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  9תקן דיווח כספי בילאומי 

  מכשירים פיסיים

International Financial Reporting 

Standard 9  

Financial Instruments  
  

כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר  גרסה זו
ליואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2021במאי  31 פורסמו עד

2022.  

  

   2022ביואר  1ועד תחילתם לאחר שמאחרים תיקוים 

  והמסמכים הלווים אליו תוקו על ידי: 9תקן דיווח כספי בילאומי 

) (מועד 2017(פורסם במאי  חוזי ביטוח 17תקן דיווח כספי בילאומי  •
 .)2023ביואר  1תחילה 

ולכן במהדורה זו  2022ביואר  1מועד התחילה של התיקוים הוא לאחר 
ספח ד לתקן דיווח כספי במסגרת  כללו בפרד,הם לא שולבו אלא 

  .17בילאומי 
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  (המשך) תוכן עייים

 החל מסעיף  
של הוועדה  9ביטול של פרשות מספר   7.3

 9ת של דיווח כספי בילאומי (לפרשויו
IFRIC לאומי9), של תקן דיווח כספי בי 

) 2010( 9), של תקן דיווח כספי בילאומי 2009(
  7.3.1  )2013( 9ושל תקן דיווח כספי בילאומי 

    :ספחים

    מוחים מוגדרים - אספח 

    החיות יישום - בספח 

ם אחריםתיקוים לתקי דיווח כספי בילאומיי -  גספח 
†

  

אישור על ידי הוועדה הבילאומית של תקן דיווח כספי 
  *2009שפורסם בובמבר  9בילאומי 

אישור על ידי הוועדה הבילאומית של הדרישות שוספו 
  *2010באוקטובר  9לתקן דיווח כספי בילאומי 

אישור על ידי הוועדה הבילאומית של תיקוים לתקן 
  : 9דיווח כספי בילאומי 

 9מועד תחילה מדטורי של תקן דיווח כספי בילאומי 
 9(תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי  וגילויים במעבר

) ולתקן דיווח 2010( 9), לתקן דיווח כספי בילאומי 2009(
  *2011) שפורסם בדצמבר 7כספי בילאומי 

מכשירים פיסיים  9תקן דיווח כספי בילאומי 
אות גידור ותיקולאומי (חשבו9ים לתקן דיווח כספי בי ,

ולתקן חשבואות בילאומי  7לתקן דיווח כספי בילאומי 
  *2013) שפורסם בובמבר 39

אישור על ידי הוועדה הבילאומית של תקן דיווח כספי 
  *2014שפורסם ביולי  מכשירים פיסיים 9בילאומי 

(תיקוים לתקן  רעון מוקדם עם פיצוי שליליימאפייי פ
  *2017) שפורסם באוקטובר 9יווח כספי בילאומי ד

  לא תורגם לעברית   *
  

                                                 
תקי דיווח כספי בילאומיים הובעים מספח בספר זה שולבו התיקוים ל   †

  זה בתקי הדיווח הכספי הבילאומיים הרלווטיים.
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  תוכן עייים (המשך)
    

  *2019שפורסם בספטמבר  רפורמת שיעורי ריבית עוגן

     *בסיס למסקות

    *דעות מוגדות

    :לבסיס למסקות ספחים

    *דעות מוגדות קודמות - אספח 

של תקי דיווח כספי  תיקוים לבסיס למסקות - בספח 

  *בילאומיים אחרים

  

    *להמחשה אותדוגמ

    *9ליישום תקן דיווח כספי בילאומי  החיות

    :ספח

  *תיקוים להחיות לתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים
  
  
  
  לא תורגם לעברית   *
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  9תקן דיווח כספי בילאומי 

  מכשירים פיסיים

  מפורט בסעיפים  IFRS 9)( כשירים פיסייםמ 9תקן דיווח כספי בילאומי 
ג. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. הוראות - ובספחים א 7.3.2-1.1

, מייצגות את העקרוות העיקריים של באותיות מודגשות התקן, המובאות
התקן. הגדרות של מוחים מובאות במילון המוחים לתקי דיווח כספי 

בהקשר למטרתו  9תקן דיווח כספי בילאומי בילאומיים. יש לקרוא את 
להקדמה לתקי דיווח כספי בילאומיים ולמסגרת ולבסיס למסקות שלו, 
מדייות חשבואית,  8. תקן חשבואות בילאומי המושגית לדיווח כספי

מספק בסיס לבחירה ויישום של  ,שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
   .ת מפורשותמדייות חשבואית בהעדר החיו

  

  תקןהת מטר 1פרק 

כסים מטרת תקן זה היא לקבוע עקרוות לדיווח כספי על  1.1
אשר יציגו למשתמשים  התחייבויות פיסיות ועל פיסיים

בדוחות כספיים מידע רלווטי ושימושי לצורך הערכת הסכומים, 
 הודאות של תזרימי מזומים עתידיים של ישות.-העיתוי ואי

 
 תחולה 2פרק 

קן זה ייושם על ידי כל הישויות לכל הסוגים של מכשירים ת 2.1
  פיסיים, למעט:

  

זכויות בחברות בות, בחברות כלולות ובעסקאות אותן   )א(
דיווח כספי  בהתאם לתקןמשותפות, אשר מטופלות 

תקן חשבואות ל, דוחות כספיים מאוחדים 10בילאומי 
 תקן חשבואותלאו  דוחות כספיים פרדים 27בילאומי 

ובעסקאות  השקעות בחברות כלולות 28בילאומי 
. אולם, במקרים מסוימים, תקן דיווח כספי משותפות

או תקן  27, תקן חשבואות בילאומי 10בילאומי 
דורשים מישות או מתירים לה  28חשבואות בילאומי 

ת בחברה בת, בחברה כלולה או בעסקה יולטפל בזכו
ק מהדרישות של חללדרישות או כל הבהתאם למשותפת 

ת יוזה. ישויות יישמו תקן זה גם לגזרים על זכו תקן
בחברה בת, בחברה כלולה או בעסקה משותפת, אלא אם 
הגזר מקיים את ההגדרה של מכשיר הוי של הישות 

 .הצגה מכשירים פיסיים: 32בתקן חשבואות בילאומי 
 

זכויות ומחויבויות הובעות מחכירות, שעליהן חל תקן   )ב(
 . אולם:חכירות 16בילאומי  ווח כספידי
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)i( הוראות לגבי ירידת ערך ההוראות לגבי גריעה וה
מימוית בתקן זה חלות על חייבים בגין חכירה 

(כלומר, השקעות טו בחכירות מימויות) וחייבים 
 שהוכרו על ידי מחכיר; בגין חכירה תפעולית 

 
)ii( תקן זה חלות על ל 3.3.1סעיף הוראות לגבי גריעה בה

 חכירה שהוכרו על ידי חוכר; וכן תחייבויותה
  

)iii( גזרים משובצים בתקן זה חלות על ה הוראות לגבי
 גזרים המשובצים בחכירות.

  

זכויות ומחויבויות של מעסיקים הובעות מתוכיות הטבת   )ג(
הטבות  19עובד, שעליהן חל תקן חשבואות בילאומי 

 .עובד
 

אשר מכשירים פיסיים, שהופקו על ידי הישות,   )ד(
מקיימים את ההגדרה של מכשיר הוי בתקן חשבואות 

(כולל אופציות וכתבי אופציה) או שדרש  32בילאומי 
ב או 16-א ו16לסווגם כמכשיר הוי בהתאם לסעיפים 

. אולם, 32ד לתקן חשבואות בילאומי 16- ג ו16סעיפים 
תקן זה, לגביהם המחזיק במכשירים הויים כאלה יישם 

 לעיל.  )א(ההחרגה בסעיף יימים את תאי אלה מקאלא אם 
  

חוזה ביטוח, כהגדרתו  )iמ ( זכויות ומחויבויות הובעות  )ה(
זכויות ל פרט, חוזי ביטוח 4בתקן דיווח כספי בילאומי 

מחויבויות של מפיק הובעות מחוזה ביטוח שמקיים את לו
 שבתחולתחוזה  )iiההגדרה של חוזה ערבות פיסית, או (

, משום שהוא כולל מאפיין 4פי בילאומי תקן דיווח כס
. אולם, תקן זה חל על גזר השתתפות לפי שיקול דעת

, אם 4תקן דיווח כספי בילאומי  שבתחולתהמשובץ בחוזה 
תקן דיווח כספי  שבתחולתהגזר איו מהווה בעצמו חוזה 

. יתר על כן, אם מפיק חוזי ערבות פיסית 4בילאומי 
אלה כחוזים ל מתייחסכי הוא  כןקודם להצהיר במפורש 

 מתאיםחשבואי ההבטיפול  ועשה שימושחוזי ביטוח כ
לבחור ליישם תקן זה או תקן  רשאילחוזי ביטוח, המפיק 
לחוזי ערבות פיסית כאלה (ראה  4דיווח כספי בילאומי 

המפיק רשאי לבצע בחירה זו לכל  ).2.6ב- 2.5סעיפים ב
  . שיויחוזה איה יתת ל הבחירה לגבי כל ךחוזה בפרד, א

 
חוזה אקדמה כלשהו בין רוכש לבין בעל מיות מוכר   )ו(

 לרכישה או למכירה של רכש שתוצאתה צירוף עסקים
 צירופי עסקים 3בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי  היוש

לא  אקדמההחוזה  תקופה שלבמועד רכישה עתידי. ה
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, להשיג על תקופת זמן סבירה, הדרושה באופן רגיל תעלה
 את האישורים הדרושים ולהשלים את העסקה. 

  

מחויבויות למתן הלוואות, למעט מחויבויות למתן הלוואות   )ז(
מחויבויות למתן של . אולם, מפיק 2.3המתוארות בסעיף 

הלוואות יישם את הוראות ירידת הערך בתקן זה לגבי 
בתחולת תקן  אשר פרט לכך איןמחויבויות למתן הלוואות, 

סף, הוראות לגבי גריעה בתקן זה חלות על כל בו זה.
 המחויבויות למתן הלוואות.

  

מכשירים פיסיים, חוזים ומחויבויות בעסקאות תשלום   )ח(
תשלום  2שתקן דיווח כספי בילאומי  מבוסס מיות
  חל עליהם, פרט לחוזים שבתחולת סעיפיםמבוסס מיות 

 לתקן זה, שתקן זה חל עליהם. 2.7-2.4
  

ומים שועדו לשפות את הישות בגין יציאה זכויות לתשל  )ט(
על מת לסלק התחייבות שהיא  לעמוד בה תשהיא דרש

 , או שהוכרה בתקופה קודמת כהפרשה,מכירה כהפרשה
 .37בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

  

 15זכויות ומחויבויות שבתחולת תקן דיווח כספי בילאומי   )י(
סיים, שהן מכשירים פי הכסות מחוזים עם לקוחות

קובע כי הם  15למעט אלה שתקן דיווח כספי בילאומי 
 יטופלו בהתאם לתקן זה.

 
הוראות ירידת ערך בתקן זה ייושמו לאותן זכויות שתקן דיווח  2.2

קובע כי הם יטופלו בהתאם לתקן זה לצרכי  15כספי בילאומי 
 ירידת ערך.מהכרה ברווחים או הפסדים 

 
 בתחולת התקן: המחויבויות למתן הלוואות הבאות הן 2.3

 
מחויבויות למתן הלוואות אשר הישות מייעדת   )א(

שווי הוגן דרך רווח או הפסד (ראה לכהתחייבויות פיסיות 
) past practiceעבר ( יסיון). ישות, שיש לה 4.2.2סעיף 

של מכירת הכסים, הובעים ממחויבויותיה למתן 
הלוואות, בסמוך לאחר יצירת ההלוואות, תיישם תקן זה 

 ל המחויבויות שלה למתן הלוואות שבאותה קבוצה.לכ
 

מחויבויות למתן הלוואות שיתן לסלק טו במזומן או   )ב(
באמצעות מסירה או הפקה של מכשיר פיסי אחר. 
מחויבויות למתן הלוואות אלה הן גזרים. לא יראו 
במחויבות למתן הלוואה כמסולקת טו רק משום 
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משכתא  תהלווא שההלוואה פרעת בתשלומים (לדוגמה,
 שפרעת בתשלומים במקביל להתקדמות הבייה).  הלביי

  

מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית המוך משיעור   )ג(
 (ד)).סעיף  4.2.1ריבית השוק (ראה סעיף 

 
תקן זה ייושם לגבי חוזים לרכוש או למכור פריט לא פיסי,  2.4

אחר,  שיתים לסילוק טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי
או על ידי החלפת מכשירים פיסיים, כאילו היו חוזים אלה 
מכשירים פיסיים, למעט חוזים אשר ההתקשרות בהם הייתה 
לשם קבלה או מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות 
הרכישה, המכירה או השימוש החזויים של הישות והם 

יושם אולם, תקן זה י ממשיכים להיות מוחזקים למטרות אלה.
חוזים אשר ישות ייעדה כמדדים בשווי הוגן דרך רווח אותם ל

 .2.5או הפסד בהתאם לסעיף 
 

חוזה לרכוש או למכור פריט לא פיסי, שיתן לסילוק טו  2.5
במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר, או על ידי החלפת 

יתן מכשירים פיסיים, כאילו היה החוזה מכשיר פיסי, 
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, ללא יכולת לשות  כמדדלייעוד 

אם ההתקשרות בחוזה הייתה לשם קבלה או אפילו יעוד זה, 
מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות הרכישה, 
המכירה או השימוש החזויים של הישות. יעוד זה יתן לביצוע 
רק בעת ההתקשרות בחוזה ורק אם הייעוד מבטל או מקטין 

חוסר עקביות בהכרה (לעיתים מצב זה מכוה  משמעותית
אי בשל ) שהיה וצר אילולא כן "חוסר הקבלה חשבואית"

הכרה בחוזה זה מאחר שהוא מוצא מתחולתו של תקן זה (ראה 
 ).2.4סעיף 

 
בהן חוזה לרכוש או למכור פריט לא שישן אפשרויות שוות  2.6

יר פיסי יכול להיות מסולק טו במזומן או באמצעות מכש
פיסי אחר או על ידי החלפת מכשירים פיסיים. אפשרויות 

 אלה כוללות:
  

כאשר תאי החוזה מתירים לכל אחד מהצדדים לסלק אותו   )א(
טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר או על ידי 

 החלפת מכשירים פיסיים;
 

כאשר היכולת לסלק טו במזומן או באמצעות מכשיר   )ב(
ידי החלפת מכשירים פיסיים, איה פיסי אחר, או על 

 לש והגבאה לידי ביטוי מפורש בתאי החוזה, אך לישות 
סילוק חוזים דומים טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי 
אחר, או על ידי החלפת מכשירים פיסיים (על ידי 
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התקשרות בחוזים מקזזים עם הצד שכגד או על ידי מכירת 
 קיעתו);החוזה לפי מימושו או פ

 

של קבלת כס הבסיס  והגכאשר לגבי חוזים דומים, לישות   )ג(
ומכירתו זמן קצר לאחר קבלתו, במטרה להפיק רווח 

 dealer'sמתודות מחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחר (
marginבטווח הקצר; וכן ( 

 

כאשר הפריט הלא פיסי שוא החוזה יתן בקל להמרה   )ד(
 למזומן.

  
 ו קשר(ב) או סעיף קטן (ג) חלים עליו, איחוזה אשר סעיף קטן 

לצורך קבלה או מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות 
הרכישה, המכירה או השימוש החזויים של הישות, ולפיכך הוא 

חל עליהם,  2.4בתחולת תקן זה. חוזים אחרים, אשר סעיף 
בחים כדי לקבוע האם קשרו וממשיכים להיות מוחזקים 

לה או מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות לצורך קב
הרכישה, המכירה או השימוש החזויים של הישות ובהתאם לכך 

  אם הם בתחולת תקן זה.
  

אופציה שכתבה לרכוש או למכור פריט לא פיסי, אשר יתת  2.7
לסילוק טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר, או על ידי 

 2.6(א) או סעיף  2.6התאם לסעיף החלפת מכשירים פיסיים, ב
(ד) היא בתחולת תקן זה. ההתקשרות בחוזה כאמור איה סעיף 

יכולה להיות לצורך קבלה או מסירה של פריט לא פיסי בהתאם 
 לדרישות הרכישה, המכירה או השימוש החזויים של הישות.

  

  הכרה וגריעה 3פרק 
 

 הכרה לראשוה  3.1

התחייבות פיסית בדוח על המצב ישות תכיר בכס פיסי או ב 3.1.1
הכספי שלה כאשר, ורק כאשר, הישות הופכת צד להוראות 

). כאשר 3.1.2ב-ו 3.1.1חוזיות של המכשיר (ראה סעיפים בה
ישות מכירה לראשוה בכס פיסי, עליה לסווג אותו בהתאם 

  ולמדוד אותו בהתאם לסעיפים 4.1.5-4.1.1 לסעיפים
כירה לראשוה בהתחייבות פיסית, . כאשר ישות מ5.1.3-5.1.1

ולמדוד אותה  4.2.2-ו 4.2.1עליה לסווג אותה בהתאם לסעיפים 
 .5.1.1בהתאם לסעיף 
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רכישה או מכירה בדרך רגילה של כסים 
  פיסיים

 או וכרתשל כסים פיסיים  רכישה או מכירה בדרך רגילה 3.1.2
גרע, לפי העיין, תוך שימוש בחשבואות מועד קשירת ת

סקה או בחשבואות מועד סליקת העסקה (ראה סעיפים הע
 ).3.1.6ב- 3.1.3ב
  

 גריעה של כסים פיסיים 3.2
, 3.1.1וסעיפים ב 3.2.9-3.2.2בדוחות כספיים מאוחדים, סעיפים   3.2.1

מיושמים ברמת המאוחד. דהייו, ישות  3.2.17ב- 3.2.1ב- ו 3.1.2ב
קן דיווח מאחדת תחילה את כל חברות הבות שלה בהתאם לת

ולאחר מכן מיישמת דוחות כספיים מאוחדים  10כספי בילאומי 
  סעיפים אלה לקבוצה הובעת מהאיחוד.

  
היא ראויה, בהתאם  גריעהלפי ביצוע הערכה, אם ובאיזו מידה,   3.2.2

, ישות קובעת אם סעיפים אלה ייושמו 3.2.9-3.2.3לסעיפים 
פיסיים לחלק מכס פיסי (או חלק מקבוצה של כסים 

(או לקבוצה של כסים פיסיים  במלואודומים) או לכס פיסי 
  ), כלהלן.במלואהדומים 

 

מיושמים לחלק מכס פיסי (או חלק  3.2.9-3.2.3סעיפים   )א(
מקבוצה של כסים פיסיים דומים) אם, ורק אם, החלק 
שלגביו שקלת גריעה, מקיים את אחד משלושת התאים 

 הבאים.
 

)i(  ים שזוהו ספציפית מרק  מורכבהחלקתזרימי מזומ
הובעים מכס פיסי (או מקבוצה של כסים 
פיסיים דומים). לדוגמה, כאשר ישות מתקשרת 
ברצועת שיעור ריבית, לפיה הצד שכגד משיג את 
הזכות לתזרימי המזומים בגין הריבית, אך לא 
  לתזרימי המזומים בגין הקרן ממכשיר חוב, סעיפים 

מיושמים לתזרימי המזומים בגין  3.2.9-3.2.3
 הריבית.

 

)ii(  מהווה את מלוא השיעור היחסיהחלק )fully 
proportionate [pro rata] share מכל תזרימי (

קבוצה של מהמזומים הובעים מכס פיסי (או 
כסים פיסיים דומים). לדוגמה, כאשר ישות 
מתקשרת בהסדר, לפיו הצד שכגד משיג את הזכויות 

אחוז מכל תזרימי המזומים ממכשיר חוב,  90- ל
אחוז מתזרימי  90-מיושמים ל 3.2.9-3.2.3סעיפים 

מזומים אלה. אם קיים יותר מצד שכגד אחד, אין 
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דרישה שלכל צד שכגד יהיה חלק יחסי בתזרימי 
יוותר מלוא המזומים, בתאי שלישות המעבירה 

 מכל תזרימי המזומים. השיעור היחסי
 

)iii(  יחסי מכל תזרימי ה מהווה את מלוא השיעורהחלק
מזומים שזוהו ספציפית הובעים מכס פיסי (או 

קבוצה של כסים פיסיים דומים). לדוגמה, כאשר מ
ישות מתקשרת בהסדר, לפיו הצד שכגד משיג את 

אחוז מתזרימי המזומים בגין ריבית  90- הזכויות ל
 90-ים למיושמ 3.2.9-3.2.3מכס פיסי, סעיפים 

אחוז מתזרימי מזומים בגין ריבית אלה. אם קיים 
יותר מצד שכגד אחד, אין דרישה שלכל צד שכגד 
יהיה חלק יחסי בתזרימי המזומים שזוהו ספציפית, 

יחסי ה יוותר מלוא השיעורבתאי שלישות המעבירה 
 מכל תזרימי המזומים שזוהו ספציפית.

  

מיושמים  3.2.9-3.2.3בכל המקרים האחרים, סעיפים   )ב(
(או לקבוצה של כסים פיסיים  במלואולכס הפיסי 

את  )i). לדוגמה, כאשר ישות מעבירה (במלואהדומים 
האחוז הראשוים או האחרוים מגביית  90- הזכויות ל

קבוצה של כסים פיסיים), מהמזומים מכס פיסי (או 
ם מקבוצה אחוז מתזרימי המזומי 90- את הזכויות ל )iiאו (

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

(או  במלואומיושמים לכס הפיסי  3.2.9-3.2.3סעיפים 
 ). במלואהקבוצה של כסים פיסיים דומים ל

  
מתייחס לחלק  3.2.12-3.2.3בסעיפים  "כס פיסי"המוח 

פיסי (או חלק מקבוצה של כסים פיסיים דומים), כפי מכס 
(או  במלואושתואר בסעיף (א) לעיל או, לחלופין, לכס פיסי 

  ).במלואהלקבוצה של כסים פיסיים דומים 
  

  ישות תגרע כס פיסי כאשר ורק כאשר:  3.2.3
 

פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומים מהכס   )א(
 הפיסי, או

 
מעבירה את הכס הפיסי, כמפורט בסעיפים הישות   )ב(

, וההעברה כשירה לגריעה בהתאם לסעיף 3.2.5-ו 3.2.4
3.2.6. 

  
בהתייחס למכירות בדרך רגילה של כסים  3.1.2(ראה סעיף 

  פיסיים).
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  ישות מעבירה כס פיסי אם, ורק אם, היא: 3.2.4
  

מעבירה את הזכויות החוזיות לקבל את תזרימי המזומים   )א(
 הפיסי, אומהכס 

 
את הזכויות החוזיות לקבל את תזרימי  מותירה בידיה  )ב(

המזומים מהכס הפיסי, אך וטלת על עצמה מחויבות 
חוזית לשלם תזרימי מזומים אלה, לגוף אחד או יותר, 

 .3.2.5בהסדר שמקיים את התאים של סעיף 
 

את הזכויות החוזיות לקבל את  מותירה בידיהכאשר ישות  3.2.5
), אך וטלת "הכס המקורי"זומים מכס פיסי (תזרימי המ

על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומים אלה לישות 
), הישות מטפלת בעסקה "המקבלים הסופיים"אחת או יותר (

כהעברה של כס פיסי, אם ורק אם, כל שלושת התאים 
 הבאים מתקיימים.

  

יים, לישות אין מחויבות לשלם סכומים למקבלים הסופ  )א(
אלא אם כן הישות גובה סכומים מקבילים מהכס 
המקורי. מתן מקדמות לזמן קצר, על ידי הישות, עם זכות 
להשבה מלאה של הסכום שיתן כהלוואה בתוספת ריבית 

  צבורה על פי שיעורי השוק, איה פוגעת בתאי זה.

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

מקורי, מלבד כבטוחה למקבלים לשעבד את הכס ה
 הסופיים עבור המחויבות לשלם להם תזרימי מזומים.

  
כלשהם לישות קיימת מחויבות להעביר תזרימי מזומים   )ג(

שהיא גובה בשם המקבלים הסופיים ללא עיכוב מהותי. 
בוסף, הישות איה רשאית להשקיע מחדש תזרימי 

זומים מזומים כאלה, פרט להשקעות במזומים ושווי מ
דוח על תזרימי  7(כהגדרתם בתקן חשבואות בילאומי 

) במהלך תקופת הסילוק הקצרה שבין מועד מזומים
הגבייה לבין מועד ההעברה הדרש למקבלים הסופיים, 
והריבית הצברת על השקעות כאלה מועברת למקבלים 

 הסופיים.
 

), עליה 3.2.4כאשר ישות מעבירה כס פיסי (ראה סעיף  3.2.6
בה ותרו בידיה הסיכוים וההטבות שיך את המידה להער

 הובעים מהבעלות על הכס הפיסי. במקרה זה:
  

אם הישות מעבירה באופן מהותי את כל הסיכוים   )א(
וההטבות הובעים מהבעלות על הכס הפיסי, הישות 
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תגרע את הכס הפיסי ותכיר בפרד, ככסים או 
 שותרושהן שוצרו או כהתחייבויות, זכויות ומחויבויות כל

  בידיה בהעברה. 
 

אם בידי הישות ותרו באופן מהותי כל הסיכוים וההטבות   )ב(
הובעים מהבעלות על הכס הפיסי, הישות תמשיך 

 להכיר בכס הפיסי.
 

אם הישות לא מעבירה באופן מהותי את כל הסיכוים   )ג(
וההטבות הובעים מהבעלות על הכס הפיסי, אך כל 

וההטבות גם לא ותרו בידיה, הישות תקבע אם  הסיכוים
 בידיה שליטה על הכס הפיסי. במקרה זה: ותרה

 
)i( סיכס הפיותרה בידי  אם השליטה על ה לא

כיר בפרד, להע את הכס הפיסי ווגרעליה ל, הישות
ככסים או כהתחייבויות, זכויות ומחויבויות כלשהן 

וצרו או שבידיה בהעברה. ותרוש  
 
)ii( סיאכס הפיותרה בידי הישות ם השליטה על ה ,

משיך להכיר בכס הפיסי, בהתאם למידת עליה לה
מעורבותה המשכת בכס הפיסי (ראה סעיף 

3.2.16 .( 
  

) מוערכת 3.2.6ההעברה של סיכוים והטבות (ראה סעיף  3.2.7
באמצעות השוואת החשיפה של הישות, לפי ואחרי ההעברה, 

הסכומים והעיתוי של תזרימי המזומים הובעת מההשתות של 
טו מהכס המועבר. בידי ישות ותרו באופן מהותי כל הסיכוים 
וההטבות הובעים מהבעלות על הכס הפיסי אם החשיפה שלה 
להשתות בערך הוכחי של תזרימי המזומים העתידיים טו 
מהכס הפיסי איה משתה באופן משמעותי כתוצאה 

וגמה, מאחר שהישות מכרה כס פיסי כפוף מההעברה (לד
חזרה במחיר קבוע או במחיר המכירה את הכס בש ורכללהסכם 

בתוספת תשואה של מלווה). ישות העבירה באופן מהותי את כל 
הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על כס פיסי אם 
חשיפתה להשתות זו איה משמעותית עוד ביחס להשתות 

הוכחי של תזרימי המזומים העתידיים טו  הכוללת בערך
המיוחסים לכס הפיסי (לדוגמה, מאחר שהישות מכרה כס 

 שווי הוגןפיסי כפוף רק לאופציה לרכוש את הכס בחזרה ב
יחסי מכל ה את מלוא השיעוראו העבירה בחזרה במועד הרכישה 

תזרימי המזומים מכס פיסי גדול יותר בהסדר, כגון 
), אשר מקיים loan sub-participationת משה בהלוואה (השתתפו

 ).3.2.5את התאים בסעיף 
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לעיתים קרובות, יהיה זה ברור אם ישות העבירה באופן מהותי  3.2.8
או  ,מהבעלות על כס פיסי את כל הסיכוים וההטבות הובעים

ולא יהיה צורך לבצע חישובים  ,שבאופן מהותי הם ותרו בידיה
ם אחרים, יהיה צורך לחשב ולהשוות את כלשהם. במקרי

החשיפה של הישות להשתות בערך הוכחי של תזרימי 
המזומים העתידיים טו לפי ואחרי ההעברה. החישוב 
וההשוואה מבוצעים תוך שימוש בשיעור ריבית שוק וכחי 
מתאים כשיעור ההיוון. כל השתות שהיא אפשרית באופן סביר 

, כאשר יתן משקל רב באת בחשבוןמובתזרימי המזומים טו 
 יותר לתוצאות שסביר יותר שיתרחשו.

  
(ראה סעיף  ותרה בידי הישות קביעה אם השליטה בכס המועבר 3.2.9

תלויה ביכולת של המקבל למכור את הכס.  )סעיף (ג) 3.2.6
אם למקבל יכולת מעשית למכור בידי הישות  ההשליטה לא ותר

ור וביכולתו לממש יכולת זו לצד שלישי לא קש במלואואת הכס 
 .באופן חד צדדי וללא צורך בהטלת הגבלות וספות על העברה

 בידי הישות. ההשליטה ותרבכל יתר המקרים, 
  

  העברות כשירות לגריעה 

אם ישות מעבירה כס פיסי בהעברה שכשירה לגריעת הכס  3.2.10
הזכות לשרת את הכס הפיסי  ותרת בידיה, אך במלואו

, הישות תכיר בכס שירות או התחייבות שירות תמורת עמלה
בגין חוזה שירות זה. אם העמלה שתתקבל איה חזויה לפצות 
את הישות באופן הולם על ביצוע השירות, הישות תכיר 
בהתחייבות שירות בגין המחויבות לשירות בשוויה ההוגן. אם 
העמלה שתתקבל חזויה לפצות את הישות מעבר לפיצוי הולם על 

ת, הישות תכיר בכס שירות בגין זכות השירות בסכום השירו
שייקבע על בסיס הקצאה של הערך בספרים של הכס הפיסי 

  .3.2.13הגדול יותר, בהתאם לסעיף 
 

, אך בעקבות במלואואם, כתוצאה מהעברה, כס פיסי גרע  3.2.11
כס פיסי חדש או וטלת התחייבות  משיגהההעברה הישות 

תחייבות שירות, הישות תכיר בכס פיסית חדשה, או ה
הפיסי החדש, בהתחייבות הפיסית החדשה או בהתחייבות 

 הוגן.ה ןשוויעל פי השירות 
  

  , ההפרש שבין:במלואובגריעה של כס פיסי  3.2.12
 
  הערך בספרים (שמדד במועד הגריעה) לבין  )א(

 

ביכוי כל  ושגהתמורה שהתקבלה (כולל כל כס חדש שה   )ב(
יטלה) התחייבות חדשה ש 

  
  יוכר ברווח או הפסד.
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אם הכס המועבר הוא חלק מכס פיסי גדול יותר (לדוגמה,  3.2.13
כאשר הישות מעבירה תזרימי מזומים בגין ריבית אשר מהווים 

סעיף (א)) והחלק המועבר  3.2.2חלק ממכשיר חוב (ראה סעיף 
, הערך בספרים הקודם של הכס הפיסי במלואוכשיר לגריעה 

יוקצה בין החלק, שממשיך להיות מוכר, לבין החלק הגדול יותר 
שגרע, בהתבסס על השווי ההוגן היחסי של חלקים אלה במועד 

יטופל  שותר בידי הישותההעברה. למטרה זו, כס שירות 
  כחלק שממשיך להיות מוכר. ההפרש בין:

 
הערך בספרים (שמדד במועד הגריעה) שהוקצה לחלק   )א(

  שגרע לבין
 

ה עבור החלק שגרע (כולל כל כס חדש התמורה שהתקבל  )ב(
 ביכוי כל התחייבות חדשה שיטלה) ושגשה

  
  יוכר ברווח או הפסד.

  
כאשר ישות מקצה את הערך בספרים הקודם של כס פיסי גדול  3.2.14

יותר בין החלק שממשיך להיות מוכר והחלק שגרע, השווי ההוגן 
יש  של החלק שממשיך להיות מוכר צריך להימדד. כאשר לישות

של מכירת חלקים דומים לחלק שממשיך להיות  מהעבריסיון 
לחלקים אלה, מחירים אחרות מוכר או שקיימות עסקאות שוק 

עדכיים של עסקאות בפועל מספקים את האומדן הטוב ביותר 
של השווי ההוגן שלו. כאשר אין מחירים מצוטטים או עסקאות 

יך להיות שוק עדכיות לתמוך בשווי ההוגן של החלק שממש
מוכר, האומדן הטוב ביותר של השווי ההוגן הוא ההפרש בין 
השווי ההוגן של הכס הפיסי הגדול יותר במלואו לבין התמורה 

 שהתקבלה מהמקבל עבור החלק שגרע.
  

 העברות שאין כשירות לגריעה
אם העברה לא גרמה לגריעה, כיוון שבידי הישות ותרו באופן  3.2.15

טבות הובעים מהבעלות על הכס מהותי כל הסיכוים והה
ותכיר  במלואוהמועבר, הישות תמשיך להכיר בכס המועבר 

בהתחייבות פיסית בגין התמורה שהתקבלה. בתקופות 
עוקבות, הישות תכיר בכל הכסה בגין הכס המועבר ובכל 

 הוצאה שהתהוותה בגין ההתחייבות הפיסית.
  

 מעורבות משכת בכסים מועברים
באופן מהותי  , אך גם לא הותירה בידיה,לא העבירהאם ישות  3.2.16

את כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על הכס 
, הישות ותרה בידיה המועבר, והשליטה על הכס המועבר

מידת המעורבות ל בהתאםממשיכה להכיר בכס המועבר 
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המשכת שלה. מידת המעורבות המשכת של הישות בכס 
פה של הישות המעבירה לשיויים המועבר היא מידת החשי

 בערכו של הכס המועבר. לדוגמה:
 
כאשר המעורבות המשכת של הישות היא בדרך של ערבות   )א(

לכס המועבר, מידת המעורבות המשכת של הישות היא 
 מתוךהסכום המירבי  )ii(-סכום הכס ו )iהמוך מבין (

 להחזירהתמורה שהתקבלה שהישות עשויה להידרש 
 )."הערבותסכום "(

 
כאשר המעורבות המשכת של הישות היא בדרך של   )ב(

אופציה שכתבה או אופציה שרכשה (או של שתיהן) על 
הכס המועבר, מידת המעורבות המשכת של הישות היא 
סכום הכס המועבר שייתכן שהישות תרכוש בחזרה. 
אולם, במקרה של אופציית מכר שכתבה על כס, המדד 

ישות מוגבלת ההמעורבות המשכת של  בשווי הוגן, מידת
למוך מבין השווי ההוגן של הכס המועבר לבין מחיר 

 ).3.2.13המימוש של האופציה (ראה סעיף ב
 
כאשר המעורבות המשכת של הישות היא בדרך של   )ג(

אופציה המסולקת במזומן או הוראה דומה על הכס 
המועבר, מידת המעורבות המשכת של הישות מדדת 

בו מדדת מידת המעורבות המשכת שאופן באותו 
באופציות שאין יתות לסילוק במזומן, כמפורט בסעיף 

 (ב) לעיל. 
 

מידת המעורבות ל בהתאםכאשר ישות ממשיכה להכיר בכס  3.2.17
המשכת שלה בו, הישות גם מכירה בהתחייבות הקשורה אליו. 
למרות הוראות המדידה האחרות בתקן זה, הכס המועבר 

ות הקשורה מדדים על פי בסיס, המשקף את וההתחייב
הישות. ההתחייבות ותרו בידי הזכויות והמחויבויות ש

הקשורה מדדת בדרך כזו שהערך בספרים טו של הכס 
 המועבר וההתחייבות הקשורה הוא:

 
ותרו בידי של הזכויות והמחויבויות ש העלות המופחתת  )א(

  והישות, אם הכס המועבר מדד בעלות מופחתת, א
  

ותרו בידי שקול לשווי ההוגן של הזכויות והמחויבויות ש  )ב(
), stand-aloneהישות, כאשר הם מדדים על בסיס פרד (

 אם הכס המועבר מדד בשווי הוגן. 
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הישות תמשיך להכיר בהכסה כלשהי הובעת מהכס המועבר  3.2.18
מידת המעורבות המשכת שלה ותכיר בכל הוצאה ל בהתאם

 ייבות הקשורה אליו.שהתהוותה בגין ההתח
 

בשווי ההוגן של שהוכרו למטרת המדידה העוקבת, שיויים  3.2.19
הכס המועבר וההתחייבות הקשורה אליו מטופלים באופן עקבי 

 ואין לקזז בייהם. 5.7.1אחד לשי בהתאם לסעיף 
  

אם המעורבות המשכת של ישות היא רק לגבי חלק מכס  3.2.20
אופציה לרכוש  ותרתהישות בידי פיסי (לדוגמה, כאשר 

זכות שייר  ותרתהישות בידי בחזרה חלק מהכס המועבר או ש
)residual interest ה מחזיקה באופן הישות ) וכתוצאה מכךאי

 שליטההמהותי בכל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות ו
), הישות מקצה את הערך בספרים הקודם ותרת בידי הישות

ת ממשיכה להכיר עקב של הכס הפיסי בין החלק שהישו
מעורבות משכת והחלק שהישות איה מכירה עוד, בהתבסס על 
השווי ההוגן היחסי של חלקים אלה במועד ההעברה. למטרה זו, 

 . ההפרש בין:3.2.14חלות הדרישות שבסעיף 
  

הערך בספרים (שמדד במועד הגריעה) שהוקצה לחלק   )א(
  שאיו מוכר עוד, לבין

 

 לק שאיו מוכר עודהתמורה שהתקבלה עבור הח  )ב(
  

  יוכר ברווח או הפסד. 
  

אם הכס המועבר מדד בעלות מופחתת, החלופה בתקן זה לייעד  3.2.21
שווי הוגן דרך רווח או הפסד איה חלה על להתחייבות פיסית 

 ההתחייבות הקשורה אליו.
  

 כל ההעברות
אם כס מועבר ממשיך להיות מוכר, הכס וההתחייבות  3.2.22

. באופן דומה, ישות לא תקזז הכסה הקשורה אליו לא יקוזזו
כלשהי הובעת מהכס המועבר מול הוצאה כלשהי שהתהוותה 

תקן חשבואות ל 42סעיף בגין ההתחייבות הקשורה (ראה 
 ). 32בילאומי 

 
שאים מזומים (כמו  )collateralאם מעביר מספק בטחוות ( 3.2.23

מכשירי חוב או מכשירים הויים) למקבל, הטיפול החשבואי 
שייושם לגבי הבטחוות על ידי המעביר והמקבל תלוי בשאלה 
אם למקבל יש זכות למכור או לשעבד מחדש את הבטחוות 
ובשאלה אם המעביר לא עמד במחויבויותיו. המעביר והמקבל 

 יטפלו בבטחוות כדלקמן:
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אם למקבל יש זכות, מכוח חוזה או והג, למכור או לשעבד   )א(
יסווג מחדש כס זה  מחדש את הבטחוות, אז המעביר

בדוח על המצב הכספי שלו (לדוגמה, ככס מושאל, 
חייב בגין הסכם ככמכשירים הויים משועבדים או 
 לרכישה חזרה) בפרד מכסים אחרים.

 
אם המקבל מוכר בטחוות ששועבדו לו, עליו להכיר   )ב(

בתמורה מהמכירה ובהתחייבות, המדדת בשווי הוגן, בגין 
 הבטחוות.מחויבותו להחזיר את 

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

הבטחוות, עליו לגרוע את  שחרורואיו זכאי עוד ל
הבטחוות, ועל המקבל להכיר בבטחוות ככס שלו המדד 
לראשוה בשווי הוגן או, לגרוע את מחויבותו להחזיר את 

 הבטחוות, אם הוא כבר מכר אותם.
 

(ג), המעביר ימשיך להציג בספרים  למעט האמור בסעיף  )ד(
את הבטחוות ככס שלו, והמקבל לא יכיר בבטחוות 

 ככס.
  

 גריעה של התחייבויות פיסיות 3.3
ישות תסיר התחייבות פיסית (או חלק מהתחייבות פיסית)   3.3.1

מהדוח על המצב הכספי שלה כאשר, ורק כאשר, היא מסולקת 
)extinguished(  - ו, כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה דהיי

  פרעת או מבוטלת או פוקעת.
  

החלפה של מכשירי חוב, בעלי תאים שוים באופן מהותי, בין  3.3.2
לווה לבין מלווה קיימים תטופל כסילוק ההתחייבות הפיסית 

תיקון המקורית והכרה בהתחייבות פיסית חדשה. בדומה, 
ת או של תאים של התחייבות פיסית קיימשל המשמעותי 

לקשיים כספיים של  תיקוןחלק ממה (בין אם יתן לייחס את ה
הלווה ובין אם לא) יטופל כסילוק ההתחייבות הפיסית 

  המקורית והכרה בהתחייבות פיסית חדשה.

 
ההפרש בין הערך בספרים של התחייבות פיסית (או חלק  3.3.3

מהתחייבות פיסית), שסולקה או שהועברה לצד אחר, לבין 
מורה ששולמה, כולל כסים כלשהם שאים מזומים הת

 שהועברו או התחייבויות כלשהן שיטלו, יוכר ברווח או הפסד.
  

אם ישות רוכשת בחזרה חלק מהתחייבות פיסית, על הישות  3.3.4
להקצות את הערך בספרים הקודם של ההתחייבות הפיסית בין 
 החלק שממשיכים להכיר בו לבין החלק שגרע, בהתבסס על

שוויים ההוגן היחסי של חלקים אלה במועד הרכישה חזרה. 
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ההפרש בין (א) הערך בספרים שהוקצה לחלק שגרע לבין (ב) 
 יםהתמורה ששולמה, כולל כסים כלשהם שאים מזומ

שהועברו או התחייבויות כלשהן שיטלו, בגין החלק שגרע, יוכר 
 ברווח או הפסד.

 
ל תקן דיווח כספי בילאומי סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים ש[ 3.3.5

, ולפיכך הסעיף לא 2023ביואר  1, אשר תחולתו היא מיום 17
וסף במהדורה זו. הסעיף כלל בספח ד לתקן דיווח כספי 

  ].17בילאומי 
  

  סיווג 4פרק 
  

 סיווג של כסים פיסיים 4.1
, ישות תסווג כסים 4.1.5בהם חל סעיף שלמעט המקרים   4.1.1

מדידה העוקבת שלהם בעלות מופחתת, אם לבהתפיסיים 
בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר או בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 על בסיס:
 

 המודל העסקי של הישות ליהול הכסים הפיסיים, וכן  )א(
 

 מאפייי תזרים המזומים החוזי של הכס הפיסי.  )ב(
  

התאים כס פיסי יימדד בעלות מופחתת אם מתקיימים שי   4.1.2
 הבאים:

 

מודל עסקי שמטרתו היא מסגרת הכס הפיסי מוחזק ב  )א(
להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות תזרימי מזומים 

 ; וכןחוזיים
 
התאים החוזיים של הכס הפיסי מספקים זכאות   )ב(

תשלומי קרן רק במועדים מוגדרים לתזרימי מזומים שהם 
 וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.

  
מספקים החיות כיצד ליישם תאים  4.1.26ב- 4.1.1יפים בסע

  אלה.
  

ימדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם מתקיימים יכס פיסי   4.1א.2
  שי התאים הבאים:

  

מודל עסקי שמטרתו היא מסגרת הכס הפיסי מוחזק ב  )א(
הן לגבות תזרימי מזומים חוזיים והן למכור כסים 

 פיסיים וכן



IFRS 9  

370  

חוזיים של הכס הפיסי מספקים זכאות התאים ה  )ב(
תשלומי קרן רק במועדים מוגדרים לתזרימי מזומים שהם 

 וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.
  

מספקים החיות כיצד ליישם תאים  4.1.26ב- 4.1.1סעיפים ב
  אלה.

  
  סעיף (ב):  4.1א.2- סעיף (ב) ו 4.1.2 פיםלמטרת יישום סעי  4.1.3

  

הכרה מועד ההוגן של הכס הפיסי בקרן היא השווי ה  )א(
מספק החיות וספות לגבי  4.1ב.7לראשוה. סעיף ב
  המשמעות של קרן.

  

ריבית מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף, עבור   )ב(
אשראי המיוחס לסכום הקרן שטרם פרעה במהלך הסיכון 

תקופת זמן מסוימת ועבור סיכוים ועלויות בסיסיים 
 4.1א.7כמו גם מרווח רווח. סעיפים באחרים של הלוואה, 

מספקים החיות וספות לגבי  4.1ה.9ב-4.1א.9ב-ו
המשמעות של ריבית, כולל המשמעות של ערך הזמן של 

 הכסף.
 

כס פיסי יימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אלא אם הוא   4.1.4
או בשווי הוגן דרך  4.1.2מדד בעלות מופחתת בהתאם לסעיף 

במועד ההכרה . אולם, 4.1א.2ל אחר בהתאם לסעיף רווח כול
, לשיוילבצע בחירה, שאיה יתת ישות יכולה לראשוה, 

שיויים עוקבים בשווי ההוגן של ברווח כולל אחר להציג 
, אשר אילולא כן היו מכשירים הוייםהשקעות מסוימות ב

  (ראה סעיפים  מדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
5.7.6-5.7.5 .(  

 
שווי הוגן דרך רווח לאפשרות לייעד כס פיסי 

 או הפסד
ישות במועד ההכרה לראשוה , 4.1.4-4.1.1למרות סעיפים   4.1.5

 כמדדיכולה לייעד (ללא אפשרות לשות יעוד זה) כס פיסי 
מבטל או מקטין בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה 

בהכרה (המכוה לעתים משמעותית חוסר עקביות במדידה או 
"חוסר הקבלה חשבואית") שהיו וצרים אילולא כן ממדידת 
כסים או התחייבויות או מהכרה ברווחים ובהפסדים בגים לפי 

  ).4.1.32ב-4.1.29בסיסים שוים (ראה סעיפים ב
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 סיווג של התחייבויות פיסיות 4.2
מדידה בדות ישות תסווג את כל ההתחייבויות הפיסיות כמד  4.2.1

  , פרט ל:לפי עלות מופחתת עוקבת
  

. התחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  )א(
שהם התחייבויות, ימדדו  גזריםהתחייבויות כאלה, כולל 

  בשווי הוגן. עוקבתמדידה ב
 

התחייבויות פיסיות שוצרות כאשר העברת כס פיסי   )ב(
ת המשכת איה כשירה לגריעה או כאשר גישת המעורבו

חלים על המדידה של  3.2.17-ו 3.2.15חלה. סעיפים 
 התחייבויות פיסיות כאלה.

  

. לאחר הכרה לראשוה, מפיק של חוזי ערבות פיסית  )ג(
(אלא אם חל סעיף במדידה עוקבת חוזה כזה ימדוד אותו 

 סעיף (א) או (ב)) לפי הגבוה מבין: 4.2.1
  

)i(  קבע בהתאם ל הפרשה להפסדההסכום שלתתש-
 לבין ,5.5פרק 

 
)ii(  ראה סעיף) היכוי, 5.1.1הסכום שהוכר לראשוב (

כאשר מתאים, הסכום המצטבר של הכסה שהוכרה 
 .15בהתאם לעקרוות של תקן דיווח כספי בילאומי 

  

מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית המוך משיעור   )ד(
מפיק של מחויבות  המדידה העוקבת על ידי. ריבית השוק

לפי הגבוה תהיה סעיף (א))  4.2.1אם חל סעיף כזו (אלא 
 מבין:

 
)i(  קבע בהתאם לההסכום שלתתהפרשה להפסד ש-

 , לבין5.5פרק 
 
)ii(  ראה סעיף) היכוי, 5.1.1הסכום שהוכר לראשוב (

כאשר מתאים, הסכום המצטבר של הכסה שהוכרה 
 .15תקן דיווח כספי בילאומי עקרוות של בהתאם ל

  

ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן  להוכרה עשתמורה מותית   )ה(
המדידה העוקבת של חל עליה.  3דיווח כספי בילאומי 

בשווי הוגן כאשר השיויים יוכרו  תהיהתמורה מותית כזו 
  ברווח או הפסד.
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שווי הוגן לאפשרות לייעד התחייבות פיסית 
  דרך רווח או הפסד

שרות הכרה לראשוה, לייעד (ללא אפמועד הישות יכולה, ב  4.2.2
בשווי הוגן דרך  כמדדתלשות יעוד זה) התחייבות פיסית 

או כאשר  4.3.5מותר לפי סעיף רווח או הפסד אם יעוד שכזה 
  התוצאה של יעוד כזה תהיה מידע רלווטי יותר, מאחר ש: 

  
הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה   (א) 

שבואית") או בהכרה (המכוה לעתים "חוסר הקבלה ח
שהיה וצר אילולא כן ממדידת כסים או התחייבויות או 
מהכרה ברווחים ובהפסדים בגים לפי בסיסים שוים 

  ); או4.1.32ב-4.1.29(ראה סעיפים ב
  

קבוצה של התחייבויות פיסיות או כסים פיסיים   (ב) 
והתחייבויות פיסיות מוהלת וביצועיה מוערכים על 

בהתאם לאסטרטגיה מתועדת של יהול בסיס שווי הוגן, 
סיכוים או השקעה, ומידע לגבי הקבוצה מסופק פימית 
לפי אותו הבסיס לאשי מפתח בההלה של הישות 

גילויים בהקשר  24(כהגדרתם בתקן חשבואות בילאומי 
ראשי העסקים ה), לדוגמה דירקטוריון ומהל לצד קשור

  ).4.1.36ב- 4.1.33של הישות (ראה סעיפים ב
  

  גזרים משובצים 4.3

-גזר משובץ הוא רכיב של חוזה מעורב הכולל גם חוזה מארח לא  4.3.1
כשהתוצאה היא שחלק מתזרימי המזומים של המכשיר  -גזר 

המשולב משתים באופן דומה לתזרימי מזומים של גזר פרד. 
גזר משובץ גורם לחלק מתזרימי המזומים או כולם, שאילולא 

רשים לפי החוזה, להשתות בהתאם לשיעור ריבית כן היו ד
מוגדר, למחיר של מכשיר פיסי מוגדר, למחיר סחורת יסוד 

)commodity מוגדר, לשער חליפין של מטבע חוץ מוגדר, למדד (
מחירים או שיעורים מוגדר, לדירוג אשראי מוגדר או למדד 
אשראי מוגדר, או למשתה מוגדר אחר בתאי שבמקרה של 

גזר משת .ו ספציפי לצד לחוזהה איסי, המשתה לא פי
אבל יתן להעברה בהתאם לחוזה באופן מכשיר פיסי שמצורף ל

בלתי תלוי ממכשיר זה, או גזר שיש לו צד שכגד שוה, אים 
 גזרים משובצים, אלא מכשירים פיסיים פרדים.
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חוזים מעורבים עם חוזים מארחים שהם כס 
 פיסי

אם חוזה מעורב מכיל חוזה מארח שהוא כס בתחולת תקן זה,   4.3.2
לחוזה המעורב  4.1.5-4.1.1ישות תיישם את הדרישות בסעיפים 

 בכללותו.
  

 חוזים מעורבים אחרים
אם חוזה מעורב מכיל חוזה מארח שאיו כס שבתחולת תקן זה,   4.3.3

 גזר משובץ יופרד מהחוזה המארח ויטופל כגזר בהתאם לתקן
 זה, אם ורק אם:

 

המאפייים והסיכוים הכלכליים של הגזר המשובץ אים   )א(
) למאפייים closely relatedקשורים באופן הדוק (

ולסיכוים הכלכליים של החוזה המארח (ראה סעיפים 
 );4.3.8ב-ו 4.3.5ב

 

מכשיר פרד עם אותם תאים כמו הגזר המשובץ היה   )ב(
 מקיים את ההגדרה של גזר; וכן

  

כשיר המעורב איו מדד בשווי הוגן, כאשר שיויים המ  )ג(
בשווי הוגן מוכרים ברווח או הפסד (כלומר, גזר שמשובץ 
בהתחייבות פיסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, איו 

 מופרד).
  

 םאם גזר משובץ מופרד, החוזה המארח יטופל בהתאם לתקי 4.3.4
דוח ג בפרד בהמתאימים. תקן זה איו קובע אם גזר משובץ יוצ

  .מצב הכספיהעל 
 

, אם חוזה כולל גזר 4.3.4- ו 4.3.3על אף האמור בסעיפים  4.3.5
משובץ אחד או יותר, והחוזה המארח איו כס שבתחולת תקן 

שווי הוגן לזה, ישות יכולה לייעד את החוזה המעורב בכללותו 
 דרך רווח או הפסד, אלא אם:

 
ים אים הגזר המשובץ איו משה (הגזרים המשובצ  )א(

משים) באופן משמעותי את תזרימי המזומים שאילולא 
 כן היו דרשים לפי החוזה; או

 

ברור לאחר יתוח קצר או ללא יתוח כלל, כאשר מכשיר   )ב(
מעורב דומה בחן לראשוה, שהפרדה של הגזר המשובץ 
(הגזרים המשובצים) אסורה, כמו אופציית פירעון מוקדם 

למחזיק לבצע פירעון  המשובצת בהלוואה שמאפשרת
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מוקדם של ההלוואה תמורת סכום השווה בקירוב לעלותה 
 המופחתת.

 

אם ישות דרשת על ידי תקן זה להפריד גזר משובץ מהחוזה  4.3.6
המארח שלו, אבל איה מסוגלת למדוד את הגזר המשובץ 
בפרד, בין אם במועד הרכישה ובין אם בסוף תקופת הדיווח 

הוגן שווי לחוזה המעורב בכללותו העוקבת, עליה לייעד את ה
 דרך רווח או הפסד. 

 
אם ישות איה מסוגלת למדוד באופן מהימן את השווי ההוגן של  4.3.7

גזר משובץ על בסיס התאים שלו, השווי ההוגן של הגזר 
המשובץ הוא ההפרש בין השווי ההוגן של המכשיר המעורב לבין 

מסוגלת למדוד השווי ההוגן של החוזה המארח. אם הישות איה 
את השווי ההוגן של הגזר המשובץ באמצעות שיטה זו, סעיף 

שווי הוגן דרך רווח או למיושם והמכשיר המעורב מיועד  4.3.6
 הפסד.

  

  סיווג מחדש 4.4

כאשר, ורק כאשר, ישות משה את המודל העסקי שלה ליהול   4.4.1
כסים פיסיים, עליה לסווג מחדש את כל הכסים הפיסים 

-5.6.7. ראה סעיפים 4.1.4-4.1.1המושפעים בהתאם לסעיפים 
להחיות וספות לגבי  5.6.2ב-5.6.1ב-ו 4.4.3ב- 4.4.1, ב5.6.1
  כסים פיסיים.מחדש של סיווג 

 
  ישות לא תסווג מחדש התחייבות פיסית כלשהי. 4.4.2

 
השיויים הבאים בסיבות אים מהווים סיווגים מחדש לצורך  4.4.3

 :4.4.2-ו 4.4.1סעיפים 
 
בגידור אפקטיבי מגדר מיועד ושהיה קודם לכן מכשיר  פריט  )א(

כשיר עוד  תזרים מזומים או בגידור השקעה טו איו
 ;ככזה

  

ואפקטיבי בגידור  פך להיות מכשיר מגדר מיועדושה פריט  )ב(
 תזרים מזומים או בגידור השקעה טו; וכן

  

 .6.7פרק -תתשיויים במדידה בהתאם ל  )ג(
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  מדידה 5פרק 
  

 מדידה לראשוה  5.1
הכרה לראשוה, מועד ה, ב5.1.3למעט לקוחות שבתחולת סעיף   5.1.1

ישות תמדוד כס פיסי או התחייבות פיסית בשווים ההוגן 
בתוספת או ביכוי, במקרה של כס פיסי או של התחייבות 

 עלויות עסקהפיסית שאים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
רין לרכישה או להפקה של הכס הפיסי שיתן לייחס במיש

  או ההתחייבות הפיסית.
  
התחייבות האולם, אם השווי ההוגן של הכס הפיסי או של   5.1א.1

הכרה לראשוה שוה ממחיר העסקה, ישות מועד הפיסית בה
  .5.1א.2תיישם את סעיף ב

  
כאשר ישות משתמשת בחשבואות מועד סליקת העסקה עבור   5.1.2

שמדד לאחר מכן בעלות מופחתת, הכס מוכר לראשוה כס 
-3.1.3בשוויו ההוגן במועד קשירת העסקה (ראה סעיפים ב

  ).3.1.6ב
  

הכרה לראשוה, ישות מועד ה, ב5.1.1על אף הדרישה בסעיף    5.1.3
במחיר העסקה שלהם (כהגדרתו בתקן דיווח תמדוד לקוחות 
מרכיב מימון  כוללים םאי) אם הלקוחות 15כספי בילאומי 

(או כאשר  15בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי משמעותי 
לתקן  63הישות מיישמת את ההקלה המעשית בהתאם לסעיף 

  .)15דיווח כספי בילאומי 
 

 מדידה עוקבת של כסים פיסיים 5.2

לאחר הכרה לראשוה, ישות תמדוד כס פיסי בהתאם  5.2.1
 :ב 4.1.5-4.1.1לסעיפים 

  
 פחתת;עלות מו  (א) 

  
 כולל אחר; או שווי הוגן דרך רווח  (ב) 

  
  שווי הוגן דרך רווח או הפסד.  (ג)
 

לכסים  5.5פרק -תתישות תיישם את דרישות ירידת הערך ב 5.2.2
 4.1.2פיסיים שמדדים בעלות מופחתת בהתאם לסעיף 

ולכסים פיסים שמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
 .4.1א.2בהתאם לסעיף 
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  תיישם את דרישות חשבואות הגידור בסעיפיםישות  5.2.3
לתקן חשבואות  94-89, סעיפים מתאים(וכן, אם  6.5.14-6.5.8

עבור מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה  39בילאומי 
חשבואות גידור שווי הוגן של גידור סיכון שיעור ריבית של 

 1תיק) לכס פיסי שיועד כפריט מגודר.
  

 תחייבויות פיסיותמדידה עוקבת של ה 5.3

לאחר הכרה לראשוה, ישות תמדוד התחייבות פיסית,  5.3.1
 .4.2.2-4.2.1בהתאם לסעיפים 

 

  ישות תיישם את דרישות חשבואות הגידור בסעיפים  5.3.2
לתקן חשבואות  94-89, סעיפים מתאים(וכן, אם  6.5.14-6.5.8

עבור חשבואות גידור שווי הוגן של גידור סיכון  39בילאומי 
עור ריבית של תיק) להתחייבות פיסית שיועדה כפריט שי

 מגודר.
  

 מדידת עלות מופחתת  5.4

  כסים פיסיים 

  שיטת ריבית אפקטיבית

 תשיטת הריבית האפקטיבישימוש ב תוךהכסות ריבית יחושבו    5.4.1
על ידי  החישוב יבוצע). 5.4.7ב- 5.4.1(ראה ספח א וסעיפים ב

יבי לערך בספרים ברוטו של כס יישום שיעור הריבית האפקט
  למעט עבור: פיסי

  
עקב סיכון אשראי, שרכשו או  פגומיםכסים פיסיים   (א) 

החל ממועד ההכרה . עבור כסים פיסיים אלה, שוצרו
שיעור הריבית האפקטיבי הישות תיישם את לראשוה, 

עלות המופחתת של הכס ל סיכון אשראילמותאם ה
   .הפיסי

  
עקב  פגומים אים כסים פיסייםכסים פיסיים ש  (ב) 

סיכון אשראי, שרכשו או שוצרו אך לאחר מכן הפכו 
. עבור כסים עקב סיכון אשראי פגומיםלכסים פיסיים 

אלה, הישות תיישם את שיעור הריבית  פיסיים

                                                 
יכולה לבחור כמדייותה החשבואית להמשיך , ישות 7.2.21בהתאם לסעיף    1

, במקום 39ליישם את דרישות חשבואות הגידור בתקן חשבואות בילאומי 
חרה במדייות זו, ההפיות של תקן זה. אם ישות ב 6הדרישות של פרק 

אין רלווטיות.  6בתקן זה לדרישות חשבואות גידור מסוימות בפרק 
במקום זאת, הישות מיישמת את דרישות חשבואות הגידור הרלווטיות 

  .39בתקן חשבואות בילאומי 
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האפקטיבי לעלות המופחתת של הכס הפיסי בתקופות 
  דיווח עוקבות. 

  
על ידי יישום בתקופת דיווח ישות אשר מחשבת הכסות ריבית    5.4.2

שיטת הריבית האפקטיבית לעלות המופחתת של כס פיסי 
(ב), תחשב את הכסות הריבית סעיף  5.4.1בהתאם לסעיף 

על ידי יישום שיעור הריבית האפקטיבי בתקופות דיווח עוקבות 
יסי לערך בספרים ברוטו אם סיכון האשראי של המכשיר הפ

 עקב סיכון אשראיעוד פגום  איומשתפר כך שהכס הפיסי 
השיפור באופן אובייקטיבי להתרחשות אירוע יתן לייחס את ו

(ב) יושמו (כגון שיפור בדירוג סעיף  5.4.1לאחר שהדרישות בסעיף 
  האשראי של הלווה).

  
  של תזרימי מזומים חוזיים תיקון

קבעים מחדש  ים של כס פיסיכאשר תזרימי המזומים החוזי   5.4.3
ומתן מחדש או או מתוקים בדרך אחרת, והמשא ומתן משא ב

פיסי בהתאם לתקן זה, הכס הלגריעתו של  ולא הביא התיקון
ישות תחשב מחדש את הערך בספרים ברוטו של הכס הפיסי 

ברווח או הפסד. הערך בספרים  תיקוןרווח או הפסד מותכיר ב
פיסי יחושב מחדש כערך הוכחי של תזרימי ברוטו של הכס ה

 שתוקומשא ומתן או ב קבעו מחדשהמזומים החוזיים ש
שמהווים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הכס הפיסי 

אשראי עבור כסים הסיכון ל(או שיעור ריבית אפקטיבי מותאם 
 עקב סיכון אשראי, שרכשו או שוצרו) או, אם פגומיםפיסיים 

מחושב בהתאם ה, שיעור הריבית האפקטיבי המתוקן מתאים
מות ימתא שהתהוו. עלויות או עמלות כלשהן 6.5.10לסעיף 

)adjust ( סיכס הפיומופחתות  המתוקןאת הערך בספרים של ה
 .המתוקןעל פי יתרת התקופה של הכס הפיסי 

  
  מחיקה

כס פיסי  את הערך בספרים ברוטו של יןישרבמ קטיןישות ת   5.4.4
כס פיסי  להשבה שלציפיות סבירות כאשר לישות אין 

אירוע גריעה (ראה סעיף  או בחלקו. מחיקה מהווה במלואו
  ).סעיף (יח) 3.2.16ב

  
שיויים בבסיס לקביעת תזרימי המזומים החוזיים 

  כתוצאה מרפורמת שיעורי ריבית עוגן

או להתחייבות לכס פיסי  5.4.9-5.4.6יישם את סעיפים ישות ת 5.4.5
אם ורק אם הבסיס לקביעת תזרימי המזומים החוזיים  ,פיסית

התחייבות פיסית משתה של אותה של אותו כס פיסי או 
כתוצאה מרפורמת שיעורי ריבית עוגן. לצורך כך, המוח 
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 ילרפורמה של שיעור"רפורמת שיעורי ריבית עוגן" מתייחס 
 . 6.8.2 ףכמתואר בסעי ריבית עוגן בשוק כולו

 
הבסיס לקביעת תזרימי המזומים החוזיים של כס פיסי או של  5.4.6

 התחייבות פיסית עשוי להשתות:
 

על ידי תיקון התאים החוזיים שקבעו בעת ההכרה   )א(
לראשוה של המכשיר הפיסי (לדוגמה, התאים החוזיים 

המתייחס שיעור ריבית העוגן מתוקים על מת להחליף את 
  ן חלופי);בשיעור עוג

 
תה התחשבות בו או שלא השתקף בתאים יבאופן שלא הי  )ב(

הכרה לראשוה של המכשיר הפיסי, ללא עת ההחוזיים ב
תיקון התאים החוזיים (לדוגמה, השיטה לחישוב שיעור 

 ריבית עוגן משתה ללא תיקון התאים החוזיים); וכן/או
  

כאשר הפעלה של תאי חוזי קיים (לדוגמה, הבעקבות   )ג(
  ).)fallbackפעל סעיף מו

 
על מת לטפל  5.4.5ביישם את סעיף ת ישותכהקלה מעשית,  5.4.7

שיוי בבסיס לקביעת תזרימי המזומים החוזיים של כס פיסי ב
דרש על ידי רפורמת שיעורי  או של התחייבות פיסית אשר

ורק  כאלה שיוייםריבית עוגן. הקלה מעשית זו חלה רק על 
רש על ידי רפורמת שיעורי ריבית עוגן (ראה במידה שבה השיוי ד

שיוי בבסיס לקביעת תזרימי . לצורך כך, )5.4.9גם סעיף 
אם  ,דרש על ידי רפורמת שיעורי ריבית עוגןהמזומים החוזיים 

  ורק אם שי התאים הבאים מתקיימים:
  

חוץ כתוצאה ישירה של רפורמת שיעורי ריבית עוגן;  שיויה  )א(
  וכן

 
הוא החוזיים  זרימי המזומיםקביעת תהבסיס החדש ל  )ב(

בסיס לערך מבחיה כלכלית לבסיס הקודם (כלומר, -שווה
  .)שיוישקדם מיידית ל

 
דוגמאות לשיויים אשר יוצרים בסיס חדש לקביעת תזרימי  5.4.8

ערך מבחיה כלכלית לבסיס -המזומים החוזיים שהוא שווה
 :ן(כלומר, לבסיס שקדם מיידית לשיוי) ההקודם 

  
פה של שיעור ריבית עוגן קיים המשמש לקביעת ההחל  )א(

תזרימי המזומים החוזיים של כס פיסי או של התחייבות 
של כזו או היישום של רפורמה  –פיסית בשיעור עוגן חלופי 
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שיעור ריבית עוגן על ידי שיוי השיטה המשמשת לחישוב 
עם ההוספה של מרווח קבוע החוץ  –עוגן השיעור ריבית 

קיים העוגן הבין שיעור ריבית של הפרש הבסיס לפצות ע
 חלופי;העוגן הלבין שיעור ריבית 

 
, מועדי הקביעה )reset( תקופת הקביעה מחדש לששיויים   )ב(

מחדש או מספר הימים בין מועדי תשלום קופון על מת 
 וכןליישם את הרפורמה של שיעור ריבית עוגן; 

 
ל כס לתאים החוזיים ש fallbackסעיף ההוספה של   )ג(

פיסי או של התחייבות פיסית על מת לאפשר יישום של 
 (א) או (ב) לעיל. -שיוי כלשהו כמתואר ב

 

אם מבוצעים שיויים לכס פיסי או להתחייבות פיסית בוסף  5.4.9
 הדרשיםלשיויים לבסיס לקביעת תזרימי המזומים החוזיים 

את ילה תחיישם ת , ישותעל ידי רפורמת שיעורי ריבית עוגן
לשיויים הדרשים על ידי רפורמת  5.4.7ההקלה המעשית בסעיף 

הדרישות שיעורי ריבית עוגן. לאחר מכן, הישות תיישם את 
לשיויים וספים כלשהם שההקלה בתקן זה  המתאימות

המעשית איה חלה עליהם. אם התוצאה של השיוי הוסף איה 
יסית, הישות הגריעה של הכס הפיסי או של ההתחייבות הפ

, כפי שמתאים, על מת 5.4.6או את סעיף ב 5.4.3תיישם את סעיף 
לטפל בשיוי וסף זה. אם התוצאה של השיוי הוסף היא 

הכס הפיסי או של ההתחייבות הפיסית, הישות ל הגריעה ש
 תיישם את דרישות הגריעה. 

  

 ירידת ערך 5.5

  חזוייםהכרה בהפסדי אשראי 

  גישה כללית

על כס  הפסדי אשראי חזוייםבגין  בהפרשה להפסדישות תכיר    5.5.1
 חייבים בגין, 4.1א.2או  4.1.2 פיםפיסי שמדד בהתאם לסעי

וחוזה ערבות  או מחויבות למתן הלוואה כס בגין חוזהחכירה, 
פיסית שלגביהם דרישות ירידת הערך מיושמות בהתאם 

   (ד).סעיף  4.2.1או (ג) סעיף  4.2.1(ז), סעיף  2.1לסעיפים 
  

ישות תיישם את דרישות ירידת הערך עבור ההכרה והמדידה של    5.5.2
הפרשה להפסד בגין כסים פיסים המדדים בשווי הוגן דרך 

, ההפרשה להפסד אולם. 4.1א.2רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
את הערך בספרים של הכס  קטיןתוכר ברווח כולל אחר ולא ת

  ל המצב הכספי.הפיסי בדוח ע
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, בכל מועד דיווח, ישות תמדוד 5.5.16-5.5.13בכפוף לסעיפים    5.5.3
הפסדי לאת ההפרשה להפסד בגין מכשיר פיסי בסכום השווה 

אם סיכון האשראי על  האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר
ההכרה  מועדמכשיר פיסי זה עלה באופן משמעותי מ

  לראשוה. 
    

בהפסדי אשראי של דרישות ירידת הערך היא להכיר המטרה    5.5.4
המכשיר עבור כל המכשירים הפיסיים  חזויים לאורך כל חיי

ההכרה  מועדבסיכון האשראי מ תמשמעותי עלייה חלהבהם ש
על על בסיס אידיבידואלי או בוצעה  הבחיהבין אם  -לראשוה 

 יתןכל מידע סביר ותוך הבאה בחשבון של  -  קבוצתיבסיס 
   צופה פי עתיד. מידעלל ו, כלביסוס

  
, אם, במועד הדיווח, סיכון 5.5.16-5.5.13בכפוף לסעיפים    5.5.5

 מועדבאופן משמעותי מ עלהמכשיר פיסי לא של האשראי 
ההכרה לראשוה, ישות תמדוד את ההפרשה להפסד בגין 

הפסדי אשראי חזויים למכשיר פיסי זה בסכום השווה 
  .חודש 12 בתקופת

  
, המועד שבו תמחויבות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיסיעבור    5.5.6

ייחשב  שאיה יתת לביטולהישות הופכת להיות צד למחויבות 
  הערך. יישום דרישות ירידת צורךמועד ההכרה לראשוה לכ

  
ישות מדדה את ההפרשה להפסד בתקופת הדיווח הקודמת אם    5.5.7

להפסדי אשראי חזויים לאורך ווה בגין מכשיר פיסי בסכום הש
 5.5.3, אך קובעת במועד הדיווח הוכחי שסעיף כל חיי המכשיר

איו מתקיים עוד, הישות תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 
חודש במועד הדיווח  12להפסדי אשראי חזויים בתקופת השווה 
   הוכחי.

  
זויים החישות תכיר ברווח או הפסד, את סכום הפסדי האשראי    5.5.8

) שדרשים על מת להתאים את ההפרשה להפסד ביטולם(או 
, הדיווח לסכום שדרש להיות מוכר בהתאם לתקן זה במועד

   .ירידת ערךמרווח או הפסד כ
  

  משמעותית בסיכון אשראי עלייהקביעת 

מכשיר של אם סיכון האשראי  תבחןבכל מועד דיווח, ישות    5.5.9
ההכרה לראשוה. בעת ביצוע  דמועבאופן משמעותי מעלה פיסי 

כשל על פי  להתרחשות, ישות תשתמש בשיוי בסיכון הבחיה
אורך החיים החזוי של המכשיר הפיסי במקום השיוי בסכום 

זו, ישות  בחיהשל הפסדי האשראי החזויים. על מת לבצע 
הכשל במכשיר הפיסי במועד  להתרחשותתשווה את הסיכון 

במכשיר הפיסי במועד כשל  תרחשותלההדיווח עם הסיכון 
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יתן , שיתן לביסוסמידע סביר ו ביא בחשבוןההכרה לראשוה ות
 עלייהללא עלות או מאמץ מופרזים, שמעיד על  להשגה

  ההכרה לראשוה. מועדבסיכון האשראי מ תמשמעותי
  

 עלהמכשיר פיסי לא של להיח שסיכון האשראי  יכולהישות  5.5.10
ההכרה לראשוה אם קבע במועד  מועדמבאופן משמעותי 

בעל סיכון אשראי מוך (ראה היו הדיווח כי המכשיר הפיסי 
  ).5.5.24ב-5.5.22סעיפים ב

  
ללא  יתן להשגה יתן לביסוסאם מידע צופה פי עתיד סביר ו   5.5.11

יכולה להסתמך אך ורק על  יהמופרזים, ישות א עלות או מאמץ
בעת קביעה אם סיכון אשראי עלה  ורבפיגמידע לגבי תשלומים 

, כאשר מידע אולםההכרה לראשוה.  ממועדבאופן משמעותי 
(על בסיס  יםפיגור מצבשהוא יותר צופה פי עתיד מאשר 

ללא עלות  יתן להשגה) איו קבוצתי על בסיס או אידיבידואלי
להשתמש במידע לגבי תשלומים  יכולהאו מאמץ מופרזים, ישות 

בסיכון  תמשמעותי עלייה הת לקבוע אם חלבפיגור על מ
ההכרה לראשוה. ללא קשר לאופן שבו ישות  מועדהאשראי מ

היתת  החהבסיכון אשראי, קיימת  תמשמעותי עלייה בוחת
באופן משמעותי  עלהכס פיסי של סיכון האשראי ש הפרכהל
ההכרה לראשוה כאשר תשלומים חוזיים מצאים בפיגור  מועדמ

זו אם לישות יש  החה הפריךם. ישות יכולה לוי 30-משל יותר 
ללא עלות או מאמץ  יתן להשגהה יתן לביסוסמידע סביר ו

באופן משמעותי  עלהמופרזים, שמוכיח כי סיכון האשראי לא 
ההכרה לראשוה למרות שהתשלומים החוזיים מצאים  מועדמ

לייה עה תכאשר ישות קובעת כי הי ם.וי 30-בפיגור של יותר מ
מצאים בסיכון האשראי לפי שהתשלומים החוזיים  תמשמעותי

  .יה חלהא הפרכההיתת ל החהם, הוי 30-בפיגור של יותר מ
  

   מתוקיםכסים פיסים 

קבעו מחדש אם תזרימי המזומים החוזיים של כס פיסי    5.5.12
 תבחןוהכס הפיסי לא גרע, ישות  תוקואו שהם במשא ומתן 

משמעותית בסיכון האשראי של המכשיר  הייתה עלייה אם
  על ידי השוואה בין: 5.5.3הפיסי בהתאם לסעיף 

  
סס על התבכשל במועד הדיווח (ב להתרחשותהסיכון   (א) 

  ); וכןהמתוקיםהתאים החוזיים 
   

סס התבכשל בעת ההכרה לראשוה (ב להתרחשותהסיכון   (ב) 
  ). התיקוןעל התאים החוזיים המקוריים, ללא 
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שרכשו  ,סיכון אשראי קבע פגומיםכסים פיסיים 
 או שוצרו

, במועד הדיווח, ישות תכיר רק 5.5.5-ו 5.5.3על אף סעיפים   5.5.13
 לאורך כל חייבשיויים המצטברים בהפסדי האשראי החזויים 

ההכרה לראשוה במסגרת הפרשה להפסד בגין  מועדהמכשיר מ
  עקב סיכון אשראי, שרכשו או שוצרו. פגומיםכסים פיסיים 

  
בכל מועד דיווח, ישות תכיר ברווח או הפסד את סכום השיוי    5.5.14

מכשיר כרווח או הפסד  לאורך כל חייבהפסדי אשראי חזויים 
ירידת ערך. ישות תכיר בשיויים חיוביים בהפסדי אשראי מ

פסדי ירידת ערך, גם אם המהמכשיר כרווח  לאורך כל חייחזויים 
המכשיר הם פחות מהסכום של  לאורך כל חייהאשראי החזויים 

הפסדי האשראי החזויים שכללו בתזרימי המזומים שאמדו 
  הכרה לראשוה.מועד הב
  

חייבים ו כסים בגין חוזהללקוחות,  מקלהגישה 
  בגין חכירה

, ישות תמדוד תמיד את 5.5.5-ו 5.5.3סעיפים האמור בעל אף    5.5.15
לאורך הפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים ההפרשה ל

  מכשיר עבור: כל חיי
  

לקוחות או כסים בגין חוזה שובעים מעסקאות שהם   (א) 
  :רשא, ו15בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 

  
)i( ם כולליםבהתאם לתקן מרכיב מימון משמעותי  אי

(או כאשר הישות מיישמת  15דיווח כספי בילאומי 
לתקן דיווח  63לסעיף בהתאם  שיתההקלה המעאת 

 ; או)15כספי בילאומי 
 

)ii( מרכיב מימון משמעותי בהתאם לתקן דיווח  כוללים
, אם הישות בוחרת כמדייותה 15כספי בילאומי 

החשבואית למדוד את ההפרשה להפסד בסכום 
מכשיר.  לאורך כל חייהשווה להפסדי אשראי חזויים 

קוחות או כסים מדייות חשבואית זו תיושם לכל הל
באופן פרד יתן ליישמה בגין חוזה כאלה אך 

 ללקוחות ולכסים בגין חוזה. 
  

שובעים מעסקאות שהם בתחולת תקן  חייבים בגין חכירה  (ב) 
, אם הישות בוחרת כמדייותה 16בילאומי  דיווח כספי

החשבואית למדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה 
מכשיר. מדייות  ך כל חיילאורלהפסדי אשראי חזויים 

יתן אך  החייבים בגין חכירהחשבואית זו תיושם לכל 
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חכירה מימוית חייבים בגין באופן פרד ל ליישמה
   חכירה תפעולית.לחייבים בגין ו

  
חייבים ללבחור את מדייותה החשבואית ללקוחות,  יכולהישות    5.5.16

  .ובז וי זכסים בגין חוזה באופן בלתי תלולו בגין חכירה
  

  מדידה של הפסדי אשראי חזויים

ישות תמדוד הפסדי אשראי חזויים של מכשיר פיסי בדרך   5.5.17
  שתשקף:

  

שקבע על ידי  ומשוקלל הסתברות מוטהבלתי סכום   )א(
 הערכת טווח של תוצאות אפשריות; 

 
 ערך הזמן של הכסף; וכן   )ב(

 
ללא עלות או  יתן להשגהש יתן לביסוסמידע סביר ו  )ג(

עבר, תאים מה םבמועד הדיווח על אירועימופרזים  מאמץ
 וכחיים ותחזיות של תאים כלכליים עתידיים.

 
צריכה בהכרח  יהבעת מדידת הפסדי אשראי חזויים, ישות א   5.5.18

בחשבון את הסיכון  עליה להביא, אולםלזהות כל תרחיש אפשרי. 
או ההסתברות שהפסד אשראי יתרחש על ידי שיקוף האפשרות 

תרחש, יתרחש והאפשרות שהפסד אשראי לא ישהפסד אשראי 
  גם אם האפשרות של התרחשות הפסד אשראי היא מוכה מאוד.

  
בחשבון בעת מדידת הפסדי  הביארבית שיש ליהתקופה המ   5.5.19

רבית (כולל אופציות יאשראי חזויים היא התקופה החוזית המ
קופה להארכה) במהלכה הישות חשופה לסיכון אשראי ולא ת

   .והג עסקיארוכה יותר, גם אם תקופה ארוכה זו עקבית עם 
  

 הןהלוואה ורכיב  הןכוללים  אחדיםם, מכשירים פיסיים אול   5.5.20
והיכולת החוזית של הישות לדרוש  השטרם וצל מחויבותרכיב 

יבות שטרם וצלה איו מגביל את וחמפירעון ולבטל את ה
המוקדמת לתקופת ההודעה החשיפה של הישות להפסדי אשראי 

מכשירים עבור החוזית. עבור מכשירים פיסיים כאלה, ורק 
פיסיים אלה, הישות תמדוד הפסדי אשראי חזויים במהלך 

בה הישות חשופה לסיכון אשראי והפסדי אשראי שהתקופה 
 גםיהול סיכוי אשראי, של על ידי פעולות  צומצמוחזויים לא י

   רבית.ילתקופה החוזית המאם תקופה זו חורגת מעבר 
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 סיווג מחדש של כסים פיסיים 5.6
, 4.4.1אם ישות מסווגת מחדש כסים פיסיים בהתאם לסעיף   5.6.1

מועד הסיווג עליה ליישם את הסיווג מחדש מכאן ולהבא החל מ
סכומים שהוכרו קודם לכן של . הישות לא תציג מחדש מחדש

ירידת ערך) או מאו הפסדים  (כולל רווחים הפסדיםשל רווחים, 
את הדרישות  פרטיםמ 5.6.7-5.6.2ריביות כלשהם. סעיפים של 

 לסיווגים מחדש.
 

מדידה של עלות ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק  5.6.2
מדידה של שווי הוגן דרך רווח או הפסד, ה בוצתלקומופחתת 

כלשהם  שוויו ההוגן מדד במועד הסיווג מחדש. רווח או הפסד
שובעים מההפרש בין העלות המופחתת הקודמת של הכס 

 הפיסי לבין השווי ההוגן מוכרים ברווח או הפסד.
  

מדידה של שווי ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק  5.6.3
מופחתת,  מדידה של עלותה בוצתלקוהוגן דרך רווח או הפסד 

רך בספרים השווי ההוגן שלו במועד הסיווג מחדש יהיה הע
קביעת שיעור ל חיותלה 5.6.2ברוטו החדש שלו. (ראה סעיף ב

  ריבית אפקטיבי והפרשה להפסד במועד הסיווג מחדש).
  

מדידה של עלות ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק   5.6.4
מדידה של שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, ה בוצתלקומופחתת 

מחדש. רווח או הפסד כלשהם הסיווג  שוויו ההוגן מדד במועד
שובעים מההפרש בין העלות המופחתת הקודמת של הכס 
הפיסי לבין השווי ההוגן מוכרים ברווח כולל אחר. שיעור 
הריבית האפקטיבי והמדידה של הפסדי האשראי החזויים 

  ).5.6.1אים מתואמים כתוצאה מהסיווג מחדש. (ראה סעיף ב
  

מדידה של שווי ה בוצתכס פיסי מקאם ישות מסווגת מחדש    5.6.5
מדידה של עלות מופחתת, ה בוצתלקוהוגן דרך רווח כולל אחר 

מחדש לפי שוויו ההוגן במועד הסיווג  הכס הפיסי מסווג
 קודם לכןם, הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר אולמחדש. 

ר מההון ומותאם כגד השווי ההוגן של עבברווח כולל אחר מו
במועד הסיווג מחדש. כתוצאה מכך, הכס הכס הפיסי 

מדד בעלות הוא הפיסי מדד במועד הסיווג מחדש כאילו 
משפיע על רווח כולל אחר אך  הז וםאי. תמאז ומתמיד מופחתת

ואי תיאום בגין סיווג מחדש  ומשפיע על רווח או הפסד ולכן אי
). שיעור הצגת דוחות כספיים 1(ראה תקן חשבואות בילאומי 

הריבית האפקטיבי והמדידה של הפסדי האשראי החזויים 
  ).5.6.1אים מתואמים כתוצאה מהסיווג מחדש. (ראה סעיף ב

  
מדידה של שווי ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק   5.6.6

מדידה של שווי הוגן דרך ה בוצתלקוהוגן דרך רווח או הפסד 
בשווי הוגן.  הפיסי ממשיך להימדד רווח כולל אחר, הכס



IFRS 9  

385  

קביעת שיעור ריבית אפקטיבי ל חיותלה 5.6.2(ראה סעיף ב
  והפרשה להפסד במועד הסיווג מחדש).

  
מדידה של שווי ה בוצתאם ישות מסווגת מחדש כס פיסי מק   5.6.7

מדידה של שווי הוגן דרך ה בוצתלקוהוגן דרך רווח כולל אחר 
ווי הוגן. הפיסי ממשיך להימדד בש רווח או הפסד, הכס

ברווח כולל אחר  קודם לכןהרווח או ההפסד המצטבר שהוכר 
מסווג מחדש מההון לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש 

 ) במועד הסיווג מחדש. 1(ראה תקן חשבואות בילאומי 
  

 רווחים והפסדים 5.7

רווח או הפסד בגין כס פיסי או התחייבות פיסית שמדדים  5.7.1
 כרו ברווח או הפסד, אלא אם כן:בשווי הוגן יו

 
וכן, אם  6.5.14-6.5.8הם חלק מיחסי גידור (ראה סעיפים   )א(

עבור  39לתקן חשבואות בילאומי  94-89, סעיפים מתאים
חשבואות גידור שווי הוגן של גידור סיכון שיעור ריבית 

  ;של תיק)
 
והישות בחרה להציג רווחים או  מכשיר הויהוא השקעה ב  )ב(

ין השקעה זו ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף הפסדים בג
5.7.5;  

 
שווי הוגן דרך רווח או לזו התחייבות פיסית שיועדה   )ג(

הפסד והישות דרשת להציג את ההשפעות של שיויים 
של ההתחייבות ברווח כולל אחר בהתאם  סיכון האשראיב

 ; או5.7.7לסעיף 
 
ר זה כס פיסי שמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אח  )ד(

והישות דרשת להכיר בשיויים  4.1א.2בהתאם לסעיף 
הוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף הבשווי  אחדים
5.7.10. 

 
  מוכרים ברווח או הפסד רק כאשר: דיבידדים 5.7א.1

  
 הזכות של הישות לקבל תשלום של הדיבידד התגבשה;  )א(
 
לדיבידד יזרמו אל  מיוחסותצפוי שההטבות הכלכליות ה  )ב(

 ןהישות; וכ
 

 סכום הדיבידד יתן למדידה באופן מהימן.  )ג(
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רווח או הפסד בגין כס פיסי שמדד בעלות מופחתת ואיו  5.7.2
, מתאיםוכן, אם  6.5.14-6.5.8חלק מיחסי גידור (ראה סעיפים 

עבור חשבואות  39לתקן חשבואות בילאומי  94-89סעיפים 
יוכרו  גידור שווי הוגן של גידור סיכון שיעור ריבית של תיק)

ברווח או הפסד כאשר הכס הפיסי גרע, כאשר הוא מסווג 
 על מת, דרך תהליך ההפחתה או 5.6.2מחדש בהתאם לסעיף 

ישות תיישם את ירידת ערך. מ להכיר ברווחים או בהפסדים
אם היא מסווגת מחדש כסים פיסיים  5.6.4-ו 5.6.2סעיפים 

פסד בגין מדידה של עלות מופחתת. רווח או הה בוצתמק
שמדדת בעלות מופחתת ואיה חלק מיחסי  התחייבות פיסית

-94, סעיפים מתאיםוכן, אם  6.5.14-6.5.8גידור (ראה סעיפים 
עבור חשבואות גידור שווי הוגן  39לתקן חשבואות בילאומי  89

של גידור סיכון שיעור ריבית של תיק) יוכרו ברווח או הפסד 
גרעת ודרך תהליך ההפחתה. כאשר ההתחייבות הפיסית 

בושא רווחים או הפסדים משערי  חיותלה 5.7.2(ראה סעיף ב
 חליפין של מטבע חוץ).

  

רווח או הפסד בגין כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות  5.7.3
שהם פריטים מגודרים ביחסי גידור יוכרו בהתאם לסעיפים 

בואות לתקן חש 94-89, סעיפים מתאיםוכן, אם  6.5.14-6.5.8
עבור חשבואות גידור שווי הוגן של גידור סיכון  39בילאומי 

 שיעור ריבית של תיק.
  

אם ישות מכירה בכסים פיסיים תוך שימוש בחשבואות  5.7.4
, 3.1.2) (ראה סעיפים settlement dateמועד סליקת העסקה (

), שיוי כלשהו בשווי ההוגן של הכס שיתקבל 3.1.6ב-ו 3.1.3ב
) לבין trade dateפה בין מועד קשירת העסקה (במהלך התקו

מועד הסליקה איו מוכר עבור כסים שמדדים בעלות מופחתת. 
אולם, לגבי כסים שמדדים בשווי הוגן, השיוי בשווי ההוגן 
יוכר ברווח או הפסד או ברווח כולל אחר, כפי שמתאים בהתאם 

כמועד  ) ייחשבtrade date. מועד קשירת העסקה (5.7.1לסעיף 
  יישום של דרישות ירידת הערך. צורךההכרה לראשוה ל

  

  השקעות במכשירים הויים

הכרה לראשוה, ישות יכולה לבצע בחירה שאיה מועד הב 5.7.5
, להציג ברווח כולל אחר שיויים עוקבים בשווי לשיוייתת 

 יהההוגן של השקעה במכשיר הוי שבתחולת תקן זה שהיא א
ם איה תמורה מותית שהוכרה על ידי ושהיא ג מוחזקת למסחר

צירופי  3רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בילאומי 
בושא רווחים או  חיותלה 5.7.3חל עליה. (ראה סעיף ב עסקים

 הפסדים משערי חליפין של מטבע חוץ).
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, עליה להכיר 5.7.5אם ישות מבצעת את הבחירה שבסעיף  5.7.6
בהתאם לסעיף הפסד  ברווח אודיבידדים מאותה השקעה ב
 .5.7א.1

 
שווי הוגן דרך רווח או ליועדו שהתחייבויות 

  הפסד

 הישות תציג רווח או הפסד בגין התחייבות פיסית שיועד 5.7.7
או סעיף  4.2.2שווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לסעיף ל

 כדלהלן: 4.3.5
 

הסכום של שיוי בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיסית   )א(
לשיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות  היתן לייחוס

  ), וכן5.7.20ב-5.7.13יוצג ברווח כולל אחר (ראה סעיפים ב
 

יתר הסכום של שיוי בשווי ההוגן של ההתחייבות יוצג   )ב(
 ברווח או הפסד

  
אלא אם הטיפול בהשפעות השיויים בסיכון האשראי של 

(א) ייצור או יגדיל חוסר הקבלה -ההתחייבות המתואר ב
). 5.7.8ואית ברווח או הפסד (במקרה כזה חל סעיף חשב

מספקים  5.7.12ב- 5.7.10וסעיפים ב 5.7.7ב-5.7.5סעיפים ב
 החיות לקביעה אם יווצר או יגדל חוסר הקבלה חשבואית. 

 
יוצרות או מגדילות חוסר הקבלה  5.7.7אם הדרישות בסעיף  5.7.8

חשבואית ברווח או הפסד, ישות תציג את כל הרווחים או 
ההפסדים מאותה התחייבות (כולל ההשפעות של שיויים 

 בסיכון אשראי של התחייבות זו) ברווח או הפסד.
 

, ישות תציג ברווח או 5.7.8-ו 5.7.7למרות הדרישות בסעיפים  5.7.9
הפסד את כל הרווחים או ההפסדים על מחויבויות למתן 

שווי הוגן דרך רווח או להלוואות וחוזי ערבות פיסית שיועדו 
 פסד.ה

  

 כסים המדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
רווח או הפסד בגין כס פיסי המדד בשווי הוגן דרך רווח כולל    5.7.10

יוכר ברווח כולל אחר, למעט רווחים  4.1א.2לסעיף אחר בהתאם 
) ורווחים או 5.5 פרק- תתירידת ערך (ראה מאו הפסדים 

- 5.7.2אה סעיפים בהפסדים משערי חליפין של מטבע חוץ (ר
), עד שהכס הפיסי גרע או מסווג מחדש. כאשר 5.7א.2ב

הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר קודם  ,הכס הפיסי גרע
לכן ברווח כולל אחר מסווג מחדש מההון לרווח או הפסד 
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). אם 1כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 
מדידה של שווי הוגן דרך ה בוצתמסווג מחדש מקהכס הפיסי 

תטפל ברווח או הפסד המצטבר שהוכר  רווח כולל אחר, הישות
. 5.6.7-ו 5.6.5קודם לכן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיפים 

שיטת הריבית האפקטיבית ב תוך שימושריבית המחושבת 
  מוכרת ברווח או הפסד.

  
י הוגן דרך , אם כס פיסי מדד בשוו5.7.10תואר בסעיף מכ   5.7.11

, הסכומים שמוכרים 4.1א.2רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
ברווח או הפסד זהים לסכומים שהיו מוכרים ברווח או הפסד 

  אם הכס הפיסי היה מדד בעלות מופחתת.
  

   חשבואות גידור 6פרק 

  מטרה ותחולה של חשבואות גידור 6.1

ת הכספיים, את המטרה של חשבואות גידור היא לייצג, בדוחו  6.1.1
ההשפעה של פעילויות יהול הסיכוים של ישות אשר משתמשת 
במכשירים פיסיים להל חשיפות הובעות מסיכוים מסוימים, 
אשר יכולים להשפיע על רווח או הפסד (או על רווח כולל אחר, 
במקרה של השקעות במכשירים הויים לגביהם בחרה הישות 

גן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף להציג את השיויים בשווי ההו
). מטרת גישה זו היא להמחיש את ההקשר של מכשירים 5.7.5

מגדרים שלגביהם מיושמת חשבואות גידור כדי לאפשר להבין 
  את מטרתם ואת ההשפעה שלהם. 

  

לבחור לייעד יחסי גידור בין מכשיר מגדר לבין פריט  יכולהישות  6.1.2
. 6.3.25ב-6.2.1עיפים בוס 6.3.7-6.2.1מגודר בהתאם לסעיפים 

, ישות לכשירותלגבי יחסי גידור שמקיימים את הקריטריוים 
תטפל ברווח או הפסד על המכשיר המגדר ועל הפריט המגודר 

. כאשר 6.5.28ב-6.5.1וסעיפים ב 6.5.14-6.5.1בהתאם לסעיפים 
הפריט המגודר הוא קבוצה של פריטים, ישות תציית לדרישות 

  .6.6.16ב-6.6.1ובסעיפים ב 6.6.6-6.6.1הוספות בסעיפים 
 

עבור גידור שווי הוגן של חשיפה לשיעור ריבית של תיק של כסים  6.1.3
פיסיים או של התחייבויות פיסיות (ורק עבור גידור כזה), 

ליישם את דרישות חשבואות הגידור בתקן  יכולהישות 
במקום הדרישות בתקן זה. במקרה כזה,  39חשבואות בילאומי 

ליישם גם את הדרישות הספציפיות לחשבואות חייבת שות הי
גידור שווי הוגן של גידור סיכון שיעור ריבית של תיק ולייעד 

א, 81כפריט המגודר חלק שהוא סכום של מטבע (ראה סעיפים 
לספח החיות היישום בתקן  132א- 114א וסעיפים א89

 ).39חשבואות בילאומי 
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  מכשירים מגדרים 6.2

  כשירים מכשירים

יתן לייעד גזר שמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כמכשיר  6.2.1
  ).6.2.4מגדר, למעט אופציות מסוימות שכתבו (ראה סעיף ב

 
- גזר או התחייבות פיסית לא- יתן לייעד כס פיסי לא 6.2.2

גזרת המדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כמכשיר מגדר, 
שווי הוגן דרך רווח לשיועדה  אלא אם כן זו התחייבות פיסית

או הפסד שלגביה הסכום של השיוי בשוויה ההוגן היתן 
לייחוס לשיויים בסיכון האשראי של התחייבות זו מוצג ברווח 

. עבור גידור של סיכון מטבע חוץ, 5.7.7כולל אחר בהתאם לסעיף 
יתן לייעד כמכשיר מגדר את רכיב סיכון מטבע החוץ של כס 

גזרת בתאי שהוא -גזר או התחייבות פיסית לא-פיסי לא
איו השקעה במכשיר הוי שלגביה הישות בחרה להציג את 

 .5.7.5השיויים בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
 

לצורכי חשבואות גידור, יתן לייעד כמכשירים מגדרים רק  6.2.3
 חוזים עם צד שהוא חיצוי לישות המדווחת (כלומר, חיצוי

 לקבוצה או לישות האידיבידואלית שמדווחים עליהן).
  

 יעוד מכשירים מגדרים
כמכשיר מגדר. החריגים  במלואומכשיר כשיר חייב להיות מיועד  6.2.4

 היחידים שמותרים הם:
 

הפרדת הערך הפימי וערך הזמן של חוזה אופציה וייעוד   )א(
כמכשיר מגדר רק את השיוי בערך הפימי של האופציה 

6.5.15וי בערך הזמן שלה (ראה סעיפים ולא את השי 
  );6.5.33ב-6.5.29וסעיפים ב

 

) ואלמט forward elementהפרדת אלמט המחיר העתידי (  )ב(
) של חוזה אקדמה וייעוד spot elementהמחיר המיידי (

כמכשיר מגדר רק את השיוי בשווי של אלמט המחיר 
 המיידי של חוזה האקדמה ולא את אלמט המחיר העתידי;

באופן דומה, יתן להפריד את מרווח מטבע חוץ במועד 
) ולהוציא אותו foreign currency basis spreadהבסיס (

מהייעוד של המכשיר הפיסי כמכשיר מגדר (ראה סעיף 
 ); וכן6.5.39ב-6.5.34וסעיפים ב 6.5.16

 

 50, כגון במלואויתן לייעד חלק יחסי מהמכשיר המגדר   )ג(
, כמכשיר מגדר )nominal amount( אחוז מהסכום הומילי

ביחסי גידור. אולם, לא יתן לייעד מכשיר מגדר לגבי חלק 
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מהשיוי בשוויו ההוגן שובע רק בגין חלק מתקופת הזמן 
 שבמהלכה המכשיר המגדר עדיין קיים.

 

ישות יכולה לראות בשילוב, ולייעד במשותף כמכשיר המגדר, כל  6.2.5
ת שבהן הסיכון או הסיכוים שילוב של הבאים (כולל אותן סיבו

הובעים ממכשירים מגדרים אחדים מקזזים את הסיכון או 
 הסיכוים הובעים ממכשירים מגדרים אחרים):

 

  גזרים או חלק יחסי מהם; וכן  )א(
 

 גזרים או חלק יחסי מהם.- לא  )ב(
 

אולם, מכשיר גזר שמשלב אופציה שכתבה ואופציה שרכשה  6.2.6
ת) איו כשיר כמכשיר מגדר, אם שיעורי ריבי רצועה על(לדוגמה, 

הוא מהווה למעשה אופציה שכתבה טו במועד הייעוד (אלא אם 
). בדומה, יתן לייעד יחד 6.2.4כן היא כשירה בהתאם לסעיף ב

שי מכשירים או יותר (או חלקים יחסיים שלהם) כמכשיר 
המגדר רק אם במשולב, הם לא מהווים למעשה אופציה שכתבה 

עוד (אלא אם כן היא כשירה בהתאם לסעיף טו במועד היי
 ).6.2.4ב
 

  פריטים מגודרים 6.3

  פריטים כשירים

התקשרות פריט מגודר יכול להיות כס או התחייבות שהוכרו,  6.3.1
. השקעה טו בפעילות חוץאו  עסקה חזויהשלא הוכרה,  איתה

 הפריט המגודר יכול להיות: 
 

 פריט יחיד; או  )א(
 

וסעיפים  6.6.6-6.6.1ם קבוצת פריטים (בכפוף לסעיפי  )ב(
  ). 6.6.16ב- 6.6.1ב

  
פריט מגודר יכול גם להיות רכיב של פריט כזה או קבוצה של 

  ).6.3.25ב- 6.3.7וסעיפים ב 6.3.7פריטים כאלה (ראה סעיפים 
  

 הפריט המגודר חייב להיות יתן למדידה באופן מהימן. 6.3.2
 

אם פריט מגודר הוא עסקה חזויה (או רכיב שלה), עסקה זו  6.3.3
 בת להיות צפויה ברמה גבוהה.חיי
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יתן לייעד כפריט מגודר חשיפה מצרפית שהיא שילוב של  6.3.4
חשיפה שיכולה היתה להיות כשירה כפריט מגודר בהתאם 

). זה כולל עסקה 6.3.4ב-6.3.3וגזר (ראה סעיפים ב 6.3.1לסעיף 
בלתי חזויה של חשיפה מצרפית (כלומר, עסקאות עתידיות 

) אשר ייבו חשיפה anticipated( שומחייבות אך חזוי שיתרח
וגזר) אם החשיפה המצרפית הזו צפויה ברמה גבוהה וכן, מרגע 

, החשיפה איה עוד בגדר עסקה חזויהולכן  התרחשה השהעסק
 כשירה כפריט מגודר.

  

לצורכי חשבואות גידור, יתן לייעד כפריטים מגודרים רק  6.3.5
אות חזויות כסים, התחייבויות, התקשרויות איתות או עסק

שצפויות ברמה גבוהה שמעורב בהם צד חיצוי לישות המדווחת. 
יתן ליישם את חשבואות הגידור לגבי עסקאות בין ישויות 
באותה קבוצה, רק בדוחות הכספיים האידיווידואליים או 
הפרדים של אותן ישויות ולא בדוחות הכספיים המאוחדים של 

חדים של ישות הקבוצה, למעט הדוחות הכספיים המאו
, כאשר 10השקעה, כהגדרתה בתקן דיווח כספי בילאומי 

עסקאות בין ישות השקעה לבין החברות הבות שלה המדדות 
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לא יבוטלו בדוחות הכספיים 

 המאוחדים. 
  

, סיכון מטבע החוץ של פריט כספי תוך 6.3.5אולם, כחריג לסעיף  6.3.6
בין שתי חברות בות)  ת זכות או יתרת חוביתרקבוצתי (לדוגמה, 

יכול להיות כשיר כפריט מגודר בדוחות הכספיים המאוחדים אם 
הוא גורם לחשיפה לרווחים או הפסדים בגין שערי חליפין של 
מטבע חוץ, שאים מבוטלים במלואם במסגרת האיחוד בהתאם 

השפעות השיויים בשערי חליפין  21לתקן חשבואות בילאומי 
, רווחים 21. בהתאם לתקן חשבואות בילאומי מטבע חוץ של

והפסדים בגין שערי חליפין של מטבע חוץ בהתייחס לפריט כספי 
תוך קבוצתי, אים מבוטלים במלואם במסגרת האיחוד כאשר 

עסקה בין שתי ישויות בתוך הקבוצה, הפריט הכספי וצר ב
וץ של בעלות מטבעות פעילות שוים. בוסף, סיכון מטבע הח

עסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה בתוך הקבוצה, עשוי להיות 
כשיר כפריט מגודר בדוחות הכספיים המאוחדים, בתאי 
שהעסקה קובה במטבע השוה ממטבע הפעילות של הישות 
המתקשרת באותה עסקה וסיכון מטבע החוץ ישפיע על הרווח או 

 הפסד המאוחד.
  

  יעוד פריטים מגודרים

 מו) מcomponentאו רכיב ( במלואויעד פריט ישות יכולה לי 6.3.7
כפריט המגודר ביחסי גידור. פריט שלם מורכב מכל השיויים 
בתזרימי המזומים או בשווי ההוגן של הפריט. רכיב מורכב 
מפחות מכל השיוי בשווי ההוגן או מכל השתות תזרימי 



IFRS 9  

392  

המזומים של פריט. במקרה כזה, ישות יכולה לייעד רק את 
הבאים של רכיבים (כולל שילובים שלהם) כפריטים  הסוגים

 מגודרים:
 

רק שיויים בתזרימי המזומים או בשווי ההוגן של פריט   )א(
היתים לייחוס לסיכון ספציפי או לסיכוים ספציפיים 

בהקשר של מבה  בחיה(רכיב סיכון), בתאי שבהתבסס על 
 פרד והואיתן לזיהוי ב יתן השוק המסוים, רכיב הסיכון

). רכיבי 6.3.15ב-6.3.8למדידה באופן מהימן (ראה סעיפים ב
סיכון כוללים יעוד רק של השיויים בתזרימי המזומים או 
בשווי ההוגן של פריט מגודר מעל או מתחת למחיר מוגדר 

  צידי).-או משתה אחר (סיכון חד
 

 אחד או יותר, תזרימי מזומים חוזיים בחרים.  )ב(
 

לי, כלומר חלק מוגדר מתוך הסכום רכיבים של סכום ומי  )ג(
  ).6.3.20ב-6.3.16של פריט (ראה סעיפים ב

  

 חשבואות גידור ל לכשירותקריטריוים  6.4
חשבואות גידור רק אם כל הקריטריוים ל כשירותיחסי גידור    6.4.1

 הבאים מתקיימים:
  

יחסי הגידור מורכבים רק ממכשירים מגדרים כשירים   )א(
 ים.ומפריטים מגודרים כשיר

 

במועד יצירת יחסי הגידור קיים יעוד ותיעוד פורמלי של   )ב(
יחסי הגידור ושל מטרת יהול הסיכוים והאסטרטגיה של 
הישות לביצוע הגידור. תיעוד זה צריך לכלול זיהוי 
המכשיר המגדר, הפריט המגודר, מהות הסיכון המגודר 

בו הישות תבחן אם יחסי הגידור מקיימים את שוהאופן 
פקטיביות הגידור (כולל היתוח שלה של דרישות א

המקורות לחוסר אפקטיביות הגידור וכיצד היא קובעת את 
 ).יחס הגידור

 

יחסי הגידור מקיימים את כל דרישות אפקטיביות הגידור   )ג(
 הבאות:

  

)i(  קיים קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר
 );6.4.6ב- 6.4.4המגדר (ראה סעיפים ב
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)ii( טית ההשפעה של סיכון אשרה דומייותראי אי 
שיויי השווי הובעים מהקשר הכלכלי הזה (ראה מ

 ); וכן6.4.8ב- 6.4.7סעיפים ב
 

)iii(  יחס הגידור)hedge ratio ( של יחסי הגידור הוא זהה
ליחס הובע מהכמות של הפריט המגודר שהישות 

והכמות של המכשיר המגדר שהישות בפועל מגדרת 
האמורה מות לגדר את הככדי בפועל משתמשת בה 

ישקף חוסר של הפריט המגודר. אולם, יעוד זה לא 
 של הפריט המגודר ושל המכשירהמשקלים איזון בין 

המגדר אשר ייצור חוסר אפקטיביות של הגידור (ללא 
קשר אם מוכר או לא) שעשוי לגרום לתוצאה 
חשבואית שתהיה לא עקבית עם המטרה של 

 ).6.4.11ב- 6.4.9חשבואות גידור (ראה סעיפים ב
  

  הטיפול החשבואי ביחסי גידור כשירים 6.5

ישות תיישם חשבואות גידור ליחסי גידור שמקיימים את    6.5.1
(אשר כוללים את ההחלטה  6.4.1בסעיף  לכשירותהקריטריוים 

  של הישות לייעד את יחסי הגידור).
  

  קיימים שלושה סוגים של יחסי גידור: 6.5.2
 

לשיויים בשווי הוגן של  גידור שווי הוגן: גידור החשיפה  )א(
כס או התחייבות שהוכרו או של התקשרות איתה שלא 
הוכרה, או של רכיב של פריט כלשהו כזה, שיתן לייחסם 

 לסיכון מסוים ושיכולים להשפיע על רווח או הפסד.
 

גידור תזרים מזומים: גידור החשיפה להשתות של   )ב(
וחס תזרימי מזומים שיתן לייחס לסיכון מסוים המי

לכס או התחייבות שהוכרו, בכללותם או לרכיב שלהם 
(כמו חלק או כל תשלומי ריבית עתידיים בגין חוב בריבית 

 המשתה) או לעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה ושיכול
 להשפיע על רווח או הפסד.

  

גידור השקעה טו בפעילות חוץ כהגדרתה בתקן חשבואות   )ג(
 .21בילאומי 

  
מגודר הוא מכשיר הוי שלגביו ישות בחרה להציג אם הפריט ה  6.5.3

, 5.7.5את השיויים בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
סעיף (א) חייבת  6.5.2החשיפה המגודרת שאליה מתייחס סעיף 

שיכולה להשפיע על רווח כולל אחר. במקרה כזה, ורק  כזולהיות 
ברווח כולל  במקרה כזה, חוסר אפקטיביות הגידור המוכר מוצג

 אחר.
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גידור של סיכון מטבע חוץ של התקשרות איתה יכול להיות   6.5.4
 מטופל כגידור שווי הוגן או כגידור תזרים מזומים.

 
אם יחסי גידור מפסיקים לקיים את דרישת אפקטיביות הגידור    6.5.5

)), אך iiiסעיף (ג)( 6.4.1המתייחסת ליחס הגידור (ראה סעיף 
ותרת ללא  ויועדשוים עבור יחסי הגידור מטרת יהול הסיכ

שיוי, ישות תתאים את יחס הגידור של יחסי הגידור כך שהם 
(קרא בתקן זה "איזון  לכשירותאת הקריטריוים שוב יקיימו 

 ).6.5.21ב-6.5.7ראה סעיפים ב -מחדש" 
  

ישות תפסיק חשבואות גידור מכאן ולהבא רק כאשר יחסי   6.5.6
מיחסי הגידור) מפסיקים לקיים את הגידור (או חלק 

(לאחר הבאה בחשבון של איזון מחדש  לכשירותהקריטריוים 
בהם ש). זה כולל מקרים מתאיםכלשהו של יחסי הגידור, אם 

המכשיר המגדר פוקע או מכר, מבוטל או ממומש. לצורך זה, 
) של מכשיר מגדר למכשיר מגדר אחר rolloverהחלפה או גלגול (

פקיעה או ביטול, אם החלפה או גלגול כאלה אים מהווים 
מהווים חלק מאסטרטגית הגידור המתועדת של הישות 
ועקביים עם אסטרטגיה זו. בוסף, לעיין זה אין פקיעה או 

 ביטול של המכשיר המגדר אם:
  

כתוצאה מחוקים או מתקות, קיימים או חדשים, הצדדים   )א(
שכגד למכשיר המגדר מסכימים שאחד או יותר מהצדדים 

שפועלים כמסלקות יחליפו את הצד שכגד המקורי שלהם 
על מת שייהפכו לצד שכגד החדש לכל אחד מהצדדים. 
לצורך זה, צד שכגד שפועל כמסלקה הוא צד שכגד מרכזי 

) או ישות או "סוכות סליקה"או  "מסלקה"(לעתים קרא 
ישויות, לדוגמה, חבר סולק של מסלקה או לקוח של חבר 

של מסלקה, אשר פועלים כצד שכגד על מת לבצע סולק 
סליקה על ידי צד שכגד מרכזי. אולם, כאשר הצדדים 
למכשיר המגדר מחליפים את הצדדים שכגד המקוריים 
שלהם עם צדדים שכגד שוים הדרישה בפסקה זו 
תתקיים רק אם כל אחד מצדדים אלה מבצע סליקה עם 

 אותו צד שכגד מרכזי. 
 

רים, אם קיימים, למכשיר המגדר מוגבלים שיויים אח  )ב(
כדי לבצע החלפה כזו של הצד שכגד.  הדרושיםלשיויים 

שיויים אלה, מוגבלים לאלה אשר עקביים עם התאים 
אשר יתן היה לצפות שיהיו אם המכשיר המגדר היה 
סלק במקור עם הצד שכגד שפועל כמסלקה. שיויים 

טחוות, בזכויות לקזז אלה כוללים שיויים בדרישות של ב
 יתרות חייבים וזכאים ובחיובים שמוטלים.
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הפסקת חשבואות הגידור יכולה להשפיע על יחסי הגידור 
או רק על חלק מהם (במקרה כזה חשבואות גידור  במלואם

  משכת על שארית יחסי הגידור).
  

 ישות תיישם:   6.5.7
 

ר כאשר היא מפסיקה חשבואות גידור עבו 6.5.10סעיף   )א(
גידור שווי הוגן שבו הפריט המגודר הוא (או שהוא רכיב של) 

  מכשיר פיסי המדד בעלות מופחתת; וכן
 

כאשר היא מפסיקה חשבואות גידור עבור  6.5.12סעיף   )ב(
 גידורי תזרים מזומים.

  

 גידורי שווי הוגן
 לכשירותכל עוד גידור שווי הוגן מקיים את הקריטריוים    6.5.8

 חסי הגידור יטופלו כלהלן:, י6.4.1בסעיף 
 

הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר יוכר ברווח או   )א(
הפסד (או ברווח כולל אחר, אם המכשיר המגדר מגדר 
מכשיר הוי שלגביו הישות בחרה להציג את השיויים 

 ). 5.7.5בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
 

יתאם את בגין הפריט המגודר מהגידור הרווח או ההפסד   )ב(
) ויוכר ברווח מתאיםערכו בספרים של הפריט המגודר (אם 

רכיב של או הפסד. אם הפריט המגודר הוא כס פיסי (או 
כס פיסי) שמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם 

בגין הפריט מהגידור , הרווח או ההפסד 4.1א.2לסעיף 
גודר אולם, אם הפריט המ המגודר יוכר ברווח או הפסד.

הוא מכשיר הוי שהישות בחרה לגביו להציג את השיויים 
, 5.7.5בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

סכומים אלה יישארו ברווח כולל אחר. כאשר פריט מגודר 
הוא התקשרות איתה שלא הוכרה (או רכיב של התקשרות 
כזו), השיוי המצטבר בשווי ההוגן של הפריט המגודר 

דו מוכר ככס או כהתחייבות ורווח או הפסד לאחר יעו
 מקביל יוכר ברווח או הפסד.

 
כאשר פריט מגודר בגידור שווי הוגן הוא התקשרות איתה (או   6.5.9

רכיב של התקשרות כזו) לרכוש כס או ליטול התחייבות, הערך 
בספרים הראשוי של הכס או ההתחייבות הוצרים כתוצאה 

התקשרות האיתה מותאם כדי מכך שהישות מקיימת את ה
לכלול את השיוי המצטבר בשווי ההוגן של הפריט המגודר 

 שהוכר בדוח על המצב הכספי.
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סעיף (ב) יופחת לרווח או  6.5.8תיאום כלשהו הובע מסעיף   6.5.10
הפסד אם הפריט המגודר הוא מכשיר פיסי (או רכיב של מכשיר 

ולה להתחיל מרגע פיסי) שמדד בעלות מופחתת. הפחתה יכ
שקיים תיאום והיא תתחיל לא יאוחר מהמועד שבו הפריט 

גידור. מ םוהפסדי םהמגודר מפסיק להיות מותאם בגין רווחי
שמחושב מחדש שיעור ריבית אפקטיבי ההפחתה מתבססת על 

במועד שבו ההפחתה מתחילה. במקרה של כס פיסי (או רכיב 
דד בשווי הוגן דרך רווח של כס פיסי) שהוא פריט מגודר ושמ

הפחתה מיושמת באותו אופן , 4.1א.2כולל אחר בהתאם לסעיף 
אבל לסכום שמייצג את הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר קודם 

(ב) במקום על ידי תיאום הערך סעיף  6.5.8לכן בהתאם לסעיף 
  בספרים.

  
  גידורי תזרים מזומים

 לכשירותת הקריטריוים כל עוד גידור תזרים מזומים מקיים א   6.5.11
 , יחסי הגידור יטופלו כלהלן:6.4.1בסעיף 

 

הרכיב הפרד של ההון, המיוחס לפריט המגודר (קרן גידור   )א(
תזרים מזומים), מותאם לסכום המוך מבין הבאים 

 (בסכומים מוחלטים):
 

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

 

)ii( וי המשל הפריט השי (וכחי ערך) צטבר בשווי הוגן
המגודר (כלומר הערך הוכחי של השיוי המצטבר 
בתזרימי המזומים העתידיים החזויים המגודרים) 

 ממועד יצירת הגידור.
 

החלק של הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר, שקבע   )ב(
כגידור אפקטיבי (כלומר, החלק שמקוזז על ידי השיוי 

ים מזומים המחושב בהתאם ל (א)), יוכר בקרן גידור תזר
 ברווח כולל אחר; 

 

החלק הותר של הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר   )ג(
(או רווח או הפסד כלשהו הדרוש כדי לאזן את השיוי בקרן 
גידור תזרים מזומים המחושבת בהתאם ל (א)) הוא חוסר 

 אפקטיביות הגידור אשר יוכר ברווח או הפסד.
  

טבר בקרן גידור תזרים מזומים בהתאם ל (א) הסכום שהצ  )ד(
 יטופל כלהלן:
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)i(  אם התוצאה של עסקה חזויה מגודרת היא הכרה
בכס לא פיסי או בהתחייבות לא פיסית, או 
שעסקה חזויה מגודרת לכס לא פיסי או 
להתחייבות לא פיסית הופכת להתקשרות איתה 

הישות  שבגיה מיושמת חשבואות גידור שווי הוגן,
תסיר סכום זה מקרן גידור תזרים מזומים ותכלול 
אותו ישירות בעלות הראשוית או בערך בספרים אחר 
של הכס או ההתחייבות. העברה זו איה תיאום בגין 

ולפיכך  )1סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 
  אין לה השפעה על רווח כולל אחר.

 
)ii(  ים מלבדאלה המכוסים על עבור גידורי תזרים מזומ

), סכום זה יסווג מחדש מקרן גידור תזרים iידי (
מזומים לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש 

) באותה תקופה או 1(ראה תקן חשבואות בילאומי 
באותן תקופות שבמהלכן תזרימי המזומים 
העתידיים החזויים המגודרים משפיעים על רווח או 

כסת ריבית או הוצאת הפסד (לדוגמה, בתקופות שה
 ריבית מוכרות או כאשר מכירה חזויה מתרחשת).

 
)iii(  שכל  צופהאולם, אם סכום זה הוא הפסד והישות

ההפסד או חלקו לא יושב בתקופה עתידית, אחת או 
יותר, עליה לסווג מחדש באופן מיידי את הסכום 

להשיב לרווח או הפסד כתיאום בגין  צופהשהיא איה 
 ).1קן חשבואות בילאומי סיווג מחדש (ראה ת

  
כאשר ישות מפסיקה חשבואות גידור עבור גידור תזרים    6.5.12

סעיף (ב)), עליה לטפל  6.5.7- ו 6.5.6מזומים (ראה סעיפים 
בסכום שהצטבר בקרן גידור תזרים מזומים בהתאם לסעיף 

  סעיף (א) כלהלן: 6.5.11
 

זויים אם תזרימי המזומים העתידיים המגודרים עדיין ח  )א(
להתרחש, סכום זה יישאר בקרן גידור תזרים מזומים עד 

 6.5.11שתזרימי המזומים העתידיים יתרחשו או עד שסעיף 
) יחול. כאשר תזרימי המזומים העתידיים iiiסעיף (ד)(

  סעיף (ד). 6.5.11מתרחשים, יחול סעיף 
 

אם תזרימי המזומים העתידיים המגודרים אים חזויים   )ב(
סכום זה יסווג מחדש באופן מיידי מקרן עוד להתרחש, 

גידור תזרים מזומים לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג 
). תזרים מזומים 1מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 

עוד ברמה גבוהה  הצפוי האיהתרחשותו עתידי מגודר ש
)highly probable ( חזוי להתרחש.  להיות עדייןיכול  
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  ילות חוץגידורי השקעה טו בפע

גידורי השקעה טו בפעילות חוץ, כולל גידור של פריט כספי,   6.5.13
שמטופל כחלק מההשקעה טו (ראה תקן חשבואות בילאומי 

 ), יטופלו בדומה לגידורי תזרים מזומים:21
 

החלק של הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר, שקבע   )א(
); 6.5.11 כגידור אפקטיבי יוכר ברווח כולל אחר (ראה סעיף

 וכן
 

 החלק הלא אפקטיבי יוכר ברווח או הפסד.  )ב(
 

הרווח או ההפסד המצטברים בגין המכשיר המגדר,   6.5.14
המתייחסים לחלק האפקטיבי של הגידור שהצטברו בקרן 
תרגום מטבע חוץ, יסווגו מחדש מההון לרווח או הפסד כתיאום 

 ) בהתאם1בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 
בעת מימוש או  21לתקן חשבואות בילאומי  49-48לסעיפים 

  מימוש חלקי של פעילות החוץ.
  

 טיפול חשבואי בערך הזמן של אופציות
כאשר ישות מפרידה את הערך הפימי ואת ערך הזמן של חוזה    6.5.15

אופציה ומייעדת כמכשיר המגדר רק את השיוי בערך הפימי של 
סעיף (א)), עליה לטפל בערך הזמן של  6.2.4האופציה (ראה סעיף 

 ):6.5.33ב-6.5.29האופציה כלהלן (ראה סעיפים ב
 

ישות תבדיל את ערך הזמן של האופציות לפי סוג הפריט   )א(
  ):6.5.29המגודר שהאופציה מגדרת (ראה סעיף ב

 

)i( פריט מגודר המהווה עסקה; או 
  

)ii( .פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן  
 

רך הזמן של אופציה שמגדרת פריט השיוי בשווי ההוגן של ע  )ב(
מגודר המהווה עסקה יוכר ברווח כולל אחר במידה שבה 
הוא מתייחס לפריט המגודר וייצבר ברכיב פרד בהון. 
השיוי המצטבר בשווי ההוגן הובע מערך הזמן של 
האופציה שהצטבר ברכיב פרד בהון (ה"סכום") יטופל 

 כלהלן:
 

)i(  כס לא אם התוצאה של הפריט המגודר היאהכרה ב
פיסי או בהתחייבות לא פיסית, או התקשרות 
איתה לכס לא פיסי או להתחייבות לא פיסית 
שבגיה מיושמת חשבואות גידור, הישות תסיר את 
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הסכום מהרכיב הפרד בהון ותכלול אותו ישירות 
בעלות הראשוית או בערך בספרים אחר של הכס או 

ה תיאום בגין סיווג מחדש ההתחייבות. העברה זו אי
) ולפיכך אין לה 1(ראה תקן חשבואות בילאומי 

  השפעה על רווח כולל אחר.
 

)ii( ) עבור יחסי גידור מלבד אלה המכוסים על ידיi ,(
הסכום יסווג מחדש מהרכיב הפרד בהון לרווח או 
הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות 

אותן תקופות ) באותה תקופה או ב1בילאומי 
שבמהלכן תזרימי המזומים העתידיים החזויים 
המגודרים משפיעים על רווח או הפסד (לדוגמה, כאשר 

 מכירה חזויה מתרחשת).
 

)iii(  אולם, אם אין זה חזוי שסכום זה, כולו או חלקו, יושב
בתקופה עתידית, אחת או יותר, הסכום שאיו חזוי 

פסד שיושב יסווג מחדש באופן מיידי לרווח או ה
כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות 

  ).1בילאומי 
  

השיוי בשווי ההוגן של ערך הזמן של אופציה שמגדרת פריט   )ג(
מגודר המתייחס לתקופת זמן יוכר ברווח כולל אחר במידה 
שבה הוא מתייחס לפריט המגודר וייצבר ברכיב פרד בהון. 

גדר, ערך הזמן במועד הייעוד של האופציה כמכשיר מ
במידה שבה הוא מתייחס לפריט המגודר, יופחת על בסיס 

 hedgeעל פי התקופה שבה תיאום גידור ( הגיוישיטתי ו
adjustment ( ימי של האופציה יכול להשפיעבגין הערך הפ

על רווח או הפסד (או רווח כולל אחר, אם הפריט המגודר 
ים הוא מכשיר הוי שלגביו בחרה הישות להציג את השיוי

). לפיכך, 5.7.5בשווי ההוגן ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף 
בכל תקופת דיווח, סכום ההפחתה יסווג מחדש מהרכיב 
הפרד בהון לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה 

). אולם, אם חשבואות גידור 1תקן חשבואות בילאומי 
 מופסקת עבור יחסי הגידור אשר כוללים את השיוי בערך
הפימי של האופציה כמכשיר המגדר, הסכום טו (כלומר, 
כולל ההפחתה שצברה) אשר הצטבר ברכיב הפרד בהון 
יסווג מחדש באופן מיידי לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג 

 ). 1מחדש (ראה תקן חשבואות בילאומי 
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טיפול חשבואי באלמט המחיר העתידי של חוזי 
 foreignוץ במועד הבסיס (אקדמה ובמרווחי מטבע ח

currency basis spreads (סייםשל מכשירים פי  

כאשר ישות מפרידה את אלמט המחיר העתידי ואת אלמט   6.5.16
) של חוזה אקדמה ומייעדת spot elementהמחיר המיידי (

כמכשיר המגדר רק את השיוי בשווי של אלמט המחיר המיידי 
מפרידה את מרווח מטבע חוץ  של חוזה האקדמה, או כאשר ישות

ומוציאה אותו מהייעוד של מכשיר במועד הבסיס ממכשיר פיסי 
סעיף (ב)), הישות  6.2.4פיסי זה כמכשיר מגדר (ראה סעיף 

לאלמט המחיר העתידי של חוזה  6.5.15יכולה ליישם את סעיף 
האקדמה או למרווח מטבע חוץ במועד הבסיס באותו אופן שבו 

ערך הזמן של אופציה. במקרה כזה, הישות תיישם הוא מיושם ל
 .6.5.39ב-6.5.34את החיות היישום בסעיפים ב

  

  גידורים של קבוצה של פריטים 6.6

של קבוצה של פריטים ) eligibilityכשירות (
  כפריט המגודר

קבוצה של פריטים (כולל קבוצה של פריטים שמהווה פוזיציה  6.6.1
א פריט מגודר כשיר רק ) הי6.6.8ב- 6.6.1טו; ראה סעיפים ב

  אם:
 

היא מורכבת מפריטים (כולל רכיבים של פריטים) שהם   )א(
  פריטים מגודרים כשירים;) individuallyבעצמם (

 

הפריטים בקבוצה מוהלים יחד על בסיס קבוצתי לצרכי   )ב(
 יהול סיכוים; וכן

 

במקרה של גידור תזרים מזומים של קבוצה של פריטים   )ג(
מזומים שלהם אין חזויות שההשתויות של תזרימי ה

להיות יחסיות בקירוב להשתות הכוללת בתזרימי 
פוזיציות סיכון וצרות המזומים של הקבוצה כך ש

 מקזזות:
 

)i(  זהו גידור של סיכון מטבע חוץ; וכן  
 

)ii(  טו הזו מגדיר את תקופת הייעוד של הפוזיציה
הדיווח שבה חזויות להשפיע על רווח או הפסד 

מגדיר גם את מהות והיקף , ועסקאות חזויות
 ). 6.6.8ב-6.6.7העסקאות (ראה סעיפים ב
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  )nominal amountיעוד רכיב של סכום ומילי (

רכיב שהוא חלק יחסי של קבוצה כשירה של פריטים הוא פריט  6.6.2
מגודר כשיר בתאי שהייעוד הוא עקבי עם מטרת יהול הסיכוים 

 של הישות.
 

טים (לדוגמה, שכבה רכיב שכבה של קבוצה כוללת של פרי 6.6.3
 תחתוה) הוא כשיר לחשבואות גידור רק אם:

 

  הוא יתן לזיהוי בפרד ויתן למדידה באופן מהימן;  )א(
 

 מטרת יהול הסיכוים היא לגדר רכיב שכבה;  )ב(
 

הפריטים בקבוצה הכוללת שממה מזוהה השכבה חשופים   )ג(
לאותו סיכון מגודר (כך שהמדידה של השכבה המגודרת 

אופן משמעותי מהפריטים המסוימים מתוך איה מושפעת ב
 הקבוצה הכוללת שבחרו להוות חלק מהשכבה המגודרת);

 

עבור גידור של פריטים קיימים (לדוגמה, התקשרות איתה   )ד(
שלא הוכרה או כס שהוכר) ישות יכולה לזהות ולעקוב אחר 
הקבוצה הכוללת של פריטים שממה השכבה המגודרת 

לציית לדרישות של טיפול הוגדרה (כך שהישות יכולה 
 חשבואי ביחסי גידור כשירים); וכן

 

 פירעוןפריטים כלשהם בקבוצה אשר כוללים אופציות   )ה(
מוקדם מקיימים את הדרישות לרכיבים של סכום ומילי 

 ).6.3.20(ראה סעיף ב
  

  הצגה

עבור גידור של קבוצה של פריטים עם פוזיציות סיכון מקזזות  6.6.4
יה טו) שהסיכון המגודר שלה משפיע על (כלומר, בגידור של פוזיצ

 םסעיפים שוים בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, רווחי
גידור יוצגו בדוח זה בסעיף פרד מהסעיפים מ םאו הפסדי

שהושפעו מהפריטים המגודרים. לפיכך, בדוח זה הסכום בסעיף 
שמתייחס לפריט המגודר עצמו (לדוגמה, הכסות או עלות 

 לא יושפע. המכירות)
 

עבור כסים והתחייבויות שמגודרים יחד כקבוצה בגידור שווי  6.6.5
בדוח על המצב הכספי בגין ) gain or loss(הוגן, הרווח או ההפסד 

הכסים וההתחייבויות האידיבידואליים יוכרו כתיאום לערך 
בספרים של הפריטים האידיבידואליים המתאימים המרכיבים 

 סעיף (ב). 6.5.8את הקבוצה בהתאם לסעיף 
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 בסכום אפספוזיציות טו 
בסכום פוזיציה טו  המהווהכאשר הפריט המגודר הוא קבוצה  6.6.6

(כלומר, הפריטים המגודרים בעצמם מקזזים באופן מלא  אפס
את הסיכון המוהל על בסיס קבוצתי), לישות מותר לייעד אותה 

 ביחסי גידור שאים כוללים מכשיר מגדר, בתאי:
 

חלק מאסטרטגיית גידור סיכון טו מתגלגל, שהגידור הוא   )א(
לפיה הישות מגדרת באופן שיגרתי פוזיציות חדשות מאותו 
סוג ככל שמתקדם הזמן (לדוגמה, כאשר עסקאות כסות 

 לאופק הזמן שאותו הישות מגדרת);
  

שהפוזיציה טו המגודרת משתה בגודלה לאורך   )ב(
משת אסטרטגיית גידור הסיכון טו המתגלגל והישות משת

במכשירים מגדרים כשירים כדי להגן על הסיכון טו 
 אפס);בסכום (כלומר, כאשר הפוזיציה טו איה 

 

שחשבואות גידור מיושמת באופן רגיל לפוזיציות טו כאלה   )ג(
אפס והיא מגודרת עם בסכום כאשר הפוזיציה טו איה 

 מכשירים מגדרים כשירים; וכן
 

שהיה בסכום טו  שאי יישום חשבואות גידור לפוזיציה  )ד(
אפס היה גורם לתוצאות חשבואיות לא עקביות, מאחר 
שהחשבואות לא היתה מכירה בפוזיציות הסיכון המקזזות, 

  אשר אחרת היו מוכרות בגידור של פוזיציה טו.
  

אפשרות לייעד חשיפת אשראי כמדדת בשווי  6.7
  הוגן דרך רווח או הפסד

וי הוגן שולכשירות של חשיפות אשראי לייעוד 
  דרך רווח או הפסד

אם ישות משתמשת בגזר אשראי אשר מדד בשווי הוגן דרך  6.7.1
רווח או הפסד להל את סיכון האשראי של מכשיר פיסי, כולו 
או חלקו (חשיפת אשראי), הישות יכולה לייעד מכשיר פיסי 
זה במידה שבה הוא מוהל באופן זה (כלומר כולו או חלק יחסי 

  וי הוגן דרך רווח או הפסד אם:שלו) כמדד בשו
 

השם של חשיפת האשראי (לדוגמה, הלווה או המחזיק   )א(
בהתחייבות למתן הלוואה) תואם את הישות המתייחסת 

  ); וכן"תאימות שם"של גזר האשראי (
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הבכירות של המכשיר הפיסי תואמת את זו של   )ב(
 המכשירים שיתן להעבירם בהתאם לגזר האשראי.

  
יעוד כזה ללא קשר אם המכשיר הפיסי  ישות יכולה לבצע

שמוהל בגין סיכון אשראי הוא בתחולת תקן זה (לדוגמה, ישות 
יכולה לייעד מחויבויות למתן הלוואות שהן מחוץ לתחולת תקן 
זה). הישות יכולה לייעד מכשיר פיסי זה במועד ההכרה 

איו מוכר. הישות עדיין לראשוה או לאחריו או כאשר הוא 
 את הייעוד במקביל.תתעד 

  

שווי ליועדו שטיפול חשבואי בחשיפות אשראי 
 הוגן דרך רווח או הפסד

כמדד בשווי הוגן  6.7.1אם מכשיר פיסי מיועד בהתאם לסעיף  6.7.2
דרך רווח או הפסד לאחר ההכרה לראשוה בו, או כאשר הוא לא 
הוכר קודם לכן, ההפרש במועד הייעוד בין הערך בספרים, אם 

כסים  לגביין השווי ההוגן יוכר מיידית ברווח או הפסד. קיים, לב
פיסיים המדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם 

, הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר קודם לכן 4.1א.2לסעיף 
ברווח כולל אחר יסווג מחדש מיידית מההון לרווח או הפסד 

 ).1מי כתיאום בגין סיווג מחדש (ראה תקן חשבואות בילאו
 

ישות תפסיק למדוד את המכשיר הפיסי שגרם לסיכון אשראי,  6.7.3
או חלק יחסי ממכשיר פיסי זה, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 אם:
 

אים מתקיימים עוד,  6.7.1בסעיף  לכשירותהקריטריוים   )א(
  לדוגמה:

 

)i(  סי המתייחס אשרגזר האשראי או המכשיר הפי
מכרים, מבוטלים גורם לסיכון האשראי פוקעים או 

  או מסולקים; או
 

)ii(  והל עודו מסי איסיכון האשראי של המכשיר הפי
תוך שימוש בגזרי אשראי. לדוגמה, זה יכול להתרחש 
מאחר שחל שיפור באיכות האשראי של הלווה או 

שיויים בשל המחזיק בהתחייבות למתן הלוואה או 
 בדרישות ההון המוטלות על ישות; וכן

 

סי אשר גורם לסיכון אשראי איו דרש המכשיר הפי  )ב(
אחרת להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מסיבה 

(כלומר, המודל העסקי של הישות לא השתה ביתיים כך 
 ). 4.4.1סיווג מחדש בהתאם לסעיף דרש ש
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כאשר ישות מפסיקה למדוד מכשיר פיסי אשר גורם לסיכון  6.7.4
ה, בשווי הוגן דרך רווח אשראי, או חלק יחסי ממכשיר פיסי כז

או הפסד, השווי ההוגן של המכשיר הפיסי במועד ההפסקה 
הופך לערך בספרים החדש שלו. לאחר מכן, אותה מדידה אשר 

שווי הוגן דרך רווח או הפסד לשימשה לפי יעוד המכשיר הפיסי 
תיושם (כולל הפחתה הובעת מהערך בספרים החדש). לדוגמה, 

וג במקור כמדד בעלות מופחתת יחזור כס פיסי אשר סו
למדידה כזו ושיעור הריבית האפקטיבי שלו יחושב מחדש 

שבו החדש שלו במועד ברוטו בהתבסס על הערך בספרים 
 המדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  הפסקוה

  

חריגים זמיים מיישום דרישות ספציפיות של  6.8
  חשבואות גידור

- ו 7.1.8ואת סעיפים  6.8.12-6.8.4ישות תיישם את סעיפים  6.8.1
(ד) לכל יחסי גידור המושפעים במישרין מרפורמת שיעורי 7.2.26

. סעיפים אלה חלים )Interest rate benchmark reform( ריבית עוגן
רק על יחסי גידור כאלה. יחס גידור מושפע במישרין מרפורמת 

 י:שיעורי ריבית עוגן רק אם הרפורמה יוצרת חוסר ודאות לגב
  

חוזית) שיועד -מוגדר חוזית או לאהשיעור ריבית העוגן (  )א(
  כסיכון מגודר; וכן/או

 
העיתוי או הסכום של תזרימי המזומים, המבוססים על   )ב(

שיעור ריבית העוגן, של הפריט המגודר או של המכשיר 
  המגדר.

 
, המוח "רפורמת שיעורי 6.8.12-6.8.4לצורך יישום סעיפים  6.8.2

ריבית עוגן בשוק כולו,  יפורמה של שיעורריבית עוגן" מתייחס לר
כולל ההחלפה של שיעור ריבית עוגן בשיעור עוגן חלופי כמו זה 
הובע מההמלצות המפורטות בדוח של הוועדה ליציבות פיסית 

 2רפורמה של שיעורי ריבית עוגן עיקריים"." 2014מיולי 
 

מספקים חריגים רק לדרישות המפורטות  6.8.12-6.8.4סעיפים  6.8.3
בסעיפים אלה. ישות תמשיך ליישם את כל דרישות חשבואות 
הגידור האחרות ליחסי גידור המושפעים במישרין מרפורמת 

 שיעורי ריבית עוגן.
  

                                                 
  " יתן להשגה Reforming Major Interest Rates Benchmarksהדוח "   2

  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdfב 



IFRS 9  

405  

לגידורי תזרים  "צפוי ברמה גבוהה"דרישת 
  מזומים

לצורך קביעה אם עסקה חזויה (או רכיב שלה) היא צפויה ברמה  6.8.4
שות תיח ששיעור ריבית , י6.3.3גבוהה כדרש על ידי סעיף 

המוגדרים (המגודרים העוגן, שעליו מבוססים תזרימי המזומים 
ה כתוצאה מרפורמת שיעורי ריבית ), לא שּוחוזית-חוזית או לא

 עוגן.
  

 סיווג מחדש של הסכום המצטבר בקרן גידור
 מזומים תזרים

, על מת לקבוע אם תזרימי 6.5.12לצורך יישום הדרישה בסעיף  6.8.5
יח המזומים העתידיים המגודרים חזויים להתרחש, ישות ת

ששיעור ריבית העוגן, שעליו מבוססים תזרימי המזומים 
ה כתוצאה ), לא שּוחוזית-המוגדרים חוזית או לא(המגודרים 

 מרפורמת שיעורי ריבית עוגן.
  

הקשר הכלכלי בין הפריט המגודר לבין  בחית
 המכשיר המגדר

, ישות 6.4.6ב-6.4.4ב-ו )i(ג)(6.4.1פים לצורך יישום הדרישות בסעי 6.8.6
תיח ששיעור ריבית העוגן, שעליו מבוססים תזרימי המזומים 

), חוזית-חוזית או לאהמגודרים ו/או הסיכון המגודר (המוגדרים 
או ששיעור ריבית העוגן, שעליו מבוססים תזרימי המזומים של 

 ת עוגן.ו כתוצאה מרפורמת שיעורי ריביהמכשיר המגדר, לא שּו
  

 יעוד רכיב של פריט כפריט מגודר
 חוזי- חל, עבור גידור של רכיב עוגן לא 6.8.8אלא אם כן סעיף  6.8.7

ריבית, ישות תיישם את הדרישה  מוגדר של סיכון שיעור
שרכיב הסיכון יהיה יתן לזיהוי  - 6.3.8ב-(א) ו6.3.7בסעיפים 

 רק במועד יצירת יחס הגידור. -בפרד 
 

עקבי לתיעוד הגידור שלה, מאתחלת לעיתים כאשר ישות, באופן  6.8.8
תכופות (כלומר מפסיקה ומתחילה מחדש) יחס גידור מאחר שהן 
המכשיר המגדר והן הפריט המגודר משתים לעיתים תכופות 
(כלומר הישות משתמשת בתהליך דימי שבו הן הפריטים 

המכשירים המגדרים המשמשים להל חשיפה זו הן המגודרים ו
לאורך זמן), הישות תיישם את הדרישה  לא שיויאים ותרים ל

 -שרכיב הסיכון יתן לזיהוי בפרד  - 6.3.8ב-(א) ו6.3.7בסעיפים 
רק כאשר היא מייעדת לראשוה פריט מגודר ביחס גידור זה. 

במועד הייעוד לראשוה שלו ביחס הגידור, בין  שבחןפריט מגודר 



IFRS 9  

406  

לאחר מכן,  ין אםביצירת יחסי הגידור ואם מועד זה חל במועד 
באותו יחס  מחדש בעת יעוד מחדש כלשהו לאחר מכן בחןאיו 

 גידור.
  

 סיום היישום
לפריט  6.8.4ישות תפסיק באופן של מכאן ולהבא את יישום סעיף  6.8.9

 מגודר במועד המוקדם מבין:
 

כאשר חוסר הוודאות הובע מרפורמת שיעורי ריבית עוגן   )א(
של תזרימי  איו קיים עוד בהקשר לעיתוי ולסכום

המזומים המבוססים על שיעור ריבית עוגן של הפריט 
  המגודר; לבין

 
 כאשר יחס הגידור שהפריט המגודר היה חלק ממו מופסק.  )ב(

  

במועד  6.8.5ישות תפסיק באופן של מכאן ולהבא את יישום סעיף  6.8.10
 המוקדם מבין:

  

כאשר חוסר הוודאות הובע מרפורמת שיעורי ריבית עוגן   )א(
ד בהקשר לעיתוי ולסכום של תזרימי איו קיים עו

המזומים העתידיים המבוססים על שיעור ריבית עוגן של 
  הפריט המגודר; לבין

 
כאשר כל הסכום שהצטבר בקרן גידור תזרים מזומים   )ב(

בהקשר ליחס הגידור הזה שהופסק סווג מחדש לרווח או 
 הפסד.

  

 :6.8.6ישות תפסיק באופן של מכאן ולהבא את יישום סעיף  6.8.11
  

לפריט מגודר, כאשר חוסר הוודאות הובע מרפורמת   )א(
שיעורי ריבית עוגן איו קיים עוד בהקשר לסיכון המגודר או 
לעיתוי ולסכום של תזרימי המזומים המבוססים על שיעור 

 ריבית עוגן של הפריט המגודר; וכן
 

למכשיר מגדר, כאשר חוסר הוודאות הובע מרפורמת   )ב(
עוד בהקשר לעיתוי ולסכום  שיעורי ריבית עוגן איו קיים

של תזרימי המזומים המבוססים על שיעור ריבית עוגן של 
 המכשיר המגדר.

  
אם מופסק יחס הגידור שהמכשיר המגדר והפריט המגודר 
מהווים חלק ממו במועד מוקדם יותר מאשר המועד המפורט 
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(ב), הישות 6.8.11(א) או המועד המפורט בסעיף 6.8.11בסעיף 
ליחס גידור  6.8.6של מכאן ולהבא את יישום סעיף  תפסיק באופן

  זה במועד הפסקת הגידור.
  

בעת יעוד קבוצה של פריטים כפריט המגודר או שילוב של  6.8.12
מכשירים פיסיים כמכשיר המגדר, ישות תפסיק באופן של 

לפריט יחיד או  6.8.6-6.8.4מכאן ולהבא את יישום סעיפים 
, 6.8.11או  6.8.10, 6.8.9 למכשיר פיסי יחיד בהתאם לסעיפים

כפי שרלווטי, כאשר חוסר הוודאות הובע מרפורמת שיעורי 
ריבית עוגן איו קיים עוד בהקשר לסיכון המגודר ו/או בהקשר 
לעיתוי או לסכום של תזרימי המזומים, המבוססים על שיעור 

 ריבית עוגן, של פריט זה או של מכשיר פיסי זה.
 

-ו 6.8.7מכאן ולהבא את יישום סעיפים ישות תפסיק באופן של  6.8.13
 במוקדם מבין: 6.8.8

  
ריבית  כאשר השיויים הדרשים על ידי רפורמת שיעורי  )א(

עוגן מבוצעים לרכיב סיכון מוגדר שאיו חוזי ביישום סעיף 
 ; לבין6.9.1

 
כאשר מופסק יחס הגידור שבו מיועד רכיב הסיכון המוגדר   )ב(

 שאיו חוזי.
  

הובעים מרפורמת חריגים זמיים וספים  6.9
  שיעורי ריבית עוגן

מפסיקות לחול על  6.8.8-6.8.4 כאשר וככל שהדרישות בסעיפים 6.9.1
יעוד , ישות תתקן את הי)6.8.13-6.8.9יחס גידור (ראה סעיפים 

הפורמלי של יחס גידור זה כפי שתועד קודם לכן על מת לשקף 
ומר את השיויים הדרשים על ידי רפורמת שיעורי ריבית עוגן, כל

. בהקשר זה, 5.4.8-5.4.6השיויים עקביים עם הדרישות בסעיפים 
עוד הגידור יתוקן רק על מת לבצע את אחד או יותר יי

 השיויים הבאים: מ
  
חוזית) כסיכון - יעוד שיעור עוגן חלופי (מוגדר חוזית או לא  )א(

 המגודר;
 

תיקון התיאור של הפריט המגודר, כולל התיאור של החלק   )ב(
רימי המזומים המגודרים או של השווי המיועד של תז

 ההוגן המגודר; או
 

  תיקון התיאור של המכשיר המגדר.  )ג(
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(ג) אם שלושת התאים 6.9.1את הדרישה בסעיף גם ישות תיישם  6.9.2
 האלה מתקיימים:

  

הישות מבצעת שיוי הדרש על ידי רפורמת שיעורי ריבית   )א(
עוגן תוך שימוש בגישה אחרת מאשר שיוי הבסיס לקביעת 
תזרימי המזומים החוזיים של המכשיר המגדר (כמתואר 

 );5.4.6בסעיף 
 

 המכשיר המגדר המקורי איו גרע; וכן  )ב(
 

ערך מבחיה כלכלית לשיוי -הגישה שבחרה היא שוות  )ג(
הבסיס לקביעת תזרימי המזומים החוזיים של המכשיר 

  ). 5.4.8-ו 5.4.7המגדר המקורי (כמתואר בסעיפים 
 

עשויות להפסיק לחול במועדים  6.8.8-6.8.4הדרישות בסעיפים  6.9.3
, ישות עשויה להידרש לתקן 6.9.1שוים. לפיכך, ביישום סעיף 

יחסי הגידור שלה במועדים שוים, או את הייעוד הפורמלי של 
עשויה להידרש לתקן את הייעוד הפורמלי של יחס גידור יותר 

דור, מפעם אחת. כאשר, ורק כאשר, שיוי כזה מבוצע לייעוד הגי
, כפי שמתאים. ישות 6.9.12-6.9.7ישות תיישם את סעיפים 

 6.5.11(לגידור שווי הוגן) או את סעיף  6.5.8תיישם גם את סעיף 
(לגידור תזרים מזומים) על מת לטפל בשיויים כלשהם בשווי 

 ההוגן של הפריט המגודר או של המכשיר המגדר.
 

סוף תקופת הדיווח  עד 6.9.1ישות תתקן יחס גידור כדרש בסעיף  6.9.4
שיוי הדרש על ידי רפורמת שיעורי ריבית עוגן מבוצע  שבמהלכה

לסיכון המגודר, לפריט המגודר או למכשיר המגדר. למען הסר 
ספק, תיקון כזה לייעוד הפורמלי של יחס הגידור איו מהווה 

 של יחס גידור חדש. יעודהפסקה של יחס הגידור ואיו מהווה 
 

עים בוסף לשיויים הדרשים על ידי רפורמת אם שיויים מבוצ 6.9.5
שיעורי ריבית עוגן לכס הפיסי או להתחייבות הפיסית 

) או לייעוד 5.4.8-5.4.6המיועדים ביחס גידור (כמתואר בסעיפים 
), ישות תיישם תחילה 6.9.1של יחס הגידור (כדרש על ידי סעיף 

תוצאה את הדרישות המתאימות בתקן זה על מת לקבוע אם ה
של שיויים וספים אלה היא הפסקה של חשבואות גידור. אם 
התוצאה של שיויים וספים אלה איה הפסקה של חשבואות 
גידור, ישות תתקן את הייעוד הפורמלי של יחס הגידור כמפורט 

 .6.9.1בסעיף 
 

מספקים חריגים רק לדרישות המפורטות  6.9.13-6.9.7סעיפים  6.9.6
גידור הישם את כל דרישות חשבואות בסעיפים אלה. ישות תי
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, 6.4.1בסעיף ש לכשירותהאחרות בתקן זה, כולל הקריטריוים 
ליחסי גידור שהושפעו במישרין על ידי רפורמת שיעורי ריבית 

 עוגן.
  

  הטיפול החשבואי ביחסי גידור כשירים

  גידורי תזרים מזומים

, בקודה שבה ישות מתקת את 6.5.11לצורך יישום סעיף  6.9.7
(ב), הסכום שהצטבר 6.9.1התיאור של פריט מגודר כדרש בסעיף 

בקרן גידור תזרים מזומים ייחשב כמבוסס על שיעור העוגן 
 החלופי שלפיו קבעים תזרימי המזומים העתידיים המגודרים.

 
עבור יחס גידור שהופסק, כאשר שיעור ריבית העוגן עליו  6.9.8

משתה כדרש  תזרימי המזומים העתידיים המגודרים התבססו
על  6.5.12לפי רפורמת שיעורי ריבית עוגן, לצורך יישום סעיף 

מת לקבוע אם תזרימי המזומים העתידיים חזויים להתרחש, 
הסכום שהצטבר בקרן גידור תזרים מזומים עבור אותו יחס 

 ובססיתגידור ייחשב כמבוסס על שיעור העוגן החלופי שעליו 
 גודרים.תזרימי המזומים העתידיים המ

  

  קבוצות של פריטים

לקבוצות של פריטים  6.9.1כאשר ישות מיישמת את סעיף  6.9.9
המיועדים כפריטים מגודרים בגידור שווי הוגן או בגידור תזרים 

קבוצות -מזומים, הישות תקצה את הפריטים המגודרים לתתי
המבוססות על שיעור העוגן המגודר ותייעד את שיעור העוגן 

קבוצה. לדוגמה, ביחס גידור שבו קבוצה -תתכסיכון המגודר לכל 
של פריטים מגודרת כגד שיויים בשיעור ריבית עוגן שכפוף 
לרפורמת שיעורי ריבית עוגן, תזרימי המזומים המגודרים או 
השווי ההוגן המגודר של פריטים אחדים בקבוצה עשויים 
להשתות כך שיתייחסו לשיעור עוגן חלופי לפי שמשתים 

, הישות 6.9.1חרים בקבוצה. בדוגמה זו, ביישום סעיף פריטים א
-תייעד את שיעור העוגן החלופי כסיכון המגודר עבור אותה תת

קבוצה רלווטית של פריטים מגודרים. הישות תמשיך לייעד את 
הקבוצות -שיעור ריבית העוגן הקיים כסיכון המגודר עבור תתי

ים המגודרים האחרות של פריטים מגודרים עד שתזרימי המזומ
 ישתו כך שיתייחסואו השווי ההוגן המגודר של פריטים אלה 

לשיעור העוגן החלופי או שהפריטים פוקעים ומוחלפים בפריטים 
 מגודרים אשר מתייחסים לשיעור העוגן החלופי.

 
קבוצה מקיימת את הדרישות -בפרד אם כל תתישות תבחן  6.9.10

בוצה כלשהי להוות פריט מגודר כשיר. אם תת ק 6.6.1בסעיף 
, הישות תפסיק 6.6.1איה מקיימת את הדרישות בסעיף 
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חשבואות גידור מכאן ולהבא ליחס הגידור במלואו. הישות גם 
על מת לטפל  6.5.11- ו 6.5.8תיישם את הדרישות בסעיפים 

 בחוסר אפקטיביות המתייחס ליחס הגידור במלואו.
  

 יעוד רכיבי סיכון
אשר איו  חוזי מוגדר-ב סיכון לאשיעור עוגן חלופי המיועד כרכי 6.9.11

) במועד שבו 6.3.8ב-(א) ו6.3.7(ראה סעיפים  יתן לזיהוי בפרד
כמקיים את הדרישה באותו מועד, אם ורק אם ייחשב הוא מיועד 

הישות צופה באופן סביר ששיעור העוגן החלופי יהיה יתן לזיהוי 
עוגן  החודשים חלה על כל שיעור 24חודש. תקופת  24בפרד בתוך 

חלופי בפרד ומתחילה מהמועד שבו הישות יעדה את שיעור 
חוזי מוגדר בפעם הראשוה - העוגן החלופי כרכיב סיכון לא

 החודשים חלה על בסיס כל שיעור בפרד). 24(כלומר תקופת 
 

אם לאחר מכן ישות צופה באופן סביר ששיעור העוגן החלופי לא  6.9.12
המועד שבו הישות יעדה מחודש  24יהיה יתן לזיהוי בפרד בתוך 

חוזי מוגדר בפעם -את שיעור העוגן החלופי כרכיב סיכון לא
 6.9.11הראשוה, הישות תפסיק ליישם את הדרישה בסעיף 

לשיעור העוגן החלופי הזה ותפסיק חשבואות גידור מכאן ולהבא 
מהמועד של בחיה מחדש זו לכל יחסי הגידור שבהם שיעור העוגן 

 חוזי מוגדר. -סיכון לאהחלופי יועד כרכיב 
 

, ישות תיישם את 6.9.1בוסף ליחסי הגידור המפורטים בסעיף  6.9.13
ליחסי גידור חדשים שבהם  6.9.12-ו 6.9.11הדרישות בסעיפים 

חוזי מוגדר (ראה -שיעור עוגן חלופי מיועד כרכיב סיכון לא
) כאשר כתוצאה מרפורמת שיעורי 6.3.8ב-(א) ו6.3.7סעיפים 

הוי בפרד במועד שבו סיכון זה איו יתן לזי ריבית עוגן, רכיב
 הוא מיועד.

  

  מועד תחילה והוראות מעבר 7פרק 

 מועד תחילה 7.1
 1ישות תיישם תקן זה לתקופות דיווח שתיות המתחילות ביום   7.1.1

מותר. אם ישות יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2018ביואר 
גילוי לעובדה  לתת ישות חייבתבוחרת ליישם תקן זה מוקדם, ה

זו וליישם את כל הדרישות בתקן זה באותו מועד (אך ראה גם 
גם, באותו מועד,  ישות ליישםה על .)7.3.2-ו 7.2.21, 7.1.2סעיפים 

  את התיקוים בספח ג. 
  

, לתקופות דיווח שתיות 7.1.1למרות הדרישות בסעיף  7.1.2
, ישות יכולה לבחור ליישם 2018ביואר  1-המתחילות לפי ה

וקדם רק את הדרישות להצגה של רווחים והפסדים בגין מ
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שווי הוגן דרך רווח או הפסד ליועדו שהתחייבויות פיסיות 
 5.7.20ב-5.7.5ב- ו 7.2.14, 5.7.9-5.7.7סעיף (ג),  5.7.1בסעיפים 

הדרישות האחרות בתקן זה. אם ישות בוחרת  מבלי ליישם את
עובדה זו ולספק על ליישם רק את סעיפים אלה, עליה לתת גילוי ל

בסיס מתמשך את הגילויים המתייחסים המפורטים בסעיפים 
מכשירים פיסיים: גילויים  7לתקן דיווח כספי בילאומי  11-10

)). (ראה גם 2010( 9(כפי שתוקן על ידי תקן דיווח כספי בילאומי 
 .)7.2.15-ו 7.2.2סעיפים 

  
  מחזור ומייםשיפורים שתיים לתקי דיווח כספי בילא  7.1.3

 5.7.5-ו 4.2.1תיקן את סעיף  2013שפורסם בדצמבר  2012-2010
. ישות תיישם 3כתוצאה מהתיקון לתקן דיווח כספי בילאומי 

תיקון זה מכאן ולהבא לצירופי עסקים שהתיקון לתקן דיווח 
  חל עליהם. 3כספי בילאומי 

  
יקן את , ת2014, שפורסם במאי 15תקן דיווח כספי בילאומי    7.1.4

- ו 5, ג5.7.1, ב3.2.13, ב5.7.6, 5.2.1, 5.1.1, 4.2.1, 3.1.1סעיפים 
אליו. סעיפים  מתייחסתואת הכותרת ה 16וביטל את סעיף ג 42ג

, והגדרה לספח א, וספו. ישות תיישם תיקוים 5.7א.1- ו 5.1.3
  .15אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  
, תיקן את 2016, שפורסם ביואר 16בילאומי  תקן דיווח כספי  7.1.5

. ישות תיישם 5.5.46ב-ו 5.5.34, ב4.3.8, ב5.5.15, 2.1סעיפים 
תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

16.  
  

סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי בילאומי [   7.1.6
, ולפיכך הסעיף לא 2023 ביואר 1, אשר תחולתו היא מיום 17

וסף במהדורה זו. הסעיף כלל בספח ד לתקן דיווח כספי 
  ].17בילאומי 

  
(תיקוים לתקן דיווח  רעון מוקדם עם פיצוי שליליימאפייי פ  7.1.7

, הוסיף את סעיפים 2017), שפורסם באוקטובר 9כספי בילאומי 
-(ב) וסעיף  4.1.11ותיקן את סעיפים ב 4.1א.12ב-ו 7.2.34-7.2.29

 שתיות תו(ב). ישות תיישם תיקוים אלה לתקופסעיף  4.1.12ב
יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2019ליואר  1המתחילות ביום 
, מת יותרמוקד הלתקופה אל ויםקית מתיישממותר. אם ישות 

  תת גילוי לעובדה זו.עליה ל
  

 אשר תיקן את תקן דיווח כספי ריבית עוגן ירפורמת שיעור 7.1.8
ואת תקן דיווח  39, את תקן חשבואות בילאומי 9בילאומי 

פרק -, הוסיף את תת2019, שפורסם בספטמבר 7כספי בילאומי 
. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות 7.2.26ותיקן את סעיף  6.8

או לאחריו. יישום  2020ביואר  1שתיות המתחילות ביום 
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ם אלה לתקופה מוקדם יותר מותר. אם ישות מיישמת תיקוי
  מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.

  
  שיפורים שתיים לתקי דיווח כספי בילאומיים מחזור  7.1.9

- ו 7.2.35, הוסיף את סעיפים 2020, שפורסם במאי 2020-2018
. ישות תיישם תיקון זה לתקופות 3.3.6ותיקן את סעיף ב 3.3א.6ב

או לאחריו. יישום  2022ליואר  1דיווח שתיות המתחילות ביום 
מוקדם יותר מותר. אם ישות מיישמת תיקון זה לתקופה 

 יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.מוקדמת 
 

אשר תיקן את תקן דיווח  ,2שלב -רפורמת שיעורי ריבית עוגן 7.1.10
, את תקן 39, את תקן חשבואות בילאומי 9כספי בילאומי 

ואת תקן  4י בילאומי , את תקן דיווח כספ7דיווח כספי בילאומי 
, הוסיף את 2020שפורסם באוגוסט  ,16דיווח כספי בילאומי 

  ואת סעיפים  6.9פרק -, תת6.8.13, 5.4.9-5.4.5סעיפים 
. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות 7.2.46-7.2.43

או לאחריו. יישום מוקדם יותר  2021ביואר  1המתחילות ביום 
תיקוים אלה לתקופה מוקדמת יותר, מותר. אם ישות מיישמת 
 עליה לתת גילוי לעובדה זו.

  

 הוראות מעבר 7.2
ישות תיישם תקן זה למפרע, בהתאם לתקן חשבואות בילאומי    7.2.1

, מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות 8
. תקן זה לא יחול 7.2.28-ו 7.2.26-7.2.4למעט כמפורט בסעיפים 

 טים שכבר גרעו במועד היישום לראשוה.על פרי
 

, 7.3.2- ו 7.2.28-7.2.3, 7.2.1לצורך הוראות המעבר בסעיפים   7.2.2
הוא המועד שבו הישות מיישמת מועד היישום לראשוה 

תחילת תקופת להיות  הוא חייבלראשוה את דרישות תקן זה ו
דיווח לאחר הפרסום של תקן זה. בהתאם לגישה שבחרה על ידי 

, המעבר יכול להיות 9ישות ליישום תקן דיווח כספי בילאומי ה
כרוך במועד יישום לראשוה אחד או מספר מועדי יישום 

  לראשוה לדרישות שוות.
   

  )5-ו 4מעבר לסיווג ומדידה (פרקים הוראות 

אם כס פיסי מקיים את  תבחןבמועד היישום לראשוה, ישות   7.2.3
סעיף (א) על בסיס  4.1א.2(א) או  סעיף 4.1.2התאי שבסעיפים 

קיימות במועד זה. הסיווג הובע מכך ייושם ההעובדות והסיבות 
למפרע ללא קשר למודל העסקי של הישות בתקופות דיווח 

  קודמות.
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גדר בתקן מואם, במועד היישום לראשוה, אין זה מעשי (כ   7.2.4
רך הזמן עמתוקן של  מרכיב לבחון) לישות 8חשבואות בילאומי 

על בסיס העובדות  4.1ד.9ב- 4.1ב.9כסף בהתאם לסעיפים בהשל 
והסיבות שהיו קיימות במועד ההכרה לראשוה של הכס 

את המאפייים של תזרים המזומים החוזי  תבחןהפיסי, ישות 
של כס פיסי זה על בסיס העובדות והסיבות שהיו קיימות 

בחשבון  הביאמבלי ל במועד ההכרה לראשוה של הכס הפיסי
ערך הזמן של של  המרכיב לתיקון המתייחסותאת הדרישות 

יח לתקן 42סעיף  . (ראה גם4.1ד.9ב-4.1ב.9הכסף בסעיפים ב
  ).7דיווח כספי בילאומי 

  
גדר בתקן מואם, במועד היישום לראשוה, אין זה מעשי (כ  7.2.5

אפיין אם השווי ההוגן של מ לבחון) לישות 8חשבואות בילאומי 
(ג) סעיף  4.1.12בהתאם לסעיף ב ימשמעות לאהיה  פירעון מוקדם

על בסיס העובדות והסיבות שהיו קיימות במועד ההכרה 
את המאפייים של  תבחןלראשוה של הכס הפיסי, ישות 

תזרים המזומים החוזי של כס פיסי זה על בסיס העובדות 
סיבות שהיו קיימות במועד ההכרה לראשוכס והה של ה

פירעון מאפיין גבי בחשבון את החריג ל הביאהפיסי מבלי ל
יט בתקן דיווח כספי 42. (ראה גם סעיף 4.1.12בסעיף ב מוקדם

  .)7בילאומי 
  

אם ישות מודדת חוזה מעורב בשווי הוגן בהתאם לסעיפים    7.2.6
אך השווי ההוגן של החוזה המעורב לא  4.1.5או  4.1.4, 4.1א.2

פות דיווח להשוואה, השווי ההוגן של החוזה המעורב מדד בתקו
בתקופות הדיווח להשוואה יהיה סכום שוויים ההוגן של 

משובץ) בסוף הגזר הגזר ו-לאהמארח החוזה ההרכיבים (כלומר 
כל תקופת דיווח להשוואה אם הישות מציגה מחדש תקופות 

 ).7.2.15קודמות (ראה סעיף 
  

אז במועד היישום לראשוה  7.2.6 אם ישות יישמה את סעיף  7.2.7
בין השווי ההוגן של החוזה המעורב כלשהו הישות תכיר בהפרש 

בכללותו במועד היישום לראשוה לבין סכום שוויים ההוגן של 
הרכיבים של החוזה המעורב במועד היישום לראשוה ביתרת 

) של שמתאיםפי כ(או רכיב אחר של הון,  של העודפים פתיחהה
 וח הכוללת את מועד היישום לראשוה.תקופת הדיו

  
 במועד היישום לראשוה, ישות יכולה לייעד:  7.2.8

  

כס פיסי כמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם   )א(
 ; או4.1.5לסעיף 

 

הוגן דרך רווח כולל אחר שווי להשקעה במכשיר הוי   )ב(
 .5.7.5בהתאם לסעיף 
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הקיימות במועד יעוד כזה יבוצע על בסיס העובדות והסיבות 
  היישום לראשוה. סיווג כזה ייושם למפרע.

  
 במועד היישום לראשוה, ישות:  7.2.9

  

תבטל את הייעוד הקודם שלה של כס פיסי כמדד בשווי   )א(
הוגן דרך רווח או הפסד אם אותו כס פיסי איו מקיים 

 .4.1.5את התאי בסעיף 
 
סי כמדד לבטל את הייעוד הקודם שלה של כס פי יכולה  )ב(

בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם אותו כס פיסי מקיים 
 .4.1.5את התאי בסעיף 

  
קיימות במועד הביטול כזה יבוצע על בסיס העובדות והסיבות 

  היישום לראשוה. סיווג כזה ייושם למפרע.
  

 במועד היישום לראשוה, ישות:  7.2.10
  

וי הוגן דרך לייעד התחייבות פיסית כמדדת בשו יכולה  )א(
 סעיף (א). 4.2.2רווח או הפסד בהתאם לסעיף 

 
תבטל את הייעוד הקודם שלה של התחייבות פיסית   )ב(

כמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד כזה בוצע 
הכרה לראשוה בהתאם לתאי המצא כעת בסעיף מועד הב

סעיף (א) וייעוד כזה איו מקיים תאי זה במועד  4.2.2
 לראשוה. היישום

  

יכולה לבטל את הייעוד הקודם שלה של התחייבות פיסית   )ג(
כמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד כזה בוצע 

הכרה לראשוה בהתאם לתאי שמצא כעת בסעיף מועד הב
סעיף (א) וייעוד כזה מקיים תאי זה במועד היישום  4.2.2

 לראשוה.
  

צעו על בסיס העובדות יעוד כזה וביטול של יעוד כזה יבו
קיימות במועד היישום לראשוה. סיווג זה ייושם הוהסיבות 

  למפרע.
  

) לישות 8אם אין זה מעשי (כמוגדר בתקן חשבואות בילאומי    7.2.11
 ליישם למפרע את שיטת הריבית האפקטיבית, הישות תטפל:

 

בשווי ההוגן של הכס הפיסי או של ההתחייבות הפיסית   )א(
אחת מתקופות ההשוואה המוצגות כערך בספרים  בסוף כל

ברוטו של כס פיסי זה או העלות המופחתת של התחייבות 
 פיסית זו אם הישות מציגה מחדש תקופות קודמות; וכן
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בשווי ההוגן של הכס הפיסי או של ההתחייבות הפיסית   )ב(

במועד היישום לראשוה כערך בספרים ברוטו החדש של 
ה או העלות המופחתת החדשה של התחייבות כס פיסי ז

 פיסית זו במועד היישום לראשוה של תקן זה.
 

ישות יישמה את בסיס העלות (בהתאם לתקן אם קודם לכן    7.2.12
בהשקעה במכשיר הוי שאין לו ) בטיפול 39חשבואות בילאומי 

) 1מחיר מצוטט בשוק פעיל עבור מכשיר זהה (כלומר תון רמה 
יש לסלקו על ידי אשר ו הצמוד למכשיר הוי כזהגזר  כס(או 

מסירה של מכשיר הוי כזה), עליה למדוד מכשיר זה בשווי הוגן 
בין הערך בספרים הקודם כלשהו במועד היישום לראשוה. הפרש 

לבין השווי ההוגן יוכר ביתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב 
וללת את מועד כהלתקופת הדיווח  )שמתאיםפי כאחר של הון, 

 היישום לראשוה.
 

את בסיס העלות, בהתאם לתקן קודם לכן  יישמהאם ישות   7.2.13
 הצמודהבגזר שהוא התחייבות , לטיפול 39חשבואות בילאומי 

יש לסלקו על ידי מסירה של מכשיר הוי כזה אשר למכשיר הוי ו
שאין לו מחיר מצוטט בשוק פעיל עבור מכשיר זהה (כלומר תון 

), עליה למדוד גזר התחייבות זה בשווי הוגן במועד 1מה ר
בין הערך בספרים הקודם לבין כלשהו היישום לראשוה. הפרש 

השווי ההוגן יוכר ביתרת הפתיחה של העודפים לתקופת הדיווח 
 כוללת את מועד היישום לראשוה.ה

  
 5.7.7במועד היישום לראשוה, ישות תקבע אם הטיפול בסעיף    7.2.14

צור או יגדיל חוסר הקבלה חשבואית ברווח או הפסד על בסיס יי
קיימות במועד היישום לראשוה. תקן זה ההעובדות והסיבות 

  ייושם למפרע בהתאם לקביעה זו.
 

במועד היישום לראשוה, ישות רשאית לבצע את הייעוד בסעיף 7.2.א14
אך רק אם הישות  מועד,אותו בעבור חוזים שכבר קיימים  2.5

בצעת יעוד של כל החוזים הדומים. השיוי בכסים טו הובע מ
  מייעודים כאלה יוכר ביתרת העודפים במועד היישום לראשוה.

  
, ישות שמאמצת את דרישות הסיווג 7.2.1למרות הדרישה בסעיף    7.2.15

 מתייחסותאת הדרישות ה ותוהמדידה של תקן זה (הכולל
-יתתירידת ערך בלסיים ופילמדידת עלות מופחתת עבור כסים 

- יב42 ). תספק את הגילויים המפורטים בסעיפים5.5- ו 5.4פרק 
לבצע הצגה  צריכה, אך איה 7טו לתקן דיווח כספי בילאומי 42

מחדש של תקופות קודמות. הישות יכולה לבצע הצגה מחדש של 
תקופות קודמות אם, ורק אם, הדבר אפשרי ללא שימוש 

). אם ישות איה מציגה מחדש hindsight( "ראייה לאחור"ב
בין הערך בספרים כלשהו תקופות קודמות, הישות תכיר בהפרש 
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הקודם לבין הערך בספרים בתחילת תקופת הדיווח השתית 
כוללת את מועד היישום לראשוה ביתרת הפתיחה של העודפים ה

(או רכיב אחר של הון, כפי שמתאים) של תקופת הדיווח השתית 
עד היישום לראשוה. אולם, אם ישות מציגה כוללת את מוה

חייבים מחדש תקופות קודמות, הדוחות הכספיים שהוצגו מחדש 
את כל הדרישות של תקן זה. אם התוצאה של הגישה  ףשקל

היא  9שבחרה על ידי ישות ליישום תקן דיווח כספי בילאומי 
יישום לראשוה לדרישות שוות, סעיף זה אחד של יותר ממועד 

). זה יהיה 7.2.2בכל מועד של יישום לראשוה (ראה סעיף חל 
המקרה, לדוגמה, אם ישות בוחרת ליישם מוקדם רק את 

התחייבויות פיסיות  בגיןהדרישות להצגת רווחים והפסדים 
לפי  7.1.2שווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לסעיף לשיועדו 

  יישום הדרישות האחרות בתקן זה.
  

ת מכיה דוחות כספיים לתקופות בייים בהתאם לתקן אם ישו   7.2.16
הישות איה  דיווח כספי לתקופות בייים 34חשבואות בילאומי 

ליישם את הדרישות בתקן זה לתקופות בייים הקודמות  צריכה
למועד היישום לראשוה אם אין זה מעשי (כמוגדר בתקן 

  ).8חשבואות בילאומי 
  

  )5.5פרק -תתירידת ערך (

למפרע  5.5פרק -תתישות תיישם את דרישות ירידת הערך ב   7.2.17
-ו 7.2.15בכפוף לסעיפים  8בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

7.2.20-7.2.18.  
  

יתן במועד היישום לראשוה, ישות תשתמש במידע סביר ו   7.2.18
ללא עלות או מאמץ מופרזים על מת  יתן להשגהה לביסוס

במועד שבו מכשיר פיסי הוכר  לקבוע את סיכון האשראי
מחויבויות למתן הלוואות וחוזי ערבות גבי לראשוה (או ל

שאיה יתת יבות וחמבמועד שבו הישות הפכה לצד ל תפיסי
לסיכון  סיכון אשראי זה) ותשווה 5.5.6בהתאם לסעיף  לביטול

  האשראי במועד היישום לראשוה של תקן זה.
   

 מועדעלייה משמעותית בסיכון האשראי מבעת קביעה אם חלה    7.2.19
  ליישם: יכולהההכרה לראשוה, ישות 

  
  ; וכן5.5.24ב-5.5.22ב-ו 5.5.10את הדרישות בסעיפים   (א) 

  
תשלומים  לגבי 5.5.11בסעיף  הפרכההיתת ל החהאת ה  (ב) 

אם ישות  ,םוי 30-חוזיים המצאים בפיגור של יותר מ
 יהידי זיהוי עליתיישם את דרישות ירידת הערך על 

ההכרה לראשוה עבור  מועדמשמעותית בסיכון האשראי מ
לגבי תשלומים מכשירים פיסיים אלה על בסיס מידע 

  פיגור. ב
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דרשים עלות או מאמץ מופרזים אם, במועד היישום לראשוה,    7.2.20
 מועדאם חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי מ כדי לקבוע

יר בהפרשה להפסד בסכום השווה ההכרה לראשוה, ישות תכ
להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר בכל מועד דיווח 

 הוא בעלגרע (אלא אם מכשיר פיסי זה עד שמכשיר פיסי זה 
 7.2.19במקרה כזה סעיף וסיכון אשראי מוך במועד הדיווח, 

  (א) מיושם).סעיף 
  

 )6הוראות מעבר לחשבואות גידור (פרק 
אשר ישות מיישמת לראשוה תקן זה, היא יכולה לבחור כ  7.2.21

כמדייותה החשבואית להמשיך ליישם את דרישות חשבואות 
במקום הדרישות של פרק  ,39הגידור בתקן חשבואות בילאומי 

של תקן זה. ישות תיישם מדייות זו לכל יחסי הגידור שלה.  6
של  16פר ישות שבוחרת במדייות זו תיישם גם את פרשות מס

גידורים של השקעה הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 
ללא התיקוים שמתאימים פרשות זו לדרישות  טו בפעילות חוץ

  של תקן זה.  6של פרק 
 

, ישות תיישם את דרישות חשבואות 7.2.26למעט כאמור בסעיף    7.2.22
 הגידור בתקן זה מכאן ולהבא.

  
חשבואות גידור ממועד היישום לראשוה של על מת ליישם    7.2.23

דרישות חשבואות הגידור של תקן זה, כל הקריטריוים 
 חייבים להתקיים במועד זה. לכשירות

  
יחסי גידור שהיו כשירים לחשבואות גידור בהתאם לתקן    7.2.24

ואשר כשירים גם לחשבואות גידור  39חשבואות בילאומי 
), לאחר הבאה 6.4.1זה (ראה סעיף  בהתאם לקריטריוים של תקן

בחשבון של איזון מחדש כלשהו של יחסי הגידור בעת המעבר 
 סעיף (ב)), יחשבו כיחסי גידור ממשיכים. 7.2.25(ראה סעיף 

  
ביישום לראשוה של דרישות חשבואות הגידור של תקן זה,   7.2.25

 ישות:
  

להתחיל ליישם דרישות אלה מאותה קודה בזמן  יכולה  )א(
היא הפסיקה ליישם את דרישות חשבואות הגידור של  שבה

  ; וכן39תקן חשבואות בילאומי 
 

) בהתאם לתקן hedge ratioתשקול את יחס הגידור (  )ב(
כקודת פתיחה לאיזון מחדש של  39חשבואות בילאומי 

. רווח או מתאים אםיחס הגידור של יחסי גידור ממשיכים, 
 ברווח או הפסד.הפסד כלשהו מאיזון מחדש כזה יוכר 
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כחריג ליישום מכאן ולהבא של דרישות חשבואות הגידור של    7.2.26
 תקן זה, ישות:

  

תיישם את הטיפול החשבואי בערך הזמן של אופציות   )א(
למפרע אם, בהתאם לתקן חשבואות  6.5.15בהתאם לסעיף 

, רק השיוי בערך הפימי של האופציה יועד 39בילאומי 
גידור. יישום למפרע זה חל רק על כמכשיר מגדר ביחסי 

אותם יחסי גידור שהיו קיימים בתחילת התקופה להשוואה 
  המוקדמת ביותר או שיועדו לאחר מכן.

  

ליישם את הטיפול החשבואי באלמט המחיר  יכולה  )ב(
למפרע אם,  6.5.16העתידי של חוזי אקדמה בהתאם לסעיף 

מט , רק השיוי באל39בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
המחיר המיידי של חוזה האקדמה יועד כמכשיר מגדר 
ביחסי הגידור. יישום למפרע זה חל רק על אותם יחסי גידור 
שהיו קיימים בתחילת התקופה להשוואה המוקדמת ביותר 
או שיועדו לאחר מכן. בוסף, אם ישות בוחרת יישום למפרע 
של טיפול חשבואי זה, הוא ייושם לכל יחסי הגידור 

ים לבחירה זו (כלומר בעת המעבר בחירה זו איה שכשיר
) בפרד). hedge relationshipזמיה על בסיס כל יחס גידור (

יתן ליישם למפרע את הטיפול החשבואי במרווחי מטבע 
) עבור יחסי הגידור 6.5.16חוץ במועד הבסיס (ראה סעיף 

שהיו קיימים בתחילת התקופה להשוואה המוקדמת ביותר 
  ו לאחר מכן.או שיועד

  

שלא חלה פקיעה  6.5.6תיישם למפרע את הדרישה בסעיף   )ג(
  או חיסול של המכשיר המגדר אם:

   

)i(  ,ות, קיימים או חדשיםכתוצאה מחוקים או מתק
הצדדים למכשיר המגדר מסכימים שאחד או יותר 
מהצדדים שכגד שפועלים כמסלקה יחליפו את הצד 

כגד שכגד המקורי שלהם על מת שייהפכו לצד ש
 החדש לכל אחד מהצדדים; וכן 

 

)ii(  ויים אחרים, אם קיימים, למכשיר המגדר מוגבליםשי
כדי לבצע החלפה כזו של הצד  הדרושיםלשיויים 

 שכגד. 
  

למפרע. יישום למפרע  6.8פרק -תיישם את הדרישות בתת  )ד(
זה חל רק על אותם יחסי גידור שהיו קיימים בתחילת 

לראשוה דרישות אלה  תקופת הדיווח שבה הישות מיישמת
או שיועדו לאחר מכן, ועל הסכום שהצטבר בקרן גידור 
תזרים מזומים שהיה קיים בתחילת תקופת הדיווח שבה 

  הישות מיישמת לראשוה דרישות אלה.
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ישויות שיישמו מוקדם את תקן דיווח כספי 
), את תקן דיווח כספי 2009( 9בילאומי 
ח כספי ) או את תקן דיוו2010( 9בילאומי 
  )2013( 9בילאומי 

 7.2.26-7.2.1המעבר בסעיפים הוראות ישות תיישם את דרישות    7.2.27
במועד הרלווטי של יישום לראשוה. ישות תיישם כל אחת 

פעם  7.2.26-7.2.17-ו 7.2א.14 -7.2.3מהוראות המעבר בסעיפים 
אחת בלבד (כלומר, אם ישות בוחרת גישה של יישום תקן דיווח 

אשר כרוכה במספר מועדים של יישום  9בילאומי  כספי
אלה  הוראותכלשהי מ הוראהלראשוה, היא איה יכולה ליישם 

יושמו כבר במועד מוקדם יותר) (ראה סעיפים  ןפעם וספת, אם ה
  .)7.3.2-ו 7.2.2

   
), את תקן 2009( 9ישות שמיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי    7.2.28

) או את תקן דיווח כספי בילאומי 2010( 9י דיווח כספי בילאומ
  ) ולאחר מכן מיישמת את תקן זה:2013( 9

  
כס פיסי כמדד בשווי  לשתבטל את הייעוד הקודם שלה   (א) 

הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד זה עשה קודם לכן 
 עודאך תאי זה איו מתקיים  4.1.5בהתאם לתאי בסעיף 

  ה;כתוצאה מהיישום של תקן ז
  

לייעד כס פיסי כמדד בשווי הוגן דרך רווח או  יכולה  (ב) 
הפסד אם יעוד זה לא קיים קודם לכן את התאי בסעיף 

אך תאי זה מתקיים כעת כתוצאה מהיישום של תקן  4.1.5
  זה;

  
התחייבות פיסית  לשתבטל את הייעוד הקודם שלה   (ג) 

זה עשה  כמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד
(א) אך תאי זה סעיף  4.2.2קודם לכן בהתאם לתאי בסעיף 

  כתוצאה מהיישום של תקן זה; וכן עודאיו מתקיים 
  

לייעד התחייבות פיסית כמדדת בשווי הוגן דרך  יכולה  (ד) 
רווח או הפסד אם יעוד זה לא קיים קודם לכן את התאי 

ת כתוצאה (א) אך תאי זה מתקיים כעסעיף  4.2.2בסעיף 
  מהיישום של תקן זה.

  
על בסיס העובדות  של יעוד כזה יבוצעווביטול כזה יעוד 

קיימות במועד היישום לראשוה של תקן זה. סיווג הוהסיבות 
  זה ייושם למפרע.
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מאפייי פירעון מוקדם עם הוראות מעבר עבור 
  פיצוי שלילי

 רעון מוקדם עם פיצוי שלילייפ מאפייי את ישות תיישם 7.2.29
לתקן ) למפרע בהתאם 9(תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי 

 .7.2.34-7.2.30 , למעט כמפורט בסעיפים8חשבואות בילאומי 
 

ישות המיישמת לראשוה תיקוים אלה באותו מועד שבו היא  7.2.30
 7.2.28-7.2.1מיישמת לראשוה תקן זה, תיישם את סעיפים 

 . 7.2.34-7.2.31במקום את סעיפים 
  

יישמת לראשוה תיקוים אלה לאחר שהיא מיישמת ישות המ 7.2.31
. הישות 7.2.34-7.2.32לראשוה תקן זה תיישם את סעיפים 

 הדרושותתיישם גם את דרישות המעבר האחרות בתקן זה 
הפיות למועד יש לקרוא ליישום תיקוים אלה. למטרה זו, 

תחילת תקופת הדיווח שלגביה מתייחסות להיישום לראשוה כ
אלה (מועד יישום לראשוה של  תיקויםמת לראשוה ישות מייש

 .תיקוים אלה)
 

בהתייחס לייעוד של כס פיסי או של התחייבות פיסית  7.2.32
  כמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, ישות:

  

תבטל את הייעוד הקודם שלה של כס פיסי כמדד בשווי   )א(
אם יעוד זה עשה קודם לכן  ,הוגן דרך רווח או הפסד

אך תאי זה איו מתקיים  ,4.1.5בסעיף שבהתאם לתאי 
 מהיישום של תיקוים אלה;עוד כתוצאה 

 

לייעד כס פיסי כמדד בשווי הוגן דרך רווח או  יכולה  )ב(
קיים קודם לכן את התאי היה מאם יעוד זה לא  ,הפסד

אך תאי זה מתקיים כעת כתוצאה מהיישום  ,4.1.5בסעיף ש
  ה;אל ויםקישל ת

 

טל את הייעוד הקודם שלה של התחייבות פיסית תב  )ג(
אם יעוד זה עשה  ,כמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

אך תאי  ,סעיף (א) 4.2.2בסעיף שקודם לכן בהתאם לתאי 
ה; אל ויםקיזה איו מתקיים עוד כתוצאה מהיישום של ת

 וכן
 

לייעד התחייבות פיסית כמדדת בשווי הוגן דרך  יכולה  )ד(
קיים קודם לכן את היה מאם יעוד זה לא  ,ח או הפסדרוו

אך תאי זה מתקיים כעת  ,סעיף (א) 4.2.2בסעיף שהתאי 
 ה.אל ויםקיכתוצאה מהיישום של ת
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יעוד כזה וביטול של יעוד כזה יבוצעו על בסיס העובדות 
ה. אל ויםקיקיימות במועד היישום לראשוה של תהוהסיבות 

 סיווג זה ייושם למפרע.
  

 ישות איה דרשת להציג מחדש תקופות קודמות על מת לשקף 7.2.33
להציג מחדש  היכולתיקוים אלה. הישות  את היישום של

תקופות קודמות אם, ורק אם, הדבר אפשרי ללא שימוש 
והדוחות הכספיים המוצגים מחדש משקפים  ב"ראייה לאחור"

את כל הדרישות בתקן זה. אם ישות איה מציגה מחדש תקופות 
בין הערך בספרים הקודם כלשהו ישות תכיר בהפרש הקודמות, 

את  תלבין הערך בספרים בתחילת תקופת הדיווח השתית הכולל
מועד היישום לראשוה של תיקוים אלה ביתרת הפתיחה של 

תקופת  לש רכיב אחר של הון, כפי שמתאים)של (או עודפים ה
ל תיקוים ש הכוללת את מועד היישום לראשוההשתית הדיווח 

 .אלה
 

בתקופת הדיווח הכוללת את מועד היישום לראשוה של תיקוים  7.2.34
אלה, הישות תיתן גילוי למידע הבא כון למועד זה של היישום 

ת יולראשוה עבור כל קבוצה של כסים פיסיים והתחייבו
 פיסיות שהושפעו מתיקוים אלה:

  

י קבוצת המדידה הקודמת והערך בספרים שקבע מיד לפ  )א(
 ;יישום תיקוים אלה

 

קבוצת המדידה החדשה והערך בספרים שקבע לאחר   )ב(
 יישום תיקוים אלה;

 

הערך בספרים של כסים פיסיים כלשהם ושל התחייבויות   )ג(
פיסיות כלשהן בדוח על המצב הכספי שיועדו קודם לכן 
כמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אך אים מיועדים 

 וכן כך עוד;
 

ות ליעוד כלשהו או לביטול של יעוד כלשהו של כסים הסיב  )ד(
פיסיים או של התחייבויות פיסיות כמדדים בשווי הוגן 

  דרך רווח או הפסד. 
  

הוראות מעבר לשיפורים שתיים לתקי דיווח 
 כספי בילאומיים

שיפורים שתיים לתקי דיווח כספי בילאומיים ישות תיישם את   7.2.35
להתחייבויות פיסיות אשר מתוקות או  2020-2018מחזור 

מוחלפות בתחילת תקופת הדיווח השתית שבה הישות מיישמת 
  לראשוה את התיקון, או לאחריה.
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 כתוצאה מתיקוים לתקן דיווח פוה וסאל פיםסעי[  7.2.36-7.2.42
, 2023ביואר  1, אשר תחולתו היא מיום 17כספי בילאומי 

בספח  יםכלל פיםבמהדורה זו. הסעי פולא וס פיםולפיכך הסעי
  ].17ד לתקן דיווח כספי בילאומי 

 

 - לרפורמת שיעורי ריבית עוגןהוראות מעבר 
 2שלב 

למפרע  2שלב -רפורמת שיעורי ריבית עוגןישות תיישם את  7.2.43
, למעט כמפורט בסעיפים 8בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

7.2.46-7.2.44 . 
 

) רק 6.9.13(לדוגמה, כמתואר בסעיף ישות תייעד יחס גידור חדש  7.2.44
באופן של מכאן ולהבא (כלומר אסר על ישות לייעד יחס 

תחזיר חשבואות גידור חדש בתקופות קודמות). אולם, ישות 

)reinstate(  אים הבאיםיחס גידור שהופסק, אם ורק אם הת
 מתקיימים:

 

הישות הפסיקה יחס גידור זה רק כתוצאה משיויים   )א(
ידי רפורמת שיעורי ריבית עוגן והישות לא הדרשים על 

הייתה דרשת להפסיק יחס גידור זה אם תיקוים אלה היו 
 מיושמים באותו זמן; וכן

 

שבה ישות מיישמת לראשוה בתחילת תקופת הדיווח   )ב(
תיקוים אלה (מועד היישום לראשוה של תיקוים אלה) 

 תלכשירואותו יחס גידור שהופסק מקיים את הקריטריוים 
 חשבואות גידור (לאחר הבאה בחשבון של תיקוים אלה).ל

 

, ישות החזירה יחס גידור שהופסק, 7.2.44אם, ביישום סעיף  7.2.45
למועד שבו  6.9.12-ו 6.9.11הישות תקרא את ההפיות בסעיפים 

חוזי מוגדר בפעם -שיעור העוגן החלופי מיועד כרכיב סיכון לא
ה של תיקוים אלה הראשוה כמתייחסות למועד היישום לראשו

החודשים עבור שיעור העוגן החלופי הזה  24(כלומר, תקופת 
חוזי מוגדר מתחילה מהמועד של יישום -שיועד כרכיב סיכון לא

 לראשוה של תיקוים אלה).
 

ישות איה דרשת להציג מחדש תקופות קודמות על מת לשקף  7.2.46
להציג מחדש  יכולהאת היישום של תיקוים אלה. הישות 

אם ורק אם הצגה מחדש אפשרית ללא שימוש  ,ופות קודמותתק
ב"ראייה לאחור". אם ישות איה מציגה מחדש תקופות קודמות, 

הפרש כלשהו בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בהישות תכיר 
בספרים בתחילת תקופת הדיווח השתית אשר כוללת את מועד 

ל העודפים ביתרת הפתיחה שאלה היישום לראשוה של תיקוים 
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לתקופת הדיווח  רכיב אחר של הון, כפי שמתאים)של (או 
 אשר כוללת את מועד היישום לראשוה של תיקויםהשתית 

  .אלה
  

של הוועדה לפרשויות  9ביטול של פרשות מספר  7.3
), של תקן דיווח IFRIC 9של דיווח כספי בילאומי (

), של תקן דיווח כספי 2009( 9כספי בילאומי 
לאומי 2010( 9לאומי בי9) ושל תקן דיווח כספי בי 

)2013( 

של הוועדה לפרשויות של  9תקן זה מחליף את פרשות מספר  7.3.1
מחדש של גזרים  בחיה)  9IFRICדיווח כספי בילאומי (

 9הדרישות שוספו לתקן דיווח כספי בילאומי  משובצים.
 5יפים כללו את הדרישות שפורטו קודם לכן בסע 2010באוקטובר 

של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי  9לפרשות מספר  7- ו
). תיקון שובע מכך לתקן דיווח כספי IFRIC 9בילאומי (

 אימוץ לראשוה של תקי דיווח כספי בילאומיים 1בילאומי 
 9לפרשות מספר  8כלל את הדרישות שפורטו קודם לכן בסעיף 

 ). IFRIC 9ילאומי (של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי ב
 

), את תקן 2009( 9תקן זה מחליף את תקן דיווח כספי בילאומי  7.3.2
 9תקן דיווח כספי בילאומי את ) ו2010( 9דיווח כספי בילאומי 

 1-). אולם, לתקופות דיווח שתיות המתחילות לפי ה2013(
, ישות יכולה לבחור ליישם גרסאות מוקדמות אלה 2018ביואר 

במקום ליישם תקן זה אם, ורק  9ח כספי בילאומי של תקן דיוו
 1-אם, המועד הרלווטי של הישות ליישום לראשוה הוא לפי ה

 . 2015בפברואר 
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  ספח א

  גדריםמוחים מו

  
  .תקןה של ספח זה מהווה חלק בלתי פרד

  
הפסדי אשראי 

תקופת חזויים ב
  חודש  12

)12-month 
expected credit 

losses(  
  

פסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי החלק מה
 הפסדי האשראי החזוייםאשר מייצג את  המכשיר

מכשיר פיסי שהם בהובעים מאירועי כשל 
  חודש לאחר מועד הדיווח. 12אפשריים בתוך 

עלות מופחתת 
של כס פיסי 

או התחייבות 
  פיסית

)amortised cost 
of a financial 

asset or 
financial 
liability(  

  

בו מדדים הכס הפיסי או ההתחייבות שהסכום 
תשלומי קרן,  ביכויהפיסית בעת הכרה לראשוה 

בתוספת או ביכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש 
של הפרש כלשהו בין  ,שיטת הריבית האפקטיביתב

עבור כן, הסכום הראשוי לבין סכום הפירעון, ו
 הפרשה להפסדכסים פיסיים, מותאם בגין 

  .יכלשה
  

  כסים בגין חוזה
)contract assets(  

  

הכסות  15שתקן דיווח כספי בילאומי ת יוזכואותן 
קובע שהן מטופלות בהתאם מחוזים עם לקוחות 

לתקן זה לצורכי הכרה ומדידה של הפסדים ורווחים 
  ירידת ערך.מ
  

 פגוםכס פיסי 
סיכון  קבע

  אשראי
)credit-

impaired 
financial asset(  

סיכון אשראי כאשר  עקב פגוםהיו כס פיסי 
התרחש אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם 
השפעה מזיקה על תזרימי המזומים העתידיים 

היו שאמדו של כס פיסי זה. ראיה שכס פיסי 
תוים יתים  תסיכון אשראי כולל עקב פגום

  לצפייה לגבי האירועים הבאים:
 
 י של המפיק או הלווה;קושי פיסי משמעות  )א(

 
ה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע הפר  )ב(

 בתשלומים;פיגור 
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  מוחים מוגדרים (המשך)

 פגוםכס פיסי 
עקב סיכון 

  אשראי
)credit-

impaired 
financial asset( 

  המשך -

המלווה (המלווים) של הלווה, מסיבות   )ג(
כלכליות או חוזיות המתייחסות לקושי פיסי 

ווה, העיק (העיקו) ללווה ויתור של הל
(ויתורים) שהמלווה (המלווים) לא היה שוקל 

 (שוקלים) אילולא כן;
 

הסבירות שהלווה ייכס לפשיטת רגל או   )ד(
 לשיוי מבי פיסי אחר הופכת לצפויה;

 
היעלמות שוק פעיל לכס פיסי זה עקב   )ה(

 קשיים פיסיים; או
 

כיון הרכישה או היצירה של כס פיסי בי  )ו(
 שהתהוו. הפסדי אשראיעמוק אשר משקף 

  
 - בודד יחיד ומייתכן, שאין זה אפשרי לזהות אירוע 

במקום זאת, ההשפעה המשולבת של מספר אירועים 
הפכו עשויה הייתה לגרום לכך שכסים פיסיים 

   עקב סיכון אשראי. יםמופג
  

  הפסד אשראי
)credit loss(  

שהישות זיים ההפרש בין כל תזרימי המזומים החו
בהתאם לחוזה  )are due to an entityזכאית להם (

לקבל  צופהלבין כל תזרימי המזומים שהישות 
, ))cash shortfallsהפסדי מזומים ((כלומר כל 

המקורי (או שיעור הריבית האפקטיבי מהווים ב
סיכון לשיעור הריבית האפקטיבי המותאם ב

סיכון  בקע פגומיםכסים פיסיים עבור אשראי 
). ישות תאמוד את אשראי, שרכשו או שוצרו

תזרימי המזומים תוך הבאה בחשבון של כל 
התאים החוזיים של המכשיר הפיסי (לדוגמה, 

הארכה, אופציית אופציית מוקדם,  פירעוןאופציית 
רכש ואופציות דומות) במהלך אורך החיים החזוי 

ו של המכשיר הפיסי. תזרימי המזומים שיובא
בחשבון יכללו תזרימי מזומים מהמכירה של 

חיזוק אמצעים אחרים לאו  יםמוחזק וותבטח
קיימת תאים החוזיים. ל איטגרלייםאשראי שהם 

שאורך החיים החזוי של מכשיר פיסי יתן  חזקה
לאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים הדירים 

בהם אין זה אפשרי לאמוד באופן מהימן את אורך ש
ם החזוי של מכשיר פיסי, הישות תשתמש החיי

  ביתרת התקופה החוזית של המכשיר הפיסי.
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שיעור ריבית 

אפקטיבי מותאם 
  סיכון אשראיל
)credit-adjusted 

effective 
interest rate(  

המזומים השיעור שמהוון במדויק את תשלומי 
ם העתידיים או תקבולי המזומיהעתידיים שאמדו 

שאמדו במהלך אורך החיים החזוי של הכס 
כס  שהיו עלות המופחתת של כס פיסיהפיסי ל

. סיכון אשראי, שרכש או שוצר קבע פגוםפיסי 
מותאם האפקטיבי הריבית הבעת חישוב שיעור 

אשראי, ישות תאמוד את תזרימי הסיכון ל
המזומים החזויים תוך הבאה בחשבון של כל 

(לדוגמה, אים החוזיים של הכס הפיסי הת
הארכה, אופציית אופציית מוקדם,  פירעוןאופציית 

. הפסדי אשראי חזוייםרכש ואופציות דומות) ושל 
 fees andהחישוב כולל את כל העמלות והקודות (

points ,ששולמו או שהתקבלו בין הצדדים לחוזה ,(
בי משיעור הריבית האפקטי איטגרליחלק  תשמהוו

, וכל עלויות עסקה), 5.4.3ב- 5.4.1סעיפים ב (ראה
האחרים. קיימת חזקה לפיה  תהפרמיות או היכיוו

תזרימי המזומים ואורך החיים החזוי של קבוצת 
מכשירים פיסיים דומים יתים לאמידה באופן 

אין זה בהם שדירים המהימן. אולם, במקרים 
ומים לאמוד באופן מהימן את תזרימי המז אפשרי

אורך החיים של מכשיר פיסי (או של יתרת או את 
קבוצת מכשירים פיסיים), הישות תשתמש 

התקופה  הלךבתזרימי המזומים החוזיים במ
החוזית המלאה של המכשיר הפיסי (או של קבוצת 

   מכשירים פיסיים).
  

  גריעה
)derecognition(  

, ההסרה של כס פיסי או של התחייבות פיסית
, מהדוח על המצב הכספי של קודם לכןשהוכרו 

  ישות.
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  גזר
)derivative(  

מכשיר פיסי או חוזה אחר, שבתחולת תקן זה, בעל 
  כל שלושת המאפייים הבאים:

  

שוויו משתה בתגובה לשיוי בשיעור ריבית   )א(
מוגדר, במחיר מכשיר פיסי מוגדר, במחיר 

רת יסוד מוגדר, בשער חליפין של מטבע סחו
חוץ מוגדר, במדד מחירים או שיעורים מוגדר, 
בדירוג אשראי או במדד אשראי מוגדר, או 
במשתה מוגדר אחר, בתאי שבמקרה של 

פיסי, המשתה איו ספציפי לצד -משתה לא
לחוזה (לעיתים מכוה ה"בסיס" 

]underlying.([ 
 
טו או דורש איו דורש השקעה ראשוית   )ב(

השקעה ראשוית טו הקטה מההשקעה 
שהייתה דרשת עבור סוגים אחרים של חוזים, 
שחזוי כי יגיבו באופן דומה לשיויים בגורמי 

 שוק.
  

 הוא מסולק במועד עתידי.  )ג(
  

  דיבידדים
)dividends(  

חלוקות של רווחים למחזיקים במכשירים הויים 
  הון.בסוג מסוים של  חזקותיהםהלבאופן יחסי 

  
שיטת ריבית 

  אפקטיבית
)effective 

interest 
method(  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

של כס  מופחתתה עלותלחישוב ההמשמשת שיטה 
 הולהקצא פיסי או של התחייבות פיסית

ברווח הוצאת הריבית בהכסת הריבית או ולהכרה ב
  על פי התקופה הרלווטית.או הפסד 
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שיעור ריבית 
  אפקטיבי

)effective 
interest rate(  

המזומים השיעור שמהוון במדויק את תשלומי 
העתידיים או תקבולי המזומים העתידיים שאמדו 

 כסאורך החיים החזוי של ה הלךבמשאמדו 
בספרים  ערךל ההתחייבות הפיסיתהפיסי או 

 של מופחתתה עלותאו ל יסיכס פשל  ברוטו
. בעת חישוב שיעור הריבית בות פיסיתהתחיי

אמוד את תזרימי המזומים תהאפקטיבי, ישות 
כל התאים החוזיים  החזויים תוך הבאה בחשבון של

פירעון אופציית של המכשיר הפיסי (לדוגמה, 
אופציות רכש ואופציות הארכה, אופציית מוקדם, 

הפסדי אשראי ביא בחשבון לא ת ךדומות), א
וב כולל את כל העמלות והקודות . החישחזויים

)fees and points ששולמו או שהתקבלו בין הצדדים ,(
משיעור הריבית  איטגרליחלק  תלחוזה, שמהוו

עלויות , )5.4.3ב-5.4.1סעיפים ב האפקטיבי (ראה
האחרים. קיימת  ת, וכל הפרמיות או היכיוועסקה

חזקה לפיה תזרימי המזומים ואורך החיים החזוי 
בוצת מכשירים פיסיים דומים יתים של ק

דירים הלאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים 
לאמוד באופן מהימן את  ין זה אפשריבהם אש

תזרימי המזומים או את אורך החיים החזוי של 
מכשיר פיסי (או של קבוצת מכשירים פיסיים), 

 הלךהישות תשתמש בתזרימי המזומים החוזיים במ
ית המלאה של המכשיר הפיסי (או התקופה החוז

  של קבוצת מכשירים פיסיים).
  

הפסדי אשראי 
  חזויים

)expected credit 
losses(  

  

הסיכוים כש הפסדי אשראיהממוצע המשוקלל של 
  .יםכמשקלמשמשים להתרחשות כשל 

  

חוזה ערבות 
  פיסית

)financial 
guarantee 

contract(  
  
  
  

שלומים מוגדרים על חוזה הדורש מהמפיק לבצע ת
מת לשפות את המחזיק בגין הפסד שהתהווה לו 

כשל לבצע תשלום במועדו מוגדר משום שלווה 
המתוקים התאים בהתאם לתאים המקוריים או 

)modified( .של מכשיר חוב  
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התחייבות 
פיסית בשווי 

הוגן דרך רווח או 
  הפסד

)financial 
liability at fair 
value through 

profit or loss(  

התחייבות פיסית המקיימת אחד מהתאים 
  הבאים.

 
מוחזקת היא מקיימת את ההגדרה של   )א(

  .למסחר
 

בעת ההכרה לראשוה היא מיועדת על ידי   )ב(
בהתאם  הוגן דרך רווח או הפסדשווי להישות 
 .4.3.5או  4.2.2לסעיף 

  

לאחר הכרה לראשוה או מועד ההיא מיועדת ב  )ג(
הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם שווי למכן 

 .6.7.1לסעיף 
  

  התקשרות איתה
)firm 

commitment(  
  

הסכם מחייב להחלפת כמות מוגדרת של משאבים 
לפי מחיר מוגדר במועד עתידי מוגדר או במועדים 

  עתידיים מוגדרים.

  עסקה חזויה
)forecast 

transaction(  
  

  תרחש.לה החזוי םולמחייבת, א בלתיעסקה עתידית 

ערך בספרים 
ברוטו של כס 

  פיסי

)gross carrying 
amount of a 

financial asset(  
  

, לפי תיאומה בגין מופחתת של כס פיסיה עלותה
  .יהפרשה להפסד כלשה

  יחס גידור

)hedge ratio(  
  
  
  
  
  
  
  

היחסים בין כמות המכשיר המגדר לבין כמות הפריט 
  שקל היחסי שלהם.המגודר במוחים של המ
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  מוחזק למסחר
)held for 

trading(  

  אשר: כס פיסי או התחייבות פיסית
 
רכשו או התהוו בעיקר במטרה למכור או   )א(

 לרכוש חזרה בטווח קצר;
  

מהווים במועד ההכרה לראשוה חלק מתיק   )ב(
מוהלים השל מכשירים פיסיים מזוהים, 

קיימת ראיה לדפוס פעילות לגביהם אשר יחד ו
 להפקת רווחים בטווח הקצר; או עדכי

  

(פרט לגזר שהוא חוזה ערבות פיסית או  גזר  )ג(
 מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי).

  
רווח או הפסד 

  ירידת ערךמ
)impairment 

gain or loss(  
  

רווחים או הפסדים המוכרים ברווח או הפסד 
ום דרישות ואשר ובעים מייש 5.5.8בהתאם לסעיף 

  .5.5פרק -תתירידת ערך ב

הפסדי אשראי 
חזויים לאורך כל 

  חיי המכשיר
)lifetime 

expected credit 
losses(  

  

הובעים מכל אירועי  חזוייםה אשראיה הפסדי
הכשל האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של 

  מכשיר פיסי.

  הפרשה להפסד
)loss allowance(  

בגין כסים  יםחזוי אשראי הפסדיההפרשה ל
, חייבים 4.1.2פיסיים המדדים בהתאם לסעיף 

, סכום ירידת ערך כסים בגין חוזהו הבגין חכיר
מצטבר בגין כסים פיסיים המדדים בהתאם 

. וההפרשה בגין הפסדי אשראי חזויים 4.1א.2לסעיף 
  .חוזי ערבות פיסיתבגין מחויבויות למתן הלוואה ו
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  ם (המשך)מוחים מוגדרי

רווח או הפסד 
   תיקוןמ
)modification 

gain or loss(  

בספרים ברוטו של  ערךהסכום הובע מתיאום ה
על מת לשקף את תזרימי המזומים  כס פיסי
. תוקומשא ומתן או שב קבעו מחדשהחוזיים ש

הישות מחשבת מחדש את הערך בספרים ברוטו של 
המזומים כס פיסי כערך הוכחי של תשלומי 

או תקבולי המזומים העתידיים העתידיים שאמדו 
שאמדו במהלך אורך החיים החזוי של הכס 

, תוקןהפיסי שבוצע לגביו משא ומתן מחדש או ש
המקורי  אפקטיביה ריביתה שיעוראשר מהווים ב

 אפקטיביה ריביתה שיעורשל הכס הפיסי (או 
 כסיםעבור  אשראיהסיכון למותאם המקורי 

סיכון אשראי, שרכשו או  קבע פגומיםפיסיים 
 ריביתה שיעור) או, כאשר מתאים, שוצרו

המעודכן המחושב בהתאם לסעיף  אפקטיביה
. בעת אמידת תזרימי המזומים החזויים של 6.5.10

כס פיסי, ישות תביא בחשבון את כל התאים 
פירעון אופציית הפיסי (לדוגמה,  כסהחוזיים של ה

ם, אופציות רכש ואופציות דומות), אך לא מוקד
, אלא אם כן הפסדי אשראי חזוייםתביא בחשבון 

סיכון  קבע פגוםכס פיסי הכס הפיסי הוא 
, ובמקרה כזה ישות תביא שרכש או שוצר ,אשראי

בחשבון גם את הפסדי האשראי החזויים הראשויים 
 ריביתה שיעוראשר הובאו בחשבון בעת חישוב 

  . אשראיהסיכון ל מותאםה יביאפקטה
  

    בפיגור
)past due(  

א עמד לכס פיסי הוא בפיגור כאשר צד שכגד 
  בתשלום במועד החוזי.

 פגוםכס פיסי 
סיכון  קבע

אשראי, שרכש 
  או שוצר

)purchased or 
originated 

credit-impaired 
financial asset(  

  

סיים (כסים פישרכש או שוצר כס פיסי 
 סיכון אשראי עקב שהוא פגום )שרכשו או שוצרו

  הכרה לראשוה.מועד הב

  מועד סיווג מחדש
)reclassification 

date(    

היום הראשון של תקופת הדיווח הראשוה שלאחר 
השיוי במודל העסקי שתוצאתו היא שישות מסווגת 

  מחדש כסים פיסיים.
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ה רכישה או מכיר
  בדרך רגילה

)regular way 
purchase or 

sale(  
  

רכישה או מכירה של כס פיסי בהתאם לחוזה, 
שתאיו דורשים מסירת הכס תוך פרק הזמן, 

מוסכמה בשוק בתקה או בשבדרך כלל קבע 
  הרלווטי.

  עלויות עסקה
)transaction 

costs(  

עלויות תוספתיות שיתן לייחסן במישרין לרכישה, 
ה או למימוש של כס פיסי או של התחייבות להפק

. עלות תוספתית היא )5.4.8בפיסית (ראה סעיף 
עלות שלא הייתה מתהווה אם הישות לא הייתה 

  רוכשת, מפיקה או מממשת את המכשיר הפיסי.
  

, 32לתקן חשבואות בילאומי  11המוחים הבאים מוגדרים בסעיף 
, בספח א לתקן דיווח כספי 7ומי בספח א לתקן דיווח כספי בילא

ומשמשים בתקן  15או בספח א לתקן דיווח כספי בילאומי  13בילאומי 
בתקן דיווח כספי  ,32בתקן חשבואות בילאומי  שהוגדרהזה במשמעות 

או בתקן דיווח כספי  13, בתקן דיווח כספי בילאומי 7בילאומי 
  :15בילאומי 

  
  ;3סיכון אשראי  ) א(
  

  שיר הוי;מכ  )(ב
  
  שווי הוגן;  )ג(
  
  כס פיסי;  ) ד(
  
  מכשיר פיסי;  )ה(
  
  התחייבות פיסית;  )ו(
  
  עסקה. מחיר  ) ז(

                                                 
) משמש בדרישות להצגת 7מוח זה (כהגדרתו בתקן דיווח כספי בילאומי    3

שווי הוגן ליועדו שההשפעות של שיויים בסיכון האשראי על התחייבויות 
  ).5.7.7דרך רווח או הפסד (סעיף 
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  ספח ב

  החיות יישום

  
  התקן.של ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 

  

  )2תחולה (פרק 

דורשים תשלום המבוסס על משתי אקלים,  אחדיםחוזים   2.1ב
 אלהם פיסיים אחרים. (או משתי יםגיאולוגימשתים 

"גזרי מזג  לעיתים המבוססים על משתי אקלים מכוים
"). אם חוזים אלה אים בתחולת תקן דיווח כספי ראווי

  , הם בתחולת תקן זה.חוזי ביטוח 4בילאומי 
  
תקן זה איו משה את הדרישות המתייחסות לתוכיות הטבות   2.2ב

הטיפול  26מי עובד אשר מצייתות לתקן חשבואות בילאו
ולהסכמי  החשבואי והדיווח על ידי תוכיות להטבות פרישה

תמלוגים המבוססים על היקף מכירות או הכסות משירותים, 
הכסות  15אשר מטופלים בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

  .מחוזים עם לקוחות
  
לעיתים, ישות מבצעת השקעה במכשירים הויים שהופקו על   2.3ב

 מתוךאחרת, אשר היא רואה בה "השקעה אסטרטגית" ידי ישות 
כווה למסד או לשמר יחסים תפעוליים ארוכי טווח עם הישות 
שבה עשתה ההשקעה. הישות המשקיעה או הישות ששותפה 

 28בעסקה המשותפת משתמשות בתקן חשבואות בילאומי 
כדי לקבוע אם השקעות בחברות כלולות בעסקאות משותפות 

  אי של שיטת השווי המאזי ייושם להשקעה כזו. הטיפול החשבו
  
תקן זה חל על כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות של   2.4ב

 2.1מבטחים, פרט לזכויות ומחויבויות אשר הוחרגו על ידי סעיף 
(ה), משום שהן ובעות מחוזים שבתחולת תקן דיווח כספי סעיף 

  .4בילאומי 
  
לים להיות בעלי צורות משפטיות שוות, חוזי ערבות פיסית יכו  2.5ב

 חוזה כשל אשראי ,מכתבי אשראי של אחדיםכמו ערבות, סוגים 
או חוזה ביטוח. הטיפול החשבואי בהם איו תלוי בצורתם 
המשפטית. להלן מובאות דוגמאות לטיפול החשבואי המתאים 

  (ה)):סעיף  2.1(ראה סעיף 
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את ההגדרה של חוזה למרות שחוזה ערבות פיסית מקיים   )א(
, אם הסיכון המועבר 4ביטוח בתקן דיווח כספי בילאומי 

, אם למרות זאתהוא משמעותי המפיק מיישם תקן זה. 
חוזים ל מתייחסהוא כי  קודם לכןהמפיק הצהיר במפורש 

בטיפול החשבואי  ועשה שימושחוזי ביטוח ככאלה 
ן לבחור ליישם תק רשאילחוזי ביטוח, המפיק  המתאים

לחוזי ערבות פיסית  4זה או תקן דיווח כספי בילאומי 
דורש כי המפיק  5.1.1כאלה. אם מיושם תקן זה, סעיף 

יכיר לראשוה בחוזה ערבות פיסית בשווי הוגן. אם חוזה 
הערבות הפיסית הופק לצד בלתי קשור בעסקה שאיה 
מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים, סביר ששווייה 

במועד ההתקשרות בעסקה יהיה שווה לפרמיה  ההוגן
שהתקבלה, אלא אם יש ראיה סותרת. לאחר מכן, אלא אם 

הוגן שווי לחוזה הערבות הפיסית יועד במועד ההתקשרות 
 - ו 3.2.23-3.2.15דרך רווח או הפסד או אם חלים סעיפים 

כאשר העברת כס פיסי איה כשירה ( 3.2.17ב-3.2.12ב
חלה גישת המעורבות המשכת), המפיק לגריעה או כאשר 

 מודד אותה לפי הגבוה מבין:
 

)i( קבע בהתאם ללבין5.5פרק -תתהסכום ש ; 
 

)ii(  ,יכוי, כאשר מתאיםה בהסכום שהוכר לראשו
בהתאם  השהוכר של הכסה המצטברסכום ה
(ראה  15בילאומי  דיווח כספיתקן עקרוות של ל

 (ג)).סעיף  4.2.1סעיף 
  

אין דורשות, כתאי מקדמי  דותאחערבויות אשראי   )ב(
לתשלום, שהמחזיק יהיה חשוף ושיתהווה לו הפסד 

ב לבצע תשלומים בגין הכס ייכתוצאה מכשל של הח
המובטח במועדם. דוגמה לערבות כזו היא ערבות שדורשת 

בדירוג אשראי מוגדר או במדד  יםתשלומים בתגובה לשיוי
ת פיסית, אשראי מוגדר. ערבויות כאלה אין חוזי ערבו

כהגדרתם בתקן זה ואין חוזי ביטוח, כהגדרתם בתקן 
. ערבויות כאלה הן גזרים והמפיק 4דיווח כספי בילאומי 

 מיישם תקן זה לגביהן.
 

אם חוזה ערבות פיסית הופק בהקשר למכירת סחורות,   )ג(
לצורך  15בילאומי  דיווח כספיהמפיק מיישם את תקן 

ת מהערבות וממכירת בהכסו ההכרהי ותת עיקביע
 הסחורות.
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מצגים המעידים על כך שמפיק מתייחס לחוזים כחוזי ביטוח   2.6ב
יתן למצוא, בדרך כלל, בהתקשרויות של המפיק עם לקוחות 
ועם גופי פיקוח, בחוזים, במסמכים עסקיים ובדוחות כספיים. 
מעבר לכך, לעיתים קרובות, חוזי ביטוח כפופים לדרישות טיפול 

ואי שבדלות מהדרישות לגבי סוגים אחרים של עסקאות, חשב
כמו חוזים המופקים על ידי בקים או חברות מסחריות. 
במקרים כאלה, דוחות כספיים של מפיק כוללים, בדרך כלל, 

  חשבואי.ההצהרה לפיה המפיק השתמש בדרישות אלה לטיפול 
  

  )3הכרה וגריעה (פרק 

  )3.1פרק -תתהכרה לראשוה (

, ישות מכירה בכל הזכויות 3.1.1בסעיף  כללכתוצאה מה  3.1.1ב
גזרים בדוח על המצב מ הובעותוהמחויבויות החוזיות שלה 

הכספי ככסים והתחייבויות, בהתאמה, למעט גזרים אשר 
מועים מהעברה של כסים פיסיים להיות מטופלת כמכירה 

כשירה ). אם העברה של כס פיסי איה 3.2.14(ראה סעיף ב
לגריעה, המקבל איו מכיר בכס המועבר ככס שלו (ראה סעיף 

  ).3.2.15ב
  
  :3.1.1שבסעיף  כלללהלן דוגמאות ליישום ה  3.1.2ב

 

חייבים וזכאים שאים מותים מוכרים ככסים או   )א(
לצד לחוזה וכתוצאה  תפכוכהתחייבויות כאשר הישות ה

מכך יש לה זכות משפטית לקבל מזומן או מחויבות 
  פטית לשלם מזומן.מש

 

כסים שיירכשו והתחייבויות שיתהוו כתוצאה מהתקשרות   )ב(
 יםמוכר םאו שירותים אי סחורותאיתה לרכוש או למכור 

אחד הצדדים ביצע את חלקו בהתאם עד שכלל לפחות כ
להסכם. לדוגמה, ישות שמקבלת הזמה איתה איה 

כלל בכס (והישות שמבצעת את ההזמה איה כמכירה 
 ,במקום זאת ,רה בהתחייבות) בעת ההתקשרות, אלאמכי

או השירותים שהוזמו  סחורותשהדוחה את ההכרה עד 
שלחו, מסרו או סופקו. אם התקשרות איתה לרכוש או 
למכור פריטים לא פיסיים היא בתחולת תקן זה בהתאם 

, השווי ההוגן טו שלה מוכר ככס או 2.7-2.4 לסעיפים
סעיף  4.1.30תקשרות (ראה סעיף בכהתחייבות במועד הה

כן ל קודם(ג)). בוסף, אם התקשרות איתה שטרם הוכרה 
מיועדת כפריט מגודר בגידור שווי הוגן, שיוי כלשהו בשווי 
ההוגן טו, היתן לייחוס לסיכון המגודר, מוכר ככס או 

סעיף  6.5.8ר (ראה סעיפים כהתחייבות לאחר יצירת הגידו
 ).6.5.9- (ב) ו
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) מוכר 2.1ה אקדמה שהוא בתחולת תקן זה (ראה סעיף חוז  )ג(
ככס או כהתחייבות במועד ההתקשרות, ולא במועד שבו 
מבוצע הסילוק. כאשר ישות הופכת צד לחוזה האקדמה, 

ים של הזכות והמחויבות הים זהים לעיתים ההוג םהשווי
טו של חוזה האקדמה הוא  קרובות, כך שהשווי ההוגן

וגן טו של הזכות והמחויבות איו אפס, אפס. אם השווי הה
 החוזה מוכר ככס או כהתחייבות.

 

) 2.1חוזי אופציות שהם בתחולת תקן זה (ראה סעיף   )ד(
מוכרים ככסים או כהתחייבויות כאשר המחזיק או הכותב 

 צד לחוזה. כיםהופ
 

עסקאות עתידיות מתוכות, ללא קשר לסבירותן, אין   )ה(
מאחר שהישות לא הפכה צד מהוות כסים או התחייבויות 

 לחוזה.
   

רכישה או מכירה בדרך רגילה של כסים 
  פיסיים

ת תוך ורכישה או מכירה בדרך רגילה של כסים פיסיים מוכר  3.1.3ב
שימוש בחשבואות מועד קשירת העסקה או בחשבואות מועד 

. ישות תיישם 3.1.6ב- ו 3.1.5סליקת העסקה כמתואר בסעיפים ב
בעקביות לכל הרכישות והמכירות של כסים  את אותה שיטה

בהתאם לתקן זה. למטרה זו,  ו אופןמסווגים באותהפיסיים 
באופן מחייב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כסים המדדים 

מהווים סיווג פרד מכסים שיועדו כמדדים בשווי הוגן דרך 
 ותרווח או הפסד. בוסף, השקעות במכשירים הויים המטופל

  מהוות סיווג פרד.  5.7.5וך שימוש בחלופה בסעיף ת
  
חוזה שדורש או מאפשר סילוק טו של השיוי בשווי החוזה איו   3.1.4ב

חוזה בדרך רגילה. במקום זאת, חוזה כזה מטופל כגזר בתקופה 
  בין מועד קשירת העסקה לבין מועד סליקת העסקה.

  
יבת ומחהופכת  מועד קשירת העסקה הוא המועד שבו הישות  3.1.5ב

בעצמה לרכוש או למכור כס. חשבואות מועד קשירת העסקה 
ל (א) ההכרה בכס שיתקבל ובהתחייבות לשלם אמתייחסת 

ו במועד קשירת העסקה, וכן (ב) גריעה של הכס שמכר, גיב
ב בגין ייהפסד כלשהו מהמימוש והכרה בחבהכרה ברווח או 

ך כלל, צבירת בדר במועד קשירת העסקה.מהרוכש התשלום 
ריבית על הכס ועל ההתחייבות המקבילה איה מתחילה עד 

  למועד הסליקה שבו עוברת זכות הקיין.
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בו כס מסר לישות או על ידי ישות. שמועד הסליקה הוא המועד   3.1.6ב
חשבואות מועד סליקת העסקה מתייחסת אל (א) ההכרה בכס 

ריעה של כס וההכרה הג בו הישות מקבלת אותו, וכן (ב)שבמועד 
בו הכס מסר על ידי שברווח או הפסד כלשהו מהמימוש במועד 

כאשר מיישמים חשבואות מועד סליקת העסקה, ישות  הישות.
מטפלת בשיוי כלשהו בשווי ההוגן של הכס שיתקבל במהלך 
התקופה בין מועד קשירת העסקה לבין מועד הסליקה, באותו 

. במילים אחרות, השיוי בשווי אופן שהיא מטפלת בכס שרכש
איו מוכר לגבי כסים המדדים לפי עלות מופחתת; הוא מוכר 
ברווח או הפסד לגבי כסים המסווגים ככסים פיסיים 
המדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד; והוא מוכר ברווח כולל 

כסים פיסיים המדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר לגבי 
השקעות במכשירים הויים ולגבי  4.1א.2 ףאם לסעיאחר בהת

   .5.7.5המטופלות בהתאם לסעיף 
  

  )3.2פרק -תתגריעה של כסים פיסיים (

הערכה התרשים הזרימה המובא להלן ממחיש את אופן ביצוע   3.2.1ב
  .גרע אם ובאיזו מידה כס פיסי
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]3.2.1אחד את כל החברות הבות [סעיף   

קבע אם הכללים לגריעה, המפורטים להלן, מיושמים 
לגבי חלק מהכס (חלק מקבוצה של כסים דומים) או 

) במלואה(קבוצה של כסים דומים  במלואולכס 
  ]3.2.2[סעיף 

המשך להכיר בכס, בהתאם למידת המעורבות 
משכת של הישותה  

  גרע את הכס

  גרע את הכס

המשך להכיר 
  בכס

  גרע את הכס

מזומים  האם הזכויות לקבל תזרימי
  (א)]3.2.3מהכס פקעו? [סעיף 

האם הישות טלה על עצמה מחויבות 
לשלם את תזרימי המזומים שיתקבלו 
מהכס, שמקיימת את התאים בסעיף 

  (ב)]3.2.4? [סעיף 3.2.5

האם הישות העבירה באופן מהותי את כל 
  )](א3.2.6הסיכוים וההטבות? [סעיף 

האם בידי הישות ותרו באופן מהותי כל 
  (ב)]3.2.6הסיכוים וההטבות? [סעיף 

 כס? ותהאם בידי הישותרה השליטה על ה
  (ג)]3.2.6[סעיף 

האם הישות העבירה את זכויותיה לקבל 
  (א)]3.2.4תזרימי מזומים מהכס? [סעיף 

  כן

  כן

  כן

  כן

  כן

  כן

  לא

  לא

  לא

  לא

  לא

  לא

המשך להכיר 
  בכס
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את הזכויות  מותירה בידיהם לפיהם הישות הסדרי
מזומים מכס פיסי, אך ההחוזיות לקבל את תזרימי 

וטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי 
  )סעיף (ב) 3.2.4ף מזומים אלה, לגוף אחד או יותר (סעי

מותירה (כאשר ישות  סעיף (ב) 3.2.4 המצב המתואר בסעיף  3.2.2ב
מזומים מהכס התזרימי את זיות לקבל את הזכויות החו בידיה

הפיסי, אך וטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי 
מזומים אלה, לגוף אחד או יותר) מתרחש, לדוגמה, אם הישות 

 beneficialהיא אמות, ומפיקה למשקיעים זכויות מוטב (
interests סיים שבבעלותה ומספקת שירותכסי הבסיס הפיב (
פיסיים אלה. במקרה כזה, הכסים הפיסיים כשירים  לכסים

 מתקיימים. 3.2.6-ו 3.2.5לגריעה, אם התאים בסעיפים 
 

, הישות יכולה, לדוגמה, להיות היוצרת 3.2.5ביישום סעיף   3.2.3ב
)originator ,סי, או שהיא יכולה להיות קבוצהכס הפישל ה (

י ומעבירה את הכס הפיס האשר רכש חברה בתהכוללת 
 תזרימי מזומים למשקיעים, שהם צדדים שלישיים לא קשורים.

 
הערכה לגבי העברת הסיכוים וההטבות הובעים 

  )3.2.6מבעלות (סעיף 

דוגמאות למקרים בהם הישות העבירה באופן מהותי את כל   3.2.4ב
 מבעלות: הסיכוים וההטבות הובעים

 

 מכירת כס פיסי, שאיה מותית;  )א(
 

כס פיסי עם אופציה לרכישה חזרה של הכס  מכירת  )ב(
 הפיסי לפי שוויו ההוגן במועד הרכישה חזרה; וכן

 

מכירת כס פיסי עם אופציית רכש או מכר שמצאת   )ג(
חוץ רחוק מכה עמוק מחוץ לכסף (משמע, אופציה שמצאת 

כסף שמאוד לא סביר שהיא תהיה בתוך ל
 פקיעתה).  לפיהכסף 

 
מקרים בהם בידי הישות ותרו באופן מהותי כל דוגמאות ל  3.2.5ב

 הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות הן:
 

עסקת מכירה ורכישה חזרה כאשר מחיר הרכישה חזרה   )א(
הוא קבוע או שהוא מחיר המכירה בתוספת תשואה של 

 מלווה;
 
 הסכם השאלת יירות ערך;  )ב(

  



IFRS 9  

440  

מכירה של כס פיסי יחד עם חוזה החלפה לתשואה   )ג(
), אשר מעביר את החשיפה לסיכון total return swapכוללת (

 שוק בחזרה לישות;
 

מכירה של כס פיסי יחד עם אופציית רכש או אופציית   )ד(
מכר, המצאת עמוק בתוך הכסף (משמע, אופציה שמצאת 

כך בתוך הכסף שמאוד לא סביר שהאופציה תהיה מחוץ - כל
 לכסף לפי פקיעתה); וכן

 

ר שבה הישות ערבה לפצות את מכירה של חייבים לזמן קצ  )ה(
 המקבל בגין הפסדי אשראי שסביר שיתרחשו.

 
אם ישות קובעת שכתוצאה מהעברה, היא העבירה באופן מהותי   3.2.6ב

מהבעלות על הכס המועבר,  את כל הסיכוים וההטבות הובעים
בכס המועבר בתקופה עתידית, אלא יותר הישות איה מכירה 

 המועבר בעסקה חדשה. אם כן היא רוכשת את הכס
 

 הערכה של העברת השליטה
, אם למקבל בידי הישות הלא ותר השליטה על הכס המועבר  3.2.7ב

ישה היכולת המעשית למכור את הכס המועבר. השליטה על 
, אם למקבל אין היכולת בידי הישות הותר הכס המועבר

המעשית למכור את הכס המועבר. למקבל ישה היכולת 
למכור את הכס המועבר, אם הכס סחר בשוק פעיל,  המעשית

כיוון שהמקבל יכול לרכוש חזרה את הכס המועבר בשוק, אם 
הוא דרש להחזיר את הכס לישות. לדוגמה, למקבל יכולה 
להיות היכולת המעשית למכור את הכס המועבר, אם קיימת 
אופציה על הכס המועבר, שמתירה לישות לרכוש אותו חזרה, 

בל המקבל יכול להשיג בקל את הכס המועבר בשוק במקרה א
שהאופציה ממומשת. למקבל אין היכולת המעשית למכור את 

אופציה כזו והמקבל איו  ותרההישות בידי הכס המועבר, אם 
יכול להשיג בקל את הכס המועבר בשוק, במקרה שהישות 

  מממשת את האופציה שלה.
  

מעשית למכור את הכס המועבר, רק אם למקבל ישה היכולת ה  3.2.8ב
לצד שלישי לא  במלואוהמקבל יכול למכור את הכס המועבר 

קשור וביכולתו לממש יכולת זו באופן חד צדדי, מבלי להטיל 
העברה. השאלה הקריטית היא מה יכול ההגבלות וספות על 

המקבל לעשות באופן מעשי, לא מהן הזכויות החוזיות של 
שהוא יכול לעשות עם הכס המועבר, או המקבל ביחס למה 

  מהם האיסורים הקיימים בחוזה. בפרט:
  

לזכות חוזית לממש את הכס המועבר, יש השפעה מועטה,   )א(
 אם לא קיים שוק לכס המועבר; וכן
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ליכולת לממש את הכס המועבר, יש השפעה מועטה אם   )ב(
 לא יתן לממש יכולת זו בחופשיות. מסיבה זו:

  

)i( כס המועבר חייבת להיות  יכולת המקבל לממשאת ה
 חייבתבלתי תלויה בפעולות של אחרים (משמע, זו 

 להיות יכולת חד צדדית); וכן
 

)ii(  כסלמקבל חייבת להיות היכולת לממש את ה
 גבלותהמועבר, ללא צורך לצרף תאים מגבילים או מ

בו ייתן שכלשהן להעברה (לדוגמה, תאים לאופן 
המעיקה למקבל את שירות לכס הלוואה או אופציה 

 הזכות לרכוש חזרה את הכס).
  
העובדה, כשלעצמה, שאין זה סביר שהמקבל ימכור את הכס   3.2.9ב

ותרה בידי  המועבר, אין משמעה, שהשליטה על הכס המועבר
 מטילה מגבלות על. אולם, אם אופציית מכר או ערבות המעביר

טה על הכס המועבר, השלי תרימכאת  ין מאפשרותהמקבל שא
. לדוגמה, אם אופציית מכר ותרה בידי המעביר הכס המועבר

המקבל למכור את מ מועותאו ערבות הן בעלות ערך מספיק, הן 
שבאופן מעשי המקבל לא ימכור את הכס  כיווןהכס המועבר, 

המועבר לצד שלישי, מבלי לצרף להעברה אופציה דומה או 
יחזיק בכס  תאים מגבילים אחרים. במקום זאת, המקבל

המועבר על מת להשיג את התשלומים בהתאם לערבות או 
 לאופציית המכר. בסיבות אלה, השליטה על הכס המועבר

 . ותרה בידי המעביר
   

  העברות הכשירות לגריעה

את הזכות לחלק מתשלומי הריבית  להותיר בידיהישות עשויה   3.2.10ב
ים אלה. החלק עבור שירות לכס פיצויבגין כסים מועברים כ

מתשלומי הריבית, שהישות הייתה מוותרת עליו במקרה של 
הפסקה או העברה של חוזה השירות, מוקצה לכס השירות או 
להתחייבות השירות. החלק מתשלומי הריבית, שהישות לא 
הייתה מוותרת עליו, מהווה רצועת ריבית בלבד לקבל. לדוגמה, 

ת במקרה של הפסקת אם הישות לא הייתה מוותרת על שום ריבי
או העברת חוזה השירות, מרווח הריבית בכללותו מהווה רצועת 

, שוויים ההוגן של 3.2.13ריבית בלבד לקבל. לצורך יישום סעיף 
כס השירות ושל רצועת ריבית בלבד לקבל משמש להקצאת 
הערך בספרים של החייב בין חלק הכס שגרע לבין החלק 

 גדרה שום עמלת שירות או אםשממשיכים להכיר בו. אם לא הו
העמלה שתתקבל איה חזויה לפצות את הישות באופן הולם בגין 
מתן השירות, ההתחייבות בגין מחויבות השירות מוכרת בשווי 

  הוגן.
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שוויים ההוגן של החלק שממשיך להיות מוכר בעת מדידת   3.2.11ב
, ישות מיישמת את 3.2.13והחלק שגרע, לצורך יישום סעיף 

 13בתקן דיווח כספי בילאומי  ות המדידה לפי שווי הוגןדריש
  .3.2.14בוסף לסעיף מדידת שווי הוגן 

   
  העברות שאין כשירות לגריעה

. אם 3.2.15שקבע בסעיף  כללהאמור להלן הוא יישום של ה  3.2.12ב
ערבות שיתה על ידי הישות לפיצוי בגין הפסדים הובעים 

הכס המועבר מועת גריעה  בגין )default lossesי (שראאכשל מ
של הכס המועבר, כיוון שבידי הישות ותרו באופן מהותי כל 

מהבעלות על הכס המועבר, הכס  הסיכוים וההטבות הובעים
והתמורה שהתקבלה  במלואוהמועבר ממשיך להיות מוכר 

 מוכרת כהתחייבות.
  

  מעורבות משכת בכסים מועברים

בו ישות מודדת כס מועבר ואת שאופן להלן דוגמאות ל  3.2.13ב
 . 3.2.16ההתחייבות הקשורה אליו בהתאם לסעיף 

  
  כל הכסים

אם ערבות שיתה על ידי ישות לשלם עבור הפסדים   )א(
כס מועבר, מועת מהכס  שלכשל אשראי הובעים מ

מידת המעורבות המשכת, הכס התאם להמועבר להיגרע ב
) הערך iהמוך מבין ( במועד ההעברה על פימדד המועבר 

) הסכום המירבי של התמורה iiבספרים של הכס לבין (
שהתקבלה בהעברה שהישות עשויה להידרש להחזיר 

). ההתחייבות הקשורה לכס מדדת "סכום הערבות"(
לראשוה בגובה סכום הערבות בתוספת השווי ההוגן של 

בדרך כלל, התמורה שהתקבלה עבור שהיא הערבות (
לאחר מכן, השווי ההוגן שהוכר לראשוה של הערבות). 

כאשר (או ככל ש) המחויבות הערבות מוכר ברווח או הפסד 
בילאומי  דיווח כספיתקן  בהתאם לעקרוות של(מקוימת 

הפרשה להפסד ) והערך בספרים של הכס מופחת על ידי 15
  .יכלשה

  
 כסים המדדים בעלות מופחתת

תבה על ידי ישות או אם מחויבות בגין אופציית מכר שכ  )ב(
זכות בגין אופציית רכש המוחזקת על ידי ישות מועת את 
גריעת הכס המועבר והישות מודדת את הכס המועבר 
בעלות מופחתת, ההתחייבות הקשורה לכס מדדת 

, התמורה שהתקבלה), אשר מתואמת בגין כלומרבעלותה (
ין של הפרש כלשהו בין עלות זו לב) amortization(ההפחתה 
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של הכס המועבר במועד פקיעת  בספרים ברוטו רךהע
של הכס  הערך בספרים ברוטוהאופציה. לדוגמה, הח כי 

 95ש"ח והתמורה שהתקבלה היא  98במועד ההעברה הוא 
של הכס במועד מימוש  טווהערך בספרים ברש"ח. 

ש"ח. הערך בספרים שהוכר לראשוה  100האופציה יהיה 
ש"ח  95ש"ח וההפרש בין  95הוא של ההתחייבות הקשורה 

ש"ח מוכר ברווח או הפסד תוך שימוש בשיטת  100לבין 
הריבית האפקטיבית. אם האופציה ממומשת, הפרש 
כלשהו בין הערך בספרים של ההתחייבות הקשורה לבין 

 מחיר המימוש מוכר ברווח או הפסד.
  

 כסים המדדים בשווי הוגן

ידי ישות מועת את ב שותרהאם זכות בגין אופציית רכש   )ג(
גריעת הכס המועבר, והישות מודדת את הכס המועבר 
בשווי הוגן, הכס ממשיך להימדד בשוויו ההוגן. 

במחיר מימוש האופציה  )iההתחייבות הקשורה מדדת (
ביכוי ערך הזמן של האופציה, אם האופציה היא בתוך 

) בשווי ההוגן של הכס המועבר iiהכסף או בכסף, או (
יכוי ערך הזמן של האופציה, אם האופציה היא מחוץ ב

לכסף. התיאום למדידה של ההתחייבות הקשורה מבטיח 
שהערך בספרים טו של הכס וההתחייבות הקשורה הוא 
השווי ההוגן של הזכות בגין אופציית הרכש. לדוגמה, אם 

ש"ח, מחיר המימוש  80השווי ההוגן של כס הבסיס הוא 
 5ש"ח וערך הזמן של האופציה הוא  95של האופציה הוא 

ש"ח  75ש"ח, הערך בספרים של ההתחייבות הקשורה הוא 
ש"ח) והערך בספרים של הכס המועבר  5ש"ח ביכוי  80(

 ש"ח (דהייו, שוויו ההוגן). 80הוא 
 
אם אופציית מכר שכתבה על ידי ישות מועת את גריעת   )ד(

שווי הכס המועבר, והישות מודדת את הכס המועבר ב
הוגן, ההתחייבות הקשורה מדדת במחיר מימוש האופציה 
בתוספת ערך הזמן של האופציה. מדידת הכס בשווי הוגן 
מוגבלת למוך מבין השווי ההוגן ומחיר מימוש האופציה, 
כיוון שלישות אין זכות לעליות בשווי ההוגן של הכס 
המועבר מעבר למחיר המימוש של האופציה. מדידה זו 

הכס וההתחייבות  שהערך בספרים טו של מבטיחה
הקשורה הוא השווי ההוגן של המחויבות בגין אופציית 

 120המכר. לדוגמה, אם השווי ההוגן של כס הבסיס הוא 
ש"ח וערך הזמן  100ש"ח, מחיר המימוש של האופציה הוא 

ש"ח, הערך בספרים של ההתחייבות  5של האופציה הוא 
ש"ח) והערך  5ש"ח בתוספת  100ש"ח ( 105הקשורה הוא 

ש"ח (במקרה זה מחיר מימוש  100בספרים של הכס הוא 
 האופציה).
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), בצורה של אופציית רכש שרכשה collar( רצועהאם   )ה(
ואופציית מכר שכתבה, מועת את גריעת הכס המועבר 
והישות מודדת את הכס בשווי הוגן, הישות ממשיכה 

ות הקשורה מדדת למדוד את הכס בשווי הוגן. ההתחייב
)i שווי ה) בסך של מחיר המימוש של אופציית הרכש ושל

הוגן של אופציית המכר ביכוי ערך הזמן של אופציית ה
הרכש, אם אופציית הרכש היא בתוך הכסף או בכסף, או 

)ii כס והשווי ההוגן שלבסך של השווי ההוגן של ה (
אם אופציית המכר ביכוי ערך הזמן של אופציית הרכש, 

אופציית הרכש היא מחוץ לכסף. התיאום למדידה של 
ההתחייבות הקשורה מבטיח שהערך בספרים טו של הכס 
וההתחייבות הקשורה הוא השווי ההוגן של האופציה 
המוחזקת ושל האופציה שכתבה על ידי הישות. לדוגמה, 
הח שישות מעבירה כס פיסי, אשר מדד בשווי הוגן, ובו 

ש"ח  120אופציית רכש שמחיר מימושה הוא זמית רוכשת 
ש"ח. כמו  80וכותבת אופציית מכר שמחיר מימושה הוא 

ש"ח במועד  100כן, הח שהשווי ההוגן של הכס הוא 
ההעברה. ערך הזמן של אופציית המכר ושל אופציית הרכש 

ש"ח, בהתאמה. במקרה זה, הישות מכירה  5-ש"ח ו 1הוא 
ווי ההוגן של הכס) ש"ח (הש 100בכס בסכום של 

ש"ח  1ש"ח בתוספת  100ש"ח ( 96ובהתחייבות בסכום של 
ש"ח, המהווה  4ש"ח). התוצאה היא כס טו בסך  5וביכוי 

את השווי ההוגן של האופציה המוחזקת והאופציה 
 שכתבה על ידי הישות.

  
  כל ההעברות

בה העברה של כס פיסי איה כשירה לגריעה, שבמידה   3.2.14ב
כויות החוזיות או המחויבויות החוזיות של המעביר הקשורות הז

להעברה, אין מטופלות בפרד כגזרים, אם ההכרה הן בגזר והן 
בכס המועבר או בהתחייבות הובעת מההעברה תביא להכרה 
באותם זכויות או מחויבויות פעמיים. לדוגמה, אופציית רכש, 

של כס פיסי ידי המעביר יכולה למוע מהעברה שותרה ב
להיות מטופלת כמכירה. במקרה זה, אופציית הרכש איה 

  מוכרת בפרד ככס גזר.
 
בה העברה של כס פיסי איה כשירה לגריעה, המקבל שבמידה   3.2.15ב

איו מכיר בכס המועבר ככס שלו. המקבל גורע את המזומן או 
את התמורה האחרת ששולמה ומכיר במעביר כחייב. אם 

יר יש הן זכות והן מחויבות לרכוש חזרה שליטה בכס למעב
המועבר במלואו בסכום קבוע (כמו הסכם לרכישה חזרה), 

בעלות מופחתת אם מתקיימים חייב ה מדוד אתהמקבל יכול ל
 .4.1.2הקריטריוים בסעיף 
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  דוגמאות

 הדוגמאות הבאות ממחישות את יישום כללי הגריעה בתקן זה.  3.2.16ב
 

. אם כס והשאלת יירות ערך הה חזרהסכמים לרכיש  )א(
פיסי מכר בכפוף להסכם לרכוש חזרה את הכס במחיר 
קבוע או במחיר מכירה בתוספת תשואת מלווה, או אם 
הכס הושאל בהסכם לפיו הכס יוחזר למעביר, הכס לא 
גרע, כיוון שבידי המעביר ותרו באופן מהותי כל הסיכוים 

אם למקבל הזכות למכור או  וההטבות הובעים מהבעלות.
לשעבד את הכס, המעביר מסווג מחדש את הכס בדוח על 
המצב הכספי שלו, לדוגמה, ככס שהושאל או כחייב בגין 

 רכישה חזרה. 
 

כסים שהם  - והשאלת יירות ערך  חזרההסכמים לרכישה   )ב(
. אם כס פיסי מכר בכפוף באופן מהותי אותם כסים
אותו כס או כס שהוא באופן להסכם לרכוש חזרה את 

מהותי כס כזה, במחיר קבוע או במחיר מכירה בתוספת 
תשואת מלווה, או אם כס פיסי הושאל או יתן בהלוואה 
בהסכם, לפיו יוחזר למעביר אותו כס או כס שהוא באופן 
מהותי כס כזה, הכס לא גרע, כיוון שבידי המעביר ותרו 

 וההטבות הובעים מהבעלות. באופן מהותי כל הסיכוים
  

זכות  -והשאלת יירות ערך  חזרההסכמים לרכישה   )ג(
. אם הסכם לרכישה חזרה במחיר רכישה חזרה החלפה

קבוע או במחיר השווה למחיר מכירה בתוספת תשואת 
מלווה, או עסקת השאלת יירות ערך דומה, מקים למקבל 

ה זכות להחלפת כסים שהם דומים וששוויים ההוגן שוו
לזה של הכס המועבר במועד הרכישה חזרה, הכס שמכר 
או הושאל בעסקת הרכישה חזרה או בעסקת השאלת 
יירות ערך, איו גרע, כיוון שבידי המעביר ותרו באופן 

 מהותי כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות.
  

. אם ישות זכות סירוב ראשוה לרכישה חזרה לפי שווי הוגן  )ד(
רק זכות סירוב ראשוה  וותרה בידיהסי מוכרת כס פי

לרכישה חזרה של הכס המועבר לפי שווי הוגן, אם המקבל 
מוכר את הכס לאחר מכן, הישות גורעת את הכס, כיוון 
שהישות העבירה באופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות 

 מהבעלות. הובעים
 

זמן  . רכישה חזרה של כס פיסי"wash sale transaction"  )ה(
. רכישה wash saleקצר לאחר מכירתו, מכוה לעיתים 

חזרה כזו איה מועת גריעה, בתאי שהעסקה המקורית 
קיימה את דרישות הגריעה. אולם, אם ישות מתקשרת 
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בהסכם למכור כס פיסי ובו זמית מתקשרת בהסכם 
לרכוש חזרה את אותו כס במחיר קבוע או במחיר המכירה 

 הכס איו גרע.  יווה, אזבתוספת תשואת מל
  

. אופציות מכר ואופציות רכש המצאות עמוק בתוך הכסף  )ו(
אם המעביר יכול לרכוש חזרה כס פיסי שהועבר 
באמצעות אופציית רכש ואופציית הרכש מצאת עמוק 
בתוך הכסף, ההעברה איה כשירה לגריעה, כיוון שבידי 

ות המעביר ותרו באופן מהותי כל הסיכוים וההטב
מהבעלות. באופן דומה, אם המקבל יכול למכור  הובעים

חזרה את הכס הפיסי באמצעות אופציית מכר, ואופציית 
המכר מצאת עמוק בתוך הכסף, ההעברה איה כשירה 
לגריעה, כיוון שבידי המעביר ותרו באופן מהותי כל 

 מהבעלות. הסיכוים וההטבות הובעים
 

. מחוץ לכסף רחוקהמצאות אופציות מכר ואופציות רכש   )ז(
לאופציית מכר המצאת רק כס פיסי המועבר בכפוף 

מחוץ לכסף, אשר מוחזקת על ידי המקבל, או בכפוף  רחוק
מחוץ לכסף, אשר מוחזקת  רחוקלאופציית רכש המצאת 

על ידי המעביר, גרע. הסיבה לכך היא שהמעביר העביר 
 עיםבאופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות הוב

 מהבעלות. 
 

כפופים לאופציית רכש הבקל,  רכישהכסים היתים ל  )ח(
מחוץ  רחוקשאיה מצאת עמוק בתוך הכסף ואיה מצאת 

. אם ישות מחזיקה באופציית רכש לכס שיתן לכסף
לרכישה בקל בשוק והאופציה היא לא עמוק בתוך הכסף 

מחוץ לכסף, הכס גרע. הסיבה לכך היא  רחוקוגם לא 
) איה מותירה בידיה ואיה מעבירה באופן iשות (שהי

מהבעלות וכן,  מהותי את כל הסיכוים וההטבות הובעים
)ii( ותרה בידיה השליטה יתן לרכוש לא אולם, אם לא .

את הכס בקל בשוק, מעת גריעת הכס עד לגובה הסכום 
ותרה  השליטה על הכסשהכפוף לאופציית הרכש, כיוון 

  .בידי הישות
 

כפוף לאופציית מכר הכס שלא יתן לרכישה בקל,   )ט(
שכתבה על ידי הישות, שהיא לא עמוק בתוך הכסף וגם לא 

. אם ישות מעבירה כס פיסי שלא יתן מחוץ לכסף רחוק
 רחוקלרכישה בקל בשוק, וכותבת אופציית מכר שאיה 

מחוץ לכסף, הישות איה מותירה בידיה באופן מהותי וגם 
בירה באופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות איה מע
מהבעלות, עקב אופציית המכר שכתבה. השליטה  הובעים

אם אופציית המכר היא בעלת בידי הישות  הותרעל הכס 
ערך מספיק על מת למוע מהמקבל את מכירת הכס. 
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מידת התאם לבמקרה זה, הכס ממשיך להיות מוכר ב
). 3.2.9באה סעיף המעורבות המשכת של המעביר (ר

הישות מעבירה שליטה על הכס אם אופציית המכר איה 
בעלת ערך מספיק כדי למוע מהמקבל את מכירת הכס, 

 במקרה זה, הכס גרע. 
 

או  כסים הכפופים לאופציית מכר או לאופציית רכש  )י(
. התוצאה של לפי שווי הוגן חזרההסכם אקדמה לרכישה 

לאופציית מכר או  העברת כס פיסי, הכפופה רק
, לפיהם חזרהלאופציית רכש או להסכם אקדמה לרכישה 

שווה לשווי הוגן  חזרהמחיר המימוש או המחיר לרכישה 
גריעה, ב מסתכמת, חזרהשל הכס הפיסי במועד הרכישה 

כיוון שהועברו באופן מהותי כל הסיכוים וההטבות 
 הובעים מהבעלות.

 

. ישות ילוק במזומןאופציית רכש או אופציית מכר לס  )יא(
מעריכה העברה של כס פיסי, הכפופה לאופציית מכר או 

, חזרהלאופציית רכש או להסכם אקדמה לרכישה 
המסולקות טו במזומן, על מת לקבוע אם הישות הותירה 
בידיה או העבירה באופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות 

אופן מהבעלות. אם הישות איה מותירה בידיה ב הובעים
מהותי את כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על 
הכס המועבר, על הישות לקבוע אם השליטה על הכס 

. העובדה שאופציית הרכש או ותרה בידיה המועבר
מסולקים  חזרהאופציית המכר או הסכם אקדמה לרכישה 

טו במזומן, איה מעידה באופן אוטומטי שהישות העבירה 
 (ט) לעיל).-וסעיפים (ז), (ח) ו 3.2.9ב שליטה (ראה סעיף

 
. )Removal of accounts provisionהוראה להסרת כסים (  )יב(

הוראה להסרת כסים היא אופציה לרכישה חזרה 
שאיה מותית, אשר ותת לישות זכות (אופציית רכש) 

לדרוש בחזרה כסים שהועברו, בכפוף להגבלות מסוימות. 
ו היא שהישות איה בתאי שהתוצאה של אופציה כז

מותירה בידיה ואיה מעבירה באופן מהותי את הסיכוים 
וההטבות הובעים מהבעלות, אופציה כזו מועת גריעה רק 
של הסכום הכפוף לרכישה חזרה (בהחה שהמקבל לא יכול 
למכור את הכסים). לדוגמה, אם הערך בספרים 

ש"ח  100,000והתקבולים מהעברת כסי הלוואות הם 
ישות יכולה לרכוש חזרה הלוואה יחידה כלשהי, אך וה

חזרה לא יעלה  שיתן לרכשןהסכום המצרפי של ההלוואות 
ש"ח מההלוואות יהיו כשירים  90,000ש"ח,  10,000על 

 לגריעה. 
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. ישות, שעשויה )Clean-up callsאופציות רכש מקות (  )יג(
כסים מועברים ללהיות מעביר, אשר ותת שירותים 

חזיק באופציית רכש מקה לרכישה של יתרת עשויה לה
 שטרם פרעוהכסים המועברים, כאשר סכום הכסים 

)outstanding(  מתן יורד לרמה מוגדרת, שבה עלויות
כסים הופכות למעמסה ביחס להטבות  לאותםהשירות 

השירות. בתאי שהתוצאה של אופציית רכש מקה מתן מ
איה מעבירה באופן כזו היא שהישות איה מותירה בידיה ו

מהותי את הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות והמקבל 
לא יכול למכור את הכסים, אופציה כזו מועת גריעה רק 

 של סכום הכסים הכפוף לאופציית הרכש.
 

וערבויות אשראי  שותרו בידי ישותזכויות חותות   )יד(
)Subordinated retained interest and credit guarantees(. 

 creditחיזוק אשראי (אמצעי לישות עשויה לספק למקבל 
enhancement באמצעות הפיכת חלק או כל הזכויות שלה (

בכס המועבר לחותות. לחלופין, הישות  שותרו בידיה
חיזוק אשראי בדרך של אמצעי ליכולה לספק למקבל 

ערבות אשראי, שעשויה להיות לא מוגבלת או מוגבלת 
שות מותירה בידיה באופן מהותי את לסכום מוגדר. אם הי

כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על הכס 
. אם בידי במלואוהמועבר, הכס ממשיך להיות מוכר 

הישות ותר חלק, אבל לא באופן מהותי כל, הסיכוים 
, ותרה בידי הישות וההטבות הובעים מהבעלות והשליטה

ומים או כסים הדבר מוע גריעה עד לגובה הסכום של מז
 אחרים שהישות עשויה להידרש לשלם.

 

. ישות )Total return swapsחוזי החלפה לתשואה כוללת (  )טו(
עשויה למכור כס פיסי למקבל ולהתקשר בחוזה החלפה 
לתשואה כוללת עם המקבל, לפיו כל תזרימי המזומים 
מתשלומי הריבית של כס הבסיס מועברים לישות בתמורה 

או תשלום המבוסס על ריבית משתה לתשלום קבוע 
והישות ושאת בכל העליות או הירידות בשווי ההוגן של 

 כס הבסיס. במקרה כזה, גריעה של כל הכס אסורה. 
  

. ישות Interest rate swaps)חוזי החלפת שיעור ריבית (  )טז(
עשויה להעביר למקבל כס פיסי בריבית קבועה 

ם המקבל, על מת החלפת שיעור ריבית ע הולהתקשר בחוז
לקבל שיעור ריבית קבועה ולשלם שיעור ריבית משתה, 
בהתבסס על סכום רעיוי השווה לערך הקרן של הכס 
הפיסי המועבר. חוזה החלפת שיעור ריבית איו מוע את 
הגריעה של הכס המועבר, בתאי שהתשלומים הובעים 
מהסכם החלפת שיעורי הריבית אים מותים בתשלומים 

 שיבוצעו בגין הכס המועבר.
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פוחת עם סכום רעיוי חוזי החלפת שיעור ריבית   )יז(
)Amortising interest rate swaps( ישות עשויה להעביר .

משולמת לאורך זמן, הלמקבל כס פיסי בריבית קבועה, 
עם סכום רעיוי ולהתקשר בחוזה החלפת שיעור ריבית 

לשלם שיעור פוחת עם המקבל לקבל שיעור ריבית קבועה ו
ריבית משתה, בהתבסס על סכום רעיוי. אם הסכום 

חוזה ההחלפה פוחת כך שהוא שווה בכל קודת  הרעיוי של
 השטרם פרעזמן לסכום הקרן של הכס הפיסי המועבר 

)outstanding( התוצאה של חוזה ההחלפה, בדרך כלל, היא ,
רה שבידי הישות ותר סיכון פירעון מוקדם משמעותי. במק

זה הישות ממשיכה להכיר בכל הכס המועבר או ממשיכה 
המעורבות המשכת  מידתלהכיר בכס המועבר בהתאם ל

שלה. ביגוד לכך, אם הפחתת הסכום הרעיוי של חוזה 
 השטרם פרעלסכום הקרן  קשורהההחלפה איה 

)outstanding(  כס המועבר, התוצאה של חוזהשל ה
ותר סיכון פירעון מוקדם  לאשבידי הישות  תהיהההחלפה 

בגין הכס. לפיכך, חוזה כזה לא ימע גריעה של הכס 
המועבר, בתאי שהתשלומים של חוזה ההחלפה אים 
מותים בתשלומי הריבית המבוצעים על הכס המועבר, 

ותרו לא יה שבידי הישות הוהתוצאה של חוזה ההחלפה 
לות על סיכוים והטבות משמעותיים אחרים הובעים מבע

 הכס המועבר.
  
. לישות אין ציפיות סבירות להשבת תזרימי מחיקה  )יח(

 .מחלק ממואו  במלואוהמזומים החוזיים מכס פיסי 
  

סעיף זה ממחיש את יישום גישת המעורבות המשכת כאשר    3.2.17ב
  המעורבות המשכת של הישות היא לגבי חלק מכס פיסי.

  

ת, היתות לפירעון תיק של הלוואו מחזיקההח שישות 
 תמוקדם, ששיעור הריבית הקובה ושיעור הריבית האפקטיבי

 10,000אחוז וסכום הקרן והעלות המופחתת הוא  10הוא שלו 
. הישות התקשרה בעסקה לפיה, בתמורה לתשלום בסך ש"ח

של גביה  ש"ח 9,000-, המקבל משיג את הזכות לש"ח 9,115
בידי אחוזים.  9.5ר של כלשהי של הקרן בתוספת ריבית בשיעו

של גביה כלשהי של הקרן  ש"ח 1,000-זכויות ל ותרוהישות 
אחוז ובתוספת מרווח עודף של  10בתוספת ריבית בשיעור של 

 ת. גביות של פירעווש"ח 9,000הקרן של יתרת אחוזים על  0.5
, אך כל 9:1מוקדמים מוקצות בין הישות לבין המקבל ביחס של 

, ועד ש"ח 1,000ים מחלק הישות בסך מוכ האשראי כשלי
סכום זה. השווי ההוגן של ההלוואות במועד העסקה  למיצוי

 0.5- ש"ח והשווי ההוגן של המרווח העודף של ה 10,100הוא 
  ש"ח. 40אחוזים הוספים הוא 

  ..המשך.
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   ...המשך
  

הישות קובעת שהיא העבירה חלק מהסיכוים וההטבות 
ות (לדוגמה, סיכון פירעון מוקדם מהבעל המשמעותיים הובעים

משמעותי), אך גם ותרו בידיה חלק מהסיכוים וההטבות 
 ותרהמהבעלות (עקב הזכות החותה ש המשמעותיים הובעים

. לפיכך, הישות ותרה בידיה ה), וקובעת גם שהשליטהיביד
  מיישמת את גישת המעורבות המשכת.

  

העסקה כדלקמן (א) על מת ליישם תקן זה, הישות מתחת את 
זכות שותרה בסך המ היחסי מלוא השיעור בידי הישות ותר

לחות על מת  שותרש"ח, וכן (ב) הפיכת החלק היחסי  1,000
  חיזוק אשראי עבור הפסדי אשראי.למקבל אמצעי ללספק 

  

ש"ח)  10,100מסך  90%ש"ח ( 9,090הישות מחשבת שסך של 
ייצגת את התמורה ש"ח מ 9,115מהתמורה שהתקבלה בסך 

אחוז. יתרת התמורה  90היחסי של  מלוא השיעורעבור 
ש"ח) מייצגת את התמורה שהתקבלה עבור  25שהתקבלה (

למקבל אמצעי לחות על מת לספק  שותרהפיכת החלק 
חיזוק אשראי עבור הפסדי אשראי. בוסף, המרווח העודף של ל

י האמצעאחוזים מייצג את התמורה שהתקבלה עבור  0.5
חיזוק אשראי. לפיכך, התמורה הכוללת שהתקבלה עבור ל

  ש"ח). 40ש"ח +  25ש"ח ( 65חיזוק אשראי היא האמצעי ל
  

אחוז  90הישות מחשבת את הרווח או ההפסד ממכירת 
 90- של ההפרד מתזרימי המזומים. בהחה שהשווי ההוגן 

אים יתים  שותרו בידי הישותאחוז  10-אחוז שהועברו ושל ה
להשגה במועד ההעברה, הישות מקצה את הערך בספרים של 

, 9לתקן דיווח כספי בילאומי  3.2.14הכס בהתאם לסעיף 
  כדלקמן:

        
  

  
הקצאת ערך   אחוז  שווי הוגן

  בספרים
  9,000  90  9,090  חלק שהועבר

  1,000  10  1,010  שותרחלק 
  10,000    10,100  סה"כ

        
אחוז  90סד בגין המכירה של הישות מחשבת את הרווח או ההפ

מתזרימי המזומים על ידי יכוי הערך בספרים, שהוקצה לחלק 
 -ש"ח  9,090ש"ח ( 90שהועבר, מהתמורה שהתקבלה, משמע 

ידי הישות הוא ב שותרש"ח). הערך בספרים של החלק  9,000
  ש"ח. 1,000

  ..המשך.
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הפיכת בוסף, הישות מכירה במעורבות המשכת, הובעת מ
ה לחותה בהתייחס להפסדי אשראי. יביד שותרההזכות 

ש"ח (הסכום המירבי  1,000בהתאם, הישות מכירה בכס של 
של תזרימי מזומים שהישות לא תקבל בהתאם לזכות החותה) 

ש"ח (הסכום המירבי של  1,065ובהתחייבות קשורה אליו בסך 
ים שהישות לא תקבל בהתאם לזכות החותה, תזרימי המזומ

ש"ח בתוספת השווי ההוגן של הזכות החותה בסך  1,000משמע 
  ש"ח). 65

הישות משתמשת בכל המידע האמור לעיל על מת לטפל בעסקה 
  כדלקמן:

  זכות  חובה  

  9,000  -  הכס המקורי

הוכר בגין הזכות החותה או שכס 
  -  1,000  בגין זכות השייר

כס בגין התמורה שהתקבלה בצורה 
  -  40  ווח העודףשל המר

  90  -  רווח או הפסד (רווח בגין העברה)

  1,065  -  התחייבות

  ------   9,115  מזומן שהתקבל

  10,155  10,155  סה"כ

ש"ח  2,040מיד לאחר העסקה, הערך בספרים של הכס הוא 
ש"ח, המייצגים את העלות שהוקצתה לחלק  1,000-המורכב מ

יצגים את המעורבות ש"ח, המי 1,040, וכן שותר בידי הישות
 שותרההמשכת הוספת של הישות כתוצאה מהפיכת הזכות 

את המרווח  יםכוללהה לחותה בהתייחס להפסדי אשראי (יביד
  ש"ח). 40העודף בסך 

בתקופות עוקבות, הישות מכירה בתמורה שהתקבלה עבור 
ש"ח) על בסיס יחסי לזמן, צוברת  65חיזוק אשראי (האמצעי ל

הוכר תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ש ריבית על הכס
. והוכרשבגין הכסים  כלשהםירידת ערך הפסדים מומכירה ב

כדוגמה למקרה האחרון, הח שבשה העוקבת קיים הפסד 
ש"ח. הישות מקטיה  300מירידת ערך של הלוואות הבסיס בסך 

ש"ח מתייחסים לחלק  300ש"ח ( 600את הכס שהוכר בסך 
משכת  300-, ושותותר בידי הישש"ח מתייחסים למעורבות ה

ובעת מהפיכת הזכות שוספת שחותה יביד ותרההה ל
), ומקטיה את ההתחייבות ערך תמיריד םבהתייחס להפסדי

ש"ח. התוצאה טו היא זקיפה לרווח או  300שהוכרה בסך 
  ש"ח. 300ירידת ערך בסך הפסדים מהפסד של 
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  ) 3.3פרק -תת(גריעה של התחייבויות פיסיות 

  התחייבות פיסית (או חלק ממה) מסולקת כאשר החייב:  3.3.1ב
 

פורע את ההתחייבות (או חלק ממה) על ידי תשלום לושה,   )א(
בדרך כלל במזומן, בכסים פיסיים אחרים, בסחורות או 

 בשירותים; או
 

התחייבות (או חלק למשוחרר משפטית מאחריות ראשוית   )ב(
משפטי ובין אם על ידי הושה. (אם ממה) בין אם בהליך 

 החייב תן ערבות, תאי זה עדיין עשוי להתקיים). 
  
אם מפיק של מכשיר חוב רוכש חזרה מכשיר זה, החוב מסולק   3.3.2ב

למכור  תוכוובגם אם המפיק הוא עושה שוק במכשיר זה או ש
  .זמן הקרובאותו מחדש ב

 
יתים מכוה "ביטול תשלום לצד שלישי, כולל אמות (לע  3.3.3ב

במהות"), איו, כשלעצמו, משחרר את החייב ממחויבותו 
  הראשוית לושה, בהיעדר שחרור משפטי.

 
על עצמו מחויבות  לאם חייב משלם לצד שלישי כדי שייטו  3.3.4ב

ומודיע לושה שלו שהצד השלישי טל על עצמו את מחויבות 
לא אם מתקיים החוב שלו, החייב איו גורע את מחויבות החוב א

. אם החייב משלם לצד שלישי כדי סעיף (ב) 3.3.1ב התאי בסעיף
שייטול על עצמו מחויבות ומקבל שחרור משפטי מהושה שלו, 
החייב סילק את החוב. אולם, אם החייב מסכים לבצע תשלומים 
בגין החוב לצד השלישי או ישירות לושה המקורי שלו, החייב 

  לפי הצד השלישי.מכיר במחויבות חוב חדשה כ
  

משפטית ובין בדרך למרות שהתוצאה של שחרור משפטי, בין אם   3.3.5ב
אם על ידי הושה, היא גריעה של התחייבות, הישות עשויה 
להכיר בהתחייבות חדשה אם הקריטריוים לגריעה בסעיפים 

אים מתקיימים לגבי הכסים הפיסיים  3.2.23-3.2.1
ה אים מתקיימים, הכסים המועברים. אם קריטריוים אל

התחייבות חדשה בהמועברים אים גרעים, והישות מכירה 
 המתייחסת לכסים המועברים.

  
, התאים הם שוים באופן מהותי אם הערך 3.3.2לצורך סעיף   3.3.6ב

הוכחי המהוון של תזרימי המזומים לפי התאים החדשים, 
שהתקבלו  כולל עמלות כלשהן ששולמו ביכוי עמלות כלשהן

לפחות  מהוון בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי, שוהכשהוא 
אחוז מהערך הוכחי המהוון של תזרימי המזומים  10-ב

עמלות בקביעת הותרים של ההתחייבות הפיסית המקורית. 
ששולמו ביכוי עמלות שהתקבלו, לווה כולל רק עמלות ששולמו 
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ל עמלות ששולמו או או התקבלו בין הלווה לבין המלווה, כול
  התקבלו על ידי הלווה או המלווה לטובת האחר.

  
תאים מטופלים כסילוק, תיקון אם החלפת מכשירי חוב או   3.3א.6ב

עלויות או עמלות כלשהן שהתהוו מוכרות כחלק מהרווח או 
אים מטופלים התיקון ההפסד בגין הסילוק. אם ההחלפה או 
הוו מתאימות את הערך כסילוק, עלויות או עמלות כלשהן שהת

בספרים של ההתחייבות ומופחתות במשך התקופה שותרה של 
  ההתחייבות המתוקת.

 
בהווה לבצע  ובמקרים מסוימים, ושה משחרר חייב ממחויבות  3.3.7ב

תשלומים, אך החייב וטל על עצמו ערבות שהיא מחויבות לשלם 
יבות האחריות הראשוית איו עומד במחו אליו הועברהאם הצד 

  שלו. במקרה זה החייב:
 

מכיר בהתחייבות פיסית חדשה בהתבסס על השווי ההוגן   )א(
 של מחויבותו בגין הערבות; וכן

 

תמורה  )iמכיר ברווח או הפסד בהתבסס על ההפרש בין (  )ב(
הערך בספרים של ההתחייבות  )iiכלשהי ששולמה לבין (

הפיסית המקורית פחות השווי ההוגן של ההתחייבות 
סית החדשה.הפי 

  

  )4(פרק  סיווג

  )4.1פרק -תתכסים פיסיים (של סיווג 

  מודל העסקי של הישות ליהול כסים פיסייםה

כסים פיסיים על לסווג דורש מישות  סעיף (א) 4.1.1 סעיף  4.1.1ב
, אלא מודל העסקי של הישות ליהול כסים פיסייםהבסיס 

ם יהפיסי הכסיאם  בוחתישות  .4.1.5אם כן חל סעיף 
או את התאי בסעיף  סעיף (א) 4.1.2בסעיף תאי את הים קייממ
מודל העסקי כפי שקבע על ידי אשי העל בסיס סעיף (א)  4.1א.2

בתקן חשבואות  הגדרתםשל הישות (כ בההלההמפתח 
 ).גילויים בהקשר לצד קשור 24בילאומי 

 
ת את האופן שבו המודל העסקי של ישות קבע ברמה המשקפ   4.1.2ב

יחד כדי להשיג מטרה  ותקבוצות של כסים פיסיים מוהל
 בכווות יו תלוימודל העסקי של הישות אהעסקית מסוימת. 

בהתאם לכך, תאי זה איו מהווה הההלה לגבי מכשיר בודד. 
גישה לסיווג על בסיס כל מכשיר בפרד וצריך להיקבע ברמה 

לם, לישות בודדת עשוי להיות . אויותר של קיבוץ כסיםגבוהה 
יותר ממודל עסקי אחד ליהול המכשירים הפיסיים שלה. 

, סיווג לא צריך להיקבע ברמת הישות המדווחת. לדוגמה, ךכפיל



IFRS 9  

454  

על מת  תמהלהיא ש השקעותישות יכולה להחזיק תיק של 
היא ש השקעותותיק אחר של  לגבות תזרימי מזומים חוזיים

באופן  מת לממש שיויים בשווי הוגן. על רובמטרה לסח תמהל
דומה, בסיבות מסוימות, ייתכן שיהיה זה הולם להפריד תיק 
של כסים פיסיים לתיקי משה על מת לשקף את הרמה שבה 
הישות מהלת כסים פיסיים אלה. לדוגמה, זה עשוי להיות 
המקרה אם ישות יוצרת או רוכשת תיק של הלוואות משכתא 

במטרה לגבות תזרימי מזומים חוזיים אחדות לוואות ומהלת ה
  ומהלת את ההלוואות האחרות במטרה למכור אותן.

  
המודל העסקי של ישות מתייחס לאופן שבו ישות מהלת את   4.1א.2ב

כסיה הפיסיים על מת להפיק תזרימי מזומים. כלומר, 
ית המודל העסקי של ישות קובע אם תזרימי מזומים יבעו מגבי

תזרימי מזומים חוזיים, מכירת כסים פיסיים או שיהם. 
זו איה מבוצעת על בסיס תרחישים  בחיהכתוצאה מכך, 

כמו תרחישים פה באופן סביר שיתרחשו, ושהישות איה צ
 stress( "צוקהתרחיש מ"או  "התרחיש הגרוע ביותר"המכוים 

case(ם של פה שהיא תמכור תיק מסויו. לדוגמה, אם ישות צ
תרחיש זה איו משפיע  ,מצוקהכסים פיסיים רק בתרחיש של 

הישות של המודל העסקי עבור כסים אלה אם הישות  בחיתעל 
אם תזרימי מזומים  פה באופן סביר שתרחיש כזה לא יתרחש.וצ

ממומשים בדרך שוה מהציפיות של הישות במועד שבו הישות 
ות מוכרת יותר או את המודל העסקי (לדוגמה, אם היש בחה

פחות כסים פיסיים מאשר היא צפתה בעת סיווג הכסים), 
עובדה זו איה יוצרת טעות בתקופה קודמת בדוחות הכספיים 

מדייות חשבואית,  8של הישות (ראה תקן חשבואות בילאומי 
) ואיה משה את הסיווג שיויים באומדים חשבואית וטעויות

מודל עסקי זה מסגרת יים המוחזקים בשל יתרת הכסים הפיס
(כלומר, כסים אלה שהישות הכירה בתקופות קודמות ועדיין 

ביאה בחשבון את כל המידע ) כל עוד הישות המחזיקה בהם
של  בחיהבמועד שבו היא ביצעה  יתן להשגההרלווטי שהיה 

את המודל העסקי  בוחתהמודל העסקי. אולם, כאשר ישות 
יים חדשים שוצרו או כסים פיסיים חדשים עבור כסים פיס

להביא בחשבון מידע לגבי האופן שבו  יא חייבתשרכשו, ה
  כל מידע רלווטי אחר.תזרימי מזומים מומשו בעבר, יחד עם 

  
המודל העסקי של ישות ליהול כסים פיסיים הוא עיין   4.1ב.2ב

צעות שבעובדה ולא רק הצהרה. בדרך כלל יתן לצפות בו באמ
הפעילויות שהישות מבצעת כדי להשיג את המטרה של המודל 

 בוחתכאשר היא מש בשיקול דעת תשההעסקי. ישות תידרש ל
זו איה  בחיהאת המודל העסקי שלה ליהול כסים פיסיים ו

קבעת על ידי גורם אחד או פעילות אחת. במקום זאת, הישות 
יות אשר יתות להביא בחשבון את כל הראיות הרלווטחייבת 

. ראיות רלווטיות כאלה כוללות את בחיהלהשגה במועד ה
  הראיות הבאות, אך אין מוגבלות אליהן:
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לאשי מפתח בההלה של  יםומדווח רכיםהאופן שבו מוע  )א(
של המודל העסקי ושל הכסים  ביצועיםהישות ה

 ;הפיסיים המוחזקים במודל עסקי זה
 

של המודל העסקי (ושל  הסיכוים המשפיעים על הביצועים  )ב(
מודל עסקי זה) מסגרת הכסים הפיסיים המוחזקים ב

 ובפרט האופן שבו סיכוים אלה מוהלים; וכן
 

האופן שבו המהלים של העסק מתוגמלים (לדוגמה, אם   )ג(
התגמול מבוסס על השווי ההוגן של הכסים המוהלים או 

  ).וגבשעל תזרימי המזומים החוזיים 
  

טרתו להחזיק כסים על מת לגבות מודל עסקי שמ
  תזרימי מזומים חוזיים

מודל עסקי שמטרתו מסגרת כסים פיסיים המוחזקים ב  4.1ג.2ב
להחזיק בכסים על מת לגבות תזרימי מזומים חוזיים 
מוהלים כדי לממש תזרימי מזומים על ידי גביית תשלומים 

ת הכסים חוזיים לאורך חיי המכשיר. כלומר, הישות מהלת א
בתיק על מת לגבות תזרימי מזומים חוזיים המוחזקים 

מסוימים אלה (במקום להל את התשואה הכוללת על התיק הן 
קביעה אם לצורך העל ידי החזקת כסים והן על ידי מכירתם).

תזרימי מזומים עומדים להיות ממומשים על ידי גביית תזרימי 
להביא  יש צורך, הפיסיים המזומים החוזיים של הכסים

בחשבון את התדירות, הערך והעיתוי של מכירות בתקופות 
קודמות, הסיבות למכירות אלה והציפיות לגבי פעילות מכירות 
עתידיות. אולם, מכירות בפי עצמן אין קובעות את המודל 

 in( מבודדהעסקי ולפיכך לא יתן להביא אותן בחשבון ב
isolationמכירות מהעבר וציפיות לגבי  ). במקום זאת, מידע לגבי

מכירות עתידיות מספק ראיה המתייחסת לאופן שבו המטרה 
המוצהרת של הישות ליהול הכסים הפיסיים מושגת ובפרט 

ביא חייבת לההאופן שבו תזרימי מזומים ממומשים. ישות 
בחשבון מידע לגבי מכירות מהעבר בהקשר של הסיבות למכירות 

ים באותו זמן בהשוואה לתאים אלה והתאים שהיו קיימ
  הוכחיים.

 
 להיות החזקה עשויהלמרות שהמטרה של מודל עסקי של ישות   4.1.3ב

, לגבות תזרימי מזומים חוזיים על מתם ישל כסים פיסי
עד לפירעון.  הלאכל המכשירים הבלהחזיק צריכה  יההישות א

ם יסימודל עסקי של ישות יכול להיות להחזיק כסים פי ,ןלכ
ת וגם כאשר מתרחש לגבות את תזרימי המזומים החוזייםכדי 

או כאשר מכירות כאלה חזויות  של כסים פיסיים ותמכיר
 . להתרחש בעתיד
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המודל העסקי עשוי להיות להחזיק את הכסים על מת לגבות   4.1א.3ב
תזרימי מזומים חוזיים גם אם הישות מוכרת כסים פיסיים 

ייה בסיכון האשראי של הכסים. על מת לקבוע כאשר קיימת על
אם הייתה עלייה בסיכון האשראי של הכסים, הישות מביאה 

, כולל מידע צופה פי עתיד. ביסוסבחשבון מידע סביר ויתן ל
סיכון עלייה ב, מכירות כתוצאה מכןולער ןללא קשר לתדירות

כסים אין מצביעות על חוסר עקביות עם מודל האשראי של 
סקי שמטרתו להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות תזרימי ע

מזומים חוזיים מאחר שאיכות האשראי של כסים פיסיים 
היא רלווטית ליכולת הישות לגבות תזרימי מזומים חוזיים. 
פעילויות יהול סיכון אשראי שמטרתן צמצום הפסדי אשראי 

ליות איטגרהן  דרדרות אשראיתמהפוטציאליים כתוצאה 
פיסי מאחר שהוא איו מקיים  עסקי כזה. מכירת כס למודל

עוד את קריטריוי האשראי שהוגדרו במדייות ההשקעה 
המתועדת של הישות היא דוגמה למכירה שהתרחשה כתוצאה 
מעלייה בסיכון אשראי. אולם, בהעדר מדייות כזו, ישות יכולה 

עלייה להוכיח בדרכים אחרות שהמכירה התרחשה כתוצאה מ
  בסיכון אשראי.

  
מכירות המתרחשות מסיבות אחרות, כמו מכירות המבוצעות   4.1ב.3ב

כדי להל ריכוז סיכון אשראי (ללא עלייה בסיכון האשראי של 
להיות עקביות עם מודל עסקי שמטרתו אף הן הכסים), עשויות 

להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות תזרימי מזומים חוזיים. 
רות כאלה עשויות להיות עקביות עם מודל עסקי בפרט, מכי

שמטרתו להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות תזרימי 
מזומים חוזיים אם מכירות אלה אין תדירות (גם אם הן 

אין משמעותיות בערכן הן כל שהן משמעותיות בערכן) או 
(גם אם הן תדירות). אם יותר  יחדמכירה בפי עצמה והן ב

של מכירות כאלה מבוצעות מתוך תיק ומכירות  ירלא תדממספר 
כאלה הן יותר מלא משמעותיות בערכן (בין אם כל מכירה בפי 

ובאיזה אם  לבחון), הישות צריכה יחדעצמה או כל המכירות ב
מכירות כאלה הן עקביות עם המטרה לגבות את תזרימי אופן 

צד שלישי כופה את הדרישה העובדה ש. המזומים החוזיים
פעילות זו היא בהתאם ש ופיסיים אהכסים את הכור למ

טי הלשיקול הדעת של הישות, איהל תרלווזו. גידול  בחי
בתדירות או בערך של המכירות בתקופה מסוימת איו בהכרח 

עקבי עם המטרה להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות את  לא
 תזרימי המזומים החוזיים, אם ישות יכולה להסביר את

הסיבות למכירות אלה ולהוכיח מדוע מכירות אלה אין משקפות 
שיוי במודל העסקי של הישות. בוסף, מכירות עשויות להיות 
עקביות עם המטרה להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות את 
תזרימי המזומים החוזיים אם המכירות מתבצעות קרוב למועד 

מהמכירות הם  הפירעון של הכסים הפיסיים והתקבולים
  קירוב של הגבייה של יתרת תזרימי המזומים החוזיים.
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 היעשוהמטרה של מודל עסקי של ישות מתי דוגמאות להלן   4.1.4ב
לגבות תזרימי מזומים על מת היות להחזיק כסים פיסיים ל

מעבר לכך,  רשימה זו של דוגמאות איה ממצה. .חוזיים
הגורמים שעשויים להיות הדוגמאות אין מיועדות לדון בכל 

את  קבועשל המודל העסקי של ישות וגם לא ל בחיהרלווטיים ל
  החשיבות היחסית של הגורמים.

 

 יתוח  דוגמה

  1 הדוגמ

על מת  השקעותישות מחזיקה 
לגבות את תזרימי המזומים 

יתן לחזות  .שלהםהחוזיים 
את צרכי המימון של הישות 
ומועדי הפירעון של הכסים 

סיים שלה תואהפים לצרכי מי
  המימון האמדים של הישות.

הישות מבצעת פעילויות יהול 
סיכון אשראי במטרה לצמצם 
הפסדי אשראי. בעבר, 

באופן  המכירות התרחשו
טיפוסי כאשר סיכון האשראי 
של הכסים הפיסיים עלה כך 
שהכסים לא קיימו עוד את 

 ורגדהושקריטריוי האשראי 
המתועדת במדייות ההשקעה 

של הישות. בוסף, מכירות לא 
תדירות התרחשו כתוצאה 

  מצרכי מימון שלא חזו.

דוחות לאשי מפתח בההלה 
מתמקדים באיכות האשראי 
של הכסים הפיסיים 
ובתשואה החוזית. הישות גם 

מידע  )monitors(אחרי  עוקבת
אחרי שווים  גםיתר הבין וסף ו

 ההוגן של הכסים הפיסיים.

מביאה ישות הת שלמרו
את , יתרה, בין בחשבון

ההוגן של הכסים  יםשווי
הפיסיים מקודת מבט של 
זילות (כלומר סכום 

אם הישות  מומשהמזומן שי
צריכה למכור כסים), 

הישות היא להחזיק  תמטר
על הפיסיים את הכסים 

לגבות את תזרימי מת 
המזומים החוזיים. מכירות 

ן אם ה סתרו מטרה זוילא 
בתגובה לעלייה בסיכון 
האשראי של הכסים, 
לדוגמה אם הכסים אים 
מקיימים עוד את קריטריוי 

במדייות האשראי שהוגדרו 
ההשקעה המתועדת של 
הישות. מכירות לא תדירות 
הובעות מצרכי מימון שלא 
חזו (לדוגמה בתרחיש של 

) גם הן לא יסתרו מצוקה
מטרה זו, גם אם מכירות 

  .ות בערכןאלה משמעותי

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  דוגמה

  2דוגמה 

מודל עסקי של ישות הוא 
לרכוש תיקים של כסים 
פיסיים, כגון הלוואות. 
תיקים אלה יכולים לכלול, או 
לא לכלול, כסים פיסיים 

  אשראי.  עקב סיכון פגומים

אם תשלום על ההלוואות איו 
, הישות מסה במועדומבוצע 

תזרימי המזומים את  לממש
 - החוזיים באמצעים שוים 

לדוגמה, על ידי יצירת קשר עם 
החייב באמצעות דואר 
אלקטרוי, טלפון או שיטות 

המטרה של הישות  אחרות.
היא לגבות את תזרימי 
המזומים החוזיים והישות 

מהלת הלוואה כלשהי איה 
בתיק זה במטרה לממש 
תזרימי מזומים על ידי 

  מכירתם.

, הישות אחדים םבמקרי
מתקשרת בחוזי החלפת ריבית 
לשיוי שיעור הריבית בכסים 
פיסיים מסוימים בתיק 
משיעור ריבית משתה לשיעור 

  ריבית קבוע.

  

  

  

  

  

  

המטרה של המודל העסקי 
א להחזיק ישל הישות ה

על מת בכסים הפיסיים 
לגבות את תזרימי 

  המזומים החוזיים. 

אותו יתוח יחול גם אם 
פה לקבל את וישות איה צה

כל תזרימי המזומים 
 אחדים ,החוזיים (לדוגמה

מהכסים הפיסיים 
 אשראי עקב סיכון פגומים

  ).הכרה לראשוהמועד הב

יתרה מזו, העובדה שהישות 
בגזרים כדי  תתקשרמ

לשות את תזרימי 
המזומים של התיק איה 
משה כשלעצמה את המודל 

  העסקי של הישות. 

  

  

  

  

  

  

  משך...ה
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  ...המשך

  יתוח  דוגמה

  3דוגמה 

לישות יש מודל עסקי שמטרתו 
יצירה של הלוואות ללקוחות 
ולאחר מכן מכירת אותן 
הלוואות לישות איגוח 

)securitisation vehicle ישות .(
האיגוח מפיקה מכשירים 

  למשקיעים.

הישות היוצרת שולטת על 
ישות האיגוח ולכן מאחדת 

  אותה.

גובה את תזרימי ישות האיגוח 
המזומים החוזיים 
מההלוואות ומעבירה אותם 

  למשקיעים שלה.

יח לצורך דוגמה זו 
שההלוואות ממשיכות להיות 
מוכרות בדוח על המצב הכספי 
המאוחד מאחר שההלוואות 
אין גרעות על ידי ישות 

  האיגוח.

הקבוצה המאוחדת יצרה 
את ההלוואות במטרה 
להחזיק אותן על מת לגבות 
את תזרימי המזומים 

  החוזיים.

אולם, לישות היוצרת יש 
מטרה לממש תזרימי 
מזומים מתיק ההלוואות 
על ידי מכירת ההלוואות 
לישות האיגוח, כך שלמטרת 
דוחותיה הכספיים הפרדים 
היא לא תחשב כמהלת תיק 

לגבות את  על מתזה 
  תזרימי המזומים החוזיים.

  

  4דוגמה 

סים מוסד פיסי מחזיק כ
לקיים את  על מתפיסיים 

צרכי הזילות בתרחיש של 
(לדוגמה, משיכה של  "מצוקה"

פקדוות בבק הגורמת לקשיי 
 run on the bank'sזילות (
deposits(( ה חוזההישות אי .

מכירה של כסים אלה, למעט 
  בתרחישים כאלה. 

  

המטרה של המודל העסקי 
של הישות היא להחזיק את 

כסים הפית הסיים על מ
לגבות תזרימי מזומים 

  חוזיים.

היתוח לא ישתה גם אם 
 "מצוקה"במהלך תרחיש 

קודם הישות ביצעה מכירות 
שהיו משמעותיות בערכן על 
מת לקיים את צורכי 

  הזילות שלה. 

  

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  דוגמה

  (המשך) 4דוגמה 

איכות  עוקבת אחריהישות 
האשראי של הכסים 

יהול הפיסיים ומטרתה ב
הכסים הפיסיים היא לגבות 
את תזרימי המזומים 
החוזיים. הישות מעריכה את 
הביצועים של הכסים על בסיס 
הכסות ריבית שהורווחו 

  והפסדי אשראי שמומשו.

אולם, הישות עוקבת גם אחרי 
השווי ההוגן של הכסים 
הפיסיים מקודת מבט של 

כום זילות על מת להבטיח שס
המזומים שימומש אם הישות 
תצטרך למכור את הכסים 

על יספיק  "מצוקה"בתרחיש 
לקיים את צרכי הזילות  מת

של הישות. מעת לעת, הישות 
מבצעת מכירות שאין 

וכיח להמשמעותיות בערכן כדי 
  זילות.

באופן דומה, פעילות 
של שחוזרת על עצמה 

מכירות שהן אין 
משמעותיות בערכן איה 

ווה חוסר עקביות עם מה
על החזקת כסים פיסיים 

מת לגבות תזרימי מזומים 
  חוזיים.

ביגוד לכך, אם ישות 
מחזיקה כסים פיסיים על 
מת לקיים את צורכי 

יומיים שלה -הזילות היומ
ובקיום מטרה זו מעורבות 
מכירות תכופות שהן 
משמעותיות בערכן, המטרה 
של המודל העסקי של 

להחזיק את  הישות איה
הכסים הפיסיים על מת 
לגבות תזרימי מזומים 

  חוזיים. 

באופן דומה, אם הישות 
דרשת על ידי גוף פיקוח 
שלה למכור באופן שגרתי 
כסים פיסים כדי להוכיח 
שהכסים הם זילים והערך 
של הכסים שמכרו הוא 
משמעותי, המודל העסקי 
של הישות איו להחזיק את 

סיים על מת הכסים הפי
לגבות תזרימי מזומים 
חוזיים. העובדה שצד שלישי 
כופה את הדרישה למכור 
את הכסים הפיסיים, או 
שפעילות זו היא לפי שיקול 
דעת הישות, איה רלווטית 

  ליתוח.
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מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי 
  םמזומים חוזיים והן על ידי מכירת כסים פיסיי

מודל עסקי מסגרת ישות עשויה להחזיק כסים פיסיים ב  4.1א.4ב
שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומים חוזיים והן על 
ידי מכירת כסים פיסיים. בסוג זה של מודל עסקי, אשי 
המפתח בההלה של הישות קיבלו החלטה שהן גביית תזרימי 

כסים פי ים חוזיים והן מכירתסיים המזומטגרלי ןותאי 
השגת המטרה של המודל העסקי. קיימות מטרות מגווות ל

שעשויות להיות עקביות עם סוג זה של מודל עסקי. לדוגמה, 
עשויה להיות להל את צורכי הזילות המטרה של המודל העסקי 

או  פרופיל תשואת ריבית מסוים, לשמור על יומיים-היומ
הפיסיים למשך הזמן של להתאים את משך הזמן של הכסים 

שכסים אלה מממים. על מת להשיג מטרה כזו,  ההתחייבויות
תמכור כסים  גםתגבה תזרימי מזומים חוזיים ו גםהישות 

  פיסיים.
  
בהשוואה למודל עסקי שמטרתו היא להחזיק כסים פיסיים   4.1ב.4ב

על מת לגבות תזרימי מזומים חוזיים, במודל עסקי זה באופן 
טיפוסי מעורבת תדירות גדולה יותר של מכירות וערך גדול יותר 
של מכירות. זאת מאחר שמכירת כסים פיסיים היא 

ולא רק אקראית השגת המטרה של המודל העסקי ל איטגרלית
אולם, לא קיים סף לתדירות או לערך של  למודל עסקי זה.

 המכירות שחייבות להתרחש במודל עסקי זה מאחר שהן גביית
תזרימי מזומים חוזיים והן מכירת כסים פיסיים הם 

  השגת מטרתו.ל איטגרליים
  
של המודל העסקי של הישות מושגת י המטרה מתלהלן דוגמאות   4.1ג.4ב

הן על ידי גביית תזרימי מזומים חוזיים והן על ידי מכירת 
כסים פיסיים. רשימה זו של דוגמאות איה ממצה. מעבר לכך, 

ת אין מיועדות לתאר את כל הגורמים שעשויים להיות הדוגמאו
את  קבועשל המודל העסקי של ישות וגם לא ל בחיהרלווטיים ל

  החשיבות היחסית של הגורמים.
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  יתוח  דוגמה

  5דוגמה 

ישות חוזה יציאה הוית בעוד 
שים אחדות. הישות משקיעה 
את עודפי המזומים שלה 

ן קצר בכסים פיסיים לזמ
ולזמן ארוך כך שהיא תוכל 
לממן את היציאה כאשר יעלה 
הצורך. לרבים מהכסים 
הפיסיים יש אורך חיים חוזי 
שעולה על תקופת ההשקעה 

  החזויה של הישות.

הישות תחזיק כסים פיסיים 
לגבות את תזרימי על מת 

המזומים החוזיים שלהם 
וכאשר תגיע הזדמות הישות 

כסים פי ת תמכורסיים על מ
להשקיע מחדש את המזומים 
בכסים פיסיים בעלי תשואה 

   גבוהה יותר.

המהלים האחראים על התיק 
מתוגמלים בהתבסס על 
התשואה הכוללת שהופקה 

 התיק.מ

המטרה של המודל העסקי 
הן על ידי גביית מושגת 

והן חוזיים תזרימי מזומים 
על ידי מכירת כסים 
פיסיים. הישות תקבל 
החלטות על בסיס מתמשך 
אם גביית תזרימי מזומים 
חוזיים או מכירת כסים 
פיסיים תמקסם את 
התשואה על התיק עד שיעלה 
  הצורך למזומים שהושקעו. 

ביגוד לכך, הח כי ישות 
שחוזה תזרים מזומים 
שלילי בעוד חמש שים על 
מת לממן יציאה הוית 
משקיעה עודפי מזומים 

ים לזמן קצר. בכסים פיסי
כאשר מגיע מועד הפירעון 
של ההשקעות, הישות 
משקיעה מחדש את 
המזומים בכסים פיסיים 
לזמן קצר חדשים. הישות 
שומרת על אסטרטגיה זו עד 

דרש, ובמועד זה  ימוןשהמ
הישות משתמשת בתקבולים 
מהכסים הפיסיים שפרעו 
כדי לממן את היציאה 
ההוית. רק מכירות שאין 

מעותיות בערכן מש
מתרחשות לפי מועד 
הפירעון (אלא אם כן חלה 
עלייה בסיכון אשראי). 
המטרה של מודל עסקי 
מוגד זה היא להחזיק כסים 
פיסיים על מת לגבות 

  תזרימי מזומים חוזיים.
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  יתוח  דוגמה

  6דוגמה 

מוסד פיסי מחזיק כסים 
פיסיים על מת לקיים את 

יומיים -ומצורכי הזילות הי
שלו. הישות מסה לצמצם את 
העלויות של יהול צורכי זילות 
אלה ולפיכך מהלת באופן פעיל 
את התשואה על התיק. תשואה 
זו מורכבת מגביית התשלומים 

ם מרווחים גהחוזיים כמו 
והפסדים ממכירה של כסים 

  פיסיים.

כתוצאה מכך, הישות מחזיקה 
כסים פיסיים על מת לגבות 

רימי מזומים חוזיים תז
ומוכרת כסים פיסיים על 
מת להשקיע מחדש בכסים 
פיסיים המיבים תשואה 
גבוהה יותר או על מת 

טוב יותר למשך אותם להתאים 
הזמן של ההתחייבויות שלה. 
בעבר, כתוצאה מאסטרטגיה זו 
הייתה פעילות של מכירות 
תדירות ומכירות אלה היו 

ות זו משמעותיות בערכן. פעיל
  חזויה להמשיך בעתיד.

מטרת המודל העסקי היא 
למקסם את התשואה על 
התיק על מת לקיים את 

יומיים -צורכי הזילות היומ
והישות משיגה מטרה זו הן 
על ידי גביית תזרימי 
מזומים חוזיים והן על ידי 
מכירת כסים פיסיים. 
במילים אחרות, הן גביית 
תזרימי מזומים חוזיים והן 

ירת כסים פיסיים הן מכ
איטגרליות להשגת המטרה 

  מודל העסקי.של ה
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  יתוח  דוגמה

  7דוגמה 

מבטח מחזיק כסים פיסיים 
על מת לממן התחייבויות בגין 
חוזי ביטוח. המבטח משתמש 
בתקבולים מתזרימי המזומים 
החוזיים על הכסים הפיסיים 
 על מת לסלק התחייבויות בגין

חוזי ביטוח במועדן. על מת 
להבטיח שתזרימי המזומים 
החוזיים מהכסים הפיסיים 
הם מספיקים על מת לסלק 
התחייבויות אלה, המבטח 
מבצע פעילות קיה ומכירה 
משמעותית על בסיס סדיר על 
מת לאזן מחדש את תיק 
הכסים שלו ולקיים את צורכי 
תזרים המזומים, כשהם 

  עולים. 

המודל העסקי  המטרה של
היא לממן את ההתחייבויות 
בגין חוזי ביטוח. על מת 
להשיג מטרה זו, הישות 
גובה תזרימי מזומים 
חוזיים במועדם ומוכרת 
כסים פיסיים על מת 
לשמור על הפרופיל הרצוי 
של תיק הכסים. לכן, הן 
גביית תזרימי מזומים 
חוזיים והן מכירת כסים 

ת פיסיים הן איטגרליו
להשגת המטרה של המודל 

  העסקי. 

  
  מודלים עסקיים אחרים

כסים פיסיים מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם הם   4.1.5ב
מוחזקים במודל עסקי שמטרתו להחזיק כסים על מת אים 

או במודל עסקי שמטרתו מושגת לגבות תזרימי מזומים חוזיים 
יים והן על ידי מכירת הן על ידי גביית תזרימי מזומים חוז

מודל עסקי אחד ). 5.7.5כסים פיסיים (אך ראה גם סעיף 
שתוצאתו היא מדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הוא מודל 

במטרה לממש תזרימי שבו ישות מהלת את הכסים הפיסיים 
הישות מקבלת החלטות מכירה של הכסים.  באמצעותמזומים 

של הכסים ומהלת את הכסים כדי בהתבסס על שווים ההוגן 
 תלממש את שוויים ההוגן. במקרה כזה, התוצאה של מטר

הישות באופן רגיל תהיה קיה ומכירה פעילה. למרות שהישות 
תגבה תזרימי מזומים חוזיים בזמן שהיא מחזיקה את הכסים 
הפיסיים, המטרה של מודל עסקי כזה איה מושגת הן על ידי 

זומים חוזיים והן על ידי מכירת כסים גביית תזרימי מ
פיסיים. זאת מאחר שגביית תזרימי המזומים החוזיים איה 

השגת המטרה של המודל העסקי, אלא היא איטגרלית ל
  אקראית.
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והביצועים על בסיס שווי הוגן תיק של כסים פיסיים שמוהל   4.1.6ב
 מוחזק יו) א(ב)סעיף  4.2.2 (כמתואר בסעיף פיועל  מוערכים ושל

ואיו מוחזק הן על מת  ייםלגבות תזרימי מזומים חוז על מת
לגבות תזרימי מזומים חוזיים והן על מת למכור כסים 

הישות ממוקדת בעיקר במידע על שווי הוגן ומשתמשת . פיסיים
את הביצועים של הכסים ועל מת  בחוןבמידע זה על מת ל

את ים קישל כסים פיסיים שמבוסף, תיק לקבל החלטות. 
לגבות תזרימי  על מת מוחזק יושל מוחזק למסחר א ההגדרה

ואיו מוחזק הן על מת לגבות תזרימי מזומים  ייםמזומים חוז
עבור תיקים כאלה, . חוזיים והן על מת למכור כסים פיסיים

גביית תזרימי המזומים החוזיים היא רק אקראית להשגת 
תיקים כאלה של מודל העסקי. כתוצאה מכך, המטרה של ה

 רך רווח או הפסד.דחייבים להימדד בשווי הוגן כסים פיסיים 
  

תשלומי קרן רק שהם  יםמזומים חוזי מיתזרי
  השטרם פרעסכום הקרן בגין וריבית 

דורש מישות לסווג כס פיסי על בסיס  סעיף (ב) 4.1.1סעיף   4.1.7ב
המוחזק כס הפיסי כ ולהחוזי שתזרים המזומים מאפייי 

ות גבמת ל לע מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק כסיםמסגרת ב
מודל מסגרת או ככס פיסי המוחזק ב יםמזומים חוזי מיתזרי

עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומים חוזיים 
 4.1.5והן על ידי מכירת הכסים הפיסיים, אלא אם כן סעיף 

-סעיף (ב) ו 4.1.2על מת לעשות זאת, התאי בסעיפים . חל
סעיף (ב) דורש מישות לקבוע אם תזרימי המזומים  4.1א.2

החוזיים של הכס הם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן 
  שטרם פרעה.

  
תזרימי מזומים חוזיים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום   4.1א.7ב

יים עם הסדר הלוואה בסיסי. הקרן שטרם פרעה הם עקב
בהסדר הלוואה בסיסי, תמורה עבור ערך הזמן של הכסף (ראה 

 טיפוסי) וסיכון אשראי הם באופן 4.1ה.9ב-4.1א.9סעיפים ב
המרכיבים המשמעותיים ביותר של ריבית. אולם, בהסדר כזה, 
ריבית יכולה גם לכלול תמורה עבור סיכוי הלוואה בסיסיים 
אחרים (לדוגמה, סיכון זילות) ועלויות (לדוגמה, עלויות 
מהלתיות) הקשורות להחזקת הכס הפיסי לתקופה מסוימת 

בוסף, ריבית יכולה לכלול מרווח רווח שהוא עקבי עם  של זמן.
סיבות כלכליות קיצויות, ריבית יכולה הסדר הלוואה בסיסי. ב

להיות שלילית אם, לדוגמה, המחזיק בכס פיסי משלם באופן 
מפורש או באופן משתמע עבור הפקדת כספו לתקופה מסוימת 
של זמן (ועמלה זו עולה על התמורה שהמחזיק מקבל עבור ערך 
הזמן של הכסף, סיכון אשראי וסיכוי הלוואה בסיסיים אחרים 

חשיפה לסיכוים או  יוצריםזיים שועלויות). אולם, תאים חו
להסדר  קשוריםלתודתיות בתזרימי המזומים החוזיים שאים 

הלוואה בסיסי, כמו חשיפה לשיויים במחירי הון או במחירי 
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תוצאתם איה תזרימי מזומים חוזיים שהם רק סחורת יסוד, 
הקרן שטרם פרעה. כס פיסי  סכום בגיןתשלומי קרן וריבית 

שרכש יכול להיות הסדר הלוואה בסיסי ללא קשר אם  שוצר או
  המשפטית. תוהוא הלוואה בצור

  
סעיף (א), קרן היא השווי ההוגן של הכס  4.1.3בהתאם לסעיף   4.1ב.7ב

הכרה לראשוה. אולם, סכום קרן זה עשוי מועד ההפיסי ב
להשתות במהלך אורך החיים של הכס הפיסי (לדוגמה, אם 

   ם של קרן).קיימים החזרי
 
שלומי קרן תרק אם תזרימי מזומים חוזיים הם  בחןהישות ת  4.1.8ב

הכס קוב מטבע שבו ב הסכום הקרן שטרם פרע בגיןוריבית 
 הפיסי.

 
 כסים פיסיים לשמזומים חוזי  םתזרימאפיין של מיוף הוא   4.1.9ב

מזומים הות של תזרימי תשה. מיוף מגדיל את האחדים
של  יםכלכליה יםמאפייאת הוגורם לכך שאין להם  חוזייםה

החלפה חוזי ריבית. אופציה שעומדת בפי עצמה, חוזי אקדמה ו
. לכן חוזים כזה הם דוגמאות לכסים פיסיים שכוללים מיוף

-ו סעיף (ב) 4.1.2 פיםתאי שבסעיאת הם מייקימ יםכאלה א
 לראשוהההכרה יכולים להימדד לאחר  יםואסעיף (ב)  4.1א.2

  .או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בעלות מופחתת
  

  תמורה עבור ערך הזמן של הכסף

ערך הזמן של הכסף הוא מרכיב של ריבית שמספק תמורה רק   4.1א.9ב
עבור חלוף הזמן. כלומר, מרכיב ערך הזמן של הכסף איו מספק 
תמורה עבור סיכוים אחרים או עלויות אחרות הקשורות 

אם המרכיב מספק תמורה  בחוןס פיסי. על מת ללהחזקת כ
רק עבור חלוף הזמן, ישות מפעילה שיקול דעת ומביאה בחשבון 
גורמים רלווטיים כמו המטבע שבו הכס הפיסי קוב 

  והתקופה שלגביה שיעור הריבית קבע.
  

ערך הזמן של של מרכיב האת  תקןאולם, במקרים אחדים, יתן ל  4.1ב.9ב
). זה יהיה המקרה, לדוגמה, אם ו בלתי מושלםייהכסף (דה

שיעור הריבית של כס פיסי קבע מחדש מעת לעת אך 
התדירות של קביעה מחדש של הריבית איה תואמת את המגמה 

)tenor קבע מחדש של שיעור הריבית (לדוגמה, שיעור הריבית (
שה) או אם שיעור הריבית תקופה של כל חודש לשיעור ריבית ל

כס פיסי קבע מחדש מעת לעת לפי שיעור ריבית ממוצע של 
של שיעור ריבית מסוים לזמן ארוך ושל שיעור ריבית מסוים 

על  יקוןאת הת בחוןלזמן קצר. במקרים כאלה, ישות חייבת ל
מת לקבוע אם תזרימי המזומים החוזיים מייצגים רק תשלומי 

ות, דת אחהקרן שטרם פרעה. בסיבו סכום בגיןקרן וריבית 
 בחיהייתכן שהישות תוכל לבצע קביעה זו על ידי ביצוע 
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ערך הזמן של הכסף בעוד שבסיבות של מרכיב האיכותית של 
  כמותית. בחיהלבצע  צטרךאחרות ייתכן שהישות ת

  
ערך הזמן של הכסף, המטרה מתוקן של מרכיב  של בחיהבעת   4.1ג.9ב

יים (לא מהווים) כמה יכלו תזרימי המזומים החוזהיא לקבוע 
מהווים) שהיו ובעים אם לא להיות שוים מתזרימי המזומים (

(תזרימי  וקןערך הזמן של הכסף לא היה מת של מרכיבה
שלגביו ). לדוגמה, אם הכס הפיסי )benchmark( העוגןמזומים 
כולל שיעור ריבית משתה אשר קבע מחדש בכל  בחיהמבוצעת 

שה, הישות תשווה כס פיסי ופה של תקחודש לשיעור ריבית ל
זה למכשיר פיסי עם תאים חוזיים זהים וסיכון אשראי זהה 
מלבד שיעור הריבית המשתה אשר קבע מחדש בכל חודש 

. אם התוצאה של מרכיב חודש אחדתקופה של לשיעור ריבית ל
ערך הזמן של הכסף עשויה להיות תזרימי מזומים מתוקן של 

ווים) שהם שוים באופן משמעותי מתזרימי חוזיים (לא מה
(לא מהווים), הכס הפיסי איו מקיים את  העוגן מזומים

סעיף (ב). על מת  4.1א.2-סעיף (ב) ו 4.1.2 פיםהתאי בסעי
ביא בחשבון את ההשפעה של חייבת להלקבוע זאת, הישות 

ערך הזמן של הכסף בכל תקופת דיווח המתוקן של מרכיב ה
במהלך אורך חיי המכשיר הפיסי. הסיבה לקביעה ובמצטבר 

של שיעור הריבית באופן זה איה רלווטית ליתוח. אם זה 
ברור, ללא יתוח או לאחר יתוח קצר, שתזרימי המזומים 
החוזיים (לא מהווים) על הכס הפיסי הבחן עשויים להיות 

 מים(אים עשויים להיות) שוים באופן משמעותי מתזרימי מזו
  מפורטת. בחיה(לא מהווים), ישות איה צריכה לבצע  העוגן

  
ערך הזמן של הכסף, ישות מתוקן של של מרכיב  בחיהבעת   4.1ד.9ב

ביא בחשבון גורמים שעשויים להשפיע על תזרימי חייבת לה
חוב  איגרת בוחתמזומים חוזיים עתידיים. לדוגמה, אם ישות 

בית המשתה קבע מחדש כל לתקופה של חמש שים ושיעור הרי
שישה חודשים לשיעור ריבית לתקופה של חמש שים, הישות 
איה יכולה להגיע למסקה שתזרימי המזומים החוזיים הם רק 

הקרן שטרם פרעה מאחר  סכום בגיןתשלומי קרן וריבית 
הוא כזה שההבדל בין שיעור ריבית  הבחיהשעקום הריבית בעת 

ריבית לשישה חודשים איו משמעותי. לחמש שים לבין שיעור ה
הקשר בין ביא גם בחשבון אם חייבת להבמקום זאת, הישות 

שיעור ריבית לחמש שים לבין שיעור ריבית לשישה חודשים 
עשוי להשתות במהלך אורך החיים של המכשיר כך שתזרימי 
המזומים החוזיים (לא מהווים) במהלך אורך החיים של 

שוים באופן משמעותי מתזרימי  המכשיר עשויים להיות
(לא מהווים). אולם, ישות חייבת  benchmarkהעוגן מזומים 

להביא בחשבון רק תרחישים אפשריים באופן סביר ולא את כל 
התרחישים האפשריים. אם ישות מגיעה למסקה שתזרימי 
המזומים החוזיים (לא מהווים) עשויים להיות שוים באופן 
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, הכס הפיסי איו benchmarkהמזומים משמעותי מתזרימי 
סעיף (ב)  4.1א.2-סעיף (ב) ו 4.1.2מקיים את התאי בסעיפים 

ולפיכך איו יכול להימדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך 
  רווח כולל אחר.

  
בתחומי שיפוט אחדים, הממשלה או רשות מפקחת קובעות את  4.1ה.9ב

לתי על שיעורי ריבית יכול שיעורי הריבית. לדוגמה, פיקוח ממש
כלכלית רחבה או על מת לעודד - להיות חלק ממדייות מקרו

ישויות להשקיע בסקטור מסוים של הכלכלה. בחלק מהמקרים 
האלה, המטרה של מרכיב ערך הזמן של הכסף איה לספק 

-4.1א.9תמורה רק עבור חלוף הזמן. אולם, למרות סעיפים ב
יחשב קירוב למרכיב ערך הזמן , שיעור ריבית מפוקח י4.1ד.9ב

 4.1א.2- סעיף (ב) ו 4.1.2של הכסף לצורך יישום התאי בסעיפים 
סעיף (ב), אם שיעור ריבית מפוקח זה מספק תמורה שהיא 

מספק חשיפה לסיכוים  וואיעקבית באופן כללי עם חלוף הזמן 
או תודתיות בתזרימי המזומים החוזיים שאים עקביים עם 

   בסיסי.הסדר הלוואה 
  

הסכום של את תאים חוזיים שמשים את העיתוי או 
 תזרימי מזומים חוזיים

אם כס פיסי כולל תאי חוזי אשר יכול לשות את העיתוי או   4.1.10ב
את הסכום של תזרימי מזומים חוזיים (לדוגמה, אם הכס יתן 
לפירעון מוקדם לפי מועד הפירעון או שיתן להאריך אותו), 

ת חייבת לקבוע אם תזרימי המזומים החוזיים אשר הישו
זה הם חוזי כתוצאה מתאי עשויים לבוע לאורך חיי המכשיר 

הקרן שטרם פרעה. על מת  סכום בגיןרק תשלומי קרן וריבית 
את תזרימי המזומים  לבחוןלבצע קביעה זו, הישות חייבת 

זרימי החוזיים שעשויים לבוע הן לפי, והן אחרי, השיוי בת
גם את המהות  לבחוןהמזומים החוזיים. ייתכן שהישות תצטרך 

אשר  ))triggerשל אירוע מותה כלשהו (כלומר, אירוע מפעיל (
את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומים החוזיים.  ישה

בעוד שהמהות של האירוע המותה בפי עצמה איה מהווה גורם 
החוזיים הם רק תשלומי אם תזרימי המזומים  בבחיה מכריע

הקרן שטרם פרעה, היא עשויה להוות  סכום בגיןקרן וריבית 
סימן. לדוגמה, שווה מכשיר פיסי עם שיעור ריבית שקבע 
מחדש לשיעור גבוה יותר אם החייב לא עומד במספר מסוים של 
תשלומים למכשיר פיסי עם שיעור ריבית שקבע מחדש לשיעור 

מוגדר מגיע לרמה מסוימת. סביר יותר  יותמגבוה יותר אם מדד 
שבמקרה הראשון תזרימי המזומים החוזיים לאורך חיי 

הקרן שטרם  סכום בגיןרק תשלומי קרן וריבית המכשיר יהיו 
 עלייהפרעה עקב הקשר בין תשלומים שלא בוצעו במועד לבין 

  ).4.1.18בסיכון האשראי. (ראה גם סעיף ב
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ל תאים חוזיים שתוצאתם היא תזרימי להלן דוגמאות ש  4.1.11ב
הקרן  סכום בגיןמזומים חוזיים שהם רק תשלומי קרן וריבית 

  שטרם פרעה:
  
שיעור ריבית משתה המורכב מתמורה עבור ערך הזמן של   )א(

הקרן שטרם  לסכוםהכסף, סיכון האשראי המתייחס 
פרעה במהלך תקופה מסוימת של זמן (יתן לקבוע את 

הכרה לראשוה מועד הון האשראי רק בהתמורה עבור סיכ
הלוואה בסיסיים להיות קבועה) וסיכוי  עשויהולפיכך היא 

  ויות, כמו גם מרווח רווח;לועאחרים 
 
החייב) לבצע פירעון כלומר, תאי חוזי המתיר למפיק (  )ב(

הושה) כלומר, מוקדם של מכשיר חוב או המתיר למחזיק (
וסכום  וןרעועד הפימכשיר חוב למפיק לפי מ למכור חזרה

 טרםסכומים ש הותימייצג באופן מהפירעון המוקדם 
ר שא, הקרן שטרם פרעהסכום גין שולמו של קרן וריבית ב

; ל החוזהשסיום המוקדם בגין העשוי לכלול פיצוי סביר 
 וכן

 
 קופתאת ת אריךתאי חוזי שמתיר למפיק או למחזיק לה  )ג(

) כההאר תי(כלומר אופצישל מכשיר החוב החוזה 
תזרימי  היא ותוצאתם של התאים של אופציית הארכה

תשלומי רק שהם במהלך תקופת ההארכה מזומים חוזיים 
אשר עשויים  הסכום הקרן שטרם פרעבגין קרן וריבית 

 לכלול פיצוי סביר וסף בגין ההארכה של החוזה.
 

היה מקיים את התאי  אחרת, כס פיסי ש4.1.10למרות סעיף ב  4.1.12ב
סעיף (ב), אך איו מקיים אותו  4.1א.2-סעיף (ב) ו 4.1.2 פיםסעיב

רק כתוצאה מתאי חוזי שמתיר למפיק (או דורש ממו) לפרוע 
למכור מוקדם מכשיר חוב או מתיר למחזיק (או דורש ממו) 

מכשיר חוב למפיק לפי מועד הפירעון, כשיר להימדד  חזרה
כולל אחר (בכפוף בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח 

 4.1א.2סעיף (א) או התאי בסעיף  4.1.2לעמידה בתאי בסעיף 
  סעיף (א) אם:

  
הישות רוכשת או יוצרת את הכס הפיסי בפרמיה או   )א(

 הקוב החוזי.  לערךביכיון ביחס 
 
 הערךסכום הפירעון המוקדם מייצג באופן מהותי את   )ב(

ה), הקוב החוזי וריבית חוזית שצברה (אך טרם שולמ
אשר עשוי לכלול פיצוי סביר בגין הסיום המוקדם של 

 החוזה; וכן
 
כאשר הישות מכירה לראשוה בכס הפיסי, השווי ההוגן   )ג(

  .שמעותישל מאפיין הפירעון המוקדם איו מ
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סעיף (ב), ללא  4.1.12ב-סעיף (ב) ו 4.1.11למטרת יישום סעיפים ב4.1א.12ב
מוקדם של החוזה, צד קשר לאירוע או לסיבות שגרמו לסיום ה

לקבל פיצוי סביר עבור הסיום המוקדם הזה.  אורשאי לשלם 
לדוגמה, צד רשאי לשלם או לקבל פיצוי סביר כאשר הוא בוחר 
לסיים את החוזה מוקדם (או גורם בדרך אחרת לסיום המוקדם 

 להתרחש).
 

רק הדוגמאות הבאות ממחישות תזרימי מזומים חוזיים שהם   4.1.13ב
. רשימת הקרן שטרם פרעהסכום  בגיןרן וריבית תשלומי ק

  דוגמאות זו איה ממצה.
  

  יתוח  מכשיר

  מכשיר א

מכשיר א הוא איגרת חוב בעלת 
מועד פירעון קבוע. תשלומי קרן 
וריבית בגין סכום הקרן שטרם 
פרעה צמודים למדד איפלציה 
של המטבע שבו המכשיר 
הופק. ההצמדה לאיפלציה 

  רן מוגת. איה ממופת והק

תזרימי המזומים החוזיים 
תשלומי קרן וריבית רק הם 

בגין סכום הקרן שטרם 
פרעה. הצמדת התשלומים 
של קרן וריבית בגין סכום 
הקרן שטרם פרעה למדד 
איפלציה לא ממוף מאפס 
את ערך הזמן של הכסף 
לרמה שוטפת. במילים 
אחרות, שיעור הריבית על 
המכשיר משקף ריבית 

". לכן, סכומי ריאלית"
הריבית מהווים תמורה 
עבור ערך הזמן של הכסף 
בגין סכום הקרן שטרם 

  פרעה.

אולם, אם תשלומי הריבית 
צמודים למשתה אחר כמו 
ביצועי הלווה (לדוגמה 

טו של הלווה) או  ההכס
למדד מיות, תזרימי 
המזומים החוזיים אים 
תשלומי קרן וריבית בגין 
 סכום הקרן שטרם פרעה
(אלא אם כן התוצאה של 
 הצמדה לביצועי הלווה היא
 תיאום שרק מפצה את
  המחזיק עבור סיכון אשראי

  המשך...  
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

  (המשך) מכשיר א

  

של המכשיר, כך שתזרימי 
מזומים חוזיים הם רק 

זאת תשלומי קרן וריבית). 
מאחר שתזרימי המזומים 
החוזיים משקפים תשואה 

עקבית עם  שהיא איה
הסדר הלוואה בסיסי (ראה 

  ).4.1א.7סעיף ב

  מכשיר ב

מכשיר ב הוא מכשיר בריבית 
משתה עם מועד פירעון קבוע 
שמאפשר ללווה לבחור את 
שיעור ריבית השוק על בסיס 
מתמשך. לדוגמה, בכל מועד 
עדכון של ריבית, הלווה יכול 
לבחור לשלם ליבור לשלושה 
חודשים לתקופה של שלושה 

שים או ליבור לחודש אחד חוד
  לתקופה של חודש אחד.

תזרימי המזומים החוזיים 
תשלומי קרן וריבית רק הם 

בגין סכום הקרן שטרם 
פרעה כל עוד הריבית 
ששולמה לאורך חיי 
המכשיר משקפת תמורה 

 ,עבור ערך הזמן של הכסף
עבור סיכון האשראי 

ועבור  המיוחס למכשיר
סיכוי הלוואה בסיסיים 

ועלויות, כמו גם אחרים 
מרווח רווח (ראה סעיף 

העובדה ששיעור  ).4.1א.7ב
 קבע מחדשריבית הליבור 

במהלך אורך חיי המכשיר 
איה כשלעצמה פוסלת את 

  המכשיר מלהיות כשיר.

אולם, אם הלווה יכול 
 שיעור ריביתלבחור לשלם 

 אשר קבע מחדש כללחודש 
, שיעור שלושה חודשים

הריבית קבע מחדש 
ות שאיה תואמת את בתדיר

של שיעור הריבית.  מגמהה
ל שמרכיב הכתוצאה מכך, 

  . וקןערך הזמן של הכסף מת

  

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

באופן דומה, אם למכשיר   מכשיר ב (המשך)
יש שיעור ריבית חוזי 
המבוסס על תקופה העולה 
 על יתרת אורך חיי המכשיר
(לדוגמה, אם מכשיר 

ן שלו היא שהתקופה לפירעו
חמש שים משלם שיעור 

בכל משתה שקבע מחדש 
) אבל periodically( תקופה

תמיד משקף תקופה לפירעון 
של מרכיב השל חמש שים), 

ערך הזמן של הכסף מתוקן. 
זאת מאחר שהריבית שיש 
לשלם בכל תקופה אין לה 

   כלל קשר לתקופת הריבית.

במקרים כאלה, הישות 
תי באופן איכו לבחוןחייבת 

או כמותי את תזרימי 
המזומים החוזיים כגד 

ל מכשיר שהוא זהה עשאלה 
בכל ההיבטים למעט 
שהמגמה של שיעור הריבית 
תואמת את תקופת הריבית 
על מת לקבוע אם תזרימי 
המזומים הם רק תשלומי 
קרן וריבית בגין סכום הקרן 
שטרם פרעה. (אך ראה 

להחיות לגבי  4.1ה.9סעיף ב
  ית מפוקחים).שיעורי ריב

  

  

  

  

  

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

  מכשיר ב (המשך)

  

חוב  איגרת בבחיתלדוגמה, 
לתקופה של חמש שים 
המשלמת ריבית משתה 
אשר קבעת מחדש כל 
שישה חודשים, אך תמיד 
משקפת תקופה לפירעון של 
חמש שים, ישות מביאה 
בחשבון את תזרימי 
המזומים החוזיים על 

שר שיעור הריבית מכשיר א
עליו קבע מחדש כל שישה 
חודשים לשיעור ריבית 
לשישה חודשים, אך מלבד 

  זאת, המכשיר זהה. 

אותו יתוח יחול אם הלווה 
יכול לבחור בין שיעורי 
ריבית שוים שהמלווה 
מפרסם (לדוגמה, הלווה 
יכול לבחור בין שיעור ריבית 
משתה שהמלווה מפרסם 
לחודש אחד לבין שיעור 

יבית משתה שהמלווה ר
  מפרסם לשלושה חודשים).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  המשך...



IFRS 9  

474  

  ...המשך

  יתוח  מכשיר

  מכשיר ג

מכשיר ג הוא איגרת חוב עם 
מועד פירעון קבוע המשלמת 
שיעור ריבית שוק משתה. 
לשיעור הריבית המשתה 

  קיימת תקרה.

תזרימי המזומים החוזיים 
  של:

מכשיר הושא ריבית   )א(
 קבועה וכן

הושא ריבית  מכשיר  )ב(
  משתה 

הם תשלומי קרן וריבית 
בגין סכום הקרן שטרם 
פרעה כל עוד הריבית 
משקפת תמורה עבור ערך 
הזמן של הכסף, עבור סיכון 
האשראי המיוחס למכשיר 
במהלך התקופה של 
המכשיר ועבור סיכוי 
הלוואה בסיסיים אחרים 
ועלויות, כמו גם מרווח 

  )4.1א.7רווח. (ראה סעיף ב

אה מכך, למכשיר כתוצ
(ב) - המהווה שילוב של (א) ו

(לדוגמה איגרת חוב עם 
תקרת ריבית) יכולים להיות 
תזרימי מזומים שהם רק 
תשלומי קרן וריבית בגין 
סכום הקרן שטרם פרעה. 
תאי חוזי כזה עשוי 
להפחית את השתות 
תזרימי המזומים על ידי 
קביעת מגבלה לשיעור 
הריבית המשתה (לדוגמה 

רת שיעור ריבית או תק
רצפת שיעור ריבית) או 
להגדיל את השתות תזרימי 

שריבית  כיווןהמזומים 
  קבועה הופכת למשתה.

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

  מכשיר ד

מכשיר ד הוא הלוואה עם זכות 
) full recourseחזרה מלאה (

  והיא מובטחת על ידי בטחוות

העובדה שהלוואה עם זכות 
) full recourseה (חזרה מלא

מובטחת על ידי בטחוות 
איה כשלעצמה משפיעה על 
היתוח אם תזרימי 

רק המזומים החוזיים הם 
תשלומי קרן וריבית בגין 

  סכום הקרן שטרם פרעה.

  מכשיר ה

מופק על ידי בק  מכשיר ה
ויש לו מועד פירעון  מפוקח

. ) )stated maturity dateקוב
בית המכשיר משלם שיעור רי

קבוע וכל תזרימי המזומים 
אים תוים לשיקול החוזיים 

  דעת.

אולם, המפיק כפוף לחקיקה 
 מפקחת אשר מתירה לרשות

או דורשת ממה לאומית 
להטיל הפסדים על מחזיקים 

ם, כולל של מכשירים מסוימי
מכשיר ה, בסיבות מסוימות. 

 מפקחתלדוגמה, לרשות ה
הלאומית יש את הכוח להפחית 

רך הקוב של מכשיר ה את הע
או להמיר אותו למספר קבוע 
של מיות רגילות של המפיק 

הלאומית  מפקחתאם רשות ה
קובעת שלמפיק יש קשיים 
כלכליים חמורים, שהמפיק 

או  רגולטוריזקוק להון 
  . מצוי בכשל שהמפיק

התאים המחזיק יתח את 
של המכשיר  החוזיים

הפיסי על מת לקבוע אם 
תזרימי מזומים  הם יוצרים

שהם רק תשלומי קרן 
סכום הקרן  בגיןוריבית 

שטרם פרעה ולכן הם 
עקביים עם הסדר הלוואה 

  בסיסי.

יתוח זה לא יביא בחשבון 
את התשלומים שובעים רק 
כתוצאה מהכוח של רשות 

להטיל  הלאומית מפקחתה
הפסדים על המחזיקים של 
מכשיר ה. זאת מאחר שכוח 

עים זה, והתשלומים הוב
 תאים חוזייםממו, אים 

  של המכשיר הפיסי.

ביגוד לכך, תזרימי 
המזומים החוזיים לא יהיו 

 בגיןרק תשלומי קרן וריבית 
סכום הקרן שטרם פרעה 

של  התאים החוזייםאם 
דורשים המכשיר הפיסי 

או מתירים למפיק או 
לישות אחרת להטיל 

 הפסדים על המחזיק 

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  כשירמ

(לדוגמה, על ידי הפחתת   מכשיר ה (המשך)
הערך הקוב או על ידי 
המרה של המכשיר למספר 
קבוע של מיות רגילות של 
המפיק) כל עוד תאים 
חוזיים אלה הם 
מציאותיים, גם אם 
ההסתברות היא קלושה 

  שהפסד כזה יוטל.

  
רק שאים  הדוגמאות הבאות ממחישות תזרימי מזומים חוזיים  4.1.14ב

. רשימת הקרן שטרם פרעהסכום בגין תשלומי קרן וריבית 
  דוגמאות זו איה ממצה.

 

  יתוח  מכשיר

  ומכשיר 

הוא איגרת חוב  ומכשיר 
מספר ל המריתת להש

 יםהוי יםמכשירקבוע של 
  .של המפיק

  

את איגרת החוב  בחןיהמחזיק 
  . במלואהלהמרה 

תזרימי המזומים החוזיים אים 
בגין ים של קרן וריבית תשלומ
מאחר  פרעהקרן שטרם הסכום 

תשואה שהיא  פיםמשק שהם
איה עקבית עם הסדר הלוואה 

); 4.1א.7בסיסי (ראה סעיף ב
התשואה צמודה לשווי  כלומר,

  ההון של המפיק.

  זמכשיר 

הוא הלוואה  זמכשיר 
שיעור ריבית  המשלמת

(כלומר  ךמשתה הפו
ריבית יחס הפוך השיעור ל

  ריבית השוק) יורלשיע

תזרימי המזומים החוזיים אים 
בגין תשלומי קרן וריבית רק 

  .הפרעסכום הקרן שטרם 

עבור  תמורהסכומי הריבית אים 
סכום  בגיןערך הזמן של הכסף 

  .הקרן שטרם פרעה

  

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

  חמכשיר 

הוא מכשיר צמית  חמכשיר 
אבל המפיק יכול לפרוע את 

מכשיר בכל מועד ולשלם ה
למחזיק את הסכום הקוב 

  בתוספת ריבית שהצטברה.

משלם שיעור  חמכשיר 
ריבית שוק אך לא יתן 
לבצע את תשלום הריבית 
אלא אם המפיק יכול 
להישאר בעל כושר פירעון 

  מייד לאחר מכן.

ריבית דחויה איה צוברת 
  ריבית וספת.

תזרימי המזומים החוזיים אים 
רן וריבית בגין סכום תשלומי ק

הקרן שטרם פרעה. זאת מאחר 
שהמפיק עשוי להידרש לדחות 
את תשלומי הריבית וריבית 
וספת איה צברת בגין סכומי 

. כתוצאה האלה הריבית הדחויים
מכך, תשלומי הריבית אים 
תמורה עבור ערך הזמן של הכסף 

  בגין סכום הקרן שטרם פרעה.

אם ריבית היתה צברת בגין 
הסכומים הדחים, תזרימי 
המזומים החוזיים היו יכולים 
להיות תשלומי קרן וריבית בגין 

  סכום הקרן שטרם פרעה.

העובדה שמכשיר ח הוא צמית   
כשלעצמה אין משמעה שתזרימי 
המזומים החוזיים אים תשלומי 
קרן וריבית בגין סכום הקרן 
שטרם פרעה. למעשה, למכשיר 

כה הצמית יש אופציות האר
התוצאה של  רציפות (מרובות).

אופציות כאלה עשויה להיות 
תזרימי מזומים חוזיים שהם 
תשלומי קרן וריבית בגין סכום 
הקרן שטרם פרעה אם תשלומי 
הריבית מחייבים וקיימת חובה 

  .צמיתותלשלמם ל

בוסף, העובדה שלמפיק יש 
זכות לפירעון מוקדם של מכשיר 
ח אין משמעה שתזרימי 

ם תשלומי המזומים החוזיים אי
קרן וריבית בגין סכום הקרן 
שטרם פרעה אלא אם המכשיר 
יתן לפירעון מוקדם בסכום 

  שאיו משקף באופן מהותי

  המשך...
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  ...המשך

  יתוח  מכשיר

תשלום של הקרן שטרם פרעה   (המשך) מכשיר ח
וריבית בגין אותה קרן. גם אם 
סכום הפירעון המוקדם כולל 

ה את המחזיק בגין סכום שמפצ
הפירעון המוקדם של המכשיר, 
תזרימי המזומים החוזיים 
יכולים להיות תשלומי קרן 
וריבית בגין סכום הקרן שטרם 

  ).4.1.12פרעה (ראה גם סעיף ב

  
להיות תזרימי מזומים  עשוייםכס פיסי ל ,אחדיםבמקרים   4.1.15ב

 יםא הם אלתזרימי מזומי ךא ,מתוארים כקרן וריביתהחוזיים 
 הסכום הקרן שטרם פרעבגין תשלום של קרן וריבית  ייצגיםמ

לתקן  4.1.3-ו סעיף (ב) 4.1א.2, סעיף (ב) 4.1.2 כמתואר בסעיפים
 זה.

 
השקעה בכסים  ייצגפיסי מהכס הזה עשוי להיות המקרה אם   4.1.16ב

לפיכך תזרימי ו יםימוסמאו תזרימי מזומים מסוימים 
סכום בגין  תשלומי קרן וריביתרק ם אים המזומים החוזיי

אם התאים החוזיים קובעים . לדוגמה, ההקרן שטרם פרע
יותר רכבים ש ככלשל הכס הפיסי גדלים תזרימי המוזמים ש

משתמשים בכביש אגרה מסוים, תזרימי מזומים חוזיים אלה 
 מכשירכתוצאה מכך, ה אים עקביים עם הסדר הלוואה בסיסי.

סעיף  4.1א.2-ו סעיף (ב) 4.1.2 פיםסעיבתאי את ה יםקימ יוא
פרע הילמלווה זכותו של ה. זה יכול להיות המקרה כאשר (ב)

 מישל הלווה או תזרי מוגדרים יםלכסמהלווה מוגבלת 
ללא זכות  (לדוגמה, כס פיסי מוגדריםמזומים מכסים ה

 .))non-recourseחזרה (
 

 )non-recourse( ללא זכות חזרה אסי הואולם, העובדה שכס פי  4.1.17ב
של מועת כס פיסי מלעמוד בתאי בהכרח  כשלעצמה איה

ה, אלכ ים. במצבסעיף (ב) 4.1א.2-סעיף (ב) ו 4.1.2סעיפים 
 ) את כסיlook through - "להתבון מעבר(" לבחוןהמלווה דרש 

ם ימיוסתזרימי המזומים המאת או  הבסיס המסוימים
לקבוע אם תזרימי המזומים החוזיים של הכס  כדישבבסיס 
קרן הסכום בגין תשלומי קרן וריבית הם סווגם ל שישהפיסי 

 מיתזרי יוצרים. אם התאים של הכס הפיסי השטרם פרע
מזומים באופן שאיו ה מיתזריאת  יםליגבמאו אחרים מזומים 

 יוקרן וריבית, הכס הפיסי א המייצגיםעקבי עם תשלומים 
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). סעיף (ב) 4.1א.2-סעיף (ב) ו 4.1.2בסעיפים מקיים את התאי 
כסי הבסיס הם כסים פיסים או כסים לא העובדה ש

 זו. בחיהעל  העצמה משפיעלכשאיה פיסיים 
 

איו משפיע על הסיווג של הכס תזרים מזומים חוזי של מאפיין   4.1.18ב
על תזרימי  ימליתמיהשפעה רק הפיסי אם עשויה להיות לו 

המזומים החוזיים של הכס הפיסי. על מת לקבוע זאת, ישות 
ביא בחשבון את ההשפעה האפשרית של מאפיין תזרים חייבת לה

המזומים החוזי בכל תקופת דיווח ובמצטבר במהלך אורך 
אם למאפיין תזרים  החיים של המכשיר הפיסי. בוסף,

מהשפעה מיימלית (בתקופת מזומים חוזי עשויה להיות יותר 
דיווח אחת או במצטבר) על תזרימי המזומים החוזיים, אך 
מאפיין תזרים המזומים איו מציאותי, הוא איו משפיע על 

 מציאותי יומאפיין תזרים מזומים אהסיווג של הכס הפיסי. 
רק של המכשיר חוזיים המזומים האם הוא משפיע על תזרימי 

ומאד לא  ורמלילא דיר מאד, שהוא וע איר עת התרחשותב
  תרחש.שיסביר 

 
 ביחס רגודמהמכשיר של המלווה  ,כמעט בכל עסקת הלוואה  4.1.19ב

 הוא חותמכשיר של. החייבשל  למכשירים של מלווים אחרים
ם שה יםמזומים חוזי מילהיות תזרי יםוללמכשירים אחרים יכ

אי אם  הקרן שטרם פרעהסכום  בגיןתשלומי קרן וריבית 
מחזיק יש זכות חוזית להפרת חוזה ו מהווה חייבהתשלום של 

שלא  הקרן שטרם פרעהסכום בגין ריבית הקרן וה מילסכו
לדוגמה, לקוח  .חייבבמקרה של פשיטת רגל של ה שולמו גם

 תשלומיכבעל  יהיה כשירכללי שלו כמלווה מלווה את ה סווגהמ
אם  גםה המקרה . זהקרן שטרם פרעהסכום בגין קרן וריבית 

, שבמקרה של תועל ידי בטחו מובטחותהפיק הלוואות  חייבה
על תביעות של ות פדיעפשיטת רגל יתו למחזיק ההלוואה 

על הזכות  ותמשפיע יןא ךא ,לבטחוות יחסכללי בהמלווה ה
אחרים  לסכומיםכללי לקרן שלא שולמה והמלווה ההחוזית של 
 .המגיעים לו

  
  חוזהפי צמודים למכשירים 

תשלומים עשוי לתעדף מפיק של עסקאות, אחדים בסוגים   4.1.20ב
מכשירים מכלול למחזיקים של כסים פיסיים תוך שימוש ב

סיכון אשראי (שכבות  ייוצרים ריכוזר שפי חוזה אים לדמוצה
)tranches((. ) חיתות לכל שכבה יש דירוגsubordination ranking (

 המופקים על ידיכלשהם זומים את הסדר שבו תזרימי מ קובעה
יש  המחזיקים בשכבלה, אלכ ים. במצבהמפיק מוקצים לשכבה

 הקרן שטרם פרעהסכום  בגיןאת הזכות לתשלומי קרן וריבית 
 לספקעל מת  יםקימזומים מספ מייק תזריפרק אם המפיק מ

 .גבוה יותר בדירוג ותהשכב את
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זרים מזומים שהם תמאפייי לשכבה יש בעסקאות כאלה,   4.1.21ב
 רק אם: פרעהקרן שטרם ה סכום בגיןתשלומי קרן וריבית 

 

 בחיהשלגביה מבוצעת התאים החוזיים של השכבה   )א(
הבסיס של הסתכלות על קבוצת סיווג (ללא צורך הל
לתזרימי מזומים  יוצרים זכותפיסיים) המכשירים ה

קרן שטרם הסכום בגין תשלומי קרן וריבית רק שהם 
למדד  צמוד יול השכבה אער הריבית ועי(לדוגמה ש פרעה

 );יסוד סחורות
 

את מאפייי המכשירים הפיסיים יש הבסיס של  בוצתקל  )ב(
; 4.1.24ב-ו 4.1.23בסעיפים ב המפורטיםמזומים התזרים 

 וכן
 

מכשירים ההבסיס של  בקבוצתאשראי  ןלסיכו החשיפה  )ג(
 מהחשיפה כהשכבה שווה או מוהטבועה בפיסיים ה
מכשירים הבסיס של הקבוצת אשראי של  ןסיכול
שלגביה דירוג האשראי של השכבה פיסיים (לדוגמה, ה

שווה או גבוה יותר מדירוג  לצורך הסיווג בחיהמבוצעת 
האשראי שהיה חל על שכבה יחידה שמימה את קבוצת 

 ).הבסיס של המכשירים הפיסיים
 

תוכל לזהות את  ד שהיאע "להתבון מעבר"הישות חייבת   4.1.22ב
את ) מעבירה במקום( תצרויר שאהמכשירים הבסיס של  בוצתק

מכשירים הבסיס של הזאת קבוצת מזומים. התזרימי 
 פיסיים.ה
 

חייבת לכלול מכשיר אחד או יותר שיש לו תזרימי  בסיסהקבוצת   4.1.23ב
קרן הסכום בגין תשלומי קרן וריבית רק מזומים חוזיים שהם 

 .פרעהשטרם 
  

מכשירים גם לכלול  בוצת הבסיס של מכשירים פיסיים עשויהק  4.1.24ב
 ש:

 

תזרים המזומים של המכשירים  השתותמקטיים את   )א(
בסעיף  יםהמכשיר עםוכן, כאשר משלבים  4.1.23בסעיף ב

תשלומי קרן רק שהם מזומים ם לתזרימי מי, גור4.1.23ב
 תקרת(לדוגמה  פרעהקרן שטרם הסכום  בגין וריבית

או חוזה שמצמצם את  ת שיעור ריביתת או רצפישיעור ריב
של או  4.1.23האשראי של חלק מהמכשירים בסעיף ב ןסיכו

 כולם); או
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שכבות עם תזרימי של התזרימי המזומים  מתאימים את  )ב(
 לע 4.1.23סיס בסעיף בהבמכשירי  בוצתמזומים של קה
 :מרק הובעים  יםהפרשלטפל בת מ

 

)i(  האו ריבית קבוע שיעורמשת; 
 

)ii( ק יםבים, כולל והמטבע שבו תזרימי המזומ
 איפלציה באותו מטבע; או

 

)iii( ים. יתועיהשל תזרימי המזומ 
 

סעיף בתאים קיים את המ יוא בוצהבקכלשהו אם מכשיר   4.1.25ב
 יוא סעיף (ב) 4.1.21ב התאי בסעיף, 4.1.24סעיף בבאו  4.1.23ב

יתוח מפורט ב צורךהיה זו, ייתכן שלא י בחיהבביצוע  מתקיים.
פעיל שיקול חייבת להעל בסיס כל מכשיר בפרד. אולם, ישות 

בצע יתוח מספיק כדי לקבוע אם המכשירים בקבוצה לדעת ו
. (ראה גם סעיף 4.1.24ב-4.1.23מקיימים את התאים בסעיפים ב

להחיות לגבי מאפייי תזרים מזומים חוזי שיש להם  4.1.18ב
  ).השפעה מיימליתרק 

  
מועד ב 4.1.21את התאים בסעיף ב לבחוןיכול  יואם המחזיק א  4.1.26ב

דרך רווח  שכבה חייבת להימדד בשווי הוגןההכרה לראשוה, ה
הבסיס של המכשירים יכולה להשתות  בוצת. אם קאו הפסד

קיים לא לשעשויה  בוצהשהק דרך כזואחר ההכרה לראשוה בל
מקיימת  יה, השכבה א4.1.24ו ב 4.1.23סעיפים בבתאים ה את

דרך  וחייבת להימדד בשווי הוגן 4.1.21את התאים שבסעיף ב
אולם, אם קבוצת הבסיס כוללת מכשירים  .רווח או הפסד

שמובטחים בכסים שאים מקיימים את התאים בסעיפים 
, לצורך יישום סעיף זה יש להתעלם מהיכולת 4.1.24ב-4.1.23ב

א אם כן הישות רוכשת את חזקה על כסים כאלה, אל לקבל
 . וותהשכבה בכווה לשלוט בבטח

  

אפשרות לייעד כס פיסי או התחייבות 
- יתתשווי הוגן דרך רווח או הפסד (לפיסית 

  )4.2-ו 4.1פרק 

, תקן זה מתיר לישות 4.2.2-ו 4.1.5בכפוף לתאים בסעיפים   4.1.27ב
כשירים לייעד כס פיסי, התחייבות פיסית או קבוצה של מ

פיסיים (כסים פיסיים, התחייבויות פיסיות או שיהם) 
שווי הוגן דרך רווח או הפסד בתאי שהתוצאה של יעוד כזה ל

  היא מידע רלווטי יותר.
  
  



IFRS 9  

482  

ההחלטה של ישות לייעד כס פיסי או התחייבות פיסית   4.1.28ב
 יתשווי הוגן דרך רווח או הפסד דומה לבחירת מדייות חשבואל

(למרות, שביגוד לבחירת מדייות חשבואית, אין דרישה שהיא 
כאשר לישות יש  תיושם באופן עקבי לכל העסקאות הדומות).

דורש  8(ב) לתקן חשבואות בילאומי 14בחירה כאמור, סעיף 
תהיה דוחות כספיים  הבחרשהתוצאה של המדייות ש

של רלווטי לגבי ההשפעות יותר שמספקים מידע מהימן ו
עסקאות, אירועים או מצבים אחרים על המצב הכספי, 

או תזרימי המזומים של הישות. לדוגמה,  הביצועים הכספיים
שווי הוגן דרך רווח או לבמקרה של יעוד התחייבות פיסית 

בהן הדרישה למידע שמפרט את שתי הסיבות  4.2.2הפסד, סעיף 
בייעוד  לבחורעל מת רלווטי יותר תתקיים. בהתאם לכך, 

, הישות צריכה להוכיח שהיא 4.2.2כאמור בהתאם לסעיף 
  מקיימת את אחת משתי הסיבות האלה (או את שתיהן).

  
יעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר הקבלה 

  חשבואית

מדידה של כס פיסי או התחייבות פיסית וסיווג השיויים   4.1.29ב
ם הפריט הוא חלק שהוכרו בשווים קבעים לפי סיווג הפריט וא

. דרישות אלה יכולות ליצור חוסר עקביות יםגידור מיועד ימיחס
במדידה או בהכרה (לעיתים מכוה כ"חוסר הקבלה חשבואית") 

הוגן דרך רווח או הפסד, כס שווי לכאשר, לדוגמה, בהיעדר יעוד 
דרך לאחר הכרה לראשוה בשווי הוגן פיסי היה מסווג כמדד 

התחייבות, שהישות רואה בה כקשורה, הייתה ורווח או הפסד 
מדדת לאחר הכרה לראשוה בעלות מופחתת (ללא הכרה 
בשיויים בשווי הוגן). בסיבות כאלה, ישות יכולה להסיק 
שדוחותיה הכספיים היו מספקים מידע רלווטי יותר אם גם 

שווי הוגן דרך רווח או מדדים בהכס וגם ההתחייבות היו 
   הפסד.

  
הדוגמאות הבאות מראות מתי תאי זה יכול להתקיים. בכל   4.1.30ב

המקרים, ישות יכולה להשתמש בתאי זה על מת לייעד כסים 
הוגן דרך רווח או הפסד שווי לפיסיים או התחייבויות פיסיות 

 4.2.2או  4.1.5רק אם היא מקיימת את הכלל שקבע בסעיף 
  :סעיף (א)

 

ם לחוזי ביטוח שמדידתן לישות יש התחייבויות בהתא  )א(
לתקן  24מבוססת על מידע שוטף (כפי שמותר לפי סעיף 

), וכסים פיסיים, שהיא רואה 4דיווח כספי בילאומי 
בשווי הוגן דרך בהם כקשורים, שאילולא כן היו מדדים 

 בעלות מופחתת.רווח כולל אחר או 
 

 לישות יש כסים פיסיים, התחייבויות פיסיות או שיהם  )ב(
שחולקים סיכון, כמו סיכון שיעור ריבית, אשר יוצר 
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שיויים מוגדים בשווי הוגן שוטים לקזז אחד את השי. 
מהמכשירים היו מדדים בשווי הוגן דרך אחדים אולם, רק 

שהם גזרים או שמסווגים  הרווח או הפסד (לדוגמה, אל
כמוחזקים למסחר). יתכן גם מצב שלא מתקיימות 

אות גידור, לדוגמה משום שלא הדרישות לחשבו
 .6.4.1מתקיימות דרישות האפקטיביות שבסעיף 

 

לישות יש כסים פיסיים, התחייבויות פיסיות או שיהם   )ג(
שחולקים סיכון, כמו סיכון שיעור ריבית, אשר יוצר 
שיויים מוגדים בשווי הוגן שוטים לקזז אחד את השי 

ויות הפיסיות ואף אחד מהכסים הפיסיים ומההתחייב
איו כשיר לייעוד כמכשיר מגדר משום שאף אחד 
מהמכשירים איו מדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
מעבר לכך, בהיעדר חשבואות גידור קיים חוסר עקביות 
משמעותי בהכרה ברווחים והפסדים. לדוגמה, הישות 
מימה קבוצה מוגדרת של הלוואות על ידי הפקת אגרות 

רות, שהשיויים בשוויין ההוגן וטים לקזז אחד חוב סח
את השי. אם, בוסף, הישות רוכשת ומוכרת באופן סדיר 
את אגרות החוב, אך רוכשת ומוכרת את ההלוואות באופן 
דיר, אם בכלל, דיווח גם על ההלוואות וגם על אגרות החוב 
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, מבטל את חוסר העקביות 

כרה ברווחים ובהפסדים, שאילולא כן היה וצר בעיתוי הה
ממדידת שתיהן בעלות מופחתת והכרה ברווח או בהפסד 

 חוב רכשת חזרה. איגרתכל פעם ש
  

במקרים כמו אלה שתוארו בסעיף הקודם, על מת לייעד, בעת   4.1.31ב
הכרה לראשוה, כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות, 

הוגן דרך רווח או הפסד, שווי לם כך, שאלמלא כן לא היו מדדי
הייעוד צריך לבטל או להקטין באופן משמעותי את חוסר 
העקביות במדידה או בהכרה ולספק מידע רלווטי יותר. מסיבות 

להתקשר בו זמית בכל הכסים צריכה , הישות איה מעשיות
וההתחייבויות הגורמים לחוסר העקביות במדידה או בהכרה. 

הוגן שווי ליכוב סביר, בתאי שכל עסקה מיועדת מותר שיהיה ע
דרך רווח או הפסד בעת ההכרה לראשוה בה ובאותה עת 

  עסקאות ותרות כלשהן חזויות להתרחש.
  

לא יהיה יתן לקבל יעוד של חלק בלבד מהכסים הפיסיים   4.1.32ב
הוגן שווי לוההתחייבויות הפיסיות, הגורמים לחוסר עקביות, 

ו הפסד, אם יעוד זה לא יבטל או יקטין באופן דרך רווח א
משמעותי את חוסר העקביות ולכן תוצאת פעולה זו לא תהיה 
מידע רלווטי יותר. אולם, יתן לקבל יעוד של חלק בלבד ממספר 
כסים פיסיים דומים או התחייבויות פיסיות דומות, אם 

ותר יעוד כזה משיג הקטה משמעותית (ויתכן שהקטה גבוהה י
יח  מאשר יעודים מותרים אחרים) בחוסר העקביות. לדוגמה,
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כי לישות יש מספר התחייבויות פיסיות המסתכמות בסך של 
 50ש"ח ומספר כסים פיסיים דומים המסתכמים בסך של  100

ש"ח, אך מדדים לפי בסיס שוה. הישות יכולה להקטין באופן 
י יעוד, בעת הכרה משמעותי את חוסר העקביות במדידה על יד

לראשוה, של כל הכסים ורק חלק מההתחייבויות (לדוגמה, 
הוגן שווי לש"ח)  45התחייבויות ספציפיות עם סך מצטבר של 

שווי לדרך רווח או הפסד. אולם, משום שיתן ליישם את הייעוד 
הוגן דרך רווח או הפסד רק לגבי המכשיר הפיסי בכללותו, 

 במלואהלייעד התחייבות אחת או יותר הישות בדוגמה זו חייבת 
). היא לא יכולה לייעד רכיב של התחייבות (לדוגמה, במלואן(או 

שיויי שווי שיתן לייחס רק לסיכון אחד, כמו שיויים בשיעור 
)) או חלק יחסי (כלומר, benchmark interest rateריבית עוגן (

  אחוז) של ההתחייבות.
  

ל כסים ת או שקבוצה של התחייבויות פיסיו
מוהלת וביצועיה  פיסיים והתחייבויות פיסיות

  מוערכים על בסיס שווי הוגן

ישות עשויה להל ולהעריך את הביצועים של קבוצה של   4.1.33ב
התחייבויות פיסיות או של כסים פיסיים והתחייבויות 
פיסיות באופן כזה שהתוצאה של מדידת אותה קבוצה בשווי 

רווח או הפסד תהיה מידע רלווטי יותר. הדגש במקרה  הוגן דרך
בו הישות מהלת ומעריכה ביצועים, ולא על שזה הוא על האופן 

  מהות המכשירים הפיסיים שלה.
  
לדוגמה, ישות יכולה להשתמש בתאי זה כדי לייעד התחייבויות   4.1.34ב

שווי הוגן דרך רווח או הפסד אם היא מקיימת את לפיסיות 
ולישות יש כסים פיסיים  סעיף (ב) 4.2.2 ל בסעיףהכל

שחולקים סיכון אחד, או יותר, וסיכוים והתחייבויות פיסיות 
על בסיס שווי הוגן בהתאם למדייות אלה מוהלים ומוערכים 

מתועדת ליהול כסים והתחייבויות. דוגמה לכך יכולה להיות 
, )structured productsישות שהפיקה "מוצרים מובים" (

הכוללים גזרים משובצים מרובים ומהלת את הסיכוים 
הוצרים על בסיס שווי הוגן באמצעות שילוב של מכשירים 

  גזרים. - פיסיים גזרים ולא
  
בו הישות מהלת שכפי שצוין לעיל, תאי זה סמך על האופן   4.1.35ב

ומעריכה ביצועים של קבוצת המכשירים הפיסיים הבחים. 
לדרישת הייעוד בעת הכרה לראשוה) ישות בכפוף לפיכך, (

הוגן דרך רווח או הפסד על שווי לשמייעדת כסים פיסיים 
בסיס תאי זה, צריכה לייעד כך את כל המכשירים הפיסיים 

  הכשירים שמוהלים ומוערכים יחד.
  
להיות רחב, אך צריך להיות צריך תיעוד אסטרטגית הישות איו   4.1.36ב

. סעיף (ב) 4.2.2 מספק על מת להוכיח ציות לדרישות סעיף
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תיעוד כזה איו דרש לגבי כל פריט בודד, אלא יכול להיות על 
כפי  -בסיס תיק. לדוגמה, אם מערכת יהול ביצועים של מחלקה 

באופן  המוכיח -של הישות  בההלהשאושרה על ידי אשי מפתח 
א דרש שום תיעוד וסף , לזהברור שביצועיה מוערכים על בסיס 

  .סעיף (ב) 4.2.2 על מת להוכיח ציות לדרישות סעיף
  

  )4.3פרק - תתגזרים משובצים (

כאשר ישות הופכת להיות צד למכשיר מעורב עם מארח שאיו   4.3.1ב
דורש מהישות לזהות גזר  4.3.3תקן זה, סעיף  שבתחולתכס 

משובץ, אם דרשת הפרדה של הגזר ה לבחוןמשובץ כלשהו, 
עת דם, למדוד את הגזרים בשווי הוגן ביהפרלשדרש  אלהולגבי 

  .בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הכרה לראשוה ולאחר מכן
  
אם לחוזה מארח אין מועד פדיון מוצהר או קבוע מראש והוא   4.3.2ב

מייצג זכות שייר בכסים טו של ישות, אז המאפייים 
של מכשיר הוי, וגזר משובץ והסיכוים הכלכליים שלו הם אלה 

יצטרך להיות בעל מאפייים הויים הקשורים לאותה ישות על 
מת שיחשב כקשור באופן הדוק. אם החוזה המארח איו מכשיר 
הוי ומקיים את ההגדרה של מכשיר פיסי, אז המאפייים 

  והסיכוים הכלכליים שלו הם אלה של מכשיר חוב.
  
אופציה (כמו חוזה אקדמה או החלפה גזר משובץ שאיו   4.3.3ב

משובצים) מופרד מהחוזה המארח שלו על בסיס התאים 
המהותיים המוצהרים או המשתמעים שלו, כך שכתוצאה יהיה 
לו שווי הוגן אפס בעת ההכרה לראשוה. גזר משובץ המבוסס 

או אופציית  , רצפהעל אופציה (כמו אופציית מכר, רכש, תקרה
זה המארח שלו על בסיס התאים החלפה) מופרד מהחו

המוצהרים של מאפיין האופציה. הערך בספרים הראשוי של 
המכשיר המארח הוא הסכום שותר לאחר הפרדת הגזר 

  המשובץ.
  
באופן כללי, מספר גזרים משובצים במכשיר יחיד מטופלים   4.3.4ב

כגזר משובץ מורכב יחיד. אולם, גזרים משובצים שמסווגים 
מכשירים פיסיים:  32תקן חשבואות בילאומי  כהון (ראה

) מטופלים בפרד מאלה המסווגים ככסים או הצגה
כהתחייבויות. בוסף, אם למכשיר יש יותר מגזר משובץ אחד 
וגזרים אלה קשורים לחשיפות סיכון שוות ויתים להפרדה 

  בקל ובלתי תלויים אחד בשי, הם מטופלים בפרד זה מזה.
 
המאפייים והסיכוים הכלכליים של גזר משובץ אים קשורים   4.3.5ב

) בדוגמאות סעיף (א) 4.3.3 באופן הדוק לחוזה המארח (סעיף
 4.3.3 שלהלן. בדוגמאות אלה, בהחה כי התאים בסעיפים

(ג) מתקיימים, ישות מטפלת בגזר המשובץ בפרד -ו (ב) פיםסעי
  מהחוזה המארח.
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שיר המאפשרת למחזיק אופציית מכר, המשובצת במכ  )א(
לדרוש מהמפיק לרכוש חזרה את המכשיר תמורת סכום 

שמשתה על בסיס השיויים  ,מזומן או כסים אחרים
סחורת יסוד, איה של מדד של מיות או בבמחיר או 

 קשורה באופן הדוק למכשיר חוב מארח.
  

אופציה או הוראה אוטומטית להאריך את התקופה,   )ב(
ן של מכשיר חוב, איה קשורה שותרה עד למועד הפדיו

באופן הדוק למכשיר החוב המארח, אלא אם קיים תיאום 
 דעמומקביל לשיעור ריבית השוק השוטף המקורב ב

ההארכה. אם ישות מפיקה מכשיר חוב והמחזיק במכשיר 
חוב זה כותב אופציית רכש על מכשיר החוב לצד שלישי, 

עד  המפיק מתייחס לאופציית הרכש כהארכת התקופה
למועד הפדיון של מכשיר החוב אם המפיק יכול להידרש 

) של מכשיר החוב או remarketing( סבהלהשתתף בה
 לאפשר אותה כתוצאה ממימוש אופציית הרכש.

  
תשלומי ריבית או תשלומי קרן, צמודי הון שמשובצים   )ג(

לפיהם הסכום של  - במכשיר חוב או בחוזה ביטוח מארח 
אים  -רך של מכשירים הויים הריבית או הקרן צמודים לע

קשורים באופן הדוק למכשיר המארח משום שהסיכוים 
 הטבועים במכשיר המארח ובגזר המשובץ אים דומים.

  
תשלומי ריבית או תשלומי קרן הצמודים למדד סחורות   )ד(

 - יסוד שמשובצים במכשיר חוב או בחוזה ביטוח מארח 
יר של לפיהם הסכום של הריבית או הקרן צמודים למח

אים קשורים באופן הדוק  -סחורת יסוד (כמו זהב) 
למכשיר המארח משום שהסיכוים הטבועים במכשיר 

 המארח ובגזר המשובץ אים דומים.
  

ת ואופציית רכש, מכר או אופציית פירעון מוקדם, המשובצ  )ה(
בחוזה חוב מארח או בחוזה ביטוח מארח, איה קשורה 

 :באופן הדוק לחוזה המארח, אלא אם
  

)i(  מחיר המימוש של האופציה שווה בקירוב, בכל מועד
מימוש, לעלות המופחתת של מכשיר החוב המארח או 

  לערך בספרים של חוזה הביטוח המארח; או
 

)ii(  מחיר המימוש של אופציית הפירעון המוקדם מפצה
הערך הוכחי המשוער  עד גובהאת המלווה על סכום 

ל התקופה ש של הריבית שהמלווה מפסיד ליתרת
החוזה המארח. הריבית שהמלווה מפסיד היא 
המכפלה של סכום הקרן שפרע בפירעון מוקדם 
בהפרש בין שיעורי הריבית. ההפרש בין שיעורי 
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הריבית הוא עודף שיעור הריבית האפקטיבי של 
החוזה המארח על שיעור הריבית האפקטיבי שהישות 
תקבל במועד הפירעון המוקדם אם היא תשקיע את 

רן שפרע בפירעון מוקדם בחוזה דומה סכום הק
 ליתרת התקופה של החוזה המארח.

  
באופן הדוק  ותאם אופציית רכש או מכר קשור הבחיה

לחוזה חוב מארח עשית לפי שמפרידים את המרכיב 
ההוי של מכשיר חוב יתן להמרה בהתאם לתקן 

  .32חשבואות בילאומי 
 

ח ושמאפשרים גזרי אשראי, שמשובצים במכשיר חוב מאר  )ו(
לצד אחד (ה"מוטב") להעביר את סיכון האשראי של כס 

בבעלותו, לצד אחר (ה"ערב"),  היהי אלמסוים, שיתכן ו
אים קשורים באופן הדוק למכשיר החוב המארח. גזרי 
אשראי כאלה מאפשרים לערב לקבל על עצמו את סיכון 
 האשראי המיוחס לכס מבלי שהוא יהיה בבעלותו הישירה.

  
דוגמה למכשיר מעורב היא מכשיר פיסי שמקה למחזיק זכות   4.3.6ב

למכור חזרה את המכשיר הפיסי למפיק תמורת סכום מזומן 
פיסיים אחרים, שמשתה על בסיס השיוי במדד של  כסיםאו 

מיות או סחורות יסוד שיכול לעלות או לרדת ("מכשיר בר 
ה, מייעד את מכר"). למעט אם המפיק, בעת הכרה לראשו

המכשיר בר המכר כהתחייבות פיסית בשווי הוגן דרך רווח או 
הפסד, הוא דרש להפריד גזר משובץ (משמע, תשלום הקרן 

, משום שהחוזה המארח 4.3.3בהצמדה למדד) בהתאם לסעיף 
ותשלום הקרן בהצמדה  4.3.2בהוא מכשיר חוב בהתאם לסעיף 

 וב מארח בהתאם לסעיףלמדד איו קשור באופן הדוק למכשיר ח
. משום שתשלום הקרן יכול לעלות ולרדת, הגזר סעיף (א) 4.3.5ב

  המשובץ הוא גזר שאיו אופציה ששוויו צמוד למשתה הבסיס.
  
במקרה של מכשיר בר מכר שיכול להימכר חזרה בכל רגע תון   4.3.7ב

תמורת מזומן השווה לחלק יחסי משווי הכסים טו של ישות 
] open-ended mutual fundפתוחה [ הדדיתות של קרן (כמו יחיד

 unit-linkedאו מוצרי השקעה מסוימים הצמודים ליחידות [
investment products גזר משובץ וטיפול ההשפעה של הפרדת ,([

חשבואי לכל רכיב היא למדוד את המכשיר המשולב בסכום 
ת הפדיון לשלם בסוף תקופת הדיווח אם המחזיק היה מממש א

  הזכות שלו למכור חזרה את המכשיר למפיק.
  
המאפייים והסיכוים הכלכליים של גזר משובץ קשורים באופן   4.3.8ב

הדוק למאפייים ולסיכוים הכלכליים של החוזה המארח 
בדוגמאות שלהלן. בדוגמאות אלה, ישות איה מטפלת בגזרים 

  המשובצים בפרד מהחוזה המארח.
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יס הוא שיעור ריבית או מדד שיעורי גזר משובץ, שבו הבס  )א(
ריבית, שיכול לשות את סכום הריבית שאילולא כן היה 
משולם או מתקבל בגין חוזה חוב או חוזה ביטוח מארחים 
הושאים ריבית, קשור באופן הדוק לחוזה המארח, אלא 

המשולב באופן שהמחזיק לא החוזה אם יתן לסלק את 
שהוכרה או אם הגזר ישיב באופן מהותי את כל השקעתו 

המשובץ יכול לפחות להכפיל את שיעור התשואה המקורי 
של המחזיק מהחוזה המארח וכתוצאה מהגזר המשובץ 
שיעור התשואה יהיה לפחות כפול מתשואת השוק של חוזה 

 עם אותם תאים כמו של החוזה המארח.
  

חוזה רצפה או תקרה משובץ על שיעור הריבית של חוזה   )ב(
זה ביטוח קשור באופן הדוק לחוזה המארח, חוב או של חו

בתאי שבעת הפקת החוזה, התקרה היא בשיעור ריבית 
השוק או גבוהה ממו והרצפה היא בשיעור ריבית השוק או 

) leveragedמוכה ממו, והתקרה או הרצפה אין ממופות (
דומה, הוראות שכללות אופן ביחס לחוזה המארח. ב
של כס (לדוגמה סחורת יסוד), בחוזה לקייה או מכירה 

שיוצרות תקרה ורצפה על המחיר שישולם או שיתקבל 
עבור הכס, קשורות באופן הדוק לחוזה המארח אם גם 
התקרה וגם הרצפה הן מחוץ לכסף בעת ההתקשרות והן 

 אין ממופות.
  

גזר מטבע חוץ משובץ, שמספק זרם של תשלומי קרן   )ג(
בץ במכשיר חוב מארח וריבית הקובים במטבע חוץ ושמשו

]), dual currency bondמטבעית [-חוב דו איגרת(לדוגמה, 
קשור באופן הדוק למכשיר החוב המארח. גזר כזה איו 
מופרד מהמכשיר המארח משום שתקן חשבואות 

השפעות השיויים בשערי חליפין של מטבע  21בילאומי 
פיים דורש כי רווחי והפסדי מטבע חוץ בגין פריטים כסחוץ 

 יוכרו ברווח או הפסד.
  

גזר מטבע חוץ, המשובץ בחוזה מארח שהוא חוזה ביטוח   )ד(
או מכשיר לא פיסי (כמו חוזה לרכוש או למכור פריט לא 
פיסי כאשר המחיר קוב במטבע חוץ), קשור באופן הדוק 
לחוזה המארח בתאי שהוא איו ממוף, איו כולל מאפיין 

ובים באחד מהמטבעות אופציה, ודורש תשלומים הק
 הבאים:

  
)i( ;מטבע הפעילות של צד משמעותי כלשהו לחוזה זה 

 
)ii(  קוב המחיר של הסחורה או של השירות המטבע שבו

הקשורים, שרכשים או שמסרים, באופן שיגרתי 
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בעסקאות מסחריות בעולם (כמו דולר של ארה"ב 
 לגבי עסקאות בפט גולמי); או

 
)iii( זים לרכוש או מטבע שמשתמשים בו בדרך כלל בחו

למכור פריטים לא פיסיים בסביבה הכלכלית שבה 
מתרחשת העסקה (לדוגמה, מטבע יציב וזיל יחסית 
שמשתמשים בו בדרך כלל בעסקאות מסחריות 

 מקומיות או במסחר חיצוי).
 

אופציית פירעון מוקדם המשובצת ברצועת ריבית בלבד או   )ה(
רח בתאי רצועת קרן בלבד קשורה באופן הדוק לחוזה המא

וצר לראשוה מהפרדת הזכות לקבל  )iשהחוזה המארח (
 ותזרימי מזומים חוזיים של מכשיר פיסי, שכשלעצמ

איו כולל תאים כלשהם  )iiאיו כולל גזר משובץ, וכן (
 שאים מצאים בחוזה החוב המארח המקורי.

  
גזר המשובץ בחוזה חכירה מארח קשור באופן הדוק   )ו(

מדד הקשור  )iהגזר המשובץ הוא ( לחוזה המארח אם
לאיפלציה כמו הצמדת תשלומי חכירה למדד המחירים 
לצרכן (בתאי שהחכירה איה ממופת והמדד מתייחס 

 )iiלאיפלציה בסביבה הכלכלית של הישות עצמה), (
מתייחסות המבוססים על מכירות  תשלומי חכירה משתים

על שיעורי המבוססים  תשלומי חכירה משתים) iiiאו (
 ריבית משתים.

  
), המשובץ a unit-linking featureמאפיין הצמדה ליחידה (  )ז(

במכשיר פיסי מארח או בחוזה ביטוח מארח, קשור באופן 
הדוק למכשיר המארח או לחוזה המארח אם התשלומים, 
הקובים ביחידות, מדדים בערך שוטף ליחידה שמשקף 

ן הצמדה ליחידה את שווים ההוגן של כסי הקרן. מאפיי
הוא תאי חוזי שדורש תשלומים קובים ביחידות של קרן 

 השקעות פימית או חיצוית.
  

גזר המשובץ בחוזה ביטוח קשור באופן הדוק לחוזה   )ח(
הביטוח המארח אם הגזר המשובץ וחוזה הביטוח המארח 
הם כל כך תלויים אחד בשי שישות איה יכולה למדוד את 

(משמע, ללא התחשבות בחוזה הגזר המשובץ בפרד 
 המארח).

  
  מכשירים הכוללים גזרים משובצים

עם  כאשר ישות הופכת צד למכשיר מעורב, 4.3.1כאמור בסעיף ב  4.3.9ב
שכולל גזר משובץ  ,שאיו כס שבתחולת תקן זהמארח חוזה 

דורש מהישות לזהות גזר משובץ כזה  4.3.3אחד או יותר, סעיף 
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ש להפרידו מהחוזה המארח, ולגבי אלה אם דר לבחוןכלשהו, 
שדרש להפרידם, למדוד את הגזרים בשווי הוגן בעת הכרה 
לראשוה וגם לאחר מכן. דרישות אלה עשויות להיות מורכבות 

ידות פחות מהימות, מאשר מדידת המכשיר דיותר או לגרום למ
בכללותו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. מסיבה זו, התקן 

הוגן דרך רווח שווי לבכללותו  חוזה המעורבד את המאפשר לייע
  או הפסד.

  
דורש להפריד את  4.3.3יתן להשתמש בייעוד כזה בין אם סעיף   4.3.10ב

הגזרים המשובצים מהחוזה המארח או אוסר על הפרדה כזו. 
שווי להמעורב  חוזהלא היה מצדיק יעוד ה 4.3.5אולם, סעיף 

 4.3.5 מפורטים בסעיףהוגן דרך רווח או הפסד במקרים ה
שפעולה כזו לא תפחית את המורכבות  אחר(ב), מ-ו (א) פיםסעי

  או תגדיל את המהימות.
  

  בחיה מחדש של גזרים משובצים

ישות תבחן אם דרש להפריד גזר משובץ , 4.3.3בהתאם לסעיף   4.3.11ב
מהחוזה המארח ולטפל בו כגזר כאשר הישות הופכת לראשוה 

ה. בחיה מחדש לאחר מכן אסורה, אלא אם חל להיות צד לחוז
באופן משמעותי את תזרימי מתקן שיוי בתאי החוזה אשר 

, התיקוןהמזומים שהיו דרשים בהתאם לחוזה אלמלא בוצע 
 תיקון שלובמקרה כזה דרשת בחיה מחדש. ישות קובעת אם 

תזרימי מזומים היו משמעותי באמצעות הבאה בחשבון של 
תזרימי המזומים העתידיים החזויים הקשורים המידה שבה 

לגזר המשובץ, לחוזה המארח, או לשיהם, השתו, ואם השיוי 
היו משמעותי יחסית לתזרימי המזומים שחזו קודם לכן בגין 

  החוזה.
  
  גזרים משובצים בחוזים שרכשו: לעאיו חל  4.3.11סעיף ב  4.3.12ב
 

 3כספי בילאומי  בתקן דיווח תוגדרהכבצירוף עסקים (  )א(
 ;)צירופי עסקים

 
בצירוף של ישויות או עסקים תחת אותה שליטה כמתואר   )ב(

 ; או 3לתקן דיווח כספי בילאומי  4ב-1בסעיפים ב
  

דיווח כספי הגדרתה בתקן כביצירה של עסקה משותפת   )ג(
 הסדרים משותפים 11בילאומי 

 
  4או לבחיה מחדש האפשרית שלהם במועד הרכישה.

  

                                                 
זרים מתייחס לרכישה של חוזים עם ג 3תקן דיווח כספי בילאומי    4

 משובצים בצירוף עסקים.
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פרק - תתשל כסים פיסיים ( סיווג מחדש
4.4(  

  סיווג מחדש של כסים פיסיים

דורש מישות לסווג מחדש כסים פיסיים אם  4.4.1סעיף   4.4.1ב
ליהול אותם כסים  ההמודל העסקי של הישות משה את

להיות דירים מאוד. שיויים  צפוייםפיסיים. שיויים כאלה 
של הישות כתוצאה  על ידי הההלה הבכירה קבעיםכאלה 

משיויים חיצויים או פימיים וחייבים להיות משמעותיים 
לפעילויות של הישות ויתים להוכחה לצדדים חיצויים. 
בהתאם לכך, שיוי במודל העסקי של ישות יתרחש רק כאשר 

ותית לכל שמעישות מתחילה או מפסיקה לבצע פעילות שהיא מ
 ביטלהרכשה, מימשה או  הפעילויות שלה; לדוגמה, כאשר ישות

 דוגמאות לשיוי במודל העסקי כוללות:קו עסקי. 
 

לישות יש תיק של הלוואות מסחריות שהיא מחזיקה   )א(
למכירה בטווח הקצר. הישות רוכשת חברה שמהלת 
הלוואות מסחריות ויש לה מודל עסקי לפיו ההלוואות 
מוחזקות במטרה לגבות את תזרימי המזומים החוזיים. 

ההלוואות המסחריות איו מוצע עוד למכירה,  התיק של
והתיק מוהל כעת יחד עם ההלוואות המסחריות שרכשו 
וכולן מוחזקות כעת על מת לגבות את תזרימי המזומים 

 החוזיים.
 

חברה לשירותים פיסיים מחליטה לסגור את עסק   )ב(
המשכתאות הקמעואיות. עסק זה איו מבצע עסקאות 

ותים פיסיים משווקת באופן פעיל חדשות והפירמה לשיר
 את תיק המשכתאות למכירה.

 
שיוי במטרה של המודל העסקי של הישות חייב להתבצע לפי   4.4.2ב

מועד הסיווג מחדש. לדוגמה, אם פירמה לשירותים פיסיים 
בפברואר לסגור את עסק המשכתאות  15-חליטה במ

ל הכסים הקמעואיות שלה ולכן חייבת לסווג מחדש את כ
באפריל (כלומר ביום הראשון של  1-הפיסים המושפעים ב

תקופת הדיווח הבאה של הישות), הישות חייבת שלא לקבל 
לעסוק בדרך אחרת  לאעסקאות משכתאות קמעואיות חדשות ו

-עם המודל העסקי הקודם שלה לאחר ה שהן עקביותבפעילויות 
 בפברואר. 15

  
 שיויים במודל העסקי: הדוגמאות הבאות אין  4.4.3ב

 

המתייחס לכסים פיסיים מסוימים (גם  בכווהשיוי   )א(
 בסיבות של שיויים משמעותיים בתאי השוק).
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 היעלמות זמית של שוק מסוים לכסים פיסיים.  )ב(
 

העברה של כסים פיסיים בין חלקים של הישות בעלי   )ג(
 מודלים עסקיים שוים.

  

  )5(פרק  מדידה

  )5.1פרק - תת( מדידה לראשוה

אופן הכרה לראשוה הוא במועד ההשווי ההוגן של כס פיסי ב  5.1.1ב
או  השית מורהמחיר העסקה (כלומר השווי ההוגן של הת רגיל

). 13ותקן דיווח כספי בילאומי  5.1א.2ב , ראה גם סעיףהתקבלה
משהו היא עבור או התקבלה  התיש מורהאם חלק מהתאולם, 
השווי ההוגן של המכשיר  ישות תמדוד את סיפיהמכשיר פרט ל

השווי ההוגן של הלוואה לזמן את  מדודיתן להפיסי . לדוגמה, 
ריבית כערך וכחי של  שאיםו יםשא חייב לזמן ארוךארוך או 

מהווים לפי שיעור(י) ריבית ההעתידיים  תקבולי המזומיםכל 
ר ועיסוג שמטבע, תקופה,  ה מבחית(דומ המכשיר דומ שלשוק 

וסף  תשלוםדומה.  בעל דירוג אשראיריבית וגורמים אחרים) 
אלא אם  ,הכסה הקטתהוצאה או  הוא אשר יתן ללווה כלשהו

 כסוג אחר של כס. ההוא כשיר להכר
  
שיעור  שאיושיעור ריבית אם הישות יוצרת הלוואה שושאת   5.1.2ב

הלוואות ר השוק לועיכאשר ש יםאחוז 5ריבית השוק (לדוגמה 
, כפיצוי אשמר םתשלועמלת אחוזים), ומקבלת  8דומות הוא 

 עמלהההוגן, כלומר ביכוי ה הבהלוואה בשווי הכירמהישות 
  .השהתקבל

  
מועד הטובה ביותר לשווי ההוגן של מכשיר פיסי ב הראיה  5.1א.2ב

הכרה לראשוה היא באופן רגיל מחיר העסקה (כלומר, השווי ה
ראה גם תקן דיווח  ,תה או שהתקבלהההוגן של התמורה שי

). אם ישות קובעת שהשווי ההוגן בעת ההכרה 13כספי בילאומי 
, הישות 5.1א.1 לראשוה שוה ממחיר העסקה כמוזכר בסעיף

 תטפל באותו מועד במכשיר זה כלהלן:
 

, אם שווי הוגן זה תמך 5.1.1במדידה שדרשת על ידי סעיף   )א(
עבור כס זהה או  על ידי מחיר מצוטט בשוק פעיל

) או מבוסס על טכיקת 1התחייבות זהה (כלומר תון רמה 
הערכה שמשתמשת רק בתוים משווקים שיתים לצפייה. 

הכרה מועד הישות תכיר בהפרש שבין השווי ההוגן ב
 לראשוה לבין מחיר העסקה כרווח או הפסד.

 

מדידה שדרשת על ידי סעיף בבכל המקרים האחרים,   )ב(
תאמת כדי לדחות את ההפרש בין השווי ההוגן , מו5.1.1
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הכרה לראשוה לבין מחיר העסקה. לאחר הכרה מועד הב
לראשוה, הישות תכיר בהפרש שדחה כרווח או הפסד רק 
במידה שבה הוא ובע משיוי בגורם (כולל זמן) 

הכס או  המחרתשמשתתפים בשוק יביאו בחשבון בעת 
 ההתחייבות.

  

  )5.3-ו 5.2 פרק-יתת(מדידה עוקבת 

כן ככס פיסי מדד בשווי ל קודםאם מכשיר פיסי שהוכר   5.2.1ב
והשווי ההוגן שלו יורד מתחת לאפס, דרך רווח או הפסד הוגן 

. אולם, 4.2.1לסעיף זאת התחייבות פיסית שמדדת בהתאם 
שהם כסים בתחולת תקן  יםמארח חוזיםחוזים מעורבים עם 

 .4.3.2יף לסעתמיד בהתאם  יםמדדזה 
  
בעלויות עסקה  החשבואיהדוגמה הבאה ממחישה את הטיפול   5.2.2ב

מדידה עוקבת של כס פיסי שמדד בשווי בבמדידה לראשוה ו
 5.7.5רווח כולל אחר בהתאם לסעיף ל זקפיםהשיויים כשהוגן 

ש"ח  100תמורת פיסי . ישות רוכשת כס 4.1א.2או לסעיף 
בכס  הכירמ, הישות בתחילהש"ח.  2 בסךרכישה עמלה  בתוספת

כאשר , מסתיימת יום לאחר מכן פת הדיווחתקוש"ח.  102-ב
היה ש"ח. אם הכס  100 ואטט של הכס הוצשוק הממחיר ה

ש"ח. באותו מועד, הישות  3עמלה בסך  היה צורך לשלםמכר, 
 עמלה האפשריתל התייחסותש"ח (ללא  100-את הכס ב תמודד

אם הכס  ש"ח ברווח כולל אחר. 2הפסד של ב הכירמבמכירה) ו
הפיסי מדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

, עלויות העסקה מופחתות לרווח או הפסד תוך שימוש 4.1א.2
  בשיטת הריבית האפקטיבית.

  
המדידה העוקבת של כס פיסי או של התחייבות פיסית   5.2א.2ב

 5.1א.2ב ים המתוארים בסעיףוההכרה העוקבת ברווחים והפסד
 יהיו עקביים עם הדרישות של תקן זה.

  
   ההשקעות כאלעל מכשירים הויים וחוזים בהשקעות 

 המכשירים אלעל כל ההשקעות במכשירים הויים וחוזים   5.2.3ב
ות, עלות גבלחייבים להימדד בשווי הוגן. אולם, בסיבות מו

יכול להיות המקרה לשווי הוגן. זה מתאים עשויה להיות אומדן 
, או יתן להשגהאיו  השווי ההוגן מדידתל עדכי יותראם מידע 

ועלות מייצגת את אפשריות ת שווי הוגן ורחב למדיד טווחאם יש 
 .זה טווחבל שווי הוגן שהאומדן הטוב ביותר 

 
 ייצג שווי הוגן כוללים:ללא עשויה ששעלות  ךסימים לכ  5.2.4ב

 

ת לעומת עקשהמוהישות של שיוי משמעותי בביצועים   )א(
  .יעדי ביייםתקציבים, תוכיות או 
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המוצר הטכי של הישות של יעדי בייים שיויים בציפיות ש  )ב(
 .יושגו תעקשהמו

 

ת או עקשהמוהישות שיוי משמעותי בשוק להון של   )ג(
 יים.וטציאלפה המוצריללמוצריה או 

 

 יתכלכלסביבה השיוי משמעותי בכלכלה העולמית או ב  )ד(
 ת.עקשהמוהישות  תעלופה בש

 

, או השוואה-בותשיוי משמעותי בביצועים של ישויות   )ה(
 לל.ועל ידי השוק הכשיושמו ת השווי ובהערכ

 

המושקעת כגון תרמית, הישות עייים פימיים של   )ו(
ים בההלה או י, תביעות, שיויםמסחרי סכסוכים

 באסטרטגיה.
 

הן  ,הישות המושקעתמעסקאות חיצויות בהון של  ראיות  )ז(
ת (כגון הפקה חדשה של הון), או על עקשהמוהישות על ידי 

 צדדים שלישיים. ביןמכשירים הויים  העברות שלידי 
 

ממצה. ישות תשתמש בכל המידע  יהא 5.2.4בהרשימה בסעיף   5.2.5ב
יתן  עשהר שאת עקשהמוהישות בוגע לביצועים ולפעולות של 

קיימים גורמים ש מידההכרה לראשוה. בהאחר מועד ל להשגה
לא עשויה שלהצביע על כך שעלות  עשויים, הם רלווטיים כאלה

 שווי הוגן.למדוד , הישות חייבת הייצג שווי הוגן. במקרים כאלל
 

האומדן הטוב ביותר לשווי הוגן של עלות היא אף פעם לא   5.2.6ב
השקעות במכשירים הויים מצוטטים (או חוזים על מכשירים 

  .הויים מצוטטים)
  

  )5.4פרק - תתמדידת עלות מופחתת (

  שיטת ריבית אפקטיבית

 ןיישום שיטת הריבית האפקטיבית, ישות מזהה עמלות שהעת ב  5.4.1ב
משיעור הריבית האפקטיבי של מכשיר פיסי.  איטגרליחלק 

 על עידעמלות עבור שירותים פיסיים עשוי לא להשל תיאור ה
חלק  ןמלות שה. עוסופקשהשירותים והתוכן של מהות ה

משיעור הריבית האפקטיבי של מכשיר פיסי  איטגרלי
מטופלות כתיאום לשיעור הריבית האפקטיבי, אלא אם המכשיר 
הפיסי מדד בשווי הוגן, כאשר השיוי בשווי ההוגן מוכר ברווח 
או הפסד. במקרים אלה, העמלות מוכרות כהכסות או כהוצאה 

  כאשר המכשיר מוכר לראשוה.
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משיעור הריבית האפקטיבי של  איטגרליעמלות שהן חלק   5.4.2ב
  מכשיר פיסי כוללות:

  
על ידי הישות המתייחסות  תתקבלומהעמלות יצירה   (א) 

פיסי. עמלות כאלה עשויות ליצירתו או לרכישתו של כס 
בגין פעילויות כגון הערכת מצבו הכספי של  פיצוילכלול 

ת והסדרי וחוות, בטוה, הערכה ורישום של ערבויהלו
ביטחון אחרים, יהול משא ומתן לגבי תאי המכשיר, הכה 
ועיבוד מסמכים וסגירת העסקה. עמלות אלה מהוות חלק 

  מיצירת מעורבות במכשיר הפיסי שוצר. איטגרלי
  

על ידי הישות ליצירת הלוואה  תתקבלומעמלות מחויבות ה  (ב) 
ת בהתאם יה מדדכאשר המחויבות למתן הלוואה א

וצפוי שהישות תתקשר בהסדר  סעיף (א) 4.2.1לסעיף 
בגין מעורבות  פיצויהלוואה מסוים. עמלות אלה חשבות כ

משכת ברכישה של מכשיר פיסי. אם המחויבות פוקעת 
מבלי שהישות העמידה את ההלוואה, העמלה מוכרת 

  כהכסות במועד פקיעת המחויבות.
  

פקת התחייבויות פיסיות בה תתקבלומעמלות יצירה ה  (ג) 
המדדות בעלות מופחתת. עמלות אלה מהוות חלק 

מיצירת מעורבות בהתחייבות פיסית. ישות  איטגרלי
משיעור  איטגרלימבחיה בין עמלות ועלויות המהוות חלק 

הריבית האפקטיבי על ההתחייבות הפיסית לבין עמלות 
ירותים, יצירה ועלויות עסקה המתייחסות לזכות לספק ש

  כגון שירותי יהול השקעות.
  

משיעור הריבית האפקטיבי  איטגרליעמלות שאין מהוות חלק   5.4.3ב
של מכשיר פיסי ומטופלות בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

  כוללות: 15
  

  עמלות הגבות עבור שירות הלוואה;  (א) 
  

עמלות מחויבות ליצירת הלוואה כאשר המחויבות למתן   (ב) 
ואין  סעיף (א) 4.2.1יה מדדת בהתאם לסעיף אוואה הל

  זה סביר שתהיה התקשרות בהסדר הלוואה מסוים; וכן
  

על ידי ישות  תתקבלומהעמלות סידיקציה של הלוואה   (ג) 
חלק מחבילת  להותיר בידיהשמסדירה הלוואה מבלי 

חלק באותו  מותירה בידיהההלוואה לעצמה (או אשר 
השוואה כמו של -לסיכון ברשיעור ריבית אפקטיבי 

  משתתפים אחרים).
  

ם שיטת הריבית האפקטיבית, ישות, בדרך כלל, ויישבעת   5.4.4ב
ששולמו או שהתקבלו, עלויות  )pointsמפחיתה עמלות, קודות (
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עסקה וכל הפרמיות או היכיוות האחרים שכללו בחישוב 
ך אורך החיים החזוי של הלשיעור הריבית האפקטיבי, במ

. אולם, משתמשים בתקופה קצרה יותר אם זו הפיסי שירהמכ
התקופה אליה מתייחסות העמלות, הקודות ששולמו או 
שהתקבלו, עלויות העסקה, הפרמיות או היכיוות. זה יהיה 
המצב כאשר המשתה, אליו מתייחסות העמלות, הקודות 
ששולמו או שהתקבלו, עלויות העסקה, הפרמיות או היכיוות, 

ע מחדש לפי שיעורי שוק לפי מועד הפירעון החזוי של קב
. במקרה כזה, תקופת ההפחתה המתאימה היא הפיסי המכשיר

התקופה עד למועד הקרוב של קביעת מחיר מחדש כזה. לדוגמה, 
בריבית משתה משקפים פיסי אם פרמיה או יכיון על מכשיר 

בית ממועד תשלום הריהפיסי ריבית שצברה על המכשיר 
האחרון, או משקפים שיויים בשיעורי ריבית שוק ממועד 
התאמת שיעור הריבית המשתה לשיעורי שוק, הפרמיה או 

בו מבוצעת התאמה של הריבית שהיכיון יופחתו עד למועד הבא 
שהפרמיה או היכיון  אחרמ אתהמשתה לשיעורי השוק. ז

י מתייחסים לתקופה עד למועד הבא של התאמת הריבית, מפ
שבאותו מועד המשתה שאליו מתייחסים הפרמיה או היכיון 

ריבית) מותאם לשיעורי שוק. אולם, אם הפרמיה  י(משמע, שיעור
או היכיון ובעים משיוי במרווח האשראי מעבר לריבית 

, או ובעים משיויים הפיסי המשתה שהוגדרה במכשיר
מיה או במשתים אחרים שאים מותאמים לשיעורי השוק, הפר

 ך אורך החיים החזוי של המכשירהלהיכיון מופחתים במ
  .הפיסי

  
לגבי כסים פיסיים בריבית משתה והתחייבויות פיסיות   5.4.5ב

בריבית משתה, אמידה מחדש תקופתית של תזרימי מזומים, 
על מת לשקף תודות בשיעורי ריבית שוק, משה את שיעור 

יסי בריבית משתה או הריבית האפקטיבי. אם כס פ
התחייבות פיסית בריבית משתה מוכרים לראשוה בסכום 
השווה לקרן שתתקבל או תשולם במועד הפירעון, לאמידה 
מחדש של תשלומי הריבית העתידיים, בדרך כלל, אין השפעה 

  משמעותית על הערך בספרים של הכס או ההתחייבות.
  
לה לגבי תשלומים או אם ישות מעדכת את האומדים ש  5.4.6ב

ושיויים  5.4.3לסעיף  בהתאם תיקוים(מלבד  תקבולים
, הישות תתאים את הערך באומדים של הפסדי אשראי חזויים)

של את העלות המופחתת של הכס הפיסי או ברוטו בספרים 
ההתחייבות הפיסית (או קבוצה של מכשירים פיסיים) כדי 

תזרימי אומדן בפועל ואת ים החוזילשקף את תזרימי המזומים 
המעודכן. הישות מחשבת מחדש את הערך החוזיים המזומים 

ברוטו של הכס הפיסי או את העלות המופחתת של בספרים 
ערך הוכחי של אומדן תזרימי ההתחייבות הפיסית כ

לפי שיעור הריבית אשר מהווים העתידיים החוזיים המזומים 
(או שיעור ריבית  הפיסי האפקטיבי המקורי של המכשיר
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 פגומיםסיכון אשראי עבור כסים פיסיים לאפקטיבי מותאם 
, מתאים, או, כאשר עקב סיכון אשראי, שרכשו או שוצרו)

שיעור הריבית האפקטיבי המעודכן, אשר מחושב בהתאם לסעיף 
  . התיאום מוכר ברווח או הפסד כהכסה או כהוצאה. 6.5.10

  
עקב סיכון אשראי  פגוםם כס פיסי חשב ככס במקרים אחדי  5.4.7ב

הכרה לראשוה מאחר שסיכון האשראי גבוה מאוד, מועד הב
ובמקרה של רכישה, הכס רכש ביכיון עמוק. ישות דרשת 

הכרה לראשוה מועד הלכלול את הפסדי האשראי החזויים ב
באומדן תזרימי המזומים בעת חישוב שיעור הריבית האפקטיבי 

אשראי לכסים פיסיים שחשבים ככסים הסיכון לם המותא
מועד ב ,שרכשו או שוצרו ,עקב סיכון אשראי פגומיםפיסיים 

הכרה לראשוה. אולם, אין המשמעות ששיעור ריבית אפקטיבי ה
 קייםכס הפיסי ייושם רק מאחר שלסיכון אשראי למותאם 

  הכרה לראשוה.מועד הסיכון אשראי גבוה ב
  

  עסקהעלויות 

עלויות עסקה כוללות שכר ועמלות המשולמים לסוכים (כולל   5.4.8ב
עובדים הפועלים כסוכי מכירות), ליועצים, לברוקרים 

בורסות ליירות  על ידיגופי פיקוח ו ידי לעולסוחרים, היטלים 
ערך, ומסי העברה ומכסים. עלויות עסקה אין כוללות פרמיות 

פימיות או ההלה מון או עלויות או יכיוות על חוב, עלויות מי
  חזקה.עלויות ה

  
  מחיקה

או לחלק ממו.  במלואומחיקות יכולות להתייחס לכס פיסי   5.4.9ב
על כס  וותחבט) בenforceמתכת להשתמש (ישות לדוגמה, 

אחוז מהכס הפיסי  30-פה להשיב לא יותר מופיסי וצ
) prospects( םסיכויי. אם לישות אין וותבאמצעות הבטח

להשבה של תזרימי מזומים וספים מהכס הפיסי,  יםסביר
  האחוז של הכס הפיסי. 70עליה למחוק את יתרת 

  

  )5.5פרק -תת( ירידת ערך

  אידיבידואליו קבוצתי בחיהבסיס 

על מת לקיים את המטרה של הכרה בהפסדי אשראי חזויים   5.5.1ב
בסיכון אשראי  תמשמעותי עלייה גיןלאורך כל חיי המכשיר ב

של  בחיה היה צורך לבצע, ייתכן שיההכרה לראשוה ממועד
על ידי  קבוצתימשמעותית בסיכון האשראי על בסיס  יהעלי

משמעותית  יהלעלי סימןהבאה בחשבון של מידע המהווה 
קבוצה של -בסיכון האשראי, לדוגמה, של קבוצה או תת

שישות מקיימת את  הבטיחמכשירים פיסיים. זאת על מת ל
המטרה של הכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי 
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משמעותית בסיכון אשראי, גם אם  יההמכשיר כאשר קיימת עלי
ברמת המכשיר בסיכון האשראי  זומשמעותית כ יהראיה של עלי

  .עדיין איה יתת להשגההבודד 
  
ך כלל הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר חזויים בדר  5.5.2ב

להיות מוכרים לפי שמכשיר פיסי הופך להיות בפיגור. באופן 
משמעותית בסיכון האשראי לפי שמכשיר פיסי  יהטיפוסי, עלי

הופך להיות בפיגור או שצפים גורמי פיגור אחרים ספציפיים 
או שיוי מבי). כתוצאה מכך, כאשר מידע  תיקוןללווה (לדוגמה, 

יותר צופה פי עתיד מאשר מידע לגבי  שהוא ,יתן לביסוססביר ו
חייבת  ותישהיתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים,  ,פיגור

  שיויים בסיכון אשראי. לבחוןלהשתמש בו על מת 
  
אולם, בהתאם למהות המכשירים הפיסיים והמידע לגבי סיכון   5.5.3ב

אשראי היתן להשגה לגבי קבוצות מסוימות של מכשירים 
, ייתכן שישות לא תהיה מסוגלת לזהות שיויים פיסיים

משמעותיים בסיכון אשראי עבור מכשירים פיסיים בודדים 
לפי שמכשיר פיסי הופך להיות בפיגור. זה עשוי להיות המקרה 
עבור מכשירים פיסיים כמו הלוואות קמעואיות לגביהן קיים 

ל מידע מידע מעודכן מועט לגבי סיכון אשראי או לא קיים כל
באופן שגרתי לגבי  יואחרמעודכן, אשר מושג ומבוצע מעקב 

מכשיר בודד עד שהלקוח מפר את התאים החוזיים. אם שיויים 
בסיכון האשראי לגבי מכשירים פיסיים בודדים אים מזוהים 

)captured י שהם הופכים להיות בפיגור, הפרשה להפסדלפ (
ת מכשיר פיסי בודד המבוססת רק על מידע לגבי האשראי ברמ

לא תייצג אמה את השיויים בסיכון האשראי ממועד ההכרה 
  לראשוה.

  
היתן  יתן לביסוסבסיבות אחדות לישות אין מידע סביר ו  5.5.4ב

להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים על מת למדוד הפסדי 
 .אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר על בסיס מכשיר בודד

הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר יוכרו  במקרה כזה,
אשר מביא בחשבון מידע מקיף לגבי סיכון  קבוצתיעל בסיס 

אשראי. מידע מקיף לגבי סיכון אשראי זה חייב לכלול לא רק 
הרלווטי לגבי אשראי, מידע ה את כלמידע לגבי פיגור, אלא 

ירוב בצע קכלכלי, על מת ל-כולל מידע צופה פי עתיד מאקרו
לתוצאה של הכרה בהפסדי אשראי לאורך כל חיי המכשיר כאשר 
חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשוה 

  ברמת המכשיר הבודד.
  
לצורך קביעה כי חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי והכרה   5.5.5ב

, ישות יכולה לקבץ מכשירים קבוצתיעל בסיס בהפרשה להפסד 
בסיס מאפייי סיכון אשראי משותפים במטרה  פיסיים על

להקל על היתוח שמיועד לאפשר זיהוי עלייה משמעותית בסיכון 
) מידע זה על ידי obscureהאשראי במועד. הישות לא תסווה (
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דוגמאות  קיבוץ מכשירים פיסיים בעלי מאפייי סיכון שוים.
ייים כלול את המאפל ותלמאפייי סיכון אשראי משותפים יכול

  מוגבלים אליהם: הבאים, אך אין
  

 סוג מכשיר;  )א(
 

 דירוג סיכון אשראי;  )ב(
 

 ;וותסוג בטח  )ג(
 

 מועד הכרה לראשוה;  )ד(
 

 תקופה שותרה עד למועד הפירעון;  )ה(
 

 עף;  )ו(
 

 וכן מיקום גיאוגרפי של הלווה;  )ז(
  

ביחס לכס הפיסי אם יש לכך השפעה על  וותשווי הבטח  )ח(
ללא זכות  ואותההסתברות להתרחשות כשל (לדוגמה, הלו

בתחומי שיפוט אחדים או יחסי  )non-recourse( חזרה
  הלוואה לשווי).

  
דורש שהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר  5.5.4סעיף   5.5.6ב

יוכרו בגין כל המכשירים הפיסיים שלגביהם חלה עלייה 
משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשוה. על מת 

אם ישות איה מסוגלת לקבץ מכשירים  לקיים מטרה זו,
פיסיים החשבים ככאלה שחלה עלייה משמעותית בסיכון 
האשראי שלהם ממועד ההכרה לראשוה בהתבסס על מאפייי 
סיכון אשראי משותפים, הישות תכיר בהפסדי אשראי חזויים 
לאורך כל חיי המכשיר בגין חלק מהכסים הפיסיים לגביהם 

של  קיבוץ. הסיכון האשראיה משמעותית בחשב שהייתה עליי
אם חלו שיויים בסיכון  לבחוןמכשירים פיסיים על מת 

עשוי להשתות לאורך זמן כשמידע  קבוצתיהאשראי על בסיס 
יתן להשגה על קבוצות של מכשירים פיסיים או על  עשהחדש 

 מכשירים פיסיים בודדים.
 

ורך כל חיי עיתוי ההכרה בהפסדי אשראי חזויים לא
  המכשיר

הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי יש להכיר באם  הבחיה  5.5.7ב
משמעותית בסבירות או בסיכון  יהבוססת על עלימהמכשיר 

להתרחשות כשל ממועד ההכרה לראשוה (ללא קשר אם מכשיר 
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פיסי תומחר מחדש על מת לשקף עלייה בסיכון האשראי) ולא 
עקב סיכון אשראי במועד  היו פגום שכס פיסילכך על ראיה 

בפועל. באופן כללי, תהיה עלייה  שכשל התרחש כךהדיווח או ל
משמעותית בסיכון האשראי לפי שכס פיסי הופך לכס פיסי 

  עקב סיכון אשראי או לפי שמתרחש כשל בפועל. פגום
  
מחויבויות למתן הלוואות, ישות מביאה בחשבון שיויים  לגבי  5.5.8ב

מתייחסת סיכון להתרחשות כשל בגין ההלוואה שאליה ב
חוזי ערבות פיסית, ישות  לגביהמחויבות למתן הלוואה. 

לא יעמוד  מוגדרמביאה בחשבון את השיויים בסיכון שהלווה ה
   בהתאם לחוזה. במחויבויותיו

  
המשמעותיות של שיוי בסיכון האשראי ממועד ההכרה   5.5.9ב

כשל כון למועד ההכרה התרחשות ללראשוה תלויה בסיכון 
לראשוה. לכן, שיוי תון, במוחים אבסולוטיים, בסיכון 
להתרחשות כשל יהיה משמעותי יותר עבור מכשיר פיסי עם 
סיכון ראשוי להתרחשות כשל מוך יותר ביחס למכשיר פיסי 

  עם סיכון ראשוי להתרחשות כשל גבוה יותר.
  
ל של מכשירים פיסיים שיש להם סיכון הסיכון להתרחשות כש 5.5.10ב

ר ככל שאורך החיים החזוי של תהשוואה הוא גדול יו-אשראי בר
המכשיר הוא ארוך יותר; לדוגמה, הסיכון להתרחשות כשל על 

 10שאורך החיים החזוי שלה הוא  AAAחוב המדורגת  איגרת
 AAAחוב המדורגת  איגרתשים הוא גבוה יותר מאשר זה של 

  שים. 5ים החזוי שלה הוא שאורך החי
  
בגלל הקשר בין אורך החיים החזוי לבין הסיכון להתרחשות   5.5.11ב

את השיוי בסיכון האשראי רק על ידי  לבחוןכשל, לא יתן 
השוואת השיוי בסיכון האבסולוטי להתרחשות כשל לאורך זמן. 

מכשיר פיסי שאורך בלדוגמה, אם הסיכון להתרחשות כשל 
הכרה לראשוה זהה מועד השים ב 10שלו הוא  החיים החזוי

לסיכון להתרחשות כשל באותו מכשיר פיסי שאורך החיים 
החזוי שלו בתקופה עוקבת הוא רק חמש שים, הדבר עשוי 
להצביע על עלייה בסיכון אשראי. זאת מאחר שהסיכון 
להתרחשות כשל במהלך אורך החיים החזוי בדרך כלל פוחת ככל 

סיכון האשראי ותר ללא שיוי והמכשיר  שהזמן חולף אם
מכשירים  לגביהפיסי קרוב יותר למועד הפירעון. אולם, 

פיסיים שיש להם רק מחויבויות תשלום משמעותיות קרוב 
למועד הפירעון של המכשיר הפיסי, הסיכון להתרחשות כשל 
איו פוחת בהכרח ככל שהזמן חולף. במקרה כזה, ישות תביא 

גורמים איכותיים אחרים אשר יוכיחו אם סיכון בחשבון גם 
  עלה בצורה משמעותית ממועד ההכרה לראשוה.אשראי 

  
אם סיכון האשראי  בחיהישות יכולה ליישם גישות שוות בעת   5.5.12ב

בגין מכשיר פיסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה 
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בעת מדידת הפסדי אשראי חזויים. ישות יכולה  לראשוה או
ם גישות שוות למכשירים פיסיים שוים. גישה שאיה לייש

כוללת את ההסתברות לכשל כתון, כמו גישת שיעור הפסד 
שישות  אשראי, יכולה להיות עקבית עם דרישות תקן זה, בתאי

יכולה להפריד את השיויים בסיכון להתרחשות כשל משיויים 
 ת,ובגורמים אחרים להפסדי אשראי חזויים, כמו בטחו

  את: הבחיהושהישות מביאה בחשבון בעת 
  

 השיוי בסיכון להתרחשות כשל ממועד ההכרה לראשוה;  )א(
 

 אורך החיים החזוי של המכשיר הפיסי; וכן  )ב(
 

מידע סביר ויתן לביסוס היתן להשגה ללא עלות או מאמץ   )ג(
  מופרזים שעשוי להשפיע על סיכון אשראי.

  
שראי בגין מכשיר פיסי השיטות ששימשו לקבוע אם סיכון א  5.5.13ב

עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשוה צריכות להביא 
בחשבון את המאפייים של המכשיר הפיסי (או קבוצה של 
מכשירים פיסיים) ואת דפוסי הכשל בעבר של מכשירים 

, עבור 5.5.9השוואה. למרות הדרישה בסעיף -פיסיים בי
בקודה להם אים מרוכזים מכשירים פיסיים שדפוסי הכשל ש

ספציפית במהלך אורך החיים החזוי של המכשיר הפיסי, 
החודשים הבאים  12שיויים בסיכון להתרחשות כשל במהלך 

יכולים להוות קירוב סביר לשיויים בסיכון להתרחשות כשל 
במקרים כאלה, ישות עשויה להשתמש  לאורך כל חיי המכשיר.

החודשים הבאים  12של במהלך בשיויים בסיכון להתרחשות כ
על מת לקבוע אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי ממועד 
ההכרה לראשוה, אלא אם כן הסיבות מצביעות על כך שדרשת 

  לגבי כל אורך החיים. בחיה
  
אולם, עבור מכשירים פיסיים אחדים, או בסיבות אחדות,   5.5.14ב

ויים בסיכון ייתכן שלא יהיה זה מתאים להשתמש בשי
החודשים הבאים על מת לקבוע אם  12להתרחשות כשל במהלך 

יש להכיר בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. 
החודשים  12לדוגמה, השיוי בסיכון להתרחשות כשל במהלך 

הבאים עשוי שלא להוות בסיס מתאים לקביעה אם סיכון 
שלו חל בעוד  האשראי עלה בגין מכשיר פיסי שמועד הפירעון

  חודש כאשר: 12-יותר מ
  

רק מחויבויות תשלום משמעותיות למכשיר הפיסי יש   )א(
 החודשים הבאים; 12-מעבר ל
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כלכליים רלווטיים או בגורמים -שיויים בגורמים מקרו  )ב(
אחרים המתייחסים לאשראי שאים משתקפים כראוי 

 החודשים הבאים; או  12בסיכון להתרחשות כשל במהלך 
  

יים בגורמים המתייחסים לאשראי שיש להם רק שיו  )ג(
השפעה על סיכון האשראי של המכשיר הפיסי (או שיש 

 חודש. 12-להם השפעה בולטת יותר) מעבר ל
  

קביעה אם סיכון אשראי עלה באופן משמעותי ממועד 
  ההכרה לראשוה

בעת קביעה אם דרשת הכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל   5.5.15ב
יר, ישות תביא בחשבון מידע סביר ויתן לביסוס חיי המכש

שיתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים ושעשוי להשפיע על 
סעיף  5.5.17סיכון האשראי של מכשיר פיסי בהתאם לסעיף 

מידע בעת קביעה  לשישות איה צריכה לבצע חיפוש ממצה (ג). 
אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה 

  וה. לראש
  
אם ההוליסטי ומרובה גורמים; יתוח סיכון אשראי הוא יתוח   5.5.16ב

גורם ספציפי הוא רלווטי והמשקל שלו ביחס ליתר הגורמים, 
בסוג המוצר, מאפייים של המכשירים הפיסיים  יםתלוי ויהי

ושל הלווה כמו גם אזור גיאוגרפי. ישות תביא בחשבון מידע 
להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים,  היתן סביר ויתן לביסוס

. אולם, ייתכן כי הבחןשהוא רלווטי למכשיר הפיסי המסוים 
לא יתן יהיה לזהות גורמים אחדים או סימים אחדים ברמת 
המכשיר הפיסי הבודד. במקרה כזה, הגורמים או הסימים 

של תיקים או מתאימות עבור תיקים מתאימים, קבוצות  יבחו
על מת לקבוע  מכשירים פיסייםשל תיק של אימים מתחלקים 

להכרה של הפסדי אשראי חזויים  5.5.3אם הדרישה בסעיף 
  לאורך כל חיי המכשיר התקיימה. 

  
ממצה, עשויה להיות רשימה , שאיה של מידע הרשימה הבאה  5.5.17ב

  השיויים בסיכון אשראי: בבחיתרלווטית 
  

) מחיר פימיים של indicatorsשיויים משמעותיים במדדי (  )א(
סיכון אשראי כתוצאה משיוי בסיכון אשראי ממועד 
ההתקשרות, כולל, אך לא מוגבל לכך, מרווח האשראי 
שהיה וצר אם מכשיר פיסי מסוים אן מכשיר פיסי 
דומה עם אותם תאים ואותו צד שכגד היו וצרים מחדש 

 או מופקים מחדש במועד הדיווח.
 

בשיעורים או בתאים של מכשיר פיסי  שיויים אחרים  )ב(
קיים אשר היו שוים באופן משמעותי אם המכשיר היה 
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וצר מחדש או מופק מחדש במועד הדיווח (כמו אמות 
ת או ערבויות גדולים ומידת וקשות יותר, סכומי בטחו

גבוה יותר) עקב  )income coverageכיסוי הכסה (יותר, או 
של המכשיר הפיסי ממועד שיויים בסיכון האשראי 

 ההכרה לראשוה.
 

) שוק חיצויים של indicatorsשיויים משמעותיים במדדי (  )ג(
סיכון אשראי בגין מכשיר פיסי מסוים או מכשירים 
פיסיים דומים עם אותו אורך חיים חזוי. שיויים במדדי 

 שוק של סיכון אשראי כוללים, אך אים מוגבלים לבאים:
 

)i( מרווח האשראי; 
 

)ii( כשל אשראי בגין הלווה; ה שלמחירי חוזי החלפ 
 

)iii(  כס אורך הזמן או המידה שבהם השווי ההוגן של
 פיסי היה מוך מעלותו המופחתת; וכן

 

)iv(  ויים במחירמידע שוק אחר המתייחס ללווה, כמו שי
  מכשירי החוב או מכשירים הויים של הלווה. 

 

בדירוג שיוי משמעותי בפועל או שיוי משמעותי חזוי   )ד(
 האשראי החיצוי של המכשיר הפיסי.

 
ללווה או  דירוג אשראי פימי ה, בפועל או חזויה, שלהורד  )ה(

סיכון אשראי  לבחיתירידה ביקוד התהגותי המשמש 
באופן פימי. דירוגי אשראי פימיים ויקוד התהגותי 

ממופים לדירוגים הם פימי הם מהימים יותר כאשר 
 מכים במחקרי כשל.חיצויים או שהם ת

 

שיויים בפועל או חזויים, בעלי השפעה שלילית על התאים   )ו(
העסקיים, הפיסיים או הכלכליים אשר חזויים לגרום 
לשיוי משמעותי ביכולת של הלווה לקיים את מחויבויות 
החוב שלו, כמו עלייה בפועל או חזויה, בשיעורי הריבית או 

 לה. עלייה משמעותית חזויה בשיעורי האבט
 

שיוי משמעותי בפועל או חזוי, בתוצאות התפעוליות של   )ז(
ירידה, בפועל או חזויה, בהכסות הלווה. דוגמאות כוללות 

או במרווחים, עלייה בסיכוים תפעוליים, מחסור בהון 
זילות, חוזר, ירידה באיכות כס, עלייה במיוף מאזי, 

רגוי בעיות בההלה או שיויים בהיקף העסק או במבה הא
(כמו הפסקת מגזר של העסק) שגורמים לשיוי משמעותי 

 ביכולת הלווה לקיים את מחויבויות החוב שלו.
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עלייה משמעותית בסיכון האשראי של מכשירים פיסיים   )ח(
 אחרים של אותו לווה.

 

בעלי השפעה שלילית, בסביבה  בפועל או חזויים שיויים  )ט(
שגורמים  הפיקוחית, הכלכלית או הטכולוגית של הלווה
מחויבויות לשיוי משמעותי ביכולת של הלווה לקיים את 

החוב שלו. כמו ירידה בביקוש למוצר המכירה של הלווה 
  שיוי כיוון בטכולוגיה. מאחר שחל

  

ת התומכות וחושיויים משמעותיים בערך של בט  )י(
חיזוק אמצעים לבמחויבות או באיכות של ערבויות או ב

אשר חזויים להקטין את  אשראי של צדדים שלישיים,
התמריץ הכלכלי של הלווה לבצע את התשלומים החוזיים 
במועדם או אשר תהיה להם השפעה אחרת על ההסתברות 

ת יורד וחוחשות כשל. לדוגמה, אם הערך של בטלהתר
מאחר שמחירי הבתים יורדים, ללווים בתחומי שיפוט 
אחדים יש תמריץ גדול יותר שלא לעמוד בתשלומי 

תא שלהם.המשכ 
  

שסופקה על ידי בעל שיוי משמעותי באיכות של הערבות   )יא(
מיות (או על ידי הורים של יחיד) אם לבעל המיות (או 
להורים) יש תמריץ ויכולת פיסית למוע כשל על ידי 

 הזרמת הון או מזומים.
  

שיויים משמעותיים, כמו ירידה בתמיכה הפיסית   )יב(
משמעותי, בפועל או  מחברה אם או שותף אחר או שיוי

, אשר חזויים חיזוק אשראיאמצעי לבאיכות של חזוי, 
להקטין את התמריץ הכלכלי של הלווה לבצע את 
התשלומים החוזיים במועדם. חיזוקי איכות אשראי או 
תמיכה כוללים הבאה בחשבון של המצב הפיסי של הערב 
ו/או עבור זכויות שהופקו באיגוחים, אם הזכויות 

חזויות להיות מסוגלות לספוג את הפסדי  החותות
האשראי החזויים (לדוגמה, על ההלוואות שבבסיס 

 האיגוח).
  

הלוואות כולל הפרה חזויה של השיויים חזויים בתיעוד   )יג(
חוזה שעשויה להוביל לויתורים על אמות מידה פיסיות 

 מיתשלופטור זמי מאו לתיקוים לאמות מידה פיסיות, ל
), עלייה בשיעורי הריבית interest payment holidaysריבית (

)interest rate step-upsו), דרישת בטחו ת או ערבויות
 וספות, או שיויים אחרים למסגרת החוזית של המכשיר.
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ות בהתהלשיויים משמעותיים בביצועים החזויים או   )יד(
החזויה של הלווה, כולל שיויים במצב התשלומים של 

במספר התשלומים גמה, עלייה הלווים בקבוצה (לדו
שהתעכבו או במידה שלהם או שיויים  יםהחוזי

משמעותיים במספר החזוי של לווים בכרטיס אשראי אשר 
חזויים להגיע או לעבור את מגבלת האשראי שלהם או 

 שחזויים לשלם את הסכום החודשי המיימלי). 
  

שיויים בגישת יהול האשראי של הישות ביחס למכשיר   )טו(
ויים הפיים חדשים לשיסי; כלומר, בהתבסס על סימ

של יהול אשראי  והגבסיכון האשראי של מכשיר פיסי, ה
של הישות חזוי להיות אקטיבי יותר או להיות ממוקד יותר 
ביהול המכשיר, כולל העובדה שיבוצע מעקב או פיקוח על 

באופן ספציפי המכשיר באופן צמוד יותר, או שהישות 
 הלווה. עסקיב תערבת
  

 הפרכההיתת ל החהבפיגור, כולל ה מידע לגבי תשלומים  )טז(
  .5.5.11כמפורט בסעיף 

  
-במקרים אחדים, המידע האיכותי והמידע הכמותי הלא  5.5.18ב

סטטיסטי היתים להשגה עשויים להיות מספיקים על מת 
לקבוע שמכשיר פיסי קיים את הקריטריון להכרה בהפרשה 

להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי להפסד בסכום השווה 
המכשיר. כלומר, המידע איו צריך לזרום דרך מודל סטטיסטי 
או תהליך דירוג אשראי על מת לקבוע אם חלה עלייה 
משמעותית בסיכון האשראי של המכשיר הפיסי. במקרים 

להביא בחשבון מידע אחר, כולל  ךרטצתישות ייתכן שאחרים, 
טיים שלה או מתהליכי דירוג אשראי. מידע מהמודלים הסטטיס

על שי סוגי המידע,  הבחיהלחלופין, הישות יכולה לבסס את 
כלומר גורמים איכותיים שאים כללים בתהליך הדירוג הפימי 
וקבוצת דירוג פימי ספציפית במועד הדיווח, תוך הבאה בחשבון 

הכרה לראשוה, אם שי מועד השל מאפייי סיכון האשראי ב
  י המידע הם רלווטיים.סוג

  
של יותר בתשלומים  לגבי פיגור הפרכההיתת ל החה

  יום  30-מ

איה סימן מוחלט שיש  5.5.11בסעיף  הפרכההיתת ל חהה  5.5.19ב
להכיר בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר, אולם 

היא שזו הקודה האחרוה שבה יש להכיר בהפסדי  ההחה
ורך כל חיי המכשיר גם כאשר עשה שימוש אשראי חזויים לא

  כלכליים ברמת תיק).-במידע צופה פי עתיד (כולל גורמים מקרו
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זו. אולם, הישות יכולה לעשות זאת  החה הפריךישות יכולה ל  5.5.20ב
רק אם יש לה מידע סביר ויתן לביסוס היתן להשגה המוכיח 

יום,  30-ר משגם אם התשלומים החוזיים מצאים בפיגור של יות
עובדה זו איה מייצגת עלייה משמעותית בסיכון האשראי של 
מכשיר פיסי. לדוגמה, כאשר אי העמידה בתשלום היתה מחדל 
אדמייסטרטיבי ולא בע מקושי פיסי של הלווה, או שלישות 

המוכיחות שאין קורלציה בין עלייה  מהעבריש גישה לראיות 
לבין כסים פיסיים  משמעותית בסיכון להתרחשות כשל

יום,  30-שהתשלומים החוזיים שלהם מצאים בפיגור של יותר מ
אך ראיות אלה מזהות קורלציה כאמור כאשר התשלומים הם 

  יום. 60-בפיגור של יותר מ
  
ישות לא יכולה להתאים את העיתוי של עלייה משמעותית   5.5.21ב

אורך כל בסיכון האשראי ואת ההכרה בהפסדי אשראי חזויים ל
עקב סיכון  כפגוםלעיתוי שבו כס פיסי חשב  חיי המכשיר

   אשראי או להגדרה הפימית של ישות לכשל.
  

מכשירים פיסיים שיש להם סיכון אשראי מוך במועד 
  הדיווח

, 5.5.10חשב מוך לצורך סעיף סיכון האשראי של מכשיר פיסי   5.5.22ב
כשל, ללווה יש יכולת מכשיר הפיסי יש סיכון מוך לאם ל

לקיים את מחויבויות תזרימי המזומים החוזיים שלו חזקה 
בתקופה הקרובה ושיויים בעלי השפעה שלילית בתאים 
הכלכליים והעסקיים בתקופה הארוכה יותר, עשויים לגרום, אך 
לא יגרמו בהכרח, לירידה ביכולת של הלווה לקיים את 

שלו. מכשירים פיסיים  מחויבויות תזרימי המזומים החוזיים
כאשר הם חשבים בעלי אים חשבים בעלי סיכון מוך להפסד 

מכשיר אותו וות וחשל הבטרק משום הערך סיכון אשראי מוך 
בעל סיכון אשראי מוך. כחשב היה לא  וותחפיסי ללא הבט

מכשירים פיסיים גם אים חשבים בעלי סיכון אשראי מוך 
סיכון מוך יותר לכשל מאשר מכשירים רק משום שיש להם 

פיסיים אחרים של הישות או ביחס לסיכון האשראי בתחום 
  השיפוט שבו הישות פועלת.

  
על מת לקבוע אם למכשיר פיסי יש סיכון אשראי מוך, ישות   5.5.23ב

עשויה להשתמש בדירוגי סיכון האשראי הפימיים שלה או 
ם ההבה הגלובלית שהם עקביות ע במתודולוגיות אחרות

להגדרה של סיכון אשראי מוך ואשר מביאות בחשבון סיכוים 
. דירוג הבחיההפיסיים לגביהם מבוצעת ואת סוג המכשירים 

פיסי שעשוי  הוא דוגמה למכשיר "דרגת השקעה"חיצוי של 
להיחשב כבעל סיכון אשראי מוך. אולם, מכשירים פיסיים 

ם באופן חיצוי על מת שיחשבו אים דרשים להיות מדורגי
כבעלי סיכון אשראי מוך. אולם, הם צריכים להיחשב כבעלי 
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סיכון אשראי מוך מקודת מבטו של משתתף בשוק תוך הבאה 
  בחשבון של כל התאים של המכשיר הפיסי. 

  
הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אים מוכרים בגין   5.5.24ב

אחר שהמכשיר חשב כבעל סיכון אשראי מכשיר פיסי רק מ
מוך בתקופת הדיווח הקודמת והוא איו חשב כבעל סיכון 
אשראי מוך במועד הדיווח. במקרה כזה, ישות תקבע אם חל 
שיוי משמעותי בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשוה ולכן 
אם דרש להכיר בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר 

  . 5.5.3 בהתאם לסעיף
  

  תיקוים

לגבי תזרימי המזומים  בסיבות אחדות, המשא ומתן מחדש  5.5.25ב
תזרימי המזומים החוזיים של כס  תיקון שלאו ה החוזיים

פיסי עשויים להוביל לגריעה של כס פיסי קיים בהתאם 
של כס פיסי היא גריעה  תיקוןלתקן זה. כאשר התוצאה של ה

ים והכרה לאחר מכן בכס הפיסי של הכס הפיסי הקי
  לצורך תקן זה. "חדש"המתוקן, הכס המתוקן חשב כס פיסי 

  
יטופל כמועד ההכרה לראשוה  תיקוןהמועד של ה ,בהתאם לכך  5.5.26ב

של כס פיסי זה בעת יישום דרישות ירידת הערך לכס הפיסי 
המתוקן. בדרך כלל המשמעות היא מדידת ההפרשה להפסד 

עד  חודש 12בתקופת סכום השווה להפסדי אשראי חזויים ב
שהדרישות להכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי 

מתקיימות. אולם, בסיבות לא רגילות  5.5.3המכשיר בסעיף 
בעקבות תיקון שתוצאתו גריעה של הכס הפיסי  ,אחדות

ם ופגהיו עשויה להיות ראיה שהכס הפיסי המתוקן המקורי, 
עקב סיכון אשראי במועד ההכרה לראשוה, ולכן הכס הפיסי 

ם עקב סיכון אשראי שוצר. וצריך להיות מוכר ככס פיסי פג
כס זה עשוי להתרחש, לדוגמה, במצב שבו היה תיקון מהותי של 

שתוצאתו גריעה של הכס הפיסי  )distressed assetבמצוקה (
שהתוצאה של התיקון המקורי. במקרה כזה, יהיה זה אפשרי 

מועד ם עקב סיכון אשראי בופגשהוא תהיה כס פיסי חדש 
  הכרה לראשוה.ה

  
קבעו מחדש  של כס פיסיתזרימי המזומים החוזיים אם   5.5.27ב

בדרך אחרת , אך הכס הפיסי איו גרע,  תוקואו במשא ומתן 
אי כס פיסי זה איו חשב באופן אוטומטי כבעל סיכון אשר

ה משמעותית בסיכון יאם היתה עלי תבחןמוך יותר. ישות 
אשראי ממועד ההכרה לראשוה על בסיס מידע סביר ויתן 
לביסוס היתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. זה כולל 

של סיכון האשראי  ובחיהומידע צופה פי עתיד  מהעברמידע 
ר כולל במהלך כל אורך החיים החזוי של הכס הפיסי, אש

קריטריוים השכך מידע לגבי הסיבות שהובילו לתיקון. ראיה ל
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אים להכרה בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר 
ביצוע תשלומים של  היסטוריהמתקיימים עוד עשויה לכלול 

באופן  התאים החוזיים המתוקים. במועדם שלומעודכים 
טובה באופן לקוח יצטרך להוכיח התהגות תשלום  ,טיפוסי

. סיכון האשראיתיחשב ירידה בעקבי לאורך תקופת זמן לפי ש
לדוגמה, עבר של תשלומים שלא בוצעו במועד או תשלומים לא 
שלמים לא יימחק בעקבות ביצוע של תשלום אחד במועדו 

  בעקבות תיקון של התאים החוזיים.
  

  מדידת הפסדי אשראי חזויים

  הפסדי אשראי חזויים

אשראי חזויים הם אומדן משוקלל הסתברות של הפסדי  הפסדי  5.5.28ב
 cashאשראי (כלומר, הערך הוכחי של כל הפסדי מזומים (

shortfalls .סיים הוא )) לאורך כל חיי המכשיר הפיהפסד מזומ
ההפרש בין תזרימי המזומים שהישות זכאית להם בהתאם 

 שהיא תקבל. צופהלחוזה לבין תזרימי המזומים שהישות 
מאחר שהפסדי אשראי חזויים מביאים בחשבון את הסכום של 
התשלומים ואת עיתויים, הפסד אשראי וצר גם אם הישות 

שהיא תקבל את התשלומים במלואם, אך במועד מאוחר  צופה
  יותר מהמועד החוזי.

  
לגבי כסים פיסיים, הפסד אשראי הוא הערך הוכחי של   5.5.29ב

  ההפרש בין:
  

ים החוזיים שהישות זכאית להם בהתאם תזרימי המזומ  )א(
 לחוזה; לבין

 

  שהיא תקבל. צופהתזרימי המזומים שהישות   )ב(
  
לגבי מחויבויות למתן הלוואות שטרם וצלו, הפסד אשראי הוא   5.5.30ב

  הערך הוכחי של ההפרש בין:
  

תזרימי המזומים החוזיים שהישות זכאית לקבל אם   )א(
) draw downל (המחזיק של המחויבות למתן הלוואה מצ

  את ההלוואה; לבין
 

שהיא תקבל אם  צופההישות שתזרימי המזומים   )ב(
 ההלוואה וצלה.

  
אומדן של ישות להפסדי אשראי חזויים בגין מחויבויות למתן   5.5.31ב

הלוואות יהיה עקבי עם הציפיות ליצול הלוואה בגין אותה 
מחויבות למתן הלוואה, כלומר על הישות להביא בחשבון את 
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חודש  12יוצל תוך שהחלק החזוי של המחויבות למתן הלוואה 
חודש  12-ממועד הדיווח בעת אמידת הפסדי אשראי חזויים ל

יוצל במהלך ש ואת החלק החזוי של המחויבות למתן הלוואה
אורך החיים החזוי של המחויבות למתן הלוואה בעת אמידת 

   הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.
  
לגבי חוזה ערבות פיסית, הישות דרשת לבצע תשלומים רק   5.5.32ב

במקרה של כשל על ידי החייב בהתאם לתאים של המכשיר 
שלגביו יתה הערבות. בהתאם לכך, הפסדי מזומים הם 
התשלומים החזויים לפצות את המחזיק בגין הפסד אשראי 

שהיא תקבל  צופהשהתהווה לו ביכוי סכומים שהישות 
 ,ק, מהחייב או מצד אחר כלשהו. אם הכס ערב במלואומהמחזי

האמידה של הפסדי מזומים לחוזה ערבות פיסית תהיה 
  עקבית עם האמידות של הפסדי מזומים לכס הכפוף לערבות.

  
ם עקב סיכון אשראי במועד הדיווח, ופגשהוא לגבי כס פיסי   5.5.33ב

שראי, שרכש או עקב סיכון א פגוםאך שהוא איו כס פיסי 
שוצר, ישות תמדוד את הפסדי האשראי החזויים כהפרש בין 
הערך בספרים ברוטו של הכס לבין הערך הוכחי של תזרימי 

בשיעור הריבית  יםהמהוושאמדו המזומים העתידיים 
האפקטיבי המקורי של הכס הפיסי. תיאום כלשהו מוכר 

   .ברווח או הפסד כרווח או הפסד מירידת ערך
  
חייב בגין חכירה, תזרימי  שלבעת מדידת הפרשה להפסד   5.5.34ב

המזומים המשמשים לקביעת הפסדי האשראי החזויים חייבים 
להיות עקביים עם תזרימי המזומים המשמשים במדידת החייב 

  . חכירות 16בילאומי  דיווח כספיבגין חכירה בהתאם לתקן 
  
שיות בעת מדידת הפסדי הקלות מעישות יכולה להשתמש ב  5.5.35ב

. 5.5.17אשראי חזויים אם הן עקביות עם העקרוות בסעיף 
דוגמה להקלה מעשית היא חישוב הפסדי אשראי חזויים בגין 

). provision matrixלקוחות תוך שימוש במטריצת הפרשות (
הישות תשתמש ביסיון העבר לגבי הפסדי אשראי (מותאם, כפי 

) של לקוחות על 5.5.52ב-5.5.51שמתאים, בהתאם לסעיפים ב
את חודש או  12-חזויים להאשראי המת לאמוד את הפסדי 

חזויים לאורך כל חיי המכשיר בגין כסים האשראי ההפסדי 
פיסיים, כפי שרלווטי. מטריצת הפרשות עשויה, לדוגמה, 
לקבוע שיעורי הפרשה קבועים בהתאם למספר הימים שלקוח 

אחוז  2ז אחד אם לא מצא בפיגור, מצא בפיגור (לדוגמה, אחו
אחוז אם מצא בפיגור  3, יום 30-אם מצא בפיגור של פחות מ

אחוז אם מצא  20יום,  90-יום, אך פחות מ 30- של יותר מ
יום וכו'). בהתאם למגוון של בסיס  180-ל 90בפיגור של בין 

הלקוחות שלה, הישות עשויה להשתמש בקיבוצים מתאימים 
בר לגבי הפסדי אשראי מראה כי קיימים דפוסי אם יסיון הע

הפסד שוים באופן משמעותי למגזרי לקוחות שוים. דוגמאות 
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לקריטריוים שעשויים לשמש לקיבוץ כסים כוללים אזור 
ת או ביטוח אשראי וגיאוגרפי, סוג מוצר, דירוג לקוח, בטחו

 מסחרי וסוג הלקוח (כמו סיטואי או קמעואי).
  

 הגדרת כשל
דורש שבעת קביעה אם סיכון אשראי של מכשיר  5.5.9סעיף   5.5.36ב

פיסי עלה באופן משמעותי, ישות תביא בחשבון את השיוי 
  בסיכון להתרחשות כשל ממועד ההכרה לראשוה.

  
בעת הגדרת כשל לצורך קביעת הסיכון להתרחשות כשל, ישות   5.5.37ב

שה תיישם הגדרה של כשל שהיא עקבית עם ההגדרה ששימ
לצורכי יהול פימי של סיכון אשראי של המכשיר הפיסי 
הרלווטי ותביא בחשבון את הסימים האיכותיים (לדוגמה 

 החהקיימת  ,. אולםאמות מידה פיסיות), כפי שמתאים
מאוחר יותר מאשר כאשר לא שכשל מתרחש  הפרכההיתת ל

יש  ישותיום, אלא אם כן ל 90הכס הפיסי מצא בפיגור של 
וכיח שקריטריון פיגור ארוך יותר מהמידע סביר ויתן לביסוס 

המשמשת לצרכים לכשל הוא מתאים יותר. ההגדרה של כשל 
אלה תיושם בעקביות לכל המכשירים הפיסיים אלא אם כן 

מידע המוכיח שהגדרה של כשל אחרת היא  להשגה זמין עשה
  מתאימה יותר למכשיר פיסי מסוים.

  
כה יש לאמוד את הפסדי האשראי תקופה שלאור

  החזויים

רבית שלאורכה יש למדוד י, התקופה המ5.5.19בהתאם לסעיף   5.5.38ב
רבית שלאורכה יהפסדי אשראי חזויים היא התקופה החוזית המ

הישות חשופה לסיכון אשראי. לגבי מחויבויות למתן הלוואות 
יש רבית שלאורכה לישות יוחוזי ערבות פיסית, זו התקופה המ
  מחויבות חוזית קיימת למתן אשראי. 

  
, מכשירים פיסיים אחדים כוללים 5.5.20אולם, בהתאם לסעיף   5.5.39ב

והיכולת החוזית של  ההן הלוואה והן רכיב מחויבות שטרם וצל
הישות לדרוש פירעון ולבטל את המחויבות שטרם וצלה איו 

הודעה מגביל את החשיפה של הישות להפסדי אשראי לתקופת ה
המוקדמת החוזית. לדוגמה, מסגרות אשראי מתחדשות 

)revolving כמו כרטיסי אשראי ומסגרות משיכת יתר, יכולות ,(
מוקדמת  להיות מבוטלות חוזית על ידי המלווה באמצעות הודעה

של יום אחד בלבד. אולם, בפרקטיקה מלווים ממשיכים לתת 
רק גרת אשראי לתקופה ארוכה יותר ועשויים לבטל את המס

לאחר שחלה עלייה בסיכון האשראי של הלווה, מועד שעשוי 
להיות מאוחר מידי על מת למוע חלק מהפסדי האשראי 
החזויים או את כולם. למכשירים פיסיים אלה יש באופן רגיל 
את המאפייים הבאים כתוצאה ממהות המכשיר הפיסי, 
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מידע  האופן שבו המכשירים הפיסיים מוהלים והמהות של
   עלייה משמעותית בסיכון אשראי:היתן להשגה לגבי 

  

למכשירים הפיסיים אין תקופה קבועה או לוח החזרים   )א(
ובדרך כלל יש להם תקופת ביטול חוזית קצרה (לדוגמה, 

 יום אחד);
 

היכולת החוזית לבטל את החוזה איה אכפת ביהול   )ב(
רק יומי הרגיל של המכשיר הפיסי והחוזה מבוטל -היומ

כאשר הישות הופכת מודעת לעלייה בסיכון אשראי ברמת 
 המסגרת; וכן

 

 .קבוצתיהמכשירים הפיסיים מוהלים על בסיס   )ג(
  

בעת קביעת התקופה שלאורכה הישות חזויה להיות חשופה   5.5.40ב
לסיכון אשראי, אך שלגביה הפסדי אשראי חזויים לא יצומצמו 

אשראי, ישות תביא על ידי פעולות רגילות של יהול סיכוי 
סיון העבר יבחשבון את הגורמים הבאים כמו מידע מהעבר ו

  לגבי:
  

התקופה שלאורכה הישות היתה חשופה לסיכון אשראי   )א(
 בגין מכשירים פיסיים דומים;

 

אורך התקופה להתרחשות כשלים קשורים בגין מכשירים   )ב(
פיסיים דומים בעקבות עלייה משמעותית בסיכון אשראי; 

 וכן 
 

לבצע מרגע  צופהעולות יהול סיכוי אשראי שישות פ  )ג(
שחלה עלייה בסיכון האשראי של מכשיר פיסי, כמו 

  . מחויבויות שטרם וצלוהורדה או הסרה של 
  

  תוצאה משוקללת הסתברות

הפסדי אשראי חזויים איה לאמוד את  המטרה של אמידת  5.5.41ב
טוב התרחיש הגרוע ביותר וגם איה לאמוד את התרחיש ה

ביותר. במקום זאת, אומדן של הפסדי אשראי חזויים משקף 
תמיד את האפשרות שהפסד אשראי יתרחש והאפשרות שהפסד 
אשראי לא יתרחש גם אם התוצאה הסבירה ביותר היא שלא 

  יהיה הפסד אשראי.
  
דורש שאומדן של הפסדי אשראי חזויים  )אסעיף ( 5.5.17סעיף   5.5.42ב

שוקלל הסתברות שקבע על ידי סכום בלתי מוטה ומישקף 
הערכת טווח של תוצאות אפשריות. בפרקטיקה, ייתכן שלא 
יהיה צורך ביתוח מורכב. במקרים אחדים, מודל פשוט יחסית 
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 סימולציותיכול להיות מספיק, ללא צורך במספר גדול של 
מפורטות של תרחישים. לדוגמה, הממוצע של הפסדי אשראי של 

י סיכון ים פיסיים עם מאפיקבוצה גדולה של מכשירי
משותפים עשוי להיות אומדן סביר של הסכום משוקלל 

זיהוי תרחישים צפוי שיהיה צורך בהסתברות. במצבים אחרים, 
קובעים את הסכום והעיתוי של תזרימי מזומים של אשר 

תוצאות מסוימות ואת ההסתברות האמדת לתוצאות אלה. 
ם ישקפו לפחות שתי במצבים אלה, הפסדי האשראי החזויי

  .5.5.18תוצאות בהתאם לסעיף 
  
לגבי הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר, ישות תאמוד   5.5.43ב

במהלך אורך החיים  במכשיר פיסיאת הסיכון להתרחשות כשל 
חודש הם החלק  12החזוי שלו. הפסדי אשראי חזויים בתקופת 

והם מייצגים את  מהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר
הפסדי המזומים לאורך כל חיי המכשיר שיבעו מכשל בתקופת 

חודש לאחר מועד הדיווח (או תקופה קצרה יותר אם אורך  12
חודש),  12- מהחיים החזוי של מכשיר פיסי הוא קצר יותר 

כשהם משוקללים על ידי ההסתברות להתרחשות כשל. לכן, 
ודש הם לא הפסדי אשראי ח 12הפסדי אשראי חזויים בתקופת 

חזויים לאורך כל חיי המכשיר שיתהוו לישות בגין מכשירים 
החודשים הבאים  12-פיסיים שהיא חוזה שיהיה בהם כשל ב
  החודשים הבאים. 12וגם לא הפסדי המזומים שחזויים במהלך 

  
  ערך הזמן של כסף

הכשל הפסדי אשראי חזויים יהווו למועד הדיווח, ולא למועד   5.5.44ב
הצפוי או למועד אחר כלשהו, תוך שימוש בשיעור הריבית 
האפקטיבי שקבע במועד ההכרה לראשוה או קירוב שלו. אם 
מכשיר פיסי ושא ריבית משתה, הפסדי אשראי חזויים יהווו 
תוך שימוש בשיעור הריבית האפקטיבי השוטף שקבע בהתאם 

  .5.4.5לסעיף ב
  
עקב סיכון אשראי, שרכשו או  פגומיםם לגבי כסים פיסיי  5.5.45ב

שוצרו, הפסדי אשראי חזויים יהווו תוך שימוש בשיעור ריבית 
סיכון אשראי שקבע במועד ההכרה לאפקטיבי מותאם 

  לראשוה.
  
הפסדי אשראי חזויים בגין חייבים בגין חכירה יהווו תוך שימוש   5.5.46ב

בגין חכירה באותו שיעור היוון ששימש למדידה של חייבים 
  .16בילאומי  דיווח כספיבהתאם לתקן 

  
הפסדי אשראי חזויים בגין מחויבות למתן הלוואה יהווו תוך   5.5.47ב

שימוש בשיעור ריבית אפקטיבי או קירוב שלו, אשר ייושם בעת 
ממחויבות למתן הלוואה. זאת ההכרה בכס הפיסי הובע 

הערך, כס מאחר שלצורך המטרה של יישום דרישות ירידת 
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של מחויבות למתן הלוואה יטופל  היצולפיסי שמוכר בעקבות 
כהמשך של מחויבות זו ולא כמכשיר פיסי חדש. לפיכך, הפסדי 
האשראי החזויים בגין כס פיסי ימדדו תוך הבאה בחשבון של 
סיכון אשראי ראשוי של המחויבות למתן הלוואה מהמועד שבו 

  איה יתת לביטול.הישות הפכה צד למחויבות ש
  
הפסדי אשראי חזויים בגין חוזי ערבות פיסית או בגין   5.5.48ב

מחויבויות למתן הלוואות שלגביהן לא יתן לקבוע שיעור ריבית 
אפקטיבי יהווו על ידי יישום שיעור היוון אשר משקף את 

השוק השוטפת לערך הזמן של הכסף ולסיכוים  הערכת
מים, אך רק אם ובמידה שבה, הספציפיים לתזרימי המזו

הסיכוים מובאים בחשבון על ידי תיאום שיעור ההיוון ולא על 
  ידי תיאום הפסדי המזומים המהווים.

  
  מידע סביר ויתן לביסוס

לצורך תקן זה, מידע סביר ויתן לביסוס הוא מידע שיתן   5.5.49ב
, להשגה באופן סביר במועד הדיווח ללא עלות או מאמץ מופרזים

עבר, תאים שוטפים ותחזיות של מה םכולל מידע לגבי אירועי
תאים כלכליים עתידיים. מידע היתן להשגה לצורכי דיווח 

  תן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים.יחשב מידע ה כספי
  
ישות איה דרשת לכלול תחזיות של תאים עתידיים במהלך כל   5.5.50ב

ת שיקול הדעת הדרשת על אורך החיים של מכשיר פיסי. רמ
מת לאמוד את הפסדי האשראי החזויים תלויה בזמיות של 
מידע מפורט. ככל שאופק התחזית גדל, הזמיות של מידע 
מפורט פוחתת ורמת שיקול הדעת הדרשת על מת לאמוד את 
הפסדי האשראי החזויים עולה. האומדן של הפסדי אשראי 

 -ופות שהן רחוק בעתיד חזויים איו דורש אומדן מפורט לתק
עבור תקופות כאלה, ישות יכולה לבצע אקסטרפולציה של 

  התחזיות ממידע מפורט היתן להשגה. 
  
ישות איה צריכה לבצע חיפוש ממצה של מידע, אך עליה להביא   5.5.51ב

בחשבון את כל המידע הסביר והיתן לביסוס אשר יתן להשגה 
ווטי לאומדן של הפסדי ללא עלות או מאמץ מופרזים ושהוא רל

אשראי חזויים, כולל ההשפעה של פירעוות מוקדמים חזויים. 
המידע שעשה בו שימוש יכלול גורמים שהם ספציפיים ללווה, 

הן של המגמה השוטפת של  ובחיהתאים כלכליים כלליים 
התאים והן של המגמה החזויה של התאים במועד הדיווח. 

מגווים של תוים, אשר  ישות יכולה להשתמש במקורות
הן פימיים (ספציפיים לישות) והן חיצויים. עשויים להיות 

מקורות תוים אפשריים כוללים יסיון פימי של הפסדי אשראי 
בעבר, דירוגים פימיים, יסיון הפסדי אשראי של ישויות אחרות 

 ןודירוגים, דוחות וסטטיסטיקות חיצויים. ישויות שאין לה
מספיקים, של מידע מקורות שאים  ןאו שיש להמקורות, 
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  קבוצת עמיתים של ספציפי לישות יכולות להשתמש ביסיון 
)peer group (סי בראו לקבוצות של -למכשיר פי) השוואה

  מכשירים פיסיים).
  
מידע מהעבר הוא עוגן חשוב או בסיס למדידת הפסדי אשראי   5.5.52ב

מהעבר, כמו יסיון הפסדי  חזויים. אולם, ישות תתאים תוים
אשראי, על בסיס תוים יתים לצפייה שוטפים על מת לשקף 
את ההשפעות של התאים השוטפים ואת התחזיות שלה 
לתאים עתידיים, אשר לא השפיעו על התקופה שעליה מבוססים 
תוי העבר, ולהסיר את ההשפעות של התאים בתקופה בעבר 

מזומים החוזיים העתידיים. שאים רלווטיים לתזרימי ה
במקרים אחדים, המידע הטוב ביותר שהוא סביר ויתן לביסוס 
עשוי להיות מידע מהעבר שלא הותאם, תלוי במהות המידע 
מהעבר ומתי הוא חושב, ביחס לסיבות במועד הדיווח 

. אומדים של שיויים הבחןוהמאפייים של המכשיר הפיסי 
ו, ויהיו עקביים עם, שיויים ישקפבהפסדי אשראי חזויים 

בתוים יתים לצפייה מתייחסים מתקופה לתקופה (כמו 
שיויים בשיעורי אבטלה, מחירי כסים, מחירי סחורות יסוד, 
מצב תשלומים או גורמים אחרים המצביעים על הפסדי אשראי 
בגין מכשיר פיסי או קבוצה של מכשירים פיסיים ובגודל של 

ישות תסקור באופן סדיר את המתודולוגיה ואת שיויים אלה). 
לאמידת הפסדי אשראי חזויים על מת  המשמשותההחות 

בין אומדים לבין יסיון הפסדי  להקטין הפרשים כלשהם
   אשראי בפועל.

   
לצורך אמידת  בעת שימוש ביסיון עבר לגבי הפסדי אשראי  5.5.53ב

הפסדי אשראי  , חשוב שמידע לגבי שיעוריהפסדי אשראי חזויים
בעבר ייושם לקבוצות המוגדרות באופן שהוא עקבי עם הקבוצות 

כתוצאה מכך, שלגביהם שיעורי הפסדי אשראי בעבר צפו. 
השיטה המשמשת צריכה לאפשר לכל קבוצה של כסים 

ל הפסדי שפיסיים להיות קשורה למידע לגבי יסיון עבר 
סיכון דומים  אשראי בקבוצות של כסים פיסיים עם מאפייי

ועם תוים יתים לצפייה רלווטיים אשר משקפים את 
  התאים השוטפים.

  
הפסדי אשראי חזויים משקפים את הציפיות של הישות עצמה   5.5.54ב

להפסדי אשראי. אולם, בעת הבאה בחשבון של כל המידע הסביר 
והיתן לביסוס היתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים, 

הפסדי אשראי חזויים, ישות תביא בחשבון גם אמידת  לצורך
מידע שוק יתן לצפייה לגבי סיכון אשראי של המכשיר הפיסי 

  המסוים או מכשירים פיסיים דומים.
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  וותחבט

לצורך מדידת הפסדי אשראי חזויים, האומדן של הפסדי   5.5.55ב
את תזרימי המזומים החזויים  מזומים חזויים ישקף

חיזוק אשראי שהם חלק מצעים אחרים לאו וותחמבט
זיים ושאים מוכרים בפרד על ידי הישות. ומהתאים הח

האומדן של הפסדי מזומים חזויים של מכשיר פיסי מובטח על 
משקף את הסכום והעיתוי של תזרימי מזומים  וותידי בטח

 וותביכוי העלויות של השגת הבטח וותהבטח שחזויים מעיקול
ללא קשר אם העיקול הוא צפוי (כלומר, האומדן של , ןומכירת

תזרימי מזומים חזויים מביא בחשבון את ההסתברות לעיקול 
ואת תזרימי המזומים שיבעו מכך). כתוצאה מכך, תזרימי 

לאחר מועד  וותשחזויים מהמימוש של הבטחמזומים כלשהם 
 םכלשה וותהפירעון החוזי של החוזה יכללו ביתוח. בטח

ככס שהוא פרד  יםמוכר םכתוצאה מעיקול אי ושגשהו
אלא אם כן  וותמהמכשיר הפיסי המובטח על ידי הבטח

את הקריטריוים להכרה הרלווטיים לכס  יםמקיימ וותהבטח
  בתקן זה או בתקים אחרים.

  

פרק - תתסיווג מחדש של כסים פיסיים (
5.6(  

, 4.4.1ם בהתאם לסעיף אם ישות מסווגת מחדש כסים פיסיי  5.6.1ב
דורש שהסיווג מחדש ייושם מכאן ולהבא החל  5.6.1סעיף 

ממועד הסיווג מחדש. הן קבוצת המדידה לפי עלות מופחתת והן 
קבוצת המדידה לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר דורשות 

הכרה לראשוה. שתי מועד הששיעור הריבית האפקטיבי ייקבע ב
גם שדרישות ירידת הערך ייושמו קבוצות מדידה אלה דורשות 

באותו אופן. כתוצאה מכך, כאשר ישות מסווגת מחדש כס 
פיסי בין קבוצת המדידה לפי עלות מופחתת לבין קבוצת 

  המדידה לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר:
  

ההכרה בהכסות ריבית לא תשתה ולכן הישות ממשיכה   )א(
 להשתמש באותו שיעור ריבית אפקטיבי.

 

ידה של הפסדי אשראי חזויים לא תשתה מאחר המד  )ב(
ששתי קבוצות המדידה דורשות יישום של אותה גישה 

מקבוצת לירידת ערך. אולם, אם כס פיסי מסווג מחדש 
המדידה לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר לקבוצת 
המדידה לפי עלות מופחתת, הפרשה להפסד תוכר כתיאום 

פיסי החל ממועד הסיווג לערך בספרים ברוטו של הכס ה
מחדש. אם כס פיסי מסווג מחדש מקבוצת המדידה לפי 
עלות מופחתת לקבוצת המדידה לפי שווי הוגן דרך רווח 

, ההפרשה להפסד תיגרע (ולכן לא תוכר עוד כולל אחר
כתיאום לערך בספרים ברוטו) אך במקום זאת תוכר 
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ל אחר כסכום מירידת ערך צבר (בסכום זהה) ברווח כול
 וייתן לו גילוי ממועד הסיווג מחדש.

  
אולם, ישות איה דרשת להכיר בפרד בהכסות ריבית   5.6.2ב

וברווחים או הפסדים מירידת ערך בגין כס פיסי שמדד בשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד. כתוצאה מכך, כאשר ישות מסווגת 

ווח או מחדש כס פיסי מקבוצת המדידה לפי שווי הוגן דרך ר
הפסד, שיעור הריבית האפקטיבי קבע על בסיס השווי ההוגן של 

לכס  5.5הכס במועד הסיווג מחדש. בוסף, לצורך יישום פרק 
פיסי ממועד הסיווג מחדש, מועד הסיווג מחדש מטופל כמועד 

  ההכרה לראשוה. 
 

  )5.7פרק - תת( רווחים והפסדים

להציג  לשיוירה שאיה יתת מתיר לישות לבצע בחי 5.7.5סעיף   5.7.1ב
 במכשיר הוי הברווח כולל אחר שיויים בשווי ההוגן של השקע

למסחר. בחירה זו עשית על בסיס של כל מכשיר  תמוחזק יהשא
). סכומים שמוצגים ברווח כולל בפרד בפרד (כלומר כל מיה

ה כולברו לאחר מכן לרווח או הפסד. אולם, הישות יועאחר לא י
ההון. דיבידדים  בתוךבר טצמאת הרווח או ההפסד ה להעביר

 5.7.6סעיף ברווח או הפסד בהתאם ל יםוכרממהשקעות כאלה 
של חלק מהעלות של  השבהבבירור  ייצגאלא אם הדיבידד מ

  .השקעהה
  
דורש שכס  4.1א.2, סעיף 4.1.5בהם חל סעיף שפרט למקרים   5.7א.1ב

אחר אם התאים  פיסי ימדד בשווי הוגן דרך רווח כולל
החוזיים של הכס הפיסי יוצרים תזרימי מזומים שהם רק 
תשלומי קרן וריבית על יתרת הקרן שטרם פרעה והכס מוחזק 

מודל עסקי שמטרתו היא הן לגבות תזרימי מזומים מסגרת ב
חוזיים והן למכור כסים פיסיים. בקבוצת מדידה זו, מוכר 

מדד בעלות מידע ברווח או הפסד כאילו ה סיכס הפי
מופחתת, בעוד שהכס הפיסי מדד בדוח על המצב הכספי 
בשווי הוגן. רווחים או הפסדים, מלבד אלה שמוכרים ברווח או 

, מוכרים ברווח כולל 5.7.11-5.7.10הפסד בהתאם לסעיפים 
גרעים, רווחים או הפסדים  אחר. כאשר כסים פיסיים אלה

כן ברווח כולל אחר מסווגים מחדש מצטברים שהוכרו קודם ל
לרווח או הפסד. זה משקף את הרווח או ההפסד שהיה מוכר 
ברווח או הפסד בעת גריעה אם הכס הפיסי היה מדד בעלות 

  מופחתת.
  
לכסים פיסיים  21ישות מיישמת את תקן חשבואות בילאומי   5.7.2ב

תקן ולהתחייבויות פיסיות שהם פריטים כספיים בהתאם ל
וקובים במטבע חוץ. תקן חשבואות  21חשבואות בילאומי 

כלשהם משערי חליפין או הפסדים  םדורש שרווחי 21בילאומי 
בגין כסים כספיים ובגין התחייבויות כספיות  של מטבע חוץ
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יוכרו ברווח או הפסד. חריג לכך הוא פריט כספי המיועד 
), גידור 6.5.11יף כמכשיר מגדר בגידור תזרים מזומים (ראה סע

) או גידור שווי הוגן של מכשיר 6.5.13של השקעה טו (ראה סעיף 
הוי שלגביו הישות בחרה להציג את השיויים בשווי הוגן ברווח 

  ).6.5.8(ראה סעיף  5.7.5כולל אחר בהתאם לסעיף 
  
לצורך הכרה ברווחים או הפסדים משערי חליפין של מטבע חוץ   5.7א.2ב

, כס פיסי המדד בשווי 21בואות בילאומי בהתאם לתקן חש
מטופל ככס  4.1א.2הוגן דרך רווח כולל אחר בהתאם לסעיף 

כספי. בהתאם לכך, כס פיסי כזה מטופל ככס המדד בעלות 
מופחתת במטבע החוץ. הפרשי שער בגין העלות המופחתת 
מוכרים ברווח או הפסד ושיויים אחרים בעלות המופחתת 

  .5.7.10בהתאם לסעיף מוכרים 
 
להציג  לשיוימתיר לישות לבצע בחירה שאיה יתת  5.7.5סעיף   5.7.3ב

ות בשווי ההוגן של השקעעוקבים ברווח כולל אחר שיויים 
פריט כספי.  האיכזו  ה. השקעיםהוי יםבמכשיר מסוימות

בהתאם לכך, הרווח או ההפסד המוצגים ברווח כולל אחר 
 קשור. הפרשי שערכוללים כל רכיב  5.7.5בהתאם לסעיף 

 
התחייבות לבין גזר -גידור בין כס כספי לא ים יחסמיאם קיי  5.7.4ב

של מכשירים  הפרשי שערגזרת, שיויים ברכיב -כספית לא
 ים ברווח או הפסד.צגפיסיים אלה מו

  
  שווי הוגן דרך רווח או הפסדליועדו שהתחייבויות 

שווי הוגן דרך רווח או ליבות פיסית כאשר ישות מייעדת התחי  5.7.5ב
לקבוע אם הצגה ברווח כולל אחר של  הישות חייבתהפסד, 

של שיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות תיצור או ההשפעות 
תגדיל חוסר הקבלה חשבואית ברווח או הפסד. חוסר הקבלה 

ההשפעות של  תחשבואית יווצר או יגדל אם התוצאה של הצג
כון האשראי של ההתחייבות ברווח כולל אחר תהיה שיויים בסי

בו שחוסר הקבלה גדול יותר ברווח או הפסד מאשר המצב 
  סכומים אלה יוצגו ברווח או הפסד.

  
פה ואם היא צ לבחון חייבתעל מת לבצע קביעה זו, ישות   5.7.6ב

שההשפעות של השיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות 
ידי השיוי בשווי ההוגן של מכשיר יקוזזו ברווח או הפסד על 

בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. ציפייה כזו פיסי אחר המדד 
מבוססת על קשר כלכלי בין המאפייים של  חייבת להיות

  ההתחייבות לבין המאפייים של המכשיר הפיסי האחר.
  
הכרה לראשוה ואין לבחון אותה מועד הקביעה זו מבוצעת ב  5.7.7ב

מים מעשיים, הישות איה צריכה להתקשר בכל מחדש. מטע
שגורמים לחוסר הקבלה חשבואית הכסים ובכל ההתחייבויות 
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בדיוק באותו זמן. מותר שיהיה עיכוב סביר בתאי שעסקאות 
ליישם באופן עקבי  חייבתותרות כלשהן חזויות להתרחש. ישות 

את המתודולוגיה שלה לקביעה אם הצגה של השפעות השיויים 
סיכון האשראי של ההתחייבות ברווח כולל אחר תיצור או ב

תגדיל חוסר הקבלה חשבואית ברווח או הפסד. אולם, ישות 
יכולה להשתמש במתודולוגיות שוות כאשר קיימים יחסים 

שווי לכלכליים שוים בין המאפייים של ההתחייבויות שיועדו 
ם יפיסיהוגן דרך רווח או הפסד לבין המאפייים של מכשירים 

דורש מישות לספק גילויים  7אחרים. תקן דיווח כספי בילאומי 
איכותיים בביאורים לדוחות הכספיים לגבי המתודולוגיה שלה 

  לביצוע קביעה זו.
   

אם חוסר הקבלה כזה יווצר או יגדל, הישות דרשת להציג את   5.7.8ב
כל השיויים בשווי ההוגן (כולל ההשפעות של שיויים בסיכון 
האשראי של ההתחייבות) ברווח או הפסד. אם חוסר הקבלה 
כזה לא יווצר או יגדל, הישות דרשת להציג את ההשפעות של 

  השיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות ברווח כולל אחר.
  
סכומים שהוצגו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או   5.7.9ב

רווח או ההפסד הפסד. אולם, הישות יכולה להעביר את ה
  המצטבר בתוך ההון.

   
הדוגמה הבאה מתארת מצב שבו וצר חוסר הקבלה חשבואית   5.7.10ב

ברווח או הפסד אם ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי של 
ההתחייבות היו מוצגים ברווח כולל אחר. בק למשכתאות 
מספק הלוואות ללקוחות ומממן את הלוואות אלה על ידי 

ת חוב עם מאפייים מקבילים (לדוגמה, סכום מכירת אגרו
העומד לפירעון, פרופיל החזרים, תקופה ומטבע) בשוק. התאים 
החוזיים של ההלוואה מתירים ללקוח המשכתא לפרוע מוקדם 
את הלוואתו (כלומר, למלא את מחויבותו לבק) על ידי קיית 

בשווי הוגן בשוק והעברתה לבק החוב המקבילה  איגרת
תאות. כתוצאה מהזכות החוזית לפירעון מוקדם, אם למשכ

החוב יורדת (ולכן השווי ההוגן של  איגרתאיכות האשראי של 
ההתחייבות של הבק למשכתאות פוחת), השווי ההוגן של כס 
ההלוואה של הבק למשכתאות פוחת גם הוא. השיוי בשווי 
ההוגן של הכס משקף את הזכות החוזית של לקוח המשכתא 

החוב  איגרתלפרוע מוקדם את הלוואת המשכתא על ידי קיית 
 איגרתשבבסיס בשווי הוגן (אשר, בדוגמה זו, פחת) והעברת 

, ההשפעות של שיויים כתוצאה מכךהחוב לבק למשכתאות. 
החוב) יקוזזו ברווח או  איגרתבסיכון האשראי של ההתחייבות (

הכס הפיסי הפסד על ידי השיוי המקביל בשווי ההוגן של 
(ההלוואה). אם ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי של 
ההתחייבות היו מוצגות ברווח כולל אחר, היה חוסר הקבלה 

, הבק למשכתאות כתוצאה מכךחשבואית ברווח או הפסד. 
דרש להציג את כל השיויים בשווי ההוגן של ההתחייבות (כולל 
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של ההתחייבות) ברווח ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי 
  או הפסד. 

  
, קיים קשר חוזי בין ההשפעות של 5.7.10בדוגמה בסעיף ב  5.7.11ב

השיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות לבין השיויים בשווי 
ההוגן של הכס הפיסי (כלומר, כתוצאה מהזכות החוזית של 
לקוח המשכתא לפרוע מוקדם את ההלוואה על ידי רכישת 

חוב בשווי הוגן והעברתה לבק למשכתאות). אולם, ה איגרת
חוסר הקבלה חשבואית עשויה להתרחש גם בהיעדר הקשר 

  החוזי.
  
, חוסר הקבלה 5.7.8-ו 5.7.7לצורך יישום הדרישות בסעיפים   5.7.12ב

חשבואית איו גרם רק משיטת המדידה שישות משתמשת בה 
של התחייבות. לקבוע את ההשפעות של שיויים בסיכון אשראי 

רק כאשר  חוסר הקבלה חשבואית ברווח או הפסד יבע
ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות (כמוגדר 

) חזויות להיות מקוזזות על ידי 7בתקן דיווח כספי בילאומי 
שיויים בשווי ההוגן של מכשיר פיסי אחר. חוסר הקבלה 

שישות איה מבודדת  ןכיווהובע רק משיטת המדידה (כלומר, 
שיויים בסיכון האשראי של התחייבות משיויים אחרים 

-ו 5.7.7בשווייה ההוגן) איו משפיע על הקביעה הדרשת בסעיף 
לבודד שיויים בסיכון האשראי שלא . לדוגמה, ישות יכולה 5.7.8

של התחייבות משיויים בסיכון זילות. אם הישות מציגה את 
שי הגורמים ברווח כולל אחר, חוסר ההשפעה המשולבת של 

הקבלה עשוי להתרחש מאחר ששיויים בסיכון זילות עשויים 
ים של הישות וכל הפיסי יםלהיכלל במדידת שווי הוגן של הכס

מוצג ברווח או הפסד. אולם, של כסים אלה השיוי בשווי ההוגן 
חוסר הקבלה כזה גרם על ידי חוסר דיוק במדידה, ולא יחסי 

ולכן איו משפיע על הקביעה  5.7.6קיזוז המתוארים בסעיף בה
  .5.7.8-ו 5.7.7הדרשת בסעיפים 

  
   )5.7.8-ו 5.7.7(סעיפים  "סיכון אשראי"המשמעות של 

הסיכון שצד "מגדיר סיכון אשראי כ 7תקן דיווח כספי בילאומי   5.7.13ב
אחד למכשיר פיסי יגרום להפסד פיסי אצל הצד האחר על ידי 

מתייחסת  סעיף (א) 5.7.7 . הדרישה בסעיף"אי עמידה במחויבות
שהמפיק לא יעמוד בביצוע של אותה התחייבות לסיכון 

מסוימת. היא איה מתייחסת בהכרח לאיכות האשראי של 
מובטחת אם ישות מפיקה התחייבות ה המפיק. לדוגמה,

זהות הן ש ,בטחוותוהתחייבות שאיה מובטחת ב בטחוותב
הבדל זה, סיכון האשראי של שתי התחייבויות אלה יהיה מלבד 

שוה, למרות שהן הופקו על ידי אותה ישות. סיכון האשראי על 
מסיכון יהיה מוך יותר בטחוות ההתחייבות המובטחת ב

סיכון  בטחוות.האשראי על ההתחייבות שאיה מובטחת ב
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 עשוי להיות קרוב בטחוותהאשראי על ההתחייבות המובטחת ב
  לאפס.

  
, סיכון אשראי שוה סעיף (א) 5.7.7 הדרישה בסעיף לצורך יישום  5.7.14ב

איו  כססיכון ביצוע ספציפי ל. כסמסיכון ביצוע ספציפי ל
, אלא מסוימת מתייחס לסיכון שישות לא תעמוד במחויבות

מתייחס לסיכון שכס אחד או קבוצת כסים יציגו ביצועים 
  ים בכלל).(או לא יציגו ביצוע מוכים

  
  :כסהדוגמאות הבאות הן דוגמאות לסיכון ביצוע ספציפי ל  5.7.15ב
  

מד והתחייבות עם מאפיין הצמדה ליחידה לפיו הסכום הע  )א(
לפירעון למשקיעים קבע חוזית על בסיס הביצועים של 

ההשפעה של מאפיין ההצמדה ליחידה על  כסים מוגדרים.
וע ספציפי לכס השווי ההוגן של ההתחייבות היא סיכון ביצ

  ולא סיכון אשראי. 
 

בעלת המאפייים  מובית התחייבות שהופקה על ידי ישות  )ב(
מבודדת מבחיה משפטית כך שהכסים  הבאים. הישות

) לטובת המשקיעים ring-fencedמבודדים ( המוביתבישות 
איה  שלה בלבד, גם במקרה של פשיטת רגל. הישות

יתים אים  שותמתקשרת בעסקאות אחרות והכסים בי
. הסכומים עומדים לפירעון למשקיעים בישות שכוןלמ

רק אם הכסים המבודדים מפיקים תזרימי  המובית
מזומים. לכן, שיויים בשווי ההוגן של ההתחייבות 
משקפים בעיקר שיויים בשווי ההוגן של הכסים. ההשפעה 
של ביצועי הכסים על השווי ההוגן של ההתחייבות היא 

 ון ביצוע ספציפי לכס, לא סיכון אשראי.סיכ
 

  קביעת ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי

, ישות תקבע את סעיף (א) 5.7.7 לצורך יישום הדרישה בסעיף  5.7.16ב
היתן הסכום של שיוי בשווי ההוגן של התחייבות פיסית 

  לייחוס לשיויים בסיכון האשראי של התחייבות זו:
  

וייה ההוגן שאיו יתן לייחוס לשיויים שיוי בשוהכסכום   )א(
- ו 5.7.17סיכון שוק (ראה סעיפים ב יוצריםבתאי שוק ש

  ); או5.7.18ב
 

ה חלופית שהישות מאמיה שהיא יטעל ידי שימוש בש  )ב(
יוי בשווי ההוגן השמייצגת בצורה אמה יותר את סכום 

של ההתחייבות היתן לייחוס לשיויים בסיכון האשראי 
 שלה.
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כוללים שיויים  שוקרים סיכון צוישיויים בתאי השוק ש  5.7.17ב
מחיר של מכשיר פיסי של ישות אחרת, בבשיעור ריבית עוגן, 

מדד בשער חליפין של מטבע זר או ב, מחיר סחורת יסודב
  מחירים או שיעורים.

  
אם השיויים הרלווטיים המשמעותיים היחידים בתאי השוק   5.7.18ב

הם שיויים בשיעור ריבית (עוגן) צפה, יתן התחייבות עבור 
  כדלקמן: סעיף (א) 5.7.16ב לאמוד את הסכום בסעיף

  

, הישות מחשבת את שיעור התשואה הפימי של ראשית  )א(
ההתחייבות בתחילת התקופה תוך שימוש בשווי ההוגן של 
ההתחייבות ותזרימי המזומים החוזיים של ההתחייבות 

משיעור תשואה זה את  בתחילת התקופה. היא מפחיתה
עוגן) הצפה בתחילת התקופה, על מת השיעור הריבית (

  .הספציפי למכשיר להגיע לרכיב של שיעור התשואה הפימי
 

לאחר מכן, הישות מחשבת את הערך הוכחי של תזרימי   )ב(
תזרימי  באמצעותהקשורים להתחייבות המזומים 

ור המזומים החוזיים של ההתחייבות בסוף התקופה ושיע
עוגן) הצפה ה) שיעור הריבית (iלסכום של ( שווההיוון ה

) רכיב שיעור התשואה הפימי iiבסוף התקופה וכן (
 (א).- שקבע בהספציפי למכשיר כפי 

 

ההפרש בין השווי ההוגן של ההתחייבות בסוף התקופה   )ג(
(ב) הוא השיוי בשווי ההוגן שאיו -הסכום שקבע בלבין 

זה עוגן) הצפה. השיעור הריבית (יתן לייחוס לשיויים ב
 סעיף 5.7.7 הסכום שיוצג ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף

 .(א)
  
ובעים ה ,בשווי ההוגןמיחה ששיויים  5.7.18הדוגמה בסעיף ב  5.7.19ב

מגורמים שאים שיויים בסיכון האשראי של המכשיר או 
אים משמעותיים.  ,עוגן) הצפיםהשיויים בשיעורי הריבית (

שיטה זו לא תהיה הולמת אם שיויים בשווי ההוגן הובעים 
מגורמים אחרים הם משמעותיים. במקרים אלה, ישות דרשת 
להשתמש בשיטה חלופית שמודדת בצורה אמה יותר את 
ההשפעות של שיויים בסיכון האשראי של ההתחייבות (ראה 

גזר ). לדוגמה, אם המכשיר בדוגמה כולל )בסעיף ( 5.7.16ב סעיף
של הגזר המשובץ השיוי בשווי הוגן יש לטרל את משובץ, 

 5.7.7 בקביעת הסכום שיוצג ברווח כולל אחר בהתאם לסעיף
  .סעיף (א)

  
ישות לקביעת שווי הוגן, שיטת המדידה של  מדידותכל בדומה ל  5.7.20ב

החלק של השיוי בשווי ההוגן של ההתחייבות שיתן לייחוס 
לבצע שימוש מירבי  חייבת, ראי שלהלשיויים בסיכון האש
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ם רלווטיים שיתים לצפייה ושימוש מיימאלי בתוים בתוי
  .שאים יתים לצפייה

   

  )6חשבואות גידור (פרק 

  )6.2פרק - תתמכשירים מגדרים (

  מכשירים כשירים

גזרים המשובצים פרדים לא יתן לייעד כמכשירים מגדרים   6.2.1ב
  אים מטופלים בפרד. בחוזים מעורבים, אך

  
מכשירים הויים של הישות עצמה אים מהווים כסים פיסיים   6.2.2ב

או התחייבויות פיסיות של הישות ולכן לא יתן לייעד אותם 
  כמכשירים מגדרים.

  
עבור גידורים של סיכון מטבע חוץ, רכיב הסיכון של מטבע חוץ   6.2.3ב

לתקן חשבואות  גזר קבע בהתאם- של מכשיר פיסי לא
  .21בילאומי 

  
  אופציות שכתבו

תקן זה איו מגביל את הסיבות שבהן יתן לייעד כמכשיר מגדר   6.2.4ב
גזר שמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, למעט חלק 

אופציה שכתבה איה כשירה כמכשיר מאופציות שכתבו. 
ל מגדר, אלא אם היא מיועדת כקיזוז לאופציה שרכשה, כול

אופציה שמשובצת במכשיר פיסי אחר (לדוגמה, אופציית רכש 
רעון לפי לפי היתתשכתבה המשמשת לגידור התחייבות 

  ). דרישת המפיק
  

  יעוד מכשירים מגדרים

עבור גידורים מלבד גידורים של סיכון מטבע חוץ, כאשר ישות   6.2.5ב
רת, גז-גזר או התחייבות פיסית לא-מייעדת כס פיסי לא

שמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, כמכשיר מגדר, היא 
או חלק יחסי  במלואוגזר -רק מכשיר פיסי לא לייעדיכולה 
  ממו. 

  
יתן לייעד מכשיר יחיד כמכשיר מגדר של יותר מסוג אחד של   6.2.6ב

סיכון, בתאי שיש יעוד ספציפי של המכשיר המגדר ושל 
ריטים מגודרים. פריטים מגודרים פוזיציות הסיכון השוות כפ

  אלה יכולים להיות ביחסי גידור שוים.
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  )6.3פרק - תתפריטים מגודרים (

  פריטים כשירים

התקשרות איתה לרכוש עסק בצירוף עסקים איה יכולה להיות   6.3.1ב
פריט מגודר, פרט לסיכון מטבע חוץ, משום שלא יתן לזהות 

ם האחרים המגודרים. ולמדוד באופן ספציפי את הסיכוי
  סיכוים אחרים אלה הם סיכוים עסקיים כלליים.

  
השקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזי איה יכולה להיות   6.3.2ב

פריט מגודר בגידור שווי הוגן. זאת משום שלפי שיטת השווי 
המאזי מכירים בחלקו של המשקיע ברווח או הפסד של החברה 

בשיויים בשווייה ההוגן של  הכלולה ברווח או הפסד, ולא
ההשקעה. מסיבה דומה, השקעה בחברה בת מאוחדת איה 
יכולה להיות פריט מגודר בגידור שווי הוגן. זאת משום 
שבמסגרת האיחוד מכירים ברווח או הפסד של החברה הבת, 
ולא בשיויים בשווייה ההוגן של ההשקעה ברווח או הפסד. 

שוה, משום שהוא מהווה  גידור של השקעה טו בפעילות חוץ
גידור של חשיפה למטבע חוץ, ולא גידור שווי הוגן של שיוי 

  בשווייה של ההשקעה.
  

מתיר לישות לייעד כפריטים מגודרים חשיפות  6.3.4סעיף   6.3.3ב
מצרפיות שהן שילוב של חשיפה וגזר. כאשר מייעדים פריט 

יפה אם החשיפה המצרפית משלבת חש בוחתמגודר כזה, ישות 
עם גזר כך שהיא יוצרת חשיפה מצרפית שוה שמוהלת 
כחשיפה אחת לסיכון מסוים (או סיכוים מסוימים). במקרה 
כזה, הישות יכולה לייעד את הפריט המגודר על בסיס החשיפה 

  המצרפית. לדוגמה:
  

ישות יכולה לגדר כמות תוה של רכישות קפה שצפויות   )א(
כון מחיר (המבוסס על חודש כגד סי 15ברמה גבוהה בעוד 

 15- דולר ארה"ב) תוך שימוש בחוזים עתידיים לקפה ל
חודש. יתן לראות את השילוב של רכישות הקפה שצפויות 
ברמה גבוהה והחוזים העתידיים לקפה כחשיפה לסיכון 

חודש  15מטבע חוץ בגין סכום קבוע בדולר ארה"ב בעוד 
ם מזומים לצרכי יהול סיכוים (כלומר, בדומה לכל תזרי

  חודש). 15שלילי בסכום קבוע בדולר ארה"ב בעוד 
 

ישות יכולה לגדר סיכון מטבע חוץ לכל התקופה של חוב   )ב(
שים.  10בריבית קבועה הקוב במטבע חוץ לתקופה של 

אולם, הישות דורשת חשיפה לשיעור קבוע במטבע הפעילות 
שלה רק לתקופה קצרה עד ביוית (יח שתיים) וחשיפה 

עור משתה במטבע הפעילות שלה ליתרת התקופה עד לשי
לפירעון. בסוף כל מרווח זמן של שתיים (כלומר על בסיס 
מתגלגל של שתיים) הישות מקבעת את החשיפה לשיעור 
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הריבית לשתיים הבאות (אם רמת הריבית היא כזו 
שהישות רוצה לקבע את שיעורי הריבית). במצב כזה, ישות 

החלפת ריבית קבועה לריבית  יכולה להתקשר בחוזה
 fix-to-floating cross-currencyמשתה בין מטבעות (

interest rate swapים אשר מחליף את החוב  10-) לש
במטבע חוץ בריבית קבועה לחשיפה במטבע הפעילות 

 this isבריבית משתה. בוסף, הישות יכולה להתקשר (
overlaid withתייעל  -ם אשר ) בחוזה החלפת ריבית לש

מחליף חוב בריבית משתה לחוב  - בסיס מטבע הפעילות 
למעשה, יתן לראות את השילוב של החוב בריבית קבועה. 

במטבע חוץ בריבית קבועה וחוזה החלפת ריבית קבועה 
שים כחשיפה של חוב  10-לריבית משתה בין מטבעות ל

שים לצורכי יהול  10-בריבית משתה לבמטבע הפעילות 
  סיכוים.

   
כאשר ישות מייעדת את הפריט המגודר על בסיס חשיפה   6.3.4ב

מצרפית, ישות שוקלת את ההשפעה המשולבת של הפריטים 
אפקטיביות  בחיתאשר מהווים את החשיפה המצרפית לצורך 

הגידור ומדידת חוסר אפקטיביות הגידור. אולם, הפריטים 
טופלים המהווים את החשיפה המצרפית ממשיכים להיות מ

  בפרד. המשמעות היא, לדוגמה:
  

גזרים שהם חלק מחשיפה מצרפית מוכרים ככסים   )א(
  פרדים או כהתחייבויות פרדות, המדדים בשווי הוגן; וכן

 

אם יחסי גידור מיועדים בין הפריטים המהווים את   )ב(
החשיפה המצרפית, הדרך שבה הגזר כלל כחלק 

הייעוד של  להיות עקבית עם חייבתמהחשיפה המצרפית 
גזר זה כמכשיר מגדר ברמה של החשיפה המצרפית. 
לדוגמה, אם ישות מוציאה את אלמט המחיר העתידי של 
גזר מהייעוד שלה כמכשיר מגדר ליחסי הגידור בין פריטים 
המהווים חשיפה מצרפית, עליה גם להוציא את אלמט 
המחיר העתידי כאשר היא כוללת גזר זה כפריט מגודר 

החשיפה המצרפית. אחרת, החשיפה המצרפית כחלק מ
 או חלק יחסי ממו. במלואותכלול גזר, 

  
קובע כי בדוחות כספיים מאוחדים סיכון מטבע החוץ  6.3.6סעיף   6.3.5ב

של עסקה תוך קבוצתית חזויה שצפויה ברמה גבוהה עשוי להיות 
כשיר כפריט מגודר בגידור תזרים מזומים, בתאי שהעסקה 

ע השוה ממטבע הפעילות של הישות המתקשרת קובה במטב
באותה עסקה וסיכון מטבע החוץ ישפיע על הרווח או הפסד 
המאוחד. לצורך זה ישות יכולה להיות חברה אם, חברה בת, 
חברה כלולה, עסקה משותפת או סיף. אם סיכון מטבע החוץ של 
עסקה תוך קבוצתית חזויה איו משפיע על הרווח או הפסד 
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העסקה התוך קבוצתית איה יכולה להיות כשירה המאוחד, 
כפריט מגודר. זהו בדרך כלל המצב לגבי תשלומי תמלוגים, 
תשלומי ריבית או דמי יהול בין חברים באותה קבוצה, אלא אם 
קיימת עסקה חיצוית קשורה. אולם, כאשר סיכון מטבע החוץ 
של עסקה חזויה תוך קבוצתית ישפיע על הרווח או הפסד 

חד, העסקה התוך קבוצתית יכולה להיות כשירה כפריט המאו
מגודר. דוגמה למצב זה מהוות מכירות או רכישות חזויות של 
מלאי בין חברים באותה קבוצה, אם קיימת מכירת מלאי לאחר 
מכן לצד חיצוי לקבוצה. בדומה, מכירה תוך קבוצתית חזויה 

קבוע, של רכוש קבוע מישות בתוך הקבוצה, שיצרה את הרכוש ה
לישות אחרת בתוך הקבוצה, שתשתמש ברכוש הקבוע 
בפעילויותיה, עשויה להשפיע על הרווח או הפסד המאוחד. 
לדוגמה, מצב זה יכול להתרחש כתוצאה מכך שרכוש הקבוע 
יופחת על ידי הישות הרוכשת והסכום שהוכר לראשוה בגין 
הרכוש הקבוע עשוי להשתות אם העסקה התוך קבוצתית 

קובה במטבע השוה ממטבע הפעילות של הישות החזויה 
  הרוכשת.

  
תוך קבוצתית כשיר לחשבואות גידור, חזויה אם גידור עסקה   6.3.6ב

רווח או הפסד כלשהו מוכר ברווח כולל אחר ומוצא מרווח כולל 
או התקופות הרלווטית . התקופה 6.5.11אחר בהתאם לסעיף 

העסקה המגודרת  הרלווטיות שבמהלכן סיכון מטבע החוץ של
כאשר הוא משפיע על או הן משפיע על הרווח או הפסד היא 

  הרווח או ההפסד המאוחד.
  

  יעוד של פריטים מגודרים

. כתוצאה במלואורכיב הוא פריט מגודר שהוא פחות מהפריט   6.3.7ב
מכך, רכיב משקף רק חלק מהסיכוים של הפריט שהוא מהווה 

דה מסוימת בלבד חלק ממו או משקף את הסיכוים במי
  (לדוגמה, בעת יעוד חלק יחסי מפריט).

  
  רכיבי סיכון

על מת להיות כשיר לייעוד כפריט מגודר, רכיב סיכון חייב   6.3.8ב
להיות רכיב יתן לזיהוי בפרד של פריט פיסי או פריט לא 
פיסי, והשיויים בתזרימי המזומים או בשווי ההוגן של הפריט 

ויים ברכיב סיכון זה חייבים להיות יתים היתים לייחוס לשי
  למדידה באופן מהימן.

  
בעת זיהוי אילו רכיבי סיכון כשירים לייעוד כפריט מגודר, ישות   6.3.9ב

רכיבי סיכון כאלה בהקשר של מבה שוק מסוים שאליו  בוחת
מתייחסים הסיכון או הסיכוים ושבו פעילות הגידור מתרחשת. 

ה של העובדות והסיבות הרלווטיות, קביעה כזו דורשת הערכ
  סיכון ולשוק.ל בהתאםות תשמאשר 
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בעת יעוד רכיבי סיכון כפריטים מגודרים, ישות מעריכה אם   6.3.10ב
מפורש בחוזה (רכיבי סיכון מוגדרים ברכיבי הסיכון מוגדרים 

חוזית) או אם הם משתמעים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומים 
חלק ממו (רכיבי סיכון מוגדרים שאים של פריט שהם מהווים 

חוזיים). רכיבי סיכון מוגדרים שאים חוזיים עשויים להתייחס 
לפריטים שהם אים חוזה (לדוגמה, עסקאות חזויות) או חוזים 
שאים מגדירים באופן מפורש את הרכיב (לדוגמה, התקשרות 

 המחרהאיתה שכוללת רק מחיר יחיד במקום וסחת 
  יסים שוים). לדוגמה:שמתייחסת לבס

  

לישות א' יש חוזה הספקה ארוך טווח לגז טבעי שמתומחר   )א(
תוך שימוש בוסחה מוגדרת חוזית המתייחסת לסחורות 

, מזוט, ורכיבים gas oilיסוד וגורמים אחרים (לדוגמה, 
 gasאחרים כמו חיובי הובלה). ישות א' מגדרת את רכיב ה 

oil אקדמה ל  בחוזה הספקה זה תוך שימוש בחוזהgas oil .
מוגדר על ידי התאים של חוזה  gas oilמאחר שרכיב ה 

ההספקה, הוא רכיב סיכון מוגדר חוזית. לכן, בגלל וסחת 
, ישות א' מגיעה למסקה שחשיפת המחיר של ה ההמחרה

gas oil  פרד. באותו זמן, יש שוק לחוזית לזיהוי בית
סקה שחשיפה . לכן, ישות א' מגיעה למgas oilאקדמה ל 

יתת למדידה באופן מהימן. כתוצאה  gas oilלמחיר של ה 
, בחוזה ההספקה היא gas oilמכך, החשיפה למחיר של ה 

  רכיב סיכון שכשיר לייעוד כפריט מגודר.
 

ישות ב' מגדרת את רכישות הקפה העתידיות שלה   )ב(
חודש  15בהתבסס על תחזית הייצור שלה. גידור מתחיל עד 

ל חלק מהיקף הרכישה החזוי. ישות ב' לפי מסירה ש
מגדילה את ההיקף המגודר במשך הזמן (ככל שמועד 
המסירה מתקרב). ישות ב' משתמשת בשי סוגים שוים 

 של חוזים על מת להל את סיכון מחיר הקפה שלה:
  

)i( סחרים בבורסה; וכןחוזים עתידיים לקפה ה  
 

)ii(  חוזי הספקת קפה עבור קפה ארביקה מקולומביה
ברים למתקן ייצור ספציפי. חוזים אלה המוע

מתמחרים טון קפה על בסיס מחיר חוזים עתידיים 
לקפה הסחרים בבורסה בתוספת הפרש מחיר קבוע 

בתוספת חיוב משתה עבור שירותים לוגיסטיים תוך ו
. חוזה הספקת הקפה הוא המחרהשימוש בוסחת 

חוזה ביצוע שלפיו ישות ב' מקבלת משלוח ממשי של 
 קפה. 

  



IFRS 9  

527  

עבור מסירות המתייחסות ליבול הוכחי, התקשרות בחוזי 
הספקת קפה מאפשרת לישות ב' לקבע את הפרש המחיר 
בין איכות הקפה שרכש בפועל (קפה ארביקה מקולומביה) 

) שהיא הבסיס לחוזה benchmarkלבין איכות קפה העוגן (
עתידי הסחר בבורסה. אולם, לגבי מסירות המתייחסות 

, יתים להשגהאים עדיין חוזי הספקת הקפה ליבול הבא, 
כך שלא יתן לקבע את הפרש המחיר. ישות ב' משתמשת 
בחוזים עתידיים לקפה הסחרים בבורסה על מת לגדר את 
רכיב איכות העוגן של סיכון מחיר הקפה שלה לגבי מסירות 
המתייחסות ליבול הוכחי כמו גם ליבול הבא. ישות ב' 

לשלושה סיכוים שוים: סיכון מחיר קובעת שהיא חשופה 
קפה המשקף את איכות העוגן, סיכון מחיר קפה המשקף 
את ההפרש (טווח) בין המחיר של קפה באיכות העוגן לבין 
קפה ארביקה המסוים מקולומביה שהישות מקבלת בפועל 
ועלויות לוגיסטיות משתות. לגבי מסירות המתייחסות 

קשרה בחוזה הספקת ליבול הוכחי, לאחר שישות ב' הת
קפה, סיכון מחיר הקפה המשקף את איכות העוגן הוא 

כוללת  ההמחרהרכיב סיכון מוגדר חוזית מאחר שוסחת 
הצמדה למחיר חוזים עתידיים לקפה הסחרים בבורסה. 
ישות ב' מגיעה למסקה שרכיב סיכון זה יתן לזיהוי בפרד 

סות ויתן למדידה באופן מהימן. לגבי מסירות המתייח
ליבול הבא, ישות ב' טרם התקשרה בחוזים להספקת קפה 
כלשהם (כלומר, מסירות אלה הם עסקאות חזויות). לכן, 
סיכון מחיר הקפה המשקף את איכות העוגן הוא רכיב 
סיכון מוגדר שאיו חוזי. היתוח של ישות ב' של מבה 
השוק מביא בחשבון את האופן שבו המסירות הסופיות של 

ם שהיא מקבלת מתומחרים. לכן, על בסיס מסויהקפה ה
יתוח זה של מבה השוק, ישות ב' מגיעה למסקה 
שבעסקאות החזויות מעורב גם סיכון מחיר הקפה אשר 
משקף את איכות העוגן כרכיב סיכון שיתן לזיהוי בפרד 
ויתן למדידה באופן מהימן למרות שהוא איו מוגדר 

לייעד יחסי גידור על  חוזית. כתוצאה מכך, ישות ב' יכולה
בסיס רכיבי סיכון (בגין סיכון מחיר הקפה אשר משקף את 
איכות העוגן) בגין חוזי הספקת קפה כמו גם עסקאות 

  חזויות. 
 

ישות ג' מגדרת חלק מרכישות דלק המטוסים העתידיות   )ג(
חודש לפי  24שלה על בסיס תחזית הצריכה שלה עד 

משך הזמן. מסירה ומגדילה את ההיקף שהיא מגדרת ב
ישות ג' מגדרת חשיפה זו תוך שימוש בסוגים שוים של 
חוזים בהתאם לאופק הזמן של הגידור, אשר משפיע על 
זילות השוק של הגזרים. לאופקי הזמן הארוכים יותר 

חודש) ישות ג' משתמשת בחוזי פט גולמי מאחר  24-12(
שרק לחוזים אלה זילות שוק מספקת. לאופקי הזמן של 
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מאחר שהם  gas oilחודש ישות ג' משתמשת בגזרי  12-6
חודשים, ישות ג'  שישהזילים מספיק. לאופקי זמן של עד 

משתמשת בחוזי דלק מטוסים. היתוח של ישות ג' של 
מבה השוק עבור פט ומוצרי פט והערכתה לגבי העובדות 

 והסיבות הרלווטיות היא כלהלן:
 

)i( ישות ג' פועלת באזור גיאוגרפי ש) טבו ברBrent הוא (
הפט הגולמי העוגן. פט גולמי הוא חומר גלם עוגן 
אשר משפיע על המחיר של מוצרי פט מזוקק מגווים 

הוא העוגן עבור  Gas oilהבסיסי ביותר שלהם.  כתון
מוצרי פט מזוקק, אשר משמש כקודת התייחסות 
תמחירית עבור תזקיקי פט באופן כללי יותר. זה 

בסוגים של מכשירים פיסיים גזרים משתקף גם 
בשוקי פט גולמי ומוצרי פט מזוקק של הסביבה 

 שבה פועלת ישות ג', כמו:
 

חוזים עתידיים לפט גולמי עוגן, שהם עבור פט  •
 גולמי מסוג ברט;

 
עוגן, אשר משמש  gas oilחוזים עתידיים ל  •

 - כקודת התייחסות תמחירית לתזקיקים 
ח של דלק מטוסים מכסים לדוגמה, גזרי מרוו

 gas oilאת הפרש המחיר בין דלק מטוסים לבין 
 עוגן הזה; וכן

 
 gas oil של )crack spreadפירוק (הגזר מרווח  •

(כלומר, הגזר עבור הפרש המחיר בין פט גולמי 
)), אשר refining marginמרווח זיקוק (- gas oilל 

  ביחס לפט גולמי מסוג ברט.  ממודד
 

)ii( פט ש המחרההו תלוי בפט מזוקק אי ל מוצרי
הגולמי המסוים שעובר את התהליך על ידי בית זיקוק 

או  gas oilמסוים מאחר שמוצרי פט מזוקק (כמו 
  דלק מטוסים) הם מוצרים סטדרטיים.

  
לכן, ישות ג' מגיעה למסקה שסיכון המחיר של רכישות 
 דלק המטוסים שלה כולל את רכיב סיכון מחיר פט גולמי

 gasהמבוסס על פט גולמי מסוג ברט ורכיב סיכון מחיר 
oil פט גולמי ולמרות ש ,gas oil  ם מוגדרים בהסדראי

חוזי כלשהו. ישות ג' מגיעה למסקה ששי רכיבי סיכון 
אלה יתים לזיהוי בפרד ויתים למדידה באופן מהימן 
למרות שהם אים מוגדרים חוזית. כתוצאה מכך, ישות ג' 

דלק חזויות של ולה לייעד יחסי גידור עבור רכישות יכ
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 gasמטוסים על בסיס רכיבי סיכון (עבור פט גולמי ועבור 
oil יתוח זה משמעו גם שאם, לדוגמה, ישות ג' משתמשת .(

 Westבגזרי פט גולמי המבוססים על פט גולמי מסוג
Texas Intermediate )WTI פט ויים בהפרש המחיר ביןשי ,(

 West Texasלמי מסוג ברט לבין פט גולמי מסוג גו
Intermediate .יגרמו לחוסר אפקטיביות הגידור  

 

ישות ד' מחזיקה מכשיר חוב בריבית קבועה. מכשיר זה   )ד(
מופק בסביבה עם שוק שבו ערכת השוואה בין מבחר גדול 
של מכשירי חוב דומים לפי המרווח בייהם לבין שיעור 

ליבור) ומכשירים בריבית משתה  ריבית עוגן (לדוגמה,
בסביבה זו צמודים בדרך כלל לשיעור ריבית עוגן זה. חוזי 
החלפת ריבית משמשים לעיתים תכופות להל את סיכון 
שיעור הריבית על בסיס שיעור ריבית עוגן זה, ללא קשר 
למרווח בין מכשירי חוב לשיעור ריבית עוגן זה. המחיר של 

משתה במישרין בתגובה  מכשירי חוב בריבית קבועה
לשיויים בשיעור ריבית העוגן כשהם מתרחשים. ישות ד' 
מגיעה למסקה ששיעור ריבית העוגן הוא רכיב שיתן 
לזיהוי בפרד ויתן למדידה באופן מהימן. כתוצאה מכך, 
ישות ד' יכולה לייעד יחסי גידור למכשיר החוב בריבית 

 שיעור ריבית עוגן. קבועה על בסיס רכיבי סיכון בגין סיכון
  
בעת יעוד רכיב סיכון כפריט מגודר, דרישות חשבואות הגידור   6.3.11ב

מיושמות על רכיב סיכון זה באותה דרך שהן מיושמות על 
פריטים מגודרים אחרים שאים רכיבי סיכון. לדוגמה, 

מיושמים, כולל הדרישה שיחסי הגידור  לכשירותהקריטריוים 
למדוד חובה ות אפקטיביות הגידור, ויש חייבים לקיים את דריש

  חוסר אפקטיביות כלשהו ולהכיר בו. 
  
ישות יכולה גם לייעד רק שיויים בתזרימי המזומים או בשווי   6.3.12ב

ההוגן של פריט מגודר מעל או מתחת למחיר מוגדר או למשתה 
צדדי). הערך הפימי של אופציה שרכשה -אחר (סיכון חד

(בהחה שיש לה אותם תאים עיקריים  המהווה מכשיר מגדר
כמו לסיכון המיועד), אך לא ערך הזמן שלה, משקף סיכון חד 

השתות של הצדדי בפריט מגודר. לדוגמה, ישות יכולה לייעד את 
תוצאות תזרימי מזומים עתידיים כתוצאה מעליית מחיר של 
רכישה חזויה של סחורת יסוד. במצב כזה, הישות מייעדת רק 

של תזרימי מזומים שובעים מעליית המחיר מעבר  הפסדים
לרמה המוגדרת. הסיכון המגודר איו כולל את ערך הזמן של 
אופציה שרכשה מאחר שערך הזמן איו רכיב של העסקה 

   החזויה שמשפיע על רווח או הפסד.
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שאלא אם כן סיכון איפלציה  להפרכהקיימת החה היתת   6.3.13ב
ן זה איו יתן לזיהוי בפרד ואיו יתן מוגדר חוזית, סיכו

למדידה באופן מהימן ולכן לא יתן לייעד אותו כרכיב סיכון של 
מכשיר פיסי. אולם, במקרים מוגבלים, זה אפשרי לזהות רכיב 
סיכון של סיכון איפלציה שהוא יתן לזיהוי בפרד ויתן 
למדידה באופן מהימן בגלל סיבות מסוימות של סביבת 

 יפלציה ושוק החוב הרלווטי.הא
  
לדוגמה, ישות מפיקה חוב בסביבה שבה יש היקף ומבה תאים   6.3.14ב

של אגרות חוב צמודות לאיפלציה וכתוצאה מכך שוק זיל 
מספיק המאפשר מבה תאים של שיעור ריבית קופון ריאלי של 
אפס. המשמעות היא שעבור המטבע התואם, איפלציה היא 

סיבות גורם רלוופרד על ידי שוקי חוב. בטי שמובא בחשבון ב
אלה רכיב סיכון האיפלציה יכול להיקבע על ידי היוון תזרימי 
המזומים של מכשיר החוב המגודר תוך שימוש במבה התאים 
של שיעור ריבית קופון ריאלי של אפס (כלומר באופן דומה לאופן 

יכול להיקבע).  ) חסר סיכוןתשבו רכיב שיעור ריבית (ומילי
לעומת זאת, במקרים רבים רכיב סיכון איפלציה איו יתן 
לזיהוי בפרד ולמדידה באופן מהימן. לדוגמה, ישות מפיקה רק 

ריבית ומילית בסביבה שבה יש שוק לאגרות שיעור חוב הושא 
חוב צמודות לאיפלציה שאיו זיל מספיק על מת לאפשר 

ר ריבית קופון ריאלי של אפס. לבות מבה תאים של שיעו
במקרה זה היתוח של מבה השוק ושל העובדות והסיבות איו 
תומך בכך שהישות תגיע למסקה שאיפלציה היא גורם רלווטי 
שמובא בחשבון בפרד על ידי שוקי חוב. לכן, הישות איה יכולה 

שסיכון איפלציה שאיו  להפרכהלהתגבר על ההחה היתת 
זית איו יתן לזיהוי בפרד ולמדידה באופן מהימן. מוגדר חו

כתוצאה מכך, רכיב סיכון איפלציה לא יהיה כשיר לייעוד 
כפריט מגודר. זה חל ללא קשר למכשיר מגדר איפלציוי כלשהו 
שהישות בפועל התקשרה בו. בייחוד, הישות איה יכולה פשוט 

משי על לייחס את התאים של המכשיר המגדר האיפלציוי המ
 .תידי תחזית התאים שלו לחוב הושא שיעור ריבית ומילי

  
רכיב סיכון איפלציה מוגדר חוזית של תזרימי המזומים של   6.3.15ב

חוב צמודה לאיפלציה שהוכרה (בהחה שאין דרישה  איגרת
לטפל בגזר המשובץ בפרד) יתן לזיהוי בפרד ויתן למדידה 

י מזומים אחרים של המכשיר אים באופן מהימן, כל עוד תזרימ
  מושפעים מרכיב סיכון האיפלציה.
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  רכיבים של סכום ומילי

קיימים שי סוגים של רכיבים של סכומים ומיליים שיתן   6.3.16ב
לייעד כפריט המגודר ביחסי גידור: רכיב שהוא חלק יחסי 
 מהפריט בכללותו או רכיב שכבה. סוג הרכיב משה את תוצאת

הטיפול החשבואי. ישות תייעד את הרכיב לצרכי הטיפול 
  החשבואי באופן עקבי עם מטרת יהול הסיכוים שלה.

  
אחוז מתזרימי המזומים  50דוגמה לרכיב שהוא חלק יחסי היא   6.3.17ב

  החוזיים של הלוואה.
  
יתן להגדיר רכיב שכבה של אוכלוסיה מוגדרת, אך פתוחה, או   6.3.18ב

  מילי מוגדר. דוגמאות כוללות:של סכום ו
  

חלק מהיקף כספי של עסקה, לדוגמה, תזרימי המזומים   )א(
 20ח לאחר "יחידות מט 10ח בסך "ממכירות הקובות במט

  ;X2015ח מהמכירות הראשוות במרס "יחידות מט
 

 5חלק מהיקף פיזי, לדוגמה, השכבה התחתוה, שהיא   )ב(
 ;XYZום מיליון מטר מעוקב של גז טבעי שמאוכסן במיק

 

 100חלק מהיקף פיזי או היקף עסקה אחר, לדוגמה,   )ג(
 X201החביות הראשוות של פט מרכישות פט בחודש יוי 

בחודש יוי  חשמלהראשוים של מכירות  MWh 100או 
X201או ; 

 

 80שכבה מהסכום הומילי של פריט מגודר, לדוגמה,   )ד(
מיליון ש"ח התקשרות  100-מיליון ש"ח האחרוים מ

 100מיליון ש"ח מתוך  20תה, השכבה התחתוה בסך אי
חוב בריבית קבועה או השכבה העליוה  איגרתמיליון ש"ח 

חוב  איגרתמיליון של  100מיליון ש"ח מסה"כ  30בסך 
בריבית קבועה, אשר יתן לפרוע אותה מוקדם בשווי הוגן 

 מיליון ש"ח). 100(הסכום הומילי המוגדר הוא 
  
שכבה מיועד בגידור שווי הוגן, ישות תגדיר אותו  אם רכיב  6.3.19ב

מסכום ומילי מוגדר. על מת לציית לדרישות של גידורי שווי 
הוגן כשירים, ישות תמדוד מחדש את הפריט המגודר בגין שיויי 
שווי הוגן (כלומר, תמדוד מחדש את הפריט בגין שיויי שווי הוגן 

בגין גידור שווי הוגן  היתים לייחוס לסיכון המגודר). תיאום
חייב להיות מוכר ברווח או הפסד לא יאוחר מהמועד שבו הפריט 

לעקוב אחר הפריט שאליו התיאום  יש צורךגרע. כתוצאה מכך, 

                                                 
5
ובמטבע חוץ  בתקן זה, סכומים כספיים קובים בשקלים חדשים (ש"ח)   

  .(מט"ח)
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בגין גידור שווי הוגן מתייחס. עבור רכיב שכבה בגידור שווי הוגן, 
הדבר דורש מישות לעקוב אחר הסכום הומילי שממה השכבה 

לעקוב אחר חובה סעיף (ד), יש  6.3.18לדוגמה, בסעיף במוגדרת. 
מיליון ש"ח על מת  100הסכום הומילי המוגדר הכולל שהוא 

מיליון ש"ח או על השכבה  20לעקוב אחר השכבה התחתוה של 
  מיליון ש"ח. 30העליוה של 

  
מוקדם איו כשיר לייעוד  לפירעוןרכיב שכבה אשר כולל אופציה   6.3.20ב

מגודר בגידור שווי הוגן אם השווי ההוגן של אופציית כפריט 
המוקדם מושפע משיויים בסיכון המגודר, אלא אם כן  הפירעון

 הפירעוןכוללת את ההשפעה של אופציית  היועדשהשכבה 
המוקדם הקשורה בעת קביעת השיוי בשווי ההוגן של הפריט 

  המגודר.
  

  הקשר בין רכיבים וסך תזרימי מזומים של פריט

אם רכיב של תזרימי המזומים של פריט פיסי או פריט לא   6.3.21ב
פיסי מיועד כפריט מגודר, רכיב זה חייב להיות שווה לסך 
תזרימי המזומים של הפריט כולו או פחות ממו. אולם, יתן 
לייעד ולגדר את כל תזרימי המזומים של הפריט כולו כפריט 

(לדוגמה, רק עבור  המגודר עבור סיכון מסוים אחד בלבד
השיויים האלה שיתים לייחוס לשיויים בליבור או במחיר של 

  סחורת יסוד עוגן). 
  
, במקרה של התחייבות פיסית ששיעור הריבית לדוגמה  6.3.22ב

  האפקטיבי שלה מוך מהליבור, ישות איה יכולה לייעד:
  

רכיב של ההתחייבות השווה לריבית בגובה ליבור (בתוספת   )א(
  ם הקרן במקרה של גידור שווי הוגן); וכןסכו

 

 רכיב שיורי שלילי.  )ב(
 

אולם, במקרה של התחייבות פיסית בריבית קבועה ששיעור   6.3.23ב
קודות בסיס פחות  100הריבית האפקטיבי שלה הוא (לדוגמה) 

מהליבור, ישות יכולה לייעד כפריט המגודר את השיוי בשווי של 
 100וריבית בגובה ליבור פחות ההתחייבות כולה (כלומר קרן 

קודות בסיס) אשר יתן לייחוס לשיויים בליבור. אם מכשיר 
פיסי בריבית קבועה מגודר בזמן כלשהו לאחר יצירתו וביתיים 
שיעורי הריבית השתו, הישות יכולה לייעד רכיב סיכון השווה 

עוגן שהוא גבוה מהשיעור החוזי המשולם בגין ריבית לשיעור 
. הישות יכולה לעשות כן בתאי ששיעור העוגן מוך הפריט

משיעור הריבית האפקטיבי שחושב על בסיס ההחה שהישות 
רכשה את המכשיר ביום שבו היא ייעדה לראשוה את הפריט 
המגודר. לדוגמה, יח כי ישות יוצרת כס פיסי בריבית קבועה 

וזים ש"ח שיש לו שיעור ריבית אפקטיבי של שישה אח 100בסך 
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במועד שבו ריבית הליבור היא ארבעה אחוזים. הישות מתחילה 
לגדר כס זה לאחר זמן מסוים כאשר ריבית הליבור עלתה 

ש"ח. הישות  90- לשמוה אחוזים והשווי ההוגן של הכס ירד ל
מחשבת שאם היא היתה רוכשת את הכס ביום שבו היא ייעדה 

יחס כפריט לראשוה את סיכון שיעור ריבית ליבור המתי
המגודר, התשואה האפקטיבית של הכס בהתבסס על שוויו 

אחוזים. מאחר  9.5ש"ח באותו מועד היתה  90ההוגן בסך 
שריבית הליבור מוכה מהתשואה האפקטיבית הזו, הישות 
יכולה לייעד רכיב ליבור של שמוה אחוזים אשר מורכב בחלקו 

מההפרש בין  מתזרימי המזומים החוזיים בגין הריבית ובחלקו
הסכום שהישות לבין ש"ח)  90השווי ההוגן הוכחי (כלומר, 

  ש"ח). 100דרשת לשלם בעת הפדיון (כלומר 
  
אם התחייבות פיסית ושאת ריבית משתה של (לדוגמה) ליבור   6.3.24ב

קודות בסיס (עם רצפה באפס  20לשלושה חודשים ביכוי 
המגודר את השיוי קודות בסיס), ישות יכולה לייעד כפריט 

בתזרימי המזומים של התחייבות כוללת זו (כלומר ליבור 
כולל הרצפה) שיתן  -קודות בסיס  20לשלושה חודשים ביכוי 

לייחוס לשיויים בליבור. לכן, כל עוד עקומת התשואה של חוזי 
האקדמה לשלושה חודשים של הליבור ליתרת אורך החיים של 

קודות בסיס, לפריט  20-ת לההתחייבות איה יורדת מתח
המגודר יש את אותה השתות של תזרימי המזומים כמו 
התחייבות הושאת ריבית של ליבור לשלושה חודשים עם מרווח 
אפס או מרווח חיובי. אולם, אם עקומת התשואה של חוזי 
אקדמה ליתרת אורך החיים של ההתחייבות (או לחלקה) יורדת 

לפריט המגודר יש השתות תזרימי קודות בסיס,  20- מתחת ל
מהתחייבות הושאת ריבית ליבור לשלושה יותר מזומים מוכה 

  חודשים עם מרווח אפס או מרווח חיובי.
  
דוגמה דומה של פריט לא פיסי היא סוג ספציפי של פט גולמי   6.3.25ב

משדה פט מסוים אשר מתומחר בהתאם לפט גולמי עוגן 
ת פט גולמי זה בחוזה תוך שימוש רלווטי. אם ישות מוכר

חוזית אשר קובעת את המחיר לחבית לפי מחיר  המחרהבוסחת 
ש"ח, הישות  15ש"ח עם רצפה של  10פט גולמי עוגן ביכוי 

יכולה לייעד כפריט המגודר את כל השתות תזרימי המזומים 
של חוזה המכירה שיתת לייחוס לשיוי במחיר פט גולמי עוגן. 

הישות איה יכולה לייעד רכיב השווה למלוא השיוי אולם, 
) forwardבמחיר פט גולמי עוגן. לכן, כל עוד המחיר העתידי (

ש"ח, לפריט המגודר יש את  25- (לכל משלוח) איו יורד מתחת ל
אותה השתות של תזרימי המזומים כמו מכירת פט גולמי 

לם, אם המחיר במחיר פט גולמי עוגן (או עם מרווח חיובי). או
ש"ח, לפריט המגודר  25-העתידי במשלוח כלשהו יורד מתחת ל

יש השתות תזרימי מזומים מוכה יותר ממכירת פט גולמי 
  במחיר פט גולמי עוגן (או עם מרווח חיובי).
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-תת( חשבואות גידורל לכשירותקריטריוים 
  )6.4פרק 

  אפקטיביות הגידור

מידה שבה שיויים בשווי ההוגן או אפקטיביות גידור היא ה  6.4.1ב
בתזרימי המזומים של המכשיר המגדר מקזזים שיויים בשווי 
ההוגן או בתזרימי המזומים של הפריט המגודר (לדוגמה, כאשר 
הפריט המגודר הוא רכיב סיכון, השיוי הרלווטי בשווי הוגן או 
בתזרימי מזומים של פריט הוא השיוי שיתן לייחס לסיכון 

הוא המידה שבה שיויים אפקטיביות הגידור מגודר). חוסר ה
הם  בשווי ההוגן או בתזרימי המזומים של המכשיר המגדר

  גדולים יותר או קטים יותר משיויים אלה של הפריט המגודר. 
  
בעת יעוד יחסי גידור ועל בסיס מתמשך, ישות תתח את   6.4.2ב

ים להשפיע על המקורות לחוסר אפקטיביות הגידור אשר חזוי
יחסי הגידור במהלך תקופת הגידור. יתוח זה (כולל עדכוים 

הובעים מאיזון מחדש של יחסי  6.5.21כלשהם בהתאם לסעיף ב
הישות לקיום דרישות אפקטיביות  לבחיתגידור) הוא הבסיס 

  הגידור.
  
למען הסר ספק, ההשפעות של החלפת הצד שכגד המקורי עם   6.4.3ב

כמסלקה וביצוע השיויים המתייחסים  צד שכגד הפועל
דה של המכשיר המגדר ישתקפו במדי 6.5.6כמתואר בסעיף 
אפקטיביות הגידור ובמדידת אפקטיביות  ולפיכך בבחית

  הגידור.
  

  קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר

הדרישה שיהיה קיים קשר כלכלי משמעה שלמכשיר המגדר   6.4.4ב
ש שוויים אשר באופן רגיל עים בכיוון מוגד ולפריט המגודר י

בגלל אותו סיכון, שהוא הסיכון המגודר. לכן, חייבת להיות 
ציפייה שהשווי של המכשיר המגדר והשווי של הפריט המגודר 
ישתו באופן שיטתי בתגובה לתודות באותו בסיס או באותם 
בסיסים אשר קשורים כלכלית באופן כזה שהם מגיבים באופן 

מה לסיכון אשר מגודר (לדוגמה פט גולמי מסוג ברט ופט דו
  ).West Texas Intermediateגולמי מסוג 

  
אם הבסיסים אים זהים אך הם קשורים כלכלית, יכולים להיות   6.4.5ב

בהם השוויים של המכשיר המגדר ושל הפריט המגודר שמצבים 
עים באותו כיוון, לדוגמה מאחר שהפרש המחיר בין שי 

בסיסים הקשורים משתה בעוד שהבסיסים עצמם אים עים ה
באופן משמעותי. מצב זה הוא עדיין עקבי עם הקשר הכלכלי בין 
המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר אם השוויים של המכשיר 
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המגדר ושל הפריט המגודר עדיין חזויים לוע באופן רגיל בכיוון 
  מוגד כאשר הבסיסים עים. 

  
אם קיים קשר כלכלי כוללת יתוח של התהגות  ההבחי  6.4.6ב

אפשרית של יחסי הגידור במהלך תקופת הגידור על מת לוודא 
אם יחסי הגידור חזויים לקיים את מטרת יהול סיכוים. קיום 
רק של קורלציה סטטיסטית בין שי משתים, כשלעצמו, איו 

  תומך במסקה תקפה שקיים קשר כלכלי.
  

  אשראי ההשפעה של סיכון

מאחר שמודל חשבואות גידור מבוסס על הרעיון הכללי של   6.4.7ב
קיזוז בין רווחים והפסדים בגין המכשיר המגדר והפריט 
המגודר, אפקטיביות הגידור קבעת לא רק על ידי הקשר הכלכלי 
בין שי פריטים אלה (כלומר השיויים בבסיסים שלהם), אלא 

י על השווי הן של המכשיר גם על ידי ההשפעה של סיכון האשרא
המגדר והן של הפריט המגודר. ההשפעה של סיכון אשראי 
משמעה שגם אם קיים קשר כלכלי בין המכשיר המגדר לבין 
הפריט המגודר, הרמה של קיזוז עשויה להיות בלתי סדירה. זה 
יכול לבוע משיוי בסיכון האשראי של המכשיר המגדר או של 

כזה שסיכון האשראי הוא דומיטי הפריט המגודר שהוא בגודל 
שיויי השווי אשר ובעים מהקשר הכלכלי (כלומר יותר מ

ההשפעה של השיויים בבסיסים). רמה בסדר גודל כזה שגורמת 
לדומיטיות היא רמה שתוצאתה עשויה להיות הפסד (או רווח) 
מסיכון אשראי שמועת את ההשפעה של שיויים בבסיסים על 

ר המגדר או הפריט המגודר, גם אם שיויים השווי של המכשי
אלה היו משמעותיים. מגד, אם במהלך תקופה מסוימת קיים 
שיוי קטן בבסיסים, העובדה שאפילו שיויים קטים בסיכון 
האשראי המתייחס משים את השווי של המכשיר המגדר או 
הפריט המגודר יכולים להשפיע על השווי יותר מהבסיסים, איה 

  דומיטיות. יוצרת 
  
דוגמה לסיכון אשראי שהוא דומיטי ביחסי גידור היא כאשר   6.4.8ב

ישות מגדרת חשיפה לסיכון מחיר סחורת יסוד תוך שימוש בגזר 
שאיו מובטח בבטחוות. אם הצד שכגד לגזר זה חווה 
התדרדרות חמורה באיתות האשראי שלו, ההשפעה של 

שכגד יכולה לגבור על השיויים באיתות האשראי של הצד 
ההשפעה של השיויים במחיר סחורת יסוד על השווי ההוגן של 
המכשיר המגדר, בעוד שיויים בשווי של הפריט המגודר תלויים 

  במידה רבה בשיויי מחיר סחורת היסוד. 
  

  יחס הגידור

בהתאם לדרישות אפקטיביות הגידור, יחס הגידור של יחסי   6.4.9ב
חס זהה לזה הובע מהכמות של הפריט גידור חייב להיות י
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המגודר שהישות מגדרת בפועל והכמות של המכשיר המגדר 
שהישות משתמשת בה בפועל לגדר כמות זו של הפריט המגודר. 

אחוז מהחשיפה בגין פריט,  100-לכן, אם ישות מגדרת פחות מ
אחוז, עליה לייעד את יחסי הגידור תוך שימוש ביחס  85לדוגמה 

אחוז מהחשיפה והכמות של  85-א זהה לזה הובע מגידור שהו
 85המכשיר המגדר שהישות משתמשת בפועל לגדר את אותם 

אחוז. באופן דומה, אם לדוגמה, ישות מגדרת חשיפה תוך שימוש 
יחידות של מכשיר פיסי, עליה לייעד  40בסכום הומילי של 

ובע את יחסי הגידור תוך שימוש ביחס גידור שהוא זהה לזה ה
יחידות (כלומר לישות אסור להשתמש  40מאותה כמות של 

ביחס גידור המבוסס על כמות גדולה יותר של יחידות שהיא 
עשויה להחזיק בסך הכל או כמות קטה יותר של יחידות) 

 40והכמות של הפריט המגודר שהיא מגדרת בפועל עם אותן 
  יחידות.

  
שימוש באותו יחס גידור כמו אולם, הייעוד של יחסי הגידור תוך   6.4.10ב

היחס הובע מהכמויות של הפריט המגודר ושל המכשיר המגדר 
המשקלים שהישות משתמשת בפועל לא ישקף חוסר איזון בין 

של הפריט המגודר והמכשיר המגדר אשר יגרמו בעקבות כך 
לחוסר אפקטיביות הגידור (ללא קשר אם מוכר או לא) אשר 

ת שלא תהיה עקבית עם המטרה עשוי לגרום לתוצאה חשבואי
של חשבואות גידור. לכן, לצורך יעוד יחסי גידור, ישות חייבת 
להתאים את יחס הגידור הובע מהכמויות של הפריט המגודר 
ושל המכשיר המגדר שהישות משתמשת בפועל, אם תיאום כזה 

  דרוש כדי למוע חוסר איזון כזה. 
  
אם תוצאה חשבואית  בחיהבדוגמאות לשיקולים רלווטיים   6.4.11ב

  איה עקבית עם המטרה של חשבואות גידור הן:
  

יועד קבע על מת למוע הכרה בחוסר שאם יחס הגידור   (א) 
אפקטיביות הגידור בגין גידורי תזרים מזומים, או להשיג 
תיאומי גידור שווי הוגן עבור יותר פריטים מגודרים 

ווי הוגן, אך במטרה להגדיל את השימוש בחשבואות ש
  ללא קיזוז שיויי שווי הוגן של המכשיר המגדר; וכן

 
של הפריט  יםמסוימלמשקלים אם קיימת סיבה מסחרית   (ב)

המכשיר המגדר, למרות שזה יוצר חוסר  המגודר ושל
אפקטיביות של הגידור. לדוגמה, ישות מתקשרת ומייעדת 
כמות של המכשיר המגדר שהיא איה הכמות שהיא קבעה 

דור הטוב ביותר של הפריט המגודר, מאחר שההיקף כגי
בכמות התקי של מכשירים מגדרים איו מאפשר להתקשר 

). דוגמה לכך "בעיית גודלהמדויקת של המכשיר המגדר ("
טון של רכישות קפה עם חוזים  100היא ישות שמגדרת 

 37,500עתידים סטדרטיים לרכישת קפה בכמות חוזית של 
ה להשתמש רק בחמישה או בשישה ליברה. הישות יכול
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טון, בהתאמה) כדי לגדר את  102.1-ו 85-חוזים (שווי ערך ל
טון. במקרה כזה, הישות מייעדת  100היקף הרכישה של 

את יחסי הגידור תוך שימוש ביחס גידור הובע ממספר 
החוזים העתידיים לקפה שהיא משתמשת בפועל, מאחר 

מחוסר הקבלה  אפקטיביות הובעתשהתוצאה של חוסר 
המכשיר המגדר לא  של הפריט המגודר ושל במשקלים

תביא לתוצאה חשבואית שאיה עקבית עם המטרה של 
  חשבואות גידור. 

  
אם דרישות אפקטיביות הגידור  הבחיהתדירות 

  מתקיימות

במועד יצירת כל יחסי גידור ועל בסיס מתמשך אם  תבחןישות   6.4.12ב
רישות אפקטיביות הגידור. לכל יחסי הגידור מקיימים את ד

על בסיס מתמשך במועד המוקדם  בחיההפחות, ישות תבצע 
מבין כל מועד דיווח או בעת שיוי משמעותי בסיבות המשפיע 

לגבי לציפיות מתייחסת  הבחיהעל דרישות אפקטיביות הגידור. 
  בלבד.  צופה פי עתיד בחיהאפקטיביות הגידור ולפיכך ה

  
ם דרישות אפקטיביות הגידור א לבחיהשיטות 

  מתקיימות

אם יחסי גידור מקיימים את  לבחיהתקן זה איו קובע שיטה   6.4.13ב
דרישות אפקטיביות הגידור. אולם, ישות תשתמש בשיטה 
שכוללת את המאפייים הרלווטיים של יחסי הגידור כולל 
המקורות לחוסר אפקטיביות. בהתאם לגורמים אלה, השיטה 

  איכותית או כמותית.  בחיהת יכולה להיו
  
לדוגמה, כאשר התאים העיקריים (כמו סכום ומילי, מועד   6.4.14ב

פירעון והבסיס) של המכשיר המגדר ושל הפריט המגודר תואמים 
), יהיה זה אפשרי closely alignedאו שהם תואמים בקירוב (

איכותית של תאים  בחיהעבור הישות להגיע למסקה על בסיס 
קריים אלה שלמכשיר המגדר ולפריט המגודר יש שוויים אשר עי

באופן רגיל יועו בכיווים מוגדים בגלל אותו סיכון ולכן שקיים 
קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר (ראה 

  ).6.4.6ב-6.4.4סעיפים ב
  
העובדה שגזר הוא בתוך הכסף או מחוץ לכסף כאשר הוא מיועד   6.4.15ב

איכותית איה  בחיההמגדר אין משמעה, בפי עצמה, ש כמכשיר
אותה. הדבר תלוי בסיבות אם חוסר אפקטיביות הגידור הובע 

איכותית לא תכלול אותו  בחיהמעובדה זו הוא בגודל כזה ש
  .דה מספקתימב

  
מגד, אם התאים העיקריים של המכשיר המגדר והפריט   6.4.16ב

-אייימת רמה גדולה יותר של המגודר אים תואמים בקירוב, ק
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ודאות לגבי היקף הקיזוז. כתוצאה מכך, קשה יותר לחזות את 
אפקטיביות הגידור במהלך תקופת יחסי הגידור. במצב כזה, 

 בחיהיהיה זה אפשרי לישות להגיע למסקה רק על בסיס 
כמותית שקיים קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר 

 בחיה, אחדים ). במצבים6.4.6ב-6.4.4המגדר (ראה סעיפים ב
אם יחס הגידור שעשה בו  לבחוןכמותית עשויה להידרש על מת 

שימוש לייעוד יחסי הגידור מקיים את דרישות אפקטיביות 
). הישות יכולה להשתמש 6.4.11ב-6.4.9הגידור (ראה סעיפים ב

  באותן שיטות או בשיטות שוות עבור שתי מטרות שוות אלה. 
  
אם מתרחשים שיויים בסיבות אשר משפיעים על אפקטיביות   6.4.17ב

אם  לבחיההגידור, ייתכן שישות תצטרך לשות את השיטה 
יחסי הגידור מקיימים את דרישות אפקטיביות הגידור על מת 

שהמאפייים הרלווטיים של יחסי הגידור, כולל  הבטיחל
  .בחיההמקורות לחוסר אפקטיביות, עדיין כללים ב

  
יהול סיכוים של ישות הוא המקור העיקרי למידע על מת לבצע   6.4.18ב

אם יחסי גידור מקיימים את דרישות אפקטיביות הגידור.  בחיה
המשמעות היא שהמידע (או היתוח) של הההלה המשמש 

אם יחסי  בחיהלצורכי קבלת החלטות יכול לשמש כבסיס ל
  ור. גידור מקיימים את דרישות אפקטיביות הגיד

  
התיעוד של יחסי גידור של ישות כולל את האופן שבו הישות   6.4.19ב

את דרישות אפקטיביות הגידור, כולל השיטה או השיטות  תבחן
זו. התיעוד של יחסי גידור יעודכן בגין  לבחיההמשמשות 

  ).6.4.17שיויים כלשהם לשיטות (ראה סעיף ב
  

-תתהטיפול החשבואי ביחסי גידור כשירים (
  )6.5ק פר

דוגמה לגידור שווי הוגן הוא גידור של חשיפה לשיויים בשוויו   6.5.1ב
ההוגן של מכשיר חוב בריבית קבועה כתוצאה משיויים בשיעורי 

  ריבית. המפיק או המחזיק יכולים להתקשר בגידור כזה.
  
המטרה של גידור תזרים מזומים היא לדחות את הרווח או   6.5.2ב

דר לתקופה או לתקופות שבהן תזרימי ההפסד על המכשיר המג
המזומים העתידיים החזויים שמגודרים משפיעים על רווח או 
הפסד. דוגמה לגידור תזרים מזומים היא השימוש בחוזה 
החלפה על מת לשות חוב בריבית משתה (בין אם החוב מדד 
בעלות מופחתת ובין אם החוב מדד בשווי הוגן) לחוב בריבית 

מר, גידור עסקה עתידית כאשר תזרימי המזומים קבועה (כלו
העתידיים המגודרים הם תשלומי הריבית העתידיים). מגד, 
רכישה חזויה של מכשיר הוי, אשר לאחר רכישתו יטופל בשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד היא דוגמה לפריט שלא יכול להיות 
פריט מגודר בגידור תזרים מזומים, מאחר שלא יתן לסווג 
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מחדש באופן אות רווח או הפסד כלשהו בגין המכשיר המגדר, 
אשר יידחה, לרווח או הפסד במהלך תקופה שבה יושג קיזוז. 
מאותה סיבה, רכישה חזויה של מכשיר הוי אשר לאחר רכישתו 
יטופל בשווי הוגן כשהשיויים בשווי ההוגן יוצגו ברווח כולל 

  ר תזרים מזומים.אחר גם לא יכולה להיות פריט מגודר בגידו
  
גידור התקשרות איתה (לדוגמה, גידור השיוי במחיר הדלק   6.5.3ב

המתייחס להתקשרות חוזית, שלא הוכרה, על ידי רשות ציבורית 
להספקת חשמל לרכוש דלק במחיר קבוע) מהווה גידור של 
חשיפה לשיוי בשווי הוגן. לפיכך, גידור כזה הוא גידור שווי הוגן. 

, יתן לחלופין לטפל בגידור סיכון 6.5.4לסעיף  אולם, בהתאם
  מטבע חוץ של התקשרות איתה כגידור תזרים מזומים.

  
  מדידת חוסר אפקטיביות

בעת מדידת חוסר אפקטיביות, ישות תתחשב בערך הזמן של   6.5.4ב
הכסף. כתוצאה מכך, הישות קובעת את השווי של הפריט 

בשווי של הפריט  המגודר על בסיס ערך וכחי ולכן השיוי
  המגודר כולל גם את ההשפעה של ערך הזמן של הכסף.

  
על מת לחשב את השיוי בשווי של הפריט המגודר לצורך מדידת   6.5.5ב

חוסר אפקטיביות, ישות יכולה להשתמש בגזר שיש לו תאים 
התואמים את התאים העיקריים של הפריט המגודר (בדרך כלל 

ן, לדוגמה עבור גידור של עסקה ) וכ"גזר היפותטי"מכוה 
חזויה, הגזר יכויל תוך שימוש ברמת המחיר (או השיעור) 

צדדי ברמת השוק -המגודר. לדוגמה, אם הגידור היה לסיכון דו
הוכחית, הגזר ההיפותטי ייצג חוזה אקדמה היפותטי שמכויל 
לשווי אפס במועד הייעוד של יחסי הגידור. אם הגידור היה 

צדדי, הגזר ההיפותטי ייצג את הערך הפימי -ן חדלדוגמה לסיכו
של אופציה היפותטית שבמועד הייעוד של יחסי הגידור היא 
בתוך הכסף אם רמת המחיר המגודרת היא רמת השוק הוכחית, 
או מחוץ לכסף אם רמת המחיר המגודרת היא מעל (או, עבור 

וק ), מתחת) לרמת השlong positionגידור של פוזיציה ארוכה (
הוכחית. שימוש בגזר היפותטי היא דרך אפשרית אחת לחישוב 
השיוי בשווי של הפריט המגודר. הגזר ההיפותטי משכפל את 
הפריט המגודר ולכן התוצאה שלו היא התוצאה שהייתה 
מתקבלת אילו השיוי בשווי היה קבע בגישה אחרת. לכן, 

מה אלא איו מהווה שיטה בזכות עצ "גזר היפותטי"שימוש ב
אמצעי מתמטי אשר יכול רק לשמש כדי לחשב את השווי של 

גזר "הפריט המגודר. כתוצאה מכך, לא יתן להשתמש ב
כדי לכלול מאפייים בשווי של הפריט המגודר  "היפותטי

שקיימים רק במכשיר המגדר (אך לא בפריט המגודר). דוגמה 
ת היא חוב הקוב במטבע חוץ (ללא קשר אם הוא חוב בריבי

קבועה או בריבית משתה). בעת שימוש בגזר היפותטי על מת 
לחשב את השיוי בשווי של חוב כזה או הערך הוכחי של השיוי 
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המצטבר בתזרימי המזומים שלו, הגזר ההיפותטי לא יכול 
פשוט לגלם חיוב בגין החלפת מטבעות שוים למרות שגזרים 

ם לכלול חיוב כזה בפועל שבהם מוחלפים מטבעות שוים עשויי
  (לדוגמה, חוזי החלפת ריבית בין מטבעות שוים). 

  
השיוי בשווי של הפריט המגודר שקבע תוך שימוש בגזר   6.5.6ב

אם יחסי גידור מקיימים  בחיההיפותטי יכול לשמש גם לצורך 
  את דרישות אפקטיביות הגידור.

  
  איזון מחדש של יחסי הגידור ושיויים ליחס הגידור

יועדו שהמוח איזון מחדש מתייחס לתיאומים שבוצעו לכמויות   6.5.7ב
של הפריט המגודר או של המכשיר המגדר של יחסי גידור שכבר 
קיימים לצורך שמירה על יחס גידור שמציית לדרישות 

יועדו של פריט מגודר או שאפקטיביות הגידור. שיויים לכמויות 
יזון מחדש של מכשיר מגדר למטרה אחרת אים מהווים א

  למטרות תקן זה.
  
איזון מחדש מטופל כהמשך של יחסי גידור בהתאם לסעיפים   6.5.8ב

. בעת איזון מחדש, חוסר אפקטיביות הגידור של 6.5.21ב-6.5.9ב
  יחסי הגידור קבע ומוכר מייד לפי תיאום יחסי הגידור.

  
 תיאום יחס הגידור מאפשר לישות להגיב לשיויים ביחסים שבין  6.5.9ב

אשר ובעים מהבסיסים שלהם והפריט המגודר המכשיר המגדר 
או ממשתי סיכון. לדוגמה, יחסי גידור, שבהם למכשיר המגדר 
ולפריט המגודר יש בסיסים שוים אבל קשורים, משתים 
בתגובה לשיוי ביחסים בין שי הבסיסים (לדוגמה, מחירים, 

מחדש  שיעורים או מדדים שוים אך קשורים). לכן, איזון
מאפשר המשך יחסי גידור במצבים שבהם היחסים בין המכשיר 
המגדר לבין הפריט המגודר משתים באופן שיתן לפצות עליו על 

  ידי תיאום יחס הגידור.
  
לדוגמה, ישות מגדרת חשיפה למטבע חוץ א' תוך שימוש בגזר   6.5.10ב

ב' מקובעים -מטבע המתייחס למטבע חוץ ב' ומטבעות החוץ א' ו
כלומר שערי החליפין שלהם שמרים בתוך רצועה או בשער (

חליפין שקבע על ידי בק מרכזי או רשות אחרת). אילו שערי 
החליפין בין מטבע חוץ א' לבין מטבע חוץ ב' היו משתים (כלומר 
היתה קבעת רצועה חדשה או שער חליפין אחר), איזון מחדש 

ין החדש יבטיח של יחסי הגידור על מת לשקף את שער החליפ
שיחסי הגידור ימשיכו לקיים את דרישת אפקטיביות הגידור 
עבור יחס הגידור בסיבות החדשות. ביגוד לכך, אם היה כשל 
בגזר מטבע, שיוי יחס הגידור לא יכול היה להבטיח שיחסי 
הגידור ימשיכו לקיים את דרישת אפקטיביות הגידור. לכן, איזון 

בהם היחסים שחסי הגידור במצבים מחדש איו מסייע להמשך י
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בין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר משתים באופן שלא 
  יתן לפצות עליו על ידי תיאום יחס הגידור.

  
לא כל שיוי במידת הקיזוז בין השיויים בשווי ההוגן של   6.5.11ב

או בתזרימי המזומים המכשיר המגדר לבין אלה בשווי ההוגן 
הווים שיוי ביחסים בין המכשיר המגדר של הפריט המגודר מ

לבין הפריט המגודר. ישות מתחת את המקורות לחוסר 
אפקטיביות הגידור שהיא ציפתה שישפיעו על יחסי הגידור 

  במהלך יחסי הגידור ומעריכה אם שיויים במידת הקיזוז הם:
  

תודות סביב יחס הגידור, אשר ותר תקף (כלומר ממשיך   )א(
ת היחסים שבין המכשיר המגדר לבין לשקף באופן אות א
  הפריט המגודר); או

 

סימן שיחס הגידור איו משקף עוד באופן אות את   )ב(
 היחסים שבין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר.

  
ישות מבצעת הערכה זו של יחס הגידור עבור דרישת אפקטיביות 

להבטיח שיחסי הגידור אים משקפים הגידור, כלומר על מת 
של הפריט המגודר ושל המכשיר המשקלים זון בין חוסר אי

צור חוסר אפקטיביות של הגידור (ללא קשר אם יהמגדר אשר י
מוכר או לא מוכר) שעשוי לגרום לתוצאה חשבואית שתהיה לא 
עקבית עם המטרה של חשבואות גידור. לכן, הערכה זו דורשת 

  שיקול דעת.
 

חוסר לכן את ור קבוע (ולא יתן לצמצם תודה סביב יחס גיד  6.5.12ב
) על ידי תיאום יחס הגידור המתייחסגידור האפקטיביות 

בתגובה לכל תוצאה אפשרית. לכן, בסיבות כאלה, השיוי 
במידת הקיזוז הוא ושא של מדידת חוסר אפקטיביות הגידור 

  והכרה בו, אך איו דורש איזון מחדש.
  
מצביעים על כך ביגוד לכך, אם שיויים במידת הקיזוז   6.5.13ב

שהתודה היא סביב יחס גידור שוה מיחס הגידור שמשמש כעת 
עבור יחסי גידור אלה, או שקיימת מגמה המתרחקת מיחס גידור 
זה, יתן לצמצם את חוסר אפקטיביות הגידור על ידי תיאום 

חוסר את  יגביריחס הגידור, בעוד השארת אותו יחס גידור 
ות כאלה ישות חייבת להעריך גידור. לכן, בסיבהאפקטיביות 

של הפריט המשקלים אם יחסי הגידור משקפים חוסר איזון בין 
המגודר ושל המכשיר המגדר אשר ייצור חוסר אפקטיביות של 

או לא) שעשוי לגרום לתוצאה  הגידור (ללא קשר אם מוכר
חשבואית שתהיה לא עקבית עם המטרה של חשבואות גידור. 

דבר משפיע גם על מדידת חוסר אם יחס הגידור מתואם, ה
אפקטיביות הגידור ועל ההכרה בו, מאחר שבעת איזון מחדש, 

לקבוע את חוסר אפקטיביות הגידור של יחסי  קיימת חובה
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הגידור ולהכיר בו מיד לפי תיאום יחסי הגידור בהתאם לסעיף 
  .6.5.8ב

  
איזון מחדש משמעו, שלצרכי חשבואות גידור, לאחר ההתחלה   6.5.14ב

של יחסי גידור ישות מתאימה את הכמויות של המכשיר המגדר 
או של הפריט המגודר בתגובה לשיויים בסיבות אשר משפיעים 
על יחס הגידור של יחסי הגידור. באופן רגיל, תיאום זה צריך 
לשקף תיאומים לכמויות של המכשיר המגדר ושל הפריט 

ת המגודר שהיא משתמשת בהם בפועל. אולם, ישות חייב
להתאים את יחס הגידור הובע מהכמויות של הפריט המגודר או 

  של המכשיר המגדר שהיא משתמשת בהם בפועל אם:
  

יחס הגידור הובע משיויים בכמויות של המכשיר המגדר   )א(
או של הפריט המגודר שהישות משתמשת בהם בפועל ישקף 
חוסר איזון אשר ייצור חוסר אפקטיביות של הגידור שעשוי 

לתוצאה חשבואית שתהיה לא עקבית עם המטרה לגרום 
  של חשבואות גידור; או

 

ישות תשאיר כמויות של המכשיר המגדר ושל הפריט   )ב(
המגודר שהיא משתמשת בהם בפועל וכתוצאה מכך יחס 
הגידור, בסיבות החדשות, ישקף חוסר איזון אשר ייצור 
חוסר אפקטיביות של הגידור שעשוי לגרום לתוצאה 

תהיה לא עקבית עם המטרה של חשבואות חשבואית ש
גידור (כלומר, אסור לישות ליצור חוסר איזון על ידי 

  הימעות מתיאום של יחס הגידור).
  
איזון מחדש איו מיושם אם מטרת יהול הסיכוים ליחסי   6.5.15ב

הגידור השתתה. במקום זאת, חשבואות גידור עבור יחסי גידור 
כולה לייעד יחסי גידור חדשים אלה תופסק (למרות שישות י

אשר בהם מעורב המכשיר המגדר או הפריט המגודר של יחסי 
  ).6.5.28הגידור הקודמים כמתואר בסעיף ב

  
אם מבוצע איזון מחדש של יחסי גידור, התיאום ליחס הגידור   6.5.16ב

  יכול להתבצע בדרכים שוות:
  

 יתן להגדיל את המשקל של הפריט המגודר (וכתוצאה מכך  )א(
  להקטין את המשקל של המכשיר המגדר) על ידי:

 

)i( הגדלת היקף הפריט המגודר; או  
 

)ii( .ת היקף המכשיר המגדרהקט  
 

יתן להגדיל את המשקל של המכשיר המגדר (וכתוצאה   )ב(
 מכך להקטין את המשקל של הפריט המגודר) על ידי:
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)i( הגדלת היקף המכשיר המגדר; או  
 

)ii( .ת היקף הפריט המגודרהקט  
  

יקף מתייחסים לכמויות שהם חלק מיחסי הגידור. שיויים בה   
לכן, הקטת ההיקפים אין משמעה בהכרח שהפריטים או 
העסקאות אים קיימים עוד או שהן לא חזויות להתרחש, אלא 
שהם לא חלק מיחסי הגידור. לדוגמה, התוצאה של הקטת 
ההיקף של המכשיר המגדר יכולה להיות שהישות ממשיכה 

רק חלקו ותר מכשיר מגדר של יחסי הגידור.  להחזיק גזר, אבל
מצב כזה יכול להתרחש אם יתן לבצע את האיזון מחדש רק על 
ידי הקטת ההיקף של המכשיר המגדר ביחסי הגידור, אך הישות 
ממשיכה להחזיק את ההיקף שאיו דרוש עוד. במקרה כזה, 
החלק שאיו מיועד של הגזר יטופל בשווי הוגן דרך רווח או 

פסד (אלא אם כן, הוא יועד כמכשיר מגדר ביחסי גידור ה
  אחרים).

  
תיאום יחס הגידור על ידי הגדלת היקף הפריט המגודר איו   6.5.17ב

משפיע על האופן שבו השיויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר 
מדדים. גם המדידה של השיויים בשווי של הפריט המגודר 

ן איה מושפעת. אולם, המתייחסים להיקף שיועד קודם לכ
מהמועד של האיזון מחדש, השיויים בשווי של הפריט המגודר 
כוללים גם את השיוי בשווי של ההיקף הוסף של הפריט 
המגודר. שיויים אלה מדדים החל מהמועד של האיזון מחדש 
ובהתייחס למועד זה במקום מהמועד שבו יועדו יחסי הגידור. 

טון של סחורת  100מקור היקף של לדוגמה, אם ישות גידרה ב
ש"ח (המחיר העתידי במועד יצירת  80יסוד במחיר עתידי של 

טון בעת איזון מחדש כאשר  10יחסי הגידור) והוסיפה היקף של 
ש"ח, הפריט המגודר לאחר האיזון  90המחיר העתידי היה 

טון  10-ש"ח ו 80-טון שגודרו ב 100מחדש מורכב משתי שכבות: 
  ש"ח. 90-שגודרו ב

  
תיאום יחס הגידור על ידי הקטת היקף המכשיר המגדר איו   6.5.18ב

משפיע על האופן שבו השיויים בשווי של הפריט המגודר 
מדדים. גם המדידה של השיויים בשווי ההוגן של המכשיר 
המגדר המתייחסים להיקף שממשיך להיות מיועד איה 

ההיקף של המכשיר מושפעת. אולם, מהמועד של האיזון מחדש, 
המגדר שהוקטן איו מהווה עוד חלק מיחסי הגידור. לדוגמה, 
אם ישות גידרה במקור את סיכון המחיר של סחורת יסוד תוך 

טון כמכשיר המגדר והקטיה היקף  100שימוש בגזר בהיקף של 
טון של היקף  90טון בעת איזון מחדש, סכום ומילי של  10-זה ב

לגבי התוצאות של  6.5.16(ראה סעיף בהמכשיר המגדר יישאר 
טון) שאיו מהווה עוד חלק מיחסי  10היקף הגזר (כלומר 

  הגידור). 
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תיאום יחס הגידור על ידי הגדלת היקף המכשיר המגדר איו   6.5.19ב
משפיע על האופן שבו השיויים בשווי ההוגן של הפריט המגודר 

ל המכשיר מדדים. גם המדידה של השיויים בשווי ההוגן ש
המגדר המתייחסים להיקף שיועד קודם לכן איה מושפעת. 
אולם, מהמועד של האיזון מחדש, השיויים בשווי ההוגן של 
המכשיר המגדר כוללים גם את השיויים בשווי של ההיקף 
הוסף של המכשיר המגדר. שיויים אלה מדדים החל מהמועד 

המועד שבו של האיזון מחדש ובהתייחס למועד זה במקום מ
יועדו יחסי הגידור. לדוגמה, אם ישות גידרה במקור את סיכון 

טון  100המחיר של סחורת יסוד תוך שימוש בגזר בהיקף של 
טון בעת איזון מחדש,  10-כמכשיר המגדר והגדילה היקף זה ב

המכשיר המגדר לאחר האיזון מחדש יורכב מגזר בהיקף כולל 
של המכשיר המגדר הוא סך  טון. השיוי בשווי ההוגן 110של 

 110השיוי בשווי ההוגן של הגזרים המהווים את סך ההיקף של 
טון. לגזרים אלה יכולים להיות (וצפוי שיהיו) תאים עיקריים 
שוים, כמו השיעור העתידי שלהם, מאחר שההתקשרות בהם 
התבצעה בקודות זמן שוות (כולל האפשרות של יעוד גזרים 

  אחר ההכרה לראשוה בהם). ליחסי גידור ל
  
תיאום יחס הגידור על ידי הקטת היקף הפריט המגודר איו   6.5.20ב

משפיע על האופן שבו השיויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר 
מדדים. גם המדידה של השיויים בשווי של הפריט המגודר 
המתייחסים להיקף שממשיך להיות מיועד איה מושפעת. 

של האיזון מחדש, ההיקף של הפריט המגודר  אולם, מהמועד
שהוקטן איו מהווה עוד חלק מיחסי הגידור. לדוגמה, אם ישות 

טון של סחורת יסוד במחיר עתידי  100גידרה במקור היקף של 
טון בעת איזון מחדש,  10-ש"ח והקטיה היקף זה ב 80של 

 80-טון שגודרו ב 90הפריט המגודר לאחר האיזון מחדש יהיה 
טון של הפריט המגודר שאים מהווים עוד חלק מיחסי  10"ח. ש

הגידור יטופלו בהתאם לדרישות לגבי הפסקת חשבואות גידור 
  ).6.5.28ב- 6.5.22וסעיפים ב 6.5.7-6.5.6(ראה סעיפים 

  
בעת איזון מחדש של יחסי גידור, ישות תעדכן את היתוח שלה   6.5.21ב

ר אשר חזויים להשפיע לגבי המקורות לחוסר אפקטיביות הגידו
על יחסי הגידור במהלך (יתרת) תקופת הגידור (ראה סעיף 

  ). התיעוד של יחסי הגידור יעודכן בהתאם.6.4.2ב
  

  הפסקת חשבואות גידור

הפסקה של חשבואות גידור מיושמת מכאן ולהבא מהמועד שבו   6.5.22ב
  אים מתקיימים עוד. לכשירותהקריטריוים 
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  א תבטל את הייעוד ובשל כך תפסיק יחסי גידור אשר:ישות ל  6.5.23ב
  

עדיין מקיימים את מטרת יהול הסיכוים שעל בסיסה   )א(
יחסי הגידור היו כשירים לחשבואות גידור (כלומר הישות 

 עדיין שואפת לאותה מטרת יהול הסיכוים); וכן
 

 לכשירותממשיכים לקיים את כל הקריטריוים האחרים   )ב(
של איזון מחדש כלשהו של יחסי  (לאחר הבאה בחשבון

  ).כאשר מתאיםהגידור, 
  

לצרכי תקן זה, יש להבחין בין אסטרטגיית יהול הסיכוים של   6.5.24ב
ישות לבין מטרות יהול הסיכוים שלה. אסטרטגיית יהול 
הסיכוים קבעת ברמה הגבוהה ביותר שבה הישות קובעת את 

טרטגיות יהול האופן שבו היא מהלת את הסיכון שלה. אס
סיכוים באופן רגיל מזהות את הסיכוים שלהם חשופה הישות 
וקובעות את האופן שבו הישות מגיבה אליהם. אסטרטגיית 
יהול סיכוים היא בתוקף לתקופה ארוכה יותר ויכולה לכלול 
גמישות מסוימת על מת להגיב לשיויים בסיבות אשר 

ה, שיעור ריבית מתרחשים כאשר האסטרטגיה בתוקף (לדוגמ
שוה או רמות מחיר שוות של סחורת יסוד, אשר כתוצאה מהם 
מידת הגידור שוה). אסטרטגיית יהול סיכוים קבעת באופן 
רגיל במסמך כללי אשר מחלחל לדרגים מוכים יותר בישות 
באמצעות מדייות הכוללת החיות ספציפיות יותר. ביגוד לכך, 

יחסי גידור מיושמת ברמה של יחסי מטרת יהול סיכוים עבור 
גידור מסוימים. היא מתייחסת לאופן שבו מכשיר מגדר מסוים 
שיועד משמש לגידור של חשיפה מסוימת אשר יועדה כפריט 
המגודר. לכן, באסטרטגיית יהול סיכוים יכולים להיות 
מעורבים יחסי גידור שוים רבים שמטרות יהול הסיכוים 

אה לפועל של אסטרטגיית יהול שלהם מתייחסות להוצ
  הסיכוים. לדוגמה:

  

לישות אסטרטגיה של יהול החשיפה שלה לשיעור ריבית   )א(
על מימון באמצעות חוב אשר קובעת תחומים לישות כולה 
עבור השילוב של מימון בריבית משתה ובריבית קבועה. 

אחוז  20האסטרטגיה היא לשמור על חוב בשיעור של בין 
ריבית קבועה. הישות מחליטה מעת לעת אחוז ב 40לבין 

כיצד להוציא לפועל אסטרטגיה זו (כלומר איפה למקם את 
אחוז חשיפה לשיעור  40אחוז לבין  20עצמה בטווח שבין 

ריבית קבוע) בהתאם לרמת שיעורי הריבית. אם שיעורי 
הריבית מוכים, הישות מקבעת את הריבית עבור יותר חוב 

גבוהים. החוב של הישות הוא  מאשר כאשר שיעורי הריבית
 30ש"ח בריבית משתה שמתוכו הישות מחליפה  100בסך 

ש"ח לחשיפה לשיעור קבוע. הישות מצלת את שיעורי 
ש"ח כדי  50הריבית המוכים כדי להפיק חוב וסף בסך 
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לממן השקעה גדולה, אשר הישות מבצעת על ידי הפקת 
יבית המוכים, חוב בריבית קבועה. לאור שיעורי הר איגרת

הישות מחליטה לקבוע את חשיפת שיעור הריבית הקבועה 
ש"ח של  20אחוז מסך החוב על ידי הקטה בסך  40שלה על 

 ריבית המשתההחשיפה לעל קודם לכן הגידור שביצעה 
, וכתוצאה מכך החשיפה לשיעור ריבית קבוע שלה

ש"ח. במצב זה אסטרטגיית יהול  60מסתכמת בסך 
צמה ותרת ללא שיוי. אולם, ביגוד לכך הסיכוים בע

ההוצאה לפועל של האסטרטגיה על ידי הישות השתתה 
ש"ח של חשיפה לשיעור משתה  20והמשמעות היא שעבור 

אשר גודרה קודם לכן, מטרת יהול הסיכוים השתתה 
(כלומר ברמת יחסי הגידור). כתוצאה מכך, במצב זה 

ש"ח  20גידור עבור להפסיק את חשבואות ה קיימת חובה
של חשיפה לשיעור משתה אשר גודרה קודם לכן. יתן 
לבצע זאת על ידי הקטת פוזיציית חוזי ההחלפה בסכום 

ש"ח, אבל בהתאם לסיבות, ישות יכולה  20ומילי של 
להשאיר את היקף חוזי ההחלפה ולהשתמש, לדוגמה, 
בחוזי ההחלפה לגידור חשיפה אחרת או שחוזי ההחלפה 

פכו חלק מהתיק למסחר. ביגוד לכך, אם ישות במקום יה
זאת החליפה חלק מהחוב בריבית קבועה החדש שלה 
לחשיפה לשיעור משתה, הישות תהיה חייבת להמשיך 
בחשבואות גידור לחשיפה לשיעור משתה שגודרה קודם 

  לכן.
 

חלק מהחשיפות ובעות מפוזיציות אשר משתות לעיתים   )ב(
ון שיעור הריבית של תיק פתוח של תכופות, לדוגמה, סיכ

מכשירי חוב. התוספת של מכשירי חוב חדשים והגריעה של 
מכשירי חוב משות באופן מתמשך חשיפה זו (כלומר, מצב 

צדדית של פוזיציה בעת פרעוה). זהו -זה שוה מסגירה חד
תהליך דימי שבו הן החשיפה והן מכשירי החוב המשמשים 

ים זהים במשך זמן רב. כתוצאה ליהול החשיפה אים ותר
מכך, ישות עם חשיפה כזו מתאימה לעיתים תכופות את 
המכשירים המגדרים המשמשים ליהול סיכון שיעור ריבית 
כשהחשיפה משתה. לדוגמה, מכשירי חוב שיתרת התקופה 

חודש מיועדים כפריט המגודר  24עד למועד פרעום היא 
אותו תהליך מיושם  חודש. 24-בגין סיכון שיעור ריבית ל

לקבוצות בעלות טווחי זמן אחרים או תקופות לפירעון 
אחרות. לאחר תקופה קצרה של זמן, הישות מפסיקה את 
כל יחסי הגידור שיועדו קודם לכן לתקופות לפירעון, 
אחדים מהם או את חלקם, ומייעדת יחסי גידור חדשים 
לתקופות לפירעון על בסיס גודלם והמכשירים המגדרים 
שקיימים באותו זמן. הפסקת חשבואות גידור במצב זה 
משקפת שיחסי גידור אלה בים בדרך כזו שהישות 
מסתכלת על מכשיר מגדר חדש ועל פריט מגודר חדש 
במקום המכשיר המגדר והפריט המגודר שיועדו קודם לכן. 
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אסטרטגיית יהול הסיכוים שארת זהה, אך אין מטרת 
בור יחסי הגידור שיועדו קודם יהול סיכוים שמשכת ע

לכן, ולכן יחסי גידור אלה לא קיימים עוד. במצב זה, 
הפסקת חשבואות גידור מיושמת במידה שבה מטרת יהול 
הסיכוים השתתה. זה תלוי במצב של ישות ויכול, 
לדוגמה, להשפיע על כל יחסי הגידור לתקופה לפירעון, רק 

 גידור. על אחדים מהם או רק על חלק מיחסי ה
 

לישות יש אסטרטגיית יהול סיכוים שלפיה היא מהלת   )ג(
את סיכון מטבע חוץ של מכירות חזויות והחייבים הובעים 
מכך. במסגרת אסטרטגיה זו, הישות מהלת את סיכון 
מטבע חוץ כיחסי גידור מסוימים רק עד לקודת ההכרה 

מהלת עוד את סיכון איה בחייבים. לאחר מכן, הישות 
ע חוץ על הבסיס של יחסי גידור מסוימים אלה. מטב

במקום זאת, הישות מהלת יחד את סיכון מטבע חוץ הובע 
מחייבים, מזכאים ומגזרים (שאים מתייחסים לעסקאות 
חזויות שעדיין תלויות ועומדות) הקובים באותו מטבע 

מאחר  "טבעי"חוץ. לצרכי חשבואות, זה פועל כגידור 
מסיכון מטבע חוץ של כל הפריטים  שהרווחים וההפסדים

האלה מוכרים באופן מיידי ברווח או הפסד. כתוצאה מכך, 
לצרכי חשבואות, אם יחסי הגידור מיועדים לתקופה עד 

להפסיק אותם בעת ההכרה  חייביםלמועד התשלום, 
בחייבים, מאחר שמטרת יהול סיכוים של יחסי הגידור 

וץ מוהל כעת המקוריים לא חלה עוד. סיכון מטבע ח
במסגרת אותה אסטרטגיה, אבל על בסיס שוה. מגד, אם 
לישות היתה מטרת יהול סיכוים שוה והיא היתה מהלת 
את סיכון מטבע חוץ כיחסי גידור יחידים מתמשכים 
במיוחד עבור סכום המכירות החזויות הזה והחייב שובע 

ד מכך עד למועד הסילוק, חשבואות גידור היתה משכת ע
  לאותו מועד.

  
  הפסקה של חשבואות גידור עשויה להשפיע על:  6.5.25ב

 

  ; אובמלואםיחסי גידור   )א(
 

חלק מיחסי הגידור (המשמעות היא שחשבואות גידור   )ב(
 ממשיכה עבור שארית יחסי הגידור).

  
 בכללותםכאשר, יחסי הגידור  במלואםיחסי גידור מופסקים   6.5.26ב

  . לדוגמה:לכשירותמפסיקים לקיים את הקריטריוים 
  

יחסי הגידור אים מקיימים עוד את מטרת יהול הסיכוים   )א(
שלפיה הם היו זכאים לחשבואות גידור (כלומר, הישות 

  איה שואפת עוד למטרת יהול סיכוים זו);
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המכשיר המגדר או המכשירים המגדרים מכרו או חוסלו   )ב(
 (ביחס למלוא ההיקף שהיה חלק מיחסי הגידור); או

 

קיים עוד קשר כלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר לא   )ג(
המגדר או שההשפעה של סיכון אשראי מתחילה להיות 

  דומיטית בשיויי השווי הובעים מקשר כלכלי זה. 
  
חלק מיחסי גידור מופסק (וחשבואות גידור משכת עבור   6.5.27ב

שארית יחסי הגידור) כאשר רק חלק מיחסי הגידור מפסיק 
  . לדוגמה:לכשירותאת הקריטריוים לקיים 

 

בעת איזון מחדש של יחסי גידור, יתן לתאם את יחס   )א(
הגידור בדרך כזו שחלק מההיקף של הפריט המגודר איו 

); לכן, 6.5.20מהווה עוד חלק מיחסי הגידור (ראה סעיף ב
חשבואות גידור מופסקת רק עבור ההיקף של הפריט 

  סי הגידור; או המגודר שאיו מהווה עוד חלק מיח
 

כאשר ההתרחשות של חלק מההיקף של הפריט המגודר   )ב(
שהוא עסקה חזויה (או רכיב של עסקה חזויה) איו עוד 
צפוי ברמה גבוהה, חשבואות גידור מופסקת רק עבור 
ההיקף של הפריט המגודר שההתרחשות שלו איה עוד 

של גידורים  עברצפויה ברמה גבוהה. אולם, אם לישות יש 
של עסקאות חזויות שלאחר מכן קבע לגביהן  ודיועש

שהעסקאות החזויות אין חזויות עוד להתרחש, היכולת 
של הישות לחזות עסקאות חזויות במדויק מוטלת בספק 

 הבחיהבעת חיזוי עסקאות חזויות דומות. זה משפיע על 
אם עסקאות חזויות דומות צפויות ברמה גבוהה (ראה 

 כשירות כפריטים מגודרים.) ולכן אם הן 6.3.3סעיף 
   

מעורב מכשיר מגדר  הםשב יםגידור חדש יישות יכולה לייעד יחס  6.5.28ב
או פריט מגודר מיחסי גידור קודמים שחשבואות גידור הופסקה 
עבורם (בחלקה או במלואה). זה איו מהווה המשך של יחסי 

  גידור, אלא התחלה מחדש. לדוגמה:
  

שראי חמורה שהישות במכשיר מגדר חלה התדרדרות א  )א(
מחליפה אותו במכשיר מגדר חדש. המשמעות היא שיחסי 
הגידור המקוריים לא הצליחו להשיג את מטרת יהול 
סיכוים ולכן הם הופסקו במלואם. המכשיר המגדר החדש 
מיועד כגידור של אותה חשיפה שגודרה קודם לכן ויוצר 

בתזרימי יחסי גידור חדשים. לכן, השיויים בשווי ההוגן או 
המזומים של הפריט המגודר מדדים ממועד הייעוד של 
יחסי הגידור החדשים ובהתייחס למועד זה במקום 

  מהמועד שבו יועדו יחסי הגידור המקוריים.
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יחסי גידור מופסקים לפי תום תקופתם. המכשיר המגדר   )ב(
ביחסי גידור אלה יכול להיות מיועד כמכשיר המגדר ביחסי 

גמה, בעת תיאום יחס הגידור בעת איזון גידור אחרים (לדו
מחדש על ידי הגדלת ההיקף של המכשיר המגדר או בעת 

  יעוד יחסי גידור חדשים לגמרי).
  

  הטיפול החשבואי בערך הזמן של אופציות

אופציה יכולה להיחשב כמתייחסת לתקופת זמן מאחר שערך   6.5.29ב
ציה הזמן שלה מייצג חיוב עבור הספקת הגה למחזיק באופ

אם  בחיהלאורך תקופה של זמן. אולם, ההיבט הרלווטי לצורך 
אופציה מגדרת פריט מגודר המהווה עסקה או פריט מגודר 
המתייחס לתקופת זמן הוא המאפייים של פריט מגודר זה, כולל 
האופן והעיתוי שבו הפריט המגודר משפיע על רווח או הפסד. 

סעיף  6.5.15ראה סעיף את סוג הפריט המגודר ( תבחןלכן, ישות 
(א)) על בסיס מהותו של הפריט המגודר (ללא קשר אם יחסי 

  הגידור הם גידור תזרים מזומים או גידור שווי הוגן):
  

ערך הזמן של אופציה מתייחס לפריט מגודר המהווה עסקה   )א(
אם המהות של הפריט המגודר היא עסקה שלגביה לערך 

סקה. דוגמה לכך הזמן יש מאפיין של העלויות של אותה ע
היא כאשר ערך הזמן של אופציה מתייחס לפריט מגודר 
שכתוצאה ממו מוכר פריט שהמדידה לראשוה שלו כוללת 
עלויות עסקה (לדוגמה, ישות מגדרת רכישת סחורת יסוד, 
בין אם כעסקה חזויה או כהתקשרות איתה, כגד סיכון 
מחיר של סחורת היסוד וכוללת את עלויות העסקה 

ידה לראשוה של המלאי). כתוצאה מהכללת ערך הזמן במד
של האופציה במדידה לראשוה של פריט מגודר מסוים, 
ערך הזמן משפיע על רווח או הפסד באותו זמן כמו הפריט 
המגודר. באופן דומה, ישות אשר מגדרת מכירה של סחורת 
יסוד, בין אם כעסקה חזויה או כהתקשרות איתה, תכלול 

של האופציה כחלק מהעלות המתייחסת את ערך הזמן 
למכירה זו (לכן, ערך הזמן יוכר ברווח או הפסד באותה 

  תקופה כמו ההכסות מהמכירה שגודרה).
 

ערך הזמן של אופציה מתייחס לפריט מגודר המתייחס   )ב(
לתקופת זמן אם המהות של הפריט המגודר היא כזו 

ון שלערך הזמן יש מאפיין של עלות להשגת הגה כגד סיכ
לאורך תקופה מסוימת של זמן (אך התוצאה של הפריט 
המגודר איה עסקה שבה מעורב המושג של עלות עסקה 

(א)). לדוגמה, אם מלאי של סחורת יסוד מגודר -בהתאם ל
כגד ירידה בשווי ההוגן לשישה חודשים תוך שימוש 
באופציית סחורת יסוד עם אורך חיים מקביל, ערך הזמן 

ה לרווח או הפסד (כלומר יופחת על של האופציה יוקצ
) לאורך תקופת ששת החודשים הזו. הגיויבסיס שיטתי ו
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דוגמה אחרת היא גידור של השקעה טו בפעילות חוץ אשר 
חודש תוך שימוש באופציית שערי חליפין של  18-מגודרת ל

), אשר כתוצאה ממו foreign exchange optionמטבע חוץ (
ן של האופציה לאורך התקופה תהיה הקצאה של ערך הזמ

 חודש אלה. 18של 
  
המאפייים של הפריט המגודר, כולל האופן והעיתוי שבו הפריט   6.5.30ב

המגודר משפיע על רווח או הפסד, משפיע גם על התקופה 
שלאורכה ערך הזמן של אופציה, אשר מגדרת פריט מגודר 

ה המתייחס לתקופת זמן, מופחת, שהיא עקבית לתקופה שלאורכ
הערך הפימי של האופציה יכול להשפיע על רווח או הפסד 
בהתאם לחשבואות גידור. לדוגמה, אם אופציית שיעור ריבית 
(תקרה) משמשת לספק הגה כגד עליות בהוצאת ריבית על 

חוב בריבית משתה, ערך הזמן של אופציית תקרה זו  איגרת
ימי מופחת לרווח או הפסד לאורך אותה תקופה שבה ערך פ

  שפיע על רווח או הפסד:יכלשהו של אופציית התקרה 
  

אם התקרה מגדרת עליות בשיעורי הריבית לשלוש השים   )א(
החוב בריבית  איגרתהראשוות מתוך סך אורך החיים של 

משתה של חמש שים, ערך הזמן של אופציית התקרה 
  מופחת לאורך שלוש השים הראשוות; או

 

 forwardה היה עתידית (אם התקרה היא אופציה שתחילת  )ב(
start option האשר מגדרת עליות בשיעורי הריבית בש (

החוב  איגרתהשייה והשלישית מתוך סך אורך החיים של 
בריבית משתה לחמש שים, ערך הזמן של התקרה מופחת 

  במהלך השה השייה והשלישית.
  
הטיפול החשבואי בערך הזמן של אופציות בהתאם לסעיף   6.5.31ב

חל גם על שילוב של אופציה שרכשה ואופציה שכתבה  6.5.15
(כשאחת מהן היא אופציית מכר והשייה היא אופציית רכש) 

אפס בסכום שבמועד הייעוד כמכשיר מגדר יש להן ערך זמן טו 
בעלות אפס"). במקרה זה ישות תכיר  רצועה(בדרך כלל קרא "

למרות שהשיוי בערך הזמן ברווח כולל אחר, כלשהם בשיויים 
המצטבר בערך הזמן לאורך כל תקופת יחסי הגידור הוא אפס. 

  לכן, אם ערך הזמן של האופציה מתייחס ל:
  

פריט מגודר המהווה עסקה, הסכום של ערך הזמן בסוף   )א(
יחסי הגידור אשר מתאים את הפריט המגודר או שמסווג 

סעיף (ב)) יהיה  6.5.15מחדש לרווח או הפסד (ראה סעיף 
  אפס.

 

פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן, הוצאת ההפחתה   )ב(
 המתייחסת לערך הזמן היא אפס.
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הטיפול החשבואי בערך הזמן של אופציות בהתאם לסעיף   6.5.32ב
חל רק במידה שבה ערך הזמן מתייחס לפריט המגודר  6.5.15

(ערך זמן תואם). ערך הזמן של אופציה מתייחס לפריט המגודר 
של האופציה (כמו הסכום הומילי,  אם התאים העיקריים

אורך החיים והבסיס) תואמים את הפריט המגודר. לכן, אם 
התאים העיקריים של האופציה ושל הפריט המגודר אים 
תואמים באופן מלא, ישות תקבע את ערך הזמן התואם, כלומר 
כמה מתוך ערך הזמן שכלל בפרמיה (ערך הזמן בפועל) מתייחס 

). ישות 6.5.15לפיכך יש לטפל בו בהתאם לסעיף לפריט המגודר (ו
קובעת את ערך הזמן התואם תוך שימוש בהערכת שווי של 
האופציה שיש לה תאים עיקריים שתואמים בצורה מושלמת 

  את הפריט המגודר. 
  
אם ערך הזמן בפועל וערך הזמן התואם שוים, ישות תקבע את   6.5.33ב

 6.5.15התאם לסעיף הסכום שמצטבר ברכיב פרד של ההון ב
  כלהלן:

  

אם, במועד יצירת יחסי הגידור, ערך הזמן בפועל גבוה יותר   )א(
 מערך הזמן התואם, הישות:

 

)i(  פרד של ההון על תקבע את הסכום שמצטבר ברכיב
  בסיס ערך הזמן התואם; וכן

 

)ii(  י ערכיויי השווי ההוגן בין שתטפל בהפרשים בשי
  הזמן ברווח או הפסד.

 

יחסי הגידור, ערך הזמן בפועל מוך יותר  אם, במועד יצירת  )ב(
מערך הזמן התואם, הישות תקבע את הסכום שמצטבר 
ברכיב פרד של ההון תוך התייחסות למוך מבין השיוי 

 המצטבר בשווי ההוגן של:
 

)i( ערך הזמן בפועל; לבין  
 

)ii( .ערך הזמן התואם  
  

שארית כלשהי של השיוי בשווי ההוגן של ערך הזמן בפועל תוכר 
  וח או הפסד.ברו
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של חוזי  אלמט המחיר העתידיהטיפול החשבואי ב
אקדמה ומרווחי מטבע חוץ במועד הבסיס של 

  מכשירים פיסיים

חוזה אקדמה יכול להיחשב כמתייחס לתקופת זמן מאחר   6.5.34ב
שאלמט המחיר העתידי שלו מייצג חיובים עבור תקופה של זמן 

ההיבט הרלווטי לצורך  (שזו המגמה שלשמה הוא קבע). אולם,
אם מכשיר מגדר מגדר פריט מגודר המהווה עסקה או  בחיה

פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן הוא המאפייים של פריט 
מגודר זה, כולל האופן והעיתוי שבו הפריט המגודר משפיע על 

את הסוג של פריט מגודר (ראה  תבחןרווח או הפסד. לכן, ישות 
סעיף (א)) על בסיס מהותו של הפריט  6.5.15-ו 6.5.16סעיפים 

המגודר (ללא קשר אם יחסי הגידור הם גידור תזרים מזומים 
  או גידור שווי הוגן):

  

אלמט המחיר העתידי של חוזה אקדמה מתייחס לפריט   )א(
מגודר המהווה עסקה אם המהות של הפריט המגודר היא 
עסקה שלגביה לאלמט המחיר העתידי יש מאפיין של 

ת של אותה עסקה. דוגמה לכך היא כאשר אלמט העלויו
המחיר העתידי מתייחס לפריט מגודר שכתוצאה ממו 
מוכר פריט שהמדידה לראשוה שלו כוללת עלויות עסקה 
(לדוגמה, ישות מגדרת רכישת מלאי הקובה במטבע חוץ, 
בין אם זו עסקה חזויה או התקשרות איתה, כגד סיכון 

ות העסקה במדידה לראשוה מטבע חוץ וכוללת את עלוי
של המלאי). כתוצאה מהכללת אלמט המחיר העתידי 
במדידה לראשוה של פריט מגודר מסוים, אלמט המחיר 
העתידי משפיע על רווח או הפסד באותו זמן כמו הפריט 
המגודר. באופן דומה, ישות אשר מגדרת מכירה של סחורת 

, בין אם זו יסוד הקובה במטבע חוץ כגד סיכון מטבע חוץ
עסקה חזויה או התקשרות איתה, תכלול את אלמט 
המחיר העתידי כחלק מהעלות המתייחסת למכירה זו (לכן, 
אלמט המחיר העתידי יוכר ברווח או הפסד באותה תקופה 

  כמו ההכסות מהמכירה שגודרה).
 

אלמט המחיר העתידי של חוזה אקדמה מתייחס לפריט   )ב(
אם המהות של הפריט  מגודר המתייחס לתקופת זמן

המגודר היא כזו שלאלמט המחיר העתידי יש מאפיין של 
עלות להשגת הגה כגד סיכון לאורך תקופה מסוימת של 
זמן (אך התוצאה של הפריט המגודר איה עסקה שבה 

(א)). לדוגמה, אם -מעורב המושג של עלות עסקה בהתאם ל
ההוגן  מלאי של סחורת יסוד מגודר כגד שיויים בשווי

לשישה חודשים תוך שימוש בחוזה אקדמה לסחורת יסוד 
עם אורך חיים מקביל, אלמט המחיר העתידי של חוזה 
האקדמה יוקצה לרווח או הפסד (כלומר יופחת על בסיס 
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) לאורך תקופת ששת החודשים הזו. דוגמה הגיוישיטתי ו
אחרת היא גידור של השקעה טו בפעילות חוץ אשר 

חודש תוך שימוש בחוזה אקדמה לשערי  18- מגודרת ל
 foreign exchange forwardחליפין של מטבע חוץ (

contract טו תהיה הקצאה של אלמאשר כתוצאה ממ ,(
 18המחיר העתידי של חוזה האקדמה לאורך התקופה של 

 חודש אלה.
  
המאפייים של הפריט המגודר, כולל האופן והעיתוי שבו הפריט   6.5.35ב

פיע על רווח או הפסד, משפיעים גם על התקופה המגודר מש
שלאורכה אלמט המחיר העתידי של חוזה האקדמה, אשר מגדר 
פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן, מופחת, שהיא התקופה 
שלאורכה מתייחס אלמט המחיר העתידי. לדוגמה, אם חוזה 
אקדמה מגדר את החשיפה להשתות בשיעורי הריבית לשלושה 

ופה של שלושה חודשים אשר מתחילה לאחר שישה חודשים לתק
חודשים, אלמט המחיר העתידי מופחת במהלך התקופה 

  שמשכת בין החודש השביעי לחודש התשיעי. 
  
הטיפול החשבואי באלמט המחיר העתידי של חוזה אקדמה   6.5.36ב

חל גם אם, במועד שבו חוזה האקדמה  6.5.16בהתאם לסעיף 
מט המחיר העתידי הוא אפס. במקרה יועד כמכשיר מגדר, אל

זה ישות תכיר בשיויי שווי הוגן כלשהם היתים לייחוס 
לאלמט המחיר העתידי ברווח כולל אחר, למרות שהשיוי 
המצטבר בשווי ההוגן שיתן לייחוס לאלמט המחיר העתידי 
לאורך כל תקופת יחסי הגידור הוא אפס. לכן, אם אלמט 

  אקדמה מתייחס ל: המחיר העתידי של חוזה
  

פריט מגודר המהווה עסקה, הסכום ביחס לאלמט המחיר   )א(
העתידי בסוף יחסי הגידור אשר מתאים את הפריט המגודר 

 6.5.15או שמסווג מחדש לרווח או הפסד (ראה סעיפים 
  ) יהיה אפס.6.5.16- סעיף (ב) ו

 

פריט מגודר המתייחס לתקופת זמן, הוצאת ההפחתה   )ב(
 חיר העתידי היא אפס.המתייחסת לאלמט המ

  
הטיפול החשבואי באלמט המחיר העתידי של חוזי אקדמה   6.5.37ב

חל רק במידה שבה אלמט המחיר  6.5.16בהתאם לסעיף 
העתידי מתייחס לפריט המגודר (אלמט מחיר עתידי תואם). 
אלמט המחיר העתידי של חוזה אקדמה מתייחס לפריט המגודר 

ה האקדמה (כמו הסכום אם התאים העיקריים של חוז
הומילי, אורך החיים והבסיס) תואמים את הפריט המגודר. 
לכן, אם התאים העיקריים של חוזה האקדמה ושל הפריט 
המגודר אים תואמים באופן מלא, ישות תקבע את אלמט 
המחיר העתידי התואם, כלומר כמה מתוך אלמט המחיר 
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העתידי בפועל)  העתידי שכלל בחוזה האקדמה (אלמט המחיר
מתייחס לפריט המגודר (ולפיכך יש לטפל בו בהתאם לסעיף 

). ישות קובעת את אלמט המחיר העתידי התואם תוך 6.5.16
שימוש בהערכת שווי של חוזה האקדמה שיש לו תאים עיקריים 

  שתואמים בצורה מושלמת את הפריט המגודר. 
  
מחיר העתידי אם אלמט המחיר העתידי בפועל ואלמט ה  6.5.38ב

התואם שוים, ישות תקבע את הסכום שמצטבר ברכיב פרד של 
  כלהלן: 6.5.16ההון בהתאם לסעיף 

  

אם, במועד יצירת יחסי הגידור, הערך המוחלט של אלמט   )א(
המחיר העתידי בפועל גבוה יותר מזה של אלמט המחיר 

 העתידי התואם, הישות:
 

)i( פרד של ההון על  תקבע את הסכום שמצטבר ברכיב
  בסיס אלמט המחיר העתידי התואם; וכן

 

)ii(  יויי השווי ההוגן בין שתטפל בהפרשים בשי
  האלמטים של המחיר העתידי ברווח או הפסד.

 

אם, במועד יצירת יחסי הגידור, הערך המוחלט של אלמט   )ב(
המחיר העתידי בפועל מוך יותר מזה של אלמט המחיר 

צטבר ברכיב העתידי התואם, הישות תקבע את הסכום שמ
פרד של ההון תוך התייחסות למוך מבין השיוי המצטבר 

 בשווי ההוגן של:
 

)i(  ;ט המחיר העתידי בפועלהערך המוחלט של אלמ
  לבין

 

)ii( .ט המחיר העתידי התואםהערך המוחלט של אלמ  
  

שארית כלשהי של השיוי בשווי ההוגן של אלמט המחיר 
  העתידי בפועל תוכר ברווח או הפסד.

  
מפרידה את מרווח מטבע חוץ במועד הבסיס כאשר ישות   6.5.39ב

ממכשיר פיסי ומוציאה אותו מהייעוד של המכשיר הפיסי 
סעיף (ב)), החיות היישום  6.2.4הזה כמכשיר מגדר (ראה סעיף 

מיושמות על מרווח מטבע חוץ במועד  6.5.38ב-6.5.34בסעיפים ב
חיר העתידי של הבסיס באותו אופן שהן מיושמות על אלמט המ

  חוזה אקדמה.
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  )6.6פרק -תתגידור של קבוצה של פריטים (

  גידור של פוזיציה טו

  זכאות לחשבואות גידור וייעוד של פוזיציה טו

פוזיציה טו כשירה לחשבואות גידור רק אם ישות מגדרת על   6.6.1ב
בסיס טו לצרכי יהול סיכוים. אם ישות מגדרת בדרך זו, זה 

ל עובדה (לא רק של טעה או תיעוד). לכן, ישות איה עיין ש
יכולה ליישם חשבואות גידור על בסיס טו רק על מת להשיג 
תוצאה חשבואית מסוימת אם זה לא ישקף את גישת יהול 

להיות חלק  חייבהסיכוים שלה. גידור של פוזיציה טו 
יהול סיכוים. באופן רגיל, ה מבוססת של מאסטרטגי

גיה זו תאושר על ידי אשי מפתח בההלה כהגדרתם אסטרט
  .גילויים בהקשר לצד קשור 24בתקן חשבואות בילאומי 

  
לדוגמה, לישות א' שמטבע הפעילות שלה הוא המטבע המקומי   6.6.2ב

יחידות מטבע חוץ  150,000(ש"ח), יש התקשרות איתה לשלם 
כור להוצאות פרסום בעוד תשעה חודשים והתקשרות איתה למ

חודש.  15יחידות מטבע חוץ בעוד  150,000מוצרים גמורים בסך 
ישות א' מתקשרת בגזר מטבע חוץ אשר יסולק בעוד תשעה 

 70יחידות מטבע חוץ ותשלם  100חודשים לפיו הישות תקבל 
ש"ח. לישות א' אין חשיפות אחרות למטבע חוץ. ישות א' איה 

ן, ישות א' איה מהלת את סיכון מטבע חוץ על בסיס טו. לכ
יכולה ליישם חשבואות גידור ליחסי הגידור שבין גזר מטבע 

- יחידות מטבע חוץ (המורכבת מ 100חוץ לבין הפוזיציה טו של 
 -יחידות מטבע חוץ של ההתקשרות האיתה לרכישה  150,000

יחידות מטבע חוץ (מתוך  149,900-ומ -כלומר שירותי הפרסום 
בע חוץ) של ההתקשרות האיתה למכירה) יחידות מט 150,000- ה

  לתקופה של תשעה חודשים. 
  
אם ישות א' היתה מהלת את סיכון מטבע חוץ על בסיס טו ולא   6.6.3ב

היתה מתקשרת בגזר מטבע חוץ (מאחר שהוא מגדיל את 
החשיפה לסיכון מטבע חוץ שלה במקום לצמצם אותה), אז 

לתקופה של תשעה  הישות היתה בפוזיציה מגודרת באופן טבעי
חודשים. באופן רגיל, פוזיציה מגודרת זו לא היתה משתקפת 
בדוחות הכספיים מאחר שהעסקאות מוכרות בתקופות דיווח 

אפס תהיה כשירה בסכום שוות בעתיד. הפוזיציה טו 
  מתקיימים. 6.6.6לחשבואות גידור רק אם התאים בסעיף 

  
יציה טו מיועדת כפריט כאשר קבוצה של פריטים שמהווה פוז  6.6.4ב

מגודר, ישות תייעד את הקבוצה הכוללת של פריטים אשר כוללת 
את הפריטים אשר יכולים ליצור את הפוזיציה טו. ישות איה 
רשאית לייעד סכום מופשט לא ספציפי של הפוזיציה טו. 
לדוגמה, לישות יש קבוצה של התקשרויות איתות למכירה בעוד 

יחידות מטבע חוץ וקבוצה של התקשרויות  100-תשעה חודשים ב
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יחידות מטבע חוץ. הישות  120-חודש ב 18איתות לרכישה בעוד 
יחידות מטבע חוץ מתוך  20לייעד סכום מופשט של  יכולהאיה 

לייעד סכום ברוטו של  יא חייבתהפוזיציה טו. במקום זאת, ה
רכישות וסכום ברוטו של מכירות שיחד יוצרים את הפוזיציה 
טו המגודרת. ישות תייעד פוזיציות ברוטו אשר יוצרות את 
הפוזיציה טו כך שהישות תוכל לציית לדרישות של הטיפול 

  החשבואי ביחסי גידור כשירים. 
  

יישום של דרישות אפקטיביות הגידור לגידור של 
  פוזיציה טו

 6.4.1כאשר ישות קובעת אם דרישות אפקטיביות הגידור בסעיף   6.6.5ב
ף (ג) מתקיימות כאשר היא מגדרת פוזיציה טו, עליה לשקול סעי

את השיויים בשווי של הפריטים בפוזיציה טו שיש להם השפעה 
דומה לאלה של המכשיר המגדר יחד עם שיוי השווי ההוגן של 
המכשיר המגדר. לדוגמה, לישות יש קבוצה של התקשרויות 

ות מטבע חוץ יחיד 100-איתות לרכישה בעוד תשעה חודשים ב
 120-חודש ב 18וקבוצה של התקשרויות איתות למכירה בעוד 

יחידות מטבע חוץ. הישות מגדרת את סיכון מטבע חוץ של 
יחידות מטבע חוץ באמצעות חוזה אקדמה  20הפוזיציה טו של 

יחידות מטבע חוץ. בעת קביעה אם דרישות  20למטבע חוץ של 
(ג) מתקיימות, הישות  סעיף 6.4.1אפקטיביות הגידור בסעיף 

  תשקול את היחסים בין:
  

שיוי השווי ההוגן של חוזה האקדמה למטבע חוץ יחד עם   )א(
השיויים בשווי של ההתקשרויות האיתות למכירה 

  המתייחסים לסיכון מטבע חוץ; וכן
 

השיויים בשווי של ההתקשרויות האיתות לרכישה   )ב(
 המתייחסים לסיכון מטבע חוץ.

  
לישות היתה פוזיציה טו  6.6.5מה, אם בדוגמה בסעיף בבאופן דו  6.6.6ב

אפס, הישות היתה שוקלת את היחסים בין שיויים בסכום 
בשווי של ההתקשרויות האיתות למכירה המתייחסים לסיכון 
מטבע חוץ לבין השיויים בשווי של ההתקשרויות האיתות 
לרכישה המתייחסים לסיכון מטבע חוץ בעת קביעה אם דרישות 

  סעיף (ג) מתקיימות.  6.4.1אפקטיביות הגידור בסעיף 
  

  גידורי תזרים מזומים שמהווים פוזיציה טו

כאשר ישות מגדרת קבוצה של פריטים עם פוזיציות סיכון   6.6.7ב
מקזזות (כלומר פוזיציה טו), הזכאות לחשבואות גידור תלויה 

יציה טו בסוג הגידור. אם הגידור הוא גידור שווי הוגן, אז הפוז
עשויה להיות כשירה כפריט המגודר. אם, לעומת זאת, הגידור 
הוא גידור תזרים מזומים, אז הפוזיציה טו יכולה להיות 
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כשירה כפריט המגודר רק אם הגידור הוא של סיכון מטבע חוץ 
והייעוד של פוזיציה טו זו מגדיר את תקופת הדיווח שבה חזויות 

, ומגדיר גם את מהות ות חזויותלהשפיע על רווח או הפסד עסקא
  והיקף העסקאות. 

  
לדוגמה, לישות יש פוזיציה טו שמורכבת משכבה תחתוה של   6.6.8ב

יחידות מטבע חוץ ושכבה תחתוה של רכישות  100מכירות בסך 
יחידות מטבע חוץ. הן המכירות והן הרכישות קובות  150בסך 

ת הייעוד של באותו מטבע חוץ. על מת לפרט באופן מספיק א
הפוזיציה טו המגודרת, הישות מפרטת בתיעוד המקורי של 
יחסי הגידור שהמכירות יכולות להיות של מוצר א' או של מוצר 
ב' והרכישות יכולות להיות של מכוות מסוג א', מכוות מסוג ב' 
וחומר גלם א'. הישות גם מפרטת את היקפי העסקאות לפי 

של  )Bottom layerחתוה (מהותן. הישות מתעדת שהשכבה הת
יחידות מטבע חוץ) מורכבת מהיקף מכירות חזויות  100מכירות (

יחידות מטבע חוץ ומהיקף מכירות  70ראשוות של מוצר א' בסך 
יחידות מטבע חוץ. אם  30חזויות ראשוות של מוצר ב' בסך של 

היקפי מכירות אלה חזויות להשפיע על רווח או הפסד בתקופות 
ות, הישות היתה כוללת זאת בתיעוד, לדוגמה, מכירות דיווח שו

יחידות מטבע חוץ אשר חזויות  70ראשוות של מוצר א' בסך של 
להשפיע על רווח או הפסד בתקופת הדיווח הראשוה ומכירות 

יחידות מטבע חוץ שחזויות  30ראשוות של מוצר ב' בסך של 
ישות להשפיע על רווח או הפסד בתקופת הדיווח השייה. ה

יחידות מטבע  150מתעדת גם שהשכבה התחתוה של הרכישות (
חוץ) מורכבת מהרכישות הראשוות של מכוות מסוג א' בסך של 

יחידות מטבע חוץ, מהרכישות הראשוות של מכוות מסוג ב'  60
יחידות מטבע חוץ ומרכישות ראשוות של חומר גלם  40בסך של 

היקפי רכישות אלה יחידות מטבע חוץ. אם  50א' בסך של 
חזויות להשפיע על רווח או הפסד בתקופות דיווח שוות, הישות 
היתה כוללת בתיעוד פיצול של היקפי רכישות לפי תקופות 
הדיווח שבהן הן חזויות להשפיע על רווח או הפסד (בדומה לאופן 
שהיא מתעדת את היקפי המכירות). לדוגמה, העסקה החזויה 

  תפורט כ:
  

 60וות של מכוות מסוג א' בסך של הרכישות הראש  )א(
יחידות מטבע חוץ אשר חזויות להשפיע על רווח או הפסד 
מתקופת הדיווח השלישית לאורך עשר תקופות הדיווח 

  הבאות; 
 

 40הרכישות הראשוות של מכוות מסוג ב' בסך של   )ב(
יחידות מטבע חוץ אשר חזויות להשפיע על רווח או הפסד 

תקופות הדיווח  20אורך מתקופת הדיווח הרביעית ל
  הבאות; וכן
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יחידות  50הרכישות הראשוות של חומר גלם א' בסך של   )ג(
מטבע חוץ אשר חזויות להתקבל בתקופת הדיווח השלישית 
ולהימכר, כלומר להשפיע על רווח או הפסד בתקופת דיווח 

  זו ובתקופת הדיווח שלאחריה. 
  

יבטים כמו פירוט המהות של היקפי העסקאות החזויות יכלול ה
תבית הפחת עבור פריטים של רכוש קבוע מאותו סוג, אם 
המהות של פריטים אלה היא כזו שתבית הפחת עשויה 
להשתות בהתאם לאופן שבו הישות משתמשת בפריטים אלה. 
לדוגמה, אם הישות משתמשת בפריטים של מכוות מסוג א' 

שר בשי תהליכי ייצור שוים וכתוצאה מכך יש הפחתה בקו י
לאורך עשר תקופות דיווח והפחתה לפי שיטת יחידות תפוקה, 
בהתאמה, התיעוד שלה של היקפי הרכישות החזויות של מכוות 

  מסוג א' יפצל היקף זה לפי תביות הפחת שיחולו. 
  
עבור גידור תזרים מזומים של פוזיציה טו, הסכומים שקבעו   6.6.9ב

בשווי של הפריטים  יכללו את השיויים 6.5.11בהתאם לסעיף 
בפוזיציה טו שיש להם השפעה דומה לאלה של המכשיר המגדר 

שיויים היחד עם שיוי השווי ההוגן של המכשיר המגדר. אולם, 
בשווי של הפריטים בפוזיציה טו שיש להם השפעה דומה לאלה 
של המכשיר המגדר מוכרים רק כאשר העסקאות שהם קשורים 

מכירה חזויה מוכרת כהכסות. אליהן מוכרות, כגון כאשר 
לדוגמה, לישות יש קבוצה של מכירות חזויות שצפויות ברמה 

יחידות מטבע חוץ  100גבוהה בעוד תשעה חודשים בסך של 
חודש  18וקבוצה של רכישות חזויות שצפויות ברמה גבוהה בעוד 

יחידות מטבע חוץ. הישות מגדרת את סיכון מטבע  120בסך של 
יחידות מטבע חוץ תוך שימוש  20טו בסך חוץ של הפוזיציה 

יחידות מטבע חוץ. בעת  20בחוזה אקדמה למטבע חוץ בסך 
קביעת הסכומים שמוכרים בקרן גידור תזרים מזומים בהתאם 

  סעיף (א) וסעיף (ב), הישות משווה את: 6.5.11לסעיפים 
  

שיוי השווי ההוגן של חוזה אקדמה למטבע חוץ יחד עם   )א(
של המכירות החזויות שצפויות ברמה השיויים בשווי 

  -גבוהה המתייחסים לסיכון מטבע חוץ; ל
 

שיויים בשווי של הרכישות החזויות שצפויות ברמה גבוהה   )ב(
 המתייחסים לסיכון מטבע חוץ.

  
אולם, הישות מכירה רק בסכומים המתייחסים לחוזה אקדמה 
למטבע חוץ עד שהעסקאות של המכירות החזויות הצפויות 

והה מוכרות בדוחות הכספיים, ובזמן הזה הרווחים או ברמה גב
ההפסדים בגין עסקאות חזויות אלה מוכרים (כלומר השיוי 
בשווי שיתן לייחוס לשיוי בשער החליפין של מטבע חוץ בין 

  הייעוד של יחסי הגידור לבין ההכרה בהכסות).



IFRS 9  

559  

אפס,  בסכוםבאופן דומה, אם בדוגמה לישות היתה פוזיציה טו   6.6.10ב
הישות היתה משווה את השיויים בשווי של המכירות החזויות 
שצפויות ברמה גבוהה המתייחסים לסיכון מטבע חוץ לשיויים 
בשווי של הרכישות החזויות שצפויות ברמה גבוהה המתייחסים 
לסיכון מטבע חוץ. אולם, סכומים אלה מוכרים רק כאשר 

  הכספיים. העסקאות החזויות המתייחסות מוכרות בדוחות
  

  יועדו כפריט המגודרששכבות של קבוצות של פריטים 

של  ה, יעוד רכיבי שכב6.3.19מאותן סיבות המצויות בסעיף ב  6.6.11ב
קבוצות של פריטים קיימים דורש זיהוי ספציפי של הסכום 
הומילי של הקבוצה של פריטים שממה רכיב השכבה המגודר 

  מוגדר.
  
ם לכלול שכבות מקבוצות שוות אחדות של יחסי גידור יכולי  6.6.12ב

פריטים. לדוגמה, בגידור של פוזיציה טו של קבוצה של כסים 
וקבוצה של התחייבויות, יחסי הגידור יכולים להיות מורכבים 
משילוב של רכיב שכבה של קבוצה של כסים ורכיב שכבה של 

  קבוצה של התחייבויות.
  

  ר מגדרהצגה של רווחים או הפסדים בגין מכשי

אם פריטים מגודרים יחד כקבוצה בגידור תזרים מזומים, הם   6.6.13ב
עשויים להשפיע על סעיפים שוים בדוח על רווח או הפסד ורווח 

גידור בדוח זה מ םאו הפסדי םכולל אחר. ההצגה של רווחי
  תלויה בקבוצה של הפריטים.

  
כלשהן  אם לקבוצה של פריטים אין פוזיציות סיכון מקזזות  6.6.14ב

(לדוגמה, קבוצה של הוצאות במטבע חוץ אשר משפיעות על 
סעיפים שוים בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר אשר 
מגודרת כגד סיכון מטבע חוץ) אז רווחים או הפסדים בגין 
המכשיר המגדר אשר מסווגים מחדש יוקצו לסעיפים שמושפעים 

 הגיויס שיטתי ומהפריטים המגודרים. הקצאה זו תבוצע על בסי
וכתוצאה מההקצאה לא יבוצע גילום של הרווחים או ההפסדים 

  טו הובעים ממכשיר מגדר אחד. 
  
אם לקבוצה של פריטים יש פוזיציות סיכון מקזזות (לדוגמה,   6.6.15ב

קבוצה של מכירות והוצאות הקובות במטבע חוץ שגודרו יחד 
 םהפסדיהאו  םחירווהכגד סיכון מטבע חוץ) אז ישות תציג את 

הגידור בסעיף פרד בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר. מ
יח, לדוגמה, גידור של סיכון מטבע חוץ של פוזיציה טו של 

יחידות  80יחידות מטבע חוץ והוצאות בסך  100מכירות בסך 
יחידות.  20מטבע חוץ באמצעות חוזה אקדמה למטבע חוץ בסך 

ה האקדמה למטבע חוץ אשר מסווג הרווח או ההפסד בגין חוז
מחדש מקרן גידור תזרים מזומים לרווח או הפסד (כאשר 
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הפוזיציה טו משפיעה על רווח או הפסד) יוצג בסעיף פרד 
מהמכירות וההוצאות שגודרו. מעבר לכך, אם המכירות 
מתרחשות בתקופה מוקדמת יותר מאשר ההוצאות, ההכסות 

חליפין מיידי בהתאם לתקן  ממכירות עדיין מדדות לפי שער
הגידור המתייחס מהפסד הרווח או ה. 21חשבואות בילאומי 

הפסד משקף את ההשפעה הרווח או המוצג בסעיף פרד, כך ש
של גידור הפוזיציה טו עם תיאום מקביל לקרן גידור תזרים 
מזומים. כאשר ההוצאות שגודרו משפיעות על רווח או הפסד 

 והגידור שהוכרמהפסד הרווח או הבתקופה מאוחרת יותר, 
 יםקודם לכן בקרן גידור תזרים מזומים בגין המכירות מסווג

בסעיף פרד מהסעיפים שבהם  יםמחדש לרווח או הפסד ומוצג
כלולות ההוצאות שגודרו, אשר מדדות לפי שער החליפין 

   .21המיידי בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
  
גידורי שווי הוגן, המטרה של הגידור  עבור סוגים אחדים של  6.6.16ב

איה בעיקרה לקזז את השיוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר 
אלא במקום זאת לשות את תזרימי המזומים של הפריט 

של שיעור המגודר. לדוגמה, ישות מגדרת את סיכון שווי הוגן 
של מכשיר חוב בריבית קבועה באמצעות חוזה החלפת ריבית 

מטרת הגידור של הישות היא להמיר את תזרימי  שיעור ריבית.
המזומים של ריבית קבועה לתזרימי מזומים של ריבית 
משתה. המטרה משתקפת בטיפול החשבואי ביחסי הגידור על 
ידי צבירת הריבית טו שצברה בגין חוזה החלפת שיעור ריבית 

ה ברווח או הפסד. במקרה של גידור פוזיציה טו (לדוגמה, פוזיצי
טו של כס בריבית קבועה והתחייבות בריבית קבועה), הריבית 
טו שצברה חייבת להיות מוצגת בסעיף פרד בדוח על רווח או 
הפסד ורווח כולל אחר. זאת על מת למוע גילום של הרווחים או 
ההפסדים טו של מכשיר בודד לסכומים ברוטו שמתקזזים 

ה מוע גילום של תקבול ולהכיר בהם בסעיפים שוים (לדוגמה, ז
ריבית טו בגין חוזה החלפת ריבית יחיד להכסות ריבית ברוטו 

  והוצאות ריבית ברוטו).
  

  )7(פרק  מעברהוראות מועד תחילה ו

  )7.2פרק -תתהוראות מעבר (

  כסים פיסים מוחזקים למסחר

אם במועד היישום לראשוה של תקן זה, ישות חייבת לקבוע    7.2.1ב
חלק כלשהו מודל העסקי של הישות ליהול ההמטרה של 

או  סעיף (א) 4.1.2 סעיףבהתאי  קיימת אתהפיסיים מ הכסימ
 כשיראם הכס הפיסי סעיף (א) או  4.1א.2את התאי בסעיף 

. למטרה זו, ישות תקבע אם כסים פיסים 5.7.5לבחירה בסעיף 
 הגדרה של מוחזק למסחר כאילו הישות רכשהאת הם קיימימ

  .את הכסים במועד היישום לראשוה
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  ירידת ערך

מועד ש קירוב של סיכון האשראי בחפבעת המעבר, ישות צריכה ל  7.2.2ב
הכרה לראשוה על ידי הבאה בחשבון של כל המידע הסביר ה

והיתן לביסוס אשר יתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. 
ביעה, מידע בעת ק לשישות איה דרשת לבצע חיפוש ממצה 

ה משמעותית בסיכון יעלי חלהבמועד היישום לראשוה, אם 
האשראי ממועד ההכרה לראשוה. אם ישות איה יכולה לבצע 

  חל. 7.2.20קביעה זו ללא עלות או מאמץ מופרזים, סעיף 
  
על מת לקבוע את ההפרשה להפסד בגין מכשירים פיסיים   7.2.3ב

ואות או חוזי ערבות שהוכרו לראשוה (או מחויבויות למתן הלו
פיסית שבהם הישות הפכה צד לחוזה) קודם למועד היישום 
לראשוה, במועד המעבר ועד לגריעה של פריטים אלה, ישות 
מביאה בחשבון מידע שהוא רלווטי בקביעה או בביצוע קירוב 
לסיכון האשראי במועד ההכרה לראשוה. על מת לקבוע או 

ראשוי, ישות עשויה להביא לבצע קירוב של סיכון האשראי ה
בחשבון מידע פימי וחיצוי, כולל מידע לגבי תיק, בהתאם 

  .5.5.6ב-5.5.1לסעיפים ב
  
ישות שיש לה מידע מועט מהעבר, עשויה להשתמש במידע   7.2.4ב

מדיווחים וסטטיסטיקות פימיים (אשר ייתכן שהופק בעת 
ומים קבלת החלטה אם להשיק מוצר חדש), מידע לגבי מוצרים ד

למכשירים פיסיים ) peer group(קבוצת עמיתים של או יסיון 
  השוואה, אם רלווטי.-בי
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  הגדרות (ספח א)

  גזרים

דוגמאות אופיייות לגזרים הן עסקאות עתידיות וחוזי אקדמה,   1בא.
 רעיויסכום חוזי החלפה וחוזי אופציה. לגזר יש בדרך כלל 

)notional amount(יות, מספר  , שהוא סכוםמטבע, מספר מ
יחידות משקל או פח או יחידות אחרות שהוגדרו בחוזה. אולם, 
מכשיר גזר איו דורש מהמחזיק או מהכותב להשקיע או לקבל 

בעת ההתקשרות בחוזה. לחלופין, גזר יכול  רעיויאת הסכום ה
לדרוש תשלום קבוע או תשלום סכום, שיכול להשתות (אך לא 

יוי בבסיס) כתוצאה מאירוע עתידי מסוים, באופן יחסי לש
. לדוגמה, חוזה יכול לדרוש תשלום רעיוישאיו קשור לסכום ה

-ש"ח אם ריבית ליבור לששה חודשים עולה ב 1,000קבוע של 
איו  רעיויקודות בסיס. חוזה כזה הוא גזר למרות שסכום  100

   מוגדר.
  

שמסולקים ברוטו על ההגדרה של גזר בתקן זה כוללת חוזים   2בא.
ידי מסירת פריט הבסיס (לדוגמה, חוזה אקדמה לרכוש מכשיר 
חוב בריבית קבועה). לישות יכול להיות חוזה לרכוש או למכור 
פריט לא פיסי שיתן לסילוק טו במזומן או באמצעות מכשיר 
פיסי אחר או על ידי החלפת מכשירים פיסיים (לדוגמה, חוזה 

סחורת יסוד במחיר קבוע במועד עתידי). חוזה לרכוש או למכור 
כזה מצא בתחולת תקן זה, אלא אם ההתקשרות בו היתה לשם 
מסירה של פריט לא פיסי בהתאם לדרישות הרכישה, המכירה 
או השימוש החזויים של הישות והוא ממשיך להיות מוחזק 

אולם, תקן זה חל על חוזים כאלה שהם בהתאם  למטרות אלה.
הרכישה, המכירה או השימוש החזויים של הישות אם לדרישות 

  ).2.7-2.4(ראה סעיפים  2.5הישות מבצעת יעוד בהתאם לסעיף 
  

אחד מהמאפייים שמגדירים גזר הוא שגזר דורש השקעה   3בא.
ראשוית טו הקטה מההשקעה שהייתה דרשת עבור סוגים 

בגורמי  אחרים של חוזים, שחזוי כי יגיבו באופן דומה לשיויים
  שוק. חוזה אופציה מקיים הגדרה זו משום שהפרמיה היא קטה

מההשקעה שהייתה דרשת על מת לקבל את מכשיר הבסיס 
הפיסי אליו קשורה האופציה. חוזה החלפת מטבעות, הדורש 
החלפה ראשוית של מטבעות שוים בעלי שווי הוגן זהה, מקיים 

  ווה לאפס.את ההגדרה משום שההשקעה הראשוית טו ש
  

רכישה או מכירה בדרך רגילה גורמים להיווצרות מחויבות   4בא.
למחיר קבוע בין מועד קשירת העסקה לבין מועד סליקת 
העסקה, אשר מקיימת את ההגדרה של גזר. אולם, בגלל 
התקופה הקצרה של המחויבות היא איה מוכרת כמכשיר פיסי 

י מיוחד לחוזים גזר. לחלופין, תקן זה מספק טיפול חשבוא
 ).3.1.6ב-3.1.3ב-ו 3.1.2רגילה כאלה (ראה סעיפים בדרך 
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ההגדרה של גזר מתייחסת למשתים לא פיסים שאים   5בא.
ספציפיים לצד לחוזה. זה כולל מדד זקי רעידות אדמה באזור 
מסוים ומדד טמפרטורה בעיר מסוימת. משתים לא פיסים 

ההתרחשות או את אי הספציפיים לצד לחוזה כוללים את 
ההתרחשות של שריפה שגורמת לזקים לכס של צד לחוזה או 
הורסת אותו. שיוי בשווי ההוגן של כס לא פיסי הוא ספציפי 
לבעלים אם השווי ההוגן משקף לא רק שיויים במחירי שוק של 
כסים כאלה (משתה פיסי), אלא גם משקף את המצב של 

שמוחזק (משתה לא פיסי).  הכס הלא פיסי הספציפי
לדוגמה, אם ערבות לערך שייר של רכב מסוים חושפת את הערב 
לסיכון של שיויים במצב הפיזי של הרכב, השיוי בערך השייר 

  הזה הוא ספציפי לבעלים של הרכב.
  

כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות 
  המוחזקות למסחר

רות פעילות ותדירות, מסחר, בדרך כלל, משקף קיות ומכי  6בא.
ומשתמשים בדרך כלל במכשירים פיסיים, המוחזקים למסחר, 

  להפקת רווח מתודות מחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחר.
  

  התחייבויות פיסיות המוחזקות למסחר כוללות:  7בא.
 

 התחייבויות גזרות שאין מטופלות כמכשירים מגדרים;  )א(
 

שהושאלו על ידי מוכר מחויבויות למסירת כסים פיסיים   )ב(
בחסר (משמע, ישות המוכרת כס פיסי שהיא שאלה ואיו 

 עדיין בבעלותה);
  

כווה לרכוש אותן חזרה בהתחייבויות פיסיות שהתהוו   )ג(
בטווח הקרוב (לדוגמה, מכשיר חוב מצוטט שהמפיק יכול 

שיויים בשוויו ל בהתאםלרכוש חזרה בטווח הקרוב, 
 ההוגן); וכן

  

ת פיסיות שהן חלק מתיק של מכשירים התחייבויו  )ד(
פיסיים מזוהים, שמוהלים יחד ושלגביהם קיימת ראיה 

  להפקת רווח בטווח הקצר. עדכילדפוס פעילות 
  

העובדה שהתחייבות משמשת למימון פעילויות מסחר איה,   8בא.
  כשלעצמה, הופכת התחייבות זו למוחזקת למסחר.

  
  



  

  

 


