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לפרסומים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא תקני דיווח 

פרסום .  מחייביםוהם אינםכספי בינלאומיים אין מעמד של תקן או הבהרה 

   . הוועדה המקצועיתהתגבשה בדיונישבלבד  הזה מהווה הבעת עמד

  

  
קובע את אופן   גילוי והצגה:מכשירים פיננסיים") התקן "-להלן  (32תקן חשבונאות בינלאומי 

, )מכשיר הכולל הן רכיב התחייבות והן רכיב הוני(ההצגה ואופן הפיצול של מכשיר פיננסי מורכב 

התקן קובע כי פיצול של מכשיר . וסק באופן הפיצול של חבילת ניירות ערך שהונפקהאך אינו ע

פיננסי מורכב בעת ההכרה לראשונה יבוצע על ידי קביעה של השווי ההוגן של רכיב ההתחייבות 

  .) גישת השארית-להלן  (וייחוס שארית התמורה לרכיב ההוני

  
המנפיק של מספר סוגים של ניירות ערך "י ב כ15 קובע בסעיף 22מספר ישראלי תקן חשבונאות 

יפצל את השווי ההוגן של החבילה בעת ההכרה ) אגרות חוב וכתבי אופציה, מניות(בחבילה 

לאחר פיצול  .1לפי שווים ההוגן, המרכיבים את החבילההראשונית למכשירים הפיננסיים השונים 

לגבי ) א(15ראות סעיף יש ליישם את הו, החבילה למכשירים הפיננסיים המרכיבים אותה

   ".המכשירים הפיננסיים המורכבים

  
בהתאם לבסיס . מתואר תהליך תיקון התקן בנושא זההבינלאומי בבסיס למסקנות של התקן 

 גישת שווי הוגן יחסי - בעבר התיר התקן שתי גישות לפיצול מכשיר פיננסי מורכב , למסקנות

הכרה : מכשירים פיננסיים 39 בעת פרסומו של תקן חשבונאות בינלאומי ,אולם. וגישת השארית

גישת , לפיכך.  נקבע כי התחייבות פיננסית תימדד בעת ההכרה לראשונה בשוויה ההוגןומדידה

בהתאם לתקן תהיה מדידה של התחייבות פיננסית לא ש גרום לכךשווי הוגן יחסי עשויה ל

כיב ההתחייבות של מכשיר פיננסי מורכב מסווג כשווי הוגן אם ר, כמו כן. 39חשבונאות בינלאומי 

אם הישות , ישות עשויה להכיר ברווח או הפסד מיידי לאחר ההכרה לראשונה, דרך רווח או הפסד

הכרה ברווח או הפסד מיידי לאחר ההכרה לראשונה . מיישמת את גישת השווי ההוגן היחסי

וצר רווח יורה ברכיבים של מכשיר בנפרד לא לפיה כתוצאה מהכ, עומדת בסתירה להוראה בתקן

  . או הפסד

  
 יש לקבוע תחילה את בעת הנפקת חבילה, לתקן הישראלי) ב(15בניגוד לאמור בסעיף , לפיכך

לאחר מכן לקבוע , השווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

שנמדדות בשווי הוגן רק בעת ההכרה לראשונה את השווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות 

  .ושארית התמורה תיוחס לרכיבים הוניים

                                                 
מהווה אומדן מחירם בשוק ,  אם אחד או יותר מהמכשירים הפיננסיים המרכיבים את החבילה נסחרים בשוק פעיל 1

  .ירידת ערך נכסים, 15 להגדרת שוק פעיל ראה תקן חשבונאות מספר .שווים ההוגןל אמין


