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  ,)2016(מעודכן  22תקן חשבואות מספר הצעה ל

  שירים פיסיים: גילוי והצגהמכ
  
  

כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. אין להעתיק, לשכפל,  ©
לתרגם, להציג, לפרסם, להפיץ, להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסום 
זה או בחלק ממו, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכי, אלקטרוי או אחר, ללא הסכמה 

  בכתב ומראש מאת המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. מפורשת 
  

ובספח א'. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה.  97-1עיפים תקן זה מובא בס
תקן, המובאות באותיות מודגשות, מייצגות את העקרוות העיקריים של התקן. הוראות ה

מפורסמים על תקי החשבואות וההבהרות התקן זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן. 
  ידי המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות אים חלים על פריטים לא מהותיים.

  

  מבוא 

על תקן חשבואות בילאומי  תבססה, 2005אשר פורסם בשת , 22חשבואות מספר תקן   .א
 של ההצגה כלליקבע את  התקן .)2003ה (מכשירים פיסיים: גילוי והצג, 32מספר 

דן בכללי ההכרה והמדידה  לאתקן ה .בגים הדרש האות ילויוהג הפיסיים המכשירים
 למכשירים פיסיים.

  

פרסם המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות את תקן חשבואות מספר   2015ובמברבחודש   .ב
, המבוסס על התקיה הבילאומית בושא. בעיקרון, תקן חשבואות מספר ישויות השקעה 37
דו את כל השקעותיהן בשווי הוגן כאשר השיויים בשווי קובע כי ישויות השקעה ימד 37

 37ההוגן יזקפו לרווח או הפסד. חלק משמעותי מישויות ההשקעה שתקן חשבואות מספר 
חל עליהן הן קרות הון סיכון או גופים אחרים שמסמך ההקמה שלהם מגביל את משך 

צע פירוק של גופים אלה. שים) יבו 10-7קיומם וקובע כי בתום תקופה מוגדרת (בדרך כלל 
מסווגות כהתחייבות בהתאם לתקן היו הזכויות שגופים כאלה מפיקים למשקיעים 

. במהותן זכויות אלה הן זכויות המשקיעים בגופים ולפיכך מהוות )2005( 22חשבואות מספר 
הון עצמי. עצם העובדה כי תקופת פעילותן מוגדרת איה משה את מהות הזכויות. לפיכך, 

ועד  אשר )2016(מעודכן  22ליטה הוועדה המקצועית לפרסם את תקן חשבואות מספר הח
לשפר את הרלווטיות של הדוחות הכספיים של ישויות שאין להם הון עצמי כהגדרתו בתקן 

על ידי קביעה שבתאים מסוימים זכויות אלה יסווגו כהון  עדכוו,, לפי 22חשבואות מספר 
מקביל תיקון התקיה הבילאומית (יקון זה עולה בקה אחד עם ת עצמי ולא כהתחייבות.

 . )2008בשת  32ערך לתקן חשבואות בילאומי 
  

בהקשר של  2016) בעת עדכוו בשת 2005( 22התיקוים שבוצעו לתקן חשבואות מספר   .ג
על הישות מחויבות להעביר לצד אחר מכשירים פיסיים בי מכר ומכשירים אשר מטילים 

 מפורטים בספח ה'.יחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק  חלק
  

, הן חברות פרטיות והן חברות ציבוריות 2005בשת  22בעת פרסום תקן חשבואות מספר   .ד
, רק חברות שאין מכיות את 2016דרשו ליישמו. לאור העובדה שבעת עדכון התקן בשת 
ומיים דרשות ליישמו, בוצעו בתקן דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקי דיווח כספי בילא

התיקוים שבוצעו כוללים שיויי וסח,  והושמטו דרישות גילוי אחדות. תיקוים וספים
סעיפי הסבר שוים או השמטה של סעיפים שאים דרישות גילוי אחדות, השמטת השמטת 

י רלווטיים לחברות שאין מכיות את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקי דיווח כספ
 בילאומיים.

 
 תמצית הוראות התקן

לא גזר דרש לבחון את תאי המכשיר הפיסי, על מפיק של מכשיר פיסי התקן קובע כי ה  .ה
יסווגו בפרד  אלהמת לקבוע אם הוא כולל גם רכיב התחייבות וגם רכיב הוי. רכיבים 

מהות ההסדר החוזי לכהתחייבויות פיסיות, כסים פיסיים או מכשירים הויים, בהתאם 
דרשת ישות המשמעות היא כי  .וההגדרות של התחייבות פיסית, כס פיסי ומכשיר הוי

 )בכן (והישות, של פיסית יוצר התחייבות ) א(י, אשר פיסמכשיר  רכיבים שלב כיר בפרדלה
  .הישותלהמירו במכשיר הוי של זכות מעיק למחזיק במכשיר 

 



  

6 
 

 בות פיסית כוללת גם:התקן קובע כי התחיי  .ו
  

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

מכשיר לא גזר, אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת למסור מספר  )1( 
 משתה של מכשיריה ההויים, או 

 
סכום קבוע  גזר, אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפתמכשיר  )2( 

של מזומן או כס פיסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההויים של 
  "הישות.

  
זו היא כי תקבולים על חשבון מיות, שבהתאם לתאיהם לא קבע מספר הגדרה משמעות 

המכשירים ההויים, שיופקו בסופו של דבר, יסווגו כהתחייבות פיסית (ראה גם סעיף ד' 
  להלן).

  

שכתבי אופציה, שתוספת  עלולה היתה להיותההגדרה של התחייבות פיסית ות משמע  .ז
המימוש שלהם צמודה למדד המחירים לצרכן או צמודה למטבע חוץ ואגרות חוב להמרה 
צמודות מדד מחירים לצרכן או מטבע חוץ יסווגו כהתחייבויות פיסיות. לאור העובדה כי 

ה על התוצאות העסקיות של החברות באופן שאיו פרשות דווקית כזו עלולה להשפיע לרע
משקף את המהות הכלכלית של ההפקות, הוחלט בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי 

תוספת מימוש של כתבי אופציה הקובה בסכומים צמודי מדד לתקיה בחשבואות כי 
יתות וכן מחיר ההמרה של התחייבויות ה מטבע חוץאו סכומים צמודי מחירים לצרכן 

ייחשבו  מטבע חוץאו סכומים צמודי מחירים לצרכן להמרה הקובות בסכומים צמודי מדד 
והרכיב ההוי של התחייבויות יתות  אלה. לפיכך, יסווגו כתבי אופציה כסכומים קבועים

 כהון עצמי. אלהלהמרה 
  

מיות, בחבילה ( מכשירים פיסייםמספר סוגים של המפיק של תקן זה קובע בוסף כי   .ח
לסוגי  הראשולאגרות חוב וכתבי אופציה) יפצל את השווי ההוגן של החבילה בעת ההכרה 

לאחר פיצול  , לפי שווים ההוגן.המרכיבים את החבילההשוים  המכשירים הפיסיים
ות לפצל את המכשירים הפיסיים ישעל ההחבילה למכשירים הפיסיים המרכיבים אותה, 

 אם להוראות התקן. המורכבים שבחבילה בהת
  

במידה והן מההון העצמי  כיכוימטופלות הוית בגין עסקה לויות עסקה בהתאם לתקן, ע  .ט
יתה העסקה מתבצעת יולולא ה, במישרין לעסקה ההויתשיתן לייחסן עלויות תוספתיות, 

אה. עלויות כהוצ תוכרומ שלא התבצעהעסקה הוית בגין . עלויות הןהיה להימע מיתן 
בחשבון בחישוב  תובאוממההתחייבות הפיסית ו תופחתומגין התחייבות פיסית עסקה ב

, מורכבפיסי הקשורות להפקה של מכשיר  ,עלויות עסקה שיעור הריבית האפקטיבי.
  .קבוליםבאופן יחסי להקצאת התשלו  ההוי ולרכיב ההתחייבות לרכיב תוקצומ

  

ה של מכשיר בר המרה לפי מועד הפדיון, בעת פדיון מוקדם או רכישה חזר קובע כי התקן  .י
או הפדיון  זרההישות מקצה את התמורה ששולמה וכל עלויות עסקה, בגין הרכישה ח

ההתחייבות ולרכיב ההוי של המכשיר במועד העסקה. משמע, בעת פדיון המוקדם, לרכיב 
ת מוקדם של אג"ח להמרה, דרשת הישות להקצות את התמורה ששולמה לרכיב ההתחייבו

 בדוח רווח או הפסדההפסד המתייחס לרכיב ההתחייבות יוכר  ולרכיב ההוי. סכום הרווח או
 ). 35א - 33העצמי (ראה סעיפים אוסכום התמורה המתייחס לרכיב ההוי יוכר בהון 

  

) "מיות אוצר"( אלהההויים, מכשירים  האת מכשיריהתקן קובע כי אם ישות רוכשת חזרה   .יא
ביטול ההפקה או המכירה, הת הרכישה, קבולא יוכר רווח או הפסד בעמההון העצמי.  יוכו

 הפסד. ואברווח ה של המכשירים ההויים של הישות עצמ
  

רכיב, או לי, פיסלמכשיר  קשוריםריבית, דיבידדים, הפסדים ורווחים הבהתאם לתקן,   .יב
ות הפסד כהוצאה או כהכסה. חלוק ואיוכרו ברווח  ,יתפיסהתחייבות  הווההמ

)distributions יעצמי.ההון בישירות  הישותעל ידי  יוכרו) למחזיקים במכשיר הו 
  
בדוח על הסכום טו ולהציג את פיסי והתחייבות פיסית  כסבהתאם לתקן, יתן לקזז   .יג

יתת  משפטיתזכות ) currently( באופן מיידיישות קיימת אם, ורק אם, ל המצב הכספי
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ההתחייבות על בסיס טו את וכן כווה לסלק את הכס ו ,ם שהוכרולאכיפה לקזז את הסכומי
 זמית. -או לממש את הכס ולסלק את ההתחייבות בו

  

 כספייםלמשתמשים בדוחות  שיאפשרספק מידע בהתאם לתקן זה ועדו להגילויים הדרשים   .יד
 אליהם הישות חשופה מכשירים פיסייםמ הובעים יםהיקף הסיכולהעריך את מהות ו

. התקן במהלך התקופה ובסוף תקופת הדיווח ואת האופן שבו ישות מהלת סיכוים אלה
 סוגי סיכוים: שלושהמתייחס ל

 
 : כולל שלושה סוגי סיכון -) market riskסיכון שוק ( .1

  

שהשווי ההוגן או תזרימי המזומים הסיכון  -) currency riskסיכון מטבע (  )א(
תוצאה משיויים בשערי החליפין של מטבע כישתו של מכשיר פיסי העתידיים 

 חוץ. 
  

שהשווי ההוגן או תזרימי הסיכון  -) interest rate riskסיכון שיעור ריבית (  )ב(
כתוצאה משיויים בשיעורי ריבית ישתו  ,של מכשיר פיסיהמזומים העתידיים 

 שוק. 
  

מי המזומים שהשווי ההוגן או תזריהסיכון  -) other price risk(אחר  מחיר סיכון  )ג(
(שאים ובעים  כתוצאה משיויים במחירי שוקישתו של מכשיר פיסי העתידיים 

גורמים  ידי לע גרמו, בין אם שיויים אלה מסיכון שיעור ריבית או מסיכון מטבע)
גורמים בין אם על ידי ו ושל או למפיק הפיסי הספציפי מכשירל ספציפיים

 סחרים בשוק. סיים הדומים שהפי המכשיריםהמשפיעים על כל 
  

  לרווח. פוטציאללהפסד, אלא גם את ה פוטציאל" מגלם לא רק את השוק"סיכון 
   

פיסי אצל הסיכון שצד אחד למכשיר פיסי יגרום להפסד  -) credit riskסיכון אשראי ( .2
 . הצד האחר על ידי אי עמידה במחויבות

  

 קשורותה מחויבויות קייםשי לותקל בקיתשישות הסיכון  -) liquidity riskסיכון זילות ( .3
 . ות, אשר מסולקות על ידי מסירת מזומן או כס פיסי אחרפיסי התחייבויותל

  

 למפרע.בדרך של  ) ייושם2016(מעודכן  22תקן חשבואות מספר   .טו
  

 מועד תחילה

ביום  המתחילותשתיות לתקופות  )2016(מעודכן  22חשבואות מספר תקן את ישות תיישם   .טז
 יישום מוקדם מותר.. יולאחראו  2017ביואר  1
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  )2016(מעודכן  22הצעה לתקן חשבואות מספר 

 מטרת התקן
   .בוטל .1
 
 הן:תקן מטרות ה .2

  

כהתחייבויות פיסיות או כהון ולקיזוז של  להצגת מכשירים פיסיים לקבוע כללים  )א(
סיווג של מכשירים ל קובע הוראותהתקן . כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות

או פיסיות כהתחייבויות  ,מקודת מבטו של המפיק, ככסים פיסיים פיסיים
 ;םסיווג של ריבית, דיבידדים, הפסדים ורווחים הקשורים להל ;כמכשירים הויים

  וכן ;סיבות שבהן יש לקזז כסים פיסיים והתחייבויות פיסיותלו
 

 כספיים גילוי של מידע:לדרוש מישות לספק בדוחותיה ה  )ב(
  

)i(  ים האודות גורמים המשפיעים על הסכום, העיתוי והוודאות של תזרימימזומ
ולמדייות החשבואית  ,למכשירים פיסיים קשוריםה ,עתידיים של ישותה

   ; וכןאלה ביחס למכשירים שיושמה
  

)ii(  סיים, המטרות אודותהמהות וההיקף של השימוש שהישות עושה במכשירים פי
הם ומדייות הההלה ילא מתייחסיםהם משרתים, הסיכוים האותן סקיות שהע

  . אלהסיכוים בקרת ל
  

   .בוטל .3
  

  תחולה

  תקן זה ייושם על ידי כל הישויות לכל הסוגים של מכשירים פיסיים, למעט:  .4
  

דוחות כספיים , 57ובחברות בשליטה משותפת שגילוי דעת  בותזכויות בחברות   )א(
חל  שיטת השווי המאזי ,68גילוי דעת ש בחברות כלולותוזכויות  חל עליהן, מאוחדים

ישויות יישמו תקן זה לגבי כל הגזרים על זכויותיהם בחברות בות, בחברות . עליהן
  בחברות בשליטה משותפת.וכלולות 

  

  .תוכיות הטבה לעובדיםהובעות מזכויות ומחויבויות של מעסיקים   )ב(
 

 ה של צירוף עסקים. בעסקתמורה תלויה בעלי חוזים   )ג(
  

 חוזי ביטוח.   )ד(
  

 .בוטל  )ה(
  

מכשירים פיסיים, חוזים ומחויבויות בעסקאות תשלום מבוסס מיות שתקן   )ו(
 חל עליהם, למעט תשלום מבוסס מיות, 24חשבואות מספר 

 
)i(  לתקן זה, שתקן זה חל עליהם, 10-8חוזים שבתחולת סעיפים 

 
)ii(  יות א 34-ו 33סעיפיםרכשו, לתקן זה, אשר ייושמו לממכרו, שוצר שפקו שהו

רכישת מיות לתוכיות לבוטלו בהתייחס לתוכיות אופציות לעובדים, שאו 
  הסדרי תשלום מבוסס מיות אחרים.ללעובדים ו

  
המטופלות  השקעותיהן של ישויות השקעהלמען הסר ספק, דרישות הגילוי בתקן זה חלות על   א.4

הטיפול , 33כויות המטופלות בהתאם לגילוי דעת , וכן על ז37בהתאם לתקן חשבואות מספר 



  

9 
 

החשבואי וכללי הדיווח לגבי יירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ליירות ערך ותעודות 
  וסף על דרישות הגילוי בפרסומים ה"ל. ,השתתפות בקרות השקעה באמות

  

 ו. תקן זה חל על מכשירים פיסיים שהוכרו ועל מכשירים פיסיים שלא הוכר .5
 

 בוטל. .6
  

  .בוטל .7
  

לסילוק טו במזומן  יםפריט לא פיסי, שית רומכלש או וחוזים לרכגבי תקן זה ייושם ל .8
 חוזים כאילו היו או על ידי החלפת מכשירים פיסיים, או באמצעות מכשיר פיסי אחר,

) הייתה were entered into, למעט חוזים אשר ההתקשרות בהם (מכשירים פיסייםאלה 
לשם קבלה או מסירה של הפריט הלא פיסי בהתאם לדרישות הרכישה, המכירה או 

   ממשיכים להיות מוחזקים למטרות אלה. אשרהשימוש הצפויים של הישות ו
  
ר פריט לא פיסי יכול להיות מסולק טו ומכלש או וחוזה לרכ ןשוות בה אפשרויותישן  .9

 אפשרויותידי החלפת מכשירים פיסיים.  או על, במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר
 כוללות: אלה

  

מהצדדים לסלק אותו טו במזומן או באמצעות  אחדכל לכאשר תאי החוזה מתירים   )א(
 או על ידי החלפת מכשירים פיסיים. ,מכשיר פיסי אחר

 
כאשר היכולת לסלק טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר, או על ידי החלפת   )ב(

פיסיים איה באה לידי ביטוי מפורש בתאי החוזה, אך לישות והג או דפוס מכשירים 
) לסילוק חוזים דומים טו במזומן או באמצעות מכשיר פיסי אחר, או practiceפעילות (

או  שכגדמכשירים פיסיים (על ידי התקשרות בחוזים מקזזים עם הצד  תעל ידי החלפ
 פקיעתו).או  מימושועל ידי מכירת החוזה לפי 

  

זמן קצר קבלת כס הבסיס ומכירתו  לשחוזים דומים, לישות דפוס פעילות  לגביכאשר   )ג(
 ת מחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחרובמטרה להפיק רווח מתוד לאחר קבלתו,

)dealer's margin (וכן,בטווח הקצר , 
 

 כאשר הפריט הלא פיסי שוא החוזה יתן בקל להמרה למזומן.  )ד(
  

לצורך קבלה או  איהליו, ע חליםג' סעיף קטן ב' או סעיף קטן חוזה אשר רות בההתקש
הצפויים של  דרישות הרכישה, המכירה או השימושמסירה של פריט לא פיסי בהתאם ל

כדי  יםבח ,חל עליהם 8אשר סעיף  ,הישות ולפיכך, הוא בתחולת תקן זה. חוזים אחרים
בהתאם לדרישות הרכישה, סירה של פריט לא פיסי קשרו לצורך קבלה או מהם לקבוע אם 

 אלה ותמטרל להיות מוחזקיםממשיכים הם אם והמכירה או השימוש הצפויים של הישות 
   אם הם בתחולת תקן זה. ובהתאם לכך

  

ר פריט לא פיסי, אשר יתת לסילוק טו במזומן או ומכלש או ואופציה שכתבה לרכ .10
 )א(9ו על ידי החלפת מכשירים פיסיים, בהתאם לסעיפים א ,באמצעות מכשיר פיסי אחר

לצורך קבלה או  ותהתקשרות בחוזה כאמור איה יכולה להיה, היא בתחולת תקן זה. )ד(או 
שימוש הצפויים של דרישות הרכישה, המכירה או המסירה של פריט לא פיסי בהתאם ל

 הישות.
  

  )24א- 3(ראה גם סעיפים א הגדרות

 : המפורטת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה להלן מוחים ה .11
  

 תישות אחבכל חוזה היוצר כס פיסי  - ) strumentinFinancialמכשיר פיסי (
  . תישות אחרבוהתחייבות פיסית או מכשיר הוי 
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  : הואכל כס ש - )  ssetaFinancial( פיסיכס 
  

 , מזומן  )א(
 

  ת,מכשיר הוי של ישות אחר  )ב(
  

  :זכות חוזית  )ג(
 
)i( סי אחרמזומן  תבל מישות אחרלקכס פי אואו ,  

  

)ii(  סיות להחליףסיים או התחייבויות פיכסים פיאים  תעם ישות אחרבת
 , או לישות ם עדיפיםיפוטציאלי

  

 הויים של הישות והוא:ה החוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירי  )ד(
  

)i( ) גזר מכשיר לאa non-derivativeמחויבת או עשויה להיות  ), אשר לפיו הישות
  , או 1מחויבת לקבל מספר משתה של מכשיריה ההויים

  

)ii(  גזר, אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום מכשיר
 הכס פיסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירישל קבוע של מזומן או 
ם כוללים ההויים של הישות אי ה. לצורך כך, מכשיריההויים של הישות

א 16מכשירים פיסיים בי מכר המסווגים כמכשירים הויים בהתאם לסעיפים 
ב, מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי 16 -ו

מהכסים טו של הישות בעת פירוק ואשר מסווגים כמכשירים הויים בהתאם 
מסירה לאו עתידית בלה שהם חוזים לק ,מכשירים ד, או16 - ג ו16לסעיפים 

  הויים של הישות.ה העתידית של מכשירי
  

  :היאכל התחייבות ש -  ) iabilitylFinancialסית (התחייבות פי
  

  מחויבות חוזית:   )א(
 

)i( סי אחרמזומן  תלמסור לישות אחרכס פי אואו ,  
  

)ii(  כסיםלהחליף סייםסיות  או התחייבויות פיאים  תעם ישות אחרפיבת
  לישות, או ם חותיםיפוטציאלי

  

  הוא:ו הויים של הישותה החוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירי  )ב(
  

)i( גזר אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת למסור מספר  ,מכשיר לא
 משתה של מכשיריה ההויים, או 

 
)ii(  גזרמכשיר,  אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום

 הכס פיסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירישל קבוע של מזומן או 
זכויות, אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר  ,. לצורך כךההויים של הישות

ע של מכשיריה ההויים של הישות תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו הם וקב
כתבי את האופציות או את מכשירים הויים אם הישות מציעה את הזכויות, 

האופציה באופן יחסי לכל הבעלים הקיימים מאותו סוג של מכשיריה ההויים 
ההויים של הישות אים  המכשירילצורך מטרות אלה,  ,הלא גזרים. בוסף

מכשירים פיסיים בי מכר המסווגים כמכשירים הויים בהתאם כוללים 
ות להעביר לצד ב, מכשירים אשר מטילים על הישות מחויב16-א ו16לסעיפים 

אחר חלק יחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק ואשר מסווגים כמכשירים 

                                                           
לדוגמה, הלוואות שיתו על ידי הישות אשר עשויות להיות מסולקות באמצעות כמות מיות משתה של    1

  הישות.
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או עתידית שהם חוזים לקבלה  ,מכשיריםד, או 16-ג ו16הויים בהתאם לסעיפים 
  הויים של הישות.ה המסירה עתידית של מכשיריל

  
מסווג  כחריג להגדרה זו, מכשיר אשר מקיים את ההגדרה של התחייבות פיסית
- א ו16כמכשיר הוי אם יש לו את כל המאפייים והוא מקיים את התאים בסעיפים 

  ד.16- ג ו16ב או סעיפים 16
  

כל חוזה המעיד על זכות שייר בכסים של ישות  -  ) nstrumentiEquityמכשיר הוי (
 . הכל התחייבויותי יכוילאחר 

  
  (ראה סעיפים  תקן זה בתחולתהוא שמכשיר פיסי או חוזה אחר  - ))Derivativeגזר 
  המאפייים הבאים:שלושת כל  בעל, )10-8

  
, מוגדר מחיר מכשיר פיסיב, מוגדר משתה בתגובה לשיוי בשיעור ריבית ושווי  )א(

מדד מחירים או ב, מוגדר מטבע חוץחליפין של שער ב, מוגדר ת יסודסחורמחיר ב
 ,אחרמוגדר משתה ב, או דרמוג מדד אשראיבדירוג אשראי או ב, מוגדר שיעורים

(לעיתים לצד לחוזה  ספציפיבתאי שבמקרה של משתה לא פיסי, המשתה איו 
 מכוה "הבסיס"),

  

 ההשקעההקטה מהשקעה ראשוית טו,  דורשהשקעה ראשוית טו או  דורש איו  )ב(
 לשיויים חזוי כי יגיבו באופן דומהחוזים, ששל אחרים  םסוגי עבור דרשתשהייתה 

 שוק, וכן בגורמי
  

  מסולק במועד עתידי.הוא   )ג(
  

ed cost of a sThe amorti( עלות מופחתת של כס פיסי או התחייבות פיסית
financial asset or financial liability)(  -  מדד בוהסכוםסי או  יםכס הפיה

וי תשלומי קרן, בתוספת או ביכ פחות, הראשולההתחייבות הפיסית בעת ההכרה 
סכום הבין כלשהו של הפרש תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ההפחתה שצברה, 

השימוש באמצעות או  מישרין(בכלשהי  ה, וביכוי הפחתפירעוןהלבין סכום ראשוי ה
  ה.יכולת גביי בגין העדראו  חשבון הפרשה) בגין ירידת ערךב
  

עלות השיטה לחישוב  - )dThe effective interest metho( שיטת הריבית האפקטיבית
כסים פיסיים או  תקבוצשל מופחתת של כס פיסי או התחייבות פיסית (או ה

או הוצאות ריבית על פי התקופה ריבית התחייבויות פיסיות) ולהקצאת הכסות 
  הרלווטית. 

  

ומדן אאת במדויק  שמהווןהשיעור  - )Effective interest rate(י שיעור הריבית האפקטיב
, של המכשיר הפיסי חזויאורך החיים הבמשך  מזומיםה או תקבוליהמזומים תשלומי 

לערך בספרים טו של הכס הפיסי או  או כאשר מתאים, במשך תקופה קצרה יותר,
בעת חישוב שיעור הריבית האפקטיבי, ישות צריכה לאמוד את  .ההתחייבות הפיסית

ים בהתחשב בכל התסי (לדוגמה, פירעון תזרימי המזומאים החוזיים של המכשיר הפי
מוקדם, אופציות רכש ואופציות דומות), אבל לא תתחשב בהפסדי אשראי עתידיים. 

והקודות ששולמו או שהתקבלו בין הצדדים לחוזה, שמהווים  העמלותהחישוב כולל את כל 
 תת או היכיוועלויות עסקה, וכל הפרמיו חלק בלתי פרד משיעור הריבית האפקטיבי,

האחרים. קיימת חזקה לפיה תזרימי המזומים ואורך החיים החזוי של קבוצת מכשירים 
פיסיים דומים יתים לאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים דירים בהם לא יתן לאמוד 
באופן מהימן את תזרימי המזומים או את אורך החיים החזוי של מכשיר פיסי (או של 

ירים פיסיים), הישות תשתמש בתזרימי המזומים החוזיים במשך התקופה קבוצת מכש
   החוזית המלאה של המכשיר הפיסי (או של קבוצת מכשירים פיסיים).

  
הסכום שבו יתן להחליף כס, או לסלק התחייבות, בעסקה בין  - )Fair valueשווי הוגן (

  ים בצורה מושכלת.קוה מרצון לבין מוכר מרצון שאים קשורים, הפועל
  

מכשיר פיסי אשר מעיק למחזיק את הזכות  - )instrument uttablePמכשיר בר מכר (
להחזיר את המכשיר למפיק תמורת מזומן או כס פיסי אחר או שהמכשיר מוחזר למפיק 
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מוות או פרישה של מחזיק בעת באופן אוטומטי בעת התרחשות אירוע עתידי שאיו ודאי או 
  ר.המכשי

  
היא רכישה או מכירה ) regular way purchase or sale A( רגילהרכישה או מכירה בדרך 

 בדרך כללשהזמן,  תוך פרקהכס  מסירתשל כס פיסי בהתאם לחוזה, שתאיו דורשים 
  . רלווטיבשוק ה האו מוסכמ הוראה קבע על ידי

  

 לייחסן במישריןיתן , שהן עלויות תוספתיות )Transaction costs( עלויות עסקה
התחייבות פיסית. עלות תוספתית של הפקה או למימוש של כס פיסי או ללרכישה, 

אם הישות לא הייתה רוכשת, מפיקה או מממשת את הכס  מתהווההיא עלות שלא הייתה 
עלויות עסקה כוללות שכר ועמלות המשולמים לסוכים (כולל עובדים הפועלים  הפיסי.

כירות), ליועצים, לברוקרים, ולסוחרים, היטלים של גופי פיקוח ושל בורסות כסוכי מ
ליירות ערך, ומסי העברה ומכסים. עלויות עסקה אין כוללות פרמיות או יכיוות על חוב, 

  עלויות מימון או עלויות פימיות של ההלה או אחזקה.
  

  בוטל. .12
 

) מתייחסים להסכם בין שי contractual) ו"חוזי" (contractבתקן זה, המוחים "חוזה" ( .13
מיימלי, אם שיקול דעת  כך שלצדדים ,כלכליות ברורותאשר תוצאותיו ה ,צדדים או יותר

כן מכשירים -. חוזים, ועלחוקיתבמיעתן, משום, שבדרך כלל, ההסכם יתן לאכיפה בכלל 
 פיסיים, עשויים ללבוש מגוון של צורות ואים חייבים להיות בכתב. 

  

ורשויות  , אמויותגופים מאוגדיםכולל יחידים, שותפויות,  "ישות", המוח בתקן זה .14
 ממשלתיות. 

  

  הצגה

  )א29א -25איא וסעיפים 14א-13אהתחייבויות והון עצמי (ראה גם סעיפים 

החלקים המרכיבים את המכשיר, או את יסווג את  פיסיהמפיק של מכשיר   )א( .15
מכשיר הוי, ככס פיסי או כתחייבות פיסית, כה הראשולבעת ההכרה  ,המכשיר

הגדרות של התחייבות פיסית, כס פיסי ומכשיר לבהתאם למהות ההסדר החוזי ו
 . הוי

  
בחבילה (מיות, אגרות חוב וכתבי  מכשירים פיסייםמספר סוגים של המפיק של   )ב(

מכשירים ל הראשולאופציה) יפצל את השווי ההוגן של החבילה בעת ההכרה 
לאחר פיצול החבילה  .2, לפי שווים ההוגןהחבילה המרכיבים אתהשוים  הפיסיים

(א) לגבי 15למכשירים הפיסיים המרכיבים אותה, יש ליישם את הוראות סעיף 
   המכשירים הפיסיים המורכבים.

  

הוי  כדי לקבוע אם מכשיר פיסי הוא מכשיר 11כאשר המפיק מיישם את ההגדרות בסעיף  .16
 ,ב' להלן-א' ו ,אם ורק אם שי התאים ,ולא התחייבות פיסית, המכשיר הוא מכשיר הוי

 מתקיימים:
  

 המכשיר איו כולל מחויבות חוזית:  )א(
 

)i(  כלישות אחרת למסור סי אחרמזומן אואו, ס פי , 
  

)ii(  איםסיות עם ישות אחרת בתסיים או התחייבויות פיכסים פי להחליף
 חותים למפיק.ם יפוטציאלי

  
  

                                                           
אם אחד או יותר מהמכשירים הפיסיים המרכיבים את החבילה סחרים בשוק פעיל, מחירם בשוק    2

, )2009(מעודכן  15תקן חשבואות מספר להגדרת שוק פעיל ראה  לשווים ההוגן. מהימןמהווה אומדן 
  .ירידת ערך כסים
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 הויים של הישות, הוא:ה האם המכשיר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירי  )ב(
 

)i(  ו כולל מחויבות חוזיתגזר, שאי ה של ה לשמכשיר לאפיק למסור מספר משתמ
 מכשיריו ההויים, או 

 
)ii(  גזר אשר יסולק רק על ידי החלפת סכום קבוע של מזומן או מכשיר סי שלכס פי

זכויות,  ,לצורך כך תמורה למספר קבוע של מכשירים הויים של המפיק.אחר ב
אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של מכשיריה ההויים של הישות 
תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו הם מכשירים הויים אם הישות מציעה את 

ם הקיימים כתבי האופציה באופן יחסי לכל הבעליאת האופציות או את הזכויות, 
לצורך מטרות אלה,  ,מאותו סוג של מכשיריה ההויים הלא גזרים. בוסף

שיש להם את כל  ,המכשירים ההויים של המפיק אים כוללים מכשירים
ב או 16-א ו16המאפייים והם מקיימים את התאים המתוארים בסעיפים 

ירה עתידית מסלאו עתידית שהם חוזים לקבלה ד או מכשירים 16-גו16סעיפים ב
  של מכשירים הויים של המפיק.

  
או עשויה להיות  תוצאתה תהיהמחויבות חוזית, לרבות זו הובעת ממכשיר פיסי גזר, אשר 

עתידית או מסירה עתידית של מכשירים הויים של המפיק, אבל איה מקיימת את קבלה 
יר שמקיים את ההגדרה של כחריג להגדרה זו, מכש דלעיל, איה מכשיר הוי. תאים א' וב'

התחייבות פיסית מסווג כמכשיר הוי אם יש לו את כל המאפייים והוא מקיים את 
  ד.16-ג ו16סעיפים בב או 16-א ו16התאים בסעיפים 

  
  מכשירים בי מכר 

מכשיר פיסי בר מכר כולל מחוייבות חוזית של המפיק לרכוש חזרה או לפדות מכשיר זה  .א16
כס פיסי אחר בעת מימוש אופציית המכר. כחריג להגדרה של התחייבות תמורת מזומן או 

פיסית, מכשיר הכולל מחוייבות כזו מסווג כמכשיר הוי אם יש לו את כל המאפייים 
 הבאים:

 
הוא מזכה את המחזיק בחלק יחסי בכסים טו של הישות בעת פירוק הישות. הכסים   )א(

לאחר יכוי כל התביעות האחרות על כסיה. טו של הישות הם הכסים אשר ותרים 
 חלוקה יחסית קבעת על ידי: 

 
)i( טו של הישות בעת פירוק ליחידות של סכומים שווים; וכן כסיםחלוקת ה  

  

)ii(  .סיהכפלת סכום זה במספר היחידות המוחזקות על ידי מחזיק המכשיר הפי 
 

רות של מכשירים. המכשיר הוא בקבוצה של מכשירים, אשר חותה מכל הקבוצות האח  )ב(
 המשמעות של להיות בקבוצה כזו היא כי המכשיר:

 
)i( כסי הישות בפירוק, וכןאין לו עדיפות על תביעות אחרות ל  

 
)ii(  כלל בקבוצה של מכשירים, אשר י שהואדרש להיות מומר למכשיר אחר לפ ואי

 חותה מכל הקבוצות האחרות של מכשירים.
 

מכשירים, שחותה מכל הקבוצות האחרות של לכל המכשירים הפיסיים בקבוצה של   )ג(
שיטה המכשירים, יש מאפייים זהים. לדוגמה, על כולם להיות בי מכר, והוסחה או 

אחרת המשמשת לחישוב מחיר הרכישה חזרה או מחיר הפדיון זהה לכל המכשירים ה
 בקבוצה זו.

 
מורת מזומן מלבד המחויבות החוזית של המפיק לרכוש חזרה או לפדות את המכשיר ת  )ד(

או כס פיסי אחר, המכשיר איו כולל כל מחוייבות חוזית להעביר מזומן או כס פיסי 
אחר לישות אחרת, או להחליף כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות עם ישות 

ם חותים לישות, והמכשיר איו חוזה אשר יסולק או עשוי יאחרת בתאים פוטציאלי
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יה ההויים של הישות כמפורט בסעיף קטן (ב) בהגדרה של להיות מסולק במכשיר
 התחייבות פיסית.

 
סך תזרימי המזומים החזויים שיתן לייחס למכשיר במהלך חייו של המכשיר מבוסס   )ה(

השיוי בשווי ההוגן של על השיוי בכסים טו שהוכרו או על במהות על הרווח או הפסד, 
וכרו במהלך חייו של המכשיר (למעט השפעות לא השהכסים טו של הישות שהוכרו ו

 כלשהן של המכשיר). 
 

על מת שמכשיר יסווג כמכשיר הוי, בוסף לדרישה שלמכשיר יהיו את כל המאפייים לעיל,   ב.16
 אסור שלמפיק יהיה מכשיר פיסי אחר או חוזה ש: 

 
בכסים טו השיוי על סך תזרימי המזומים שלו מבוסס במהות על הרווח או הפסד,   )א(

לא הוכרו שהשיוי בשווי ההוגן של הכסים טו של הישות שהוכרו ועל שהוכרו או 
 (למעט השפעות כלשהן של מכשיר כזה או חוזה כזה); וכן 

 
למחזיקי  יתרוהשי התשואהקביעה במהות של של יש לו השפעה של הגבלה או   )ב(

 מכשירים בי מכר.ה
  

בחוזים לא פיסיים עם מחזיק של מכשיר למטרת יישום תאי זה, הישות לא תתחשב 
א שיש להם תאים חוזיים דומים לתאים החוזיים של חוזה שווה ערך 16המתואר בסעיף 

שיכול להתקיים בין מי שאיו מחזיק מכשיר בר מכר לבין הישות המפיקה. אם הישות איה 
  .יכולה לקבוע שתאי זה מתקיים, היא לא תסווג את המכשיר כמכשיר הוי

  
מכשירים, או רכיבים של מכשירים, אשר מטילים על הישות מחוייבות להעביר לצד אחר 

   חלק יחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק

מכשירים פיסיים מסויימים כוללים מחוייבות חוזית של הישות המפיקה להעביר לישות  .ג16
ות פיסית, מכשיר אחרת חלק יחסי מהכסים טו בעת פירוק. כחריג להגדרה של התחייב

 הכולל מחוייבות כזו מסווג כמכשיר הוי אם יש לו את כל המאפייים הבאים:
  

הוא מזכה את המחזיק בחלק יחסי בכסים טו של הישות בעת פירוק הישות. הכסים   )א(
טו של הישות הם הכסים אשר ותרים לאחר יכוי כל התביעות האחרות על כסיה. 

 די: חלוקה יחסית קבעת על י
  

)i( טו של הישות בעת פירוק ליחידות של סכומים שווים; וכן כסיםחלוקת ה  
  

)ii(  .סיהכפלת סכום זה במספר היחידות המוחזקות על ידי מחזיק המכשיר הפי 
  

המכשיר הוא בקבוצה של מכשירים, אשר חותה מכל הקבוצות האחרות של מכשירים.   )ב(
 המשמעות של להיות בקבוצה כזו היא כי המכשיר:

 
)i( כסי הישות בפירוק, וכןאין לו עדיפות על תביעות אחרות ל  

 
)ii(  כלל בקבוצה של מכשירים, אשר י שהואדרש להיות מומר למכשיר אחר לפ ואי

 חותה מכל הקבוצות האחרות של מכשירים.
 

לכל המכשירים הפיסיים בקבוצה של מכשירים, שחותה מכל הקבוצות האחרות של   )ג(
ית זהה של הישות המפיקה להעביר חלק יחסי מהכסים טו מכשירים, יש מחויבות חוז

 שלה בפירוק.
 

על מת שמכשיר יסווג כמכשיר הוי, בוסף לדרישה שלמכשיר יהיו את כל המאפייים לעיל,  .ד16
 אסור שלמפיק יהיה מכשיר פיסי אחר או חוזה ש:
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בכסים טו השיוי על סך תזרימי המזומים שלו מבוסס במהות על הרווח או הפסד,   )א(
לא הוכרו שהשיוי בשווי ההוגן של הכסים טו של הישות שהוכרו ועל שהוכרו או 

 (למעט השפעות כלשהן של מכשיר כזה או חוזה כזה); וכן 
 

למחזיקי  יתרוהשי התשואהקביעה במהות של של יש לו השפעה של הגבלה או   )ב(
 מכשירים.ה

  
א פיסיים עם מחזיק של מכשיר למטרת יישום תאי זה, הישות לא תתחשב בחוזים ל

ג שיש להם תאים חוזיים דומים לתאים החוזיים של חוזה שווה ערך בין 16המתואר בסעיף 
לבין הישות המפיקה. אם הישות איה יכולה לקבוע שתאי  כאמורמכשיר במי שאיו מחזיק 

  זה מתקיים, היא לא תסווג את המכשיר כמכשיר הוי.
 

מחוייבות  מכשירים אשר מטילים על הישותשל ים בי מכר וסיווג מחדש של מכשיר
   להעביר לצד אחר חלק יחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק

ד 16-ג ו16סעיפים לב או 16-א ו16ישות תסווג מכשיר פיסי כמכשיר הוי בהתאם לסעיפים  .ה16
סעיפים מהמועד בו למכשיר יש את כל המאפייים והוא מקיים את התאים המפורטים ב

אלה. ישות תסווג מחדש מכשיר פיסי מהמועד בו המכשיר חדל מלהיות בעל כל המאפייים 
קיים את כל התאים המפורטים בסעיפים אלה. לדוגמה, אם ישות פודה ל חדלהאמורים או 

את כל מכשיריה שאים בי מכר ולכל מכשיריה בי המכר שותרו במחזור יש את כל 
ב, הישות תסווג מחדש את 16-א ו16ם את כל התאים בסעיפים המאפייים והם מקיימי

המכשירים בי המכר כמכשירים הויים מהמועד בו הישות פודה את המכשירים שאים בי 
 מכר.

 
 ה: 16ישות תטפל באופן הבא בסיווג מחדש של מכשיר בהתאם לסעיף  .ו16
  

שיר חדל מלהיות הישות תסווג מחדש מכשיר הוי כהתחייבות פיסית מהמועד בו המכ  )א(
-ג ו16ב או סעיפים 16-א ו16בעל כל המאפייים או חדל לקיים את כל התאים בסעיפים 

ד. ההתחייבות הפיסית תימדד בשוויו ההוגן של המכשיר במועד הסיווג מחדש. 16
הישות תכיר בהון הפרש כלשהו בין הערך בספרים של המכשיר ההוי לבין השווי ההוגן 

 סית במועד הסיווג מחדש.של ההתחייבות הפי
 
הישות תסווג מחדש התחייבות פיסית כהון מהמועד בו למכשיר יש את כל המאפייים   )ב(

ד. מכשיר 16-ג ו16סעיפים בב או 16-א ו16והוא מקיים את התאים המפורטים בסעיפים 
 הוי יימדד בערך בספרים של ההתחייבות הפיסית במועד הסיווג מחדש.

  

  ))א(16מזומן או כס פיסי אחר (סעיף  מסורחוזית ל מחויבות העדר  

מאפיין ד, 16-ג ו16סעיפים בב או 16-א ו16למעט החריג של הסיבות המתוארות בסעיפים  .17
מכשיר הוי הוא קיומה של לבין התחייבות פיסית המבדיל בין  )critical feature( קריטי

מחזיק) מזומן , למסור לצד האחר (המכשיר הפיסי (המפיק)למחויבות חוזית של צד אחד 
 עם המחזיקכסים פיסיים או התחייבויות פיסיות או להחליף או כס פיסי אחר 

למרות שמחזיק במכשיר הוי עשוי להיות זכאי לקבל  בתאים פוטציאליים חותים למפיק.
ת לבצע חוזי מחויבות איןמפיק לחלוקות הויות אחרות, מחלק יחסי מדיבידדים או 

כול להידרש למסור מזומן או כס פיסי אחר לצד השי י, היות והוא איו אלהחלוקות 
 (המחזיק).

  

 הבדוח על מצבווגו ימהותו של מכשיר פיסי ולא צורתו המשפטית היא שקובעת את ס .18
אמם, בדרך כלל, קיים מתאם בין מהות לבין צורה משפטית, אך לא  .הישות הכספי של

הם  םאך במהותעצמי, ים פיסיים מסוימים לובשים צורה משפטית של הון . מכשירתמיד
מכשירים למאפייים המיוחסים , ומכשירים פיסיים אחרים עשויים לשלב תהתחייבויו

 : דוגמהל .התחייבויות פיסיותלמאפייים המיוחסים והויים 
  

 במועדלקביעה  המפיק בסכום קבוע או יתן של פדיוןחובת  בכורה הכוללת מיית  )א(
עתידי קבוע, או יתן לקביעה, או שמקה למחזיק זכות לדרוש מהמפיק לפדות את 
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א יתמורת סכום קבוע, או יתן לקביעה, ה מועד מוגדר,או לאחר  במועד מוגדר,המכשיר 
  התחייבות פיסית.

  

למפיק תמורת  למכור אותו חזרה) right(כות את הזהמקה למחזיק  פיסימכשיר   )ב(
, למעט אותם ), הוא התחייבות פיסיתמכר בר ומן או כס פיסי אחר (מכשירמז

- ג ו16 לסעיפים ב או16-א ו16מכשירים אשר יסווגו כמכשירים הויים בהתאם לסעיפים 
 יםכסהם המזומן או וגם אם סכ המכשיר הפיסי הוא התחייבות פיסית. ד16
פוטציאל פריט אחר שהוא בעל  עלקבע בהתבסס על מדד או  יםאחרה ייםפיסה

את המכשיר למפיק  למכור חזרהמחזיק של ה) option( זכותהקיום לרדת. או לעלות 
 תהגדרמקיים את  מכר בר מכשירהש ותמורת מזומן או כס פיסי אחר, משמעות

, למעט אותם מכשירים אשר סווגו כמכשירים הויים בהתאם התחייבות פיסית
אמויות לדוגמה, קרות אמות פתוחות,  .ד16- ג ו16 לסעיפים אוב 16-א ו16לסעיפים 

להעיק  ותשותפויות או אגודות שיתופיות יכול), unit trustsהמורכבות מיחידות (

) לפדות את זכויותיהם right(זכות  ןלמחזיקי יחידות ההשתתפות או לחברים בה
)interests פיק בכל עתמחזיקי היחידות או זכויות  וכתוצאה מכך זכויות ,במזומן) במ

חברים מסווגות כהתחייבויות פיסיות, למעט אותם מכשירים המסווגים כמכשירים 
עם זאת, סיווג כהתחייבות  ד.16-ג ו16 לסעיפים ב או16-א ו16הויים בהתאם לסעיפים 

לבעלי  היתן לייחוס"ערך כסים טו  ים כגוןפיסית איו שולל את השימוש בכיוי
דוחות הכספיים בלבעלי היחידות"  היתן לייחוס"שיוי בערך הכסים טו -ות" והיחיד

מסוימות ואמויות  (כגון: קרות אמות )contributed equity( הוןשאין לה של ישות 
סך הרכב זכויות שלהראות כדי גילוי וסף מתן ) או המורכבות מיחידות מסוימות

 בימכשירים כן ו ,עצמיגדרת הון מקיימים את הה קרות כמוכולל גם פריטים החברים, 
  ה זו.מקיימים את הגדר איםאשר מכר, 

  

מזומן או כס פיסי אחר לסילוק  מסירתמ עלהימלישות אין זכות בלתי מותית  כאשר .19
למעט אותם מכשירים  ,חוזית, המחויבות מקיימת את הגדרת התחייבות פיסיתמחויבות 

 לדוגמה: .ד16-ג ו16 לסעיפים ב או16-א ו16בהתאם לסעיפים  המסווגים כמכשירים הויים
 

 צורךגישות למטבע זר או העדר , כגון מחויבות חוזית למלאמגבלה על יכולת הישות   )א(
החוזית של הישות  המחויבותאיה שוללת את  ,פיקוחתשלום מרשות לאישור  בהשגת

 או את הזכות החוזית של המחזיק על פי תאי המכשיר.
 

היא יממש את זכות הפדיון התוה לו,  שכגדבכך שהצד אשר מותית  ,ות חוזיתמחויב  )ב(
מזומן או כס  ממסירתלהימע התחייבות פיסית, היות ולישות אין זכות בלתי מותית 

 פיסי אחר.
  

מזומן או כס  למסירתבמפורש מחויבות חוזית  )establishיוצר (אשר איו  ,מכשיר פיסי .20
 :דוגמהבאמצעות תאיו. לעקיף מחויבות באופן ליצור שוי ע ,פיסי אחר

  

, ורק אם, הישות אם שיש לסלקהמכשיר פיסי עשוי לכלול מחויבות לא פיסית 3  )א(
 הימעמכשיר. אם הישות יכולה לה בפדיוןחלוקות או  )fails to makeכשלה בביצוע (

, המכשיר הלא פיסיתמזומן או כס פיסי אחר רק על ידי סילוק המחויבות  ממסירת
  הפיסי הוא התחייבות פיסית.

  

אחד  בעת הסילוקתמסור  הישות מכשיר פיסי הוא התחייבות פיסית אם על פי תאיו  )ב(
  :מהשיים

  

)i( כס פי או ,י אחרסמזומן או  
  

                                                           
כגון התחייבות פיסית אשר לפי תאיה באם הישות לא תעמוד בפירעוות שקבעו, סילוק המחויבות יהיה    3

 ).Non recourse - כמימוש כס לא פיסי אשר הועמד כבטוחה (ללא זכות חזרה ללווה 
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)ii(  יותיהקבע בשוויאת מ שווי על המזומן או  על כך שיעלה באופן משמעותי אשר
  אחר.הפיסי הכס ה

  
השווי כס פיסי אחר,  ולמסור מזומן אמפורשת למרות שלישות אין מחויבות חוזית 

במזומן. בכל מקרה, את המכשיר סלק תשהישות  לכך םגורמיות הסילוק ב של חלופת
הסילוק במזומן (ראה  חלופתללפחות אשר שווה  ,קבלת סכום הובטחה למעשהלמחזיק 

  ).21סעיף 
  

  (ב))16הישות (סעיף  הויים שלה הסילוק במכשירי

 החוזה איו מכשיר הוי רק מכיוון שתוצאתו עשויה להיות קבלה או מסירה של מכשירי .21
או מחויבות חוזית לקבל או למסור חוזית הויים של הישות. לישות עשויה להיות זכות ה

שהשווי ההוגן של כך מכשירים הויים אחרים שלה, של מיותיה או  מספר משתה של
או החוזית שווה לסכום הזכות היה ימסרו ישההויים של הישות שיתקבלו או המכשירים 

או מחויבות חוזית כאמור עשויה להיות בסכום קבוע או חוזית המחויבות החוזית. זכות 
שאיו מחיר השוק של  ,בסכום התון, בחלקו או במלואו, לתודות בתגובה לשיויים במשתה

או מחיר מכשיר  ת יסודה, שיעור ריבית, מחיר סחורההויים של הישות (לדוגמ המכשירי
הויים של הישות עצמה, כך ) חוזה למסירת מספר מכשירים 1פיסי). להלן שתי דוגמאות: (

הויים של הישות  ) חוזה למסירת מספר מכשירים2אלף ש"ח, ( 100 -ל יהיה שווהשערכם 
מור הוא התחייבות פיסית של אוקיות זהב. חוזה כא 100 - ל יהיה שווהעצמה, כך שערכם 

הישות, אף על פי שהישות חייבת או יכולה לסלק אותו בדרך של מסירת מכשיריה ההויים. 
מאחר והישות משתמשת במספר משתה של מכשיריה  ,חוזה כאמור איו מכשיר הוי

חר ההויים כאמצעי לסילוק החוזה. לפיכך, החוזה איו מעיד על זכות שייר בכסי הישות לא
 כל התחייבויותיה. יכוי

 
מספר קבוע  )או תקבל(כך שהישות תמסור חוזה אשר יסולק א, 22למעט כפי שקבע בסעיף  .22

כס פיסי אחר הוא של הויים של הישות בתמורה לסכום קבוע של מזומן או ה השל מכשירי
ת לקות את הזכו שכגדאשר מעיקה לצד  ,מכשיר הוי. לדוגמה, אופציה שהופקה על מיה

 ,מספר קבוע של מיות הישות במחיר קבוע או בתמורה לסך ערך קוב קבוע של אגרת חוב
רי ריבית השוק, ועיהובעים משיויים בש ,א מכשיר הוי. שיויים בשווי ההוגן של חוזהיה

יתקבלו, שאשר אים משפיעים על סך המזומן או הכסים הפיסיים האחרים שישולמו או 
ימסרו, בעת סילוק החוזה, אים שוללים את שמכשירים ההויים שיתקבלו או או על מספר ה

עבור אופציה ו הפרמיה שהתקבלה מסיווג החוזה כמכשיר הוי. כל תמורה שהתקבלה (כ
ישירות להון  פתוסתומ) העל מיות הישות עצמ )warrant( שכתבה או עבור כתב אופציה

ישירות  מוכהמה עבור אופציה שרכשה) ו פרמיה ששולמתמורה ששולמה (ככל העצמי. 
  בדוחות הכספיים. יםוכרמלא  הויהוגן של מכשיר המההון העצמי. שיויים בשווי 

  
אם מכשיריה ההויים של ישות אשר יתקבלו או ימסרו בעת סילוק חוזה הם מכשירים   א.22

א 16בסעיפים פיסיים בי מכר בעלי כל המאפייים ואשר מקיימים את התאים המתוארים 
ב, או מכשירים אשר מטילים על הישות מחוייבות להעביר לצד אחר חלק יחסי של 16- ו

בעלי כל המאפייים ואשר מקיימים את התאים  הכסים טו של הישות בעת פירוק
ד, החוזה הוא כס פיסי או התחייבות פיסית. זה כולל חוזה 16-ג ו16בסעיפים  יםתוארהמ

כך שהישות תקבל או תעביר מספר קבוע של מכשירים כאלה בתמורה  אשר יסולק על ידי
  כס פיסי אחר.של לסכום קבוע של מזומן או 

  

חוזה הכולל מחויבות ד, 16-ג ו16סעיפים בב או 16-א ו16למעט הסיבות המתוארות בסעיפים  .23
בות מזומן או כס פיסי אחר יוצר התחיי תמורת 4של ישות לרכוש את מכשיריה ההויים

הערך  בגובה) (לדוגמה, redemption amountפיסית בגובה הערך הוכחי של סכום הפדיון (
פדיון  סכוםשל מחיר המימוש של אופציה או של , חזרה הוכחי של מחיר הרכישה העתידית

לכך היא מחויבות אחת . האמור לעיל תקף גם אם החוזה עצמו הוא מכשיר הוי. דוגמה אחר)
ההתחייבות מזומן.  תמורתת מחוזה אקדמה לרכישת מכשיריה ההויים של ישות הובע

מחדש מההון העצמי.  ומסווגתערך הוכחי של סכום הפדיון בלראשוה ית מוכרת פיסה
. אם החוזה לכללי חשבואות מקובלים בהתאם מדדתית פיסלאחר מכן, ההתחייבות ה

 ית מסווג מחדש להון העצמי.ספיה , הערך בספרים של ההתחייבותמסירה פוקע ללא
 בגובההמחויבות החוזית של ישות לרכוש את מכשיריה ההויים יוצרת התחייבות פיסית 

                                                           
  יות המיעוטכולל זכו 4
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יממש  שכגדהערך הוכחי של סכום הפדיון, גם אם המחויבות לרכישה מותית בכך שהצד 
כות את הז שכגדאשר מעיקה לצד  ,את זכות הפדיון שלו (לדוגמה, אופציית מכר שכתבה

 הויים של הישות במחיר קבוע).ה המכשיריאת למכור לישות 
 

מספר קבוע של מכשיריה ההויים בתמורה  תמסור או תקבלהישות ש בכךחוזה אשר יסולק  .24
כס פיסי אחר, הוא כס פיסי או התחייבות פיסית. של לסכום משתה של מזומן או 

דות ממכשיריה ההויים בתמורה לסכום יחי 100א חוזה לפיו הישות תמסור ידוגמה לכך ה
 אוקיות זהב. 100שווה לערכן של אשר יחושב כך שיהיה  ,מזומן

  
תוספת המימוש של כתבי אופציה הקובה בסכומים צמודי מדד מחירים לצרכן או סכומים   א.24

צמודי מטבע חוץ וכן מחיר ההמרה של התחייבויות היתות להמרה הקובות בסכומים 
מחירים לצרכן או סכומים צמודי מטבע חוץ ייחשבו כסכומים קבועים לצורך  צמודי מדד

). כמו כן, מחיר 2(ב)(16ולצורך פסקה  11) בהגדרת התחייבות פיסית שבסעיף 2פסקה ב(
מימוש מדורג וקבוע מראש של כתבי אופציה ומחיר המרה מדורג וקבוע מראש של 

) בהגדרת התחייבות 2בועים לצורך פסקה ב(התחייבויות היתות להמרה ייחשבו כסכומים ק
  ).2(ב)(16ולצורך פסקה  11פיסית שבסעיף 

  
  הוראות סילוק מותה

לסלק אותו  לחלופיןמכשיר פיסי עשוי לדרוש מהישות למסור מזומן או כס פיסי אחר, או  .25
התרחשות - אישל התחייבות פיסית, במקרה של התרחשות או  המכשיר יהווהבדרך כזו ש

מעבר  הםודאיות), ש-ודאיים (או בעת התבהרות סיבות לא-עתידיים לא יםעורישל א
מדד מחירים בהמחזיק במכשיר, כגון שיוי במדד מיות,  הן שלהמפיק ו ה הן שללשליט

ת של המפיק, רווח קי שלו או ועתידי ותדרישות מס, או הכסבשיעור ריבית או בלצרכן, 
מותית -מפיק של מכשיר מסוג זה לא מוקית הזכות הבלתייחס החוב להון העצמי שלו. ל

המכשיר לסלק אותו בדרך כזו ש לחלופיןלהימע ממסירת מזומן או כס פיסי אחר (או 
 התחייבות פיסית). לפיכך, זוהי התחייבות פיסית של המפיק, אלא אם: יהווה

 
ילוק במזומן או בכס התממשות החלק של הוראת הסילוק המותה, אשר עשוי לדרוש ס  )א(

התחייבות פיסית), המכשיר יהווה לסלק אותו בדרך כזו ש לחלופיןפיסי אחר (או 
  ,)genuineאיה מציאותית (

  

 לחלופיןהמפיק יכול להידרש לסלק את המחויבות במזומן או בכס פיסי אחר (או   )ב(
של חיסול  התחייבות פיסית), רק במקרה שהמכשיר יהווהלסלק אותו בדרך כזו 

)liquidationפיקאו) המ , 
  

 ב.16 -א ו16למכשיר יש את כל המאפייים והוא מקיים את התאים בסעיפים   )ג(
  

  סילוק חלופות

בידי אחד הצדדים את הבחירה באשר לאופן הסילוק  ותןכאשר מכשיר פיסי גזר  .26
לפת מיות , המפיק או המחזיק יכולים לבחור בין סילוק טו במזומן לבין החדוגמה(ל

אחת מזומן), זהו כס פיסי או התחייבות פיסית, אלא אם התוצאה של כל  תמורת
 מכשיר הוי. היא שהמכשיר הואחלופות הסילוק מ

 
סילוק, והמהווה התחייבות פיסית, היא אופציה  חלופתהכולל  ,דוגמה למכשיר פיסי גזר .27

מזומן.  תמורתזומן לבין החלפת מיותיו לפיה המפיק יכול לבחור בין סילוק טו במ ה,למי
ההויים של  הפיסי כגד מכשירי באופן דומה, חוזים מסוימים לרכוש או למכור פריט לא

פיסי או  מסירת פריט לא דייל הישות מצויים בתחולת התקן, מאחר והם יתים לסילוק ע
כסים פיסיים או  הם האל). חוזים  10-8טו במזומן או במכשיר פיסי אחר (ראה סעיפים

 התחייבויות פיסיות, ולא מכשירים הויים.
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ודוגמאות להמחשה  35א-30מכשירים פיסיים מורכבים (ראה גם סעיפים א
12-9(  

על מת לקבוע  ,דרש לבחון את תאי המכשיר הפיסילא גזר המפיק של מכשיר פיסי  .28
יסווגו בפרד כהתחייבויות  אלהוי. רכיבים אם הוא כולל גם רכיב התחייבות וגם רכיב ה

  .15מכשירים הויים, בהתאם לאמור בסעיף ככסים פיסיים או כפיסיות, 
 

הישות, של פיסית יוצר התחייבות ) א(י, אשר פיסמכשיר  רכיבים שלב בפרד הכירמישות  .29
חוב או  אגרתדוגמה, ל. הישותלהמירו במכשיר הוי של זכות מעיק למחזיק במכשיר  )בכן (ו

, הישותלהמרה על ידי המחזיק למספר קבוע של מיות רגילות של  יםמכשיר דומה, הית
בטה של הישות, מכשיר כאמור כולל שי רכיבים: מקודת מוא מכשיר פיסי מורכב. ה

התחייבות פיסית (הסדר חוזי למסירת מזומן או כס פיסי אחר) ומכשיר הוי (אופציית 
המעיקה למחזיק בה את הזכות, לפרק זמן מוגדר, להמיר את המכשיר למספר קבוע של רכש 

- התוצאה הכלכלית של הפקת מכשיר כזה זהה למעשה להפקה בומיות רגילות של הישות). 
) לרכישת מיות warrantsכתבי אופציה (של סילוק מוקדם ו המאפשרזמית של מכשיר חוב 

, )detachable( , היתים להפרדה)warrants( ב עם כתבי אופציהרגילות, או להפקת מכשיר חו
את רכיב ההתחייבות  המציג הישותלרכישת מיות המפיק. בהתאם לכך, בכל המקרים, 

 .בדוח על המצב הכספי שלה בפרד רכיב ההויוה
 

איו מתעדכן  יתן להמרהשל מכשיר ה יההוהרכיב של התחייבות והרכיב של סיווג ה .30
משיוי בסבירות המימוש של אופציית ההמרה, אפילו כאשר ראה שמימוש  כתוצאה

לא להוג שהאופציה היה כדאי מבחיה כלכלית למחזיקים מסוימים. מחזיקים עשויים 
, מכיוון, לדוגמה, שהשלכות המס כתוצאה מההמרה עשויות להיות בהתאם לציפיות מהם

החוזית מחויבות הרה תשתה מזמן לזמן. שוות למחזיקים שוים. יתר על כן, סבירות ההמ
בדרך של  )extinguished(עד לחיסולה  שארת בתוקףע תשלומים עתידיים וצילב של הישות

 .עסקה אחרת כלשהישל פדיון המכשיר או של המרה, 
  

כל  יכויבכסי הישות לאחר  שיירמכשירים הויים הם מכשירים המעידים על זכות  .31
לרכיב  מוקצהשר הערך בספרים הראשוי של מכשיר פיסי מורכב כא. לפיכך, ההתחייבויותי

הסכום שקבע  יכוילאחר הסכום השיורי יוחס מלרכיב ההוי , ולרכיב ההתחייבות ההוי
 םהערך של מאפייי. המכשיר בכללותו משוויו ההוגן של בפרד עבור רכיב ההתחייבות,

הרכיב ההוי  מלבד, פיסי מורכב כשירמשובצים במכלשהם (כגון, אופציית רכש), הגזרים 
הערכים סך  כלל ברכיב ההתחייבות.יי) equity conversion option(כגון אופציית המרה להון 

שווי שווה תמיד ל הראשולבעת ההכרה  יההולרכיב בספרים המיוחסים לרכיב ההתחייבות ו
הפרדת  הראשולההכרה בשל שיר בכללותו. לא וצר רווח או הפסד מכלהיה מיוחס ההוגן ש

 .של רכיבי המכשיר
 

המרה למיות רגילות היתת לחוב  אגרת, המפיק של 31בהתאם לגישה המתוארת בסעיף  .32
על ידי מדידת השווי ההוגן של ת קובע תחילה את הערך בספרים של רכיב ההתחייבו

רכיב הוי. ה ל ן), שאיכלשהם משובצים הויים-לאגזרים  םהתחייבות דומה (לרבות מאפייי
הערך בספרים של המכשיר ההוי, המיוצג על ידי הזכות להמרת המכשיר למיות רגילות, 

של  שווי ההוגןית מהפיסשל ההתחייבות ה שווי ההוגןה יכויקבע לאחר מכן על ידי 
 .המורכב בכללותוהפיסי המכשיר 

  

  )36מיות אוצר (ראה גם סעיף א

מההון  יוכו) "מיות אוצר"( אלה, מכשירים ההויים האת מכשיריחזרה אם ישות רוכשת  .33
ביטול של ההפקה או המכירה, הת הרכישה, קבוהעצמי. לא יוכר רווח או הפסד בע
להירכש עשויות  אלהמיות אוצר הפסד.  ואברווח  ההמכשירים ההויים של הישות עצמ

תמורה אוחדת. ישויות אחרות בקבוצה המ ל ידיהישות או ע ל ידילהיות מוחזקות עו
 .אלהכמרכיב פרד עד לפקיעת מכשירים  ששולמה או שהתקבלה תוכר ישירות בהון העצמי

 
יתן גילוי פרד בדוח על המצב הכספי או בדוח על  לסכום של מיות האוצר המוחזקות .34

הצגה של דוחות , 34השיויים בהון העצמי או בביאורים, בהתאם לתקן חשבואות מספר 
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, צדדים קשורים, ישות תיתן גילוי אם היא רוכשת חזרה את 29לגילוי דעת . בהתאם כספיים
 מכשיריה ההויים מצדדים קשורים.

  
  )37ריבית, דיבידדים, הפסדים ורווחים (ראה גם סעיף א

 הווהרכיב המאו לי, פיסלמכשיר  קשוריםריבית, דיבידדים, הפסדים ורווחים ה .35
) distributionsסד כהוצאה או כהכסה. חלוקות (הפ ואיוכרו ברווח  ,יתפיסהתחייבות 

עצמי. עלויות עסקה בגין עסקה ההון בישירות  הישותעל ידי  יוכרולמחזיקים במכשיר הוי 
 .מההון העצמי יטופלו כיכוי, הוית

  
מסים על ההכסה המתייחסים לחלוקות לבעלים של מכשיר הוי ולעלויות עסקה של עסקה   א.35

  .מסים על ההכסה, 19תאם לתקן חשבואות מספר הוית יטופלו בה
   

קובע אם ריבית, דיבידדים,  יהומכשיר או כפיסית י כהתחייבות פיסהסיווג של מכשיר  .36
הפסד.  ואברווח  הכסה או כהוצאהכ יםוכרמ ,למכשיר האמור קשוריםהפסדים ורווחים, ה

באותו אופן  הכהוצא יםוכרמ ,ויותכהתחייבשהוכרו במלואן  ,מיות בגיןכך, תשלומי דיבידד 
 יםמיחזורלפדיוות או חסים לומיבאופן דומה, רווחים והפסדים ה .חוב אגרתכמו ריבית על 

)refinancingסיות  ) שלות  ואברווח  יםוכרמהתחייבויות פיאו מיחזוריםהפסד, בעוד שפדיו 
 ההוגן של מכשיר הוי כשיויים בהון העצמי. שיויים בשווי יםוכרמהויים של מכשירים 

 ם.בדוחות הכספיי יםוכרמ יםא
  

עלויות  הויים.ה המכשירי רכישה שלבה או עלויות שוות בהפק מתהוות ישותל, באופן רגיל .37
אחרות, סכומים המשולמים ליועצים  פיקוחיותרישום ועמלות ת ועמלעשויות לכלול  אלה

ים, עלויות הדפסה ומס בולים. יועצים מקצועיים אחרליועצים חשבואיים ולמשפטיים, 
עלויות תוספתיות, במידה והן מההון העצמי  כיכוימטופלות הוית בגין עסקה עלויות עסקה 

היה להימע יתה העסקה מתבצעת יתן יולולא ה, במישרין לעסקה ההויתשיתן לייחסן 
 אה. כהוצ תוכרומ שלא התבצעהעסקה הוית בגין . עלויות הןמ

  
קה בגין התחייבות פיסית מופחתות מההתחייבות הפיסית ומובאות בחשבון עלויות עס  א.37

  בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי.
  

ההוי ולרכיב  לרכיב תוקצומ, מורכבפיסי הקשורות להפקה של מכשיר  ,עלויות עסקה .38
ליותר במשותף . עלויות עסקה, הקשורות קבוליםבאופן יחסי להקצאת התשלו  ההתחייבות

רישום למסחר של של זמית של מיות מסוימות ו- , עלויות של הצעה בודוגמהקה אחת (למעס
לאותן עסקאות תוך שימוש בבסיס הקצאה הגיוי ועקבי עם  תוקצוממיות אחרות), 

 ת.עסקאות דומו
  

לסכום עלויות העסקה, שטופל כיכוי מההון העצמי במהלך התקופה, יתן גילוי פרד בהתאם  .39
 הצגה של דוחות כספיים.  ,34ת מספר לתקן חשבואו

  
יתן להציג בדוח על הרווח הכולל או בדוח רווח או הפסד הפרד (אם מוצג) דיבידדים שסווגו  .40

כהוצאה יחד עם ריבית על התחייבויות אחרות או כפריט פרד. וסף לדרישות תקן זה, גילוי 
תקי חשבואות של ו 34פר דיבידדים כפוף לדרישות של תקן חשבואות מסשל של ריבית ו

הבדלים בין ריבית לבין דיבידדים ביחס לעייים כגון האחרים. בסיבות מסוימות, מפאת 
התרתם ביכוי לצורכי מס, רצוי יהיה לתת להם גילוי פרד בדוח על הרווח הכולל או בדוח 

שבואות לתקן ח רווח או הפסד הפרד (אם מוצג). גילוי באשר להשפעות המס יתן בהתאם
 , מסים על ההכסה.19מספר 

      
רווחים והפסדים הקשורים לשיויים בערך בספרים של התחייבות פיסית מוכרים ברווח או  .41

הפסד כהוצאה או כהכסה, גם כאשר הם קשורים למכשיר, הכולל זכות שייר בכסי הישות 
, 34אות מספר (ב)). בהתאם לתקן חשבו18תמורת מזומן או כס פיסי אחר (ראה סעיף 

הצגה של דוחות כספיים, הישות מציגה בפרד רווח או הפסד כלשהו, הובע ממדידה מחדש 
בדוח על הרווח הכולל, במקרים בהם הדבר רלווטי להסבר הביצועים של  של מכשיר כזה

 הישות.
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   38(ראה גם סעיפים אקיזוז של כס פיסי והתחייבות פיסית 
  )39א -ו

, ורק כאשר בדוח על המצב הכספי יוצגתחייבות פיסית יקוזזו והסכום טו פיסי וה כס .42
 : ישות, לכאשר

  
) זכות משפטית יתת לאכיפה לקזז את הסכומים currently( באופן מיידיקיימת   )א(

 שהוכרו, וכן, 
 

ההתחייבות על בסיס טו או לממש את הכס ולסלק את את כווה לסלק את הכס ו  )ב(
 ת. זמי-ההתחייבות בו

  
הכס הישות לא תקזז את בטיפול החשבואי בהעברת כס פיסי, שאיו כשיר לגריעה, 

באופן דומה, ישות לא תקזז הכסה כלשהי הובעת  .מתייחסתוההתחייבות ההמועבר 
   מהכס המועבר מול הוצאה כלשהי שהתהוותה בגין ההתחייבות הקשורה.

  

זו  הצגה כאשר ,יבויות פיסיות על בסיס טותקן זה דורש הצגה של כסים פיסיים והתחי .43
העתידיים הצפויים של הישות מסילוק שי מכשירים  המזומיםאת תזרימי  משקפת

 והיאהזכות לקבל או לשלם סכום אחד טו  יש את פיסיים פרדים או יותר. כאשר לישות
. יחידהיסית או התחייבות פ יחידרק כס פיסי  ,, למעשההלעשות זאת, יש ל תמתכוו

ה באופן אלה מאלבסיבות אחרות, כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות מוצגים בפרד 
  מחויבויות של הישות. כמאפיייהם כמשאבים או  עקבי עם

  

 גריעתקיזוז כס פיסי שהוכר והתחייבות פיסית שהוכרה והצגה של הסכום טו שוה מ .44
תוצאתה שקיזוז איו גורם להכרה ברווח או הפסד,  בעודכס פיסי או התחייבות פיסית. 

מהדוח על המצב  ,של הפריט, שהוכר קודם לכן הסרתומכשיר פיסי איה רק  גריעתשל 
  הפסד. בהכרה ברווח או  להיותעשויה אף , אלא הכספי

 
לבטל אחרת, לסלק או בדרך של החייב, לפי חוזה או  משפטיתזכותו ה היאז וזיזכות ק .45

)eliminate( ת סכום המגיע אחר, את מלוא הסכום, או חלקו, המגיע לזכאי על ידי העמד באופן
להעמיד  משפטיתבסיבות בלתי רגילות, לחייב עשויה להיות זכות  .אותו סכוםכגד  מהזכאי

בתאי שבין שלושת הצדדים יש  ,סכום המגיע לו מצד שלישי כגד הסכום המגיע לזכאי
, משפטיתזכות  היאקיזוז הכות החייב לקיזוז. מאחר וזכות המבסס בבירור את ז ,הסכם

להתחשב תחום שיפוט אחד למשהו ויש בין  להשתותהתאים התומכים בזכות עשויים 
 החלים על היחסים בין הצדדים.  ,וקיםבח

  

על הזכויות  הלקזז כס פיסי והתחייבות פיסית משפיע ,היתת לאכיפה ,קיומה של זכות .46
להשפיע על חשיפת  הפיסית ועשויההתחייבות לפיסי והכס ל חסותומיה ,תוהמחויבויו

מהווה בסיס  ו, איהזילות. עם זאת, קיום הזכות, כשלעצמלסיכון אשראי ו ןהישות לסיכו
זמי, הסכום והעיתוי של תזרימי - לקיזוז. בהעדר כווה למימוש הזכות או לסילוק בו קימספ

לממש את הזכות או לסלק  תלא יושפעו. כאשר ישות מתכוו המזומים העתידיים של הישות
את יותר את הסכומים ו ראויזמית, הצגת הכס וההתחייבות על בסיס טו משקפת באופן - בו

העיתוי של תזרימי המזומים העתידיים הצפויים, כמו גם את הסיכוים שתזרימי מזומים 
צדדים לסלק על בסיס טו, ללא הזכות שי השל אלה חשופים אליהם. כווה של צד אחד או 

ות מיוחסקיזוז, מאחר והזכויות והמחויבויות, ה לעשות כן, איה מספיקה להצדיק משפטיתה
  התחייבות הפיסית הבודדת, ותרות ללא שיוי. לכס הפיסי הבודד ול

 
כווות של ישות ביחס לסילוק כסים מסוימים והתחייבויות מסוימות עשויות להיות  .47

, מהדרישות של השווקים הפיסיים ההרגיל ת) העסקיpractices(דפוסי פעילותה מושפעות מ
זמית. כאשר לישות - לסלק על בסיס טו או בו הומסיבות אחרות העשויות להגביל את יכולת

לסלק על בסיס טו או לממש את הכס ולסלק את  תמתכוו האיהיא אך  ,זכות קיזוזיש 
בהתאם  ,הזכות על חשיפת הישות לסיכון אשראי השפעתייתן גילוי ל זמית,-ההתחייבות בו
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זמי של שי מכשירים פיסיים עשוי להתרחש, לדוגמה, דרך פעולתה של מסלקה -בו סילוק .48
. בסיבות אלה, תזרימי )face to faceישירה בין הצדדים (או החלפה  מוסדרבשוק פיסי 
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לסיכון אשראי או  ןטו ואין חשיפה לסיכו יחידסכום לים המזומים הם, למעשה, שקול
לסלק שי מכשירים על ידי קבלה ותשלום של סכומים  הישות עשוי זילות. בסיבות אחרות,

סכום המלא של הכס או לסיכון זילות בסכום המלא בלסיכון אשראי  להיחשףבכך ופרדים, 
 לזמן קצריות משמעותיות גם אם הן לסיכוים עשויות לה אלהכשל ההתחייבות. חשיפות 

-בו יחשבו כמימוש וסילוק, מימוש כס פיסי וסילוק התחייבות פיסית לפיכךיחסית. 
  , רק כאשר העסקאות מתרחשות באותו הרגע. תזמי

 
 כאשר:  ראוי, איו לרוב, בדרך כלל, והקיזוז, מתקיימיםאים  42המפורטים בסעיף  התאים .49
  

כחיקוי למאפייים של מכשיר פיסי שוים כשירים פיסיים עשה שימוש במספר מ  )א(
 ,("מכשיר סיתטי") יחיד

  
ממכשירים פיסיים בעלי אותה חשיפה  ובעיםכסים פיסיים והתחייבויות פיסיות   )ב(

(לדוגמה, כסים והתחייבויות בתיק של חוזי אקדמה או מכשירים  ןלסיכו עיקרית
  ,צדדים גדיים שוים םבה אך מעורבים ,גזרים אחרים)

  

התחייבויות פיסיות ללא  כגד וותכבטח משועבדיםאחרים כסים כסים פיסיים או   )ג(
  ,(non recourse) זכות חזרה

  

מבלי שכסים  ,מחויבותעמידה ב לשםעל ידי חייב  ותבאמ מופקדיםכסים פיסיים   )ד(
דון אצל אמן אשר ישמש פיק ,דוגמהסילוק המחויבות (ללתקבלו על ידי הזכאי י אלה

 ), או, לפירעון קרן חוב
  

מצד  חזויות להיות מושבותלהפסדים,  הגורמיםכתוצאה מאירועים שהתהוו מחויבויות,   )ה(
 ביטוח.  הוגשה על סמך חוזהשלישי מכוח תביעה ש

  

 תקשרלה הד עשוייחי שכגדבמספר עסקאות במכשירים פיסיים עם צד  קשרתהמת ישות .50
 הסדרגד. שכעם אותו צד  )master netting arrangement(תחשבות טו" לה מסגרת"הסדר -ב

 במקרה של אי סדרהשבתחולת הטו של כל המכשירים הפיסיים יחיד  כזה קובע סילוק
הסדרים אלה משתמשים, בדרך כלל, מוסדות בשל חוזה כלשהו. סיומו של או תאים קיום ה

שתוצאתן  ,בסיבות אחרותשל פשיטת רגל או  במקרה ,לספק הגה כגד הפסדכדי פיסיים 
להתחשבות טו מסגרת מסוגל לעמוד במחויבויותיו. הסדר לא יהיה  שכגדצד כי ה היא
הסילוק של על שפיע על המימוש או מכיפה ולא יתתשהופכת לזכות קיזוז  , בדרך כלל,יוצר

 בות אירוע מוגדר של אירק בעק תבודדוהתחייבויות פיסיות של ו בודדים פיסייםכסים 
שאין צפויות להתעורר במהלך עסקים רגיל. הסדר  ,תאים או בסיבות אחרותה קיום

של  הקריטריויםשי  מתקיימיםאלא אם  ,להתחשבות טו איו מספק בסיס לקיזוז מסגרת
להתחשבות  מסגרת. כאשר כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות הכפופים להסדר 42סעיף 

על חשיפת הישות לסיכון אשראי, בהתאם  הסדרת הפעתן גילוי להשיו אים מקוזזים, ט
 . 76לסעיף 

  

  גילוי

בדוחות אפשר למשתמשים הגילויים הדרשים על ידי תקן זה היא לספק מידע שי מטרת .51
 ביצועיהשל ישות, ל כספישל מכשירים פיסיים למצב ה םאת חשיבות להעריךהכספיים 

ים  השלים ולתזרימי המזומושיסייע בהערכת הסכומים, העיתוי והוודאות של תזרימי מזומ
שיאפשר כמו כן, מטרת הגילויים היא לספק מידע  למכשירים אלה. מיוחסיםעתידיים, ה

להעריך את מהות והיקף הסיכוים הובעים ממכשירים בדוחות הכספיים למשתמשים 
ף תקופת הדיווח ואת האופן בו ישות פיסיים שאליהם הישות חשופה במהלך התקופה ובסו

   .מהלת סיכוים אלה
  

עביר לצד אחר, תאו  העל עצמ לתיטובמכשירים פיסיים עשויות לגרום לכך שישות  עסקאות .52
 . להלןמהסיכוים הפיסיים המתוארים  ,אחד או יותר

 
 : כולל שלושה סוגי סיכון -) Market riskסיכון שוק (  )א(
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)i( ) סיכון מטבעCurrency risk ( - סיודות בשווי של מכשיר פיהסיכון של ת, 
 כתוצאה משיויים בשערי החליפין של מטבע חוץ. 

  

)ii(  בגין סיכון שווי הוגן) שיעור ריביתFair value interest rate risk (-  הסיכון של
 כתוצאה משיויים בשיעורי ריבית שוק.  ,תודות בשווי של מכשיר פיסי

  

)iii( מחיר סיכון )Price risk (- סיודות בשווי של מכשיר פיכתוצאה  ,הסיכון של ת
 ספציפייםמשיויים במחירי שוק, בין אם שיויים אלה הם תוצאה של גורמים 

גורמים בין אם שיויים אלה הם תוצאה של הבודד או למפיקו או  מכשירל
 הסחרים בשוק.  המכשיריםהמשפיעים על כל 

  
  לרווח. פוטציאללהפסד, אלא גם את ה טציאלפו" מגלם לא רק את השוק"סיכון 

   

פיסי הסיכון שצד אחד למכשיר פיסי יגרום להפסד  - ) Credit riskסיכון אשראי (  )ב(
 . אצל הצד האחר על ידי אי עמידה במחויבות

  

 מחויבויות קייםשי לותקל בקיתהסיכון שישות  -) Liquidity riskסיכון זילות (  )ג(
ות, אשר מסולקות על ידי מסירת מזומן או כס פיסי סיפי התחייבויותל קשורותה

 . אחר
 

סיכון של ה -) Cash flow interest rate riskסיכון תזרים מזומים בגין שיעור ריבית (  )ד(
שיויים כתוצאה מ ,תודות בסכום תזרימי המזומים העתידיים של מכשיר פיסי

הושא ריבית בשיעור משתה,  מכשיר חוב,במקרה של . לדוגמה, שוק בשיעורי ריבית
התוצאה של תודות כאלה היא שיוי בשיעור הריבית האפקטיבי של המכשיר הפיסי, 

 ללא שיוי מקביל בשוויו ההוגן.  ,בדרך כלל
  
  וקבוצות של מכשירים פיסיים מיקום ית,בת

. אם פייםהכסת המידע שיש לתת לו גילוי או את מיקומו בדוחות ביאיו קובע את תזה  תקן .53
. הכספייםלחזור עליו בביאורים לדוחות  צורך, אין בדוחות הכספייםהמידע הדרש מוצג 

גילויים עשויים לכלול שילוב של תיאורים מילוליים ותוים כמותיים, בהתאם למהות 
  המכשירים וחשיבותם היחסית לישות. 

  

הפעלת דורשת  וימיםקביעת רמת הפירוט שיש לתת לה גילוי אודות מכשירים פיסיים מס .54
היחסית של מכשירים אלה. יש צורך להגיע לאיזון  חשיבותשיקול דעת, המביא בחשבון את ה

 הכספיים,בפירוט יתר, שעלול לא לסייע למשתמשים בדוחות  הכספייםבין העמסת הדוחות 
מספר גדול של לצד  היאלדוגמה, כאשר ישות . יתר קיבוץכתוצאה מ חשובמידע  הסוואתלבין 

עצמו, מידע כשל מהותיאיו יחיד שירים פיסיים בעלי מאפייים דומים ושום חוזה מכ
עשוי להיות  בודדשל מכשירים יהיה אות. מצד שי, מידע אודות מכשיר  לפי קבוצות מרוכז

  במבה ההון של ישות.  מהותי, לדוגמה, רכיב הווהמ הואחשוב כאשר 
 

לו גילוי,  שיתן ולמות את מהות המידעהה ,מכשירים פיסיים לקבוצות ץקבתישות  .55
מידע  לתת ות צריכהיש פיסיים אלה. מכשיריםשל  םמאפיייה אתבחשבון  והמביאות

  . בדוח על המצב הכספי מוצגים) הline items( לסעיפיםק על מת לאפשר התאמה ימספ
  

  בקביעת קבוצות של מכשירים פיסיים, ישות צריכה, לפחות:  א.55
  

מכשירים המדדים בעלות או בעלות מופחתת לבין אלה המדדים בשווי  להפריד בין  )א(
 הוגן.

 
להתייחס כקבוצה פרדת או כקבוצות פרדות לאותם מכשירים פיסיים שמחוץ   )ב(

לתחולה של תקן זה (גילוי בדבר מכשירים פיסיים אלה מטופל בתקי חשבואות 
 אחרים). 
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  מדייות יהול סיכוים ופעילויות גידור

 גידורה, לרבות מדייות שלה פיסייםהסיכוים המטרות ומדייות יהול התאר את תישות  .56
   .לכל סוג עיקרי של עסקה חזויה, שלגביה עשה שימוש בחשבואות גידור שלה

  

, הקשורות למכשירים פיסייםמסוימות מידע ספציפי לגבי יתרות ועסקאות  מתןבוסף ל .57
אליהם  מתייחסיםבמכשירים פיסיים, הסיכוים ההשימוש היקף תספק דיון בעיין  הישות

 לבקרת ביחס מדייות הההלה אודותדיון . משרתיםהם  שאותןוהמטרות העסקיות 
ושאים כגון גידור במדייות תכלול התייחסות ללמכשירים פיסיים  מתייחסיםהסיכוים ה

על מת  בטחוותלקבלת  ודרישות מופרזיםשל חשיפות לסיכון, הימעות מריכוזי סיכון 
דיון מסוג זה מספק קודת מבט וספת בעלת ערך, שאיה תלויה  סיכון אשראי. צמצםל

 במועד מסוים.במחזור  קיימיםמוחזקים או הבמכשירים הספציפיים 
  

 בוטל. .58
  

  בוטל. .59
  

  תאים ומדייות חשבואית 

 : בדברתן גילוי ית, ישות הוי לכל קבוצה של כס פיסי, התחייבות פיסית ומכשיר .60
 

מידע אודות ההיקף והמהות של המכשירים הפיסיים, לרבות תאים משמעותיים,   )א(
 העשויים להשפיע על הסכום, העיתוי והוודאות של תזרימי מזומים עתידיים, וכן, 

  

להכרה ובסיס המדידה  יםהמדייות החשבואית והשיטות שאומצו, לרבות הקריטריו  )ב(
 שיושם. 

  

  בוטל. .61
 

, העיתוי והוודאות של תקבולי הסכוםעל  יםמשפיע פיסים החוזיים של מכשיר התאי .62
 הם פיסייםמכשיר. כאשר מכשירים ה בגיןעתידיים  יםמזומותשלומי  ים עתידייםמזומ

העתידיות,  ולותיהאו לתוצאות פע ישות הכספי של המשמעותיים, בפרד או כקבוצה, למצב
לתזרימי  כשלעצמואף מכשיר בודד איו משמעותי גילוי לתאי המכשירים. אם  יתן

לכל קבוצה  יםתוארמשל המכשירים החיויים  יםמאפיי, הישותה מזומים העתידיים שלה
  ל מכשירים דומים. שמתאימה 

  

, בפרד או כקבוצה, יוצרים ישותמופקים על ידי המוחזקים או ה, פיסייםכאשר מכשירים  .63
 : יתן גילוי לתאים הבאים, 52יכוים, המתוארים בסעיף משמעותית לס פוטציאליתחשיפה 

  
 ,סכום הקרן, הסכום הקוב או סכום דומה אחר, אשר לגבי חלק מהמכשירים הגזרים  )א(

   - הסכום הרעיוי  מכוהכגון חוזי החלפת שיעורי ריבית, עשוי להיות הסכום (ה
notional amount ,שעליו מבוססים תשלומים עתידיים ( 

 
 ירעון, הפקיעה או הביצוע, הפ מועד  )ב(

  
התקופה או  לרבותמוקדם, המוחזקות על ידי אחד הצדדים למכשיר,  לפירעוןאופציות   )ג(

 , מחירי המימושמחיר המימוש או טווח יתות למימוש, האופציות  שבהם המועד
  

אופציות, המוחזקות על ידי אחד הצדדים למכשיר, להמרת המכשיר או להחלפתו   )ד(
התקופה  לרבותר או בכס אחר כלשהו או בהתחייבות אחרת כלשהי, אח פיסיבמכשיר 

 ויחס(י) ההמרה או ההחלפה,  יתות למימוש האופציות המועד שבהםאו 
  

עתידיים של  יםמזומאו תשלומי מזומים עתידיים הסכום והעיתוי שקבע לתקבולי   )ה(
 ,או דרישות דומותשיעורין לתשלומים  לרבות סכום הקרן של המכשיר,
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שיעור קוב או סכום ריבית, דיבידד או תשואה תקופתית אחרת על הקרן ועיתוי   )ו(
 התשלומים,

 
 ,פיסית, או שיתו, במקרה של התחייבות פיסיבטחוות שתקבלו, במקרה של כס   )ז(

  
תזרימי בו במקרה  ,של המכשירמטבע שבו דרש לבצע את התקבולים או התשלומים ה  )ח(

 , ישותשל ההמדידה  שאיו מטבע מזומים שלו קובים במטבעה
  

ביצוע החלפה, מידע כמתואר בסעיפי משה (א) עד אפשרות ל הכולל ,במקרה של מכשיר  )ט(
 (ח) בגין המכשיר שיירכש בהחלפה, וכן, 

 
תשה באופן  ם), שהפרתcovenant(אמת מידה פיסית כל תאי של המכשיר או   )י(

רבי של חוב להון עצמי יס מ(לדוגמה, יח יםהאחר מהתאים וכלשה תאימשמעותי 
חוב שהפרתו תגרום להעמדה מיידית לפירעון של הסכום המלא של  אגרתשקבע בתאי 

  לרבות שיעבוד שלילי. ,החוב) אגרתקרן 
  

שוה מצורתו המשפטית של המכשיר,  פיסישל מכשיר  בדוח על המצב הכספיכאשר ההצגה  .64
 בר בדבר מהות המכשיר. כלול בביאורים לדוחות הכספיים הסת ישותרצוי שה

 
  בוטל. .65
  

של  במסגרת התמצית גילוי ותת , ישות34לתקן חשבואות מספר  94סעיף ל בהתאם .66
לבסיס (או לבסיסי) המדידה ששימשו להכת הדוחות  ,משמעותיתהחשבואית המדייות ה

שבה עשה שימוש שהיא רלווטית להבת הדוחות  וספתהכספיים ולמדייות חשבואית 
 : עשוי לכלול, גילוי כזה פיסייםמכשירים  לגבי. פייםהכס

  

 פיסיתאו בהתחייבות  פיסיבכס  מועד ההכרה תהקריטריוים שיושמו בקביע  )א(
 ובמועד גריעתם,

 
בעת ההכרה  פיסיותולגבי התחייבויות  פיסייםבסיס המדידה שיושם לגבי כסים   )ב(

 וכן  ,ולאחר מכן הראשול
  

, פיסיותומהתחייבויות  פיסייםוהוצאות, הובעות מכסים הבסיס לפיו הכסות   )ג(
 .תומדדו תוכרומ

  
(סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון תזרים מזומים סיכון שיעור ריבית 

  בגין שיעור ריבית)

יתן גילוי למידע אודות ישות ת, פיסיותוהתחייבויות  פיסייםקבוצה של כסים  לכל .67
 לרבות:  שיעור ריבית,לסיכון  החשיפת
 

מועדי הפירעון או מועדי הקביעה מחדש של מחיר, כפי שקבעו בחוזה, לפי המוקדם   )א(
 מביהם. 

  

 . אם רלווטי ,שיעורי ריבית אפקטיביים  )ב(
 

 שיעורי ריבית תלהשפעות של שיויים עתידיים ברמ המידע, לגבי חשיפת ותת ישות .68
כפי  ,השפעה ישירה על תזרימי המזומיםשוק יש הבשיעורי ריבית . לשיויים השוררת

(סיכון  פיסיותההתחייבויות הו פיסייםהכסים חלק מהל מתייחסיםה ,בחוזה ובעשק
שיעור בגין השווי ההוגן של אחרים (סיכון שווי הוגן  תזרים מזומים בגין שיעור ריבית) ועל

  .ריבית)
  

 מועדי, אם הם קודמים לרחידש של מקביעה מחמועדי הפירעון (או אודות  מועדיאודות  מידע .69
ומידע אודות שיעורי הריבית  ,הפירעון) מצביע על פרק הזמן שבו שיעורי הריבית קבועים
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האפקטיביים מצביע על הרמות בהן הם קבועים. גילוי של מידע זה מספק למשתמשים 
 ,פהחשו הישותשאליו  ,שיעור ריביתבגין בדוחות הכספיים בסיס להערכת סיכון שווי הוגן 

לרווח או להפסד. לגבי מכשירים שבהם קבע מחיר מחדש לפי שיעור פוטציאל ולפיכך את ה
הריבית בשוק לפי מועד הפירעון, גילוי התקופה עד למועד הקרוב שבו ייקבע מחדש שיעור 

  תקופה עד למועד הפירעון. המגילוי  , לצורך זה,חשוב יותר ,הריבית
 

  בוטל. .70
 

 הם:  פיסיותה הוהתחייבויותי פיסייםה הן כסימבי אלה תציימ ישות .71
  

 פיסיותוהתחייבויות  פיסייםשיעור ריבית, כגון כסים בגין חשופים לסיכון שווי הוגן   )א(
 ,הושאים שיעור ריבית קבוע

 
 והתחייבויות פיסייםשיעור ריבית, כגון כסים  גיןחשופים לסיכון תזרים מזומים ב  )ב(

 ,ור ריבית משתה, הקבע מחדש בהתאם לשיוי בשיעור השוקהושאים שיע פיסיות
 וכן,

 
 הויים.  מכשיריםלסיכון שיעור ריבית, כגון השקעות מסוימות ב במישריןאים חשופים   )ג(
  

   בוטל. .72
  

 . בוטל .73
  

קובעים אם מידע אודות סיכון  פיסייםבמכשירים  הומידת פעילות ישותשל  יהמהות עסק .74
בין השתיים. כאשר  בדרך המשלבת, או בצורה טבולריתילולית, וצג בצורה ממשיעור ריבית 

או סיכון בגין שיעור ריבית החשופים לסיכון שווי הוגן  ,פיסייםמכשירים  מגוון ישותל
לאמץ אחת או יותר מהגישות הבאות להצגת  העשוי אישיעור ריבית, ה גיןתזרים מזומים ב

 מידע: 
  

יכולים להיות  ,החשופים לסיכון שיעור הריבית ,פיסייםהערכים בספרים של מכשירים   )א(
מועדי הפירעון או מועדי הקביעה , בקבוצות של מכשירים שטבולריתבצורת  מוצגים

 : תקופת הדיווחבתקופות הבאות לאחר מחדש של מחיר, כפי שקבעו בחוזה, יחולו 
  

)i(  התוךאו פחות, ש 
  

)ii( התיים אך לא יותר ,יותר משמש, 
  

)iii( תייםים לא יותראך  ,יותר משמשלוש ש, 
 
)iv( יםים אך לא יותר ,יותר משלוש שמארבע ש, 
  

)v( יםים אך לא יותר ,יותר מארבע שוכן ,מחמש ש 
  

)vi( .יםיותר מחמש ש 
  

לסיכון שיעור ריבית או  המשמעותית מרמת חשיפת יםמושפע ישותשל  יהכאשר ביצוע  )ב(
 . יותר שיויים בחשיפה האמורה, רצוי לכלול מידע מפורטמ
  

 שיעור ריבית גיןלסיכון תזרים מזומים ב הלציין את חשיפת העשוי ישותומה, באופן ד  )ג(
 פיסייםכסים  קבוצות המציית את סך כל הערך בספרים של ,באמצעות טבלה

שמועד פירעום תוך תקופות זמן  ,שיעור ריבית משתההושאים  ,פיסיותוהתחייבויות 
  שוות בעתיד. 
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לחלופין או  בודדים פיסייםריבית בגין מכשירים  ישיעורת אודולמידע יתן לתת גילוי   )ד(
של  קבוצהלגבי כל  ,או תחום של שיעורים םשיעורים ממוצעים משוקללילהציג 
קבץ מכשירים, הקובים במטבעות שוים או שיש להם ישות יכולה ל. יםפיסי יםמכשיר

לכך  מביאיםאלה  גורמיםכאשר  ,קבוצות פרדותלותית, שמעסיכוי אשראי שוים מ
 . ותיתשמעמשוים  יםאפקטיבישיעורי ריבית יהיו למכשירים ש

  

   בוטל. .75
  

  סיכון אשראי 

יתן גילוי למידע אודות ת ישותים וחשיפות אשראי אחרות, פיסיכל קבוצה של כסים ל .76
 : ללוכלסיכון אשראי,  החשיפת

 
י בסוף תקופת חשיפה המרבית לסיכון אשראההטוב ביותר את  אופןהסכום המייצג ב  )א(

המוחזקים או באמצעים אחרים לחיזוק  בטחוות כלשהםב תחשבהדיווח, מבלי לה
גילוי זה  אשראי (לדוגמה, הסכמי סילוק טו שאים כשירים לקיזוז בהתאם לתקן זה);

איו דרש עבור מכשירים פיסיים שערכם בספרים מייצג באופן הטוב ביותר את 
 החשיפה המירבית לסיכון אשראי.

 
והשפעתם הכספית  תיאור של בטחוות מוחזקים ושל אמצעים אחרים לחיזוק אשראי  )ב(

(לדוגמה, כימות המידה שבה בטחוות ואמצעים אחרים לחיזוק אשראי מצמצמים 
סיכון אשראי) בהקשר של הסכום שמייצג באופן הטוב ביותר את החשיפה המירבית 

) ובין אם הוא מיוצג על ידי הערך (א -לסיכון אשראי (בין אם יתן לו גילוי בהתאם ל
  בספרים של המכשיר הפיסי).

  

  ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי.   )ג(
 

הכספיים  יהמידע בוגע לסיכון אשראי כדי לאפשר למשתמשים בדוחות תמספק ישות .77
עלול להקטין את הסכום  שכגדקיום מחויבויותיהם של צדדים -להעריך את המידה שבה אי

 זומים חיוביים בעתיד מכסים פיסיים, שהוכרו בסוף תקופת הדיווח, אושל תזרימי מ
(כגון, גזר אשראי או ערבות  חשיפות אשראי אחרותבגין זרימי מזומים שליליים תלדרוש 

שיוכר  ,כאמור גורם להפסד קיום מחויבויות-. אישהופקה בגין מחויבויות של צד שלישי)
לתת גילוי להערכה של ההסתברות  ישותאיו דורש מ 76. סעיף ישותהפסד של  ואברווח 

  שהפסדים יתהוו בעתיד. 
  

  בוטל. .78
  

של כסים פיסיים החשופים לסיכון אשראי, הערך בספרים של הכסים בדוח על  במקרה .79
המצב הכספי, טו לאחר הפרשות להפסד מתאימות, מייצג, בדרך כלל, את הסכום החשוף 

של חוזה להחלפת שיעור ריבית המדד לפי שווי הוגן, לסיכון אשראי. לדוגמה, במקרה 
החשיפה המרבית להפסד בסוף תקופת הדיווח היא, בדרך כלל, הערך בספרים, כיוון שערך זה 

עמידה במחויבות.  - מייצג את העלות, במחירי שוק שוטפים, להחלפת החוזה במקרה של אי 
א בדוח על המצב הכספי. מצד שי, בסיבות אלה, אין צורך בגילוי וסף מעבר לגילוי שהוב

ההפסד האפשרי המרבי של ישות ממכשירים פיסיים מסוימים עשוי להיות שוה 
משמעותית מערכם בספרים ומסכומים אחרים שיתן להם גילוי, כגון שוויים ההוגן או סכום 

  (א). 76הקרן שלהם. בסיבות כאלה, יש צורך בגילוי וסף כדי לעמוד בדרישות סעיף 
  

כס פיסי, הכפוף לזכות משפטית יתת לאכיפה לקיזוז כגד התחייבות פיסית, איו מוצג  .80
 בדוח על המצב הכספי טו לאחר קיזוז ההתחייבות, אלא אם קיימת כווה לסלקם על בסיס

כן, ישות תגלה את קיומה של הזכות המשפטית לקיזוז, כאשר -פי-על-זמית. אף-טו או בו
. לדוגמה, כאשר ישות אמורה לקבל את התקבולים 76בהתאם לסעיף  היא מספקת מידע

ממימוש כס פיסי לפי סילוק התחייבות פיסית שהיא בסכום שווה או גדול יותר, שכגדה 
יש לישות זכות משפטית לקיזוז, לישות יש היכולת לממש אותה זכות קיזוז כדי להימע 

במחויבותו. עם זאת, אם הישות תגיב, או  מהתהוות הפסד במקרה שהצד שכגד לא יעמוד
קיום המחויבות על ידי הארכת תקופת חיי הכס הפיסי, חשיפה לסיכון -סביר שתגיב, על אי

אשראי תהיה קיימת אם התאים המתוקים הם כאלה שגביית התקבולים צפויה להידחות 
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דוחות הכספיים מעבר למועד שבו דרש לסלק את ההתחייבות. כדי ליידע את המשתמשים ב
באיזו מידה הוקטה החשיפה לסיכון אשראי בקודת זמן מסוימת, הישות תיתן גילוי 
לקיומה של זכות הקיזוז והשפעתה, כאשר הכס הפיסי צפוי להיגבות בהתאם לתאיו. 
כאשר ההתחייבות פיסית שכגדה קיימת זכות קיזוז עומדת לסילוק לפי הכס הפיסי, 

סיכון אשראי על מלוא הערך בספרים של הכס אם הצד שכגד לא יעמוד הישות חשופה ל
  במחויבויותיו, לאחר שההתחייבות סולקה. 

 
  בוטל. .81
  

עשויה להיות חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מעסקה בה לא הוכר כס פיסי בדוח על  ישות .82
 יבות של צדהמצב הכספי, כגון ערבות פיסית או חוזה של גזר אשראי. מתן ערבות למחו

 עריכת בעתשמובא בחשבון  ,וחושפת את הערב לסיכון אשראי אחר יוצרת התחייבות
 . 76פי סעיף -הגילויים הדרשים על

 
לא יתן ללמוד על קיומם מתוך גילויים  כאשרסיכון אשראי  ם שללריכוזיגילוי  ותתישות  .83

פה משמעותית ותוצאתם היא חשי ישותשל ה כספיוהמצב ההעסק  מהות אחרים אודות
דורש שיקול  אלהכשצדדים אחרים לא יקיימו את מחויבותם. זיהוי ריכוזים  להפסד במקרה

 פר. תקן חשבואות מסהוהחייבים של ישותה של סיבותבתוך התחשבות  ,דעת על ידי ההלה
עשויים להיווצר  שבהםוגיאוגרפיים  עסקייםלזיהוי מגזרים  החיות , מספקדיווח מגזרי ,11

 י סיכון אשראי.ריכוז
 

או לקבוצות חייבים בעלות  יחידמחשיפות לחייב  להיווצרסיכון אשראי עשויים  ם שלריכוזי .84
שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה כך , יםדוממאפייים 

את ים ריכוז סיכון כולל ליצור יםהעשוי מאפיייםבתאים כלכליים או אחרים.  משיויים
ת הפעילויות שבהן עוסקים חייבים כגון העף שבו הם פועלים, האזור הגיאוגרפי שבו מהו

לווים. לדוגמה, ליצרן ציוד לעף האיתותם הפיסית של קבוצות  מתבצעות פעילויות ורמת
תשלום -ממכירת מוצריו, שלגביהם הסיכון לאי לקוחותחשבוות  ,בדרך כלל ,הפט והגז יהיו

בקה מידה בילאומי  ,בדרך כלל ,ליים בעף הפט והגז. לבק המלווהכלכ משיויים מושפע
ויכולת הבק לגבות הלוואות  ותפחות מפותח מדיותהלוואות לות להיות מספר רב של עשוי
  עלולה להיות מושפעת לרעה מתאים כלכליים מקומיים.  אלה

  

 ,המזהה כל ריכוז ,ףהמשות המאפייןריכוזים של סיכון אשראי יכלול תיאור אודות גילוי  .85
 ובעלי אות פיסייםלכל הכסים ה מתייחסוסכום החשיפה המרבית לסיכון אשראי ה

 . מאפיין
  

  שווי הוגן 

של ו פיסייםשל כסים  ותקבוצאחת מהלגבי כל , 91-90 בסעיפיםלמעט האמור  .86
של  ותקבוצ ןתן גילוי לשווי ההוגן של אותתי ישות, )55(ראה סעיף  פיסיותהתחייבויות 

  .בספרים ןלערכ תהשוולאפשר מהתחייבויות באופן ששל כסים ו
  

  בוטל. .87
  

  בוטל. .88
  

 , אךלקבוצותכסים פיסיים והתחייבויות פיסיות  ץקבתגילוי לשווי הוגן, ישות  עת מתןב .89
 רק במידה שערכם בספרים מקוזז בדוח על המצב הכספי.  בייהם קזזת

  
  
  
  

 ם:גילויים לשווי הוגן אים דרשי .90
  

כאשר הערך בספרים מהווה קירוב סביר לשווי הוגן, לדוגמה עבור מכשירים פיסיים   )א(
 כמו לקוחות או ספקים לזמן קצר; או
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 הצמודיםמצוטט או גזרים מחיר  שאין להם ,במכשירים הויים ההשקעעבור   )ב(

, כיוון לכללי חשבואות מקובליםבעלות בהתאם  יםמדדש ,אלהלמכשירים הויים כ
 .באופן מהימןבדרך אחרת יתן למדידה  יוי ההוגן שלהם אשהשוו

  
(ב), ישות תיתן גילוי למידע שיעזור למשתמשים בדוחות הכספיים 90במצב המפורט בסעיף    א.90

לקבל החלטות עצמאיות לגבי ההיקף של הפרשים אפשריים בין הערך בספרים של אותם 
  מכשירים פיסיים לבין שווים ההוגן, כולל:

 
שלא יתן גילוי למידע לגבי שווי הוגן עבור מכשירים אלה, משום ששווים בדה עוה  )א(

  ההוגן לא יתן למדידה באופן מהימן;
 

א יתן להסבר מדוע השווי ההוגן וערכם בספרים  ,פיסייםתיאור המכשירים ה  )ב(
   ;למדידה באופן מהימן

 
דה באופן מהימן למדיהיה יתן  , שהשווי ההוגן שלהם לאפיסייםכסים מכרים אם   )ג(

סכום הרווח או לבמועד המכירה ו בספרים כםערל, יש לתת גילוי לעובדה זו, קודם לכן
  ההפסד שהוכר.

  

  בוטל. .91
  

  .בוטל   א.91
  

 אודות: תן גילויתי ישות .92
  

 פיסייםהשיטות וההחות המשמעותיות שיושמו בקביעת השווי ההוגן של כסים   )א(
 פיסייםצות משמעותיות של כסים בפרד עבור קבו פיסיותוהתחייבויות 

 ),פיסייםמספק החיות לקביעת קבוצות של כסים  55 (סעיף פיסיותוהתחייבויות 
 
בקביעת השווי ההוגן של מכשירים פיסיים  , מלאה או חלקית,מידת ההסתמכות  )ב(

והתחייבויות פיסיות על מחירים מצוטטים בשוק פעיל המתפרסמים בציבור או על 
 ,באמצעות טכיקות הערכה.אמידה 

  

בטכיקות הערכה, המבוססות על החות, שאין  ,מידת השימוש, מלא או חלקי  )ג(

), בקביעת השווי ההוגן.  )observable marketיתים לצפייהתמכות במחירי שוק 
כדי לשקף יתים לצפייה שאים התוים מאחד או יותר של אם כתוצאה משיוי 

ישתה השווי ההוגן באופן משמעותי, הישות  סביר באופן ות חלופיות אפשריותהח
משמעותיות , וז למטרה. של אותם שיוייםהשפעה ל ותיתן גילויעובדה זו  תצהיר על

 סך ההתחייבויות.ללסך הכסים או ביחס ביחס לרווח או הפסד ו תישקל
  

או  סך סכום השיוי בשווי ההוגן האמד תוך שימוש בטכיקת הערכה שהוכר ברווח  )ד(
 הפסד במהלך התקופה.

  

גילוי השיטה ששימשה בקביעת השווי ההוגן והחות את  כוללגילוי מידע על שווי הוגן  .93
 קשורותההחות ה תן גילוי למידע לגביתי ישות, דוגמהיישומה. ל עשו בעתמשמעותיות ש

אם הם  שיעורי היוון,שיעורי אומדן הפסדי אשראי ושיעורי ריבית או מוקדם,  פירעוןשיעורי ל
 משמעותיים.

  
  
  

  גילויים אחרים 

  בוטל.   )א(  .94
  

  בטחוות



  

30 
 

כבטחוות  שהיא שיעבדה ישות תיתן גילוי לערך בספרים של כסים פיסיים  )ב(
תאים ל(ז)) 63- (א) ו60התחייבויות תלויות, וכן (באופן עקבי לסעיפים ל או להתחייבויות

  .המתייחסים לשיעבודים שלהמהותיים 
 

רשאית למכור או ו (כסים פיסיים ולא פיסיים)בטחוות  יקהמחזכאשר ישות   )ג(
יתן , היא תבטחוותשל בעל ה בהעדר כשל במחויבותגם את הבטחוות לשעבד מחדש 

  :ויליג
  

)i( ות להמוחזקיםשווי ההוגן של הבטחו ,(סייםסיים ולא פיכסים פי) 
  

)ii( ות שווי למכרו או כאלה ההוגן של בטחום לישות יש שועבדו מחדש ואשש
 מחויבות להחזיר אותם, וכן

 
)iii( אים מהותיים לותלשימוש הישות ב הקשוריםתב בטחו) עקבי לסעיפים אופן

  .)(ז)63-(א) ו60
 

  .ובוטל. )ח(-)ד(
  

   ירידת ערך

ישות תגלה את המהות ואת הסכום של כל הפסד מירידת ערך שהוכר ברווח או הפסד   )ט(
מספק  55ותית של כסים פיסיים (סעיף כל קבוצה משמעלבגין כס פיסי, בפרד 

 החיות לקביעת קבוצות של כסים פיסיים).
  

  אי עמידה בהסכמים והפרות 

בהתייחס לאי עמידה בתשלומי קרן, ריבית, קרן לפדיון או תאי פדיון במהלך התקופה   )י(
בגין הלוואות שקיבלה הישות, המוכרות בסוף תקופת הדיווח והפרות אחרות במהלך 

 ,עשויות לאפשר למלווה לדרוש פירעון אלהפה של הסכמי הלוואה, כאשר הפרות התקו
  הישות תיתן גילוי אודות:

  

)i(  אלהפרטים לגבי הפרות, 

)ii(  ם הייתהתקבלו ושבגיהסכום שהוכר בסוף תקופת הדיווח ביחס להלוואות ש
 הפרה, וכן 

)iii( יתן להם גילויאי העמידה  אם ,לעיל 2בהתאם לסעיף קטן  ,בהתייחס לסכומים ש
הסתיים משא ומתן לגבי התאים החדשים של ההלוואות שתקבלו, או ש התוק

 לפי שהדוחות הכספיים אושרו לפרסום.
  

, הלוואות שתקבלו (י)94 לצורך גילוי המידע לגבי הפרות של הסכמי הלוואה בהתאם לסעיף .95
קצר בתאי אשראי ספקים לזמן למעט  ,ות מכשירי חוב מופקים והתחייבויות פיסיותכולל

  רגילים.
  

ומכשירים אשר מטילים על הישות מחוייבות להעביר לצד אחר  מכשירים פיסיים בי מכר
  חלק יחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק

לגבי מכשירים פיסיים בי מכר אשר סווגו כמכשירים הויים, ישות תיתן גילוי (אם לא   .א95
  יתן גילוי במקום אחר):

 
 ית תוים כמותיים לגבי הסכום שסווג כהון עצמי;תמצל  )א(

  

תהליכים שלה ליהול מחויבויותיה לרכישה חזרה או לפדיון למדייות ולמטרות, ל  )ב(
המכשירים כאשר תידרש לעשות כן על ידי מחזיקי המכשיר, כולל שיויים כלשהם 

 מתקופות קודמות; 
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זרה של קבוצה זו של תזרים המזומים השלילי החזוי בעת פדיון או רכישה חל  )ג(
 מכשירים פיסיים; וכן

 
 מידע כיצד קבע תזרים המזומים השלילי החזוי בעת פדיון או רכישה חזרה.ל  )ד(

  
 אם ישות סיווגה מחדש בין התחייבויות פיסיות לבין ההון העצמי  ב.95

 
 מכשיר פיסי בר מכר שסווג כמכשיר הוי, או  )א(
 
לצד אחר חלק יחסי של הכסים טו של  מכשיר שמטיל על הישות מחויבות להעביר  )ב(

 הישות בעת פירוק ואשר מסווג כמכשיר הוי
  

הישות תיתן גילוי לסכום שסווג מחדש אל ומאת כל קטגוריה (התחייבויות פיסיות או 
 הון), העיתוי והסיבה לסיווג מחדש.

  
דרישה לסווגם  לגבי מכשירים אשר יש 95-51ישות איה דרשת לתת את הגילויים בסעיפים   .ג95

   ד.16-ג ו16ב או לסעיפים 16-א ו16כמכשירים הויים בהתאם לסעיפים 
  

  תחילהמועד 

לתקופות שתיות המתחילות ביום ) 2016(מעודכן  22את תקן חשבואות מספר ישות תיישם  .96
 יישום מוקדם מותר.או לאחריו.  2017ביואר  1

 
למכשירים פיסיים  חריג בעל תחולה מוגבלת כולל ,)2016(מעודכן  22תקן חשבואות מספר   .א96

סיווג  לפיכך, ישות לא תיישם את החריג בדרך ההיקש. ;ד16-א16כמפורט בסעיפים 
מכשירים בהתאם לחריג זה יוגבל לטיפול החשבואי במכשיר כזה בהתאם לתקן חשבואות 

דוגמה תקן . המכשיר לא ייחשב כמכשיר הוי בהחיות אחרות, ל)2016(מעודכן  22מספר 
 , תשלום מבוסס מיות.24חשבואות מספר 

  

  הוראות מעבר

מדייות , 35בהתאם לתקן חשבואות מספר  יישום למפרע תקן זה בדרך שלישות תיישם  .97
 . חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות

  
ב עם מחויבות , ישות דרשת לפצל מכשיר פיסי מורכד16 -ג ו16סעיפים כאשר מיישמים את   .א97

רכיב ללהעביר לצד אחר חלק יחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק לרכיב התחייבות ו
הוי פרדים. אם רכיב ההתחייבות איו קיים עוד, יישום למפרע של תיקוים אלה לתקן 

ה בעודפים יהים להפרדה של שי רכיבים הויים. הרכיב הראשון וגרי 22חשבואות מספר 
ריבית המצטברת שצברה על רכיב ההתחייבות. הרכיב האחר ייצג את הרכיב וייצג את ה

ההוי המקורי. לפיכך, ישות איה צריכה לפצל את שי הרכיבים אם רכיב ההתחייבות איו 
  קיים עוד במועד יישום התיקוים. 

  
 ובוטל .98-112
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  החיות ליישום -' אספח 
  

  התקן. בלתי פרד מהספח מהווה חלק 
  

 .את יישומם של היבטים מסוימים של התקןמבהירות  אלהום החיות ייש .1א
  

 . פיסייםהתקן איו עוסק בהכרה או במדידה של מכשירים  .2א
  

  )14-11(סעיפים הגדרות 

   פיסיותוהתחייבויות  פיסייםכסים 

על מייצג את אמצעי החליפין ולכן הוא הבסיס מאחר שהוא  פיסי,) הוא כס ן(מזומ מטבע .3א
בבק או במוסד כספי מזומן בדוחות כספיים. פיקדון של  ומוכרותקאות מדדות כל העס פיו

מזומן  לקבלשהוא מייצג את הזכות החוזית של המפקיד  אחרמ פיסי,דומה הוא כס 
לטובת זכאי לצורך פירעון  בבק, מהמוסד או למשוך שיק או מכשיר דומה כגד היתרה

  . פיסיתהתחייבות 
  

מגד בעתיד ו מזומןמייצגים זכות חוזית לקבל ה פיסייםכסים  של פוצותדוגמאות  .4א
 בעתיד הין:  מזומןהמייצגות מחויבות חוזית למסור  פיסיותהתחייבויות 

  

 לקוחות וספקים,  )א(
  

  ,לקבל ולשלם שטרות  )ב(
  

 וכן  ,הלוואות לקבל ולשלם  )ג(
  

  חוב לקבל ולשלם.  אגרות  )ד(
 

 קיימת מזומןחד לקבל (או מחויבות לשלם) , כגד זכותו החוזית של צד איםקרהממאחד בכל 
 מחויבות חוזית מקבילה של הצד האחר לשלם (או זכות לקבל). 

  

היא  בגיו, ןשתיתאשר ההטבה הכלכלית שתתקבל או  ,הוא מכשיר כס פיסיסוג אחר של  .5א
למחזיק את  מעיק. לדוגמה, שטר לשלם באגרות חוב ממשלתיות מזומןשאיו  סייפכס 

אגרות חוב  ,מפיק את המחויבות החוזית למסורומטיל על ההחוזית לקבל הזכות 
משום שהן מייצגות מחויבויות של  פיסיים. אגרות החוב הן כסים מזומןממשלתיות, ולא 

של מחזיק השטר והתחייבות  פיסיהשטר הוא כס לפיכך, . מזומןהממשלה המפיקה לשלם 
 של מפיק השטר.  פיסית

 
 , באופן רגיל,), מקיםיםצמית ושטרי הוןצמיתות (כמו אגרות חוב  - " יםב "צמיתמכשירי חו .6א

לעתיד לא קבועים המתמשכים  במועדים ריביתי למחזיק את הזכות החוזית לקבל תשלומ
הגורמים זכות לקבל החזר של הקרן בתאים ה עם וא, ללא זכות לקבל החזר של הקרן מוגדר

להפיק מכשיר  העשוי ישותמאוד רחוק בעתיד. לדוגמה, מאוד בלתי סביר או להחזר להיות 
 8%של  קוב השווים לשיעור ריבית ,לבצע תשלומים שתיים לצמיתות ההמחייב אות פיסי,

שוק ההוא שיעור ריבית  8% - בהחה ש ש"ח. 1,000קרן קוב של  אשר מיוחס לסכום
ם של תשלומי ריבית עתידיים הפקתו, המפיק וטל מחויבות חוזית לבצע זר במועדלמכשיר 

. למחזיק ולמפיק של הראשולבעת ההכרה ש"ח  1,000וכחי) הוא  ששוויים ההוגן (ערך
 ., בהתאמהפיסיתוהתחייבות  פיסיהמכשיר יש כס 

  

זכות חוזית או מחויבות חוזית לקבל, למסור או להחליף מכשירים פיסיים היא כשלעצמה  .7א
ות חוזיות או מחויבויות חוזיות מקיים את הגדרת מכשיר פיסי מכשיר פיסי. רצף של זכוי

אם, בסופו של דבר, הוא יוביל לקבלה או מסירה של מזומן או לרכישה או הפקה של מכשיר 
 הוי.
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היכולת לממש זכות חוזית או הדרישה למלא אחר מחויבות חוזית עשויה להיות מוחלטת או  .8א
מה, ערבות פיסית היא זכות חוזית של המלווה לקבל מותית בהתרחשות אירוע עתידי. לדוג

מזומן מהערב, ומחויבות חוזית מקבילה של הערב לשלם למלווה, אם הלווה איו עומד 
אירוע מבמחויבותו. הזכות החוזית והמחויבות החוזית קיימות כתוצאה מעסקה בעבר או 

ותו והן הדרישה מהערב בעבר (קבלת הערבות), למרות שהן יכולתו של המלווה לממש את זכ
לעמוד במחויבותו מותות בכך שהלווה לא יעמוד במחויבותו בעתיד. זכות מותית ומחויבות 

התחייבות פיסית, למרות שכסים של מותית מקיימות את ההגדרה של כס פיסי ו
והתחייבויות כאלה אים מוכרים תמיד בדוחות הכספיים. חלק מהזכויות החוזיות 

 .זהבתחולתו של תקן שאין ות החוזיות עשויות להיות חוזי ביטוח והמחויבוי
  

המחכיר לקבל,  כזכותו של עיקרהב תחכירה מימוית חשבעל פי כללי חשבואות מקובלים,  .9א
משולבים של שלומים תשהם במהותם זהים להחוכר לשלם, זרם תשלומים  ו שלומחויבות

 שהוא זכאי לקבלסכום התאם להשקעתו במטפל בפי הסכם הלוואה. המחכיר -קרן וריבית על
חכירה תפעולית חשבת לעומת זאת, הכס המוחכר עצמו. על פי פי חוזה החכירה ולא -על

שימוש בכס בתקופות  אפשרהמחייב את המחכיר ל ,לא הושלםביצועו חוזה שכ בעיקרה
עצמו  כס המוחכרב טפלמשיך למבגין שירות. המחכיר  עמלהעתידיות כגד תמורה הדומה ל

חכירה אצל המחכיר פי החוזה. בהתאם לכך, - בעתיד על שהוא זכאי לקבל כלשהו סכוםבולא 
מימוית חשבת למכשיר פיסי וחכירה תפעולית איה חשבת למכשיר פיסי (למעט 

 .שהגיע מועד פירעום)ספציפיים תשלומים 
  

לתי מוחשיים (כגון ), כסים חכורים וכסים בקבוע רכושוכסים מוחשיים (כגון מלאי  .10א
פטטים וסימים מסחריים) אים כסים פיסיים. שליטה בכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים 

כס פיסי אחר, אך איה גורמת של חיובי של מזומן או  תזריםיוצרת הזדמות להפיק  אלה
 לזכות קיימת לקבל מזומן או כס פיסי אחר.

 
לכלית העתידית בגים היא קבלה של סחורות או כסים (כגון הוצאות מראש) שההטבה הכ .11א

שירותים, ולא זכות לקבל מזומן או כס פיסי אחר, אים כסים פיסיים. באופן דומה, של 
פיסיות,  ת ומרבית סוגי המחויבויות לאחריות, אים התחייבויותודח ותפריטים, כגון הכס

א מסירה של סחורות ואליהם ה השלילי של הטבות כלכליות המתייחסות םזריתמאחר וה
 שירותים, ולא מחויבות חוזית לשלם מזומן או כס פיסי אחר.של ו

  

התחייבויות או כסים שאים חוזיים (כגון מסים על ההכסה המוטלים כתוצאה מדרישות  .12א
חוקיות ואכפים על ידי הממשלה) אים התחייבויות פיסיות או כסים פיסיים. הטיפול 

, מסים על ההכסה. באופן 19במסים על ההכסה דון בתקן חשבואות מספר החשבואי 
 דומה, מחויבויות משתמעות, אין ובעות מחוזים ואין התחייבויות פיסיות.

  

  מכשירים הויים

), non-puttable( שאין בות מכר למפיקדוגמאות למכשירים הויים כוללות מיות רגילות  .13א
אשר מטילים על מסוימים ב), מכשירים 16-א ו16ים (ראה סעיפים מכשירים בי מכר מסוימ

(ראה  הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק
), וכתבי אופציה 26א-25סוגים מסוימים של מיות בכורה (ראה סעיפים א ד),16-ג ו16סעיפים 

)warrantsכתבו המתירלהזמין ( םמחזיק בהל ים) או אופציות רכש שsubscribe או לרכוש (
ישות המפיקה תמורת סכום קבוע למפיק ב שאין בות מכרמספר קבוע של מיות רגילות 

כס פיסי אחר. מחויבות של ישות להפיק או לרכוש מספר קבוע של של של מזומן או 
יא מכשיר הוי של כס פיסי אחר, השל מכשיריה ההויים תמורת סכום קבוע של מזומן או 

. עם זאת, אם החוזה האמור כולל מחויבות של הישות א)22(למעט כפי שקבע בסעיף  הישות
ב או 16-א ו16(למעט חוזה המסווג כהון בהתאם לסעיפים  לשלם מזומן או כס פיסי אחר

, הרי שהוא יוצר גם התחייבות בגובה הערך הוכחי של סכום הפדיון ד)16-ג ו16סעיפים ל
וטל על עצמו  שאין בות מכר למפיק(א)). מפיק של מיות רגילות 27אה סעיף א(ר

התחייבות, כאשר הוא פועל באופן רשמי לביצוע חלוקה ועשה מחויב מבחיה משפטית 
לביצועה כלפי בעלי המיות. מקרה כאמור ייתכן לאחר הכרזה על דיבידד או כאשר הישות 

 הופכים יתיםהותרים, לאחר מילוי כל התחייבויותיה, ) וכל הכסים wound upמתחסלת (
 לחלוקה לבעלי מיות.
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אופציית רכש שרכשה או חוזה דומה אחר, שרכש על ידי ישות, אשר מקה לה את הזכות  .14א
לרכוש חזרה מספר קבוע של מכשיריה ההויים בתמורה למסירת סכום קבוע של מזומן או 

. במקום זאת, א)22(למעט כפי שקבע בסעיף  סי של הישותכס פיסי אחר, איו כס פישל 
 כל תמורה ששולמה בגין חוזה כאמור תוכה מההון העצמי.

 
הסכמי הפקה מסוימים של כתבי אופציה ומכשירים פיסיים מורכבים, כוללים הוראות   א.14א

תוספת להגה על בעלי כתבי האופציה והמכשירים הפיסיים המורכבים בדרך של התאמת 
המימוש או יחס ההמרה בעקבות חלוקת מיות הטבה, חלוקת דיבידד במזומן או הצעת 

אין מועות את סיווג כתבי האופציה והרכיב  אלהזכויות לבעלי המיות הרגילות. הוראות 
  ההוי של המכשירים הפיסיים המורכבים כהון עצמי. 

  
  ג(ב))16-א(ב) ו16סעיפים קבוצת המכשירים אשר חותה מכל הקבוצות האחרות (

ג הוא שהמכשיר הפיסי הוא בקבוצת מכשירים, אשר 16-א ו16אחד המאפייים של סעיפים   ב.14א
 חותה מכל הקבוצות האחרות. 

 
בעת קביעה אם מכשיר הוא בקבוצה חותה, ישות מעריכה את תביעת המכשיר בעת פירוק   ג.14א

את המכשיר. ישות תעריך מחדש את הסיווג כאילו התרחש פירוק במועד שבו היא מסווגת 
אם חל שיוי בסיבות הרלווטיות. לדוגמה, אם הישות מפיקה או פודה מכשיר פיסי אחר, 
הדבר יכול להשפיע על הקביעה אם המכשיר הבחן הוא בקבוצה של מכשירים, אשר חותה 

 מכל הקבוצות האחרות.
 

של הישות איו מכשיר שמזכה בחלק יחסי מהכסים מכשיר שיש לו זכות עדיפה בעת פירוק   ד.14א
טו של הישות. לדוגמה, למכשיר יש זכות עדיפה בעת פירוק אם הוא מזכה את המחזיק 
בדיבידד קבוע בעת פירוק, בוסף לחלק בכסים טו של הישות, כאשר למכשירים אחרים 

ותה הזכות בעת בקבוצה החותה שלהם זכות לחלק יחסי מהכסים טו של הישות אין א
 פירוק.

 
אם לישות יש רק קבוצה אחת של מכשירים פיסיים, קבוצה זו תטופל כאילו היא חותה   ה.14א

 מכל הקבוצות האחרות. 
 

  א(ה)) 16סך תזרימי מזומים חזויים שיתן לייחס למכשיר במהלך חיי המכשיר (סעיף 

המכשיר חייב להיות מבוסס במהות סך תזרימי המזומים החזויים של המכשיר במהלך חיי   ו.14א
שווי ההוגן של הכסים טו של על השיוי בכסים טו שהוכרו או על העל הרווח או הפסד, 

הישות שהוכרו ושלא הוכרו במהלך חיי המכשיר. יש למדוד רווח או הפסד ושיויים בכסים 
 טו שהוכרו בהתאם לתקי החשבואות המתאימים.

 
-א ו16בעלים של הישות (סעיפים כ ומעמדביק מכשיר שלא עסקאות שמתקשר בהן מחז

 ג)16

מכשיר המטיל על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק של המחזיק של מכשיר בר מכר או   ז.14א
דו מעמיחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק עשוי להתקשר עם הישות בעסקאות שלא ב

עובד של הישות. רק תזרימי המזומים כבעלים. לדוגמה, מחזיק מכשיר יכול להיות גם 
והתאים החוזיים של המכשיר המתייחסים למחזיק המכשיר כבעלים של הישות יובאו 

 ג.16סעיף לא או 16בחשבון בעת הערכה אם יש לסווג את המכשיר כהון בהתאם לסעיף 
 

פים כלליים דוגמה לכך היא שותפות מוגבלת שיש לה שותפים כלליים ושותפים מוגבלים. שות  ח.14א
מסוימים יכולים לספק לישות ערבות ועשויים לקבל תיגמול בגין מתן ערבות זו. במצבים 

דם כערבים מעמאלה, הערבות ותזרימי המזומים המיוחסים מתייחסים למחזיקי המכשיר ב
דם כבעלים של הישות. לפיכך, ערבות כזו ותזרימי המזומים המיוחסים לא יגרמו מעמולא ב

ם הכלליים ייחשבו חותים לשותפים המוגבלים, ולא תהיה התחשבות בהם לכך שהשותפי
מכשירי השותפות של בהערכה אם התאים החוזיים של מכשירי השותפות המוגבלת ו

 הכללית זהים.
  
דוגמה אחרת היא הסדר חלוקת רווח או הפסד המקצה רווח או הפסד למחזיקי המכשיר על   ט.14א

המופקים במהלך השה השוטפת ושים קודמות. הסדרים  בסיס הספקת שירותים או עסקים
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בעלים ואין להתחשב בהם בהערכת -לאכדם מעמאלה הם עסקאות עם מחזיקי מכשיר ב
ג. אולם, הסדרי חלוקת רווח או הפסד 16סעיף בא או 16המאפייים הרשומים בסעיף 

כשירים המקצים רווח או הפסד למחזיקי המכשיר המבוסס על הסכום הומילי של המ
דם כבעלים מעמשלהם ביחס לאחרים בקבוצה מייצגים עסקאות עם מחזיקי המכשירים ב

 ג. 16סעיף בא או 16ויש להתחשב בהם בעת הערכת המאפייים הרשומים בסעיף 
 

ד של מעמתזרימי המזומים והתאים החוזיים של עסקה בין מחזיק מכשיר (כשהוא לא ב  י.14א
ייבים להיות דומים לעסקאות מקבילות שעשויות להתרחש בעלים) לבין הישות המפיקה ח

 בין מי שאיו מחזיק מכשיר לבין הישות המפיקה.
 

אין מכשיר פיסי אחר או חוזה עם סך תזרימי מזומים אשר קובע או מגביל במהות את 
  ד)16 -ב ו16למחזיק המכשיר (סעיפים  יתרוהשי התשואה

א או 16מקיים את הקריטריוים בסעיף  מלבד זאת, אשר יא.תאי לסיווג מכשיר פיסי כהון14א
ג, הוא שלישות אין עוד מכשיר פיסי אחר או חוזה אחר שיש לו (א) סך תזרימי 16סעיף ב

השיוי על השיוי בכסים טו שהוכרו או על מזומים המבוססים במהות על רווח או הפסד, 
 של (ב) השפעה של הגבלה או כןהוכרו ו לאשבשווי ההוגן של הכסים טו של הישות שהוכרו ו

. המכשירים הבאים, כאשר מתקשרים בהם בתאים יתרוהשי התשואהקביעה במהות של 
היו  מלבד זאתמסחריים רגילים עם צדדים לא קשורים, אים אמורים למוע ממכשירים ש

 ג מלהיות מסווגים כהון:16סעיף בא או 16מקיימים את הקריטריוים בסעיף 
 

 ים עם סך תזרימי מזומים המבוססים במהות על כסים ספציפיים של הישות.מכשיר  )א(
 
 מכשירים עם סך תזרימי מזומים המבוססים על אחוז מההכסות.  )ב(
 
 חוזים המיועדים לתגמל עובדים בודדים בגין הספקת שירותים לישות.   )ג(
 
חוזים הדורשים תשלום בשיעור לא משמעותי מהרווח בגין שירותים או סחורות   )ד(

  שסופקו.
  

  מכשירים פיסיים גזרים

) (כגון חייבים, זכאים ומכשירים primaryמכשירים פיסיים כוללים מכשירים ראשויים ( .15א
, חוזים פיסיים , חוזי אקדמהפיסיות הויים) ומכשירים פיסיים גזרים (כגון אופציות

ים פיסיים גזרים , חוזי החלפת ריבית וחוזי החלפת מטבע). מכשירפיסיים עתידיים
 . זה מקיימים את הגדרת מכשיר פיסי, ולפיכך מצויים בתחולת תקן

 
מכשירים פיסיים גזרים יוצרים זכויות ומחויבויות שהשפעתן היא העברה, בין הצדדים  .16א

למכשיר, של אחד או יותר מהסיכוים הפיסיים, הטבועים במכשיר הפיסי הראשוי 
חוזה, מכשירים פיסיים גזרים מקים לצד אחד זכות ב קשרותההתשבבסיס החוזה. בעת 

חוזית להחליף כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות עם צד אחר בתאים פוטציאליים 
עדיפים, או מחויבות חוזית להחליף כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות עם צד אחר 

, בדרך כלל, אים כוללים העברה של אלהים בתאים פוטציאליים חותים. עם זאת, מכשיר
המכשיר הפיסי הראשוי שבבסיס החוזה בעת הכיסה לחוזה או במועד פירעוו. חלק 
מהמכשירים כוללים גם זכות וגם מחויבות לביצוע חליפין. מאחר ותאי החליפין קבעים 

את תאי החליפין  בעת הכיסה לחוזה, הרי ששיוי מחירים בשווקים הפיסיים עשוי להפוך
 לעדיפים או לחותים.

  

או התחייבויות פיסיות (כלומר, ים פיסיים כסאופציית רכש או אופציית מכר להחלפת  .17א
 להשיגמחזיק זכות מכשירים פיסיים, אשר אים מכשיריה ההויים של הישות) מקים ל

וגן של המכשיר שיויים בשווי ההמיוחסות לה ,ותפוטציאליהטבות כלכליות עתידיות 
על עצמו מחויבות לוותר על הטבות  וטל, כותב אופציה מגדהפיסי שבבסיס החוזה. 

 ,ם של הטבות כלכליותייפוטציאליות או לשאת בהפסדים פוטציאלכלכליות עתידיות 
המחזיק  . הזכות החוזית שלהשיויים בשווי ההוגן של המכשיר הפיסי שבבסיסמיוחסות לה

התחייבות פיסית, של ההגדרה של כס פיסי ומקיימות את של הכותב וזית החוהמחויבות 
כס פיסי, לרבות מיות כל בהתאמה. המכשיר הפיסי שבבסיס חוזה אופציה עשוי להיות 
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ומכשירים ושאי ריבית. אופציה עשויה לחייב את הכותב להפיק מכשיר של ישויות אחרות 
צור כס פיסי בסיס האופציה יהפיסי שב מכשירהאך  חוב, במקום להעביר כס פיסי,

זכות המחזיק באופציה להחליף את הכס הפיסי אצל המחזיק, אם האופציה תמומש. 
תאים בלהחליף את הכס הפיסי  האופציה עדיפים ומחויבות כותבם יתאים פוטציאליב

מימוש  ר יוחלף בעת, אשהשבבסיס כס הפיסיהחותים, הן פרדות מפוטציאליים 
מהסבירות  תמושפע המחויבות הכותב אישל זכות המחזיק והאופציה. המהות של 

 שהאופציה תמומש. 
  
שישה חודשים  בעודדוגמה וספת למכשיר פיסי גזר היא חוזה אקדמה (פורוורד) לסילוק  .18א

 ש"ח 1,000,000תמורת  ש"ח במזומן 1,000,000לפיו צד אחד (הרוכש) מבטיח למסור אשר ו
, והצד האחר (המוכר) מבטיח הסכום קוב של אגרות חוב ממשלתיות הושאות ריבית קבוע

תמורת  הסכום קוב של אגרות חוב ממשלתיות הושאות ריבית קבועש"ח  1,000,000למסור 
ך ששת החודשים, לשי הצדדים זכות חוזית ומחויבות חוזית הלבמ ן.מזומש"ח ב 1,000,000

פיסיים. אם מחיר השוק של אגרות החוב הממשלתיות יעלה מעל להחליף מכשירים 
  אם מחיר השוק יורד מתחת  .התאים יהיו עדיפים לרוכש וחותים למוכר ש"ח, 1,000,000

הדומה לזכות  ,ה תהיה הפוכה. לרוכש יש זכות חוזית (כס פיסי)פעההש ש"ח, 1,000,000 -ל
הדומה למחויבות  ,חוזית (התחייבות פיסית) וכן מחויבות ,אופציית רכש הובעת מהחזקת
הובעת הדומה לזכות  ,למוכר יש זכות חוזית (כס פיסי) .אופציית מכרהובעת מכתיבת 

הובעת ומחויבות חוזית (התחייבות פיסית) הדומה למחויבות  ,אופציית מכרמהחזקת 
מהוות כסים  אלה אופציית רכש. כמו באופציות, זכויות ומחויבויות חוזיותמכתיבת 

הבסיס הפיסיים (אגרות החוב -פיסיים והתחייבויות פיסיות הפרדות ובדלות ממכשירי
במועד את עסקת החליפין שיוחלפו). לשי הצדדים לחוזה אקדמה יש מחויבות לבצע והמזומן 
פי חוזה אופציה יתרחש רק אם וכאשר המחזיק באופציה יבחר -בעוד שביצוע על ,המוסכם

 ממשה. ל
  

, עתידית החלפהסוגים רבים אחרים של מכשירים גזרים מגלמים זכות או מחויבות לבצע  .19א
 "caps"6),תקרה ( עסקאות ,)"swap"5(ריבית ולהחלפת שיעורי מטבע  לרבות חוזים להחלפת

למתן הלוואות, מתן זכות להפקת שטרות  מחויבויות ),"floors"8ריצפה (ו) collars"7"רצועה (
ו הצדדים בשל חוזה אקדמה ש סוגחוזה להחלפת ריבית יתן לראות באשראי. ומכתבי 

סכום אחד מחושב כאשר , מזומןשל סכומי  ותעתידי החלפותמסכימים לבצע סדרה של 
בהתייחס לשיעור ריבית משתה והאחר בהתייחס לשיעור ריבית קבוע. חוזים עתידיים 

)futures ( ים  סוגהםוסף של חוזי אקדמה, השו מהם בעיקר בכך שהחוזים הם אחידים
 וסחרים בבורסה. 

  

   )10-8מכירה של פריטים לא פיסיים (סעיפים לחוזים לרכישה או 

מכירה של פריטים לא פיסיים אים מקיימים את הגדרת מכשיר פיסי, לחוזים לרכישה או  .20א
ת המקבילה של היות והזכות החוזית של צד אחד לקבל כס לא פיסי או שירות והמחויבו

הצד האחר לא יוצרים זכות קיימת או מחויבות קיימת של צד כלשהו לקבל, למסור או 
להחליף כס פיסי. לדוגמה, חוזים בהם הסילוק יבוצע רק על ידי קבלה או מסירה של פריט 

) אים מכשירים פיסיים. כסף, אופציה, חוזה עתידי או חוזה אקדמה על לדוגמהלא פיסי (
חלק מחוזי הסחורות הם סטדרטים בצורתם מחוזי סחורות היסוד הם מסוג זה.  רבים

 וסחרים בשווקים מוסדרים באופן דומה לזה של מכשירים פיסיים גזרים מסוימים.
משום  ,מזומןיתן לרכישה או למכירה בקל תמורת יסוד סחורות עתידי על לדוגמה, חוזה 

עם זאת, הצדדים הקוים יף ידיים פעמים רבות. שהוא רשום למסחר בבורסה ועשוי להחל
היכולת לרכוש או והמוכרים את החוזה סוחרים למעשה בסחורות היסוד שבבסיס החוזה. 

, הקלות שבה יתן לרכשו או למכרו והאפשרות לשאת מזומןתמורת  ת יסודלמכור חוזה סחור
את  ותמש ןאי ,דיסוהת ולתת על סליקה כספית של המחויבות לקבל או למסור את סחור

ש וחוזים לרכאף על פי כן, חלק מה. פיסיהתכוה היסודית של החוזה באופן שייצור מכשיר 
או על ידי החלפת מכשירים  לסילוק בטופיסיים, אשר יתים ר פריטים לא ומכלאו 

                                                           
5   swap  - .ים או זרמי תשלומים בסדרה אחרתחליפין כלשהן של סדרה אחת של תזרימי מזומ 
6   caps -  ,יקבע מראש, על סכום רעיוה מתחייב, לשלם שער ריבית קבוע מכסימלי, שהסכמה לפיה הקו

 אם שערי הריבית המשתים יועו מעל השער שקבע.
7   collars  - ן ושער עליון של ריבית (צירוף של קביעת שער תחתוcaps ו- floors.( 
8  floors  -  היפוכו שלcap .(קביעת שער תחתון)  
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הם בתחולת התקן  למזומן,פיסיים או שהפריט הלא הפיסי שבבסיסם יתן להמרה בקל 
   .)8(ראה סעיף  פיסייםמכשירים כ ופלוויט

 
חוזה הכרוך בקבלה או במסירה של כסים מוחשיים איו יוצר כס פיסי של צד אחד  .21א

 יםעברבו מו מועדדחה מעבר ל המקבילשלום התאלא אם  ,והתחייבות פיסית של צד אחר
  סחרי. הכסים המוחשיים. כך הוא המקרה ברכישה או במכירה של סחורות באשראי מ

 
של קבלה או מסירה פיזית ב ךכרוסילוקם איו אך  ,יסוד סחורות-חוזים מסוימים הם צמודי .22א

על פי הקבעים  ן,מזומב םתשלומי דרך שלב סילוקקובעים  אלהחוזים . היסוד ותסחור
באמצעות תשלומים של סכומים קבועים. לדוגמה, סכום הקרן של אגרת ולא וסחה בחוזה, 

כמות במחיר הפט בשוק, במועד הפירעון של אגרת החוב,  כפלתעל ידי החוב יתן לחישוב 
 .במזומןאך מסולקת רק  ,יסודהת למחיר סחורצמודה הקרן במקרה כזה קבועה של פט. 

  . פיסיחוזה כזה מהווה מכשיר 
 
 ,פיסית-פיסי או התחייבות לא- גם חוזה היוצר כס לא כוללתההגדרה של מכשיר פיסי  .23א

לעתים  ,לכס פיסי או להתחייבות פיסית. מכשירים פיסיים כאלה ותיםבוסף 
צמודת פיסי. לדוגמה, אגרת חוב -לצד אחד אופציה להחליף כס פיסי בכס לא ,קרובות

וסכום קבועים  יםרם תשלומי ריבית תקופתיזאת הזכות לקבל למחזיק להקות עשויה פט 
להחליף את סכום הקרן בכמות קבועה של יחד עם אופציה במועד הפירעון,  מזומןקבוע של 

יחס לופט ה לשווי ההוגן שלאם מזמן לזמן בהת כדאיות מימוש האופציה תשתהפט. 
של המחזיק באגרת  יוהטבוע באגרת החוב. כווותשל מזומן בפט (מחיר ההחלפה) ההמרה 

. הכס את החוזה רכיביםהחוב בוגע למימוש האופציה אין משפיעות על מהות הכסים המ
את אגרת החוב למכשיר  הופכיםוההתחייבות הפיסית של המפיק  הפיסי של המחזיק

   .התחייבויות שוצרו אף הםשל פיסי, ללא קשר לסוגים האחרים של כסים ו
 
 בוטל. .24א
 

  הצגה

  )27-15התחייבויות והון עצמי (סעיפים 

  )20-17סי אחר (סעיפים מזומן או כס פי מסורמחויבות חוזית ל העדר

מיות בכורה עשויות להיות מופקות עם זכויות שוות. לצורך הקביעה אם מיית בכורה היא  .25א

) particularהתחייבות פיסית או מכשיר הוי, המפיק מעריך את הזכויות המיוחדות (
וגמה, אם היא בעלת המאפיין היסודי של התחייבות פיסית. לד לקבועהלוות למיה כדי 

מיית בכורה העומדת לפדיון במועד מסוים או יתת לפדיון על פי בחירתו של המחזיק, 
כוללת התחייבות פיסית, מאחר שלמפיק יש מחויבות להעביר כסים פיסיים למחזיק 

פוטציאלי של המפיק לעמוד במחויבות לפדות מיית בכורה במועד ה חוסר היכולתבמיה. 
מגבלות חוקיות או בשל בשל בשל חוסר במקורות,  דוגמהבהתאם לחוזה (לבו הוא דרש לכך 

), איה מבטלת את המחויבות. אופציה של המפיק לפדות את או עודפים העדר רווחים
המיות במזומן לא מקיימת את ההגדרה של התחייבות פיסית, מאחר שלמפיק אין 

ת. במקרה זה, פדיון המיות תון באופן להעביר כסים פיסיים לבעלי המיו בהווהמחויבות 
בלעדי לשיקול דעתו של המפיק. עם זאת, מחויבות עשויה להיווצר כאשר מפיק מיות 
הבכורה מממש את האופציה שלו (בדרך כלל, על ידי הודעה פורמלית לבעלי המיות בדבר 

  כוותו לפדות את המיות).
  

ווג המתאים קבע בהתאם לזכויות האחרות כאשר מיות בכורה אין יתות לפדיון, הסי .26א
הלוות להן. הסיווג מתבסס על הערכת המהות של ההסדרים החוזיים ועל ההגדרות של 
התחייבות פיסית ומכשיר הוי. כאשר חלוקות למחזיקים במיות הבכורה, בין אם הן 

מכשירים ברות, תוות לשיקול דעתו של המפיק, המיות הן ולא צ בין אם הןברות ווצ
הויים. הסיווג של מיית בכורה כמכשיר הוי או כהתחייבות פיסית איו מושפע, בין היתר, 

 מהגורמים הבאים:
  

 ,היסטוריה של ביצוע חלוקות  )א(
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 ,כווה לבצע חלוקות בעתיד  )ב(
  

אם חלוקות אין מתבצעות  ,השפעה שלילית אפשרית על מחיר מיות רגילות של המפיק  )ג(
וקת דיבידדים למיות רגילות אם דיבידדים אים משולמים (בגלל מגבלות על חל

 ,למיות הבכורה)
  

 ,סכום העודפים של המפיק  )ד(
  

 או ,תחזית של המפיק לרווח או הפסד בתקופה  )ה(
  

 בתקופה. שלו רווח או הפסדהיכולת או אי יכולת של המפיק להשפיע על סכום   )ו(
  

  )24-21הויים של הישות (סעיפים ה הסילוק במכשירי

דוגמאות הבאות ממחישות כיצד לסווג סוגים שוים של חוזים על מכשיריה ההויים של ה .27א
  הישות:

  

ללא  ,מספר קבוע של מיותיהתקבל או תמסור הישות בדרך כזו שחוזה אשר יסולק   )א(
תמורה בעתיד, או על ידי החלפה של מספר קבוע של מיותיה עבור סכום קבוע של מזומן 

. בהתאם א)22כפי שקבע בסעיף  ט(למע הוא מכשיר הוימכשיר פיסי אחר, של או 
 ישירותבגין חוזה כזה מתווספת או מוכה  השולמשאו  התקבלהלכך, תמורה כלשהי ש

זכות  שכגדאשר מעיקה לצד  ,שהופקהלמיה אחת היא אופציה  דוגמה. העצמי מההון
, אם החוזה לםאומזומן. לרכוש מספר קבוע של מיות הישות תמורת סכום קבוע של 

פיסי אחר במועד  דורש מהישות לרכוש (לפדות) את מיותיה תמורת מזומן או כס
קבוע או יתן לקביעה או על פי דרישה, הישות מכירה גם בהתחייבות פיסית בגובה 

(פרט למכשירים שיש להם את כל המאפייים והם  הערך הוכחי של סכום הפדיון
לכך היא  דוגמה. ד)16- ג ו16סעיפים בב או 16-א ו16מקיימים את התאים בסעיפים 

מספר קבוע של מיותיה תמורת  הש חזרוהובעת מחוזה אקדמה לרכ ,מחויבות של ישות
 סכום קבוע של מזומן.

  

מחויבות של ישות לרכוש את מיותיה תמורת מזומן יוצרת התחייבות פיסית בגובה   )ב(
יות אותן הישות מחויבת לרכוש חזרה הוכחי של סכום הפדיון גם אם מספר המ הערך

(למעט  יממש את זכותו לפדות שכגדאיו קבוע, או אם המחויבות מותית בכך שהצד 
היא למחויבות מותית  דוגמה. ד)16-ג ו16סעיפים בב או 16-א ו16כפי שקבע בסעיפים 

 הדורשת מהישות לרכוש חזרה את מיותיה תמורת מזומן אם הצד ,אופציה שהופקה
 יממש את זכותו. שכגד

  

חוזה אשר יסולק במזומן או במכשיר פיסי אחר הוא כס פיסי או התחייבות פיסית   )ג(
מתבסס על  ,אשר יתקבל או יימסר ,אחרהפיסי המכשיר האף אם סכום המזומן או 

ב 16-א ו16(למעט כפי שקבע בסעיפים  הישותהעצמי של הון ההשוק של  שיויים במחיר

 netהמסולקת טו במזומן ( ה,. דוגמה לכך היא אופציה למיד)16-ג ו16ם סעיפיבאו 
cash settled.( 

 
שווה לסכום קבוע היה אשר ערכן י ,חוזה אשר יסולק במספר משתה של מיות הישות  )ד(

) הוא כס ת יסוד, מחיר סחורדוגמהסס על שיויים במשתה בסיס (לואו לסכום המב
אופציה שכתבה לרכישת זהב, אשר, אם  לכך היא דוגמהפיסי או התחייבות פיסית. 

תמומש, תסולק טו במכשיריה ההויים של הישות על ידי כך שהישות תמסור כמות כזו 
כס  הואלערך חוזה האופציה. חוזה כזה יהיה שווה  םיישל מכשירים אלה אשר שוו

 עצמה ולא זהב.פיסי או התחייבות פיסית אף אם משתה הבסיס הוא מיות הישות 
 הלוותבאופן דומה, חוזה אשר יסולק במספר קבוע של מיות הישות, אך הזכויות 

סכום המתבסס על לשווה לסכום קבוע או היה למיות אלה ישתו כך שערך הסילוק י
 שיויים במשתה בסיס, הוא כס פיסי או התחייבות פיסית.
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  )25הוראות סילוק מותה (סעיף 

בע כי אם התממשות חלק של הוראת סילוק מותה, אשר עשוי לדרוש סילוק קו 25סעיף  .28א
במזומן או בכס פיסי אחר (או בדרך כזו אשר תוצאתה היא שהמכשיר הוא התחייבות 
פיסית) איה מציאותית, הוראת הסילוק איה משפיעה על סיווג מכשיר פיסי. לכן, חוזה 

יות הישות עצמה רק בקרות אירוע, שהוא אשר דורש סילוק במזומן או במספר משתה של מ

) ומאוד לא סביר שיתרחש, הוא מכשיר הוי. highly abnormalדיר מאוד, לא מציאותי (
באופן דומה, תאי החוזה עשויים לשלול סילוק במספר קבוע של מיות הישות עצמה 

אלה יתרחשו, בסיבות שאין בשליטת הישות, אך אם אין אפשרות מציאותית שסיבות 
  .ראויסיווג כמכשיר הוי הוא 

  

  טיפול בדוחות כספיים מאוחדים

את כל  בוחתכאשר מסווגים מכשיר פיסי (או רכיב שלו) בדוחות כספיים מאוחדים, ישות  .29א
אים שהוסכמו בין חברות הקבוצה והמחזיקים במכשיר לצורך הקביעה אם לקבוצה הת

בכללותה יש מחויבות למסור מזומן או כס פיסי אחר ביחס למכשיר או לסלק אותו באופן 
שיביא לסיווגו כהתחייבות. כאשר חברה בת בקבוצה מפיקה מכשיר פיסי וחברה אם או 

שיר עם המחזיקים במכשיר לגבי תאים וספים חברה אחרת בקבוצה מסכמת באופן י
(לדוגמה, ערבות), יתכן ולקבוצה לא יהיה שיקול דעת לגבי חלוקות או פדיון. למרות שהחברה 

בדוחותיה  אלהבאופן אות את המכשיר ללא התייחסות לתאים וספים לסווג הבת עשויה 
ומחזיקי המכשיר  הכספיים הפרדים, ההשפעה של הסכמים אחרים בין חברי הקבוצה

את את החוזים ו יםשקפמבחשבון כדי להבטיח שהדוחות הכספיים המאוחדים  תלקח
 העסקאות בהם התקשרה הקבוצה כמכלול. במידה שישה מחויבות כזו או הוראת סילוק

, המכשיר (או הרכיב שלו אשר תון למחויבות זו) יסווג כהתחייבות פיסית בדוחות כזו
  הכספיים המאוחדים.

  

סוגים מסוימים של מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות חוזית מסווגים כמכשירים  .א29א
ד. סיווג בהתאם לסעיפים אלה 16- ג ו16סעיפים לב או 16- א ו16הויים בהתאם לסעיפים 

מהווה חריג לכללים שאחרת מיושמים בתקן זה לסיווג מכשיר. חריג זה איו מורחב לסיווג 
הכספיים המאוחדים. לפיכך, מכשירים המסווגים כמכשירים  של זכויות מיעוט בדוחות
ד בדוחות הכספיים הפרדים או 16-ג ו16סעיפים לב או 16-א ו16הויים בהתאם לסעיפים 

בדוחות הכספיים האידיבידואליים שהם זכויות מיעוט מסווגים כהתחייבויות בדוחות 
 הכספיים המאוחדים של הקבוצה.

  

  )32-28ים (סעיפים מכשירים פיסיים מורכב

  בוטל. .30א
  

צורה שכיחה של מכשיר פיסי מורכב היא מכשיר חוב עם אופציית המרה משובצת, כגון  .31א
להמרה למיות רגילות של המפיק וללא מאפייי גזר משובץ אחרים. היתת אגרת חוב 

 בדורש מהמפיק של מכשיר פיסי כזה להציג בפרד בדוח על המצב הכספי את רכי 28סעיף 
 ההתחייבות והרכיב ההוי, כאמור להלן:

  

 ,היא התחייבות פיסיתמחויבות המפיק לשלם קרן וריבית במועדים קבועים מראש   )א(
, השווי ההוגן של רכיב הראשולשקיימת כל עוד המכשיר לא הומר. בעת ההכרה 

אשר  ,שקבעו בחוזה ,הוכחי של תזרימי המזומים העתידייםההתחייבות הוא הערך 
אשר  ,ווים לפי שיעור ריבית המקובלת בשוק לגבי מכשירים באיכות אשראי דומהמה

 את אותם תזרימי מזומים, באותם תאים, אך ללא אופציית ההמרה. למעשהמספקים 
  

של המפיק. עצמי המכשיר ההוי הוא אופציה משובצת להמיר את ההתחייבות להון   )ב(
 שר היא מחוץ לכסף.אף כא הראשוללאופציה זו יש ערך בעת ההכרה 

  

המרה במועד פדיוו, הישות גורעת את רכיב ההתחייבות ל היתןבעת המרה של מכשיר  .32א
ומכירה בו כהון עצמי. הרכיב ההוי המקורי שאר בהון העצמי (למרות שהוא עשוי להיות 

 רווח או הפסד בגין ההמרה במועד הפדיון. יןאחד לאחר). א סעיףמועבר בתוך ההון העצמי מ
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המרה לפי מועד הפדיון, ל היתןשר ישות פודה בפדיון מוקדם או רוכשת חזרה מכשיר כא .33א
כאשר זכות ההמרה המקורית ותרת ללא שיוי, הישות מקצה את התמורה ששולמה וכל 
עלויות עסקה, בגין הרכישה חזרה או הפדיון המוקדם, לרכיב ההתחייבות ולרכיב ההוי של 

משמשת בהקצאת התמורה ששולמה ועלויות העסקה המכשיר במועד העסקה. השיטה ה
לרכיבים הפרדים היא עקבית עם זו ששימשה להקצאה המקורית של התקבולים שהתקבלו 

 .32-28על ידי הישות כאשר המכשיר היתן להמרה הופק, בהתאם לסעיפים 
  

לאחר שהקצאת התמורה מתבצעת, כל רווח או הפסד שוצר יטופל בהתאם לכללי  .34א
 כדלקמן:הקשורים ת המתאימים לכל אחד מהרכיבים החשבואו

  

  סכום הרווח או ההפסד המתייחס לרכיב ההתחייבות מוכר בדוח רווח או הפסד, וכן  )א(
  

  סכום התמורה המתייחס לרכיב ההוי מוכר בהון העצמי.  )ב(
 
בכדי לעודד המרה מוקדמת, לדוגמה  ישות יכולה לשות את התאים של מכשיר יתן להמרה .35א

ס המרה מיטיב יותר, או על ידי תשלום תמורה וספת אחרת במקרה של המרה לפי על ידי יח
. במועד בו שוו התאים, ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה, שהמחזיק מקבל מוגדרמועד 

במועד ההמרה בהתאם לתאים המתוקים, לבין השווי ההוגן של התמורה, שהמחזיק יכול 
  . בדוח רווח או הפסדם מוכר כהפסד היה לקבל בהתאם לתאים המקוריי

  

 )34-ו 33מיות אוצר (סעיפים 

מכשיריה ההויים של ישות אים מוכרים ככס פיסי, ללא קשר לסיבת רכישתם חזרה.  .36א
 פחית אותם מההון העצמי. להישות הרוכשת את מכשיריה ההויים, מדורש  33סעיף 

  

  )41-35ריבית, דיבידדים, הפסדים ורווחים (סעיפים 

מיית בכורה יח כי עבור מכשיר פיסי מורכב.  35הדוגמה הבאה ממחישה את יישום סעיף  .37א
לא צוברת מחייבת פדיון במזומן תוך חמש שים, כשהדיבידדים בגיה משולמים (אם בכלל) 
על פי שיקול דעתה של הישות לפי מועד הפדיון. מכשיר כזה הוא מכשיר פיסי מורכב, 

 בגיןייבות המהווה את הערך הוכחי של סכום הפדיון. ההפחתה של היכיון הכולל רכיב התח
רכיב ההתחייבות מוכרת ברווח או הפסד ומסווגת כהוצאות ריבית. לעומת זאת, דיבידדים 

. של רווח או הפסד כלשהם ששולמו קשורים לרכיב ההוי ובהתאם לכך מוכרים כחלוקה
חויב, אלא תון לבחירת המחזיק, או אם מיית טיפול דומה ייושם גם אם הפדיון איו מ

שווה היה יהבכורה חייבת להיות מומרת למספר משתה של מיות רגילות, המחושב כך ש
). יחד עם יסוד לסכום קבוע או לסכום המבוסס על שיויים במשתה בסיס (לדוגמה, סחורות

כשיר בכללותו הוא זאת, אם דיבידדים כלשהם שלא שולמו מתווספים לסכום הפדיון, המ
  התחייבות. במקרה כזה, כל הדיבידדים מסווגים כהוצאות ריבית. 

  

  )50-42קיזוז של כס פיסי והתחייבות פיסית (סעיפים 

 . בוטל .38א
  

) זכות משפטית יתת currentlyקריטריון שלישות "קיימת באופן מיידי (
  (א))42לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו" (סעיף 

ז עשויה להיות יתת להשגה באופן מיידי או שהיא עשויה להיות מותית באירוע זכות קיזו  .א38א
עתידי (לדוגמה, ייתכן שהזכות יתת להפעלה או למימוש רק בעת התרחשותו של אירוע 
עתידי מסוים, כמו כשל אשראי, חדלות פירעון או פשיטת רגל של אחד מהצדדים שכגד). גם 

אירוע עתידי, היא יכולה להיות יתת לאכיפה משפטית רק אם זכות הקיזוז איה מותית ב
במהלך העסקים הרגיל, או במקרה של כשל אשראי, או במקרה של חדלות פירעון או פשיטת 

 רגל, של אחד או של כל הצדדים שכגד.
 
(א), לישות חייבת להיות באופן מיידי זכות משפטית 42כדי לקיים את הקריטריון בסעיף   .ב38א

 שזכות הקיזוז: המשמעות היא יתת לאכיפה.
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 חייבת להיות בלתי מותית באירוע עתידי; וכן  )א(
 
 חייבת להיות יתת לאכיפה משפטית בכל הסיבות הבאות:  )ב(

  

)i( ;במהלך העסקים הרגיל 
 

)ii( במקרה של כשל אשראי; וכן 
 

)iii(  במקרה של חדלות פירעון או פשיטת רגל 
  

  של הישות ושל כל הצדדים שכגד.   
  

ות הקיזוז, כולל תאים כלשהם שצורפו למימושה ואם היא תישאר גם המהות וההיקף של זכ  .ג38א
חדלות פירעון או פשיטת רגל, עשויים להשתות מתחום של במקרה של כשל אשראי או 

שיפוט אחד לתחום שיפוט אחר. כתוצאה מכך, לא יתן להיח שזכות הקיזוז זמיה באופן 
פשיטת רגל או חוקי חדלות פירעון של אוטומטי שלא במהלך העסקים הרגיל. לדוגמה, חוקי 

של תחום שיפוט עשויים לאסור, או להגביל את זכות הקיזוז במקרה של פשיטת רגל או 
 חדלות פירעון בסיבות מסוימות.

 
יש לשקול את החוקים שחלים על היחסים בין הצדדים (לדוגמה, הוראות חוזיות, החוקים   .ד38א

אשראי, לחדלות פירעון או לפשיטת רגל, שחלים על החוזה או חוקים המתייחסים לכשל 
כדי לברר אם זכות הקיזוז יתת לאכיפה במהלך העסקים הרגיל,  החלים על הצדדים)

במקרה של כשל אשראי ובמקרה של חדלות פירעון או פשיטת רגל, של הישות ושל כל 
 ב(ב)).38הצדדים שכגד (כפי שמוגדר בסעיף א

   
ההתחייבות על בסיס טו את את הכס וכווה לסלק קריטריון שלישות יש "

  (ב))42" (סעיף זמית- או לממש את הכס ולסלק את ההתחייבות בו

את (ב) לישות חייבת להיות כווה לסלק את הכס ו42בכדי לקיים את הקריטריון בסעיף   .ה38א
זמית. למרות -ההתחייבות על בסיס טו או לממש את הכס ולסלק את ההתחייבות בו

היות זכות לסילוק טו, היא עדיין יכולה לממש את הכס ולסלק את שלישות יכולה ל
 ההתחייבות בפרד.

 
אם ישות יכולה לסלק סכומים באופן כזה שהתוצאה היא, למעשה, שוות ערך לסילוק טו,   .ו38א

(ב). זה יתרחש אם ורק אם למגון 42הישות תקיים את קריטריון הסילוק טו בסעיף 
מבטלים סיכון אשראי וסיכון זילות או שתוצאתם סיכון הסילוק ברוטו יש מאפייים ש

אשראי וסיכון זילות לא משמעותיים, והמגון יעבד חייבים וזכאים בתהליך סילוק או 
מיחזור יחיד. לדוגמה, שיטת סילוק ברוטו שיש לה את כל המאפייים הבאים תקיים את 

 (ב):42קריטריון הסילוק טו בסעיף 
  

חייבויות פיסיות אשר כשירים לקיזוז הוגשו באותה קודת זמן כסים פיסיים והת  )א(
 לעיבוד;

 
ברגע שהכסים הפיסיים וההתחייבויות הפיסיות הוגשו לעיבוד, הצדדים מחויבים   )ב(

 למלא את מחויבות הסילוק;
  

לא קיימת אפשרות שתזרימי המזומים שובעים מהכסים ומההתחייבויות ישתו מרגע   )ג(
 ראה סעיף (ד) להלן); -ד (אלא אם כן העיבוד כשל שהם הוגשו לעיבו

  

ביירות ערך יסולקו בעת העברת יירות הערך או  מובטחיםכסים והתחייבויות ש  )ד(
מערכת דומה (לדוגמה, משלוח כגד תשלום), כך שאם ההעברה של יירות הערך כשלת, 

בטחוות יכשל הזכאי הקשורים שעבורם יירות הערך מהווים של העיבוד של החייב או 
 גם הוא (ולהפך);
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 יכסו מחדש לעיבוד עד שהם יסולקו;י(ד), -עסקאות כלשהן שכשלו, כמפורט ב  )ה(
  

סילוק מבוצע באמצעות אותו ארגון סליקה (לדוגמה, בק סולק, בק מרכזי או מסלקה   )ו(
 מרכזית של יירות ערך); וכן

  

ת יתר כדי לאפשר קיימת מסגרת אשראי יומית שמספקת סכומים מספיקים של משיכ  )ז(
את העיבוד של תשלומים במועד הסילוק עבור כל אחד מהצדדים, וזה ודאי למעשה 

   שמסגרת האשראי היומית תכובד אם תהיה דרישה.

 
צות של והם קב . מכשירים אלה"מכשירים סיתטיים"ספציפי לטיפול קובע התקן איו  .39א

תכוות של מכשיר אחר.  תבמטרה לחקומוחזקים שפרדים שרכשים ו פיסייםמכשירים 
ריבית  תעם חוזה להחלפיחד משולב ה ,חוב לזמן ארוך בשיעור ריבית משתהלדוגמה, 

הרכבה מלאכותית של חוב לזמן ארוך בשיעור ריבית דוגמה למהווים  משתה בריבית קבועה,
המרכיבים את ה"מכשיר הסיתטי" מייצג  בודדיםה פיסייםקבוע. כל אחד מהמכשירים ה

חוזית או מחויבות חוזית עם תאים שלו וכל אחד מהם עשוי להיות מועבר או מסולק  זכות
חשוף לסיכוים העשויים להיות שוים מהסיכוים שאליהם חשופים  פיסיבפרד. כל מכשיר 

אחד ב"מכשיר סיתטי" הוא כס  פיסי כך, כאשר מכשירפיאחרים. ל פיסייםמכשירים 
, הם אים מקוזזים ולא מוצגים בדוח על המצב הכספי של הוא התחייבותאחר  ומכשיר

  . 42המבחים לקיזוז שבסעיף מקיימים את אלא אם הם  ,טו הישות על בסיס
  

 בוטל. .40א



  

43 
 

  להמחשה דוגמאות -ב'  ספח
  

  התקן. ממהווה חלק זה איו ספח 
  

  תוכן עייים
  

  עמוד  

    חוזים המתייחסים למכשיריה ההויים של ישות

  43  כללי

  44  חוזה אקדמה לרכישת מיות -  1דוגמה   

  47  חוזה אקדמה למכירת מיות -  2דוגמה   

  49  רכישת אופציית רכש על מיות -  3דוגמה   

  52  כתיבת אופציית רכש על מיות -  4דוגמה   

  55  רכישת אופציית מכר על מיות -  5דוגמה   

  58  כתיבת אופציית מכר על מיות -  6דוגמה   

    חוזים המתייחסים למכשיריה ההויים -ת טבלה מרכז

  61  של ישות 

    ישויות, כגון קרות אמות וקואופרטיבים  

    ואגודות שיתופיות, אשר הון המיות שלהן איו מקיים  

    22את הגדרת הון עצמי בהתאם לתקן חשבואות מספר   

  הושמטה  ישויות ללא הון -  7דוגמה   

  הושמטה  ויםישויות עם הון מס -  8דוגמה   

    הטיפול החשבואי במכשירים פיסיים מורכבים

    הפרדה של מכשיר פיסי מורכב בעת  -  9דוגמה   

  62  הראשול  

    הפרדה של מכשיר פיסי מורכב מרובה - 10דוגמה   

  הושמטה  מאפייי גזרים משובצים  

  63  רכישה חזרה של מכשיר בר המרה - 11דוגמה   

  65  שיוי תאי מכשיר בר המרה על מת  - 12דוגמה   

    לעודד המרה מוקדמת  

  הושמטה  הוראות מעבר של אגרות חוב להמרה - 13דוגמה   

    הדגמת פיצול תמורה בהפקת חבילת יירות ערך

  66  פיצול תמורה בהפקת חבילת יירות ערך - 14דוגמה   
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  ההויים של ישותלמכשיריה  המתייחסיםחוזים 
  

 כללי

 הישותיה של מיות תרכישל המתייחסים יםחוזל רישומי היומןאת ל הדוגמאות להלן ממחישות כ
  שסילוקם יבוצע:

 
 טו במזומן,   .א
 
 טו במיות,   .ב
  

 (סילוק ברוטו), או מזומן בתמורה למיות מסירתעל ידי   .ג
  

  ג לעיל.-באחת מהחלופות המפורטות בסעיפים א  .ד
  

  :החות
  

ת הבסיס כך שהערך ועל מי יםדיבידד מוהוח כי לא שול ,2 - ו 1את דוגמאות בכדי לפשט  .1

השווי ההוגן של חוזה  ) כאשרspot priceהמיידי (הוכחי של מחיר האקדמה שווה למחיר 
מחיר השוק של חושב כהפרש בין מ האקדמה הוא אפס. השווי ההוגן של חוזה האקדמה

 .הערך הוכחי של המחיר שקבע בחוזה האקדמהלבין  המיה
  

 .4% הואשתי ה ווןהיהיעור ש .2
  

  תוצאות החישובים עוגלו לצורך פשטות. .3
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  חוזה אקדמה לרכישת מיות -  1דוגמה 

  

  :תוים
 יוםא' בשל ישות מיות  1,000ב' לקבלת  ישותחוזה עם ב התקשרהא'  ישות, 2006 בפברואר 1 יוםב

. להלן ריכוז תוי יה)למש"ח  104(ש"ח  104,000בתמורה לתשלום במזומן של  2007ביואר  31
  חוזה האקדמה:

  
  2006בפברואר  1  מועד החוזה
  2007ביואר  31  מועד הפרעון

  מחיר שקבע בחוזה האקדמה לשלם ביום
  ש"ח 104  2007ביואר  31

  הערך הוכחי של המחיר שקבע בחוזה
  ש"ח 100  2006בפברואר  1האקדמה ביום 

  1,000  מספר המיות בהתאם לחוזה האקדמה
  

  מחיר השוק של 
  המיה (ש"ח)

  שווי הוגן חוזה 
  אקדמה (ש"ח)

  0  100  2006בפברואר,  1
  6,300  110   2006בדצמבר,  31
  2,000  106  2007ביואר,  31

  

 פיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצע טו במזומן  .א
  

אין קבלה , לאמוריסולק טו במזומן,  המיות הישות עצמת חוזה האקדמה לרכיש בו במקרה
רישומי היומן הדרשים  בעת סילוק חוזה האקדמה. עצמהשל מיות הישות  מסירהאו 

  :הםבמועדים הרלווטיים בדוחות הכספיים של ישות א' 
  
 2006בפברואר  1
השווי לפיכך, . ש"ח 100הוא  )2006בפברואר  1לחוזה (בעת הכיסה  המיההשוק של מחיר   

ס (ההפרש שבין מחיר המיה לערך הוא אפ 2006פברואר ב 1 יוםההוגן של חוזה האקדמה ב
מאחר והשווי של הגזר הוא אפס ולא שולם או התקבל הוכחי של מחיר חוזה האקדמה). 

  מי יומן כלשהם. אין צורך ברישו ,מזומן
  

 2006בדצמבר  31
 וכתוצאה מכך, השווי ההוגןש"ח  110 - , מחיר השוק של המיה עלה ל2006בדצמבר  31 יוםב

  .ש"ח 6,300 -של חוזה האקדמה עלה ל
    

  ש"ח   6,300כס חוזה אקדמה -ח' 

  ש"ח 6,300    רווח -ז' 
  

  בשווי ההוגן של חוזה האקדמה. השיוילרישום 
  

 2007 ביואר  31
בהתאם . ש"ח 106 -מחיר השוק של המיה ירד למועד סילוק החוזה, , 2007ביואר  31 יוםב

   ש"ח, המחושבים כדלקמן: 2,000הוא במועד זה חוזה האקדמה  השווי ההוגן שללכך, 
  

(106*1,000) – 104,000 = 2,000 
  ש"ח 4,300  הפסד -ח' 

  ש"ח 4,300  קדמה;אכס חוזה  -ז' 
 

  בשווי ההוגן של חוזה האקדמה  השיוילרישום     
  )4,300  =2,000  - 6,300(.  
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 104,000 למסור קיימת מחויבותלישות א'  .ו במזומן, החוזה מסולק ט2007ביואר  31ביום 
) לישות 106*  1,000( ש"ח 106,000להעביר  קיימת מחויבותלישות ב' מגד ו ,לישות ב'ש"ח 

לישות ש"ח  2,000את הסכום טו של  מתישות ב' משל . היות והסילוק מבוצע טו במזומן,א'
  א'.

  
  ש"ח 2,000  מזומן  -ח' 

  ש"ח 2,000  קדמהכס חוזה א -ז' 
  

  לרישום סילוק חוזה האקדמה.
  

  

 פיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצע טו במיות  .ב
  

 'זהים לרישומים המופיעים בסעיף א רישומי היומן ,טו במיות בוצעסילוק יבמקרה בו ה
להלן רישום היומן . בעת סילוק חוזה האקדמההדרש , למעט הרישום המועדיםלכל לעיל 

  בדוחות הכספיים של ישות א': 2007ביואר  31 הדרש ביום
  

  2007 ביואר  31
לישות ב' ולישות ב' ש"ח  104,000מיות בשווי  למסור מחויבותלישות א' יש  במועד הסילוק

 מוסרתישות ב'  ,לכן .לישות א'ש"ח  106,000בשווי  (של ישות א') מיות למסורות מחויביש 
   ).2,000/106מיות (= 19. לאמור, העברה של א'לישות ש"ח  2,000של  מיות בשווי

  
  ש"ח 2,000  הון עצמי  -ח' 

  ש"ח   2,000כס חוזה אקדמה -ז' 
  
  לרישום סילוק חוזה האקדמה.    

  

 פיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצע ברוטו  .ג
  

מספר קבוע של מיות סכום קבוע במזומן וקבלת  מסירתעל ידי  בוצעהסילוק יבמקרה בו 
  :הםהרלווטיים בדוחות הכספיים של ישות א'  רישומי היומן הדרשים במועדים ,ות א'יש

  
  2006בפברואר  1

בהתאם לחוזה ) 104*  1,000במזומן לישות ב' (ש"ח  104,000לשלם מחויבות לישות א' קיימת 
  מיות של ישות א'.  1,000שה לישות א',  בעוד למסורמחויבות ולישות ב' קיימת האקדמה 

  
  ש"ח 100,000  מזומן  -ח' 
  ש"ח 100,000  התחייבות -ז'   

    
 ש"ח 100,000-ש"ח בערכה הוכחי השווה ל 104,000לרישום המחויבות למסור לאחר שה   

)104,000/1.04.(  
  

  2006בדצמבר  31
  

  ש"ח 3,660  הוצאות ריבית  -ח' 
  ש"ח 3,660  התחייבות -ז' 

  
, ון המיות בהתאם לשיטת הריבית האפקטיביתדייבות לפלצבירת ריבית על סכום ההתחי  

  המחושבת כדלקמן:
        

3,660  )=1  - 11/12 ^1.04 * (100,000  
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  2007ביואר  31
  

  ש"ח   340  הוצאות ריבית  -ח' 
  ש"ח   340  התחייבות -ז' 

  
 אפקטיביתיון המיות בהתאם לשיטת הריבית הדלצבירת ריבית על סכום ההתחייבות לפ  

   המחושבת כדלקמן:
  

340  ) =1 - 1/12  ^1.04 * (11/12 ^1.04  *100,000  

  
ישות א' של מיות  1,000 וסרתבמזומן לישות ב' וישות ב' מש"ח  104,000 מוסרתישות א'   

  לישות א'.
    

  ש"ח 104,000    התחייבות  -ח' 
  ש"ח 104,000  מזומן -ז' 

  
  במזומן.א' ן מיות ישות לרישום סילוק ההתחייבות לפרעו  
     

 מספר חלופות לסילוקפיתרון תחת ההחה כי יש   .ד
  

מזומן  מסירתעל ידי טו במזומן, טו במיות, או  גוןמספר חלופות לסילוק (כ מן שלקיו
הוא כס פיסי או  הלמסקה שחוזה האקדמה לרכישה חזר מביאמיות) בתמורה ל

מיות (ראה ל בתמורהמזומן  מסירתלוק היא התחייבות פיסית. אם אחת מחלופות הסי
על הישות להכיר בהתחייבות בגין המחויבות למסירת המזומן, כפי שהודגם  ,ג' לעיל)סעיף 

  ישות א' תטפל בחוזה האקדמה כבגזר.  ,ג' לעיל. בכל מקרה אחר סעיףב
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  חוזה אקדמה למכירת מיות -  2דוגמה 

  

  :תוים
 31 יוםב יהמיות 1,000של  להעברהחוזה עם ישות ב' ב מתקשרת , ישות א'2006בפברואר  1 יוםב

  . להלן ריכוז תוי חוזה האקדמה:למיה)ש"ח  104במזומן (ש"ח  104,000 -בתמורה ל 2007ביואר 
  

  2006בפברואר  1  מועד החוזה
  2007ביואר  31  מועד הפירעון

    מחיר שקבע בחוזה האקדמה לקבל ביום
  ש"ח 104  2007ביואר  31  

    הערך הוכחי של מחיר שקבע בחוזה 
  ש"ח 100  2006בפברואר  1האקדמה ביום   

  ש"ח 1,000  מספר המיות בהתאם לחוזה האקדמה
  

  שווי הוגן חוזה  מחיר השוק של   
  )אקדמה (ש"ח  המיה (ש"ח)  
  0  100  2006בפברואר,  1

  6,300  110  2006בדצמבר,  31
  2,000  106  2007ביואר,  31

  

  טו במזומןיבוצע סילוק פיתרון תחת ההחה כי ה  .א
  

במקרה בו, חוזה האקדמה למכירה של מיות הישות עצמה יסולק טו במזומן, לאמור אין 
של מיות הישות עצמה בעת סילוק חוזה האקדמה, רישומי היומן הדרשים  מסירהקבלה או 

  :הםבמועדים הרלווטיים בדוחות הכספיים של ישות א' 
  

  2006רואר בפב 1
לפיכך, . ש"ח 100הוא  )2006בפברואר  1ההתקשרות בחוזה (המיה בעת השוק של מחיר   

ס (ההפרש שבין מחיר המיה הוא אפ 2006 בפברואר 1 יוםהשווי ההוגן של חוזה האקדמה ב
מאחר והשווי של הגזר הוא אפס ולא שולם או לערך הוכחי של מחיר חוזה האקדמה). 

  מי יומן כלשהם. צורך ברישואין  ,התקבל מזומן
  

  2006בדצמבר  31
  

  ש"ח 6,300  הפסד  -ח' 
  ש"ח 6,300  התחייבות חוזה אקדמה -ז'   

  
  בשווי ההוגן של חוזה האקדמה. השיוירישום ל  

  
  2007ביואר  31

  
  ש"ח 4,300  התחייבות חוזה אקדמה  -ח' 

  ש"ח 4,300  רווח -ז' 
  

  ל חוזה האקדמה בשווי ההוגן ש השיוילרישום 
)4,300  =2,000  - 6,300(.   

  
ש"ח  104,000 למסור מחויבותהחוזה מסולק טו במזומן. לישות ב' יש  2007ביואר,  31ביום 

היות  .) לישות ב'106*  1,000( ש"ח 106,000 מסורל מחויבותולישות א' יש  , ומגדלישות א'
  ישות ב'.ש"ח ל 2,000ם טו של והסילוק מבוצע טו במזומן, ישות א' משלמת את הסכו

  

  ש"ח 2,000  התחייבות חוזה אקדמה  -ח' 
  ש"ח 2,000  מזומן -ז' 

  

  לרישום סילוק חוזה האקדמה.
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  במיותפיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצע טו   .ב
  

 'זהים לרישומים המופיעים בסעיף א היומן טו במיות. רישומיבוצע הסילוק י במקרה בו
האקדמה. להלן רישום היומן  בעת סילוק חוזההדרש למעט הרישום מועדים, לכל הלעיל 

  :בדוחות הכספיים של ישות א' 2007ביואר  31הדרש ביום 
  

  2007 ביואר  31

והתחייבות ש"ח  104,000החוזה מסולק טו במיות. לישות א' יש זכות לקבל מיות בשווי 
ש"ח  2,000מיות בשווי  וסרתישות א' מ ,לכן .לישות א'ש"ח  106,000מיות בשווי  מסורל

  ).2,000/106מיות (= 19. לאמור, מסירה של לישות ב'
      

  ש"ח 2,000  התחייבות חוזה אקדמה  -ח' 
  ש"ח 2,000  הון עצמי -ז' 

  
  .)כעסקה הויתמטופלת הפקת מיות הישות (לרישום סילוק חוזה האקדמה    

  
  

  יבוצע בברוטוסילוק פיתרון תחת ההחה כי ה  .ג
  

מספר קבוע של מיות  מסירתעל ידי קבלת סכום קבוע במזומן ו בוצעהסילוק י במקרה זה
. לכן, לישות א' קיימת ש"ח 104 -שה קבע ל בעודקבל תא'. המחיר למיה שישות א' ישות 

 מיות של 1,000שה  בעוד מסורל ומחויבות) 104*  1,000במזומן (ש"ח  104,000 זכות לקבל
  להלן רישומי היומן הדרשים בדוחות הכספיים של ישות א':. מהעצ
  
  2006בפברואר  1

בפברואר. לא שולם או התקבל מזומן, מאחר ולחוזה האקדמה  1 יוםבמי יומן אין צורך ברישו
בתמורה א'  ישותמספר קבוע של מיות  מסורשווי הוגן ראשוי של אפס. חוזה האקדמה ל

מאחר  ,הגדרת מכשיר הוי מקיים אתכסים פיסיים אחרים, מזומן או לשל לסכום קבוע 
  מיות בתמורה למזומן. מסירתאלא בדרך של  לסילוקיתן והוא איו 

  

  
  2006בדצמבר  31

 מסירתמאחר ולא שולם או התקבל מזומן והחוזה ל ,בדצמבר 31 יוםבמי יומן אין צורך ברישו
  .הישותהגדרת מכשיר הוי של את  מקייםבתמורה לסכום קבוע של מזומן  הישותמיות 

  

  2007 ביואר  31

  מיות. 1,000ש"ח במזומן ומוסרת  104,000, ישות א' מקבלת 2007ביואר  31 ביום
      

  ש"ח 104,000  מזומן - ח'
  ש"ח 104,000  הון עצמי -ז' 

  

  לרישום סילוק חוזה האקדמה. 
  

  מספר חלופות לסילוקפיתרון תחת ההחה כי יש   .ד
  

מזומן  מסירתטו במזומן, טו במיות או על ידי  ןוגכ(מספר חלופות לסילוק של  מןקיו
 למסקה שחוזה האקדמה הוא כס פיסי או התחייבות פיסית. מביא )מיותבתמורה ל

היות והוא יתן לסילוק  ,הגדרה של מכשיר הוימקיים את הבמקרה זה חוזה האקדמה איו 
של מיות בתמורה לסכום קבוע של מזומן או כס פיסי מספר קבוע  מסירתשלא על ידי 

א' סעיפים אחר. הטיפול החשבואי של ישות א' בחוזה האקדמה יהיה כבגזר כפי שהודגם ב
  באופן הסילוק בפועל. תלויהיומן במועד הסילוק  םב' לעיל. רישו - ו
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  מיותעל  רכישת אופציית רכש -  3דוגמה 
  

  :תוים
ש"ח במזומן  5,000ומשלמת  חוזהב עם ישות ב'מתקשרת , ישות א' 2006בפברואר  1 יוםב

ישות ב' (השווי ההוגן של כתב האופציה במועד ההתקשרות). בהתאם לחוזה, מחויבת 
בתמורה  2007ביואר  31 יוםמיות ישות א' ב 1,000 ,הזכות לקבל יש אתולישות א'  למסור,

אם ישות א' לא  ישות א' תממש את זכותה., אם למיה)ש"ח  102במזומן (ש"ח  102,000 -ל
  להלן ריכוז תוי אופציית הרכש: כל תשלום. בוצע, לא יהממש את זכותת

  
  2006בפברואר  1  מועד החוזה

רק ביום  מועד המימוש (תאים אירופאים, יתן למימוש
  הפרעון)

  
  2007ביואר  31

  הישות המדווחת  מחזיקת זכות המימוש
  (ישות א')  

  ש"ח 102  2007ביואר  31ימוש קבוע שישולם ביום מחיר מ
  1,000  מספר המיות בהתאם לחוזה האופציה

  
  שווי הוגן של  מחיר השוק של  
  כתב האופציה (ש"ח)  המיה (ש"ח)  
  5,000  100  2006בפברואר  1

  3,000  104  2006בדצמבר  31
  2,000  104  2007ביואר  31
  

  ע טו במזומןפיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצ  .א
  

  להלן רישומי היומן הדרשים במועדים הרלווטיים בדוחות הכספיים של ישות א':
  
 2006בפברואר  1

. השווי ההוגן ש"ח 100הוא  2006בפברואר  1 יוםחוזה בההתקשרות בבעת מחיר המיה 
 מתשלמ, אותם ישות א' ש"ח 5,000הוא  2006בפברואר  1 יוםב ההראשוי של חוזה האופצי

באותו יום. ביום זה, לאופציה אין ערך פימי, רק ערך זמן, מאחר ומחיר  ישות ב' במזומןל
אין  פיכך,ול ש"ח, 100 הואש המיה, מחיר השוק שלעולה על  ש"ח, 102 הואש ,המימוש
ישות א'. במילים אחרות, אופציית  קודת ראותה שלמלמימוש האופציה  תכלכלי כדאיות

   .הרכש היא מחוץ לכסף
  
  ש"ח   5,000כס בגין אופציית רכש  -ח'  

  ש"ח 5,000  מזומן -ז' 
    

  הכרה ברכישת אופציית הרכש.ל
  

  2006בדצמבר  31
ש"ח. השווי ההוגן של אופציית  104 - , מחיר השוק של המיה עלה ל2006בדצמבר,  31ביום 

 -)], ו104 - 102* ( 1,000ש"ח מהווים ערך פימי [ 2,000ש"ח שמתוכם  3,000 -הרכש ירד ל
  ש"ח מהווים את ערך הזמן שותר. 1,000

    
  ש"ח 2,000  הפסד  -ח' 

  ש"ח   2,000כס בגין אופציית רכש -ז' 
  

  בשווי ההוגן של אופציית הרכש. השיוילרישום 
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  2007ביואר  31
אופציית  השווי ההוגן של ש"ח. 104הוא עדיין מיה ההשוק של , מחיר 2007ביואר  31 יוםב

לא ותר  שהרי ,)]104 - 102* ( 1,000הפימי [רק מהערך  ובעיםשש"ח,  2,000 -הרכש יורד ל
  ערך זמן.

    
  ש"ח 1,000  הפסד  -ח' 

  ש"ח   1,000כס בגין אופציית רכש -ז' 
  

  בשווי ההוגן של אופציית הרכש. השיוילרישום 
  

יש ישות ב' לוזה מסולק טו במזומן. את אופציית הרכש והח ת, ישות א' מממשמועדבאותו 
) 102*  1,000(ש"ח  102,000 -לישות א' בתמורה ל )104*  1,000(ש"ח  104,000 מסורבות למחוי

  .ש"ח 2,000סכום טו של  תקבלממישות א', כך שישות א' 
  

  ש"ח 2,000  מזומן  -ח' 
  ש"ח   2,000כס בגין אופציית רכש -ז' 

  
  פציה. רישום סילוק חוזה האול

  

  טו במיותפיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצע   .ב
  

רישומי היומן בדוחותיה הכספיים של ישות א' זהים  ,טו במיות בוצעהסילוק י במקרה בו
ה. להלן רישום היומן חוזה האופצישל סילוק הלמעט רישום  ' לעיל,בסעיף אשהוצגו  אלהל

  ישות א':בדוחות הכספיים של  2007ביואר  31הדרש ביום 
 

  2007 ביואר  31

בות מחוי ישהישות ב' לאת אופציית הרכש והחוזה מסולק טו במיות.  תישות א' מממש
סך של בתמורה ל ,]104*  1,000[ ש"ח 104,000ישות א', לישות א', בשווי של ר מיות מסול

ות בשווי מי מוסרת, כך שישות ב' ש"ח 102מיות לפי  1,000ש"ח המשקף שווי של  102,000
  ).2,000/104=מיות ( 19העברה של  ,רומאל .לישות א'ש"ח  2,000של טו 

  
  "חש 2,000  הון עצמי  -ח' 

  ש"ח   2,000כס בגין אופציית רכש -ז' 
    

  אוצר (ללא רווח או הפסד). כעסקת מיות מטופל. הסילוק הלרישום סילוק חוזה האופצי   
  

  ע בברוטופיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצ  .ג
  

תשלום סכום קבוע במזומן, ו קבלת מספר קבוע של מיות על ידי בוצעהסילוק י במקרה זה
קבע למיה המימוש לעיל, מחיר  'ב -ו 'ממש את האופציה. בדומה לסעיפים אתישות א'  אם

 -מיות של ישות א' בתמורה ל 1,000הזכות לקבל מוקית , לישות א' פיכך. לש"ח 102 -ל
להלן רישומי היומן  ממש את האופציה.ת) במזומן, אם ישות א' 102*  1,000("ח ש 102,000

  הדרשים במועדים הרלווטיים בדוחות הכספיים של ישות א':
  

  2006בפברואר  1    
  

 ש"ח 5,000 הון עצמי  -ח' 
 ש"ח 5,000 מזומן -ז' 

  
בעוד שה במחיר  א'ישות  יה שללרישום המזומן ששולם בתמורה לזכות לקבל את מיות

מספר קבוע של זכות לקבל  המקהחוזה העצמי, מאחר ו הוןמוכרת ב ששולמהקבוע. הפרמיה 
  הגדרת מכשיר הוי של הישות.  מקיים אתבתמורה לסכום קבוע במזומן א' מיות ישות 

  
    2006בדצמבר  31  

 31 יוםב , אין צורך ברישומי יומןתקבל מזומןהמאחר ולא שולם או לאור האמור לעיל ו
   .בדצמבר
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  2007ביואר  31
יבות מחו מוטלתישות ב'  לעאת אופציית הרכש והחוזה מסולק בברוטו.  תישות א' מממש

  במזומן. ש"ח  102,000 -מיות של ישות א' בתמורה ל 1,000ר מסול
  
  

 ש"ח 102,000 הון עצמי  -ח' 
 ש"ח 102,000 מזומן -ז' 

  
  לרישום סילוק חוזה האופציה.

  
בסך  אלהש"ח, לעומת שווי השוק של מיות  107,000העלות הכוללת של מיות האוצר היא   

 3,000ש"ח. מאחר ואין מדובר בכס פיסי אלא במכשיר הוי, לא הוכר הפסד בסך  104,000
  ש"ח ולא ערכת התאמה של עלות המיות לשווי השוק.

  

  מספר חלופות לסילוקפיתרון תחת ההחה כי יש   .ד
  

החלפת מזומן  ל ידי(כגון טו במזומן, טו במיות או עמספר חלופות לסילוק  ן שלמקיו
מקיימת את איה  אופציית הרכשלמסקה שאופציית הרכש היא כס פיסי.  יאמיות) מבו

מאחר והיא יתת לסילוק שלא בדרך של רכישה חוזרת של מספר  ,הגדרה של מכשיר הויה
 מכירהישות א' . ם סכום קבוע של מזומן או כס פיסי אחרקבוע של מיות בתמורה לתשלו

הסילוק תלוי באופן  מועדב יומןב' לעיל. רישום ה- בכס גזר, כפי שהודגם בסעיפים א' ו
  הסילוק בפועל.
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  על מיות אופציית רכשכתיבת  -  4דוגמה 

  
  :תוים

ש"ח במזומן (השווי  5,000ומקבלת  חוזה עם ישות ב'ב מתקשרתישות א'  ,2006בפברואר  1 יוםב
יש לישות ב' ההוגן של כתב האופציה במועד ההתקשרות). בהתאם לחוזה, מחויבת ישות א' למסור ו

במזומן ש"ח  102,000 -בתמורה ל 2007ביואר  31 יוםבשל ישות א' מיות  1,000קבל, את הזכות ל
כל  בוצע, לא יהש את זכותממת. אם ישות ב' לא הממש את זכותתלמיה), אם ישות ב' ש"ח  102(

  להלן ריכוז תוי אופציית הרכש: תשלום.
  

  2006בפברואר  1  מועד החוזה
    מועד המימוש (תאים אירופאים, כלומר יתן

  2007ביואר  31  למימוש רק ביום הפרעון)
  הצד שכגד (ישות ב')  מחזיקת זכות המימוש

  ש"ח 102  2007ביואר  31מחיר שקבע לתשלום ביום 
  1,000  מספר המיות בהתאם לחוזה האופציה

  
  שווי הוגן של  מחיר השוק של  
  כתב האופציה (ש"ח)  המיה (ש"ח)  
  5,000    104  2006בפברואר  1

  3,000  104  2006בדצמבר  31
  2,000  104  2007ביואר  31
  

 פיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצע טו במזומן  .א
 

  עדים הרלווטיים בדוחות הכספיים של ישות א':להלן רישומי היומן הדרשים במו
   

  2006בפברואר  1   
. השווי ההוגן ש"ח 100הוא  2006בפברואר  1 יוםחוזה בההתקשרות בבעת מחיר המיה 

 מתשלמ' ב, אותם ישות ש"ח 5,000הוא  2006בפברואר  1 יוםב ההראשוי של חוזה האופצי
יה אין ערך פימי, רק ערך זמן, מאחר ומחיר באותו יום. ביום זה, לאופצ ' במזומןא לישות

   ש"ח. 100 הואש המיה, מחיר השוק שלעולה על  ש"ח, 102 הואש ,המימוש
  

 ש"ח 5,000 מזומן  -ח' 
 ש"ח 5,000 מחוייבות בגין אופציית רכש -ז' 

  
  שכתבה ותקבול המזומן שהתקבל בגיה.רכש הלהכרה באופציית   

  
  2006בדצמבר  31  
. השווי ההוגן של ש"ח 104 -לה לעהמיה השוק של , מחיר 2006בדצמבר,  31 יוםב  

  ש"ח. 3,000 -אופציית הרכש ירד ל
  

 ש"ח 2,000 מחויבות בגין אופציית רכש -ח' 
 ש"ח 2,000 רווח -ז' 

  בשווי ההוגן של אופציית הרכש. השיוילרישום    
  

  2007ביואר  31
השווי ההוגן של  ש"ח. 104של המיה הוא עדיין  , מחיר השוק2007ביואר  31 יוםב

 ,)]104 - 102* ( 1,000הפימי [רק מהערך  ובעיםשש"ח,  2,000 - אופציית הרכש יורד ל
  ערך זמן.לא ותר  שהרי

  
 ש"ח 1,000 מחויבות לאופציית רכש  -ח' 

 ש"ח 1,000 רווח -ז' 

  בשווי ההוגן של האופציה. השיוילרישום 
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 יש ת א'במזומן. לישוטו את אופציית הרכש והחוזה מסולק  ת, ישות ב' מממשדמועבאותו 
) 102*  1,000(ש"ח  102,000 - ) לישות ב' בתמורה ל104*  1,000(ש"ח  104,000ר מסויבות למחו

  .ש"ח 2,000של טו סכום  מתמישות ב', כך שישות א' משל
  

 ש"ח 2,000 מחויבות בגין אופציית רכש -ח' 
 ש"ח 2,000 מזומן -ז' 

  לרישום סילוק חוזה האופציה.
  

 טו במיותפיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצע   .ב
  

ישות א' זהים  שלרישומי היומן בדוחותיה הכספיים  ,טו במיות בוצעהסילוק י במקרה בו
  , כדלקמן:החוזה האופצישל סילוק הלמעט רישום  ,'בסעיף אשהוצגו  אלהל

  
  2007 ביואר  31

 יבותיש מחוישות א' לסולק טו במיות. מאת אופציית הרכש והחוזה  תת ב' מממשישו
מיות לישות ב' בתמורה ל )104*  1,000( ש"ח 104,000 של ישות א', בשווישל ר מיות מסול

בשווי של טו מיות  מוסרת, כך שישות א' )102*  1,000ש"ח ( 102,000ישות א' בשווי של 
  ).2,000/104=מיות ( 19 העברה של רומאל .לישות ב'ש"ח  2,000

      
 ש"ח 5,000 אופציית רכש מחוייבות בגין -ח' 

 ש"ח 2,000 מזומן -ז' 

  מטופל כעסקה הוית.. הסילוק הלרישום סילוק חוזה האופצי
  

 בברוטויבוצע ילוק פיתרון תחת ההחה כי הס  .ג
 

סכום קבוע במזומן,  וקבלת מסירת מספר קבוע של מיות על ידי בוצעהסילוק י במקרה זה
קבע למיה המימוש לעיל, מחיר  'ב -ו 'ממש את האופציה. בדומה לסעיפים את' באם ישות 

 - מיות של ישות א' בתמורה ל 1,000הזכות לקבל מוקית ' ב, לישות פיכךל ש"ח. 102 -ל
י היומן להלן רישומ ממש את האופציה.ת' ב) במזומן, אם ישות 102*  1,000(ש"ח  102,000

  הדרשים במועדים הרלווטיים בדוחות הכספיים של ישות א':
  

  2006בפברואר  1
  

 ש"ח 5,000 מזומן - ח'
 ש"ח 5,000 הון עצמי -ז' 

בעוד שה ר מספר קבוע של מיות הישות מסויבות לכגד המחולרישום המזומן שהתקבל 
מספר קבוע של  מוש, יופק. בעת המיהעצמי וןמוכרת בה ההתקבלשבמחיר קבוע. הפרמיה 

  מיות בתמורה לסכום קבוע במזומן.
  

  2006בדצמבר  31
המקה וחוזה  ,תקבל מזומןהבדצמבר מאחר ולא שולם או  31 יוםבאין צורך ברישומי יומן 

מקיים בתמורה לסכום קבוע במזומן א' מיות ישות מספר קבוע של זכות לקבל  למחזיק בו
  ת. הגדרת מכשיר הוי של הישו את

  
  2007ביואר  13

ר מסויבות ליש מחוישות א' לוהחוזה מסולק בברוטו.  את אופציית הרכש תישות ב' מממש
  במזומן.ש"ח  102,000 -מיות בתמורה ל 1,000

    
 ש"ח 102,000 מזומן - ח'

 ש"ח 102,000 הון עצמי -ז' 

  לרישום סילוק חוזה האופציה.
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 חלופות לסילוקמספר  ותפיתרון תחת ההחה כי קיימ  .ד
  

החלפת מזומן  ל ידי(כגון טו במזומן, טו במיות או עמספר חלופות לסילוק  מן שלקיו
איה אופציית הרכש למסקה שאופציית הרכש היא התחייבות פיסית.  מביאמיות) ו

מאחר והיא יתת לסילוק שלא בדרך של הפקת  ,הגדרה של מכשיר הויאת ה מקיימת
סי  ל ידייות עמספר קבוע של מכס פי ישות א' בתמורה לקבלת סכום קבוע של מזומן או

 יומןב' לעיל. רישום ה-בהתחייבות בגין גזר, כפי שהודגם בסעיפים א' ו מכירהישות א' . אחר
 .הסילוק תלוי באופן הסילוק בפועל מועדב
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  על מיותרכישת אופציית מכר  -  5דוגמה 

  

  :תוים

ש"ח במזומן (השווי  5,000ומשלמת  חוזה עם ישות ב'ב מתקשרתישות א'  ,2006בפברואר  1 יוםב
ולישות ב'  ,ישות א' יש זכות למכורבהתאם לחוזה, ל ההוגן של כתב האופציה במועד ההתקשרות).

 98,000מימוש של  במחיר 2007ביואר  31 יוםישות א' ברגילות של  מיות 1,000 ,לרכוש מחויבות
 בוצע, לא יהממש את זכותתאם ישות א' לא אם ישות א' תממש את זכותה. ), למיהש"ח  98(ש"ח 

  . להלן ריכוז תוי אופציית המכר:כל תשלום
  

  2006בפברואר  1  מועד החוזה
    מועד המימוש (תאים אירופאים, יתן למימוש

  2007ביואר  31  רק ביום הפירעון)
  הישות המדווחת   מחזיקת זכות המימוש

  (ישות א')  
    ביואר 31מחיר מימוש קבוע שיתקבל ביום 

2007  98  
  1,000  מספר המיות בהתאם לחוזה האופציה

  
  שווי הוגן של  מחיר השוק  
  כתב האופציה (ש"ח)  של המיה (ש"ח)  
  5,000  100  2006בפברואר  1

  4,000  95  2006בדצמבר  31
  3,000  95  2007ביואר  31
  

 צע טו במזומן פיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבו  .א
  

  להלן רישומי היומן הדרשים במועדים הרלווטיים בדוחות הכספיים של ישות א':
  
  2006בפברואר  1

 . השווי ההוגןש"ח 100הוא  2006בפברואר  1 יוםחוזה בב ההתקשרותמיה בעת המחיר 
שלם ת, אותם ישות א' ש"ח 5,000הוא  2006בפברואר  1 יוםב ההראשוי של חוזה האופצי

לאופציה אין ערך פימי, רק ערך זמן, מאחר ומחיר  במועד זה. מועדבאותו  לישות ב' במזומן
אין כדאיות  ,לפיכך ש"ח. 100 הואמיה שה לשמוך ממחיר השוק ש"ח  98 הואהמימוש ש

היא  . במילים אחרות, אופציית המכרישות א'כלכלית למימוש האופציה מקודת ראותה של 
   מחוץ לכסף.

  
 ש"ח 5,000 כס בגין אופציית מכר  -ח' 

 ש"ח 5,000 מזומן -ז' 
  

  הכרה ברכישת אופציית המכר.צורך ל
  

  2006בדצמבר  31
  
. השווי ההוגן של אופציית ש"ח 95 - מיה ירד לה לשמחיר השוק  2006בדצמבר  31 יוםב

  .ש"ח 4,000 - המכר ירד ל
  

 ש"ח 1,000 הפסד -ח' 
 ש"ח  1,000כס באופציית מכר -ז'  

  
  בשווי ההוגן של אופציית המכר. השיוירישום ל
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  2007ביואר  31
  

. השווי ההוגן של אופציית ש"ח 95מחיר השוק של המיה הוא עדיין  2007ביואר  31 יוםב   
לא , שהרי )]ש"ח 98 - ש"ח  95* ( 1,000הערך הפימי [ש"ח שובעים רק מ 3,000 - המכר ירד ל

  ותר ערך זמן.
  

 ש"ח 1,000 הפסד  -ח' 
 ש"ח  1,000כס באופציית מכר -ז' 

  
  בשווי ההוגן של האופציה. השיוירישום ל

  
את אופציית המכר והחוזה מסולק טו במזומן. לישות ב' יש  ת, ישות א' מממשמועדבאותו   

 95*  1,000(ש"ח  95,000 מסורל מחויבותלישות א' ולישות א' ש"ח  98,000 מסורל מחויבות
  לישות א'.ש"ח  3,000סכום טו של  מתלישות ב', כך שישות ב' משל ש"ח)

  
 ש"ח 3,000 מזומן  -ח' 

 ש"ח  3,000כס באופציית מכר -ז' 
  

  לרישום סילוק חוזה האופציה.
  

 במיותפיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצע טו   .ב
  

בדוחותיה הכספיים של ישות א'  הדרשים הרישומים ,טו במיותבוצע הסילוק י במקרה בו
  למעט: ' לעיל,זהים לרישומים המופיעים בסעיף א

  
  2007ביואר  31

, לישות ב' יש למעשהבמיות. טו סולק מאת אופציית המכר והחוזה  תישות א' מממש
 למסור מחויבותולישות א'  ,לישות א'ש"ח  98,000ישות א', בשווי של מיות  למסור מחויבות

 מוסרתישות ב'  לפיכך, .) לישות ב'ש"ח  95*  1,000(ש"ח  95,000בשווי של שות א' ישל מיות 
 3,000/ ש"ח  95=( מיות 32ש"ח. לאמור, העברה של  3,000ישות א' בסכום של של  מיות טו

  ).ש"ח
  

 ש"ח 3,000 הון עצמי  -ח' 
 ש"ח  3,000כס באופציית מכר -ז' 

  
  לרישום סילוק חוזה האופציה.

  

 בברוטויבוצע סילוק פיתרון תחת ההחה כי ה  .ג
  

מספר קבוע של מיות  מסירתקבלת סכום קבוע של מזומן ו ל ידיע בוצעהסילוק יבמקרה זה 
 מחיר המימושלעיל,  'ב -ו 'ממש את האופציה. בדומה לסעיפים אתישות א', אם ישות א' 

ש"ח  98,000לשלם  חויבותיש מ, לישות ב' לפיכך. ש"ח 98 - שלם קבע לתלמיה שישות א' 
ממש תישות א', אם ישות א' של  מיות 1,000 -בתמורה ל ש"ח) 98*  1,000במזומן לישות א' (

של ישות בדוחות הכספיים להלן רישומי היומן הדרשים במועדים הרלווטיים  את האופציה.
  : א'

  

  2006בפברואר  1   
  

 ש"ח 5,000 הון עצמי - ח'
 "חש 5,000 מזומן -ז' 

  
מספר קבוע של מיות הישות במחיר קבוע,  מסורבתמורה לזכות לששולם לרישום המזומן 

. בעת המימוש, יופקו מספר קבוע העצמי הוןב ששולמה מוכרת ישירותשה. הפרמיה  בעוד
במזומן. משמע, החוזה מקיים את הגדרת מכשיר הוי של  של מיות בתמורה לסכום קבוע

  ישות א'.
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  0062בדצמבר  31
תקבל מזומן והחוזה המאחר ולא שולם או  ,בדצמבר 31 יוםבין צורך ברישומי יומן א
 קיים אתבתמורה לסכום קבוע במזומן מא' מספר קבוע של מיות ישות  מסורל

  הגדרת מכשיר הוי של ישות א'. 
  

  2007ביואר  31
 ויבותיש מחאת אופציית המכר והחוזה מסולק בברוטו. לישות ב'  תשות א' מממשי

  מיות.  1,000 -במזומן לישות א' בתמורה לש"ח  98,000 למסור
    

 ש"ח 98,000 מזומן - ח'
 ש"ח 98,000 הון עצמי -ז' 

  
  רישום סילוק חוזה האופציה.ל

  

 חלופות לסילוקפיתרון תחת ההחה כי יש מספר   .ד
  

 בתמורה זומןעל ידי העברת מ(כגון טו במזומן, טו במיות או  לסילוק אפשרויותקיום 
מביא למסקה שאופציית המכר היא כס פיסי. אופציית המכר איה מקיימת את  מיות)ל

מספר קבוע של  תפקשלא בדרך של הוהיא יתת לסילוק  מאחר ,מכשיר הוי ההגדרה של
ישות א'  .בלת סכום קבוע של מזומן או כס פיסי אחרקבתמורה לעל ידי ישות א' מיות 

הסילוק תלוי באופן  מועדב יומןב' לעיל. רישום ה -גזר כמתואר בסעיפים א' ו מכירה בכס
  פועל.הסילוק ב
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  כתיבת אופציית מכר על מיות -  6דוגמה 

  
  :תוים

ש"ח במזומן (השווי  5,000ומקבלת  חוזה עם ישות ב'ב מתקשרתישות א'  ,2006בפברואר  1 יוםב
ולישות א'  למכורזכות יש לישות ב'  בהתאם לחוזה,ההוגן של כתב האופציה במועד ההתקשרות). 

ש"ח  98,000 -בתמורה ל 2007ביואר  31 יוםבא' של ישות רגילות מיות  1,000 לרכוש יש מחויבות
החוזה יסולק טו  ה. במקרה זה,ממש את זכותתאם ישות ב' , למיה)ש"ח  98כלומר במזומן (

  להלן ריכוז תוי אופציית המכר: כל תשלום. בוצע, לא יהממש את זכותתבמזומן. אם ישות ב' לא 
  

  2006בפברואר  1  מועד החוזה
    מועד המימוש (תאים אירופאים, יתן

  2007ביואר  31  למימוש רק ביום הפירעון)
  הצד שכגד (ישות ב')  מחזיקת זכות המימוש

  ש"ח 98  2007ביואר  31-מחיר מימוש קבוע שישולם ב
    ר חוזה האקדמההערך הוכחי של מחי

  ש"ח 95  2006בפברואר  1-ב
  1,000  מספר המיות בהתאם לחוזה האופציה

    
  

  שווי הוגן של  מחיר השוק של  
  כתב האופציה (ש"ח)  המיה (ש"ח)  
  5,000  100   2006בפברואר,  1

  4,000  95  2006בדצמבר,  31
  3,000  95  2007ביואר,  31
  

 טו במזומןע פיתרון תחת ההחה כי הסילוק יבוצ  .א
  

 להלן רישומי היומן הדרשים במועדים הרלווטיים בדוחות הכספיים של ישות א':
  

  2006בפברואר  1
  

 ש"ח 5,000 מזומן  -ח' 
 ש"ח 5,000 התחייבות בגין כתיבת אופציית מכר -ז' 

  

  .שכתבה אופציית המכרב הלהכר
  

  2006בדצמבר  31
  

 ש"ח 1,000 מכר התחייבות בגין כתיבת אופציית -ח' 
 ש"ח 1,000 רווח -ז' 

    
  בשווי ההוגן של אופציית מכר. השיוירישום ל

  
  2007ביואר  31

  
 ש"ח 1,000 התחייבות בגין כתיבת אופציית מכר -ח' 

 ש"ח 1,000 רווח -ז' 
  

  בשווי ההוגן של אופציית מכר. השיוילרישום 
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יש במזומן. לישות א' טו מכר והחוזה מסולק היית את אופצ ת, ישות ב' מממשמועדבאותו 
 95*  1,000(ש"ח  95,000 מסורל יש מחויבותלישות ב' ולישות ב' ש"ח  98,000 מסורל מחויבות

  לישות ב'.ש"ח  3,000סכום טו של ת הא מתישות א' משל ,כךלפי .) לישות א'ש"ח
  

 ש"ח 3,000 התחייבות בגין כתיבת אופציית מכר -ח' 
 ש"ח 3,000 מזומן - ז'

  
  .יהאופצהלרישום סילוק חוזה 

  

 טו במיותמבוצע סילוק פיתרון תחת ההחה כי ה  .ב
  

זהים ' אישות של בדוחותיה הכספיים  היומן רישומי ,טו במיות בוצעהסילוק יבמקרה בו 
רישום הסילוק של חוזה האופציה. להלן רישום היומן  טלמעלעיל,  'בסעיף אשהוצגו  אלהל

ואר,  31דרש ביום הבדוחות הכספיים של ישות א': 2007בי  
  

  2007ביואר  31
, לישות א' יש למעשהסולק טו במיות. מאת אופציית מכר והחוזה  תישות ב' מממש  

 מסוריבות ליש מחוולישות ב' ש"ח  98,000לישות ב', בשווי שלה מיות  מסורל מחויבות
 מיות טו מוסרתישות א'  לפיכך, .) לישות א'ש"ח 95*  1,000במיות ישות א' (ש"ח  95,000

   מיות 32 ש"ח. לאמור 3,000ישות א' בסכום של של 
   ).ש"ח 3,000/ ש"ח  95=(

  
 ש"ח 3,000 אופציית מכר התחייבות בגין כתיבת- ח'

 ש"ח 3,000 הון עצמי -ז' 
  

  ה הוית.כעסק מטופלת. ההפקה של מיות הישות יהרישום סילוק חוזה האופצל
  

 בברוטופיתרון תחת ההחה כי הסילוק מבוצע   .ג
  

סכום קבוע של מזומן וקבלת מספר קבוע של מיות,  מסירת דייל עע בוצהסילוק י במקרה זה
למיה קבע מחיר המימוש לעיל,  'ב -ו 'ממש את האופציה. בדומה לסעיפים אתאם ישות ב' 

) ש"ח 98*  1,000במזומן לישות ב' (ש"ח  98,000לשלם  מחויבות, לישות א' לפיכך. ש"ח 98 -ל
להלן רישומי היומן  ממש את האופציה.תישות א', אם ישות ב'  של מיות 1,000 -בתמורה ל

   :'אישות הדרשים במועדים הרלווטיים בדוחות הכספיים של 
  

  2006בפברואר  1
    

 ש"ח 5,000 מזומן  -ח' 
 ש"ח 5,000 הון עצמי -ז' 

  
  .ש"ח בהון העצמי 5,000יה המתקבלת על האופציה בסכום של הפרמלרישום 
  

 ש"ח 95,000 הון עצמי  -ח' 
 ש"ח 95,000 התחייבות -ז' 

  
 ש"ח 95,000 כלומר שה, עוד ש"ח 98,000מסור ל מחויבותערך הוכחי של הלהכרה ב

  .כהתחייבות
  

  2006בדצמבר  31
  

 ש"ח 2,750 הוצאות ריבית - ח'
 ש"ח 2,750 תהתחייבו -ז' 

  
  יון המיות בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.דלצבירת ריבית על סכום ההתחייבות לפ
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  2007ביואר  31
    

 ש"ח 250 הוצאות ריבית  -ח' 
 ש"ח 250 התחייבות -ז' 

  

  יון המיות בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.דלצבירת ריבית על סכום ההתחייבות לפ
  

מכר והחוזה מסולק בברוטו. לישות א' האת אופציית  ת, ישות ב' מממש2007ביואר  31ביום 
 ש"ח 95,000של  בשווי מיותלבמזומן לישות ב' בתמורה ש"ח  98,000מסור ל יש מחויבות

  ). ש"ח 95*  1,000(
  

 ש"ח 98,000 התחייבות  -ח' 
 ש"ח 98,000 מזומן -ז' 

  
  לרישום סילוק חוזה האופציה.   

  

  חלופות לסילוקחת ההחה כי יש מספר פיתרון ת  .ד
  

מזומן העברת  על ידי(כגון טו במזומן, טו במיות או  לסילוק אפשרויות מן של מספרקיו
למסקה שאופציית המכר הכתובה היא התחייבות פיסית. אם אחת  אמבי מיות)ל בתמורה
א' מכירה בהתחייבות ישות  ,ג' לעיל)סעיף לסילוק היא החלפת מזומן כגד מיות ( החלופות

הטיפול החשבואי  ,ג' לעיל. אחרת סעיףב פי שהודגםבגין המחויבות למסור מזומן, כ
 גזר.בגין באופציית המכר יהא כהתחייבות 
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 טבלה מרכזת -  חוזים המתייחסים למכשיריה ההויים של ישות
  

  

 אפשרויות הסילוק תאור החוזה

 
 סילוק ברוטו  ותבמי סילוק טו  במזומן סילוק טו

חוזה אקדמה 
  לרכישת מיות ישות

טיפול כגזר פיסי 
וזקיפת השיויים 

בערכו לדוח רווח או 
 הפסד

טיפול כבגזר פיסי, וזקיפת 
השיויים בערכו מידי תקופה 

לרווח והפסד. (במועד סיום 
החוזה, הגזר מסולק כגד 

  ההון העצמי).

של מזומן הסילוק יבוצע על ידי העברת סכום קבוע 
במועד וקבלת מספר קבוע של מיות הישות. לפיכך, 

יקטן ההון העצמי כגד יצירת התחייבות  ההתקשרות
בגובה הערך הוכחי של החוזה. לאורך חיי החוזה, 

  ההתחייבות צוברת ריבית.

חוזה אקדמה 
למכירת מיות 

  הישות

טיפול כגזר פיסי 
וזקיפת השיויים 

בערכו לדוח רווח או 
 הפסד

טיפול כבגזר פיסי, וזקיפת 
השיויים בערכו מידי תקופה 

לרווח והפסד. (במועד סיום 
החוזה, הגזר מסולק כגד 

  ההון העצמי).

הסילוק יבוצע על ידי קבלת סכום קבוע של מזומן 
והעברת מספר קבוע של מיות הישות ולפיכך המכשיר 
הפיסי מקיים את הגדרת מכשיר הוי. לאורך חיי 

ה לא מבוצעים רישומים כלשהם. רישומי יומן החוז
אך ורק במועד סילוק החוזה, לאמור הפקת יבוצעו 
כגד קבלת המזומן (בדומה להפקת מיות  המיות
  רגילה).

רכישת אופציית 
  (call) רכש

  על מיות הישות

טיפול כגזר פיסי 
וזקיפת השיויים 

בערכו לדוח רווח או 
 הפסד

, וזקיפת טיפול כבגזר פיסי
השיויים בערכו מידי תקופה 

לרווח והפסד. במועד סיום 
החוזה, אם תמומש אופציית 
הרכש (כאשר האופציה בתוך 

הכסף), סילוקה יבוצע כגד 
  ההון העצמי.

הסילוק יעשה על ידי העברת סכום קבוע של מזומן כגד 
מספר קבוע של מיות, ולפיכך המכשיר הפיסי מקיים 

הוי. רישומי יומן במועד העברת את הגדרת מכשיר 
המזומן (תשלום פרמיה במועד רכישת האופציה 
ותשלום תוספת המימוש במועד מימוש האופציה (אם 

  בכלל)) יבוצעו כגד ההון העצמי של הישות.

כתיבת אופציית רכש 
  על מיות הישות

טיפול כגזר פיסי 
וזקיפת השיויים 

בערכו לדוח רווח או 
 הפסד

סי, וזקיפת טיפול כבגזר פי
השיויים בערכו מידי תקופה 

לרווח והפסד. במועד סיום 
החוזה, אם תמומש אופציית 

הרכש, סילוקה יבוצע כגד 
 ההון העצמי.

הסילוק יבוצע על ידי העברת סכום קבוע של מזומן כגד 
מספר קבוע של מיות ולפיכך, המכשיר הפיסי מקיים 

ומן במועד קבלת את הגדרת מכשיר הוי. רישומי י
המזומן (תקבולי הפרמיה במועד מכירת האופציה 
ותקבול בגין תוספת המימוש במועד מימוש האופציה, 

  (אם בכלל)) יבוצעו כגד ההון העצמי של הישות.

רכישת אופציית מכר 
  על מיות הישות

טיפול כגזר פיסי 
וזקיפת השיויים 

בערכו לדוח רווח או 
 הפסד

גזר פיסי, וזקיפת טיפול כב
השיויים בערכו מידי תקופה 

לרווח והפסד. במועד סיום 
החוזה, אם תמומש אופציית 

המכר, (כאשר האופציה בתוך 
הכסף), סילוקה יבוצע כגד 

  ההון העצמי

הסילוק יבוצע על ידי העברת סכום קבוע של מזומן כגד 
מספר קבוע של מיות ולפיכך המכשיר הפיסי מקיים 

יר הוי. רישומי יומן במועד העברת את הגדרת מכש
המזומים (תשלום פרמיה במועד רכישת האופציה 
ותשלום תוספת מימוש במועד מימוש האופציה (אם 

  בכלל)) יבוצעו כגד ההון העצמי של הישות.

כתיבת אופציית מכר 
  על מיות הישות

טיפול כגזר פיסי 
וזקיפת השיויים 

בערכו לדוח רווח או 
 הפסד

כבגזר פיסי, וזקיפת  טיפול
השיויים בערכו מידי תקופה 

לרווח והפסד. במועד סיום 
החוזה, אם תמומש אופציית 

המכר, סילוקה יעשה כגד 
  ההון העצמי.

הסילוק יבוצע (אם בכלל) על ידי העברת סכום קבוע של 
מזומן וקבלת מספר קבוע של מיות, ולפיכך המכשיר 

הוי. לכן, במועד הפיסי מקיים את הגדרת מכשיר 
ההתקשרות גדל ההון העצמי בגין תקבול (הפרמיה) 
מחד וקטן ההון העצמי בגין יצירת התחייבות בסכום 
הערך הוכחי של תוספת המימוש מאידך. לאורך חיי 

  החוזה ההתחייבות צוברת ריבית.
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  הטיפול החשבואי במכשירים פיסיים מורכבים
  

 הראשולסי מורכב בעת ההכרה הפרדה של מכשיר פי -  9דוגמה 
  

לתקן מתארים כיצד רכיבים של מכשיר פיסי מורכב מופרדים על ידי הישות בעת  32-28סעיפים 
 . הדוגמה הבאה ממחישה כיצד יש לבצע הפרדה כזו.הראשולההכרה 

  
  תוים

תקופה . אגרות החוב הופקו ל1x20ש"ח אגרות חוב להמרה בתחילת שת  2,000,000ישות מפיקה 
ש"ח.  2,000,000ש"ח ליחידה, קרי בסך הכל תקבולים של  1,000של שלוש שים בערכן הקוב, 

המשולמת בסוף כל שה. כל אגרת חוב יתת  6%אגרות החוב ושאות ריבית שתית בשיעור של 
 מיות רגילות. במועד ההפקה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב 250 -להמרה בכל זמן עד לפדיון ל

 . 9%ברמת סיכון דומה ללא זכות המרה הוא 
  

תחילה, וההפרש שבין התקבולים מהפקת אגרות החוב  דבהתאם לתקן, רכיב ההתחייבות יימד
לבין השווי ההוגן של ההתחייבות ישויך לרכיב ההוי. הערך הוכחי של רכיב ההתחייבות מחושב על 

אגרות חוב דומות ללא זכויות המרה, כפי , שיעור ריבית השוק ל9%ידי שימוש בשיעור היוון של 
 שמוצג להלן.

  ש"ח  
    ש"ח לתשלום 2,000,000 -ערך וכחי של הקרן 
  1,544,367    בתום שלוש השים

    ש"ח מושלמת 120,000 -ערך וכחי של הריבית 
  303,755    מדי סוף שה לשלוש שים
  1,848,122    סך הכל רכיב ההתחייבות

  151,878    על ידי הפחתה)(*)הרכיב ההוי המתקבל (
  2,000,000    תקבולים מהפקת אגרות חוב

  

 (*) 151,878              =1,848,122 - 2,000,000  
  

  להלן פירוט הוצאות המימון שיוכרו בכל אחת משלוש השים:
  

  יתרת התחייבות  הוצאות מימון  

  1X20  166,331  1,894,453שת 

  1X20  170,501  1,944,954 שת

3ת שX20  175,046  2,000,000  

    511,878  סה"כ
  

  הוצאות המימון שהיו כללות בדוח רווח או הפסד לפי יישום התקן הם 
ש"ח. ההפרש בין הוצאות המימון לפי התקן לבין הוצאות המימון שהיו  360,000=  3*  120,000

  ש"ח. 151,878כללות לפי יישומו של התקן שווה לסכום הרכיב ההוי בסך 
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  רכישה חזרה של מכשיר בר המרה - 11דוגמה 
  

הדוגמה הבאה ממחישה כיצד ישות מדווחת על רכישה חזרה של מכשיר בר המרה. לצורך הפשטות, 
יש להיח כי אגרות החוב הופקו תמורת ערכן הקוב. כמו כן, לצורך הפשטות, לא לקחה בחשבון 

  השפעת המס.
  

 :תוים
ש"ח ערך קוב אגרות חוב להמרה תמורת ערכן הקוב.  1,000ישות א' הפיקה  0x20ביואר  1ביום 

 31ש"ח ע. למיה עד ליום  25אגרות החוב להמרה למיות רגילות של ישות א' במחיר המרה של 

. הריבית משולמת במזומן על 5%. אגרות החוב ושאות ריבית חצי שתית בשיעור של 9x20בדצמבר 
ה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב דומה בעל תקופות פירעון דומות בסיס חצי שתי. במועד ההפק

  . 11%שים) ללא זכות המרה הוא  10(
  

  בדוחות הכספיים של ישות א' הערך בספרים של אגרות החוב הוקצה כדלקמן:
 ש"ח 

   רכיב ההתחייבות
    11%ש"ח מהוון בשיעור ריבית של  50תשלומי ריבית חצי שתיים של  20ערך וכחי של 

597 
, 11%שים, מהוון בשיעור ריבית של  10ש"ח לתשלום בעוד  1,000ערך וכחי של 

 343 המחושבת על בסיס חצי שתי
 940 סך רכיב ההתחייבות

  רכיב הוי
 60 ש"ח, שהוקצו לעיל לרכיב ההתחייבות 940ש"ח לבין  1,000ההפרש בין התקבולים בסך 

    
  1,000  סך התקבולים

  

 ש"ח. 1,700, השווי ההוגן של אגרות החוב להמרה היה 5x20ביואר  1ביום 
  

ש"ח,  1,700ישות א' הגישה הצעת רכש למחזיקי אגרות החוב לרכוש חזרה את אגרות החוב תמורת 
אשר התקבלה על ידי המחזיקים. במועד הרכישה חזרה, שיעור הריבית השורר בשוק לחוב דומה 

  .8%ם) ללא זכות המרה הוא שי 5בעל תקופות פירעון דומות (
  

  מחיר הרכישה חזרה מוקצה כדלקמן:
ערך  

  הפרש שווי הוגן בספרים
    רכיב ההתחייבות

ש"ח  50תשלומי ריבית חצי שתיים של  10ערך וכחי של 
 405 377  , בהתאמה8% -ו 11%מהוון בשיעור ריבית של 

  

שים, מהוון  5ש"ח לתשלום בעוד  1,000ערך וכחי של 
בהתאמה, המחושבת על  8% -ו 11%עור ריבית של בשי

 676 585 בסיס חצי שתי

  

  )119( 1,081 962 רכיב ההתחייבות
  )559(  ∗619 60 רכיב הוי

  )678( 1,700 1,022 סך הכל
  

                                                           
סכום זה מייצג את ההפרש שבין סכום השווי ההוגן שהוקצה למרכיב ההתחייבות לבין מחיר רכישה    ∗

  ש"ח. 1,700חזרה של 



  

65 
 

  ישות א' מכירה ברכישה חזרה של אגרות החוב כדלקמן:
  

  רכיב ההתחייבות:
  

    ש"ח 962  רכיב ההתחייבות -ח' 
    ש"ח 119  מפירעון מוקדם הפסד -ח' 
  ש"ח 1,081  מזומן -ז'   

  
  להכרה ברכישה חזרה של רכיב ההתחייבות

  
  רכיב הוי:

    ש"ח 619  הון עצמי -ח' 
  ש"ח 619  מזומן -ז'   
  

  מזומן ששולם עבור הרכיב ההוילהכרה ב
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  שיוי תאי מכשיר בר המרה על מת לעודד המרה מוקדמת - 12דוגמה 
  

שה כיצד ישות מטפלת בתמורה הוספת ששולמה, כאשר תאי מכשיר בר המרה דוגמה זו ממחי
 שוו, על מת לעודד המרה מוקדמת.

 
ש"ח ערך קוב אגרות חוב להמרה, הושאות ריבית  1,000, הפיקה ישות א' 0x20ביואר,  1ביום 

 1x20ביואר,  1. ביום 11המפורטים בדוגמה מספר  אלה, בתאים זהים ל5%חצי שתית בשיעור של 
על מת לעודד את המחזיקים להמיר את אגרות החוב להמרה מיידית, ישות א' מפחיתה את מחיר 

 יום). 60(לאמור  1x20במרס,  1ש"ח, אם אגרות החוב יומרו עד ליום  20 -ההמרה ל
  

גן ש"ח למיה. השווי ההו 40מחיר השוק של המיות הרגילות של ישות א' במועד שיוי התאים הוא 
  של התמורה הוספת, המשולמת על ידי ישות א' מחושב כדלקמן:

  
  :החדשיםמספר המיות הרגילות שיופקו למחזיקי אגרות החוב להמרה בהתאם לתאי ההמרה 

      
    ש"ח 1,000  ערך קוב

    ש"ח למיה 20  מחיר המרה חדש

  1,000/20=  מיות 50  מספר מיות רגילות אשר יופקו בהמרה
      

  המקוריים:המיות הרגילות שיופקו למחזיקי אגרות החוב להמרה בהתאם לתאי ההמרה  מספר
      

    ש"ח 1,000  ערך קוב

    ש"ח למיה 25  מחיר המרה מקורי

    מיות 40  מספר המיות הרגילות אשר יופקו בהמרה

    מיות 10  שיופקו בהמרה הוספותמספר המיות הרגילות 

יות הרגילות הפקו בהמרהערך המוספות במחיר של  10  ש"ח 400  וספות שיו יותמ
  ש"ח למיה 40

  

   ש"ח מוכרת כהפסד בדוח רווח או הפסד, כדלקמן: 400התמורה הוספת של 

    ש"ח 400  הוצאות -ח' 
  ש"ח 400  קרן הון -ז'   
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  הדגמת פיצול תמורה בהפקת חבילת יירות ערך
  

  ילת יירות ערךפיצול תמורה בהפקת חב - 14דוגמה 
  

חבילות  1,000,000הפיקה ישות במסגרת הפקה לראשוה לציבור  2004ביואר  1ביום  .1
 אשר כל אחת מהן כללה: ,יירות ערך

  
 ייר ערך מחיר קוב בתשקיף תון וסף

 ש"ח ע" אגרות חוב יתות להמרה 1 1 (א)
 כתבי אופציה 2 - (ב)
 ש"ח ע" 1מיה רגילה, בת  2 

 סה"כ 3 
  

המשולמת  ,6%אגרות החוב להמרה אין צמודות וושאות ריבית שתית בשיעור של   .א
. אגרות החוב להמרה למיות רגילות 2004בדצמבר  31אחת לשה במזומן החל מיום 
בדצמבר  31ביום  ןש"ח ע.. למיה עד למועד פירעו 2של הישות במחיר המרה של 

2006.  
  

בדצמבר  31ש"ח ע.. עד ליום  1מיה רגילה אחת בת כל כתב אופציה יתן למימוש ל  .ב
 ש"ח. 3, תמורת תוספת מימוש בלתי צמודה של 2006

  

  ש"ח. 3,000,000התמורה הכוללת שהתקבלה בהפקה הסתכמה לסך  .2
  

מחיר השוק הממוצע (בשוק פעיל) של כל אחד מהמרכיבים בחבילת יירות הערך מיד לאחר  .3
 כדלקמן:הוא הפקה ה

  
 מחיר שוק רךסוג ייר ע

 0.99 אגרות חוב להמרה 1
 0.1 אופציהכתב  1
 1.65 מיה רגילה 1

 
במועד ההפקה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב דומה ללא אופציית המרה בעל תקופת  .4

 . 10%פירעון דומה לתקופת הפירעון של אגרות החוב להמרה הוא 
  

  ש"ח. 150,000עלויות ההפקה הסתכמו לסך  .5
  

  תמורת הפקת החבילה למרכיביה פיצולאופן 
בחבילה (מיות, אגרות  מספר סוגים של מכשירים פיסייםהמפיק של לתקן,  15בהתאם לסעיף 

לסוגי המכשירים  הראשולחוב וכתבי אופציה) יפצל את השווי ההוגן של החבילה בעת ההכרה 
בחבילה (מיות, יירות ערך מפיק של , לפי שווים ההוגן. המרכיבים את החבילההפיסיים השוים 

, בפרד, לפי המרכיבים את החבילההמכשירים הפיסיים את  מדודיאגרות חוב וכתבי אופציה) 
אם אחד או יותר מהמכשירים הפיסיים המרכיבים את החבילה סחרים בשוק פעיל,  שווים ההוגן.

כשירים הפיסיים מחירם בשוק מהווה אומדן אמין לשווים ההוגן. לאחר פיצול החבילה למ
  (א) לגבי המכשירים הפיסיים המורכבים.15המרכיבים אותה, יש ליישם את הוראות סעיף 
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 ייחוס התמורה -שלב א       

מיוחס 
לרכיבים 

 הויים

מיוחס 
לרכיב 

 ההתחייבות 

הקצאת 
התמורה 

למכשירים 
הפיסיים 

 בחבילה
חלק 
 יחסי

סה"כ שווי 
 י"ע

מחיר שוק 
 ממוצע 

 

 חוב להמרה אגרות 1 0.99 990,000 34.86% 1,045,800 (*) 900,526 145,274
 כתב אופציה 2 2*  0.1=  0.2 200,000 7.04% 211,200 - 211,200

 מיה רגילה 1 1.65 1,650,000 58.1% 1,743,000 - 1,743,000
2,099,474 900,526 3,000,000 100% 2,840,000 2.84  

  
  לרכיב ההתחייבות הסכום שמיוחס (*)    
    ש"ח  

  ערך וכחי של קרן האג"ח   751,315  1,000,000/ 1.1^3= 
      מע"ס

  ) =3  =n ,10  =i * (60,000  149,211   וכחי של תשלומי הריבית ערך  

  ופת הדיווחתקבספרים לתחילת  ובחרות ערך אג   900,526  
  
  

     
 ייחוס עלויות הפקה -שלב ב     

תמורה טו 
חר הקצאת לא

 עלויות הפקה

  
ייחוס עלויות 

 בהפקה

  
  חלק

 יחסי

  
הקצאה התמורה 

 שהתקבלה

 

 אגרות חוב 900,526 30.02% )45,030( 855,496
 אופציית המרה 145,274 4.84% )7,260( 138,014
 כתבי אופציה 211,200 7.04% )10,560( 200,640

 מיות 1,743,000 58.1% )87,150( 1,655,850
2,850,000 )150,000( 100% 3,000,000  
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  הדגמות לגילוי -ספח ג' 

  ספח זה איו מהווה חלק מהתקן.

  
  

  תוכן עייים
  

  עמוד    

  69  מדייות חשבואית  -  1דוגמה 

  70  מטרות ומדייות יהול סיכוים  -  2דוגמה 

  71  סיכון שיעור ריבית  -  3דוגמה 

  72  סיכון אשראי  -  4דוגמה 

  74  י הוגןשוו  -  5דוגמה 

  75  גילוי לתאי מכשירים פיסיים  -  6דוגמה 

  

להלן דוגמאות להמחשת הגילוי הדרש על פי התקן. הדוגמאות שלהלן ועדו לסייע לחברות בהבת 
הגילוי הדרש על פי התקן. אין לראות במתכות ההצגה, כפי שהובאה בדוגמאות המצורפות את 

אין תחליף לקריאת התקן או להפעלת  אלהכן, דוגמאות המתכות האפשרית היחידה להצגה. כמו 
שיקול דעת לגבי גילוי אות. הדוגמאות אין כוללות את כל הגילויים האפשריים שהתקן דורש. 
מידע ספציפי וסף עשוי להידרש כדי להבטיח גילוי אות. גילויים וספים עשויים להידרש כדי 

  .לקיים דרישות חוק כגון תקות יירות ערך
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  מדייות חשבואית -  1דוגמה 
  

 להלן דוגמאות למדייות חשבואית שיושמה בדוחות הכספיים בהתייחס למכשירים פיסיים:
  

  אג"ח להמרה

רכיב ההתחייבות והרכיב ההוי הגלומים באגרות החוב להמרה הוכרו בפרד בדוח על המצב הכספי. 
בעלות  שיעור הריבית המקובלת לאגרות חובהשווי ההוגן של רכיב ההתחייבות קבע בהתבסס על 

מאפייים דומים, שאין כוללות אופציית המרה. יתרת התמורה יוחסה לאופציית ההמרה הגלומה 
באגרות החוב להמרה ומוצגת בהון העצמי. עלויות העסקה הוקצו באופן יחסי לרכיבי אגרת החוב 

והובא בחשבון בחישוב שיעור להמרה. החלק שיוחס לרכיב ההתחייבות הופחת מההתחייבות 
  הריבית האפקטיבי והחלק שיוחס לרכיב ההוי הופחת מההון העצמי.

  
  מיות בכורה

מיות בכורה הכוללות חובת פדיון של החברה במועד עתידי וכן מיות בכורה המקות למחזיק זכות 
  לדרוש מהחברה לפדותן במועד עתידי, מהוות התחייבות פיסית בדוחות הכספיים.

  

  warrants)כתבי אופציה (

), המקים למחזיק בהן זכות לרכוש warrantsתקבולים בגין כתבי אופציה לרכישת מיות החברה (
   מספר קבוע של מיות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן, מוצגים במסגרת ההון העצמי.

  

מחזיק בהן זכות לרכוש ), המקים לwarrantsתקבולים בגין כתבי אופציה לרכישת מיות החברה (
מספר קבוע של מיות רגילות בתמורה לסכום צמוד למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין של 

   מטבע חוץ, מוצגים במסגרת ההתחייבויות.
  

  תקבולים על חשבון מיות

תקבולים על חשבון מיות, אשר מספר המיות שיופקו תמורתם קבוע וידוע, סווגו במסגרת ההון 
ותקבולים על חשבון מיות, אשר מספר המיות שיופקו תמורתם טרם קבע, מהווים העצמי 

  התחייבות פיסית ומוצגים במסגרת ההתחייבויות.
  

  מיות באוצר

עלות מיות החברה המוחזקות על ידי החברה או חברות מאוחדות שלה, מופחתת מההון העצמי 
  כמרכיב פרד. 

  
  הפקת חבילת יירות ערך

שהתקבלה מהפקת החבילה יוחסה למרכיבי החבילה השוים לפי שווים ההוגן. השווי התמורה 
  ההוגן של המרכיבים קבע בהתבסס על מחירי השוק של יירות הערך.

  
  קיזוז מכשירים פיסיים

קיימת  כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות מוצגים בדוח על המצב הכספי בסכום טו רק כאשר
ההתחייבות על את קית יתת לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כווה לסלק את הכס ולחברה זכות חו

  בסיס טו או לממש את הכס ולסלק את ההתחייבות בו זמית.
  

  שווי הוגן של מכשירים פיסיים

שווים ההוגן של המכשירים הפיסיים הסחרים בשווקים פעילים מבוסס על המחירים המצוטטים 
השווי ההוגן של מכשירים פיסיים שאים סחרים בשוק פעיל מתבסס על  בסוף תקופת הדיווח.

  מחירי שוק של מכשירים פיסיים דומים ובהעדרם מבוסס על מגוון שיטות הערכה אחרות. 
החברה משתמשת במגוון טכיקות הערכה המלוות בהחות המתבססות על התאים הכלכליים 

  הקיימים בסוף כל תקופת דיווח.
ערכה שיושמו כוללות ערך וכחי של תזרימי מזומים, מודלים כלכליים להערכת שווי שיטות ה

  אופציות ושיטות הערכה מקובלות וספות. 
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 מטרות ומדייות יהול סיכוים -  2דוגמה 
  

לתקן. הדוגמה איה ממצה את כל הגילוי  56להלן דוגמה הממחישה את הגילוי הדרש על פי סעיף 
  זה בכל הסיבות.הדרש על פי סעיף 

  גורמי סיכון פיסי

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכוים פיסיים שוים, כגון סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע, 
סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר), סיכון אשראי, סיכון זילות וסיכון תזרים מזומים 

הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום בגין שיעור ריבית. תוכית יהול הסיכוים 
למיימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת 

  במכשירים פיסיים גזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכוים. 
  

מחלקת יהול סיכוים)  -יהול הסיכוים מבוצע ע"י מחלקה מיוחדת שהוקמה לשם כך (להלן 
בהתאם למדייות שאושרה על ידי הדירקטוריון. מחלקת יהול הסיכוים מזהה, מעריכה, ומגדרת 
סיכוים פיסיים בשיתוף פעולה עם יחידות התפעול של הקבוצה. הדירקטוריון מספק עקרוות 
כתובים ליהול הסיכוים הכולל, כמו גם את המדייות הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכוים, 

, סיכון שיעור ריבית, סיכון אשראי, וכן שימוש במכשירים פיסיים גזרים מטבעסיכון כגון 
  ומכשירים פיסיים לא גזרים, והשקעות עודפי זילות.

  

 מטבעסיכון   .א

הובע מחשיפה למטבעות  מטבעהקבוצה פועלת בפריסה בילאומית והיא חשופה לסיכון 
אות מסחריות עתידיות, וכסים שהוכרו, ובע מעסק מטבעשוים, בעיקר לדולר. סיכון 

והתחייבויות שהוכרו הקובים במטבע שאיו מטבע המדידה של הקבוצה וכן מהשקעות טו 
בפעילויות חוץ. מחלקת יהול הסיכוים אחראית להל את הפוזיציה טו של כל מטבע זר על 

  ידי שימוש בחוזי אקדמה על מטבע.
  

מהעסקאות החזויות (בעיקר מכירות ייצוא) בכל  100% -ל 75%מדייות הההלה היא לגדר בין 
) מהמכירות החזויות 95% -(שה קודמת  90%החודשים העוקבים. בקירוב  12 -מטבע עיקרי, ל

בכל אחד מהמטבעות העיקריים מוגדרות כעסקאות עתידיות חזויות ברמת ודאות גבוהה 

)highly probable .אילמטרות גידור חשבו (  
  

השקעה בפעילות חוץ, אשר כסיה טו חשופים לשיוי אפשרי בשער החליפין של הדולר לקבוצה 
). החשיפה המטבעית הובעת מהכסים טו של פעילות החוץ בארה"ב מוהלת מטבע(סיכון 

  בעיקר ע"י טילת הלוואות הקובות בדולר.
  

ה המטבעית הובעת כמו כן, לקבוצה תזרים מזומים צפוי טו ממכירת סחורות ביורו. החשיפ
מתזרים המזומים טו הצפוי מוהלת בעיקר על ידי עסקאות החלפת מטבע להמרת הלוואות 

  בדולר להלוואות ביורו.
  

 סיכון אשראי  .ב

לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי. לקבוצה מדייות על מת להבטיח 
סטוריית אשראי אותה שמכירות סיטואיות של מוצריה מבוצעות ללקוחות, שלהם הי
   ומכירות קמעואיות מתבצעות במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי.

  

 סיכון שיעור ריבית  .ג

סיכון שיעור הריבית של הקבוצה, ובע בעיקר מהלוואות לז"א. הלוואות הושאות שיעורי 
ת הושאו אלהריבית משתים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין תזרים מזומים ו

שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן. מדייות 
מהלוואותיה בשיעור ריבית קבוע. על מת לשמור על יחס  60% -הקבוצה היא להחזיק קרוב ל

זה משתמשת הקבוצה בחוזי החלפת ריבית. בהתאם לחוזי החלפת ריביות, הקבוצה מסכימה 
ליף במרווחים ספציפיים, את ההפרש בין סכומים המבוססים על שיעורי עם צדדים אחרים להח

הריבית הקבועים בחוזים לבין סכומים המבוססים על שיעורי הריבית המשתים, אשר מחושב 
מההלוואות היו בשיעור  65%בהתייחס לסכומי קרן רעיויים מוסכמים. בסוף שת הדיווח, 

  ). 62%ריבית קבוע (בשה קודמת 
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 סיכון שיעור ריבית -  3 דוגמה
  

לתקן. הדוגמה איה ממצה את כל הגילוי  67להלן דוגמה הממחישה את הגילוי הדרש על פי סעיף 
  הדרש על פי סעיף זה בכל הסיבות. החברה איה מוסד פיסי.

  

הטבלה שלהלן מציגה את הערכים בספרים של קבוצות מכשירים פיסיים, אשר חשופים לסיכון 
ן ו/ או סיכון תזרים מזומים בגין שיעור ריבית, בהתאם למועדי הפירעון החוזיים או מועדי שווי הוג

  :9הקביעה מחדש של מחיר, כמוקדם שבהם
  

    שיעור                
    ריבית  5מעל   4-5  3-4  2-3  1-2  עד    
  סה"כ  אפקטיבית  שים  שים  שים  שים  שים  שה  ביאור  
  אלפי                  
  ש"ח        ש"ח  אלפי        

                    כסים פיסים
                  מזומים ושווי

  XXX            %X  XXX  1  מזומים(*)
                   

                 10  הלוואות שיתו:
  XXX  XXX    %X  XXX         הלוואה דולרית(*)
  XXX          %X  XXX     הלוואה ביורו (**)

                 של חוזי השפעה
 -           )XXX )XXX    10ריבית  החלפת
                   שקלית לא הלוואה

  XXX        %X  XXX       צמודה (**)
                 

                 סחירות: אגרות חוב
  XXX          %X  XXX    אג"ח ביורו (**)
  XXX       %X  XXX        אג"ח שקלי (*)

                  
  XXX    %X  XXX         12  אג"ח ממשלתיות (*)

                 
                 פיסיות התחייבויות

                 
                 לוואות מתאגידיםה

               13  בקאיים:
  )XXX(          %X  )XXX(    הלוואה ביורו (**)

  )XXX(       %X  )XXX(        הלוואה דולרית (*)
  )XXX(  %X  )XXX(            הלוואה דולרית (*)

                 הלוואה שקלית 
  )XXX(        %X  )XXX(      צמודה (**)

                 
                 הלוואה מחברה 

  )XXX(  %X  )XXX(          14  כלולה (*)
                 

                 התחייבויות בגין 
  )XXX(  )XXX(  )XXX(  )XXX(  )XXX(    %X  )XXX(  15  חכירה (*)

    )XXX(  )XXX(  )XXX(  )XXX(  )XXX(  )XXX(    )XXX(  
  

  ושאים שיעור ריבית קבוע. אלהכסים / התחייבויות   (*) 
  ושאים שיעור ריבית משתה. אלה(**) כסים / התחייבויות 

                                                           
  יש להציג מספרי השוואה לתוים אלה.   9

חוזי החלפת ריבית בכדי להקטין את ההשפעה של שיויים אפשריים בשיעורי הריבית. החברה התקשרה ב   10
קיים לחברה חוזה תקף אחד לפיו קיבעה החברה את שיעור הריבית על הלוואה  בסוף תקופת הדיווח
  ש"ח. XXXביורו שיתה בסכום 



  

73 
 

  סיכון אשראי -  4דוגמה 
  

  .76להלן דוגמאות הממחישות את הגילוי בגין ריכוז סיכון אשראי, כאמור בסעיף 
  

  11כללי -ריכוזי סיכון אשראי 

פיסי אצל הצד האחר על ידי אי למכשיר פיסי יגרום להפסד  אחדסיכון אשראי הוא הסיכון שצד 
כוז סיכוי אשראי עשוי להתעורר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים . ריעמידה במחויבות

פיסיים עם גוף אחד (ריכוז יחיד) או כתוצאה מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים בעלות 
אפיוים כלכליים דומים, שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה 

(ריכוז קבוצתי). תכוות העשויות לגרום לריכוז סיכון כוללות  משיויים בתאים כלכליים או אחרים
את מהות הפעילויות שבהן עוסקים חייבים, כגון העף שבו הם פועלים, האזור הגיאוגרפי שבו 

  מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתותם הפיסית של קבוצות לווים.
  

וחות מתחום הציוד המכי כוללת יתרת הלקוחות חובות של מספר לק 2006בדצמבר  31ליום   .א
 הכבד ומתחום האלקטרויקה, אשר לגביהם קיים ריכוז סיכון אשראי, כדלקמן:

  
  31.12.06  31.12.05  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 XX  XX  לקוחות ציוד מכי כבד
  )XX(  )XX(  הפרשה לחומ"ס

לקוחות ציוד מכי כבד 
  טו

XX  XX 

    
 XX XX  לקוחות אלקטרויקה

  )XX( )XX(  סהפרשה לחומ"

 XX  XX  לקוחות אלקטרויקה טו
  

 
    

 :הסתכמו המכירות ללקוחות אלה כדלקמן 2006במהלך שת 
  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום   
  2006  2005  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 XX  XX  ציוד מכי כבד
 XX XX  ימי אשראי ממוצעים

    
 XX XX  אלקטרויקה

 XX XX  ימי אשראי ממוצעים
    

  
יום ללקוחותיה. החברה מבצעת באופן שוטף הערכת האשראי  30החברה מוכרת באשראי של 

היתן ללקוחותיה, תוך בדיקת התאים הפיסיים הסביבתיים שלהם, אך איה דורשת 
בטחוות להבטחת חובות אלה. החברה מבצעת הפרשה לחובות מסופקים, בהתבסס על גורמים 

  של לקוחות מסוימים, יסיון עבר ומידע אחר. המשפיעים על סיכון האשראי 
  

במהלך תקופת הדיווח, תה החברה ערבות לטובת לקוח מתחום הציוד המכי הכבד בסכום 

אלפי ש"ח (ראה ביאור ערבויות). החשיפה המירבית של החברה בגין תחום הציוד המכי  yyשל 

אלפי ש"ח). החשיפה  bb -לכ 31.12.05אלפי ש"ח (ביום  aa -הכבד מסתכמת בסך של כ

אלפי ש"ח (ביום  cc -המירבית של החברה בגין תחום האלקטרויקה מסתכמת בסך של כ

  אלפי ש"ח). dd -לכ 31.12.05
  

                                                           
11
  א'.יתן להתחיל את הביאור החל מסעיף  -גילוי זה איו דרש במישרין בתקן    
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החברה משקיעה במהלך העסקים הרגיל באגרות חוב סחירות. בסעיף יירות ערך כלולה   .ב

גרות חוב של חברות אלפי ש"ח) בא yyשל  31.12.05אלפי ש"ח (ליום  xxהשקעה בסכום של 
  ממופות, העוסקות בעף הטקסטיל והיוצרות ריכוז סיכון אשראי. 

להבטחת פירעון אגרות החוב, קיים שיעבוד מדרגה ראשוה על כסי החברות המפיקות. 
החשיפה המירבית במקרה שאגרות החוב לא יפרעו על ידי החברות המפיקות, וכל הערבויות 

מבלי להביא בחשבון את השווי ההוגן של כסי החברות ששועבדו,  שיתו יתגלו כחסרות ערך,
  יסתכם לסכום ההשקעה, כאמור.

  

החברה מחזיקה מזומים ושווי מזומים, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים פיסיים   .ג
ממוקמים באזורים גיאוגרפיים  אלהאחרים במוסדות פיסיים שוים. מוסדות פיסיים 

העולם, ומדייות החברה היה ביזור השקעותיה בין המוסדות השוים. בהתאם שוים ברחבי 
למדייות החברה, מבוצעות באופן שוטף הערכות על איתות האשראי היחסית של המוסדות 

  הפיסיים השוים.
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  שווי הוגן -  5דוגמה 
  

  .92 -ו 86להלן דוגמה הממחישה את הגילוי לפי סעיפים 
  

הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיסיים, המוצגים  הטבלה שלהלן מפרטת את
  בדוחות הכספיים, שלא על פי שווים ההוגן:

  
  שווי הוגן    ערך בספרים  
  בדצמבר 31ליום     בדצמבר 31ליום   
  2007  2006    2007  2006  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

            כסים פיסיים

  XXX    XXX    XXX  XXX      )1חירות (סהשקעה במיות 
  XXX   XXX   XXX  XXX    )3שיתו (הלוואות לזמן קצר 

  XXX   XXX   XXX  XXX    )2שיתו (הלוואות לזמן ארוך 
  XXX   XXX   XXX  XXX    )1אגרות חוב (

    XXX   XXX   XXX  XXX  
        

        התחייבויות פיסיות

  XXX    XXX    XXX  XXX    )3בריבית קבועה ( הלוואות לזמן קצר
  XXX   XXX   XXX  XXX    )4(ה בריבית קבועהלוואה לזמן ארוך 

  XXX   XXX    XXX  XXX    )3משתה (הלוואות אחרות בריבית 
  XXX   XXX   XXX  XXX    )1אגרות חוב (

    XXX   XXX   XXX  XXX  
  XXX    XXX   XXX  XXX    סה"כ

  

  .הדיווח בסוף תקופתהשווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל  )1(

שווים ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שיתו מבוסס על חישוב הערך הוכחי של תזרימי המזומים לפי  )2(

 ).- %x% ,2006 yשיעור ריבית המקובל להלוואה דומה בעלת מאפייים דומים (
 הערך בספרים מהווה קירוב לשווי ההוגן. )3(
מבוסס על חישוב הערך הוכחי של תזרימי השווי ההוגן של הלוואה לזמן ארוך הושאת ריבית קבועה  )4(

 ).- %x% ,2006 yהמזומים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואה דומה בעלת מאפייים דומים (
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  גילוי לתאי מכשירים פיסיים -  6דוגמה 
 
דוגמה זו ממחישה את הגילוי הדרש לגבי התחייבויות לזמן ארוך ועסקאות החלפת שיעור ריבית 

  . מידע זה כלל, בדרך כלל, במסגרת הביאור על ההתחייבויות לזמן ארוך.12לתקן 63 בהתאם לסעיף
  

  31.12.0613התחייבויות לזמן ארוך של החברה ליום 
  

  :הרכב ההתחייבויות לזמן ארוך  א. 
  

    שיעור  שיעור      
    ריבית  ריבית  מועד    
  הערה  אפקטיבי  קוב  פירעון  קרן  
    ש"ח  

  )X  %Y  )1),(5%  31.12.2008  250,000  אג"ח להמרה

  )X  %Y  )2),(5%  31.10.2010  150,000  הלוואה

  )X  %Y  )3),(5%  31.12.2014  160,000  מימוית חכירה התחייבויות בגין

  )X  %Y  )4),(5%  31.12.2016  300,000  אג"ח

          860,000  סה"כ
  

  :מועדי פירעון הקרן של ההתחייבויות לזמן ארוך  ב.
  

    מעבר            
    לחמש            

  סה"כ  שים  2011  2010  2009  2008  2007  שה
  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

                רכיב
                התחייבות

                של אג"ח
  250,000  -   -   -   -   250,000  -   להמרה
  150,000  -   -   50,000  50,000  50,000  -   הלוואה

                התחייבויות 
                בגין חכירה

  160,000  60,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  מימוית
  300,000  300,000  -   (*)  -   -   -   אג"ח

  20,000  320,000  70,000  70,000  20,000  360,000  860,000  
  להלן). 4אג"ח אלה עשויות להיפדות בפדיון מוקדם (ראה הערה   (*)
  

  הערות:

. 31.12ביום , המשולמת אחת לשה %Xושאות ריבית שתית בשיעור של  אלהאג"ח להמרה  )1(
ש"ח ע. .יתת להמרה  10ש"ח ע.. כל אגרת חוב  10אגרות חוב  20,000החברה הפיקה 

למיה רגילה אחת עד למועד הפדיון. בהתאם לתאי האג"ח להמרה, אם יחס תזרים 
, יעמדו אגרות החוב לפירעון X% -המזומים הקבוע להתחייבויות הפיסיות ירד מתחת ל

 מיידי.
 

, המשולמת כל חצי שה ביום Xיא דולרית וושאת ריבית שתית בשיעור של %ההלוואה ה )2(
. התשלומים בגין הלוואה זו מבוצעים בדולר. בהתאם לתאי ההלוואה, אם 31.10וביום  30.4

, תעמוד Xיחס התחייבויות פיסיות לסך התחייבויות פיסיות והון עצמי יעלה על %
  ההלוואה לפירעון מיידי.

 
ת בגין חכירה מימוית מוצגת בערך הוכחי של יתרת התשלומים המהווים לפי ההתחייבו )3(

  . התשלומים בהתאם להסכם החכירה מבוצעים אחת לרבעון.%Xשיעור ריבית רבעוית של 
 

                                                           
גילוי במתכות דומה יש לתת לכל המכשירים הפיסיים, המוחזקים או המופקים על ידי חברה, כאשר    12

 המכשירים הפיסיים יוצרים חשיפה פוטציאלית משמעותית לסיכוים פיסיים. 
13
  יש להציג מספרי השוואה לתוים אלה.   
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. אג"ח יתות 31.12, המשולמת אחת לשה ביום %Xאג"ח ושאות ריבית שתית בשיעור של  )4(
 45או בחלקן, לפי בחירת המחזיקים בהודעה מוקדמת של , במלואן 31.12.2010לפדיון ביום 

 מסכום הקרן.  97%יום. מחיר הפדיון הוא 
 

 לבטחוות ושעבודים שיתו בגין התחייבויות לזמן ארוך ראה ביאור בטחוות ושעבודים. )5(
 

  31.12.06חוזי החלפה ליום 

. השווי ההוגן של חוזי 14הטבלאות שלהלן מציגות מידע לגבי חוזי החלפה ושיעורי ריבית ממוצעים
. מידע זה כלל, בדרך כלל, במסגרת הביאור על סיכון Xהחלפת ריבית אמד תוך שימוש במודל 

  ). 3שיעור ריבית (ראה דוגמה 
  
  31.12.06  

    חוזי ריבית קבועה:
  ש"ח X  סכום רעיוי

 X %  ריבית קבועה לשלם
  Y %  ריבית משתה לקבל
 Z  ממוצע שים לפדיון

 )X(  וגן: כס (התחייבות)שווי ה
    ערך בספרים:

  )X(  התחייבות שוטפת
  )X(  התחייבות לזמן ארוך

    
    חוזי ריבית משתה:

  ש"ח X  סכום רעיוי
 W %  ריבית משתה לשלם
  V %  ריבית קבועה לקבל
  U  ממוצע שים לפדיון

 X  שווי הוגן: כס (התחייבות)
   ערך בספרים:

   Xכס שוטף
 X  וךכס לזמן אר

  

 

                                                           
14
 יש להציג מספרי השוואה לתוים אלה.   
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  ד16-א16יישום סעיפים ות לאגמוד -' דספח 

  ספח זה איו מהווה חלק מהתקן.

  
 יחידות השתתפות בקרות אמות -  1דוגמה 

  
  תיאור

קרן אמות היא כלי השקעה שמטרתו השקעה משותפת של הרבה יחידים וחברות ביירות ערך 
ווחים (או בהפסדים) על פי חלקו והפקת רווחים משותפת באופן שכל משקיע מקבל את חלקו בר

בכלל, הסכם האמות  חוקי יירות ערך ,חוק קרות האמות פי-היחסי בקרן. הקרן פועלת על
 ה.פי התשקיף שפרסמה והמתחדש מדי ש-הספציפי שחתם בין מהל הקרן לבין האמן שלה ועל

קרן אמות מגייסת את הוה לא בדרך של הפקת מיות כמו בחברה בעירבון מוגבל, כי אם על ידי 
מכירת "יחידות השתתפות", המעיקות לבעליהן זכויות שוות בכסי הקרן ביחס לערכן הקוב. בכל 
 רגע תון המשקיע זכאי לחלקו היחסי בכסי הקרן בהתאם ליחידות ההשתתפות שבבעלותו ביחס

מחיר  -לכלל יחידות ההשתתפות. יחידות ההשתתפות יתות לפדיון מול הקרן בכל עת, ומחיריהן 
מחושבים על בסיס ערך סך הכסים של הקרן חלקי סך יחידות  -יחידה (רכישה) ומחיר פדיון 

ההשתתפות ואים מושפעים במישרין מהביקוש וההיצע ליחידות הקרן (להבדיל מהאופן שבו 
  במועד פירוק קרן אמות, ליחידות ההשתתפות יש זכות פדיון אוטומטית.  .י מיות)קבעים מחיר

  
  יתוח

יחידות ההשתתפות הם מכשירים בי מכר מאחר שלקרן האמות מחויבות לפדות את המכשיר 
  א מתקיימים כלהלן:16תמורת מזומן. המאפייים המפורטים בסעיף 

 סים טו של הקרןבעת פירוק כל משקיע זכאי לחלק יחסי בכ  )א(
יחידות ההשתתפות,  -מאחר שלקרן האמות יש רק קבוצה אחת של מכשירים פיסיים   )ב(

 קבוצה זו חשבת לקבוצה שהיא חותה מכל המכשירים האחרים.
 כל יחידות ההשתתפות זהות.  )ג(
יחידות ההשתתפות אין כוללות מחויבויות חוזית, מלבד המחויבות החוזית של המפיק   )ד(

 ידת ההשתתפות תמורת מזומן.לפדות את יח
סך תזרימי המזומים החזויים שיתן לייחס ליחידת השתתפות במהלך חייה מבוסס במהות   )ה(

 על השיוי בכסים טו שהוכרו.

מאחר שלקרן האמות אין מכשיר פיסי אחר או חוזה אחר שסך תזרימי המזומים שלו מבוסס 
השיוי בשווי ההוגן של הכסים על טו שהוכרו או השיוי בכסים על במהות על הרווח או הפסד, 

קביעה במהות של של לא הוכרו ואשר יש לו השפעה של הגבלה או שטו של הישות שהוכרו ו
  ב.16למחזיקי מכשירים בי מכר, מתקיים התאי בסעיף  יתרוהשי התשואה
  

להן את כל לאור האמור לעיל, יחידות השתתפות בקרות אמות מקיימות את התאים ויש 
  ב כדי לסווג אותן כמכשיר הוי.16 -א ו16המאפייים הדרשים בסעיפים 

  
  יחידות השתתפות כשותף מוגבל בקרן הון סיכון -  2דוגמה 

  
  תיאור

קרן הון סיכון היא כלי השקעה שמטרתו השקעה משותפת של הרבה יחידים וחברות בחברות הייטק 
גבל מקבל את חלקו בכסי הקרן על פי חלקו היחסי והפקת רווחים משותפת באופן שכל משקיע מו

המבה המשפטי המקובל של קרן הון סיכון הוא שותפות מוגבלת. המשקיעים בשותפות הם  בקרן.
משקיעים/שותפים מוגבלים (שאים חבים בחובות השותפות) ולצדם שותף כללי (שאחריותו לחובות 

תפקידו של השותף הכללי/מהל הקרן הוא,  השותפות איה מוגבלת), המהל את עסקי השותפות.
בין היתר, לאתר את ההשקעות, להחליט על ההשקעות בהן, ללוות את ההשקעות, לתקצב אותן, 

בעת שההשקעות בשלות  -לפקח על פעילות החברות, להיות מעורב בהתפתחותן ובשלב מאוחר יותר 
תף הכללי, היו גם מי שיזם את לסייע בהפקתן או במכירתן. בוסף ובדרך כלל, השו - למימוש 

 7-בדרך כלל, אורך חייה של קרן הון סיכון מוגבל מראש ל הקמת הקרן ודאג לגיוס ההון הראשוי.
שים. בתום חייה מתפרקת הקרן ויתרת הכסים של הקרן מחולקת למשקיעים המוגבלים כל  10עד 

שתתפות. בעת מימוש אחד לפי מספר יחידות ההשתתפות שבבעלותו ביחס לכלל יחידות הה
ההשקעות על ידי הקרן, מחלקת הקרן את התמורה, ביכוי חלקו של השותף הכללי, למשקיעים 

 המוגבלים לפי חלקם היחסי בקרן.
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  יתוח
יחידות ההשתתפות הם מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי 

  ג מתקיימים כלהלן:16המפורטים בסעיף מהכסים טו של הישות בעת פירוק. המאפייים 
 בעת פירוק כל משקיע זכאי לחלק יחסי בכסים טו של הקרן  )א(
יחידות ההשתתפות,  -מאחר שלקרן ההון סיכון יש רק קבוצה אחת של מכשירים פיסיים   )ב(

 קבוצה זו חשבת לקבוצה שהיא חותה מכל המכשירים האחרים.
 כל יחידות ההשתתפות זהות.  )ג(

 היק ביחידות ההשתתפות לקבלת חלק יחסי בתמורה בעת מימוש ההשקעות איזכותו של מחז
מהווה התחייבות פיסית שכן החלוקה היא בשליטת הישות והישות יכולה להימע ממה על ידי 

  החלטה שלא לממש את ההשקעות. לפיכך, תאי זה איו פוגע בסיווג המכשיר כמכשיר הוי.
  

שיר פיסי אחר או חוזה אחר שסך תזרימי המזומים שלו מבוסס מאחר שלקרן ההון סיכון אין מכ
השיוי בשווי ההוגן של הכסים על השיוי בכסים טו שהוכרו או על במהות על הרווח או הפסד, 

קביעה במהות של  של לא הוכרו ואשר יש לו השפעה של הגבלה אושטו של הישות שהוכרו ו
  ד.16תקיים התאי בסעיף למחזיקי המכשירים, מ יתרוהשי התשואה
  

לאור האמור לעיל, יחידות השתתפות כשותף מוגבל בקרות הון סיכון מקיימות את התאים ויש 
  ד כדי לסווג אותן כמכשיר הוי.16 -ג ו16להן את כל המאפייים הדרשים בסעיפים 
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מכשירים פיסיים: גילוי , 22תיקוים לתקן חשבואות מספר  -' הספח 
  2016בעת עדכוו בשת  2005בשת  פורסםשוהצגה 

-תוקו כלהלן וההגדרה של מכשיר בר 11ההגדרות של כס פיסי והתחייבות פיסית בסעיף  .1
 : פהוסמכר 

  

  : הואכל כס ש -) Financial Asset( פיסיכס 
  

  ...  )א(
  

 הויים של הישות והוא:ה החוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירי   )ד(
  

)i(  ...   
  

)ii(  גזר, אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום  מכשיר
ההויים  הקבוע של מזומן או כס פיסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירי

מכשירים ההויים של הישות אים כוללים  ה. לצורך כך, מכשירישל הישות
ב, 16- א ו16בהתאם לסעיפים פיסיים בי מכר המסווגים כמכשירים הויים 

מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי 
מהכסים טו של הישות בעת פירוק ואשר מסווגים כמכשירים הויים בהתאם 

או עתידית חוזים לקבלה  כשלעצמםהם ר שא ,מכשיריםד, או 16-ג ו16לסעיפים 
  שות.הויים של היה המסירה עתידית של מכשירי

  

  :היאכל התחייבות ש -  )Financial Liabilityסית (התחייבות פי
  

   ...   )א(
  

  הוא:ו הויים של הישותה האשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירי ,חוזה  )ב(
  

)i( גזר אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת למסור מספר  ,מכשיר לא
 משתה של מכשיריה ההויים, או 

 
)ii( גזר מכשיר,  אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום

ההויים  הקבוע של מזומן או כס פיסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירי
זכויות, אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של  לצורך כך,. של הישות

מכשירים מכשיריה ההויים של הישות תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו הם 
כתבי האופציה באופן את האופציות או את הויים אם הישות מציעה את הזכויות, 

יחסי לכל הבעלים הקיימים מאותו סוג של מכשיריה ההויים הלא גזרים. בוסף 
מכשירים ההויים של הישות אים כוללים  המכשירי לצורך מטרות אלה,

ב, 16- א ו16תאם לסעיפים פיסיים בי מכר המסווגים כמכשירים הויים בה
מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי 
מהכסים טו של הישות בעת פירוק ואשר מסווגים כמכשירים הויים בהתאם 

או עתידית חוזים לקבלה  כשלעצמםהם ר שא ,מכשיריםד, או 16-ג ו16לסעיפים 
  ת.הויים של הישוה המסירה עתידית של מכשירי

  
כחריג להגדרה זו, מכשיר אשר מקיים את ההגדרה של התחייבות פיסית מסווג 

- א ו16כמכשיר הוי אם יש לו את כל המאפייים והוא מקיים את התאים בסעיפים 
  ד.16- ג ו16ב או סעיפים 16

  
) הוא מכשיר פיסי אשר מעיק למחזיק את הזכות instrument puttableמכשיר בר מכר (

את המכשיר למפיק תמורת מזומן או כס פיסי אחר או שהמכשיר מוחזר למפיק להחזיר 
באופן אוטומטי בעת התרחשות אירוע עתידי שאיו ודאי או מוות או פרישה של מחזיק 

  המכשיר.
  
  



  

81 
 

 וספו:ה 16- א16תוקן כלהלן וסעיפים  16כלהלן, סעיף  התוק 15הכותרת לפי סעיף  .2
  

  הצגה

  )א29א -25א סעיפיםו אי14א-13סעיפים א(ראה גם י עצמהתחייבויות והון 

   

כדי לקבוע אם מכשיר פיסי הוא  11כאשר המפיק מיישם את ההגדרות בסעיף  .16
אם ורק אם שי  ,מכשיר הוי ולא התחייבות פיסית, המכשיר הוא מכשיר הוי

 מתקיימים: ,ב' להלן-א' ו ,התאים
  

 ...  )א(
  

 הויים של הישות, הוא:ה הלהיות מסולק במכשיריאם המכשיר יסולק או עשוי   )ב(
 

)i( ...  
 

)ii( גזר אשר יסולק רק על ידי החלפת סכום קבוע של מזומן או  מכשיר של
 כס פיסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירים הויים של המפיק.

זכויות, אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של  ,לצורך כך
ישות תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו הם מכשיריה ההויים של ה

את האופציות או את מכשירים הויים אם הישות מציעה את הזכויות, 
כתבי האופציה באופן יחסי לכל הבעלים הקיימים מאותו סוג של מכשיריה 

המכשירים ההויים של  ההויים הלא גזרים. בוסף לצורך מטרות אלה,
הם את כל המאפייים והם שיש ל ,המפיק אים כוללים מכשירים

-ג ו16ב או סעיפים 16- א ו16מקיימים את התאים המתוארים בסעיפים 
או מסירה עתידית חוזים לקבלה  כשלעצמםהם ר שאמכשירים ד, או 16

  עתידית של מכשירים הויים של המפיק.
  

כרוכה או עשויה להיות מחויבות חוזית, לרבות זו הובעת ממכשיר פיסי גזר, אשר 
עתידית או מסירה עתידית של קבלה ב תוצאתה תהיה או עשויה להיות כרוכה

דלעיל, איה מכשיר  מכשירים הויים של המפיק, אבל איה מקיימת את תאים א' וב'
כחריג להגדרה זו, מכשיר שמקיים את ההגדרה של התחייבות פיסית מסווג  הוי.

- א ו16קיים את התאים בסעיפים כמכשיר הוי אם יש לו את כל המאפייים והוא מ
  ד.16-ג ו16ב או של סעיפים 16

  
  מכשירים בי מכר 

מכשיר פיסי בר מכר כולל מחוייבות חוזית של המפיק לרכוש חזרה או לפדות  .א16
מכשיר זה תמורת מזומן או כס פיסי אחר בעת מימוש אופציית המכר. כחריג 

וייבות כזו מסווג כמכשיר הוי אם להגדרה של התחייבות פיסית, מכשיר הכולל מח
 יש לו את כל המאפייים הבאים:

 
הוא מזכה את המחזיק בחלק יחסי בכסים טו של הישות בעת פירוק הישות.   )א(

הכסים טו של הישות הם הכסים אשר ותרים לאחר יכוי כל התביעות 
 האחרות על כסיה. חלוקה יחסית קבעת על ידי: 

 
)i(  טו של כסיםהישות בעת פירוק ליחידות של סכומים שווים; וכןחלוקת ה  

  

)ii(  הכפלת סכום זה במספר היחידות המוחזקות על ידי מחזיק המכשיר
 הפיסי. 

 
המכשיר הוא בקבוצה של מכשירים, אשר חותה מכל הקבוצות האחרות של   )ב(

 מכשירים. המשמעות של להיות בקבוצה כזו היא כי המכשיר:
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)i( כסי הישות בפירוק, וכןאין לו עדיפות על תביעות אחרות ל  

 
)ii(  כלל בקבוצה של י שהואדרש להיות מומר למכשיר אחר לפ ואי

 מכשירים, אשר חותה מכל הקבוצות האחרות של מכשירים.
 
לכל המכשירים הפיסיים בקבוצה של המכשירים, שחותה מכל הקבוצות   )ג(

ת בי מכר, האחרות של המכשירים, יש מאפייים זהים. לדוגמה, על כולם להיו
אחרת המשמשת לחישוב מחיר הרכישה חזרה או מחיר השיטה הוהוסחה או 

 הפדיון זהה לכל המכשירים בקבוצה זו.
 

מלבד המחויבות החוזית של המפיק לרכוש חזרה או לפדות את המכשיר   )ד(
תמורת מזומן או כס פיסי אחר, המכשיר איו כולל כל מחוייבות חוזית 

פיסי אחר לישות אחרת, או להחליף כסים פיסיים או להעביר מזומן או כס 
ם חותים לישות, יהתחייבויות פיסיות עם ישות אחרת בתאים פוטציאלי

והמכשיר איו חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההויים של 
 הישות כמפורט בסעיף קטן (ב) בהגדרה של התחייבות פיסית.

 
ים החזויים שיתן לייחס למכשיר במהלך חייו של המכשיר סך תזרימי המזומ  )ה(

השיוי על השיוי בכסים טו שהוכרו או על מבוסס במהות על הרווח או הפסד, 
לא הוכרו במהלך חייו של שבשווי ההוגן של הכסים טו של הישות שהוכרו ו

 המכשיר (למעט השפעות כלשהן של המכשיר). 
 

מכשיר הוי, בוסף לדרישה שלמכשיר יהיו את כל המאפייים על מת שמכשיר יסווג כ  ב.16
 לעיל, אסור שלמפיק יהיה מכשיר פיסי אחר או חוזה ש: 

 
השיוי על סך תזרימי המזומים שלו מבוסס במהות על הרווח או הפסד,   )א(

השיוי בשווי ההוגן של הכסים טו של הישות על בכסים טו שהוכרו או 
 למעט השפעות כלשהן של מכשיר כזה או חוזה כזה); וכן לא הוכרו (ששהוכרו ו

 
למחזיקי  יתרוהשי התשואהקביעה במהות של של יש לו השפעה של הגבלה או   )ב(

 מכשירים בי מכר.
  

למטרת יישום תאי זה, הישות לא תתחשב בחוזים לא פיסיים עם מחזיק של מכשיר 
ם החוזיים של חוזה שווה א שיש להם תאים חוזיים דומים לתאי16המתואר בסעיף 

ערך שיכול להתקיים בין מי שאיו מחזיק מכשיר בר מכר לבין הישות המפיקה. אם 
הישות איה יכולה לקבוע שתאי זה מתקיים, היא לא תסווג את המכשיר כמכשיר 

  הוי.
  

מכשירים, או רכיבים של מכשירים, אשר מטילים על הישות מחוייבות 
   מהכסים טו של הישות בעת פירוק להעביר לצד אחר חלק יחסי

מכשירים פיסיים מסויימים כוללים מחוייבות חוזית של הישות המפיקה להעביר  .ג16
לישות אחרת חלק יחסי מהכסים טו בעת פירוק. כחריג להגדרה של התחייבות 
פיסית, מכשיר הכולל מחוייבות כזו מסווג כמכשיר הוי אם יש לו את כל המאפייים 

 הבאים:
  

הוא מזכה את המחזיק בחלק יחסי בכסים טו של הישות בעת פירוק הישות.   )א(
הכסים טו של הישות הם הכסים אשר ותרים לאחר יכוי כל התביעות 

 האחרות על כסיה. חלוקה יחסית קבעת על ידי: 
  

)i( טו של הישות בעת פירוק ליחידות של סכומים שווים; וכן כסיםחלוקת ה  
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)ii(  במספר היחידות המוחזקות על ידי מחזיק המכשיר הכפלת סכום זה
 הפיסי. 

  

המכשיר הוא בקבוצה של מכשירים, אשר חותה מכל הקבוצות האחרות של   )ב(
 מכשירים. המשמעות של להיות בקבוצה כזו היא כי המכשיר:

 
)i( כסי הישות בפירוק, וכןאין לו עדיפות על תביעות אחרות ל  

 
)ii(  דרש להיות מומר למכשיר אחר וכלל בקבוצה של אי י שהואלפ

 מכשירים, אשר חותה מכל הקבוצות האחרות של מכשירים.
 
לכל המכשירים הפיסיים בקבוצה של המכשירים, שחותה מכל הקבוצות   )ג(

האחרות של המכשירים, יש מחויבות חוזית זהה של הישות המפיקה להעביר 
 חלק יחסי מהכסים טו שלה בפירוק.

 
כמכשיר הוי, בוסף לדרישה שלמכשיר יהיו את כל המאפייים  על מת שמכשיר יסווג .ד16

 לעיל, אסור שלמפיק יהיה מכשיר פיסי אחר או חוזה ש:
  

השיוי על סך תזרימי המזומים שלו מבוסס במהות על הרווח או הפסד,   )א(
השיוי בשווי ההוגן של הכסים טו של הישות על בכסים טו שהוכרו או 

 (למעט השפעות כלשהן של מכשיר כזה או חוזה כזה); וכן לא הוכרו ששהוכרו ו
 

למחזיקי  יתרוהשי התשואהקביעה במהות של של יש לו השפעה של הגבלה או   )ב(
 מכשירים בי מכר.

  
למטרת יישום תאי זה, הישות לא תתחשב בחוזים לא פיסיים עם מחזיק של מכשיר 

ים החוזיים של חוזה שווה ג שיש להם תאים חוזיים דומים לתא16המתואר בסעיף 
ערך בין מי שאיו מחזיק מכשיר בר מכר לבין הישות המפיקה. אם הישות איה יכולה 

  לקבוע שתאי זה מתקיים, היא לא תסווג את המכשיר כמכשיר הוי.
 

סיווג מחדש של מכשירים בי מכר ומכשירים אשר מטילים על הישות 
סים טו של הישות בעת מחוייבות להעביר לצד אחר חלק יחסי מהכ

  פירוק

- ג ו16ב או סעיפים 16-א ו16ישות תסווג מכשיר פיסי כמכשיר הוי בהתאם לסעיפים  .ה16
ד מהמועד בו למכשיר יש את כל המאפייים והוא מקיים את התאים המפורטים 16

בסעיפים אלה. ישות תסווג מחדש מכשיר פיסי מהמועד בו המכשיר חדל מלהיות בעל 
 ים האמורים או חדל לקיים את כל התאים המפורטים בסעיפים אלה.כל המאפיי

לדוגמה, אם ישות פודה את כל מכשיריה שאים בי מכר ולכל מכשיריה בי המכר 
 - א ו16שותרו במחזור יש את כל המאפייים והם מקיימים את כל התאים בסעיפים 

הויים מהמועד בו ב, הישות תסווג מחדש את המכשירים בי המכר כמכשירים 16
 הישות פודה את המכשירים שאים בי מכר.

 
 ה: 16ישות תטפל באופן הבא בסיווג מחדש של מכשיר בהתאם לסעיף  .ו16

  

הישות תסווג מחדש מכשיר הוי כהתחייבות פיסית מהמועד בו המכשיר חדל   )א(
ב 16-א ו16מלהיות בעל כל המאפייים או חדל לקיים את כל התאים בסעיפים 

ד. ההתחייבות הפיסית תימדד בשוויו ההוגן של המכשיר 16-ג ו16יפים או סע
במועד הסיווג מחדש. הישות תכיר בהון הפרש כלשהו בין הערך בספרים של 
המכשיר ההוי לבין השווי ההוגן של ההתחייבות הפיסית במועד הסיווג 

 מחדש.
 

יש את כל  הישות תסווג מחדש התחייבות פיסית כהון מהמועד בו למכשיר  )ב(
ב או 16- א ו16המאפייים והוא מקיים את התאים המפורטים בסעיפים 
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ד. מכשיר הוי יימדד בערך בספרים של ההתחייבות הפיסית 16-ג ו16סעיפים 
 במועד הסיווג מחדש.

  

 תוקו כלהלן: 19-17סעיפים  .3
  

  ))א(16מזומן או כס פיסי אחר (סעיף  מסורחוזית ל מחויבות העדר

ד, 16-ג ו16סעיפים בב או 16-א ו16ריג של הסיבות המתוארות בסעיפים למעט הח .17

מכשיר הוי לבין התחייבות פיסית המבדיל בין  )Critical Feature( קריטימאפיין 
, למסור לצד מכשיר הפיסי (המפיק)להוא קיומה של מחויבות חוזית של צד אחד 

כסים פיסיים או התחייבויות ליף או להחמחזיק) מזומן או כס פיסי אחר האחר (ה
 ... בתאים פוטציאליים חותים למפיק. עם המחזיקפיסיות 

  

בדוח על המצב ווגו ימהותו של מכשיר פיסי ולא צורתו המשפטית היא שקובעת את ס .18
אמם, בדרך כלל, קיים מתאם בין מהות לבין צורה משפטית, אך  .הישות הכספי של
אך עצמי, סיים מסוימים לובשים צורה משפטית של הון . מכשירים פילא תמיד

מאפייים , ומכשירים פיסיים אחרים עשויים לשלב תהתחייבויוהם  םבמהות
 : דוגמהל .התחייבויות פיסיותלמאפייים המיוחסים ומכשירים הויים, להמיוחסים 

  

  ...  )א(
  

למפיק  הלמכור אותו חזר) right(כות את הזהמקה למחזיק  פיסימכשיר   )ב(
), הוא התחייבות מכר בר הכולל זכות תמורת מזומן או כס פיסי אחר (מכשיר

מכשירים אשר יסווגו כמכשירים הויים בהתאם אותם , למעט פיסית
הוא הפיסי המכשיר  כך הדבר. ד16- ג ו16 לסעיפים ב או16-א ו16לסעיפים 

קבע  יםאחרה ייםספיה יםכסהם המזומן או וגם אם סכהתחייבות פיסית 
או כאשר  ,לרדתאו לעלות פוטציאל בהתבסס על מדד או פריט אחר שהוא בעל 

בכסי  שיירמקה למחזיק זכות מכשיר הכולל זכות מכר הצורה המשפטית של 

את המכשיר למפיק  למכור חזרהמחזיק של ה) option( זכותהקיום . המפיק
 הכולל זכותהוא מכשיר  מכשירהש תמורת מזומן או כס פיסי אחר, משמעותה

מכשירים אשר אותם , למעט התחייבות פיסית תהגדרמקיים את ו מכר בר
 .ד16-ג ו16 לסעיפים ב או16-א ו16סווגו כמכשירים הויים בהתאם לסעיפים 

), unit trustsאמויות המורכבות מיחידות (לדוגמה, קרות אמות פתוחות, 
יכולים להעיק למחזיקי יחידות ההשתתפות או  שותפויות או אגודות שיתופיות

) במפיק בכל עת interests) לפדות את זכויותיהם (right(לחברים בהם זכות 
במזומן וכתוצאה מכך זכויות מחזיקי היחידות או זכויות חברים מסווגות 

מכשירים המסווגים כמכשירים הויים אותם כהתחייבויות פיסיות, למעט 
בסכום השווה לחלקם  ד.16-ג ו16 לסעיפים ב או16-א ו61בהתאם לסעיפים 

. עם זאת, סיווג כהתחייבות פיסית איו שולל את היחסי בשווי כסי המפיק
"שיוי בערך - לבעלי היחידות" ו היתן לייחוסהשימוש בכיוי "ערך כסים טו 

לה  שאיןדוחות הכספיים של ישות בלבעלי היחידות" ס וייחיתן להכסים טו ה

מסוימות ואמויות המורכבות  (כגון: קרות אמות )Equity Capital( הון
סך הרכב זכויות החברים, שלהראות כדי גילוי וסף מתן ) או מיחידות מסוימות

עצמי ומכשירים גדרת הון ו קרות, המקיימים את המכולל גם פריטים כ
  .זו המקיימים את הגדר איםאשר מכר,  בי הכוללים זכות

  

מזומן או כס פיסי אחר  מסירתמ עלהימלישות אין זכות בלתי מותית  כאשר .19
, למעט חוזית, המחויבות מקיימת את הגדרת התחייבות פיסיתלסילוק מחויבות 

 ב או16-א ו16אותם מכשירים המסווגים כמכשירים הויים בהתאם לסעיפים 
 לדוגמה: .ד16-ג ו16 לסעיפים

...  
  
  
  
  
 



  

85 
 

 וסף:א 22תוקו כלהלן וסעיף  25 -ו 23, 22סעיפים  .4
  

על ידי הישות בדרך של מסירה (או חוזה אשר יסולק , א22בסעיף  פי שקבעלמעט כ .22
הויים של הישות ה המספר קבוע של מכשירי של כך שהישות תמסור או תקבל קבלה)

  ...כס פיסי אחר הוא מכשיר הוי. לדוגמה,של בתמורה לסכום קבוע של מזומן או 
  

אם מכשיריה ההויים של ישות אשר יתקבלו או ימסרו בעת סילוק חוזה הם מכשירים   א.22
פיסיים בי מכר בעלי כל המאפייים ואשר מקיימים את התאים המתוארים 

ב, או מכשירים אשר מטילים על הישות מחוייבות להעביר לצד אחר 16-א ו16בסעיפים 
רוק בעלי כל המאפייים ואשר מקיימים חלק יחסי של הכסים טו של הישות בעת פי

ד, החוזה הוא כס פיסי או התחייבות 16-ג ו16בסעיפים  יםתוארהמאת התאים 
פיסית. זה כולל חוזה אשר יסולק על ידי כך שהישות תקבל או תעביר מספר קבוע של 

  מכשירים כאלה בתמורה לסכום קבוע של מזומן או כס פיסי אחר.
    

חוזה הכולל ד, 16- ג ו16סעיפים בב או 16- א ו16המתוארות בסעיפים למעט הסיבות  .23
מחויבות של ישות לרכוש את מכשיריה ההויים תמורת מזומן או כס פיסי אחר 

 ...יוצר התחייבות פיסית
  

  הוראות סילוק מותה

 לחלופיןמכשיר פיסי עשוי לדרוש מהישות למסור מזומן או כס פיסי אחר, או  .25
התחייבות פיסית, במקרה של התרחשות או  המכשיר יהווהתו בדרך כזו שלסלק או

- ודאיים (או בעת התבהרות סיבות לא- עתידיים לא יםעוריהתרחשות של א-אי
המחזיק במכשיר, כגון שיוי  הן שלהמפיק ו ה הן שלמעבר לשליט הםודאיות), ש

עתידית  המס, או הכסדרישות בשיעור ריבית או במדד מחירים לצרכן, בבמדד מיות, 
של המפיק, רווח קי שלו או יחס החוב להון העצמי שלו. למפיק של מכשיר מסוג זה 

מותית להימע ממסירת מזומן או כס פיסי אחר, (או -לא מוקית הזכות הבלתי
התחייבות פיסית). לפיכך, זוהי  המכשיר יהווהלסלק אותו בדרך כזו ש לחלופין

 של המפיק, אלא אם: התחייבות פיסית
 

התממשות החלק של הוראת הסילוק המותה, אשר עשוי לדרוש סילוק במזומן   )א(
המכשיר יהווה לסלק אותו בדרך כזו ש לחלופיןאו בכס פיסי אחר (או 

  או ,)genuineהתחייבות פיסית), איה מציאותית (
  

אחר (או  המפיק יכול להידרש לסלק את המחויבות במזומן או בכס פיסי  )ב(
התחייבות פיסית),  שהמכשיר יהווה שתיווצרלסלק אותו בדרך כזו  לחלופין

 , או .המפיק עסקי) liquidationרק במקרה של חיסול (
  

 ב.16-א ו16למכשיר יש את כל המאפייים והוא מקיים את התאים בסעיפים   )ג(
 

יפלו מרמה  לדוגמה, מיות שהמחזיק בהן יכול לפדות אותן אם הרווחים של החברה
מסוימת. מיות אלה מהוות התחייבות פיסית ולא מכשיר הוי, אלא אם אחד משי 

  התאים לעיל מתקיים.
  

 כלהלן: ג95 -ו ב95 ,א95 פיםסעי פווסכותרת ו פהוס, 95לאחר סעיף  .5
  

מטילים על הישות מחויבות להעביר אשר ומכשירים מכשירים פיסיים בי מכר 
  ל הכסים טו של הישות בעת פירוקלצד אחר חלק יחסי ש

לגבי מכשירים פיסיים בי מכר אשר סווגו כמכשירים הויים, ישות תיתן גילוי   .א59
  (אם לא יתן גילוי במקום אחר):

 
 ;עצמי תמצית תוים כמותיים לגבי הסכום שסווג כהוןל  )א(
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 תהליכים שלה ליהול מחויבויותיה לרכישה חזרה אולמדייות ולמטרות, ל  )ב(
לפדיון המכשירים כאשר תידרש לעשות כן על ידי מחזיקי המכשיר, כולל 

 שיויים כלשהם מתקופות קודמות; 
 

תזרים המזומים השלילי החזוי בעת פדיון או רכישה חזרה של קבוצה זו של ל  )ג(
 מכשירים פיסיים; וכן

 
 מידע כיצד קבע תזרים המזומים השלילי החזוי בעת פדיון או רכישה חזרה.ל  )ד(

  
 אם ישות סיווגה מחדש בין התחייבויות פיסיות לבין ההון העצמי  ב.95
 

 מכשיר פיסי בר מכר שסווג כמכשיר הוי, או  )א(
 

מכשיר שמטיל על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי של הכסים   (ב)
 טו של הישות בעת פירוק ואשר מסווג כמכשיר הוי

  
ש אל ומאת כל קטגוריה (התחייבויות פיסיות הישות תיתן גילוי לסכום שסווג מחד

 או הון), העיתוי והסיבה לסיווג מחדש.
  
לגבי מכשירים אשר יש דרישה  51-95ישות איה דרשת לתת את הגילויים בסעיפים   .ג59

  ד.16-ג ו16ב או לסעיפים 16-א ו16לסווגם כמכשירים הויים בהתאם לסעיפים 
 

, תוקן 97. סעיף ףוס א96 ףסעיוכלהלן תוקן  96, סעיף ןכלהל התוק 96הכותרת לפי סעיף  .6
 :וסף א97 ףסעיו
  

  תחילה מועד

 2006ביואר  1דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום חול על תקן חשבואות זה י  .96
) לתקופות 2016(מעודכן  22ישות תיישם את תקן חשבואות מספר  .מכן אחרלאו 

  יישום מוקדם מותר. או לאחריו. 2017 ביואר 1שתיות המתחילות ביום 
 

 -ו 39, 34, תיקן את סעיפים 2014, שפורסם בחודש יואר 34תקן חשבואות מספר   .א96
או  2014ביואר  1. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום 40

לתקופה מוקדמת יותר,  34לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן חשבואות מספר 
 כולל )2016(מעודכן  22 תקן חשבואות מספר קוים ייושמו לתקופה מוקדמת זו.התי

לפיכך,  ;ד16-א16כמפורט בסעיפים למכשירים פיסיים  חריג בעל תחולה מוגבלת
סיווג מכשירים בהתאם לחריג זה יוגבל  ישות לא תיישם את החריג בדרך ההיקש.

. )2016(מעודכן  22ות מספר לטיפול החשבואי במכשיר כזה בהתאם לתקן חשבוא
, 24חשבואות מספר  המכשיר לא ייחשב כמכשיר הוי בהחיות אחרות, לדוגמה תקן

 תשלום מבוסס מיות.
  

  וראות מעברה  

תקן זה יחול בדרך של 'מכאן ולהבא'. מספרי השוואה המוצגים בדוחות הכספיים   .97
שירים פיסיים לתקופות המתחילות במועד תחילת התקן לא יוצגו מחדש. מכ

שהופקו לפי מועד תחילת התקן, יסווגו ויוצגו בהתאם להוראות התקן ממועד 
תחילתו. מכשירים פיסיים מורכבים (הכוללים הן רכיב הוי והן רכיב של 
התחייבות), אשר הופקו בתקופות שקדמו למועד תחילת התקן, וטרם הומרו או פדו 

וצגו בהתאם להוראות התקן, החל ממועד תחילת עד למועד זה, יסווגו למרכיביהם וי
 המורכב פיסיהערך בספרים יהווה את התמורה שהתקבלה עבור המכשיר ה התקן.

. חישוב הערך הוכחי 32והפיצול לשי הרכיבים יבוצע לפי השיטה המתוארת בסעיף 
של רכיב ההתחייבות יבוצע בהתחשב בשיעור הריבית במועד ההפקה המקורית של 

יר הפיסי המורכב. הטיפול ביתרת הוצאות ההפקה הדחות יהיה בהתאם המכש
בדרך של תקן זה ישות תיישם  בספח ב'). 13(ראה גם דוגמה  38לאמור בסעיף 

מדייות חשבואית, שיויים , 35בהתאם לתקן חשבואות מספר  ם למפרעוייש
  .באומדים חשבואיים וטעויות
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, ישות דרשת לפצל מכשיר פיסי מורכב עם ד16-ג ו16 סעיפיםכאשר מיישמים את   .א97

מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק לרכיב 
התחייבות ורכיב הוי פרדים. אם רכיב ההתחייבות איו קיים עוד, יישום למפרע של 

ויים. הרכיב גורם להפרדה של שי רכיבים ה 22תיקוים אלה לתקן חשבואות מספר 
הראשון הוא בעודפים והוא מייצג את הריבית המצטברת שצברה על רכיב 
ההתחייבות. הרכיב האחר מייצג את הרכיב ההוי המקורי. לפיכך, ישות איה צריכה 

  לפצל את שי הרכיבים אם רכיב ההתחייבות איו קיים עוד במועד יישום התיקוים. 
  

וספו  א, 14תוקו כלהלן. לאחר סעיף א 14א -ו 13ים אהחיות ליישום, סעיפ -בספח א'  .7
 .המתייחסות אליהםת וכותרהיא ו14א-ב14סעיפים א

  
  מכשירים הויים

שאין זכות  שאין בות מכר למפיקדוגמאות למכשירים הויים כוללות מיות רגילות   .13א
ב), 16- א ו16מכשירים בי מכר מסוימים (ראה סעיפים ), puttable-non( למוכרן בחזרה

מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי מהכסים טו 
סוגים מסוימים של מיות בכורה  ד),16-ג ו16של הישות בעת פירוק (ראה סעיפים 

) או אופציות רכש שכתבו warrants), וכתבי אופציה (26א - 25(ראה סעיפים א
) או לרכוש מספר קבוע של מיות רגילות subscribeהמתירות למחזיק בהן להזמין (

תמורת סכום  ישות המפיקהבל שאין בות מכר למפיקשאין זכות למוכרן חזרה 
כס פיסי אחר. מחויבות של ישות להפיק או לרכוש מספר של קבוע של מזומן או 

היא  כס פיסי אחר,של קבוע של מכשיריה ההויים תמורת סכום קבוע של מזומן או 
. עם זאת, אם החוזה האמור א)22(למעט כפי שקבע בסעיף  מכשיר הוי של הישות

 כהון(למעט חוזה המסווג  כולל מחויבות של הישות לשלם מזומן או כס פיסי אחר
, הרי שהוא יוצר גם התחייבות ד)16-ג ו16סעיפים לב או 16-א ו16בהתאם לסעיפים 

(א)). מפיק של מיות רגילות 27(ראה סעיף אבגובה הערך הוכחי של סכום הפדיון 
וטל על עצמו התחייבות, כאשר  שאין בות מכר למפיק שאין זכות למוכרן בחזרה

הוא פועל באופן רשמי לביצוע חלוקה ועשה מחויב מבחיה משפטית לביצועה כלפי 
לת בעלי המיות. מקרה כאמור ייתכן לאחר הכרזה על דיבידד או כאשר הישות מתחס

)wound up ,ותרים, לאחר מילוי כל התחייבויותיהכסים ההופכים  עומדים) וכל ה
 לחלוקה לבעלי מיות. יתים

  
אופציית רכש שרכשה או חוזה דומה אחר, שרכש על ידי ישות, אשר מקה לה את   .14א

הזכות לרכוש חזרה מספר קבוע של מכשיריה ההויים בתמורה למסירת סכום קבוע 
(למעט כפי שקבע בסעיף  כס פיסי אחר, איו כס פיסי של הישותשל מן או של מזו

  . במקום זאת, כל תמורה ששולמה בגין חוזה כאמור תוכה מההון העצמי.א)22
 

  ג(ב))16א(ב) וכן 16קבוצת המכשירים אשר חותה מכל הקבוצות האחרות (סעיפים 

שהמכשיר הפיסי הוא בקבוצת ג הוא 16- א ו16אחד המאפייים של סעיפים   ב.14א
 מכשירים, אשר חותה מכל הקבוצות האחרות. 

 
בעת קביעה אם מכשיר הוא בקבוצה חותה, ישות מעריכה את תביעת המכשיר בעת   ג.14א

פירוק כאילו התרחש פירוק במועד שבו היא מסווגת את המכשיר. ישות תעריך מחדש 
לדוגמה, אם הישות מפיקה או פודה  את הסיווג אם חל שיוי בסיבות הרלווטיות.

מכשיר פיסי אחר, הדבר יכול להשפיע על הקביעה אם המכשיר הבחן הוא בקבוצה 
 של מכשירים, אשר חותה מכל הקבוצות האחרות.

 
מכשיר שיש לו זכות עדיפה בעת פירוק של הישות איו מכשיר שמזכה בחלק יחסי   ד.14א

כשיר יש זכות עדיפה בעת פירוק אם הוא מזכה מהכסים טו של הישות. לדוגמה, למ
את המחזיק בדיבידד קבוע בעת פירוק, בוסף לחלק בכסים טו של הישות, כאשר 
למכשירים אחרים בקבוצה החותה שלהם זכות לחלק יחסי מהכסים טו של הישות 

 אין אותה הזכות בעת פירוק.
 

סיים, קבוצה זו תטופל כאילו היא אם לישות יש רק קבוצה אחת של מכשירים פי  ה.14א
 חותה מכל הקבוצות האחרות. 
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סך תזרימי מזומים חזויים שיתן לייחס למכשיר במהלך חיי המכשיר (סעיף 

  א(ה)) 16

סך תזרימי המזומים החזויים של המכשיר במהלך חיי המכשיר חייב להיות מבוסס   ו.14א
שווי ההוגן של על השהוכרו או  שיוי בכסים טועל הבמהות על הרווח או הפסד, 

הכסים טו של הישות שהוכרו ושלא הוכרו במהלך חיי המכשיר. יש למדוד רווח או 
 הפסד ושיויים בכסים טו שהוכרו בהתאם לתקי החשבואות המתאימים.

  
בעלים של הישות (סעיפים כ דומעמבעסקאות שמתקשר בהן מחזיק מכשיר שלא 

 ג)16-א ו16

של מכשיר בר מכר או מכשיר המטיל על הישות מחויבות להעביר לצד אחר המחזיק   ז.14א
חלק יחסי מהכסים טו של הישות בעת פירוק עשוי להתקשר עם הישות בעסקאות 

דו כבעלים. לדוגמה, מחזיק מכשיר יכול להיות גם עובד של הישות. רק מעמשלא ב
מחזיק המכשיר תזרימי המזומים והתאים החוזיים של המכשיר המתייחסים ל

כבעלים של הישות יובאו בחשבון בעת הערכה אם יש לסווג את המכשיר כהון בהתאם 
 ג.16סעיף לא או 16לסעיף 

 
דוגמה לכך היא שותפות מוגבלת שיש לה שותפים כלליים ושותפים מוגבלים. שותפים   ח.14א

ערבות  כלליים מסוימים יכולים לספק לישות ערבות ועשויים לקבל תיגמול בגין מתן
זו. במצבים אלה, הערבות ותזרימי המזומים המיוחסים מתייחסים למחזיקי המכשיר 

דם כבעלים של הישות. לפיכך, ערבות כזו ותזרימי מעמדם כערבים ולא במעמב
המזומים המיוחסים לא יגרמו לכך שהשותפים הכלליים ייחשבו חותים לשותפים 

ם התאים החוזיים של מכשירי המוגבלים, ולא תהיה התחשבות בהם בהערכה א
 השותפות המוגבלת ומכשירי השותפות הכללית זהים.

 
דוגמה אחרת היא הסדר חלוקת רווח או הפסד המקצה רווח או הפסד למחזיקי   ט.14א

המכשיר על בסיס הספקת שירותים או עסקים המופקים במהלך השה השוטפת ושים 
בעלים ואין -לאכדם מעמשיר בקודמות. הסדרים אלה הם עסקאות עם מחזיקי מכ

ג. אולם, הסדרי 16סעיף בא או 16להתחשב בהם בהערכת המאפייים הרשומים בסעיף 
חלוקת רווח או הפסד המקצים רווח או הפסד למחזיקי המכשיר המבוסס על הסכום 
הומילי של המכשירים שלהם ביחס לאחרים בקבוצה מייצגים עסקאות עם מחזיקי 

עלים ויש להתחשב בהם בעת הערכת המאפייים הרשומים דם כבמעמהמכשירים ב
 ג. 16סעיף בא או 16בסעיף 

 
 מעמדתזרימי המזומים והתאים החוזיים של עסקה בין מחזיק מכשיר (כשהוא לא ב  י.14א

של בעלים) לבין הישות המפיקה חייבים להיות דומים לעסקאות מקבילות שעשויות 
 לבין הישות המפיקה.להתרחש בין מי שאיו מחזיק מכשיר 

 
אין מכשיר פיסי אחר או חוזה עם סך תזרימי מזומים אשר קובע או מגביל במהות 

  ד)16-ב ו16למחזיק המכשיר (סעיפים  יתרוהשי התשואהאת 

א 16מקיים את הקריטריוים בסעיף  מלבד זאתיא.תאי לסיווג מכשיר פיסי כהון, אשר 14א
עוד מכשיר פיסי אחר או חוזה אחר שיש לו (א) סך ג, הוא שלישות אין 16סעיף באו 

השיוי בכסים טו שהוכרו על תזרימי מזומים המבוססים במהות על רווח או הפסד, 
(ב)  - לא הוכרו ושהשיוי בשווי ההוגן של הכסים טו של הישות שהוכרו ועל או 

הבאים, . המכשירים יתרוהשי התשואהקביעה במהות של של השפעה של הגבלה או 
כאשר מתקשרים בהם בתאים מסחריים רגילים עם צדדים לא קשורים, אים 

א או 16היו מקיימים את הקריטריוים בסעיף  שמלבד זאתאמורים למוע ממכשירים 
 ג מלהיות מסווגים כהון:16סעיף ב

 
מכשירים עם סך תזרימי מזומים המבוססים במהות על כסים ספציפיים של   )א(

 הישות.
 

 עם סך תזרימי מזומים המבוססים על אחוז מההכסות.מכשירים   )ב(
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 חוזים המיועדים לתגמל עובדים בודדים בגין הספקת שירותים לישות.   )ג(
 

חוזים הדורשים תשלום בשיעור לא משמעותי מהרווח בגין שירותים או סחורות   )ד(
  שסופקו.

  

 וסף:א 29, סעיף א29תוקן כלהלן ולאחר סעיף א 27סעיף א .8
  

הבאות ממחישות כיצד לסווג סוגים שוים של חוזים על מכשיריה ההויים הדוגמאות   .27א
  של הישות:

  

 ,מספר קבוע של מיותיהתקבל או תמסור הישות בדרך כזו שחוזה אשר יסולק   )א(
ללא תמורה בעתיד, או על ידי החלפה של מספר קבוע של מיותיה עבור סכום 

(למעט כפי שקבע  ר הוימכשיר פיסי אחר, הוא מכשישל קבוע של מזומן או 
בגין חוזה כזה  האו שולמ התקבלה. בהתאם לכך, תמורה כלשהי שא)22בסעיף 

למיה אחת היא אופציה  דוגמה. העצמי מההון יןשרמימתווספת או מוכה ב
את הזכות לרכוש מספר קבוע של מיות  שכגדאשר מעיקה לצד  ,שהופקה

, אם החוזה דורש מהישות לרכוש מזומן. עם זאתהישות תמורת סכום קבוע של 
פיסי אחר במועד קבוע או יתן  (לפדות) את מיותיה תמורת מזומן או כס

לקביעה או על פי דרישה, הישות מכירה גם בהתחייבות פיסית בגובה הערך 
(פרט למכשירים שיש להם את כל המאפייים והם  הוכחי של סכום הפדיון

לכך  דוגמה. ד)16-ג ו16סעיפים בב או 16- א ו16מקיימים את התאים בסעיפים 
מספר קבוע של  הש חזרוהובעת מחוזה אקדמה לרכ ,היא מחויבות של ישות

 מיותיה תמורת סכום קבוע של מזומן.
  

מחויבות של ישות לרכוש את מיותיה תמורת מזומן יוצרת התחייבות פיסית   )ב(
ות אותן הישות הוכחי של סכום הפדיון גם אם מספר המי בגובה הערך

 שכגדמחויבת לרכוש חזרה איו קבוע, או אם המחויבות מותית בכך שהצד 
ג 16סעיפים בב או 16- א ו16(למעט כפי שקבע בסעיפים  יממש את זכותו לפדות

הדורשת מהישות  ,היא אופציה שהופקהלמחויבות מותית  דוגמה. ד)16- ו
 יממש את זכותו. גדשכ לרכוש חזרה את מיותיה תמורת מזומן אם הצד

  

חוזה אשר יסולק במזומן או במכשיר פיסי אחר הוא כס פיסי או התחייבות   )ג(
 ,אשר יתקבל או יימסר ,פיסית אף אם סכום המזומן או מכשיר פיסי אחר

(למעט כפי שקבע  הישותהעצמי של הון ההשוק של  מתבסס על שיויים במחיר
 ה,. דוגמה לכך היא אופציה למיד)16-ו ג16סעיפים בב או 16-א ו16בסעיפים 

 ).net cash settledהמסולקת טו במזומן (
 

 ...  )ד(
 

סוגים מסוימים של מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות חוזית מסווגים  .א29א
ד. סיווג בהתאם 16-ג ו16סעיפים לב או 16-א ו16כמכשירים הויים בהתאם לסעיפים 

רת מיושמים בתקן זה לסיווג מכשיר. חריג זה לסעיפים אלה מהווה חריג לכללים שאח
יעוט בדוחות הכספיים המאוחדים. לפיכך, מכשירים מאיו מורחב לסיווג של זכויות 

ד 16-ג ו16סעיפים לב או 16-א ו16המסווגים כמכשירים הויים בהתאם לסעיפים 
וט בדוחות הכספיים הפרדים או בדוחות הכספיים האידיבידואליים שהם זכויות מיע

 מסווגים כהתחייבויות בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.
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  הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות

  
  

  

  ברי הוועדהח

  יו"ר הוועדה -  ב ספירדרו"ח 
  ו"ח חיים אסיאג ר

  רו"ח די ויטאן
  ו"ח אבי זיגלמןר

  רו"ח רון משס
  רו"ח משה פרץ

  פרופסור אפרים צדקה
  

  וות מקצועי צ

  ו"ח שרון מימון צדיקר
  

  ועץ מקצועי לוועדהי

  רו"ח שאול טבח

  משתתפים קבועים

   לילי איילוןו"ח ר
  דוד גולדברגרו"ח 

  רו"ח אלי גולדשטיין
  רו"ח אודי גריברג

  רו"ח אבי דוייטשמן
  רו"ח גיא טביביאן

  רו"ח עדי טל
  רו"ח יפעת פלקון שיידר

  יזהר קה חו"ר
  רו"ח ארון רצ'קובסקי

  רו"ח משה שגיב


