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 99 בינלאומי תקן חשבונאות

 הטבות עובד

International Accounting Standard 99 

Employee Benefits 

 

כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר  גרסה זו
לינואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2020במאי  31 פורסמו עד

2021. 

 

  0209בינואר  9תיקונים שמועד תחילתם לאחר 

 והמסמכים הנלווים אליו תוקנו על ידי: 19תקן חשבונאות בינלאומי 

  מועד 2017)פורסם במאי  חוזי ביטוח 17תקן דיווח כספי בינלאומי( )
 .(2023בינואר  1תחילה 

זו ולכן במהדורה  2021בינואר  1מועד התחילה של התיקונים הוא לאחר 
לתקן דיווח כספי  הם לא שולבו אלא נכללו בנפרד, במסגרת נספח ד

 .17בינלאומי 
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 תוכן עניינים
החל   

 ףסעימ

  99חשבונאות בינלאומי תקן 

  הטבות עובד

 9 מטרת התקן

 0 תחולה

 8 הגדרות

 9 הטבות עובד לטווח קצר
 99 הכרה ומדידה

 11 כל הטבות עובד לטווח קצר
 13 לטווח קצרבתשלום עדרויות יה

 19 מענקים תשלומיתוכניות לורווחים ב שיתוףל תוכניות
 02 גילוי

העסקה: הבחנה בין תוכניות סיום הטבות לאחר 
 מוגדרת לבין תוכניות להטבה מוגדרתלהפקדה 

02 

 20 תוכניות מרובות מעסיקים
בין ישויות תחת  ניםלקות סיכווחשתוכניות להטבה מוגדרת 

 02 שליטהאותה 
 02 תוכניות ממשלתיות

 02 הטבות מבוטחות
להפקדה העסקה: תוכניות סיום הטבות לאחר 

 22 מוגדרת
 29 הכרה ומדידה

 22 גילוי
העסקה: תוכניות להטבה סיום הטבות לאחר 

 22 מוגדרת
 22 הכרה ומדידה

 29 טיפול חשבונאי במחויבות המשתמעת
 22 מצב כספידוח על 

ת בגין הטבה יוהכרה ומדידה: ערך נוכחי של מחויבו
 22 ות שוטףמוגדרת ועלות שיר

 67 שיטת הערכה אקטוארית
 70 לתקופות שירות הייחוס הטב

 75 הנחות אקטואריות
 81 הנחות אקטואריות: תמותה

 83 הנחות אקטואריות: שיעור היוון
 87 רפואיות הנחות אקטואריות: משכורות, הטבות ועלויות
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 )המשך( תוכן עניינים
החל  

 ףסעימ
  

 99 סילוק מוהפסדים עלות שירות עבר ורווחים 
 102 עלות שירות עבר

 109 סילוקמרווחים והפסדים 
 992 הכרה ומדידה: נכסי תוכנית

 113 שווי הוגן של נכסי תוכנית
 116 שיפויים

 902 רכיבים של עלות הטבה מוגדרת 
 א122 עלות שירות שוטף

בגין הטבה נטו  נכס(ה)יבות יחהתל העריבית נטו 
 123  מוגדרת

בגין נטו  נכס(היבות )יחהתהות מחדש של מדיד
 127 מוגדרתהטבה 

 929 הצגה
 131 קיזוז

 133 שוטף אללבין  שוטףבין הבחנה 
 134  מוגדרת ההטב עלותשל  רכיבים

 922 גילוי
הטבה מוגדרת וסיכונים למאפיינים של תוכניות 

 139 אליהןהמיוחסים 
 140 הסבר של סכומים בדוחות הכספיים 

ודאות של תזרימי מזומנים  חוסרועיתוי סכום, 
 145 עתידיים

 148 מעסיקיםתוכניות מרובות 
תוכניות להטבה מוגדרת שחולקות סיכונים בין 

 149 ישויות תחת אותה שליטה
 151 גילוי בתקני דיווח כספי בינלאומיים אחריםדרישות 

 922 אחרות לטווח ארוךעובד הטבות 
 922 הכרה ומדידה

 928 גילוי
 929  הטבות בגין פיטורין

 922 הכרה
 929 מדידה

 979 גילוי
 970 ומועד תחילה הוראות מעבר
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 )המשך( תוכן עניינים
 

  נספחים:
  הנחיות יישום -נספח א 

תיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים -נספח ב 
†

  

  
רווחים והפסדים אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של 

)תיקון לתקן  טוארים, תוכניות קבוצתיות וגילוייםאק
 *0220( שפורסם בדצמבר 99חשבונאות בינלאומי 

אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של תקן חשבונאות 
 *0299שפורסם ביוני  99בינלאומי 

תוכניות להטבה אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של 
ות בינלאומי לתקן חשבונא נים)תיקו מוגדרת: הפקדות עובד

 *0292נובמבר ( שפורסם ב99
תיקון תוכנית, צמצום אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של 

)תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי תוכנית או סילוק תוכנית 
 *0298( שפורסם בפברואר 99מספר 

   *בסיס למסקנות

  :לבסיס למסקנות נספח

 *י בינלאומיים אחריםתיקונים לבסיס למסקנות של תקני דיווח כספ
  *דעות מנוגדות

  *טבלת התאמה

 *תיקונים להנחיות של תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים

 לא תורגם לעברית  *

                                                 
בספר זה שולבו התיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים הנובעים מנספח   †

 קני הדיווח הכספי הבינלאומיים הרלוונטיים.זה בת
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 99 בינלאומי תקן חשבונאות

 ובדהטבות ע
 179-1 בסעיפים רטופמ IAS 19)) הטבות עובד 19 חשבונאות בינלאומיתקן 

, אך נשמרה תבנית תקן מחייבים באותה מידה. כל הסעיפים בב'-ים א' וובנספח
את תקן חשבונאות . יש לקרוא IASB -התקן, כפי שהיתה בעת שאומץ על ידי ה

להקדמה לתקני דיווח בסיס למסקנות, לו התקן למטרותבהקשר  19בינלאומי 
 8תקן חשבונאות בינלאומי . לדיווח כספימושגית הכספי בינלאומיים ולמסגרת 

מספק בסיס  ,, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויותמדיניות חשבונאית
  .מדיניות חשבונאית בהעדר הנחיות מפורשותשל ויישום לבחירה 

 
 מטרת התקן

תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבונאי ואת הגילוי לגבי  תמטר .1
 הטבות עובד. התקן דורש כי ישות תכיר:

 
עובד שירות בתמורה להטבות  סיפקבהתחייבות כאשר עובד  (א)

 שישולמו בעתיד; וכן
 

את ההטבה הכלכלית הנובעת  צורכתבהוצאה כאשר הישות  (ב)
 להטבות עובד. עובד בתמורה סיפקמשירות ש

 
 תחולה

חשבונאי לגבי כל הטבות התקן זה ייושם על ידי מעסיק בטיפול  .0
 0דיווח כספי בינלאומי עובד, למעט אלה שעליהן חל תקן ה

 .תתשלום מבוסס מניו
 
הטבות עובד )ראה ת ותוכניו מתייחס לדיווח על ידי תקן זה אינ .3

דיווח על ידי החשבונאי והטיפול ה 26תקן חשבונאות בינלאומי 
 .(פרישה ותהטבלתוכניות 

 
 :מסופקותהטבות עובד שאליהן מתייחס תקן זה כוללות אלה ה .4
 

 יםפורמאליאו להסדרים  ותפורמאלילתוכניות  בהתאם (א)
דדים, קבוצות עובדים או אחרים בין ישות לבין עובדים בו

 ;נציגיהם
  

, או באמצעות הסדרים חקיקתיותלדרישות  בהתאם (ב)
 ענפיים, שבהם ישויות נדרשות להפקיד לתוכניות לאומיות

(national)ממשלתיות , (state) מרובות  תוכניות, ענפיות או
 אחרות; אומעסיקים 
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מחויבות  יםרצויה יםפורמאלילא דפוסי פעילות לפי  (ג)
מחויבות  יםיוצר יםפורמאלילא  וסי פעילותדפמשתמעת. 

אלא לשלם  ,מציאותיתמשתמעת כאשר לישות אין חלופה 
הטבות עובד. דוגמה למחויבות משתמעת היא כאשר שינוי 

לא  לנזקשל הישות יגרום  יםפורמאלילא  בדפוסי פעילות
 עובדים.היחסיה עם רצוי ב

 
 הטבות עובד כוללות: .5
 

הן , אם ותהבאההטבות  כמוהטבות עובד לטווח קצר,  (א)
חודש לאחר תום  12לפני  ןבמלוא ותלהיות מסולק חזויות

את  יםספקמבה העובדים שתקופת הדיווח השנתית 
 השירותים המתייחסים:

 
(i) תשלומים לביטוח לאומיו, משכורת שכר עבודה; 

 
(ii) מחלה בתשלום חופשתבתשלום ו תחופשה שנתי; 

 
(iii) וכןים מענק וכן תשלומיברווחים  שיתוף ; 

 
(iv) טיפול רפואי, דיור, רכב כגון) כספיות-לאבות הט 

ללא תשלום  הניתנים או שירותים סחורותאו  צמוד
  ;םימיקימסובסד( עבור עובדים במחיר או 

 
 :ותהבא כמו ההטבותהעסקה סיום הטבות לאחר  (ב)

 
(i)  פנסיות ותשלומים חד  ,)לדוגמה פרישההטבות

 פרישה(; וכןעת פעמיים ב
 

(ii)  ביטוח חיים קה, כמו עסהלאחר סיום אחרות הטבות
 סיום העסקה וטיפול רפואי לאחר סיום לאחר

 העסקה;
 

 :ותהבאההטבות כמו ארוך,  זמןאחרות לעובד הטבות  (ג)
 

(i) ו מכ בשל תקופת עבודה ארוכהבתשלום  תהיעדרויו
 ;שבתוןחופשת או  תקופת שירות ארוכהחופשה בגין 

 
(ii)  וכןיובל או הטבות אחרות בגין ותקמענק ; 

 
(iii) וכן ;לזמן ארוךדן כושר עבודה הטבות בגין אוב 

 
 .(termination) הטבות בגין פיטורין (ד)
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בהם  לעובדים או לתלויים המסופקותהטבות עובד כוללות הטבות  .6
וניתן לסלקן על ידי תשלומים )או על ידי שלהם או למוטבים 

במישרין לעובדים,  יםבוצעהמאו שירותים(  סחורותהספקה של 
 כגוןאחרים בהם או לאחרים, לבני זוגם, ילדיהם או תלויים 

 חברות ביטוח.
 
, משרה חלקית, על השירותים לישות במשרה מלאלספק עובד יכול  .7

בסיס קבוע, מזדמן או זמני. לצורך תקן זה, דירקטורים וחברי 
 .נחשבים עובדים הנהלה אחרים

 
 הגדרות

 :המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה באים המונחים ה .8
 

 ובדהטבות ע לשהגדרות 

על  נותהנית גמולהן כל צורות ת (employee benefitsהטבות עובד )
 עבור או על ידי עובדים המסופקידי ישות בתמורה לשירות 

 .פיטורין
 

הן  (short-term employee benefits) הטבות עובד לטווח קצר
להיות  חזויותשבגין פיטורין( הטבות עובד )שאינן הטבות 

הדיווח השנתית  תתום תקופמחודש  90לפני  במלואן מסולקות
 .מתייחסה את השירות יםמספק יםבה העובדש

 
הן  (post-employment benefitsהעסקה ) סיום הטבות לאחר

 לטווחוהטבות עובד  הטבות עובד )שאינן הטבות בגין פיטורין
 לאחר סיום ההעסקה. עומדות לתשלוםש (קצר

 
 other long-term employeeאחרות לטווח ארוך )עובד הטבות 

benefits)  עובד לטווח קצר, הטבות  שאינן הטבות עובדכל הן
  .והטבות בגין פיטוריןלאחר סיום העסקה הטבות 

 
הן הטבות  (termination benefitsהטבות בגין פיטורין )

 :מ בתמורה לפיטורין של עובד כתוצאה תסופקוהמ
 

של  רגילהמועד הובד לפני ע לפטרהחלטה של ישות  (א)
 ; אוה לגמלאותפריש

 

בתמורה להצעה של הטבות החלטה של עובד להסכים  (ב)
 .פיטוריןל
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 חסות לסיווג של תוכניות ייתהגדרות שמ

 post-employment benefitהעסקה ) סיום תוכניות הטבה לאחר

plans)  שלפיהם  יםפורמאליאו בלתי  יםפורמאליהן הסדרים
 ו יותר.העסקה לעובד אחד אסיום הטבות לאחר  מספקתישות 

 
הן  (defined contribution plans)מוגדרת  להפקדהתוכניות 

העסקה שלפיהן ישות משלמת סיום תוכניות הטבה לאחר 
תהיה לה מחויבות מבלי שתשלומים קבועים לישות נפרדת )קרן( 

לא יהיו משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים אם לקרן 
המתייחסות  עובדהלשלם את כל הטבות  כדי מספיק נכסים

 לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.
 

הן תוכניות  (defined benefit plansתוכניות להטבה מוגדרת )
 מוגדרת.להפקדה העסקה שאינן תוכניות סיום הטבה לאחר 

 
הן תוכניות  (multi-employer plansתוכניות מרובות מעסיקים )

ות( או תוכניות להטבה מוגדרת )שאינן תוכניות ממשלתילהפקדה 
 מוגדרת )שאינן תוכניות ממשלתיות( אשר:

 
את הנכסים שהועברו על ידי ישויות שונות שאינן מצרפות  (א)

 ; וכןתחת אותה שליטה
 

הטבות עובד לספק משתמשות בנכסים אלה על מנת  (ב)
ההפקדה רמות ששל יותר מישות אחת, באופן לעובדים 

סיקה את ללא קשר לזהות הישות שמע ותנקבעהטבה הו
 העובדים.

 
בגין נטו  התחייבות )נכס(חסות לייתהגדרות שמ

 הטבה מוגדרת 

 net defined benefit) הטבה מוגדרתבגין נטו נכס( ההתחייבות )ה

liability (asset)) שפעה לה םתאומאשר , היא הגרעון או העודף
 .תקרת הנכסל תהטבה מוגדרבגין נטו נכס גבלת ה שלכלשהי 

 
 הוא: (deficit or surplus) ףעודאו ה גרעוןה

 
 הטבה מוגדרת בניכוילמחויבות ההערך הנוכחי של  (א)

 

 .השווי ההוגן של נכסי תוכנית )אם קיימים( (ב)
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היא הערך הנוכחי של הטבות ( asset ceilingתקרת הנכס )
של של החזרים מהתוכנית או  צורהב הזמינותכלכליות כלשהן 

 הפקדות עתידיות לתוכנית. ב קיטון
  

 present value of a)הטבה מוגדרת לך הנוכחי של מחויבות הער

defined benefit obligation)  ניכוי שלהוא הערך הנוכחי, ללא 
ים הנדרשים זויחעתידיים נכסי תוכנית כלשהם, של תשלומים 

 על מנת לסלק את המחויבות הנובעת משירות עובד בתקופה
 השוטפת ובתקופות הקודמות.

 
 כוללים: (plan assetsנכסי תוכנית )

 
 ארוך; וכן זמןלנכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד  (א)

 
 .כשירותפוליסות ביטוח  (ב)

 
 assets heldארוך )לזמן נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד 

by a long-term employee benefit fund) ( למעט הם נכסים
ידי ניתנים להעברה שהונפקו על  שאינםמכשירים פיננסיים 

 הישות המדווחת( אשר:
 

מוחזקים על ידי ישות )קרן( שנפרדת מבחינה משפטית  (א)
מהישות המדווחת וקיימת רק כדי לשלם או לממן הטבות 

 עובד; וכן
 

זמינים לשימוש רק כדי לשלם או לממן הטבות עובד, אינם  (ב)
במקרה של אף המדווחת )זמינים לנושים של הישות 

ישות המדווחת, אלא לניתן להחזירם (, ולא פשיטת רגל
 אם:

 
(i)  הנכסים הנותרים של הקרן מספיקים על מנת לעמוד

להטבות עובד של  מתייחסותבכל המחויבויות ה
 התוכנית או של הישות המדווחת; או

 
(ii)  לשפותההנכסים מוחזרים לישות המדווחת על מנת 

 .שולמובגין הטבות עובד שכבר 
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היא  a qualifying insurance policy)) כשירה פוליסת ביטוח
שהונפקה על ידי מבטח שאינו צד קשור  1פוליסת ביטוח

 דצל בהקשרגילויים  00בתקן חשבונאות בינלאומי )כהגדרתו 
 הפוליסה:מ( של הישות המדווחת, אם התקבולים קשור

 
ניתנים לשימוש רק כדי לשלם או לממן הטבות עובד  (א)

 הטבה מוגדרת; וכןללתוכנית  בהתאם
 

במקרה של  אףשל הישות המדווחת ) אינם זמינים לנושים (ב)
( ולא ניתן לשלם אותם לישות המדווחת, אלא פשיטת רגל

 אם מתקיים אחד מהשניים:
 

(i)  התקבולים מייצגים נכסים עודפים שאינם נדרשים
עמוד בכל המחויבויות שהפוליסה תעל מנת 

 להטבות עובד; או  מתייחסותה
 

(ii)  התקבולים מוחזרים לישות המדווחת על מנת
 בגין הטבות עובד שכבר שולמו. לשפותה

 
הוא המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או  (fair value) שווי הוגן

שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים 
מדידת  92בשוק במועד המדידה. )ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 

 (.שווי הוגן
 

 לעלות הטבה מוגדרתשמתייחסות הגדרות 

 :כוללת (service cost) עלות שירות
  

היא הגידול ש ,(current service costעלות שירות שוטף ) (א)
נובע משירות ההטבה מוגדרת לבערך הנוכחי של המחויבות 

 .בתקופה השוטפת יםעובד
 

היא השינוי בערך ש ,(past service costעלות שירות עבר ) (ב)
 יםשירות עובדגבי להטבה מוגדרת למחויבות ההנוכחי של 

 מתן לראשונהות קודמות, כתוצאה מתיקון תוכנית )בתקופ
הטבה מוגדרת או שינויים לתוכנית לאו ביטול של תוכנית 

)הפחתה משמעותית תוכנית ( או מצמצום הטבה מוגדרתל
 משתתפים בתוכנית(; וכןהעובדים העל ידי הישות במספר 

 
 .סילוקמרווח או הפסד כלשהו  (ג)

                                                 
פוליסת ביטוח כשירה אינה בהכרח חוזה ביטוח, כהגדרתו בתקן דיווח כספי  1

 .חוזי ביטוח 4בינלאומי 
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 net)טבה מוגדרת ן הבגי נטוהתחייבות )נכס( על נטו  ריבית

interest on the net defined benefit liability ) היא השינוי במהלך
נובע מחלוף ה ,הטבה מוגדרתבגין נטו בהתחייבות )נכס( התקופה 

 הזמן.
 

הטבה מוגדרת  בגיןנטו ההתחייבות )הנכס( מחדש של ות מדיד
remeasurements of the net defined benefit liability (asset)) 

 :ותכולל
 

 רווחים והפסדים אקטואריים; (א)
 

 ריביתהתשואה על נכסי תוכנית, למעט סכומים שנכללו ב (ב)
 הטבה מוגדרת; וכןבגין נטו ההתחייבות )הנכס( נטו על 

 
, למעט סכומים ינוי כלשהו בהשפעה של תקרת הנכסש (ג)

הטבה בגין נטו ההתחייבות )הנכס( על נטו  ריביתשנכללו ב
 מוגדרת.

 
הם  (actuarial gains and lossesפסדים אקטואריים )רווחים וה

 הטבה מוגדרת שנובעים מ:למחויבות השינויים בערך הנוכחי של 
 

בין ההנחות ההבדלים ניסיון )השפעות ל בהתאםתיאומים  (א)
 האקטואריות הקודמות לבין מה שהתרחש בפועל(; וכן

 
 ההשפעות של שינויים בהנחות אקטואריות. (ב)

 
היא ריבית,  (return on plan assets) כניתתשואה על נכסי תוה

יחד עם במנכסי התוכנית, שהושגה דיבידנדים והכנסה אחרת 
שמומשו ושלא מומשו בגין נכסי תוכנית, או הפסדים רווחים 
 בניכוי:

 
 עלויות כלשהן של ניהול נכסי תוכנית; וכן (א)

 
על ידי התוכנית עצמה, שעומדים לתשלום  םכלשה יםמס (ב)

בהנחות האקטואריות ששימשו כדי  ולשנכל יםמסשאינם 
 הטבה מוגדרת.למחויבות הלמדוד את הערך הנוכחי של 

 
ת יומחויבוהכל את מבטלת היא עסקה ש (settlementסילוק )

מההטבות חלק הנוספות עבור ת ומשתמעהת או ומשפטיה
או עבור כל  הטבה מוגדרתלתוכנית ל בהתאם תסופקוהמ

 on) טובתםבדים או לתשלום של הטבות לעולבד , מההטבות

behalf of )בהנחות נכלל ההתוכנית ומפורט בתנאי ה
  האקטואריות.



IAS 19 

 5711 

 קצר טווחהטבות עובד ל

באים, הכמו הפריטים הטבות עובד לטווח קצר כוללות פריטים  .9
חודש לאחר תום  12לפני  םבמלוא יםלהיות מסולקהם חזויים אם 

 תיםאת השירו יםספקמעובדים ה הבשתקופת הדיווח השנתית 
 :תייחסיםהמ

 
 ;ותשלומי ביטוח לאומי , משכורתשכר עבודה (א)

 
 בתשלום; מחלה עדרותיהבתשלום ו שנתיתחופשה  (ב)

 
 ים; וכןמענק וכן תשלומיברווחים  שיתוף (ג)

 
צמוד טיפול רפואי, דיור, רכב  כגון)לא כספיות הטבות  (ד)

או מסובסדים( עבור ללא תמורה או שירותים  סחורותו
 .מועסקיםעובדים 

 
ינה צריכה לסווג מחדש הטבות עובד לטווח קצר אם ישות א .10

 באופן זמני. אולם, וסילוק השתנגבי העיתוי של הלהישות  ציפיות
שאינה  הטבההשתנו )כגון שינוי מ בהאם המאפיינים של ההט

של  עיתוישל ה ציפיותנצברת( או אם שינוי ב הטבהנצברת ל
יימת אם ההטבה מקשוקלת סילוק הוא אינו זמני, אז הישות ה

  את ההגדרה של הטבות עובד לטווח קצר.עדיין 
 

 הכרה ומדידה

 כל הטבות עובד לטווח קצר

תקופה חשבונאית,  במהלךשירות לישות  סיפקעובד  כאשר .99
הישות תכיר בסכום לא מהוון של הטבות עובד לטווח קצר שהיא 

 ויה לשלם בתמורה לאותו שירות:חז
 

סכום שכבר ל כ ניכויכהתחייבות )הוצאה לשלם(, לאחר  (א)
שולם. אם הסכום שכבר שולם עולה על הסכום הלא מהוון 
של ההטבות, הישות תכיר באותו עודף כנכס )הוצאה 

 וןטימראש( במידה שבה, לדוגמה, התשלום מראש יביא לק
 בתשלומים עתידיים או להחזר כספי.

 

אחר דורש או  דיווח כספי בינלאומי כהוצאה, אלא אם תקן (ב)
, דוגמהל ת בעלותו של נכס )ראה,מאפשר הכללת ההטבו

ותקן חשבונאות בינלאומי  מלאי 0תקן חשבונאות בינלאומי 
 .(רכוש קבוע 92
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 99את סעיף כיצד על ישות ליישם מוסבר  99-ו 92, 92סעיפים ב .90
 תבצורה של היעדרויוהניתנות קצר  לטווחלגבי הטבות עובד 

 .ענקיםמ תשלומיל ניותכתוורווחים בשיתוף תוכניות לובתשלום 
 

 לטווח קצר בתשלום היעדרויות

ויה של הטבות עובד לטווח קצר בצורה של חזישות תכיר בעלות  .92
 , כלהלן:99על פי סעיף  בתשלום תהיעדרויו

 
, כאשר העובדים תונצברבתשלום היעדרויות  במקרה של (א)

 תהיעדרויולמגדיל את זכאותם אשר שירות  מספקים
 .בעתיד בתשלום

 
כאשר  ,תונצבר ןשאינ תשלוםב היעדרויותבמקרה של  (ב)

 מתרחשות. תההיעדרויו
 

 כוללמסיבות שונות  תעובדים בגין היעדרויול שלםליכולה  ישות .14
, שירות והעדר כושר עבודה לזמן קצר, חופשת לידה ,, מחלהחגים

בתשלום  תהיעדרויולזכאות . צבאישירות  או בחבר מושבעים
 מסווגת לשתי קבוצות:

 
 צברת; וכןנ (א)

 
 צברת.נלא  (ב)

 
ת ות וניתנואשר מועברנצברות הן אלה בתשלום עדרויות יה .15

 אינהתקופה השוטפת ללשימוש בתקופות עתידיות אם הזכאות 
להיות  ותיכולנצברות בתשלום היעדרויות במלואה.  תנוצלמ
)במילים אחרות, עובדים זכאים לתשלום במזומן בגין  ותבשילמ

)כאשר  ותמבשילזכאות שלא נוצלה בעת עזיבת הישות( או לא 
עובדים אינם זכאים לתשלום במזומן בגין זכאות שלא נוצלה בעת 

מגדיל ששירות  מספקיםעזיבה(. מחויבות נוצרת כאשר עובדים 
בעתיד. המחויבות קיימת  בתשלום תהיעדרויולאת זכאותם 

 אם כי, ותמבשיל ןאינ בתשלום תהיעדרויוהומוכרת גם אם 
שהם ניצלו את  לכך שעובדים יכולים לעזוב לפניהאפשרות 

על המדידה של אותה  ה, משפיעהמבשיל ה, שאינתהנצבר הזכאות
 מחויבות.

 

 בתשלום עדרויותיהויה של חזישות צריכה למדוד את העלות ה .92
זכאות הלשלם כתוצאה מ צופהנוסף שהישות הכסכום נצברות 

 .תקופת הדיווחבסוף  לא מנוצלת שנצברהה
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בו שסכום בחויבות בסעיף הקודם מודדת את המ צוינההשיטה ש .17
מהעובדה כתוצאה ויים להיווצר רק חזהתשלומים הנוספים ש

צריכה לערוך אינה שההטבה נצברת. במקרים רבים, ישות 
על מנת להעריך כי אין מחויבות מהותית בגין  יםמפורט יםחישוב

לתשלום חזויה . לדוגמה, מחויבות ושלא נוצל בתשלום תהיעדרויו
הבנה קיימת ת רק כאשר מהותי סביר שתהיהימי מחלה 

כי ניתן לנצל את ימי המחלה  ,תפורמאליאו בלתי  ,תפורמאלי
 בתשלום.שנתית כימי חופשה שלא נוצלו בתשלום 

 

 97-ו 92דוגמה הממחישה את יישום סעיפים 

עובדים, שכל אחד מהם זכאי לחמישה ימי עבודה  100לישות יש 
מחלה שלא של ימי מחלה בתשלום בכל שנה. ניתן להעביר ימי 

זכאות בשנה הקודם ממנוצלים נוצלו לשנה אחת. ימי מחלה 
שנה הקודמת ההשוטפת ולאחר מכן מיתרה כלשהי שהועברה מ

ממוצעת הזכאות ה 1X20 בדצמבר 31(. ביום LIFOבסיס לפי )
ניסיון של  על בסיס, צופההיא יומיים. הישות לעובד שלא נוצלה 

יותר מחמישה לא  וחעובדים ייק 92 -וי להימשך, שחזש ,העבר
וששמונה העובדים  2X20 -ימים של ימי מחלה בתשלום ב

 בממוצע ששה וחצי ימים כל אחד. והנותרים ייקח

ימים נוספים של דמי מחלה כתוצאה  12שלם ל צופההישות 
)יום  1X20 בדצמבר 31מהזכאות הבלתי מנוצלת שנצברה ליום 

רה וחצי לכל אחד משמונת העובדים(. לכן, הישות מכי
 ימים של דמי מחלה. 12 -בהתחייבות השווה ל

 
 הן: קדימה תומועבר ןאינשאינן נצברות  בתשלום תהיעדרויו .18

אם הזכאות בגין התקופה השוטפת לא נוצלה במלואה  תומתבטל
מזכה עובדים לתשלום במזומן בגין זכאות שלא נוצלה בעת  הואינ

במידה המצב לגבי דמי מחלה ) ,בדרך כלל ,עזיבת הישות. זהו
שזכאות מהעבר, שלא נוצלה, אינה מגדילה זכאות עתידית(, 

 שירות בחבר מושבעיםעקב  בתשלוםוהיעדרויות , חופשת לידה
. ישות אינה מכירה בכל התחייבות או הוצאה עד צבאיושירות 
, מאחר ששירות העובד אינו מגדיל את סכום תההיעדרולמועד 

 ההטבה.
 

 מענקים  תשלומית לתוכניוורווחים שיתוף בל תוכניות

 וכן תשלומיברווחים  שיתוףתשלומי ויה של חזישות תכיר בעלות  .99
 כאשר, ורק כאשר: 99ים לפי סעיף מענק

 
לבצע  ,משפטית או משתמעת, בהווה לישות יש מחויבות (א)

 העבר; וכןמ םתשלומים כאלה כתוצאה מאירועי
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 ניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות. (ב)
 

אשר, ורק כאשר, לישות אין כל חלופה קיימת כ בהווהמחויבות 
 אלא לבצע את התשלומים. מציאותית

 
ברווחים, עובדים מקבלים  לשיתוף מסוימות תוכניותל בהתאם .20

ישות לתקופה מועסקים בחלק מהרווח רק אם הם נשארים 
כאלה יוצרות מחויבות משתמעת, כאשר עובדים  תוכניותמוגדרת. 
 ושישולם אם הם יישארשירות, אשר מגדיל את הסכום  מספקים

עד לתום התקופה המוגדרת. המדידה של מחויבות מועסקים 
עובדים הלכך שחלק מהאפשרות את משקפת משתמעת כזו 

 ברווחים. שיתוףעשויים לעזוב ללא קבלת תשלומי 
  

 02דוגמה הממחישה את יישום סעיף 

 
בהתאם לתוכנית לשיתוף ברווחים על הישות לשלם חלק יחסי 

ווח הנקי שלה לשנה לעובדים ששירתו במהלך מוגדר מהר
השנה. אם אף אחד מהעובדים לא יעזוב במהלך השנה, סך 

מהרווח הנקי.  יםאחוז 3תשלומי השיתוף ברווחים לשנה יהיה 
-הישות מעריכה כי תחלופת העובדים תקטין את התשלומים ל

 מהרווח הנקי. יםאחוז 2.5

מהרווח  יםאחוז 2.5הישות מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגובה 
 .הנקי

 
. אף על פי כן, מענקולישות אין מחויבות משפטית לשלם  יתכן .21

ים. מענקשל תשלום  דפוס פעילות יש במקרים מסוימים, לישות
במקרים כאלה, לישות יש מחויבות משתמעת מאחר שלישות אין 

. המדידה של המחויבות מענקאלא לשלם את ה ,מציאותיתחלופה 
לכך שחלק מהעובדים עשויים האפשרות את משקפת המשתמעת 

 .מענקלעזוב מבלי לקבל 
 

ישות יכולה לאמוד באופן מהימן מחויבות משפטית או משתמעת  .22
 תשלומיל ניותכתול וארווחים ב שיתוףל תוכניותל בהתאםשלה 

 כאשר, ורק כאשר: מענקים
 

לקביעת  הים של התוכנית כוללים נוסחפורמאליהתנאים ה (א)
 סכום ההטבה;

 
לפני שהדוחות  מום שישולמיקובעת את הסכוהישות  (ב)

 ; אומאושרים לפרסוםהכספיים 
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העבר מספק ראייה ברורה לסכום המחויבות מ דפוס פעילות (ג)
 המשתמעת של הישות.

 
 תשלומיתוכניות ללורווחים שיתוף בל תוכניותל בהתאם מחויבות .23

עובד ולא מעסקה עם בעלי הישות. לכן, הנובעת משירות  מענקים
תוכניות ורווחים ב שיתוףל תוכניותשל  ןה בעלותישות מכיר

 אלא כהוצאה.רווחים,  לא כחלוקתמענקים  תשלומיל
 

להיות  חזוייםים אינם מענקברווחים ו שיתוףתשלומי  אם .24
 ת הדיווח השנתיתתום תקופמחודש  12 לפניבמלואם מסולקים 

, תשלומים אלה הם מתייחסהאת השירות  סיפקובה העובדים ש
 (.158-153אחרות לטווח ארוך )ראה סעיפים עובד הטבות 

 
 גילוי

לגבי הטבות עובד  יםספציפי יםשתקן זה אינו דורש גילוי למרות .25
אחרים עשויים לדרוש  דיווח כספי בינלאומיים לטווח קצר, תקני

לגבי  יםדורש גילוי, 24דוגמה, תקן חשבונאות בינלאומי . ליםגילוי
 1שבונאות בינלאומי . תקן חבהנהלהאנשי מפתח ל הטבות עובד

 דורש גילוי על הוצאה בגין הטבות עובד. הצגת דוחות כספיים
 

העסקה: הבחנה בין תוכניות סיום הטבות לאחר 
 מוגדרת לבין תוכניות להטבה מוגדרת להפקדה

 :הבאים הפריטים ומפריטים כ העסקה כוללותסיום לאחר  הטבות .26
 

 עתם ביפעמי-)לדוגמה פנסיות, ותשלומים חד הטבות פרישה (א)
 ; וכןפרישה(

 
ביטוח חיים לאחר  כמוהעסקה, סיום הטבות אחרות לאחר  (ב)

 העסקה.סיום העסקה וטיפול רפואי לאחר סיום 
 

העסקה הם סיום הסדרים לפיהם ישות מספקת הטבות לאחר 
תקן זה לגבי  מתיישמהעסקה. ישות סיום תוכניות הטבה לאחר 

נפרדת  אלה בין אם הם כוללים הקמת ישותהכל ההסדרים 
 לקבלת הפקדות ולתשלום הטבות ובין אם לא.

 
 להפקדההעסקה מסווגות כתוכניות סיום תוכניות הטבה לאחר  .27

מוגדרת או כתוכניות להטבה מוגדרת, תלוי במהות הכלכלית של 
 העיקריים.  הומתנאי ההתוכנית כפי שנגזרת מעקרונותי

 
משפטית או המחויבות הלהפקדה מוגדרת  תוכניותבהתאם ל .28

להפקיד שתמעת של הישות מוגבלת לסכום שהיא מסכימה מה
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העסקה שיקבל העובד סיום קרן. לכן, הסכום של הטבות לאחר ב
נקבע לפי סכום ההפקדות שהופקדו על ידי ישות )ויתכן גם על ידי 

העסקה או לחברת ביטוח, סיום העובד( לתוכנית הטבה לאחר 
אה מכך, כתוצ .ביחד עם תשואה על השקעה הנובעת מההפקדות

וי( וסיכון השקעה חזסיכון אקטוארי )שהטבות יהיו נמוכות מה
, ויות(חז)שנכסים שהושקעו לא יספיקו על מנת לשלם הטבות 

 על העובד.חלים  במהות,
 

בהם מחויבות של ישות אינה מוגבלת לסכום שלמקרים  דוגמאות .29
קרן הם כאשר לישות יש מחויבות להפקיד בשהיא מסכימה 

 :באמצעותעת משפטית או משתמ
 

נוסחה של תוכנית הטבה שאינה קשורה רק לסכום  (א)
אם נוספות  הפקדותספק להישות דורשת מו ההפקדות

ה נוסחלפי הכדי לקיים את ההטבות נכסים אינם מספיקים 
 ;הטבההתוכנית  של

 
, בין אם בעקיפין דרך תוכנית ובין אם במישרין, תערבו (ב)

 על הפקדות; או מוגדרתלתשואה 
 

מחויבות משתמעת.  יםהיוצר יםפורמאלילא  ותדפוסי פעיל (ג)
 לדוגמה, מחויבות משתמעת יכולה להיווצר כאשר לישות יש

על מנת  לשעבר יםעובדלהטבות הגדלת של  סטוריההי
לאינפלציה, למרות שאין לישות לשמור על ערכן בהתאם 

 מחויבות משפטית לעשות זאת.
 

 לפי תוכניות להטבה מוגדרת: .30
 

את ההטבות המוסכמות לספק מחויבות הישות היא  (א)
 ; וכןלעובדים לשעברלעובדים נוכחיים ו

 
וי( וסיכון חזסיכון אקטוארי )שהטבות יעלו יותר מה (ב)

על הישות. אם ניסיון אקטוארי או  במהות,, חליםהשקעה 
גרועים הם ( investment experience)השקעות בניסיון 

 וי, המחויבות של הישות עשויה לגדול.חזמה
 

 הפקדהלמסבירים את ההבחנה בין תוכניות  49-32 סעיפים .31
מוגדרת לבין תוכניות להטבה מוגדרת בהקשר לתוכניות מרובות 

ת שחולקות סיכונים בין ישויות להטבה מוגדר, תוכניות מעסיקים
 , תוכניות ממשלתיות והטבות מבוטחות.תחת אותה שליטה
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 תוכניות מרובות מעסיקים

הפקדה מוגדרת לקים כתוכנית ישות תסווג תוכנית מרובת מעסי .20
לתנאי התוכנית )לרבות  בהתאםהטבה מוגדרת לאו כתוכנית 

  ים(.פורמאלילתנאים ה מעברמחויבות משתמעת כלשהי שהיא 
 

ת מעסיקים, מרובהטבה מוגדרת לאם ישות משתתפת בתוכנית  .22
 :היאחל,  20למעט כאשר סעיף 

 
הטבה מוגדרת, נכסי למחויבות בתטפל בחלקה היחסי  (א)

כנית ועלות הקשורה לתוכנית באותו אופן כמו בכל תו
 הטבה מוגדרת אחרת; וכןלתוכנית 

 
)למעט  908-922 פיםגילוי למידע הנדרש לפי סעי ןתית (ב)

 .)ד((908סעיף 
 

כדי להשתמש בטיפול  ניתן להשגה ואינ מספיק מידעכאשר  .20
מרובת הטבה מוגדרת לחשבונאי לפי הטבה מוגדרת לגבי תוכנית 

 ת:מעסיקים, ישו
 

 הכאילו היא היית 20-ו 29סעיפים ל בהתאםתטפל בתוכנית  (א)
 וכן הפקדה מוגדרת;לתוכנית 

 
 .908למידע שנדרש על ידי סעיף  גילוי ןתית (ב)

 
הטבה מוגדרת מרובת מעסיקים היא ללתוכנית  אחתדוגמה  .35

 כאשר:
 

: הפקדות pay-as-you-goהתוכנית ממומנת על בסיס  (א)
העומדות ההטבות  ויה להספיק לתשלוםחזנקבעות ברמה ש

שהורווחו ם באותה תקופה; והטבות עתידיות ושלתל
התקופה השוטפת ישולמו מתוך הפקדות עתידיות;  במהלך

 וכן
 

ם העובדי הטבות עובד נקבעות לפי משך הזמן של שירותי (ב)
לצאת מציאותיות ולישויות המשתתפות אין דרכים 

עבור ההטבות שהורווחו על ידי  הפקדהתוכנית ללא המ
ים עד לתאריך היציאה. תוכנית כזו יוצרת סיכון עובד

אקטוארי עבור הישות: אם העלות הסופית של הטבות 
וי, חזהיא גבוהה מהתקופת הדיווח סוף לשכבר הורווחו 

הישות תצטרך להגדיל את ההפקדות שלה או לשכנע 
בהטבות. לכן, תוכנית כזו היא  קיטוןלעובדים להסכים 

 הטבה מוגדרת.לתוכנית 
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להטבה מוגדרת לגבי תוכנית ניתן להשגה  מידע מספיקכאשר  .36
הטבה למרובת מעסיקים, ישות מטפלת בחלקה היחסי במחויבות 

 יםהעסקה הקשורסיום מוגדרת, נכסי תוכנית ועלות לאחר 
הטבה מוגדרת כלשהי ללתוכנית באותו אופן כמו לגבי תוכנית 

אחרת. אולם, יתכן וישות לא תהיה מסוגלת לזהות את חלקה 
מהימנות  התכנית ברמתשל פעולות במצב כספי ובתוצאות 

 מספקת לצורכי חשבונאות. זה עשוי לקרות אם:
 

התוכנית חושפת את הישויות המשתתפות לסיכונים  (א)
 לעובדים לשעבראקטואריים הקשורים לעובדים נוכחיים ו

של ישויות אחרות, וכתוצאה מכך לא קיים בסיס עקבי 
עלות התוכנית והסי ומהימן להקצאת המחויבות, נכ

 ; אוהמשתתפות בתוכניתאינדיבידואליות לישויות 
 

קיים את כדי ללגבי התוכנית מספיק לישות אין גישה למידע  (ב)
 הדרישות של תקן זה.

 
הפקדה לבמקרים אלה, ישות מטפלת בתוכנית כאילו היא תוכנית 

 .148הנדרש לפי סעיף למידע מוגדרת ונותנת גילוי 
 

תוכנית מרובת המעסיקים לבין הוזי בין חהסדר יתכן וקיים י .37
אשר מגדיר כיצד העודף של התוכנית יחולק  ,המשתתפים בה

למשתתפים )או הגירעון ימומן(. משתתף בתוכנית מרובת 
הפקדה למעסיקים עם הסכם כזה, המטפל בתוכנית כתוכנית 

מההסדר , יכיר בנכס או בהתחייבות שנובעים 34מוגדרת לפי סעיף 
 ברווח או הפסד.ת והנובעה או בהוצאה החוזי ובהכנס

 

 27דוגמה הממחישה את יישום סעיף 

 
הטבה מוגדרת מרובת מעסיקים לישות משתתפת בתוכנית 
חשבונאות  התוכנית על בסיס תקןשאינה מכינה הערכות של 

היא מטפלת בתוכנית כאילו היא בהתאם לכך . 19בינלאומי 
, שאינה של הקרן שווי הפקדה מוגדרת. הערכתלהייתה תוכנית 

מיליון  100, מראה גירעון של 19חשבונאות בינלאומי  לפי תקן
לוח זמנים  בהתאם לחוזהערכה בתוכנית. התוכנית  אש"ח

להפקדות של המעסיקים המשתתפים בתוכנית שיבטל את 
חמש השנים הקרובות. סך ההפקדות של הישות  במהלךהגירעון 
 .ש"ח מיליון 8 ואלחוזה ה בהתאם

 בערכה הנוכחי מכירה בהתחייבות בגין ההפקדותהישות 
 ובהוצאה זהה ברווח או הפסד.

 בתקן זה סכומים כספיים נקובים בשקלים חדשים )ש"ח(.   א
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מקובצות מבחינה תוכניות מרובות מעסיקים נבדלות מתוכניות  .38
סיכום מצרפי היא רק  יתניהולמקובצת מבחינה . תוכנית יתניהול

דד על מנת לאפשר למעסיקים ת של מעסיק בוושל תוכני
השקעה ולהקטין עלויות מטרות המשתתפים לאחד את נכסיהם ל

, אך התביעות של ועלויות אדמיניסטרטיביות ניהול השקעה
תוכניות הטבה . בלבד םהעובדי טובתמעסיקים שונים מופרדות ל

אינן מציבות כל בעיות חשבונאיות  תניהולימקובצות מבחינה 
כדי לטפל בהן באותו אופן כמו  נקלב גהניתן להש מידעמאחר ש

בתוכנית של מעסיק בודד ומאחר שתוכניות כאלה אינן חושפות 
את הישויות המשתתפות לסיכונים אקטואריים הקשורים 

של ישויות אחרות. ההגדרות  לעובדים לשעברלעובדים נוכחיים ו
מקובצות מבחינה תוכניות הטבה בתקן זה דורשות מישות לסווג 

הטבה מוגדרת להפקדה מוגדרת או כתוכנית לכתוכנית  תניהולי
מעבר לפי תנאי התוכנית )לרבות מחויבות משתמעת כלשהי שהיא 

 ים(.פורמאלילתנאים ה
 

 חסתייתמלמדוד, התחייבות שיש להכיר, וכיצד יש מתי  הבקביע .29
קים, הטבה מוגדרת מרובת מעסילשל תוכנית  (wind up)חיסול ל

 על ידי וגדרת מרובת מעסיקיםטבה מתוכנית להמ יציאהאו 
הפרשות,  27, ישות תיישם את תקן חשבונאות בינלאומי הישות

 . התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
 

לקות סיכונים בין ותוכניות להטבה מוגדרת שח
 שליטהישויות תחת אותה 

לקות סיכונים בין ישויות הנמצאות ותוכניות להטבה מוגדרת שח .40
ה, חברה אם וחברות בנות שלה, אינן , לדוגמשליטהתחת אותה 

 תוכניות מרובות מעסיקים.
 

 ,לגבי התוכנית במלואהמידע  תשיגישות המשתתפת בתוכנית כזו  .41
על הבסיס של הנחות המיושמות לגבי  זההנמדדת בהתאם לתקן 

התוכנית במלואה. אם קיים הסכם חוזי או מדיניות מוצהרת 
הטבה העלות של לישויות אינדיבידואליות בקבוצה  הזקיפל

, זהמוגדרת נטו בגין התוכנית במלואה הנמדדת בהתאם לתקן 
שלה,  אינדיבידואלייםהישות צריכה, בדוחות כספיים נפרדים או 

להכיר בעלות הטבה מוגדרת נטו כפי שנזקפה. אם לא קיים הסכם 
בדוחות תוכר מוגדרת נטו ההטבה הכזה או מדיניות כזו, עלות 

ישות בקבוצה אשר השל ינדיבידואליים אהנפרדים או הכספיים ה
המעסיק המממן של התוכנית. הישויות מבחינה משפטית היא 

נפרדים או הכספיים ההאחרות בקבוצה צריכות, בדוחות 
שלהן, להכיר בעלות השווה להפקדות שלהן אינדיבידואליים ה

 ם בגין התקופה.ושלתלשעומדות 
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רים לגבי כל צדדים קשועם השתתפות בתוכנית כזו היא עסקה  .42
בקבוצה. לכן ישות צריכה, האינדיבידואליות ישויות האחת מ
לתת גילוי  שלה,האינדיבידואליים נפרדים או הכספיים הבדוחות 

 .149למידע שנדרש על ידי סעיף 
 

 תוכניות ממשלתיות

ישות תטפל בתוכנית ממשלתית באותו אופן כמו בתוכנית מרובת  .02
 (.29-20מעסיקים )ראה סעיפים 

 
ניות ממשלתיות נוצרות מכוח חקיקה כדי לכסות את כל תוכ .44

הישויות )או כל הישויות בקבוצה מסוימת, לדוגמה, בענף מסוים( 
מקומית או על ידי  להשממאו לאומית ומנוהלות על ידי ממשלה 

 םאוטונומית שהוקמה לצורך זה( שאינסוכנות גוף אחר )לדוגמה, 
דווחת. תוכניות שות המילשליטה או השפעה על ידי ה כפופים

תחליף כמסוימות שנוצרו על ידי ישות מספקות גם הטבות חובה 
היו מכוסות על ידי תוכנית ממשלתית, אילולא כן להטבות, ש

והטבות וולונטריות נוספות. תוכניות כאלה אינן תוכניות 
 ממשלתיות.

 
מאופיינות כהטבה מוגדרת או כהפקדה  ממשלתיותתוכניות  .45

. תוכניות לפי התוכניתות של הישות מחויבבהתאם ל, מוגדרת
: הפקדות pay-as-you-goממשלתיות רבות ממומנות על בסיס 

הנדרשות ויה להספיק לשלם את ההטבות חזנקבעות ברמה ש
באותה תקופה; הטבות עתידיות שהורווחו שעומדות לתשלום 

התקופה השוטפת ישולמו מתוך הפקדות עתידיות. אף על  במהלך
ממשלתיות, לישות אין כל מחויבות היות תוכנהפי כן, ברוב 

משפטית או משתמעת לשלם הטבות עתידיות אלה: המחויבות 
עומדות לתשלום היחידה שלה היא לשלם את ההפקדות כאשר הן 

ואם הישות מפסיקה להעסיק חברים בתוכנית ממשלתית, לא 
תהיה לה כל מחויבות לשלם את ההטבות שהורווחו על ידי עובדים 

הן, בדרך מסיבה זו, תוכניות ממשלתיות  קודמות.שלה בשנים 
אולם, כאשר תוכנית ממשלתית  ,תוכניות להפקדה מוגדרתכלל, 

 .39-32 את סעיפיםמיישמת הטבה מוגדרת, ישות להיא תוכנית 
 

 הטבות מבוטחות

לאחר ישות יכולה לשלם פרמיות ביטוח כדי לממן תוכנית הטבה  .02
ית כזו כתוכנית . הישות צריכה לטפל בתוכנסיום העסקה

הפקדה מוגדרת אלא אם לישות תהיה )בין אם במישרין ובין אם ל
בעקיפין דרך התוכנית( מחויבות משפטית או משתמעת לאחת 

 יים:תמהש
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עומדות עובד במישרין כאשר הן הלשלם את הטבות  (א)
 ; אולתשלום

 
שלם את כל ילשלם סכומים נוספים אם המבטח לא  (ב)

סות לשירות עובד העתידיות המתייחהעובד הטבות 
 שוטפת ובתקופות קודמות.הבתקופה 

 
משתמעת מחויבות מחויבות משפטית או  נותרהישות בידי האם 

 הטבה מוגדרת.לכזו, הישות צריכה לטפל בתוכנית כתוכנית 
 

ביטוח לא צריכות להיות  פוליסתההטבות המבוטחות באמצעות  .47
ות עובד. בעלות קשר ישיר או אוטומטי למחויבות הישות בגין הטב

ביטוח  בפוליסותות כורהעסקה הכסיום תוכניות הטבה לאחר 
כפופות לאותה הבחנה בין טיפול חשבונאי לבין מימון כמו 

 תוכניות ממומנות אחרות.ב
 

 לאחר סיום העסקהכאשר ישות מממנת מחויבות בגין הטבה  .48
הישות )בין אם בידי באמצעות הפקדה לפוליסת ביטוח לפיה 

דרך המנגנון לקביעת אם פין דרך התוכנית, אם בעקי ,במישרין
 נותרהפרמיות עתידיות או דרך יחסים של צד קשור עם המבטח( 

משתמעת, תשלום הפרמיות אינו מחויבות מחויבות משפטית או 
 הפקדה מוגדרת. כתוצאה מכך הישות:לנחשב להסדר 

  
(; 8כנכס תוכנית )ראה סעיף כשירה מטפלת בפוליסת ביטוח  (א)

 וכן
 

)אם שיפוי בפוליסות ביטוח אחרות כזכויות מכירה  (ב)
 (.116בסעיף הקריטריון הפוליסות מקיימות את 

 
בתוכנית או  מסויםכאשר פוליסת ביטוח היא על שם משתתף  .49

קבוצה של משתתפים בתוכנית ולישות אין מחויבות משפטית או 
משתמעת לכסות הפסד כלשהו בגין הפוליסה, לישות אין כל 

והמבטח אחראי באופן בלעדי  יםעובדל מחויבות לשלם הטבות
לחוזה  בהתאםההטבות. התשלום של פרמיות קבועות לתשלום 

עובד, ולא  תבגין הטב מחויבותה, הסילוק של במהותכזה הוא, 
השקעה על מנת לעמוד במחויבות. כתוצאה מכך, לישות אין יותר 
נכס או התחייבות. לכן, ישות מטפלת בתשלומים כאלה כהפקדות 

 הפקדה מוגדרת.לית לתוכנ
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הפקדה להעסקה: תוכניות סיום הטבות לאחר 
 מוגדרת

טיפול חשבונאי בתוכניות להפקדה מוגדרת הוא פשוט מאחר  .50
שהדיווח על מחויבות של הישות בכל אחת מהתקופות נקבע על ידי 
הסכומים שיש להפקיד בגין אותה תקופה. כתוצאה מכך, לא 

מדוד את המחויבות או את נדרשות כל הנחות אקטואריות כדי ל
לרווח או הפסד אקטוארי. בנוסף אפשרות כל קיימת ההוצאה ולא 

 כאשר הן אינןלמעט  על בסיס לא מהוון,ת ונמדדלכך, המחויבויות 
ת חודש לאחר תום תקופ 12 לפניבמלואן  להיות מסולקות חזויות

 .מתייחסהאת השירות  מספקיםבה העובדים שהדיווח השנתית 
 

 דההכרה ומדי

תקופה, הישות צריכה  במהלךשירות לישות  סיפקכאשר עובד  .29
הפקדה מוגדרת ללתוכנית  שעומדת לתשלוםלהכיר בהפקדה 

 בתמורה לאותו שירות:
 

הפקדה כלשהי  ניכויכהתחייבות )הוצאה לשלם(, לאחר  (א)
 עולה עלשכבר שולמה. אם ההפקדה שכבר שולמה 

ת סוף תקופ ההפקדה שיש להפקיד בגין השירות לפני
, ישות צריכה להכיר באותו עודף כנכס )הוצאה הדיווח

התשלום מראש יוביל, לדוגמה, בה ש במידהמראש( 
 .בתשלומים עתידיים או להחזר כספי וןטילק

 

אחר דורש או דיווח כספי בינלאומי כהוצאה, אלא אם תקן  (ב)
מאפשר הכללת ההפקדה בעלות של נכס )ראה, לדוגמה, 

 (.92קן חשבונאות בינלאומי ות 0תקן חשבונאות בינלאומי 
 

להיות  חזויותהפקדה מוגדרת אינן לכאשר הפקדות לתוכנית  .20
 ת הדיווח השנתיתתקופחודש מתום  90 לפניבמלואן  מסולקות

, יש להוון אותם מתייחסהאת השירות  מספקיםבה העובדים ש
 .82בסעיף  צויןש באמצעות שיעור ההיוון

 
 גילוי

כהוצאה בגין תוכניות להפקדה ישות תיתן גילוי לסכום שהוכר  .22
 מוגדרת.

 
ישות תיתן גילוי , 24תקן חשבונאות בינלאומי כאשר נדרש לפי  .54

אנשי מפתח  למידע לגבי הפקדות לתוכניות להפקדה מוגדרת עבור
 .בהנהלה
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 הטבה מוגדרתלהעסקה: תוכניות סיום הטבות לאחר 

מאחר  ,טיפול חשבונאי בתוכניות להטבה מוגדרת הוא מורכב .55
מנת למדוד את המחויבות ואת רשות הנחות אקטואריות על שנד

 לרווחים או הפסדים אקטואריים.וקיימת אפשרות ההוצאה 
 discounted) בנוסף לכך, המחויבויות נמדדות על בסיס מהוון

basis), מסולקות הרבה שנים אחרי  מאחר שהן עשויות להיות
 .מתייחסהאת השירות  סיפקושהעובדים 

 
 הכרה ומדידה

וכניות להטבה מוגדרת יכולות להיות לא ממומנות, או שהן ת .56
על ידי הפקדות של  ,במלואן או בחלקן ,יכולות להיות ממומנות

ישות, ולעיתים על ידי הפקדות של העובדים שלה, לישות אחרת או 
נפרדת מבחינה משפטית מהישות המדווחת ושמהן הלקרן, 

ת ממומנות של הטבולעובדים משולמות הטבות עובד. התשלום 
אינו תלוי רק במצב הכספי הן עומדות לתשלום כאשר מהקרן, 
 המוכנותו, אלא גם ביכולת הישות ,השקעה של הקרןהוביצועי 

 במהות,לכסות גירעון כלשהו בנכסי הקרן. לכן, הישות,  ,שלה
לוקחת על עצמה את הסיכונים האקטואריים וסיכוני ההשקעה 

צאה שהוכרה בגין תוכנית הקשורים לתוכנית. כתוצאה מכך, ההו
העומד הטבה מוגדרת אינה מהווה בהכרח את סכום ההפקדה ל
 ם בגין התקופה.ושלתל

 
טיפול חשבונאי על ידי ישות בתוכניות להטבה מוגדרת כולל את  .57

 השלבים הבאים:
 

  קביעה זו כוללת: .רעון או העודףיקביעת הג (א)
 

(i) שיטת יחידת זכאות אקטוארית השימוש בטכניק ,
על מנת לאמוד  (,projected unit credit methodחזויה )

ההטבה  לש לישותהעלות הסופית באופן מהימן את 
שעובדים הרוויחו בתמורה לשירות שלהם בתקופה 

. (69-67)ראה סעיפים  השוטפת ובתקופות הקודמות
הדבר דורש מישות לקבוע את סכום ההטבה הניתן 

ה לייחוס לתקופה השוטפת ולתקופות הקודמות )רא
( ולבצע אומדנים )הנחות אקטואריות( 74-70סעיפים 

)כגון תחלופה ותמותה  םבדבר משתנים דמוגראפיי
של עובדים( ומשתנים פיננסיים )כגון גידול עתידי 

רפואיות( שישפיעו על עלות ועלויות במשכורות 
 (.98-75ההטבה )ראה סעיפים 
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(ii)  על מנת לקבוע את הערך הנוכחי של  זוהיוון הטבה
הטבה מוגדרת ואת עלות השירות השוטף לבות מחויה

 (.86-83-ו 69-67)ראה סעיפים 
 

(iii) השווי ההוגן של נכסי תוכנית כלשהם )ראה  ניכוי
מחויבות ה( מהערך הנוכחי של 115-113סעיפים 

 הטבה מוגדרת.ל
 

הטבה בגין נטו  ההתחייבות )הנכס(קביעת הסכום של  (ב)
אשר )א(,  -הגירעון או העודף שנקבע בסכום של מוגדרת כ

הטבה בגין נטו נכס ההשפעה כלשהי של הגבלת תאם לומ
 .(64לתקרת הנכס )ראה סעיף  תמוגדר

 
 קביעת סכומים שבהם יש להכיר ברווח או הפסד: (ג)

 
(i) (.א122וסעיף  74-70)ראה סעיפים  ףעלות שירות שוט  

 
(ii)  לשהוככלשהי ורווח או הפסד שירותי עבר עלות 

 .(112-99)ראה סעיפים סילוק מ
 

(iii) הטבה בגין נטו על ההתחייבות )הנכס( ית נטו ריב
 (.126-123 )ראה סעיפיםמוגדרת 

 
בגין נטו ההתחייבות )הנכס( מחדש של  ותקביעת המדיד (ד)

 ברווח כולל אחר, כולל: ווכרר ישא, תהטבה מוגדר
 

(i)  ו 128רווחים והפסדים אקטואריים )ראה סעיפים-
129;) 

 
(ii)  תשואה על נכסי תוכנית, למעט סכומים שנכללו

הטבה בגין נטו ההתחייבות )הנכס( ל עבריבית נטו 
 (; וכן130מוגדרת )ראה סעיף 

 
(iii)  שינוי כלשהו בהשפעה של תקרת הנכס )ראה סעיף

ל ע(, למעט סכומים שנכללו בריבית נטו 64
 הטבה מוגדרת. בגין נטו ההתחייבות )הנכס( 

 
הטבה מוגדרת אחת, הישות לכאשר לישות יש יותר מתוכנית 

 הלים האלה בנפרד לגבי כל תוכנית מהותית.תיישם את הנ
 

בגין הטבה  נטוההתחייבות )הנכס( ישות צריכה לקבוע את  .28
, כך שהסכומים המוכרים בדוחות מספיק דירתמוגדרת באופן 
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 הכספיים לא יהיו שונים באופן מהותי מהסכומים שהיו נקבעים
 .תקופת הדיווחבסוף 

 
אקטואר מוסמך  לשתףתקן זה מעודד, אך אינו דורש, מישות  .59

(qualified actuary ) במדידה של כל המחויבויות המהותיות בגין
 בקשה לכול. מסיבות פרקטיות, ישות ילאחר סיום העסקה ותהטב

 מחויבות לפניה לשמאקטואר מוסמך לבצע הערכת שווי מפורטת 
. אף על פי כן, יש לעדכן את התוצאות של תקופת הדיווח סוף

קאות מהותיות כלשהן ובגין שינויים הערכת שווי זו בגין עס
מהותיים אחרים בנסיבות )לרבות שינויים במחירי שוק ובשיעורי 

 .תקופת הדיווח סוף ריבית( עד
 

במקרים מסוימים, אומדנים, ממוצעים וקיצורי דרך חישוביים  .60
ים שמתוארים טורפעשויים לספק קירוב מהימן לחישובים המ

 בתקן זה.
 

 משתמעתה טיפול חשבונאי במחויבות

משפטית שלה בהתאם הישות צריכה לטפל לא רק במחויבות  .29
ים של תוכנית להטבה מוגדרת, אלא גם פורמאלילתנאים ה

לא  הנובעת מדפוסי פעילותבמחויבות משתמעת כלשהי 
 יםיוצר יםפורמאלילא  דפוסי פעילותשל הישות.  יםפורמאלי

 , אלאמציאותיתמחויבות משתמעת, כאשר לישות אין חלופה 
לשלם הטבות עובד. דוגמה למחויבות משתמעת היא כאשר שינוי 

של הישות יגרום לנזק לא רצוי  יםפורמאלילא  בדפוסי פעילות
 ביחסים שלה עם עובדים.

 
ים של תוכנית להטבה מוגדרת עשויים לאפשר פורמאליהתנאים ה .62

בהתאם לתוכנית. אף על פי כן, לישות לחסל את המחויבות שלה 
את המחויבות  (to terminate) לסחלת יהיה קשה בדרך כלל, לישו

כל עוד היא ממשיכה להעסיק  תשלום( ללאשלה בהתאם לתוכנית )
עובדים. לכן, בהיעדר ראייה סותרת, טיפול חשבונאי בהטבות 

מבטיחה  שבהווהישות שלאחר סיום העסקה מבוסס על ההנחה 
הטבות כאלה תמשיך לעשות כך במהלך יתרת שנות העבודה של 

 עובדים.ה
 

 דוח על מצב כספי

הטבה מוגדרת בדוח על בגין נטו בהתחייבות )נכס( ישות תכיר  .22
 המצב הכספי.

 
את מדוד הטבה מוגדרת, עליה ללבתוכנית  ףכאשר לישות יש עוד .20

 בין: כנמוך תהטבה מוגדרבגין נטו הנכס 
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 ; לביןהטבה המוגדרתלבתוכנית  ףהעוד (א)
 

 פורטהמ היווןהתוך שימוש בשיעור  תתקרת הנכס, שנקבע (ב)
 .82בסעיף 

 
הטבה ללהיווצר כאשר תוכנית  כולי תהטבה מוגדרבגין נטו נכס  .65

רווחים אקטואריים. ישות נוצרו מוגדרת מומנה ביתר או כאשר 
 :שבמקרים כאלה מאחר  תהטבה מוגדרבגין נטו מכירה בנכס 

 
הישות שולטת במשאב, שהוא היכולת להשתמש בעודף כדי  (א)

 ;להפיק הטבות עתידיות
 

השליטה כאמור נובעת מאירועים מהעבר )הפקדות ששולמו  (ב)
 על ידי העובד(; וכןשסופק על ידי הישות ושירות 

 
 וןטיקהטבות כלכליות עתידיות זמינות לישות בצורה של  (ג)

בהפקדות עתידיות או החזר כספי, בין אם במישרין לישות 
תקרת  ובין אם בעקיפין לתוכנית אחרת שנמצאת בגירעון.

 א הערך הנוכחי של אותן הטבות עתידיות.יהנכס ה
 

הכרה ומדידה: ערך נוכחי של מחויבויות בגין 
 הטבה מוגדרת ועלות שירות שוטף

הטבה מוגדרת יכולה להיות לשל תוכנית ( ultimate)העלות הסופית  .66
משכורות אחרונות, תחלופה  כגוןמושפעת על ידי משתנים רבים, 

 בעלויותמגמות ם ועובדישל הפקדות ותמותה של עובדים, 
רפואיות. העלות הסופית של התוכנית אינה וודאית וחוסר וודאות 

ישאר לתקופת זמן ממושכת. כדי למדוד את הערך שי סבירזה 
ושל עלות  לאחר סיום העסקה ותמחויבויות בגין הטבההנוכחי של 

 , נדרש:מתייחסהשוטף השירות ה

 

 (;69-67ליישם שיטת הערכה אקטוארית )ראה סעיפים  (א)
 

 (; וכן74-70לייחס הטבה לתקופות שירות )ראה סעיפים  (ב)
 

 (.98-75להניח הנחות אקטואריות )ראה סעיפים  (ג)
 

 שיטת הערכה אקטוארית

ישות תשתמש בשיטת יחידת זכאות חזויה כדי לקבוע את הערך  .27
שירות הבגין הטבה מוגדרת ושל עלות  יההנוכחי של מחויבויות

 .עברשל עלות שירות  ,מתאיםוכאשר הדבר  מתייחסהשוטף ה
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שיטת הטבה מצטברת מכונה שיטת יחידת זכאות חזויה )לעיתים  .68
[ או accrued benefit method pro-rated on serviceיחסית לשירות ]

[( benefit/years of service methodשיטת הטבה/שנות שירות ]
רואה בכל תקופת שירות כיוצרת יחידה נוספת של זכאות להטבה 

 לבנות את( ומודדת כל יחידה בנפרד על מנת 74-70ים )ראה סעיפ
 (.98-75 מחויבות הסופית )ראה סעיפיםה

 

 28דוגמה הממחישה את יישום סעיף 

 1 -שירות ושווה ל יוםבעת סעומדת לתשלום הטבה חד פעמית 
 1שנת שירות. המשכורת בשנה  גין כלממשכורת אחרונה באחוז 
)ריבית דריבית( אחוז  7 -ומניחים כי תעלה בש"ח  10,000היא 

לשנה. הטבלה אחוז  10כל שנה. שיעור ההיוון ששימש הוא 
וי כי יעזוב חזהמחויבות בגין עובד ש בניתלהלן מראה כיצד נ

אין כל שינוי בהנחות אקטואריות. על בהנחה ש, 5בסוף שנה 
שנדרש כדי לשקף  ףנוסמתיאום מנת לפשט, דוגמה זו מתעלמת 

בד יכול לעזוב את הישות במועד את ההסתברות לכך שהעו
 מוקדם או מאוחר יותר.

 1 שנה
 

 ש"ח

2 
 

 ש"ח

3 
 

 ש"ח

4 
 

 ש"ח

5 
 

 ש"ח
      הטבה מיוחסת ל:

 524 393 262 131 0 שנים קודמות -
 1%שנה שוטפת ) -

ממשכורת  
 סופית( 

 
131  

 
131  

 
131  

 
131  

 
131 

שנה שוטפת  -
 655  524  393  262  131 ושנים קודמות 

יתרת פתיחה 
 476 324 196 89 - מחויבות 

 48 33 20 9 - 10%ריבית של 
 131  119  108  98  89 עלות שירות שוטף

יתרת סגירה 
 655  476  324  196  89 מחויבות  

 :ותערה
 המחויבות היא הערך הנוכחי שליתרת הפתיחה של  1

 הטבה המיוחסת לשנים קודמות.ה
 

 הטבהההערך הנוכחי של  עלות השירות השוטף היא 2
 המיוחסת לשנה השוטפת.

 
המחויבות היא הערך הנוכחי של יתרת הסגירה של   3

 הטבה המיוחסת לשנה השוטפת ולשנים קודמות.ה
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, לאחר סיום העסקהישות מהוונת את מלוא המחויבות בגין הטבה  .69
 חודש 12 להיות מסולקת לפניחזויה גם אם חלק מהמחויבות 

 .דיווחתקופת הלאחר סוף 
 

 ייחוס הטבה לתקופות שירות

של הטבה מוגדרת למחויבות הבעת קביעת הערך הנוכחי של  .72
, של מתאיםוכאשר  מתייחסהשוטף השירות הושל עלות הישות 

, ישות תייחס הטבה לתקופות שירות לפי נוסחת עברעלות שירות 
הטבה של התוכנית. אולם, אם שירות של עובד בשנים מאוחרות ה

לרמת הטבה גבוהה יותר באופן מהותי מאשר בשנים  יוביליותר 
 קודמות, ישות צריכה לייחס הטבה על בסיס קו ישר החל מ:

 
בו שירות של העובד מוביל לראשונה להטבות שהמועד  (א)

תוכנית )בין אם ההטבות מותנות בשירות נוסף ובין אם מה
 לא( ועד

 
יוביל לסכום לא בו שירות נוסף על ידי העובד שהמועד  (ב)

נובעות תוכנית, שאינן מהשל הטבות נוספות כלשהו תי מהו
 מהעלאות משכורת נוספות.

 
שיטת יחידת זכאות חזויה דורשת מישות לייחס הטבה לתקופה  .71

שוטף( ולתקופה השירות העלות את השוטפת )על מנת לקבוע 
השוטפת ולתקופות קודמות )על מנת לקבוע את הערך הנוכחי של 

רת(. ישות מייחסת הטבה לתקופות ת בגין הטבה מוגדיומחויבוה
העסקה. סיום בהן נוצרה המחויבות לספק הטבות לאחר ש

שירותים בתמורה מספקים מחויבות זו נוצרת כאשר עובדים 
לשלם בתקופות דיווח  צופההעסקה שישות סיום להטבות לאחר 

ת. שיטות אקטואריות מאפשרות לישות למדוד אותה עתידיו
 די להצדיק הכרה בהתחייבות.מהימנות מספקת כבמחויבות 
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 79את יישום סעיף  מחישותדוגמאות המ
 
 100הטבה מוגדרת מספקת הטבה חד פעמית של לתוכנית  .1

 כל שנת שירות.עבור בעת פרישה שעומדת לתשלום ש"ח 

מיוחסת לכל שנה. עלות השירות  ש"ח 100הטבה של 
חי של . הערך הנוכש"ח 100השוטף היא הערך הנוכחי של 

, ש"ח 100הטבה מוגדרת הוא הערך הנוכחי של למחויבות ה
 .לסוף תקופת הדיווח מוכפל במספר שנות השירות עד

מיידי כאשר העובד עוזב את עומדת לתשלום אם ההטבה 
הישות, עלות השירות השוטף והערך הנוכחי של המחויבות 

 חזויבו העובד שהטבה מוגדרת משקפות את המועד ל
תוצאה מהשפעת ההיוון, הן נמוכות לעזוב. לכן, כ

סוף במהסכומים שהיו נקבעים אילו העובד היה עוזב 
 .תקופת הדיווח

ממשכורת אחוז  0.2תוכנית מספקת פנסיה חודשית של  .2
כל שנת שירות. הפנסיה עומדת לתשלום מגיל גין אחרונה ב

65. 

הטבה השווה לערך הנוכחי, במועד הפרישה החזוי, של 
המשכורת האחרונה אומדן מאחוז  0.2פנסיה חודשית של 

אשר עומדת לתשלום ממועד הפרישה החזוי ועד מועד 
הפטירה החזוי מיוחסת לכל שנת שירות. עלות השירות 
השוטף היא הערך הנוכחי של אותה הטבה. הערך הנוכחי 

הטבה מוגדרת הוא הערך הנוכחי של לשל המחויבות 
אחרונה,  ממשכורתאחוז  0.2תשלומי פנסיה חודשיים של 

מוכפל במספר שנות שירות עד לסוף תקופת הדיווח. עלות 
הטבה ל השירות השוטף והערך הנוכחי של המחויבות

מוגדרת מהוונים מאחר שתשלומי הפנסיה מתחילים בגיל 
65. 

 
גם אם  ,הטבה מוגדרתלשירות עובד יוצר מחויבות בגין תוכנית  .72

ההטבות טרם  ,ההטבות מותנות בהעסקה עתידית )במילים אחרות
הבשילו(. שירות עובד לפני מועד ההבשלה יוצר מחויבות משתמעת 

, ההיקף של שירות הבאות מתקופות הדיווח תאחכל סוף בש כיוון
קטן.  ,לפני שיהיה זכאי להטבה ,לספקעתידי שעובד יהיה חייב 

את  מביאה בחשבוןהטבה מוגדרת, ישות לבעת מדידת מחויבותה 
בדים עשויים לא לעמוד בדרישות עוהההסתברות לכך שחלק מ

סיום הטבות לאחר חלק מהבשלה כלשהן. בדומה, למרות ש
עומדות , לאחר סיום העסקההעסקה, לדוגמה, הטבות רפואיות 

 כאשר עובד אינו מועסק מוגדררק אם מתרחש אירוע לתשלום 
זכאות שיקנה שירות מספק יותר, מחויבות נוצרת כאשר העובד 

שהאירוע  תרחש. ההסתברות לכךי דרהמוגלהטבה אם האירוע 
יתרחש משפיעה על מדידת המחויבות, אך אינה קובעת  המוגדר

 אם המחויבות קיימת.
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 70את יישום סעיף הממחישות דוגמאות 
 
בגין כל שנת שירות. ש"ח  100תוכנית משלמת הטבה של  .1

 הזכאות להטבה מבשילה לאחר עשר שנות שירות.

נה. בכל אחת מעשר מיוחסת לכל שש"ח  100הטבה של 
השנים הראשונות, עלות השירות השוטף והערך הנוכחי של 

לא עשוי המחויבות משקפים את ההסתברות לכך שהעובד 
 להשלים עשר שנות שירות.

בגין כל שנת שירות, ש"ח  100תוכנית משלמת הטבה של  .2
. הזכאות להטבה מבשילה 25למעט שירות לפני גיל 

 מיידית.

מאחר ששירות  25לשירות לפני גיל לא מיוחסת כל הטבה 
לפני אותו מועד אינו מוביל להטבות )מותנות או בלתי 

 מיוחסת לכל שנה עוקבת.ש"ח  100מותנות(. הטבה של 

 
בו שירות נוסף על ידי העובד לא יוביל שהמחויבות גדלה עד המועד  .73

לסכום מהותי כלשהו של הטבות נוספות. לכן, כל ההטבות 
הטבה מסתיימות באותו מועד או קודם לכן. מיוחסות לתקופות ה

לנוסחת ההטבה של בהתאם מיוחסת לתקופות חשבונאיות נפרדות 
התוכנית. אולם, אם שירות עובד בשנים מאוחרות יותר יוביל 
לרמת הטבה גבוהה יותר באופן מהותי מאשר בשנים קודמות, 

בו שירות נוסף על שישות תייחס הטבה על בסיס קו ישר עד המועד 
ידי העובד לא יוביל לסכום מהותי כלשהו של הטבות נוספות. זאת 

בסופו של  ,התקופה הכוללת יוביל במהלךמאחר ששירות העובד 
 רמה גבוהה יותר.אותה להטבה שהיא ב ,דבר

 

 72את יישום סעיף הממחישות דוגמאות 

 
כאשר ש"ח  1,000תוכנית משלמת הטבה חד פעמית של  .1

עשר שנות שירות. התוכנית  הזכאות להטבה מבשילה לאחר
 לא מספקת הטבה נוספת כלשהי בגין שירות נוסף.

מחולק בעשר( מיוחסת לכל ש"ח  1,000) ש"ח 100הטבה של 
 אחת מעשר השנים הראשונות. 

 
עלות השירות השוטף בכל אחת מעשר השנים הראשונות 
משקפת את ההסתברות לכך שהעובד לא ישלים עשר שנות 

 טבה כלשהי לשנים הבאות.שירות. לא מיוחסת ה
 

 המשך...
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 72דוגמאות הממחישות את יישום סעיף 

לכל ש"ח  2,000פרישה חד פעמית בסך  תתוכנית משלמת הטב .2
או יותר לאחר עשרים  55העובדים שעדיין מועסקים בגיל 

, ללא קשר 65שנות שירות, או מי שעדיין מועסקים בגיל 
 לאורך תקופת השירות שלהם.

, שירות מוביל לראשונה 35בי עובדים שהצטרפו לפני גיל לג
)עובד היה יכול לעזוב בגיל  35להטבה בהתאם לתוכנית בגיל 

, ללא השפעה על הסכום או על העיתוי של 33ולחזור בגיל  30
ההטבות(. הטבות אלה מותנות בשירות נוסף. בנוסף, שירות 

ות לא יוביל לסכום מהותי כלשהו של הטב 55לאחר גיל 
 100נוספות. לגבי עובדים אלה, הישות מייחסת הטבה של 

 .55ועד גיל  35( לכל שנה מגיל 20-ש"ח מחולק ב 2,000) ש"ח

, שירות מעבר 45-ו 35לגבי עובדים שהצטרפו בין הגילאים 
לעשרים שנים לא יוביל לסכום מהותי כלשהו של הטבות 

 100נוספות. לגבי עובדים אלה, הישות מייחסת הטבה של 
( לכל אחת מעשרים השנים 20 -ש"ח מחולק ב 2,000ש"ח )

 הראשונות.

, שירות מעבר לעשר שנים לא 55לגבי עובד שמצטרף בגיל 
יוביל לסכום מהותי כלשהו של הטבות נוספות. לגבי עובד זה, 

( 10-ש"ח מחולק ב 2,000ש"ח ) 200הישות מייחסת הטבה של 
 לכל אחת מעשר השנים הראשונות.

עובדים, עלות השירות השוטף והערך הנוכחי של לגבי כל ה
המחויבות משקפים את ההסתברות לכך שהעובד לא ישלים 

 את תקופת השירות הנדרשת.

 40 בשיעור שלתוכנית רפואית לאחר סיום העסקה משפה  .3
אחוז מעלויות רפואיות של עובד לאחר סיום העסקה אם 

רים העובד עוזב לאחר יותר מעשר שנות שירות ופחות מעש
אחוז מהוצאות אלה אם העובד עוזב לאחר  50-שנות שירות ו

 עשרים שנות שירות או יותר.

אחוז  4לפי נוסחת ההטבה של התוכנית, הישות מייחסת 
אחוז מחולק  40מהערך הנוכחי של עלויות רפואיות חזויות )

אחוז  10אחוז ) 1-בעשר( לכל אחת מעשר השנים הראשונות ו
עשרת השנים שלאחר מכן. עלות מחולק בעשר( לכל אחת מ

השירות השוטף בכל שנה משקפת את ההסתברות לכך 
שהעובד לא ישלים את תקופת השירות הנדרשת כדי להרוויח 
חלק מההטבות או את כולן. לגבי עובדים החזויים לעזוב תוך 

 עשר שנים, לא תיוחס כל הטבה.

 המשך...
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 72דוגמאות הממחישות את יישום סעיף 

אחוז  10תוכנית רפואית לאחר סיום העסקה משפה בגין  .4
מעלויות רפואיות של עובד לאחר סיום העסקה אם העובד 
עוזב לאחר יותר מעשר שנות שירות ופחות מעשרים שנות 

אחוז מהוצאות אלה אם העובד עוזב לאחר  50-שירות ו
 עשרים שנות שירות או יותר.

הטבה גבוהה יותר  שירות בשנים מאוחרות יותר יוביל לרמת
באופן מהותי מאשר בשנים קודמות. לכן, לגבי עובדים 
החזויים לעזוב לאחר עשרים שנים או יותר, הישות מייחסת 

שירות לאחר עשרים . 71הטבה על בסיס קו ישר לפי סעיף 
שנים יוביל לסכום שאינו מהותי של הטבות נוספות. לכן, 
ההטבה המיוחסת לכל אחת מעשרים השנים הראשונות היא 

אחוז  50אחוז מהערך הנוכחי של עלויות רפואיות חזויות ) 2.5
 מחולק בעשרים(.

לגבי עובדים החזויים לעזוב לאחר תקופה שבין עשר שנים 
הטבה המיוחסת לכל אחת מעשר השנים לבין עשרים שנים, ה

רפואיות העלויות המהערך הנוכחי של אחוז  1הראשונות היא 
החזויות. לגבי עובדים אלה, לא מיוחסת הטבה כלשהי 

 .הנאמד לשירות בין סוף השנה העשירית לבין מועד העזיבה

לגבי עובדים החזויים לעזוב תוך עשר שנים, לא תיוחס כל 
 הטבה.

 
בגין ל הטבה הוא שיעור קבוע ממשכורת אחרונה כאשר הסכום ש .74

במשכורת ישפיעו על הסכום עתידיות שנת שירות, העלאות  כל
סוף תקופת שנדרש לסילוק המחויבות שקיימת בגין שירות לפני 

 :ךכפי, אך לא ייצרו מחויבות נוספת. להדיווח
 

)ב(, העלאות משכורת לא יובילו להטבות 70לצורך סעיף  (א)
הסכום של ההטבות תלוי במשכורת נוספות, גם אם 

 אחרונה; וכן
 

סכום ההטבה המיוחס לכל תקופה הוא שיעור קבוע של  (ב)
 ההטבה. קשורההמשכורת שאליה 
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 70דוגמה הממחישה את יישום סעיף 

 
כל  בגיןממשכורת אחרונה אחוז  3עובדים זכאים להטבה של 

 .55שנת שירות לפני גיל 

אחרונה מיוחסת לכל שנה עד  משכורתאומדן מאחוז  3הטבה של 
. זהו המועד כאשר שירות נוסף על ידי העובד לא יוביל 55גיל 

לתוכנית. לא בהתאם לסכום מהותי כלשהו של הטבות נוספות 
 מיוחסת כל הטבה לשירות לאחר אותו גיל.

 
 

 הנחות אקטואריות

ותואמות ( unbiased) לא מוטותהנחות אקטואריות צריכות להיות  .72
 .(mutually compatible) הדדית

 
הנחות אקטואריות הן האומדנים הטובים ביותר של ישות  .76

סיום שיקבעו את העלות הסופית של מתן הטבות לאחר  ,למשתנים
 העסקה. הנחות אקטואריות כוללות:

 
הנחות דמוגרפיות לגבי המאפיינים העתידיים של עובדים  (א)

זכאים ש)ושל התלויים בהם(  עובדים לשעברנוכחיים ו
 :כגוןנושאים ב עוסקותטבות. הנחות דמוגרפיות לה

 
(i) (82-ו 81)ראה סעיפים  תמותה; 

 
(ii)  שיעורים של תחלופת עובדים, אובדן כושר עבודה

 מת;דופרישה מוק
 

(iii)  שיהיו תלויים להם יש שהשיעור של חברי תוכנית
 זכאים להטבות; 

 
(iv) חלופת צורה של כל שיבחר התוכנית  חבריהחלק מ

 י התוכנית; וכןתנאבהתאם ל זמינהש תשלום
 

(v)  לתוכניות רפואיותבהתאם שיעורי תביעות. 
 

 :כמוהנחות פיננסיות, המתייחסות לפריטים  (ב)
 

(i)  (;86-83שיעור ההיוון )ראה סעיפים 
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(ii)  עובדיםהש, למעט עלות כלשהי של הטבות הטבהרמות 
)ראה סעיפים  , ומשכורת עתידיתןבה השתתףנדרשים ל

95-87;) 
 

(iii)  ,רפואיות עתידיות, יות עלובמקרה של הטבות רפואיות
שיתהוו ת יוהעלו)כלומר  ותתביעב עלויות טיפול כולל

משפטיות  הוצאות, כולל תביעותשל בתהליך וביישוב 
(; 98-96)ראה סעיפים  ((adjuster) מתאםשל ועמלות 

 וכן
 

(iv) עצמה בגיןעל ידי התוכנית שעומדים לתשלום  יםמס 
לשירות לפני מועד הדיווח או המתייחסות הפקדות 

 שנובעות משירות זה.הטבות בגין 
 

וגם  בלתי זהירות לאאם הן  ,בלתי מוטותהנחות אקטואריות הן  .77
 לא שמרניות מידי.

 
הנחות אקטואריות הן תואמות הדדית אם הן משקפות את  .78

אינפלציה, שיעורי עליית  כגוןהקשרים הכלכליים בין גורמים 
ברמת ושיעורי היוון. לדוגמה, כל ההנחות שתלויות  משכורת

גידול הנחות לגבי שיעורי ריבית ו כגוןאינפלציה מסוימת )
תקופה עתידית נתונה מניחות רמת בכל משכורת ובהטבה( ב

 אינפלציה זהה באותה תקופה.
 

אחרות במונחים  פיננסיותישות קובעת את שיעור ההיוון והנחות  .79
נומינליים )נקובים(, אלא אם אומדנים במונחים ריאליים 

 יתכלכלסביבה פלציה( מהימנים יותר, לדוגמה, ב)מותאמים לאינ
דיווח כספי  29אינפלציונית )ראה תקן חשבונאות בינלאומי -היפר

כאשר ההטבה צמודה או  ,(אינפלציוניות-ות היפריכלכלסביבות ב
( deep market)סחירות גבוהה  ו מתקיימתבשוקיים שוק למדד 

 .מטבע ולאותה תקופה באותובאגרות חוב צמודות מדד 
 

סוף נכון לשוק,  תחזיותהנחות פיננסיות צריכות להתבסס על  .82
להיות  אמורותבה המחויבויות ש, לתקופה תקופת הדיווח

 מסולקות.
 

 הנחות אקטואריות: תמותה

על ידי התייחסות לאומדן שלה ישות תקבע את הנחות התמותה  .89
במהלך הן תוכנית ה חבריתמותה של לגבי ההטוב ביותר שלה 

 העסקה.חר לאוהן העסקה 
 



IAS 19 

 5557 

בחשבון מביאה ישות  ,כדי לאמוד את העלות הסופית של ההטבה .82
 אותטבלהתאמת  באמצעותבתמותה, לדוגמה,  חזוייםינויים ש

  .תמותהב םשיפורילאומדנים על ידי  תותמותה סטנדרטי
  

 הנחות אקטואריות: שיעור היוון

לאחר סיום השיעור שמשמש להיוון מחויבויות בגין הטבה  .82
על ידי שימוש ת( יקבע ות וגם בלתי ממומנוממומנ )גם העסקה

על אגרות חוב קונצרניות תקופת הדיווח בסוף תשואות שוק ב
סחירות  ו מתקיימתבששוק  אין בהםשבמטבעות . הגבוהאיכות ב

כאלה, יש להשתמש קונצרניות באיכות גבוהה באגרות חוב  גבוהה
 שלתיות( על אגרות חוב ממתקופת הדיווחסוף ב) בתשואות השוק

. המטבע והתקופה של אגרות חוב קונצרניות הנקובות במטבע זה
של  נאמדתאו ממשלתיות יהיו עקביים עם המטבע והתקופה ה

 .לאחר סיום העסקהמחויבויות בגין הטבה 
 

היא שיעור  ,שיש לה השפעה מהותית ,אחת ההנחות האקטואריות .84
א את אך ל ,היוון. שיעור ההיוון משקף את ערך הזמן של הכסףה

נוסף לכך, שיעור ן האקטוארי או את סיכון ההשקעה. הסיכו
שבו  ,ההיוון אינו משקף את סיכון האשראי הספציפי לישות

 ,נושאים הנושים של הישות, הוא גם לא משקף את הסיכון לכך
 להיות שונה מהנחות אקטואריות. עשויהשהתוצאה בפועל 

 
הטבה. בפועל,  של תשלומי נאמדשיעור ההיוון משקף את העיתוי ה .85

לעיתים קרובות ישות משיגה זאת על ידי שימוש בשיעור היוון 
אשר משקף את העיתוי והסכום  ,אחד שהוא ממוצע משוקלל

 בו ההטבות ישולמו.ששל תשלומי הטבה והמטבע  נאמדיםה
 

סחירות גבוהה  ו מתקיימתבשייתכן ואין שוק במקרים מסוימים,  .86
ה מספיק כדי להתאים ארוכלפירעון באגרות חוב עם תקופה 

של כל תשלומי ההטבה. במקרים כאלה,  פירעון הנאמדתל הלתקופ
ישות משתמשת בשיעורי שוק שוטפים של תקופות מתאימות כדי 
להוון תשלומים לתקופות קצרות יותר, ואומדת את שיעור ההיוון 
לתקופות פירעון ארוכות יותר על ידי אקסטרפולציה של שיעורי 

הערך הנוכחי לא סביר כי עקום התשואה.  שוק שוטפים לאורך
במיוחד לשיעור רגיש  יהיההטבה מוגדרת להכולל של מחויבות 

 החלות לאחר עומד לתשלוםהיושם לחלק של הטבות המההיוון 
 ממשלתיות הזמינות.הקונצרניות או החוב השל אגרות  נההאחרו

 
 רפואיות ועלויותהנחות אקטואריות: משכורות, הטבות 

על בסיס מוגדרת שלה מחויבויות בגין הטבה ד ישות תמדו .87
 שמשקף:
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 ותתנאי התוכנית )או נובעבהתאם לההטבות שנקבעו  (א)
 ממחויבות משתמעת כלשהי שהיא מעבר לתנאים אלה(

 ;בסוף תקופת הדיווח
 

על  ותמשפיעכלשהן ה ותעתידי תרושכהעלאות מ לשאומדן  (ב)
 ;שעומדות לתשלום ההטבות

 
ד בעלות יעבמחלק של הההשפעה של מגבלה כלשהי על ה (ג)

 ;של ההטבות העתידיות
 

את  ותמעובדים או מצדדים שלישיים שמקטינהפקדות  (ד)
 הטבות; וכן לאותן ישות של ההעלות הסופית 

 
ברמה של הטבות ממשלתיות  נאמדיםשינויים עתידיים  (ה)

בהתאם  שעומדות לתשלוםמשפיעים על הטבות הכלשהן 
ם אחד הטבה מוגדרת, אם ורק אם, יתקייללתוכנית 

 מהשניים:
 

(i)  אותקופת הדיווחסוף  לפני נחקקושינויים אלה ; 
 

(ii) או ראיות מהימנות אחרות, יםהיסטורי ניםנתו ,
באופן מעידים שהטבות ממשלתיות אלה ישתנו 

, לדוגמה, במקביל לשינויים הניתן לחזותו כלשהו
כלליות או ברמות שכר  עתידיים ברמות מחירים

 כלליות.
 

 ותהטבעתידיים בשינויים ות משקפהנחות אקטואריות  .88
של תוכנית )או מחויבות  יםפורמאליהתנאים ב יםשמפורט

. זהו בתום תקופת הדיווח משתמעת שהיא מעבר לתנאים אלה(
 , לדוגמה:אםהמקרה 

 
הטבות, לדוגמה, כדי הגדלת לישות יש היסטוריה של  (א)

את השפעת האינפלציה, ואין אינדיקציה לכך  לצמצם
 נה בעתיד; שתזה י שדפוס פעילות

 
של  יםפורמאליהתנאים ההישות מחויבת, בין אם לפי  (ב)

לתנאים אלה( מעבר תוכנית )או מחויבות משתמעת שהיא ה
תוכנית לטובת בובין מכוח חקיקה, להשתמש בעודף כלשהו 

 ; או)ג((108משתתפים בתוכנית )ראה סעיף 
 

 ניםקריטריולביצוע או  יעדהטבות משתנות בתגובה ל (ג)
 יןעשויים לציהתנאים של התוכנית  . לדוגמה,יםאחר
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הפקדות תדרוש או  לם הטבות מוקטנותששהתוכנית ת
מעובדים אם נכסי התוכנית אינם מספיקים.  ותנוספ

של המדידה של המחויבות משקפת את האומדן הטוב ביותר 
 .יםאחר ניםקריטריושל הביצוע או יעד השפעה של ה

  
שלא  ,דיים בהטבההנחות אקטואריות אינן משקפות שינויים עתי .89

של התוכנית )או ממחויבות  יםפורמאליהתנאים הנובעים מ
ימצאו שינויים כאלה תוצאות . תקופת הדיווחסוף ב משתמעת(

 :ביטוי ב
 

הם משנים הטבות בגין בה שבמידה , עברהעלות שירות  (א)
 שירות לפני השינוי; וכן

 
במידה שוטף בגין תקופות לאחר השינוי, השירות העלות  (ב)

 משנים הטבות בגין שירות לאחר השינוי.הם שבה 
 

אומדנים להעלאות משכורת עתידיות לוקחים בחשבון אינפלציה,  .90
, קידום וגורמים רלוונטיים אחרים, כגון היצע וביקוש בכירות

 בשוק העבודה.
 

שישות ההפקדות  תמגבילות אמסוימות טבה מוגדרת ניות להתוכ .91
את בחשבון  נדרשת לשלם. העלות הסופית של ההטבות לוקחת

על גבלה ה. ההשפעה של על ההפקדותגבלה הההשפעה של 
 :על פני התקופה הקצרה מביןנקבעת  ההפקדות

 
 לביןשל הישות; הנאמד אורך החיים  (א)

 
  .של התוכניתהנאמד אורך החיים  (ב)

 
דורשות מעובדים או מצדדים מסוימות ת להטבה מוגדרתוכניות  .92

 עובדיםה על ידי הפקדותעלות של התוכנית. לשלישיים להפקיד 
אם  שוקלתאת העלות של ההטבות לישות. ישות  ותמפחית

העלות של ההטבות לישות, את  ותמפחיתשל צד שלישי הפקדות 
על ידי הפקדות . 116זכות לשיפוי כפי שמתואר בסעיף  ןאו אם ה

בתנאים הפורמאליים  ותפורטמעובדים או על ידי צדדים שלישיים 
מעבר היא חויבות משתמעת שממ ותשל התוכנית )או שנובע

על  הפקדות לפי שיקול דעת. שהן לפי שיקול דעת(, או הלתנאים אל
עלות  ות אתפחיתידי העובדים או על ידי צדדים שלישיים מ

 לתוכנית. האלהפקדות שירות בעת תשלום של ה
 

בתנאים  ותמפורטשמעובדים או מצדדים שלישיים הפקדות  .93
הן ת עלות השירות )אם א ותהפורמאליים של התוכנית מפחית

ההתחייבות  מחדש של מדידותה על משפיעותשירות(, או ל קשורות
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)אם הן אינן קשורות לשירות(. בגין הטבה מוגדרת נטו )הנכס( 
ההפקדות דוגמה להפקדות שאינן קשורות לשירות היא כאשר 

תוכנית או נכסי על נובע מהפסדים הגירעון  קטיןכדי לה תנדרשו
מעובדים או מצדדים הפקדות אם ים. מהפסדים אקטוארי

הפקדות אלה מפחיתות את עלות  ,לשירותקשורות שלישיים 
  השירות כלהלן:

 
אם הסכום של ההפקדות תלוי במספר שנות השירות, ישות  (א)

תייחס את ההפקדות לתקופות שירות תוך שימוש באותה 
עבור ההטבה ברוטו  70שיטת הקצאה הנדרשת בסעיף 

נוסחת ההפקדה של התוכנית או על )כלומר תוך שימוש ב
 בסיס קו ישר(; או

 
אם הסכום של ההפקדות אינו תלוי במספר שנות השירות,  (ב)

לישות מותר להכיר בהפקדות כאלה כהפחתה של עלות 
השירות בתקופה שבה השירות המתייחס מסופק. דוגמאות 
להפקדות שאינן תלויות במספר שנות השירות כוללות 

משכר העובד, סכום קבוע לאורך  הפקדות שהן אחוז קבוע
 תקופת השירות או סכום שתלוי בגיל העובד.

 
 מספק הנחיות יישום קשורות. 1סעיף א

 
עבור הפקדות מעובדים או מצדדים שלישיים שמיוחסות לתקופות  .94

בהפקדות שינויים התוצאה של )א(, 93שירות בהתאם לסעיף 
 :מתבטאת ב

 
 אלהשינויים  עלות שירות עבר )אםו ףשוטעלות שירות  (א)

אינם מפורטים בתנאים הפורמאליים של התוכנית ואינם 
 נובעים ממחויבות משתמעת(; או

 
 מפורטים אלהרווחים והפסדים אקטואריים )אם שינויים  (ב)

נובעים ממחויבות בתנאים הפורמאליים של התוכנית, או 
 משתמעת(. 

 
הרמה  כגוןלמשתנים  קשורותהעסקה סיום חלק מהטבות לאחר  .95

או טיפול רפואי ממשלתי. המדידה  ממשלתיותפרישה בות של הט
משתנים את האומדן הטוב ביותר של משקפת של הטבות כאלה 

ועל ראיות מהימנות  יםהיסטורי ניםנתו כאלה, בהתבסס על
 אחרות.

 
רפואיות יביאו בחשבון שינויים עתידיים  עלויותהנחות לגבי  .92

אינפלציה שירותים רפואיים, הנובעים מבעלות של  נאמדים
 רפואיות.בעלויות ומשינויים ספציפיים 
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דורשת הנחות  לאחר סיום העסקהמדידה של הטבות רפואיות  .97
ה והתדירות של תביעות עתידיות והעלות של עמידה גובלגבי ה

רפואיות עתידיות בהתבסס על עלויות בתביעות אלה. ישות אומדת 
פת, לפי נתונים היסטוריים לגבי הניסיון של הישות עצמה, בתוס

הצורך, של נתונים היסטוריים מישויות אחרות, חברות ביטוח, 
נותני שירותים רפואיים או מקורות אחרים. אומדנים באשר 

התקדמות רפואיות עתידיות מביאים בחשבון השפעה של לעלויות 
באופן קבלת שימוש בטיפול רפואי או רמת ה, שינויים בטכנולוגית

 בריאותי של משתתפים בתוכנית.הושינויים במצב  הטיפול הרפואי
 

ה והתדירות של תביעות רגישות במיוחד לגיל, מצב בריאותי גובה .98
בהם( ועשויות להיות רגישות ומין של עובדים )ושל תלויים 

 מיקום גיאוגרפי. לכן, נתונים היסטוריים כגוןלגורמים אחרים 
של האוכלוסייה שונה מזה  יההרכב הדמוגראפבמידה שמותאמים 

וכלוסייה ששימשה בסיס לנתונים. הם גם מותאמים כאשר של הא
 יש ראיה מהימנה לכך שמגמות היסטוריות לא ימשכו.

 
 סילוק מעלות שירות עבר ורווחים והפסדים 

, ישות סילוקמעלות שירות עבר, או רווח או הפסד קביעת  בעת .99
בגין הטבה נטו ההתחייבות )הנכס(  צריכה למדוד מחדש את

בשווי ההוגן השוטף של נכסי התוכנית ש תוך שימומוגדרת 
לרבות שיעורי ריבית שוק  ,בהנחות אקטואריות שוטפותו

 :ותשמשקפ שוטפים ומחירי שוק שוטפים אחרים

 

ואת נכסי התוכנית את ההטבות שהוצעו בהתאם לתוכנית  (א)
 ; וכןקהולימה או סוהתוכנית, צמצתיקון לפני 

 

התוכנית  את ההטבות שהוצעו בהתאם לתוכנית ואת נכסי (ב)
 לאחר תיקון התוכנית, צמצומה או סילוקה.

 
נובעת מתיקון הלהפריד בין עלות שירות עבר ישות אינה צריכה  .100

נובעת מצמצום ורווח או הפסד התוכנית, עלות שירות עבר ה
מסוימים קרים במאם עסקאות אלה מתרחשות יחד.  ,סילוקמ

את לפני סילוק, כמו כאשר ישות משנה  תיקון תוכנית מתרחש
המתוקנות ההטבות בהתאם לתוכנית ומסלקת את ההטבות 

ישות מכירה בעלות שירות עבר לפני  ה. במקרים אליותר מאוחר
 סילוק.מאו הפסד כלשהו  חרוו

 
סילוק מתרחש ביחד עם תיקון תוכנית וצמצום תוכנית אם תוכנית  .101

כך המחויבות מסולקת והתוכנית מפסיקה מתוצאה וכמבוטלת 
סילוק אם התוכנית  ביטול התוכנית אינו מהווהלהתקיים. אולם, 

 הוחלפה בתוכנית חדשה שמציעה הטבות שהן זהות במהות.
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כאשר מתרחש תיקון תוכנית, צמצום או סילוק של תוכנית, ישות  א.101
תכיר ותמדוד עלות שירות עבר כלשהי, או רווח או הפסד מסילוק, 

כן, ישות  . בעשותה112-102ולסעיפים  101-99בהתאם לסעיפים 
לא תביא בחשבון את ההשפעה של תקרת הנכס. לאחר מכן, ישות 
תקבע את ההשפעה של תקרת הנכס לאחר תיקון התוכנית, 
צמצומה או סילוקה ותכיר בשינוי כלשהו בהשפעה זו בהתאם 

 )ד(.57לסעיף 
 

 עלות שירות עבר

הטבה למחויבות השינוי בערך הנוכחי של העלות שירות עבר היא  .102
 מתיקון תוכנית או מצמצום תוכנית. נובעתהמוגדרת 

 

מבין ישות תכיר בעלות שירות עבר כהוצאה במועד המוקדם  .922
 הבאים: המועדים

 
 כאשר תיקון התוכנית או צמצום התוכנית מתרחש; וכן (א)

 
)ראה  קשורותכאשר הישות מכירה בעלויות שינוי מבני  (ב)

 בגין פיטוריןהטבות ב( או 27תקן חשבונאות בינלאומי 
 (. 922סעיף  )ראה

 
מוגדרת טבה להתוכנית  מציגהתיקון תוכנית מתרחש כאשר ישות  .104

ההטבות את או משנה מוגדרת הטבה לאו מבטלת תוכנית 
 הטבה מוגדרת קיימת. לבהתאם לתוכנית  עומדות לתשלוםה

 
מספר את  משמעותי מפחיתה באופן צמצום מתרחש כאשר ישות .105

נבוע מאירוע בודד, צמצום יכול ל בתוכנית. עובדים המשתתפיםה
 פעילות או ביטול או השעיית תוכנית.סגירת מפעל, הפסקת  כגון

 
או  הוצגו עלות שירות עבר יכולה להיות חיובית )כאשר הטבות .106

הטבה מוגדרת גדל( או לכך שהערך הנוכחי של המחויבות  שונו
או משתנות כך שהערך הנוכחי  בוטלותשלילית )כאשר הטבות מ

 מוגדרת קטן(. הטבה לשל המחויבות 
 

בהתאם לתוכנית  שעומדות לתשלוםכאשר ישות מקטינה הטבות  .107
להטבה מוגדרת נוכחית, ובאותו זמן, מגדילה הטבות אחרות 

 בהתאם לתוכנית עבור אותם עובדים, הישות שעומדות לתשלום
 מטפלת בשינוי כשינוי אחד נטו.
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 אינה כוללת: עברהעלות שירות  .108
 

לאות בפועל של משכורת לבין השפעה של הבדלים בין הע (א)
הנחה קודמת לגבי העלאות של משכורת על המחויבות 
לשלם הטבות בגין שירות בתקופות קודמות )אין כל עלות 

מאחר שהנחות אקטואריות מתייחסות  ,עבר ישירות
 למשכורות חזויות(;

 
שאינן יתר של העלאות בפנסיה ב אומדניםחסר ואומדנים ב (ב)

ות יש מחויבות משתמעת כאשר ליש מוכתבות בתכנית
מאחר  ,עבר ילהעניק העלאות כאלה )אין כל עלות שירות

 שהנחות אקטואריות מתייחסות להעלאות כאלה(;

 

אומדנים לשיפורים בהטבה שנובעים מרווחים אקטואריים  (ג)
אם  ,הוכרו בדוחות הכספייםשאו מתשואה על נכסי תוכנית 

של  םיפורמאליההישות מחויבת, בין אם על ידי התנאים 
תוכנית )או מחויבות משתמעת מעבר לתנאים אלה( ובין אם 
על ידי חקיקה, להשתמש בעודף כלשהו בתוכנית לטובת 
משתתפים בתוכנית, גם אם עדיין לא העניקו באופן 

עלות שירות עבר  מתלא קייאת ההעלאה בהטבה ) פורמאלי
הגידול הנובע במחויבות הוא הפסד אקטוארי, ראה שמאחר 
 וכן (;88סעיף 

 
אינן מותנות ש)כלומר הטבות הגידול בהטבות שהבשילו  (ד)

כאשר, בהיעדר הטבות ( 72בהעסקה עתידית, ראה סעיף 
חדשות או משופרות, עובדים משלימים את דרישות 

כירה השהישות  מאחר ,עבר יההבשלה )אין כל עלות שירות
סופק הטבות כעלות שירות שוטף כאשר האומדן עלות ב

 (.השירות
 

 סילוקמוהפסדים  רווחים

 :הוא ההפרש בין סילוקמ הרווח או ההפסד .109
 

שסולקה, כפי  הטבה מוגדרתלערך הנוכחי של המחויבות ה (א)
 ןלבי ;שנקבע במועד הסילוק

 
 כלשהם שהועברומחיר הסילוק, כולל נכסי תוכנית  (ב)

ששולמו במישרין על ידי הישות  כלשהם ותשלומים
 בהתייחס לסילוק.

 
טבה מוגדרת הלסילוק של תוכנית מ ישות תכיר ברווח או הפסד .992

 כאשר הסילוק מתרחש. 
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עסקה שמבטלת כל מתקשרת בסילוק מתרחש כאשר ישות  .111
בגין חלק נוספות משתמעת מחויבות מחויבות משפטית או 

לתוכנית  בהתאם מסופקותשאו בגין מלוא ההטבות  מההטבות
 לטובתםתשלום של הטבות לעובדים או למעט )הטבה מוגדרת ל

לדוגמה,  נאי התוכנית ושנכללו בהנחות האקטואריות(.בהתאם לת
בהתאם  ותמשמעותימעביד העברה חד פעמית של מחויבויות 

היא פוליסת ביטוח  רכישתבאמצעות  ת ביטוחחברלתוכנית ל
בהתאם לתנאי התוכנית,  ,במזומן חד פעמיתשלום ; סילוק

ו גדרושהבתמורה לזכויותיהם לקבל הטבות  משתתפים בתוכניתל
 .אינו סילוק העסקהסיום ר לאח

 
חלק את במקרים מסוימים, ישות רוכשת פוליסת ביטוח כדי לממן  .112

עובד הקשורות לשירות עובד בתקופה השוטפת ההטבות או מלוא 
ובתקופות קודמות. הרכישה של פוליסה כזו אינה מהווה סילוק 

 הישות מחויבות משפטית או משתמעת )ראה סעיףנותרה בידי אם 
כומים נוספים אם המבטח לא משלם את הטבות ( לשלם ס46
מטפלים  119-116עובד שהוגדרו בפוליסת הביטוח. סעיפים ה

כתוצאה מפוליסות ביטוח שאינן שיפוי בהכרה ובמדידה של זכויות 
 נכסי תוכנית.

 
 הכרה ומדידה: נכסי תוכנית

 שווי הוגן של נכסי תוכנית

ך הנוכחי של ינוכה מהערכלשהם השווי ההוגן של נכסי תוכנית  .113
 הטבה מוגדרת בקביעת הגירעון או העודף. להמחויבות 

 
נכסי תוכנית אינם כוללים הפקדות אשר הישות הייתה אמורה  .114

להפקיד לקרן אך לא הפקידה, כמו גם מכשירים פיננסיים כלשהם 
שאינם ניתנים להעברה שהונפקו על ידי הישות והמוחזקים על ידי 

התחייבויות כלשהן של  ום שלבסכהקרן. נכסי תוכנית יופחתו 
הקרן שאינן מתייחסות להטבות עובד, לדוגמה, זכאים ויתרות 

 הנובעות ממכשירים פיננסיים נגזרים.לשלם אחרות והתחייבויות 
 

כאשר נכסי תוכנית כוללים פוליסות ביטוח כשירות, שתואמות  .115
 העומדות לתשלוםלגמרי את הסכום והעיתוי של חלק מהטבות 

ת או את כולן, רואים בשווי ההוגן של פוליסות בהתאם לתוכני
ביטוח אלה כערך הנוכחי של המחויבויות המתייחסות )כפוף 

הנדרש אם הסכומים לקבל בהתאם לפוליסות  וכלשה קיטוןל
 במלואם(. להשבה יםניתנ םביטוח אינ
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 שיפויים

את הישות בגין כאשר, ורק כאשר, וודאי למעשה שצד אחר ישפה  .992
הטבה מוגדרת, להנדרשת כדי לסלק מחויבות  יציאההאו כל חלק 
 :ישות

 
כנכס נפרד. הישות תמדוד את  לשיפוי יהתיותכיר בזכו (א)

 הנכס בשווי הוגן.
 

שווי ההוגן של זכותה לשיפוי שינויים בתפצל ותכיר ב (ב)
בשווי ההוגן של נכסי תוכנית  כמו בשינוייםבאותו אופן 

הטבה (. הרכיבים של עלות 902-ו 900 פים)ראה סעי
יכולים להיות מוכרים  902מוגדרת שהוכרה בהתאם לסעיף 

יחסים לשינויים בערך תיהמסכומים לאחר ניכוי נטו ב
 בספרים של הזכות לשיפוי.

 
או מבטח, לשלם חלק  כגוןמצד אחר,  צפותלעיתים, ישות יכולה ל .117

הטבה מוגדרת. להיציאה הנדרשת כדי לסלק מחויבות את כל 
, הן נכסי תוכנית. ישות 8כהגדרתן בסעיף  פוליסות ביטוח כשירות,

מטפלת בפוליסות ביטוח כשירות באותו אופן כמו בכל נכסי 
 (.115-ו 49-46)ראה סעיפים  ישיםאינו  116תוכנית אחרים וסעיף 

 
אינה פוליסת ביטוח מוחזקת על ידי ישות שכאשר פוליסת ביטוח  .118

 ישים 116כשירה, אותה פוליסת ביטוח אינה נכס תוכנית. סעיף 
שיפוי בהתאם ל יהתיומקרים כאלה: הישות מכירה בזכול

גירעון או בקביעת ה ניכוילפוליסת הביטוח כנכס נפרד, ולא כ
)ב( דורש מהישות לתת 140סעיף מוגדרת. הטבה העודף בגין הה

שיפוי לבין המחויבות לזכות ההקשר בין של תמציתי  לתיאורגילוי 
 הקשורה. 

 
תאם לפוליסת ביטוח שתואמת לגמרי אם זכות השיפוי נוצרת בה .119

את הסכום והעיתוי של חלק מההטבות שעומדות לתשלום בהתאם 
לתוכנית להטבה מוגדרת או את ההטבות במלואן, רואים בשווי 

נוכחי של המחויבות הערך את הההוגן של זכות השיפוי 
-)כפוף לקיטון כלשהו הנדרש אם השיפוי אינו בר המתייחסת

 השבה במלואו(.
 

 בים של עלות הטבה מוגדרתרכי

עד למידה , למעט רכיבים של עלות הטבה מוגדרתבישות תכיר  .902
תם או לוכללאחר דורש או מאפשר דיווח כספי בינלאומי תקן ש

 :, כלהלןבעלות של נכס
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ברווח או  (א900וסעיף  990-22)ראה סעיפים  עלות שירות (א)
 ;הפסד

 
וגדרת גין הטבה מבנטו ההתחייבות )הנכס( על נטו ריבית  (ב)

 וכן ;ברווח או הפסד (902-902 פים)ראה סעי
 

בגין הטבה נטו ההתחייבות )הנכס( מדידות מחדש של  (ג)
 ( ברווח כולל אחר.922-907מוגדרת )ראה סעיפים 

 
עלויות חלק מם אחרים דורשים לכלול דיווח כספי בינלאומיי תקני .121

רכוש קבוע )ראה תקן וכמו מלאי  ,הטבת עובד בעלות נכסים
(. עלויות 16ותקן חשבונאות בינלאומי  2בינלאומי  חשבונאות

הטבה לאחר סיום העסקה כלשהן שנכללו בעלויות של נכסים 
כאלה כוללות את החלק היחסי המתאים מהרכיבים הרשומים 

 .120בסעיף 
 

בגין הטבה מוגדרת נטו ההתחייבות )הנכס( מדידות מחדש של  .900
או הפסד שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח 

אלה הישות יכולה להעביר סכומים  ,בתקופה עוקבת. אולם
 הון.הסעיפי בתוך שהוכרו ברווח כולל אחר 

 
 עלות שירות שוטף

ישות תקבע עלות שירות שוטף תוך שימוש בהנחות אקטואריות  א.900
שנקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית. אולם, אם ישות מודדת 

בגין הטבה מוגדרת בהתאם  מחדש את ההתחייבות )הנכס( נטו
, עליה לקבוע עלות שירות שוטף ליתרת תקופת הדיווח 99לסעיף 

השנתית לאחר תיקון התוכנית, צמצומה או סילוקה תוך שימוש 
בהנחות האקטואריות ששימשו למדידה מחדש של ההתחייבות 

 )ב(. 99)הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת בהתאם לסעיף 
 

 הטבהבגין נטו )הנכס( ההתחייבות על נטו  ריבית
 מוגדרת 

בגין הטבה נטו ההתחייבות )הנכס( על ריבית נטו ישות תקבע  .902
בגין הטבה נטו ההתחייבות )הנכס( מוגדרת על ידי הכפלת 

 .82בסעיף שהוגדר שיעור ההיוון במוגדרת 
 

, ישות תעשה 902על מנת לקבוע ריבית נטו בהתאם לסעיף  א.902
בגין הטבה מוגדרת ובשיעור שימוש בהתחייבות )בנכס( נטו 

ההיוון שנקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית. אולם, אם ישות 
מודדת מחדש את ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת 

, הישות תקבע ריבית נטו ליתרת תקופת 99בהתאם לסעיף 
הדיווח השנתית לאחר תיקון התוכנית, צמצומה או סילוקה תוך 
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 שימוש ב:
 

ייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת שנקבעה ההתח )א( 
 )ב(; וכן99בהתאם לסעיף 

 
שיעור ההיוון ששימש למדידה מחדש של ההתחייבות  )ב(

 )ב(.99)הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת בהתאם לסעיף 
 

א, ישות תביא בחשבון גם שינויים כלשהם 902בעת יישום סעיף 
הלך התקופה בהתחייבות )בנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת במ

 הנובעים מהפקדות או מתשלומי הטבה.
 

בגין הטבה  נטוההתחייבות )הנכס( על ריבית נטו ניתן לראות ב .124
נכסי תוכנית, עלות ריבית על על  ת ריביתהכנסמ כמורכבתמוגדרת 

ית על ההשפעה של תקרת הנכס הטבה מוגדרת וריבלמחויבות ה
 .64בסעיף הנזכרת 

 
היא רכיב של התשואה על נכסי הכנסת ריבית על נכסי תוכנית  .125

תוכנית, והיא נקבעת על ידי הכפלת השווי ההוגן של נכסי התוכנית 
ישות תקבע את השווי ההוגן  א.123 בסעיףשהוגדר בשיעור ההיוון 

אולם, אם . בתחילת תקופת הדיווח השנתית של נכסי התוכנית
את ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מחדש ישות מודדת 

ישות תקבע הכנסת ריבית ליתרת ה, 99התאם לסעיף מוגדרת ב
תקופת הדיווח השנתית לאחר תיקון התוכנית, צמצומה או 
סילוקה תוך שימוש בנכסי התוכנית ששימשו למדידה מחדש של 

)ב(. 99בות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת בהתאם לסעיף יהתחיה
בנכסי כלשהם  יםשינויגם , הישות תביא בחשבון 125ביישום סעיף 

תקופה הנובעים מהפקדות או ההתוכנית שהוחזקו במהלך 
הפרש בין הכנסת הריבית על נכסי תוכנית לבין ה מתשלומי הטבה.

ההתחייבות התשואה על נכסי תוכנית נכלל במדידה מחדש של 
 .בגין הטבה מוגדרתנטו )הנכס( 

 
שפעה של תקרת הנכס היא חלק מסך השינוי הריבית על ה .126

הנכס, והיא נקבעת על ידי הכפלת ההשפעה של בהשפעה של תקרת 
ישות תקבע את  א.123בסעיף שהוגדר שיעור היוון בתקרת הנכס 

ההשפעה של תקרת הנכס בתחילת תקופת הדיווח השנתית. אולם, 
אם ישות מודדת מחדש את ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה 

, הישות תקבע ריבית על ההשפעה של 99מוגדרת בהתאם לסעיף 
קרת הנכס ליתרת תקופת הדיווח השנתית לאחר תיקון ת

התוכנית, צמצומה או סילוקה תוך הבאה בחשבון של שינוי כלשהו 
ההפרש א. 101בהשפעה של תקרת הנכס שנקבעה בהתאם לסעיף 

לבין סך השינוי בהשפעה  ריבית על ההשפעה של תקרת הנכסבין 
נטו ס( ההתחייבות )הנכשל  במדידה מחדש של תקרת הנכס נכלל

 . בגין הטבה מוגדרת



IAS 19 

 5515 

בגין הטבה נטו  ההתחייבות )הנכס(מחדש של  ותמדיד
 מוגדרת 

בגין הטבה מוגדרת נטו ההתחייבות )הנכס( מחדש של  ותמדיד .127
 ת:וכולל

 
 (;129-ו 128ים אקטואריים )ראה סעיפים רווחים והפסד (א)

 
(, למעט סכומים 130התשואה על נכסי תוכנית )ראה סעיף  (ב)

בגין הטבה  נטוההתחייבות )הנכס( נטו על שנכללו בריבית 
 (; וכן 125)ראה סעיף מוגדרת 

 
שינוי כלשהו בהשפעה של תקרת הנכס, למעט סכומים  (ג)

בגין הטבה  נטוההתחייבות )הנכס( שנכללו בריבית נטו על 
 (.126)ראה סעיף מוגדרת 

 
בערך מקיטון או  מגידולנובעים רווחים והפסדים אקטואריים  .128

הטבה מוגדרת בגלל שינויים בהנחות ליבות הנוכחי של המחו
רווחים ל סיבותההעבר. ניסיון  על בסיסאקטואריות ותיאומים 

 , לדוגמה:הפסדים אקטואריים כוללותלו
 

של תחלופת  צפוייםבלתי גבוהים או נמוכים שיעורים  (א)
ת והעלאשל עובדים, פרישה מוקדמת או תמותה או 

או  יםפורמאליהמשכורות, הטבות )אם התנאים 
הטבות כתוצאה ב קובעים גידולשל תוכנית  המשתמעים

 רפואיות; עלויותמאינפלציה( או 
 

תשלום לגבי חלופות הנחות של שינויים בההשפעה  (ב)
 ; ותטבהה

 
ההשפעה של שינויים באומדנים של תחלופת עובדים  (ג)

או של עתידית או תמותה עתידית עתידית, פרישה מוקדמת 
או  יםפורמאליהאים ת משכורות, הטבות )אם התנוהעלא

הטבות כתוצאה קובעים גידול בשל תוכנית  המשתמעים
 וכן רפואיות; עלויותמאינפלציה( או 

 
 .ההשפעה של שינויים בשיעור ההיוון (ד)

 
כוללים שינויים בערך הנוכחי אינם רווחים והפסדים אקטואריים  .129

צימצום או , תיקון, עקב התחלההטבה מוגדרת לשל המחויבות 
עומדות הנית להטבה מוגדרת, או שינויים בהטבות תוכהסילוק של 

של שינויים תוצאה הלתשלום בהתאם לתוכנית להטבה מוגדרת. 
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כתוצאה עלות שירות עבר או רווחים או הפסדים כאלה היא 
 סילוק.מ

 
ניהול האת עלויות מנכה בקביעת התשואה על נכסי תוכנית, ישות  .130

ידי התוכנית עומד לתשלום על הנכסי התוכנית ומס כלשהו של 
מס שנכלל בהנחות האקטואריות ששימשו כדי למעט עצמה, 

(. עלויות 76הטבה מוגדרת )סעיף ללמדוד את המחויבות 
מהתשואה על נכסי מנוכות אחרות אינן אדמיניסטרטיביות 

 תוכנית.
  

 הצגה

 קיזוז

ישות תקזז נכס המתייחס לתוכנית אחת מול התחייבות  .929
 ורק כאשר, לישות:המתייחסת לתוכנית אחרת כאשר, 

 
, להשתמש בעודף הניתנת לאכיפהמשפטית זכות יש  (א)

תוכנית האחרת; הבתוכנית אחת כדי לסלק מחויבויות בגין 
 וכן

 
לסלק את המחויבויות על בסיס נטו, או לממש  יש כוונה (ב)

את העודף בתוכנית אחת ולסלק את המחויבות שלה בגין 
 תוכנית האחרת בו זמנית.ה

 
ם לאלה שנקבעו לגבי מכשירים הם דומיז קיזול ניםקריטריוה .132

 .מכשירים פיננסיים: הצגה 32 בינלאומי פיננסיים בתקן חשבונאות
 

 שוטף אללבין  שוטףבין  בחנהה

לבין נכסים והתחייבויות שוטפים  בין מפרידותמסוימות ישויות  .133
שוטפים. תקן זה אינו קובע אם ישות לא נכסים והתחייבויות 

שוטפים לא לבין ם והתחייבויות שוטפים נכסיבין צריכה להפריד 
 העסקה.סיום הנובעים מהטבות לאחר 

 
 רכיבים של עלות הטבה מוגדרת

 ריבית נטו עלבעלות שירות ובדורש מישות להכיר  120סעיף  .134
ברווח או הפסד. תקן בגין הטבה מוגדרת  נטוההתחייבות )הנכס( 

ית נטו על וריב ישות צריכה להציג עלות שירות כיצדזה אינו קובע 
רכיבים מציגה ישות  .בגין הטבה מוגדרתנטו ההתחייבות )הנכס( 

 . 1בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  האל
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 גילוי

 :ישות תיתן גילוי למידע .922
 

הטבה מוגדרת שלה לשל תוכניות המאפיינים שמסביר את  (א)
 (;929מיוחסים אליהן )ראה סעיף הסיכונים את הו

 
הכספיים  יהחותמסביר את הסכומים בדושמזהה ו (ב)

 )ראה סעיפים שלה טבה מוגדרת להתוכניות הנובעים מה
 (; וכן900-902

 
עשויות הטבה מוגדרת שלה לתוכניות השמתאר איך  (ג)

הוודאות של  חוסרועל העיתוי להשפיע על הסכום, על 
עתידיים של הישות )ראה סעיפים המזומנים התזרימי 
907-902). 

 
הפרטים את כל  תשקול , ישות135המטרות בסעיף כדי לקיים  .136

 הבאים:
 

 דרישות הגילוי;את  מלאכדי ל הדרושהפירוט ה רמת (א)
 

  מהדרישות השונות; תכל אחליש לתת שש דגמידת ה (ב)
 

 וכן; של המידעפיצול הקיבוץ או מידת ה (ג)
 

אם משתמשים בדוחות הכספיים צריכים מידע נוסף כדי  (ד)
 כמותי שניתן לו גילוי.המידע את הלהעריך 

 
תקני של תקן זה ו שלבהתאם לדרישות  מסופקיםהאם הגילויים  .137

דיווח כספי בינלאומיים אחרים אינם מספיקים כדי לקיים את 
על  דרושהלמידע נוסף , ישות תיתן גילוי 135המטרות שבסעיף 

. לדוגמה, ישות יכולה להציג ניתוח של הלאלקיים מטרות  מנת
ת, את המהו חןבאהטבה מוגדרת שמלמחויבות ה שלנוכחי הערך ה

 בדיל:יכול להוהסיכונים של המחויבות. גילוי כזה המאפיינים 
 

פעילים חברים ללחברים פעילים, שחייבים בין סכומים  (א)
 פנסיונרים.לו (deferred members) לשעבר

 
 הבשילו. טרםך רו אבשנצ בין הטבותלהטבות שהבשילו בין  (ב)

 
העלאות ס לולייח נים, סכומים שניתהטבות מותנותבין  (ג)

 הטבות אחרות.לומשכורת בעתידיות 
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כדי או את חלקם כל הגילויים יש לפצל את ישות תעריך אם  .138
סיכונים שונים  ותתוכניות או קבוצות של תוכניות בעללהבדיל 

על ישות יכולה לפצל גילוי לגבי תוכניות  ,מהותי. לדוגמהבאופן 
 :ותהבא תכונותאו יותר מה תאחתכונה  מנת להציג

 
 ים.שונ םמיקומים גיאוגרפיי (א)

 
 מאפיינים שונים כמו תוכניות פנסיה לפי משכורת אחידה, (ב)

תוכניות פנסיה לפי משכורת אחרונה או תוכניות רפואיות 
 לאחר העסקה.

 

 שונות.קחות ופמסביבות  (ג)
 

 מגזרים ברי דיווח שונים. (ד)
 

הסדרים בלתי ממומנים הסדרי מימון שונים )לדוגמה  (ה)
ומנים במלואם, הסדרים ממומנים במלואם או הסדרים ממ

 בחלקם(.
 

הטבה מוגדרת וסיכונים לתוכניות  לשמאפיינים 
 הןילאמיוחסים ה

 ישות תיתן גילוי: .139
 

טבה מוגדרת שלה, המאפיינים של תוכניות לה למידע לגבי (א)
 כולל:

 
(i)  המהות של ההטבות שסופקו על ידי התוכנית

)לדוגמה תוכנית פנסיה לפי משכורת אחרונה או 
 (.מובטחת תוצאה הפקדות עםתוכנית מבוססת 

 
(ii)  שבה התוכנית פועלת,  הפיקוחיתתיאור של המסגרת

, יכלשהנדרשת מינימאלית  הפקדה תלדוגמה רמ
על התוכנית,  הפיקוחיתוהשפעה כלשהי של המסגרת 
 (.64כמו תקרת הנכס )ראה סעיף 

 
(iii)  לממשאחרת לשל כל ישות  אחריותהתיאור של 

התוכנית לדוגמה אחריות של נאמנים או של חברי 
 התוכנית. של טוריוןדירקה

 
, אליהם תיאור הסיכונים שהתוכנית חושפת את הישותל (ב)

שהם כלשהם,  יוצאי דופןסיכונים התמקדות בתוך 
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 יםריכוזלספציפיים לתוכנית, וספציפיים לישות או 
י תוכנית כסנאם  ,לדוגמה .של סיכון םכלשה יםמשמעותי
 ,נדל"ןלדוגמה  ,בקבוצה אחת של השקעות בעיקרהושקעו 

לחשוף את הישות לריכוז של סיכון שוק עשויה וכנית הת
 .נדל"ןב

 
כלשהם  םתיאור של תיקוני תוכנית כלשהם, צמצומיל (ג)

 כלשהם.  םוסילוקי
 

 הסבר של סכומים בדוחות הכספיים 

יתרת הסגירה עבור בין יתרת הפתיחה ל ביןתספק התאמה ישות  .140
 :, אם רלוונטיהבאיםהפריטים כל אחד מ

 

תוך הצגת , בגין הטבה מוגדרתנטו  ההתחייבות )הנכס( (א)
 ת עבור:ונפרד ותהתאמ

 
(i) .נכסי תוכנית 

 
(ii)  הטבה מוגדרת.להערך הנוכחי של המחויבות 

 
(iii) .ההשפעה של תקרת הנכס 

 
בין זכות  את הקשרזכויות שיפוי כלשהן. ישות גם תתאר  (ב)

 שיפוי כלשהי לבין המחויבות הקשורה. 
  

ל אחד את כ ציגיש לה 140בסעיף המפורטת  כל התאמהב .141
 :, אם רלוונטיבאיםפרטים המה

 
 .שוטףעלות שירות  (א)

 
 הכנסת ריבית או הוצאת ריבית. (ב)

 
בגין הטבה נטו ההתחייבות )הנכס( מדידות מחדש של  (ג)

  :של בנפרדתוך הצגה , מוגדרת
 

(i)  התשואה על נכסי תוכנית, למעט סכומים שנכללו
 .)ב( -בריבית ב

 
(ii)  נובעים משינויים הרווחים והפסדים אקטואריים

 )א((.76דמוגרפיות )ראה סעיף בהנחות 
 



IAS 19 

 5511 

(iii)  נובעים משינויים הרווחים והפסדים אקטואריים
 )ב((.76בהנחות פיננסיות )ראה סעיף 

 
(iv)  הטבה נטו בגין שינויים בהשפעה של הגבלת נכס

לתקרת הנכס, למעט סכומים שנכללו  תמוגדר
היא  לאופן שבוגילוי גם )ב(. ישות תיתן -בריבית ב

, רבית הזמינהיהמלכלית קבעה את ההטבה הכ
 קיטון, החזרים צורתיהיו ב הכלומר אם הטבות אל
 שלהם.בשילוב בהפקדות עתידיות או 

 

נובעים מסילוקים. כפי העלות שירות עבר ורווחים והפסדים  (ד)
עלות שירות עבר אין צורך להבדיל בין , 100שמאפשר סעיף 

נובעים מסילוקים אם הם הרווחים והפסדים לבין 
 חד.י תרחשיםמ
 

 ההשפעה של שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ. (ה)
 

של הפקדות המעביד בנפרד  תוך הצגההפקדות לתוכנית,  (ו)
 על ידי משתתפי התוכנית.ושל הפקדות 

 
 של הסכום ששולםבנפרד תוך הצגה תשלומים מהתוכנית,  (ז)

 בהתייחס לסילוקים כלשהם.
 

 ההשפעות של צירופי עסקים ומימושים. (ח)
 

אשר ווי ההוגן של נכסי התוכנית לקבוצות ישות תפצל את הש .142
כל קבוצה של תחלק ו ההמהות והסיכונים של נכסים אלבין  יבדילו

שיש להן מחיר שוק מצוטט  יםחלוקת משנה של נכסלנכסי תוכנית 
 מדידת 13בשוק פעיל )כפי שמוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי 

לדוגמה . ם מחיר מצוטט בשוק פעילולאלה שאין לה (שווי הוגן
, ישות יכולה להבחין 136בסעיף  נהגילוי שנדוה תרמולאור בחינת 

 בין:
 

 ;ניםושווי מזומ ניםמזומ (א)
 

איזור  סוג הענף, גודל חברה, לפי)מופרדים  מכשירים הוניים (ב)
 (;'גיאוגרפי וכו

 
סוג של מנפיק, איכות אשראי,  לפימכשירי חוב )מופרדים  (ג)

 (;'גיאוגרפי וכואיזור 
 

 ;('גיאוגרפי וכואיזור  פיל)מופרד  נדל"ן (ד)
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סוג של סיכון בסיס בחוזה, לדוגמה,  לפימופרדים נגזרים ) (ה)
חוזי שיעור ריבית, חוזי שערי חליפין, חוזים הוניים, חוזי 

 (longevity swaps) אריכות חייםלגבי חוזי החלפה אשראי, 
 (;'וכו

 
 (;הקרןסוג  לפי ותהשקעה )מופרדקרנות  (ו)

 
 וכן ; יםנכס יערך מגוב ותנייר (ז)

 
 חוב מובנה. (ח)

 

הישות של פיננסיים המכשירים השל ישות תיתן גילוי לשווי ההוגן  .143
ווי ההוגן של לשמוחזקים כנכסי תוכנית, והשניתנים להעברה ו

נכסים לעל ידי הישות, או  שמאוכלסיםנכסי תוכנית שהם נכסים 
 בשימוש הישות.שאחרים 

 
כדי משו ישות תיתן גילוי להנחות אקטואריות משמעותיות ששי .144

הטבה מוגדרת )ראה סעיף ללקבוע את הערך הנוכחי של המחויבות 
(. גילוי כזה יהיה במונחים מוחלטים )לדוגמה, כאחוז מוחלט 76

כאשר ישות . (משתנים אחריםוולא רק כמרווח בין אחוזים שונים 
 עליהמספקת גילויים בסכומים כוללים לקבוצות של תוכניות, 

 של ממוצעים משוקללים או בטווחיםאלה בצורה כגילויים ספק ל
 יחסי. מצומצמים באופן

 
 ודאות של תזרימי מזומנים עתידייםעיתוי וחוסר סכום, 

 :ישות תיתן גילוי .145
 

שניתן כל הנחה אקטוארית משמעותית )לניתוח רגישות ל (א)
תוך , לסוף תקופת הדיווח (144גילוי בהתאם לסעיף  לה

 תושפעמייתה ההטבה מוגדרת להמחויבות  הצגה כיצד
 יםאפשרי ושהישינויים בהנחה האקטוארית הרלוונטית מ

 מועד.אותו סביר בבאופן 
 

הרגישות  יהנחות ששימשו בהכנת ניתוחלשיטות ול (ב)
 והמגבלות של אותן שיטות. על ידי )א( יםנדרשה

 
שינויים מהתקופה הקודמת בשיטות ובהנחות ששימשו ל (ג)

 .ההרגישות, ואת הסיבות לשינויים אל יבהכנת ניתוח
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 להקבלה שכלשהן לאסטרטגיות של לתיאור ישות תיתן גילוי  .146
הישות, כולל את  תוכנית אואת ה תשמשומש תיוהתחייבוים ונכס

לגבי חוזי החלפה  או בטכניקות אחרות, כמו אותבקצבהשימוש 
 סיכון. לשם ניהול (longevity swaps) אריכות חיים

 
מוגדרת על  הטבהללהשפעה של תוכנית  הכדי לספק אינדיקצי .147

 תזרימי המזומנים העתידיים של הישות, ישות תיתן גילוי:
 

 ימימון כלשהמדיניות לותיאור של הסדרי מימון כלשהם ל (א)
 שמשפיעות על הפקדות עתידיות.

 
תקופת הדיווח השנתית לצפויות לתוכנית ההפקדות ל (ב)

 .הבאה
 

הטבה למחויבות המידע לגבי פרופיל מועדי הפירעון של ל (ג)
משך של לוי יכלול את הממוצע המשוקלל מוגדרת. הגי
הטבה מוגדרת ויכול לכלול מידע המחויבות להחיים של 

תשלומי ההטבה, כמו ניתוח  עיתוישל  ההתפלגותאחר לגבי 
 מועדי פירעון של תשלומי ההטבה.

 
 מעסיקיםתוכניות מרובות 

, מעסיקיםהטבה מוגדרת מרובת לאם ישות משתתפת בתוכנית  .148
 גילוי:עליה לתת 

 
 המשמשת לקביעתתיאור של הסדרי המימון, כולל השיטה ל (א)

 מינימאלית הפקדה רמתלגבי שיעור ההפקדות של הישות ו
 .יכלשה נדרשת

 
לתוכנית להיות אחראית הישות יכולה המידה שבה תיאור ל (ב)

מחויבויות של ישויות אחרות בהתאם לתנאים של בגין 
 .מעסיקיםתוכנית מרובת ה

 
 עודף או גירעון ב: של כלשהימוסכמת תיאור של הקצאה ל (ג)

 
(i) או ;סיום של התוכנית 

 
(ii)  של הישות מהתוכניתפרישה. 

 
כאילו הייתה תוכנית הפקדה זו בתוכנית אם הישות מטפלת  (ד)

לפרטים גילוי עליה לתת , 34מוגדרת בהתאם לסעיף 
מידע ה)ג( ובמקום -הבאים, בנוסף למידע שנדרש על ידי )א(

 :147-139שנדרש על ידי סעיפים 
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(i) הטבה מוגדרתלבדה כי התוכנית היא תוכנית לעו. 
 

(ii)  כדי  ניתן להשגה ואינמידע מספיק לסיבה מדוע
הטבה ללאפשר לישות לטפל בתוכנית כתוכנית 

 ת.מוגדר
 

(iii) תקופת הדיווח השנתית בתוכנית להפקדות הצפויות ל
 הבאה.

 
(iv) מידע לגבי גירעון או עודף כלשהו בתוכנית שיכול ל

דיות, כולל הבסיס עתיההפקדות הלהשפיע על סכום 
גירעון או עודף ואת  ותואאת ששימש כדי לקבוע 

 ישות.על ה, ישנן כאלה ההשלכות, אם

 

(v) של הישות בתוכנית ההשתתפות רמת ליה אינדקצל
לישויות משתתפות אחרות. דוגמאות של בהשוואה 

את ת וקציה כזו כוללית לספק אינדושיכול מידות
החלק  ית אותוכנלסך ההפקדות בשל הישות החלק 

שפרשו,  חבריםב, פעיליםהסך החברים בשל הישות 
להטבות, אם מידע זה ניתן  ובחברים לשעבר שזכאים

 להשגה.
 

ת סיכונים בין ישויות ותוכניות להטבה מוגדרת שחולק
  תחת אותה שליטה

אם ישות משתתפת בתוכנית להטבה מוגדרת שחולקת סיכונים בין  .149
 וי:גיל עליה לתתישויות תחת אותה שליטה, 

 
מדיניות המוצהרת לזקיפת עלות הטבה להסכם החוזי או ל (א)

 עובדה שלא קיימת מדיניות כזו.למוגדרת נטו או 
 
 מדיניות לקביעת ההפקדה שתשולם על ידי הישות.ל (ב)

 

עלות הטבה מוגדרת נטו  ה שלאם הישות מטפלת בהקצא (ג)
, יש לתת גילוי לכל המידע לגבי התוכנית 41לפי סעיף 

 .147-135סעיפים לפי כפי שנדרש במלואה 
 
אם הישות מטפלת בהפקדה שעומדת לתשלום בגין  (ד)

כנית , יש לתת גילוי למידע לגבי התו41התקופה לפי סעיף 
-ו 144-142 ,139, 137-135סעיפים כפי שנדרש לפי במלואה 

  )ב(.-)א( ו147
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)ד( על ידי -)ג( ו149מידע שנדרש על ידי סעיף ניתן לתת גילוי ל .150
 אם:אחרת בקבוצה בדוחות כספיים של ישות  הפנייה לגילויים

 
ניתנים לזיהוי הזו בקבוצה ישות השל כספיים הדוחות ה (א)

 נותנים גילוי למידע שנדרש לגבי התוכנית; וכןבנפרד ו
  
 בקבוצה זמיניםזו הישות הכספיים של הדוחות ה (ב)

למשתמשים בדוחות הכספיים באותם תנאים כמו הדוחות 
דוחות הכספיים של הכמו עד מוהכספיים של הישות ובאותו 

 או מוקדם יותר. הישות,
 

 תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים ב דרישות גילוי

ישות תיתן גילוי  ,24תקן חשבונאות בינלאומי  לפיכאשר נדרש  .151
 למידע על:

 

; לאחר סיום העסקהתוכניות הטבה  עםעסקאות צד קשור  (א)
 וכן

 
 .בהנהלהאנשי מפתח ל העסקהסיום הטבות לאחר  (ב)

 
ישות תיתן גילוי  ,37כאשר נדרש על ידי תקן חשבונאות בינלאומי  .152

למידע על התחייבויות תלויות הנובעות ממחויבויות בגין הטבה 
 .לאחר סיום העסקה

 
 ארוך טווחאחרות לעובד הטבות 

ההטבות פריטים כמו  אחרות לטווח ארוך כוללותעובד הטבות  .153
חודש  12לפני  ןואבמל ותלהיות מסולק חזויותלא אם הן  הבאות,

בה העובד מספק את השירות שתום תקופת הדיווח השנתית לאחר 
 :המתייחס

 
ה חופש כגון בשל תקופת עבודה ארוכהבתשלום  תהיעדרויו (א)

 שבתון;חופשת או  ופת שירות ארוכהתקבגין 
 

 שירות ארוכה;תקופת או הטבות אחרות בגין  מענקי יובל (ב)
 

  ;רוךאלזמן  הטבות בגין אובדן כושר עבודה (ג)
 

 ; וכןמענקיםברווחים ושיתוף לתוכניות  (ד)
 

  .נדחהגמול ת (ה)
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אחרות לטווח ארוך, בדרך כלל, אינה עובד המדידה של הטבות  .154
המדידה של המאפיינת את וודאות הנושאת את אותה רמת אי 

שיטה  קובע, תקן זה זו המסיב העסקה.סיום הטבות לאחר 
ות לטווח אחרעובד לגבי הטבות פשוט יותר טיפול חשבונאי ל

 סיוםמהטיפול החשבונאי הנדרש לגבי הטבות לאחר  בשונהארוך. 
 מחדש ברווח כולל אחר. ותמדידב, שיטה זו אינה מכירה העסקה

 
 הכרה ומדידה

עובד הטבות העודף או הגירעון בתוכנית של  הובמדיד הבהכר .922
סעיפים ו 98-22סעיפים את ישות תיישם  ,אחרות לטווח ארוך

מדידה של בהכרה וב 999-992פים סעיאת שם ישות תיי .992-992
 כלשהי.שיפוי זכות 

 
של  ךאחרות לטווח ארוך, ישות תכיר בסעובד לגבי הטבות  .922

תקן למידה ש, למעט עד ברווח או הפסד נטוהסכומים הבאים 
 ואחר דורש או מאפשר לכלול אותן בעלותדיווח כספי בינלאומי 

 של נכס:
 

 (;א900סעיף ו 990-22עלות שירות )ראה סעיפים  (א)
 

בגין הטבה מוגדרת נטו )הנכס(  התחייבותריבית נטו על ה (ב)
 וכן ;(902-902)ראה סעיפים 

 
בגין הטבה נטו )הנכס(  התחייבותמחדש של ה ותמדיד (ג)

 (.922-907)ראה סעיפים מוגדרת 

 

אחרת לטווח ארוך היא הטבה בגין עובד  תצורה אחת של הטב .157
זמן במשך הטבה תלוי גובה ה. אם לזמן ארוך כושר עבודה אובדן

. מדידה של מסופקמחויבות נוצרת כאשר השירות ההשירות, 
את ההסתברות לכך שיידרש תשלום ואת משקפת אותה מחויבות 

הטבה זהה לגבי גובה היבוצע התשלום. אם שבו שחזוי משך הזמן 
שירות, העובד, שאיבד כושר עבודה, ללא התחשבות בשנות כל 

מוכרת כאשר מתרחש אירוע  ויה של הטבות אלהחזהעלות ה
 עבודה לטווח ארוך. הגורם לאובדן כושר

 
 גילוי

עובד למרות שתקן זה אינו דורש גילויים ספציפיים לגבי הטבות  .158
אחרים עשויים  דיווח כספי בינלאומיים אחרות לטווח ארוך, תקני

דורש  24לדוגמה, תקן חשבונאות בינלאומי  .יםלדרוש גילוי
ונאות תקן חשב .בהנהלהלאנשי מפתח בד עולגבי הטבות גילויים 

 הוצאות בגין הטבות עובד. ל דורש גילוי 1בינלאומי 
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 פיטורין הטבות בגין

בנפרד מהטבות  (termination) תקן זה מטפל בהטבות בגין פיטורין .159
שהאירוע שיוצר מחויבות הוא הפיטורין ולא מאחר  ,אחרותעובד 

מהחלטה של הישות  ותהטבות בגין פיטורין נובע שירות של עובד.ה
הטבות לשל הישות הצעה החלטה של העובד לקבל מעובד או  לפטר

 .סיום העסקתובתמורה ל
 

נובעות מפיטורין האינן כוללות הטבות עובד  ןהטבות בגין פיטורי .160
דרישות משל הישות, או כתוצאה ללא הצעה העובד  בקשתלפי 

לאחר שהטבות אלה הן הטבות מאחר , /חוקיותפרישה מנדטוריות
של יותר סיום העסקה. חלק מהישויות מספקות רמה נמוכה 

העובד )במהות, הטבה לאחר סיום  דרישתלפי פיטורין בגין הטבה 
הישות. ההפרש בין ההטבה  תדריש לפיפיטורין מאשר להעסקה( 

העובד לבין ההטבה הגבוהה  תדריש לפי פיטוריןהמסופקת בגין 
  בה בגין פיטורין.הישות היא הט תדרישלפי  תסופקיותר המ

 
בעת אם היא מסופקת בתמורה והצורה של הטבת העובד אינה ק .161

הטבות העובד. של לשירות או אם היא מסופקת בתמורה לפיטורין 
בדרך כלל תשלומים חד פעמיים, אך לעיתים  ןבגין פיטורין ה

 :ותכולל
 

העסקה, בין אם בעקיפין סיום לאחר  שיפור של הטבות (א)
 .עובד ובין אם במישרין תבאמצעות תוכנית הטב

 
אם קופת ההודעה המוקדמת שהוגדרה, תמשכורת עד לתום  (ב)

מספקים הטבות השירותים נוספים  מספקהעובד לא 
 כלכליות לישות.

 
בתמורה לשירותים כוללים את  תסופקמסימנים שהטבת העובד  .162

 הבאים:הסימנים 
 

ההטבה מותנית בשירות עתידי שיסופק )כולל הטבות  (א)
  סופק(.נוסף ירות אם שי שגדלות

 
ות הטבלתוכנית  ם שלבהתאם לתנאי תסופקמההטבה  (ב)

  .עובד
 

של  םבהתאם לתנאי תסופקומבגין פיטורין מסוימות הטבות  .163
מוגדרות ובד. לדוגמה, הן יכולות להיות ת עולהטב קיימת תוכנית

או  ,עובדים איגודעם  בהסכםאו העסקה חוזה ב, חקיקהב
 לשמהעבר של המעסיק כתוצאה מדפוס פעילות  משתמעות

 לשהצעה נותנת הטבות דומות. כדוגמה נוספת, אם ישות  תספקה
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ותר מתקופה קצרה, או שיש יותר מתקופה פתוחה ליהטבות ש
קצרה בין ההצעה לבין המועד הצפוי של פיטורין בפועל, הישות 

הטבת עובד ולכן אם לחדשה ייסדה תוכנית אם היא  שוקלת
הטבות בגין פיטורין או  ןית התוכנלהוצעו בהתאם שההטבות 

בהתאם לתנאי  סופקוסיום העסקה. הטבות עובד שלאחר הטבות 
נובעות הן הטבת עובד הן הטבות בגין פיטורין אם לתוכנית 

אינן מותנות בשירות  הןעובד וה מהחלטה של הישות לפטר את
  עתידי שיסופק.

 
 לסיבת העזיבה שלללא קשר  מסופקותלעובדים מסוימות הטבות  .164

ות כאלה הוא וודאי )כפוף לדריש הטבותבגין העובד. התשלום 
לי כלשהן( אך העיתוי של הבשלה או לדרישות שירות מינימ

בתחומי ות ארותתשלומן אינו וודאי. למרות שהטבות כאלה מ
, הן הטבות בגין פיטורין כפיצויי פיטורין, או יםמסוימשיפוט 

ין פיטורין העסקה, ולא הטבות בגסיום  מהוות הטבות לאחר
 העסקה. סיום מטפלת בהן כהטבות לאחר ישות ו

 
 הכרה

 מועדהוצאה עבור הטבות בגין פיטורין בבו התחייבותישות תכיר ב .922
 המועדים הבאים: מבין םהמוקד

 
לבטל את ההצעה של אותן עוד כאשר הישות אינה יכולה  (א)

 הטבות; וכן

 

שינוי מבני שבתחולת בגין כאשר הישות מכירה בעלויות  (ב)
תשלום של הטבות  אשר כולל 27חשבונאות בינלאומי  תקן

 בגין פיטורין. 

 

שעומדות לתשלום כתוצאה מהחלטה הטבות בגין פיטורין עבור  .166
שבו המועד ו, של העובד לקבל הצעה של הטבות בתמורה לפיטורי

הטבות בגין פיטורין  לשלבטל את ההצעה עוד ישות אינה יכולה 
 היא המוקדם מבין:

 
 קבל את ההצעה; וכןכאשר העובד מ (א)

 
או דרישה חוזית או פיקוחית כאשר מגבלה )לדוגמה חוקית,  (ב)

היא מגבלה אחרת( על היכולת של הישות לבטל את ההצעה 
, אם המגבלה ה. זה יקרה כאשר ההצעה נעשתאפקטיבית

 קיימת בזמן ההצעה.היתה 
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עבור הטבות בגין פיטורין שעומדות לתשלום כתוצאה מהחלטה  .167
לבטל את ההצעה עוד , הישות אינה יכולה עובד רפטשל הישות ל

על תוכנית של פיטורין  הודיעה לעובדים המושפעיםישות הכאשר 
 מקיימת את כל המאפיינים הבאים:אשר 

 
מצביעות על כדי להשלים את התוכנית הנדרשות  ותפעולה (א)

 תוכנית.לשינויים משמעותיים שיבוצעו זה סביר אין שכך 
 

, את סוג יפוטרושהעובדים את מספר מזהה התוכנית  (ב)
שלהם ם מיד שלהם ואת המיקווהעבודה שלהם, את התפק
כל עובד בפני עצמו( ואת לזהות )אך התוכנית אינה צריכה 

 הצפוי.ההשלמה מועד 
 

את ההטבות בגין פיטורין שעובדים יקבלו קובעת התוכנית  (ג)
בפירוט מספיק שהעובדים יוכלו לקבוע את הסוג ואת 

 הם יקבלו כאשר תופסק העסקתם.הסכום של ההטבות ש
 

 תידרש גםכאשר ישות מכירה בהטבות בגין פיטורין, יתכן והישות  .168
אחרות )ראה עובד הטבות  של צמצוםתיקון תוכנית או בבלטפל 
 (.103סעיף 

 
 מדידה

מדוד תישות תמדוד הטבות בגין פיטורין בהכרה לראשונה, ו .929
בתנאי בד, , בהתאם למהות של הטבת העועוקבים כיר שינוייםתו

 לאחרהטבות הרחבה של שאם ההטבות בגין הפיטורין הן 
 לאחרהישות תיישם את הדרישות עבור הטבות  ,העסקה

 העסקה. אחרת:
 

להיות מסולקות במלואן חזויות אם ההטבות בגין הפיטורין  (א)
בה שחודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית  90לפני 

הדרישות  , הישות תיישם אתהטבה בגין פיטוריןמוכרת ה
 עבור הטבות עובד לטווח הקצר.

 
 להיות מסולקותחזויות הטבות בגין פיטורין אינן האם  (ב)

חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית,  90במלואן לפני 
הישות תיישם את הדרישות עבור הטבות עובד אחרות 

 לטווח ארוך.
 

מאחר שהטבות בגין פיטורין אינן מסופקות בתמורה לשירות,  .170
שירות הלייחוס של ההטבה לתקופות המתייחסים  74-70סעיפים 

 .יםרלוונטי םאינ
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 972-929דוגמה הממחישה את יישום סעיפים 

 רקע
כתוצאה מרכישה לאחרונה, ישות מתכננת לסגור מפעל תוך 

ת כל העובדים שנותרו זמן לפטר אאותו עשרה חודשים וב
במפעל. מאחר שהישות צריכה את המומחיות של העובדים 

ודיעה על תוכנית מעל כדי להשלים חוזים מסוימים, היא במפ
 פיטורין כלהלן.

כל עובד אשר יישאר ויספק את השירותים עד לסגירת המפעל 
ש"ח. עובדים  30,000יקבל במועד הפיטורין תשלום מזומן של 

 ש"ח. 10,000שיעזבו לפני סגירת המפעל יקבלו 

 צופההישות  עובדים במפעל. בזמן הצגת התוכנית 120קיימים 
מהעובדים יעזבו לפני הסגירה של המפעל. לפיכך, סך  20-ש

תזרימי המזומנים השליליים החזויים בהתאם לתוכנית הם 
ש"ח(. כפי  30,000*100ש"ח +  10,000*20ש"ח )כלומר  3,200,000

, הישות מטפלת בהטבות המסופקות 160שנדרש על ידי סעיף 
ין פיטורין ומטפלת בתמורה לפיטורין של עובד כהטבות בג

בהטבות המסופקות בתמורה לשירותים כהטבות עובד לטווח 
 קצר.

 הטבות בגין פיטורין

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

זבו לפני סגירת המפעל. למרות שהעובדים יכולים לעזוב שהם יע
לפני הסגירה, פיטורין של כל העובדים הם התוצאה של החלטת 
הישות לסגור את המפעל ולפטר את העובדים )כלומר כל 

לפיכך, הישות מכירה  העובדים יפוטרו כאשר המפעל ייסגר(.
בור ש"ח( ע 10,000*120ש"ח )כלומר  1,200,000בהתחייבות של 

ההטבות בגין פיטורין המסופקות בהתאם לתוכנית להטבת עובד 
במועד המוקדם מבין המועד שבו התוכנית לפיטורין מוכרזת 
לבין המועד שבו הישות מכירה בעלויות שינוי מבני שמיוחסות 

 לסגירה של המפעל.

 הטבות המסופקות בתמורה לשירות 

ותים עבור הטבות תוספתיות שעובדים יקבלו אם הם יספקו שיר
מלוא התקופה של עשרה חודשים הן בתמורה לשירותים שסופקו 
במהלך אותה תקופה. הישות מטפלת בהן כהטבות עובד לטווח 

חודש לאחר תום  12לסלק אותן לפני  צופהקצר מכיוון שהישות 
תקופת הדיווח השנתית. בדוגמה זו, לא נדרש היוון, כך שהוצאה 

ש"ח( מוכרת בכל חודש  2,000,000/10ש"ח )כלומר  200,000של 
במהלך תקופת השירות של עשרה חודשים, עם גידול מקביל 

 בערך בספרים של ההתחייבות. 
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 גילוי

למרות שתקן זה אינו דורש גילויים ספציפיים לגבי הטבות בגין  .171
לדרוש עשויים פיטורין, תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים 

דורש גילויים לגבי  24אומי גילויים. לדוגמה, תקן חשבונאות בינל
 1. תקן חשבונאות בינלאומי בהנהלה הטבות עובד לאנשי מפתח

 דורש גילוי להוצאה בגין הטבות עובד. 
 

 הוראות מעבר ומועד תחילה 

בינואר  1ביום  תקופות שנתיות המתחילותלישות תיישם תקן זה  .172
את  מתיישמאם ישות  .תרמויותר או לאחריו. יישום מוקדם  2013

 .עליה לתת גילוי לעובדה זו ,יותר מתמוקדלתקופה תקן ה
 

 8שבונאות בינלאומי בהתאם לתקן ח למפרע,ישות תיישם תקן זה  .173
 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

 :מלבד
 

ישות אינה צריכה לתאם את הערך בספרים של נכסים  (א)
ן הטבות שינויים בעלויות בגיבגין מחוץ לתחולת תקן זה ש

יישום לראשונה. העובד שנכללו בערך בספרים לפני מועד 
יישום לראשונה הוא תחילת התקופה המוקדמת המועד 

ראשונים שבהם הישות ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים ה
 תקן זה. מאמצת

 
, 2014בינואר  1תקופות שמתחילות לפני לדוחות כספיים ב (ב)

גילויים ה בגיןישות אינה צריכה להציג מידע השוואתי 
לגבי הרגישות של המחויבות  145על ידי סעיף  יםנדרשה
 הטבה מוגדרת. ל

  
, תיקן את 2011, שפורסם במאי 13תקן דיווח כספי בינלאומי  .174

. ישות תיישם 113ותיקן את סעיף  8ההגדרה של שווי הוגן בסעיף 
תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 

13. 
 

)תיקונים לתקן חשבונאות  להטבה מוגדרת: הפקדות עובדתוכניות  .175
. 94-93, תיקן את סעיפים 2013(, שפורסם בנובמבר 19בינלאומי 

ישות תיישם למפרע תיקונים אלה לתקופות שנתיות המתחילות 
לתקן חשבונאות בינלאומי או לאחריו בהתאם  2014ביולי  1ביום 

. ונאיים וטעויותמדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשב 8
מותר. אם ישות מיישמת את התקן לתקופה  יותר יישום מוקדם

 מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
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 2014-2012מחזור  שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים .176
. 177והוסיף את סעיף  83, תיקן את סעיף 2014שפורסם בספטמבר 

בינואר  1יות המתחילות ביום ישות תיישם תיקון זה לתקופות שנת
מותר. אם ישות מיישמת יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2016

 תיקון זה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
 

מתחילת תקופת ההשוואה  176ישות תיישם את התיקון בסעיף  .177
המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים הראשונים שבהם 

תיקון. כל תיאום ראשוני הנובע מיישומו של הישות מיישמת את ה
 התיקון יוכר בעודפים בתחילת תקופה זו. 

 

סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ] .178
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2023בינואר  1, אשר תחולתו היא מיום 17

לתקן דיווח כספי בינלאומי  דבמהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח 
17.] 

 

)תיקונים לתקן  תיקון תוכנית, צמצום תוכנית או סילוק תוכנית .179
, הוסיף 2018(, שפורסם בפברואר 19חשבונאות בינלאומי מספר 

, 120, 99, 57א, ותיקן את סעיפים 123-א ו122א, 101את סעיפים 
. ישות תיישם תיקונים אלה לתיקוני תוכנית, 156-ו 126, 125, 123

תוכנית המתרחשים בתחילת תקופת צמצומי תוכנית או סילוקי 
או  2019בינואר  1הדיווח השנתית הראשונה המתחילה ביום 

מותר. אם ישות מיישמת תיקונים יותר לאחריה. יישום מוקדם 
 אלה מוקדם יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
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 נספח א

 הנחיות יישום
 . הנספח מתאר את יישוםתקןשל החלק בלתי נפרד  מהווהנספח זה 

 ויש לו את אותה סמכות כמו לחלקים אחרים של התקן. 93-92סעיפים 
 
הדרישות לטיפול החשבונאי בהפקדות מעובדים או מצדדים  . 1א

 שלישיים מומחשות בתרשים הזרימה להלן.
 

 

מקטינות את 
עלות השירות 

בעת תשלום 
לתוכנית )סעיף 

92) 

 משפיעות על
מדידות מחדש 

 (93)סעיף 
 

מקטינות 
את עלות 
השירות 
בתקופה 

שבה 
השירות 

המתייחס 
מסופק 

 )ב((93)סעיף 

מקטינות 
את עלות 
השירות 

על ידי 
ייחוס 

לתקופות 
שירות 
)סעיף 

 )א((93
 

 הפקדות מעובדים או מצדדים שלישיים

מפורטות בתנאים הפורמאליים של התכנית )או  לפי שיקול דעת
מחויבות משתמעת שהיא מעבר לתנאים נובעות מ
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 החץ המקווקו משמעו שישות יכולה לבחור באחד משני הטיפולים החשבונאיים. ( 1)
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