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הוראות מעבר לשנת 2015
דוחות כספיים
אימוץ כללי החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים
 .1תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי )להלן – תאגיד בנקאי( יישמו את התיקונים להוראות בנושא
זה החל מיום .1.1.2015
 .2בעת היישום לראשונה של כללים אלה תאגיד בנקאי יתקן למפרע מספרי השוואה לתקופות
המתחילות ביום  1.1.2013ואילך ,כדי לעמוד בדרישות כללים אלה.
השפעת יישום לראשונה
 .3רווחים והפסדים אקטואריים הנובעים כתוצאה משינוי בשיעור ההיוון:
א.

שיטת ההפחתה לרווח והפסד של רווחים והפסדים אקטואריים 1שנרשמו ברווח כולל אחר
מצטבר כתוצאה משינויים בשיעורי ההיוון ,ליום :1.1.2013
ההפסד האקטוארי ליום  ,1.1.2013הנובע מהפער שבין שיעור ההיוון לחישוב עתודות לכיסוי
זכויות עובדים צמודות למדד המחירים לצרכן שנקבע על פי הוראת השעה בהוראות הדיווח
לציבור ) (4%לבין שיעורי ההיוון למועד זה של התחייבויות לעובדים צמודות למדד ,שנקבעו
על פי כללי החשבונאות בארה"ב )להלן – ההפסד( ,ייכלל במסגרת הרווח הכולל האחר
המצטבר .יתרת הרווח הכולל האחר אשר נרשמה כלהלן תקוזז מול רווחים אקטואריים אשר
ינבעו משינויים שוטפים בשיעורי היוון בתקופות הדיווח הבאות ,עד לאיפוסה.

ב.

בדוח ליום  ,31.3.2015ובכל מועד דיווח שנתי לאחר מכן ,יינתן גילוי ליתרת ההפסד כאמור
לעיל שנכללה ברווח כולל אחר מצטבר ,לרבות מספרי השוואה לשנה קודמת .שיטת ההפחתה
לרווח והפסד של רווחים והפסדים אקטואריים שוטפים שנרשמו ברווח כולל אחר כתוצאה
משינויים בשיעורי ההיוון ,לאחר יום :1.1.2013
)(1

רווחים אקטואריים שירשמו מיום  1.1.2013ואילך ,כתוצאה משינויים שוטפים
בשיעורי ההיוון במהלך שנת דיווח ,ירשמו ברווח הכולל האחר המצטבר ,ויקטינו
את יתרת ההפסד הרשומה לפי סעיף א לעיל ,עד שיתרה זו תתאפס.

)(2

הפסדים אקטואריים הנובעים משינויים שוטפים בשיעורי היוון במהלך שנת
דיווח ,ורווחים אקטואריים הנובעים משינויים שוטפים בשיעורי היוון במהלך
שנת דיווח לאחר איפוס יתרת ההפסד הרשומה בהתאם לסעיף א לעיל ,יופחתו
בשיטת קו ישר על פני תקופת השירות הממוצעת הנותרת של העובדים הצפויים
לקבל הטבות על פני התכנית.2

 1שינויים בערך של מחויבות חזויה בגין הטבה או נכסי תכנית ,הנובעים מכך שהניסיון בפועל שונה מהמשוער או הנובעים משינוי בהנחה
אקטוארית.
 2מובהר כי כאשר מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף  715-30-35-24בקודיפיקציה בהתייחס לתכניות פנסיה או בסעיף 715-60-35-29
בקודיפיקציה בהתייחס להטבות אחרות לאחר פרישה ,כלומר כל או כמעט כל משתתפי התכנית אינם פעילים ,תוחלת החיים הממוצעת
הנותרת של העובדים הלא פעילים תשמש במקום תקופת השירות הממוצעת הנותרת.
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 .4רווחים והפסדים אקטואריים אחרים )שאינם נובעים כתוצאה משינוי בשיעור ההיוון( :רווחים או
הפסדים אקטואריים ליום  ,1.1.2013ובתקופות לאחר מכן ,ייכללו במסגרת הרווח הכולל האחר
המצטבר ויופחתו בשיטת קו ישר על פני תקופת השירות הממוצעת הנותרת של העובדים הצפויים
לקבל הטבות על פני התכנית.2
 .5השפעת היישום לראשונה של כללים אלה על הטבות אחרות לעובדים אשר כל השינויים בהם
נמדדים לפי כללים אלה באופן שוטף בדוח רווח והפסד )כגון :מענקי יובל ,חופשות( ,תיזקף
לעודפים.
גילוי על יישום לראשונה
 .6בדוח לציבור לרבעון הראשון לשנת  2015יינתן גילוי )בנוסף על הגילוי הנדרש בדוח רבעוני רגיל(
לפרטים הבאים:
א .השפעת האימוץ לראשונה .במסגרת גילוי זה ,תוצג בשורה נפרדת בדוח על השינויים בהון
העצמי ובביאור על רווח כולל אחר מצטבר ,ההשפעה המצטברת של האימוץ לראשונה של כללי
החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים ליום  .1.1.2013שורה זו תבהיר בין היתר את
ההשפעה המצטברת על העודפים )סעיף  5לעיל( ואת ההשפעה המצטברת שנרשמה ברווח כולל
אחר מצטבר במסגרת "התאמות בגין הטבות לעובדים" )סעיפים .3א 4 ,לעיל(.
ב .גילוי מלא בהתאם למתכונת הגילוי בדוח השנתי ,בשינויים המחויבים כמפורט להלן:
)(1

הגילוי יכלול התייחסות לסכומים תוצאתיים בגין השנים  2013ו.2014 -

)(2

הגילוי יכלול התייחסות ליתרות מאזניות ולהנחות ששימשו ליום  31.12.13וליום
.31.12.14

)(3

למרות האמור לעיל ,תאגיד בנקאי רשאי שלא לכלול את הגילוי הנדרש על נכסי

תכנית )מתכונת הגילוי עמ'  669-45.4בהוראות הדיווח לציבור( ליום 31.12.13
ואת הגילוי הנדרש על "התנועה בשווי ההוגן של נכסי תכנית ששווים נמדד על
בסיס שימוש בנתונים לא נצפים משמעותיים )רמה  "(3לשנים  2013ו.2014 -
הגילוי בהתאם למתכונת הגילוי בדוח השנתי כאמור לעיל ,לא יעודכן בדוחות הרבעוניים
הבאים של שנת  .2015ברבעונים אלה יש לתת גילוי רבעוני בהתאם למתכונת הגילוי של
דוח רבעוני )עמ'  680-18.1בהוראות הדיווח לציבור( עם גילוי תמציתי בביאור על מדיניות
חשבונאית על השפעת היישום לראשונה של כללי החשבונאות ,והפנייה לדוח לרבעון
הראשון.
 .7שיעורי תשואה חזויים לשנים  – 2014 ,2013לצורך הצגת מספרי השוואה לשנים  2013ו,2014 -
תאגיד בנקאי רשאי משיקולים פרקטיים להשתמש בשיעורי התשואה בפועל בשנים אלה לצורך
קביעת שיעורי התשואה החזויים.

