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קני חשבונאות ישראליים המתפרסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מתבססים לעיתים או ת
עשויים לכלול חלקים מנוסח תקני חשבונאות בינלאומיים המתפרסמים על ידי הוועדה לתקני חשבונאות 

  .בינלאומיים
  
הצעות לתקני חשבונאות , אומייםלוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים זכויות יוצרים בתקני חשבונאות בינל
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או לעשות שימוש בחלק כלשהו של פרסומי הוועדה לתקני , לשכפל, להעתיק, אין לתרגם. ל הזכויות שמורותכ

או שיהיה , הקיים היום, אם באמצעים אלקטרוניים או מכניים או בכל אמצעי אחר, חשבונאות בינלאומיים
ללא הסכמה מוקדמת בכתב , הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידע, לרבות צילום, קיים בעתיד

  .מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  
רגום תקני חשבונאות בינלאומיים ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות נעשה ת

  .בהסכמת הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  
מחייב של תקני חשבונאות בינלאומיים הוא זה המפורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים הנוסח ה

  .בשפה האנגלית ואשר עותקים ממנו ניתן להשיג ישירות מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
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  גילוי והצגה:  מכשירים פיננסיים-תקן חשבונאות 

ו 2 ילי 0 0 5  

  

, לשכפל, אין להעתיק.  כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות©
להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו , להפיץ, לפרסם, ציגלה, לתרגם

ללא , אלקטרוני או אחר, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכני, בפרסום זה או בחלק ממנו
  . הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

  
סגרת תקני תקני חשבונאות בינלאומיים או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו במ

הנוסח המחייב . חשבונאות בישראל באישור הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
של תקני חשבונאות בישראל הוא זה המפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה 

  .בחשבונאות בשפה העברית
  

או , או בהערות השוליים לתקן, כל התייחסות לתקינה בינלאומית המובאת בגוף התקן
ן בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשבונאות בינלאומי או חלקים אי, בנספחים

  .ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ככלל חשבונאי בישראל
  

. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. ' ובנספח א1-112עיפים תקן זה מובא בס
עקרונות העיקריים של מייצגות את ה, המובאות באותיות מודגשות, תקןהוראות ה

תקני החשבונאות וההבהרות . תקן זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן. התקן
המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אינם חלים על פריטים לא 

  .מהותיים
  

  מבוא 

והצג: מכשירים פיננסיים, 32המבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר , תקן זה  .א ) 2003הגילוי

 תקן זה אינו דן .בגינם הנדרש הנאות והגילוי הפיננסיים המכשירים של ההצגה כלליקובע את 

 .בכללי ההכרה והמדידה למכשירים פיננסיים

  )

    

 

 .  או לאחר מכן2006,  בינואר1תקן חשבונאות זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום   .ב

 

את הפרקטיקה הקיימת בישראל לגבי הטיפול אשר משנות , תקן זה כולל שתי הוראות עיקריות  .ג

  :החשבונאי במכשירים פיננסיים
  

על , לא נגזר נדרש לבחון את תנאי המכשיר הפיננסימנפיק של מכשיר פיננסי התקן קובע כי ה .1

רכיבים אלו יסווגו בנפרד . מנת לקבוע אם הוא כולל גם רכיב התחייבות וגם רכיב הוני

למהות ההסדר החוזי בהתאם , פיננסיים או מכשירים הונייםנכסים , כהתחייבויות פיננסיות

 המשמעות היא כי בניגוד לגילוי .נכס פיננסי ומכשיר הוני, וההגדרות של התחייבות פיננסית

ב, 53דעת  החשבונאי להמרהההתחייבויותהטיפול ניתנות לפיו טופלו התחייבויות , ניתנות

 מכשיר רכיבים של בכיר בנפרדנדרשת להישות  , כנייר ערך אחד שאינו בר פיצוללהמרה

זכות  מעניק למחזיק במכשיר )ב(כן ו, הישותשל פיננסית יוצר התחייבות ) א(אשר , יפיננס

התקן בחר בשיטת השארית לפיצול המכשיר הפיננסי  .הישותלהמירו במכשיר הוני של 

ל ידי מדידת עת המנפיק קובע תחילה את הערך בספרים של רכיב ההתחייבו, המורכב ולפיכך

, הערך בספרים של המכשיר ההוני. רכיב הונילה  ןשאי, השווי ההוגן של התחייבות דומה

שווי נקבע לאחר מכן על ידי חיסור ה, המיוצג על ידי הזכות להמרת המכשיר למניות רגילות
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 .המורכב בכללותוהפיננסי  של המכשיר שווי ההוגןית מהפיננס של ההתחייבות הההוגן

יהיו בהתאם לשיעור , אשר יוכרו בדוחות הכספיים, א שהוצאות המימוןהמשמעות הי

 .  ח להמרה"שהיא גבוהה משיעור הריבית על אג, לא זכות המרהלח "הריבית על אג

 
 :בע כי התחייבות פיננסית כוללת גםוהתקן מרחיב את ההגדרה של התחייבות פיננסית וק .2

  
  :כשיריה ההוניים של הישות והואאשר יסולק או עשוי להיות מסולק במ, חוזה.  ב"

  
אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת למסור מספר , מכשיר לא נגזר )1 (

 או , משתנה של מכשיריה ההוניים
  
אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של , נגזר )2 (

  ".יים של הישותמזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההונ
  

שבהתאם לתנאיהם לא נקבע מספר , משמעות הרחבה זו היא כי תקבולים על חשבון מניות

' דראה גם סעיף  (יסווגו כהתחייבות פיננסית, שיונפקו בסופו של דבר, המכשירים ההוניים

  .)להלן

 

ם שתוספת המימוש שלה, הרחבת ההגדרה של התחייבות פיננסית משמעותה גם שכתבי אופציה  .ד

מחירים  ואגרות חוב להמרה צמודות מדד מטבע חוץאו צמודה להמחירים לצרכן צמודה למדד 

לאור העובדה כי פרשנות דווקנית כזו עלולה .  יסווגו כהתחייבויות פיננסיותמטבע חוץאו לצרכן 

להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של החברות באופן שאינו משקף את המהות הכלכלית של 

, לאור העובדה כי גופי התקינה הבינלאומית אמורים לקיים דיונים נוספים בנידוןו, ההנפקות

,  בינואר1בתקופה שבין כי הוחלט בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 

תוספת מימוש של כתבי אופציה הנקובה בסכומים צמודי מדד , 2007,  בדצמבר31 לבין 2006

 וכן מחיר ההמרה של התחייבויות הניתנות להמרה מטבע חוץצמודי או סכומים מחירים לצרכן 

 ייחשבו כסכומים מטבע חוץאו סכומים צמודי מחירים לצרכן הנקובות בסכומים צמודי מדד 

יסווגו כתבי אופציה אלו והרכיב ההוני של התחייבויות ניתנות להמרה אלו כהון , לפיכך. קבועים

 .עצמי
  

אגרות חוב , מניות(בחבילה  מכשירים פיננסייםמספר סוגים של יק של המנפתקן זה קובע בנוסף כי   .ה

המכשירים יפצל את השווי ההוגן של החבילה בעת ההכרה הראשונית לסוגי ) וכתבי אופציה

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

פצל את המכשירים הפיננסיים המורכבים שבחבילה ות לישעל ה, הפיננסיים המרכיבים אותה

 . בהתאם להוראות התקן
  

 הפחתמטופלות כה) קשורההטבת מס כל בניכוי (הונית בגין עסקה לויות עסקה ע ,תקןבהתאם ל  .ו

יתה יולולא ה, במישרין לעסקה ההוניתשניתן לייחסן , עלויות תוספתיותבמידה והן מההון העצמי 

. אה כהוצתוכרומ שלא התבצעהעסקה הונית בגין עלויות . הןימנע מהיה לההעסקה מתבצעת ניתן 
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 בחשבון בחישוב תובאומ מההתחייבות הפיננסית ותופחתומעלויות עסקה בגין התחייבות פיננסית 

 תוקצומ, מורכבפיננסי  הקשורות להנפקה של מכשיר ,עלויות עסקה .שיעור הריבית האפקטיבי

  .קבוליםבאופן יחסי להקצאת הת שלו  ההוני ולרכיב ההתחייבותלרכיב
  

הישות ,  בעת פדיון מוקדם או רכישה חזרה של מכשיר בר המרה לפני מועד הפדיון קובע כיהתקן  .ז

לרכיב ,  או הפדיון המוקדםזרהבגין הרכישה ח, מקצה את התמורה ששולמה וכל עלויות עסקה

, ח להמרה" מוקדם של אגבעת פדיון, משמע.  של המכשיר במועד העסקהניההולרכיב ההתחייבות ו

 סכום הרווח או. נדרשת הישות להקצות את התמורה ששולמה לרכיב ההתחייבות ולרכיב ההוני

ההפסד המתייחס לרכיב ההתחייבות יוכר בדוח רווח והפסד וסכום התמורה המתייחס לרכיב 

 ). 35 א- 33ראה סעיפים א(העצמי ההוני יוכר בהון 
  

יופחתו ) 'מניות אוצר'(מכשירים אלו ,  ההונייםהאת מכשיריזרה התקן קובע כי אם ישות רוכשת ח  .ח

ביטול של ההנפקה או ה, מכירהה, ת הרכישהקבולא יוכר רווח או הפסד בע. מההון העצמי

 .הפסדב ואברווח ה המכשירים ההוניים של הישות עצמ
  

 הווההמ, כיבראו ל, יפיננס למכשיר קשוריםהפסדים ורווחים ה, דיבידנדים, ריבית, בהתאם לתקן  .ט

) distributions(חלוקות . הפסד כהוצאה או כהכנסה בוא יוכרו ברווח ,יתפיננסהתחייבות 

 .בניכוי כל הטבת מס קשורה, עצמיה ישירות להון הישותלמחזיקים במכשיר הוני יחויבו על ידי 
  

ורק , םהסכום נטו במאזן אולהציג את  פיננסי והתחייבות פיננסית נכסניתן לקזז , בהתאם לתקן  .י

 וכן , ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרומשפטיתזכות ) currently(ישות קיימת בהווה ל, אם

-כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

 . זמנית
  

 כספייםות ספק מידע על מנת לסייע למשתמשים בדוחבהתאם לתקן זה נועדו להגילויים הנדרשים   .יא

 :התקן מתייחס לארבעה סוגי סיכונים. מכשירים פיננסייםלבהערכת היקף הסיכון הקשור 
  

 : כולל שלושה סוגי סיכון - ) Market risk(סיכון שוק  .1
  

 כתוצאה , הסיכון של תנודות בשווי של מכשיר פיננסי-) Currency risk(סיכון מטבע   )א(

 . משינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ

 
 הסיכון של תנודות -) Fair value interest rate risk(שיעור ריבית בגין ון שווי הוגן סיכ  )ב(

 .  כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק,בשווי של מכשיר פיננסי
  

 כתוצאה , הסיכון של תנודות בשווי של מכשיר פיננסי-) Price risk(  מחירסיכון  )ג(

 מכשיר לספציפיים תוצאה של גורמים בין אם שינויים אלה הם, משינויים במחירי שוק
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גורמים המשפיעים על כל בין אם שינויים אלה הם תוצאה של הבודד או למנפיקו או 

 .  הנסחרים בשוקהמכשירים
  

  . לרווחפוטנציאלאלא גם את ה,  להפסדפוטנציאלמגלם לא רק את ה" שוקסיכון "

   
בביצוע המחויבות לא יעמוד נסי  הסיכון שצד אחד למכשיר פינ- ) Credit risk(סיכון אשראי  .2

 . כספיויגרום לצד האחר הפסד 
  

תקל בקשיים בהשגת מימון כדי לעמוד ת הסיכון שישות -) Liquidity risk(סיכון נזילות  .3

להתהוות כתוצאה גם סיכון נזילות עלול .  למכשירים פיננסייםמתייחסותה, מחויבויותב

 .  לשוויו ההוגןהקרובה בתמורמחוסר יכולת למכור במהירות נכס פיננסי 
  

סיכון של תנודות ה -) Cash flow interest rate risk(סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית  .4

 שינויים בשיעורי ריביתכתוצאה מ ,בסכום תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי

ל תנודות התוצאה ש, הנושא ריבית בשיעור משתנה, מכשיר חובבמקרה של , לדוגמה. שוק

 ללא שינוי ,בדרך כלל, כאלה היא שינוי בשיעור הריבית האפקטיבי של המכשיר הפיננסי

 . מקביל בשוויו ההוגן
  

 :התקן דורש גילוי לפרטים הבאים  .יב
  

לכל סוג עיקרי של עסקה  לרבות מדיניות הגידור, מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים .1

 ,גידורשלגביה נעשה שימוש בחשבונאות , חזויה
  
 להכרה ובסיס המדידה ניםלרבות הקריטריו, המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו .2

 ,שיושם
  

מועד , סכום קרן/מידע לגבי היקף המכשירים הפיננסיים לרבות תנאים כגון הערך הנקוב .3

, שיעור ריבית, סכום ומועד פירעון הקרן, אופציות להמרה, אופציות לפירעון מוקדם, פירעון

 ,)covenants(ואמות מידה פיננסיות ,  המטבע בו יבוצעו התשלומים או תקבולים,בטחונות

 
יעור לפי המוקדם וש,  מועד פירעון או מועד קביעה מחדש של הריבית- סיכון שיעור ריבית  .4

 ,הריבית האפקטיבי של המכשיר

 
בלי מ( הסכום שמייצג את החשיפה המרבית לסיכון אשראי בתאריך המאזן -סיכון אשראי  .5

  , וריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי) בחשבון את השווי ההוגן של בטחונות כלשהםהביאל

 
 השווי ההוגן של כל קבוצה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות בהשוואה -שווי הוגן  .6

 :לפרטים הבאיםנדרש גילוי , כמו כן. לערכם בספרים
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 פיננסייםווי ההוגן של נכסים שיטות וההנחות המשמעותיות שיושמו בקביעת השה  )א(

 , פיננסיותוהתחייבויות 

 
בקביעת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים , מלאה או חלקית, מידת ההסתמכות  )ב(

והתחייבויות פיננסיות על מחירים מצוטטים בשוק פעיל המתפרסמים בציבור או על 

 ,אמידה באמצעות טכניקות הערכה
  

שאינן נתמכות , המבוססות על הנחות,  הערכהמלא או חלקי בטכניקות, מידת השימוש  )ג(

אם כתוצאה משינוי . בקביעת השווי ההוגן, )observable market(במחירי שוק נצפים 

ישתנה השווי ההוגן באופן ) reasonably possible(הנחה כלשהי לחלופה סבירה 

חות הישות תציין עובדה זו ותגלה את ההשפעה על השווי ההוגן של טווח הנ, משמעותי

 ,)reasonably possible(חלופיות סבירות 

 
סך סכום השינוי בשווי ההוגן הנאמד תוך שימוש בטכניקת הערכה שהוכר ברווח או   )ד(

 ,בהפסד במהלך התקופה
  

אם השקעות במכשירים הוניים לא מצוטטים או נגזרים הקשורים למכשירים הוניים   )ה(

יוון שהשווי ההוגן שלהם לא כ, לכללי חשבונאות מקובלים בעלות בהתאם יםכאלו נמדד

תיאור המכשירים יחד עם יש לתת גילוי לעובדה זו , ניתן למדידה באופן מהימן

הסבר מדוע השווי ההוגן אינו ניתן למדידה באופן מהימן ואם , ערכם בספרים ,פיננסייםה

  .בסבירות גבוהה השווי ההוגןשבו נמצא , הטווח של אומדנים, ניתן
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החשבונאי ב, 53 דעת מבטל את גילויתקן זה   .יג  ואת גילוי דעת ניתנות להמרהההתחייבויותהטיפול

החשבונאי בכתבי אופציה, 48 המשמעות היא כי בדוחות הכספיים של חברה מחזיקה לא . הטיפול

אשר צפוי כתוצאה מירידה בשיעור ההחזקה הנובעת ממימוש , להפסדיהיה צורך ביצירת הפרשה 

 . ות הניתנות להמרה על ידי צד שלישיכתבי אופציה או המרת התחייבוי
  

תקן , צירופי עסקים, 3התקן קובע הוראות מעבר עד לאימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   .יד

ונפרדים, 27חשבונאות בינלאומי מספר  מאוחדים כספיים  ותקן חשבונאות בינלאומי מספר דוחות

בחברות כלולות, 28  :הוראות המעבר. השקעות

 
פול החשבונאי בכתבי אופציה והתחייבויות ניתנות להמרה שהונפקו על ידי קובעות את הטי .1

 ,חברה מוחזקת מנקודת מבטה של חברה מחזיקה

 
 .  קובעות את ההוראות לטיפול בהחזקה הדדית של ניירות ערך המירים .2

  

  

  
  
 

 



  

 9

  

י  

 

    .

וחשבונות כספיים מאוחדים, 57התקן מתקן את גילוי דעת   .טו השווי, 68גילוי דעת את  ודינים  שיטת

 :על מנת, המאזני

  ,לבטל את שיטת החלוקה המסורתית לטיפול בהחזקה הדדית של מניות .1

 
 ,להחזקה הדדית בשיעור בלתי מהותי של מניותהטיפול החשבונאי המיוחד שנקבע לבטל את  .2

  
 .לבטל את הטיפול החשבונאי שנקבע להחזקה הדדית של ניירות ערך המירים .3
  

ם , 27ן חשבונאות בינלאומי מספר בכוונת הוועדה המקצועית לאמץ את תק כספיים נפרד דוחות

כלולות, 28תקן חשבונאות בינלאומי מספר , ומאוחדים דיווח כספי  ותקן השקעות בחברות

 במועד אימוצם של התקנים האמורים יבוטלו .2007 החל משנת  צירופי עסקים,3בינלאומי מספר 

מאוחדים, 57גילוי דעת  כספיים וחשבונות המאזני, 68ילוי דעת  וגדינים  שיטת השווי
  

בדוחות הכספיים לתקופות המוצגים מספרי השוואה . 'מכאן ולהבא'יחול בדרך של תקן ה  .טז

מכשירים פיננסיים שהונפקו לפני מועד תחילת . המתחילות במועד תחילת התקן לא יוצגו מחדש

סיים מורכבים מכשירים פיננ. בהתאם להוראות התקן ממועד תחילתוויוצגו יסווגו , התקן

אשר הונפקו בתקופות שקדמו למועד תחילת , )הכוללים הן רכיב הוני והן רכיב של התחייבות(

החל , ויוצגו בהתאם להוראות התקןיסווגו למרכיביהם ,  וטרם הומרו או נפדו עד למועד זה,התקן

 .ממועד תחילת התקן
  

בססו על תקן תאשר י, ני תקניםהכנת שהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים עוסקת בימים אלו ב  .יז

אשר , שניבדבר מכשירים פיננסיים ותקן גילוי תקן אחד אשר ידון ב. 32חשבונאות בינלאומי מספר 

 .  של מכשירים פיננסייםהצגהה יקבע את כללי

 

  
  
 

 



  

  מטרת התקן

 להגביר אצל המשתמשים בדוחות כספיים את הבנת המשמעות של מכשירים היאמטרת התקן  .1

  . ה ותזרימי המזומנים שלםביצועיה,  של ישות הכספיפיננסיים למצב

 

.  את המידע שיש לתת לו גילוי בגינםומגדיר דרישות להצגת מכשירים פיננסיים כוללתקן זה  .2

נכסים כ,  מנקודת מבטו של המנפיקסיווג של מכשירים פיננסייםל ותמתייחס ההצגה דרישות

הפסדים , דיבידנדים, סיווג של ריביתל ,יםמכשירים הוניכאו פיננסיות  כהתחייבויות פיננסיים

התקן . נסיבות שבהן יש לקזז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיותל וםורווחים הקשורים לה

מזומנים ההעיתוי והוודאות של תזרימי , מידע אודות גורמים המשפיעים על הסכוםשל  גילוי דורש

 ביחס מדיניות החשבונאית שיושמה ול, למכשירים פיננסייםקשורים ה,עתידיים של ישותה

 גם גילוי מידע על המהות וההיקף של השימוש שהישות עושה דורשתקן זה .  אלולמכשירים

הם ילא חסיםייתמהסיכונים ה, הם משרתיםאותן המטרות העסקיות ש, במכשירים פיננסיים

  . סיכונים הללובקרת הומדיניות ההנהלה ל
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נות להכרה ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות העקרונות בתקן זה משלימים את העקרו .3

פיננסיים, 391 חשבונאות בינלאומי מספר בתקןכפי שנקבעו (ננסיות פי   ). הכרה ומדידה: מכשירים

  

  תחולה

  : למעט, תקן זה ייושם על ידי כל הישויות לגבי כל הסוגים של מכשירים פיננסיים .4

  
ישויות יישמו תקן זה . יטת השווי המאזניזכויות בחברות מוחזקות המטופלות על בסיס ש  .א

או  בחברות בשליטה משותפת, כלולותבחברות , בנות בחברות םלגבי כל הנגזרים על זכויותיה

  .עסקאות משותפותב

 
   .זכויות ומחויבויות של מעסיקים בהתאם לתוכניות הטבה לעובדים  .ב

  
הדן תקן חשבונאות ם להמטופלת בהתא, צירוף עסקיםעסקה של בתמורה תלויה בעלי חוזים   .ג

 .תקן זה לא יחול רק על הרוכש בחוזה כאמור .צירופי עסקיםב
  

ישויות , עם זאת. חוזי ביטוח, 4חוזי ביטוח כהגדרתם בתקן דיווח כספי בינלאומי מספר   .ד

 39אם תקן חשבונאות בינלאומי מספר  ביטוח יהמשובצים בחוז,  נגזריםתקן זה עליישמו 

 . פרדדורש מהישות לטפל בהם בנ
  

מאחר והם כוללים מאפיין , 4מכשירים פיננסיים שבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   .ה

המנפיק של מכשירים אלו פטור מהטיפול במאפיינים אלו . השתתפות נתון לשיקול דעת

בנוגע להבחנה בין התחייבויות לתקן זה  35 א- 25א וסעיפים 32-15בהתאם לסעיפים 

 
או חלקים ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי , 39 אין בהפניה זו כשלעצמה כדי קביעה כי תקן חשבונאות בינלאומי מספר  1

  . לתקינה בחשבונאות ככלל חשבונאי בישראל

  
  
 

 



  

. על מכשירים אלו חלות יתר הדרישות של תקן זה, עם זאת.  הונייםפיננסיות לבין מכשירים

ראה תקן חשבונאות בינלאומי (המשובצים במכשירים אלו , התקן חל על נגזרים, יתרה מכך

 ).39מספר 
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חוזים ומחויבויות בהתאם לעסקאות תשלום מבוסס מניות שתקן , מכשירים פיננסיים  .ו

מניות, 24חשבונאות מספר  מבוסס  :למעט,  חל עליהםתשלום
  

 ,שתקן זה חל עליהם,  לתקן זה10-8חוזים שבתחולת סעיפים  )1(
  
הונפקו או בוטלו , נמכרו, אשר ייושמו למניות אוצר שנרכשו,  לתקן זה34- ו33סעיפים  )2(

רכישת מניות לעובדים והסדרי תשלום לתוכניות , בהתייחס לתוכניות אופציות לעובדים

  .מבוסס מניות אחרים

  

המטופלות , דרישות הגילוי בתקן זה חלות על אחזקותיהן של קרנות הון סיכון, סר ספקלמען ה  .א4

הטיפול , 33וכן על זכויות המטופלות בהתאם לגילוי דעת , 1בהתאם לתקן חשבונאות מספר 

ותעודות  ערך לניירות הרשומים למסחר בבורסה ניירות ערך לגבי החשבונאי וכללי הדיווח

נוסף על דרישות הגילוי , 44כפי שתוקן על ידי גילוי דעת , בנאמנותהשתתפות בקרנות השקעה

  .ל"בפרסומים הנ

  

 . תקן זה חל על מכשירים פיננסיים שהוכרו ועל מכשירים פיננסיים שלא הוכרו .5

 

 .בוטל .6
  

כוללים דרישות נוספות להצגה ,  לסוגים מסוימים של מכשירים פיננסייםשיוחדו, תקנים אחרים .7

סיכון, 1קן חשבונאות מספר ת ,לדוגמה. וגילוי הון קרנות של כולל דרישות גילוי , אחזקותיהן

 . השקעות הון סיכון של קרן הון סיכון  לגביספציפיות
  

 לסילוק נטו במזומן או ניםשנית,  פריט לא פיננסיה של או מכירהלרכיש, תקן זה ייושם לחוזים .8

אלה   חוזים כאילו היו,ננסיים או על ידי החלפת מכשירים פי,באמצעות מכשיר פיננסי אחר

אשר  ,חוזים להעברת פריט לא פיננסיתקן זה לא יחול על , עם זאת. מכשירים פיננסיים

לשם קבלה או מסירה של הפריט הלא פיננסי בהתאם לשימושים ההתקשרות בהם הייתה 

  . מטרה זול משממשיכים לשהם ו) לצורכי ייצור או מסחר(של הישות ) expected(הצפויים 

  

ישנן דרכים שונות בהם חוזה לרכישה או מכירה של פריט לא פיננסי יכול להיות מסולק נטו במזומן  .9

 :דרכים אלו כוללות. או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים ,או באמצעות מכשיר פיננסי אחר
  

מהצדדים לסלק אותו נטו במזומן או באמצעות מכשיר  לאחד ים החוזה מתיריאתנכאשר   .א

 . או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים,פיננסי אחר

  
  
 

 



  

או על ידי החלפת , כאשר היכולת לסלק נטו במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי אחר  .ב

אך לישות נוהג או דפוס ,  החוזהיאבתנמכשירים פיננסיים אינה באה לידי ביטוי באופן מפורש 

או על ,  פיננסי אחרלסילוק חוזים דומים נטו במזומן או באמצעות מכשיר) Practice(פעילות 

 לחוזה שכנגדעל ידי התקשרות בחוזים מקזזים עם הצד (ידי החלפה של מכשירים פיננסיים 

 ).פקיעתומימושו או או על ידי מכירת החוזה לפני 
  

זמן קצר לאחר  לישות דפוס פעילות לקבלת נכס הבסיס ומכירתו ,חוזים דומים לגביכאשר   .ג

 , וכן, בטווח הקצרחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחרת מו במטרה להפיק רווח מתנוד,קבלתו
  

 .כאשר הפריט הלא פיננסי נשוא החוזה ניתן בנקל להמרה למזומן  .ד
  

לא נקשר לצורך קבלה או מסירה של פריט , מתייחסים אליו' גסעיף קטן או ' בסעיף קטן חוזה אשר 

 ,חוזים אחרים. ן זההוא בתחולת תק, לא פיננסי בהתאם לשימושים הצפויים של הישות ולפיכך

הם ולצורך קבלה או מסירה של פריט לא פיננסי יבחנו בכדי לקבוע אם נקשרו  , דן בהם8אשר סעיף 

 בהתאם לשימושים הצפויים של הישות ולפיכך אם הם בתחולת תקן זומטרה ל משלשממשיכים 

   .זה

  

נטו במזומן או אשר ניתנת לסילוק , אופציה שנכתבה לרכישה או מכירה של פריט לא פיננסי .10

, )ד( או )א(9בהתאם לסעיפים ,  או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים,באמצעות מכשיר פיננסי אחר

לצורך קבלה או התקשרות  כבהתקשרות בחוזה כאמור אינה יכולה להיחש. היא בתחולת תקן זה

 .מסירה של פריט לא פיננסי בהתאם לשימושים הצפויים של הישות
  

  )24א-3איפים ראה גם סע (הגדרות

 : להלן מונחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם .11
  

 והן ת כל חוזה היוצר הן נכס פיננסי של ישות אח- )Financial Instrument(מכשיר פיננסי 

  . תהתחייבות פיננסית או מכשיר הוני של ישות אחר

  
  : הוא כל נכס ש-) Financial Asset (פיננסינכס 

  
 , מזומן  .א

 
  ,תאחרמכשיר הוני של ישות   .ב

  
  :זכות חוזית  .ג

  
  או, או נכס פיננסי אחרמזומן  תלקבל מישות אחר )1(
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 בתנאים פוטנציאלים תעם ישות אחרנכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות להחליף  )2(

 או ,  לישותעדיפים
  

 :הוניים של הישות והואה ה במכשירי מסולקעשוי להיות יסולק אוחוזה אשר   .ד
  

 אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות ,)a non-derivative(מכשיר לא נגזר 2 )1 (

 או , מחויבת לקבל מספר משתנה של מכשיריה ההוניים

 
 אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן או ,נגזר )2 (

 ,לצורך כך. ההוניים של הישות הנכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירי

 אשר הם כשלעצמם חוזים ,ים של הישות אינם כוללים מכשירים ההוניהמכשירי

  .הוניים של הישותה האו מסירה עתידית של מכשיריעתידית לקבלה 

  
  :היא כל התחייבות ש- )Financial Liability(ננסית התחייבות פי

  
  : מחויבות חוזית  . א

 
  או , או נכס פיננסי אחרמזומן  תלמסור לישות אחר )1(

  
 בתנאים פוטנציאלים תעם ישות אחרפיננסיות   או התחייבויותיננסיים פנכסיםלהחליף  )2(

  או ,  לישותנחותים
  

  :הואו הוניים של הישותה ה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירי,חוזה  .ב

  
 אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת למסור מספר ,מכשיר לא נגזר )1 (

 או , משתנה של מכשיריה ההוניים
  

 אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן או ,גזרנ )2 (

 ,לצורך כך. ההוניים של הישות הנכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירי

 אשר הם כשלעצמם חוזים , ההוניים של הישות אינם כוללים מכשיריםהמכשירי

  .וניים של הישותהה האו מסירה עתידית של מכשיריעתידית לקבלה 

  
 כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסים של ישות לאחר - )Equity Instrument(מכשיר הוני 

 . ה כל התחייבויותיחיסור
  

חשבונאות בינלאומי מספר  תקן ת מכשיר פיננסי או חוזה אחר במסגרת תחול- )Derivative( נגזר

  : הבאיםהמאפייניםשלושת אשר כולל את כל  ,39
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  .הלוואות שניתנו על ידי הישות אשר עשויות להיות מסולקות באמצעות כמות מניות משתנה של הישות, לדוגמה 2

  
  
 

 



  

, סחורהמחיר , מחיר מכשיר פיננסי, שלו משתנה בתגובה לשינוי בשיעור הריבית השווי  .א

או , דירוג אשראי או מדד אשראי, מדד מחירים או שיעורים, מטבע חוץחליפין של שער 

המשתנה אינו ייחודי לצד , בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי ,אחרמוגדר משתנה 

 ,")הבסיס"לעיתים מכונה (לחוזה 
  
אשר הנה קטנה מזו  ,השקעה ראשונית נטומחייב חייב השקעה ראשונית נטו או  מאינו  .ב

 צפויה  שוק בגורמילשינוייםתגובתם  ש,חוזיםשל  אחרים ם בגין סוגינדרשתשהייתה 

 וכן, להיות דומה
  

  .מסולק במועד עתידי  .ג

  
   המתייחסות למדידה והכרההגדרות

  
 of a financial  costamortizedThe ( עלות מופחתת של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית

)asset or financial liability( הנכס הפיננסי או ההתחייבות ים הסכום שלפיו נמדדהיא 

בתוספת או בניכוי ההפחתה ,  בניכוי תשלומים על חשבון הקרן,הפיננסית בעת ההכרה הראשונית

תוך שימוש פדיון מועד הבלבין הסכום לפירעון סכום ראשוני אותו הפרש בין השל , שנצברה

 או מישריןב (הובניכוי הפחת, )effective interest method( בשיטת הריבית האפקטיבית

  .החוסר יכולת גבייאו ) impairment(בגין ירידת ערך ) חשבון הפרשהבאמצעות 

  
היא שיטה לחישוב עלות  ) effective interest methodThe( שיטת הריבית האפקטיבית

או קבוצה של נכסים פיננסיים או התחייבויות (נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מופחתת של 

שיטה  (או הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטיתריבית ושל הקצאת הכנסות ) פיננסיות

את הזרם  במדויק מנכה השיעור אשר הוא שיעור הריבית האפקטיבי. )הידועה כשיטת הריבית

ו תקבולי מזומנים עתידיים לאורך החיים הצפוי של המכשיר אמזומנים של תשלומי  החזוי

תוך הבאה בחשבון של  (הפיננסי לערך בספרים נטו של הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית

  . )עלויות עסקה וכן פרמיות וניכיון אחרים, העמלות

  
סקה בתום לב בע, או לסלק התחייבות,  הסכום שבו ניתן להחליף נכס-) Fair value (שווי הוגן

  .הפועלים בצורה מושכלת, מוכר מרצוןלבין בין קונה מרצון 

  
היא רכישה או מכירה של ) regular way purchase or saleA (רכישה או מכירה בדרך מקובלת 

 בדרך ,תנקבעה אשר תנאיו דורשים העברה של הנכס במסגרת הזמן ,נכס פיננסי בהתאם לחוזה

  . רלוונטי או מוסכמות בשוק ה)רגולטוריות (פיקוחיותלדרישות בהתאם  ,כלל

  
, לרכישה לייחסן במישריןשניתן , הן עלויות תוספתיות ) costsTransaction( עלויות עסקה

עלות תוספתית היא עלות שלא הייתה . הנפקה או למימוש של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית

  .3 הנכס הפיננסימנפיקה או מממשת את,  אם הישות לא הייתה רוכשתמתהווה
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  .39לתקן חשבונאות בינלאומי מספר '  לנספח א13ראה סעיף  3 

  
  
 

 



  

  .בוטל .12
  

מתייחסים להסכם בין שני צדדים או ) contractual" (חוזי"ו) contract" (חוזה"המונחים , בתקן זה .13

, במניעתןאם בכלל , מינימלי שיקול דעת כך שלצדדים ,כלכליות ברורותאשר תוצאותיו ה ,יותר

עשויים ללבוש , רים פיננסייםכן מכשי-ועל, חוזים. חוקיתההסכם ניתן לאכיפה , שבדרך כלל, משום

  . מגוון של צורות ואינם חייבים להיות בכתב

 .  ורשויות ממשלתיותנאמנויות, התאגדויות, שותפויות, המונח ישות כולל יחידים, בתקן זה .14
  

  הצגה

  )29 א-25ראה גם סעיפים א(עצמי התחייבויות והון 

בעת  ,ים המרכיבים את המכשירהחלקאו את , המכשיר יסווג את פיננסיהמנפיק של מכשיר . א .15

 בהתאם למהות ההסדר ,נכס פיננסי או מכשיר הוני, ת פיננסיתההכרה הראשונית כהתחייבו

 . נכס פיננסי ומכשיר הוני, החוזי וההגדרות של התחייבות פיננסית
  

) אגרות חוב וכתבי אופציה, מניות(בחבילה  מכשירים פיננסייםמספר סוגים של המנפיק של  .ב

 השונים מכשירים הפיננסיים בעת ההכרה הראשונית לת השווי ההוגן של החבילהיפצל א

לאחר פיצול החבילה למכשירים הפיננסיים  .4לפי שווים ההוגן,  החבילההמרכיבים את

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

  

 כדי לקבוע אם מכשיר פיננסי הוא מכשיר הוני ולא 11סעיף כאשר המנפיק מיישם את ההגדרות ב .16

 : מתקיימים,להלן' ב- ו'  א, אם ורק אם שני התנאים,המכשיר הוא מכשיר הוני, התחייבות פיננסית
  

 :המכשיר אינו כולל מחויבות חוזית  .א
  

  , או,ס פיננסי אחרמזומן או נכלישות אחרת למסור  )1 (
  
ת פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויו )2 (

 .נחותים למנפיק
  

 :הוא, הוניים של הישותה האם המכשיר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירי  .ב

  
מנפיק למסור מספר משתנה של  הלששאינו כולל מחויבות חוזית , מכשיר לא נגזר )1(

  או ,מכשיריו ההוניים
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 מהווה אומדן אמיןמחירם בשוק ,  אם אחד או יותר מהמכשירים הפיננסיים המרכיבים את החבילה נסחרים בשוק פעיל 4

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

  
  
 

 



  

קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה נגזר אשר יסולק רק על ידי החלפת סכום  )2(

 המכשירים ההוניים של המנפיק ,לצורך כך .למספר קבוע של מכשירים הוניים של המנפיק

או מסירה עתידית של עתידית  אשר הם כשלעצמם חוזים לקבלה ,אינם כוללים מכשירים

  .מכשירים הוניים של המנפיק

  
אשר כרוכה או עשויה להיות כרוכה בקבלה , יננסי נגזרלרבות זו הנובעת ממכשיר פ, מחויבות חוזית

 'וב'  אבל אינה מקיימת את תנאים א,או מסירה עתידית של מכשירים הוניים של המנפיקעתידית 

  . אינה מכשיר הוני,דלעיל

  

  ))א(16סעיף ( מזומן או נכס פיננסי אחר מסור חוזית למכשירים שאינם כוללים מחויבות

מכשיר הוני הוא קיומה של לבין התחייבות פיננסית  המבדיל בין )Critical Feature (קריטימאפיין  .17

מזומן או נכס ) מחזיקה(למסור לצד האחר , )המנפיק(מכשיר הפיננסי למחויבות חוזית של צד אחד 

בתנאים  עם המחזיקנכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות או להחליף פיננסי אחר 

למרות שמחזיק במכשיר הוני עשוי להיות זכאי לקבל חלק יחסי  .פוטנציאליים נחותים למנפיק

היות והוא ,  חוזית לבצע חלוקות אלומחויבות איןמנפיק ל, חלוקות הוניות אחרותממדיבידנדים או 

  ).המחזיק(כול להידרש למסור מזומן או נכס פיננסי אחר לצד השני יאינו 

  

בדרך , אמנם .ווגו במאזן הישותישקובעת את סמהותו של מכשיר פיננסי ולא צורתו המשפטית היא  .18

מכשירים פיננסיים מסוימים . אך לא תמיד, קיים מתאם בין מהות לבין צורה משפטית, כלל

ומכשירים פיננסיים אחרים , תהתחייבויו הם םאך במהות, עצמילובשים צורה משפטית של הון 

התחייבויות לם המיוחסים מאפייניו, מכשירים הונייםלמאפיינים המיוחסים עשויים לשלב 

 : דוגמה ל.פיננסיות
  

 עתידי במועד המנפיק בסכום קבוע או ניתן לקביעה של פדיוןחובת   בכורה הכוללתמניית  .א

במועד או שמקנה למחזיק זכות לדרוש מהמנפיק לפדות את המכשיר , או ניתן לקביעה, קבוע

  .א התחייבות פיננסיתיה, עהאו ניתן לקבי,  תמורת סכום קבוע,מועד מוגדר או לאחר ,מוגדר

 

 למנפיק תמורת מזומן או נכס למכור אותו חזרהכות את הז המקנה למחזיק פיננסימכשיר   .ב

ם וכך הדבר גם אם סכ. הוא התחייבות פיננסית, )הכולל זכות מכר מכשיר(פיננסי אחר 

 נקבע בהתבסס על מדד או פריט אחר שהוא בעל יםאחרה יםיפיננסה יםנכסההמזומן או 

מקנה הכולל זכות מכר מכשיר  או כאשר הצורה המשפטית של ,לרדתאו לעלות טנציאל פו

 את המכשיר למנפיק למכור חזרהמחזיק של ה זכותהקיום . המנפיק בנכסי שיירלמחזיק זכות 

מקיים ו הכולל זכות מכרהוא מכשיר  מכשירה שמשמעותה, תמורת מזומן או נכס פיננסי אחר

אגודות שותפויות או , קרנות נאמנות פתוחות, דוגמה ל.ת התחייבות פיננסיתהגדראת 

לפדות ) right(יכולים להעניק למחזיקי יחידות ההשתתפות או לחברים בהם זכות שיתופיות 

. במנפיק בכל עת בסכום השווה לחלקם היחסי בשווי נכסי המנפיק) interests(את זכויותיהם 

 מתייחסערך נכסים נטו "ת השימוש בכינוי סיווג כהתחייבות פיננסית אינו שולל א, עם זאת

דוחות הכספיים של ב" לבעלי היחידות חסייתמשינוי בערך הנכסים נטו ה"-ו" לבעלי היחידות
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להראות בכדי גילוי נוסף מתן או ) קרנות נאמנות: כגון ()Equity Capital (הון שאין להישות 

מקיימים את ה, עודפיםו ותהכוללים גם פריטים כגון קרנ, את סך הרכב זכויות החברים

  .העצמי אשר לא מקיימים את הגדרת ההון ,מכרהכוללים זכות ומכשירים עצמי גדרת הון ה

 

 מזומן או נכס פיננסי אחר לסילוק מחויבות מסירתמ עלהימנ לישות אין זכות בלתי מותנית כאשר .19

 :דוגמה ל.המחויבות מקיימת את הגדרת התחייבות פיננסית, חוזית

 
 צורךנגישות למטבע זר או העדר כגון , לעמוד במחויבות חוזיתיכולת הישות מגבלה על   .א

 החוזית של הישות או המחויבות אינה שוללת את ,ריתטותשלום מרשות רגולל אישור בהשגת

 .את הזכות החוזית של המחזיק על פי תנאי המכשיר
  
היא , ן הנתונה לובכך שהצד השני לחוזה יממש את זכות הפדיו אשר מותנית ,מחויבות חוזית  .ב

 מזומן או נכס ממסירתלהימנע היות ולישות אין זכות בלתי מותנית , התחייבות פיננסית

 .פיננסי אחר
  

 מזומן או נכס פיננסי למסירת במפורש מחויבות חוזית )Establish(יוצר מכשיר פיננסי אשר אינו  .20

 :דוגמהל. באמצעות תנאיועקיף מחויבות באופן ליצור  עשוי ,אחר
  

, ורק אם, חייבת להיות מסולקת אםכשיר פיננסי עשוי לכלול מחויבות לא פיננסית אשר מ5  .א

אם הישות יכולה . מכשירה בפדיון חלוקות או )Fails To Make(כשלה בביצוע הישות 

, הלא פיננסיתרק על ידי סילוק המחויבות ,  מזומן או נכס פיננסי אחרממסירת הימנעל

  .פיננסיתהמכשיר הפיננסי הוא התחייבות 

 

למסור  בעת הסילוק  נדרשת הישותמכשיר פיננסי הוא התחייבות פיננסית אם על פי תנאיו  .ב

  :אחד מהשניים

 

   או,י אחרסמזומן או נכס פיננ )1(

 

נכס ה שווי המזומן או על  כך שיעלה באופן משמעותי אשר נקבעבשוויאת מניותיה  )2(

  .אחרהפיננסי ה

 
עלות ,  נכס פיננסי אחרולמסור מזומן אמפורשת למרות שלישות אין מחויבות חוזית 

, בכל מקרה. במזומןאת המכשיר סלק ת שהישות  לכךמתגורמניות אפשרות הסילוק ב

לאפשרות הסילוק במזומן לפחות  אשר שווה , קבלת סכוםהובטחה למעשהלמחזיק 

  ).21ראה סעיף (
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סילוק המחויבות יהיה כמימוש נכס לא , שר לפי תנאיה באם הישות לא תעמוד בפירעונות שנקבעו כגון התחייבות פיננסית א 5

  ).Non recourse -ללא זכות חזרה ללווה (פיננסי אשר הועמד כבטוחה 

  
  
 

 



  

  ))ב(16סעיף (הוניים של הישות ה הסילוק במכשירי

הוניים ה הני רק מכיוון שתוצאתו עשויה להיות קבלה או מסירה של מכשירי מכשיר הואינוחוזה  .21

 מספר משתנה שלאו מחויבות חוזית לקבל או למסור חוזית לישות עשויה להיות זכות . של הישות

שהשווי ההוגן של המכשירים ההוניים של הישות כך ,  או מכשירים הוניים אחרים שלהמניותיה

או חוזית זכות . או המחויבות החוזיתהחוזית ווה לסכום הזכות שהיה ימסרו יששיתקבלו או 

לתנודות , בחלקו או במלואו, סכום הנתוןבסכום קבוע או להיות במחויבות חוזית כאמור עשויה 

, לדוגמה( ההוניים של הישות ה שאינו מחיר השוק של מכשירי,בתגובה לשינויים בגורם משתנה

מספר חוזה למסירת ) 1: (להלן שתי דוגמאות). כשיר פיננסימחיר סחורה או מחיר מ, שיעור ריבית

 ת מספרחוזה למסיר) 2(, ח"אלף ש 100 - ליהיה שווהשערכם כך , הוניים של הישות עצמהמכשירים 

חוזה כאמור הוא .  אונקיות זהב100 - ליהיה שווהכך שערכם ,  הוניים של הישות עצמהמכשירים

פי שהישות חייבת או יכולה לסלק אותו בדרך של מסירת אף על , התחייבות פיננסית של הישות

 מאחר והישות משתמשת במספר משתנה של ,חוזה כאמור אינו מכשיר הוני.  ההונייםהמכשירי

 החוזה אינו מעיד על זכות שייר בנכסי הישות ,לפיכך. וניים כאמצעי לסילוק החוזהה ההמכשירי

 .לאחר חיסור כל התחייבויותיה

 

הוניים ה השל מספר קבוע של מכשירי) או קבלה( הישות בדרך של מסירה דייל  עחוזה אשר יסולק .22

 אופציה, לדוגמה. של הישות בתמורה לסכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר הוא מכשיר הוני

 את הזכות לקנות מספר קבוע של מניות הישות במחיר שכנגד אשר מעניקה לצד , על מניהשהונפקה

שינויים בשווי ההוגן של . א מכשיר הוניי ה, נקוב קבוע של אגרת חובערך ךקבוע או בתמורה לס

אשר אינם משפיעים על סך המזומן או הנכסים ,  הנובעים משינויים בשערי ריבית השוק,חוזה

, או על מספר המכשירים ההוניים שיתקבלו או ימסרו, הפיננסיים האחרים שישולמו או יתקבלו

כגון (כל תמורה שהתקבלה . לים את סיווג החוזה כמכשיר הוניאינם שול, בעת סילוק החוזה

) ה על מניות הישות עצמ)warrant (עבור אופציה שנכתבה או עבור כתב אופציההפרמיה שהתקבלה 

) כגון פרמיה ששולמה עבור אופציה שנרכשה(תמורה ששולמה כל . וסף ישירות להון העצמיותת

  . לא יוכרו בדוחות הכספייםהוניהוגן של מכשיר הווי שינויים בש. תופחת ישירות מההון העצמי
  

 מזומן או נכס פיננסי אחר תמורתחוזה הכולל מחויבות של ישות לרכוש את מכשיריה ההוניים  .23

, לדוגמה() redemption amount(יוצר התחייבות פיננסית בגובה הערך הנוכחי של סכום הפדיון 

 פדיון סכוםמחיר המימוש של אופציה או ,  חזרהתמחיר הרכישה העתידיהערך הנוכחי של  בגובה

דוגמה לכך היא מחויבות של ישות .  תקף גם אם החוזה עצמו הוא מכשיר הוניהאמור לעיל. )אחר

ית פיננסההתחייבות הכאשר .  מזומןתמורתהנובעת מחוזה אקדמה לרכישת מכשיריה ההוניים 

הערך הנוכחי של ( שלה שווי ההוגןה, 39לראשונה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר מוכרת 

ית תימדד בהתאם לתקן פיננסההתחייבות ה, לאחר מכן. סווג מחדש מההון העצמיי) סכום הפדיון

 הערך בספרים של ההתחייבות,  מסירהאם החוזה פוקע ללא. 39חשבונאות בינלאומי מספר 

 את מכשיריה ההוניים  המחויבות החוזית של ישות לרכוש.ית מסווג מחדש להון העצמיפיננסה

גם אם המחויבות לרכישה מותנית ,  הערך הנוכחי של סכום הפדיוןבגובהיוצרת התחייבות פיננסית 

 18
  
  
 

 



  

 אשר מעניקה לצד ,אופציית מכר שנכתבה, לדוגמה( יממש את זכות הפדיון שלו שכנגדבכך שהצד 

 ).הוניים של הישות במחיר קבועה המכשיריאת  את הזכות למכור לישות שכנגד
  

 הישות בדרך של מסירה או קבלה של מספר קבוע של מכשיריה ההוניים דייל חוזה אשר יסולק ע .24

. הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית, בתמורה לסכום משתנה של מזומן או נכס פיננסי אחר

 , יחידות ממכשיריה ההוניים בתמורה לסכום מזומן100דוגמה לכך הוא חוזה לפיו הישות תמסור 

 . אונקיות זהב100שווה לערכן של חושב כך שיהיה אשר י

 
  הוראות סילוק מותנה

או לחילופין לסלק אותו , מכשיר פיננסי עשוי לדרוש מהישות למסור מזומן או נכס פיננסי אחר .25

 יםעוריהתרחשות של א- במקרה של התרחשות או אי,  התחייבות פיננסיתהמכשיר יהווהש בדרך כזו

 המנפיק ה הן שלשליטמעבר ל הםש, )ודאיות- נסיבות לאת התבהרות עאו ב(ודאיים - עתידיים לא

שיעור ריבית או דרישות , מדד מחירים לצרכן, כגון שינוי במדד מניות,  המחזיק במכשירהן שלו

למנפיק של . ורווח נקי שלו או יחס החוב להון העצמי של,  של המנפיק עתידיתהאו הכנס, מס

או (, מותנית להימנע ממסירת מזומן או נכס פיננסי אחר-בלתימכשיר מסוג זה לא מוקנית הזכות ה

זוהי התחייבות , לפיכך. )התחייבות פיננסית המכשיר יהווהבדרך כזו שלחילופין לסלק אותו 

 :אלא אם, פיננסית של המנפיק

 
סילוק במזומן או בנכס אשר עשוי לדרוש , החלק של הוראת הסילוק המותנההתממשות   .א

אינה , )התחייבות פיננסיתהמכשיר יהווה בדרך כזו שלופין לסלק אותו או לחי(פיננסי אחר 

  או ,)genuine (מציאותית
  
או לחילופין לסלק ( במזומן או בנכס פיננסי אחר המחויבותהמנפיק יכול להידרש לסלק את   .ב

עסקי ) liquidation(רק במקרה של חיסול , )התחייבות פיננסיתבדרך כזו שתיווצר אותו 

 .המנפיק
  

. מניות שהמחזיק בהן יכול לפדות אותן אם הרווחים של החברה יפלו מרמה מסוימת, דוגמהל

  .אלא אם אחד משני התנאים לעיל מתקיים, מניות אלו מהוות התחייבות פיננסית ולא מכשיר הוני

  

  אפשרויות סילוק

, ללמש(בידי אחד הצדדים את הבחירה באשר לאופן הסילוק  נותןכאשר מכשיר פיננסי נגזר  .26

זהו , ) מזומןתמורתהמנפיק או המחזיק יכולים לבחור בין סילוק נטו במזומן לבין החלפת מניות 

היא חלופות הסילוק אחת מאלא אם התוצאה של כל , נכס פיננסי או התחייבות פיננסית

 .מכשיר הוני שהמכשיר הוא

 

היא אופציה , סיתמהווה התחייבות פיננוה,  הכולל אפשרות סילוק,דוגמה למכשיר פיננסי נגזר .27

באופן .  מזומןתמורת החלפת מניותיו לביןסילוק נטו במזומן בין המנפיק יכול לבחור לפיה  ,הלמני
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מצויים ,  ההוניים של הישותהפיננסי כנגד מכשירי חוזים מסוימים לרכוש או למכור פריט לא, דומה

 או נטו במזומן או פיננסי  מסירת פריט לאדייל מאחר והם ניתנים לסילוק ע, בתחולת התקן

,  נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיותהםחוזים אלו ). 10-8 ראה סעיפים(במכשיר פיננסי אחר 

 .ולא מכשירים הוניים
  

  )12-9ודוגמאות להמחשה  35א-30אסעיפים גם ראה  (מכשירים פיננסיים מורכבים

 על מנת לקבוע אם ,פיננסי המכשיר היאתננדרש לבחון את לא נגזר המנפיק של מכשיר פיננסי  .28

, רכיבים אלו יסווגו בנפרד כהתחייבויות פיננסיות. הוא כולל גם רכיב התחייבות וגם רכיב הוני

  .15בהתאם לאמור בסעיף , נכסים פיננסיים או מכשירים הוניים

 

 )ב(כן ו, הישותשל פיננסית יוצר התחייבות ) א(אשר , יפיננס מכשיר רכיבים של ב תכיר בנפרדישות .29

,  חוב או מכשיר דומהאגרת, לדוגמה. הישותלהמירו במכשיר הוני של זכות מעניק למחזיק במכשיר 

וא מכשיר פיננסי ה, הישות להמרה על ידי המחזיק למספר קבוע של מניות רגילות של ניםהנית

הסדר חוזי (התחייבות פיננסית : מכשיר כאמור כולל שני רכיבים, הישותבטה של מנקודת מ. מורכב

, אופציית רכש המעניקה למחזיק בה את הזכות(ומכשיר הוני ) למסירת מזומן או נכס פיננסי אחר

התוצאה ). הישותלהמיר את המכשיר למספר קבוע של מניות רגילות של , לפרק זמן מוגדר

 סילוק המאפשרזמנית של מכשיר חוב -הכלכלית של הנפקת מכשיר כזה זהה למעשה להנפקה בו

 או להנפקת מכשיר חוב עם כתבי אופציה, לרכישת מניות רגילות) warrants(ציה מוקדם וכתבי אופ

)warrants( ,הניתנים להפרדה) detachable( ,בכל המקרים, בהתאם לכך. לרכישת מניות המנפיק ,

 .ה בנפרד במאזנרכיב ההוני את רכיב ההתחייבות והה מציגהישות
  

 של מכשיר המיר כתוצאה משינוי ניההויב הרכהתחייבות והרכיב של סיווג אין לשנות את ה .30

אפילו כאשר נראה שמימוש האופציה נהיה כדאי מבחינה , בסבירות המימוש של אופציית ההמרה

, לדוגמה, מכיוון, בהתאם לציפיות מהםלא לנהוג שמחזיקים עשויים . כלכלית למחזיקים מסוימים

סבירות , יתר על כן.  שוניםשהשלכות המס כתוצאה מההמרה עשויות להיות שונות למחזיקים

נשארת ע תשלומים עתידיים וצי לבהישותהחוזית של מחויבות ה. ההמרה תשתנה מזמן לזמן

 .פדיון המכשיר או עסקה אחרת כלשהי, המרהבדרך של  )extinguished( עד לחיסולה בתוקף
  

מכשירים . ותיפיננס והתחייבויות פיננסיים דן במדידת נכסים 39תקן חשבונאות בינלאומי מספר  .31

, לפיכך. ההתחייבויותי כל חיסור בנכסי הישות לאחר שיירהוניים הם מכשירים המעידים על זכות 

הסכום שנקבע בנפרד הפחתת לאחר הסכום השיורי ייוחס , מורכבפיננסי של מכשיר  לרכיב ההוני

כלשהם ם  נגזריםהערך של מאפייני.  המכשיר בכללותו משוויו ההוגן של,עבור רכיב ההתחייבות

כגון אופציית המרה ( הרכיב ההוני מלבד,  פיננסי מורכבמשובצים במכשיר ה,)אופציית רכש, כגון(

הערכים בספרים המיוחסים לרכיב  סך .כלל ברכיב ההתחייבותיי) equity conversion optionלהון 

. כללותושיר בהמכל שווי ההוגן ש בעת ההכרה הראשונית שווה תמיד לניההולרכיב ההתחייבות ו

 .הנפרדת של רכיבי המכשירת ההכרה הראשוניבשל לא נוצר רווח או הפסד 
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 חוב המירה למניות רגילות קובע תחילה את אגרתהמנפיק של , 31בהתאם לגישה המתוארת בסעיף  .32

לרבות (על ידי מדידת השווי ההוגן של התחייבות דומה ת הערך בספרים של רכיב ההתחייבו

, הערך בספרים של המכשיר ההוני. רכיב הונילה  ןשאי, )משובצים יםהוני- לאמאפייני נגזרים 

 שווי ההוגןנקבע לאחר מכן על ידי חיסור ה, המיוצג על ידי הזכות להמרת המכשיר למניות רגילות

 .המורכב בכללותוהפיננסי  של המכשיר שווי ההוגןית מהפיננסשל ההתחייבות ה
  

  )36אראה גם סעיף  (מניות אוצר

יופחתו מההון ) 'מניות אוצר'(מכשירים אלו ,  ההונייםהאת מכשיריחזרה וכשת  רישותאם  .33

ביטול של המכשירים ההנפקה או ה, מכירהה, ת הרכישהקבולא יוכר רווח או הפסד בע. העצמי

 ל ידימניות אוצר אלו עשויות להיות מוחזקות ע. הפסדב ואברווח  הההוניים של הישות עצמ

תמורה ששולמה או שהתקבלה תוכר ישירות .  בקבוצה המאוחדתרותישויות אח ל ידי או עהישות

 . כמרכיב נפרד עד לפקיעת מכשירים אלובהון העצמי
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 או על ידי הישות המוחזקות ,אוצרהלסכום מניות בגוף המאזן או בביאורים יינתן גילוי נפרד  .34

קשורים, 29בהתאם לגילוי דעת  .ישויות אחרות בקבוצה המאוחדת אם   גילויןתיתישות , צדדים

 .ם מצדדים קשורי ההונייםהכשיריאת מחזרה  תרוכש היא
  

  )37סעיף אגם ראה  (הפסדים ורווחים, דיבידנדים, ריבית

 התחייבות הווההמ, רכיבאו ל, יפיננס למכשיר קשוריםהפסדים ורווחים ה, דיבידנדים, ריבית .35

למחזיקים ) distributions(חלוקות . הפסד כהוצאה או כהכנסה בוא יוכרו ברווח ,יתפיננס

עלויות . קשורהבניכוי כל הטבת מס , עצמיה ישירות להון הישותבמכשיר הוני יחויבו על ידי 

 תפרט לעלויות הנפקה של מכשיר הוני שניתן לייחסן במישרין לרכיש, עסקה בגין עסקה הונית

 כל בניכוי ,ייופחתו מההון העצמ, )צירופי עסקיםהדן בתקן חשבונאות ל התאםהמטופלת ב(עסק 

 .קשורההטבת מס 
  

, דיבידנדים,  קובע אם ריביתניהומכשיר או כפיננסית י כהתחייבות פיננסהסיווג של מכשיר  .36

, כך. הפסד בוא ברווח הכנסה או כהוצאה כיםוכרמ , למכשיר האמורקשוריםה, הפסדים ורווחים

 באותו אופן כמו הוצא כהיםוכרמ ,כהתחייבויותשהוכרו במלואן  , מניותבגיןתשלומי דיבידנד 

 יםמיחזורלפדיונות או חסים לייתמרווחים והפסדים ה,  באופן דומה. חובאגרתריבית על 

)refinancing (בעוד שפדיונות או מיחזורים של , הפסד בואברווח  יםוכרמ התחייבויות פיננסיות של

 יםוכרמ ינם איר הונישינויים בשווי ההוגן של מכש. כשינויים בהון העצמי יםוכרמהוניים מכשירים 

 .םבדוחות הכספיי
  

 עלויות אלו .הונייםה ה מכשירירכישה שלבה או  עלויות שונות בהנפק מתהוותישותל, באופן רגיל .37

יועצים , סכומים המשולמים ליועצים משפטיים, ות אחרותרגולטוריעשויות לכלול רישום ועמלות 

הונית בגין עסקה עלויות עסקה . ס בוליםעלויות הדפסה ומ, חשבונאיים ויועצים מקצועיים אחרים

  
  
 

 



  

, עלויות תוספתיותבמידה והן  מההון העצמי הפחתמטופלות כה) קשורההטבת מס כל בניכוי (

. הןהיה להימנע מיתה העסקה מתבצעת ניתן יולולא ה, במישרין לעסקה ההוניתשניתן לייחסן 

 פיננסיתקה בגין התחייבות  עלויות עס.אה כהוצתוכרומ שלא התבצעהעסקה הונית בגין עלויות 

 .  בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיביתובאומופיננסית  מההתחייבות התופחתומ
  

לרכיב  ההוני ו לרכיבתוקצומ ,מורכבפיננסי  הקשורות להנפקה של מכשיר ,עלויות עסקה .38

קה ליותר מעסבמשותף הקשורות , עלויות עסקה. קבוליםבאופן יחסי להקצאת התשלו  ההתחייבות

, )זמנית של מניות מסוימות ורישום למסחר של מניות אחרות-עלויות של הצעה בו, דוגמהל(אחת 

 .ת לאותן עסקאות תוך שימוש בבסיס הקצאה הגיוני ועקבי עם עסקאות דומותוקצומ
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, כמו כן. יינתן גילוי נפרד,  מההון העצמי במהלך התקופהטופל כהפחתהש, לסכום עלויות העסקה .39

על ההכנסה, 19חשבונאות מספר בהתאם לתקן   של מסים על קשורנדרש גילוי לסכום ה ,מסים

 .שהוכר ישירות בהון העצמי, ההכנסה
  

עם ריבית על התחייבויות אחרות או יחד דיבידנדים שסווגו כהוצאה בדוח רווח והפסד ניתן להציג  .40

דים כפוף לדרישות של  הריבית והדיבידנשלגילוי , נוסף לדרישות הגילוי של תקן זה. כפריט נפרד

מפאת הבדלים בין ריבית לבין דיבידנדים ביחס , בנסיבות מסוימות .םתקני חשבונאות אחרי

גילויים . רצוי יהיה לתת להם גילוי נפרד בדוח רווח והפסד, לעניינים כגון התרתם בניכוי לצורכי מס

ההכ, 19לתקן חשבונאות מספר  בהתאםם יתניהשפעות המס נלבאשר   .נסהמסים על
      

 וא ברווח יםוכרמת פיננסית וערך בספרים של התחייבב לשינויים קשוריםרווחים והפסדים ה .41

כולל זכות שייר בנכסי הישות ה , למכשירקשורים הם גם כאשר, הפסד כהוצאה או כהכנסהב

 הישות ,לכללי חשבונאות מקובליםבהתאם ). )ב(18ראה סעיף (י אחר פיננס נכסתמורת מזומן או 

, הנובע ממדידה מחדש של מכשיר כזה בדוח רווח והפסד, בנפרד רווח או הפסד כלשהו הציגמ

 . של הישותהביצועיםבמקרים בהם הדבר רלוונטי להסבר 
  

  )39 א- ו38ראה גם סעיפים א(קיזוז של נכס פיננסי והתחייבות פיננסית 

 : ישותל, םורק א,  במאזן אםיוצג פיננסי והתחייבות פיננסית יקוזזו והסכום נטו נכס .42
  

 ,  וכן, ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרומשפטיתזכות  )currently(בהווה קיימת   .א

 
כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות   .ב

 . זמנית-בו
  

 המועבר הנכסהישות לא תקזז את , שאינו כשיר לגריעה, בטיפול החשבונאי בהעברת נכס פיננסי

  ).39תקן חשבונאות בינלאומי מספר  ל36סעיף ראה  (חסתייתמוההתחייבות ה

  

  
  
 

 



  

זו   הצגה כאשר,תקן זה דורש הצגה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות על בסיס נטו .43

 העתידיים הצפויים של הישות מסילוק שני מכשירים פיננסיים המזומנים את תזרימי משקפת

 לעשות נת מתכוווהיא הזכות לקבל או לשלם סכום אחד נטו  יש את לישותכאשר. נפרדים או יותר

נכסים , בנסיבות אחרות.  רק נכס פיננסי אחד או התחייבות פיננסית אחת,למעשה, היש ל, זאת

 מאפייניהם כמשאבים עקבי עםפיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים בנפרד האחד מהשני באופן 

   .מחויבויות של הישותכאו 

  

 נכס גריעתקיזוז נכס פיננסי שהוכר והתחייבות פיננסית שהוכרה והצגה של הסכום נטו שונה מ .44

 מכשיר גריעת, הפסדב שקיזוז אינו גורם להכרה ברווח או בעוד. פיננסי או התחייבות פיננסית

 להתבטאעשויה אף אלא , שהוכר קודם לכן, של הפריטמהמאזן  בהסרתו רק מתבטאתפיננסי אינה 

  . ה ברווח או בהפסדהכרב

 

 )eliminate(לבטל לסלק או , אחרתבדרך לפי חוזה או ,  של החייבמשפטית זכותו ההיאז וזיזכות ק .45

כנגד  ת סכום המגיע מהזכאיהמגיע לזכאי על ידי העמד, או חלקו, את מלוא הסכום,  אחרבאופן

יד סכום המגיע לו מצד  להעממשפטיתלחייב עשויה להיות זכות , בנסיבות בלתי רגילות .אותו סכום

 המבסס בבירור את זכות , בתנאי שבין שלושת הצדדים יש הסכם,שלישי כנגד הסכום המגיע לזכאי

 להשתנותהתנאים התומכים בזכות עשויים , משפטית זכות היאקיזוז המאחר וזכות . החייב לקיזוז

 . צדדים החלים על היחסים בין ה,וקיםלהתחשב בחתחום שיפוט אחד למשנהו ויש בין 
  

 על הזכויות ה לקזז נכס פיננסי והתחייבות פיננסית משפיע, הניתנת לאכיפה,קיומה של זכות .46

על חשיפת הישות  להשפיע הפיננסית ועשויההתחייבות לפיננסי והנכס ל חסותייתמ ה,והמחויבויות

בהעדר .  לקיזוזקימספ מהווה בסיס ואינ, הכשלעצמ, קיום הזכות, עם זאת. לסיכוני אשראי ונזילות

הסכום והעיתוי של תזרימי המזומנים העתידיים של , זמני- כוונה למימוש הזכות או לסילוק בו

הצגת הנכס , זמנית- לממש את הזכות או לסלק בונתכאשר ישות מתכוו. הישות לא יושפעו

וההתחייבות על בסיס נטו משקפת באופן נאות יותר את הסכומים והעיתוי של תזרימי המזומנים 

כוונה של צד . כמו גם את הסיכונים שתזרימי מזומנים אלה חשופים אליהם, יים הצפוייםהעתיד

 אינה מספיקה להצדיק,  לעשות כןמשפטיתללא הזכות ה, אחד או שני הצדדים לסלק על בסיס נטו

נכס הפיננסי הבודד וההתחייבות הפיננסית לות מיוחסה, מאחר והזכויות והמחויבויות, קיזוז

  . ת ללא שינוינותרו, הבודדת

 

כוונות של ישות ביחס לסילוק נכסים מסוימים והתחייבויות מסוימות עשויות להיות מושפעות  .47

מהדרישות של השווקים הפיננסיים ומנסיבות , ה הרגילתהעסקי) practices( דפוסי פעילותהמ

 ,ת קיזוזזכויש כאשר לישות . זמנית-  לסלק על בסיס נטו או בוהאחרות העשויות להגביל את יכולת

, זמנית- לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בונת מתכווהאינהיא אך 

  . 76 בהתאם לסעיף , הזכות על חשיפת הישות לסיכון אשראיהשפעתיינתן גילוי ל
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דרך פעולתה של מסלקה בשוק , לדוגמה, זמני של שני מכשירים פיננסיים עשוי להתרחש- בוסילוק .48

, תזרימי המזומנים הם, בנסיבות אלה. )face to face (ישירה בין הצדדים או החלפה סדרמופיננסי 

 ,בנסיבות אחרות. נזילותלסיכון  אשראי או ןסכום אחד נטו ואין חשיפה לסיכולשקולים , למעשה

 לסיכון להיחשףבכך ו,  לסלק שני מכשירים על ידי קבלה ותשלום של סכומים נפרדיםהישות עשוי

 וכאלחשיפות . כום המלא של הנכס או לסיכון נזילות בסכום המלא של ההתחייבותסבאשראי 

מימוש נכס פיננסי וסילוק , לפיכך.  יחסיתלזמן קצרלסיכונים עשויות להיות משמעותיות גם אם הן 

  . רק כאשר העסקאות מתרחשות באותו הרגע, תזמני-  בויחשבו כמימוש וסילוקהתחייבות פיננסית 

 

 : אינו נאות כאשר, לרוב, והקיזוז, בדרך כלל, מתקיימים אינם 42טים בסעיף  המפורהתנאים .49
  

מכשיר ("נעשה שימוש במספר מכשירים פיננסיים כחיקוי למאפיינים של מכשיר פיננסי בודד   .א

  ,")סינתטי
  
 ממכשירים פיננסיים בעלי אותה חשיפה נובעיםנכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות   .ב

נכסים והתחייבויות בתיק של חוזי אקדמה או מכשירים נגזרים , דוגמהל (ן לסיכועיקרית

  , צדדים נגדיים שוניםבהם אך מעורבים ,)אחרים
  

  התחייבויות פיננסיות ללא זכות חזרהכנגד כבטוחה משועבדיםהנכסים פיננסיים או אחרים   .ג

(non recourse),  
  

  מבלי שנכסים אלה,מחויבותבידה עמ לשם על ידי חייב נות בנאמהמופקדים ,נכסים פיננסיים  .ד

 פיקדון אצל נאמן אשר ישמש לפירעון קרן ,דוגמהל(סילוק המחויבות לתקבלו על ידי הזכאי י

 ,  או,)חוב
  

 צפויות להשבה מצד שלישי מכוח,  להפסדיםהגורמיםכתוצאה מאירועים שהתהוו , מחויבויות  .ה

 .  ביטוחחוזה הוגשה על סמךתביעה ש
  

הסדר "-ב תקשר לההעסקאות במכשירים פיננסיים עם צד נגדי אחד עשוי במספר קשרת המתישות .50

  כזה קובע סילוקהסדר. עם אותו צד נגדי )master netting arrangement(" אב להתחשבנות נטו

או תנאים  קיום ה במקרה של אי,סדרהשבתחולת הנטו בסכום אחד של כל המכשירים הפיננסיים 

לספק הגנה כדי מוסדות פיננסיים , בדרך כלל, לה משתמשיםהסדרים אב. של חוזה כלשהוסיומו 

 לא יהיה שכנגדצד הכי  שתוצאתן היא ,בנסיבות אחרות במקרה של פשיטת רגל או ,כנגד הפסד

 הניתנת זכות קיזוז ,בדרך כלל, הסדר אב להתחשבנות נטו יוצר. מסוגל לעמוד במחויבויותיו

 תבודדווהתחייבויות פיננסיות  בודדים םיפיננסים שפיע על המימוש או הסילוק של נכסימכיפה ולא

 שאינן צפויות להתעורר במהלך ,תנאים או בנסיבות אחרותה  קיוםרק בעקבות אירוע מוגדר של אי

 שני מתקיימים אלא אם ,הסדר אב להתחשבנות נטו אינו מספק בסיס לקיזוז. עסקים רגיל

ייבויות פיננסיות הכפופים להסדר אב כאשר נכסים פיננסיים והתח. 42 של סעיף הקריטריונים
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,  על חשיפת הישות לסיכון אשראיהסדרת הפעיינתן גילוי להש, להתחשבנות נטו אינם מקוזזים

 . 76בהתאם לסעיף 
  

  גילוי

 של מכשירים ם את הבנת חשיבותביר הגילויים הנדרשים על ידי תקן זה היא לספק מידע שיגמטרת .51

,  ושיסייע בהערכת הסכומיםה ולתזרימי המזומנים שלצועיהביל,  של ישותכספיפיננסיים למצב ה

   . למכשירים אלהמיוחסיםה, העיתוי והוודאות של תזרימי מזומנים עתידיים

  

אחד , עביר לצד אחרת או ה על עצמלתיטו במכשירים פיננסיים עשויות לגרום לכך שישות עסקאות .52

 הנדרשים מספקים מידע על מנת לסייע הגילויים. להלן מהסיכונים הפיננסיים המתוארים ,או יותר

 .מכשירים פיננסייםל בהערכת היקף הסיכון הקשור כספייםלמשתמשים בדוחות 
  

 : ןכולל שלושה סוגי סיכו - ) Market risk(סיכון שוק   .א
  

 כתוצאה , הסיכון של תנודות בשווי של מכשיר פיננסי-) Currency risk(סיכון מטבע  )1(

 . טבע חוץמשינויים בשערי החליפין של מ
  

 הסיכון של תנודות -) Fair value interest rate risk(שיעור ריבית בגין סיכון שווי הוגן  )2(

 .  כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק,בשווי של מכשיר פיננסי
  

 כתוצאה משינויים , הסיכון של תנודות בשווי של מכשיר פיננסי-) Price risk(  מחירסיכון )3(

 הבודד או מכשיר לספציפייםשינויים אלה הם תוצאה של גורמים בין אם , במחירי שוק

 המכשיריםגורמים המשפיעים על כל בין אם שינויים אלה הם תוצאה של למנפיקו או 

 . הנסחרים בשוק
  

  . לרווחפוטנציאלאלא גם את ה,  להפסדפוטנציאלמגלם לא רק את ה" שוקסיכון "

   
בביצוע המחויבות לא יעמוד אחד למכשיר פיננסי  הסיכון שצד -) Credit risk(סיכון אשראי   .ב

 . כספיויגרום לצד האחר הפסד 
  
 תקל בקשיים בהשגת מימון כדי לעמודת הסיכון שישות - ) Liquidity risk(סיכון נזילות   .ג

 להתהוות כתוצאהגם סיכון נזילות עלול .  למכשירים פיננסייםחסותייתמה, מחויבויותב

 .  לשוויו ההוגןהקרובבתמורה ס פיננסי מחוסר יכולת למכור במהירות נכ
  
סיכון של תנודות ה - ) Cash flow interest rate risk(סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית   .ד

.  שוקשינויים בשיעורי ריביתכתוצאה מ ,בסכום תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי

התוצאה של תנודות כאלה היא , שתנההנושא ריבית בשיעור מ, מכשיר חובבמקרה של , דוגמהל

 ללא שינוי מקביל בשוויו ,בדרך כלל, שינוי בשיעור הריבית האפקטיבי של המכשיר הפיננסי

 . ההוגן
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  פיננסיים וקבוצות של נכסים  מיקום,יתבנת

אם המידע . הכספייםת המידע שיש לתת לו גילוי או את מיקומו בדוחות בניאינו קובע את ת זה תקן .53

גילויים עשויים . הכספיים לחזור עליו בביאורים לדוחות צורךאין , בדוחות הכספייםג הנדרש מוצ

בהתאם למהות המכשירים וחשיבותם , לכלול שילוב של תיאורים מילוליים ונתונים כמותיים

  . היחסית לישות

  

הפעלת שיקול  דורשת קביעת רמת הפירוט שיש לתת לה גילוי אודות מכשירים פיננסיים מסוימים .54

יש צורך להגיע לאיזון בין העמסת .  היחסית של מכשירים אלהחשיבותהמביא בחשבון את ה, דעת

 לבין טשטוש מידע ,הכספייםשעלול לא לסייע למשתמשים בדוחות ,  בפירוט יתרהכספייםהדוחות 

מספר גדול של מכשירים פיננסיים בעלי ל צד היאכאשר ישות , לדוגמה.  יתרקיבוץ כתוצאה מחשוב

 של מכשירים לפי קבוצות מרוכזמידע , עצמוכשל מהותיאינו יחיד נים דומים ושום חוזה מאפיי

רכיב , לדוגמה, הווה מהוא עשוי להיות חשוב כאשר בודדמידע אודות מכשיר , מצד שני. יהיה נאות

  .  במבנה ההון של ישותמהותי

 

,  לו גילוי שניתןדע ההולמות את מהות המי, הישות מקבצת מכשירים פיננסיים לקבוצותהנהלת .55

החלוקה , אופן כלליב. מדידה שיושםהבסיס  ומכשיריםה מאפייניבהביאה בחשבון נושאים כגון 

,  לבין פריטים או עלות מופחתתעלותב הנמדדים,  בין פריטיםתבצעת תוך הבחנהמקבוצות ל

 )line items(ק על מנת לאפשר התאמה ליתרות י מידע מספיש לתת .שווי הוגןב הנמדדים

מכשירים אלה , שלא בתחולת תקן זה צד למכשירים פיננסיים היאכאשר ישות . הרלוונטיות במאזן

 המופרדות מאלו ,מהווים קבוצה או קבוצות של נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות

  .  אלה מטופל בתקנים חשבונאיים אחריםפיננסייםגילוי בדבר מכשירים  .שבתחולת התקן

  

  סיכונים ופעילויות גידורמדיניות ניהול 

  שלהגידורהלרבות מדיניות ,  שלהפיננסייםהסיכונים המטרות ומדיניות ניהול התאר את תישות  .56

   .שלגביה נעשה שימוש בחשבונאות גידור, לכל סוג עיקרי של עסקה חזויה

  

 הישות, הקשורות למכשירים פיננסייםמסוימות  מידע ספציפי לגבי יתרות ועסקאות מתןבנוסף ל .57

והמטרות אליהם  חסיםייתמהסיכונים ה, במכשירים פיננסיים השימושהיקף תספק דיון בעניין 

 חסיםייתמ הסיכונים הלבקרת  ביחס מדיניות ההנהלהאודותדיון . משרתים הם שאותןהעסקיות 

הימנעות , נושאים כגון גידור של חשיפות לסיכוןבמדיניות תכלול התייחסות ללמכשירים פיננסיים 

 דיון מסוג זה . סיכון אשראיצמצם על מנת לבטחונות ודרישות לקבלת מופרזיםי סיכון מריכוז

  קיימיםמוחזקים או השאינה תלויה במכשירים הספציפיים , מספק נקודת מבט נוספת בעלת ערך

 .במועד מסויםבמחזור 
  

 .בוטל .58
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  .בוטל .59

  

  תנאים ומדיניות חשבונאית 

 : בדברתן גילוי יתישות ,  הונינסית ומכשירהתחייבות פינ, לכל קבוצה של נכס פיננסי .60
  

, לרבות תנאים משמעותיים, מידע אודות ההיקף והמהות של המכשירים הפיננסיים  .א

 ,  וכן,העיתוי והוודאות של תזרימי מזומנים עתידיים, העשויים להשפיע על הסכום
  
דה  להכרה ובסיס המדיניםלרבות הקריטריו, המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו  .ב

 . שיושם
  

לכל סוג של נכסים ,  גילוישות תיתןי,  מהגילוי בדבר המדיניות החשבונאית של ישותכחלק .61

מכירות של נכסים פיננסיים בדרך המקובלת בורכישות בהטיפול החשבונאי אם , פיננסיים

)regular way (על מועד העסקה מתבסס )trade date ( מועד הסילוק על או)חשבונאות ראה תקן 

  ).38סעיף , 39 אומי מספרבינל

 

נים מזומהעיתוי והוודאות של תקבולי , הסכום על ים משפיעפיננסיהתנאים החוזיים של מכשיר  .62

,  משמעותייםהם פיננסייםכאשר מכשירים . מכשירה בגיןעתידיים  ניםמזומותשלומי  עתידיים

 גילוי לתנאי ניתן,  העתידיותולותיה או לתוצאות פע ישות הכספי שלהלמצב, בנפרד או כקבוצה

 העתידיים שלמזומנים ה לתזרימי כשלעצמואם אף מכשיר בודד אינו משמעותי . המכשירים

  . ל מכשירים דומיםשלכל קבוצה מתאימה  יםתוארמשל המכשירים החיוניים  יםמאפיינה, ישותה

  

ם יוצרי, בנפרד או כקבוצה, ישותמונפקים על ידי המוחזקים או ה, פיננסייםכאשר מכשירים  .63

 : תן גילוי לתנאים הבאיםינ, 52המתוארים בסעיף ,  משמעותית לסיכוניםפוטנציאליתחשיפה 
  

 כגון ,אשר לגבי חלק מהמכשירים הנגזרים, הסכום הנקוב או סכום דומה אחר, סכום הקרן  .א

) notional amount - הסכום הרעיוני מכונהה(עשוי להיות הסכום , חוזי החלפת שיעורי ריבית

  ,ים תשלומים עתידייםשעליו מבוסס

 
  ,הפקיעה או הביצוע,  הפירעוןמועד  .ב

  
 המועד התקופה או לרבות, המוחזקות על ידי אחד הצדדים למכשיר,  מוקדםלפירעוןאופציות   .ג

  ,מחירי המימושמחיר המימוש או טווח , ניתנות למימוש האופציות שבהם
  

ר או להחלפתו במכשיר להמרת המכשי, המוחזקות על ידי אחד הצדדים למכשיר, אופציות  .ד

המועד  התקופה או לרבות,  אחר או בנכס אחר כלשהו או בהתחייבות אחרת כלשהיפיננסי

  ,ההמרה או ההחלפה) י( ויחס ניתנות למימוש האופציותשבהם
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עתידיים של סכום  ניםמזומאו תשלומי מזומנים עתידיים הסכום והעיתוי שנקבע לתקבולי   .ה

 ,או דרישות דומותשיעורין לים  תשלומלרבות ,הקרן של המכשיר
  

 ,דיבידנד או תשואה תקופתית אחרת על הקרן ועיתוי התשלומים, שיעור נקוב או סכום ריבית  .ו

 
 ,פיננסיתבמקרה של התחייבות , או שניתנו, פיננסיבמקרה של נכס , בטחונות שנתקבלו  .ז

  
מי תזריבו במקרה  ,של המכשירמטבע שבו נדרש לבצע את התקבולים או התשלומים   .ח

 , ישותשל ה המדידה שלו נקובים במטבע שאינו מטבעמזומנים ה
  

) ח(עד ) א(מידע כמתואר בסעיפי משנה , ביצוע החלפהאפשרות ל הכולל ,במקרה של מכשיר  .ט

 , וכן, בגין המכשיר שיירכש בהחלפה
  

 תשנה באופן משמעותי םשהפרת, )covenant(פיננסית ה אמת מידכל תנאי של המכשיר או   .י

 אגרתרבי של חוב להון עצמי שנקבע בתנאי ייחס מ, לדוגמה (ים האחרםיאתנהמ ו כלשהיאתנ

לרבות  ,) החובאגרתחוב שהפרתו תגרום להעמדה מיידית לפירעון של הסכום המלא של קרן 

  .שיעבוד שלילי

  

 ישותרצוי שה,  שונה מצורתו המשפטית של המכשירפיננסיכאשר ההצגה המאזנית של מכשיר  .64

 . לדוחות הכספיים הסבר בדבר מהות המכשירכלול בביאורים ת
  

 קשרגדלה כאשר המידע מבליט ומהותם  פיננסייםשימושיות המידע אודות היקפם של מכשירים  .65

העיתוי או הוודאות של , הסכום על  באופן משמעותי להשפיעהיכול, כלשהו בין מכשירים בודדים

 כמו אלה , ליחסי גידור יהיה לתת גילויוחשוביתכן , לדוגמה. ישותתזרימי המזומנים העתידיים של 

המידה שבה  .ר אופציית מכהשבגינן רכש,  השקעה במניותה מחזיקישותהעשויים להתקיים כאשר 

 יות ברורהעשויה לה,  בין הנכסים וההתחייבויות מהיחסחל שינוי בחשיפה לסיכון כתוצאה

 בנסיבות מסוימות יש צורך אך, 63למשתמשים בדוחות כספיים מתוך מידע מהסוג המתואר בסעיף 

 . בגילוי נוסף
  

 ,כל מדיניות חשבונאית משמעותיתל  גילויתספקמ ישות,  לכללי חשבונאות מקובליםבהתאם .66

 אירועים,  העקרונות הכלליים שאומצו ושיטת היישום של עקרונות אלה לגבי עסקאותלרבות

 : גילוי כזה כולל, םפיננסייבמקרה של מכשירים . ישות בעסקי היםהקיימ, אחרים ומצבים
  
ובמועד  פיננסית או בהתחייבות פיננסי בנכס מועד ההכרה תהקריטריונים שיושמו בקביע  .א

 ,גריעתם

 
 בעת ההכרה פיננסיות ולגבי התחייבויות פיננסייםבסיס המדידה שיושם לגבי נכסים   .ב

  וכן ,הראשונית ולאחר מכן
  

 28
  
  
 

 



  

 תוכרומ, פיננסיות ומהתחייבויות םפיננסייהנובעות מנכסים , הבסיס לפיו הכנסות והוצאות  .ג

 . תונמדדו
  

  ) בגין שיעור ריבית ריבית וסיכון תזרים מזומניםשיעורסיכון שווי הוגן בגין (סיכון שיעור ריבית 

 היתן גילוי למידע אודות חשיפתישות ת, פיננסיות והתחייבויות פיננסיים קבוצה של נכסים לכל .67

 : לרבות ,לסיכון שיעור ריבית
  

לפי המוקדם , כפי שנקבעו בחוזה,  מחדש של מחירמועדי הקביעהירעון או מועדי הפ  .א

 . מבניהם
  
 . אם רלוונטי ,שיעורי ריבית אפקטיביים  .ב

 

.  השוררת שיעורי ריביתת להשפעות של שינויים עתידיים ברמהלגבי חשיפת,  מידענותנת ישות .68

 , בחוזהובעכפי שנק ,שוק יש השפעה ישירה על תזרימי המזומניםהבשיעורי ריבית לשינויים 

סיכון תזרים מזומנים בגין  (פיננסיותההתחייבויות ה ופיננסייםהנכסים חלק מה לחסיםייתמה

  .)שיעור ריביתבגין סיכון שווי הוגן ( השווי ההוגן של אחרים ועל) שיעור ריבית

  

 ימועדאם הם קודמים ל, רחיקביעה מחדש של ממועדי האו אודות ( פירעון מועדי אודות מידע .69

 ומידע אודות שיעורי הריבית ,מצביע על פרק הזמן שבו שיעורי הריבית קבועים) הפירעון

גילוי של מידע זה מספק למשתמשים בדוחות . האפקטיביים מצביע על הרמות בהן הם קבועים

 ולפיכך את ,פה חשוהישותשאליו  ,שיעור ריביתבגין הכספיים בסיס להערכת סיכון שווי הוגן 

לגבי מכשירים שבהם נקבע מחיר מחדש לפי שיעור הריבית בשוק . וח או להפסדלרופוטנציאל ה

,  חשוב יותר,גילוי התקופה עד למועד הקרוב שבו ייקבע מחדש שיעור הריבית, לפני מועד הפירעון

  . תקופה עד למועד הפירעוןה מגילוי ,לצורך זה

 

כפי שנקבעו , פירעוןה ועדימקביעה מחדש של מחיר וה מועדיעל מנת להוסיף על המידע אודות  .70

 צפויים לקביעה מחדש של המחיר או מועדים לבחור לתת גילוי למידע אודות ה יכולישות, בחוזה

, דוגמהל. הוזכפי שנקבעו בח, מועדיםלה שונים משמעותית מהמועדים אאם ,  פירעון צפוייםמועדי

את סכום , ימנות סבירהבמה,  לחזותה יכול ישותמידע כזה עשוי להיות רלוונטי במיוחד כאשר

 ישותשייפרע טרם מועד הפירעון וה, בשיעור ריבית קבוע) mortgage loans(משכנתא ההלוואות 

כי המידע הנוסף יכלול גילוי .  לסיכון שיעור ריביתה במידע זה כבסיס לניהול חשיפתתשתמשמ

מועדי נחו באשר להמידע מבוסס על ציפיות ההנהלה לגבי אירועים עתידיים והסבר של ההנחות שהו

כפי שנקבעו , מועדיםירעון וכיצד הנחות אלה שונות מהמועדי הפאו  קביעה מחדש של המחירה

 . החוזב
  

 :  הםפיננסיות הה והתחייבויותיפיננסיים הה אלו מבין נכסינתציימ ישות .71
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 פיננסיות והתחייבויות פיננסייםכגון נכסים , שיעור ריביתבגין חשופים לסיכון שווי הוגן   .א

 ,הנושאים שיעור ריבית קבוע
  
  והתחייבויותפיננסייםכגון נכסים ,  שיעור ריביתגיןחשופים לסיכון תזרים מזומנים ב  .ב

 , וכן,ע מחדש בהתאם לשינוי בשיעור השוקהנקב,  הנושאים שיעור ריבית משתנהפיננסיות
  

 . יים הונמכשיריםכגון השקעות מסוימות ב,  לסיכון שיעור ריביתבמישריןאינם חשופים   .ג
  

 הכרוכים , דומיםפיננסייםהלוואות ומכשירים , שטרות,  חובאגרותחלה על ) ב(67 בסעיף הדרישה .72

המשקפות את ערך הזמן של , יוצרים תשואה למחזיק ועלות למנפיקאשר , בתשלומים עתידיים

 הוניים ומכשירים מכשירים כגון השקעות בפיננסייםהדרישה אינה חלה על מכשירים . הכסף

כמו למרות שמכשירים , לדוגמה. הניתן לקביעה, שאינם נושאים שיעור ריבית אפקטיבי, נגזרים

חשופים , )הסכמי אקדמה על שיעור ריבית ואופציות, לרבות חוזי החלפה(נגזרי שיעורי ריבית 

גילוי של שיעור , שוקהריבית  עקב שינויים בשיעורי, הוגן או לסיכון תזרים מזומניםלסיכון שווי 

 ישות, כאשר מספקים מידע על שיעור הריבית האפקטיבי, עם זאת. נדרשהאפקטיבי אינו  הריבית

 לסיכון ה על חשיפת, כגון חוזים להחלפת שיעור ריבית, עסקאות גידורשל גילוי להשפעה נותנת

  . שיעור ריבית

  

 או פיננסיכר נכס ומלא ה גינ להיחשף לסיכון שיעור ריבית כתוצאה מעסקה שבה עשויישות .73

 המאפשר למשתמשים בדוחות ,גלה מידעמ ישותה, בנסיבות כאלה. ןית במאזפיננסחייבות הת

 מחויבותכאשר לישות קיימת , דוגמהל. התלהבין את המהות וההיקף של חשיפשלה הכספיים 

שיעור הריבית , את סכום הקרן הנקוב, בדרך כלל,  הגילוי יכלול,להלוות כספים בשיעור ריבית קבוע

יצרו את  ש,ים של העסקה המשמעותיתנאיםירעון הסכום שיינתן בהלוואה ואת הוהתקופה עד לפ

  .  שיעור ריביתחשיפה לסיכוןה

 

 קובעים אם מידע אודות סיכון שיעור פיננסיים במכשירים ה ומידת פעילותישות של הימהות עסק .74

 מגוון ישותכאשר ל.  בין השתייםבדרך המשלבתאו , בצורה טבולרית, וצג בצורה מילוליתמריבית 

 גיןאו סיכון תזרים מזומנים בבגין שיעור ריבית  החשופים לסיכון שווי הוגן ,פיננסייםמכשירים 

 :  לאמץ אחת או יותר מהגישות הבאות להצגת מידעה עשויאיה, שיעור ריבית
  

יכולים להיות  , החשופים לסיכון שיעור הריבית,פיננסייםהערכים בספרים של מכשירים   .א

מועדי הפירעון או מועדי הקביעה מחדש של בקבוצות של מכשירים ש, טבולרית  בצורתמוצגים

 : בתקופות הבאות לאחר תאריך המאזןיחולו , כפי שנקבעו בחוזה, מחיר

 
 , או פחותשנהתוך  )1(
  
 , משנתייםאך לא יותר ,יותר משנה )2(
  
 , משלוש שניםאך לא יותר ,יותר משנתיים )3(
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 ,ם מארבע שניאך לא יותר ,יותר משלוש שנים )4(
  
  וכן, מחמש שניםאך לא יותר ,יותר מארבע שנים )5(
  
  .יותר מחמש שנים )6(

  
 לסיכון שיעור ריבית או ה משמעותית מרמת חשיפתים מושפעישות של יהכאשר ביצוע  .ב

 העשוימוסד פיננסי  כגון ישות.  יותררצוי לכלול מידע מפורט, שינויים בחשיפה האמורהמ

מועדי  שפיננסייםרכים בספרים של מכשירים קבצות נפרדות של העבה, לדוגמה, גילוי לתת

 : יחולו ,חוזהכפי שנקבעו ב, הפירעון או מועדי הקביעה מחדש של מחיר

 
 , או פחותתוך חודש מתאריך המאזן )1(
  
  וכן, משלושה חודשים מתאריך המאזןאך לא יותר ,יותר מחודש )2(

  
 .משנים עשר חודשים מתאריך המאזןאך לא יותר  ,יותר משלושה חודשים )3(
  

  שיעור ריביתגין לסיכון תזרים מזומנים בה לציין את חשיפתה עשויישות, אופן דומהב  .ג

 והתחייבויות פיננסיים נכסים  קבוצות המציינת את סך כל הערך בספרים של,באמצעות טבלה

  .  שמועד פירעונם תוך תקופות זמן שונות בעתיד,שיעור ריבית משתנההנושאים  ,פיננסיות

  
לחלופין להציג  או  בודדיםפיננסייםבגין מכשירים ריבית  ישיעוראודות ע למידגילוי לתת ניתן   .ד

. יםפיננסי ים של מכשירקבוצה לגבי כל , או תחום של שיעוריםםשיעורים ממוצעים משוקללי

הנקובים במטבעות שונים או שיש להם סיכוני אשראי שונים , קבץ מכשיריםישות יכולה ל

שיעורי יהיו למכשירים  לכך שמביאים אלה ורמיםג כאשר ,קבוצות נפרדותל, ותיתשמעמ

 . ותיתשמעמ שונים יםאפקטיביריבית 
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 לסיכוני ה אודות חשיפתשימושילספק מידע להיות בעלת יכולת  ה עשויישות, בנסיבות מסוימות .75

על השווי , שוקה תבשיעורי ריבי) היפותטי( של שינוי משוער ההשפעהשיעור ריבית על ידי ציון 

מידע כזה עשוי .  בעתידהותזרימי המזומנים שלאו הפסדיה  הרווחיו הפיננסיים השיריההוגן של מכ

 ) נקודות בסיס100( על הנחה שבתאריך המאזן חל שינוי של נקודת אחוז אחת ,דוגמהל, להתבסס

ריבית   של שינוי בשיעורי הריבית כוללות שינויים בהכנסותפעותההש. שוקהבשיעורי ריבית 

שיעור ריבית משתנה ורווחים או הנושאים ים פיננסי למכשירים קשוריםה ,הוצאות ריביתבו

ניתן להגביל . שיעור ריבית קבועהנושאים הפסדים כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של מכשירים 

 שינוי בשיעור הריבית על שלהרגישות לשינויים בשיעור ריבית להשלכות הישירות את הדיווח על 

 שינוי של העקיפות שההשפעות מאחר , שהוכרו בתאריך המאזן,יביתים נושאי רפיננסימכשירים 

כאשר . מהימןלחיזוי באופן , בדרך כלל,  אינן ניתנותות בודדשויותיו פיננסייםשיעור על שווקים ה

 את נהפיו הכי-ציין את הבסיס שעלהיא ת,  מגלה מידע על רגישות לשינויים בשיעור ריביתישות

  . יות כלשהןלרבות הנחות משמעות, המידע

  

  
  
 

 



  

  סיכון אשראי 

 היתן גילוי למידע אודות חשיפתת ישות, ים וחשיפות אשראי אחרותפיננסיכל קבוצה של נכסים ל .76

 : ללוכ, לסיכון אשראי
  

,  לסיכון אשראי בתאריך המאזןהמרבית ה ביותר את חשיפתהמייצג בצורה הטובההסכום   .א

מקרה שצדדים אחרים לא ב,  כלשהםבטחונותמבלי להביא בחשבון את השווי ההוגן של 

 ,  וכן,פיננסייםמכשירים ל בהתאםיבצעו את מחויבויותיהם 
  
  . ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי  .ב

 

 הכספיים להעריך את יה מידע בנוגע לסיכון אשראי כדי לאפשר למשתמשים בדוחותת מספקישות .77

זרימי הסכום של ת עלול להקטין את שכנגדקיום מחויבויותיהם של צדדים -המידה שבה אי

זרימי מזומנים ת או לדרוש , שהוכרו בתאריך המאזן,פיננסייםבעתיד מנכסים חיוביים  ניםמזומ

 של צד מחויבויותנגזר אשראי או ערבות שהונפקה בגין , כגון (חשיפות אשראי אחרותבגין שליליים 

 אינו 76סעיף . ישותהפסד של  בוא שיוכר ברווח , כאמור גורם להפסדקיום מחויבויות-אי. )שלישי

  .  לתת גילוי להערכה של ההסתברות שהפסדים יתהוו בעתידישותדורש מ

  

פוטנציאליים  של גילוי סכומים החשופים לסיכון אשראי מבלי להתייחס לסכומים המטרות .78

 : הם") לסיכון אשראיישות  של מרביתחשיפה ("שיתקבלו בחזרה ממימוש של בטחונות 
  

נכסים בגין  של הסכום החשוף לסיכון אשראי מדד עקביכספיים הלספק למשתמשים בדוחות   .א

  וכן ,ם וחשיפות אשראי אחרותפיננסיי
  

 להפסד עשויה להיות שונה מהערך בספרים המרביתלהביא בחשבון את האפשרות שהחשיפה   .ב

 .  בתאריך המאזןו שהוכר,יםיפיננס םישל נכס
  

נטו לאחר , רך בספרים של הנכסים במאזןהע,  החשופים לסיכון אשראיפיננסיים של נכסים במקרה .79

במקרה , לדוגמה.  את הסכום החשוף לסיכון אשראי, בדרך כלל,מייצג,  מתאימותהפרשות להפסד

 להפסד בתאריך המאזן המרביתהחשיפה ,  לפי שווי הוגןהנמדדשל חוזה להחלפת שיעור ריבית 

 החלפתל,  במחירי שוק שוטפים, כיוון שערך זה מייצג את העלות,הערך בספרים, בדרך כלל, היא

אין צורך בגילוי נוסף מעבר לגילוי שהובא , בנסיבות אלה. מחויבותב עמידה - החוזה במקרה של אי

 מסוימים עשוי להיות שונה פיננסיים ממכשירים ישות של המרביההפסד האפשרי , מצד שני. במאזן

ון שוויים ההוגן או סכום הקרן  כג,משמעותית מערכם בספרים ומסכומים אחרים שניתן להם גילוי

  ). א(76יש צורך בגילוי נוסף כדי לעמוד בדרישות סעיף , בנסיבות כאלה. שלהם

  

 אינו מוצג ,פיננסיתכיפה לקיזוז כנגד התחייבות משפטית ניתנת לא הכפוף לזכות ,פיננסינכס  .80

- אף. זמנית- בועל בסיס נטו או םקיימת כוונה לסלק אלא אם ,במאזן נטו לאחר קיזוז ההתחייבות

 מידע בהתאם ת מספקיא כאשר ה, לקיזוזמשפטיתגלה את קיומה של הזכות הת ישות, כן-פי- על
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 לפני סילוק פיננסי ממימוש נכס קבולים לקבל את התה אמורישותכאשר , לדוגמה. 76 לסעיף

 , לקיזוזמשפטית זכות לישות יש ה שכנגד,בסכום שווה או גדול יותרשהיא ית פיננסהתחייבות 

 לא שכנגדהיכולת לממש אותה זכות קיזוז כדי להימנע מהתהוות הפסד במקרה שהצד  יש ישותל

קיום המחויבות על ידי -על אי, גיבת שסביראו , גיבת ישותאם ה ,עם זאת. מחויבותובעמוד י

 ם היםהמתוקנ םיאהתנחשיפה לסיכון אשראי תהיה קיימת אם , יהפיננסהנכס חיי הארכת תקופת 

כדי ליידע .  ההתחייבותלסלק אתבו נדרש ועד שלמ צפויה להידחות מעבר קבוליםת התכאלה שגביי

את המשתמשים בדוחות הכספיים באיזו מידה הוקטנה החשיפה לסיכון אשראי בנקודת זמן 

י צפוי להיגבות פיננס כאשר הנכס ה,התוהשפע לקיומה של זכות הקיזוזתיתן גילוי  ישותה, מסוימת

ית שכנגדה קיימת זכות קיזוז עומדת לסילוק לפני הנכס פיננסההתחייבות כאשר . יואלתנבהתאם 

 עמוד לא ישכנגד לסיכון אשראי על מלוא הערך בספרים של הנכס אם הצד פה חשוישותה, יפיננסה

  .  לאחר שההתחייבות סולקה,חויבויותיובמ

 

הנועדים , )Master netting arrangements(אב לקיזוז -אב או הסדרי-הסדרבעשויה להתקשר  ישות .81

אב - כאשר הסדר. מבחנים לקיזוזה מקיימים את אך אינם , להפסד אשראיהלצמצם את חשיפת

נגד כשלא קוזזו , יםיפיננסנכסים חס לייתמאשראי ההסיכון את לקיזוז מקטין משמעותית 

וי גיל.  ההסדרלהשפעתספק מידע נוסף בנוגע ת ישותה, שכנגד כלפי אותו צד פיננסיותהתחייבויות 

 : כאמור יציין כי
  

אב לקיזוז יתבטל רק במידה - הסדרל פופיםהכ פיננסייםנכסים ל חסייתמסיכון האשראי ה  .א

 , וכן, יסולקו לאחר מימוש הנכסיםשכנגד כלפי אותו צד פיננסיותשהתחייבויות 

  
אב לקיזוז עשויה -פי הסדר-על,  לסיכון אשראיישותההמידה שבה תקטן החשיפה הכוללת של   .ב

 משום שהחשיפה מושפעת מכל ,ותית תוך פרק זמן קצר לאחר תאריך המאזןשמע מלהשתנות

 . הסדרהכפופה לעסקה 
  

 את מידת ההקטנה ים הקובע, לקיזוזההאב של- י הסדריאגלה את תנת ישותיהיה רצוי ש, כן-כמו

  . הסיכון האשראי שלשל 

  

 כגון, י במאזןפיננסס לסיכון אשראי כתוצאה מעסקה בה לא הוכר נכפה  להיות חשוה עשויישות .82

 מחויבות של צד אחר יוצרת התחייבות למתן ערבות.  או חוזה של נגזר אשראי פיננסיתערבות

 . 76פי סעיף - הגילויים הנדרשים עלעריכת בעת שמובא בחשבון ,וחושפת את הערב לסיכון אשראי

 

 מתוך גילויים אחרים  לא ניתן ללמוד על קיומםכאשר סיכון אשראי ם שללריכוזי גילוי נותנתישות  .83

  ותוצאתם היא חשיפה משמעותית להפסד במקרהישות של הכספיוהמצב ה העסק מהות אודות

 ,קול דעת על ידי הנהלה דורש שיכאלוזיהוי ריכוזים . שצדדים אחרים לא יקיימו את מחויבותם

 מספק, דיווח מגזרי ,11 פרבונאות מסתקן חש. ה והחייבים שלישות ה שלנסיבותבתוך התחשבות 

 . עשויים להיווצר ריכוזי סיכון אשראישבהם וגיאוגרפיים עסקיים לזיהוי מגזרים הנחיות
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 או לקבוצות חייבים בעלות יחיד מחשיפות לחייב להיווצר סיכון אשראי עשויים ם שלריכוזי .84

 שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינוייםכך , יםדומ מאפיינים

את מהות הפעילויות ים  ריכוז סיכון כוללליצור ים העשוימאפיינים. תנאים כלכליים או אחריםב

 האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעות פעילויות ורמת, שבהן עוסקים חייבים כגון הענף שבו הם פועלים

 , בדרך כלל,ליצרן ציוד לענף הנפט והגז יהיו, לדוגמה. לוויםהאיתנותם הפיננסית של קבוצות 

 כלכליים בענף משינויים תשלום מושפע-שלגביהם הסיכון לאי,  ממכירת מוצריולקוחותשבונות ח

הלוואות  מספר רב של להיות ות בקנה מידה בינלאומי עשוי, בדרך כלל,לבנק המלווה. הנפט והגז

 ויכולת הבנק לגבות הלוואות אלו עלולה להיות מושפעת לרעה מתנאים ות פחות מפותחמדינותל

  .  מקומייםכלכליים

  

 וסכום , המזהה כל ריכוז,המשותף המאפייןריכוזים של סיכון אשראי יכלול תיאור אודות גילוי  .85

 . מאפיין ו בעלי אותפיננסיים לכל הנכסים החסייתמהחשיפה המרבית לסיכון אשראי ה
  

  שווי הוגן 

 ישות, ננסיותפי והתחייבויות פיננסייםלגבי כל קבוצה של נכסים  ,91-90אות למעט האמור בפסק .86

התחייבויות באופן שיאפשר השוואה  ואתן גילוי לשווי ההוגן של אותה קבוצה של נכסים תי

  .) מספק הנחיות לקביעת שווי הוגן39תקן חשבונאות בינלאומי מספר (לערכם בספרים 

  

ולקבלת ישות  הכולל של הכספי הקביעת מצבלשימוש במידע על שווי הוגן נפוץ למטרות עסקיות  .87

 גם להחלטות רבות המתקבלות על ידי רלוונטימידע זה . בודדים פיננסייםות אודות מכשירים החלט

של שוקי הכספים על נותן ביטוי לעמדתם  מאחר ובנסיבות רבות הוא ,משתמשים בדוחות כספיים

 מידע על שווי הוגן מאפשר.  הקשורים למכשיר,הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים צפויים

ת  ללא קשר למטר,ים כלכלימאפיינים ם אות,למעשה,  שיש להםפיננסייםת של מכשירים השוואו

 ערכי שווי הוגן מספקים בסיס ניטראלי .ולזהות המנפיק או הרוכש,  ההנפקה למועד,חזקתםה

להחזיק  למכור או, כות של החלטותיה לקנותההנהלה בכך שהם מציינים את ההשלביצועי להערכת 

 ת מודדה אינישותכאשר . לשמר אותן או לסלקן, פיננסיותהיכנס להתחייבויות  ולפיננסייםנכסים 

 מידע על שווי הוגן באמצעות תספקמא יה,  לפי שווי הוגןה במאזנ פיננסית או התחייבותפיננסינכס 

 . גילויים נוספים
  

 כאשר אין דרישה לגילוי השווי ההוגן,  כגון לקוחות וספקים לזמן קצרפיננסייםלגבי מכשירים  .88

  . לשווי ההוגן סבירהערך בספרים מהווה קירוב

  

 והתחייבויות פיננסיות לקבוצות פיננסייםהישות מקבצת נכסים , גילוי על שווי הוגןה במסגרת .89

 . ומקזזת אותם רק במידה שערכם בספרים מקוזז במאזן
  

 אם השקעות במכשירים הוניים לא מצוטטים או נגזרים הקשורים למכשירים הוניים כאלו .90

כיוון שהשווי ההוגן שלהם לא ניתן למדידה , לכללי חשבונאות מקובלים בעלות בהתאם יםנמדד
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, ערכם בספרים ,פיננסייםתיאור המכשירים היחד עם יש לתת גילוי לעובדה זו , באופן מהימן

שבו , הטווח של אומדנים, הסבר מדוע השווי ההוגן אינו ניתן למדידה באופן מהימן ואם ניתן

שהשווי ההוגן , פיננסייםנכסים נמכרים אם , יתר על כן. ירות גבוהה השווי ההוגןבסבנמצא 

ערך בספרים של ל, יש לתת גילוי לעובדה זו, למדידה באופן מהימן בעברהיה ניתן  שלהם לא

 .סכום הרווח או ההפסד שהוכרל במועד המכירה ופיננסיים אלונכסים 
  

 ים נגזרים הקשורים למכשירים הוניים כאלו נמדדאם השקעות במכשירים הוניים לא מצוטטים או .91

כיוון שהשווי ההוגן שלהם לא ניתן למדידה באופן , לכללי חשבונאות מקובליםבעלות בהתאם 

 ניתן מידע,  זאתבמקום. 92 -  ו86אין דרישה לגילוי מידע לגבי השווי ההוגן שנקבע בסעיפים , מהימן

לגבש את הערכתם אודות היקף הפערים כדי לעזור למשתמשים בדוחות הכספיים בבואם 

 אלו לבין שוויים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים אלוהאפשריים בין הערך בספרים של נכסים 

אשר רלוונטיים , המאפיינים העיקריים של המכשירים הפיננסייםבנוסף להסבר לגבי . ההוגן

, במקרים מסוימים.  למכשיריםיובא מידע אודות השוק, הסיבה לאי גילוי השווי ההוגןו, לשוויים

 כאשר יש לה .עשויים לספק מידע מספיק, 60 שניתן להם גילוי בהתאם לסעיף ,תנאי המכשירים

לציין את דעתה על הקשר בין השווי ההוגן לבין הערך ההנהלה  יכולה, בסיס סביר לעשות זאת

הוגן השווי את הלקבוע  שלגביהם אינה יכולה פיננסיות והתחייבויות פיננסייםבספרים של נכסים 

 . באופן מהימן
  

  .בוטל.  א91

  

 : אודותתן גילויתי ישות .92
  

 פיננסייםהשיטות וההנחות המשמעותיות שיושמו בקביעת השווי ההוגן של נכסים   .א

 והתחייבויות פיננסיים בנפרד עבור קבוצות משמעותיות של נכסים פיננסיותוהתחייבויות 

 ,)פיננסייםעת קבוצות של נכסים  מספק הנחיות לקבי55 סעיף (פיננסיות

 

 פיננסיים בקביעת השווי ההוגן של מכשירים ,מלאה או חלקית, מידת ההסתמכות  .ב

ציבור או על אמידה ב המתפרסמיםוהתחייבויות פיננסיות על מחירים מצוטטים בשוק פעיל 

 ,)79 א- 71א סעיפים, 39ראה תקן חשבונאות בינלאומי מספר ( .באמצעות טכניקות הערכה
  

שאינן נתמכות , המבוססות על הנחות, מלא או חלקי בטכניקות הערכה, מידת השימוש  .ג

שינוי כתוצאה מאם . בקביעת השווי ההוגן, )observable market (במחירי שוק נצפים

, הוגן באופן משמעותיהשווי ה ישתנה) reasonably possible( סבירה לחלופההנחה כלשהי 

 סבירות חלופיותת ההשפעה על השווי ההוגן של טווח הנחות הישות תציין עובדה זו ותגלה א

)reasonably possible( .הפסד ולסך ל בחינת המהותיות תעשה ביחס לרווח או ,לעניין זה

 .הנכסים או סך ההתחייבויות
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הפסד בסך סכום השינוי בשווי ההוגן הנאמד תוך שימוש בטכניקת הערכה שהוכר ברווח או   .ד

 .במהלך התקופה
  

גילוי השיטה ששימשה בקביעת השווי ההוגן והנחות משמעותיות את  כוללי מידע על שווי הוגן גילו .93

 פירעוןשיעורי  לקשורות ההנחות התן גילוי למידע לגביתי ישות, דוגמהל.  יישומהנעשו בעתש

  . אם הם משמעותיים,שיעורי היווןשיעורי אומדן הפסדי אשראי ושיעורי ריבית או , מוקדם

  

  חרים גילויים א

  .בוטל.      א .94

  

  בטחונות

, המשמשים כבטחונות להתחייבויות פיננסייםערך בספרים של נכסים ל תיתן גילויישות   .ב

וכן , ותת תלוייו המשמשים כבטחונות עבור התחייבופיננסיים בספרים של נכסים הערך

משים  הקשורים לנכסים המשמהותייםתנאים )) ז(63-ו) א(60לסעיפים עקבי אופן ב(

 .כבטחונות

 
גם במקרה של  כאשר ישות מקבלת בטחונות אותן היא רשאית למכור או לשעבד מחדש  .ג

 :  היא תגלה, בטחונות של בעל הבהתחייבות עמידה
  

 ,)פיננסיים ולא פיננסייםנכסים (השווי ההוגן של הבטחונות שהתקבלו  )1(
  
ת להחזיר השווי ההוגן של בטחונות שנמכרו או שועבדו מחדש ואם לישות יש מחויבו )2(

 כן ו,אותם
  
) א(60 לסעיפים עקביאופן ב (בטחונותבהישות  לשימוש מיוחסים המהותייםתנאים  )3(

 .))ז(63-ו
  

  .בוטל  .ד

  
 .בוטל  .ה
  
 בוטל  .ו
  
  בוטל  .ז

  
 .בוטל  .ח
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    ירידת ערך

הפסד בגין בישות תגלה את המהות ואת הסכום של כל הפסד מירידת ערך שהוכר ברווח או   .ט

 מספק הנחיות 55סעיף  (יםי פיננסיםמעותית של נכסכל קבוצה משלבנפרד , נכס פיננסי

 ).פיננסייםלקביעת קבוצות של נכסים 

 
  והפרות  בהסכמים אי עמידה

התקופה בגין  פדיון במהלךתנאי קרן לפדיון או , ריבית, בהתייחס לאי עמידה בתשלומי קרן  .י

של בתאריך המאזן והפרות אחרות במהלך התקופה  המוכרות, ישות הההלוואות שקיבל

 למעט הפרות(פירעון לדרוש  כאשר הפרות אלו עשויות לאפשר למלווה, הסכמי הלוואה

בתאריך המאזן , במשא ומתן מחודש יםנמצא,  ההלוואהיאתנ, םלהכתגובה כאשר שתוקנו או 

   : הישות תיתן גילוי אודות)או לפני תאריך המאזן
  

 ,פרטים לגבי הפרות אלו )1(

  כן ו,הפרה יתהילהלוואות שנתקבלו ושבגינם ההסכום שהוכר בתאריך המאזן ביחס  )2(

אי העמידה   אם, לעיל2 בהתאם לסעיף קטן ,בהתייחס לסכומים שניתן להם גילוי )3(

לפני  ,הלוואות שנתקבלוה של יםהחדש םיאתנההסתיים משא ומתן לגבי  או שנהתוק

 .שהדוחות הכספיים אושרו לפרסום
  

 ותהלוואות שנתקבלו כולל, )י(94 ואה בהתאם לסעיףלצורך גילוי המידע לגבי הפרות של הסכמי הלו .95

 כאשר .רגיליםספקים לזמן קצר בתנאי אשראי למעט  ,התחייבויות פיננסיותומכשירי חוב מונפקים 

 יאתנגבי  משא ומתן מחודש לנערךוההפרה לא תוקנה או לא , הפרה התרחשה במהלך התקופהה

ארוך - זמןליווג ההתחייבות כשוטפת או ההשפעה של ההפרה על ס, לתאריך המאזן עד ההלוואה

  .לכללי חשבונאות מקובלים נקבעת בהתאם

  

  תחילה

 .  מכןאחרל או 2006 בינואר 1דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום חול על תקן חשבונאות זה י .96

 

  הוראות מעבר

בדוחות הכספיים לתקופות המוצגים מספרי השוואה . 'מכאן ולהבא'תקן זה יחול בדרך של  .97

 מכשירים פיננסיים שהונפקו לפני מועד תחילת .המתחילות במועד תחילת התקן לא יוצגו מחדש

מכשירים פיננסיים מורכבים  .בהתאם להוראות התקן ממועד תחילתוויוצגו יסווגו , התקן

קדמו למועד תחילת ש אשר הונפקו בתקופות ,)הכוללים הן רכיב הוני והן רכיב של התחייבות(

החל , יסווגו למרכיביהם ויוצגו בהתאם להוראות התקן, רו או נפדו עד למועד זהוטרם הומ, התקן

 פיננסיהערך בספרים יהווה את התמורה שהתקבלה עבור המכשיר ה .ממועד תחילת התקן
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חישוב הערך הנוכחי של . 32טה המתוארת בסעיף שיההפיצול לשני הרכיבים יבוצע לפי  והמורכב

 של המכשירהמקורית במועד ההנפקה עור הריבית  בשיההתחייבות יבוצע בהתחשברכיב 

ראה  (38 הטיפול ביתרת הוצאות ההנפקה הנדחות יהיה בהתאם לאמור בסעיף .הפיננסי המורכב

 ).' בנספח ב13גם דוגמה 

 

מימוש של כתבי אופציה הנקובה התוספת , 2007,  בדצמבר31 לבין 2006,  בינואר1בתקופה שבין  .98

 וכן מחיר ההמרה של מטבע חוץאו סכומים צמודי רים לצרכן מחיבסכומים צמודי מדד 

או סכומים צמודי מחירים לצרכן התחייבויות הניתנות להמרה הנקובות בסכומים צמודי מדד 

 . 11בהגדרת התחייבות פיננסית שבסעיף ) 2( ייחשבו כסכומים קבועים לצורך פסקה במטבע חוץ
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החשבו, 48בעקבות ביטול גילוי דעת  .99 אופציההטיפול וביטול גילוי דעת ) 107ראה סעיף  (נאי בכתבי

להמרה, 53 הניתנות ת בהתחייבוי החשבונאי  הכלולה הפרשה להפסד, )108ראה סעיף  (הטיפול

ירידה בשיעור עקב בגין הפסד צפוי , 2005,  בדצמבר31בדוחות הכספיים של חברה מחזיקה ליום 

 יבהתאם לגילוי, התחייבויות ניתנות להמרהההחזקה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה או מהמרת 

 .  של שינוי במדיניות חשבונאיתתבוטל במועד תחילת תקן זה בסעיף השפעה מצטברת, אלודעת 
  

עסקים, 3עד לאימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  .100 , 27תקן חשבונאות בינלאומי מספר , צירופי

כלולות , 28אומי מספר  ותקן חשבונאות בינלדוחות כספיים מאוחדים ונפרדים השקעות בחברות

שהונפקו על , כתבי אופציה ומכשירים פיננסיים מורכבים לגבי 106-101יחולו ההוראות בסעיפים 

 .)57קבוצה כהגדרתה בגילוי דעת  (ידי חברה בקבוצה
  

 יטופלו  לצד שלישי6מוחזקת שהונפקו על ידי חברה מכשירים פיננסיים מורכביםכתבי אופציה או  .101

 :כדלקמן 6חות הכספיים של החברה המחזיקהבדו
    
 מגדילה את מוחזקת על ידי חברה מכשירים פיננסיים מורכביםהנפקה של כתבי אופציה או   .א

 מחזיקהאך אינה משנה את חלקה בפועל של החברה ה, מוחזקתההון העצמי של החברה ה

צמי של החברה אין להכיר ברווח או בגידול בהון הע. תמוחזק של אותה חברה הון העצמיב

  .המחזיקה

 
מכשירים הפיננסיים בתקופה שבין ההנפקה לבין מימוש כתבי האופציה או המרת ה  .ב

 יחושב החלק בהון העצמי ובתוצאות של החברה המנפיקה על בסיס המניות המורכבים

בלי להביא בחשבון את קיום כתבי האופציה או את הרכיב ההוני של , המונפקות בפועל

 .יים המורכביםמכשירים הפיננסה
  

 על ידי מכשירים פיננסיים מורכביםדין מימוש כתבי אופציה על ידי צד שלישי או המרת   .ג

 לגילוי 28ראה סעיף  ( לצד שלישימוחזקתצד שלישי כדין הנפקת מניות על ידי החברה ה

 .)68דעת 
 

  .68 לגילוי דעת 6חברה מוחזקת וחברה מחזיקה כהגדרתם בסעיף    6

  
  
 

 



  

תוגדל יתרת , מכשירים פיננסיים מורכביםבעת הפקיעה של כתבי אופציה או פדיון של   .ד

 בתקבולים מהנפקת כתבי מחזיקהשקעה בחברה המנפיקה בגין חלקה של החברה ההה

,  שלא הומרומכשירים פיננסיים מורכביםאופציה שלא מומשו או ברכיב ההוני של 

 . בדוח הרווח וההפסד של החברה המחזיקהרווחהגדלה זו תיכלל כ. בהתאמה

 
פציה לחיצוניים והרכיב במאזן המאוחד יוצגו תקבולים של חברה בת מהנפקת כתבי או  .ה

 לבין ההון תחייבויות שהונפקו לחיצוניים בין ההמכשירים פיננסיים מורכביםההוני של 

  . יוצג בהתחייבויותמכשירים פיננסיים מורכביםרכיב ההתחייבות של . העצמי

  

השקעה של החברה האם או חברה בת בקבוצה בכתבי אופציה שהונפקו על ידי חברה בת אחרת  .102

 :ופל כדלקמן תטבקבוצה

 
 ההשקעה בכתבי אופציה תקוזז כנגד התקבולים מהנפקת כתבי האופציה במאזן המאוחד  .א

 .וחלק התקבולים מהנפקת כתבי אופציה לחיצוניים יוצג בין ההתחייבויות לבין ההון העצמי
  

מימוש כתבי אופציה כאשר קיימת ירידה בשיעור ההחזקה יטופל כהנפקת מניות של   .ב

לרבות חישוב רווח או הפסד הנובע מהירידה בשיעור , ולצד שלישי קבוצההחברה הבת ל

 .ההחזקה

 
מימוש כתבי אופציה כאשר קיימת עלייה בשיעור ההחזקה יטופל כרכישה נוספת של   .ג

 .קבוצהמניות החברה הבת על ידי ה

 
בגובה חלק או הפסד בעת פקיעת כתבי האופציה יוכר בדוחות הכספיים המאוחדים רווח   .ד

 בכתבי קבוצהולים מהנפקת כתבי אופציה שפקעו בניכוי ההשקעה של ה בתקבהקבוצה

 .האופציה
  

השקעה של החברה האם או חברה בת בקבוצה במכשירים פיננסיים מורכבים שהונפקו על ידי  .103

 : תטופל כדלקמןחברה בת אחרת בקבוצה
  

השקעה במכשיר פיננסי מורכב תפוצל להשקעה ברכיב הוני והשקעה ברכיב התחייבות ה  .א

 . 32 ףבסעימתוארת  ההבהתאם לשיט

 
ההשקעה ברכיב ההתחייבות תקוזז כנגד ההתחייבות במאזן המאוחד וההפרש בין   .ב

. 57 לגילוי דעת 3.10ההשקעה לבין החלק המתאים של ההתחייבות יטופל בהתאם לסעיף 

ההשקעה ברכיב ההוני תקוזז כנגד הרכיב ההוני של מכשירים פיננסיים מורכבים במאזן 

 .דהמאוח

 
כאשר קיימת ירידה בשיעור ההחזקה תטופל כהנפקת , המרת מכשירים פיננסיים מורכבים  .ג

 לצורך סעיף .68 לגילוי דעת 28בהתאם לסעיף  ולצד שלישי קבוצהמניות של החברה הבת ל
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ההשקעה ערב ההמרה כוללת גם את הערך בספרים של ההשקעה ברכיב ההתחייבות , זה

 .וברכיב ההוני למועד ההמרה

 
כאשר קיימת עלייה בשיעור ההחזקה תטופל כרכישה , מכשירים פיננסיים מורכביםמרת ה  .ד

ערך ה כאשר עלות הרכישה הנוספת היא קבוצהנוספת של מניות החברה הבת על ידי ה

 .רכיב ההוני למועד ההמרהב ההשקעה ברכיב ההתחייבות ובספרים של

 
או הפסד ספיים המאוחדים רווח יוכר בדוחות הכ, מכשירים פיננסיים מורכביםבעת פדיון   .ה

 ברכיב ההוני שנכלל בהון העצמי של החברה הבת בניכוי ההשקעה של קבוצהבגובה חלק ה

  .לעיל) ד(101 ראה גם סעיף . ברכיב ההוניקבוצהה

  
הטיפול בהשקעה של חברה מחזיקה בכתבי אופציה או מכשירים פיננסיים מורכבים של חברה  .104

 .בשינויים המתחייבים, 103 - 102תאם לסעיפים יהיה בהשאינה חברה בת מוחזקת 

 

החזקה הדדית של כתבי אופציה ומכשירים פיננסיים מורכבים של החברה האם על ידי חברה בת  .105

 :תטופל כדלקמן

 
 כתבי אופציה   .א

 
 בדוחותיה  לגבי השקעת קבע44ההשקעה תימדד בהתאם להמלצות גילוי דעת  )1(

  .הכספיים של החברה הבת

 
הכולל תקבולים מהנפקת (פציה תקוזז כנגד ההון העצמי המאוחד ההשקעה בכתבי או )2(

 .במאזן המאוחד) כתבי האופציה

 
הטיפול החשבונאי .  מניותיטופל כרכישתעל ידי החברה הבת מימוש כתבי אופציה  )3(

 ."מניות אוצר"שיטת יהיה בהתאם לבהחזקת המניות 

 
 מכשירים פיננסיים מורכבים  .ב
  

להשקעה בדוחות הכספיים של החברה הבת פוצל השקעה במכשיר פיננסי מורכב תה )1(

, המדידה. 32 ף בסעיהמתוארת הברכיב הוני והשקעה ברכיב התחייבות בהתאם לשיט

 לגבי 44לגבי כל אחד מהרכיבים תהיה בהתאם לגילוי דעת , לאחר ההכרה הראשונית

 .השקעת קבע

 
רש בין ההשקעה ברכיב ההתחייבות תקוזז כנגד ההתחייבות במאזן המאוחד וההפ )2(

 לגילוי דעת 3.10ההשקעה לבין החלק המתאים של ההתחייבות יטופל בהתאם לסעיף 

הכולל את הרכיב ההוני של (ההשקעה ברכיב ההוני תקוזז כנגד ההון העצמי . 57

 .במאזן המאוחד) מכשירים פיננסיים מורכבים
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. תטופל כרכישת מניותעל ידי החברה הבת  מכשירים פיננסיים מורכביםהמרת  )3(

 ."מניות אוצר"שיטת טיפול החשבונאי בהחזקת המניות יהיה בהתאם לה
  

להלן דרישות הגילוי בגין כתבי אופציה ומכשירים פיננסיים מורכבים של חברה מוחזקת בדוחות  .106

 :הכספיים המאוחדים
  

 ;המדיניות החשבונאית שיושמה  .א
  
פדו בתקופת כתבי אופציה שמומשו או פקעו ומכשירים פיננסיים מורכבים שהומרו או נ  .ב

 :אך לפני גמר עריכת הדוחות הכספיים, הדוח או לאחר תום תקופת הדיווח
  

סכום הרווח או ההפסד ממימוש כתבי אופציה או מהמרת מכשירים פיננסיים  )1(

 ;מורכבים
  
 של מכשירים םסכום הרווח או ההפסד עקב פקיעתם של כתבי אופציה או עקב פדיונ )2(

 ; פיננסיים מורכבים בתקופת הדוח
  

 עקב פקיעתם של כתבי -כום הרווח או ההפסד שטרם ניתן לו ביטוי בתקופת הדוח ס )3(

אך ,  של מכשירים פיננסיים מורכבים לאחר תום תקופת הדוחםאופציה או עקב פדיונ

 .לפני גמר עריכת הדוחות הכספיים בגינה

 
 כתבי אופציה שטרם מומשו וטרם פקעו ומכשירים פיננסיים מורכבים שטרם הומרו וטרם  .ג

 :נפדו עד תום תקופת הדיווח

 
 ;שמות החברות המנפיקות )1(

  
המועדים שבהם יסתיימו תקופות המימוש של כתבי האופציה והמועדים שבהם  )2(

 ;יסתיימו תקופות ההמרה של המכשירים הפיננסיים המורכבים

 
השינויים הצפויים בשיעורי ההחזקה עם מימושם של כתבי האופציה או עם המרתם  )3(

 ;נסיים המורכביםשל המכשירים הפינ
  

  שינויים בתקני חשבונאות אחרים

 41
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בכתבי אופציה, 48גילוי דעת  .107 החשבונאי  . בטל, הטיפול

 

להמרה, 53גילוי דעת  .108 הניתנות ת בהתחייבוי החשבונאי  בטל, הטיפול
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הדיווח לגבי , 44כפי שתוקן על ידי גילוי דעת , 33לגילוי דעת  3.1.1סעיף  .109 החשבונאי וכללי הטיפול

בקרנות השקעה בנאמנותניירו ותעודות השתתפות ערך לניירות הרשומים למסחר בבורסה ערך  ת

 :יוחלף בסעיף כדלקמן
הרשומים למסחר , ח להמרה"כתבי אופציה ואג, מניות,  אגרות חוב-" ניירות ערך סחירים" "

  ."בבורסה לניירות ערך ותעודות השתתפות בקרנות נאמנות

 

מאוחדיםדינ, 57שינויים בגילוי דעת  .110 כספיים וחשבונות  : ים
  

 : יוחלף בסעיף כדלקמן2.11.4סעיף   .א
ההוראות בדבר הטיפול החשבונאי ברווח והפסד הנובע מהנפקת מניות על ידי החברה הבת "

מימוש אופציות של החברה הבת על ידי צד שלישי או המרה של התחייבויות , לצד שלישי

  )."28סעיף  (68כלולות בגילוי דעת שי על ידי צד שלישל החברה הבת הניתנות להמרה 

 
 .בטליםוהנספח  3.9.2, 2.13.5 ,2.13.4 ,2.13.3.5, 2.13.2.6, 2.13.1 סעיפים  .ב

 
 : כדלקמןיוחלף בסעיף 2.13.2.1סעיף   .ג

קיימות . החזקה הדדית של מניות קיימת כאשר חברה בת מחזיקה במניות של החברה האם"

  ." חזקה הדדית של מניותלטיפול חשבונאי בהתיאורטיות שתי דרכים 

  
  .  תושמט הפסקה השנייה2.13.2.2מסעיף   .ד

 
 : כדלקמןיוחלף בסעיף 2.13.2.4סעיף   .ה

  "." מניות אוצר"החזקה הדדית של מניות בקבוצת חברות תטופל בשיטת "
  

 : יוחלף בסעיף כדלקמן2.13.2.5סעיף   .ו
 סכום ההון היהי" מניות אוצר"ההון העצמי המאוחד במקרה של החזקה הדדית לפי שיטת "

בתוספת חלקה ברווחים ובקרנות של החברה הבת שלאחר מועד , העצמי של החברה האם

בניכוי העלות המותאמת של מניות החברה האם המוחזקות על ידי , רכישת השליטה בה

  " .החברה הבת

 
 : רישא יוחלף בסעיף כדלקמן2.13.3סעיף   .ז

  החזקה הדדית של אגרות חוב"

החזקה הדדית של אגרות חוב מתקיימת כאשר חברה אחת בקבוצה , לצורך גילוי דעת זה

מחזיקה ניירות ערך כאלה שהונפקו על ידי חברה אחרת בקבוצה )  חברה משקיעה-להלן (

כתוצאה מרכישתם במישרין מאותה חברה או מגורמים חיצוניים , ) חברה מנפיקה-להלן (

  ."בשוק הפתוח או בבורסה

  
  
  
 

  
  
 

 



  

 : כדלקמן יוחלף בסעיף 3.7.3סעיף   .ח
ההוראות בדבר הטיפול החשבונאי ברווח והפסד הנובע מהנפקת מניות על ידי החברה הבת "

מימוש אופציות של החברה הבת על ידי צד שלישי או המרה של התחייבויות , לצד שלישי

  .")28סעיף  (68כלולות בגילוי דעת הניתנות להמרה של החברה הבת על ידי צד שלישי 
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 : בסעיף כדלקמן יוחלף 3.11סעיף   .ט
מכשירים , 22הוראות המעבר לתקן חשבונאות מספר  ל105 ףסעיבהתאם לטיפול יהיה ה"

והצגה: פיננסיים   ."גילוי

  

המאזני, 68שינויים בגילוי דעת  .111  : שיטת השווי
 

 : א כדלקמן28יוסף סעיף   .א
מכשירים פיננסיים הנפקת כתבי אופציה ובחברה המחזיקה בגין הטיפול החשבונאי "

הוראות המעבר לתקן ל 104 -  ו101פים סעי על ידי חברה מוחזקת יהיה בהתאם לכביםמור

פיננסיים, 22חשבונאות מספר  רים והצגה: מכש   ".גילוי

  
 : א כדלקמן55יוסף סעיף   .ב

מכשירים , 22הוראות המעבר לתקן חשבונאות מספר ל 106סעיף לדרישות הגילוי בהתאם "

והצגה: פיננסיים   ."שאינה חברה אם, חברה מחזיקה חלות גם על גילוי

  
לעניין כתבי אופציה שלא מומשו על ידי בעלי ":  יימחק המשפט האחרון כדלקמן20מסעיף   .ג

 ." להלן58מניות חיצוניים ראה סעיף 

 

ההכנסה, 19שינויים בתקן חשבונאות מספר  .112 על  :מסים
 

יוחלפו ' פח ב בנס4ובדוגמה מספר ' חלק א'  לנספח א9 בסעיף , לתקן72 - ו23בסעיפים   .א

פיננסיים, 32ההפניות לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  והצגה: מכשירים  בהפניות גילוי

פיננסיים, 22לתקן חשבונאות מספר   .גילוי והצגה: מכשירים
  

 .ימחקו 9- ו8, 6 ,5הערות השוליים   .ב
  

שאינן , 7 -ו ,4 ,3לתקן זה נוספו הערות שוליים : "ינוסח כדלקמןנספח ההבדלים  ל31סעיף   .ג

 ".קיימות בתקן הבינלאומי
 

 . לנספח ההבדלים ימחק34סעיף   .ד
 

פניה לתקן חשבונאות בינלאומי  ה: "כדלקמן) ט( בנספח ההבדלים יוסף סעיף 36לסעיף   .ה

פיננסיים, 32מספר  והצגה: מכשירים  9בסעיף ,  לתקן הבינלאומי72 -  ו23בסעיפים , גילוי

מכשירים , 22הפניה לתקן חשבונאות מספר  הוחלפה ב4ובדוגמה מספר ' חלק א' לנספח א

והצגה: פיננסיים  ."גילוי

  
  
 

 



  

   הנחיות ליישום-' אנספח 

  

  . התקןבלתי נפרד מהנספח מהווה חלק 

  

  

ם י נ י י נ ע ן  כ ו   ת

    סעיף

  הגדרות  24 א- 3א

  נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות  12 א- 3א

  מכשירים הוניים  א14 א- 13א

  יים נגזריםמכשירים פיננס  19 א- 15א

  חוזים לרכישה או מכירה של פריטים לא פיננסיים  24 א- 20א

  הצגה  39 א- 25א

  עצמיהתחייבויות והון   29 א- 25א

  26 א- 25א

       

    

 

ו

נכס או מזומן חוזית למסור מחויבות שאינם כוללים מכשירים

  פיננסי אחר

הישות   27א של ההוניים במכשיריה   סילוק

  סילוק מותנההוראות  28א

חות כספיים מאוחדים  29א    טיפול בד

   מורכביםפיננסיים מכשירים   35 א- 30א

  מניות אוצר  36א

  הפסדים ורווחים , דיבידנדים, ריבית  37א

  פיננסית והתחייבות פיננסינכס של קיזוז   39 א- 38א
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 .את יישומם של היבטים מסוימים של התקן ות מבהיריישום אלוהנחיות  .1א
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דרישות לגבי הכרה ומדידה של נכסים . פיננסיים או במדידה של מכשירים התקן אינו עוסק בהכרה .2א

: פיננסייםמכשירים , 39בינלאומי מספר חשבונאות  בתקן נכללות פיננסיות והתחייבויות פיננסיים

ומדידה  . הכרה
  

  )14-11סעיפים (הגדרות 

   פיננסיות והתחייבויות פיננסייםנכסים 

 כל על פיו הבסיס הואמייצג את אמצעי החליפין ולכן  הואשאחר מ ,פיננסי נכס הוא) ןמזומ (מטבע .3א

 הואבבנק או במוסד כספי דומה מזומן פיקדון של .  בדוחות כספייםומוכרותהעסקאות נמדדות 

מהמוסד או למשוך מזומן  לקבל שהוא מייצג את הזכות החוזית של המפקיד אחר מ,פיננסינכס 

  . פיננסיתהתחייבות טובת זכאי לצורך פירעון ל , בבנקשיק או מכשיר דומה כנגד היתרה

  

התחייבויות מנגד בעתיד ו מזומןמייצגים זכות חוזית לקבל ה פיננסיים של נכסים נפוצותדוגמאות  .4א

 : בעתיד הינן מזומן המייצגות מחויבות חוזית למסור פיננסיות
  

 ,לקוחות וספקים  )א(
  
  , לקבל ולשלםשטרות  )ב(

  
  וכן ,הלוואות לקבל ולשלם  )ג(

  
  . חוב לקבל ולשלם אגרות  )ד(

 
 קיימת מזומן) או מחויבות לשלם(כנגד זכותו החוזית של צד אחד לקבל , יםקרהממאחד בכל 

 ). או זכות לקבל(מחויבות חוזית מקבילה של הצד האחר לשלם 
  

 נכס היא , בגינוןשתינת אשר ההטבה הכלכלית שתתקבל או , הוא מכשירפיננסינכס סוג אחר של  .5א

 למחזיק את הזכות מעניק חוב ממשלתיות אגרותשטר לשלם ב,  לדוגמה.מזומן שאינו ננסייפ

. מזומןולא ,  אגרות חוב ממשלתיות,מנפיק את המחויבות החוזית למסורומטיל על ההחוזית לקבל 

 משום שהן מייצגות מחויבויות של הממשלה המנפיקה לשלם פיננסיים החוב הן נכסים אגרות

 .  של מנפיק השטרפיננסית של מחזיק השטר והתחייבות יפיננס נכס הואהשטר , לפיכך. מזומן

 

 ,באופן רגיל, מקנים, )יםצמית ושטרי הוןצמיתות  חוב אגרותכמו  (- " יםצמית"מכשירי חוב  .6א

לעתיד לא מוגדר  קבועים המתמשכים  במועדיםריביתי למחזיק את הזכות החוזית לקבל תשלומ

זכות לקבל החזר של הקרן בתנאים ה עם וארן ללא זכות לקבל החזר של הק, )למעשה עד אינסוף(

 להנפיק ה עשויישות, לדוגמה. מאוד בלתי סביר או מאוד רחוק בעתידהגורמים להחזר להיות 

  
  
 

 



  

 של  נקוב השווים לשיעור ריבית, לבצע תשלומים שנתיים לצמיתותה המחייב אות,פיננסימכשיר 

שוק למכשיר ה הוא שיעור ריבית 8% -  בהנחה ש.ח"ש 1,000 קרן נקוב של מיוחס לסכוםאשר  8%

המנפיק נוטל מחויבות חוזית לבצע זרם של תשלומי ריבית עתידיים ששוויים ההוגן ,  הנפקתובמועד

 פיננסילמחזיק ולמנפיק של המכשיר יש נכס . בעת ההכרה הראשוניתח "ש 1,000הוא ) נוכחי ערך(

 .בהתאמה, פיננסיתוהתחייבות 
  

למסור או להחליף מכשירים פיננסיים היא כשלעצמה מכשיר , ית לקבלזכות חוזית או מחויבות חוז .7א

 בסופו של , מכשיר פיננסי אםתהגדרמקיים את רצף של זכויות חוזיות או מחויבויות חוזיות . פיננסי

 .או לרכישה או הנפקה של מכשיר הונימזומן יוביל לקבלה או מסירה של הוא  ,דבר
  

 למלא אחר מחויבות חוזית עשויה להיות מוחלטת או היכולת לממש זכות חוזית או הדרישה .8א

מזומן  זכות חוזית של המלווה לקבל היא ערבות פיננסית ,לדוגמה. מותנית בהתרחשות אירוע עתידי

הזכות .  אם הלווה אינו עומד במחויבותו,ומחויבות חוזית מקבילה של הערב לשלם למלווה, מהערב

למרות , )קבלת הערבות(עבר באו אירוע בעבר  מעסקה והמחויבות החוזית קיימות כתוצאההחוזית 

 בכך מחויבותו מותנותעמוד בשהן יכולתו של המלווה לממש את זכותו והן הדרישה מהערב ל

 את ההגדרה של מקיימותזכות מותנית ומחויבות מותנית . שהלווה לא יעמוד במחויבותו בעתיד

 בדוחותתמיד  מוכרים אינםיבויות כאלה למרות שנכסים והתחי, נכס פיננסי והתחייבות פיננסית

 חלק מהזכויות החוזיות והמחויבויות החוזיות עשויות להיות חוזי ביטוח בתחולתו של .הכספיים

 .4תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 
  

,  המחכיר לקבלכזכותו של עיקרה בתחכירה מימונית נחשב, על פי כללי חשבונאות מקובלים .9א

. פי הסכם הלוואה- קרן וריבית עלמשולבים של זרם תשלומים ,  החוכר לשלםו שלומחויבות

פי חוזה החכירה -עלשראוי להתקבל סכום התאם להשקעתו במטפל בהמחכיר  ,לצרכים חשבונאיים

לא ביצועו חוזה שכ הבעיקרחכירה תפעולית נחשבת , לעומת זאת. הנכס המוחכר עצמועל פי ולא 

 עמלההדומה ל(נכס בתקופות עתידיות כנגד תמורה  שימוש באפשר המחייב את המחכיר ל,הושלם

 בעתיד שראוי להתקבל  כלשהוסכוםבנכס המוחכר עצמו ולא ב טפלהמחכיר ימשיך ל. )בגין שירות

חכירה מימונית נחשבת למכשיר פיננסי וחכירה תפעולית אצל המחכיר , בהתאם לכך. פי החוזה- על

 .)שהגיע מועד פירעונםים ספציפילמעט תשלומים (אינה נחשבת למכשיר פיננסי 
  

  בחכירה מימונית בידי החוכרנכסים חכורים, )מבנים וציוד, רכוש, כגון מלאי(נכסים מוחשיים  .10א

שליטה בנכסים . אינם נכסים פיננסיים) כגון פטנטים וסימנים מסחריים(מוחשיים בלתי ונכסים 

, או נכס פיננסי אחרמזומן  של חיוביתזרימה הפיק מוחשיים אלו יוצרת הזדמנות לבלתי מוחשיים ו

 .או נכס פיננסי אחרמזומן לקבל קיימת זכות גורמת לאך אינה 

 

 ואשההטבה הכלכלית העתידית בגינם היא קבלה של סחורות ) כגון הוצאות מראש(נכסים  .11א

, פריטים, באופן דומה. אינם נכסים פיננסיים, או נכס פיננסי אחרמזומן ולא זכות לקבל , שירותים

מאחר והזרימה , אינם התחייבויות פיננסיות, ה נדחית ומרבית סוגי המחויבויות לאחריותכגון הכנס
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ולא מחויבות ,  היא מסירה של סחורות ושירותיםהםילאחסות ייתמ של הטבות כלכליות השליליתה

 .או נכס פיננסי אחרמזומן חוזית לשלם 
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טלים כתוצאה מדרישות חוקיות כגון מסים על ההכנסה המו(התחייבויות או נכסים שאינם חוזיים  .12א

הטיפול החשבונאי . אינם התחייבויות פיננסיות או נכסים פיננסיים)  הממשלהדייל ונאכפים ע

ההכנסה, 19במסים על ההכנסה נדון בתקן חשבונאות מספר  מחויבויות , באופן דומה. מסים על

ונכסים התחייבו, הפרשות, 37כהגדרתן בתקן חשבונאות בינלאומי מספר , משתמעות יות תלויות

 .ואינן התחייבויות פיננסיותבעות מחוזים אינן נו, תלויים
  

  מכשירים הוניים

סוגים , )non-puttable( בחזרה למוכרן זכותדוגמאות למכשירים הוניים כוללות מניות רגילות שאין  .13א

ות רכש או אופצי) warrants(וכתבי אופציה , )26 א- 25אראה סעיפים (מסוימים של מניות בכורה 

או לרכוש מספר קבוע של מניות רגילות שאין ) subscribe (להזמיןשנכתבו המתירות למחזיק בהן 

מחויבות של . או נכס פיננסי אחרמזומן ישות המנפיקה תמורת סכום קבוע של ל חזרה למוכרן זכות

נכס או מזומן ישות להנפיק או לרכוש מספר קבוע של מכשיריה ההוניים תמורת סכום קבוע של 

אם החוזה האמור כולל מחויבות של הישות , עם זאת. היא מכשיר הוני של הישות, פיננסי אחר

הרי שהוא יוצר גם התחייבות בגובה הערך הנוכחי של סכום , או נכס פיננסי אחרמזומן לשלם 

 בחזרה נוטל על עצמו למוכרן זכותשאין מנפיק של מניות רגילות ). )א(27אראה סעיף (הפדיון 

 לביצועה משפטית כאשר הוא פועל באופן רשמי לביצוע חלוקה ונעשה מחויב מבחינה ,יבותהתחי

מקרה כאמור ייתכן לאחר הכרזה על דיבידנד או כאשר הישות מתחסלת . כלפי בעלי המניות

)wound up (לחלוקה לבעלי מניותעומדים  , לאחר מילוי כל התחייבויותיה,וכל הנכסים הנותרים. 
  

אשר מקנה לה את הזכות לרכוש ,  שנרכש על ידי ישות,אופציית רכש שנרכשה או חוזה דומה אחר .14א

או נכס פיננסי מזומן חזרה מספר קבוע של מכשיריה ההוניים בתמורה למסירת סכום קבוע של 

 בגין חוזה כאמור תנוכה מההון הכל תמורה ששולמ, במקום זאת. אינו נכס פיננסי של הישות, אחר

 .העצמי
  

הוראות להגנה כוללים , כתבי אופציה ומכשירים פיננסיים מורכביםשל מסוימים  הנפקה מיהסכ. א14א

דרך של התאמת תוספת המימוש או על בעלי כתבי האופציה והמכשירים הפיננסיים המורכבים ב

חלוקת דיבידנד במזומן או הצעת זכויות לבעלי המניות ,  חלוקת מניות הטבהיחס ההמרה בעקבות

 מונעות את סיווג כתבי האופציה והרכיב ההוני של המכשירים ן הוראות אלו אינ.גילותהר

  . הפיננסיים המורכבים כהון עצמי

  

  

  

  

  

  
  
 

 



  

  מכשירים פיננסיים נגזרים

) זכאים ומכשירים הוניים, כגון חייבים ()primary(מכשירים פיננסיים כוללים מכשירים ראשוניים  .15א

חוזי החלפת ריבית וחוזי , חוזים עתידיים, חוזי אקדמה, אופציותכגון (ומכשירים פיננסיים נגזרים 

 ולפיכך מצויים, מכשירים פיננסיים נגזרים מקיימים את הגדרת מכשיר פיננסי). החלפת מטבע

 . בתחולת תקן

 

, בין הצדדים למכשיר, מכשירים פיננסיים נגזרים יוצרים זכויות ומחויבויות שהשפעתן היא העברה .16א

בעת . הטבועים במכשיר הפיננסי הראשוני שבבסיס החוזה,  מהסיכונים הפיננסייםשל אחד או יותר

מכשירים פיננסיים נגזרים מקנים לצד אחד זכות חוזית להחליף נכסים פיננסיים , הכניסה לחוזה

או מחויבות חוזית להחליף , או התחייבויות פיננסיות עם צד אחר בתנאים פוטנציאליים עדיפים

, עם זאת.  נחותים פוטנציאלייםו התחייבויות פיננסיות עם צד אחר בתנאיםנכסים פיננסיים א

אינם כוללים העברה של המכשיר הפיננסי הראשוני שבבסיס החוזה בעת  , בדרך כלל,מכשירים אלו

. חלק מהמכשירים כוללים גם זכות וגם מחויבות לביצוע חליפין. הכניסה לחוזה או במועד פירעונו

 בשווקים הפיננסיים עשוי יםהרי ששינוי מחיר,  נקבעים בעת הכניסה לחוזהמאחר ותנאי החליפין

 .נחותיםללהפוך את תנאי החליפין לעדיפים או 
  

, כלומר(או התחייבויות פיננסיות ים פיננסיים נכסאופציית רכש או אופציית מכר להחלפת  .17א

 הטבות להשיגזכות מחזיק מקנים ל)  אשר אינם מכשיריה ההוניים של הישות,מכשירים פיננסיים

שינויים בשווי ההוגן של המכשיר הפיננסי שבבסיס מיוחסות ל ה,ותפוטנציאליכלכליות עתידיות 

 על עצמו מחויבות לוותר על הטבות כלכליות עתידיות נוטלכותב אופציה , מנגד. החוזה

וי שינויים בשומיוחסות ל ה,ים של הטבות כלכליותפוטנציאליות או לשאת בהפסדים פוטנציאל

של החוזית הזכות החוזית של המחזיק והמחויבות . ההוגן של המכשיר הפיננסי שבבסיס החוזה

 המכשיר הפיננסי. בהתאמה, ההגדרה של נכס פיננסי והתחייבות פיננסיתמקיימות את הכותב 

ומכשירים נושאי של ישויות אחרות לרבות מניות , נכס פיננסיכל שבבסיס חוזה אופציה עשוי להיות 

אך , במקום להעביר נכס פיננסי, אופציה עשויה לחייב את הכותב להנפיק מכשיר חוב. תריבי

זכות .  אם האופציה תמומש,צור נכס פיננסי אצל המחזיקבסיס האופציה י הפיננסי שבמכשירה

 עדיפים ומחויבות כותבם תנאים פוטנציאליבהמחזיק באופציה להחליף את הנכס הפיננסי 

 נכס הפיננסיההן נפרדות מ, נחותיםפוטנציאליים תנאים בס הפיננסי  להחליף את הנכהאופציה

זכות המחזיק ומחויבות הכותב המהות של .  אשר יוחלף בעת מימוש האופציה,שבבסיס החוזה

 .  מהסבירות שהאופציה תמומשת מושפעהאינ
  

אשר ים ו שישה חודשבעודלסילוק ) פורוורד(דוגמה נוספת למכשיר פיננסי נגזר היא חוזה אקדמה  .18א

 סכום נקוב של ח" ש1,000,000 תמורת ח במזומן"ש 1,000,000מבטיח למסור ) הרוכש(לפיו צד אחד 

ח "ש 1,000,000מבטיח למסור ) המוכר(והצד האחר , ה חוב ממשלתיות הנושאות ריבית קבועאגרות

 .ןמזומח ב"ש 1,000,000 תמורת ה חוב ממשלתיות הנושאות ריבית קבועאגרותסכום נקוב של 

אם . לשני הצדדים זכות חוזית ומחויבות חוזית להחליף מכשירים פיננסיים, ך ששת החודשיםהלבמ

 התנאים יהיו עדיפים לרוכש ,ח" ש1,000,000 החוב הממשלתיות יעלה מעל אגרותמחיר השוק של 
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לרוכש יש . ה תהיה הפוכהפע ההש,ח"ש 1,000,000 -  אם מחיר השוק יורד מתחת ל.ונחותים למוכר

 וכן מחויבות חוזית , אופציית רכשהנובעת מהחזקת הדומה לזכות ,)נכס פיננסי(ות חוזית זכ

נכס ( למוכר יש זכות חוזית .אופציית מכרהנובעת מכתיבת  הדומה למחויבות ,)התחייבות פיננסית(

) התחייבות פיננסית( ומחויבות חוזית ,אופציית מכרהנובעת מהחזקת  הדומה לזכות ,)פיננסי

 וזכויות ומחויבויות חוזיות אל, כמו באופציות. אופציית רכשהנובעת מכתיבת מחויבות הדומה ל

הבסיס הפיננסיים -מהוות נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הנפרדות ונבדלות ממכשירי

את עסקת לשני הצדדים לחוזה אקדמה יש מחויבות לבצע ). שיוחלפווהמזומן  החוב אגרות(

פי חוזה אופציה יתרחש רק אם וכאשר המחזיק - בעוד שביצוע על,כםבמועד המוסהחליפין 

 . באופציה יבחר לממשה
  

לרבות , עתידית החלפהסוגים רבים אחרים של מכשירים נגזרים מגלמים זכות או מחויבות לבצע  .19א

 רצועה "CAPS"8), ( תקרהעסקאות )"SWAP"7(ריבית שיעורי להחלפת ומטבע  חוזים להחלפת

)"COLLARS"9(, ריצפה ו)10"FLOORS"(,מתן זכות להנפקת שטרות ,  התקשרויות למתן הלוואות

ו הצדדים מסכימים ב של חוזה אקדמה שסוגחוזה להחלפת ריבית ניתן לראות ב. ומכתבי אשראי

סכום אחד מחושב בהתייחס לשיעור כאשר , מזומן של סכומי ות עתידיהחלפותלבצע סידרה של 

 נוסף של סוגהם ) futures(חוזים עתידיים . עור ריבית קבועריבית משתנה והאחר בהתייחס לשי

  . השונים מהם בעיקר בכך שהחוזים הם אחידים ונסחרים בבורסה, חוזי אקדמה

 
   )10-8סעיפים (פריטים לא פיננסיים מכירה של או רכישה חוזים ל

היות , יננסי הגדרת מכשיר פמקיימים את פריטים לא פיננסיים אינם מכירה שלאו רכישה חוזים ל .20א

והזכות החוזית של צד אחד לקבל נכס לא פיננסי או שירות והמחויבות המקבילה של הצד האחר 

 . למסור או להחליף נכס פיננסי,  לקבל כלשהולא יוצרים זכות קיימת או מחויבות קיימת של צד
,  אופציה,ןכגו( קבלה או מסירה של פריט לא פיננסי דייל רק עבהם הסילוק יבוצע חוזים , לדוגמה

 הםחלק מחוזי הסחורות . יםי אינם מכשירים פיננס)חוזה עתידי או חוזה אקדמה על זהב

ים נגזרים יסטנדרטים בצורתם ונסחרים בשווקים מוסדרים באופן דומה לזה של מכשירים פיננס

  .מסוימים

א רשום משום שהו ,מזומןסחורות ניתן לרכישה או למכירה בנקל תמורת עתידי על חוזה , לדוגמה

היכולת לרכוש או למכור חוזה סחורה תמורת . למסחר בבורסה ועשוי להחליף ידיים פעמים רבות

הקלות שבה ניתן לרכשו או למכרו והאפשרות לשאת ולתת על סליקה כספית של המחויבות , מזומן

 אינם משנים את התכונה היסודית של החוזה באופן שייצור מכשיר ,לקבל או למסור את הסחורה

חוזים חלק מה, אף על פי כן. סוחרים למעשה בסחורות הבסיסלחוזה הצדדים , שהרי. יננסיפ

 החלפת מכשירים דייל  או ע,לסילוק בנטו אשר ניתנים ,פיננסייםלרכישת או מכירת פריטים לא 
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7 Swap  -ים או זרמי תשלומים בסדרה אחרת חליפין כלשהן של סדרה אחת של תזרימי מזומנ. 
8 Caps  -שערי הריבית  אם , על סכום רעיוני,שנקבע מראש, מקסימליקבוע ריבית  לשלם שער ,מתחייב קונה הסכמה לפיה ה

 . ינועו מעל השער שנקבעהמשתנים
9  Collars - צירוף של ( קביעת שער תחתון ושער עליון של ריביתCaps ו  - Floors.( 

10  Floors  - היפוכו של Cap) קביעת שער תחתון(.  

  
  
 

 



  

 בתחולת התקן הם ,למזומן או שהפריט הלא הפיננסי שבבסיסם ניתן להמרה בנקל פיננסיים

   .)8ראה סעיף  (פיננסייםם מכשיריכ ויטופלו

 

חוזה הכרוך בקבלה או במסירה של נכסים מוחשיים אינו יוצר נכס פיננסי של צד אחד והתחייבות  .21א

 כך.  הנכסים המוחשייםהעברת מועדנדחה מעבר לאו חלקו שלום הת אלא אם ,פיננסית של צד אחר

  . הוא המקרה ברכישה או במכירה של סחורות באשראי מסחרי

 

. ותסחורהשל פיזית קבלה או מסירה  בךכרוסילוקם אינו  אך ,סחורות-וימים הם צמודיחוזים מס .22א

ולא , בחוזהשהוגדרה נוסחה על פי  הנקבעים ,ןמזומב ם תשלומידרך של בסילוקקובעים חוזים אלו 

 חוב ניתן לחישוב על ידי אגרתסכום הקרן של , לדוגמה. באמצעות תשלומים של סכומים קבועים

במקרה כזה . כמות קבועה של נפטב,  החובאגרתבמועד הפירעון של , הנפט בשוק מחיר כפלתה

  . פיננסי חוזה כזה מהווה מכשיר ולפיכך במזומן אך מסולקת רק ,סחורההלמחיר צמודה הקרן 

 

 בנוסף ,פיננסית-פיננסי או התחייבות לא-  גם חוזה היוצר נכס לאכוללתההגדרה של מכשיר פיננסי  .23א

 לצד אחד , לעתים קרובות,מכשירים פיננסיים כאלה נותנים. תחייבות פיננסיתלנכס פיננסי או לה

להקנות עשויה צמודת נפט  חוב אגרת, לדוגמה. פיננסי- אופציה להחליף נכס פיננסי בנכס לא

יחד עם , במועד הפירעון מזומןוסכום קבוע של קבועים  יםרם תשלומי ריבית תקופתיזלמחזיק 

 מזמן כדאיות מימוש האופציה תשתנה. רן בכמות קבועה של נפטלהחליף את סכום הקאופציה 

 החוב אגרת של המחזיק ביוכוונות.  החובאגרתהטבוע בההמרה יחס ונפט אם למחיר הלזמן בהת

הנכס הפיננסי של .  את החוזה אינן משפיעות על מהות הנכסים המרכיבים,בנוגע למימוש האופציה

) רעוןיפבמועד ה מזומןבועים וסכום קבוע של זרם תקבולי ריבית תקופתיים ק(המחזיק 

המחויבות להעביר תשלומי ריבית תקופתיים קבועים וסכום (וההתחייבות הפיננסית של המנפיק 

ללא קשר לסוגים ,  החוב למכשיר פיננסיאגרת את הופכים) קבוע של מזומן במועד המימוש

   .)כמות קבועה של נפטהאפשרות לקבל  (האחרים של נכסים והתחייבויות שנוצרו אף הם

 

הגדרה של ה מקיימים את שאינם , על חוזי סחורות או על חוזים אחריםאינו חללמרות שהתקן  .24א

, עשויות לאמץ את דרישות הגילוי בתקן זה לחוזים אלו ישויות, 8 או הנכללים בסעיף מכשיר פיננסי

 . אם הן מוצאות לנכון

 

  הצגה

  )27-15סעיפים (עצמי התחייבויות והון 

  )20-17סעיפים (או נכס פיננסי אחר מזומן  מסורכשירים שאינם כוללים מחויבות חוזית למ

 היאלצורך הקביעה אם מניית בכורה . מניות בכורה עשויות להיות מונפקות עם זכויות שונות .25א

הנלוות ) particular(המנפיק מעריך את הזכויות המיוחדות , התחייבות פיננסית או מכשיר הוני

מניית בכורה , דוגמהל. להחליט אם היא בעלת המאפיין היסודי של התחייבות פיננסיתלמניה כדי 
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כוללת התחייבות , פי בחירתו של המחזיקל העומדת לפדיון במועד מסוים או ניתנת לפדיון ע

קשיים .  מאחר שלמנפיק יש מחויבות להעביר נכסים פיננסיים למחזיק במניה,פיננסית

וד במחויבות לפדות מניית בכורה במועד בו הוא נדרש לכך בהתאם פוטנציאליים של המנפיק לעמ

אינה מבטלת את , )מגבלות חוקיות או בשל העדר רווחים, למשל בשל חוסר במקורות(לחוזה 

 לא מקיימת את ההגדרה של התחייבותבמזומן אופציה של המנפיק לפדות את המניות . המחויבות

, במקרה זה. מת להעביר נכסים פיננסיים לבעלי המניות מאחר שלמנפיק אין מחויבות קיי,פיננסית

כאשר מחויבות עשויה להיווצר , עם זאת. פדיון המניות נתון באופן בלעדי לשיקול דעתו של המנפיק

 על ידי הודעה פורמלית לבעלי המניות ,בדרך כלל(מנפיק מניות הבכורה מממש את האופציה שלו 

  ).בדבר כוונתו לפדות את המניות

  

הסיווג המתאים נקבע בהתאם לזכויות האחרות הנלוות ,  מניות בכורה אינן ניתנות לפדיוןכאשר .26א

הסיווג מתבסס על הערכת המהות של ההסדרים החוזיים ועל ההגדרות של התחייבות פיננסית . להן

נתונות , בין אם הן נצברות או לא נצברות, כאשר חלוקות למחזיקים במניות הבכורה. ומכשיר הוני

הסיווג של מניית בכורה כמכשיר הוני או . המניות הן מכשירים הוניים, ל דעתו של המנפיקלשיקו

 :הגורמים הבאיםמ , בין היתר,כהתחייבות פיננסית אינו מושפע
  

 ,היסטוריה של ביצוע חלוקות  )א(
  

 ,כוונה לבצע חלוקות בעתיד  )ב(
  

ן מתבצעות  אם חלוקות אינ,השפעה שלילית אפשרית על מחיר מניות רגילות של המנפיק  )ג(

בגלל מגבלות על חלוקת דיבידנדים למניות רגילות אם דיבידנדים אינם משולמים למניות (

 ,)הבכורה
  

 ,סכום העודפים של המנפיק  )ד(
  

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

 .יכולת או אי יכולת של המנפיק להשפיע על סכום רווחיו או הפסדיו בתקופה  )ו(

 
  )24-21סעיפים (ם של הישות הונייה הסילוק במכשירי

  :ישותההוניים של ה ה הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד לסווג סוגים שונים של חוזים על מכשירי .27א

  
 ללא תמורה ,מספר קבוע של מניותיהתקבל או תמסור הישות בדרך כזו שחוזה אשר יסולק   )א(

ומן או מכשיר או על ידי החלפה של מספר קבוע של מניותיה עבור סכום קבוע של מז, בעתיד

 בגין חוזה ה או שולמהתקבלהתמורה כלשהי ש, בהתאם לכך. הוא מכשיר הוני, פיננסי אחר

 ,שהונפקהלמניה  אחת היא אופציה דוגמה.  העצמי מההוןיןשרמיכזה מתווספת או מנוכה ב

 את הזכות לרכוש מספר קבוע של מניות הישות תמורת סכום קבוע שכנגדאשר מעניקה לצד 

את מניותיה תמורת מזומן או ) לפדות(אם החוזה דורש מהישות לרכוש , עם זאת. מזומןשל 
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הישות מכירה גם ,  פיננסי אחר במועד קבוע או ניתן לקביעה או על פי דרישהנכס

 לכך היא מחויבות של דוגמה. בהתחייבות פיננסית בגובה הערך הנוכחי של סכום הפדיון

פר קבוע של מניותיה תמורת סכום קבוע של  מסהש חזרו הנובעת מחוזה אקדמה לרכ,ישות

 .מזומן
  
 יוצרת התחייבות פיננסית בגובה הערךמזומן מחויבות של ישות לרכוש את מניותיה תמורת   )ב(

, הנוכחי של סכום הפדיון גם אם מספר המניות אותן הישות מחויבת לרכוש חזרה אינו קבוע

 למחויבות דוגמה. לפדות יממש את זכותו שכנגדאו אם המחויבות מותנית בכך שהצד 

מזומן  הדורשת מהישות לרכוש חזרה את מניותיה תמורת ,היא אופציה שהונפקהמותנית 

 . יממש את זכותושכנגד אם הצד
  

או במכשיר פיננסי אחר הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית אף במזומן חוזה אשר יסולק   )ג(

  מתבסס על שינויים במחיר,יימסר אשר יתקבל או ,או מכשיר פיננסי אחרהמזומן אם סכום 

במזומן  המסולקת נטו ,ה לכך היא אופציה למנידוגמה. הישותהעצמי של הון ההשוק של 

)net cash settled.( 

 
שווה לסכום קבוע או היה  אשר ערכן י,חוזה אשר יסולק במספר משתנה של מניות הישות  )ד(

הוא נכס פיננסי או ) רהמחיר סחו, דוגמהל(סס על שינויים במשתנה בסיס ולסכום המב

תסולק נטו , אם תמומש, אשר, אופציה שנכתבה לרכישת זהב, דוגמהל. התחייבות פיננסית

במכשיריה ההוניים של הישות על ידי כך שהישות תמסור כמות כזו של מכשירים אלה אשר 

 נכס פיננסי או התחייבות פיננסית אף אם הואחוזה כזה . תשווה לערך חוזה האופציה

חוזה אשר יסולק במספר , באופן דומה . הבסיס הוא מניות הישות עצמה ולא זהבמשתנה

אך הזכויות הצמודות למניות אלה ישתנו כך שערך הסילוק ישווה , קבוע של מניות הישות

הוא נכס פיננסי או התחייבות , לסכום קבוע או סכום המתבסס על שינויים במשתנה בסיס

 .פיננסית
  

  )25עיף ס (הוראות סילוק מותנה

 או במזומן אשר עשוי לדרוש סילוק ,הוראת סילוק מותנהשל כי אם התממשות חלק קובע  25סעיף  .28א

אינה )  התחייבות פיננסיתהואאו בדרך כזו אשר תוצאתה היא שהמכשיר (נכס פיננסי אחר ב

חוזה אשר דורש סילוק , לכן .הוראת הסילוק אינה משפיעה על סיווג מכשיר פיננסי, מציאותית

לא ,  נדיר מאודהוא ש,או במספר משתנה של מניות הישות עצמה רק בקרות אירועזומן במ

תנאי , באופן דומה.  הוא מכשיר הוני,ומאוד לא סביר שיתרחש) highly abnormal(מציאותי 

, החוזה עשויים לשלול סילוק במספר קבוע של מניות הישות עצמה בנסיבות שאינן בשליטת הישות

  . הוא מתאיםניהומכשיר סיווג כ, ותרחשינסיבות אלה  מציאותית שאין אפשרותאך אם 
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  טיפול בדוחות כספיים מאוחדים

ישות תבחן את כל התנאים , בדוחות כספיים מאוחדים) או רכיב שלו(כאשר מסווגים מכשיר פיננסי  .29א

שהוסכמו בין חברות הקבוצה והמחזיקים במכשיר לצורך הקביעה אם לקבוצה בכללותה יש 

 וווגיסיביא ל למכשיר או לסלק אותו באופן שיחסאו נכס פיננסי אחר במזומן ת למסור מחויבו

 אחרת בקבוצה חברהכאשר חברה בת בקבוצה מנפיקה מכשיר פיננסי וחברה אם או . כהתחייבות

 יתכן ולקבוצה ,)ערבות, דוגמהל(מסכמת באופן ישיר עם המחזיקים במכשיר לגבי תנאים נוספים 

למרות שהחברה הבת עשויה באופן נאות לסווג את . עת לגבי חלוקות או פדיוןלא יהיה שיקול ד

ההשפעה של הסכמים , המכשיר ללא התייחסות לתנאים נוספים אלו בדוחותיה הכספיים הנפרדים

 בחשבון כדי להבטיח שהדוחות הכספיים ואחרים בין חברי הקבוצה ומחזיקי המכשיר יילקח

במידה שישנה מחויבות . קאות בהם התקשרה הקבוצה כמכלולהמאוחדים ישקפו את החוזים והעס

יסווג כהתחייבות פיננסית ) או הרכיב שלו אשר נתון למחויבות זו(המכשיר , כזו או הוראת סילוק

  .בדוחות הכספיים המאוחדים

  
  )32-28סעיפים (מכשירים פיננסיים מורכבים 

 אינו דן 28סעיף .  לא נגזרים של מכשירים פיננסיים מורכביםים חל רק על מנפיק28סעיף  .30א

 דן 39תקן חשבונאות בינלאומי מספר . יםבמכשירים פיננסיים מורכבים מנקודת מבט של המחזיק

 במכשירים פיננסיים מורכבים הכוללים יםבהפרדה של נגזרים משובצים מנקודת מבט של מחזיק

  . עצמימאפייני חוב והון

  

 רת חובכגון אג, יר חוב עם אופציית המרה משובצתצורה שכיחה של מכשיר פיננסי מורכב היא מכש .31א

 דורש מהמנפיק של 28סעיף . להמרה למניות רגילות של המנפיק וללא מאפייני נגזר משובץ אחרים

 :כאמור להלן, מכשיר פיננסי כזה להציג בנפרד במאזן את רכיב ההתחייבות והרכיב ההוני
  

 ,היא התחייבות פיננסיתמראש מחויבות המנפיק לשלם קרן וריבית במועדים קבועים   )א(

השווי ההוגן של רכיב , בעת ההכרה הראשונית. שקיימת כל עוד המכשיר לא הומר

אשר  שנקבעו בחוזה ,הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידייםההתחייבות הוא הערך 

 אשר ,מהוונים לפי שיעור ריבית המקובלת בשוק לגבי מכשירים באיכות אשראי דומה

 .אך ללא אופציית ההמרה, באותם תנאים, ת אותם תזרימי מזומנים אלמעשהמספקים 
  
השווי . של המנפיקעצמי המכשיר ההוני הוא אופציה משובצת להמיר את ההתחייבות להון   )ב(

לאופציה זו יש . אם קיים, ה ומהערך הפנימי שלההוגן של האופציה מורכב מערך הזמן של

 .סףערך בעת ההכרה הראשונית אף כאשר היא מחוץ לכ
  

הישות גורעת את רכיב ההתחייבות ומכירה בו , במועד פדיונו) בר המרה(בעת המרה של מכשיר  .32א

למרות שהוא עשוי להיות מועבר בתוך ההון (העצמי הרכיב ההוני המקורי נשאר בהון .  עצמיכהון

 .במועד הפדיוןבגין ההמרה לא יוכר רווח או הפסד ). מפריט אחד לאחרהעצמי 
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 כאשר זכות ,מכשיר בר המרה לפני מועד הפדיון בפדיון מוקדם או רוכשת חזרה פודהכאשר ישות  .33א

בגין , הישות מקצה את התמורה ששולמה וכל עלויות עסקה, ההמרה המקורית נותרת ללא שינוי

.  של המכשיר במועד העסקהלרכיב ההונילרכיב ההתחייבות ו,  או הפדיון המוקדםזרההרכישה ח

 עקבית עם היאורה ששולמה ועלויות העסקה לרכיבים הנפרדים השיטה המשמשת בהקצאת התמ

 על ידי הישות כאשר המכשיר הניתן ו שהתקבלקבוליםזו ששימשה להקצאה המקורית של הת

 .32-28בהתאם לסעיפים , להמרה הונפק
  

כל רווח או הפסד שנוצר יטופל בהתאם לכללי החשבונאות , לאחר שהקצאת התמורה מתבצעת .34א

 :חד מהרכיבים כדלקמןהמתאימים לכל א
  

  כןו, וכר בדוח רווח והפסדמ לרכיב ההתחייבות מתייחססכום הרווח או ההפסד ה  )א(

  

    .      העצמיוכר בהוןמ לרכיב ההוני מתייחססכום התמורה ה  )ב(

 

 על ידי דוגמהל, בכדי לעודד המרה מוקדמת המרהל ניתןישות יכולה לשנות את התנאים של מכשיר  .35א

 במקרה של המרה לפני מועד ,ו על ידי תשלום תמורה נוספת אחרתא, טיב יותרייחס המרה מ

קבל במועד מ שהמחזיק ,ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה, במועד בו שונו התנאים. ספציפי

 שהמחזיק יכול היה לקבל , לבין השווי ההוגן של התמורה,ההמרה בהתאם לתנאים המתוקנים

  . רווח והפסדוכר כהפסד בדוח מבהתאם לתנאים המקוריים 

  

  )34 - ו33סעיפים (מניות אוצר 

 ללא קשר לסיבת , כנכס פיננסייםוכרמ ינםא ,על ידה אשר נרכשו ,מכשיריה ההוניים של ישות .36א

תפחית אותם מההון ,  דורש כי ישות הרוכשת את מכשיריה ההוניים33סעיף .  חזרהרכישתם

 . העצמי

  

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

מניית בכורה לא צוברת .  עבור מכשיר פיננסי מורכב35הדוגמה הבאה ממחישה את יישום סעיף  .37א

פי שיקול ל ע) אם בכלל (יםשולממ  בגינההדיבידנדיםכש, תוך חמש שניםבמזומן מחייבת פדיון 

הכולל רכיב התחייבות ,  מכשיר פיננסי מורכבהואמכשיר כזה . מועד הפדיוןלפני דעתה של הישות 

ההפרש שבין הערך הנוכחי של סכום הפדיון לבין .  את הערך הנוכחי של סכום הפדיוןהווהמה

. וכר בהון העצמימו) הזכות לקבלת דיבידנדים( את הרכיב ההוני הווההתמורה שהתקבלה מ

.  כהוצאות ריביתתסווגמהפסד ו בוארווח ב תוכרמההפחתה של הניכיון הגלום ברכיב ההתחייבות 

.  כחלוקהיםוכרמ לרכיב ההוני ובהתאם לכך קשוריםששולמו כלשהם ידנדים דיב, לעומת זאת

או אם מניית הבכורה ,  אלא נתון לבחירת המחזיק,טיפול דומה ייושם גם אם הפדיון אינו מחויב

 המחושב כך שישתווה לסכום קבוע או ,חייבת להיות מומרת למספר משתנה של מניות רגילות

כלשהם  יםאם דיבידנד, יחד עם זאת). סחורות, דוגמהל(תנה בסיס לסכום המבוסס על שינויים במש
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כל , במקרה כזה.  התחייבותהואהמכשיר בכללותו ,  לסכום הפדיוןפים מתווסמושלא שול

  . הדיבידנדים מסווגים כהוצאות ריבית

  

  )50-42סעיפים  (קיזוז של נכס פיננסי והתחייבות פיננסית

ניתנת ,  בהווה קיימתמשפטיתלישות חייבת להיות זכות , נסיתכדי לקזז נכס פיננסי והתחייבות פינ .38א

לישות עשויה להיות זכות מותנית לקזז סכומים שהוכרו כמו . הסכומים שהוכרואת לאכיפה לקזז 

אך , )non-recourse ( אב להתחשבנות נטו או בצורות מסוימות של חוב ללא זכות חזרהכםבהס

) default( כשל אשראי ,בדרך כלל,  אירוע עתידי מסוים רק בהתרחשותזכויות אלה ניתנות לאכיפה

 . תנאים לקיזוזמקיים את ההסדר כאמור אינו , לפיכך. של הצד שכנגד

 

צות של מכשירים ו הם קבמכשירים אלה. "מכשירים סינתטיים"לספציפי טיפול  קובעהתקן אינו  .39א

חוב לזמן ארוך . אחר תכונות של מכשיר במטרה לחקות נפרדים שנרכשים ומוחזקים פיננסיים

 מהווים ,משתנה בריבית קבועה ריבית תעם חוזה להחלפיחד משולב ה ,בשיעור ריבית משתנה

כל אחד מהמכשירים . הרכבה מלאכותית של חוב לזמן ארוך בשיעור ריבית קבועדוגמה ל

 מייצג זכות חוזית או מחויבות חוזית עם" מכשיר הסינתטי" היחידים המרכיבים את הפיננסייםה

 חשוף לסיכונים פיננסיכל מכשיר . תנאים שלו וכל אחד מהם עשוי להיות מועבר או מסולק בנפרד

כאשר , כךפיל.  אחריםפיננסייםהעשויים להיות שונים מהסיכונים שאליהם חשופים מכשירים 

 יםקוזזמ ינםהם א,  אחר הוא התחייבותומכשירהוא נכס " מכשיר סינתטי" אחד בפיננסי מכשיר

. 42המבחנים לקיזוז שבסעיף מקיימים את  אלא אם הם , על בסיס נטוהישות במאזן יםוצגמולא 

, בנוסף,  לצייןה עשויישותלמרות ש, פיננסיהמשמעותיים של כל מכשיר התנאים  אודות יינתן גילוי

  ). 65ראה סעיף (את מהות הקשר בין המכשירים היחידים 

  

  גילוי

 .בוטל .40א
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   להמחשהדוגמאות -  'ב נספח

  

  . התקןממהווה חלק אינו זה ספח נ

  

  תוכן עניינים

  

  עמוד    

    מכשיריה ההוניים של ישותהמתייחסים לחוזים 

  58    כללי

  59-62  חוזה אקדמה לרכישת מניות  - 1דוגמה 

  63-65  חוזה אקדמה למכירת מניות  - 2דוגמה 

  66-69  רכישת אופציית רכש על מניות  - 3דוגמה 

  70-73  על מניות רכשאופציית כתיבת   - 4דוגמה 

  74-77  על מניותרכישת אופציית מכר   - 5דוגמה 

  78-81  כתיבת אופציית מכר על מניות  - 6דוגמה 

  82-83  חוזים המתייחסים למכשיריה ההוניים של ישות -טבלה מרכזת 

אשר הון המניות שלהן אינו ,  ואגודות שיתופיותכגון קרנות נאמנות וקואופרטיבים, ישויות

  22בהתאם לתקן חשבונאות מספר עצמי  הגדרת הון  אתמקיים

  

  הושמטה  ישויות ללא הון  - 7דוגמה 

  הושמטה  ישויות עם הון מסוים  - 8דוגמה 

    הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים מורכבים

  84  הפרדה של מכשיר פיננסי מורכב בעת ההכרה הראשונית  -9דוגמה 

 הושמטה  נגזרים משובצים מאפייני הי מורכב מרובהפרדה של מכשיר פיננס  -10דוגמה 

  85-86   המרהבר של מכשיר הרכישה חזר  -11דוגמה 

  87   המרה על מנת לעודד המרה מוקדמתברשינוי תנאי מכשיר   -12דוגמה 

  88-91  הוראות מעבר של אגרות חוב להמרה  -13דוגמה 

  הדגמת פיצול תמורה בהנפקת חבילת ניירות ערך

  92-93  יצול תמורה בהנפקת חבילת ניירות ערךפ  -14דוגמה 

  

  

 56
  
  
 

 



  

  ההוניים של ישותלמכשיריה  המתייחסיםים חוז

  

 כללי

 הישותיה של  מניותתרכישל המתייחסים יםחוזל רישומי היומןאת כל הדוגמאות להלן ממחישות 

  :בוצעשסילוקם י

 
 , נטו במזומן  .א

 
 , נטו במניות  .ב
  
 או, )ק ברוטוסילו ( מזומן בתמורה למניותמסירתעל ידי   .ג
  
  .ג לעיל-באחת מהחלופות המפורטות בסעיפים א  .ד
  

  :הנחות

  

ת הבסיס כך שהערך הנוכחי ו על מניים דיבידנדמוהונח כי לא שול, 2 - ו1את דוגמאות בכדי לפשט  .1

 השווי ההוגן של חוזה האקדמה הוא כאשר) spot price(המיידי של מחיר האקדמה שווה למחיר 

הערך הנוכחי  לבין מחיר השוק של המניהחושב כהפרש בין  מזה האקדמההשווי ההוגן של חו. אפס

 .של המחיר שנקבע בחוזה האקדמה
  

 .4% הואשנתי ה ווןהיהשיעור  .2
  

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

  :נתונים

 31 יוםב' אשל ישות  מניות 1,000לת לקב'  בישותחוזה עם ב התקשרה'  אישות, 2006  בפברואר1 יוםב

להלן ריכוז נתוני חוזה . )למניהח "ש 104(ח "ש 104,000בתמורה לתשלום במזומן של  2007בינואר 

  :האקדמה

  2006 בפברואר 1  החוזהמועד 

  2007 בינואר 31   הפירעוןמועד

  ח" ש104  2007 בינואר 31 יוםבלשלם מחיר שנקבע בחוזה האקדמה 

  ח " ש100  2006 בפברואר 1 יוםחוזה האקדמה במחיר שנקבע בהל הערך הנוכחי ש

  1,000  מספר המניות בהתאם לחוזה האקדמה
  

  )ח"ש(שווי הוגן חוזה אקדמה  )ח"ש(מניה השוק של המחיר   

  0  100  2006,  בפברואר1

  6,300  110  2006,  בדצמבר31

  2,000  106  2007,  בינואר31
  

 בוצע נטו במזומןפיתרון תחת ההנחה כי הסילוק י  .א
  

אין קבלה או , לאמור,  יסולק נטו במזומןהמניות הישות עצמת  חוזה האקדמה לרכישבו במקרה

 רישומי היומן הנדרשים במועדים . בעת סילוק חוזה האקדמהעצמה של מניות הישות מסירה

  :הם' הרלוונטיים בדוחות הכספיים של ישות א

  

 1 בפברואר 2006

השווי ההוגן , לפיכך. ח" ש100 הוא )2006 בפברואר 1(לחוזה  הכניסה בעת המניההשוק של מחיר 

ההפרש שבין מחיר המניה לערך הנוכחי של (ס  אפהוא 2006 בפברואר 1 יוםשל חוזה האקדמה ב

 אין צורך ,מאחר והשווי של הנגזר הוא אפס ולא שולם או התקבל מזומן). מחיר חוזה האקדמה

  . מי יומן כלשהםברישו

  

 31 בדצמבר 2006

השווי ההוגן של , וכתוצאה מכךח "ש 110 -מחיר השוק של המניה עלה ל, 2006 בדצמבר 31 יוםב        

  .ח" ש6,300 - חוזה האקדמה עלה ל

  

   ח" ש6,300   נכס חוזה אקדמה- ' ח   

 ח" ש6,300  רווח - ' ז    

  

האקדמההשינוי לרישום                חוזה של ההוגן .         בשווי
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 31 בינואר  2007

 ,בהתאם לכך. ח" ש106 - מחיר השוק של המניה ירד ל, מועד סילוק החוזה, 2007 בינואר 31 יוםב

                                   :המחושבים כדלקמן, ח"ש 2,000 הואבמועד זה השווי ההוגן של חוזה האקדמה 

2,000 =104,000 - ) 1,000 * 106(  

  

   ח"ש 4,300   הפסד- ' ח   

 ח" ש4,300   נכס חוזה אקדמה- ' ז    

  

האקדמה השינוי לרישום                   חוזה של ההוגן .)         6,300- 2,000 = 4,300(בשווי

  

 ח"ש 104,000 למסור קיימת מחויבות'  לישות א.החוזה מסולק נטו במזומן, 2007 בינואר 31 יוםב

 היות .'לישות א) 106 * 1,000 (ח"ש 106,000 להעביר קיימת מחויבות' לישות במנגד  ו,'לישות ב

  .'לישות אח "ש 2,000 את הסכום נטו של מתמשל'  ישות ב,והסילוק מבוצע נטו במזומן

                 
   ח" ש2,000      מזומן- ' ח   

  ח" ש2,000   נכס חוזה אקדמה-' ז    

  

האקדמה               סילוק חוזה .       לרישום

  

  כי הסילוק יבוצע נטו במניותפיתרון תחת ההנחה  .ב
  

לכל לעיל  ' זהים לרישומים המופיעים בסעיף ארישומי היומן , נטו במניותבוצעסילוק יבמקרה בו ה

 31להלן רישום היומן הנדרש ביום . בעת סילוק חוזה האקדמההנדרש למעט הרישום , המועדים

  :'בדוחות הכספיים של ישות א 2007בינואר 

 
  2007 ר  בינוא31          

יש ' ולישות ב' לישות בח "ש 104,000 מניות בשווי למסור מחויבותיש '  לישות אבמועד הסילוק

 מניות מוסרת'  ישות ב, לכן.'לישות אח "ש 106,000 בשווי )'של ישות א ( מניותלמסורות מחויב

   .)2,000/106(= מניות 19 העברה של , לאמור.'לישות אח "ש 2,000 של בשווי

  
   ח" ש2,000  עצמי  הון- ' ח   

 ח" ש2,000   נכס חוזה אקדמה- ' ז    

  

.    לרישום סילוק חוזה האקדמה                 

  
 פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע ברוטו  .ג

  
 ,' סכום קבוע במזומן וקבלת מספר קבוע של מניות ישות אמסירת על ידי בוצעהסילוק יבמקרה בו 

  :הם' ם הרלוונטיים בדוחות הכספיים של ישות ארישומי היומן הנדרשים במועדי
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  2006 בפברואר 1

בהתאם לחוזה ) 104 * 1,000(' במזומן לישות בח "ש 104,000לשלם מחויבות קיימת ' לישות א

  . ' מניות של ישות א1,000',  שנה לישות אבעוד למסורמחויבות קיימת ' ולישות בהאקדמה 

  
   ח" ש100,000   עצמי הון- ' ח   

 ח" ש100,000    התחייבות - ' ז    

  
המחויבות  שנה מסורללרישום הנוכחי ח"ש104,000לאחר לבערכה  100,000-השווה

 להנחיות 64סעיף, 39מספר בינלאומיחשבונאותראה תקן104,000/1.04 (ח"ש

  ).יישום

        

(, )    

  
  

  2006 בדצמבר 31

  
   ח" ש3,660   הוצאות ריבית-' ח   

 ח" ש3,660     התחייבות- ' ז    

  

ת לפ ההתחייב סכום על ריבית לשיטת הריבית דילצבירת בהתאם ון המניות

        : קמןהמחושבת כדלהאפקטיבית

ו       

, 

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

  

  2007 בינואר 31

  
   ח" ש340   הוצאות ריבית-' ח   

 ח" ש340    התחייבות - ' ז    

  

ת ההתחייב סכום על ריבית לשיטת הריבית ד לפלצבירת בהתאם יון המניות

  :     קמןהמחושבת כדלהאפקטיבית

ו       

 

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

  

לישות ' ישות אשל  מניות 1,000 וסרתמ' וישות ב' במזומן לישות בח "ש 104,000 מוסרת' ישות א

  .'א

   ח" ש104,000   התחייבות -' ח   

 ח" ש104,000   מזומן- ' ז    

  
ישות א     מניות סילוק ההתחייבות לפירעון .     במזומן' לרישום
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 מספר חלופות לסילוקפיתרון תחת ההנחה כי יש   .ד
  

 בתמורה מזומן מסירתעל ידי או , נטו במניות,  נטו במזומןגוןכ( מספר חלופות לסילוק מן שלקיו

אם . נסי או התחייבות פיננסית הוא נכס פינה למסקנה שחוזה האקדמה לרכישה חזרמביא) מניותל

 על הישות להכיר ,)לעיל' גסעיף ראה (מניות ל בתמורה מזומן תמסיראחת מחלופות הסילוק היא 

'  ישות א,בכל מקרה אחר. לעיל'  גסעיףכפי שהודגם ב, בהתחייבות בגין המחויבות למסירת המזומן

  . תטפל בחוזה האקדמה כבנגזר
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  מניות חוזה אקדמה למכירת - 2דוגמה 
 

  :נתונים

 בינואר 31 יום ביה מניות1,000 של להעברה' חוזה עם ישות בב מתקשרת' ישות א, 2006 בפברואר 1 יוםב

  : להלן ריכוז נתוני חוזה האקדמה.)למניהח "ש 104(במזומן ח "ש 104,000 -בתמורה ל 2007

  2006 בפברואר 1  החוזהמועד 

  2007 בינואר 31   הפירעוןמועד

  ח" ש104  2007 בינואר 31 יוםבלקבל חוזה האקדמה מחיר שנקבע ב

  ח" ש100  2006 בפברואר 1 יוםחוזה האקדמה במחיר שנקבע בהערך הנוכחי של 

  1,000  מספר המניות בהתאם לחוזה האקדמה
  

  )ח"ש( שווי הוגן חוזה אקדמה  )ח"ש(מניה ה  השוק שלמחיר  

  0  100  2006,  בפברואר1

  6,300  110  2006,  בדצמבר31

  2,000  106  2007,  בינואר31
  

  נטו במזומןיבוצע סילוק פיתרון תחת ההנחה כי ה  .א

 
לאמור אין קבלה או , חוזה האקדמה למכירה של מניות הישות עצמה יסולק נטו במזומן, במקרה בו

רישומי היומן הנדרשים במועדים ,  של מניות הישות עצמה בעת סילוק חוזה האקדמהמסירה

  :הם' כספיים של ישות אהרלוונטיים בדוחות ה

  

  2006 בפברואר 1      

השווי , לפיכך. ח" ש100 הוא )2006 בפברואר 1(ההתקשרות בחוזה המניה בעת השוק של מחיר 

ההפרש שבין מחיר המניה לערך הנוכחי (ס  אפהוא 2006  בפברואר1 יוםההוגן של חוזה האקדמה ב

 אין צורך ,אפס ולא שולם או התקבל מזומןמאחר והשווי של הנגזר הוא ). של מחיר חוזה האקדמה

  . מי יומן כלשהםברישו

  

  2006 בדצמבר 31

  

   ח" ש6,300   הפסד-' ח   

 ח" ש6,300   התחייבות חוזה אקדמה- ' ז    

  

האקדמההשינוילרישום          חוזה של ההוגן .         בשווי
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  2007 בינואר 31

  
   ח" ש4,300   התחייבות חוזה אקדמה- ' ח   

 ח" ש4,300   רווח  -' ז      

  

האקדמה השינוילרישום     חוזה של ההוגן  .)         6,300- 2,000 = 4,300(בשווי

  

 ח"ש 104,000 למסור מחויבותיש ' לישות ב. החוזה מסולק נטו במזומן 2007,  בינואר31 יוםב

היות  .' בלישות) 106 * 1,000 (ח" ש106,000 מסור למחויבותיש '  ולישות אומנגד, 'לישות א

  .'ישות בח ל" ש2,000משלמת את הסכום נטו של '  ישות א,והסילוק מבוצע נטו במזומן

  
   ח" ש2,000   התחייבות חוזה אקדמה- ' ח   

 ח" ש2,000    מזומן  -' ז      

  
האקדמה חוזה סילוק .     לרישום

  

  במניותפיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו   .ב

 
לעיל  ' זהים לרישומים המופיעים בסעיף א היומןרישומי. טו במניותנבוצע  הסילוק יבמקרה בו

להלן רישום היומן הנדרש ביום .  האקדמהבעת סילוק חוזההנדרש למעט הרישום , לכל המועדים

  :'בדוחות הכספיים של ישות א 2007 בינואר 31

  

  2007  בינואר 31           

 מסורוהתחייבות לח "ש 104,000ות לקבל מניות בשווי יש זכ' לישות א.      החוזה מסולק נטו במניות

 .'לישות בח "ש 2,000 מניות בשווי וסרתמ'  ישות א, לכן.'לישות אח "ש 106,000מניות בשווי 

  .)2,000/106(= מניות 19 של מסירה ,לאמור

  
   ח" ש2,000   התחייבות חוזה אקדמה- ' ח   

 ח" ש2,000     עצמי הון - ' ז    

  
האקדמה                    סילוק חוזה מניות הישות( לרישום .)       כעסקה הוניתמטופלתהנפקת

  

  יבוצע בברוטוסילוק פיתרון תחת ההנחה כי ה  .ג

 
 מספר קבוע של מניות ישות מסירת על ידי קבלת סכום קבוע במזומן ובוצע הסילוק יבמקרה זה

 קיימת זכות לקבל' לישות א, ןלכ. ח" ש104 - שנה נקבע לבעודקבל ת' המחיר למניה שישות א. 'א

להלן .  עצמה מניות של1,000 שנה בעוד מסור לומחויבות) 104 * 1,000(במזומן ח "ש 104,000

  :' בדוחות הכספיים של ישות אהנדרשיםרישומי היומן 
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  2006 בפברואר 1  

אחר ולחוזה האקדמה שווי מ, לא שולם או התקבל מזומן.  בפברואר1 יוםבמי יומן             אין צורך ברישו

בתמורה לסכום קבוע ' א ישות מספר קבוע של מניות מסורחוזה האקדמה ל. הוגן ראשוני של אפס

ניתן והוא אינו  מאחר , הגדרת מכשיר הונימקיים את,  אחריםפיננסייםמזומן או לנכסים של 

  . מניות בתמורה למזומןמסירת אלא בדרך של לסילוק

  

  2006 בדצמבר 31

 מסירת מאחר ולא שולם או התקבל מזומן והחוזה ל, בדצמבר31 יוםבמי יומן ין צורך ברישוא      

  .הישותהגדרת מכשיר הוני של מקיים את  בתמורה לסכום קבוע של מזומן הישותמניות 

  

  2007  בינואר 31

  . מניות1,000 וסרתמבמזומן וח "ש 104,000 מקבלת' ישות א, 2007 בינואר 31 יום  ב     

  
   ח" ש104,000   מזומן- ' ח   

 ח" ש104,000     עצמי הון - ' ז    

  
האקדמה                     סילוק חוזה     . לרישום

  

  מספר חלופות לסילוקפיתרון תחת ההנחה כי יש   .ד

 
 בתמורה מזומן מסירתנטו במניות או על ידי ,  נטו במזומןןוגכ(מספר חלופות לסילוק מן של קיו

 . שחוזה האקדמה הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית למסקנהמביא )מניותל
 היות והוא ניתן לסילוק שלא ,הגדרה של מכשיר הוניה מקיים אתבמקרה זה חוזה האקדמה אינו 

הטיפול .  מספר קבוע של מניות בתמורה לסכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחרמסירתעל ידי 

 םרישו. לעיל'  ב- ו' אסעיפים כבנגזר כפי שהודגם בבחוזה האקדמה יהיה ' החשבונאי של ישות א

  . באופן הסילוק בפועלתלויהיומן במועד הסילוק 
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  מניותעל   רכישת אופציית רכש- 3דוגמה 

  
  :נתונים

השווי ההוגן (ח במזומן " ש5,000ומשלמת  חוזה ב'עם ישות במתקשרת ' ישות א, 2006 בפברואר 1 יוםב

 הזכות אתיש '  ולישות א,למסור' ישות ב מחויבת ,בהתאם לחוזה). ותשל כתב האופציה במועד ההתקשר

אם , )למניהח "ש 102(במזומן ח "ש 102,000 - בתמורה ל 2007 בינואר 31 יוםב'  מניות ישות א1,000 ,לקבל

להלן ריכוז נתוני  . כל תשלוםבוצעלא י, הממש את זכותתלא '  אם ישות א.תממש את זכותה' ישות א

  :שאופציית הרכ

  2006 בפברואר 1  החוזהמועד 

  2007 בינואר 31  )פירעוןניתן למימוש רק ביום ה, תנאים אירופאים(המימוש  מועד

  )  'ישות א (תמדווחהישות ה   זכות המימושתמחזיק

  ח"ש 102  2007 בינואר 31 יוםבמימוש קבוע שישולם מחיר 

   1,000      המספר המניות בהתאם לחוזה האופצי
  

  

  )ח"ש(שווי הוגן של כתב האופציה   )ח"ש(מניה וק של ההשמחיר   

  5,000  100  2006,  בפברואר1

  3,000  104  2006,  בדצמבר31

  2,000  104  2007,  בינואר31
  

  פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו במזומן  .א

 
  :'להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים הרלוונטיים בדוחות הכספיים של ישות א

  

 2006ואר  בפבר1
השווי ההוגן הראשוני . ח" ש100 הוא 2006 בפברואר 1 יוםחוזה בההתקשרות בבעת מחיר המניה 

 במזומן'  לישות במתשלמ' אותם ישות א, ח" ש5,000 הוא 2006 בפברואר 1 יום בהשל חוזה האופצי

 ,ח" ש102 הוא ש,מאחר ומחיר המימוש, רק ערך זמן, לאופציה אין ערך פנימי, ביום זה. באותו יום

למימוש האופציה  ת כלכליאין כדאיות ,פיכך ול,ח" ש100 הוא ש,המניה  השוק שלרמחיעולה על 

    .אופציית הרכש היא מחוץ לכסף, במילים אחרות. ' ישות אנקודת ראותה שלמ

  

   ח" ש5,000   נכס בגין אופציית רכש- ' ח   

 ח" ש5,000   מזומן  - ' ז    

  

ברכישת אופצ    .   יית הרכש להכרה
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  2006 בדצמבר 31

 השווי ההוגן של אופציית הרכש. ח" ש104 - המניה עלה להשוק של מחיר , 2006,  בדצמבר31 יום      ב

 ח"ש 1,000 -ו, )]104 - 102 * (1,000[ ערך פנימי מהוויםח "ש 2,000 םשמתוכח "ש 3,000 -ירד ל

  . שנותרערך הזמןמהווים את 

  

   ח" ש2,000  סד הפ- ' ח   

 ח" ש2,000   נכס בגין אופציית רכש- ' ז    

  

הרכשהשינוילרישום                  אופציית של ההוגן .        בשווי

  

  2007 בינואר 31     

  השווי ההוגן של אופציית הרכש.ח" ש104הוא עדיין מניה ההשוק של מחיר , 2007 בינואר 31 יום         ב

  .ערך זמןלא נותר  שהרי ,)]104 - 102 * (1,000[הפנימי רק מהערך  נובעיםש, ח" ש2,000 -יורד ל

  

   ח" ש1,000   הפסד- ' ח   

 ח" ש1,000   נכס בגין אופציית רכש- ' ז    

  

הרכשהשינוילרישום                      אופציית של ההוגן .        בשווי

  

בות יש מחוי' ישות בל. זומן את אופציית הרכש והחוזה מסולק נטו במתמממש' ישות א, מועדבאותו 

כך ', מישות א) 102 * 1,000(ח "ש 102,000 -בתמורה ל'  לישות א)104 * 1,000(ח "ש 104,000 מסורל

  .ח" ש2,000 סכום נטו של תקבלמ' שישות א

  
   ח" ש2,000  מזומן - ' ח   

 ח" ש2,000   נכס בגין אופציית רכש- ' ז    

  

סילוק                      האופציהלרישום     .  חוזה

  

  נטו במניותפיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע   .ב

 
זהים לאלו ' רישומי היומן בדוחותיה הכספיים של ישות א , נטו במניותבוצע הסילוק יבמקרה בו

להלן רישום היומן הנדרש ביום . החוזה האופצישל סילוק ה למעט רישום , לעיל'בסעיף אשהוצגו 

 :'ספיים של ישות אבדוחות הכ 2007 בינואר 31
  

  2007  בינואר 31       

ר מסובות למחוי ישנה' ישות בל.  את אופציית הרכש והחוזה מסולק נטו במניותתמממש' ישות א

ח " ש102,000סך של  בתמורה ל,]104 * 1,000 [ח" ש104,000בשווי ', לישות א', ישות אשל מניות 

ח "ש 2,000של נטו  מניות בשווי מוסרת' ות בכך שיש, ח"ש 102 מניות לפי 1,000המשקף שווי של 

  ).2,000/104=(מניות  19העברה של  ,רומא ל.'לישות א
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   ח" ש2,000   עצמיון ה- ' ח   

 ח" ש2,000   נכס בגין אופציית רכש- ' ז    

  

סילוק חוזה האופצי      לוק. הלרישום מניותמטופלהס רווח או אוצר  כעסקת ללא

  ).הפסד

 (  י  

  

  ההנחה כי הסילוק יבוצע בברוטופיתרון תחת   .ג

 
 אם, תשלום סכום קבוע במזומןו  קבלת מספר קבוע של מניות על ידיבוצע הסילוק יבמקרה זה

 102 -נקבע ללמניה המימוש מחיר ,  לעיל' ב- ו'בדומה לסעיפים א. ממש את האופציהת' ישות א

ח "ש 102,000 - בתמורה ל' מניות של ישות א1,000הזכות לקבל מוקנית ' לישות א, פיכךל. ח"ש

 להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים .ממש את האופציהת' אם ישות א, במזומן) 102 * 1,000(

  :'הרלוונטיים בדוחות הכספיים של ישות א

  

  2006 בפברואר 1           

  

   ח" ש5,000   עצמיהון - ' ח   

 ח" ש5,000   מזומן-' ז  

  

מניותלרישום המזומן ששולם בתמור שלה לזכות לקבל את בעוד שנה ' א ישותיה

קבוע בששולמההפרמיה. במחיר  זכות לקבל המקנהחוזהמאחר העצמיהוןמוכרת

של  ישות מספר קבוע במזומן' אמניות קבוע לסכום הגדרת מכשיר מקיים אתבתמורה

של הישות   . הוני

   

  ו,     

       

 

  

  2006 בדצמבר 31       

   . בדצמבר31 יוםברישומי יומן צורך באין , תקבל מזומןהם או מאחר ולא שול ולאור האמור לעיל

    

  2007 בינואר 31

 רמסויבות למחו מוטלת' ישות ב לע.  את אופציית הרכש והחוזה מסולק בברוטותמממש' ישות א

  . במזומןח "ש 102,000 -בתמורה ל'  מניות של ישות א1,000

  
   ח" ש102,000   עצמיהון - ' ח   

 ח" ש102,000  מן מזו-' ז  

  
האופציה         סילוק חוזה .    לרישום

  

 104,000מניות אלו בסך  לעומת שווי השוק של ,ח" ש107,000 היא ראוצההעלות הכוללת של מניות 

ח ולא " ש3,000 הפסד בסך הוכרלא ,  אלא במכשיר הוניפיננסידובר בנכס מאחר ואין מ. ח"ש

  .נערכת התאמה של עלות המניות לשווי השוק

 67
  
  
 

 



  

  מספר חלופות לסילוקפיתרון תחת ההנחה כי יש   .ד

 
) מניותו החלפת מזומן ל ידינטו במניות או ע, כגון נטו במזומן( מספר חלופות לסילוק מן שלקיו

הגדרה של מקיימת את ה אינה אופציית הרכש.  למסקנה שאופציית הרכש היא נכס פיננסייאמב

ל רכישה חוזרת של מספר קבוע של מניות  מאחר והיא ניתנת לסילוק שלא בדרך ש,מכשיר הוני

כפי ,  בנכס נגזרמכירה' ישות א. בתמורה לתשלום סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר

  . הסילוק תלוי באופן הסילוק בפועלמועד ביומןרישום ה. לעיל' ב-ו' שהודגם בסעיפים א
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  על מניות אופציית רכשכתיבת  - 4דוגמה 

  
  :נתונים

השווי ההוגן (ח במזומן " ש5,000ומקבלת  'חוזה עם ישות בב מתקשרת'  ישות א,2006אר  בפברו1 יוםב

את הזכות יש ' לישות ב ולמסור' מחויבת ישות א, בהתאם לחוזה. )של כתב האופציה במועד ההתקשרות

, )יהלמנח "ש 102(במזומן ח "ש 102,000 - בתמורה ל 2007 בינואר 31 יוםב' של ישות א מניות 1,000 ,קבלל

ריכוז נתוני  להלן . כל תשלוםבוצעלא י, הממש את זכותתלא ' אם ישות ב. הממש את זכותת' אם ישות ב

  :אופציית הרכש

  2006 בפברואר 1  החוזהמועד 

  2007 בינואר 31  )פירעוןניתן למימוש רק ביום הכלומר , תנאים אירופאיים(המימוש  מועד

   )'ישות ב (שכנגדהצד    זכות המימושתמחזיק

    ח"ש 102  2007 בינואר 31 שנקבע לתשלום ביוםמחיר 

  1,000      המספר המניות בהתאם לחוזה האופצי
  

  )ח"ש(כתב האופציה של שווי הוגן   )ח"ש(מניה השוק של המחיר   

  5,000  100  2006,  בפברואר1

  3,000  104  2006,  בדצמבר31

  2,000  104  2007,  בינואר31
  

 הסילוק יבוצע נטו במזומןפיתרון תחת ההנחה כי   .א

 
  :'להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים הרלוונטיים בדוחות הכספיים של ישות א

   

  2006 בפברואר 1        

השווי ההוגן הראשוני . ח" ש100 הוא2006 בפברואר 1 יוםחוזה בההתקשרות בבעת מחיר המניה 

 במזומן'  א לישותמתשלמ' בותם ישות א, ח" ש5,000 הוא 2006 בפברואר 1 יום בהשל חוזה האופצי

 ,ח" ש102 הוא ש,מאחר ומחיר המימוש, רק ערך זמן, לאופציה אין ערך פנימי, ביום זה. באותו יום

   .ח" ש100 הוא ש,המניה מחיר השוק שלעולה על 

  
   ח" ש5,000  מזומן - ' ח   

 ח" ש5,000   מחויבות בגין אופציית רכש-' ז  

  

באופציית                       בגינהשנכתבהרכש הלהכרה שהתקבל המזומן        .ותקבול
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  2006 בדצמבר 31        

 השווי ההוגן של אופציית הרכש. ח" ש104 - לה לעהמניה השוק של מחיר , 2006,  בדצמבר31 יוםב       

  .ח"ש 3,000 -ירד ל

  

   ח" ש2,000   מחויבות בגין אופציית רכש- ' ח   

 ח" ש2,000   רווח- ' ז  

  

אופציית הרכשהשינוילרישום     ההוגן של .     בשווי

  

  2007 בינואר 31

  השווי ההוגן של אופציית הרכש.ח" ש104 הוא עדיין מחיר השוק של המניה, 2007 בינואר 31 יוםב

  .ערך זמןלא נותר  שהרי ,)]104 - 102 * (1,000[הפנימי רק מהערך  נובעיםש, ח" ש2,000 -יורד ל

  
   ח" ש1,000  שרכ  לאופצייתמחויבות - ' ח   

 ח" ש1,000     רווח-' ז  

  

האופציההשינוילרישום         של ההוגן .       בשווי

  

 יש' לישות א. במזומןנטו  את אופציית הרכש והחוזה מסולק תמממש' ישות ב, מועדבאותו 

) 102 * 1,000(ח " ש102,000 - בתמורה ל' לישות ב) 104 * 1,000(ח "ש 104,000ר מסויבות למחו

  .ח" ש2,000של נטו  סכום מתמשל' כך שישות א', מישות ב

  
   ח" ש2,000  ש מחויבות בגין אופציית רכ- ' ח   

 ח" ש2,000    מזומן -' ז  

                 

סילוק חוזה האופציה     .   לרישום

  

 נטו במניותפיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע   .ב
  

זהים לאלו ' ישות א שלרישומי היומן בדוחותיה הכספיים  , נטו במניותצעבו הסילוק יבמקרה בו

  :כדלקמן, החוזה האופצישל סילוק ה למעט רישום ,'בסעיף אשהוצגו 

  

  2007  בינואר 31           

ר מסול יבות מחויש' ישות אל. סולק נטו במניותמ את אופציית הרכש והחוזה תמממש'             ישות ב

בשווי ' מניות ישות אבתמורה ל'  לישות ב)104 * 1,000( ח" ש104,000  שלבשווי', ישות אשל מניות 

 .'לישות בח "ש 2,000בשווי של נטו  מניות מוסרת' כך שישות א, )102 * 1,000(ח "ש 102,000של 

  ).2,000/104=( מניות 19  העברה שלרומאל
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   ח" ש2,000   מחויבות בגין אופציית רכש- ' ח   

 ח" ש2,000     עצמיהון - ' ז  

  

האופצי                        סילוק חוזה .    מטופל כעסקה הוניתהסילוק . הלרישום

  

 בברוטויבוצע ילוק פיתרון תחת ההנחה כי הס  .ג

 
אם ,  סכום קבוע במזומןוקבלת  מסירת מספר קבוע של מניות על ידיבוצע הסילוק יבמקרה זה

 102 - נקבע ללמניה המימוש מחיר ,  לעיל' ב-  ו'לסעיפים אבדומה . ממש את האופציהת' בישות 

ח "ש 102,000 -בתמורה ל'  מניות של ישות א1,000הזכות לקבל מוקנית ' בלישות , פיכך ל.ח"ש

 להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים .ממש את האופציהת' באם ישות , במזומן) 102 * 1,000(

  :'הרלוונטיים בדוחות הכספיים של ישות א

  

  2006 בפברואר 1       

   ח" ש5,000   מזומן- ' ח   

 ח" ש5,000   עצמי הון- ' ז  

  

         

       

     .

שהתקבל המחולרישום המזומן לכנגד הישות מסויבות מניות של קבוע מספר בעוד ר

קבועשנה בהההתקבלשהפרמיה. במחיר המימוש. העצמיוןמוכרת  יונפק, בעת

לסכום קב בתמורה של מניות קבוע במזומןמספר   וע

  

  2006 בדצמבר 31       

 המקנה וחוזה ,תקבל מזומןה בדצמבר מאחר ולא שולם או 31 יוםברישומי יומן צורך באין 

 מקיים אתבתמורה לסכום קבוע במזומן ' אמניות ישות מספר קבוע של  זכות לקבל למחזיק בו

  . הגדרת מכשיר הוני של הישות

  

  2007 בינואר 31    

 1,000ר מסויבות ל מחויש' ישות אל. והחוזה מסולק בברוטו  את אופציית הרכשתמממש' ישות ב    

  .במזומןח "ש 102,000 - מניות בתמורה ל

  
   ח" ש102,000   מזומן- ' ח   

 ח" ש102,000     עצמי הון- ' ז  

      

האופציה           סילוק חוזה .    לרישום
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 וקמספר חלופות לסיל ותפיתרון תחת ההנחה כי קיימ  .ד
  

) מניותו החלפת מזומן ל ידינטו במניות או ע, כגון נטו במזומן( מספר חלופות לסילוק מן שלקיו

את  מקיימתאינה אופציית הרכש .  למסקנה שאופציית הרכש היא התחייבות פיננסיתמביא

 מאחר והיא ניתנת לסילוק שלא בדרך של הנפקת מספר קבוע של מניות ,הגדרה של מכשיר הוניה

 מכירה' ישות א. בתמורה לקבלת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר' ישות א ל ידיע

 הסילוק תלוי באופן מועד ביומןרישום ה. לעיל' ב-ו' כפי שהודגם בסעיפים א, בהתחייבות בגין נגזר

 .הסילוק בפועל
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  על מניות רכישת אופציית מכר - 5דוגמה 

 
  :נתונים

השווי ההוגן (ח במזומן " ש5,000 ומשלמת 'חוזה עם ישות בב קשרתמת'  ישות א,2006 בפברואר 1 יוםב

 מחויבות'  ולישות ב,יש זכות למכור' ישות אל, בהתאם לחוזה .)של כתב האופציה במועד ההתקשרות

ח " ש98(ח "ש 98,000 מימוש של במחיר 2007 בינואר 31 יוםב' ישות א רגילות של  מניות1,000 ,לרכוש

להלן .  כל תשלוםבוצעלא י, הממש את זכותתלא ' אם ישות א. תממש את זכותה' אם ישות א, )למניה

  :ריכוז נתוני אופציית המכר

  2006 בפברואר 1  החוזהמועד 

  2007 בינואר 31  )פירעוןניתן למימוש רק ביום ה, תנאים אירופאיים(המימוש  מועד

  ) 'אישות  (הישות המדווחת   זכות המימושתמחזיק

    ח"ש 98  2007 בינואר 31 יום שיתקבל במימוש קבועמחיר 

  1,000     המספר המניות בהתאם לחוזה האופצי
  

  )ח"ש(אופציה הכתב של שווי הוגן  )ח"ש(מניה השוק של המחיר   

  5,000  100  2006,  בפברואר1

  4,000  95  2006,  בדצמבר31

  3,000  95  2007,  בינואר31
  

 במזומן פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו   .א
  

  :'להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים הרלוונטיים בדוחות הכספיים של ישות א

  

  2006 בפברואר 1         

השווי ההוגן הראשוני . ח" ש100 הוא 2006 בפברואר 1 יוםחוזה בב ההתקשרותמניה בעת המחיר 

 במזומן' ם לישות בשלת' אותם ישות א, ח" ש5,000 הוא 2006 בפברואר 1 יום בהשל חוזה האופצי

 98 הואמאחר ומחיר המימוש ש, רק ערך זמן,  לאופציה אין ערך פנימיבמועד זה. מועדבאותו 

אין כדאיות כלכלית למימוש  ,לפיכך .ח" ש100 הואמניה ש הלשנמוך ממחיר השוק ח "ש

  .  היא מחוץ לכסף אופציית המכר, במילים אחרות. 'ישות אהאופציה מנקודת ראותה של 

  

   ח" ש5,000  אופציית מכרגין בנכס  - ' ח   

  ח" ש5,000  מזומן -' ז  

 
המכרצורך ל             אופציית .    הכרה ברכישת
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  2006 בדצמבר 31

השווי ההוגן של אופציית המכר . ח" ש95 - מניה ירד ל הלשמחיר השוק  2006 בדצמבר 31 יוםב

  .ח" ש4,000 -ירד ל

  

   ח" ש1,000             הפסד- ' ח   

  ח" ש1,000  אופציית מכרנכס ב -' ז  

      

המכרהשינוילרישום     אופציית של ההוגן .        בשווי

  
  2007 בינואר 31 

השווי ההוגן של אופציית המכר . ח" ש95 הוא עדיין מחיר השוק של המניה 2007 בינואר 31 יוםב      

 לא נותר ערךשהרי  ,)]ח" ש98 - ח " ש95( * 1,000[הערך הפנימי נובעים רק מח ש"ש 3,000 -ירד ל

  .זמן

  

   ח" ש1,000             הפסד- ' ח   

  ח" ש1,000  אופציית מכרבנכס  -' ז  

  

האופציההשינוי  לרישום                   של ההוגן .       בשווי

  
יש ' לישות ב.  את אופציית המכר והחוזה מסולק נטו במזומןתמממש' ישות א, מועדבאותו 

 95 * 1,000(ח " ש95,000 מסור למחויבות' ולישות א' לישות אח " ש98,000 מסור לחויבותמ

  .'לישות אח " ש3,000 סכום נטו של מתמשל' כך שישות ב',  לישות ב)ח"ש

  
   ח" ש3,000    מזומן - ' ח   

  ח" ש3,000  אופציית מכרב נכס -' ז  

  
האופציה חוזה סילוק .       לרישום
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 במניותהנחה כי הסילוק יבוצע נטו פיתרון תחת ה  .ב
  

זהים '  הנדרשים בדוחותיה הכספיים של ישות א הרישומים,נטו במניותבוצע  הסילוק יבמקרה בו

  : למעט,לעיל' לרישומים המופיעים בסעיף א

  

  2007 בינואר 31        

 ויבותמחיש ' לישות ב, למעשה. במניותנטו סולק מ את אופציית המכר והחוזה תמממש' ישות א

ישות של  מניות למסור מחויבות'  ולישות א,'לישות אח " ש98,000בשווי ', ישות אשל  מניות למסור

' ישות א של  מניות נטומוסרת'  ישות ב,לפיכך .'לישות ב) ח " ש95 * 1,000(ח " ש95,000בשווי של ' א

  ).ח" ש3,000/ ח " ש95= (מניות 32העברה של , לאמור. ח" ש3,000בסכום של 

  

  

  
  
 

 



  

   ח" ש3,000  עצמי הון - ' ח   

  ח" ש3,000  אופציית מכרבנכס  -' ז  

      

האופציה                 סילוק חוזה .     לרישום

  

 בברוטויבוצע סילוק פיתרון תחת ההנחה כי ה  .ג
  

 מספר קבוע של מניות ישות מסירתקבלת סכום קבוע של מזומן ו ל ידיע בוצעהסילוק יבמקרה זה 

 למניה שישות מחיר המימוש,  לעיל' ב-  ו'בדומה לסעיפים א. ממש את האופציהת' אם ישות א', א

' במזומן לישות אח " ש98,000 לשלם יש מחויבות' לישות ב, לפיכך. ח" ש98 -שלם נקבע לת' א

להלן  .ממש את האופציהת' אם ישות א', ישות א של  מניות1,000 - בתמורה ל)ח" ש98 * 1,000(

  : 'של ישות אבדוחות הכספיים ם במועדים הרלוונטיים רישומי היומן הנדרשי

  

  2006 בפברואר 1       

  
   ח" ש5,000          עצמי הון - ' ח   

 ח" ש5,000  מזומן -' ז  

  

      

    

    .   

  '.

המזומן לזכות לששולם לרישום של מניות הישות במחיר מסורבתמורה קבוע מספר

יונפקו , בעת המימוש. העצמיהוןבישירותמוכרתששולמה הפרמיה.  שנהבעוד, קבוע

בתמורה לסכום קבוע מניות קבוע של אתחוזה ה, משמעמזומןבמספר הגדרת מקיים

של ישות אמכשיר   הוני

  

  2006 בדצמבר 31

 מספר מסורתקבל מזומן והחוזה לה מאחר ולא שולם או , בדצמבר31 יוםבין צורך ברישומי יומן      א

  . ' הגדרת מכשיר הוני של ישות אקיים את לסכום קבוע במזומן מבתמורה' אקבוע של מניות ישות 

  

  2007 בינואר 31

 98,000 למסור יש מחויבות' לישות ב.  את אופציית המכר והחוזה מסולק בברוטותמממש'       ישות א

  .  מניות1,000 - בתמורה ל' במזומן לישות אח "ש

  
   ח" ש98,000   מזומן- ' ח   

 ח" ש98,000   עצמיהון -' ז  

  

האופציה                   סילוק חוזה .     לרישום
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 חלופות לסילוקפיתרון תחת ההנחה כי יש מספר   .ד
  

 )מניותל בתמורה על ידי העברת מזומןנטו במניות או , כגון נטו במזומן ( לסילוקאפשרויותקיום 

 הגדרה של את המקיימת אינה ופציית המכרא.  למסקנה שאופציית המכר היא נכס פיננסיאמבי

על ידי ישות  מספר קבוע של מניות תנפקשלא בדרך של ה והיא ניתנת לסילוק מאחר ,מכשיר הוני

מכירה בנכס נגזר כמתואר '  ישות א.בלת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחרקבתמורה ל' א

  .פועלהסילוק ב הסילוק תלוי באופן מועד ביומןרישום ה. לעיל'  ב-ו' בסעיפים א
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  כתיבת אופציית מכר על מניות - 6דוגמה 

 
  :נתונים

השווי ההוגן (ח במזומן " ש5,000ומקבלת  'חוזה עם ישות בב מתקשרת'  ישות א,2006 בפברואר 1 יוםב

 יש מחויבות'  ולישות אלמכורזכות יש '  לישות ב,בהתאם לחוזה. )של כתב האופציה במועד ההתקשרות

 98כלומר (במזומן ח "ש 98,000 - בתמורה ל 2007 בינואר 31 יוםב' אשות של ירגילות  מניות 1,000 לרכוש

ממש תלא ' אם ישות ב.  החוזה יסולק נטו במזומן,במקרה זה. הממש את זכותת' אם ישות ב, )למניהח "ש

  : להלן ריכוז נתוני אופציית המכר. כל תשלוםבוצעלא י, האת זכות

  

  2006 בפברואר 1  החוזהמועד 

  2007 בינואר 31  )פירעוןניתן למימוש רק ביום ה, תנאים אירופאיים(המימוש  מועד

  ) 'ישות ב (שכנגדהצד    זכות המימושתמחזיק

  ח" ש98  2007 בינואר 31 - בשישולם מימוש קבוע מחיר 

  ח" ש95  2006 בפברואר 1 -חוזה האקדמה במחיר הערך הנוכחי של 

  1,000      המספר המניות בהתאם לחוזה האופצי
  
  

  )ח"ש(אופציה הכתב של שווי הוגן  )ח"ש(מניה השוק של המחיר   

  5,000  100  2006,  בפברואר1

  4,000  95  2006,  בדצמבר31

  3,000  95  2007,  בינואר31
  

 נטו במזומןפיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע   .א
  

 :'של ישות אבדוחות הכספיים להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים הרלוונטיים 
  

  2006 בפברואר 1       

   ח" ש5,000   מזומן- ' ח   

 ח" ש5,000  אופציית מכרבגין כתיבת  התחייבות - ' ז  

  
המכרב הלהכר                   .     שנכתבהאופציית

  

  2006 בדצמבר 31        

  
   ח" ש1,000  אופציית מכרבגין כתיבת  התחייבות - ' ח   

 ח" ש1,000  רווח -' ז  

        

מכרהשינוי לרישום                   אופציית של ההוגן .        בשווי
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  2007 בינואר 31 

  

  ח" ש1,000  אופציית מכרבגין כתיבת  התחייבות -' ח   

 ח" ש1,000  רווח -' ז  

                                             

אופצהשינוי לרישום                     של ההוגן מכרבשווי .        יית

  

יש ' לישות א. במזומןנטו מכר והחוזה מסולק ה את אופציית תמממש' ישות ב, מועדבאותו 

 95 * 1,000(ח " ש95,000 מסור ליש מחויבות' ולישות ב' לישות בח " ש98,000 מסור למחויבות

  .'לישות בח "ש 3,000סכום נטו של ת ה אמתמשל'  ישות א,כךלפי .'לישות א) ח"ש

  

  ח" ש3,000  אופציית מכרבגין כתיבת  התחייבות -' ח   

 ח" ש3,000  מזומן -' ז  

                                                     

סילוק חוזה           .י    האופצה לרישום

  

 נטו במניותמבוצע סילוק פיתרון תחת ההנחה כי ה  .ב
  

אלו זהים ל' אישות של יה הכספיים בדוחות  היומן רישומי, נטו במניותבוצעהסילוק יבמקרה בו 

להלן רישום היומן הנדרש ביום .  רישום הסילוק של חוזה האופציהטלמע, לעיל 'בסעיף אשהוצגו 

  :'בדוחות הכספיים של ישות א 2007,  בינואר31

  

  2007 בינואר 31      

 חויבותמיש ' לישות א, למעשה. סולק נטו במניותמ את אופציית מכר והחוזה תמממש' ישות ב

במניות ח "ש 95,000 מסוריבות ליש מחו' ולישות בח " ש98,000בשווי ', לישות בשלה  מניות מסורל

בסכום של ' ישות א של  מניות נטומוסרת'  ישות א,לפיכך .'לישות א) ח" ש95 * 1,000(' ישות א

   ).ח" ש3,000/ ח " ש95= (מניות 32 רומא ל.ח" ש3,000

  

  ח" ש3,000  אופציית מכרן כתיבת בגי התחייבות -' ח   

 ח" ש3,000   עצמיהון -' ז  

                                 

האופצ     חוזה סילוק הישות . יהלרישום מניות של .         כעסקה הוניתמטופלתההנפקה

  

 בברוטופיתרון תחת ההנחה כי הסילוק מבוצע   .ג
  

אם , מן וקבלת מספר קבוע של מניות סכום קבוע של מזו מסירתדייל עע בוצ הסילוק יבמקרה זה

. ח" ש98 -למניה נקבע למחיר המימוש ,  לעיל' ב- ו'בדומה לסעיפים א. ממש את האופציהת' ישות ב

 1,000 -בתמורה ל) ח" ש98 * 1,000(' במזומן לישות בח " ש98,000 לשלם מחויבות' לישות א, לפיכך

 78
  
  
 

 



  

הלן רישומי היומן הנדרשים במועדים ל .ממש את האופציהת' אם ישות ב',  ישות א שלמניות

   :'אישות הרלוונטיים בדוחות הכספיים של 

  

  2006 בפברואר 1      

  

   ח" ש5,000   מזומן- ' ח   

 ח" ש5,000     הון עצמי -' ז    

  

שללרישום     בסכום על האופציה המתקבלת העצמי"ש5,000הפרמיה בהון           .ח

  
   ח" ש95,000  הון עצמי - ' ח   

 ח" ש95,000   התחייבות -' ז   

  

בל הנוכחי של ההכרה  ח"ש95,000 כלומרשנהעוד ח"ש98,000מסורלמחויבותערך

  כהתחייבות

      ,  

.

  

  2006 בדצמבר 31

  
   ח" ש2,750    הוצאות ריבית - ' ח   

 ח" ש2,750   התחייבות -' ז  

  

סכום ההתחייבות לפ ריבית על בהתאם לדלצבירת המניות שיטת הריבית יון

  האפקטיבית

    

.

  

  2007 בינואר 31

   ח" ש250    הוצאות ריבית - ' ח   

 ח" ש250   התחייבות -' ז  

  

לפ סכום ההתחייבות ריבית על הריבית דלצבירת בהתאם לשיטת המניות יון

  האפקטיבית

      

.

  

 יש'  אלישות. מכר והחוזה מסולק בברוטוה את אופציית תמממש' ישות ב, 2007  בינואר31יום ב

 95 * 1,000 (ח" ש95,000של   בשווימניותלבתמורה ' במזומן לישות בח "ש 98,000מסור  למחויבות

  ). ח"ש

   ח" ש98,000    התחייבות - ' ח   

 ח" ש98,000                               מזומן   -' ז  

  

האופציה     סילוק חוזה .    לרישום
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  ופות לסילוקחלפיתרון תחת ההנחה כי יש מספר   .ד

  
 בתמורהמזומן העברת  על ידינטו במניות או , כגון נטו במזומן ( לסילוקאפשרויות מן של מספרקיו

 אם אחת החלופות.  למסקנה שאופציית המכר הכתובה היא התחייבות פיננסיתאמבי )מניותל

ן המחויבות מכירה בהתחייבות בגי'  ישות א,)לעיל' גסעיף (לסילוק היא החלפת מזומן כנגד מניות 

 הטיפול החשבונאי באופציית המכר יהא ,אחרת. לעיל'  גסעיף בפי שהודגםכ, למסור מזומן

 .נגזרבגין כהתחייבות 
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   חוזים המתייחסים למכשיריה ההוניים של ישות-טבלה מרכזת 

  אפשרויות הסילוק תאור החוזה

  
  רוטובסילוק   במניותסילוק נטו   סילוק נטו במזומן

חוזה אקדמה 

לרכישת מניות 

  הישות

טיפול כנגזר פיננסי 

וזקיפת השינויים 

רווח דוח בערכו ל

 והפסד

, טיפול כבנגזר פיננסי

שינויים וזקיפת ה

בערכו מידי תקופה 

במועד . (לרווח והפסד

 הנגזר ,סיום החוזה

מסולק כנגד ההון 

  ).העצמי

 על ידי העברת סכום קבוע יבוצעהסילוק 

 קבוע של מניות רבלת מספשל מזומן וק

 יקטן במועד ההתקשרות , לפיכך.הישות

ההון העצמי כנגד יצירת התחייבות בגובה 

 לאורך חיי .הערך הנוכחי של החוזה

  . ההתחייבות צוברת ריבית,החוזה

חוזה אקדמה 

למכירת מניות 

  הישות

טיפול כנגזר פיננסי 

וזקיפת השינויים 

רווח דוח בערכו ל

 והפסד

,  פיננסיטיפול כבנגזר

שינויים וזקיפת ה

בערכו מידי תקופה 

במועד . (לרווח והפסד

 הנגזר ,סיום החוזה

מסולק כנגד ההון 

  ).העצמי

 על ידי קבלת סכום קבוע יבוצעהסילוק 

של מזומן והעברת מספר קבוע של מניות 

מקיים  הפיננסי המכשירהישות ולפיכך 

 לאורך חיי החוזה .הגדרת מכשיר הוניאת 

 רישומי .רישומים כלשהםלא מבוצעים 

 ,ורק במועד סילוק החוזה אךיומן יבוצעו 

 כנגד קבלת לאמור הנפקת המניות

  ).בדומה להנפקת מניות רגילה(המזומן 

רכישת אופציית 

על ) call(רכש 

  מניות הישות

טיפול כנגזר פיננסי 

וזקיפת השינויים 

רווח דוח בערכו ל

 והפסד

, טיפול כבנגזר פיננסי

ים שינויוזקיפת ה

בערכו מידי תקופה 

 במועד .לרווח והפסד

 אם ,סיום החוזה

תמומש אופציית הרכש 

כאשר האופציה בתוך (

 יבוצע סילוקה ,)הכסף

  .כנגד ההון העצמי

הסילוק יעשה על ידי העברת סכום קבוע 

, של מזומן כנגד מספר קבוע של מניות

 מקיים אתהפיננסי  המכשיר ולפיכך

מן במועד  רישומי יו.הגדרת מכשיר הוני

פרמיה במועד  תשלום( המזומןהעברת 

רכישת האופציה ותשלום תוספת המימוש 

)) אם בכלל(במועד מימוש האופציה 

  .של הישותהעצמי כנגד ההון יבוצעו 

כתיבת אופציית 

רכש על מניות 

  הישות

טיפול כנגזר פיננסי 

וזקיפת השינויים 

רווח דוח בערכו ל

 והפסד

, טיפול כבנגזר פיננסי

שינויים ת הוזקיפ

בערכו מידי תקופה 

במועד  .לרווח והפסד

 אם ,סיום החוזה

תמומש אופציית 

 יבוצעסילוקה , הרכש

  .כנגד ההון העצמי

 על ידי העברת סכום קבוע יבוצעהסילוק 

של מזומן כנגד מספר קבוע של מניות 

 מקיים אתהמכשיר הפיננסי , ולפיכך

 רישומי יומן במועד .הגדרת מכשיר הוני

תקבולי הפרמיה במועד ( זומןהמקבלת 

מכירת האופציה ותקבול בגין תוספת 

אם (, המימוש במועד מימוש האופציה

של העצמי כנגד ההון יבוצעו  ))בכלל

  .הישות
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  אפשרויות הסילוק אור החוזהית

  
  ברוטוסילוק   במניותסילוק נטו   סילוק נטו במזומן

רכישת אופציית 

מכר על מניות 

  הישות

ננסי טיפול כנגזר פי

וזקיפת השינויים 

רווח דוח בערכו ל

 והפסד

, טיפול כבנגזר פיננסי

שינויים וזקיפת ה

בערכו מידי תקופה 

במועד . לרווח והפסד

 אם ,סיום החוזה

תמומש אופציית 

כאשר (, המכר

 ,)האופציה בתוך הכסף

 כנגד יבוצעסילוקה 

  ההון העצמי

 על ידי העברת סכום קבוע יבוצעהסילוק 

מספר קבוע של מניות של מזומן כנגד 

 מקיים אתהמכשיר הפיננסי ולפיכך 

 רישומי יומן במועד .הגדרת מכשיר הוני

פרמיה במועד  תשלום(העברת המזומנים 

רכישת האופציה ותשלום תוספת מימוש 

)) אם בכלל(במועד מימוש האופציה 

  .יבוצעו כנגד ההון העצמי של הישות

כתיבת אופציית 

מכר על מניות 

  הישות

 כנגזר פיננסי טיפול

וזקיפת השינויים 

רווח דוח בערכו ל

 והפסד

, טיפול כבנגזר פיננסי

שינויים וזקיפת ה

בערכו מידי תקופה 

במועד . לרווח והפסד

 אם ,סיום החוזה

תמומש אופציית 

סילוקה יעשה , המכר

  .כנגד ההון העצמי

העברת על ידי ) אם בכלל (יבוצעהסילוק 

בוע סכום קבוע של מזומן וקבלת מספר ק

המכשיר הפיננסי  ולפיכך ,של מניות

 ,לכן . הגדרת מכשיר הונימקיים את

במועד ההתקשרות גדל ההון העצמי בגין 

מחד וקטן ההון העצמי ) הפרמיה(תקבול 

 יצירת התחייבות בסכום הערך בגין

.  מאידךהמימושהנוכחי של תוספת 

לאורך חיי החוזה ההתחייבות צוברת 

  .ריבית
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   במכשירים פיננסיים מורכביםהטיפול החשבונאי

  

   הפרדה של מכשיר פיננסי מורכב בעת ההכרה הראשונית- 9 דוגמה

  
 כיצד רכיבים של מכשיר פיננסי מורכב מופרדים על ידי הישות בעת ים לתקן מתאר32 - 28 פיםסעי

 . כיצד יש לבצע הפרדה כזוממחישה הבאה דוגמהה. ההכרה הראשונית
  

  נתונים

אגרות החוב הונפקו לתקופה של . 1x20 ח אגרות חוב להמרה בתחילת שנת" ש2,000,000ישות מנפיקה 

אגרות החוב . ח" ש2,000,000של סך הכל תקבולים בקרי , ח ליחידה" ש1,000, שלוש שנים בערכן הנקוב

אגרת חוב ניתנת להמרה בכל זמן עד כל .  המשולמת בסוף כל שנה6%נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

 ללא הדומברמת סיכון במועד ההנפקה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב .  מניות רגילות250 - לפדיון ל

  .9%זכות המרה הוא 
  

 לבין אגרות החובוההפרש שבין התקבולים מהנפקת ,  תחילהד רכיב ההתחייבות יימד,בהתאם לתקן

 על ידי שימוש בות מחושבהערך הנוכחי של רכיב ההתחיי. ניהשווי ההוגן של ההתחייבות ישויך לרכיב ההו

 .כפי שמוצג להלן, שיעור ריבית השוק לאגרות חוב דומות ללא זכויות המרה, 9%בשיעור היוון של 
  

  ח"ש  

  1,544,367    ח לתשלום בתום שלוש השנים" ש2,000,000 -ערך נוכחי של הקרן 

  5303,75  ח משולמת מדי סוף שנה לשלוש שנים" ש120,000 -ערך נוכחי של הריבית 

  1,848,122    סך הכל רכיב ההתחייבות

  151,878  ) (*)על ידי הפחתה( המתקבל נירכיב ההוה

  2,000,000   מהנפקת אגרות חובתקבולים
  

   (*) 151,878                          =                                1,848,122 - 2,000,000  

  

  :ש השניםלהלן פירוט הוצאות המימון שיוכרו בכל אחת משלו

  יתרת התחייבות  הוצאות מימון  

  1x20  166,331  1,894,453שנת 

  2x20  170,501  1,944,954שנת 

  3x20  175,046  2,000,000שנת 

    511,878  כ"סה

  

. ח" ש360,000 = 3 * 120,000הוצאות המימון שהיו נכללות בדוח רווח והפסד לפני יישום התקן הם 

קן לבין הוצאות המימון שהיו נכללות לפני יישומו של התקן שווה ההפרש בין הוצאות המימון לפי הת

  .ח" ש151,878לסכום הרכיב ההוני בסך 
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   המרהבר של מכשיר ה רכישה חזר- 11 מספר דוגמה

  
יש , לצורך הפשטות.  המרהבר של מכשיר ה הבאה ממחישה כיצד ישות מדווחת על רכישה חזרדוגמהה

השפעת לא נלקחה בחשבון  ,לצורך הפשטות,  כמו כן.ת ערכן הנקובת החוב הונפקו תמורוניח כי אגרלה

  .המס

  

 :נתונים

אגרות . ח ערך נקוב אגרות חוב להמרה תמורת ערכן הנקוב" ש1,000' ישות אהנפיקה  0x20 בינואר 1ביום 

. 9x20 בדצמבר 31עד ליום  נ למניה.ח ע"ש 25במחיר המרה של ' החוב להמרה למניות רגילות של ישות א

.  שנתיריבית משולמת במזומן על בסיס חציה. 5% נושאות ריבית חצי שנתית בשיעור של רות החובאג

ללא זכות )  שנים10( בעל תקופות פירעון דומות הבמועד ההנפקה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב דומ

  . 11% הואהמרה 

  

  :ןהערך בספרים של אגרות החוב הוקצה כדלקמ' בדוחות הכספיים של ישות א

 ח"ש 
   התחייבותהרכיב 

 597   11%ריבית של שיעור במהוון ח " ש50 תשלומי ריבית חצי שנתיים של 20ערך נוכחי של 
 ,11%ריבית של שיעור במהוון ,  שנים10ח לתשלום בעוד " ש1,000ערך נוכחי של 

 343 מחושבת על בסיס חצי שנתיה
 940 סך רכיב ההתחייבות

   
  רכיב הוני
 60  לרכיב ההתחייבות שהוקצו לעיל,ח" ש940לבין ח " ש1,000בסך  קבוליםן התההפרש בי

    

  1,000  התקבוליםסך 
    

             

 .ח"ש 1,700 השווי ההוגן של אגרות החוב להמרה היה, 5x20  בינואר1ביום 
  

שר א, ח" ש1,700חזרה את אגרות החוב תמורת ת רכש למחזיקי אגרות החוב לרכוש הגישה הצע' ישות א

 בעל תקופות השיעור הריבית השורר בשוק לחוב דומ, הבמועד הרכישה חזר. המחזיקיםהתקבלה על ידי 

  .8% הואללא זכות המרה )  שנים5(פירעון דומות 
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  : מוקצה כדלקמןהמחיר הרכישה חזר

ערך  

  הפרש שווי הוגן בספרים

    התחייבותהרכיב 
מהוון ח " ש50ים של  תשלומי ריבית חצי שנתי10ערך נוכחי של 

 405 377  בהתאמה, 8% - ו11%ריבית של שיעור ב
  

שיעור במהוון ,  שנים5ח לתשלום בעוד " ש1,000ערך נוכחי של 

 676 585 מחושבת על בסיס חצי שנתיה,  בהתאמה8% - ו11%ריבית של 
  

  )119( 1,081 962 התחייבותרכיב ה

  )559(  ∗619 60 רכיב הוני

  )678( 1,700 1,022 סך הכל
        

  

  :של אגרות החוב כדלקמןזרה מכירה ברכישה ח' ישות א

  

  :התחייבותהרכיב 
  

    ח" ש962  רכיב ההתחייבות - ' ח   

    ח" ש119   הפסד מפירעון מוקדם- ' ח 

 ח" ש1,081   מזומן- ' ז   

  

חזר           ברכישה      של רכיב ההתחייבותהלהכרה

  

  :רכיב הוני

    ח" ש619  הון עצמי - ' ח   

 ח" ש619 מזומן                       - ' ז   

  

ההוני           ששולם עבור הרכיב במזומן      להכרה
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  המרה על מנת לעודד המרה מוקדמת בר שינוי תנאי מכשיר - 12  מספרהדוגמ

 86

  

     

ל ע, המרה שונו ברכאשר תנאי מכשיר ,  כיצד ישות מטפלת בתמורה הנוספת ששולמהממחישה זו הדוגמ

 .מנת לעודד המרה מוקדמת

 

חצי הנושאות ריבית , להמרהרות חוב אג רך נקובע ח"ש 1,000' הנפיקה ישות א, 0x20,  בינואר1ביום 

על מנת  1x20,  בינואר1יום ב. 11בתנאים זהים לאלו המפורטים בדוגמה מספר , 5% בשיעור של שנתית

 20 - מפחיתה את מחיר ההמרה ל' ישות א, להמרה מיידיתאגרות החוב להמיר את יםלעודד את המחזיק

 ). יום60 לאמור( 1x20,  במרס1  עד ליוםיומרו  החובותאגראם , ח"ש
  

השווי ההוגן של .  למניהח"ש 40 הואבמועד שינוי התנאים ' מחיר השוק של המניות הרגילות של ישות א

  :מחושב כדלקמן' המשולמת על ידי ישות א, התמורה הנוספת

 
ה המניות ההמרהאגרות החוב רגילות שיונפקו למחזיקי מספר לתנאי   :החדשיםלהמרה בהתאם

      
    ח"ש 1,000  ערך נקוב

     למניהח"ש 20  מחיר המרה חדש

 1,000/20=   מניות50  מספר מניות רגילות אשר יונפקו בהמרה

     

הרגילות שיונפקו למחזיקי  המניות ההמרהאגרות החוב מספר לתנאי        :ייםהמקורלהמרה בהתאם

     
   ח"ש 1,000  ערך נקוב

    למניהח"ש 25  מחיר המרה מקורי

    מניות40  מרהבהמספר המניות הרגילות אשר יונפקו 

      

הרגילות  המניות בהמרההנוספותמספר      מניות10      שיונפקו

      

שיונפקו בהמרה הנוספות הרגילות  40 מניות נוספות במחיר של 10  ח"ש 400     ערך המניות

  ה למניח"ש

  

     :כדלקמן, מוכרת כהפסד בדוח רווח והפסד ח"ש 400התמורה הנוספת של 

    ח" ש400  הוצאות - ' ח   

 ח" ש400 קרן הון                     - ' ז   

 

 

  
  
 

 



  

   הוראות מעבר של אגרות חוב להמרה - 13דוגמה 

  

  .) לתקן97 יףסע (רות חוב להמרה יישום הוראות המעבר בגין אגארת אתתהדוגמה הבאה מ

  

  :עובדות

רות אג. ח" ש100,000 להמרה תמורת גרות חובנ א.ח ע" ש100,000'  אישות הנפיקה ,2004,  בינואר1ביום 

 ,6%והן נושאות ריבית שנתית בשיעור של ) 31.12.09 מועד פדיון ביום( שנים 6 הונפקו לתקופה של החוב

להמרה  ניםנית רות חובנ אג.ח ע" ש5כל . 2004,  בדצמבר31יום כל שנה החל מ של 31.12 - בהמשולמת 

 .ח" ש6,000הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של . אגרות החובבמשך כל תקופת חיי . נ.ח ע" ש1למניה בת 

 .9%היה , לחוב דומה עם תקופות פירעון דומות ללא אופציית המרהבמועד ההנפקה שוק השיעור ריבית 

היה , ב דומה עם תקופות פירעון דומות ללא אופציית המרהשיעור ריבית השוק במועד תחילת התקן לחו

7%.   

  

  :נתונים נוספים

החל ממועד ההנפקה ועד , רות החובהוצאות הנפקה הופחתו בשיטת הקו הישר לאורך חיי אג .1

פיננסיים ,22ליום תחילת תקן חשבונאות מספר  והצגה: מכשירים     .)2006,  בינואר1 (גילוי

  .השפעת המסבון בחש לא נלקחהמטעמי נוחות  .2

  
  

   :כדלקמן נדחות להמרה והוצאות הנפקהרות חוב  אגוצגוה 2004בדוחות הכספיים לשנת 

 
    ח"ש

       )1( יתרת הוצאות הנפקה נדחות  5,000

             )2 (א"התחייבויות לז  )100,000(

 
)1 (5,000 = 5/6 * 6,000  

  .עקב סבירות מימוש נמוכה, התחייבותיוצגו בספרים בהתאם לערך ההלהמרה רות החוב אג) 2(

  

  :כדלקמן נדחות להמרה והוצאות הנפקהרות חוב  אגוצגוה 2005בדוחות הכספיים לשנת 

 
    ח"ש

       )1( יתרת הוצאות הנפקה נדחות  4,000

             )2 (א"התחייבויות לז  )100,000(

 
 

) 1 (4,000 = 4/6 * 6,000  

  .עקב סבירות מימוש נמוכה,  בספרים בהתאם לערך ההתחייבותיוצגוהלהמרה רות חוב אג) 2 (
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   22 תקן חשבונאות מספר מועד תחילת - 2006 בינואר 1  להמרה ליוםובחרות הטיפול החשבונאי באג

פיננסיים ,22בהתאם לתקן חשבונאות מספר  והצגה: מכשירים מכשירים פיננסיים מורכבים , גילוי

וטרם , תחילת התקןשקדמו למועד אשר הונפקו בתקופות ) כיב של התחייבותהכוללים הן רכיב הוני והן ר(

 .יסווגו למרכיביהם החל ממועד תחילת התקן, הומרו או נפדו עד למועד זה

  

  
 בין רכיב ההתחייבות) 2006,  בינואר1הערך בספרים ביום (במועד תחילת התקן תפוצל התמורה , לפיכך

  :לבין הרכיב ההוני כדלקמן

  
  מיוחסת לרכיב ההתחייבותהתמורה ה

 90,281 (9% הערך הנוכחי של יתרת תשלומי קרן וריבית מהוון לפי שיעור ריבית של הוארכיב ההתחייבות 

  ).ה גם ייחוס הוצאות הנפקה נדחות בהמשךרא) (ח"ש

    ח"ש  

  ח"ערך נוכחי של קרן האג  70,843 100,000/ 1.09^4= 

      11 ס"מענ
 ) = 4 = n ,9 = i * (6,000 438,19  ערך נוכחי של תשלומי הריבית  

  רכיב ההתחייבות  90,281  

  
  התמורה המיוחסת לרכיב ההוני

להמרה לבין התמורה רות החוב  ההפרש בין הערך בספרים של אגהיאהתמורה שתיוחס לרכיב ההוני 

  .שיוחסה לרכיב ההתחייבות

    ח"ש

    בספרים לתחילת תקופת הדיווחובחרות ערך אג  100,000

  תחייבותהרכיב ה  )90,281(

)719,9(  

ההפרש בין ערך אגרות החוב לבין רכיב (רכיב הוני 

  )ההתחייבות

-    

  
  

   (*)ייחוס הוצאות הנפקה

    ח"ש  

  תחייבותהרכיב ה  3,611 4,000 * 90,281/100,000= 

  רכיב הוני  389 4,000 * 9,719/100,000= 

  4,000    

  

הכולל רכיב , מורכבפיננסי הקשורות להנפקה של מכשיר  לתקן קובע כי עלויות עסקה 38סעיף  (*)

 באופן יחסי להקצאת לרכיבים ההוניים ולרכיבי ההתחייבות שלויוקצו , התחייבות ורכיב הוני

במועד המעבר יש להקצות את הוצאות ההנפקה בין הרכיב ההוני לבין רכיב , לפיכך. התמורה

  .ים היחסייההתחייבות על פי שוו

                                                           
  : מתבצע כדלקמן) מקדם ערך נוכחי סידרתי(ס "מענחישוב ערך נוכחי של תשלומי הריבית באמצעות   11

 88
19,438       =  

 4^
1.09 /6,000+ 

 3^
1.09 /6,000 + 

2^
 1.09 / 6,000 + 1.09 / 6,000  

  
  
 

 



  

  2006,  בינואר1להמרה והוצאות הנפקה נדחות ליום וב רות חיתרות אג

  
  להמרהרות חוב אג

    ח"ש  

  רות חובקרן אג  100,000  

  יתרת ניכיון  )330,13( 9,719 + 3,611   =

  נטו, ובחרות אג  670,86  

  
הריבית האפקטיבית חושבה בהתאם . 10.23% היא 2006,  בינואר1הריבית האפקטיבית ליום : הערה

ביטוי ליתרת תוך מתן , של רכיב ההתחייבות, במועד תחילת התקן, בניכוי הוצאות ההנפקה, ילערך הנוכח

  :כדלקמן, תשלומי הקרן והריבית

 
    ח"ש  

4^) i +1 /(100,000  ח"ערך נוכחי של קרן האג  

      ס"מענ         
 )4 = n ,i * (,0006   ערך נוכחי של תשלומי הריבית  

    
  פרים לתחילת תקופת הדיווח בסובחרות ערך אג  86,670

    
10.23% = i 12ריבית אפקטיבית  

 
  (*) תקבולים בגין אופציית המרה -רכיב הוני 

    ח"ש

  הוניהתמורה שיוחסה לרכיב   9,719

  הוצאות הנפקה  )389(

330,9    

  
מההון  יופחתו )הטבת מס רלוונטיתכל בניכוי (הונית   לתקן קובע כי עלויות עסקה בגין עסקה37סעיף  (*)

העצמי ואילו עלויות עסקה בגין התחייבות פיננסית יופחתו מההתחייבות הפיננסית ויובאו בחשבון 

  . בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי

  

  רישומי היומן במועד תחילת התקן

 
   ח" ש9,719  ניכיון - ' ח  

 ח" ש9,719  )הון עצמי (תקבולים בגין אופציית המרה - ' ז    

  
תמורת     .     רכיב הונילהתחייבות והלרכיבת החוב אגרופיצול

                                                           
  : חישוב הריבית האפקטיבית מתבצע באמצעות המשוואה הבאה  12
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86,670       = 

 4^
)1+i /(100,000+ 

4^
)1+i /(6,000+ 

 3^
)1+i /(6,000 + 

2^
) 1+i / (6,000) + 1+i / (6,000  

  
  
 

 



  

  
   ח" ש3,611  ניכיון - ' ח  

  ח" ש389  )הון עצמי ( תקבולים בגין אופציית המרה-  'ח  

 ח" ש4,000  הוצאות הנפקה נדחות - ' ז    
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  . השוניםהייחוס הוצאות       הנפקה לרכיבים

  

   2006,  בדצמבר31להמרה במאזן ליום רות חוב אופן הצגת רכיבי אג

 
    רכיב התחייבותי  

      ח"ש

    ובחרות קרן אג  100,000

    )*(*יתרת ניכיון   )464,10(

    (*)נטו , ובחרות אג  536,89

  
  .10.23%חושב בהתאם לריבית אפקטיבית בשיעור של  (*) 

    חישוב יתרת ניכיון (**)  

    86,670 על 10.23%       ריבית אפקטיבית של   8,866

           תשלום ריבית  0006,

           התאמת סכום הניכיון  2,866

   1.1.2006       יתרת ניכיון ליום   330,13

   31.12.2006       יתרת ניכיון ליום   464,10

  
  

  רכיב הוני  

    ח"ש

  **)*(תקבולים בגין אופציית המרה   9,330

    

  .  מרה בקרן הונית נפרדתיוצגו התקבולים בגין אופציית הה, כל עוד לא הומרו או נפדו אגרות החוב *)*(*

  .בעת ההמרה הסכום יועבר להון המניות ולפרמיה על מניות        

  
  
 

 



  

  פיצול תמורה בהנפקת חבילת ניירות ערךהדגמת 

  
   פיצול תמורה בהנפקת חבילת ניירות ערך- 14 הדוגמ

 

 ,ות ערךחבילות נייר 1,000,000במסגרת הנפקה לראשונה לציבור  הנפיקה ישות 2004 בינואר 1ביום  .1

  :אשר כל אחת מהן כללה

 נייר ערך מחיר נקוב בתשקיף נתון נוסף
  להמרהרות חוב ניתנותנ אג"ח ע" ש1 1 )א(
  כתבי אופציה2 - )ב(

 נ"ח ע" ש1בת , מניה רגילה 2 

 כ"סה 3 

  

 המשולמת אחת ,6%אגרות החוב להמרה אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של   .א

של הישות אגרות החוב להמרה למניות רגילות . 2004 בדצמבר 31 מיום החלבמזומן לשנה 

  .2006 בדצמבר 31 ביום ןעד למועד פירעונלמניה . נ.ח ע" ש2מחיר המרה של ב

  

 ,2006 בדצמבר 31 עד ליום .נ.ח ע" ש1כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת   .ב

 .ח" ש3תמורת תוספת מימוש בלתי צמודה של 
  

  .ח" ש3,000,000רה הכוללת שהתקבלה בהנפקה הסתכמה לסך התמו .2

  

רכיבים בחבילת ניירות הערך מיד לאחר משל כל אחד מה) בשוק פעיל(מחיר השוק הממוצע  .3

  :כדלקמן הואהנפקה ה

  

  

   סוג נייר ערך מחיר שוק

    להמרהרות חובאג 1 0.99

   אופציה כתב 1 0.1

   מניה רגילה 1 1.65

תקופת פירעון בעל ללא אופציית המרה  הריבית השורר בשוק לחוב דומה שיעורמועד ההנפקה ב .4

  . 10% הואדומה לתקופת הפירעון של אגרות החוב להמרה 

  

  .ח" ש150,000עלויות ההנפקה הסתכמו לסך  .5

  

  צול תמורת הנפקת החבילה למרכיביהפיאופן 

אגרות חוב , מניות(בילה בח מכשירים פיננסייםמספר סוגים של המנפיק של , תקן ל15סעיף בהתאם ל

 המכשירים הפיננסייםיפצל את השווי ההוגן של החבילה בעת ההכרה הראשונית לסוגי ) וכתבי אופציה

אגרות חוב , מניות(בחבילה מנפיק של ניירות ערך . לפי שווים ההוגן, המרכיבים את החבילההשונים 

אם  .לפי שווים ההוגן, בנפרד, בילההמרכיבים את החהמכשירים הפיננסיים  את מדודי)  אופציהוכתבי
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מהווה מחירם בשוק , אחד או יותר מהמכשירים הפיננסיים המרכיבים את החבילה נסחרים בשוק פעיל

יישם את יש ל, לאחר פיצול החבילה למכשירים הפיננסיים המרכיבים אותה .שווים ההוגןאומדן אמין ל

  .יםמורכבהפיננסיים המכשירים לגבי ה) א(15הוראות סעיף 

  ייחוס התמורה-שלב א             

מיוחס לרכיבים 

 הוניים
ב יכמיוחס לר

  ההתחייבות

הקצאת 

התמורה 

למכשירים 

הפיננסיים 

 בחבילה
חלק 

 יחסי
כ "סה

 ע"שווי ני
מחיר שוק 

 ממוצע 

 

  להמרהובחרות  אג1 0.99 990,000 34.86% 1,045,800  (*)900,526 145,274
  כתב אופציה2 2 * 0.1 = 0.2 200,000 7.04% 211,200 - 211,200

  מניה רגילה1 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  

  
   הסכום שמיוחס לרכיב ההתחייבות(*)    

    ח"ש  

  ח"     ערך נוכחי של קרן האג 751,315 1,000,000/ 1.1^3= 

      ס"מענ
 ) = 3 = n ,10 = i * (60,000 211,149 ערך נוכחי של תשלומי הריבית       

   בספרים לתחילת תקופת הדיווחובחרות ערך אג     900,526  

  
  

       

  ייחוס עלויות הנפקה-שלב ב       

תמורה   

 לאחר נטו

הקצאת 

עלויות 

 הנפקה

  

  

ייחוס 

עלויות 

 בהנפקה

  

  

  

  חלק

 יחסי

  

  

הקצאה 

התמורה 

 תקבלההש

 

 רות חובאג 900,526 30.02% )45,030( 855,496  

 ת המרהיאופצי 145,274 4.84% )7,260( 138,014  

 כתבי אופציה 211,200 7.04% )10,560( 200,640  

 מניות 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-' נספח ג

  

  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

  

  תוכן עניינים

  

  עמוד    

  95-96  מדיניות חשבונאית  - 1דוגמה 

  97-98  מטרות ומדיניות ניהול סיכונים  - 2דוגמה 

  99  סיכון שיעור ריבית  - 3דוגמה 

  100-101  סיכון אשראי  - 4דוגמה 

  102  שווי הוגן  - 5דוגמה 

  103-105  ייםגילוי לתנאי מכשירים פיננס  - 6דוגמה 

  

  

הדוגמאות שלהלן נועדו לסייע לחברות בהבנת הגילוי . להלן דוגמאות להמחשת הגילוי הנדרש על פי התקן

כפי שהובאה בדוגמאות המצורפות את המתכונת , אין לראות במתכונת ההצגה. הנדרש על פי התקן

ו להפעלת שיקול דעת לגבי דוגמאות אלו אינן תחליף לקריאת התקן א, כמו כן. האפשרית היחידה להצגה

מידע ספציפי נוסף עשוי . הדוגמאות אינן כוללות את כל הגילויים האפשריים שהתקן דורש. גילוי נאות

גילויים נוספים עשויים להידרש כדי לקיים דרישות חוק כגון תקנות . להידרש כדי להבטיח גילוי נאות

  .ניירות ערך
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   מדיניות חשבונאית- 1דוגמה 

  
 :גמאות למדיניות חשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים בהתייחס למכשירים פיננסייםלהלן דו

  
  ח להמרה"אג

השווי ההוגן של . רכיב ההתחייבות והרכיב ההוני הגלומים באגרות החוב להמרה הוכרו בנפרד במאזן

 שאינן ,רכיב ההתחייבות נקבע בהתבסס על שיעור הריבית המקובלת לאגרות חוב בעלות מאפיינים דומים

מוצגת ולאופציית ההמרה הגלומה באגרות החוב להמרה יוחסה יתרת התמורה . כוללות אופציית המרה

החלק שיוחס לרכיב  .עלויות העסקה הוקצו באופן יחסי לרכיבי אגרת החוב להמרה .בהון העצמי

 לרכיב שיוחסהחלק ההתחייבות הופחת מההתחייבות והובא בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי ו

  .ההוני הופחת מההון העצמי

  
  מניות בכורה

מניות בכורה הכוללות חובת פדיון של החברה במועד עתידי וכן מניות בכורה המקנות למחזיק זכות 

  .מהוות התחייבות פיננסית בדוחות הכספיים, לדרוש מהחברה לפדותן במועד עתידי

  
  )warrants(כתבי אופציה 

 המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר ,)warrants(ישת מניות החברה תקבולים בגין כתבי אופציה לרכ

  .  מוצגים במסגרת ההון העצמי, קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן

  

 המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר ,)warrants(תקבולים בגין כתבי אופציה לרכישת מניות החברה 

, ה לסכום צמוד למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין של מטבע חוץקבוע של מניות רגילות בתמור

    .מוצגים במסגרת ההתחייבויות

  
  תקבולים על חשבון מניות

סווגו במסגרת ההון העצמי , אשר מספר המניות שיונפקו תמורתם קבוע וידוע, תקבולים על חשבון מניות

מהווים התחייבות פיננסית , ורתם טרם נקבעאשר מספר המניות שיונפקו תמ, ותקבולים על חשבון מניות

  .ומוצגים במסגרת ההתחייבויות

  
  מניות באוצר

מופחתת מההון העצמי כמרכיב , עלות מניות החברה המוחזקות על ידי החברה או חברות מאוחדות שלה

  . נפרד

  
  הנפקת חבילת ניירות ערך

השווי ההוגן של . פי שווים ההוגןיוחסה למרכיבי החבילה השונים ל התמורה שהתקבלה מהנפקת החבילה

  .ס על מחירי השוק של ניירות הערךהמרכיבים נקבע בהתבס

  
  קיזוז מכשירים פיננסיים

 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים במאזן בסכום נטו רק כאשר קיימת לחברה זכות חוקית

על בסיס נטו או לממש את הנכס ניתנת לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות 

  .ולסלק את ההתחייבות בו זמנית
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  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

שווים ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנסחרים בשווקים פעילים מבוסס על המחירים המצוטטים 

ק השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם נסחרים בשוק פעיל מתבסס על מחירי שו. לתאריך המאזן

  . של מכשירים פיננסיים דומים ובהעדרם מבוסס על מגוון שיטות הערכה אחרות

החברה משתמשת במגוון טכניקות הערכה המלוות בהנחות המתבססות על התנאים הכלכליים הקיימים 

  .לכל תאריך מאזן

ציות מודלים כלכליים להערכת שווי אופ, שיטות הערכה שיושמו כוללות ערך נוכחי של תזרימי מזומנים

  . ושיטות הערכה מקובלות נוספות
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  מטרות ומדיניות ניהול סיכונים- 2דוגמה 
  

הדוגמה אינה ממצה את כל הגילוי הנדרש .  לתקן56להלן דוגמה הממחישה את הגילוי הנדרש על פי סעיף 

  .על פי סעיף זה בכל הנסיבות

  

  גורמי סיכון פיננסי

סיכון , לרבות סיכון מטבע( סיכון שוק כגון, שוניםנסיים פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פינ

סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור , סיכון אשראי, )שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר

תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות . ריבית

הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים . ביצועים הפיננסיים של הקבוצהעל האפשריות שליליות 

  . לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים

  

בהתאם )  מחלקת ניהול סיכונים-להלן (מחלקה מיוחדת שהוקמה לשם כך י "ניהול הסיכונים מבוצע ע

ומגדרת סיכונים , מעריכה, מחלקת ניהול הסיכונים מזהה. דירקטוריוןעל ידי הלמדיניות שאושרה 

הדירקטוריון מספק עקרונות כתובים לניהול . פיננסיים בשיתוף פעולה עם יחידות התפעול של הקבוצה

, כגון סיכון שער חליפין, הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכוניםמדיניות את הכמו גם , כוללהסיכונים ה

, ים נגזרים ומכשירים פיננסיים לא נגזריםשימוש במכשירים פיננסיוכן , סיכון אשראי, סיכון שיעור ריבית

  .והשקעות עודפי נזילות

  

 סיכון שער חליפין  .א
הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית והיא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות 

, נכסים שהוכרוו, סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות. בעיקר לדולר, שונים

השקעות נטו הנקובים במטבע שאינו מטבע המדידה של הקבוצה וכן מכרו התחייבויות שהוו

חראית לנהל את הפוזיציה נטו של כל מטבע זר על ידי א  מחלקת ניהול הסיכונים.בפעילויות חוץ

  .שימוש בחוזי אקדמה על מטבע

  

 מטבע בכל) בעיקר מכירות ייצוא (חזויות מהעסקאות ה100% - ל75%היא לגדר בין ההנהלה מדיניות 

מהמכירות החזויות בכל אחד ) 95% -שנה קודמת  (90%בקירוב .  החודשים העוקבים12 - ל, עיקרי

 )highly probable(מהמטבעות העיקריים מוגדרות כעסקאות עתידיות חזויות ברמת ודאות גבוהה 

  . למטרות גידור חשבונאי

  

י בשער החליפין של הדולר לשינוי אפשראשר נכסיה נטו חשופים ,  בפעילות חוץהלקבוצה השקע

ב "מטבעית הנובעת מהנכסים נטו של פעילות החוץ בארההחשיפה ה. )סיכון תרגום שער חליפין(

  .דולרהלוואות הנקובות בנטילת י "מנוהלת בעיקר ע

  

החשיפה המטבעית הנובעת . לקבוצה תזרים מזומנים צפוי נטו ממכירת סחורות ביורו, כמו כן

פוי מנוהלת בעיקר על ידי עסקאות החלפת מטבע להמרת הלוואות בדולר מתזרים המזומנים נטו הצ

  .להלוואות ביורו
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 סיכון אשראי  .ב
לקבוצה מדיניות על מנת להבטיח שמכירות . לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי

 שלהם היסטוריית אשראי נאותה ומכירות קמעונאיות, סיטונאיות של מוצריה מבוצעות ללקוחות

  . בצעות במזומן או באמצעות כרטיסי אשראימת

  

 סיכון שיעור ריבית  .ג
 שיעורי ריבית הנושאותהלוואות . א"מהלוואות לזבעיקר נובע , סיכון שיעור הריבית של הקבוצה

 שיעורי ריבית שאותונה ואלו משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין תזרים מזומנים

מדיניות הקבוצה היא להחזיק . סיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגןקבועים חושפות את הקבוצה ל

על מנת לשמור על יחס זה משתמשת הקבוצה בחוזי . ר ריבית קבועעו מהלוואותיה בשי60% - קרוב ל

 אחרים להחליף הקבוצה מסכימה עם צדדים, בהתאם לחוזי החלפת ריביות. החלפת ריבית

ים המבוססים על שיעורי הריבית הקבועים בחוזים לבין את ההפרש בין סכומ, במרווחים ספציפיים

אשר מחושב בהתייחס לסכומי קרן רעיוניים , סכומים המבוססים על שיעורי הריבית המשתנים

  . )62%בשנה קודמת  ( מההלוואות היו בשיעור ריבית קבוע65%, ת הדיווחבסוף שנ .מוסכמים
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  סיכון שיעור ריבית- 3דוגמה 
  

הדוגמה אינה ממצה את כל הגילוי הנדרש .  לתקן67מחישה את הגילוי הנדרש על פי סעיף להלן דוגמה המ

  .מוסד פיננסיהחברה אינה . על פי סעיף זה בכל הנסיבות

  
אשר חשופים לסיכון שווי , הטבלה שלהלן מציגה את הערכים בספרים של קבוצות מכשירים פיננסיים

בהתאם למועדי הפירעון החוזיים או מועדי הקביעה , ר ריביתאו סיכון תזרים מזומנים בגין שיעו/ הוגן ו

  :13כמוקדם שבהם, מחדש של מחיר

 ביאור 
עד 
 שנה

2-1 
 שנים

3-2 
 שנים

4-3 
 שנים

5-4 
 שנים

 5מעל 
 שנים

שיעור 
ריבית 

 כ"סה אפקטיבית
    

 ח"ש אלפי
אלפי    

 ח"ש
פיננסיים   נכסים

 

         
מזומנים ושווי 

 XXX      X% XXX 1 (*)מזומנים 
          

         10 :הלוואות שניתנו
 XXX XXX   X% XXX      (*)הלוואה דולרית 

 XXX         X% XXX     (**)הלוואה ביורו 
השפעה של חוזי 
 14החלפת ריבית

 
XXX )XXX(       - 

הלוואה שקלית לא 
 (**)צמודה 

 
    XXX      X% XXX 

          
         11 :אגרות חוב סחירות

 XXX           X% XXX  (**) ח ביורו "אג
   (*)ח שקלי "אג

 
    

 
 XX X

 
 
 
  

 
 X% XX X

     
  12 (*)ח ממשלתיות "אג

 
    

 
  

 
 XX X

 
 
 
 X% XX X

     
פיננסיות           התחייבויות

          
הלוואות מתאגידים 

         13 :בנקאיים
 )XXX)(      X% )XXX  (**)הלוואה ביורו 
 )XXX( %XXX    X)(    (*)רית הלוואה דול

 )XXX( X% )XXX(       (*)הלוואה דולרית 
הלוואה שקלית  

 (**)צמודה 
 

 
 
 )(XXX  

 
 
 

 
 

 
 

X% )XXX( 
     

הלוואה מחברה 
  14 (*)כלולה 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

)XXX( X% )XXX( 
     

התחייבויות בגין 
 )XXX( )XXX( )XXX( )XXX( )XXX(  X% )XXX( 15 (*)חכירה 

          
  )XXX( )XXX( )XXX( )XXX( )XXX( )XXX(  )XXX( 
  

  .התחייבויות אלו נושאים שיעור ריבית קבוע/ נכסים (*) 

  .התחייבויות אלו נושאים שיעור ריבית משתנה/ נכסים (**) 

                                                           
  .יש להציג מספרי השוואה לנתונים אלה  13
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לתאריך המאזן .  התקשרה בחוזי החלפת ריבית בכדי להקטין את ההשפעה של שינויים אפשריים בשיעורי הריבית החברה 14
  .ח" שXXXקיים לחברה חוזה תקף אחד לפיו קיבעה החברה את שיעור הריבית על הלוואה ביורו שניתנה בסכום 

  
  
 

 



  

   סיכון אשראי- 4דוגמה 

  
  .76כאמור בסעיף , להלן דוגמאות הממחישות את הגילוי בגין ריכוז סיכון אשראי

  
  15 כללי- ריכוזי סיכון אשראי 

. סיכון אשראי הוא הסיכון שצד נגדי למכשיר פיננסי ייכשל בביצוע המחויבות ויגרום לחברה הפסד כספי

ריכוז סיכוני אשראי עשוי להתעורר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד 

שיכולתם , ייבים בעלות אפיונים כלכליים דומיםאו כתוצאה מהתקשרות עם מספר קבוצות ח) ריכוז יחיד(

ריכוז (לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים 

כגון , תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון כוללות את מהות הפעילויות שבהן עוסקים חייבים). קבוצתי

וגרפי שבו מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית של האזור הגיא, הענף שבו הם פועלים

  .קבוצות לווים

  

 כוללת יתרת הלקוחות חובות של מספר לקוחות מתחום הציוד המכני הכבד 2006 בדצמבר 31ליום   .א

 :כדלקמן, אשר לגביהם קיים ריכוז סיכון אשראי, ומתחום האלקטרוניקה
  31.12.06  31.12.05  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 xx xx  לקוחות ציוד מכני כבד
  )xx(  )xx(  ס"הפרשה לחומ

 xx xx  לקוחות ציוד מכני כבד נטו
      

 xx xx  לקוחות אלקטרוניקה
  )xx(  )xx(  ס"הפרשה לחומ

 xx xx  לקוחות אלקטרוניקה נטו
  

  : הסתכמו המכירות ללקוחות אלה כדלקמן2006במהלך שנת 

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   

  2006  0520  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 xx xx  ציוד מכני כבד
 xx xx  אשראי ממוצעיםימי 

      

 xx xx  אלקטרוניקה
 xx xx  אשראי ממוצעיםימי 
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 החברה מבצעת באופן שוטף הערכת האשראי הניתן.  יום ללקוחותיה30החברה מוכרת באשראי של 

ך אינה דורשת בטחונות להבטחת א, תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם, ללקוחותיה

בהתבסס על גורמים המשפיעים על סיכון , החברה מבצעת הפרשה לחובות מסופקים. חובות אלה

   .חרניסיון עבר ומידע א, האשראי של לקוחות מסוימים

  

 yyבסכום של נתנה החברה ערבות לטובת לקוח מתחום הציוד המכני הכבד , במהלך תקופת הדיווח

 החשיפה המירבית של החברה בגין תחום הציוד המכני הכבד .)יאור ערבויותראה ב (ח"אלפי ש

החשיפה המירבית של החברה . )ח"אלפי ש bb - לכ31.12.05ביום (ח " אלפי שaa - של כבסך  מתמסתכ

  .)ח"אלפי ש dd - לכ31.12.05ביום (ח " אלפי שcc -של כבסך  מתמסתכבגין תחום האלקטרוניקה 

  

בסעיף ניירות ערך כלולה השקעה .  סחירותהעסקים הרגיל באגרות חובהחברה משקיעה במהלך   .ב

 ,ממונפותבאגרות חוב של חברות ) ח" אלפי שyy של 31.12.05ליום (ח " אלפי שxxבסכום של 

  .  והיוצרות ריכוז סיכון אשראיהעוסקות בענף הטקסטיל

החשיפה . ת המנפיקותקיים שיעבוד מדרגה ראשונה על נכסי החברו, להבטחת פירעון אגרות החוב

וכל הערבויות שניתנו יתגלו , המירבית במקרה שאגרות החוב לא יפרעו על ידי החברות המנפיקות

יסתכם לסכום , מבלי להביא בחשבון את השווי ההוגן של נכסי החברות ששועבדו, כחסרות ערך

  .כאמור, ההשקעה

  

מן ארוך ומכשירים פיננסיים אחרים השקעות לזמן קצר ולז, החברה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים  .ג

מוסדות פיננסיים אלו ממוקמים באזורים גיאוגרפיים שונים ברחבי . במוסדות פיננסיים שונים

, בהתאם למדיניות החברה. ומדיניות החברה הינה ביזור השקעותיה בין המוסדות השונים, העולם

  .דות הפיננסיים השוניםמבוצעות באופן שוטף הערכות על איתנות האשראי היחסית של המוס
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   שווי הוגן- 5דוגמה 

  

  .92 -  ו86מחישה את הגילוי לפי סעיפים להלן דוגמה המ

  

 המוצגים בדוחות ,הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים

  : שלא על פי שווים ההוגן,הכספיים

  

  שווי הוגן  ערך בספרים  

   בדצמבר31ליום    בדצמבר31ליום   

  2007  2006  2007  2006  

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
      נכסים פיננסיים

  xxx  xxx  xxx  xxx  )1(השקעה במניות סחירות 

  xxx  xxx  xxx  xxx  )3(הלוואות לזמן קצר שניתנו 

  xxx  xxx  xxx  xxx  )2 (לזמן ארוך שניתנוהלוואות 

  xxx  xxx  xxx  xxx  )1(אגרות חוב 

  xxx  xxx  xxx  xxx  

      
      התחייבויות פיננסיות

  xxx  xxx  xxx  xxx  )3(הלוואה לזמן קצר בריבית קבועה 

  xxx  xxx  xxx  xxx  )4(הלוואה לזמן ארוך בריבית קבועה 

  xxx  xxx  xxx  xxx  )3(הלוואות אחרות בריבית משתנה 

  xxx  xxx  xxx  xxx  )1(אגרות חוב 

  xxx  xxx  xxx  xxx  

      
  xxx  xxx  xxx  xxx  כ"סה

  
  

  .השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן )1(

 שניתנו מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומניםלזמן ארוך שווים ההוגן של הלוואות  )2(

 ).- %x% ,2006 y(לפי שיעור ריבית המקובל להלוואה דומה בעלת מאפיינים דומים 

 . קירוב לשווי ההוגןהערך בספרים מהווה )3(

השווי ההוגן של הלוואה לזמן ארוך הנושאת ריבית קבועה מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי  )4(

 ).- %x% ,2006 y(המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואה דומה בעלת מאפיינים דומים 
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  גילוי לתנאי מכשירים פיננסיים- 6דוגמה 

 

י הנדרש לגבי התחייבויות לזמן ארוך ועסקאות החלפת שיעור ריבית בהתאם דוגמה זו ממחישה את הגילו

.במסגרת הביאור על ההתחייבויות לזמן ארוך, בדרך כלל, מידע זה נכלל. 16 לתקן63לסעיף   

 

31.12.0617התחייבויות לזמן ארוך של החברה ליום   

 א. הרכב ההתחייבויות לזמן ארוך:

שיעור מועד פירעוןקרן

ריבית 

נקוב

שיעור 

ריבית 

 אפקטיבי

 הערה

     ש"ח 

ח להמרה"אג  250,000 31.12.2008 X% Y% )1( ,)5(  

)X% Y% )2( ,)5 31.10.2010 150,000 הלוואה  

התחייבויות בגין חכירה 

) X% Y% )3( ,)5 31.12.2014 160,000 מימונית  

ח"אג  300,000 31.12.2016 X% Y% )4( ,)5(  

כ"סה  860,000    

 

 ב. מועדי פירעון הקרן של ההתחייבויות לזמן ארוך: 

מעבר  2008200920102011 2007שנה

לחמש 

 שנים

 סה"כ

 ש"ח ש"ח ש"חש"חש"חש"ח ש"ח

רכיב 

התחייבות 

ח "של אג

 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 מימונית

ח"אג  - - - (*) - 300,000 300,000 

 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
 20,000 320,000 70,000 70,000 20,000 360,000 860,000 

). להלן4ראה הערה (ח אלה עשויות להיפדות בפדיון מוקדם "אג(*)   

                                                           
  כאשר המכשירים , המוחזקים או המונפקים על ידי חברה, גילוי במתכונת דומה יש לתת לכל המכשירים הפיננסיים 16

 .     הפיננסיים יוצרים חשיפה פוטנציאלית משמעותית לסיכונים פיננסיים
  .יש להציג מספרי השוואה לנתונים אלה 17
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  :הערות

. 31.12המשולמת אחת לשנה ביום , %X להמרה אלו נושאות ריבית שנתית בשיעור של ח"אג )1(

ניתנת להמרה למניה . נ.ח ע" ש10כל אגרת חוב . נ.ח ע" ש10 אגרות חוב 20,000החברה הנפיקה 

אם יחס תזרים המזומנים הקבוע , ח להמרה"בהתאם לתנאי האג. רגילה אחת עד למועד הפדיון

 .יעמדו אגרות החוב לפירעון מיידי, X %- ות ירד מתחת ללהתחייבויות הפיננסי

 30.4המשולמת כל חצי שנה ביום , X%ההלוואה היא דולרית ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  )2(

אם יחס , בהתאם לתנאי ההלוואה. התשלומים בגין הלוואה זו מבוצעים בדולר. 31.10וביום 

תעמוד ההלוואה לפירעון , X%והון עצמי יעלה על התחייבויות פיננסיות לסך התחייבויות פיננסיות 

  .מיידי

ההתחייבות בגין חכירה מימונית מוצגת בערך הנוכחי של יתרת התשלומים המהוונים לפי שיעור  )3(

 .  התשלומים בהתאם להסכם החכירה מבוצעים אחת לרבעון. %Xריבית רבעונית של 

ח ניתנות "אג. 31.12שנה ביום המשולמת אחת ל, %Xח נושאות ריבית שנתית בשיעור של "אג )4(

.  יום45לפי בחירת המחזיקים בהודעה מוקדמת של , במלואן או בחלקן, 31.12.2010לפדיון ביום 

 .  מסכום הקרן97%מחיר הפדיון הוא 

 .לבטחונות ושעבודים שניתנו בגין התחייבויות לזמן ארוך ראה ביאור בטחונות ושעבודים )5(

 
31.12.06חוזי החלפה ליום   

השווי ההוגן של חוזי החלפת . 18ות שלהלן מציגות מידע לגבי חוזי החלפה ושיעורי ריבית ממוצעיםהטבלא

במסגרת הביאור על סיכון שיעור ריבית , בדרך כלל, מידע זה נכלל. Xריבית נאמד תוך שימוש במודל 

  ). 3ראה דוגמה (

  

  31.12.06  

    :חוזי ריבית קבועה

  ח" שx  סכום רעיוני

  %X  שלםריבית קבועה ל

 %Y  ריבית משתנה לקבל
  Z  ממוצע שנים לפדיון

  )x(  )התחייבות(נכס : שווי הוגן

    :ערך בספרים

  )x(  התחייבות שוטפת

  )x(  התחייבות לזמן ארוך
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 .יש להציג מספרי השוואה לנתונים אלה 18

  
  
 

 



  

  )המשך (31.12.06חוזי החלפה ליום 

  
    

    :חוזי ריבית משתנה

  ח" שx  סכום רעיוני

  %W  ריבית משתנה לשלם

  %V  ריבית קבועה לקבל

  U  ממוצע שנים לפדיון

 x  )התחייבות(נכס : שווי הוגן
    :ערך בספרים

 x  נכס שוטף
 x  נכס לזמן ארוך
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והצגה: מכשירים פיננסיים, 22ההבדלים בין תקן חשבונאות מספר  -  'דנספח    , גילוי

והצגה: מכשירים פיננסיים, 32תקן חשבונאות בינלאומי מספר בין ל   )2003(גילוי

  
  .זה אינו מהווה חלק מהתקןנספח 

  
 ואת המבוא לתקן זה מתמצת את עקרונות התקן. מבוא לתקן הבינלאומי הושמט מתקן זהה .1

 .ההבדלים לעומת הפרקטיקה הקיימת

 
, בנותבחברות  )Interests(זכויות לתקן הבינלאומי קובע כי תקן זה לא יחול על ) א(4נוסח סעיף  .2

בעסקאות משותפות זכויות ו, ברות בשליטה משותפתבח, בעסקאות משותפות, כלולותבחברות 

כספיים נפרדים, 27' המטופלות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מס, אחרות דוחות תקן , איחוד

בחברות, 28חשבונאות בינלאומי מספר  בהשקעות החשבונאי  ותקן חשבונאות כלולותהטיפול

משותפות, 31' בינלאומי מס  ליישם תקן זה לגבי זכויות תיועל ישו, עם זאת .זכויות בעסקאות

שבהתאם לתקן חשבונאות ,  או עסקה משותפת משותפתחברה בשליטה, חברה כלולה, בחברה בת

 מטופלות 31 ' או תקן חשבונאות בינלאומי מס28' תקן חשבונאות בינלאומי מס, 27' בינלאומי מס

ומדידהה: פיננסייםמכשירים, 39בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   ,במקרים אלו .כרה

תקן , 27' דרישות הגילוי בתקן זה חלות נוסף לדרישות הגילוי בתקן חשבונאות בינלאומי מס

לתקן זה קובע כי התקן ) א(4 סעיף .31'  ותקן חשבונאות בינלאומי מס28' חשבונאות בינלאומי מס

 .מאזנימטופלות על בסיס שיטת השווי הה ,לא יחול על זכויות בחברות מוחזקות
 

דרישות הגילוי בתקן זה חלות על אחזקותיהן , הקובע כי למען הסר ספק. א4לתקן זה נוסף סעיף  .3

וכן על זכויות המטופלות , 1המטופלות בהתאם לתקן חשבונאות מספר , של קרנות הון סיכון

הרשומים למסחר , 33בהתאם לגילוי דעת  ערך הדיווח לגבי ניירות וכללי החשבונאי הטיפול

השקעה בנאמנותבבו בקרנות השתתפות כפי שתוקן על ידי גילוי דעת , רסה לניירות ערך ותעודות

  .ל"נוסף על דרישות הגילוי בפרסומים הנ, 44

 
 ). נותר המשפט הראשון בלבד( ברובו מתקן זה הושמטהבינלאומי  לתקן 5סעיף  .4

 
, סי או התחייבות פיננסיתעלות מופחתת של נכס פיננ,  לתקן זה נוספו ההגדרות של נגזר11לסעיף  .5

רכישה או מכירה בדרך מקובלת ועלויות , שיעור הריבית האפקטיבי, שיטת הריבית האפקטיבית

ומדידה: מכשירים פיננסיים, 39כפי שנכללו בתקן חשבונאות בינלאומי מספר , עסקה . הכרה

 .תקן זהצומצמה ב הגדרת שיעור הריבית האפקטיבי
 

,  כמו כן. מתקן זהוהושמט לנספח ההדגמות 10 -  ו8, 7גמאות ודו לתקן הבינלאומי 12סעיף  .6

הערת שוליים לסעיף , לתקן הבינלאומי) ב(18 בסעיף 8 - ו7הפניות לדוגמאות הושמטו מתקן זה 

 . בנספח הדוגמאות של התקן הבינלאומי1הערת שוליים לסעיף ,  הנחיות היישום- 16א
 

 א91 ףסעי, אשר עוסקים בחשבונאות גידור, י לתקן הבינלאומ59-58מתקן זה הושמטו סעיפים  .7

 ,למדידה באופן מהימןאינו ניתן אשר אפיין השתתפות אשר עוסק בגילוי בגין מ, לתקן הבינלאומי

לתקן ) ח(94-)ד(94סעיפים , אשר עוסק בגריעה של נכסים פיננסיים, לתקן הבינלאומי) א(94סעיף 

  
  
 

 



  

 הנמדדים ,ים בגילוי בגין מכשירים פיננסייםאשר עוסק,  לתקן הבינלאומי40א וסעיף הבינלאומי

 . 39בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 
 

בחבילה  מכשירים פיננסייםמספר סוגים של המנפיק של הקובע כי  )ב(15לתקן זה נוסף סעיף  .8

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

לאחר פיצול החבילה  .לפי שווים ההוגן, המרכיבים את החבילה השונים נסייםמכשירים הפינל

לגבי המכשירים ) א(15יש ליישם את הוראות סעיף , למכשירים הפיננסיים המרכיבים אותה

 .הפיננסיים המורכבים
 

 . לתקן זה נוספה בסוף הסעיף דוגמה25לסעיף  .9
 

,  ששולמה או התקבלה בגין מניות אוצרנוספה התייחסות הקובעת כי תמורה בתקן זה 33לסעיף  .10

 .כמרכיב נפרד עד לפקיעת מכשירים אלובהון העצמי ישירות תוכר 
 

 תופחתומ פיננסית בתקן זה נוספה התייחסות הקובעת כי עלויות עסקה בגין התחייבות 37לסעיף  .11

 .שיעור הריבית האפקטיביחישוב  בחשבון בתובאומוהפיננסית התחייבות המ
 

 .נוספה דרישת גילוי לשעבוד שלילי) י(63לסעיף  .12
 

 :הבינלאומי נוספולתקן  .13
  

 .הוראות מעבר ושינויים בתקני חשבונאות אחרים, תחילה הכוללים 112-96סעיפים   .א
 

 .11-1הערות שוליים   .ב
  

 .א14סעיף א  .ג
  

 . נספח הדוגמאותב 14-13דוגמאות   .ד
  

 . הדגמות לגילוי- ' נספח ג  .ה
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ישות , בדוחות כספיים מאוחדים"הראשון לפיו  לתקן הבינלאומי הושמט המשפט 29מסעיף א .14

הזכויות של צדדים אחרים בהון העצמי ובהכנסות של חברות הבנות ,  לאמור-מציגה זכויות מיעוט 

כספיים, 1בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  -שלה  ובהתאם לתקן חשבונאות  הצגת דוחות

מאוחדים ונפרדים, 27בינלאומי מספר  כספיים  ".דוחות

 
העוסק בישות המחזיקה את ,  לתקן הבינלאומי הושמט בתקן זה המשפט האחרון36אמסעיף  .15

 .מכשיריה ההוניים למען אחרים
  

בין הערך הנוכחי של סכום שהקובע כי ההפרש בתקן זה נוסף משפט , תקן הבינלאומיל 37אלסעיף  .16

וכר בהון מו) ידנדיםהזכות לקבלת דיב( את הרכיב ההוני מהווההפדיון לבין התמורה שהתקבלה 

 .העצמי

  
  
 

 



  

 בתקן הבינלאומי נוסף פירוט הוצאות המימון שיוכרו בכל אחת משלוש השנים והשוואה 9לדוגמה  .17

 .להוצאות המימון שהיו נכללות בדוח רווח והפסד לפני יישום התקן
 

 :תייחסות לתקני חשבונאות בינלאומייםה .18
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 ,

  

לעוב, 19פניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ה  .א לתקן הבינלאומי  )ב(4בסעיף , דיםהטבות

של בנקים ומוסדות  ,30 לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ההפניו הכספיים בדוחות גילויים

דומים   .ו מתקן זההושמט, לתקן הבינלאומי 7 ףבסעי, כספיים
  
עסקיםצי, 3תקן דיווח כספי בינלאומי מספר ל ותפניה  .ב לתקן  35 -ו) ג(4 פים בסעירופי

 . בתקן זה, צירופי עסקיםהדן ב לתקן חשבונאות ותבהפני ולפהוחהבינלאומי 
  
מניות, 2הפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר   .ג לתקן  )ו(4בסעיף  ,תשלום מבוסס

 .בתקן זה, תשלום מבוסס מניות, 24 הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספרהבינלאומי 
  
, 26חשבונאות בינלאומי מספר תקן  וחכירות, 17הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   .ד

להטבות החשבונאי והדיווח של תוכניות  הוחלפה בינלאומי לתקן ה7 בסעיף , פרישההטיפול

הון סיכון , 1בהפניה לתקן חשבונאות מספר  של קרנות  .  בתקן זה, אחזקותיהן
  
כספיים, 1 לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ותהפני  .ה דוחות   לתקן39 - ו34פים בסעי הצגת

 -  ו66, 41 בסעיפים מתקן זה והפניות והושמט לנספח הדוגמאות 7ובדוגמה מספר הבינלאומי 

 . בתקן זה לכללי חשבונאות מקובליםות בהפניוהוחלפ, הבינלאומילתקן  95
  
הנחיות היישום לתקן  ל9א בסעיף ,חכירות, 17הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   .ו

פיננסיים, 39בינלאומי מספר והפניות לתקן חשבונאות  הבינלאומי ומדידה: מכשירים  הכרה

 . בתקן זה לכללי חשבונאות מקובליםות בהפניוהוחלפ לתקן הבינלאומי 91 - ו90בסעיפים 
  
 12אובסעיף  40, 39פים בסעי ,מסים על ההכנסה, 12 לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ותהפני  .ז

מסים על , 19תקן חשבונאות מספר ל ות בהפניוהוחלפלתקן הבינלאומי  הנחיות היישוםל

 .בתקן זה, ההכנסה
  
לתקן הבינלאומי  34בסעיף , צדדים קשורים, 24הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   .ח

קשורים,29הוחלפה בהפניה לגילוי דעת   .בתקן זה,  צדדים
 
דוחות כספיים, 1הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   .ט   ולתקן חשבונאות בינלאומיהצגת

הכספיים של בנקים ומוסדות כספיים דומים,30מספר  בדוחות לתקן  40בסעיף  , גילויים

 .בתקן זהאחרים  חשבונאות ניהוחלפה בהפניה לתקהבינלאומי 
  
 ההוחלפ לתקן הבינלאומי 83 ף בסעי,דיווח מגזרי, 14 לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ההפני  .י

  .בתקן זה, דיווח מגזרי, 11 לתקן חשבונאות מספר הבהפני

  
  
 

 



  

 הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
  

  

  

  ברי הוועדהח
  ר הוועדה" יו- ב ספירדח "רו
  ח חיים אסיאג "ור
  ח אלי אשרף"רו
  ח יגאל גוזמן"ור
  רופסור דן גלאיפ
  ח"רו, רופסור אריה גנספ
  ח אבי זיגלמן"ור
  

  וות מקצועי צ
  ח שרון מימון צדיק"ור
  יה פרשרח ח"ור
  דיקלה כהן' גב

  

  ועץ מקצועי לוועדה י
  נשסמח רונן "ור

הוק-צוות מקצועי אד משתתפים קבועים
 ר משותף" יו-ח חיים אסיאג "רו ח יהודה אלגריסי"ור
 ר משותף" יו- פרופסור דן גלאי   ח דוד גולדברג "ור
  ח אייל אושרי"רו  דורון דביח "ור
 ינברגח אהוד גר"רו  ח צחי חבושה"רו
 ח אבי זיגלמן"רו  ח אדיר ענבר"ור
 ר זהבית יוסף"ד  ח מוטי פרידמן"ור
 ח יובל כהן"רו  ח משה פרץ"רו
  כורךח אפי "רו   יזהר קנהח"ור

  ח רונן מנשס"רו  
  ח"רו, פרופסור יורם עדן  
  ח רוני עמיחי"רו  
  ח גל עמית"רו  
  ח אשר פלייסינג"רו  
  ח שלומי שוב"רו  
  מר מוטי שפיגל  

  

  

מועצה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותה  
 

  ר המועצה" סגן יו-ע "ר רשות ני"יו, ר משה טרימ
  ר המועצה" סגן יו-ח "נשיא לשכת רו, ח עופר מנירב"ור
  ר דירקטוריון הבורסה"וי, רופסור יאיר אורגלרפ
  המפקח על שוק ההון, ר אייל בן שלושמ
  הארגונים הכלכלייםלשכת התיאום של , ח דניאל דורון"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח אלכס הילמן"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, )ח"רו(רופסור צבי טלמון פ

   בישראל המיסיםרשותמנהל , מר איתן רוב
  מר רון לובש

  נציג איגוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסה, ר עמוס מר חייםמ
   רשות ניירות ערך- נהל מחלקת תאגידים  מ-ח "רו, ר אייל סולגניק"ד
  ל משרד הבריאות"סמנכ, ו'בויאנג- מיכל עבאדי) ח"רו(ד "וע
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יצחק רוטמן"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יוסי שחק"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח ישראל שטראוס"ור
  נקיםסגן המפקח על הב, ר מוטי שפיגלמ
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