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  39תקן חשבואות מספר 
  

  עובד הטבות

  2017 אוגוסט
  

כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להציג,  ©
לפרסם, להפיץ, להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסום זה או בחלק ממו, בכל דרך 

ת המוסד שהיא ובכל אמצעי מכי, אלקטרוי או אחר, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מא
  הישראלי לתקיה בחשבואות. 

  
תקן, . כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. הוראות הספח א'וב 64-1עיפים תקן זה מובא בס

המובאות באותיות מודגשות, מייצגות את העקרוות העיקריים של התקן. תקן זה יש לקרוא בהקשר 
די המוסד הישראלי לתקיה תקי החשבואות וההבהרות המפורסמים על ילמטרת התקן. 

  בחשבואות אים חלים על פריטים לא מהותיים.

  
  מבוא

הטיפול החשבואי וכללי  19גילוי דעת פרסמה לשכת רואי חשבון בישראל את  1979בשת   .א
הטיפול החשבואי וכללי הדיווח לגבי  20גילוי דעת את ו לחופשה הדיווח לגבי זכאות עובדים

 . גילויי הדעת עסקו במספר מצומצם של הטבות עובד. פרישה ופסיהפיצויי  פיצויי פיטורים,
 

. על הטבות עובד 19תקן חשבואות בילאומי תקן זה, מבוסס (עם התאמות מסוימות) על   .ב
לתקן הדיווח  הטבות עובד 28פרק מת לפשט את יסוח התקן עשה שימוש ביסוח של 

לי המדידה בין תקן זה לבין תקן חשבואות הבד .הכספי הבילאומי לישויות קטות וביויות
קובע את ו 20גילוי דעת את ו 19את גילוי דעת מחליף  תקן זה. גמפורטים בספח  19בילאומי 

 הטיפול החשבואי לגבי הטבות עובד.
 

 סוגים של הטבות עובד: ארבעההתקן מטפל ב  .ג
  
)i( הטבות עובד לזמן קצר,   
  
)ii( פרישהפיצויי  כולל הטבות בגין הטבות לאחר סיום העסקה, 

  
)iii( הטבות עובד אחרות לזמן ארוך, 

 
)iv(  סיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות הטבותב.  
  

לישות במהלך תקופת  עובד העיק שירותיםישות מכירה בהטבות עובד לזמן קצר כאשר   .ד
 בסכום לא מהוון. ןתוא תדדומוהדיווח 

 
אחר סיום העסקה התקן דורש מישות לסווג הסדרים לפיהם ישות מספקת הטבות ל  .ה

תוכיות להפקדה מוגדרת הן כתוכיות להפקדה מוגדרת או כתוכיות להטבה מוגדרת. 
תוכיות הטבה לאחר סיום העסקה שלפיהן ישות משלמת תשלומים קבועים לישות פרדת 

לקרן או (קרן) מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים וספים 
אם לקרן לא יהיו מספיק כסים כדי לשלם את כל ירות לעובדים, לבצע תשלומי הטבות יש

תוכיות  הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.
להטבה מוגדרת הן תוכיות לפיהן מחויבות הישות היא לספק את ההטבות המוסכמות 

סכמות עולה על סכומי גם אם סכום ההטבות המו לעובדים וכחיים ולעובדים לשעבר
 שהצטברו בקרן. הכסים

 
בתוכיות להפקדה מוגדרת, ישות מכירה בסכומים שיש להפקיד בגין התקופה כהוצאה (או   .ו

כעלות, אם יתן להוון סכומים אלה לכס בהתאם לתקן חשבואות אחר) וכהתחייבות (אם 
 הסכומים טרם הופקדו).

 
המטופלות לפי מודל הסגירה, פרישה פיצויי  למעט הטבות בגיןבתוכיות להטבה מוגדרת,   .ז

גישת יחידת זכאות חזויה. גישת יחידת המודל האקטוארי תוך שימוש בישות מיישמת את 
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שיטת הערכה אקטוארית שרואה בכל תקופת שירות כיוצרת יחידה וספת זכאות חזויה היא 
שיטה זו . סופיתשל זכאות להטבה ומודדת כל יחידה בפרד על מת לבות את המחויבות ה

דורשת מישות לבצע החות אקטואריות שוות במדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כולל 
ישות  שיעורי היוון, שיעורים חזויים של העלאות במשכורות, תחלופת עובדים ותמותה.

מכירה בהתחייבות טו בגין הטבה מוגדרת כלומר התחייבות בגין מחויבויותיה בהתאם 
ביכוי השווי ההוגן של כסי המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית ה מוגדרת לתוכית להטב

 התוכית. 
 

קובע כי כל עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה  1963 –חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג   .ח
ובסיבות וספות  , בהגעה לגיל פרישהמשכורת אחרוה כפול מספר שות ותק בעת פיטורין

פיטורין. החוק איו מגביל את גובה הפיצויים לשיעורים הקבועים בו, ויי פיצהמקות זכאות ל
כמו כן, הסכמים חוזיים או . הסכם קיבוצי או חוזה עבודה או והגקיים  במקרים בהם

אחרים עם עובדים או ציגיהם עשויים ליצור לישות מחויבות לבצע תשלומים דומים 
לולה לבוע גם ממחויבות משתמעת, לעובדים בעת פרישה מרצון ומחויבות כאמור ע

שתשלום פיצויי המבוססת על דפוס פעילות עסקי, והג, או רצון לפעול בהגיות. מאחר 
הישות תידרש לשלם  ,פיטורין איו בשליטתה של הישות (שכן אם העובד לא יתפטר מרצוו

חויבות שהמאת פיצויי הפיטורין בהגיע העובד לגיל פרישה או בעת פיטורין) וכן מאחר 
וצרת במהלך תקופת השירות של העובד והתשלומים  פרישההטבות בגין פיצויי  לתשלום

הן הטבות  פרישה, הטבות בגין פיצויי או על סכום מוגדר מבוססים על המשכורת של העובד
 .בסיבות מיוחדותלאחר סיום העסקה, וזאת בשוה מהטבות עודפות בגין הפסקת עבודה 

 
, התקן מאפשר לישות לבחור בין יישום מודל אקטוארי כפי פרישהצויי לגבי הטבות בגין פי  .ט

 בהתאם לתוכית להטבה מוגדרת לבין יישום מודל הסגירה.אחרות שמטופלות הטבות 
  
ישות מכירה בהתחייבות עבור הטבות עובד אחרות לטווח ארוך שמדדת בערך הוכחי של   .י

וכחי של הסכום שהישות חוזה לשלם המחויבויות להטבה במועד הדיווח (דהייו, הערך ה
כתוצאה מההטבה שצברה עד מועד הדיווח) ביכוי השווי ההוגן במועד הדיווח של כסי 

(למעט שיוי שיתן לייחסו להטבות ששולמו או להפקדות) השיוי טו  תוכית (אם קיימים).
כעלות, אם יתן  לטווח ארוך מוכר ברווח או הפסד (אואחרות בהתחייבות עבור הטבות עובד 

 להוון סכומים אלה לכס בהתאם לתקן חשבואות אחר).
 

לישות שבחרה למדוד הטבות בגין פיצויי פרישה בהתאם  מעשיתכהקלה התקן מאפשר   .יא
למדוד כהטבה לזמן קצר את המחויבות בגין היעדרויות בתשלום צברות בגין למודל הסגירה, 

 לזמן ארוך. ד אחרתת עובימי חופשה שלא וצלו אשר סווגו כהטב
 

הן תשלומים לעובדים בוסף להטבות  בסיבות מיוחדותהטבות עודפות בגין הפסקת עבודה   .יב
. במרבית המקרים, תשלומים אלה מבוצעים כחלק מתוכית הבראה או על פרישהבגין פיצויי 

מת לעודד פרישה מוקדמת של עובד או קבוצת עובדים. תקן זה מטפל בהטבות אלה בפרד 
בות עובד אחרות, מאחר שהאירוע שיוצר מחויבות הוא הפיטורין ולא השירות של עובד. מהט

עובד הטבות להישות לספק של  צעההטבות אלה ובעות מהחלטה של ישות לפטר עובד או מה
בסיבות בהטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בתמורה לסיום העסקתו. ישות מכירה 

הטבות  להעיקר הישות התחייבה באופן מובהק כהתחייבות וכהוצאה רק כאש מיוחדות
. הישות מודדת הטבות אלה לפי האומדן בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות 

הטוב ביותר של היציאה שתידרש על מת לסלק את המחויבות במועד הדיווח. אם הטבות 
מדדו בערכן הן יהדיווח,  תקופתסוף לאחר חודש  12 -מעומדות לתשלום לאחר יותר אלה 

 הוכחי.
 

יישם תישות  .2018ביואר  1המתחילות ביום שתיות התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות   .יג
כתיאום למפרע כאשר ההשפעה המצטברת של יישום לראשוה של התקן תוכר תקן זה 

תחילת תקופת הדיווח השתית בה ישות מיישמת לראשוה ליתרת הפתיחה של העודפים ב
 לא תציג מחדש מידע השוואתי.ות . הישתקן זה
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   39תקן חשבואות מספר 

  הטבות עובד

  
   מטרת התקן

עובד. התקן דורש  הטבות מטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבואי ואת הגילוי לגבי .1
 ר:כי ישות תכי

  
 שישולמו בעתיד; וכן בהתחייבות כאשר עובד סיפק שירות בתמורה להטבות עובד  )א(

 
משירות שסיפק עובד  ות צורכת את ההטבה הכלכלית הובעתבהוצאה כאשר היש  )ב(

 בתמורה להטבות עובד.
  

  תחולה

למעט הטבות עובד  ,תקן זה ייושם על ידי מעסיק בטיפול החשבואי לגבי כל הטבות העובד .2
  .תשלום מבוסס מיות 24שחל עליהן תקן חשבואות מספר 

 
ת בתמורה לשירות המסופק על ידי הטבות עובד הן כל צורות תגמול היתות על ידי ישו .3

שייכות לאחד  המצאות בתחולת תקן זה. הטבות עובד ןדירקטוריוחברי עובדים, כולל 
 הסוגים שלהלן: ארבעתמ

  
 ,הטבות עובד לטווח קצר  )א(

 
 ,פרישהכולל הטבות בגין פיצויי  הטבות לאחר סיום העסקה  )ב(

  
 ,הטבות עובד אחרות לזמן ארוך  )ג(

 
  .בסיבות מיוחדותהעסקה הפסקת בגין עודפות הטבות   )ד(

  

  הטבות עובד לטווח קצר

  דוגמאות

חזוי להיות מסולק עיקר סכומן את ההטבות הבאות, אם  הטבות עובד לטווח קצר כוללות .4
 :תום תקופת הדיווח השתית שבה העובד מספק את השירות המתייחסמחודש  12 תוך

 
 ;ביטוח לאומיותשלומי שכר עבודה, משכורת   )א(
  

 לום והיעדרות מחלה בתשלום;חופשה שתית בתש  )ב(
  

 ים; וכןתשלומי מעקברווחים ו שיתוף  )ג(
 
תמורה או  הטבות לא כספיות (כגון דיור, רכב צמוד וסחורות או שירותים ללא  )ד(

 מסובסדים) עבור עובדים מועסקים.
  

 באופן כללילטווח קצר עובד מדידה של הטבות 
שות תמדוד את הסכומים לישות במהלך תקופת הדיווח, הי כאשר עובד העיק שירותים .5

בסכום לא מהוון של הטבות עובד לטווח קצר שחזויות להשתלם בתמורה לאותו  שהוכרו
 שירות.
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  לטווח קצרבתשלום היעדרויות  - הכרה ומדידה

, חופשת מחלה ,שתית חופשה כוללמסיבות שוות  תעובדים בגין היעדרול לשלםיכולה  ישות .6
לטווח קצר צברות בתשלום  . חלק מההיעדרויותמן קצרחופשת לידה והעדר כושר עבודה לז

אם העובד לא יצל את  קופות עתידיותלהשתמש בהן בתואותן קדימה ר יעביתן לה -
ישות הדוגמאות כוללות חופשה שתית וחופשת מחלה.  במלואה.תקופה השוטפת להזכאות 
ספקים שירות כאשר העובדים מ ,צברות בתשלוםהיעדרויות  החזויה שלעלות תכיר ב

מדוד את העלות החזויה של תישות . בתשלום בעתידשמגדיל את הזכאות להיעדרויות 
וסף שהישות חוזה לשלם כתוצאה מזכאות הלא מהוון הסכום בצברות בתשלום היעדרויות 

 במועד התחייבות שוטפתכ. הישות תציג סכום זה לא מוצלת שצברה בסוף תקופת הדיווח
  הדיווח.

  
כאשר ההיעדרות מתרחשת. הישות  היעדרויות בתשלום שאין צברותבעלות של  ישות תכיר .7

או שעומד ששולם בסכום לא מהוון שאין צברות בתשלום  תתמדוד את העלות של היעדרויו
  לתשלום בגין תקופת ההיעדרות. 

  

  תכיות לשיתוף ברווחים ותשלומי מעקים - הכרה

 תשלומי מעקים רק כאשר:כן ף ברווחים וישות תכיר בעלות חזויה של תשלומי שיתו .8
 

לבצע תשלומים כאלה כתוצאה  ,משתמעתמשפטית או בהווה,  לישות יש מחויבות  )א(
 את התשלומים), לבצע אלא כל חלופה מציאותית(הכווה שלישות אין  מאירועי העבר

 וכן
 
 יתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.  )ב(

  

יות להפקדה מוגדרת לבין הטבות לאחר סיום העסקה: הבחה בין תוכ
  תוכיות להטבה מוגדרת

 :פריטים כמו הפריטים הבאיםכוללות  לאחר סיום העסקה הטבות .9
 

 וכן ,ותשלומים חד פעמיים בעת פרישה) פסיות כגון(הטבות פרישה   )א(
 

ביטוח חיים לאחר סיום העסקה וטיפול  כגוןהטבות אחרות לאחר סיום העסקה,   )ב(
 רפואי לאחר סיום העסקה.

  
תוכיות הטבה לאחר סיום דרים לפיהם ישות מספקת הטבות לאחר סיום העסקה הם הס

זה לגבי כל ההסדרים האלה בין אם הם כוללים הקמת ישות תקן ישות תיישם  .העסקה
, הסכמים אלה כפים על ידי לעיתיםפרדת לקבלת הפקדות ולתשלום הטבות ובין אם לא. 

בעים מפעולות הישות אפילו בהיעדר תוכית הם ו ולעיתים החוק ולא מפעולות הישות
  מתועדת רשמית.

 
תוכיות להטבה או כ תוכיות להפקדה מוגדרתתוכיות הטבה לאחר סיום העסקה מסווגות כ .10

 , בהתאם לתאיהן העיקריים. מוגדרת
  

תוכיות להפקדה מוגדרת הן תוכיות הטבה לאחר סיום העסקה שלפיהן ישות משלמת   )א(
ות פרדת (קרן) מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת תשלומים קבועים ליש

אם לקרן לא לקרן או לבצע תשלומי הטבות ישירות לעובדים, לשלם תשלומים וספים 
יהיו מספיק כסים כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד 

עלו יותר או , סיכון אקטוארי (שהטבות יכלומר בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.
פחות מהחזוי) וסיכון השקעה (שהתשואה על הכסים שהוחו בצד על מת לממן את 

לכן, הסכום של הטבות ההטבות יהיו שוים מהציפיות) חלים, במהותם, על העובד. 
לאחר סיום העסקה המתקבל על ידי העובד קבע לפי הסכום שהופקד על ידי הישות 

ת הטבה לאחר סיום העסקה או למבטח, יחד עם (ויתכן גם על ידי העובד) לתוכי
 תשואה על ההשקעה שובעת מההפקדות.
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תוכיות להטבה מוגדרת הן תוכיות הטבה לאחר סיום העסקה שאין תוכיות   )ב(
לפי תוכיות להטבה מוגדרת, מחויבות הישות היא לספק את  .להפקדה מוגדרת

וסיכון אקטוארי (שהטבות ההטבות המוסכמות לעובדים וכחיים ולעובדים לשעבר, 
יעלו יותר או פחות מהחזוי) וסיכון השקעה (שהתשואה על הכסים שהוחו בצד על 
מת לממן את ההטבות יהיו שוים מהציפיות) חלים, במהותם, על הישות. אם יסיון 
אקטוארי או יסיון בהשקעות הם גרועים מהחזוי, המחויבות של הישות עשויה לגדול, 

 בר אם יסיון אקטוארי או יסיון בהשקעות הם טובים מהחזוי.והיפוכו של ד
 

  הטבות מבוטחות

טפל תישות יכולה לשלם פרמיות ביטוח כדי לממן תוכית הטבה לאחר סיום העסקה. הישות  .11
מחויבות משפטית או משתמעת  ישבתוכית כזו כתוכית להפקדה מוגדרת אלא אם לישות 

 מהשיים: דלאח
 

 בד במישרין כאשר הן עומדות לתשלום; אועוהלשלם את הטבות   )א(
  

העתידיות העובד לשלם סכומים וספים אם המבטח לא משלם את כל הטבות   )ב(
 המתייחסות לשירות העובד בתקופה שוטפת ובתקופות קודמות.

  
מחויבות משתמעת יכולה לבוע בעקיפין דרך התוכית, דרך המגון לקביעת פרמיות 

אם בידי הישות ותרה מחויבות משפטית ם המבטח. ע קשורצד של עתידיות או דרך יחסים 
  .טפל בתוכית כתוכית להטבה מוגדרתתאו מחויבות משתמעת כזו, הישות 

  

 הטבות לאחר סיום העסקה: תוכיות להפקדה מוגדרת

  הכרה ומדידה

 :בגין התקופהד ילהפקישות תכיר בסכומים שיש  .12
 

. אם ההפקדה מהשכבר שול יכלשה הפקדה יכוי, לאחר (הוצאה לשלם) כהתחייבות  )א(
הדיווח,  סוף תקופתשיש להפקיד בגין השירות לפי  הפקדהעל ה העול הכבר שולמש

, רק במידה (הוצאה מראש) באותו עודף ככס תכירישות קיים בתוכית עודף. 
שביכולתה להשיב את העודף באמצעות הקטת הפקדות בעתיד או באמצעות החזרים 

 .מהתוכית
 

שהעלות תוכר כחלק מהעלות של כס דורש  חשבואות אחר תקן אלא אםכהוצאה,   )ב(
 .רכוש קבועאו  מלאיכגון 
 

  הטבות לאחר סיום העסקה: תוכיות להטבה מוגדרת

  מודל אקטוארי

   הכרה

 הטבותמודל הסגירה לגבי את מקרה בו ישות מיישמת למעט לגבי תוכיות להטבה מוגדרת,  .13
 הישות תכיר: , 33-31ם בהתאם לסעיפיפרישה בגין פיצויי 

  
 -בהתחייבות עבור מחויבויותיה בהתאם לתוכית להטבה מוגדרת ביכוי כסי תוכית   )א(

 ).21-14(ראה סעיפים  בגין הטבה מוגדרתטו התחייבות כ
 

, למעט שיוי שיתן לייחסו להטבות ששולמו בשיוי טו בהתחייבות זו במהלך התקופה  )ב(
כעלות של תוכיותיה להטבה מוגדרת  ת המעביד,לעובדים במהלך התקופה או להפקדו

 .)28-22במהלך התקופה (ראה סעיפים 
 

  התחייבות בגין הטבה מוגדרתהמדידה של 
ישות תמדוד את ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת עבור מחויבויותיה בהתאם לתוכיות  .14

  :להטבה מוגדרת בסכום טו של הסכומים הבאים
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בהתאם לתוכיות להטבה מוגדרת במועד הדיווח  מחויבויותיהשל  ערך הוכחיה  )א(

  החיות למדידת מחויבות זו), ביכוי ספקיםמ 20-15פים (סעי
 

שמהם המחויבות צריכה להיות מסולקת  כסי התוכיתהדיווח של  במועד שווי ההוגןה  )ב(
 .)21(ראה סעיף  במישרין

 
  הכללה של הטבות שהבשילו והטבות שלא הבשילו

בויות הישות בהתאם לתוכית להטבה מוגדרת במועד הדיווח ישקף הערך הוכחי של מחוי .15
 שוטפתאת הסכום האמד של ההטבה שהעובדים הרוויחו בתמורה לשירותים בתקופה ה

וכולל ההשפעות של  )16ראה סעיף (הבשילו לא ובתקופות קודמות, כולל הטבות שעדיין 
שירות בשים מאוחרות יותר.  וסחאות הטבה שמעיקות לעובדים הטבות גדולות יותר עבור

ולתקופות  שוטפתהוראה זו דורשת מהישות לקבוע כמה מההטבות יתן לייחס לתקופה ה
קודמות על בסיס וסחת ההטבה של התוכית ולבצע אומדים (החות אקטואריות) לגבי 

(כגון תחלופת עובדים ותמותה) ומשתים פיסיים (כגון גידול עתידי  םמשתים דמוגרפיי
במשכורות ועלויות רפואיות) אשר משפיעים על עלות ההטבה. ההחות האקטואריות לא יהיו 
מוטות (לא בלתי זהירות ולא שמריות מדי), יהיו תואמות הדדית, וייבחרו על מת להביא 

 לאומדן הטוב ביותר של תזרימי המזומים העתידיים שיבעו בהתאם לתוכית.
 

ם לתוכית להטבה מוגדרת גם אם ההטבות מותות שירות עובד יוצר מחויבות בהתא .16
בהעסקה עתידית (במילים אחרות, ההטבות טרם הבשילו). שירות עובד לפי מועד ההבשלה 

, ההיקף של שירות ותהדיווח הבא תקופותמ תכל אחסוף יוצר מחויבות משתמעת כיוון שב
מדידת מחויבותה עתידי שעובד יהיה חייב לספק, לפי שיהיה זכאי להטבה, קטן. בעת 

ת ההסתברות לכך שחלק מהעובדים עשויים לא מביאה בחשבון אהטבה מוגדרת, ישות ל
חלק מהטבות לאחר סיום העסקה, לעמוד בדרישות הבשלה כלשהן. בדומה, למרות ש

עומדות לתשלום רק אם מתרחש אירוע מוגדר  ,הטבות רפואיות לאחר סיום העסקהלדוגמה, 
תר, מחויבות וצרת כאשר העובד מספק שירות שיקה זכאות כאשר עובד איו מועסק יו

להטבה אם האירוע המוגדר מתרחש. ההסתברות לכך שהאירוע המוגדר יתרחש משפיעה על 
 המחויבות, אך איה קובעת אם המחויבות קיימת.מדידת 

  

  היוון

ע את מהוון. הישות תקב ערך וכחיישות תמדוד את מחויבותה בגין הטבה מוגדרת על בסיס  .17
הדיווח  בסוף תקופתתשואות שוק ל השיעור שישמש בהיוון התשלומים העתידיים בהתייחס

אין שוק בו מתקיימת סחירות  במטבעות בהםעל אגרות חוב קוצריות באיכות גבוהה. 
בסוף שתמש בתשואות השוק (ת ותישהכאלה, קוצריות באיכות גבוהה גבוהה באגרות חוב 

. המטבע והתקופה של אגרות הקובות במטבע זה חוב ממשלתיותהדיווח) על אגרות  תקופת
התשלומים חוב קוצריות או ממשלתיות יהיו עקביים עם המטבע והתקופה החזויה של 

 העתידיים.
  

  שיטת הערכה אקטוארית

כדי למדוד את מחויבותה בגין הטבה מוגדרת ואת בשיטת יחידת זכאות חזויה שתמש תישות  .18
ההטבות המוגדרות מבוססות על משכורות עתידיות, שיטת יחידת  ההוצאה המתייחסת. אם

בגין הטבה מוגדרת על בסיס שמשקף  זכאות חזויה דורשת מישות למדוד את מחויבויותיה
אומדן של העלאות משכורות עתידיות. בוסף, שיטת יחידת זכאות חזויה דורשת מהישות 

הטבה מוגדרת, כולל שיעורי היוון, לבצע החות אקטואריות שוות במדידת המחויבות בגין 
שיעורים חזויים של העלאות במשכורות, תחלופת עובדים, תמותה, וכן (עבור תוכיות 

 להטבות רפואיות מוגדרות) שיעורי מגמה בעלויות רפואיות.
 

תקן זה איו דורש מישות להעסיק אקטואר בלתי תלוי כדי לבצע הערכה אקטוארית מקיפה  .19
יבותה בגין הטבה מוגדרת. כמו כן, התקן איו דורש שהערכה על מת לחשב את מחו

אקטוארית מקיפה תבוצע אחת לשה. בתקופות שבין הערכות אקטואריות מקיפות, אם לא 
חל שיוי משמעותי בהחות האקטואריות העיקריות, המחויבות בגין הטבה מוגדרת יכולה 

ים בדמוגרפיית העובדים כגון להימדד על ידי תיאום המדידה בתקופה קודמת בגין שיוי
 מספר העובדים ורמות המשכורת.
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  התחלת תוכית, שיויים, צמצומים וסילוקים

, הישות תגדיל או תקטין שוטפתאם תוכית להטבה מוגדרת התחילה או שותה בתקופה ה .20
את התחייבותה בגין הטבה מוגדרת על מת לשקף את השיוי, ותכיר בגידול (קיטון) כהוצאה 

. וכן להיפך, אם תוכית צומצמה או שוטפתה) במדידת רווח או הפסד בתקופה ה(הכס
בגין הטבה מוגדרת תוקטן או תבוטל, והישות תכיר  , המחויבויותשוטפתסולקה בתקופה ה

  .שוטפתברווח או בהפסד הובע מכך ברווח או הפסד בתקופה ה
  

  כס תוכית להטבה מוגדרת 

ן הטבה מוגדרת במועד הדיווח מוך מהשווי ההוגן של אם הערך הוכחי של המחויבות בגי .21
כסי התוכית באותו מועד, קיים בתוכית עודף. ישות תכיר בעודף של התוכית ככס תוכית 
להטבה מוגדרת רק במידה שביכולתה להשיב את העודף באמצעות הקטת הפקדות בעתיד 

 או באמצעות החזרים מהתוכית.
  

  וגדרתהעלות של תוכית להטבה מ

ישות תכיר בשיוי טו בהתחייבותה בגין הטבה מוגדרת במהלך התקופה, למעט שיוי שיתן  .22
לייחסו להטבות ששולמו לעובדים במהלך התקופה או להפקדות המעביד, כעלות של 
תוכיותיה להטבה מוגדרת במהלך התקופה. העלות תוכר במלואה כהוצאה ברווח או הפסד 

 אלא אם תקן ),23 בחלקה כפריט של רווח כולל אחר (ראה סעיףאו בחלקה ברווח או הפסד ו
  כגון מלאי או רכוש קבוע.דורש שהעלות תוכר כחלק מהעלות של כס אחר 

  

  בחירת מדייות חשבואית - הכרה

בתקופה שבה  במדידות מחדש של ההתחייבות טו בגין הטבה מוגדרתישות דרשת להכיר  .23
 ות מחדש של ההתחייבות טו בגין הטבה מוגדרתהמדידתכיר בכל  הם התרחשו. הישות
כבחירת מדייות חשבואית. הישות תיישם את  ברווח כולל אחר ברווח או הפסד או

המדידות המדייות החשבואית שבחרה בעקביות לכל תוכיותיה להטבה מוגדרת ולכל 
טו בגין  מדידות מחדש של ההתחייבותשלה.  מחדש של ההתחייבות טו בגין הטבה מוגדרת

מדידות מחדש שהוכרו  שהוכרו ברווח כולל אחר יוצגו בדוח על הרווח הכולל. הטבה מוגדרת
ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד בתקופה עוקבת. אולם, הישות יכולה 

  להעביר סכומים אלה שהוכרו ברווח כולל אחר בתוך סעיפי ההון.
  

  :דרת אשר מוכר כעלות של תוכית להטבה מוגדרת כוללהשיוי טו בהתחייבויות להטבה מוג .24
  

השיוי בהתחייבות להטבה מוגדרת שובע משירות עובדים שסופק במהלך תקופת   )א(
 הדיווח.

 
 הטבה מוגדרת במהלך תקופת הדיווח. ההתחייבות טו בגיןעל טו ריבית   )ב(

 
 בתקופת הדיווח.מדידות מחדש של ההתחייבות טו בגין הטבה מוגדרת   )ג(

  
ול או קיטון בהתחייבות להטבה מוגדרת כתוצאה מתחילת תוכית חדשה או שיוי גיד  )ד(

 ).20תוכית קיימת במהלך תקופת הדיווח (ראה סעיף 
  

קיטון בהתחייבות להטבה מוגדרת כתוצאה מצמצום או סילוק תוכית קיימת בתקופת   )ה(
 ).20הדיווח (ראה סעיף 

  
  רת כוללות:מדידות מחדש של ההתחייבות טו בגין הטבה מוגד .25
  

 );26רווחים והפסדים אקטואריים (ראה סעיף   )א(
 

התשואה על כסי תוכית, למעט סכומים שכללו בריבית טו על ההתחייבות טו בגין   )ב(
  הטבה מוגדרת.
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רווחים והפסדים אקטואריים ובעים מגידול או מקיטון בערך הוכחי של המחויבות להטבה  .26
ת ותיאומים על בסיס יסיון העבר. הסיבות מוגדרת בגלל שיויים בהחות אקטואריו

  לרווחים ולהפסדים אקטואריים כוללות לדוגמה:
  

של תחלופת עובדים, פרישה מוקדמת או  צפוייםבלתי גבוהים או מוכים שיעורים   )א(
 המשתמעיםאו  הפורמאלייםת משכורות, הטבות (אם התאים והעלאשל תמותה או 
 רפואיות; עלויותה מאיפלציה) או הטבות כתוצאקובעים גידול בשל תוכית 

 

עתידית ההשפעה של שיויים באומדים של תחלופת עובדים עתידית, פרישה מוקדמת   )ב(
או  הפורמאלייםת משכורות, הטבות (אם התאים ואו של העלאעתידית או תמותה 
 עלויותהטבות כתוצאה מאיפלציה) או קובעים גידול בשל תוכית  המשתמעים

 וכן רפואיות;
  

 השפעה של שיויים בשיעור ההיוון.ה  )ג(
  

בהתאם לתוכיות הממומות  אם הטבות מוגדרות מוקטות עקב סכומים שישולמו לעובדים .27
על ידי הממשלה, ישות תמדוד את מחויבויותיה בגין הטבה מוגדרת לפי בסיס שמשקף את 

 רק אם:וההטבות העומדות לתשלום בהתאם לתוכיות ממשלתיות, אך 
  

 חוקקו לפי מועד הדיווח, או אותן תוכיות  )א(
 

שהטבות ממשלתיות אלה מצביעות על כך יסיון העבר, או ראיות מהימות אחרות,   )ב(
ישתו באופן כלשהו היתן לחזותו, לדוגמה, במקביל לשיויים עתידיים ברמות 

  מחירים כלליות או ברמות שכר כלליות.
  

  שיפויים

הישות בגין חלק או כל היציאה הדרשת  שצד אחר ישפה את המעשלישות ישה וודאות לאם  .28
כדי לסלק מחויבות בגין הטבה מוגדרת, ישות תכיר בזכותה לשיפוי ככס פרד. הישות 
תמדוד את הכס בשווי הוגן. בדוח על הרווח הכולל (או בדוח רווח והפסד, אם מוצג), יתן 

 בגין שיפוי. להציג את ההוצאה הקשורה לתוכית להטבה מוגדרת ביכוי הסכום שהוכר
  

הטבות בגין פיצויי -הטבות לאחר סיום העסקה: תוכיות להטבה מוגדרת
  פרישה

לבצע תשלומים לעובדים בעת פיטורין, בגיל  םפיצוייהישות מחויבת, על פי הוראות חוק  .29
. כמו כן, הסכמים חוזיים או אחרים עם עובדים או ותוספ סיבות מוגדרותפרישה וב

לישות מחויבות לבצע תשלומים דומים לעובדים בעת פרישה מרצון ציגיהם עשויים ליצור 
ומחויבות כאמור עלולה לבוע גם ממחויבות משתמעת, המבוססת על דפוס פעילות עסקי, 

שתשלום פיצויי פיטורין איו בשליטתה של הישות (שכן מאחר והג, או רצון לפעול בהגיות. 
לם את פיצויי הפיטורין בהגיע העובד לגיל אם העובד לא יתפטר מרצוו, הישות תידרש לש

שהמחויבות לביצוע התשלומים וצרת במהלך תקופת  פרישה או בעת פיטורין) וכן מאחר
, או על סכום מוגדר השירות של העובד והתשלומים מבוססים על המשכורת של העובד

דפות בגין , וזאת בשוה מהטבות עוהן הטבות לאחר סיום העסקה פרישההטבות בגין פיצויי 
   .)36(ראה סעיף  בסיבות מיוחדותהפסקת עבודה 

  
 בחירת מדייות חשבואית

) Shut-down methodבהתאם למודל הסגירה ( פרישהבגין פיצויי  בהטבות תטפלישות  .30
אלא אם הישות בוחרת ליישם את המודל האקטוארי כמתואר  ,33-31כמתואר בסעיפים 

 ייות החשבואית שבחרה בעקביות.הישות תיישם את המד .28-13בסעיפים 
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  מודל הסגירה 

  הכרה ומדידה

עבור פרישה פיצויי בגין טו התחייבות הישות תמדוד את בהתאם למודל הסגירה,  .31
 בסכום טו של הסכומים הבאים:פרישה מחויבויותיה להטבות בגין פיצויי 

 
כל הדיווח  תחת ההחה שבמועדפרישה פיצויי הטבות בגין לשלם של הישות  החבות  )א(

  , ביכויבתאים שיזכו אותם לפיצויים יפרשוהעובדים 
 

 . שמהם המחויבות צריכה להיות מסולקת במישרין ערכי הפדיון של כסי התוכית  )ב(
  

לעיין זה, סכומי הזכאות לפיצויים של העובדים, יהיו הסכומים שעל פי חוק הפיצויים 
ם להם על פי הסכמים חוזיים או אחרים מגיעים לעובדים בעת פיטוריהם, או סכומים שמגיעי

  עם העובדים או ציגיהם בעת פרישה מרצון אשר עומדים בהגדרת הטבות בגין פיצויי פרישה.
  

עולים על החבות של  )(ב)31במקרים בהם ערכי הפדיון של כסי התוכית (הסכום בסעיף  .32
במידה שבה  ק, הישות תציג בדוח על המצב הכספי כס ר)(א)31הישות (הסכום בסעיף 

 . התשלום מראש יביא להקטה בתשלומים עתידיים או להחזר כספי
  

, למעט שיוי שיתן לייחסו במהלך התקופה פרישהפיצויי בגין טו  התחייבותבטו  שיוי .33
ברווח או  ווכר במלואי להטבות ששולמו לעובדים במהלך התקופה או להפקדות המעביד,

וכר כחלק מהעלות של כס כגון מלאי או רכוש ת תעלושהאלא אם תקן אחר דורש  ,הפסד
 .קבוע

 
  הטבות עובד אחרות לטווח ארוך

 לא חזוי להיות מסולק אשר עיקר סכומןהטבות הטבות עובד אחרות לטווח ארוך כוללות  .34
, תום תקופת הדיווח השתית בה העובד מספק את השירות המתייחסמחודש  12 תוך

 :לדוגמה
 

וימי מחלה  חופשות ותק או שבתון כגון קופת עבודה ארוכהבשל ת בתשלום תהיעדרויו  )א(
 .שלא וצלו היתים לפדיון

 
 שירות ארוכה.הטבות בגין תקופת   )ב(

 
 תוכיות לשיתוף ברווחים ותשלומי מעקים.  )ג(

 
 פיצוי דחה.  )ד(

  
ישות תכיר בהתחייבות עבור הטבות עובד אחרות לטווח ארוך שתימדד בסך טו של  .35

 הסכומים הבאים:
  

(דהייו, הערך הוכחי של הסכום  של המחויבויות להטבה במועד הדיווחוכחי הערך ה  )א(
המחושב תוך יישום  )שהישות חוזה לשלם כתוצאה מההטבה שצברה עד מועד הדיווח

 , ביכוי17שיעור ההיוון כאמור בסעיף 
 

המחויבויות השווי ההוגן במועד הדיווח של כסי תוכית (אם קיימים) שמהם יסולקו   )ב(
 רין.במיש

 
למעט שיוי שיתן לייחסו להטבות , ישות תכיר בשיוי טו בהתחייבותה במהלך התקופה

הטבות עובד אחרות כעלות של  ,ששולמו לעובדים במהלך התקופה או להפקדות המעביד
. העלות תוכר במלואה כהוצאה ברווח או הפסד אלא אם תקן במהלך התקופה לטווח ארוך
  .בועמלאי או רכוש ק ןמהעלות של כס כגו העלות תוכר כחלקאחר דורש ש
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הקלה  - ימי חופשה שלא וצלו -לזמן ארוך צברות היעדרויות בתשלום 
  מעשית

 פרישהבגין פיצויי  בהטבות , ישות שבחרה לטפל35למרות האמור בסעיף כהקלה מעשית,   א.35
המחויבות את גם  6מדוד כהטבה לזמן קצר בהתאם לסעיף רשאית ל בהתאם למודל הסגירה

  ימי חופשה שלא וצלו אשר סווגו כהטבה לזמן ארוך.היעדרויות בתשלום צברות בגין בגין 
  

  בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות הטבות 

. פרישהעשויה בעת פיטורין לבצע תשלומים לעובדים בוסף להטבות בגין פיצויי ישות  .36
פרישה מוקדמת של עובד או קבוצת לדוגמה, כחלק מתוכית הבראה או על מת לעודד 

תקן זה  .בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות כאלה הם הטבות  תשלומיםעובדים. 
מטפל בהטבות אלה בפרד מהטבות עובד אחרות, מאחר שהאירוע שיוצר מחויבות הוא 
הפיטורין ולא השירות של עובד. הטבות אלה ובעות מהחלטה של ישות לפטר עובד או 

 הצעה של הישות להטבות בתמורה לסיום העסקתו.ל הסכיםחלטה של עובד למה
 

  הכרה

אין מספקות לישות הטבות  בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות מאחר שהטבות  .37
 כלכליות עתידיות, ישות תכיר בהם כהוצאה ברווח או הפסד באופן מיידי.

 
הישות ש, יתכן בסיבות מיוחדותה הפסקת העסקבגין עודפות כאשר ישות מכירה בהטבות  .38

 הטבות עובד אחרות. צמצוםלטפל ב תידרש גם
  

כהתחייבות וכהוצאה רק  בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות ישות תכיר בהטבות  .39
בסיבות הפסקת העסקה בגין עודפות הטבות  להעיקכאשר הישות התחייבה באופן מובהק 

כתוצאה מהצעה שעשתה במטרה לעודד  הבראה או. לדוגמה, במסגרת תוכית מיוחדות
 .פרישה מרצון

  
 בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות ק הטבות העילבאופן מובהק  ויבתחמישות  .40

 :רק כאשר
  
סיום לעובד בתמורה ל הישות איה יכולה עוד לבטל את ההצעה של אותן הטבות  )א(

 ; אוהעסקתו
 

וכית של פיטורין אשר מקיימת את כל הישות הודיעה לעובדים המושפעים על ת  )ב(
 המאפייים הבאים:

  
)i(  ית מצביעות על כך שאין זה סבירדרשות כדי להשלים את התוכהפעולות ה

 שיבוצעו שיויים משמעותיים לתוכית.
 

)ii(  ית מזהה את מספר העובדים שיפוטרו, את סוג העבודה שלהם, את התפקודהתוכ
איה צריכה לזהות כל עובד בפי שלהם ואת המיקומים שלהם (אך התוכית 

  עצמו) ואת מועד ההשלמה הצפוי.
 

)iii(  ית קובעת את ההטבות שעובדים יקבלו בפירוט מספיק שהעובדים יוכלוהתוכ
  לקבוע את הסוג ואת הסכום של ההטבות שהם יקבלו כאשר תופסק העסקתם. 

  
עבודה בסיבות  עודפות בגין הפסקתאת ההצעה של הטבות ישות איה יכולה עוד לבטל   א.40

  במועד המוקדם מבין: מיוחדות
  

  המועד שבו העובד מסכים להצעה; לבין  )א(
  

המועד שבו יתה ההצעה, אם קיימת מגבלה אפקטיבית (לדוגמה חוקית, פיקוחית או   )ב(
  דרישה חוזית או מגבלה אחרת) על היכולת של הישות לבטל את ההצעה. 
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 מדידה
לפי האומדן הטוב ביותר  בסיבות מיוחדותהעסקה הפסקת בגין עודפות ישות תמדוד הטבות  .41

 על מת לסלק את המחויבות במועד הדיווח.  תידרששל היציאה ש
  

עומדות לתשלום לאחר יותר  בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות כאשר הטבות  .42
המחושב תוך יישום שיעור  הן ימדדו בערכן הוכחיהדיווח,  תקופתסוף לאחר חודש  12 -מ
 .17היוון כאמור בסעיף ה
 

 תוכיות קבוצתיות

או יותר בתוך הקבוצה, והחברה  אחת חברה בתמעיקה הטבות לעובדים של  חברה אםאם  .43
חברות בות כאלה יכולות להכיר ולמדוד הוצאות בגין  ,האם מציגה דוחות כספיים מאוחדים

  הטבות עובד על בסיס הקצאה הגיוית של ההוצאות שהוכרו בקבוצה.
  

  ילוייםג

  גילויים לגבי הטבות עובד לטווח קצר

  . לגבי הטבות עובד לטווח קצר יםספציפיזה איו דורש גילויים תקן  .44
  

  גילויים לגבי תוכיות להפקדה מוגדרת

 ישות תיתן גילוי לסכום שהוכר ברווח או הפסד כהוצאה עבור תוכיות להפקדה מוגדרת.  .45
  

  גילויים לגבי תוכיות להטבה מוגדרת

אם לישות יש יותר . לגבי תוכיות להטבה מוגדרת המפורט להלןתיתן גילוי למידע  ישות .46
 בסכום כוללבאחת משלוש חלופות: מתוכית להטבה מוגדרת אחת, יתן לתת את הגילויים 

או בקיבוץ כזה שחשב לשימושי  , בפרד לגבי כל תוכית,לגבי כל התוכיות להטבה מוגדרת
  :ביותר

  
על פי תוכיות להטבות מוגדרות המחויבויות או  ןפיצויי פיטורימחויבות לתשלום ה  )א(

 כללי של סוג התוכית, לרבות מדייות המימון. תיאוראחרות, כולל 
 

מודל הסגירה או  ,לגבי המחויבות לתשלום פיצויי פיטורין מודל אותו היא מיישמתה  )ב(
 מודל אקטוארי. 

 
תוך גילוי בפרד של  סך העלות המתייחסת לתוכית להטבה מוגדרת לתקופה,  )ג(

 :הסכומים
  

)i( שהוכרו ברווח או הפסד כהוצאה, וכן 
 

)ii( כס.שכללו בעלות של ה 
  

התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של מחויבויות בגין הטבה מוגדרת תוך הצגה   )ד(
 בפרד של הטבות ששולמו ושיויים אחרים.

 
חה והסגירה התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של כסי תוכית ושל יתרות הפתי  )ה(

 של זכויות שיפוי כלשהן שהוכרו ככס, תוך הצגה בפרד, אם רלווטי:
 

)i( ;הפקדות 
 

)ii( הטבות ששולמו; וכן 
 

)iii( .יתכסי תוכויים אחרים בשי  
  

  (ה) לעיל בגין תקופות קודמות. -(ד) ו-אין צורך להציג את ההתאמות ב
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 :למידע הבאוסף גילוי  תיתןמידה והחברה בחרה ליישם את המודל האקטוארי, הישות ב .47
 

במדידות מחדש של ההתחייבות טו בגין המדייות החשבואית של הישות להכרה   )א(
מדידות (ברווח או הפסד או כפריט של רווח כולל אחר) ולסכום של  הטבה מוגדרת

המדייות החשבואית של הישות היא להכיר אם  שהוכר במהלך התקופה. מחדש אלה
בדוח על , עליה להציג סכום זה בסעיף פרד או הפסד ברווח אלהבמדידות מחדש 

 . הרווח הכולל (או בדוח רווח והפסד, אם מוצג)
 

המועד של ההערכה האקטוארית המקיפה העדכית ביותר וכן, אם מועד זה איו מועד   )ב(
הדיווח, תיאור של התיאומים שבוצעו כדי למדוד את המחויבות בגין הטבה מוגדרת 

 במועד הדיווח.
 

 :רלווטי, כאשר כולל, עשה בהן שימושחות האקטואריות העיקריות שהה  )ג(
  

)i( ;שיעורי ההיוון 
 

)ii( ;וכן שיעורי העלאות משכורות חזויים 
 

)iii( חות אקטואריות מהותיות אחרות כלשהן שעשה בהן השושימ. 
  

הגיוית של ההוצאות  חברה בת שמכירה ומודדת הוצאות בגין הטבות עובד על בסיס הקצאה .48
) תתאר בדוחותיה הכספיים הפרדים את מדייותה לביצוע 43צה (ראה סעיף שהוכרו בקבו

  .ההקצאה
  

  אחרות לטווח ארוךעובד גילויים לגבי הטבות 

עבור כל קבוצה של הטבות אחרות לטווח ארוך שהישות מעיקה לעובדיה, הישות תיתן גילוי  .49
   במועד הדיווח. המימוןולהיקף למהות ההטבה, לסכום מחויבותה 

  
  בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין  עודפות לויים לגבי הטבותגי

שהישות מעיקה  בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות עבור כל קבוצה של הטבות  .50
לעובדיה, הישות תיתן גילוי למהות ההטבה, ולסכום מחויבותה ולהיקף הסכומים המופקדים 

   במועד הדיווח.
  

אך טרם , בסיבות מיוחדותהפסקת העסקה בגין עודפות ות הטבישות הציעה לעובדים כאשר  .51
הסתיימה התקופה בה העובדים יכולים להסכים להצעה, הישות תיתן גילוי למהות ההצעה 

 . החשיפה האפשריתואומדן לגבי 
  

  הצגה

הסיווג בדוח על המצב הכספי של כסים והתחייבויות הובעים מהטבות עובד בתחולת תקן  .52
 הצגה של דוחות כספיים., 34קן חשבואות מספר זה יהיה בהתאם לת

  

  הוראות מעבר 

תוכר למפרע כאשר ההשפעה המצטברת של יישום לראשוה של התקן יישם תקן זה תישות  .53
תחילת תקופת הדיווח השתית בה ישות מיישמת כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים ב

 לא תציג מחדש מידע השוואתי.. הישות לראשוה תקן זה
 

  תחילהעד מו

או לאחר  2018ביואר,  1המתחילות ביום שתיות תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות  .54
 יישום מוקדם של התקן מותר. מכן.
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  20וגילוי דעת  19ביטול גילוי דעת 

 תקן זה מחליף את: .55
 

הטיפול החשבואי וכללי הדיווח לגבי זכאות של לשכת רואי חשבון  19גילוי דעת מספר   )א(
  .לחופשה עובדים

 
הטיפול החשבואי וכללי הדיווח לגבי פיצויי של לשכת רואי חשבון  20גילוי דעת מספר   )ב(

 .פיצויי פרישה ופסיה פיטורים,
  

  תקי חשבואות אחריםל תיקוים

והכותרת שלפיו  דיווח כספי לתקופות בייים 14לתקן חשבואות מספר בספח ג'  10סעיף  .56
 יתוקו כלהלן:

 
 קצרות מועד בתשלום לטווח קצרצברות היעדרויות ו בגיןתשלום וים דמי חופשה וחג

  אחרות

בתשלום הן אלה המועברות לתקופות הבאות  צברות מצטברות, המזכותהיעדרויות   .10
ושיתן לצלן בתקופות עתידיות, אם הזכות איה מוצלת במלואה בתקופה השוטפת. 

ר הטיפול החשבואי וכללי הדיווח לשכת רואי חשבון בישראל בדבשל  20גילוי דעת 
הטבות  ,39 תקן חשבואות מספר לגבי זכאות עובדים לחופשה מחייב תאגיד לקבוע

בתשלום צברות ואת  עובד דורש שישות תמדוד את העלות החזויה של היעדרויות
את העלות הצפויה בשל צבירת זכויות בגין היעדרות ואת  המחויבות המקבילה

לשלם  שהישות חוזה שהתאגיד צפויבסכום  ויות כאמור, וזאתהמחויבות לצבירת זכ
סוף תקופת בל בשל זכויות שצברו וטרם וצלו כתוצאה מזכאות לא מוצלת שצברה

לעומת זאת, תאגיד הדיווח. כלל זה מיושם גם במועדי דיווח כספי לתקופות בייים. 
בות בשל זכויות בגין במועד דיווח כספי לתקופות בייים בהוצאה או בהתחיי לא יכיר

  , כפי שלא יכיר בהן במועד הדיווח השתי. היעדרויות שאין מצטברות
 

 כלהלן: יתוקן כסיםירידת ערך ) 2009(מעודכן  15(ד) לתקן חשבואות מספר 2סעיף  .57
  

, 20גילוי דעת מספר (ראה  הובעים מהטבות עובד תוכית להטבה מוגדרת יםכס  (ד) 
תקן  הדיווח לגבי פיצויי פיטורים, פיצויי פרישה ופסיה הטיפול החשבואי וכללי

 );הטבות עובד 39חשבואות מספר 
 

דיווח כספי על ידי בתי חולים ) 2009(מעודכן  18לספח א' לתקן חשבואות מספר  40סעיף  .58
 בוטל.י וקופות חולים

  

בתי חולים  דיווח כספי על ידי) 2009(מעודכן  18לספח א' לתקן חשבואות מספר  42סעיף  .59
 יתוקן כלהלן: וקופות חולים

  
לתקן, התחייבויות בגין פסיה תקציבית ומעקי יובל  15 -ו 13בהתאם לסעיפים   .42

, אלה תיוההפרש, הובע משיוי בהתחייבומוכרות על בסיס הערכה אקטוארית. 
לרבות שיויים הובעים משיוי בשיעור היכיון ומחלוף זמן, ייזקף לדוח על 

יטופל בהתאם למדייות החשבואית  ויות בסעיף משכורות והוצאות לוותהפעיל
  .הטבות עובד 39לתקן חשבואות מספר  23שתיבחר בהתאם לסעיף 

 
יתוקן  מכשירים פיסיים: גילוי והצגה) 2017(מעודכן  22(ב) לתקן חשבואות מספר 4סעיף  .60

 כלהלן:
 

הובעות  כיות הטבה לעובדיםתומ ובעותהזכויות ומחויבויות של מעסיקים   (ב)
 .הטבות עובד 39 מתוכיות הטבת עובד שעליהן חל תקן חשבואות מספר
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 יתוקן כלהלן: רכוש קבוע 27(א) לתקן חשבואות מספר 17סעיף  .61
  

בתקן חשבואות  לפי כללי חשבואות מקובלים(כהגדרתן עלויות של הטבות עובד   (א)
ישרין מההקמה או מהרכישה של פריט רכוש בעות במ), הוהטבות עובד 39 מספר
 קבוע;

  
 יתוקן כלהלן: כסים בלתי מוחשיים 30תקן חשבואות מספר  .62

  

 (ד) יתוקן כלהלן:3סעיף   )א(
  

(ראה תקן  לפי כללי חשבואות מקובליםכסים הובעים מהטבות עובד   (ד) 
 . )הטבות עובד 39 חשבואות מספר

 
  (א) יתוקן כלהלן:28סעיף   )ב(
  

בתקן חשבואות  לפי כללי חשבואות מקובלים(כהגדרתן של הטבות עובד עלויות   (א)
  ;באת הכס למצב בו הוא פועלבעות במישרין מה), הוהטבות עובד 39 מספר

 
 (ב) יתוקן כלהלן:66סעיף   )ג(

 
בתקן חשבואות  לפי כללי חשבואות מקובלים(כהגדרתן עלויות של הטבות עובד   (ב)

 ;ת מהיצירה של הכס הבלתי מוחשיהובעו), הטבות עובד 39 מספר
 

 יתוקן כלהלן:הצגה של דוחות כספיים  34תקן חשבואות מספר  .63
  
  תתוקן כלהלן: 5הגדרת רווח כולל אחר בסעיף   )א(
  

מורכב מפריטי הכסות והוצאות ) Other comprehensive incomeרווח כולל אחר (
סד, בהתאם לטיפול (כולל תיאומים בגין סיווג מחדש) שאים מוכרים ברווח או הפ

  אחרים. חשבואותשדרש או מותר בתקי 
  

  :ות, בין היתרכולל ,רווח כולל אחרדוגמאות לפריטים שזקפים ל
  

ותקן  רכוש קבוע 27מספר שיויים בקרן הערכה מחדש (ראה תקן חשבואות   )א(
 );כסים בלתי מוחשיים 30מספר חשבואות 

 
ספיים של פעילות חוץ (ראה תקן רווחים והפסדים שובעים מתרגום הדוחות הכ  )ב(

 );ץהשפעות השיויים בשערי חליפין של מטבע חו 13מספר חשבואות 
  

הפרשי שער הובעים מהתחייבות במטבע חוץ, המהווה גידור של השקעה טו   )ג(
 ;.)13בפעילות חוץ (ראה תקן חשבואות מספר 

 
 מדידות מחדש של ההתחייבות טו בגין הטבה מוגדרת, אם רלווטי.   )ד(

 
במקום  - המחשת ההצגה של דוחות כספיים, בדוח על המצב הכספי  -בספח א'   )ב(

  מעביד" יופיע "התחייבות טו בגין הטבה מוגדרת".-"התחייבויות בגין סיום יחסי עובד
  

כסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות  38(ב) לתקן חשבואות מספר 5סעיף  .64
 יתוקן כלהלן:שהופסקו 

 
הטיפול החשבואי וכללי הדיווח  20ודה על עתודה לפיצויים (גילוי דעת מספר עודף יע  (ב) 

כס תוכית להטבה מוגדרת (תקן  לגבי פיצויי פיטורים, פיצויי פרישה ופסיה)
 .)הטבות עובד 39חשבואות מספר 
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  ספח א

  מוחים מוגדרים

  ספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן.

   הטבות עובד
)Employee benefits(  

  

כל צורות תגמול היתות על ידי ישות בתמורה לשירות המסופק על 
  ידי עובדים או עבור פיטורין.

  
  הטבות עובד לטווח קצר
(Short-term employee 

benefits)  
  

והטבות עודפות בגין פרישה פיצויי הטבות עובד (שאין הטבות בגין 
 להיות מסולק חזויעיקר סכומן ש) בסיבות מיוחדותהפסקת עבודה 

בה העובדים מספקים את השתית חודש מתום תקופת הדיווח  12 תוך
  השירות המתייחס.

  
הטבות לאחר סיום 

  העסקה
(Post-employment 

benefits)  
  

בגין עודפות הטבות עובד (שאין הטבות עובד לטווח קצר והטבות 
) שעומדות לתשלום לאחר סיום בסיבות מיוחדותהפסקת עבודה 

  ה.ההעסק
  

אחרות הטבות עובד 
  ארוךלטווח 

(Other long-term 
employee benefits)  

  

הטבות לאחר סיום הטבות עובד לטווח קצר, הטבות עובד שאין 
הפסקת בגין עודפות והטבות  פרישה, הטבות בגין פיצויי העסקה
  .בסיבות מיוחדותעבודה 

  

הטבות בגין פיצויי 
  פרישה

 ם לחוק הפיצויים או להסכםהטבות לאחר סיום העסקה בהתא
הוצרות במהלך תקופת השירות של העובד ומבוססות על  פיצויים

  .או על סכום מוגדר המשכורת של העובד
  

בגין עודפות הטבות 
בסיבות הפסקת עבודה 

  מיוחדות
)Termination benefits(  

  :כתוצאה מפרישה עובד בוסף להטבות בגין פיצויי הטבות 
  

(לדוגמה במסגרת תוכית  וזמתה של ישותים ביעובד ירוטיפ  )א(
 , אוהבראה)

 
 .עודפותבתמורה להטבות של עובדים פרישה מרצון   )ב(

  
תוכיות להפקדה 

  מוגדרת
(Defined contribution 

plans)  

תוכיות הטבה לאחר סיום העסקה שלפיהן ישות משלמת תשלומים 
 קבועים לישות פרדת (קרן) מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או

משתמעת לשלם תשלומים וספים אם לקרן לא יהיו מספיק כסים 
כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה 

  השוטפת ובתקופות הקודמות.
  

  תוכיות להטבה מוגדרת
(Defined benefit plans)  

  

  תוכיות הטבה לאחר סיום העסקה שאין תוכיות להפקדה מוגדרת.

  מעתמחויבות משת
(Constructive 

obligation) 

  כאשר: ישותמחויבות הובעת מפעולות ה
  

, מדייות המבוסס על יסיון העברבאמצעות דפוס התהגות   )א(
) ספציפית במידה currentעדכית (, או הודעה רסמהפוש

קבל על ת יאלצדדים אחרים להבין שה הגרמהישות , מספקת
 וכן ;ת מסוימתואחרי העצמ

 
בקרב אותם צדדים אחרים ציפייה  היצר שותיכתוצאה מכך, ה  )ב(

 .זות תמלא אחריוא י) שהValid Expectationתקפה (
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 מוחים מוגדרים (המשך)

 היעדרויות בתשלום
  צברות

(accumulating 
compensated 

absences)  
  

ת לשימוש ות ויתואשר מועבר אלה ןהצברות היעדרויות בתשלום 
 תוצלמ יהתקופה השוטפת אלבתקופות עתידיות אם הזכאות 

  במלואה.
  

מימון (של הטבות לאחר 
  סיום העסקה)

(Funding (of post-
employment benefits))  

  

הפקדות על ידי ישות, ולעיתים על ידי עובדיה, לישות אחרת או לקרן, 
הפרדת מבחיה משפטית מהישות המדווחת ושמהן משולמות הטבות 

  עובד.
  

  

  מודל האקטואריהגדרות המתייחסות ל
הערך הוכחי של 

מחויבות בגין הטבה 
  מוגדרת 

(Present value of 
defined benefit 

obligation (  
  

הערך הוכחי, ללא יכוי של כסי תוכית כלשהם, של תשלומים 
עתידיים חזויים הדרשים על מת לסלק את המחויבות הובעת 

  .משירות עובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות

בגין טו התחייבות 
  הטבה מוגדרת

(Defined benefit 
liability)  

  

הערך הוכחי של מחויבות בגין הטבה מוגדרת ביכוי השווי ההוגן 
מועד של כסי תוכית (אם ישם כאלה) שמהם המחויבות אותו ב

  צריכה להיות מסולקת במישרין.
  

כסי תוכית (של תוכית 
  הטבה לעובדים)

(Plan assets (of an 
employee benefit plan)  

  

(כגון קופת  כסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך  )א(
 פיצויים, גמל או פסיה), וכן

 
 בגין פיצויים או פסיה.פוליסות ביטוח   )ב(

  
  שווי הוגן

(Fair value) 
הסכום שבו יתן להחליף כס, או לסלק התחייבות, בין קוה מרצון 

  , הפועלים בצורה מושכלת.ם קשוריםשאי ומוכר מרצון

  
שיטת יחידת זכאות 

  חזויה
(Projected unit credit 

method)  

שיטת הערכה אקטוארית שרואה בכל תקופת שירות כיוצרת יחידה 
וספת של זכאות להטבה ומודדת כל יחידה בפרד על מת לבות את 
המחויבות הסופית (לעיתים מכוה שיטת הטבה מצטברת יחסית 

] או שיטת accrued benefit method pro-rated on serviceשירות [ל
  ])benefit/years of service methodהטבה/שות שירות [

  
  הטבות שהבשילו

(Vested benefits) 
הטבות, שהזכויות לגביהן, בהתאם לתאיה של תוכית הטבה לפרישה, 

  אין מותות בהמשך העסקה.
  

העובדים המשתתפים  מספרעל ידי ישות של  משמעותיבאופן  הפחתה  )Curtailmentצמצום (
בתוכית. צמצום יכול לבוע מאירוע בודד, כגון סגירת מפעל, הפסקת 

  שעיית תוכית. פעילות או ביטול או ה
   

עסקה שמבטלת את כל המחויבויות המשפטיות או המשתמעות   )Settlementסילוק (
בהתאם לתוכית הטבה הוספות עבור חלק מההטבות המסופקות 

מוגדרת או עבור כל ההטבות, מלבד תשלום של הטבות לעובדים או 
  לטובתם המפורט בתאי התוכית והכלל בהחות האקטואריות.
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 מוחים מוגדרים (המשך)

  סגירההגדרות המתייחסות למודל ה

התחייבות טו בגין 
  פרישה פיצויי 

מת לסלק את מחויבות  סך התשלומים הדרשים במועד הדיווח על
המעביד לשלם פיצויי פיטורין הובעת משירות עובד בתקופה השוטפת 
ובתקופות קודמות ביכוי ערך הפדיון במועד הדיווח של כסי תוכית 

  (אם ישם כאלה) שמהם המחויבות צריכה להיות מסולקת במישרין. 
    

  .1963-תשכ"ג, פיצויי פיטוריםחוק   חוק הפיצויים
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  ח בספ

  להמחשה דוגמאות

  ספח זה איו מהווה חלק מהתקן.

  
  תוכן עייים

  
 עמוד  

    

 22  )7-ו 6הפרשה להיעדרויות בתשלום בגין מחלה (יישום סעיפים   1דוגמה 

 22  )8יישום סעיף ( תוכית לשיתוף ברווחים  2דוגמה 

ף יישום סעי( תוכית להפקדה מוגדרת ותוכית להטבה מוגדרת  3דוגמה 

10 (  

22  

 23 )18יישום סעיף שיטת יחידת זכאות חזויה (  4דוגמה 

  24  )20ף יישום סעי( שיוי תוכית להטבה מוגדרת  5דוגמה 

  25  )35ף יישום סעי( הטבות עובד אחרות לזמן ארוך  6דוגמה 

יישום הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות (  7דוגמה 

  )42-36סעיפים 

25  

  26  )48-46יישום סעיפים לוי (גי  8דוגמה 
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 )7-ו 6יישום סעיפים (הפרשה להיעדרויות בתשלום בגין מחלה  - 1דוגמה 
  

עובדים, שכל אחד מהם זכאי לשמוה עשר ימי מחלה בתשלום בכל שה. יתן להעביר  100לישות יש 
לתשלום בגין  ימי מחלה שלא וצלו עד לתקרת צבירה של תשעים ימים אולם העובדים אים זכאים

ימי מחלה שלא וצלו במועד עזיבתם את הישות. על פי מדייות הישות, ימי מחלה מוצלים קודם 

  .LIFO)מהזכאות בשה השוטפת ולאחר מכן מיתרה כלשהי שהועברה מהשה הקודמת (לפי בסיס 

על  , הזכאות הממוצעת שלא וצלה לעובד היא עשרים יום. הישות מצפה,1X20בדצמבר  31ביום 
בכל בסיס יסיון העבר, שחזוי להימשך, שהעובדים לא יצלו יותר משמוה עשר ימי מחלה בתשלום 

  אחת מהשים שבהן הם צפויים להיות מועסקים בחברה. 
  

על אף שיתרת ימי המחלה צברת עד לתשעים ימים, לא צפוי שהעובד יצל יתרה זאת במהלך 
רת ימי המחלה במועד עזיבתו את הישות. לכן, לישות העסקתו וכן לא יהיה זכאי לתשלום בגין ית

  . 1X20בדצמבר  31אין מחויבות בגין ימי המחלה שצברו כון ליום 
  

  )8יישום סעיף ( תוכית לשיתוף ברווחים - 2דוגמה 
  

ה חלק יחסיעל הישות לשלם  ,ית לשיתוף ברווחיםבהתאם לתוכקי שלה לשמוגדר מהרווח ה 
לא יעזוב במהלך האלה אם אף אחד מהעובדים השה.  ת במהלךושירקו סיפשבכירים לעובדים 

מהרווח הקי. בסוף תקופת הדיווח, התברר כי  3%, סך תשלומי השיתוף ברווחים לשה יהיה השה
 2.5% -ל השיתוף ברווחים יסתכם תשלומיסך  חלק מעובדים אלה עזבו במהלך השה ולפיכך

  מהרווח הקי.
  

 קי.ה מהרווח 2.5%חייבות ובהוצאה בגובה תהישות מכירה בהלכן, 

  
  )10ף יישום סעי( תוכית להפקדה מוגדרת ותוכית להטבה מוגדרת - 3דוגמה 

  
קובע כי כל עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה משכורת אחרוה כפול מספר שות חוק הפיצויים 

שתשלום מאחר  זכאות לפיטורין. ותק בעת פיטורין, בהגעה לגיל פרישה ובסיבות וספות המקות
פיצויי פיטורין איו בשליטתה של הישות (שכן אם העובד לא יתפטר מרצוו, הישות תידרש לשלם 

שהמחויבות לתשלום את פיצויי הפיטורין בהגיע העובד לגיל פרישה או בעת פיטורין) וכן מאחר 
והתשלומים מבוססים על פרישה וצרת במהלך תקופת השירות של העובד  הטבות בגין פיצויי

. המשכורת של העובד או על סכום מוגדר, הטבות בגין פיצויי פרישה הן הטבות לאחר סיום העסקה
תשלום ה ,בהסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובדכך לחוק הפיצויים קובע כי אם קבע  14סעיף 

  . וריםלקופת תגמולים, לקרן פסיה או לקרן כיוצא באלה, יבוא במקום פיצויי פיט
  

  . חלק ממחויבויות הישות ממומות בחלקן על ידי הפקדות שוטפות בקרות פסיה ופוליסות ביטוח
  

  ו כתוכיות להטבה מוגדרת.אמסווגות כתוכיות להפקדה מוגדרת  מחויבויות הישות
  

  תוכיות להפקדה מוגדרת

 14יהן חל סעיף אשר לגב בגין פיצויים סיה ופוליסות ביטוחבקרות פ ישותהפקדותיה השוטפות של 
הופקדו כאמור ש ן הסכומיםבגיפוטרות אותה מכל התחייבות וספת לעובדים,  לחוק הפיצויים

מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכית ו . על כן, הפקדות אלו מהוות תוכית להפקדה מוגדרתלעיל
  במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

  מוגדרת להטבהתוכיות 

מכוסה על ידי הפקדות בתוכיות להפקדה מוגדרת, כאמור לעיל,  ההפיצויים שאיין המחויבות בג
כתוכית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגיה  הישותעל ידי  תמטופל

  .לקרות פסיה ולקופות תגמוליםסכומים  מפקידה ישותה

או לפי המודל האקטוארי בהתאם לבחירת  מודל הסגירה יתחייבות בשל סיום העסקה מדדת לפהה
  לתקן. 30המדייות החשבואית כמתואר בסעיף 
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  )18יישום סעיף ( שיטת יחידת זכאות חזויה - 4דוגמה 
  

מהמשכורת  2% - ושווה ל ועומדת לתשלום בעת סיום שירותההטבה חד פעמית עובד זכאי ל
 3% -ש"ח וההחה היא כי תעלה ב 10,000היה  1אחרוה עבור כל שת שירות. המשכורת בשה ה

לשה. התחזיות של הישות לגבי העלאות השכר שעשו בעבר תאמו  4%בכל שה. שיעור ההיוון הוא 
  את ההעלאות בפועל. 

  
, בהחה שאין כל 3יעזוב בסוף שה  כי שחזוי עובד בגין המחויבותהטבלה להלן מראה כיצד בית 

לפשט, דוגמה זו מתעלמת מתיאום וסף שדרש כדי לשקף את  שיוי בהחות האקטואריות. על מת
  . יותר ההסתברות לכך שהעובד יכול לעזוב את הישות במועד מוקדם יותר או מאוחר

  
  חישוב ההטבה שצברה לפי היוון

        
  3  2  1  שה

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  
        הטבה מיוחסת ל:

  424  212  0  שים קודמות
ממשכורת  2%שה שוטפת (

  (א) 212  (א) 212  (א) 212  )סופית
  636  424  212  שה שוטפת ושים קודמות

        
        2%*1.03*1.03*10,000 (א)
        

      חישוב המחויבות שתכלל בדוחות הכספיים
        

  408  196  0  מחויבותשל היתרת פתיחה 

  (ו) 16  (ג) 8  0  4%ריבית של 

  212  (ד) 204  (ב) 196  עלות שירות שוטף

  636  (ה) 408  (ב) 196  מחויבותל השיתרת סגירה 
        

       212/1.04^2 )ב(
        196*4% )ג(
        212/1.04 )ד(

(ה)
 424/1.04        

        408*4% )ו(
        

        הערות

  הוכחי של ההטבה המיוחסת לשים קודמות. הערך היא המחויבות של הפתיחה יתרת .1

  ת לשה השוטפת.הערך הוכחי של ההטבה המיוחס היא השוטף השירות עלות .2

הוכחי של ההטבה המיוחסת לשה השוטפת ולשים  הערך היא המחויבות של הסגירה יתרת .3
  קודמות.
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  )20ף יישום סעי( שיוי תוכית להטבה מוגדרת - 5דוגמה 
  

מהמשכורת  2% -תשלום בעת סיום שירות ושווה לעומדת לההטבה חד פעמית עובד זכאי ל
בכל  3%כי תעלה  ה היאחההש"ח ו 10,000ה הי 1. המשכורת בשה אחרוה עבור כל שת שירותה

, הישות הגדילה את ההטבה העומדת לתשלום 2בתחילת שה  לשה. 4%שה. שיעור ההיוון הוא 
מהמשכורת האחרוה עבור כל שה. הגדלת ההטבה תחול  2.25% -בעת סיום השירות ל

י העלאות השכר שעשו בעבר תאמו את . התחזיות של הישות לגב1רטרואקטיבית החל משה 
  ההעלאות בפועל.

  
, בהחה שאין כל 3יעזוב בסוף שה  כי שחזוי עובד בגין המחויבותהטבלה להלן מראה כיצד בית 

שיוי בהחות האקטואריות. על מת לפשט, דוגמה זו מתעלמת מתיאום וסף שדרש כדי לשקף את 
  שות במועד מוקדם יותר או מאוחר יותר. ההסתברות לכך שהעובד יכול לעזוב את הי

  
  חישוב ההטבה שצברה לפי היוון

        
  1  2  3  
  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

        הטבה מיוחסת ל:

  478  (ב) 239  0  שים קודמות
ממשכורת  2%שה שוטפת (
 2.25%, 1סופית בשה 

  (ב) 239  (ב) 239  (א) 212  )3 -ו 2ממשכורת סופית בשים 
  717  478  212  ותשה שוטפת ושים קודמ

        
        2%*1.03*1.03*10,000 (א)

        2.25%*1.03*10,300 )ב(
        

      חישוב המחויבות שתכלל בדוחות הכספיים
        

  460  196  0  מחויבותשל היתרת פתיחה 

  )ח( 18  (ד) 8  0  4%ריבית של 

    (ה) 26  0  עלות שירות עבר

  239  (ו) 230  (ג) 196  עלות שירות שוטף

  717  )ז( 460  196  מחויבותשל הירה יתרת סג
        

        212/1.04^2 )ג(
        196*4% )ד(
        )239-212/(1.04 )ה(

        239/1.04(ו) 
        478/1.04 )ז(
        460*4% )ח(

        
        הערות

  הוכחי של ההטבה המיוחסת לשים קודמות. הערך היא המחויבות של הפתיחה יתרת .1

  ך הוכחי של ההטבה המיוחסת לשה השוטפת.הער היא השוטף השירות עלות .2

עלות שירות עבר היא השיוי בערך הוכחי של המחויבות לגבי שירות עובדים בתקופות  .3
  קודמות, כתוצאה מתיקון תוכית.

יתרת הסגירה של המחויבות היא הערך הוכחי של ההטבה המיוחסת לשה השוטפת ולשים  .4
  קודמות.
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  )35ף יישום סעי( ות לזמן ארוךהטבות עובד אחר - 6דוגמה 
  

  מעק יובל בסך שלוש משכורות חודשיות כאשר הוא משלים עשר שות עבודה בישות.לזכאי עובד 

, הוותק של העובד היו ארבע שים. הישות מצפה כי העובד ישלים עשר 1X20בדצמבר  31ביום 
  שות עבודה בישות ויהיה זכאי למעק יובל.

שים עשר והישות צופה כי שכרו בתום  ש"ח 10,000היו  10X2בדצמבר  31השכר של העובד ליום 
  לשה. 4%שיעור ההיוון הוא ש"ח.  16,000יעמוד על 

  
ש"ח לפי  15,174לכן, הישות מכירה בהתחייבות בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך על סך של 

  החישוב הבא: 
  

 =3*16,000  48,000  הסכום שהישות חוזה לשלם בעוד שש שים

 =6^48,000/1.04  37,935  ערך וכחי

 1X20בדצמבר  31ההטבה שצברה עד ליום 
  שות עבודה) 4בתום (

15,175  37,935*4/10= 

  
  

אלא אם תקן אחר דורש  כהוצאה ברווח או הפסד 1X20ישות תכיר בשיוי טו בהתחייבותה במהלך 
  .בועמלאי או רכוש ק ןהעלות תוכר כחלק מהעלות של כס כגוש
  

ישום סעיפים הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות (י - 7דוגמה 
42-36(  

  
ותרו לפטר את כל העובדים ש במהלך אותה תקופהעשרה חודשים וישות מתכת לסגור מפעל בעוד 

במפעל כדי להשלים חוזים מסוימים,  מאחר שהישות צריכה את המומחיות של העובדים. במפעל
  פיטורין כלהלן.ית על תוכהיא מודיעה 

 מזומן תשלום הפיטורין במועד המפעל יקבל לסגירת עד השירותים את ויספק יישאר אשר עובד כל
 יקבלו המפעל סגירת ש"ח (וזאת מעבר לתשלום לפי חוק הפיצויים). עובדים שיעזבו לפי 30,000 של

 .ח (וזאת מעבר לתשלום לפי חוק הפיצויים)"ש10,000 

עובדים יעזבו לפי סגירת  20 -הצגת התוכית הישות מצפה ש בזמן. עובדים 120ים במפעל מועסק
(כלומר,  ש"ח 3,200,000הם ית וכם השליליים החזויים בהתאם לתהמפעל. לפיכך, סך התזרימי

  ש"ח).  30,000*  100ש"ח +  10,000*20

הפסקת בגין ת עודפובתמורה לפיטורין של עובד כהטבות  הישות מטפלת בהטבות המסופקות
 בהטבות המסופקות בתמורה לשירותים כהטבות עובד לטווח ומטפלת העסקה בסיבות מיוחדות

  קצר.

  הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות

ש"ח. זהו הסכום שהישות תצטרך  10,000ההטבה המסופקת בתמורה לפיטורין של העובד היא 
שהם  ם יישארו ויספקו את השירות עד לסגירת המפעל אואם העובדי לשלם עבור פיטורין ללא קשר

י סגירת המפעל. למרות שהעובדים יכולים לעזוביעזבו לפ י הסגירה, פיטורין של כל העובדים לפ
העובדים יפוטרו  הישות לסגור את המפעל ולפטר את העובדים (כלומר כל הם תוצאה של החלטת

 10,000*  120ש"ח (כלומר  1,200,000התחייבות של ב כאשר המפעל ייסגר). לפיכך, הישות מכירה
במועד שבו התקיימו התאים בסעיף  הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדותש"ח) כ

40.  

  לשירות בתמורה המסופקות הטבות

 חודשים עשרה של התקופה עבור מלוא שירותים יספקו הם אם יקבלו שעובדים תוספתיות הטבות
 לשירותים הטבות בתמורה ו להישאר ולספק שירותים עד לסגירת המפעל) הן(כלומר, יסכימ
 מצפה לטווח קצר מכיוון שהישות עובד כהטבות בהן מטפלת הישות. תקופה אותה שסופקו במהלך

 2,000,000 /10 מר ש"ח (כלו 200,000של  תקופת הדיווח. הוצאה תום לאחרתוך שה  אותן לסלק
 בספרים מקביל בערך גידול עםתקופת השירות של עשרה חודשים,  מוכרת בכל חודש במהלך) ש"ח

  .ההתחייבות של
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  )48-46יישום סעיפים גילוי ( - 8דוגמה 
  

  תוכיות להטבה מוגדרת

 ,לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין הישותדיי העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את 
בשל הטבות לעובדים  הישות. חישוב התחייבות רותובסיבות מוגדרות אח פרישהבהגיעו לגיל 

מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את 
  הזכות לקבלת הפיצויים.

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכית 
  .לקרות פסיה ולקופות תגמוליםידה סכומים ובגיה הישות מפק להטבה מוגדרת

הישות בחרה ליישם את המודל האקטוארי ולהכיר במדידה מחדש בגין ההתחייבות טו בגין הטבה 
  להלן התועה במהלך השה:מוגדרת ברווח כולל אחר. 

  
התחייבות   

  להטבה מוגדרת
שווי הוגן של 
  כסי תוכית

התחייבות (כס) טו 
  בגין הטבה מוגדרת

        1X20ביואר  1יתרה ליום 
        עלות שירות שוטף
        ריביתהוצאות/הכסות 

 שזקפו לרווח /הכסותסה"כ הוצאות

       הפסדו
        

ההתחייבות טו בגין  שלמחדש  ותמדיד
       הטבה מוגדרתתוכית ל

לרווח שזקפו  /הכסותסה"כ הוצאות
     כולל אחר

  
  

      

        הפקדות
        תשלומים מהתוכית

      

     1X20בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  

. להלן ההחות האקטואריות העיקריות 1X20בדצמבר  31ההערכה האקטוארית בוצעה ביום 
  שעשה בהן שימוש:

  
  X020 בדצמבר 1X20  31בדצמבר  31  
  %  %  

      שיעור היוון 
      ת משכורת חזויהעלאשיעור 

      
  

  הדרשים. ייתכן ויידרשו גילויים וספים במידה ורלווטי.דוגמה זאת איה ממצה את כל הגילויים 
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  ספח ג

  הטבות עובד 19הבדלי מדידה בין תקן זה לבין תקן חשבואות בילאומי 

  ספח זה איו מהווה חלק מהתקן.

  .19ספח זה מפרט את הבדלי המדידה העיקריים בין תקן זה לבין תקן חשבואות בילאומי 
  

  ספח א -הגדרות 
הטבות עודפות בגין זה מכוות בתקן  19טבות בגין פיטורין בתקן חשבואות בילאומי ה .1

הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות (וזאת על מת שלא יווצר בלבול עם הטבות בגין פיצויי 
 פרישה המטופלות בישראל כהטבות לאחר סיום העסקה).

 
הטבות עובד (שאין הטבות כ 19הטבות עובד לזמן קצר מוגדרות בתקן חשבואות בילאומי  .2

חודש מתום תקופת הדיווח השתית  12שחזויות להיות מסולקות במלואן לפי ) פיטוריןבגין 
הטבות עובד לזמן קצר בתקן זה מוגדרות  בה העובדים מספקים את השירות המתייחס.

סיבות פיצויי פרישה והטבות עודפות בגין הפסקת עבודה בהטבות עובד (שאין הטבות בגין כ
חודש מתום תקופת הדיווח השתית בה  12שעיקר סכומן חזוי להיות מסולק תוך ) מיוחדות

  העובדים מספקים את השירות המתייחס.
  

  תוכית להטבה מוגדרת  -הטבות לאחר סיום העסקה 
, אשר אין מהוות תוכית להפקדה מוגדרת, זה הטבות בגין פיצויי פרישה, כהגדרתן בתקן .3

ה בין הטבות  36 -ו 29ית להטבה מוגדרת. סעיפים מטופלות כתוכבתקן מבהירים את ההבח
 30בגין פיצויי פרישה לבין הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות. סעיף 

בתקן מאפשר לישות בחירת מדייות חשבואית לגבי מדידת הטבות בגין פיצויי פרישה. ישות 
ין מודל הסגירה. הוראות הכרה ומדידה בהתאם למודל יכולה לבחור בין מודל אקטוארי לב

מדידת הטבות  19. בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 33-31הסגירה מפורטות בסעיפים 
, אשר אין מהוות תוכית להפקדה מוגדרת היא בהתאם למודל לאחר סיום העסקה

 האקטוארי.
  

 צמצומים וסילוקים 
ת צמצום תוכית ורווחים או הפסדים מסילוק עלויו 19תקן חשבואות בילאומי בהתאם ל .4

יוכרו ברווח או הפסד במועד המוקדם מבין (א) מועד צמצום או סילוק התוכית לבין (ב) 
(סעיף זה כאשר הישות מכירה בעלויות שיוי מבי קשורות או בהטבות בגין פיטורין. בתקן 

ופת בה תוכית צומצמה או ) השיוי בהתחייבות להטבה מוגדרת יוכר ברווח או הפסד בתק20
ואין התייחסות לאפשרות של הכרה במועד מוקדם יותר, שהוא מועד ההכרה בעלויות  סולקה

 .שיוי מבי קשורות או בהטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות
  

 מדידות מחדש של התחייבות להטבה מוגדרת טו
(סעיף זה ש יזקפו לרווח כולל אחר. בתקן קובע כי מדידות מחד 19תקן חשבואות בילאומי  .5

) יתה בחירת מדייות חשבואית. ישות יכולה לבחור בין זקיפת מדידות מחדש לרווח או 23
 הפסד לבין זקיפת המדידות מחדש לרווח כולל אחר.

  
  הטבות עובד אחרות לזמן ארוך

ד אחרות לזמן דורש מדידה של ההתחייבות בגין הטבות עוב 19תקן חשבואות בילאומי  .6
) דורש מדידה של ההתחייבות בגין 35(סעיף  זה ארוך בהתאם להערכה אקטוארית. תקן

 הטבות עובד אחרות לזמן ארוך לפי ערך וכחי. 
 

א) מספק הקלה מעשית לישות שבחרה במודל 35(סעיף  זה לעיל, תקן 6בוסף לאמור בסעיף  .7
קלה, ישות כאמור רשאית למדוד הסגירה למדידת הטבות בגין פיצויי פרישה. בהתאם לה

  .כהטבה לזמן קצר התחייבות לזמן ארוך בגין ימי חופשה שלא וצלו בערך לא מהוון
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  הטבות בגין פיטורין/הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות
, שאין מהוות 1) דורש מדידה של הטבות בגין פיטורין169(סעיף  19תקן חשבואות בילאומי  .8

הטבת עובד  –והכרה בשיויים עוקבים בהתאם למהות ההטבה  לאחר סיום העסקה, הטבות
) דורש מדידה של הטבות 42-41(סעיפים  זה הטבת עובד אחרת לזמן ארוך. תקן או לזמן קצר

עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות לפי האומדן הטוב ביותר של היציאה 
חודש לאחר  12ההטבה עומדת לתשלום לאחר  שתידרש על מת לסלק את המחויבות. אם

 סוף תקופת הדיווח, יש למדוד אותה בערך וכחי.
  

 תוכיות להטבה מוגדרת שחולקות סיכוים בין ישויות תחת אותה שליטה
דורש שבתוכיות כאלה, אם קיים הסכם חוזי או מדייות  19תקן חשבואות בילאומי  .9

אידיבידואליות בקבוצה, יש לזקוף את העלות מוצהרת לזקיפת עלות התוכית לישויות 
בהתאם להסכם או למדייות המוצהרת האמורים. אם לא קיים הסכם כזה או מדייות כזו, 
עלות ההטבה המוגדרת טו תוכר בדוחות הכספיים הפרדים או האידיבידואלים של הישות 

אחרות בקבוצה בקבוצה שהיא מבחיה משפטית המעסיק המממן של התוכית. הישויות ה
צריכות בדוחות הכספיים הפרדים או האידיבידואליים שלהן להכיר בעלות השווה 

אם חברה אם ) קבע כי 43(סעיף זה להפקדות שלהן שעומדות לתשלום בגין התקופה. בתקן 
מעיקה הטבות לעובדים של חברה בת אחת או יותר בתוך הקבוצה, והחברה האם מציגה 

ם, חברות בות כאלה יכולות להכיר ולמדוד הוצאות בגין הטבות עובד דוחות כספיים מאוחדי
  על בסיס הקצאה הגיוית של ההוצאות שהוכרו בקבוצה.

  
 תוכית להטבה מוגדרת -דרישות גילוי בגין הטבות לאחר סיום העסקה 

. יחד 19צומצמו לעומת תקן חשבואות בילאומי ) 47-46(סעיפים זה דרישות הגילוי בתקן  .10
להוראות התקן (בחירה בין מדידה של הטבות בגין פיצויי פרישה לפי  כך, עשתה התאמה עם

מודל אקטוארי או לפי מודל הסגירה ובחירה בין זקיפת מדידות מחדש לרווח כולל אחר או 
 לרווח או הפסד).

  
 דרישות גילוי בגין הטבות עובד אחרות לזמן ארוך

בה, לסכום המחויבות של הישות ולהיקף המימון למהות ההט) דורש גילוי 49(סעיף זה תקן  .11
איו כולל  19של הטבות עובד אחרות לזמן ארוך. תקן חשבואות בילאומי  במועד הדיווח

 דרישות גילוי ספציפיות בגין הטבות עובד אחרות לזמן ארוך.
  

 דרישות גילוי בגין הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות
למהות ההטבה, לסכום מחויבותה ולהיקף ) דורש מישות לתת גילוי 51-50(סעיפים זה תקן  .12

הסכומים המופקדים במועד הדיווח עבור כל קבוצה של הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה 
בסיבות מיוחדות שהישות מעיקה לעובדיה. בוסף, אם ישות הציעה לעובדים הטבות 

ך טרם הסתיימה התקופה בה העובדים עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות, א
יכולים להסכים להצעה, הישות תיתן גילוי למהות ההצעה ואומדן לגבי החשיפה האפשרית. 

איו כולל דרישות גילוי ספציפיות בגין הטבות עודפות בגין  19תקן חשבואות בילאומי 
 הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות.

  
 הוראות מעבר

דרש יישום למפרע בעת יישום לראשוה והצגה מחדש של מספרי  19תקן חשבואות בילאומי  .13
כאשר ההשפעה המצטברת של יישום ) דורש יישום למפרע 53(סעיף  זה השוואה. תקן

כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים בתחילת תקופת הדיווח לראשוה של התקן תוכר 
הצגה מחדש של דורש  ואיזה . לפיכך, תקן השתית בה ישות מיישמת לראשוה את התקן

 מידע השוואתי.
  
  

                                                 
הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה זה מכוות בתקן  19בואות בילאומי הטבות בגין פיטורין בתקן חש   1

 בסיבות מיוחדות.
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  הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות
  

  

  

  
  

  חברי הוועדה

  יו"ר הוועדה - רו"ח דב ספיר 
  רו"ח חיים אסיאג 

  רו"ח די ויטאן
  רו"ח אבי זיגלמן
  רו"ח רון משס
  רו"ח משה פרץ

  פרופסור אפרים צדקה
  

  צוות מקצועי 

  מון צדיקרו"ח שרון מי
  

  משתתפים קבועים

  רו"ח משה אטיאס
  רו"ח לילי איילון 
  רו"ח דוד גולדברג

  רו"ח אלי גולדשטיין
  רו"ח הדס גלדר

  רו"ח אודי גריברג
  רו"ח אבי דוייטשמן

  רו"ח שאול טבח
  רו"ח גיא טביביאן

  רו"ח עדי טל
  רו"ח ארון רצ'קובסקי


