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של הוועדה לפרשויות  14פרשות מספר 

  של דיווח כספי בילאומי

 - 19תקן חשבואות בילאומי 

המגבלה על כס הטבה 

הפקדה מוגדרת, דרישות 

ויחסי הגומלין  תמיימלי

  בייהן

IFRIC Interpretation 14 

IAS 19 - The Limit on a 

Defined Benefit Asset, 

Minimum Funding 

Requirements and their 

Interaction 
גרסה זו כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר 

ליואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2021 מאיב 31פורסמו עד 
2022.  
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  תוכן עייים
 ףסעימהחל  

של הוועדה לפרשויות  14פרשות מספר 
  של דיווח כספי בילאומי
המגבלה על  -  19תקן חשבואות בילאומי 

הפקדה כס הטבה מוגדרת, דרישות 
  ןויחסי הגומלין בייה מיימלית

 

    הפיות
  1  רקע

  4  תחולה

  6  סוגיות

  7   עמדה מוסכמת
  7  בהפקדות עתידיות וןטיקזמיות של החזר או של 

על ההטבה  הפקדה מיימליתההשפעה של דרישת 
  18  בהפקדות עתידיות וןטיהכלכלית הזמיה בצורת ק

עשויה לגרום ליצירת  הפקדה מיימליתמתי דרישת 
  23  התחייבות

  27  מועד תחילה 

  28  מעברהוראות 

תשלומים מראש בגין אישור על ידי הוועדה של 
(תיקוים לפרשות דרישת הפקדה מיימלית 

של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי  14מספר 
  *2009פורסם בובמבר שבילאומי) 

  

    *מחשהדוגמאות לה

    *בסיס למסקות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  לא תורגם לעברית   *
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של הוועדה לפרשויות של דיווח  14פרשות מספר 
  כספי בילאומי

המגבלה על כס הטבה  - 19תקן חשבואות בילאומי 
ויחסי הגומלין  הפקדה מיימליתמוגדרת, דרישות 

  ןבייה
תקן  י,של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומ 14פרשות מספר 

דרישות הפקדה המגבלה על כס הטבה מוגדרת,  - 19חשבואות בילאומי 
פרשות . 29-1, מובאת בסעיפים )IFRIC 14(ן ויחסי הגומלין בייה מיימלית

 של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי מלווה על ידי 14מספר 
הפרשויות  . התחולה והמעמד המחייב שלדוגמאות להמחשה ובסיס למסקות

  . בהקדמה לתקי דיווח כספי בילאומייםקבעו 
  

  הפיות

 הצגת דוחות כספיים 1תקן חשבואות בילאומי  •
 

מדייות חשבואית, שיויים באומדים  8תקן חשבואות בילאומי  •
 חשבואיים וטעויות

  

 )2011שת (כפי שתוקן בהטבות עובד 19תקן חשבואות בילאומי  •
  

הפרשות, התחייבויות תלויות וכסים  37ילאומי תקן חשבואות ב •
 תלויים

  

  רקע

מגביל את הערך המדד של  19תקן חשבואות בילאומי ל 64סעיף  .1
להטבה המוך מבין העודף בתוכית לסכום טו כס הטבה מוגדרת 

 19לתקן חשבואות בילאומי  8סעיף  .מוגדרת לבין תקרת הכס
חי של הטבות כלכליות "הערך הוככמגדיר את תקרת הכס 

 וןטיהזמיות בצורה של החזרים מהתוכית או של ק כלשהן
בהפקדות עתידיות לתוכית". עלו שאלות לגבי הסיבות שבהן 

יחשבו זמיים, בייחוד כאשר בהפקדות עתידיות  וןטיהחזרים או ק
 .הפקדה מיימליתל הקיימת דריש

 

די לשפר את כ דרישות הפקדה מיימליתבמדיות רבות קיימות  .2
ההבטחה להטבות לאחר סיום העסקה  לקיוםרמת הביטחון 

שיתה לחברים בתוכית הטבת עובד. בדרך כלל, דרישות כאלה 
קובעות סכום מיימלי או רמה מיימלית של הפקדות שדרש 

הפקדה להפקיד בתוכית על פי תקופה תוה. לפיכך, דרישת 
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 ישות להקטין הפקדותעשויה להגביל את היכולת של ה מיימלית
 עתידיות.

 

, המגבלה על הערך המדד של כס הטבה מוגדרת עשויה בוסף .3

). onerousתהיה מכבידה ( הפקדה מיימליתלגרום לכך שדרישת 
בדרך כלל, דרישה להפקיד הפקדות בתוכית לא משפיעה על 
המדידה של כס ההטבה המוגדרת או של ההתחייבות בגין הטבה 

שום שההפקדות, החל ממועד הפקדתן, יהפכו מוגדרת. זאת, מ
להיות כסי תוכית, ולפיכך ההתחייבות טו הוספת היא אפס. 

עשויה לגרום ליצירת התחייבות  הפקדה מיימלית, דרישת אולם
 . ופקדוהלאחר שאם ההפקדות הדרשות לא יהיו זמיות לישות 

 

תיקה לתקי חשבואות בילאומיים הוועדה  2009ובמבר חודש ב .א3
של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי  14את פרשות מספר 

שובעת מהטיפול  מכוותתוצאה לא  בטללכדי בילאומי 
הפקדות עתידיות בסיבות מסוימות כאשר ם מראש של מיבתשלו
  .דרישת הפקדה מיימלית קיימת

  

  תחולה

פרשות זו חלה על כל ההטבות המוגדרות לאחר סיום העסקה ועל  .4
 ת עובד מוגדרות אחרות לזמן ארוך.הטבו

 

הן דרישות כלשהן  דרישות הפקדה מיימליתלצורך פרשות זו,  .5
לממן תוכית הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה או תוכית הטבה 

 מוגדרת אחרת לזמן ארוך.
 

  סוגיות

 :הןבפרשות זו  הידוותהסוגיות  .6
 

 בהפקדות עתידיות יחשבו כזמיים וןטימתי החזרים או ק  )א(
תקן חשבואות ל 8להגדרה של תקרת הכס בסעיף בהתאם 

 .19בילאומי 
 

עשויה להשפיע על הזמיות  הפקדה מיימליתדרישת  כיצד  )ב(
 בהפקדות עתידיות. וןטישל ק

  

עשויה לגרום ליצירת  הפקדה מיימליתמתי דרישת   )ג(
 התחייבות.
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  עמדה מוסכמת 

  בהפקדות עתידיות וןטיזמיות של החזר או של ק

בהפקדות עתידיות  וןטיתקבע את הזמיות של החזר או של ק ישות .7
לפי התאים של התוכית ולפי דרישות חוקיות כלשהן בתחום 

 השיפוט של התוכית.
 

בהפקדות  וןטיהטבה כלכלית, בצורה של החזר או בצורה של ק .8
עתידיות, היא זמיה אם הישות יכולה לממש אותה בקודה 

ו כאשר יסולקו התחייבויות מסוימת במהלך חיי התוכית א
התוכית. בפרט, יתכן שהטבה כלכלית כזו תהיה זמיה גם אם 

 .בסוף תקופת הדיווחהיא איה יתת למימוש באופן מיידי 
  

ההטבה הכלכלית הזמיה לא תלויה בדרך שבה הישות מתכוות  .9
את ההטבה הכלכלית המקסימלית  תקבעלהשתמש בעודף. ישות 

בהפקדות עתידיות או  וןטיהחזרים, מקזמיה כתוצאה מ היאש
משילוב של שיהם. ישות לא תכיר בהטבות כלכליות הובעות 

בהפקדות עתידיות בהתבסס על  וןטימשילוב של החזרים ושל ק

 ). mutually exclusiveהחות שסותרות זו את זו (
  

, הישות תיתן גילוי למידע 1בהתאם לתקן חשבואות בילאומי  .10
, בסוף תקופת הדיווחתח של חוסר ודאות באומדן לגבי מקורות מפ

מהותי לערך בספרים של  תיאוםשקיים סיכון משמעותי שיגרמו ל
כס טו או של התחייבות טו שהוכרו בדוח על המצב הכספי. גילוי 
זה עשוי לכלול גילוי למגבלות כלשהן על יכולת המימוש השוטפת 

י לקבוע את הסכום של העודף או גילוי לבסיס שבו עשה שימוש כד
 של ההטבה הכלכלית הזמיה.

  
  ההטבה הכלכלית הזמיה בצורת החזר

  הזכות להחזר

 החזר זמין לישות רק אם יש לישות זכות בלתי מותית להחזר: .11
  

במהלך חיי התוכית, מבלי להיח שדרש לסלק את   )א(
, ההתחייבויות התוכית כדי להשיג את ההחזר (לדוגמ

יתכן שתהיה לישות זכות להחזר בתחומי שיפוט מסוימים, 
במהלך חיי התוכית, ללא תלות בשאלה האם התחייבויות 

 התוכית מסולקות); או
 

בהחה שהתחייבויות התוכית יסולקו באופן הדרגתי על פי   )ב(
 זמן עד למועד שבו כל החברים יעזבו את התוכית; או
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בהחה שהתחייבויות התוכית יסולקו במלואן באירוע יחיד   )ג(
 של תוכית). - wind-up -מר כסיום (כלו

  
זכות בלתי מותית להחזר עשויה להתקיים ללא תלות ברמת 

 המימון של תוכית בתאריך המאזן.
  

לישות אין זכות בלתי מותית, והיא לא תכיר בכס, אם זכות  .12
הישות להחזר של עודף תלויה בהתרחשות, או באי ההתרחשות, 

ליטתה הבלעדית, או של מספר של אירוע עתידי לא ודאי שאיו בש
 אירועים כאלה.

  
  מדידת ההטבה הכלכלית

ישות תמדוד את ההטבה הכלכלית הזמיה בצורת החזר לפי סכום  .13
העודף בתאריך המאזן (שהוא השווי ההוגן של כסי התוכית פחות 
הערך הוכחי של המחויבות בגין הטבה מוגדרת), שלישות יש זכות 

, הלקבל אותו בצורת החזר, פחות עלויות קשורות כלשהן. לדוגמ
כסה, ישות תמדוד את סכום אם יחול מס על החזר, מלבד מס ה

 ההחזר טו מהמס.
 

(ג)), 11במדידת סכום ההחזר הזמין במועד סיום התוכית (סעיף  .14
ישות תכלול את העלויות לתוכית של סילוק התחייבויות התוכית 

, ישות תפחית עמלות בגין שירותים הוביצוע ההחזר. לדוגמ
ידי הישות, מקצועיים אם הן משולמות על ידי התוכית במקום על 

ואת העלויות בגין פרמיות ביטוח כלשהן שעשויות להידרש כדי 
 להבטיח את ההתחייבות בעת הסיום. 

  

אם הסכום של החזר קבע כסכום המלא של העודף, או כחלק  .15
 וכלשה תיאוםיחסי ממו, במקום כסכום קבוע, ישות לא תבצע 

ך בגין ערך הזמן של הכסף, גם אם ההחזר יתן למימוש בתארי
 עתידי בלבד.

  
  ההטבה הכלכלית הזמיה בצורת הקטת הפקדה

הפקדות בגין  הפקדה מיימליתכאשר לא קיימת דרישת  .16
ההטבה הכלכלית הזמיה בצורת ת לשירות עתידי, מתייחסוה
 עלות השירות העתידי לישות לכלהיא בהפקדות עתידיות  וןטיק

ל על פי התקופה הקצרה מבין אורך החיים הצפוי ש תקופה
עלות השירות  התוכית לבין אורך החיים הצפוי של הישות.

 כוללת סכומים שבהם יישאו העובדים. איהלישות  העתידי
 

 הןישות תקבע את עלויות השירות העתידי תוך שימוש בהחות ש .17
ששימשו כדי לקבוע את המחויבות בגין הטבה  הלאלעקביות 

שקבע על ידי למצב הקיים בתאריך המאזן, כפי  בהתאםמוגדרת, ו
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חל שיוי לא . לפיכך, ישות תיח ש19תקן חשבואות בילאומי 
התוכית ש עדכלשהו בהטבות שיסופקו על ידי התוכית בעתיד 

, ותיח קיום של כוח עבודה יציב בעתיד, אלא אם הישות ןתוקת
את מספר העובדים המכוסים על ידי התוכית. במקרה מקטיה 

 . קיטוןעבודה בעתיד תכלול את ההאחרון, ההחה לגבי כוח ה
 

על  דרישת הפקדה מיימליתההשפעה של 
 וןטיההטבה הכלכלית הזמיה בצורת ק

  בהפקדות עתידיות

כלשהי במועד תון ותבחין  הפקדה מיימליתישות תתח דרישת  .18
בין (א) הפקדות שדרשות כדי לכסות חוסר כלשהו הקיים בגין 

 שירות עתידי.לבין (ב)  תליהמיימ הפקדהשירותי עבר על בסיס ה
 

 הפקדההפקדות לכיסוי חוסר כלשהו הקיים על בסיס ה .19
בגין שירותים שכבר התקבלו לא משפיעות על הפקדות  תהמיימלי

עתידיות עבור שירות עתידי. הן עשויות לגרום ליצירת התחייבות 
 .26-23בהתאם לסעיפים 

  

ות חסמתייהפקדות הגבי ל הפקדה מיימליתאם קיימת דרישת  .20
בהפקדות  וןטיההטבה הכלכלית הזמיה בצורת ק ,עתידילשירות 
 :כום שליהיא הס עתידיות

  

העתידיות לפי דרישת את ההפקדות  קטיןכל סכום שמ  )א(
שירות עתידי משום שהישות בגין המיימלית ההפקדה 

(כלומר, שילמה את הסכום לפי  ביצעה תשלום מראש
 שדרשה לכך); וכן 

 

בהתאם לסעיפים תקופה בכל  העתידי השירותאומדן עלות   )ב(
לפי דרישת ההפקדה הפקדות האומדן  , פחות17-ו 16

תקופות אלה אם בשירות עתידי בגין דרשו יישהמיימלית 
 לא היה תשלום מראש כפי שתואר בסעיף (א).

 

העתידיות לפי דרישת ההפקדה הפקדות האת  תאמודישות  .21
חשבון את , כשהיא מביאה ביעתיד שירות בגין תהמיימלי

 הפקדהבסיס התוך שימוש ב שקבעההשפעה של עודף קיים 
. (א)20אך ללא הכללת התשלום מראש שתואר בסעיף  תהמיימלי

 תהמיימלי הפקדהה בסיס עקביות עםישות תשתמש בהחות 
, ישות תשתמש על ידי בסיס זה הוגדרולגבי גורמים כלשהם שלא ו

ת המחויבות בגין עקביות להחות ששימשו בקביע הןבהחות ש
למצב הקיים בתאריך המאזן, כפי שקבע  התאםהטבה מוגדרת וב

יכלול שיויים כלשהם,  האומדן. 19בתקן חשבואות בילאומי 
הצפויים כתוצאה מכך שהישות תשלם את ההפקדות המיימליות 
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לא יכלול את ההשפעה  האומדןם, יגיע מועד תשלומן. אולכאשר 
 הפקדהה בסיסם ובהתיות של של שיויים צפויים בתאי

אשר בתאריך המאזן חקיקתם לא הושלמה למעשה או  תהמיימלי
  בתאריך המאזן לא הוסכמו חוזית.

 

ההפקדות אם (ב), 20כאשר ישות קובעת את הסכום שתואר בסעיף  .22
, שירות עתידי בגין תהמיימלי ההפקדהדרישת העתידיות לפי 

לפי תקן  רות העתידיהשיתוה כלשהי על עלות  בתקופה ותעול
של , אזי עודף זה מקטין את הסכום 19חשבואות בילאומי 

ם, אולבהפקדות עתידיות.  וןטיבצורת ק ההזמי ההטבה הכלכלית
 .לעולם לא יכול להיות קטן מאפס(ב) 20שתואר בסעיף הסכום 

  
עשויה לגרום ליצירת  הפקדה מיימליתמתי דרישת 

  התחייבות
  

, יש לישות מחויבות דה מיימליתהפקאם, בהתאם לדרישת  .23
 הפקדהלהפקיד הפקדות כדי לכסות חוסר קיים על בסיס ה

בגין שירותים שכבר התקבלו, על הישות לקבוע אם  תהמיימלי
 וןטיההפקדות שיש להפקידן יהיו זמיות בצורת החזר או בצורת ק

 בהפקדות עתידיות לאחר שהן ישולמו לתוך התוכית.
 

להפקידן לא יהיו זמיות לאחר שהן יופקדו במידה שהפקדות שיש  .24
לתוך התוכית, על הישות להכיר בהתחייבות במועד שבו וצרת 

או טו המחויבות. ההתחייבות תקטין את כס ההטבה המוגדרת 
כך שלא צפוי שיבע טו תגדיל את ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת 

של תקן  64רווח או הפסד כלשהו כתוצאה מיישום סעיף 
 במועד שבו יופקדו ההפקדות. 19בואות בילאומי חש

  

 [בוטל] .25
  

 [בוטל] .26
  

  מועד תחילה 

 1ישות תיישם פרשות זו לתקופות שתיות שמתחילות ביום  .27
 מותר.יותר או אחריו. יישום מוקדם  2008ביואר 

  
את  תיקן) 2007כפי שעודכן בשת ( 1תקן חשבואות בילאומי   א.27

בילאומיים. הכספי הדיווח התקי  בכלאשר משמשים המיוחים 
 יישם. ישות ת26את סעיף תיקן  1תקן חשבואות בילאומי בוסף, 

או  2009יואר ב 1 יוםב ותמתחילשתיות התקופת ל זה ןתיקו
 1בילאומי  ותאת תקן חשבוא יישמת. אם ישות מואחריל
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בתקופה  יושםיזה  ןתיקו, יותר תקופה מוקדמתל) 2007 עודכןמ(
  ת זו.מוקדמ

  
א 3סעיף  את ףיוסה ה מיימליתדדרישת הפק שלם מראש מיתשלו  ב.27

 הישות תיישם תיקוים אל .22-20- ו 18-16סעיפים  את ותיקן
שום יאו לאחריו. י 2011ליואר  1-לתקופות שתיות המתחילות ב

. אם ישות מיישמת את התיקוים לתקופה מותריותר מוקדם 
   דה זו., עליה לתת גילוי לעובמוקדמת

 
) 2011(כפי שתוקן ביוי  הטבות עובד 19תקן חשבואות בילאומי   ג.27

. ישות 26-ו 25וביטל את סעיפים  24-ו 17, 6, 1תיקן את סעיפים 
תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן חשבואות 

  ).2011(כפי שתוקן ביוי  19בילאומי 
  

  מעברהוראות 

מתחילת התקופה הראשוה שמוצגת ישות תיישם פרשות זו החל  .28
בדוחות הכספיים הראשוים שעליהם חלה הפרשות. ישות תכיר 

ובע הראשוי  וםאיביתרת העודפים לתחילת תקופה זו בכל ת
 של פרשות זו.  מיישומה

 

מתחילת  22-20-ו 18-16א, 3 פיםישות תיישם את התיקוים בסעי .29
ת הכספיים בדוחוביותר שמוצגת תקופת ההשוואה המוקדמת 

ישות מיישמת פרשות זו. אם הישות יישמה  הםבשהראשוים 
ה להכיר עלייישמה את התיקוים, היא קודם לכן פרשות זו לפי ש

בעודפים בתחילת תקופת הובע מיישום התיקוים  וםאיבת
 .ביותר שמוצגת המוקדמתההשוואה 

 
  



��

 

  


