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 93 בינלאומיתקן חשבונאות 

 : מכשירים פיננסיים

 הכרה ומדידה

International Accounting Standard 39 

Financial Instruments: 

Recognition and 

Measurement 
, אשר יםדיווח כספי בינלאומי סה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקניגר

לינואר  1 ומועד תחילתם לא מאוחר מיום 2016במאי  31פורסמו עד 
2017. 

  7112בינואר  1תיקונים שמועד תחילתם לאחר 

 והמסמכים הנלווים אליו תוקנו על ידי: 39בינלאומי  חשבונאותתקן 

  פורסם בנובמבר  מכשירים פיננסיים 9תקן דיווח כספי בינלאומי(
 1( )מועד תחילה 2014וביולי  2013בנובמבר  ,2010באוקטובר , 2009

 (2018בינואר 

 מועד 2014)פורסם במאי  הכנסות 15ווח כספי בינלאומי תקן די( )
 (2018בינואר  1תחילה 

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

ולכן במהדורה זו  2017בינואר  1 לאחר מועד התחילה של התיקונים הוא
פח ג לתקן דיווח כספי הם לא שולבו אלא נכללו בנפרד, במסגרת נס

ובמסגרת  15במסגרת נספח ד לתקן דיווח כספי בינלאומי  ,9בינלאומי 
 .16נספח ד לתקן דיווח כספי בינלאומי 
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 תוכן עניינים
 ףסעימהחל  

  *מבוא

  93תקן חשבונאות בינלאומי 

  מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה

 1 מטרת התקן

 7 תחולה

 8 הגדרות

 11 ציםנגזרים משוב

 11 הכרה וגריעה
 11 הכרה לראשונה

 11 גריעת נכס פיננסי
 24 העברות הכשירות לגריעה

 29 העברות שאינן כשירות לגריעה
 30 מעורבות נמשכת בנכסים מועברים

 36 כל ההעברות
 98 של נכס פיננסיבדרך רגילה רכישה או מכירה 

 93 גריעה של התחייבות פיננסית
 19 מדידה
לראשונה של נכסים פיננסיים ושל התחייבויות  מדידה

 19 פיננסיות
 11 מדידה עוקבת של נכסים פיננסיים

 12 מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
 11 סיווגים מחדש

 11 רווחים והפסדים
 18 נכסים פיננסיים העדר יכולת גבייה של ירידת ערך ו

 63 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
 66 עלותבכסים פיננסיים המוצגים נ

 67 נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 21 גידור

 27 מכשירים מגדרים
 72 מכשירים כשירים

 74 עוד מכשירים מגדריםי
  
  לא תורגם לעברית *
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 )המשך( תוכן עניינים
 ףסעימהחל  
  

 28 פריטים מגודרים
 78 פריטים כשירים

 81 פריטים מגודריםיעוד פריטים פיננסיים כ
 82 יעוד פריטים לא פיננסיים כפריטים מגודרים

 83 עוד קבוצות פריטים כפריטים מגודריםי
 81 חשבונאות גידור

 89 גידורי שווי הוגן
 95 גידורי תזרים מזומנים

 102 גידורי השקעה נטו
 119 מועד תחילה והוראות מעבר

 113 אחרים פרסומיםביטול 

  
  נחיות יישוםה - נספח א

 1א תחולה 
 ב1א הגדרות

 ב4א יעוד כשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 5א שיעור ריבית אפקטיבי

 9א נגזרים
 13א עלויות עסקה

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות המוחזקים 
 14א למסחר

 16א השקעות המוחזקות לפדיון
 26א הלוואות וחייבים

 72א נגזרים משובצים
 א33א רים הכוללים נגזרים משובציםמכשי

 91א ה וגריעהרהכ
 34א הכרה לראשונה

 36א גריעה של נכס פיננסי
 45א העברות הכשירות לגריעה

 47א עברות שאינן כשירות לגריעהה
 48א מעורבות נמשכת בנכסים מועברים

 49א כל ההעברות
 51א דוגמאות

 53א רכישה או מכירה של נכס פיננסי בדרך רגילה
 57א גריעה של התחייבות פיננסית
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 )המשך( תוכן עניינים
 ףסעימהחל  
  

 41א מדידה
מדידה לראשונה של נכסים פיננסיים והתחייבויות 

 64א פיננסיות
 66א דידה עוקבת של נכסים פיננסייםמ

 80א היעדר שוק פעיל: מכשירים הוניים
 83א רווחים והפסדים

 84א נכסים פיננסיים ייה של העדר יכולת גבירידת ערך ו
 84א נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת

 93א הכנסת ריבית לאחר הכרה בירידת ערך
 31א גידור

 94א מכשירים מגדרים
 94א מכשירים כשירים
 98א פריטים מגודרים
 98א פריטים כשירים

 ג99א יעוד פריטים פיננסיים כפריטים מגודרים
 100א יננסיים כפריטים מגודריםיעוד פריטים לא פ

 101א יעוד קבוצות של פריטים כפריטים מגודרים
 102א חשבונאות גידור

 105א אפקטיביות גידור הערכת
 גידור סיכון שיעור  לשגידור שווי הוגן  ותשבונאח

 114א ריבית של תיק
 199א הוראות מעבר

  
  נספח ב: 

  †תיקונים לפרסומים אחרים
אשר פורסם  93חשבונאות בינלאומי  אישור תקן

 *על ידי הוועדה הבינלאומית 7119בדצמבר 
 

  
  לא תורגם לעברית *

                                                      
†
יים הנובעים מנספח בספר זה שולבו התיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומ   

 זה בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים הרלוונטיים.
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 )המשך( תוכן עניינים
  

על  93אישור התיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 
  ידי הוועדה הבינלאומית:

 

חשבונאות גידור שווי הוגן לגידור סיכון שיעור ריבית של 
 *7111 מרספורסם ב תיק

 

מעבר והכרה לראשונה של נכסים פיננסיים והתחייבויות 
 *7111דצמבר פורסם בפיננסיות 

 

-חשבונאות גידור תזרים מזומנים לעסקאות חזויות תוך
 *7111אפריל פורסם ב קבוצתיות

 

  *7111יוני פורסם בחלופת השווי ההוגן 

)תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי  חוזי ערבות פיננסית
 *7111אוגוסט בפורסם  (1 תקן דיווח כספי בינלאומילו 93

 

  *7118יולי בפורסם  כשירים פריטים מגודרים

)תיקונים לתקן  יםיסיווג מחדש של נכסים פיננס
( 2תקן דיווח כספי בינלאומי לו 93חשבונאות בינלאומי 

 *7118אוקטובר פורסם ב

 

ות מועד תחילה והורא-סיווג מחדש של נכסים פיננסיים
תקן דיווח לו 93)תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי מעבר 

 *7118נובמבר ( פורסם ב2כספי בינלאומי 

 

של הוועדה  3לפרשנות מספר )תיקונים נגזרים משובצים 
לתקן חשבונאות לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ו

 *7113פורסם במרס אשר ( 93בינלאומי 

 

)תיקונים  נאות גידורהחלפה של נגזרים והמשך של חשבו
 *7119אשר פורסם ביוני  (93לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

  *בסיס למסקנות

  *נוגדותמדעות 

  *להמחשה הדוגמ

   *ביצועהנחיות 
 

 לא תורגם לעברית *
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  93תקן חשבונאות בינלאומי 

 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה

 
 התקן מטרת

לקבוע כללים להכרה ולמדידה של נכסים  היא מטרת תקן זה .1
או  רכישהפיננסיות וחוזים מסוימים ל פיננסיים, התחייבויות

 גבימידע ל תדרישות להצג של פריטים לא פיננסיים. מכירהל
 32 בינלאומי בתקן חשבונאות כללותנפיננסיים מכשירים 

מכשירים  גבי. דרישות לגילוי מידע להצגה מכשירים פיננסיים:
מכשירים  7בינלאומי מספר תקן דיווח כספי ב כללותנפיננסיים 

 .יםגילויים: פיננסי
 

 תחולה

כל הסוגים של מכשירים לתקן זה ייושם על ידי כל הישויות  .7
 פיננסיים, למעט:

 

חברות כלולות ובעסקאות ב, בנותזכויות בחברות אותן  (א)
לתקן דיווח כספי בהתאם אשר מטופלות  ,משותפות

 חשבונאות תקן, דוחות כספיים מאוחדים 11בינלאומי 
 תקן חשבונאותאו  דיםנפר דוחות כספיים 72 בינלאומי
ובעסקאות  השקעות בחברות כלולות 78 בינלאומי
במקרים מסוימים, תקן דיווח כספי . אולם, משותפות
או תקן  72, תקן חשבונאות בינלאומי 11 בינלאומי

דורשים מישות או מתירים לה  78חשבונאות בינלאומי 
עסקה בחברה כלולה או בת בחברה בת, יוזכוב לטפל

חלק מהדרישות של לדרישות או כל הם לבהתאמשותפת, 
נגזרים על זכות בחברה גם לישויות יישמו תקן זה זה.  תקן

עסקה משותפת, אלא אם הנגזר בחברה כלולה או בבת, 
 הגדרה של מכשיר הוני של הישות בתקןה מקיים את

 .97 חשבונאות בינלאומי

 

 IAS 39)) כרה ומדידהמכשירים פיננסיים: ה 39תקן חשבונאות בינלאומי 
. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה 'ב-ו 'ונספחים א 110-1בסעיפים  מפורט

. יש IASB -יתה בעת שאומץ על ידי היתבנית התקן, כפי שהמידה, אך נשמרה 
בהקשר למטרת התקן ולבסיס  39לקרוא את תקן חשבונאות בינלאומי 

לדיווח  המושגית מסגרתול לתקני דיווח כספי בינלאומיים להקדמהלמסקנות, 
מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים  8. תקן חשבונאות בינלאומי כספי

מדיניות חשבונאית של ויישום  המספק בסיס לבחיר ,חשבונאיים וטעויות
 .בהעדר הנחיות מפורשות
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 תקן חל עליהןמחכירות, ש הנובעותזכויות ומחויבויות  (ב)
 אולם: .חכירות 12בינלאומי  תחשבונאו

 
(i) הוראות לגבי גריעה וירידת ערך בתקן זה חלות על ה

חכירה שהוכרו על ידי מחכיר )ראה  בגין חייבים
-ו 17א-94וסעיפים א 41-49, 13, 18, 92-11סעיפים 

  (;39א-81א
 

(ii) בגין  זכאיםהוראות לגבי גריעה בתקן זה חלות על ה
ראה סעיפים )ידי חוכר  חכירה מימונית שהוכרו על

 ; וכן(49א-12וסעיפים א 17-93
 

(iii) תקן זה חלות על בהוראות לגבי נגזרים משובצים ה
 19-11נגזרים המשובצים בחכירות )ראה סעיפים 

 (.99א-72אוסעיפים 
 

 תמתוכניות הטב הנובעותזכויות ומחויבויות של מעסיקים  (ג)
הטבות  13בינלאומי  חשבונאות עובד, שעליהן חל תקן

 .עובד
 

ם פיננסיים, שהונפקו על ידי הישות, אשר מכשירי (ד)
 הגדרה של מכשיר הוני בתקן חשבונאותה מקיימים את

או שנדרש  (האופציות וכתבי אופצי כולל) 97 בינלאומי
ב או 14-א ו14לסווגם כמכשיר הוני בהתאם לסעיפים 

. אולם, 97ד לתקן חשבונאות בינלאומי 14-ג ו14סעיפים 
יישם תקן זה לגבי  המחזיק במכשירים הוניים כאלה

 החל לעיל 'בסעיף א ההחרגה מכשירים אלה, אלא אם
  .עליהם

 
 תוגדרהחוזה ביטוח, כ (iמ ) הנובעות זכויות ומחויבויות (ה)

, למעט זכויות חוזי ביטוח 1 בינלאומי בתקן דיווח כספי
ומחויבויות של המנפיק הנובעות מחוזה ביטוח שמקיים 

 (ii) או ,3סעיף את ההגדרה של חוזה ערבות פיננסית ב
, 1 בינלאומי תקן דיווח כספי הנמצא בתחולה שלחוזה 

. לפי שיקול דעת השתתפות משום שהוא כולל מאפיין
הנמצא בתחולה  בחוזה משובץאולם, תקן זה חל על נגזר ה

, אם הנגזר אינו מהווה 1 בינלאומי של תקן דיווח כספי
 ומיבינלא תקן דיווח כספי הנמצא בתחולה שלבעצמו חוזה 

 , אםיתר על כן(. 99א-72אוסעיפים  19-11)ראה סעיפים  1
הצהיר במפורש בעבר כי הוא  ערבות פיננסית יחוז מנפיק

אלה חוזי ביטוח והשתמש בטיפול חשבונאי רואה בחוזים 
יכול לבחור ליישם תקן זה  , המנפיקהרלוונטי לחוזי ביטוח

נסית לגבי חוזי ערבות פינ 1 בינלאומי או תקן דיווח כספי
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המנפיק רשאי לבצע  (.א1א-ו 1פים א)ראה סעי כאלה
בחירה זו לכל חוזה בנפרד, אבל הבחירה לגבי כל חוזה 

 .לשינויאינה ניתנת 
   

  ]בוטל[ (ו)
 

 בעל מניות מוכרבין רוכש לבין  וכלשה אקדמה החוז (ז)
שתוצאתה צירוף עסקים נרכש  מכירה שללרכישה או ל

 צירופי עסקים 9אשר בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 
עלה על ת אלאקדמה החוזה  תקופת .במועד רכישה עתידי

, הדרושה באופן רגיל, להשיג את סבירהתקופת זמן 
 האישורים הדרושים ולהשלים את העסקה. 

 
 ותהלווא מחויבויות למתן למעט, ותהלוואת למתן יומחויבו (ח)

 ותהלווא מחויבויות למתןמנפיק  .1בסעיף  ותמתוארה
 מחויבויות למתןלגבי  92 בינלאומי ונאותיישם תקן חשב

הוראות לגבי  אולם, שאינן בתחולת תקן זה. ,ותהלווא
 ותלמתן הלווא המחויבויותכל  תקן זה חלות עלבגריעה 

 (.49א-94וסעיפים א 17-11)ראה סעיפים 
 

תשלום עסקאות ב חוזים ומחויבויות מכשירים פיננסיים, (ט)
תשלום  7 יבינלאומ שתקן דיווח כספי מניות מבוסס

 שבתחולת סעיפים חוזיםל פרט, חל עליהם מבוסס מניות
 עליהם.תקן זה חל ש ,זה לתקן 2-1

 
 האת הישות בגין יציאלשפות זכויות לתשלומים שנועדו  (י)

 היא מכירהלבצע על מנת לסלק התחייבות ששהיא נדרשה 
הפרשות,  92כהפרשה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, או שבגינה היא ים תלוייםהתחייבויות תלויות ונכס
הכירה בהפרשה בתקופות קודמות בהתאם לתקן 

 .92חשבונאות בינלאומי 
 
סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ] א.2

, אשר 9ובוטל כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי  15
סף , ולפיכך הסעיף לא נו2018בינואר  1היא מיום  םתחולת

 [.15לתקן דיווח כספי בינלאומי  דבמהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח 
 
 [בוטל] .3

 
  בתחולת התקן: הן הבאות ותהלווא המחויבויות למתן .1
 

 מייעדת למתן הלוואות אשר הישות מחויבויות (א)
הפסד. ווח או רכהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך 
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של ( past practice)מהעבר  דפוס פעילותישות, שיש לה 
למתן הלוואות,  ממחויבויותיה הנובעיםמכירת הנכסים, 

 , תיישם תקן זה לכלההלוואות בסמוך לאחר יצירת
 באותה קבוצה.ששלה למתן הלוואות  המחויבויות

 

שניתן לסלק נטו במזומן או  ותהלווא מחויבויות למתן (ב)
באמצעות מסירה או הנפקה של מכשיר פיננסי אחר. 

נגזרים. לא יראו  אלה הןהלוואות  מחויבויות למתן
כמסולקת נטו רק משום  ההלווא במחויבות למתן

לבניית  שההלוואה נפרעת בתשלומים )לדוגמה, הלוואה
דירת מגורים שנפרעת בתשלומים במקביל להתקדמות 

  הבנייה(.
 

בשיעור ריבית הנמוך משיעור  הלמתן הלווא מחויבויות (ג)
בת של )ד( מפרט את המדידה העוק12סעיף ריבית השוק. 

 .אלה למתן הלוואות ממחויבויותהתחייבויות הנובעות 
 

ר פריט לא פיננסי, וש או למכולגבי חוזים לרכייושם תקן זה  .1
מכשיר פיננסי אחר, או אמצעות שניתנים לסילוק נטו במזומן או ב

 אלהחוזים היו החלפת מכשירים פיננסיים, כאילו  על ידי
שרות בהם הייתה ההתקמכשירים פיננסיים, למעט חוזים אשר 

לדרישות בהתאם פריט לא פיננסי  ה שלריאו מס הקבללשם 
של הישות והם החזויים שימוש המכירה או הרכישה, ה

 .ממשיכים להיות מוחזקים למטרות אלה
 

שונות בהן חוזה לרכוש או למכור פריט לא פיננסי אפשרויות ישנן  .6
אחר או  מכשיר פיננסיאמצעות לק נטו במזומן או בוסמ יכול להיות

 :כוללות אלהאפשרויות  .החלפת מכשירים פיננסיים על ידי
 

אותו הצדדים לסלק מאחד כל ל מתיריםכאשר תנאי החוזה  (א)
 על ידימכשיר פיננסי אחר או אמצעות נטו במזומן או ב

 החלפת מכשירים פיננסיים;
 

מכשיר אמצעות נטו במזומן או ב לסלקכאשר היכולת  (ב)
מכשירים פיננסיים, אינה  החלפת על ידיפיננסי אחר, או 

דפוס לישות  ךבתנאי החוזה, א באה לידי ביטוי מפורש
אמצעות בלסילוק חוזים דומים נטו במזומן או  פעילות

החלפת מכשירים פיננסיים  על ידיאו  ,מכשיר פיננסי אחר
על ידי  או שכנגדצד הם על ידי התקשרות בחוזים מקזזים ע)

 ו(;מכירת החוזה לפני מימושו או פקיעת
 

של קבלת דפוס פעילות חוזים דומים, לישות  לגבי כאשר (ג)
, במטרה להפיק קבלתואחר ל זמן קצר בסיס ומכירתוהנכס 
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 סחר ימרווחמאו בטווח הקצר רווח מתנודות מחיר 
(dealer's marginבטווח הקצר )וכן ; 

 
להמרה בנקל תן החוזה ני נשוא פריט הלא פיננסיהכאשר  (ד)

 למזומן.
 

, חלים עליו )ג( סעיף קטן )ב( או אשר סעיף קטן חוזהההתקשרות ב
לדרישות בהתאם פריט לא פיננסי של  הריאו מס הקבל צורךל אינה

 ולפיכך הוא, ל הישותשהחזויים שימוש המכירה או הרכישה, ה
 ניםבחנחל עליהם,  5, אשר סעיף בתחולת תקן זה. חוזים אחרים

 הקבל ורךלצוממשיכים להיות מוחזקים  קשרואם נהכדי לקבוע 
מכירה הרכישה, הלדרישות בהתאם פריט לא פיננסי של  הריאו מס

הם בתחולת תקן אם  ובהתאם לכך הישות לשהחזויים שימוש האו 
 .זה

 
 נתניתר שאאופציה שנכתבה לרכוש או למכור פריט לא פיננסי,  .7

 על ידימכשיר פיננסי אחר, או אמצעות לסילוק נטו במזומן או ב
היא  )א( או )ד(6יים, בהתאם לסעיף החלפת מכשירים פיננס

 אינה יכולה להיותאמור חוזה כההתקשרות ב. בתחולת תקן זה
לדרישות בהתאם פריט לא פיננסי  ה שלריאו מס הקבללצורך 

 .ל הישותשהחזויים שימוש המכירה או הרכישה, ה
 

 הגדרות

משמשים בתקן  32 בינלאומי המונחים שהוגדרו בתקן חשבונאות .8
 בינלאומי לתקן חשבונאות 11בסעיף  הוגדרהות שזה באותה משמע

 מגדיר את המונחים הבאים: 32 בינלאומי . תקן חשבונאות32

 מכשיר פיננסי 

 נכס פיננסי 

 התחייבות פיננסית 

 מכשיר הוני 

 אלה. הגדרותפק הנחיות ליישום ומס
 

  :המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה באים ה מונחיםה .3
 

 הגדרת נגזר

שבתחולת מכשיר פיננסי או חוזה אחר,  הוא (Derivativeנגזר )
 (, בעל כל שלושת המאפיינים הבאים:2-7)ראה סעיפים  תקן זה
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, במחיר מוגדר שוויו משתנה בתגובה לשינוי בשיעור ריבית (א)
, בשער מוגדר ת יסודסחור, במחיר מוגדר מכשיר פיננסי

 , במדד מחירים או שיעוריםמוגדר חליפין של מטבע חוץ
, או במשתנה מוגדר , בדירוג אשראי או במדד אשראימוגדר

משתנה לא פיננסי, מוגדר אחר, בתנאי שבמקרה של 
 מכונהלצד לחוזה )לעיתים  ספציפי המשתנה אינו

 [(;underlyingה"בסיס" ]
 

או דורש השקעה  נטו אינו דורש השקעה ראשונית (ב)
השקעה שהייתה נדרשת עבור המ הקטנה נטו ראשונית

באופן דומה  וגיבי כי שחזויל חוזים, סוגים אחרים ש
 לשינויים בגורמי שוק; וכן

 
 מסולק במועד עתידי. הוא (ג)

 
 הגדרות לארבע קבוצות של מכשירים פיננסיים

הפסד  ואנכס פיננסי או התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח 
(Financial asset or financial liability at fair value through 

profit or loss) נכס פיננסי או התחייבות פיננסית המקיימים  הוא
 אחד מהתנאים הבאים.

 
מסווג כמוחזק למסחר. נכס פיננסי או התחייבות פיננסית  (א)

 מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם:
 

(i)  בעיקר במטרה למכור או לרכוש  התהוונרכשו או
 חזרה בטווח קצר;

 
(ii)  חלק מתיק של במועד ההכרה לראשונה מהווים

ם פיננסיים מזוהים, שמנוהלים יחד מכשירי
שבוצע  פעילות דפוסראיה לולגביהם קיימת 

רווחים  להפקת (recent actual patternלאחרונה )
 קצר; אוהבטווח 

 
(iii) ( שהוא חוזה ערבות פיננסית או נגזרל פרטנגזר 

 (. אפקטיביו מיועד מכשיר מגדר
 

 הם תמורה מותנית של רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח )אא(
 חל עליהם.צירופי עסקים  9כספי בינלאומי 

 
על ידי הישות כשווי הוגן  מיועד הוא לראשונההכרה הבעת  (ב)

זה רק  ייעודישות יכולה להשתמש ב דרך רווח או הפסד.
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פעולה זו תוצאת א, או כאשר 11כאשר הוא מותר לפי סעיף 
 מידע רלוונטי יותר, משום ש: תהיה

 
(i) חוסר עקביות מבטל או מקטין משמעותית ייעודה 

חוסר "מכונה לעיתים מצב זה במדידה או בהכרה )
ממדידת אילולא כן היה נוצר ש( "חשבונאית הקבלה

נכסים או התחייבויות או מהכרה ברווחים 
 בגינם לפי בסיסים שונים; או ובהפסדים

 
(ii)  קבוצה של נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות

יס שווי מוערכים על בס מנוהלת וביצועיהאו שניהם 
 ניהול של  בהתאם לאסטרטגיה מתועדתהוגן, 

מסופק לגבי הקבוצה ומידע  ,סיכונים או השקעה
של  לאנשי מפתח ניהולייםלפי אותו הבסיס  פנימית

 71הישות )כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 
(, לדוגמה דירקטוריון ד קשורבהקשר לצ יםגילוי

 .הישותשל עסקים ראשי הל ומנ
 

 1ב סעיףו 11-3סעיפים  2 כספי בינלאומי בתקן דיווח
לגבי נכסים פיננסיים  םידורשים מהישות לתת גילוי

כשווי הוגן דרך רווח  ייעדהשהיא והתחייבויות פיננסיות 
התנאים  קיימה אתאופן שבו הישות ה כוללאו הפסד, 

זה  ייעודרים ליהמפורטים לעיל. לגבי מכשירים הכש
 ילוליי צריך לכלול תיאור מ( לעיל, הגילוiiבהתאם לסעיף )

כשווי הוגן דרך רווח או הפסד עקבי עם  ייעודלאופן שבו ה
האסטרטגיה המתועדת של הישות לניהול סיכונים או 

 השקעה.
 

 השקעות במכשירים הוניים שאין להם מחיר שוק מצוטט
 ן, ושלא ניתן למדוד באופן מהימן את שווייבשוק פעיל

ו יועד(, לא י81א-ו 81ם א)ג( וסעיפי14ההוגן )ראה סעיף 
 כשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
 מדידת שווי הוגן 19תקן דיווח כספי בינלאומי לציין ש יש

השווי ההוגן של נכס פיננסי  למדידתדרישות מפרט את ה
ובין אם  ייעודםבין אם כתוצאה מ או התחייבות פיננסית,

 מסיבה אחרת, או שניתן גילוי לשוויים ההוגן.
 

 הן (Held-to-maturity investmentsהמוחזקות לפדיון ) השקעות
תשלומים קבועים או ניתנים  בעלינגזרים, -לא פיננסיים נכסים

 מפורשתלישות יש כוונה שלקביעה ובעלי מועד פדיון קבוע, 
(positive intention )פדיון )ראה מועד הויכולת להחזיקם עד ל

 (, למעט:71א-14אסעיפים 
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כשווי הוגן  מייעדת הישות הראשונלהכרה האלה שבעת  (א)
 דרך רווח או הפסד;

 

 אלה שהישות מסווגת כזמינים למכירה; וכן (ב)
 

 .חייביםו הגדרה של הלוואותמקיימים את ההאלה  (ג)
 

לפדיון, אם,  יםכמוחזק םכלשה יםפיננסי יםישות לא תסווג נכס
שנות הכספים שתי  במהלךהשוטפת או  שנת הכספים במהלך

יותר מסכום שאינו רה או סיווגה מחדש הקודמות, הישות מכ
שלהן י מועד הפדיון נמשמעותי של השקעות מוחזקות לפדיון לפ

השקעות המוחזקות לפדיון(, ה)יותר מבלתי משמעותי ביחס לסך 
 למעט מכירות או סיווגים מחדש ש:

 
של  חזרה הרכישה הם כה קרובים למועד הפדיון או למועד (א)

לושה חודשים לפני , פחות משההנכס הפיננסי )לדוגמ
הפדיון( כך שלשינויים בשיעור ריבית השוק לא מועד 

תהיה השפעה משמעותית על השווי ההוגן של הנכס 
 הפיננסי;

 
כל את  באופן מהותימתרחשים לאחר שהישות קיבלה  (ב)

 של הנכס הפיננסי באמצעות תשלומים אוהמקורית  ןהקר
 ; אושנקבעו מראש פירעונות מוקדמים

 
מחוץ  אשהו( isolated event) אירועניתן לייחסם ל (ג)

לא יחזור על עצמו והישות לא הייתה שהישות, לשליטת 
 יכולה לחזותו באופן סביר.

 
נכסים פיננסיים  הם (Loans and receivables) וחייבים הלוואות

 נםתשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, שאי בעלינגזרים, -לא
 בשוק פעיל, למעט: מצוטטים

 
, מתכוונת למכור מיידית או בטווח הקצר אלה שהישות (א)

למסחר, ואלה שבעת הכרה  יםאשר יסווגו כמוחזק
 כשווי הוגן דרך רווח או הפסד; מייעדת הישות הראשונל

 
 יםהישות מסווגת כזמינ הראשונלאלה שבעת הכרה  (ב)

 למכירה; או
 

את  באופן מהותי שיבהמחזיק יכול לא לה םאלה שלגביה (ג)
 באיכות הידרדרותכתוצאה מ כל השקעתו הראשונית, שלא

 למכירה. יםיש לסווג כזמינ םאשראי, אותה
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שאינם הלוואות ( pool of assets)זכות שנרכשה בקבוצת נכסים 
, זכות בקרן נאמנות או בקרן דומה( אינה ה)לדוגמ חייבים או

 .חייב מהווה הלוואה או
 

 Available-for-sale financialנכסים פיננסיים זמינים למכירה )

assets )מינים כז המיועדים נגזרים-לא נכסים פיננסיים הם
)ב(  ,וחייבים הלוואות)א(  -למכירה או שאינם מסווגים כ

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך )ג(  השקעות המוחזקות לפדיון או
 רווח או הפסד.

 
 חוזה ערבות פיננסית הגדרת

חוזה  ואה (Financial guarantee contractחוזה ערבות פיננסית )
את  לשפותעל מנת  גדריםהדורש מהמנפיק לבצע תשלומים מו

בצע לנכשל  מסויםהמחזיק בגין הפסד שהתהווה לו משום שלווה 
מתוקנים או המקוריים הבהתאם לתנאים  ותשלום במועד

(modified ).של מכשיר חוב 
 

 הגדרות המתייחסות להכרה ולמדידה

 Theיבות פיננסית )מופחתת של נכס פיננסי או של התחיהעלות ה

amortised cost of a financial asset or financial liability) היא 
הסכום בו נמדדים הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית בעת 

פת או בניכוי ההפחתה סקרן, בתו תשלומיפחות  הראשונלהכרה 
של הפרש  בשיטת הריבית האפקטיבית תוך שימושברת, טצמה

, ובניכוי הפחתה הפירעוןלבין סכום  ראשוניה כלשהו בין הסכום
או באמצעות השימוש בחשבון הפרשה( בגין  במישריןכלשהי )

 .העדר יכולת גבייהבגין ירידת ערך או 
 

 היא (Effective interest methodשיטת הריבית האפקטיבית )
שיטה לחישוב העלות המופחתת של נכס פיננסי או של התחייבות 

ייבויות בוצת נכסים פיננסיים או התחפיננסית )או של ק
הריבית על פני  פיננסיות( ולהקצאת הכנסת הריבית או הוצאת

  התקופה הרלוונטית.
 

שיעור ה הוא (effective interest rate) אפקטיביהריבית השיעור 
 במשך ניםמזומהתשלומי או תקבולי  את אומדן שמהוון במדויק

, מתאיםאו כאשר  של המכשיר הפיננסי, החזוי החיים אורך
בספרים נטו של הנכס הפיננסי  לערך במשך תקופה קצרה יותר,

ב שיעור הריבית ושיחבעת או של ההתחייבות הפיננסית. 
מזומנים בהתחשב התזרימי את האפקטיבי, ישות צריכה לאמוד 

פירעון  ,הבכל התנאים החוזיים של המכשיר הפיננסי )לדוגמ
ות(, אבל לא תתחשב בהפסדי ואופציות דומ רכש , אופציותמוקדם

 fees)העמלות והנקודות החישוב כולל את כל אשראי עתידיים. 



IAS 39  

 1411 

and points),  יםהצדדים לחוזה, שמהוו ביןששולמו או שהתקבלו 
תקן חשבונאות  שיעור הריבית האפקטיבי )ראהמ בלתי נפרדחלק 

 תניכיונוהפרמיות או ה, עלויות עסקה, וכל (הכנסות 18בינלאומי 
 החיים אורךזרימי המזומנים ות חזקה לפיה קיימת. םהאחרי
ניתנים לאמידה  של קבוצת מכשירים פיננסיים דומים החזוי

. אולם, במקרים נדירים בהם לא ניתן לאמוד באופן באופן מהימן
של  החזוי החיים אורך מהימן את תזרימי המזומנים או את

ת מכשיר פיננסי )או של קבוצת מכשירים פיננסיים(, הישו
תשתמש בתזרימי המזומנים החוזיים במשך התקופה החוזית 
המלאה של המכשיר הפיננסי )או של קבוצת מכשירים 

 פיננסיים(.
 

( היא הסרה של נכס פיננסי או של Derecognitionגריעה )
התחייבות פיננסית, שהוכרו בעבר, מהדוח על המצב הכספי של 

 ישות.
 

יה מתקבל במכירה של הוא המחיר שה (Fair valueשווי הוגן )
נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה 
בין משתתפים בשוק במועד המדידה )ראה תקן דיווח כספי 

 (.19בינלאומי 
 

 (Regular way purchase or sale) רגילהרכישה או מכירה בדרך 
רכישה או מכירה של נכס פיננסי בהתאם לחוזה, שתנאיו  היא

שבדרך כלל נקבע על ידי  ,זמןהרת הנכס תוך פרק דורשים מסי
 או מוסכמה בשוק הרלוונטי. הוראה

 
שניתן  תוספתיותעלויות  הן (Transaction costsעלויות עסקה )

של נכס פיננסי או  מושמילהנפקה או ללרכישה,  במישרין ןלייחס
 היא תוספתית(. עלות 19אשל התחייבות פיננסית )ראה סעיף 

אם הישות לא הייתה רוכשת, מנפיקה  מתהווה העלות שלא היית
 את המכשיר הפיננסי. מממשתאו 

 
 הגדרות המתייחסות לחשבונאות גידור

הסכם מחייב  היא (Firm commitmentאיתנה ) התקשרות
במועד  מוגדרחיר מלהחלפת כמות מוגדרת של משאבים לפי 

 עתידי מוגדר )או במועדים עתידיים מוגדרים(.
 

, עסקה שאינה מחייבת היא (Forecast transactionעסקה חזויה )
 .אבל מצופה שתתרחש

 
נגזר מיועד, או )לגבי  הוא (Hedging instrumentמכשיר מגדר )

( נכס בלבד גידור הסיכון לשינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
 או התחייבות פיננסית  מיועד( non-derivative)נגזר -לאפיננסי 
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 ומזומנים שלהתזרימי שהוגן או ה ווייועדת, ששומנגזרת -לא
שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של  קזזל חזויים

מפתחים  32א-31אוסעיפים  22-27יועד )סעיפים שפריט מגודר 
 מגדר(. מכשירהגדרה של ה את

 
 התקשרות נכס, התחייבות, הוא (Hedged itemפריט מגודר )

או ( highly probable) השצפויה ברמה גבוה חזויהעסקה איתנה, 
את הישות לסיכון של  ףחוש)א(  - רשאהשקעה נטו בפעילות חוץ, 

מיועד )ב(  כןו עתידיים שינויים בשווי הוגן או בתזרימי מזומנים
 פתחים אתמ 111א-38אוסעיפים  81-28כמגודר )סעיפים 

 הגדרה של פריטים מגודרים(.ה
 

 השב מידהה אהי (Hedge effectivenessאפקטיביות גידור )
פריט המגודר, השינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של 

על ידי שינויים בשווי  קוזזיםמגודר, מהשניתן לייחס לסיכון 
ההוגן או בתזרימי המזומנים של המכשיר המגדר )ראה סעיפים 

  (.א119א-111א
 

 משובציםנגזרים 

 חוזהל גם כולה )משולב( מעורבשל מכשיר  רכיב הוא משובץנגזר  .10
חלק מתזרימי המזומנים של ש היאתוצאה שהכ -נגזר -לאמארח 

תזרימי המזומנים של משתנים באופן דומה ל המשולבהמכשיר 
, םלולחלק מתזרימי המזומנים או כגורם  משובץ. נגזר נפרדנגזר 

שיעור בהתאם ללהשתנות  ,לפי החוזה נדרשיםהיו  אילולא כןש
 ת יסודסחור, למחיר מוגדר יננסימכשיר פשל , למחיר מוגדר ריבית

(commodity )למדד מוגדר , לשער חליפין של מטבע חוץמוגדר ,
או למדד אשראי מוגדר , לדירוג אשראי מוגדר מחירים או שיעורים

אחר בתנאי שבמקרה של משתנה לא מוגדר או למשתנה  ,מוגדר
נגזר שמצורף למכשיר  לצד לחוזה. ספציפיפיננסי, המשתנה אינו 

אופן בלתי תלוי ממכשיר ב החוזבהתאם לסי אבל ניתן להעברה פיננ
 יםנגזר םמכשיר, אינהשל  הזמ ,שונה שכנגדצד שיש לו  נגזר ואזה, 

  .יםנפרד יםפיננסי ים, אלא מכשירציםמשוב
 

זה  בהתאם לתקןחוזה המארח ויטופל כנגזר היופרד מ משובץנגזר  .11
 , ורק אם:אם

 
אינם  משובץהנגזר ה המאפיינים והסיכונים הכלכליים של (א)

למאפיינים ( closely related)קשורים באופן הדוק 
סיכונים הכלכליים של החוזה המארח )ראה סעיפים לו

 (;99א-ו 91א
 

היה  משובץמכשיר נפרד עם אותם תנאים כמו הנגזר ה (ב)
 הגדרה של נגזר; וכןמקיים את ה
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אינו נמדד בשווי הוגן, כאשר  )משולב( מעורבהמכשיר ה (ג)
, נגזר כלומרבשווי הוגן מוכרים ברווח או הפסד )שינויים 

בנכס פיננסי או בהתחייבות פיננסית בשווי הוגן  משובץש
 דרך רווח או הפסד, אינו מופרד(.

 
זה  בהתאם לתקןמופרד, החוזה המארח יטופל  משובץאם נגזר 

אחרים אם מתאימים  םאם הוא מכשיר פיננסי, ובהתאם לתקני
יוצג  משובץתקן זה אינו קובע אם נגזר הוא אינו מכשיר פיננסי. 

 .הכספי מצבהדוח על ב בנפרד
 

, אם חוזה כולל נגזר משובץ אחד או יותר, 11על אף האמור בסעיף  א.11
בכללותו כנכס  )המשולב( את החוזה המעורב לייעד ישות יכולה
התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, כפיננסי או 

 אלא אם:
 

)הנגזרים המשובצים אינם שובץ אינו משנה הנגזר המ (א)
שאילולא את תזרימי המזומנים באופן משמעותי משנים( 

 היו נדרשים לפי החוזה; אוכן 
 

, כאשר מכשיר או ללא ניתוח כלל ברור לאחר ניתוח קצר (ב)
הנגזר הפרדה של שלראשונה,  נבחן דומה )משולב( מעורב

ת אסורה, כמו אופציי)הנגזרים המשובצים( המשובץ 
פירעון מוקדם המשובצת בהלוואה שמאפשרת למחזיק 
לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה תמורת סכום השווה 

 בקירוב לעלותה המופחתת.
 

חוזה המ משובץאם ישות נדרשת על ידי תקן זה להפריד נגזר  .17
בנפרד,  משובץמארח שלו, אבל אינה מסוגלת למדוד את הנגזר הה

 עליה, ף תקופת דיווח עוקבתבסו בין אם במועד הרכישה ובין אם
 .בכללותו כשווי הוגן דרך רווח או הפסד מעורבחוזה הה את לייעד

נגזר את הישות אינה מסוגלת למדוד בנפרד אם , באופן דומה
סיווג מחדש של חוזה מעורב עת ב אשר הפרדתו תידרש ,ץמשובה

סיווג מחדש  ,מחוץ לקבוצת שווי הוגן דרך רווח או הפסד)משולב( 
החוזה המעורב )משולב( נשאר מסווג בנסיבות כאלה,  ור.אסזה 

  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בשלמותו.
 

באופן מהימן את השווי ההוגן של למדוד אם ישות אינה מסוגלת  .13
, משום שהנגזר העל בסיס התנאים שלו )לדוגמ משובץנגזר 

לו מחיר מצוטט בשוק פעיל שאין מבוסס על מכשיר הוני  משובץה
(, השווי ההוגן של הנגזר 1, כלומר נתון רמה מכשיר זהה עבור

 מעורבההפרש בין השווי ההוגן של המכשיר ה הוא משובץה
אם הישות אינה לבין השווי ההוגן של החוזה המארח.  )משולב(

באמצעות  משובץאת השווי ההוגן של הנגזר הלמדוד מסוגלת 
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כשווי  יועדמ )משולב( מעורבוהמכשיר המיושם  12שיטה זו, סעיף 
 .הוגן דרך רווח או הפסד

 
 הכרה וגריעה

 הראשונלהכרה 
דוח על המצב ישות תכיר בנכס פיננסי או בהתחייבות פיננסית ב .11

, הישות הופכת צד להוראות כאשרורק  ,כאשרשלה  הכספי
בהתייחס לרכישות בדרך  98המכשיר. )ראה סעיף החוזיות של 

 של נכסים פיננסיים(. רגילה
 

 יננסינכס פ תגריע
 52א-34א וסעיפים 23-16 סעיפיםבדוחות כספיים מאוחדים,  .15

תחילה את כל  תאחדמ, ישות דהיינוברמת המאוחד.  יםיושממ
ולאחר  10לתקן דיווח כספי בינלאומי  בהתאםת שלה נוחברות הב

לקבוצה  52א-34א ואת סעיפים 23-16 את סעיפים מתיישממכן 
 .הנובעת מהאיחוד

 
, בהתאם ראויההיא , גריעה מידה ובאיזו כה, אםלפני ביצוע הער .14

ייושמו לחלק  סעיפים אלה אם קובעת, ישות 79-12 לסעיפים
מנכס פיננסי )או חלק מקבוצה של נכסים פיננסיים דומים( או 

פיננסיים דומים  )או לקבוצה של נכסים בשלמותולנכס פיננסי 
 .כלהלן(, בשלמותה

 
או חלק לחלק מנכס פיננסי ) יםיושממ 79-12 סעיפים (א)

דומים( אם, ורק אם, החלק פיננסיים  מקבוצה של נכסים
התנאים  שלגביו נשקלת גריעה, מקיים את אחד משלושת

 הבאים.
 

(i)  תזרימי מזומנים שזוהו ספציפית מרק  מורכבהחלק
)או מקבוצה של נכסים  הנובעים מנכס פיננסי

מתקשרת פיננסיים דומים(. לדוגמה, כאשר ישות 
משיג את  שכנגדהצד  לפיה ,ריביתשיעור רצועת ב

הריבית, אך לא  בגיןלתזרימי המזומנים הזכות 
 , סעיפיםממכשיר חובתזרימי המזומנים בגין הקרן ל

 ריבית.הלתזרימי המזומנים בגין  מיושמים 79-12
 

(ii)  יחסיה מהווה את מלוא השיעורהחלק (fully 

proportionate [pro rata] share) תזרימי כל מ
מנכס פיננסי )או קבוצה של המזומנים הנובעים 

, כאשר ישות דוגמהנכסים פיננסיים דומים(. ל
משיג את  שכנגדמתקשרת בהסדר, לפיו הצד 

מכל תזרימי המזומנים ממכשיר  אחוז 31 -ל הזכויות
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מתזרימי  אחוז 31 -ל יםיושממ 79-12 חוב, סעיפים
אחד, אין  שכנגד. אם קיים יותר מצד המזומנים אל

יהיה חלק יחסי בתזרימי  דגשכנדרישה שלכל צד 
יוותר מלוא המזומנים, בתנאי שלישות המעבירה 

 .השיעור היחסי מכל תזרימי המזומנים
 

(iii)  תזרימי  לכמיחסי ה מהווה את מלוא השיעורהחלק
מזומנים שזוהו ספציפית הנובעים מנכס פיננסי )או ה

, כאשר דוגמהקבוצה של נכסים פיננסיים דומים(. ל
משיג את  שכנגדלפיו הצד ישות מתקשרת בהסדר, 

מתזרימי המזומנים בגין ריבית  אחוז 31 -הזכויות ל
 אחוז 31 -ל יםיושממ 79-12 ממכשיר חוב, סעיפים

. אם קיים יותר הריבית אל בגיןמתזרימי מזומנים 
יהיה  שכנגדאחד, אין דרישה שלכל צד  שכנגדמצד 

חלק יחסי בתזרימי המזומנים שזוהו ספציפית, 
יחסי ה יוותר מלוא השיעורהמעבירה  בתנאי שלישות

 .תזרימי המזומנים שזוהו ספציפית לכמ
 

לנכס  מיושמים 79-12 בכל המקרים האחרים, סעיפים (ב)
)או לקבוצה של נכסים פיננסיים דומים בשלמותו הפיננסי 

את הזכויות  (i) (. לדוגמה, כאשר ישות מעבירהבשלמותה
מזומנים הראשונים או האחרונים מגביית ההאחוז  31 -ל

את  (ii) מנכס פיננסי )או קבוצה של נכסים פיננסיים(, או
מתזרימי המזומנים מקבוצה של אחוז  31 -הזכויות ל

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

)או בשלמותו לנכס הפיננסי  יםיושממ 79-12סעיפים 
 . (בשלמותה נכסים פיננסיים דומיםקבוצה של 

 
מתייחס לחלק מנכס  74-12 בסעיפים "נכס פיננסי"המונח 

 מקבוצה של נכסים פיננסיים דומים(, כפי שתואר פיננסי )או חלק
)או לקבוצה בשלמותו לנכס פיננסי  , לחלופין,)א( לעיל או בסעיף

 (.בשלמותהשל נכסים פיננסיים דומים 
 

 :כאשרורק  כאשרישות תגרע נכס פיננסי  .12
 

הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס קעו פ (א)
 או ;הפיננסי

 
 18 בסעיפים כמפורט ,הישות מעבירה את הנכס הפיננסי (ב)

 .71 לגריעה בהתאם לסעיף כשירהוההעברה  ,13-ו
 

של נכסים  רגילהת בדרך בהתייחס למכירו 98 ראה סעיף)
 פיננסיים(.
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 :היא ,אםורק  ,ישות מעבירה נכס פיננסי אם .18
 

מזומנים התזרימי את מעבירה את הזכויות החוזיות לקבל  (א)
 או ;פיננסיהנכס המ

 
תזרימי את את הזכויות החוזיות לקבל  מותירה בידיה (ב)

מזומנים מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות ה
, לגוף אחד או יותר, אלה חוזית לשלם תזרימי מזומנים

 .13 של סעיף תנאיםבהסדר שמקיים את ה
 

תזרימי את את הזכויות החוזיות לקבל  מותירה בידיהישות  כאשר .13
 (, אך נוטלת על עצמה"הנכס המקורי"מזומנים מנכס פיננסי )ה

לישות אחת או יותר אלה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים 
(, הישות מטפלת בעסקה כהעברה של "המקבלים הסופיים")

 .אים הבאים מתקיימיםנכס פיננסי, אם ורק אם, כל שלושת התנ
 

, למקבלים הסופיים ין מחויבות לשלם סכומיםלישות א (א)
אלא אם כן הישות גובה סכומים מקבילים מהנכס 
המקורי. מתן מקדמות לזמן קצר, על ידי הישות, עם זכות 

בתוספת ריבית  שניתן כהלוואה להשבה מלאה של הסכום
 על פי שיעורי השוק, אינה פוגעת בתנאי זה. צבורה

 
אסר על הישות, בהתאם לתנאי חוזה ההעברה, למכור או נ (ב)

למקבלים  טוחהבכלשעבד את הנכס המקורי, מלבד 
 תזרימי מזומנים.  םהעבור המחויבות לשלם ל הסופיים

 
 כלשהם לישות קיימת מחויבות להעביר תזרימי מזומנים (ג)

ללא עיכוב מהותי.  המקבלים הסופיים שהיא גובה בשם
להשקיע מחדש תזרימי  תרשאיבנוסף, הישות אינה 

השקעות במזומנים ושווי מזומנים ל פרטאלה, כמזומנים 
דוח על תזרימי  2כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי )

( במהלך תקופת הסילוק הקצרה שבין מועד מזומנים
, למקבלים הסופיים הגבייה לבין מועד ההעברה הנדרש

למקבלים  מועברת האלכהשקעות הנצברת על  והריבית
 .ופייםהס

 
עליה להעריך (, 18 ישות מעבירה נכס פיננסי )ראה סעיף כאשר .71

 הנובעיםהסיכונים וההטבות  נותרו בידיהאת המידה בה 
 מהבעלות על הנכס הפיננסי. במקרה זה:

 

את כל הסיכונים  באופן מהותיאם הישות מעבירה  (א)
וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי, הישות 

כנכסים או  ,סי ותכיר בנפרדתגרע את הנכס הפיננ
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 שנותרושנוצרו או כלשהן זכויות ומחויבויות  ,כהתחייבויות
 בידיה בהעברה. 

 
כל הסיכונים וההטבות  באופן מהותי נותרואם בידי הישות  (ב)

הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי, הישות תמשיך 
 להכיר בנכס הפיננסי.

 
נים את כל הסיכו באופן מהותיעבירה מאם הישות לא  (ג)

, אך כל הפיננסי וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס
בידיה, הישות תקבע אם  נותרוהסיכונים וההטבות גם לא 

 בידיה שליטה על הנכס הפיננסי. במקרה זה: נותרה
 

(i) לא נותרה בידי  אם השליטה על הנכס הפיננסי
 ,תגרע את הנכס הפיננסי ותכיר בנפרד היא, הישות

כלשהן כויות ומחויבויות ז ,כנכסים או כהתחייבויות
 בידיה בהעברה. שנותרושנוצרו או 

 
(ii) נותרה בידי הישות אם השליטה על הנכס הפיננסי ,

הכיר בנכס הפיננסי, בהתאם למידת תמשיך ל היא
 (. 91 הנמשכת בנכס הפיננסי )ראה סעיף המעורבות

 
מוערכת באמצעות  (20 )ראה סעיףההעברה של סיכונים והטבות  .21

ל הישות, לפני ואחרי ההעברה, הנובעת השוואת החשיפה ש
מההשתנות של הסכומים והעיתוי של תזרימי המזומנים נטו 

כל הסיכונים  באופן מהותי נותרוישות בידי מהנכס המועבר. 
מהבעלות על הנכס הפיננסי אם החשיפה שלה  וההטבות הנובעים

להשתנות בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים נטו 
נסי אינה משתנה באופן משמעותי כתוצאה מההעברה מהנכס הפינ

שהישות מכרה נכס פיננסי כפוף להסכם רכישה  מאחר, לדוגמה)
במחיר קבוע או במחיר המכירה בתוספת תשואה של מלווה(.  חזרה

 את כל הסיכונים וההטבות הנובעים באופן מהותיישות העבירה 
 חשיפתה להשתנות זו אינה מהבעלות על נכס פיננסי אם

ביחס להשתנות הכוללת בערך הנוכחי של תזרימי עוד משמעותית 
 מאחרהמזומנים העתידיים נטו המיוחסים לנכס הפיננסי )לדוגמה, 

לאופציה לרכוש את הנכס רק שהישות מכרה נכס פיננסי כפוף 
את מלוא ועד הרכישה בחזרה או העבירה בחזרה בשווי הוגן במ

יותר  גדול ס פיננסישל תזרימי המזומנים מנכ יחסיהשיעור ה
, (loan sub-participation) השתתפות משנה בהלוואה בהסדר, כגון

 (.19 סעיףב םתנאיה מקיים אתאשר 
 

את  באופן מהותי, יהיה זה ברור אם ישות העבירה קרובות לעיתים .22
או  ,מהבעלות על נכס פיננסי כל הסיכונים וההטבות הנובעים

היה צורך לבצע חישובים ולא י ,הם נותרו בידיהבאופן מהותי ש
כלשהם. במקרים אחרים, יהיה צורך לחשב ולהשוות את החשיפה 
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של הישות להשתנות בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים 
נטו לפני ואחרי ההעברה. החישוב וההשוואה מבוצעים תוך שימוש 

. כל השתנות היווןה כשיעור מתאיםבשיעור ריבית שוק נוכחי 
בתזרימי המזומנים נטו נשקלת, כאשר  באופן סביר שהיא אפשרית

 ניתן משקל רב יותר לתוצאות שסביר יותר שיתרחשו.
 

 )ראה סעיף נותרה בידי הישות קביעה אם השליטה בנכס המועבר .23
הישות לא בידי ולת של המקבל למכור את הנכס. )ג(( תלויה ביכ20

מעשית למכור את הנכס  יכולת אם למקבל השליטה נותרה
יכולת זו באופן חד  ממשו לצד שלישי לא קשור וביכולתו לתומלשב

גבלות נוספות על העברה,. בכל יתר הצדדי וללא צורך בהטלת 
 הישות.בידי השליטה נותרה המקרים, 

 

 ((i)ג()71-)א( ו71 לגריעה )ראה סעיף כשירותההעברות 

הנכס  תלגריע כשירהאם ישות מעבירה נכס פיננסי בהעברה ש .71
הזכות לשרת את הנכס הפיננסי  נותרת בידיה, אך בשלמותו

תמורת עמלה, הישות תכיר בנכס שירות או התחייבות שירות בגין 
לפצות את  חזויהחוזה שירות זה. אם העמלה שתתקבל אינה 

השירות, הישות תכיר בהתחייבות  ביצועהישות באופן הולם על 
. אם העמלה הוגןה הבשווי שירות בגין המחויבות לשירות

לפצות את הישות מעבר לפיצוי הולם על השירות,  חזויהבל שתתק
הישות תכיר בנכס שירות בגין זכות השירות בסכום שייקבע על 

יותר,  הגדולכס הפיננסי בסיס הקצאה של הערך בספרים של הנ
 .72 בהתאם לסעיף

 
בעקבות , אך בשלמותואם, כתוצאה מהעברה, נכס פיננסי נגרע  .71

התחייבות  נוטלת יננסי חדש אונכס פמשיגה הישות  העברהה
פיננסית חדשה, או התחייבות שירות, הישות תכיר בנכס 
הפיננסי החדש, בהתחייבות הפיננסית החדשה או בהתחייבות 

 הוגן. ה ןשוויעל פי השירות 
 

 , ההפרש שבין:בשלמותובגריעה של נכס פיננסי  .74
 

 הערך בספרים לבין (א)
 

חדש  כל נכס כוללהתמורה שהתקבלה ) (iשל ) ךהס (ב)
 (ii) כן(, וטלהינש חדשהשהתקבל בניכוי כל התחייבות 

 ברווח כולל אחר ו, שהוכרכלשהם מצטבררווח או הפסד 
  )ב((11)ראה סעיף 

 
 יוכר ברווח או הפסד.

 



IAS 39  

 1414 

יותר )לדוגמה,  גדולאם הנכס המועבר הוא חלק מנכס פיננסי  .72
ריבית אשר מהווים  בגיןכאשר הישות מעבירה תזרימי מזומנים 

 כשיר)א(( והחלק המועבר 14 מכשיר חוב )ראה סעיףחלק מ
, הערך בספרים הקודם של הנכס הפיננסי בשלמותולגריעה 

משיך להיות מוכר, לבין החלק מיותר יוקצה בין החלק, ש הגדול
במועד  הההוגן היחסי של חלקים אל שנגרע, בהתבסס על השווי

כחלק יטופל  שנותר בידי הישותזו, נכס שירות ההעברה. למטרה 
 משיך להיות מוכר. ההפרש בין:מש

 
 לבין גרענלחלק ש שהוקצההערך בספרים  (א)

 
 כוללהתמורה שהתקבלה עבור החלק שנגרע ) (iשל ) ךהס (ב)

 כל נכס חדש שהתקבל בניכוי כל התחייבות חדשה
 ו, שהוכרכלשהם רווח או הפסד מצטבר (ii) כן( ושניטלה

 ((ב)11)ראה סעיף  ברווח כולל אחר
 

ברווח כולל  ואו הפסד. רווח או הפסד מצטבר שהוכריוכר ברווח 
בין החלק שממשיך להיות מוכר והחלק שנגרע,  ויוקצ אחר

 .הבהתבסס על השווי ההוגן היחסי של חלקים אל
 

 גדולכאשר ישות מקצה את הערך בספרים הקודם של נכס פיננסי  .28
יותר בין החלק שממשיך להיות מוכר והחלק שנגרע, השווי ההוגן 

. כאשר לישות יש להימדדלק שממשיך להיות מוכר צריך של הח
ניסיון קודם של מכירת חלקים דומים לחלק שממשיך להיות מוכר 

, מחירים עדכניים הלחלקים אלאחרות או שקיימות עסקאות שוק 
של עסקאות בפועל מספקים את האומדן הטוב ביותר של השווי 

שוק עדכניות  . כאשר אין מחירים מצוטטים או עסקאותוההוגן של
לתמוך בשווי ההוגן של החלק שממשיך להיות מוכר, האומדן הטוב 
ביותר של השווי ההוגן הוא ההפרש בין השווי ההוגן של הנכס 

יותר במלואו לבין התמורה שהתקבלה מהמקבל  הגדולהפיננסי 
 עבור החלק שנגרע. 

 
 )ב((71 לגריעה )ראה סעיף כשירותהעברות שאינן 

באופן  נותרוהישות בידי גריעה, כיוון שה ללא גרמהעברה אם  .73
הטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הכל הסיכונים ו מהותי

ותכיר בשלמותו להכיר בנכס המועבר  המועבר, הישות תמשיך
בהתחייבות פיננסית בגין התמורה שהתקבלה. בתקופות עוקבות, 

 הוצאהכל בגין הנכס המועבר וב הכנסהבכל הישות תכיר 
 גין ההתחייבות הפיננסית.שהתהוותה ב
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 ((ii)ג()71 מעורבות נמשכת בנכסים מועברים )ראה סעיף

את  באופן מהותי , אך גם לא הותירה בידיה,אם ישות לא העבירה .91
, המועבר הנכס לעכל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות 

, הישות ממשיכה נותרה בידיה השליטה על הנכס המועברו
מעורבות הנמשכת שלה. מידת התאם לבהלהכיר בנכס המועבר 

מידת המעורבות הנמשכת של הישות בנכס המועבר היא מידת 
החשיפה של הישות המעבירה לשינויים בערכו של הנכס 

 :דוגמההמועבר. ל
 

כאשר המעורבות הנמשכת של הישות היא בדרך של  (א)
הנמשכת של  ערבות לנכס המועבר, מידת המעורבות

הסכום  (ii) -הנכס ו סכום (iהישות היא הנמוך מבין )
התמורה שהתקבלה שהישות עשויה מתוך  מירביה

 (."ותסכום הערב)" החזירל להידרש
 

דרך של כאשר המעורבות הנמשכת של הישות היא ב (ב)
או אופציה שנרכשה )או של שתיהן( על  שנכתבהאופציה 

 הנכס המועבר, מידת המעורבות הנמשכת של הישות היא
חזרה. ברכוש תשהישות  שייתכןהנכס המועבר  סכום

על נכס, הנמדד  שנכתבהם, במקרה של אופציית מכר אול
ישות מוגבלת הבשווי הוגן, מידת המעורבות הנמשכת של 

לנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס המועבר לבין מחיר 
 (.18א המימוש של האופציה )ראה סעיף

 
כאשר המעורבות הנמשכת של הישות היא בדרך של  (ג)

ת במזומן או הוראה דומה על הנכס אופציה המסולק
המועבר, מידת המעורבות הנמשכת של הישות נמדדת 
באותו אופן בו נמדדת מידת המעורבות הנמשכת באופציות 

  בסעיף )ב( לעיל. טמפורכ שאינן ניתנות לסילוק במזומן,
 

מידת המעורבות בהתאם לכאשר ישות ממשיכה להכיר בנכס  .91
. אליוהקשורה בהתחייבות  בו, הישות גם מכירה ההנמשכת של

הנכס המועבר למרות הוראות המדידה האחרות בתקן זה, 
נמדדים על פי בסיס, המשקף את הזכויות הקשורה וההתחייבות 

נמדדת הקשורה הישות. ההתחייבות נותרו בידי והמחויבויות ש
בדרך כזו שהערך בספרים נטו של הנכס המועבר וההתחייבות 

 הוא:הקשורה 
 

נותרו בידי תת של הזכויות והמחויבויות שהעלות המופח (א)
 או ;הישות, אם הנכס המועבר נמדד בעלות מופחתת
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נותרו בידי לשווי ההוגן של הזכויות והמחויבויות ש שקול (ב)
(, stand-aloneעל בסיס נפרד ) יםנמדד הם הישות, כאשר

 אם הנכס המועבר נמדד בשווי הוגן. 

 
מהנכס המועבר  הנובעת כלשהי הישות תמשיך להכיר בהכנסה .97

מידת המעורבות הנמשכת שלה ותכיר בכל הוצאה ל בהתאם
 .אליוהקשורה שהתהוותה בגין ההתחייבות 

 
בשווי ההוגן של הנכס שהוכרו , שינויים העוקבתלמטרת המדידה  .99

מטופלים באופן עקבי אחד  אליוהקשורה המועבר וההתחייבות 
  לקזז ביניהם. איןו 11בהתאם לסעיף  לשני

 
פיננסי רבות הנמשכת של ישות היא רק לגבי חלק מנכס אם המעו .91

אופציה לרכוש בחזרה חלק  נותרתישות הבידי , כאשר דוגמה)ל
 residual) שייר זכות נותרתהישות בידי מהנכס המועבר או ש

interest ) בכל  באופן מהותיוכתוצאה מכך אינה מחזיקה
י השליטה נותרת בידהטבות הנובעים מהבעלות וההסיכונים ו

הישות(, הישות מקצה את הערך בספרים הקודם של הנכס 
הפיננסי בין החלק שהישות ממשיכה להכיר עקב מעורבות 

והחלק שהישות אינה מכירה עוד, בהתבסס על השווי  נמשכת
חלות  למטרה זו,במועד ההעברה.  הההוגן היחסי של חלקים אל

 בין:. ההפרש 78 סעיףשבדרישות ה
 

 לבין ;לק שאינו מוכר עודהערך בספרים שהוקצה לח (א)
 

שאינו מוכר  החלק התמורה שהתקבלה עבור (iשל ) ךהס (ב)
 ושר הוקצ, אכלשהם רווח או הפסד מצטבר (ii) כןו עוד

 )ב((11)ראה סעיף  ברווח כולל אחר וחלק, שהוכראותו ל
 

ברווח כולל  ושהוכריוכר ברווח או הפסד. רווח או הפסד מצטבר 
היות מוכר והחלק שאינו מוכר בין החלק שממשיך ל ויוקצ אחר

 .ל השווי ההוגן היחסי של חלקים אלהעוד, בהתבסס ע
 

לייעד החלופה בתקן זה  אם הנכס המועבר נמדד בעלות מופחתת, .35
אינה חלה על  דרך רווח או הפסד שווי הוגןכ פיננסית התחייבות את

 . אליוהקשורה ההתחייבות 
 

 כל ההעברות

הקשורה הנכס וההתחייבות  אם נכס מועבר ממשיך להיות מוכר, .94
 כלשהי לא יקוזזו. באופן דומה, ישות לא תקזז הכנסה אליו

ותה בגין שהתהו כלשהי הוצאהמול הנובעת מהנכס המועבר 
 בינלאומי תקן חשבונאותל 17סעיף )ראה  הקשורהההתחייבות 

97.)  
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)כמו  ניםמזומ םשאינ (collateral) ונותבטחאם מעביר מספק  .92
, הטיפול החשבונאי למקבל שירים הוניים(מכשירי חוב או מכ

על ידי המעביר והמקבל תלוי בשאלה אם  ונותהבטחשייושם לגבי 
ובשאלה  ונותהבטחלמקבל יש זכות למכור או לשעבד מחדש את 

אם המעביר לא עמד במחויבויותיו. המעביר והמקבל יטפלו 
 כדלקמן: ונותבבטח

 
ר או לשעבד ח חוזה או נוהג, למכוואם למקבל יש זכות, מכ (א)

, אז המעביר יסווג מחדש נכס זה ונותהבטחמחדש את 
)לדוגמה, כנכס מושאל,  בדוח על המצב הכספי שלו

בגין הסכם לרכישה  חייב כמכשירים הוניים משועבדים או
 חזרה( בנפרד מנכסים אחרים.

 
, עליו להכיר לו וששועבד ונותבטחאם המקבל מוכר  (ב)

בשווי הוגן, בגין  מהמכירה ובהתחייבות, הנמדדת מורהבת
 .ונותהבטחמחויבותו להחזיר את 

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

, עליו לגרוע את ונותהבטח לשחרורואינו זכאי עוד 
הנמדד  שלו כנכס ונותבבטח, ועל המקבל להכיר ונותהבטח

לראשונה בשווי הוגן או, לגרוע את מחויבותו להחזיר את 
 .םבר מכר אותם הוא כ, אונותהבטח

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

 ונותבטחבכנכס שלו, והמקבל לא יכיר  ונותהבטחאת 
 כנכס.

 
 של נכס פיננסי רגילהרכישה או מכירה בדרך 

, לפי תגרע ואתוכר של נכס פיננסי  רגילהרכישה או מכירה בדרך  .98
העסקה או  רתקשי ת מועדשימוש בחשבונאו תוך, העניין

 (.14א-19א)ראה סעיפים  ת העסקהקיסלבחשבונאות מועד 
 

 גריעה של התחייבות פיננסית
התחייבות פיננסית )או חלק מהתחייבות פיננסית( תסיר ישות  .93

 מסולקתכאשר, ורק כאשר, היא מהדוח על המצב הכספי שלה 
(extinguished) - כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה דהיינו ,

 .תקעואו פ תבוטלמאו  תנפרע
 

, בין באופן מהותיהחלפה של מכשירי חוב, בעלי תנאים שונים  .11
פיננסית ההתחייבות הכסילוק לווה לבין מלווה קיימים תטופל 

תיקון מקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה. בדומה, ה
תנאים של התחייבות פיננסית קיימת או של חלק של המשמעותי 
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לקשיים כספיים של הלווה  תיקוןאת הממנה )בין אם ניתן לייחס 
מקורית הפיננסית ההתחייבות הכסילוק ובין אם לא( יטופל 

 והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה.
 

בספרים של התחייבות פיננסית )או חלק  הערךההפרש בין  .11
או שהועברה לצד אחר, לבין שסולקה מהתחייבות פיננסית(, 

 מזומניםשאינם  נכסים כלשהםלל וכהתמורה ששולמה, 
 , יוכר ברווח או הפסד.שניטלושהועברו או התחייבויות כלשהן 

 
אם ישות רוכשת בחזרה חלק מהתחייבות פיננסית, על הישות  .42

של ההתחייבות הפיננסית בין  הערך בספרים הקודםלהקצות את 
החלק שממשיכים להכיר בו לבין החלק שנגרע, בהתבסס על 

. העד הרכישה חזרהיחסי של חלקים אלה במו ןההוג שוויים
)ב(  בספרים שהוקצה לחלק שנגרע לבין הערך)א(  ההפרש בין

שהועברו שאינם במזומן נכסים כלשהם  כוללששולמה, התמורה 
בגין החלק שנגרע, יוכר ברווח או  ,שניטלואו התחייבויות כלשהן 

 הפסד.
 

 מדידה

של ו יםפיננסי יםשל נכס הראשונלמדידה 
 תות פיננסייוהתחייבו

, ישות מוכרים לראשונה כס פיננסי או התחייבות פיננסיתכאשר נ .19
הוגן בתוספת, במקרה של נכס פיננסי או ה םתמדוד אותם בשווי

התחייבות פיננסית שאינם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, של 
לרכישה או להנפקה של  במישריןעלויות עסקה שניתן לייחס 

 הנכס הפיננסי או של ההתחייבות הפיננסית.
 

ם, אם השווי ההוגן של הנכס הפיננסי או של ההתחייבות אול .א19
הכרה לראשונה שונה ממחיר העסקה, ישות מועד ההפיננסית ב

 .24תיישם את סעיף א

 
נכס עבור  סליקת העסקהכאשר ישות משתמשת בחשבונאות מועד  .44

לראשונה מוכר נכס השנמדד לאחר מכן בעלות או בעלות מופחתת, 
 (.56א-53אהעסקה )ראה סעיפים קשירת הוגן במועד ה ובשווי

 
סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ] א.44

, 9ובוטל כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי  15
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2018בינואר  1היא מיום  םאשר תחולת

י לתקן דיווח כספי בינלאומ דבמהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח 
15.] 
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 מדידה עוקבת של נכסים פיננסיים
, תקן זה מסווג הראשונללצורך מדידת נכס פיננסי לאחר הכרה  .45

 :9קבוצות הבאות, שהוגדרו בסעיף הנכסים פיננסים לארבע 
 

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד; (א)
 

 השקעות המוחזקות לפדיון; (ב)
 

 ; וכןוחייבים הלוואות (ג)
 

 ינים למכירה.נכסים פיננסיים זמ (ד)
 

בהתאם מדידה ולהכרה ברווח או הפסד מתייחסות לקבוצות אלה 
לקבוצות אלה או  יםאחרבשמות זה. הישות יכולה להשתמש  לתקן

דוחות ב מידע בעת הצגת( other categorization) ותאחר בהקבצות
 הכספיים. הישות תיתן גילוי בביאורים למידע הנדרש על ידי תקן

 .7 מיבינלאו דיווח כספי
 

 כולל, ישות תמדוד נכסים פיננסיים, הראשונללאחר הכרה  .14
בגין  וכלשה ניכויהוגן, ללא ה יםנגזרים שהם נכסים, בשווי

בדרך  מימושבעת מכירה או  ות להתהוות להעלויות עסקה, שיכול
 הבאים: פיננסייםה לנכסיםפרט , אחרת

 
, שימדדו בעלות 3כפי שהוגדרו בסעיף  וחייבים הלוואות (א)

 בשיטת הריבית האפקטיבית; תוך שימושחתת מופ
 

, שימדדו 3לפדיון כפי שהוגדרו בסעיף  ותהשקעות המוחזק (ב)
בשיטת הריבית האפקטיבית;  תוך שימושבעלות מופחתת 

 וכן
 

מצוטט  השקעות במכשירים הוניים, שאין להם מחיר (ג)
בשוק פעיל ושלא ניתן למדוד את שוויים ההוגן באופן 

לסלקם על ידי  ישוש אליהם הצמודיםמהימן, ונגזרים 
מסירה של מכשירים הוניים כאלה, שימדדו בעלות )ראה 

 (.81א-ו 81אסעיפים 
 

 הדימדכפופים לנכסים פיננסיים שמיועדים כפריטים מגודרים 
כל  .117-83בהתאם לדרישות חשבונאות הגידור בסעיפים 

בשווי הוגן דרך רווח או הנמדדים הנכסים הפיננסיים, למעט אלה 
 21-18בהתאם לסעיפים כפופים לבחינת ירידת ערך סד, הפ

 .39א-81אוסעיפים 
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 מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
, ישות תמדוד את כל ההתחייבויות הראשונללאחר הכרה  .12

בשיטת הריבית  תוך שימושהפיננסיות בעלות מופחתת 
 ל:פרט האפקטיבית, 

 
הפסד.  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או (א)

נגזרים שהם התחייבויות, ימדדו  כוללהתחייבויות כאלה, 
התחייבות הקשור למכשיר  אנגזר שהול פרט ,בשווי הוגן

שאין לו מחיר ושיש לסלקו על ידי מסירת מכשיר כזה הוני 
 (1)כלומר נתון רמה מצוטט בשוק פעיל עבור מכשיר זהה 

באופן בדרך אחרת שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן ו
  בעלות. דיימדש מהימן,

 
ת כאשר העברת נכס פיננסי ות שנוצרות פיננסייוהתחייבו (ב)

 לגריעה או כאשר גישת המעורבות הנמשכת כשירהאינה 
מדידה של התחייבויות חלים על ה 91-ו 73. סעיפים חלה

 פיננסיות כאלה.
 

. לאחר הכרה 3חוזי ערבות פיננסית כהגדרתם בסעיף  (ג)
 ים)אלא אם חל ימדוד אותוה , מנפיק של חוזה כזהראשונל

 )א( או )ב(( לפי הגבוה מבין:12 פיםסעי
 

(i)  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי
 ; וכן92

 
(ii)  ( בניכוי, 19הסכום שהוכר לראשונה )ראה סעיף

, הפחתה מצטברת שהוכרה בהתאם מתאיםכאשר 
 .18לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
הנמוך משיעור  למתן הלוואה בשיעור ריבית מחויבויות (ד)

 מחויבות, מנפיק של הראשונלריבית השוק. לאחר הכרה 
)א(( לפי הגבוה 12)אלא אם חל סעיף  ימדוד אותהכזו 

 מבין:
 

(i)  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי
 ; לבין92

 
(ii)  ( בניכוי, 19הסכום שהוכר לראשונה )ראה סעיף

, הפחתה מצטברת שהוכרה בהתאם מתאיםכאשר 
 .18ונאות בינלאומי לתקן חשב

 
 ותכפופהתחייבויות פיננסיות שמיועדות כפריטים מגודרים 

 .117-83לדרישות חשבונאות הגידור בסעיפים 
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 [ווטלב] .18-13
 

 סיווגים מחדש
 :ישות .11

 
קבוצת שווי הוגן דרך רווח או חוץ למנגזר לא תסווג מחדש  (א)

 .מונפק הוא מוחזק אוכל עוד  ,הפסד
 

קבוצת שווי הוגן חוץ ללא תסווג מחדש מכשיר פיננסי מ (ב)
אם בהכרה לראשונה המכשיר יועד על  דרך רווח או הפסד

 ידי הישות לקבוצת שווי הוגן דרך רווח או הפסד; וכן
 

יכולה לסווג מחדש נכס פיננסי מחוץ לקבוצת שווי הוגן  (ג)
, אם הנכס הפיננסי אינו מוחזק עוד דרך רווח או הפסד

למרות ) טווח הקצרב זרהש חורכלר או ומכל המטרב
 המטרבעיקר בשהנכס הפיננסי נרכש או התהווה שייתכן 

אם הדרישות ור(, צהק טווחב זרהח כושרלר או ומכל
 ד מתקיימים.11ב או 11בסעיפים 

 
לקבוצת שווי הוגן כלשהו ישות לא תסווג מחדש מכשיר פיננסי 

 ראשונה.לאחר ההכרה לדרך רווח או הפסד 
 

מהווים סיווגים מחדש לצורך נסיבות אינם הבאים ב םשינוייה .א50
 :50סעיף 

 
בגידור אפקטיבי מגדר מיועד ונגזר שהיה קודם לכן מכשיר  (א)

כשיר עוד  תזרים מזומנים או בגידור השקעה נטו אינו
 ;ככזה

 

ואפקטיבי בגידור  פך להיות מכשיר מגדר מיועדונגזר שה (ב)
 תזרים מזומנים או בגידור השקעה נטו;

 
כאשר חברת ביטוח משנה  נכסים פיננסיים מסווגים מחדש (ג)

לתקן דיווח  45לסעיף בהתאם את מדיניותה החשבונאית 
 .4כספי בינלאומי 

 
מתואר ה)ג( )למעט נכס פיננסי מהסוג 50סעיף עליו חל נכס פיננסי ש ב.50

להיות מסווג מחדש מחוץ לקבוצת שווי הוגן דרך  עשויד( 50בסעיף 
 ם נדירים.צבירווח או הפסד רק במ
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ות מסווגת מחדש נכס פיננסי מחוץ לקבוצת שווי הוגן דרך אם יש ג.50
לפי  יסווג מחדשב, הנכס הפיננסי 50לסעיף בהתאם רווח או הפסד 

במועד הסיווג מחדש. כל רווח או הפסד שהוכרו ברווח ההוגן  ושווי
פיננסי במועד הסיווג הנכס הלא יבוטלו. השווי ההוגן של  או הפסד

 או עלותו המופחתת, לפי העניין.מחדש מהווה את עלותו החדשה 
 

ושהיה מקיים את )ג( 50סעיף  יו חלשעלכס פיננסי ניתן לסווג נ ד.50
הנכס לא היה נדרש לסווג את דרה של הלוואות וחייבים )אם גהה

בעת ההכרה לראשונה( מחוץ לקבוצת  סחרכמוחזק למ הפיננסי
זיק שווי הוגן דרך רווח או הפסד אם לישות יש כוונה ויכולת להח

 בנכס הפיננסי בעתיד הנראה לעין או עד לפירעונו.
 

אשר היה  ,למכירה זמיןשסווג כ ,נכס פיננסיניתן לסווג מחדש  ה. 50
יועד היה מהגדרה של הלוואות וחייבים )אם הוא לא מקיים את ה

לתוך קבוצת הלוואות ולמכירה  זמיןלמכירה( מחוץ לקבוצת  זמיןכ
ולת להחזיק בנכס הפיננסי בעתיד יש כוונה ויכוחייבים אם לישות 

 הנראה לעין או עד לפירעונו.
 

אם הישות סיווגה מחדש נכס פיננסי מחוץ לקבוצת שווי הוגן דרך  ו. 50
למכירה  מיןד או מחוץ לקבוצת ז50לסעיף בהתאם רווח או הפסד 

סווג מחדש את הנכס הפיננסי בשוויו ל עליהה, 50לסעיף בהתאם 
בהתאם ש. לגבי נכס פיננסי שסווג מחדש ההוגן במועד הסיווג מחד

שכבר הוכרו ברווח או הפסד לא כלשהם ד, רווח או הפסד 50לסעיף 
יבוטלו. השווי ההוגן של נכס פיננסי במועד הסיווג מחדש מהווה 
את עלותו החדשה או עלותו המופחתת, לפי העניין. לגבי נכס 

עיף לסבהתאם למכירה  ןימפיננסי שסווג מחדש מחוץ לקבוצת ז
 ושכבר הוכרזה נכס קודמים כלשהם בגין ה, רווח או הפסד 50

 .54לסעיף בהתאם  ו)ב( יטופל55לסעיף בהתאם ברווח כולל אחר 
 

( appropriateראוי )אם, כתוצאה משינוי בכוונה או ביכולת, לא  .11
לסווג השקעה כמוחזקת לפדיון, יש לסווגה מחדש כזמינה  עוד

 הערךהוגן, וההפרש בין  למכירה ולמדוד אותה מחדש בשווי
 )ב(.11בספרים שלה לבין השווי ההוגן יטופל בהתאם לסעיף 

 
העולה על סכום בכל פעם שמכירות או סיווגים מחדש של סכום  .17

של השקעות המוחזקות לפדיון אינו מקיים אף  בלתי משמעותי
, יש לסווג מחדש כזמינות למכירה את כל 3אחד מהתנאים בסעיף 

סיווג מחדש, ההפרש הלפדיון שנותרו. בעת  ההשקעות המוחזקות
 )ב(.11בספרים לבין השווי ההוגן יטופל בהתאם לסעיף  ערכןבין 

 
או עבור נכס פיננסי  ניתנת להשגהמדידה מהימנה הופכת אם  .19

ניתנת לא הייתה  וכזמדידה מהימנה התחייבות פיננסית ש
את הנכס או ההתחייבות  למדוד קודם לכן, ונדרש עבורם להשגה

)ראה סעיפים  ניתנת להשגה נהמהימ הדימדאם  ,בשווי הוגן
בשווי הוגן, ימדדו מחדש (, הנכס או את ההתחייבות 12-)ג( ו14
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לבין השווי ההוגן יטופל בהתאם  ערכם בספריםוההפרש בין 
 .11לסעיף 

 
 והנדיר ב האם, כתוצאה משינוי בכוונה או ביכולת או במקר .11

)ראה סעיפים  עוד תנת להשגהני האינשווי הוגן ל נהמהימ הדימד
 "הקודמותשנות הכספים שתי "שחלפו ( או משום 12-)ג( ו14

להציג נכס פיננסי או  נעשה ראוי, 3שאליהן מתייחס סעיף 
אזי התחייבות פיננסית בעלות או בעלות מופחתת ולא בשווי הוגן, 

בספרים של השווי ההוגן של הנכס הפיננסי או של  הערך
העלות או העלות  והייבאותו מועד  ההתחייבות הפיננסית

המופחתת החדשה שלהם, לפי העניין. רווח או הפסד קודם 
בהתאם לסעיף רווח כולל אחר ב וכלשהו מאותו נכס, שהוכר

 )ב(, יטופל כדלהלן:11
 

במקרה של נכס פיננסי בעל מועד פדיון קבוע, הרווח או  (א)
 החיים הנותר אורךבמהלך  יופחת לרווח או הפסדההפסד 

בשיטת  תוך שימושההשקעה המוחזקת לפדיון  של
הריבית האפקטיבית. הפרש כלשהו בין העלות המופחתת 

 אורךהחדשה לבין הסכום לפדיון יופחת אף הוא במשך 
בשיטת הריבית  תוך שימושלנכס הפיננסי החיים שנותר 

ניכיון. אם לאחר והאפקטיבית, בדומה להפחתת פרמיה 
י, רווח או הפסד כלשהו, של הנכס הפיננס כוערנפגם מכן 

 וארווח מחדש מההון ל וסווגי רווח כולל אחרב ושהוכר
  .42הפסד בהתאם לסעיף 

 
במקרה של נכס פיננסי שאין לו מועד פדיון קבוע, הרווח או  (ב)

 ממומשאו  נמכרעד שהנכס הפיננסי בהון  ריישאההפסד 
לאחר מכן  הפסד. אם או רווחביוכר  הוא , ואזבדרך אחרת

של הנכס הפיננסי, רווח או הפסד קודם כלשהו,  וכערנפגם 
רווח או מחדש מההון ל ויסווג, רווח כולל אחרב וכרשהו

 .42הפסד בהתאם לסעיף 
 

 רווחים והפסדים
משינוי בשווי ההוגן של נכס פיננסי או של הנובע רווח או הפסד  .11

 התחייבות פיננסית שאינם חלק מיחסי גידור )ראה סעיפים
 .כדלהלן, ויוכר ,(117-83

 
 רווח או הפסד מנכס פיננסי או מהתחייבות פיננסית, (א)

ברווח או  ווגן דרך רווח או הפסד, יוכרשווי הכשסווגו 
 הפסד.

 
כולל ברווח  ויוכר רווח או הפסד מנכס פיננסי זמין למכירה (ב)

( 21-42הפסדים מירידת ערך )ראה סעיפים ל פרט, אחר
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ה סעיף ראורווחים והפסדים משינויים בשערי חליפין )
באותו מועד הרווח או . (, עד שהנכס הפיננסי יגרע89א

, ברווח כולל אחרקודם לכן  וההפסד המצטבר, שהוכר
סיווג  כתיאום בגין רווח או הפסדמחדש מההון ל ויסווג

הצגת דוחות  1 בינלאומי חשבונאות ראה תקןחדש )מ
 . אולם, ריבית שחושבה באמצעות((7112)עודכן  כספיים

( מוכרת ברווח או 3ת האפקטיבית )ראה סעיף הריבי שיטת
(. דיבידנדים בגין 18בינלאומי  חשבונאות הפסד )ראה תקן

מכשיר הוני זמין למכירה מוכרים ברווח או הפסד כאשר 
 זכות הישות לקבלת התשלום )ראה תקןהתמסדה 
 (.18בינלאומי  חשבונאות

 
י בינלאומי סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספ] א.55

, 9ובוטל כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי  15
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2018בינואר  1היא מיום  םאשר תחולת

לתקן דיווח כספי בינלאומי  דבמהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח 
15.] 

 
לגבי נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות המוצגים בעלות  .14

ר ברווח או (, רווח או הפסד מוכ12-ו 14ם מופחתת )ראה סעיפי
הנכס הפיננסי או ההתחייבות נפגם ערכם של הפסד כאשר 

באמצעות תהליך ההפחתה. כן נגרעים, וכאשר הם או הפיננסית 
אולם, לגבי נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות שהם 

( 111א-38אוסעיפים  81-28פריטים מגודרים )ראה סעיפים 
-117הפסד יהיה בהתאם לסעיפים בבונאי ברווח או הטיפול החש

83. 
 

בחשבונאות מועד מכירה בנכסים פיננסיים תוך שימוש אם ישות  .12
(, שינוי כלשהו 14א-19אוסעיפים  98)ראה סעיף  סליקת העסקה

ך התקופה בין מועד הלבשווי ההוגן של הנכס שיתקבל, במ
סים בגין נכ מוכראינו , הסליקההעסקה לבין מועד קשירת 

עלות או בעלות מופחתת )למעט הפסדים מירידת המוצגים לפי 
ערך(. אולם, לגבי נכסים המוצגים בשווי הוגן, השינוי בשווי 

 לפי המתאים, רווח כולל אחרהוגן יוכר ברווח או הפסד או בה
  .11בהתאם לסעיף 

 
נכסים העדר יכולת גבייה של ירידת ערך ו

 פיננסיים 
 ראיהאם קיימת  ת דיווחתקופכל סוף ישות תעריך ב .18

נכסים  תאובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של קבוצ
 49כזו כלשהי, הישות תיישם סעיף  ראיהפיננסיים. אם קיימת 

)לגבי  44עלות מופחתת(, סעיף סיים המוצגים ב)לגבי נכסים פיננ
)לגבי נכסים  42עלות( או סעיף נכסים פיננסיים המוצגים לפי 
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מינים למכירה( כדי לקבוע את הסכום של הפסד פיננסיים ז
 מירידת ערך.

 
נפגם קבוצה של נכסים פיננסיים של של נכס פיננסי או  ערכם .59

 ראיהקיימת אם, ורק אם,  מתהוויםוהפסדים מירידת ערך 
אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע אחד או יותר 

אירוע בנכס )"אירוע הפסד"( ול הראשונלשהתרחשו לאחר ההכרה 
תזרימי  אומדן ההפסד )או לאירועי ההפסד( יש השפעה על

 קבוצת הנכסים של הנכס הפיננסי או של  העתידיים המזומנים
באופן מהימן. יתכן ולא ניתן לזהות  הלאמוד אות הפיננסיים שניתן

שגרם לירידת הערך. לחלופין, יתכן והשפעה ומבודד יחיד אירוע 
  חזוייםירידת הערך. הפסדים משולבת של מספר אירועים גרמה ל

מבלי להתחשב ברמת הסבירות כתוצאה מאירועים עתידיים, 
 אובייקטיבית לירידת ערך של נכס  ראיה. אינם מוכרים שלהם

, הניתן לצפייה פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים כוללת מידע
הפסד השבא לתשומת ליבו של המחזיק בנכס, לגבי אירועי 

 הבאים:
 

 משמעותיים של המנפיק או של החייב;ננסיים פיקשיים  (א)
 

או פיגור ( default)הפרת חוזה, כמו אי עמידה בתנאים  (ב)
  בתשלומי ריבית או קרן;

 
בקשיים  יםהקשור יםמשפטי או יםכלכלי מטעמיםהמלווה,  (ג)

, שלא היתה נשקלת הקלהללווה  מעניקפיננסיים של הלווה, 
 ;על ידי המלווה בנסיבות אחרות

 
כי הלווה יכנס להליך פשיטת רגל או לארגון  נעשה צפוי (ד)

 אחר;פיננסי מחדש 
 

היעלמות שוק פעיל לאותו נכס פיננסי כתוצאה מקשיים  (ה)
 ; אופיננסיים

 
המעיד כי ישנה ירידה, הניתנת למדידה, ניתן לצפייה  מידע (ו)

נכסים  תמקבוצ העתידיים תזרימי המזומניםאומדן ב
, למרות שלא בנכסים אלה הראשונלפיננסיים, מאז ההכרה 

 יםבודד יםפיננסי יםניתן עדיין לשייך את הירידה לנכס
 :כוללבתוך הקבוצה, 

 
(i) של הלווים  מצב התשלומיםשינויים שליליים ב

, עלייה במספר תשלומים בפיגור או לדוגמהבקבוצה )
כרטיסי אשראי שהגיעו ב םלוויהעלייה במספר 
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למגבלת אשראי שלהם ומשלמים את הסכום החודשי 
 (; אולימינימה

 
(ii)  מקומיים בעלי מתאם או תנאים כלכליים לאומיים

נכסים בקבוצה ביחס ל כשלים( correlate)עם 
הגיאוגרפי  באזור, עלייה בשיעור האבטלה לדוגמה)

, ירידה במחירי נדל"ן בהתייחס יםשל הלוו
הרלוונטי, ירידה במחירי נפט  באזור למשכנתאות

ינויים בהתייחס לנכסי הלוואות ליצרני נפט, או ש
 בקבוצה(. יםהענף שמשפיעים על הלוובתנאי שליליים 

 
ההיעלמות של שוק פעיל, משום שמכשירים פיננסיים של ישות  .60

לירידת ערך. ירידת דירוג  ראיהאינם נסחרים עוד, אינה מהווה 
לירידת ערך,  ראיהאשראי של ישות, כשלעצמה, אינה מהווה 

עם  בעת בחינתהלירידת ערך  ראיהלמרות שהיא יכולה להוות 
. ירידת השווי ההוגן של נכס פיננסי מתחת ניתן להשגהאחר המידע 

לירידת  ראיהבהכרח מהווה לעלותו או לעלותו המופחתת אינה 
, ירידת השווי ההוגן של השקעה במכשיר חוב הערך )לדוגמ

 כתוצאה מעלייה בשיעור ריבית חסרת הסיכון(.
 

אובייקטיבית לירידת ערך  ה, ראי59בנוסף לסוגי האירועים בסעיף  .61
של השקעה במכשיר הוני כוללת מידע לגבי שינויים משמעותיים 
בעלי השפעה שלילית שהתרחשו בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או 

שבה פועל המנפיק, ומעידים כי יתכן או בסביבת השוק המשפטית 
. ירידה משמעותית תושבוהעלות של ההשקעה במכשיר ההוני לא 

ווי ההוגן של השקעה במכשיר הוני מתחת לעלותה או מתמשכת בש
  אובייקטיבית לירידת ערך. ראיהמהווה גם היא 

 
, שנדרש כדי לאמוד את הניתן לצפייה במקרים מסוימים המידע .62

הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, יכול להיות מוגבל או הסכום 
, זה יכול הבמלואו בנסיבות הנוכחיות. לדוגמ רלוונטילא עוד 

 מידעיות המקרה כאשר לווה נמצא בקשיים כספיים וקיים מעט לה
בהתייחס ללווים דומים. במקרים כאלה,  ניתן להשגהה היסטורי

בשיקול דעת המתבסס על ניסיון העבר כדי לאמוד  תשתמשמישות 
 תשתמשמאת הסכום של הפסד כלשהו מירידת ערך. בדומה, ישות 

מידע להתאים ת בשיקול דעת המתבסס על ניסיון העבר על מנ
 את הנסיבותנכסים פיננסיים כדי לשקף  תלגבי קבוצלצפייה  ןהנית

חלק  הוא (. השימוש באומדנים סבירים89א)ראה סעיף  ותנוכחיה
 דוחות כספיים ואינו פוגע במהימנותם.בהכנת הכרחי 

 
 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת

מירידת ערך הפסד  שהתהווה אובייקטיבית לכך ראיהאם קיימת  .49
 ,או בגין השקעות המוחזקות לפדיון וחייבים בגין הלוואות

 הערךכהפרש בין  דמדנשמוצגות בעלות מופחתת, סכום ההפסד 
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 תזרימי מזומנים אומדן בספרים של הנכס לבין הערך הנוכחי של
( שטרם התהוו )למעט הפסדי אשראי עתידיים עתידיים

י של הנכס הפיננסי בשיעור הריבית האפקטיבי המקור ניםמהווה
 (.הראשונל, שיעור הריבית האפקטיבי שחושב בעת הכרה כלומר)

ופחת ישירות או דרך שימוש בחשבון יבספרים של הנכס  הערך
 הפרשה. הסכום של ההפסד יוכר ברווח או הפסד.

 
אובייקטיבית לירידת ערך  ראיהתחילה אם קיימת בוחנת ישות  .64

ובנפרד או  משמעותי, שכל אחד מהם יםפיננסי יםנכסבנפרד ל
משמעותי )ראה  ואינ הםכל אחד משנכסים פיננסיים ל במקובץ

אובייקטיבית  ראיה(. אם ישות קובעת שלא קיימת 59סעיף 
, בין אם הוא משמעותי בנפרדשנבחן לירידת ערך של נכס פיננסי 

את הנכס בקבוצה של נכסים פיננסיים  כוללתובין אם לא, היא 
ירידת לצורך אותם יחד ובוחנת שראי דומים בעלי מאפייני סיכון א

כר או ולקיום ירידת ערך ולגביהם מ בנפרד שנבחנוערך. נכסים 
 בבחינההפסד מירידת ערך אינם נכללים  להיות מוכר ךממשי

 ירידת ערך.לצורך קבוצתית 
 

וניתן קטן אם, בתקופה עוקבת, הסכום של הפסד מירידת הערך  .41
יבי לאירוע שהתרחש לאחר באופן אובייקטהקיטון לייחס את 

אשראי של הלווה(, הירידת הערך )כמו שיפור בדירוג  שהוכרה
 במישריןבין אם יבוטל פסד מירידת הערך, שהוכר קודם לכן, הה

 לא יגרום לכךהביטול חשבון הפרשה.  תיאוםובין אם על ידי 
עלות ההיה גבוה מיבספרים של הנכס הפיננסי  ערךהש

אילו ירידת הערך ביטול במועד היות המופחתת, שהייתה צריכה ל
 יוכר ברווח או הפסד.הביטול סכום  .לא היו מכירים בירידת הערך

 
 עלותבנכסים פיננסיים המוצגים 

הפסד מירידת ערך  שהתהווה אובייקטיבית לכך ראיהאם קיימת  .44
שאינו מוצג שאין לו מחיר מצוטט בשוק פעיל ובגין מכשיר הוני 

באופן מהימן, או לא ניתן למדידה ההוגן בשווי הוגן משום ששוויו 
כזה ושיש לסלקו  מצוטטבגין נכס נגזר שקשור למכשיר הוני לא 

הפסד מירידת הערך נמדד ה, סכום כזהעל ידי מסירת מכשיר 
בספרים של הנכס הפיננסי לבין הערך הנוכחי  הערך כהפרש בין

התשואה בשיעור  ניםמהווה עתידיים תזרימי מזומנים אומדן של
)ג( וסעיפים 14על נכס פיננסי דומה )ראה סעיף  בשוק שוטףה
 טלו.ו(. הפסדים כאלה מירידת ערך לא יב81א-ו 81א

 
 נכסים פיננסיים זמינים למכירה

כאשר ירידה בשווי ההוגן של נכס פיננסי זמין למכירה הוכרה  .42
אובייקטיבית לירידת ערך של  ראיהוקיימת  רווח כולל אחרב

, ברווח כולל אחרההפסד המצטבר, שהוכר  (,13הנכס )ראה סעיף 
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, סיווג מחדש תיאום בגיןכ רווח או הפסדלהון המ יסווג מחדש
 למרות שהנכס הפיננסי לא נגרע.

 
רווח או להון הממסווג מחדש ר שאהסכום של ההפסד המצטבר,  .48

, יהיה ההפרש בין עלות הרכישה )בניכוי 42הפסד לפי סעיף 
 , השוטףן השווי ההוגן החזרי קרן והפחתות כלשהן( לבי

פחות הפסד כלשהו מירידת ערך בגין אותו נכס פיננסי שהוכר 
 ברווח או הפסד.קודם לכן 

 
הפסדים מירידת ערך, שהוכרו ברווח או הפסד, בגין השקעה  .43

טלו דרך רווח או ובמכשיר הוני, המסווגת כזמינה למכירה, לא יב
 הפסד.

 
סווג כזמין המחוב,  אם, בתקופה עוקבת, השווי ההוגן של מכשיר .21

למכירה, עולה ואת העלייה ניתן לייחס באופן אובייקטיבי לאירוע 
שהתרחש לאחר שההפסד מירידת הערך הוכר ברווח או הפסד, 

יוכר ברווח או הביטול , כאשר סכום יבוטל ההפסד מירידת הערך
 הפסד.

 
 גידור

מגודר  פריטיחסי גידור מיועדים בין מכשיר מגדר לבין  בהתקיים .21
, הטיפול 111א-117אבסעיפים ו 88-81כפי שמתואר בסעיפים 

המגודר  והפריטבגין המכשיר המגדר החשבונאי ברווח או בהפסד 
  .117-83יהיה בהתאם לסעיפים 

 
 מכשירים מגדרים

 מכשירים כשירים

נגזר כמכשיר  לייעדניתן  ןשבההנסיבות זה אינו מגביל את תקן  .72
לאופציות פרט , 88ף מגדר בתנאי שמתקיימים התנאים בסעי

נכס פיננסי  לייעד(. אולם, ניתן 94מסוימות שנכתבו )ראה סעיף א
כמכשיר מגדר רק לגידור  תנגזר-לאנגזר או התחייבות פיננסית -לא

 סיכון מטבע חוץ.
 

צד, שהוא בהם מעורב לצורכי חשבונאות גידור, רק מכשירים  .73
בודדת הות ישלחיצוני לישות המדווחת )כלומר, חיצוני לקבוצה או 

מכשירים מגדרים. למרות שישויות כ לייעדשמדווחים עליהם( ניתן 
קבוצה מאוחדת או חטיבות בתוך ישות עשויות תוך בודדות ב

עם עסקאות גידור עם ישויות אחרות בתוך הקבוצה או ב תקשרלה
כאלה  תוך קבוצתיותחטיבות אחרות בתוך הישות, עסקאות 

אות גידור כאלה אינן איחוד. לכן, עסקמסגרת המבוטלות ב
כשירות לחשבונאות גידור בדוחות הכספיים המאוחדים של 

הן עשויות להיות כשירות לחשבונאות גידור הקבוצה. אולם, 
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או הנפרדים של הישויות  האינדיווידואליים בדוחות הכספיים
 תהבודדות בתוך הקבוצה בתנאי שהן חיצוניות לישות הבודד

 שמדווחים עליה.
 

 ם מגדריםיעוד מכשירי

למכשיר מגדר שווי הוגן מידה יחידה של קיימת  ,בדרך כלל .74
והגורמים שמביאים לשינויים בשווי הוגן תלויים אחד בשלמותו 

בשני. לכן, יחסי גידור מיועדים על ידי ישות למכשיר מגדר 
 . החריגים המותרים היחידים הם:בשלמותו

 
וד עיהזמן של חוזה אופציה וי וערךהפנימי  הערךהפרדת  (א)

הפנימי של האופציה מבלי  בערךמכשיר מגדר רק שינוי כ
 הזמן שלה; וכן בערךבשינוי להתחשב 

 
של חוזה ( spot)מחיר המיידי המרכיב הריבית ו תהפרד (ב)

 אקדמה.
 

חריגים אלה מותרים משום שבדרך כלל ניתן למדוד בנפרד את 
הפנימי של האופציה ואת הפרמיה על חוזה האקדמה.  הערך

הפנימי וגם את  הערךגם את  שבוחנת, תידור דינאמיאסטרטגיית ג
הזמן של חוזה האופציה יכולה להיות כשירה לחשבונאות  ערך

 גידור.
 

אחוז  50 כגון, בשלמותוחלק יחסי של המכשיר המגדר  לייעדניתן  .75
, כמכשיר מגדר ביחסי גידור. (notional amountהנקוב )מהסכום 

תקופת הזמן מבגין חלק יחסי גידור רק  לייעדאולם, לא ניתן 
  (.outstanding) במחזור עדיין קיים מהלכה המכשיר המגדרבש

 
כגידור של יותר מסוג אחד של סיכון,  יחידמכשיר מגדר  לייעדניתן  .76

 )ב( ניתן לזהות באופן ברור את הסיכונים המגודרים;ש)א(  בתנאי
ניתן לוודא ש)ג(  ניתן להוכיח את האפקטיביות של הגידור; וכןש
 קיים יעוד ספציפי של המכשיר המגדר ומצבי סיכון שונים.ש

 
שני נגזרים או יותר, או כמכשיר המגדר במשותף  לייעדניתן  .77

חלקים יחסיים שלהם )או, במקרה של גידור סיכון מטבע, שני 
, או או חלקים יחסיים שלהם או יותר מכשירים שאינם נגזרים

ם או חלקים נגזרי-מכשירים לאשילוב של מכשירים נגזרים ו
 כאשר הסיכון הנובע גםיחסיים שלהם(, כמכשיר המגדר, 

מקזזים ) ( מנגזרים מסוימים מקזז סיכון הנובעהנובעים יםהסיכונ)
 (collar) רצועהים( מנגזרים אחרים. אולם, אופציית סיכונים הנובע

על שיעור ריבית או מכשיר נגזר אחר שמשלב אופציה שנכתבה 
כמכשיר מגדר, אם הוא מהווה  יםירכשאינם ואופציה שנרכשה 

בפועל אופציה שנכתבה נטו )שבגינה התקבלה פרמיה נטו(. בדומה, 
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שני מכשירים או יותר )או חלקים יחסיים שלהם(  לייעדניתן 
כמכשיר המגדר רק אם אף אחד מהם אינו מהווה אופציה שנכתבה 

 או אופציה שנכתבה נטו.
 

 מגודרים פריטים

 פריטים כשירים

 התקשרות גודר יכול להיות נכס או התחייבות שהוכרו,פריט מ .78
או השקעה  צפויה ברמה גבוההש חזויההוכרה, עסקה  שלאאיתנה 

, יחיד נכס )א( המגודר יכול להיות הפריט נטו בפעילות חוץ.
צפויה ש חזויהעסקה , יחידה איתנה ותהתקשר ,יחידה התחייבות

 קבוצת )ב( חידהי או השקעה נטו בפעילות חוץ יחידה ברמה גבוהה
 חזויות אותעסקאיתנות,  קשרויותנכסים, התחייבויות, הת

עם מאפייני  ת חוץיונטו בפעילו ותאו השקע צפויות ברמה גבוההש
, חלק של של תיק ריבית שיעור גידור סיכוןרק ב)ג(  אודומים סיכון 

 (shareשחולקים )תיק נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות 
 גודר.את הסיכון המ

 
בשונה מהלוואות וחייבים, השקעה מוחזקת לפדיון אינה יכולה  .79

ריבית או סיכון פירעון שיעור מגודר בהתייחס לסיכון  פריטלהיות 
ההשקעה כמוחזקת לפדיון דורש כוונה  ייעודמוקדם, משום ש

להחזיק בהשקעה עד מועד הפדיון מבלי להתחשב בשינויים בשווי 
של השקעה כזו, שניתן לייחס ההוגן או בתזרימי המזומנים 

אולם, השקעה המוחזקת לפדיון יכולה  לשינויים בשיעורי ריבית.
משינויים בשערי הנובעים  לסיכוניםלהיות פריט מגודר בהתייחס 

 סיכון אשראי.לחליפין של מטבע חוץ ו
 

כפריטים מגודרים רק נכסים,  לייעדלצורכי חשבונאות גידור, ניתן  .80
צפויות ש חזויות איתנות או עסקאות קשרויותהתחייבויות, הת

כתוצאה מכך, ניתן צד חיצוני לישות. שמעורב בהם  ברמה גבוהה
ליישם את חשבונאות הגידור לגבי עסקאות בין ישויות באותה 

או הנפרדים של  האינדיווידואליים קבוצה רק בדוחות הכספיים
למעט  ,אותן ישויות ולא בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה

ה בתקן תוחות הכספיים המאוחדים של ישות השקעה, כהגדרהד
, כאשר עסקאות בין ישות השקעה לבין 10דיווח כספי בינלאומי 

החברות הבנות שלה הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לא 
סיכון מטבע החוץ של . כחריג, יבוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים

בין שתי  כות או יתרת חוביתרת ז, לדוגמהפריט כספי תוך קבוצתי )
( יכול להיות כשיר כפריט מגודר בדוחות הכספיים חברות בנות

הפסדים בגין שערי להמאוחדים אם הוא גורם לחשיפה לרווחים או 
איחוד מסגרת החליפין של מטבע חוץ, שאינם מבוטלים במלואם ב

השפעות השינויים בשערי  21בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
, 21. בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי טבע חוץחליפין של מ

והפסדים בגין שערי חליפין של מטבע חוץ בהתייחס לפריט  יםרווח
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איחוד כאשר מסגרת הכספי תוך קבוצתי אינם מבוטלים במלואם ב
תוך הקבוצה, בעלות בבין שתי ישויות נוצר בעסקה פריט הכספי ה

 חזויהשל עסקה מטבעות פעילות שונים. בנוסף, סיכון מטבע החוץ 
להיות כשיר כפריט  עשוי, הקבוצהתוך צפויה ברמה גבוהה בש

מגודר בדוחות הכספיים המאוחדים, בתנאי שהעסקה נקובה 
אותה ב המתקשרתבמטבע השונה ממטבע הפעילות של הישות 

 סיכון מטבע החוץ ישפיע על הרווח או הפסד המאוחד.שעסקה ו
 

 םעוד פריטים פיננסיים כפריטים מגודריי

מגודר הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית, הוא האם הפריט  .81
רק לחלק  המיוחסיםיכול להיות פריט מגודר בהתייחס לסיכונים 

שוויו ההוגן )כמו תזרים מזומנים ממתזרימי מהמזומנים שלו או 
או חלקים שלהם או אחוז מהשווי ההוגן(,  אחד או יותרנבחר חוזי 

ניתן לייעד כסיכון יביות. לדוגמה, בתנאי שניתן למדוד את האפקט
חלק מהחשיפה לשיעור ריבית, שניתן לזיהוי ולמדידה המגודר 

 גוןהתחייבות נושאת ריבית )כשל בנפרד, של נכס נושא ריבית או 
מסך החשיפה עוגן שיעור ריבית  רכיבשיעור ריבית חסרת סיכון או 

 לשיעור ריבית של מכשיר פיננסי מגודר(.
 

נכסים וי הוגן של חשיפת שיעור הריבית של תיק בגידור שו א.81
פיננסיים או התחייבויות פיננסיות )ורק בגידור כזה(, החלק 

, לדוגמהמטבע )של עד במונחים של סכום והמגודר יכול להיות מי
 או רנדים( ולא כנכסים סטרלינג סכום דולרים, אירו, לירות

הול סיכונים, למרות שלצורכי ני בודדות(.או התחייבויות בודדים )
התיק יכול לכלול נכסים והתחייבויות, הסכום המיועד הוא סכום 

סכום נטו הכולל נכסים  יעודהנכסים או סכום ההתחייבויות. 
שיעור . הישות יכולה לגדר חלק של סיכון אינו מותר והתחייבויות

 תיק לסכום מיועד זה. לדוגמה, במקרה של גידור המיוחסהריבית 
נים לפירעון מוקדם, הישות יכולה לגדר את נכסים הניתהמכיל 
שווי ההוגן שניתן לייחס לשינוי בשיעור הריבית המגודר ב השינוי

 של , להבדיל ממועדים שנקבעו בחוזה,חזוייםעל בסיס מועדים 
מחדש. כאשר החלק המגודר מבוסס על מועדים  קביעת מחיר

ית מחדש, השפעת השינויים בשיעור הריב קביעת מחיר של חזויים
מחדש תיכלל  קביעת מחיר אלה של חזוייםהמגודר על מועדים 

בקביעת השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר. כתוצאה מכך, אם 
תיק, שכולל פריטים הניתנים לפירעון מוקדם, מגודר על ידי נגזר 

מעדכנים שאינו ניתן לפירעון מוקדם, נוצר חוסר אפקטיביות אם 
, או אם חזויים להיפרע יק המגודרהמועדים, שבהם פריטים בתאת 

 .חזושנ יםשונים מהמועד בפועלפירעון המוקדם המועדי 
 

 עוד פריטים לא פיננסיים כפריטים מגודריםי

אם הפריט המגודר הוא נכס לא פיננסי או התחייבות לא פיננסית,  .87
לגבי סיכוני מטבע חוץ,  )א( כפריט מגודר צריך להיות מיועד הוא
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לבודד ולמדוד קושי ה בגללי כל הסיכונים, לגב בשלמותו )ב( או
החלק המתאים של השינויים בתזרימי המזומנים או בשווי  את

ההוגן, שניתן לייחס לסיכונים ספציפיים שאינם סיכוני מטבע 
 חוץ.

 
 יעוד קבוצות פריטים כפריטים מגודרים

ויגודרו כקבוצה רק יקובצו נכסים דומים או התחייבויות דומות  .83
חולקים  בודדים או ההתחייבויות הבודדות בקבוצהאם הנכסים ה

השינוי נדרש כי סיכון שמיועד כמגודר. בנוסף לכך, חשיפה לאת ה
הוגן, שניתן לייחס לסיכון המגודר לגבי כל פריט בודד הבשווי 

בשווי ההוגן, הכולל שינוי ללהיות יחסי בקירוב  חזויבקבוצה, 
 ים.שניתן לייחס לסיכון המגודר של קבוצת הפריט

 
אפקטיביות גידור על ידי השוואת השינוי  מעריכהמשום שישות  .84

מגדר )או קבוצה של מכשיר מזומנים של ההוגן או בתזרים הבשווי 
ושל פריט מגודר )או קבוצה של פריטים מגדרים דומים( מכשירים 

, נטו לדוגמהמגודרים(, השוואת מכשיר מגדר עם סך פוזיציה נטו )
ועה והתחייבויות בריבית קבועה בעלי של כל הנכסים בריבית קב

דומים(, ולא עם פריט מגודר ספציפי, אינה כשירה  פירעוןמועדי 
 לחשבונאות גידור.

 
 חשבונאות גידור

על רווח או הפסד של חשבונאות גידור מכירה בהשפעות המקזזות  .85
 פריט המגודר.השל השינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר ו

 
 של יחסי גידור:שלושה סוגים  קיימים .84
 

: גידור החשיפה לשינויים בשווי הוגן של גידור שווי הוגן (א)
איתנה  התקשרות או של והתחייבות שהוכרשל נכס או 

 התחייבות אושל מזוהה של נכס, הוכרה, או של חלק  שלא
 מסויםלסיכון  םאיתנה כאלה, שניתן לייחס התקשרותשל 

 ושיכולים להשפיע על רווח או הפסד.
 

של  להשתנות: גידור החשיפה רים מזומניםגידור תז (ב)
 המיוחס מסויםניתן לייחס לסיכון ש( i) תזרימי מזומנים

תשלומי ריבית  לנכס או התחייבות שהוכרו )כמו חלק או כל
 חזויהעתידיים בגין חוב בריבית משתנה( או לעסקה 

יכולה להשפיע על רווח או ש (ii) כןו צפויה ברמה גבוההש
 הפסד.

 
כהגדרתה בתקן חשבונאות  נטו בפעילות חוץ גידור השקעה (ג)

 .71בינלאומי 
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איתנה כגידור  התקשרותשל סיכון מטבע חוץ גידור ניתן לטפל ב .87
 גידור תזרים מזומנים.כשווי הוגן או 

 
 117-83רים לחשבונאות גידור בהתאם לסעיפים ייחסי גידור כש .88

 רק אם, כל התנאים הבאים מתקיימים.אם, ו
 

של יחסי  פורמליקיים יעוד ותיעוד  הגידור יצירתבמועד  (א)
של  והאסטרטגיה הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים

הישות לביצוע הגידור. תיעוד זה צריך לכלול זיהוי 
עסקה המגודרים, מהות הפריט או המכשיר המגדר, ה

את אפקטיביות  תבחןבו הישות שהסיכון המגודר והאופן 
ווי ההוגן או המכשיר המגדר בקיזוז החשיפה לשינויים בש

המגודר, שניתן לייחס  הפריטבתזרימי המזומנים של 
 לסיכון המגודר.

 
 highly) גבוהה ותאפקטיביבעל להיות  חזויגידור ה (ב)

effective)  ( בהשגת שינויים א119א-111א)ראה סעיפים
מזומנים, שניתן לייחס  מימקזזים בשווי הוגן או בתזרי

ניהול הסיכונים  תילאסטרטגי באופן עקבילסיכון המגודר, 
 המקורית שתועדה בהתייחס לאותם יחסי גידור.

 
המהווה נושא  חזויה לגבי גידורי תזרימי מזומנים, עסקה (ג)

 גצריכה להיות צפויה ברמה גבוהה וחייבת להצי לגידור
חשיפה לשינויים בתזרימי מזומנים שיכולים בסופו של 

 דבר להשפיע על רווח או הפסד.
 

, כלומר ת למדידה באופן מהימןניתנ אפקטיביות הגידור (ד)
השווי ההוגן או תזרימי המזומנים של הפריט המגודר, 
שניתן לייחס לסיכון המגודר, והשווי ההוגן של המכשיר 

  .ניתנים למדידה באופן מהימןהמגדר 
 

בעל על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא  נבחן הגידור (ה)
 ןגבוהה במהלך תקופות הדיווח הכספי שאליה ותאפקטיבי

 יועד הגידור.
 

 גידורי שווי הוגן

במהלך  88אם גידור שווי הוגן מקיים את התנאים בסעיף  .83
 התקופה, יש לטפל בו כדלהלן:

 
מדידה מחדש של המכשיר המגדר בגין הרווח או ההפסד  (א)

 רכיבשל בשווי הוגן )לגבי מכשיר מגדר שהוא נגזר( או 
של המכשיר ערכו בספרים המהווה חלק ממטבע החוץ 
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 71נמדד בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , אשר המגדר
  רווח או הפסד; וכןביוכר  ,נגזר(-לא)לגבי מכשיר מגדר 

 
הרווח או ההפסד בגין הפריט המגודר, שניתן לייחס  (ב)

ם את ערכו בספרים של הפריט ילסיכון המגודר, יתא
רווח או הפסד. טיפול זה חל כאשר הפריט בויוכר  המגודר
נמדד בעלות. הכרה ברווח או  ור,, אלמלא הגידהמגודר
רווח או הפסד שניתן לייחס לסיכון המגודר, ב בהפסד,
 אם הפריט המגודר הוא נכס פיננסי זמין למכירה. מיושמת

 
חשיפה לשיעור ריבית של חלק מתיק הגידור שווי הוגן של לגבי  א.89

 נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות )ורק בגידור כזה(,
על ידי הצגת הרווח או  תקייםעשויה לה )ב(89עיף דרישה בסה

 ההפסד, שניתן לייחס לפריט המגודר, באחת מהדרכים הבאות:
 

נכסים, ה במסגרתיחיד ( line item) בסעיף כפריט הכלול (א)
הפריט המגודר  שבהןמחדש,  קביעת מחיר לגבי תקופות

 מהווה נכס; או
 

 במסגרת יחיד (line item) בסעיף כפריט הכלול (ב)
שבהן מחדש,  מחיר קביעת חייבויות, לגבי תקופותהתה

 הפריט המגודר מהווה התחייבות.
 

בסמוך  ו)ב( לעיל, יוצג-)א( ו-ב ים, המוזכר(line items) הסעיפים
 להתחייבויות פיננסיות. סכומים הכלולים לנכסים פיננסיים או

 נגרעיםכאשר  דוח על המצב הכספימה יוסרו אלהבסעיפים 
 .יבויות, שאליהם הם מתייחסיםההתחי ואהנכסים 

 
 ,רק סיכונים ספציפיים, שניתן לייחס לפריט מגודרמגודרים אם  .90

בשווי ההוגן של הפריט המגודר, שאינם קשורים שהוכרו שינויים 
 .55בסעיף כמפורט  מוכריםלסיכון המגודר, 

 
 ה, את חשבונאות הגידור שנקבעלהבאישות תפסיק, מכאן ו .31

 , אם:83בסעיף 
 

 לעניין .מומשמבוטל או ממגדר פוקע או נמכר, המכשיר ה (א)
של מכשיר מגדר למכשיר ( rollover)או גלגול  הזה, החלפ

מגדר אחר אינם מהווים פקיעה או ביטול, אם החלפה או 
ת הגידור המתועדת יגלגול כאלה מהווים חלק מאסטרטגי

אין פקיעה או ביטול של  ,. בנוסף, לעניין זהשל הישות
 המכשיר המגדר אם:
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(i)  ,כתוצאה מחוקים או מתקנות, קיימים או חדשים
הצדדים למכשיר המגדר מסכימים שאחד או יותר 
מהצדדים שכנגד שפועלים כמסלקות יחליפו את הצד 
שכנגד המקורי שלהם על מנת שייהפכו לצד שכנגד 

זה, צד שכנגד  לענייןהחדש לכל אחד מהצדדים. 
א שפועל כמסלקה הוא צד שכנגד מרכזי )לעתים נקר

( או ישות או ישויות, "סוכנות סליקה"או  "מסלקה"
לדוגמה, חבר סולק של מסלקה או לקוח של חבר 
סולק של מסלקה, אשר פועלים כצד שכנגד על מנת 
לבצע סליקה על ידי צד שכנגד מרכזי. אולם, כאשר 
הצדדים למכשיר המגדר מחליפים את הצדדים 

 ,שכנגד המקוריים שלהם עם צדדים שכנגד שונים
סעיף זה יחול רק אם כל אחד מצדדים אלה מבצע 

 סליקה עם אותו צד שכנגד מרכזי. 
 

(ii)  שינויים אחרים, אם קיימים, למכשיר המגדר
מוגבלים לשינויים הנחוצים כדי לבצע החלפה כזו של 
הצד שכנגד. שינויים אלה מוגבלים לאלה אשר 
עקביים עם התנאים אשר ניתן היה לצפות שיהיו אם 

דר היה מסולק במקור עם הצד שכנגד המכשיר המג
שפועל כמסלקה. שינויים אלה כוללים שינויים 
בדרישות של בטחונות, בזכויות לקזז יתרות חייבים 

 וזכאים ובחיובים שמוטלים.
 

את הקריטריונים לחשבונאות  עודהגידור אינו מקיים  (ב)
 ; או88הגידור שבסעיף 

 
 יעוד.יהישות מבטלת את ה (ג)

 
)ב(, לערכו בספרים של מכשיר 83מסעיף  , הנובעותיאום כלשה .37

בשיטת הריבית האפקטיבית  נעשה שימושפיננסי מגודר, שלגביו 
 , לפריט הכלולשל תיק ריבית שיעור )או, במקרה של גידור סיכון

, (א83ר בסעיף אותכמ דוח על המצב הכספיב (line item) בסעיף
ויה עשלרווח או הפסד. ההפחתה  (shall be amortised) יופחת

ויש להתחיל בהפחתה לא קיים התיאום  מהמועד בולהתחיל 
יאוחר מהמועד שבו הפריט המגודר מפסיק להיות מותאם 
לשינויים בשוויו ההוגן, שניתן לייחס לסיכון המגודר. התיאום 
מבוסס על חישוב מחדש של שיעור הריבית האפקטיבי במועד 

גן של הפחתה. אולם, אם, במקרה של גידור שווי הוה התחלת
חשיפת שיעור הריבית של תיק נכסים פיננסיים או התחייבויות 

שימוש  תוךמעשי להפחית  אין זהפיננסיות )ורק בגידור כזה(, 
 תוךבשיעור ריבית אפקטיבי שחושב מחדש, התיאום יופחת 

מועד  עדישר. התיאום יופחת במלואו הקו השימוש בשיטת 
 שיעור גידור סיכוןשל המכשיר הפיננסי או, במקרה של  פירעוןה
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 קביעת מחירל התקופה הרלוונטית לתום, עד של תיק ריבית
 מחדש.

 
הוכרה, מיועדת כפריט מגודר,  שלאאיתנה,  התקשרות כאשר .93

האיתנה,  ההתקשרות השינוי המצטבר העוקב בשווייה ההוגן של
כאשר התחייבות כשניתן לייחס לסיכון המגודר, מוכר כנכס או 

הפסד )ראה סעיף לים מוכרים ברווח או ח או ההפסד המקביהרוו
השינויים בשוויו ההוגן של המכשיר המגדר מוכרים גם  )ב((.89

 ברווח או הפסד.
 

איתנה לרכישת נכס או נטילת  התקשרותמתקשרת בכאשר ישות  .94
התחייבות, שמהווה פריט מגודר בגידור שווי הוגן, הערך בספרים 

 מקיוםם שנובעי ,ההתחייבותשל הראשוני של הנכס או 
, מותאם על מנת לכלול את על ידי הישות האיתנה התקשרותה

האיתנה, שניתן  ההתקשרות השינוי המצטבר בשווייה ההוגן של
 .דוח על המצב הכספילייחס לסיכון המגודר, שהוכרה ב

 
 גידורי תזרים מזומנים

במהלך  88אם גידור תזרים מזומנים מקיים את התנאים בסעיף  .31
 כדלהלן: התקופה, יש לטפל בו

 
, שנקבע רהחלק של הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגד (א)

 ; וכןרווח כולל אחר(, יוכר ב88כגידור אפקטיבי )ראה סעיף 
 

החלק הלא אפקטיבי של הרווח או ההפסד בגין המכשיר  (ב)
 המגדר יוכר ברווח או הפסד.

 
 ליתר פירוט, גידור תזרים מזומנים מטופל כדלהלן: .96

 
לפריט המגודר, מותאם  המיוחס, הוןההנפרד של  רכיבה (א)

 לסכום הנמוך מבין )בסכומים מוחלטים(:
 

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

 
(ii)  השינוי המצטבר בשווי הוגן )ערך נוכחי( של תזרימי

מהפריט המגודר  החזויים העתידיים המזומנים
 הגידור; יצירתממועד 

 
בגין המכשיר המגדר או בגין  ושנותר םהרווח או הפסד כלש (ב)

 יםהרכיב המיועד שלו )שאינו מהווה גידור אפקטיבי( מוכר
 ברווח או הפסד; וכן
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ניהול סיכונים של ישות לגבי  ה מתועדת שלאם אסטרטגי (ג)
ם מחריגה מהערכת אפקטיביות הגידור מיגידור מסוי ייחס

ים רכיב ספציפי של הרווח או ההפסד או של תזרימי המזומנ
  75, 74בגין המכשיר המגדר )ראה סעיפים המתייחסים 

)א((, הרכיב המוחרג של הרווח או ההפסד מוכר 88-ו
 .55בהתאם לסעיף 

 
להכרה בנכס פיננסי או  מכןגורם, לאחר  חזויה אם גידור עסקה .32

, המיוחסים אליהםהתחייבות פיננסית, הרווחים או ההפסדים ב
מההון  יסווגו מחדש, 31ף בהתאם לסעי רווח כולל אחרשהוכרו ב

חשבונאות )ראה תקן  סיווג מחדש כתיאום בגיןלרווח או הפסד 
 באותה תקופה או תקופות ((7112 בשנת עודכןכפי ש) 1בינלאומי 

משפיעים על רווח תזרימי המזומנים החזויים שגודרו במהלכן ש
 מימון , בתקופות בהן הכנסת מימון או הוצאתכגוןאו הפסד )

רווח כולל שכל ההפסד, שהוכר ב חוזהם, אם ישות (. אולמוכרת
 עליהבתקופה עתידית אחת או יותר,  יושב, או חלקו לא אחר

את הסכום כתיאום בגין סיווג מחדש רווח או הפסד ל לסווג מחדש
  .להיות מושב חזוישאינו 

 
לא פיננסי  להכרה בנכס מכן גורם, לאחר חזויה אם גידור עסקה .38

נכס לא של  חזויה ית, או אם עסקהאו בהתחייבות לא פיננס
איתנה  קשרותהתחייבות לא פיננסית הופכת להתשל פיננסי או 

אמץ ת אזי הישות, שווי הוגן חשבונאות גידור מיושמתשלגביה 
 )א( או )ב( להלן: את

 
, המיוחסיםהיא מסווגת מחדש את הרווחים או ההפסדים  (א)

לרווח או , 31בהתאם לסעיף  רווח כולל אחרשהוכרו ב
חשבונאות )ראה תקן  סיווג מחדשכתיאום בגין  הפסד

באותה תקופה או  ((7112 בשנת עודכןכפי ש) 1בינלאומי 
במהלכן הנכס שנרכש או ההתחייבות שניטלה שתקופות 

ת , בתקופות בהן הוצאכגון) משפיעים על רווח או הפסד
 חוזהאולם, אם ישות (. מוכרות פחת או עלות המכירות

 יושב, או חלקו לא רווח כולל אחרבשכל ההפסד, שהוכר 
מההון  לסווג מחדש עליהבתקופה עתידית אחת או יותר, 

את הסכום סיווג מחדש כתיאום בגין  רווח או הפסדל
 .להיות מושב חזוישאינו 

 
, המיוחסיםאת הרווחים או ההפסדים מסירה היא  (ב)

, וכוללת אותם 31בהתאם לסעיף  רווח כולל אחרשהוכרו ב
ת או בערך בספרים אחר של הנכס או בעלות הראשוני

 ההתחייבות.
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כמדיניות  38)א( או )ב( שבסעיף  ישות צריכה לאמץ את .33
בעקביות לגבי כל הגידורים שאליהם  וליישמהחשבונאית שלה 

 .38מתייחס סעיף 
 

-ו 32על ידי סעיפים לגבי גידורי תזרים מזומנים שאינם מכוסים  .111
רווח ווגו מחדש מההון ליס רווח כולל אחר, סכומים שהוכרו ב38

חשבונאות תקן ראה ) סיווג מחדש כתיאום בגין או הפסד
באותה תקופה או תקופות  ((7112 בשנת עודכןכפי ש) 1בינלאומי 

על רווח  משפיעים תזרימי המזומנים החזויים שגודרובמהלכן ש
  (.חזויה , כאשר מתרחשת מכירהכגוןאו הפסד )

 
, להבאיכה להפסיק, מכאן וישות צראחת מהנסיבות הבאות בכל  .111

 :111-31את חשבונאות הגידור שנקבעה בסעיפים 
 

. במקרה מומש מבוטל או מהמכשיר המגדר פוקע או נמכר,  (א)
בגין המכשיר המגדר  יםזה, הרווח או ההפסד המצטבר

מהתקופה בה הגידור היה ברווח כולל אחר  ושהוכר
 בנפרד בהוןמוכרים  ויישאר)א(( 31אפקטיבי )ראה סעיף 
. כאשר מתרחשת העסקה, החזויה עד שתתרחש העסקה

סעיף משנה זה,  לעניין .111או  38, 32 פיםסעי יםחל
ההחלפה או הגלגול של המכשיר המגדר למכשיר מגדר 
אחר אינם פקיעה או ביטול אם החלפה או גלגול כאמור הם 
חלק מאסטרטגיית הגידור המתועדת של הישות. בנוסף, 

אין פקיעה או ביטול של המכשיר סעיף משנה זה,  לעניין
 המגדר אם:

 
(i)  ,כתוצאה מחוקים או מתקנות, קיימים או חדשים

הצדדים למכשיר המגדר מסכימים שאחד או יותר 
מהצדדים שכנגד שפועלים כמסלקות יחליפו את הצד 
שכנגד המקורי שלהם על מנת שייהפכו לצד שכנגד 

זה, צד שכנגד  לענייןהחדש לכל אחד מהצדדים. 
ל כמסלקה הוא צד שכנגד מרכזי )לעתים נקרא שפוע

( או ישות או ישויות, "סוכנות סליקה"או  "מסלקה"
לדוגמה, חבר סולק של מסלקה או לקוח של חבר 
סולק של מסלקה, אשר פועלים כצד שכנגד על מנת 
לבצע סליקה על ידי צד שכנגד מרכזי. אולם, כאשר 
הצדדים למכשיר המגדר מחליפים את הצדדים 

גד המקוריים שלהם עם צדדים שכנגד שונים, שכנ
סעיף זה יחול רק אם כל אחד מצדדים אלה מבצע 

 סליקה עם אותו צד שכנגד מרכזי. 
 

(ii)  שינויים אחרים, אם קיימים, למכשיר המגדר
מוגבלים לשינויים הנחוצים כדי לבצע החלפה כזו של 
הצד שכנגד. שינויים כאלה מוגבלים לאלה אשר 
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אשר ניתן היה לצפות שיהיו אם  עקביים עם התנאים
המכשיר המגדר היה מסולק במקור עם הצד שכנגד 
שפועל כמסלקה. שינויים אלה כוללים שינויים 
בדרישות של בטחונות, בזכויות לקזז יתרות חייבים 

 וזכאים ובחיובים שמוטלים.
 

את הקריטריונים לחשבונאות  עודהגידור אינו מקיים  (ב)
, הרווח או ההפסד . במקרה זה88גידור שבסעיף 

 ברווח כולל אחר והוכרבגין המכשיר המגדר ש יםהמצטבר
)א(( 31מהתקופה בה הגידור היה אפקטיבי )ראה סעיף 

. החזויה בנפרד בהון עד שתתרחש העסקה יםמוכר ויישאר
 .111או  38, 32 פיםסעי יםכאשר מתרחשת העסקה, חל

 
להתרחש, במקרה זה עוד  חזויהאינה  החזויה העסקה (ג)

 והוכרהמכשיר המגדר ש בגין יםווח או ההפסד המצטברהר
מהתקופה בה הגידור היה אפקטיבי )ראה  ברווח כולל אחר

כתיאום מחדש מההון לרווח או הפסד  ויסווג )א((31סעיף 
ברמה עוד  צפויהשאינה  חזויה. עסקה סיווג מחדשבגין 

 חזויה)ג(( עשויה עדיין להיות 88גבוהה )ראה סעיף 
 להתרחש.

 
, החזוי העסק ם שללגבי גידורי עוד.יות מבטלת את היהיש (ד)

 ווכרהבגין המכשיר המגדר ש יםהרווח או ההפסד המצטבר
מהתקופה בה הגידור היה אפקטיבי )ראה ברווח כולל אחר 

בנפרד בהון עד שתתרחש  יםמוכר ו)א(( יישאר31סעיף 
. כאשר או שהיא אינה חזויה עוד להתרחש החזויה העסקה

. אם 111או  38, 32 פיםסעי יםחל מתרחשת העסקה,
להתרחש, הרווח או ההפסד עוד  חזויההעסקה אינה 

יסווגו מחדש  ,ברווח הכולל האחר ו, שהוכריםהמצטבר
 .סיווג מחדשכתיאום בגין  רווח או הפסדהון להמ

 
 נטו הגידורי השקע

גידור פריט כספי,  כוללגידורי השקעה נטו בפעילות חוץ,  .117
נטו )ראה תקן חשבונאות בינלאומי שמטופל כחלק מההשקעה 

 (, יטופלו בדומה לגידורי תזרים מזומנים:71
 

החלק של הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר, שנקבע  (א)
 ; וכןרווח כולל אחרב(, יוכר 88כגידור אפקטיבי )ראה סעיף 

 
 הפסד. ואהחלק הלא אפקטיבי יוכר ברווח  (ב)

 
לחלק  יםהרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר, המתייחס

מחדש  ויסווג ,ברווח כולל אחר והאפקטיבי של הגידור שהוכר
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תקן ראה )סיווג מחדש כתיאום בגין  רווח או הפסדמההון ל
בהתאם  ((7112 בשנת עודכןכפי ש) 1בינלאומי חשבונאות 

או  בעת מימוש 71 תקן חשבונאות בינלאומיל 13-18לסעיפים 
 פעילות החוץ.של  מימוש חלקי

 
 והוראות מעברתחילה מועד 

 (2004התיקונים שפורסמו במרס  כולל) ישות תיישם תקן זה .103
 .יואו לאחר 2005 בינואר 1ביום המתחילות  לתקופות שנתיות

 כולל) ישות לא תיישם תקן זה. מותרשל התקן יישום מוקדם 
המתחילות  לתקופות שנתיות( 2004התיקונים שפורסמו במרס 

גם את תקן חשבונאות  יישמתהיא מ, אלא אם 2005בינואר  1לפני 
(. אם ישות מיישמת תקן זה 2003)שפורסם בדצמבר  32בינלאומי 

 לתת גילוי לעובדה זו. עליה, 2005 בינואר 1תקופה המתחילה לפני ל
 

 )י( לתקופות שנתיות המתחילות2את התיקון בסעיף  ישות תיישם א.103
שנות פר. אם ישות מיישמת את יואו לאחר 2006 בינואר 31ביום 

זכויות  ,הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומישל  5מספר 
  ת לפירוק, לשחזור ולשיקום סביבתייובקרן למימון מחויבו

(IFRIC 5 ,לתקופה מוקדמת יותר )לתקופה ייושםתיקון ה 
 .מוקדמת זו

 
 ולתקן 39)תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי  חוזי ערבות פיננסית ב.103

את  ן, תיק2005באוגוסט  ם(, שפורס4 ינלאומידיווח כספי ב
הגדרה  ףא, הוסי4סעיף א יף אתהוס ,4א-ו 47, 4)ח(, -)ה( ו2סעיפים 

ישות  .3סעיף  את , ומחק9פיננסית בסעיף  חדשה של חוזי ערבות
 בינואר 1ביום  תיקונים אלה לתקופות שנתיות המתחילות תיישם

ות מיישמת . יישום מוקדם מומלץ. אם ישיואו לאחר 2006
לתת גילוי לעובדה  עליהאלה לגבי תקופה מוקדמת יותר,  תיקונים

לתקן חשבונאות  הקשוריםאת התיקונים  באותו מועד זו וליישם
 .4 דיווח כספי בינלאומיולתקן  321בינלאומי 

 
( תיקן את 2007)כפי שעודכן בשנת  1תקן חשבונאות בינלאומי  ג.103

הדיווח הכספי הבינלאומיים.  המינוחים, אשר משמשים בכל תקני
, 34, 27, 26סעיפים תיקן את  1ן חשבונאות בינלאומי בנוסף, תק

ד, 4, א108, 105, 102, 100, 98, 97)א(, 95, 68, 67, 57, 55, 54
. ישות תיישם תיקונים אלה ב99א-, ו83, א67, א56(, אiה)ד()4א

אם או לאחריו.  2009בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

                                                      
, ההפניה לתקן 7כאשר ישות מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי   1

 מוחלפת על ידי הפנייה לתקן דיווח כספי  32חשבונאות בינלאומי 
 .7בינלאומי 
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( 2007)מעודכן  1ישות מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי 
 תיקונים ייושמו לתקופה מוקדמת זו.הלתקופה מוקדמת יותר, 

 
את  ביטל( 2008)כפי שעודכן בשנת  3תקן דיווח כספי בינלאומי  ד.103

ה לתקופות שנתיות המתחילות ז ן(. ישות תיישם תיקוו)2 ףסעי
. אם ישות מיישמת את תקן דיווח או לאחריו 2009ביולי  1ביום 

 ן( לתקופה מוקדמת יותר, התיקו2008)מעודכן  3כספי בינלאומי 
אולם, התיקון אינו חל על תמורה  ייושם לתקופה מוקדמת זו.

מותנית שנבעה מצירוף עסקים שמועד הרכישה שלו קדם ליישום 
(. במקום זאת, ישות 2008)מעודכן  3תקן דיווח כספי בינלאומי 

ה לתקן דיווח כספי 65-א65בתמורה כזו בהתאם לסעיפים  תטפל
 (.2010)כפי שתוקן בשנת  3בינלאומי 

 
( תיקן את 2008)כפי שתוקן בשנת  27תקן חשבונאות בינלאומי  ה.103

ה לתקופות שנתיות המתחילות ז ן. ישות תיישם תיקו102ף סעי
או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן  2009ביולי  1ביום 
( לתקופה מוקדמת יותר, 2008)מתוקן  27אות בינלאומי חשבונ
 לתקופה מוקדמת זו. םייוש ןהתיקו

 
לתקופות שנתיות המתחילות  2ישות תיישם את התיקון לסעיף  .ו103

מכשירים אחריו. אם ישות מיישמת לאו  2009בינואר  1 יוםב
)תיקונים לתקן יבויות הנובעות בפירוק וחמי מכר ונפיננסיים ב

 מופורס , אשר(1ותקן חשבונאות בינלאומי  32לאומי חשבונאות בינ
ייושם  2, התיקון לסעיף יותר מוקדמת ה, לתקופ2008בפברואר 

 .זומוקדמת  הלתקופ
 

ב 110א-א ו110ו, א99ה, א99בא, א99ישות תיישם את סעיפים א ז. 103
או  2009יולי ב 1 יוםמתחילות בהלתקופות השנתיות  למפרע

מדיניות חשבונאית,  8ונאות בינלאומי אחריו, בהתאם לתקן חשבל
. אם מותר. יישום מוקדם שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

)תיקון לתקן  כשירים פריטים מגודרים מיישמת את ישות
, 2009ביולי  1מתחילות לפני ה( לתקופות 39חשבונאות בינלאומי 

 גילוי לעובדה זו. עליה לתת
 

)תיקונים לתקן חשבונאות  נסייםסיווג מחדש של נכסים פינ ח. 103
 (, שפורסם באוקטובר7תקן דיווח כספי בינלאומי לו 39בינלאומי 

ו. 50-ב50, וכן הוסיף את סעיפים 8וסעיף א 50, תיקן את סעיף 2008
. ישות לא אחריולאו  2008יולי ב 1 יוםב התיקונים אל תיישםישות 

 1ה לפני 50ד או 50ב, 50לסעיפים בהתאם תסווג מחדש נכס פיננסי 
נובמבר ב 1 יוםב בוצע. כל סיווג מחדש של נכס פיננסי ש2008ביולי 
הסיווג שבו בוצע מועד מהרק  יכנס לתוקףי ואחרילאו  2008

ד או 50ב, 50 ףלסעיבהתאם מחדש. כל סיווג מחדש של נכס פיננסי 
 .2008ביולי  1לפני  למפרע יושםלא יה 50
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)תיקונים לתקן חשבונאות  םסיווג מחדש של נכסים פיננסיי ט. 103
(, שפורסם בנובמבר 7תקן דיווח כספי בינלאומי לו 39בינלאומי 

 1בתאריך  הח. ישות תאמץ תיקונים אל103, תיקן את סעיף 2008
 או אחריו. 2008ביולי 

 
 נגזרים משובציםכפי שתוקן על ידי  ,12ישות תיישם את סעיף  י. 103

לפרשנויות של דיווח כספי של הוועדה  9)תיקונים לפרשנות מספר 
 2009במרס  םשפורס(, 39בינלאומי ותקן חשבונאות בינלאומי 

 אחריו.לאו  2009יוני ב 30 יוםמסתיימות בהלתקופות שנתיות 
 

 2009באפריל  םשפורס שיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים . יא103
)ז(. ישות תיישם את 30א-ו 100, 97)ז(, 2את סעיפים  ןתיק

באופן של מכאן ולהבא לכל  100-ו 97)ז(, 2ים לסעיפים התיקונ
בינואר  1המתחילות ביום החוזים שטרם פקעו לתקופות שנתיות 

)ז( לתקופות 30או לאחריו. ישות תיישם את התיקון לסעיף א 2010
או לאחריו. יישום מוקדם  2010בינואר  1שנתיות המתחילות ביום 

פה מוקדמת יותר, עליה מותר. אם ישות מיישמת את התיקון לתקו
 לתת גילוי לעובדה זו.

 
כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי  פוה נוסאל פיםסעי]יג.103-יב103

, ולפיכך 2018בינואר  1, אשר תחולתו היא מיום 9בינלאומי 
בנספח ג לתקן  יםנכלל פיםבמהדורה זו. הסעי פולא נוס פיםהסעי

 .[.9דיווח כספי בינלאומי 
 
שיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים תוקן על ידי  ד103ף סעי יד. 103

. ישות תיישם תיקון זה לתקופות שנתיות 2010שפורסם במאי 
 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. 2010ביולי  1המתחילות ביום 

 
, 9סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ]  טו.103

, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2018ינואר ב 1אשר תחולתו היא מיום 
  [.9במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ג לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 11ותקן דיווח כספי בינלאומי  10תקן דיווח כספי בינלאומי  .טז103

)א(, 2, תיקנו את סעיפים 2011, שפורסמו במאי הסדרים משותפים
כאשר  ט)א(. ישות תיישם תיקונים אלה4א-ו 38א -36, א3, א15

ותקן דיווח כספי  10היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 .11בינלאומי 

 
, תיקן את 2011, שפורסם במאי 13תקן דיווח כספי בינלאומי  .יז103

, 76, א64, א52, א46, ותיקן את סעיפים א88, 47, 28, 13, 9סעיפים 
א וביטל את סעיפים 43, הוסיף את סעיף 96א-, ו81, א80א, א76א

. ישות תיישם תיקונים אלה 82א-ו 79א -77, א75א-69א ,49-48
 .13כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
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, לתקן 10)תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  ישויות השקעה .יח103
(, שפורסם 27ולתקן חשבונאות בינלאומי  12דיווח כספי בינלאומי 

ישם תיקונים . ישות תי80-ו 2, תיקן את סעיפים 2012באוקטובר 
או  2014בינואר  1-אלה לתקופות שנתיות המתחילות ביום ה

מותר. אם ישות  ישויות השקעהלאחריו. יישום מוקדם של 
מיישמת תיקונים אלה לתקופה מוקדמת יותר, עליה ליישם גם את 

 באותו מועד. ישויות השקעהכל התיקונים הנכללים ב
 

, 9ווח כספי בינלאומי סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן די] .יט103
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2018בינואר  1אשר תחולתו היא מיום 

  [.9במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ג לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 

סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ] .כ103
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2018בינואר  1, אשר תחולתו היא מיום 15

 [.15במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ד לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 

, 9סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ] .כא103
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2018בינואר  1אשר תחולתו היא מיום 

  [.9במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ג לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 

וצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי סעיף זה נוסף כת] .כב103
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2019בינואר  1, אשר תחולתו היא מיום 16

 [.16במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ד לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 

יתרת  .108-105למפרע, למעט האמור בסעיפים  תקן זה ייושם .104
 כלמוצגת וההפתיחה של העודפים לתקופה המוקדמת ביותר 

כאילו תקן זה יושם מאז יותאמו סכומי ההשוואה האחרים, 
הצגה אינה מעשית. אם  המידעמחדש של ומעולם, אלא אם הצגה 

את  ותצייןגילוי לעובדה זו  הישות תיתןמחדש אינה מעשית, 
 הוצג מחדש. המידע התקופות לגביהן

 
רה כזמין למכי, לישות מותר לסווג תקן זה מיושם לראשונהכאשר  .105

כיר תהישות  ,נכס פיננסי, שהוכר בעבר. לגבי כל נכס פיננסי כזה
 רכיב נפרד בהון עדכבכל השינויים המצטברים בשווי הוגן 

לסווג מחדש הישות יהיה על אז  ,לאחר מכןירידת ערך  לגריעה או
כתיאום  הפסד או רווחלמההון  צטבריםאת הרווח או ההפסד המ

. ((2007)מעודכן  1בינלאומי אות חשבונתקן  ראה)סיווג מחדש  בגין
 הישות צריכה גם:

 
החדש,  ייעודלהציג מחדש את הנכס הפיננסי, בהתאם ל (א)

 ; וכןההשוואלבדוחות הכספיים 
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במועד  יםהפיננסי יםלתת גילוי לשווי ההוגן של הנכס (ב)
ואת סיווגם וערכם בספרים בדוחות הכספיים  ייעודה

 הקודמים.
 

ב ואת 33א-א ו33, איא4א-ב4אא, 48א, 11סעיפים ישות תיישם את  א.105
לתקופות שנתיות  13-, ו12, 9בסעיפים  2005תיקוני שנת 

 . יישום מוקדם מומלץ.יואו לאחר 2006 בינואר 1ביום  המתחילות
 

יא, 4א-ב4א, א48א, 11המיישמת לראשונה את סעיפים  ,ישות ב.105
גבי ל 13-, ו12, 9בסעיפים  2005תיקוני שנת ב ואת 33א-א ו33א

 :2006בינואר,  1לפני  השנתית שלה המתחיל התקופ
 

מיושמים  , כאשר סעיפים חדשים ומתוקנים אלהרשאית (א)
נכס פיננסי  ,כשווי הוגן דרך רווח או הפסד ייעד, ללראשונה

היו או התחייבות פיננסית כלשהם שהוכרו בעבר, וש
כזה. כאשר התקופה השנתית מתחילה לפני  ייעודלכשירים 

 1 -ים כאלה עד ליעודלא נדרש להשלים , 2005 בספטמבר, 1
ם יכולים לכלול נכסים פיננסיים גוהם  2005בספטמבר, 

והתחייבויות פיננסיות שהוכרו בין תחילת אותה התקופה 
, 91. למרות האמור בסעיף 2005בספטמבר,  1 לבין השנתית

ים כשווי יועדנכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, המ
ח או הפסד בהתאם לסעיף קטן זה, שקודם הוגן דרך רוו

גידור שווי יחסי חשבונאות מגודרים בהיועדו כפריטים 
יעוד של יחסי גידור אלה באותה עת בה הם יפסק היו, הוגן

 הפסד. ואשווי הוגן דרך רווח כים יועדמ
 

גילוי לשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים או  תיתן (ב)
התאם לסעיף קטן ו ביועדהתחייבויות פיננסיות כלשהם, ש

ערכם בספרים בדוחות לסיווגם וול ייעוד)א(, במועד ה
 הכספיים הקודמים.

 
של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית  ייעודאת ה תפסיק (ג)

ו כשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אם יועדכלשהם, שקודם 
כזה בהתאם לסעיפים חדשים או  ייעודל כשיריםהם אינם 

נסי או התחייבות פיננסית מתוקנים אלה. כאשר נכס פינ
, מועד הפסקת ייעודיימדדו בעלות מופחתת לאחר הפסקת ה

 .הראשונלנחשב למועד ההכרה  ייעודה
 

גילוי לשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים או  תיתן (ד)
הופסק בהתאם  םהתחייבויות פיננסיות כלשהם, שייעוד

 ם החדשים.יהיעוד וסיווגילסעיף קטן )ג( במועד הפסקת ה
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יא, 4א-ב4א, א48א, 11ישות, המיישמת לראשונה את הסעיפים  ג.105
לגבי  13-, ו12, 9בסעיפים  2005תיקוני שנת ב ואת 33א-א ו33א

 :יואו לאחר 2006בינואר,  1ביום תקופה שנתית שלה המתחילה 
 

של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית  ייעודאת ה תפסיק (א)
ח או הפסד, רק ו כשווי הוגן דרך רוויועדכלשהם, שקודם 

כזה בהתאם לסעיפים חדשים  ייעודל כשיריםאם הם אינם 
או מתוקנים אלה. כאשר נכס פיננסי או התחייבות פיננסית 

, מועד הפסקת ייעודיימדדו בעלות מופחתת לאחר הפסקת ה
 .הראשונלנחשב למועד ההכרה  ייעודה

 
כשווי הוגן דרך רווח או הפסד נכסים פיננסיים או  ייעדלא ת (ב)

 חייבויות פיננסיות כלשהם שהוכרו בעבר.הת
 

גילוי לשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים או  תיתן (ג)
הופסק בהתאם  םהתחייבויות פיננסיות כלשהם, שייעוד

 ם החדשים.יהעוד וסיווגילסעיף קטן )א( במועד הפסקת הי
 

שימוש  תוך ההשוואלמחדש את דוחותיה הכספיים  תציגישות  ד.105
ג, בתנאי, שבמקרה של 105ב או 105שבסעיף  יםהחדש יםבייעוד

נכס פיננסי, התחייבות פיננסית, או קבוצה של נכסים פיננסיים, 
התחייבויות פיננסיות או שילוב ביניהם, שיועדו כשווי הוגן דרך 

היו מקיימים את רווח או הפסד, פריטים או קבוצות אלה 
 התקופה א בתחילת11( או ii)ב()9(, i)ב()9הקריטריונים שבסעיף 

השוואה, היו ל התקופההשוואה או, אם נרכשו לאחר תחילת ל
א במועד 11( או ii)ב()9(, i)ב()9מקיימים את הקריטריונים בסעיף 

 .הראשונלההכרה 
 

יישם את דרישות ת ות, יש107למעט הטיפול המותר לפי סעיף  .106
. להבא, מכאן ו52א-36אובסעיפים  37-15 הגריעה, שבסעיפים

לתקן חשבונאות  גרעה נכסים פיננסיים בהתאם לפיכך, אם ישות
 1(, כתוצאה מעסקה שהתרחשה לפני 2000 )עדכון 39בינלאומי 

ונכסים אלה לא היו נגרעים בהתאם לתקן זה, אין  2004בינואר, 
 להכיר בנכסים אלה.

 
ליישם את דרישות הגריעה, ישות יכולה , 106למרות האמור בסעיף  .107

, למפרע מהמועד בו בוחרת 52א-36אובסעיפים  37-15שבסעיפים 
המידע, הנדרש על מנת ליישם את התקן לגבי שהישות, בתנאי 

נכסים והתחייבויות שנגרעו כתוצאה מעסקאות בעבר, התקבל 
 במועד הטיפול החשבונאי הראשוני בעסקאות אלה.

 
, ישות יכולה ליישם את הדרישות 104למרות האמור בסעיף  א.107

א, באחת 76סעיף אאת הו 76בסעיף אהמופיעות במשפט האחרון 
  מהדרכים הבאות:
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באוקטובר,  25לאחר שנקשרו מכאן ולהבא לגבי עסקאות  (א)
 ; או2002

 
 .2004בינואר,  1לאחר שנקשרו מכאן ולהבא לגבי עסקאות  (ב)

 
ם בספרים של נכסים לא פיננסיים או יערכהאת  ישות לא תתאים .108

ם והפסדים התחייבויות לא פיננסיות על מנת לנטרל רווחישל 
ם בספרים יהמתייחסים לגידורי תזרים מזומנים, שנכללו בערכ

 בתחילת. מיושם לראשונה לפני תחילת שנת הכספים שבה התקן
 שבה התקן מיושם לראשונה, סכום כלשהו שהוכר םהכספי שנת

 בגין גידור (הוןישירות ב רווח או הפסד )ברווח כולל אחר אול מחוץ
ן זה מטופלת כגידור שווי הוגן, התאם לתקבאיתנה, ש התקשרות

לגידור סיכון מטבע חוץ פרט התחייבות, כיסווג מחדש כנכס או 
 שממשיך להיות מטופל כגידור תזרים מזומנים.

 
 א 99ואת הסעיפים א 80את המשפט האחרון בסעיף ישות תיישם  א.108

או  2006 בינואר 1 ביום ב, לתקופות שנתיות המתחילות99א-ו
מוקדם מומלץ. אם ישות ייעדה כפריט מגודר . יישום יולאחר

 אשרחיצונית  חזויהעסקה 
 

 עסקה,בהמתקשרת נקובה במטבע הפעילות של הישות  (א)
 

מאוחד יוצרת חשיפה שתהיה לה השפעה על רווח או הפסד  (ב)
)כלומר, נקובה במטבע שאינו מטבע ההצגה של הקבוצה(, 

 וכן

 

ה לחשבונאות גידור, אילו היא לא היית כשירההייתה  (ג)
 עסקה,המתקשרת בנקובה במטבע הפעילות של הישות 

 
הישות יכולה ליישם חשבונאות גידור בדוחות הכספיים 

תקופות( לפני מועד היישום של המשפט בהמאוחדים בתקופה )או 
 ב.99א-א ו99ושל הסעיפים א 80האחרון בסעיף 

 
ב לגבי מידע השוואתי 99ליישם את סעיף א אינה צריכהישות  ב.108

 80חס לתקופות לפני יישום המשפט האחרון של סעיף המתיי
 א.99היישום של סעיף או

 
שיפורים  מסגרתב א התווסף50וסעיף  תוקנו 8א-ו 73, 9פים סעי ג.108

תוקן  80סעיף . 2008במאי  םשפורס לתקני דיווח כספי בינלאומיים
באפריל  םשפורס שיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומייםבמסגרת 

לתקופות שנתיות המתחילות אלה תיקונים  תיישםת ישו. 2009
התיקונים יישם את תישות . ואחרילאו  2009ינואר ב 1ביום 

משנת התיקונים את יישמה היא בו שמהמועד א 50-ו 9סעיפים ל
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ובאותו אופן שבו היא יישמה את  א105שמתוארים בסעיף  ,2005
 . אם ישותשל כל התיקונים מותר מוקדם יישום. התיקונים

 עליה לתת גילוייותר, לתקופה מוקדמת  מיישמת את התיקונים
  .לעובדה זו

 
)תיקונים לתקן החלפה של נגזרים והמשך של חשבונאות גידורד. 108

 91, תיקן את סעיפים 2013(, שפורסם ביוני 39חשבונאות בינלאומי 
א. ישות תיישם תיקונים אלה 113והוסיף את סעיף א 101-ו

או לאחריו.  2014בינואר  1חילות ביום לתקופות שנתיות המת
תקן חשבונאות ישות תיישם תיקונים אלה למפרע בהתאם ל

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים  8בינלאומי 
יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקונים אלה . וטעויות

 לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
 

, 9נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי  סעיף זה] ה.108
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2018בינואר  1אשר תחולתו היא מיום 

 [.9במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ג לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 

 2012-2010מחזור  שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ו.108
כתוצאה מהתיקון לתקן  9ן את סעיף תיק 2013שפורסם בדצמבר 

. ישות תיישם תיקון זה מכאן ולהבא 3דיווח כספי בינלאומי 
 חל עליהם. 3לצירופי עסקים שהתיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 אחרים פרסומיםביטול 

מכשירים  39בינלאומי את תקן חשבונאות  מבטלתקן זה  .109
 .2000באוקטובר  שעודכן פיננסיים: הכרה ומדידה

 
הביצוע את הנחיות  מבטליםאליו הנלוות הביצוע תקן זה והנחיות  .110

של תקן חשבונאות ביצוע שפורסמו על ידי הוועדה להנחיות 
על ידי הוועדה לתקני חשבונאות  שהוקמה, 39בינלאומי 
 .(IASC) בינלאומיים



IAS 39  

 1411 

 נספח א

 (Application Guidance) הנחיות יישום
 .תקןהשל נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד 

 
 (2-7)סעיפים  תחולה

דורשים תשלום המבוסס על משתני אקלים,  אחדיםחוזים  .1א
אלה ) אחרים. יםקליפיסיאו משתנים  םגיאולוגימשתנים 

"נגזרי מזג לעיתים המבוססים על משתני אקלים מכונים 
 יווח כספיד תקן אינם בתחולת האם חוזים אל ."(ראווי

 תקן זה. , הם בתחולתחוזי ביטוח 4 בינלאומי
 

הטבות  תותקן זה אינו משנה את הדרישות המתייחסות לתוכני .2א
טיפול ה 26בינלאומי  חשבונאות לתקןאשר מצייתות עובד 

 ותהטבלתוכניות ישויות המנהלות  על ידי דיווחהחשבונאי וה
מכירות או היקף ולהסכמי תמלוגים המבוססים על  פרישה

 חשבונאות תקןבהתאם לאשר מטופלים  ,משירותיםהכנסות 
 .18בינלאומי 

 
שהונפקו על  נייםהו םבמכשירי השקעה לעיתים, ישות מבצעת .3א

אשר היא רואה בה "השקעה אסטרטגית" ידי ישות אחרת, 
או לשמר יחסים תפעוליים ארוכי טווח עם למסד כוונה  מתוך

או הישות הישות המשקיעה הישות שבה נעשתה ההשקעה. 
 בתקן חשבונאות תוששתממבעסקה המשותפת  ששותפה
של שיטת השווי  הטיפול החשבונאי כדי לקבוע אם 28 בינלאומי

אינה להשקעה כזו. אם שיטת השווי המאזני  המאזני מתאים
 .ותקן זה לגבי השקעה אסטרטגית ז מתיישמ, הישות מתאימה

 
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות של  חל עלתקן זה  א.3א

סעיף הוחרגו על ידי חויבויות אשר זכויות ומפרט למבטחים, 
 בתחולת תקן דיווח כספישחוזים מ נובעות ןמשום שה ,)ה(2

 .4 בינלאומי
 

חוזי ערבות פיננסית יכולים להיות בעלי צורות משפטיות שונות,  .4א
 חוזה כשל אשראי ,אשראי ימכתב שלאחדים סוגים  כמו ערבות,

י בצורתם אי בהם אינו תלונאו חוזה ביטוח. הטיפול החשבו
המתאים להלן מובאות דוגמאות לטיפול החשבונאי המשפטית. 

 )ה((:2 ף)ראה סעי
 

 

הגדרה של ה מקיים אתלמרות שחוזה ערבות פיננסית  (א)
אם הסיכון , 4חוזה ביטוח בתקן דיווח כספי בינלאומי 

למרות . המנפיק מיישם תקן זההמועבר הוא משמעותי 
שהוא רואה  קודם לכן, אם המנפיק הצהיר במפורש זאת
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בחוזים כאלה חוזי ביטוח והשתמש בטיפול החשבונאי 
לבחור ליישם תקן רשאי לחוזי ביטוח, המנפיק  המיושם

לגבי חוזי ערבות  4זה או תקן דיווח כספי בינלאומי 
דורש כי  43פיננסית כאלה. אם מיושם תקן זה, סעיף 

. בשווי הוגן בחוזה ערבות פיננסית המנפיק יכיר לראשונה
בלתי קשור וזה הערבות הפיננסית הונפק לצד אם ח

, שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדיםבעסקה 
 יהיהעסקה ההתקשרות בשווייה ההוגן במועד סביר ש

שווה לפרמיה שהתקבלה, אלא אם יש ראיה סותרת. 
במועד לאחר מכן, אלא אם חוזה הערבות הפיננסית יועד 

פסד או אם חלים כשווי הוגן דרך רווח או ה ההתקשרות
)כאשר העברת נכס פיננסי  52א-47א-ו 37-29סעיפים 

אינה כשירה לגריעה או כאשר חלה גישת המעורבות 
 הנמשכת(, המנפיק מודד אותה לפי הגבוה מבין:

 
(i)  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

 ; לבין37
 

(ii)  מתאים, כאשר בניכויהסכום שהוכר לראשונה ,
רה בהתאם לתקן הפחתה מצטברת שהוכ

 )ג((.47)ראה סעיף  18חשבונאות בינלאומי 
 

מקדמי אינן דורשות, כתנאי אחדות ערבויות אשראי  (ב)
ושיתהווה לו הפסד יהיה חשוף  שהמחזיקלתשלום, 
לבצע תשלומים בגין הנכס  החייבכשל של כתוצאה מ

המובטח במועדם. דוגמה לערבות כזו היא ערבות 
בדירוג אשראי  יםשדורשת תשלומים בתגובה לשינוי

. ערבויות כאלה אינן חוזי גדראו במדד אשראי מומוגדר 
ערבות פיננסית, כהגדרתם בתקן זה ואינן חוזי ביטוח, 

. ערבויות כאלה 4כהגדרתם בתקן דיווח כספי בינלאומי 
 נגזרים והמנפיק מיישם תקן זה לגביהן.הן 

 
, ותסחור בהקשר למכירת הונפק ערבות פיננסית חוזה אם (ג)

 לצורך 18בינלאומי  חשבונאות תקןאת יישם מפיק המנ
 ות מהערבות וממכירתבהכנס ההכרה עיתוי תקביע

 .ותהסחור
 

מתייחס לחוזים כחוזי ביטוח  נפיקשמ כךמצגים המעידים על  א.4א
של המנפיק עם לקוחות התקשרויות ב ,בדרך כלל ,ניתן למצוא

פיים. , בחוזים, במסמכים עסקיים ובדוחות כסגופי פיקוחועם 
טיפול לדרישות כפופים לעיתים קרובות, חוזי ביטוח מעבר לכך, 

שנבדלות מהדרישות לגבי סוגים אחרים של עסקאות,  חשבונאי
כמו חוזים המונפקים על ידי בנקים או חברות מסחריות. 
במקרים כאלה, דוחות כספיים של מנפיק כוללים, בדרך כלל, 

 .חשבונאיהטיפול אלה להצהרה לפיה המנפיק השתמש בדרישות 
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 (3-ו 8הגדרות )סעיפים 

 יעוד כשווי הוגן דרך רווח או הפסד

לתקן מאפשר לישות לייעד נכס פיננסי, התחייבות  9סעיף  ב.4א
פיננסית, או קבוצה של מכשירים פיננסיים )נכסים פיננסיים, 
התחייבויות פיננסיות או שילוב ביניהם( כשווי הוגן דרך רווח או 

 מידע רלוונטי יותר. תהיהיעוד כזה וצאת תהפסד, בתנאי ש
 

ההחלטה של ישות לייעד נכס פיננסי או התחייבות פיננסית  ג.4א
כשווי הוגן דרך רווח או הפסד דומה לבחירת מדיניות חשבונאית 

בשונה מבחירת מדיניות חשבונאית, לא נדרש ליישם ש למרות)
שות את הייעוד בעקביות לגבי כל העסקאות הדומות(. כאשר לי

מדיניות  8)ב( לתקן חשבונאות בינלאומי 14יש בחירה כזו, סעיף 
דורש כי  חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

מידע  וספקידוחות הכספיים תגרום לכך שההמדיניות שנבחרה 
או לגבי ההשפעות של עסקאות, אירועים יותר רלוונטי ומהימן 

תזרימי  וא הפעולותות , תוצאהכספימצב העל  מצבים מסוימים
המזומנים של הישות. במקרה של יעוד כשווי הוגן דרך רווח או 

דרישה הם תקיית ןבה שתי הנסיבותאת מפרט  9הפסד, סעיף 
למידע רלוונטי יותר. לפיכך, על מנת לבחור יעוד כזה בהתאם 

 קיימתתמש( to demonstrate)להוכיח , הישות נדרשת 9לסעיף 
 (.את שתיהן)או  האלה הנסיבות תאחבה 

 

חוסר  יעוד מבטל או מקטין משמעותית(: i)ב()9סעיף 
 אילולא כן נוצר שהיה עקביות במדידה או בהכרה

 וא, מדידה של נכס פיננסי 39חשבונאות בינלאומי בהתאם לתקן  ד.4א
נקבעים לפי  םשהוכרו בשווי השינוייםפיננסית וסיווג  התחייבות

דרישות מיחס גידור מיועד.  חלק הוא פריטאם ההוסיווג הפריט 
אלה יכולות ליצור חוסר עקביות במדידה או בהכרה )לעיתים 

חשבונאית"( כאשר, לדוגמה, בהיעדר  חוסר הקבלהמכונה כ"
הפסד, נכס פיננסי היה מסווג כזמין  יעוד כשווי הוגן דרך רווח או

ברווח כולל למכירה )כאשר רוב השינויים בשווי הוגן מוכרים 
יבות, שהישות רואה בה כקשורה, הייתה נמדדת ( והתחיאחר

בנסיבות שינויים בשווי הוגן(. ב ללא הכרהבעלות מופחתת )
כאלה, ישות יכולה להסיק שדוחותיה הכספיים היו מספקים 
מידע רלוונטי יותר אם גם הנכס וגם ההתחייבות היו מסווגים 

 כשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
 

. בכל יכול להתקייםתנאי זה מתי הדוגמאות הבאות מראות  ה.4א
המקרים, ישות יכולה להשתמש בתנאי זה על מנת לייעד נכסים 
פיננסיים או התחייבויות פיננסיות כשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 (.i)ב()9שנקבע בסעיף  מקיימת את הכללרק אם היא 
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 שלהןלישות יש התחייבויות שתזרימי המזומנים  (א)
היו שאילולא כן  ,של נכסים על ביצועיםחוזית מבוססים 

מסווגים כזמינים למכירה. לדוגמה, למבטח עשויות להיות 
התחייבויות הכוללות מאפיין השתתפות לפי שיקול דעת 

 ומהשקעות שמומש ותשמשלם הטבות בהתבסס על תשוא
נכסי המבטח. של ת ה מוגדרשל קבוצ וו/או שטרם מומש

שוטפים, אם מדידת התחייבויות אלה משקפת מחירי שוק 
סיווג הנכסים כשווי הוגן דרך רווח או הפסד, משמעותה 
ששינויים בשוויים ההוגן של הנכסים הפיננסיים מוכרים 

באותה תקופה בה מוכרים השינויים  ברווח או הפסד
 התחייבויות.ה שוויהמתייחסים ב

 
לישות יש התחייבויות בהתאם לחוזי ביטוח שמדידתן  (ב)

ותר לפי תקן דיווח כספי מידע שוטף )כפי שממבוססת על 
(, ונכסים פיננסיים, שהיא 24סעיף , חוזי ביטוח 4בינלאומי 

היו מסווגים כזמינים שאילולא כן רואה בהם כקשורים, 
 למכירה או נמדדים בעלות מופחתת.

 
לישות יש נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות או  (ג)

אשר ריבית, שיעור סיכון, כמו סיכון שחולקים שניהם 
וצר שינויים נגדיים בשווי הוגן שנוטים לקזז אחד את י

השני. אולם, רק חלק מהמכשירים היו נמדדים בשווי הוגן 
דרך רווח או הפסד )כלומר, נגזרים או מכשירים המסווגים 

מתקיימות כמוחזקים למסחר(. יתכן גם מצב שלא 
דרישות לחשבונאות גידור, לדוגמה משום שלא ה

 .88יביות שבסעיף אפקטהדרישות מתקיימות 
 

לישות יש נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות או  (ד)
אשר ריבית, שיעור סיכון, כמו סיכון שחולקים שניהם 

יוצר שינויים נגדיים בשווי הוגן שנוטים לקזז אחד את 
השני והישות אינה כשירה לחשבונאות גידור משום שאף 

 נגזר. מעבר לכך, בהיעדר  ואחד מהמכשירים אינ
בהכרה שבונאות גידור קיים חוסר עקביות משמעותי ח

 ברווחים והפסדים. לדוגמה:
 

(i)  ,שאילולא הישות מימנה תיק נכסים בריבית קבועה
אגרות חוב היו מסווגים כזמינים למכירה, על ידי כן 

בריבית קבועה, שהשינויים בשוויים ההוגן נוטים 
דיווח גם על הנכסים וגם על  לקזז אחד את השני.

החוב כשווי הוגן דרך רווח או הפסד מתקן  אגרות
היה נוצר ממדידת שאילולא כן את חוסר העקביות, 

רווח ב כריםהנכסים בשווי הוגן עם שינויים המו
 ואת אגרות החוב בעלות מופחתת. כולל אחר
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(ii)  של הלוואות על ידי  מוגדרתהישות מימנה קבוצה
הנפקת אגרות חוב נסחרות, שהשינויים בשוויין 

נוטים לקזז אחד את השני. אם, בנוסף, ההוגן 
את אגרות סדיר הישות רוכשת ומוכרת באופן 

אך רוכשת ומוכרת את ההלוואות באופן  ,החוב
נדיר, אם בכלל, דיווח גם על ההלוואות וגם על 

הפסד, מבטל שווי הוגן דרך רווח או בוב אגרות הח
את חוסר העקביות בעיתוי ההכרה ברווחים 

 שתיהן נוצר ממדידת ההיכן  שאילולאובהפסדים, 
בעלות מופחתת והכרה ברווח או בהפסד כל פעם 

 חוב נרכשת חזרה. איגרתש
 

במקרים כמו אלה שתוארו בסעיף הקודם, על מנת לייעד, בעת  ו.4א
, נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות, הראשונלהכרה 

ד, נמדדים כך, כשווי הוגן דרך רווח או הפס למלא כן לא היושא
באופן משמעותי את חוסר להקטין הייעוד צריך לבטל או 

מידע רלוונטי יותר. מסיבות  ולספקהעקביות במדידה או בהכרה 
כל הנכסים בבו זמנית להתקשר פרקטיות, הישות אינה נדרשת 

וההתחייבויות הגורמים לחוסר העקביות במדידה או בהכרה. 
ת כשווי הוגן ל עסקה מיועדכסביר, בתנאי שעיכוב היה ימותר ש

בה ובאותה עת  הראשונלדרך רווח או הפסד בעת ההכרה 
 להתרחש. חזויותעסקאות נותרות כלשהן 

 
מהנכסים הפיננסיים בלבד לא יהיה ניתן לקבל יעוד של חלק  ז.4א

וההתחייבויות הפיננסיות, הגורמים לחוסר עקביות, כשווי הוגן 
באופן ן קטיידרך רווח או הפסד, אם יעוד זה לא יבטל או 

 תהיהלא תוצאת פעולה זו משמעותי את חוסר העקביות ולכן 
בלבד מידע רלוונטי יותר. אולם, ניתן לקבל יעוד של חלק 

ממספר נכסים פיננסיים דומים או התחייבויות פיננסיות דומות, 
גבוהה שהקטנה משמעותית )ויתכן הקטנה אם יעוד כזה משיג 

 ר העקביות. לדוגמה,בחוס (אחרים יותר מאשר יעודים מותרים
נניח כי לישות יש מספר התחייבויות פיננסיות המסתכמות בסך 

ומספר נכסים פיננסיים דומים המסתכמים בסך  2ש"ח 100של 
להקטין ש"ח, אך נמדדים לפי בסיס שונה. הישות יכולה  50של 

באופן משמעותי את חוסר העקביות במדידה על ידי יעוד, בעת 
נכסים ורק חלק מההתחייבויות , של כל ההראשונלהכרה 

ש"ח(  45)לדוגמה, התחייבויות ספציפיות עם סך מצטבר של 
כשווי הוגן דרך רווח או הפסד. אולם, משום שניתן ליישם את 
הייעוד כשווי הוגן דרך רווח או הפסד רק לגבי המכשיר הפיננסי 
בכללותו, הישות בדוגמה זו חייבת לייעד התחייבות אחת או 

(. היא לא יכולה לייעד רכיב של בשלמותן)או ה בשלמותיותר 

                                                      
 בתקן זה, סכומים כספיים נקובים בשקלים חדשים )ש"ח(.  2
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, שינויי שווי שניתן לייחס רק לסיכון אחד, לדוגמההתחייבות )
או  ((benchmark interest rateעוגן )כמו שינויים בשיעור ריבית 

 חלק יחסי )כלומר, אחוז( של ההתחייבות.
 

ייבויות (: קבוצה של נכסים פיננסיים, התחii)ב()9סעיף 
מוערכים על  יצועיהוב ת או שניהם מנוהלתפיננסיו

 לשבסיס שווי הוגן, בהתאם לאסטרטגיה מתועדת 
 ניהול סיכונים או השקעה

ישות עשויה לנהל ולהעריך את הביצועים של קבוצה של נכסים  ח.4א
התוצאה פיננסיים, התחייבויות פיננסיות או שניהם באופן כזה ש

תהיה וח או הפסד מדידת אותה קבוצה בשווי הוגן דרך רושל 
מידע רלוונטי יותר. הדגש במקרה זה הוא על האופן בו הישות 
מנהלת ומעריכה ביצועים, ולא על מהות המכשירים הפיננסיים 

 שלה.
 

קיים תנאי זה. בכל המקרים, מתהדוגמאות הבאות מראות מתי  ט.4א
ישות יכולה להשתמש בתנאי זה על מנת לייעד נכסים פיננסיים 

ת פיננסיות כשווי הוגן דרך רווח או הפסד רק אם או התחייבויו
 (.ii)ב()9שנקבע בסעיף מקיימת את הכלל היא 

 
נאמנות  הון סיכון, קרן נאמנות,קרן הישות היא  (א)

ו ישות דומה שהעסק שלה הוא א המורכבת מיחידות
השקעה בנכסים פיננסיים במטרה להרוויח מתשואתם 
הכוללת בצורה של ריבית או דיבידנדים ושינויים בשווי 

השקעות למאפשר  28הוגן. תקן חשבונאות בינלאומי 
בהתאם  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד להימדד כאלה

. ישות יכולה ליישם את אותה המדיניות לתקן זה
שבונאית לגבי השקעות אחרות המנוהלות על בסיס הח

תשואה כוללת, אך שהשפעתה עליהן אינה מספקת לכך 
 .28שהן יהיו בתחולה של תקן חשבונאות בינלאומי 

 
לישות יש נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות  (ב)

סיכון אחד או יותר וסיכונים אלה מנוהלים שחולקים 
אם למדיניות מתועדת ומוערכים על בסיס שווי הוגן בהת

לניהול נכסים והתחייבויות. דוגמה לכך יכולה להיות 
, (structured products) ישות שהנפיקה "מוצרים מובנים"

ומנהלת את הסיכונים  מרובים הכוללים נגזרים משובצים
הנוצרים על בסיס שווי הוגן באמצעות שילוב של 

ה נגזרים. דוגמה דומ-מכשירים פיננסיים נגזרים ולא
יכולה להיות ישות שיוצרת הלוואות בריבית קבועה 

ריבית העוגן הנוצר באמצעות  שיעור ומנהלת את סיכון
 נגזרים.-ולאשילוב של מכשירים פיננסיים נגזרים 
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הישות היא מבטח שמחזיק בתיק נכסים פיננסיים, מנהל  (ג)
את התיק באופן שימקסם את תשואתו הכוללת )כלומר, 

נויים בשווי הוגן(, ומעריך את ריבית או דיבידנדים ושי
ביצועיו לפי אותו בסיס. התיק עשוי להיות מוחזק על מנת 

או שניהם. אם התיק הון לגבות התחייבויות ספציפיות, 
מוחזק על מנת לגבות התחייבויות ספציפיות, ניתן לקיים 

( לגבי הנכסים ללא חשיבות ii)ב()9את התנאי שבסעיף 
ריך את ההתחייבויות לעובדה אם המבטח גם מנהל ומע

( ii)ב()9לפי אותו בסיס. ניתן לקיים את התנאי שבסעיף 
כאשר מטרת המבטח היא למקסם את התשואה הכוללת 
של הנכסים על פני התקופה הארוכה יותר, אפילו אם 
הסכומים המשולמים למחזיקים בחוזים משתתפים 
תלויים בגורמים אחרים, כמו סכום הרווחים שמומשו 

, שנה( או תלויים בשיקול לדוגמהה יותר )בתקופה קצר
 דעתו של המבטח.

 
כפי שצוין לעיל, תנאי זה נסמך על האופן בו הישות מנהלת  י.4א

. נבחניםהועים של קבוצת המכשירים הפיננסיים ומעריכה ביצ
( ישות הראשונל)בהתאם לדרישת הייעוד בעת הכרה לפיכך, 

וח או הפסד על שמייעדת נכסים פיננסיים כשווי הוגן דרך רו
בסיס תנאי זה, צריכה לייעד כך את כל המכשירים הפיננסיים 

 שמנוהלים ומוערכים יחד.הכשירים 
 

אך צריך  ,ת הישות אינו נדרש להיות נרחביתיעוד אסטרטגי יא.4א
(. תיעוד ii)ב()9דרישות סעיף לציות להוכיח להיות מספק על מנת 

ול להיות על בסיס כזה אינו נדרש לגבי כל פריט בודד, אלא יכ
כפי  -תיק. לדוגמה, אם מערכת ניהול ביצועים של מחלקה 

באופן מוכיח  -של הישות  אנשי מפתח ניהולייםעל ידי  השאושר
ברור שביצועיה מוערכים על בסיס תשואה כוללת, לא נדרש שום 

 (.ii)ב()9דרישות סעיף לציות להוכיח תיעוד נוסף על מנת 
 

 שיעור ריבית אפקטיבי
עמוק , נכסים פיננסיים נרכשים בניכיון מסוימים מקריםב .5א

. ישויות כוללות הפסדי אשראי התהווש שמשקף הפסדי אשראי
את  ותמחשבהן כאלה באומדן תזרימי המזומנים כאשר שהתהוו 

 שיעור הריבית האפקטיבי.
 
בדרך  ,כאשר מיישמים את שיטת הריבית האפקטיבית, ישות .6א

ששולמו או שהתקבלו,  (points)ודות נק עמלות, מפחיתה ,כלל
אחרים שנכללו הניכיונות הפרמיות או כל העלויות עסקה ו

של  חזויהחיים ה אורךבחישוב שיעור הריבית האפקטיבי, במשך 
המכשיר. אולם, משתמשים בתקופה קצרה יותר אם זו התקופה 

ששולמו או שהתקבלו,  נקודותה, עמלותה ותאליה מתייחס
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 זה יהיה המצב כאשררמיות או הניכיונות. עלויות העסקה, הפ
ששולמו או  הנקודות ,העמלות ותהמשתנה, אליו מתייחס מחיר

מחדש  נקבע העסקה, הפרמיות או הניכיונות, שהתקבלו, עלויות
של המכשיר. במקרה  החזוירעון יהפ מועד לפי שיעורי שוק לפני

התקופה עד למועד הקרוב היא כזה, תקופת ההפחתה המתאימה 
, אם פרמיה או ניכיון על הלדוגממחדש כזה.  קביעת מחיר של

משתנה משקפים ריבית שנצברה על המכשיר  ריביתבמכשיר 
או משקפים שינויים בשיעורי ום הריבית האחרון, לתשממועד 
שיעורי לשיעור הריבית המשתנה התאמת  ממועדשוק ריבית 
 מבוצעת הבא בוניכיון יופחתו עד למועד הפרמיה או שוק, ה

זה משום שיעורי השוק. ל הריבית המשתנההתאמה של 
הבא של שהפרמיה או הניכיון מתייחסים לתקופה עד למועד 

הריבית, מפני שבאותו מועד המשתנה שאליו מתייחסים התאמת 
שיעורי שוק. ל מותאםהפרמיה או הניכיון )משמע, שיעור ריבית( 

אשראי אולם, אם הפרמיה או הניכיון נובעים משינוי במרווח ה
נובעים משינויים במכשיר, או  ההמשתנה שהוגדר לריביתמעבר 

שיעורי השוק, הפרמיה או ל מותאמיםבמשתנים אחרים שאינם 
 של המכשיר. החזויהחיים  אורךהניכיון מופחתים במשך 

 
משתנה והתחייבויות פיננסיות  ריביתבלגבי נכסים פיננסיים  .7א

תזרימי מזומנים, של  אמידה מחדש תקופתית משתנה, ריביתב
את שיעור  משנהשוק, ריבית על מנת לשקף תנודות בשיעורי 

משתנה או  ריביתבהריבית האפקטיבי. אם נכס פיננסי 
משתנה מוכרים לראשונה בסכום  ריביתבהתחייבות פיננסית 

לאמידה  ,הפירעון מועדהשווה לקרן שתתקבל או תשולם ב
אין השפעה  ,בדרך כלל ,של תשלומי הריבית העתידיים מחדש

 בספרים של הנכס או ההתחייבות. ערךה משמעותית על
 

את האומדנים שלה לגבי תשלומים או מעדכנת אם ישות  .8א
בספרים של הנכס הפיננסי  הערך אתתתאים תקבולים, הישות 

או של ההתחייבות הפיננסית )או קבוצה של מכשירים פיננסיים( 
ומדן תזרימי את אובפועל  מזומניםהתזרימי את כדי לשקף 

בספרים  הערך. הישות מחשבת מחדש את מעודכןהמזומנים ה
מזומנים הבאמצעות חישוב הערך הנוכחי של אומדן תזרימי 

עתידיים לפי שיעור הריבית האפקטיבי המקורי של המכשיר ה
או, כאשר רלוונטי, שיעור הריבית האפקטיבי המעודכן, , הפיננסי

 ברווח או הפסד מוכרהתיאום . 92אשר מחושב בהתאם לסעיף 
בהתאם סווג מחדש מאם נכס פיננסי  כהכנסה או כהוצאה.

ה, ולאחר מכן הישות מגדילה את 50ד או 50ב, 50 ףלסעי
כתוצאה מיכולת  יםעתידיהמזומנים השל תקבולי  ניהאומד

, ההשפעה של השל תקבולי מזומנים אלשבה גדולה יותר ה
יבי החל ממועד לשיעור הריבית האפקט םואהגדלה זו תוכר כתי

בספרים של הנכס במועד  כתיאום לערךהשינוי באומדן ולא 
 .באומדןשינוי ה
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כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי  פוה נוסאל פיםסעי]ג. 8א-א8א
, ולפיכך 2018בינואר  1, אשר תחולתו היא מיום 15בינלאומי 

בנספח ד  יםנכלל פיםבמהדורה זו. הסעי פולא נוס פיםהסעי
 [.15ווח כספי בינלאומי לתקן די

 
 נגזרים

דוגמאות אופייניות לנגזרים הן חוזי אקדמה ועסקאות עתידיות,  .9א
נקוב סכום . לנגזר יש בדרך כלל אופציהחוזי ו החוזי החלפ

(notional amount)סכום מטבע, מספר מניות, מספר  א, שהו
ות אחרות שהוגדרו בחוזה. אולם, דאו יחי נפחיחידות משקל או 

יר נגזר אינו דורש מהמחזיק או מהכותב להשקיע או לקבל מכש
חוזה. לחלופין, נגזר יכול ההתקשרות בבעת הנקוב הסכום את 

לדרוש תשלום קבוע או תשלום סכום, שיכול להשתנות )אך לא 
בסיס( כתוצאה מאירוע עתידי מסוים, לשינוי ביחסי באופן 

ש תשלום , חוזה יכול לדרוה. לדוגמהנקובלסכום שאינו קשור 
 לששה חודשים עולה  ליבורריבית ש"ח אם  1,000קבוע של 

נקוב שסכום נגזר למרות  הוא נקודות בסיס. חוזה כזה 100 -ב
 אינו מוגדר.

 
ההגדרה של נגזר בתקן זה כוללת חוזים שמסולקים ברוטו על  .10א

לרכוש מכשיר  חוזה אקדמה ,לדוגמהידי מסירת פריט הבסיס )
לישות יכול להיות חוזה לרכוש או למכור  (.הקבועריבית בחוב 

מכשיר אמצעות פריט לא פיננסי שניתן לסילוק נטו במזומן או ב
, חוזה לדוגמההחלפת מכשירים פיננסיים )על ידי פיננסי אחר או 

במחיר קבוע במועד עתידי(. חוזה  ת יסודלרכוש או למכור סחור
 לשםהיתה  ההתקשרות בוכזה נמצא בתחולת תקן זה, אלא אם 

מכירה הרכישה, ה פריט לא פיננסי בהתאם לדרישות מסירה של
והוא ממשיך להיות מוחזק  הישות של חזוייםהשימוש האו 

 (.7-5)ראה סעיפים למטרות אלה 
 

נגזר הוא שנגזר דורש השקעה  יםאחד מהמאפיינים שמגדיר .11א
 םשהייתה נדרשת עבור סוגי מההשקעה הקטנהנטו ראשונית 

לשינויים בגורמי  יגיבו באופן דומהכי  שחזוי ,אחרים של חוזים
 קטנה היא חוזה אופציה מקיים הגדרה זו משום שהפרמיהשוק. 

השקעה שהייתה נדרשת על מנת לקבל את מכשיר הבסיס המ
החלפת מטבעות, הדורש חוזה הפיננסי אליו קשורה האופציה. 

 םהחלפה ראשונית של מטבעות שונים בעלי שווי הוגן זהה, מקיי
 נטו שווה לאפס.הראשונית השקעה הת ההגדרה משום שא

 
מחויבות היווצרות ל יםגורמ רגילהרכישה או מכירה בדרך  .12א

ת סליקהעסקה לבין מועד קשירת מחיר קבוע בין מועד ל
אשר מקיימת את ההגדרה של נגזר. אולם, בגלל  ,עסקהה

של המחויבות היא אינה מוכרת כמכשיר פיננסי  ההקצר התקופה
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ר. לחלופין, תקן זה מספק טיפול חשבונאי מיוחד לחוזים נגז
 (.56א-53א-ו 38 פים)ראה סעי כאלה רגילהבדרך 

 
 םשאינ םלא פיננסי יםההגדרה של נגזר מתייחסת למשתנ א.12א

 באזוררעידות אדמה  לצד לחוזה. זה כולל מדד נזקי יםספציפי
 םלא פיננסי יםמסוים ומדד טמפרטורה בעיר מסוימת. משתנ

את ההתרחשות או את אי  יםלחוזה כולל דלצ יםספציפיה
התרחשות של שריפה שגורמת לנזקים לנכס של צד לחוזה או ה

ספציפי  הוא הורסת אותו. שינוי בשווי ההוגן של נכס לא פיננסי
לבעלים אם השווי ההוגן משקף לא רק שינויים במחירי שוק של 

של צב המאלא גם משקף את  ,נכסים כאלה )משתנה פיננסי(
ספציפי שמוחזק )משתנה לא פיננסי(. הלא פיננסי הנכס ה

יר של רכב מסוים חושפת את הערב י, אם ערבות לערך שהלדוגמ
יר ישהפיזי של הרכב, השינוי בערך הלסיכון של שינויים במצב 

 לבעלים של הרכב.ספציפי  הוא הזה
 

 עלויות עסקה
 כוללוכנים )עלויות עסקה כוללות שכר ועמלות המשולמים לס .13א

מכירות(, ליועצים, לברוקרים עובדים הפועלים כסוכני 
, לניירות ערך ושל בורסות גופי פיקוח, היטלים של ולסוחרים

ומכסים. עלויות עסקה אינן כוללות פרמיות או  ומסי העברה
חוב, עלויות מימון או עלויות פנימיות של הנהלה או  עלניכיונות 
 אחזקה.

 
ייבויות פיננסיות נכסים פיננסיים והתח

 למסחר יםהמוחזק
משקף קניות ומכירות פעילות ותדירות,  ,בדרך כלל ,מסחר .14א

וחזקים למסחר, ומשתמשים בדרך כלל במכשירים פיננסיים, המ
 .סחר ימרווחמאו  הקצרטווח מחיר במתנודות  רווח תלהפק

 
 התחייבויות פיננסיות המוחזקות למסחר כוללות: .15א

 
 רות שאינן מטופלות כמכשירים מגדרים;התחייבויות נגז (א)

 
שאלו על ידי הומחויבויות למסירת נכסים פיננסיים ש (ב)

מוכר בחסר )משמע, ישות המוכרת נכס פיננסי שהיא 
 (;בבעלותה אינו עדייןושאלה 

 

עם כוונה לרכוש אותן  התהווש התחייבויות פיננסיות (ג)
מצוטט , מכשיר חוב לדוגמה)הקרוב חזרה בטווח 

מותנה , הקרובל לרכוש חזרה בטווח שהמנפיק יכו
 בשינויים בשוויו ההוגן(; וכן
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התחייבויות פיננסיות שהן חלק מתיק של מכשירים  (ד)
לגביהם קיימת ראיה שופיננסיים מזוהים, שמנוהלים יחד 

בטווח  ווחר תלהפק שבוצע לאחרונהדפוס פעילות ל
 קצר.ה

 
העובדה שהתחייבות משמשת למימון פעילויות מסחר אינה, 

 שלעצמה, הופכת התחייבות זו למוחזקת למסחר.כ
 

 השקעות המוחזקות לפדיון
פדיון השקעה מועד הלישות אין כוונה מפורשת להחזיק עד ל .16א

 מועד פדיון קבוע, אם:בעל בנכס פיננסי 
 

 שלאהישות מתכוונת להחזיק את הנכס הפיננסי לתקופה  (א)
 ;הוגדרה

 
 ,מעטי )למוכנה למכור את הנכס הפיננסערוכה והישות  (ב)

אם המצב לא יחזור על עצמו והישות לא הייתה יכולה 
( בתגובה לשינויים בשיעורי ריבית לחזותו באופן סביר

בזמינות שינויים לנזילות,  צרכיל, או בסיכוני שוק השוק
שינויים ל, עליהןהשקעות אלטרנטיביות ובתשואה 

בסיכון מטבע שינויים ל ואובתנאיהם במקורות מימון 
 חוץ; או

 
נמוך היש זכות לסלק את הנכס הפיננסי בסכום  למנפיק (ג)

 משמעותית מעלותו המופחתת.
 

 לקיים אתשיעור ריבית משתנה יכול בעל מכשיר חוב  .17א
מוחזקת לפדיון. מכשירים הוניים ההשקעה של קריטריונים ה

משום שיש  הןהשקעות המוחזקות לפדיון  ותילה אינם יכולים
 משום והן כמו מניות רגילות( )בלתי מוגדר להם אורך חיים 

שהסכומים, שהמחזיק יכול לקבל, יכולים להשתנות באופן שלא 
מניות, כתבי אופציה וזכויות לניתן לקביעה מראש )כמו אופציות 

בהתייחס להגדרה של השקעות המוחזקות לפדיון, דומות(. 
המשמעות של תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה ומועד פדיון 

סדר חוזי מגדיר את הסכומים והמועדים של קבוע היא שה
תשלומים למחזיק, כמו תשלומי ריבית וקרן. סיכון משמעותי 
לאי תשלום אינו מונע סיווג של נכס פיננסי כמוחזק לפדיון, כל 
עוד התשלומים החוזיים שלו הם קבועים או ניתנים לקביעה 

האחרים לסיווג זה מתקיימים. אם התנאים של והקריטריונים 
קובעים תשלומי ריבית לתקופה בלתי מוגדרת, צמית שיר חוב מכ

דיון משום שאין מועד פלא ניתן לסווג את המכשיר כמוחזק ל
 פדיון.
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לסיווג כהשקעה המוחזקת לפדיון מתקיימים לגבי  הקריטריונים .18א
, אם המחזיק ירעון מוקדםלפ של המנפיק עם זכות נכס פיננסי

או  על ידי המנפיק נפרעתשהיא מתכוון ויכול להחזיק אותה עד 
 הערך את כלבאופן מהותי  ישיבעד למועד הפדיון והמחזיק 

אופציית הרכש של המנפיק, אם תמומש, . של ההשקעה בספרים
הפדיון של הנכס. אולם, אם הנכס מועד פשוט מאיצה את 

באופן שהמחזיק  על ידי המנפיק לפירעון מוקדםהפיננסי ניתן 
, של הנכס הפיננסי בספרים הערך את כל באופן מהותי ישיבלא 

לא ניתן לסווג את הנכס הפיננסי כהשקעה המוחזקת לפדיון. 
 ןכלשה ששולמה ועלויות עסקה כלשהי פרמיהבוחנת הישות 

 באופן מהותייושב בספרים  הערך שהוונו בעת קביעה אם
 .ובמלוא

 
)משמע, למחזיק יש זכות לדרוש  שהוא בר מכר נכס פיננסי .19א

פיק ישלם לו חזרה או יפדה את הנכס הפיננסי לפני מועד שהמנ
משום  ,הפדיון( לא יכול להיות מסווג כהשקעה המוחזקת לפדיון

שהתשלום עבור מאפיין המכר בנכס פיננסי אינו עקבי עם 
 פדיון.מועד הנכס הפיננסי עד לבהכוונה להחזיק הצהרת 

 
 מהמתאי הדידמ מהווה פיננסים, שווי הוגןהנכסים הלגבי רוב  .20א

חריג,  מהווה יותר מאשר עלות מופחתת. הסיווג כמוחזק לפדיון
שת ויכולת להחזיק את ראך רק אם לישות יש כוונה מפו

פדיון. כאשר פעולות של ישות מטילות מועד הההשקעה עד ל
עד  אלהכ ותהכוונה והיכולת שלה להחזיק השקעלגבי ספק 

 ג לתקופת זמןאוסר על שימוש בחרי 9פדיון, סעיף מועד הל
 .סבירה

 
קלוש, כמו פשיטת רגל  הואלהתממשותו תרחיש אסון שהסיכוי  .21א

ישות ש מבטח, אינו דברשל בנק או מצב דומה המשפיע על 
 החלטה אם יש לה כוונה מפורשת ויכולת להחזיקהבעת מעריכה 

 פדיון.מועד ההשקעה עד ל
 

ולכן  - 9בסעיף מכירות לפני מועד הפדיון יכולות לעמוד בתנאי ש .22א
לגבי הכוונה של הישות להחזיק השקעות אחרות  שאלה עלולא י
 אם ניתן לייחס אותן לאחד הבאים: -פדיון מועד העד ל

 
של המנפיק.  באיכות האשראי משמעותיתהידרדרות  (א)

, מכירה לאחר ירידה בדירוג אשראי על ידי הלדוגמ
סוכנות דירוג חיצונית לא תעלה בהכרח שאלה לגבי 

מועד נה של הישות להחזיק השקעות אחרות עד להכוו
להידרדרות  ראיהפדיון, אם ירידת הדירוג מספקת ה

של המנפיק בהשוואה  איכות האשראיב משמעותית
. בדומה, אם ישות לראשונה לדירוג האשראי בעת ההכרה

משתמשת בדירוגים פנימיים להערכת חשיפות, שינויים 
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לזהות מנפיקים בדירוגים פנימיים אלה יכולים לעזור 
, באיכות האשראי משמעותיתהידרדרות שאצלם הייתה 

בתנאי ששימוש הישות בדירוגים הפנימיים ובשינויים 
 תואובייקטיבי נה, מהימתעקבי הדימדשלהם מספק 

של שערכו  ראיהלאיכות האשראי של המנפיקים. אם יש 
ההידרדרות (, 59-ו 58)ראה סעיפים נפגם נכס פיננסי 

 כמשמעותית. ,בדרך כלל ,תבנחש יבאיכות האשרא
 

שינוי בחוק מס שמבטל או שמקטין באופן משמעותי את  (ב)
מעמד הפטור ממס של ריבית בגין השקעה המוחזקת 

את שיעורי המס שמעדכן דיון )אך לא שינוי בחוק מס פל
 הרלוונטיים להכנסה מריבית(. יםהשולי

 
משמעותי  מימוש או (majorמשמעותי ) יםצירוף עסק (ג)

מכירה של מגזר( שדורש את המכירה או ההעברה )כמו 
של השקעות המוחזקות לפדיון על מנת לשמור על מצב 

או על מדיניות סיכון אשראי  הקייםריבית השיעור סיכון 
אירוע  ים הואשל הישות )למרות שצירוף העסק

על  ,שבשליטת הישות, השינויים בתיק ההשקעות שלה
או על  הקייםית ריבהשיעור מנת לשמור על מצב סיכון 

 לא להיותות תוצאה וויכולים לה ,מדיניות סיכון אשראי
 חזויים(.

 
המשנות  דרישות פיקוחשינוי בדרישות סטטוטוריות או  (ד)

באופן משמעותי את מה שנחשב השקעה מותרת או את 
ת של סוגים מסוימים של השקעות, מירביהרמה ה

השקעה המוחזקת  לממש וכתוצאה מכך גורמות לישות
 ון.לפדי

 
בענף  של גופי פיקוחעלייה משמעותית בדרישות הון  (ה)

באמצעות מכירת  את השקעותיה שגורמת לישות לצמצם
 השקעות המוחזקות לפדיון.

 
עלייה משמעותית בשקלול הסיכון של השקעות  (ו)

 של גופי פיקוחהון  דרישות המוחזקות לפדיון לצורך
 על סיכון. ותהמבוסס

 
פדיון השקעה מועד הל עד חזיקלהמוכחת לישות אין יכולת  .23א

 מועד פדיון קבוע, אם:בעל בנכס פיננסי 
 

על מנת  ניתנים להשגהאין לה משאבים פיננסיים  (א)
 פדיון; אומועד הלהמשיך לממן את ההשקעה עד ל
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או מגבלה קיימת היא נמצאת תחת מגבלה משפטית  (ב)
ה להחזיק את הנכס תקיימת אחרת שיכולה לפגוע בכוונ

פדיון. )אולם, אופציית רכש של ה מועדהפיננסי עד ל
ה של ישות להחזיק נכס תמנפיק אינה בהכרח פוגעת בכוונ

 (.18אראה סעיף  -פדיון מועד הפיננסי עד ל
 

יכולות להעיד  23א-16אשתוארו בסעיפים  אחרות מאלה נסיבות .24א
כי לישות אין כוונה מפורשת או היכולת להחזיק השקעה עד 

 פדיון.מועד הל
 

מועד את הכוונה והיכולת שלה להחזיק עד ל מעריכהת ישו .25א
המוחזקות לפדיון לא רק כאשר נכסים  יהפדיון את השקעותה

 תקופת דיווח כלסוף פיננסיים אלה מוכרים לראשונה, אלא גם ב
 .תעוקב

 
 וחייבים הלוואות

נגזר כלשהו בעל תשלומים קבועים או ניתנים -לאנכס פיננסי  .26א
, השקעות במכשירי חוב לקוחותהלוואות, נכסי  ללוכלקביעה )
לקיים את המוחזקים בבנקים( יכול פוטנציאלית  תופיקדונו
בשוק שמצוטט . אולם, נכס פיננסי וחייבים הלוואותשל  ההגדרה

לסיווג  כשיר( אינו 71א, ראה סעיף מצוטטפעיל )כמו מכשיר חוב 
מקיימים את . נכסים פיננסיים, שאינם כחייב כהלוואה או

לסווג כהשקעות  נים, ניתוחייבים הלוואות דרה שלההג
תנאים לסיווג זה )ראה ה את המוחזקות לפדיון אם הם מקיימים

נכס פיננסי, ב לראשונה בעת הכרה(. 25א-16אוסעיפים  9סעיף 
 לייעד, ישות יכולה כחייב היה מסווג כהלוואה אושאילולא כן 

או כזמין אותו כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 למכירה.

 
 (19-11נגזרים משובצים )סעיפים 

 

 מראש והואקבוע אם לחוזה מארח אין מועד פדיון מוצהר או  .27א
מאפיינים הבנכסים נטו של ישות, אז  שיירמייצג זכות 

ונגזר משובץ כלכליים שלו הם אלה של מכשיר הוני, הסיכונים הו
תה ישות על יצטרך להיות בעל מאפיינים הוניים הקשורים לאו

מנת שיחשב כקשור באופן הדוק. אם החוזה המארח אינו מכשיר 
מאפיינים הפיננסי, אז מכשיר של  ומקיים את ההגדרההוני 

 כלכליים שלו הם אלה של מכשיר חוב.הסיכונים הו
 
או החלפה  חוזה אקדמה )כמו אופציהנגזר משובץ שאינו  .28א

התנאים חוזה המארח שלו על בסיס ה( מופרד מציםמשוב
יהיה כתוצאה , כך שהמוצהרים או המשתמעים שלוהמהותיים 

. נגזר משובץ המבוסס הראשונלהכרה הלו שווי הוגן אפס בעת 
אופציית או  ה, רצפה)כמו אופציית מכר, רכש, תקר אופציהעל 
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חוזה המארח שלו על בסיס התנאים ה( מופרד מהחלפה
וני של בספרים הראש הערך .האופציההמוצהרים של מאפיין 

הסכום שנותר לאחר הפרדת הנגזר  הוא מארחההמכשיר 
 המשובץ.

 
מטופלים  יחידבמכשיר  נגזרים משובציםמספר באופן כללי,  .29א

אולם, נגזרים משובצים שמסווגים  .יחיד מורכבכנגזר משובץ 
( מטופלים בנפרד מאלה 32בינלאומי  כהון )ראה תקן חשבונאות

יש  למכשיר ות. בנוסף, אםהמסווגים כנכסים או כהתחייבוי
יותר מנגזר משובץ אחד ונגזרים אלה קשורים לחשיפות סיכון 

אחד בשני, הם  יםובלתי תלוי בנקלשונות וניתנים להפרדה 
 .זה מזהמטופלים בנפרד 

 
המאפיינים והסיכונים הכלכליים של נגזר משובץ אינם קשורים  .30א

. שלהלןת )א(( בדוגמאו11באופן הדוק לחוזה המארח )סעיף 
 )ג(-)ב( ו11בדוגמאות אלה, בהנחה כי התנאים בסעיפים 

בץ בנפרד מהחוזה ומתקיימים, ישות מטפלת בנגזר המש
 המארח.

 
למחזיק  תמאפשרהאופציית מכר, המשובצת במכשיר  (א)

לדרוש מהמנפיק לרכוש חזרה את המכשיר תמורת סכום 
שמשתנה על בסיס השינויים  ,מזומן או נכסים אחרים

, אינה ת יסודסחור של אומניות של  ו מדדא במחיר
 קשורה באופן הדוק למכשיר חוב מארח.

 
אופציית רכש, המשובצת במכשיר הוני שמאפשרת  (ב)

למנפיק לרכוש חזרה מכשיר הוני זה במחיר מוגדר, אינה 
 קשורה באופן הדוק למכשיר ההוני המארח מנקודת 

ת מבט המנפיק, אופציית ודהמבט של המחזיק )מנק
מכשיר הוני אם היא מקיימת את התנאים  מהווה הרכש

, במקרה 32 בינלאומי תקן חשבונאותל בהתאםלסיווג זה 
 תחולת תקן זה(.מוחרגת מזה היא 

 
או הוראה אוטומטית להאריך את התקופה,  אופציה (ג)

פדיון של מכשיר חוב, אינה קשורה מועד השנותרה עד ל
אלא אם קיים  ,באופן הדוק למכשיר החוב המארח

 המקורב שוטףהשוק הלשיעור ריבית  ום מקבילאית
ההארכה. אם ישות מנפיקה מכשיר חוב והמחזיק  מועדב

במכשיר חוב זה כותב אופציית רכש על מכשיר החוב לצד 
רכת אאופציית הרכש כהמתייחס לשלישי, המנפיק 

פדיון של מכשיר החוב אם המנפיק מועד ההתקופה עד ל
של מכשיר  (remarketing) סבהבהיכול להידרש להשתתף 

 אותה כתוצאה ממימוש אופציית הרכש. אפשרהחוב או ל
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משובצים ש הון צמודי ,קרןתשלומי תשלומי ריבית או  (ד)
 שלסכום ה לפיהם -חוזה ביטוח מארח בבמכשיר חוב או 

 - לערך של מכשירים הונייםקרן צמודים הריבית או ה
אינם קשורים באופן הדוק למכשיר המארח משום 

הטבועים במכשיר המארח ובנגזר המשובץ ים שהסיכונ
 .אינם דומים

 
 למדד סחורותאו תשלומי קרן הצמודים ריבית תשלומי  (ה)

 -חוזה ביטוח מארח במשובצים במכשיר חוב או ש יסוד
של למחיר קרן צמודים הריבית או ה הסכום של לפיהם

אינם קשורים באופן הדוק  -)כמו זהב(  ת יסודסחור
הסיכונים הטבועים במכשיר למכשיר המארח משום ש

 .אינם דומיםהמארח ובנגזר המשובץ 
 

משובץ במכשיר חוב הניתן להמרה, שמאפיין המרה הוני,  (ו)
 מנקודתלמכשיר חוב מארח  הדוקאינו קשור באופן 

המבט של המחזיק במכשיר )מנקודת המבט של המנפיק, 
היא מכשיר הוני ו מהווה הוניתההמרה אופציית ה

זה אם היא מקיימת את התנאים  תחולת תקןמ מוחרגת
 (.32 בינלאומי תקן חשבונאותל בהתאםלסיווג זה 

 
, פירעון מוקדםאופציית  אופציית רכש, מכר או (ז)

, מארח או בחוזה ביטוח מארח המשובצת בחוזה חוב
 :אלא אם ,אינה קשורה באופן הדוק לחוזה המארח

 
(i)  בכל שווה בקירוב האופציהמחיר המימוש של ,

חוב המופחתת של מכשיר העלות ל מועד מימוש,
בספרים של חוזה הביטוח  לערך מארח אוה

 ; אוהמארח
 

(ii)  מחיר המימוש של אופציית הפירעון המוקדם מפצה
הערך הנוכחי  עד גובהאת המלווה על סכום 

המשוער של הריבית שהמלווה מפסיד ליתרת 
הריבית שהמלווה . התקופה של החוזה המארח

קרן שנפרע מפסיד היא המכפלה של סכום ה
בפירעון מוקדם בהפרש בין שיעורי הריבית. ההפרש 
בין שיעורי הריבית הוא עודף שיעור הריבית 
האפקטיבי של החוזה המארח על שיעור הריבית 

מועד הפירעון המוקדם בהאפקטיבי שהישות תקבל 
אם היא תשקיע את סכום הקרן שנפרע בפירעון 
מוקדם בחוזה דומה ליתרת התקופה של החוזה 

 המארח.
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באופן הדוק  ותההערכה אם אופציית רכש או מכר קשור
לחוזה חוב מארח נעשית לפני שמפרידים את המרכיב 

תקן ל בהתאםשל מכשיר חוב ניתן להמרה  ההוני
 .32בינלאומי  חשבונאות

 
נגזרי אשראי, שמשובצים במכשיר חוב מארח  (ח)

מאפשרים לצד אחד )ה"מוטב"( להעביר את סיכון שו
בבעלותו, לצד  יהיה אלנכס מסוים, שיתכן והאשראי של 

חוב האחר )ה"ערב"(, אינם קשורים באופן הדוק למכשיר 
לקבל על מארח. נגזרי אשראי כאלה מאפשרים לערב ה

לנכס מבלי שהוא יהיה  המיוחסעצמו את סיכון האשראי 
 בבעלותו הישירה.

 
 מכשיר פיננסי שמקנה למחזיק זכות היא למכשיר מעורב הדוגמ .31א

למכור חזרה את המכשיר הפיננסי למנפיק תמורת סכום מזומן 
 שמשתנה על בסיס השינוי במדד ,או מכשירים פיננסיים אחרים

בר  שיכול לעלות או לרדת )"מכשיר יסוד סחורות או מניותשל 
עד את ימי ,לראשונה בעת הכרה ,למעט אם המנפיק"(. מכר

דרך רווח או  כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן בר המכרהמכשיר 
הפסד, הוא נדרש להפריד נגזר משובץ )משמע, תשלום הקרן 

 הוא , משום שהחוזה המארח11מדד( בהתאם לסעיף ל הצמדבה
מדד ל הצמדבהותשלום הקרן  27אמכשיר חוב בהתאם לסעיף 

אינו קשור באופן הדוק למכשיר חוב מארח בהתאם לסעיף 
הנגזר  משום שתשלום הקרן יכול לעלות ולרדת,. )א(30א

 ששוויו צמוד למשתנה הבסיס. אופציהנגזר שאינו  הוא המשובץ
 

שיכול להימכר חזרה בכל רגע נתון  בר מכר במקרה של מכשיר .32א
נכסים נטו של ישות היחסי משווי תמורת מזומן השווה לחלק 

 [open-ended mutual fund] פתוחהנאמנות )כמו יחידות של קרן 
 unit-linkedמודים ליחידות ]הצמסוימים מוצרי השקעה  או

investment products] ,)נגזר משובץ וטיפול  ההשפעה של הפרדת
בסכום  המשולבהמכשיר  למדוד את היא רכיבחשבונאי לכל 

ש את מממ היה אם המחזיק בסוף תקופת הדיווח לשלםהפדיון 
 הזכות שלו למכור חזרה את המכשיר למנפיק.

 
יים של נגזר משובץ קשורים באופן המאפיינים והסיכונים הכלכל .33א

הדוק למאפיינים ולסיכונים הכלכליים של החוזה המארח 
בדוגמאות שלהלן. בדוגמאות אלה, ישות אינה מטפלת בנגזרים 

 משובצים בנפרד מהחוזה המארח.ה
 

שיעור ריבית או מדד  הוא הבסיס שבו נגזר משובץ, (א)
א שאילולשיכול לשנות את סכום הריבית  ,שיעורי ריבית

היה משולם או מתקבל בגין חוזה חוב או חוזה ביטוח כן 
ריבית, קשור באופן הדוק לחוזה  נושאיםמארחים ה
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באופן  המשולבאלא אם ניתן לסלק את המכשיר  ,המארח
את כל השקעתו  באופן מהותי ישיב שהמחזיק לא

שהוכרה או אם הנגזר המשובץ יכול לפחות להכפיל את 
חזיק מהחוזה המארח שיעור התשואה המקורי של המ

וכתוצאה מהנגזר המשובץ שיעור התשואה יהיה לפחות 
אותם תנאים כמו של עם כפול מתשואת השוק של חוזה 

 החוזה המארח.
 

על שיעור הריבית של חוזה משובץ רצפה או תקרה  חוזה (ב)
חוב או של חוזה ביטוח קשור באופן הדוק לחוזה 

 היא המארח, בתנאי שבעת הנפקת החוזה, התקרה
בשיעור  היא הרצפהובשיעור ריבית השוק או גבוהה ממנו 

הרצפה אינן  אוריבית השוק או נמוכה ממנו, והתקרה 
דומה, אופן ( ביחס לחוזה המארח. בleveragedממונפות )
קנייה או מכירה של נכס בחוזה לשנכללות הוראות 

רצפה על המחיר תקרה ו(, שיוצרות ת יסודסחור לדוגמה)
עבור הנכס, קשורות באופן הדוק  שישולם או שיתקבל

מחוץ לכסף  הן רצפההתקרה וגם הלחוזה המארח אם גם 
 והן אינן ממונפות.ההתקשרות בעת 

 
נגזר מטבע חוץ משובץ, שמספק זרם של תשלומי קרן  (ג)

חוב  במכשירמשובץ שנקובים במטבע חוץ והוריבית 
 dual currencyמטבעית ]-חוב דו איגרת, לדוגמהמארח )

bondהחוב המארח. נגזר  למכשירשור באופן הדוק [(, ק
מופרד מהמכשיר המארח משום שתקן אינו כזה 

דורש כי רווחי והפסדי מטבע חוץ  21 בינלאומיחשבונאות 
 בגין פריטים כספיים יוכרו ברווח או הפסד.

 
חוזה ביטוח  שהוא נגזר מטבע חוץ, המשובץ בחוזה מארח (ד)

פריט  למכור אולרכוש או מכשיר לא פיננסי )כמו חוזה 
לא פיננסי כאשר המחיר נקוב במטבע חוץ(, קשור באופן 

וא אינו ממונף, אינו כולל ההדוק לחוזה המארח בתנאי ש
, ודורש תשלומים הנקובים באחד אופציהמאפיין 

 מהמטבעות הבאים:

 

(i)  מטבע הפעילות של צד משמעותי כלשהו לחוזה
 זה;

 
(ii)  או של  הסחורההמטבע שבו נקוב המחיר של

ת הקשורים, שנרכשים או שנמסרים, באופן השירו
דולר של שיגרתי בעסקאות מסחריות בעולם )כמו 

 ארה"ב לגבי עסקאות בנפט גולמי(; או
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(iii)  לרכושמטבע שמשתמשים בו בדרך כלל בחוזים 
פריטים לא פיננסיים בסביבה הכלכלית  למכוראו 

, מטבע יציב ונזיל לדוגמהשבה מתרחשת העסקה )
בדרך כלל בעסקאות יחסית שמשתמשים בו 

 מקומיות או במסחר חיצוני(. מסחריות
 

 בלבד המשובצת ברצועת ריבית ת פירעון מוקדםאופציי (ה)
קשורה באופן הדוק לחוזה המארח  בלבד קרן רצועת או

נוצר לראשונה מהפרדת  (i) בתנאי שהחוזה המארח
הזכות לקבל תזרימי מזומנים חוזיים של מכשיר פיננסי, 

אינו כולל  (ii) כןל נגזר משובץ, ואינו כול ושכשלעצמ
נמצאים בחוזה החוב המארח  ינםתנאים כלשהם שא

 המקורי.
 

נגזר המשובץ בחוזה חכירה מארח קשור באופן הדוק  (ו)
מדד הקשור  (i) הוא לחוזה המארח אם הנגזר המשובץ

חכירה למדד המחירים  תשלומילאינפלציה כמו הצמדת 
מדד מתייחס לצרכן )בתנאי שהחכירה אינה ממונפת וה

דמי  (ii) (,עצמה כלכלית של הישותהלאינפלציה בסביבה 
 אומתייחסות מותנים המבוססים על מכירות  שכירות

(iii ) מותנים המבוססים על שיעורי ריבית  שכירותדמי
 משתנים.

 
(, המשובץ a unit-linking featureליחידה ) הצמדהמאפיין  (ז)

קשור  במכשיר פיננסי מארח או בחוזה ביטוח מארח,
באופן הדוק למכשיר המארח או לחוזה המארח אם 

שוטף  בערך יםנמדד ,הנקובים ביחידות ,תשלומיםה
מאפיין ההוגן של נכסי הקרן.  םשמשקף את שווי היחידל

תנאי חוזי שדורש תשלומים נקובים  הוא ליחידה הצמדה
 ביחידות של קרן השקעות פנימית או חיצונית.

 
שור באופן הדוק לחוזה נגזר המשובץ בחוזה ביטוח ק (ח)

ביטוח המארח אם הנגזר המשובץ וחוזה הביטוח ה
המארח הם כל כך תלויים אחד בשני שישות אינה יכולה 
למדוד את הנגזר המשובץ בנפרד )משמע, ללא התחשבות 

 בחוזה המארח(.
 

 מכשירים הכוללים נגזרים משובצים
 נגזרשכולל  )משולב( כאשר ישות הופכת צד למכשיר מעורב א.33א

מהישות לזהות נגזר משובץ דורש  11אחד או יותר, סעיף  משובץ
ולגבי , מהחוזה המארח כלשהו, להעריך אם נדרש להפרידו כזה

בשווי הוגן בעת  יםלמדוד את הנגזראלה שנדרש להפרידם, 
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ראשונה וגם לאחר מכן. דרישות אלה עשויות להיות להכרה 
, מאשר מדידת ותנפחות מהימ ותדילמדמורכבות יותר או לגרום 

 ,המכשיר בכללותו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. מסיבה זו
התקן מאפשר לייעד את המכשיר בכללותו כשווי הוגן דרך רווח 

 או הפסד.
 

דורש להפריד את  11ניתן להשתמש בייעוד כזה בין אם סעיף  ב.33א
הנגזרים המשובצים מהחוזה המארח או אוסר על הפרדה כזו. 

 )משולב( א לא היה מצדיק יעוד המכשיר המעורב11 אולם, סעיף
בסעיף המפורטים כשווי הוגן דרך רווח או הפסד במקרים 

מורכבות או את השפעולה כזו לא תפחית מאחר )ב(, -א)א( ו11
 מהימנות.ה את גדילת

 
 (17-11הכרה וגריעה )סעיפים 

 (11 הכרה לראשונה )סעיף
ה בכל הזכויות , ישות מכיר14 בסעיף כללהמכתוצאה  .34א

בדוח על המצב  הנובעות מנגזריםשלה והמחויבויות החוזיות 
ר שאנגזרים למעט  כנכסים והתחייבויות, בהתאמה,הכספי 

מונעים מהעברה של נכסים פיננסיים להיות מטופלת כמכירה 
 כשירה(. אם העברה של נכס פיננסי אינה 49)ראה סעיף א

נכס שלו )ראה סעיף מכיר בנכס המועבר כ אינומקבל הלגריעה, 
 (.50א

  
 :14 בסעיף כללדוגמאות ליישום הלהלן  .35א

 
כנכסים או  יםמוכר יםמותנ םשאינ חייבים וזכאים (א)

התחייבויות כאשר הישות הופכת לצד לחוזה וכתוצאה כ
זכות משפטית לקבל מזומן או מחויבות  ש להמכך י

 משפטית לשלם מזומן.
 

תוצאה נכסים שיירכשו והתחייבויות שיתהוו כ (ב)
מהתקשרות איתנה לרכוש או למכור סחורות או 

אחד הצדדים עד שכלל לפחות כ, יםמוכר םשירותים אינ
. לדוגמה, ישות שמקבלת הסכםבהתאם ל חלקוביצע את 

שמבצעת כלל, בנכס )והישות כהזמנה איתנה אינה מכירה 
ההתקשרות,  תאינה מכירה בהתחייבות( בע את ההזמנה

 ת ההכרה עד שהסחורות אודוחה א , במקום זאת,אלא
השירותים שהוזמנו נשלחו, נמסרו או סופקו. אם 
התקשרות איתנה לרכוש או למכור פריטים לא פיננסיים 

, השווי ההוגן 7-5בהתאם לסעיפים  זה היא בתחולת תקן
התחייבות במועד ההתקשרות כוכר כנכס או משלה נטו 

 רםטלהלן(. בנוסף, אם התקשרות איתנה ש (ג))ראה סעיף 
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בגידור שווי הוגן,  מגודר הוכרה קודם לכן, מיועדת כפריט
 לסיכון ניתן לייחוסה ,בשווי ההוגן נטו כלשהו שינוי

הגידור  יצירתהתחייבות לאחר כוכר כנכס או מ המגודר
  (.94-ו 93)ראה סעיפים 

 
(, 7-2)ראה סעיפים  זה בתחולת תקןשהוא חוזה אקדמה  (ג)

תקשרות, ולא התחייבות במועד ההכוכר כנכס או מ
הסילוק. כאשר ישות הופכת צד לחוזה  בוצעמ בושבמועד 

והמחויבות הינם  של הזכות ניםההוג יםהשוויואקדמה ה
של חוזה נטו לעיתים קרובות, כך שהשווי ההוגן  זהים

אפס. אם השווי ההוגן נטו של הזכות  הינוהאקדמה 
 התחייבות.כוכר כנכס או מוהמחויבות אינו אפס, החוזה 

 
( 7-2)ראה סעיפים  זה ם בתחולת תקןהש ותי אופציחוז (ד)

התחייבויות כאשר המחזיק או כמוכרים כנכסים או 
  צד לחוזה. כיםכותב הופה

 
 אינן, ןעסקאות עתידיות מתוכננות, ללא קשר לסבירות (ה)

לא הפכה שהישות  מאחר נכסים או התחייבויות, מהוות
 צד לחוזה.
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 אתמרת את הזכויות החוזיות לקבל ולפיהם הישות ש הסדרים
 (92-11גריעה של נכס פיננסי )סעיפים 

 
הערכה התרשים הזרימה המובא להלן ממחיש את אופן ביצוע  . 36א

 פיננסי נגרע. אם ובאיזו מידה נכס
 
 
 
  

 פיננסי.             
קבע אם הכללים לגריעה, המפורטים להלן, מיושמים לגבי חלק 

מהנכס )חלק מקבוצה של נכסים דומים( או לנכס בשלמותו )קבוצה 
 [61של נכסים דומים בשלמותה ( ]סעיף 

האם הזכויות לקבל תזרימי מזומנים 
 )א([61מהנכס פקעו? ]סעיף 

 גרע את הנכס
 כן

 לא

האם הישות העבירה את זכויותיה לקבל 
 )א([61תזרימי מזומנים מהנכס? ]סעיף 

האם הישות נטלה על עצמה מחויבות 
לשלם את תזרימי המזומנים שיתקבלו 
מהנכס, שמקיימת את התנאים בסעיף 

 )ב([61 ? ]סעיף61

 לא

האם הישות העבירה באופן מהותי את כל 
 )א([02הסיכונים וההטבות? ]סעיף 

 כן

 המשך להכיר בנכס

 לא

 כן

 גרע את הנכס
 כן

האם בידי הישות נותרו באופן מהותי כל 
 [)ב(02הסיכונים וההטבות? ]סעיף 

 ך להכיר בנכסהמש
 כן

השליטה על  נותרההאם בידי הישות 
 )ג([02הנכס? ]סעיף 

 לא

 לא

 לא

 כן

  גרע את הנכס

 [61את כל החברות הבנות ]סעיף אחד 

 המשך להכיר בנכס, בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של הישות
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את הזכויות מותירה בידיה הסדרים לפיהם הישות 
מזומנים מנכס פיננסי, אך התזרימי החוזיות לקבל את 

נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי 
 )ב((18לגוף אחד או יותר )סעיף  ,אלהמזומנים 

את  מותירה בידיה)ב( )כאשר ישות 18המצב המתואר בסעיף  .37א
מזומנים מהנכס הפיננסי, התזרימי את הזכויות החוזיות לקבל 

אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים 
לגוף אחד או יותר( מתרחש, לדוגמה, אם הישות היא  ,אלה

( beneficial interests) זכויות מוטב נאמנות, ומנפיקה למשקיעים
הפיננסיים שבבעלותה ומספקת שירות לנכסים  בסיסה בנכסי

 כשירים. במקרה כזה, הנכסים הפיננסיים הפיננסיים אל
 מתקיימים. 20-ו 19לגריעה, אם התנאים בסעיפים 

 
יוצרת ה, הישות יכולה, לדוגמה, להיות 19ביישום סעיף  .38א

(originator ) יכולה להיות קבוצה,  שהיא הנכס הפיננסי, אושל
את הנכס הפיננסי ומעבירה  רכשהאשר  חברת בת הכוללת

 תזרימי מזומנים למשקיעים, שהם צדדים שלישיים לא קשורים.
 

הערכה לגבי העברת הסיכונים וההטבות הנובעים 
 (20מבעלות )סעיף 

את כל  באופן מהותיעבירה הדוגמאות למקרים בהם הישות  .39א
 מבעלות: הסיכונים וההטבות הנובעים

 
 ;יננסי, שאינה מותניתמכירת נכס פ (א)

 
מכירת נכס פיננסי עם אופציה לרכישה חזרה של הנכס  (ב)

 וכן חזרה; הפיננסי לפי שוויו ההוגן במועד הרכישה
 

מכירת נכס פיננסי עם אופציית רכש או מכר שנמצאת  (ג)
רחוק  העמוק מחוץ לכסף )משמע, אופציה שנמצאת כ

 לפניתהיה בתוך הכסף  שהיא סביר שמאוד לא מהכסף
 תה(. פקיע

 
כל  באופן מהותי נותרוישות בידי הדוגמאות למקרים בהם  .40א

 הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות הן:
 

עסקת מכירה ורכישה חזרה כאשר מחיר הרכישה חזרה  (א)
הוא קבוע או שהוא מחיר המכירה בתוספת תשואה של 

 ;מלווה
 

 ;הסכם השאלת ניירות ערך (ב)
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תשואה ל הלפהחחוזה מכירה של נכס פיננסי יחד עם  (ג)
, אשר מעביר את החשיפה (total return swap) כוללת

 ;לסיכון שוק בחזרה לישות
 

מכירה של נכס פיננסי יחד עם אופציית רכש או אופציית  (ד)
מכר, הנמצאת עמוק בתוך הכסף )משמע, אופציה 

סביר שהאופציה  שמאוד לא כך בתוך הכסף-כל נמצאתש
 וכן ;כסף לפני פקיעתה(ל תהיה מחוץ

 
ת ערבה לפצות ירה של חייבים לזמן קצר שבה הישומכ (ה)

 .שסביר שיתרחשו את המקבל בגין הפסדי אשראי
 

 באופן מהותי שכתוצאה מהעברה, היא העבירה תבעואם ישות ק .41א
, המועבר מהבעלות על הנכס את כל הסיכונים וההטבות הנובעים

בנכס המועבר פעם נוספת בתקופה עתידית,  הכירמ אינההישות 
 אם כן היא רוכשת את הנכס המועבר בעסקה חדשה. אלא

 
 העברת השליטה ה שלהערכ

, אם למקבל לא נותרה בידי הישות נכס המועברעל ההשליטה  .42א
ישנה היכולת המעשית למכור את הנכס המועבר. השליטה על 

, אם למקבל אין היכולת נותרה בידי הישות הנכס המועבר
קבל ישנה היכולת המעשית למכור את הנכס המועבר. למ

המעשית למכור את הנכס המועבר, אם הנכס נסחר בשוק פעיל, 
כיוון שהמקבל יכול לרכוש חזרה את הנכס המועבר בשוק, אם 
הוא נדרש להחזיר את הנכס לישות. לדוגמה, למקבל יכולה 
להיות היכולת המעשית למכור את הנכס המועבר, אם קיימת 

שות לרכוש אותו חזרה, אופציה על הנכס המועבר, שמתירה לי
את הנכס המועבר בשוק במקרה  נקלאבל המקבל יכול להשיג ב

שהאופציה ממומשת. למקבל אין היכולת המעשית למכור את 
אופציה כזו והמקבל אינו  נותרההישות בידי הנכס המועבר, אם 

את הנכס המועבר בשוק, במקרה שהישות  נקליכול להשיג ב
 מממשת את האופציה שלה.

 
למקבל ישנה היכולת המעשית למכור את הנכס המועבר, רק אם  .43א

המקבל יכול למכור את הנכס המועבר בשלמותו לצד שלישי לא 
להטיל  מבלילממש יכולת זו באופן חד צדדי,  ביכולתוקשור ו

ה יכול העברה. השאלה הקריטית היא מהגבלות נוספות על ה
ות של לא מהן הזכויות החוזיהמקבל לעשות באופן מעשי, 

, או למה שהוא יכול לעשות עם הנכס המועברהמקבל ביחס 
 :בפרט מהם האיסורים הקיימים בחוזה.

 
לזכות חוזית לממש את הנכס המועבר, יש השפעה  (א)

 מועטה, אם לא קיים שוק לנכס המועבר; וכן
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ליכולת לממש את הנכס המועבר, יש השפעה מועטה אם  (ב)
 זו:לא ניתן לממש יכולת זו בחופשיות. מסיבה 

 
(i)  יכולת המקבל לממש את הנכס המועבר חייבת

להיות בלתי תלויה בפעולות של אחרים )משמע, זו 
 וכן ;להיות יכולת חד צדדית( חייבת

 
(ii)  למקבל חייבת להיות היכולת לממש את הנכס

צורך לצרף תנאים מגבילים או  ללאהמועבר, 
להעברה )לדוגמה, ( strings"") ןת כלשהיומחויבו

יינתן שירות לנכס הלוואה או  אופן בותנאים ל
אופציה המעניקה למקבל את הזכות לרכוש חזרה 

 את הנכס(.
 

העובדה, כשלעצמה, שאין זה סביר שהמקבל ימכור את הנכס  .44א
נותרה בידי  המועבר, אין משמעה, שהשליטה על הנכס המועבר

 מטילה מגבלות עלם, אם אופציית מכר או ערבות אול. המעביר
הנכס המועבר, שליטה על  תרימכ אפשרות אתינן מהמקבל שא

. לדוגמה, אם אופציית מכר נותרה בידי המעביר הנכס המועבר
המקבל למכור את מ מונעות ןערך מספיק, ה ותבעל ןאו ערבות ה

מכור את הנכס יהמקבל לא  באופן מעשיהמועבר, בגלל שהנכס 
לצרף להעברה אופציה דומה או  , מבלישלישי המועבר לצד

מגבילים אחרים. במקום זאת, המקבל יחזיק בנכס תנאים 
את התשלומים בהתאם לערבות או  השיגהמועבר על מנת ל

 נכס המועברעל השליטה ה, הלאופציית המכר. בנסיבות אל
  .נותרה בידי המעביר

  
 לגריעה הכשירותהעברות 

את הזכות לחלק מתשלומי הריבית להותיר בידיה ישות עשויה  .45א
עברים כתמורה עבור שירות לנכסים אלה. החלק בגין נכסים מו

במקרה של  עליו מתשלומי הריבית, שהישות הייתה מוותרת
הפסקה או העברה של חוזה השירות, מוקצה לנכס השירות או 

לא להתחייבות השירות. החלק מתשלומי הריבית, שהישות 
הייתה מוותרת עליו, מהווה רצועת ריבית בלבד לקבל. לדוגמה, 

לא הייתה מוותרת על שום ריבית במקרה של הפסקת  אם הישות
או העברת חוזה השירות, מרווח הריבית בכללותו מהווה רצועת 

, שוויים ההוגן של נכס 27ריבית בלבד לקבל. לצורך יישום סעיף 
ת הערך אלהקצמשמש השירות ושל רצועת ריבית בלבד לקבל 

שיכים בספרים של החייב בין חלק הנכס שנגרע לבין החלק שממ
 להכיר בו. אם לא הוגדרה שום עמלת שירות או אם

לפצות את הישות באופן הולם בגין  חזויההעמלה שתתקבל אינה 
בשווי מוכרת  התחייבות בגין מחויבות השירותהמתן השירות, 

 הוגן.
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ההוגן של החלק שממשיך להיות מוכר  יםשווי בעת מדידת .46א
את דרישות  מתיישמת , ישו27שנגרע, לצורך יישום סעיף  והחלק

 בנוסף 13תקן דיווח כספי בינלאומי בהמדידה לפי שווי הוגן 
 .28לסעיף 

  
 לגריעה כשירותהעברות שאינן 

. אם ערבות 29שנקבע בסעיף  כללההאמור להלן הוא יישום של  .47א
שניתנה על ידי הישות לפיצוי בגין הפסדים הנובעים מאי עמידה 

המועבר מונעת גריעה של הנכס  ( הנכסdefault losses)בתנאי 
כל הסיכונים  באופן מהותי נותרוהישות בידי המועבר, כיוון ש

מהבעלות על הנכס המועבר, הנכס המועבר  וההטבות הנובעים
והתמורה שהתקבלה מוכרת  בשלמותומשיך להיות מוכר מ

 כהתחייבות.
 

 מעורבות נמשכת בנכסים מועברים

את נכס מועבר ו מודדתבו ישות להלן דוגמאות לאופן  .48א
 . 30בהתאם לסעיף  אליוהקשורה  תחייבותהה

 
 כל הנכסים

ם אם ערבות שניתנה על ידי ישות לשלם עבור הפסדי (א)
נכס מועבר, מונעת מהנכס  כשל אשראי שלהנובעים מ

מידת המעורבות הנמשכת, התאם להמועבר להיגרע ב
( iד ההעברה על פי הנמוך מבין )במוענמדד הנכס המועבר 

של  מירביהסכום ה( ii) לבין רך בספרים של הנכסהע
התמורה שהתקבלה בהעברה שהישות עשויה להידרש 

 לנכסהקשורה  ההתחייבות .("סכום הערבות"להחזיר )
הערבות בתוספת השווי  סכום בגובה לראשונהנמדדת 

 השהתקבל התמורהבדרך כלל, שהיא ההוגן של הערבות )
 שהוכר לראשונהוגן עבור הערבות(. לאחר מכן, השווי הה

זמן יחסי להפסד על בסיס וכר ברווח או משל הערבות 
( והערך בספרים של 18)ראה תקן חשבונאות בינלאומי 

 .כלשהם הפסדים מירידת ערך על ידיופחת מהנכס 
 

 בעלות מופחתת יםהנמדד יםנכס

אם מחויבות בגין אופציית מכר שנכתבה על ידי ישות או  (ב)
מוחזקת על ידי ישות מונעת את זכות בגין אופציית רכש ה

גריעת הנכס המועבר והישות מודדת את הנכס המועבר 
נמדדת  לנכסהקשורה  בעלות מופחתת, ההתחייבות

 מתואמתתמורה שהתקבלה(, אשר ה ,)משמע הבעלות
בין עלות זו לבין העלות  כלשהו בגין ההפחתה של הפרש

המופחתת של הנכס המועבר במועד פקיעת האופציה. 
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ה, הנח כי העלות המופחתת והערך בספרים של לדוגמ
ש"ח והתמורה שהתקבלה  98הנכס במועד ההעברה הוא 

ש"ח. העלות המופחתת של הנכס במועד מימוש  95היא 
 הראשונשהוכר לש"ח. הערך בספרים  100האופציה יהיה 
 95ש"ח וההפרש בין  95הוא  הקשורה של ההתחייבות

תוך שימוש פסד ש"ח מוכר ברווח או ה 100 לביןש"ח 
בשיטת הריבית האפקטיבית. אם האופציה ממומשת, 

 הקשורה הפרש כלשהו בין הערך בספרים של ההתחייבות
 לבין מחיר המימוש מוכר ברווח או הפסד.

 
 נכסים הנמדדים בשווי הוגן

ידי ישות מונעת ב שנותרהאם זכות בגין אופציית רכש  (ג)
ס את גריעת הנכס המועבר, והישות מודדת את הנכ

הוגן. ה ומשיך להימדד בשווימהמועבר בשווי הוגן, הנכס 
מחיר מימוש האופציה ב (iנמדדת )הקשורה  ההתחייבות

אם האופציה היא בתוך  ,בניכוי ערך הזמן של האופציה
שווי ההוגן של הנכס המועבר ב( ii), או או בכסף הכסף

בניכוי ערך הזמן של האופציה, אם האופציה היא מחוץ 
 מבטיחהקשורה  למדידה של ההתחייבות םהתיאולכסף. 

 הוא הקשורה שהערך בספרים נטו של הנכס וההתחייבות
השווי ההוגן של הזכות בגין אופציית הרכש. לדוגמה, אם 

ש"ח, מחיר המימוש  80השווי ההוגן של נכס הבסיס הוא 
 5ש"ח וערך הזמן של האופציה הוא  95של האופציה הוא 

 75הוא  הקשורה יבותש"ח, הערך בספרים של ההתחי
ש"ח( והערך בספרים של הנכס  5ש"ח בניכוי  80ש"ח )

 ההוגן(. ו, שווידהיינוש"ח ) 80המועבר הוא 
 

אם אופציית מכר שנכתבה על ידי ישות מונעת את גריעת  (ד)
הנכס המועבר, והישות מודדת את הנכס המועבר בשווי 

נמדדת במחיר מימוש  הקשורה הוגן, ההתחייבות
. מדידת הנכס של האופציה ספת ערך הזמןהאופציה בתו

בשווי הוגן מוגבלת לנמוך מבין השווי ההוגן ומחיר 
מימוש האופציה, כיוון שלישות אין זכות לעליות בשווי 

הוגן של הנכס המועבר מעבר למחיר המימוש של ה
 האופציה. מדידה זו מבטיחה שהערך בספרים נטו של

גן של הוא השווי ההו הקשורה הנכס וההתחייבות
המחויבות בגין אופציית המכר. לדוגמה, אם השווי ההוגן 

ש"ח, מחיר המימוש של  120של נכס הבסיס הוא 
 5ש"ח וערך הזמן של האופציה הוא  100האופציה הוא 

 105הוא  הקשורה ש"ח, הערך בספרים של ההתחייבות
ש"ח( והערך בספרים של הנכס  5ש"ח בתוספת  100ש"ח )

 מחיר מימוש האופציה(. זה ש"ח )במקרה 100 הוא
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(, בצורה של אופציית רכש שנרכשה collar) רצועה אם (ה)
ואופציית מכר שנכתבה, מונעת את גריעת הנכס המועבר 
והישות מודדת את הנכס בשווי הוגן, הישות ממשיכה 

נמדדת הקשורה  למדוד את הנכס בשווי הוגן. ההתחייבות
(i) שווי השל מחיר המימוש של אופציית הרכש ו ך שלסב

הוגן של אופציית המכר בניכוי ערך הזמן של אופציית ה
, או או בכסף הרכש, אם אופציית הרכש היא בתוך הכסף

(ii )השווי ההוגן של הנכס והשווי ההוגן של  ך שלסב
אופציית המכר בניכוי ערך הזמן של אופציית הרכש, אם 

למדידה של  התיאוםאופציית הרכש היא מחוץ לכסף. 
שהערך בספרים נטו של  מבטיחהקשורה  תההתחייבו

השווי ההוגן של  הוא הקשורה הנכס וההתחייבות
על ידי  השנכתב ההמוחזקת ושל האופצי ההאופצי

הישות. לדוגמה, הנח שישות מעבירה נכס פיננסי, אשר 
נמדד בשווי הוגן, ובו זמנית רוכשת אופציית רכש שמחיר 

שמחיר ש"ח וכותבת אופציית מכר  120מימושה הוא 
ש"ח. כמו כן, הנח שהשווי ההוגן של  80מימושה הוא 

ש"ח במועד ההעברה. ערך הזמן של  100הנכס הוא 
ש"ח,  5-ש"ח ו 1אופציית המכר ושל אופציית הרכש הוא 

בהתאמה. במקרה זה, הישות מכירה בנכס בסכום של 
בסכום של  ש"ח )השווי ההוגן של הנכס( ובהתחייבות 100
ש"ח(.  5ש"ח ובניכוי  1תוספת ש"ח ב 100ש"ח ) 96

ש"ח, המהווה את השווי  4התוצאה היא נכס נטו בסך 
על ידי  השנכתב ההמוחזקת והאופצי הההוגן של האופצי

 הישות.
 

 כל ההעברות

לגריעה, הזכויות  כשירההעברה של נכס פיננסי אינה  במידה בה .49א
החוזיות או המחויבויות החוזיות של המעביר הקשורות 

, אינן מטופלות בנפרד כנגזרים, אם ההכרה הן בנגזר להעברה
והן בנכס המועבר או בהתחייבות הנובעת מההעברה תביא 
להכרה באותם זכויות או מחויבויות פעמיים. לדוגמה, אופציית 

 העברה של נכס פיננסימידי המעביר יכולה למנוע ב שנותרהרכש, 
 נהאיכמכירה. במקרה זה, אופציית הרכש  להיות מטופלת

 בנפרד כנכס נגזר. מוכרת
 

לגריעה, המקבל  כשירההעברה של נכס פיננסי אינה  במידה בה .50א
מכיר בנכס המועבר כנכס שלו. המקבל גורע את המזומן או אינו 

. אם כחייב מעבירבאת התמורה האחרת ששולמה ומכיר 
למעביר יש הן זכות והן מחויבות לרכוש חזרה שליטה בנכס 

(, הלרכישה חזרכום קבוע )כמו הסכם המועבר במלואו בס
 .כחייב כהלוואה או בחייבהמקבל יכול לטפל 
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 דוגמאות

 .הגריעה בתקן זה כללי את יישוםממחישות הדוגמאות הבאות  .51א
 

. אם נכס והשאלת ניירות ערך חוזרתהסכמים לרכישה  (א)
לרכוש חזרה את הנכס במחיר  הסכםכפוף לפיננסי נמכר ב

לווה, או אם מבתוספת תשואת קבוע או במחיר מכירה 
לא הנכס הנכס הושאל בהסכם לפיו הנכס יוחזר למעביר, 

 כל באופן מהותינותרו המעביר בידי נגרע, כיוון ש
הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות. אם למקבל 

מחדש  מסווגהזכות למכור או לשעבד את הנכס, המעביר 
 , לדוגמה, כנכסשלו דוח על המצב הכספיאת הנכס ב

  רכישה חזרה. בגין שהושאל או כחייב
 

נכסים  -והשאלת ניירות ערך  חוזרתהסכמים לרכישה  (ב)
. אם נכס פיננסי נמכר אותם נכסים באופן מהותישהם 

אותו נכס או נכס שהוא את לרכוש חזרה  הסכםכפוף לב
, במחיר קבוע או במחיר מכירה כזה נכס באופן מהותי

או  נסי הושאללווה, או אם נכס פינמבתוספת תשואת 
למעביר אותו נכס או  יוחזרבהסכם, לפיו  ניתן בהלוואה

, הנכס לא נגרע, כיוון כזה נכס באופן מהותינכס שהוא 
כל הסיכונים  באופן מהותינותרו המעביר בידי ש

 וההטבות הנובעים מהבעלות.
 

זכות  -והשאלת ניירות ערך  חוזרתהסכמים לרכישה  (ג)
חיר רכישה חזרה במ החזר. אם הסכם לרכישה החלפה

קבוע או במחיר השווה למחיר מכירה בתוספת תשואת 
, מקנים הלווה, או עסקת השאלת ניירות ערך דוממ

למקבל זכות להחלפת נכסים שהם דומים וששוויים 
ההוגן שווה לזה של הנכס המועבר במועד הרכישה חזרה, 
הנכס שנמכר או הושאל בעסקת הרכישה חזרה או 

בידי ערך, אינו נגרע, כיוון שבעסקת השאלת ניירות 
כל הסיכונים וההטבות  באופן מהותי נותרוהמעביר 

 הנובעים מהבעלות.
 

. אם לרכישה חזרה לפי שווי הוגן ראשונהזכות סירוב  (ד)
רק זכות סירוב  נותרה בידיהו ישות מוכרת נכס פיננסי

לרכישה חזרה של הנכס המועבר לפי שווי הוגן,  ראשונה
לאחר מכן, הישות גורעת את כס מוכר את הנהמקבל  אם

כל  את באופן מהותיהנכס, כיוון שהישות העבירה 
 מהבעלות. הסיכונים וההטבות הנובעים
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. רכישה (wash sale transaction) כיבוס רווחיםעסקת  (ה)
חזרה של נכס פיננסי זמן קצר לאחר מכירתו, מכונה 

חזרה כזו  . רכישה(wash sale) כיבוס רווחים לעיתים
מונעת גריעה, בתנאי שהעסקה המקורית קיימה את אינה 

, אם ישות מתקשרת בהסכם אולםדרישות הגריעה. 
 לרכושנכס פיננסי ובו זמנית מתקשרת בהסכם  למכור
מכירה האותו נכס במחיר קבוע או במחיר את חזרה 

  .אינו נגרע הנכסלווה, אז מבתוספת תשואת 
 

וך אופציות מכר ואופציות רכש הנמצאות עמוק בת (ו)
. אם המעביר יכול לרכוש חזרה נכס פיננסי שהועבר הכסף

באמצעות אופציית רכש ואופציית הרכש נמצאת עמוק 
בידי לגריעה, כיוון ש כשירהבתוך הכסף, ההעברה אינה 

כל הסיכונים וההטבות  באופן מהותי נותרוהמעביר 
מהבעלות. באופן דומה, אם המקבל יכול למכור  הנובעים

יננסי באמצעות אופציית מכר, חזרה את הנכס הפ
ואופציית המכר נמצאת עמוק בתוך הכסף, ההעברה אינה 

 באופן מהותינותרו המעביר בידי לגריעה, כיוון ש כשירה
 מהבעלות. כל הסיכונים וההטבות הנובעים

 
. אופציות מכר ואופציות רכש הנמצאות עמוק מחוץ לכסף (ז)

צאת בכפוף לאופציית מכר הנמ רק נכס פיננסי המועבר
עמוק מחוץ לכסף, אשר מוחזקת על ידי המקבל, או 
בכפוף לאופציית רכש הנמצאת עמוק מחוץ לכסף, אשר 

. הסיבה לכך היא שהמעביר נגרעמוחזקת על ידי המעביר, 
 את כל הסיכונים וההטבות הנובעים באופן מהותי העביר

 מהבעלות. 
 

כפופים לאופציית רכש ה, בנקל רכישהנכסים הניתנים ל (ח)
ה נמצאת עמוק בתוך הכסף ואינה נמצאת עמוק שאינ

. אם ישות מחזיקה באופציית רכש לנכס מחוץ לכסף
בשוק והאופציה היא לא עמוק בתוך  בנקל לרכישהשניתן 

. הסיבה לכך נגרענכס הכסף וגם לא עמוק מחוץ לכסף, ה
 עבירהמ אינהו מותירה בידיהאינה ( iהיא שהישות )

  ההטבות הנובעיםאת כל הסיכונים ו באופן מהותי
, אם אולם .לא נותרה בידיה השליטה ii) מהבעלות וכן,

בשוק, נמנעת גריעת הנכס  בנקללא ניתן לרכוש את הנכס 
כיוון  ,עד לגובה הסכום הכפוף לאופציית הרכש

 ישות.שליטה על הנכס נותרה בידי השה
 

כפוף לאופציית מכר ה, בנקלנכס שלא ניתן לרכישה  (ט)
, שהיא לא עמוק בתוך הכסף וגם שנכתבה על ידי הישות

. אם ישות מעבירה נכס פיננסי שלא לא עמוק מחוץ לכסף
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בשוק, וכותבת אופציית מכר שאינה  בנקלניתן לרכישה 
באופן  מותירה בידיהעמוק מחוץ לכסף, הישות אינה 

את כל הסיכונים באופן מהותי עבירה מ ינהוגם א מהותי
ת המכר מהבעלות, עקב אופציי וההטבות הנובעים

אם נותרה בידי הישות שנכתבה. השליטה על הנכס 
ערך מספיק על מנת למנוע  תאופציית המכר היא בעל

משיך ממהמקבל את מכירת הנכס. במקרה זה, הנכס 
מידת המעורבות הנמשכת של התאם ללהיות מוכר ב

(. הישות מעבירה שליטה על 44המעביר )ראה סעיף א
כדי  ערך מספיקהנכס אם אופציית המכר אינה בעלת 

  במקרה זה, הנכס נגרע. למנוע מהמקבל את מכירת הנכס,
 

אופציית רכש לפי לנכסים הכפופים לאופציית מכר או  (י)
. התוצאה של חוזרתרכישה לאקדמה  הסכם שווי הוגן או

העברת נכס פיננסי, הכפופה רק לאופציית מכר או 
 ,חוזרתאקדמה לרכישה  הסכםל אופציית רכש אול

שווה  חוזרתהמימוש או המחיר לרכישה  מחיר הםלפי
, החוזרתלשווי הוגן של הנכס הפיננסי במועד הרכישה 

כל הסיכונים  כיוון שהועברו באופן מהותיגריעה,  היא
 וההטבות הנובעים מהבעלות.

 
 . ישותאופציית רכש או אופציית מכר לסילוק במזומן (יא)

הכפופה לאופציית מכר העברה של נכס פיננסי,  מעריכה
, חוזרתרכישה לאקדמה  הסכםל אופציית רכש אולאו 

נטו במזומן, על מנת לקבוע אם הישות  המסולקות
את כל הסיכונים  באופן מהותי או העבירה הותירה בידיה

מותירה מהבעלות. אם הישות אינה  וההטבות הנובעים
את כל הסיכונים וההטבות הנובעים באופן מהותי  בידיה

הישות לקבוע אם  מהבעלות על הנכס המועבר, על
העובדה . נותרה בידיה השליטה על הנכס המועבר

אקדמה  הסכם שאופציית הרכש או אופציית המכר או
מסולקים נטו במזומן, אינה מעידה באופן  חוזרתרכישה ל

 44אוטומטי שהישות העבירה שליטה )ראה סעיף א
 )ט( לעיל(.-וסעיפים )ז(, )ח( ו

 
. (removal of accounts provisionלהסרת נכסים ) הוראה (יב)

להסרת נכסים היא אופציה לרכישה חזרה  הוראה
 שאינה מותנית, אשר נותנת לישות זכות)אופציית רכש( 

 גבלותהלבחזרה נכסים שהועברו, בכפוף  לדרוש
. בתנאי שהתוצאה של אופציה כזו היא שהישות מסוימות

את  באופן מהותי ואינה מעבירהמותירה בידיה אינה 
הטבות הנובעים מהבעלות, אופציה כזו הסיכונים וה

מונעת גריעה רק של הסכום הכפוף לרכישה חזרה 
)בהנחה שהמקבל לא יכול למכור את הנכסים(. לדוגמה, 
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אם הערך בספרים והתקבולים מהעברת נכסי הלוואות 
 והישות יכולה לרכוש חזרה הלוואהש"ח  100,000הם 

שניתן הסכום המצרפי של ההלוואות  ך, אכלשהייחידה 
ש"ח  90,000ש"ח,  10,000חזרה לא יעלה על  לרכשן

  לגריעה. יהיו כשיריםמההלוואות 
 

. ישות, שעשויה (clean-up callsאופציות רכש מנקות ) (יג)
נכסים מועברים ללהיות המעביר, אשר נותנת שירותים 

יתרת עשויה להחזיק באופציית רכש מנקה לרכישה של 
 שטרם נפרעוים הנכסים המועברים, כאשר סכום הנכס

(outstanding) מתן לרמה מוגדרת, שבה עלויות  יורד
נכסים הופכות למעמסה ביחס  לאותם יםהשירות

השירות. בתנאי שהתוצאה של אופציית מתן להטבות מ
ואינה מותירה בידיה רכש מנקה כזו היא שהישות אינה 

את הסיכונים וההטבות הנובעים  באופן מהותי מעבירה
לא יכול למכור את הנכסים, אופציה מהבעלות והמקבל 

כזו מונעת גריעה רק של סכום הנכסים הכפוף לאופציית 
 הרכש.

 
 וערבויות אשראי שנותרו בידי ישותזכויות נחותות  (יד)

(subordinated retained interest and credit guarantees) .
 credit) לספק למקבל חיזוק אשראיעשויה ישות 

enhancement )שלה חלק או כל הזכויות כתהפי באמצעות 
. לחלופין, הישות לנחותות בנכס המועבר שנותרו בידיה

בדרך של ערבות  אשראילספק למקבל חיזוק  יכולה
להיות לא מוגבלת או מוגבלת לסכום  האשראי, שעשוי

את כל  באופן מהותי מותירה בידיה. אם הישות מוגדר
ר, הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס המועב

הישות בידי . אם בשלמותו להיות מוכרמשיך מ הנכס
כל, הסיכונים  באופן מהותיחלק, אבל לא  נותרו

נותרה בידי  השליטהווההטבות הנובעים מהבעלות 
, הדבר מונע גריעה עד לגובה הסכום של מזומנים הישות

 או נכסים אחרים שהישות עשויה להידרש לשלם.
 

. ישות (total return swapsכוללת ) התשואל ההחלפ יחוז (טו)
 בחוזה למכור נכס פיננסי למקבל ולהתקשר עשויה
 כוללת עם המקבל, לפיו כל תזרימי התשואל ההחלפ

המזומנים מתשלומי הריבית של נכס הבסיס מועברים 
לישות בתמורה לתשלום קבוע או תשלום המבוסס על 
ריבית משתנה והישות נושאת בכל העליות או הירידות 

ל נכס הבסיס. במקרה כזה, גריעה של כל בשווי ההוגן ש
  הנכס אסורה.
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. ישות interest rate swaps)ריבית )שיעור החלפת חוזי  (טז)
 הריבית קבועב עשויה להעביר למקבל נכס פיננסי

על  ריבית עם המקבל,שיעור החלפת  החוזולהתקשר ב
ולשלם שיעור ריבית  הלקבל שיעור ריבית קבוע מנת

של  הקרן רעיוני השווה לערךמשתנה, בהתבסס על סכום 
ריבית אינו שיעור החלפת  חוזה הנכס הפיננסי המועבר.

שהתשלומים  בתנאי מונע את הגריעה של הנכס המועבר,
הנובעים מהסכם החלפת שיעורי הריבית אינם מותנים 

 בתשלומים שיבוצעו בגין הנכס המועבר.
 

 amortising interest) יםריבית פוחתשיעור החלפת חוזי  (יז)

rate swaps) להעביר למקבל נכס פיננסי  עשויה. ישות
 בחוזה לאורך זמן, ולהתקשר מתמשולהריבית קבועה, ב

קבל שיעור ריבית לריבית פוחת עם המקבל שיעור החלפת 
 סכוםמשתנה, בהתבסס על שיעור ריבית  ולשלם הקבוע

חוזה ההחלפה פוחת כך  הרעיוני של הסכוםרעיוני. אם 
לסכום הקרן של הנכס  זמן בכל נקודת שהוא שווה

, התוצאה (outstanding) שטרם נפרעההפיננסי המועבר 
, היא שבידי הישות נותר בדרך כלל של חוזה ההחלפה,

רעון מוקדם משמעותי. במקרה זה הישות יסיכון פ
ממשיכה להכיר בכל הנכס המועבר או ממשיכה להכיר 

רבות הנמשכת שלה. והמע מידתבנכס המועבר בהתאם ל
זה הרעיוני של חו הסכוםוד לכך, אם הפחתת בניג

 שטרם נפרעהההחלפה אינה קשורה לסכום הקרן 
(outstanding)  ,חוזה של תוצאה השל הנכס המועבר

רעון יסיכון פנותר לא  הישותשבידי תהיה ההחלפה 
מוקדם בגין הנכס. לפיכך, חוזה כזה לא ימנע גריעה של 

ההחלפה הנכס המועבר, בתנאי שהתשלומים של חוזה 
אינם מותנים בתשלומי הריבית המבוצעים על הנכס 

 הישותינה שבידי החוזה ההחלפה של תוצאה ההמועבר, ו
הנובעים  משמעותיים אחרים סיכונים והטבות נותרולא 

 מבעלות על הנכס המועבר.
 

את יישום גישת המעורבות הנמשכת כאשר  ממחיש הז סעיף . 52א
 גבי חלק מנכס פיננסי.המעורבות הנמשכת של הישות היא ל
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תיק של הלוואות, הניתנות לפירעון  מחזיקההנח שישות 
מוקדם, ששיעור הריבית הנקובה ושיעור הריבית האפקטיבי 

. ש"ח 10,000אחוז וסכום הקרן והעלות המופחתת הוא  10הוא 
 9,115הישות התקשרה בעסקה לפיה, בתמורה לתשלום בסך 

של גביה כלשהי  ש"ח 9,000 -, המקבל משיג את הזכות לש"ח
הישות בידי אחוזים.  9.5של הקרן בתוספת ריבית בשיעור של 

של גביה כלשהי של הקרן בתוספת  ש"ח 1,000 -זכויות ל נותרו
 0.5אחוז ובתוספת מרווח עודף של  10ריבית בשיעור של 

 תפירעונו. גביות של ש"ח 9,000הקרן של יתרת אחוזים על 
, אך 9:1ות לבין המקבל ביחס של מוקדמים מוקצות בין היש

, ועד ש"ח 1,000כל הכשלים בפירעון מנוכים מחלק הישות בסך 
גובה סכום זה בלבד. השווי ההוגן של ההלוואות במועד העסקה 

 0.5 -ש"ח והשווי ההוגן של המרווח העודף של ה 10,100הוא 
 ש"ח. 40אחוזים הנוספים הוא 

 
כונים וההטבות הישות קובעת שהיא העבירה חלק מהסי

מהבעלות )לדוגמה, סיכון פירעון  המשמעותיים הנובעים
מוקדם משמעותי(, אך גם נותרו בידיה חלק מהסיכונים 

מהבעלות )עקב הזכות  וההטבות המשמעותיים הנובעים
. נותרה בידיה שליטההה(, וקובעת גם ש יביד ותרההנחותה שנ

 לפיכך, הישות מיישמת את גישת המעורבות הנמשכת.
 

על מנת ליישם תקן זה, הישות מנתחת את העסקה כדלקמן )א( 
זכות שנותרה בסך המ בידי הישות נותר מלוא השיעור היחסי

לנחות על מנת  שנותרש"ח, וכן )ב( הפיכת החלק היחסי  1,000
 לספק חיזוק אשראי למקבל עבור הפסדי אשראי.

 
 10,100אחוז מסך  90ש"ח ) 9,090הישות מחשבת שסך של 

ש"ח מייצגת את  9,115ש"ח( מהתמורה שהתקבלה בסך 
אחוז. יתרת  90היחסי של  מלוא השיעורהתמורה עבור 

ש"ח( מייצגת את התמורה שהתקבלה  25התמורה שהתקבלה )
לנחות על מנת לספק חיזוק אשראי  שנותרעבור הפיכת החלק 

 0.5למקבל עבור הפסדי אשראי. בנוסף, המרווח העודף של 
את התמורה שהתקבלה עבור חיזוק האשראי.  אחוזים מייצג

לפיכך, התמורה הכוללת שהתקבלה עבור חיזוק האשראי היא 
 ש"ח(. 40ש"ח +  25ש"ח ) 65
 

אחוז  90הישות מחשבת את הרווח או ההפסד ממכירת 
אחוז  90 -מתזרימי המזומנים. בהנחה שהשווי ההוגן של ה

ם ניתנים אינ שנותרו בידי הישותאחוז  10 -שהועברו ושל ה
להשגה במועד ההעברה, הישות מקצה את הערך בספרים של 

 , כדלקמן:28הנכס בהתאם לסעיף 
 

 המשך...
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 ...המשך
    
 הקצאת ערך בספרים אחוז שווי הוגן 

 9,000 90 9,090 חלק שהועבר
 1,000 10 1,010 שנותרחלק 

 11,111  11,111 סה"כ
    

אחוז  90גין המכירה של הישות מחשבת את הרווח או ההפסד ב
מתזרימי המזומנים על ידי ניכוי הערך בספרים, שהוקצה לחלק 

 -ש"ח  9,090ש"ח ) 90שהועבר, מהתמורה שהתקבלה, משמע 
ידי הישות הוא ב שנותרש"ח(. הערך בספרים של החלק  9,000
 ש"ח. 1,000

 
בנוסף, הישות מכירה במעורבות הנמשכת, הנובעת מהפיכת 

ה לנחותה בהתייחס להפסדי אשראי. יביד שנותרההזכות 
ש"ח )הסכום המירבי של  1,000בהתאם, הישות מכירה בנכס של 

תזרימי מזומנים שהישות לא תקבל בהתאם לזכות הנחותה( 
ש"ח )הסכום המירבי של  1,065ובהתחייבות קשורה אליו בסך 

תזרימי המזומנים שהישות לא תקבל בהתאם לזכות הנחותה, 
"ח בתוספת השווי ההוגן של הזכות הנחותה בסך ש 1,000משמע 

 ש"ח(. 65
 

הישות משתמשת בכל המידע האמור לעיל על מנת לטפל בעסקה 
 כדלקמן:

 זכות חובה 

 9,000 - הנכס המקורי

נכס המוכר בגין הזכות הנחותה או 
 בגין זכות השייר

1,000 - 

נכס בגין התמורה שהתקבלה בצורה 
 של המרווח העודף

40 - 

 90 - רווח או הפסד )רווח בגין העברה(

 1,065 - התחייבות

 ------ 9,115 מזומן שהתקבל

 11,111 11,111 סה"כ

 

 

 ...המשך
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 ...המשך

ש"ח  2,040מיד לאחר העסקה, הערך בספרים של הנכס הוא 
ש"ח, המייצגים את העלות שהוקצתה לחלק  1,000 -המורכב מ

"ח, המייצגים את המעורבות ש 1,040, וכן שנותר בידי הישות
 שנותרההנמשכת הנוספת של הישות כתוצאה מהפיכת הזכות 

את המרווח  יםכוללהה לנחותה בהתייחס להפסדי אשראי )יביד
 ש"ח(. 40העודף בסך 

בתקופות עוקבות, הישות מכירה בתמורה שהתקבלה עבור 
ש"ח( על בסיס יחסי לזמן, צוברת ריבית על  65חיזוק האשראי )

המוכר תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ומכירה  הנכס
בירידת ערך אשראי בגין הנכסים המוכרים. כדוגמה למקרה 
האחרון, הנח שבשנה העוקבת קיים הפסד מירידת ערך אשראי 

ש"ח. הישות מקטינה את הנכס  300של הלוואות הבסיס בסך 
שנותר בידי ש"ח מתייחסים לחלק  300ש"ח ) 600שהוכר בסך 

ש"ח מתייחסים למעורבות הנמשכת הנוספת  300-, וותהיש
ה לנחותה בהתייחס יביד שנותרהשנובעת מהפיכת הזכות 

 300להפסדי אשראי(, ומקטינה את ההתחייבות שהוכרה בסך 
ש"ח. התוצאה נטו היא זקיפה לרווח או הפסד של ירידת ערך 

 ש"ח. 300אשראי בסך 

 
לה רכישה או מכירה של נכס פיננסי בדרך רגי

 (98)סעיף 
מוכרת תוך  רגילהרכישה או מכירה של נכסים פיננסיים בדרך  .53א

העסקה או בחשבונאות מועד  קשירת שימוש בחשבונאות מועד
. השיטה בה נעשה 56א-ו 55, כמתואר בסעיפים אסליקת העסקה

שימוש, מיושמת בעקביות לגבי כל הרכישות וכל המכירות של 
 ה קבוצה של נכסים פיננסיים,נכסים פיננסיים ששייכים לאות

. לצורך זה, נכסים שמוחזקים למסחר 9הוגדרה בסעיף ש כפי
שווי הוגן דרך רווח או כ ויועדשמהווים קבוצה נפרדת מנכסים 

 הפסד.

 
חוזה, שדורש או שמאפשר סילוק נטו של השינוי בשוויו של  .54א

. במקום זאת, חוזה כזה מטופל רגילההחוזה, אינו חוזה בדרך 
 .הסליקההעסקה לבין מועד קשירת בין מועד שגזר בתקופה כנ

 
לרכוש או  מתחייבתהעסקה הוא המועד בו ישות קשירת מועד  .55א

)א(  העסקה מתייחסת אל קשירת למכור נכס. חשבונאות מועד
 קשירת הכרה בנכס שיתקבל ובהתחייבות לשלם בגינו במועד

ח או הפסד גריעה של נכס שנמכר, הכרה ברוו )ב( העסקה, וכן
מהרוכש במועד  בחייב בגין התשלוםכלשהו מהמימוש והכרה 

ריבית על הנכס ועל  צבירת בדרך כלל, העסקה.קשירת 
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 שבוהסליקה עד למועד אינה מתחילה ההתחייבות המקבילה 
 .קנייןהזכות עוברת 

 
הוא המועד בו נכס נמסר לישות או על ידי ישות.  הסליקהמועד  .56א

ההכרה בנכס )א(  מתייחסת אל קת העסקהסליחשבונאות מועד 
הגריעה של נכס וההכרה  )ב( במועד בו הישות מקבלת אותו, וכן

ברווח או הפסד כלשהו מהמימוש במועד בו הנכס נמסר על ידי 
, ישות סליקת העסקהכאשר מיישמים חשבונאות מועד  הישות.

מטפלת בשינוי כלשהו בשווי ההוגן של הנכס שיתקבל במהלך 
, באותו הסליקההעסקה לבין מועד קשירת בין מועד התקופה 

אופן כפי שהיא מטפלת בנכס שנרכש. במילים אחרות, השינוי 
עלות או עלות י אינו מוכר לגבי נכסים המוצגים לפי בשוו

מופחתת; הוא מוכר ברווח או הפסד לגבי נכסים המסווגים 
כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד; והוא מוכר 

 לגבי נכסים המסווגים כזמינים למכירה. רווח כולל אחרב
 

 (17-93גריעה של התחייבות פיננסית )סעיפים 
 כאשר החייב: מסולקתהתחייבות פיננסית )או חלק ממנה(  .57א

 
את ההתחייבות )או חלק ממנה( על ידי תשלום  פורע (א)

 לנושה, בדרך כלל במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים,
 ותים; אואו בשיר בסחורות

 
התחייבות )או למשוחרר משפטית מאחריות ראשונית  (ב)

חלק ממנה( בין אם בהליך משפטי ובין אם על ידי הנושה. 
  (.עשוי להתקיים עדיין , תנאי זהות)אם החייב נתן ערב

 
 מסולקאם מנפיק של מכשיר חוב רוכש חזרה מכשיר זה, החוב  .58א

למכור  נתוכוובשעושה שוק במכשיר זה או  הוא גם אם המנפיק
 .זמן הקרובאותו מחדש ב

 
 "ביטולמכונה נאמנות )לעיתים  כוללתשלום לצד שלישי,  .59א

 ו(, אינו, כשלעצמו, משחרר את החייב ממחויבות"במהות
 הראשונית לנושה, בהיעדר שחרור משפטי.

 
מחויבות  על עצמו לשייטו אם חייב משלם לצד שלישי כדי .60א

 מחויבותעל עצמו את  נטל לישיומודיע לנושה שלו שהצד הש
מתקיים אלא אם החוב  מחויבותשלו, החייב אינו גורע את החוב 

שייטול  )ב(. אם החייב משלם לצד שלישי כדי57אהתנאי בסעיף 
נושה שלו, החייב הבות ומקבל שחרור משפטי מימחו על עצמו

את החוב. אולם, אם החייב מסכים לבצע תשלומים בגין סילק 
ישי או ישירות לנושה המקורי שלו, החייב מכיר החוב לצד השל

 כלפי הצד השלישי. החדשחוב  במחויבות
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משפטית בדרך שחרור משפטי, בין אם התוצאה של למרות ש .61א
עשויה גריעה של התחייבות, הישות היא ובין אם על ידי הנושה, 

לגריעה בסעיפים  הקריטריוניםלהכיר בהתחייבות חדשה אם 
המועברים. אם  מים לגבי הנכסים הפיננסייםאינם מתקיי 37-15

 ינםאלה אינם מתקיימים, הנכסים המועברים אקריטריונים 
לנכסים  המתייחסתנגרעים, והישות מכירה התחייבות חדשה 

 המועברים.
 

אם הערך  באופן מהותי, התנאים הם שונים 40לצורך סעיף  .62א
ים, המזומנים לפי התנאים החדש הנוכחי המהוון של תזרימי

עמלות כלשהן ששולמו בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו  כולל
 שונה הוא אפקטיבי המקורי,הריבית הומהוון בשיעור 

 אחוז מהערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים 10 -לפחות ב
אם החלפת התחייבות הפיננסית המקורית. ההנותרים של  

או , עלויות כסילוקתנאים מטופלים תיקון מכשירי חוב או 
מוכרות כחלק מהרווח או ההפסד בגין  שהתהוו עמלות כלשהן

, כסילוקאינם מטופלים התיקון . אם ההחלפה או הסילוק
בספרים  הערך את מותישהתהוו מתא הןשעלויות או עמלות כל

של ההתחייבות ומופחתות במשך התקופה שנותרה של 
 ההתחייבות המתוקנת.

 
שלו בהווה מחויבות המ במקרים מסוימים, נושה משחרר חייב .63א

שהיא מחויבות על עצמו ערבות  נוטל לבצע תשלומים, אך החייב
האחריות הראשונית אינו עומד  אליו הועברה אם הצדלשלם 

 במחויבות שלו. במקרה זה החייב:
 

בסס על השווי תהבמכיר בהתחייבות פיננסית חדשה  (א)
 בגין הערבות; וכן וההוגן של מחויבות

 
 מורהת (i) בסס על ההפרש ביןתהב מכיר ברווח או הפסד (ב)

בספרים של ההתחייבות  הערך (ii) לבין הששולמ יכלשה
הפיננסית המקורית פחות השווי ההוגן של ההתחייבות 

 הפיננסית החדשה.
 

 (21-19מדידה )סעיפים 

 יםפיננסי יםשל נכס הראשונלמדידה 
 (19ת )סעיף ות פיננסייווהתחייבו

 ה הואראשונלהכרה ה במועדנסי השווי ההוגן של מכשיר פינ .64א
, השווי ההוגן של התמורה כלומר, מחיר העסקה )אופן רגילב

 13תקן דיווח כספי בינלאומי שניתנה או שהתקבלה, ראה גם 
 (. אולם, אם חלק מהתמורה שניתנה או שהתקבלה76אסעיף ו

השווי ישות תמדוד את מכשיר הפיננסי, פרט לעבור משהו  הוא
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את השווי למדוד , ניתן הפיננסי. לדוגמההוגן של המכשיר ה
 יםנושא םלזמן ארוך שאינ חייב אולזמן ארוך ההוגן של הלוואה 

עתידיים המזומנים הריבית כערך נוכחי של כל תקבולי 
מכשיר דומה  שלהמהוונים לפי שיעור )או שיעורי( ריבית שוק 

, סוג שיעור ריבית וגורמים קופהמטבע, ת מבחינת)דומה 
ניתן ר שאנוסף כלשהו  תשלוםדירוג אשראי דומה.  בעלאחרים( 

 כשיראלא אם הוא  ,הוצאה או הקטנת הכנסה הוא ללווה
 כסוג אחר של נכס. הכרהל

 
 ו שיעורריבית שאינשיעור אם ישות יוצרת הלוואה שנושאת  .65א

אחוזים כאשר שיעור השוק להלוואות  5 לדוגמהשוק )הריבית 
 up front) ת תשלום מראשמלע אחוזים(, ומקבלת 8 אדומות הו

fee )כלומר, הישות מכירה בהלוואה בשווייה ההוגן, כפיצוי 
קבלה. הישות מפחיתה את הניכיון לרווח או תבניכוי העמלה שה

 הריבית האפקטיבית. הפסד באמצעות שיטת
 

 11)סעיפים  מדידה עוקבת של נכסים פיננסיים
 (14-ו

ס פיננסי נמדד בשווי הוגן כנככן לפני אם מכשיר פיננסי שהוכר  .66א
התחייבות פיננסית  זאתושוויו ההוגן נופל מתחת לאפס, 

 .47בהתאם לסעיף שנמדדת 
 

הבאה ממחישה את הטיפול החשבונאי בעלויות עסקה  ההדוגמ .67א
העוקבת של נכס פיננסי זמין  הובמדיד הראשונלבמדידה 
 ש"ח בתוספת עמלת רכישה בסך 100נרכש תמורת נכס  למכירה.

סוף תקופת  ש"ח. 102בסכום של , הנכס מוכר בתחילה ש"ח. 2
המצוטט של הנכס  השוק מחירשר יום למחרת, כא אהו הדיווח

רך לשלם עמלה בסך והיה צ ,ש"ח. אם הנכס היה נמכר 100 אהו
)ללא  ש"ח 100ש"ח. באותו מועד, הנכס נמדד בסכום של  3

ש"ח  2מכירה( ומוכר הפסד של בעמלה האפשרית התייחסות ל
בעל הוא אם הנכס הפיננסי הזמין למכירה . רווח כולל אחרב

תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, עלויות העסקה מופחתות 
אם שיטת הריבית האפקטיבית. תוך שימוש בלרווח או הפסד 

לנכס הפיננסי הזמין למכירה אין תשלומים קבועים או ניתנים 
הפסד כאשר הנכס לקביעה, עלויות העסקה מוכרות ברווח או 

 .ערכונפגם נגרע או כאשר 
 

נמדדים בעלות מופחתת  וחייבים מכשירים שמסווגים כהלוואות .68א
 פדיון.מועד הללא התחשבות בכוונת הישות להחזיקם עד ל

 
 וטל[ב] .75א-69א
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הטובה ביותר לשווי ההוגן של מכשיר פיננסי בעת הכרה  ראיהה .76א
קה )משמע, השווי ההוגן של מחיר העסהיא בדרך כלל ה ראשונל
. (13ראה גם תקן דיווח כספי  ,תמורה שניתנה או שהתקבלהה

אם ישות קובעת שהשווי ההוגן בהכרה לראשונה שונה ממחיר 
אותו מכשיר בא, ישות תטפל 43העסקה כפי שהוזכר בסעיף 

 באותו מועד כלהלן:
 

אם שווי הוגן זה  ,43לפי המדידה שנדרשת על ידי סעיף  (א)
מחיר מצוטט בשוק פעיל עבור נכס זהה או  ידי עלנתמך 

או בהתבסס על  ,(1התחייבות זהה )כלומר נתון רמה 
הניתנים  מידע משווקיםברק שמשתמשת  הטכניקת הערכ

תכיר בהפרש בין ישות  .(observable markets) לצפייה
השווי ההוגן בהכרה לראשונה לבין מחיר העסקה כרווח 

 או כהפסד.
 

רים, לפי המדידה שנדרשת על ידי בכל המקרים האח (ב)
, המותאמת כדי לדחות את ההפרש בין השווי 43סעיף 

ההוגן בהכרה לראשונה לבין מחיר העסקה. לאחר הכרה 
לראשונה, הישות תכיר בהפרש דחוי זה כרווח או כהפסד 
רק במידה שבה הוא נובע משינוי בגורם )כולל זמן( 

חור שמשתתפים בשוק היו מביאים בחשבון בעת תמ
 הנכס או ההתחייבות.

 
המדידה העוקבת של המכשיר הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית  א.76א

וההכרה העוקבת של רווחים והפסדים יהיו עקביות עם דרישות 
 תקן זה. 

 
 ]בוטל[ .79א-77א
 

 היעדר שוק פעיל: מכשירים הוניים

 רהשווי ההוגן של השקעות במכשירים הוניים שאין להם מחי .80א
של ו (1)כלומר נתון רמה עבור מכשיר זהה טט בשוק פעיל מצו

סלקם על ידי ל ישוש למכשיר הוני כזה (linked) צמודיםהנגזרים 
ניתן  ,(47-)ג( ו46)ראה סעיפים  של מכשיר הוני כזה מסירה

שווי הוגן מדידות  טווח שלבההשתנות )א(  למדידה מהימנה אם
ניתן להעריך )ב(  ואינה משמעותית לגבי אותו מכשיר אסבירות 

של האומדנים השונים בתוך  ההסתברויות באופן סביר את
 שווי הוגן. בעת מדידת םהטווח וניתן להשתמש בה

 
שווי הוגן מדידות טווח של בההשתנות ישנם מצבים רבים בהם  .81א

מחיר מצוטט  להם איןששל השקעות במכשירים הוניים סבירות 
ושל נגזרים  (1נתון רמה )כלומר בשוק פעיל עבור מכשיר זהה 

)ראה  כזה של מכשיר הונימסירה על ידי  יש לסלקםשו הצמודים
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ניתן  ,משמעותית. בדרך כלל תהיה סביר שלא( 47-)ג( ו46סעיפים 
את השווי ההוגן של נכס פיננסי שישות רכשה מצד למדוד 

 אהוסבירות שווי הוגן מדידות חיצוני. אולם, אם הטווח של 
של  ההסתברויות להעריך באופן סביר את משמעותי ולא ניתן
 מדוד את הנכס בשווי הוגן.למנועה מישות ה האומדנים השונים,

 
 ]בוטל[ .82א

 
 (12-11רווחים והפסדים )סעיפים 

לנכסים פיננסיים  21 בינלאומי תקן חשבונאות מת אתיישמישות  .83א
התחייבויות פיננסיות שהם פריטים כספיים בהתאם לתקן לו

ונקובים במטבע חוץ. בהתאם לתקן  21 בינלאומי חשבונאות
שערי מכלשהם  םאו הפסדי ם, רווחי21 בינלאומי חשבונאות

התחייבויות בגין בגין נכסים כספיים ו חליפין של מטבע חוץ
פריט כספי חריג לכך הוא כספיות מוכרים ברווח או הפסד. 

מיועד כמכשיר מגדר בגידור תזרים מזומנים )ראה סעיפים ה
(. לצורך הכרה 102גידור השקעה נטו )ראה סעיף ב( או 101-95

תקן בהתאם ל שערי חליפין של מטבע חוץמ םאו הפסדי םרווחיב
זמין  נכס פיננסינכס כספי שהוא , 21 בינלאומי חשבונאות

למכירה מטופל כאילו הוא היה מוצג בעלות מופחתת במטבע 
החוץ. בהתאם לכך, לגבי נכס פיננסי כזה, הפרשי שער 
המתקבלים משינויים בעלות מופחתת מוכרים ברווח או הפסד 

)ב(. 55בספרים מוכרים בהתאם לסעיף  בערך ושינויים אחרים
שאינם פריטים כספיים  ,לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה

, מכשירים ה)לדוגמ 21 בינלאומי חשבונאות בהתאם לתקן
י סעיף לפ רווח כולל אחרהרווח או ההפסד שמוכר בהוניים(, 

אם קיים  כלשהו המתייחס. הפרשי שער רכיב)ב( לתקן כולל 55
-לא תנגזר לבין התחייבות כספי-לאיחס גידור בין נכס כספי 

מטבע החוץ של מכשירים פיננסיים אלה  ברכיב, שינויים תנגזר
 מוכרים ברווח או הפסד.

 
נכסים העדר יכולת גבייה של ירידת ערך ו

 (21-18 יננסיים )סעיפיםפ

סים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת )סעיפים נכ
41-49) 

שימוש תוך ירידת ערך נכס פיננסי המוצג בעלות מופחתת נמדדת  .84א
מקורי של המכשיר הפיננסי, משום האפקטיבי הריבית הבשיעור 

למדידה לפי  ,למעשהגרום ישהיוון בשיעור ריבית שוק שוטף 
בעלות  יםנמדד והישאילולא כן  יםפיננסי יםשווי הוגן של נכס

או השקעה מוחזקת  חייב אם התנאים של הלוואה,מופחתת. 
כתוצאה  ,בדרך אחרתמתוקנים מחדש או  נקבעיםלפדיון 

מקשיים פיננסיים של הלווה או של המנפיק, ירידת ערך נמדדת 
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תיקון שימוש בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי לפני תוך 
קצר אינם  בים לזמןלחיי ימי מזומנים הקשוריםרהתנאים. תז

 אם להלוואה,מהוונים אם ההשפעה של היוון אינה מהותית. 
ר ריבית משתנה, ואו להשקעה מוחזקת לפדיון יש שיע לחייב

לפי  ומדידת הפסד מירידת ערך כלשהל תייחסהמשיעור ההיוון 
)שיעורי האפקטיבי שנקבע  ףהשוטשיעור הריבית  אהו 63סעיף 

 כאמצעי לפי החוזה.שנקבעו(  יםהאפקטיבי יםהריביות השוטפ
פרקטי, נושה יכול למדוד ירידת ערך של נכס פיננסי, המוצג 

תוך שימוש בעלות מופחתת, על בסיס שווי הוגן של מכשיר 
אומדן של  הערך הנוכחי החישוב של. ניתן לצפייה במחיר שוק

משקף את מובטח נכס פיננסי  תזרימי המזומנים העתידיים של
פחות הבטחונות  עיקולמיכולים לנבוע שתזרימי המזומנים 

צפוי ובין העיקול , בין אם הבטחונותעלויות קבלה ומכירה של 
 אם לא.

 
ירידת ערך בוחן את כל חשיפות האשראי, לא  אמידתהתהליך ל .85א

, אם ישות הרק אלה בעלות איכות אשראי נמוכה. לדוגמ
את כל  נתחומשתמשת במערכת פנימית לדירוג אשראי היא ב

חמורה הידרדרות רוגי האשראי, לא רק אלה המשקפים די
 איכות האשראי.ב

 
הסכום של הפסד מירידת ערך אמידת תהליך של  התוצאה .86א

או טווח של סכומים אפשריים. במקרה יחיד סכום  עשויה להיות
בהפסד מירידת ערך השווה לאומדן  הריכמהאחרון, הישות 

ניתן הדע הרלוונטי בהתחשב בכל המי 3הטוב ביותר בתוך הטווח
בסוף לפני פרסום הדוחות הכספיים לגבי תנאים ששררו  להשגה

 .תקופת הדיווח
 

של ירידת ערך, נכסים פיננסיים  בחינה קבוצתיתלצורך  .87א
על בסיס מאפייני סיכון אשראי דומים שמהווים מקובצים 

 במועדם אינדיקציות ליכולת החייבים לשלם את כל הסכומים
, על בסיס הערכת סיכון ההחוזיים )לדוגמבהתאם לתנאים 

, מיקום כלכלי אשראי או של תהליך דירוג שבוחן סוג נכס, ענף
מצב פיגורים וגורמים רלוונטיים , טחונותיבהגיאוגרפי, סוג 

תזרימי  לאמידת אחרים(. המאפיינים שנבחרו רלוונטיים
לגבי קבוצות של נכסים כאלה בכך שהם  עתידיים מזומנים

 נדיקציות ליכולת החייבים לשלם את כל הסכומיםמהווים אי
. אולם, הנבחניםבהתאם לתנאים החוזיים של הנכסים  במועדם

הסתברויות הפסד ונתונים סטטיסטיים אחרים להפסד שונים 
בנפרד לקיום ירידת ערך שנבחנו נכסים )א(  ברמת קבוצה בין

                                                      
3

כולל הנחיות כיצד לקבוע את  37בתקן חשבונאות בינלאומי  39ף סעי  
 אפשריות. האומדן הטוב ביותר בטווח של תוצאות
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ום בנפרד לקינבחנו נכסים שלא  )ב( ונמצא כי ערכם לא ירד לבין
ידרש סכום שונה של יכתוצאה מכך יתכן ואשר  ירידת ערך,

נכסים עם מאפייני סיכון  תירידת ערך. אם לישות אין קבוצ
 הנוספת.הבחינה דומים, היא לא תבצע את 

 
מייצגים שלב  ,תישהוכרו על בסיס קבוצ ,הפסדים מירידת ערך .88א

ודדים ביניים לפני הזיהוי של הפסדים מירידת ערך בגין נכסים ב
יחד לקיום ירידת ערך.  שנבחנו ,בקבוצה של נכסים פיננסיים

מידע, המזהה באופן ספציפי הפסדים בגין נמצא מייד לאחר ש
 נכסים בקבוצה שערכם ירד, יש להוציא נכסים אלה מהקבוצה.

 
 שנבחנותזרימי מזומנים עתידיים בקבוצה של נכסים פיננסיים,  .89א

באשר  עברעל הבסיס של ניסיון נאמדים לקיום ירידת ערך, יחד 
בגין נכסים עם מאפייני סיכון אשראי הדומים לאלה להפסדים 

באשר לישות ספציפי שאין להן ניסיון  ,ישויותשבקבוצה. 
או שהן בעלות ניסיון שאינו מספיק, משתמשות להפסדים 

לגבי קבוצות נכסים פיננסיים ניסיון  בעלותשל ישויות  בניסיון
מותאם על בסיס  באשר להפסדים עבריון השוואה. ניס בנות

על מנת לשקף את ההשפעות  לצפייה ניםניתה נתונים שוטפים
של תנאים שוטפים שלא השפיעו בתקופה עליה מבוסס ניסיון 

ועל מנת לנטרל את ההשפעות של תנאים באשר להפסדים  העבר
אומדנים של שאינם קיימים כיום.  ותההיסטוריבתקופה 

זומנים עתידיים משקפים והם עקביים באופן שינויים בתזרימי מ
קשור מתקופה לתקופה  במידע ניתן לצפייהישיר עם שינויים 

 ות)כמו שינויים בשיעורי אבטלה, מחירי נדל"ן, מחירי סחור
אחרים שמהווים אינדיקציות  םרעון או גורמיי, מצב פיסוד

יש לבחון מחדש את בקבוצה ולהשפעתם(.  שהתהוו להפסדים
גיה ואת ההנחות, שמשמשות בהערכת תזרימי המתודולו

מזומנים עתידיים, באופן סדיר על מנת להקטין הפרשים כלשהם 
באשר  לבין ניסיון בפועל יםהפסדבאשר ל םאומדניהבין 

 .להפסדים
 

, ישות יכולה לקבוע, על בסיס ניסיון 89אליישום סעיף  הכדוגמ .90א
לוואות , שאחת הסיבות העיקריות לאי עמידה בהיהיסטור

כי  הבחיןהישות יכולה להמוות של הלווה.  אכרטיסי אשראי הו
ללא שינוי משנה אחת לשנייה. למרות זאת,  אשיעור התמותה הו

י אשראי של סיתכן וחלק מהלווים בקבוצת הלוואות כרטי
כי התרחש הפסד מירידת  הדבר מעידהישות נפטרו באותה שנה, 

נה, הישות אינה יודעת ערך בגין הלוואות אלה, גם אם, בסוף הש
עדיין אילו לווים ספציפיים נפטרו. יהיה ראוי להכיר בהפסד 

אך לא דווחו". אולם,  התהוומירידת ערך בגין הפסדים אלה ש"
לא יהיה ראוי להכיר בהפסד מירידת ערך בגין מקרי מוות 

להתרחש בתקופה עתידית, משום שאירוע ההפסד  שחזויים
 ין לא התרחש.הנדרש )המוות של הלווה( עדי
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בהערכת תזרימי  םהיסטורייכאשר משתמשים בשיעורי הפסד  .91א
 םהיסטוריימזומנים עתידיים, חשוב כי מידע לגבי שיעורי הפסד 

שם לגבי קבוצות שהוגדרו באופן עקבי עם הקבוצות שלגביהן ויי
 השיטה בה משתמשים. לכן, םהיסטוריינצפו שיעורי הפסד 

מידע לגבי ניסיון ל מיוחסתיות צריכה לאפשר לכל קבוצה לה
בקבוצה של נכסים עם מאפייני סיכון באשר להפסדים העבר 

רלוונטי שמשקף תנאים  ניתן לצפייה עדאשראי דומים ומי
 שוטפים.

 
ניתן להשתמש בגישות או בשיטות סטטיסטיות מבוססות  .92א

בקביעת הפסדים מירידת ערך בקבוצה של נכסים  אותנוסח
 smaller - בעלות יתרות נמוכות , לגבי הלוואותלדוגמהפיננסיים )

balance loans 65( כל עוד הן עקביות עם הדרישות של סעיפים-
מודל בו משתמשים יכלול את השינוי כל . 91א-87אוסעיפים  63

אורך בערך הזמן של כסף, יבחן את תזרימי המזומנים בגין כל 
של  שנה הבאה(, יבחן את הגילה)לא רק  חיי הנכס שנותר

ירידת ערך מ הפסד גרום להיווצרותההלוואות בתוך התיק ולא י
 נכס פיננסי.ב הראשונלבעת הכרה 

 
 ריבית לאחר הכרה בירידת ערך הכנסת

 נכס פיננסי או שקבוצה של נכסים פיננסיים דומיםש לאחר .93א
כתוצאה מהפסד מירידת ערך, ( has been written downהופחתו )

שימוש בשיעור הריבית ששימש  צעותבאמריבית מוכרת  הכנסת
לצורך מדידת ההפסד  העתידיים להיוון תזרימי המזומנים

 מירידת הערך.
 

 (117-21גידור )סעיפים 

 (22-27מכשירים מגדרים )סעיפים 

 (29-ו 27מכשירים כשירים )סעיפים 

ההפסד הפוטנציאלי בגין אופציה, שישות כותבת, יכול להיות  .94א
שוויו של פריט עליית וח הפוטנציאלי בגין גבוה משמעותית מהרו

מגודר. במילים אחרות, אופציה שנכתבה אינה אפקטיבית 
בהקטנת החשיפה לרווח או הפסד של פריט מגודר. לכן, אופציה 
שנכתבה אינה כשירה כמכשיר מגדר, אלא אם היא מיועדת 

אופציה שמשובצת במכשיר  כוללכקיזוז לאופציה שנרכשה, 
וגמה, אופציית רכש שנכתבה המשמשת לגידור פיננסי אחר )לד

, בניגוד לכך(. על ידי המנפיק מוקדם דיוןלפהתחייבות עם זכות 
 גדוליםלאופציה שנרכשה יש רווחים פוטנציאליים שווים או 

הפסדים ולכן יש לה את הפוטנציאל להקטנת החשיפה לרווח המ
התאם או הפסד בגין שינויים בשווי הוגן או בתזרימי מזומנים. ב

 לכך, היא יכולה להיות כשירה כמכשיר מגדר.
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ניתן לייעד השקעה מוחזקת לפדיון המוצגת בעלות מופחתת  .95א
 כמכשיר מגדר בגידור סיכון מטבע חוץ.

 
שאין לו מחיר מצוטט בשוק פעיל עבור השקעה במכשיר הוני  .96א

, אינה מוצגת בשווי הוגן משום (1כלומר נתון רמה מכשיר זהה )
מהימן או  באופןבדרך אחרת יתן למדוד את שווייה ההוגן שלא נ

של מכשיר מסירה על ידי  ושיש לסלקוכזה למכשיר  שקשורנגזר 
יכול להיות מיועד כמכשיר  אינו (47-ו)ג( 46)ראה סעיף  הוני כזה

 .מגדר
 

ישות עצמה אינם מהווים נכסים פיננסיים המכשירים הוניים של  .97א
של הישות ולכן לא ניתן לייעד אותם  או התחייבויות פיננסיות

 כמכשירים מגדרים.
 

 (81-28מגודרים )סעיפים  פריטים

 (81-28פריטים כשירים )סעיפים 

התקשרות איתנה לרכוש עסק בצירוף עסקים אינה יכולה להיות  .98א
לסיכון מטבע חוץ, משום שלא ניתן לזהות פרט פריט מגודר, 

אחרים המגודרים. ולמדוד באופן ספציפי את הסיכונים ה
 סיכונים אחרים אלה הם סיכונים עסקיים כלליים.

 
מאזני אינה יכולה להיות השווי הלפי שיטת המטופלת השקעה  .99א

פריט מגודר בגידור שווי הוגן, משום שלפי שיטת השווי המאזני 
 מכירים בחלקו של המשקיע ברווח או הפסד של החברה הכלולה

שקעה. בשווייה ההוגן של הה , ולא בשינוייםברווח או הפסד
חברה בת מאוחדת אינה יכולה להיות מסיבה דומה, השקעה ב

איחוד מכירים מסגרת הבשפריט מגודר בגידור שווי הוגן, משום 
ברווח או הפסד של החברה הבת, ולא בשינויים בשווייה ההוגן 

. גידור של השקעה נטו בפעילות ברווח או הפסד של ההשקעה
ום שהוא מהווה גידור של חשיפה למטבע חוץ שונה, משהוא חוץ 

 ולא גידור שווי הוגן של שינוי בשווייה של ההשקעה.
 

קובע כי בדוחות כספיים מאוחדים סיכון מטבע החוץ  80סעיף  א.99א
שצפויה ברמה גבוהה עשוי להיות חזויה תוך קבוצתית עסקה של 

מגודר בגידור תזרים מזומנים, בתנאי שהעסקה  פריטכשיר כ
המתקשרת מטבע הפעילות של הישות מ השונהקובה במטבע נ
הפסד ון מטבע החוץ ישפיע על הרווח או אותה עסקה וסיכב

המאוחד. לצורך זה ישות יכולה להיות חברה אם, חברה בת, 
חברה כלולה, עסקה משותפת או סניף. אם סיכון מטבע החוץ 

ע אינו משפי שצפויה ברמה גבוהה חזויהתוך קבוצתית של עסקה 
אינה  תיתתוך קבוצהעל הרווח או הפסד המאוחד, העסקה 

יכולה להיות כשירה כפריט מגודר. זהו בדרך כלל המצב לגבי 
תשלומי תמלוגים, תשלומי ריבית או דמי ניהול בין חברים 
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(members ) באותה קבוצה, אלא אם קיימת עסקה חיצונית
ך תו חזויהקשורה. אולם, כאשר סיכון מטבע החוץ של עסקה 

 תוך ההפסד המאוחד, העסקה ישפיע על הרווח או  תיתקבוצ
יכולה להיות כשירה כפריט מגודר. דוגמה למצב זה  תיתקבוצ
של מלאי בין חברים  חזויות או רכישות חזויות מכירות היא

לצד חיצוני  לאחר מכןבאותה קבוצה, אם קיימת מכירת מלאי 
וש קבוע של רכ חזויה לקבוצה. בדומה, מכירה תוך קבוצתית

קבוצה, שיצרה את הרכוש הקבוע, לישות אחרת המישות בתוך 
ותיה, עשויה בתוך הקבוצה, שתשתמש ברכוש הקבוע בפעילוי

הפסד המאוחד. לדוגמה, מצב זה יכול להשפיע על הרווח או 
רכוש הקבוע יופחת על ידי הישות הלהתרחש כתוצאה מכך ש

ע עשוי הרוכשת והסכום שהוכר לראשונה בגין הרכוש הקבו
נקובה במטבע  זויההתוך קבוצתית הח להשתנות אם העסקה

 מטבע הפעילות של הישות הרוכשת.השונה מ
 

אם גידור עסקה חזויה תוך קבוצתית כשירה לחשבונאות גידור,  ב.99א
בהתאם לסעיף  רווח כולל אחרברווח או הפסד כלשהו שמוכר 

סיווג  בגין כתיאום לרווח או הפסדמההון  )א( יסווג מחדש95
במהלכן סיכון מטבע החוץ שבאותה תקופה או תקופות  מחדש
 הפסד המאוחד.סקה המגודרת משפיע על הרווח או של הע

 
המזומנים או בשווי  מיישות יכולה לייעד את כל השינויים בתזרי בא.99א

רק  לייעדישות יכולה גם  ההוגן של פריט מגודר ביחס גידור.
ווי ההוגן של הפריט המגודר המזומנים או בש מישינויים בתזרי

צדדי(. -חד ןמשתנה אחר )סיכולאו  מוגדרמעל או מתחת למחיר 
מכשיר מגדר )בהנחה  המהווה הנרכשש השל אופצי פנימיהערך ה

לא ערך  ך(, אכמו לסיכון המיועד יםעיקרי ם תנאיםשיש לו אות
. לדוגמה, ישות , משקף סיכון חד צדדי בפריט מוגדרשלה הזמן

מזומנים  מיתזריתוצאות נות של תשההאת  דלייעיכולה 
ויה. חז ת יסודסחור רכישתכתוצאה מעליית המחיר של  יםעתידי

מזומנים שנובעים מעליית ה מיתזרישל במצב כזה, רק הפסדים 
 ינודר אוגמה ןסיכוה ים.יועדמת גדרלרמה המו ברהמחיר מע

 ינושערך הזמן א מאחר השנרכש הכולל את ערך הזמן של אופצי
)סעיף וח או הפסד ורב של העסקה החזויה שמשפיע על רכי
 .)ב((86

 
 81יעוד פריטים פיננסיים כפריטים מגודרים )סעיפים 

 א(81-ו

התחייבות של אם חלק מתזרימי המזומנים של נכס פיננסי או  ג.99א
מיועד כפריט מגודר, אותו חלק מיועד חייב להיות נמוך  תפיננסי

ההתחייבות. לדוגמה, מ מסך תזרימי המזומנים מהנכס או
במקרה של התחייבות, ששיעור הריבית האפקטיבי שלה נמוך 

חלק מההתחייבות )א(  , ישות אינה יכולה לייעדליבורריבית המ
חלק שיורי  )ב( וכן ליבורהשווה לערך הקרן בתוספת ריבית 
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זרימי המזומנים תאולם, הישות יכולה לייעד את מלוא  שלילי.
תחייבות הפיננסית במלואם כפריט ההממהנכס הפיננסי או 

, רק לדוגמהמגודר ולגדרם רק בהתייחס לסיכון אחד ספציפי )
(. לדוגמה, במקרה ליבורריבית לשינויים שניתן לייחס לשינויים ב

של התחייבות פיננסית, ששיעור הריבית האפקטיבי שלה הוא 
, ישות יכולה לייעד ליבורריבית מתחת ל בסיס נקודות 100

ודר את ההתחייבות במלואה )כלומר, הקרן בתוספת כפריט המג
נקודות בסיס( ולגדר את השינוי בשווי  100פחות  ליבורריבית ב

ההוגן או בתזרים המזומנים של ההתחייבות במלואה, שניתן 
. הישות יכולה גם לבחור יחס ליבורריבית לייחס לשינויים ב

 גידור שאינו אחד לאחד על מנת לשפר את האפקטיביות של
 .100הגידור כמפורט בסעיף א

 
מגודר לאחר תקופה  הקבועבריבית  בנוסף, אם מכשיר פיננסי ד.99א

ריבית השתנו, הישות הובינתיים שיעורי יצירתו מסוימת ממועד 
שיעור השהוא גבוה מעוגן יכולה לייעד חלק השווה לשיעור 

 החוזי המשולם בגין הפריט. הישות יכולה לפעול כך בתנאי 
שחושב על בסיס  נמוך משיעור הריבית האפקטיביעוגן הששיעור 

ההנחה לפיה הישות רכשה את המכשיר במועד שהיא מייעדת 
לדוגמה, נניח כי ישות יוצרת נכס לראשונה את הפריט המגודר. 

, שיש לו שיעור ריבית ש"ח 100בסך  הקבועבריבית פיננסי 
זים. אחו 4א יה ליבור ריבית אחוזים בתקופה בה 6אפקטיבי של 

כאשר לאחר תקופה מסוימת הישות מתחילה לגדר את הנכס 
-אחוזים ושוויו ההוגן של הנכס יורד ל 8-עולה ל ליבורה ריבית

. הישות מחשבת שאם היא הייתה רוכשת את הנכס ש"ח 90
אותו לראשונה כפריט מגודר בהתייחס  תעדיימבמועד שבו היא 

יבית הייתה , התשואה האפקטש"ח 90לשוויו ההוגן אז בסך של 
 כהנמו ליבורהריבית אחוזים. משום ש 9.5יכולה להיות 

 ליבורמריבית חלק  לייעדמהתשואה האפקטיבית, הישות יכולה 
בגין  אחוזים, שמורכב חלקית מתזרימי המזומנים החוזיים 8של 

 90ובחלקו מההפרש בין השווי ההוגן הנוכחי )כלומר  ריבית
 (.ש"ח 100)כלומר עון ריהפ( לבין הסכום שישולם במועד ש"ח

 
שינוי בשווי הוגן כל ה ינושאסיכון  לייעדר לישות תימ 81סעיף  ה. 99א

 . לדוגמה:של מכשיר פיננסי תזרים מזומנים תנותשכל האו 
 

יכולים להיות  מכשיר פיננסישל תזרימי המזומנים כל  (א)
שינויים בתזרים המזומנים או שינויים בגין מיועדים 

ס לחלק )אבל לא לכל( וחילי ניםבשווי ההוגן שנית
 הסיכונים; אומ

 
חלק )אבל לא כל( תזרימי המזומנים של מכשיר פיננסי  (ב)

שינויים בתזרים מזומנים או בגין  יםלהיות מיועד יםיכול
ס לכל או רק לחלק וייחניתנים לשינויים בשווי הוגן ש
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מתזרימי המזומנים של  "חלק"מהסיכונים )כלומר 
ניתנים שינויים שבגין מיועד מכשיר פיננסי יכול להיות 

 (.סיכוניםס לכל או רק לחלק מהוייחל
 

המיועדים סיכונים הלחשבונאות גידור,  כשירכדי להיות  ו.99א
של מכשיר פיננסי חייבים להיות רכיבים המיועדים חלקים הו

שינויים בתזרימי המזומנים או בשווי וה, בנפרדשניתנים לזיהוי 
שנובעים משינויים בסיכונים  תובכללוההוגן של מכשיר פיננסי 

 הדימדיות ניתנים לחייבים לההמיועדים חלקים בוהמיועדים 
 לדוגמה: .באופן מהימן

 
הנושא ריבית קבועה המגודר בגין מכשיר פיננסי בגין  (א)

ר ועיס לשינויים בשוייחניתנים לשינויים בשווי הוגן ש
לשיעור ריבית , עוגן ר ריביתועישבריבית חסרת סיכון או 

אופן בשיעור ריבית העוגן מתייחסים לרת הסיכון או חס
ניתן ששניתן לזיהוי בנפרד וכרכיב של מכשיר פיננסי רגיל 

 .ןמהימבאופן מדידה ל
 

ניתנת למדידה  ינהבנפרד וא זיהויניתנת ל אינהאינפלציה  (ב)
חלק כסיכון או אינפלציה כיעד יל ניתן אלבאופן מהימן ו

של סעיף )ג( אם הדרישות  אאל ,של מכשיר פיננסי
 מתקיימות.

 
המזומנים  מיתזריחלק מוגדר חוזית בגין אינפלציה של  (ג)

לטפל  של איגרת חוב צמודה למדד )בהנחה שאין דרישה
למדידה ניתן נפרד( ניתן לזיהוי בנפרד ובנגזר משובץ ב

כל עוד תזרימי מזומנים אחרים של  ,באופן מהימן
 מושפעים מחלק האינפלציה. ינםהמכשיר א

 
ריטים לא פיננסיים כפריטים מגודרים )סעיף יעוד פ

87) 

של רכיב של נכס לא פיננסי או של לשינויים במחיר של מרכיב או  .100א
התחייבות לא פיננסית, בדרך כלל, אין השפעה, הניתנת לחיזוי 
ולמדידה בנפרד, על מחיר הפריט שהוא בר השוואה להשפעה 

 איגרתחיר של , שינוי בשיעורי ריבית שוק על המלדוגמהשל, 
לכן, נכס לא פיננסי או התחייבות לא פיננסית מהווים פריט חוב. 

או בגין סיכון שער חליפין. אם קיים הבדל בשלמותם מגודר רק 
הפריט המגודר )כמו לגבי לבין תנאי בין תנאי המכשיר המגדר 

גידור הרכישה החזויה של קפה ברזילאי באמצעות חוזה אקדמה 
ני כאשר שאר התנאים זהים(, יחס לרכישת קפה קולומביא

להיות כשיר כיחס גידור בתנאי בכל זאת הגידור יכול 
גידור להתנאי לפיו  כולל, 88שמתקיימים שאר התנאים בסעיף 

גבוהה. לצורך זה, הסכום של המכשיר  ותלהיות אפקטיבי החזוי
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המגדר יכול להיות גבוה או נמוך מהפריט המגודר אם זה משפר 
חס הגידור. לדוגמה, ניתן לבצע ניתוח את אפקטיביות י

באמצעות רגרסיה על מנת לקבוע קשר סטטיסטי בין הפריט 
, עסקה בקפה ברזילאי( לבין המכשיר המגדר לדוגמההמגודר )

, עסקה בקפה קולומביאני(. אם קיים קשר סטטיסטי לדוגמה)
היחידות של קפה  בר תוקף בין שני המשתנים )כלומר, מחירי

שיפוע קו ניתן להשתמש בפה קולומביאני(, קשל ברזילאי ו
על מנת לקבוע את יחס הגידור שימקסם את הרגרסיה 

. לדוגמה, אם שיפוע קו הרגרסיה הוא החזויההאפקטיביות 
 1.00כמויות מפריטים מגודרים לבין  0.98, יחס גידור בין 1.02

. החזויהכמויות מפריטים מגדרים ממקסם את האפקטיביות 
חוסר אפקטיביות שמוכר ברווח לור עשוי לגרום אולם, יחס הגיד

 או הפסד במהלך תקופת יחס הגידור.
 

יעוד קבוצות של פריטים כפריטים מגודרים )סעיפים 
 (81-ו 89

 נטו של כל הנכסים, לדוגמהגידור של פוזיציה נטו כוללת ) .101א
 פירעוןמועדי בעלי  הקבוע ריביתוההתחייבויות ב הקבועבריבית 

ספציפי, אינו כשיר לחשבונאות  פריט מגודרא של ול(, דומים
גידור. אולם, ניתן להשיג כמעט את אותה ההשפעה על רווח או 
הפסד של חשבונאות גידור לגבי סוג זה של יחס גידור על ידי יעוד 
כפריט המגודר של חלק מפריטי הבסיס. לדוגמה, אם לבנק יש 

יכונים ש"ח של התחייבויות עם ס 90-ש"ח של נכסים ו 100
ותנאים דומים במהותם והבנק מגדר את החשיפה נטו בסך של 

ש"ח מאותם  10ש"ח, הוא יכול לייעד כפריט המגודר  10
ד זה אם נכסים והתחייבויות והנכסים. ניתן להשתמש בייע

, שאז מדובר בגידור שווי הקבועבריבית כאלה הם מכשירים 
ר בגידור משתנה, שאז מדוב בריביתהוגן, או אם הם מכשירים 

תזרים מזומנים. בדומה, אם לישות יש התקשרות איתנה לבצע 
ש"ח והתקשרות איתנה לבצע  100במטבע חוץ בסך של רכישה 

ש"ח, היא יכולה לייעד את  90מכירה במטבע החוץ בסך של 
ש"ח על ידי רכישת נגזר וייעודו כמכשיר מגדר  10הסכום נטו של 

 100בסך  רכישההאיתנה להתקשרות הש"ח מ 10-ל המיוחס
 ש"ח.

 
 (117-81חשבונאות גידור )סעיפים 

א גידור של חשיפה לשינויים בשוויו ידוגמה לגידור שווי הוגן ה .102א
כתוצאה משינויים בשיעורי  הקבוע בריביתההוגן של מכשיר חוב 

 .גידור כזהב( enter) תקשריכולים לה ריבית. המנפיק או המחזיק
 

א השימוש בחוזה החלפה על ינים המזודוגמה לגידור תזרים מ .103א
)כלומר,  הקבוע בריביתמשתנה לחוב  בריביתמנת לשנות חוב 
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גידור עסקה עתידית כאשר תזרימי המזומנים העתידיים 
 המגודרים הם תשלומי הריבית העתידיים(.

 
השינוי במחיר הדלק גידור , לדוגמהגידור התקשרות איתנה ) .104א

רשות ציבורית לא הוכרה, על ידי המתייחס להתקשרות חוזית, ש
להספקת חשמל לרכוש דלק במחיר קבוע( מהווה גידור של 
חשיפה לשינוי בשווי הוגן. לפיכך, גידור כזה הוא גידור שווי 

ניתן לטפל בגידור סיכון מטבע  87ם, בהתאם לסעיף אולהוגן. 
 חוץ של התקשרות איתנה גם כגידור תזרים מזומנים.

 
 דורהערכת אפקטיביות גי

גבוהה רק אם מתקיימים שני  ותאפקטיביבעל רואים בגידור כ .105א
 התנאים הבאים:

 
 חזויבתקופות העוקבות, הגידור והגידור יצירת בעת  (א)

גבוהה בהשגת שינויים מקזזים  ותאפקטיביבעל להיות 
מזומנים שניתן לייחס לסיכון ההוגן או בתזרימי הבשווי 

ידור. ניתן המגודר במשך התקופה שאליה מיועד הג
השוואת שינויים  כוללכזו במספר דרכים,  תחזיתלהוכיח 

תזרימי המזומנים של הפריט במהעבר בשווי ההוגן או 
המגודר, שניתן לייחס לסיכון המגודר, עם שינויים 
מהעבר בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של המכשיר 
המגדר, או על ידי הוכחת מתאם סטטיסטי גבוה בין 

גן או תזרימי המזומנים של הפריט המגודר השווי ההו
לבין השווי ההוגן או תזרימי המזומנים של המכשיר 
המגדר. הישות יכולה לבחור יחס גידור, שאינו אחד 
לאחד, על מנת לשפר את אפקטיביות הגידור, כפי 

 .100שמתואר בסעיף א
 

 125-80 התוצאות בפועל של הגידור נמצאות בטווח של (ב)
התוצאות בפועל הן כאלה שההפסד  אחוז. לדוגמה, אם

הרווח בגין שש"ח ו 120בגין המכשיר המגדר הוא 
 -, ניתן למדוד את הקיזוז בש"ח 100המכשיר הכספי הוא 

 83, שמהווה 100/120 -אחוז, או ב 120, שמהווה 120/100
אחוז. בדוגמה זו, בהנחה כי הגידור מקיים את התנאי 

 ותאפקטיביבעל ה בסעיף )א(, הישות תסיק כי הגידור הי
 גבוהה.

 
שישות עת אפקטיביות צריכה להיות מוערכת, לכל הפחות, ב .106א

 יהאת דוחותדוחותיה הכספיים השנתיים או את  הניכמ
 לתקופות ביניים.הכספיים 

 
תקן זה אינו קובע שיטה יחידה להערכת אפקטיביות גידור.  .107א

ה להערכת אפקטיביות גידור תלוי מאמצתהשיטה שישות 
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סיכונים שלה. לדוגמה, אם אסטרטגיית האסטרטגיית ניהול ב
המכשיר  סכוםם את יתאהסיכונים של הישות היא להניהול 

המגדר מידי תקופה על מנת לשקף את השינויים בפוזיציה 
בעל להיות  חזויהמגודרת, הישות צריכה להוכיח כי הגידור 

 סכוםגבוהה רק בתקופה שעד לתיאום הבא של  ותאפקטיבי
המכשיר המגדר. במקרים מסוימים, ישות מאמצת שיטות שונות 

 ישות גידור שלהאסטרטגיית  לסוגים שונים של גידורים. תיעוד
צריך לכלול את נהליה להערכת אפקטיביות. נהלים אלה קובעים 
אם ההערכה כוללת את כל הרווחים או ההפסדים בגין מכשיר 

 הזמן של המכשיר. ךמגדר או אם מבטלים את ער
 

אחוז מהחשיפה בגין פריט,  100 -אם ישות מגדרת פחות מ א.107א
אחוז, היא צריכה לייעד את הפריט המגודר, המהווה  85 לדוגמה

אחוז מהחשיפה, ולמדוד את חוסר האפקטיביות בהתבסס על  85
ם, כאשר גידור מיועד אולאחוז מהחשיפה.  85השינויים באותם 

להשתמש ביחס גידור, אחוז מהחשיפה, הישות יכולה  85הוא 
של הגידור,  החזויהשאינו אחד לאחד, שמשפר את האפקטיביות 

 .100כמוסבר בסעיף א
 

הנכס, של ואם התנאים העיקריים של המכשיר המגדר  .108א
ההתחייבות, ההתקשרות האיתנה, או העסקה החזויה הצפויה 

השינויים בשווי הוגן סביר שברמה גבוהה המגודרים הם זהים, 
אחד את  וקזזי מי מזומנים, שניתן לייחס לסיכון המגודר,ובתזרי

גידור וגם לאחר מכן. לדוגמה, הכניסה להשני במלואם, גם בעת 
גידור אפקטיבי אם  יהווהריבית שיעור חוזה החלפת סביר ש

שינוי  י, מועדקופותהרעיוניים וסכומי הקרן, התהסכומים 
יס למדידת המחיר, מועדי קבלת ותשלומי הריבית והקרן, והבס

שיעורי הריבית זהים עבור המכשיר המגדר והפריט המגודר. 
, שצפויה ברמה ת יסודשל סחור חזויה בנוסף, גידור רכישה

 ותאפקטיביבעל  היהיש סבירגבוהה, באמצעות חוזה אקדמה 
 גבוהה אם:

 
חוזה האקדמה הוא לרכישת אותה הכמות של אותה  (א)

 החזויה הבאותו מועד ומיקום כמו הרכיש ת יסודסחור
 המגודרת;

 
הוא  ההתקשרותהשווי ההוגן של חוזה האקדמה בעת  (ב)

 אפס; וכן
 

השינוי בניכיון או בפרמיה בגין חוזה האקדמה אינו ש וא (ג)
או הערכת האפקטיביות ומוכר ברווח או הפסד בנכלל 

, החזויה השינוי בתזרימי המזומנים החזויים מהעסקהש
תידי של העמחיר השצפויה ברמה גבוהה, מבוססים על 

 .יסודהת סחור
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לעיתים, המכשיר המגדר מקזז רק חלק מהסיכון המגודר.  .109א
לדוגמה, גידור לא יהיה אפקטיבי במלואו אם המכשיר המגדר 
והפריט המגודר נקובים במטבעות שונים, שאינם משתנים 

ריבית שיעור כמו כן, גידור סיכון  .(in tandemבמקביל )
חלק ניתן לייחס בי במלואו, אם באמצעות נגזר לא יהיה אפקטי

 אשראי של הצד שכנגד.המהשינוי בשוויו ההוגן של הנגזר לסיכון 
 

על מנת להיות כשיר לחשבונאות גידור, הגידור חייב להתייחס  .110א
לסיכון ספציפי מזוהה ומיועד, ולא רק לסיכונים עסקיים כלליים 

 פסד של ההשפיע בסופו של דבר על הרווח או של הישות, וחייב ל
הישות. גידור של סיכון ההתיישנות של נכס פיסי או של סיכון 
הפקעת הרכוש על ידי ממשלה אינם כשירים לחשבונאות 
הגידור; לא ניתן למדוד אפקטיביות משום שלא ניתן למדוד 

 באופן מהימן סיכונים אלה.
 

ערך את ר לישות להפריד את הערך הפנימי ותי)א( מ74סעיף  א.110א
גדר רק את השינויים ממכשיר כ לייעדוחוזה אופציה הזמן של 

 עשויהה זעוד כיהתוצאה של בערך הפנימי של חוזה האופציה. 
ז שינויים וזיקבמושלם באופן  יבילהיות יחס גידור אפקט

של מגודר חד צדדי לסיכון  יתנים לייחוסמזומנים שנה מיבתזרי
ל וש חזויההעסקה השל  יםהעיקרי התנאים, אם חזויה העסק

 גדר זהים.ממכשיר הה
 
 

גדר של מאופציה שנרכשה בשלמותה כמכשיר  תב. אם ישות מייעד110א
 ה, יחס הגידור לא יהיחזויה הנובע מעסקהסיכון חד צדדי 

ששולמה בגין שהפרמיה  את מאחרבאופן מושלם. זאפקטיבי 
חד בא, הסיכון ה99וכאמור בסעיף אערך זמן  תאופציה כוללה

, ךכפילל את ערך הזמן של האופציה. לכו ינואהמיועד צדדי 
 יםמתייחסההמזומנים  מיתזרי ביןז וזיקלא יהיה  ,במקרה זה

 עד.וישדר וגהסיכון המ לביןלערך הזמן של הפרמיה על האופציה 
 

הריבית, ניתן להעריך את אפקטיביות שיעור במקרה של סיכון  .111א
של ים ושל נכסים פיננספירעון הגידור על ידי הכנת לוח מועדי 

התחייבויות פיננסיות, שמראה את החשיפה נטו לשיעור ריבית 
התחייבות ללנכס או  מיוחסתבכל תקופה, בתנאי שהחשיפה נטו 

ספציפיים )או קבוצה ספציפית של נכסים או התחייבויות או 
ובכך יוצרת את החשיפה נטו, ואפקטיביות חלק ספציפי שלהם( 

 התחייבות. הגידור מוערכת מול אותו נכס או אותה
 

גידור, ישות בדרך כלל מתחשבת בערך בהערכת אפקטיביות ה .112א
פריט מגודר אינו  בגין הזמן של הכסף. שיעור הריבית הקבוע

חוזה החלפה  בגין להתאים במדויק לשיעור ריבית קבועצריך 
נכס  בגין המיועד כגידור שווי הוגן. כך גם שיעור ריבית משתנה

ת אינו נדרש להיות זהה לשיעור ריבי יאו התחייבות נושא
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חוזה החלפה המיועד כגידור תזרים  בגין הריבית המשתנה
מזומנים. שווי הוגן של חוזה החלפה נגזר מסילוקים נטו שלו. 

חוזה החלפה יכולים של הקבועים והמשתנים  הריבית שיעורי
להשתנות מבלי להשפיע על הסילוק נטו, אם שניהם משתנים 

 .שיעורבאותו 
 

אם ישות אינה מקיימת את הקריטריונים של האפקטיביות,  .113א
את חשבונאות הגידור מהמועד האחרון שבו  הפסיקמהישות 

ם, אם הישות מזהה אולהוכחה העמידה באפקטיביות הגידור. 
לקיים את האירוע או השינוי בתנאים שגרמו ליחסי הגידור שלא 

היה קריטריונים של האפקטיביות, ומוכיחה שהגידור את ה
אפקטיבי לפני האירוע או השינוי בתנאים שהתרחשו, הישות 
צריכה להפסיק את חשבונאות הגידור מהמועד של האירוע או 

 השינוי בתנאים.של 
 
למען הסר ספק, ההשפעות של החלפת הצד שכנגד המקורי עם  א.113א

צד שכנגד שפועל כמסלקה ושל ביצוע השינויים הקשורים כפי 
( ישתקפו במדידת ii)א()101-( וiiא())91שמתואר בסעיפים 

המכשיר המגדר ולכן בהערכת אפקטיביות הגידור ובמדידת 
 אפקטיביות הגידור.

 
 שיעור גידור סיכוןגידור שווי הוגן של  חשבונאות

 ריבית של תיק

לתיק של  המיוחסריבית שיעור לגבי גידור שווי הוגן של סיכון  .114א
תקיים את פיננסיות, ישות  התחייבויותשל נכסים פיננסיים או 

 -נהלים המפורטים במצייתת לתקן זה אם היא  של דרישותה
 .להלן 132א-115א( ובסעיפים ט)-)א(

 

הישות מזהה תיק  ,סיכונים שלההתהליך ניהול מכחלק  (א)
הריבית שלהם היא רוצה שיעור של פריטים, שאת סיכון 

לגדר. התיק יכול להיות מורכב רק מנכסים, רק 
ות או גם מנכסים וגם מהתחייבויות. הישות מהתחייבוי

, הישות עשויה לדוגמהיכולה לזהות שני תיקים או יותר )
זמינים למכירה לתיק נפרד(, במקרה הנכסיה  את לקבץ

כזה היא צריכה ליישם את ההנחיות שלהלן לכל תיק 
 בנפרד.

 
הישות צריכה לנתח את התיק לפי תקופות קביעת ריבית  (ב)

די קביעת ריבית מחדש חזויים מחדש בהתבסס על מוע
חוזיים. ניתן לבצע את הניתוח לפי תקופות  ו דווקאולא

קביעת לוח  כוללקביעת ריבית מחדש במספר דרכים, 
זמנים של תזרימי המזומנים לפי תקופות שבהן הם 

להתרחש, או קביעת לוח זמנים של סכומי קרן  חזויים
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 זויהחקביעת מחיר מחדש  ןרעיוניים לפי התקופות שבה
 להתרחש.

 
על בסיס ניתוח זה, הישות מחליטה על הסכום שהיא  (ג)

של רוצה לגדר. הישות מייעדת סכום של נכסים או 
התחייבויות )אך לא סכום נטו( כפריט המגודר מהתיק 
המזוהה ששווה לסכום שהיא רוצה לייעד כמגודר. סכום 

באחוזים שמשמש לבחינת השיעור את זה קובע גם 
 )ב(.126יף אאפקטיביות לפי סע

 
הריבית שהיא מגדרת. שיעור הישות מייעדת את סיכון  (ד)

ריבית בכל אחד שיעור סיכון זה יכול להיות חלק מסיכון 
מהפריטים בפוזיציה המגודרת, כמו שיעור ריבית העוגן 

 (.ליבורריבית , לדוגמה)
 

הישות מייעדת מכשיר מגדר אחד או יותר עבור כל  (ה)
 תקופה שבה המחיר נקבע מחדש.

 
 

-באמצעות השימוש בייעודים שבוצעו בהתאם לסעיף )ג( (ו)
ובתקופות עוקבות, היצירה )ה( לעיל, הישות מעריכה בעת 

גבוהה במהלך  ותלהיות אפקטיבי החזויגידור לאם 
 התקופה שלגביה מיועד הגידור.

 
מידי תקופה, הישות מודדת את השינוי בשוויו ההוגן של  (ז)

, שניתן לייחס הפריט המגודר )כפי שיועד בסעיף )ג((
לסיכון המגודר )כפי שיועד בסעיף )ד((, על בסיס מועדי 
קביעת הריבית מחדש החזויים שנקבעו בסעיף )ב(. 

גבוהה  ותאפקטיביבעל בהינתן שהגידור נקבע בפועל כ
כאשר הוערך באמצעות שימוש בשיטה המתועדת של 

ת, הישות מכירה בשינוי בשוויו והישות להערכת אפקטיבי
  וארווח הפסד בכהפריט המגודר כרווח או  ההוגן של

דוח על המצב ב (line items) הסעיפים שנימהפסד ובאחד 
להקצות את צורך  א. אין89כפי שמתואר בסעיף  הכספי

 .בודדיםהתחייבויות להוגן לנכסים או ההשינוי בשווי 
 

 הישות מודדת את השינוי בשווי ההוגן במכשיר המגדר (ח)
)ה(( ומכירה  שיועדו בסעיף ים( )כפיבמכשירים המגדר)

הפסד. השווי ההוגן של  וארווח הפסד בבברווח או 
נכס או כים( מוכר המכשירים המגדר) המכשיר המגדר

 .דוח על המצב הכספיהתחייבות בכ
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וכר ברווח או הפסד כהפרש י 4וחוסר אפקטיביות כלשה (ט)
בין זה הנדון בין השינוי בשווי ההוגן הנדון בסעיף )ז( ו

 .בסעיף )ח(
 

גישה את הגישה זו מתוארת בפירוט רב יותר להלן. יש ליישם  .115א
לתיק  המיוחסריבית שיעור רק לגבי גידור שווי הוגן של סיכון 

 התחייבויות פיננסיות.של של נכסים פיננסיים או 
 

)א( יכול לכלול נכסים והתחייבויות. 114התיק שזוהה בסעיף א .116א
כולל רק נכסים או רק לחלופין, הוא יכול להיות תיק ה

התחייבויות. התיק משמש על מנת לקבוע את סכום הנכסים או 
ם, התיק אינו מיועד אולההתחייבויות שהישות רוצה לגדר. 

 בעצמו כפריט המגודר.
 

)ב(, הישות קובעת את המועד החזוי לקביעת 114ביישום סעיף א .117א
בין המועדים שבהם הפריט ממחיר מחדש של פריט כמוקדם 

להיקבע מחדש לפי שיעורי שוק.  חזוילהיפדות או שמחירו  חזוי
יש לאמוד את המועדים החזויים לקביעת מחיר מחדש בעת 

הגידור ובמהלך תקופת הגידור, בהתבסס על ניסיון יצירת 
לגבי  ותחזיותמידע  כולל, אחר הניתן להשגהמהעבר ועל מידע 

ין ביניהם. שיעורי פירעון מוקדם, שיעורי ריבית ויחסי הגומל
או שאין להן מספיק ניסיון,  ספציפיישויות, שאין להן ניסיון 

לגבי ( peer group) ישויות בעלות ניסיוןמשתמשות בניסיון של 
מידי י השוואה. יש לבחון אומדנים אלה נמכשירים פיננסיים ב

 הקבוע ריביתבלאור הנסיבות. במקרה של פריט  נםתקופה ולעדכ
המועד החזוי לקביעת מחיר מחדש הוא שניתן לפירעון מוקדם, 

, אלא אם בפירעון מוקדםלהיפרע  חזויהמועד שבו הפריט 
מחיר נקבע מחדש לפי שיעורי שוק במועד מוקדם יותר. לגבי ה

ם מבוסס על מועדיהקבוצת פריטים דומים, הניתוח לפי תקופות 
קביעת מחיר מחדש עשוי לקבל צורה של הקצאת אחוז חזויים ל

א פריטים אינדיווידואליים, לכל אחת מהתקופות. מהקבוצה, ול
כאלה.  ותישות יכולה ליישם מתודולוגיות אחרות לצורכי הקצא

היא יכולה להשתמש במכפיל שיעור פירעון מוקדם לדוגמה, 
לתקופות בהתבסס שהקרן שלהן פוחתת עבור הקצאת הלוואות 

ם, המתודולוגיה אולעל מועדים חזויים לקביעת מחיר מחדש. 
 סיכוניםהניהול  צאה כזו צריכה להיות בהתאם לנוהליור הקעב

 הישות.ניהול הסיכונים של  מטרותלו
 

)ג(, אם בתקופת קביעת 114בסעיף א המפורטכדוגמה לייעוד  .118א
בריבית ישות מעריכה שיש לה נכסים מסוימת מחיר מחדש 

                                                      
דיווח האותם שיקולי מהותיות חלים בהקשר זה כפי שהם חלים בכל תקני   4

 .בינלאומייםהכספי ה
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ש"ח  80בסך  הקבועבריבית ש"ח והתחייבויות  100בסך  הקבוע
ש"ח, היא מייעדת  20לגדר את כל הפוזיציה נטו בסך ומחליטה 

 5ש"ח )חלק מהנכסים(. 20כפריט המגודר נכסים בסכום של 
, סכום של דולרים, לדוגמההייעוד מבוטא כ"סכום של מטבע" )

. כתוצאה בודדיםאירו, לירות סטרלינג או רנדים( ולא כנכסים 
המגודר כל הנכסים )או ההתחייבויות( שמהם נגזר הסכום  ,מכך

 חייבים להיות: -ש"ח של נכסים בדוגמה לעיל  100כלומר, כל  -
 

בתגובה לשינויים בשיעור  משתנה שוויים ההוגןשפריטים  (א)
 הריבית המגודר; וכן

 
גידור  חשבונאותפריטים שהיו יכולים להיות כשירים ל (ב)

כמגודרים כל אחד  יםעדמיו יוהשווי הוגן, אילו הם 
 136וח כספי בינלאומי דיו בנפרד. בפרט, משום שתקן

קובע כי השווי ההוגן של התחייבות פיננסית עם מאפיין 
דרישה )כמו פיקדונות לפי דרישה וסוגים מסוימים של 

בעת פיקדונות קצובים( אינו נמוך מהסכום שישולם 
ניתן לדרוש לשלם את  בודרישה, מהוון מהיום הראשון ש

כשיר יכול להיות אותו הסכום, פריט כזה אינו 
גידור שווי הוגן לתקופה כלשהי שמעבר  ותחשבונאל

לתקופה הקצרה ביותר שבה המחזיק יכול לדרוש 
תשלום. בדוגמה לעיל, הפוזיציה המגודרת היא סכום של 
נכסים. לכן, התחייבויות כאלה אינן חלק מהפריט 
המגודר שיועד, אך משמשות את הישות על מנת לקבוע 

הפוזיציה  . אםכמגודראת סכום הנכסים שמיועד 
שהישות רוצה לגדר הייתה סכום התחייבויות, הסכום, 
שמייצג את הפריט המגודר שיועד, חייב להיגזר 

שאינן התחייבויות שהישות  הקבוע ריביתמהתחייבויות ב
והשיעור מוקדמת יותר,  היכולה להידרש לשלם בתקופ

, המשמש להערכת אפקטיביות גידור בהתאם יםאחוזב
שב כאחוז מהתחייבויות אחרות אלה. )ב(, יחו126לסעיף א

שבתקופת קביעת מחיר לדוגמה, נניח כי ישות מעריכה 
בסך  בריבית קבועהמחדש מסוימת יש לה התחייבויות 

דרישה  לפי ש"ח של פיקדונות 40ש"ח, הכוללות  100של 
 וכןש"ח של התחייבויות ללא מאפיין דרישה,  60וסך של 

הישות מחליטה  . אםהקבועבריבית ש"ח של נכסים  70
ש"ח, היא מייעדת  30לגדר את כל הפוזיציה נטו בסך של 

                                                      
התקן מאפשר לישות לייעד סכום כלשהו של נכסים או התחייבויות כשירים   5

ש"ח לבין  0נכסים בין של  , כלומר, בדוגמה זו, סכום כלשהונים להשגההנית
  ש"ח. 100

6
 .49ראה סעיף   
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 7אחוז 50ש"ח או  30כפריט המגודר התחייבויות בסך של 
 של התחייבויות ללא מאפיין דרישה.

 
תיעוד האחרות הייעוד וההישות צריכה לעמוד גם בדרישות  .119א

ל תיק, ריבית ש שיעור לגבי גידור סיכון)א(. 88בסעיף המפורטות 
יעוד ותיעוד אלה צריכים לקבוע את מדיניות הישות לגבי כל 

את ו שמשמשים על מנת לזהות את הסכום המגודר ,המשתנים
 הפרטים הבאים: כוללנמדדת אפקטיביות,  בושהאופן 

 
אילו נכסים והתחייבויות יש לכלול בגידור של תיק  (א)

 מהתיק. להסרתם והבסיס שישמש
 

ת מועדי קביעת המחיר האופן שבו הישות מעריכה א (ב)
שיעור ריבית מהוות בסיס  לגבי אילו הנחות כוללמחדש, 

והבסיס לשינוי אומדנים  לאומדני שיעורי פירעון מוקדם
אלה. יש להשתמש באותה שיטה גם לגבי האומדנים 
הראשוניים, שנקבעו בעת שנכס או התחייבות נכללו 

לגבי תיקונים מאוחרים יותר גם בתיק המגודר, ו
 נים אלה.לאומד

 
 .ואורכן המספר של תקופות קביעת ריבית מחדש (ג)

 
הישות תבחן את האפקטיביות ובאיזו  באיזו תדירות (ד)

 היא תשתמש. 126משתי השיטות שבסעיף א
 

המתודולוגיה שתשמש את הישות על מנת לקבוע את  (ה)
סכום הנכסים או ההתחייבויות שמיועדים כפריט מגודר, 

ש את הישות שישמ באחוזיםהשיעור ובהתאם לכך, 
בבחינת האפקטיביות באמצעות השיטה שמתוארת 

 )ב(.126בסעיף א
 

כאשר הישות בוחנת אפקטיביות באמצעות השיטה  (ו)
)ב(, אם הישות תבחן אפקטיביות 126המתוארת בסעיף א

עבור  אובנפרד,  שעבור כל תקופה של קביעת מחיר מחד
על ידי שימוש בשילוב של שתי  או יחדכל התקופות 

 .הטכניקות
 

תיעוד יחס הגידור, צריכה להיות בבייעוד ו ההמדיניות, שנקבע
ניהול הסיכונים של  מטרותלו בהתאם לנוהלי ניהול הסיכונים

הישות. אין לשנות את המדיניות באופן שרירותי. צריך להצדיק 

                                                      
7

 ש"ח 30ש"ח( /  100 -ש"ח  40אחוז = ) 50  
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את השינויים על בסיס השינויים בתנאי שוק ועל בסיס גורמים 
נוהלי ניהול הסיכונים ל אחרים והם צריכים להיות מבוססים ע

 ולהיות עקביים עימם. הישות ניהול הסיכונים של מטרותעל ו
 

 יחיד)ה(, יכול להיות נגזר 114המכשיר המגדר, המוזכר בסעיף א .120א
ריבית שיעור או תיק של נגזרים שכולם כוללים חשיפה לסיכון 

, תיק של חוזי החלפת לדוגמה)ד( )114המגודר שיועד בסעיף א
(. תיק כזה של ליבורריבית ריבית שכולם כוללים חשיפה לשיעור 

ם, אסור שהוא אולנגזרים יכול לכלול פוזיציות סיכון מקזזות. 
 8נטו שנכתבו, משום שהתקןאופציות יכלול אופציות שנכתבו או 

אינו מאפשר לייעד אופציות כאלה כמכשירים מגדרים )למעט 
שנרכשה(. אם  כאשר אופציה שנכתבה מיועדת כקיזוז לאופציה

למשך )ג( 114המכשיר המגדר מגדר את הסכום שיועד בסעיף א
יותר מתקופה של קביעת מחיר מחדש אחת, יש להקצותו לכל 
התקופות שהוא מגדר. אולם, יש להקצות את המכשיר המגדר 

 9במלואו לאותן תקופות של קביעת מחיר מחדש, משום שהתקן
שבמהלכו מכשיר זמן אינו מאפשר לייעד יחס גידור רק לחלק מה

 .קיים במחזוריות מגדר ממשיך לה
 

כאשר הישות מודדת את השינוי בשווי ההוגן של פריט הניתן  .121א
)ז(, שינוי בשיעורי ריבית 114לפירעון מוקדם בהתאם לסעיף א

משפיע על השווי ההוגן של הפריט הניתן לפירעון מוקדם בשתי 
ימי המזומנים דרכים: הוא משפיע על השווי ההוגן של תזר

פירעון המוקדם ההחוזיים ועל השווי ההוגן של אופציית 
לתקן מאפשר  81שנכללת בפריט הניתן לפירעון מוקדם. סעיף 

התחייבות פיננסית, ממנכס פיננסי או לישות לייעד חלק 
אותה חשיפה לסיכון, כמו הפריט המגודר, בהינתן בתפים תהמש

ים הניתנים לפירעון שניתן למדוד את האפקטיביות. לגבי פריט
א מאפשר להגיע למצב זה על ידי יעוד הפריט 81מוקדם, סעיף 

המגודר במונחים של השינוי בשווי ההוגן, שניתן לייחס לשינויים 
בשיעור הריבית המיועד על בסיס מועדי קביעת מחיר מחדש 

ההשפעה, שיש לשינויים ם, אול. חוזיים ו דווקאולא חזויים
 חזויים מחיר מחדשקביעת על מועדי  בשיעור הריבית המגודר

אלה, תיכלל כאשר קובעים את השינוי בשוויו ההוגן של הפריט 
 מעודכנים מחדש המחירלפיכך, אם מועדי קביעת המגודר. 

מוקדמים חזויים(, או בפירעונות  , על מנת לשקף שינוילדוגמה)
אם מועדי קביעת מחיר מחדש בפועל שונים מהמועדים החזויים, 

. לחלופין, שינויים 126חוסר אפקטיביות כמפורט בסעיף א ייווצר
נובעים במפורש )א(  אשר ,מחיר מחדשקביעת ל ם חזוייםבמועדי

אין להם  )ב( מגורמים שאינם שינויים בשיעור הריבית המגודר,

                                                      
 .94א-ו 77ראה סעיפים   8
 .75ראה סעיף   9
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ניתן  )ג( מתאם עם השינויים בשיעור הריבית המגודר וכן
לשיעור הריבית להפרידם באופן מהימן מהשינויים שניתן לייחס 

, שינויים בשיעורי פירעון מוקדם הנובעים לדוגמה) המגודר
חוקי מס ולא בבמפורש משינוי בגורמים דמוגראפיים או 

כאשר קובעים  אינם נלקחים בחשבוןמשינויים בשיעור ריבית(, 
את השינוי בשוויו ההוגן של הפריט המגודר, משום שלא ניתן 

וסר ודאות לגבי הגורם לייחסם לסיכון המגודר. אם קיים ח
מחדש או אם  מחירשיצר את השינוי במועדים חזויים לקביעת 

הישות אינה מסוגלת להפריד באופן מהימן את השינויים 
שנובעים משיעור הריבית המגודר מאלה הנובעים מגורמים 
אחרים, מניחים כי השינוי נבע משינויים בשיעור הריבית 

 המגודר.
 

 תהטכניקות המשמשות על מנת לקבוע א התקן אינו קובע את .122א
השינוי בשוויו ההוגן של  דהיינו)ז(, 114הסכום המוזכר בסעיף א

הפריט המגודר שניתן לייחס לסיכון המגודר. אם משתמשים 
בטכניקות סטטיסטיות או אחרות לקביעת אומדן עבור מדידה 

 ת מאודשהתוצאה תהיה מקרוב צפותלכזו, הנהלה חייבת 
(approximate closely לתוצאה שהייתה מתקבלת ממדידת כל )

שמרכיבים את הפריט המגודר.  הבודדיםהנכסים וההתחייבויות 
לא ראוי להניח ששינויים בשוויו ההוגן של הפריט המגודר שווים 

 לשינויים בשוויו של המכשיר המגדר.
 

 תא דורש, שאם הפריט המגודר מהווה נכס בתקופ89סעיף  .123א
 line)מסוימת, השינוי בשוויו מוצג בסעיף  קביעת מחיר מחדש

item) נכסים. לחלופין, אם הפריט המגודר הוא מסגרת הב
מסוימת, השינוי בשוויו קביעת מחיר מחדש  תהתחייבות בתקופ

הם  ההתחייבויות. אלה במסגרת (line item)מוצג בסעיף 
)ז(. לא נדרשת 114המוזכרים בסעיף א (line items)הסעיפים 

 .בודדיםהתחייבויות( לציפית לנכסים )או הקצאה ספ
 

)ט( מציין כי חוסר אפקטיביות נוצר במידה והשינוי 114סעיף א .124א
 בשוויו ההוגן של הפריט המגודר, שניתן לייחס לסיכון המגודר, 
שונה מהשינוי בשוויו ההוגן של הנגזר המגדר. שוני כזה יכול 

 :כולללהיווצר ממספר סיבות, 
 

חיר מחדש בפועל שונים מהמועדים מועדי קביעת מ (א)
החזויים, או שמועדים חזויים לקביעת מחיר מחדש 

 ;עודכנו
 

 ערכם של פריטים בתיק המגודר ירד או שהם נגרעו; (ב)
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מועדי התשלום של המכשיר המגדר והפריט המגודר  (ג)
 שונים; וכן

 
, כאשר מספר קטן של הפריטים לדוגמהגורמים אחרים ) (ד)

עור הנמוך משיעור העוגן, המגודרים נושאים ריבית בשי
שאליו הם יועדו כמגודרים, וחוסר האפקטיביות 

א כה גבוה שהתיק במלואו אינו כשיר והמתקבל ה
 לחשבונאות גידור(.

 
 כזה ולהכיר בו ברווח או הפסד. 10יש לזהות חוסר אפקטיביות

 
 בדרך כלל, אפקטיביות הגידור תשופר: .125א

 
ם עם מאפייני פריטי (schedulesמתזמנת )אם הישות  (א)

פירעון מוקדם שונים באופן שלוקח בחשבון את השוני 
 בהתנהגות הפירעון המוקדם.

 
מספר הפריטים בתיק גדול יותר. כאשר רק מספר ככל ש (ב)

חוסר סביר שיהיה קטן של פריטים כלולים בתיק, 
אפקטיביות גבוה יחסית אם אחד הפריטים נפרע מוקדם 

, כאשר התיק זאתלעומת  יותר או מאוחר יותר מהחזוי.
כולל מספר רב של פריטים, ניתן לחזות את התנהגות 

 הפירעון המוקדם בדיוק רב יותר.
 

תקופות קביעת מחיר מחדש המשמשות הן קצרות ככל ש (ג)
, תקופה של קביעת מחיר מחדש של חודש לדוגמהיותר )

תקופות קצרות יותר של אחד לעומת שלושה חודשים(. 
ההשפעה של חוסר  קביעת מחיר מחדש מורידות את

 כלשהו בין מועדי קביעת מחיר מחדש לבין מועדי  הקבלה
התשלום )בתוך תקופות קביעת מחיר מחדש( של הפריט 

 המגודר ושל המכשיר המגדר.
 

ככל שגבוהה יותר התדירות שבה מותאם סכומו של  (ד)
המכשיר המגדר, על מנת לשקף שינויים בפריט המגודר 

לפירעונות  זיותבתח, כתוצאה משינויים לדוגמה)
 מוקדמים(.

 
 

                                                      
10

דיווח האותם שיקולי מהותיות חלים בהקשר זה כפי שהם חלים בכל תקני   
 בינלאומיים.הכספי ה
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ישות תבחן אפקטיביות מידי תקופה. אם אומדנים למועדי  .126א
קביעת מחיר מחדש משתנים בין מועד אחד, שבו ישות מעריכה 

את סכום א, הישות צריכה לחשב באפקטיביות, לבין המועד ה
 משתי הדרכים הבאות: תהאפקטיביות באח

 
המכשיר המגדר  כהפרש בין השינוי בשוויו ההוגן של (א)

)ח(( לבין השינוי בשוויו ההוגן של הפריט 114)ראה סעיף א
המגודר במלואו, שניתן לייחס לשינוי בשיעור הריבית 

שיעור הריבית בההשפעה שיש לשינויים  כוללהמגודר )
המגודר על השווי ההוגן של אופציית פירעון מוקדם 

 משובצת כלשהי(; או
 

 שות:רב הבא. היוקמההחישוב באמצעות  (ב)
 

(i)  )שגודר מחשבת את אחוז הנכסים )או ההתחייבויות
קביעת מחיר מחדש, על בסיס האומדן  תבכל תקופ

למועדי קביעת מחיר מחדש במועד האחרון שהיא 
 בחנה אפקטיביות.

 
(ii)  שלה  המעודכןאומדן על המשתמשת באחוז זה

על  ,לסכום באותה תקופה של קביעת מחיר מחדש
המגודר בהתבסס מנת לחשב את סכומו של הפריט 

 שלה. המעודכןעל האומדן 

 

(iii) מחשבת את השינוי בשוויו ההוגן של האומדן 
שלה לפריט המגודר שניתן לייחס לסיכון  המעודכן

 )ז(.114בסעיף אכמפורט המגודר ומציגה אותו 
 

(iv)  מכירה בחוסר אפקטיביות השווה להפרש בין
( לבין השינוי בשוויו iiiהסכום שנקבע בסעיף )

 )ח((.114שיר המגדר )ראה סעיף אההוגן של המכ
 

בין תיקוני האומדנים מבדילה בעת מדידת אפקטיביות, הישות  .127א
התחייבויות( של למועדי קביעת מחיר מחדש של נכסים )או 

קיימים לבין יצירת הנכסים )או ההתחייבויות( החדשים, כאשר 
כל התיקונים תיקוני האומדנים יוצרים חוסר אפקטיביות. 

שמוחרגים למועדי קביעת מחיר מחדש )שאינם אלה  לאומדנים
הקצאה מחדש כלשהי של פריטים  כולל(, 121בהתאם לסעיף א

קיימים בין תקופות, נכללים בתיקון אומדן הסכום בתקופה 
 ( ולכן כאשר מודדים אפקטיביות.ii)ב()126בהתאם לסעיף א

לעיל, הישות קובעת  כמפורטלאחר שהכירה בחוסר אפקטיביות 
ההתחייבויות( בכל תקופה של לסך ן חדש לסך הנכסים )או אומד

)או התחייבויות( חדשים  יםנכס כוללקביעת מחיר מחדש, 
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אפקטיביות, ומייעד סכום  לאחרונהשנוצרו מאז שהיא בחנה 
יש לחזור על חדש כפריט המגודר ואחוז חדש כאחוז המגודר. 

)ב( במועד הבא של בחינת 126בסעיף א המפורטיםהנהלים 
 פקטיביות.א

 
תקופה של קביעת מחיר מחדש יכולים לבמקור שתוזמנו פריטים  .128א

מחיקות מפירעון מוקדם יותר מהחזוי או מלהיגרע כתוצאה 
מכירה. כאשר מתרחשת על ידי שנגרמו על ידי ירידת ערך או 
 (line item)הוגן, שנכלל בסעיף ההגריעה, סכום השינוי בשווי 

דוח על ר מהסייחס לפריט שנגרע, יו)ז( שמת114המוזכר בסעיף א
הפסד שנובע מגריעת הפריט. בו וייכלל ברווח א המצב הכספי

תקופות( של קביעת הלדעת את התקופה ) יש צורך, למטרה זו
הפריט שנגרע, משום שזה תוזמן אליהן( שמחיר מחדש, שאליה )

 תקופות( של קביעת מחיר מחדש, שמהן ישהקובע את התקופה )
 (line item)מהסעיף  להסיר הסכום שישאת ולכן  להסירו

)ז(. כאשר פריט נגרע, אם ניתן לקבוע באיזו 114המוזכר בסעיף א
 להסירו מאותה תקופה. אחרת, יש להסירו תקופה הוא נכלל, יש

כתוצאה , אם הגריעה נגרמה מהתקופה המוקדמת ביותר
מוקדמים גבוהים יותר מהחזוי, או להקצותו לכל רעונות יפמ

ת, הכוללות את הפריט שנגרע, על בסיס שיטתי התקופו
 ערכו. נפגם ורציונאלי, אם הפריט נמכר או אם

 
בנוסף, סכום כלשהו המתייחס לתקופה מסוימת, שעדיין לא  .129א

מוכר ברווח או הפסד באותו זמן , מסתיימתנגרע כאשר התקופה 
לשלוש  פריטיםמתזמנת א(. לדוגמה, נניח כי ישות 89)ראה סעיף 

ייעוד מחדש הקודם, הפות של קביעת מחיר מחדש. בעת תקו
דוח על המצב ב בודד (line item)השינוי בשווי הוגן, שדווח בסעיף 

ש"ח. אותו סכום מייצג סכומים  25, היה נכס בסך של הכספי
 10-ש"ח ו 8 ש"ח, 7בסך של  3-ו 2, 1שניתן לייחס לתקופות 

שהיה ניתן ש"ח, בהתאמה. בעת הייעוד מחדש הבא, הנכסים 
מחדש לתקופות האחרות.  תוזמנומומשו או  1לייחס לתקופה 

ומוכרים ברווח או  דוח על המצב הכספיש"ח נגרעים מה 7לכן, 
, 2-ו 1ש"ח לתקופות  10-ש"ח ו 8הפסד. כעת ניתן לייחס 

בהתאמה. יש לתאם תקופות אלה, לפי הנדרש, בגין שינויים 
 )ז(.114בשווי הוגן כפי שמתואר בסעיף א

 
כהדגמה לדרישות של שני הסעיפים הקודמים, נניח כי ישות  .130א

על ידי הקצאת אחוז מהתיק לכל אחת מהתקופות נכסים  תזמנה
ש"ח לכל  100תזמנה של קביעת מחיר מחדש. נניח גם כי היא 

י התקופות הראשונות. כאשר התקופה הראשונה של תאחת מש
ח מהנכסים ש" 110, יש לגרוע מסתיימתקביעת מחיר מחדש 

חזויים ובלתי חזויים. במקרה זה, כל הסכום  מהחזריםכתוצאה 
)ז(, שמתייחס 114המוזכר בסעיף א (line item)שנכלל בסעיף 



IAS 39  

 1311 

 10, בתוספת דוח על המצב הכספילתקופה הראשונה, מועבר מה
 אחוז מהסכום שמתייחס לתקופה השנייה.

 
מחדש, קטן, אם הסכום, המגודר לגבי תקופה של קביעת מחיר  .131א

ההתחייבויות( המתייחסים נגרעים, שמבלי שהנכסים )או 
)ז(, 114, המוזכר בסעיף א(line item)הסכום שנכלל בסעיף 

 .92שמתייחס להקטנה, יופחת לפי סעיף 
 

בסעיפים המפורטת ליישם את הגישה  הרצתישות ייתכן כי  .132א
ם לגידור תיק שקודם טופל כגידור תזרים מזומני 131א-114א

ישות כזו צריכה לבטל את הייעוד הקודם של . לתקןבהתאם 
)ד( וליישם את הדרישות 101גידור תזרים מזומנים לפי סעיף 

באותו סעיף. היא צריכה גם לייעד מחדש את הגידור המפורטות 
-114בסעיפים אהמפורטת כגידור שווי הוגן וליישם את הגישה 

 קבות.לגבי תקופות חשבונאיות עו ולהבאמכאן  131א
 

 (ב118-119)סעיפים  הוראות מעבר

עסקה תוך קבוצתית חזויה כפריט מגודר  הישות ייעדייתכן כי  .133א
או  2005בינואר  1ביום  שהתחילהבתחילת תקופה שנתית, 

, התחלת מידע השוואתי)או, לצורך הצגה מחדש של  יולאחר
היה יכול להיות שתקופת ההשוואה המוקדמת ביותר(, בגידור 

לחשבונאות גידור בהתאם לתקן זה )כפי שתוקן על ידי  כשיר
(. ישות כזו יכולה להשתמש בייעוד זה 80המשפט האחרון בסעיף 

על מנת ליישם חשבונאות גידור בדוחות כספיים מאוחדים 
או  2005בינואר  1ביום  מתחילת התקופה השנתית המתחילה

 )או מתחילת התקופה ההשוואתית המוקדמת ביותר(. לאחריו
ב מתחילת 99א-א ו99סעיפים אאת ישות כזו צריכה גם ליישם 

 .יולאחראו  2005בינואר  1ביום  התקופה השנתית המתחילה
ב 99ליישם את סעיף אצריכה ב, היא אינה 108ם, לפי סעיף אול

 תקופות מוקדמות יותר. עבור מידע השוואתילגבי 


