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 14תקן דיווח כספי בינלאומי 

 וזי ביטוחח
 354-3בסעיפים  רטופמ IFRS 17)) חוזי ביטוח 39דיווח כספי בינלאומי תקן 

. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. הוראות התקן, ד-ובנספחים א
, מייצגות את העקרונות העיקריים של התקן. באותיות מודגשות המובאות

בה הם שבפעם הראשונה  באותיות מוטותמונחים המוגדרים בנספח א מופיעים 
הגדרות של מונחים אחרים מובאות במילון המונחים לתקני מופיעים בתקן. 

בהקשר  39את תקן דיווח כספי בינלאומי יש לקרוא דיווח כספי בינלאומיים. 
להקדמה לתקני דיווח כספי בינלאומיים ולבסיס למסקנות,  למטרת התקן

מדיניות  :תקן חשבונאות בינלאומי . המושגית לדיווח כספיולמסגרת 
מספק בסיס לבחירה  ,חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
  .ויישום של מדיניות חשבונאית בהעדר הנחיות מפורשות

 
 התקן מטרת

 את העקרונות קובע ביטוחחוזי  14דיווח כספי בינלאומי  תקן .1
 .שבתחולת התקןוזי ביטוח חגילוי של להצגה ולמדידה, ללהכרה, 

 ישותשהיא להבטיח  14של תקן דיווח כספי בינלאומי מטרה ה
מידע זה נותן אלה.  חוזים מנהנא ייצגספק מידע רלוונטי שמת

שיש  ההשפעה דוחות כספיים להעריך אתשל בסיס למשתמשים 
על יים וכספהביצועים העל המצב הכספי, על  ביטוח חוזיל

 מזומנים של ישות.התזרימי 
 
 ן, בין אם ההממשיות שלה תזכויות והמחויבויוהישות תשקול את  .4

תקן דיווח כספי בינלאומי , ביישום תקנהמחוזה, חוק או  ותנובע
או יותר שיוצר זכויות  צדדיםהסכם בין שני  א. חוזה הו39

אכיפה של הזכויות יכולת לאכיפה.  ותומחויבויות ניתנ
כתב, בהיו שיחוזים יכול  .של חוקוהמחויבויות בחוזה היא עניין 

 .העסקיות הנהוגות של הישות פרקטיקותהמ שתמעלה בעל פה או
או  יםכוללים את כל התנאים שבחוזה, מפורש םיחוזיתנאים 
מהות מסחרית  חסריישות תתעלם מתנאים  ך, איםמשתמע

 על כלכליות החוזה(. תםהשפעב בחיןן להתינ אלתנאים ש)כלומר, 
תנאים משתמעים בחוזה כוללים את אלה המוטלים על ידי חוק או 

הינם  חוזים עם לקוחות ליצירתתהליכים הו הפרקטיקות .תקנה
 ישויותבו שונות תעשיותב ,חוקיים שונים תחומי שיפוטב ניםוש

, הם הבתוך ישות )לדוגמ ניםשויות לה םעשויי. בנוסף, הם שונות
במהות של הסחורות או או  לקוחהסוג יות תלויים בעשויים לה

 .ים שהובטחו(השירות
 

  תחולה

 >לגבי 39דיווח כספי בינלאומי תקן יישם תישות  .5
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 ;נפיקהמהיא , שחוזי ביטוח משנה ללוכחוזי ביטוח,  (א)
 

 וכן ;הקימחזשהיא חוזי ביטוח משנה  (ב)
 

שהיא  השתתפות לפי שיקול דעת מאפייני עםה חוזי השקע (ג)
 חוזי ביטוח. הנפיקמ, בתנאי שהישות גם מנפיקה

 
לחוזי ביטוח  39כל ההתייחסויות בתקן דיווח כספי בינלאומי  .6

 חלות גם על>
 

 >למעטחוזי ביטוח משנה מוחזקים,  (א)
 

(i) וכן =יםונפקמלחוזי ביטוח  תהתייחסויול 

  

(ii)  92-82כמתואר בסעיפים. 

 

השתתפות לפי שיקול דעת,  נימאפיי םעוזי השקעות ח (ב)
לחוזי ביטוח בסעיף  תההתייחסו מעט)ג(, ל5 ףבסעי טורפכמ

 .93)ג( וכמתואר בסעיף 5
 

לחוזי ביטוח  39בתקן דיווח כספי בינלאומי  תכל ההתייחסויו .7
 הבהעברעל ידי הישות  נרכשוחלות גם על חוזי ביטוח ש יםונפקמ

משנה ביטוח  חוזימלבד  צירוף עסקיםאו ב חוזי ביטוח של
 מוחזקים.

 
 יםלנספח ב' מספק 52ב-4נספח א' מגדיר חוזה ביטוח וסעיפים ב .8

 חוזה ביטוח. ה שללהגדרהנחיות 

 
 >לגבי 39תקן דיווח כספי בינלאומי את ישות לא תיישם  .9

 

י בקשר אעל ידי יצרן, סוחר או קמעונ סופקהאחריות ש (א)
ללקוח )ראה תקן דיווח כספי  או שירותיו סחורותיולמכירת 

 .(עם לקוחות םהכנסות מחוזי 37בינלאומי 
 

 תתוכניות הטבמהנובעים של מעסיקים  תנכסים והתחייבויו (ב)
ותקן הטבות עובד  ;3עובד )ראה תקן חשבונאות בינלאומי 

( ומחויבויות תשלום מבוסס מניות 4דיווח כספי בינלאומי 
הטבות פרישה לת על ידי תכניות והמדווחבגין הטבת פרישה 

הטיפול  48מוגדרות )ראה תקן חשבונאות בינלאומי 
 (.תוכניות להטבות פרישה ידיוהדיווח על  החשבונאי
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תלויות בשימוש האו מחויבויות חוזיות  זכויות חוזיות (ג)
העתידי, או בזכות להשתמש, בפריט לא פיננסי )לדוגמה, 

תשלומי חכירה  ,אחדים דמי רישיון אחדים, תמלוגים
אחדים אחרים מותנים תשלומי חכירה או אחדים משתנים 

, תקן 37דיווח כספי בינלאומי > ראה תקן ופריטים דומים
ותקן דיווח  נכסים בלתי מוחשיים :5חשבונאות בינלאומי 

 .(חכירות 38כספי בינלאומי 
 

על ידי יצרן, סוחר או  תומסופקת לערך שייר היוערבו (ד)
 ותמשובצ ןהת לערך שייר של חוכר כאשר יווערבוי אקמעונ

ותקן דיווח  37בחכירה )ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 
 (.38כספי בינלאומי 

 

מפורש בחוזי ערבות פיננסית, אלא אם כן המנפיק הצהיר  (ה)
קודם לכן שהוא מתייחס לחוזים אלה כחוזי ביטוח 

המנפיק  לחוזי ביטוח. רלוונטיה יחשבונאטיפול ב השתמשו
תקן את  או 39בינלאומי  דיווח כספיר ליישם את תקן יבח

תקן , ים> הצגהימכשירים פיננס 54חשבונאות בינלאומי 
תקן ו ים> גילוייםימכשירים פיננס 9דיווח כספי בינלאומי 
לחוזי ערבות ים ימכשירים פיננס ;דיווח כספי בינלאומי 

חוזה לכל זו פיננסית כאלה. המנפיק יכול לבצע בחירה 
 .בנפרד, אך הבחירה לגבי כל חוזה אינה ניתנת לשינוי

 

קבל בצירוף עסקים )ראה תקן לאו  םשללתמורה מותנית  (ו)
 .(צירופי עסקים 5דיווח כספי בינלאומי 

 

אלא אם ה, בעלת הפוליסהישות היא  בהםשחוזי ביטוח  (ז)
הם חוזי ביטוח משנה מוחזקים )ראה סעיף  החוזים אל

 )ב((. 5
 
 תםמטרביטוח, אך  המקיימים את ההגדרה של חוז אחדיםחוזים  .:

. ישות הקבוע העמלתמורה לשירותים ב היא הספקת העיקרית
את במקום  37בינלאומי ליישם את תקן דיווח כספי  בחורעשויה ל

נפיקה אם, משהיא  כאלה לחוזים 39תקן דיווח כספי בינלאומי 
 מתקיימים. הישות יכולה לבצע בחירה מוגדריםורק אם, תנאים 

 .לכל חוזה בנפרד, אך הבחירה לגבי כל חוזה אינה ניתנת לשינוי זו
 התנאים הם>

 

ללקוח  סחושל הסיכון המי הערכה פתשקמ ינההישות א (א)
 =בקביעת המחיר של החוזה עם אותו לקוחיחיד 
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ולא על שירותים  הספקתהחוזה מפצה את הלקוח על ידי  (ב)
 וכן =תשלומים במזומן ללקוחביצוע  ידי

 

משימוש  ונובע בעיקר החוזעל ידי המועבר ה ביטוחה סיכון (ג)
של אותם  עלותמאי הוודאות לגבי ה ולא יםהלקוח בשירות

 .שירותים
 

  של חוזי ביטוח ףצירו

צד עם צד שכנגד או אותו  םשל חוזי ביטוח ע סדרהאו  מערכת .;
 ות על מנתמתוכננעשויות להיות  אולהשיג,  ותעשויקשור שכנגד 

 .(overall commercial effect) מסחרית כוללת השפעהלהשיג, 
 טפלל צורךיהיה ו תכןייה, אלכ יםמהות של חוזהלדווח על במטרה 

לדוגמה, אם הזכויות או המחויבויות  כמכלול.סדרה באו במערכת 
 ( שלentirely) מוחלטת הלילשלפרט  עושים דברינם בחוזה אחד א

 ההייתשההתקשרות בו  הזכויות או המחויבויות בחוזה אחר
שלא  אהי שולבתהמהשפעה באותו הזמן עם אותו צד שכנגד, ה

 זכויות או מחויבויות. ותקיימ
 

 (32ב-31ה ביטוח )סעיפים בחוזמם רכיבי תהפרד
בתחולת תקן  והייחוזה ביטוח עשוי לכלול רכיב אחד או יותר ש .32

לדוגמה, חוזה ביטוח עשוי לכלול  אם הם היו חוזים נפרדים. אחר
יישם סעיפים שניהם(. ישות תאת או רכיב שירות )או  רכיב השקעה

 החוזה. ם שלרכיביב לטיפוללזיהוי ו 35-33
 

 ישות>על  .33
 

ע אם וקבמנת ל לע ;תקן דיווח כספי בינלאומי את ליישם  (א)
לטפל , איך כזה קייםשיש להפרידו ואם  משובץ נגזר קיים

  באותו נגזר.

 

להפריד מחוזה ביטוח מארח רכיב השקעה אם, ורק אם,  (ב)
ישות ה(. 54ב-53מובחן )ראה סעיפים בזה רכיב השקעה 

רכיב ההשקעה ב טפלכדי ל ;תיישם תקן דיווח בינלאומי 
 פרד.והש

 
תזרימי מזומנים כלשהם  דיהפרמנת ל לע 33אחר יישום סעיף ל .34

, ישות םובחנימ רכיבי השקעהלום לנגזרים משובצים יחסיתימה
 לבעל הפוליסה רילהעב בטחהכל ההמארח הביטוח חוזה תפריד מ
יישום תוך , שהם מובחנים יםביטוחי-לא יםאו שירות סחורות

הבטחות ב טפלתהישות . 37של תקן דיווח כספי בינלאומי  9סעיף 
 9ביישום סעיף . 37יישום תקן דיווח כספי בינלאומי תוך כאלה 
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, ההבטחהאת ד יהפרמנת ל לע 37בינלאומי כספי תקן דיווח ב
 39בינלאומי תקן דיווח כספי ל 57ב-55סעיפים בהישות תיישם 

 וכן, בהכרה לראשונה, עליה>
 

את ייחס למנת  לע 37תקן דיווח כספי בינלאומי את יישם ל (א)
ות הבטחלבין בין רכיב הביטוח  חיובייםה מזומניםהתזרימי 

שהם  םיביטוחי-לספק סחורות או שירותים לא כלשהן
 וכןמובחנים= 

 

בין רכיב הביטוח  שלילייםה מזומניםהתזרימי את ייחס ל (ב)
שהובטחו ביטוחיים -או שירותים לא ותסחורלבין 

 כך ש> 37יישום תקן דיווח כספי בינלאומי  ים תוךטופלהמ

 

(i) לכל  יןישרבמ םחסיימתישליליים ה תזרימי מזומנים
 וכן =לאותו רכיב מיוחסיםרכיב 

 

(ii)  מיוחסים על שנותרו כל תזרימי המזומנים השליליים
 מיאת תזרי ףשקעל מנת ל, הגיוניבסיס שיטתי ו

צפה שינבעו מהייתה המזומנים השליליים שהישות 
 .נפרד היה חוזהזה אם רכיב 

 
תקן דיווח כספי את , ישות תיישם 34-33לאחר יישום סעיפים  .35

 ביטוח המארח.השל חוזה שנותרו לכל הרכיבים  39בינלאומי 
לנגזרים  39בתקן דיווח כספי בינלאומי  האזכורים, כל ואילך ןאמכ

המארח  הביטוח חוזההופרדו מ לנגזרים שלא םמשובצים מתייחסי
לרכיבי השקעה שלא  םמתייחסילרכיבי השקעה  האזכוריםוכל 

-53האזכורים שבסעיפים ב מעטהמארח )להופרדו מחוזה הביטוח 
 (.54ב

 

 ביטוח  ישל חוז רמת קיבוץ

כפופים חוזים המ מורכב. תיק ביטוח חוזי של תיקים תזההישות  .11
קו באותו חוזים יש לצפות שלמנוהלים יחד. הדומים ולסיכונים 

יהיו באותו תיק אם הם הם ש צפויולכן יהיו סיכונים דומים  מוצר
חוזים בקווי מוצר שונים )לדוגמה לצפות שלאין  מנוהלים יחד.

 single premium fixed) ותקבוע אותקצבל חד פעמית הפרמי
annuities ) לתקופה קבועה )בהשוואה לביטוח חייםregular 

term life assurance)) יהיו הם י שצפוהיו סיכונים דומים ולכן י
 בתיקים שונים.

 
לרמת  ות. הדרישיםונפקמחלים על חוזי ביטוח  51-13סעיפים  .12

 .31בסעיף  מפורטותשל חוזי ביטוח משנה מוחזקים  קיבוץ
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כל הפחות לקבוצות ל יםונפקמביטוח  יתיק של חוז תפצלישות  .13
 7הבאות

 

קבוצה של חוזים שהם מכבידים בעת הכרה לראשונה, אם  (א)
 8ישנם כאלה

 

לא קיימת בעת ההכרה לראשונה שקבוצה של חוזים  (ב)
אם  ,למכבידים לאחר מכן אפשרות משמעותית שיהפכו

  ישנם כאלה8 וכן

 

 החוזים בתיק, אם ישנם כאלה. יתרתקבוצה של  (ג)
 

 מערכתכי סיק להעל מנת  ניתן לביסוסו סבירמידע  ישישות לאם  .39
היא , 38 סעיףתהיה כולה באותה הקבוצה ביישום  של חוזים

הם לקבוע אם החוזים  על מנתהחוזים  מערכתלמדוד את  רשאית
 על מנתהחוזים  מערכתאת  העריך( ול69)ראה סעיף מכבידים 

 להפוךלא קיימת אפשרות משמעותית חוזים ללקבוע אם 
 סביר(. אם לישות אין מידע ;3)ראה סעיף  למכבידים לאחר מכן

 תהיה כולהחוזים של  מערכתכי  יקלהס ניתן לביסוס על מנתו
שאליה משתייכים ע את הקבוצה וקבלה עליבאותה הקבוצה, 

 .בודדיםחוזים  בחינה שלהחוזים על ידי 
 

אשר לגביהם ישות מיישמת את גישת  יםונפקמעבור חוזים  .:3
(, הישות תניח שאין חוזים 75-;7הקצאת הפרמיה )ראה סעיפים 

מכבידים בעת הכרה לראשונה, אלא אם עובדות בתיק שהם 
אחרת. ישות תעריך אם חוזים שהם לא  מצביעותונסיבות 
 משמעותיתבעלי אפשרות בעת הכרה לראשונה הם לא  מכבידים

על ידי הערכת הסבירות לשינויים  להפוך למכבידים לאחר מכן
 .ובנסיבות הרלוונטיותבעובדות 

 
מיישמת את גישת  ינהאשר לגביהם ישות א יםונפקמעבור חוזים  .;3

(, ישות תעריך אם חוזים 75-;7הקצאת הפרמיה )ראה סעיפים 
ם מכבידים בעת הכרה לראשונה הם לא בעלי אפשרות אינש

 להפוך למכבידים> משמעותית
 

יתרחשו, לשינויים בהנחות אשר, אם  סבירותבהתבסס על ה (א)
 .מכבידיםל להפוךיגרמו לחוזים 

 
דיווח השסופקו על ידי  במידע לגבי אומדניםשימוש על ידי  (ב)

אפשרות לא קיימת . לכן, בהערכה אם פנימי של הישותה
הכרה לראשונה עת חוזים שהם לא מכבידים בותית שמשמע

 ו למכבידים>כהפי
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(i)  סופק על ידי הדיווח הפנימי מידע שמ תתעלםישות לא
חוזים שונים  גבילשינויים בהנחות  לגבי השפעתשלה 

 אך =שלהם להפוך למכבידיםהאפשרות  לע

 

(ii) מעבר לזה  נדרשת לאסוף מידע נוסף ינהישות א
הפנימי של הישות לגבי ח המסופק על ידי הדיוו

 חוזים שונים. גבישינויים בהנחות לה השפעת
 

ו לקבוצות ישתייכתיק תוך , חוזים ב36-;3יישום סעיפים אם, ב .42
את ספציפי מגבילים באופן חוק או תקנה ששונות רק מאחר 

או רמה שונה של שונה המעשית של הישות לקבוע מחיר  היכולת
 עשויהם שונים, הישות פוליסה עם מאפייני יהטבות עבור בעל

הישות לא תיישם סעיף זה  .באותה קבוצהלכלול את אותם חוזים 
 היקש לפריטים אחרים.דרך הב

 
קבוצות המתוארות בסעיף לחלוקת משנה את ה פצלרשאית ל ישות .43

 >הלןלכ. לדוגמה, ישות עשויה לבחור לפצל את התיקים 38
 

אם  -הכרה לראשונה עת ב מכבידותיותר קבוצות שהן לא  (א)
 הדיווח הפנימי של הישות מספק מידע המבחין בין>

 

(i) או =נות של רווחיותרמות שו 

 

(ii)  מכבידים לאחר ל וךהפלאפשרויות שונות של חוזים
 כןו =הכרה לראשונה

 
הכרה עת יותר מקבוצה אחת של חוזים שהם מכבידים ב (ב)

אם הדיווח הפנימי של הישות מספק מידע ברמה  -לראשונה 
 .מכבידיםהם החוזים שבה  דהימהמפורטת יותר לגבי 

 
 אחת משנהיותר  בפער שלישות לא תכלול חוזים שהונפקו  .55

, לבצע במידת הצורךכדי להשיג זאת על הישות,  באותה הקבוצה.
 . 51-13בסעיפים  ותמתוארהפיצול נוסף של הקבוצות 

 
חוזה יחיד אם זו התוצאה של מ ורכבת חוזי ביטוח קבוצה של .45

 .44-36יישום סעיפים 
 

ישות תיישם את דרישות ההכרה והמדידה של תקן דיווח כספי  .46
על ידי  תאשר נקבעו יםונפקמחוזים של לקבוצות  39בינלאומי 

את הקבוצות בעת הכרה  קיםתישות  .45-36יישום סעיפים 
על  הקבוצות לאחר מכן. תולא תעריך מחדש את הרכבלראשונה, 

תזרימי את  אמודחוזים, ישות עשויה ל ה שללמדוד קבוצ מנת
גבוהה יותר מאשר הקבוצה  ברמת קיבוץה המזומנים לקיום חוז
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או התיק, בתנאי שהישות יכולה לכלול את תזרימי המזומנים 
(, א)54יישום סעיפים בבמדידת הקבוצה,  המתאימיםלקיום חוזה 

אומדנים כאלה לקבוצות של  על ידי הקצאת, )ב(62-( וi)א()62
 חוזים.

 

 הכרה

מועד מה יא מנפיקהבקבוצה של חוזי ביטוח שהישות תכיר  .52
 המוקדם מבין7

 

 8חוזים ה שלקבוצהתחילת תקופת הכיסוי של  (א)

 

התשלום הראשון מבעל הגיע מועד הפירעון של בו ש המועד (ב)
 או8 פוליסה בקבוצה

 

עבור קבוצה של חוזים מכבידים, כאשר הקבוצה הופכת  (ג)
 .למכבידה

 
התשלום הראשון מבעל מועד קבלת רעון חוזי, יאם אין מועד פ .48

. ישות נדרשת לקבוע אם חוזים וןרעיפמועד הייחשב כ הפוליסה
לפני  38סעיף  ביישוםחוזים מכבידים  ה שלקבוצהווים מכלשהם 
 ,)ב(47-)א( ו47 פיםהקבועים בסעי מועדיםהמוקדם מבין ההמועד 

 שיש קבוצה כזו.  צביעותאם עובדות ונסיבות מ
 

לרכישת  תזרימי מזומניםעבור  תהתחייבובישות תכיר בנכס או  .49
אשר  יםונפקמלקבוצה של חוזי ביטוח  םהמתייחסיכלשהם  ביטוח

, אלא אם היא מוכרת הקבוצהשהישות משלמת או מקבלת לפני 
 )א(.;7סעיף  ביישום ותהכנסכאו  ותבוחרת להכיר בהם כהוצא

 התחייבות הנובעים מתזרימיאת הנכס או את הישות תגרע 
חוזי  ה שלקבוצהמוכרת כאשר כאלה מזומנים לרכישת ביטוח 

 )ב((.:5)ראה סעיף  יםוקצמביטוח אשר אליה תזרימי המזומנים 
 

חוזי ביטוח בתקופת דיווח, ישות תכלול רק  ה שלקבוצבה בהכר .:4
 של אומדניםסוף תקופת הדיווח ותבצע עד לשהונפקו  חוזים

של ( ו95ההכרה לראשונה )ראה סעיף ב מועדב יווןשיעורי הה
 (.;33מסופקות בתקופת הדיווח )ראה סעיף בש כיסויהיחידות 

תקופת  סוףלהנפיק חוזים נוספים בקבוצה לאחר  עשויהישות 
וסיף את החוזים לקבוצה ת. ישות 44הדיווח, בכפוף לסעיף 

הדבר עשוי לגרום לשינוי  בה החוזים הונפקו.שבתקופת הדיווח 
ישום סעיף ההכרה לראשונה בי דעמוב יווןשיעורי הה בקביעה של

ים מתחילת תקופת דכנועם המאת השיעורי. ישות תיישם 95ב
 שבה החוזים החדשים התווספו לקבוצה. הדיווח
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 (116ב-33מדידה )סעיפים ב

חוזי ביטוח של קבוצות הלכל  74-52ישות תיישם סעיפים  .;4
 הבאים> חריגיםב, 39שבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 

 

אחד  את מקיימותעבור קבוצות של חוזי ביטוח ה (א)
פשט את ל עשויה, ישות 75בסעיף  יםגדרהמוהקריטריונים 

שת הקצאת הפרמיה גיב על ידי שימושהמדידה של הקבוצה 
 .77-;7בסעיפים 

 

עבור קבוצות של חוזי ביטוח משנה מוחזקים, ישות תיישם  (ב)
 לגבי) 67 ף. סעי92-85על ידי סעיפים  כנדרש 68-54סעיפים 

 74-69 סעיפיםו (הישיר מאפייני השתתפות עםחוזי ביטוח 
ל קבוצות של חוזי ע ינם חלים( אכבידיםחוזים מ לגבי)

 ביטוח משנה מוחזקים.
 

עבור קבוצות של חוזי השקעה עם מאפייני השתתפות לפי  (ג)
על  וותאמהכפי ש 74-54שיקול דעת, ישות תיישם סעיפים 

 .93ידי סעיף 
 

 ית השינויים בשערוהשפע 43יישום תקן חשבונאות בינלאומי בעת  .52
תזרימי  פיקיםהמלקבוצה של חוזי ביטוח  של מטבע חוץ חליפין

, ישות תטפל בקבוצה של חוזים, כולל חוץמזומנים במטבע 
 .כפריט כספי ,חוזיהשירות המרווח ב

 
נפיקה חוזי ביטוח, תזרימי מבדוחות הכספיים של ישות ש .53

הביצוע של  איסיכון את מזומנים לקיום חוזי ביטוח לא ישקפו ה
 35ביצוע מוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי  אותה ישות )סיכון אי

 .(מדידת שווי הוגן
 

 (62ב-33)סעיפים ב בהכרה לראשונהמדידה 
 כרה לראשונה, ישות תמדוד קבוצה של חוזי ביטוח כסך של7הב .35
 

 7מורכבים ממזומנים לקיום חוזה, אשר התזרימי  (א)

 

(i) של תזרימי מזומנים עתידיים )סעיפים  ניםאומד 
32-338) 

 

(ii) את ערך הזמן של הכסף ואת  ףשקעל מנת ל וםאית
לתזרימי  יםחסיתיהמ יםהפיננסי ניםהסיכו

 הסיכוניםבה ש במידההמזומנים העתידיים, 
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תזרימי  ם שלאומדנינכללים ב ינםהפיננסיים א
  8 וכן(33)סעיף  המזומנים העתידיים

 

(iii) (.34)סעיף  פיננסי סיכון לא עבור סיכון וםאית 

 

 .36-35סעיפים יישום תוך הנמדד חוזי, השירות המרווח  (ב)
 

 תזרימי מזומנים עתידיים )סעיפים  לשאומדנים 
 (41ב-33ב

ביטוח את כל תזרימי חוזי  ה שלקבוצ תישות תכלול במדיד .33
 )ראה סעיף כל חוזה שבקבוצה שבתחום העתידיים המזומנים

לאמוד את תזרימי המזומנים  עשויה, ישות 51(. ביישום סעיף 31
ה יותר ולאחר מכן להקצות את גבוה קיבוץהעתידיים ברמת 

על . בודדותלקבוצות חוזים לקיום חוזה תזרימי המזומנים 
 7המזומנים העתידייםשל תזרימי  אומדניםה

 

ניתן ה ניתן לביסוסו סביר, כל מידע לא מוטה, באופן כלולל (א)
 העיתוימופרזים לגבי הסכום, ללא עלות או מאמץ  להשגה

)ראה  היים אלודאות של תזרימי מזומנים עתידהוואי 
(. כדי לעשות כן, ישות תאמוד את הערך 11ב-34סעיפים ב

המלא טווח ההסתברות( של משוקלל )כלומר ממוצע חזוי ה
 התוצאות האפשריות.של 

 

שהאומדנים של  בתנאילשקף את נקודת מבטה של הישות,  (ב)
שוק עם מחירי  קבייםעכלשהם  םנטייוומשתני שוק רל

-15ב)ראה סעיפים  עבור אותם משתנים היצפיניתנים ל
 (.23ב

 

מועד בהקיימים  תנאים ושקפיהאומדנים  - יםעדכנילהיות  (ג)
לגבי העתיד )ראה  מועדהמדידה, כולל הנחות באותו 

 (.31ב-21סעיפים ב
 

עבור סיכון  את התיאום אמודהישות ת - יםמפורשלהיות  (ד)
(. 61ב)ראה סעיף  פיננסי בנפרד מהאומדנים האחרים לא

בנפרד מהתיאום  גם את תזרימי המזומנים אמודהישות ת
סיכון פיננסי, אלא אם עבור עבור ערך הזמן של הכסף ו

ביותר משלבת אומדנים אלה  המתאימהטכניקת המדידה 
 (.13)ראה סעיף ב
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ביטוח אם הם נובעים  החוז בתחום שלתזרימי מזומנים הם  .56
הקיימות במהלך תקופת הדיווח  ממשיות תיות ומחויבויומזכו

בה הישות יכולה לחייב את בעל הפוליסה לשלם את הפרמיות או ש
ית לספק לבעל הפוליסה שירותים משלישות יש מחויבות מ בהש

ית לספק שירותים מש(. מחויבות מ93ב-83)ראה סעיפים ב
 מסתיימת כאשר>

 

 יכולת מעשית להעריך מחדש את הסיכונים קיימתישות ל (א)
יכולה הישות וכתוצאה מכך, המסוים פוליסה הבעל  לש

באופן מלא את  פיםשקהמלקבוע מחיר או רמה של הטבות 
 אותם סיכונים= או

 

 שני הקריטריונים הבאים מתקיימים> (ב)

 

(i)  לישות יכולת מעשית להעריך מחדש את הסיכונים של
חוזי ביטוח המכיל את החוזה וכתוצאה של תיק ה

רמה של הטבות יכולה לקבוע מחיר או הישות מכך, 
 כן= והמשקפים באופן מלא את הסיכון של אותו תיק

 

(ii) הסיכונים  למועד שבוהפרמיות עבור כיסוי עד  תמחרה
בחשבון את הסיכונים מביאה  ינהמוערכים מחדש א

 לתקופות שלאחר מועד ההערכה מחדש. םהמתייחסי

 
 םנכס סכומים כלשהם המתייחסיכאו  התחייבותכישות לא תכיר  .57

חוזה של  םלתחולפרמיות צפויות או לתביעות צפויות מחוץ 
 חסים לחוזי ביטוח עתידיים.יתיסכומים אלה מ הביטוח.

 
 (52ב-45)סעיפים ב יווןשיעורי ה

ם את האומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים על יתאישות ת .33
ם ימנת לשקף את ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הפיננסי

הסיכונים שבה מזומנים אלה, במידה  לתזרימי םהמתייחסי
 באומדנים של תזרימי המזומנים. יםנכלל ינםם איהפיננסי

אומדנים של תזרימי המזומנים ל יםיושמהמ יווןשיעורי הה
 337העתידיים המתוארים בסעיף 

 

המאפיינים של תזרימי את את ערך הזמן של הכסף,  פושקי (א)
 ביטוח8המאפייני הנזילות של חוזי את המזומנים ו

 

)אם  הצפייניתנים ל מחירי שוק שוטפיםעם  עקבייםיהיו  (ב)
ם עם תזרימי מזומנים י( עבור מכשירים פיננסיקיימים

של חוזי הביטוח, במונחים  השמאפייניהם עקביים עם אל
 של, לדוגמה, עיתוי, מטבע ונזילות8 וכן
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גורמים המשפיעים על מחירי  ה שלהשפעהאת  וכללילא  (ג)
משפיעים על  ינםאאך שאלה, כ ניתנים לצפייהשוק 

 תזרימי המזומנים העתידיים של חוזי הביטוח.
 
 (65ב-53)סעיפים בפיננסי  סיכון עבור סיכון לא וםאית

את האומדן של הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים ם יתתאישות  .34
עבור רשת ודשהישות  לשקף את הפיצוי על מנתהעתידיים 

של תזרימי המזומנים  יתועיוה אי הוודאות לגבי הסכוםנשיאת 
 .פיננסי מסיכון לא תהנובע

 
 יחוזמרווח שירות 

 של תההתחייבושל מרווח השירות החוזי הוא רכיב של הנכס או  .35
בו ש ,מייצג את הרווח שטרם מומשהחוזי ביטוח  ה שלקבוצה

ישות תמדוד  שירותים בעתיד. תספקמשהיא כל , כתכיר הישות
חוזי  ה שלשל קבוצכרה לראשונה הבאת מרווח השירות החוזי 

, חל חוזים מכבידים( גבי)ל 14סעיף  אם ביטוח בסכום אשר, אלא
 מביא לידי כך שאין הכנסות או הוצאות הנובעות מ7

 

לקיום  מזומניםהתזרימי בגין ההכרה לראשונה בסכום  (א)
 34-358נמדד על ידי יישום סעיפים , החוזהה

 

 תהתחייבושל נכס או של ההכרה לראשונה  דעמוהגריעה ב (ב)
ביטוח שהוכרו בגין תזרימי מזומנים לרכישת  םכלשה

 8 וכן54סעיף  ביישום

 

הנובעים מהחוזים שבקבוצה כלשהם תזרימי מזומנים  (ג)
 באותו מועד.

 
צירוף בהעברה של חוזי ביטוח או בעבור חוזי ביטוח שנרכשו  .;5

 .7;ב-5;בהתאם לסעיפים ב :5סעיף  את עסקים, ישות תיישם
 

 עוקבת מדידה
כל תקופת דיווח  סוףחוזי ביטוח ב ה שלהערך בספרים של קבוצ .11

 יהיה סך של7
 

 7מכילההבגין יתרת הכיסוי  ההתחייבות (א)

 

(i)  המתייחסים לשירות החוזה לקיום  מזומניםהתזרימי
דים על ידי עתידי שהוקצו לקבוצה באותו מועד, הנמד

 .65ב-33ב-ו 34-33יישום סעיפים 



IFRS 17 

 3414 

(ii)  ,מרווח השירות החוזי של הקבוצה באותו מועד
 8 וכן13-13נמדד על ידי יישום סעיפים ה

 

תזרימי כילה את , המתביעות שהתהוו עבור תההתחייבו (ב)
שהוקצו  עברלשירות  המתייחסיםהחוזה לקיום  המזומנים

-ו 34-33יישום סעיפים ב יםלקבוצה באותו מועד, הנמדד
 .65ב-33ב

 
בהוצאות בגין השינויים הבאים בערך ו ותישות תכיר בהכנס .11

 הכיסוי7יתרת בגין  תבספרים של ההתחייבו
 

הכיסוי יתרת בגין  תהתחייבוב ירידה גיןב -ביטוח  תוהכנס (א)
על ידי יישום  ותעקב שירותים שסופקו בתקופה, הנמדד

 1518ב-151סעיפים ב
 

קבוצות של גין הפסדים ב גיןב -ביטוח  יהוצאות שירות (ב)
מור )ראה אהפסדים כים של וביטולחוזים מכבידים, 

 (8 וכן25-14סעיפים 
 

ערך  ה שלהשפעה גיןב -מביטוח ת או הוצאות מימון והכנס (ג)
בסעיף  פורטסיכון פיננסי כמ ה שלשפעההזמן של הכסף וה

54 . 
 

או בהוצאות בגין השינויים הבאים בערך  ותישות תכיר בהכנס .15
 תביעות שהתהוו7 עבורבספרים של ההתחייבות 

 

בהתחייבות בשל  העלייבגין  -ביטוח  שירותיהוצאות  (א)
 תביעות והוצאות שהתהוו בתקופה, למעט רכיבי השקעה

 8כלשהם

 

 םכלשה עוקבים יםשינוי בגין -ביטוח  יהוצאות שירות (ב)
לתביעות  יםהמתייחסלקיום חוזה בתזרימי מזומנים 

 8 וכןשהתהוושהתהוו ולהוצאות 

 

ערך  ה שלהשפעהבגין  - ביטוחמת או הוצאות מימון והכנס (ג)
בסעיף  פורטסיכון פיננסי כמ ה שלהשפעההזמן של הכסף ו

54. 
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 (116ב-63מרווח שירות חוזי )סעיפים ב

תקופת הדיווח מייצג את הרווח  סוףמרווח השירות החוזי ב .13
הוא ש מאחרכר ברווח או הפסד וחוזי ביטוח שטרם ה ה שלבקבוצ

 .בקבוצהשחוזים ל התאםב סופקשיעתידי השירות ל מתייחס
 

, הערך בספרים ההשתתפות ישיר ימאפיינחוזי ביטוח ללא עבור  .66
תקופת  סוףחוזים ב ה שלקבוצ שלחוזי השירות השל מרווח 

ותאם שהבתחילת תקופת הדיווח  בספריםלערך שווה  דיווחה
 >בגין

 

לקבוצה  התווספוחוזים חדשים כלשהם ש ה שלהשפעה (א)
 =(:4)ראה סעיף 

 

הערך בספרים של מרווח השירות  ברה עלטצהריבית ש (ב)
תקופת הדיווח, הנמדדת לפי שיעורי ההיוון מהלך החוזי ב

 )ב(=94ם בסעיף במפורטיה

 

המתייחסים  לקיום חוזה השינויים בתזרימי מזומנים (ג)
למעט במידה , 322ב-8;בסעיפים ב טורפכמלשירות עתידי 

 >ש
 

(i) עולות חוזההלקיום בתזרימי המזומנים  כאמור עליות 
כתוצאה וחוזי השירות העל הערך בספרים של מרווח 

 )א((= או:6)ראה סעיף  הפסד םגרמכך נ

 

(ii) חוזה הכאמור בתזרימי המזומנים לקיום  ירידות
יתרת לרכיב ההפסד של ההתחייבות בגין  ותוקצמ

 )ב(.72הכיסוי ביישום סעיף 
 

על מרווח השירות החוזי=  הפרשי שער כלשהם ה שלהשפעה (ד)
 וכן

 

שירותים העברת  שלביטוח ב תוהכנסשהוכר כהסכום  (ה)
מרווח השירות יתרת  ה שלבע על ידי הקצאנקשתקופה, ב

החוזי בסוף תקופת הדיווח )לפני הקצאה כלשהי( על פני 
 .;33סעיף בביישום והנותרת קופת הכיסוי השוטפת ת

  
)ראה סעיפים  העבור חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר .67

ה (, הערך בספרים של מרווח השירות החוזי של קבוצ:33ב-323ב
תקופת הדיווח שווה לערך בספרים בתחילת  סוףחוזים ב של

סעיפים הסכומים המפורטים בתתי ה ם בגיןהותאשתקופת הדיווח 
בנפרד.  האל יםמואיתנדרשת לזהות  ישות אינהשלהלן. )ה( -)א(
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עבור חלק, או כל,  משולב סכוםניתן לקבוע במקום זאת, 
  הן> יםמואי. התיםמואיהת

 

לקבוצה  התווספוחוזים חדשים כלשהם ש ה שלהשפעה (א)
 (=:4)ראה סעיף 

 

)ראה  פריטי הבסיס שלחלקה של הישות בשינוי בשווי ההוגן  (ב)
 , למעט במידה ש>((i)ב()326סעיף ב

 

(i) ( חלסיכון צמצום )לגבי 337סעיף ב= 

 

(ii)  פריטי שווי ההוגן של ב רידהיבחלקה של הישות
עולה על הערך בספרים של מרווח השירות הבסיס 

 (= או:6)ראה סעיף  הפסד גרםכתוצאה מכך נוהחוזי 

 

(iii) בשווי ההוגן של פריטי  עלייהחלקה של הישות ב
 (.ii) -את הסכום ב מבטלשהבסיס 

 
חסים ייתהשינויים בתזרימי המזומנים לקיום חוזה המ (ג)

, למעט במידה :33ב-323בסעיפים ב טורפלשירות עתידי, כמ
 ש>

 

(i) ( חלסיכון צמצוםלגבי ) 337סעיף ב= 

 

(ii) ותעולור בתזרימי המזומנים לקיום חוזה כאמ ותעלי 
כתוצאה וחוזי, השירות העל הערך בספרים של מרווח 

 = או(:6הפסד )ראה סעיף  םגרמכך נ

 

(iii) ור בתזרימי המזומנים לקיום חוזה כאמ ותיריד
יתרת רכיב ההפסד של ההתחייבות בגין ל תווקצמ

 )ב(. 72הכיסוי ביישום סעיף 

 

 מרווחל המתייחסים כלשהם הפרשי שער ה שלהשפעה (ד)
 השירות החוזי= וכן

 

העברת שירותים  שלת ביטוח בוהסכום שהוכר כהכנס (ה)
מרווח השירות יתרת  ה שלהקצאהבתקופה, שנקבע על ידי 

תקופת הדיווח )לפני הקצאה כלשהי( על פני  סוףהחוזי ב
 .;33סעיף ב ביישום והנותרת תקופת הכיסוי השוטפת
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ים בתזרימי במרווח השירות החוזי מקזזים שינוי אחדיםשינויים  .68
הכיסוי, יתרת בגין  תההתחייבו המזומנים לקיום חוזה של

בגין  תשינוי בסך הערך בספרים של ההתחייבוין שאוהתוצאה היא 
 ינםשינויים במרווח השירות החוזי אשבה  במידה .הכיסוי יתרת

 של ההתחייבותיים בתזרימי המזומנים לקיום חוזה מקזזים שינו
 השינויים, בגיןהוצאות בו ותוי, ישות תכיר בהכנסהכיסיתרת בגין 

 .63ביישום סעיף 
 

 חוזים מכבידים
ה אם תזרימי הכרה לראשונה מועדחוזה ביטוח הוא מכביד ב .69

 כלשהם זרימי מזומניםת ו לחוזה,שהוקצהמזומנים לקיום חוזה 
הנובעים כלשהם ותזרימי מזומנים שהוכרו קודם לכן  לרכישה

שלילי תזרים במועד ההכרה לראשונה,  ,בסך הכלמהווים מהחוזה 
)א(, ישות תקבץ חוזים כאלה בנפרד מחוזים 38יישום סעיף ב נטו.

חל, ישות עשויה לזהות את  39 ףסעיבה ש במידהמכבידים.  אינםש
מכבידים על ידי מדידת מערכת של חוזים ולא חוזים  ה שלקבוצה

פסד בגין התזרים בהאו הפסד ברווח ישות תכיר  .בודדיםחוזים 
תוצאה מכך כך שכנטו עבור קבוצה של חוזים מכבידים,  שליליה

 שווה לתזריםיהיה הערך בספרים של ההתחייבות עבור הקבוצה 
 שהואהמזומנים לקיום חוזה ומרווח השירות החוזי של הקבוצה 

 אפס.
 

 מכבידה יותר(להופכת למכבידה )או  ביטוח חוזי ה שלקבוצ .:6
עוקבת אם הסכומים הבאים עולים על הערך בספרים של מדידה ב

 חוזי>השירות המרווח 
 

המזומנים לקיום חוזה שהוקצו  שינויים שליליים בתזרים (א)
תזרימי מזומנים  ם שללקבוצה הנובעים משינויים באומדני

 עתידיים המתייחסים לשירות עתידי= וכן
 

, הקבוצה של חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישירעבור  (ב)
 .שווי ההוגן של פריטי הבסיסה בחלקה של הישות ביריד

 
(, ישות תכיר בהפסד ii)ג()67-ו( ii)ב()67(, i)ג()66יישום סעיפים ב

 .במידה של עודף זהברווח או הפסד 
 

יתרת בגין  תההתחייבורכיב הפסד של  )או תגדיל( יצורישות ת .;6
ים שהוכרו ביישום הכיסוי לקבוצה מכבידה המתאר את ההפסד

ברווח  יםוצגמהרכיב ההפסד קובע את הסכומים . 69-:6סעיפים 
תוצאה קבוצות מכבידות וכגין בהפסדים של  ביטוליםאו הפסד כ

 ת ביטוח.והכנס ה שלבקביע יםנכלל ינםא מכך
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קבוצה מכבידה של חוזי ביטוח,  ןיגלאחר שישות הכירה בהפסד ב .72
 >ותקצלהה עלי

 

בתזרימי המזומנים לקיום חוזה של  העוקבים םשינוייה (א)
על  73בסעיף  יםטורפמההכיסוי  יתרתבגין  תההתחייבו

 בסיס שיטתי בין>

 
(i)  וכןיתרת הכיסויבגין  תההתחייבורכיב ההפסד של = 

 
(ii) רכיב ההפסד.הכיסוי, למעט יתרת בגין  תההתחייבו 

 

בתזרימי המזומנים לקיום חוזה  כלשהיעוקבת  ירידה (ב)
נובעת משינויים באומדנים של תזרימי השהוקצתה לקבוצה 

 ותעליהמתייחסים לשירות עתידי והעתידיים המזומנים 
 ,פריטי הבסיסבחלק הישות בשווי ההוגן של  ןת כלשהועוקב
לאפס. יישום  קטןרכיב ההפסד עד שאותו רכיב מולרק 

ם את י(, ישות תתאiii)ג()67-( וiii)ב()67(, ii)ג()66סעיפים 
סכום ה לע ף הירידהעוד בגיןמרווח השירות החוזי רק 

 רכיב ההפסד.שהוקצה ל
 

המזומנים לקיום חוזה של  בתזרימי עוקביםהשינויים ה .73
 )א( הם>72וקצו ביישום סעיף יהכיסוי שיתרת בגין  תההתחייבו

 
אומדנים של הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים  (א)

 גין יתרתב תההתחייבומ ששוחררובגין תביעות והוצאות 
 =שהתהוו ביטוח יהוצאות שירות בשלהכיסוי 

 
פיננסי שהוכר ברווח  שינויים בתיאום סיכון עבור סיכון לא (ב)

 כן= וסיכון המ שחרור בשלאו הפסד 
 

 ביטוח.מאו הוצאות מימון ת והכנס (ג)
 

סך כך שא( תביא ל)72ההקצאה השיטתית הנדרשת על ידי סעיף  .74
 יהיה :72-6רכיב ההפסד בהתאם לסעיפים כל הסכומים שהוקצו ל

 חוזים.  ה שלתקופת הכיסוי של קבוצ סוףלאפס עד ל השוו
 

 פרמיהגישת הקצאת 
חוזי ביטוח על ידי  ה שלישות עשויה לפשט את המדידה של קבוצ .75

אם,  77-;7בסעיפים  המפורטתשימוש בגישת הקצאת הפרמיה 
 קבוצה>ה( inception) יצירתורק אם, בעת 
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מדידה של  פיקהישות צופה באופן סביר כי פישוט כאמור י (א)
שונה  תהיההכיסוי לקבוצה שלא יתרת בגין  תההתחייבו

ביישום הדרישות  תה מופקתיישה ומהותי מזבאופן 
 = או74-54שבסעיפים 

 

כיסוי הנובע מכל  כוללבקבוצה )תקופת הכיסוי של כל חוזה  (ב)
יישום סעיף במועד אותו ב שנקבע החוזה שבתחוםהפרמיות 

 ( הינה שנה אחת או פחות.56
 

 יצירתבמועד  אם ,מתקיים ינו)א( א75הקריטריון שבסעיף  .76
תזרימי המזומנים של  תמשמעותי ותנתשהישות צופה ה ,קבוצהה

הכיסוי יתרת בגין  תההתחייבושפיע על מדידת תאשר לקיום חוזה 
תזרימי של  תנותשהתביעה. שמתהווה במהלך התקופה לפני 
 , לדוגמה>בהתאם הגדלהמזומנים לקיום חוזה 

 

תזרימי מזומנים עתידיים מתייחסים לנגזרים  דה שבהילמ (א)
 וכן =משובצים כלשהם בחוזים

 

 .חוזים ה שלקבוצהאורך תקופת הכיסוי של ל (ב)
 

 תההתחייבוגישת הקצאת הפרמיה, ישות תמדוד את ב עת שימושב .77
 הכיסוי כלהלן>יתרת בגין 

 

 הוא> תההתחייבובהכרה לראשונה, הערך בספרים של  (א)

 
(i)  ,שהתקבלו בהכרה לראשונה=הפרמיות, אם ישנן 

 
(ii)  לרכישת ביטוח כלשהם בניכוי תזרימי מזומנים

באותו מועד, אלא אם הישות בוחרת להכיר 
 )א(= וכן;7בתשלומים כהוצאה ביישום סעיף 

 
(iii)  גריעה ההנובע מכלשהו בתוספת או בניכוי סכום

שהוכרו בגין  תהתחייבוהשל נכס או הבאותו מועד של 
 .49וח ביישום סעיף תזרימי מזומנים לרכישת ביט

 

כל תקופת דיווח עוקבת, הערך בספרים של  סוףב (ב)
 הערך בספרים בתחילת תקופת הדיווח> ואההתחייבות ה

 
(i) =בתוספת הפרמיות שהתקבלו בתקופה 
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(ii)  בניכוי תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח= אלא אם
הישות בוחרת להכיר בתשלומים כהוצאה ביישום 

 )א(=;7סעיף 

 
(iii)  בתוספת סכומים כלשהם המתייחסים להפחתת

תזרימי המזומנים לרכישת ביטוח שהוכרו כהוצאה 
בתקופת הדיווח= אלא אם הישות בוחרת להכיר 
בתזרימי מזומנים לרכישת ביטוח כהוצאה ביישום 

 )א(=;7סעיף 

 
(iv) ביישום סעיף ןרכיב מימול וכלשה וםאיבתוספת ת ,

78= 

 
(v) ח בגין כיסוי בניכוי הסכום שהוכר כהכנסות ביטו

 (= וכן348באותה תקופה )ראה סעיף בשסופק 

 
(vi)  עבר שהורכיב השקעה כלשהו ששולם או בניכוי

 תביעות שהתהוו. עבורהתחייבות ל
 

ם ירכיב מימון משמעותי, ישות תתאאם לחוזי ביטוח בקבוצה יש  .78
על מנת הכיסוי יתרת  בגיןההתחייבות  לאת הערך בספרים ש

תוך פיננסי הסיכון השפעת ואת ה לשקף את ערך הזמן של הכסף
, כפי שנקבע בהכרה 58שימוש בשיעורי ההיוון המפורטים בסעיף 

לראשונה. הישות אינה נדרשת לתאם את הערך בספרים של 
הכיסוי על מנת לשקף את ערך הזמן של יתרת בגין  תההתחייבו

הכסף ואת השפעת הסיכון הפיננסי אם, בהכרה לראשונה, הישות 
מועד כל חלק של הכיסוי לבין  הספקתפה בין צופה כי התקו

 אינה עולה על שנה. תהפרמיה המתייחסשל  ןהפירעו
 

בכל עת במהלך תקופת הכיסוי, עובדות ונסיבות מצביעות על אם  .79
מכבידה, ישות תחשב את ההפרש  היא חוזי ביטוח ה שלכך שקבוצ

 בין>
 

נקבע שהכיסוי יתרת בגין  תההתחייבוהערך בספרים של  (א)
 = וכן77ביישום סעיף 

 

נותר החוזה המתייחסים לכיסוי  קיוםתזרימי המזומנים ל (ב)
 אם, ,אולם. 4;ב-58ב-ו 59-55של הקבוצה, ביישום סעיפים 

את  מתתאמ ינה)ב(, הישות א;7בעת יישום סעיף 
ערך הזמן של הכסף בגין תביעות שהתהוו עבור ההתחייבות 

, היא לא תכלול בתזרימי סיכון הפיננסיהשפעת הבגין ו
 .םכלשהכאלה  יםמואיהמזומנים לקיום חוזה ת
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 )ב(79תזרימי המזומנים לקיום חוזה המתוארים בסעיף שבמידה  .:7
)א(, הישות תכיר בהפסד 79עלו על הערך בספרים המתואר בסעיף 

  הכיסוי.יתרת ותגדיל את ההתחייבות בגין  ברווח או הפסד
 

 ישות>ביישום גישת הקצאת הפרמיה,  .;7
 

להכיר בתזרימי מזומנים לרכישת ביטוח לבחור  איתשר (א)
כלשהם כהוצאות כאשר מתהוות לה עלויות אלה, בתנאי 
שתקופת הכיסוי של כל חוזה בקבוצה בהכרה לראשונה 

 .אחת עולה על שנה האינ

  

ה תביעות שהתהוו עבור קבוצ עבורתמדוד את ההתחייבות  (ב)
חוזה  חוזי ביטוח בתזרימי המזומנים לקיום של

-ו 59-55המתייחסים לתביעות שהתהוו, ביישום סעיפים 
ם, הישות אינה נדרשת לתאם תזרימי אול. 4;ב-58ב

השפעת בגין ערך הזמן של הכסף ובגין מזומנים עתידיים 
הסיכון הפיננסי אם תזרימי מזומנים אלה צפויים להשתלם 
או להתקבל בתוך שנה או פחות מהמועד שבו התביעות 

 התהוו.
 

 מוחזקיםחוזי ביטוח משנה 

 עבור חוזי מותאמות 39הדרישות בתקן דיווח כספי בינלאומי  .82
 .92-83בסעיפים  ורטפממשנה מוחזקים, כ ביטוח

 
יישום תוך משנה מוחזקים ביטוח תיקים של חוזי  פצלישות ת .83

לחוזים מכבידים באותם  התייחסותשהלכך , מלבד 46-36סעיפים 
בהם קיים רווח נטו בהכרה שלחוזים  בהתייחסותסעיפים יוחלפו 

התוצאה של , אחדים משנה מוחזקיםביטוח י וזעבור ח לראשונה.
 חוזה יחיד.מ מורכבתקבוצה ה תהיה 46-36יישום סעיפים 

 
 הכרה

 , ישות תכיר בקבוצה של חוזי ביטוח47סעיף  את יישםלבמקום  .84
 משנה מוחזקים>

 

 -מספקים כיסוי יחסי  אם חוזי ביטוח המשנה המוחזקים (א)
בתחילת תקופת הכיסוי של קבוצת חוזי ביטוח המשנה 
המוחזקים או בעת ההכרה לראשונה של חוזי בסיס כלשהם, 

  לפי המאוחר מביניהם= וכן

 

מתחילת תקופת הכיסוי של קבוצת  -ים אחרה יםמקרהבכל  (ב)
 חוזי ביטוח המשנה המוחזקים.
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 מדידה

חוזי ביטוח משנה ל 58-54ביישום דרישות המדידה של סעיפים  .85
על ידי יישום הם חוזי הבסיס נמדדים גם ש במידהמוחזקים, 

ם אומדניה תדיסעיפים אלה, הישות תשתמש בהנחות עקביות למד
ה קבוצהשל תזרימי המזומנים העתידיים עבור  נוכחיערך הה של
הערך של  םאומדניה למדידתוחוזי ביטוח משנה מוחזקים  של

ות( של הקבוצ) קבוצההזומנים עתידיים עבור הנוכחי של תזרימי מ
הערך  ם שלבסיס. כמו כן, הישות תכלול באומדניהחוזי ביטוח 

חוזי  ה שלקבוצההנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים עבור 
על ידי כלשהו ביצוע -ביטוח משנה מוחזקים את השפעת סיכון אי

ביטחונות של ת והשפעכולל את היטוח המשנה, המנפיק של חוזה ב
 (.disputesהפסדים ממחלוקות )של ו

 
סיכון עבור ה, ישות תקבע את תיאום 59סעיף  את יישםלבמקום  .86

סיכון המועבר על של סכום הא ייצג את ופיננסי כך שה סיכון לא
חוזי ביטוח המשנה למנפיק של אותם של  הקבוצשל הידי המחזיק 

 חוזים.
 

מתייחסות לקביעת מרווח השירות החוזי ה :5הדרישות בסעיף  .87
על מנת לשקף את העובדה שעבור  אמותתמובהכרה לראשונה 

 ,קים אין רווח שטרם מומשחוזי ביטוח משנה מוחז ה שלקבוצ
ברכישת ביטוח המשנה.  טועלות נטו או רווח נבמקום זאת,  ,אלא

 לפיכך, בהכרה לראשונה>
 

כלשהם בעת רכישת  טואו ברווח נישות תכיר בעלות נטו  (א)
קבוצת חוזי ביטוח משנה מוחזקים כמרווח שירות חוזי 

לקיום בסכום השווה לסך תזרימי המזומנים  יםהנמדד
באותו מועד של נכס או התחייבות  נגרע, הסכום שחוזה

תזרימי מזומנים  גיןכלשהם שהוכרו קודם לכן ב
, חוזי ביטוח משנה מוחזקים ה שלהמתייחסים לקבוצ

 ותזרימי מזומנים כלשהם הנובעים באותו מועד= אלא אם

 

לאירועים  תהעלות נטו לרכישת כיסוי ביטוח משנה מתייחס (ב)
, קבוצת חוזי ביטוח משנה ה שלרכישהו לפני התרחשש
, הישות תכיר 7במקרה כזה, על אף הדרישות שבסעיף בו

 ידי ברווח או הפסד כהוצאה.יבעלות כזו באופן מ
 

, ישות תמדוד את מרווח השירות החוזי 66סעיף  את יישםלבמקום  .88
חוזי ביטוח משנה מוחזקים  תקופת הדיווח עבור קבוצה של סוףב

 >בגיןהותאם שכערך בספרים שנקבע בתחילת תקופת הדיווח, 
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לקבוצה  התווספוחוזים חדשים כלשהם ש ה שלהשפעה (א)
 (=:4)ראה סעיף 

 

 ברה על הערך בספרים של מרווח השירותטצהריבית ש (ב)
בסעיף  יםפורטהמי שיעורי ההיוון פל תהחוזי, הנמדד

 =)ב(94ב
 

 השינוי>ששינויים בתזרימי המזומנים לקיום חוזה במידה  (ג)

 
(i) מתייחס לשירות עתידי= אלא אם 

 
(ii)  משינוי בתזרימי המזומנים לקיום חוזה  נובעהשינוי

את  םתאמ ינושאבסיס הלקבוצת חוזי ביטוח  ושהוקצ
מרווח השירות החוזי עבור קבוצת חוזי ביטוח 

 בסיס.ה

 

שירות הוח והפרשי שער כלשהם הנובעים ממר ה שלהשפעה (ד)
 חוזי= וכןה

 

שירותים שהתקבלו  שלבהסכום שהוכר ברווח או הפסד  (ה)
מרווח השירות יתרת  ה שלבתקופה, שנקבע על ידי הקצא

על פני תקופת הדיווח )לפני הקצאה כלשהי(  סוףהחוזי ב
של קבוצת חוזי ביטוח והנותרת  השוטפתתקופת הכיסוי 

 .;33משנה מוחזקים, ביישום סעיף ב
 

שינויים בתזרימי המזומנים לקיום חוזה הנובעים משינויים  .89
משנה המוחזק ההביצוע על ידי המנפיק של חוזה ביטוח  בסיכון אי

מרווח השירות את מו יאינם מתייחסים לשירות עתידי ולא יתא
 החוזי.

 
, לפיכךחוזי ביטוח משנה מוחזקים לא יכולים להיות מכבידים.  .:8

 אינן חלות. 74-69הדרישות בסעיפים 
 

 גישת הקצאת פרמיה עבור חוזי ביטוח משנה מוחזקים

בסעיפים  המפורטתישות עשויה להשתמש בגישת הקצאת הפרמיה  .;8
חוזי של  םמאפייניה)שהותאמה על מנת לשקף את  ;7-ו 78-77

, לדוגמה יםונפקמביטוח משנה מוחזקים השונים מחוזי ביטוח 
הכנסות( על מנת לפשט  במקוםהוצאות  הקטנתיצירת הוצאות או 

עת חוזי ביטוח משנה מוחזקים, אם ב ה שלקבוצ ה שלמדידהאת 
 הקבוצה> (inception) יצירת
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הישות צופה באופן סביר שתוצאת המדידה לא תהיה שונה  (א)
 = או85-:8מתוצאת יישום הדרישות בסעיפים מהותי באופן 

 

משנה חוזי ביטוח  ה שלתקופת הכיסוי של כל חוזה בקבוצ (ב)
 החוזה שנקבע תחוםשבי מכל הפרמיות וכיס כוללמוחזקים )

 ( הינה שנה אחת או פחות.56באותו מועד ביישום סעיף 
 

 יצירתעת )א( אם, ב;8התנאי בסעיף  את קייםל יכולה ישות אינה .92
תזרימי המזומנים של  תמשמעותי השתנותהקבוצה, ישות צופה 

הכיסוי יתרת  בגיןשפיע על מדידת הנכס ר תשאלקיום חוזה 
תזרימי של תביעה. השתנות  התהוומלפני שבמהלך התקופה 

 , לדוגמה>בהתאם ההמזומנים לקיום חוזה גדל
 

לקיום חוזה  עתידיים תזרימי מזומנים למידה שבה (א)
 וכן =מתייחסים לנגזרים משובצים כלשהם בחוזים

 
משנה החוזי ביטוח  ה שלקבוצהאורך תקופת הכיסוי של ל (ב)

 מוחזקים.ה
 

חוזי השקעה עם מאפייני השתתפות לפי שיקול 
 דעת

חוזה השקעה עם מאפייני השתתפות לפי שיקול דעת אינו כולל  .93
העברת סיכון ביטוח משמעותי. כתוצאה מכך, הדרישות בתקן 

עבור חוזי  מותאמותבגין חוזי ביטוח  39דיווח כספי בינלאומי 
 >הלןכללפי שיקול דעת  השקעה עם מאפייני השתתפות

 

 ( הוא המועד שבו47מועד ההכרה לראשונה )ראה סעיף  (א)
 =חוזהלצד הופכת הישות 

 
 מותאם כך שתזרימי המזומנים (56החוזה )ראה סעיף  םתחו (ב)

יבות ממשית וחמהחוזה אם הם נובעים מ םתחונמצאים ב
במועד נוכחי או עתידי. לישות אין  ןשל הישות להעביר מזומ

יכולת מעשית  ש להיבות ממשית להעביר מזומן אם יוחמ
שקף תהמזומן שאת ר ילהעב הבטחהלקבוע מחיר עבור ה

 ניםשהובטח והסיכו ןמזומבאופן מלא את סכום ה
 כן= ויםחסייתהמ

 
-)ה( ו66חוזי )ראה סעיפים השירות המרווח של  ההקצאה (ג)

 כך שהישות תכיר במרווח השירות החוזי מותאמת)ה(( 67
של קבוצת חוזי הביטוח באופן שיטתי  תקופהה אורךל

  חוזה.ל בהתאםשירותי ההשקעה של  העברהשישקף את ה
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 תיקון וגריעה

 חוזה ביטוחשל תיקון 

, לדוגמה על ידי הסכם בין יםתוקנמביטוח אם התנאים של חוזה ה .94
חוזה או על ידי שינוי תקנה, ישות תגרע את החוזה להצדדים 

יישום תקן דיווח תוך כחוזה חדש,  מתוקןהמקורי ותכיר בחוזה ה
אחרים אם, ורק אם, תנאי  םאו תקנים רלוונטיי 39כספי בינלאומי 

 ם של)ג( מתקיים. מימוש זכות שנכללה בתנאי-כלשהו מתנאים )א(
 נה תיקון. התנאים הם>נהחוזה אי

 

 ההתקשרותבעת  יםנכללהיו אם התנאים המתוקנים  (א)
 ה>חוזב

 
(i)  החוזה המתוקן היה יוצא מתחולת תקן דיווח כספי

 =5-:, ביישום סעיפים 39בינלאומי 

 
(ii) מחוזה הביטוח רכיבים שונים  המפרידתה יישות הי

ה יה, וכתוצאה מכך 35-32המארח ביישום סעיפים 
תקן דיווח כספי  היה חלחוזה ביטוח שונה עליו  נוצר

 =39בינלאומי 

 
(iii)  באופןחוזה שונה  תחום שללחוזה המתוקן היה 

 = או56ביישום סעיף  מהותי

 
(iv)  החוזה המתוקן היה נכלל בקבוצת חוזים שונה

 .46-36ביישום סעיפים 

 

ביטוח עם מאפייני  החוזהגדרת  קיים אתהחוזה המקורי  (ב)
עוד אותה  מקיים אינואך החוזה המתוקן , ההשתתפות ישיר

 הגדרה, או להיפך= או

 

או  75-;7הישות יישמה את גישת הקצאת הפרמיה בסעיפים  (ג)
 ניםהתיקומשמעות חוזה המקורי, אך ל ;92-8בסעיפים 

גישה לשימוש ב םקריטריוניה אתעוד  מקייםשהחוזה אינו 
 .;8או בסעיף  75זו בסעיף 

 
, 94אף אחד מהתנאים שבסעיף  קייםאם תיקון חוזה אינו מ .95

ידי התיקון הישות תטפל בשינויים בתזרימי המזומנים שנגרמו על 
יישום על ידי תזרימי המזומנים לקיום חוזה כשינויים באומדני 

 .74-62סעיפים 
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 גריעה 
 ביטוח כאשר, ורק כאשר7תגרע חוזה ישות  .41
 

בחוזה  המפורטתיבות וחמ, דהיינו כאשר הקלוהוא מס (א)
 8 אותבוטלמאו  נפרעת או תקעוהביטוח פ

 

 .45ם שבסעיף כלשהו מהתנאי מתקיים תנאי (ב)
 

 ינהאבסיכון ולכן עוד ה נ, הישות אינקלוכאשר חוזה ביטוח מס .97
נדרשת עוד להעביר משאבים כלכליים כלשהם למילוי חוזה 

ע וגרל עליההביטוח. לדוגמה, כאשר ישות רוכשת ביטוח משנה, 
י( חוז) י( ביטוח הבסיס כאשר, ורק כאשר, חוזהחוז) את חוזה

 .(יםק )מסולקלוביטוח הבסיס מס
 

ישות גורעת חוזה ביטוח מתוך קבוצת חוזים על ידי יישום  .98
 >39בתקן דיווח כספי בינלאומי  הדרישות הבאות

 

 מותאמים תזרימי המזומנים לקיום חוזה שהוקצו לקבוצה (א)
נוכחי של תזרימי מזומנים את הערך הלבטל על מנת 

פיננסי  סיכון עבור סיכון לאהתיאום את ו עתידיים
נגרעו מהקבוצה, ש תיבויווחלמלזכויות ו יםהמתייחס

 )ב(=62-( וi)א()62ביישום סעיפים 

 

שינוי בגין המרווח השירות החוזי של הקבוצה מותאם  (ב)
 במידה)א(, -מתוארים בהבתזרימי המזומנים לקיום חוזה 

חל=  99)ג(, אלא אם סעיף 67-)ג( ו66על ידי סעיפים  תדרשנה
 וכן

 

 צפויההכיסוי יתרת יחידות הכיסוי עבור של מספר ה (ג)
לשקף את יחידות הכיסוי שנגרעו מהקבוצה,  על מנתמותאם 

סכום של מרווח השירות החוזי שהוכר ברווח או הפסד וה
 . ;33בתקופה מבוסס על אותו מספר מותאם, ביישום סעיף ב

 
שהיא מעבירה את החוזה כיוון כאשר ישות גורעת חוזה ביטוח  .99

חדש ביישום לצד שלישי או גורעת חוזה ביטוח ומכירה בחוזה 
 )ב(>98 סעיף במקוםאת ההוראות הבאות  תיישם , הישות94סעיף 

 

מרווח השירות החוזי של הקבוצה ממנה החוזה  ים אתתאת (א)
 בגין)ג(, 67-)ג( ו66סעיפים על ידי  תנדרשהבמידה נגרע, 

( עבור חוזים שהועברו לצד שלישי או ii( לבין )iבין ) ההפרש
(iii עבור חוזים שנגרעו ביישום סעיף )94< 
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(i) יטוח השינוי בערך בספרים של קבוצת חוזי הב
 )א(=98החוזה, ביישום סעיף  ריעתכתוצאה מג

 
(ii) על ידי צד שלישי= חויבההפרמיה ש 

 
(iii)  הישות אילו  מחייבתהפרמיה שהישות הייתה

התקשרה בחוזה עם תנאים שווי ערך לחוזה החדש 
במועד תיקון החוזה, בניכוי פרמיה נוספת כלשהי 

 בגין התיקון. חויבהש

 

בהנחה  94החוזה החדש שהוכר ביישום סעיף  את דומדת (ב)
( iii)א()סעיף ב תתוארהמשהישות קיבלה את הפרמיה 

 במועד התיקון.
 

 הצגה בדוח על המצב הכספי

 שלישות תציג בנפרד בדוח על המצב הכספי את הערך בספרים  .45
 קבוצות של7

 

 שהם נכסים8 יםונפקמחוזי ביטוח  (א)

 

 8תשהם התחייבויו יםונפקמחוזי ביטוח  (ב)

 

 חוזי ביטוח משנה מוחזקים שהם נכסים8 וכן (ג)

 

 חוזי ביטוח משנה מוחזקים שהם התחייבויות. (ד)
 

כלשהם בגין תזרימי מזומנים  תישות תכלול נכסים או התחייבויו .;9
של בערך בספרים  49לרכישת ביטוח שהוכרו ביישום סעיף 

, ונכסים או יםונפקמ ביטוחחוזי  לש המתייחסות קבוצותה
קבוצות להמתייחסים כלשהם בגין תזרימי המזומנים  תהתחייבויו

)א(( בערך בספרים 87ביטוח משנה מוחזקים )ראה סעיף חוזי  לש
 ביטוח משנה מוחזקים. של חוזי של קבוצות 

 

ות( על הביצועים הכספיים בדוח) כרה והצגה בדוחה
 (133ב-151)סעיפים ב

 את הסכומים שהוכרו בדוח צל, ישות תפ15-ו 11יישום סעיפים ב .51
ות( הדוח) רווח או הפסד ורווח כולל אחר )להלן הדוח על (ותבדוח)

 7ל על הביצועים הכספיים(
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(, כולל הכנסות 53-53)סעיפים  ת שירותי ביטוחותוצא (א)
 8 וכןביטוח יביטוח והוצאות שירות

 

 .(65-54)סעיפים  מביטוח הכנסות או הוצאות מימון (ב)
 

 תיאום סיכון עבור סיכון לאבאת השינוי  צלישות אינה נדרשת לפ .3:
ביטוח לבין הכנסות או הוצאות מימון  וצאות שירותיפיננסי בין ת

מבצעת הפרדה שכזו, היא תכלול את כל  ינהביטוח. אם ישות אמ
פיננסי כחלק מתוצאות  יכון לאהשינוי בתיאום סיכון עבור ס

 הביטוח. שירותי
 

ישות תציג הכנסות או הוצאות מחוזי ביטוח משנה מוחזקים  .55
 .יםונפקמבנפרד מההוצאות או ההכנסות מחוזי ביטוח 

 

 תוצאות שירותי ביטוח

ישות תציג ברווח או הפסד הכנסות ביטוח הנובעות מקבוצות של  .53
כיסוי  הספקת . הכנסות ביטוח יתארויםונפקמחוזי ביטוח 

חוזי ביטוח בסכום  ה שלקבוצהושירותים אחרים הנובעים מ
 עבורצפה להיות זכאית לה מאת התמורה שהישות שמשקף 

 מודדתכיצד ישות מפרטים  154ב-151אותם שירותים. סעיפים ב
 הכנסות ביטוח.

 
 ותישות תציג ברווח או הפסד הוצאות שירותי ביטוח הנובע .51

תביעות שהתהוו  ות, הכולליםונפקמחוזי ביטוח  ה שלמקבוצ
שירותי ביטוח הוצאות  רכיבי השקעה(,של  החזרים מעט)ל

 )ב(.113שהתהוו וסכומים אחרים כמתואר בסעיף אחרות 
 

ברווח או הפסד  שהוצגוהכנסות ביטוח והוצאות שירותי ביטוח  .52
רכיבי השקעה כלשהם. ישות לא תציג מידע על פרמיות לא יכללו 

 .53ברווח או הפסד אם מידע שכזה אינו עקבי עם סעיף 
 

חוזי ביטוח  ה שליה להציג הכנסות או הוצאות מקבוצישות עשו .8:
(, למעט הכנסות או הוצאות 92-82משנה מוחזקים )ראה סעיפים 

ביטוח, כסכום בודד= או הישות עשויה להציג בנפרד את ממימון 
הפרמיות ששולמו  ה שלוהקצאממבטח המשנה  ושבושההסכומים 

אם ישות  סכום נטו השווה לסכום בודד זה.ל סתכמיםאשר יחד מ
 ה שלממבטח המשנה והקצא ושבומציגה בנפרד את הסכומים שה

 הפרמיות ששולמו, עליה> 
 

ל בתזרימי המזומנים של ביטוח משנה התלויים לטפ (א)
צפוי שבגינן חוזי הבסיס כחלק מהתביעות  עלבתביעות 

 חוזה ביטוח המשנה המוחזק=ל התאםבשיפוי 
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לקבל שאינם  הצפשהיא מלטפל בסכומים ממבטח המשנה  (ב)
תלויים בתביעות בגין חוזי הבסיס )לדוגמה, סוגים מסוימים 

 קטנת( כה(ceding commissionsמסירה )של עמלות 
 פרמיות שישולמו למבטח המשנה= וכןה

 
 נתקטההפרמיות ששולמו כ לא להציג את הקצאת (ג)

 הכנסות.ה
 

סעיפים ראה ח )ביטומהכנסות או הוצאות מימון 
 (133ב-155ב

השינוי בערך מ מורכבותהכנסות או הוצאות מימון מביטוח  .54
 מ7 חוזי ביטוח הנובע ה שלקבוצהבספרים של 

 

ושינויים בערך הזמן של ערך הזמן של הכסף  ה שלהשפעה (א)
 הכסף8 וכן

 

 סיכון פיננסי ושינויים בסיכון הפיננסי8 אך ה שלהשפעה (ב)

 

למעט שינויים כאמור בקבוצות של חוזי ביטוח עם מאפייני  (ג)
מרווח השירות את מים יהיו מתאר שא ההשתתפות ישיר
בעת יישום סעיפים נעשה תיאום כאמור החוזי אך לא 

(. אלה נכללים iii)ג()12( או ii)ג()12(, iii)ב()12(, ii)ב()12
 בהוצאות שירותי ביטוח.

 
מדיניות חשבונאית  תבחיר בצעחל, על הישות ל 56אלא אם סעיף  .55

 בין7
 

תקופה ברווח או ללכלול הכנסות או הוצאות מימון מביטוח  (א)
 או 8הפסד

 

 על מנת תקופהלהכנסות או הוצאות מימון מביטוח  צללפ (ב)
לכלול ברווח או הפסד סכום הנקבע על ידי הקצאה 

סך הכנסות או הוצאות מימון הצפויות שיטתית של 
חוזים, ביישום  ה שלקבוצה ה שלתקופהמביטוח לאורך 

 .133ב-131סעיפים ב
 

הישות  גינםבש, העבור חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר .56
מדיניות חשבונאית  תבחיר בצעבסיס, ישות תהמחזיקה בפריטי 

 בין7
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תקופה ברווח או להכנסות או הוצאות מימון מביטוח  כלולל (א)
 הפסד8 או

 

מנת על תקופה להכנסות או הוצאות מימון מביטוח  צלפל (ב)
 חוסר הקבלהברווח או הפסד סכום אשר מבטל  לכלול

ברווח או הפסד  ותהכלול ותאו הוצא ותחשבונאית עם הכנס
 .133ב-131פריטי הבסיס המוחזקים, ביישום סעיפים בעל 

 
)ב( או 55בסעיף  המפורטתת יאם ישות בוחרת במדיניות חשבונא .61

 )ב(, היא תכלול ברווח כולל אחר את ההפרש בין56בסעיף 
הכנסות או הוצאות מימון מביטוח אשר נמדדו לפי הבסיס 

 מימון הכנסות או הוצאות של סךהלבין  באותם סעיפים המפורט
  תקופה.למביטוח 

 
חוזי ביטוח או גורעת חוזה ביטוח  ה שלאם ישות מעבירה קבוצ .61

 447ביישום סעיף 
 

בגין סיווג מחדש ום איכתסווג מחדש לרווח או הפסד ת היא (א)
( כספייםהצגת דוחות  1ראה תקן חשבונאות בינלאומי )

הקבוצה )או החוזה( שהוכרו  שלסכומים נותרים כלשהם 
שהישות בחרה במדיניות  אחרברווח כולל אחר מ קודם לכן

 )ב(.55בסעיף  המפורטתהחשבונאית 
 

בגין סיווג ום איתהיא לא תסווג מחדש לרווח או הפסד כ (ב)
הצגת דוחות  1מי מחדש )ראה תקן חשבונאות בינלאו

הקבוצה )או החוזה(  שלסכומים נותרים כלשהם  (כספיים
שהישות בחרה  אחרברווח כולל אחר מ קודם לכןשהוכרו 

 )ב(.56בסעיף  המפורטתבמדיניות החשבונאית 
 

 התאםביטוח כפריט כספי ב הדורש מישות לטפל בחוז 52סעיף  .4;
ממטבע  פריטים של תרגוםה צורךל 43תקן חשבונאות בינלאומי ל

חוץ למטבע הפעילות של הישות. ישות תכלול הפרשי שער בגין 
רווח על חוזי ביטוח בדוח של ת ושינויים בערך בספרים של קבוצ

או הפסד, אלא אם הם מתייחסים לשינויים בערך בספרים של 
, 2;חוזי ביטוח שנכללו ברווח כולל אחר ביישום סעיף של קבוצות 

  לל אחר.במקרה כזה הם יכללו ברווח כוו
 

 גילוי

מידע בביאורים לשישות תספק גילוי  מטרת דרישות הגילוי היא .63
 דוחבאשר, יחד עם מידע המסופק בדוח על המצב הכספי, 

דוח על תזרימי המזומנים, בות( על הביצועיים הכספיים ובדוח)
ה שפעהה יך אתמשתמשים בדוחות הכספיים להערלבסיס  יעניק
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על מצבה  14חוזים שבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי ליש ש
הכספי של הישות, ביצועיה הכספיים ותזרימי המזומנים שלה. 

גילוי למידע כמותי ואיכותי  תספקעל מנת להשיג מטרה זו, ישות 
 לגבי7

 

חוזים  לגבי יםהכספי בדוחותיההסכומים שהוכרו  (א)
 )ראה סעיפים  14בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי ש

113-64)8 
 

משמעותיים, ושינויים באותם שיקולי דעת הדעת השיקולי  (ב)
משמעותיים, שהופעלו ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי 

 (8 וכן151-114)ראה סעיפים  14
 

מהות והיקף הסיכונים מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי  (ג)
 (.135-151יפים )ראה סע 14בינלאומי 

 
מטרת כדי לספק את  הדרושהישות תשקול את רמת הפירוט  .6;

. אם השונות כל אחת מהדרישותל תתשיש לדגש ה מידתהגילוי ו
 כדי, אינם מספיקים 9;-354, ביישום סעיפים המסופקיםהגילויים 

מידע נוסף לתן גילוי י, ישות ת5;המטרה שבסעיף את  קייםל
 מטרה זו. קייםעל מנת ל הנדרש

 
על ידי  ווהמידע כך שמידע שימושי לא יוס תפצל תקבץ אוישות  .7;

או על ידי  משמעותטים חסרי וריכמות גדולה של פשל  ההכלל
 טים בעלי מאפיינים שונים.יקיבוץ של פרה

 
שות דרי מפרטים 3לתקן חשבונאות בינלאומי  ;53-4סעיפים  .8;

. דוגמאות לבסיסי קיבוץ של מידע ץוביקלו ותהמתייחסות למהותי
לגבי חוזי ביטוח שניתן לו גילוי מידע ל הולמותשיכולות להיות 

 הם>
 

 סוג חוזה )לדוגמה, קווי מוצר עיקריים(= (א)

 

 אזור גיאוגרפי )לדוגמה, מדינה או מחוז(= או (ב)

 

 :מגזר בר דיווח, כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  (ג)
 .מגזרי פעילות

 

 סכומים שהוכרוגבי הסבר ל
, רק אלה שבסעיפים :;-;32מתוך הגילויים הנדרשים בסעיפים  .9;

חלים על חוזים לגביהם יושמה גישת הקצאת  327-324 -ו :;-322



IFRS 17 

 3411 

תת עליה להפרמיה. אם ישות משתמשת בגישת הקצאת הפרמיה, 
 גילוי גם>

 

 היא עמדה=שבהם  ;8-ו 75בסעיפים  םקריטריוניל (א)

 

עבור ערך הזמן של הכסף והשפעת  וםאיאם היא מבצעת ת (ב)
 = וכן)ב(;7-ו )ב(79 ,78הסיכון הפיננסי ביישום סעיפים 

 

ר בתזרימי מזומנים לרכישת ישהיא בחרה להכלשיטה  (ג)
 )א(.;7ביטוח ביישום סעיף 

 
ערכים כיצד השתנו ה ציגותמה תאמותלהתיתן גילוי ישות  .:;

 39בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי שנטו של חוזים  בספרים
במהלך התקופה עקב תזרימי מזומנים והכנסות או הוצאות 

יינתן גילוי  ות( על הביצועים הכספיים.בדוח) שהוכרו בדוח
חוזי ביטוח עבור ו יםונפקמחוזי ביטוח  עבור ותנפרדלהתאמות 

 322-;32את הדרישות שבסעיפים  יםאתתמשנה מוחזקים. ישות 
שהם על מנת לשקף את מאפייני חוזי ביטוח המשנה המוחזקים 

הוצאות  קטנת= לדוגמה, יצירת או היםונפקמחוזי ביטוח שונים מ
 במקום הכנסות.

 
ישות תספק מידע מספיק בהתאמות על מנת לאפשר למשתמשים  .;;

לבין תזרימי מזומנים בין בדוחות הכספיים לזהות שינויים 
ות( על הביצועים הכספיים. על מנת בדוח) סכומים שהוכרו בדוח

 דרישה זו, על הישות>ל צייתל
 

 בסעיפים  המפורטותהתאמות ללתת גילוי, בטבלה,  (א)
 = וכן327-322

 

בספרים נטו בתחילת  כיםהעראת ג יהצלעבור כל התאמה,  (ב)
קבוצות של חוזים עבור  כוםלס לוציפתוך ה, פובסוהתקופה 

שהם  של חוזים קבוצות ום עבורם ולסכשהם נכסי
בדוח על המצב  יםוצגמם המילסכו ים, השוותהתחייבויו

 .:9הכספי ביישום סעיף 
 

ד רסגירה בנפת ויתרלת הפתיחה ויתרמת והתאמלישות תיתן גילוי  .322
 >אלהכל אחד מעבור 

 

רכיב הכיסוי, יתרת )או הנכסים( נטו עבור  תההתחייבויו (א)
 רכיב הפסד כלשהו.למעט 

 

 (.79-:7 -ו 74-69רכיב הפסד כלשהו )ראה סעיפים  (ב)
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תביעות שהתהוו. עבור חוזי ביטוח  עבור תההתחייבויו (ג)
בסעיפים  תמתוארהגישת הקצאת הפרמיה יושמה לגביהם 

 עבור>נפרדות , ישות תיתן גילוי להתאמות ;92-8או  75-;7
 

(i)  מזומנים ההערך הנוכחי של תזרימי  שלהאומדנים
 עתידיים= וכןה

 
(ii) פיננסי ם סיכון עבור סיכון לאתיאו. 

 
גישת הקצאת יושמה שלגביהם  בד אלהמל ,עבור חוזי ביטוח .323

, ישות תיתן גילוי גם ;92-8או  75-;7הפרמיה המתוארת בסעיפים 
הסגירה בנפרד עבור כל אחד ליתרות ת הפתיחה ויתרמלהתאמות 

 >מ
 

מזומנים ההערך הנוכחי של תזרימי  שלהאומדנים  (א)
  =עתידייםה

 

 פיננסי= וכן סיכון עבור סיכון לאהתיאום  (ב)
 

 מרווח השירות החוזי. (ג)
 

מידע מסוגים  ספקהיא ל 323-322מטרת ההתאמות בסעיפים  .324
 ביטוח. ישונים לגבי תוצאות שירות

 
לכל אחד גילוי נפרד  322בסעיף  תנדרשוהישות תיתן בהתאמות  .325

 >רלוונטיביטוח, אם  ימהסכומים הבאים המתייחסים לשירות
 

 .הכנסות ביטוח (א)
 

 בנפרד> הצגתוך ההוצאות שירותי ביטוח,  (ב)
 

(i)  השקעה( והוצאות  ירכיבתביעות שהתהוו )למעט
 שירותי ביטוח אחרות שהתהוו=

 
(ii) =הפחתת תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח 

 
(iii)  דהיינו שינויים עברשינויים המתייחסים לשירות ,

חוזה המתייחסים  קיוםבתזרימי מזומנים ל
 תביעות שהתהוו= וכן עבורלהתחייבויות 
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(iv)  שינויים המתייחסים לשירות עתידי, דהיינו הפסדים
של הפסדים ביטולים ו של חוזים מכבידיםבקבוצות 

 אלה.כ

 

הוצאות בהכנסות ביטוח וב לא נכללורכיבי השקעה ש (ג)
 שירותי ביטוח.

 
כל אחד גילוי נפרד ל 323בסעיף  תנדרשוההתאמות בישות תיתן  .326

 >רלוונטילשירותי ביטוח, אם  םמהסכומים הבאים המתייחסי
 

-8;שינויים המתייחסים לשירות עתידי, ביישום סעיפים ב (א)
 בנפרד> ההצגתוך , :33ב

 
(i)  שינויים באומדנים המתאמים את מרווח השירות

 החוזי=

 
(ii)  שינויים באומדנים שאינם מתאמים את מרווח

 השירות החוזי, דהיינו הפסדים בקבוצות של חוזים
 אלה= וכןכסדים פהשל  ביטוליםמכבידים ו

 
(iii) חוזים שהוכרו לראשונה בתקופה. שלת והשפעה 

 

 שינויים המתייחסים לשירות השוטף, דהיינו> (ב)

 
(i)  הסכום של מרווח השירות החוזי שהוכר ברווח או

 שירותים= ה שלהעברההפסד על מנת לשקף את 

 
(ii) שאינו  פיננסי סיכון עבור סיכון לאהתיאום השינוי ב

 = וכןעברמתייחס לשירות עתידי או לשירות 

 
(iii) א(, 8;)ראה סעיפים ב ןניסיותיאומים בהתאם ל(

 )א((.335ב-)ג( ו9;ב

 

, דהיינו שינויים בתזרימי עברשינויים המתייחסים לשירות  (ג)
המזומנים לקיום חוזה המתייחסים לתביעות שהתהוו )ראה 

 )א((.335ב-)ב( ו9;סעיפים ב
 

גם , ישות תיתן 323-322על מנת להשלים את ההתאמות בסעיפים  .327
גילוי נפרד לכל אחד מהסכומים הבאים שאינו מתייחס לשירותי 

 ביטוח שסופקו בתקופה, אם רלוונטי>
 

 >כוללתזרימי מזומנים בתקופה,  (א)



IFRS 17 

 

 3411 

(i)  או  יםונפקמפרמיות שהתקבלו עבור חוזי ביטוח(
 זי ביטוח משנה מוחזקים(=וששולמו עבור ח

 
(ii) תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח= וכן 

 
(iii)  תביעות שהתהוו ששולמו והוצאות שירותי ביטוח

)או  עבור חוזי ביטוח מונפקיםששולמו אחרות 
חוזי ביטוח משנה מוחזקים(, למעט  עבור שבושהו

 .תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח

 

נפיק של חוזי יצוע על ידי המב השפעת השינויים בסיכון אי (ב)
 חזקים=ביטוח משנה מו

 

 מביטוח= וכןמימון הכנסות או הוצאות  (ג)

 

 ין אתהבמנת ל לע דרשנוספים כלשהם שעשויים להי סעיפים (ד)
 השינוי בערך בספרים נטו של חוזי הביטוח.

 
מלבד אלה שלגביהם יושמה גישת  ,יםונפקביטוח מ חוזיעבור  .328

ישות תיתן גילוי , 75-;7הקצאת הפרמיה המתוארת בסעיפים 
 >מורכב מביטוח שהוכרו בתקופה הההכנסות של לניתוח 

 

 גין יתרתב תבהתחייבוהסכומים המתייחסים לשינויים  (א)
 >של נפרדב הצגה, תוך 346בסעיף ב טורפהכיסוי כמ

 
(i)  הוצאות שירותי ביטוח שהתהוו במהלך התקופה

 )א(=346בסעיף ב מפורטכ

 
(ii) פיננסי סיכון עבור סיכון לאהתיאום השינוי ב ,

 )ב(= וכן346בסעיף ב מפורטכ

 
(iii)  הסכום של מרווח השירות החוזי שהוכר ברווח או

 ורטפמשירותים בתקופה, כשל  ההעברה עקבהפסד 
 )ג(.346בסעיף ב

 

של  השבהלחלק מהפרמיות המתייחסות  ה שלהקצאה (ב)
 תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח.

 
עבור חוזי ביטוח, מלבד אלה שלגביהם יושמה גישת הקצאת  .329

ישות תיתן גילוי  ,;92-8או  75-;7המתוארת בסעיפים הפרמיה 
חוזי ביטוח בנפרד עבור דוח על המצב הכספי ההשפעה על ל
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חוזי ביטוח משנה מוחזקים שהוכרו לראשונה  עבורו יםונפקמ
 את השפעתם בהכרה לראשונה על> ציגהבתקופה, המ

 

 הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים ם שלאומדניה (א)
תזרימי המזומנים של סכום של הבנפרד  תוך הצגה, שליליים

 לרכישת ביטוח=

 

 הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים ם שלאומדניה (ב)
 =חיוביים

 

 = וכןפיננסי סיכון עבור סיכון לאהתיאום  (ג)

 

 מרווח השירות החוזי. (ד)

 
, ישות תיתן גילוי נפרד 329על ידי סעיף  יםהנדרש יםבגילוי .:32

 לסכומים הנובעים מ>
 

חוזי ביטוח או של חוזים שנרכשו מישויות אחרת בהעברות  (א)
 עסקים= וכן פיבצירו

 

 קבוצות של חוזים שהם מכבידים. (ב)

 
עבור חוזי ביטוח, מלבד אלה שלגביהם יושמה גישת הקצאת  .;32

ישות תיתן גילוי , ;92-8או  75-;7הפרמיה המתוארת בסעיפים 
 סוףבשנותר צפה להכיר במרווח השירות החוזי מהיא  מתיהסבר ל

זמן  רצועותתקופת הדיווח ברווח או הפסד, באופן כמותי, ב
מידע שכזה יינתן  מידע איכותי. הספקת, או על ידי ותמתאימ

 חוזי ביטוח משנה מוחזקים.עבור ו יםונפקמבנפרד עבור חוזים 
 

 הכנסות או הוצאות מימון מביטוח

הוצאות ישות תיתן גילוי ותסביר את סך הסכום של הכנסות או  .332
, ישות תסביר את הקשר בין פרטמימון מביטוח בתקופת הדיווח. ב

תשואת ההשקעה על מביטוח לבין מימון הכנסות או הוצאות 
להעריך נכסיה, על מנת לאפשר למשתמשים בדוחותיה הכספיים 

את המקורות של הכנסות או הוצאות מימון שהוכרו ברווח או 
 הפסד וברווח כולל אחר.

 
, הישות תתאר את הרכב העם מאפייני השתתפות ישירעבור חוזים  .333

 פריטי הבסיס ותיתן גילוי לשווים ההוגן.
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, אם ישות בוחרת שלא המאפייני השתתפות ישיר םעבור חוזים ע .334
בתזרימי  אחדיםשינויים בגין לתאם את מרווח השירות החוזי 

גילוי  עליה לתת, 337המזומנים לקיום חוזה, ביישום סעיף ב
מרווח השירות החוזי לתיאום האותה בחירה על  ה שללהשפע

 בתקופה השוטפת.
 

, אם ישות משנה את העבור חוזים עם מאפייני השתתפות ישיר .335
של הכנסות או הוצאות מימון מביטוח בין רווח או לפיצול בסיס ה

, לתת גילויה עלי, 357ביישום סעיף ב הפסד לבין רווח כולל אחר,
 בתקופה שבה חל השינוי בגישה>

 

 =יצולפלבסיס הסיבה לכך שהישות נדרשה לשנות את ל (א)

 

 יםכספיה ותדוחסעיף בעבור כל  ו,כלשה וםאיתשל לסכום  (ב)
 שהושפע= וכן

 

השינוי  לגביהחוזי ביטוח  ה שלקבוצהבספרים של לערך  (ג)
 יושם במועד השינוי.

 
 סכומי מעבר

ישות תספק גילויים שיאפשרו למשתמשים בדוחות הכספיים  .336
במועד הנמדדות של קבוצות חוזי הביטוח  ההשפעהלזהות את 

 modified) יישום למפרע המותאםהת יישום גישתוך המעבר 

retrospective approach )( או גישת השווי ;3ג-8)ראה סעיפים ג
( לגבי מרווח השירות החוזי והכנסות 46ג-42ההוגן )ראה סעיפים ג

של  הביטוח בתקופות עוקבות. לפיכך, ישות תיתן גילוי להתאמ
)ג(, והסכום של הכנסות 323מרווח השירות החוזי ביישום סעיף 

 >עבור)א(, בנפרד 325הביטוח ביישום סעיף 
 

הישות  שלגביהםחוזי ביטוח שהיו קיימים במועד המעבר  (א)
 =יישום למפרע המותאםהת יישמה את גיש

 

הישות שלגביהם חוזי ביטוח שהיו קיימים במועד המעבר  (ב)
 ההוגן= וכןיישמה את גישת השווי 

 

 אחרים.הביטוח הכל חוזי  (ג)

 
)א( 336ביישום סעיפים גילויים  יםניתנ לגביהןכל התקופות עבור  .337

)ב(, על מנת לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להבין 336או 
 יאת המהות והמשמעות של השיטות שנעשה בהם שימוש ושיקול
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בקביעת סכומי המעבר, ישות תסביר כיצד היא  והדעת שהופעל
 קבעה את המדידה של חוזי ביטוח במועד המעבר.

 
הכנסות או הוצאות מימון מביטוח בין  צללפ תחרובאשר ישות  .338

)ב(, :3סעיפים ג מת אתיישמרווח או הפסד לבין רווח כולל אחר 
ההפרש המצטבר בין  את עוקבמנת ל לע )ג(46ג-)ב( ו46)ב(, ג;3ג

הכנסות או הוצאות מימון מביטוח שהיו מוכרות ברווח או הפסד 
לבין סך הכנסות או הוצאות מימון מביטוח במועד המעבר של 

כל התקופות עבור  .יצולהפ םיוש יהןבלגחוזי ביטוח של קבוצות ה
יישום סעיפים אלה, הישות תוך שבהן קיימים הסכומים שנקבעו 

הסגירה של ליתרת מיתרות הפתיחה  התיתן גילוי להתאמ
נכסים  בגיןמצטברים שנכללו ברווח כולל אחר הסכומים ה

המתייחסים  ים שנמדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחריפיננס
חוזי ביטוח. ההתאמה תכלול, לדוגמה, רווחים או של לקבוצות 

הפסדים שהוכרו ברווח כולל אחר בתקופה ורווחים או הפסדים 
סווגו ר שואברווח כולל אחר בתקופות קודמות ם לכן קודשהוכרו 

 מחדש בתקופה לרווח או הפסד.
 

שיקולי דעת משמעותיים ביישום תקן דיווח 
 14כספי בינלאומי 

 יולשינויים בשיקול יםדעת משמעותי יישות תיתן גילוי לשיקול .339
. באופן 39ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי  הופעלוהדעת ש

 הדיטכניקות האמלהנחות ול, נתוניםלספציפי, ישות תיתן גילוי 
 , כולל>שימשוש

 

ד חוזי ביטוח בתחולת תקן דיווח והשיטות ששימשו למד (א)
שיטות ל ניםתונאמידת הל כיםתהליהו 39כספי בינלאומי 

אלא אם הדבר אינו מעשי, ישות תספק גם מידע  אלה.
 אלה. נתונים גביכמותי ל

 

 ניםתונשינויים כלשהם בשיטות ובתהליכים לאמידת ה (ב)
ד חוזים, הסיבה לכל שינוי וסוגי החוזים וששימשו למד

 המושפעים.

 

 )א(, הגישה ששימשה>-לא נכללו בשבמידה  (ג)

 
(i) תזרימי המזומנים  ם שללהבחין שינויים באומדני

משינויים  שיקול דעת הפעלתהעתידיים הנובעים מ
תזרימי המזומנים העתידיים  ם שלאחרים באומדני

)ראה  הללא מאפייני השתתפות ישירעבור חוזים 
  (.:;סעיף ב
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(ii)  כולל, פיננסי סיכון עבור סיכון לאהתיאום לקבוע את 
פיננסי  עבור סיכון לא סיכוןה םאם שינויים בתיאו

ביטוח מרכיב מימון ביטוח ול יים לרכיב שירותצלופמ
 ביטוח= ית שירותומוצגים במלואם בתוצאהם או אם 

 
(iii) לקבוע שיעורי היוון= וכן 

 
(iv)  רכיבי השקעה.לקבוע 

 
הכנסות  צל)ב(, ישות בוחרת לפ;:)ב( או סעיף ::אם, ביישום סעיף  .:33

ברווח או הפסד  יםוצגמאו הוצאות מימון מביטוח לסכומים ה
הסבר על לברווח כולל אחר, הישות תיתן גילוי  יםוצגמוסכומים ה

לקביעת הכנסות או הוצאות מימון מביטוח  והשיטות ששימש
 שהוכרו ברווח או הפסד.

 

 (confidence levelמת המובהקות )רישות תיתן גילוי לגבי  .;33
פיננסי. אם  סיכון עבור סיכון לאהת תיאום א עולקב הששימש

 מת המובהקותטכניקת ראשר מ אחרתהישות משתמשת בטכניקה 
תת גילוי לה עליפיננסי,  סיכון עבור סיכון לאהלקביעת תיאום 

 מההמתאי מת המובהקותרלש וומיבה ששנעשה לטכניקה 
 לתוצאות של טכניקה זו.

 
התשואה(  מיעקו לטווחישות תיתן גילוי לעקום התשואה )או  .342

ששימש להיוון תזרימי המזומנים שאינם משתנים בהתאם 
. כאשר ישות מספקת 58טי הבסיס, ביישום סעיף ילתשואות פר
עבור מספר קבוצות של חוזי ביטוח, היא  בץוקמבגילוי שכזה 
, או טווחים יםמשוקלל יםממוצע תצורה באלכ יםתספק גילוי

 יחסי. באופן צרים
 

תקן סיכונים הנובעים מחוזים שבתחולת המהות 
 והיקפם 14דיווח כספי בינלאומי 

אפשר למשתמשים בדוחותיה הכספיים יישות תיתן גילוי למידע ש .343
ואי הוודאות של תזרימי  יתוילהעריך את המהות, הסכום, הע

מזומנים עתידיים הנובעים מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי 
וללים דרישות לגילויים שבדרך כ 354-344. סעיפים 39בינלאומי 

 ו.ז הדריש קייםכלל יהיו נחוצים על מנת ל
 

ים יהפיננסבסיכונים גילויים אלה מתמקדים בסיכוני הביטוח ו .344
 ,ים כולליםיהנובעים מחוזי ביטוח וכיצד הם נוהלו. סיכונים פיננס

, אך אינם שוק ןסיכון אשראי, סיכון נזילות וסיכו, בדרך כלל
 .מוגבלים להם
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 סוףלסיכון ב ישות ה שללגבי חשיפתשניתן לו גילוי אם המידע  .345
מייצג את חשיפתה לסיכון במהלך התקופה, תקופת הדיווח אינו 

התקופה  סוףהחשיפה ב, הסיבה מדוע לעובדה זוהישות תיתן גילוי 
במהלך  לסיכון התאינה מייצגת, ומידע נוסף שמייצג את חשיפ

 התקופה.
 

בע מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי כל סוג של סיכון הנו לגבי .346
 , ישות תיתן גילוי>39בינלאומי 

 
 =צרותנו ןה ן וכיצדלסיכו ותחשיפל (א)

 
 ןתהליכים של הישות לניהול הסיכולמדיניות ול, למטרות (ב)

 וכן והשיטות ששימשו למדידת הסיכונים=
 

 קודמת.ה התקופה)ב( מ-ב )א( או-שינויים כלשהם בל (ג)
 

הנובע מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי כל סוג של סיכון לגבי  .347
 , ישות תיתן גילוי>39בינלאומי 

 
 סוףסיכון באותו חשיפתה לאודות תמצית מידע כמותי ל (א)

 לצרכיםמידע המסופק התקופת הדיווח. גילוי זה יתבסס על 
 הישות. ה שלמפתח בהנהללאנשי  יםפנימי

 

הם אינם , במידה ו354-349י סעיפים פל יםנדרשלגילויים ה (ב)
 סעיף זה.של )א( יישום ב יםמסופק

 
 ןבהש תיוחוקית הפוישות תיתן גילוי למידע בדבר השפעת המסגר .348

 שיעוררישות הון מינימלי או ערבויות היא פועלת= לדוגמה, ד
קבוצות הבקביעת  42ת את סעיף מאם ישות מייש .נדרשות ריבית

חוזי ביטוח עליהם היא מיישמת את דרישות ההכרה והמדידה של 
 תת גילוי לעובדה זו.לה עלי, 39תקן דיווח כספי בינלאומי של 

 
 ריכוזי סיכון -כל סוגי הסיכונים 

סיכון הנובעים מחוזים  ריכוזי לגביישות תיתן גילוי למידע  .349
הישות  כיצדתיאור  כולל, 39שבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 

כל  יםמזהש יםפהמשות מאפייניםה, ותיאור םריכוזיה קובעת את
, ענף, אזור טחובמ אירוע של סוגה)לדוגמה,  יםריכוזאחד מה

 , לדוגמה,ריכוזי סיכון פיננסי עשויים לנבועגיאוגרפי או מטבע(. 
מספר רב  בורברמה זהה ע נכנסות לתוקףשריבית שיעור מערבויות 

 מריכוזי סיכון לא עשויים גם לנבועשל חוזים. ריכוזי סיכון פיננסי 
 product)מוצר  אחריותל ההגנאם ישות מספקת  פיננסי= לדוגמה,

liability protection )ברות תרופות וגם מחזיקה בהשקעות חל
 בחברות אלה.
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 ניתוח רגישות -סיכון ביטוח וסיכון שוק 

לסיכון  ותת לשינויים בחשיפיוישות תיתן גילוי למידע לגבי רגישו .:34
. על מנת 39מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי  ותהנובע

 דרישה זו, ישות תיתן גילוי>ל צייתל
 

רווח או הפסד והון  בושתוך הצגת האופן ניתוח רגישות ל (א)
באופן סביר  אפשריים ושינויים שהיעל ידי היו מושפעים 

 >תקופת הדיווח סוףבבחשיפות לסיכון 

 
(i) הצגת ההשפעה על חוזי תוך  -סיכון ביטוח  לגבי

על ידי הסיכון  צמצום, לפני ואחרי יםונפקמביטוח 
 חוזי ביטוח משנה מוחזקים= וכן

 
(ii) באופן המסביר את  -כל סוג של סיכון שוק  לגבי

לסיכון  ותת לשינויים בחשיפיוהקשר שבין הרגישו
מחוזי ביטוח לבין אלה הנובעים מנכסים  ותהנובע
 ת.ים המוחזקים על ידי הישויפיננס

 

 הכנת ניתוח הרגישות= וכןבהנחות ששימשו לשיטות ול (ב)

 

שינויים מהתקופה הקודמת בשיטות ובהנחות ששימשו ל (ג)
 סיבות לשינויים אלה.להכנת ניתוח הרגישות, וב

 
סכומים  שבו ציג את האופןהמ ,ניתוח רגישות מכינהאם ישות  .;34

)א( מושפעים משינויים :34בסעיף  המפורטיםהשונים מאלה 
נהל מנת ל לעבניתוח רגישות זה  תמשתשמלסיכון ו ותבחשיפ

, 39סיכונים הנובעים מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 
פורט המניתוח הה להשתמש בניתוח רגישות זה במקום כולהיא י

 )א(. הישות תיתן גילוי גם>:34בסעיף 
 

זה כשיטה ששימשה להכנת ניתוח רגישות ההסבר ל (א)
בבסיס המידע שסופק= יקריים שהעהנחות לו פרמטריםול

 וכן

 

גבלות למש וושימנעשה בה השיטה ש ה שלמטרההסבר ל (ב)
  סופק.המ י ביטוי במידעא לידובת לוכלשהן שעשוי

 
 התפתחות תביעות - סיכון ביטוח

ישות תיתן גילוי לתביעות בפועל בהשוואה לאומדנים קודמים של  .352
התפתחות תביעות(. הגילוי  כלומר,) לא מהווןהסכום התביעות 

התביעה  התעוררהתקופה שבה מהלגבי התפתחות תביעות יתחיל 
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ביותר )התביעות המהותיות המוקדמות( המהותית המוקדמת 
ואשר לגביה עדיין קיימת אי ודאות לגבי הסכום והעיתוי של 

נדרש  אינותקופת הדיווח= אך הגילוי  סוףתביעות בהתשלומי 
תקופת  סוף לפניומעלה שנים  לפני עשר לגבי תקופה שללהתחיל 

של התפתחות הישות אינה נדרשת לתת גילוי למידע לגבי  הדיווח.
תביעות שלגביהן אי ודאות לגבי הסכום והעיתוי של תשלומי 

תוך שנה אחת. ישות תבצע התאמה בין  ,בדרך כלל ת,תביעות נפתר
ל שהמצרפי התפתחות תביעות לבין הערך בספרים  אודותהגילוי 

חוזי ביטוח, אשר הישות נותנת להם גילוי ביישום של קבוצות ה
 )ג(.322סעיף 

 
 מידע אחר -סיכון אשראי 

עבור סיכון אשראי הנובע מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי  .353
 , ישות תיתן גילוי>39בינלאומי 

 

רבית יסכום המייצג באופן הטוב ביותר את החשיפה המל (א)
עבור חוזי בנפרד תקופת הדיווח,  סוףשלה לסיכון אשראי ב

 חוזי ביטוח משנה מוחזקים= וכןעבור ו יםונפקמביטוח 

 

האשראי של חוזי ביטוח משנה  לגבי איכותמידע ל (ב)
 נכסים.שהם המוחזקים 

 
 מידע אחר -סיכון נזילות 

עבור סיכון נזילות הנובע מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי  .354
 , ישות תיתן גילוי>39בינלאומי 

 

 סיכון הנזילות. בו היא מנהלת אתשאופן התיאור ל (א)

 

עבור קבוצות של חוזי ביטוח  יםנפרד י מועדי פירעוןניתוחל (ב)
ביטוח משנה חוזי וקבוצות של  תשהן התחייבויו יםונפקמ

, לכל הפחות, יםמציגאשר  תמוחזקים שהן התחייבויו
תזרימי מזומנים נטו של הקבוצות לכל אחת מחמש השנים 

מעבר לתקופה במצטבר לאחר מועד הדיווח והראשונות 
לכלול  תדרשנ ינהלחמש השנים הראשונות. ישות א

 ותנמדדהיתרת כיסוי  בגין תהתחייבויו ם אלהבניתוחי
 הניתוחים עשויים להיות בצורה של> .77-;7ביישום סעיפים 

 
(i)  ניתוח, לפי עיתוי משוער, של יתרת תזרימי המזומנים

 = אוניםוהומ םאיננטו ש
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(ii)  הערך  ם שלאומדניהניתוח, לפי עיתוי משוער, של
 עתידיים.המזומנים ההנוכחי של תזרימי 

 

בין  קשרהסבר התוך סכומים שישולמו על פי דרישה, ל (ג)
חוזים של קבוצות האלה לבין הערך בספרים של כסכומים 

, אם לא ניתן גילוי ביישום סעיף )ב( של סעיף מתייחסותה
 זה.
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 נספח א'

 מוגדריםמונחים 
חוזי  39דיווח כספי בינלאומי  תקןשל  בלתי נפרדחלק  מהווהנספח זה 

 .ביטוח
 

 מרווח שירות חוזי
 (contractual 

service margin) 

של הערך בספרים של הנכס או מרכיב 
ייצג המח חוזי ביטו ה שלקבוצ של תההתחייבו

 ,הישותתכיר בו ש ,את הרווח שטרם מומש
חוזי ל התאםבשהיא מספקת שירותים כל כ

 בקבוצה. ביטוח
 

 תקופת כיסוי
(coverage period) 

 
 

הישות מספקת כיסוי  שבמהלכההתקופה 
תקופה זו כוללת את  .יםטחים מבואירועל

 תחוםשבהכיסוי המתייחס לכל הפרמיות 
 .ביטוחה החוז
 

תיאום בהתאם 
 experience) ןלניסיו

adjustment) 
 

 הפרש בין>
 
פרמיות )ותזרימי מזומנים תקבולי עבור  (א)

תזרימי כלשהם כמו מתייחסים 
ומיסים על  מזומנים לרכישת ביטוח

תחילת להאומדן  -פרמיות ביטוח( 
התקופה של הסכומים הצפויים 

תזרימי המזומנים בפועל לבין בתקופה 
 בתקופה= או

 

ביטוח )למעט  יעבור הוצאות שירות (ב)
האומדן  -הוצאות לרכישת ביטוח( 

תחילת התקופה של הסכומים ל
בתקופה לבין  להתהוות צפוייםה

 הסכומים בפועל שהתהוו בתקופה.
 

 סיכון פיננסי
(financial risk) 

באחד או יותר אפשרי שינוי עתידי של הסיכון 
שיעור ריבית, ים> אהבהמוגדרים  מהמשתנים

שער  ,ת יסודמחיר מכשיר פיננסי, מחיר סחור
מדד מחירים או  חליפין של מטבע חוץ,

שיעורים, דירוג אשראי או מדד אשראי או 
 במקרה של משתנה לאש בתנאימשתנה אחר, 

 חוזה.ללצד  ייחודיאינו  זה משתנה ,פיננסי
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 )המשך( מונחים מוגדרים

תזרימי מזומנים 
 חוזהלקיום 

(fulfilment cash 

flows) 

, לא מוטה ומשוקלל הסתברות אומדן מפורש
וי( של הערך הנוכחי של חז)כלומר, ערך 

תזרימי המזומנים העתידיים השליליים בניכוי 
הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים 

 מתיקימאשר ינבעו ככל שהישות החיוביים 
 תיאום סיכון עבור סיכון לא כולל, חוזי ביטוח

 פיננסי.
 

חוזי  ה שלקבוצ
 ביטוח

(group of 

insurance 

contracts) 

תיק הנובעת מפיצול ח חוזי ביטומערכת של 
 חתמושנ, לכל הפחות, לחוזים של חוזי ביטוח

 אשרבתוך תקופה שאינה עולה על שנה אחת, ו
 בעת הכרה לראשונה>

 
 כאלה= נםהם מכבידים, אם יש (א)

 

ו כהפשילא קיימת אפשרות משמעותית  (ב)
למכבידים לאחר מכן, אם ישנם כאלה= 

 או

 

)א( או )ב(, אם ישנם  -נכללים באינם  (ג)
 כאלה.

 
תזרימי מזומנים 

 לרכישת ביטוח
(insurance 

acquisition cash 

flows) 

תזרימי מזומנים הנובעים מעלויות מכירה, 
חוזי  ה שלקבוצ של תיתתחלהפעילות וחיתום 
של תיק ל יןישרבמ הניתנים לייחוס ביטוח

הקבוצה. תזרימי שייכת אליו  חוזי הביטוח
אלה כוללים תזרימי מזומנים כמזומנים 

ים לחוז יןישרניתנים לייחוס במשאינם 
שבתוך  חוזי ביטוחשל קבוצות לבודדים או 

 התיק.

 
  חוזה ביטוח
(insurance 

contract) 
 

 על עצמו חוזה לפיו צד אחד )המנפיק( מקבל
בעל משמעותי מצד אחר ) סיכון ביטוח

בעל ( על ידי הסכמה לפצות את הפוליסה
 מוגדר א ודאילאם אירוע עתידי  הפוליסה

בעל על  לרעה( משפיע טחובמהאירוע ה)
 .הפוליסה
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 )המשך( מונחים מוגדרים

חוזה ביטוח עם 
מאפייני השתתפות 

 הישיר
(insurance 

contract with 

direct 

participation 

features) 

 >עת ההתקשרות בואשר, ב חוזה ביטוח
 

בעל ש קובעיםהתנאים החוזיים  (א)
קבוצה של חלק משתתף ב הפוליסה

(pool) מזוהה בבירור פריטי בסיס של= 

 

בעל הפוליסה הישות מצפה לשלם ל (ב)
של  משמעותיסכום השווה לחלק 

פריטי ת השווי ההוגן על ותשוא
 = וכןהבסיס

 

 משמעותי שחלק יחסיהישות מצפה  (ג)
בעל ל ושולמשימשינוי כלשהו בסכומים 

בהתאם לשינוי בשווי ישתנה  הפוליסה
 .פריטי הבסיסההוגן של 

 
חוזה ביטוח ללא 

מאפייני השתתפות 
 הישיר

(insurance 

contract without 

direct 

participation 

features) 
 

חוזה ביטוח עם מאפייני שאינו  חוזה ביטוח
 .ההשתתפות ישיר

 

 סיכון ביטוח
(insurance risk) 

המועבר מהמחזיק , סיכון פיננסי מלבדסיכון, 
 בחוזה למנפיק.

 
 אירוע מבוטח

(insured event) 
חוזה ודאי המכוסה על ידי  אלעתידי אירוע 
 .סיכון ביטוחהיוצר  ביטוח

 
 רכיב השקעה

(investment 

component) 

 חזירת הישותש דורש חוזה ביטוחהסכומים ש
(repay) אירוע מבוטחאם  גם בעל הפוליסהל 

 תרחש.מ אינו
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 )המשך( מונחים מוגדרים

חוזה השקעה עם 
מאפייני השתתפות 

לפי שיקול דעת 
(investment 

contract with 

discretionary 

participation 

features) 

מכשיר פיננסי המספק למשקיע מסוים את 
הזכות החוזית לקבל, כתוספת לסכום שאינו 
כפוף לשיקול דעתו של המנפיק, סכומים 

 נוספים>
 
משמעותי מסך  חלקלהיות  צפוייםאשר  (א)

 ההטבות החוזיות=

 

ם או סכומם יעיתויבהתאם לחוזה אשר  (ב)
 הם לפי שיקול דעתו של המנפיק= וכן

 

 המבוססים חוזית על> (ג)

 
(i) של  קבוצה מוגדרת על תשואותה

 של חוזה= גדרחוזים או סוג מו

 
(ii) או \ו תשואות השקעה שמומשו

 קבוצה מוגדרתטרם מומשו על 
של נכסים המוחזקים על ידי 

 המנפיק= או

 
(iii)  הרווח או ההפסד של הישות או

 החוזה. ו אתקיהנפש הקרן
 

התחייבות עבור 
 תביעות שהתהוו

(liability for 

incurred claims) 

מחויבות של ישות לחקור ולשלם תביעות 
 שר התרחשוא יםמבוטח יםאירועות עבור קפת

לא שעדיין אירועים שהתרחשו אך  כולל, כבר
תביעות, וכן הוצאות ביטוח  בגינם ודווח

 .שהתהוו אחרות
 

התחייבות בגין 
 יתרת כיסוי

(liability for 

remaining 

coverage) 
 

מחויבות של ישות לחקור ולשלם תביעות 
קיימים עבור  חוזי ביטוחל התאםות בקפת

התרחשו  עדיין לאש אירועים מבוטחים
שטרם )כלומר המחויבות המתייחסת לחלק 

 (.תקופת הכיסוישל  חלף
 

 בעל פוליסה 
(policyholder) 

אם  חוזה ביטוחצד שיש לו זכות לפיצוי לפי 
 .אירוע מבוטחמתרחש 
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 )המשך( מונחים מוגדרים

 תיק של חוזי ביטוח
(portfolio of 

insurance 

contracts)  
 

הכפופים לסיכונים דומים  חוזי ביטוח
 ומנוהלים יחד.

 חוזה ביטוח משנה
(reinsurance 

contract) 

המונפק על ידי ישות אחת )מבטח  ביטוח החוז
המשנה( על מנת לפצות ישות אחרת עבור 

אחד או יותר,  ,חוזה ביטוחמתביעות הנובעות 
חוזי שהונפק על ידי אותה ישות אחרת )

 .בסיס(
 

תיאום סיכון עבור 
 פיננסי סיכון לא

(risk adjustment 

for non-financial 

risk) 
 

הפיצוי שישות דורשת עבור נשיאת אי 
רימי הוודאות לגבי הסכום והעיתוי של תז

פיננסי ככל המזומנים הנובעים מסיכון לא 
 . חוזי ביטוחשהישות מקיימת 

 

 פריטי בסיס
(underlying 

items) 

פריטים הקובעים אחדים מהסכומים 
יכולים  פריטי בסיס. בעל הפוליסהלישולמו ש
פריטים כלשהם= לדוגמה, מ היות מורכביםל

, הנכסים נטו של הישות מתייחס תיק נכסים
מוגדרת של הנכסים ( subset)או קבוצת משנה 

 נטו של הישות. 
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 'בנספח 

 יישוםהנחיות 
חוזי  39תקן דיווח כספי בינלאומי נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד של 

 ביטוח.
 
 מספק הנחיות בנושאים הבאים>זה  נספח .3ב
 

 (=52ב-4חוזה ביטוח )ראה סעיפים ב ה שלהגדר (א)

 

 (=57ב-53רכיבים מחוזה ביטוח )ראה סעיפים ב ה שלהפרד (ב)

 

 (=;33ב-58מדידה )ראה סעיפים ב (ג)

 

 (=349ב-342הכנסות ביטוח )ראה סעיפים ב (ד)

 

-:34במימון מביטוח )ראה סעיפים הוצאות או הכנסות  (ה)
 (= וכן358ב

 

 (.359דוחות כספיים לתקופות ביניים )ראה סעיף ב (ו)
 

 חוזה ביטוח )נספח א'( ה שלהגדר

בנספח א'.  טורפחוזה ביטוח כמ ה שלחלק זה מספק הנחיות להגדר .4ב
 הבאים> נושאיםל ותמתייחס הנחיותה

 
 =(7ב-5אירוע עתידי לא ודאי )ראה סעיפים ב (א)

 

  =(8תשלומים בעין )ראה סעיף ב (ב)
 

הבחנה בין סיכון ביטוח לבין סיכונים אחרים )ראה ה (ג)
 (=38ב-9סעיפים ב

 

 (=45ב-39ותי )ראה סעיפים בשמעסיכון ביטוח מ (ד)
 

 (= וכן47ב-46שינויים ברמה של סיכון ביטוח )ראה סעיפים ב (ה)
 

 (.52ב-48דוגמאות לחוזי ביטוח )ראה סעיפים ב (ו)
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 אירוע עתידי לא ודאי
של חוזה ביטוח. בהתאם לכך, א המהות ואי ודאות )או סיכון( ה .5ב

 חוזה ביטוח>ב תקשרותלפחות אחד מהבאים אינו ודאי במועד הה
 

 ההסתברות להתרחשות אירוע מבוטח= (א)

 

 מבוטח יתרחש= אוהאירוע הבו ש יתויהע (ב)

 

 מבוטח.האירוע הכמה הישות תאלץ לשלם אם יתרחש  (ג)
 
הפסד של גילוי הבחוזי ביטוח אחדים, האירוע המבוטח הוא  .6ב

תקופת החוזה, גם אם הפסד זה נובע מאירוע שהתרחש במהלך 
לפני ההתקשרות בחוזה. בחוזי ביטוח אחרים, האירוע המבוטח 
הוא אירוע המתרחש במהלך תקופת החוזה, גם אם ההפסד הנובע 

 מכך מתגלה לאחר סיום תקופת החוזה.
 
חוזי ביטוח אחדים מכסים אירועים שכבר התרחשו, אך השפעתם  .7ב

אינה ודאית. דוגמה לכך היא חוזה ביטוח המספק  עדיין הפיננסית
כיסוי כנגד התפתחות שלילית של אירוע שכבר התרחש. בחוזים 

העלות הסופית של אותן  של העיקבהוא הכאלה, האירוע המבוטח 
 תביעות.

 

 תשלומים בעין
ם דורשים או מאפשרים לבצע תשלומים בעין. חוזי ביטוח אחדי .8ב

ורות או שירותים לבעל במקרים כאלה, הישות מספקת סח
המחויבות של הישות לפצות את בעל  על מנת לסלק את הפוליסה

. דוגמה לכך היא כאשר הישות יםמבוטח יםהפוליסה עבור אירוע
מחליפה פריט גנוב במקום לפצות את בעל הפוליסה בסכום 
ההפסד שלו. דוגמה נוספת לכך היא כאשר ישות משתמשת בבתי 

י שלה על מנת לספק שירותים החולים שלה ובצוות הרפוא
אלה הם חוזי כעל ידי חוזה הביטוח. חוזים  יםכוסהמרפואיים 

 הלמביטוח, אף על פי שהתביעות מסולקות בעין. חוזי שירות בע
הם גם חוזי ביטוח,  :העונים על התנאים המפורטים בסעיף  הקבוע

יישום תוך לבחור לטפל בהם  רשאית, ישות :אך ביישום סעיף 
תקן דיווח כספי תוך יישום או  39וח כספי בינלאומי תקן דיו

 .הכנסות מחוזים עם לקוחות 37בינלאומי 
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 סיכונים אחריםבין ההבחנה בין סיכון ביטוח ל
יקבל על עצמו סיכון  אחד חוזה ביטוח דורשת שצד ה שלהגדרה .9ב

 39ביטוח משמעותי מהצד האחר. תקן דיווח כספי בינלאומי 
סיכון פיננסי, המועבר  מלבדמגדיר סיכון ביטוח כ"סיכון, 

חוזה למנפיק". חוזה החושף את המנפיק לסיכון ב המחזיקמ
 פיננסי ללא סיכון ביטוח משמעותי אינו חוזה ביטוח.

 
ם יבנספח א' מתייחסת למשתנים פיננסי פיננסיההגדרה של סיכון  .:ב

שאינם ייחודיים  פיננסיים ם. דוגמאות של משתנים לאיפיננסי ולא
לצד לחוזה כוללים מדד להפסדים מרעידות אדמה באזור מסוים 

 ןאו מדד טמפרטורות בעיר מסוימת. סיכון פיננסי אינו כולל סיכו
תרחשות חוזה, כמו ההם ייחודיים לצד לפיננסיים ש ממשתנים לא

נכס של אותו צד.  ההורסתהתרחשות של שריפה הפוגעת או -או אי
פיננסי אינו  בנוסף, הסיכון של שינויים בשווי ההוגן של נכס לא

סיכון פיננסי אם השווי ההוגן משקף שינויים במחירי השוק של 
 מצבו של נכס לאומשקף את אלה )כלומר משתנה פיננסי( כנכסים 

 על ידי צד לחוזה )כלומר משתנה לאפיננסי ייחודי המוחזק 
יש  ופיננסי(. לדוגמה, אם ערבות לערך שייר של רכב מסוים שב

ח חושפת את הערב לסיכון של וטילב נתלבעל הפוליסה זכות שנית
של הרכב, אותו סיכון הוא סיכון ביטוח, לא  סישינויים במצבו הפי

 סיכון פיננסי.
 
יננסי בנוסף לסיכון חוזים אחדים חושפים את המנפיק לסיכון פ .;ב

רבים מבטיחים שיעור ביטוח חיים ביטוח משמעותי. לדוגמה, חוזי 
תשואה מינימלי לבעלי הפוליסות, יוצרים סיכון פיננסי וגם 

עלות ללעיתים עשויות מבטיחים הטבות בקרות אירוע מוות ש
חשבון של בעל הפוליסה, תוך יצירת סיכון המשמעותית על יתרת 

 אלה הם חוזי ביטוח.ככון תמותה. חוזים ביטוח בצורה של סי
 
חוזים אחדים, אירוע מבוטח גורם לתשלום של סכום ל בהתאם .32ב

 בתנאיאלה הם חוזי ביטוח, כהצמוד למדד מחירים. חוזים 
שהתשלום המותנה באירוע המבוטח יכול להיות משמעותי. 
לדוגמה, קצבה לכל החיים הצמודה למדד יוקר המחייה מעבירה 

 -מאחר והתשלום תלוי באירוע עתידי לא ודאי סיכון ביטוח 
מקבל הקצבה. ההצמדה למדד המחירים חיים של ו ברותאהיש

היא נגזר, אך היא גם מעבירה סיכון ביטוח שכן מספר התשלומים 
 של מקבל הקצבהם חייו ברותאבהישעליהם המדד חל תלוי 

השנתית. אם כתוצאה מכך העברת סיכון הביטוח היא משמעותית, 
חוזה ביטוח, במקרה כזה הוא לא  ה שלהגדרההנגזר מקיים את 

 )א((. 33יופרד מהחוזה המארח )ראה סעיף 
 
סיכון שהישות מקבלת על עצמה מבעל הסיכון ביטוח הוא  .33ב

, מבעל על עצמה הפוליסה. הכוונה היא כי הישות חייבת לקבל
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יסה, סיכון אליו בעל הפוליסה היה כבר חשוף. סיכון חדש הפול
בעל הפוליסה אינו סיכון לישות או לכלשהו שנוצר על ידי החוזה 

 ביטוח.
 
רעה על בעל לחוזה ביטוח מתייחסת להשפעה  ה שלהגדרה .34ב

הפוליסה. הגדרה זו אינה מגבילה את התשלום על ידי הישות 
 השלילי. לדוגמה,לסכום השווה להשפעה הכספית של האירוע 

המשלם לבעל הפוליסה  "חדש במקום ישן"כיסוי  כוללתההגדרה 
ופגום בנכס חדש.  ומששמנכס  ה שלהחלפאת הסכום המאפשר 

חוזה ל התאםתשלום באת הדומה, ההגדרה אינה מגבילה אופן ב
ביטוח חיים להפסד כספי שנגרם לאנשים התלויים בנפטר, וכן 

סכומים שנקבעו של תשלום ה אתחוזים המפרטים  מחריגהאינה 
 ת את ההפסד שנגרם על ידי מוות או על ידי תאונה.ממראש כדי לכ

 
חוזים אחדים דורשים תשלום אם מתרחש אירוע עתידי לא ודאי  .35ב

על בעל הפוליסה כתנאי  לרעה, אך אינם דורשים השפעה גדרמו
ביטוח גם אם  החוז וחוזה אינ זה של מקדים לתשלום. סוג

חשיפה לסיכון בסיס.  צמצםהמחזיק משתמש בחוזה כדי ל
בסיס לדוגמה, אם המחזיק משתמש בנגזר על מנת לגדר משתנה 

פיננסי או לא פיננסי בעל מתאם לתזרימי המזומנים מנכס של 
שהתשלום אינו מותנה  אחרהישות, הנגזר אינו חוזה ביטוח מ

נכס. הבתזרימי המוזמנים מ ירידההמחזיק מה על לרעהבהשפעה 
ההגדרה של חוזה ביטוח מתייחסת לאירוע עתידי לא ודאי אשר 

על בעל הפוליסה מהווה תנאי מקדים חוזי  לרעההשפעתו 
לתשלום. תנאי מקדים חוזי אינו דורש מהישות לחקור אם האירוע 

בפועל, אך מאפשר לישות לדחות תשלום אם  לרעהגרם להשפעה 
 .לרעהרוע גרם להשפעה היא לא השתכנעה שהאי

 

)הסיכון שבעל  (persistency riskהתמדה )סיכון ביטול או סיכון  .36ב
הפוליסה יבטל את החוזה מוקדם יותר או מאוחר יותר ממה 

 אחרהמחרת החוזה( אינו סיכון ביטוח משחזה המנפיק בעת 
תלוי ו בתשלום לבעל הפוליסה אינהנובעת מכך  תנותשהשה

אופן על בעל הפוליסה. ב לרעהבאירוע עתידי לא ודאי המשפיע 
 ותבלתי צפוי ותדומה, סיכון הוצאה )כלומר הסיכון של עלי

עלויות בבעלויות הנהלה המיוחסות למתן שירות לחוזה, ולא 
שעלייה  אחרהמיוחסות לאירועים המבוטחים( אינו סיכון ביטוח מ

 על בעל הפוליסה. לרעהעה אלה אינה משפיכבלתי צפויה בהוצאות 
 
סיכון ל, חוזה שחושף את הישות לסיכון ביטול, ךככתוצאה מ .37ב

גם הוא כן סיכון הוצאה אינו חוזה ביטוח אלא אם לאו  התמדה
חושף את הישות לסיכון ביטוח משמעותי. אולם, אם הישות 

על ידי שימוש בחוזה שני כדי להעביר שלה את הסיכון צמצמת מ
, החוזה השני חושף את אחרלצד  סיכון ביטוח שאינוחלק מהסיכון 

 אותו הצד האחר לסיכון ביטוח.
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סיכון ביטוח משמעותי מבעל הפוליסה על עצמה ישות יכולה לקבל  .38ב
מבעל הפוליסה. במקרה של היא ישות נפרדת רק אם הישות 
סיכון מכל על עצמה מקבלת  אגודה השיתופית, האגודה שיתופית

ון זה. למרות שבעלי פוליסות בעל פוליסה ומצרפת יחד סיכ
 זכותשהם מחזיקים ב אחרמ פיבאותו סיכון מצרבמשותף נושאים 

ת היא ישות נפרדת אשר יפותשיהאגודה השיוריות בישות, ה
 את הסיכון.על עצמה קיבלה 

 

 סיכון ביטוח משמעותי
חוזה הוא חוזה ביטוח רק אם הוא מעביר סיכון ביטוח משמעותי.  .39ב

דנים  45ב-:3סיכון ביטוח. סעיפים בדנים ב 38ב-9סעיפים ב
 בהערכה אם סיכון הביטוח הוא משמעותי.

 
סיכון ביטוח הוא משמעותי אם, ורק אם, אירוע מבוטח יכול  .:3ב

לגרום למנפיק לשלם סכומים נוספים שהם משמעותיים בתרחיש 
שלא מהות מסחרית )כלומר  חסרי, למעט תרחישים כלשהו בודד

המשמעות של העסקה(. אם ניתן להבחין בהשפעתם על כלכליות 
נוספים כומים שיעמדו לתשלום סלהיות יכולה אירוע מבוטח 

משמעותיים בתרחיש כלשהו בעל מהות מסחרית, התנאי שצוין 
במשפט הקודם עשוי להתקיים גם אם התרחשות האירוע המבוטח 

קלל ושמ)כלומר א סבירה, או גם אם הערך הנוכחי החזוי מאוד ל
הוא חלק יחסי קטן  תלוייםהסתברות( של תזרימי המזומנים ה

 מהערך הנוכחי החזוי של יתרת תזרימי המזומנים מחוזה הביטוח.
 
בנוסף, חוזה מעביר סיכון ביטוח משמעותי רק אם קיים תרחיש  .;3ב

בסיס ערך על בו למנפיק יש אפשרות להפסד שבעל מהות מסחרית 
משנה אינו חושף את המנפיק ביטוח זה , גם אם חואולםנוכחי. 

מעביר ה חוזהלאפשרות של הפסד משמעותי, חוזה זה ייחשב כ
 את למעשהסיכון ביטוח משמעותי אם הוא מעביר למבטח המשנה 

המשנה של בביטוח  וטחובם שכל סיכון הביטוח המתייחס לחלקי
 חוזי ביטוח הבסיס.

 
נקבעים על בסיס ערך  :3הסכומים הנוספים שתוארו בסעיף ב .42ב

יתוי אירוע בע רחשתשלום כאשר מת מחייבנוכחי. אם חוזה ביטוח 
לא ודאי ואם התשלום לא מותאם עבור ערך הזמן של הכסף, 

בהם גדל הערך הנוכחי של התשלום, גם אם שייתכנו תרחישים 
 ההמספק הטב הערך הנומינלי שלו קבוע. דוגמה לכך היא ביטוח

, ללא תאריך מתכאשר בעל הפוליסה בקרות אירוע מוות קבועה 
כל להכיסוי )מכונה לעיתים קרובות כביטוח חיים  שלתפוגה 
 עבור סכום קבוע(. אין ספק כי בעל הפוליסה ימות, אך החיים

כאשר בעל  תבצעאינו ודאי. תשלומים עשויים לה מוותמועד ה
תשלומים אלה אינם שמוקדם מהצפוי. מאחר  מתפוליסה בודד 

מותאמים עבור ערך הזמן של הכסף, סיכון ביטוח משמעותי יכול 
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חוזים. באופן דומה, של תיק הלהתקיים גם אם אין הפסד כולל על 
עשויים לבעל הפוליסה  פיצוי במועדתנאים חוזיים המעכבים 

. ישות תשתמש בשיעורי היוון משמעותי סיכון ביטוח לבטל
סכומים ההערך הנוכחי של  את עוקבמנת ל לע 58הנדרשים בסעיף 

 נוספים.ה
 
לערך  מתייחסים :3הסכומים הנוספים המתוארים בסעיף ב .43ב

הנוכחי של סכומים העולים על אלה שהיו משולמים אם לא היה 
מתרחש שום אירוע מבוטח )למעט תרחישים חסרי מהות 

טיפול בתביעות מסחרית(. סכומים נוספים אלה כוללים עלויות 
 ועלויות הערכת תביעות, אך אינם כוללים>

 

אובדן היכולת לחייב את בעל הפוליסה עבור שירות עתידי.  (א)
ות של בעל ומהלדוגמה, בחוזה ביטוח חיים צמוד השקעה, 

שירותי  דועהישות אינה יכולה לתת משמעו ש הפוליסה
ניהול השקעות ולגבות עמלה בגין כך. אולם, הפסד כלכלי זה 
של הישות אינו נובע מסיכון ביטוח, כפי שמנהל קרן נאמנות 
אינו לוקח סיכון ביטוח בהתייחס למוות אפשרי של לקוח. 

, ההפסד הפוטנציאלי של עמלות עתידיות בגין ךככתוצאה מ
סיכון ביטוח היקף ניהול השקעות אינו רלוונטי להערכת 

 המועבר על ידי חוזה.
 

בעת ביטול ויתור, במקרה של מוות, על חיובים שהיו נגבים  (ב)
עליהם  רשהחוזה יצר חיובים אלה, הוויתו אחרמ או פדיון.

-pre) קיים שהיה אינו מפצה את בעל הפוליסה בגין סיכון

existing) .בהערכת ם, הם אינם רלוונטייכתוצאה מכך 
 המועבר על ידי חוזה.היקף סיכון הביטוח 

 

תשלום התלוי באירוע שאינו גורם להפסד משמעותי  (ג)
למחזיק החוזה. לדוגמה, נניח חוזה שדורש מהמנפיק לשלם 

י הגורם להפסד כלכלי ספי נזקמיליון ש"ח אם לנכס נגרם 
ש"ח למחזיק. בחוזה זה, המחזיק מעביר  3משמעותי של לא 

ש"ח.  3 לש למנפיק את הסיכון הלא משמעותי של הפסד
המנפיק ש שאינו סיכון ביטוחבאותו זמן, החוזה יוצר סיכון 

ש"ח אם יתרחש האירוע המוגדר.  ;;;,;;;יצטרך לשלם 
בו אירוע מבוטח יגרום להפסד ששאין תרחיש  אחרמ

על עצמו משמעותי למחזיק החוזה, המנפיק אינו מקבל 
סיכון ביטוח משמעותי מהמחזיק וחוזה זה אינו חוזה 

 ביטוח.
 

בהם  תטפלממביטוח משנה. הישות  ותאפשרי השבות (ד)
 בנפרד.
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את המשמעותיות של סיכון הביטוח בהתייחס לכל ישות תעריך  .44ב
חוזה בנפרד. לכן, סיכון הביטוח יכול להיות משמעותי גם אם 
קיימת הסתברות מינימלית להפסדים משמעותיים בגין תיק או 

 קבוצה של חוזים.
 
כי אם חוזה משלם הטבת בקרות אירוע  נובע 44ב-:3מסעיפים ב .45ב

מוות העולה על הסכום לשלם במקרה של הישארות בחיים, החוזה 
הוא חוזה ביטוח אלא אם ההטבה הנוספת בקרות אירוע מוות 

תיק ל בהתייחסאינה משמעותית )נבחן בהתייחס לחוזה עצמו ולא 
ויתור במקרה מוות על וה)ב(, 43צוין בסעיף במ(. ככולו חוזיםשל 

אינו כלול בהערכה זו אם ויתור זה אינו  או פדיוןביטול  חיובי
 דומה, חוזהאופן קיים. בהיה שמפצה את בעל הפוליסה בגין סיכון 

החיים של בעל  יתרת אורךמשלם סכומים סדירים למשך הלקצבה 
לכל המצרפיים הפוליסה הוא חוזה ביטוח, אלא אם התשלומים 

 משמעותיים.ם ( אינlife-contingent)החיים 
 

 שינויים ברמת סיכון הביטוח
סיכון ביטוח למנפיק מתרחשת לאחר של  ההעברהבחוזים אחדים,  .46ב

המספק תשואה מוגדרת על השקעה נניח חוזה פרק זמן. לדוגמה, 
וכולל אופציה לבעל הפוליסה להשתמש בתקבולים מההשקעה 

על מנת לרכוש קצבה לכל החיים בשיעורים  בהגיע מועד הפירעון
מקבלי קצבאות חדשים אחרים,  חייבתזהים לאלה שהישות מ

ממש את אותה אופציה. חוזה כזה מבעל הפוליסה  במועד שבו
מאחר , ממומשת האופציהשמעביר סיכון ביטוח למנפיק רק לאחר 

בסיס שמשקף את  עללתמחר את הקצבה נשארת חופשיה שהישות 
ועבר לישות באותו זמן. כתוצאה מכך, אשר יטוח סיכון הבי

שים במימוש האופציה יוצאים רחתזרימי המזומנים שהיו מת
 תחום החוזה, ולפני המימוש אין תזרימי מזומנים לביטוחחוץ למ

בתחום החוזה. אולם, אם החוזה מגדיר את שיעורי הקצבה )או 
ביר בסיס מלבד שיעורי שוק לקביעת שיעורי הקצבה(, החוזה מע

סיכון ביטוח למנפיק שכן המנפיק חשוף לסיכון ששיעורי הקצבה 
למנפיק כאשר בעל הפוליסה מממש את האופציה.  נחותיםיהיו 

ממומשת שו כאשר האופציה רחיתשבמקרה זה, תזרימי המזומנים 
 בתחום החוזה. םה

 
חוזה ביטוח נשאר חוזה ביטוח עד שכל  ה שלהגדרהחוזה העונה על  .47ב

או  תבוטלומ, ת)כלומר נפרעו תסולקומהזכויות והמחויבויות 
, עקב תיקון 99-96(, אלא אם החוזה נגרע ביישום סעיפים תקעוופ

 חוזה.
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 דוגמאות לחוזי ביטוח
 ה שלהעברהלהלן מובאות דוגמאות לחוזים שהם חוזי ביטוח אם  .48ב

 סיכון ביטוח היא משמעותית>
 

 נזק.ביטוח ביטוח גניבה או  (א)
 

ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח ביטוח אחריות מוצר,  (ב)
 הוצאות משפטיות.ביטוח או  נזיקיןאחריות 

 
מראש )למרות שמוות  כניות לוויה ששולמוביטוח חיים ותו (ג)

זה ודאי מתי יתרחש מקרה מוות או, לגבי אין הוא ודאי, 
ביטוח חיים, אם מקרה מוות יתרחש בתקופה חלק מסוגי 

 המכוסה על ידי הביטוח(.
 

קצבאות ופנסיות לכל החיים, כלומר חוזים שמספקים פיצוי  (ד)
חיים של מקבל ב הישארותו -לאירוע העתידי הלא ודאי 

למקבל הקצבה או  פקעל מנת לס -גמלאי ההקצבה או של 
כתוצאה  מושפעת לרעהלגמלאי רמת הכנסה שאחרת הייתה 

. )התחייבויות של הישארותו או מהישארותה בחייםמ
 תיבויווחמהטבות עובד ולמעסיקים הנובעות מתוכניות 

הטבות פרישה למדווחות על ידי תוכניות ההטבות פרישה ל
, 39תקן דיווח כספי בינלאומי  תתחולב אינםמוגדרת 

 )ב((.9ביישום סעיף 
 

 ביטוח אובדן כושר ועלויות רפואיות.  (ה)
 

 , ביטוח נאמנות(surety bonds) ערבויות להגעה לבית משפט (ו)
(fidelity bonds) ערבויות לביצוע חוזה ,(performance 

bonds )וביטחונות במסגרת מכרז (bid bonds) כלומר ,
נכשל בקיום  אחרמחזיק אם צד את ה םחוזים שמפצי

 מחויבות חוזית= לדוגמה, מחויבות לבנות בניין.
 

עבור  אחראחריות מוצר. אחריות מוצר שהונפקה על ידי צד  (ז)
סחורות שנמכרו על ידי יצרן, סוחר או קמעונאי הם בתחולת 

ם, אחריות מוצר אול. 39תקן דיווח כספי בינלאומי 
 השהונפקה ישירות על ידי יצרן, סוחר או קמעונאי אינ

)א(, 9ביישום סעיף  39בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 
או  37בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי  זאת היאום ובמק

הפרשות, התחייבויות תלויות  59תקן חשבונאות בינלאומי 
 .ונכסים תלויים
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גילוי של פגמים בבעלות על ה כנגדביטוח בעלות )ביטוח  (ח)
קרקע או בניינים שלא היו ידועים כאשר חוזה הביטוח 

של פגם הונפק(. במקרה זה, האירוע המבוטח הוא הגילוי 
 בבעלות, לא הפגם עצמו(.

 

בגין  ותביטוח נסיעות )פיצוי במזומן או בעין לבעלי הפוליס (ט)
 (.האו במהלך נסיע לפניהפסדים שנגרמו 

 

אגרות חוב תלויות קטסטרופה שמספקות תשלומים  (י)
קרן, ריבית או שניהם אם אירוע מוגדר משפיע  למוקטנים ש

רוע המוגדר לרעה על המנפיק של אגרת החוב )אלא אם האי
אינו יוצר סיכון ביטוח משמעותי, לדוגמה אם האירוע הוא 

 שינוי בשיעור ריבית או בשער חליפין של מטבע חוץ(.
 

 התלויביטוח וחוזים אחרים שדורשים תשלום  תחוזי החלפ (יא)
או  במשתנים גיאולוגייםשינויים במשתני אקלים, ב

 לצד לחוזה. ייחודייםאחרים שהם  סייםפיבמשתנים 
 
 להלן מובאות דוגמאות לפריטים שאינם חוזי ביטוח> .49ב
 

משפטי של חוזה ביטוח אבל המבנה החוזי השקעה בעלי  (א)
 ,מנפיק סיכון ביטוח משמעותי. לדוגמהל מעביריםאינם 

חוזי ביטוח חיים שבהם הישות אינה נושאת בסיכון תמותה 
משמעותיים אינם חוזי ביטוח= חוזים תחלואה  בסיכון או

ראה סעיף  -או חוזי שירות  פיננסייםים אלה הם מכשיר
 לפי שיקול דעת. חוזי השקעה עם מאפייני השתתפות :4ב

, הם ולםחוזי ביטוח= א ה שלהגדרה מקיימים אתאינם 
שהם הונפקו  בתנאי 39בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 

 )ג(.5על ידי ישות המנפיקה גם חוזי ביטוח, ביישום סעיף 
 

המשפטי של ביטוח, אך מחזירים את כל חוזים בעלי המבנה  (ב)
סיכון הביטוח המשמעותי לבעל הפוליסה באמצעות 

ם מיאכיפה, אשר מתאי לשביטול ו יכולת איל מנגנונים ש
למנפיק כתוצאה  הבעל הפוליסידי  לעתשלומים עתידיים 

חוזי ביטוח משנה  ,ישירה של הפסדים מבוטחים. לדוגמה
מחזירים את כל  ותאחדת חוזים ואחדים או קבוצ פיננסיים

= חוזים כאלה ותסיכון הביטוח המשמעותי לבעלי הפוליס
הם בדרך כלל מכשירים פיננסיים או חוזי שירות )ראה סעיף 

 (.:4ב
 

ביטוח עצמי )כלומר השארת סיכון שהיה ניתן לכסות  (ג)
באמצעות ביטוח(. במקרים כאלה, לא קיים חוזה ביטוח 

, אם ישות מנפיקה שלא קיים הסכם עם צד אחר. לכן אחרמ
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 החברלבת שלה או ה החברל, שלה אםה החוזה ביטוח לחבר
 שלה, אין חוזה ביטוח בדוחות הכספיים אחות בת

, בדוחות ולם. אאחרהמאוחדים מאחר ואין חוזה עם צד 
של של המנפיק או  האינדיבידואלייםהכספיים הנפרדים או 

 המחזיק, יש חוזה ביטוח.
 

חוזים )כמו חוזי הימורים( שדורשים תשלום אם מתרחש  (ד)
אירוע עתידי לא ודאי מוגדר, אך אינם דורשים, כתנאי 

 על בעל לרעהמקדים חוזי לתשלום, שהאירוע ישפיע 
חוזה ביטוח ההגדרה של מ, זה לא מחריג ולםהפוליסה. א

ת את מתשלום שנקבע מראש כדי לכחוזים המפרטים 
וע מוגדר כמו מוות או תאונה ההפסד שנגרם על ידי איר

 (.34)ראה סעיף ב
 

לא לסיכון ביטוח,  ךנגזרים החושפים צד לסיכון פיננסי א (ה)
שהנגזרים דורשים מאותו צד לבצע )או לתת להם  אחרמ

זכות לקבל( תשלום המבוסס רק על שינויים במשתנה מוגדר 
אחד או יותר, כמו> שיעור ריבית, מחיר מכשיר פיננסי, 

סוד, שער חליפין של מטבע חוץ, מדד מחירים מחיר סחורת י
או שיעורים, דירוג אשראי או מדד אשראי או משתנה אחר, 
בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי המשתנה אינו ייחודי 

 לצד לחוזה.
 

ערבות הקשורה לאשראי הדורשת תשלומים גם אם למחזיק  (ו)
לא התהווה הפסד כתוצאה מכשל של החייב לבצע תשלומים 

אלה מטופלים על ידי יישום תקן דיווח כם= חוזים במועד
 (.;4)ראה סעיף ב פיננסייםמכשירים  ;כספי בינלאומי 

 
במשתנה אקלים, במשתנה  תלויחוזים שדורשים תשלום ה (ז)

 גיאולוגי או במשתנה פיסי אחר שאינם ייחודיים לצד לחוזה
 כנגזרי מזג אוויר(.אותם )מקובל לתאר 

 
תשלומים מוקטנים של קרן, ריבית או  ספקיםחוזים המ (ח)

במשתנה אקלים, במשתנה גיאולוגי או  יםהתלוישניהם, 
. לצד לחוזה תייחודי האינהשפעתם במשתנה פיסי אחר ש

 כאגרות חוב תלויות קטסטרופה(.אליהם )מקובל להתייחס 
 
אחרים, כמו תקן דיווח כספי  םישות תיישם תקנים רלוונטיי .:4ב

, לחוזים המתוארים 37ותקן דיווח כספי בינלאומי  ;בינלאומי 
 .49בסעיף ב

 
חוזי ביטוח אשראי הנזכרים לערבויות הקשורות לאשראי ול .;4ב

של זו להיות צורות משפטיות שונות, כמו  ות)ו( יכול49בסעיף ב
אשראי או כשל ערבות, סוגים מסוימים של מכתבי אשראי, חוזה 
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המנפיק דורשים מחוזה ביטוח. חוזים אלה הם חוזי ביטוח אם הם 
הפסד  גיןבאת המחזיק לפצות  על מנת מוגדריםלבצע תשלומים 

בביצוע תשלום  מוגדר נכשלב יישח אחרמחזיק ממתהווה לש
התנאים המקוריים או המתוקנים של  לפילבעל הפוליסה במועדו 

תחולת תקן דיווח אינם ב , חוזי ביטוח אלהולםמכשיר חוב. א
קודם לכן במפורש  הצהיראלא אם המנפיק  39כספי בינלאומי 

טיפול ב השתמשחוזי ביטוח ואלה כ חוזיםמתייחס להוא ש
 )ה((.9לחוזי ביטוח )ראה סעיף  רלוונטיחשבונאי הה

 
תשלום,  דורשיםלאשראי וחוזי ביטוח אשראי ה ותערבויות הקשור .52ב

נכשל בעל חוב כאשר הפסד  התהווהבעל הפוליסה לא לגם אם 
תחולת תקן דיווח כספי ב אינם, םע תשלומים במועדוציבב

מעבירים סיכון ביטוח משמעותי.  ינםשהם א אחרמ 39בינלאומי 
 חוזים כאלה כוללים את אלה הדורשים תשלום>

 
ד שכנגד מחזיק במכשיר חוב ללא קשר לשאלה אם הצ (א)

 = או הבסיס
 

כשל של בשינוי בדירוג האשראי או במדד האשראי, ולא ב (ב)
 . םלבצע תשלומים במועד גדרבעל חוב מו

 

 (13-11הפרדת רכיבים מחוזה ביטוח )סעיפים 

 )ב((11רכיבי השקעה )סעיף 
ישות להפריד רכיב השקעה מובחן מחוזה מ דורש)ב( 33סעיף  .53ב

הביטוח המארח. רכיב השקעה הוא מובחן אם, ורק אם, שני 
 אים הבאים מתקיימים>התנ

 
במידה  ח אינם קשורים זה בזהביטורכיב ההשקעה ורכיב ה (א)

 .רבה
 

, רחוזה עם תנאים שווי ערך נמכר, או יכול היה להימכ (ב)
בנפרד באותו שוק או באותו תחום שיפוט, על ידי ישויות 

חוזי ביטוח או על ידי צדדים אחרים. הישות  תנפיקומה
 להשגה באופן סבירניתן בחשבון את כל המידע ה ביאת

בקביעה זו. הישות אינה נדרשת לבצע חיפוש ממצה כדי 
 לזהות אם רכיב ההשקעה נמכר בנפרד.

 
רכיב השקעה ורכיב ביטוח קשורים זה לזה במידה רבה אם, ורק  .54ב

 אם>
 

וד רכיב אחד מבלי להתחשב ברכיב דלמ יכולההישות אינה  (א)
 אחר. לכן, אם הערך של רכיב אחד משתנה בהתאם לערךה
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של הרכיב האחר, ישות תיישם את תקן דיווח כספי 
 ביטוחהרכיב בהשקעה והלטיפול ברכיב  39בינלאומי 

 או ;משולביםה
 

ללא תועלת מרכיב אחד  הפיקל יכולבעל הפוליסה אינו  (ב)
 של פירעוןאו ה פקיעה. לכן, אם הקיומו של הרכיב האחר
האחר, הרכיב של פירעון או ל פקיעהרכיב אחד בחוזה גורם ל

לטיפול  39הישות תיישם את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 .המשולבים ביטוחהרכיב בהשקעה והברכיב 

 

-ר סחורות או שירותים לאיהבטחות להעב
 (15ביטוחיים שהם מובחנים )סעיף 

לבעל ר יביטוח הבטחה להעב חוזהדורש מישות להפריד מ 34סעיף  .55ב
שהם מובחנים. לצורך  ביטוחיים-סחורות או שירותים לאפוליסה 

לקחת על ההפרדה, ישות לא תשקול פעילויות שהישות חייבת 
או שירות  הלקיים חוזה אלא אם הישות מעבירה סחור כדי עצמה

ייתכן . לדוגמה, מתרחשות שפעילויות אלהכל לבעל הפוליסה כ
 על מנת להקיםיות שונות תנהלמידרש לבצע משימות תישות ש

 כלעבר שירות לבעל הפוליסה כוא מל ביצוע משימות אלהבחוזה. 
 .אלה מתבצעות משימותש

 
ביטוחי שהובטחו לבעל פוליסה הם מובחנים -סחורה או שירות לא .56ב

אם בעל הפוליסה יכול להפיק תועלת מהסחורה או מהשירות 
 ניתנים להשגה בנקל על ידיאו יחד עם משאבים אחרים ה םבעצמ

הם סחורות או  הניתנים להשגה בנקלבעל הפוליסה. משאבים 
(, ישות אחרתבנפרד )על ידי הישות או על ידי  יםשירותים שנמכר

)מהישות או מעסקאות או כבר השיג או משאבים שבעל הפוליסה 
 אירועים אחרים(.

 
ביטוחי שהובטחו לבעל הפוליסה אינם -סחורה או שירות לא .57ב

 מובחנים אם>
 

תזרימי המזומנים והסיכונים המיוחסים לסחורה או  (א)
לשירות קשורים במידה רבה לתזרימי המזומנים ולסיכונים 

 המיוחסים לרכיבי הביטוח בחוזה= וכן
 

או  השילוב הסחורשל הישות מספקת שירות משמעותי  (ב)
 .ביטוחביטוחי עם רכיבי ה-השירות הלא
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 (41-56מדידה )סעיפים 

)סעיפים  עתידיים תזרימי מזומנים נים שלאומד
32-33) 

 זה מטפל>חלק  .58ב
 

הניתן שימוש לא מוטה בכל מידע סביר וניתן לביסוס ב (א)
-59ללא עלות או מאמץ מופרזים )ראה סעיפים ב להשגה

 (=63ב
 

משתני שוק ומשתנים שאינם משתני שוק )ראה סעיפים  (ב)
 (=75ב-64ב

 
 וכן(= 82ב-76שימוש באומדנים שוטפים )ראה סעיפים ב (ג)

 
 (.93ב-83תזרימי מזומנים בתחום החוזה )ראה סעיפים ב (ד)

 
הניתן שימוש לא מוטה בכל מידע סביר וניתן לביסוס 

 ללא עלות או מאמץ מופרזים  להשגה

תזרימי מזומנים עתידיים היא לקבוע את  תדיאמ ה שלמטרה .59ב
טווח ה, של הסתברות משוקללהמוצע , או את המחזויהערך ה

ניתן הסביר והמידע התוצאות אפשריות, בהתחשב בכל המלא של 
במועד הדיווח ללא עלות או מאמץ  ניתן להשגה , אשרלביסוס

במועד הדיווח  הניתן להשגהמופרזים. מידע סביר וניתן לביסוס 
 בעברללא עלות או מאמץ מופרזים כולל מידע לגבי אירועים 

(. מידע 63בותחזיות לתנאים עתידיים )ראה סעיף  שוטפיםותנאים 
ניתן ממערכות המידע של הישות עצמה נחשב כ ניתן להשגהה

 ללא עלות או מאמץ מופרזים. להשגה
 
של  טווחתזרימי המזומנים הוא של נקודת המוצא עבור אומדן  .:5ב

תוצאות אפשריות. כל המלא של טווח התרחישים המשקפים את 
של תזרימי המזומנים עבור יתוי את הסכום והע טרפתרחיש מ

וצאה. תזרימי תאה מסוימת ואת ההסתברות לאותה תוצ
המזומנים מכל תרחיש מהוונים ומשוקללים לפי ההסתברות 

וי. כתוצאה חזערך נוכחי על מנת להגיע ל זו וצאהתל הנאמדת ש
מכך, המטרה אינה לפתח תוצאה סבירה ביותר, או תוצאה יותר 

 סבירה מאשר לא, עבור תזרימי מזומנים עתידיים.
 
טווח המלא של התוצאות האפשריות, המטרה התחשבות בעת ב .;5ב

 ניתן להשגה , אשרהיא לשלב את כל המידע הסביר והניתן לביסוס
באופן לא מוטה, במקום לזהות כל  ,מאמץ מופרזיםאו ללא עלות 

אם  נדרש, פיתוח תרחישים מפורשים אינו מעשהתרחיש אפשרי. ל
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של התחשבות א עקבי עם מטרת המדידה והכתוצאה מכך האומדן 
ללא עלות או  ניתן להשגהאשר  ,ניתן לביסוסהסביר והמידע הבכל 

 אומדתמאמץ מופרזים בעת קביעת הממוצע. לדוגמה, אם ישות 
 נרחבהתפלגות ההסתברות של התוצאות תואמת באופן ש

להתפלגות הסתברות שניתן לתאר באופן מלא עם מספר קטן של 
של  מספר הקטן יותרהת זה מספיק לאמוד אמשתנים, יהיה 

יחסית  הפשוט דגימהים, אחד. באופן דומה, במקרים משתנים
לספק תשובה בטווח דיוק מקובל, ללא הצורך בסימולציות  העשוי

ים, תזרימי המזומנים אחד, במקרים ולםמפורטות רבות. א
מורכבים ועשויים להגיב  עשויים להיות מונעים על ידי גורמי בסיס

נויים בתנאים הכלכליים. מצב זה עשוי לינארית לשי-בצורה לא
אם, לדוגמה, תזרימי המזומנים משקפים סדרה של  להתרחש

. במקרים ותאו מפורש ותמשתמעשהן אופציות הקשורות זו בזו 
( stochastic) דגימה אקראיתאלה, סביר להניח שיהיה צורך בכ

 את מטרת המדידה. קייםיותר כדי ל מתוחכמת
 
אומדנים לא מוטים של ההסתברות התרחישים שפותחו יכללו  .62ב

בחוזים קיימים. תרחישים אלה אינם  םלהפסדים קטסטרופליי
 כוללים תביעות אפשריות בחוזים עתידיים אפשריים.

 
תשלומים  ם שלסכומיאת הת ויוישות תאמוד את ההסתברו .63ב

 >כולל ושגעתידיים לפי חוזים קיימים על בסיס מידע שה
 

 =ותעל ידי בעלי פוליסמידע לגבי תביעות שכבר דווחו  (א)
 

של חוזי  נאמדיםמידע אחר לגבי המאפיינים הידועים או ה (ב)
 =הביטוח

 
נתונים היסטוריים לגבי הניסיון של הישות עצמה, בתוספת  (ג)

. נתונים במידת הצורךנתונים היסטוריים ממקורות אחרים, 
כדי לשקף את התנאים השוטפים,  יםותאממהיסטוריים 

 לדוגמה, אם>
 

(i) המבוטחת שונים )או יהיו  ההאוכלוסיי לם שמאפייניה
 adverse) שונים, לדוגמה, עקב בחירה שלילית

selection)בסיס כששימשה  ה( מאלה של האוכלוסיי
 לנתונים ההיסטוריים=

 
(ii)  ,קיימים סימנים לכך שמגמות היסטוריות לא ימשכו

, שינויים כלכלייםשאו יווצרו מגמות חדשות ש
ים להשפיע יושאחרים עם ושינויים ידמוגרפי שינויים

על תזרימי המזומנים הנובעים מחוזי ביטוח קיימים= 
 או
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(iii)  חלו שינויים בפריטים כגון הליכי חיתום ותהליכי
ניהול תביעות אשר עשויים להשפיע על הרלוונטיות 

 של נתונים היסטוריים לחוזי הביטוח.
 

מידע לגבי מחירים שוטפים, אם קיים, עבור חוזי ביטוח  (ד)
אחרים )אם קיימים( המכסים  פיננסייםרים משנה ומכשי

גזרי נסיכונים דומים כגון איגרות חוב תלויות קטסטרופה ו
חוזי ביטוח.  של תולהעבר עדכנייםמזג אוויר, ומחירי שוק 

שקף את ההבדלים בין תזרימי על מנת למידע זה יותאם 
מכשירים מאו אלה המזומנים הנובעים מחוזי ביטוח משנה 

כל אחרים, לבין תזרימי המזומנים שינבעו כ פיננסיים
 הישות תקיים את חוזי הבסיס עם בעל הפוליסה.ש

 
 משתני שוק ומשתנים שאינם משתני שוק

 שני סוגים של משתנים> זההמ 39תקן דיווח כספי בינלאומי  .64ב

 
שהם , או נים לצפייה בשווקיםמשתנים שנית -משתני שוק  (א)

חירי ניירות ערך מהשווקים )לדוגמה, מ יןישרמב יםנגזר
 ציבור ושיעורי ריבית(= וכן הנסחרים ב

 

כל המשתנים האחרים  -משתנים שאינם משתני שוק  (ב)
 )לדוגמה, התדירות והחומרה של תביעות ביטוח ותמותה(.

 
ריבית בדרך כלל סיכון פיננסי )לדוגמה, שיעורי  נבעמשתני שוק ימ .65ב

בדרך כלל  נבעמשתנים שאינם משתני שוק ימ( ויהיצפיתנים לנ
, זה לא תמיד ולםפיננסי )לדוגמה, שיעורי תמותה(. א-סיכון לא

ים פיננסי ניםהנחות המתייחסות לסיכו נויהיה כך. לדוגמה, ייתכ
שלגביהם המשתנים אינם ניתנים לצפייה בשווקים או שהמשתנים 

 ינם)לדוגמה, שיעורי ריבית שא אינם נגזרים במישרין מהשווקים
 (.במישרין מהשווקים גזריםנשאינם , או יםנים לצפייה בשווקנית

 
 )ב((55משתני שוק )סעיף 

יתנים משתני שוק יהיו עקביים עם מחירי שוק נ ם שלאומדני .66ב
 נתוניםבמועד המדידה. ישות תמקסם את השימוש ב יהצפיל

נתוני שוק חלף אומדנים שלה ב שתמשלצפייה ולא ת יםהניתנ
לתקן דיווח כספי  ;9ר בסעיף תואכמ מעט, ליהצפייתנים לנ

. בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מדידת שווי הוגן 35בינלאומי 
 שלא קיימים מאחר, אם יש צורך לגזור משתנים )לדוגמה, 35

( הם יהיו עקביים ככל האפשר עם יהצפייתנים למשתני שוק נ
 . יהצפייתנים למשתני שוק נ
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מחירי שוק משלבים מגוון דעות לגבי תוצאות אפשריות עתידיות  .67ב
את העדפות הסיכון של משתתפים בשוק. כתוצאה גם ומשקפים 

 לש (single-point forecastנקודתית )מכך, הם אינם תחזית 
תוצאה העתידית. אם התוצאה בפועל שונה ממחיר השוק ה

 ."טעות" השמחיר השוק הי דברהקודם, אין פירוש ה
 

יישום חשוב של משתני שוק הוא הרעיון של נכס משכפל או תיק  .68ב
נכסים משכפל. נכס משכפל הוא נכס שתזרימי המזומנים שלו 

, בכל התרחישים, את תזרימי המזומנים החוזיים במדויקתואמים 
של קבוצת חוזי ביטוח בסכום, בעיתוי ובאי הוודאות. במקרים 

מתזרימי המזומנים  אחדים, נכס משכפל יכול להתקיים עבור חלק
חוזי ביטוח. השווי ההוגן של נכס זה משקף  ה שלמקבוצ יםהנובע

של תזרימי המזומנים מהנכס והן את  חזויהן את הערך הנוכחי ה
הסיכון המיוחס לתזרימי מזומנים אלה. אם תיק משכפל של 

 ה שלנכסים קיים עבור תזרימי מזומנים אחדים הנובעים מקבוצ
כולה להשתמש בשווי ההוגן של אותם נכסים חוזי ביטוח, הישות י

במקום  םהרלוונטיילקיום חוזה תזרימי המזומנים  את דולמדכדי 
 לאמוד באופן מפורש את תזרימי המזומנים ושיעור ההיוון.

 
אינו דורש מישות להשתמש  39תקן דיווח כספי בינלאומי  .69ב

, אם נכס משכפל או תיק משכפל ולםבטכניקת תיק משכפל. א
קיימים עבור תזרימי מזומנים אחדים הנובעים מחוזי ביטוח  ינםא

וישות בוחרת להשתמש בטכניקה שונה, הישות תניח את דעתה כי 
 באופן מהותי טכניקת תיק משכפל תוביל למדידה שונהלא סביר ש

 תזרימי מזומנים אלה.של 
 

דגימה  תוטכניקת תיק משכפל, כמו טכניקמלבד טכניקות  .:6ב
יותר או קלות יותר ( robust) יציבותות , יכולות להיאקראית

אם קיימת תלות הדדית משמעותית בין תזרימי המזומנים  ליישום
תזרימי בין תשואות על נכסים ל בסס עלמשתנים בהתאשר 

הטכניקה  את עוקבמנת ל לעאחרים. נדרש שיקול דעת  מזומנים
עם משתני  קיימת באופן הטוב ביותר את המטרה של עקביותהמ

בה שבנסיבות מסוימות. בפרט, הטכניקה  יהצפייתנים לשוק נ
נעשה שימוש חייבת להביא למדידת אופציות וערבויות כלשהן 

יתנים השוק הנ ימחירלעקבי פן ובאהכלולות בחוזי הביטוח 
 אלה.כאופציות וערבויות  של)אם ישנם(  יהצפיל
 

 משתנים שאינם משתני שוק
ישקפו את כל הראיות אומדנים של משתנים שאינם משתני שוק  .;6ב

ללא עלות או  , אשר ניתנות להשגההסבירות והניתנות לביסוס
 .ותוהן פנימי ותמאמץ מופרזים, הן חיצוני

 
סטטיסטיקות תמותה שוק )לדוגמה,  נתונינתונים חיצוניים שאינם  .72ב

פחות מנתונים יותר או  ם( עשויים להיות רלוונטיילאומיות
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(, תמותה שפותחו באופן פנימיסטטיסטיקות פנימיים )לדוגמה, 
נסיבות. לדוגמה, ישות המנפיקה חוזי ביטוח חיים לא ל בהתאם

שקול ת, אלא סטטיסטיקות תמותה לאומיותסתמך אך ורק על ת
ם ההאחרים ש יםחיצוניוה יםפנימיהאת כל מקורות המידע 

ללא עלות או מאמץ  ואשר ניתנים להשגהסבירים וניתנים לביסוס 
מוטים של הסתברויות לתרחישי  אלאומדנים  חותיפ בעתמופרזים 

תמותה עבור חוזי הביטוח שלה. בפיתוח הסתברויות אלה, ישות 
 תיתן משקל רב יותר למידע המשכנע יותר. לדוגמה>

 
 תהיועשויות ל שפותחו באופן פנימיה סטטיסטיקות תמות (א)

אם  לאומיותמסטטיסטיקות תמותה יותר  ותמשכנע
מאוכלוסייה גדולה שאינה  הנתונים הלאומיים נגזרים

מייצגת את האוכלוסייה המבוטחת. ייתכן שהדבר נובע, 
ים של האוכלוסייה ישהמאפיינים הדמוגרפמכך לדוגמה, 

להיות שונים משמעותית מאלה של יכולים המבוטחת 
הישות תצטרך ש והמשמעות היאהאוכלוסייה הלאומית, 

לתת משקל רב יותר לנתונים הפנימיים ופחות משקל 
 ת.והלאומי ותלסטטיסטיק

 
פנימי שפותחו באופן לעומת זאת, אם הסטטיסטיקות  (ב)

 כי הםשנראה קטנה בעלת מאפיינים  הנגזרות מאוכלוסיי
קרובים לאלה של האוכלוסייה הלאומית והסטטיסטיקות 

, ישות תיתן משקל רב יותר (current) שוטפותהן הלאומיות 
 .לסטטיסטיקות הלאומיות

 
עבור משתנים שאינם משתני שוק לא יסתרו  שנאמדוהסתברויות  .73ב

 שנאמדו. לדוגמה, הסתברויות יהצפייתנים למשתני שוק נ
בתרחישים עתידיים של שיעורי אינפלציה צריכות להיות עקביות 

 שיעורי ריבית שוק.ב גלומותככל האפשר עם הסתברויות ה
 
כי משתני שוק  נהסקגיע למם, ישות עשויה להאחדיבמקרים  .74ב

אם כך, הישות תלות במשתנים שאינם משתני שוק.  משתנים ללא
תרחישים המשקפים את טווח התוצאות עבור משתנים  תשקול

יתן נ ךער ושאינם משתני שוק, כאשר בכל תרחיש תשתמש באות
 .השוק השל משתנ יהצפיל

 
במקרים אחרים, משתני שוק ומשתנים שאינם משתני שוק עשויים  .75ב

מתאם. לדוגמה, ייתכן וקיימת ראייה לכך ששיעורי בעלי להיות 
מתאם עם שיעורי הם בעלי ביטול )משתנה שאינו משתנה שוק( 

כך , ייתכן וקיימת ראיה לבאופן דומהריבית )משתנה שוק(. 
 םמתאהן בעלות לביטוח דירה או לביטוח רכב  ותתביעשרמות ה

הוצאות. מחזורים כלכליים ולכן עם שיעורי ריבית וסכומי עם 
ם בגין מיתיאוהכי ההסתברויות עבור התרחישים ו וודאהישות ת
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שוק הם עקביים הלמשתני  המתייחספיננסי -בור סיכון לאעסיכון 
 אותם משתני שוק.ב תלוייםאשר  םעם מחירי השוק הנצפי

 
 )ג((33שימוש באומדנים שוטפים )סעיף 

ישות ו, של הסתברותהכל תרחיש של תזרימי מזומנים ו אמידתב .76ב
ללא  , אשר ניתן להשגהתשתמש בכל מידע סביר וניתן לביסוס

את האומדנים שערכה  סקורעלות או מאמץ מופרזים. ישות ת
ותעדכן אותם. בעשותה כן, תשקול הקודמת בסוף תקופת הדיווח 

 הישות אם>
 

האומדנים המעודכנים מייצגים נאמנה את התנאים ששררו  (א)
 .תקופת הדיווח סוףב

 
מדנים מייצגים נאמנה את השינויים בתנאים השינויים באו (ב)

שהאומדנים היו בקצה אחד  נניחבמהלך התקופה. לדוגמה, 
של טווח סביר בתחילת התקופה. אם התנאים לא השתנו, 

לא התקופה  סוףת האומדנים לקצה האחר של הטווח בזזה
במהלך התקופה. אם  ותהתרחשה אתתייצג נאמנה 

האומדנים העדכניים ביותר של הישות שונים מהאומדנים 
, אך התנאים נותרו ללא שינוי, היא תעריך שלה הקודמים

הוקצו לכל תרחיש מוצדקות. שאם ההסתברויות החדשות 
הסתברויות האלה, הישות ל הבעת עדכון האומדנים של

שלה הקודמים  םתמכו באומדנישאת הראיות  הןתשקול 
 תוך מתן, הניתנות להשגה הראיות החדשותכל את  הןו

 משקל רב יותר לראיות המשכנעות יותר.
 
 סוףההסתברות המוקצית לכל תרחיש תשקף את התנאים ב .77ב

בינלאומי  חשבונאותיישום תקן בתקופת הדיווח. כתוצאה מכך, 
 סוףלאחר  , אירוע שהתרחשקופת הדיווחאירועים לאחר ת 32

אי ודאות שהייתה קיימת  גורם להתבררותאשר תקופת הדיווח 
מספק ראיה לתנאים ששררו באותו  ינותקופת הדיווח א סוףב

תקופת הדיווח  סוףאחוז ב 42מועד. לדוגמה, תיתכן הסתברות של 
חוזה  לשענק תכה במהלך ששת החודשים הנותרים  ערתסכי 

אישור הדוחות תקופת הדיווח אך לפני  סוףביטוח. לאחר 
סערת ענק. תזרימי המזומנים לקיום הכתה סום, הכספיים לפר

, ב"ראיה אשראותו חוזה לא ישקפו את הסערה ל בהתאםחוזה 
במקום זאת, תזרימי המזומנים . תרחשההש עודלאחור", י

כפי אחוז  42במדידה כוללים את ההסתברות של  יםנכללה
עם גילוי, ביישום תקן חשבונאות תקופת הדיווח ) סוףב שנחזתה

, שאירוע שאינו מחייב תיאום התרחש לאחר תקופת 32 בינלאומי
  הדיווח(.

 
אומדנים שוטפים של תזרימי מזומנים חזויים אינם בהכרח זהים  .78ב

לניסיון העדכני ביותר בפועל. לדוגמה, נניח כי ניסיון לגבי תמותה 
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אחוז גרוע יותר מניסיון קודם לגבי  42בתקופת הדיווח היה 
מספר גורמים  קודמות לגבי ניסיון לגבי תמותה. ומציפיותתמותה 

 תאומי בניסיון, כולל>פיכלו לגרום לשינוי ה
 

 שינויים מתמשכים בתמותה= (א)
 

שינויים במאפיינים של האוכלוסייה המבוטחת )לדוגמה,  (ב)
שינויים בחיתום או בהפצה, או ביטולים סלקטיביים על ידי 

 בעלי פוליסות בבריאות טובה באופן חריג(=
 

 דות אקראיות=תנו (ג)
 

 גורמים שאינם נשנים הניתנים לזיהוי. (ד)
 
ישות תחקור את הסיבות לשינוי בניסיון ותפתח אומדנים חדשים  .79ב

של תזרימי מזומנים ושל הסתברויות לאור הניסיון העדכני ביותר, 
 78הניסיון המוקדם יותר ומידע אחר. התוצאה בדוגמה בסעיף ב

ל הטבות בקרות אירוע תהיה באופן רגיל שהערך הנוכחי החזוי ש
, אם 78. בדוגמה בסעיף באחוז 42עד כדי , אך לא מוות ישתנה

שיעורי התמותה ימשיכו להיות גבוהים באופן משמעותי 
שחזויות להימשך, ההסתברות מהאומדנים הקודמים מסיבות 

 הנאמדת המוקצית לתרחישי תמותה גבוהה תגדל.
 
מידע לגבי רמה  וכלליאומדנים של משתנים שאינם משתני שוק  .:7ב

שוטפת של אירועים מבוטחים ומידע לגבי מגמות. לדוגמה, שיעורי 
תמותה ירדו באופן עקבי לאורך תקופות ארוכות במדינות רבות. 
קביעת תזרימי המזומנים לקיום חוזה משקפת את ההסתברויות 
שהיו מוקצות לכל תרחיש מגמה אפשרי, תוך הבאה בחשבון של כל 

לביסוס, אשר ניתן להשגה ללא עלות או  המידע הסביר והניתן
 מאמץ מופרזים. 

 
באופן דומה, אם תזרימי מזומנים המוקצים לקבוצה של חוזי  .;7ב

ביטוח רגישים לאינפלציה, הקביעה של תזרימי המזומנים לקיום 
חוזה תשקף אומדנים שוטפים של שיעורי אינפלציה עתידיים 

י מתאם אפשריים. מאחר שסביר ששיעורי אינפלציה הם בעל
לשיעורי ריבית, המדידה של תזרימי המזומנים לקיום חוזה תשקף 
את ההסתברויות לכל תרחיש אינפלציה באופן עקבי עם 
ההסתברויות הגלומות בשיעורי ריבית שוק המשמשים לאמידת 

 (.73שיעור ההיוון )ראה סעיף ב
 
, ישות תביא בחשבון ציפיות בעת אמידת תזרימי המזומנים .82ב

רועים עתידיים אשר עשויים להשפיע על תזרימי אי לששוטפות 
מזומנים אלה. הישות תפתח תרחישי תזרים מזומנים אשר 
משקפים אירועים עתידיים אלה, כמו גם אומדנים של הסתברות 
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לכל תרחיש. אולם, ישות לא תביא בחשבון ציפיות שוטפות של 
או המחויבות הנוכחית שינויים עתידיים בחקיקה אשר ישנו את 

 או יצרו מחויבויות חדשות( dischargeחררו את הישות ממנה )יש
 למעשה.  הושלםביטוח קיים עד שהשינוי בחקיקה  בהתאם לחוזה

 
 (31תזרימי מזומנים בתחום החוזה )סעיף 

אומדנים של תזרימי מזומנים בתרחיש יכללו את כל תזרימי  .83ב
המזומנים שהם בתחום של חוזה קיים ולא יכללו תזרימי מזומנים 

בקביעת התחום של חוזה  4אחרים כלשהם. ישות תיישם את סעיף 
 קיים. 

 
לחוזי ביטוח רבים יש מאפיינים אשר מאפשרים לבעלי פוליסות  .84ב

ם, העיתוי, האופי או אי לבצע פעולות אשר משנות את הסכו
הוודאות של הסכומים שהם יקבלו. מאפיינים כאלה כוללים 

(, אופציות המרה surrenderאופציות חידוש, אופציות פדיון )
 המשך קבלת ההטבות תוךואופציות להפסקת תשלומי הפרמיות 

בהתאם לחוזים. המדידה של קבוצה של חוזי ביטוח תשקף, על 
בסיס ערך חזוי, את האומדנים השוטפים של הישות לגבי האופן 
שבו בעלי הפוליסות בקבוצה יממשו את האופציות הניתנות 
להשגה וסיכון התיאום בגין סיכון לא פיננסי ישקף את האומדנים 

ות בפועל של בעלי השוטפים של הישות לגבי האופן שבו ההתנהג
הפוליסות עשויה להיות שונה מההתנהגות החזויה. דרישה זו 
לקבוע את הערך החזוי חלה ללא קשר למספר החוזים בקבוצה= 
לדוגמה, היא חלה גם אם הקבוצה מורכבת מחוזה אחד. לכן, 

 322המדידה של קבוצה של חוזי ביטוח לא תניח הסתברות של 
 אחוז לכך שבעלי הפוליסות>

 
סוימת יפדו את החוזים שלהם, אם קיימת הסתברות מ (א)

 שבעלי פוליסות אחדים לא יעשו כן= או
 

החוזים שלהם, אם קיימת הסתברות מסוימת את ימשיכו  (ב)
 שבעלי פוליסות אחדים לא יעשו כן.

 
כאשר מנפיק של חוזה ביטוח נדרש על ידי החוזה לחדש או  .85ב

על מנת  56סעיף להמשיך בדרך אחרת את החוזה, עליו ליישם את 
להעריך אם הפרמיות ותזרימי המזומנים המתייחסים הנובעים 

 מהחוזה שחודש נמצאים בתחום החוזה המקורי.
 
מתייחס ליכולת המעשית של ישות לקבוע מחיר במועד  56סעיף  .86ב

עתידי )מועד חידוש( המשקף באופן מלא את הסיכונים בחוזה 
ר מגבלות המונעות מאותו מועד. לישות יש יכולת מעשית זו בהעד

אותו מחיר שהיא היתה קובעת לחוזה חדש עם  תעימהישות קב
ונפק באותו מועד, או אם מאותם מאפיינים כמו החוזה הקיים ה

הישות יכולה לתקן את ההטבות על מנת שיהיו עקביות עם המחיר 
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שהיא תגבה. באופן דומה, לישות יש יכולת מעשית זו לקבוע מחיר 
וע מחדש מחיר לחוזה קיים כך שהמחיר לקבכאשר היא יכולה 

ישקף את כלל השינויים בסיכונים בתיק של חוזי ביטוח, גם אם 
המחיר שנקבע לכל בעל פוליסה אינדיבידואלי אינו משקף את 
השינוי בסיכון עבור אותו בעל פוליסה ספציפי. בעת הערכה אם 

באופן מלא לישות יש את היכולת המעשית לקבוע מחיר המשקף 
סיכונים בחוזה או בתיק, עליה לשקול את כל הסיכונים את ה

שהיא היתה שוקלת בעת חיתום של חוזים שווי ערך במועד 
החידוש ליתרת הכיסוי. בקביעת האומדנים של תזרימי מזומנים 
עתידיים בסוף תקופת הדיווח, ישות תעריך מחדש את התחום של 

סיבות על חוזה ביטוח על מנת לכלול את ההשפעה של שינויים בנ
 הזכויות והמחויבויות הממשיות של הישות.

 
תזרימי מזומנים בתחום של חוזה ביטוח הם אלה המתייחסים  .87ב

במישרין לקיום החוזה, כולל תזרימי מזומנים לגביהם קיים 
לישות שיקול דעת לגבי הסכום או העיתוי. תזרימי המזומנים 

 בתחום כוללים>
 

בתשלומים( מבעל  פרמיות )כולל תיאומי פרמיות ופרמיות (א)
פוליסה ותזרימי מזומנים נוספים כלשהם הנובעים 

 מפרמיות אלה.
 

תשלומים לבעל פוליסה )או לטובתו(, כולל תביעות שכבר  (ב)
דווחו אך טרם שולמו )כלומר תביעות שדווחו(, תביעות 
שהתהוו בגין אירועים שהתרחשו אך שבגינם לא דווחו 

יש לישות מחויבות תביעות ותביעות עתידיות כלשהן לגביהן 
 (.56ממשית )ראה סעיף 

 
אשר משתנים בהתאם  תשלומים לבעל פוליסה )או לטובתו( (ג)

 בסיס. פריטילתשואות על 
 

הנובעים מנגזרים,  תשלומים לבעל פוליסה )או לטובתו( (ד)
לדוגמה, אופציות וערבויות המשובצות בחוזה, במידה שבה 

 וח )ראהאופציות וערבויות אלה אינן מופרדות מחוזה הביט
 )א((. 33סעיף 

 
הקצאה של תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח הניתנים  (ה)

 לייחוס לתיק שאליו שייך החוזה.
 

העלויות שיתהוו לישות תביעות )כלומר עלויות טיפול ב (ו)
רה, עיבוד וביישוב תביעות בהתאם לחוזי ביטוח יבחק

 םולשמאי קיימים, כולל שכר טרחה ליועצים משפטיים
(loss-adjusters) ת תביעות ועיבוד רועלויות פנימיות של חקי

  תשלומי תביעות(.
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עלויות שיתהוו לישות בהספקת הטבות חוזיות המשולמות  (ז)
 בעין.

 
עלויות ניהול הפוליסה ותחזוקה, כמו עלויות של חיוב  (ח)

פרמיה ועלויות ניהול שינויים בפוליסה )לדוגמה, המרות 
 תוכוללות גם עמל. עלויות כאלה ((reinstatementsוהחזרות )

אשר חזויות להיות משולמות למתווכים אם בעל  נשנות
פוליסה מסוים ממשיך לשלם את הפרמיות בתחום חוזה 

 הביטוח. 
 

ערך מוסף  יעסקה )כמו מסים על פרמיות, מס מסים מבוססי (ט)
שירותים( והיטלים )כמו היטלי שירות אש סחורות ו יומס

( assessments guarantee fund קרנות לערבויות של שומותו
במישרין מחוזי ביטוח קיימים או שניתן לייחסם  הנובעים

 אליהם על בסיס סביר ועקבי.
 

תשלומים על ידי המבטח בתפקידו כנאמן על מנת לקיים  (י)
ותקבולים  המחויבויות מס שהתהוו לבעל הפוליס

 מתייחסים. 
 

ושיבוב(  נצולתתזרימי מזומנים פוטנציאליים מהשבות )כמו  (יא)
ביעות עתידיות המכוסות על ידי חוזי ביטוח קיימים בגין ת

ובמידה שהם אינם כשירים להכרה כנכסים נפרדים, תזרימי 
מזומנים חיוביים פוטנציאליים מהשבות בגין תביעות 

 מהעבר. 
 

)כמו העלויות של טיפול  הומשתנ הקבוע תקורההקצאה של  (יב)
חשבונאי, משאבי אנוש, טכנולוגיית מידע ותמיכה, פחת 

 maintenance and) ושירות מבנה, שכירות, ותחזוקה
utilities )ת לייחוס במישרין לקיום חוזי ביטוח.והניתנ 
ת לקבוצות של חוזים תוך שימוש בשיטות ימוקצ זוכ תקורה

שהן שיטתיות והגיוניות, אשר מיושמות בעקביות לכל 
 העלויות שיש להם מאפיינים דומים.

 
את  ספציפיעלויות אחרות כלשהן שניתן לחייב בהן באופן  (יג)

 בעל הפוליסה בהתאם לתנאים של החוזה. 
 
תזרימי המזומנים הבאים לא יכללו בעת אמידת תזרימי  .88ב

 המזומנים אשר ינבעו ככל שהישות מקיימת חוזה ביטוח קיים>
 

 תשואות השקעה. השקעות מוכרות, נמדדות ומוצגות בנפרד. (א)
 

ם )תשלומים ותקבולים( הנובעים מחוזי תזרימי מזומני (ב)
ביטוח משנה מוחזקים. חוזי ביטוח משנה מוחזקים 

 מוכרים, נמדדים ומוצגים בנפרד.
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תזרימי מזומנים העשויים לנבוע מחוזי ביטוח עתידיים,  (ג)
כלומר תזרימי מזומנים מחוץ לתחום חוזים קיימים )ראה 

 (.57-56סעיפים 
 

תזרימי מזומנים המתייחסים לעלויות שאינן ניתנות לייחוס  (ד)
במישרין לתיק של חוזי ביטוח אשר כולל את החוזה, כמו 
עלויות פיתוח מוצר ועלויות הכשרה. עלויות כאלה מוכרות 

 ברווח או הפסד בעת התהוותן. 
 

תזרימי מזומנים הנובעים מסכומים חריגים של עבודה  (ה)
אשר משמשים לקיום החוזה. ומשאבים אחרים שבוזבזו, 

 עלויות כאלה מוכרות ברווח או הפסד בעת התהוותן.
 

מסים על ההכנסה שהמבטח אינו  ם שלותקבולי םתשלומי (ו)
משלם או מקבל בתפקידו כנאמן. תשלומים ותקבולים 
כאלה מוכרים, נמדדים ומוצגים בנפרד ביישום תקן 

 .מסים על ההכנסה 34חשבונאות בינלאומי 
 

מנים בין רכיבים שונים של הישות המדווחת, תזרימי מזו (ז)
כמו קרנות בעלי הפוליסות וקרנות בעלי המניות, אם 
תזרימי מזומנים אלה אינם משנים את הסכום שישולם 

 לבעלי הפוליסות.
 

תזרימי מזומנים הנובעים מרכיבים שהופרדו מחוזה  (ח)
תקנים רלוונטיים אחרים ב שימושהביטוח ומטופלים תוך 

 (.35-32)ראה סעיפים 
 

חוזים עם תזרימי מזומנים אשר משפיעים על תזרימי 
ת של חוזים אחרים או מושפעים מזומנים לבעלי הפוליסו

 מהם
מנים לבעלי וחוזי ביטוח אחדים משפיעים על תזרימי המז .89ב

 הפוליסות של חוזים אחרים על ידי דרישה>
 

מבעל הפוליסה לחלוק עם בעלי הפוליסות של חוזים אחרים  (א)
( מוגדרת של פריטי poolהתשואות על אותה קבוצה )את 

 בסיס= וכן
 

 אחת משתי האפשרויות הבאות> (ב)
 

(i)  מבעל הפוליסה לשאת בהפחתה בחלקו בתשואות על
תשלומים לבעלי הפוליסות של  עקבהבסיס  פריטי

חוזים אחרים שחולקים קבוצה זו, כולל תשלומים 
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לבעלי הפוליסות של  שניתנו מהבטחותהנובעים 
 חוזים אחרים אלה= או

 
(ii)  מבעלי פוליסות של חוזים אחרים לשאת בהפחתה

הבסיס עקב תשלומים  פריטיבחלקם בתשואות על 
 הבטחותלבעל הפוליסה, כולל תשלומים הנובעים מ

 לבעל הפוליסה. שניתנו
 
לעיתים, חוזים כאלה ישפיעו על תזרימי המזומנים לבעלי פוליסות  .:8ב

של חוזים בקבוצות אחרות. תזרימי המזומנים לקיום חוזה של כל 
קבוצה משקפים את המידה שבה החוזים בקבוצה גורמים לישות 

לבעלי בין אם להיות מושפעת מתזרימי מזומנים חזויים, 
הפוליסות בקבוצה  לבעליובין אם הפוליסות באותה קבוצה או 

 אחרת. לכן, תזרימי המזומנים לקיום חוזה לקבוצה>
 

כוללים תשלומים הנובעים מהתנאים של חוזים קיימים  (א)
בקבוצות אחרות, ללא קשר אם לבעלי פוליסות של חוזים 

תשלומים אלה חזויים להתבצע לבעלי פוליסות נוכחיים או 
 = וכןעתידיים

 
אינם כוללים תשלומים לבעלי פוליסות בקבוצה אשר,  (ב)

ביישום )א(, נכללו בתזרימי המזומנים לקיום חוזה של 
 קבוצה אחרת.

 
לדוגמה, במידה שתשלומים לבעלי פוליסות בקבוצה אחת  .;8ב

 472 -ש"ח ל 572מופחתים מחלק בתשואות על פריטי בסיס בסך 
לבעלי פוליסות בקבוצה  מובטחש"ח עקב תשלומים של סכום 

אחרת, תזרימי המזומנים לקיום חוזה של הקבוצה הראשונה 
ש"ח(  572ש"ח )כלומר, יהיו  322יכללו את התשלומים בסך 

ותזרימי המזומנים לקיום חוזה של הקבוצה השנייה לא יכללו את 
 ש"ח. 322הסכום המובטח בסך 

 
בוע את ניתן לעשות שימוש בגישות פרקטיות שונות על מנת לק .92ב

תזרימי המזומנים לקיום חוזה של קבוצות של חוזים אשר 
משפיעים על תזרימי המזומנים לבעלי פוליסות של חוזים בקבוצות 

. במקרים אחדים, ייתכן שישות תוכל או מושפעים מהם אחרות
לזהות את השינוי בפריטי הבסיס ואת השינוי הנובע מכך בתזרימי 

ותר מאשר הקבוצות. במקרים המזומנים רק ברמת קיבוץ גבוהה י
את ההשפעה של על בסיס שיטתי והגיוני כאלה, הישות תקצה 

  .השינוי בפריטי הבסיס לכל קבוצה
 
לאחר שכל הכיסוי סופק לחוזים בקבוצה, תזרימי המזומנים  .93ב

לקיום חוזה עשויים עדיין לכלול תשלומים החזויים להתבצע 
לי פוליסות לבעלי פוליסות קיימים בקבוצות אחרות או לבע
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עתידיים. ישות אינה נדרשת להמשיך להקצות תזרימי מזומנים 
לקיום חוזה כאלה לקבוצות ספציפיות, אך יכולה במקום זאת 

תזרימי מזומנים לקיום חוזה כאלה בגין להכיר ולמדוד התחייבות 
 הנובעים מכל הקבוצות.

 
 (33שיעורי היוון )סעיף 

ביישום תקן דיווח כספי ישות תשתמש בשיעורי ההיוון הבאים  .94ב
 >39בינלאומי 

 
שיעורי היוון  -למדוד את תזרימי המזומנים לקיום חוזה  (א)

 =58שוטפים ביישום סעיף 
 

לקבוע את הריבית שיש לצבור על מרווח השירות החוזי  (ב)
)ב( עבור חוזי ביטוח ללא מאפייני 66ביישום סעיף 
שיעורי היוון שנקבעו במועד ההכרה  - ההשתתפות ישיר

לתזרימי  58שונה של קבוצה של חוזים, ביישום סעיף לרא
שאינם משתנים בהתבסס על התשואות  מינלייםמזומנים נו

 על פריטי בסיס כלשהם=
 

למדוד את השינויים למרווח השירות החוזי ביישום סעיף  (ג)
)ג( עבור חוזי ביטוח ללא מאפייני השתתפות 8;ב-)א(8;ב

שנקבעו בהכרה  58ום סעיף שיעורי היוון בייש - הישיר
 לראשונה=

 
עבור קבוצות של חוזים ביישום גישת הקצאת פרמיה שיש  (ד)

בהם רכיב מימון משמעותי, לתאם את הערך בספרים של 
שיעורי היוון  - 78ההתחייבות ליתרת הכיסוי ביישום סעיף 

 שנקבעו בהכרה לראשונה= 58ביישום סעיף 
 

מביטוח אם ישות בוחרת לפצל הכנסות או הוצאות מימון  (ה)
(, ::)ראה סעיף  רבין רווח או הפסד לבין רווח כולל אח

לקבוע את הסכום של הכנסות או הוצאות מימון מביטוח 
 כללו ברווח או הפסד>יש

 
(i)  עבור קבוצות של חוזי ביטוח לגביהם אין השפעה

לשינויים בהנחות המתייחסות לסיכון  משמעותית
פיננסי על הסכומים המשולמים לבעלי פוליסות, 

שיעורי היוון שנקבעו במועד  - 353ביישום סעיף ב
ההכרה לראשונה של קבוצה של חוזים, ביישום סעיף 

שאינם משתנים  מינלייםלתזרימי מזומנים נו 58
 בהתבסס על התשואות על פריטי בסיס כלשהם=

 
(ii)  השפעה  ישעבור קבוצות של חוזי ביטוח לגביהם

לשינויים בהנחות המתייחסות לסיכון  מעותיתמש
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פיננסי על הסכומים המשולמים לבעלי פוליסות, 
מקצים את שיעורי היוון ש - (i)א()354בביישום סעיף 

ת והמעודכנוהכנסות או הוצאות המימון החזויות 
הקבוצה של חוזים התקופה של יתרת  אורךלשנותרו 

 בשיעור קבוע= וכן
 

(iii)  עבור קבוצות של חוזי ביטוח ביישום גישת הקצאת
שיעורי היוון  - 355ב-)ב( ו;7פים הפרמיה ביישום סעי

ביישום סעיף ל תביעה שהתהוותה, שנקבעו במועד ש
שאינם משתנים  מינלייםלתזרימי מזומנים נו 58

 .תשואות על פריטי בסיס כלשהםבהתבסס על ה
 
על מנת לקבוע את שיעורי ההיוון במועד ההכרה לראשונה של  .95ב

)ה( ישות עשויה 94ב-)ב(94קבוצה של חוזים המתוארים בסעיפים ב
להשתמש בממוצע משוקלל של שיעורי היוון על פני התקופה 

לא יכולה לעלות  44שחוזים בקבוצה מונפקים, אשר ביישום סעיף 
 על שנה אחת. 

 
יהיו עקביים עם אומדנים אחרים אומדנים של שיעורי היוון  .96ב

או המשמשים למדידת חוזי ביטוח על מנת למנוע כפילות בחישוב 
 השמטות= לדוגמה>

 
תזרימי מזומנים שאינם משתנים בהתבסס על התשואות על  (א)

פריטי בסיס כלשהם יהוונו בשיעורים שאינם משקפים 
 תנודתיות כלשהי כזו=

 
התשואות על תזרימי מזומנים שמשתנים בהתבסס על  (ב)

 פריטי בסיס פיננסיים כלשהם>
 

(i)  =יהוונו תוך שימוש בשיעורים שמשקפים תנודתיות זו
 או
 

(ii)  יותאמו בגין ההשפעה של תנודתיות זו ויהוונו בשיעור
 המשקף את התיאום שבוצע.

 
)כלומר אלה שכוללים את  מינלייםתזרימי מזומנים נו (ג)

ההשפעה של אינפלציה( יהוונו בשיעורים שכוללים את 
 ההשפעה של אינפלציה= וכן

 
תזרימי מזומנים ריאליים )כלומר אלה שאינם כוללים את  (ד)

ים את לההשפעה של אינפלציה( יהוונו בשיעורים שאינם כול
 ההשפעה של אינפלציה.
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ים בהתבסס על )ב( דורש שתזרימי מזומנים שמשתנ96סעיף ב .97ב
יהוונו תוך שימוש בשיעורים שמשקפים התשואות על פריטי בסיס 

תנודתיות זו, או יותאמו בגין ההשפעה של תנודתיות זו ויהוונו 
התנודתיות היא גורם  בשיעור המשקף את התיאום שבוצע.

רלוונטי ללא קשר אם היא נובעת מתנאים חוזיים או מאחר 
קשר אם הישות מחזיקה את שהישות מפעילה שיקול דעת וללא 

 פריטי הבסיס.
 
תזרימי מזומנים שמשתנים עם תשואות על פריטי בסיס עם  .98ב

של תשואה מינימלית,  להבטחהתשואות משתנות, אך שכפופים 
אינם משתנים רק בהתבסס על התשואות על פריטי הבסיס גם אם 

נמוך מהתשואה החזויה על פריטי הבסיס. לכן, הסכום המובטח 
ם את השיעור המשקף את התנודתיות של התשואות יישות תתא

על פריטי הבסיס בגין ההשפעה של ההבטחה, גם אם הסכום 
 המובטח נמוך מהתשואה החזויה על פריטי הבסיס.

 
אינו דורש מישות לפצל תזרימי  39תקן דיווח כספי בינלאומי  .99ב

ל עמזומנים שנאמדו לאלה המשתנים בהתבסס על התשואות 
אלה שלא. אם ישות אינה מפצלת את תזרימי  פריטי הבסיס לבין

המזומנים שנאמדו בדרך זו, הישות תיישם שיעורי היוון 
המתאימים לתזרימי המזומנים שנאמדו בכללותם= לדוגמה, תוך 

 מנוטרלותאו בטכניקות מדידה אקראית שימוש בטכניקות דגימה 
 .סיכון

 
שיעורי היוון יכללו רק גורמים רלוונטיים, כלומר גורמים הנובעים  .:9ב

מערך הזמן של כסף, המאפיינים של תזרימי המזומנים ומאפייני 
נזילות של חוזי הביטוח. ייתכן ששיעורי היוון כאלה לא יהיו 
ניתנים לצפייה במישרין בשוק. לכן, כאשר שיעורי שוק ניתנים 

מאפיינים אינם ניתנים להשגה  לצפייה למכשיר דומה בעל אותם
שיעורי שוק ניתנים לצפייה למכשירים דומים ניתנים כאשר או 

אך אינם מזהים בנפרד את הגורמים שמבחינים את להשגה 
, ישות תאמוד את השיעורים המתאימים. המכשיר מחוזי ביטוח

אינו דורש טכניקת אמידה מסוימת  39תקן דיווח כספי בינלאומי 
 ההיוון. ביישום טכניקת אמידה, ישות> לקביעת שיעורי 

 
)ראה סעיף תמקסם את השימוש בנתונים הניתנים לצפייה  (א)

( ותשקף כל מידע סביר וניתן לביסוס לגבי משתנים 66ב
שאינם משתני שוק הניתן להשגה ללא עלות או מאמץ 

(. ;6פנימי )ראה סעיף במידע  חיצוני והןמידע מופרזים, הן 
בפרט, שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש לא יסתרו נתוני 
שוק רלוונטיים וניתנים להשגה וכן משתנים שאינם משתני 

 שוק לא יסתרו משתני שוק הניתנים לצפייה. 
 

 שוק.בתשקף תנאי שוק שוטפים מנקודת המבט של משתתף  (ב)
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ן בין תפעיל שיקול דעת על מנת להעריך את רמת הדמיו (ג)
המאפיינים של חוזי הביטוח הנמדדים לבין המאפיינים של 

ניתנים הם המכשיר שלגביו מחירי שוק ניתנים לצפייה 
מחירים אלה על מנת לשקף את ההבדלים  ותתאים להשגה

 ביניהם.
 
שאינם משתנים בהתבסס של חוזי ביטוח עבור תזרימי מזומנים  .;9ב

 םשקף את עקומעל התשואות על פריטי בסיס, שיעור ההיוון 
ה במטבע המתאים עבור מכשירים שאינם חושפים את אושהת

המחזיק לסיכון אשראי או שחושפים אותו לסיכון אשראי זניח, 
על מנת לשקף את מאפייני הנזילות של הקבוצה של חוזי  םמותא

בין מאפייני הנזילות של בדל ביטוח. תיאום זה ישקף את הה
י הנזילות של הנכסים הקבוצה של חוזי ביטוח לבין מאפיינ

עקומי תשואה  ה.אושהת םהמשמשים על מנת לקבוע את עקו
 דרך כללמשקפים נכסים נסחרים בשווקים פעילים שהמחזיק ב

יכול למכור בנקל בכל עת ללא התהוות עלויות משמעותיות. בניגוד 
לכך, בהתאם לחוזי ביטוח אחדים לא ניתן לכפות על הישות לבצע 

מאשר ההתרחשות של אירועים מבוטחים, תשלומים מוקדם יותר 
  או מועדים מוגדרים בחוזים.

 
לכן, עבור תזרימי מזומנים של חוזי ביטוח שאינם משתנים  .2:ב

לקבוע שיעורי  יכולהבהתבסס על התשואות על פריטי בסיס, ישות 
עקום תשואה חסר סיכון ונזיל על מנת לשקף היוון על ידי תיאום 

לות של המכשירים הפיננסיים את ההבדלים בין מאפייני הנזי
בשוק לבין מאפייני הנזילות של חוזי  יםנצפהשבבסיס השיעורים 
 מעלה(. -הביטוח )גישת מטה

 
לחלופין, ישות יכולה לקבוע את שיעורי ההיוון המתאימים עבור  .3:ב

חוזי ביטוח בהתבסס על עקום התשואה אשר משקף את שיעורי 
התשואה השוטפים בשוק הגלומים במדידת שווי הוגן של תיק 

 זהם עקום תשואה ימטה(. ישות תתא-נכסים מתייחס )גישת מעלה
לחוזי הביטוח,  שאינם רלוונטייםעל מנת לבטל גורמים כלשהם 

במאפייני אך אינה נדרשת לתאם את עקום התשואה בגין הבדלים 
 .בין חוזי הביטוח לבין התיק המתייחסהנזילות 

 
 >3:עקום התשואה המתואר בסעיף בבאמידת  .4:ב
 

אם קיימים מחירי שוק ניתנים לצפייה בשווקים פעילים  (א)
עבור נכסים בתיק המתייחס, ישות תשתמש במחירים אלה 

 (.35לתקן דיווח כספי בינלאומי  ;8עקבי עם סעיף )באופן 
 

מחירי שוק ניתנים לצפייה אם שוק אינו פעיל, ישות תתאים  (ב)
של נכסים דומים על מנת להפוך אותם לבני השוואה למחירי 
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לתקן  5:שוק של הנכסים הנמדדים )באופן עקבי עם סעיף 
 (.35דיווח כספי בינלאומי 

 
המתייחס, ישות תיישם טכניקת אם אין שוק לנכסים בתיק  (ג)

לתקן  ;:אמידה. עבור נכסים כאלה )באופן עקבי עם סעיף 
 ( ישות>35דיווח כספי בינלאומי 

 
(i)  תפתח נתונים(inputs ) שאינם ניתנים לצפייה תוך

שימוש במידע הטוב ביותר הניתן להשגה בנסיבות. 
של ( data)נתונים כאלה עשויים לכלול את הנתונים 

הישות עצמה ובהקשר של תקן דיווח כספי בינלאומי 
לתת יותר משקל גדול יותר , הישות עשויה 39

לאומדנים ארוכי טווח מאשר לתנודות קצרות טווח= 
 וכן

 
(ii) ( תתאים נתוניםdata אלה על מנת לשקף את כל )

המידע לגבי ההנחות של משתתפים בשוק אשר ניתן 
 להשגה באופן סביר.

 
עקום התשואה, ישות תתאים את שיעורי השוק ל שתיאום בביצוע  .5:ב

הנצפים בעסקאות עדכניות במכשירים עם מאפיינים דומים בגין 
תנועות בגורמי שוק ממועד העסקה ותתאים את שיעורי השוק 
הנצפים על מנת לשקף את רמת השונות בין המכשיר הנמדד לבין 

ומנים המכשיר לגביו מחירי עסקה ניתנים לצפייה. עבור תזרימי מז
של חוזי ביטוח שאינם משתנים בהתבסס על התשואות על הנכסים 

 בתיק המתייחס, תיאומים כאלה כוללים>
 

תיאום בגין ההבדלים בין הסכום, העיתוי ואי הוודאות של  (א)
תזרימי המזומנים של הנכסים בתיק לבין הסכום, העיתוי 

 וחוסר הוודאות של תזרימי המזומנים של חוזי הביטוח= וכן
 

פרמיות סיכון בשוק בגין סיכון אשראי, אשר  הכללתאי  (ב)
 רלוונטיות רק לנכסים הנכללים בתיק המתייחס.

 
בעיקרון, עבור תזרימי מזומנים של חוזי ביטוח שאינם משתנים  .6:ב

ל הנכסים בתיק המתייחס, צריך להיות עבהתבסס על התשואות 
עקום תשואה חסר סיכון לא נזיל אחד אשר מבטל את חוסר 

 בפועלהוודאות לגבי הסכום והעיתוי של תזרימי מזומנים. אולם, 
-גישת מטההתוצאה של מטה ו-ייתכן שהתוצאה של גישת מעלה

מעלה תהיה עקומי תשואה שונים, גם באותו מטבע. זאת עקב 
ועות באמידת התיאומים המבוצעים בכל גישה המגבלות הטב

והיעדר אפשרי של תיאום בגין מאפייני נזילות שונים בגישת 
מטה. ישות אינה נדרשת לעשות התאמה של שיעור היוון -מעלה
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שנקבע בהתאם לגישה שנבחרה על ידה לשיעור ההיוון שהיה נקבע 
 בהתאם לגישה האחרת. 

 
גבלות לגבי התיק הפרט אינו מ 39תקן דיווח כספי בינלאומי  .7:ב

. אולם, תיאומים 3:המתייחס של נכסים המשמש ביישום סעיף ב
מעטים יותר יידרשו על מנת לבטל גורמים שאינם רלוונטיים לחוזי 
הביטוח כאשר לתיק המתייחס של נכסים יש מאפיינים דומים. 

אם תזרימי המזומנים מחוזי הביטוח אינם משתנים לדוגמה, 
על פריטי בסיס, תיאומים מעטים יותר  בהתבסס על התשואות

יידרשו אם ישות השתמשה במכשירי חוב כנקודת הפתיחה במקום 
במכשירים הוניים. עבור מכשירי חוב, המטרה תהיה לבטל מסך 
התשואה של האגרת את ההשפעה של סיכון אשראי וגורמים 
אחרים שאינם רלוונטיים לחוזי הביטוח. דרך אחת לאמוד את 

יכון אשראי היא להשתמש במחיר השוק של נגזר ההשפעה של ס
 אשראי כנקודת התייחסות. 

 
 (34סיכון לא פיננסי )סעיף  עבורתיאום סיכון 

סיכון לא פיננסי מתייחס לסיכון הנובע מחוזי  עבורתיאום הסיכון  .8:ב
ביטוח מלבד סיכון פיננסי. סיכון פיננסי נכלל באומדנים של 
תזרימי המזומנים העתידיים או בשיעור ההיוון שנעשה בו שימוש 
כדי לתאם את תזרימי המזומנים. הסיכונים המכוסים על ידי 

וסיכונים לא  סיכון לא פיננסי הם סיכון ביטוח עבורתיאום הסיכון 
 (. 36פיננסיים אחרים כמו סיכון ביטול וסיכון הוצאה )ראה סעיף ב

 
סיכון לא פיננסי עבור חוזי ביטוח מודד את  עבורתיאום הסיכון  .9:ב

 הפיצוי שהישות היתה דורשת על מנת שהישות תהיה אדישה בין>
 

קיום התחייבות שיש לה טווח של תוצאות אפשריות  (א)
 פיננסי= וכןהנובעות מסיכון לא 

 
קיום התחייבות שתפיק תזרימי מזומנים קבועים עם אותו  (ב)

 ביטוח.הערך נוכחי חזוי כמו חוזי 
 

סיכון לא פיננסי ימדוד את הפיצוי  עבורלדוגמה, תיאום הסיכון 
 -שהישות היתה דורשת על מנת להיות אדישה בין קיום התחייבות 

אחוז להיות  72יש לה הסתברות של  -אשר עקב סיכון לא פיננסי 
לבין קיום  ש"ח 332אחוז להיות  72ש"ח והסתברות של  2;

ש"ח. כתוצאה מכך, תיאום  322התחייבות שהיא קבועה על 
הסיכון עבור סיכון לא פיננסי מעביר מידע למשתמשים בדוחות 
הכספיים לגבי הסכום שהישות גובה עבור חוסר הוודאות הנובע 

 נסי לגבי הסכום והעיתוי של תזרימי מזומנים.מסיכון לא פינ
 
מאחר שתיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי משקף את הפיצוי  .::ב

שהישות היתה דורשת עבור נשיאת הסיכון הלא פיננסי הנובע 
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מהסכום הלא ודאי ומהעיתוי הלא ודאי של תזרימי המזומנים, 
 תיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי משקף גם>

 
( diversification benefit)בגין שונות של ההטבה  את הרמה (א)

שהישות כוללת בעת קביעת הפיצוי שהיא דורשת עבור 
 נשיאת אותו סיכון= וכן

 
והן תוצאות נחותות, באופן שמשקף את  הן תוצאות עדיפות (ב)

 .של הישות הרמה של שנאת סיכון
 
המטרה של תיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי היא למדוד את  .;:ב

תזרימי המזומנים הנובעים מחוזי בההשפעה של חוסר ודאות 
ביטוח, מלבד חוסר ודאות הנובע מסיכון פיננסי. כתוצאה מכך, 
תיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי ישקף את כל הסיכונים הלא 

וא לא ישקף את הסיכונים פיננסיים המתייחסים לחוזי הביטוח. ה
 generalשאינם נובעים מחוזי הביטוח, כמו סיכון תפעול כללי )

operational risk.) 
 
. שתיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי ייכלל במדידה באופן מפור .2;ב

תיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי הוא נפרד באופן עקרוני 
ומשיעורי ההיוון  מהאומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים

המתאימים תזרימי מזומנים אלה. הישות לא תבצע ספירה כפולה 
 גם גילוםשל תיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי על ידי, לדוגמה, 

(implicitly) של תיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי בעת קביעת 
תזרימי המזומנים העתידיים או שיעורי ההיוון. שיעורי ההיוון 

כלשהו לא יכללו גילום  342להם גילוי על מנת לציית לסעיף שניתן 
 של תיאומים עבור סיכון לא פיננסי.

 
האמידה אינו מפרט את טכניקת  39תקן דיווח כספי בינלאומי  .3;ב

על מנת לקבוע את  ()טכניקות האמידה המשמשותהמשמשת 
תיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי. אולם, על מנת לשקף את 
הפיצוי שהישות היתה דורשת עבור נשיאת הסיכון הלא פיננסי, 

 לתיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי יהיו המאפיינים הבאים>
 

התוצאה של סיכונים עם תדירות נמוכה וחומרה גבוהה  (א)
סיכון לא פיננסי גבוהים יותר תהיה תיאומי סיכון עבור 

 מאשר סיכונים עם תדירות גבוהה וחומרה נמוכה=
 

תקופה ארוכה חוזים עם התוצאה של עבור סיכונים דומים,  (ב)
יותר תהיה תיאומי סיכון עבור סיכון לא פיננסי גבוהים 

 יותר מאשר חוזים עם תקופה קצרה יותר=
 

יותר התוצאה של סיכונים עם התפלגות הסתברות רחבה  (ג)
תהיה תיאומי סיכון עבור סיכון לא פיננסי גבוהים יותר 

 מאשר סיכונים עם התפלגות הסתברות צרה יותר=
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ככל שידוע פחות לגבי האומדן השוטף והמגמה שלו, כך  (ד)
 תיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי יהיה גבוה יותר= וכן

 
 ( מקטיןemerging experience) בררבמידה שבה ניסיון שהת (ה)

ר ודאות לגבי הסכום והעיתוי של תזרימי המזומנים, חוס
 תיאומי סיכון עבור סיכון לא פיננסי יקטנו ולהיפך.

 
ישות תפעיל שיקול דעת בעת קביעת טכניקת אמידה מתאימה  .4;ב

עבור תיאום סיכון עבור סיכון לא פיננסי. בעת הפעלת שיקול דעת 
יתן אם הטכניקה מספקת גילוי תכליתי שנזה, ישות תשקול גם 

ללמוד ממנו כך שהמשתמשים בדוחות הכספיים יוכלו להשוות 
(can benchmark .את ביצועי הישות לביצועים של ישויות אחרות )

דורש מישות שמשתמשת בטכניקה אחרת מאשר  ;33סעיף 
לקביעת תיאום הסיכון עבור סיכון לא  סמך-רב ווחטכניקת ר

 סמך-ווח ברפיננסי, לתת גילוי לטכניקה שנעשה בה שימוש ולר
 לתוצאות של טכניקה זו. םהמתאי

 
הכרה לראשונה בהעברות של חוזי ביטוח וצירופי 

 (36עסקים )סעיף 
או חוזי ביטוח משנה  יםונפקמכאשר ישות רוכשת חוזי ביטוח  .5;ב

מוחזקים בהעברה של חוזי ביטוח שאינה מהווה עסק או בצירוף 
על מנת לזהות את  46-36עסקים, הישות תיישם את סעיפים 

הקבוצות של חוזים שנרכשו, כאילו היא התקשרה בחוזים במועד 
 העסקה. 

 
ישות תשתמש בתמורה שהתקבלה או ששולמה עבור החוזים  .6;ב

פרמיות שהתקבלו. התמורה שהתקבלה או לקירוב מייצגות כ
ששולמה עבור החוזים אינה כוללת את התמורה שהתקבלה או 
ששולמה עבור נכסים והתחייבויות אחרים כלשהם באותה עסקה. 
בצירוף עסקים, התמורה שהתקבלה או ששולמה היא השווי ההוגן 
של החוזים באותו מועד. בקביעת אותו שווי הוגן, ישות לא תיישם 

)המתייחס למאפייני  35לתקן דיווח כספי בינלאומי  69סעיף את 
  דרישה(.

 
גישת הקצאה הפרמיה עבור ההתחייבות בגין  מיושמתאלא אם  .7;ב

, בהכרה לראשונה מרווח השירות 77-;7יתרת הכיסוי בסעיפים 
 יםונפקמעבור חוזי ביטוח  :5החוזי מחושב על ידי יישום סעיף 

עבור חוזי ביטוח משנה מוחזקים  87שנרכשו ועל ידי יישום סעיף 
שנרכשו תוך שימוש בתמורה שהתקבלה או ששולמה עבור החוזים 

קירוב לפרמיות שהתקבלו או ששולמו במועד ההכרה מייצגות כ
 שנרכשו הם מכבידים, ביישום יםונפקמלראשונה. אם חוזי ביטוח 

, ישות תכיר בעודף של תזרימי המזומנים לקיום חוזה על 69סעיף 
רווח מה ששולמה או שהתקבלה כחלק ממוניטין או התמור
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עבור חוזים שנרכשו בצירוף עסקים או הזדמנותי במחיר מרכישה 
כהפסד ברווח או הפסד עבור חוזים שנרכשו בהעברה. הישות 
תקים רכיב הפסד של ההתחייבות בגין יתרת הכיסוי בגין עודף זה 

קבים על מנת להקצות שינויים עו ;74-6ותיישם את סעיפים 
 בתזרימי המזומנים לקיום חוזה לאותו רכיב הפסד.

 
שינויים בערך בספרים של מרווח השירות החוזי 

 העבור חוזי ביטוח ללא מאפייני השתתפות ישיר
 (11)סעיף 

)ג( דורש 66, סעיף העבור חוזי ביטוח ללא מאפייני השתתפות ישיר .8;ב
תיאום למרווח השירות החוזי של קבוצה של חוזי ביטוח בגין 
שינויים בתזרימי המזומנים לקיום חוזה המתייחסים לשירות 

 עתידי. שינויים אלה מורכבים מ> 
 

תיאומים בהתאם לניסיון הנובעים מפרמיות שהתקבלו  (א)
לשירות עתידי ותזרימי מזומנים  המתייחסותבתקופה 

מתייחסים כמו תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח ומסים על 
פרמיות, הנמדדים בשיעורי ההיוון המפורטים בסעיף 

 )ג(=94ב
 

שינויים באומדנים של הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים  (ב)
העתידיים בהתחייבות בגין יתרת הכיסוי, למעט אלה 

הנמדדים בשיעורי ההיוון )א(, 9;המתוארים בסעיף ב
 )ג(=94המפורטים בסעיף ב

 
הפרשים בין רכיב השקעה כלשהו החזוי לעמוד לתשלום  (ג)

בתקופה לבין רכיב ההשקעה בפועל שהופך עומד לתשלום 
בשיעורי ההיוון המפורטים בסעיף  יםבתקופה, הנמדד

 )ג(=94ב
 

שינויים בתיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי המתייחסים  (ד)
 עתידי.  לשירות

 
ישות לא תתאים את מרווח השירות החוזי של קבוצה של חוזי  .9;ב

בגין השינויים הבאים  הביטוח ללא מאפייני השתתפות ישיר
בתזרימי המזומנים לקיום חוזה מאחר שהם אינם מתייחסים 

 לשירות עתידי>
 

ההשפעה של ערך הזמן של הכסף ושל שינויים בערך הזמן  (א)
יננסי ושינויים בסיכון פיננסי של הכסף וההשפעה של סיכון פ

)שהיא ההשפעה, אם קיימת, על תזרימי מזומנים עתידיים 
 שנאמדו וההשפעה של שינוי בשיעור ההיוון(=
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שינויים באומדנים של תזרימי מזומנים לקיום חוזה  (ב)
 בהתחייבות עבור תביעות שהתהוו= וכן

 
תיאומים בהתאם לניסיון, למעט אלה המתוארים בסעיף  (ג)

 )א(.8;ב
 
 ההתנאים של חוזי ביטוח אחדים ללא מאפייני השתתפות ישיר .:;ב

נותנים לישות שיקול דעת לגבי תזרימי המזומנים שישולמו לבעלי 
הפוליסות. שינוי בתזרימי מזומנים לפי שיקול דעת נחשב 
כמתייחס לשירות עתידי ובהתאם לכך מתאים את מרווח השירות 

ימי מזומנים לפי החוזי. על מנת לקבוע איך לזהות שינוי בתזר
בעת ההתקשרות בחוזה את הבסיס לפיו שיקול דעת, ישות תפרט 

היא מצפה לקבוע את המחויבות שלה בהתאם לחוזה= לדוגמה, 
בהתבסס על שיעור ריבית קבוע או על תשואות המשתנות 

 בהתבסס על התשואות של נכס מוגדר.
 
זה על מנת להבחין בין ההשפעה של שינויים  פרטמבישות תשתמש  .;;ב

בהנחות המתייחסים לסיכון פיננסי על מחויבות זו )אשר אינם 
מתאימים את מרווח השירות החוזי( לבין ההשפעה של שינויים 
לפי שיקול דעת על מחויבות זו )אשר מתאימים את מרווח השירות 

 החוזי(. 
 

זה מה היא אם ישות אינה יכולה לפרט בעת ההתקשרות בחו .322ב
מחשיבה כמחויבות שלה בהתאם לחוזה ומה היא מחשיבה כנתון 

את התשואה כמחויבות שלה לשיקול דעתה, עליה להחשיב 
בעת הגלומה באומדן של תזרימי המזומנים לקיום חוזה 

ההתקשרות בחוזה, מעודכנת על מנת לשקף הנחות שוטפות 
 המתייחסות לסיכון פיננסי.

 
מרווח השירות החוזי  שינויים בערך בספרים של

 העבור חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר
 (12)סעיף 

הם חוזי ביטוח שהם  החוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר .323ב
חוזי שירות המתייחסים להשקעה לפיהם ישות מבטיחה  למעשה

תשואה על השקעה המבוססת על פריטי בסיס. לכן, הם מוגדרים 
 > לפיהםכחוזי ביטוח 

 
התנאים החוזיים קובעים שבעל הפוליסה משתתף בחלק של  (א)

)ראה סעיפים  ( של פריטי בסיס מזוהה בבירורpoolקבוצה )
 =(328ב-327ב
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הישות מצפה לשלם לבעל הפוליסה סכום השווה לחלק  (ב)
תשואות השווי ההוגן על פריטי הבסיס )ראה מ ימעותמש

 (= וכן329סעיף ב
 

 משינוי כלשהו ימעותמשהישות מצפה שחלק יחסי  (ג)
בסכומים שישולמו לבעל הפוליסה ישתנה בהתאם לשינוי 

 .(329)ראה סעיף ב בשווי ההוגן של פריטי הבסיס
 

מתקיימים תוך שימוש  323ישות תעריך אם התנאים בסעיף ב .324ב
בציפיות שלה בעת ההתקשרות בחוזה ולא תעריך מחדש את 

סעיף  התנאים לאחר מכן, אלא אם כן החוזה מתוקן, תוך יישום
94. 
 

במידה שבה חוזי ביטוח בקבוצה משפיעים על תזרימי המזומנים  .325ב
-89לבעלי הפוליסות של חוזים בקבוצות אחרות )ראה סעיפים ב

מתקיימים על ידי  323(, ישות תעריך אם התנאים בסעיף ב93ב
הבאה בחשבון של תזרימי המזומנים שהישות מצפה לשלם לבעלי 

 .92ב-:8עיפים בהפוליסות הנקבעים תוך יישום ס
 
מבטיחים שחוזי ביטוח עם מאפייני  323התנאים בסעיף ב .326ב

הם חוזים לפיהם המחויבות של ישות לבעל  ההשתתפות ישיר
 הפוליסה היא הנטו של>

 
המחויבות לשלם לבעל הפוליסה סכום השווה לשווי ההוגן  (א)

 של פריטי הבסיס= וכן
 

-( שהישות תנכה מ:33ב-332)ראה סעיפים ב המשתנ העמל (ב)
המסופק על ידי חוזה הביטוח, )א( בתמורה לשירות עתידי 

 >מ המורכבת
 

(i)  =החלק של הישות בשווי ההוגן של פריטי הבסיס
 בניכוי

 
(ii)  תזרימי המזומנים לקיום חוזה שאינם משתנים

 בהתבסס על התשואות על פריטי הבסיס. 
 

את קיומו של שיקול )א( מתייחס אליו אינו מונע 323חלק שסעיף ב .327ב
לבעל הפוליסה.  מולשנות את הסכומים שישולדעת של הישות 

לפריטי הבסיס חייב להיות ניתן לאכיפה )ראה ( link)אולם, הקשר 
 (.4סעיף 

 
 יכולה)א( מתייחס אליה 323הקבוצה של פריטי בסיס שסעיף ב .328ב

להיות מורכבת מפריטים כלשהם, לדוגמה תיק מתייחס של 
מוגדרת של הנכסים קבוצה -תתהנכסים נטו של הישות, או נכסים, 
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נטו של הישות, כל עוד הם מזוהים בבירור בחוזה. ישות אינה 
צריכה להחזיק את הקבוצה המזוהה של פריטי בסיס. אולם, 

 כאשר> קבוצה מזוהה בבירור של פריטי בסיס אינה קיימת
 

ישות יכולה לשנות את פריטי הבסיס אשר קובעים את  (א)
 הסכום של המחויבות של הישות עם השפעה למפרע= או

 
אין פריטי בסיס מזוהים, גם אם ניתן לספק לבעל הפוליסה  (ב)

תשואה המשקפת באופן כללי את הביצועים הכלליים ואת 
-הציפיות של הישות או את הביצועים והציפיות לגבי תת

קבוצה של נכסים שהישות מחזיקה. דוגמה לתשואה כזו 
 או תשלום דיבידנד הנקבע crediting rate)) זיכוישיעור היא 
התקופה אליה הוא מתייחס. במקרה זה, המחויבות  בסוף

( או crediting rate) זיכוישיעור הלבעל הפוליסה משקפת את 
סכומי הדיבידנד שהישות קבעה, ואינה משקפת פריטי בסיס 

 מזוהים.
 
מתשואות  ימעותמשצפה שחלק ת)ב( דורש שהישות 323סעיף ב .329ב

)ג( 323השווי ההוגן על פריטי הבסיס ישולם לבעל הפוליסה וסעיף ב
משינוי כלשהו  ימעותשצפה שחלק יחסי מתדורש שהישות 

בסכומים שישולמו לבעל הפוליסה ישתנה בהתאם לשינוי בשווי 
 ההוגן של פריטי הבסיס. ישות>

 
 " בשני הסעיפים בהקשר שלימעותשתפרש את המונח "מ (א)

שהיא  ההמטרה של חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר
חוזים שלפיהם הישות מספקת שירותים קשורים להשקעה 

הנקבעת בהתייחס לפריטי ומפוצה עבור השירותים בעמלה 
 הבסיס= וכן

 
-)ב( ו323תעריך את התנודתיות בסכומים בסעיפים ב (ב)

 )ג(>323ב
 

(i) הקבוצה של חוזי ביטוח= וכןהתקופה של  אורךל 
 

(ii) ,על בסיס ממוצע משוקלל הסתברות של ערך נוכחי 
ולא על בסיס התוצאה הטובה ביותר או התוצאה 

 (.:5ב-59הגרועה ביותר )ראה סעיפים ב
 

מתשואות השווי  ימעותשמלשלם חלק הישות מצפה לדוגמה, אם  .:32ב
ההוגן על פריטי הבסיס, בכפוף להבטחה לתשואה מינימלית, יהיו 

 תרחישים שבהם>
 

תזרימי המזומנים שהישות מצפה לשלם לבעל הפוליסה  (א)
משתנים עם שינויים בשווי ההוגן של פריטי הבסיס מאחר 
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שהתשואה המובטחת ותזרימי מזומנים אחרים שאינם 
משתנים בהתבסס על התשואות על פריטי הבסיס אינם 

 עולים על תשואת השווי ההוגן על פריטי הבסיס= וכן
 

מצפה לשלם לבעל הפוליסה תזרימי המזומנים שהישות  (ב)
אינם משתנים עם שינויים בשווי ההוגן של פריטי הבסיס 
מאחר שהתשואה המובטחת ותזרימי מזומנים אחרים 
שאינם משתנים בהתבסס על התשואות על פריטי הבסיס 

 עולים על תשואת השווי ההוגן על פריטי הבסיס.
 

)ג( בדוגמה זו תשקף 323הערכת הישות של התנודתיות בסעיף ב
 ממוצע משוקלל הסתברות של ערך נוכחי של כל התרחישים האלה.

 
וחוזי ביטוח משנה מוחזקים אינם  יםונפקמחוזי ביטוח משנה  .;32ב

לצורך  היכולים להיות חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר
 .39תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
, מרווח השירות החוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישירעבור  .332ב

החוזי מותאם על מנת לשקף את האופי המשתנה של העמלה. לכן, 
מטופלים כמפורט  326שינויים בסכומים המפורטים בסעיף ב

 .336ב-333בסעיפים ב
 

הוגן השינויים במחויבות לשלם לבעל הפוליסה סכום השווה לשווי  .333ב
)א(( אינם מתייחסים לשירות עתידי 326הבסיס )סעיף בשל פריטי 

 ואינם מתאימים את מרווח השירות החוזי.
 

שינויים בחלק הישות בשווי ההוגן של פריטי הבסיס )סעיף  .334ב
(( מתייחסים לשירות עתידי ומתאימים את מרווח i)ב()326ב

 )ב(.67השירות החוזי, ביישום סעיף 
 
המזומנים לקיום חוזה שאינם משתנים בהתבסס  שינויים בתזרימי .335ב

 ( מורכבים מ>ii)ב()326על התשואות על פריטי הבסיס )סעיף ב
 

שינויים באומדנים של תזרימי המזומנים לקיום החוזה  (א)
-8;)ב(. ישות תיישם את סעיפים ב-למעט אלה המפורטים ב

, באופן עקבי לחוזי הביטוח עם מאפייני השתתפות 9;ב
, על מנת לקבוע באיזה מידה הם מתייחסים לשירות הישיר

)ג(, תתאים את מרווח השירות 67ביישום סעיף ועתידי 
החוזי. כל התיאומים נמדדים תוך שימוש בשיעורי היוון 

 שוטפים.
 

השינוי בהשפעה של ערך הזמן של הכסף ושל סיכונים  (ב)
ההשפעה  ,פיננסיים שאינם נובעים מפריטי הבסיס= לדוגמה

של ערבויות פיננסיות. אלה מתייחסים לשירות עתידי 
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)ג( מתאימים את מרווח השירות החוזי, 67וביישום סעיף 
 חל. 337למעט במידה שסעיף ב

 
ישות אינה נדרשת לזהות את התיאומים למרווח השירות החוזי  .336ב

במקום זאת, ניתן בנפרד.  335ב-ו 334הנדרשים על ידי סעיפים ב
 עבור חלק, או כל, התיאומים. ולבמשלקבוע סכום 

 
 צמצום סיכון

, הישות יכולה 338במידה שישות מקיימת את התנאים בסעיף ב .337ב
שינוי במרווח השירות החוזי על מנת לשקף חלק, לבחור לא להכיר 

או את כל, השינויים בהשפעה של סיכון פיננסי על חלק החברה 
המזומנים לקיום ( או על תזרימי 334בפריטי הבסיס )ראה סעיף ב

 )ב(.335החוזה המפורטים בסעיף ב
 

ת להיות מטרה ו, לישות חייב337על מנת ליישם את סעיף ב .338ב
ואסטרטגיה של צמצום סיכון שתועדו קודם לכן לשימוש בנגזרים 
לצמצם סיכון פיננסי הנובע מחוזי הביטוח וביישום מטרה 

 ואסטרטגיה אלה>
 

פיננסי הנובע מחוזי הישות משתמשת בנגזר לצמצם סיכון  (א)
 הביטוח.

 
קיזוז כלכלי קיים בין חוזי הביטוח לבין הנגזר, כלומר  (ב)

באופן כללי  נעיםשוויים של חוזי הביטוח ושוויו של הנגזר 
בכיוונים הפוכים מאחר שהם מגיבים באופן דומה לשינויים 

הבדלים הנובעים בסיכון שמיועד לצמצום. ישות לא תשקול 
 ערכת הקיזוז הכלכלי.מהמדידה החשבונאית בה

 
 סיכון אשראי אינו הגורם הדומיננטי בקיזוז הכלכלי. (ג)

  
הישות תקבע את תזרימי המזומנים לקיום החוזה בקבוצה שעליה  .339ב

 חל באופן עקבי בכל תקופת דיווח. 337סעיף ב
 
 מפסיק להתקיים, ישות> 338אם תנאי כלשהו מהתנאים בסעיף ב .:33ב
 

 מועד= וכןמאותו  337תפסיק ליישם את סעיף ב (א)
 

לא תבצע תיאום כלשהו בגין שינויים שהוכרו קודם לכן  (ב)
 ברווח או הפסד.
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 הכרה במרווח השירות החוזי ברווח או הפסד
סכום ממרווח השירות החוזי של קבוצה של חוזי ביטוח מוכר  .;33ב

ברווח או הפסד בכל תקופה על מנת לשקף את השירותים שסופקו 
תה תקופה )ראה סעיפים בהתאם לקבוצה של חוזי ביטוח באו

 )ה((. הסכום נקבע על ידי>88-)ה( ו67)ה(, 66
 

זיהוי יחידות הכיסוי בקבוצה. מספר יחידות הכיסוי  (א)
בקבוצה הוא הכמות של כיסוי המסופק על ידי החוזים 

 של ,לכל חוזה ,בקבוצה, הנקבע על ידי הבאה בחשבון
הכמות של ההטבות המסופקות בהתאם לחוזה ואת 

 התקופה החזויה של הכיסוי שלו.
 

הקצאה של מרווח השירות החוזי בסוף תקופת הדיווח )לפני  (ב)
הכרה בסכומים כלשהם ברווח או הפסד על מנת לשקף את 
השירותים שסופקו בתקופה( באופן שווה לכל יחידת כיסוי 

 שתסופק בעתיד.שסופקה בתקופה השוטפת ושחזוי 
 

הכרה ברווח או הפסד בסכום שהוקצה ליחידות הכיסוי  (ג)
 שסופקו בתקופה.

 

 (52-ו 53הכנסות ביטוח )סעיפים 

סך הכנסות ביטוח עבור קבוצה של חוזי ביטוח היא התמורה עבור  .342ב
 החוזים, כלומר סכום הפרמיות ששולמו לישות>

 
 מותאם בגין השפעת מימון= וכן (א)

 
 כלשהם.ללא רכיבי השקעה  (ב)

 
יתאר דורש שהסכום של הכנסות ביטוח שהוכרו בתקופה  5:סעיף  .343ב

משקף את התמורה האת ההעברה של שירותים שהובטחו בסכום 
בור אותם שירותים. סך עשהישות מצפה להיות זכאית לה 

 התמורה עבור קבוצה של חוזי ביטוח מכסה את הסכומים הבאים>
 

 המורכבים מ>סכומים המתייחסים להספקת שירותים,  (א)
 
(i)  הוצאות שירותי ביטוח, למעט סכומים כלשהם

שהוקצו לרכיב ההפסד של ההתחייבות בגין יתרת 
 הכיסוי=

 
(ii)  סיכון לא פיננסי, למעט סכומים  עבורתיאום הסיכון

כלשהם שהוקצו לרכיב ההפסד של ההתחייבות בגין 
 יתרת הכיסוי= וכן
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(iii) .מרווח השירות החוזי 
 

 המזומנים לרכישת ביטוח. סכומים המתייחסים לתזרימי (ב)
 
הכנסות ביטוח לתקופה המתייחסות לסכומים המתוארים בסעיף  .344ב

. הכנסות ביטוח 346ב-345)א( נקבעות כמפורט בסעיפים ב343ב
)ב( נקבעות 343לתקופה המתייחסות לסכומים המתוארים בסעיף ב

 . 347כמפורט בסעיף ב
 
מספקת , כאשר ישות 37ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי  .345ב

שירותים, היא גורעת את מחויבות הביצוע עבור שירותים אלה 
ומכירה בהכנסות. באופן עקבי, ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי 

, כאשר ישות מספקת שירותים בתקופה, היא מקטינה את 39
ההתחייבות בגין יתרת הכיסוי בגין השירותים שסופקו ומכירה 

ות בגין יתרת הכיסוי אשר בהכנסות ביטוח. ההקטנה של ההתחייב
ממנה נובעות הכנסות ביטוח אינה כוללת שינויים בהתחייבות 
שאינם מתייחסים לשירותים החזויים להיות מכוסים על ידי 

 התמורה שהתקבלה על ידי הישות. שינויים אלה הם>
 

שינויים שאינם מתייחסים לשירותים שסופקו בתקופה,  (א)
 לדוגמה>

 
(i) מזומנים מפרמיות  שינויים הנובעים מתזרימי

 שהתקבלו=
 

(ii) =שינויים המתייחסים לרכיבי השקעה בתקופה 
 

(iii)  שינויים המתייחסים למסים מבוססי עסקה שנגבו
לטובת צדדים שלישיים )כמו מסים על פרמיות, מסי 
ערך מוסף ומסי סחורות ושירותים( )ראה סעיף 

 (= i)87ב
 

(iv) =הכנסות או הוצאות מימון מביטוח 
 

(v)  (= 347לרכישת ביטוח )ראה סעיף בתזרימי מזומנים
 וכן

 
(vi) .גריעה של התחייבויות שהועברו לצד שלישי 

 
שעבורם הישות אינה  שינויים המתייחסים לשירותים, אבל (ב)

מצפה לתמורה, כלומר עליות וירידות ברכיב ההפסד של 
 (.74-69ההתחייבות בגין יתרת הכיסוי )ראה סעיפים 
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לתקופה כסך השינויים כתוצאה מכך, ניתן לנתח הכנסות ביטוח  .346ב
בהתחייבות בגין יתרת הכיסוי בתקופה המתייחסים לשירותים 

 שהישות מצפה לקבל עבורם תמורה. שינויים אלה הם>
 

הוצאות שירותי ביטוח שהתהוו בתקופה )הנמדדות  (א)
 בסכומים החזויים בתחילת התקופה(, למעט>

 
(i)  סכומים שהוקצו לרכיב ההפסד של ההתחייבות בגין

 )א(=73הכיסוי ביישום סעיף יתרת 
 

(ii) =החזרים של רכיבי השקעה 
 

(iii)  למסים מבוססי עסקה שנגבו סכומים המתייחסים
לטובת צדדים שלישיים )כמו מסים על פרמיות, מסי 
ערך מוסף ומסי סחורות ושירותים( )ראה סעיף 

 וכן =((i)87ב
 

(iv) (.347הוצאות רכישת ביטוח )ראה סעיף ב 
 

 ון לא פיננסי, למעט>כיס עבורהשינוי בתיאום הסיכון  (ב)
 

(i)  שינויים שנכללו בהכנסות או בהוצאות מימון מביטוח
 =9:ביישום סעיף 

 
(ii)  שינויים המתאימים את מרווח השירות החוזי מאחר

)ג( 66שהם מתייחסים לשירות עתידי ביישום סעיפים 
 )ג(= וכן67-ו
 

(iii)  סכומים שהוקצו לרכיב ההפסד של ההתחייבות בגין
 .)ב(73 סעיףיתרת הכיסוי ביישום 

 
הסכום של מרווח השירות החוזי שהוכר ברווח או הפסד  (ג)

 )ה(.67-)ה( ו66בתקופה, ביישום סעיפים 
 
ישות תקבע הכנסות ביטוח המתייחסות לתזרימי המזומנים  .347ב

לרכישת ביטוח על ידי הקצאת החלק של הפרמיות המתייחס 
להשבת תזרימי מזומנים אלה לכל תקופת דיווח באופן שיטתי על 
בסיס חלוף הזמן. ישות תכיר באותו סכום כהוצאות שירותי 

 ביטוח.
 
, 77-:7בסעיפים כאשר ישות מיישמת את גישת הקצאת הפרמיה  .348ב

הכנסות ביטוח לתקופה הן הסכום של תקבולי פרמיה חזויים 
)למעט רכיב השקעה כלשהו, מותאמים על מנת לשקף את הערך 
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, אם קיים, ביישום הזמן של הכסף ואת ההשפעה של סיכון פיננסי
( המוקצה לתקופה. הישות תקצה את תקבולי הפרמיה 78סעיף 

 החזויים לכל תקופה של כיסוי>
 

 על בסיס חלוף הזמן= אך (א)
 

אם התבנית החזויה של שחרור מסיכון במהלך תקופת  (ב)
הכיסוי שונה באופן משמעותי מחלוף הזמן, אז על הבסיס 

 שהתהוו.של העיתוי החזוי של הוצאות שירותי ביטוח 
 
)א( לבין סעיף 348בין סעיף בישות תשנה את הבסיס להקצאה  .349ב

  )ב( כנדרש אם עובדות ונסיבות משתנות.348ב
 

 (65-54הוצאות מימון מביטוח )סעיפים  ואהכנסות 

דורש מישות לכלול בהכנסות או הוצאות מימון מביטוח  9:סעיף  .:34ב
פיננסי. את ההשפעה של שינויים בהנחות המתייחסות לסיכון 

 >39לצורך תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

הנחות לגבי אינפלציה המבוססות על מדד של מחירים או  (א)
שיעורים או על מחירים של נכסים עם תשואות מדד של 

קשורות לאינפלציה הן הנחות המתייחסות לסיכון פיננסי= 
 וכן

 
הנחות לגבי אינפלציה המבוססות על ציפייה של הישות  (ב)

ספציפי אינן הנחות המתייחסות לסיכון לשינויי מחיר 
 פיננסי.

 
דורשים מישות לבצע בחירת מדיניות חשבונאית  ::-;:סעיפים  .;34ב

ולבחור אם לפצל הכנסות או הוצאות מימון מביטוח לתקופה בין 
לבין רווח כולל אחר. ישות תיישם את הבחירה שלה רווח או הפסד 

ערכת המדיניות של מדיניות חשבונאית לתיקים של חוזי ביטוח. בה
 35החשבונאית המתאימה לתיק של חוזי ביטוח, ביישום סעיף 

מדיניות חשבונאית, שינויים  :לתקן חשבונאות בינלאומי 
הישות תשקול לכל תיק את באומדנים חשבונאיים וטעויות, 

 הנכסים שהיא מחזיקה ואת אופן הטיפול בנכסים אלה.
 

)ב( חל, ישות תכלול ברווח או הפסד סכום הנקבע על ::אם סעיף  .352ב
ידי הקצאה שיטתית של סך הכנסות או הוצאות מימון חזויות 

חוזי ביטוח. בהקשר זה, הקצאה הקבוצה של לאורך התקופה של 
שיטתית היא הקצאה של סך הכנסות או הוצאות מימון חזויות של 

 הקבוצה אשר>קבוצה של חוזי ביטוח לאורך התקופה של 
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מבוססת על המאפיינים של החוזים, ללא התייחסות  (א)
שאינם משפיעים על תזרימי המזומנים החזויים לגורמים 

לנבוע מהחוזים. לדוגמה, ההקצאה של הכנסות או הוצאות 
מימון לא תתבסס על התשואות החזויות שיוכרו על נכסים 
 אם תשואות חזויות שיוכרו אלה אינן משפיעות על תזרימי

 המזומנים של החוזים בקבוצה.
 

תוצאתה היא שהסכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לאורך  (ב)
הסכום התקופה של הקבוצה של חוזים תסתכם באפס. 

המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר במועד כלשהו הוא 
ההפרש בין הערך בספרים של הקבוצה של חוזים לבין 
הסכום שהקבוצה הייתה נמדדת בו בעת יישום הקצאה 

 שיטתית.
  

ת ימעותשעבור קבוצות של חוזי ביטוח לגביהם אין השפעה מ .353ב
לשינויים בהנחות המתייחסות לסיכון פיננסי על הסכומים 

ה, ההקצאה השיטתית נקבעת תוך פוליסההמשולמים לבעל 
 (.i)ה()94שימוש בשיעורי ההיוון המפורטים בסעיף ב

  
 יתמעותשהשפעה מ ישעבור קבוצות של חוזי ביטוח לגביהם  .354ב

 לשינויים בהנחות המתייחסות לסיכון פיננסי על הסכומים
 >פוליסותההמשולמים לבעלי 

 
הקצאה שיטתית של הכנסות או הוצאות מימון מביטוח  (א)

הנובעות מאומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים ניתנת 
 לקביעה באחת מהדרכים הבאות>

 
(i)  תוך שימוש בשיעור המקצה את הכנסות או הוצאות

והמעודכנות שנותרו לאורך יתרת מימון החזויות ה
 = או התקופה של הקבוצה של חוזים בשיעור קבוע

 
(ii) זיכוי שיעור עבור חוזים שמשתמשים ב 

(crediting rate)  על מנת לקבוע סכומים שעומדים
תוך שימוש בהקצאה  -לפירעון לבעלי הפוליסות 

המבוססת על הסכומים שנזקפו לזכות בעלי 
להיזקף לזכות קופה והסכומים החזויים תבהפוליסות 

 בעלי הפוליסות בתקופות עתידיות.
 

הקצאה שיטתית של הכנסות או הוצאות מימון הנובעות  (ב)
מתיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי, אם שינוי זה מופרד 
משינויים אחרים בתיאום הסיכון עבור סיכון לא פיננסי 

שהיא עקבית  , נקבעת תוך שימוש בהקצאה3:ביישום סעיף 
לזו המשמשת להקצאת הכנסות או הוצאות מימון הנובעות 

 מתזרימי מזומנים עתידיים.
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הקצאה שיטתית של הכנסות או הוצאות מימון מביטוח  (ג)
 הנובעות ממרווח השירות החוזי נקבעת>

 
(i) תוך העבור חוזי ביטוח ללא מאפייני השתתפות ישיר ,

 )ב(= וכן94בשימוש בשיעורי ההיוון המפורטים בסעיף 
 

(ii) תוך העבור חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר ,
שימוש בהקצאה שהיא עקבית לזו המשמשת 
להקצאת הכנסות או הוצאות מימון הנובעות 

 מתזרימי מזומנים עתידיים.
 
ביישום גישת הקצאת הפרמיה לחוזי ביטוח המתוארים בסעיפים  .355ב

וון את לה, ישות עשויה להידרש, או עשויה לבחור, 75-;7
ההתחייבות עבור תביעות שהתהוו. במקרים כאלה, הישות רשאית 
לבחור לפצל את הכנסות או הוצאות מימון מביטוח ביישום סעיף 

)ב(. אם הישות בוחרת כך, עליה לקבוע את הכנסות או הוצאות ::
מימון מביטוח ברווח או הפסד תוך שימוש בשיעור ההיוון המפורט 

 (. iii)ה()94בסעיף ב
 
חל אם ישות, מבחירה או מאחר שהיא נדרשת לעשות כן,  ;:יף סע .356ב

מחזיקה בפריטי הבסיס עבור חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות 
. אם ישות בוחרת לפצל הכנסות או הוצאות מימון מביטוח הישיר

)ב(, עליה לכלול ברווח או הפסד הוצאות או ;:ביישום סעיף 
אות שנכללו ברווח הכנסות המתאימות במדויק להכנסות או הוצ

או הפסד בגין פריטי הבסיס, והתוצאה היא שהסכום נטו של שני 
 הפריטים המוצגים בנפרד הוא אפס.

 
ייתכן שישות תהיה כשירה לבחירת המדיניות החשבונאית בסעיף  .357ב

אחרות עקב שינוי תקופות בתקופות אחדות, אך לא ב ;:
 בפריטי הבסיס. אם שינוי כזה או באי החזקתה בהחזקתה

לישות משתנה מזו  זמינהמתרחש, בחירת המדיניות החשבונאית ה
, או להיפך. לכן, ישות ;:לזו המפורטת בסעיף  ::המפורטת בסעיף 

עשויה לשנות את מדיניותה החשבונאית בין זו המפורטת בסעיף 
 )ב(. בביצוע שינוי כזה, ישות>;:)ב( לבין זו המפורטת בסעיף ::

 
לכן ברווח כולל אחר עד תכלול את הסכום שנצבר קודם  (א)

למועד השינוי כתיאום בגין סיווג מחדש ברווח או הפסד 
 בתקופת השינוי ובתקופות עתידיות כלהלן>

 
(i)  הישות  -)ב( ::אם הישות יישמה קודם לכן את סעיף

תכלול ברווח או הפסד את הסכום הנצבר שנכלל 
 ברווח כולל אחר לפני השינוי כאילו הישות היתה

)ב( בהתבסס על ::ממשיכה את הגישה בסעיף 
 ההנחות שחלו מייד לפני השינוי= וכן
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(ii)  הישות  -)ב( ;:אם הישות יישמה קודם לכן את סעיף
תכלול ברווח או הפסד את הסכום הנצבר שנכלל 
ברווח כולל אחר לפני השינוי כאילו הישות היתה 

)ב( בהתבסס על ;:ממשיכה את הגישה בסעיף 
 יד לפני השינוי.ההנחות שחלו מי

 
 לא תציג מחדש מידע השוואתי לתקופה קודמת. (ב)

 
)א(, ישות לא תחשב מחדש את הסכום הנצבר 357ביישום סעיף ב .358ב

שנכלל קודם לכן ברווח כולל אחר כאילו הפיצול החדש חל מאז 
ומעולם= וההנחות ששימשו לסיווג מחדש בתקופות עתידיות לא 

 .יתעדכנו לאחר המועד של השינוי
 

 ת כספיים לתקופות בינייםדוחו

לתקופות דיווח כספי  56למרות האמור בתקן חשבונאות מספר  .359ב
על המדידה שהתדירות של הדיווח של ישות אסור שתשפיע  ביניים

 , ישות לא תשנה את הטיפול באומדניםתוצאות השנתיותהשל 
חשבונאיים שבוצע בדוחות כספיים לתקופת ביניים קודמים בעת 

בדוחות כספיים לתקופות  39יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 
 .ביניים עוקבים או בתקופת הדיווח השנתי
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 ג'נספח 

  מעברהוראות מועד תחילה ו
חוזי  39דיווח כספי בינלאומי  נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד של תקן

 .ביטוח
 

 מועד תחילה 

לתקופות דיווח  39דיווח כספי בינלאומי תקן את ישות תיישם  .3ג
או לאחריו. אם ישות  42431בינואר  3שנתיות המתחילות ביום 

מוקדם יותר, עליה לתת  39דיווח כספי בינלאומי  תקןאת מיישמת 
לישויות אשר מיישמות את  יישום מוקדם מותר גילוי לעובדה זו.

ואת תקן דיווח  פיננסיים מכשירים ;אומי תקן דיווח כספי בינל
במועד היישום הכנסות מחוזים עם לקוחות  37כספי בינלאומי 

 .או לפניו 39לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

 >55ג-5ג-ו 3לצורך הוראות המעבר בסעיפים ג .4ג
 
הוא תחילת תקופת הדיווח השנתית מועד היישום לראשונה  (א)

דיווח כספי בינלאומי תקן את בה ישות מיישמת לראשונה ש
 = וכן39

 
מועד המעבר הוא תחילת תקופת הדיווח השנתית הקודמת  (ב)

 הסמוכה למועד היישום לראשונה. 
 

 הוראות מעבר 

למפרע אלא אם כן  39ישות תיישם את תקן דיווח כספי בינלאומי  .5ג
 ל>פרט אין זה מעשי, 

 
ישות אינה נדרשת להציג את המידע הכמותי הנדרש על ידי  (א)

מדיניות חשבונאית,  :)ו( לתקן חשבונאות בינלאומי :4סעיף 
 וכן =שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

 
לתקופות לפני  337ישות לא תיישם את האפשרות בסעיף ב (ב)

 .39מועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

למפרע, במועד  39ישם את תקן דיווח כספי בינלאומי על מנת לי .6ג
 המעבר ישות> 

 

                                                 
1

 39פורסמו תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  4242בחודש יוני   
 .3.3.4245-ל 3.3.4243-ומועד התחילה נדחה מ
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תזהה, תכיר ותמדוד כל קבוצה של חוזי ביטוח כאילו תקן  (א)
 יושם מאז ומעולם=היה מ 39דיווח כספי בינלאומי 

 
תגרע יתרות קיימות כלשהן שלא היו קיימות אילו תקן  (ב)

 יושם מאז ומעולם= וכן היה מ 39דיווח כספי בינלאומי 
 

 תכיר בהפרש נטו כלשהו הנובע מכך בהון. (ג)
 

לקבוצה  5אם ורק אם, אין זה מעשי עבור ישות ליישם את סעיף ג .7ג
של חוזי ביטוח, ישות תיישם את הגישות הבאות במקום ליישם 

 )א(>6את סעיף ג
 
, בכפוף ;3ג-8בסעיפים ג יישום למפרע המותאםהת גיש (א)

 )א(= או8לסעיף ג
 

 .46ג-42גגישת השווי ההוגן בסעיפים  (ב)
 

 ת יישום למפרע מותאםגיש
היא להשיג את  יישום למפרע המותאםהת המטרה של גיש .8ג

התוצאה הקרובה ביותר האפשרית ליישום למפרע תוך שימוש 
במידע סביר וניתן לביסוס, שניתן להשגה ללא עלות או מאמץ 

 מופרזים. בהתאם לכך, ביישום גישה זו, ישות> 
 
לביסוס. אם הישות אינה יכולה תשתמש במידע סביר וניתן  (א)

ת ליישום גיש דרשלהשיג מידע סביר וניתן לביסוס הנ
, עליה ליישם את גישת השווי יישום למפרע המותאםה

 ההוגן.
 

תמקסם את השימוש במידע שהיה נעשה בו שימוש ליישום  (ב)
מפרע מלא, אך צריכה להשתמש רק במידע הניתן להשגה ל

 ללא עלות או מאמץ מופרזים. 
 

ליישום למפרע  ותמותר התאמותמפרטים  ;3ג-;סעיפים ג .9ג
 בתחומים הבאים>

 
הערכות של חוזי ביטוח או קבוצות של חוזי ביטוח שהיו  (א)

 מבוצעות במועד ההתקשרות או בהכרה לראשונה= 
 

סכומים המתייחסים למרווח השירות החוזי או לרכיב  (ב)
 =החוזי ביטוח ללא מאפייני השתתפות ישירשל ההפסד 

 
סכומים המתייחסים למרווח השירות החוזי או לרכיב  (ג)

 = וכןהחוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישירשל ההפסד 
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 הכנסות או הוצאות מימון מביטוח. (ד)
 

, יישום למפרע המותאםהת על מנת להשיג את המטרה של גיש .:ג
רק במידה  ;3ג-;בסעיפים ג התאמהישות רשאית להשתמש בכל 

ת גישאת וניתן לביסוס על מנת ליישם שבה לישות אין מידע סביר 
 .יישום למפרעה
 

 הערכות במועד ההתקשרות או בהכרה לראשונה

, ישות תקבע את הדברים :במידה שישות רשאית בהתאם לסעיף ג .;ג
 הבאים תוך שימוש במידע הניתן להשגה במועד המעבר> 

 
 כיצד לזהות קבוצות של חוזי ביטוח, ביישום סעיפים  (א)

46-36= 
 

ביטוח מקיים את ההגדרה של חוזה ביטוח עם אם חוזה ה (ב)
 = וכן;32ב-323, ביישום סעיפים בהמאפייני השתתפות ישיר

 
כיצד לזהות תזרימי מזומנים לפי שיקול דעת עבור חוזי  (ג)

-:;, ביישום סעיפים בהביטוח ללא מאפייני השתתפות ישיר
 .322ב

 
, ישות לא תיישם את :במידה שישות רשאית בהתאם לסעיף ג .32ג

על מנת לפצל קבוצות לקבוצות שאינן כוללות חוזים  44סעיף 
 בפער של יותר משנה. וונפקשה

 
 שלקביעת מרווח השירות החוזי או רכיב ההפסד 
 הקבוצות של חוזי ביטוח ללא מאפייני השתתפות ישיר

, עבור חוזים ללא מאפייני :במידה שישות רשאית בהתאם לסעיף ג .33ג
, ישות תקבע את מרווח השירות החוזי או את ההשתתפות ישיר

 רכיב ההפסד של ההתחייבות בגין יתרת הכיסוי )ראה סעיפים 
 .38ג-34( במועד המעבר על ידי יישום סעיפים ג;74-6

 
, ישות תאמוד במועד :במידה שישות רשאית בהתאם לסעיף ג .34ג

היישום לראשונה את תזרימי המזומנים העתידיים של קבוצה של 
טוח כסכום של תזרימי המזומנים העתידיים במועד המעבר חוזי בי

)או מועד מוקדם יותר, אם תזרימי המזומנים העתידיים במועד 
)א((, 6מוקדם יותר ניתנים לקביעה למפרע, ביישום סעיף ג

מותאמים בגין תזרימי המזומנים שידוע שכבר התרחשו בין מועד 
מועד המעבר )או היישום לראשונה של קבוצה של חוזי ביטוח לבין 

מועד מוקדם יותר(. תזרימי המזומנים שידוע שכבר התרחשו 
להתקיים לפני  שחדלוכוללים תזרימי מזומנים הנובעים מחוזים 

 מועד המעבר.
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, ישות תקבע את שיעורי :במידה שישות רשאית בהתאם לסעיף ג .35ג
במועד ההכרה לראשונה של קבוצה של חוזי ביטוח  ויושמשההיוון 

 )או לאחר מכן(>
 

תוך שימוש בעקום תשואה ניתן לצפייה, אשר למשך לפחות  (א)
שלוש השנים הסמוכות לפני מועד המעבר, מהווה קירוב 

, אם 7:ב-94ב-ו 58לעקום התשואה הנאמד ביישום סעיפים 
 קיים עקום תשואה ניתן לצפייה כזה.

 
)א( אינו קיים, -הניתן לצפייה ב אם עקום התשואה (ב)

במועד ההכרה  וחלבאמצעות אמידה של שיעורי ההיוון ש
לראשונה )או לאחר מכן( על ידי קביעת מרווח ממוצע בין 
עקום תשואה ניתן לצפייה לבין עקום התשואה הנאמד 

ויישום אותו מרווח לעקום  7:ב-94ב-ו 58ביישום סעיפים 
 יהיה ממוצע של לפחות התשואה הניתן לצפייה. מרווח זה

 שלוש שנים סמוכות לפני מועד המעבר. 
 

, ישות תקבע את תיאום :במידה שישות רשאית בהתאם לסעיף ג .36ג
סיכון עבור סיכון לא פיננסי במועד ההכרה לראשונה של קבוצה ה

סיכון השל חוזי ביטוח )או לאחר מכן( על ידי תיאום של תיאום 
בשחרור הצפוי מהסיכון לפני  עבור סיכון לא פיננסי במועד המעבר

מועד המעבר. השחרור הצפוי מהסיכון ייקבע בהתייחס לשחרור 
 שהישות מנפיקה במועד המעבר. דומים מהסיכון של חוזי ביטוח 

 
היא מרווח שירות חוזי  36ג-34התוצאה של יישום סעיפים גאם  .37ג

במועד ההכרה לראשונה, על מנת לקבוע את מרווח השירות החוזי 
 מעבר, ישות>במועד ה

  
לאמוד את שיעורי ההיוון  35אם הישות מיישמת את סעיף ג (א)

 שחלים בהכרה לראשונה, תשתמש בשיעורים אלה לצבור
 ריבית על מרווח השירות החוזי= וכן

 
הסכום , תקבע את :במידה שישות רשאית בהתאם לסעיף ג (ב)

מרווח השירות החוזי שהוכר ברווח או הפסד בשל של 
העברת שירותים לפני מועד המעבר, על ידי השוואת יתרת 

ופקו שסיחידות הכיסוי באותו מועד ליחידות הכיסוי 
בהתאם לקבוצה של חוזים לפני מועד המעבר )ראה סעיף 

 (. ;33ב
 

היא רכיב הפסד של  36ג-34התוצאה של יישום סעיפים גאם  .38ג
ת בגין יתרת הכיסוי במועד היישום לראשונה, ישות ההתחייבו

תקבע סכומים כלשהם המוקצים לרכיב ההפסד לפני מועד המעבר 
ותוך שימוש בבסיס שיטתי של  36ג-34על ידי יישום סעיפים ג

 .הקצאה
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 שלקביעת מרווח השירות החוזי או רכיב ההפסד 
 המאפייני השתתפות ישיר עםקבוצות של חוזי ביטוח 

, עבור חוזים עם מאפייני :שישות רשאית בהתאם לסעיף גבמידה  .39ג
, ישות תקבע את מרווח השירות החוזי או את ההשתתפות ישיר

 רכיב ההפסד של ההתחייבות בגין יתרת הכיסוי במועד המעבר כ> 
 

 סך השווי ההוגן של פריטי הבסיס באותו מועד= בניכוי (א)
 

ת או תזרימי המזומנים לקיום החוזה באותו מועד= בתוספ (ב)
 בניכוי

 
 תיאום עבור> (ג)

 
(i)  סכומים שהישות חייבה את בעלי הפוליסות )כולל

 סכומים שנוכו מפריטי הבסיס( לפני אותו מועד.
 

(ii)  סכומים ששולמו לפני אותו מועד שלא היו משתנים
 בהתבסס על פריטי הבסיס.

 
(iii)  סיכון עבור סיכון לא פיננסי שנגרם ההשינוי בתיאום

עד. הישות תאמוד מהשחרור מסיכון לפני אותו מו
חוזי ביטוח  לשסיכון הסכום זה בהתייחס לשחרור מ

 דומים שהישות מנפיקה במועד המעבר.
 

בניכוי  -)ג( היא מרווח שירות חוזי -אם התוצאה של )א( (ד)
הסכום של מרווח השירות החוזי המתייחס לשירותים 

)ג( הוא קירוב לסך -שסופקו לפני אותו מועד. הסכום של )א(
ת החוזי לכל השירותים שיסופקו בהתאם מרווח השירו

לקבוצה של חוזים, כלומר לפני סכומים כלשהם שהיו 
מוכרים ברווח או הפסד בגין שירותים שסופקו. הישות 
תאמוד את הסכומים שהיו מוכרים ברווח או הפסד בגין 
שירותים שסופקו על ידי השוואת יתרת יחידות הכיסוי 

פקות בהתאם לקבוצה במועד המעבר ליחידות הכיסוי המסו
 של חוזים לפני מועד המעבר= או 

 
רכיב  תתאים את –)ג( היא רכיב הפסד -אם התוצאה של )א( (ה)

ההתחייבות בגין יתרת הכיסוי  ותגדיל אתההפסד לאפס 
 למעט רכיב ההפסד באותו סכום.

 
 הכנסות או הוצאות מימון מביטוח

, כוללות 32עבור קבוצות של חוזי ביטוח אשר, ביישום סעיף ג .:3ג
 חוזים שהונפקו בפער זמן של יותר משנה אחת> 
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ישות רשאית לקבוע את שיעורי ההיוון במועד ההכרה  (א)
( ii)ה()94ב-)ב(94לראשונה של קבוצה המפורטים בסעיפים ב

תביעה המפורטים הואת שיעורי ההיוון במועד התהוות 
( במועד המעבר במקום במועד ההכרה iii)ה()94בסעיף ב

 לראשונה או במועד התהוות התביעה.
 

אם ישות בוחרת לפצל הכנסות או הוצאות מימון מביטוח  (ב)
בין סכומים שיכללו ברווח או הפסד לבין סכומים שיכללו 

)ב(, הישות ;:)ב( או ::ברווח כולל אחר ביישום סעיפים 
או הוצאות  צריכה לקבוע את הסכום המצטבר של הכנסות

מימון מביטוח שהוכרו ברווח כולל אחר במועד המעבר על 
)א( בתקופות עתידיות. הישות 3;מנת ליישם את סעיף 

רשאית לקבוע את ההפרש המצטבר על ידי יישום סעיף 
 )ב( או>;3ג
 
(i) ( כאפס, אלא אםiiחל= וכן ) 

 
(ii) העבור חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר 

חל עליהם, כשווה לסכום המצטבר  356שסעיף ב
 שהוכר ברווח כולל אחר על פריטי הבסיס.

 
עבור קבוצות של חוזי ביטוח אשר אינן כוללות חוזים שהונפקו  .;3ג

 בפער זמן של יותר משנה אחת>
 

על מנת לאמוד את שיעורי  35אם ישות מיישמת את סעיף ג (א)
עליה גם ההיוון שיושמו בהכרה לראשונה )או לאחר מכן(, 

)ה( 94ב-)ב(94לקבוע את שיעורי ההיוון המפורטים בסעיף ב
 = וכן35ביישום סעיף ג

 
אם ישות בוחרת לפצל הכנסות או הוצאות מימון מביטוח  (ב)

בין סכומים שיכללו ברווח או הפסד לבין סכומים שיכללו 
)ב(, הישות ;:)ב( או ::ברווח כולל אחר ביישום סעיפים 

צטבר של הכנסות או הוצאות צריכה לקבוע את הסכום המ
מימון מביטוח שהוכרו ברווח כולל אחר במועד המעבר על 

)א( בתקופות עתידיות. הישות תקבע 3;מנת ליישם את סעיף 
 את ההפרש המצטבר>

 
(i)  עבור חוזי ביטוח שישות תיישם לגביהם את השיטות

אם  - 353להקצאה שיטתית המפורטות בסעיף ב
מנת לאמוד את  על 35הישות מיישמת את סעיף ג

תוך שימוש בשיעורי  -שיעורי ההיוון בהכרה לראשונה 
ההיוון שיושמו במועד ההכרה לראשונה ותוך יישום 

 = 35גם של סעיף ג
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(ii)  עבור חוזי ביטוח שישות תיישם לגביהם את השיטות
על  - 354להקצאה שיטתית המפורטות בסעיף ב

הבסיס שההנחות המתייחסות לסיכון פיננסי שיושמו 
ועד ההכרה לראשונה הן אלה שחלות במועד במ

 = , כלומר כאפסהמעבר
 

(iii)  עבור חוזי ביטוח שישות תיישם לגביהם את השיטות
אם  - 355להקצאה שיטתית המפורטות בסעיף ב

על מנת לאמוד את  35הישות מיישמת את סעיף ג
תוך  -שיעורי ההיוון בהכרה לראשונה )או לאחר מכן( 

שימוש בשיעורי ההיוון שיושמו במועד התהוות 
 וכן= 35התביעה ותוך יישום גם של סעיף ג

 
(iv) הר חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישירעבו 

כשווה לסכום המצטבר  - חל עליהם 356שסעיף ב
 שהוכר ברווח כולל אחר על פריטי הבסיס.

 
 גישת שווי הוגן

על מנת ליישם את גישת השווי ההוגן, ישות תקבע את מרווח  .42ג
רכיב ההפסד של ההתחייבות בגין יתרת את השירות החוזי או 

כהפרש בין השווי ההוגן של קבוצה של חוזי  הכיסוי במועד המעבר
ביטוח באותו מועד לבין תזרימי המזומנים לקיום חוזה הנמדדים 
באותו מועד. בקביעת אותו שווי הוגן, ישות לא תיישם את סעיף 

)המתייחס  הוגןמדידת שווי  35לתקן דיווח כספי בינלאומי  69
 למאפייני דרישה(. 

 
על  44ישות רשאית ליישם את סעיף גביישום גישת השווי ההוגן,  .43ג

 מנת לקבוע>
 

 =46-36קבוצות של חוזי ביטוח, ביישום סעיפים  תזהול כיצד (א)
 

חוזה ביטוח עם  לאם חוזה ביטוח מקיים את ההגדרה ש (ב)
 = וכן;32ב-323, ביישום סעיפים בהמאפייני השתתפות ישיר

 
תזרימי מזומנים לפי שיקול דעת עבור חוזי  תזהוכיצד ל (ג)

-:;, ביישום סעיפים בהביטוח ללא מאפייני השתתפות ישיר
 .322ב

 
 תוך שימוש> 43ישות רשאית לבחור לקבוע את הנושאים בסעיף ג .44ג

 
במידע סביר וניתן לביסוס לגבי מה הייתה הישות קובעת  (א)

ותנאי השוק במועד ההתקשרות  הבהינתן התנאים של החוז
 בהכרה לראשונה, כפי שמתאים= אואו 

 
 במידע סביר וניתן לביסוס הניתן להשגה במועד המעבר.  (ב)
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 44ביישום גישת השווי ההוגן, ישות אינה נדרשת ליישם את סעיף  .45ג
והיא רשאית לכלול בקבוצה, חוזים שהונפקו בפער של יותר משנה 

הונפקו הכוללות רק חוזים שאחת. ישות תחלק קבוצות לכאלה 
אם יש לה מידע סביר וניתן רק ן של שנה אחת )או פחות( פער זמב

לביסוס על מנת לבצע חלוקה כזו. בין אם ישות מיישמת את סעיף 
ובין אם לאו, הישות רשאית לקבוע את שיעורי ההיוון במועד  44

-)ב(94ההכרה לראשונה של קבוצה המפורטים בסעיפים ב
יעה המפורטים ( ואת שיעורי ההיוון במועד התהוות תבii)ה()94ב

( במועד המעבר במקום במועד ההכרה לראשונה iii)ה()94בסעיף ב
 או במועד התהוות התביעה.

 
ביישום גישת השווי ההוגן, אם ישות בוחרת לפצל הכנסות או  .46ג

הוצאות מימון מביטוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, 
ות הישות רשאית לקבוע את הסכום המצטבר של הכנסות או הוצא

 >מימון מביטוח שהוכרו ברווח כולל אחר במועד המעבר
 

אך רק אם יש לה מידע סביר וניתן לביסוס על מנת  -למפרע  (א)
 לעשות כן= או

 
 ( חל= וכןגאלא אם ) - כאפס (ב)

 
 356שסעיף ב העבור חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר (ג)

כשווה לסכום המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר  - חל עליהם
 על פריטי הבסיס.

 
 מידע השוואתי

השנתית הסמוכה שקדמה למועד  דיווחהת לתקופ הלמרות ההפני .47ג
מידע גם , ישות רשאית להציג )ב(4ג ףהיישום לראשונה בסעי

 39לתקן דיווח כספי בינלאומי התאם בשהותאם השוואתי 
צגות, אך אינה נדרשת לעשות לתקופות מוקדמות יותר כלשהן שמו

זאת. אם ישות אכן מציגה מידע השוואתי שהותאם לתקופות 
ת תקופתחילת ל" המוקדמות יותר כלשהן, יש לקרוא את ההפני

" למועד היישום לראשונה הקדמש סמוכהשנתית הה דיווחה
תקופה להשוואה המוקדמת תחילת הל" הכהפני (ב)4ג ףבסעי

  ביותר שמוצגת שהותאמה".
 

 ישות אינה נדרשת לספק את הגילויים המפורטים בסעיפים  .48ג
תקופת הדיווח עבור תקופה מוצגת כלשהי לפני תחילת  5;-354

 .השנתית הסמוכה שקדמה למועד היישום לראשונה
 

לתקופות  מושלא הותאוגילויים אם ישות מציגה מידע השוואתי  .49ג
מוקדמות יותר כלשהן, עליה לזהות בבירור את המידע שלא 

שהמידע הוכן על בסיס שונה ולהסביר בסיס  תת גילויתאם, להו
 זה.
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ישות אינה צריכה לתת גילוי למידע שלא פורסם קודם לכן לגבי  .:4ג
התפתחות תביעות שהתרחשה מוקדם יותר מחמש שנים לפני סוף 

לראשונה את תקן  תישממיתקופת הדיווח השנתית שבה הישות 
אינה נותנת גילוי למידע . אולם, אם ישות 39דיווח כספי בינלאומי 

 זה, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
 

 של נכסים פיננסייםמחדש יעוד 
, ישות 39במועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי  .;4ג

לתקופות דיווח שנתיות  ;שיישמה את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 >39לפני מועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
רשאית להעריך מחדש אם נכס פיננסי כשיר מקיים את  (א)

לתקן דיווח כספי  6.3א)א(.4או  6.3)א(.4התנאי בסעיף 
. נכס פיננסי הוא כשיר רק אם הנכס הפיננסי ;בינלאומי 

אינו מוחזק בהתייחס לפעילות שאינה קשורה לחוזים 
. דוגמאות לנכסים 39בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 

יהיו כשירים להערכה מחדש הם נכסים פיננסיים שלא 
פיננסיים המוחזקים בהתייחס לפעילויות בנקאיות או 

לחוזי  מיוחסותנכסים פיננסיים המוחזקים בקרנות ה
 .39השקעה שאינם בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
תבטל את הייעוד הקודם שלה של נכס פיננסי כנמדד בשווי  (ב)

לתקן  6.3.7אי בסעיף הוגן דרך רווח או הפסד רק אם התנ
אינו מתקיים עוד בעקבות היישום  ;דיווח כספי בינלאומי 

 .39של תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

רשאית לייעד נכס פיננסי כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או  (ג)
 ;לתקן דיווח כספי בינלאומי  6.3.7הפסד אם התנאי בסעיף 

 מתקיים.
 

גן דרך רווח רשאית לייעד השקעה במכשיר הוני לשווי הו (ד)
 .;לתקן דיווח כספי בינלאומי  7.9.7כולל אחר ביישום סעיף 

 
רשאית לבטל את הייעוד הקודם שלה של השקעה במכשיר  (ה)

 7.9.7הוני כשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ביישום סעיף 
 .;לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
העובדות והנסיבות הקיימות על בסיס  ;4ישות תיישם את סעיף ג .52ג

ישות  .39של תקן דיווח כספי בינלאומי  במועד היישום לראשונה
תיישם יעודים וסיווגים אלה למפרע. בעשותה כך, הישות תיישם 

. ;את הוראות המעבר הרלוונטיות בתקן דיווח כספי בינלאומי 
ייחשב  39מועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 

 למטרה זו כמועד היישום לראשונה.
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אינה נדרשת להציג מחדש תקופות  ;4ישות המיישמת את סעיף ג .53ג
קודמות על מנת לשקף שינויים כאלה בייעודים ובסיווגים. הישות 
רשאית להציג מחדש תקופות קודמות רק אם זה אפשרי ללא 
שימוש ב"ראיה לאחור". אם ישות מציגה מחדש תקופות קודמות, 

ל הדרישות של על הדוחות הכספיים שהוצגו מחדש לשקף את כ
עבור אותם נכסים פיננסיים מושפעים.  ;תקן דיווח כספי בינלאומי 

אם ישות אינה מציגה מחדש תקופות קודמות, הישות תכיר ביתרת 
הפתיחה של העודפים )או של רכיב אחר של הון, כפי שמתאים( 

 במועד היישום לראשונה, הפרש כלשהו בין>
 
 ננסיים= וכןהערך בספרים הקודם של אותם נכסים פי (א)

 
הערך בספרים של אותם נכסים פיננסיים במועד היישום  (ב)

 לראשונה.
 

, עליה לתת גילוי באותה תקופת ;4כאשר ישות מיישמת את סעיף ג .54ג
 דיווח שנתית עבור אותם נכסים פיננסיים לפי קבוצות>

 
שלה לקביעת נכסים לבסיס  -)א( מיושם ;4אם סעיף ג (א)

 פיננסיים כשירים=
 

 )ה( מיושם>;4ג-)א(;4מהסעיפים גאם אחד  (ב)
 

(i) קבוצת המדידה והערך בספרים של הנכסים ל
הפיננסיים המושפעים שנקבע מיד לפני מועד היישום 

 = וכן39לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

(ii) קבוצת המדידה החדשה והערך בספרים של הנכסים ל
 .;4הפיננסיים המושפעים שנקבע לאחר יישום סעיף ג

 
בספרים של נכסים פיננסיים לערך  -מיושם  ;4גאם סעיף  (ג)

בדוח על המצב הכספי אשר יועדו קודם לכן כנמדדים בשווי 
לתקן דיווח  6.3.7הוגן דרך רווח או הפסד ביישום סעיף 

 ואשר אינם מיועדים כך עוד. ;כספי בינלאומי 
 

באותה , הישות תיתן גילוי ;4כאשר ישות מיישמת את סעיף ג .55ג
ית למידע איכותי שיאפשר למשתמשים בדוחות תקופת דיווח שנת

 הכספיים להבין>
 
לנכסים פיננסיים שסיווגם  ;4סעיף ג את מהייש כיצד הישות (א)

שונה בעת היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 
39= 
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הסיבות לייעוד כלשהו או לביטול יעוד כלשהו של נכסים  (ב)
הפסד ביישום פיננסיים כנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

 = וכן;לתקן דיווח כספי בינלאומי  6.3.7סעיף 
 

מדוע הישות הגיעה למסקנות שונות כלשהן בהערכה  (ג)
לתקן דיווח  6.3א)א(.4או  6.3)א(.4החדשה ביישום סעיפים 

 .;כספי בינלאומי 
 

 ביטול של תקנים אחרים

ן דיווח כספי בינלאומי מחליף את תק 39דיווח כספי בינלאומי תקן  .56ג
 .4238כפי שתוקן בשנת  זי ביטוח,חו 6
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 'נספח ד

  ם אחריםדיווח כספי בינלאומיי תיקונים לתקני

ם תוצאה של פרסום תיקונים לתקנים אחרים שההת פרט אנספח זה מ
וועדה לתקני על ידי החוזי ביטוח  39דיווח כספי בינלאומי תקן 

מיישמת  איכאשר התיקונים את ה. ישות תיישם חשבונאות בינלאומיים
 . 39דיווח כספי בינלאומי תקן 

לפני שהיא  39ישות אינה רשאית ליישם את תקן דיווח כספי בינלאומי 
תקן ואת מכשירים פיננסיים  ;תקן דיווח כספי בינלאומי מיישמת את 

 (.3)ראה סעיף ג הכנסות מחוזים עם לקוחות 37דיווח כספי בינלאומי 
צגים על בסיס הטקסט של , התיקונים בנספח זה מובעקבות האמור

תקן דיווח , כפי שתוקן על ידי 4239בינואר  3בתוקף ביום  ותקנים שהי
, אלא אם כן מצוין 37תקן דיווח כספי בינלאומי על ידי ו ;כספי בינלאומי 

 . אחרת

  
אימוץ לראשונה של תקני  1תקן דיווח כספי בינלאומי 

 דיווח כספי בינלאומיים
 

 נוסף.  הא;5 סעיף
 

 תחילה מועד

... 

, 4239 מאישפורסם ב, זי ביטוחחו 39תקן דיווח כספי בינלאומי  .הא;5
ואת  6הכותרת לפני סעיף ד, ביטל את 3ד-ו 3בתיקן את סעיפים 

. ישות 35כותרת ואת סעיף ב 34לאחר סעיף בוהוסיף  6סעיף ד
תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 

 .39בינלאומי 
 

טקסט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש מתוקן.  3בנספח ב, סעיף ב
 . נוספים 35, כותרת וסעיף ב34ב סעיף לאחר קו חוצה.מסומן בשהושמט 

 
 נספח ב' 

חריגים ליישום למפרע של תקני דיווח כספי 
 בינלאומיים אחרים

 ... 

 הבאים>ישות תיישם את החריגים  .3ב

 
 ... )א(
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 וכן(= ;נגזרים משובצים )סעיף ב )ו(
 

 = וכן.(34ב-32הלוואות ממשלה )סעיפים ב )ז( 
 

 (.35חוזי ביטוח )סעיף ב )ח( 
  
 ... 

 
 חוזי ביטוח

בנספח ג'  :4ג-ו 46ג-3ישות תיישם את הוראות המעבר בסעיפים ג .35ב
לחוזים בתחולת תקן דיווח כספי  39לתקן דיווח כספי בינלאומי 

ההתייחסויות בסעיפים אלה לתקן דיווח כספי . 39בינלאומי 
למועד המעבר ייקראו כהתייחסויות למועד המעבר  39בינלאומי 

 לתקני דיווח כספי בינלאומיים.
 

ים. מבוטלוהכותרת המתייחסת אליו  6סעיף דו ןמתוק 3ד ףבנספח ד, סעי
 קו חוצה.מסומן בטקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש 

 
 נספח ד' 

 מתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים פטורים 
 ... 

 >יםהבא פטוריםמה או יותר דבאח לבחורעשויה  ישות .3ד
 

 ... ()א
 
 (=6חוזי ביטוח )סעיף ד]בוטל[ (ב)
 

 ... )ג(
 

 חוזי ביטוח
מאמץ לראשונה יכול ליישם את הוראות המעבר בתקן ]בוטל[ .6ד

 6דיווח כספי בינלאומי . תקן חוזי ביטוח 6דיווח כספי בינלאומי 
מגביל שינויים במדיניות חשבונאית לגבי חוזי ביטוח, לרבות 

 שינויים המבוצעים על ידי מאמץ לראשונה.
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  רופי עסקיםיצ 3תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

טקסט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש  .מתוקנים 57-ו 43, 42, 39פים סעי
 .פיםנוס א53כותרת וסעיף , 53ף סעילאחר  קו חוצה.מסומן בשהושמט 

  נוסף. יד86סעיף 
 

סיווג או יעוד נכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל 
 התחייבויות שניטלו בצירוף עסקים

... 

 > 37לעיקרון בסעיף  יםחריג שניתקן זה קובע  .39

 
כחכירה תפעולית או כחכירה מימונית  סיווג של חוזה חכירה ( )א

 = וכן.חכירות 39בינלאומי לתקן חשבונאות בהתאם 
 

סיווג של חוזה כחוזה ביטוח בהתאם לתקן דיווח  ]בוטל[ ( )ב
 .חוזי ביטוח 6כספי בינלאומי 

 
הרוכש יסווג חוזים אלה על בסיס התנאים החוזיים וגורמים 
אחרים במועד ההתקשרות בחוזה )או, אם התנאים של החוזה 

זה, שעשוי  תיקוןבאופן שהיה משנה את סיווגו, במועד של  תוקנו
 להיות מועד הרכישה(.

... 

 
 עיקרון המדידה

... 

מפרטים את הסוגים של נכסים ניתנים א 46-53 46-53סעיפים  .42
לזיהוי ושל התחייבויות שכוללים פריטים לגביהם תקן זה קובע 

 חריגים מוגבלים לעיקרון המדידה.
 

 חריגים לעקרונות ההכרה או המדידה

תקן זה קובע חריגים מוגבלים לעקרונות ההכרה והמדידה שלו.  .43
מפרטים את הפריטים הספציפיים  א44-53 44-53סעיפים 

שלגביהם נקבעו חריגים ואת המהות של חריגים אלה. רוכש יטפל 
, א44-53 44-53בפריטים אלה על ידי יישום הדרישות בסעיפים 

 אשר יגרמו לכך שפריטים מסוימים>

 ... 
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 חוזי ביטוח 

הרוכש ימדוד קבוצה של חוזים שבתחולת תקן דיווח כספי  א.53
שנרכשו בצירוף עסקים כהתחייבות או  חוזי ביטוח 39בינלאומי 

לתקן דיווח כספי  7;ב-5;וסעיפים ב ;5כנכס בהתאם לסעיפים 
 , במועד הרכישה.39בינלאומי 

... 

 רכישות במחיר הזדמנותי
... 

רכישה במחיר הזדמנותי עשויה להתרחש, לדוגמה, בצירוף עסקים  .57
שהוא מכירה כפויה שבה המוכר פועל בתנאי כפייה. אולם, 
החריגים לעקרונות ההכרה או המדידה לפריטים מסוימים 

עשויים גם הם לגרום להכרה  א44-53 44-53שנקבעו בסעיפים 
כישה במחיר ברווח )או לשנות את הסכום של הרווח שהוכר( בגין ר

 הזדמנותי.
... 

 מועד תחילה 
... 

, תיקן את 4239י מא, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  .די86
את ו 53כותרת לאחר סעיף והוסיף  ,85ב-ו 57, 43, 42, 39 סעיפים

. ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את א53ף סעי
 .39תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
טקסט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש מתוקן.  85ב ףבנספח ב, סעי

 קו חוצה.מסומן בשהושמט 
 

תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים המספקים 
הנחיות לגבי מדידה וטיפול חשבונאי עוקבים )יישום 

 (21סעיף 

דוגמאות לתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים המספקים הנחיות  .85ב
והתחייבויות שניטלו או  לגבי מדידה עוקבת של נכסים שנרכשו

 התהוו בצירוף עסקים, וטיפול חשבונאי עוקב בהם, כוללות>
 

 ... (א)
 

מספק  חוזי ביטוח 6תקן דיווח כספי בינלאומי ]בוטל[ (ב)
הנחיות לגבי טיפול חשבונאי עוקב בחוזה ביטוח שנרכש 

 בצירוף עסקים.
 

 ... (ג)
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)כפי רופי עסקים יצ 3תקן דיווח כספי בינלאומי 
 (13תקן דיווח כספי בינלאומי שתוקן על ידי 

 
טקסט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש מתוקנים.  57-ו 43, 42, 39פים סעי

 .פיםנוסא 53, כותרת וסעיף 53לאחר סעיף  קו חוצה.מסומן בשהושמט 
  יד נוסף.86סעיף 

 
סיווג או יעוד נכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל 

 התחייבויות שניטלו בצירוף עסקים
... 

 > 37לעיקרון בסעיף  יםחריג שניתקן זה קובע  .39

 
מחכיר כחכירה הסיווג של חוזה חכירה שבו הנרכש הוא  ( )א

תפעולית או כחכירה מימונית בהתאם לתקן דיווח כספי 
 = וכן.חכירות 38בינלאומי 

 
סיווג של חוזה כחוזה ביטוח בהתאם לתקן דיווח ]בוטל[ ( )ב

 .חוזי ביטוח 6כספי בינלאומי 
 

הרוכש יסווג חוזים אלה על בסיס התנאים החוזיים וגורמים 
אחרים במועד ההתקשרות בחוזה )או, אם התנאים של החוזה 

זה, שעשוי  תיקוןבאופן שהיה משנה את סיווגו, במועד של  תוקנו
 להיות מועד הרכישה(.

... 

 
 עיקרון המדידה

... 

ניתנים מפרטים את הסוגים של נכסים א 46-53 46-53סעיפים  .42
לזיהוי ושל התחייבויות שכוללים פריטים לגביהם תקן זה קובע 

 חריגים מוגבלים לעיקרון המדידה.
 

 חריגים לעקרונות ההכרה או המדידה

תקן זה קובע חריגים מוגבלים לעקרונות ההכרה והמדידה שלו.  .43
מפרטים את הפריטים הספציפיים  א44-53 44-53סעיפים 

את המהות של חריגים אלה. רוכש יטפל שלגביהם נקבעו חריגים ו
, א44-53 44-53בפריטים אלה על ידי יישום הדרישות בסעיפים 

 אשר יגרמו לכך שפריטים מסוימים>

 ... 



IFRS 17 

 3118 

 חוזי ביטוח 

הרוכש ימדוד קבוצה של חוזים שבתחולת תקן דיווח כספי  א.53
שנרכשו בצירוף עסקים כהתחייבות או  חוזי ביטוח 39בינלאומי 

לתקן דיווח כספי  7;ב-5;וסעיפים ב ;5כנכס בהתאם לסעיפים 
 , במועד הרכישה.39בינלאומי 

... 

 רכישות במחיר הזדמנותי

... 

רכישה במחיר הזדמנותי עשויה להתרחש, לדוגמה, בצירוף עסקים  .57
שהוא מכירה כפויה שבה המוכר פועל בתנאי כפייה. אולם, 
החריגים לעקרונות ההכרה או המדידה לפריטים מסוימים 

עשויים גם הם לגרום להכרה  א44-53 44-53שנקבעו בסעיפים 
ברווח )או לשנות את הסכום של הרווח שהוכר( בגין רכישה במחיר 

 הזדמנותי.
... 

 מועד תחילה 
... 

, תיקן את 4239, שפורסם במאי 39תקן דיווח כספי בינלאומי  יד.86
את ו 53כותרת לאחר סעיף , והוסיף 85ב-ו 57, 43, 42, 39סעיפים 

קונים אלה כאשר היא מיישמת את א. ישות תיישם תי53סעיף 
 .39תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
טקסט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש מתוקן.  85בנספח ב, סעיף ב

 קו חוצה.מסומן בשהושמט 
 

תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים המספקים 
הנחיות לגבי מדידה וטיפול חשבונאי עוקבים )יישום 

 (21סעיף 

דיווח כספי בינלאומיים אחרים המספקים הנחיות דוגמאות לתקני  .85ב
לגבי מדידה עוקבת של נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו או 

 התהוו בצירוף עסקים, וטיפול חשבונאי עוקב בהם, כוללות>
 

 ... (א)
 

מספק  חוזי ביטוח 6תקן דיווח כספי בינלאומי ]בוטל[ (ב)
הנחיות לגבי טיפול חשבונאי עוקב בחוזה ביטוח שנרכש 

 ירוף עסקים.בצ
 

 ... (ג)
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נכסים לא שוטפים  2תקן דיווח כספי בינלאומי 
 המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

 
מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש . מתוקן 7ף סעי

 יג נוסף.66סעיף  קו חוצה.ב
 

 תחולה

... 

הוראות המדידה של תקן זה ]הערת שוליים הושמטה[ אינן חלות  . 7
הנכסים המפורטים להלן, אשר מטופלים על ידי תקני הדיווח על 

הכספי הבינלאומיים המפורטים, בין כנכסים בודדים ובין כחלק 
 מקבוצת מימוש>

 
 ... )א( 

 
זכויות חוזיות לפי חוזי ביטוח כפי שהוגדרו בתקן דיווח  ( ו)

קבוצות של חוזים בתחולת תקן דיווח  6כספי בינלאומי 
  .חוזי ביטוח 39כספי בינלאומי 

 
... 
 

 מועד תחילה 

... 
 

, תיקן את סעיף 4239י מא, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  .יג66
. ישות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 7

 .39בינלאומי 
 

פיננסיים7 מכשירים  4תקן דיווח כספי בינלאומי 
 גילויים

 
קו מסומן בטקסט חדש  מבוטל. 52נים. סעיף מתוק ;4-ו :, 5פים סעי

 . ףנוס דד66סעיף  קו חוצה.מסומן בטקסט שהושמט ותחתון 
 

 תחולה

כל הסוגים של מכשירים לתקן זה ייושם על ידי כל הישויות  . 5
 פיננסיים, למעט>

 
 ... )א( 
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 6כספי בינלאומי  ביטוח כהגדרתם בתקן דיווח םחוזי ( ד)
, . אולםחוזי ביטוח 39בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי ש

  >על חל תקן זה
 
(i) בתחולת תקן ש ביטוח םינגזרים המשובצים בחוז

 דיווח כספיאם תקן  ,39דיווח כספי בינלאומי 
  = וכן.דורש מהישות לטפל בהם בנפרד ;בינלאומי 

 
(ii)  בתחולת תקן שרכיבי השקעה המופרדים מחוזים

, אם תקן דיווח כספי 39דיווח כספי בינלאומי 
 דורש הפרדה כזו. 39בינלאומי 

 
 ,תחוזי ערבות פיננסי, מנפיק יישם תקן זה לגבי יתר על כן

להכרה  ;בינלאומי  דיווח כספיאם המנפיק מיישם תקן 
 6תקן דיווח כספי בינלאומי ולמדידה של החוזים, אך יישם 

אם המנפיק בוחר, בהתאם  39אומי תקן דיווח כספי בינל
)ה( לתקן דיווח 9 6)ד( לתקן דיווח כספי בינלאומי 6לסעיף 

תקן  6תקן דיווח כספי בינלאומי ליישם  39כספי בינלאומי 
  להכרה ולמדידה של חוזים אלה. 39דיווח כספי בינלאומי 

 
 ... )ה(

 
 קבוצות של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

גילוי לערכים בספרים של כל אחת מהקבוצות הבאות, יש לתת  .:
, בדוח על המצב הכספי או ;בינלאומי  דיווח כספיבתקן  תןכהגדר

 בביאורים>
 

 תוך הצגהבשווי הוגן דרך רווח או הפסד,  פיננסייםנכסים  )א(
פיננסיים שיועדו ככאלה בעת ההכרה ( נכסים iבנפרד )

לתקן דיווח  8.9.3לראשונה או לאחר מכן בהתאם לסעיף 
( נכסים פיננסיים הנמדדים ככאלה ii) ;כספי בינלאומי 

 =;לתקן דיווח כספי בינלאומי  5.5.7בהתאם לבחירה בסעיף 
(iii נכסים פיננסיים הנמדדים ככאלה בהתאם לבחירה )

( נכסים iviiוכן ) =54בינלאומי  חשבונאותלתקן  א55בסעיף 
מחויבת דרך רווח או הפסד  בשווי הוגןפיננסיים שמדידתם 

 .;בינלאומי  דיווח כספילתקן  בהתאם

 
 ... )ב(
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 שווי הוגן
... 

 גילויים לשווי הוגן אינם נדרשים> .;4
 

 ... )א(

 
עבור חוזה הכולל מאפיין השתתפות לפי שיקול דעת  ]בוטל[ )ג(

(, אם השווי ההוגן של 6בתקן דיווח כספי בינלאומי )כמפורט 
 אותו מאפיין לא ניתן למדידה באופן מהימן.

 
)ג(, ישות תיתן גילוי למידע שיעזור ;4במצב המפורט בסעיף ]בוטל[ .52

למשתמשים בדוחות הכספיים לקבל החלטות עצמאיות לגבי 
ההיקף של הפרשים אפשריים בין הערך בספרים של אותם חוזים 

 לבין שוויים ההוגן, כולל>

 
העובדה שלא ניתן גילוי למידע לגבי שווי הוגן עבור מכשירים  )א(

 ויים ההוגן לא ניתן למדידה באופן מהימן=אלה, משום ששו

 
תיאור המכשירים הפיננסיים, ערכם בספרים והסבר מדוע  )ב(

 השווי ההוגן לא ניתן למדידה באופן מהימן=
 

 מידע לגבי השוק של מכשירים אלה= )ג(

 
מידע לגבי העובדה אם הישות מתכוונת לממש את  )ד(

לעשות זאת=  המכשירים הפיננסיים והאופן בו היא מתכוונת
 וכן

 
אם נגרעים מכשירים פיננסיים, ששוויים ההוגן לא ניתן היה  )ה(

למדידה באופן מהימן קודם לכן, יש לתת גילוי לעובדה זו, 
לערכם בספרים במועד הגריעה ולסכום הרווח או ההפסד 

 שהוכר.

... 

 מועד תחילה והוראות מעבר

... 

, תיקן את 4239י מאב, שפורסם 39תקן דיווח כספי בינלאומי  .דד66
ה אל ניםישות תיישם תיקו .52ביטל את סעיף ו ;4-ו :, 5סעיפים 

 .39כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
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מכשירים פיננסיים7  4תקן דיווח כספי בינלאומי 
)כפי שתוקן על ידי תקן דיווח כספי בינלאומי  גילויים

13) 
 

קו מסומן בטקסט חדש מבוטל.  52מתוקנים. סעיף  ;4-ו :, 5פים סעי
 . ףנוסדד 66סעיף  קו חוצה.מסומן בטקסט שהושמט ותחתון 

 
 תחולה

כל הסוגים של מכשירים לתקן זה ייושם על ידי כל הישויות  . 5
 פיננסיים, למעט>

 
 ... )א( 

 
 6ביטוח כהגדרתם בתקן דיווח כספי בינלאומי  םחוזי ( ד)

, . אולםחוזי ביטוח 39בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי ש
  >על חל תקן זה

 
(i) בתחולת תקן ש ביטוח םינגזרים המשובצים בחוז

 דיווח כספיאם תקן  ,39דיווח כספי בינלאומי 
  = וכן.דורש מהישות לטפל בהם בנפרד ;בינלאומי 

 
(ii)  בתחולת תקן שרכיבי השקעה המופרדים מחוזים

, אם תקן דיווח כספי 39בינלאומי  דיווח כספי
 דורש הפרדה כזו. 39בינלאומי 

 
 ,תחוזי ערבות פיננסי, מנפיק יישם תקן זה לגבי יתר על כן

להכרה  ;בינלאומי  דיווח כספיאם המנפיק מיישם תקן 
 6תקן דיווח כספי בינלאומי ולמדידה של החוזים, אך יישם 

ר, בהתאם אם המנפיק בוח 39תקן דיווח כספי בינלאומי 
)ה( לתקן דיווח 9 6)ד( לתקן דיווח כספי בינלאומי 6לסעיף 

תקן  6תקן דיווח כספי בינלאומי ליישם  39כספי בינלאומי 
  להכרה ולמדידה של חוזים אלה. 39דיווח כספי בינלאומי 

 
 ... )ה(
 

 קבוצות של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

כל אחת מהקבוצות הבאות,  יש לתת גילוי לערכים בספרים של .:
, בדוח על המצב הכספי או ;בינלאומי  דיווח כספיבתקן  תןכהגדר

 בביאורים>
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 תוך הצגהבשווי הוגן דרך רווח או הפסד,  פיננסייםנכסים  )א(
פיננסיים שיועדו ככאלה בעת ההכרה ( נכסים iבנפרד )

לתקן דיווח  8.9.3לראשונה או לאחר מכן בהתאם לסעיף 
( נכסים פיננסיים הנמדדים ככאלה ii) ;אומי כספי בינל

 =;לתקן דיווח כספי בינלאומי  5.5.7בהתאם לבחירה בסעיף 
(iii נכסים פיננסיים הנמדדים ככאלה בהתאם לבחירה )

( נכסים iviiוכן ) =54בינלאומי  חשבונאותלתקן  א55בסעיף 
מחויבת דרך רווח או הפסד  בשווי הוגןפיננסיים שמדידתם 

 .;בינלאומי  דיווח כספילתקן  בהתאם

 
 ... )ב(
 

 שווי הוגן
... 

 גילויים לשווי הוגן אינם נדרשים> .;4

 
כאשר הערך בספרים מהווה קירוב סביר לשווי הוגן,  )א(

לדוגמה, עבור מכשירים פיננסיים כמו לקוחות וספקים לזמן 
 או קצר=

 
 ]בוטל[ )ב(

 
לפי שיקול דעת עבור חוזה הכולל מאפיין השתתפות  ]בוטל[ )ג(

(, אם השווי ההוגן של 6)כמפורט בתקן דיווח כספי בינלאומי 
 = אואותו מאפיין לא ניתן למדידה באופן מהימן

 
 עבור התחייבויות חכירה. )ד(

 
)ג(, ישות תיתן גילוי למידע שיעזור ;4במצב המפורט בסעיף ]בוטל[ .52

למשתמשים בדוחות הכספיים לקבל החלטות עצמאיות לגבי 
ההיקף של הפרשים אפשריים בין הערך בספרים של אותם חוזים 

 לבין שוויים ההוגן, כולל>

 
העובדה שלא ניתן גילוי למידע לגבי שווי הוגן עבור מכשירים  )א(

 ויים ההוגן לא ניתן למדידה באופן מהימן=אלה, משום ששו

 
תיאור המכשירים הפיננסיים, ערכם בספרים והסבר מדוע  )ב(

 השווי ההוגן לא ניתן למדידה באופן מהימן=
 

 מידע לגבי השוק של מכשירים אלה= )ג(
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מידע לגבי העובדה אם הישות מתכוונת לממש את  )ד(
לעשות זאת=  המכשירים הפיננסיים והאופן בו היא מתכוונת

 וכן
 

אם נגרעים מכשירים פיננסיים, ששוויים ההוגן לא ניתן היה  )ה(
למדידה באופן מהימן קודם לכן, יש לתת גילוי לעובדה זו, 
לערכם בספרים במועד הגריעה ולסכום הרווח או ההפסד 

 שהוכר.

... 

 מועד תחילה והוראות מעבר

... 

, תיקן את 4239במאי , שפורסם 39תקן דיווח כספי בינלאומי  דד.66
. ישות תיישם תיקונים אלה 52וביטל את סעיף  ;4-ו :, 5סעיפים 

 .39כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

 מכשירים פיננסיים 6תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש  ן.מתוק 4.3ף סעי
 . פיםנוס 9.3.8-ו 5.5.7פים סעי קו חוצה.ב
 

 תחולה 5פרק 

תקן זה ייושם על ידי כל הישויות לכל הסוגים של מכשירים  5.1
 פיננסיים, למעט7

 
 ... )א(

 
 כהגדרתו, ביטוחחוזה מ (iמ ) זכויות ומחויבויות הנובעות )ה(

בתחולת תקן דיווח כספי ש 1בתקן דיווח כספי בינלאומי 
ומחויבויות של , למעט זכויות חוזי ביטוח 14בינלאומי 

מנפיק הנובעות מחוזה ביטוח שמקיים את ההגדרה של 
חוזה הנמצא בתחולה של תקן  (ii, או )חוזה ערבות פיננסית

, משום שהוא כולל מאפיין 1דיווח כספי בינלאומי 
נגזר  (i). אולם, תקן זה חל על השתתפות לפי שיקול דעת

 1תקן דיווח כספי בינלאומי  תבתחולשהמשובץ בחוזה 
אם הנגזר אינו מהווה בעצמו , 14תקן דיווח כספי בינלאומי 

תקן דיווח  1תקן דיווח כספי בינלאומי  תבתחולשחוזה 
( רכיב השקעה המופרד מחוזה iiוכן )8 14כספי בינלאומי 

, אם תקן דיווח 14בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי ש
יתר על כן, אם מנפיק  דורש הפרדה כזו. 14כספי בינלאומי 

מפורש קודם לכן כי הוא בחוזי ערבות פיננסית הצהיר 
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חוזי ביטוח והשתמש בטיפול כאלה כחוזים ל מתייחס
לבחור  רשאיחשבונאי הרלוונטי לחוזי ביטוח, המנפיק 

תקן דיווח  1תקן דיווח כספי בינלאומי ליישם תקן זה או 
)ראה לחוזי ערבות פיננסית כאלה  14כספי בינלאומי 

המנפיק רשאי לבצע בחירה זו לכל  (.5.3ב-5.2סעיפים ב
הבחירה לגבי כל חוזה אינה ניתנת  ךחוזה בנפרד, א

 .שינויל

... 
 

 גריעה של התחייבויות פיננסיות 3.3

... 
 

ישויות אחדות מפעילות, באופן פנימי או באופן חיצוני, קרן   5.5.7
יחידות הטבות הנקבעות על ידי השקעה המספקת למשקיעים 

בקרן ומכירות בהתחייבויות פיננסיות עבור הסכומים שישולמו 
למשקיעים אלה. באופן דומה, ישויות אחדות מנפיקות קבוצות 

וישויות אלה  השל חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר
מחזיקות בפריטי הבסיס. קרנות אחדות כאלה או פריטי בסיס 

סית של הישות אחדים כאלה כוללים את ההתחייבות הפיננ
)לדוגמה, אגרת חוב קונצרנית שהונפקה(. על אף הדרישות 
האחרות בתקן זה לגריעה של התחייבויות פיננסיות, ישות עשויה 
לבחור שלא לגרוע את ההתחייבות הפיננסית שלה אשר נכללת 

כאשר ורק כאשר הישות רוכשת כאלה או בפריטי בסיס  כזו בקרן
מטרות כאלה. במקום זאת, התחייבותה הפיננסית לחזרה את 

לבחור להמשיך לטפל במכשיר זה כהתחייבות  רשאיתהישות 
פיננסית ולטפל במכשיר שנרכש חזרה כאילו המכשיר היה נכס 
פיננסי ולמדוד אותו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן 
זה. בחירה זו אינה ניתנת לשינוי והיא מבוצעת לגבי כל מכשיר 

ירה זו, חוזי ביטוח כוללים חוזי השקעה עם בנפרד. לצורך בח
מאפייני השתתפות לפי שיקול דעת. )ראה תקן דיווח כספי 

למונחים ששימשו בסעיף זה ואשר מוגדרים באותו  39בינלאומי 
 תקן(.

... 

 
 מועד תחילה 4.1

... 

, תיקן את 4239 מאי, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  9.3.8
. 5.5.7והוסיף את סעיף  6.3.52ב-ו 4.7ב, 4.6, ב4.3, ב4.3סעיפים 

ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח 
 .39כספי בינלאומי 
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טקסט חדש  .מתוקנים 6.3.52ב-ו 4.7, ב4.6, ב4.3בבנספח ב, סעיפים 
 קו חוצה.מסומן בטקסט שהושמט וקו תחתון מסומן ב

 
 (5תחולה )פרק 

חוזים אחדים דורשים תשלום המבוסס על משתני אקלים,  4.3ב
 אלהים אחרים. )יאו משתנים פיס יםגיאולוגימשתנים 

לעיתים "נגזרי מזג  המבוססים על משתני אקלים מכונים
תקן דיווח כספי "(. אם חוזים אלה אינם בתחולת ראווי

, הם חוזי ביטוח 39תקן דיווח כספי בינלאומי  6בינלאומי 
 זה. בתחולת תקן

 ... 

תקן זה חל על נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות של  4.6ב
 4.3מבטחים, פרט לזכויות ומחויבויות אשר הוחרגו על ידי סעיף 

תקן דיווח כספי סעיף )ה(, משום שהן נובעות מחוזים שבתחולת 
 .39תקן דיווח כספי בינלאומי  6בינלאומי 

 
ת בעלי צורות משפטיות שונות, חוזי ערבות פיננסית יכולים להיו 4.7ב

 חוזה כשל אשראי ,מכתבי אשראי כמו ערבות, סוגים אחדים של
או חוזה ביטוח. הטיפול החשבונאי בהם אינו תלוי בצורתם 
המשפטית. להלן מובאות דוגמאות לטיפול החשבונאי המתאים 

 סעיף )ה((> 4.3)ראה סעיף 
 

 

למרות שחוזה ערבות פיננסית מקיים את ההגדרה של  (א)
תקן דיווח ב 6תקן דיווח כספי בינלאומי בחוזה ביטוח 

)ה( לתקן דיווח כספי 9)ראה סעיף  39כספי בינלאומי 
, אם הסיכון המועבר הוא משמעותי המנפיק (39בינלאומי 

, אם המנפיק הצהיר במפורש למרות זאתמיישם תקן זה. 
חוזי ביטוח כחוזים כאלה ל ייחסמתקודם לכן שהוא 

לחוזי ביטוח,  הרלוונטיוהשתמש בטיפול החשבונאי 
תקן דיווח כספי לבחור ליישם תקן זה או  רשאיהמנפיק 

לחוזי ערבות  39תקן דיווח כספי בינלאומי  6בינלאומי 
  ..פיננסית כאלה.

 
ערבויות אשראי אחדות אינן דורשות, כתנאי מקדמי  (ב)

לתשלום, שהמחזיק יהיה חשוף ושיתהווה לו הפסד 
כתוצאה מכשל של החייב לבצע תשלומים בגין הנכס 
המובטח במועדם. דוגמה לערבות כזו היא ערבות שדורשת 
תשלומים בתגובה לשינויים בדירוג אשראי מוגדר או 

ה אינן חוזי ערבות במדד אשראי מוגדר. ערבויות כאל
פיננסית, כהגדרתם בתקן זה ואינן חוזי ביטוח, כהגדרתם 

תקן דיווח כספי בינלאומי ב 6תקן דיווח כספי בינלאומי ב
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. ערבויות כאלה הן נגזרים והמנפיק מיישם תקן זה 39
 לגביהן.

 
 ... (ג)
 

יעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר הקבלה 
 חשבונאית

... 

הדוגמאות הבאות מראות מתי תנאי זה יכול להתקיים. בכל  6.3.52ב
המקרים, ישות יכולה להשתמש בתנאי זה על מנת לייעד נכסים 

שווי הוגן דרך רווח או הפסד לפיננסיים או התחייבויות פיננסיות 
 6.4.4או  6.3.7רק אם היא מקיימת את הכלל שנקבע בסעיף 

 >)א( קטן סעיף
 
בתחולת  ביטוח םחוזיל בהתאםהתחייבויות לישות יש  (א)

 שמדידתן ם)שמדידת 39קן דיווח כספי בינלאומי ת
לתקן  46)כפי שמותר לפי סעיף מבוססת על מידע שוטף 

, ונכסים פיננסיים, שהיא רואה (6דיווח כספי בינלאומי 
בהם כקשורים, שאילולא כן היו נמדדים בשווי הוגן דרך 

 רווח כולל אחר או בעלות מופחתת.
 
 ... (ב)

 
הכנסות מחוזים עם  12תקן דיווח כספי בינלאומי 

 לקוחות
 

מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש . ןמתוק 7 ףסעי
 קו חוצה.ב
 

 תחולה

 ישות תיישם תקן זה לכל החוזים עם לקוחות, למעט כלהלן>  .7
 

 ... (א)
 

 6תקן דיווח כספי בינלאומי בתחולת ש ביטוח אשר םחוזי (ב)
אולם, ישות  .חוזי ביטוח 39תקן דיווח כספי בינלאומי 

מטרתם שעשויה לבחור ליישם תקן זה לחוזי ביטוח 
 העיקרית היא הספקת שירותים בתמורה לעמלה קבועה

 =39לתקן דיווח כספי בינלאומי  :בהתאם לסעיף 
 

 ... (ג)
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 .נוסף ג3בנספח ג, סעיף ג
 

 מועד תחילה

... 

 ף, תיקן את סעי4239 ימא, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  .ג3ג
ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי ז ן. ישות תיישם תיקו7

 .39בינלאומי 
 

 הצגה של דוחות כספיים 1 בינלאומי חשבונאותתקן 
 

טקסט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש נים. מתוק 4:-ו 76, 9פים סעי
 . נוסף חי;35סעיף  קו חוצה.מסומן בשהושמט 

 
 הגדרות

4. ...  
 

מורכב מפריטי ( Other comprehensive incomeרווח כולל אחר )
הכנסות והוצאות )כולל תיאומים בגין סיווג מחדש( שאינם 
מוכרים ברווח או הפסד, בהתאם לטיפול שנדרש או מותר בתקני 

 דיווח כספי בינלאומיים אחרים.

 
 כוללים>הרכיבים של רווח כולל אחר 

 
 ... )א(

 
 

 וכן =... )ז(
 

 =.... )ח(
 

 יםונפקמהכנסות או הוצאות מימון מביטוח מחוזים  )ט(
שלא  חוזי ביטוח 39בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 

נכללו ברווח או הפסד כאשר סך הכנסות או הוצאות מימון 
מביטוח מפוצלות על מנת לכלול ברווח או הפסד סכום 

)ב( לתקן ::הנקבע על ידי הקצאה שיטתית ביישום סעיף 
סכום אשר מבטל חוסר , או על ידי 39דיווח כספי בינלאומי 

מימון הנובעות  הקבלה חשבונאית עם הכנסות או הוצאות
)ב( לתקן דיווח כספי ;:ריטי הבסיס, ביישום סעיף מפ

 = וכן39בינלאומי 
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הכנסות או הוצאות מימון מחוזי ביטוח משנה מוחזקים  )י(
שלא נכללו ברווח או הפסד כאשר סך הכנסות או הוצאות 
מימון מביטוח משנה מפוצלות על מנת לכלול ברווח או 

סעיף הפסד סכום הנקבע על ידי הקצאה שיטתית ביישום 
 .39)ב( לתקן דיווח כספי בינלאומי ::

... 

 
 מידע שיוצג בדוח על המצב הכספי

על המצב הכספי יכלול סעיפים שמציגים את הסכומים  הדוח .21
 הבאים7

 
 ... )א(

  
 14קבוצות של חוזים בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי  )דא(

לתקן דיווח כספי  45שהם נכסים, המפוצלות כנדרש בסעיף 
 148בינלאומי 

 
 ... )ה(

 
 14קבוצות של חוזים בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי  )יגא(

לתקן דיווח  45, המפוצלות כנדרש בסעיף התחייבויותשהם 
 148כספי בינלאומי 

 
 ... )יד(

 
בחלק של רווח או הפסד או בדוח על רווח או מידע שיוצג 

  הפסד

בנוסף לפריטים הנדרשים על ידי תקני דיווח כספי בינלאומיים  .55
יכלול רווח או הפסד הדוח על אחרים, החלק של רווח או הפסד או 

 סעיפים שמציגים את הסכומים הבאים לתקופה7
 

  7, תוך הצגה בנפרד שלהכנסות )א(
 
(i)   הכנסות ריבית שחושבו תוך שימוש בשיטת הריבית

 וכן8 האפקטיבית
 
(ii )  (148הכנסות ביטוח )ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 ... )אא(
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שבתחולת תקן  יםונפקמביטוח מחוזים  הוצאות שירותי )אב(
)ראה תקן דיווח כספי בינלאומי  14דיווח כספי בינלאומי 

148) 
 

)ראה תקן  הכנסות או הוצאות מחוזי ביטוח משנה מוחזקים )אג(
 (148דיווח כספי בינלאומי 

 
 ... )ב(

 
 יםונפקמהכנסות או הוצאות מימון מביטוח מחוזים  )בב(

)ראה תקן דיווח  14שבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 
 (148כספי בינלאומי 

 
 הכנסות או הוצאות מימון מחוזי ביטוח משנה מוחזקים )בג(

 (148)ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

 ... )ג(
 

 מעבר ומועד תחילההוראות 

... 

, תיקן את 4239מאי , שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  .חי;35
כאשר היא  נים אלה. ישות תיישם תיקו4:-ו 76, 9פים סעי

 .39מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

 דוח על תזרימי המזומנים 4 חשבונאות בינלאומיתקן 
 

מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש  .מתוקן 36ף סעי
 . נוסף 83סעיף  חוצה. קוב
 

 פעילויות שוטפות
... 

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נובעים בעיקר מהפעילויות  .36
הכנסות של הישות. לפיכך, הם בדרך כלל -העיקריות לייצור

נובעים מהעסקאות ומאירועים אחרים שמובאים בחשבון בקביעת 
 שוטפות הן> רווח או הפסד. דוגמאות לתזרימי מזומנים מפעילויות

 
 ... )א(

 
תקבולים ותשלומים במזומנים של ישות ביטוח בגין ]בוטל[ )ה(

( והטבות אחרות בגין annuitiesפרמיות ותביעות, קצבאות )
 פוליסות=
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 ... )ו(
 

 מועד תחילה

... 

ף סעי , תיקן את4239, שפורסם במאי 39תקן דיווח כספי בינלאומי  .83
היא מיישמת את תקן דיווח ה כאשר ז ן. ישות תיישם תיקו36

 .39כספי בינלאומי 
 

 רכוש קבוע 13 חשבונאות בינלאומיתקן 
 

 . פיםנוס גי3:-ב ו;4א, ;4פים סעי
 

 מדידה לאחר הכרה

... 

ישויות אחדות מפעילות, באופן פנימי או באופן חיצוני, קרן  .א;4
השקעה המספקת למשקיעים הטבות הנקבעות על ידי יחידות 

דומה, ישויות אחדות מנפיקות קבוצות של חוזי בקרן. באופן 
ומחזיקות בפריטי הבסיס.  הביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר

קרנות אחדות כאלה או פריטי בסיס אחדים כאלה כוללים נדל"ן 
 38בעלים. הישות מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי -בשימוש

פריט ה מהוואו שהוא כזו בעלים אשר נכלל בקרן -לנדל"ן בשימוש
נדל"ן כזה  דוד, הישות רשאית לבחור למ;4למרות סעיף  בסיס.

תוך שימוש במודל השווי ההוגן בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
לצורך בחירה זו, חוזי ביטוח כוללים חוזי השקעה עם מאפייני . 62

 39השתתפות לפי שיקול דעת. )ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 
 זה ואשר מוגדרים באותו תקן(.למונחים ששימשו בסעיף 

 
בעלים הנמדד לפי מודל השווי ההוגן -בשימוש ישות תטפל בנדל"ן ב.;4

א כקבוצה נפרדת של רכוש ;4של נדל"ן להשקעה ביישום סעיף 
 קבוע.

... 

 מועד תחילה

... 

הוסיף את , 4239י מא, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  .גי3:
. ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא ב;4-א ו;4סעיפים 

 .39מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
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 טבות עובדה 16 חשבונאות בינלאומיתקן 
 

טקסט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש מתוקנת.  : הערת השוליים לסעיף
 . נוסף :39סעיף  קו חוצה.מסומן בשהושמט 

 
 

בתקן דיווח פוליסת ביטוח כשירה אינה בהכרח חוזה ביטוח, כהגדרתו 
 .חוזי ביטוח 39בתקן דיווח כספי בינלאומי  6כספי בינלאומי 

... 

 מועד תחילההוראות מעבר ו

... 

תיקן את , 4239י מא, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  .:39
ה כאשר היא ז ן. ישות תיישם תיקו:הערת השוליים לסעיף 

 .39מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

השקעות בחברות כלולות  55 חשבונאות בינלאומיתקן 
 ובעסקאות משותפות

 
מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש . מתוקן :3ף סעי

 . נוסף ו67סעיף  קו חוצה.ב
 

 פטורים מיישום שיטת השווי המאזני 

 ... 

מוחזקת על , או בעסקה משותפת בחברה כלולהכאשר השקעה  .:3
ידי, או מוחזקת בעקיפין על ידי, ישות שהיא קרן הון סיכון, או 
קרן נאמנות, נאמנות המורכבת מיחידות וישויות דומות כולל 

לבחור למדוד  רשאיתביטוח משתתפות ברווחים, הישות  תוכניות
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן  ההשקעאותה את 

דוגמה לתוכנית ביטוח משתתפת ברווחים . ;דיווח כספי בינלאומי 
היא קרן המוחזקת על ידי ישות כפריטי הבסיס של קבוצה של חוזי 

לצורך בחירה זו, חוזי ביטוח . הביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר
שיקול דעת. )ראה כוללים חוזי השקעה עם מאפייני השתתפות לפי 

למונחים ששימשו בסעיף זה ואשר  39תקן דיווח כספי בינלאומי 
  מוגדרים באותו תקן(.

 ... 
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 מעברהוראות מועד תחילה ו

... 

תיקן את סעיף , 4239י מא, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  .ו67
ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח ז ן. ישות תיישם תיקו:3

 .39כספי בינלאומי 
 

השקעות בחברות כלולות  55 חשבונאות בינלאומיתקן 
)כפי שתוקן על ידי שיפורים ובעסקאות משותפות 

 שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים מחזור
5113-5111) 

 
מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש מתוקן.  :3ף סעי

 . ו נוסף67סעיף  חוצה.קו ב
 

 פטורים מיישום שיטת השווי המאזני 

 ... 

מוחזקת על , או בעסקה משותפת כאשר השקעה בחברה כלולה .:3
ידי, או מוחזקת בעקיפין על ידי, ישות שהיא קרן הון סיכון, או 
קרן נאמנות, נאמנות המורכבת מיחידות וישויות דומות כולל 

לבחור למדוד  רשאיתביטוח משתתפות ברווחים, הישות  תוכניות
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן  ההשקעאותה את 

דוגמה לתוכנית ביטוח משתתפת ברווחים . ;דיווח כספי בינלאומי 
היא קרן המוחזקת על ידי ישות כפריטי הבסיס של קבוצה של חוזי 

חירה זו, חוזי ביטוח לצורך ב. הביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר
ישות כוללים חוזי השקעה עם מאפייני השתתפות לפי שיקול דעת. 

תבצע בחירה זו לכל חברה כלולה ולכל עסקה משותפת בנפרד, 
במועד ההכרה לראשונה של החברה הכלולה או של העסקה 

למונחים ששימשו  39)ראה תקן דיווח כספי בינלאומי  המשותפת.
 בסעיף זה ואשר מוגדרים באותו תקן(.

 ... 

 מעברהוראות מועד תחילה ו

... 

תיקן את סעיף , 4239י מא, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  ו.67
ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח ז ן. ישות תיישם תיקו:3

 .39כספי בינלאומי 
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מכשירים פיננסיים7  35 חשבונאות בינלאומיתקן 
 הצגה

 
מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש מתוקן.  6סעיף 

 . פיםנוס כ9;-א ו55פים סעי קו חוצה.ב
 

 תחולה

כל הסוגים של מכשירים לתקן זה ייושם על ידי כל הישויות  .1
 פיננסיים, למעט7 

 
 ... )א(

 
 1בתקן דיווח כספי בינלאומי  ביטוח כהגדרתם םחוזי )ד(

, אולם. חוזי ביטוח 14בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 
 7עלחל תקן זה 

 
(i) בתחולת תקן דיווח  ביטוח םינגזרים המשובצים בחוז

 6בינלאומי  דיווח כספיאם תקן  ,14כספי בינלאומי 
  8 וכן.דורש מהישות לטפל בהם בנפרד

 
(ii ) בתחולת תקן דיווח  יםמחוז יםהשקעה המופרד ירכיב

 14, אם תקן דיווח כספי בינלאומי 14כספי בינלאומי 
 דורש הפרדה כזו.

 
יתר על כן, מנפיק יישם תקן זה לגבי חוזי ערבות פיננסית, 

להכרה  6בינלאומי  דיווח כספיאם המנפיק מיישם תקן 
תקן דיווח כספי את ולמדידה של החוזים, אך יישם 

, אם המנפיק 14דיווח כספי בינלאומי תקן  1בינלאומי 
 1)ד( לתקן דיווח כספי בינלאומי 1בוחר, בהתאם לסעיף 

תקן דיווח את , ליישם 14קן דיווח כספי בינלאומי )ה( לת4
להכרה  14תקן דיווח כספי בינלאומי  1כספי בינלאומי 

 ולמדידה של חוזים אלה.
 

פי מכשירים פיננסיים שבתחולת תקן דיווח כס]בוטל[ )ה(
, מאחר והם כוללים מאפיין השתתפות לפי 1בינלאומי 

שיקול דעת. המנפיק של מכשירים אלה פטור מיישום 
לתקן זה בנוגע להבחנה  32א-52וסעיפים א 35-12סעיפים 

בין התחייבויות פיננסיות לבין מכשירים הוניים. עם זאת, 
על מכשירים אלה חלות כל שאר הדרישות של תקן זה. 

קן חל על נגזרים המשובצים במכשירים אלה יתרה מכך, הת
 (.6)ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 ... )ו(
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 (33מניות אוצר )ראה גם סעיף א
... 

ישויות אחדות מפעילות, באופן פנימי או באופן חיצוני, קרן  א.55
השקעה המספקת למשקיעים הטבות הנקבעות על ידי יחידות 

עבור הסכומים שישולמו  בקרן ומכירות בהתחייבויות פיננסיות
למשקיעים אלה. באופן דומה, ישויות אחדות מנפיקות קבוצות של 

וישויות אלה מחזיקות  החוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות ישיר
בפריטי הבסיס. קרנות אחדות כאלה או פריטי בסיס אחדים כאלה 

, ישות רשאית 55כוללים מניות אוצר של הישות. למרות סעיף 
או שהיא  כזו נכות מההון מניית אוצר שנכללת בקרןלבחור שלא ל

פריט בסיס כאשר ורק כאשר הישות רוכשת חזרה את המכשיר 
ההוני שלה למטרות כאלה. במקום זאת, הישות רשאית לבחור 

ולטפל במכשיר שנרכש חזרה ון כה וזניית אוצר להמשיך לטפל במ
דרך רווח כאילו המכשיר היה נכס פיננסי ולמדוד אותו בשווי הוגן 

. בחירה זו אינה ;דיווח כספי בינלאומי או הפסד בהתאם לתקן 
ניתנת לשינוי והיא מבוצעת לגבי כל מכשיר בנפרד. לצורך בחירה 
זו, חוזי ביטוח כוללים חוזי השקעה עם מאפייני השתתפות לפי 

למונחים ששימשו  39שיקול דעת. )ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 
 ים באותו תקן(.בסעיף זה ואשר מוגדר

... 

 מעברהוראות מועד תחילה ו

... 

, תיקן את 4239י מא, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי  .כ9;
. ישות תיישם תיקונים א55והוסיף את סעיף  58א-ו :א ,6 פיםסעי

 .39אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

 58והכותרת לפני סעיף א 58א-ו :א פיםסעיבנספח הנחיות היישום 
קו מסומן בטקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש . ניםמתוק
 חוצה.

 
 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

... 

היכולת לממש זכות חוזית או הדרישה למלא אחר מחויבות חוזית  .:א
עשויה להיות מוחלטת או מותנית בהתרחשות אירוע עתידי. 
לדוגמה, ערבות פיננסית היא זכות חוזית של המלווה לקבל מזומן 
מהערב, ומחויבות חוזית מקבילה של הערב לשלם למלווה, אם 

ת והמחויבות החוזית הלווה אינו עומד במחויבותו. הזכות החוזי
אירוע בעבר )קבלת הערבות(, מקיימות כתוצאה מעסקה בעבר או 

למרות שהן יכולתו של המלווה לממש את זכותו והן הדרישה 
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מהערב לעמוד במחויבותו מותנות בכך שהלווה לא יעמוד 
במחויבותו בעתיד. זכות מותנית ומחויבות מותנית מקיימות את 

התחייבות פיננסית, למרות שנכסים של ההגדרה של נכס פיננסי ו
והתחייבויות כאלה אינם מוכרים תמיד בדוחות הכספיים. חלק 

 םמהזכויות החוזיות והמחויבויות החוזיות עשויות להיות חוזי
תקן דיווח כספי  6תקן דיווח כספי בינלאומי בתחולתו של  ביטוח

 .39בינלאומי 
 

... 

 (31-ו 33מניות אוצר )סעיפים 
מכשיריה ההוניים של ישות אינם מוכרים כנכס פיננסי, ללא קשר  .58א

דורש מישות הרוכשת את  55לסיבת רכישתם חזרה. סעיף 
 סעיף את גם ראה)אך  מכשיריה ההוניים, להפחית אותם מההון

. עם זאת, כאשר ישות מחזיקה בהונה עבור אחרים, לדוגמה א(55
סי סוכנות וכתוצאה מוסד פיננסי המחזיק בהונו עבור לקוח, יש יח

 מכך החזקות אלה אינן נכללות בדוח על המצב הכספי של הישות.

 

 ירידת ערך נכסים 33 חשבונאות בינלאומיתקן 
 

מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש מתוקן.  4ף סעי
 . יד נוסף362סעיף  קו חוצה.ב
 

 תחולה

 כל הנכסים,תקן זה ייושם לטיפול החשבונאי בירידת ערך של  .5
 למעט7

 
 ... )א( 

 
עלויות רכישה נדחות ונכסים בלתי מוחשיים, הנובעים  )ח(

 מזכויות חוזיות של מבטח בהתאם לחוזה ביטוח, שהם
תקן דיווח כספי  1תקן דיווח כספי בינלאומי בתחולת  חוזים

  8 וכןשהם נכסים חוזי ביטוח 14בינלאומי 
 

 ... )ט( 

 מועד תחילה

... 

 , תיקן את4239, שפורסם במאי 39דיווח כספי בינלאומי תקן  יד.362
ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח ז ן. ישות תיישם תיקו4ף סעי

 .39כספי בינלאומי 
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הפרשות, התחייבויות  34 חשבונאות בינלאומיתקן 
 תלויות ונכסים תלויים

 
מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש  .מתוקן 7ף סעי

 . נוסף 325סעיף  חוצה.קו ב
 

 תחולה

... 

של הפרשה,  ספציפיכאשר תקן חשבונאות אחר עוסק בסוג  .7
אותו תקן את ליישם  ישותהתחייבות תלויה או נכס תלוי, על 

סוגי הפרשות מסוימים נידונים בתקנים , הבמקום תקן זה. לדוגמ
 בגין>

 
 ... ( )א

 
דיווח כספי וחוזים אחרים בתחולת תקן חוזי ביטוח  (ה)

 .(חוזי ביטוח 6)ראה תקן דיווח כספי בינלאומי  39בינלאומי 
אולם, תקן זה מיושם להפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים 
תלויים של מבטח, פרט לאלה הנובעים ממחויבויותיו 
החוזיות וזכויותיו החוזיות הנובעות מחוזי ביטוח אשר 

  =6בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

 ... ( ו)

 מועד תחילה

... 

 , תיקן את4239, שפורסם במאי 39תקן דיווח כספי בינלאומי  .325
ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח ז ן. ישות תיישם תיקו7ף סעי

 .39כספי בינלאומי 
 

 נכסים בלתי מוחשיים 35 חשבונאות בינלאומיתקן 
 

מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש ן. מתוק 5 ףסעי
 . נוסף גי352סעיף  קו חוצה.ב
 

 תחולה

... 

אם תקן אחר קובע את הטיפול החשבונאי לגבי סוג מסוים של נכס  .5
בלתי מוחשי, ישות תיישם את התקן האמור במקום תקן זה. 
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 לדוגמה, תקן זה אינו חל על>
 

 ... ()א

 
עלויות רכישה נדחות ונכסים בלתי מוחשיים הנובעים  ( ז)

 חוזים חוזיות של מבטח בהתאם לחוזי ביטוח שהןמזכויות 
תקן דיווח כספי  6תקן דיווח כספי בינלאומי בתחולת 
קובע  6תקן דיווח כספי בינלאומי . חוזי ביטוח 39בינלאומי 

דרישות גילוי מסוימות לגבי עלויות רכישה נדחות אלה, אך 
לא לגבי נכסים בלתי מוחשיים אלה. לכן, דרישות הגילוי 

 זה חלות על נכסים בלתי מוחשיים אלה.בתקן 
 

 ... (ח)
 

 מועד תחילה הוראות מעבר ו

... 

 , תיקן את סעיף4239, שפורסם במאי 39תקן דיווח כספי בינלאומי  .גי352
ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי ז ן. ישות תיישם תיקו5

 .39בינלאומי 
 

 נדל"ן להשקעה 11 חשבונאות בינלאומיתקן 
 

טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש ב מתוקן. 54סעיף 
 . ח נוסף7:סעיף  קו חוצה.מסומן ב

 
 מדיניות חשבונאית

... 

אחדות מפעילות,  מפעילים אחרותישויות מבטחים מסוימים ו ב. 54
המספקת למשקיעים השקעה קרן באופן פנימי או באופן חיצוני, 

נדל"ן פנימית אשר מנפיקה  .הטבות הנקבעות על ידי יחידות בקרן
, כאשר חלק מהיחידות מוחזקות על ידי (notional units)יחידות 

באופן  משקיעים בחוזים קשורים וחלק אחר מוחזק על ידי הישות.
דומה, ישויות אחדות מנפיקות חוזי ביטוח עם מאפייני השתתפות 

לצורך שפריטי הבסיס שלהם כוללים נדל"ן להשקעה.  הישיר
כוללים חוזי השקעה עם מאפייני ב, חוזי ביטוח 54-א54סעיפים 

א אינו מאפשר לישות למדוד 54סעיף  השתתפות לפי שיקול דעת.
 פריט בסיס(מהווה )או נדל"ן שנדל"ן המוחזק על ידי הקרן את ה

)ראה תקן דיווח כספי בינלאומי בחלקו בעלות ובחלקו בשווי הוגן. 
 ים באותו תקן(.למונחים ששימשו בסעיף זה ואשר מוגדר 39

... 
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 מועד תחילה

... 

 , תיקן את4239, שפורסם במאי 39תקן דיווח כספי בינלאומי  .ח7:
ה כאשר היא מיישמת את תקן ז ן. ישות תיישם תיקוב54ף סעי

 .39דיווח כספי בינלאומי 
 

 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 54פרשנות מספר 
ערכת המהות של עסקאות אשר ערוכות במתכונת ה

 המשפטית של חכירה 
טקסט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש  פסקת ההפניות מתוקנת.

 קו חוצה.מסומן בשהושמט 

 הפניות

 ... 

  זי חו 39תקן דיווח כספי בינלאומי  6בינלאומי  דיווח כספיתקן
 ביטוח

 ... 

 
מסומן טקסט שהושמט וקו תחתון מסומן בטקסט חדש  מתוקן. 9ף סעי

 קו חוצה.ב
 

 עמדה מוסכמת

... 

מחויבויות אחרות בגין הסדר, כולל ערבויות כלשהן שניתנו  .9
ומחויבויות כלשהן שמתהוות בעת סיום מוקדם של ההסדר, 

תקן דיווח כספי , לפי 59יטופלו לפי תקן חשבונאות בינלאומי 
לפי תקן דיווח או  ;תקן דיווח כספי בינלאומי  או לפי 6בינלאומי 

 , בהתאם לתנאים.39כספי בינלאומי 
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 .קו תחתוןמסומן בטקסט חדש  פסקת מועד התחילה מתוקנת.
 

 מועד תחילה

.. . 
 

. 9, תיקן את סעיף 4239י מא, שפורסם ב39תקן דיווח כספי בינלאומי 
ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי ז ןישות תיישם תיקו

39. 
 

 
 


