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  23תקן חשבונאות בינלאומי 

 מכשירים פיננסיים: הצגה

International Accounting Standard 23 

Financial Instruments: 

Presentation  
גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר 

לינואר  3ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  7134במאי  13פורסמו עד 
7135.  

 

  3112בינואר  1ונים שמועד תחילתם לאחר תיק

 והמסמכים הנלווים אליו תוקנו על ידי7 17בינלאומי חשבונאות תקן 

  מועד 7133)פורסם בינואר  חכירות 33תקן דיווח כספי בינלאומי( )
 (7136בינואר  3תחילה 

  מועד 7134מאי )פורסם ב חוזי ביטוח 34תקן דיווח כספי בינלאומי( )
 .(7173 בינואר 3תחילה 

ולכן במהדורה זו  7135בינואר  3 לאחר מועד התחילה של התיקונים הוא
במסגרת נספח ד לתקן דיווח כספי  הם לא שולבו אלא נכללו בנפרד

 .34ובמסגרת נספח ד לתקן דיווח כספי בינלאומי  33בינלאומי 
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 תוכן עניינים
  ףסעימהחל 

 23תקן חשבונאות בינלאומי  
 ים: הצגהמכשירים פיננסי 
 מטרת התקן 3
 תחולה 4

 (32א-2)ראה גם סעיפים א הגדרות 11
 הצגה 11

11 
 י 14א-12)ראה גם סעיפים אהתחייבויות והון 

 א(32א-31א-ו
 י מכרנמכשירים ב א33

 ג33

על  מטיליםמכשירים, או רכיבים של מכשירים, אשר 
הישות מחוייבות להעביר לצד אחר חלק יחסי 

 בעת פירוקרק הישות הנכסים נטו של מ

 ה33

מכשירים של י מכר ונג מחדש של מכשירים בוסיו
על הישות מחוייבות להעביר לצד אחר  מטיליםאשר 

 בעת פירוקרק חלק יחסי מהנכסים נטו של הישות 

34 
מחויבות חוזית למסור מזומן או נכס פיננסי  העדר
 )א((33)סעיף  אחר

 )ב((33סעיף ) סילוק במכשיריה ההוניים של הישות 73
 הוראות סילוק מותנה 72
 חלופות סילוק  73

32 
 )ראה גם סעיפים  מורכביםפיננסיים מכשירים 

 (13-2ודוגמאות להמחשה  21א-21א
 (23)ראה גם סעיף א מניות אוצר 22

21 
)ראה גם סעיף ריבית, דיבידנדים, הפסדים ורווחים 

 (23א

43 
)ראה גם  תפיננסיוהתחייבות  פיננסינכס של קיזוז 

 (22א-ו ו22א-א22סעיפים א
 ומעבר מועד תחילה 23
 ביטול פרסומים אחרים 22
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 )המשך( תוכן עניינים
  ףסעימהחל 

 הנחיות יישום - נספח 1א
 (14-11)סעיפים  הגדרות 2א
 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות 2א
 מכשירים הוניים 12א

 א31א
מכל הקבוצות  קבוצת המכשירים אשר נחותה

 ג)ב((33-א)ב( ו33)סעיפים  האחרות

 ה31א
סך תזרימי מזומנים חזויים שניתן לייחס למכשיר 

 א)ה((33)סעיף  במהלך חיי המכשיר

 ו31א
 מעמדועסקאות שמתקשר בהן מחזיק מכשיר שלא ב

 ג(33-א ו33)סעיפים  בעלים של הישותכ

 י31א

אין מכשיר פיננסי אחר או חוזה עם סך תזרימי 
 התשואהאו מגביל במהות את קובע אשר מזומנים 

 ד(33-ב ו33 פים)סעי למחזיק המכשיר יתרוהשי
 מכשירים פיננסיים נגזרים 11א
 פריטים לא פיננסייםשל  הריאו למכ השיחוזים לרכ 31א

 (11-2)סעיפים 
 הצגה 31א
 (33-11)סעיפים התחייבויות והון  31א

 72א
ן או נכס פיננסי מחויבות חוזית למסור מזומ העדר
 (71-34)סעיפים  אחר

 )סעיפים סילוק במכשיריה ההוניים של הישות  74א
71-73) 

 (72)סעיף  הוראות סילוק מותנה 75א
 טיפול בדוחות כספיים מאוחדים  76א
  (23-32)סעיפים  מורכביםפיננסיים מכשירים  21א
 (24-ו 22)סעיפים  מניות אוצר 23א
 (41-21)סעיפים ם, הפסדים ורווחים ריבית, דיבידנדי 23א
 )סעיפים  פיננסיתוהתחייבות  פיננסינכס של קיזוז  א22א

11-43) 
( currentlyקריטריון שלישות "קיימת באופן מיידי ) א15א

זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים 
 )א((17)סעיף  שהוכרו"

 אתכוונה לסלק את הנכס וקריטריון שלישות יש " ה15א
ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק 

 )ב((17)סעיף  "זמנית-את ההתחייבות בו
תקן על ידי הוועדה הבינלאומית של אישור  

 *3112פורסם בדצמבר ש 23חשבונאות בינלאומי 
 
 

 לא תורגם לעברית *
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 תוכן עניינים )המשך( 
תיקונים  שלעל ידי הוועדה הבינלאומית  אישור 

 :23בונאות בינלאומי לתקן חש
מכשירים פיננסיים בני מכר ומחויבויות הנובעות  

ולתקן  23)תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי  בפירוק
 *3112פורסם בפברואר ש( 1חשבונאות בינלאומי 

)תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  סיווג הנפקת זכויות 
 *3112פורסם באוקטובר ש( 23

תיקונים )והתחייבויות פיננסיותקיזוז נכסים פיננסיים  
 *3111פורסם בדצמבר ש( 23לתקן חשבונאות בינלאומי 

 *בסיס למסקנות 
 *תומנוגד ותדע 
 *דוגמאות להמחשה 

 

 לא תורגם לעברית *
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 23בינלאומי  תקן חשבונאות

 מכשירים פיננסיים: הצגה

 
 ת התקןמטר

 ]בוטל[ .3

 

פיננסיים  לקבוע כללים להצגת מכשיריםהיא זה מטרת תקן  .7
כהתחייבויות או כהון ולקיזוז של נכסים פיננסיים והתחייבויות 

מכשירים פיננסיים מנקודת של סיווג ההתקן חל על  .פיננסיות
או פיננסיות כהתחייבויות  ,מבטו של המנפיק, כנכסים פיננסיים

סיווג של ריבית, דיבידנדים, הפסדים ה לע כמכשירים הוניים8
נסיבות שבהן יש לקזז נכסים ה לעו ם8ורווחים הקשורים לה

  .פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
 

מדידה של ללהכרה ו הכלליםבתקן זה משלימים את  הכללים .1
 דיווח כספיבתקן התחייבויות פיננסיות של נכסים פיננסיים ו

גילוי מידע לגביהם הכללים לואת  מכשירים פיננסיים 6בינלאומי 
מכשירים פיננסיים7  4י בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומ

 גילויים.
 
 תחולה

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

 
זכויות בחברות בנות, בחברות כלולות או בעסקאות אותן  (א)

דיווח כספי משותפות אשר מטופלות בהתאם לתקן 
חשבונאות תקן ל, דוחות כספיים מאוחדים 11בינלאומי 

תקן חשבונאות ל או דוחות כספיים נפרדים 33י בינלאומ
ובעסקאות השקעות בחברות כלולות  32בינלאומי 

מובא  IAS 32)) מכשירים פיננסיים7 הצגה 17 חשבונאות בינלאומיתקן 
ובנספח. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה, אך  311-7 יםבסעיפ

יש לקרוא  .IASB -נשמרה תבנית התקן כפי שהייתה בעת שאומץ על ידי ה
ולבסיס למסקנות,  בהקשר למטרת התקן 17תקן חשבונאות בינלאומי את 

. לדיווח כספילהקדמה לתקני דיווח כספי בינלאומיים ולמסגרת המושגית 
מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים  5תקן חשבונאות בינלאומי 

מספק בסיס לבחירת ויישום מדיניות חשבונאית בהעדר  ,חשבונאיים וטעויות
 .ורשותהנחיות מפ
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תקן דיווח כספי במקרים מסוימים, ם, אול. משותפות
תקן או  33תקן חשבונאות בינלאומי , 11בינלאומי 

מתירים לישות לטפל דורשים או  32חשבונאות בינלאומי 
תוך  בעסקה משותפת ת בחברה בת, בחברה כלולה אויובזכו

 ,אלהבמקרים ; 2בינלאומי  דיווח כספיתקן ב שימוש
ישויות יישמו תקן זה  .תקן זהדרישות ישויות יישמו את 

חברות בגם לנגזרים הקשורים לזכויות בחברות בנות, 
  עסקאות משותפות.בכלולות או 

 

 תתוכניות הטבמ הנובעותזכויות ומחויבויות של מעסיקים  (ב)
  .הטבות עובד 12ל תקן חשבונאות בינלאומי , שעליהן חעובד

 
  ]בוטל[ (ג)

 
חוזי  4חוזי ביטוח כהגדרתם בתקן דיווח כספי בינלאומי  (ד)

 יעל נגזרים המשובצים בחוזחל , תקן זה םאול. ביטוח
דורש מהישות  2בינלאומי  דיווח כספיאם תקן  ,ביטוח

לטפל בהם בנפרד. יתר על כן, מנפיק יישם תקן זה לגבי 
 דיווח כספית פיננסית, אם המנפיק מיישם תקן חוזי ערבו
תקן את להכרה ולמדידה של החוזים, אך יישם  2בינלאומי 

, אם המנפיק בוחר, בהתאם לסעיף 4דיווח כספי בינלאומי 
תקן דיווח את , ליישם 4)ד( לתקן דיווח כספי בינלאומי 4

 להכרה ולמדידה של חוזים אלה. 4כספי בינלאומי 
 

, 4ם שבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי מכשירים פיננסיי (ה)
מאחר והם כוללים מאפיין השתתפות לפי שיקול דעת. 

 23-11פטור מיישום סעיפים  אלההמנפיק של מכשירים 
לתקן זה בנוגע להבחנה בין התחייבויות  21א-31וסעיפים א

פיננסיות לבין מכשירים הוניים. עם זאת, על מכשירים 
ל תקן זה. יתרה מכך, התקן חלות כל שאר הדרישות ש אלה

דיווח )ראה תקן  אלהחל על נגזרים המשובצים במכשירים 
  (.2בינלאומי  כספי

 
מכשירים פיננסיים, חוזים ומחויבויות בעסקאות תשלום  (ו)

תשלום מבוסס  3מבוסס מניות שתקן דיווח כספי בינלאומי 
 חל עליהם, למעט מניות

 
(i)  זה חל  לתקן זה, שתקן 11-2חוזים שבתחולת סעיפים

 עליהם,
 

(ii)  לתקן זה, אשר ייושמו למניות אוצר  24-ו 22סעיפים
בוטלו בהתייחס שהונפקו או שנמכרו, ששנרכשו, 

תוכניות לרכישת מניות ללתוכניות אופציות לעובדים, 
 הסדרי תשלום מבוסס מניות אחרים.ללעובדים ו
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 ]בוטל[  .2-4
 
 פריט לא פיננסי, רומכלש או וחוזים לרכגבי תקן זה ייושם ל .2

או  לסילוק נטו במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי אחר, ניםשנית
אלה  חוזים כאילו היו על ידי החלפת מכשירים פיננסיים,

 אשר ההתקשרות בהם חוזים , למעט מכשירים פיננסיים
(were entered into הייתה לשם קבלה או מסירה של הפריט )

מוש הלא פיננסי בהתאם לדרישות הרכישה, המכירה או השי
ממשיכים להיות מוחזקים למטרות  אשרהצפויים של הישות ו

אולם, תקן זה ייושם לאותם חוזים אשר ישות ייעדה אלה. 
לתקן  3.1כנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לסעיף 

 מכשירים פיננסיים. 2דיווח כספי בינלאומי 
 
 בהן חוזה לרכוש או למכור פריט לאשישנן אפשרויות שונות  .6

פיננסי יכול להיות מסולק נטו במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי 
אחר, או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים. אפשרויות אלה 

 כוללות7
 

כאשר תנאי החוזה מתירים לכל אחד מהצדדים לסלק אותו  (א)
נטו במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי אחר, או על ידי 

 החלפת מכשירים פיננסיים8
 

לסלק נטו במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי  כאשר היכולת (ב)
אחר, או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים אינה באה לידי 
ביטוי מפורש בתנאי החוזה, אך לישות נוהג או דפוס פעילות 

(practice לסילוק חוזים דומים נטו במזומן או באמצעות )
מכשיר פיננסי אחר, או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים 

י התקשרות בחוזים מקזזים עם הצד שכנגד או על ידי )על יד
 מכירת החוזה לפני מימושו או פקיעתו(8

 
כאשר לגבי חוזים דומים, לישות דפוס פעילות של קבלת נכס  (ג)

הבסיס ומכירתו זמן קצר לאחר קבלתו, במטרה להפיק רווח 
 מתנודות מחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחר

(dealer's margin) 8וכן, בטווח הקצר 
 

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

 
ההתקשרות בחוזה אשר סעיף קטן )ב( או סעיף קטן )ג( חלים עליו, 
אינה לצורך קבלה או מסירה של פריט לא פיננסי בהתאם 
לדרישות הרכישה, המכירה או השימוש הצפויים של הישות 

חל  5חרים, אשר סעיף ולפיכך הוא בתחולת תקן זה. חוזים א
נקשרו לצורך קבלה או מסירה הם עליהם, נבחנים כדי לקבוע אם 
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של פריט לא פיננסי בהתאם לדרישת הרכישה, המכירה או 
הם ממשיכים להיות מוחזקים אם השימוש הצפויים של הישות ו

 למטרות אלה ובהתאם לכך אם הם בתחולת תקן זה.
  

לא פיננסי, אשר ניתנת  אופציה שנכתבה לרכוש או למכור פריט .31
לסילוק נטו במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי אחר, או על ידי 

)א( או )ד(, היא 6החלפת מכשירים פיננסיים, בהתאם לסעיפים 
בתחולת תקן זה. ההתקשרות בחוזה כאמור אינה יכולה להיות 
לצורך קבלה או מסירה של פריט לא פיננסי בהתאם לדרישות 

  השימוש הצפויים של הישות. הרכישה, המכירה או
 

 (32א-2)ראה גם סעיפים א הגדרות

 : המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה באים מונחים הה .11
 

כל חוזה היוצר נכס הוא  (financial instrumentמכשיר פיננסי )
ישות בהתחייבות פיננסית או מכשיר הוני ו תישות אחבפיננסי 

 . תאחר
 

 כל נכס שהוא:  הוא (financial asset) פיננסינכס 
 

  מזומן; (א)
 

 ת;מכשיר הוני של ישות אחר (ב)
 

  :זכות חוזית (ג)
 

(i) אואו נכס פיננסי אחרמזומן  תלקבל מישות אחר ;  
 

(ii)  נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות להחליף
 ם עדיפיםיבתנאים פוטנציאלי תעם ישות אחר

 או  לישות;
 

יה חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיר (ד)
 ההוניים של הישות והוא:

 
(i) ( מכשיר לא נגזרa non-derivative אשר לפיו ,)

הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת לקבל מספר 
 משתנה של מכשיריה ההוניים; או 

 

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

פר קבוע של מכשיריה פיננסי אחר בתמורה למס
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ההוניים של הישות. לצורך כך, מכשיריה ההוניים 
י מכר נפיננסיים ב של הישות אינם כוללים מכשירים

א 13 בהתאם לסעיפים נייםהו םהמסווגים כמכשירי
על הישות מחויבות  מטיליםמכשירים אשר ב, 13-ו

הנכסים נטו של הישות מיחסי חלק להעביר לצד אחר 
 נייםהו םר מסווגים כמכשירירק בעת פירוק ואש

שהם מכשירים  ד, או13-ג ו13 בהתאם לסעיפים
מסירה עתידית של לחוזים לקבלה עתידית או 
 מכשיריה ההוניים של הישות.

 
 כל התחייבות היא (financial liabilityהתחייבות פיננסית )

 :שהיא
 

 מחויבות חוזית:  (א)
 

(i) אואו נכס פיננסי אחרמזומן  תלמסור לישות אחר ;  
 

(ii)  פיננסיות  או התחייבויות פיננסיים נכסיםלהחליף
 ים נחותיםיבתנאים פוטנציאל תעם ישות אחר

  לישות; או
 

חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה  (ב)
 ההוניים של הישות והוא:

 
(i)  מכשיר לא נגזר, אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה

להיות מחויבת למסור מספר משתנה של מכשיריה 
 ניים; או ההו

 
(ii)  מכשיר נגזר, אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא

נכס של בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן או 
פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה 

זכויות, אופציות או  ההוניים של הישות. לצורך כך,
ריה ישל מכש מספר קבוע תשילרכ הכתבי אופצי

מטבע בבוע ההוניים של הישות תמורת סכום ק
ה את הם מכשירים הוניים אם הישות מציעכלשהו 

באופן  הכתבי האופציאת האופציות או את הזכויות, 
ה ייחסי לכל הבעלים הקיימים מאותו סוג של מכשיר

 ,הלצורך מטרות אל ,ההוניים הלא נגזרים. בנוסף
מכשיריה ההוניים של הישות אינם כוללים 

 םם כמכשירימכשירים פיננסיים בני מכר המסווגי
ב, מכשירים אשר 13-א ו13הוניים בהתאם לסעיפים 

מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק 
יחסי מהנכסים נטו של הישות רק בעת פירוק ואשר 
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-ג ו13הוניים בהתאם לסעיפים  םמסווגים כמכשירי
מכשירים, שהם חוזים לקבלה עתידית או או  ד,13
 וניים של הישות.מסירה עתידית של מכשיריה ההל

 
אשר מקיים את ההגדרה של מכשיר , להגדרה זו חריגכ

כמכשיר הוני אם יש לו את כל מסווג התחייבות פיננסית 
ב 13-א ו13מקיים את התנאים בסעיפים הוא ו המאפיינים
 ד.13-ג ו13או סעיפים 

 
כל חוזה המעיד על זכות  הוא (equity instrumentמכשיר הוני )

 . הכל התחייבויותי ניכוי לאחר ישותשייר בנכסים של 
 

הוא המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או  (fair valueשווי הוגן )
שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים 

מדידת  12בשוק במועד המדידה. )ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 
 (.שווי הוגן

 
יר פיננסי אשר הוא מכש (puttable instrument) מכשיר בר מכר

את המכשיר למנפיק תמורת  החזירמעניק למחזיק את הזכות ל
באופן ר למנפיק וחזשהמכשיר מאו מזומן או נכס פיננסי אחר 

מוות בעת ת התרחשות אירוע עתידי שאינו ודאי או בעאוטומטי 
 או פרישה של מחזיק המכשיר.

 
 6 בנספח א לתקן דיווח כספי בינלאומיהבאים מוגדרים מונחים ה .37

מכשירים פיננסיים7  16לתקן חשבונאות בינלאומי  6בסעיף או 
בתקן  משמעותםבהתאם לבתקן זה  ומשמשיםהכרה ומדידה 

  .6ובתקן דיווח כספי בינלאומי  16חשבונאות בינלאומי 
 
  התחייבות פיננסית של עלות מופחתת של נכס פיננסי או 

(amortised cost of a financial asset or financial liability) 

 ( גריעהderecognition) 

  נגזר(derivative) 

  שיטת הריבית האפקטיבית(effective interest method) 

 ( חוזה ערבות פיננסיתfinancial guarantee contract) 

 ( התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסדfinancial 
liability at fair value through profit or loss) 

 ( התקשרות איתנהfirm commitment) 

 ( עסקה חזויהforecast transaction) 

 ( אפקטיביות גידורhedge effectiveness) 

 ( פריט מגודרhedged item) 
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 ( מכשיר מגדרhedging instrument) 

 מסחרמוחזק ל (held for trading) 

  רגילהרכישה או מכירה בדרך (regular way purchase or 
sale) 

 עלויות ( עסקהtransaction costs.)  
 

( contractual) "חוזי"( וcontract) "חוזה"בתקן זה, המונחים  .31
אשר תוצאותיו  ,מתייחסים להסכם בין שני צדדים או יותר

מינימלי, אם בכלל שיקול דעת  כך שלצדדים ,כלכליות ברורותה
. חוזים, חוקית במניעתן, משום, שבדרך כלל, ההסכם ניתן לאכיפה

מכשירים פיננסיים, עשויים ללבוש מגוון של צורות ואינם  כן-ועל
 להיות בכתב.  צריכים

 
גופים מאוגדים, כולל יחידים, שותפויות,  "ישות", המונח בתקן זה .31

 ורשויות ממשלתיות.  נאמנויות
 

 הצגה

-י ו14א-12א התחייבויות והון )ראה גם סעיפים
 (א32א-31א

החלקים יר, או את המכשיסווג את  פיננסיהמנפיק של מכשיר  .11
בעת ההכרה לראשונה כהתחייבות  ,המרכיבים את המכשיר

מכשיר הוני, בהתאם למהות ההסדר כנכס פיננסי או כפיננסית, 
החוזי ולהגדרות של התחייבות פיננסית, נכס פיננסי ומכשיר 

 . הוני
 

כדי לקבוע אם  33כאשר המנפיק מיישם את ההגדרות בסעיף  .33
הוני ולא התחייבות פיננסית, המכשיר מכשיר פיננסי הוא מכשיר 

)ב( להלן, -הוא מכשיר הוני, אם ורק אם שני התנאים, )א( ו
 מתקיימים7

 
 המכשיר אינו כולל מחויבות חוזית7 (א)

 
(i) למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר8 או 

 
(ii)  להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם

 חותים למנפיק.ם ניישות אחרת בתנאים פוטנציאלי
 

אם המכשיר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה  (ב)
 ההוניים של הישות, הוא7
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(i)  מכשיר לא נגזר, שאינו כולל מחויבות חוזית של
המנפיק למסור מספר משתנה של מכשיריו ההוניים8 

 או 
 
(ii)  נגזר אשר יסולק רק על ידי החלפת סכום קבוע מכשיר

ורה למספר נכס פיננסי אחר בתמשל של מזומן או 
לצורך כך,  קבוע של מכשירים הוניים של המנפיק.

מספר  תשילרכ הזכויות, אופציות או כתבי אופצי
ריה ההוניים של הישות תמורת סכום יקבוע של מכש

הם מכשירים הוניים אם הישות כלשהו מטבע בקבוע 
כתבי את האופציות או את מציעה את הזכויות, 

הקיימים מאותו באופן יחסי לכל הבעלים  ההאופצי
לצורך בנוסף,  ה ההוניים הלא נגזרים.יסוג של מכשיר

, המכשירים ההוניים של המנפיק אינם המטרות אל
הם המאפיינים וכל מכשירים שיש להם את כוללים 

-א ו33ת התנאים המתוארים בסעיפים מקיימים א
מכשירים, שהם חוזים ד, או 33-ג ו33סעיפים בב או 33

ירה עתידית של מכשירים מסללקבלה עתידית או 
 הוניים של המנפיק.

 
מחויבות חוזית, לרבות זו הנובעת ממכשיר פיננסי נגזר, אשר 
תוצאתה תהיה או עשויה להיות קבלה עתידית או מסירה עתידית 
של מכשירים הוניים של המנפיק, אבל אינה מקיימת את תנאים 

מכשיר , להגדרה זו כחריג )ב( דלעיל, אינה מכשיר הוני.-)א( ו
מקיים את ההגדרה של התחייבות פיננסית מסווג כמכשיר הוני ש

מקיים את התנאים בסעיפים הוא ו אם יש לו את כל המאפיינים
 ד.33-ג ו33סעיפים ב ואב 33-א ו33

 
 י מכר נמכשירים ב

ש ומנפיק לרכה לשמכשיר פיננסי בר מכר כולל מחוייבות חוזית  .א33
פיננסי אחר בעת  נכסאו ר זה תמורת מזומן ילפדות מכשאו  החזר

. כחריג להגדרה של התחייבות פיננסית, אופציית המכרמימוש 
ת כל אם יש לו אמכשיר הכולל מחוייבות כזו מסווג כמכשיר הוני 

 המאפיינים הבאים7
 

בחלק יחסי בנכסים נטו של הישות הוא מזכה את המחזיק  (א)
בעת פירוק הישות. הנכסים נטו של הישות הם הנכסים אשר 

. חלוקה הל נכסיעאחר ניכוי כל התביעות האחרות לים נותר
 יחסית נקבעת על ידי7 

 
(i) של הנכסים נטו של הישות בעת פירוק ליחידות  חלוקת

 וכן ים8ם שוומיסכו
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(ii)  מספר היחידות המוחזקות על ידי בהכפלת סכום זה
 מחזיק המכשיר הפיננסי. 

 
כל מ נחותהאשר  ,מכשיריםשל  הבקבוצהוא המכשיר  (ב)

להיות המשמעות של . של מכשירים האחרותקבוצות ה
 מכשיר7ה היא כי בקבוצה כזו

 
(i)  לנכסי הישות אחרות תביעות עדיפות על לו אין

 בפירוק, וכן
 

(ii) נכלל הוא שלהיות מומר למכשיר אחר לפני  נדרש ינוא
קבוצות הכל אשר נחותה מ ,בקבוצה של מכשירים

 .של מכשירים האחרות
 

, שנחותה מכשיריםשל  הכל המכשירים הפיננסיים בקבוצל (ג)
יש מאפיינים זהים.  ,כל הקבוצות האחרות של מכשיריםמ

אחרת  השיטהאו  הי מכר, והנוסחנלדוגמה, על כולם להיות ב
או מחיר הפדיון זהה  הרכישה חזרהמשמשת לחישוב מחיר ה

 לכל המכשירים בקבוצה זו.
 

 תאו לפדו הש חזרוהמחויבות החוזית של המנפיק לרכ מלבד (ד)
פיננסי אחר, המכשיר  נכסמזומן או  תתמור המכשיראת 

פיננסי  סכנר מזומן או יאינו כולל כל מחוייבות חוזית להעב
או  יםפיננסי יםאחר לישות אחרת, או להחליף נכס

 םייתנאים פוטנציאלבת עם ישות אחרת ות פיננסייוהתחייבו
 יושאו ע סולקחוזה אשר י ינוא מכשירלישות, וה נחותים

 בסעיף מפורטהוניים של הישות כה הירימכשבלהיות מסולק 
 )ב( בהגדרה של התחייבות פיננסית. קטן

 
למכשיר במהלך ניתן לייחס סך תזרימי המזומנים החזויים ש (ה)

על רווח או הפסד, העל  הותחייו של המכשיר מבוסס במ
שינוי בשווי ההוגן של העל או שהוכרו נכסים נטו השינוי ב

במהלך חייו של הוכרו  לאששל הישות שהוכרו והנכסים נטו 
  של המכשיר(. ות כלשהןהשפע מעטהמכשיר )ל

 
מכשיר דרישה שלעל מנת שמכשיר יסווג כמכשיר הוני, בנוסף ל .ב33

מכשיר פיננסי  היהלמנפיק יאסור שאת כל המאפיינים לעיל,  היוי
  אחר או חוזה ש7

 

רווח או העל  מהותמבוסס בשלו המזומנים  מיתזריסך  (א)
שינוי בשווי העל או שהוכרו סים נטו השינוי בנכעל הפסד, 

לא הוכרו ששהוכרו ונכסים נטו של הישות הההוגן של 
  כןו 8(כזה מכשיר כזה או חוזהשל  הןשכלהשפעות  מעט)ל
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 התשואהשל  ה במהותעיקבשל או  השל הגבלהשפעה יש לו  (ב)
 .ני מכרב יםמכשירה ילמחזיק יתרוהשי

 
א פיננסיים לים ב בחוזהישות לא תתחשה, זלמטרת יישום תנאי 

 תנאים הםא שיש ל33תואר בסעיף הממכשיר של  עם מחזיק
שווה ערך שיכול של חוזה החוזיים  תנאיםלדומים חוזיים 

הישות לבין  בר מכר ין מי שאינו מחזיק מכשירב להתקיים
, היא םתקיימה זהישות אינה יכולה לקבוע שתנאי אם המנפיקה. 

 לא תסווג את המכשיר כמכשיר הוני.
 

על  מטיליםרכיבים של מכשירים, אשר כשירים, או מ
הנכסים מהישות מחוייבות להעביר לצד אחר חלק יחסי 

 בעת פירוקרק נטו של הישות 

ישות של המכשירים פיננסיים מסויימים כוללים מחוייבות חוזית  .ג33
הנכסים נטו רק בעת מהמנפיקה להעביר לישות אחרת חלק יחסי 

הדבר תרחש ויפירוק וודאי שמאחר שולה פירוק. המחוייבות ע
חיים מוגבל( ישות שלה אורך מחוץ לשליטתה של הישות )לדוגמה, 

יש  למחזיק המכשיראך  ,יתרחשאין ודאות שפירוק ש מאחראו 
כחריג להגדרה של התחייבות פיננסית, מכשיר . פירוקל גרוםזכות ל

יש לו את כל  אםהכולל מחוייבות כזו מסווג כמכשיר הוני 
 הבאים7המאפיינים 

 
הוא מזכה את המחזיק בחלק יחסי בנכסים נטו של הישות  (א)

בעת פירוק הישות. הנכסים נטו של הישות הם הנכסים אשר 
. חלוקה הל נכסיענותרים לאחר ניכוי כל התביעות האחרות 

 יחסית נקבעת על ידי7 
 

(i)  חלוקת הנכסים נטו של הישות בעת פירוק ליחידות של
 סכומים שווים8 וכן

 
(ii) ום זה במספר היחידות המוחזקות על ידי הכפלת סכ

 מחזיק המכשיר הפיננסי. 
 

המכשיר הוא בקבוצה של מכשירים, אשר נחותה מכל  (ב)
הקבוצות האחרות של מכשירים. המשמעות של להיות 

 בקבוצה כזו היא כי המכשיר7
 

(i)  אין לו עדיפות על תביעות אחרות לנכסי הישות
 בפירוק, וכן
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(ii) ר אחר לפני שהוא נכלל אינו נדרש להיות מומר למכשי
בקבוצה של מכשירים, אשר נחותה מכל הקבוצות 

 האחרות של מכשירים.
 

כל המכשירים הפיננסיים בקבוצה של מכשירים, שנחותה ל (ג)
חויבות חוזית יש מ ,מכל הקבוצות האחרות של מכשירים

העביר חלק יחסי מהנכסים נטו להמנפיקה  ישותשל ה הזה
 .שלה בפירוק

 
סווג כמכשיר הוני, בנוסף לדרישה שלמכשיר על מנת שמכשיר י .ד33

יהיו את כל המאפיינים לעיל, אסור שלמנפיק יהיה מכשיר פיננסי 
 אחר או חוזה ש7

 
סך תזרימי המזומנים שלו מבוסס במהות על הרווח או  (א)

השינוי בשווי על השינוי בנכסים נטו שהוכרו או על הפסד, 
כרו לא הושההוגן של הנכסים נטו של הישות שהוכרו ו

 )למעט השפעות כלשהן של מכשיר כזה או חוזה כזה(8 וכן 
 

של תשואת במהות  העיאו קב היש לו השפעה של הגבל (ב)
 מכשירים.ההשייר למחזיקי 

 
למטרת יישום תנאי זה, הישות לא תתחשב בחוזים לא פיננסיים 

תנאים חוזיים  הםשיש ל ג33עם מחזיק של מכשיר המתואר בסעיף 
בין מי שאינו מחזיק  שווה ערךם של חוזה דומים לתנאים החוזיי

אם הישות אינה יכולה הישות המנפיקה. לבין  כאמור מכשיר
לקבוע שתנאי זה מתקיים, היא לא תסווג את המכשיר כמכשיר 

 הוני.
 

מכשירים אשר של ו מכרי נג מחדש של מכשירים בוסיו
על הישות מחוייבות להעביר לצד אחר חלק  מטילים

 בעת פירוקרק של הישות  יחסי מהנכסים נטו

-א ו33ישות תסווג מכשיר פיננסי כמכשיר הוני בהתאם לסעיפים  .ה33
בו למכשיר יש את כל שד מהמועד 33-ג ו33סעיפים לב או 33

ה. אלבסעיפים  המפורטיםהמאפיינים והוא מקיים את התנאים 
המכשיר חדל בו שישות תסווג מחדש מכשיר פיננסי מהמועד 

כל לקיים את חדל או האמורים ים המאפיינכל מלהיות בעל 
לדוגמה, אם ישות פודה את כל  ה.אלבסעיפים  המפורטיםהתנאים 
שנותרו  מכרי הנב הולכל מכשירי מכרי נשאינם ב המכשירי
ימים את כל התנאים יש את כל המאפיינים והם מקי במחזור

י נב, הישות תסווג מחדש את המכשירים ב33-א ו33בסעיפים 
המכשירים  הישות פודה אתבו שניים מהמועד כמכשירים הו מכרה

 .מכרי נשאינם ב
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בסיווג מחדש של מכשיר בהתאם לסעיף  ישות תטפל באופן הבא .ו33
  ה337

 
כהתחייבות פיננסית  סווג מחדש מכשיר הוניישות תה (א)

ו א ניםמאפייהכל בעל כשיר חדל מלהיות בו המשמהמועד 
יפים סעבב או 33-א ו33התנאים בסעיפים כל קיים את חדל ל

הוגן של ה ושוויבד. ההתחייבות הפיננסית תימדד 33-ג ו33
הישות תכיר בהון הפרש המכשיר במועד הסיווג מחדש. 

כלשהו בין הערך בספרים של המכשיר ההוני לבין השווי 
 במועד הסיווג מחדש.ההוגן של ההתחייבות הפיננסית 

 
בו שסווג מחדש התחייבות פיננסית כהון מהמועד תהישות  (ב)

מקיים את התנאים הוא ר יש את כל המאפיינים ולמכשי
ד. 33-ג ו33סעיפים בב או 33-א ו33בסעיפים  המפורטים

בערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית יימדד מכשיר הוני 
 במועד הסיווג מחדש.

 
מזומן או נכס פיננסי אחר  מסורחוזית ל מחויבות העדר

 ((א)13)סעיף 

ב או 33-א ו33סעיפים הנסיבות המתוארות ב החריג של למעט .34
התחייבות פיננסית המבדיל בין  קריטימאפיין ד, 33-ג ו33סעיפים ב

מכשיר הוני הוא קיומה של מחויבות חוזית של צד אחד לבין 
, למסור לצד האחר )המחזיק( מזומן או מכשיר הפיננסי )המנפיק(ל

נכסים פיננסיים או התחייבויות נכס פיננסי אחר או להחליף 
 בתנאים פוטנציאליים נחותים למנפיק. המחזיק עםפיננסיות 

למרות שמחזיק במכשיר הוני עשוי להיות זכאי לקבל חלק יחסי 
 מחויבות איןמנפיק לחלוקות הוניות אחרות, ממדיבידנדים או 

כול להידרש למסור י, היות והוא אינו אלהחוזית לבצע חלוקות 
 מזומן או נכס פיננסי אחר לצד השני.

 
ר פיננסי ולא צורתו המשפטית היא שקובעת את מהותו של מכשי .35

אמנם, בדרך כלל, קיים  .הישותבדוח על מצבה הכספי של ווגו יס
. מכשירים מתאם בין מהות לבין צורה משפטית, אך לא תמיד

 םאך במהות, פיננסיים מסוימים לובשים צורה משפטית של הון
, ומכשירים פיננסיים אחרים עשויים לשלב תהתחייבויוהם 

ומאפיינים המיוחסים מכשירים הוניים אפיינים המיוחסים למ
 לדוגמה7  .התחייבויות פיננסיותל

 
המנפיק בסכום קבוע  של פדיוןחובת  בכורה הכוללת מניית (א)

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

תמורת סכום קבוע, או  מועד מוגדר,או לאחר  במועד מוגדר,
 .א התחייבות פיננסיתיניתן לקביעה, ה
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למכור  (right) כותאת הזהמקנה למחזיק  פיננסימכשיר  (ב)
למנפיק תמורת מזומן או נכס פיננסי אחר  אותו חזרה

מכשירים ה למעט ,(, הוא התחייבות פיננסיתבר מכר )מכשיר
ב 33-א ו33ירים הוניים בהתאם לסעיפים כמכש וסווגי אשר
ד. המכשיר הפיננסי הוא התחייבות 33-ג ו33לסעיפים או 

 ייםפיננסה יםנכסהמזומן או הם ואם סכגם פיננסית 
פריט אחר שהוא בעל על נקבע בהתבסס על מדד או  יםאחרה

של  (option) זכותהקיום  .לרדתאו לעלות פוטנציאל 
את המכשיר למנפיק תמורת מזומן או  למכור חזרהמחזיק ה

מקיים את  בר מכר מכשירהש ופיננסי אחר, משמעות נכס
 וסווג שרמכשירים אה , למעטהתחייבות פיננסית תהגדר

 לסעיפים ב או33-א ו33בהתאם לסעיפים  יםהוני יםכמכשיר
לדוגמה, קרנות נאמנות פתוחות, נאמנויות  ד.33-ג ו33

(, שותפויות או אגודות unit trustsהמורכבות מיחידות )
להעניק למחזיקי יחידות ההשתתפות או  ותלשיתופיות יכו

( interests( לפדות את זכויותיהם )rightזכות ) ןלחברים בה
מכך זכויות מחזיקי  התוצאוכ ,במזומןבמנפיק בכל עת 

התחייבויות כ סווגותחברים מהיחידות או זכויות ה
ירים הוניים מכשפיננסיות, למעט המכשירים המסווגים כ

עם ד. 33-ג ו33 לסעיפים ב או33-א ו33בהתאם לסעיפים 
זאת, סיווג כהתחייבות פיננסית אינו שולל את השימוש 

ס לבעלי וייחהניתן לנכסים נטו ה"ערך  ים כגוןבכינוי
לבעלי ס וייחניתן ל"שינוי בערך הנכסים נטו ה-היחידות" ו
 הוןשאין לה דוחות הכספיים של ישות בהיחידות" 

(contributed equity)  מסוימות  נאמנות)כגון קרנות
ונאמנויות המורכבות מיחידות מסוימות, ראה דוגמה 

סך הרכב שלהראות כדי גילוי נוסף מתן או  (4להמחשה 
, (reserves)כולל גם פריטים כמו קרנות זכויות החברים, 
אשר וכן מכשירים בני מכר,  ,גדרת הוןהמקיימים את ה

 (.5זו )ראה דוגמה להמחשה  המקיימים את הגדר אינם
 

מזומן או  ממסירת עלהימנלישות אין זכות בלתי מותנית  כאשר .36
נכס פיננסי אחר לסילוק מחויבות חוזית, המחויבות מקיימת את 

 יםמסווגהמכשירים ה למעט ,הגדרת התחייבות פיננסית
-ג ו33לסעיפים ב או 33-א ו33בהתאם לסעיפים  יםהוני יםכמכשיר

 לדוגמה7 .ד33
 

העדר ו מ, כמחויבות חוזיתלמלא מגבלה על יכולת הישות  (א)
תשלום מרשות לאישור  צורך בהשגתנגישות למטבע זר או 

החוזית של הישות או את  המחויבותאינה שוללת את  פיקוח,
 הזכות החוזית של המחזיק על פי תנאי המכשיר.

 
בכך שהצד שכנגד יממש את אשר מותנית  ,מחויבות חוזית (ב)

נסית, היות היא התחייבות פינזכות הפדיון הנתונה לו, 
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מזומן או  להימנע ממסירתולישות אין זכות בלתי מותנית 
 נכס פיננסי אחר.

 
במפורש מחויבות חוזית  (establishיוצר )אשר אינו  ,מכשיר פיננסי .71

מחויבות באופן ליצור עשוי  ,מזומן או נכס פיננסי אחר למסירת
 באמצעות תנאיו. לדוגמה7עקיף 

 
שיש לסלקה ת לא פיננסית מכשיר פיננסי עשוי לכלול מחויבו (א)

חלוקות  (fails to makeכשלה בביצוע ), ורק אם, הישות אם
 ממסירת הימנעמכשיר. אם הישות יכולה לה בפדיוןאו 

הלא מזומן או נכס פיננסי אחר רק על ידי סילוק המחויבות 
 , המכשיר הפיננסי הוא התחייבות פיננסית.פיננסית

 
 אם על פי תנאיו מכשיר פיננסי הוא התחייבות פיננסית (ב)

 7אחד מהשנייםבעת הסילוק תמסור  הישות
 

(i) או 8י אחרסמזומן או נכס פיננ 
 

(ii)  כך שיעלה באופן  אשר נקבע בשוויאת מניותיה
 .אחרהפיננסי הנכס שווי העל המזומן או  על משמעותי

 
למסור מזומן מפורשת למרות שלישות אין מחויבות חוזית 

גורם מניות הסילוק בהשווי של חלופת נכס פיננסי אחר,  וא
במזומן. בכל מקרה, את המכשיר סלק תשהישות  לכך

לפחות אשר שווה  ,קבלת סכום הובטחה למעשהלמחזיק 
 (.73הסילוק במזומן )ראה סעיף  חלופתל

 
 )ב((13סילוק במכשיריה ההוניים של הישות )סעיף 

חוזה אינו מכשיר הוני רק מכיוון שתוצאתו עשויה להיות קבלה או  .73
של מכשיריה ההוניים של הישות. לישות עשויה להיות מסירה 

זכות חוזית או מחויבות חוזית לקבל או למסור מספר משתנה של 
מכשירים הוניים אחרים שלה, כך שהשווי ההוגן של מניותיה או 

של המכשירים ההוניים של הישות שיתקבלו או שימסרו יהיה 
כות חוזית או שווה לסכום הזכות החוזית או המחויבות החוזית. ז

מחויבות חוזית כאמור עשויה להיות בסכום קבוע או בסכום 
הנתון, בחלקו או במלואו, לתנודות בתגובה לשינויים במשתנה, 
שאינו מחיר השוק של מכשיריה ההוניים של הישות )לדוגמה, 

או מחיר מכשיר פיננסי(. להלן  ת יסודשיעור ריבית, מחיר סחור
ירת מספר מכשירים הוניים של שתי דוגמאות7 )א( חוזה למס

, )ב( חוזה 1ש"ח 311 -הישות עצמה, כך שערכם יהיה שווה ל
למסירת מספר מכשירים הוניים של הישות עצמה, כך שערכם 

                                                 
 כספיים נקובים בשקלים חדשים )ש"ח(. בתקן זה סכומים  1



IAS 32 

 5717 

אונקיות זהב. חוזה כאמור הוא התחייבות  311 -יהיה שווה ל
פיננסית של הישות, אף על פי שהישות חייבת או יכולה לסלק אותו 

ת מכשיריה ההוניים. חוזה כאמור אינו מכשיר בדרך של מסיר
הוני, מאחר והישות משתמשת במספר משתנה של מכשיריה 
ההוניים כאמצעי לסילוק החוזה. לפיכך, החוזה אינו מעיד על זכות 

 שייר בנכסי הישות לאחר ניכוי כל התחייבויותיה.
 

חוזה אשר יסולק כך שהישות  ,א77בסעיף  כפי שנקבעמעט ל .77
תקבל( מספר קבוע של מכשיריה ההוניים בתמורה תמסור )או 

נכס פיננסי אחר, הוא מכשיר הוני. של לסכום קבוע של מזומן או 
לדוגמה, אופציה שהונפקה על מניה, אשר מעניקה לצד שכנגד את 
הזכות לקנות מספר קבוע של מניות הישות במחיר קבוע או 

הוני. חוב, היא מכשיר  איגרתבתמורה לסך ערך נקוב קבוע של 
שינויים בשווי ההוגן של חוזה, הנובעים משינויים בשיעורי ריבית 
השוק, אשר אינם משפיעים על סך המזומן או הנכסים הפיננסיים 

יתקבלו, או על מספר המכשירים ההוניים שהאחרים שישולמו או 
ימסרו, בעת סילוק החוזה, אינם שוללים את סיווג ששיתקבלו או 

תמורה שהתקבלה )כמו הפרמיה החוזה כמכשיר הוני. כל 
 (warrant) עבור אופציה שנכתבה או עבור כתב אופציהשהתקבלה 

תמורה כל ישירות להון.  מתווספת( העל מניות הישות עצמ
 מנוכהו פרמיה ששולמה עבור אופציה שנרכשה( מששולמה )כ

 יםוכרמלא  הוניהוגן של מכשיר הישירות מההון. שינויים בשווי 
  .בדוחות הכספיים

 
 תעו במסרשל ישות אשר יתקבלו או יהוניים ה האם מכשירי .א77

כל המאפיינים  ליעבי מכר נחוזה הם מכשירים פיננסיים בסילוק 
ב, או 33-א ו33ת התנאים המתוארים בסעיפים מקיימים אאשר ו

על הישות מחוייבות להעביר לצד אחר  מטיליםמכשירים אשר 
כל  בעליפירוק  חלק יחסי של הנכסים נטו של הישות רק בעת

ג 33בסעיפים  יםתוארהמהתנאים  אשר מקיימים אתהמאפיינים ו
ד, החוזה הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית. זה כולל 33-ו

ר מספר קבוע יעבתקבל או כך שהישות תחוזה אשר יסולק על ידי 
נכס של בתמורה לסכום קבוע של מזומן או של מכשירים כאלה 

 פיננסי אחר.
  

-ג ו33סעיפים בב או 33-א ו33סיבות המתוארות בסעיפים למעט הנ .71
ד, חוזה הכולל מחויבות של ישות לרכוש את מכשיריה ההוניים 33

תמורת מזומן או נכס פיננסי אחר יוצר התחייבות פיננסית בגובה 
( )לדוגמה, redemption amountהערך הנוכחי של סכום הפדיון )

מחיר של , תידית חזרהבגובה הערך הנוכחי של מחיר הרכישה הע
. האמור לעיל תקף גם פדיון אחר( סכוםשל המימוש של אופציה או 

אם החוזה עצמו הוא מכשיר הוני. דוגמה אחת לכך היא מחויבות 
של ישות הנובעת מחוזה אקדמה לרכישת מכשיריה ההוניים 

ערך בית מוכרת לראשונה פיננסההתחייבות התמורת מזומן. 
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מחדש מההון. לאחר מכן,  תסווגומ הנוכחי של סכום הפדיון
בינלאומי  דיווח כספיבהתאם לתקן  תמדדנית פיננסההתחייבות ה

, הערך בספרים של ההתחייבות מסירה אם החוזה פוקע ללא .6
המחויבות החוזית של ישות לרכוש  ית מסווג מחדש להון.פיננסה

את מכשיריה ההוניים יוצרת התחייבות פיננסית בגובה הערך 
של סכום הפדיון, גם אם המחויבות לרכישה מותנית בכך הנוכחי 

שהצד שכנגד יממש את זכות הפדיון שלו )לדוגמה, אופציית מכר 
שנכתבה, אשר מעניקה לצד שכנגד את הזכות למכור לישות את 

 מכשיריה ההוניים של הישות במחיר קבוע(.
 

חוזה אשר יסולק בכך שהישות תמסור או תקבל מספר קבוע של  .71
נכס של ה ההוניים בתמורה לסכום משתנה של מזומן או מכשירי

פיננסי אחר, הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית. דוגמה לכך 
ממכשיריה ההוניים בתמורה  311א חוזה לפיו הישות תמסור יה

אונקיות  311לסכום מזומן, אשר יחושב כך שיהיה שווה לערכן של 
 זהב.

 
 הוראות סילוק מותנה

עשוי לדרוש מהישות למסור מזומן או נכס פיננסי מכשיר פיננסי  .72
אחר, או לחלופין לסלק אותו בדרך כזו שהמכשיר יהווה התחייבות 

התרחשות של אירועים -אישל פיננסית, במקרה של התרחשות או 
ודאיות(, שהם -ודאיים )או בעת התבהרות נסיבות לא-עתידיים לא

יר, כגון שינוי מעבר לשליטה הן של המנפיק והן של המחזיק במכש
דרישות בשיעור ריבית או במדד מחירים לצרכן, בבמדד מניות, 

מס, או הכנסות עתידיות של המנפיק, רווח נקי שלו או יחס החוב 
-להון שלו. למנפיק של מכשיר מסוג זה לא מוקנית הזכות הבלתי

מותנית להימנע ממסירת מזומן או נכס פיננסי אחר )או לחלופין 
כזו שהמכשיר יהווה התחייבות פיננסית(. לפיכך, לסלק אותו בדרך 

 זוהי התחייבות פיננסית של המנפיק, אלא אם7
 

התממשות החלק של הוראת הסילוק המותנה, אשר עשוי  (א)
לדרוש סילוק במזומן או בנכס פיננסי אחר )או לחלופין 
לסלק אותו בדרך כזו שהמכשיר יהווה התחייבות פיננסית(, 

  (genuine8אינה מציאותית )
 

המנפיק יכול להידרש לסלק את המחויבות במזומן או בנכס  (ב)
פיננסי אחר )או לחלופין לסלק אותו בדרך כזו שהמכשיר 
יהווה התחייבות פיננסית(, רק במקרה של חיסול 

(liquidationהמנפיק ) או8 

 

קיים את התנאים מהוא למכשיר יש את כל המאפיינים ו (ג)
 ב.33-א ו33בסעיפים 
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 חלופות סילוק

אשר מכשיר פיננסי נגזר נותן בידי אחד הצדדים את הבחירה כ .33
באשר לאופן הסילוק )לדוגמה, המנפיק או המחזיק יכולים לבחור 
בין סילוק נטו במזומן לבין החלפת מניות תמורת מזומן(, זהו נכס 
פיננסי או התחייבות פיננסית, אלא אם התוצאה של כל אחת 

 יר הוני.מחלופות הסילוק היא שהמכשיר הוא מכש
 

דוגמה למכשיר פיננסי נגזר, הכולל חלופת סילוק, והמהווה  .74
התחייבות פיננסית, היא אופציה למניה, לפיה המנפיק יכול לבחור 
בין סילוק נטו במזומן לבין החלפת מניותיו תמורת מזומן. באופן 
דומה, חוזים מסוימים לרכוש או למכור פריט לא פיננסי כנגד 

ישות מצויים בתחולת התקן, מאחר והם מכשיריה ההוניים של ה
ניתנים לסילוק על ידי מסירת פריט לא פיננסי או נטו במזומן או 

הם נכסים  אלה(. חוזים 31-5במכשיר פיננסי אחר )ראה סעיפים 
  פיננסיים או התחייבויות פיננסיות, ולא מכשירים הוניים.

 
מכשירים פיננסיים מורכבים )ראה גם סעיפים 

 (13-2מאות להמחשה ודוג 21א-21א
המנפיק של מכשיר פיננסי לא נגזר נדרש לבחון את תנאי  .32

המכשיר הפיננסי, על מנת לקבוע אם הוא כולל גם רכיב 
יסווגו בנפרד  אלההתחייבות וגם רכיב הוני. רכיבים 

מכשירים הוניים, כנכסים פיננסיים או ככהתחייבויות פיננסיות, 
 . 11בהתאם לאמור בסעיף 

 
יוצר ( א)י, אשר פיננסמכשיר  רכיבים שלב ה בנפרדישות מכיר .76

מעניק למחזיק במכשיר  (בכן )והישות, של פיננסית התחייבות 
חוב או  איגרתלדוגמה, . הישותלהמירו במכשיר הוני של זכות 

להמרה על ידי המחזיק למספר קבוע של  ניםמכשיר דומה, הנית
מנקודת  וא מכשיר פיננסי מורכב., ההישותמניות רגילות של 

בטה של הישות, מכשיר כאמור כולל שני רכיבים7 התחייבות מ
פיננסית )הסדר חוזי למסירת מזומן או נכס פיננסי אחר( ומכשיר 
הוני )אופציית רכש המעניקה למחזיק בה את הזכות, לפרק זמן 
מוגדר, להמיר את המכשיר למספר קבוע של מניות רגילות של 

קת מכשיר כזה זהה למעשה התוצאה הכלכלית של הנפהישות(. 
של סילוק מוקדם ו המאפשרזמנית של מכשיר חוב -להנפקה בו

( לרכישת מניות רגילות, או להנפקת warrantsכתבי אופציה )
 , הניתנים להפרדה(warrants) מכשיר חוב עם כתבי אופציה

(detachable) ,לרכישת מניות המנפיק. בהתאם לכך, בכל המקרים ,
בדוח על בנפרד  רכיב ההונייב ההתחייבות והאת רכ המציג הישות

 .שלה מצב הכספיה
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הניתן של מכשיר  ניההוהרכיב של התחייבות והרכיב של סיווג ה .11
כתוצאה משינוי בסבירות המימוש של אינו מתעדכן  ההמרל

אופציית ההמרה, אפילו כאשר נראה שמימוש האופציה נהיה כדאי 
לא שים עשויים מבחינה כלכלית למחזיקים מסוימים. מחזיק

, מכיוון, לדוגמה, שהשלכות המס בהתאם לציפיות מהםלנהוג 
כתוצאה מההמרה עשויות להיות שונות למחזיקים שונים. יתר על 

החוזית של מחויבות הכן, סבירות ההמרה תשתנה מזמן לזמן. 
עד לחיסולה  נשארת בתוקףע תשלומים עתידיים וצילב הישות

(extinguished בדרך של ),עסקה של המכשיר או  פדיוןשל  המרה
  .אחרת כלשהי

 
של ו פיננסייםנכסים  ה שלדן במדיד 6בינלאומי  דיווח כספיתקן  .13

יות. מכשירים הוניים הם מכשירים המעידים על פיננסהתחייבויות 
. לפיכך, ההתחייבויותיכל  ניכויבנכסי הישות לאחר  שיירזכות 

 מוקצהמורכב כאשר הערך בספרים הראשוני של מכשיר פיננסי 
הסכום יוחס מ לרכיב ההוני ולרכיב ההתחייבות, לרכיב ההוני

 הסכום שנקבע בנפרד עבור רכיב ההתחייבות,ניכוי לאחר השיורי 
נגזרים  םהערך של מאפייני. המכשיר בכללותו משוויו ההוגן של

הפיננסי  משובצים במכשירכלשהם )כגון אופציית רכש(, ה
 equityגון אופציית המרה להון הרכיב ההוני )כ מלבד, המורכב

conversion option )הערכים בספרים סך  כלל ברכיב ההתחייבות.יי
 לראשונהבעת ההכרה  ניההולרכיב המיוחסים לרכיב ההתחייבות ו

שיר בכללותו. לא נוצר למכהיה מיוחס שווי ההוגן ששווה תמיד ל
 .הנפרדת של רכיבי המכשירלראשונה ההכרה בשל רווח או הפסד 

 
חוב  איגרת, המנפיק של 13בהתאם לגישה המתוארת בסעיף  .17

למניות רגילות קובע תחילה את הערך בספרים של  הניתנת להמרה
על ידי מדידת השווי ההוגן של התחייבות דומה ת רכיב ההתחייבו
לה  ן(, שאיכלשהם משובצים הוניים-לאנגזרים  ם)לרבות מאפייני

וני, המיוצג על ידי הזכות רכיב הוני. הערך בספרים של המכשיר הה
להמרת המכשיר למניות רגילות, נקבע לאחר מכן על ידי חיסור 

של המכשיר  שווי ההוגןית מהפיננסשל ההתחייבות ה שווי ההוגןה
 .המורכב בכללותוהפיננסי 

 
 (23מניות אוצר )ראה גם סעיף א

 אלהההוניים, מכשירים  האת מכשיריאם ישות רוכשת חזרה  .22
ת קבובע מההון. לא יוכר רווח או הפסד ינוכו ("מניות אוצר")

ביטול של המכשירים ההוניים ההנפקה או המכירה, ההרכישה, 
עשויות  אלהמניות אוצר הפסד.  ואברווח ה של הישות עצמ

להירכש ולהיות מוחזקות על ידי הישות או על ידי חברים 
(members .אחרים בקבוצה המאוחדת ) תמורה ששולמה או

 .ר ישירות בהוןשהתקבלה תוכ
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דוח על המצב ב גילוי נפרדהמוחזקות ניתן  אוצרהמניות  של לסכום .11
הצגת  3או בביאורים, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  הכספי

תקן חשבונאות גילוי בהתאם ל ןתיתישות . דוחות כספיים
את חזרה  תרוכשהיא , אם גילויים בהקשר לצד קשור 71בינלאומי 

 ם.דים קשורימצד כשיריה ההונייםמ
 

ריבית, דיבידנדים, הפסדים ורווחים )ראה גם 
 (23סעיף א

י, פיננסלמכשיר  קשוריםריבית, דיבידנדים, הפסדים ורווחים ה .21
הפסד  ואיוכרו ברווח  ,יתפיננסהתחייבות  הווהרכיב המאו ל

( למחזיקים במכשיר distributionsכהוצאה או כהכנסה. חלוקות )
הון. עלויות עסקה בגין עסקה בשירות י הישותעל ידי  יוכרוהוני 

 יטופלו כניכוי מההון. הונית
 

מסים על ההכנסה המתייחסים לחלוקות לבעלים של מכשיר הוני  א. 12
ולעלויות עסקה של עסקה הונית יטופלו בהתאם לתקן חשבונאות 

 מסים על הכנסה. 37בינלאומי 
 

 ניהומכשיר או כפיננסית י כהתחייבות פיננסהסיווג של מכשיר  .13
למכשיר  קשוריםקובע אם ריבית, דיבידנדים, הפסדים ורווחים, ה

הפסד. כך, תשלומי  ואברווח  הכנסה או כהוצאהכ מוכרים ,האמור
 מוכרים ,כהתחייבויותשהוכרו במלואן  ,מניות בגיןדיבידנד 

באופן דומה,  .חוב איגרתבאותו אופן כמו ריבית על  ותכהוצא
מימון מחדש לונות או פדימיוחסים לרווחים והפסדים ה

(refinancingשל )  הפסד,  ואברווח התחייבויות פיננסיות מוכרים
הוניים מוכרים של מכשירים  מימון מחדשבעוד שפדיונות או 

אינם מוכרים  כשינויים בהון. שינויים בשווי ההוגן של מכשיר הוני
 ם.בדוחות הכספיי

 
 ו ברכישה שלה אעלויות שונות בהנפק מתהוות ישותל, באופן רגיל .14

רישום ת ועמלעשויות לכלול  אלהעלויות  ההוניים. המכשירי
אחרות, סכומים המשולמים ליועצים משפטיים,  פיקוחיותועמלות 

יועצים מקצועיים אחרים, עלויות הדפסה ליועצים חשבונאיים ול
 מטופלות כניכויהונית בגין עסקה ומס בולים. עלויות עסקה 

במישרין שניתן לייחסן ספתיות, עלויות תובמידה והן מההון 
יתה העסקה מתבצעת ניתן היה להימנע יולולא ה, לעסקה ההונית

  אה.כהוצ תוכרומ שננטשהעסקה הונית בגין . עלויות הןמ
 

, מורכבפיננסי הקשורות להנפקה של מכשיר  ,עלויות עסקה .15
באופן יחסי שלו  ההוני ולרכיב ההתחייבות לרכיב תוקצומ

ליותר במשותף הקשורות  ,לויות עסקה. עקבוליםלהקצאת הת
זמנית של מניות -מעסקה אחת )לדוגמה, עלויות של הצעה בו

לאותן  תוקצומרישום למסחר של מניות אחרות(, של מסוימות ו
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עסקאות תוך שימוש בבסיס הקצאה הגיוני ועקבי עם עסקאות 
 ת.דומו

 
 ניתןמההון במהלך התקופה,  טופל כניכוילסכום עלויות העסקה, ש .16

הצגת דוחות  3בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  גילוי נפרד
 . כספיים

 
 אחר רווח כוללרווח או הפסד ועל )בדוחות( ניתן להציג בדוח  .11

עם ריבית על התחייבויות אחרות יחד דיבידנדים שסווגו כהוצאה 
של ריבית ו שלגילוי נוסף לדרישות תקן זה, או כפריט נפרד. 

תקן של ו 3תקן חשבונאות בינלאומי ל דיבידנדים כפוף לדרישות ש
הבדלים בין הבנסיבות מסוימות, מפאת . 4דיווח כספי בינלאומי 

ריבית לבין דיבידנדים ביחס לעניינים כגון התרתם בניכוי לצורכי 
רווח או על )בדוחות(  מס, רצוי יהיה לתת להם גילוי נפרד בדוח

בהתאם  ןיתהשפעות המס נל. גילוי באשר אחר רווח כוללהפסד ו
 .37לתקן חשבונאות בינלאומי 

   
ת וערך בספרים של התחייבבלשינויים  קשוריםרווחים והפסדים ה .13

 , גם כאשרהפסד כהוצאה או כהכנסה ואברווח  מוכריםת פיננסי
כולל זכות שייר בנכסי הישות תמורת ה ,למכשיר קשוריםהם 

תקן (. בהתאם ל(ב)35י אחר )ראה סעיף פיננס נכסמזומן או 
בנפרד רווח או הפסד  הציגמ הישות, 3בונאות בינלאומי חש

דוח על הרווח כלשהו, הנובע ממדידה מחדש של מכשיר כזה ב
של  הביצועיםבהם הדבר רלוונטי להסבר ש, במקרים הכולל
 .הישות

 
)ראה קיזוז של נכס פיננסי והתחייבות פיננסית 

  (22א-ו ו22א-א22גם סעיפים א
דוח על ב יוצגסית יקוזזו והסכום נטו נכס פיננסי והתחייבות פיננ .43

 : ישות, לכאשר, ורק כאשר המצב הכספי
 

ניתנת  משפטיתזכות ( currentlyקיימת באופן מיידי ) (א)
 וכן ;לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו

 

ההתחייבות על בסיס נטו או את כוונה לסלק את הנכס ו (ב)
 זמנית. -לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

 
שבונאי בהעברת נכס פיננסי, שאינו כשיר לגריעה, בטיפול הח

 )ראה מיוחסתהנכס המועבר וההתחייבות ההישות לא תקזז את 
 (.2.3.33, סעיף 2בינלאומי  דיווח כספיתקן 
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תקן זה דורש הצגה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות על  .11
את תזרימי המזומנים  זו משקפת הצגה כאשר ,בסיס נטו
הצפויים של הישות מסילוק שני מכשירים פיננסיים  העתידיים

הזכות לקבל או לשלם סכום  יש את נפרדים או יותר. כאשר לישות
רק נכס  ,, למעשההלעשות זאת, יש ל נתמתכוו והיאנטו  יחיד

. בנסיבות אחרות, נכסים יחידהאו התחייבות פיננסית  יחידפיננסי 
באופן ה אלה מאלפרד פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים בנ

ישות  מחויבויות של הישות.כמאפייניהם כמשאבים או  עקבי עם
ה לתקן דיווח כספי 31-ב31תיתן גילוי למידע הנדרש בסעיפים 

א 31בגין מכשירים פיננסיים שהוכרו שבתחולת סעיף  4בינלאומי 
 . 4לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
שהוכרה והצגה של  קיזוז נכס פיננסי שהוכר והתחייבות פיננסית .11

 בעודנכס פיננסי או התחייבות פיננסית.  גריעתהסכום נטו שונה מ
 תוצאתה של גריעתשקיזוז אינו גורם להכרה ברווח או הפסד, 

דוח מהן של הפריט שהוכר קודם לכ הסרתומכשיר פיננסי אינה רק 
 הפסד. בהכרה ברווח או  להיותעשויה אף , אלא על המצב הכספי

 
בדרך של החייב, לפי חוזה או  משפטיתיא זכותו הז הוזיזכות ק .12

אחר, את מלוא הסכום,  באופן (eliminateלבטל )אחרת, לסלק או 
כנגד  ת סכום המגיע מהזכאיאו חלקו, המגיע לזכאי על ידי העמד

בנסיבות בלתי רגילות, לחייב עשויה להיות זכות . אותו סכום
הסכום המגיע להעמיד סכום המגיע לו מצד שלישי כנגד  משפטית

המבסס בבירור את  ,בתנאי שבין שלושת הצדדים יש הסכם ,לזכאי
, משפטיתקיזוז היא זכות הזכות החייב לקיזוז. מאחר וזכות 

תחום שיפוט אחד בין  להשתנותהתנאים התומכים בזכות עשויים 
 החלים על היחסים בין הצדדים.  ,וקיםלהתחשב בחלמשנהו ויש 

 
לקזז נכס פיננסי והתחייבות  ,אכיפההניתנת ל ,קיומה של זכות .13

נכס ל מיוחסותה ,על הזכויות והמחויבויות הפיננסית משפיע
להשפיע על חשיפת הישות  הפיננסית ועשויההתחייבות לפיננסי וה

, הנזילות. עם זאת, קיום הזכות, כשלעצמלסיכון אשראי ו ןלסיכו
או לקיזוז. בהעדר כוונה למימוש הזכות  מספיקמהווה בסיס  ואינ

זמני, הסכום והעיתוי של תזרימי המזומנים העתידיים -לסילוק בו
לממש את הזכות או  נתשל הישות לא יושפעו. כאשר ישות מתכוו

זמנית, הצגת הנכס וההתחייבות על בסיס נטו משקפת -לסלק בו
העיתוי של תזרימי המזומנים את יותר את הסכומים ו ראויבאופן 

סיכונים שתזרימי מזומנים אלה העתידיים הצפויים, כמו גם את ה
שני הצדדים לסלק על של חשופים אליהם. כוונה של צד אחד או 

לעשות כן, אינה מספיקה  משפטיתבסיס נטו, ללא הזכות ה
נכס לות מיוחסלהצדיק קיזוז, מאחר והזכויות והמחויבויות, ה

 התחייבות הפיננסית הבודדת, נותרות ללא שינוי. להפיננסי הבודד ו
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של ישות ביחס לסילוק נכסים מסוימים והתחייבויות  כוונות .14
( practices)מדפוסי פעילותה מסוימות עשויות להיות מושפעות 

, מהדרישות של השווקים הפיננסיים ומנסיבות ההרגיל תהעסקי
-לסלק על בסיס נטו או בו האחרות העשויות להגביל את יכולת

לסלק  נתמתכוו האינהיא אך  ,זכות קיזוזיש זמנית. כאשר לישות 
זמנית, -על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

 ,הזכות על חשיפת הישות לסיכון אשראי השפעתיתן גילוי לנ
 . 4לתקן דיווח כספי בינלאומי  13בהתאם לסעיף 

 
זמני של שני מכשירים פיננסיים עשוי להתרחש, לדוגמה, -סילוק בו .15

ישירה בין או החלפה  מוסדרסי דרך פעולתה של מסלקה בשוק פיננ
. בנסיבות אלה, תזרימי המזומנים הם, (face to faceהצדדים )

אשראי או  ןנטו ואין חשיפה לסיכו יחידסכום ללמעשה, שקולים 
לסלק שני מכשירים  הנזילות. בנסיבות אחרות, ישות עשוילסיכון 

לסיכון  ובכך להיחשףעל ידי קבלה ותשלום של סכומים נפרדים, 
סכום המלא של הנכס או לסיכון נזילות בסכום המלא של בראי אש

לסיכונים עשויות להיות משמעותיות  אלהכההתחייבות. חשיפות 
, מימוש נכס פיננסי וסילוק לפיכךיחסית.  לזמן קצרגם אם הן 

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

 
, בדרך כלל, והקיזוז, מתקיימיםאינם  17בסעיף  שנקבעו התנאים .16

 כאשר7  ראוי, אינו לרוב
 

כחיקוי שונים נעשה שימוש במספר מכשירים פיננסיים  (א)
 8("מכשיר סינתטי") יחידלמאפיינים של מכשיר פיננסי 

 
ממכשירים  נובעיםנכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות  (ב)

)לדוגמה, נכסים  ןלסיכו עיקריתפיננסיים בעלי אותה חשיפה 
והתחייבויות בתיק של חוזי אקדמה או מכשירים נגזרים 

 8צדדים נגדיים שונים בהם אך מעורבים ,אחרים(
 

 בטחונותכ משועבדיםאחרים נכסים נכסים פיננסיים או  (ג)
 8(non recourse) התחייבויות פיננסיות ללא זכות חזרה כנגד

 
עמידה  לשםחייב  על ידי נותבנאמ מופקדיםנכסים פיננסיים  (ד)

סילוק לתקבלו על ידי הזכאי י מבלי שנכסים אלה ,מחויבותב
 a sinking fund לפדיון חובדוגמה, הסדר קרן המחויבות )ל

arrangement)8  או 

 

להפסדים,  הגורמיםכתוצאה מאירועים שהתהוו  ,מחויבויות (ה)
הוגשה על מצד שלישי מכוח תביעה שלהיות מושבות  חזויות

 ח. ביטו סמך חוזה
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במספר עסקאות במכשירים פיננסיים עם צד  קשרתישות המת .21
 "להתחשבנות נטו מסגרתהסדר "-ב תקשרלה העשוי יחידנגד שכ

("master netting arrangement")  כזה  הסדרנגד. שכעם אותו צד
שבתחולת נטו של כל המכשירים הפיננסיים יחיד קובע סילוק 

חוזה  (terminationביטול )של ( או default) כשלבמקרה של  סדרהה
הסדרים אלה משתמשים, בדרך כלל, מוסדות פיננסיים בכלשהו. 

בנסיבות במקרה של פשיטת רגל או  ,לספק הגנה כנגד הפסדכדי 
לא יהיה מסוגל לעמוד  שכנגדצד כי ה שתוצאתן היא אחרות,

 , בדרך כלל,להתחשבנות נטו יוצר מסגרתבמחויבויותיו. הסדר 
על שפיע על המימוש או מכיפה וכת לניתנת לאשהופזכות קיזוז 

התחייבויות פיננסיות של ובודדים  פיננסייםהסילוק של נכסים 
 ,או בנסיבות אחרות כשלרק בעקבות אירוע מוגדר של  בודדות

 מסגרתשאינן צפויות להתעורר במהלך עסקים רגיל. הסדר 
 מתקיימיםאלא אם  ,להתחשבנות נטו אינו מספק בסיס לקיזוז

. כאשר נכסים פיננסיים 17של סעיף  הקריטריונים שני
להתחשבנות נטו  מסגרתוהתחייבויות פיננסיות הכפופים להסדר 

על חשיפת הישות  הסדרת הפעתן גילוי להשיאינם מקוזזים, נ
 . 4לתקן דיווח כספי בינלאומי  13לסיכון אשראי, בהתאם לסעיף 

 
 ]בוטל[ .23-62

 
 ומעבר מועד תחילה

בינואר  3המתחילות ביום  שנתיות תקופותקן זה לישות תיישם ת .63
. ישות לא תיישם תקן זה מותריישום מוקדם . יואחרלאו  7112

, אלא אם הישות 7112בינואר  3לתקופות שנתיות המתחילות לפני 
)שפורסם בדצמבר  16מיישמת גם את תקן חשבונאות בינלאומי 

ת מיישמת . אם ישו7111(, לרבות התיקונים שפורסמו במרס 7111
, יש לתת גילוי 7112בינואר  3תקן זה לתקופה המתחילה לפני 

 לעובדה זו.
 

)תיקונים פירוק בת ות הנובעיויבווחממכר ו ניב יםפיננסי יםמכשיר . א63
(, 3בונאות בינלאומי שתקן חלו 17לתקן חשבונאות בינלאומי 

מכשירים פיננסיים אשר כוללים ש, דרש 7115בפברואר  םפורסש
-א ו33מקיימים את התנאים בסעיפים אשר המאפיינים ואת כל 

סעיפים את  ןכמכשיר הוני, תיק וד יסווג33-ג ו33סעיפים בב או 33
סעיפים את  ףי, והוס74א-ו 31א ,31א,, 72, 71, 77, 36-34, 33, 33
יישם תישות  א.76א-י ו31א-א31ג, א64ג, 63ב, 63א, 77ו, 33-א33

או  7116בינואר  3 ביוםחילות המתשנתיות לתקופות תיקונים אלה 
 האל תיקוניםישות מיישמת אם . יישום מוקדם מותר. לאחריו

ליישם עליה , עליה לתת גילוי לעובדה זו ויותר לתקופה מוקדמת
תקן ל, 3לתקן חשבונאות בינלאומי המתייחסים את התיקונים 

פרשנות לו 4תקן דיווח כספי בינלאומי ל, 16חשבונאות בינלאומי 
 ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי באות 7מספר 

  .מועד
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 רציפירוק בת ות הנובעיוייבווחממכר ו ניב יםפיננסי יםמכשיר .ב63
דרך לא תיישם את החריג בישות  פיכך,ל 8מוגבלת תחולה בעל חריג

 .ההיקש
 

סיווג מכשירים בהתאם לחריג זה יוגבל לטיפול החשבונאי  ג.63
, לתקן 3לתקן חשבונאות בינלאומי במכשיר כזה בהתאם 

לתקן  ,16, לתקן חשבונאות בינלאומי 17חשבונאות בינלאומי 
. המכשיר לא 6ולתקן דיווח כספי בינלאומי  4דיווח כספי בינלאומי 

ייחשב כמכשיר הוני בהנחיות אחרות, לדוגמה תקן דיווח כספי 
 .7בינלאומי 

 
 תקן זה ייושם למפרע. .64
 

( תיקן את 7114)כפי שעודכן בשנת  3לאומי תקן חשבונאות בינ א.64
המינוחים, אשר משמשים בכל תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. 

. ישות תיישם 11תיקן את סעיף  3בנוסף, תקן חשבונאות בינלאומי 
או  7116בינואר  3תיקונים אלה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 3ומי לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן חשבונאות בינלא
( לתקופה מוקדמת יותר, תיקונים אלה ייושמו 7114)מעודכן 

 לתקופה מוקדמת זו.
 

)כפי שעודכן בשנת  צירופי עסקים 1תקן דיווח כספי בינלאומי  ב.64
)ג(. ישות תיישם תיקון זה לתקופות שנתיות 1( ביטל את סעיף 7115

או לאחריו. אם ישות מיישמת את  7116ביולי  3המתחילות ביום 
( לתקופה מוקדמת 7115)מעודכן  1קן דיווח כספי בינלאומי ת

אולם, התיקון אינו חל  יותר, התיקון ייושם לתקופה מוקדמת זו.
על תמורה מותנית שנבעה מצירוף עסקים שמועד הרכישה שלו 

(. במקום 7115)מעודכן  1קדם ליישום תקן דיווח כספי בינלאומי 
ה לתקן 32-א32יפים ישות תטפל בתמורה כזו בהתאם לסעזאת, 

 (.7131)כפי שתוקן בשנת  1דיווח כספי בינלאומי 
 

א, ישות 63כאשר מיישמים את התיקונים המתוארים בסעיף  .ג64
אחר  דעם מחויבות להעביר לצמורכב נדרשת לפצל מכשיר פיננסי 

רכיב הנכסים נטו של הישות רק בעת פירוק למיחסי חלק 
ההתחייבות אינו קיים רכיב אם . נפרדים רכיב הונילהתחייבות ו

 17, יישום למפרע של תיקונים אלה לתקן חשבונאות בינלאומי עוד
 יהיה. הרכיב הראשון נייםהו םשני רכיביהפרדה של ל םוגרי
רכיב על שנצברה את הריבית המצטברת  ייצגועודפים ב
, ךכפיייצג את הרכיב ההוני המקורי. ל אחרהרכיב ה התחייבות.ה

רכיב ההתחייבות  אםאת שני הרכיבים לפצל צריכה אינה ישות 
  יישום התיקונים. עדומאינו קיים עוד ב

 
 תקני דיווח כספי בינלאומייםלשיפורים  ל ידיע תוקן 1יף סע ד.64

תיקון לתקופות שנתיות את ה יישם. ישות ת7115שפורסם במאי 
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מוקדם מותר.  יישום. ואחרילאו  7116ינואר ב 3מיום  המתחילות
לתת  עליהיותר,  מתמוקדאת התיקון לתקופה  יישמתאם ישות מ

התיקונים את יישם באותה תקופה מוקדמת גילוי לעובדה זו ול
לתקן חשבונאות  3סעיף ל, 4לתקן דיווח כספי בינלאומי  1סעיף ל

 מושפורס 13לתקן חשבונאות בינלאומי  3סעיף לו 75בינלאומי 
מכאן  תיקונים באופן שלאת ה רשאית ליישם. ישות 7115במאי 

 ולהבא.
 

שפורסם  של הנפקת זכויותסיווג תוקנו על ידי  33-ו 33סעיפים   ה.64
. ישות תיישם תיקון זה לתקופות שנתיות 7116באוקטובר 

לאחריו. יישום מוקדם או  7131בפברואר  3 יוםהמתחילות ב
מותר. אם ישות מיישמת את התיקון לתקופה מוקדמת יותר, עליה 

 לתת גילוי לעובדה זו.
 

 [בוטל] ו.64
 

שיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ב תוקן על ידי 64סעיף  ז.64
. ישות תיישם תיקון זה לתקופות שנתיות 7131שפורסם במאי 
 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. 7131ביולי  3המתחילות ביום 

 
 [בוטל] ח.64
 

 33ותקן דיווח כספי בינלאומי  31תקן דיווח כספי בינלאומי  .ט64
)א( 1, תיקנו את סעיפים 7133, שפורסמו במאי רים משותפיםהסד

. ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן 76א-ו
 .33ותקן דיווח כספי בינלאומי  31דיווח כספי בינלאומי 

 
, תיקן את 7133, שפורסם במאי 31תקן דיווח כספי בינלאומי  .י64

. ישות 13א-ו 71 םפיותיקן את סעי 33ההגדרה של שווי הוגן בסעיף 
תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 

 .31בינלאומי 
 

)תיקונים לתקן חשבונאות הצגה של פריטים של רווח כולל אחר  .יא64
. ישות תיישם 11, תיקן את סעיף 7133(, שפורסם ביוני 3בינלאומי 

כפי  ,3תיקון זה כאשר היא מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי 
 .7133שתוקן ביוני 

 
)תיקונים לתקן  קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות יב.64

, ביטל את סעיף 7133(, שפורסם בדצמבר 17חשבונאות בינלאומי 
ישות תיישם תיקונים אלה  ו .15א-א15והוסיף את סעיפים א 15א

או לאחריו.  7131בינואר  3לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
תיישם תיקונים אלה למפרע. יישום מוקדם מותר. אם ישות  ישות

מיישמת תיקונים אלה למועד מוקדם יותר, עליה לתת גילוי 
קיזוז נכסים  -גילויים גילויים שנדרשים על ידי את הלעובדה זו ו
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)תיקונים לתקן דיווח כספי  פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
 .7133( שפורסם בדצמבר 4בינלאומי 

 
)תיקונים  קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות -גילויים  .יג64

, תיקן את 7133(, שפורסם בדצמבר 4לתקן דיווח כספי בינלאומי 
על ידי דרישה מישות לתת גילוי למידע הנדרש בסעיפים  11סעיף 

לגבי נכסים פיננסיים  4ה לתקן דיווח כספי בינלאומי 31-ב31
. ישות 4לתקן דיווח כספי בינלאומי א 31שהוכרו שבתחולת סעיף 

 7131בינואר  3תיישם תיקון זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
או לאחריו ולתקופות ביניים הנכללות בתקופות שנתיות אלה. 

 למפרע.את הגילויים הנדרשים על ידי תיקון זה  ספקישות ת
 

 , תיקן את7137, שפורסם במאי 7133-7116שיפורים שנתיים  .די64
א. ישות תיישם תיקון זה 12והוסיף את סעיף  16-ו 14, 12 פיםסעי

מדיניות חשבונאית,  5למפרע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
באומדנים חשבונאיים וטעויות לתקופות שנתיות שינויים 

או לאחריו. יישום מוקדם מותר.  7131בינואר  3המתחילות ביום 
דמת יותר, עליה לתת אם ישות מיישמת תיקון זה לתקופה מוק

 גילוי לעובדה זו.
 

, לתקן 31)תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  ישויות השקעה טו.64
(, שפורסם 74ולתקן חשבונאות בינלאומי  37דיווח כספי בינלאומי 

. ישות תיישם תיקון זה 1, תיקן את סעיף 7137באוקטובר 
אחריו. או ל 7131בינואר  3לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

מותר. אם ישות מיישמת תיקון  ישויות השקעהיישום מוקדם של 
זה לתקופה מוקדמת יותר, עליה ליישם גם את כל התיקונים 

 באותו מועד. ישויות השקעההנכללים ב
 

 [בוטל] טז.64
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 32תקן דיווח כספי בינלאומי  יז.64
ישות תיישם תיקון זה  .73, תיקן את סעיף א7131שפורסם במאי 

 .32כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

, תיקן את 7131יולי ב פורסם, כפי ש6תקן דיווח כספי בינלאומי  .יח64
וביטל את סעיפים  11א-ו 7א ,ג63, 17, 13, 71, 37, 5, 1, 1סעיפים 

. ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת טז64-ו ח64, ו64
 .6ן דיווח כספי בינלאומי את תק

 
סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ] .יט64

, ולפיכך הסעיף לא נוסף 7136בינואר  3, אשר תחולתו היא מיום 33
לתקן דיווח כספי בינלאומי  דבמהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח 

33.] 
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 ביטול פרסומים אחרים

מכשירים  17אות בינלאומי תקן זה מחליף את תקן חשבונ .65
 .71112שעודכן בשנת  פיננסיים7 גילוי והצגה

 
 תקן זה מחליף את הפרשנויות הבאות7 .66
 

 (,SIC 5של הוועדה המתמדת לפרשנויות ) 2פרשנות מספר  (א)
 .הוראות סילוק מותנה -סיווג מכשירים פיננסיים 

 
(, SIC 16של הוועדה המתמדת לפרשנויות ) 33פרשנות מספר  (ב)

 .רכישה עצמית של מכשיריה ההוניים של ישות -ת הון מניו
 

(, SIC 17של הוועדה המתמדת לפרשנויות ) 34פרשנות מספר  (ג)
 .עלויות בגין עסקאות הוניות -הון 

 
של הוועדה המתמדת  11את ההצעה לפרשנות מספר  מבטלתקן זה  .311

מכשירים או זכויות אשר נפדו על  -מכשירים פיננסיים לפרשנויות 
 ידי המחזיק.

                                                 
, הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים העבירה את כל 7112באוגוסט   2

 4הקשורים למכשירים פיננסיים לתקן דיווח כספי בינלאומי  הגילויים
 .מכשירים פיננסיים7 גילויים
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 נספח 

  הנחיות יישום

מכשירים פיננסיים:  23תקן חשבונאות בינלאומי 
 הצגה

 התקן. של בלתי נפרד הנספח מהווה חלק 

את יישומם של היבטים מסוימים של מבהירות  אלההנחיות יישום  .3א
 .התקן

 
. פיננסייםהתקן אינו עוסק בהכרה או במדידה של מכשירים  .7א

התחייבויות של ו נסייםפינדרישות לגבי הכרה ומדידה של נכסים 
  .6בינלאומי  דיווח כספיבתקן  מפורטות פיננסיות

 
 (14-11)סעיפים הגדרות 

  פיננסיותוהתחייבויות  פיננסייםנכסים 

מייצג את אמצעי מאחר שהוא  פיננסי,( הוא נכס ן)מזומ מטבע .1א
 ומוכרותכל העסקאות נמדדות  על פיוהחליפין ולכן הוא הבסיס 

בבנק או במוסד כספי דומה מזומן ון של בדוחות כספיים. פיקד
שהוא מייצג את הזכות החוזית של  אחרמ פיננסי,הוא נכס 

מהמוסד או למשוך שיק או מכשיר דומה מזומן  לקבלהמפקיד 
 . פיננסיתהתחייבות לטובת זכאי לצורך פירעון  בבנק, כנגד היתרה

 
ל מייצגים זכות חוזית לקבה פיננסייםשל נכסים  נפוצותדוגמאות  .1א

המייצגות מחויבות  פיננסיותהתחייבויות מנגד בעתיד ו מזומן
  בעתיד הן7 מזומןחוזית למסור 

 
 לקוחות וספקים8 (א)
 
  8לקבל ולשלם שטרות (ב)

 
 וכן  8הלוואות לקבל ולשלם (ג)

 
 אגרות חוב לקבל ולשלם.  (ד)

 
, כנגד זכותו החוזית של צד אחד לקבל )או יםקרהממאחד בכל 

יבות חוזית מקבילה של הצד קיימת מחו מזומןמחויבות לשלם( 
 האחר לשלם )או זכות לקבל(. 
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אשר ההטבה הכלכלית  ,הוא מכשיר נכס פיננסיסוג אחר של  .2א
. לדוגמה, מזומןשאינו  ננסייפהיא נכס  בגינו, ןשתינתשתתקבל או 

למחזיק את הזכות  מעניקשטר לשלם באגרות חוב ממשלתיות 
 ,חוזית למסורמנפיק את המחויבות הומטיל על ההחוזית לקבל 

. אגרות החוב הן נכסים מזומןאגרות חוב ממשלתיות, ולא 
משום שהן מייצגות מחויבויות של הממשלה המנפיקה  פיננסיים

של מחזיק השטר  פיננסיהשטר הוא נכס לפיכך, . מזומןלשלם 
  של מנפיק השטר. פיננסיתוהתחייבות 

 
 י הוןושטר "צמיתות")כמו אגרות חוב  -" יםמכשירי חוב "צמית .3א

למחזיק את הזכות החוזית לקבל  , באופן רגיל,(, מקנים"יםצמית"
, לעתיד לא מוגדרקבועים המתמשכים  במועדים ריביתי תשלומ

זכות לקבל החזר של ה עם ואללא זכות לקבל החזר של הקרן 
מאוד בלתי סביר או מאוד הגורמים להחזר להיות הקרן בתנאים 

המחייב  פיננסי,הנפיק מכשיר ל העשוי ישותרחוק בעתיד. לדוגמה, 
 השווים לשיעור ריבית ,לבצע תשלומים שנתיים לצמיתות האות
בהנחה  .3ש"ח 3,111קרן נקוב של  אשר מיוחס לסכום 5%של  נקוב

הנפקתו, המנפיק  במועדשוק למכשיר ההוא שיעור ריבית  5% - ש
נוטל מחויבות חוזית לבצע זרם של תשלומי ריבית עתידיים 

. הראשונלבעת ההכרה ש"ח  3,111נוכחי( הוא  וגן )ערךששוויים הה
, פיננסיתוהתחייבות  פיננסילמחזיק ולמנפיק של המכשיר יש נכס 

 .בהתאמה
 

זכות חוזית או מחויבות חוזית לקבל, למסור או להחליף מכשירים  .4א
פיננסיים היא כשלעצמה מכשיר פיננסי. רצף של זכויות חוזיות או 

את הגדרת מכשיר פיננסי אם, בסופו של מחויבויות חוזיות מקיים 
דבר, הוא יוביל לקבלה או לתשלום של מזומן או לרכישה או 

 הנפקה של מכשיר הוני.
 

היכולת לממש זכות חוזית או הדרישה למלא אחר מחויבות חוזית  .5א
עשויה להיות מוחלטת או מותנית בהתרחשות אירוע עתידי. 

המלווה לקבל מזומן  לדוגמה, ערבות פיננסית היא זכות חוזית של
מהערב, ומחויבות חוזית מקבילה של הערב לשלם למלווה, אם 
הלווה אינו עומד במחויבותו. הזכות החוזית והמחויבות החוזית 

אירוע בעבר )קבלת הערבות(, מקיימות כתוצאה מעסקה בעבר או 
למרות שהן יכולתו של המלווה לממש את זכותו והן הדרישה 

ו מותנות בכך שהלווה לא יעמוד מהערב לעמוד במחויבות
במחויבותו בעתיד. זכות מותנית ומחויבות מותנית מקיימות את 

התחייבות פיננסית, למרות שנכסים של ההגדרה של נכס פיננסי ו
והתחייבויות כאלה אינם מוכרים תמיד בדוחות הכספיים. חלק 
מהזכויות החוזיות והמחויבויות החוזיות עשויות להיות חוזי 

 .1בתחולתו של תקן דיווח כספי בינלאומי ביטוח 

                                                 
 בהנחיות אלה סכומים כספיים נקובים בשקלים חדשים )ש"ח(.  3
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חכירה מימונית , חכירות 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  .6א
החוכר  ו שלהמחכיר לקבל ומחויבות כזכותו של עיקרהב תנחשב

שהם במהותם זהים לתשלומים משולבים לשלם זרם תשלומים 
השקעתו מטפל בפי הסכם הלוואה. המחכיר -קרן וריבית עלשל 

נכס בפי חוזה החכירה ולא -עלשהוא זכאי לקבל סכום התאם לב
 בעיקרהחכירה תפעולית נחשבת לעומת זאת, המוחכר עצמו. 

שימוש  אפשרהמחייב את המחכיר ל ,לא הושלםביצועו חוזה שכ
בגין שירות.  עמלהבנכס בתקופות עתידיות כנגד תמורה הדומה ל

 וכלשה סכוםבנכס המוחכר עצמו ולא ב טפלמשיך למהמחכיר 
אצל המחכיר פי החוזה. בהתאם לכך, -בעתיד על שהוא זכאי לקבל

חכירה מימונית נחשבת למכשיר פיננסי וחכירה תפעולית אינה 
שהגיע מועד ספציפיים נחשבת למכשיר פיננסי )למעט תשלומים 

 .פירעונם(
 
( )כגון מלאי ורכוש קבוע(, נכסים physical assetsנכסים מוחשיים ) .31א

י מוחשיים )כגון פטנטים וסימנים מסחריים( חכורים ונכסים בלת
נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים על אינם נכסים פיננסיים. שליטה 

נכס של יוצרת הזדמנות להפיק תזרים חיובי של מזומן או  האל
זכות קיימת לקבל מזומן או נכס  יוצרתפיננסי אחר, אך אינה 

 פיננסי אחר.

  

לכלית העתידית בגינם נכסים )כגון הוצאות מראש( שההטבה הכ .33א
שירותים, ולא זכות לקבל מזומן או של היא קבלה של סחורות או 

נכס פיננסי אחר, אינם נכסים פיננסיים. באופן דומה, פריטים, כגון 
 םהכנסות נדחות ומרבית סוגי המחויבויות לאחריות, אינ

התחייבויות פיננסיות, מאחר והתזרים השלילי של הטבות 
של אליהם הוא מסירה של סחורות ו כלכליות המתייחסות

 שירותים, ולא מחויבות חוזית לשלם מזומן או נכס פיננסי אחר.
 
התחייבויות או נכסים שאינם חוזיים )כגון מסים על ההכנסה  .37א

המוטלים כתוצאה מדרישות חוקיות ונאכפים על ידי הממשלה( 
אינם התחייבויות פיננסיות או נכסים פיננסיים. הטיפול החשבונאי 

. באופן 37במסים על ההכנסה נדון בתקן חשבונאות בינלאומי 
דומה, מחויבויות משתמעות, כהגדרתן בתקן חשבונאות בינלאומי 

, אינן נובעות הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים 14
 מחוזים ואינן התחייבויות פיננסיות.

 
 מכשירים הוניים

מכר -לות שאינן בנותדוגמאות למכשירים הוניים כוללות מניות רגי .31א
)ראה סעיפים מסוימים י מכר נירים במכש(, non-puttableלמנפיק )

על הישות מחויבות  מטיליםאשר מסוימים ב(, מכשירים 33-א ו33
רק בעת  הנכסים נטו של הישותמלהעביר לצד אחר חלק יחסי 

סוגים מסוימים של מניות בכורה ד(, 33-ג ו33פירוק )ראה סעיפים 
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( או אופציות warrants(, וכתבי אופציה )73א-72א )ראה סעיפים
( או לרכוש subscribeלהזמין ) םלמחזיק בה יםרכש שנכתבו המתיר

מכר למנפיק בישות -מספר קבוע של מניות רגילות שאינן בנות
נכס פיננסי אחר. של המנפיקה תמורת סכום קבוע של מזומן או 

ל מכשיריה מחויבות של ישות להנפיק או לרכוש מספר קבוע ש
נכס פיננסי אחר, של ההוניים תמורת סכום קבוע של מזומן או 

ם, אול. א(77בסעיף  פי שנקבעכ)למעט  היא מכשיר הוני של הישות
אם החוזה האמור כולל מחויבות של הישות לשלם מזומן או נכס 

ב 33-א ו33סעיפים לסווג כהון בהתאם חוזה המ למעט) פיננסי אחר
, הרי שהוא יוצר גם התחייבות בגובה הערך (ד33-ג ו33עיפים סלאו 

)א((. מנפיק של מניות 74הנוכחי של סכום הפדיון )ראה סעיף א
מכר למנפיק נוטל על עצמו התחייבות, כאשר -רגילות שאינן בנות

הוא פועל באופן רשמי לביצוע חלוקה ונעשה מחויב מבחינה 
אחר משפטית לביצועה כלפי בעלי המניות. מקרה כאמור ייתכן ל

( וכל wound upהכרזה על דיבידנד או כאשר הישות מתחסלת )
הנכסים הנותרים, לאחר מילוי כל התחייבויותיה, הופכים ניתנים 

 לחלוקה לבעלי מניות.
 
אופציית רכש שנרכשה או חוזה דומה אחר, שנרכש על ידי ישות,  .31א

אשר מקנה לה את הזכות לרכוש חזרה מספר קבוע של מכשיריה 
נכס פיננסי  של ורה למסירת סכום קבוע של מזומן אוההוניים בתמ

. א(77בסעיף  פי שנקבעכ)למעט  אחר, אינו נכס פיננסי של הישות
 במקום זאת, כל תמורה ששולמה בגין חוזה כאמור מנוכה מההון.

 
כל הקבוצות האחרות נחותה מקבוצת המכשירים אשר 

 ג)ב((13-א)ב( ו13)סעיפים 

ג הוא שהמכשיר הפיננסי 33-א ו33של סעיפים  אחד המאפיינים .א31א
 כל הקבוצות האחרות. , אשר נחותה מבקבוצת מכשיריםהוא 

 

את  כהערימ, ישות נחותהבעת קביעה אם מכשיר הוא בקבוצה  .ב31א
שבו היא פירוק במועד  תרחשתביעת המכשיר בעת פירוק כאילו ה

שינוי  אם חלהמכשיר. ישות תעריך מחדש את הסיווג  ת אתסווגמ
ות. לדוגמה, אם הישות מנפיקה או פודה מכשיר ונטירלוהבנסיבות 

הנבחן  אם המכשירעל הקביעה יכול להשפיע  הדברפיננסי אחר, 
 כל הקבוצות האחרות., אשר נחותה ממכשיריםשל  ההוא בקבוצ

 

אינו מכשיר של הישות מכשיר שיש לו זכות עדיפה בעת פירוק  .ג31א
מכשיר יש לחלק יחסי מהנכסים נטו של הישות. לדוגמה, ב הזכשמ

זכות עדיפה בעת פירוק אם הוא מזכה את המחזיק בדיבידנד קבוע 
מכשירים לבעת פירוק, בנוסף לחלק בנכסים נטו של הישות, כאשר 

זכות לחלק יחסי מהנכסים נטו של  נחותה שלהםאחרים בקבוצה ה
 הישות אין אותה הזכות בעת פירוק.
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קבוצה זו לישות יש רק קבוצה אחת של מכשירים פיננסיים,  אם .ד31א
 כל הקבוצות האחרות. נחותה מכאילו היא תטופל 

 
לייחס למכשיר  ןניתש יםחזוימזומנים  מיתזריסך 

  א)ה((13חיי המכשיר )סעיף במהלך 

של המכשיר במהלך חיי המכשיר  יםהמזומנים החזוי מיתזריסך  .ה31א
שינוי בנכסים על הרווח או הפסד, במהות על הסס ובמחייב להיות 

שהוכרו שווי ההוגן של הנכסים נטו של הישות ה לע אושהוכרו נטו 
במהלך חיי המכשיר. יש למדוד רווח או הפסד ושלא הוכרו 

כספי הדיווח ה ניתקל התאםבשהוכרו ושינויים בנכסים נטו 
 המתאימים. יםבינלאומיה

 
 במעמדולא שמחזיק מכשיר שמתקשר בהן עסקאות 

 ג(13-א ו13ישות )סעיפים ים של הבעלכ

על הישות  מטילמכשיר השל מכשיר בר מכר או של המחזיק  .ו31א
רק הנכסים נטו של הישות ממחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי 

 ודמעמבשלא עסקאות ב עשוי להתקשר עם הישותבעת פירוק 
עובד של הישות.  גםבעלים. לדוגמה, מחזיק מכשיר יכול להיות כ

 םהמתייחסיהמכשיר של החוזיים והתנאים המזומנים  מירק תזרי
בעת הערכה ובאו בחשבון הישות י ם שלכבעלי למחזיק המכשיר

 ג.33סעיף לא או 33סעיף בהתאם לאם יש לסווג את המכשיר כהון 
 

 יםכללי פיםדוגמה לכך היא שותפות מוגבלת שיש לה שות .ז31א
יכולים לספק לישות מסוימים ם י. שותפים כללייםמוגבל פיםושות

בות זו. במצבים אלה, ער מתן גיןבקבל תיגמול ערבות ועשויים ל
למחזיקי  מתייחסים יםהמזומנים המיוחס מיהערבות ותזרי

הישות.  ם שלדם כבעלימעמדם כערבים ולא במעמהמכשיר ב
כך ו למלא יגר יםהמזומנים המיוחס מי, ערבות כזו ותזריךכפיל

ולא לשותפים המוגבלים,  נחותים ויחשביכלליים השותפים שה
 מכשיריהחוזיים של  תנאיםאם התהיה התחשבות בהם בהערכה 

 מכשירי השותפות הכללית זהים.של ו השותפות המוגבלת
 

חלוקת רווח או הפסד המקצה רווח או  דרדוגמה אחרת היא הס .ח31א
שירותים או עסקים  הספקתהפסד למחזיקי המכשיר על בסיס 

ים אלה דרבמהלך השנה השוטפת ושנים קודמות. הס מופקיםה
בעלים ואין -לאכדם עממהם עסקאות עם מחזיקי מכשיר ב

א או 33הערכת המאפיינים הרשומים בסעיף ב הםבלהתחשב 
רווח או  יםחלוקת רווח או הפסד המקצ דרי, הסאולםג. 33סעיף ב

של נומינלי הסכום ההפסד למחזיקי המכשיר המבוסס על 
לאחרים בקבוצה מייצגים עסקאות עם  שלהם ביחס המכשירים

עת הם ביש להתחשב בדם כבעלים ומעממחזיקי המכשירים ב
  ג.33סעיף בא או 33מאפיינים הרשומים בסעיף ערכת הה
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בין מחזיק מכשיר  העסק שלהחוזיים  תנאיםהוהמזומנים  מיתזרי .ט31א
 יםהישות המנפיקה חייבלבין של בעלים(  מעמד)כשהוא לא ב

להתרחש בין מי שאינו  עשויותש מקבילותלעסקאות  יםלהיות דומ
 נפיקה.ישות המבין המחזיק מכשיר ל

 
מזומנים  מיתזריסך  עםאין מכשיר פיננסי אחר או חוזה 

 יתרוהשי התשואהאת במהות או מגביל בע וקאשר 
 ד(13-ב ו13 פים)סעילמחזיק המכשיר 

מקיים את  מלבד זאתאשר  ,תנאי לסיווג מכשיר פיננסי כהון .י31א
ג, הוא שלישות אין עוד 33סעיף בא או 33הקריטריונים בסעיף 

מזומנים  מיתזריסך שיש לו )א( אחר ר או חוזה מכשיר פיננסי אח
השינוי בנכסים נטו על על רווח או הפסד,  מהותבים המבוסס
שינוי בשווי ההוגן של הנכסים נטו של הישות העל או שהוכרו 

 העיקבשל או  ההגבלה של השפע)ב(  כןלא הוכרו וששהוכרו ו
אשר . המכשירים הבאים, כיתרוהשי התשואהשל במהות 
עם צדדים לא קשורים,  רגיליםמסחריים ם בהם בתנאים מתקשרי

היו מקיימים את  שמלבד זאתמכשירים מ ינם אמורים למנועא
 ג מלהיות מסווגים כהון337סעיף בא או 33הקריטריונים בסעיף 

 
על  מהותב יםמזומנים המבוסס מיתזריסך עם  יםמכשיר (א)

 של הישות. יםספציפי יםנכס
 

על אחוז  יםים המבוססמזומנ מיתזריסך עם  יםמכשיר (ב)
 מההכנסות.

 
 בגין הספקתעובדים בודדים  תגמלל יםמיועדה יםחוז (ג)

 שירותים לישות. 
 

בגין בשיעור לא משמעותי מהרווח חוזים הדורשים תשלום  (ד)
 .שסופקו ירותים או סחורותש

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים

( )כגון primaryמכשירים פיננסיים כוללים מכשירים ראשוניים ) .32א
ים, זכאים ומכשירים הוניים( ומכשירים פיננסיים נגזרים חייב

)כגון אופציות פיננסיות, חוזי אקדמה פיננסיים, חוזים עתידיים 
פיננסיים, חוזי החלפת ריבית וחוזי החלפת מטבע(. מכשירים 
פיננסיים נגזרים מקיימים את הגדרת מכשיר פיננסי, ולפיכך 

  מצויים בתחולת תקן זה.
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סיים נגזרים יוצרים זכויות ומחויבויות שהשפעתן מכשירים פיננ .33א
היא העברה, בין הצדדים למכשיר, של אחד או יותר מהסיכונים 
הפיננסיים, הטבועים במכשיר הפיננסי הראשוני שבבסיס החוזה. 
בעת ההתקשרות בחוזה, מכשירים פיננסיים נגזרים מקנים לצד 

ויות אחד זכות חוזית להחליף נכסים פיננסיים או התחייב
עדיפים, או מחויבות  יםפיננסיות עם צד אחר בתנאים פוטנציאלי

חוזית להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם צד 
, הנחותים. עם זאת, מכשירים אל יםאחר בתנאים פוטנציאלי

, אינם כוללים העברה של המכשיר הפיננסי הראשוני 4בדרך כלל
ה וגם העברה כזו אינה שבבסיס החוזה בעת ההתקשרות בחוז

מחויבת בעת פדיון החוזה. חלק מהמכשירים כוללים גם זכות וגם 
מחויבות לביצוע חליפין. מאחר ותנאי החליפין נקבעים בעת 
ההתקשרות במכשיר הנגזר, הרי ששינוי מחירים בשווקים 

 הפיננסיים עשוי להפוך את תנאי החליפין לעדיפים או לנחותים.
 
או ים פיננסיים נכסציית מכר להחלפת אופציית רכש או אופ .34א

התחייבויות פיננסיות )כלומר, מכשירים פיננסיים, אשר אינם 
הטבות  להשיגמחזיק זכות מכשיריה ההוניים של הישות( מקנים ל

שינויים בשווי ההוגן מיוחסות לה ,ותפוטנציאליכלכליות עתידיות 
על  טלנו, כותב אופציה מנגדשל המכשיר הפיננסי שבבסיס החוזה. 

יות פוטנציאלעצמו מחויבות לוותר על הטבות כלכליות עתידיות 
מיוחסות ה ,ם של הטבות כלכליותייפוטנציאלאו לשאת בהפסדים 

שינויים בשווי ההוגן של המכשיר הפיננסי שבבסיסה. הזכות ל
מקיימות את של הכותב החוזית החוזית של המחזיק והמחויבות 

ות פיננסית, בהתאמה. התחייבשל ההגדרה של נכס פיננסי ו
נכס כל המכשיר הפיננסי שבבסיס חוזה אופציה עשוי להיות 

ומכשירים נושאי ריבית. של ישויות אחרות פיננסי, לרבות מניות 
אופציה עשויה לחייב את הכותב להנפיק מכשיר חוב, במקום 

צור בסיס האופציה יהפיננסי שב מכשירהלהעביר נכס פיננסי, אך 
זכות המחזיק חזיק, אם האופציה תמומש. נכס פיננסי אצל המ

עדיפים ם יתנאים פוטנציאליבבאופציה להחליף את הנכס הפיננסי 
תנאים בלהחליף את הנכס הפיננסי  האופציה ומחויבות כותב

שבבסיס החוזה,  נכס הפיננסיהנחותים, הן נפרדות מפוטנציאליים 
 שלזכות המחזיק ואשר יוחלף בעת מימוש האופציה. המהות של 

 מהסבירות שהאופציה תמומש. תמושפע המחויבות הכותב אינ

  

דוגמה נוספת למכשיר פיננסי נגזר היא חוזה אקדמה )פורוורד(  .35א
לפיו צד אחד )הרוכש( מבטיח אשר שישה חודשים ו בעודלסילוק 
סכום נקוב  ש"ח 3,111,111תמורת  ש"ח במזומן 3,111,111למסור 

, והצד האחר הת קבועשל אגרות חוב ממשלתיות הנושאות ריבי
סכום נקוב של אגרות חוב ש"ח  3,111,111)המוכר( מבטיח למסור 

                                                 
זה המקרה ברוב, אך לא בכל, הנגזרים, לדוגמה בחלק מחוזי החלפת   4

 (.וןבפדיחוזה )ומוחלפת חזרה ב עת ההתקשרותהקרן מוחלפת ב ,הריבית
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ש"ח  3,111,111תמורת  הממשלתיות הנושאות ריבית קבוע
ך ששת החודשים, לשני הצדדים זכות חוזית הלבמ ן.מזומב

ומחויבות חוזית להחליף מכשירים פיננסיים. אם מחיר השוק של 
התנאים יהיו  ש"ח, 3,111,111מעל  אגרות החוב הממשלתיות יעלה

 אם מחיר השוק יורד מתחת  8עדיפים לרוכש ונחותים למוכר
ה תהיה הפוכה. לרוכש יש זכות חוזית פעההש ש"ח, 3,111,111 -ל

וכן  ,אופציית רכש הנובעת מהחזקתהדומה לזכות  ,)נכס פיננסי(
הנובעת הדומה למחויבות  ,מחויבות חוזית )התחייבות פיננסית(

 ,למוכר יש זכות חוזית )נכס פיננסי( 8אופציית מכרתיבת מכ
ומחויבות חוזית  ,אופציית מכרהנובעת מהחזקת הדומה לזכות 

אופציית הנובעת מכתיבת )התחייבות פיננסית( הדומה למחויבות 
מהוות נכסים  הרכש. כמו באופציות, זכויות ומחויבויות חוזיות אל

-דות ונבדלות ממכשיריפיננסיים והתחייבויות פיננסיות הנפר
שיוחלפו(. לשני הצדדים והמזומן הבסיס הפיננסיים )אגרות החוב 

במועד את עסקת החליפין לחוזה אקדמה יש מחויבות לבצע 
פי חוזה אופציה יתרחש רק אם וכאשר -בעוד שביצוע על ,המוסכם

 המחזיק באופציה יבחר לממשה. 
 
כות או סוגים רבים אחרים של מכשירים נגזרים מגלמים ז .36א

מטבע  , לרבות חוזים להחלפתעתידית החלפהמחויבות לבצע 
רצועה  "caps"),תקרה ) עסקאות ,("swap")ריבית ולהחלפת שיעורי 

("collars" )ו( ריצפה"floors",) למתן הלוואות, מתן זכות  מחויבויות
חוזה להחלפת ניתן לראות בלהנפקת שטרות ומכתבי אשראי. 

ו הצדדים מסכימים לבצע סדרה בששל חוזה אקדמה  סוגריבית 
סכום אחד מחושב כאשר , מזומןשל סכומי  ותעתידי החלפותשל 

בהתייחס לשיעור ריבית משתנה והאחר בהתייחס לשיעור ריבית 
נוסף של חוזי אקדמה,  סוגהם ( futures)קבוע. חוזים עתידיים 

  .בבורסההשונים מהם בעיקר בכך שהחוזים הם אחידים ונסחרים 
 

מכירה של פריטים לא ללרכישה או  חוזים
  (11-2פיננסיים )סעיפים 

מכירה של פריטים לא פיננסיים אינם לחוזים לרכישה או  .71א
מקיימים את הגדרת מכשיר פיננסי, היות והזכות החוזית של צד 
אחד לקבל נכס לא פיננסי או שירות והמחויבות המקבילה של הצד 

יימת של צד כלשהו האחר לא יוצרים זכות קיימת או מחויבות ק
בהם שלקבל, למסור או להחליף נכס פיננסי. לדוגמה, חוזים 

הסילוק יבוצע רק על ידי קבלה או מסירה של פריט לא פיננסי 
)לדוגמה, אופציה, חוזה עתידי או חוזה אקדמה על כסף( אינם 

הם מסוג זה. חלק  היסוד מכשירים פיננסיים. רבים מחוזי סחורות
טנדרטים בצורתם ונסחרים בשווקים מחוזי הסחורות הם ס

מוסדרים באופן דומה לזה של מכשירים פיננסיים נגזרים 
ניתן לרכישה או יסוד סחורות עתידי על לדוגמה, חוזה מסוימים. 

משום שהוא רשום למסחר בבורסה  מזומן,למכירה בנקל תמורת 
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עם זאת, הצדדים הקונים ועשוי להחליף ידיים פעמים רבות. 
שבבסיס  היסוד החוזה סוחרים למעשה בסחורות והמוכרים את

, מזומןתמורת  ת יסודהיכולת לרכוש או למכור חוזה סחורהחוזה. 
הקלות שבה ניתן לרכשו או למכרו והאפשרות לשאת ולתת על 

 ,יסודהת סליקה כספית של המחויבות לקבל או למסור את סחור
מכשיר את התכונה היסודית של החוזה באופן שייצור  ותמשנ ןאינ

ר פריטים לא ומכלש או וחוזים לרכאף על פי כן, חלק מה. פיננסי
או על ידי החלפת מכשירים  לסילוק בנטופיננסיים, אשר ניתנים 

פיננסיים או שהפריט הלא הפיננסי שבבסיסם ניתן להמרה בנקל 
)ראה  פיננסייםמכשירים כ ויטופלוהם בתחולת התקן למזומן, 

  .(5סעיף 
 
הכנסות מחוזים  32י תקן דיווח כספי בינלאומי פרט לנדרש על יד .73א

 חוזה הכרוך בקבלה או במסירה של נכסים מוחשיים ,עם לקוחות
 ,אינו יוצר נכס פיננסי של צד אחד והתחייבות פיננסית של צד אחר

 בו מועבריםש מועדנדחה מעבר להמקביל שלום התאלא אם 
 הנכסים המוחשיים. כך הוא המקרה ברכישה או במכירה של

 סחורות באשראי מסחרי. 
 
 ךכרוסילוקם אינו אך  ,יסוד סחורות-חוזים מסוימים הם צמודי .77א

קובעים  החוזים אל. היסוד ותשל סחורקבלה או מסירה פיזית ב
נוסחה בחוזה, על פי הנקבעים  ן,מזומב םתשלומי דרך שלב סילוק
באמצעות תשלומים של סכומים קבועים. לדוגמה, סכום ולא 

מחיר הנפט בשוק,  כפלתחוב ניתן לחישוב על ידי ה איגרתהקרן של 
במקרה כמות קבועה של נפט. בהחוב,  איגרתשל  הפדיוןבמועד 

במזומן. אך מסולקת רק  ,היסוד ותלמחיר סחורצמודה הקרן כזה 
 . פיננסיחוזה כזה מהווה מכשיר 

 
פיננסי -גם חוזה היוצר נכס לא כוללתההגדרה של מכשיר פיננסי  .71א

בנוסף לנכס פיננסי או להתחייבות  ,פיננסית-לאאו התחייבות 
לצד  ,לעתים קרובות ,פיננסית. מכשירים פיננסיים כאלה נותנים
 איגרתפיננסי. לדוגמה, -אחד אופציה להחליף נכס פיננסי בנכס לא

רם את הזכות לקבל זלמחזיק להקנות עשויה צמודת נפט חוב 
במועד  ומןמזוסכום קבוע של קבועים  יםתשלומי ריבית תקופתי

להחליף את סכום הקרן בכמות קבועה של יחד עם אופציה , הפדיון
אם לשווי מזמן לזמן בהת כדאיות מימוש האופציה תשתנהנפט. 

ההמרה של מזומן בנפט )מחיר ההחלפה( יחס לונפט השל ההוגן 
החוב בנוגע  איגרתשל המחזיק ב יוהחוב. כוונות איגרתהטבוע ב

את  ות על מהות הנכסים המרכיביםלמימוש האופציה אינן משפיע
. הנכס הפיננסי של המחזיק וההתחייבות הפיננסית של החוזה

החוב למכשיר פיננסי, ללא קשר  איגרתאת  הופכיםהמנפיק 
  .התחייבויות שנוצרו אף הםשל לסוגים האחרים של נכסים ו

 
  ]בוטל[ .71א
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 הצגה

 (33-11התחייבויות והון )סעיפים 

ר מזומן או נכס פיננסי אחר מחויבות חוזית למסו העדר
 (31-13)סעיפים 

מניות בכורה עשויות להיות מונפקות עם זכויות שונות. לצורך  .72א
הקביעה אם מניית בכורה היא התחייבות פיננסית או מכשיר הוני, 

( הנלוות למניה particularהמנפיק מעריך את הזכויות המיוחדות )
חייבות פיננסית. כדי לקבוע אם היא בעלת המאפיין היסודי של הת

לדוגמה, מניית בכורה העומדת לפדיון במועד מסוים או ניתנת 
לפדיון על פי בחירתו של המחזיק, כוללת התחייבות פיננסית, 
מאחר שלמנפיק יש מחויבות להעביר נכסים פיננסיים למחזיק 
במניה. חוסר היכולת הפוטנציאלי של המנפיק לעמוד במחויבות 

בו הוא נדרש לכך בהתאם לחוזה, שד לפדות מניית בכורה במוע
מגבלות חוקיות או בשל העדר בשל לדוגמה בשל חוסר במקורות, 

רווחים או עודפים, אינה מבטלת את המחויבות. אופציה של 
המנפיק לפדות את המניות במזומן לא מקיימת את ההגדרה של 

להעביר בהווה התחייבות פיננסית, מאחר שלמנפיק אין מחויבות 
ננסיים לבעלי המניות. במקרה זה, פדיון המניות נתון נכסים פי

באופן בלעדי לשיקול דעתו של המנפיק. עם זאת, מחויבות עשויה 
להיווצר כאשר מנפיק מניות הבכורה מממש את האופציה שלו, 
בדרך כלל, על ידי הודעה פורמלית לבעלי המניות בדבר כוונתו 

 לפדות את המניות.
 
יתנות לפדיון, הסיווג המתאים נקבע כאשר מניות בכורה אינן נ .73א

בהתאם לזכויות האחרות הנלוות להן. הסיווג מתבסס על הערכת 
המהות של ההסדרים החוזיים ועל ההגדרות של התחייבות 
פיננסית ומכשיר הוני. כאשר חלוקות למחזיקים במניות הבכורה, 

ברות, נתונות לשיקול דעתו ולא צ בין אם הןברות וובין אם הן צ
מנפיק, המניות הן מכשירים הוניים. הסיווג של מניית בכורה של ה

כמכשיר הוני או כהתחייבות פיננסית אינו מושפע, בין היתר, 
 מהגורמים הבאים7

 
 היסטוריה של ביצוע חלוקות8 (א)

 

 כוונה לבצע חלוקות בעתיד8 (ב)

 

השפעה שלילית אפשרית על מחיר מניות רגילות של המנפיק,  (ג)
בגלל מגבלות על חלוקת אם חלוקות אינן מתבצעות )

דיבידנדים למניות רגילות אם דיבידנדים אינם משולמים 
 למניות הבכורה(8
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 סכום העודפים של המנפיק8 (ד)
 

 תחזית של המנפיק לרווח או הפסד בתקופה8 או (ה)
 

יכולת או אי יכולת של המנפיק להשפיע על הסכום של הרווח  (ו)
  או הפסד שלו לתקופה.

 
 (34-31הישות )סעיפים סילוק במכשיריה ההוניים של 

הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד לסווג סוגים שונים של חוזים  .74א
 על מכשיריה ההוניים של הישות7

 
חוזה אשר יסולק בדרך כזו שהישות תקבל או תמסור מספר  (א)

קבוע של מניותיה, ללא תמורה בעתיד, או על ידי החלפה של 
של  מספר קבוע של מניותיה עבור סכום קבוע של מזומן או

 כפי שנקבע)למעט  מכשיר פיננסי אחר, הוא מכשיר הוני
. בהתאם לכך, תמורה כלשהי שהתקבלה או א(77בסעיף 

מההון.  ישירותשולמה בגין חוזה כזה מתווספת או מנוכה ש
דוגמה אחת היא אופציה למניה שהונפקה, אשר מעניקה לצד 
שכנגד זכות לרכוש מספר קבוע של מניות הישות תמורת 

ם, אם החוזה דורש מהישות אולבוע של מזומן. סכום ק
לרכוש )לפדות( את מניותיה תמורת מזומן או נכס פיננסי 
אחר במועד קבוע או ניתן לקביעה או על פי דרישה, הישות 
מכירה גם בהתחייבות פיננסית בגובה הערך הנוכחי של 

מכשירים שיש להם את כל המאפיינים פרט ל) סכום הפדיון
סעיפים בב או 33-א ו33יפים התנאים בסע אתמקיימים הם ו

. דוגמה לכך היא מחויבות של ישות, הנובעת ד(33-ג ו33
מחוזה אקדמה לרכוש חזרה מספר קבוע של מניותיה תמורת 

 סכום קבוע של מזומן.
 

מחויבות של ישות לרכוש את מניותיה תמורת מזומן יוצרת  (ב)
ון גם התחייבות פיננסית בגובה הערך הנוכחי של סכום הפדי

אם מספר המניות אותן הישות מחויבת לרכוש חזרה אינו 
קבוע, או אם המחויבות מותנית בכך שהצד שכנגד יממש את 

ב או 33-א ו33שנקבע בסעיפים  כפי)למעט  זכותו לפדות
. דוגמה למחויבות מותנית היא אופציה ד(33-ג ו33סעיפים ב

שהונפקה, הדורשת מהישות לרכוש חזרה את מניותיה 
 רת מזומן אם הצד שכנגד יממש את זכותו.תמו

 

חוזה אשר יסולק במזומן או במכשיר פיננסי אחר הוא נכס  (ג)
פיננסי או התחייבות פיננסית אף אם סכום המזומן או 

אחר, אשר יתקבל או יימסר, מתבסס על הפיננסי המכשיר ה
שנקבע  כפי)למעט  שינויים במחיר השוק של ההון של הישות
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. דוגמה לכך היא ד(33-ג ו33סעיפים באו  ב33-א ו33בסעיפים 
 (.net cash settledאופציה למניה, המסולקת נטו במזומן )

 

חוזה אשר יסולק במספר משתנה של מניות הישות, אשר  (ד)
ערכן יהיה שווה לסכום קבוע או לסכום המבוסס על שינויים 

( הוא נכס פיננסי ת יסודבמשתנה בסיס )לדוגמה, מחיר סחור
פיננסית. דוגמה לכך היא אופציה שנכתבה  או התחייבות

לרכישת זהב, אשר, אם תמומש, תסולק נטו במכשיריה 
ההוניים של הישות על ידי כך שהישות תמסור כמות כזו של 

ם יהיה שווה לערך חוזה האופציה. ימכשירים אלה אשר שווי
חוזה כזה הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית אף אם 

יות הישות עצמה ולא זהב. באופן משתנה הבסיס הוא מנ
דומה, חוזה אשר יסולק במספר קבוע של מניות הישות, אך 
הזכויות הנלוות למניות אלה ישתנו כך שערך הסילוק יהיה 

סכום המתבסס על שינויים במשתנה לשווה לסכום קבוע או 
 בסיס, הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית.

 
 (31הוראות סילוק מותנה )סעיף 

קובע כי אם התממשות חלק של הוראת סילוק מותנה,  72עיף ס .75א
אשר עשוי לדרוש סילוק במזומן או בנכס פיננסי אחר )או בדרך כזו 
אשר תוצאתה היא שהמכשיר הוא התחייבות פיננסית( אינה 
מציאותית, הוראת הסילוק אינה משפיעה על סיווג מכשיר פיננסי. 

מספר משתנה של מניות לכן, חוזה אשר דורש סילוק במזומן או ב
הישות עצמה רק בקרות אירוע, שהוא נדיר מאוד, לא מציאותי 

(highly abnormal .ומאוד לא סביר שיתרחש, הוא מכשיר הוני )
באופן דומה, תנאי החוזה עשויים לשלול סילוק במספר קבוע של 
מניות הישות עצמה בנסיבות שאינן בשליטת הישות, אך אם אין 

שנסיבות אלה יתרחשו, סיווג כמכשיר הוני  אפשרות מציאותית
  הוא ראוי.

 
 טיפול בדוחות כספיים מאוחדים

מקנות שאינן זכויות בדוחות כספיים מאוחדים, ישות מציגה  .76א
כלומר זכויות של צדדים אחרים בהון ובהכנסה של  - שליטה

תקן לו 3בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  -חברות בנות שלה 
. כאשר מסווגים מכשיר פיננסי )או רכיב 31י דיווח כספי בינלאומ

שלו( בדוחות כספיים מאוחדים, ישות בוחנת את כל התנאים 
שהוסכמו בין חברות הקבוצה והמחזיקים במכשיר לצורך הקביעה 
אם לקבוצה בכללותה יש מחויבות למסור מזומן או נכס פיננסי 
אחר ביחס למכשיר או לסלק אותו באופן שיביא לסיווגו 

ייבות. כאשר חברה בת בקבוצה מנפיקה מכשיר פיננסי כהתח
וחברה אם או חברה אחרת בקבוצה מסכמת באופן ישיר עם 

יתכן יהמחזיקים במכשיר לגבי תנאים נוספים )לדוגמה ערבות(, 
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ולקבוצה לא יהיה שיקול דעת לגבי חלוקות או פדיון. למרות 
באופן נאות את המכשיר ללא לסווג שהחברה הבת עשויה 

בדוחותיה הכספיים הנפרדים  הייחסות לתנאים נוספים אלהת
(individual ההשפעה של הסכמים אחרים בין חברי הקבוצה ,)

ומחזיקי המכשיר נלקחת בחשבון כדי להבטיח שהדוחות הכספיים 
בהם התקשרה שהעסקאות את המאוחדים משקפים את החוזים ו

 סילוקהקבוצה כמכלול. במידה שישנה מחויבות כזו או הוראת 
, המכשיר )או הרכיב שלו אשר נתון למחויבות זו( יסווג כזו

 כהתחייבות פיננסית בדוחות הכספיים המאוחדים.

 

על הישות מחויבות  מטיליםסוגים מסוימים של מכשירים אשר  .א76א
ב או 33-א ו33יפים חוזית מסווגים כמכשירים הוניים בהתאם לסע

מהווה חריג  ד. סיווג בהתאם לסעיפים אלה33-ג ו33סעיפים ל
זה לסיווג מכשיר. חריג זה אינו כללים שאחרת מיושמים בתקן ל

זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים מורחב לסיווג של 
 נייםהו םמסווגים כמכשיריה, מכשירים ךכפיהמאוחדים. ל

ד בדוחות 33-ג ו33סעיפים לב או 33-א ו33יפים בהתאם לסע
שהם האינדיבידואליים יים הכספיים הנפרדים או בדוחות הכספ

ת בדוחות יוכהתחייבו יםזכויות שאינן מקנות שליטה מסווג
 הכספיים המאוחדים של הקבוצה.

 
 (23-32מכשירים פיננסיים מורכבים )סעיפים 

חל רק על מנפיקים של מכשירים פיננסיים מורכבים לא  75סעיף  .11א
ת אינו דן במכשירים פיננסיים מורכבים מנקוד 75נגזרים. סעיף 

בסיווג דן  6בינלאומי  דיווח כספימבט של המחזיקים. תקן ה
מנקודת  ובמדידה של נכסים פיננסיים שהם מכשירים מורכבים

 מחזיקים.המבט של ה
 
צורה שכיחה של מכשיר פיננסי מורכב היא מכשיר חוב עם  .13א

חוב הניתנת להמרה למניות  איגרתאופציית המרה משובצת, כגון 
 75מאפייני נגזר משובץ אחרים. סעיף רגילות של המנפיק וללא 

בדוח על מצב דורש מהמנפיק של מכשיר פיננסי כזה להציג בנפרד 
 את רכיב ההתחייבות ואת הרכיב ההוני, כאמור להלן7הכספי 

 

מחויבות המנפיק לשלם קרן וריבית במועדים קבועים מראש  (א)
היא התחייבות פיננסית, שקיימת כל עוד המכשיר לא הומר. 

ה לראשונה, השווי ההוגן של רכיב ההתחייבות בעת ההכר
הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, שנקבעו 

אשר מהוונים לפי שיעור ריבית המקובלת בשוק לגבי  ,בחוזה
מכשירים באיכות אשראי דומה, אשר מספקים למעשה את 
אותם תזרימי מזומנים, באותם תנאים, אך ללא אופציית 

 ההמרה.
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ההוני הוא אופציה משובצת להמיר את ההתחייבות  המכשיר (ב)
להון של המנפיק. לאופציה זו יש ערך בעת ההכרה לראשונה 

 אף כאשר היא מחוץ לכסף.
 
בעת המרה של מכשיר הניתן להמרה במועד פדיונו, הישות גורעת  .17א

את רכיב ההתחייבות ומכירה בו כהון. הרכיב ההוני המקורי נשאר 
להיות מועבר בתוך ההון מסעיף אחד בהון )למרות שהוא עשוי 

 לאחר(. אין רווח או הפסד בגין ההמרה במועד הפדיון.
 
כאשר ישות פודה בפדיון מוקדם או רוכשת חזרה מכשיר הניתן  .11א

 originalלהמרה לפני מועד הפדיון, כאשר זכות ההמרה המקורית )

conversion privileges נותרת ללא שינוי, הישות מקצה את )
שולמה וכל עלויות עסקה, בגין הרכישה חזרה או התמורה ש

הפדיון המוקדם, לרכיב ההתחייבות ולרכיב ההוני של המכשיר 
במועד העסקה. השיטה המשמשת בהקצאת התמורה ששולמה 
ועלויות העסקה לרכיבים הנפרדים היא עקבית עם זו ששימשה 
להקצאה המקורית של התקבולים שהתקבלו על ידי הישות כאשר 

 .17-75הניתן להמרה הונפק, בהתאם לסעיפים  המכשיר
 
לאחר שהקצאת התמורה מתבצעת, כל רווח או הפסד שנוצר יטופל  .11א

בהתאם לכללי החשבונאות המתאימים לכל אחד מהרכיבים 
 הקשורים כדלקמן7

 
סכום הרווח או ההפסד המתייחס לרכיב ההתחייבות מוכר  (א)

 ברווח או הפסד8 וכן
 

  ההוני מוכר בהון. סכום התמורה המתייחס לרכיב (ב)

 

כדי לעודד  ישות יכולה לשנות את התנאים של מכשיר ניתן להמרה .12א
המרה מוקדמת, לדוגמה על ידי יחס המרה מיטיב יותר, או על ידי 
תשלום תמורה נוספת אחרת במקרה של המרה לפני מועד מוגדר. 

בו שונו התנאים, ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה, שבמועד 
ל במועד ההמרה בהתאם לתנאים המתוקנים, לבין שהמחזיק מקב

השווי ההוגן של התמורה, שהמחזיק יכול היה לקבל בהתאם 
 לתנאים המקוריים מוכר כהפסד ברווח או הפסד. 

 
 (24-ו 22מניות אוצר )סעיפים 

מכשיריה ההוניים של ישות אינם מוכרים כנכס פיננסי, ללא קשר  .13א
שות הרוכשת את דורש מי 11לסיבת רכישתם חזרה. סעיף 

מכשיריה ההוניים, להפחית אותם מההון. עם זאת, כאשר ישות 
מחזיקה בהונה עבור אחרים, לדוגמה מוסד פיננסי המחזיק בהונו 
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 ןאינ העבור לקוח, יש יחסי סוכנות וכתוצאה מכך החזקות אל
 הישות. דוח על המצב הכספי שלנכללות ב

 
 ריבית, דיבידנדים, הפסדים ורווחים )סעיפים

41-21) 

עבור מכשיר פיננסי  12הדוגמה הבאה ממחישה את יישום סעיף  .14א
מורכב. נניח כי מניית בכורה לא צוברת מחייבת פדיון במזומן תוך 
חמש שנים, כשהדיבידנדים בגינה משולמים )אם בכלל( על פי 
שיקול דעתה של הישות לפני מועד הפדיון. מכשיר כזה הוא מכשיר 

ב התחייבות המהווה את הערך הנוכחי פיננסי מורכב, הכולל רכי
של סכום הפדיון. ההפחתה של הניכיון בגין רכיב ההתחייבות 
מוכרת ברווח או הפסד ומסווגת כהוצאת ריבית. לעומת זאת, 
דיבידנדים כלשהם ששולמו קשורים לרכיב ההוני ובהתאם לכך 
מוכרים כחלוקה של רווח או הפסד. טיפול דומה ייושם גם אם 

נו מחויב, אלא נתון לבחירת המחזיק, או אם מניית הפדיון אי
הבכורה חייבת להיות מומרת למספר משתנה של מניות רגילות, 

היה שווה לסכום קבוע או לסכום המבוסס על יהמחושב כך ש
(. יחד עם זאת, אם יסוד שינויים במשתנה בסיס )לדוגמה, סחורות

, המכשיר דיבידנדים כלשהם שלא שולמו מתווספים לסכום הפדיון
בכללותו הוא התחייבות. במקרה כזה, כל הדיבידנדים מסווגים 

  כהוצאת ריבית.
 

קיזוז של נכס פיננסי והתחייבות פיננסית 
 (11-43 )סעיפים

  ]בוטל[ .15א
 

( currentlyקריטריון שלישות "קיימת באופן מיידי )
זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים 

 )א((43שהוכרו" )סעיף 

קיזוז עשויה להיות ניתנת להשגה באופן מיידי או שהיא זכות  .א15א
עשויה להיות מותנית באירוע עתידי )לדוגמה, ייתכן שהזכות ניתנת 
להפעלה או למימוש רק בעת התרחשותו של אירוע עתידי מסוים, 
כמו כשל אשראי, חדלות פירעון או פשיטת רגל של אחד מהצדדים 

ית באירוע עתידי, היא שכנגד(. גם אם זכות הקיזוז אינה מותנ
יכולה להיות ניתנת לאכיפה משפטית רק במהלך העסקים הרגיל, 
או במקרה של כשל אשראי, או במקרה של חדלות פירעון או 

 פשיטת רגל, של אחד או של כל הצדדים שכנגד.
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)א(, לישות חייבת להיות 17כדי לקיים את הקריטריון בסעיף  .ב15א
שזכות  יפה. המשמעות היאבאופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכ

 הקיזוז7
 
 חייבת להיות בלתי מותנית באירוע עתידי8 וכן (א)

 
 חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית בכל הנסיבות הבאות7 (ב)

 
(i) 8במהלך העסקים הרגיל 

 
(ii) במקרה של כשל אשראי8 וכן 

 
(iii)  במקרה של חדלות פירעון או פשיטת רגל 

 
 של הישות ושל כל הצדדים שכנגד. 

 
ל זכות הקיזוז, כולל תנאים כלשהם שצורפו המהות וההיקף ש .ג15א

של למימושה ואם היא תישאר גם במקרה של כשל אשראי או 
חדלות פירעון או פשיטת רגל, עשויים להשתנות מתחום שיפוט 
אחד לתחום שיפוט אחר. כתוצאה מכך, לא ניתן להניח שזכות 
הקיזוז זמינה באופן אוטומטי שלא במהלך העסקים הרגיל. 

וקי פשיטת רגל או חוקי חדלות פירעון של תחום שיפוט לדוגמה, ח
עשויים לאסור, או להגביל את זכות הקיזוז במקרה של פשיטת 

 חדלות פירעון בנסיבות מסוימות.של רגל או 
 

יש לשקול את החוקים שחלים על היחסים בין הצדדים )לדוגמה,  .ד15א
הוראות חוזיות, החוקים שחלים על החוזה או חוקים המתייחסים 

כשל אשראי, לחדלות פירעון או לפשיטת רגל, החלים על ל
כדי לברר אם זכות הקיזוז ניתנת לאכיפה במהלך  הצדדים(

העסקים הרגיל, במקרה של כשל אשראי ובמקרה של חדלות 
פירעון או פשיטת רגל, של הישות ושל כל הצדדים שכנגד )כפי 

 ב)ב((.15שמוגדר בסעיף א
  

את סלק את הנכס וכוונה לקריטריון שלישות יש "
ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את 

 )ב((43" )סעיף זמנית-ההתחייבות בו

)ב( לישות חייבת להיות כוונה 17כדי לקיים את הקריטריון בסעיף  .ה15א
ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס את לסלק את הנכס ו

ה להיות זמנית. למרות שלישות יכול-ולסלק את ההתחייבות בו
זכות לסילוק נטו, היא עדיין יכולה לממש את הנכס ולסלק את 

 ההתחייבות בנפרד.
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אם ישות יכולה לסלק סכומים באופן כזה שהתוצאה היא,  .ו15א
למעשה, שוות ערך לסילוק נטו, הישות תקיים את קריטריון 

)ב(. זה יתרחש אם ורק אם למנגנון הסילוק 17הסילוק נטו בסעיף 
ם שמבטלים סיכון אשראי וסיכון נזילות או ברוטו יש מאפייני

שתוצאתם סיכון אשראי וסיכון נזילות לא משמעותיים, והמנגנון 
יעבד חייבים וזכאים בתהליך סילוק או מיחזור יחיד. לדוגמה, 
שיטת סילוק ברוטו שיש לה את כל המאפיינים הבאים תקיים את 

 )ב(177קריטריון הסילוק נטו בסעיף 
 
והתחייבויות פיננסיות אשר כשירים לקיזוז נכסים פיננסיים  (א)

 הוגשו באותה נקודת זמן לעיבוד8
 
ברגע שהנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות הוגשו  (ב)

 לעיבוד, הצדדים מחויבים למלא את מחויבות הסילוק8
 
לא קיימת אפשרות שתזרימי המזומנים שנובעים מהנכסים  (ג)

יבוד )אלא אם ומההתחייבויות ישתנו מרגע שהם הוגשו לע
 ראה סעיף )ד( להלן(8 -כן העיבוד נכשל 

 
בניירות ערך יסולקו בעת  מובטחיםנכסים והתחייבויות ש (ד)

העברת ניירות הערך או מערכת דומה )לדוגמה, משלוח כנגד 
תשלום(, כך שאם ההעברה של ניירות הערך נכשלת, העיבוד 

הזכאי הקשורים שעבורם ניירות הערך של של החייב או 
 יכשל גם הוא )ולהפך(8 בטחונותים מהוו

 
יכנסו מחדש י)ד(, -עסקאות כלשהן שנכשלו, כמפורט ב (ה)

 לעיבוד עד שהם יסולקו8
 

סילוק מבוצע באמצעות אותו ארגון סליקה )לדוגמה, בנק  (ו)
 סולק, בנק מרכזי או מסלקה מרכזית של ניירות ערך(8 וכן

 
קיימת מסגרת אשראי יומית שמספקת סכומים מספיקים  (ז)

שיכת יתר כדי לאפשר את העיבוד של תשלומים במועד של מ
הסילוק עבור כל אחד מהצדדים, וזה ודאי למעשה שמסגרת 

  האשראי היומית תכובד אם תהיה דרישה.
 

. מכשירים "מכשירים סינתטיים"ספציפי לטיפול קובע התקן אינו  .16א
נפרדים שנרכשים  פיננסייםצות של מכשירים והם קב אלה

חוב לדוגמה, תכונות של מכשיר אחר.  חקותבמטרה למוחזקים שו
 תעם חוזה להחלפיחד משולב ה ,לזמן ארוך בשיעור ריבית משתנה

הרכבה מלאכותית דוגמה למהווים  משתנה בריבית קבועה,ריבית 
של חוב לזמן ארוך בשיעור ריבית קבוע. כל אחד מהמכשירים 

המרכיבים את ה"מכשיר הסינתטי" מייצג  הבודדים פיננסייםה
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כות חוזית או מחויבות חוזית עם תנאים שלו וכל אחד מהם עשוי ז
חשוף לסיכונים  פיננסילהיות מועבר או מסולק בנפרד. כל מכשיר 

העשויים להיות שונים מהסיכונים שאליהם חשופים מכשירים 
אחד ב"מכשיר  פיננסי כך, כאשר מכשירפיאחרים. ל פיננסיים

 יםקוזזמ ינםבות, הם אאחר הוא התחיי ומכשירסינתטי" הוא נכס 
אלא  ,על בסיס נטו הישותכספי של המצב הבדוח על  יםוצגמולא 

 . 17לקיזוז שבסעיף  קריטריוניםהמקיימים את אם הם 
 

 ]בוטל[ .11א


