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  13דיווח כספי בילאומי תקן 

  מדידת שווי הוגן

 99-1מפורט בסעיפים  IFRS 13)( מדידת שווי הוגן 13דיווח כספי בילאומי תקן 
הוראות התקן,  .ל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. כד-א יםובספח

, מייצגות את העקרוות העיקריים של התקן. באותיות מודגשות המובאות
בה הם שבפעם הראשוה  באותיות מוטותמוחים המוגדרים בספח א מופיעים 

מופיעים בתקן. הגדרות של מוחים אחרים מובאות במילון המוחים לתקי 
לאומידיווח כספי ביבהקשר  13 לאומיים. יש לקרוא את תקן דיווח כספי בי

להקדמה לתקי דיווח כספי בילאומיים למטרת התקן ולבסיס למסקות, 
מדייות  8. תקן חשבואות בילאומי לדיווח כספיולמסגרת המושגית 

מספק בסיס לבחירה  ,חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
   .החיות מפורשות היעדרת חשבואית בויישום של מדייו

  

  התקן מטרת

 תקן זה: .1
 

 ;שווי הוגןמגדיר   )א(
 

מסגרת מושגית  אחדדיווח כספי בילאומי מפרט בתקן   )ב(
 שווי הוגן; וכןמדידת ל

 

 מדידות שווי הוגן.לגבי דורש גילויים   )ג(
  
. ישותללא מדידה ספציפית ושווי הוגן הוא מדידה מבוססת שוק,  .2

 יתות לצפייהשוק  אותעסקההתחייבויות לגבי חלק מהכסים ו
כסים אחרים  יבלג. יתים להשגהים להיות יכולאו מידע שוק 

 ומידע יתות לצפייה ת שוקאועסקייתכן שוהתחייבויות אחרות, 
שווי הוגן  תמדיד ה שלמטרה . אולם,יתים להשגהיהיו לא  שוק

 להרגיעסקה ו שבמחיר ה אמוד אתל - זהה  היאבשי המקרים 
 משתתפים בשוקבין  תתרחשות חייבהתלהעברת או  כסלמכירת 

במועד  מחיר יציאה כלומר( וכחייםתאי שוק בבמועד המדידה 
חב שכס או שמחזיק ב משתתף בשוקודת המבט של קהמדידה מ

 ת).את ההתחייבו
 
, יתן לצפייה יואהתחייבויות זהה לכס זהה או כאשר מחיר ל .3

ת אחרתוך שימוש בטכיקת הערכה שווי הוגן  ישות מודדת
 רלווטיים יתים לצפייה תויםבשימוש את ה מתמקסשמ

 מאחר .יתים לצפייה איםש תויםשימוש באת ה תמזערמו
ששווי הוגן הוא מדידה מבוססת שוק, הוא מדד תוך שימוש 

הכס או המחרת  בעתבהם  שתמשושוק יב םבהחות שמשתתפי
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, כווה של מכך סיכון. כתוצאהגבי לההתחייבות, כולל החות 
 התחייבות הסדירל אוהתחייבות לק ישות להחזיק בכס או לס

 רלווטית כאשר מודדים שווי הוגן.איה  בדרך אחרת
  
 מאחרשווי הוגן מתמקדת בכסים ובהתחייבויות  ה שלהגדרה .4

זה ייושם  . בוסף, תקןתחשבואי במדידה עיקרי שהם ושא
 ישות שמדדים בשווי הוגן. של ייםהוה םלמכשירי

  

  תחולה

תקן זה מיושם כאשר תקן דיווח כספי בילאומי אחר דורש או  .5
ת שווי הוגן ומדידלגבי גילויים  ת שווי הוגן אוומדיד מתיר

על  ותמבוססהמכירה, לביכוי עלויות (ומדידות, כמו שווי הוגן 
כפי שמפורט  מדידות אלה), למעטלגבי שווי הוגן או גילויים 

 .7- ו 6סעיפים ב
 
העסקאות או  לע ותחל יןזה א תקן לשהגילוי והמדידה דרישות  .6

 :ותהבאהמדידות 
  

תחולת תקן דיווח כספי תשלום מבוסס מיות שבעסקאות   )א(
 ;תשלום מבוסס מיות 2בילאומי 

 

דיווח כספי תקן המטופלות בהתאם לעסקאות חכירה   )ב(
 ; וכןחכירות 16בילאומי 

 

שווי הוגן, כמו שווי  ןי הוגן אך אילשוו תמווד הןשמדידות   )ג(
או שווי  מלאי 2מימוש טו בתקן חשבואות בילאומי 

 .כסים ירידת ערך 36שימוש בתקן חשבואות בילאומי 
  
 :ורבעדרשים  יםעל ידי תקן זה א ים הדרשיםהגילוי .7
  

חשבואות מדדים בשווי הוגן בהתאם לתקן כסי תוכית ה  )א(
 ;הטבות עובד 19בילאומי 

 

ת בשווי ומדדהתוכית הטבה לאחר פרישה השקעות של   )ב(
טיפול חשבואי  26בהתאם לתקן חשבואות בילאומי הוגן 

 ; וכןודיווח על ידי תוכיות להטבות פרישה
  

 ביכויהוא שווי הוגן שלהם השבה -סכום ברהכסים ש  )ג(
 .36ות מימוש בהתאם לתקן חשבואות בילאומי ויעל

   
 הן מיושמתזה תקן ב תתוארשמהוגן מדידת שווי המסגרת ל .8

 מותרמדידה עוקבת אם שווי הוגן דרש או ב הןבמדידה לראשוה ו
 על ידי תקי דיווח כספי בילאומיים אחרים.
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  מדידה

  שווי הוגן  ה שלהגדר

או כס  תמכירבקבל מתהיה שמחיר תקן זה מגדיר שווי הוגן כ .9
ין ב רגילהעסקה התחייבות ב תרהעבלמשולם מחיר שהיה 

 .במועד המדידה משתתפים בשוק
 

  .הוגןמדידת שווי של הכוללת את הגישה מתאר  2סעיף ב .10
 

  הכס או ההתחייבות

. מסוימתות או להתחייב מסויםלכס היא מדידת שווי הוגן  .11
מאפייים בחשבון את השות תביא שווי הוגן י , בעת מדידתךכפיל

 יםאביהיו מ משתתפים בשוקתחייבות אם השל ה או של הכס
הכס או ההתחייבות במועד  המחרתבעת  הבחשבון מאפייים אל

 :כוללים, לדוגמהכאלה המדידה. מאפייים 
 

 הכס; וכןשל מיקום הו מצבהאת   )א(
 

 כס.על שימוש באו  , על מכירת הכסקיימותמגבלות, אם   )ב(
  

היה שוה בהתאם ת ן מסויםייממאפ ובעתהההשפעה על המדידה  .12
משתתפים ובא בחשבון על ידי יה מהאותו מאפיין בו ש ופןאל

 . בשוק
 

אחד  להיות יכוליםבשווי הוגן  יםמדדהההתחייבות הכס או  .13
 מהבאים:

 

ר פיסי או יש(לדוגמה מכ פרדתאו התחייבות  פרדס כ  )א(
 כס לא פיסי); או

 

קבוצה של כסים, קבוצה של התחייבויות או קבוצה של   )ב(
מזומים או -הוגמה יחידה מיבכסים והתחייבויות (לד

 ).עסק
 

או ההתחייבות הם כס פרד או התחייבות אם הכס הקביעה  .14
צה של בוצה של כסים, קבוצה של התחייבויות או קבופרדת, ק

 ןהחשבו תחידיב התלויגילוי  הכרה אולצורכי כסים והתחייבויות 
התחייבות תקבע בהתאם לתקן כס או  לש ןהחשבו ת. יחידםשלה

הוגן, השווי המדידת את ר תיומי שדורש או מדיווח כספי בילא
 תקן זה.ב שקבעלמעט כפי 
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  העסקה 

בעסקה  יםמוחלפמדידת שווי הוגן מיחה שהכס או ההתחייבות  .15
העברת לכס או הלמכירת  משתתפים בשוקן בי רגילה

 .וכחייםתאי שוק בבמועד המדידה  ההתחייבות
 

העברת לאו  כסהמדידת שווי הוגן מיחה שהעסקה למכירת  .16
 :תרחשתההתחייבות מ

   

 ההתחייבות; אושל של הכס או  שוק העיקריב  )א(
 

עבור הכס או  ביותר כדאישוק העדר שוק עיקרי, ביבה  )ב(
 ההתחייבות.

  
של כל השווקים  מכבידיפוש קחת על עצמה חצריכה ל ישות איה .17

עדר שוק עיקרי, יי או, בהרהעיק האפשריים כדי לזהות את השוק
מידע הכל את בחשבון  ביאת ביותר, אך היא כדאיאת השוק ה

קיימת חזקה , סותרות ותראי היעדר. בבאופן סביר יתן להשגהה
כס הלמכירת  עסקהבבאופן רגיל מתקשרת  ו הישותבהשוק שש

עדר שוק יבה ,עיקרי אוהשוק ההוא התחייבות האו להעברת 
 ביותר. כדאיהשוק ה ,עיקרי

  
, מדידת השווי ההוגן יבותשוק עיקרי לכס או להתחי קייםאם  .18

באופן  יתן לצפייה מחיראם הבין באותו שוק ( ראת המחי תייצג
), אמד תוך שימוש בטכיקת הערכה אחרת מחירהובין אם ישיר 

במועד יותר  כדאייאלית צפוט גם אם המחיר בשוק שוה הוא
 המדידה.

  
יותר) במועד ב כדאיהגישה לשוק העיקרי (או  היותישות חייבת לל .19

 עסקים בתוך אותן ישויות)לישויות שוות (ולשמאחר המדידה. 
גישה לשווקים שוים, השוק להיות  עשויה פעילויות שוותבעלות 

יותר) לכס מסויים או להתחייבות מסוימת ב כדאיהעיקרי (או ה
עסקים בתוך אותן עבור ישויות שוות (ועבור להיות שוה  עשוי

משתתפים (וכך, יותר) ב כדאיה ישויות). לכן, השוק העיקרי (או
כך מתאפשרים בשל וקודת המבט של הישות, מ ויישקל) בשוק

 בין ישויות בעלות פעילויות שוות.הבדלים 
 

צריכה  איהלשוק, הישות גישה ישות חייבת להיות שללמרות  .20
או להעביר את  מסויםלהיות מסוגלת למכור את הכס ה

למדוד שווי הוגן  וכלתשכדי במועד המדידה  מסוימתהתחייבות הה
 .זה בשוק מחירל הע ססהתבב

  
 לגבי המחרהעל ספק מידע כדי לשיתן לצפייה שוק  יןגם כאשר א .21

במועד המדידה, התחייבות העברה של  מכירה של כס או לגביה
 קלתישואותו מועד, ב תתרחשמ תיח שעסקהמדידת שווי הוגן 
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את חזיק בכס או שחב שמ משתתף בשוקמקודת המבט של 
קובעת בסיס לאמידת המחיר שבהחה זו ההתחייבות. העסקה 

 התחייבות.הברת להעכס או הלמכירת 
 

   משתתפים בשוק

ישות תמדוד את השווי ההוגן של כס או של התחייבות תוך  .22
הכס  המחרתת בע ישתמשו משתתפים בשוקשימוש בהחות ש

פועלים לטובת  משתתפים בשוקאו ההתחייבות, בהחה ש
 .שלהם יםהכלכלי סיםאיטרה

 
 משתתפים בשוקצריכה לזהות  בפיתוח החות אלה, ישות איה .23

 אופןב שמייחדיםישות תזהה מאפייים במקום זאת, הספציפיים. 
גורמים ספציפיים הבאה בחשבון של תוך , משתתפים בשוק יכלל

 הבאים:מהגורמים  דאחכל ל
  

 ;הכס או ההתחייבות  )א(
 

 לכס או להתחייבות; וכן יותר)ב כדאיה(או  השוק העיקרי  )ב(
  

עסקה באותו באיתם תתקשר שהישות  משתתפים בשוק  )ג(
 שוק.

  

   המחיר

משולם כס או  תשהיה מתקבל ממכיר מחיר הואשווי הוגן  .24
 כדאיה (או עיקריהבשוק  רגילהבעסקה התחייבות  תעברהל
מחיר יציאה)  רמולכ( וכחייםתאי שוק ביותר) במועד המדידה ב
 מחיראם או  יןישרמביתן לצפייה זה  ירמחבלי להתחשב אם מ

 אמד תוך שימוש בטכיקת הערכה אחרת. זה
 

השווי ידת למדמשמש שיותר) ב כדאיבשוק העיקרי (או ה מחירה .25
. עלויות עסקה בגין ההוגן של הכס או של ההתחייבות לא יותאם

עלויות עסקה יטופלו בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים 
של כס או של התחייבות;  קה אין מאפייןעסאחרים. עלויות 

בהתאם לדרך  תוושהיו ן יההן ספציפיות לעסקה ו ,זאתבמקום 
 התחייבות.לכס או לסקה מתקשרת בעישות השבה 

  
. אם מיקום הוא מאפיין הלבוה עלויותעלויות עסקה אין כוללות  .26

 ת יסודשל הכס (כפי שיכול להיות המקרה, לדוגמה, עבור סחור
)commodity( או) ותאםיותר) יב כדאיה), המחיר בשוק העיקרי 

הכס מהמיקום  להובלת יתהוו, שקיימות, אם עלויותבגין ה
 .זה שוקלשלו הוכחי 
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  יישום לכסים לא פיסיים

  לכסים לא פיסייםהשימוש המיטבי 

בחשבון את היכולת של מביאה מדידת שווי הוגן לכס לא פיסי  .27
שימוש בהכס באמצעות בות כלכליות הט הפיקל בשוק ףמשתת

תמש שיש בשוקאחר משתתף ל ותידי מכיר או עלשלו  מיטביה
 י שלו.בשימוש המיטב בכס

  
את השימוש של בחשבון המיטבי של כס לא פיסי מביא ימוש הש .28

-ובר משפטיתמבחיה  מותר, תפיזי מבחיהאפשרי שהוא הכס 
 , כלהלן:תפיסי מבחיהביצוע 

  

בחשבון מאפייים  מביא תפיזימבחיה וא אפשרי שימוש שה  )א(
בחשבון בעת  יביאו משתתפים בשוקפיזיים של הכס ש

 ).סכהמיקום או הגודל של ה לדוגמההכס (המחרת 
 

בחשבון מגבלות מביא  משפטיתמבחיה מותר שהוא  שימוש  )ב(
 ביאוי משתתפים בשוקכס שבשימוש כלשהן על הות משפטי

 רלווטייםהע "בחוקי ת דוגמהלהכס ( המחרתבחשבון בעת 
 .)סכל

 

בחשבון אם א יבמ תפיסי יצוע מבחיהשימוש שהוא בר ב  )ג(
מבחיה ומותר  תפיזי הוא אפשרי מבחיהכס שבהשימוש 

תוך (מספקים הכסה או תזרימי מזומים  מפיקית משפט
) כדי זה שימושלהכס  מרתעלויות השל בחשבון  הבאה

רשים וד ם בשוקמשתתפילייצר תשואה להשקעה ש
 .לשימוש זהשיועדה בכס זה מהשקעה 

 
, גם משתתפים בשוקהשימוש המיטבי קבע מקודת המבט של  .29

שימוש ההחה היא שהשימוש שוה. אולם, ל מתכוותאם הישות 
א לא שלו מיטביהשימוש ה אהו וכחי של ישות בכס לא פיסיה

ידי  על אחרם ששימוש דישוק או גורמים אחרים מעיה אם כן
 הכס. שלשווי ימקסם את ה משתתפים בשוק

 
ישות ייתכן ש, או מסיבות אחרות, תחרותיה מצבה כדי להגן על .30

או שרכש  בכס לא פיסיבאופן פעיל לא להשתמש ש מתכוות
 לא להשתמש בכס בהתאם לשימוש המיטבי ייתכן שהיא מתכוות

 שרכש כס לא מוחשיעבור יכול להיות המקרה זה . לדוגמה, שלו
אחרים  תעל ידי מיעו לצורך הגה ת להשתמש בתכמישות הש
י ההוגן של . אף על פי כן, הישות תמדוד את השווולהשתמש במ

משתתפים לא פיסי בהחה שהוא בשימוש מיטבי על ידי כס 
 .בשוק
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  לכסים לא פיסיים הערכההחת 

 ערכההחת ההשימוש המיטבי של כס לא פיסי קובע את  .31
 כדי למדוד את השווי ההוגן של הכס כלהלן: שימשהש

  
ערך  השימוש המיטבי של כס לא פיסי יכול לספק  )א(

 שילובבאמצעות השימוש שלו ב משתתפים בשוקמקסימלי ל
 עוצבפי שהוא הותקן או כקבוצה (כעם כסים אחרים 

עם כסים אחרים  שילובב) או בצורה אחרת לשימוש
 .עסק) והתחייבויות אחרות (לדוגמה

 
)i( כס הוא להמ ימושאם השכס במש תשהיטבי של ה

ם אחרים או עם כסים אחרים יעם כס שילובב
והתחייבויות אחרות, השווי ההוגן של הכס הוא 

הכס  למכירתהמחיר שהיה מתקבל בעסקה וכחית 
כס עם כסים אחרים או ייעשה שימוש בבהחה ש

תם ואשו עם כסים אחרים והתחייבויות אחרות
שלו משלימים הכסים ה כלומר( תחייבויותהכסים ו

על ידי  יתים להשגההיו מיוחסות) יההתחייבויות הו
 .משתתפים בשוק

 
)ii( כס וכסים שהתחייבויות שמיוחסות למיוחסות ל

ת הון חוזר, התחייבויות שמממו ותמשלימים כולל
ון כסים מימלששימשו התחייבויות אך אין כוללות 

 הכסים. ה שלקבוצהשבתוך  האל מלבד
 

)iii( חותה כס לא  שימוש המיטביה לגבי סי יהיו שלפי
כל הכסים (שלגביהם שימוש מיטבי הוא עקביות ל

ל קבוצת הכסים רלווטי) של קבוצת הכסים או ש
 .עשה שימוש בכסישבה  וההתחייבויות

  
השימוש המיטבי של כס לא פיסי יכול לספק שווי   )ב(

. אם השימוש פרדעל בסיס  משתתפים בשוקמקסימלי ל
על בסיס פרד, השווי בו מש תשההמיטבי של הכס הוא ל

 ההוגן של הכס הוא המחיר שהיה מתקבל בעסקה וכחית
שישתמשו בכס על בסיס  משתתפים בשוקהכס ל למכירת

 .פרד
 

שהכס מכר  המדידת השווי ההוגן של כס לא פיסי מיח .32
בתקי דיווח כספי  טתורמפה ןחשבוה תבעקביות עם יחיד
). זה המקרה גם יחידלהיות כס  ה(שעשוי בילאומיים אחרים

ש המיטבי של הכס הוא שהשימו המיחדידת שווי הוגן זו כאשר מ
כסים אחרים או עם כסים אחרים  עם שילובבו ב משתשהל

 ףשמדידת שווי הוגן מיחה שמשתת מאחרוהתחייבויות אחרות 
התחייבויות המשלימים והים כסה כבר את שוק מחזיקב
 מיוחסות.ה
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לכס לא  ערכהההחת  התפיסה של שליישום המתאר את  3סעיף ב .33
 פיסי.

  

 לש ייםהו םמכשיריליישום להתחייבויות ו
  הישות

  עקרוות כלליים

התחייבות לא  ואפיסית תחייבות מיחה שה מדידת שווי הוגן .34
 יותהו זכויותהישות (לדוגמה של  ייםהו םאו מכשירי פיסית

 משתתף בשוקל יםועברמכתמורה בצירוף עסקים)  והופקש
ל ש ימכשיר הושל  ת אוהתחייבו במועד המדידה. ההעברה של

 :הישות מיח
 

 ידרשהמקבל  משתתף בשוקהו במחזור תישארהתחייבות   )א(
ד הצ עםסולק תאת המחויבות. ההתחייבות לא  הסדירל

 ידה.תחוסל בדרך אחרת במועד המד לאו שכגד
 

 משתתף בשוקהו במחזוריישאר ל ישות ש ימכשיר הו  )ב(
 אחריותאת ההזכויות ועצמו את על  בליקהמקבל 

או יחוסל בדרך  בוטלהמכשיר לא י .מיוחסות למכשירש
 אחרת במועד המדידה.

 
לגבי המחרה על כדי לספק מידע  שיתן לצפייהשוק  איןגם כאשר  .35

 ל ישותש יר הוהעברה של מכשילגבי העברה של התחייבות או 
יות אחרות משפטהגבלות חוזיות או הגבלות ש מאחר(לדוגמה 

יתן שוק  ההישי יתכן), יהכאלטים יפר את ההעברה שלמועות 
אם הם מוחזקים על ידי צדדים  האלכטים יעבור פר לצפייה

ית רכש על יאו אופצ וב קוצריתחרת אחרים ככסים (לדוגמה אג
 מיות של ישות).

 
 יםשית יםתוב ם, ישות תמקסם את השימושבכל המקרי .36

 יםית םשאי יםתובותמזער את השימוש  יםרלווטי לצפייה
ד שווי הוגן, שהיא לאמו תמדיד ה שלמטרהכדי לקיים את  לצפייה

להעברת  והתחייבות א להעברת רגילהעסקה ו בשאת המחיר 
תאי בבמועד המדידה  משתתפים בשוקתרחש בין ת ימכשיר הו

 .וכחייםוק ש
  

התחייבויות ומכשירי הון שמוחזקים על ידי צדדים 
  אחרים ככסים

העברה של התחייבות זהה או דומה או עבור  מצוטטכאשר מחיר  .37
והפריט הזהה  יתן להשגה איול ישות ש ימכשיר הו עבור

מוחזק על ידי צד אחר ככס, ישות תמדוד את השווי ההוגן של 
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משתתף מקודת המבט של  יהוהמכשיר הת או של ההתחייבו
 שמחזיק בפריט הזהה ככס במועד המדידה. בשוק

 
ה, ישות תמדוד את השווי ההוגן של ההתחייבות או אלכ יםבמקר .38

 כלהלן: ימכשיר ההוהשל 
  

עבור הפריט הזהה  פעילשוק ב מצוטטתוך שימוש במחיר ה  )א(
 .יתן להשגהשמוחזק על ידי צד אחר ככס, אם אותו מחיר 

 

 תוים, תוך שימוש ביתן להשגה איוו מחיר אם אות  )ב(
פעיל  יואשבשוק  מצוטט, כמו מחיר יהיצפאחרים יתים ל

 עבור הפריט הזהה שמוחזק על ידי צד אחר ככס.
  

יתים  םאי(ב) - (א) וב- ב ייהצפים היתים לאם המחיר  )ג(
 , תוך שימוש בטכיקת הערכה אחרת, כמו:להשגה

  

)i( סהי גישת ההכלדוגמה טכ) וכחי שמביאה קת ערך
משתתף בחשבון את תזרימי המזומים העתידיים ש

לקבל מהחזקת ההתחייבות או ממכשיר צופה  בשוק
 ).11ב-ו 10ככס; ראה סעיפים ב יהו

 

)ii(  לדוגמה  שוקגישת)יםמצוטט יםתוך שימוש במחיר 
דומים  ייםהו םהתחייבויות דומות או מכשירי לש

; ראה יםכסאחרים כ שמוחזקים על ידי צדדים
 ).7ב-5סעיפים ב

  
מכשיר  לשתחייבות או ה לש מצוטטישות תתאים את המחיר ה .39

ם קיימיעל ידי צד אחר ככס רק אם  יםל ישות שמוחזקש יהו
למדידת השווי ההוגן  שאים ברי יישוםגורמים ספציפיים לכס 

. ישות תבטיח שהמחיר של ימכשיר ההוהשל ההתחייבות או של 
מכירה של שמועת את הגבלה מאת ההשפעה של שקף מ יוהכס א

של הכס  מצוטטשהמחיר ה להצביע עשוייםאותו כס. גורמים ש
 הבאים:הגורמים את  יםצריך להיות מותאם כולל

 
יחס להתחייבות דומה (אך תיכס מה לשהמחיר המצוטט   )א(

על  יםדומה (אך לא זהה) שמוחזק ילא זהה) או למכשיר הו
 ילהתחייבות או למכשיר הומה, ידי צד אחר ככס. לדוג

ות האשראי של (לדוגמה איכ מסוייםיכול להיות מאפיין 
של  בשווי ההוגן ףקתשמה הזהמפיק) שהוא שוה מ

הדומה  יהוהההתחייבות הדומה או של המכשיר 
 ככס. יםשמוחזק
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התחייבות ה לש לזוכס היא לא זהה ה לש ןהחשבו תיחיד  )ב(
להתחייבויות, בחלק . לדוגמה, ימכשיר ההוה לשאו 

משולב לחבילה מהמקרים המחיר לכס משקף מחיר 
חיזוק הן אמצעים לוהמפיק מים שחב את הסכו הן שכוללת

התחייבות ה לש ןהחשבו תצד שלישי. אם יחידאשראי של 
רה היא למדוד את השווי לחבילה המשולבת, המט יהא

השווי ההוגן של את לא והתחייבות המפיק, ההוגן של 
את ה, הישות תתאים אלכ יםבמקר ,ןכללה המשולבת. החבי

אמצעים את ההשפעה של  טרלהמחיר הצפה לכס כדי ל
 הצד השלישי.חיזוק אשראי של ל

  
מוחזקים על ידי  יםשא ייםהו םהתחייבויות ומכשירי

  יםצדדים אחרים ככס

כאשר מחיר מצוטט להעברה של התחייבות זהה או דומה או  .40
והפריט  יתים להשגה םאיהישות  של ילהעברה של מכשיר הו

מוחזק על ידי צד אחר ככס, ישות תמדוד את השווי  יוהזהה א
תוך שימוש  ימכשיר ההוהההוגן של ההתחייבות או של 

שחב את  משתתף בשוקבטכיקת הערכה מקודת המבט של 
 .המכשיר ההוי ההתחייבות או שהפיק את

 
הביא בחשבון וכחי ישות יכולה לבעת יישום טכיקת ערך לדוגמה,  .41

 אחד מהבאים:את 
 

 משתתף בשוקש עתידייםהשליליים המזומים התזרימי   )א(
פיצוי ההמחויבות, כולל  הסדרתב שיתהוו לוצופה היה 

(ראה  טילת המחויבות עבור רשודהיה  משתתף בשוקש
 ).33ב-31סעיפים ב

 

או להפיק להתקשר קבל כדי היה מ משתתף בשוקהסכום ש  )ב(
זהה, תוך שימוש בהחות  יכשיר הומאו בות זהה התחיי

הפריט המחרת בעת  ןבה יםשתמשהיו מ משתתפים בשוקש
מאפייי אשראי) בשוק העיקרי  םהזהה (לדוגמה בעל אות

בעלי  יהכדאי ביותר) להפקת התחייבות או מכשיר הו (או
  אותם תאים חוזיים.

 
  ביצוע-סיכון אי

- סיכון איאת ההשפעה של  ףהשווי ההוגן של התחייבות משק .42
ישות (כפי  עצמי שלסיכון אשראי  כולל ביצוע-סיכון אי. ביצוע

מכשירים פיסיים:  7שמוגדר בתקן דיווח כספי בילאומי 
-סיכון איההחה היא ש .אך איו מוגבל רק לסיכון זה), גילויים

 לפי ואחרי ההעברה של ההתחייבות. זההיהיה  ביצוע
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גן של התחייבות, ישות תביא בחשבון את השווי ההו בעת מדידת .43
) וגורמים איתות אשראיההשפעה של סיכון האשראי שלה (

 סדרוהסבירות שהמחויבות תעל שיכולים להשפיע כלשהם אחרים 
, להתחייבותבהתאם וה שלהיות עשויה השפעה זו  .סדרתואו לא 

 לדוגמה:
  

מזומן (התחייבות  רילהעבאם ההתחייבות היא מחויבות   )א(
סית) או מחוייבות להעבפיאו שירותים  ותסחור רי

 .(התחייבות לא פיסית)
 

 יםחסייתשמחיזוק אשראי אמצעים ל לשהתאים   )ב(
 .קיימיםלהתחייבות, אם 

  
 ביצוע-סיכון איף את ההשפעה של השווי ההוגן של התחייבות משק .44

 הפקשהו. המפיק של ההתחייבות השל ןהחשבו תבסיס יחיד על
 יםית םצד שלישי שאי ידי לעק אשראי חיזואמצעים לעם 

את  לא יכלול ,בפרד מההתחייבות יםמטופלר שלהפרדה, א
צד ערבות של אשראי (לדוגמה  חיזוקהאמצעים לההשפעה של 

האמצעים שלישי לחוב) במדידת השווי ההוגן של ההתחייבות. אם 
בפרד מההתחייבות, המפיק יביא  יםחיזוק האשראי מטופלל

של הצד השלישי זו האשראי שלו ולא את  איתותבחשבון את 
 השווי ההוגן של ההתחייבות. תדימד בעתערב ה

 
התחייבות או את  ה שלהעברהאת גבלה שמועת מ
 ישות י שלמכשיר הוה של העברה

 י שלהשווי ההוגן של התחייבות או של מכשיר הו בעת מדידת .45
ים חרא תויםלתיאום או  תון פרדישות, ישות לא תכלול 

של הפריט.  שמועת את ההעברה גבלהמשל  מהלקיו המתייחסים
עברה של התחייבות או את הגבלה שמועת את המההשפעה של 

בעקיפין  ואבמפורש כללת ישות  י שלעברה של מכשיר הוהה
 למדידת השווי ההוגן. יםהאחר תויםב
 

מחיר קיבלו את הלווה  םלדוגמה, במועד העסקה, גם המלווה וג .46
 שהמחויבות כוללת מלאה העיידבקה עבור ההתחייבות העס

גבלה כללה מהכך שגבלה שמועת את העברתה. כתוצאה ממ
במועד  תיאום לתון קיים איו דרשאו  תון פרדחיר העסקה, מב

אופן . בגבלה בהעברהמשל ההעסקה כדי לשקף את ההשפעה 
ועדי במ קיים איו דרש תיאום פרד לתוןאו  תון פרדדומה, 

 בהעברה. מגבלההמדידה העוקבים כדי לשקף את ההשפעה של ה
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  מאפיין דרישה  םהתחייבות פיסית ע

מאפיין דרישה (לדוגמה  םהשווי ההוגן של התחייבות פיסית ע .47
דרישה, עת הב שישולםמהסכום  מוך איו) הדרישפיקדון לפי 

 בו יתן לדרוש את תשלום הסכום.שמהמועד הראשון  מהוון
  

התחייבויות פיסיות ליסים ויישום לכסים פ
סיכון בסיכוי שוק או במקזזות פוזיציות בעלות 

  שכגדאשראי של הצד 

התחייבויות של ישות שמחזיקה קבוצה של כסים פיסיים ו .48
חשופה לסיכוי שוק (כפי שמוגדר בתקן דיווח כספי  ותפיסי

ן דיווח כספי אשראי (כפי שמוגדר בתקה) ולסיכון 7בילאומי 
את כל אחד מהצדדים שכגד. אם הישות מהלת  של) 7בילאומי 

התחייבויות פיסיות על של של כסים פיסיים וה קבוצ האות
ישות לטו לסיכוי שוק או לסיכון אשראי, שלה בסיס החשיפה 

 מתירזה חריג חריג לתקן זה למדידת שווי הוגן. ליישם  מותר
של כסים פיסיים ו ה שלהוגן של קבוצות למדוד את השווי הליש

של  מכירהבהתחייבויות פיסיות על בסיס המחיר שהיה מתקבל 
או  מסויםחשיפה לסיכון  בגיןכס)  כלומרפוזיציה ארוכה טו (

התחייבות)  כלומרשל פוזיציה קצרה טו (להעברה שהיה משולם 
 משתתפים בשוקבין  רגילהבעסקה  מסויםלסיכון  חשיפה גיןב

לכך, ישות תמדוד בהתאם . וכחייםתאי שוק בבמועד המדידה 
התחייבויות של ושל כסים פיסיים ה את השווי ההוגן של קבוצ

 שוק היו מתמחרים אתב םתתפישמלאופן שבו בעקביות  פיסיות
 .טו במועד המדידהלסיכון החשיפה 

  
הישות עושה את רק אם  48חריג בסעיף בלישות מותר להשתמש  .49

 הבאים: כל
 

התחייבויות של מהלת את הקבוצה של כסים פיסיים ו  )א(
 בסיס החשיפה טו של הישות לסיכון (סיכוי) פיסיות על

האשראי של צד שכגד  וןאו לסיכ(מסוימים)  מסויםשוק 
מתועד של הישות או  יםסיכויהול לבהתאם  מסוים

 .של הישות אסטרטגית השקעהבהתאם ל
 

זה לגבי הקבוצה של כסים מספקת מידע על בסיס   )ב(
 בההלההתחייבויות פיסיות לאשי מפתח של פיסיים ו

 24של הישות כפי שמוגדר בתקן חשבואות בילאומי 
 ; וכןגילויים בהקשר לצד קשור
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היא דרשת או שהיא בוחרת למדוד את אותם כסים   )ג(
פיסיים ואותן ההתחייבויות פיסיות בשווי הוגן בדוח על 

 ספי בסוף כל תקופת דיווח.המצב הכ
  

. בחלק יםכספי ותלהצגת דוח חסאיו מתיי 48החריג בסעיף  .50
מצב דוח על המהמקרים הבסיס להצגת מכשירים פיסיים ב

ם, ימהבסיס של המדידה של מכשירים פיסי שוההכספי 
 מתיראיו  כספי בילאומי איו דורש או לדוגמה, אם תקן דיווח

 ,ות מוצגים על בסיס טו. במקרים כאלהלמכשירים פיסיים להי
רמת התיק (ראה בתיאומים את השישות תצטרך להקצות יתכן י

ת אם רכיבישמ הבודדיםאו להתחייבויות ) לכסים 56-53פים סעי
מוהלים שהתחייבויות פיסיות של כסים פיסיים ו ה שלקבוצה

ישות. ישות תבצע הקצאות של הטו שיפה לסיכון חעל בסיס ה
בסיס הגיוי ועקבי תוך שימוש במתודולוגיה מתאימה  אלה עלכ
 סיבות.ב

 
בהתאם לתקן חשבואות  חשבואית מדייות תהחלט תבצעישות  .51

מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים  8בילאומי 
. ישות שמשתמשת בחריג 48וטעויות כדי להשתמש בחריג בסעיף 

יות חשבויות שלה להקצאת אית זו,תיישם את מדיכולל המדי 
(ראה  מוצע לבין מחיר מכירה מוצע תיאומים בין מחיר רכישה

, לווטיר ), אם56) ותיאומי אשראי (ראה סעיף 55-53סעיפים 
 . מסויםמתקופה לתקופה עבור תיק בעקביות 

 
התחייבויות פיסיות  ,כסים פיסיים לעחל רק  48החריג בסעיף  .52

מכשירים  9בילאומי דיווח כספי תקן שבתחולת וחוזים אחרים 
מכשירים  39בילאומי  חשבואותאו בתחולת תקן (פיסיים 

טרם  9: הכרה ומדידה, אם תקן דיווח כספי בילאומי פיסיים
התחייבויות פיסיות לההתייחסויות לכסים פיסיים ו .אומץ)

ם ייקראו כאילו הן מתייחסות לכל החוזי 56-53-ו 51-48בסעיפים 
לתקן ומטופלים בהתאם  9שבתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 

, אם תקן 39(או תקן חשבואות בילאומי  9דיווח כספי בילאומי 
, ללא קשר אם חוזים אלה טרם אומץ) 9דיווח כספי בילאומי 

התחייבויות של מקיימים את ההגדרות של כסים פיסיים או 
 מכשירים פיסיים: הצגה. 32פיסיות בתקן חשבואות בילאומי 

  
  חשיפה לסיכוי שוק

וגן מדוד את השווי ההכדי ל 48בחריג שבסעיף כאשר משתמשים  .53
התחייבויות פיסיות ושל  של קבוצה של כסים פיסיים

 מסויםה טו של הישות לסיכון שוק יפחששמוהלים על בסיס של 
ך תו, הישות תיישם את המחיר שב(או סיכוי שוק מסוימים)

 צגימוצע שמי רכישהלבין מחיר  מוצע מכירהבין מחיר שמרווח ה
של הישות טו חשיפה של השווי הוגן בסיבות באופן הטוב ביותר 

 ).71-ו 70לאותם סיכוי שוק (ראה סעיפים 
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 שסיכון השוק וודא, ישות ת48שבסעיף כאשר משתמשים בחריג  .54
ה קבוצה ותהישות חשפת בתוך אאליו (או סיכוי השוק אליהם) 

וא במהותו זהה ההתחייבויות פיסיות של של כסים פיסיים ו
שיעור סיכון את  תשלב. לדוגמה, ישות לא )זהיםבמהותם  (הם

מיוחס ה ת יסודסחורמחיר עם סיכון מיוחס לכס פיסי ההריבית 
את  צמצםתא לשאם תעשה זאת היא  מאחרלהתחייבות פיסית 
ת ריבית או לסיכון מחיר סחורהר שיעולסיכון החשיפה של הישות 

, כל סיכון בסיס 48בסעיף שבחריג כאשר משתמשים . יסוד
יובא בחשבון ים זהשלא יהיו שוק מפרמטרים של סיכון כתוצאה 

ההתחייבויות של במדידת השווי ההוגן של הכסים הפיסיים ו
 .הפיסיות שבתוך הקבוצה

  

מסוים שובע ק , משך החשיפה של הישות לסיכון שובאופן דומה .55
) מכסים פיסיים שובעים םשוק מסוימי (או סיכוי

לדוגמה, ישות מהותו. בזהה צריך להיות תחייבויות פיסיות מהו
כגד תזרימי המזומים  חודש 12- בחוזה עתידי לשמשתמשת 
ון שיעור ריבית חשיפת סיכחודש  12של שווה ערך שמיוחסים ל

רק מאותם מורכבת קבוצה ש שים בתוך 5-ל מכשיר פיסיבגין 
כסים פי סיותסיים והתחייבויות פיאת השווי הוגן של  תמודד

יתרת חודש על בסיס טו ו 12-סיכון שיעור הריבית להחשיפה ל
 על בסיס ברוטו. ) 5-2יםלשכלומר חשיפת סיכון שיעור הריבית (

  
  מסוים לסיכון אשראי של צד שכגדחשיפה 

למדוד את השווי ההוגן כדי  48עיף בסכאשר משתמשים בחריג ש .56
בהם בוצעה שהתחייבויות פיסיות וכסים פיסיים  של קבוצת
 לש ההשפעה, הישות תכלול את מסוים שכגד צדעם התקשרות 

 לחשיפה טו של הישות לסיכון האשראי של אותו צד שכגד או שה
החשיפה טו של הצד שכגד לסיכון האשראי של הישות במדידת 

בחשבון הסדרים  יםביאהיו מ משתתפים בשוקההוגן כאשר  השווי
 מקרהאת החשיפה לסיכון אשראי ב מצמצמיםקיימים כלשהם ש

אב להתחשבות טו עם הצד  כםהס ,(לדוגמהאשראי של כשל 
על בסיס החשיפה  בטחוותה של חלפשכגד או הסכם שדורש ה

 טו של כל צד לסיכון האשראי של הצד האחר). מדידת השווי
לגבי הסבירות שהסדר  משתתפים בשוקההוגן תשקף ציפיות של 

 .אשראי של כשלבמקרה זה יהיה יתן לאכיפה משפטית כ
 

 שווי הוגן בהכרה לראשוה
57.  רכש או כאשר התחייבות כס של חלפההת טלה בעסקיכאשר 

אותו כס או אותה התחייבות, מחיר העסקה הוא המחיר ששולם 
תקבל כדי ליטול את ההתחייבות או המחיר שההכס  לרכישת

, השווי ההוגן של הכס או של ביגוד לכך). מחיר כיסה(
ההתחייבות הוא המחיר שהיה מתקבל כדי למכור את הכס או 

). מחיר יציאה( התחייבותהמחיר שהיה משולם כדי להעביר את ה
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 שורככדי לישויות אין חייבות למכור כסים במחירים ששולמו 
, ישויות אין חייבות להעביר התחייבויות ומהבאופן דתם. או

 תם.כדי ליטול אובמחירים שהתקבלו 
 

זה  ,דוגמהלבמקרים רבים מחיר העסקה יהיה שווה לשווי ההוגן ( .58
ת כס ייהעסקה לק ,להיות המקרה כאשר במועד העסקהעשוי 

 ).מתרחשת בשוק שבו הכס יימכר
  

ה למחיר אם שווי הוגן בהכרה לראשוה שווכאשר קובעים  .59
גורמים ים ספיציפיים לעסקה והעסקה, ישות תביא בחשבון גורמ

מתאר מצבים שבהם  4סעיף ב .ים לכס או להתחייבותיפספצי
צג את השווי ההוגן של כס או של יימחיר העסקה יכול שלא ל

  התחייבות בהכרה לראשוה.
 

לישות למדוד  מתיראם תקן דיווח כספי בילאומי אחר דורש או  .60
 שוהו התחייבות לראשוה בשווי הוגן ומחיר העסקה כס א

ברווח או הובע מכך הפסד ברווח או במהשווי ההוגן, הישות תכיר 
 אחרת. קובעתקן דיווח כספי בילאומי אותו  אלא אם כן ,הפסד

  

  טכיקות הערכה

יבות ישות תשתמש בטכיקות הערכה שהן מתאימות לס .61
כדי למדוד שווי  להשגהם ייתשמספיק תוים שקיימים עבורן ו

יתים לצפייה רלווטיים ש תויםבהשימוש  וםקסימתוך  הוגן,
 יתים לצפייה. םשאי תויםהשימוש ב רוזעימו

  

אמוד את המחיר שבו לת הערכה היא השימוש בטכיק המטרה של .62
 תתרחשהיתה מהתחייבות ת כס או להעברת למכיר רגילהעסקה 

שלוש . וכחייםתאי שוק בהמדידה במועד  משתתפים בשוקבין 
 גישתשוק, ה גישת הםשעשה בהם שימוש רחב טכיקות הערכה 

בטים העיקריים של אותן יההתמצית . הכסהוגישת ה עלותה
. ישות תשתמש בטכיקות הערכה 11ב-5בסעיפים ב כללתגישות 

 כדי למדוד שווי הוגן.  ות אלהגישעם אחת או יותר מעקביות שהן 
  

המקרים טכיקת הערכה יחידה תהיה מתאימה (לדוגמה בחלק מ .63
 יםמצוטט יםכס או התחייבות תוך שימוש במחירים כיערכאשר מ

. במקרים אחרים, התחייבויות זהות)לכסים זהים או פעיל ל בשוק
זה יכול להיות  ,דוגמהלקות הערכה מרובות יהיו מתאימות (טכי

אם עשה שימוש  מזומים).-יחידה מיבה יםכיערמ כאשרהמקרה 
(כלומר  בות כדי למדוד שווי הוגן, התוצאותבטכיקות הערכה מרו

בסבירות בהתחשב  יוערכושווי הוגן)  לש ותאמוהת אידיקציותה
. מדידת שווי הוגן היא אלה תוצאות לטווח של הערכים שה לש

אותן שווי הוגן ב ביותרהטוב באופן  תצגייהקודה בתוך הטווח שמ
 סיבות.
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ר העסקה הוא שווי הוגן בהכרה לראשוה וטכיקת אם מחי .64
תשמש  יתים לצפייה םשאי תויםב משתתהערכה שמש

כך  כוילתקופות עוקבות, טכיקת הערכה תבשווי הוגן למדידת 
שבהכרה לראשוה התוצאה של טכיקת ההערכה תהיה שווה 

תאי מבטיח שטכיקת ההערכה משקפת  כיוללמחיר העסקה. ה
ום לטכיקת תיאיש צורך ב, ומסייע לישות לקבוע אם םוכחיישוק 

התחייבות הכס או של היכול להיות מאפיין של  ,דוגמהלההערכה (
ההערכה). לאחר הכרה לראשוה,  בטכיקתמובא בחשבון  יושא

טכיקת הערכה או שווי הוגן תוך שימוש ב כאשר מודדים
 םשאי תויםב ת (שמשתמשות)משתשמשהערכה טכיקות ב

שאותן טכיקות הערכה משקפות  וודאישות ת יתים לצפייה,
או  ההמחיר לכס דומ ,(לדוגמה תים לצפייהישוק  תוי

 ) במועד המדידה.ההתחייבות דומל
  

טכיקות הערכה ששימשו למדידת שווי הוגן ייושמו בעקביות.  .65
שקלול (לדוגמה שיוי ב ביישומהאולם, שיוי בטכיקת הערכה או 

שה שימוש בטכיקות הערכה מרובות או שיוי בתיאום כאשר ע
מביא אם השיוי ים מתאימ םהה) כיושם לטכיקת הערמש
אותן בהוגן האת השווי טוב יותר באופן שווה או מייצגת שמדידה ל

 אירוע כלשהו . זה יכול להיות המקרה אם, לדוגמה,סיבות
 תרחש:ממהאירועים הבאים 

  

 ;מתפתחים שווקים חדשים  )א(
 

 ;השגה-ברל פךהע חדש מיד  )ב(
  

 עוד; יתן להשגהאיו  שושימעשה בו מידע שקודם לכן   )ג(
 

 טכיקות הערכה; אושיפור ב  )ד(
  

 .משתים תאי שוק  )ה(
  

 וטופלי מהמיישוכתוצאה משיוי בטכיקת הערכה או  יםעדכו .66
. 8אומדן חשבואי בהתאם לתקן חשבואות בילאומי כשיוי 

שיוי אומדן גבי ל 8לאומי ם בתקן חשבואות ביאולם, הגילויי
כתוצאה משיוי בטכיקת  יםעדכועבור  יםדרש איםחשבואי 

 הערכה או מיישומה.
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  לטכיקות הערכה תוים

 עקרוות כלליים

טכיקות הערכה ששימשו למדידת שווי הוגן ימקסמו את  .67
וימזערו את השימוש רלווטיים יתים לצפייה  תויםבהשימוש 

 .יתים לצפייה םשאי תויםב
 

יתים לצפייה להיות  יםיכול תויםדוגמאות לשווקים שבהם  .68
לחלק מהכסים ולחלק מההתחייבויות (לדוגמה מכשירים 

שווקי ברוקרים , דילרים , שווקישווקי החלפה יםכולל פיסיים)
 principal-to( יםעיקרי דיםין צדהם ערכות עסקאות בבש יםקושוו

principal markets( ראה סעיף ב)34.( 
  

הכס או  ם שלמאפיייהעם תוים שהם עקביים ישות תבחר  .69
 שלהיו מביאים בחשבון בעסקה  משתתפים בשוקההתחייבות ש

 ). בחלק מהמקרים12-ו 11יפים הכס או ההתחייבות (ראה סע
יישום של תיאום, כמו פרמיה או  ה היאאלמאפייים התוצאה של 

זכויות שאין מקות בגין או יכיון  יכיון (לדוגמה פרמית שליטה
 יושאפרמיה או יכיון  תכלול אלאולם, מדידת שווי הוגן  שליטה).

בילאומי שדורש הכספי הדיווח הבתקן  ןהחשבות עקבי עם יחיד
 ). פרמיות14-ו 13הוגן (ראה סעיפים שווי ב את המדידה מתיראו 

ישות השל החזקה של הגודל כמאפיין  יםפשמשק ותאו יכיו
ם את המחיר המצוטט של ישמתא גורם חסימה, ספציפיבאופן (

 שוקהשל הרגיל יומי ה המסחר פחש מאחרכס או של התחייבות 
איו מספיק כדי לספוג את הכמות שמוחזקת על ידי הישות, כפי 

מאפיין של הכס או של ההתחייבות כ לא) ו80שמתואר בסעיף 
זכויות י ההוגן של ית שליטה בעת מדידת השווי(לדוגמה פרמ

מדידת שווי הוגן. בכל המקרים, אם קיים ב יםתרומ םשולטות) אי
תחייבות, הלכס או ל) 1רמה  תון כלומרמחיר מצוטט בשוק פעיל (
תיאום בעת מדידת שווי הוגן, למעט  ללאישות תשתמש במחיר זה 

  .79כפי שמפורט בסעיף 
 

י מחירומוצעים  מכירהעל מחירי  יםבוססמהתוים 
  מוצעים רכישה

 מכירהבשווי הוגן יש מחיר  יםמדדשהתחייבות לכס או לאם  .70
), המחיר יםמשוק דילר תוןמוצע (לדוגמה  רכישהמוצע ומחיר 

מייצג שמוצע  רכישהמוצע לבין מחיר  מכירהבין מחיר  מרווחשב
ישמש כדי למדוד שווי הוגן  סיבותשווי הוגן בבאופן הטוב ביותר 

 כלומרהשווי ההוגן ( מסגרת מידרגבהתון  וגויסבללא התחשבות 
 מכירה ימחירב). השימוש 90-72; ראה סעיפים 3או  2, 1רמה 
ת ופוזיציל יםמוצע רכישה יומחיר כסת ולפוזיצי יםמוצע

 .דרש איומותר, אך התחייבות 
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  מחיר שוק אמצעי  תמחורבתקן זה איו מוע את השימוש  .71
)mid-market(  עשה בהםש ותאחרתמחור במוסכמות או  שימוש

 במרווחלמדידות שווי הוגן  מעשיכאמצעי  משתתפים בשוקעל ידי 
 מוצע. רכישהמחיר לבין מוצע  מכירהיר מחבין 

 

  שווי הוגן מידרג

שווי הוגן וגילויים  ותכדי להגדיל עקביות והשוואתיות במדיד .72
שווי הוגן שמסווג לתוך שלוש רמות  מידרג, תקן זה קובע קשורים

 ותלטכיקות הערכה שמשמש תויםה את) 90-76סעיפים  (ראה
עדיפות הגבוהה ה את השווי ההוגן מעיק מידרגשווי הוגן.  למדידת
) בשווקים פעילים עבור מולא תואש( יםמצוטט יםלמחירביותר 

העדיפות את ) ו1רמה  תויכסים זהים או התחייבויות זהות (
 ).3רמה  תוי( יהיצפיתים ל םשאי תויםהמוכה ביותר ל

 

השווי ההוגן של ת א דולמד יםשמשמש התויםבחלק מהמקרים,  .73
בתוך רמות שוות  יםלהיות מסווג יםכס או של התחייבות יכול

 מסווגת, מדידת השווי ההוגן אלה השווי ההוגן. במקרים מידרגשל 
מוכה ביותר רמה הכהשווי ההוגן  מידרגשל  באותה רמהבמלואה 

 יות. הערכת המשמעותבמלואה למדידהמשמעותי וא שהשל התון 
באה תוך ה, שיקול דעתורשת דבמלואה של תון מסוים למדידה 

כדי ספציפיים לכס או להתחייבות. תיאומים גורמים של בחשבון 
 הרימכלשווי הוגן, כמו עלויות  מבוססת עלש ותמדידלע ילהג

בחשבון  ובאו, לא יהרימכלשווי הוגן ביכוי עלויות  יםדדומ כאשר
מדידת מסווגת  השבהשווי ההוגן  מידרגבעת קביעת הרמה של 

 .שווי הוגן
  

 םשלה ות היחסיתבייוהסובייקט יםרלווטי תויםהזמיות של  .74
מתאימות (ראה  הלהשפיע על הבחירה של טכיקות הערכ ותיכול

 תויםעדיפות ל ןותהשווי ההוגן  מידרגאולם, ). 61סעיף 
ד שווי ולמד תשמשוהמטכיקות הערכה ללא ולטכיקות הערכה, 

פותחה תוך שימוש בטכיקת ערך שהוגן. לדוגמה, מדידת שווי הוגן 
בתוים , תלוי 3רמה באו  2וכחי יכולה להיות מסווגת ברמה 

השווי ההוגן  מידרגרמה של ולבמלואה למדידה  יםמשמעותי שהם
 .יםסווגם תוים מאותשבה 

  

תון שאיו יתן ורש תיאום תוך שימוש בדשיתן לצפייה  תוןאם  .75
מדידת שווי הוגן גבוהה יותר באופן בותיאום זה תוצאתו  לצפייה

הובעת מכך יותר באופן משמעותי, המדידה  מוכהמשמעותי או 
 משתתף בשוקהשווי ההוגן. לדוגמה, אם  מידרגשל  3רמה בתסווג 

עת מכירה של כס בעל היביא בחשבון את ההשפעה של מגבלה 
יר המצוטט כדי אמידת המחיר עבור הכס, ישות תתאים את המח

. אם אותו מחיר מצוטט הוא מגבלהאותה  לשקף את ההשפעה של
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ו יתן לצפייה שהוא משמעותי שאי תוןוהתיאום הוא  2רמה  תון
 השווי ההוגן. מידרגשל  3, המדידה תסווג ברמה במלואה מדידהל

 
   1רמה  תוי

קים פעילים וושב )וא תואמל(ש יםמצוטט יםחירמ םה 1רמה  תוי .76
 תיוהישות יכולה ללהתחייבויות זהות שעבור עבור כסים זהים או 

 במועד המדידה.אליהם גישה 
 

ביותר ראייה המהימה מחיר מצוטט בשוק פעיל מספק את ה .77
בכל  ד שווי הוגןולמדכדי תיאום  ללאבו מש תשש להיולשווי הוגן 

 . 79מעט כפי שמפורט בסעיף , ליתן להשגהעת שהוא 
  

עבור כסים פיסיים והתחייבויות  יתן להשגה יהיה 1רמה  תון .78
שווקים ב יםוחלפמחלקם יכולים להיות כאשר , רבים פיסיות
 1, הדגש ברמה ךכפישוות). ל בורסות(לדוגמה במרובים פעילים 

 הבאים:הפרטים הוא בקביעת שי 
  

עדר יההתחייבות או, בה השוק העיקרי עבור הכס או עבור  )א(
שוק עיקרי, השוק הכדאי ביותר עבור הכס או עבור 

 ההתחייבות; וכן
  

כס או עבור העסקה עבור להתקשר באם הישות יכולה   )ב(
 התחייבות במחיר שבאותו שוק במועד המדידה.ה

  

 למעט בסיבות הבאות: 1רמה  תוןישות לא תבצע תיאום ל .79
 

כסים דומים (אך לא ישות מחזיקה במספר גדול של כאשר   )א(
התחייבויות דומות (אך לא זהות) (לדוגמה של זהים) או 

יירות ערך התחייבותיים) שמדדים בשווי הוגן ומחיר 
עבור כל אחד  בקלאך לא  יתן להשגהמצוטט בשוק פעיל 

 תןבהי כלומר( רדפבאו מההתחייבויות האלה כסים המ
ת דומות המספר הגדול של כסים דומים או התחייבויו

גבי קשה להשיג מידע לזה מוחזק על ידי הישות, יהיה ה
במועד  רדפעבור כל כס או עבור כל התחייבות בההמחרה 

, ישות יכולה למדוד מעשיכאמצעי  המדידה). במקרה כזה,
 החלופית שאיהמחרה שווי הוגן תוך שימוש בשיטת 

ה המחרל מחיר מצוטט (לדוגמה עמסתמכת באופן בלעדי 
פית וחלהמחרה שיטת ב מטריצה). אולם, השימושת בשיט

יותר ברמה מוכה  תסווגממדידת שווי הוגן כך שב ותוצאת
 השווי ההוגן. מידרגשל 
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מייצג שווי הוגן במועד  יוכאשר מחיר מצוטט בשוק פעיל א  )ב(
 יםיכול להיות המקרה אם, לדוגמה, אירועזה המדידה. 

, יםריעיק דיםשוק בין צדב אות(כמו עסק יםשמעותימ
לאחר  ים) מתרחשהודעותאו  יםברוקרשל מסחר בשוק 

סגירת שוק אך לפי מועד המדידה. ישות תקבע ותיישם 
שיכולים להשפיע על  הזיהוי אירועים אללבעקביות מדייות 

ת שווי הוגן. אולם, אם המחיר המצוטט מתואם עבור ומדיד
מדידת שווי הוגן שהיה תמידע חדש, תוצאת התיאום 

 השווי ההוגן.  מידרגשל יותר רמה מוכה ב תמסווג
  

 יהוגן של התחייבות או של מכשיר הוהשווי ה תדידמ בעת  )ג(
הסחר  הט זהיישות תוך שימוש במחיר מצוטט עבור פר לש

בגין ככס בשוק פעיל ואותו מחיר צריך להיות מתואם 
). אם לא 39גורמים ספציפיים לפריט או לכס (ראה סעיף 

מצוטט של הכס, התוצאה היא הדרש תיאום למחיר 
השווי  מידרגשל  1שמדידת השווי ההוגן מסווגת ברמה 

מחיר המצוטט של הכס תוצאתו לההוגן. אולם, כל תיאום 
יותר של מסווגת ברמה מוכה  שמדידת שווי הוגןבכך 
 השווי ההוגן. מידרג

 

התחייבות בודדת (כולל בפוזיציה בכס בודד או אם ישות מחזיקה  .80
מספר גדול של כסים זהים או התחייבויות מ בתכורמהה פוזיצי

זהות, כמו החזקה של כסים פיסיים) והכס או ההתחייבות 
סחרים בשוק פעיל, השווי ההוגן של הכס או של התחייבות 

או  הבודדשל מחיר מצוטט עבור הכס  מכפלהכ 1ברמה  וימדד
ו המקרה מוחזקת על ידי הישות. זההכמות ב הבודדתההתחייבות 

של שוק איו מספיק כדי לספוג את  מסחר יומי רגיל פח גם אם
ת הפוזיציה בעסקה בודדת א רומוחזקת והזמות למכההכמות 
 להשפיע על המחיר המצוטט. עשויות

 
 2רמה  תוי

כללים ברמה מחירים מצוטטים ש מלבד ,תוים םה 2רמה  תוי .81
במישרין או  בות,עבור הכס או ההתחיי יהיצפיתים ל שהם ,1

 בעקיפין.
 

 2רמה  תון, מוגדרת) ית(חוז קופהאם לכס או להתחייבות יש ת .82
כס ה של קופהמלוא התל הותימבאופן  יתן לצפייהחייב להיות 

 הבאים:התוים את  כוללים 2רמה  תויהתחייבות. האו של 
 
כסים דומים או התחייבויות עבור מחירים מצוטטים   )א(

 ילים.דומות בשווקים פע
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מחירים מצוטטים עבור כסים זהים או דומים או עבור   )ב(
 ם פעילים.איהתחייבויות זהות או דומות בשווקים ש

  

עבור  יהצפייתים לם מחירים מצוטטים שה שאים תוים  )ג(
 או ההתחייבות, לדוגמה:ס הכ

  

)i(  וועקומשיעורי ריבית ים לת תשואהאשר  ייהצפית
 ;זמן מקובלים יבמרווחמצוטטים 

 

)ii( ודתיות גלומה; וכןת 
 

)iii( אשראי. מרווחי 
  

 .שוק ם המאומתים על ידי תויתוי  )ד(
  

גורמים ספציפיים לכס ל ישתו בהתאם 2רמה  תויתיאומים ל .83
 כוללים את הבאים: האו להתחייבות. גורמים אל

 

 ;מוהמצב של הכס או מיקו  )א(
 

 יתיםהם לפריטים ש יםחסייתמ תויםמידה שבה הה  )ב(
ו להתחייבות (כולל אותם גורמים א לכס אההשוול

 ); וכן39שמתוארים בסעיף 
  

 בהםשל הפעילות או הרמה של הפעילות בשווקים ש פחה  )ג(
 .יםצפ תויםה

  

למדידה  משמעותיא ושה 2רמה  תוןתיאום להתוצאה של  .84
של  3מדידת שווי הוגן מסווגת ברמה שיכולה להיות במלואה 

ים משמעותי תויםבמש תהשווי ההוגן אם התיאום מש מידרג
ים לצפייה םשאיית. 

 

 מסויימיםעבור כסים  2רמה  תויבמתאר את השימוש  35סעיף ב .85
  .מסויימותוהתחייבויות 

  
  3רמה  תוי

עבור  ואעבור הכס  יתים לצפייה םשאי תוים םה 3רמה  תוי .86
 ההתחייבות.
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מידה ב ד שווי הוגןולמדכדי ישמשו יתים לצפייה  םשאי תוים .87
 ,יתים להשגה םאי רלווטיים שיתים לצפייהתוים  שבה

, אם העטומת פעילות שוק מצבים שבהם קיימ ותאפשריבכך ו
בכלל, עבור הכס או עבור ההתחייבות במועד המדידה. אולם, 

מחיר  כלומר, ותרת ללא שיוימטרת המדידה של השווי ההוגן 
שמחזיק  משתתף בשוקיציאה במועד המדידה מקודת המבט של 

יתים  , תוים שאיםךכפיאו שחב את ההתחייבות. לבכס 
ישתמשו בהן בעת  משתתפים בשוקישקפו את ההחות ש לצפייה

 הכס או ההתחייבות, כולל החות לגבי סיכון.המחרת 
  

טכיקת הערכה ב שטבוע ת הסיכוןהחות לגבי סיכון כוללות א .88
) המחרהוגן (כמו מודל שווי ה דולמדכדי ששימשה  מסוימת

לטכיקת ההערכה. מדידה שאיה כוללת  תויםשטבוע בהסיכון ו
 משתתפים בשוקייצג מדידת שווי הוגן אם תלסיכון לא  תיאום

ייתכן הכס או ההתחייבות. לדוגמה, המחרת בעת  תיאום וכללי
סיכון כאשר קיימת אי וודאות בגין לכלול תיאום  צורךשיהיה 

 פחמשמעותית ב ירידהלדוגמה כאשר חלה ( משמעותית במדידה
עבור  רגילהפעילות שוק להפעילות בהשוואה רמת הפעילות או ב

בור ייבות, או עבור כסים דומים או עהכס או עבור ההתח
התחייבויות דומות, והישות קבעה שמחיר העסקה או המחיר 

יצג שווי הוגן, כפי שמתואר בסעיפים יהמצוטט של העסקה איו מ
 ).47ב-37ב

  

 תוך שימוש במידעיתים לצפייה  םשאי תויםישות תפתח  .89
לכלול את התוים ר עשוי שאסיבות, ב יתן להשגהשטוב ביותר ה

ישות  יתים לצפייה, םשאי תוים. בפיתוח עצמה של הישות
אם  האליכולה להתחיל עם התוים שלה, אך היא תתאים תוים 

אחרים משתתפים ש ביע על כךמצ רבאופן סבי היתן להשגהמידע 
ישות למשהו ייחודי היו משתמשים בתוים שוים או שיש  בשוק

(לדוגמה  בשוקאחרים משתתפים ידי  לע יתן להשגהשאיו 
 וטקצריכה ל יהלישות). ישות אהיא ספציפית סירגיה ש

 פיםמשתתשל כדי להשיג מידע לגבי החות  מכבידים ציםמאמב
 לשתביא בחשבון כל מידע לגבי החות  . אולם, ישותבשוק

יתים  םשאי תוים. סביר באופן יתן להשגהש בשוק פיםמשתת
של החות חשבים ל יעלמתואר הבאופן שפותחו לצפייה 

 את מטרת מדידת השווי ההוגן. ומקיימים בשוק פיםמשתת
  

 עבור כסים מסוימים 3רמה  תויבמתאר את השימוש  36סעיף ב .90
  .ת מסוימותיבויווהתחי

  

  גילוי

ישות תיתן גילוי למידע שמסייע למשתמשים בדוחות הכספיים  .91
 הבאים:הפרטים שלה להעריך את שי 
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 עיתיבשווי הוגן על בסיס  יםהתחייבויות שמדדללכסים ו  )א(
)recurring ( ואשועל בסיסבדוח על המצב הכספי  עיתי י

 תויםלאחר הכרה לראשוה, טכיקות ההערכה ו
 לפיתוח אותן מדידות. ששימשו

  

 בתויםשימוש  שעשה בהן עיתיותת שווי הוגן ולמדיד  )ב(
), ההשפעה של 3(רמה  יתים לצפייה םאיש יםמשמעותי

 . תקופהמדידות על רווח או הפסד או על רווח כולל אחר לה
  

 כל הבאים:תחשב בת, ישות 91כדי לקיים את המטרות שבסעיף  .92
 

 את דרישות הגילוי;כדי לספק  הדרושהרמת הפירוט   )א(
 

 וות;שמהדרישות ה תכל אחל תתיש לשדגש מידת ה  )ב(
 

 ; וכןהמידע לשיצול פהאו  מידת הקיבוץ  )ג(
  

דוחות הכספיים צריכים מידע וסף כדי באם משתמשים   )ד(
 להעריך את המידע הכמותי שיתן לו גילוי.

  
תקי דיווח כספי למסופקים בהתאם לתקן זה והאם הגילויים 

ם מספיקים כדי לקיים את המטרות אים בילאומיים אחרי
לקיים  על מת הדרושוסף , ישות תיתן גילוי למידע 91בסעיף 

  מטרות אלה. 
 

 לכל הפחות, ישות תיתן גילוי 91מטרות בסעיף לקיים את ה יכד .93
 94של כסים והתחייבויות (ראה סעיף  קבוצהכל לגבי למידע הבא 

כסים  מות שלמתאיהקבוצות הקביעת על מידע גבי ל
והתחייבויות) המדדים בשווי הוגן (כולל מדידות שמבוססות על 

תקן זה) בדוח על המצב הכספי לאחר הכרה  תשווי הוגן שבתחול
 לראשוה:

 

, מדידת עיתיות איןוכאלה ש עיתיותמדידות שווי הוגן לגבי   )א(
מדידות שווי הוגן גבי השווי ההוגן בסוף תקופת הדיווח, ול

 עיתיותת שווי הוגן וות למדידה. מדידהסיב ,עיתיות יןשא
אלה שתקי דיווח כספי  ןל כסים או של התחייבויות הש

ים בדוח על המצב מתירבילאומיים אחרים דורשים או 
 יןהכספי בסוף כל תקופת דיווח. מדידות שווי הוגן שא

של כסים או של התחייבויות הם אלה שתקי דיווח  עיתיות
ים בדוח על מתירדורשים או כספי בילאומיים אחרים 

(לדוגמה כאשר ישות  מסוימות המצב הכספי בסיבות
מודדת כס שמוחזק למכירה בשווי הוגן ביכוי עלויות 

כסים לא  5מכירה בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי ל



IFRS 13 

  722 

 מאחר שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
הוא מוך מכירה להשווי ההוגן של הכס ביכוי עלויות ש

 יותר מהערך בספרים שלו).
 
, הרמה עיתיות איןוכאלה ש עיתיותמדידות שווי הוגן לגבי   )ב(

ת השווי ההוגן ומדידהן מסווגות שבהשווי ההוגן  מידרגשל 
 ).3או  2, 1(רמה  מלואןב

  

מוחזקים בסוף תקופת הדיווח הכסים או התחייבויות גבי ל  )ג(
 ותעברהם של , הסכומיעיתיו בשווי הוגן על בסיס דשמד

השווי ההוגן,  מידרגשל  2רמה לבין  1בין רמה כלשהן 
הסיבות לאותן העברות והמדייות של הישות לקביעה מתי 

). 95(ראה סעיף  והתרחשחשבות כאילו  העברות בין הרמות
פרד מהעברות ב ןויייתן גילוי וד רמהכל תוך להעברות ל

 מחוץ לכל רמה.
  

 עיתיות יןאוכאלה ש ותעיתימדידות שווי הוגן גבי ל  )ד(
השווי ההוגן, תיאור  מידרגשל  3וברמה  2ברמה  תוסווגהמ

תוים שעשה וה(טכיקות הערכה) הערכה  של טכיקת
שימוש במדידת השווי ההוגן. אם היה שיוי בטכיקת  בהם

ישת ההכסה או גישת שוק לגשיוי מלדוגמה, הערכה (
 ן גילוי לשיויות תיתמוש בטכיקת הערכה וספת), הישיש

ת שווי הוגן ו. עבור מדידביצועול ות)סיב( ולסיבה זה
השווי ההוגן, ישות תספק  מידרגשל  3ברמה  ותסווגהמ

 יתים לצפייה םשאי יםמשמעותי תויםמידע כמותי לגבי 
דרשת ליצור  יהששימשו במדידת השווי ההוגן. ישות א

וים תאם  ולדרישת גילוי זציית מידע כמותי כדי ל
על ידי  יםפותחמ יםאיתים לצפייה ם שאיכמותיים 

הישות בעת מדידת שווי הוגן (לדוגמה כאשר ישות 
לגבי משתמשת במחירים מעסקאות קודמות או מידע 

 תספקהתיאום). אולם, בעת  ללאשל צד שלישי המחרה 
 יםכמותי תויםגילוי זה ישות איה יכולה להתעלם מ

םשאי ים לצפייהלמדידת שווי הוגן  ם משמעותייםשה ית
 ישות. ידי ה לעבאופן סביר  יתים להשגהשהם ו

  

 מידרג לש 3ברמה  ותסווגהמ עיתיותת שווי הוגן ומדיד יבלג  )ה(
יתרות בין יתרות הפתיחה לבין השווי ההוגן, התאמה 

שיתן תקופה הגילוי בפרד לשיויים במהלך  וךהסגירה, ת
 הבאים:פרטים לייחס ל

  

)i( שהוכרו ברווח או לתקופה ם או הפסדים סך רווחי
 הםבשברווח או בהפסד  ים)הסעיפ( בהפסד והסעיף

 .יםוכרמאותם רווחים או הפסדים 
 



IFRS 13 

 723

)ii(  שהוכרו ברווח כולל לתקופה סך רווחים או הפסדים
 הםבשברווח כולל אחר ים) הסעיפ( אחר, והסעיף

 .יםוכרמאותם רווחים או הפסדים 
  

)iii( רכישות, מכירות, הפקות וסילוק) כל אחד מסוגילים 
 השיויים ייתן גילוי בפרד).

  

)iv(  או מחוץ  3תוך רמה ל ןכלשה העברותהסכומים של
השווי ההוגן, הסיבות לאותן  מידרג לש 3לרמה 

העברות והמדייות של הישות לקביעה מתי העברות 
 ).95(ראה סעיף  והתרחשכאילו חשבות בין הרמות 

בפרד ון ודיייתן גילוי  3להעברות לתוך רמה 
 .3מהעברות מחוץ לרמה 

 

 מידרגשל  3ת ברמה ומסווגה עיתיותמדידת שווי הוגן ל  )ו(
השווי ההוגן, הסכום של סך הרווחים או ההפסדים לתקופה 

לייחוס לשיוי  ) שכלולים ברווח או הפסד שיתיםi(ה)(-ב
בהפסדים שלא מומשו  ואברווחים שלא מומשו 

מוחזקים בסוף ה חסים לאותם כסים והתחייבויותייתמה
 בהםברווח או הפסד ש )יםהסעיפ( תקופת הדיווח, והסעיף

אלה הפסדים שלא מומשו  וה אאלרווחים שלא מומשו 
 .יםוכרמ
 

 עיתיותואלה שאין  עיתיותת שווי הוגן ומדידגבי ל  )ז(
השווי ההוגן, תיאור של  מידרג לש 3ת ברמה ומסווגה

איך  הישות (כולל, לדוגמה, את שימשוהערכה ש כיתהלי
ואת תהליכי הערכה שלה הערכה ייות מדקובעת את ישות 

ת שווי הוגן מתקופה ושיויים במדיד מתחתואיך היא 
 לתקופה).

  

 מידרג לש 3ת ברמה ומסווגה עיתיותת שווי הוגן ומדידגבי ל  )ח(
 השווי ההוגן:

  

)i(  של הרגישות  מילולי, תיאור האלה כל המדידותעבור
ם שאי תויםבשל מדידת השווי ההוגן לשיויים 

ים לצפייהוי בהתוצאה של אם  יתיםשיתו אותם 
מדידת שווי הוגן גבוהה  עשויה להיות השו לסכום
באופן יותר או מוכה  משמעותיבאופן יותר 

 ם תויםיחסי גומלין בין אות קיימים. אם משמעותי
ששימשו יתים לצפייה  תוים אחרים שאיםלבין 

אותם  לשות תספק גם תיאור במדידת שווי הוגן, יש
את לצמצם יחסי גומלין וכיצד הם יכולים להגדיל או 

 יתים לצפייה םשאי תויםשיויים ב לשההשפעה 
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, ודרישת גילוי זל צייתמדידת השווי ההוגן. כדי לעל 
 תויםשל הרגישות לשיויים ב המילוליהתיאור 

םשאי ים לצפייה יכללולכל הפחות, את ית ,
תוםהים שאי ים לצפייהיתן להם ש יתבעת  ילויג

 (ד). לסעיףיות צה
  

)ii( סיות, אם גבי לסיים והתחייבויות פיכסים פי
 יםית םשאי יםתומה ,או יותר ,אחדשל שיוי 

באופן אפשריות  חלופיותכדי לשקף החות לצפייה 
ישות  ,משמעותיפן סביר תשה את השווי ההוגן באו

להשפעה של אותם  זו ותיתן גילויעובדה  צהיר עלת
 השפעה שלאיך חושבה השיויים. הישות תיתן גילוי 

סביר. באופן אפשרית  חלופיתכדי לשקף החה  שיוי
ביחס לרווח או  ישקלתמשמעותיות למטרה זו, 

סך ההתחייבויות, או, לסך הכסים או לביחס הפסד, 
ברווח כולל אחר,  יםוכרמבשווי הוגן  יםכאשר שיוי

 הון. הסך ליחס ב
  

, אם עיתיותוכאלה שאין  עיתיותמדידות שווי הוגן גבי ל  )ט(
 וכחימהשימוש ה שוההשימוש המיטבי של כס לא פיסי 
עשה שימוש בכס  דועשלו, ישות תיתן גילוי לעובדה זו ומ

 הלא פיסי באופן ששוה מהשימוש המיטבי שלו.
  

ל בסיס עבויות כסים והתחיי לש קבוצות מתאימותישות תקבע  .94
 :יםהבאהפרטים 
 

סיכוים של הכס או של המאפייים וההמהות,   )א(
 ההתחייבות; וכן

 

מסווגת מדידת השווי  ההשווי ההוגן שב מידרגהרמה של   )ב(
 ההוגן.

  
גדול יותר למדידות שווי הוגן  קבוצותמספר ייתכן שיהיה צורך ב

אלה שלמדידות  מאחרהשווי ההוגן  מידרג לש 3ברמה  תסווגוהמ
קבוצות ודאות וסובייקטיביות. קביעת חוסר יותר של  הגדול רמה

ם גילויייש לספק  שלגביהםשל כסים ושל התחייבויות  מתאימות
של כסים ושל  קבוצה. דורשת שיקול דעת לגבי מדידות שווי הוגן

גדול יותר מאשר  פיצול תהתחייבויות לעיתים קרובות דורש
 בדוח על המצב הכספי. אולם, ישות תספק יםמוצגה פיםסעיה

מוצגים בדוח על הלסעיפים  התאמהכדי לאפשר מספיק מידע 
 קובע קבוצההמצב הכספי. אם תקן דיווח כספי בילאומי אחר 

 תספקהב וז קבוצהלכס או להתחייבות, ישות עשויה להשתמש ב
את הדרישות  מתמקיי וז קבוצהבתקן זה אם  ים הדרשיםגילויה

  זה. בסעיף
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המדייות שלה לקביעה  תא עקביותיישם באופן ישות תיתן גילוי  .95
 כאילוחשבות השווי ההוגן  מידרגמתי העברות בין רמות של 

 עיתוי). המדייות לגבי iv(ה)(-(ג) ו93בהתאם לסעיף  והתרחש
העברות ולתוך הרמות להכרה בהעברות תהיה זהה להעברות ה

של העברות  יתועיביעת המחוץ לרמות. דוגמאות של מדייות לק
 כוללות את הבאים:

 

 התאריך של האירוע או של השיוי בסיבות שגרמו להעברה.  )א(
 

 תחילת תקופת הדיווח.  )ב(
 

 סוף תקופת הדיווח.  )ג(
 

מדייות חשבואית כדי להשתמש בחריג  תאם ישות מקבלת החלט .96
 , עליה לתת גילוי לעובדה זו.48שבסעיף 
 

בשווי הוגן  א מדדוליבויות ששל כסים ושל התחי קבוצהכל  לגבי .97
לשווי הוגן, ישות  שעבורה יתן גילויבדוח על המצב הכספי אך 

ישות  ,(ט). אולם-(ב), (ד) ו93ע הדרש על ידי סעיף ידתיתן גילוי למ
 יםמשמעותי תויםלגבי  יםכמותי יםאיה דרשת לספק גילוי

םשאי ים לצפייהותת שווי הוגן שמסווגוששימשו במדיד ית 
 יבלג(ד). 93על ידי סעיף  יםהשווי ההוגן שדרש מידרגשל  3ברמה 

 יםהגילויאת , ישות איה צריכה לספק הכסים והתחייבויות כאל
 על ידי תקן זה. יםשדרש יםהאחר

 
אמצעים  עםות שמדדה בשווי הוגן ושהופקה התחייב יבלג .98

ן , המפיק ייתלהפרדה יםית םשאיצד שלישי  חיזוק אשראי שלל
 םחיזוק אשראי ואם הל ם אמצעיםשל אות םקיומל גילוי

 במדידת השווי ההוגן של ההתחייבות. פיםמשתק
  

על ידי תקן זה  יםשדרש יםהכמותי יםישות תציג את הגילוי .99
 .יותר צורה אחרת מתאימה א אם כןלאבצורת טבלה 
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  ספח א 

  מוחים מוגדרים

   .התקןשל ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 
  
  

  שוק פעיל 
)active market(   

התחייבות ה שלכס או ה שלשוק שבו עסקאות 
כדי מספיק  פחבו מספיקה בתדירות ותמתרחש

   .על בסיס מתמשך המחרה לגבי לספק מידע
  

  עלות הגישת 
)cost approach(  

היה טכיקת הערכה שמשקפת את הסכום ש
שירות ה את יכולתלהחליף  עתדרש כ)service 

capacity (לעיתים קרובות מ) כס השלעלות  כו
   .)שוטפת שיחלוף

  
  מחיר כיסה 

)entry price(  
 שהתקבלהמחיר או כס  שולרכ המחיר ששולם

  .החלפהתחייבות בעסקת ה כדי ליטול
  

  מחיר יציאה
)exit price(  

המחיר ה של כס או מכירמהמחיר שהיה מתקבל 
  .העברה של התחייבותשהיה משולם ל

  
  חזויתזרים מזומים 

)expected cash flow (  
  

(כלומר ממוצע של  לפי הסתברות ממוצע משוקלל
 יםמזומים עתידי מישל תזרי )ההתפלגות

  .יםאפשרי
  

  שווי הוגן 
)fair value(  

המחיר שהיה מתקבל ממכירת כס או שהיה 
בין  רגילההתחייבות בעסקה  להעברתמשולם 

  במועד המדידה. משתתפים בשוק
  

  השימוש המיטבי 
)highest and best 

use(  

משתתפים לא פיסי על ידי  השימוש של כס
את הערך של הכס או של  יםממקסו מיהש בשוק

כסים והתחייבויות (לדוגמה עסק) של  הקבוצה
  שמש.מהכס היה  השב

   
  גישת ההכסה 

)income approach(  
טכיקות הערכה שממירות סכומים עתידיים 

תזרימי מזומים או הכסות והוצאות)  (לדוגמה
. מדידת השווי אחדלסכום וכחי (כלומר מהוון) 

עליו מצביעות ההוגן קבעת על בסיס הערך ש
לגבי אותם סכומים  שוטפותציפיות שוק 

   עתידיים.
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  מוחים מוגדרים (המשך)

  
  תוים

)inputs(  
בהן משתמשים היו  משתתפים בשוקההחות ש

ס או ההתחייבות, כולל החות הכ המחרתבעת 
  :ותבאחות הלגבי סיכון, כמו הה

  

 מסוימתהסיכון שטבוע בטכיקת הערכה   )א(
שמשמשת למדידת שווי הוגן (כמו מודל 

 ); וכןהמחרה
 

 לטכיקת הערכה. תויםשטבוע בהסיכון   )ב(
  

אים שאו יתים לצפייה להיות  עשוייםתוים 
ים לצפייהית. 

  
  1רמה  תוי

)level 1 inputs(  
) בשווקים וא תואמלמחירים מצוטטים (ש

כסים זהים או התחייבויות זהות עבור פעילים 
  במועד המדידה.אליהם שלישות יש גישה 

  
   2רמה  תוי

)level 2 inputs(  
לים ברמה טים שכלומחירים מצוט מלבד ,תוים

1,  ים לצפייהשהםכס או  יתעבור ה
  ן.ההתחייבות, במישרין או בעקיפי

  
  3רמה  תוי

)level 3 inputs(  
 םים שאיתוכס אוים לצפייה עבור הית 

  ההתחייבות.
  

  גישת השוק
)market approach(  

מידע במחירים ובמשת תטכיקת הערכה שמש
 בהםשמעסקאות שוק  מופקרלווטי אחר ש

כסים שיתים ים כסים זהים או מעורב
זהות או התחייבויות דומים), כלומר השוואה (ל

 ואהשוואה (דומות) התחייבויות שיתות ל
יתת זהה או  כסים והתחייבויותשל  הקבוצ

  , כמו עסק.השוואה (דומה)ל
   

על  מאומתיםה םתוי
  ידי תוי שוק

)market- 
corroborated inputs(  

  

תוי שוק שיתים מקר שגזרים בעיתוים 
תים או שמאומתים על ידי תוי שוק ילצפייה 
  באמצעות מתאם או באמצעים אחרים. לצפייה 
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  מוחים מוגדרים (המשך)

  
  משתתפים בשוק

)market participants(  
הכדאי  קוים או מוכרים בשוק העיקרי (או

ההתחייבות שיש להם של הכס או  שלביותר) 
  את כל המאפייים הבאים:

  

, כלומר הם לא זהב זההם בלתי תלויים   )א(
בתקן  תםגדרהים כצדדים קשור

זאת למרות  .24חשבואות בילאומי 
 לשמש עשויצד קשור  ה עםהמחיר בעסק

כתון למדידת שווי הוגן אם לישות יש 
שההתקשרות בעסקה בוצעה  ראייה

 .בתאי שוק
 

לגבי  סבירהיש להם הבה  בעלי ידע,הם   )ב(
הכס או ההתחייבות ולגבי העסקה תוך 

ולל , כיתן להשגההמידע השימוש בכל 
ת ובאמצעות בדיק וגישהליתן מידע ש

 אותות שהם רגילים והוגים.
  

הכס עבור עסקה יכולים להתקשר בהם   )ג(
 ההתחייבות.או 

  

עבור הכס  עסקהלהתקשר בים וכהם   )ד(
או ההתחייבות, כלומר הם בעלי 

מחויבים או אים מאולצים מוטיבציה אך 
   בדרך אחרת לעשות זאת.

   
  השוק הכדאי ביותר

)most advantageous 
market(  

  

השוק שממקסם את הסכום שהיה מתקבל 
כום שהיה סמזער את המממכירה של כס או ש

 המשולם להעברה של התחייבות, לאחר הבא
   .הובלהבחשבון של עלויות עסקה ושל עלויות 

  
  סיכון אי ביצוע 

)non performance 
risk(  

יבות. סיכון אי וחמ סדירהסיכון שישות לא ת
 לשהעצמי את סיכון האשראי  ע כוללביצו

  לסיכון זה.  הישות, אך לא מוגבל
   

שיתים  תוים
   לצפייה

)observable inputs(  
  

שוק, כמו  יתוך שימוש בתו יםפותחהמתוים 
לגבי אירועים או עסקאות  לציבורזמין שמידע 
משתתפים ההחות ש את םפיקמשה, בפועל
הכס או  תהמחרבעת בהן משתמשים היו  בשוק

  ההתחייבות.
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  מוחים מוגדרים (המשך)
  

  רגילהעסקה 
)orderly transaction(  

עסקה שמיחה חשיפה לשוק לתקופה שלפי 
ווקיות ימועד המדידה כדי לאפשר פעילויות ש

 בהם מעורביםששהן רגילות והוגות לעסקאות 
עסקה  יהאזו  כאלה; כסים או התחייבויות

 איתבאו מכירה  ויכפ פירוק(לדוגמה  כפויה
  ).לחץ

   
  שוק עיקרי

)principal market(  
 ביותר יםגדולהורמת פעילות  פחהשוק בעל 

  עבור הכס או עבור ההתחייבות.
  

  פרמית סיכון 
)risk premium(  

 יבשוק שוא פיםעל ידי משתת דרששפיצוי 
הוודאות שטבועה  חוסרשיאת  סיכון עבור

 הוכמהתחייבות. בתזרימי המזומים של כס או 
  גם "תיאום סיכון".

  
  עלויות עסקה 

)transaction costs(  
 ה שלכס או להעבר ה שלהעלויות למכיר

הכדאי בשוק שוק העיקרי (או בהתחייבות 
ביותר) עבור הכס או ההתחייבות שיתים 

למימוש של הכס או להעברה  יןישרבמלייחוס 
ים את שי הקריטריומות קיימשל ההתחייבות ו

  הבאים:
  
 ותחיויהן העסקה ושל תוצאה ישירה  ןה  )א(

 לעסקה.
 
אם על ידי הישות  היו מתהוותלא  ןה  )ב(

ההחלטה למכור את הכס או להעביר את 
דומה ב( היתה מתקבלתההתחייבות לא 
בתקן דיווח  תןגדרה, כלעלויות למכירה

  ). 5כספי בילאומי 
   

  הובלהעלויות 
)transport costs(  

ת כס מהמיקום לבות להתהוומהעלויות שהיו 
הכדאי לשוק הוכחי שלו לשוק העיקרי (או 

  ביותר) שלו.
   

   ןחשבו תיחיד
)unit of account(  

צים או קובהרמה שבה כס או התחייבות מ
ת ובתקן דיווח כספי בילאומי למטר מפוצלים

  הכרה.
   

 םים שאיתו יםית
  יהצפיל

)unobservable 
inputs(  

 יתים להשגהאים ם תוי שוק לגביהשתוים 
 תוך שימוש במידע הטוב ביותר יםפותחמוהם 

 משתתפים בשוקלגבי ההחות ש היתן להשגה
הכס או  המחרתת בעבהם  יםשתמשיו מה

  ההתחייבות.
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   ספח ב

  יישום החיות
   

. הספח מבהיר את היישום של התקןשל ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 
  ו את אותה סמכות כמו לחלקים אחרים של התקן., ויש ל99-1 סעיפים

  

להיות שוים.  עשוייםבמצבי הערכה שוים ייושמו ששיקולי הדעת  .1ב
כאשר  מיושמים עשויים להיותספח זה מתאר את שיקולי הדעת ש

 ישות מודדת שווי הוגן במצבי הערכה שוים.
   

  מדידת השווי ההוגן גישת

עסקה ו את המחיר שבהמטרה של מדידת שווי הוגן היא לאמוד  .2ב
למכירת הכס או להעברת ההתחייבות תתרחש בין  רגילה

. מדידת שווי וכחייםתאי שוק בבמועד המדידה  משתתפים בשוק
 הוגן דורשת מישות לקבוע את כל הבאים:

 

 אוש הםש מסוימתאו ההתחייבות ה מסויםהכס ה  )א(
 ).הםשל ןהחשבו תהמדידה (בעקביות עם יחיד

 

סי, החת הערכה המתאימה למדידה עבור כס לא פי  )ב(
 (בעקביות עם השימוש המיטבי שלו).

 

הכדאי ביותר) עבור הכס או השוק השוק העיקרי (או   )ג(
 ההתחייבות.

 

 )ותהמתאימ( מתאימההההערכה (טכיקות) טכיקת   )ד(
 באמצעותםהתחשבות בזמיות של התוים שתוך למדידה, 

 ם בשוקמשתתפיצגים את ההחות שייתוים שמה ותחופי
הכס או ההתחייבות ואת המחרת משתמשים בהם בעת היו 

 .ה מסווגים התויםהשווי ההוגן שב מידרגהרמה של 
  

 )33-31הערכה לכסים לא פיסיים (סעיפים  החת

 בוליששמש במהוגן של כס לא פיסי שהשווי את הדים כאשר מוד .3ב
אחרת או עוצב בדרך  א הותקןופי שה(כעם כסים אחרים כקבוצה 

עם כסים אחרים והתחייבויות אחרות  שילובאו בלשימוש) 
(לדוגמה עסק), ההשפעה של החת ההערכה תלויה בסיבות. 

 לדוגמה:
 

שמש מאם הכס בין השווי ההוגן של כס יכול להיות זהה   )א(
עם כסים בשילוב עם כסים אחרים או  שילובבאו  ולבד
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מקרה אם אחרים והתחייבויות אחרות. זה יכול להיות ה
להפעיל.  יםמשיכהיו מ משתתפים בשוקהכס הוא עסק ש

. במלואובמקרה כזה, העסקה תהיה כרוכה בהערכת העסק 
 ותסירגי קיפמהיה משך  קסעכקבוצה ב יםכסבהשימוש 

כלומר ( משתתפים בשוקיתות להשגה על ידי  ושהי
על השווי  ושפיעי ךכפילר, שא שוקב םתפיתשל מש ותסירגי

עם כסים אחרים  שילובאו ב פרדל בסיס על הכס ההוגן ש
 עם כסים אחרים והתחייבויות אחרות).בשילוב או 

  

עם  שילובבעם כסים אחרים או  שילובשימוש של כס ב  )ב(
מדידת ב כסים אחרים והתחייבויות אחרות יכול להיכלל

שמש המשל הכס  שוויתיאומים ל באמצעות השווי ההוגן
ול להיות המקרה אם הכס הוא מכוה . זה יכדרפעל בסיס 

השווי ההוגן קבעת תוך שימוש במחיר צפה ת ומדיד
בדרך אחרת  תאו מעוצב תקתמו יהאשלמכוה דומה (

עלויות התקה כך לו הובלהלעלויות  תיאוםלשימוש), 
המיקום ואת שמדידת השווי ההוגן משקפת את המצב 

 וש).לשימ תומעוצב תקתמוששל המכוה ( יםהוכחי
  

עם  שילובעם כסים אחרים או ב שילובשימוש של כס ב  )ג(
מדידת ב כלליכסים אחרים והתחייבויות אחרות יכול לה

ששימשו  בשוק פיםמשתתהשווי ההוגן באמצעות החות של 
השווי ההוגן של הכס. לדוגמה, אם הכס הוא את ד ולמד

ימירו את  משתתפים בשוקמלאי בתהליך שהוא יחודי ו
יח י, השווי ההוגן של המלאי וצרים מוגמריםמהמלאי ל

מתמחה  ציוד יםכשורהיו או רכשו  משתתפים בשוקש
 . מוגמרים מוצריםכדי להמיר את המלאי ל דרושה וכלשה

  

עם  שילובעם כסים אחרים או ב שילובשימוש של כס ב  )ד(
בטכיקת  כסים אחרים והתחייבויות אחרות יכול להיכלל

וי ההוגן של הכס. זה יכול למדידת השו תשמשהמהערכה 
ת הרווחים העודפים יטלהיות המקרה כאשר משתמשים בש

) multi-period excess earnings methodלתקופות מרובות (
 מאחרכדי למדוד את השווי ההוגן של כס לא מוחשי 

את במפורש שאותה טכיקת הערכה מביאה בחשבון 
ות התחייבוי שלהתרומה של כסים משלימים כלשהם ו

היה ה כזכס לא מוחשי  בהקבוצה שכלשהן במיוחסות 
 שמש.מ
  

שהוא , כאשר ישות משתמשת בכס יותר במצבים מוגבלים  )ה(
בקבוצה של כסים, הישות יכולה למדוד את הכס בסכום 

ההוגן בעת הקצאת השווי ההוגן של קבוצת  ושמקורב לשווי
של הקבוצה. זה יכול להיות  הבודדיםהכסים לכסים 

והשווי ההוגן של  מקרקעיןרב והערכה מעבאם  המקרה
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לכסים  המוקצ שבח (כלומר קבוצת כסים)מקרקעין שהוה
 .ושיפורים) קרקע(כמו אותו בים ימרכש
  

   )60-57(סעיפים  שווי הוגן בהכרה לראשוה

בעת קביעה אם שווי הוגן בהכרה לראשוה שווה למחיר העסקה,  .4ב
עסקה ולכס או ישות תביא בחשבון גורמים ספיציפיים ל

צג שווי הוגן של יילהתחייבות. לדוגמה, מחיר העסקה יכול שלא ל
רה לראשוה אם אחד מהתאים הבאים ככס או של התחייבות בה

 מתקיים:
 

המחיר זאת למרות  בין צדדים קשורים,היא העסקה   )א(
יכול לשמש כתון למדידת שווי  יםקשור דיםצד בעסקה עם

בוצעה עסקה בקשרות התהוגן אם לישות יש ראייה שה
 בתאי שוק.

 

לחץ או שהמוכר מאולץ לקבל את  איתבהעסקה מתרחשת   )ב(
גמה, זה יכול להיות המקרה אם ובעסקה. לדשהמחיר 
 .יםפיסי יםחווה קשיהמוכר 

  

 תמחיר העסקה שוה מיחידבוצגת ימה ןהחשבו תיחיד  )ג(
בשווי הוגן.  יםעבור הכס או ההתחייבות שמדד ןהחשבו

התחייבות הכס או היכול להיות המקרה אם לדוגמה, זה 
בעסקה (לדוגמה  רק מרכיב אחדם בשווי הוגן ה יםמדדש

שאין  יתרבצירוף עסקים), העסקה כוללת זכויות וזכויות 
 ןמדדות בפרד בהתאם לתקה) unstated rights( מוצהרות

דיווח כספי בילאומי אחר, או שמחיר העסקה כולל עלויות 
 עסקה.

  

ו העסקה מתרחשת הוא שוה מהשוק העיקרי (או השוק שב  )ד(
יכולים להיות  ההכדאי ביותר). לדוגמה, שווקים אלמהשוק 

עסקאות עם ב מתקשרשוים אם הישות היא דילר ש
השוק י, אך השוק העיקרי (או אבשוק הקמעו לקוחות

עבור עסקת היציאה הוא עם דילרים אחרים הכדאי ביותר) 
 . יםדילרשל בשוק 

  

   )66-61הערכה (סעיפים  טכיקות

  גישת השוק 

מידע רלווטי אחר שוצר על במחירים וב תמשתגישת השוק מש .5ב
מעורבים כסים, התחייבויות או קבוצה בהן ש שוק עסקאותידי 

(כלומר  השוואהשיתים לשל כסים והתחייבויות זהים או 
 דומים), כמו עסק.
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יתים עקביות עם גישת השוק לעשטכיקות הערכה לדוגמה,  .6ב
ת של תוים כערמגזרים מהמכפילי שוק ב תמשותקרובות מש

ם להיות בטווח עם מכפילים השוואה. מכפילים יכולישיתים ל
 השוואה. הבחירה של מכפיל מתאים בתוךשיתן לתון שוים לכל 

התחשבות בגורמים כמותיים תוך , שיקול דעת תהטווח דורש
 ספציפיים למדידה.שאיכותיים גורמים ו

  

ת ה בשיטהמחר תוביות עם גישת השוק כוללקעשטכיקות הערכה  .7ב
א טכיקה מתמטית יה המטריצת ה בשיטהמחר. המטריצ

סוגים של מכשירים פיסיים, ספר כדי להעריך מבעיקר משמשת ש
, מבלי להסתמך באופן בלעדי על יירות ערך התחייבותייםכמו 

כות סתמהתוך אלא  ,יםספציפיליירות ערך המחירים מצוטטים 
יירות הערך ליירות ערך מצוטטים אחרים  ביןעל היחסים ש

 .ערכההמהווים עוגן לה
  

  גישת העלות 

כדי להחליף את  עתגישת העלות משקפת את הסכום שהיה דרש כ .8ב
חלוף ישעלות כוה השירות של כס (לעיתים קרובות מ יכולת

 ).שוטפת
 

היה , המחיר שמשתתף בשוקהוא מוכר שמקודת המבט של  .9ב
 משתתף בשוקלקוה שהוא עלות המתקבל עבור כס מבוסס על 

, השוואהשיתת למושיות שי בעללרכוש או להקים כס חלופי 
 משתתף בשוקהוא קוה שש את מאחר. זבגין התישות מתותאמה

 את ףיחליכול לה ואשבו ההסכום אשר מיותר כס  ישלם עבור לא
פיזית,  לת הידרדרותכול התישותהשירות של אותו כס.  יכולת

של ת) (טכולוגית) והתישות כלכלית (חיצוי תפקודיתהתישות 
עלות  הקצאת(כספי דיווח  כילצורפחת מ והיא רחבה יותרהכס 

). שירות מוגדר מס (תוך שימוש באורך חיי צורכילהיסטורית) או 
משמשת כדי למדוד  שוטפתה השיחלוףבמקרים רבים שיטת עלות 

עם  שילובשל כסים מוחשיים שמשמשים ב את השווי ההוגן
   כסים אחרים או עם כסים אחרים והתחייבויות אחרות.

  

  גישת ההכסה

גישת ההכסה ממירה סכומים עתידיים (לדוגמה תזרימי מזומים  .10ב
 . כאשראחד) מהווןאו הכסות והוצאות) לסכום וכחי (כלומר 

פת ציפיות בגישת ההכסה, מדידת השווי ההוגן משק עשה שימוש
 לגבי אותם סכומים עתידיים. וכחיותשוק 

 

 :ותהבאהטכיקות אותן טכיקות הערכה כוללות, לדוגמה את  .11ב
  

 );30ב-12טכיקות ערך וכחי (ראה סעיפים ב  )א(
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מרטון או -שולס-כמו וסחת בלקאופציה להמחרת מודלים   )ב(
), שמשלב )lattice model( סבכה מודל ביומי (כלומר מודל

ערך הזמן של אופציה הן את  קףערך וכחי ומשטכיקות של 
 פימי של אופציה; וכןהערך ה הן אתו
  

משמשת ר שא, לתקופות מרובות הרווחים העודפיםשיטת   )ג(
 מהכסים הלא מוחשיים. כדי למדוד שווי הוגן של חלק

  
   טכיקות ערך וכחי

טכיקות ערך וכחי כדי במתארים את השימוש  30ב-13סעיפים ב .12ב
טכיקת תיאום של מתמקדים ב ההוגן. סעיפים אל למדוד שווי

. (ערך וכחי חזוי) תזרים מזומים חזויטכיקת שיעור ההיוון וב
ערך וכחי  תטכיקבמש תששיש לה יםקובע יםא הסעיפים אל

טכיקות ערך וכחי באת השימוש  יםם מגבילאיו ת יחידהספציפי
הערך הוכחי  . טכיקתת בלבדדווהד שווי הוגן לטכיקות ולמד

ובסיבות וגן תהיה תלויה בעובדות שמשמשת כדי למדוד שווי ה
ספציפיות לכס שמדד או להתחייבות שמדדת (לדוגמה אם ה

 ותשיתהתחייבויות  השוואה אושיתים למחירים עבור כסים 
של  אפשרות להשגהתלויה בבשוק) ו יהצפייתים להשוואה ל

 .מספיקים תוים
 

 ערך וכחי מדידת המרכיבים של

ערך וכחי (כלומר יישום של גישת ההכסה) הוא כלי שמשמש כדי  .13ב
ר סכומים עתידיים (לדוגמה תזרימי מזומים או ערכים) ולקש

לסכום וכחי תוך שימוש בשיעור היוון. מדידת שווי הוגן של כס 
את כל  תאו של התחייבות תוך שימוש בטכיקת ערך וכחי כולל

במועד  משתתפים בשוקמקודת המבט של  האלמטים הבאים
 המדידה:

 

ו א המדד תזרימי מזומים עתידיים עבור הכסשל  אומדן  )א(
 .תמדדהההתחייבות 

 
של תזרימי או בעיתוי בסכום שיויים אפשריים ציפיות לגבי   )ב(

מייצגים את אי הוודאות שטבועה בתזרימי , ההמזומים
 המזומים.

  

ל כסים ע שיעורדי המיוצג על יה ,הזמן של הכסףערך   )ג(
חיים ון או משך רעפ מועדיש להם כספיים חסרי סיכון ש

 המזומים מכוסה על ידי תזרימיה חופפים לתקופה רשא
אי וודאות בעיתוי וסיכון של כשל למחזיק  איו משקףו

 .סיכון) תחסר(כלומר שיעור ריבית 
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רימי המזומים זלשיאת אי הוודאות שטבועה בת המחיר  )ד(
 ).ית סיכוןפרמ (כלומר

  

יביאו בחשבון בהתאם  משתתפים בשוקגורמים אחרים ש  )ה(
 לסיבות. 

  

התחייבות, אותה חס לייתמהלהתחייבות, סיכון אי ביצוע   )ו(
 הישות (כלומר הלווה).העצמי של כולל סיכון האשראי 

  
   עקרוות כלליים

 בו הן כוללות אתשות זו מזו באופן ערך וכחי שוות טכיק .14ב
. אולם, כל העקרוות הכלליים הבאים 13האלמטים בסעיף ב

 תשמשהמערך וכחי כלשהי  תקובעים את היישום של טכיק
 ד שווי הוגן:ומדל

 

 םהחות שמשתתפי ישקפותזרימי מזומים ושיעורי היוון   )א(
 הכס או ההתחייבות.המחרת ק ישתמשו בעת ושב
 

תזרימי מזומים ושיעורי היוון יביאו בחשבון רק את   )ב(
מדד או להתחייבות הלכס לייחסם הגורמים שיתן 

 .תמדדה
  

השפעות של ה ה שלהשמטאו בחישוב  ותליע כפוכדי למ  )ג(
עם  החות שהן עקביות פוהיוון ישקה יגורמי סיכון, שיעור

ם. לדוגמה, שיעור היוון מזומיה תזרימיבשטבועות  ההחות
אי הוודאות בציפיות לגבי כשלים עתידיים הוא שמשקף את 

 חוזיים של תזרימי מזומיםבמשים מתאים אם משת
מש תשין להאטכיקת תיאום שיעור היוון). כלומר (הלוואה 

חזויים בתזרימי מזומים  משתמשיםם באותו שיעור א
) חזוי(כלומר טכיקת ערך וכחי (כלומר שיקלול הסתברות) 

משקפים החות כבר  חזוייםרימי המזומים הזתש מאחר
יש יים; במקום זאת, לגבי אי הוודאות בכשלים עתיד

הסיכון שטבוע הולם את שהוא שיעור היוון להשתמש ב
  .חזוייםבתזרימי המזומים ה

  

החות לגבי תזרימי מזומים ושיעורי היוון צריכות להיות   )ד(
ים ומיליים, אשר תזרימי מזומיש להוון . לדוגמה, עקביות

 תהשפעת איפלציה, בשיעור שיכלול אה תשפעכוללים את ה
הומיאלית חסרת סיכון כולל לציה. שיעור הריבית האיפ
במוחים איפלציה. תזרימי מזומים ה תהשפעאת 

את ההשפעה של איפלציה,  אים כוללים, אשר ריאליים
את ההשפעה של איפלציה.  איו כוללבשיעור ש והווי

יהווו תוך שימוש  , תזרימי מזומים לאחר מסבאופן דומה
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מס. תזרימי מזומים לפי מס יהווו בשיעור היוון שלאחר 
 .אלה עקבי עם תזרימי מזומיםשהוא בשיעור 

  

 בסיסשבכלכליים הגורמים העם  יםעקבי והיוון יהי ישיעור  )ה(
 .בו קובים תזרימי המזומיםשמטבע ה
  

  סיכון ואי וודאות

תאי מבוצעת במדידת שווי הוגן תוך שימוש בטכיקות ערך וכחי  .15ב
ש הם ושימשעשה בהם תזרימי המזומים ש מאחרוודאות  חוסר

 הןהסכום ו הןסכומים ידועים. במקרים רבים  ולאאומדים 
ים ועסכומים קב. גם אים וודאייםזרימי המזומים תשל  עיתויה

ים אם קיים יהלוואה, הם אי וודא ם עלתשלומיהם, כמו יחוזי
 סיכון לכשל.

 

ית סיכון) בדרך כלל מבקשים פיצוי (כלומר פרמ משתתפים בשוק .16ב
אי הוודאות שטבועה בתזרימי המזומים של כס או עבור שיאת 

משקפת את ה של התחייבות. מדידת שווי הוגן תכלול פרמית סיכון
 ו כפיצוי עבור אי הוודאותדרשיי משתתפים בשוקהסכום ש

אמה צג תייא לשטבועה בתזרימי המזומים. אחרת, המדידה 
מתאימה הסיכון הפרמית שווי הוגן. בחלק מהמקרים קביעת 

סיבה  האי המורכבות לבדה רמת. אולם, תלהיות מורכב היכול
 פרמית סיכון. לא לכלולמספקת 
  

סיכון ל וםאיתמבוצע זו מזו בדרך שבה  שוותטכיקות ערך וכחי  .17ב
 לדוגמה: .שומישעשה  בהםש ובסוג של תזרימי המזומים

  

) 22ב- 18טכיקת תיאום שיעור ההיוון (ראה סעיפים ב  )א(
סיכון ובתזרימי מזומים לשיעור היוון מתואם ב משתתמש

 .יותרב סבירים מובטחים או ,חוזיים
 

 )25של טכיקת ערך וכחי חזוי (ראה סעיף ב 1שיטה   )ב(
סיכון ל ותאמחזויים שהותזרימי מזומים במשת תמש

 שיעור חסר סיכון.בו
  

) 26של טכיקת ערך וכחי חזוי (ראה סעיף ב 2שיטה   )ג(
סיכון ל ותאמהוא לתזרימי מזומים חזויים שב משתתמש

תאם כדי לכלול את פרמית הסיכון שהושיעור היוון בו
דורשים. שיעור זה שוה מהשיעור  משתתפים בשוקש

 .שיעור ההיווןטכיקת תיאום שמש בהמ
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   טכיקת תיאום שיעור היוון

של  יחידהמערכת במשת תטכיקת תיאום שיעור ההיוון מש .18ב
בין , אפשריים שאמדוהטווח של סכומים תוך מ תזרימי מזומים

מובטחים (כמו  תזרימי מזומים ,תזרימי מזומים חוזייםאם 
הסבירים ביותר. תזרימי המזומים במקרה של אגרות חוב) או 

שות של חהתרבבכל המקרים, תזרימי מזומים אלה מותים 
 ם (לדוגמה תזרימי מזומים חוזיים או מובטחיםמוגדריאירועים 

כשל על ידי בעל החוב). כך שלא יהיה אגרת חוב הם מותים בל
 בטכיקת תיאום שיעור ההיוון גזרשמש המשיעור ההיוון 

השוואה או עבור ל שיתיםכסים  עבורצפים  תשואה משיעורי
, תאם לכךהשוואה שסחרים בשוק. בהלות שיתהתחייבויות 

ים ביותר או הסביר ים, המובטחיםהחוזיתזרימי המזומים 
עבור תזרימי  אמדמהווים בשיעור שוק צפה או בשיעור שוק 

 ). בשוק תשואהה(כלומר שיעור כאלה ים תומים מומז
 

טכיקת תיאום שיעור ההיוון דורשת יתוח של תוי שוק עבור  .19ב
. השוואהשיתות להשוואה או עבור התחייבויות שיתים לכסים 
שבות במהות של תזרימי על ידי התח קבעת ההשוואיכולת 

המזומים (לדוגמה אם תזרימי המזומים הם חוזיים או לא 
באופן דומה לשיויים בתאים  ום יגיבהסביר שאם חוזיים ו

אשראי,  איתות כלכליים), כמו גם בגורמים אחרים (לדוגמה
לות וזילות). ימגבאמות מידה פיסיות , תקופה, בטחוות

תן להשוואה או התחייבות בודדת לחלופין, אם כס בודד שי
סיכון שטבוע האת  באופן אותאים משקפים  שיתת להשוואה

, תמדדהמדד או של ההתחייבות הבתזרימי המזומים של הכס 
לגזור את שיעור ההיוון תוך שימוש  שיהיה זה אפשריייתכן 

מספר מספר כסים שיתים להשוואה או עבור  בתוים עבור
עקום תשואה חסר עם  שילוביתות להשוואה בהתחייבויות ש

 )."המשולב בהמ"סיכון (כלומר תוך שימוש בגישת ה
 

 הוא זכות ', יח שכס אהמבה המשולבכדי להמחיש את גישת  .20ב
לגבי  אי וודאות (כלומר אין שה אחתעוד ש"ח ב 8001חוזית לקבל 

גבי יתים להשוואה, ומידע לשכסים למבוסס ). קיים שוק העיתוי
אותם מ. יתן להשגההוא  ,מחירגבי אותם כסים, כולל מידע ל

 כסים שיתים להשוואה:
 
שה אחת עוד ש"ח ב 1,200הוא זכות חוזית לקבל  'כס ב  )א(

התשואה , שיעור ןכלש"ח.  1,083ויש לו מחיר שוק של 
שה אחת) של תשואה ל(כלומר שיעור שוק  הגלוםשתי ה
 ש"ח)). 1,200/ש"ח 1,083(-1אחוז ( 10.8א וה
 

                                                 
1
 .בתקן זה סכומים כספיים קובים בשקלים חדשים (ש"ח)   
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שתיים ויש לו עוד ש"ח ב 700הוא זכות חוזית לקבל  'כס ג  )ב(
הגלום שתי התשואה ה, שיעור ןכלש"ח.  566מחיר שוק של 

  אחוז  11.2א ושתיים) התשואה ל(כלומר שיעור שוק של 
 ש"ח)). 700/ש"ח 566(^0.5-1(

 

לסיכון  בהתייחסיתים להשוואה כל שלושת הכסים   )ג(
 ם אפשרי ואשראי אפשרי).מישל תשלו (כלומר פיזור

 

של תשלומים חוזיים שצריכים להתקבל עבור כס  עיתויעל בסיס ה .21ב
 '(כלומר שה אחת לכס ב 'וכס ג 'של כס ב עיתויל ביחס 'א
השוואה לכס יתן ל חשב יותר '), כס ב'שתיים לכס ג עומתל
ש"ח)  800( '. שימוש בתשלום החוזי שצריך להתקבל עבור כס א'א

יביא לכך אחוז),  ' )10.8גזר מכס בהושיעור שוק לשה אחת 
ש"ח). לחלופין,  800/1.108( ש"ח 722שווי ההוגן של כס א הוא שה
שיעור יתן לגזור , 'עבור כס ב יתן להשגהה מידע שוק יעדרבה

. המבה המשולבתוך שימוש בגישת  'שוק לשה אחת מכס ג
אחוז) יותאם  11.2( 'מכס גשגזר יים שיעור שוק לשת ,במקרה זה

 קופותהתהמשולב של לשיעור שוק לשה אחת תוך שימוש במבה 
 יםיכולוסף ויתוח וסף מידע של עקומת תשואה חסרת סיכון. 

ת הסיכון עבור כס לשה אחת ועבור ולהידרש כדי לקבוע אם פרמי
לשה  ת הסיכון עבור כסות. אם קבע שפרמיוזה ןכס לשתיים ה

תשואה של שתיים השוק לשיעור ל ,ותזה ןיאאחת וכס לשתיים 
 השפעה זו.  גיןבתיאום וסף  בוצעי

 

ים ועתקבולים קבלכאשר טכיקת תיאום שיעור ההיוון מיושמת  .22ב
ים, התיאום עבור סיכון שטבוע בתזרימי ועאו תשלומים קב

כלל  תמדדהמדד או של ההתחייבות ההמזומים של הכס 
עור ההיוון. בחלק מהיישומים של טכיקת תיאום שיעור בשי

ים או תשלומים ועההיוון לתזרימי מזומים שאים תקבולים קב
מזומים כדי ה מיתיאום לתזריייתכן שיהיה צורך בים, ועקב

ת יצפההתחייבות הצפה או עם הכס העם  ההשוואיכולת להשיג 
 .גזר שיעור ההיוון הםשמ

  
   זויטכיקת ערך וכחי ח

מערכת של במשת כקודת פתיחה תטכיקת ערך וכחי חזוי מש .23ב
לפי המשוקלל  הממוצעאת  תזרימי מזומים שמייצגים

של כל תזרימי המזומים העתידיים האפשריים הסתברויות 
זהה לערך  המתקבל ןמדואהמזומים החזויים). ה(כלומר תזרימי 

המשוקלל  סטטיסטיים, הוא הממוצע, אשר, בתאים (תוחלת) חזוי
הסתברויות וה בדידאקראי  הערכים אפשריים של משתשל 

שכל תזרימי המזומים האפשריים  מאחר. לותוהמקבילות כמשק
 המתקבל איו חזויהמזומים ה םהסתברות, תזרי משוקללים לפי
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שלא כמו תזרימי  וכלשה מוגדרהתרחשות של אירוע ב המות)
 היוון).הבטכיקת תיאום שיעור  יםשמשהמהמזומים 

 

יביאו  שואי סיכון משתתפים בשוקהשקעה,  תבקבלת החלט .24ב
להיות  עשויים בפועלבחשבון את הסיכון שתזרימי המזומים 

בין שי  יהתיק מבח יתתאורימתזרימי המזומים החזויים.  שוים
 סוגים של סיכוים:

 

, שהוא הסיכון הספציפי סיכון שאיו שיטתי (יתן לביזור)  )א(
 ת.מסוימלהתחייבות  או מסויםלכס 

 

 משותףסיכון סיכון שיטתי (שאיו יתן לביזור) שהוא   )ב(
התחייבות עם הפריטים האחרים הכס או ה יםחולקש

 בתיק מבוזר. 
  

 משתתפים בשוק ,בשיווי משקלבשוק גורסת כי תיק  יתאורית
בתזרימי המזומים.  שיטתי הטבועסיכון  שיאתרק עבור  צויפו

של  , צורות שוותשקלמבשיווי או שאים  יעילים יםאש(בשווקים 
  .)יתות להשגהלהיות  ותתשואה או פיצוי יכול

 

תזרימי את  המיל טכיקת ערך וכחי חזוי מתאש 1שיטה  .25ב
) כלומר סיכון שוקסיכון שיטתי (גין החזויים של כס במזומים ה

(כלומר תזרימי מזומים חזויים  מזומן פרמית סיכוןיכוי על ידי 
סיכון ל ואמותשסיכון). אותם תזרימי מזומים חזויים  מתואמי

, אשר מהווים בשיעור שווי ערך םימייצגים תזרימי מזומים ודאי
יחס תימשווה ערך הודאי מזומים ה םריבית חסרת סיכון. תזרי

תאם לסיכון כך אשר הו), תוגדרהמזומים חזוי (כ םלתזרי
וודאי עבור  תזרים מזומים החלפתלהוא אדיש  משתתף בשוקש

היה מוכן  משתתף בשוקתזרים מזומים חזוי. לדוגמה, אם 
ש"ח עבור תזרים מזומים  1,200תזרים מזומים חזוי של החליף ל

תזרים המזומים הוודאי ש"ח הם  1,000-ש"ח, ה 1,000וודאי של 
את פרמית  יםיצגמש"ח  200-ש"ח (כלומר ה 1,200-שווה ערך של ה

שוק יהיה אדיש באשר לכס בזה משתתף סיכון מזומן). במקרה כ
 המוחזק. 

 
 גיןב המישל טכיקת ערך וכחי חזוי מתא 2לעומת זאת, שיטה  .26ב

שוק) על ידי יישום פרמית סיכון סיכון סיכון שיטתי (כלומר 
סיכון. בהתאם לכך, תזרימי המזומים  תלשיעור ריבית חסר

מיוחס הלשיעור החזוי  קבילהחזויים מהווים בשיעור שמ
ור כלומר שיע(המשוקללים לפי הסתברות תזרימי המזומים ל

כסים להמחרת  יםשמשהממודלים יתן להשתמש בחזוי). תשואה 
 Capital Asset Pricing( הון כסי להמחרתמודל הבסיכון, כמו 

Model( ,ששיעור  מאחר. חזויתשואה הדי לאמוד את שיעור הכ
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תשואה  הוא שיעורמשמש בטכיקת תיאום שיעור ההיוון הההיוון 
סביר ששיעור זה יהיה גבוה חס לתזרימי מזומים מותים, ייתמה

של טכיקת ערך וכחי  2יותר משיעור ההיוון שמשמש בשיטה 
חס לתזרימי מזומים ייתחזוי שמתשואה חזוי, שהוא שיעור 

 .לפי הסתברות חזויים או לתזרימי מזומים משוקללים
 

, יח שלכס יש תזרימי 2 ואת שיטה 1כדי להמחיש את שיטה  .27ב
ש"ח לשה אחת שקבעו על בסיס תזרימי  780מזומים חזויים של 

. הלןמוצגות לההסתברויות האפשריים ועל בסיס המזומים ה
עבור תזרימי מזומים הרלווטית ריבית חסרת סיכון השיעור 

, ופרמית הסיכון השיטתית עבור יםאחוז 5למשך שה אחת הוא 
 .יםאחוז 3ופיל סיכון הוא כס עם אותו פר

 
תזרימי מזומים 

  אפשריים
תזרימי מזומים   הסתברות

משוקללים לפי 
  הסתברות

  ש"ח 75  15%  ש"ח 500

  ש"ח 480  60%  ש"ח 800

  ש"ח 225  25%  ש"ח 900

  ש"ח 780    תזרימי מזומים חזויים

  

ש"ח)  780בהמחשה פשוטה זו, תזרימי המזומים החזויים ( .28ב
צע המשוקלל לפי הסתברות של שלושת מייצגים את הממו

להיות  ותהתוצאות האפשריות. במצבים ריאליים יותר, יכול
. אולם, כדי ליישם את טכיקת ערך וכחי רבות אפשריותתוצאות 

להביא בחשבון חלוקות של כל תזרימי תמיד  צורךחזוי, אין 
. יםאפשריים תוך שימוש במודלים ובטכיקות מורכבה המזומים
של זה אפשרי לפתח מספר מוגבל ייתכן שיהיה  ,אתבמקום ז

 תזרימי כלולמאת ל ייכוהסתברויות ש בדידיםתרחישים 
אפשריים. לדוגמה, ישות יכולה להשתמש בתזרימי המזומים ה

בגין  המותאמיםרלווטית, בעבר תקופה ב משומוש מזומים
שיויים בסיבות שהתרחשו לאחר מכן (לדוגמה שיויים בגורמים 

 התעשייגמות בויים, כולל תאים כלכליים או תאי שוק, מחיצ
משפיעים על הישות הכמו גם שיויים בגורמים פימיים ומתחרים 

החות של של ההבאה בחשבון תוך ), יותר באופן ספציפי
 .משתתפים בשוק

 

בתאוריה, הערך הוכחי (כלומר השווי ההוגן) של תזרימי  .29ב
שימוש בשיטה תוך קבע הוא ם אבין שוה  איוהמזומים של כס 

 , כלהלן:2בשיטה  בין אם תוך שימושו 1
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תאמים ו, תזרימי המזומים החזויים מ1שימוש בשיטה ב  )א(
תוי שוק  יעדרשוק). בהסיכון סיכון שיטתי (כלומר בגין 

יתן , הסיכון הסכום של תיאום על המצביעים במישרין
ימוש תוך ש וןהכסי להמחרת זה ממודל כתיאום לגזור 

יתן לקבוע את גמה, ולד .ערך ישווודאות של של  תפיסהב
ש"ח) תוך  22תיאום הסיכון (כלומר פרמית סיכון מזומן של 

   יםאחוז 3שימוש בפרמית הסיכון השיטתי של 
ש"ח), שתוצאתה תזרימי  780-]ש"ח 780)*1.05/1.08[((

  ש"ח  758של סך לשהותאמו בגין סיכון מזומים חזויים 
ש"ח הוא  758תזרים המזומים בסך ש"ח).  780-ש"ח 22(

ש"ח והוא מהוון בשיעור ריבית  780ודאי של ההשווה ערך 
). הערך הוכחי (כלומר השווי ההוגן) יםאחוז 5חסרת סיכון (
 ).ש"ח 758/1.05ש"ח ( 722של הכס הוא 

 

, תזרימי המזומים החזויים אים 2שימוש בשיטה ב  )ב(
במקום שוק). סיכון ומר סיכון שיטתי (כל גיןתאמים בומ

, ןכלכלל בשיעור ההיוון. , התיאום עבור סיכון זה זאת
חזוי תשואה תזרימי המזומים החזויים מהווים בשיעור 

שיעור ריבית חסרת סיכון  יםאחוז 5(כלומר  אחוזים 8של 
. הערך הוכחי (כלומר )פרמית סיכון שיטתי יםאחוז 3ועוד 

 ). ש"ח 780/1.08ש"ח ( 722ההוגן) של הכס הוא  השווי
  

יתן ש בטכיקת ערך וכחי חזוי כדי למדוד שווי הוגן, ימוש בעת .30ב
 2או בשיטה  1. הבחירה בשיטה 2שיטה באו  1שיטה להשתמש ב

מדד או התהיה תלויה בעובדות ובסיבות ספציפיות לכס 
 מספיקים יתים להשגהתוים  שבה המידב, תמדדהלהתחייבות 

 .יושמושיקולי הדעת שבו
 

 םיישום טכיקות ערך וכחי להתחייבויות ולמכשירי
הישות שאים מוחזקים על ידי צדדים  של ייםהו

  ) 41-ו 40אחרים ככסים (סעיפים 

כאשר משתמשים בטכיקת ערך וכחי כדי למדוד שווי הוגן של  .31ב
התחייבות שאיה מוחזקת על ידי צד אחר ככס (לדוגמה 

את תזרימי , בין היתר, ק), ישות תאמודפירועלויות התחייבות בגין 
צופים היו  משתתפים בשוקהמזומים השליליים העתידיים ש

השליליים המחויבות. תזרימי המזומים  בהסדרתלהם  שיתהוו
לגבי  משתתפים בשוקכוללים ציפיות של  הלאהעתידיים ה
היו  משתתפים בשוקהמחויבות והפיצוי ש הסדרתהעלויות של 

זה כולל את כאת המחויבות. פיצוי על עצמם  דורשים כדי לקחת
 :עבורדורש היה  בשוק ףמשתתש שואההת
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 הסדרת שלהפעילות (כלומר הערך  של ועצמ לקיחה על  )א(
 ההייתן המחויבות; לדוגמה על ידי שימוש במשאבים ש

 ור פעילויות אחרות); וכן הם עבמש בתשלה
 

 פרמית סיכוןמיוחס למחויבות (כלומר ההסיכון  לקיחת  )ב(
משקפת את הסיכון שתזרימי המזומים השליליים בפועל ה

מתזרימי המזומים השליליים  שויםיכולים להיות 
 ).33החזויים; ראה סעיף ב

  

חוזי  תשואה ללת שיעורלדוגמה, התחייבות לא פיסית איה כו .32ב
לאותה התחייבות. בחלק יתת לצפייה שוק  תשואת יןוא

של השוים המרכיבים  לא יתן יהיה להבחין בין ,מהמקרים
(לדוגמה כאשר  יםרשודהיו  משתתפים בשוקש תשואהה

 ועקב חירמשתמשים במחיר שצד שלישי קבלן יגבה על בסיס מ
בפרד  ה). במקרים אחרים ישות צריכה לאמוד מרכיבים אלמראש

 על בסיס(לדוגמה כאשר משתמשים במחיר שצד שלישי קבלן יגבה 
במקרה זה איו ושא בסיכון שהקבלן  עלות בתוספת רווח מאחר

 של שיויים עתידיים בעלויות).
  

ישות יכולה לכלול פרמית סיכון במדידת השווי ההוגן של  .33ב
על ידי  יםמוחזק םשאי מכשיר הוי של הישותשל התחייבות או 

 צד אחר ככס באחת מהדרכים הבאות:
 

סכום של בעל ידי תיאום תזרימי המזומים (כלומר כגידול   )א(
 מזומים שליליים); אותזרימי 

 

על ידי תיאום השיעור ששימש להיוון תזרימי המזומים   )ב(
שיעור  קטתשלהם (כלומר כה יםהוכחי כיםהעתידיים לער

 ההיוון).
 
של שמטה האו מבצעת כפילות בחישוב יא איה הש וודאישות ת

 שאמדותיאומים לסיכון. לדוגמה, אם תזרימי המזומים 
מיוחס ה סיכוןת הטילון את הפיצוי למוגדלים כדי להביא בחשב

  שיעור ההיוון כדי לשקף סיכון זה. אין להתאים את למחויבות, 
  

  ) 71-67תוים לטכיקות הערכה (סעיפים

 יתים לצפייהדוגמאות של שווקים שבהם תוים יכולים להיות  .34ב
חלק מהכסים וחלק מההתחייבויות (לדוגמה מכשירים עבור 

 ת הבאים:פיסיים) כוללים א
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 , מחיריהחלפהבשוק  ).Exchange markets( במות מסחר  )א(
שווי הוגן.  יכללאופן במייצגים ו קלב יתים להשגה סגירה

 בלודון.ליירות ערך דוגמה לשוק כזה הוא הבורסה 
 

כוים  דילרים ,יםדילרשל . בשוק דילרים ם שלוקישו  )ב(
פק סללסחור (לקות או למכור עבור עצמם), ועל ידי כך 

 זילות על ידי שימוש בהון שלהם כדי להחזיק מלאי של
 מכירהמחירי ה ,בדרך כלל .בהם הם עושים שוקשהפריטים 

מוכן  דילרהשבו מייצגים את המחיר ה( המוצעים רכישהוה
 מוכן למכור, בהתאמה) דילרבו השואת המחיר  קותל

שווקים  .מאשר מחירי סגירה קלות ביתר יתים להשגה
 םה )המחירים מדווחים באופן פומבי בהםש( מעבר לדלפק

קיימים גם עבור  דילרים ם שלקיו. שודילרים ם שליקושו
מכשירים פיסיים  כולל ,אחרים מספר כסים והתחייבויות

מסוימים וכסים פיזיים יסוד מסוימות סחורות  ,מסוימים
   ציוד משומש). ,דוגמה(ל

 
רוקרים ב ,יםרוקרבשל  יםוקו. בשברוקריםשל  םוקישו  )ג(

כוים  איםאך מוכרים, לבין בין קוים  קשרמסים ל
ברוקרים אים  במילים אחרות, לסחור עבור עצמם.

כדי להחזיק במלאי של הפריטים  משתמשים בהון שלהם
 מכירהה הברוקר יודע את מחירי בהם הם עושים שוק.ש

המוצעים על ידי כל אחד מהצדדים המתייחסים,  רכישהוה
כל אחד מהצדדים איו מודע לדרישות , בדרך כלל, אך

העסקאות שהושלמו  לעתים, מחירי המחיר של צד אחר.
ברוקרים כוללים רשתות  ם שלקיושו. יתים להשגה

בהן מבוצעת התאמה בין פקודות ש תקשורת אלקטרויות,
 וקי דל"ן מסחרי ודל"ן לדיור .וקייה ומכירה, וש

 
 ,יםעיקרי דיםצדשל ק . בשויםעיקרי דיםצד שלק שו  )ד(

ובין אם  מכירות ראשויות בין אם מדובר על עסקאות,ב
 באופן עצמאי מבוצע משא ומתןחוזרות,  תמדובר על מכירו

להיות  ללא תיווך. מידע מועט בלבד על עסקאות אלה עשוי
 .לציבורזמין 

  
  )90-72שווי הוגן (סעיפים  מידרג

 )85-81(סעיפים  2תוי רמה 
עבור כסים ספציפיים והתחייבויות  2דוגמאות של תוי רמה  .35ב

 :ותהבאהדוגמאות את ות ספציפיות כולל
  

משתה, - לשלםוריבית  קבועה- ריבית לקבל החלפה שלחוזה   )א(
 ה שקבע בין הבקים בלודוןהחלפההמבוסס על שיעור 
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שיעור החלפת ריבית הליבור אם  היהי  .2תון רמה )ליבור(
מן מקובלים במרווחי זומצוטט  שיעור זה יתן לצפייה

 .התקופה של חוזה ההחלפהמלוא  ,במהות ,למשך
 

משתה, - לשלםוריבית קבועה - ריבית לקבל החלפה שלחוזה   )ב(
 2רמה תון . במטבע חוץ המבוסס על עקום תשואה קוב

 שיעור ההחלפה המבוסס על עקום תשואה קובהיה י
במרווחי זמן מקובלים ומצוטט במטבע חוץ, שיתן לצפייה 

יהיה  זה התקופה של חוזה ההחלפה.מלוא  ,תבמהו ,למשך
ושיעור  שים 10אם תקופת חוזה ההחלפה היא  מקרהה

משך במרווחי זמן מקובלים לומצוטט ההחלפה יתן לצפייה 
אקסטרפולציה סבירה של עקום  בתאי שכל שים, 9

השווי  לא תהיה משמעותית למדידת 10התשואה לשה 
 .במלואוההוגן של חוזה ההחלפה 

  
 ,משתה- לשלם וריבית קבועה- ריבית לקבל החלפה שלוזה ח  )ג(

. תון רמה בק מסוים מבוסס על שיעור ריבית הפריים שלה
 על ידי גזרשיעור ריבית הפריים של הבק ה היהי 2

אקסטרפולציה אם הערכים שהתקבלו על ידי 
יתים שוק י על ידי תו מאומתיםהאקסטרפולציה 

יתן אשר עם שיעור ריבית ם על ידי מתא ,דוגמהל ,יהצפיל
 ההחלפה. של המלאה התקופה למשך, במהות, לצפייה

  
תון רמה  .אופציה לשלוש שים על מיות הסחרות בבורסה  )ד(

 מיות,השל  )implied volatilityהגלומה (ת התודתיוהיה י 2
מתקיימים שי  אם ,3ת על ידי אקסטרפולציה לשה גזרה

 התאים הבאים:
 

)i( תיים המחירים לאופה אחת ולשיות לשציות על המ
ים ליהצפיית. 

 
)ii( ודתיותהגלומה שמתקבלת על ידי  הת

 מאומתתאופציה לשלוש שים  לשהאקסטרפולציה 
 ך, במהות,למש יתים לצפייהשוק  על ידי תוי

  של האופציה.התקופה מלוא 
  

תודתיות הגלומה על ידי היתן לגזור את  במקרה כזה
ל ודתיות הגלומה של האופציות עמהתאקסטרפולציה 

על ידי אותה מת לאהמיות לשה אחת ולשתיים, ו
לשלוש שים על מיות של  התודתיות הגלומה לאופציות

השוואה, בתאי שהוכח מתאם עם לות שיתישויות 
  הגלומה לשה אחת ולשתיים. התודתיות
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עבור הסדר רישוי שרכש במסגרת צירוף  .הסדר רישוי  )ה(
 תילבמשא ומתן עם צד  ושלגביו ערך לאחרוהעסקים 

קשור על ידי הישות הרכשת (הצד להסדר הרישוי), תון 
בחוזה עם הצד הבלתי קשור שיעור התמלוגים יהיה  2 רמה

 הסדר.ב ההתקשרותבמועד 
 

עבור  .קמעואית לאי מוצרים מוגמרים בחות עודפיםמ  )ו(
 2ן רמה תו צירוף עסקים,ב ומוגמרים שרכש מלאי מוצרים

קמעואי או מחיר סיטואי  מחיר ללקוחות בשוקיהיה 
 ותאם להפרשים בין המצבשה לקמעואים בשוק סיטואי,

מלאי המלאי לבין אלה של פריטי הוהמיקום של פריט 
שמדידת השווי  כך דומים),כלומר השוואה (שיתים ל

ההוגן תשקף את המחיר שהיה מתקבל בעסקה למכירת 
חר שהיה משלים את מאמצי המכירה לקמעואי א המלאי

, מדידת השווי ההוגן צריכה להיות אופן עקרויב הדרושים.
 למחיר קמעואי (כלפי ים מבוצעיםמואיזהה, בין אם ת

 באופן כללי, ובין אם למחיר סיטואי (כלפי מעלה). מטה)
 יםמואיהמעטה ביותר של ת המחיר שדורש את הכמות

 ההוגן. ש למדידת השווי, הוא זה שצריך לשמיםסוביקטיבי
  

המחיר למ"ר  היהי  .2תון רמה ביין מוחזק ובשימוש  )ז(
מתוי  גזר)) הvaluation multiple( הבביין (מכפיל הערכ

ממחירים  גזריםמכפילים ה ,דוגמהל ,יתים לצפייהשוק 
השוואה שיתים לבהן מעורבים בייים שבעסקאות צפות 

 .דומים במיקומים ים)כלומר דומ(
  

 המכפיל הערכ היהי 2רמה תון  .מזומים-מיבהיחידה    )ח(
 יםביצוע מידה שלמכפיל של רווחים, הכסות או  ,דוגמה(ל

 מכפילים ,דוגמהל ,יתים לצפייהמתוי שוק  גזרה )דומה
עסקים  יםרבומעבהן שממחירים בעסקאות צפות  גזריםה

ל ש וןבחשבתוך הבאה דומים), כלומר השוואה (שיתים ל
גורמים תפעוליים, גורמי שוק, גורמים פיסיים וגורמים 

  שאים פיסיים.
  

  )90-86(סעיפים  3תוי רמה 

עבור כסים ספציפיים ועבור התחייבויות  3דוגמאות לתוי רמה  .36ב
 :ותהבאהדוגמאות ספציפיות כוללות את 

 
 Long-dated(מטבע חוץ לזמן ארוך  החלפה שלחוזה   )א(

currency swapתו .( שיעור ריבית במטבע יהיה  3ן רמה
ית ומוגדר שאייתן ל לצפייה ן על ידי ואמת אותושלא 
במרווחי זמן ומצוטטים  יתים לצפייהה תוי שוק
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התקופה של מלוא  ,במהות ,למשךמקובלים, או באופן אחר, 
החלפה שיעורי הריבית בחוזה  מטבע החוץ. החלפה שלחוזה 

המחושבים מעקומי  הלפהחה מטבע החוץ הם שיעורי של
 .התשואה של המדיות המתייחסות

 
. תון רמה אופציה לשלוש שים על מיות שסחרות בבורסה  )ב(

של המיות  התודתיות כלומר היסטורית, תודתיות היהי 3
תודתיות  המיות. ת מהמחירים ההיסטוריים שלהגזר

היסטורית איה מייצגת בדרך כלל את הציפיות הוכחיות 
גם אם זהו  תתפים בשוק לגבי תודתיות עתידית,מש של

 אופציה. המחרת לצורך יתן להשגההמידע היחיד ה
 

למחיר  וםאית היהי  .3תון רמה ריבית החלפה שלחוזה   )ג(
 (לא )mid-market consensus price(אמצע מוסכם בשוק 

 המפותח תוך שימוש בתוים לחוזה ההחלפה, מחייב)
ם אות אמתרין ושלא יתן לבמיש יתים לצפייהשאים 

 .יתים לצפייהבאופן אחר באמצעות תוי שוק 
 

יהיה   .3תון רמה מחויבות לפירוק שיטלה בצירוף עסקים  )ד(
לגבי  ,האומדן הוכחי, תוך שימוש בתוי הישות עצמה

תזרימי המזומים השליליים העתידיים שישולמו כדי 
ם בשוק את המחויבות (כולל ציפיות של משתתפי הסדירל

המחויבות והפיצוי שמשתתף  הסדרתלגבי העלויות של 
בשוק ידרוש עבור טילת המחויבות לפרק את הכס) אם 

המצביע על כך היתן להשגה באופן סביר מידע אין 
היו משתמשים בהחות שוות. תון רמה שמשתתפים בשוק 

שמש בטכיקת ערך וכחי יחד עם תוים יכול לזה היה  3
של ריבית חסרת סיכון או  וכחיגמה שיעור אחרים, לדו

אם  אשראי איתות שיעור חסר סיכון שהותאם בגין
איתות אשראי על השווי ההוגן של ההשפעה של 

בשיעור ההיוון במקום באומדן של  ההתחייבות משתקפת
 תזרימי מזומים שליליים עתידיים.

   
תחזית פיסית  היהי 3תון רמה  .מזומים- יחידה מיבה  )ה(

 )או הפסד של רווח של תזרימי מזומים או דוגמה(ל
אין אם  ,עצמה תוך שימוש בתוים של הישות המפותחת

שמשתתפים  על כך מצביעההיתן להשגה באופן סביר מידע 
 בשוק היו משתמשים בהחות שוות.
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מדידת שווי הוגן כאשר הפח או הרמה של פעילות 
 משמעותיבאופן התחייבות ירדה  של כס או של

 החלהשווי ההוגן של כס או התחייבות יכול להיות מושפע כאשר  .37ב
או זה כס במשמעותית בפח או ברמה של הפעילות  היריד

של הכס או  של הרגילביחס לפעילות שוק זו התחייבות ב
ההתחייבות (או כסים דומים או התחייבויות דומות). כדי לקבוע 

משמעותית בפח  היריד הלח, היתת להשגהעל בסיס ראייה  ,אם
 ההתחייבות, ישות תעריך את שלהכס או  שלאו ברמה של פעילות 

 הבאים:הגורמים כמו  ות של גורמיםוהרלווטי ותהמשמעותי
 

 .ו לאחרוהשהתרחעסקאות מעט   )א(
 

 מידע שוטף.ב תוך שימושמפותחים אים מחיר ציטוטי   )ב(
  

י שוק על פי זמן או בין עוש הותיתממשתים  מחירציטוטי   )ג(
 .)מסוימיםשל ברוקרים  שווקים דוגמה(ל

  
השווי ההוגן ערכי מדדים, שבעבר היה להם מתאם גבוה עם   )ד(

 יםא הקבמוהם באופן  ההתחייבות,של של הכס או 
אותו לשווי ההוגן של  ותעדכי אידיקציותמתואמים עם 

 התחייבות.אותה  כס או
  

 ,ותגלומ ישה עליה משמעותית בפרמיות סיכון זילות  )ה(
פיגור  שיעורי מוכ(גלומים או מדדי ביצוע גלומות ואות תש

מחירים מצוטטים בבעסקאות צפות או  הפסד)האו חומרת 
תוך , חזוייםלתזרימי מזומים  לאומדן של הישות בהשוואה

לגבי  היתים להשגה שוקהתוי כל של  הבאה בחשבון
 עבוראו  הכסעבור  ון אשראי וסיכון אי ביצוע אחרסיכ

 ההתחייבות.
 

לבין מחיר  המוצע מכירהישו מרווח גדול בין מחיר ה  )ו(
 .זהמרווח או גידול משמעותי ב המוצע רכישהה

  
השוק עבור הפקות  פעילות שלישה ירידה משמעותית ב  )ז(

 עבור הכס ,זהכשוק אין ש, או ראשוי) שוק (כלומר חדשות
או התחייבויות  דומים ההתחייבות או עבור כסים או

 ות.דומ
  

עבור עסקאות  דוגמה(ל לציבורזמין מועט מידע   )ח(
 ).יםעיקרי דיםשל צדשמתרחשות בשוק 
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ה ברמ ואלמסקה כי חלה ירידה משמעותית בפח  האם ישות מגיע .38ב
לפעילות שוק רגילה בכס  יחסהפעילות בכס או בהתחייבות ב של

דרש  ,)ותאו בהתחייבויות דומ דומים בכסים או ההתחייבות (או
. ירידה מצוטטיםהמחירים השל עסקאות או השל  ףוס יתוח

פעילות כשלעצמה יכולה שלא להצביע שמחיר הבפח או ברמה של 
או שעסקה שווי הוגן העסקה או שהמחיר המצוטט איו מייצג 

אם ישות קובעת שעסקה או מחיר. אולם, רגילה הבאותו שוק אי 
עסקאות  מצוטט איו מייצג שווי הוגן (לדוגמה יכולות להיות

תיאום לעסקאות או למחירים יהיה צורך ב, )ותרגיל ןשאי
כבסיס למדידת  הרים אלימצוטטים אם הישות משתמשת במח

יכול להיות משמעותי למדידת שווי הוגן  זהשווי הוגן ותיאום 
תיאומים גם בסיבות אחרות ייתכן שיהיה צורך ב. במלואה

ם משמעותי כדי (לדוגמה כאשר מחיר עבור כס דומה דורש תיאו
מדד או כאשר המחיר הוא הכס ללהפוך אותו ליתן להשוואה 

 .)איו עדכי
 
 ייםמשמעות תיאומיםאת המתודולוגיה לביצוע  קובעתקן זה איו  .39ב

 11ב-5ב-ו 66-61. ראה בסעיפים או למחירים מצוטטים לעסקאות
בלי מ .ה בעת מדידת שווי הוגןשימוש בטכיקות הערכה גבידיון ל
ש, ישות תכלול ושימעשה בה שב בטכיקת הערכה שלהתח

משקפת את הסכום התיאומי סיכון מתאימים, כולל פרמית סיכון 
ידרשו כפיצוי עבור אי הוודאות שטבועה  משתתפים בשוקש

). 17בתזרימי המזומים של כס או של התחייבות (ראה סעיף ב
 יםמקרחלק מהשווי הוגן. באמה אחרת, המדידה איה מייצגת 

אולם,  מורכבת.להיות  המתאים יכולהסיכון התיאום  ה שלקביע
תיאום סיכון. לא לכלול בסיס מספיק  הלבדה אי רמת המורכבות

עד במו משתתפים בשוקבין  רגילהתיאום הסיכון ישקף עסקה 
 .וכחייםתאי שוק בהמדידה 

  
 הפעילות בכס או ה שלמבר ואאם חלה ירידה משמעותית בפח  .40ב

הערכה  טכיקותבאו שימוש  הטכיקת הערכבשיוי , בהתחייבות
גישת שוק בשימוש ה דוגמהלהיות מתאים (ל עשוי מרובות

אידיקציות לשווי הוגן  ובטכיקת ערך וכחי). כאשר משקללים
ביא בחשבון ת ישות ,ה מרובותטכיקות הערכבשימוש ההובעות מ

לקבוע  השווי ההוגן. המטרה היא מדידותאת הסבירות של טווח 
טוב ביותר שווי הוגן באופן האת הקודה בתוך הטווח שמייצגת 

שווי הוגן עשוי להיות  מדידות. טווח רחב של וכחייםתאי שוק ב
 אידיקציה לכך שדרש יתוח וסף.
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 הפעילות בכסשל  הברמ ואגם אם חלה ירידה משמעותית בפח  .41ב
שווי  .זהה המטרה של מדידת שווי הוגן ותרת ,או בהתחייבות

המחיר שהיה מכירת כס או מהמחיר שהיה מתקבל  הוגן הוא
לא פירוק כפוי  ,(כלומר רגילה העברת התחייבות בעסקהללם ושמ

תאי בבמועד המדידה  משתתפים בשוק) בין לחץאו מכירה בתאי 
 .וכחייםשוק 

  
עסקה ב תקשרהיו מוכים לה משתתפים בשוקהמחיר שבו  אמידת .42ב

אם חלה ירידה משמעותית  וכחייםתאי שוק בבמועד המדידה 
תלויה בעובדות לכס או להתחייבות בפח או ברמה של פעילות 

כוות הישות  .ודורשת שיקול דעתבמועד המדידה ובסיבות 
התחייבות בדרך אחרת את ה הסדירלאו  סלקל להחזיק בכס או
 אשווי הוגן הוש מאחר השווי ההוגן בעת מדידתאיה רלווטית 

 מדידה ספציפית לישות. ולא דידה מבוססת שוק,מ
  

  רגילותשאין  אותעסקזיהוי 

 אם) קשה יותר רגילה(או לא  רגילההקביעה אם עסקה היא עסקה  .43ב
 הפעילות בכס אושל  הברמאו בפח  חלה ירידה משמעותית

ביחס לפעילות שוק רגילה עבור הכס או ההתחייבות  בהתחייבות
אין  אלהכבסיבות  .התחייבויות דומות)(או עבור כסים דומים או 

 כלומר( רגילותזה מתאים להסיק שכל העסקאות בשוק זה הן לא 
). סיבות שיכולות להעיד לחץבתאי  ותאו מכיר יםכפוי יםפירוק

 :ותהבאהסיבות כוללות את  רגילה יהשעסקה היא א
  

לשוק במשך תקופה לפי מועד  הולמתלא היתה חשיפה   )א(
 הוגותו שגרתיותשהן פעילויות שיווק  שרהמדידה כדי לאפ

 או התחייבויות כאלה בהן מעורבים כסיםשעבור עסקאות 
 .וכחייםתאי שוק ב הכאל

 
אך המוכר שיווק את  ,הוגהו שגרתיתהייתה תקופת שיווק   )ב(

 .חדא משתתף בשוקל ההתחייבותאת הכס או 
  

או שהוא  מצא בכיוס כסים,או המוכר פשט את הרגל   )ג(
 .)תאי לחץבהמוכר מצא  למצבים אלה (כלומרקרוב 

  
המוכר דרש למכור כדי לעמוד בדרישות רגולטוריות או   )ד(

 ).ה על המוכרתכפהמכירה  (כלומר חוקיותבדרישות 
  

בהשוואה לעסקאות אחרות  חריג אמחיר העסקה הו  )ה(
 האו התחייבות זה זהה או דומה עבור כס שבוצעו לאחרוה

 ה.או דומ
  

 על משקל הראיות כדי לקבוע אם,הסיבות  עריך אתת הישות
  .רגילהעסקה היא , היתות להשגהה



IFRS 13 

  750 

הבאים בעת מדידת שווי הוגן  את כל הפרטיםישות תביא בחשבון  .44ב
 ת סיכון שוק:ואו בעת אמידת פרמי

 
יתן ת ישות ,רגילההיא לא עסקה ה שמצביע ההראיאם   )א(

 לשות אחרות (בהשוואה לאידיקצי , אם בכלל,משקל מוך
 למחיר של עסקה זו.וי הוגן), שו

 
ביא תישות  ,רגילהעסקה היא שה מצביע הראיהאם   )ב(

המשקל שייתן  הסכום של זו. עסקהבחשבון את מחיר 
שווי  לשלאידיקציות אחרות  בהשוואההזו עסקה הלמחיר 

העובדות והסיבות מו כ הוגן תלוי בעובדות ובסיבות,
 :ותהבא

 
)i( פח ה העסקהשל. 

 
)ii( כס או להתחייבות ל ש הההשוואת ליכוהעסקה ל

 .יםמדדה
 

)iii( .הסמיכות של העסקה למועד המדידה 
  

אם עסקה  הסקגיע למאם לישות אין מידע מספיק כדי לה  )ג(
, . אולםלהביא בחשבון את מחיר העסקה העלי ,רגילההיא 

מחיר  (כלומרייצג שווי הוגן עשוי שלא ל זהמחיר עסקה 
 מדידתל העיקרי הבסיס הבלעדי אואיו בהכרח  העסקה

אין  ישותל כאשר ק).שו וי הוגן או לאמידת פרמיות סיכוןשו
 ןה מסוימות אותאם עסק הסקגיע למהמידע כדי ל מספיק

השוואה ב לאותן עסקאות, הישות תיתן פחות משקל ותרגיל
 .רגילותעסקאות כ ידועות לעסקאות אחרות שהן

   
קוט  צריכה הישות איכדי לקבוע אם  מכבידיםמאמצים בל

 יתן להשגהר שאתעלם ממידע ת , אך היא לארגילהסקה היא ע
לה  ששי, ההחה היא צד לעסקהבאופן סביר. כאשר הישות היא 

  .רגילהאם העסקה היא  הסקגיע לממספיק מידע כדי לה
  

שימוש במחירים מצוטטים שסופקו על ידי צדדים 
  שלישיים 

 על ידישימוש במחירים מצוטטים שסופקו את המוע תקן זה איו  .45ב
ה קבע אם ישות ים,או ברוקר המחרהשרותי  מוכ צדדים שלישיים,

בהתאם  ופותח שהמחירים המצוטטים שסופקו על ידי צדדים אלה
 .לתקן זה
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 הפעילות בכס אושל  החלה ירידה משמעותית בפח או ברמאם  .46ב
סופקו על ידי שמצוטטים המחירים העריך אם ת בהתחייבות, ישות

עסקאות  ףמשקשמידע שוטף תוך שימוש ב צדדים שלישיים פותחו
 משתתפים בשוקמשקפת החות של ש הטכיקת הערכ או, רגילות

מדידת למחיר מצוטט כתון בשיקלול ). ןהחות לגבי סיכו כולל(
פחות משקל (בהשוואה לאידיקציות תיתן ת הישו שווי הוגן,

עסקאות) לציטוטים תוצאות האת פות קשמשלשווי הוגן  אחרות
 של עסקאות.את התוצאה משקפים  שאים

  
מחיר  אאם הציטוט הו ,דוגמהשל הציטוט (ל מהותהכן, יתר על  .47ב

 יהבחשבון בעת שקלול הראי יובא אידיקטיבי או הצעה מחייבת)
על ידי  ושסופקלציטוטים  יותר משקל ייתןכאשר , יתת להשגהה

  צדדים שלישיים שמייצגים הצעות מחייבות.
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  ספח ג 

  מעבר הוראות ה ומועד תחיל

תקן ויש לו את אותה סמכות כמו השל חלק בלתי פרד  מהווהספח זה 
  לחלקים אחרים של התקן.

  
ביואר  1ישות תיישם תקן זה לתקופות שתיות המתחילות ביום  .1ג

את  מתיישמאם ישות  .תרמויותר או לאחריו. יישום מוקדם  2013
 .בדה זועליה לתת גילוי לעו ,יותר מתמוקדלתקופה התקן 

 
תחילת התקופה החל משם בדרך של מכאן ולהבא ותקן זה יי .2ג

 לראשוה. םא מיושוהשתית שבה ה
  
מידע באין צריכות להיות מיושמות דרישות הגילוי של תקן זה  .3ג

יישום לראשוה של תקן שלפי הסופק עבור תקופות המהשוואתי 
 זה.

  
  ורשיפורים שתיים לתקי דיווח כספי בילאומיים מחז  .4ג

. ישות 52תיקן את סעיף  2013שפורסם בדצמבר  2013-2011
 2014ביולי  1תיישם תיקון זה לתקופות שתיות המתחילות ביום 

או לאחריו. ישות תיישם תיקון זה מכאן ולהבא מתחילת התקופה 
יושם לראשוה. יישום  13השתית שבה תקן דיווח כספי בילאומי 

תיקון זה לתקופה מוקדמת  מותר. אם ישות מיישמתיותר מוקדם 
  יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.

  
, תיקן את 2014, כפי שפורסם ביולי 9תקן דיווח כספי בילאומי   .5ג

. ישות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את תקן 52סעיף 
  .9דיווח כספי בילאומי 

  
קן , תי2016, שפורסם ביואר חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   .6ג

. ישות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את תקן 6את סעיף 
  .16דיווח כספי בילאומי 

 
  
  

  

  

  

  

  

 
  


