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IFRS רקע - 9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009' נוב
סיווג ומדידה של 

נכסים פיננסיים

2011' ינו
מסמך נוסף על 

ירידת ערך

2012' נוב
טיוטה על סיווג  

-תיקונים ל. ומדידה
IFRS 9

2013' נוב
IFRS על  9

חשבונאות גידור  
ואשראי עצמי

2018' ינו
תאריך תחילה של 

IFRS 9

2009' נוב
טיוטה על ירידת 

ערך

2010' אוק
סיווג ומדידה של 

התחייבויות  
פיננסיות וגריעה

2013מארס 
טיוטת מכשירים 

הפסדי  : פיננסיים
אשראי חזויים

2014יולי 
IFRS תקן –9

סופי



IFRS יישום מוקדם על ידי חברות ציבוריות בישראל–9

67%

16%

17%

אופן היישום

חלק ראשון של 
סיווג ומדידת 

 -נכסים פיננסיים
2009גרסת 

סיווג ומדידת 
נכסים והתחייבויות  

גרסת   -פיננסיות
2010

גרסה סופית כולל  
חשבונאות הגנה

 חברות 500-כ(המדגם כלל את כל החברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב(

 ציבוריות בישראל המיישמות את התקן ביישום מוקדםחברות  20-פחות מכסך הכל ישנן:

 הסופית הגירסההקודמת ורק קבוצה אחת אימצה את  הגירסהרובן ככולן אימצו את

5

2

1 1 1 1 1

חברות 
החזקה

חברות 
קמעונאות

חברת 
ביטוח

חברת 
SPC

חברת  
תעופה

שירותים  
לוגיסטיים

חיפוש  
והפקה 
של נפט  

וגז

סוג החברה המיישמת

רוב החברות לא הציגו  
השפעה משמעותית על  

חלקן ביצעו סיווג  , הדוחות
בתוך סעיפי ההון ומכאן  
שיתרת העודפים הושפעה



IFRS סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות–9

התחייבות פיננסית

:ברירת המחדל

עלות מופחתת

שווי הוגן

רווח או  דרך  -מוחזקת למסחר 
;הפסד

,רווח והפסדדרך  -מכוח ייעוד 
למעט שינוי מרכיב סיכון האשראי  

שלא יסווג מחדש   OCIדרך (
;)לרווח והפסד

–תמורה מותנית בצירוף עסקים 
רווח והפסדדרך 

מכשיר הון -נכס פיננסי 

שווי הוגן דרך רווח והפסד

מוחזק למסחר או 
שאינו יועד לשווי הוגן דרך רווח  

כולל אחר  

שווי הוגן דרך רווח כולל 
)OCI(אחר 

מכוח ייעוד ואינו  
מוחזק למסחר וכן אינו מהווה  

תמורה מותנית לקבל בידי רוכש 
בצירוף עסקים

מכשיר חוב -נכס פיננסי 

עלות מופחתת

או
שווי הוגן דרך רווח כולל אחר  

)OCI(

VSגביה (על בסיס המודל העסקי 
  לתזרימיוהזכאות ) גביה ומכירה

מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית  
)SPPI(בלבד 

שווי הוגן דרך רווח והפסד

מכוח ייעוד בנסיבות מסוימות או 
כקטגוריה שיורית

התחייבויות פיננסיותנכסים פיננסיים



IFRS ירידות ערך נכסים פיננסיים–9
מודל הפסדי האשראי הצפויים

אינדיקטורים 
לשינוי בסיכון  

האשראי

אינדיקטורים 
לשינוי בסיכון  

האשראי

שימוש במידע 
צופה פני עתיד  

"סביר ומבוסס"

שימוש במידע 
צופה פני עתיד  

"סביר ומבוסס"

: 1שלב 
Performing

: 2שלב 
Under-performing

:3שלב 
Non-performing

נכסים ללא עליה משמעותית  הגדרה
בסיכון האשראי מאז מועד  

או בעלי סיכון  , ההכרה לראשונה
אשראי נמוך בתאריך המאזן

נכסים עם עליה משמעותית  
בסיכון האשראי מאז מועד  

אלא אם  (ההכרה לראשונה 
נמוך בתאריך   סיכון האשראי

)המאזן

נכסים עם ראיה אובייקטיבית 
  לירידת ערך בתאריך המאזן

)בדומה לתקינה הקיימת(

הכרה 
בהפסדי  
אשראי

הפסדי האשראי הצפויים  
משוקללים בהסתברות שיתרחשו  

החודשים הקרובים   12-ב

הפסדי האשראי הצפויים משוקללים בהסתברות שיתרחשו  
במהלך מלוא אורך חיי הנכס

ריבית אפקטיבית מחושבת לפי ריבית אפקטיבית מחושבת על הערך ברוטו של הנכס בספריםהכנסות ריבית
העלות המופחתת של הנכס

הקלה מנדטורית  
למכשירים מסוימים 

-Simplified
approach

הקלה מנדטורית  
למכשירים מסוימים 

-Simplified
approach

הגדרת הפסדי  
ECL -אשראי ו

הגדרת הפסדי  
השפעת קיומן של  ECL -אשראי ו

ערבויות
השפעת קיומן של  

ערבויות

בחינה 
קבוצתית/ספציפית

בחינה 
קבוצתית/ספציפית

הנחות הניתנות לסתירה 
יום במועד  30עיכוב של -

התשלום מהווה עלייה  
משמעותית בסיכון  
 90האשראי ועיכוב של 
יום מהווה אירוע 

Default

הנחות הניתנות לסתירה 
יום במועד  30עיכוב של -

התשלום מהווה עלייה  
משמעותית בסיכון  
 90האשראי ועיכוב של 
יום מהווה אירוע 

Default



IFRS חשבונאות הגנה–9

מטרת ההגנה
הרחבת קבוצת 
הפריטים המגנים

הרחבת קבוצת 
הפריטים המוגנים

הקלות בבחינת 
אפקטיביות

קיבוץ וחשיפה נטו
הצגה והרחבת  
דרישות הגילוי

תנאים להפסקת  
חשבונאות הגנה

–מטרת המודל החדש
כך  , התאמה טובה יותר של חשבונאות ההגנה לאופן ניהול הסיכונים של הישות

שאסטרטגיות הגנה רבות יותר תהיינה כשירות לחשבונאות הגנה

:בתחומים הבאים IAS 39עיקרי השינויים לעומת 



IFRS הוראות המעבר–9

רטרוספקטיבייישום , ככלל
למעט הקלות פרקטיות (

)מסוימות
הצגה מחדש של מספרי 

על פי בחירה–ההשוואה 

עבור חשבונאות הגנה 
יישום באופן  -

פרוספקטיבי  
)למעט חריגים(

חלופות ביישום  
מוקדם

IFRS 9אימוץ מלא של 
)חשבונאות הגנה לרבות(

IFRS 9אימוץ מלא של 
)חשבונאות הגנה לרבות(

IFRS 9אימוץ 
חשבונאות הגנה  למעט 
)IAS 39המשך יישום (

IFRS 9אימוץ 
חשבונאות הגנה  למעט 
)IAS 39המשך יישום (

אימוץ הטיפול בשינוי בסיכון האשראי העצמי
התחייבויות שיועדו לשווי הוגן בלבדעבור  

אימוץ הטיפול בשינוי בסיכון האשראי העצמי
התחייבויות שיועדו לשווי הוגן בלבדעבור  

כניסה לתוקף מחייב החל מתקופות שנתיות המתחילות 
או לאחר מכן* 2018בינואר  1ביום 

אפשרות בחירה ליישום החל  –חברות ביטוח *
2021בינואר  1מיום 

מדיניות  
חשבונאית
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IAS -תיקון ל 12
הכרה בנכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי

הבהרה כי הפסד שטרם מומש הנובע מהשקעה במכשיר חוב  
יוצר הפרש , אשר לצרכי מס נמדד בעלות, הנמדד בשווי הוגן
בין אם בכוונת המשקיע למכור את הנכס , זמני הניתן לניכוי

או להחזיקו עד למועד הפדיון  

כאשר חוקי המס מגבילים את ניצול ההפסד כנגד מקורות 
בחינת נאותות ההכרה בנכס , מסוימים של הכנסה חייבת

בשילוב נכסי מסים נדחים אחרים מס נדחה תיעשה 
מאותו סוג בלבד

:בעת הערכת הצפי לקיומה של הכנסה חייבת עתידית
,  בנסיבות מסוימות ובהתבסס על ראיות מספקות, ניתן לקחת בחשבון1.

כי סכום ההשבה של נכסים מסוימים יהיה גבוה מערכם בספרים
ההכנסה החייבת לא תכלול הפחתות הנובעות מהיפוך של הפרשים 2.

זמניים הניתנים לניכוי

. או לאחר מכן 2017בינואר  1לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום , באופן רטרוספקטיבייישום : תחילה והוראות מעבר
.יישום מוקדם אפשרי

מלוא השפעת היישום תיזקף ליתרת הפתיחה של העודפים לתקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים  : הקלה פרקטית ביישום
.תוך מתן גילוי, במועד היישום לראשונה
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IAS -תיקון ל 7
גילוי בגין התחייבויות אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים כפעילות מימון

אשר   בהתחייבויותאשר יאפשר להעריך שינויים שחלו , על ישויות לספק מידע
בדוח על  פעילות מימוןבמסגרת , או יסווגו, תזרימי המזומנים בגינן סווגו

תזרימי המזומנים

 תזרימייםשאינם והן לגבי שינויים , תזרימייםהגילוי נדרש הן עבור שינויים 

יישום מוקדם . או לאחר מכן 2017בינואר  1יישום לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום : תחילה והוראות מעבר
.אפשרי

.ישות לא נדרשת לספק מידע השוואתי לתקופות קודמות, בעת היישום לראשונה: הקלה פרקטית ביישום

להינתן כהתאמה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה של הנכס   עשויהגילוי 
:ככל שרלוונטי, ויכלול את הפריטים הבאים, או ההתחייבות

 מימונייםמזומנים  מתזרימישינויים הנובעים
 שינויים הנובעים מהשגת או איבוד שליטה בחברות בנות או עסקים

אחרים
השפעת השינויים בשערי חליפין
שינויים בשווי ההוגן
שינויים אחרים
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/ הנושא 
התקן

עיקרי ההוראות

ירידות ערך  
)IAS 36(

ככל שסכום בר ההשבה של , )CGU(בבחינת ירידת ערך של יחידה מניבה מזומנים 
יש להפחית הן , היחידה לא ניתן לקביעה מבלי להתחשב בהתחייבות מסוימת של הישות

. מהערך בספרים של היחידה והן משווי השימוש שלה את הערך בספרים של ההתחייבות
.IAS 36האמור עקבי עם הוראות תקן 

מענקים  
ממשלתיים 

)IAS 20(

אשר יוחזר לממשלה בדרך של מזומן או , פ"מענק ממשלתי המתקבל עבור פיתוח נכס מו
  כהתחייבות פיננסיתיוכר , )במקרה של נטישת הפיתוח(בדרך של העברת הנכס שפותח 
.בשווי הוגן במועד קבלת המענק

מסים על 
הכנסה

)IAS 12(

הפרשים זמניים הנובעים בגין מדידת נכסים שאינם כספיים לפי מטבע הפעילות של  
רווח יובילו להכרה במסים נדחים כנגד , לעומת מדידתם במטבע אחר לצורכי מס, הישות

 12האמור עקבי עם הוראות תקן . ויסווגו יחד עם יתר הוצאות המיסים הנדחים, או הפסד
IAS.

2016במהלך  IFRIC-עיקרי הדיונים וההבהרות של ה

2016IFRIC discussions
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עיקרי ההוראותהתקן/ הנושא 

: פיננסיים מכשירים
הכרה ומדידה

)IAS 39 & IFRS 9(

"שינוי "vs. "ייכללו רק סכומים 10%-במבחן ה –של התחייבות " סילוק

עמלות המשולמות/ללא עלויות, בין המלווה והלווההמתקבלים או משולמים       

.'לצד ג      

 הבהרה לעניין הוראות המעבר ביןIAS 39 ל- IFRS 9 בנוגע לעסקאות גידור

: מכשירים פיננסיים
)IAS 32(הצגה 

 כאשר קיימים הסכמיcash pooling agreements בין חברות בנות בקבוצה  ,

במידה וחשבונות הבנק , המאפשרים סילוק בנטו של חשבונות הבנק     

לא ניתן לומר כי , משמשים את החברות הבנות כחלק ממהלך העסקים הרגיל     

כך שלא יתאפשר קיזוז , ברמת הקבוצה יש כוונה לסלק את החשבונות בנטו     

.בין חשבונות ביתרת חובה לחשבונות ביתרת זכות     

אשר  , כרטיסים בעלי ערך צבור הניתנים לפדיון כנגד רכישת סחורות או שירותים

,  התחייבות פיננסיתיוכרו ויטופלו כ', יסופקו על ידי מוכר הכרטיס או על ידי צד ג     

בעת שימוש ', כיוון שלישות אין זכות בלתי מותנית להימנע מהעברת מזומן לצד ג     

בכרטיס על ידי הלקוח     

2016IFRIC discussions

2016במהלך  IFRIC-עיקרי הדיונים וההבהרות של ה
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תחילה והוראות מעברעיקרי ההוראותהתקן/ הנושא 

אימוץ לראשונה של 
תקני דיווח כספי 

 IFRS(בינלאומיים 
1(

בעניין גילויים שונים  IFRS-לראשונה של תקני ה ביטול הקלות באימוץ
מחוסר רלוונטיות, אודות  מכשירים פיננסיים

ייושם לתקופות שנתיות  
  בינואר 1המתחילות ביום 

או לאחריו 2018

השקעות בחברות  
כלולות ובעסקאות 

)IAS 28(משותפות 

נקבע כי הפטור המאפשר למדוד השקעות בחברות כלולות או 
  18בהתאם לסעיף , בעסקות משותפות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

ניתן ליישום עבור כל השקעה בחברה כלולה או בעסקה  , IAS 28-ל
בחירה  . ללא תלות בבחירה שנעשתה עבור החזקות אחרות, משותפת

באם ליישם את הפטור כאמור תעשה במועד ההשקעה לראשונה  
בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת

 רטרוספקטיביייושם באופן 
לגבי תקופות שנתיות  

בינואר   1המתחילות ביום 
יישום . או לאחריו 2018

מוקדם אפשרי

גילוי של זכויות 
בישויות אחרות 

)IFRS 12(

המסווגות   כי דרישות הגילוי בתקן חלות גם לגבי זכות בישותהבהרה 
למעט גילויים בדבר מידע , IFRS 5-כמוחזקת למכירה כמוגדר ב

) IFRS 12-ל 17סעיף ב(פיננסי מתומצת 

 רטרוספקטיביייושם באופן 
לגבי תקופות שנתיות  

בינואר   1המתחילות ביום 
  או לאחריו 2017
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