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תקנים העוסקים במכשירים פיננסיים

IAS –פיננסייםמכשיריםשלההצגהכלליאתקובעהתקן."הצגה:פיננסייםמכשירים–”32

.גילויאומדידה,הכרהבכללידןאינו

"IFRS שלהמדידהבאופןהיתרביןעוסקהתקן,ומדידההכרה."פיננסייםמכשירים–9

.בגידורהמיוחדהחשבונאיובטיפולוגריעההכרהבכללי,פיננסייםמכשירים

"IFRS למכשיריםבקשרהגילוידרישותאתקובעהתקן."גילויים:פיננסייםמכשירים–7

.פיננסיים
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IFRS 9–התקן מטרת 

ועלפיננסייםנכסיםעלכספילדיווחעקרונותלקבועהיאהתקןמטרת

מידעכספייםבדוחותלמשתמשיםיציגואשרפיננסיותהתחייבויות

שלהודאותואיהעיתוי,הסכומיםהערכתלצורךושימושירלוונטי

.ישותשלעתידייםמזומניםתזרימי



4

תחולה

:למעטהתקן חל על כל המכשירים הפיננסים 

(IAS 19)הטבות עובד •

(IFRS 4)חוזי ביטוח •

(IFRS 2)תשלום מבוסס מניות •

 ,IAS 27, IFRS 10)כלולות ועסקאות משותפות, השקעות בחברות בנות•

IAS 28) , ל חל "קובעים כי על ההשקעות הנהתקנים הספציפיים אלא אם

IFRS 9

הוראות ירידת ערך חלים על חייבים וזכאים בגין חכירות,חוזי חכירה•

מכשירים פיננסים שהונפקו על ידי הישות ואשר מקיימים את ההגדרה של •

32על פי הוראות תקן מכשיר הוני 

(IFRS 3)חוזה עתידי הנועד לצירוף עסקים •

(IAS 37)הנועד לסילוק התחייבות נכס שיפוי•

קובע  ( IFRS 15)אלא אם התקן  IFRS 15זכויות ומחויבויות אשר בתחולת •

אחרת



הגדרות

כל חוזה היוצר הן נכס פיננסי של ישות אחת והן  -(financial instrument)מכשיר פיננסי 

התחייבות פיננסית או מכשיר הוני של ישות אחרת

:כל נכס שהוא-(financial asset)נכס פיננסי 

;מזומןא-

;מכשיר הוני של ישות אחרת-ב

:זכות חוזית-ג

,או, לקבל מישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר( 1)

להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים  ( 2)

(.potentially favorable)לישות עדיפים

:והואהישותשלההונייםבמכשיריהמסולקלהיותעשויאו,יסולקאשרחוזה-ד

a)נגזרלאמכשיר(1) non-derivative),להיותעשויהאולקבלמחויבתהישותלפיואשר

ידיעלשניתנההלוואה,למשל)ההונייםמכשיריהשלמשתנהמספרלקבלמחויבת

או,(הישותמניותשלמשתנהכמותבאמצעותמסולקתלהיותעשויהאשרהישות

מזומןשלקבועסכוםהחלפתשלבדרךשלאמסולקלהיותעשויאויסולקאשר,נגזר(2)

,כךלצורך.הישותשלההונייםמכשיריהשלקבועלמספרבתמורהאחרפיננסינכסאו

לקבלהחוזיםכשלעצמםהםאשר,מכשיריםכולליםאינםהישותשלההונייםמכשיריה

.הישותשלההונייםמכשיריהשלעתידיתמסירהאועתידית



התחייבות פיננסית–הגדרות 

:כל התחייבות שהיא-( financial liability)התחייבות פיננסית 

:מחויבות חוזית. א

או, למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר(   1)

או, להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת  בתנאים פוטנציאליים  נחותים לישות( 2)

:אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות והוא, חוזה. ב

של מכשיריה למסור מספר משתנהאשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת , מכשיר לא נגזר(1)

ההוניים

או נכס פיננסי אחר  שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומןאשר יסולק או עשוי להיות מסולק , נגזר(2)

מכשיריה ההוניים אינם כוללים  , לצורך כך. בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות

מכשירים אשר הם כשלעצמם חוזים לקבלה עתידית או מסירה עתידית של מכשיריה ההוניים של הישות  



פיננסיים נגזריםמכשירים –הגדרות 

בין , מכשירים פיננסיים נגזרים יוצרים זכויות ומחויבויות שהשפעתן היא העברה

הטבועים במכשיר הפיננסי , של אחד או יותר מהסיכונים הפיננסיים, הצדדים למכשיר

.הראשוני שבבסיס החוזה

.אופציות וחוזים עתידיים: שתי המשפחות העיקריות של הנגזרים הינם

בכדי להיחשב כמכשיר פיננסי  

יש לעמוד  נגזר

:בשלושה תנאים

"בסיס"

השווי שלו משתנה 

.בתגובה לשינוי בבסיס מסוים

, "השקעה ראשונית נטו"אינו מחייב 

, או מחייב השקעה ראשונית נטו

אשר הינה קטנה מזו שהייתה 

נדרשת בגין סוגים אחרים 

שתגובתם לשינויים , של חוזים

; בגורמי שוק צפויה להיות דומה

". מועד עתידי"מסולק ב
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9IFRS קובע מספר קטגוריות אפשריות לגבי סיווג של השקעה בנכסים פיננסים:

סיווג של נכסים פיננסים



השקעות במכשירים הוניים



סיווג השקעות במכשירים הוניים

כן

דרך רווח כולל אחר–שווי הוגן רווח או הפסד–שווי הוגן 

לא

למסחרהאם ההשקעה מוחזקת 

האם ההשקעה יועדה במועד ההכרה לראשונה לשווי  

?הוגן דרך רווח כולל אחר

לא
כן
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כהוןבמלואושסווגמכשיר=הונימכשיר)אחרתישותשלהוניבמכשירהשקעה,העקרוניתברמה
–באלהוכיוצאהוןשטרי,בכורהמניות,הונייםאופציהכתבי,מניותלרבות(האחרתהישותידיעל

הפסדאורווחדרךהוגןבשוויתטופל
ברמתלביטולניתנתשאינהבחירהלבצעהוניבמכשירלראשונהההכרהבעתמעניקהתקן,זאתעם
האחרהכוללברווחיוצגוהוניבמכשירהשקעהשלההוגןבשוויהשינוייםבמסגרתהמכשירכל
תנאיםלמספרבכפוף,זאת.הפסדאוברווחחלף(חליפיןשערמשינוייהנובעיםשינוייםלרבות)

:ומגבלות
אחדמקייםאשרנכס–למסחרמוחזקהגדרת.למסחרמוחזקתאינהההשקעה.1

:הבאיםמהתנאים
הקצרבטווחמחדשולרכושלמכורמטרהמתוךנרכש.א
לאחרונהשבוצעפעילותלדפוסראיהקיימתלגביהםפיננסיםמכשיריםמקבוצתחלק.ב

.הקצרבטווחרווחהפקתמטרתואשר
נגזר.ג
שיש,הינהזהתנאישלהפרקטיתהמשמעות-לראשונהההכרהבמועדנעשתההבחירה.2
.בפועלבנכסההכרהבמועדאובנכסההכרהלפניעודהייעודבדברההחלטהאתלקבל
.לביטולניתנתאינההבחירה.3
במכשירההשקעהשבהםמקריםבאותם:עסקיםבצירוףמותניתתמורהעלמדוברלא.4
האחרהכולללרווחלייעדניתןלאכיקובעהתקןעסקיםבצירוףמותניתתמורהמהווההוני

כאמורתמורהשלההוגןבשווישינויים

סיווג השקעות במכשירים הוניים
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:  דגשים

שווי הוגן דרך רווח כולל אחרשווי הוגן דרך רווח או הפסד

.המדידה לראשונה והמדידה העוקבת היא לפי שווי הוגןמדידה

כמקשה,ההוגןבשווישינויכלשינויים בשווי ההוגן

.הפסדאולרווחנזקף,אחת

נזקף,אחתכמקשה,ההוגןבשווישינויכל

תסווגלאהקרןיתרת.אחרכולללרווח

,לבחורניתן)הפסדאולרווחלעולם

בעתלעודפיםלסווג,חשבונאיתכמדיניות

(גריעה

אולרווחנזקפותעסקהעלויותעלויות עסקה

התהוותןעםהפסד

אבל,הנכסשלהראשוניתלעלותמהוונות

כולללרווחמכןלאחרנזקפותבעקיפין

.אחר

יוכר  , דיבידנד שהתקבל או שישנה זכאות משפטית שיתקבל בגין המכשירדיבידנד

.כהכנסה ברווח או הפסד

אין טיפול מיוחד בירידות ערך מאחר וכל השינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח  ירידת ערך

בהתאמהאו הפסד או לרווח כולל אחר
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25,000תמורתGTKחברתשל(3%)מניות2,500החברהרכשה1.1.14ביום

.ח"ש1,000-להסתכמוהעסקהעלויות.ח"ש

ראיהקיימתושלגביו,יחדשמנוהל,נכסיםשלמפורטפוליוחלקמהווהההשקעהכיהנח

יסווגולכןלמסחרמוחזק)–הקצרבטווחרווחיםלהפקתלאחרונהשבוצעלדפוס

.(הפסדאורווחדרךהוגןשווילקבוצת

.ח"ש31.12.14:13ליוםהמניהשווי

-להסתכמוהעסקהעלויות,ח"ש9,000תמורתמהמניות1,000נמכרו31.3.15ביום

.ח"ש300

.ח"ש31.12.15:8ליוםהמניהשווי

2014-2015יומןפקודות:נדרש

דוגמה להשקעה במכשיר הון בשווי הוגן דרך רווח או 
הפסד
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.למניהח"ש200תמורת"אבג"חברתשלמניות50החברהרכשה1.1.15ביום

לקבוצתההשקעהאתייעדההחברה.ח"ש1,000שללסךהסתכמוהעסקהעלויות

.אחרכוללרווחדרךהוגןשווי

31.12.16ליום.למניהח"ש190עלעמדהמניותשלההוגןהשווי31.12.15ליום

.ח"ש210עלעמדההוגןהשווי

בסךעסקהעלויותנתהוווכןלמניהח"ש205תמורתההשקעהנמכרה1.2.17ביום

.ח"ש500

2015-2017לשנותיומןפקודות:נדרש

דוגמה להשקעה במכשיר הון דרך רווח כולל אחר



במכשירי חובהשקעות 
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סיווג השקעות במכשירי חוב

:ישות תסווג נכסים פיננסים בהתאם לקריטריונים הבאים

היאהמטרההאם-הפיננסיםהנכסיםלניהולהישותשלהעסקיהמודל.א

.שניהםאו(למכור)ההוגןבשווישינוייםלממשאוחוזיםמזומניםתזרימילגבות

המזומניםתזריםהאם-הפיננסיהנכסשלהחוזיהמזומניםתזריםמאפייני.ב

.נוספיםגורמיםעבוראו(נפרעהשטרםהקרןעל)וריביתקרןעבוררקהואהחוזי

ח"דודרךהוגןלשוויפיננסיתהתחייבותאופיננסינכסליעדמאפשרהתקן,בנוסף

.במדידהאסימטריהשלבמקרהההנהלהבחירתלפיהפסדאורווח

סיכוןכמו,סיכוןשחולקיםפיננסיותוהתחייבויותנכסיםישלחברה–לדוגמה

אם.השניאתאחדלקזזונוטיםההוגןבשווימנוגדיםשינוייםיוצראשר,ריבית

בעלותהפיננסיותההתחייבויותשלמדידה,הוגןבשווינמדדיםהפיננסייםהנכסים

אלההתחייבויותלייעדניתןולכן"חשבונאיתהקבלהחוסר"לתובילמופחתת

.הפסדאורווחדרךהוגןלשווי



סיווג השקעות במכשירי חוב

עבר

(1)לא 

(2)ולא 

מודל עסקי שמטרתו מושגת על 

ידי שילוב של החזקה על מנת 

לגבות תזרימי מזומנים חוזיים  

ומכירה של נכסים פיננסים

1 32

עלות  
מופחתת רווח או  –שווי הוגן 

הפסד

קרן הון–שווי הוגן 

(מחדשכולל סיווג )

נכשל

מוחזק על מנת 

לגבות תזרימי  

מזומנים חוזיים

האם ההשקעה מוחזקת למסחר או  

יועדה במועד ההכרה לראשונה לשווי  

?הוגן דרך רווח או הפסד

(ברמת קבוצת נכסים שמנוהלת יחד)' המודל העסקי'מבחן 

'  מאפייני תזרים המזומנים החוזי'מבחן 

(ברמת המכשיר)

לא
כן
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"  הקרן והריבית"מבחן –מבחן תזרים המזומנים החוזי 
SPPI

וריביתקרןתשלומירקהםהנכסשלהחוזייםהמזומניםתזרימיהאם":הינוהמבחן

"נפרעהשטרםהקרןסכוםבגין

:דגשים

הלוואותהינןוהריביתהקרןמבחןאתהמקימותשהלוואותהיאבמבחןהכוונה•

הלווהשלהאשראיוסיכוןהכסףשלהזמןערךעבורהתמורהבהןבלבדבסיסיות

.הריביתשלביותרהמשמעותייםהמרכיביםהם

.הפיננסיהנכסנקובהשבובמטבעלהיותצריכהההערכה•

.לראשונהההכרהבמועדהפיננסיהנכסשלההוגןהשווי–"קרן"הגדרת•

.הזמןחלוףעבוררקתמורהשמספקריביתשלמרכיבהואהכסףשלהזמןערך•
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"  הקרן והריבית"מבחן –מבחן תזרים המזומנים החוזי 
SPPI-המשך

לשנותעשוייםאשרתנאיםכוללהפיננסיהנכסאם-המזומןתזרימיוסכוםעיתוי

תזרימיאםלקבועחייבתהישותחזוייםמזומניםתזרימישלהסכוםאועיתויאת

.וריביתקרןשלרקהםהמזומן

:דוגמאות

.משתנהריביתשיעור1.

אתלהחזירלמחזיקאפשרותאומוקדםפדיוןלבצעלמנפיקאפשרות2.

שטרםסכומיםמהותיבאופןמייצגהמוקדםהפירעוןוסכוםלמנפיקהנכס

.סבירפיצוילרבותוריביתקרןשלשולמו

החובמכשירשלהחוזהתקופתאתלהאריךלמחזיקאולמנפיקאפשרות3.

לרבותוריביתקרןשלרקהםהארכהבתקופתהמזומניםתזרימיכאשר

.כלשהופיצוי
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"  הקרן והריבית"מבחן –מבחן תזרים המזומנים החוזי 
SPPI-המשך

:והריביתהקרןמבחןאתמקייםהואהאםקבעהבאיםמהמכשיריםאחדכללגבי

100הינוהנקובהערך.6%בשיעורקבועהריביתהנושאתצמודהלאח"אגהוא'אמכשיר•

.מקיים.ח"ש33-לבתמורהח"מהאג30%רכשההמשקיעיםחברת,ח"שאלפי

שטרםהקרןסכוםבגיןוריביתקרןתשלומי.קבועפירעוןמועדבעלתח"אגהוא'במכשיר•

.ממונפתאינהההצמדה.הונפקהמכשירשבוהמטבעשלאינפלציהלמדדצמודיםנפרעה

.מקיים

שטרםהקרןסכוםבגיןוריביתקרןתשלומי.קבועפירעוןמועדבעלתח"אגהוא'גמכשיר•

.מקייםאינו.(תפעוליורווחהכנסות)המנפיקההישותביצועיאתהמשקלללמדדצמודיםנפרעה

לשיעור.משתנהשוקריביתשיעורהמשלמתקבועפירעוןמועדבעלתח"אגהוא'דמכשיר•

.מקיים.תקרהקיימתהמשתנההריבית

full)מלאהחזרהזכותעםהלוואההוא'המכשיר• recourse)בטחונותידיעלמבוטחתוהיא.

.מקיים

.מקייםאינו.המנפיקשלההונייםלמכשיריםלהמרהשניתנתח"אגהוא'ומכשיר•
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"  הקרן והריבית"מבחן –מבחן תזרים המזומנים החוזי 
SPPI-המשך

והריביתהקרןמבחןאתמקייםהואהאםקבעהבאיםמהמכשיריםאחדכללגבי

:(המשך)

ולשלםמועדבכלהמכשיראתלפרועיכולהמנפיקאבלצמיתח"אגהוא'זמכשיר•

ריביתשיעורמשלםזהמכשיר.שהצטברהריביתבתוספתהנקובהסכוםאתלמחזיק

להישאריכולהמנפיקאםאלאהריביתהתשלוםאתלבצעניתןלאאךשוטףבאופןשוק

.מקייםאינו.נוספתריביתצוברתאינהדחויהריבית.מכןלאחרמידפירעוןכושרבעל

.מקיים.נוספתריביתצוברתדחויהריביתכיהעובדהלמעט'זלמכשירדומה'חמכשיר•

מוקדםפירעוןלבצעלמנפיקזכותקיימת.קבועפירעוןמועדבעלתח"אגהוא'טמכשיר•

במהותמייצגהמוקדםהפירעוןסכום.במנפיקשליטהשינוישלבמקרהח"האגשל

סבירפיצויכוללוכןנפרעהשטרםהקרןסכוםבגיןוריביתקרןשלשולמושטרםסכומים

.מקיים.החוזהשלהמוקדםהסיוםבגיןלמשקיעים

.מקייםאינו.המחזיקבחירתלפימראששנקבעביחסלהמרההניתןח"אגהוא'ימכשיר•
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סוגיות ודגשים לגבי המודל העסקי

אתשמשקפתברמהנקבעהעסקיהמודל-הישותורמתהבודדהנכסרמת1.

תלויאינוהעסקיהמודל.יחדיומנוהליםפיננסיםנכסיםשלקבוצותשבוהאופן

מאידך.קבוצהשלברמהלהיקבעוצריךבודדמכשירלגביההנהלהבכוונת

שלההפיננסיםהמכשיריםלניהולעסקייםמודליםכמהיהיולישותכיייתכן

תזרימיאתלגבותמטרהמתוךמנהלתשהיאמשכנתאותתיק-לדוגמה

לממשמנתעללסחורבמטרהמנהלתשהיאאחרותיקהחוזייםהמזומנים

.ההוגןבשווישינויים

תזרימיאםקובעהעסקיהמודל-יתרחשולאסבירשבאופןתרחישים2.

אופיננסיםנכסיםמכירה,חוזייםמזומניםתזרימימגביתינבעוהמזומנים

יתרחשולאסבירבאופןאשרתרחישיםעלמתבססתאינההערכה.שניהם

זהתרחיש-מצוקהבעתרקמסויםתיקתמכורשהיאצופהישותאםלדוגמה

.העסקיהמודלשלהישותהערכתעלמשפיעאינו
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המשך-סוגיות ודגשים לגבי המודל העסקי 

שונהבדרךממומשיםהמזומניםתזרימיאם-מהמצופהשונהבדרךמימוש3.

נבצעולאאומדןשינויעלמדובר(צפויההייתהשלאמכירהכמו)מהמצופה

יתרתשלהסיווגאתאוטומטיבאופןנשנהלאכןכמורטרואקטיביתיקון

נכסיםעבורהעסקיהמודלאתמעריכהישותכאשר.הפיננסיםהנכסים

מימושאופןלגבימידעבחשבוןלהביאחייבתהיאשנרכשוחדשיםפיננסים

.בעברהמזומניםתזרימי

באמצעותהעסקיהמודלאתלזהותניתן-העסקיהמודללקביעתשיקולים4.

השיקוליםאתלהפעיליש.המטרהאתלהשיגכדימבצעתשהישותהפעולות

-הבאים

ושלהעסקיהמודלשלהביצועיםלהנהלהומדווחיםמוערכיםשבוהאופן.א

.העסקיבמודלהמוחזקיםהפיננסיםהנכסים

.ניהולםואופןההנהלהידיעלהסיכוניםהערכת.ב

השוויעלמבוססהתגמולהאם-מתוגמליםהעסקשלהמנהליםשבוהאופן.ג

.שנגבוהחוזייםהמזומניםתזרימיעלאוההוגן
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גביית תזרימי מזומנים–המודל העסקי 

גבייתידיעלממומשיםלהיותעומדיםמזומניםתזרימיאםהקביעהלצורך-מכירות

,התדירותאתבחשבוןלהביאהכרחיהפיננסיםהנכסיםשלהחוזייםהמזומניםתזרימי

לגביוהציפייהאלולמכירותהסיבות,קודמותבתקופותהמכירותשלוהעיתויהערך

והןהעסקיהמודלאתקובעותאינןכשלעצמןמכירותספקהסרלמען.עתידיותמכירות

.מושגתהפיננסיםהנכסיםלניהולהישותשלהמוצהרתהמטרהשבולאופןראיהמהוות

ישהחוזייםהמזומניםתזרימיגבייתשלבמודלכעיקרון-הפירעוןלמועדעדהחזקה

בעתידמכירותצפויותאםגםלעיתיםכןפיעלאף.הפירעוןלמועדעדהנכסיםאתלהחזיק

-דוגמאות.במודלפגיעהאין

אשראיסיכוןניהולשלפעולות.האשראיבסיכוןעליהישכאשרנכסיםמכירת.א

.מהמודלנפרדבלתיחלקהםפוטנציאליםאשראיהפסדיצמצוםמטרתןאשר

שהןאותדירותאינןהןאםבמודלפוגעותאינןאחריםמשיקוליםהנובעותמכירות.ב

.אותהאלץשלישיצדאולמכורהחליטההישותאםמשמעותאין.משמעותיותאינן

כךהפירעוןלמועדקרובבוצעוהןאםגםהמודלעםעקביותלהיותיכולותמכירות.ג

.החוזייםהמזומניםתזרימייתרתשלהגבייהשלקירובהםמהמכירותשהתקבולים
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המודל המשולב–המודל העסקי 

אנשיזהעסקיבמודל-פיננסייםנכסיםומימושחוזייםמזומניםתזרימיגביית

נכסיםמכירתוהןחוזייםמזומניםתזרימיגבייתשהןהחלטהקיבלוהניהולייםהמפתח

בהשוואהזהעסקיבמודל.העסקיהמודלשלהמטרהלהשגתאינטגראליותהןפיננסים

שליותרגבוהיםוערךתדירותמעורבתחוזייםמזומניםתזרימיגבייתשללמודל

.נדרשכמותיסףאיןאךמכירות

,היומיומייםהנזילותצורכיאתלנהללהיותעשויההעסקיהמודלשלהמטרה-לדוגמה

הנכסיםשלהזמןמשךאתלהתאיםאומסויםריביתתשואתפרופילעללשמור

מטרהלהשיגמנתעל.מממניםאלהשנכסיםההתחייבויותשלהזמןלמשךהפיננסיים

.פיננסייםנכסיםתמכורוגםחוזייםמזומניםתזרימיתגבהגםהישות,כזו
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מודלים אחרים–המודל העסקי 

הוגןשוויבסיסעלשמנוהלפיננסיםנכסיםשלתיק-נכסיםמימוששלעסקימודל

ההוגןהשוויעלבמידעממוקדתהישותבותיקזהופיועלמוערכיםשלווהביצועים

.החלטותלקבלמנתועלהנכסיםביצועיאתלהעריךמנתעלבוומשתמשת

הנכסיםאתמחזיקהשהיאבזמןחוזייםמזומניםתזרימיתגבהשהישותלמרות

חוזייםמזומניםתזרימיגביתידיעלמושגתאינההעסקיהמודלשלהמטרההפיננסים

.אקראיתהיאאלאהעסקיהמודלשלהמטרהלהשגתאינטגראליתאינהשהיאכיוון

ידיעלמזומניםתזרימילממשבמטרהפיננסיםנכסיםניהול-זהמודלשלהמאפיינים

:למשל,בלבדוריביתקרןשלאינםהמזומניםתזריםמאפייני,מכירות

הוגןשוויבסיסעלמתקבלותאשרהחלטות.א

.למסחרמוחזקותהשקעות.ב

הפסדאורווחדרךהוגןבשוויתימדדההשקעהאלהבמקרים
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דוגמאות לזיהוי המודל העסקי

:1דוגמא 

לחזותניתן.שלהםהחוזייםהמזומניםתזרימיאתלגבותמנתעלהשקעותמחזיקהישות

לצרכיתואמיםשלההפיננסייםהנכסיםשלהפירעוןומועדיהישותשלהמימוןצרכיאת

לצמצםבמטרהאשראיסיכוןניהולפעילויותמבצעתהישות.הישותשלהנאמדיםהמימון

הנכסיםשלהאשראיסיכוןכאשרטיפוסיבאופןהתרחשוהמכירות,בעבר.אשראיהפסדי

במדיניותשהוגדרוהאשראיקריטריוניאתעודקיימולאשהנכסיםכךעלההפיננסיים

מימוןמצרכיכתוצאההתרחשותדירותלאמכירות,בנוסף.הישותשלהמתועדתההשקעה

הפיננסייםהנכסיםשלהאשראיבאיכותמתמקדיםבהנהלהמפתחלאנשידוחות.נחזושלא

שלההוגןשוויםאחריגםהיתרוביןנוסףמידעאחריעוקבתגםהישות.החוזיתובתשואה

.הפיננסייםהנכסים

: ניתוח

מנקודתהפיננסייםהנכסיםשלההוגןשווייםאת,היתרבין,בחשבוןמביאהשהישותלמרות

הישותמטרתנכסיםלמכורצריכההישותאםשימומשהמזומןסכוםכלומרנזילותשלמבט

מכירות.החוזייםהמזומניםתזרימיאתלגבותמנתעלהפיננסייםהנכסיםאתלהחזיקהיא

הנכסיםאםלדוגמה,הנכסיםשלהאשראיבסיכוןלעלייהבתגובההןאםזומטרהיסתרולא

שלהמתועדתההשקעהבמדיניותשהוגדרוהאשראיקריטריוניאתעודמקיימיםאינם

גםמצוקהשלבתרחישלדוגמהנחזושלאמימוןמצרכיהנובעותתדירותלאמכירות.הישות

.בערכןמשמעותיותאלהמכירותאםגם,זומטרהיסתרולאהן
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המשך-דוגמאות לזיהוי המודל העסקי 

:2דוגמא

עוקבתהישות.החוזייםהמזומניםתזרימיאתלגבותמטרהמתוךפיננסייםנכסיםמחזיקפיננסימוסד

צרכיאתלקייםמנתעלהנכסיםאתמחזיקהפיננסיהמוסד.הפיננסייםהנכסיםשלהאשראיאיכותאחרי

אינההישות.נזילותלקשייהגורמתבבנקפיקדונותשלמשיכה,לדוגמה'מצוקה'שלבתרחישהנזילות

בסיסעלהנכסיםשלהביצועיםאתמעריכההישות.כאלובתרחישיםלמעט,אלהנכסיםשלמכירהחוזה

שלההוגןהשוויאחריגםעוקבתהישות,אולם.שמומשואשראיוהפסדישהורווחוריביתהכנסות

הישותאםשימומשהמזומניםשסכוםלהבטיחמנתעלנזילותשלמבטמנקודתהפיננסייםהנכסים

.הישותשלהנזילותצרכיאתלקייםמנתעליספיק'מצוקה'בתרחישהנכסיםאתלמכורתצטרך

:ניתוח

תזרימילגבותמנתעלהפיננסייםהנכסיםאתלהחזיקהיאהישותשלהעסקיהמודלשלהמטרה

.חוזייםמזומנים

בערכןמשמעותיותשהיומכירותביצעההישותקודם'מצוקה'תרחישבמהלךאםגםישתנהלאהניתוח

אינןשהןמכירותשלעצמהעלשחוזרתפעילות,דומהבאופן.שלההנזילותצורכיאתלקייםמנתעל

תזרימילגבותמנתעלפיננסייםנכסיםהחזקתעםעקביותחוסרמהווהאינהבערכןמשמעותיות

-היוםהנזילותצורכיאתלקייםמנתעלפיננסייםנכסיםמחזיקהישותאם,לכךבניגוד.חוזייםמזומנים

המודלשלהמטרה,בערכןמשמעותיותשהןתכופותמכירותמעורבותזומטרהובקיוםשלהיומיים

באופן.חוזייםמזומניםתזרימילגבותמנתעלהפיננסייםהנכסיםאתלהחזיקאינההישותשלהעסקי

להוכיחכדיפיננסיםנכסיםשגרתיבאופןלמכורשלהפיקוחגוףידיעלנדרשתהישותאם,דומה

להחזיקאינוהישותשלהעסקיהמודל,משמעותיהואשנמכרוהנכסיםשלוהערךנזיליםהםשהנכסים

הדרישהאתכופהשלישישצדהעובדה.חוזייםמזומניםתזרימילגבותמנתעלהפיננסייםהנכסיםאת

.לניתוחרלוונטיתאינה,הישותדעתשיקוללפיהיאזושפעילותאו,הפיננסייםהנכסיםאתלמכור
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המשך-דוגמאות לזיהוי המודל העסקי 

:3דוגמא

בנכסיםשלההמזומניםעודפיאתמשקיעההישות.אחדותשניםבעודהוניתיציאהחוזהישות

מהנכסיםלרבים.הצורךיעלהכאשרהיציאהאתלממןתוכלשהיאכךארוךולזמןקצרלזמןפיננסיים

נכסיםתחזיקהישות.הישותשלהחזויהההשקעהתקופתעלשעולהחוזיחייםאורךישהפיננסיים

תמכורהישותהזדמנותתגיעוכאשרשלהםהחוזייםהמזומניםתזרימיאתלגבותמנתעלפיננסיים

.יותרגבוההתשואהבעליפיננסייםבנכסיםהמזומניםאתמחדשלהשקיעמנתעלפיננסייםנכסים

.מהתיקשהופקההכוללתהתשואהעלבהתבססמתוגמליםהתיקעלהאחראיםמנהלים

:ניתוח

נכסיםמכירתידיעלוהןחוזייםמזומניםתזרימיגבייתידיעלהןמושגתהעסקיהמודלשלהמטרה

מכירתאוחוזייםמזומניםתזרימיגבייתאםמתמשךבסיסעלהחלטותתקבלהישות.פיננסיים

.שהושקעולמזומניםהצורךשיעלהעדהתיקעלהתשואהאתתמקסםפיננסייםנכסים

:4דוגמא

עודפימשקיעההוניתיציאהלממןמנתעלשניםחמשבעודשלילימזומניםתזריםשחוזהישות

משקיעההישות,ההשקעותשלהפירעוןמועדמגיעכאשר.קצרלזמןפיננסייםבנכסיםמזומנים

עדזואסטרטגיהעלשומרתהישות.חדשיםקצרלזמןפיננסייםבנכסיםהמזומניםאתמחדש

אתלממןכדישנפרעוהפיננסייםמהנכסיםבתקבוליםמשתמשתהישותזהובמועד,נדרששהמימון

כןאםאלאהפירעוןמועדלפנימתרחשותבערכןמשמעותיותשאינןמכירותרק.ההוניתהיציאה

.אשראיבסיכוןעלייהחלה

:ניתוח

.חוזייםמזומניםתזרימילגבותמנתעלפיננסייםנכסיםלהחזיקהיאזהעסקימודלשלהמטרה
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הטיפול בהשקעה במכשירי חוב בשווי הוגן דרך  
רווח או הפסד

במכשיריםלטיפולבמהותוזהההפסדאורווחדרךהוגןבשוויחובבמכשירהטיפול

.הפסדאורווחדרךהוגןבשוויהוניים

:דוגמה

המשולמת10%שלריביתהנושאותח"אג.נ.ע100,000רכשההחברה1.1.15ביום

במועדח"האגתשואת.שנים4כעבורנפרעתהחובאגרותקרן.שנהכלבסוף

.ההשקעהלמועד9%הינהההשקעה

.למסחרמוחזקתהינהההשקעה.ח"ש600-להסתכמוהעסקהעלויות

.8%שלבתשואהנסחרותח"אג31.12.15ליום

.2015יומןפקודות:נדרש
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.עסקהעלויותבתוספתההוגןשוויולפימוכרהחובמכשיר:לראשונההכרה

נסחרהנכסאם,זאתעם.המכשירשלההוגןלשוויטובהראיהמהווההעסקהמחיר

מוכרהפסדאורווח,שונההיההעסקהומחיר(ההוגןהשוויבמדרג1רמה)פעילבשוק

.לראשונהההכרהבמועדמיידית

למימושאולהנפקה,לרכישהבמישריםלייחסןשניתןתוספתיותעלויות:עסקהעלויות

מתהווההייתהשלאעלותהיאתוספתיתעלות.פיננסיתהתחייבותאופיננסינכסשל

הפיננסיהמכשיראתמנפיקהאורוכשתהייתהלאהישותאם

מהוונתאשרהריבית-"האפקטיביתהריבית"בשיטתמופחתהנכס,זובקבוצה

ריבית.מהנכסלנבועצפוייםאשרהעתידייםהמזומניםתזרימיאומדןאתמדויקבאופן

.הנכסשללרכישתוהקשורותהעסקהעלויותהשפעתאתבתוכהמשקללתאפקטיבית

להציגנדרששלאפרקטיתכהקלהקובעשהתקןכךללקוחותחריגבתקןנקבע:הערה

לפי.משמעותיהיווןרכיבכולליםשאינםחוזהונכסילקוחותשליתרותמהווניםבערכים

IFRS .פחותאואחתשנהשלתקופהעלמדובר15

"עלות מופחתת"הטיפול במכשירי חוב בקבוצת 
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שנתייםבעודנפרעותח"האג.ח"אגנ.ע100,000החברהרכשה1.1.15ביום

.קלנדריתשנהכלבסוףהמשולמת5%שלנקובהריביתונושאות,אחדבתשלום

.ח"ש500-להסתכמוהעסקהעלויות,ח"ש101,000תמורתנרכשוהחובאגרות

"מופחתתבעלותחובבמכשיריהשקעה"לקבוצתמסווגתההשקעה

:תלויותבלתיהנחות2תחתלראשונהההכרהבמועדחשבונאיטיפול–נדרש

פעילבשוקנסחרותלאהחובאגרות(א)

.(הרכישהבמועד)ח"ש102,000לפיפעילבשוקנסחרותהחובאגרות(ב)

"עלות מופחתת"דוגמא להשקעה במכשירי חוב בקבוצת 
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IASבכהגדרתו"כספיפריט"הינוחובומכשירמאחר• שערלפייימדדהוא,21

Spot)דיווחתקופתכלבסוףהחליפין rate)

.בבאוריםאוהפסדאורווחבדוחבנפרדויוצגויחושבוהשערהפרשי•

:דוגמה

ח"האג.נ.עדולר1-ל0.9$תמורתח"אגנ.ע20,000$החברהרכשה1.1.17ביום

ביוםאחדבסכוםתיפרעח"האג.שנהכלבתוםהמשולמת5%בשיעורריביתנושאת

.200$הינןלחברהשהתהווהעסקהעלויות.31.12.19

"מופחתתבעלותחובבמכשיריהשקעה"לקבוצתמסווגתח"האג

:מסויימיםלתאריכיםח"שעלהלן

ח"ש1.1.173.2

ח"ש20173.5ממוצע

ח"ש31.12.173.7

:נדרש

.2017לשנתח"באגבהשקעהתנועההצג.1

רווחדרךהוגןבשווימטופלתהייתהח"האגאםהתשובהמשתנההייתהכיצד.2

0.85$הינו31.12.17ליוםנ.ע1$שלההוגןוהשוויהפסדאו

דגשים להשקעה במכשיר חוב הנקוב במטבע חוץ ומטופל לפי  
עלות מופחתת
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–האחרותהקבוצותלענייןכמובדיוק.עסקהעלויות+הוגןשווילפי–לראשונההכרה

בשוקמצוטטמכשירעלמדובראםאלא,הוגןלשוויביותרהטובההעדותהיאהעלות

כוללרווחמידיתנזקףהפער,המצוטטהמחירלביןהעלותביןפערישנואם.פעיל

.אחר

מוצגשהמכשירמאחר,זאתעם.הראשוניהמכשירלערךמהוונות–עסקהעלויות

.אחרכולללרווחמיידיתנזקפותבעקיפיןהעסקהשעלויותהיאהמשמעות,הוגןבשווי

למצבזההיהיהשלבבכל(שערהפרשילרבות)הפסדאורווח:העקרוניהטיפולאופן

לשוויהמופחתתהעלותאתמתאימים,זאתעם.מופחתתעלותלפיטופלהמכשירבו

.(PN)אחרכוללברווחמוכריםההפרשיםכאשרהוגן

בגיןאחרכוללרווח,הונייםבמכשיריםלהשקעהבניגוד:אחרכוללברווחהטיפול

.ההשקעהמימושעםהפסדאולרווחתיזקףחובבמכשיריהשקעה

הטיפול במכשיר חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
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דוגמא להשקעה במכשיר חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

ומשלם,ריביתנושאאינוהחובמכשיר.חובמכשיר1.1.15ביוםרכשההחברה

תשלוםכל,31.12.15-מהחלשנהכלבסוףקרןתשלומישלושהשלסדרה

עלויות.ח"ש80,000המכשירתמורתשילמההחברה.ח"ש30,000עלעומד

.ח"ש3,000בסךהינןהעסקה

הןשמנוהלמתיקחלק)אחרכוללרווחדרךהוגןשווילקבוצתסווגהההשקעה

.(מימושיםלצורךוהןמזומניםתזרימיגבייתלצורך

:תקופהכללסוףזההלמכשירהריביתעלפרטיםלהלן

12/15–6%

12/12–9%

2015-2017לשניםיומןפקודות:נדרש



סיווגים מחדש
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סיווגים מחדש

.זהנכסשלגריעהללא,שונותקבוצותביןפיננסינכסשלהעברהמהווהמחדשסיווג

:העלעיקרון
,כאשרורק,כאשרהתקןפיעללהתבצעצריכיםפיננסייםנכסיםשלבסיווגשינויים
הנכסיםמנוהליםבמסגרתו,המדווחתהישותשלהעסקיבמודלמהותישינוימתבצע

במקריםלהיותואמורחובבמכשירילהשקעותרקרלוונטיהאמורהסיווגשינוי.האמורים
.העסקיהמודלשינוילמועדהעוקבהרבעוןמתחילתיהיההסיווג.בלבדנדירים

במועדיועדהאשרהוניבמכשירהשקעהשלהסיווגאתלשנותניתןלאמקרהבכל•
.אחרכוללרווחדרךהוגןלשוויבהההכרה

כדיהפסדאורווחדרךהוגןלשווייועדאשרפיננסינכסשלהסיווגאתלשנותניתןלא•
.חשבונאיתהקבלהחוסרלבטלאומשמעותיתלצמצם

.כלשהיפיננסיתהתחייבותמחדשלסווגניתןלא•
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(השקעות במכשירי חוב)סיווג  מחדש של נכסים פיננסיים 

עלות מופחתת
שווי הוגן דרך 
רווח כולל אחר

הכרה לפי שווי הוגן במועד  .1
.המעבר

ההפרש בין הערך בספרים  .2
לשווי הוגן יוכר ברווח כולל  

.אחר

אין תיאום לריבית אפקטיבית  .3

שווי הוגן דרך רווח  
אחר כולל 

עלות מופחתת

הכרה לפי שווי הוגן במועד  1.
הרווח אן הפסד  -+/המעבר 

המצטבר שהוכר קודם לכן ברווח  
.כולל אחר

.אין תיאום לריבית האפקטיבית2.

רק  , אין השפעה על רווח והפסד3.
על רווח כולל אחר  

שווי הוגן דרך רווח  
כולל אחר 

שווי הוגן דרך 
רווח והפסד

ממשיך להיות מוכר לפי שווי  1.
.הוגן

במועד המעבר הרווח או  2.
הפסד המצטבר שהוכר קודם  

ברווח כולל אחר יסווג חדש  
.לרווח והפסד
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(השקעות במכשירי חוב)סיווג  מחדש של נכסים פיננסיים 

עלות מופחתת
שווי הוגן דרך 
רווח או הפסד

הכרה לפי שווי הוגן1.

ההפרש יוכר בדוח רווח  2.
או הפסד

שווי הוגן דרך רווח  
או הפסד

עלות מופחתת

השווי ההוגן במועד 1.
המעבר מהווה בסיס עלות  

.חדש

יש לחשב ריבית  2.
.אפקטיבית חדשה

שווי הוגן דרך רווח  
הפסדאו 

הוגן דרך שווי 
רווח כולל אחר

ממשיך למדוד לפי שווי 1.
הוגן

במועד המעבר יש לחשב 2.
ריבית אפקטיבית חדשה
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דוגמא לסיווג מחדש משווי הוגן דרך רווח כולל אחר לעלות מופחתת

ריבית,10%,שנים8,ח"אגנ.ע100,000הישותרכשה2016בינואר

חוזייםמזומניםתזרימיגבייתלצורךהינוהעסקיהמודל.8%הינההרכישה

.מכירהולצורך

השתנה2016בדצמבר.ח"ש127,000הינו2016לדצמברההוגןהשווי

.חוזייםמזומניםתזרימיגבייתלצורךלהחזקההשתנההעסקיהמודל

:נדרש

2017לשנתההשקעהבחשבוןהתנועהאתהצג
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דוגמא לסיווג מחדש משווי הוגן דרך רווח כולל אחר לרווח או הפסד

תיפרעהקרן10%,נ.ע100,000ח"באגהשקעההישותרכשה2016בינואר

מכירהולצורךחוזייםתזרימיגבייתלצורךהינוהעסקיהמודל.שנים8בתום

.(המשולבהמודל)

המודל2016בדצמבר.112,000ההשקעהשלההוגןהשווי2016בדצמבר

.מכירהלצורךהשתנההעסקי

.120,000הינו2017בדצמברההוגןהשווי

נדרש

2017את הטיפול החשבונאי לשנת הסבר 
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דוגמא לסיווג מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

תיפרעהקרן10%,נ.ע100,000ח"באגהשקעההישותרכשה2016בינואר

.9%-הרכישהבמועדהשוקריבית.שנים8בתום

עלות)חוזייםמזומניםתזרימיגבייתלצורךהחזקההינוהעסקיהמודל

.(מופחתת

מזומניםתזרימיגבייתלצורךלהחזקההעסקיהמודלשונה2016שנתבסוף

.מכירהולצורךחוזיים

.ח"ש126,000הינו2017לדצמברההוגןהשווי

:נדרש

.2017לשנתההשקעהבחשבוןהתנועהאתהצג



ירידת ערך
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ירידת ערך נכסים פיננסיים

:הגדרות

הערךלביןלקבלצופההישותאותההמזומניםתזרימישלהנוכחיהערךביןהפער-אשראיהפסדי

תזרימי.מקוריתאפקטיביתריביתלפימהווןהכול.החוזהפיעלהמזומניםתזרימישלהנוכחי

תזרימי.להארכהאומוקדםלפדיוןאופציהלרבותהחזויההתקופהכללאורךימדדוהמזומנים

.החוזייםלתנאיםאינטגראלייםשהםהאשראילחיזוקמוחזקיםבטחונותיכללוהמזומנים

משמשיםכשללהתרחשותכשהסיכוניםההפסדיםשלהמשוקללהממוצע-חזוייםאשראיהפסדי

100שלהפסדייווצרובהתרחשותו30%הינו'אמסוגכשללהתרחשותהסיכוי-לדוגמהכמשקולות

הפסד.ח"ש200שלהפסדייווצרובהתרחשותו10%הינו'במסוגכשללהתרחשותהסיכוי,ח"ש

.ח"ש50-הינוהחזויהאשראי

הצפויהחייםאורךלכלהחזוייםהאשראיהפסדי-המכשירחייכללאורךחזוייםאשראיהפסדי

הפיננסיהנכסשלהחזויהחייםאורךכלבמהלךהאפשרייםהכשלאירועימכלהנובעיםהנכסשל

הצפויהחייםאורךלכלהחזוייםהאשראיהפסדי-חודשים12שלבתקופהחזוייםאשראיהפסדי

.עוקביםחודשים12שלבתקופהלהתרחשיכוליםאשרכשלמאירועיוהנובעיםהפיננסיהנכסשל
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ירידת ערך נכסים פיננסיים

תזרימיעלמזיקההשפעהלוישאשראירוע-אשראיסיכוןעקבפגוםפיננסינכס

האירועיםאתהשארביוכוללתפגוםהינופיננסישנכסראיה.מהנכסהצפוייםמזומנים

:הבאים

הלווהשלמשמעותייםפיננסיםקשיים1.

(מסחרלהפסקתהכוונה)פיננסיםמקשייםכתוצאהפעילשוקהפסקת2.

דומהפיננסילהסדראורגלפשיטתשללהליךיכנסנמצאהלווהבההסבירות3.

.צפויהלהיותהופכת

בתשלומיםמפגר,הסכםמפר,בתנאיםעומדלאהלווה4.

היושלאהקלות,כלכלייםאומשפטייםמתנאיםכתוצאההקלותללווהנתןהמלווה5.

.הרגילהעסקיםבמהלךנשקלות
.שהתהוואשראיהפסדיהמשקפתעמוקבניכיוןהייתההפיננסיהנכסשלהרכישה6.
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ירידת ערך נכסים פיננסיים

ערךבירידתלדוןמהאיןהפסדאורווחדרךהוגןבשוויהנמדדיםנכסיםלגבי

.ההוגןבשוויהירידהידיעלאוטומטיתמוכרתשהיאכיוון

-אחרכוללברווחעוקבתלמדידההמסווגתהוניבמכשירהשקעהלגבי

לרווחמחדשמסווגתלאהוןהקרןממילאשכןבהפסדלהכיראיןכיקובעהתקן

.הפסדאו

הנמדדחובבמכשירלהשקעהערךירידתבמדידתרקכךאםעוסקהתקן

אחרכוללברווחעוקבתמדידהאומופחתתעלותלפי

ירשםההפסדמופחתתבעלותהנמדדנכסלגבי-להפסדההפרשהרישום

ירשםההפסד-אחרכוללרווחדרךהוגןבשוויהנמדדבנכס.הפרשהכנגד
.ההוןקרןכנגד



הגישה הכללית-הפסדי אשראי צפויים

2שלב  1שלב 3שלב 

הפרשה  

לירידת ערך  

מעודכנת  

בכל תאריך  

חתך

12-month ECL Lifetime ECL
הפסדי אשראי הנובעים  )

12-מאירועי כשל אפשריים ב

(החודשים הקרובים
הקריטריון  

-להכרה ב

Lifetime 

ECL

סיכון האשראי גדל משמעותית מאז ההכרה  

לראשונה
(על בסיס אינדיבידואלי או קולקטיבי )

+
"אירוע הפסד"

הכנסות  

ריבית  

מחושבות על  

בסיס 

הריבית האפקטיבית על  
הערך בספרים ברוטו  

(לפני ירידת ערך)

הריבית האפקטיבית על  

הערך בספרים ברוטו

הריבית האפקטיבית על  
העלות המופחתת

הערך ברוטו בניכוי  )
(הפרשה לירידת ערך

שינוי בסיכון האשראי מאז מועד ההכרה לראשונה
שיפור הרעה
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שלבים במדידת ירידת ערך

ישגדללאהאשראיסיכוןעודוכללראשונהההכרהממועדהחל-1שלב

החודשים12במשךלהתהוותהצפוייםכשלמאירועיכתוצאהבהפסדלהכיר

.הקרובים

הפיננסיהנכסשלהחזויההתקופהכללאורךמקרהבכליחושבההפסד
.(מקוריתאפקטיביתריבית)ההפרשהלפניהנכסלפייחושבוריביתהכנסות



49

מדידת הפסד לירידת ערך  -1דוגמא לשלב 

המשולמת  10%ריבית , נ.ע100,000–ח "רכשה הישות השקעה באג1.1.2016ביום 

. 7%-התשואה במועד הרכישה . שנים8הקרן תשולם לאחר . בסוף כל שנה

החודשים הקרובים  12יתרחש ב 10%הישות צופה כי בסיכוי של 31.12.2016ביום 

. 20%-כשל אשר יגרום להקטנת תזרימי המזומנים העתידיים ב

החודשים הקרובים  12יתרחש ב 15%הישות צופה כי בסיכוי של 31.12.2017ביום 

.25%-כשל אשר יגרום להקטנת תזרימי המזומנים העתידיים לקטון ב

:נדרש 

:תחנת ההנחות הבאות2017/2016ח לשנים "הצג את התנועה בהשקעה באג

.המודל העסקי נועד לגביית תזרימי המזומנים החוזיים1.

השווי ההוגן של . העסקי נועד לגביית תזרימי המזומנים החוזיים ולמכירההמודל 2.

₪ 31.12.17106,000וליום ₪ 31.12.16118,000ההשקעה ליום 
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שלבים במדידת ירידת ערך

עללעמודצריכהההפרשהמשמעותיתגדלהאשראיסיכוןבומהמועדהחל-2שלב

.הפיננסיהנכסשלהחזויההתקופהכללאורךצפוייםכשלמאירועיהנובעההפסדסך
.(מקוריתאפקטיביתריבית)ההפרשהלפניהנכסלפייחושבוריביתהכנסות

:2לשלב 1דוגמאות לאירועים בגינם נעבור משלב 

הלווהשלילים בסביבה הכלכלית או בתנאי השוק של שינויים -א

פיננסיתלהפרה של אמת מידה צפי -ב

בתשלומיםלפיגור צפי -ג

הלווהמשמעותי בדירוג האשראי של שינוי -ד

זמןההוגן נמוך מהעלות המופחתת לאורך השווי -ה

.הלווהמשמעותית בתוצאות התפעוליות של הרעה ו-

הנחה הניתנת להפרכה שסיכון האשראי עלה כאשר קיים פיגור של תשלומים  קיימת -ז

.ימים30-מיותר 

.בטחונותמשמעותיים בערך של שינויים -ח

.הלווהמשמעותית בסיכון אשראי של מכשירים פיננסים אחרים של עליה -ט

.משמעותי באיכות הערבויותשינוי י-
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מדידת הפסד לירידת ערך  -2דוגמא לשלב 

נוצר שינוי משמעותי  2018הנח כי במהלך שנת ( 1שלב )בהמשך לדוגמה הקודמת 

בדירוג האשראי של הלווה כתוצאה מכך הישות מעריכה כי סיכון האשראי גדל 

וכשלים  40%הישות מעריכה כי הסיכוי לכשל לאורך כל תקופת ההשקעה . משמעותית

.30%אילו יקטינו את התזרימים העתידים ב 

:נדרש 

:תחת ההנחות הבאות2018ח לשנת "הצג את התנועה בהשקעה באג

החוזייםהעסקי נועד לגביית תזרימי המזומנים המודל א-

ההוגן של השווי . העסקי נועד לגביית תזרימי המזומנים החוזיים ולמכירההמודל -ב

₪  31.12.201896,000ההשקעה ליום 
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שלבים במדידת ירידת ערך

ההפסדסךעללעמודצריכהההפרשהנפגםהפיננסיהנכסבומהמועדהחל-3שלב

הכנסותהפיננסיהנכסשלהחזויההתקופהכללאורךצפוייםכשלמאירועיהנובע

.ההפרשהלאחרהנכסלפייחושבוריבית

:3לשלב 2דוגמאות אירועים בגינם נעבור משלב 

יום ומעלה90כ "פיגור בתשלומים בד. א

הפרה של אמות מידה פיננסיות. ב

פיננסיםשינוי תנאי חוזה עקב קשיים . ג

רגלצפי להליך של פשיטת . ד

פגוםאירועים הנובעים מההגדרה של נכס פיננסי . ה
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מדידת הפסד לירידת ערך  -3דוגמא לשלב 

משמעותיתהרעהנוצרה2019שנתבמהלךכיהנח(2שלב)הקודמתלדוגמהבהמשך

31.12.2019ביום.נפגםהנכסכימעריכההישותכןועלהלווהשלהתפעוליותבתוצאות

לכךיגרוםוהוא80%היאלכשלהסבירותכיצופההיאאךהריביתמלואאתקיבלההיא

.המזומניםמתזרימי40%רקתקבלשהיא

60%להעתידיתהתחזיתאתעדכנהוהיאמהריבית70%קבלההיא31.12.2020ביום

.(100%שלבסבירות)

:נדרש

:תחת ההנחות הבאות2020-2019ח לשנים "הצג את התנועה בהשקעה באג

החוזייםהעסקי נועד לגביית תזרימי המזומנים המודל א-

השווי ההוגן של . העסקי נועד לגביית תזרימי המזומנים החוזיים ולמכירההמודל -ב
.בהתאמה₪ ₪87,000 31.12.2090,000וליום 31.12.19ההשקעה ליום 
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מדידת ירידת ערך  –חריגים 

צורךאין-(משנהפחותכ"בד)משמעותיתלאאשראיתקופתעםלקוחות-הקלה1.

אינההריבית).השלישיהשלבלפינעבודישראלאהשלביםכלאתלבצע

מאפייניםלפיהלקוחותאתנקבץכךלצורך.(נוכחיערךניקחלאלכןמשמעותית

.וכדומהאשראידירוג,ענף,גיאוגרפיאזורכגוןדומים

ביןלבחוריכולההישות-חכירהבגיןוחייביםשנהמעלאשראיתקופתעםלקוחות2.
.ההקלהישוםלביןשלבים3מודל
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סיווג מחדש וירידת ערך

ישכאשראחרכוללרווחדרךהוגןלשווימופחתתמעלותמעבר–ראשוןמצב

:להפסדהפרשה

לרווחיזקפוההוגןשוויולבין(ההפרשהלאחר)הנכסשלהמופחתתהעלותביןההפרש

.ההפרשהחישובאופןעלאוהאפקטיביתהריביתעלהשפעהאין.אחרכולל

:הפסדכשישמופחתתלעלותאחרכוללרווחלפיממדידהמעבר–שנימצב

האפקטיביתהריביתעלהשפעהאין.ההשקעהכנגדהמצטברתההוןקרןאתסוגרים

."הפרשה"החישובאופןעלאו

אומופחתתלעלותוהפסדרווחדרךהוגןשווילפיממדידהמעבר–שלישימצב

:אחרכוללברווחמדידה

לחישוביתשמשזוריבית.חדשהאפקטיביתריביתמחושבתמחדשהסיווגבעת

.בהמשךלהפסדהפרשה
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רכישת נכסים פיננסים פגומים

שלאשראילסיכוןהמתאימההאפקטיביתהריביתשיטתאתתיישםהישות

לראשונהההכרהלאחרשנוצרובהפסדיםתכירהישותבהמשך.הפיננסיהנכס

מגדיליםאנואםגםברווחלהכירניתןפחתוהחזוייםהאשראיהפסדיאםאך
.המקוריתהמופחתתהעלותאת
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רכישת נכסים פיננסים פגומים-דוגמא 

המשולמתריבית10%-נ.ע100,000–ח"באגהשקעההישותרכשה1.1.2017ביום

נמצאשהלווהאךעלנרכשהההשקעה.שנים8בתוםתפרעהקרן,שנהכלבסוף

.המזומניםמתזרימי60%רקתקבלהישותכיצפיומתוךמשמעותייםפיננסיםבקשיים

.ח"ש74,000–הרכישהסכום

מהריבית וכתוצאה מהחרפת הקשיים היא  50%הישות קיבלה רק 31.12.2017ביום 

.מתזרימי המזומנים העתידיים50%עדכנה את התחזית לקבלה של רק 

התקבלה מלוא הריבית וכתוצאה משיפור כלכלי משמעותי של הלווה  31.12.2018ביום 

.הישות צופה כי תקבל את מלוא התזרימים העתידיים

נדרש

תחת ההנחה שהמודל 2018-2017ח לשנים "הצג את התנועה בהשקעה באג
.העסקי נועד לגביית תזרימי המזומנים החוזיים



58

תיקון של תזרימי מזומנים חזויים

אתמחדשתחשבישותהחזוייםהמזומניםבתזרימישינויעלהוסכםכאשר

הריביתלפימהווניםהחדשיםהמזומניםתזרימישלנוכחיכערךבספריםהערך

העלותלביןהחדשההמופחתתהעלותביןההפרש.המקוריתהאפקטיבית
.הפסדאוברווחתירשםהישנההמופחתת
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תיקון של תזרימי מזומנים חזויים-דוגמא 

ריבית10%-נ.ע100,000–ח"באגהשקעההישותרכשה1.1.2017ביום

במועדח"האגתשואת.שנים8בתוםתפרעהקרן,שנהכלבסוףהמשולמת

.7%-הרכישה

החודשים12ביתרחש10%שלבסיכויכיצופההישות31.12.2017ביום

.20%-בלקטוןהעתידייםהמזומניםתזרימילהקטנתיגרוםאשרכשלהקרובים

הישותהגיעההלווהשלהכלכליבמצבומהחרפהכתוצאה31.12.2018ביום

:כדלקמןח"האגלגביחדשלהסכם

.שנהכלבסוףתשולםאשר8%שלריביתתישאח"האג.א

.שנים10עודמהקרן80%רקתשולם.ב

נדרש

גבייתהואהעסקיהמודלכיההנחהתחתח"באגבהשקעההתנועהאתהצג

.חוזייםמזומניםתזרימי



התחייבויות פיננסיות
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התחייבויות פיננסיותסיווג של 

:לפיישות תסווג את כל ההתחייבויות הפיננסיות כנמדדות במדידה עוקבת 

רווח או הפסדדרך בשווי הוגן התחייבויות -למעט (ברירת המחדל)עלות מופחתת 1.

:הבאיםמתקיים במקרים רווח או הפסד הוגן דרך שווי 2.

(.לרבות נגזרים" )מוחזק למסחר"עונה על הגדרת ההתחייבות . א

(זהייעודלשנותאפשרותללא)לראשונהההכרהבמועדלייעדיכולהישות.ב

רלוונטימידעהיאהיעודשלהתוצאהאםהפסדאורווחדרךהוגןבשוויכנמדדת

אוחשבונאיתהקבלהחוסרמשמעותיבאופןמקטיןאומבטלשהיעודמאחריותר

מדיניותמתוךהוגןשווילפיהנמדדיםוהתחייבויותנכסיםשלבקבוצהשמדובר

.אסטרטגית

.IFRS3ב מותנית כהגדרתה תמורה .ג
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מדידה של התחייבויות פיננסיות  

הכרה-מופחתתעלותלפיהיאהעוקבתהמדידה-מופחתתעלותלפילמדידהסווג

לביןריביתהוצאותביןהפרדהתוךהאפקטיביתהריביתבשיטתמימוןבהוצאות

הריביתאתומגדילותההלוואהערךאתמקטינותעסקהעלויות.שערהפרשיהוצאות

האפקטיבית

שינויים-הוגןשווילפיהיאהעוקבתהמדידה–הפסדאורווחדרךהוגןלשוויסווג

.הפסדאולרווחמידיתנזקפותעסקהעלויות.הפסדאולרווחנזקפיםההוגןבשווי

הניתןההוגןבשווישינוישלהסכוםהפסדאורווחדרךהוגןלשווייועדהההתחייבותאם

שאינובתנאיאחרכוללברווחיוצגזהרכיב,הישותשלהאשראיבסיכוןלשינוייםלייחוס

accounting)חשבונאיהקבלהחוסריגדיל mismatch)עלמדוברשלאובתנאי

.פיננסיתערבותוחוזההלוואותלמתןמחויבות

בעת).ההתחייבותגריעתבעתהפסדאולרווחמחדשיסווגלאהאחרהכוללהרווח

.(לעודפיםהקרןאתלסווגרשאיתהישותהגריעה
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דוגמא לטיפול בהתחייבות פיננסית

.  מטבע הפעילות של הישות הינו שקל

.שנים8ח ל "נ אג.דולר ע100,000ב "הנפיקה הישות בארה2016בינואר 

.6%ריבית ההנפקה . המשולמת בסוף כל שנה10%נושאות ריבית של ח"האג

.בהתאמה3%ו 31.12.20175%וליום 31.12.2016השוק ליום יבית ר

:להלן שערי החליפין

01/161.2

1.25ממוצע

12/161.5

1.8ממוצע

12/172

:נדרש

:הבאותח לשלם תחת ההנחות "ערוך תנועה באג

.המדידה העוקבת היא לפי עלות מופחתת. א

ח "ש50,000-ח ו"ש20,000הנח כי סך של )ההתחייבות נמדדת בשווי הוגן . ב

(בהתאמה2017-ו2016משינוי בסיכון האשראי של החברה בשנים נובעים 
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טיפול בהתחייבות פיננסית הנושאות ריבית משתנה או  
התחייבות פיננסית בעלת תזרים משתנה

?(שוקלשינוי בריבית בהתאם )מה קורה אם הריבית משתנה 

ובהתאםבריביתהשינוייםלרבותהעתידייםהמזומניםתזרימיאתלחזותצריכההישות

מהתחזיתשוניםהשינוייםכימתברראם,יותרמאוחר.האפקטיביתהריביתאתלחשב

האפקטיביתהריביתאתלעדכןיש

?(שוקריבית לא )מה קורה אם השינוי בתחזית התזרים נובעת מגורמים אחרים 

תקופתהארכתאומוקדםפדיוןמאפשרויותכתוצאההתזריםבתחזיתשינוילדוגמא

.וכדומהלמכירותהצמודהריביתאו,ההתחייבות/הנכס

האפקטיביתהריביתשיעורלפיהחדשההתזריםתחזיתאתנהווןהזהבמקרה

.והפסדלרווחייזקףבספריםלערךזותוצאהביןוההפרשהמקורית



65

בהתחייבות פיננסית עם ריבית משתנה דוגמא לטיפול 

נושאות ריבית של  ח"האג. שנים5ח ל "נ אג.ע100,000הנפיקה הישות 2016בינואר 

6%+ פריים השוק היא ריבית . 2%+ פריים 

5%-השתנתה ריבית הפריים ל2016בדצמבר , 3%היא 2016הפריים לינואר ריבית 

2017משנת החל 

נדרש

2016-2017ח לשלם לשנים "את התנועה באגהצג 
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בתזריםמשתנה עקב שינוי דוגמא לטיפול בהתחייבות 

נושאות ריבית של  ח"האג. שנים8ח ל "נ אג.ע100,000הנפיקה הישות 2016בינואר 

.מהמכירות השנתיות10%

ריבית  . ח"ש130,000הישות צפתה כי בכל שנה המכירות יסתכמו ב 2016בינואר 

. 8%ההנפקה 

ובהתאם לכך היא  ח "ש150,000ב כי המכירות הסתכמו התברר 2016בדצמבר 

.160,000שינתה את התחזית למכירות העתידיות ל 

נדרש

2016-2017ח לשלם לשנים "את התנועה באגהצג 



תודה רבה על ההקשבה


