 

המוצר הטכי של הישות של יעדי בייים שיויים בציפיות ש  )ב(
 .יושגו תעקשהמו

 

ת או עקשהמוהישות שיוי משמעותי בשוק להון של   )ג(
 יים.וטציאלפה המוצריללמוצריה או 

 

ה ב יתכלכלסביבה השיוי משמעותי בכלכלה העולמית או ב  )ד(
 ת.עקשהמוהישות  תעלופ

 

, או השוואה-בותשיוי משמעותי בביצועים של ישויות   )ה(
 לל.ועל ידי השוק הכשיושמו ת השווי ובהערכ

 

המושקעת כגון תרמית, הישות ים פימיים של עיי  )ו(
ים בההלה או י, תביעות, שיויםמסחרי סכסוכים

 באסטרטגיה.
 

, הן הישות המושקעתמעסקאות חיצויות בהון של  ראיות  )ז(
ת (כגון הפקה חדשה של הון), או על עקשהמוהישות על ידי 

 צדדים שלישיים. ביןמכשירים הויים  העברות שלידי 
 

ממצה. ישות תשתמש בכל המידע  יהא 5.2.4בימה בסעיף הרש  5.2.5ב
יתן  עשהר שאת עקשהמוהישות בוגע לביצועים ולפעולות של 

קיימים גורמים ש מידההכרה לראשוה. בהאחר מועד ל להשגה
לא עשויה שלהצביע על כך שעלות  עשויים, הם רלווטיים כאלה

 שווי הוגן.וד למד, הישות חייבת הייצג שווי הוגן. במקרים כאלל
 

האומדן הטוב ביותר לשווי הוגן של עלות היא אף פעם לא   5.2.6ב
השקעות במכשירים הויים מצוטטים (או חוזים על מכשירים 

  .הויים מצוטטים)
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  )5.4פרק - תתמדידת עלות מופחתת (

  שיטת ריבית אפקטיבית

 ןיישום שיטת הריבית האפקטיבית, ישות מזהה עמלות שהעת ב  5.4.1ב
משיעור הריבית האפקטיבי של מכשיר פיסי.  איטגרלילק ח
 על עידעמלות עבור שירותים פיסיים עשוי לא להשל תיאור ה
חלק  ן. עמלות שהוסופקשהשירותים והתוכן של מהות ה

משיעור הריבית האפקטיבי של מכשיר פיסי  איטגרלי
מטופלות כתיאום לשיעור הריבית האפקטיבי, אלא אם המכשיר 

פיסי מדד בשווי הוגן, כאשר השיוי בשווי ההוגן מוכר ברווח ה
או הפסד. במקרים אלה, העמלות מוכרות כהכסות או כהוצאה 

  כאשר המכשיר מוכר לראשוה.
  
משיעור הריבית האפקטיבי של  איטגרליעמלות שהן חלק   5.4.2ב

  מכשיר פיסי כוללות:
  

המתייחסות על ידי הישות  תתקבלומהעמלות יצירה   (א) 
פיסי. עמלות כאלה עשויות ליצירתו או לרכישתו של כס 

בגין פעילויות כגון הערכת מצבו הכספי של  פיצוילכלול 
ת והסדרי וחווה, הערכה ורישום של ערבויות, בטהלו

ביטחון אחרים, יהול משא ומתן לגבי תאי המכשיר, הכה 
חלק ועיבוד מסמכים וסגירת העסקה. עמלות אלה מהוות 

  מיצירת מעורבות במכשיר הפיסי שוצר. איטגרלי
  

על ידי הישות ליצירת הלוואה  תתקבלומעמלות מחויבות ה  (ב) 
יה מדדת בהתאם כאשר המחויבות למתן הלוואה א

וצפוי שהישות תתקשר בהסדר  סעיף (א) 4.2.1לסעיף 
בגין מעורבות  פיצויהלוואה מסוים. עמלות אלה חשבות כ

שה של מכשיר פיסי. אם המחויבות פוקעת משכת ברכי
מבלי שהישות העמידה את ההלוואה, העמלה מוכרת 

  כהכסות במועד פקיעת המחויבות.
  

בהפקת התחייבויות פיסיות  תתקבלומעמלות יצירה ה  (ג) 
המדדות בעלות מופחתת. עמלות אלה מהוות חלק 

מיצירת מעורבות בהתחייבות פיסית. ישות  איטגרלי
משיעור  איטגרליבחיה בין עמלות ועלויות המהוות חלק מ

הריבית האפקטיבי על ההתחייבות הפיסית לבין עמלות 
יצירה ועלויות עסקה המתייחסות לזכות לספק שירותים, 

  כגון שירותי יהול השקעות.
  

משיעור הריבית האפקטיבי  איטגרליעמלות שאין מהוות חלק   5.4.3ב
ופלות בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי של מכשיר פיסי ומט

  כוללות: 15
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  עמלות הגבות עבור שירות הלוואה;  (א) 
  

עמלות מחויבות ליצירת הלוואה כאשר המחויבות למתן   (ב) 
ואין  סעיף (א) 4.2.1יה מדדת בהתאם לסעיף אהלוואה 

  זה סביר שתהיה התקשרות בהסדר הלוואה מסוים; וכן
  

על ידי ישות  תתקבלומהשל הלוואה עמלות סידיקציה   (ג) 
חלק מחבילת  להותיר בידיהשמסדירה הלוואה מבלי 

חלק באותו  מותירה בידיהההלוואה לעצמה (או אשר 
השוואה כמו של -שיעור ריבית אפקטיבי לסיכון בר

  משתתפים אחרים).
  

ם שיטת הריבית האפקטיבית, ישות, בדרך כלל, ויישבעת   5.4.4ב
ששולמו או שהתקבלו, עלויות  )pointsת (מפחיתה עמלות, קודו

עסקה וכל הפרמיות או היכיוות האחרים שכללו בחישוב 
ך אורך החיים החזוי של הלשיעור הריבית האפקטיבי, במ

. אולם, משתמשים בתקופה קצרה יותר אם זו הפיסי המכשיר
התקופה אליה מתייחסות העמלות, הקודות ששולמו או 

קה, הפרמיות או היכיוות. זה יהיה שהתקבלו, עלויות העס
המצב כאשר המשתה, אליו מתייחסות העמלות, הקודות 
ששולמו או שהתקבלו, עלויות העסקה, הפרמיות או היכיוות, 
קבע מחדש לפי שיעורי שוק לפי מועד הפירעון החזוי של 

. במקרה כזה, תקופת ההפחתה המתאימה היא הפיסי המכשיר
הקרוב של קביעת מחיר מחדש כזה. לדוגמה,  התקופה עד למועד

בריבית משתה משקפים פיסי אם פרמיה או יכיון על מכשיר 
ממועד תשלום הריבית הפיסי ריבית שצברה על המכשיר 

האחרון, או משקפים שיויים בשיעורי ריבית שוק ממועד 
התאמת שיעור הריבית המשתה לשיעורי שוק, הפרמיה או 

ו עד למועד הבא בו מבוצעת התאמה של הריבית היכיון יופחת
שהפרמיה או היכיון  אחרמ אתהמשתה לשיעורי השוק. ז

מתייחסים לתקופה עד למועד הבא של התאמת הריבית, מפי 
שבאותו מועד המשתה שאליו מתייחסים הפרמיה או היכיון 

ריבית) מותאם לשיעורי שוק. אולם, אם הפרמיה  י(משמע, שיעור
יון ובעים משיוי במרווח האשראי מעבר לריבית או היכ

, או ובעים משיויים הפיסי המשתה שהוגדרה במכשיר
במשתים אחרים שאים מותאמים לשיעורי השוק, הפרמיה או 

 ך אורך החיים החזוי של המכשירהלהיכיון מופחתים במ
  .הפיסי

  
פיסיות  לגבי כסים פיסיים בריבית משתה והתחייבויות  5.4.5ב

בריבית משתה, אמידה מחדש תקופתית של תזרימי מזומים, 
על מת לשקף תודות בשיעורי ריבית שוק, משה את שיעור 
הריבית האפקטיבי. אם כס פיסי בריבית משתה או 
התחייבות פיסית בריבית משתה מוכרים לראשוה בסכום 
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מידה השווה לקרן שתתקבל או תשולם במועד הפירעון, לא
מחדש של תשלומי הריבית העתידיים, בדרך כלל, אין השפעה 

  משמעותית על הערך בספרים של הכס או ההתחייבות.
  
אם ישות מעדכת את האומדים שלה לגבי תשלומים או   5.4.6ב

ושיויים  5.4.3לסעיף  בהתאם תיקוים(מלבד  תקבולים
ערך , הישות תתאים את הבאומדים של הפסדי אשראי חזויים)

של את העלות המופחתת של הכס הפיסי או ברוטו בספרים 
ההתחייבות הפיסית (או קבוצה של מכשירים פיסיים) כדי 

תזרימי אומדן בפועל ואת החוזיים לשקף את תזרימי המזומים 
המעודכן. הישות מחשבת מחדש את הערך החוזיים המזומים 

המופחתת של  ברוטו של הכס הפיסי או את העלותבספרים 
ערך הוכחי של אומדן תזרימי ההתחייבות הפיסית כ

לפי שיעור הריבית אשר מהווים העתידיים החוזיים המזומים 
(או שיעור ריבית  האפקטיבי המקורי של המכשיר הפיסי

 פגומיםסיכון אשראי עבור כסים פיסיים לאפקטיבי מותאם 
, מתאים, כאשר , אועקב סיכון אשראי, שרכשו או שוצרו)

שיעור הריבית האפקטיבי המעודכן, אשר מחושב בהתאם לסעיף 
  . התיאום מוכר ברווח או הפסד כהכסה או כהוצאה. 6.5.10

  
עקב סיכון אשראי  פגוםבמקרים אחדים כס פיסי חשב ככס   5.4.7ב

הכרה לראשוה מאחר שסיכון האשראי גבוה מאוד, מועד הב
 כסדרשת ובמקרה של רכישה, ה יכיון עמוק. ישותרכש ב

הכרה לראשוה מועד הלכלול את הפסדי האשראי החזויים ב
באומדן תזרימי המזומים בעת חישוב שיעור הריבית האפקטיבי 

אשראי לכסים פיסיים שחשבים ככסים הסיכון להמותאם 
מועד ב ,שרכשו או שוצרו ,עקב סיכון אשראי פגומיםפיסיים 

. אולם, אין המשמעות ששיעור ריבית אפקטיבי הכרה לראשוהה
 קייםכס הפיסי ייושם רק מאחר שלסיכון אשראי למותאם 

  הכרה לראשוה.מועד הסיכון אשראי גבוה ב
  

  עלויות עסקה

עלויות עסקה כוללות שכר ועמלות המשולמים לסוכים (כולל   5.4.8ב
עובדים הפועלים כסוכי מכירות), ליועצים, לברוקרים 

בורסות ליירות  על ידיגופי פיקוח ו ידי לעוחרים, היטלים ולס
ערך, ומסי העברה ומכסים. עלויות עסקה אין כוללות פרמיות 

פימיות או ההלה או יכיוות על חוב, עלויות מימון או עלויות 
  חזקה.עלויות ה

  
  מחיקה

מחיקות יכולות להתייחס לכס פיסי בשלמותו או לחלק ממו.   5.4.9ב
על כס  וותחבט) בenforceמתכת להשתמש (ישות וגמה, לד
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אחוז מהכס הפיסי  30 -פה להשיב לא יותר מופיסי וצ
) prospects( סיכויים. אם לישות אין וותבאמצעות הבטח

להשבה של תזרימי מזומים וספים מהכס הפיסי,  יםסביר
  האחוז של הכס הפיסי. 70עליה למחוק את יתרת 

  

  )5.5פרק -תת( ידת ערךיר  

  אידיבידואליו קבוצתיבסיס הערכה   

על מת לקיים את המטרה של הכרה בהפסדי אשראי חזויים   5.5.1ב
בסיכון אשראי  תמשמעותי עלייה גיןלאורך כל חיי המכשיר ב

 יה, ייתכן שתידרש הערכה של עליההכרה לראשוה ממועד
י הבאה על יד קבוצתימשמעותית בסיכון האשראי על בסיס 

משמעותית בסיכון  יהלעלי סימןבחשבון של מידע המהווה 
קבוצה של מכשירים - האשראי, לדוגמה, של קבוצה או תת

שישות מקיימת את המטרה של  הבטיחפיסיים. זאת על מת ל
הכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר כאשר 

 יהעלי משמעותית בסיכון אשראי, גם אם ראיה של יהקיימת עלי
עדיין ברמת המכשיר הבודד בסיכון האשראי  זומשמעותית כ

  .איה יתת להשגה
  
הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר חזויים בדרך כלל   5.5.2ב

להיות מוכרים לפי שמכשיר פיסי הופך להיות בפיגור. באופן 
משמעותית בסיכון האשראי לפי שמכשיר פיסי  יהטיפוסי, עלי

להיות בפיגור או שצפים גורמי פיגור אחרים ספציפיים  הופך
או שיוי מבי). כתוצאה מכך, כאשר מידע  תיקוןללווה (לדוגמה, 

שהוא יותר צופה פי עתיד מאשר מידע לגבי  ,יתן לביסוססביר ו
חייבת  ותישהיתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים,  ,פיגור

  בסיכון אשראי.להשתמש בו על מת להעריך שיויים 
  
אולם, בהתאם למהות המכשירים הפיסיים והמידע לגבי סיכון   5.5.3ב

אשראי היתן להשגה לגבי קבוצות מסוימות של מכשירים 
פיסיים, ייתכן שישות לא תהיה מסוגלת לזהות שיויים 
משמעותיים בסיכון אשראי עבור מכשירים פיסיים בודדים 

ות בפיגור. זה עשוי להיות המקרה לפי שמכשיר פיסי הופך להי
עבור מכשירים פיסיים כמו הלוואות קמעואיות לגביהן קיים 
מידע מעודכן מועט לגבי סיכון אשראי או לא קיים כלל מידע 

באופן שגרתי לגבי  יואחרמעודכן, אשר מושג ומבוצע מעקב 
מכשיר בודד עד שהלקוח מפר את התאים החוזיים. אם שיויים 

אשראי לגבי מכשירים פיסיים בודדים אים מזוהים בסיכון ה
)captured י שהם הופכים להיות בפיגור, הפרשה להפסדלפ (

המבוססת רק על מידע לגבי האשראי ברמת מכשיר פיסי בודד 
לא תייצג אמה את השיויים בסיכון האשראי ממועד ההכרה 

  לראשוה.
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היתן  יתן לביסוסו בסיבות אחדות לישות אין מידע סביר  5.5.4ב
להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים על מת למדוד הפסדי 

 .אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר על בסיס מכשיר בודד
במקרה כזה, הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר יוכרו 

אשר מביא בחשבון מידע מקיף לגבי סיכון  קבוצתיעל בסיס 
ון אשראי זה חייב לכלול לא רק אשראי. מידע מקיף לגבי סיכ

הרלווטי לגבי אשראי, מידע ה את כלמידע לגבי פיגור, אלא 
בצע קירוב כלכלי, על מת ל-כולל מידע צופה פי עתיד מאקרו

לתוצאה של הכרה בהפסדי אשראי לאורך כל חיי המכשיר כאשר 
חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשוה 

  הבודד.ברמת המכשיר 
  
לצורך קביעה כי חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי והכרה   5.5.5ב

, ישות יכולה לקבץ מכשירים קבוצתיעל בסיס בהפרשה להפסד 
פיסיים על בסיס מאפייי סיכון אשראי משותפים במטרה 
להקל על היתוח שמיועד לאפשר זיהוי עלייה משמעותית בסיכון 

) מידע זה על ידי obscureה (האשראי במועד. הישות לא תסוו
דוגמאות  קיבוץ מכשירים פיסיים בעלי מאפייי סיכון שוים.

כלול את המאפייים ל ותלמאפייי סיכון אשראי משותפים יכול
  מוגבלים אליהם: הבאים, אך אין

  

 סוג מכשיר;  )א(
 

 דירוג סיכון אשראי;  )ב(
 

 ;וותסוג בטח  )ג(
 

 מועד הכרה לראשוה;  )ד(
 

 ד הפירעון;תקופה שותרה עד למוע  )ה(
 

 עף;  )ו(
 

 וכן מיקום גיאוגרפי של הלווה;  )ז(
  

ביחס לכס הפיסי אם יש לכך השפעה על  וותשווי הבטח  )ח(
ללא זכות  ההסתברות להתרחשות כשל (לדוגמה, הלוואות

בתחומי שיפוט אחדים או יחסי  )non-recourse( חזרה
  הלוואה לשווי).

  
רך כל חיי המכשיר דורש שהפסדי אשראי חזויים לאו 5.5.4סעיף   5.5.6ב

יוכרו בגין כל המכשירים הפיסיים שלגביהם חלה עלייה 
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משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשוה. על מת 
לקיים מטרה זו, אם ישות איה מסוגלת לקבץ מכשירים 
פיסיים החשבים ככאלה שחלה עלייה משמעותית בסיכון 

על מאפייי האשראי שלהם ממועד ההכרה לראשוה בהתבסס 
סיכון אשראי משותפים, הישות תכיר בהפסדי אשראי חזויים 
לאורך כל חיי המכשיר בגין חלק מהכסים הפיסיים לגביהם 

. הצירוף של סיכון האשראיחשב שהייתה עלייה משמעותית ב
מכשירים פיסיים על מת להעריך אם חלו שיויים בסיכון 

לאורך זמן כשמידע  עשוי להשתות קבוצתיהאשראי על בסיס 
יתן להשגה על קבוצות של מכשירים פיסיים או על  עשהחדש 

 מכשירים פיסיים בודדים.
 

עיתוי ההכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי 
  המכשיר

הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי יש להכיר בההערכה אם   5.5.7ב
יכון משמעותית בסבירות או בס יהבוססת על עלימהמכשיר 

להתרחשות כשל ממועד ההכרה לראשוה (ללא קשר אם מכשיר 
פיסי תומחר מחדש על מת לשקף עלייה בסיכון האשראי) ולא 

עקב סיכון אשראי במועד  היו פגוםשכס פיסי לכך על ראיה 
בפועל. באופן כללי, תהיה עלייה  שכשל התרחש כךהדיווח או ל

יסי הופך לכס פיסי משמעותית בסיכון האשראי לפי שכס פ
  עקב סיכון אשראי או לפי שמתרחש כשל בפועל. פגום

  
מחויבויות למתן הלוואות, ישות מביאה בחשבון שיויים  לגבי  5.5.8ב

מתייחסת בסיכון להתרחשות כשל בגין ההלוואה שאליה 
חוזי ערבות פיסית, ישות  לגביהמחויבות למתן הלוואה. 
לא יעמוד  מוגדרבסיכון שהלווה ה מביאה בחשבון את השיויים

   בהתאם לחוזה. במחויבויותיו
  
המשמעותיות של שיוי בסיכון האשראי ממועד ההכרה   5.5.9ב

כשל כון למועד ההכרה להתרחשות לראשוה תלויה בסיכון 
לראשוה. לכן, שיוי תון, במוחים אבסולוטיים, בסיכון 

ר פיסי עם להתרחשות כשל יהיה משמעותי יותר עבור מכשי
סיכון ראשוי להתרחשות כשל מוך יותר ביחס למכשיר פיסי 

  עם סיכון ראשוי להתרחשות כשל גבוה יותר.
  
הסיכון להתרחשות כשל של מכשירים פיסיים שיש להם סיכון  5.5.10ב

ר ככל שאורך החיים החזוי של תהשוואה הוא גדול יו-אשראי בר
סיכון להתרחשות כשל על המכשיר הוא ארוך יותר; לדוגמה, ה

 10שאורך החיים החזוי שלה הוא  AAAחוב המדורגת  איגרת
 AAAחוב המדורגת  איגרתשים הוא גבוה יותר מאשר זה של 

  שים. 5שאורך החיים החזוי שלה הוא 
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בגלל הקשר בין אורך החיים החזוי לבין הסיכון להתרחשות   5.5.11ב
האשראי רק על ידי  כשל, לא יתן להעריך את השיוי בסיכון

השוואת השיוי בסיכון האבסולוטי להתרחשות כשל לאורך זמן. 
מכשיר פיסי שאורך בלדוגמה, אם הסיכון להתרחשות כשל 

הכרה לראשוה זהה מועד השים ב 10החיים החזוי שלו הוא 
לסיכון להתרחשות כשל באותו מכשיר פיסי שאורך החיים 

חמש שים, הדבר עשוי  החזוי שלו בתקופה עוקבת הוא רק
להצביע על עלייה בסיכון אשראי. זאת מאחר שהסיכון 
להתרחשות כשל במהלך אורך החיים החזוי בדרך כלל פוחת ככל 
שהזמן חולף אם סיכון האשראי ותר ללא שיוי והמכשיר 

מכשירים  לגביהפיסי קרוב יותר למועד הפירעון. אולם, 
לום משמעותיות קרוב פיסיים שיש להם רק מחויבויות תש

למועד הפירעון של המכשיר הפיסי, הסיכון להתרחשות כשל 
איו פוחת בהכרח ככל שהזמן חולף. במקרה כזה, ישות תביא 
בחשבון גם גורמים איכותיים אחרים אשר יוכיחו אם סיכון 

  עלה בצורה משמעותית ממועד ההכרה לראשוה.אשראי 
  
וות בעת הערכה אם סיכון האשראי ישות יכולה ליישם גישות ש  5.5.12ב

בגין מכשיר פיסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה 
בעת מדידת הפסדי אשראי חזויים. ישות יכולה  לראשוה או

ליישם גישות שוות למכשירים פיסיים שוים. גישה שאיה 
כוללת את ההסתברות לכשל כתון, כמו גישת שיעור הפסד 

שישות  בית עם דרישות תקן זה, בתאיאשראי, יכולה להיות עק
יכולה להפריד את השיויים בסיכון להתרחשות כשל משיויים 

ת, ובגורמים אחרים להפסדי אשראי חזויים, כמו בטחו
  ושהישות מביאה בחשבון בעת ההערכה את:

  

 השיוי בסיכון להתרחשות כשל ממועד ההכרה לראשוה;  )א(
 

 ; וכןאורך החיים החזוי של המכשיר הפיסי  )ב(
 

מידע סביר ויתן לביסוס היתן להשגה ללא עלות או מאמץ   )ג(
  מופרזים שעשוי להשפיע על סיכון אשראי.

  
השיטות ששימשו לקבוע אם סיכון אשראי בגין מכשיר פיסי   5.5.13ב

עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשוה צריכות להביא 
של  בחשבון את המאפייים של המכשיר הפיסי (או קבוצה

מכשירים פיסיים) ואת דפוסי הכשל בעבר של מכשירים 
, עבור 5.5.9השוואה. למרות הדרישה בסעיף -פיסיים בי

בקודה מכשירים פיסיים שדפוסי הכשל שלהם אים מרוכזים 
ספציפית במהלך אורך החיים החזוי של המכשיר הפיסי, 

אים החודשים הב 12שיויים בסיכון להתרחשות כשל במהלך 
יכולים להוות קירוב סביר לשיויים בסיכון להתרחשות כשל 
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במקרים כאלה, ישות עשויה להשתמש  לאורך כל חיי המכשיר.
החודשים הבאים  12בשיויים בסיכון להתרחשות כשל במהלך 

על מת לקבוע אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי ממועד 
ל כך שדרשת ההכרה לראשוה, אלא אם כן הסיבות מצביעות ע

  הערכה לגבי כל אורך החיים.
  
אולם, עבור מכשירים פיסיים אחדים, או בסיבות אחדות,   5.5.14ב

ייתכן שלא יהיה זה מתאים להשתמש בשיויים בסיכון 
החודשים הבאים על מת לקבוע אם  12להתרחשות כשל במהלך 

יש להכיר בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. 
החודשים  12השיוי בסיכון להתרחשות כשל במהלך  לדוגמה,

הבאים עשוי שלא להוות בסיס מתאים לקביעה אם סיכון 
האשראי עלה בגין מכשיר פיסי שמועד הפירעון שלו חל בעוד 

  חודש כאשר: 12 -יותר מ
  

רק מחויבויות תשלום משמעותיות למכשיר הפיסי יש   )א(
 החודשים הבאים; 12 -מעבר ל

 

כלכליים רלווטיים או בגורמים -רמים מקרושיויים בגו  )ב(
אחרים המתייחסים לאשראי שאים משתקפים כראוי 

 החודשים הבאים; או  12בסיכון להתרחשות כשל במהלך 
  

שיויים בגורמים המתייחסים לאשראי שיש להם רק   )ג(
השפעה על סיכון האשראי של המכשיר הפיסי (או שיש 

 חודש. 12 -להם השפעה בולטת יותר) מעבר ל
  

קביעה אם סיכון אשראי עלה באופן משמעותי ממועד 
  ההכרה לראשוה

בעת קביעה אם דרשת הכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל   5.5.15ב
חיי המכשיר, ישות תביא בחשבון מידע סביר ויתן לביסוס 
שיתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים ושעשוי להשפיע על 

סעיף  5.5.17יסי בהתאם לסעיף סיכון האשראי של מכשיר פ
מידע בעת קביעה  לשישות איה צריכה לבצע חיפוש ממצה (ג). 

אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה 
  לראשוה. 

  
אם ההוליסטי ומרובה גורמים; יתוח סיכון אשראי הוא יתוח   5.5.16ב

ם, גורם ספציפי הוא רלווטי והמשקל שלו ביחס ליתר הגורמי
בסוג המוצר, מאפייים של המכשירים הפיסיים  יםתלוי ויהי

ושל הלווה כמו גם אזור גיאוגרפי. ישות תביא בחשבון מידע 
היתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים,  סביר ויתן לביסוס

שהוא רלווטי למכשיר הפיסי המסוים שלגביו מבוצעת 



IFRS 9  

1675 

  

ות גורמים אחדים או ההערכה. אולם, ייתכן כי לא יתן יהיה לזה
סימים אחדים ברמת המכשיר הפיסי הבודד. במקרה כזה, 
הגורמים או הסימים יוערכו עבור תיקים מתאימים, קבוצות 

מכשירים של תיק של מתאימים של תיקים או חלקים מתאימות 
להכרה של  5.5.3על מת לקבוע אם הדרישה בסעיף  פיסיים

  חיי המכשיר התקיימה. הפסדי אשראי חזויים לאורך כל 
  
ממצה, עשויה להיות רשימה , שאיה של מידע הרשימה הבאה  5.5.17ב

  רלווטית בהערכת השיויים בסיכון אשראי:
  

) מחיר פימיים של indicatorsשיויים משמעותיים במדדי (  )א(
סיכון אשראי כתוצאה משיוי בסיכון אשראי ממועד 

ח האשראי ההתקשרות, כולל, אך לא מוגבל לכך, מרוו
שהיה וצר אם מכשיר פיסי מסוים אן מכשיר פיסי 
דומה עם אותם תאים ואותו צד שכגד היו וצרים מחדש 

 או מופקים מחדש במועד הדיווח.
 

שיויים אחרים בשיעורים או בתאים של מכשיר פיסי   )ב(
קיים אשר היו שוים באופן משמעותי אם המכשיר היה 

ש במועד הדיווח (כמו אמות וצר מחדש או מופק מחד
ת או ערבויות גדולים ומידת וקשות יותר, סכומי בטחו

גבוה יותר) עקב  )income coverageכיסוי הכסה (יותר, או 
שיויים בסיכון האשראי של המכשיר הפיסי ממועד 

 ההכרה לראשוה.
 

) שוק חיצויים של indicatorsשיויים משמעותיים במדדי (  )ג(
בגין מכשיר פיסי מסוים או מכשירים סיכון אשראי 

פיסיים דומים עם אותו אורך חיים חזוי. שיויים במדדי 
 שוק של סיכון אשראי כוללים, אך אים מוגבלים לבאים:

 

)i( ;מרווח האשראי 
 

)ii( כשל אשראי בגין הלווה; ה שלמחירי חוזי החלפ 
 

)iii(  כס אורך הזמן או המידה שבהם השווי ההוגן של
 מעלותו המופחתת; וכןפיסי היה מוך 

 

)iv(  ויים במחירמידע שוק אחר המתייחס ללווה, כמו שי
  מכשירי החוב או מכשירים הויים של הלווה. 

 

שיוי משמעותי בפועל או שיוי משמעותי חזוי בדירוג   )ד(
 האשראי החיצוי של המכשיר הפיסי.
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ללווה או  דירוג אשראי פימי ה, בפועל או חזויה, שלהורד  )ה(
ד התהגותי המשמש להערכת סיכון אשראי ירידה ביקו

באופן פימי. דירוגי אשראי פימיים ויקוד התהגותי 
ממופים לדירוגים הם פימי הם מהימים יותר כאשר 

 חיצויים או שהם תמכים במחקרי כשל.
 

שיויים בפועל או חזויים, בעלי השפעה שלילית על התאים   )ו(
חזויים לגרום העסקיים, הפיסיים או הכלכליים אשר 

לשיוי משמעותי ביכולת של הלווה לקיים את מחויבויות 
החוב שלו, כמו עלייה בפועל או חזויה, בשיעורי הריבית או 

 עלייה משמעותית חזויה בשיעורי האבטלה. 
 

שיוי משמעותי בפועל או חזוי, בתוצאות התפעוליות של   )ז(
ות ירידה, בפועל או חזויה, בהכסהלווה. דוגמאות כוללות 

או במרווחים, עלייה בסיכוים תפעוליים, מחסור בהון 
זילות, חוזר, ירידה באיכות כס, עלייה במיוף מאזי, 

בעיות בההלה או שיויים בהיקף העסק או במבה הארגוי 
(כמו הפסקת מגזר של העסק) שגורמים לשיוי משמעותי 

 ביכולת הלווה לקיים את מחויבויות החוב שלו.
 

עותית בסיכון האשראי של מכשירים פיסיים עלייה משמ  )ח(
 אחרים של אותו לווה.

 

בעלי השפעה שלילית, בסביבה  בפועל או חזויים שיויים  )ט(
הפיקוחית, הכלכלית או הטכולוגית של הלווה שגורמים 

מחויבויות לשיוי משמעותי ביכולת של הלווה לקיים את 
וה החוב שלו. כמו ירידה בביקוש למוצר המכירה של הלו

  שיוי כיוון בטכולוגיה. מאחר שחל
  

ת התומכות וחושיויים משמעותיים בערך של בט  )י(
חיזוק אמצעים לבמחויבות או באיכות של ערבויות או ב

אשראי של צדדים שלישיים, אשר חזויים להקטין את 
התמריץ הכלכלי של הלווה לבצע את התשלומים החוזיים 

ל ההסתברות במועדם או אשר תהיה להם השפעה אחרת ע
ת יורד וחוחשות כשל. לדוגמה, אם הערך של בטלהתר

מאחר שמחירי הבתים יורדים, ללווים בתחומי שיפוט 
אחדים יש תמריץ גדול יותר שלא לעמוד בתשלומי 

 המשכתא שלהם.
  

שסופקה על ידי בעל שיוי משמעותי באיכות של הערבות   )יא(
(או  מיות (או על ידי הורים של יחיד) אם לבעל המיות



IFRS 9  

1677 

  

להורים) יש תמריץ ויכולת פיסית למוע כשל על ידי 
 הזרמת הון או מזומים.

  

שיויים משמעותיים, כמו ירידה בתמיכה הפיסית   )יב(
מחברה אם או שותף אחר או שיוי משמעותי, בפועל או 

, אשר חזויים חיזוק אשראיאמצעי לבאיכות של חזוי, 
ת להקטין את התמריץ הכלכלי של הלווה לבצע א

התשלומים החוזיים במועדם. חיזוקי איכות אשראי או 
תמיכה כוללים הבאה בחשבון של המצב הפיסי של הערב 
ו/או עבור זכויות שהופקו באיגוחים, אם הזכויות 
החותות חזויות להיות מסוגלות לספוג את הפסדי 
האשראי החזויים (לדוגמה, על ההלוואות שבבסיס 

 האיגוח).
  

הלוואות כולל הפרה חזויה של הבתיעוד שיויים חזויים   )יג(
חוזה שעשויה להוביל לויתורים על אמות מידה פיסיות 

 מיתשלופטור זמי מאו לתיקוים לאמות מידה פיסיות, ל
), עלייה בשיעורי הריבית interest payment holidaysריבית (

)interest rate step-upsו), דרישת בטחו ת או ערבויות
 יויים אחרים למסגרת החוזית של המכשיר.וספות, או ש

  

ות בהתהלשיויים משמעותיים בביצועים החזויים או   )יד(
החזויה של הלווה, כולל שיויים במצב התשלומים של 

במספר התשלומים הלווים בקבוצה (לדוגמה, עלייה 
שהתעכבו או במידה שלהם או שיויים  יםהחוזי

אשראי אשר משמעותיים במספר החזוי של לווים בכרטיס 
חזויים להגיע או לעבור את מגבלת האשראי שלהם או 

 שחזויים לשלם את הסכום החודשי המיימלי). 
  

שיויים בגישת יהול האשראי של הישות ביחס למכשיר   )טו(
הפיסי; כלומר, בהתבסס על סימים חדשים לשיויים 

של יהול אשראי  והגבסיכון האשראי של מכשיר פיסי, ה
זוי להיות אקטיבי יותר או להיות ממוקד יותר של הישות ח

ביהול המכשיר, כולל העובדה שיבוצע מעקב או פיקוח על 
באופן ספציפי המכשיר באופן צמוד יותר, או שהישות 

 הלווה. עסקיב תערבת
  

 הפרכההיתת ל החהבפיגור, כולל ה מידע לגבי תשלומים  )טז(
  .5.5.11כמפורט בסעיף 

  
-המידע האיכותי והמידע הכמותי הלאבמקרים אחדים,   5.5.18ב

סטטיסטי היתים להשגה עשויים להיות מספיקים על מת 



IFRS 9  
  

1678 

  

לקבוע שמכשיר פיסי קיים את הקריטריון להכרה בהפרשה 
להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי 
המכשיר. כלומר, המידע איו צריך לזרום דרך מודל סטטיסטי 

אי על מת לקבוע אם חלה עלייה או תהליך דירוג אשר
משמעותית בסיכון האשראי של המכשיר הפיסי. במקרים 
אחרים, ישות צריכה להביא בחשבון מידע אחר, כולל מידע 
מהמודלים הסטטיסטיים שלה או מתהליכי דירוג אשראי. 
לחלופין, הישות יכולה לבסס את הערכתה על שי סוגי המידע, 

ים כללים בתהליך הדירוג הפימי כלומר גורמים איכותיים שא
וקבוצת דירוג פימי ספציפית במועד הדיווח, תוך הבאה בחשבון 

הכרה לראשוה, אם שי מועד השל מאפייי סיכון האשראי ב
  סוגי המידע הם רלווטיים.

  
של יותר בתשלומים  לגבי פיגור הפרכההיתת ל החה

  יום  30-מ

איה סימן מוחלט שיש  5.5.11 בסעיף הפרכההיתת ל חהה  5.5.19ב
להכיר בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר, אולם 

היא שזו הקודה האחרוה שבה יש להכיר בהפסדי  ההחה
אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר גם כאשר עשה שימוש 

  כלכליים ברמת תיק).-במידע צופה פי עתיד (כולל גורמים מקרו
  
זו. אולם, הישות יכולה לעשות זאת  החה הפריךה לישות יכול  5.5.20ב

רק אם יש לה מידע סביר ויתן לביסוס היתן להשגה המוכיח 
 30 -שגם אם התשלומים החוזיים מצאים בפיגור של יותר מ

יום, עובדה זו איה מייצגת עלייה משמעותית בסיכון האשראי 
תה של מכשיר פיסי. לדוגמה, כאשר אי העמידה בתשלום הי

מחדל אדמייסטרטיבי ולא בע מקושי פיסי של הלווה, או 
המוכיחות שאין קורלציה בין  מהעברשלישות יש גישה לראיות 

עלייה משמעותית בסיכון להתרחשות כשל לבין כסים פיסיים 
 30 -שהתשלומים החוזיים שלהם מצאים בפיגור של יותר מ

שר התשלומים אך ראיות אלה מזהות קורלציה כאמור כאיום, 
  יום. 60 - הם בפיגור של יותר מ

  
ישות לא יכולה להתאים את העיתוי של עלייה משמעותית   5.5.21ב

בסיכון האשראי ואת ההכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל 
עקב סיכון  כפגוםלעיתוי שבו כס פיסי חשב  חיי המכשיר

   אשראי או להגדרה הפימית של ישות לכשל.
  

סיים שיש להם סיכון אשראי מוך במועד מכשירים פי
  הדיווח

, 5.5.10חשב מוך לצורך סעיף סיכון האשראי של מכשיר פיסי   5.5.22ב
מכשיר הפיסי יש סיכון מוך לכשל, ללווה יש יכולת אם ל
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לקיים את מחויבויות תזרימי המזומים החוזיים שלו חזקה 
בתאים  בתקופה הקרובה ושיויים בעלי השפעה שלילית

הכלכליים והעסקיים בתקופה הארוכה יותר, עשויים לגרום, אך 
לא יגרמו בהכרח, לירידה ביכולת של הלווה לקיים את 
מחויבויות תזרימי המזומים החוזיים שלו. מכשירים פיסיים 

כאשר הם חשבים בעלי אים חשבים בעלי סיכון מוך להפסד 
מכשיר אותו וות וחטשל הברק משום הערך סיכון אשראי מוך 

בעל סיכון אשראי מוך. כחשב היה לא  וותחפיסי ללא הבט
מכשירים פיסיים גם אים חשבים בעלי סיכון אשראי מוך 
רק משום שיש להם סיכון מוך יותר לכשל מאשר מכשירים 
פיסיים אחרים של הישות או ביחס לסיכון האשראי בתחום 

  השיפוט שבו הישות פועלת.
  
על מת לקבוע אם למכשיר פיסי יש סיכון אשראי מוך, ישות   5.5.23ב

עשויה להשתמש בדירוגי סיכון האשראי הפימיים שלה או 
שהם עקביות עם ההבה הגלובלית  במתודולוגיות אחרות

להגדרה של סיכון אשראי מוך ואשר מביאות בחשבון סיכוים 
ההערכה. דירוג הפיסיים לגביהם מבוצעת ואת סוג המכשירים 

פיסי שעשוי  חיצוי של 'דרגת השקעה' הוא דוגמה למכשיר
להיחשב כבעל סיכון אשראי מוך. אולם, מכשירים פיסיים 
אים דרשים להיות מדורגים באופן חיצוי על מת שיחשבו 
כבעלי סיכון אשראי מוך. אולם, הם צריכים להיחשב כבעלי 

ל משתתף בשוק תוך הבאה סיכון אשראי מוך מקודת מבטו ש
  בחשבון של כל התאים של המכשיר הפיסי. 

  
הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אים מוכרים בגין   5.5.24ב

מכשיר פיסי רק מאחר שהמכשיר חשב כבעל סיכון אשראי 
מוך בתקופת הדיווח הקודמת והוא איו חשב כבעל סיכון 

מקרה כזה, ישות תקבע אם חל אשראי מוך במועד הדיווח. ב
שיוי משמעותי בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשוה ולכן 
אם דרש להכיר בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר 

  . 5.5.3בהתאם לסעיף 
  

  תיקוים

לגבי תזרימי המזומים  בסיבות אחדות, המשא ומתן מחדש  5.5.25ב
ם החוזיים של כס תזרימי המזומי תיקון שלאו ה החוזיים

פיסי עשויים להוביל לגריעה של כס פיסי קיים בהתאם 
של כס פיסי היא גריעה  תיקוןלתקן זה. כאשר התוצאה של ה

של הכס הפיסי הקיים והכרה לאחר מכן בכס הפיסי 
  המתוקן, הכס המתוקן חשב כס פיסי 'חדש' לצורך תקן זה.
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יטופל כמועד ההכרה לראשוה  תיקוןד של ההמוע ,בהתאם לכך  5.5.26ב
של כס פיסי זה בעת יישום דרישות ירידת הערך לכס הפיסי 
המתוקן. בדרך כלל המשמעות היא מדידת ההפרשה להפסד 

עד  חודש 12בתקופת בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים 
שהדרישות להכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי 

מתקיימות. אולם, בסיבות לא רגילות  5.5.3המכשיר בסעיף 
בעקבות תיקון שתוצאתו גריעה של הכס הפיסי  ,אחדות

ם ופגהיו עשויה להיות ראיה שהכס הפיסי המתוקן המקורי, 
עקב סיכון אשראי במועד ההכרה לראשוה, ולכן הכס הפיסי 

ם עקב סיכון אשראי שוצר. וצריך להיות מוכר ככס פיסי פג
כס זה עשוי להתרחש, לדוגמה, במצב שבו היה תיקון מהותי של 

שתוצאתו גריעה של הכס הפיסי  )distressed assetבמצוקה (
המקורי. במקרה כזה, יהיה זה אפשרי שהתוצאה של התיקון 

מועד ם עקב סיכון אשראי בופגשהוא תהיה כס פיסי חדש 
  הכרה לראשוה.ה

  
קבעו מחדש  של כס פיסים החוזיים תזרימי המזומיאם   5.5.27ב

בדרך אחרת , אך הכס הפיסי איו גרע,  תוקואו במשא ומתן 
כס פיסי זה איו חשב באופן אוטומטי כבעל סיכון אשראי 

ה משמעותית בסיכון ימוך יותר. ישות תעריך אם היתה עלי
אשראי ממועד ההכרה לראשוה על בסיס מידע סביר ויתן 

היתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. זה כולל  לביסוס
ומידע צופה פי עתיד והערכה של סיכון האשראי  מהעברמידע 

במהלך כל אורך החיים החזוי של הכס הפיסי, אשר כולל 
קריטריוים השכך מידע לגבי הסיבות שהובילו לתיקון. ראיה ל

ים אלהכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר 
ביצוע תשלומים של  היסטוריהמתקיימים עוד עשויה לכלול 

באופן  התאים החוזיים המתוקים. במועדם שלומעודכים 
לקוח יצטרך להוכיח התהגות תשלום טובה באופן  ,טיפוסי

. סיכון האשראיתיחשב ירידה בעקבי לאורך תקופת זמן לפי ש
ומים לא לדוגמה, עבר של תשלומים שלא בוצעו במועד או תשל

שלמים לא יימחק בעקבות ביצוע של תשלום אחד במועדו 
  בעקבות תיקון של התאים החוזיים.

  

  מדידת הפסדי אשראי חזויים

  הפסדי אשראי חזויים

הפסדי אשראי חזויים הם אומדן משוקלל הסתברות של הפסדי   5.5.28ב
 cashאשראי (כלומר, הערך הוכחי של כל הפסדי מזומים (

shortfalls( .סיים הוא ) לאורך כל חיי המכשיר הפיהפסד מזומ
ההפרש בין תזרימי המזומים שהישות זכאית להם בהתאם 

שהיא תקבל.  צופהלחוזה לבין תזרימי המזומים שהישות 
מאחר שהפסדי אשראי חזויים מביאים בחשבון את הסכום של 



IFRS 9  

1681 

  

התשלומים ואת עיתויים, הפסד אשראי וצר גם אם הישות 
א תקבל את התשלומים במלואם, אך במועד מאוחר שהי צופה

  יותר מהמועד החוזי.
  
לגבי כסים פיסיים, הפסד אשראי הוא הערך הוכחי של   5.5.29ב

  ההפרש בין:
  

תזרימי המזומים החוזיים שהישות זכאית להם בהתאם   )א(
 לחוזה; לבין

 

  שהיא תקבל. צופהתזרימי המזומים שהישות   )ב(
  
למתן הלוואות שטרם וצלו, הפסד אשראי הוא לגבי מחויבויות   5.5.30ב

  הערך הוכחי של ההפרש בין:
  

תזרימי המזומים החוזיים שהישות זכאית לקבל אם   )א(
) draw downהמחזיק של המחויבות למתן הלוואה מצל (

  את ההלוואה; לבין
 

שהיא תקבל אם  צופההישות שתזרימי המזומים   )ב(
 ההלוואה וצלה.

  
להפסדי אשראי חזויים בגין מחויבויות למתן  אומדן של ישות  5.5.31ב

הלוואות יהיה עקבי עם הציפיות ליצול הלוואה בגין אותה 
מחויבות למתן הלוואה, כלומר על הישות להביא בחשבון את 

חודש  12יוצל תוך שהחלק החזוי של המחויבות למתן הלוואה 
חודש  12-ממועד הדיווח בעת אמידת הפסדי אשראי חזויים ל

יוצל במהלך ש החלק החזוי של המחויבות למתן הלוואהואת 
אורך החיים החזוי של המחויבות למתן הלוואה בעת אמידת 

   הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.
  
לגבי חוזה ערבות פיסית, הישות דרשת לבצע תשלומים רק   5.5.32ב

במקרה של כשל על ידי החייב בהתאם לתאים של המכשיר 
ו יתה הערבות. בהתאם לכך, הפסדי מזומים הם שלגבי

התשלומים החזויים לפצות את המחזיק בגין הפסד אשראי 
שהיא תקבל  צופהשהתהווה לו ביכוי סכומים שהישות 

 ,מהמחזיק, מהחייב או מצד אחר כלשהו. אם הכס ערב במלואו
האמידה של הפסדי מזומים לחוזה ערבות פיסית תהיה 

  ידות של הפסדי מזומים לכס הכפוף לערבות.עקבית עם האמ
  
ם עקב סיכון אשראי במועד הדיווח, ופגשהוא לגבי כס פיסי   5.5.33ב

עקב סיכון אשראי, שרכש או  פגוםאך שהוא איו כס פיסי 
שוצר, ישות תמדוד את הפסדי האשראי החזויים כהפרש בין 
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של תזרימי הערך בספרים ברוטו של הכס לבין הערך הוכחי 
בשיעור הריבית  יםהמהוושאמדו המזומים העתידיים 

האפקטיבי המקורי של הכס הפיסי. תיאום כלשהו מוכר 
   .ברווח או הפסד כרווח או הפסד מירידת ערך

  
חייב בגין חכירה, תזרימי  שלבעת מדידת הפרשה להפסד   5.5.34ב

ים המזומים המשמשים לקביעת הפסדי האשראי החזויים חייב
להיות עקביים עם תזרימי המזומים המשמשים במדידת החייב 

  . חכירות 17בגין חכירה בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
  
הקלות מעשיות בעת מדידת הפסדי ישות יכולה להשתמש ב  5.5.35ב

. 5.5.17אשראי חזויים אם הן עקביות עם העקרוות בסעיף 
חזויים בגין  דוגמה להקלה מעשית היא חישוב הפסדי אשראי

). provision matrixלקוחות תוך שימוש במטריצת הפרשות (
הישות תשתמש ביסיון העבר לגבי הפסדי אשראי (מותאם, כפי 

) של לקוחות על 5.5.52ב-5.5.51שמתאים, בהתאם לסעיפים ב
את חודש או  12-חזויים להאשראי המת לאמוד את הפסדי 

מכשיר בגין כסים חזויים לאורך כל חיי ההאשראי ההפסדי 
פיסיים, כפי שרלווטי. מטריצת הפרשות עשויה, לדוגמה, 
לקבוע שיעורי הפרשה קבועים בהתאם למספר הימים שלקוח 

אחוז  2מצא בפיגור (לדוגמה, אחוז אחד אם לא מצא בפיגור, 
אחוז אם מצא בפיגור  3, יום 30-אם מצא בפיגור של פחות מ

אחוז אם מצא  20יום,  90-מ יום, אך פחות 30- של יותר מ
יום וכו'). בהתאם למגוון של בסיס  180 -ל 90בפיגור של בין 

הלקוחות שלה, הישות עשויה להשתמש בקיבוצים מתאימים 
אם יסיון העבר לגבי הפסדי אשראי מראה כי קיימים דפוסי 
הפסד שוים באופן משמעותי למגזרי לקוחות שוים. דוגמאות 

ים לשמש לקיבוץ כסים כוללים אזור לקריטריוים שעשוי
ת או ביטוח אשראי וגיאוגרפי, סוג מוצר, דירוג לקוח, בטחו

 מסחרי וסוג הלקוח (כמו סיטואי או קמעואי).
  

 הגדרת כשל
דורש שבעת קביעה אם סיכון אשראי של מכשיר  5.5.9סעיף   5.5.36ב

פיסי עלה באופן משמעותי, ישות תביא בחשבון את השיוי 
  יכון להתרחשות כשל ממועד ההכרה לראשוה.בס

  
בעת הגדרת כשל לצורך קביעת הסיכון להתרחשות כשל, ישות   5.5.37ב

תיישם הגדרה של כשל שהיא עקבית עם ההגדרה ששימשה 
לצורכי יהול פימי של סיכון אשראי של המכשיר הפיסי 
הרלווטי ותביא בחשבון את הסימים האיכותיים (לדוגמה 

 החהקיימת  ,. אולםידה פיסיות), כפי שמתאיםאמות מ
מאוחר יותר מאשר כאשר לא שכשל מתרחש  הפרכההיתת ל

ישות יש יום, אלא אם כן ל 90הכס הפיסי מצא בפיגור של 
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וכיח שקריטריון פיגור ארוך יותר מהמידע סביר ויתן לביסוס 
המשמשת לצרכים לכשל הוא מתאים יותר. ההגדרה של כשל 

תיושם בעקביות לכל המכשירים הפיסיים אלא אם כן  אלה
מידע המוכיח שהגדרה של כשל אחרת היא  להשגה זמין עשה

  מתאימה יותר למכשיר פיסי מסוים.
  

תקופה שלאורכה יש לאמוד את הפסדי האשראי 
  החזויים

רבית שלאורכה יש למדוד י, התקופה המ5.5.19בהתאם לסעיף   5.5.38ב
רבית שלאורכה יהפסדי אשראי חזויים היא התקופה החוזית המ

הישות חשופה לסיכון אשראי. לגבי מחויבויות למתן הלוואות 
רבית שלאורכה לישות יש יוחוזי ערבות פיסית, זו התקופה המ
  מחויבות חוזית קיימת למתן אשראי. 

  
ירים פיסיים אחדים כוללים , מכש5.5.20אולם, בהתאם לסעיף   5.5.39ב

והיכולת החוזית של  ההן הלוואה והן רכיב מחויבות שטרם וצל
הישות לדרוש פירעון ולבטל את המחויבות שטרם וצלה איו 
מגביל את החשיפה של הישות להפסדי אשראי לתקופת ההודעה 
המוקדמת החוזית. לדוגמה, מסגרות אשראי מתחדשות 

)revolvingאשראי ומסגרות משיכת יתר, יכולות  ), כמו כרטיסי
מוקדמת  להיות מבוטלות חוזית על ידי המלווה באמצעות הודעה

של יום אחד בלבד. אולם, בפרקטיקה מלווים ממשיכים לתת 
רק אשראי לתקופה ארוכה יותר ועשויים לבטל את המסגרת 

לאחר שחלה עלייה בסיכון האשראי של הלווה, מועד שעשוי 
על מת למוע חלק מהפסדי האשראי  להיות מאוחר מידי

החזויים או את כולם. למכשירים פיסיים אלה יש באופן רגיל 
את המאפייים הבאים כתוצאה ממהות המכשיר הפיסי, 
האופן שבו המכשירים הפיסיים מוהלים והמהות של מידע 

   עלייה משמעותית בסיכון אשראי:היתן להשגה לגבי 
  

ין תקופה קבועה או לוח החזרים למכשירים הפיסיים א  )א(
ובדרך כלל יש להם תקופת ביטול חוזית קצרה (לדוגמה, 

 יום אחד);
 

היכולת החוזית לבטל את החוזה איה אכפת ביהול   )ב(
יומי הרגיל של המכשיר הפיסי והחוזה מבוטל רק -היומ

כאשר הישות הופכת מודעת לעלייה בסיכון אשראי ברמת 
 המסגרת; וכן

 

 .קבוצתיפיסיים מוהלים על בסיס המכשירים ה  )ג(
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בעת קביעת התקופה שלאורכה הישות חזויה להיות חשופה   5.5.40ב
לסיכון אשראי, אך שלגביה הפסדי אשראי חזויים לא יצומצמו 
על ידי פעולות רגילות של יהול סיכוי אשראי, ישות תביא 

סיון העבר יבחשבון את הגורמים הבאים כמו מידע מהעבר ו
  לגבי:

  

התקופה שלאורכה הישות היתה חשופה לסיכון אשראי   )א(
 בגין מכשירים פיסיים דומים;

 

אורך התקופה להתרחשות כשלים קשורים בגין מכשירים   )ב(
פיסיים דומים בעקבות עלייה משמעותית בסיכון אשראי; 

 וכן 
 

לבצע מרגע  צופהפעולות יהול סיכוי אשראי שישות   )ג(
מכשיר פיסי, כמו שחלה עלייה בסיכון האשראי של 

  . מחויבויות שטרם וצלוהורדה או הסרה של 
  

  תוצאה משוקללת הסתברות

הפסדי אשראי חזויים איה לאמוד את  המטרה של אמידת  5.5.41ב
התרחיש הגרוע ביותר וגם איה לאמוד את התרחיש הטוב 
ביותר. במקום זאת, אומדן של הפסדי אשראי חזויים משקף 

סד אשראי יתרחש והאפשרות שהפסד תמיד את האפשרות שהפ
אשראי לא יתרחש גם אם התוצאה הסבירה ביותר היא שלא 

  יהיה הפסד אשראי.
  
דורש שאומדן של הפסדי אשראי חזויים  )אסעיף ( 5.5.17סעיף   5.5.42ב

סכום בלתי מוטה ומשוקלל הסתברות שקבע על ידי ישקף 
לא הערכת טווח של תוצאות אפשריות. בפרקטיקה, ייתכן ש

יהיה צורך ביתוח מורכב. במקרים אחדים, מודל פשוט יחסית 
 סימולציותיכול להיות מספיק, ללא צורך במספר גדול של 

מפורטות של תרחישים. לדוגמה, הממוצע של הפסדי אשראי של 
י סיכון יקבוצה גדולה של מכשירים פיסיים עם מאפי

משותפים עשוי להיות אומדן סביר של הסכום משוקלל 
זיהוי תרחישים צפוי שיהיה צורך בהסתברות. במצבים אחרים, 

קובעים את הסכום והעיתוי של תזרימי מזומים של אשר 
תוצאות מסוימות ואת ההסתברות האמדת לתוצאות אלה. 
במצבים אלה, הפסדי האשראי החזויים ישקפו לפחות שתי 

  .5.5.18תוצאות בהתאם לסעיף 
  
יים לאורך כל חיי המכשיר, ישות תאמוד לגבי הפסדי אשראי חזו  5.5.43ב

במהלך אורך החיים  במכשיר פיסיאת הסיכון להתרחשות כשל 
חודש הם החלק  12החזוי שלו. הפסדי אשראי חזויים בתקופת 
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מהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר והם מייצגים את 
הפסדי המזומים לאורך כל חיי המכשיר שיבעו מכשל בתקופת 

ודש לאחר מועד הדיווח (או תקופה קצרה יותר אם אורך ח 12
חודש),  12 -מהחיים החזוי של מכשיר פיסי הוא קצר יותר 

כשהם משוקללים על ידי ההסתברות להתרחשות כשל. לכן, 
חודש הם לא הפסדי אשראי  12הפסדי אשראי חזויים בתקופת 

 חזויים לאורך כל חיי המכשיר שיתהוו לישות בגין מכשירים
החודשים הבאים  12-פיסיים שהיא חוזה שיהיה בהם כשל ב
  החודשים הבאים. 12וגם לא הפסדי המזומים שחזויים במהלך 

  
  ערך הזמן של כסף

הפסדי אשראי חזויים יהווו למועד הדיווח, ולא למועד הכשל   5.5.44ב
הצפוי או למועד אחר כלשהו, תוך שימוש בשיעור הריבית 

ד ההכרה לראשוה או קירוב שלו. אם האפקטיבי שקבע במוע
מכשיר פיסי ושא ריבית משתה, הפסדי אשראי חזויים יהווו 
תוך שימוש בשיעור הריבית האפקטיבי השוטף שקבע בהתאם 

  .5.4.5לסעיף ב
  
עקב סיכון אשראי, שרכשו או  פגומיםלגבי כסים פיסיים   5.5.45ב

שימוש בשיעור ריבית שוצרו, הפסדי אשראי חזויים יהווו תוך 
סיכון אשראי שקבע במועד ההכרה לאפקטיבי מותאם 

  לראשוה.
  
הפסדי אשראי חזויים בגין חייבים בגין חכירה יהווו תוך שימוש   5.5.46ב

באותו שיעור היוון ששימש למדידה של חייבים בגין חכירה 
  .17בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

  
ין מחויבות למתן הלוואה יהווו תוך הפסדי אשראי חזויים בג  5.5.47ב

שימוש בשיעור ריבית אפקטיבי או קירוב שלו, אשר ייושם בעת 
ממחויבות למתן הלוואה. זאת ההכרה בכס הפיסי הובע 

מאחר שלצורך המטרה של יישום דרישות ירידת הערך, כס 
של מחויבות למתן הלוואה יטופל  היצולפיסי שמוכר בעקבות 

חויבות זו ולא כמכשיר פיסי חדש. לפיכך, הפסדי כהמשך של מ
האשראי החזויים בגין כס פיסי ימדדו תוך הבאה בחשבון של 
סיכון אשראי ראשוי של המחויבות למתן הלוואה מהמועד שבו 

  הישות הפכה צד למחויבות שאיה יתת לביטול.
  
ין הפסדי אשראי חזויים בגין חוזי ערבות פיסית או בג  5.5.48ב

מחויבויות למתן הלוואות שלגביהן לא יתן לקבוע שיעור ריבית 
אפקטיבי יהווו על ידי יישום שיעור היוון אשר משקף את 
הערכת השוק השוטפת לערך הזמן של הכסף ולסיכוים 
הספציפיים לתזרימי המזומים, אך רק אם ובמידה שבה, 
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ולא על הסיכוים מובאים בחשבון על ידי תיאום שיעור ההיוון 
  ידי תיאום הפסדי המזומים המהווים.

  
  מידע סביר ויתן לביסוס

לצורך תקן זה, מידע סביר ויתן לביסוס הוא מידע שיתן   5.5.49ב
להשגה באופן סביר במועד הדיווח ללא עלות או מאמץ מופרזים, 
כולל מידע לגבי אירועי עבר, תאים שוטפים ותחזיות של תאים 

חשב  מידע היתן להשגה לצורכי דיווח כספיכלכליים עתידיים. 
תן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים.ימידע ה  

  
ישות איה דרשת לכלול תחזיות של תאים עתידיים במהלך כל   5.5.50ב

אורך החיים של מכשיר פיסי. רמת שיקול הדעת הדרשת על 
מת לאמוד את הפסדי האשראי החזויים תלויה בזמיות של 

מפורט. ככל שאופק התחזית גדל, הזמיות של מידע מידע 
מפורט פוחתת ורמת שיקול הדעת הדרשת על מת לאמוד את 
הפסדי האשראי החזויים עולה. האומדן של הפסדי אשראי 

 -חזויים איו דורש אומדן מפורט לתקופות שהן רחוק בעתיד 
עבור תקופות כאלה, ישות יכולה לבצע אקסטרפולציה של 

  ממידע מפורט היתן להשגה. התחזיות 
  
ישות איה צריכה לבצע חיפוש ממצה של מידע, אך עליה להביא   5.5.51ב

בחשבון את כל המידע הסביר והיתן לביסוס אשר יתן להשגה 
ללא עלות או מאמץ מופרזים ושהוא רלווטי לאומדן של הפסדי 
אשראי חזויים, כולל ההשפעה של פירעוות מוקדמים חזויים. 

דע שעשה בו שימוש יכלול גורמים שהם ספציפיים ללווה, המי
תאים כלכליים כלליים והערכה הן של המגמה השוטפת של 
התאים והן של המגמה החזויה של התאים במועד הדיווח. 
ישות יכולה להשתמש במקורות מגווים של תוים, אשר 

הן פימיים (ספציפיים לישות) והן חיצויים. עשויים להיות 
מקורות תוים אפשריים כוללים יסיון פימי של הפסדי אשראי 
בעבר, דירוגים פימיים, יסיון הפסדי אשראי של ישויות אחרות 

 ןודירוגים, דוחות וסטטיסטיקות חיצויים. ישויות שאין לה
מספיקים, של מידע מקורות שאים  ןמקורות, או שיש לה

  קבוצת עמיתים של ספציפי לישות יכולות להשתמש ביסיון 
)peer group (סי בראו לקבוצות של -למכשיר פי) השוואה

  מכשירים פיסיים).
  
מידע מהעבר הוא עוגן חשוב או בסיס למדידת הפסדי אשראי   5.5.52ב

חזויים. אולם, ישות תתאים תוים מהעבר, כמו יסיון הפסדי 
 אשראי, על בסיס תוים יתים לצפייה שוטפים על מת לשקף

את ההשפעות של התאים השוטפים ואת התחזיות שלה 
לתאים עתידיים, אשר לא השפיעו על התקופה שעליה מבוססים 
תוי העבר, ולהסיר את ההשפעות של התאים בתקופה בעבר 
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שאים רלווטיים לתזרימי המזומים החוזיים העתידיים. 
 במקרים אחדים, המידע הטוב ביותר שהוא סביר ויתן לביסוס

עשוי להיות מידע מהעבר שלא הותאם, תלוי במהות המידע 
מהעבר ומתי הוא חושב, ביחס לסיבות במועד הדיווח 

. שלגביו מבוצעת הערכהוהמאפייים של המכשיר הפיסי 
ישקפו, ויהיו אומדים של שיויים בהפסדי אשראי חזויים 

עקביים עם, שיויים בתוים יתים לצפייה מתייחסים 
לתקופה (כמו שיויים בשיעורי אבטלה, מחירי כסים,  מתקופה

מחירי סחורות יסוד, מצב תשלומים או גורמים אחרים 
המצביעים על הפסדי אשראי בגין מכשיר פיסי או קבוצה של 
מכשירים פיסיים ובגודל של שיויים אלה). ישות תסקור באופן 

סדי לאמידת הפ המשמשותסדיר את המתודולוגיה ואת ההחות 
בין אומדים  אשראי חזויים על מת להקטין הפרשים כלשהם

   לבין יסיון הפסדי אשראי בפועל.
   

לצורך אמידת  בעת שימוש ביסיון עבר לגבי הפסדי אשראי  5.5.53ב
, חשוב שמידע לגבי שיעורי הפסדי אשראי הפסדי אשראי חזויים

ות בעבר ייושם לקבוצות המוגדרות באופן שהוא עקבי עם הקבוצ
כתוצאה מכך, שלגביהם שיעורי הפסדי אשראי בעבר צפו. 

השיטה המשמשת צריכה לאפשר לכל קבוצה של כסים 
ל הפסדי שפיסיים להיות קשורה למידע לגבי יסיון עבר 

אשראי בקבוצות של כסים פיסיים עם מאפייי סיכון דומים 
ועם תוים יתים לצפייה רלווטיים אשר משקפים את 

אים השוטפים.הת  
  
הפסדי אשראי חזויים משקפים את הציפיות של הישות עצמה   5.5.54ב

להפסדי אשראי. אולם, בעת הבאה בחשבון של כל המידע הסביר 
והיתן לביסוס היתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים, 

אמידת הפסדי אשראי חזויים, ישות תביא בחשבון גם  לצורך
סיכון אשראי של המכשיר הפיסי  מידע שוק יתן לצפייה לגבי

  המסוים או מכשירים פיסיים דומים.
  

  וותחבט

לצורך מדידת הפסדי אשראי חזויים, האומדן של הפסדי   5.5.55ב
את תזרימי המזומים החזויים  מזומים חזויים ישקף

חיזוק אשראי שהם חלק אמצעים אחרים לו וותחמבט
על ידי הישות.  זיים ושאים מוכרים בפרדומהתאים הח

האומדן של הפסדי מזומים חזויים של מכשיר פיסי מובטח על 
משקף את הסכום והעיתוי של תזרימי מזומים  וותידי בטח

 וותביכוי העלויות של השגת הבטח וותהבטח שחזויים מעיקול
, ללא קשר אם העיקול הוא צפוי (כלומר, האומדן של ןומכירת

ביא בחשבון את ההסתברות לעיקול תזרימי מזומים חזויים מ
ואת תזרימי המזומים שיבעו מכך). כתוצאה מכך, תזרימי 
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לאחר מועד  וותשחזויים מהמימוש של הבטחמזומים כלשהם 
 םכלשה וותהפירעון החוזי של החוזה יכללו ביתוח. בטח

ככס שהוא פרד  יםמוכר םכתוצאה מעיקול אי ושהושג
אלא אם כן  וותעל ידי הבטחמהמכשיר הפיסי המובטח 

את הקריטריוים להכרה הרלווטיים לכס  יםמקיימ וותהבטח
  בתקן זה או בתקים אחרים.

  

פרק - תתסיווג מחדש של כסים פיסיים (
5.6(  

, 4.4.1אם ישות מסווגת מחדש כסים פיסיים בהתאם לסעיף   5.6.1ב
חל דורש שהסיווג מחדש ייושם מכאן ולהבא ה 5.6.1סעיף 

ממועד הסיווג מחדש. הן קבוצת המדידה לפי עלות מופחתת והן 
קבוצת המדידה לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר דורשות 

הכרה לראשוה. שתי מועד הששיעור הריבית האפקטיבי ייקבע ב
קבוצות מדידה אלה דורשות גם שדרישות ירידת הערך ייושמו 

ת מחדש כס באותו אופן. כתוצאה מכך, כאשר ישות מסווג
פיסי בין קבוצת המדידה לפי עלות מופחתת לבין קבוצת 

  המדידה לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר:
  

ההכרה בהכסות ריבית לא תשתה ולכן הישות ממשיכה   )א(
 להשתמש באותו שיעור ריבית אפקטיבי.

 

המדידה של הפסדי אשראי חזויים לא תשתה מאחר   )ב(
שום של אותה גישה ששתי קבוצות המדידה דורשות יי

מקבוצת לירידת ערך. אולם, אם כס פיסי מסווג מחדש 
המדידה לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר לקבוצת 
המדידה לפי עלות מופחתת, הפרשה להפסד תוכר כתיאום 
לערך בספרים ברוטו של הכס הפיסי החל ממועד הסיווג 

לפי  מחדש. אם כס פיסי מסווג מחדש מקבוצת המדידה
עלות מופחתת לקבוצת המדידה לפי שווי הוגן דרך רווח 

, ההפרשה להפסד תיגרע (ולכן לא תוכר עוד כולל אחר
כתיאום לערך בספרים ברוטו) אך במקום זאת תוכר 
כסכום מירידת ערך צבר (בסכום זהה) ברווח כולל אחר 

 וייתן לו גילוי ממועד הסיווג מחדש.
  

שת להכיר בפרד בהכסות ריבית אולם, ישות איה דר  5.6.2ב
וברווחים או הפסדים מירידת ערך בגין כס פיסי שמדד בשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד. כתוצאה מכך, כאשר ישות מסווגת 
מחדש כס פיסי מקבוצת המדידה לפי שווי הוגן דרך רווח או 
הפסד, שיעור הריבית האפקטיבי קבע על בסיס השווי ההוגן של 

לכס  5.5במועד הסיווג מחדש. בוסף, לצורך יישום פרק הכס 
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פיסי ממועד הסיווג מחדש, מועד הסיווג מחדש מטופל כמועד 
  ההכרה לראשוה. 

 

  )5.7פרק - תת( רווחים והפסדים
להציג  לשיוימתיר לישות לבצע בחירה שאיה יתת  5.7.5סעיף   5.7.1ב

 במכשיר הוי הקעברווח כולל אחר שיויים בשווי ההוגן של הש
למסחר. בחירה זו עשית על בסיס של כל מכשיר  תמוחזק יהשא

). סכומים שמוצגים ברווח כולל בפרד בפרד (כלומר כל מיה
ה כולברו לאחר מכן לרווח או הפסד. אולם, הישות יועאחר לא י

ההון. דיבידדים  בתוךבר טצמלהעביר את הרווח או ההפסד ה
 5.7.6סעיף רווח או הפסד בהתאם לב יםוכרממהשקעות כאלה 

של חלק מהעלות של  השבהבבירור  ייצגאלא אם הדיבידד מ
  .השקעהה

  
דורש שכס  4.1א.2, סעיף 4.1.5פרט למקרים בהם חל סעיף   5.7א.1ב

פיסי ימדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם התאים 
החוזיים של הכס הפיסי יוצרים תזרימי מזומים שהם רק 

שלומי קרן וריבית על יתרת הקרן שטרם פרעה והכס מוחזק ת
מודל עסקי שמטרתו היא הן לגבות תזרימי מזומים מסגרת ב

חוזיים והן למכור כסים פיסיים. בקבוצת מדידה זו, מוכר 
מידע ברווח או הפסד כאילו הכס הפיסי מדד בעלות 

ספי מופחתת, בעוד שהכס הפיסי מדד בדוח על המצב הכ
בשווי הוגן. רווחים או הפסדים, מלבד אלה שמוכרים ברווח או 

, מוכרים ברווח כולל 5.7.11-5.7.10הפסד בהתאם לסעיפים 
גרעים, רווחים או הפסדים  אחר. כאשר כסים פיסיים אלה

מצטברים שהוכרו קודם לכן ברווח כולל אחר מסווגים מחדש 
סד שהיה מוכר לרווח או הפסד. זה משקף את הרווח או ההפ

ברווח או הפסד בעת גריעה אם הכס הפיסי היה מדד בעלות 
  מופחתת.

 
לכסים פיסיים  21ישות מיישמת את תקן חשבואות בילאומי   5.7.2ב

ולהתחייבויות פיסיות שהם פריטים כספיים בהתאם לתקן 
וקובים במטבע חוץ. תקן חשבואות  21חשבואות בילאומי 

כלשהם משערי חליפין או הפסדים  םדורש שרווחי 21בילאומי 
בגין כסים כספיים ובגין התחייבויות כספיות  של מטבע חוץ

יוכרו ברווח או הפסד. חריג לכך הוא פריט כספי המיועד 
), גידור 6.5.11כמכשיר מגדר בגידור תזרים מזומים (ראה סעיף 

ל מכשיר ) או גידור שווי הוגן ש6.5.13של השקעה טו (ראה סעיף 
הוי שלגביו הישות בחרה להציג את השיויים בשווי הוגן ברווח 

  ).6.5.8(ראה סעיף  5.7.5כולל אחר בהתאם לסעיף 
  
לצורך הכרה ברווחים או הפסדים משערי חליפין של מטבע חוץ   5.7א.2ב

, כס פיסי המדד בשווי 21בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
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מטופל ככס  4.1א.2אם לסעיף הוגן דרך רווח כולל אחר בהת
כספי. בהתאם לכך, כס פיסי כזה מטופל ככס המדד בעלות 
מופחתת במטבע החוץ. הפרשי שער בגין העלות המופחתת 
מוכרים ברווח או הפסד ושיויים אחרים בעלות המופחתת 

  .5.7.10מוכרים בהתאם לסעיף 
 
להציג  לשיויתת מתיר לישות לבצע בחירה שאיה י 5.7.5סעיף   5.7.3ב

ות בשווי ההוגן של השקעעוקבים ברווח כולל אחר שיויים 
פריט כספי.  האיכזו  ה. השקעיםהוי יםבמכשיר מסוימות

בהתאם לכך, הרווח או ההפסד המוצגים ברווח כולל אחר 
 קשור. הפרשי שערכוללים כל רכיב  5.7.5בהתאם לסעיף 

 
התחייבות לבין גזר -ספי לאגידור בין כס כ ים יחסמיאם קיי  5.7.4ב

של מכשירים  הפרשי שערגזרת, שיויים ברכיב -כספית לא
 ים ברווח או הפסד.צגפיסיים אלה מו

  
  שווי הוגן דרך רווח או הפסדליועדו שהתחייבויות 

שווי הוגן דרך רווח או לכאשר ישות מייעדת התחייבות פיסית   5.7.5ב
רווח כולל אחר של לקבוע אם הצגה ב הישות חייבתהפסד, 

של שיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות תיצור או ההשפעות 
תגדיל חוסר הקבלה חשבואית ברווח או הפסד. חוסר הקבלה 

ההשפעות של  תחשבואית יווצר או יגדל אם התוצאה של הצג
שיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות ברווח כולל אחר תהיה 

ח או הפסד מאשר המצב בו חוסר הקבלה גדול יותר ברוו
  סכומים אלה יוצגו ברווח או הפסד.

  
פה ולהעריך אם היא צ חייבתעל מת לבצע קביעה זו, ישות   5.7.6ב

שההשפעות של השיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות 
יקוזזו ברווח או הפסד על ידי השיוי בשווי ההוגן של מכשיר 

או הפסד. ציפייה כזו בשווי הוגן דרך רווח פיסי אחר המדד 
מבוססת על קשר כלכלי בין המאפייים של  חייבת להיות

  ההתחייבות לבין המאפייים של המכשיר הפיסי האחר.
  
הכרה לראשוה ואין לבחון אותה מועד הקביעה זו מבוצעת ב  5.7.7ב

מחדש. מטעמים מעשיים, הישות איה צריכה להתקשר בכל 
ים לחוסר הקבלה חשבואית שגורמהכסים ובכל ההתחייבויות 

בדיוק באותו זמן. מותר שיהיה עיכוב סביר בתאי שעסקאות 
ליישם באופן עקבי  חייבתותרות כלשהן חזויות להתרחש. ישות 

את המתודולוגיה שלה לקביעה אם הצגה של השפעות השיויים 
בסיכון האשראי של ההתחייבות ברווח כולל אחר תיצור או 

בואית ברווח או הפסד. אולם, ישות תגדיל חוסר הקבלה חש
יכולה להשתמש במתודולוגיות שוות כאשר קיימים יחסים 

שווי לכלכליים שוים בין המאפייים של ההתחייבויות שיועדו 
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ם יהוגן דרך רווח או הפסד לבין המאפייים של מכשירים פיסי
דורש מישות לספק גילויים  7אחרים. תקן דיווח כספי בילאומי 

ותיים בביאורים לדוחות הכספיים לגבי המתודולוגיה שלה איכ
  לביצוע קביעה זו.

   
אם חוסר הקבלה כזה יווצר או יגדל, הישות דרשת להציג את   5.7.8ב

כל השיויים בשווי ההוגן (כולל ההשפעות של שיויים בסיכון 
האשראי של ההתחייבות) ברווח או הפסד. אם חוסר הקבלה 

ל, הישות דרשת להציג את ההשפעות של כזה לא יווצר או יגד
  השיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות ברווח כולל אחר.

  
סכומים שהוצגו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או   5.7.9ב

הפסד. אולם, הישות יכולה להעביר את הרווח או ההפסד 
  המצטבר בתוך ההון.

   
וצר חוסר הקבלה חשבואית הדוגמה הבאה מתארת מצב שבו   5.7.10ב

ברווח או הפסד אם ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי של 
ההתחייבות היו מוצגים ברווח כולל אחר. בק למשכתאות 
מספק הלוואות ללקוחות ומממן את הלוואות אלה על ידי 
מכירת אגרות חוב עם מאפייים מקבילים (לדוגמה, סכום 

תקופה ומטבע) בשוק. התאים  העומד לפירעון, פרופיל החזרים,
החוזיים של ההלוואה מתירים ללקוח המשכתא לפרוע מוקדם 
את הלוואתו (כלומר, למלא את מחויבותו לבק) על ידי קיית 

בשווי הוגן בשוק והעברתה לבק החוב המקבילה  איגרת
למשכתאות. כתוצאה מהזכות החוזית לפירעון מוקדם, אם 

וב יורדת (ולכן השווי ההוגן של הח איגרתאיכות האשראי של 
ההתחייבות של הבק למשכתאות פוחת), השווי ההוגן של כס 
ההלוואה של הבק למשכתאות פוחת גם הוא. השיוי בשווי 
ההוגן של הכס משקף את הזכות החוזית של לקוח המשכתא 

החוב  איגרתלפרוע מוקדם את הלוואת המשכתא על ידי קיית 
 איגרתגן (אשר, בדוגמה זו, פחת) והעברת שבבסיס בשווי הו

, ההשפעות של שיויים כתוצאה מכךהחוב לבק למשכתאות. 
החוב) יקוזזו ברווח או  איגרתבסיכון האשראי של ההתחייבות (

הפסד על ידי השיוי המקביל בשווי ההוגן של הכס הפיסי 
(ההלוואה). אם ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי של 

בות היו מוצגות ברווח כולל אחר, היה חוסר הקבלה ההתחיי
, הבק למשכתאות כתוצאה מכךחשבואית ברווח או הפסד. 

דרש להציג את כל השיויים בשווי ההוגן של ההתחייבות (כולל 
ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות) ברווח 

  או הפסד. 
  
חוזי בין ההשפעות של  , קיים קשר5.7.10בדוגמה בסעיף ב  5.7.11ב

השיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות לבין השיויים בשווי 
ההוגן של הכס הפיסי (כלומר, כתוצאה מהזכות החוזית של 
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לקוח המשכתא לפרוע מוקדם את ההלוואה על ידי רכישת 
החוב בשווי הוגן והעברתה לבק למשכתאות). אולם,  איגרת

יה להתרחש גם בהיעדר הקשר חוסר הקבלה חשבואית עשו
  החוזי.

  
, חוסר הקבלה 5.7.8-ו 5.7.7לצורך יישום הדרישות בסעיפים   5.7.12ב

חשבואית איו גרם רק משיטת המדידה שישות משתמשת בה 
לקבוע את ההשפעות של שיויים בסיכון אשראי של התחייבות. 

רק כאשר  חוסר הקבלה חשבואית ברווח או הפסד יבע
ל שיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות (כמוגדר ההשפעות ש

) חזויות להיות מקוזזות על ידי 7בתקן דיווח כספי בילאומי 
שיויים בשווי ההוגן של מכשיר פיסי אחר. חוסר הקבלה 
הובע רק משיטת המדידה (כלומר, בגלל שישות איה מבודדת 
שיויים בסיכון האשראי של התחייבות משיויים אחרים 

-ו 5.7.7שווייה ההוגן) איו משפיע על הקביעה הדרשת בסעיף ב
לבודד שיויים בסיכון האשראי שלא . לדוגמה, ישות יכולה 5.7.8

של התחייבות משיויים בסיכון זילות. אם הישות מציגה את 
ההשפעה המשולבת של שי הגורמים ברווח כולל אחר, חוסר 

ן זילות עשויים הקבלה עשוי להתרחש מאחר ששיויים בסיכו
ים של הישות וכל הפיסי יםלהיכלל במדידת שווי הוגן של הכס

מוצג ברווח או הפסד. אולם, של כסים אלה השיוי בשווי ההוגן 
חוסר הקבלה כזה גרם על ידי חוסר דיוק במדידה, ולא יחסי 

ולכן איו משפיע על הקביעה  5.7.6הקיזוז המתוארים בסעיף ב
  .5.7.8-ו 5.7.7הדרשת בסעיפים 

  
   )5.7.8-ו 5.7.7(סעיפים  המשמעות של 'סיכון אשראי'

מגדיר סיכון אשראי כ'הסיכון שצד  7תקן דיווח כספי בילאומי   5.7.13ב
אחד למכשיר פיסי יגרום להפסד פיסי אצל הצד האחר על ידי 

מתייחסת  סעיף (א) 5.7.7 אי עמידה במחויבות'. הדרישה בסעיף
לא יעמוד בביצוע של אותה התחייבות  שהמפיקלסיכון 

מסוימת. היא איה מתייחסת בהכרח לאיכות האשראי של 
מובטחת אם ישות מפיקה התחייבות ה המפיק. לדוגמה,

זהות הן ש ,בטחוותוהתחייבות שאיה מובטחת ב בטחוותב
מלבד הבדל זה, סיכון האשראי של שתי התחייבויות אלה יהיה 

ו על ידי אותה ישות. סיכון האשראי על שוה, למרות שהן הופק
מסיכון יהיה מוך יותר בטחוות ההתחייבות המובטחת ב

סיכון  בטחוות.האשראי על ההתחייבות שאיה מובטחת ב
עשוי להיות קרוב  בטחוותהאשראי על ההתחייבות המובטחת ב

  לאפס.
  
וה , סיכון אשראי שסעיף (א) 5.7.7 הדרישה בסעיף לצורך יישום  5.7.14ב

איו  כססיכון ביצוע ספציפי ל. כסמסיכון ביצוע ספציפי ל
, אלא מסוימת מתייחס לסיכון שישות לא תעמוד במחויבות
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מתייחס לסיכון שכס אחד או קבוצת כסים יציגו ביצועים 
  (או לא יציגו ביצועים בכלל). מוכים

  
  :כסהדוגמאות הבאות הן דוגמאות לסיכון ביצוע ספציפי ל  5.7.15ב
  

מד והתחייבות עם מאפיין הצמדה ליחידה לפיו הסכום הע  )א(
לפירעון למשקיעים קבע חוזית על בסיס הביצועים של 

ההשפעה של מאפיין ההצמדה ליחידה על  כסים מוגדרים.
השווי ההוגן של ההתחייבות היא סיכון ביצוע ספציפי לכס 

  ולא סיכון אשראי. 
 

בעלת המאפייים  מובית התחייבות שהופקה על ידי ישות  )ב(
מבודדת מבחיה משפטית כך שהכסים  הבאים. הישות

) לטובת המשקיעים ring-fencedמבודדים ( המוביתבישות 
איה  שלה בלבד, גם במקרה של פשיטת רגל. הישות

יתים אים  מתקשרת בעסקאות אחרות והכסים בישות
. הסכומים עומדים לפירעון למשקיעים בישות שכוןלמ

רק אם הכסים המבודדים מפיקים תזרימי  המובית
מזומים. לכן, שיויים בשווי ההוגן של ההתחייבות 
משקפים בעיקר שיויים בשווי ההוגן של הכסים. ההשפעה 
של ביצועי הכסים על השווי ההוגן של ההתחייבות היא 

 סיכון ביצוע ספציפי לכס, לא סיכון אשראי.
 

  האשראי קביעת ההשפעות של שיויים בסיכון

, ישות תקבע את סעיף (א) 5.7.7 לצורך יישום הדרישה בסעיף  5.7.16ב
היתן הסכום של שיוי בשווי ההוגן של התחייבות פיסית 

  לייחוס לשיויים בסיכון האשראי של התחייבות זו:
  

שיוי בשווייה ההוגן שאיו יתן לייחוס לשיויים הכסכום   )א(
 - ו 5.7.17סעיפים ב סיכון שוק (ראה יוצריםבתאי שוק ש

  ); או5.7.18ב
 

ה חלופית שהישות מאמיה שהיא יטעל ידי שימוש בש  )ב(
יוי בשווי ההוגן השמייצגת בצורה אמה יותר את סכום 

של ההתחייבות היתן לייחוס לשיויים בסיכון האשראי 
 שלה.

  
כוללים שיויים  שוקרים סיכון צוישיויים בתאי השוק ש  5.7.17ב

מחיר של מכשיר פיסי של ישות אחרת, בעוגן,  בשיעור ריבית
מדד בשער חליפין של מטבע זר או ב, מחיר סחורת יסודב

  מחירים או שיעורים.
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אם השיויים הרלווטיים המשמעותיים היחידים בתאי השוק   5.7.18ב
התחייבות הם שיויים בשיעור ריבית (עוגן) צפה, יתן עבור 

  כדלקמן: סעיף (א) 5.7.16ב לאמוד את הסכום בסעיף
  

, הישות מחשבת את שיעור התשואה הפימי של ראשית  )א(
ההתחייבות בתחילת התקופה תוך שימוש בשווי ההוגן של 
ההתחייבות ותזרימי המזומים החוזיים של ההתחייבות 
בתחילת התקופה. היא מפחיתה משיעור תשואה זה את 

עוגן) הצפה בתחילת התקופה, על מת השיעור הריבית (
  .הספציפי למכשיר להגיע לרכיב של שיעור התשואה הפימי

 

לאחר מכן, הישות מחשבת את הערך הוכחי של תזרימי   )ב(
תזרימי  באמצעותהקשורים להתחייבות המזומים 

המזומים החוזיים של ההתחייבות בסוף התקופה ושיעור 
עוגן) הצפה ה) שיעור הריבית (iלסכום של ( שווההיוון ה

) רכיב שיעור התשואה הפימי iiן (בסוף התקופה וכ
 (א). - שקבע בהספציפי למכשיר כפי 

 

ההפרש בין השווי ההוגן של ההתחייבות בסוף התקופה   )ג(
(ב) הוא השיוי בשווי ההוגן שאיו -הסכום שקבע בלבין 

זה עוגן) הצפה. היתן לייחוס לשיויים בשיעור הריבית (
 סעיף 5.7.7 הסכום שיוצג ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף

 .(א)
  
ובעים ה ,בשווי ההוגןמיחה ששיויים  5.7.18הדוגמה בסעיף ב  5.7.19ב

מגורמים שאים שיויים בסיכון האשראי של המכשיר או 
אים משמעותיים.  ,עוגן) הצפיםהשיויים בשיעורי הריבית (

שיטה זו לא תהיה הולמת אם שיויים בשווי ההוגן הובעים 
משמעותיים. במקרים אלה, ישות דרשת  מגורמים אחרים הם

להשתמש בשיטה חלופית שמודדת בצורה אמה יותר את 
ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות (ראה 

). לדוגמה, אם המכשיר בדוגמה כולל גזר )בסעיף ( 5.7.16ב סעיף
של הגזר המשובץ השיוי בשווי הוגן יש לטרל את משובץ, 

 5.7.7 ם שיוצג ברווח כולל אחר בהתאם לסעיףבקביעת הסכו
  .סעיף (א)

  
ישות לקביעת שווי הוגן, שיטת המדידה של  מדידותכל בדומה ל  5.7.20ב

החלק של השיוי בשווי ההוגן של ההתחייבות שיתן לייחוס 
לבצע שימוש מירבי  חייבת, לשיויים בסיכון האשראי שלה

וש מיימאלי בתוים ם רלווטיים שיתים לצפייה ושימבתוי
  .שאים יתים לצפייה
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  )6חשבואות גידור (פרק 

  )6.2פרק - תתמכשירים מגדרים (

  מכשירים כשירים

גזרים המשובצים פרדים לא יתן לייעד כמכשירים מגדרים   6.2.1ב
  בחוזים מעורבים, אך אים מטופלים בפרד.

  
כסים פיסיים  מכשירים הויים של הישות עצמה אים מהווים  6.2.2ב

או התחייבויות פיסיות של הישות ולכן לא יתן לייעד אותם 
  כמכשירים מגדרים.

  
עבור גידורים של סיכון מטבע חוץ, רכיב הסיכון של מטבע חוץ   6.2.3ב

גזר קבע בהתאם לתקן חשבואות - של מכשיר פיסי לא
  .21בילאומי 

  
  אופציות שכתבו

את הסיבות שבהן יתן לייעד כמכשיר מגדר תקן זה איו מגביל   6.2.4ב
גזר שמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, למעט חלק 

אופציה שכתבה איה כשירה כמכשיר מאופציות שכתבו. 
מגדר, אלא אם היא מיועדת כקיזוז לאופציה שרכשה, כולל 
אופציה שמשובצת במכשיר פיסי אחר (לדוגמה, אופציית רכש 

רעון לפי לפי היתתלגידור התחייבות  שכתבה המשמשת
  ). דרישת המפיק

  
  ייעוד מכשירים מגדרים

עבור גידורים מלבד גידורים של סיכון מטבע חוץ, כאשר ישות   6.2.5ב
גזרת, -גזר או התחייבות פיסית לא-מייעדת כס פיסי לא

שמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, כמכשיר מגדר, היא 
גזר בשלמותו או חלק יחסי - רק מכשיר פיסי לא דלייעיכולה 
  ממו. 

  
יתן לייעד מכשיר יחיד כמכשיר מגדר של יותר מסוג אחד של   6.2.6ב

סיכון, בתאי שיש ייעוד ספציפי של המכשיר המגדר ושל 
פוזיציות הסיכון השוות כפריטים מגודרים. פריטים מגודרים 

  אלה יכולים להיות ביחסי גידור שוים.
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  )6.3פרק - תתפריטים מגודרים (

  פריטים כשירים

התקשרות איתה לרכוש עסק בצירוף עסקים איה יכולה להיות   6.3.1ב
פריט מגודר, פרט לסיכון מטבע חוץ, משום שלא יתן לזהות 
ולמדוד באופן ספציפי את הסיכוים האחרים המגודרים. 

  סיכוים אחרים אלה הם סיכוים עסקיים כלליים.
  

השקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזי איה יכולה להיות   6.3.2ב
פריט מגודר בגידור שווי הוגן. זאת משום שלפי שיטת השווי 
המאזי מכירים בחלקו של המשקיע ברווח או הפסד של החברה 
הכלולה ברווח או הפסד, ולא בשיויים בשווייה ההוגן של 

איה ההשקעה. מסיבה דומה, השקעה בחברה בת מאוחדת 
יכולה להיות פריט מגודר בגידור שווי הוגן. זאת משום 
שבמסגרת האיחוד מכירים ברווח או הפסד של החברה הבת, 
ולא בשיויים בשווייה ההוגן של ההשקעה ברווח או הפסד. 
גידור של השקעה טו בפעילות חוץ שוה, משום שהוא מהווה 

של שיוי גידור של חשיפה למטבע חוץ, ולא גידור שווי הוגן 
  בשווייה של ההשקעה.

  
מתיר לישות לייעד כפריטים מגודרים חשיפות  6.3.4סעיף   6.3.3ב

מצרפיות שהן שילוב של חשיפה וגזר. כאשר מייעדים פריט 
מגודר כזה, ישות מעריכה אם החשיפה המצרפית משלבת 
חשיפה עם גזר כך שהיא יוצרת חשיפה מצרפית שוה שמוהלת 

ן מסוים (או סיכוים מסוימים). במקרה כחשיפה אחת לסיכו
כזה, הישות יכולה לייעד את הפריט המגודר על בסיס החשיפה 

  המצרפית. לדוגמה:
  

ישות יכולה לגדר כמות תוה של רכישות קפה שצפויות   )א(
חודש כגד סיכון מחיר (המבוסס על  15ברמה גבוהה בעוד 

 15 -דולר ארה"ב) תוך שימוש בחוזים עתידיים לקפה ל
חודש. יתן לראות את השילוב של רכישות הקפה שצפויות 
ברמה גבוהה והחוזים העתידיים לקפה כחשיפה לסיכון 

חודש  15מטבע חוץ בגין סכום קבוע בדולר ארה"ב בעוד 
לצרכי יהול סיכוים (כלומר, בדומה לכל תזרים מזומים 

  חודש). 15שלילי בסכום קבוע בדולר ארה"ב בעוד 
 

דר סיכון מטבע חוץ לכל התקופה של חוב ישות יכולה לג  )ב(
שים.  10בריבית קבועה הקוב במטבע חוץ לתקופה של 

אולם, הישות דורשת חשיפה לשיעור קבוע במטבע הפעילות 
שלה רק לתקופה קצרה עד ביוית (יח שתיים) וחשיפה 
לשיעור משתה במטבע הפעילות שלה ליתרת התקופה עד 

מן של שתיים (כלומר על בסיס לפירעון. בסוף כל מרווח ז
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מתגלגל של שתיים) הישות מקבעת את החשיפה לשיעור 
הריבית לשתיים הבאות (אם רמת הריבית היא כזו 
שהישות רוצה לקבע את שיעורי הריבית). במצב כזה, ישות 
יכולה להתקשר בחוזה החלפת ריבית קבועה לריבית 

 fix-to-floating cross-currencyמשתה בין מטבעות (
interest rate swapים אשר מחליף את החוב  10 -) לש

במטבע חוץ בריבית קבועה לחשיפה במטבע הפעילות 
 this isבריבית משתה. בוסף, הישות יכולה להתקשר (

overlaid with תיים אשרעל  -) בחוזה החלפת ריבית לש
מחליף חוב בריבית משתה לחוב  - בסיס מטבע הפעילות 

למעשה, יתן לראות את השילוב של החוב ועה. בריבית קב
במטבע חוץ בריבית קבועה וחוזה החלפת ריבית קבועה 

שים כחשיפה של חוב  10 -לריבית משתה בין מטבעות ל
שים לצורכי יהול  10 -בריבית משתה לבמטבע הפעילות 

  סיכוים.
   

כאשר ישות מייעדת את הפריט המגודר על בסיס חשיפה   6.3.4ב
פית, ישות שוקלת את ההשפעה המשולבת של הפריטים מצר

אשר מהווים את החשיפה המצרפית לצורך הערכת אפקטיביות 
הגידור ומדידת חוסר אפקטיביות הגידור. אולם, הפריטים 
המהווים את החשיפה המצרפית ממשיכים להיות מטופלים 

  בפרד. המשמעות היא, לדוגמה:
  

רים ככסים גזרים שהם חלק מחשיפה מצרפית מוכ  )א(
  פרדים או כהתחייבויות פרדות, המדדים בשווי הוגן; וכן

 

אם יחסי גידור מיועדים בין הפריטים המהווים את   )ב(
החשיפה המצרפית, הדרך שבה הגזר כלל כחלק 

להיות עקבית עם הייעוד של  חייבתמהחשיפה המצרפית 
גזר זה כמכשיר מגדר ברמה של החשיפה המצרפית. 

ות מוציאה את אלמט המחיר העתידי של לדוגמה, אם יש
גזר מהייעוד שלה כמכשיר מגדר ליחסי הגידור בין פריטים 
המהווים חשיפה מצרפית, עליה גם להוציא את אלמט 
המחיר העתידי כאשר היא כוללת גזר זה כפריט מגודר 
כחלק מהחשיפה המצרפית. אחרת, החשיפה המצרפית 

 ממו. תכלול גזר, בשלמותו או חלק יחסי
  
קובע כי בדוחות כספיים מאוחדים סיכון מטבע החוץ  6.3.6סעיף   6.3.5ב

של עסקה תוך קבוצתית חזויה שצפויה ברמה גבוהה עשוי להיות 
כשיר כפריט מגודר בגידור תזרים מזומים, בתאי שהעסקה 
קובה במטבע השוה ממטבע הפעילות של הישות המתקשרת 

ישפיע על הרווח או הפסד באותה עסקה וסיכון מטבע החוץ 
המאוחד. לצורך זה ישות יכולה להיות חברה אם, חברה בת, 
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חברה כלולה, עסקה משותפת או סיף. אם סיכון מטבע החוץ של 
עסקה תוך קבוצתית חזויה איו משפיע על הרווח או הפסד 
המאוחד, העסקה התוך קבוצתית איה יכולה להיות כשירה 

המצב לגבי תשלומי תמלוגים,  כפריט מגודר. זהו בדרך כלל
תשלומי ריבית או דמי יהול בין חברים באותה קבוצה, אלא אם 
קיימת עסקה חיצוית קשורה. אולם, כאשר סיכון מטבע החוץ 
של עסקה חזויה תוך קבוצתית ישפיע על הרווח או הפסד 
המאוחד, העסקה התוך קבוצתית יכולה להיות כשירה כפריט 

מהוות מכירות או רכישות חזויות של  מגודר. דוגמה למצב זה
מלאי בין חברים באותה קבוצה, אם קיימת מכירת מלאי לאחר 
מכן לצד חיצוי לקבוצה. בדומה, מכירה תוך קבוצתית חזויה 
של רכוש קבוע מישות בתוך הקבוצה, שיצרה את הרכוש הקבוע, 
לישות אחרת בתוך הקבוצה, שתשתמש ברכוש הקבוע 

להשפיע על הרווח או הפסד המאוחד.  בפעילויותיה, עשויה
לדוגמה, מצב זה יכול להתרחש כתוצאה מכך שרכוש הקבוע 
יופחת על ידי הישות הרוכשת והסכום שהוכר לראשוה בגין 
הרכוש הקבוע עשוי להשתות אם העסקה התוך קבוצתית 
החזויה קובה במטבע השוה ממטבע הפעילות של הישות 

  הרוכשת.
  
תוך קבוצתית כשיר לחשבואות גידור, חזויה סקה אם גידור ע  6.3.6ב

רווח או הפסד כלשהו מוכר ברווח כולל אחר ומוצא מרווח כולל 
או התקופות הרלווטית . התקופה 6.5.11אחר בהתאם לסעיף 

הרלווטיות שבמהלכן סיכון מטבע החוץ של העסקה המגודרת 
כאשר הוא משפיע על או הן משפיע על הרווח או הפסד היא 

  רווח או ההפסד המאוחד.ה
  

  ייעוד של פריטים מגודרים

רכיב הוא פריט מגודר שהוא פחות מהפריט בשלמותו. כתוצאה   6.3.7ב
מכך, רכיב משקף רק חלק מהסיכוים של הפריט שהוא מהווה 
חלק ממו או משקף את הסיכוים במידה מסוימת בלבד 

  (לדוגמה, בעת ייעוד חלק יחסי מפריט).
  

  רכיבי סיכון

על מת להיות כשיר לייעוד כפריט מגודר, רכיב סיכון חייב   6.3.8ב
להיות רכיב יתן לזיהוי בפרד של פריט פיסי או פריט לא 
פיסי, והשיויים בתזרימי המזומים או בשווי ההוגן של הפריט 
היתים לייחוס לשיויים ברכיב סיכון זה חייבים להיות יתים 

  למדידה באופן מהימן.
  
בעת זיהוי אילו רכיבי סיכון כשירים לייעוד כפריט מגודר, ישות   6.3.9ב

מעריכה רכיבי סיכון כאלה בהקשר של מבה שוק מסוים שאליו 
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מתייחסים הסיכון או הסיכוים ושבו פעילות הגידור מתרחשת. 
קביעה כזו דורשת הערכה של העובדות והסיבות הרלווטיות, 

  .סיכון ולשוקל בהתאםות תשמאשר 
  
בעת ייעוד רכיבי סיכון כפריטים מגודרים, ישות מעריכה אם   6.3.10ב

רכיבי הסיכון מוגדרים מפורשות בחוזה (רכיבי סיכון מוגדרים 
חוזית) או אם הם משתמעים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומים 
של פריט שהם מהווים חלק ממו (רכיבי סיכון מוגדרים שאים 

דרים שאים חוזיים עשויים להתייחס חוזיים). רכיבי סיכון מוג
לפריטים שהם אים חוזה (לדוגמה, עסקאות חזויות) או חוזים 
שאים מגדירים באופן מפורש את הרכיב (לדוגמה, התקשרות 

 המחרהאיתה שכוללת רק מחיר יחיד במקום וסחת 
  שמתייחסת לבסיסים שוים). לדוגמה:

  

בעי שמתומחר לישות א' יש חוזה הספקה ארוך טווח לגז ט  )א(
תוך שימוש בוסחה מוגדרת חוזית המתייחסת לסחורות 

, מזוט, ורכיבים gas oilיסוד וגורמים אחרים (לדוגמה, 
 gasאחרים כמו חיובי הובלה). ישות א' מגדרת את רכיב ה 

oil  בחוזה הספקה זה תוך שימוש בחוזה אקדמה לgas oil .
ל חוזה מוגדר על ידי התאים ש gas oilמאחר שרכיב ה 

ההספקה, הוא רכיב סיכון מוגדר חוזית. לכן, בגלל וסחת 
, ישות א' מגיעה למסקה שחשיפת המחיר של ה ההמחרה

gas oil  פרד. באותו זמן, יש שוק לחוזית לזיהוי בית
. לכן, ישות א' מגיעה למסקה שחשיפה gas oilאקדמה ל 

צאה יתת למדידה באופן מהימן. כתו gas oilלמחיר של ה 
, בחוזה ההספקה היא gas oilמכך, החשיפה למחיר של ה 

  רכיב סיכון שכשיר לייעוד כפריט מגודר.
 

ישות ב' מגדרת את רכישות הקפה העתידיות שלה   )ב(
חודש  15בהתבסס על תחזית הייצור שלה. גידור מתחיל עד 

לפי מסירה של חלק מהיקף הרכישה החזוי. ישות ב' 
ך הזמן (ככל שמועד מגדילה את ההיקף המגודר במש

המסירה מתקרב). ישות ב' משתמשת בשי סוגים שוים 
 של חוזים על מת להל את סיכון מחיר הקפה שלה:

  

)i( סחרים בבורסה; וכןחוזים עתידיים לקפה ה  
 

)ii(  חוזי הספקת קפה עבור קפה ארביקה מקולומביה
המועברים למתקן ייצור ספציפי. חוזים אלה 

חיר חוזים עתידיים מתמחרים טון קפה על בסיס מ
לקפה הסחרים בבורסה בתוספת הפרש מחיר קבוע 

בתוספת חיוב משתה עבור שירותים לוגיסטיים תוך ו
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. חוזה הספקת הקפה הוא המחרהשימוש בוסחת 
חוזה ביצוע שלפיו ישות ב' מקבלת משלוח ממשי של 

 קפה. 
  

עבור מסירות המתייחסות ליבול הוכחי, התקשרות בחוזי 
ה מאפשרת לישות ב' לקבע את הפרש המחיר הספקת קפ

בין איכות הקפה שרכש בפועל (קפה ארביקה מקולומביה) 
) שהיא הבסיס לחוזה benchmarkלבין איכות קפה העוגן (

עתידי הסחר בבורסה. אולם, לגבי מסירות המתייחסות 
, יתים להשגהאים עדיין ליבול הבא, חוזי הספקת הקפה 

הפרש המחיר. ישות ב' משתמשת  כך שלא יתן לקבע את
בחוזים עתידיים לקפה הסחרים בבורסה על מת לגדר את 
רכיב איכות העוגן של סיכון מחיר הקפה שלה לגבי מסירות 
המתייחסות ליבול הוכחי כמו גם ליבול הבא. ישות ב' 
קובעת שהיא חשופה לשלושה סיכוים שוים: סיכון מחיר 

יכון מחיר קפה המשקף קפה המשקף את איכות העוגן, ס
את ההפרש (טווח) בין המחיר של קפה באיכות העוגן לבין 
קפה ארביקה המסוים מקולומביה שהישות מקבלת בפועל 
ועלויות לוגיסטיות משתות. לגבי מסירות המתייחסות 
ליבול הוכחי, לאחר שישות ב' התקשרה בחוזה הספקת 

וא קפה, סיכון מחיר הקפה המשקף את איכות העוגן ה
כוללת  ההמחרהרכיב סיכון מוגדר חוזית מאחר שוסחת 

הצמדה למחיר חוזים עתידיים לקפה הסחרים בבורסה. 
ישות ב' מגיעה למסקה שרכיב סיכון זה יתן לזיהוי בפרד 
ויתן למדידה באופן מהימן. לגבי מסירות המתייחסות 
ליבול הבא, ישות ב' טרם התקשרה בחוזים להספקת קפה 

לומר, מסירות אלה הם עסקאות חזויות). לכן, כלשהם (כ
סיכון מחיר הקפה המשקף את איכות העוגן הוא רכיב 
סיכון מוגדר שאיו חוזי. היתוח של ישות ב' של מבה 
השוק מביא בחשבון את האופן שבו המסירות הסופיות של 

מסוים שהיא מקבלת מתומחרים. לכן, על בסיס הקפה ה
שות ב' מגיעה למסקה יתוח זה של מבה השוק, י

שבעסקאות החזויות מעורב גם סיכון מחיר הקפה אשר 
משקף את איכות העוגן כרכיב סיכון שיתן לזיהוי בפרד 
ויתן למדידה באופן מהימן למרות שהוא איו מוגדר 
חוזית. כתוצאה מכך, ישות ב' יכולה לייעד יחסי גידור על 

אשר משקף את בסיס רכיבי סיכון (בגין סיכון מחיר הקפה 
איכות העוגן) בגין חוזי הספקת קפה כמו גם עסקאות 

  חזויות. 
 

ישות ג' מגדרת חלק מרכישות דלק המטוסים העתידיות   )ג(
חודש לפי  24שלה על בסיס תחזית הצריכה שלה עד 

מסירה ומגדילה את ההיקף שהיא מגדרת במשך הזמן. 
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ישות ג' מגדרת חשיפה זו תוך שימוש בסוגים שוים של 
וזים בהתאם לאופק הזמן של הגידור, אשר משפיע על ח

זילות השוק של הגזרים. לאופקי הזמן הארוכים יותר 
חודש) ישות ג' משתמשת בחוזי פט גולמי מאחר  24-12(

שרק לחוזים אלה זילות שוק מספקת. לאופקי הזמן של 
מאחר שהם  gas oilחודש ישות ג' משתמשת בגזרי  12-6

חודשים, ישות ג'  שישהאופקי זמן של עד זילים מספיק. ל
משתמשת בחוזי דלק מטוסים. היתוח של ישות ג' של 
מבה השוק עבור פט ומוצרי פט והערכתה לגבי העובדות 

 והסיבות הרלווטיות היא כלהלן:
 

)i( ) טישות ג' פועלת באזור גיאוגרפי שבו ברBrent הוא (
ם עוגן הפט הגולמי העוגן. פט גולמי הוא חומר גל

אשר משפיע על המחיר של מוצרי פט מזוקק מגווים 
הוא העוגן  Gas oilכתשומה הבסיסית ביותר שלהם. 

עבור מוצרי פט מזוקק, אשר משמש כקודת 
התייחסות תמחירית עבור תזקיקי פט באופן כללי 
יותר. זה משתקף גם בסוגים של מכשירים פיסיים 

 פט גולמי ומוצרי גזרים בשוקי פט מזוקק של
 הסביבה שבה פועלת ישות ג', כמו:

 
חוזים עתידיים לפט גולמי עוגן, שהם עבור פט  •

 גולמי מסוג ברט;
 

עוגן, אשר משמש  gas oilחוזים עתידיים ל  •
 - כקודת התייחסות תמחירית לתזקיקים 

לדוגמה, גזרי מרווח של דלק מטוסים מכסים 
 gas oilאת הפרש המחיר בין דלק מטוסים לבין 

 עוגן הזה; וכן
 

 gas oil של )crack spreadפירוק (הגזר מרווח  •
(כלומר, הגזר עבור הפרש המחיר בין פט גולמי 

)), אשר refining marginמרווח זיקוק (- gas oilל 
  ביחס לפט גולמי מסוג ברט.  ממודד

 

)ii( פט  המחרההו תלוי בפט מזוקק אי של מוצרי
הליך על ידי בית זיקוק הגולמי המסוים שעובר את הת

או  gas oilמסוים מאחר שמוצרי פט מזוקק (כמו 
  דלק מטוסים) הם מוצרים סטדרטיים.

  
לכן, ישות ג' מגיעה למסקה שסיכון המחיר של רכישות 
דלק המטוסים שלה כולל את רכיב סיכון מחיר פט גולמי 
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 gasהמבוסס על פט גולמי מסוג ברט ורכיב סיכון מחיר 
oilפט גולמי ו , למרות שgas oil  ם מוגדרים בהסדראי

חוזי כלשהו. ישות ג' מגיעה למסקה ששי רכיבי סיכון 
אלה יתים לזיהוי בפרד ויתים למדידה באופן מהימן 
למרות שהם אים מוגדרים חוזית. כתוצאה מכך, ישות ג' 

דלק חזויות של יכולה לייעד יחסי גידור עבור רכישות 
 gasסיס רכיבי סיכון (עבור פט גולמי ועבור מטוסים על ב

oil יתוח זה משמעו גם שאם, לדוגמה, ישות ג' משתמשת .(
 Westבגזרי פט גולמי המבוססים על פט גולמי מסוג

Texas Intermediate )WTI פט ויים בהפרש המחיר ביןשי ,(
 West Texasגולמי מסוג ברט לבין פט גולמי מסוג 

Intermediate .יגרמו לחוסר אפקטיביות הגידור  
 

ישות ד' מחזיקה מכשיר חוב בריבית קבועה. מכשיר זה   )ד(
מופק בסביבה עם שוק שבו ערכת השוואה בין מבחר גדול 
של מכשירי חוב דומים לפי המרווח בייהם לבין שיעור 
ריבית עוגן (לדוגמה, ליבור) ומכשירים בריבית משתה 

יעור ריבית עוגן זה. חוזי בסביבה זו צמודים בדרך כלל לש
החלפת ריבית משמשים לעיתים תכופות להל את סיכון 
שיעור הריבית על בסיס שיעור ריבית עוגן זה, ללא קשר 
למרווח בין מכשירי חוב לשיעור ריבית עוגן זה. המחיר של 
מכשירי חוב בריבית קבועה משתה במישרין בתגובה 

חשים. ישות ד' לשיויים בשיעור ריבית העוגן כשהם מתר
מגיעה למסקה ששיעור ריבית העוגן הוא רכיב שיתן 
לזיהוי בפרד ויתן למדידה באופן מהימן. כתוצאה מכך, 
ישות ד' יכולה לייעד יחסי גידור למכשיר החוב בריבית 

 קבועה על בסיס רכיבי סיכון בגין סיכון שיעור ריבית עוגן.
  
דר, דרישות חשבואות הגידור בעת ייעוד רכיב סיכון כפריט מגו  6.3.11ב

מיושמות על רכיב סיכון זה באותה דרך שהן מיושמות על 
פריטים מגודרים אחרים שאים רכיבי סיכון. לדוגמה, 
הקריטריוים המזכים מיושמים, כולל הדרישה שיחסי הגידור 

למדוד חובה חייבים לקיים את דרישות אפקטיביות הגידור, ויש 
  להכיר בו. חוסר אפקטיביות כלשהו ו

  
ישות יכולה גם לייעד רק שיויים בתזרימי המזומים או בשווי   6.3.12ב

ההוגן של פריט מגודר מעל או מתחת למחיר מוגדר או למשתה 
צדדי). הערך הפימי של אופציה שרכשה -אחר (סיכון חד

המהווה מכשיר מגדר (בהחה שיש לה אותם תאים עיקריים 
א ערך הזמן שלה, משקף סיכון חד כמו לסיכון המיועד), אך ל

השתות של הצדדי בפריט מגודר. לדוגמה, ישות יכולה לייעד את 
תוצאות תזרימי מזומים עתידיים כתוצאה מעליית מחיר של 
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רכישה חזויה של סחורת יסוד. במצב כזה, הישות מייעדת רק 
הפסדים של תזרימי מזומים שובעים מעליית המחיר מעבר 

הסיכון המגודר איו כולל את ערך הזמן של  לרמה המוגדרת.
אופציה שרכשה מאחר שערך הזמן איו רכיב של העסקה 

   החזויה שמשפיע על רווח או הפסד.
  
שאלא אם כן סיכון איפלציה  להפרכהקיימת החה היתת   6.3.13ב

מוגדר חוזית, סיכון זה איו יתן לזיהוי בפרד ואיו יתן 
לכן לא יתן לייעד אותו כרכיב סיכון של למדידה באופן מהימן ו

מכשיר פיסי. אולם, במקרים מוגבלים, זה אפשרי לזהות רכיב 
סיכון של סיכון איפלציה שהוא יתן לזיהוי בפרד ויתן 
למדידה באופן מהימן בגלל סיבות מסוימות של סביבת 

 האיפלציה ושוק החוב הרלווטי.
  
ב בסביבה שבה יש היקף ומבה תאים לדוגמה, ישות מפיקה חו  6.3.14ב

של אגרות חוב צמודות לאיפלציה וכתוצאה מכך שוק זיל 
מספיק המאפשר מבה תאים של שיעור ריבית קופון ריאלי של 
אפס. המשמעות היא שעבור המטבע התואם, איפלציה היא 
גורם רלווטי שמובא בחשבון בפרד על ידי שוקי חוב. בסיבות 

ון האיפלציה יכול להיקבע על ידי היוון תזרימי אלה רכיב סיכ
המזומים של מכשיר החוב המגודר תוך שימוש במבה התאים 
של שיעור ריבית קופון ריאלי של אפס (כלומר באופן דומה לאופן 

) חסר סיכון יכול להיקבע). תשבו רכיב שיעור ריבית (ומילי
יו יתן לעומת זאת, במקרים רבים רכיב סיכון איפלציה א

לזיהוי בפרד ולמדידה באופן מהימן. לדוגמה, ישות מפיקה רק 
ריבית ומילית בסביבה שבה יש שוק לאגרות שיעור חוב הושא 

חוב צמודות לאיפלציה שאיו זיל מספיק על מת לאפשר 
לבות מבה תאים של שיעור ריבית קופון ריאלי של אפס. 

ל העובדות והסיבות איו במקרה זה היתוח של מבה השוק וש
תומך בכך שהישות תגיע למסקה שאיפלציה היא גורם רלווטי 
שמובא בחשבון בפרד על ידי שוקי חוב. לכן, הישות איה יכולה 

שסיכון איפלציה שאיו  להפרכהלהתגבר על ההחה היתת 
מוגדר חוזית איו יתן לזיהוי בפרד ולמדידה באופן מהימן. 

רכיב סיכון איפלציה לא יהיה כשיר לייעוד  כתוצאה מכך,
כפריט מגודר. זה חל ללא קשר למכשיר מגדר איפלציוי כלשהו 
שהישות בפועל התקשרה בו. בייחוד, הישות איה יכולה פשוט 
לייחס את התאים של המכשיר המגדר האיפלציוי הממשי על 

 .תידי תחזית התאים שלו לחוב הושא שיעור ריבית ומילי
  
רכיב סיכון איפלציה מוגדר חוזית של תזרימי המזומים של   6.3.15ב

חוב צמודה לאיפלציה שהוכרה (בהחה שאין דרישה  איגרת
לטפל בגזר המשובץ בפרד) יתן לזיהוי בפרד ויתן למדידה 
באופן מהימן, כל עוד תזרימי מזומים אחרים של המכשיר אים 

  ה.מושפעים מרכיב סיכון האיפלצי
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  רכיבים של סכום ומילי

קיימים שי סוגים של רכיבים של סכומים ומיליים שיתן   6.3.16ב
לייעד כפריט המגודר ביחסי גידור: רכיב שהוא חלק יחסי 
מהפריט בכללותו או רכיב שכבה. סוג הרכיב משה את תוצאת 
הטיפול החשבואי. ישות תייעד את הרכיב לצרכי הטיפול 

  עקבי עם מטרת יהול הסיכוים שלה.החשבואי באופן 
  
אחוז מתזרימי המזומים  50דוגמה לרכיב שהוא חלק יחסי היא   6.3.17ב

  החוזיים של הלוואה.
  
יתן להגדיר רכיב שכבה של אוכלוסיה מוגדרת, אך פתוחה, או   6.3.18ב

  של סכום ומילי מוגדר. דוגמאות כוללות:
  

מי המזומים חלק מהיקף כספי של עסקה, לדוגמה, תזרי  )א(
 20ח לאחר "יחידות מט 10ח בסך "ממכירות הקובות במט

  ;X2014ח מהמכירות הראשוות במרס "יחידות מט
 

 5חלק מהיקף פיזי, לדוגמה, השכבה התחתוה, שהיא   )ב(
 ;XYZמיליון מטר מעוקב של גז טבעי שמאוכסן במיקום 

 

 100חלק מהיקף פיזי או היקף עסקה אחר, לדוגמה,   )ג(
 X201ות של פט מרכישות פט בחודש יוי החביות הראשו

בחודש יוי  חשמלהראשוים של מכירות  MWh 100או 
X201או ; 

 

 80שכבה מהסכום הומילי של פריט מגודר, לדוגמה,   )ד(
מיליון ש"ח התקשרות  100 -מיליון ש"ח האחרוים מ

 100מיליון ש"ח מתוך  20איתה, השכבה התחתוה בסך 
בריבית קבועה או השכבה העליוה  חוב איגרתמיליון ש"ח 

חוב  איגרתמיליון של  100מיליון ש"ח מסה"כ  30בסך 
בריבית קבועה, אשר יתן לפרוע אותה מוקדם בשווי הוגן 

 מיליון ש"ח). 100(הסכום הומילי המוגדר הוא 
  
אם רכיב שכבה מיועד בגידור שווי הוגן, ישות תגדיר אותו   6.3.19ב

על מת לציית לדרישות של גידורי שווי  מסכום ומילי מוגדר.
הוגן כשירים, ישות תמדוד מחדש את הפריט המגודר בגין שיויי 
שווי הוגן (כלומר, תמדוד מחדש את הפריט בגין שיויי שווי הוגן 
היתים לייחוס לסיכון המגודר). תיאום בגין גידור שווי הוגן 

                                                 
4
במטבע חוץ ו בתקן זה, סכומים כספיים קובים בשקלים חדשים (ש"ח)   

  .(מט"ח)
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ד שבו הפריט חייב להיות מוכר ברווח או הפסד לא יאוחר מהמוע
גרע. כתוצאה מכך, זה חיוי לעקוב אחר הפריט שאליו התיאום 
בגין גידור שווי הוגן מתייחס. עבור רכיב שכבה בגידור שווי הוגן, 
הדבר דורש מישות לעקוב אחר הסכום הומילי שממה השכבה 

לעקוב אחר חובה סעיף (ד), יש  6.3.18מוגדרת. לדוגמה, בסעיף ב
מיליון ש"ח על מת  100המוגדר הכולל שהוא הסכום הומילי 

מיליון ש"ח או על השכבה  20לעקוב אחר השכבה התחתוה של 
  מיליון ש"ח. 30העליוה של 

  
מוקדם איו כשיר לייעוד  לפירעוןרכיב שכבה אשר כולל אופציה   6.3.20ב

כפריט מגודר בגידור שווי הוגן אם השווי ההוגן של אופציית 
ושפע משיויים בסיכון המגודר, אלא אם כן המוקדם מ הפירעון

 הפירעוןכוללת את ההשפעה של אופציית  היועדשהשכבה 
המוקדם הקשורה בעת קביעת השיוי בשווי ההוגן של הפריט 

  המגודר.
  

  הקשר בין רכיבים וסך תזרימי מזומים של פריט

אם רכיב של תזרימי המזומים של פריט פיסי או פריט לא   6.3.21ב
סי מיועד כפריט מגודר, רכיב זה חייב להיות שווה לסך פי

תזרימי המזומים של הפריט כולו או פחות ממו. אולם, יתן 
לייעד ולגדר את כל תזרימי המזומים של הפריט כולו כפריט 
המגודר עבור סיכון מסוים אחד בלבד (לדוגמה, רק עבור 

במחיר של  השיויים האלה שיתים לייחוס לשיויים בליבור או
  סחורת יסוד עוגן). 

  
, במקרה של התחייבות פיסית ששיעור הריבית לדוגמה  6.3.22ב

  האפקטיבי שלה מוך מהליבור, ישות איה יכולה לייעד:
  

רכיב של ההתחייבות השווה לריבית בגובה ליבור (בתוספת   )א(
  סכום הקרן במקרה של גידור שווי הוגן); וכן

 

 רכיב שיורי שלילי.  )ב(
  
אולם, במקרה של התחייבות פיסית בריבית קבועה ששיעור   6.3.23ב

קודות בסיס פחות  100הריבית האפקטיבי שלה הוא (לדוגמה) 
מהליבור, ישות יכולה לייעד כפריט המגודר את השיוי בשווי של 

 100ההתחייבות כולה (כלומר קרן וריבית בגובה ליבור פחות 
בליבור. אם מכשיר  קודות בסיס) אשר יתן לייחוס לשיויים

פיסי בריבית קבועה מגודר בזמן כלשהו לאחר יצירתו וביתיים 
שיעורי הריבית השתו, הישות יכולה לייעד רכיב סיכון השווה 

עוגן שהוא גבוה מהשיעור החוזי המשולם בגין ריבית לשיעור 
הפריט. הישות יכולה לעשות כן בתאי ששיעור העוגן מוך 

טיבי שחושב על בסיס ההחה שהישות משיעור הריבית האפק
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רכשה את המכשיר ביום שבו היא ייעדה לראשוה את הפריט 
המגודר. לדוגמה, יח כי ישות יוצרת כס פיסי בריבית קבועה 

ש"ח שיש לו שיעור ריבית אפקטיבי של שישה אחוזים  100בסך 
במועד שבו ריבית הליבור היא ארבעה אחוזים. הישות מתחילה 

 כס זה לאחר זמן מסוים כאשר ריבית הליבור עלתה לגדר
ש"ח. הישות  90 -לשמוה אחוזים והשווי ההוגן של הכס ירד ל

מחשבת שאם היא היתה רוכשת את הכס ביום שבו היא ייעדה 
לראשוה את סיכון שיעור ריבית ליבור המתייחס כפריט 
המגודר, התשואה האפקטיבית של הכס בהתבסס על שוויו 

אחוזים. מאחר  9.5ש"ח באותו מועד היתה  90בסך ההוגן 
שריבית הליבור מוכה מהתשואה האפקטיבית הזו, הישות 
יכולה לייעד רכיב ליבור של שמוה אחוזים אשר מורכב בחלקו 
מתזרימי המזומים החוזיים בגין הריבית ובחלקו מההפרש בין 

הסכום שהישות לבין ש"ח)  90השווי ההוגן הוכחי (כלומר, 
  ש"ח). 100דרשת לשלם בעת הפדיון (כלומר 

  
אם התחייבות פיסית ושאת ריבית משתה של (לדוגמה) ליבור   6.3.24ב

קודות בסיס (עם רצפה באפס  20לשלושה חודשים ביכוי 
קודות בסיס), ישות יכולה לייעד כפריט המגודר את השיוי 

ור בתזרימי המזומים של התחייבות כוללת זו (כלומר ליב
כולל הרצפה) שיתן  -קודות בסיס  20לשלושה חודשים ביכוי 

לייחוס לשיויים בליבור. לכן, כל עוד עקומת התשואה של חוזי 
האקדמה לשלושה חודשים של הליבור ליתרת אורך החיים של 

קודות בסיס, לפריט  20 -ההתחייבות איה יורדת מתחת ל
ומים כמו המגודר יש את אותה השתות של תזרימי המז

התחייבות הושאת ריבית של ליבור לשלושה חודשים עם מרווח 
אפס או מרווח חיובי. אולם, אם עקומת התשואה של חוזי 
אקדמה ליתרת אורך החיים של ההתחייבות (או לחלקה) יורדת 

קודות בסיס, לפריט המגודר יש השתות תזרימי  20 - מתחת ל
ריבית ליבור לשלושה  מהתחייבות הושאתיותר מזומים מוכה 

  חודשים עם מרווח אפס או מרווח חיובי.
  
דוגמה דומה של פריט לא פיסי היא סוג ספציפי של פט גולמי   6.3.25ב

משדה פט מסוים אשר מתומחר בהתאם לפט גולמי עוגן 
רלווטי. אם ישות מוכרת פט גולמי זה בחוזה תוך שימוש 

חיר לחבית לפי מחיר חוזית אשר קובעת את המ המחרהבוסחת 
ש"ח, הישות  15ש"ח עם רצפה של  10פט גולמי עוגן ביכוי 

יכולה לייעד כפריט המגודר את כל השתות תזרימי המזומים 
של חוזה המכירה שיתת לייחוס לשיוי במחיר פט גולמי עוגן. 
אולם, הישות איה יכולה לייעד רכיב השווה למלוא השיוי 

) forwardגן. לכן, כל עוד המחיר העתידי (במחיר פט גולמי עו
ש"ח, לפריט המגודר יש את  25 -(לכל משלוח) איו יורד מתחת ל

אותה השתות של תזרימי המזומים כמו מכירת פט גולמי 
במחיר פט גולמי עוגן (או עם מרווח חיובי). אולם, אם המחיר 
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ר ש"ח, לפריט המגוד 25 -העתידי במשלוח כלשהו יורד מתחת ל
יש השתות תזרימי מזומים מוכה יותר ממכירת פט גולמי 

  במחיר פט גולמי עוגן (או עם מרווח חיובי).
  

- תת( קריטריוים המזכים בחשבואות גידור
  )6.4פרק 

  אפקטיביות הגידור

אפקטיביות גידור היא המידה שבה שיויים בשווי ההוגן או   6.4.1ב
קזזים שיויים בשווי בתזרימי המזומים של המכשיר המגדר מ

ההוגן או בתזרימי המזומים של הפריט המגודר (לדוגמה, כאשר 
הפריט המגודר הוא רכיב סיכון, השיוי הרלווטי בשווי הוגן או 
בתזרימי מזומים של פריט הוא השיוי שיתן לייחס לסיכון 

הוא המידה שבה שיויים אפקטיביות הגידור המגודר). חוסר 
הם  בתזרימי המזומים של המכשיר המגדר בשווי ההוגן או

  גדולים יותר או קטים יותר משיויים אלה של הפריט המגודר. 
  
בעת ייעוד יחסי גידור ועל בסיס מתמשך, ישות תתח את   6.4.2ב

המקורות לחוסר אפקטיביות הגידור אשר חזויים להשפיע על 
יתוח זה (כולל עדכו .ים יחסי הגידור במהלך תקופת הגידור

הובעים מאיזון מחדש של יחסי  6.5.21כלשהם בהתאם לסעיף ב
גידור) הוא הבסיס להערכת הישות לקיום דרישות אפקטיביות 

  הגידור.
  
למען הסר ספק, ההשפעות של החלפת הצד שכגד המקורי עם   6.4.3ב

צד שכגד הפועל כמסלקה וביצוע השיויים המתייחסים 
ה של המכשיר המגדר ישתקפו במדיד 6.5.6כמתואר בסעיף 

ולפיכך בהערכת אפקטיביות הגידור ובמדידת אפקטיביות 
  הגידור.

  
  קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר

הדרישה שיהיה קיים קשר כלכלי משמעה שלמכשיר המגדר   6.4.4ב
ולפריט המגודר יש שוויים אשר באופן רגיל עים בכיוון מוגד 

סיכון המגודר. לכן, חייבת להיות בגלל אותו סיכון, שהוא ה
ציפייה שהשווי של המכשיר המגדר והשווי של הפריט המגודר 
ישתו באופן שיטתי בתגובה לתודות באותו בסיס או באותם 
בסיסים אשר קשורים כלכלית באופן כזה שהם מגיבים באופן 
דומה לסיכון אשר מגודר (לדוגמה פט גולמי מסוג ברט ופט 

  ).West Texas Intermediateגולמי מסוג 
  
אם הבסיסים אים זהים אך הם קשורים כלכלית, יכולים להיות   6.4.5ב

מצבים בהם השוויים של המכשיר המגדר ושל הפריט המגודר 
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עים באותו כיוון, לדוגמה מאחר שהפרש המחיר בין שי 
הבסיסים הקשורים משתה בעוד שהבסיסים עצמם אים עים 

צב זה הוא עדיין עקבי עם הקשר הכלכלי בין באופן משמעותי. מ
המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר אם השוויים של המכשיר 
המגדר ושל הפריט המגודר עדיין חזויים לוע באופן רגיל בכיוון 

  מוגד כאשר הבסיסים עים. 
  
ההערכה אם קיים קשר כלכלי כוללת יתוח של התהגות   6.4.6ב

מהלך תקופת הגידור על מת לוודא אפשרית של יחסי הגידור ב
אם יחסי הגידור חזויים לקיים את מטרת יהול סיכוים. קיום 
רק של קורלציה סטטיסטית בין שי משתים, כשלעצמו, איו 

  תומך במסקה תקפה שקיים קשר כלכלי.
  

  ההשפעה של סיכון אשראי

מאחר שמודל חשבואות גידור מבוסס על הרעיון הכללי של   6.4.7ב
יזוז בין רווחים והפסדים בגין המכשיר המגדר והפריט ק

המגודר, אפקטיביות הגידור קבעת לא רק על ידי הקשר הכלכלי 
בין שי פריטים אלה (כלומר השיויים בבסיסים שלהם), אלא 
גם על ידי ההשפעה של סיכון האשראי על השווי הן של המכשיר 

אשראי  המגדר והן של הפריט המגודר. ההשפעה של סיכון
משמעה שגם אם קיים קשר כלכלי בין המכשיר המגדר לבין 
הפריט המגודר, הרמה של קיזוז עשויה להיות בלתי סדירה. זה 
יכול לבוע משיוי בסיכון האשראי של המכשיר המגדר או של 
הפריט המגודר שהוא בגודל כזה שסיכון האשראי הוא דומיטי 

הכלכלי (כלומר  שיויי השווי אשר ובעים מהקשריותר מ
ההשפעה של השיויים בבסיסים). רמה בסדר גודל כזה שגורמת 
לדומיטיות היא רמה שתוצאתה עשויה להיות הפסד (או רווח) 
מסיכון אשראי שמועת את ההשפעה של שיויים בבסיסים על 
השווי של המכשיר המגדר או הפריט המגודר, גם אם שיויים 

במהלך תקופה מסוימת קיים  אלה היו משמעותיים. מגד, אם
שיוי קטן בבסיסים, העובדה שאפילו שיויים קטים בסיכון 
האשראי המתייחס משים את השווי של המכשיר המגדר או 
הפריט המגודר יכולים להשפיע על השווי יותר מהבסיסים, איה 

  יוצרת דומיטיות. 
  
היא כאשר דוגמה לסיכון אשראי שהוא דומיטי ביחסי גידור   6.4.8ב

ישות מגדרת חשיפה לסיכון מחיר סחורת יסוד תוך שימוש בגזר 
שאיו מובטח בבטחוות. אם הצד שכגד לגזר זה חווה 
התדרדרות חמורה באיתות האשראי שלו, ההשפעה של 
השיויים באיתות האשראי של הצד שכגד יכולה לגבור על 

ההוגן של ההשפעה של השיויים במחיר סחורת יסוד על השווי 
המכשיר המגדר, בעוד שיויים בשווי של הפריט המגודר תלויים 

  במידה רבה בשיויי מחיר סחורת היסוד. 
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  יחס הגידור

בהתאם לדרישות אפקטיביות הגידור, יחס הגידור של יחסי   6.4.9ב
גידור חייב להיות יחס זהה לזה הובע מהכמות של הפריט 

ל המכשיר המגדר המגודר שהישות מגדרת בפועל והכמות ש
שהישות משתמשת בה בפועל לגדר כמות זו של הפריט המגודר. 

אחוז מהחשיפה בגין פריט,  100 -לכן, אם ישות מגדרת פחות מ
אחוז, עליה לייעד את יחסי הגידור תוך שימוש ביחס  85לדוגמה 

אחוז מהחשיפה והכמות של  85 -גידור שהוא זהה לזה הובע מ
 85תמשת בפועל לגדר את אותם המכשיר המגדר שהישות מש

אחוז. באופן דומה, אם לדוגמה, ישות מגדרת חשיפה תוך שימוש 
יחידות של מכשיר פיסי, עליה לייעד  40בסכום הומילי של 

את יחסי הגידור תוך שימוש ביחס גידור שהוא זהה לזה הובע 
יחידות (כלומר לישות אסור להשתמש  40מאותה כמות של 

בוסס על כמות גדולה יותר של יחידות שהיא ביחס גידור המ
עשויה להחזיק בסך הכל או כמות קטה יותר של יחידות) 

 40והכמות של הפריט המגודר שהיא מגדרת בפועל עם אותן 
  יחידות.

  
אולם, הייעוד של יחסי הגידור תוך שימוש באותו יחס גידור כמו   6.4.10ב

מכשיר המגדר היחס הובע מהכמויות של הפריט המגודר ושל ה
המשקלים שהישות משתמשת בפועל לא ישקף חוסר איזון בין 

של הפריט המגודר והמכשיר המגדר אשר יגרמו בעקבות כך 
לחוסר אפקטיביות הגידור (ללא קשר אם מוכר או לא) אשר 
עשוי לגרום לתוצאה חשבואית שלא תהיה עקבית עם המטרה 

גידור, ישות חייבת של חשבואות גידור. לכן, לצורך ייעוד יחסי 
להתאים את יחס הגידור הובע מהכמויות של הפריט המגודר 
ושל המכשיר המגדר שהישות משתמשת בפועל, אם תיאום כזה 

  דרוש כדי למוע חוסר איזון כזה. 
  
דוגמאות לשיקולים רלווטיים בהערכה אם תוצאה חשבואית   6.4.11ב

  איה עקבית עם המטרה של חשבואות גידור הן:
  

יועד קבע על מת למוע הכרה בחוסר שאם יחס הגידור   (א) 
אפקטיביות הגידור בגין גידורי תזרים מזומים, או להשיג 
תיאומי גידור שווי הוגן עבור יותר פריטים מגודרים 
במטרה להגדיל את השימוש בחשבואות שווי הוגן, אך 

  ללא קיזוז שיויי שווי הוגן של המכשיר המגדר; וכן
 

של הפריט  יםמסוימלמשקלים אם קיימת סיבה מסחרית   (ב)
המכשיר המגדר, למרות שזה יוצר חוסר  המגודר ושל

אפקטיביות של הגידור. לדוגמה, ישות מתקשרת ומייעדת 
כמות של המכשיר המגדר שהיא איה הכמות שהיא קבעה 
כגידור הטוב ביותר של הפריט המגודר, מאחר שההיקף 
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ם איו מאפשר להתקשר בכמות התקי של מכשירים מגדרי
המדויקת של המכשיר המגדר ('בעיית גודל'). דוגמה לכך 

טון של רכישות קפה עם חוזים  100היא ישות שמגדרת 
 37,500עתידים סטדרטיים לרכישת קפה בכמות חוזית של 

ליברה. הישות יכולה להשתמש רק בחמישה או בשישה 
תאמה) כדי לגדר טון, בה 102.1 -ו 85 - חוזים (שווי ערך ל

טון. במקרה כזה, הישות  100את היקף הרכישה של 
מייעדת את יחסי הגידור תוך שימוש ביחס גידור הובע 
ממספר החוזים העתידיים לקפה שהיא משתמשת בפועל, 

אפקטיביות הובעת מחוסר מאחר שהתוצאה של חוסר 
המכשיר המגדר  של הפריט המגודר ושל במשקליםהקבלה 

צאה חשבואית שאיה עקבית עם המטרה של לא תביא לתו
  חשבואות גידור. 

  
תדירות הערכה אם דרישות אפקטיביות הגידור 

  מתקיימות

ישות תעריך במועד יצירת כל יחסי גידור ועל בסיס מתמשך אם   6.4.12ב
יחסי הגידור מקיימים את דרישות אפקטיביות הגידור. לכל 

במועד המוקדם הפחות, ישות תבצע הערכה על בסיס מתמשך 
מבין כל מועד דיווח או בעת שיוי משמעותי בסיבות המשפיע 
על דרישות אפקטיביות הגידור. ההערכה מתייחסת לתחזיות 
לגבי אפקטיביות הגידור ולפיכך ההערכה היא צופה פי עתיד 

  בלבד. 
  

שיטות להערכה אם דרישות אפקטיביות הגידור 
  מתקיימות

יטה להערכה אם יחסי גידור מקיימים את תקן זה איו קובע ש  6.4.13ב
דרישות אפקטיביות הגידור. אולם, ישות תשתמש בשיטה 
שכוללת את המאפייים הרלווטיים של יחסי הגידור כולל 
המקורות לחוסר אפקטיביות. בהתאם לגורמים אלה, השיטה 

  יכולה להיות הערכה איכותית או כמותית. 
  
ריים (כמו סכום ומילי, מועד לדוגמה, כאשר התאים העיק  6.4.14ב

פירעון והבסיס) של המכשיר המגדר ושל הפריט המגודר תואמים 
), יהיה זה אפשרי closely alignedאו שהם תואמים בקירוב (

עבור הישות להגיע למסקה על בסיס הערכה איכותית של 
תאים עיקריים אלה שלמכשיר המגדר ולפריט המגודר יש 

ל יועו בכיווים מוגדים בגלל אותו סיכון שוויים אשר באופן רגי
ולכן שקיים קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר 

  ).6.4.6ב-6.4.4(ראה סעיפים ב
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העובדה שגזר הוא בתוך הכסף או מחוץ לכסף כאשר הוא מיועד   6.4.15ב
כמכשיר המגדר אין משמעה, בפי עצמה, שהערכה איכותית 

תלוי בסיבות אם חוסר אפקטיביות הגידור איה אותה. הדבר 
הובע מעובדה זו הוא בגודל כזה שהערכה איכותית לא תכלול 

  .מדיה מספקתאותו ב
  
מגד, אם התאים העיקריים של המכשיר המגדר והפריט   6.4.16ב

-איהמגודר אים תואמים בקירוב, קיימת רמה גדולה יותר של 
קשה יותר לחזות את  ודאות לגבי היקף הקיזוז. כתוצאה מכך,

אפקטיביות הגידור במהלך תקופת יחסי הגידור. במצב כזה, 
יהיה זה אפשרי לישות להגיע למסקה רק על בסיס הערכה 
כמותית שקיים קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר 

, הערכה אחדים ). במצבים6.4.6ב-6.4.4המגדר (ראה סעיפים ב
עריך אם יחס הגידור שעשה כמותית עשויה להידרש על מת לה

בו שימוש לייעוד יחסי הגידור מקיים את דרישות אפקטיביות 
). הישות יכולה להשתמש 6.4.11ב-6.4.9הגידור (ראה סעיפים ב

  באותן שיטות או בשיטות שוות עבור שתי מטרות שוות אלה. 
  
אם מתרחשים שיויים בסיבות אשר משפיעים על אפקטיביות   6.4.17ב

, ייתכן שישות תצטרך לשות את השיטה להערכה אם הגידור
יחסי הגידור מקיימים את דרישות אפקטיביות הגידור על מת 

שהמאפייים הרלווטיים של יחסי הגידור, כולל  הבטיחל
  המקורות לחוסר אפקטיביות, עדיין כללים בהערכה.

  
לבצע יהול סיכוים של ישות הוא המקור העיקרי למידע על מת   6.4.18ב

הערכה אם יחסי גידור מקיימים את דרישות אפקטיביות 
הגידור. המשמעות היא שהמידע (או היתוח) של הההלה 
המשמש לצורכי קבלת החלטות יכול לשמש כבסיס להערכה אם 

  יחסי גידור מקיימים את דרישות אפקטיביות הגידור. 
  
הישות  התיעוד של יחסי גידור של ישות כולל את האופן שבו  6.4.19ב

מעריכה את דרישות אפקטיביות הגידור, כולל השיטה או 
השיטות המשמשות להערכה זו. התיעוד של יחסי גידור יעודכן 

  ).6.4.17בגין שיויים כלשהם לשיטות (ראה סעיף ב
  

-תתהטיפול החשבואי ביחסי גידור כשירים (
  )6.5פרק 

יויים בשוויו דוגמה לגידור שווי הוגן הוא גידור של חשיפה לש  6.5.1ב
ההוגן של מכשיר חוב בריבית קבועה כתוצאה משיויים בשיעורי 

  ריבית. המפיק או המחזיק יכולים להתקשר בגידור כזה.
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המטרה של גידור תזרים מזומים היא לדחות את הרווח או   6.5.2ב
ההפסד על המכשיר המגדר לתקופה או לתקופות שבהן תזרימי 

שמגודרים משפיעים על רווח או  המזומים העתידיים החזויים
הפסד. דוגמה לגידור תזרים מזומים היא השימוש בחוזה 
החלפה על מת לשות חוב בריבית משתה (בין אם החוב מדד 
בעלות מופחתת ובין אם החוב מדד בשווי הוגן) לחוב בריבית 
קבועה (כלומר, גידור עסקה עתידית כאשר תזרימי המזומים 

ים הם תשלומי הריבית העתידיים). מגד, העתידיים המגודר
רכישה חזויה של מכשיר הוי, אשר לאחר רכישתו יטופל בשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד היא דוגמה לפריט שלא יכול להיות 
פריט מגודר בגידור תזרים מזומים, מאחר שלא יתן לסווג 
מחדש באופן אות רווח או הפסד כלשהו בגין המכשיר המגדר, 

יידחה, לרווח או הפסד במהלך תקופה שבה יושג קיזוז. אשר 
מאותה סיבה, רכישה חזויה של מכשיר הוי אשר לאחר רכישתו 
יטופל בשווי הוגן כשהשיויים בשווי ההוגן יוצגו ברווח כולל 

  אחר גם לא יכולה להיות פריט מגודר בגידור תזרים מזומים.
  
ר השיוי במחיר הדלק גידור התקשרות איתה (לדוגמה, גידו  6.5.3ב

המתייחס להתקשרות חוזית, שלא הוכרה, על ידי רשות ציבורית 
להספקת חשמל לרכוש דלק במחיר קבוע) מהווה גידור של 
חשיפה לשיוי בשווי הוגן. לפיכך, גידור כזה הוא גידור שווי הוגן. 

, יתן לחלופין לטפל בגידור סיכון 6.5.4אולם, בהתאם לסעיף 
  תקשרות איתה כגידור תזרים מזומים.מטבע חוץ של ה

  
  מדידת חוסר אפקטיביות

בעת מדידת חוסר אפקטיביות, ישות תתחשב בערך הזמן של   6.5.4ב
הכסף. כתוצאה מכך, הישות קובעת את השווי של הפריט 
המגודר על בסיס ערך וכחי ולכן השיוי בשווי של הפריט 

  סף.המגודר כולל גם את ההשפעה של ערך הזמן של הכ
  
על מת לחשב את השיוי בשווי של הפריט המגודר לצורך מדידת   6.5.5ב

חוסר אפקטיביות, ישות יכולה להשתמש בגזר שיש לו תאים 
התואמים את התאים העיקריים של הפריט המגודר (בדרך כלל 
מכוה 'גזר היפותטי') וכן, לדוגמה עבור גידור של עסקה חזויה, 

ברמת המחיר (או השיעור) המגודר. הגזר יכויל תוך שימוש 
צדדי ברמת השוק הוכחית, -לדוגמה, אם הגידור היה לסיכון דו

הגזר ההיפותטי ייצג חוזה אקדמה היפותטי שמכויל לשווי אפס 
במועד הייעוד של יחסי הגידור. אם הגידור היה לדוגמה לסיכון 

צדדי, הגזר ההיפותטי ייצג את הערך הפימי של אופציה - חד
פותטית שבמועד הייעוד של יחסי הגידור היא בתוך הכסף אם הי

רמת המחיר המגודרת היא רמת השוק הוכחית, או מחוץ לכסף 
אם רמת המחיר המגודרת היא מעל (או, עבור גידור של פוזיציה 

), מתחת) לרמת השוק הוכחית. שימוש long positionארוכה (
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השיוי בשווי של בגזר היפותטי היא דרך אפשרית אחת לחישוב 
הפריט המגודר. הגזר ההיפותטי משכפל את הפריט המגודר 
ולכן התוצאה שלו היא התוצאה שהייתה מתקבלת אילו השיוי 
בשווי היה קבע בגישה אחרת. לכן, שימוש ב'גזר היפותטי' איו 
מהווה שיטה בזכות עצמה אלא אמצעי מתמטי אשר יכול רק 

פריט המגודר. כתוצאה מכך, לשמש כדי לחשב את השווי של ה
לא יתן להשתמש ב'גזר היפותטי' כדי לכלול מאפייים בשווי 
של הפריט המגודר שקיימים רק במכשיר המגדר (אך לא בפריט 
המגודר). דוגמה היא חוב הקוב במטבע חוץ (ללא קשר אם הוא 
חוב בריבית קבועה או בריבית משתה). בעת שימוש בגזר 

חשב את השיוי בשווי של חוב כזה או הערך היפותטי על מת ל
הוכחי של השיוי המצטבר בתזרימי המזומים שלו, הגזר 
ההיפותטי לא יכול פשוט לגלם חיוב בגין החלפת מטבעות שוים 
למרות שגזרים בפועל שבהם מוחלפים מטבעות שוים עשויים 
לכלול חיוב כזה (לדוגמה, חוזי החלפת ריבית בין מטבעות 

  ם). שוי
  
השיוי בשווי של הפריט המגודר שקבע תוך שימוש בגזר   6.5.6ב

היפותטי יכול לשמש גם לצורך הערכה אם יחסי גידור מקיימים 
  את דרישות אפקטיביות הגידור.

  
  איזון מחדש של יחסי הגידור ושיויים ליחס הגידור

 יועדושהמוח איזון מחדש מתייחס לתיאומים שבוצעו לכמויות   6.5.7ב
של הפריט המגודר או של המכשיר המגדר של יחסי גידור שכבר 
קיימים לצורך שמירה על יחס גידור שמציית לדרישות 

יועדו של פריט מגודר או שאפקטיביות הגידור. שיויים לכמויות 
של מכשיר מגדר למטרה אחרת אים מהווים איזון מחדש 

  למטרות תקן זה.
  
יחסי גידור בהתאם לסעיפים  איזון מחדש מטופל כהמשך של  6.5.8ב

. בעת איזון מחדש, חוסר אפקטיביות הגידור של 6.5.21ב-6.5.9ב
  יחסי הגידור קבע ומוכר מייד לפי תיאום יחסי הגידור.

  
תיאום יחס הגידור מאפשר לישות להגיב לשיויים ביחסים שבין   6.5.9ב

אשר ובעים מהבסיסים שלהם והפריט המגודר המכשיר המגדר 
שתי סיכון. לדוגמה, יחסי גידור, שבהם למכשיר המגדר או ממ

ולפריט המגודר יש בסיסים שוים אבל קשורים, משתים 
בתגובה לשיוי ביחסים בין שי הבסיסים (לדוגמה, מחירים, 
שיעורים או מדדים שוים אך קשורים). לכן, איזון מחדש 
מאפשר המשך יחסי גידור במצבים שבהם היחסים בין המכשיר 
המגדר לבין הפריט המגודר משתים באופן שיתן לפצות עליו על 

  ידי תיאום יחס הגידור.
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לדוגמה, ישות מגדרת חשיפה למטבע חוץ א' תוך שימוש בגזר   6.5.10ב
ב' מקובעים -מטבע המתייחס למטבע חוץ ב' ומטבעות החוץ א' ו

(כלומר שערי החליפין שלהם שמרים בתוך רצועה או בשער 
קבע על ידי בק מרכזי או רשות אחרת). אילו שערי חליפין ש

החליפין בין מטבע חוץ א' לבין מטבע חוץ ב' היו משתים (כלומר 
היתה קבעת רצועה חדשה או שער חליפין אחר), איזון מחדש 
של יחסי הגידור על מת לשקף את שער החליפין החדש יבטיח 

הגידור  שיחסי הגידור ימשיכו לקיים את דרישת אפקטיביות
עבור יחס הגידור בסיבות החדשות. ביגוד לכך, אם היה כשל 
בגזר מטבע, שיוי יחס הגידור לא יכול היה להבטיח שיחסי 
הגידור ימשיכו לקיים את דרישת אפקטיביות הגידור. לכן, איזון 
מחדש איו מסייע להמשך יחסי הגידור במצבים בהם היחסים 

מגודר משתים באופן שלא בין המכשיר המגדר לבין הפריט ה
  יתן לפצות עליו על ידי תיאום יחס הגידור.

  
לא כל שיוי במידת הקיזוז בין השיויים בשווי ההוגן של   6.5.11ב

או בתזרימי המזומים המכשיר המגדר לבין אלה בשווי ההוגן 
של הפריט המגודר מהווים שיוי ביחסים בין המכשיר המגדר 

מתחת את המקורות לחוסר  לבין הפריט המגודר. ישות
אפקטיביות הגידור שהיא ציפתה שישפיעו על יחסי הגידור 

  במהלך יחסי הגידור ומעריכה אם שיויים במידת הקיזוז הם:
  

תודות סביב יחס הגידור, אשר ותר תקף (כלומר ממשיך   )א(
לשקף באופן אות את היחסים שבין המכשיר המגדר לבין 

  הפריט המגודר); או
 

ס הגידור איו משקף עוד באופן אות את סימן שיח  )ב(
 היחסים שבין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר.

  
ישות מבצעת הערכה זו של יחס הגידור עבור דרישת אפקטיביות 

להבטיח שיחסי הגידור אים משקפים הגידור, כלומר על מת 
של הפריט המגודר ושל המכשיר המשקלים חוסר איזון בין 

חוסר אפקטיביות של הגידור (ללא קשר אם צור יהמגדר אשר י
מוכר או לא מוכר) שעשוי לגרום לתוצאה חשבואית שתהיה לא 
עקבית עם המטרה של חשבואות גידור. לכן, הערכה זו דורשת 

  שיקול דעת.
 

חוסר לכן את לא יתן לצמצם תודה סביב יחס גידור קבוע (ו  6.5.12ב
ם יחס הגידור ) על ידי תיאוהמתייחסגידור האפקטיביות 

בתגובה לכל תוצאה אפשרית. לכן, בסיבות כאלה, השיוי 
במידת הקיזוז הוא ושא של מדידת חוסר אפקטיביות הגידור 

  והכרה בו, אך איו דורש איזון מחדש.
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ביגוד לכך, אם שיויים במידת הקיזוז מצביעים על כך   6.5.13ב
משמש כעת שהתודה היא סביב יחס גידור שוה מיחס הגידור ש

עבור יחסי גידור אלה, או שקיימת מגמה המתרחקת מיחס גידור 
זה, יתן לצמצם את חוסר אפקטיביות הגידור על ידי תיאום 

חוסר את  יגביריחס הגידור, בעוד השארת אותו יחס גידור 
גידור. לכן, בסיבות כאלה ישות חייבת להעריך האפקטיביות 

של הפריט המשקלים בין אם יחסי הגידור משקפים חוסר איזון 
המגודר ושל המכשיר המגדר אשר ייצור חוסר אפקטיביות של 

או לא) שעשוי לגרום לתוצאה  הגידור (ללא קשר אם מוכר
חשבואית שתהיה לא עקבית עם המטרה של חשבואות גידור. 
אם יחס הגידור מתואם, הדבר משפיע גם על מדידת חוסר 

אחר שבעת איזון מחדש, אפקטיביות הגידור ועל ההכרה בו, מ
לקבוע את חוסר אפקטיביות הגידור של יחסי  קיימת חובה

הגידור ולהכיר בו מיד לפי תיאום יחסי הגידור בהתאם לסעיף 
  .6.5.8ב

  
איזון מחדש משמעו, שלצרכי חשבואות גידור, לאחר ההתחלה   6.5.14ב

של יחסי גידור ישות מתאימה את הכמויות של המכשיר המגדר 
הפריט המגודר בתגובה לשיויים בסיבות אשר משפיעים או של 

על יחס הגידור של יחסי הגידור. באופן רגיל, תיאום זה צריך 
לשקף תיאומים לכמויות של המכשיר המגדר ושל הפריט 
המגודר שהיא משתמשת בהם בפועל. אולם, ישות חייבת 
להתאים את יחס הגידור הובע מהכמויות של הפריט המגודר או 

  המכשיר המגדר שהיא משתמשת בהם בפועל אם: של
  

יחס הגידור הובע משיויים בכמויות של המכשיר המגדר   )א(
או של הפריט המגודר שהישות משתמשת בהם בפועל ישקף 
חוסר איזון אשר ייצור חוסר אפקטיביות של הגידור שעשוי 
לגרום לתוצאה חשבואית שתהיה לא עקבית עם המטרה 

  אושל חשבואות גידור; 
 

ישות תשאיר כמויות של המכשיר המגדר ושל הפריט   )ב(
המגודר שהיא משתמשת בהם בפועל וכתוצאה מכך יחס 
הגידור, בסיבות החדשות, ישקף חוסר איזון אשר ייצור 
חוסר אפקטיביות של הגידור שעשוי לגרום לתוצאה 
חשבואית שתהיה לא עקבית עם המטרה של חשבואות 

ליצור חוסר איזון על ידי  גידור (כלומר, אסור לישות
  הימעות מתיאום של יחס הגידור).

  
איזון מחדש איו מיושם אם מטרת יהול הסיכוים ליחסי   6.5.15ב

הגידור השתתה. במקום זאת, חשבואות גידור עבור יחסי גידור 
אלה תופסק (למרות שישות יכולה לייעד יחסי גידור חדשים 
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פריט המגודר של יחסי אשר בהם מעורב המכשיר המגדר או ה
  ).6.5.28הגידור הקודמים כמתואר בסעיף ב

  
אם מבוצע איזון מחדש של יחסי גידור, התיאום ליחס הגידור   6.5.16ב

  יכול להתבצע בדרכים שוות:
  

יתן להגדיל את המשקל של הפריט המגודר (וכתוצאה מכך   )א(
  להקטין את המשקל של המכשיר המגדר) על ידי:

 

)i( המגודר; או הגדלת היקף הפריט  
 

)ii( .ת היקף המכשיר המגדרהקט  
 

יתן להגדיל את המשקל של המכשיר המגדר (וכתוצאה   )ב(
 מכך להקטין את המשקל של הפריט המגודר) על ידי:

 

)i( הגדלת היקף המכשיר המגדר; או  
 

)ii( .ת היקף הפריט המגודרהקט  
  

שיויים בהיקף מתייחסים לכמויות שהם חלק מיחסי הגידור.    
פים אין משמעה בהכרח שהפריטים או לכן, הקטת ההיק

העסקאות אים קיימים עוד או שהן לא חזויות להתרחש, אלא 
שהם לא חלק מיחסי הגידור. לדוגמה, התוצאה של הקטת 
ההיקף של המכשיר המגדר יכולה להיות שהישות ממשיכה 
להחזיק גזר, אבל רק חלקו ותר מכשיר מגדר של יחסי הגידור. 

חש אם יתן לבצע את האיזון מחדש רק על מצב כזה יכול להתר
ידי הקטת ההיקף של המכשיר המגדר ביחסי הגידור, אך הישות 
ממשיכה להחזיק את ההיקף שאיו דרוש עוד. במקרה כזה, 
החלק שאיו מיועד של הגזר יטופל בשווי הוגן דרך רווח או 
הפסד (אלא אם כן, הוא יועד כמכשיר מגדר ביחסי גידור 

  אחרים).
  
תיאום יחס הגידור על ידי הגדלת היקף הפריט המגודר איו   6.5.17ב

משפיע על האופן שבו השיויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר 
מדדים. גם המדידה של השיויים בשווי של הפריט המגודר 
המתייחסים להיקף שיועד קודם לכן איה מושפעת. אולם, 

י של הפריט המגודר מהמועד של האיזון מחדש, השיויים בשוו
כוללים גם את השיוי בשווי של ההיקף הוסף של הפריט 
המגודר. שיויים אלה מדדים החל מהמועד של האיזון מחדש 
ובהתייחס למועד זה במקום מהמועד שבו יועדו יחסי הגידור. 

טון של סחורת  100לדוגמה, אם ישות גידרה במקור היקף של 
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המחיר העתידי במועד יצירת ש"ח ( 80יסוד במחיר עתידי של 
טון בעת איזון מחדש כאשר  10יחסי הגידור) והוסיפה היקף של 

ש"ח, הפריט המגודר לאחר האיזון  90המחיר העתידי היה 
 10 -ש"ח ו 80 -טון שגודרו ב 100מחדש מורכב משתי שכבות: 

  ש"ח. 90 -טון שגודרו ב
  
ר המגדר איו תיאום יחס הגידור על ידי הקטת היקף המכשי  6.5.18ב

משפיע על האופן שבו השיויים בשווי של הפריט המגודר 
מדדים. גם המדידה של השיויים בשווי ההוגן של המכשיר 
המגדר המתייחסים להיקף שממשיך להיות מיועד איה 
מושפעת. אולם, מהמועד של האיזון מחדש, ההיקף של המכשיר 

דור. לדוגמה, המגדר שהוקטן איו מהווה עוד חלק מיחסי הגי
אם ישות גידרה במקור את סיכון המחיר של סחורת יסוד תוך 

טון כמכשיר המגדר והקטיה היקף  100שימוש בגזר בהיקף של 
טון של היקף  90טון בעת איזון מחדש, סכום ומילי של  10-זה ב

לגבי התוצאות של  6.5.16המכשיר המגדר יישאר (ראה סעיף ב
ן) שאיו מהווה עוד חלק מיחסי טו 10היקף הגזר (כלומר 

  הגידור). 
  
תיאום יחס הגידור על ידי הגדלת היקף המכשיר המגדר איו   6.5.19ב

משפיע על האופן שבו השיויים בשווי ההוגן של הפריט המגודר 
מדדים. גם המדידה של השיויים בשווי ההוגן של המכשיר 

עת. המגדר המתייחסים להיקף שיועד קודם לכן איה מושפ
אולם, מהמועד של האיזון מחדש, השיויים בשווי ההוגן של 
המכשיר המגדר כוללים גם את השיויים בשווי של ההיקף 
הוסף של המכשיר המגדר. שיויים אלה מדדים החל מהמועד 
של האיזון מחדש ובהתייחס למועד זה במקום מהמועד שבו 

את סיכון  יועדו יחסי הגידור. לדוגמה, אם ישות גידרה במקור
טון  100המחיר של סחורת יסוד תוך שימוש בגזר בהיקף של 

טון בעת איזון מחדש,  10-כמכשיר המגדר והגדילה היקף זה ב
המכשיר המגדר לאחר האיזון מחדש יורכב מגזר בהיקף כולל 

טון. השיוי בשווי ההוגן של המכשיר המגדר הוא סך  110של 
 110הווים את סך ההיקף של השיוי בשווי ההוגן של הגזרים המ

טון. לגזרים אלה יכולים להיות (וצפוי שיהיו) תאים עיקריים 
שוים, כמו השיעור העתידי שלהם, מאחר שההתקשרות בהם 
התבצעה בקודות זמן שוות (כולל האפשרות של ייעוד גזרים 

  ליחסי גידור לאחר ההכרה לראשוה בהם). 
  
די הקטת היקף הפריט המגודר איו תיאום יחס הגידור על י  6.5.20ב

משפיע על האופן שבו השיויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר 
מדדים. גם המדידה של השיויים בשווי של הפריט המגודר 
המתייחסים להיקף שממשיך להיות מיועד איה מושפעת. 
אולם, מהמועד של האיזון מחדש, ההיקף של הפריט המגודר 

ה עוד חלק מיחסי הגידור. לדוגמה, אם ישות שהוקטן איו מהוו
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טון של סחורת יסוד במחיר עתידי  100גידרה במקור היקף של 
טון בעת איזון מחדש,  10-ש"ח והקטיה היקף זה ב 80של 

 80 -טון שגודרו ב 90הפריט המגודר לאחר האיזון מחדש יהיה 
טון של הפריט המגודר שאים מהווים עוד חלק מיחסי  10ש"ח. 

גידור יטופלו בהתאם לדרישות לגבי הפסקת חשבואות גידור ה
  ).6.5.28ב- 6.5.22וסעיפים ב 6.5.7-6.5.6(ראה סעיפים 

  
בעת איזון מחדש של יחסי גידור, ישות תעדכן את היתוח שלה   6.5.21ב

לגבי המקורות לחוסר אפקטיביות הגידור אשר חזויים להשפיע 
גידור (ראה סעיף על יחסי הגידור במהלך (יתרת) תקופת ה

  ). התיעוד של יחסי הגידור יעודכן בהתאם.6.4.2ב
  

  הפסקת חשבואות גידור

הפסקה של חשבואות גידור מיושמת מכאן ולהבא מהמועד שבו   6.5.22ב
  הקריטריוים המזכים אים מתקיימים עוד.

  
  ישות לא תבטל את הייעוד ובשל כך תפסיק יחסי גידור אשר:  6.5.23ב
  

ים את מטרת יהול הסיכוים שעל בסיסה עדיין מקיימ  )א(
יחסי הגידור היו כשירים לחשבואות גידור (כלומר הישות 

 עדיין שואפת לאותה מטרת יהול הסיכוים); וכן
 

ממשיכים לקיים את כל הקריטריוים האחרים המזכים   )ב(
(לאחר הבאה בחשבון של איזון מחדש כלשהו של יחסי 

  ).כאשר מתאיםהגידור, 
  

צרכי תקן זה, יש להבחין בין אסטרטגיית יהול הסיכוים של ל  6.5.24ב
ישות לבין מטרות יהול הסיכוים שלה. אסטרטגיית יהול 
הסיכוים קבעת ברמה הגבוהה ביותר שבה הישות קובעת את 
האופן שבו היא מהלת את הסיכון שלה. אסטרטגיות יהול 

ה הישות סיכוים באופן רגיל מזהות את הסיכוים שלהם חשופ
וקובעות את האופן שבו הישות מגיבה אליהם. אסטרטגיית 
יהול סיכוים היא בתוקף לתקופה ארוכה יותר ויכולה לכלול 
גמישות מסוימת על מת להגיב לשיויים בסיבות אשר 
מתרחשים כאשר האסטרטגיה בתוקף (לדוגמה, שיעור ריבית 

וצאה מהם שוה או רמות מחיר שוות של סחורת יסוד, אשר כת
מידת הגידור שוה). אסטרטגיית יהול סיכוים קבעת באופן 
רגיל במסמך כללי אשר מחלחל לדרגים מוכים יותר בישות 
באמצעות מדייות הכוללת החיות ספציפיות יותר. ביגוד לכך, 
מטרת יהול סיכוים עבור יחסי גידור מיושמת ברמה של יחסי 

ופן שבו מכשיר מגדר מסוים גידור מסוימים. היא מתייחסת לא
שיועד משמש לגידור של חשיפה מסוימת אשר יועדה כפריט 
המגודר. לכן, באסטרטגיית יהול סיכוים יכולים להיות 
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מעורבים יחסי גידור שוים רבים שמטרות יהול הסיכוים 
שלהם מתייחסות להוצאה לפועל של אסטרטגיית יהול 

  הסיכוים. לדוגמה:
  

ה של יהול החשיפה שלה לשיעור ריבית לישות אסטרטגי  )א(
על מימון באמצעות חוב אשר קובעת תחומים לישות כולה 
עבור השילוב של מימון בריבית משתה ובריבית קבועה. 

אחוז  20האסטרטגיה היא לשמור על חוב בשיעור של בין 
אחוז בריבית קבועה. הישות מחליטה מעת לעת  40לבין 

זו (כלומר איפה למקם את  כיצד להוציא לפועל אסטרטגיה
אחוז חשיפה לשיעור  40אחוז לבין  20עצמה בטווח שבין 

ריבית קבוע) בהתאם לרמת שיעורי הריבית. אם שיעורי 
הריבית מוכים, הישות מקבעת את הריבית עבור יותר חוב 
מאשר כאשר שיעורי הריבית גבוהים. החוב של הישות הוא 

 30ישות מחליפה ש"ח בריבית משתה שמתוכו ה 100בסך 
ש"ח לחשיפה לשיעור קבוע. הישות מצלת את שיעורי 

ש"ח כדי  50הריבית המוכים כדי להפיק חוב וסף בסך 
לממן השקעה גדולה, אשר הישות מבצעת על ידי הפקת 

חוב בריבית קבועה. לאור שיעורי הריבית המוכים,  איגרת
ה הישות מחליטה לקבוע את חשיפת שיעור הריבית הקבוע

ש"ח של  20אחוז מסך החוב על ידי הקטה בסך  40שלה על 
 ריבית המשתההחשיפה לעל קודם לכן הגידור שביצעה 

, וכתוצאה מכך החשיפה לשיעור ריבית קבוע שלה
ש"ח. במצב זה אסטרטגיית יהול  60מסתכמת בסך 

הסיכוים בעצמה ותרת ללא שיוי. אולם, ביגוד לכך 
גיה על ידי הישות השתתה ההוצאה לפועל של האסטרט

ש"ח של חשיפה לשיעור משתה  20והמשמעות היא שעבור 
אשר גודרה קודם לכן, מטרת יהול הסיכוים השתתה 
(כלומר ברמת יחסי הגידור). כתוצאה מכך, במצב זה 

ש"ח  20להפסיק את חשבואות הגידור עבור  קיימת חובה
יתן של חשיפה לשיעור משתה אשר גודרה קודם לכן. 

לבצע זאת על ידי הקטת פוזיציית חוזי ההחלפה בסכום 
ש"ח, אבל בהתאם לסיבות, ישות יכולה  20ומילי של 

להשאיר את היקף חוזי ההחלפה ולהשתמש, לדוגמה, 
בחוזי ההחלפה לגידור חשיפה אחרת או שחוזי ההחלפה 
יהפכו חלק מהתיק למסחר. ביגוד לכך, אם ישות במקום 

ק מהחוב בריבית קבועה החדש שלה זאת החליפה חל
לחשיפה לשיעור משתה, הישות תהיה חייבת להמשיך 
בחשבואות גידור לחשיפה לשיעור משתה שגודרה קודם 

  לכן.
 

חלק מהחשיפות ובעות מפוזיציות אשר משתות לעיתים   )ב(
תכופות, לדוגמה, סיכון שיעור הריבית של תיק פתוח של 
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חוב חדשים והגריעה של מכשירי חוב. התוספת של מכשירי 
מכשירי חוב משות באופן מתמשך חשיפה זו (כלומר, מצב 

צדדית של פוזיציה בעת פרעוה). זהו -זה שוה מסגירה חד
תהליך דימי שבו הן החשיפה והן מכשירי החוב המשמשים 
ליהול החשיפה אים ותרים זהים במשך זמן רב. כתוצאה 

יתים תכופות את מכך, ישות עם חשיפה כזו מתאימה לע
המכשירים המגדרים המשמשים ליהול סיכון שיעור ריבית 
כשהחשיפה משתה. לדוגמה, מכשירי חוב שיתרת התקופה 

חודש מיועדים כפריט המגודר  24עד למועד פרעום היא 
חודש. אותו תהליך מיושם  24 -בגין סיכון שיעור ריבית ל

ירעון לקבוצות בעלות טווחי זמן אחרים או תקופות לפ
אחרות. לאחר תקופה קצרה של זמן, הישות מפסיקה את 
כל יחסי הגידור שיועדו קודם לכן לתקופות לפירעון, 
אחדים מהם או את חלקם, ומייעדת יחסי גידור חדשים 
לתקופות לפירעון על בסיס גודלם והמכשירים המגדרים 
שקיימים באותו זמן. הפסקת חשבואות גידור במצב זה 

גידור אלה בים בדרך כזו שהישות משקפת שיחסי 
מסתכלת על מכשיר מגדר חדש ועל פריט מגודר חדש 
במקום המכשיר המגדר והפריט המגודר שיועדו קודם לכן. 
אסטרטגיית יהול הסיכוים שארת זהה, אך אין מטרת 
יהול סיכוים שמשכת עבור יחסי הגידור שיועדו קודם 

ים עוד. במצב זה, לכן, ולכן יחסי גידור אלה לא קיימ
הפסקת חשבואות גידור מיושמת במידה שבה מטרת יהול 
הסיכוים השתתה. זה תלוי במצב של ישות ויכול, 
לדוגמה, להשפיע על כל יחסי הגידור לתקופה לפירעון, רק 

 על אחדים מהם או רק על חלק מיחסי הגידור. 
 

לישות יש אסטרטגיית יהול סיכוים שלפיה היא מהלת   )ג(
סיכון מטבע חוץ של מכירות חזויות והחייבים הובעים  את

מכך. במסגרת אסטרטגיה זו, הישות מהלת את סיכון 
מטבע חוץ כיחסי גידור מסוימים רק עד לקודת ההכרה 

מהלת עוד את סיכון איה בחייבים. לאחר מכן, הישות 
מטבע חוץ על הבסיס של יחסי גידור מסוימים אלה. 

הלת יחד את סיכון מטבע חוץ הובע במקום זאת, הישות מ
מחייבים, מזכאים ומגזרים (שאים מתייחסים לעסקאות 
חזויות שעדיין תלויות ועומדות) הקובים באותו מטבע 
חוץ. לצרכי חשבואות, זה פועל כגידור 'טבעי' מאחר 
שהרווחים וההפסדים מסיכון מטבע חוץ של כל הפריטים 

או הפסד. כתוצאה מכך,  האלה מוכרים באופן מיידי ברווח
לצרכי חשבואות, אם יחסי הגידור מיועדים לתקופה עד 

להפסיק אותם בעת ההכרה  חייביםלמועד התשלום, 
בחייבים, מאחר שמטרת יהול סיכוים של יחסי הגידור 
המקוריים לא חלה עוד. סיכון מטבע חוץ מוהל כעת 
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ם במסגרת אותה אסטרטגיה, אבל על בסיס שוה. מגד, א
לישות היתה מטרת יהול סיכוים שוה והיא היתה מהלת 
את סיכון מטבע חוץ כיחסי גידור יחידים מתמשכים 
במיוחד עבור סכום המכירות החזויות הזה והחייב שובע 
מכך עד למועד הסילוק, חשבואות גידור היתה משכת עד 

  לאותו מועד.
  
  על:הפסקה של חשבואות גידור עשויה להשפיע   6.5.25ב

 

  יחסי גידור בשלמותם; או  )א(
 

חלק מיחסי הגידור (המשמעות היא שחשבואות גידור   )ב(
 ממשיכה עבור שארית יחסי הגידור).

  
יחסי גידור מופסקים בשלמותם כאשר, יחסי הגידור במלואם   6.5.26ב

  מפסיקים לקיים את הקריטריוים המזכים. לדוגמה:
  

הסיכוים  יחסי הגידור אים מקיימים עוד את מטרת יהול  )א(
שלפיה הם היו זכאים לחשבואות גידור (כלומר, הישות 

  איה שואפת עוד למטרת יהול סיכוים זו);
 

המכשיר המגדר או המכשירים המגדרים מכרו או חוסלו   )ב(
 (ביחס למלוא ההיקף שהיה חלק מיחסי הגידור); או

 

לא קיים עוד קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר   )ג(
השפעה של סיכון אשראי מתחילה להיות המגדר או שה

  דומיטית בשיויי השווי הובעים מקשר כלכלי זה. 
  
חלק מיחסי גידור מופסק (וחשבואות גידור משכת עבור   6.5.27ב

שארית יחסי הגידור) כאשר רק חלק מיחסי הגידור מפסיק 
  לקיים את הקריטריוים המזכים. לדוגמה:

 

ר, יתן לתאם את יחס בעת איזון מחדש של יחסי גידו  )א(
הגידור בדרך כזו שחלק מההיקף של הפריט המגודר איו 

); לכן, 6.5.20מהווה עוד חלק מיחסי הגידור (ראה סעיף ב
חשבואות גידור מופסקת רק עבור ההיקף של הפריט 

  המגודר שאיו מהווה עוד חלק מיחסי הגידור; או 
 

כאשר ההתרחשות של חלק מההיקף של הפריט המגודר   )ב(
שהוא עסקה חזויה (או רכיב של עסקה חזויה) איו עוד 
צפוי ברמה גבוהה, חשבואות גידור מופסקת רק עבור 
ההיקף של הפריט המגודר שההתרחשות שלו איה עוד 
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של גידורים  עברצפויה ברמה גבוהה. אולם, אם לישות יש 
של עסקאות חזויות שלאחר מכן קבע לגביהן  ויועדש

ין חזויות עוד להתרחש, היכולת שהעסקאות החזויות א
של הישות לחזות עסקאות חזויות במדויק מוטלת בספק 
בעת חיזוי עסקאות חזויות דומות. זה משפיע על ההערכה 
אם עסקאות חזויות דומות צפויות ברמה גבוהה (ראה 

 ) ולכן אם הן כשירות כפריטים מגודרים.6.3.3סעיף 
   

מעורב מכשיר מגדר  הםשב יםר חדשגידו יישות יכולה לייעד יחס  6.5.28ב
או פריט מגודר מיחסי גידור קודמים שחשבואות גידור הופסקה 
עבורם (בחלקה או במלואה). זה איו מהווה המשך של יחסי 

  גידור, אלא התחלה מחדש. לדוגמה:
  

במכשיר מגדר חלה התדרדרות אשראי חמורה שהישות   )א(
יחסי מחליפה אותו במכשיר מגדר חדש. המשמעות היא ש

הגידור המקוריים לא הצליחו להשיג את מטרת יהול 
סיכוים ולכן הם הופסקו במלואם. המכשיר המגדר החדש 
מיועד כגידור של אותה חשיפה שגודרה קודם לכן ויוצר 
יחסי גידור חדשים. לכן, השיויים בשווי ההוגן או בתזרימי 
המזומים של הפריט המגודר מדדים ממועד הייעוד של 

הגידור החדשים ובהתייחס למועד זה במקום  יחסי
  מהמועד שבו יועדו יחסי הגידור המקוריים.

 

יחסי גידור מופסקים לפי תום תקופתם. המכשיר המגדר   )ב(
ביחסי גידור אלה יכול להיות מיועד כמכשיר המגדר ביחסי 
גידור אחרים (לדוגמה, בעת תיאום יחס הגידור בעת איזון 

של המכשיר המגדר או בעת מחדש על ידי הגדלת ההיקף 
  ייעוד יחסי גידור חדשים לגמרי).

  
  הטיפול החשבואי בערך הזמן של אופציות

אופציה יכולה להיחשב כמתייחסת לתקופת זמן מאחר שערך   6.5.29ב
הזמן שלה מייצג חיוב עבור הספקת הגה למחזיק באופציה 
לאורך תקופה של זמן. אולם, ההיבט הרלווטי לצורך הערכה 

אופציה מגדרת פריט מגודר המהווה עסקה או פריט מגודר  אם
המתייחס לתקופת זמן הוא המאפייים של פריט מגודר זה, כולל 
האופן והעיתוי שבו הפריט המגודר משפיע על רווח או הפסד. 

סעיף  6.5.15לכן, ישות תעריך את סוג הפריט המגודר (ראה סעיף 
לא קשר אם יחסי (א)) על בסיס מהותו של הפריט המגודר (ל

  הגידור הם גידור תזרים מזומים או גידור שווי הוגן):
  

ערך הזמן של אופציה מתייחס לפריט מגודר המהווה עסקה   )א(
אם המהות של הפריט המגודר היא עסקה שלגביה לערך 
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הזמן יש מאפיין של העלויות של אותה עסקה. דוגמה לכך 
ודר היא כאשר ערך הזמן של אופציה מתייחס לפריט מג

שכתוצאה ממו מוכר פריט שהמדידה לראשוה שלו כוללת 
עלויות עסקה (לדוגמה, ישות מגדרת רכישת סחורת יסוד, 
בין אם כעסקה חזויה או כהתקשרות איתה, כגד סיכון 
מחיר של סחורת היסוד וכוללת את עלויות העסקה 
במדידה לראשוה של המלאי). כתוצאה מהכללת ערך הזמן 

מדידה לראשוה של פריט מגודר מסוים, של האופציה ב
ערך הזמן משפיע על רווח או הפסד באותו זמן כמו הפריט 
המגודר. באופן דומה, ישות אשר מגדרת מכירה של סחורת 
יסוד, בין אם כעסקה חזויה או כהתקשרות איתה, תכלול 
את ערך הזמן של האופציה כחלק מהעלות המתייחסת 

וכר ברווח או הפסד באותה למכירה זו (לכן, ערך הזמן י
  תקופה כמו ההכסות מהמכירה שגודרה).

 

ערך הזמן של אופציה מתייחס לפריט מגודר המתייחס   )ב(
לתקופת זמן אם המהות של הפריט המגודר היא כזו 
שלערך הזמן יש מאפיין של עלות להשגת הגה כגד סיכון 
לאורך תקופה מסוימת של זמן (אך התוצאה של הפריט 

ה עסקה שבה מעורב המושג של עלות עסקה המגודר אי
(א)). לדוגמה, אם מלאי של סחורת יסוד מגודר  - בהתאם ל

כגד ירידה בשווי ההוגן לשישה חודשים תוך שימוש 
באופציית סחורת יסוד עם אורך חיים מקביל, ערך הזמן 
של האופציה יוקצה לרווח או הפסד (כלומר יופחת על 

ך תקופת ששת החודשים בסיס שיטתי ורציואלי) לאור
הזו. דוגמה אחרת היא גידור של השקעה טו בפעילות חוץ 

חודש תוך שימוש באופציית שערי  18 -אשר מגודרת ל
), אשר foreign exchange optionחליפין של מטבע חוץ (

כתוצאה ממו תהיה הקצאה של ערך הזמן של האופציה 
 חודש אלה. 18לאורך התקופה של 

  
יים של הפריט המגודר, כולל האופן והעיתוי שבו הפריט המאפי  6.5.30ב

המגודר משפיע על רווח או הפסד, משפיע גם על התקופה 
שלאורכה ערך הזמן של אופציה, אשר מגדרת פריט מגודר 
המתייחס לתקופת זמן, מופחת, שהיא עקבית לתקופה שלאורכה 
הערך הפימי של האופציה יכול להשפיע על רווח או הפסד 

אם לחשבואות גידור. לדוגמה, אם אופציית שיעור ריבית בהת
(תקרה) משמשת לספק הגה כגד עליות בהוצאת ריבית על 

חוב בריבית משתה, ערך הזמן של אופציית תקרה זו  איגרת
מופחת לרווח או הפסד לאורך אותה תקופה שבה ערך פימי 

  שפיע על רווח או הפסד:יכלשהו של אופציית התקרה 
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קרה מגדרת עליות בשיעורי הריבית לשלוש השים אם הת  )א(
החוב בריבית  איגרתהראשוות מתוך סך אורך החיים של 

משתה של חמש שים, ערך הזמן של אופציית התקרה 
  מופחת לאורך שלוש השים הראשוות; או

 

 forwardאם התקרה היא אופציה שתחילתה היה עתידית (  )ב(
start optionה ) אשר מגדרת עליות בשיעורי הריבית בש

החוב  איגרתהשייה והשלישית מתוך סך אורך החיים של 
בריבית משתה לחמש שים, ערך הזמן של התקרה מופחת 

  במהלך השה השייה והשלישית.
  
הטיפול החשבואי בערך הזמן של אופציות בהתאם לסעיף   6.5.31ב

חל גם על שילוב של אופציה שרכשה ואופציה שכתבה  6.5.15
שאחת מהן היא אופציית מכר והשייה היא אופציית רכש) (כ

אפס בסכום שבמועד הייעוד כמכשיר מגדר יש להן ערך זמן טו 
בעלות אפס"). במקרה זה ישות תכיר  רצועה(בדרך כלל קרא "

בערך הזמן ברווח כולל אחר, למרות שהשיוי כלשהם בשיויים 
ר הוא אפס. המצטבר בערך הזמן לאורך כל תקופת יחסי הגידו

  לכן, אם ערך הזמן של האופציה מתייחס ל:
  

פריט מגודר המהווה עסקה, הסכום של ערך הזמן בסוף   )א(
יחסי הגידור אשר מתאים את הפריט המגודר או שמסווג 

סעיף (ב)) יהיה  6.5.15מחדש לרווח או הפסד (ראה סעיף 
  אפס.

 

פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן, הוצאת ההפחתה   )ב(
 ערך הזמן היא אפס.המתייחסת ל

  
הטיפול החשבואי בערך הזמן של אופציות בהתאם לסעיף   6.5.32ב

חל רק במידה שבה ערך הזמן מתייחס לפריט המגודר  6.5.15
(ערך זמן תואם). ערך הזמן של אופציה מתייחס לפריט המגודר 
אם התאים העיקריים של האופציה (כמו הסכום הומילי, 

מים את הפריט המגודר. לכן, אם אורך החיים והבסיס) תוא
התאים העיקריים של האופציה ושל הפריט המגודר אים 
תואמים באופן מלא, ישות תקבע את ערך הזמן התואם, כלומר 
כמה מתוך ערך הזמן שכלל בפרמיה (ערך הזמן בפועל) מתייחס 

). ישות 6.5.15לפריט המגודר (ולפיכך יש לטפל בו בהתאם לסעיף 
הזמן התואם תוך שימוש בהערכת שווי של  קובעת את ערך

האופציה שיש לה תאים עיקריים שתואמים בצורה מושלמת 
  את הפריט המגודר. 
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אם ערך הזמן בפועל וערך הזמן התואם שוים, ישות תקבע את   6.5.33ב
 6.5.15הסכום שמצטבר ברכיב פרד של ההון בהתאם לסעיף 

  כלהלן:
  

ערך הזמן בפועל גבוה יותר אם, במועד יצירת יחסי הגידור,   )א(
 מערך הזמן התואם, הישות:

 

)i(  פרד של ההון על תקבע את הסכום שמצטבר ברכיב
  בסיס ערך הזמן התואם; וכן

 

)ii(  י ערכיויי השווי ההוגן בין שתטפל בהפרשים בשי
  הזמן ברווח או הפסד.

 

אם, במועד יצירת יחסי הגידור, ערך הזמן בפועל מוך יותר   )ב(
הישות תקבע את הסכום שמצטבר  מערך הזמן התואם,

ברכיב פרד של ההון תוך התייחסות למוך מבין השיוי 
 המצטבר בשווי ההוגן של:

 

)i( ערך הזמן בפועל; לבין  
 

)ii( .ערך הזמן התואם  
  

שארית כלשהי של השיוי בשווי ההוגן של ערך הזמן בפועל תוכר 
  ברווח או הפסד.

  
י של חוז אלמט המחיר העתידיהטיפול החשבואי ב

אקדמה ומרווחי מטבע חוץ במועד הבסיס של 
  מכשירים פיסיים

חוזה אקדמה יכול להיחשב כמתייחס לתקופת זמן מאחר   6.5.34ב
שאלמט המחיר העתידי שלו מייצג חיובים עבור תקופה של זמן 
(שזו המגמה שלשמה הוא קבע). אולם, ההיבט הרלווטי לצורך 

ר המהווה עסקה או הערכה אם מכשיר מגדר מגדר פריט מגוד
פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן הוא המאפייים של פריט 
מגודר זה, כולל האופן והעיתוי שבו הפריט המגודר משפיע על 
רווח או הפסד. לכן, ישות תעריך את הסוג של פריט מגודר (ראה 

סעיף (א)) על בסיס מהותו של הפריט  6.5.15-ו 6.5.16סעיפים 
יחסי הגידור הם גידור תזרים מזומים המגודר (ללא קשר אם 

  או גידור שווי הוגן):
  

אלמט המחיר העתידי של חוזה אקדמה מתייחס לפריט   )א(
מגודר המהווה עסקה אם המהות של הפריט המגודר היא 
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עסקה שלגביה לאלמט המחיר העתידי יש מאפיין של 
העלויות של אותה עסקה. דוגמה לכך היא כאשר אלמט 

תייחס לפריט מגודר שכתוצאה ממו המחיר העתידי מ
מוכר פריט שהמדידה לראשוה שלו כוללת עלויות עסקה 
(לדוגמה, ישות מגדרת רכישת מלאי הקובה במטבע חוץ, 
בין אם זו עסקה חזויה או התקשרות איתה, כגד סיכון 
מטבע חוץ וכוללת את עלויות העסקה במדידה לראשוה 

המחיר העתידי של המלאי). כתוצאה מהכללת אלמט 
במדידה לראשוה של פריט מגודר מסוים, אלמט המחיר 
העתידי משפיע על רווח או הפסד באותו זמן כמו הפריט 
המגודר. באופן דומה, ישות אשר מגדרת מכירה של סחורת 
יסוד הקובה במטבע חוץ כגד סיכון מטבע חוץ, בין אם זו 
 עסקה חזויה או התקשרות איתה, תכלול את אלמט
המחיר העתידי כחלק מהעלות המתייחסת למכירה זו (לכן, 
אלמט המחיר העתידי יוכר ברווח או הפסד באותה תקופה 

  כמו ההכסות מהמכירה שגודרה).
 

אלמט המחיר העתידי של חוזה אקדמה מתייחס לפריט   )ב(
מגודר המתייחס לתקופת זמן אם המהות של הפריט 

יש מאפיין של המגודר היא כזו שלאלמט המחיר העתידי 
עלות להשגת הגה כגד סיכון לאורך תקופה מסוימת של 
זמן (אך התוצאה של הפריט המגודר איה עסקה שבה 

(א)). לדוגמה, אם  - מעורב המושג של עלות עסקה בהתאם ל
מלאי של סחורת יסוד מגודר כגד שיויים בשווי ההוגן 
לשישה חודשים תוך שימוש בחוזה אקדמה לסחורת יסוד 

ם אורך חיים מקביל, אלמט המחיר העתידי של חוזה ע
האקדמה יוקצה לרווח או הפסד (כלומר יופחת על בסיס 
שיטתי ורציואלי) לאורך תקופת ששת החודשים הזו. 
דוגמה אחרת היא גידור של השקעה טו בפעילות חוץ אשר 

חודש תוך שימוש בחוזה אקדמה לשערי  18 -מגודרת ל
 foreign exchange forwardחליפין של מטבע חוץ (

contract טו תהיה הקצאה של אלמאשר כתוצאה ממ ,(
 18המחיר העתידי של חוזה האקדמה לאורך התקופה של 

 חודש אלה.
  
המאפייים של הפריט המגודר, כולל האופן והעיתוי שבו הפריט   6.5.35ב

המגודר משפיע על רווח או הפסד, משפיעים גם על התקופה 
ט המחיר העתידי של חוזה האקדמה, אשר מגדר שלאורכה אלמ

פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן, מופחת, שהיא התקופה 
שלאורכה מתייחס אלמט המחיר העתידי. לדוגמה, אם חוזה 
אקדמה מגדר את החשיפה להשתות בשיעורי הריבית לשלושה 
חודשים לתקופה של שלושה חודשים אשר מתחילה לאחר שישה 
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ט המחיר העתידי מופחת במהלך התקופה חודשים, אלמ
  שמשכת בין החודש השביעי לחודש התשיעי. 

  
הטיפול החשבואי באלמט המחיר העתידי של חוזה אקדמה   6.5.36ב

חל גם אם, במועד שבו חוזה האקדמה  6.5.16בהתאם לסעיף 
יועד כמכשיר מגדר, אלמט המחיר העתידי הוא אפס. במקרה 

שווי הוגן כלשהם היתים לייחוס זה ישות תכיר בשיויי 
לאלמט המחיר העתידי ברווח כולל אחר, למרות שהשיוי 
המצטבר בשווי ההוגן שיתן לייחוס לאלמט המחיר העתידי 
לאורך כל תקופת יחסי הגידור הוא אפס. לכן, אם אלמט 

  המחיר העתידי של חוזה אקדמה מתייחס ל:
  

לאלמט המחיר פריט מגודר המהווה עסקה, הסכום ביחס   )א(
העתידי בסוף יחסי הגידור אשר מתאים את הפריט המגודר 

 6.5.15או שמסווג מחדש לרווח או הפסד (ראה סעיפים 
  ) יהיה אפס.6.5.16 - סעיף (ב) ו

 

פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן, הוצאת ההפחתה   )ב(
 המתייחסת לאלמט המחיר העתידי היא אפס.

  
המחיר העתידי של חוזי אקדמה הטיפול החשבואי באלמט   6.5.37ב

חל רק במידה שבה אלמט המחיר  6.5.16בהתאם לסעיף 
העתידי מתייחס לפריט המגודר (אלמט מחיר עתידי תואם). 
אלמט המחיר העתידי של חוזה אקדמה מתייחס לפריט המגודר 
אם התאים העיקריים של חוזה האקדמה (כמו הסכום 

מים את הפריט המגודר. הומילי, אורך החיים והבסיס) תוא
לכן, אם התאים העיקריים של חוזה האקדמה ושל הפריט 
המגודר אים תואמים באופן מלא, ישות תקבע את אלמט 
המחיר העתידי התואם, כלומר כמה מתוך אלמט המחיר 
העתידי שכלל בחוזה האקדמה (אלמט המחיר העתידי בפועל) 

ו בהתאם לסעיף מתייחס לפריט המגודר (ולפיכך יש לטפל ב
). ישות קובעת את אלמט המחיר העתידי התואם תוך 6.5.16

שימוש בהערכת שווי של חוזה האקדמה שיש לו תאים עיקריים 
  שתואמים בצורה מושלמת את הפריט המגודר. 

  
אם אלמט המחיר העתידי בפועל ואלמט המחיר העתידי   6.5.38ב

רכיב פרד של התואם שוים, ישות תקבע את הסכום שמצטבר ב
  כלהלן: 6.5.16ההון בהתאם לסעיף 

  

אם, במועד יצירת יחסי הגידור, הערך המוחלט של אלמט   )א(
המחיר העתידי בפועל גבוה יותר מזה של אלמט המחיר 

 העתידי התואם, הישות:
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)i(  פרד של ההון על תקבע את הסכום שמצטבר ברכיב
  בסיס אלמט המחיר העתידי התואם; וכן

 

)ii( י  תטפל בהפרשיםויי השווי ההוגן בין שבשי
  האלמטים של המחיר העתידי ברווח או הפסד.

 

אם, במועד יצירת יחסי הגידור, הערך המוחלט של אלמט   )ב(
המחיר העתידי בפועל מוך יותר מזה של אלמט המחיר 
העתידי התואם, הישות תקבע את הסכום שמצטבר ברכיב 

מוך מבין השיפרד של ההון תוך התייחסות ל וי המצטבר
 בשווי ההוגן של:

 
)i(  ;ט המחיר העתידי בפועלהערך המוחלט של אלמ

  לבין
 

)ii( .ט המחיר העתידי התואםהערך המוחלט של אלמ  
  

שארית כלשהי של השיוי בשווי ההוגן של אלמט המחיר 
  העתידי בפועל תוכר ברווח או הפסד.

  
מפרידה את מרווח מטבע חוץ במועד הבסיס כאשר ישות   6.5.39ב

כשיר פיסי ומוציאה אותו מהייעוד של המכשיר הפיסי ממ
סעיף (ב)), החיות היישום  6.2.4הזה כמכשיר מגדר (ראה סעיף 

מיושמות על מרווח מטבע חוץ במועד  6.5.38ב-6.5.34בסעיפים ב
הבסיס באותו אופן שהן מיושמות על אלמט המחיר העתידי של 

 חוזה אקדמה.
  

  )6.6פרק -תת(גידור של קבוצה של פריטים 

  גידור של פוזיציה טו

  זכאות לחשבואות גידור וייעוד של פוזיציה טו

פוזיציה טו כשירה לחשבואות גידור רק אם ישות מגדרת על   6.6.1ב
בסיס טו לצרכי יהול סיכוים. אם ישות מגדרת בדרך זו, זה 
עיין של עובדה (לא רק של טעה או תיעוד). לכן, ישות איה 

ליישם חשבואות גידור על בסיס טו רק על מת להשיג  יכולה
תוצאה חשבואית מסוימת אם זה לא ישקף את גישת יהול 

להיות חלק  חייבהסיכוים שלה. גידור של פוזיציה טו 
יהול סיכוים. באופן רגיל, ה מבוססת של מאסטרטגי

אסטרטגיה זו תאושר על ידי אשי מפתח בההלה כהגדרתם 
  .גילויים בהקשר לצד קשור 24אות בילאומי בתקן חשבו
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לדוגמה, לישות א' שמטבע הפעילות שלה הוא המטבע המקומי   6.6.2ב
יחידות מטבע חוץ  150,000(ש"ח), יש התקשרות איתה לשלם 

להוצאות פרסום בעוד תשעה חודשים והתקשרות איתה למכור 
חודש.  15יחידות מטבע חוץ בעוד  150,000מוצרים גמורים בסך 

ישות א' מתקשרת בגזר מטבע חוץ אשר יסולק בעוד תשעה 
 70יחידות מטבע חוץ ותשלם  100חודשים לפיו הישות תקבל 

ש"ח. לישות א' אין חשיפות אחרות למטבע חוץ. ישות א' איה 
מהלת את סיכון מטבע חוץ על בסיס טו. לכן, ישות א' איה 

ר שבין גזר מטבע יכולה ליישם חשבואות גידור ליחסי הגידו
 - יחידות מטבע חוץ (המורכבת מ 100חוץ לבין הפוזיציה טו של 

 -יחידות מטבע חוץ של ההתקשרות האיתה לרכישה  150,000
יחידות מטבע חוץ (מתוך  149,900 -ומ -כלומר שירותי הפרסום 

יחידות מטבע חוץ) של ההתקשרות האיתה  150,000 - ה
  ים. למכירה) לתקופה של תשעה חודש

  
אם ישות א' היתה מהלת את סיכון מטבע חוץ על בסיס טו ולא   6.6.3ב

היתה מתקשרת בגזר מטבע חוץ (מאחר שהוא מגדיל את 
החשיפה לסיכון מטבע חוץ שלה במקום לצמצם אותה), אז 
הישות היתה בפוזיציה מגודרת באופן טבעי לתקופה של תשעה 

לא היתה משתקפת חודשים. באופן רגיל, פוזיציה מגודרת זו 
בדוחות הכספיים מאחר שהעסקאות מוכרות בתקופות דיווח 

אפס תהיה כשירה בסכום שוות בעתיד. הפוזיציה טו 
  מתקיימים. 6.6.6לחשבואות גידור רק אם התאים בסעיף 

  
כאשר קבוצה של פריטים שמהווה פוזיציה טו מיועדת כפריט   6.6.4ב

לת של פריטים אשר כוללת מגודר, ישות תייעד את הקבוצה הכול
את הפריטים אשר יכולים ליצור את הפוזיציה טו. ישות איה 
רשאית לייעד סכום מופשט לא ספציפי של הפוזיציה טו. 
לדוגמה, לישות יש קבוצה של התקשרויות איתות למכירה בעוד 

יחידות מטבע חוץ וקבוצה של  100 -תשעה חודשים ב
יחידות  120 -חודש ב 18 התקשרויות איתות לרכישה בעוד

 20מטבע חוץ. הישות איה רשאית לייעד סכום מופשט של 
 יא חייבתיחידות מטבע חוץ מתוך הפוזיציה טו. במקום זאת, ה

לייעד סכום ברוטו של רכישות וסכום ברוטו של מכירות שיחד 
יוצרים את הפוזיציה טו המגודרת. ישות תייעד פוזיציות ברוטו 

פוזיציה טו כך שהישות תוכל לציית לדרישות אשר יוצרות את ה
  של הטיפול החשבואי ביחסי גידור כשירים. 

  
יישום של דרישות אפקטיביות הגידור לגידור של 

  פוזיציה טו

 6.4.1כאשר ישות קובעת אם דרישות אפקטיביות הגידור בסעיף   6.6.5ב
סעיף (ג) מתקיימות כאשר היא מגדרת פוזיציה טו, עליה לשקול 
את השיויים בשווי של הפריטים בפוזיציה טו שיש להם השפעה 
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דומה לאלה של המכשיר המגדר יחד עם שיוי השווי ההוגן של 
המכשיר המגדר. לדוגמה, לישות יש קבוצה של התקשרויות 

יחידות מטבע חוץ  100 -איתות לרכישה בעוד תשעה חודשים ב
 120 - חודש ב 18וקבוצה של התקשרויות איתות למכירה בעוד 

יחידות מטבע חוץ. הישות מגדרת את סיכון מטבע חוץ של 
יחידות מטבע חוץ באמצעות חוזה אקדמה  20הפוזיציה טו של 

יחידות מטבע חוץ. בעת קביעה אם דרישות  20למטבע חוץ של 
סעיף (ג) מתקיימות, הישות  6.4.1אפקטיביות הגידור בסעיף 

  תשקול את היחסים בין:
  

ההוגן של חוזה האקדמה למטבע חוץ יחד עם  שיוי השווי  )א(
השיויים בשווי של ההתקשרויות האיתות למכירה 

  המתייחסים לסיכון מטבע חוץ; וכן
 

השיויים בשווי של ההתקשרויות האיתות לרכישה   )ב(
 המתייחסים לסיכון מטבע חוץ.

  
לישות היתה פוזיציה טו  6.6.5באופן דומה, אם בדוגמה בסעיף ב  6.6.6ב

אפס, הישות היתה שוקלת את היחסים בין שיויים ם בסכו
בשווי של ההתקשרויות האיתות למכירה המתייחסים לסיכון 
מטבע חוץ לבין השיויים בשווי של ההתקשרויות האיתות 
לרכישה המתייחסים לסיכון מטבע חוץ בעת קביעה אם דרישות 

  סעיף (ג) מתקיימות.  6.4.1אפקטיביות הגידור בסעיף 
  

  רי תזרים מזומים שמהווים פוזיציה טוגידו

כאשר ישות מגדרת קבוצה של פריטים עם פוזיציות סיכון   6.6.7ב
מקזזות (כלומר פוזיציה טו), הזכאות לחשבואות גידור תלויה 
בסוג הגידור. אם הגידור הוא גידור שווי הוגן, אז הפוזיציה טו 

, הגידור עשויה להיות כשירה כפריט המגודר. אם, לעומת זאת
הוא גידור תזרים מזומים, אז הפוזיציה טו יכולה להיות 
כשירה כפריט המגודר רק אם הגידור הוא של סיכון מטבע חוץ 
והייעוד של פוזיציה טו זו מגדיר את תקופת הדיווח שבה חזויות 

, ומגדיר גם את מהות להשפיע על רווח או הפסד עסקאות חזויות
  והיקף העסקאות. 

  
דוגמה, לישות יש פוזיציה טו שמורכבת משכבה תחתוה של ל  6.6.8ב

יחידות מטבע חוץ ושכבה תחתוה של רכישות  100מכירות בסך 
יחידות מטבע חוץ. הן המכירות והן הרכישות קובות  150בסך 

באותו מטבע חוץ. על מת לפרט באופן מספיק את הייעוד של 
מקורי של הפוזיציה טו המגודרת, הישות מפרטת בתיעוד ה

יחסי הגידור שהמכירות יכולות להיות של מוצר א' או של מוצר 
ב' והרכישות יכולות להיות של מכוות מסוג א', מכוות מסוג ב' 
וחומר גלם א'. הישות גם מפרטת את היקפי העסקאות לפי 
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של  )Bottom layerמהותן. הישות מתעדת שהשכבה התחתוה (
ורכבת מהיקף מכירות חזויות יחידות מטבע חוץ) מ 100מכירות (

יחידות מטבע חוץ ומהיקף מכירות  70ראשוות של מוצר א' בסך 
יחידות מטבע חוץ. אם  30חזויות ראשוות של מוצר ב' בסך של 

היקפי מכירות אלה חזויות להשפיע על רווח או הפסד בתקופות 
דיווח שוות, הישות היתה כוללת זאת בתיעוד, לדוגמה, מכירות 

יחידות מטבע חוץ אשר חזויות  70ת של מוצר א' בסך של ראשוו
להשפיע על רווח או הפסד בתקופת הדיווח הראשוה ומכירות 

יחידות מטבע חוץ שחזויות  30ראשוות של מוצר ב' בסך של 
להשפיע על רווח או הפסד בתקופת הדיווח השייה. הישות 

בע יחידות מט 150מתעדת גם שהשכבה התחתוה של הרכישות (
חוץ) מורכבת מהרכישות הראשוות של מכוות מסוג א' בסך של 

יחידות מטבע חוץ, מהרכישות הראשוות של מכוות מסוג ב'  60
יחידות מטבע חוץ ומרכישות ראשוות של חומר גלם  40בסך של 

יחידות מטבע חוץ. אם היקפי רכישות אלה  50א' בסך של 
דיווח שוות, הישות  חזויות להשפיע על רווח או הפסד בתקופות

היתה כוללת בתיעוד פיצול של היקפי רכישות לפי תקופות 
הדיווח שבהן הן חזויות להשפיע על רווח או הפסד (בדומה לאופן 
שהיא מתעדת את היקפי המכירות). לדוגמה, העסקה החזויה 

  תפורט כ:
  

 60הרכישות הראשוות של מכוות מסוג א' בסך של   )א(
זויות להשפיע על רווח או הפסד יחידות מטבע חוץ אשר ח

מתקופת הדיווח השלישית לאורך עשר תקופות הדיווח 
  הבאות; 

 

 40הרכישות הראשוות של מכוות מסוג ב' בסך של   )ב(
יחידות מטבע חוץ אשר חזויות להשפיע על רווח או הפסד 

תקופות הדיווח  20מתקופת הדיווח הרביעית לאורך 
  הבאות; וכן

 

יחידות  50חומר גלם א' בסך של הרכישות הראשוות של   )ג(
מטבע חוץ אשר חזויות להתקבל בתקופת הדיווח השלישית 
ולהימכר, כלומר להשפיע על רווח או הפסד בתקופת דיווח 

  זו ובתקופת הדיווח שלאחריה. 
  

פירוט המהות של היקפי העסקאות החזויות יכלול היבטים כמו 
ג, אם תבית הפחת עבור פריטים של רכוש קבוע מאותו סו

המהות של פריטים אלה היא כזו שתבית הפחת עשויה 
להשתות בהתאם לאופן שבו הישות משתמשת בפריטים אלה. 
לדוגמה, אם הישות משתמשת בפריטים של מכוות מסוג א' 
בשי תהליכי ייצור שוים וכתוצאה מכך יש הפחתה בקו ישר 

, לאורך עשר תקופות דיווח והפחתה לפי שיטת יחידות תפוקה
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בהתאמה, התיעוד שלה של היקפי הרכישות החזויות של מכוות 
  מסוג א' יפצל היקף זה לפי תביות הפחת שיחולו. 

  
עבור גידור תזרים מזומים של פוזיציה טו, הסכומים שקבעו   6.6.9ב

יכללו את השיויים בשווי של הפריטים  6.5.11בהתאם לסעיף 
של המכשיר המגדר  בפוזיציה טו שיש להם השפעה דומה לאלה

שיויים היחד עם שיוי השווי ההוגן של המכשיר המגדר. אולם, 
בשווי של הפריטים בפוזיציה טו שיש להם השפעה דומה לאלה 
של המכשיר המגדר מוכרים רק כאשר העסקאות שהם קשורים 
אליהן מוכרות, כגון כאשר מכירה חזויה מוכרת כהכסות. 

כירות חזויות שצפויות ברמה לדוגמה, לישות יש קבוצה של מ
יחידות מטבע חוץ  100גבוהה בעוד תשעה חודשים בסך של 

חודש  18וקבוצה של רכישות חזויות שצפויות ברמה גבוהה בעוד 
יחידות מטבע חוץ. הישות מגדרת את סיכון מטבע  120בסך של 

יחידות מטבע חוץ תוך שימוש  20חוץ של הפוזיציה טו בסך 
יחידות מטבע חוץ. בעת  20חוץ בסך  בחוזה אקדמה למטבע

קביעת הסכומים שמוכרים בקרן גידור תזרים מזומים בהתאם 
  סעיף (א) וסעיף (ב), הישות משווה את: 6.5.11לסעיפים 

  

שיוי השווי ההוגן של חוזה אקדמה למטבע חוץ יחד עם   )א(
השיויים בשווי של המכירות החזויות שצפויות ברמה 

  -מטבע חוץ; ל גבוהה המתייחסים לסיכון
 

שיויים בשווי של הרכישות החזויות שצפויות ברמה גבוהה   )ב(
 המתייחסים לסיכון מטבע חוץ.

  
אולם, הישות מכירה רק בסכומים המתייחסים לחוזה אקדמה 
למטבע חוץ עד שהעסקאות של המכירות החזויות הצפויות 
ברמה גבוהה מוכרות בדוחות הכספיים, ובזמן הזה הרווחים או 

ם בגין עסקאות חזויות אלה מוכרים (כלומר השיוי ההפסדי
בשווי שיתן לייחוס לשיוי בשער החליפין של מטבע חוץ בין 

  הייעוד של יחסי הגידור לבין ההכרה בהכסות).
  

אפס, בסכום באופן דומה, אם בדוגמה לישות היתה פוזיציה טו   6.6.10ב
חזויות הישות היתה משווה את השיויים בשווי של המכירות ה

שצפויות ברמה גבוהה המתייחסים לסיכון מטבע חוץ לשיויים 
בשווי של הרכישות החזויות שצפויות ברמה גבוהה המתייחסים 
לסיכון מטבע חוץ. אולם, סכומים אלה מוכרים רק כאשר 

  העסקאות החזויות המתייחסות מוכרות בדוחות הכספיים.
  

  ודריועדו כפריט המגששכבות של קבוצות של פריטים 

של  ה, ייעוד רכיבי שכב6.3.19מאותן סיבות המצויות בסעיף ב  6.6.11ב
קבוצות של פריטים קיימים דורש זיהוי ספציפי של הסכום 
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הומילי של הקבוצה של פריטים שממה רכיב השכבה המגודר 
  מוגדר.

  
יחסי גידור יכולים לכלול שכבות מקבוצות שוות אחדות של   6.6.12ב

בגידור של פוזיציה טו של קבוצה של כסים  פריטים. לדוגמה,
וקבוצה של התחייבויות, יחסי הגידור יכולים להיות מורכבים 
משילוב של רכיב שכבה של קבוצה של כסים ורכיב שכבה של 

  קבוצה של התחייבויות.
  

  הצגה של רווחים או הפסדים בגין מכשיר מגדר

זרים מזומים, הם אם פריטים מגודרים יחד כקבוצה בגידור ת  6.6.13ב
עשויים להשפיע על סעיפים שוים בדוח על רווח או הפסד ורווח 

גידור בדוח זה מ םאו הפסדי םכולל אחר. ההצגה של רווחי
  תלויה בקבוצה של הפריטים.

  
אם לקבוצה של פריטים אין פוזיציות סיכון מקזזות כלשהן   6.6.14ב

ת על (לדוגמה, קבוצה של הוצאות במטבע חוץ אשר משפיעו
סעיפים שוים בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר אשר 
מגודרת כגד סיכון מטבע חוץ) אז רווחים או הפסדים בגין 
המכשיר המגדר אשר מסווגים מחדש יוקצו לסעיפים שמושפעים 
מהפריטים המגודרים. הקצאה זו תבוצע על בסיס שיטתי 

הרווחים או ורציואלי וכתוצאה מההקצאה לא יבוצע גילום של 
  ההפסדים טו הובעים ממכשיר מגדר אחד. 

  
אם לקבוצה של פריטים יש פוזיציות סיכון מקזזות (לדוגמה,   6.6.15ב

קבוצה של מכירות והוצאות הקובות במטבע חוץ שגודרו יחד 
 םהפסדיהאו  םרווחיהכגד סיכון מטבע חוץ) אז ישות תציג את 

הפסד ורווח כולל אחר. הגידור בסעיף פרד בדוח על רווח או מ
יח, לדוגמה, גידור של סיכון מטבע חוץ של פוזיציה טו של 

יחידות  80יחידות מטבע חוץ והוצאות בסך  100מכירות בסך 
יחידות.  20מטבע חוץ באמצעות חוזה אקדמה למטבע חוץ בסך 

הרווח או ההפסד בגין חוזה האקדמה למטבע חוץ אשר מסווג 
מזומים לרווח או הפסד (כאשר  מחדש מקרן גידור תזרים

הפוזיציה טו משפיעה על רווח או הפסד) יוצג בסעיף פרד 
מהמכירות וההוצאות שגודרו. מעבר לכך, אם המכירות 
מתרחשות בתקופה מוקדמת יותר מאשר ההוצאות, ההכסות 
ממכירות עדיין מדדות לפי שער חליפין מיידי בהתאם לתקן 

הגידור המתייחס מהפסד הוח או רוה. 21חשבואות בילאומי 
הפסד משקף את ההשפעה הרווח או המוצג בסעיף פרד, כך ש

של גידור הפוזיציה טו עם תיאום מקביל לקרן גידור תזרים 
מזומים. כאשר ההוצאות שגודרו משפיעות על רווח או הפסד 

 והגידור שהוכרמהפסד הרווח או הבתקופה מאוחרת יותר, 
 יםתזרים מזומים בגין המכירות מסווגקודם לכן בקרן גידור 
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בסעיף פרד מהסעיפים שבהם  יםמחדש לרווח או הפסד ומוצג
כלולות ההוצאות שגודרו, אשר מדדות לפי שער החליפין 

   .21המיידי בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
  
עבור סוגים אחדים של גידורי שווי הוגן, המטרה של הגידור   6.6.16ב

ז את השיוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר איה בעיקרה לקז
אלא במקום זאת לשות את תזרימי המזומים של הפריט 

של שיעור המגודר. לדוגמה, ישות מגדרת את סיכון שווי הוגן 
של מכשיר חוב בריבית קבועה באמצעות חוזה החלפת ריבית 

שיעור ריבית. מטרת הגידור של הישות היא להמיר את תזרימי 
של ריבית קבועה לתזרימי מזומים של ריבית  המזומים

משתה. המטרה משתקפת בטיפול החשבואי ביחסי הגידור על 
ידי צבירת הריבית טו שצברה בגין חוזה החלפת שיעור ריבית 
ברווח או הפסד. במקרה של גידור פוזיציה טו (לדוגמה, פוזיציה 

הריבית  טו של כס בריבית קבועה והתחייבות בריבית קבועה),
טו שצברה חייבת להיות מוצגת בסעיף פרד בדוח על רווח או 
הפסד ורווח כולל אחר. זאת על מת למוע גילום של הרווחים או 
ההפסדים טו של מכשיר בודד לסכומים ברוטו שמתקזזים 
ולהכיר בהם בסעיפים שוים (לדוגמה, זה מוע גילום של תקבול 

בית יחיד להכסות ריבית ברוטו ריבית טו בגין חוזה החלפת רי
  והוצאות ריבית ברוטו).

  

  )7(פרק  מעברהוראות מועד תחילה ו

  )7.2פרק -תתהוראות מעבר (

  כסים פיסים מוחזקים למסחר

אם במועד היישום לראשוה של תקן זה, ישות חייבת לקבוע    7.2.1ב
חלק כלשהו מודל העסקי של הישות ליהול ההמטרה של 

או  סעיף (א) 4.1.2 סעיףבהתאי  קיימת אתסיים מהפי הכסימ
 כשיראם הכס הפיסי סעיף (א) או  4.1א.2את התאי בסעיף 

. למטרה זו, ישות תקבע אם כסים פיסים 5.7.5לבחירה בסעיף 
הגדרה של מוחזק למסחר כאילו הישות רכשה את הם קיימימ

  .את הכסים במועד היישום לראשוה
  

  ירידת ערך

מועד ש קירוב של סיכון האשראי בחפבעת המעבר, ישות צריכה ל  7.2.2ב
הכרה לראשוה על ידי הבאה בחשבון של כל המידע הסביר ה

והיתן לביסוס אשר יתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. 
מידע בעת קביעה,  לשישות איה דרשת לבצע חיפוש ממצה 

בסיכון  ה משמעותיתיעלי חלהבמועד היישום לראשוה, אם 
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האשראי ממועד ההכרה לראשוה. אם ישות איה יכולה לבצע 
  חל. 7.2.20קביעה זו ללא עלות או מאמץ מופרזים, סעיף 

  
על מת לקבוע את ההפרשה להפסד בגין מכשירים פיסיים   7.2.3ב

שהוכרו לראשוה (או מחויבויות למתן הלוואות או חוזי ערבות 
זה) קודם למועד היישום פיסית שבהם הישות הפכה צד לחו

לראשוה, במועד המעבר ועד לגריעה של פריטים אלה, ישות 
מביאה בחשבון מידע שהוא רלווטי בקביעה או בביצוע קירוב 
לסיכון האשראי במועד ההכרה לראשוה. על מת לקבוע או 
לבצע קירוב של סיכון האשראי הראשוי, ישות עשויה להביא 

ימי וחיצוי, כולל מידע לגבי תיק, בהתאם בחשבון מידע פ
  .5.5.6ב-5.5.1לסעיפים ב

  
ישות שיש לה מידע מועט מהעבר, עשויה להשתמש במידע   7.2.4ב

מדיווחים וסטטיסטיקות פימיים (אשר ייתכן שהופק בעת 
קבלת החלטה אם להשיק מוצר חדש), מידע לגבי מוצרים דומים 

רים פיסיים למכשי) peer group(קבוצת עמיתים של או יסיון 
  השוואה, אם רלווטי.-בי

  

  הגדרות (ספח א')

  גזרים

דוגמאות אופיייות לגזרים הן עסקאות עתידיות וחוזי אקדמה,   1בא.
 רעיויסכום חוזי החלפה וחוזי אופציה. לגזר יש בדרך כלל 

)notional amount( יות, מספרשהוא סכום מטבע, מספר מ ,
דות אחרות שהוגדרו בחוזה. אולם, יחידות משקל או פח או יחי

מכשיר גזר איו דורש מהמחזיק או מהכותב להשקיע או לקבל 
בעת ההתקשרות בחוזה. לחלופין, גזר יכול  רעיויאת הסכום ה

לדרוש תשלום קבוע או תשלום סכום, שיכול להשתות (אך לא 
באופן יחסי לשיוי בבסיס) כתוצאה מאירוע עתידי מסוים, 

. לדוגמה, חוזה יכול לדרוש תשלום רעיוילסכום ה שאיו קשור
 -ש"ח אם ריבית ליבור לששה חודשים עולה ב 1,000קבוע של 

איו  רעיויקודות בסיס. חוזה כזה הוא גזר למרות שסכום  100
   מוגדר.

  
ההגדרה של גזר בתקן זה כוללת חוזים שמסולקים ברוטו על   2בא.

וזה אקדמה לרכוש מכשיר ידי מסירת פריט הבסיס (לדוגמה, ח
חוב בריבית קבועה). לישות יכול להיות חוזה לרכוש או למכור 
פריט לא פיסי שיתן לסילוק טו במזומן או באמצעות מכשיר 
פיסי אחר או על ידי החלפת מכשירים פיסיים (לדוגמה, חוזה 
לרכוש או למכור סחורת יסוד במחיר קבוע במועד עתידי). חוזה 

בתחולת תקן זה, אלא אם ההתקשרות בו היתה לשם  כזה מצא
מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות הרכישה, המכירה 
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או השימוש החזויים של הישות והוא ממשיך להיות מוחזק 
אולם, תקן זה חל על חוזים כאלה שהם בהתאם  למטרות אלה.

לדרישות הרכישה, המכירה או השימוש החזויים של הישות אם 
  ).2.7-2.4(ראה סעיפים  2.5ת מבצעת ייעוד בהתאם לסעיף הישו

  
אחד מהמאפייים שמגדירים גזר הוא שגזר דורש השקעה   3בא.

ראשוית טו הקטה מההשקעה שהייתה דרשת עבור סוגים 
אחרים של חוזים, שחזוי כי יגיבו באופן דומה לשיויים בגורמי 

  רמיה היא קטהשוק. חוזה אופציה מקיים הגדרה זו משום שהפ
מההשקעה שהייתה דרשת על מת לקבל את מכשיר הבסיס 
הפיסי אליו קשורה האופציה. חוזה החלפת מטבעות, הדורש 
החלפה ראשוית של מטבעות שוים בעלי שווי הוגן זהה, מקיים 

  את ההגדרה משום שההשקעה הראשוית טו שווה לאפס.
  

להיווצרות מחויבות  רכישה או מכירה בדרך רגילה גורמים  4בא.
למחיר קבוע בין מועד קשירת העסקה לבין מועד סליקת 
העסקה, אשר מקיימת את ההגדרה של גזר. אולם, בגלל 
התקופה הקצרה של המחויבות היא איה מוכרת כמכשיר פיסי 
גזר. לחלופין, תקן זה מספק טיפול חשבואי מיוחד לחוזים 

 ).3.1.6ב-3.1.3ב -ו 3.1.2בדרך רגילה כאלה (ראה סעיפים 
  

ההגדרה של גזר מתייחסת למשתים לא פיסים שאים   5בא.
ספציפיים לצד לחוזה. זה כולל מדד זקי רעידות אדמה באזור 
מסוים ומדד טמפרטורה בעיר מסוימת. משתים לא פיסים 
הספציפיים לצד לחוזה כוללים את ההתרחשות או את אי 

קים לכס של צד לחוזה או ההתרחשות של שריפה שגורמת לז
הורסת אותו. שיוי בשווי ההוגן של כס לא פיסי הוא ספציפי 
לבעלים אם השווי ההוגן משקף לא רק שיויים במחירי שוק של 
כסים כאלה (משתה פיסי), אלא גם משקף את המצב של 
הכס הלא פיסי הספציפי שמוחזק (משתה לא פיסי). 

רך שייר של רכב מסוים חושפת את הערב לדוגמה, אם ערבות לע
לסיכון של שיויים במצב הפיזי של הרכב, השיוי בערך השייר 

  הזה הוא ספציפי לבעלים של הרכב.
  

כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות   
  המוחזקות למסחר

מסחר, בדרך כלל, משקף קיות ומכירות פעילות ותדירות,   6בא.
ם פיסיים, המוחזקים למסחר, ומשתמשים בדרך כלל במכשירי

  להפקת רווח מתודות מחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחר.
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  התחייבויות פיסיות המוחזקות למסחר כוללות:  7בא.
 

 התחייבויות גזרות שאין מטופלות כמכשירים מגדרים;  )א(
 

מחויבויות למסירת כסים פיסיים שהושאלו על ידי מוכר   )ב(
כס פיסי שהיא שאלה ואיו  בחסר (משמע, ישות המוכרת

 עדיין בבעלותה);
  

כווה לרכוש אותן חזרה בהתחייבויות פיסיות שהתהוו   )ג(
בטווח הקרוב (לדוגמה, מכשיר חוב מצוטט שהמפיק יכול 

שיויים בשוויו ל בהתאםלרכוש חזרה בטווח הקרוב, 
 ההוגן); וכן

  

התחייבויות פיסיות שהן חלק מתיק של מכשירים   )ד(
מזוהים, שמוהלים יחד ושלגביהם קיימת ראיה  פיסיים

  להפקת רווח בטווח הקצר. עדכילדפוס פעילות 
  

העובדה שהתחייבות משמשת למימון פעילויות מסחר איה,   8בא.
  כשלעצמה, הופכת התחייבות זו למוחזקת למסחר.
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  ספח ג

  תיקוים לתקים אחרים

יקוים שבספח זה למעט מקרים בהם צוין אחרת, ישות תיישם את הת
. 2014שפורסם ביולי  9כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

תיקוים אלה כוללים עם תוספות את התיקוים שפורסמו בספח ג לתקן 
. התיקוים 2013ובשת  2010, בשת 2009בשת  9דיווח כספי בילאומי 

שפורסמו לפי  בספח זה כוללים גם את התיקוים שעשו על ידי תקים
מועד התחילה המחייב של ), גם אם 2014( 9תקן דיווח כספי בילאומי 

 9שבו תקן דיווח כספי בילאומי  ועדבמ עדיין לא חלתקים אחרים 
 בוצעו, התיקוים בספח זה כוללים את התיקוים שפרט) פורסם. ב2014(

  . תהכסות מחוזים עם לקוחו 15על ידי תקן דיווח כספי בילאומי 
  

אימוץ לראשוה של תקי  1תקן דיווח כספי בילאומי 
   דיווח כספי בילאומיים

כא 39 -ז ו39ב, 39מתוקן כך שייקרא כלהלן, סעיפים  29סעיף  .1ג
 כה מתווספים כלהלן:39 -א ו29מבוטלים וסעיפים 

  
ככס  קודם לכןלישות מותר לייעד כס פיסי שהוכר  .29

או הפסד לפי סעיף  פיסי המדד בשווי הוגן דרך רווח
א. הישות תיתן גילוי לשווי ההוגן של כסים פיסיים 19ד

שיועדו כאמור במועד הייעוד ולסיווג ולערך בספרים שלהם 
 בדוחות הכספיים הקודמים.

 
 קודם לכןלישות מותר לייעד התחייבות פיסית שהוכרה   .א29

כהתחייבות פיסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לפי 
. הישות תיתן גילוי לשווי ההוגן של התחייבויות 19סעיף ד

פיסיות שיועדו כאמור במועד הייעוד ולסיווג ולערך 
 בספרים שלהן בדוחות הכספיים הקודמים. 

 
  [בוטל]  ב.39
  
  [בוטל]  ז.39
  
  כא. [בוטל]39
  

, כפי מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי   כה.39
, 14, ד1, ד6ב-1, ב29פים , תיקן את סעי2014שפורסם ביולי 

כא והוסיף 39 - ז ו39ב, 39, ביטל את סעיפים 20ד -ו 19, ד15ד
. 2ה - ו 1, ה33ג, ד19ד-א19, ד9ז, ב8ב- 8א, ב29את סעיפים 

ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן 
  . 9דיווח כספי בילאומי 
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 מתוקים כך שייקראו כלהלן וכותרת 6ב- 1בספח ב, סעיפים ב .2ג
 מתווספים: 9ז, וכותרת וסעיף ב8ב-8וסעיפים ב

  
 ישות תיישם את החריגים הבאים: .1ב

 

גריעת כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות (סעיפים   )א(
 ); 3ב -ו 2ב

 

 ); 6ב-4חשבואות גידור (סעיפים ב  )ב(
  

 ); 7זכויות שאין מקות שליטה (סעיף ב  )ג(
  

 ג); 8ב-8סיווג ומדידה של כסים פיסיים (סעיפים ב  )ד(
 

 ז);8ב-ד8ירידת ערך של כסים פיסיים (סעיפים ב  )ה(
  

 ); וכן9גזרים משובצים (סעיף ב  )ו(
  

 ).12ב-10הלוואות ממשלה (סעיפים ב  )ז(
  

  גריעת כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות

, מאמץ לראשוה צריך 3למעט כמתאפשר על פי סעיף ב .2ב
 9ליישם את דרישות הגריעה בתקן דיווח כספי בילאומי 

ולהבא לגבי עסקאות שהתרחשו במועד המעבר לתקי מכאן 
דיווח כספי בילאומיים או לאחר מכן. לדוגמה, אם מאמץ 
לראשוה גרע כסים פיסיים שאים מהווים גזר או 
התחייבויות פיסיות שאין מהוות גזר לפי כללי 
חשבואות מקובלים קודמים שלו כתוצאה מעסקה 

קי דיווח כספי שהתרחשה לפי מועד המעבר לת
בילאומיים, הוא לא יכיר בכסים ובהתחייבויות אלה לפי 

(אלא אם הם כשירים להכרה  תקי דיווח כספי בילאומיים
 כתוצאה מעסקה או אירוע מאוחרים יותר).

 
, ישות יכולה ליישם את דרישות הגריעה 2למרות סעיף ב .3ב

 למפרע ממועד שהישות תבחר, 9בתקן דיווח כספי בילאומי 
ובלבד שהמידע, הדרוש כדי ליישם את תקן דיווח כספי 

לגבי כסים פיסיים ולגבי התחייבויות  9בילאומי 
בעת  הושגפיסיות שגרעו כתוצאה מעסקאות בעבר, 

 הטיפול החשבואי הראשוי בעסקאות אלה.
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  חשבואות גידור

, במועד 9כפי שדרש על ידי תקן דיווח כספי בילאומי  .4ב
 י דיווח כספי בילאומיים, ישות צריכה:המעבר לתק

 

 למדוד את כל הגזרים בשווי הוגן; וכן  )א(
 

לבטל את כל ההפסדים והרווחים הדחים הובעים   )ב(
מגזרים, שדווחו בהתאם לכללי חשבואות מקובלים 

 קודמים כאילו הם היו כסים או התחייבויות.
 

ישות לא תשקף בדוח יתרות הפתיחה על המצב הכספי שלה  .5ב
גידור מסוג שאיו  ייחס תקי דיווח כספי בילאומייםפי ל

כשיר לחשבואות הגידור בהתאם לתקן דיווח כספי 
(לדוגמה, יחסי גידור רבים שבהם המכשיר  9בילאומי 

המגדר הוא אופציה שכתבה שעומדת בפי עצמה או 
אופציה שכתבה טו; או שבהם הפריט המגודר הוא 

מזומים לסיכון אחר מאשר  פוזיציה טו בגידור תזרים
סיכון מטבע חוץ). אולם, אם ישות ייעדה פוזיציה טו 
כפריט המגודר בהתאם לכללי חשבואות מקובלים 
קודמים, היא יכולה לייעד פריט יחיד מתוך אותה פוזיציה 
טו כפריט מגודר בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים או 

הדרישות בסעיף לייעד פוזיציה טו אם היא מקיימת את 
, בתאי שהיא מבצעת 9לתקן דיווח כספי בילאומי  6.6.1

זאת לא יאוחר ממועד המעבר לתקי דיווח כספי 
 בילאומיים. 

  
אם, לפי מועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, ישות  .6ב

יעדה עסקה כגידור, אך הגידור איו מקיים את התאים 
, הישות 9בילאומי לחשבואות גידור בתקן דיווח כספי 

 9לתקן דיווח כספי בילאומי  6.5.7 -ו 6.5.6תיישם סעיפים 
כדי להפסיק חשבואות גידור. אין לייעד למפרע עסקאות, 
שקשרו לפי מועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, 

 כגידורים.
 

  סיווג ומדידה של מכשירים פיסיים

אים בסעיף ישות תעריך אם כס פיסי מקיים את הת .8ב
לתקן דיווח כספי  4.1א.2או את התאים בסעיף  4.1.2

בהתבסס על העובדות והסיבות הקיימות  9בילאומי 
 במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים. 
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הזמן של ערך מתוקן של מרכיב אם אין זה מעשי להעריך   א. 8ב
לתקן דיווח כספי  4.1ד.9ב- 4.1ב.9בהתאם לסעיפים ב הכסף

על בסיס העובדות והסיבות שקיימות במועד  9לאומי בי
המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, ישות תעריך את 

של תזרים המזומים החוזי של כס פיסי זה  מאפיייםה
על בסיס העובדות והסיבות שהיו קיימות במועד המעבר 

בחשבון את  הביאלתקי דיווח כספי בילאומיים מבלי ל
ערך הזמן של של  מרכיבה תיקון שלל תייחסותהמהדרישות 

לתקן דיווח כספי  4.1ד.9ב-4.1ב.9הכסף בסעיפים ב
יח 42. (במקרה כזה, הישות תיישם גם את סעיף 9בילאומי 

 7.2.4אך הפיות ל"סעיף  7לתקן דיווח כספי בילאומי 
לסעיף זה כהפיות " ייקראו 9לתקן דיווח כספי בילאומי 

אשוה של הכס הפיסי" ייקראו והפיות ל"הכרה לר
  ל"במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים".) כהפיות

  
אם אין זה מעשי להעריך אם השווי ההוגן של מאפיין   ב. 8ב

סעיף  4.1.12משמעותי בהתאם לסעיף ב איו פירעון מוקדם
על בסיס העובדות  9לתקן דיווח כספי בילאומי (ג) 

ד המעבר לתקי דיווח כספי והסיבות שקיימות במוע
של תזרים  מאפיייםבילאומיים, ישות תעריך את ה

המזומים החוזי של כס פיסי זה על בסיס העובדות 
והסיבות שהיו קיימות במועד המעבר לתקי דיווח כספי 

מאפייי גבי בחשבון את החריג ל הביאבילאומיים מבלי ל
. 9כספי בילאומי  תקן דיווחל 4.1.12בסעיף ב פירעון מוקדם

יט לתקן דיווח 42(במקרה כזה, הישות תיישם גם את סעיף 
של תקן דיווח  7.2.5אך הפיות ל"סעיף  7כספי בילאומי 

לסעיף זה והפיות  כהפיותייקראו  9כספי בילאומי 
 כהפיותל"הכרה לראשוה של הכס הפיסי" ייקראו 

  ם".)ל"במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיי
  

) 8אם אין זה מעשי (כפי שהוגדר בתקן חשבואות בילאומי   ג. 8ב
לישות ליישם למפרע את שיטת הריבית האפקטיבית בתקן 

, השווי ההוגן של הכס הפיסי או 9דיווח כספי בילאומי 
של ההתחייבות הפיסית במועד המעבר לתקי דיווח כספי 

של כס  בילאומיים יהיה הערך בספרים ברוטו החדש
פיסי זה או העלות המופחתת החדשה של התחייבות 

  פיסית זו במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים.
  

  ירידת ערך של כסים פיסיים

לתקן  5.5פרק -תתישות תיישם את דרישות ירידת הערך ב  ד. 8ב
 -ו 7.2.15בכפוף לסעיפים למפרע  9דיווח כספי בילאומי 

  תקן.אותו ל ש 7.2.20-7.2.18
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במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, ישות   ה. 8ב
ללא עלות  יתן להשגהס הוסיביתן לתשתמש במידע סביר ו

או מאמץ מופרזים על מת לקבוע את סיכון האשראי במועד 
מחויבויות  לגבישבו מכשירים פיסיים הוכרו לראשוה (או 

בו הישות שועד במ תלמתן הלוואות וחוזי ערבות פיסי
הפכה לצד למחוייבות שאיה יתת לביטול בהתאם לסעיף 

 סיכון זה) ותשווה 9בתקן דיווח כספי בילאומי  5.5.6
לסיכון האשראי במועד המעבר לתקי דיווח כספי 

לתקן דיווח  7.2.3ב-7.2.2בילאומיים (ראה גם סעיפים ב
  ).9כספי בילאומי 

  
משמעותית בסיכון האשראי עלייה  חלהבעת קביעה אם   ו. 8ב

  ה ליישם:כולההכרה לראשוה, ישות י מועדמ
  

 5.5.24ב-5.5.22ב -ו 5.5.10 פיםאת הדרישות בסעי  (א) 
  ; וכן9לתקן דיווח כספי בילאומי 

  
לתקן דיווח  5.5.11את ההחה היתת להפרכה בסעיף   (ב) 

תשלומים חוזיים המצאים  לגבי 9כספי בילאומי 
אם ישות תיישם את  ,יום 30 -מ בפיגור של יותר

 תמשמעותי יהדרישות ירידת הערך על ידי זיהוי עלי
ההכרה לראשוה עבור  מועדבסיכון האשראי מ

לגבי תשלומים מכשירים פיסיים אלה על בסיס מידע 
  בפיגור.

  
אם, במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, קביעה   ז. 8ב

ההכרה  מועדהאשראי מעלייה משמעותית בסיכון  חלהאם 
לראשוה של מכשיר פיסי תדרוש עלות או מאמץ 
מופרזים, ישות תכיר בהפרשה להפסד בסכום השווה 
להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר בכל מועד 
דיווח עד שמכשיר פיסי זה גרע (אלא אם מכשיר פיסי 

כזה במקרה וסיכון אשראי מוך במועד הדיווח,  הוא בעלזה 
  (א) מיושם). ו8סעיף ב

  

  גזרים משובצים

מאמץ לראשוה יעריך אם דרשת הפרדתו של גזר משובץ   .9ב
מהחוזה המארח וטיפול בו כגזר בהתאם לתאים שהיו 
קיימים במועד המאוחר מבין המועד שבו הוא הפך 
לראשוה צד לחוזה לבין המועד שבו דרשת הערכה מחדש 

    . 9יווח כספי בילאומי לתקן ד 4.3.11לפי סעיף ב
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 19והכותרת מעל ד 20ד - ו 19, ד15, ד14, ד1ד פיםבספח ד, סעי .3ג
ג מתווספים 19ד - א 19מתוקים כך שייקראו כלהלן, סעיפים ד

 .33, מתווספים כותרת וסעיף ד32ולאחר סעיף ד
  

 ישות עשויה לבחור באחת, או יותר, מההקלות הבאות: .1ד
  

  ...  )א(
  

ם שהוכרו לפי כן (סעיפים ייעוד של מכשירים פיסיי  )י(
 ג);19ד-19ד

  
 ...  )יא(

  
  ); 31(סעיף ד הסדרים משותפים  (יח)

  
עלויות חישוף בשלב ההפקה של מכרה עילי (סעיף   (יט)

  ); וכן32ד
  
ייעוד של חוזים לרכוש או למכור פריט לא פיסי   (כ)

  ).33(סעיף ד
  

ישות לא תיישם הקלות אלה בדרך ההיקש לפריטים 
 אחרים.

  
ת מכיה דוחות כספיים פרדים, תקן חשבואות כאשר ישו .14ד

דורש מהישות לטפל בהשקעותיה בחברות  27בילאומי 
בות, בעסקאות משותפות ובחברות כלולות באחת 

 מהדרכים הבאות:
 

 על פי עלות; או  )א(
  

 .9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי   )ב(
  

אם מאמץ לראשוה מודד השקעה כזו בעלות בהתאם לתקן  .15ד
, עליו למדוד השקעה זו באחד 27לאומי חשבואות בי

מהסכומים הבאים בדוח יתרות הפתיחה על המצב הכספי 
 הפרד שלו לפי תקי דיווח כספי בילאומיים:

  

; 27עלות שקבעה בהתאם לתקן חשבואות בילאומי   )א(
 או

 

 עלות חשבת. העלות החשבת של השקעה כזו תהיה:  )ב(
 



IFRS 9  
  

1744 

  

)i(  י הוגן במועד המעבר של הישות לתקהשוויה
דיווח כספי בילאומיים בדוחות הכספיים 

 הפרדים שלה; או
 

)ii(  אות מקובליםערכה בספרים על פי כללי חשבו
 קודמים באותו מועד.

  
) לבין אפשרות iמאמץ לראשוה יכול לבחור בין אפשרות (

)ii למדידת השקעתו בכל חברה בת, עסקה משותפת או (
  ת חשבת.חברה כלולה שהוא בוחר למדוד תוך שימוש בעלו

  

 קודם לכןייעוד של מכשירים פיסיים שהוכרו 

מתיר לייעד התחייבות פיסית  9תקן דיווח כספי בילאומי  .19ד
(ובלבד שהיא מקיימת קריטריוים מסוימים) כהתחייבות 
פיסית המדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. למרות 

 ישות רשאית לייעד, במועד המעבר לתקי דיווח ,דרישה זו
כספי בילאומיים, התחייבות פיסית כלשהי כהתחייבות 
פיסית המדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, ובלבד 

לתקן  4.2.2שההתחייבות מקיימת את הקריטריוים בסעיף 
 במועד זה. 9דיווח כספי בילאומי 

 
ישות רשאית לייעד כס פיסי כמדד בשווי הוגן דרך רווח א.19ד

 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.1.5לסעיף  או הפסד בהתאם
על בסיס העובדות והסיבות הקיימות במועד המעבר לתקי 

 דיווח כספי בילאומיים. 
 
שווי הוגן דרך לישות רשאית לייעד השקעה במכשיר הוי   ב.19ד

לתקן דיווח כספי  5.7.5רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
הקיימות במועד על בסיס העובדות והסיבות  9בילאומי 

 המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים.
  

כהתחייבות פיסית בשווי  היועדשהתחייבות פיסית  לגבי  ג.19ד
הוגן דרך רווח או הפסד, ישות תקבע אם הטיפול בסעיף 

ייצור חוסר הקבלה  9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.7
חשבואית ברווח או הפסד על בסיס העובדות והסיבות 

 הקיימות במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים.
  

מדידת שווי הוגן של כסים פיסיים או של 
  הכרה לראשוה מועד ההתחייבויות פיסיות ב

, ישות יכולה ליישם את 9 -ו 7למרות הדרישות של סעיפים   .20ד
סעיף (ב) לתקן דיווח כספי  5.1א.2הדרישות בסעיף ב

שההתקשרות בהם לגבי עסקאות  מכאן ולהבא 9בילאומי 
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במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים או  הייתה
  לאחריו.

  

  ייעוד של חוזים לרכוש או למכור פריט לא פיסי

מתיר לייעד חוזים אחדים  9תקן דיווח כספי בילאומי   .33ד
לרכוש או למכור פריט לא פיסי במועד ההתקשרות בהם 

 2.5רווח או הפסד (ראה סעיף כמדדים בשווי הוגן דרך 
). למרות דרישה זו, לישות 9לתקן דיווח כספי בילאומי 

מותר לייעד, במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, 
חוזים אשר קיימים כבר באותו מועד כמדדים בשווי הוגן 
דרך רווח או הפסד, אך רק אם הם מקיימים את הדרישות 

באותו מועד  9בילאומי  לתקן דיווח כספי 2.5בסעיף 
  והישות מייעדת את כל החוזים הדומים.

  
 מתווספים: 2ה -ו 1בספח ה, כותרת וסעיפים ה .4ג
  

חדש מידע השוואתי הקלה מהדרישה להציג מ
  9כספי בילאומי  בגין תקן דיווח

אם תקופת הדיווח הראשוה של ישות לפי תקי דיווח כספי  .1ה
והישות  2019 ביואר 1 -בילאומיים מתחילה לפי ה

מיישמת את הגרסה השלמה של תקן דיווח כספי בילאומי 
), המידע ההשוואתי בדוחות 2014 שת(שפורסם ב 9

הכספיים הראשוים של הישות לפי תקי דיווח כספי 
 7בילאומיים איו צריך לציית לתקן דיווח כספי בילאומי 

או לגרסה השלמה של תקן  יםמכשירים פיסיים: גילוי
), במידה 2014 שת(שפורסם ב 9ווח כספי בילאומי די

 7והגילויים הדרשים על ידי תקן דיווח כספי בילאומי 
. 9מתייחסים לפריטים שבתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 

עבור ישויות כאלה, ההתייחסויות ל"מועד המעבר לתקי 
דיווח כספי בילאומיים" משמעותן לצורך תקן דיווח כספי 

היא,  בלבד )2014( 9ותקן דיווח כספי בילאומי  7מי בילאו
תחילת תקופת הדיווח הראשוה לפי תקי דיווח כספי 

 בילאומיים.
  
ישות שבוחרת להציג מידע השוואתי שאיו מציית לתקן  .2ה

ולגרסה השלמה של תקן דיווח כספי  7דיווח כספי בילאומי 
עבר ) בשה הראשוה למ2014 שת(שפורסם ב 9בילאומי 

 שלה, דרשת:
 

ליישם את הדרישות של כללי החשבואות המקובלים   )א(
הקודמים שלה במקום הדרישות של תקן דיווח כספי 
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למידע השוואתי לגבי פריטים שבתחולת  9בילאומי 
 .9תקן דיווח כספי בילאומי 

 
לתת גילוי לעובדה זו יחד עם הבסיס ששימש להכת   )ב(

 מידע זה.
 

על המצב הכספי במועד  לטפל בכל תיאום בין הדוח  )ג(
הדיווח של תקופת ההשוואה (דהייו, הדוח על המצב 
הכספי אשר כולל מידע השוואתי בהתאם לכללי 
חשבואות מקובלים קודמים) לבין הדוח על המצב 
הכספי בתחילת תקופת הדיווח הראשוה לפי תקי 

(כלומר, התקופה הראשוה  דיווח כספי בילאומיים
 7לתקן דיווח כספי בילאומי  שכוללת מידע המציית

 9ולגרסה השלמה של תקן דיווח כספי בילאומי 
)) כובע משיוי מדייות 2014 שת(שפורסם ב

חשבואית ולתת את הגילויים הדרשים בסעיפים 
. סעיף 8) לתקן חשבואות בילאומי i(ו)( -(ה) ו- (א)28
) חל רק על סכומים שהוצגו בדוח על המצב i(ו)(28

 מועד הדיווח של תקופת ההשוואה. הכספי ב
  

כדי  1(ג) לתקן חשבואות בילאומי 17ליישם את סעיף   )ד(
לספק גילויים וספים כאשר ציות לדרישות ספציפיות 
בתקי דיווח כספי בילאומיים איו מספיק כדי 
לאפשר למשתמשים להבין את ההשפעה של עסקאות 

ח מסוימות, אירועים ומצבים אחרים מסוימים על הדו
 על המצב הכספי ועל תוצאות הפעילות של הישות.

  

  תשלום מבוסס מיות 2תקן דיווח כספי בילאומי 

  ג מתווסף.63מתוקן כך שייקרא כלהלן וסעיף  6סעיף  .5ג
  

 ןבהשעסקאות תשלום מבוסס מיות  חל על יותקן זה א  . 6
חוזה פי - עלהישות מקבלת או רוכשת סחורות או שירותים 

 32לתקן חשבואות בילאומי  10-8ים סעיפ תתחולב שהוא
) [הערת 2003(כפי שעודכן בשת  מכשירים פיסיים: הצגה

לתקן דיווח כספי  2.7-2.4שוליים הושמטה] או סעיפים 
  .מכשירים פיסיים 9בילאומי 

  
, תיקן 2014, כפי שפורסם ביולי 9תקן דיווח כספי בילאומי   ג. 63

כאשר היא מיישמת את  . ישות תיישם תיקון זה6את סעיף 
  .9תקן דיווח כספי בילאומי 
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   צירופי עסקים 3תקן דיווח כספי בילאומי 

מתוקים כך שייקראו כלהלן, סעיפים  58 -ו 56, 53, 42, 16סעיפים   . 6ג
 יב מתווסף.64ח מבוטלים וסעיף 64 -ד ו64א, 64

     
מסוימים, תקי דיווח כספי בילאומיים קובעים במקרים  .16

ישות מסווגת או  בהתאם לאופן שבול חשבואי שוה טיפו
מייעדת כס או התחייבות ספציפיים. דוגמאות לסיווגים או 
לייעודים שהרוכש יבצע בהתחשב בתאים הרלווטיים 
שקיימים במועד הרכישה כוללות את הדוגמאות הבאות, 

 אך אין מוגבלות לדוגמאות אלה:
 

ות פיסיות סיווג של כסים פיסיים והתחייבוי  )א(
כמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד או  מסוימים

בעלות מופחתת, או ככס פיסי המדד בשווי הוגן 
דרך רווח כולל אחר בהתאם לתקן דיווח כספי 

 ;מכשירים פיסיים 9בילאומי 
 

ייעוד של מכשיר גזר כמכשיר מגדר בהתאם לתקן   )ב(
 ; וכן9דיווח כספי בילאומי 

  

ש להפריד גזר משובץ מחוזה מארח הערכה אם י  )ג(
(שהיא ושא של  9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

 "סיווג" כפי שתקן זה משתמש במוח זה).
  

בצירוף עסקים שהושג בשלבים, הרוכש ימדוד מחדש את  .42
הזכות ההוית שהוא החזיק לפי כן ברכש בשווי ההוגן 

ר שלה במועד הרכישה, ויכיר ברווח או בהפסד שוצ
כתוצאה מכך, אם וצר, ברווח או הפסד או ברווח כולל 
אחר, לפי העיין. בתקופות דיווח קודמות, יתכן שהרוכש 
הכיר בשיויים בערך של הזכות ההוית שלו ברכש ברווח 
כולל אחר. במצב זה, הסכום שהוכר ברווח כולל אחר יוכר 
לפי אותו בסיס כפי שהיה דרש אם הרוכש היה מממש 

 את הזכות ההוית שהחזיק לפי כן. ןבמישרי
  

עלויות הקשורות לרכישה הן עלויות שמתהוות לרוכש כדי  .53
לבצע צירוף עסקים. עלויות אלה כוללות עמלות למתווכים 

)finders fees עמלות ייעוץ, עמלות משפטיות, עמלות ;(
חשבואיות, עמלות הערכת שווי, ועמלות אחרות בגין 

ותי ייעוץ; עלויות ההלה שירותים מקצועיים או שיר
כלליות, כולל עלויות החזקת מחלקת רכישות פימית; 
ועלויות רישום והפקת יירות ערך המהווים חוב ויירות 
ערך הויים. הרוכש יטפל בעלויות הקשורות לרכישה 
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כהוצאות בתקופות שבהן העלויות מתהוות והשירותים 
ירות ערך מתקבלים, למעט חריג אחד. העלויות להפקת י

המהווים חוב ויירות ערך הויים יוכרו בהתאם לתקן 
 .9ותקן דיווח כספי בילאומי  32חשבואות בילאומי 

  
לאחר ההכרה לראשוה, ועד למועד שבו ההתחייבות  .56

מסולקת, מבוטלת או פוקעת, הרוכש ימדוד התחייבות 
 תלויה שהוכרה בצירוף עסקים לפי הסכום הגבוה מבין:

 

מוכר בהתאם לתקן חשבואות  הסכום שהיה  )א(
  ; לבין37בילאומי 

 

, מתאיםהסכום שהוכר לראשוה, ביכוי, כאשר   )ב(
הכסה שהוכרה בהתאם המצטבר של סכום ה

הכסות  15לעקרוות של תקן דיווח כספי בילאומי 
  .מחוזים עם לקוחות

  
דרישה זו איה חלה על חוזים שמטופלים לפי תקן דיווח 

  .9כספי בילאומי 
 

ויים מסוימים בשווי ההוגן של תמורה מותית שהרוכש שי .58
מכיר בהם לאחר מועד הרכישה עשויים להיגרם כתוצאה 
ממידע וסף שהרוכש השיג לאחר מועד זה לגבי עובדות 
וסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה. שיויים כאלה הם 

. אולם, 49-45תיאומי תקופת מדידה בהתאם לסעיפים 
תוצאה מאירועים שהתרחשו לאחר מועד שיויים שוצרו כ

הרכישה, כגון עמידה ביעד רווחים, הגעה למחיר מיה 
מוגדר, או הגעה לאבן דרך בפרוייקט מחקר ופיתוח, אים 
תיאומי תקופת מדידה. הרוכש יטפל בשיויים בשווי ההוגן 
של תמורה מותית, שאים תיאומי תקופת מדידה, בדרך 

 הבאה:
  

  ....  (א)
 

 ותית אחרת אשר:תמורה מ )ב(
  

)i(  לאומיתימדד  9בתחולת תקן דיווח כספי בי
בשווי הוגן בכל מועד דיווח ושיויים בשווי ההוגן 
יוכרו ברווח או הפסד בהתאם לתקן דיווח כספי 

 .9בילאומי 
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)ii(  לאומיה בתחולת תקן דיווח כספי בי9אי 
תימדד בשווי הוגן בכל מועד דיווח ושיויים 

 רווח או הפסד.בשווי ההוגן יוכרו ב
  

 [בוטל] .א64
 
 [בוטל] .ד64

 
 [בוטל]  ח. 64
 
, תיקן 2014, כפי שפורסם ביולי 9תקן דיווח כספי בילאומי   יב.64

וביטל את סעיפים  41ב -ו 58, 56, 53, 42, 16את סעיפים 
ח. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא 64 -ד ו64א, 64

  .9מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  מתוקן כך שייקרא כלהלן: 41ב, סעיף בבספח   . 7ג
  

הרוכש לא יכיר בהפרשה פרדת לירידת שווי במועד   . 41ב
הרכישה בגין כסים שרכשו בצירוף עסקים שמדדים 

מפי שההשפעות של  ,בשווי ההוגן שלהם למועד הרכישה
 ידהדבמהודאות לגבי תזרימי מזומים עתידיים כללות -אי

משום שתקן זה דורש מהרוכש  של השווי ההוגן. לדוגמה,
למדוד חייבים שרכשו, כולל הלוואות, בערכי השווי ההוגן 

חשבואי בצירוף הטיפול מסגרת השלהם למועד הרכישה ב
עסקים, הרוכש לא מכיר בהפרשה פרדת לירידת שווי בגין 
תזרימי המזומים החוזיים שחשבים באותו מועד 

שה להפסד בגין כסכומים שאים יתים לגבייה או בהפר
 הפסדי אשראי חזויים.

 

   חוזי ביטוח 4תקן דיווח כספי בילאומי 

  [לא רלווטי]  . 8ג
  
מתוקים כך שייקראו כלהלן,  45 -ו 35, 34, 12, 8, 7, 4, 3סעיפים   . 9ג

 ח מתווסף:41ו מבוטלים וסעיף 41 -ד ו41ג, 41 פיםסעי
  

אי תקן זה איו מתייחס להיבטים אחרים של טיפול חשבו .3
על ידי מבטחים, כמו טיפול חשבואי בכסים פיסיים 
המוחזקים על ידי מבטחים ובהתחייבויות פיסיות 

 32שהופקו על ידי מבטחים (ראה תקן חשבואות בילאומי 
 7תקן דיווח כספי בילאומי  הצגה, מכשירים פיסיים:

), למעט מכשירים פיסיים 9ותקן דיווח כספי בילאומי 
 .45בהוראות המעבר בסעיף  האמור
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 ישות לא תיישם תקן זה לגבי: .4
  

 ...  )א(
  

חוזי ערבות פיסית, אלא אם כן המפיק הצהיר   (ד) 
מפורשות קודם לכן שהוא מתייחס לחוזים אלה כחוזי 
ביטוח ויישם חשבואות המתייחסת לחוזי ביטוח, 
ובמקרה זה המפיק יכול לבחור ליישם את תקן 

 7, תקן דיווח כספי בילאומי 32חשבואות בילאומי 
או את תקן זה לחוזי  9ותקן דיווח כספי בילאומי 

ערבות פיסית כאלה. המפיק יכול לבצע את הבחירה 
לכל חוזה בפרד, אך הבחירה לגבי כל חוזה איה 

  .שיויליתת 
  

  ...  (ה) 
  

דורש כי ישות תפריד גזרים  9תקן דיווח כספי בילאומי  .7
מהחוזה המארח שלהם, תמדוד אותם  אחדיםמשובצים 
ותכלול שיויים בשווי ההוגן שלהם ברווח או  בשווי הוגן

חל על גזרים  9הפסד. תקן דיווח כספי בילאומי 
המשובצים בחוזה ביטוח אלא אם הגזר המשובץ הוא 

 בעצמו חוזה ביטוח.
 
, מבטח איו 9כחריג לדרישות בתקן דיווח כספי בילאומי  .8

ולמדוד בשווי הוגן, אופציה של בעל פוליסה להפריד,  צריך
לפיה הוא יכול לפדות חוזה ביטוח תמורת סכום קבוע (או 
תמורת סכום המבוסס על סכום קבוע ושיעור ריבית), גם 

ההתחייבות אם מחיר המימוש שוה מהערך בספרים של 
המארחת. אולם, הדרישות בתקן דיווח כספי הביטוחית 

יית מכר או על אופציה לפדיון חלות על אופצ 9בילאומי 
שמשובצות בחוזה ביטוח,  )cash surrender optionמוקדם (

אם ערך הפדיון משתה בתגובה לשיוי במשתה פיסי 
), )commodity(כמו מחיר או מדד של הון או סחורת יסוד (

או בתגובה לשיוי במשתה לא פיסי שאיו ייחודי לצד 
חלות גם אם היכולת של לחוזה. בוסף, דרישות אלה 

המחזיק לממש אופציית מכר או אופציה לפדיון מוקדם 
מופעלת על ידי שיוי במשתה כזה (לדוגמה, אופציית מכר 

 ).מוגדרתשיתת למימוש אם מדד מיות מגיע לרמה 
  

 על מת להפריד חוזה, מבטח צריך:  .12
  

 ליישם תקן זה לגבי רכיב הביטוח.  )א(
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לגבי רכיב  9בילאומי ליישם תקן דיווח כספי   )ב(
 הפיקדון.

  
כוללים מאפיין השתתפות לפי שיקול  אחדיםחוזי ביטוח  .34

 . המפיק של חוזה זה:מרכיב מובטחדעת כמו גם 
  

 ...  )א(
 

צריך, אם החוזה כולל גזר משובץ שמצא בתחולת   (ד) 
, ליישם תקן דיווח כספי 9תקן דיווח כספי בילאומי 

  לגבי גזר משובץ זה. 9בילאומי 
  

  ...  (ה) 
  

מאפייי השתתפות לפי שיקול דעת במכשירים 
  פיסיים

חלות גם על מכשיר פיסי שכולל  34הדרישות בסעיף  .35
 מאפיין השתתפות לפי שיקול דעת. בוסף:

 
אם המפיק מסווג את כל מאפיין ההשתתפות לפי   )א(

שיקול דעת כהתחייבות, עליו ליישם את בדיקת 
 19-15בסעיפים השלמות המספקת של ההתחייבות ש

לגבי החוזה במלואו (כלומר, גם לגבי המרכיב המובטח 
וגם לגבי מאפיין ההשתתפות לפי שיקול דעת). המפיק 
איו צריך לקבוע את הסכום שהיה מתקבל כתוצאה 

לגבי המרכיב  9מיישום תקן דיווח כספי בילאומי 
 המובטח.

 
אם המפיק מסווג חלק ממאפיין זה או את המאפיין   )ב(

או כרכיב הוי פרד, ההתחייבות שהוכרה בגין במלו
החוזה במלואו לא תהיה מוכה מהסכום שהיה 

 9מתקבל כתוצאה מיישום תקן דיווח כספי בילאומי 
לגבי המרכיב המובטח. הסכום יכלול את הערך הפימי 

צריך לכלול את  איושל אופציה לפדות את החוזה, אך 
ה זו ממדידה פוטר אופצי 9ערך הזמן שלה, אם סעיף 

צריך לתת גילוי לסכום שהיה  איובשווי הוגן. המפיק 
 9מתקבל כתוצאה מיישום תקן דיווח כספי בילאומי 

צריך להציג בפרד  איולגבי המרכיב המובטח, וגם 
צריך לקבוע סכום זה  איוסכום זה. בוסף, המפיק 

אם סך ההתחייבות שהוכרה היא גבוהה יותר באופן 
 ברור.

  
 ...  )ג(
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  [בוטל]  ג. 41
  
  [בוטל]  ד.41
  
  [בוטל]  ו.41

  
, תיקן 2014, כפי שפורסם ביולי 9תקן דיווח כספי בילאומי   ח. 41

-  ,18ספח א וסעיפים ב45, 35, 34, 12, 8, 7, 4, 3את סעיפים 
ו. ישות תיישם 41 - ד ו41ג, 41וביטל את סעיפים  20ב

תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 
  .9אומי ביל

  
, כאשר 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.4.1סעיף למרות   .45

מבטח משה את המדייות החשבואית שלו לגבי 
התחייבויות ביטוחיות, הוא רשאי, אך לא דרש, לסווג 
מחדש חלק מכסים פיסיים שלו או את כל הכסים 
הפיסיים שלו כך שהם ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או 

ווג מחדש זה מותר אם מבטח משה מדייות הפסד. סי
חשבואית כאשר הוא מיישם תקן זה לראשוה ואם הוא 

. 22מבצע שיוי מדייות מאוחר יותר שמותר לפי סעיף 
הסיווג מחדש מהווה שיוי של מדייות חשבואית וחל תקן 

 .8חשבואות בילאומי 
  
 ך שייקרא כלהלן:בספח א המוח המוגדר 'רכיב פיקדון' מתוקן כ  . 10ג
 

  רכיב פיקדון

(deposit 
component) 

רכיב חוזי שאיו מטופל כגזר לפי 
והיה  9תקן דיווח כספי בילאומי 

 9בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 
  אילו הוא היה מכשיר פרד.

  
 מתוקים כך שייקראו כלהלן: 20ב-18בספח ב, סעיפים ב  . 11ג
  

שהם חוזי ביטוח, אם להלן מובאות דוגמאות לחוזים  .18ב
 ההעברה של סיכון ביטוחי היא משמעותית:

  
 ...  )א(

 
ביטוח אשראי שמבטיח ביצוע תשלומים מוגדרים כדי   )ז(

לפצות את המחזיק בגין הפסד שהתהווה לו משום 
שחייב מוגדר כשל בביצוע תשלום במועדו לפי 
התאים המקוריים או המתוקים של מכשיר חוב. 

צורות משפטיות שוות, לחוזים אלה יכולות להיות 
, חוזה של מכתבי אשראי אחדיםכמו ערבות, סוגים 

אולם, למרות או חוזה ביטוח.  גזר כשל אשראי
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שחוזים אלה מקיימים את ההגדרה של חוזה ביטוח, 
הם מקיימים גם את ההגדרה של חוזה ערבות פיסית 

והם בתחולת תקן  9בתקן דיווח כספי בילאומי 
[הערת שוליים הושמטה] ותקן  32 חשבואות בילאומי

ולא בתחולת תקן זה (ראה  9דיווח כספי בילאומי 
(ד) לתקן). אולם, אם מפיק של חוזי ערבות 4סעיף 

פיסית הצהיר מפורשות קודם לכן שהוא מתייחס 
לחוזים אלה כחוזי ביטוח, והשתמש בטיפול 
החשבואי החל על חוזי ביטוח, המפיק יכול לבחור 

[הערת שוליים  32תקן חשבואות בילאומי  ליישם את
או את תקן זה  9הושמטה] ותקן דיווח כספי בילאומי 

 לחוזי ערבות פיסית כאלה.
 

 ...  )ח(
  

 להלן מובאות דוגמאות לפריטים שאים חוזי ביטוח: .19ב
  

 ...  )א(
  

גזרים שחושפים צד אחד לסיכון פיסי, אבל לא   )ה(
בצע לסיכון ביטוחי, משום שהם דורשים מאותו צד ל

תשלומים המבוססים רק על שיויים במשתה מוגדר 
אחד או יותר, כמו: שיעור ריבית, מחיר מכשיר פיסי, 
מחיר סחורת יסוד, שער חליפין של מטבע חוץ, מדד 
מחירים או שיעורים, דירוג אשראי או מדד אשראי או 
משתה אחר, בתאי שבמקרה של משתה לא פיסי 

לחוזה (ראה תקן דיווח כספי המשתה איו ייחודי לצד 
 ).9בילאומי 

 
גזר , חוזה ערבות הקשורה לאשראי (או מכתב אשראי  )ו(

או חוזה ביטוח אשראי) שדורש תשלומים  כשל אשראי
גם אם למחזיק לא התהווה הפסד כתוצאה מכישלון 
של החייב לבצע תשלומים במועדם (ראה תקן דיווח 

 ).9כספי בילאומי 
  

  ...  )ז(
  

יוצרים כסים פיסיים  19ארים בסעיף באם החוזים המתו .20ב
או התחייבויות פיסיות, חוזים אלה הם בתחולת תקן 

. זה אומר, בין השאר, שהצדדים 9דיווח כספי בילאומי 
לחוזה משתמשים במה שלעיתים קרא חשבואות פיקדון 

)deposit accounting:שכוללת את הפעולות הבאות ,( 
  

 ...  (א)
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כסים לא שוטפים  5לאומי תקן דיווח כספי בי
   המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

י מבוטלים 44 -ו ו44מתוקן כך שייקרא כלהלן, סעיפים  5סעיף   . 12ג
 יא מתווסף: 44וסעיף 

  
הוראות המדידה של תקן זה [הערת שוליים הושמטה] אין  .5

חלות על הכסים המפורטים להלן, אשר מטופלים על ידי 
פי הבילאומיים המפורטים, בין ככסים תקי הדיווח הכס

 בודדים ובין כחלק מקבוצת מימוש:
  

 ...  )א(
 

כסים פיסיים שבתחולת תקן דיווח כספי בילאומי   (ג) 
  .מכשירים פיסיים 9

  
  ...  (ד) 
  

  [בוטל]  ו.44
  
  [בוטל]  י.44
  
, תיקן 2014, כפי שפורסם ביולי 9יא. תקן דיווח כספי בילאומי 44

י. ישות תיישם 44 -ו ו44טל את סעיפים ובי 5את סעיף 
תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 

  .9בילאומי 
  

מכשירים פיסיים:  7תקן דיווח כספי בילאומי 
  גילויים 

ג". -ד" מתוקת ל"ספחים א-במסגרת, ההתייחסות ל"ספחים א  . 13ג
ה מתוקים כך 42-ג42 -ו 36 ,34 ,30-28, 20, 14, 11-8, 5-2סעיפים 

-ח44 - ו ו44ה, 44, 37, 24-22, 16א, 12, 12שייקראו כלהלן, סעיפים 
כה מבוטלים ומספר כותרות וסעיפים 44כג, 44- יט44יד, 44י, 44
-א23ג, 22-א22ד, 21-א21א, 20א, 16ד, 12-ב12ב, 11א, 11א, 10א, 5

 כז מתווספים.44-כו ו44יט, 42-ט42יד, 35-א35ז, 24-א24ו, 23
 

ת בתקן זה משלימים את העקרוות להכרה, מדידה העקרוו .2
והצגה של כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות בתקן 

ובתקן  מכשירים פיסיים: הצגה 32חשבואות בילאומי 
 . מכשירים פיסיים 9דיווח כספי בילאומי 
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 תחולה

תקן זה ייושם על ידי כל הישויות לכל הסוגים של מכשירים   .3
 , למעט:פיסיים

 
 ואזכויות בחברות בות, בחברות כלולות אותן   )א(

בעסקאות משותפות אשר מטופלות בהתאם לתקן 
 דוחות כספיים מאוחדים, 10דיווח כספי בילאומי 

או  דוחות כספיים פרדים 27תקן חשבואות בילאומי 
 השקעות בחברות כלולות 28תקן חשבואות בילאומי 

רים מסוימים, תקן . אולם, במקובעסקאות משותפות
 27, תקן חשבואות בילאומי 10דיווח כספי בילאומי 

דורשים או מתירים  28או תקן חשבואות בילאומי 
לישות לטפל בזכויות בחברה בת, חברה כלולה או 
עסקה משותפת תוך שימוש בתקן דיווח כספי 

; במקרים אלה, ישויות יישמו את דרישות 9בילאומי 
המדדות בשווי הוגן, את  זכויות ותןא לגביתקן זה ו

מדידת  13הדרישות של תקן דיווח כספי בילאומי 
. ישויות יישמו תקן זה גם לכל הגזרים שווי הוגן

הקשורים לזכויות בחברות בות, חברות כלולות או 
עסקאות משותפות, אלא אם הגזרים מקיימים את 

 .32הגדרת מכשיר הוי בתקן חשבואות בילאומי 
 

 ...  )ב(
  

 4חוזי ביטוח כהגדרתם בתקן דיווח כספי בילאומי   (ד)
. אולם, תקן זה חל על גזרים המשובצים חוזי ביטוח

דורש  9בחוזי ביטוח, אם תקן דיווח כספי בילאומי 
מהישות לטפל בהם בפרד. זאת ועוד, מפיק יישם 

אם המפיק מיישם  חוזי ערבות פיסית,תקן זה לגבי 
להכרה ולמדידה של  9לאומי תקן דיווח כספי בי

אם  4החוזים, אך תיישם תקן דיווח כספי בילאומי 
(ד) לתקן דיווח כספי 4המפיק בוחר, בהתאם לסעיף 

להכרה  4ליישם תקן דיווח כספי בילאומי  4בילאומי 
  ולמדידה של חוזים אלה.

  
מכשירים פיסיים, חוזים ומחויבויות בעסקאות   (ה)

 2קן דיווח כספי בילאומי תשתשלום מבוסס מיות 
שתקן זה חל , למעט חל עליהם תשלום מבוסס מיות

  . 9בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי שחוזים על 
  
 ...  (ו)
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תקן זה חל על מכשירים פיסיים שהוכרו ועל מכשירים  .4
פיסיים שלא הוכרו. מכשירים פיסיים שהוכרו כוללים 

יות שבתחולת תקן כסים פיסיים והתחייבויות פיס
. מכשירים פיסיים שלא הוכרו 9דיווח כספי בילאומי 

כוללים מכשירים פיסיים מסוימים, שלמרות שאים 
 , הם בתחולת תקן זה.9בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 

 
תקן זה ייושם לגבי חוזים לרכוש או למכור פריט לא פיסי   .5

  .9שבתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 
  

יד חלות 35-א35סיכון אשראי בסעיפים לגבי גילוי הדרישות   א. 5
הכסות  15זכויות שתקן דיווח כספי בילאומי אותן על 

מטופלות בהתאם לתקן שהן  קובע מחוזים עם לקוחות
ההכרה ברווחים או  צורךל 9דיווח כספי בילאומי 

בהפסדים מירידת ערך. כל הפיה לכסים פיסיים או 
אלא  ,פיסיים בסעיפים אלה תכלול זכויות אלה למכשירים

 אחרת. צויןאם כן 
  
יש לתת גילוי לערכים בספרים של כל אחת מהקבוצות  .8

, בדוח על 9בתקן דיווח כספי בילאומי  תןהבאות, כהגדר
 המצב הכספי או בביאורים:

 
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, כאשר   )א(

ם פיסיים שיועדו ככאלה ) כסיiיש להציג בפרד (
בעת ההכרה לראשוה או לאחר מכן בהתאם לסעיף 

) כסים iiוכן ( 9לתקן דיווח כספי בילאומי  6.7.1
פיסיים שמדידתם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 . 9מחויבת בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 
  
  (ד) [בוטל]-(ב)
  

רווח או הפסד,  התחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך  (ה)
) התחייבויות פיסיות iכאשר יש להציג בפרד (

שיועדו ככאלה בעת ההכרה לראשוה או לאחר מכן 
וכן  9לתקן דיווח כספי בילאומי  6.7.1בהתאם לסעיף 

)ii סיות המקיימות את ההגדרה שלהתחייבויות פי (
  .9מוחזקות למסחר בתקן דיווח כספי בילאומי 

  
 יים המדדים בעלות מופחתת.כסים פיס  (ו)
  

 התחייבויות פיסיות המדדות בעלות מופחתת.  (ז) 
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כסים פיסיים המדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל   (ח) 
) כסים פיסיים iאחר, כאשר יש להציג בפרד (

המדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם 
) iiוכן (; 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.1א.2לסעיף 

השקעות במכשירים הויים שיועדו ככאלה בעת 
תקן דיווח ל 5.7.5ההכרה לראשוה בהתאם לסעיף 

 .9כספי בילאומי 
  

כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות בשווי הוגן 
  דרך רווח או הפסד

אם הישות ייעדה כס פיסי (או קבוצה של כסים  .9
או הפסד ואילולא כן  פיסיים) כמדד בשווי הוגן דרך רווח

הכס הפיסי היה מדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר או 
 בעלות מופחתת, עליה לתת גילוי:

 

(א)) 36(ראה סעיף  לסיכון אשראילחשיפה המירבית   )א(
של הכס הפיסי (או קבוצה של כסים פיסיים) 

 בסוף תקופת הדיווח.
 

לסכום שבו גזרי אשראי קשורים כלשהם או   )ב(
את אותה חשיפה מירבית  מצמצמיםירים דומים מכש

 (ב)).36לסיכון אשראי (ראה סעיף 
  

לסכום השיוי, במהלך התקופה ובמצטבר, בשווי   )ג(
ההוגן של הכס הפיסי (או קבוצה של כסים 
פיסיים) שיתן לייחס לשיויים בסיכון האשראי של 

  הכס הפיסי שקבע:
  

)i( ...  
  

גן של גזרי אשראי קשורים לסכום השיוי בשווי ההו  )ד(
כלשהם או מכשירים דומים, שהתרחש במהלך 

 התקופה ובמצטבר, מאז שהכס הפיסי יועד.
  

אם הישות ייעדה התחייבות פיסית כשווי הוגן דרך רווח  .10
 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.2.2או הפסד בהתאם לסעיף 

והיא דרשת להציג את ההשפעות של שיויים בסיכון 
שראי של התחייבות זו ברווח כולל אחר (ראה סעיף הא

 ), עליה לתת גילוי:9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.7
 

לסכום השיוי, במצטבר, בשווי ההוגן של ההתחייבות   )א(
הפיסית, שיתן לייחס, לשיויים בסיכון האשראי של 
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 5.7.20ב- 5.7.13אותה ההתחייבות (ראה סעיפים ב
להחיות לקביעת  9אומי לתקן דיווח כספי ביל

ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי של 
 ההתחייבות).

  
להפרש בין ערכה בספרים של ההתחייבות הפיסית   )ב(

לבין הסכום שהישות תידרש לשלם בהתאם לחוזה 
 במועד הפירעון למחזיק במחויבות. 

  
העברות כלשהן של הרווח או ההפסד המצטבר בתוך   )ג(

 סיבה להעברות כאלה.ההון במהלך התקופה כולל ה
  

אם התחייבות גרעת במהלך התקופה, הסכום (אם   )ד(
 קיים) שהוצג ברווח כולל אחר ושמומש בעת הגריעה.

  
שווי הוגן דרך רווח או לאם ישות ייעדה התחייבות פיסית   א.10

 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.2.2הפסד בהתאם לסעיף 
ההוגן של והיא דרשת להציג את כל השיויים בשווי 

התחייבות זו (כולל ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי 
 - ו 5.7.7של ההתחייבות) ברווח או הפסד (ראה סעיפים 

  ), עליה לתת גילוי:9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.8
  

סכום השיוי, במהלך התקופה ובמצטבר, בשווי ל  (א)
ההוגן של ההתחייבות הפיסית שיתן לייחס 

בסיכון האשראי של התחייבות זו (ראה לשיויים 
 9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.20ב- 5.7.13סעיפים ב

להחיות לקביעת השפעות השיויים בסיכון האשראי 
 של ההתחייבות); וכן

 
הפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיסית ל  (ב) 

לבין הסכום שהישות תידרש חוזית לשלם במועד 
 המחויבות. הפירעון למחזיק של

  

  הישות תיתן גם גילוי: .11
  

לתיאור מפורט של השיטות ששימשו על מת לציית   )א(
 5.7.7א(א) ובסעיף 10 -(א) ו10(ג), 9לדרישות בסעיף 

, כולל הסבר 9סעיף (א) לתקן דיווח כספי בילאומי 
 מדוע השיטה היא מתאימה.

 
אם הישות מאמיה כי הגילוי, שהיא תה בדוח על   )ב(

בביאורים, על מת לציית לדרישות המצב הכספי או 
סעיף  5.7.7א(א) או בסעיף 10(א) או 10(ג), 9בסעיפים 
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, איו מציג אמה 9(א) לתקן דיווח כספי בילאומי 
את השיוי בשוויים ההוגן של הכס הפיסי או 
ההתחייבות הפיסית, שיתן לייחס לשיוי בסיכון 

ו האשראי שלהם, יש לתת גילוי לסיבות שהביא
 למסקה זו והגורמים הרלווטיים לדעתה.

  
תיאור מפורט של המתודולוגיה או מתודולוגיות   )ג(

ששימשו לקבוע אם הצגת השפעות השיויים בסיכון 
ר או ויצתהאשראי של ההתחייבות ברווח כולל אחר 

גדיל חוסר הקבלה חשבואית ברווח או הפסד (ראה ת
). 9לאומי לתקן דיווח כספי בי 5.7.8 -ו 5.7.7סעיפים 

אם ישות דרשת להציג את השפעות השיויים בסיכון 
האשראי של ההתחייבות ברווח או הפסד (ראה סעיף 

), הגילוי חייב 9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.8
לכלול תיאור מפורט של הקשר הכלכלי המתואר 

 .9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.6בסעיף ב
 

שווי הוגן דרך רווח ל דוהשקעות במכשירים הויים שיוע
 אחר כולל

אם ישות ייעדה השקעות במכשירים הויים למדידה בשווי   .א11
לתקן  5.7.5הוגן דרך רווח כולל אחר, כפי שמתיר סעיף 

 , עליה לתת גילוי:9דיווח כספי בילאומי 
 

אילו השקעות במכשירים הויים יועדו למדידה בשווי   )א(
 הוגן דרך רווח כולל אחר.

 

 ש בחלופת הצגה זו.לסיבות לשימו  )ב(
  

 לשווי ההוגן של כל השקעה כזו בסוף תקופת הדיווח.  )ג(
  

לדיבידדים שהוכרו במהלך התקופה, תוך הצגה   )ד(
בפרד של דיבידדים המתייחסים להשקעות שגרעו 
במהלך תקופת הדיווח ואלה המתייחסים להשקעות 

 שמוחזקות בסוף תקופת הדיווח. 
  

המצטבר בתוך להעברות כלשהן של הרווח או ההפסד   )ה(
 ההון במהלך התקופה, כולל הסיבה להעברות אלה.

  
אם ישות גרעה במהלך תקופת הדיווח השקעות במכשירים   .ב11

הויים שמדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, עליה לתת 
 גילוי:
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 לסיבות למימוש ההשקעות.  )א(
 

 לשווי ההוגן של המכשירים במועד הגריעה.  )ב(
  

 .לרווח או ההפסד המצטבר במימוש  )ג(
  

  א. [בוטלו]12-12
 

ישות תיתן גילוי אם, בתקופת הדיווח השוטפת או בתקופת   .ב12
דיווח קודמת, היא סיווגה מחדש כסים פיסיים כלשהם 

. לכל 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.4.1בהתאם לסעיף 
 אירוע כזה, ישות תיתן גילוי:

 
 למועד הסיווג מחדש.  )א(

 
יאור להסבר מפורט של השיוי במודל העסקי ות  )ב(

 איכותי של השפעתו על הדוחות הכספיים של הישות.
 

 .ומכל קבוצה לסכום שסווג מחדש לכל קבוצה  )ג(
  

לכל תקופת דיווח שלאחר הסיווג מחדש ועד לגריעה, ישות   .ג12
שווי הוגן  בוצתתיתן גילוי לגבי כסים שסווגו מחדש מק

דרך רווח או הפסד כך שהם מדדים בעלות מופחתת או 
לתקן  4.4.1ווח כולל אחר בהתאם לסעיף בשווי הוגן דרך ר

 :9דיווח כספי בילאומי 
 

לשיעור הריבית האפקטיבית שקבע במועד הסיווג   )א(
 מחדש; וכן

 
 הכסות הריבית שהוכרו.  )ב(

  
אם, מאז מועד הדיווח השתי האחרון שלה, ישות סיווגה   .ד12

שווי הוגן דרך רווח כולל  בוצתמחדש כסים פיסיים מק
שווי הוגן  בוצתבעלות מופחתת או מקאחר כך שהם מדדים 

דרך רווח או הפסד כך שהם מדדים בעלות מופחתת או 
 גילוי: עליה לתתבשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 

 
השווי ההוגן של הכסים הפיסיים בסוף תקופת   )א(

 הדיווח; וכן
 

הרווח או ההפסד משיויי השווי ההוגן שהיה מוכר   )ב(
חר במהלך תקופת ברווח או הפסד או ברווח כולל א

הדיווח אם הכסים הפיסיים לא היו מסווגים 
 מחדש.
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 ישות תיתן גילוי: .14
 

לערך בספרים של כסים פיסיים שהיא שיעבדה   )א(
להתחייבויות או להתחייבויות תלויות,  כבטחוות

לרבות סכומים שהיא סיווגה מחדש בהתאם לסעיף 
 ; וכן9סעיף (א) לתקן דיווח כספי בילאומי  3.2.23

 
 לתאים המתייחסים לשעבודים שלה.  )ב(

  
  [בוטל]  . 16
  
הערך בספרים של כסים פיסיים המדדים בשווי הוגן דרך   א. 16

לתקן דיווח כספי  4.1א.2רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
על ידי הפרשה להפסד וישות לא  קטןאיו מו 9בילאומי 

 תציג את ההפרשה להפסד בפרד בדוח על המצב הכספי

ם, ישות אולשל הערך בספרים של הכס הפיסי.  הקטכה
  תיתן גילוי להפרשה להפסד בביאורים לדוחות הכספיים.

 
ישות תיתן גילוי לפריטים הבאים של הכסה, הוצאה,  .20

 רווחים או הפסדים בדוח על הרווח הכולל או בביאורים:
 

 רווחים טו או הפסדים טו בגין:  )א(
 

)i( סיים או התחייבויות פיכסים פי סיות
המדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, תוך 
הצגה בפרד של רווחים או הפסדים טו בגין 
כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות שיועדו 
ככאלה בעת ההכרה לראשוה או לאחר מכן 

לתקן דיווח כספי בילאומי  6.7.1בהתאם לסעיף 
ת ובגין כסים פיסיים או התחייבויות פיסיו 9

שקיימת חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח 
 9או הפסד בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

(לדוגמה התחייבויות פיסיות שמקיימות את 
ההגדרה של מוחזק למסחר בתקן דיווח כספי 

התחייבויות פיסיות שיועדו  לגבי). 9בילאומי 
שווי הוגן דרך רווח או הפסד, ישות תציג בפרד ל

הסכום של רווח או הפסד שהוכר ברווח כולל  את
 אחר והסכום שהוכר ברווח או הפסד.

  
)ii( -)iv[בוטלו] (  

  

)v(  .מדדות בעלות מופחתתסיות ההתחייבויות פי 
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)vi(  .מדדים בעלות מופחתתסיים הכסים פי 
 

)vii(  יים שיועדושווי הוגן להשקעות במכשירים הו
 לתקן 5.7.5דרך רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

 .9דיווח כספי בילאומי 
 

)viii(  מדדים בשווי הוגן דרך רווחסיים הכסים פי
לתקן דיווח  4.1א.2כולל אחר בהתאם לסעיף 

הסכום  שלבפרד  ההצג תוך, 9כספי בילאומי 
של רווח או הפסד שהוכר ברווח כולל אחר 

הסכום שסווג מחדש בעת  שלבמהלך התקופה ו
או הפסד  הגריעה מרווח כולל אחר מצטבר לרווח

 לתקופה. 
  

סך הכסת ריבית וסך הוצאת ריבית (המחושבות   )ב(
באמצעות שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית) לגבי 
כסים פיסיים המדדים בעלות מופחתת או 
המדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם 

 תהצגתוך ( 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.1א.2לסעיף 
התחייבויות פיסיות שאין  סכומים אלה בפרד); או

 מדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד;
 

הכסות והוצאות מעמלות (למעט סכומים הכללים   )ג(
 בקביעת שיעור הריבית האפקטיבי) הובעות:

  
)i( סיים וכסים פין ממסיות שאיהתחייבויות פי

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד; וכן
 

)ii( ) ותאמ מפעילויותtrust and other fiduciary 
activities שבאות לידי ביטוי בהחזקה או (

בהשקעה של כסים לטובת יחידים, אמויות, 
 תוכיות הטבה לאחר פרישה ומוסדות אחרים;

  
  [בוטל]  )ד(

 

 [בוטל]  )ה(
  

ישות תיתן גילוי ליתוח של הרווח או ההפסד שהוכר בדוח   .א20
על הרווח הכולל שבע מגריעה של כסים פיסיים שמדדו 

ות מופחתת, תוך הצגה בפרד של רווחים או הפסדים בעל
שבעו מגריעה של כסים פיסיים אלה. גילוי זה יכלול את 

 הסיבות לגריעת כסים פיסיים אלה. 
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  חשבואות גידור

 לגביו 24- ב21ישות תיישם את דרישות הגילוי בסעיפים   א.21
שלגביהן הישות וחשיפות לסיכון שהישות מגדרת אותן 

ליישם חשבואות גידור. גילויים בגין חשבואות בחרה 
  גידור יספקו מידע לגבי:

  
אסטרטגיית יהול סיכוים של הישות וכיצד   )א(

  האסטרטגיה מיושמת ליהול סיכוים;
 

האופן שבו פעילויות הגידור של הישות עשויות   )ב(
הודאות של תזרימי -אילהשפיע על הסכום, העיתוי ו
 המזומים העתידיים שלה; וכן

 
ההשפעה שהיתה לחשבואות גידור על הדוח על המצב   )ג(

הכספי, על הדוח על הרווח הכולל ועל הדוח על 
 השיויים בהון של הישות.

  
ישות תציג את הגילויים הדרושים בביאור יחיד או בחלק   ב.21

פרד של דוחותיה הכספיים. אולם, ישות איה צריכה 
 לשכפל מידע שהיא כבר הציגה במקום אחר, בתאי
שהמידע כלל על ידי הפיה מהדוחות הכספיים לדוח אחר, 

 יתן להשגה על ידי שהואסיכוים,  דוחאו כגון דוח הההלה 
משתמשים בדוחות הכספיים באותם תאים כמו הדוחות 
הכספיים ובאותו זמן. ללא הכללת המידע על ידי הפיה, 

  הדוחות הכספיים אים שלמים.
  
דורשים מהישות להפריד לפי ו 24-א22כאשר סעיפים   ג.21

קבוצת סיכון את המידע שיתן לו גילוי, הישות תקבע כל 
קבוצת סיכון על בסיס חשיפות הסיכון שהישות החליטה 
לגדר ושלגביהם מיושמת חשבואות גידור. ישות תקבע 
קבוצות סיכון באופן עקבי לכל הגילויים בדבר חשבואות 

  גידור.
  
א, ישות תקבע (למעט 21ת בסעיף על מת לקיים את המטרו  ד.21

אחרת להלן) עד כמה לפרט את הגילוי, כמה דגש  אם צוין
לשים על היבטים שוים של דרישות הגילוי, הרמה ההולמת 
של צירוף או פיצול, ואם משתמשים בדוחות הכספיים 
צריכים הסברים וספים על מת להעריך את המידע 

תמש באותה רמה הכמותי שיתן לו גילוי. אולם, ישות תש
של צירוף או פיצול שבה היא משתמשת לדרישות גילוי של 

מדידת  13מידע קשור בתקן זה ובתקן דיווח כספי בילאומי 
    . שווי הוגן
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  אסטרטגיית יהול סיכוים

  [בוטל]  .22
  
ישות תסביר את אסטרטגיית יהול הסיכוים שלה עבור כל   א.22

ת החליטה לגדר קבוצת סיכון של חשיפות סיכון שהישו
ושלגביהם מיושמת חשבואות גידור. הסבר זה צריך לאפשר 

  למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך (לדוגמה):
  

  האופן שבו כל סיכון וצר.  (א) 
 

סיכון; ההסבר כולל כל האופן שבו הישות מהלת   (ב) 
אם הישות מגדרת פריט בשלמותו לכל הסיכוים או ה

 י סיכון) של פריט ומדוע.מגדרת רכיב סיכון (או רכיב
 
  המידה של חשיפות סיכון שהישות מהלת.  (ג)

  
א, המידע צריך לכלול 22על מת לקיים את הדרישות בסעיף   ב.22

  (אך לא מוגבל לכך) תיאור של:
 

המכשירים המגדרים שמשמשים (והאופן שבו הם   )א(
  משמשים) לגדר חשיפות סיכון;

 

בין  האופן שבו הישות קובעת את הקשר הכלכלי  )ב(
הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר לצורך הערכת 

 אפקטיביות הגידור; וכן
 

האופן שבו הישות קובעת את יחס הגידור ומהם   )ג(
 המקורות לחוסר אפקטיביות הגידור.

  
כאשר ישות מייעדת רכיב סיכון ספציפי כפריט מגודר (ראה   ג.22

) עליה לספק, 9לתקן דיווח כספי בילאומי  6.3.7סעיף 
ב, מידע 22 -א ו22ף לגילויים הדרשים בסעיפים בוס

  איכותי או כמותי לגבי:
  

האופן שבו הישות קבעה את רכיב הסיכון שהיא ייעדה   )א(
כפריט מגודר (כולל תיאור של מהות היחסים בין רכיב 

  הסיכון לבין הפריט בכללותו); וכן
 

האופן שבו רכיב הסיכון מתייחס לפריט בשלמותו   )ב(
סיון העבר, רכיב הסיכון שיועד (לדוגמה, בהתאם לי

אחוז מהשיויים בשווי ההוגן של  80כיסה בממוצע 
 הפריט בכללותו).
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הודאות של תזרימי מזומים  -איהסכום, העיתוי ו
  עתידיים

  [בוטל] .23
  
ג, ישות תיתן גילוי למידע כמותי לפי 23למעט הפטור בסעיף   א. 23

קבוצות סיכון על מת לאפשר למשתמשים בדוחותיה 
ספיים להעריך את התאים של המכשירים המגדרים הכ

ודאות ה-איוהאופן שבו הם משפיעים על הסכום, העיתוי ו
    של תזרימי מזומים עתידיים של הישות.

  
א, ישות תספק פיצול 23על מת לקיים את הדרישה בסעיף   ב.23

  :כלהלן אשר ייתן גילוי
  

פרופיל של העיתוי של הסכום הומילי של המכשיר   )א(
  גדר; וכןהמ

 

אם רלווטי, המחיר או השיעור הממוצע (לדוגמה   )ב(
) או מחיר עתידי וכו') של strike priceמחיר מימוש (

  המכשיר המגדר.
  
במצבים בהם ישות מאתחלת לעיתים תכופות (כלומר   ג.23

מפסיקה ומתחילה מחדש) יחסי גידור מאחר שהן המכשיר 
ת (כלומר המגדר והן הפריט המגודר משתים לעיתים תכופו

הישות משתמשת בתהליך דימי שבו הן החשיפה והן 
המכשירים המגדרים המשמשים ליהול חשיפה זו אים 

 6.5.24כמו בדוגמה בסעיף ב - רב זמן במשך זהיםותרים 
  ) הישות:9סעיף (ב) לתקן דיווח כספי בילאומי 

  
פטורה מהספקת הגילויים הדרשים על ידי סעיפים   )א(

  ב.23 -א ו23
 

 גילוי: תיתן  )ב(
 

)i(  יםיהול הסיכו למידע לגבי אסטרטגיית
) בהקשר ליחסי Ultimativeהאולטימטיבית (

  גידור אלה;
 

)ii(  יםיהול הסיכו תיאור האופן שבו אסטרטגיית
משתקפת בשימוש בחשבואות גידור ובייעוד של 

 וכן יחסי גידור מסוימים אלה;
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)iii(  דיקציה לתדירות שבה יחסי גידור מופסקיםאי
כחלק מתהליך הישות בהקשר מחדש ומתחילים 

  ליחסי גידור אלה. 
  
המקורות ישות תיתן גילוי לפי קבוצות סיכון לתיאור של   ד.23

לחוסר אפקטיביות הגידור אשר חזויים להשפיע על יחסי 
  הגידור במהלך תקופת הגידור.

  
אם מקורות אחרים לחוסר אפקטיביות הגידור מתגלים   ה.23

ילוי למקורות אלה לפי קבוצות ביחסי גידור, ישות תיתן ג
  סיכון ותסביר את חוסר אפקטיביות הגידור הובע מהם.

  
גידורי תזרים מזומים, ישות תיתן גילוי לתיאור של  לגבי  ו.23

עסקה חזויה כלשהי שלגביה עשה שימוש בחשבואות גידור 
  בתקופה הקודמת, אך שאיה חזויה עוד להתרחש.

  
על המצב הכספי ותוצאות ההשפעות של חשבואות גידור 

  הפעולות

  [בוטל]  .24
  
ישות תיתן גילוי, בפורמט של טבלה, לסכומים הבאים   א.24

המתייחסים לפריטים שיועדו כמכשירים מגדרים בפרד לפי 
קבוצות סיכון לכל סוג של גידור (גידור שווי הוגן, גידור 

  תזרים מזומים או גידור השקעה טו בפעילות חוץ):
  

ים של המכשירים המגדרים (כסים הערך בספר  )א(
  פיסיים בפרד מהתחייבויות פיסיות);

 
הסעיף בדוח על המצב הכספי שכולל את המכשיר   )ב(

 המגדר;
 

 ששימשהשיוי בשווי ההוגן של המכשיר המגדר   )ג(
כבסיס להכרה בחוסר אפקטיביות הגידור לתקופה; 

 וכן
 

ם (כולל כמויות כמו טון או מטר יהסכומים הומילי  )ד(
  וקב) של המכשירים המגדרים.מע

  
ישות תיתן גילוי, בפורמט של טבלה, לסכומים הבאים   ב.24

המתייחסים לפריטים מגודרים בפרד לפי קבוצות סיכון 
  עבור סוגי הגידורים כלהלן:

  
  גידורי שווי הוגן: לגבי  )א(
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)i(  הערך בספרים של הפריט המגודר שהוכר בדוח
על המצב הכספי (תוך הצגה של כסים בפרד 

  מהתחייבויות);
 

)ii(  הסכום המצטבר של תיאומי גידור שווי הוגן בגין
הפריט המגודר שכללו בערך בספרים של הפריט 
המגודר שהוכר בדוח על המצב הכספי (תוך הצגת 

 כסים בפרד מהתחייבויות);
 

)iii(  הסעיף בדוח על המצב הכספי אשר כולל את
 הפריט המגודר;

 
)iv(  וי בשווי של הפריט המגודר ששימשכבסיס השי

 להכרה בחוסר אפקטיביות הגידור לתקופה; וכן
 

)v(  הסכום המצטבר של תיאומי גידור שווי הוגן
שותר בדוח על המצב הכספי בגין פריטים 
מגודרים כלשהם שפסק התיאום שלהם בגין 

 6.5.10גידור בהתאם לסעיף מ םוהפסדי םרווחי
  .9לתקן דיווח כספי בילאומי 

 
גידורים של השקעה לגבי ו גידורי תזרים מזומים לגבי  )ב(

  טו בפעילות חוץ:
  

)i(  וי בשווי של הפריט המגודר ששימש כבסיסהשי
להכרה בחוסר אפקטיביות הגידור לתקופה 
(כלומר, עבור גידורי תזרים מזומים השיוי 
בשווי ששימש לקבוע את חוסר האפקטיביות 

סעיף (ג) לתקן  6.5.11שהוכר בהתאם לסעיף 
  );9דיווח כספי בילאומי 

 
)ii(  ים ובקרןהיתרות בקרן גידור תזרים מזומ

תרגום מטבע חוץ עבור גידורים משכים 
 6.5.13 -ו 6.5.11המטופלים בהתאם לסעיפים 

 ; וכן9סעיף (א) לתקן דיווח כספי בילאומי 
 

)iii(  יםותרו בקרן גידור תזרים מזומהיתרות ש
ובקרן תרגום מטבע חוץ מיחסי גידור כלשהם 

  וד חשבואות גידור.שבגים לא מיושמת ע
  
ישות תיתן גילוי, בפורמט של טבלה, לסכומים הבאים   ג.24

  בפרד לפי קבוצות סיכון עבור סוגי גידורים כלהלן:
  

  גידורי שווי הוגן: לגבי  )א(
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)i(  כלומר ההפרש בין  -חוסר אפקטיביות הגידור
גידור בגין המכשיר המגדר מ םאו הפסדי םרווחי

וח או הפסד (או שהוכר ברו -ובגין הפריט המגודר 
גידורים של מכשיר הוי  לגביברווח כולל אחר 

שלגביו בחרה הישות להציג את השיויים בשווי 
 5.7.5ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

 ); וכן9לתקן דיווח כספי בילאומי 
 

)ii(  הסעיף בדוח על הרווח הכולל שכולל את חוסר
  האפקטיביות שהוכר.

  
גידורים של השקעה לגבי ו גידורי תזרים מזומים לגבי  )ב(

  טו בפעילות חוץ:
  

)i( גידור בתקופת הדיווח אשר מ םאו הפסדי םרווחי
  הוכרו ברווח כולל אחר;

 
)ii(  חוסר אפקטיביות הגידור שהוכר ברווח או

 הפסד;
 

)iii(  הסעיף בדוח על הרווח הכולל שכולל את חוסר
 ;האפקטיביות שהוכר

 
)iv(  יםהסכום שסווג מחדש מקרן גידור תזרים מזומ

קרן תרגום מטבע חוץ לרווח או הפסד או מ
כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות 

) (תוך הבחה בין סכומים שלגביהם 1בילאומי 
חשבואות גידור שימשה קודם לכן, אך שתזרימי 
המזומים העתידיים שגודרו אים חזויים עוד 
להתרחש לבין סכומים שהועברו מאחר שהפריט 

 וח או הפסד);המגודר השפיע על רו
 

)v(  הסעיף בדוח על הרווח הכולל אשר כולל את
התיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות 

 ); וכן1בילאומי 
 

)vi( טו, רווחי או  םעבור גידורים של פוזיציות
גידור שהוכרו בסעיף פרד בדוח על מ םהפסדי

לתקן דיווח כספי  6.6.4הרווח הכולל (ראה סעיף 
 ).9בילאומי 

  
ג 23שר ההיקף של יחסי גידור שבגים חל הפטור בסעיף כא  ד.24

איו מייצג היקפים ורמליים במהלך התקופה (כלומר 
ההיקף במועד הדיווח איו משקף את ההיקפים במהלך 
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התקופה) ישות תיתן גילוי לעובדה זו ולסיבה שהיא מאמיה 
  שההיקפים אים מייצגים.

  
ויתוח של רווח כולל ישות תספק התאמה לכל רכיב של הון   ה.24

  אשר במשותף: 1אחר בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
  

מבחיה, לכל הפחות, בין הסכומים אשר מתייחסים   )א(
) כמו גם בין iv(ב)( -) וiג(ב)(24לגילויים בסעיף 

 פיםסעי 6.5.11הסכומים המטופלים בהתאם לסעיף 
  ;9) לתקן דיווח כספי בילאומי iii()ד( -) וi(ד)(

 
בין הסכומים הקשורים לערך הזמן של  מבחיה  )ב(

אופציות אשר מגדרות פריט מגודר המהווה עסקה 
לבין הסכומים הקשורים לערך הזמן של אופציות אשר 

כאשר  ,מגדרות פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן
הישות מטפלת בערך הזמן של האופציות בהתאם 

 ; וכן9לתקן דיווח כספי בילאומי  6.5.15לסעיף 
 

ה בין הסכומים הקשורים לאלמטים של המחיר מבחי  )ג(
העתידי של חוזי אקדמה ומרווחי מטבע חוץ במועד 
הבסיס של מכשירים פיסיים אשר מגדרים פריט 
מגודר המהווה עסקה לבין הסכומים הקשורים 
לאלמטים של המחיר העתידי של חוזי אקדמה 
ומרווחי מטבע חוץ במועד הבסיס של מכשירים 

מגדרים פריט מגודר המתייחס לתקופת  פיסיים אשר
כאשר הישות מטפלת בסכומים אלה בהתאם  ,זמן

  .9לתקן דיווח כספי בילאומי  6.5.16לסעיף 
  
ה בפרד לפי 24ישות תיתן גילוי למידע הדרוש בסעיף   ו.24

קבוצות סיכון. יתן לספק פיצול זה לפי סיכון בביאורים 
  לדוחות הכספיים. 

  
ת אשראי כמדדת בשווי הוגן דרך אפשרות לייעד חשיפ

  רווח או הפסד

אם ישות ייעדה מכשיר פיסי, או חלק יחסי ממו, כמדד   ז.24
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מאחר שהיא משתמשת בגזר 
אשראי להל את סיכון האשראי של מכשיר פיסי זה, עליה 

  לתת גילוי:
  

עבור גזרי אשראי אשר שימשו להל את סיכון   )א(
האשראי של מכשירים פיסיים שיועדו כמדדים 

 6.7.1בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לסעיף 
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, התאמה של כל סכום 9לתקן דיווח כספי בילאומי 
  ומילי ושל השווי ההוגן בתחילת התקופה ובסופה;

 
הרווח או ההפסד שהוכרו ברווח או הפסד בעת ייעוד   )ב(

ו, כמדד בשווי המכשיר הפיסי, או חלק יחסי ממ
לתקן  6.7.1הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לסעיף 

 ; וכן9דיווח כספי בילאומי 
 

בעת הפסקה של מדידת מכשיר פיסי, או חלק יחסי   )ג(
ממו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, השווי ההוגן של 
המכשיר הפיסי שהפך לערך בספרים החדש שלו 

 9פי בילאומי לתקן דיווח כס 6.7.4בהתאם לסעיף 
והסכום הומילי או סכום הקרן המתייחס (למעט 
הספקת מידע השוואתי בהתאם לתקן חשבואות 

, ישות איה צריכה להמשיך גילוי זה 1בילאומי 
  בתקופות עוקבות).

 
מועד , ישות איה מכירה ברווח או הפסד באחדים במקרים .28

ית הכרה לראשוה של כס פיסי או של התחייבות פיסה
מאחר שהשווי הוגן איו תמך על ידי מחיר מצוטט בשוק 

) 1פעיל עבור כס זהה או התחייבות זהה (כלומר תון רמה 
ואיו מבוסס על טכיקת הערכה שמשתמשת רק בתוים 

לתקן דיווח  5.1א.2משווקים שיתים לצפייה (ראה סעיף ב
 ). במקרים כאלה, הישות תיתן גילוי לפי9כספי בילאומי 

 קבוצות של כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות:
 

למדייות החשבואית שלה להכרה ברווח או הפסד של   )א(
הכרה לראשוה לבין מועד הההפרש בין השווי ההוגן ב

זמן)  כוללמחיר העסקה על מת לשקף שיוי בגורמים (
 המחרתשמשתתפים בשוק היו מביאים בחשבון בעת 

סעיף (ב)  5.1א.2סעיף ב הכס או ההתחייבות (ראה
 ).9לתקן דיווח כספי בילאומי 

 
להפרש המצרפי שעדיין לא הוכר ברווח או הפסד כון   )ב(

לתחילת התקופה ובסופה ולהתאמה של שיויים 
 ביתרת הפרש זה.

  
מדוע הישות הגיעה למסקה שמחיר העסקה איו   )ג(

מהווה את הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן, כולל 
 שתומכת בשווי ההוגן.תיאור של הראיה 

 
 גילויים לשווי הוגן אים דרשים: .29
  

  ...  )א(
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 [בוטל]  )ב(
 

 ...  )ג(
 

(ג), ישות תיתן גילוי למידע שיעזור 29במצב המפורט בסעיף  .30
למשתמשים בדוחות הכספיים לקבל החלטות עצמאיות 
לגבי ההיקף של הפרשים אפשריים בין הערך בספרים של 

 אותם חוזים לבין שוויים ההוגן, כולל:
 

 ... )א(
  

כל סוג של סיכון הובע ממכשירים פיסיים, ישות לגבי   . 34
  תיתן גילוי:

  
  ...  (א)
  

, במידה שלא 42-א35לגילויים הדרשים לפי סעיפים   (ב) 
  (א).- סופקו בהתאם ל

  
  ...  (ג)

  
 סיכון אשראי

  תחולה ומטרות

יד 35-ו35ישות תיישם את דרישות הגילוי בסעיפים   א.35
ליהם חלות דרישות ירידת הערך למכשירים פיסיים שע

  ם:אול. 9בתקן דיווח כספי בילאומי 
 

לגבי לקוחות, כסים בגין חוזה וחייבים בגין חכירה,   )א(
מוכרים ם גישב חל על פריטים אלה (א)י35סעיף 

בהתאם  לאורך כל חיי המכשירהפסדי אשראי חזויים 
, אם 9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.5.15לסעיף 

לאחר שהם  תוקוסים פיסיים אלה התאים של כ
 יום; וכן 30 - היו בפיגור של יותר מ

  
 חל על חייבים בגין חכירה. איויא(ב) 35סעיף   )ב(

  
- ו35בהתאם לסעיפים  יםיתהגילויים בגין סיכון האשראי   ב. 35

יאפשרו למשתמשים בדוחות הכספיים להבין את  יד35
הודאות -יאההשפעה של סיכון אשראי על הסכום, העיתוי ו

של תזרימי מזומים עתידיים. על מת להשיג מטרה זו, 
  גילויים בגין סיכון אשראי יספקו:
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כיצד יהול סיכון האשראי של ישות ו יוהגמידע על   )א(
מדידה של הפסדי אשראי ללהכרה ו הם מתייחסים

על  המשמשיםהשיטות, ההחות והמידע  כוללחזויים, 
 מת למדוד הפסדי אשראי חזויים;

 
מאפשר למשתמשים אשר מידע כמותי ואיכותי   )ב(

בדוחות הכספיים להעריך את הסכומים בדוחות 
 כוללהכספיים הובעים מהפסדי אשראי חזויים, 

שיויים בסכום של הפסדי האשראי החזויים והסיבות 
 לשיויים אלה; וכן

 
ישות לסיכון אשראי (כלומר של  חשיפתה גבימידע ל  )ג(

הפיסיים של ישות סיכון האשראי הגלום בכסים 
ריכוזי סיכון אשראי  כולללמתן אשראי)  מחויבויותו

 משמעותיים.
 

ישות איה צריכה לשכפל מידע שהיא כבר הציגה במקום   ג. 35
אחר, בתאי שהמידע כלל על ידי הפיה מהדוחות הכספיים 

שהוא יתן סיכוים,  דוחאו לדוח אחר, כגון דוח הההלה 
בדוחות הכספיים באותם תאים משתמשים  להשגה על ידי

כמו הדוחות הכספיים ובאותו זמן. ללא הכללת המידע על 
  ידי הפיה, הדוחות הכספיים אים שלמים. 

  
ב, ישות תשקול 35על מת לקיים את המטרות בסעיף   ד. 35

אחרת) עד כמה לפרט את הגילוי, כמה דגש  אם צוין(למעט 
, הרמה ההולמת לשים על היבטים שוים של דרישות הגילוי

של צירוף או פיצול, ואם משתמשים בדוחות הכספיים 
צריכים הסברים וספים על מת להעריך את המידע 

  הכמותי שיתן לו גילוי.
  

אים  יד35-ו35בהתאם לסעיפים  המסופקיםאם הגילויים   ה. 35
ב, ישות 35מספיקים על מת לקיים את המטרות בסעיף 

מטרות לקיים חוץ על מת  תיתן גילוי למידע וסף שהוא
  אלה. 

  
  יהול סיכון אשראי יוהג

כיצד הם יהול סיכון האשראי שלה ו יוהגישות תסביר את   ו. 35
על להכרה ולמדידה של הפסדי אשראי חזויים.  מתייחסים

אפשר ילקיים מטרה זו ישות תיתן גילוי למידע ש מת
  :את למשתמשים בדוחות הכספיים להבין ולהעריך
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ישות קבעה אם סיכון האשראי של  האופן שבו   (א)
מכשירים פיסיים עלה באופן משמעותי ממועד 

  אם וכיצד: כוללההכרה לראשוה, 
  

)i(  חשבים סייםבעלי סיכון אשראי כמכשירים פי
לתקן דיווח כספי  5.5.10מוך בהתאם לסעיף 

, כולל הקבוצות של המכשירים 9בילאומי 
 וכןהפיסיים עליהם הוא חל; 

 
)ii(  חה בסעיףלתקן דיווח כספי  5.5.11הה

היו עליות משמעותיות בסיכון ש, 9בילאומי 
אשראי ממועד ההכרה לראשוה כאשר כסים 

יום,  30 -פיסיים מצאים בפיגור של יותר מ
 הופרכה;

  
ההגדרות של ישות לכשל, כולל הסיבות לבחירת   (ב) 

  הגדרות אלה;
  

אם הפסדי אשראי  ,קובצו המכשירים האופן שבו  (ג) 
  ;קבוצתיחזויים מדדו על בסיס 

  
ישות קבעה כי כסים פיסיים הם כסים  האופן שבו  (ד)

  עקב סיכון אשראי;  פגומיםפיסיים 
  

של ישות, כולל הסימים לכך שאין  מחיקהמדייות ה  (ה) 
גבי ומידע אודות המדייות ל להשבהציפייה סבירה 

יין כפופים לפעילות אך עד מחקוכסים פיסיים ש
  אכיפה; וכן

  
לתקן דיווח  5.5.12הדרישות בסעיף יושמו  האופן שבו  (ו) 

של תזרימי מזומים  תיקוןהגבי ל 9כספי בילאומי 
  ישות: האופן שבוחוזיים של כסים פיסיים, כולל 

  
)i (  סי שכס פי תוקן,קובעת אם סיכון האשראי של 

השווה ההפרשה להפסד מדדה בסכום  כאשר
להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר, 
השתפר במידה שבה ההפרשה להפסד חוזרת 
להימדד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים 

לתקן  5.5.5חודש בהתאם לסעיף  12בתקופת 
  ; וכן9דיווח כספי בילאומי 

  
)ii (   עוקבת אחר המידה שבה ההפרשה להפסד של

 יםהקריטריואת  יםמקיימהכסים פיסיים 
) מדדת מחדש לאחר מכן בסכום השווה iבסעיף (
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להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר 
לתקן דיווח כספי בילאומי  5.5.3בהתאם לסעיף 

9 .  
  
 אמידה, ההחות ואת טכיקות התויםישות תסביר את ה  ז. 35

לתקן דיווח כספי  5.5 פרק-תתששימשו ליישום הדרישות ב
  . למטרה זו ישות תיתן גילוי:9בילאומי 

  
 אמידהוההחות וטכיקות ה תויםבסיס של הל  (א) 

  ששימשו:
  

)i (  חודש 12מדידת הפסדי אשראי חזויים בתקופת ל 
  ;והפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר

 
)ii (  קביעה אם סיכון האשראי של מכשירים ל

פיסיים עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה 
  וה; וכןלראש

  
)iii (  סי לכס פי סי הואכס פי פגוםקביעה אם 

  עקב סיכון אשראי.
  

בקביעה של  כללמידע צופה פי עתיד  אופן שבול  (ב) 
-הפסדי אשראי חזויים, כולל השימוש במידע מקרו

  כלכלי; וכן
  

החות באו  אמידהשיויים בטכיקות הל  (ג) 
והסיבות משמעותיות שעשו במהלך תקופת הדיווח ה

  לשיויים אלה.
  

מידע כמותי ואיכותי לגבי סכומים הובעים מהפסדי 
  אשראי חזויים

בכדי להסביר את השיויים בהפרשה להפסד ואת הסיבות   ח. 35
לשיויים אלה, ישות תספק, לפי קבוצות של מכשירים 

יתרת הסגירה בין יתרת הפתיחה לבין פיסיים, התאמה 
תוך הצגה בפרד של של ההפרשה להפסד, בטבלה, 

  השיויים במהלך התקופה עבור: 
  

ההפרשה להפסד שמדדה בסכום השווה להפסדי   (א) 
  חודש;  12האשראי החזויים בתקופת 

  
ההפרשה להפסד שמדדה בסכום השווה להפסדי   (ב) 

  האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור: 
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)i (  סיים שלגביהם סיכון האשראי עלה מכשירים פי
באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשוה אך 

עקב סיכון  פגומיםשאים כסים פיסיים 
  אשראי;

  
)ii (  סיים שכסים פי סייםכסים פי יםמופגהם 

עקב סיכון אשראי במועד הדיווח (אך שאים 
עקב סיכון אשראי,  פגומיםכסים פיסיים 

  שרכשו או שוצרו); וכן
  

)iii (   כסים ,בגין חוזה או חייבים בגין חכירה לקוחות
שלגביהם ההפרשות להפסדים מדדות בהתאם 

  . 9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.5.15לסעיף 
  

עקב סיכון אשראי, שרכשו  פגומיםכסים פיסיים   (ג) 
או שוצרו. בוסף להתאמה, ישות תיתן גילוי לסכום 
הכולל של הפסדי אשראי חזויים לא מהווים במועד 

כרה לראשוה של כסים פיסיים שהוכרו הה
  במהלך תקופת הדיווח. לראשוה

  
בכדי לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להבין את   ט. 35

גילוי בהתאם לסעיף  להםהשיויים בהפרשה להפסד שיתן 
שיויים משמעותיים  על האופן שבוח, ישות תספק הסבר 35

מהלך בערך בספרים ברוטו של מכשירים פיסיים ב
לשיויים בהפרשה להפסד. המידע יסופק  מוהתקופה תר

מכשירים פיסיים המייצגים את ההפרשה גבי בפרד ל
(ג) ויכלול מידע כמותי -ח(א)35להפסד כמפורט בסעיף 

. דוגמאות לשיויים בערך בספרים ברוטו רלווטי ואיכותי
של מכשירים פיסיים שתרמו לשיויים בהפרשה להפסד 

  לול:עשויים לכ
  

מכשירים פיסיים שוצרו או כתוצאה משיויים   (א) 
  שרכשו במהלך תקופת הדיווח;

  
תזרימי מזומים חוזיים של כסים של  תיקוןה  (ב) 

פיסיים שתוצאתו איה גריעה של כסים פיסיים 
  ;9אלה בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

  
ו (כולל גרעשמכשירים פיסיים כתוצאה משיויים   (ג) 

  ) במהלך תקופת הדיווח; וכןמחקואלה ש
  

שיויים הובעים מאופן מדידת ההפרשה להפסד   (ד) 
 12הפסדי אשראי חזויים בתקופת בסכום השווה ל
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הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי לחודש או 
  המכשיר.

  
בכדי לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להבין את   י. 35

תזרימי מזומים  וים שלתיקההשפעה של את המהות ו
ל כסים פיסיים שתוצאתם איה גריעה ואת שחוזיים 

כאלה על המדידה של הפסדי אשראי  תיקויםההשפעה של 
  חזויים, ישות תיתן גילוי:

  
טו הפסד לרווח או לו תיקוןעלות המופחתת לפי הל  (א) 

שהוכר בגין כסים פיסיים שלגביהם מהתיקון 
במהלך תקופת  תוקווזיים תזרימי המזומים הח

מדדה בסכום בגים הפרשה להפסד כאשר ההדיווח 
השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי 

  המכשיר; וכן
  

ערך בספרים ברוטו בסוף תקופת הדיווח של כסים ל  (ב) 
 כאשרממועד ההכרה לראשוה  שתוקופיסיים 

מדדה בסכום השווה להפסדי בגים ההפרשה להפסד 
אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר ושלגביהם 
ההפרשה להפסד השתתה במהלך תקופת הדיווח 

 12לסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופת 
   חודש.

  
בכדי לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להבין את   יא.35

אשראי  חיזוקאמצעים אחרים לשל ההשפעה של בטחוות ו
שראי חזויים, ישות תיתן על הסכומים הובעים מהפסדי א

  גילוי, לפי קבוצות של מכשירים פיסיים:
  

הטוב ביותר את החשיפה  אופןמייצג בהסכום ל  (א) 
לסיכון אשראי בסוף תקופת הדיווח  הרבית שליהמ

מוחזקים או הבחשבון בטחוות כלשהם  הביאמבלי ל
(לדוגמה  כלשהםאשראי  אמצעים אחרים לחיזוק
ים כשירים לקיזוז בהתאם הסכמי התחשבות טו שא
  ).32לתקן חשבואות בילאומי 

  
של תיאור מילולי של בטחוות המוחזקים כביטחון ול  (ב) 

  אשראי, כולל: אמצעים אחרים לחיזוק
  

)i (  ותהאיכות של השל תיאור של המהות ובטחו 
  המוחזקים; 

  
)ii (   ויים משמעותיים כלשהם באיכותהסבר של שי

אשראי של אמצעים לחיזוק או אלה של בטחוות 
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שיויים במדייות מאלה כתוצאה מהידרדרות או 
  של הישות במהלך תקופת הדיווח; וכן בטחוותה
  

)iii (   סיים שלגביהם ישות לאמידע לגבי מכשירים פי
  .בטחוותה עקבהכירה בהפרשה להפסד 

  
המוחזקים כביטחון  בטחוותמידע כמותי לגבי הל  (ג) 

אשראי (לדוגמה, כימות  ים לחיזוקאמצעים אחרלגבי ו
 אמצעים אחרים לחיזוקו בטחוותהמידה שבה 

אשראי מצמצמים סיכון אשראי) עבור כסים 
עקב סיכון אשראי במועד  שהם פגומיםפיסיים 

  הדיווח.
  

כסים של ישות תיתן גילוי לסכום החוזי שטרם פרע   יב.35
ופים במהלך תקופת הדיווח ועדיין כפ מחקופיסיים ש

  לפעילות אכיפה.
  

  חשיפה לסיכון אשראי

בכדי לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את   יג. 35
החשיפה לסיכון אשראי של ישות ולהבין את ריכוזי סיכון 

רמות  פיהאשראי המשמעותיים שלה, ישות תיתן גילוי, ל
לערך בספרים ברוטו של כסים  ,דירוג סיכון אשראי

ל מחויבות למתן שסיכון אשראי ולחשיפה ל פיסיים
. מידע זה יסופק בפרד תחוזי ערבות פיסישל הלוואות ו

  עבור מכשירים פיסיים:
  

שלגביהם ההפרשה להפסד מדדת בסכום השווה   (א) 
  חודש; 12להפסדי אשראי חזויים בתקופת 

  
שלגביהם ההפרשה להפסד מדדת בסכום השווה   (ב) 

  ל חיי המכשיר ושהם: להפסדי אשראי חזויים לאורך כ
  

)i (   סיים שלגביהם סיכון האשראי עלהמכשירים פי
באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשוה אך הם 

עקב סיכון  פגומיםאים כסים פיסיים 
  אשראי; 

  
)ii (   סייםכסים פי סים שהםכסים פיפגומים 

עקב סיכון אשראי במועד הדיווח (אך הם אים 
עקב סיכון אשראי,  פגומיםכסים פיסיים 

  שרכשו או שוצרו); וכן
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)iii (   כסים בגין חוזה או חייבים בגין חכירה ,לקוחות
שלגביהם ההפרשות להפסדים מדדות בהתאם 

  . 9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.5.15לסעיף 
  

עקב סיכון אשראי,  פגומיםשהם כסים פיסיים   (ג) 
  שרכשו או שוצרו. 

  
ור לקוחות, כסים בגין חוזה וחייבים בגין חכירה עב  יד.35

לתקן דיווח כספי  5.5.15שלגביהם ישות מיישמת את סעיף 
יג עשוי 35, המידע המסופק בהתאם לסעיף 9בילאומי 

) provision matrixלהיות מבוסס על מטריצת הפרשות (
  ).9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.5.35(ראה סעיף ב

  
שירים הפיסיים שבתחולת תקן זה, אך עבור כל המכ  . 36

שלגביהם דרישות ירידת הערך בתקן דיווח כספי בילאומי 
אין מיושמות, ישות תיתן גילוי, לפי קבוצות של  9

  מכשירים פיסיים:
  

הטוב ביותר את החשיפה  אופןמייצג בהסכום ל  (א) 
רבית שלה לסיכון אשראי בסוף תקופת הדיווח יהמ

מוחזקים או כלשהם ה בטחוותן בחשבו הביאמבלי ל
אשראי כלשהם (לדוגמה  אמצעים אחרים לחיזוק

הסכמי התחשבות טו שאים כשירים לקיזוז בהתאם 
גילוי זה איו דרש ); 32לתקן חשבואות בילאומי 

עבור מכשירים פיסיים שערכם בספרים מייצג באופן 

   .הטוב ביותר את החשיפה המירבית לסיכון אשראי
  

אמצעים של המוחזקים כביטחון ו בטחוותתיאור של ל  (ב) 
הכספית (לדוגמה  תםאשראי, והשפע אחרים לחיזוק

לחיזוק  אמצעים אחריםו בטחוותכימות המידה שבה 
בהקשר של הסכום אשראי מצמצמים סיכון אשראי) 

שמייצג באופן הטוב ביותר את החשיפה המירבית 
(א)  - תאם ללסיכון אשראי (בין אם יתן לו גילוי בה

ובין אם הוא מיוצג על ידי הערך בספרים של המכשיר 
  הפיסי). 

  
  [בוטל]  (ג) 

  
 ...  )ד(

  
  [בוטל]   . 37
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ח, לישות 42-ה42לצורך יישום דרישות הגילוי בסעיפים   ג.42
מעורבות משכת בכס פיסי שהועבר אם, כחלק  קיימת

זכויות חוזיות או  מותירה בידיהמההעברה, הישות 
הטבועות בכס הפיסי שהועבר חוזיות כלשהן יות מחויבו

חוזיות חדשות או משיגה זכויות חוזיות או מחויבויות 
המתייחסות לכס הפיסי שהועבר. לצורך יישום כלשהן 

הבאים אים  המקריםח, 42- ה42דרישות הגילוי בסעיפים 
  מהווים מעורבות משכת: 

   
  ...   (א) 

  
הזכויות החוזיות  דיה אתמותירה ביהסדר לפיו ישות   )(ג

לקבל את תזרימי המזומים של כס פיסי אך וטלת 
על עצמה מחויבות חוזית לשלם את תזרימי המזומים 

סעיפים  3.2.5לישות אחת או יותר והתאים שבסעיף 
  מתקיימים. 9(ג) לתקן דיווח כספי בילאומי -(א)

  

כסים פיסיים שהועברו, שאים גרעים 
 בשלמותם

ייתכן שישות העבירה כסים פיסיים בדרך כזו שכל   .ד42
הכסים הפיסיים שהועברו, או חלקם, אים כשירים 
לגריעה. על מת לקיים את המטרות המפורטות בסעיף 

כל קבוצה גבי דיווח ל מועדב(א), הישות תיתן גילוי בכל 42
  ם שהועברו שאים גרעים בשלמותם: ישל כסים פיסי

  
  ...  (א) 

 
מידת התאם לכאשר הישות ממשיכה להכיר בכסים ב  )ו(

סעיף  3.2.6המעורבות המשכת שלה (ראה סעיפים 
), הערך 9לתקן דיווח כספי בילאומי  3.2.16 - ) וii(ג)(

בספרים הכולל של הכסים המקוריים לפי ההעברה, 
הערך בספרים של הכסים שהישות ממשיכה להכיר 

 ורות.והערך בספרים של ההתחייבויות הקש
  

כסים פיסיים שהועברו ואשר גרעים 
  בשלמותם

ב(ב), 42לקיים את המטרות המפורטות בסעיף  על מת  ה.42
כאשר ישות גורעת בשלמותם כסים פיסיים שהועברו 

) לתקן דיווח כספי i(ג)( -סעיף (א) ו 3.2.6(ראה סעיף 
) אך יש לה מעורבות משכת בהם, הישות תיתן 9בילאומי 
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לפחות, לכל סוג של מעורבות משכת בכל מועד  גילוי,
  דיווח:

  
  ...  (א) 

  

  9יישום לראשוה של תקן דיווח כספי בילאומי 

בתקופת הדיווח הכוללת את מועד היישום לראשוה של   ט. 42
, הישות תיתן גילוי למידע הבא 9תקן דיווח כספי בילאומי 

סיות התחייבויות פישל לכל קבוצה של כסים פיסיים ו
  כון למועד היישום לראשוה:

  

כפי קבוצת המדידה המקורית והערך בספרים המקורי   )א(
או  39שקבע בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

בהתאם לגרסה הקודמת של תקן דיווח כספי בילאומי 
(אם בגישה שבחרה על ידי הישות ליישום תקן  9

מעורב יותר ממועד יישום  9דיווח כספי בילאומי 
 עבור דרישות שוות); אחד אשוה לר

 

כפי קבוצת המדידה החדשה והערך בספרים החדש   )ב(
 ;9שקבע בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

 

התחייבויות של וכלשהם הסכום של כסים פיסיים   )ג(
בדוח על המצב הכספי שיועדו בעבר  ןפיסיות כלשה

כמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אך אים 
, תוך הבחה בין אלה שתקן דיווח יותרם כך מיועדי

דורש מישות לסווג מחדש ואלה  9כספי בילאומי 
 שישות בוחרת לסווג מחדש במועד היישום לראשוה. 

  
 אם, בהת9לתקן דיווח כספי בילאומי  7.2.2בהתאם לסעיף 

גישה שבחרה על ידי הישות ליישום תקן דיווח כספי ל
 ב יותר ממועד יישום לראשוה, המעבר יכול לער9בילאומי 

גילוי ביותר  עשויה להיותסעיף זה התוצאה של  ,. לכןאחד
. ישות תציג גילויים כמותיים אחד ממועד יישום לראשוה

  פורמט אחר מתאים יותר.בפורמט של טבלה אלא אם אלה 
  

בתקופת הדיווח הכוללת את מועד היישום לראשוה של   י. 42
, ישות תיתן גילוי למידע איכותי 9תקן דיווח כספי בילאומי 

 כדי לאפשר למשתמשים להבין:
 

את דרישות הסיווג בתקן  היישמ שותהי האופן שבו  )א(
לכסים פיסיים אלה  9דיווח כספי בילאומי 
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שסיווגם השתה כתוצאה מיישום תקן דיווח כספי 
 .9בילאומי 

 
הסיבות לכל ייעוד או הפסקת ייעוד של כסים   )ב(

חייבויות פיסיות כמדדים בשווי פיסיים או הת
 הוגן דרך רווח או הפסד במועד היישום לראשוה.

  
 אם, בהת9לתקן דיווח כספי בילאומי  7.2.2בהתאם לסעיף 

גישה שבחרה על ידי הישות ליישום תקן דיווח כספי ל
 , המעבר יכול לערב יותר ממועד יישום לראשוה9בילאומי 

גילוי ביותר  עשויה להיות סעיף זההתוצאה של . לכן אחד
  . אחד ממועד יישום לראשוה

  
בתקופת הדיווח שבה ישות מיישמת לראשוה את דרישות   יא.42

הסיווג והמדידה לכסים פיסיים בתקן דיווח כספי 
(כלומר כאשר הישות עוברת מתקן חשבואות  9בילאומי 

לכסים  9לתקן דיווח כספי בילאומי  39בילאומי 
מפורטים בסעיפים ה), עליה להציג את הגילויים פיסיים

לתקן דיווח כספי  7.2.15טו לתקן זה כדרש בסעיף 42-יב42
  . 9בילאומי 

  
יא, ישות תיתן גילוי לשיויים 42כאשר דרש על ידי סעיף   יב.42

התחייבויות פיסיות של בסיווגים של כסים פיסיים ו
וח כספי בילאומי כון למועד היישום לראשוה של תקן דיו

  , תוך הצגה בפרד של:9
  

המדידה  קבוצותהשיויים בערכים בספרים על בסיס   )א(
(כלומר,  39שלהם בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

מעבר לתקן במדידה מאפיין הלא כתוצאה משיוי ב
 ); וכן9דיווח כספי בילאומי 

 
מאפיין השיויים בערכים בספרים הובעים משיוי ב  )ב(

 . 9מעבר לתקן דיווח כספי בילאומי במדידה ה
   

לאחר תקופת הדיווח זה הגילויים בסעיף אין צורך במתן 
השתית שבה הישות מיישמת לראשוה את דרישות הסיווג 

  .9והמדידה לכסים פיסיים בתקן דיווח כספי בילאומי 
  
לפרטים יא, ישות תיתן גילוי 42כאשר דרש על ידי סעיף   יג. 42

התחייבויות פיסיות לגבי כסים פיסיים ו לגבי הבאים
שסווגו מחדש כך שהם מדדים בעלות מופחתת וכן, במקרה 

שווי הוגן דרך קבוצת של כסים פיסיים, שסווגו מחדש מ
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רווח או הפסד כך שהם מדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל 
  :9אחר, כתוצאה מהמעבר לתקן דיווח כספי בילאומי 

  
הוגן של הכסים הפיסיים או ההתחייבויות השווי ה  (א) 

  הפיסיות בסוף תקופת הדיווח; וכן
  

הרווח או ההפסד משיויי השווי ההוגן שהיו מוכרים   (ב) 
ברווח או הפסד או ברווח כולל אחר במהלך תקופת 
הדיווח אם הכסים הפיסיים או ההתחייבויות 

  הפיסיות לא היו מסווגים מחדש.
  

ן הגילויים בסעיף זה לאחר תקופת הדיווח אין צורך במת
השתית שבה הישות מיישמת לראשוה את דרישות הסיווג 

  .9והמדידה לכסים פיסיים בתקן דיווח כספי בילאומי 
  

לפרטים יא, ישות תיתן גילוי 42יד.כאשר דרש על ידי סעיף 42
התחייבויות פיסיות לגבי כסים פיסיים ו לגבי הבאים

שווי הוגן דרך רווח או הפסד  בוצתחדש מקשסווגו מ
  :9כתוצאה מהמעבר לתקן דיווח כספי בילאומי 

  
שיעור הריבית האפקטיבי שקבע במועד היישום   (א) 

  לראשוה; וכן
  

  הכסות הריבית או הוצאות הריבית שהוכרו.  (ב) 
 

אם ישות מטפלת בשווי ההוגן של כס פיסי או התחייבות 
ם ברוטו החדש במועד היישום פיסית כערך בספרי

), 9לתקן דיווח כספי בילאומי  7.2.11לראשוה (ראה סעיף 
לכל תקופת דיווח עד לגריעה.  יתוהגילויים בסעיף זה י

הגילויים בסעיף זה לאחר תקופת אין צורך במתן  אחרת,
הדיווח השתית שבה הישות מיישמת לראשוה את דרישות 

כסים פיסיים בתקן דיווח כספי הסיווג והמדידה ל
  . 9בילאומי 

  
- יא42כאשר ישות מציגה את הגילויים המפורטים בסעיפים   טו.42

של תקן זה חייבים  25יד, גילויים אלה והגילויים בסעיף 42
  לאפשר התאמה בין: 

  
המדידה המוצגות בהתאם לתקן חשבואות  קבוצות  (א) 

  ; וכן9תקן דיווח כספי בילאומי לו 39בילאומי 
  

  הקבוצה של מכשירים פיסיים  (ב) 
  

  כון למועד היישום לראשוה.
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לתקן דיווח כספי  5.5 פרק-תתבמועד היישום לראשוה של   טז.42
, ישות דרשת לתת גילוי למידע שיאפשר את 9בילאומי 

ההתאמה בין יתרות הסגירה של ההפרשות לירידת ערך 
תאם בה הפרשותוה 39בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

לבין יתרות הפתיחה של  37לתקן חשבואות בילאומי 
שקבעו בהתאם לתקן דיווח כספי ההפרשות להפסדים 

 פיגילוי זה יסופק לכסים פיסיים,  לגבי. 9בילאומי 
 המדידה המתייחסות של הכסים הפיסיים קבוצות

ותקן דיווח כספי  39בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
 בוצתג בפרד את ההשפעה של השיויים בקציי, ו9בילאומי 

  מועד. אותו המדידה על ההפרשה להפסד ב
  
יז. בתקופת הדיווח הכוללת את מועד היישום לראשוה של תקן 42

, ישות איה דרשת לתת גילוי 9דיווח כספי בילאומי 
לסכומי הסעיפים שהיו מדווחים בהתאם לדרישות הסיווג 

שות המתייחסות למדידת את הדרי ותוהמדידה (אשר כולל
- תתיבירידת ערך לעלות מופחתת של כסים פיסיים ו

  ) של: 9בילאומי  לתקן דיווח כספי 5.5 -ו 5.4 פרקים
  

עבור תקופות קודמות;  9תקן דיווח כספי בילאומי   (א) 
  וכן
  

  עבור התקופה הוכחית. 39תקן חשבואות בילאומי   (ב) 
  
, אם אין 9דיווח כספי בילאומי לתקן  7.2.4בהתאם לסעיף   יח.42

) במועד 8וגדר בתקן חשבואות בילאומי מזה מעשי (כ
לישות  9היישום לראשוה של תקן דיווח כספי בילאומי 

ערך הזמן של כסף בהתאם  מתוקן של מרכיבלהעריך 
על  9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.1ד.9ב-4.1ב.9לסעיפים ב

מות במועד ההכרה ס העובדות והסיבות שהיו קיייבס
לראשוה של הכס הפיסי, ישות תעריך את המאפייים 

 על בסיסשל תזרים המזומים החוזי של כס פיסי זה 
העובדות והסיבות שהיו קיימות במועד ההכרה לראשוה 
של הכס הפיסי מבלי להביא בחשבון את הדרישות 

ערך הזמן של הכסף של  מרכיבההמתייחסות לתיקון של 
. 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.1ד.9ב-4.1ב.9סעיפים בב

ישות תיתן גילוי לערך בספרים במועד הדיווח של הכסים 
הפיסיים שהמאפייים של תזרים המזומים החוזי שלהם 

 במועדס העובדות והסיבות שהיו קיימות יבסעל הוערכו 
בחשבון  הביאההכרה לראשוה של הכס הפיסי מבלי ל

ערך הזמן של  מרכיבה תיקון שלישות המתייחסות לאת הדר
לתקן דיווח כספי  4.1ד.9ב-4.1ב.9של הכסף בסעיפים ב

   עד שכסים פיסיים אלה גרעים. 9בילאומי 
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, אם אין 9לתקן דיווח כספי בילאומי  7.2.5. בהתאם לסעיף יט42
) במועד 8וגדר בתקן חשבואות בילאומי מזה מעשי (כ

ה לישות להעריך אם השווי ההוגן של היישום לראשו
מאפיין פירעון מוקדם היה לא משמעותי בהתאם לסעיפים 

בסיס על  9) לתקן דיווח כספי בילאומי ג(סעיף  4.1.12ב
העובדות והסיבות שהיו קיימות במועד ההכרה לראשוה 
של הכס הפיסי, ישות תעריך את המאפייים של תזרים 

העובדות  בסיס יסי זה עלהמזומים החוזי של כס פ
והסיבות שהיו קיימות בעת ההכרה לראשוה של הכס 
הפיסי מבלי להביא בחשבון את החריג לגבי מאפיין פירעון 

. ישות 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.1.12מוקדם בסעיף ב
תיתן גילוי לערך בספרים במועד הדיווח של הכסים 

מזומים החוזי שלהם הפיסיים שהמאפייים של תזרים ה
ס העובדות והסיבות שהיו קיימות במועד יבסעל הוערכו 

ההכרה לראשוה של הכס הפיסי מבלי להביא בחשבון 
לתקן  4.1.12את החריג לגבי מאפיין פירעון מוקדם בסעיף ב

   עד שכסים פיסיים אלה גרעים. 9דיווח כספי בילאומי 
  

  מועד תחילה והוראות מעבר

  וטל][ב  ה.44
  
  [בוטל]   ו.44
  
  [בוטל] .י44-ח44
  
  [בוטל]  יד.44
  
  [בוטל] .כג44-יט44
  
  כה.[בוטל]44
  
, תיקן את 2014, שפורסם ביולי 9תקן דיווח כספי בילאומי   כו. 44

ה, ספח א' 42- ג42, 36 ,34 ,30-28, 20, 14, 11-8, 5-2סעיפים 
 , ביטל את סעיפים27ב -ו 22, ב10, ב9, ב5, ב1ואת סעיפים ב

-יט44יד, 44י, 44-ח44ו, 44ה, 44, 37, 24-22, 16א, 12, 12
א, 11א, 10א, 5וספח ד' והוסיף את סעיפים  4כה, ב44כג, 44
ו, 23-א23ג, 22-א22ד, 21-א21א, 20א, 16ד, 12-ב12ב, 11
ישות י. 8ב-א8ב -כז ו44יט, 42-ט42יד, 35-א35ז, 24-א24

וח תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיו
אין צורך ליישם תיקוים אלה למידע  .9כספי בילאומי 

השוואתי המסופק לגבי תקופות לפי מועד היישום 
  .9לראשוה של תקן דיווח כספי בילאומי 
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, 9לתקן דיווח כספי בילאומי  7.1.2בהתאם לסעיף כז. 44
, 2018ביואר  1לתקופות דיווח שתיות הקודמות ליום 

ישם מוקדם רק את הדרישות להצגה לבחור לי יכולהישות 
יועדו ששל רווחים והפסדים בגין התחייבויות פיסיות 

(ג), סעיף  5.7.1שווי הוגן דרך רווח או הפסד בסעיפים ל
לתקן דיווח כספי  5.7.20ב- 5.7.5ב -ו 7.2.14, 5.7.9-5.7.7
מבלי ליישם את הדרישות האחרות בתקן דיווח  9בילאומי 

ישות בוחרת ליישם רק את סעיפים  . אם9כספי בילאומי 
, עליה לתת גילוי 9אלה של תקן דיווח כספי בילאומי 

את הגילויים  על בסיס מתמשךלעובדה זו ולספק 
לתקן זה (כפי  11-10המתייחסים המפורטים בסעיפים 

  )). 2010( 9שתוקן על ידי תקן דיווח כספי בילאומי 
  

וסף, המוח 'בפיגור'  'אשראירמות דירוג סיכון בספח א המוח '  . 14ג
 מתוקן כך שייקרא כלהלן: בוטל והסעיף האחרוןמ

 

  רמות דירוג 
  סיכון אשראי 

(credit risk  
 rating grades) 

מבוסס על הדירוג של סיכון אשראי 
כשל במכשיר התרחשות הסיכון ל

  הפיסי.

  
לתקן חשבואות בילאומי  11המוחים הבאים מוגדרים בסעיף 

, בספח א' לתקן דיווח 39לתקן חשבואות בילאומי  9יף בסע, 32
 13או בספח א' לתקן דיווח כספי בילאומי  9כספי בילאומי 

ומשמשים בתקן זה באותה משמעות שהוגדרה בתקן חשבואות 
, בתקן דיווח כספי 39, בתקן חשבואות בילאומי 32בילאומי 
  .13ובתקן דיווח כספי בילאומי  9בילאומי 

  

    עלות מופחתת של כס פיסי או התחייבות פיסית  •
)amortised cost of a financial asset or financial 

liability( 

 )contract assetכס בגין חוזה ( •

-creditעקב סיכון אשראי ( פגומיםכסים פיסיים  •
impaired financial assets ( 

 )derecognitionגריעה ( •

 )derivativeגזר ( •

 )dividendsיבידדים (ד •

 )effective interest methodשיטת הריבית האפקטיבית ( •
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 )equity instrumentמכשיר הוי ( •

 )expected credit lossesהפסדי אשראי חזויים ( •

 )fair valueשווי הוגן ( •

 )financial assetכס פיסי ( •

 )financial guarantee contractחוזה ערבות פיסית ( •

 )financial instrumentסי (מכשיר פי •

 )financial liabilityהתחייבות פיסית ( •

    התחייבות פיסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  •
)financial liability at fair value through profit or loss( 

 )forecast transactionעסקה חזויה ( •

 gross carrying(של כס פיסי ערך בספרים ברוטו  •
amount of a financial asset( 

 )hedging instrumentמכשיר מגדר ( •

 ) held for tradingמוחזק למסחר ( •

 impairment gains orרווחים או הפסדים מירידת ערך ( •
losses( 

 )loss allowanceהפרשה להפסד ( •

 )past dueבפיגור ( •

עקב סיכון אשראי, שרכשו או  פגומיםכסים פיסיים  •
    שוצרו

 )purchased or originated credit-impaired financial 
assets( 

 )reclassification dateמועד סיווג מחדש ( •

 regular way purchase orרכישה או מכירה בדרך רגילה ( •
sale( 

 
כך מתוקים  27ב-ו 22, ב10, ב9, ב5, ב1סעיפים בבספח ב,   .15ג

מבוטלים  4וסעיף ב 4הכותרת מעל סעיף ב ,שייקראו כלהלן
 :יםוספמתוי 8ב-א8בסעיפים א ו8הכותרת מעל סעיף בו
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דורש מישות לקבץ מכשירים פיסיים לקבוצות  6סעיף   .1ב
ההולמות את מהות המידע שיתן לו גילוי ושמביאות 
בחשבון את המאפייים של מכשירים פיסיים אלה. 

קבעות על ידי הישות ולכן  6הקבוצות המתוארות בסעיף 
קבוצות של מכשירים פיסיים המוגדרות הן בדלות מ

(שקובע את האופן בו  9בתקן דיווח כספי בילאומי 
מכשירים פיסיים מדדים והיכן מוכרים שיויים בשווי 

 הוגן).
  

  [בוטל]  . 4ב
 
דורש לתת גילוי לבסיס (או לבסיסי) המדידה  21סעיף  .5ב

) בהכת הדוחות הכספיים ומדייות ששימשו( שימשש
להבת הדוחות  תרלווטי שהיא, הוספת ששימשחשבואית 

הכספיים. לגבי מכשירים פיסיים, גילויים כאלה עשויים 
  לכלול:

  

לגבי התחייבויות פיסיות שיועדו כשווי הוגן דרך   )א(
 רווח או הפסד:

  

)i(  סיות שהישות ייעדהמהות ההתחייבויות הפי
 כשווי הוגן דרך רווח או הפסד;

 

)ii( ים לייעוד התחיסיות כאלה הקריטריויבויות פי
 בעת הכרה לראשוה; וכן

  

)iii(  אים בסעיף4.2.2האופן בו הישות קיימה את הת 
 לגבי ייעוד כזה.  9לתקן דיווח כספי בילאומי 

  
לגבי כסים פיסיים שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך   )אא(

 רווח או הפסד:
 

)i(  סיים שהישות ייעדהכסים הפימהות ה
 ח או הפסד; וכןלמדידה בשווי הוגן דרך רוו

 

)ii(  ים בסעיףהאופן בו הישות קיימה את הקריטריו
, לגבי ייעוד 9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.1.5
 כזה.

 

 [בוטל]  )ב(
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האם רכישות ומכירות בדרך רגילה של כסים   )ג(
פיסיים מטופלות לפי מועד קשירת העסקה או לפי 

לתקן דיווח  3.1.2מועד סליקת העסקה (ראה סעיף 
 ).9מי כספי בילאו

  

 [בוטל]  )ד(
 

 ...  )ה(
 

 [בוטל]  )ו(
 

 [בוטל]  )ז(
 

  ז)35-ו35יהול סיכון אשראי (סעיפים  יוהג

ו(ב) דורש גילוי של מידע לגבי האופן שבו ישות 35סעיף    א.8ב
הסיבות  לגבימכשירים פיסיים שוים ו לגביהגדירה כשל 

לתקן דיווח  5.5.9לבחירת הגדרות אלה. בהתאם לסעיף 
הקביעה אם יש להכיר בסס את יש ל, 9כספי בילאומי 

בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר על העלייה 
ממועד ההכרה לראשוה. מידע  כשלהתרחשות בסיכון ל

ההגדרות של הישות לכשל אשר יסייע למשתמשים  לגבי
ישות יישמה את  ת האופן שבובדוחות הכספיים להבין א

וח כספי בתקן דיו יםאשראי חזוי יהפסדגבי הדרישות ל
  עשוי לכלול: 9בילאומי 

 
בחשבון  הובאוהגורמים האיכותיים והכמותיים ש  (א) 

  בהגדרת כשל;
  

סוגים שוים של מכשירים לאם הגדרות שוות יושמו ה  (ב) 
  פיסיים; וכן

  
(כלומר מספר  שיעור השיבה לביצועיםהחות לגבי   (ג) 

) יםבצעמ של עמדמהכסים הפיסיים שחוזרים ל
  התרחש כשל בכס הפיסי.אחרי ש

  
על מת לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים בהערכת   ב. 8ב

של ישות, סעיף  תיקויםמדייות הארגון מחדש ומדייות ה
) דורש גילוי של מידע לגבי האופן שבו ישות עוקבת iו(ו)(35

כסים פיסיים  שלאחר המידה שבה ההפרשה להפסד 
יתן בגיו(ו)(35לסעיף גילוי בעבר בהתאם  השii מדדת (

לאחר מכן בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל 
לתקן דיווח כספי  5.5.3חיי המכשיר בהתאם לסעיף 
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. מידע כמותי שיסייע למשתמשים בהבת 9בילאומי 
העלייה העוקבת בסיכון האשראי של כסים פיסיים 

ו שתוקו עשוי לכלול מידע לגבי כסים פיסיים שתוק
 הם) שלגביiו(ו)(35בסעיף  יםהמקיימים את הקריטריו

ההפרשה להפסד חזרה להימדד בסכום השווה להפסדי 
אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר (כלומר שיעור 

  התדרדרות). 
  
 תויםז(א) דורש גילוי של מידע לגבי הבסיס של ה35סעיף   ג. 8ב

ישות ששימשו ליישום דר אמידהטכיקות השל וההחות ו
. ההחות 9ירידת הערך בתקן דיווח כספי בילאומי 

של הישות ששימשו למדידת הפסדי אשראי  תויםוה
חזויים או לקביעת המידה של העלייה בסיכון אשראי 

לכלול מידע שהושג ממידע  יםממועד ההכרה לראשוה עשוי
או מדוחות דירוג והחות לגבי אורך החיים  מהעברפימי 

העיתוי של המכירה של לגבי ים פיסיים והחזוי של מכשיר
  . בטחוות

  
  ח)35שיויים בהפרשה להפסד (סעיף 

ח, ישות דרשת להסביר את הסיבות 35 בהתאם לסעיף   ד.8ב
 בוסף לשיויים בהפרשה להפסד במהלך התקופה.

יתרת הסגירה של בין יתרת הפתיחה לבין להתאמה 
הסבר  ההפרשה להפסד, ייתכן שיהיה זה הכרחי לספק

מילולי של השיויים. הסבר מילולי זה עשוי לכלול יתוח של 
  :הסיבות לשיויים בהפרשה להפסד במהלך התקופה, כולל

  
  הרכב התיק;  (א) 

  
  היקף המכשירים הפיסיים שרכשו או שוצרו; וכן  (ב) 

  
  של הפסדי האשראי החזויים. החומרה  (ג) 

  
 ת,חוזי ערבות פיסיי לגבמחויבויות למתן הלוואות ו לגבי  ה. 8ב

. על הישות )provision( ההפרשה להפסד מוכרת כהפרשה
כסים  שללתת גילוי למידע לגבי השיויים בהפרשה להפסד 

פיסיים בפרד מהמידע לגבי השיויים בהפרשה להפסד 
. תחוזי ערבות פיסישל מחויבויות למתן הלוואות ו של

ה (כלומר כס ם, אם מכשיר פיסי כולל הן הלוואאול
(כלומר מחויבות  הפיסי) והן רכיב מחויבות שטרם וצל

למתן הלוואה) והישות איה יכולה לזהות באופן פרד את 
הפסדי האשראי החזויים על רכיב המחויבות למתן הלוואה 
מהפסדי האשראי החזויים על רכיב הכס הפיסי, הפסדי 

כרו יחד האשראי החזויים על המחויבות למתן הלוואה יו
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מידה שבה הפסדי בעם ההפרשה להפסד של הכס הפיסי. 
האשראי החזויים המשולבים עולים על הערך בספרים 
ברוטו של הכס הפיסי, הפסדי האשראי החזויים יוכרו 

  . )provision( כהפרשה
  

  יא) 35(סעיף  בטחוות

יא דורש גילוי של מידע אשר יאפשר למשתמשים 35סעיף   ו. 8ב
 בטחוותהכספיים להבין את ההשפעה של בדוחות 

חיזוק אשראי על הסכום של הפסדי אמצעים אחרים לו
אשראי חזויים. ישות איה דרשת לתת גילוי למידע בוגע 

חיזוק אמצעים אחרים לשל ו בטחוותלשווי ההוגן של 
אשראי וגם איה דרשת לכמת את הערך המדויק של 

שראי חזויים שכללו בחישוב של הפסדי א בטחוותה
  (כלומר ההפסד בהיתן כשל).

  
על סכומים של  םוההשפעה שלה בטחוותתיאור מילולי של   ז. 8ב

  הפסדי אשראי חזויים עשויים לכלול מידע לגבי:
  

המוחזקים כביטחון  בטחוותהסוגים העיקריים של   (א) 
חיזוק אשראי (דוגמאות אמצעים אחרים לשל ו
רבויות, גזרי ע כוללותחיזוק אמצעים אחרים לל

אשראי והסכמים להתחשבות טו שאים כשירים 
  );32לקיזוז בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

  
אחרים האמצעים ההמוחזקים ו בטחוותהיקף ה  (ב) 

ם במוחים של ההפרשה יותחיזוק אשראי ומשמעותל
  להפסד;

  
 בטחוותיהול להמדייות והתהליכים להערכה ו  (ג) 

  ;אשראי זוקחיאמצעים אחרים לו
  

 בטחוותהסוגים העיקריים של הצדדים שכגד ל  (ד) 
ואיכות האשראי אשראי  חיזוקלאמצעים האחרים לו

  שלהם; וכן
  

באמצעים האחרים ו בטחוותמידע לגבי ריכוזי סיכון ב  (ה) 
  . אשראי חיזוקל

  
 יד) 35-יג35חשיפה לסיכון אשראי (סעיפים 

חשיפה לסיכון אשראי  גבייג דורש גילוי של מידע ל35סעיף   ח. 8ב
במועד הדיווח. משמעותיים יכון אשראי סשל ישות וריכוזי 

ריכוז של סיכון אשראי קיים כאשר מספר צדדים שכגד 
ממוקמים באזור גיאוגרפי או עוסקים בפעילויות דומות ויש 
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יגרמו ליכולת שלהם ר שאלהם מאפייים כלכליים דומים 
שפעת באופן דומה לקיים מחויבויות חוזיות להיות מו

תאים אחרים. ישות במשיויים בתאים כלכליים או 
צריכה לספק מידע שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים 
להבין אם קיימים קבוצות או תיקים של מכשירים 

עם מאפייים מסוימים שיכולים להשפיע על חלק פיסיים 
 לשגון ריכוז גדול מקבוצה זו של מכשירים פיסיים כ

זה יכול לכלול, לדוגמה, ריכוזים של  מסוימים.ים סיכו
, ריכוזים גיאוגרפיים, הקבצות בהתאם ליחס הלוואה לשווי

  או ריכוזים לפי סוג מפיק.  עפייםריכוזים 
  

רמות דירוג סיכון אשראי ששימשו לגילוי של מספר ה  ט. 8ב
עם המספר שהישות  היה עקבייג י35המידע בהתאם לסעיף 

למטרות יהול סיכון אשראי.  בההלהמפתח מדווחת לאשי 
אם מידע לגבי תשלומים בפיגור הוא המידע היחיד הספציפי 
ללווה אשר יתן להשגה וישות משתמשת במידע לגבי 
תשלומים בפיגור על מת להעריך אם סיכון אשראי עלה 
באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשוה בהתאם לסעיף 

, ישות תספק יתוח לפי 9אומי לתקן דיווח כספי ביל 5.5.11
  מצב תשלומים בפיגור עבור כסים פיסיים אלה. 

  
, קבוצתיהפסדי אשראי חזויים על בסיס מדדה כאשר ישות   י.8ב

ייתכן שהישות לא תוכל להקצות את הערך בספרים ברוטו 
של כסים פיסיים בודדים או את החשיפה לסיכון אשראי 

 תחוזי ערבות פיסיל שו הת למתן הלוואיומחויבו לש
הפסדי אשראי חזויים  ןלרמות דירוג סיכון האשראי שלגביה

לאורך כל חיי המכשיר מוכרים. במקרה כזה, ישות צריכה 
יג למכשירים פיסיים כאלה 35ליישם את הדרישה בסעיף 

תת ללרמות דירוג סיכון אשראי ו יןשרמים בותלהקצ תןיש
מכשירים פיסיים  בפרד לערך בספרים ברוטו של גילוי

שלגביהם הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר 
  .קבוצתימדדו על בסיס 

  
מייצג סכום הגילוי למתן (א) דורשים 36 -יא(א) ו35סעיפים   .9ב

ישות לסיכון הרבית של יהטוב ביותר את החשיפה המ אופןב
כלל הערך בספרים בדרך  וכס פיסי, זה יבלגאשראי. 

  : כויברוטו, בי
  
  ...   ) (א
  

הפרשה להפסד כלשהי שהוכרה בהתאם לתקן דיווח   (ב) 
  . 9כספי בילאומי 
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פעילויות שיוצרות סיכון אשראי והחשיפה המירבית  .10ב
הקשורה לסיכון אשראי כוללות, אך אין מוגבלות 

  לפעילויות הבאות:
 

מתן הלוואות ללקוחות והפקדת פיקדוות אצל ישויות   )א(
החשיפה המירבית לסיכון  אחרות. במקרים אלה,

אשראי מהווה את הערך בספרים של הכסים 
 הפיסיים המתייחסים.

 
 ...  )ב(

  
ובע ממכשירים פיסיים ושאי ריבית  ריביתשיעור סיכון   .22ב

שהוכרו בדוח על המצב הכספי (לדוגמה, מכשירי חוב 
שרכשו או שהופקו) וממכשירים פיסיים מסוימים שלא 

כספי (לדוגמה, מחויבויות מסוימות הוכרו בדוח על המצב ה
 ).הלמתן הלווא

 

(א), יתן גילוי בפרד לרגישות הרווח או 40בהתאם לסעיף   .27ב
, לדוגמה, ממכשירים המדדים בשווי הוגן תהפסד (שובע

, תדרך רווח או הפסד) ולרגישות של רווח כולל אחר (שובע
לדוגמה, מהשקעות במכשירים הויים שהשיוי בשווי ההוגן 

 מוצג ברווח כולל אחר).להם ש
  

 ספח ד' מבוטל.  . 16ג
  

 מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי 
  ) 2009(שפורסם בובמבר 

 :ןמתוקן כך שייקרא כלהל 8.1.1סעיף   . 17ג
  

החליף  2014כפי שפורסם ביולי  9דיווח כספי בילאומי תקן  8.1.1
 9מי תיישם את תקן דיווח כספי בילאו. ישות את תקן זה

לתקופות שתיות המתחילות ביום  2014כפי שפורסם ביולי 
תקופות שתיות  לגביאו לאחריו. אולם,  2018ביואר  1

לבחור  יכולה, ישות 2018ביואר  1 -המתחילות לפי ה
ליישם תקן זה אם, ורק אם, מועד היישום לראשוה של 

 אם ישות בוחרת. 2015בפברואר  1 -הישות הוא לפי ה
תקן זה, עליה לתת גילוי לעובדה זו ובאותו מועד  ליישם

  ליישם את התיקוים בספח ג'. 
  
  



IFRS 9  

1793 

  

 מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי 
  ) 2010(שפורסם באוקטובר 

 7.1א.1, וסעיף כלהלן וכך שייקרא יםמתוק 7.3.2 -ו 7.1.1 פיםסעי  . 18ג
 :וסףמתו

  
החליף  2014ביולי  כפי שפורסם 9דיווח כספי בילאומי  תקן 7.1.1

 9תיישם את תקן דיווח כספי בילאומי . ישות תקן זה את
לתקופות שתיות המתחילות ביום  2014כפי שפורסם ביולי 

תקופות שתיות  יבלגם, אולאו לאחריו.  2018ביואר  1
לבחור  יכולה, ישות 2018ביואר  1 -המתחילות לפי ה

לראשוה של ליישם תקן זה אם, ורק אם, מועד היישום 
אם ישות בוחרת . 2015בפברואר  1 -הישות הוא לפי ה

ליישם תקן זה, והיא עדיין לא יישמה את תקן דיווח כספי 
, עליה ליישם את כל 2009שפורסם בשת  9בילאומי 

באותו מועד (אך ראה גם סעיפים זה הדרישות של תקן 
לוי ). אם ישות מיישמת תקן זה, עליה לתת גי7.3.2 -ו 7.1א.1

 לעובדה זו ובאותו מועד ליישם את התיקוים בספח ג'. 
  
תקופות שתיות  יבלג, 7.1.1למרות הדרישות בסעיף 7.1א.1

ישות יכולה לבחור , 2018ביואר  1 -המתחילות לפי ה
את הדרישות להצגה של רווחים והפסדים בגין ליישם 

ד שווי הוגן דרך רווח או הפסליועדו שהתחייבויות פיסיות 
- 5.7.5ב -ו 7.2.13, 5.7.9-5.7.7סעיף (ג),  5.7.1בסעיפים 

הדרישות האחרות בתקן זה. אם  מבלי ליישם את 5.7.20ב
ישות בוחרת ליישם רק את סעיפים אלה, עליה לתת גילוי 
לעובדה זו ולספק על בסיס מתמשך את הגילויים 

לתקן דיווח כספי  11-10המתייחסים המפורטים בסעיפים 
  (כפי שתוקן על ידי תקן זה). 7בילאומי 

  
שפורסם  9תקן זה מחליף את תקן דיווח כספי בילאומי    7.3.2

 -תקופות שתיות המתחילות לפי ה לגבים, אול. 2009בשת 
לבחור ליישם את תקן דיווח  יכולה, ישות 2018ביואר  1

אם, ורק אם, מועד  2009שפורסם בשת  9כספי בילאומי 
  .2015בפברואר  1 -הישות הוא לפי ה היישום לראשוה של

  

 מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי 
(חשבואות גידור ותיקוים לתקן דיווח כספי 

תקן לו 7תקן דיווח כספי בילאומי ל, 9בילאומי 
 )39חשבואות בילאומי 

  מתוקים כך שייקראו כלהלן: 7.3.2 - ו 7.1.2, 7.1.1סעיפים   . 19ג
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החליף  2014כפי שפורסם ביולי  9דיווח כספי בילאומי  קןת   7.1.1
 9תיישם את תקן דיווח כספי בילאומי . ישות את תקן זה

לתקופות שתיות המתחילות ביום  2014כפי שפורסם ביולי 
או לאחריו. אולם, לגבי תקופות שתיות  2018ביואר  1

, ישות יכולה לבחור 2018ביואר  1 -המתחילות לפי ה
ישם תקן זה אם, ורק אם, מועד היישום לראשוה של לי

אם ישות בוחרת . 2015בפברואר  1 -הישות הוא לפי ה
זה ליישם תקן זה, עליה ליישם את כל הדרישות של תקן 

). אם ישות 7.2.16 -ו 7.1.2באותו מועד (אך ראה גם סעיפים 
מיישמת תקן זה, עליה לתת גילוי לעובדה זו ובאותו מועד 

   את התיקוים בספח ג'.ליישם 
  

לגבי תקופות שתיות , 7.1.1למרות הדרישות בסעיף    7.1.2
ישות יכולה לבחור , 2018ביואר  1 -המתחילות לפי ה

את הדרישות להצגה של רווחים והפסדים בגין ליישם 
שווי הוגן דרך רווח או הפסד ליועדו שהתחייבויות פיסיות 

- 5.7.5ב -ו 7.2.13, 5.7.9-5.7.7סעיף (ג),  5.7.1בסעיפים 
הדרישות האחרות בתקן זה. אם  מבלי ליישם את 5.7.20ב

ישות בוחרת ליישם רק את סעיפים אלה, עליה לתת גילוי 
לעובדה זו ולספק על בסיס מתמשך את הגילויים 

לתקן דיווח כספי  11-10המתייחסים המפורטים בסעיפים 
, 9פי בילאומי דיווח כס(כפי שתוקן על ידי תקן  7בילאומי 

  ).2010שפורסם באוקטובר 
  

שפורסם  9תקן זה מחליף את תקן דיווח כספי בילאומי    7.3.2
שפורסם בשת  9ואת תקן דיווח כספי בילאומי  2009בשת 
 1 -תקופות שתיות המתחילות לפי ה לגבים, אול. 2010

לבחור ליישם את תקן דיווח כספי  יכולה, ישות 2018ביואר 
או את תקן דיווח כספי  2009שפורסם בשת  9ומי בילא

אם, ורק אם, מועד היישום  2010שפורסם בשת  9בילאומי 
  .2015בפברואר  1 -לראשוה של הישות הוא לפי ה

  

  מדידת שווי הוגן 13תקן דיווח כספי בילאומי 

  מתוקן כך שייקרא כלהלן:  52סעיף   . 20ג
  

סים פיסיים, התחייבויות רק על כ חל 48החריג בסעיף   . 52
בתחולת תקן דיווח כספי שפיסיות וחוזים אחרים 

(או תקן חשבואות  מכשירים פיסיים 9בילאומי 
, אם תקן מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה 39בילאומי 

טרם אומץ). ההתייחסויות לכסים  9דיווח כספי בילאומי 
   - ו 51-48פיסיים והתחייבויות פיסיות בסעיפים 

לכל החוזים שבתחולת  כאילו הן מתייחסותייקראו  56-53
, ומטופלים בהתאם לתקן דיווח 9תקן דיווח כספי בילאומי 
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, אם תקן 39(או תקן חשבואות בילאומי  9כספי בילאומי 
חוזים  ללא קשר אםטרם אומץ),  9דיווח כספי בילאומי 

או מקיימים את ההגדרות של כסים פיסיים  אלה
 32התחייבויות פיסיות בתקן חשבואות בילאומי 

  . הצגהמכשירים פיסיים: 
  

  תווסף: מ 5בספח ג', סעיף ג  . 21ג
  

, תיקן 2014, כפי שפורסם ביולי 9תקן דיווח כספי בילאומי   . 5ג
. ישות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את 52את סעיף 

  . 9תקן דיווח כספי בילאומי 
   

  הצגת דוחות כספיים 1בואות בילאומי תקן חש

, 93, 82, 71, 68, ההגדרה של "רווח כולל אחר" וסעיפים 7בסעיף   . 22ג
, ה139מתוקים כך שייקראו כלהלן, סעיפים  123- ו 106, 96, 95

 מתווסף: טו139מבוטלים וסעיף  יג139- ו ז139
 

 להלן מוחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם: .7
  
...  

  
מורכב ) Other comprehensive incomeחר (רווח כולל א

מפריטי הכסות והוצאות (כולל תיאומים בגין סיווג 
מחדש) שאים מוכרים ברווח או הפסד, בהתאם לטיפול 

  שדרש או מותר בתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים.
  

  הרכיבים של רווח כולל אחר כוללים:
  

 ...  )א(
 

 שיועדויים רווחים והפסדים מהשקעות במכשירים הו  )ד(
 5.7.5שווי הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם לסעיף ל

 ;מכשירים פיסיים 9לתקן דיווח כספי בילאומי 
 

כסים פיסיים המדדים בשווי מרווחים והפסדים   (דא) 
לתקן  4.1א.2הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

  . 9דיווח כספי בילאומי 
 

ים בגין מכשירים החלק האפקטיבי של רווחים והפסד  )ה(
מגדרים בגידור תזרים מזומים והרווחים והפסדים 
בגין מכשירים מגדרים אשר מגדרים השקעות 

בשווי הוגן דרך רווח כולל  ותבמכשירים הויים המדד
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לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.5אחר בהתאם לסעיף 
 );9לתקן דיווח כספי בילאומי  6(ראה פרק  9
  

שווי הוגן דרך לוימות שיועדו לגבי התחייבויות מס  )ו(
רווח או הפסד, הסכום של השיוי בשווי ההוגן שיתן 
לייחוס לשיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות 

 );9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.7(ראה סעיף 
  

שיויים בשווי של ערך הזמן של אופציות כאשר ישות   )ז(
 מפרידה את הערך הפימי ואת ערך הזמן של אופציה

ומייעדת כמכשיר המגדר רק את השיויים בערך 
 );9לתקן דיווח כספי בילאומי  6הפימי (ראה פרק 

  
שיויים בשווי של אלמטים של המחיר העתידי של   )ח(

חוזי אקדמה כאשר ישות מפרידה את אלמט המחיר 
העתידי ואלמט המחיר המיידי של חוזה אקדמה 

למט ומייעדת כמכשיר המגדר רק את השיויים בא
המחיר המיידי, והשיויים בשווי של מרווחי מטבע חוץ 
במועד הבסיס של מכשיר פיסי כאשר הישות מוציאה 
אותם מהייעוד של מכשיר פיסי זה כמכשיר המגדר 

 ).9לתקן דיווח כספי בילאומי  6(ראה פרק 
...  

  
המחזור התפעולי של ישות הוא הזמן שחולף בין הרכישה   .68

ך עיבוד לבין המימוש שלהם למזומים או של כסים לצור
לשווי מזומים. כאשר לא יתן לזהות בבירור את המחזור 

חודש.  12התפעולי הרגיל של הישות, קיימת החה שהוא 
כסים שוטפים כוללים כסים (כגון מלאי ולקוחות) 
שמכרים, צרכים או ממומשים כחלק מהמחזור התפעולי 

חודש לאחר  12ימומשו בתוך  הרגיל גם כאשר לא חזוי שהם
תקופת הדיווח. כסים שוטפים כוללים גם כסים 

דוגמאות כוללות מספר שמוחזקים בעיקר לצורך מסחר (
מוחזק למסחר קיימים את ההגדרה של משכסים פיסיים 

) וגם את החלק השוטף של 9בילאומי  דיווח כספיבתקן 
  כסים פיסיים לא שוטפים.

  
אין מסולקות כחלק מהמחזור שוטפות אחרות התחייבויות   .71

 12הסילוק שלהן יחול במהלך  התפעולי הרגיל, אבל מועד
חודש לאחר תקופת הדיווח, או שהן מוחזקות בעיקר לצורך 
מסחר. דוגמאות הן מספר התחייבויות פיסיות שמקיימות 
את ההגדרה של מוחזק למסחר בתקן דיווח כספי בילאומי 

בק, והחלק השוטף של התחייבויות , משיכות יתר ב9
פיסיות לא שוטפות, דיבידדים לשלם, זכאים בגין מסים 
על הכסה וזכאים אחרים שאים ספקים. התחייבויות 
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פיסיות, שמספקות מימון לזמן ארוך (כלומר אין חלק 
מההון החוזר שבו עשה שימוש במחזור התפעולי הרגיל של 

חודש  12לא יחול במהלך הישות) ושמועד הסילוק שלהן 
לאחר תקופת הדיווח, הן התחייבויות לא שוטפות, בכפוף 

 .75 -ו 74לאמור בסעיפים 
  

בוסף לפריטים הדרשים על ידי תקי דיווח כספי   .82
בילאומיים אחרים, החלק של רווח או הפסד או הדוח על 

יכלול סעיפים שמציגים את הסכומים  רווח או הפסד
 הבאים לתקופה:

 
, תוך הצגה בפרד של הכסות ריבית שחושבו הכסות  )א(

  ; תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
  

רווחים והפסדים הובעים מגריעה של כסים  )אא(
  פיסיים שמדדו בעלות מופחתת;

 
 עלויות מימון;  )ב(

  
או הפסדים מירידת ערך (כולל ביטולים של הפסדים   (בא)

 5.5שקבעו בהתאם לסעיף  מירידת ערך)רווחים 
  ;9לתקן דיווח כספי בילאומי 

 

חלק ברווח או הפסד של חברות כלולות ושל עסקאות   )ג(
שיטת השווי ב תוך שימושמשותפות שמטופלות 

 המאזי;
  

ל שמקבוצת המדידה אם כס פיסי מסווג מחדש   (גא)
דרך רווח או  כך שהוא מדד בשווי הוגןעלות מופחתת 

הפרש בין , רווח או הפסד כלשהם הובעים מההפסד
לבין  מת של הכס הפיסיהקוד לות המופחתתהע

שוויו ההוגן במועד הסיווג מחדש (כפי שהוגדר בתקן 
  );9דיווח כספי בילאומי 

  
ל שאם הכס הפיסי מסווג מחדש מקבוצת המדידה   (גב)

שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, כך שהוא מדד בשווי 
מצטברים הוגן דרך רווח או הפסד, רווח או הפסד 

כלשהם שהוכרו קודם לכן ברווח כולל אחר אשר סווגו 
  מחדש לרווח או הפסד;

 

 ...  )ד(
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תקי דיווח כספי בילאומיים אחרים מפרטים אם ומתי  .93
כן ברווח כולל אחר מסווגים מחדש ל קודםסכומים שהוכרו 

לרווח או הפסד. סיווגים מחדש אלה מכוים בתקן זה 
ם בגין סיווג מחדש כלל תיאומים בגין סיווג מחדש. תיאו

יחד עם הרכיב הקשור של רווח כולל אחר בתקופה שבה 
התיאום מסווג מחדש לרווח או הפסד. יתכן שסכומים אלה 
הוכרו בתקופה השוטפת או בתקופות קודמות ברווח כולל 
אחר כרווחים שלא מומשו. רווחים שלא מומשו אלה יוכו 

משו מסווגים מרווח כולל אחר בתקופה שבה הרווחים שמו
מחדש לרווח או הפסד, כדי להימע מהכללה כפולה שלהם 

 בסך הכל רווח כולל.
 

תיאומים בגין סיווג מחדש וצרים, לדוגמה, בעת מימוש של  .95
), וכאשר 21פעילות חוץ (ראה תקן חשבואות בילאומי 

על רווח או  יםמשפיע יםמגודר יםמזומים חזוי מיתזרי
יף (ד) לתקן דיווח כספי סע 6.5.11הפסד (ראה סעיף 

 בהקשר לגידורי תזרים מזומים). 9בילאומי 
  
תיאומים בגין סיווג מחדש לא וצרים בשל שיויים בקרן  .96

הערכה מחדש המוכרים בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
או בשל מדידות מחדש  38או תקן חשבואות בילאומי  16

 של תוכיות להטבה מוגדרת שמוכרות בהתאם לתקן
. רכיבים אלה מוכרים ברווח כולל 19חשבואות בילאומי 

אחר ואים מסווגים מחדש לרווח או הפסד בתקופות 
. שיויים בקרן הערכה מחדש עשויים להיות עוקבות

בעת השימוש בכס או  עוקבותמועברים לעודפים בתקופות 
ותקן  16כאשר הוא גרע (ראה תקן חשבואות בילאומי 

). בהתאם לתקן דיווח כספי 38מי חשבואות בילאו
, תיאומים בגין סיווג מחדש לא וצרים אם 9בילאומי 

כתוצאה מגידור תזרים מזומים או מהטיפול החשבואי 
בערך הזמן של אופציה (או אלמט המחיר העתידי של חוזה 
אקדמה או מרווחי מטבע חוץ במועד הבסיס של מכשיר 

ר תזרים מזומים או פיסי) סכומים מועברים מקרן גידו
מרכיב פרד בהון, בהתאמה, וכללים ישירות בעלות 
הראשוית או בערך בספרים אחר של כס או התחייבות. 

 סכומים אלה מועברים ישירות לכסים או להתחייבויות. 
 

ישות תציג דוח על השיויים בהון כדרש בהתאם לסעיף  .106
 :. הדוח על השיויים בהון כולל את המידע הבא10

 
  ...  )(א

  
 [בוטל]  (ג)
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לכל רכיב של ההון, התאמה בין הערך בספרים   (ד)
בתחילת התקופה לבין הערך בספרים בסופה, תוך 

 גילוי פרד (לכל הפחות) לכל שיוי כתוצאה מ: 
 

)i( רווח או הפסד; 
 

)ii( וכן ;רווח כולל אחר 
  

)iii(  עסקאות עם בעלים מכוח מעמדם כבעלים, תוך
לים וחלוקות הצגה בפרד של השקעות של הבע

לבעלים וכן שיויים בזכויות הבעלות בחברות 
  בות שתוצאתם איה איבוד שליטה.

 
הההלה מפעילה שיקולי דעת שוים בתהליך היישום של  .123

אלה שכרוכים בוסף להמדייות החשבואית של הישות, 
באומדים, שעשויים להשפיע בצורה משמעותית על 

ספיים. לדוגמה, הסכומים שבהם היא מכירה בדוחות הכ
 הההלה מפעילה שיקולי דעת כדי לקבוע:

  
 [בוטל]   )א(

 
כל הועברו לישויות אחרות, באופן מהותי  העיתוי שבו  )ב(

 ותההטבות המשמעותיכל והמשמעותיים הסיכוים 
 בעלות על כסים פיסיים וכסי חכירה;מ הובעים

 
הסדרי  , במהות,אם, מכירות מסוימות של סחורות הן  )ג(

 ; וכןהכסותגורמות לאין  ךכפיול מימון
 

התאים החוזיים של הכס הפיסי מספקים אם   )ד(
זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומים שהם רק 

  תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.
  

 [בוטל]  ה.139
 

  [בוטל]  ז.139
  

  [בוטל]  יג.139
  

, תיקן 2014יולי בפורסם , כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי טו.139
וביטל את  123 -ו 106, 96 ,95, 93, 82, 71, 68, 7את סעיפים 

. ישות תיישם תיקוים אלה יג139 -ו ז139, ה139סעיפים 
  . 9כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
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 מלאי 2תקן חשבואות בילאומי 

ד 40-וב 40 ,א40מתוקן כך שייקרא כלהלן, סעיפים  2סעיף   . 23ג
 מתווסף:  ו40ם וסעיף מבוטלי

  
 תקן זה חל על כל סוגי המלאי, למעט: .2

 
  [בוטל]  )א(

  
מכשירים פיסיים (ראה תקן חשבואות בילאומי   )ב(

ותקן דיווח כספי  מכשירים פיסיים: הצגה 32
 ); וכן מכשירים פיסיים 9בילאומי 

 
 ...  )ג(

 
 [בוטל] .א40

 
  [בוטל]  ב.40
  
  [בוטל]  ד.40
  
, תיקן 2014 יוליב פורסם, כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי   ו. 40

. ישות ד40 -ו ב40 ,א40וביטל את סעיפים  2את סעיף 
כאשר היא מיישמת את תקן דיווח  אלה יםתיישם תיקו

  .9כספי בילאומי 
  

מדייות חשבואית,  8תקן חשבואות בילאומי 
  שיויים באומדים חשבואיים וטעויות

ד 54-וב 54 ,א54סעיפים  מתוקן כך שייקרא כלהלן, 53סעיף   .24ג
  מתווסף: ה54מבוטלים וסעיף 

  
אין להשתמש במידע שחשף בתקופה הוכחית והשלכתו  .53

) כאשר מיושמת מדייות hindsightלגבי תקופה קודמת (
חשבואית חדשה לתקופה קודמת או מתוקים סכומים של 
תקופה קודמת, לגבי החות לגבי כווות הההלה בתקופה 

ן של הסכומים שהוכרו, שמדדו או שיתן קודמת או אומד
להם גילוי בתקופה קודמת. לדוגמה, כאשר ישות מתקת 
טעות בתקופה קודמת בחישוב התחייבותה לתשלום דמי 

 19מחלה לעובדים בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
, הישות מתעלמת ממידע, שעשה יתן להשגה הטבות עובד

ה קודמת אושרו לאחר שהדוחות הכספיים לאותה תקופ
לפרסום, לגבי מגיפת שפעת חמורה ולא רגילה שהתרחשה 
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במהלך התקופה הבאה. העובדה שאומדים מהותיים 
דרשים, לעיתים קרובות, בעת תיקון מידע השוואתי המוצג 
לתקופות קודמות, איה מועת תיאום מהימן או תיקון 

 מהימן של המידע ההשוואתי. 
 

 [בוטל] .א54
 
 [בוטל]  ב.54
 
  [בוטל]  .ד54
  
כפי  מכשירים פיסיים, 9תקן דיווח כספי בילאומי   ה. 54

וביטל את סעיפים  53, תיקן את סעיף 2014 ולייב פורסםש
. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא ד54 -ו ב54 ,א54

  .9מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
  

אירועים לאחר תקופת  10תקן חשבואות בילאומי 
  הדיווח

  ב מתווסף:23מתוקן כך שייקרא כלהלן וסעיף  9סעיף    .25ג
  

לאחר תקופת אירועים מחייבי תיאום להלן דוגמאות ל   .9
שבגים דרשת הישות לבצע תיאום לסכומים  הדיווח

שהוכרו בדוחותיה הכספיים, או להכיר בפריטים שלא 
  הוכרו קודם לכן:

  
  ...  (א) 

  
כס כך שיע על קבלת מידע לאחר תקופת הדיווח המצב  (ב) 

בסוף תקופת הדיווח, או על הצורך בהתאמתו של פגם 
סכום שהוכר קודם לכן כהפסד מירידת ערך הכס. 

  לדוגמה: 
  

)i (   פשיטת רגל של לקוח המתרחשת לאחר תקופת
פגום הדיווח בדרך כלל מאשרת שהלקוח היה 

  בסוף תקופת הדיווח;  עקב סיכון אשראי
  

...  
  

, כפי מכשירים פיסיים 9בילאומי  תקן דיווח כספי  ב. 23
. ישות תיישם תיקון 9, תיקן את סעיף 2014שפורסם ביולי 

  . 9זה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
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  מסים על הכסה 12תקן חשבואות בילאומי 

מבוטלים ד 98-ו 97, 96מתוקן כך שייקרא כלהלן, סעיפים  20סעיף   . 26ג
" 95-1במסגרת, ההתייחסות ל"סעיפים . סףו מתוו98וסעיף 

 ".99-1מתוקת ל"סעיפים 
 

תקי דיווח כספי בילאומיים מתירים או דורשים שכסים  .20
מסוימים יוצגו בשווי הוגן או ישוערכו (ראה לדוגמה, תקן 

, תקן חשבואות רכוש קבוע 16חשבואות בילאומי 
, תקן חשבואות כסים בלתי מוחשיים 38בילאומי 

 9ותקן דיווח כספי בילאומי  דל"ן להשקעה 40ילאומי ב
). בחלק מתחומי השיפוט, ההערכה מכשירים פיסיים

מחדש או הצגה מחדש אחרת של כס לשווי הוגן משפיעה 
על ההכסה החייבת (הפסד לצורך מס) של התקופה 

בסיס המס של הכס מותאם ולא  השוטפת. כתוצאה מכך,
י שיפוט אחרים, ההערכה מחדש או וצר הפרש זמי. בתחומ

ההצגה מחדש של כס איה משפיעה על ההכסה החייבת 
בתקופה של ההערכה מחדש או ההצגה מחדש, ולפיכך בסיס 
המס של הכס איו מותאם. אף על פי כן, התוצאה של 
ההשבה העתידית של הערך בספרים תהיה זרימה חייבת 

יה יתן ליכוי במס של הטבות כלכליות לישות והסכום שיה
לצורכי מס יהיה שוה מסכום הטבות כלכליות אלה. 
ההפרש בין הערך בספרים של כס משוערך לבין בסיס המס 
שלו הוא הפרש זמי שבגיו תיווצר התחייבות מסים דחים 

  או יווצר כס מסים דחים. זאת, גם כאשר:
  

 ...  )א(
 

 [בוטל] .96
 

 [בוטל] .97
  
  [בוטל]  ד.98
  
, תיקן 2014פורסם ביולי , כפי ש9בילאומי תקן דיווח כספי   ו.98

. ישות תיישם ד98 -ו 97 ,96וביטל את סעיפים  20את סעיף 
תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 

 .9בילאומי 
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הטיפול החשבואי  20תקן חשבואות בילאומי 
  במעקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

". 48-1" מתוקת ל"סעיפים 47-1ות ל"סעיפים במסגרת, ההתייחס  .27ג
 יםמבוטל 47-ו 44 פיםא מתוקן כך שייקרא כלהלן, סעי10סעיף 
  מתווסף: 48 וסעיף

  
ההטבה מהלוואת ממשלה בשיעור ריבית מוך מריבית   א. 10

השוק מטופלת כמעק ממשלתי. ההלוואה תוכר ותימדד 
. סייםמכשירים פי 9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

ההטבה של שיעור הריבית המוך מריבית השוק תימדד 
כהפרש שבין הערך בספרים הראשוי של ההלוואה כפי 

לבין התמורה  9שקבע בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 
שהתקבלה. ההטבה מטופלת בהתאם לתקן זה. הישות 

שהתקיימו או דרשת לשקול את התאים והמחויבויות 
יהוי העלויות שההטבה של ההלוואה שעליה לקיימם בעת ז

  מיועדת לפצות.
  
  בוטל][  .44
  
  [בוטל]  .47
  
, תיקן 2014 יוליבפורסם , כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי   .48

. ישות תיישם 47 -ו 44 פיםא וביטל את סעי10את סעיף 
כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי  אלה יםתיקו

   .9בילאומי 
  

השפעות השיויים  21ומי תקן חשבואות בילא
  חוץבשערי חליפין של מטבע 

 [לא רלווטי]  .28ג
 
 ,ג60מתוקים כך שייקראו כלהלן, סעיפים  52-ו 27, 5, 4, 3סעיפים   . 29ג

  מתווסף: י60מבוטלים וסעיף ט 60 - וה 60
  

 [הערת שוליים הושמטה] יש ליישם תקן חשבואות זה: .3
 

בעות חוץ, בטיפול החשבואי בעסקאות וביתרות במט )א(
למעט הטיפול בעסקאות וביתרות בגזרים שהם 

מכשירים  9בתחולתו של תקן דיווח כספי בילאומי 
 ;פיסיים

 
  ...  (ב)
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חל על סוגים רבים של גזרים  9תקן דיווח כספי בילאומי  .4
במטבע חוץ, ובהתאם לכך, הם הוצאו מתחולתו של תקן זה. 

של תקן דיווח אולם, גזרים במטבע חוץ, שאים בתחולתו 
(לדוגמה, גזרים מסוימים במטבע חוץ  9כספי בילאומי 

המשובצים בחוזים אחרים) הם בתחולת תקן זה. בוסף 
לכך, תקן זה מיושם כאשר ישות מתרגמת סכומים 
  המתייחסים לגזרים ממטבע הפעילות שלה למטבע ההצגה.

  
תקן זה איו חל על חשבואות גידור של פריטים במטבע   .5

ץ, כולל גידור של השקעה טו בפעילות חוץ. תקן דיווח חו
 חל על חשבואות גידור. 9כספי בילאומי 

  
 9, תקן דיווח כספי בילאומי 5(א) וסעיף 3כפי שצוין בסעיף   .27

חל על חשבואות גידור של פריטים במטבע חוץ. יישום 
חשבואות גידור דורש מישות לטפל בהפרשי שער מסוימים 

דרש על ידי תקן זה. באופן שוה מהטיפול בהפרשי שער ש
דורש שהפרשי שער  9לדוגמה, תקן דיווח כספי בילאומי 

בגין פריטים כספיים, אשר כשירים כמכשירים מגדרים 
בגידור תזרים מזומים, יוכרו לראשוה ברווח כולל אחר 

  במידה שהגידור הוא אפקטיבי.
 
 על ישות לתת גילוי לגבי: .52
 

ער שהוכרו ברווח או הפסד, למעט סכום הפרשי הש  )א(
הפרשי שער בגין מכשירים פיסיים המדדים בשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן דיווח כספי 

 ; וכן9בילאומי 
 

 ...  )ב(
 

  [בוטל]  .ג60
  
  [בוטל]  ה.60
  
  [בוטל]  ט.60
  
תיקן  ,2014 יוליב פורסם, כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי   י.60

- ו ה60 ,ג60וביטל את סעיפים  52- ו 27, 5, 4, 3את סעיפים 
. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את ט60

  .9תקן דיווח כספי בילאומי 
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  עלויות אשראי 23תקן חשבואות בילאומי 

  ב מתווסף: 29מתוקן כך שייקרא כלהלן וסעיף  6סעיף   . 30ג
  

  עלויות אשראי עשויות לכלול:  . 6
  

חושבו תוך שימוש בשיטת הריבית הוצאות ריבית ש  (א) 
  ; 9האפקטיבית כמתואר בתקן דיווח כספי בילאומי 

  
  ...  (ב) 

  
, תיקן 2014, כפי שפורסם ביולי 9תקן דיווח כספי בילאומי   ב. 29

. ישות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את 6את סעיף 
  . 9תקן דיווח כספי בילאומי 

  

ת בחברות כלולות השקעו 28תקן חשבואות בילאומי 
  ובעסקאות משותפות

-ג ו41- א41מתוקים כך שייקראו כלהלן, וסעיפים  42-40סעיפים   . 31ג
  א מתווספים: 45

  
לאחר יישום שיטת השווי המאזי, כולל הכרה בהפסדים של   . 40

, 38החברה הכלולה או העסקה המשותפת בהתאם לסעיף 
ם קיימת ג כדי לקבוע א41-א41הישות מיישמת את סעיפים 

ראיה אובייקטיבית כלשהי שהשקעתה טו בחברה הכלולה 
  . היה פגומהאו בעסקה המשותפת 

  
הישות מיישמת את דרישות ירידת הערך בתקן דיווח כספי   . 41

בחברה הכלולה או בעסקה  ותהאחר זכויותיהל 9בילאומי 
 ןושאי 9בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי הן המשותפת ש

  השקעה טו. חלק מה תמהוו
  
היה ההשקעה טו בחברה כלולה או בעסקה משותפת   א. 41

והפסדים מירידת ערך מתהווים אם, ורק אם, קיימת  פגומה
או  ,ראיה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע אחד

שהתרחשו לאחר ההכרה לראשוה בהשקעה טו  ,יותר
אלה) ("אירוע הפסד") ולאירוע הפסד זה (או לאירועי הפסד 

יש השפעה על אומדן תזרימי המזומים העתידיים 
ההשקעה טו שיתן לאמוד אותה באופן מהימן. ייתכן מ
שגרם לירידת  מבודדיחיד ולזהות אירוע  ין זה אפשריאש

משולבת של מספר אירועים ההשפעה ה, במקום זאתערך. 
חזויים הלירידת הערך. הפסדים  עשויה הייתה לגרום
רמת הסבירות ל קשר לאתידיים, לכתוצאה מאירועים ע
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השקעה טו שהשלהם, אים מוכרים. ראיה אובייקטיבית 
לתשומת  הובאולצפייה, ש יםית תויםכוללת היא פגומה 

  של הישות לגבי אירועי ההפסד הבאים: ליבה
  

שי פיסי משמעותי של החברה הכלולה או העסקה וק  (א) 
  המשותפת; 

  
) או defaultעמידה בתאים (חוזה, כמו אי  ה שלהפר  (ב) 

פיגור בתשלום על ידי החברה הכלולה או העסקה 
  המשותפת;

  
 מתייחסותה ותאו משפטי ותכלכלי סיבותהישות, מ  (ג) 

שי פיסי של החברה הכלולה או של העסקה וקל
עיקה לחברה הכלולה או לעסקה ההמשותפת שלה, 

קלת בסיבות ולא הייתה שהישות , שויתורהמשותפת 
  רות;אח

  
החברה הכלולה או העסקה המשותפת ש הסבירות  (ד) 

 יכסו להליך פשיטת רגל או לארגון מחדש פיסי אחר
  ; אוהופכת לצפויה

  
קשיים פיסיים  עקבהיעלמות שוק פעיל להשקעה טו   (ה) 

  של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. 
  

ו א ההויים םמכשיריהש מאחרההיעלמות של שוק פעיל,   ב. 41
פיסיים של החברה הכלולה או של העסקה המכשירים ה

מהווה ראיה  ה, איבציבוראים סחרים עוד  המשותפת
של דירוג אשראי של חברה כלולה או  הורדתלירידת ערך. 

עסקה משותפת או ירידה בשווי ההוגן של החברה הכלולה 
ותראי, ןכשלעצמ ,תמהוו ןאו העסקה המשותפת, אי 

לירידת ערך  ותלהוות ראי ותיכול ןות שהלירידת ערך, למר
  עם מידע אחר היתן להשגה. ןבעת בחית

  
א, ראיה אובייקטיבית 41בוסף לסוגי האירועים בסעיף   ג. 41

של  ייםההו םלירידת ערך של ההשקעה טו במכשירי
החברה הכלולה או העסקה המשותפת כוללת מידע לגבי 

שהתרחשו שיויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית 
בסביבה הטכולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת 
השוק שבהם פועלים החברה הכלולה או העסקה המשותפת, 

העלות של ההשקעה במכשיר ההוי לא שומעידים כי ייתכן 
תושב. ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של של 
השקעה במכשיר הוי מתחת לעלותה מהווה גם היא ראיה 

  קטיבית לירידת ערך. אוביי
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ערך בספרים של מה מהווה חלקכיוון שמויטין, אשר   . 42
ההשקעה טו בחברה כלולה או בעסקה משותפת, איו מוכר 
בפרד, אין לבדוק ירידת ערך של המויטין בפרד על ידי 
יישום הדרישות לבדיקת ירידת ערך מויטין בתקן 

במקום זאת,  .ירידת ערך כסים 36חשבואות בילאומי 
בדק לירידת ערך הערך בספרים הכולל של ההשקעה 

ככס בודד, על ידי  36בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
ההשבה של ההשקעה (הגבוה מבין שווי -השוואת הסכום בר

שימוש לבין שווי הוגן ביכוי עלויות מכירה) לערכה 
ג מצביע על 41-א41בספרים, בכל עת בה יישום של סעיפים 

. הפסד מירידת ערך היא פגומה שייתכן שההשקעה טוכך 
שהוכר בסיבות אלה איו מוקצה לכס כלשהו, כולל 
מויטין, שמהווה חלק מהערך בספרים של ההשקעה טו 
בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת. לפיכך, כל ביטול של 
ההפסד מירידת ערך מוכר בהתאם לתקן חשבואות 

ההשבה של ההשקעה טו -ברבמידה שהסכום  36בילאומי 
עלה לאחר מכן. בקביעת שווי השימוש של ההשקעה טו, 

  ישות אומדת: 
  

את חלקה בערך הוכחי של אומדן תזרימי המזומים   (א) 
העתידיים, אשר חזוי שיופקו על ידי החברה הכלולה 
או על ידי העסקה המשותפת, כולל תזרימי המזומים 

של העסקה  מהפעילויות של החברה הכלולה או
המשותפת והתמורה ממימושה הסופי של ההשקעה; 

  או
  

הערך הוכחי של אומדן תזרימי המזומים את   (ב) 
בעו מדיבידדים שיתקבלו העתידיים, אשר חזוי כי י

  מההשקעה ומהמימוש הסופי. 
  

בשתי  בהחות מתאימות, יביא לתוצאה זההשימוש 
  . השיטות

  
, תיקן 2014, כפי שפורסם ביולי 9תקן דיווח כספי בילאומי   א.45

ג. ישות 41-א41והוסיף את סעיפים  42-40את סעיפים 
תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח 

   .9כספי בילאומי 
  

מכשירים פיסיים:  32תקן חשבואות בילאומי 
 הצגה

 [לא רלווטי]  .32ג
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מתוקים כך שייקראו כלהלן, ג 96-ו 42, 31, 23, 12, 8, 4, 3סעיפים   .33ג
 מתווסף: יח97מבוטלים וסעיף  טז97-ו ח97 ,ו97סעיפים 

  

בתקן זה משלימים את הכללים להכרה ולמדידה הכללים  .3
של כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות בתקן דיווח 

, ואת גילוי המידע מכשירים פיסיים 9כספי בילאומי 
מכשירים  7לאומי לגביהם בהתאם לתקן דיווח כספי בי

 פיסיים: גילויים.
  

  תחולה

תקן זה ייושם על ידי כל הישויות לכל הסוגים של  .4
  מכשירים פיסיים, למעט: 

  
זכויות בחברות בות, בחברות כלולות או אותן   )א(

בעסקאות משותפות אשר מטופלות בהתאם לתקן 
, דוחות כספיים מאוחדים 10דיווח כספי בילאומי 

 דוחות כספיים פרדים 27אומי תקן חשבואות ביל
השקעות בחברות  28או תקן חשבואות בילאומי 

, במקרים אולם. ובעסקאות משותפות כלולות
, תקן 10מסוימים, תקן דיווח כספי בילאומי 

או תקן חשבואות בילאומי  27חשבואות בילאומי 
ת בחברה יודורשים או מתירים לישות לטפל בזכו 28

או בעסקה משותפת תוך שימוש בת, בחברה כלולה 
; במקרים אלו, ישויות 9בתקן דיווח כספי בילאומי 

יישמו את דרישות תקן זה. ישויות יישמו תקן זה גם 
גזרים הקשורים לזכויות בחברות בות, חברות כל הל

 כלולות או עסקאות משותפות. 
 

  ...  )ב(
  

 4חוזי ביטוח כהגדרתם בתקן דיווח כספי בילאומי   )ד(
. עם זאת, תקן זה חל על גזרים חחוזי ביטו

המשובצים בחוזי ביטוח, אם תקן דיווח כספי 
דורש מהישות לטפל בהם בפרד. יתר על  9בילאומי 

כן, מפיק יישם תקן זה לגבי חוזי ערבות פיסית, 
 9אם המפיק מיישם תקן דיווח כספי בילאומי 

להכרה ולמדידה של החוזים, אך יישם תקן דיווח 
, אם המפיק בוחר, בהתאם לסעיף 4לאומי כספי בי

, ליישם תקן דיווח 4(ד) לתקן דיווח כספי בילאומי 4
 להכרה ולמדידה של חוזים אלה. 4כספי בילאומי 

  
מכשירים פיסיים שבתחולת תקן דיווח כספי   )ה(

, מאחר והם כוללים מאפיין השתתפות 4בילאומי 
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 לפי שיקול דעת. המפיק של מכשירים אלו פטור
לתקן זה  35א - 25וסעיפים א 32-15מיישום סעיפים 

בוגע להבחה בין התחייבויות פיסיות לבין 
מכשירים הויים. עם זאת, על מכשירים אלו חלות כל 
שאר הדרישות של תקן זה. יתרה מכך, התקן חל על 
גזרים המשובצים במכשירים אלו (ראה תקן דיווח 

 ). 9כספי בילאומי 
  

 ...  )ו(
  

זה ייושם לגבי חוזים לרכוש או למכור פריט לא תקן   .8
פיסי, שיתים לסילוק טו במזומן או באמצעות מכשיר 
פיסי אחר, או על ידי החלפת מכשירים פיסיים, כאילו 
היו חוזים אלה מכשירים פיסיים, למעט חוזים אשר 

הייתה לשם קבלה או מסירה של הפריט  ההתקשרות בהם
לדרישות הרכישה, המכירה או הלא פיסי בהתאם 

השימוש הצפויים של הישות והם ממשיכים להיות 
חוזים אותם אולם, תקן זה ייושם ל מוחזקים למטרות אלה.

אשר ישות ייעדה כמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
מכשירים  9בילאומי  דיווח כספילתקן  2.5בהתאם לסעיף 

  פיסיים.
 
12. חים הבאים מוגדרים בספח א לתקן דיווח כספי המו

 39לתקן חשבואות בילאומי  9או בסעיף  9בילאומי 
ומשמשים בתקן זה  מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה

ובתקן  39בהתאם למשמעותם בתקן חשבואות בילאומי 
 . 9דיווח כספי בילאומי 

 
  עלות מופחתת של כס פיסי או התחייבות פיסית  •

(Amortized cost of a financial asset or financial 
liability) 

 )derecognitionגריעה ( •

 )derivativeגזר ( •

 effective interestשיטת הריבית האפקטיבית ( •
method( 

 )financial guarantee contractחוזה ערבות פיסית ( •

התחייבות פיסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  •
)financial liability at fair value through profit or 

loss) 

 )firm commitmentהתקשרות איתה ( •
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 )forecast transactionעסקה חזויה ( •

 )hedge effectivenessאפקטיביות גידור ( •

 )hedged itemפריט מגודר ( •

 )hedging instrumentמכשיר מגדר ( •

 )held for tradingמוחזק למסחר ( •

 regular wayרכישה או מכירה בדרך רגילה ( •
purchase or sale( 

  ).transaction costsעלויות עסקה ( •

 
ב או 16 - א ו16למעט הסיבות המתוארות בסעיפים  .23

ד, חוזה הכולל מחויבות של ישות לרכוש 16 - ג ו16סעיפים ב
את מכשיריה ההויים תמורת מזומן או כס פיסי אחר 
יוצר התחייבות פיסית בגובה הערך הוכחי של סכום 

) (לדוגמה, בגובה הערך redemption amount( הפדיון
הוכחי של מחיר הרכישה העתידית חזרה, מחיר המימוש 
של אופציה או סכום פדיון אחר). האמור לעיל תקף גם אם 
החוזה עצמו הוא מכשיר הוי. דוגמה אחת לכך היא 
מחויבות של ישות הובעת מחוזה אקדמה לרכישת 

ההתחייבות הפיסית מכשיריה ההויים תמורת מזומן. 
מוכרת לראשוה בערך הוכחי של סכום הפדיון ומסווגת 
מחדש מההון. לאחר מכן, ההתחייבות הפיסית מדדת 

. אם החוזה פוקע ללא 9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 
מסירה, הערך בספרים של ההתחייבות הפיסית מסווג 

ת מחדש להון. המחויבות החוזית של ישות לרכוש א
מכשיריה ההויים יוצרת התחייבות פיסית בגובה הערך 
הוכחי של סכום הפדיון, גם אם המחויבות לרכישה מותית 
בכך שהצד שכגד יממש את זכות הפדיון שלו (לדוגמה, 
אופציית מכר שכתבה, אשר מעיקה לצד שכגד את הזכות 
למכור לישות את מכשיריה ההויים של הישות במחיר 

 קבוע).
 

דן במדידה של כסים פיסיים  9תקן דיווח כספי בילאומי  .31
ושל התחייבויות פיסיות. מכשירים הויים הם מכשירים 
המעידים על זכות שייר בכסי הישות לאחר יכוי כל 
התחייבויותיה. לפיכך, כאשר הערך בספרים הראשוי של 
מכשיר פיסי מורכב מיוחס לרכיב ההוי ולרכיב 

לרכיב ההוי מיוחס הסכום השיורי לאחר  ההתחייבותי,
יכוי הסכום שקבע בפרד עבור רכיב ההתחייבות, משוויו 
ההוגן של המכשיר בכללותו. הערך של מאפייים גזרים 
כלשהם (כגון אופציית רכש), המשובצים במכשיר הפיסי 
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המורכב, מלבד הרכיב ההוי (כגון אופציית המרה להון 
equity conversion option ייכלל ברכיב ההתחייבות. סך (

הערכים בספרים המיוחסים לרכיב ההתחייבות ולרכיב 
ההוי בעת ההכרה לראשוה שווה תמיד לשווי ההוגן שהיה 
מיוחס למכשיר בכללותו. לא וצר רווח או הפסד בשל 

 ההכרה לראשוה הפרדת של רכיבי המכשיר.
  
והסכום טו יוצג כס פיסי והתחייבות פיסית יקוזזו   .42

  , לישות:כאשר, ורק כאשרבדוח על המצב הכספי 
  

    ...  (א) 
  

בטיפול החשבואי בהעברת כס פיסי, שאיו כשיר 
לגריעה, הישות לא תקזז את הכס המועבר וההתחייבות 

, סעיף 9המיוחסת (ראה תקן דיווח כספי בילאומי 
3.2.22.(  

 
בל לטיפול החשבואי סיווג מכשירים בהתאם לחריג זה יוג  ג.96

, לתקן 1במכשיר כזה בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
, 39, לתקן חשבואות בילאומי 32חשבואות בילאומי 

ולתקן דיווח כספי בילאומי  7לתקן דיווח כספי בילאומי 
. המכשיר לא ייחשב כמכשיר הוי בהחיות אחרות, 9

 .2לדוגמה תקן דיווח כספי בילאומי 
  

 [בוטל] .ו97
  

  [בוטל]  ח.97
  
  [בוטל]  טז.97
  
, תיקן 2014יולי ב פורסם, כפי ש9בילאומי  תקן דיווח כספי  יח.97

- ו 2ג ואת סעיפים א96, 42, 31, 23, 12, 8, 4, 3את סעיפים 
. טז97-ו ח97, ו97להחיות יישום וביטל את סעיפים  30א

ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן 
9לאומי דיווח כספי בי.  

 
מתוקים כך שייקראו  30א-ו 2בספח (החיות יישום), סעיפים א  .34ג

  כלהלן:
  

התקן איו עוסק בהכרה או במדידה של מכשירים פיסיים.  .2א
דרישות לגבי הכרה ומדידה של כסים פיסיים ושל 
התחייבויות פיסיות מפורטות בתקן דיווח כספי בילאומי 

9. 
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קים של מכשירים פיסיים חל רק על מפי 28סעיף  .30א
איו דן במכשירים פיסיים  28גזרים. סעיף -מורכבים לא

מורכבים מקודת מבט של המחזיקים. תקן דיווח כספי 
דן בסיווג ובמדידה של כסים פיסיים שהם  9בילאומי 

 מכשירים מורכבים מקודת המבט של המחזיקים.
  

 רווח למיה 33תקן חשבואות בילאומי 

  ה מתווסף:74מתוקן כך שייקרא כלהלן וסעיף  34סעיף   . 35ג
  

לאחר שהמיות הרגילות הפוטציאליות מומרות למיות   . 34
(ג), אים קיימים -(א)33רגילות, הפריטים, שזוהו בסעיפים 

עוד. במקום זאת, המיות הרגילות החדשות זכאיות 
להשתתף ברווח או הפסד, המיוחס לבעלי מיות רגילות של 

חברה האם. לכן, רווח או הפסד, המיוחס לבעלי מיות ה
, 12רגילות של החברה האם, המחושב בהתאם לסעיף 

(ג) ובגין -(א)33מותאם בגין הפריטים שזוהו בסעיפים 
מיסים מתייחסים כלשהם. ההוצאות המתייחסות למיות 
רגילות פוטציאליות כוללות עלויות עסקה ויכיון 

ריבית האפקטיבית (ראה תקן המטופלים בהתאם לשיטת ה
   ).9דיווח כספי בילאומי 

  
, כפי מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי   ה. 74

. ישות תיישם תיקון 34, תיקן את סעיף 2014שפורסם ביולי 
  . 9זה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

   

  ירידת ערך כסים 36תקן חשבואות בילאומי 

ז 140, ו140מתוקים כך שייקראו כלהלן, סעיפים  5-ו 4, 2סעיפים   .36ג
 מתווסף: יג140מבוטלים וסעיף יא 140- ו

 
תקן זה ייושם לטיפול החשבואי בירידת ערך של כל  .2

 הכסים, למעט:
  

 ...  (א)
  

שהם בתחולת תקן דיווח כספי  כסים פיסיים )ה(
 ;מכשירים פיסיים 9בילאומי 

  
  ...  (ו)
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  קן זה חל על כסים פיסיים המסווגים כ:ת  . 4
  

 10חברות בות, כהגדרתן בתקן דיווח כספי בילאומי   (א) 
  ;דוחות כספיים מאוחדים

 
חברות כלולות, כהגדרתן בתקן חשבואות בילאומי   (ב) 

; השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות 28
  וכן 

  
פי עסקאות משותפות, כהגדרתן בתקן דיווח כס  (ג) 

  . הסדרים משותפים 11בילאומי 
  

 ל כסים פיסיים אחרים, ראה תקןלגבי ירידת ערך ש
 .9יווח כספי בילאומי ד

 
תקן זה איו מיושם על כסים פיסיים, בתחולת תקן דיווח   . 5

, דל"ן להשקעה שמדד בשווי הוגן 9כספי בילאומי 
גיים, או כסים ביולו 40בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

הקשורים לפעילות חקלאית, אשר מדדים בשווי הוגן 
ביכוי עלויות למכירה, בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

תקן זה מיושם על כסים המוצגים בסכום  . אולם,41
שהוערך מחדש (דהייו, שווי הוגן במועד השיערוך ביכוי 
פחת שצבר כלשהו לאחר מכן והפסדים מירידת ערך 

מכן) בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים  שצברו לאחר
אחרים כגון מודל הערכה מחדש בתקן חשבואות בילאומי 

כסים בלתי  38ובתקן חשבואות בילאומי  רכוש קבוע 16
. ההפרש היחידי בין שווי הוגן של כס לבין שוויו מוחשיים

ההוגן ביכוי עלויות מימוש הוא העלויות התוספתיות 
 לייחס למימוש של הכס. הישירות שיתן

  
 ...  )א(

  

 [בוטל]  .ו140
  

  [בוטל]  ז.140
  

  [בוטל]יא.140
  

, תיקן 2014יולי ב פורסם, כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי   יג.140
 - ו ז140 ,ו140וביטל את סעיפים  5 -ו 4, 2את סעיפים 

. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את יא140
  .9תקן דיווח כספי בילאומי 
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הפרשות, התחייבויות  37קן חשבואות בילאומי ת
   תלויות וכסים תלויים

  " מתוקת ל"סעיפים 99-1ההתייחסות ל"סעיפים במסגרת,   .37ג
 יםמבוטל 98-ו 97סעיף  ,מתוקן כך שייקרא כלהלן 2סעיף  ".101-1
 :מתווסף 101וסעיף 

  
תקן זה איו חל על מכשירים פיסיים (כולל ערבויות), אשר  .2

מכשירים  9אים בתחולתו של תקן דיווח כספי בילאומי מצ
  .פיסיים

 
 [בוטל] .97
 
 [בוטל] .98

 
, תיקן 2014יולי ב פורסם, כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי   . 101

. ישות תיישם 98 -ו 97וביטל את סעיפים  2את סעיף 
כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי  אלה יםתיקו

 .9בילאומי 
  

מכשירים פיסיים:  39בילאומי תקן חשבואות 
   הכרה ומדידה

 [לא רלווטי]   .38ג
 
 מבוטלים. 1וסעיף  1הכותרת מעל סעיף   .39ג
  
 :בוטליםמ 7-4 - א ו2 וסעיפים קן כך שייקרא כלהלןמתו 2סעיף   .40ג
  

תקן זה ייושם על ידי כל הישויות לכל הסוגים של  .2
 9ומי בתחולת תקן דיווח כספי בילאש מכשירים פיסיים
 :אם, ובמידה ש מכשירים פיסיים

 
מתיר ליישם את דרישות  9תקן דיווח כספי בילאומי   )א(

  חשבואות הגידור של תקן זה; וכן
 

המכשיר הפיסי הוא חלק מיחסי גידור, אשר כשיר   )ב(
 לחשבואות גידור בהתאם לתקן זה. 

  
  [בוטל]  א.2
 

  [בוטלו]  . 7-4
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 יקראו כלהלן:מתוקים כך שי 9- ו 8סעיפים   .41ג
  

, בתקן 13המוחים שהוגדרו בתקן דיווח כספי בילאומי  .8
 32ובתקן חשבואות בילאומי  9דיווח כספי בילאומי 

משמשים בתקן זה באותה משמעות שהוגדרה בספח א 
, בספח א לתקן דיווח כספי 13לתקן דיווח כספי בילאומי 

. תקן 32לתקן חשבואות בילאומי  11ובסעיף  9בילאומי 
ותקן  9, תקן דיווח כספי בילאומי 13דיווח כספי בילאומי 
 מגדירים את המוחים הבאים: 32חשבואות בילאומי 

עלות מופחתת של כס פיסי או  •
  התחייבות פיסית 

)amortised cost of a financial asset 
or financial liability( 

 )derecognition(גריעה  •

 )derivativeגזר ( •

 effectiveשיטת ריבית אפקטיבית ( •
interest method( 

 effectiveשיעור ריבית אפקטיבי ( •
interest rate( 

 )equity instrumentמכשיר הוי ( •

 )fair valueשווי הוגן ( •

 )financial assetכס פיסי ( •

 )financial instrumentמכשיר פיסי ( •

 )financial liabilityהתחייבות פיסית ( •

  
  פקים החיות ליישום הגדרות אלה.ומס

 
, ההגדרה של 'גזר', ההגדרות של 'ארבע קבוצות של 9בסעיף 

'הגדרות וההגדרה של 'חוזה ערבות פיסית' , מכשירים פיסיים'
  וטלות. מב המתייחסות להכרה ומדידה'

 
 מבוטלים. 79וסעיף  70-10סעיפים כותרות וה  .42ג
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  :תוקים כך שייקראו כלהלןמ 96-ו 90-88, 71סעיפים   .43ג
  

והישות  9אם ישות מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי   .71
ליישם את כמדייותה החשבואית להמשיך לא בחרה 

 7.2.21(ראה סעיף  דרישות חשבואות הגידור של תקן זה
), עליה ליישם את דרישות 9לתקן דיווח כספי בילאומי 

. 9וח כספי בילאומי לתקן דיו 6חשבואות הגידור בפרק 
אולם, עבור גידור שווי הוגן של חשיפה לשיעור ריבית של 
חלק של תיק של כסים פיסיים או של התחייבויות 

לתקן דיווח  6.1.3פיסיות, ישות יכולה, בהתאם לסעיף 
, ליישם את דרישות חשבואות הגידור 9כספי בילאומי 

. 9בילאומי בתקן זה במקום הדרישות בתקן דיווח כספי 
על הישות ליישם גם את הדרישות במקרה כזה, 

הספציפיות לחשבואות גידור שווי הוגן של גידור סיכון 
א וסעיפים 89א, 81שיעור ריבית של תיק (ראה סעיפים 

  ).132א-114א
  
יחסי גידור כשירים לחשבואות גידור בהתאם לסעיפים  .88

 אם, ורק אם, כל התאים הבאים מתקיימים. 102-89
  

 ...  (א)
 

אפקטיביות הגידור יתת למדידה באופן מהימן,   )ד(
כלומר השווי ההוגן או תזרימי המזומים של הפריט 
המגודר, שיתן לייחס לסיכון המגודר, והשווי ההוגן 

 של המכשיר המגדר יתים למדידה באופן מהימן. 
 

 ...   )ה(
  

 גידורי שווי הוגן

במהלך  88 אם גידור שווי הוגן מקיים את התאים בסעיף .89
 התקופה, יש לטפל בו כלהלן:

  
 ...  (א)
 

הרווח או ההפסד בגין הפריט המגודר, שיתן לייחס   )ב(
לסיכון המגודר, יתאים את ערכו בספרים של הפריט 
המגודר ויוכר ברווח או הפסד. טיפול זה חל כאשר 

הכרה  הפריט המגודר, אלמלא הגידור, מדד בעלות.
סיכון המגודר, ברווח ברווח או בהפסד, שיתן לייחס ל

או הפסד מיושמת אם הפריט המגודר הוא כס 
פיסי המדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם 

  .9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.1א.2לסעיף 
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אם רק סיכוים ספציפיים, שיתן לייחס לפריט מגודר  .90
מגודרים, שיויים שהוכרו בשווי ההוגן של הפריט המגודר, 

קשורים לסיכון המגודר, מוכרים כמפורט בסעיף  שאים
 .9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.1

  
 ליתר פירוט, גידור תזרים מזומים מטופל כדלהלן: .96

  
 ...  (א)

 
אם אסטרטגיה מתועדת של יהול סיכוים של ישות   )ג(

ם מחריגה מהערכת מיגידור מסוי ילגבי יחס
ההפסד  אפקטיביות הגידור רכיב ספציפי של הרווח או

או של תזרימי המזומים המתייחסים בגין המכשיר 
(א)), הרכיב המוחרג 88 - ו 75, 74המגדר (ראה סעיפים 

לתקן  5.7.1של הרווח או ההפסד מוכר בהתאם לסעיף 
 .9דיווח כספי בילאומי 

  
ג מתוקים כך שייקראו כלהלן, 108 -ו 104יא, 103ג, 103סעיפים   .44ג

-107יט, 103טז, 103-יב103 י,103-ח103, ו103ד, 103 ,ב103סעיפים 
  :כא מתווסף103 ףמבוטלים וסעיו 108-ה108 -וא 105

  
  [בוטל]  ב.103

  
) תיקן 2007(כפי שעודכן בשת  1תקן חשבואות בילאומי   ג.103

את המיוחים, אשר משמשים בכל תקי הדיווח הכספי 
תיקן את  1הבילאומיים. בוסף, תקן חשבואות בילאומי 

ב. ישות תיישם 99א -, ו108, 102, 100, 98, 97(א), 95יפים סע
ביואר  1תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום 

או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן חשבואות  2009
) לתקופה מוקדמת יותר, תיקוים 2007(מעודכן  1בילאומי 

  אלה ייושמו לתקופה מוקדמת זו.
  

  [בוטל]  ד.103
  

  בוטל] [  ו.103
  

  י.[בוטלו]103-ח103
  

שפורסם באפריל  שיפורים לתקי דיווח כספי בילאומיים  .יא103
. ישות תיישם את 100-, ו97(ז), 2תיקן את סעיפים  ,2009

באופן של מכאן ולהבא לכל לסעיפים אלה התיקוים 
 1החוזים שטרם פקעו לתקופות שתיות המתחילות ביום 

מותר. אם ישות  או לאחריו. יישום מוקדם 2010ביואר 
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מיישמת את התיקוים לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת 
 גילוי לעובדה זו. 

  
  טז.[בוטלו]103- יב103

  
  [בוטל]יט.103
  

, 2014יולי בפורסם , כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי כא.103
 118א ,114, א95, א96, 90-88, 71, 9, 8, 2תיקן את סעיפים 

-70, 7-4, 1את סעיפים וביטל  133ואת הכותרות שמעל א
טז, 103-יב103י, 103-ח103ו, 103ד, 103, ב103, 79, 10

ישות  .96א - ו 93א-1א ,ו108-ה108, א107 - 105יט, 103
תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח 

 .9כספי בילאומי 
 

. יתרת 108למפרע, למעט האמור בסעיף  תקן זה ייושם .104
המוקדמת ביותר המוצגת  הפתיחה של העודפים לתקופה

וכל סכומי ההשוואה האחרים, יותאמו כאילו תקן זה יושם 
מאז ומעולם, אלא אם הצגה מחדש של המידע איה 
מעשית. אם הצגה מחדש איה מעשית, הישות תיתן גילוי 
לעובדה זו ותציין את התקופות שלגביהן המידע הוצג 

 מחדש.
 

 א.[בוטלו]107 -105
  

שיפורים לתקי דיווח כספי תוקו על ידי  8א - ו 73סעיפים   ג.108
תוקן במסגרת  80. סעיף 2008שפורסם במאי  בילאומיים

שפורסם באפריל  שיפורים לתקי דיווח כספי בילאומיים
. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות 2009

או לאחריו. יישום מוקדם  2009ביואר  1המתחילות ביום 
אם ישות מיישמת את התיקוים  של כל התיקוים מותר.

   לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
  

  ו.[בוטלו]108-ה108
  
 בוטלו. 96וסעיף א 93א- 1סעיפים אכותרות ובספח א,   .45ג

 
מתוקים כך שייקראו  118א-ו 114, א95אבספח א', סעיפים   .46ג

  :ת(ב) מבוטל118הערת השוליים הראשוה בסעיף אוכלהלן 
  

יתן לייעד כס פיסי המדד בעלות מופחתת כמכשיר מגדר  .95א
  בגידור סיכון מטבע חוץ.
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לגבי גידור שווי הוגן של סיכון שיעור ריבית המיוחס לתיק  .114א
של כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות, ישות תקיים 

הלים ל מצייתתאת הדרישות של תקן זה אם היא 
 להלן. 132א-115עיפים א(ט) ובס-המפורטים בסעיפים (א)

  

כחלק מתהליך יהול הסיכוים שלה, הישות מזהה  )א(
תיק של פריטים, שאת סיכון שיעור הריבית שלהם 
היא רוצה לגדר. התיק יכול להיות מורכב רק מכסים, 
רק מהתחייבויות או גם מכסים וגם מהתחייבויות. 
הישות יכולה לזהות שי תיקים או יותר, ובמקרה כזה 

יכה ליישם את ההחיות שלהלן לכל תיק היא צר
 בפרד.

  
 ...  (ב)

  
(ג), אם בתקופת קביעת 114כדוגמה לייעוד המפורט בסעיף א  .118א

מחיר מחדש מסוימת ישות מעריכה שיש לה כסים בריבית 
 80ש"ח והתחייבויות בריבית קבועה בסך  100קבועה בסך 

היא  ש"ח, 20ש"ח ומחליטה לגדר את כל הפוזיציה טו בסך 
ש"ח (חלק  20מייעדת כפריט המגודר כסים בסכום של 

הייעוד מבוטא כ"סכום של מטבע" (לדוגמה,  מהכסים).
סכום של דולרים, אירו, לירות סטרליג או רדים) ולא 
ככסים בודדים. כתוצאה מכך כל הכסים (או 

 100כלומר, כל  -ההתחייבויות) שמהם גזר הסכום המגודר 
  חייבים להיות: -דוגמה לעיל ש"ח של כסים ב

  
 ... )א(

  
פריטים שהיו יכולים להיות כשירים לחשבואות גידור   (ב)

שווי הוגן, אילו הם היו מיועדים כמגודרים כל אחד 
 13בפרד. בפרט, משום שתקן דיווח כספי בילאומי 

קובע כי השווי ההוגן של התחייבות פיסית עם 
ה וסוגים פיקדוות לפי דריש מאפיין דרישה (כמו

מסוימים של פיקדוות קצובים) איו מוך מהסכום 
יתן  בושישולם בעת דרישה, מהוון מהיום הראשון ש

לדרוש לשלם את אותו הסכום, פריט כזה איו יכול 
להיות כשיר לחשבואות גידור שווי הוגן לתקופה 
כלשהי שמעבר לתקופה הקצרה ביותר שבה המחזיק 

לעיל, הפוזיציה המגודרת יכול לדרוש תשלום. בדוגמה 
היא סכום של כסים. לכן, התחייבויות כאלה אין 
חלק מהפריט המגודר שיועד, אך משמשות את הישות 
על מת לקבוע את סכום הכסים שמיועד כמגודר. אם 
הפוזיציה שהישות רוצה לגדר הייתה סכום 
התחייבויות, הסכום, שמייצג את הפריט המגודר 
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מהתחייבויות בריבית קבועה שיועד, חייב להיגזר 
שאין התחייבויות שהישות יכולה להידרש לשלם 

מוקדמת יותר, והשיעור באחוזים, המשמש  הבתקופ
(ב), 126להערכת אפקטיביות גידור בהתאם לסעיף א

יחושב כאחוז מהתחייבויות אחרות אלה. לדוגמה, 
יח כי ישות מעריכה שבתקופת קביעת מחיר מחדש 

חייבויות בריבית קבועה בסך של מסוימת יש לה הת
ש"ח של פיקדוות לפי דרישה  40ש"ח, הכוללות  100

ש"ח של התחייבויות ללא מאפיין דרישה,  60וסך של 
ש"ח של כסים בריבית קבועה. אם הישות  70וכן 

ש"ח,  30מחליטה לגדר את כל הפוזיציה טו בסך של 
 30היא מייעדת כפריט המגודר התחייבויות בסך של 

 אחוז של התחייבויות ללא מאפיין דרישה. 50"ח או ש
  
 , מתוקת כך שתיקרא כלהלן: 133הכותרת מעל סעיף אבספח א',   .47ג
  

    ג)108-103הוראות מעבר (סעיפים 
  

של הוועדה לפרשויות של דיווח  2פרשות מספר 
מיות החברים באגודות ) IFRIC 2כספי בילאומי (

  שיתופיות ומכשירים דומים

'. 19-1'סעיפים  -' מתוקת ל18-1במסגרת, ההתייחסות ל'סעיפים   .48ג
 39מתחת לכותרת 'הפיות', ההפיה לתקן חשבואות בילאומי 

 מכשירים פיסיים 9מבוטלת והפיה לתקן דיווח כספי בילאומי 
 מתווסף:  19וסעיף  יםמבוטל 18-ו 15 פיםמתווספת. סעי

  
  [בוטל]   .15
  
  [בוטל]  .18
  
, תיקן 2014יולי ב פורסם, כפי ש9ן דיווח כספי בילאומי תק  .19

. ישות 18 - ו 15 פיםוביטל את סעי 10א - ו 8את סעיפים א
תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח 

  .9כספי בילאומי 
 
 מתוקים כך שייקראו כלהלן: 10א -ו 8בספח, סעיפים א  .49ג
  

על הפדיון הן מיות החברים העודפות על האיסור  .8א
התחייבויות פיסיות. הישות שהיא אגודה שיתופית מודדת 
את ההתחייבות הפיסית הזו בשווי הוגן בעת ההכרה 
לראשוה. לאור העובדה שהמיות האלה יתות לפדיון לפי 
דרישה, הישות שהיא אגודה שיתופית מודדת את השווי 
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 47ההוגן של התחייבויות פיסיות אלו בהתאם לסעיף 
'השווי ההוגן של שקובע:  13לתקן דיווח כספי בילאומי 

התחייבות פיסית עם מאפיין דרישה (לדוגמה, פיקדון לפי 
...'. דרישה) איו מוך מהסכום שישולם בעת הדרישה

לפיכך, הישות שהיא אגודה שיתופית מסווגת כהתחייבויות 
פיסיות את הסכום המרבי שדרש לשלמו לפי דרישה 

 לתאי הפדיון. בהתאם
 

בעקבות השיוי במסמך ההתאגדות שלה, יתכן שהישות  .10א
אחוזים  25שהיא אגודה שיתופית תידרש לפדות לכל היותר 

 50,000ממיותיה הקיימות במחזור, או סכום מרבי של 
ביואר  1ש"ח כל אחת. בהתאם לכך, ביום  20מיות לפי 

20X3ויות , הישות שהיא אגודה שיתופית מסווגת כהתחייב
ש"ח, שהוא הסכום המרבי  1,000,000פיסיות סכום של 

שדרש לשלם לפי דרישה בהתאם לתאי הפדיון, כפי שקבע 
. לפיכך 13לתקן דיווח כספי בילאומי  47בהתאם לסעיף 

 200,000סכום של  20X3ביואר  1האגודה מעבירה ביום 
ש"ח מההון להתחייבויות פיסיות, וותר סכום של 

ש"ח המסווג כהון. בדוגמה זו האגודה לא מכירה  2,000,000
  ברווח או בהפסד בגין ההעברה.

  

של הוועדה לפרשויות של דיווח  5פרשות מספר 
זכויות בקרן למימון ) IFRIC 5כספי בילאומי (

  מחויבויות לפירוק, לשחזור ולשיקום סביבתי

 39מי מתחת לכותרת 'הפיות', ההפיה לתקן חשבואות בילאו  .50ג
 מכשירים פיסיים 9מבוטלת והפיה לתקן דיווח כספי בילאומי 

ג 14-וא 14 פיםמתוקן, כך שייקרא כלהלן, סעי 5מתווספת. סעיף 
 מתווסף:  ד14וסעיף  יםמבוטל

  
זכות שייר בקרן המשתרעת מעבר לזכות לשיפוי, כגון זכות  .5

חוזית לחלוקות מהמועד שבו הושלם הפירוק כולו, או בעת 
ת הקרן, עשויה להיות מכשיר הוי שמצא בתחולת סגיר

 ואיה בתחולת פרשות זו.  9תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  [בוטל]  א.14
  
  [בוטל]  ג.14
  
, תיקן 2014יולי ב פורסם, כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי   ד. 14

. ישות תיישם ג14-ו א14 פיםוביטל את סעי 5את סעיף 
מת את תקן דיווח כספי כאשר היא מייש אלה יםתיקו

  .9בילאומי 
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של הוועדה לפרשויות של דיווח  10פרשות מספר 
דיווח כספי לתקופת ) IFRIC 10כספי בילאומי (
  בייים וירידת ערך

'. 14-1'סעיפים  -' מתוקת ל13-1במסגרת, ההתייחסות ל'סעיפים   .51ג
 39מתחת לכותרת 'הפיות', ההפיה לתקן חשבואות בילאומי 

 מכשירים פיסיים 9מבוטלת והפיה לתקן דיווח כספי בילאומי 
 ,מתוקים, כך שייקראו כלהלן 8-ו 7, 2, 1מתווספת. סעיפים 

 תווסף: מ 14בוטלים, וסעיף מ 13-11, 6, 5פים סעי
 

ישות דרשת לבחון בסוף כל תקופת דיווח ירידת ערך של  .1
ד זה מויטין, ואם דרש, להכיר בהפסד מירידת ערך במוע

. אולם, יתכן 36בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
שבתקופת דיווח עוקבת, התאים השתו כך שההפסד 
מירידת הערך היה קטן או שלא היה בו צורך אם בחית 
ירידת הערך היתה עשית רק במועד הזה. פרשות זו 
מספקת החיות שמבהירות אם אי פעם ראוי לבטל הפסדים 

 כאלו מירידת ערך.
 

) שבין interactionרשות מטפלת בקשר הגומלין (הפ .2
לבין ההכרה בהפסדים  34דרישות תקן חשבואות בילאומי 

, 36מירידת ערך של מויטין בתקן חשבואות בילאומי 
, עוקביםובהשפעה של קשר גומלין זה על דוחות כספיים 

 שתיים ובייים.
  

  [בוטל]  .5
  
 [בוטל]  .6

 
 ה:פרשות זו דה בסוגיה הבא .7

  
אם ישות צריכה לבטל הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופת 
בייים בגין מויטין, במצב שבו, אילו בחית ירידת ערך היתה 
מבוצעת רק בסוף תקופת דיווח עוקבת, לא היה מוכר הפסד, 

  .או שהיה מוכר הפסד קטן יותר
  

  עמדה מוסכמת 

ישות לא תבטל הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופת בייים  .8
 ודמת בקשר למויטין.ק

 
 ]ו[בוטל.13-11
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, תיקן 2014יולי ב פורסם, כפי ש9דיווח כספי בילאומי תקן   .14
. ישות 13-11 ,6, 5וביטל את סעיפים  8-ו 7, 2, 1את סעיפים 

תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח 
  .9כספי בילאומי 

  
דיווח של הוועדה לפרשויות של  12פרשות מספר 
 הסדרי זיכיון למתן שירות) IFRIC 12כספי בילאומי (

 39מתחת לכותרת 'הפיות', ההפיה לתקן חשבואות בילאומי   .52ג
 מכשירים פיסיים 9מבוטלת והפיה לתקן דיווח כספי בילאומי 

מתוקים כך שייקראו כלהלן, סעיפים  25-23מתווספת. סעיפים 
 ווסף: מתה 28מבוטלים וסעיף  ג28-א28

   
ותקי דיווח כספי בילאומיים  32תקן חשבואות בילאומי  .23

- ו 16חלים על הכס הפיסי שהוכר בהתאם לסעיפים  9-ו 7
18. 

 
) מהמעיק, או לפי הוראת המעיק, dueהסכום המגיע ( .24

 :כמדד ב 9מטופל בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 
  

 עלות מופחתת;   )א(
 

 אוחר; כולל אשווי הוגן דרך רווח   )ב(
  

 שווי הוגן דרך רווח או הפסד.  )ג(
 
או בשווי  בעלות מופחתת מדדאם הסכום המגיע מהמעיק  .25

דורש  9, תקן דיווח כספי בילאומי הוגן דרך רווח כולל אחר
להכיר ברווח או הפסד בריבית המחושבת לפי שיטת הריבית 

 האפקטיבית.
 
  ]ו[בוטלג. 28-א28
  
, תיקן 2014יולי ב פורסםכפי ש, 9תקן דיווח כספי בילאומי   ה.28

. ישות תיישם ג28- א28וביטל את סעיפים  25-23את סעיפים 
תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 

  .9בילאומי 
  

של הוועדה לפרשויות של דיווח  16פרשות מספר 
גידורים של השקעה טו ) IFRIC 16כספי בילאומי (

  בפעילות חוץ

מתווספת  מכשירים פיסיים 9קן דיווח כספי בילאומי לתהפיה   .53ג
 מתחת לכותרת 'הפיות'. 
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א 18סעיף  ,מתוקים כך שייקראו כלהלן 16 -ו 14, 7-5 ,3סעיפים   .54ג
  תווסף:ב מ18בוטל וסעיף מ

  
דורש ייעוד של פריט מגודר  9תקן דיווח כספי בילאומי   .3

ואות כשיר ושל מכשירים מגדרים כשירים ביחסי חשב
גידור. אם קיימים יחסי גידור מיועדים, במקרה של גידור 
השקעה טו, הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר שקבע 
שהוא גידור אפקטיבי של ההשקעה טו מוכר ברווח כולל 
אחר וכלל עם הפרשי השער של מטבע חוץ הובעים 

  מתרגום התוצאות והמצב הכספי של פעילות החוץ.
  
מתיר לישות לייעד מכשיר  9ח כספי בילאומי תקן דיוו  .5

פיסי גזר או מכשיר פיסי שאיו גזר (או שילוב של 
גזרים) כמכשירים מגדרים - מכשירים פיסיים גזרים ולא

של סיכון מטבע חוץ. פרשות זו מספקת החיות לגבי 
המיקום, בתוך קבוצה, שבו יתן להחזיק במכשירים 

ה טו בפעילות חוץ, כדי שהם יהיו מגדרים שמגדרים השקע
  כשירים לחשבואות גידור.

  
 9ותקן דיווח כספי בילאומי  21תקן חשבואות בילאומי   .6

דורשים שסכומים מצטברים, שהוכרו ברווח כולל אחר, 
הקשורים הן להפרשי שער של מטבע חוץ שבעו מתרגום 

רווח או להתוצאות והמצב הכספי של פעילות חוץ והן 
סד בגין המכשיר המגדר, שקבע שהוא גידור אפקטיבי ההפ

של ההשקעה טו, יסווגו מחדש מההון לרווח או הפסד, 
כתיאום בגין סיווג מחדש, במועד שבו החברה האם מממשת 
את פעילות החוץ. פרשות זו מספקת החיות לגבי הדרך 
שבה ישות צריכה לקבוע את הסכומים שיסווגו מחדש 

סד בגין המכשיר המגדר ובגין הפריט מההון לרווח או הפ
  המגודר.

  
פרשות זו חלה על ישות, שמגדרת את סיכון מטבע חוץ   .7

הובע מהשקעותיה טו בפעילויות חוץ, ומעויית שהגידור 
יהיה כשיר לחשבואות גידור בהתאם לתקן דיווח כספי 

. לצורך הוחות, פרשות זו מתייחסת לישות כזו 9בילאומי 
ה האם, ואל הדוחות הכספיים שבהם כללים כאל החבר

הכסים טו של פעילויות חוץ כאל דוחות כספיים 
מאוחדים. כל ההתייחסויות לחברה האם חלות בצורה זהה 
על ישות שיש לה השקעה טו בפעילות חוץ שהיא עסקה 

  משותפת, חברה כלולה, או סיף.
  
ו שילוב של יתן לייעד מכשיר גזר או מכשיר שאיו גזר (א  .14

מכשירים גזרים ושל מכשירים שאים גזרים) כמכשיר 
מגדר בגידור של השקעה טו בפעילות חוץ. יתן להחזיק את 
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המכשיר המגדר (המכשירים המגדרים) בישות כלשהי או 
בישויות כלשהן בקבוצה, כל עוד מתקיימות דרישות הייעוד, 

 9מי התיעוד והאפקטיביות, של תקן דיווח כספי בילאו
המתייחסות לגידור השקעה טו. בפרט,  6.4.1סעיף 

אסטרטגיית הגידור של הקבוצה צריכה להיות מתועדת 
בבירור, בשל האפשרות לייעודים שוים ברמות שוות 

  בקבוצה.
  
כאשר פעילות חוץ שגודרה ממומשת, הסכום שיסווג מחדש   .16

לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש מקרן תרגום 
ע חוץ בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה האם, מטב

בגין המכשיר המגדר, הוא הסכום שתקן דיווח כספי 
דורש לזהות אותו. סכום זה הוא  6.5.14סעיף  9בילאומי 

הרווח או ההפסד המצטבר בגין המכשיר המגדר שקבע 
  שהוא גידור אפקטיבי.

  
    [בוטל]  א.18
  
, תיקן 2014יולי ב פורסםי ש, כפ9תקן דיווח כספי בילאומי   ב.18

 א.18וביטל את סעיף  8א-ו 1, א16, 14, 7-5, 3את סעיפים 
ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן 

  .9דיווח כספי בילאומי 
  

 מתוקים כך שייקראו כלהלן: 8א-ו 1בספח, סעיפים א  .55ג
  

ספח זה ממחיש את היישום של הפרשות תוך שימוש   . 1א
ה הקבוצה המוצג להלן. בכל המקרים תיבדק במב

האפקטיביות של יחסי הגידור המתוארים בהתאם לתקן 
, למרות שספח זה איו דן בבדיקה 9דיווח כספי בילאומי 

זו. "החברה האם", שהיא החברה האם הסופית, מציגה את 
הדוחות הכספיים המאוחדים שלה במטבע הפעילות שלה, 

ברות הבות היא בבעלות מלאה. שהוא האירו. כל אחת מהח
מיליון ליש"ט  500ההשקעה טו של החברה האם בסך 

בחברה בת ב' (מטבע פעילות ליש"ט) כוללת סכום, שהיו 
 300מיליון ליש"ט, של השקעה טו בסך  159 -שווה ערך ל

מיליון דולר ארה"ב של חברה בת ב' בחברה בת ג' (מטבע 
במלים אחרות,  להלן "דולר"). -פעילות דולר ארה"ב

הכסים טו של חברה בת ב' מלבד השקעתה בחברה בת ג' 
  מיליון ליש"ט. 341הם 

  
כאשר חברה בת ג' ממומשת, הסכומים שמסווגים מחדש   .8א

לרווח או הפסד בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה 
 האם מקרן תרגום מטבע החוץ שלה הם:
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 300בהתייחס לאשראי החיצוי בחברה בת א' בסך   )א(
 9מיליון דולר, הסכום שתקן דיווח כספי בילאומי 

דורש לזהותו, כלומר השיוי הכולל בשווי המתייחס 
לסיכון מטבע חוץ, שהוכר ברווח כולל אחר כחלק 

 האפקטיבי של הגידור; וכן
 ...  )ב(

  

של הוועדה לפרשויות של דיווח  19פרשות מספר 
סילוק התחייבויות ) IFRIC 19כספי בילאומי (

ייםפיסיות באמצעות מכשירים הו 

'. 17-1'סעיפים  -' מתוקת ל16-1במסגרת, ההתייחסות ל'סעיפים   .56ג
 39מתחת לכותרת 'הפיות', ההפיה לתקן חשבואות בילאומי 

 מכשירים פיסיים 9מבוטלת והפיה לתקן דיווח כספי בילאומי 
כלהלן, מתוקים כך שייקראו  10-ו 9, 7, 5, 4מתווספת. סעיפים 

 מתווסף:  17וסעיף  יםמבוטל 16-ו 14 פיםסעי
  

 פרשות זו דה בסוגיות הבאות:  .4
 

האם מכשירים הויים של ישות שהופקו כדי לסלק   )א(
חלק מהתחייבות פיסית, או את כולה, מהווים 

לתקן דיווח  3.3.3"תמורה ששולמה" בהתאם לסעיף 
 ? 9כספי בילאומי 

 
 ...   )ב(

 
  עמדה מוסכמת 

של מכשירים הויים של ישות למלווה כדי לסלק  ההפקה .5
חלק מהתחייבות פיסית, או את כולה, היא תמורה 

לתקן דיווח כספי בילאומי  3.3.3ששולמה בהתאם לסעיף 
. ישות תסיר התחייבות פיסית (או חלק מהתחייבות 9

פיסית) מהדוח על המצב הכספי שלה כאשר ורק כאשר, 
לתקן דיווח כספי  3.3.1לסעיף ההתחייבות סולקה בהתאם 

 . 9בילאומי 
 

אם השווי ההוגן של המכשירים ההויים שהופקו איו יתן  .7
למדידה באופן מהימן אזי המכשירים ההויים ימדדו בשווי 
המשקף את השווי ההוגן של ההתחייבות הפיסית 
שסולקה. במדידת השווי ההוגן של התחייבות פיסית 

אפיין דרישה (לדוגמה, פיקדון עם שסולקה, אשר כוללת מ
איו  13לתקן דיווח כספי בילאומי  47דרישה), סעיף 

 מיושם.
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ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיסית (או  .9
חלק מההתחייבות הפיסית) שסולקה, לבין התמורה 

לתקן  3.3.3ששולמה, יוכר ברווח או הפסד, בהתאם לסעיף 
מכשירים ההויים שהופקו יוכרו . ה9דיווח כספי בילאומי 

לראשוה וימדדו במועד שבו ההתחייבות הפיסית (או חלק 
 מהתחייבות זו) מסולקת. 

 
כאשר רק חלק מההתחייבות הפיסית מסולקת, התמורה  .10

. התמורה שהוקצתה להתחייבות 8תוקצה בהתאם לסעיף 
שותרה תהווה חלק מההערכה, אם התאים של 

באופן מהותי. אם ההתחייבות  וקותההתחייבות שותרה 
כסילוק  בתיקוןבאופן מהותי, הישות תטפל  תוקהשותרה 

של ההתחייבות המקורית ותכיר בהתחייבות חדשה כפי 
 .9לתקן דיווח כספי בילאומי  3.3.2שדרש בסעיף 

  
  [בוטל]  .14
  
  [בוטל]  .16
  
ן , תיק2014יולי ב פורסם, כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי   .17

. ישות 16-ו 14 פיםוביטל את סעי 10-ו 9, 7, 5, 4את סעיפים 
תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח 

   .9כספי בילאומי 
  

של הוועדה המתמדת לפרשויות  27פרשות מספר 
)SIC 27 ( הערכת המהות של עסקאות אשר ערוכות

 במתכות המשפטית של חכירה

 39ת', ההפיה לתקן חשבואות בילאומי מתחת לכותרת 'הפיו  .57ג
 מכשירים פיסיים 9מבוטלת והפיה לתקן דיווח כספי בילאומי 

והחלק שמתחתיו 'מועד תחילה' מתוקים כך  7מתווספת. סעיף 
 שייקראו כלהלן: 

  
מחויבויות אחרות בגין הסדר, כולל ערבויות כלשהן שיתו  .7

דם של ההסדר, ומחויבויות כלשהן שמתהוות בעת סיום מוק
, לפי תקן דיווח 37יטופלו לפי תקן חשבואות בילאומי 

, 9או לפי תקן דיווח כספי בילאומי  4כספי בילאומי 
 בהתאם לתאים.
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 מועד תחילה

  
. שיויים במדייות 2001בדצמבר  31פרשות זו תיכס לתוקף ביום 

   .8חשבואית יטופלו בהתאם לדרישות תקן חשבואות בילאומי 
    

. ישות תיישם תיקון 7תיקן את סעיף  9תקן דיווח כספי בילאומי 
  .9זה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

 

 
 


