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

 .בינלאומיים
 
וועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים זכויות יוצרים בתקני חשבונאות ל

וחומר אחר המתפרסם על , הצעות לתקני חשבונאות בינלאומיים, אומייםלבינ
 ,United Kingdom, London, 166 Fleet Street: כתובתה של הוועדה. ידה

EC4A 2DY .7353-0562 (020) 44+: קספ, 7353-0565 (020) 44+: לפוןט ,

: אינטרנט, uk.org.lications@iascpub: דואר אלקטרוני
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או לעשות שימוש בחלק , לשכפל, להעתיק, אין לתרגם. ל הזכויות שמורותכ

אם באמצעים , כלשהו של פרסומי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
או שיהיה קיים , הקיים היום, אלקטרוניים או מכניים או בכל אמצעי אחר

ללא , הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידע, לרבות צילום, בעתיד
 .הסכמה מוקדמת בכתב מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים

 
רגום תקני חשבונאות בינלאומיים ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד ת

הישראלי לתקינה בחשבונאות נעשה בהסכמת הוועדה לתקני חשבונאות 
 .בינלאומיים

 
מחייב של תקני חשבונאות בינלאומיים הוא זה המפורסם על ידי הנוסח ה

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים בשפה האנגלית ואשר עותקים ממנו 
 .ניתן להשיג ישירות מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים

 International“ -ו, ”IAS” ,“IASB“, תצורת המשושה  ®
Accounting Standards” חר רשומים של הוועדה לתקני סהם סימני מ

 .חשבונאות בינלאומיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורה

 

http://www.iasc.org.uk
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 )המשך( -  עניינים תוכן
 

 נספחים 
  הנחיות יישום- א נספח 
 להמחשה דוגמאות -נספח ב  
  הדגמות לגילוי-נספח ג  

מכשירים , 22 הבדלים בין תקן חשבונאות מספר - דנספח 
, 32תקן חשבונאות בינלאומי מספר בין ל, גילוי והצגה: פיננסיים

 )2003 (גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים
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, אין להעתיק. שבונאות כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה בח©
להוציא לאור או לעשות שימוש , להפיץ, לפרסם, להציג, לתרגם, לשכפל

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

 . לתקינה בחשבונאות
 

 או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו במסגרת תקני חשבונאות בינלאומיים
. תקני חשבונאות בישראל באישור הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים

הנוסח המחייב של תקני חשבונאות בישראל הוא זה המפורסם על ידי המוסד 
 .הישראלי לתקינה בחשבונאות בשפה העברית

 
ו בהערות השוליים א, כל התייחסות לתקינה בינלאומית המובאת בגוף התקן

אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשבונאות , או בנספחים, לתקן
בינלאומי או חלקים ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 

 .ככלל חשבונאי בישראל
 

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

תקני . תקן זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן. העיקריים של התקן
החשבונאות וההבהרות המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה 

 .בחשבונאות אינם חלים על פריטים לא מהותיים
 

 מבוא 

מכשירים , 32המבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר , תקן זה .א
 של ההצגה כלליקובע את ) 2003(ה גילוי והצג: פיננסיים

 תקן זה אינו .בגינם הנדרש הנאות והגילוי הפיננסיים המכשירים
 .דן בכללי ההכרה והמדידה למכשירים פיננסיים

 
תקן חשבונאות זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות  .ב

 .  או לאחר מכן2006,  בינואר1ביום 
 
אשר משנות את הפרקטיקה , ה כולל שתי הוראות עיקריותתקן ז .ג

 : הקיימת בישראל לגבי הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים
 



 
 22'   תקן חשבונאות מס- המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  ©

 

 804  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

לא נגזר נדרש מנפיק של מכשיר פיננסי התקן קובע כי ה .1
על מנת לקבוע אם הוא , לבחון את תנאי המכשיר הפיננסי

גו רכיבים אלו יסוו. כולל גם רכיב התחייבות וגם רכיב הוני
נכסים פיננסיים או מכשירים , בנפרד כהתחייבויות פיננסיות

למהות ההסדר החוזי וההגדרות של בהתאם , הוניים
 המשמעות היא .נכס פיננסי ומכשיר הוני, התחייבות פיננסית

התחייבויות הטיפול החשבונאי ב, 53כי בניגוד לגילוי דעת 
 הניתנות להמרלפיו טופלו התחייבויות , ניתנות להמרהה

 כיר בנפרדנדרשת להישות  ,כנייר ערך אחד שאינו בר פיצול
יוצר התחייבות ) א(אשר , יפיננס מכשיר רכיבים שלב

זכות  מעניק למחזיק במכשיר )ב(כן ו, הישותשל פיננסית 
 התקן בחר בשיטת .הישותלהמירו במכשיר הוני של 

המנפיק , השארית לפיצול המכשיר הפיננסי המורכב ולפיכך
על ידי ת לה את הערך בספרים של רכיב ההתחייבוקובע תחי

רכיב לה  ןשאי, מדידת השווי ההוגן של התחייבות דומה
המיוצג על ידי , הערך בספרים של המכשיר ההוני. הוני

נקבע לאחר מכן על , הזכות להמרת המכשיר למניות רגילות
שווי ית מהפיננס של ההתחייבות השווי ההוגןידי חיסור ה

המשמעות  .המורכב בכללותוהפיננסי יר  של המכשההוגן
יהיו , אשר יוכרו בדוחות הכספיים, היא שהוצאות המימון

שהיא , ח ללא זכות המרה"בהתאם לשיעור הריבית על אג
 .  ח להמרה"גבוהה משיעור הריבית על אג

 
התקן מרחיב את ההגדרה של התחייבות פיננסית וקובע כי  .2

 :התחייבות פיננסית כוללת גם
 

אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה , זהחו. ב"
 :ההוניים של הישות והוא

 
אשר לפיו הישות מחויבת או , מכשיר לא נגזר )1 (

עשויה להיות מחויבת למסור מספר משתנה של 
 או , מכשיריה ההוניים

 
אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך , נגזר )2 (

של החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי 
חר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההוניים א

  ".של הישות
 

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



 
 22'   תקן חשבונאות מס- המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  ©

 

 805  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

ראה גם (יסווגו כהתחייבות פיננסית , שיונפקו בסופו של דבר
 ).להלן' סעיף ד

 
ה גם שכתבי הרחבת ההגדרה של התחייבות פיננסית משמעות .ד

שתוספת המימוש שלהם צמודה למדד המחירים לצרכן , אופציה
או צמודה למטבע חוץ ואגרות חוב להמרה צמודות מדד מחירים 

לאור העובדה . לצרכן או מטבע חוץ יסווגו כהתחייבויות פיננסיות
כי פרשנות דווקנית כזו עלולה להשפיע לרעה על התוצאות 

 משקף את המהות הכלכלית העסקיות של החברות באופן שאינו
ולאור העובדה כי גופי התקינה הבינלאומית אמורים , של ההנפקות

הוחלט בוועדה המקצועית של המוסד , לקיים דיונים נוספים בנידון
 2006,  בינואר1בתקופה שבין הישראלי לתקינה בחשבונאות כי 

תוספת מימוש של כתבי אופציה הנקובה , 2007,  בדצמבר31לבין 
 מטבע חוץאו סכומים צמודי מחירים לצרכן ים צמודי מדד בסכומ

וכן מחיר ההמרה של התחייבויות הניתנות להמרה הנקובות 
 מטבע חוץאו סכומים צמודי מחירים לצרכן בסכומים צמודי מדד 

יסווגו כתבי אופציה אלו והרכיב , לפיכך. ייחשבו כסכומים קבועים
 .הון עצמיההוני של התחייבויות ניתנות להמרה אלו כ

 
מכשירים מספר סוגים של המנפיק של תקן זה קובע בנוסף כי  .ה

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

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

ות לפצל את המכשירים הפיננסיים המורכבים שבחבילה ישה
 . בהתאם להוראות התקן

 
הטבת כל בניכוי (הונית בגין עסקה לויות עסקה ע, בהתאם לתקן .ו

עלויות במידה והן  מההון העצמי הפחתמטופלות כה) קשורהמס 
יתה יולולא ה, במישרין לעסקה ההוניתשניתן לייחסן , תוספתיות

עסקה הונית בגין עלויות . הןהיה להימנע מהעסקה מתבצעת ניתן 
עלויות עסקה בגין התחייבות . אה כהוצתוכרומ שלא התבצעה

 בחשבון תובאומ מההתחייבות הפיננסית ותופחתומפיננסית 
 הקשורות ,עלויות עסקה .בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי

 ההוני ולרכיב  לרכיבתצווקמ, מורכבפיננסי להנפקה של מכשיר 
  .קבוליםבאופן יחסי להקצאת התשלו  ההתחייבות

 
 בעת פדיון מוקדם או רכישה חזרה של מכשיר בר  קובע כיהתקן .ז

הישות מקצה את התמורה ששולמה וכל , המרה לפני מועד הפדיון
לרכיב ,  או הפדיון המוקדםזרהבגין הרכישה ח, עלויות עסקה
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בעת , משמע.  המכשיר במועד העסקהההתחייבות ולרכיב ההוני של
נדרשת הישות להקצות את , ח להמרה"פדיון מוקדם של אג

סכום הרווח . התמורה ששולמה לרכיב ההתחייבות ולרכיב ההוני
 ההפסד המתייחס לרכיב ההתחייבות יוכר בדוח רווח והפסד או

ראה (העצמי וסכום התמורה המתייחס לרכיב ההוני יוכר בהון 
 ). 35א - 33סעיפים א

 
,  ההונייםהאת מכשיריהתקן קובע כי אם ישות רוכשת חזרה  .ח

לא יוכר רווח . יופחתו מההון העצמי) 'מניות אוצר'(מכשירים אלו 
ביטול של ההנפקה או ה, מכירהה, ת הרכישהקבואו הפסד בע

 .הפסדב ואברווח ה המכשירים ההוניים של הישות עצמ
 
 קשוריםורווחים ההפסדים , דיבידנדים, ריבית, בהתאם לתקן .ט

 יוכרו ,יתפיננס התחייבות הווההמ, רכיבאו ל, יפיננסלמכשיר 
) distributions(חלוקות . הפסד כהוצאה או כהכנסה בואברווח 

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

 
ולהציג  פיננסית  פיננסי והתחייבותנכסניתן לקזז , בהתאם לתקן .י

ישות קיימת בהווה ל, ורק אם, הסכום נטו במאזן אםאת 
)currently ( ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים משפטיתזכות 

 וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או ,שהוכרו
 . זמנית-לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

 
ספק מידע על מנת לבהתאם לתקן זה נועדו הגילויים הנדרשים  .יא

 בהערכת היקף הסיכון הקשור כספייםלסייע למשתמשים בדוחות 
 :התקן מתייחס לארבעה סוגי סיכונים. מכשירים פיננסייםל

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

 
 הסיכון של תנודות -) Currency risk(סיכון מטבע  )א(

יים בשערי  כתוצאה משינו,בשווי של מכשיר פיננסי
 . החליפין של מטבע חוץ

 
 Fair value interest(שיעור ריבית בגין סיכון שווי הוגן  )ב(

rate risk (-הסיכון של תנודות בשווי של מכשיר פיננסי , 
 . כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק
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 הסיכון של תנודות בשווי של -) Price risk(  מחירסיכון )ג(
בין אם , ים במחירי שוק כתוצאה משינוי,מכשיר פיננסי

 מכשיר לספציפייםשינויים אלה הם תוצאה של גורמים 
בין אם שינויים אלה הם תוצאה הבודד או למנפיקו או 

 הנסחרים המכשיריםגורמים המשפיעים על כל של 
 . בשוק

 
אלא גם ,  להפסדפוטנציאלמגלם לא רק את ה" שוקסיכון "

 . לרווחפוטנציאלאת ה
  

 הסיכון שצד אחד למכשיר -) Credit risk(סיכון אשראי  .2
בביצוע המחויבות ויגרום לצד האחר הפסד לא יעמוד פיננסי 
 . כספי

 
תקל ת הסיכון שישות -) Liquidity risk(סיכון נזילות  .3

 מתייחסותה, מחויבויותבקשיים בהשגת מימון כדי לעמוד ב
להתהוות גם סיכון נזילות עלול . למכשירים פיננסיים

בתמורה יכולת למכור במהירות נכס פיננסי כתוצאה מחוסר 
 .  לשוויו ההוגןהקרוב

 
 Cash flow interest(סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית  .4

rate risk (- סיכון של תנודות בסכום תזרימי המזומנים ה
שינויים בשיעורי כתוצאה מ ,העתידיים של מכשיר פיננסי

הנושא ריבית , מכשיר חובבמקרה של , לדוגמה.  שוקריבית
התוצאה של תנודות כאלה היא שינוי בשיעור , בשיעור משתנה

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

 
 :התקן דורש גילוי לפרטים הבאים .יב
 

לרבות מדיניות , מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים .1
שלגביה נעשה שימוש ,  חזויהלכל סוג עיקרי של עסקההגידור 

 ,בחשבונאות גידור
 
לרבות , המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו .2

 , להכרה ובסיס המדידה שיושםניםהקריטריו
 

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



 
 22'   תקן חשבונאות מס- המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  ©

 

 808  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

שיעור , ד פירעון הקרןסכום ומוע, אופציות להמרה, מוקדם
, המטבע בו יבוצעו התשלומים או תקבולים, בטחונות, ריבית

 ,)covenants(ואמות מידה פיננסיות 
 
 מועד פירעון או מועד קביעה מחדש של -סיכון שיעור ריבית  .4

לפי המוקדם ושיעור הריבית האפקטיבי של , הריבית
 ,המכשיר

 
בית לסיכון  הסכום שמייצג את החשיפה המר-סיכון אשראי  .5

מבלי להביא בחשבון את השווי (אשראי בתאריך המאזן 
 וריכוזים משמעותיים של סיכון )ההוגן של בטחונות כלשהם

 , אשראי
 
 השווי ההוגן של כל קבוצה של נכסים פיננסיים -שווי הוגן  .6

, כמו כן. והתחייבויות פיננסיות בהשוואה לערכם בספרים
 :נדרש גילוי לפרטים הבאים

 
 וההנחות המשמעותיות שיושמו בקביעת השווי שיטותה )א(

 , פיננסיות והתחייבויות פיננסייםההוגן של נכסים 
 
בקביעת השווי , מלאה או חלקית, מידת ההסתמכות )ב(

ההוגן של מכשירים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות על 
מחירים מצוטטים בשוק פעיל המתפרסמים בציבור או 

 ,על אמידה באמצעות טכניקות הערכה
 

, מלא או חלקי בטכניקות הערכה, מידת השימוש )ג(
שאינן נתמכות במחירי שוק , המבוססות על הנחות

אם . בקביעת השווי ההוגן, )observable market(נצפים 
כתוצאה משינוי הנחה כלשהי לחלופה סבירה 

)reasonably possible ( ישתנה השווי ההוגן באופן
 את ההשפעה הישות תציין עובדה זו ותגלה, משמעותי

על השווי ההוגן של טווח הנחות חלופיות סבירות 
)reasonably possible(, 

 
סך סכום השינוי בשווי ההוגן הנאמד תוך שימוש  )ד(

בטכניקת הערכה שהוכר ברווח או בהפסד במהלך 
 ,התקופה
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אם השקעות במכשירים הוניים לא מצוטטים או נגזרים  )ה(
עלות  ביםהקשורים למכשירים הוניים כאלו נמדד

כיוון שהשווי ההוגן , לכללי חשבונאות מקובליםבהתאם 
יש לתת גילוי , שלהם לא ניתן למדידה באופן מהימן

ערכם  ,פיננסייםתיאור המכשירים היחד עם לעובדה זו 
הסבר מדוע השווי ההוגן אינו ניתן למדידה , בספרים

שבו נמצא , הטווח של אומדנים, באופן מהימן ואם ניתן
 .ה השווי ההוגןבסבירות גבוה

 
התחייבויות הטיפול החשבונאי ב, 53מבטל את גילוי דעת תקן זה  .יג

הטיפול החשבונאי בכתבי , 48 ואת גילוי דעת ניתנות להמרהה
המשמעות היא כי בדוחות הכספיים של חברה מחזיקה . אופציה

אשר צפוי כתוצאה מירידה , לא יהיה צורך ביצירת הפרשה להפסד
 ממימוש כתבי אופציה או המרת בשיעור ההחזקה הנובעת

 . התחייבויות הניתנות להמרה על ידי צד שלישי
 
התקן קובע הוראות מעבר עד לאימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי  .יד

דוחות , 27תקן חשבונאות בינלאומי מספר , צירופי עסקים, 3מספר 
, 28 ותקן חשבונאות בינלאומי מספר כספיים מאוחדים ונפרדים

 :הוראות המעבר. כלולותהשקעות בחברות 
 
קובעות את הטיפול החשבונאי בכתבי אופציה והתחייבויות  .1

ניתנות להמרה שהונפקו על ידי חברה מוחזקת מנקודת 
 ,מבטה של חברה מחזיקה

 
קובעות את ההוראות לטיפול בהחזקה הדדית של ניירות  .2

 .  ערך המירים
 
 אוחדיםדינים וחשבונות כספיים מ, 57התקן מתקן את גילוי דעת  .טו

 :על מנת, שיטת השווי המאזני, 68ואת גילוי דעת 
 

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

 
לבטל את הטיפול החשבונאי המיוחד שנקבע להחזקה  .2

 ,הדדית בשיעור בלתי מהותי של מניות
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לבטל את הטיפול החשבונאי שנקבע להחזקה הדדית של  .3
 .ניירות ערך המירים

 
בכוונת הוועדה המקצועית לאמץ את תקן חשבונאות בינלאומי 

תקן חשבונאות , דוחות כספיים נפרדים ומאוחדים, 27מספר 
דיווח כספי  ותקן השקעות בחברות כלולות, 28בינלאומי מספר 
 במועד אימוצם .2007 החל משנת  צירופי עסקים,3בינלאומי מספר 

דינים וחשבונות , 57של התקנים האמורים יבוטלו גילוי דעת 
 .שיטת השווי המאזני, 68 וגילוי דעת כספיים מאוחדים

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

בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות במועד תחילת התקן לא 
, מכשירים פיננסיים שהונפקו לפני מועד תחילת התקן. יוצגו מחדש

מכשירים . ראות התקן ממועד תחילתובהתאם להוויוצגו יסווגו 
הכוללים הן רכיב הוני והן רכיב של (פיננסיים מורכבים 

 ,אשר הונפקו בתקופות שקדמו למועד תחילת התקן, )התחייבות
ויוצגו יסווגו למרכיביהם , וטרם הומרו או נפדו עד למועד זה

 .החל ממועד תחילת התקן, בהתאם להוראות התקן
 
ת בינלאומיים עוסקת בימים אלו בהכנת הוועדה לתקני חשבונאו .יז

. 32אשר יתבססו על תקן חשבונאות בינלאומי מספר , שני תקנים
, תקן אחד אשר ידון בגילוי בדבר מכשירים פיננסיים ותקן שני

 . אשר יקבע את כללי ההצגה של מכשירים פיננסיים
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 מטרת התקן

 להגביר אצל המשתמשים בדוחות כספיים את היאמטרת התקן  .1
,  של ישותפיננסיים למצב הכספיבנת המשמעות של מכשירים ה
 . ה ותזרימי המזומנים שלםביצועיה

 
 את המידע ומגדיר דרישות להצגת מכשירים פיננסיים כוללתקן זה  .2

סיווג של ל מתייחסות ההצגה דרישות. שיש לתת לו גילוי בגינם
 כנכסים פיננסיים,  מנקודת מבטו של המנפיקמכשירים פיננסיים

, סיווג של ריביתל ,כמכשירים הונייםאו פיננסיות התחייבויות כ
נסיבות שבהן יש ל וםהפסדים ורווחים הקשורים לה, דיבידנדים

של  גילוי דורשהתקן . לקזז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
העיתוי והוודאות של , מידע אודות גורמים המשפיעים על הסכום

 למכשירים קשורים ה, ישותעתידיים שלהמזומנים התזרימי 
.  אלו ביחס למכשירים ולמדיניות החשבונאית שיושמה,פיננסיים
 גם גילוי מידע על המהות וההיקף של השימוש דורשתקן זה 

הם אותן המטרות העסקיות ש, שהישות עושה במכשירים פיננסיים
בקרת הם ומדיניות ההנהלה לילא מתייחסיםהסיכונים ה, משרתים

  .סיכונים הללוה
 

העקרונות בתקן זה משלימים את העקרונות להכרה ומדידה של  .3
 כפי שנקבעו בתקן(ננסיות פינכסים פיננסיים והתחייבויות 

הכרה : מכשירים פיננסיים, 391חשבונאות בינלאומי מספר 
 ). ומדידה

 

 תחולה

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

 
ות בחברות מוחזקות המטופלות על בסיס שיטת השווי זכוי .א

ישויות יישמו תקן זה לגבי כל הנגזרים על . המאזני
בחברות בשליטה , בחברות כלולות, זכויותיהם בחברות בנות

 . משותפת או בעסקאות משותפות
 
זכויות ומחויבויות של מעסיקים בהתאם לתוכניות הטבה  .ב

   .לעובדים
                                       

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

 . בישראל
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, בעסקה של צירוף עסקיםה תמורה תלויבעלי חוזים  .ג

. המטופלת בהתאם לתקן חשבונאות הדן בצירופי עסקים
 .תקן זה לא יחול רק על הרוכש בחוזה כאמור

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

,  נגזריםתקן זה עלישויות יישמו , עם זאת. חוזי ביטוח
אומי מספר אם תקן חשבונאות בינל ביטוח יהמשובצים בחוז

 .  דורש מהישות לטפל בהם בנפרד39
 

מכשירים פיננסיים שבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי  .ה
מאחר והם כוללים מאפיין השתתפות נתון לשיקול , 4מספר 
המנפיק של מכשירים אלו פטור מהטיפול במאפיינים . דעת

לתקן זה  35 א- 25א וסעיפים 32-15אלו בהתאם לסעיפים 
בין התחייבויות פיננסיות לבין מכשירים בנוגע להבחנה 

על מכשירים אלו חלות יתר הדרישות של , עם זאת. הוניים
המשובצים , התקן חל על נגזרים, יתרה מכך. תקן זה

 ).39ראה תקן חשבונאות בינלאומי מספר (במכשירים אלו 
 

חוזים ומחויבויות בהתאם לעסקאות , מכשירים פיננסיים .ו
תשלום , 24 חשבונאות מספר תשלום מבוסס מניות שתקן

 :למעט,  חל עליהםמבוסס מניות
 

שתקן זה חל ,  לתקן זה10-8חוזים שבתחולת סעיפים  )1(
 ,עליהם

 
אשר ייושמו למניות אוצר ,  לתקן זה34- ו33סעיפים  )2(

הונפקו או בוטלו בהתייחס לתוכניות , נמכרו, שנרכשו
רכישת מניות לעובדים לתוכניות , אופציות לעובדים

 .תשלום מבוסס מניות אחריםוהסדרי 
 
דרישות הגילוי בתקן זה חלות על אחזקותיהן של , למען הסר ספק .א4

וכן , 1המטופלות בהתאם לתקן חשבונאות מספר , קרנות הון סיכון
הטיפול החשבונאי , 33על זכויות המטופלות בהתאם לגילוי דעת 

ות וכללי הדיווח לגבי ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה לנייר
כפי שתוקן על , ערך ותעודות השתתפות בקרנות השקעה בנאמנות

 .ל"נוסף על דרישות הגילוי בפרסומים הנ, 44ידי גילוי דעת 
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תקן זה חל על מכשירים פיננסיים שהוכרו ועל מכשירים פיננסיים  .5
 . שלא הוכרו

 
 .בוטל .6
 
,  לסוגים מסוימים של מכשירים פיננסייםשיוחדו, תקנים אחרים .7

תקן חשבונאות , לדוגמה. רישות נוספות להצגה וגילויכוללים ד
כולל דרישות גילוי , אחזקותיהן של קרנות הון סיכון, 1מספר 

 . השקעות הון סיכון של קרן הון סיכון  לגביספציפיות
 
,  פריט לא פיננסיה של או מכירהלרכיש, תקן זה ייושם לחוזים .8

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

חוזים להעברת תקן זה לא יחול על , עם זאת. מכשירים פיננסיים
אשר ההתקשרות בהם הייתה לשם קבלה או  ,פריט לא פיננסי

מסירה של הפריט הלא פיננסי בהתאם לשימושים הצפויים 
)expected ( של הישות)ממשיכים הם ו) ו מסחרלצורכי ייצור א

 . מטרה זול משלש
 
ישנן דרכים שונות בהם חוזה לרכישה או מכירה של פריט לא  .9

פיננסי יכול להיות מסולק נטו במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי 
 :דרכים אלו כוללות. או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים, אחר

 
 מהצדדים לסלק אותו נטו לאחדכאשר תנאי החוזה מתירים  .א

 או על ידי החלפת ,במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי אחר
 .מכשירים פיננסיים

 
כאשר היכולת לסלק נטו במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי  .ב

או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים אינה באה לידי , אחר
אך לישות נוהג או דפוס , ביטוי באופן מפורש בתנאי החוזה

זים דומים נטו במזומן או לסילוק חו) Practice(פעילות 
או על ידי החלפה של מכשירים , באמצעות מכשיר פיננסי אחר

 שכנגדעל ידי התקשרות בחוזים מקזזים עם הצד (פיננסיים 
 ).פקיעתומימושו או לחוזה או על ידי מכירת החוזה לפני 

 
לישות דפוס פעילות לקבלת נכס , חוזים דומים לגביכאשר  .ג

 במטרה להפיק רווח ,אחר קבלתוזמן קצר להבסיס ומכירתו 
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,  בטווח הקצרת מחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחרומתנוד
 ,וכן

 
כאשר הפריט הלא פיננסי נשוא החוזה ניתן בנקל להמרה  .ד

 .למזומן
 

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

 ,חוזים אחרים. הוא בתחולת תקן זה, צפויים של הישות ולפיכךה
יבחנו בכדי לקבוע אם נקשרו לצורך קבלה או  , דן בהם8אשר סעיף 

מטרה זו ל משממשיכים לשהם מסירה של פריט לא פיננסי ו
בהתאם לשימושים הצפויים של הישות ולפיכך אם הם בתחולת 

  .תקן זה
 

אשר ,  של פריט לא פיננסיאופציה שנכתבה לרכישה או מכירה .10
 או על ,ניתנת לסילוק נטו במזומן או באמצעות מכשיר פיננסי אחר

היא , )ד( או )א(9בהתאם לסעיפים , ידי החלפת מכשירים פיננסיים
 בהתקשרות בחוזה כאמור אינה יכולה להיחש. בתחולת תקן זה

לצורך קבלה או מסירה של פריט לא פיננסי בהתאם התקשרות כ
 . הצפויים של הישותלשימושים

 
 )24א-3אראה גם סעיפים  (הגדרות

 : להלן מונחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם .11
 

 כל חוזה היוצר הן - )Financial Instrument(מכשיר פיננסי 
 והן התחייבות פיננסית או מכשיר הוני תנכס פיננסי של ישות אח

 . תשל ישות אחר
 

 : הוא ש כל נכס-) Financial Asset (פיננסינכס 
 

 , מזומן .א
 

  ,תמכשיר הוני של ישות אחר .ב
 

  :זכות חוזית .ג
 

  או, או נכס פיננסי אחרמזומן  תלקבל מישות אחר )1(
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עם נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות להחליף  )2(
 או ,  לישות בתנאים פוטנציאלים עדיפיםתישות אחר

 
הוניים ה החוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירי .ד

 :ישות והואשל ה
 

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

 או , של מכשיריה ההוניים
 

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

יים של ההונ הבתמורה למספר קבוע של מכשירי
 ההוניים של הישות אינם המכשירי, לצורך כך. הישות

 אשר הם כשלעצמם חוזים לקבלה ,כוללים מכשירים
הוניים של ה האו מסירה עתידית של מכשיריעתידית 
 .הישות

 
 כל התחייבות - )Financial Liability(ננסית התחייבות פי

 :היאש
 

 : מחויבות חוזית . א
 

  או ,  נכס פיננסי אחראומזומן  תלמסור לישות אחר )1(
 

עם פיננסיות   או התחייבויות פיננסייםנכסיםלהחליף  )2(
  או ,  לישות בתנאים פוטנציאלים נחותיםתישות אחר

 
הוניים ה ה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירי,חוזה .ב

 :הוא ושל הישות
 

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

 או , ההוניים
 אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של ,נגזר )2 (

החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר 

                                       
הלוואות שניתנו על ידי הישות אשר עשויות להיות מסולקות , לדוגמה  2

 .באמצעות כמות מניות משתנה של הישות
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ההוניים של  הבתמורה למספר קבוע של מכשירי
 ההוניים של הישות אינם ה מכשירי,לצורך כך. הישות

 אשר הם כשלעצמם חוזים לקבלה ,כוללים מכשירים
הוניים של ה האו מסירה עתידית של מכשיריעתידית 
 .הישות

 
 כל חוזה המעיד על זכות - )Equity Instrument(מכשיר הוני 

 . ה כל התחייבויותיחיסורשייר בנכסים של ישות לאחר 
 

 מכשיר פיננסי או חוזה אחר במסגרת תחולת - )Derivative(נגזר 
שלושת את כל אשר כולל , 39תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 :המאפיינים הבאים
 
מחיר ,  שלו משתנה בתגובה לשינוי בשיעור הריביתהשווי .א

, מטבע חוץחליפין של שער , סחורהמחיר , מכשיר פיננסי
או , דירוג אשראי או מדד אשראי, מדד מחירים או שיעורים

בתנאי שבמקרה של משתנה לא  ,אחרמוגדר משתנה 
לעיתים מכונה (חוזה המשתנה אינו ייחודי לצד ל, פיננסי

 ,")הבסיס"
 
השקעה מחייב  מחייב השקעה ראשונית נטו או אינו .ב

 בגין נדרשתאשר הנה קטנה מזו שהייתה , ראשונית נטו
  שוק בגורמילשינוייםתגובתם ש, חוזיםשל  אחרים םסוגי

 וכן, צפויה להיות דומה
 

 .מסולק במועד עתידי .ג
 

 הגדרות המתייחסות למדידה והכרה
 

 The (ת של נכס פיננסי או התחייבות פיננסיתעלות מופחת
)amortized cost of a financial asset or financial liability( 

 הנכס הפיננסי או ההתחייבות ים הסכום שלפיו נמדדהיא
בניכוי תשלומים על חשבון , הפיננסית בעת ההכרה הראשונית

ותו אהפרש בין השל , בתוספת או בניכוי ההפחתה שנצברה, הקרן
תוך שימוש פדיון במועד הלבין הסכום לפירעון סכום ראשוני 

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

 .החוסר יכולת גבייאו ) impairment(ירידת ערך 
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 )hodThe effective interest met( שיטת הריבית האפקטיבית
היא שיטה לחישוב עלות מופחתת של נכס פיננסי או התחייבות 

או קבוצה של נכסים פיננסיים או התחייבויות (פיננסית 
או הוצאות ריבית על פני ריבית ושל הקצאת הכנסות ) פיננסיות

שיעור ). שיטה הידועה כשיטת הריבית(התקופה הרלוונטית 
את הזרם יק  במדומנכה השיעור אשר הוא הריבית האפקטיבי

או תקבולי מזומנים עתידיים לאורך מזומנים של תשלומי  החזוי
החיים הצפוי של המכשיר הפיננסי לערך בספרים נטו של הנכס 

תוך הבאה בחשבון של (הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית 
 ). עלויות עסקה וכן פרמיות וניכיון אחרים, העמלות

 
או לסלק , יתן להחליף נכס הסכום שבו נ-) Fair value (שווי הוגן
, מוכר מרצוןלבין בעסקה בתום לב בין קונה מרצון , התחייבות

 .הפועלים בצורה מושכלת
 

regular way purchase or A (רכישה או מכירה בדרך מקובלת 
sale (אשר , היא רכישה או מכירה של נכס פיננסי בהתאם לחוזה

בדרך , תענקבהתנאיו דורשים העברה של הנכס במסגרת הזמן 
 או מוסכמות בשוק )רגולטוריות(פיקוחיות לדרישות בהתאם , כלל
 . רלוונטיה
 

שניתן , הן עלויות תוספתיות )Transaction costs( עלויות עסקה
הנפקה או למימוש של נכס פיננסי או , לרכישה לייחסן במישרין

עלות תוספתית היא עלות שלא הייתה . התחייבות פיננסית
מנפיקה או מממשת את , ת לא הייתה רוכשת אם הישומתהווה

 .3הנכס הפיננסי
 

  .בוטל .12
 

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

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

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

 

                                       
 .39לתקן חשבונאות בינלאומי מספר '  לנספח א13ראה סעיף  3 
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, התאגדויות, שותפויות, המונח ישות כולל יחידים, בתקן זה .14
 .  ורשויות ממשלתיותנאמנויות

 

 הצגה

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

החלקים או את , המכשיר יסווג את פיננסייר המנפיק של מכש. א .15
בעת ההכרה הראשונית כהתחייבות  ,המרכיבים את המכשיר

בהתאם למהות ההסדר , נכס פיננסי או מכשיר הוני, פיננסית
נכס פיננסי ומכשיר , החוזי וההגדרות של התחייבות פיננסית

 . הוני
 

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

 מכשירים הפיננסייםהחבילה בעת ההכרה הראשונית ל
לאחר  .4לפי שווים ההוגן,  החבילההמרכיבים אתהשונים 

יש , פיצול החבילה למכשירים הפיננסיים המרכיבים אותה
לגבי המכשירים הפיננסיים ) א(15ליישם את הוראות סעיף 

   .יםהמורכב
 

 כדי לקבוע אם 11כאשר המנפיק מיישם את ההגדרות בסעיף  .16
המכשיר , מכשיר פיננסי הוא מכשיר הוני ולא התחייבות פיננסית

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

 
 :המכשיר אינו כולל מחויבות חוזית .א

 
  ,או, ס פיננסי אחרמזומן או נכלישות אחרת למסור  )1 (
 
להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם  )2 (

 .ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים נחותים למנפיק
 

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

                                       
 מהמכשירים הפיננסיים המרכיבים את החבילה נסחרים בשוק אם אחד או יותר  4

להגדרת שוק פעיל ראה . מחירם בשוק מהווה אומדן אמין לשווים ההוגן, פעיל
 .ירידת ערך נכסים, 15תקן חשבונאות מספר 
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מנפיק  הלששאינו כולל מחויבות חוזית , מכשיר לא נגזר )1(
 או , למסור מספר משתנה של מכשיריו ההוניים

 
גזר אשר יסולק רק על ידי החלפת סכום קבוע של מזומן נ )2(

או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירים 
 המכשירים ההוניים של ,לצורך כך .הוניים של המנפיק

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

 .הוניים של המנפיק
 

אשר , לרבות זו הנובעת ממכשיר פיננסי נגזר, בות חוזיתמחוי
עתידית או מסירה עתידית כרוכה או עשויה להיות כרוכה בקבלה 

' אבל אינה מקיימת את תנאים א, של מכשירים הוניים של המנפיק
 .אינה מכשיר הוני,  דלעיל'וב

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

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

מזומן או ) מחזיקה(למסור לצד האחר , )המנפיק(מכשיר הפיננסי ל
נכסים פיננסיים או התחייבויות או להחליף נכס פיננסי אחר 

 . בתנאים פוטנציאליים נחותים למנפיקקעם המחזיפיננסיות 
למרות שמחזיק במכשיר הוני עשוי להיות זכאי לקבל חלק יחסי 

 מחויבות איןמנפיק ל, חלוקות הוניות אחרותממדיבידנדים או 
כול להידרש למסור יהיות והוא אינו , חוזית לבצע חלוקות אלו

 ).המחזיק(מזומן או נכס פיננסי אחר לצד השני 
 

כשיר פיננסי ולא צורתו המשפטית היא שקובעת את מהותו של מ .18
קיים מתאם בין מהות , בדרך כלל, אמנם .ווגו במאזן הישותיס

מכשירים פיננסיים מסוימים . אך לא תמיד, לבין צורה משפטית
 הם םאך במהות, עצמילובשים צורה משפטית של הון 

מאפיינים ומכשירים פיננסיים אחרים עשויים לשלב , תהתחייבויו
התחייבויות למאפיינים המיוחסים ו, מכשירים הונייםלהמיוחסים 
 : דוגמה ל.פיננסיות

 

 המנפיק בסכום קבוע או של פדיוןחובת   בכורה הכוללתמניית .א
או שמקנה , או ניתן לקביעה,  עתידי קבועבמועדניתן לקביעה 

במועד למחזיק זכות לדרוש מהמנפיק לפדות את המכשיר 
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או ניתן ,  תמורת סכום קבוע,גדרמועד מו או לאחר ,מוגדר
 .א התחייבות פיננסיתיה, לקביעה

 

 למכור אותו חזרהכות את הז המקנה למחזיק פיננסימכשיר  .ב
 הכולל מכשיר(למנפיק תמורת מזומן או נכס פיננסי אחר 

ם וכך הדבר גם אם סכ. הוא התחייבות פיננסית, )זכות מכר
בסס על  נקבע בהתיםאחרה ייםפיננסה יםנכסההמזומן או 

 או ,לרדתאו לעלות פוטנציאל מדד או פריט אחר שהוא בעל 
מקנה מכשיר הכולל זכות מכר כאשר הצורה המשפטית של 

מחזיק של ה זכותהקיום . המנפיק בנכסי שיירלמחזיק זכות 
 את המכשיר למנפיק תמורת מזומן או נכס למכור חזרה
 כרהכולל זכות מ הוא מכשיר מכשירה שמשמעותה, פיננסי אחר

קרנות ,  לדוגמה. התחייבות פיננסיתתהגדרומקיים את 
שותפויות או אגודות שיתופיות יכולים , נאמנות פתוחות

להעניק למחזיקי יחידות ההשתתפות או לחברים בהם זכות 
)right ( לפדות את זכויותיהם)interests ( במנפיק בכל עת

, עם זאת. בסכום השווה לחלקם היחסי בשווי נכסי המנפיק
יווג כהתחייבות פיננסית אינו שולל את השימוש בכינוי ס
שינוי בערך "-ו" ערך נכסים נטו מתייחס לבעלי היחידות"

דוחות הכספיים של ב" לבעלי היחידותהנכסים נטו המתייחס 
) קרנות נאמנות: כגון ()Equity Capital( הוןשאין לה ישות 

להראות את סך הרכב זכויות בכדי גילוי נוסף מתן או 
, עודפיםו הכוללים גם פריטים כגון קרנות, החברים

עצמי ומכשירים הכוללים זכות גדרת הון המקיימים את ה
 . העצמיאשר לא מקיימים את הגדרת ההון, מכר

 

 מזומן או מסירתמ עלהימנ לישות אין זכות בלתי מותנית כאשר .19
המחויבות מקיימת את , חוזיתנכס פיננסי אחר לסילוק מחויבות 

 : לדוגמה.חייבות פיננסיתהגדרת הת
 

העדר כגון , לעמוד במחויבות חוזיתמגבלה על יכולת הישות  .א
תשלום מרשות ל אישור בהשגת צורךנגישות למטבע זר או 

 החוזית של הישות המחויבות אינה שוללת את ,ריתטורגול
 .או את הזכות החוזית של המחזיק על פי תנאי המכשיר

 
שהצד השני לחוזה יממש בכך  אשר מותנית ,מחויבות חוזית .ב

היות , היא התחייבות פיננסית, את זכות הפדיון הנתונה לו
 מזומן או ממסירתלהימנע ולישות אין זכות בלתי מותנית 

 .נכס פיננסי אחר
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 במפורש מחויבות חוזית )Establish(יוצר מכשיר פיננסי אשר אינו  .20
פן מחויבות באוליצור  עשוי , מזומן או נכס פיננסי אחרלמסירת

 :דוגמהל. באמצעות תנאיועקיף 
 

חייבת מכשיר פיננסי עשוי לכלול מחויבות לא פיננסית אשר 5 .א
 Fails(כשלה בביצוע הישות , ורק אם, להיות מסולקת אם

To Make( אם הישות יכולה . מכשירה בפדיון חלוקות או
רק על ידי ,  מזומן או נכס פיננסי אחרממסירת הימנעל

המכשיר הפיננסי הוא , נסיתהלא פינסילוק המחויבות 
 .התחייבות פיננסית

 

 מכשיר פיננסי הוא התחייבות פיננסית אם על פי תנאיו .ב
 :למסור אחד מהשניים בעת הסילוק נדרשת הישות

 

  או,י אחרסמזומן או נכס פיננ )1(
 

 כך שיעלה באופן  אשר נקבעבשוויאת מניותיה  )2(
 .אחרהפיננסי הנכס שווי ה המזומן או על משמעותי

למסור מפורשת  שלישות אין מחויבות חוזית למרות
עלות אפשרות הסילוק ,  נכס פיננסי אחרומזומן א

. במזומןאת המכשיר סלק ת שהישות גורמת לכךמניות ב
 אשר , קבלת סכוםהובטחה למעשהלמחזיק , בכל מקרה

 ).21ראה סעיף (לאפשרות הסילוק במזומן לפחות שווה 
 

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

חוזה אינו מכשיר הוני רק מכיוון שתוצאתו עשויה להיות קבלה או  .21
לישות עשויה להיות . הוניים של הישותה המסירה של מכשירי

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

שווה היה ימסרו יש הישות שיתקבלו או המכשירים ההוניים של
או חוזית זכות . או המחויבות החוזיתהחוזית לסכום הזכות 

מחויבות חוזית כאמור עשויה להיות בסכום קבוע או בסכום 
לתנודות בתגובה לשינויים בגורם , בחלקו או במלואו, הנתון

                                       
כגון התחייבות פיננסית אשר לפי תנאיה באם הישות לא תעמוד בפירעונות   5

כמימוש נכס לא פיננסי אשר הועמד כבטוחה סילוק המחויבות יהיה , שנקבעו
 ).Non recourse -ללא זכות חזרה ללווה (
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 ההוניים של הישות ה שאינו מחיר השוק של מכשירי,משתנה
). מחיר סחורה או מחיר מכשיר פיננסי, עור ריביתשי, לדוגמה(

הוניים של חוזה למסירת מספר מכשירים ) 1: (להלן שתי דוגמאות
חוזה ) 2(, ח" אלף ש100 - ליהיה שווהכך שערכם , הישות עצמה

כך שערכם ,  הוניים של הישות עצמהלמסירת מספר מכשירים
חייבות חוזה כאמור הוא הת.  אונקיות זהב100 - ליהיה שווה

אף על פי שהישות חייבת או יכולה לסלק אותו , פיננסית של הישות
חוזה כאמור אינו מכשיר . בדרך של מסירת מכשיריה ההוניים

 מאחר והישות משתמשת במספר משתנה של מכשיריה ,הוני
החוזה אינו מעיד על זכות , לפיכך. ההוניים כאמצעי לסילוק החוזה
 .ל התחייבויותיהשייר בנכסי הישות לאחר חיסור כ

 
של ) או קבלה( הישות בדרך של מסירה דייל חוזה אשר יסולק ע .22

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

 את הזכות לקנות שכנגד אשר מעניקה לצד ,שהונפקה על מניה
ת הישות במחיר קבוע או בתמורה לסך ערך מספר קבוע של מניו

שינויים בשווי ההוגן . א מכשיר הוניי ה,נקוב קבוע של אגרת חוב
אשר אינם ,  הנובעים משינויים בשערי ריבית השוק,של חוזה

משפיעים על סך המזומן או הנכסים הפיננסיים האחרים שישולמו 
, מסרואו על מספר המכשירים ההוניים שיתקבלו או י, או יתקבלו

. אינם שוללים את סיווג החוזה כמכשיר הוני, בעת סילוק החוזה
עבור אופציה כגון הפרמיה שהתקבלה (כל תמורה שהתקבלה 

) ה על מניות הישות עצמ)warrant (שנכתבה או עבור כתב אופציה
כגון פרמיה (תמורה ששולמה כל . וסף ישירות להון העצמיתות

.  ישירות מההון העצמיתופחת) ששולמה עבור אופציה שנרכשה
  . לא יוכרו בדוחות הכספייםהוניהוגן של מכשיר השינויים בשווי 

 
 
 

חוזה הכולל מחויבות של ישות לרכוש את מכשיריה ההוניים  .23
 מזומן או נכס פיננסי אחר יוצר התחייבות פיננסית בגובה תמורת

, לדוגמה) (redemption amount(הערך הנוכחי של סכום הפדיון 
מחיר ,  חזרההערך הנוכחי של מחיר הרכישה העתידית בגובה

האמור לעיל תקף גם . ) פדיון אחרסכוםהמימוש של אופציה או 
דוגמה לכך היא מחויבות של . אם החוזה עצמו הוא מכשיר הוני

 תמורתישות הנובעת מחוזה אקדמה לרכישת מכשיריה ההוניים 
תאם לראשונה בהית מוכרת פיננסההתחייבות הכאשר . מזומן

הערך ( שלה שווי ההוגןה, 39לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 
, לאחר מכן. סווג מחדש מההון העצמיי) הנוכחי של סכום הפדיון
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ית תימדד בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי פיננסההתחייבות ה
הערך בספרים של ,  מסירהאם החוזה פוקע ללא. 39מספר 

 המחויבות .מיית מסווג מחדש להון העצפיננס הההתחייבות
החוזית של ישות לרכוש את מכשיריה ההוניים יוצרת התחייבות 

גם אם המחויבות ,  הערך הנוכחי של סכום הפדיוןבגובהפיננסית 
 יממש את זכות הפדיון שלו שכנגדלרכישה מותנית בכך שהצד 

 את שכנגד אשר מעניקה לצד ,אופציית מכר שנכתבה, לדוגמה(
הוניים של הישות במחיר ה הרימכשיאת הזכות למכור לישות 

 ).קבוע
 

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

. הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית, מזומן או נכס פיננסי אחר
 יחידות ממכשיריה 100דוגמה לכך הוא חוזה לפיו הישות תמסור 

שווה אשר יחושב כך שיהיה  ,ההוניים בתמורה לסכום מזומן
 . אונקיות זהב100לערכן של 

 
 הוראות סילוק מותנה

מכשיר פיננסי עשוי לדרוש מהישות למסור מזומן או נכס פיננסי  .25
 המכשיר יהווהאו לחילופין לסלק אותו בדרך כזו ש, אחר

 התרחשות של-במקרה של התרחשות או אי, התחייבות פיננסית
-או בעת התבהרות נסיבות לא(ודאיים - עתידיים לאיםעוריא

 המחזיק הן של המנפיק וה הן של מעבר לשליטהםש, )ודאיות
שיעור , מדד מחירים לצרכן, כגון שינוי במדד מניות, במכשיר

רווח נקי ,  עתידית של המנפיקהאו הכנס, ריבית או דרישות מס
ל מכשיר מסוג זה לא למנפיק ש. שלו או יחס החוב להון העצמי שלו

מותנית להימנע ממסירת מזומן או נכס -מוקנית הזכות הבלתי
 המכשיר יהווהאו לחילופין לסלק אותו בדרך כזו ש(, פיננסי אחר

, זוהי התחייבות פיננסית של המנפיק, לפיכך). התחייבות פיננסית
 :אלא אם

 
אשר עשוי , התממשות החלק של הוראת הסילוק המותנה .א

או לחילופין (במזומן או בנכס פיננסי אחר לדרוש סילוק 
, )התחייבות פיננסיתהמכשיר יהווה לסלק אותו בדרך כזו ש

  או ,)genuine(אינה מציאותית 
 
המנפיק יכול להידרש לסלק את המחויבות במזומן או בנכס  .ב

או לחילופין לסלק אותו בדרך כזו שתיווצר (פיננסי אחר 
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) liquidation(סול רק במקרה של חי, )התחייבות פיננסית
 .עסקי המנפיק

 
מניות שהמחזיק בהן יכול לפדות אותן אם הרווחים של , לדוגמה

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

 

 אפשרויות סילוק

 את הבחירה בידי אחד הצדדים נותןכאשר מכשיר פיננסי נגזר  .26
המנפיק או המחזיק יכולים לבחור , למשל(באשר לאופן הסילוק 

זהו נכס , ) מזומןתמורתבין סילוק נטו במזומן לבין החלפת מניות 
אחת אלא אם התוצאה של כל , פיננסי או התחייבות פיננסית

 .מכשיר הוני היא שהמכשיר הואחלופות הסילוק מ
 

והמהווה , שרות סילוק הכולל אפ,דוגמה למכשיר פיננסי נגזר .27
 לפיה המנפיק יכול לבחור ,ההיא אופציה למני, התחייבות פיננסית

באופן .  מזומןתמורתבין סילוק נטו במזומן לבין החלפת מניותיו 
פיננסי כנגד  חוזים מסוימים לרכוש או למכור פריט לא, דומה

מאחר והם , מצויים בתחולת התקן,  ההוניים של הישותהמכשירי
פיננסי או נטו במזומן או   מסירת פריט לאדייל סילוק עניתנים ל

 נכסים הםחוזים אלו ). 10-8 ראה סעיפים(במכשיר פיננסי אחר 
 .ולא מכשירים הוניים, פיננסיים או התחייבויות פיננסיות

 
 35א-30ראה גם סעיפים א(מכשירים פיננסיים מורכבים 

 )12-9ודוגמאות להמחשה 

נדרש לבחון את תנאי  נגזר לאהמנפיק של מכשיר פיננסי  .28
 על מנת לקבוע אם הוא כולל גם רכיב ,המכשיר הפיננסי

רכיבים אלו יסווגו בנפרד כהתחייבויות . התחייבות וגם רכיב הוני
בהתאם לאמור , נכסים פיננסיים או מכשירים הוניים, פיננסיות

  .15בסעיף 
 

יוצר ) א(אשר , יפיננס מכשיר רכיבים של בישות תכיר בנפרד .29
 מעניק למחזיק במכשיר )ב(כן ו, הישותשל פיננסית התחייבות 

 חוב או אגרת, לדוגמה. הישותלהמירו במכשיר הוני של זכות 
 להמרה על ידי המחזיק למספר קבוע של ניםהנית, מכשיר דומה

מנקודת . וא מכשיר פיננסי מורכבה, הישותמניות רגילות של 
התחייבות : ביםמכשיר כאמור כולל שני רכי, בטה של הישותמ

ומכשיר ) הסדר חוזי למסירת מזומן או נכס פיננסי אחר(פיננסית 
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לפרק זמן , אופציית רכש המעניקה למחזיק בה את הזכות(הוני 
להמיר את המכשיר למספר קבוע של מניות רגילות של , מוגדר
התוצאה הכלכלית של הנפקת מכשיר כזה זהה למעשה ). הישות

 סילוק מוקדם וכתבי המאפשר חוב זמנית של מכשיר-להנפקה בו
או להנפקת מכשיר חוב , לרכישת מניות רגילות) warrants(אופציה 

, )detachable (הניתנים להפרדה, )warrants (עם כתבי אופציה
 ה מציגהישות, בכל המקרים, בהתאם לכך. לרכישת מניות המנפיק
 .ה בנפרד במאזנרכיב ההוניאת רכיב ההתחייבות וה

 
 של ניההוהרכיב התחייבות והרכיב של סיווג  את האין לשנות .30

מכשיר המיר כתוצאה משינוי בסבירות המימוש של אופציית 
אפילו כאשר נראה שמימוש האופציה נהיה כדאי מבחינה , ההמרה

לא לנהוג שמחזיקים עשויים . כלכלית למחזיקים מסוימים
שהשלכות המס כתוצאה , לדוגמה, מכיוון, בהתאם לציפיות מהם

, יתר על כן. ההמרה עשויות להיות שונות למחזיקים שוניםמ
 החוזית של הישותמחויבות ה. סבירות ההמרה תשתנה מזמן לזמן

 עד לחיסולה נשארת בתוקףע תשלומים עתידיים וצילב
)extinguished(  פדיון המכשיר או עסקה אחרת , המרהבדרך של

 .כלשהי
 

 פיננסייםנכסים  דן במדידת 39תקן חשבונאות בינלאומי מספר  .31
מכשירים הוניים הם מכשירים המעידים . יותפיננסוהתחייבויות 

, לפיכך. ההתחייבויותי כל חיסור בנכסי הישות לאחר שיירעל זכות 
לאחר הסכום השיורי ייוחס , מורכבפיננסי  של מכשיר לרכיב ההוני

 משוויו ,הסכום שנקבע בנפרד עבור רכיב ההתחייבותהפחתת 
כלשהם  נגזרים םהערך של מאפייני. ר בכללותו המכשיההוגן של

 מלבד,  פיננסי מורכבמשובצים במכשירה, )אופציית רכש, כגון(
 equity conversionכגון אופציית המרה להון (הרכיב ההוני 

option (הערכים בספרים המיוחסים  סך .כלל ברכיב ההתחייבותיי
שווה  בעת ההכרה הראשונית ניההולרכיב לרכיב ההתחייבות ו

לא נוצר רווח או הפסד . שיר בכללותוהמכל שווי ההוגן שתמיד ל
 .הנפרדת של רכיבי המכשירת ההכרה הראשוניבשל 

 
 חוב המירה אגרתהמנפיק של , 31בהתאם לגישה המתוארת בסעיף  .32

למניות רגילות קובע תחילה את הערך בספרים של רכיב 
דומה על ידי מדידת השווי ההוגן של התחייבות ת ההתחייבו

. רכיב הונילה  ןשאי, ) משובציםהוניים-לאלרבות מאפייני נגזרים (
המיוצג על ידי הזכות להמרת , הערך בספרים של המכשיר ההוני

שווי נקבע לאחר מכן על ידי חיסור ה, המכשיר למניות רגילות



 
 22'   תקן חשבונאות מס- המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  ©

 

 826  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 של המכשיר שווי ההוגןית מהפיננס של ההתחייבות הההוגן
 .המורכב בכללותוהפיננסי 

 
 )36אראה גם סעיף (ת אוצר מניו

מכשירים אלו ,  ההונייםהאת מכשיריחזרה אם ישות רוכשת  .33
לא יוכר רווח או הפסד . יופחתו מההון העצמי) 'מניות אוצר'(

ביטול של המכשירים ההנפקה או ה, מכירהה, ת הרכישהקבובע
מניות אוצר אלו . הפסד בואברווח  הההוניים של הישות עצמ

 ישויות אחרות ל ידי הישות או על ידית עעשויות להיות מוחזקו
תמורה ששולמה או שהתקבלה תוכר ישירות . בקבוצה המאוחדת

 . כמרכיב נפרד עד לפקיעת מכשירים אלובהון העצמי
 

 ,אוצרהלסכום מניות בגוף המאזן או בביאורים יינתן גילוי נפרד  .34
 . או ישויות אחרות בקבוצה המאוחדתעל ידי הישות המוחזקות

 היא אם  גילויןתיתישות , צדדים קשורים, 29לגילוי דעת בהתאם 
 .ם מצדדים קשורי ההונייםהכשיריאת מחזרה  תרוכש

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

, יפיננס למכשיר קשוריםהפסדים ורווחים ה, דיבידנדים, ריבית .35
הפסד  בוא יוכרו ברווח ,יתפיננס התחייבות הווההמ, רכיבאו ל

למחזיקים ) distributions(חלוקות . כהוצאה או כהכנסה
בניכוי כל , עצמיה ישירות להון הישותבמכשיר הוני יחויבו על ידי 

פרט לעלויות , עלויות עסקה בגין עסקה הונית. קשורההטבת מס 
עסק  תהנפקה של מכשיר הוני שניתן לייחסן במישרין לרכיש

יופחתו , ) בצירופי עסקיםהמטופלת בהתאם לתקן חשבונאות הדן(
 .קשורההטבת מס  כל בניכוי ,מההון העצמי

 
 ניהומכשיר או כפיננסית י כהתחייבות פיננסהסיווג של מכשיר  .36

 למכשיר קשוריםה, הפסדים ורווחים, דיבידנדים, קובע אם ריבית
, כך. הפסד בוא ברווח הכנסה או כהוצאה כיםוכרמ ,האמור

 ,כהתחייבויותוכרו במלואן שה , מניותבגיןתשלומי דיבידנד 
 באופן . חובאגרת באותו אופן כמו ריבית על ה כהוצאיםוכרמ

 יםמיחזורלפדיונות או מתייחסים לרווחים והפסדים ה, דומה
)refinancing (הפסד בואברווח  יםוכרמ התחייבויות פיננסיות של ,

 יםוכרמהוניים בעוד שפדיונות או מיחזורים של מכשירים 
 ינם אשינויים בשווי ההוגן של מכשיר הוני.  העצמיכשינויים בהון

 .םבדוחות הכספיי יםוכרמ
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 רכישה שלבה או  עלויות שונות בהנפק מתהוותישותל, באופן רגיל .37
 עלויות אלו עשויות לכלול רישום ועמלות .הונייםה המכשירי
, סכומים המשולמים ליועצים משפטיים, ות אחרותרגולטורי

עלויות הדפסה ומס , ים מקצועיים אחריםיועצים חשבונאיים ויועצ
הטבת מס כל בניכוי (הונית בגין עסקה עלויות עסקה . בולים
עלויות במידה והן  מההון העצמי הפחתמטופלות כה) קשורה

יתה יולולא ה, במישרין לעסקה ההוניתשניתן לייחסן , תוספתיות
עסקה הונית בגין עלויות . הןהיה להימנע מהעסקה מתבצעת ניתן 

עלויות עסקה בגין התחייבות . אה כהוצתוכרומ לא התבצעהש
 בחשבון תובאומ מההתחייבות הפיננסית ותופחתומפיננסית 

 . בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי
 

, מורכבפיננסי  הקשורות להנפקה של מכשיר ,עלויות עסקה .38
באופן יחסי שלו   ההוני ולרכיב ההתחייבות לרכיבתוקצומ

ליותר במשותף הקשורות , יות עסקהעלו. קבוליםלהקצאת הת
זמנית של מניות -עלויות של הצעה בו, דוגמהל(מעסקה אחת 

 לאותן תוקצומ, )מסוימות ורישום למסחר של מניות אחרות
עסקאות תוך שימוש בבסיס הקצאה הגיוני ועקבי עם עסקאות 

 .תדומו
 

 מההון העצמי במהלך טופל כהפחתהש, לסכום עלויות העסקה .39
בהתאם לתקן חשבונאות מספר , כמו כן. תן גילוי נפרדיינ, התקופה

 של מסים על קשור נדרש גילוי לסכום ה,מסים על ההכנסה, 19
 .שהוכר ישירות בהון העצמי, ההכנסה

 
עם יחד ניתן להציג בדוח רווח והפסד דיבידנדים שסווגו כהוצאה  .40

נוסף לדרישות . ריבית על התחייבויות אחרות או כפריט נפרד
 הריבית והדיבידנדים כפוף לדרישות שלגילוי , ל תקן זההגילוי ש

מפאת הבדלים בין , בנסיבות מסוימות .םתקני חשבונאות אחרישל 
ריבית לבין דיבידנדים ביחס לעניינים כגון התרתם בניכוי לצורכי 

גילויים . רצוי יהיה לתת להם גילוי נפרד בדוח רווח והפסד, מס
, 19לתקן חשבונאות מספר  בהתאםם יתניהשפעות המס נלבאשר 

 .מסים על ההכנסה
   

ת וערך בספרים של התחייבב לשינויים קשוריםרווחים והפסדים ה .41
 גם כאשר, הפסד כהוצאה או כהכנסה בוא ברווח יםוכרמת פיננסי

כולל זכות שייר בנכסי הישות תמורת ה , למכשירקשוריםהם 
ללי לכבהתאם ). )ב(18ראה סעיף (י אחר פיננס נכסמזומן או 

,  בנפרד רווח או הפסד כלשהוהציגמ הישות ,חשבונאות מקובלים
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במקרים , הנובע ממדידה מחדש של מכשיר כזה בדוח רווח והפסד
 . של הישותהביצועיםבהם הדבר רלוונטי להסבר 

 

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

 במאזן יוצגזו והסכום נטו  פיננסי והתחייבות פיננסית יקוזנכס .42
 : ישותל, ורק אם, אם

 
 ניתנת לאכיפה משפטיתזכות ) currently(בהווה קיימת  .א

 ,  וכן,לקזז את הסכומים שהוכרו
 
כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש  .ב

 . זמנית-את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
 

, כשיר לגריעהשאינו , בטיפול החשבונאי בהעברת נכס פיננסי
ראה  (מתייחסתוההתחייבות ההנכס המועבר הישות לא תקזז את 

 ).39תקן חשבונאות בינלאומי מספר  ל36סעיף 
 

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

ירים פיננסיים העתידיים הצפויים של הישות מסילוק שני מכש
 הזכות לקבל או לשלם סכום  יש אתכאשר לישות. נפרדים או יותר

 רק נכס ,למעשה, היש ל,  לעשות זאתנת מתכוווהיאאחד נטו 
נכסים , בנסיבות אחרות. פיננסי אחד או התחייבות פיננסית אחת

פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים בנפרד האחד מהשני 
 . מחויבויות של הישותכהם כמשאבים או  מאפייניעקבי עםבאופן 

 
קיזוז נכס פיננסי שהוכר והתחייבות פיננסית שהוכרה והצגה של  .44

 בעוד.  נכס פיננסי או התחייבות פיננסיתגריעתהסכום נטו שונה מ
 מכשיר פיננסי גריעת, הפסדבשקיזוז אינו גורם להכרה ברווח או 

, קודם לכןשהוכר ,  מהמאזן של הפריטבהסרתו רק מתבטאתאינה 
 . הכרה ברווח או בהפסדב להתבטאעשויה אף אלא 

 
בדרך לפי חוזה או ,  של החייבמשפטית זכותו ההיאז וזיזכות ק .45

, את מלוא הסכום,  אחרבאופן )eliminate(לבטל לסלק או , אחרת
כנגד  ת סכום המגיע מהזכאיהמגיע לזכאי על ידי העמד, או חלקו

לחייב עשויה להיות זכות , בנסיבות בלתי רגילות .אותו סכום
 להעמיד סכום המגיע לו מצד שלישי כנגד הסכום המגיע משפטית
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 המבסס בבירור את , בתנאי שבין שלושת הצדדים יש הסכם,לזכאי
, משפטית זכות היאקיזוז המאחר וזכות . זכות החייב לקיזוז

תחום שיפוט אחד בין  להשתנותהתנאים התומכים בזכות עשויים 
 .  החלים על היחסים בין הצדדים,וקיםתחשב בחלהלמשנהו ויש 

 
 לקזז נכס פיננסי והתחייבות , הניתנת לאכיפה,קיומה של זכות .46

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

 ואינ, העצמכשל, קיום הזכות, עם זאת. לסיכוני אשראי ונזילות
בהעדר כוונה למימוש הזכות או .  לקיזוזקימספמהווה בסיס 

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

הצגת הנכס וההתחייבות על בסיס נטו משקפת , זמנית-לסלק בו
ם והעיתוי של תזרימי המזומנים באופן נאות יותר את הסכומי

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

 אינה מספיקה להצדיק,  לעשות כןמשפטיתללא הזכות ה, נטו
נכס הפיננסי לות מיוחסה, מאחר והזכויות והמחויבויות, קיזוז
 . נותרות ללא שינוי,  וההתחייבות הפיננסית הבודדתהבודד

 
כוונות של ישות ביחס לסילוק נכסים מסוימים והתחייבויות  .47

) practices(דפוסי פעילותה ממסוימות עשויות להיות מושפעות 
מהדרישות של השווקים הפיננסיים ומנסיבות , ה הרגילתהעסקי

-נטו או בו לסלק על בסיס האחרות העשויות להגביל את יכולת
 לסלק נת מתכווהאינהיא  אך ,זכות קיזוזיש כאשר לישות . זמנית

, זמנית-על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
 , הזכות על חשיפת הישות לסיכון אשראיהשפעתיינתן גילוי ל

 . 76בהתאם לסעיף 
, לדוגמה, זמני של שני מכשירים פיננסיים עשוי להתרחש- בוסילוק .48

ישירה בין  או החלפה מוסדררך פעולתה של מסלקה בשוק פיננסי ד
, תזרימי המזומנים הם, בנסיבות אלה. )face to face(הצדדים 
 אשראי או ןסכום אחד נטו ואין חשיפה לסיכולשקולים , למעשה
 לסלק שני מכשירים ה ישות עשוי,בנסיבות אחרות. נזילותלסיכון 

 לסיכון להיחשףבכך ו, רדיםעל ידי קבלה ותשלום של סכומים נפ
סכום המלא של הנכס או לסיכון נזילות בסכום המלא של באשראי 

לסיכונים עשויות להיות משמעותיות  וכאלחשיפות . ההתחייבות
מימוש נכס פיננסי וסילוק , לפיכך.  יחסיתלזמן קצרגם אם הן 

רק כאשר , תזמני- בויחשבו כמימוש וסילוקהתחייבות פיננסית 
 . תרחשות באותו הרגעהעסקאות מ
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, בדרך כלל, מתקיימים אינם 42 המפורטים בסעיף התנאים .49

 : אינו נאות כאשר, לרוב, והקיזוז
 

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

 
 ממכשירים נובעיםנכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות  .ב

נכסים , לדוגמה (ן לסיכועיקרית בעלי אותה חשיפה פיננסיים
והתחייבויות בתיק של חוזי אקדמה או מכשירים נגזרים 

  , צדדים נגדיים שוניםבהם אך מעורבים ,)אחרים
 

 כנגד כבטוחה המשועבדיםנכסים פיננסיים או אחרים  .ג
  ,(non recourse) התחייבויות פיננסיות ללא זכות חזרה

 
 לשם על ידי חייב נות בנאמופקדיםהמ ,נכסים פיננסיים .ד

תקבלו על ידי הזכאי  י מבלי שנכסים אלה,מחויבותעמידה ב
 פיקדון אצל נאמן אשר ישמש ,דוגמהל(סילוק המחויבות ל

 , או, )לפירעון קרן חוב
 

,  להפסדיםהגורמיםכתוצאה מאירועים שהתהוו , מחויבויות .ה
הוגשה על סמך  תביעה שצפויות להשבה מצד שלישי מכוח

 .  ביטוחחוזה
 

 במספר עסקאות במכשירים פיננסיים עם צד נגדי קשרת המתישות .50
 master(" אב להתחשבנות נטוהסדר "-ב תקשר לההאחד עשוי

netting arrangement( כזה קובע סילוקהסדר. עם אותו צד נגדי  
 ,סדרהשבתחולת הנטו בסכום אחד של כל המכשירים הפיננסיים 

הסדרים ב. של חוזה כלשהואו סיומו תנאים  קיום הבמקרה של אי
לספק הגנה כדי מוסדות פיננסיים , בדרך כלל, אלה משתמשים

שתוצאתן  ,בנסיבות אחרות במקרה של פשיטת רגל או ,כנגד הפסד
הסדר אב . מסוגל לעמוד במחויבויותיו לא יהיה שכנגדצד כי ה היא

כיפה  לאהניתנת זכות קיזוז ,בדרך כלל, להתחשבנות נטו יוצר
 בודדים פיננסייםשפיע על המימוש או הסילוק של נכסים מו

  רק בעקבות אירוע מוגדר של איתבודדווהתחייבויות פיננסיות 
 שאינן צפויות להתעורר במהלך ,תנאים או בנסיבות אחרותה קיום

 ,הסדר אב להתחשבנות נטו אינו מספק בסיס לקיזוז. עסקים רגיל
כאשר נכסים . 42סעיף  של הקריטריונים שני מתקיימיםאלא אם 

פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הכפופים להסדר אב להתחשבנות 
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 על חשיפת הישות הסדרת הפעיינתן גילוי להש, נטו אינם מקוזזים
 . 76בהתאם לסעיף , לסיכון אשראי

 
 גילוי

 ביר הגילויים הנדרשים על ידי תקן זה היא לספק מידע שיגמטרת .51
,  של ישותכספי פיננסיים למצב ה של מכשיריםםאת הבנת חשיבות

,  ושיסייע בהערכת הסכומיםה ולתזרימי המזומנים שלביצועיהל
 מיוחסיםה, העיתוי והוודאות של תזרימי מזומנים עתידיים

  .למכשירים אלה
 

 על לתיטו במכשירים פיננסיים עשויות לגרום לכך שישות עסקאות .52
הפיננסיים  מהסיכונים ,אחד או יותר, עביר לצד אחרת או העצמ

הגילויים הנדרשים מספקים מידע על מנת לסייע . להלןהמתוארים 
 בהערכת היקף הסיכון הקשור כספייםלמשתמשים בדוחות 

 .מכשירים פיננסייםל
 

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

 הסיכון של תנודות בשווי -) Currency risk(סיכון מטבע  )1(
תוצאה משינויים בשערי החליפין של  כ,של מכשיר פיננסי

 . מטבע חוץ
 

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

 . כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק
 

 
 הסיכון של תנודות בשווי של -) Price risk(  מחירסיכון )3(

בין אם , תוצאה משינויים במחירי שוק כ,מכשיר פיננסי
 מכשיר לספציפייםשינויים אלה הם תוצאה של גורמים 

בין אם שינויים אלה הם תוצאה של הבודד או למנפיקו או 
 .  הנסחרים בשוקהמכשיריםגורמים המשפיעים על כל 

 
אלא גם ,  להפסדפוטנציאלמגלם לא רק את ה" שוקסיכון "

 . לרווחפוטנציאלאת ה
  

 הסיכון שצד אחד למכשיר פיננסי -) Credit risk( אשראי סיכון .ב
 . כספיבביצוע המחויבות ויגרום לצד האחר הפסד לא יעמוד 
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תקל בקשיים ת הסיכון שישות -) Liquidity risk(סיכון נזילות  .ג

 למכשירים מתייחסותה, מחויבויותב בהשגת מימון כדי לעמוד
 מחוסר תוצאהלהתהוות כגם סיכון נזילות עלול . פיננסיים

 לשוויו הקרובבתמורה יכולת למכור במהירות נכס פיננסי 
 . ההוגן

 
 Cash flow interest(סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית  .ד

rate risk (- סיכון של תנודות בסכום תזרימי המזומנים ה
שינויים בשיעורי כתוצאה מ ,העתידיים של מכשיר פיננסי

הנושא ריבית , מכשיר חובשל במקרה , לדוגמה.  שוקריבית
התוצאה של תנודות כאלה היא שינוי בשיעור , בשיעור משתנה

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

 

  וקבוצות של נכסים פיננסיים מיקום,יתבנת

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

. הכספיים לחזור עליו בביאורים לדוחות צורךאין , הכספיים
גילויים עשויים לכלול שילוב של תיאורים מילוליים ונתונים 

 . בהתאם למהות המכשירים וחשיבותם היחסית לישות, כמותיים
 

פיננסיים קביעת רמת הפירוט שיש לתת לה גילוי אודות מכשירים  .54
 חשיבותהמביא בחשבון את ה, הפעלת שיקול דעת דורשת מסוימים

יש צורך להגיע לאיזון בין העמסת . היחסית של מכשירים אלה
שעלול לא לסייע למשתמשים ,  בפירוט יתרהכספייםהדוחות 
.  יתרקיבוץ כתוצאה מחשוב לבין טשטוש מידע ,הכספייםבדוחות 
גדול של מכשירים פיננסיים מספר ל צד היאכאשר ישות , לדוגמה

, עצמוכשל מהותיאינו יחיד בעלי מאפיינים דומים ושום חוזה 
מידע , מצד שני.  של מכשירים יהיה נאותלפי קבוצות מרוכזמידע 

, לדוגמה, הווה מהוא עשוי להיות חשוב כאשר בודדאודות מכשיר 
 .  במבנה ההון של ישותמהותירכיב 

 
 ההולמות את ,ננסיים לקבוצות הישות מקבצת מכשירים פיהנהלת .55

בהביאה בחשבון נושאים כגון ,  לו גילוי שניתןמהות המידע
החלוקה , אופן כלליב. מדידה שיושםהבסיס  ומכשיריםה מאפייני

 או עלותב הנמדדים,  בין פריטיםמתבצעת תוך הבחנהקבוצות ל
 מידע  יש לתת.שווי הוגןב הנמדדים,  לבין פריטיםעלות מופחתת
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הרלוונטיות ) line items(מנת לאפשר התאמה ליתרות ק על ימספ
שלא בתחולת  צד למכשירים פיננסיים היאכאשר ישות . במאזן
מכשירים אלה מהווים קבוצה או קבוצות של נכסים , תקן זה

 המופרדות מאלו שבתחולת ,פיננסיים או התחייבויות פיננסיות
ם גילוי בדבר מכשירים פיננסיים אלה מטופל בתקני .התקן

 . חשבונאיים אחרים
 

 מדיניות ניהול סיכונים ופעילויות גידור

 פיננסייםהסיכונים המטרות ומדיניות ניהול התאר את תישות  .56
 לכל סוג עיקרי של עסקה  שלהגידורהלרבות מדיניות , שלה
  .שלגביה נעשה שימוש בחשבונאות גידור, חזויה

 
ות מסוימ מידע ספציפי לגבי יתרות ועסקאות מתןבנוסף ל .57

היקף תספק דיון בעניין  הישות, הקשורות למכשירים פיננסיים
אליהם  מתייחסיםהסיכונים ה, במכשירים פיננסייםהשימוש 

 מדיניות אודותדיון . משרתים הם שאותןוהמטרות העסקיות 
 למכשירים פיננסיים מתייחסים הסיכונים הלבקרת  ביחסההנהלה

ור של חשיפות נושאים כגון גידבמדיניות תכלול התייחסות ל
 ודרישות לקבלת מופרזיםהימנעות מריכוזי סיכון , לסיכון

 דיון מסוג זה מספק נקודת . סיכון אשראיצמצם על מנת לבטחונות
שאינה תלויה במכשירים הספציפיים , מבט נוספת בעלת ערך

 .במועד מסוים במחזור  קיימיםמוחזקים או ה
 

 .בוטל .58
 

 .בוטל .59
 

 תנאים ומדיניות חשבונאית 

,  הוניהתחייבות פיננסית ומכשיר, ל קבוצה של נכס פיננסילכ .60
 : בדברתן גילוי תיישות 

 
, מידע אודות ההיקף והמהות של המכשירים הפיננסיים .א

, העשויים להשפיע על הסכום, לרבות תנאים משמעותיים
 , וכן, העיתוי והוודאות של תזרימי מזומנים עתידיים

 
 לרבות ,המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו .ב

 .  להכרה ובסיס המדידה שיושםניםהקריטריו
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 שות תיתןי,  מהגילוי בדבר המדיניות החשבונאית של ישותכחלק .61
אם הטיפול החשבונאי , לכל סוג של נכסים פיננסיים, גילוי

מכירות של נכסים פיננסיים בדרך המקובלת ברכישות וב
)regular way ( מתבסס על מועד העסקה)trade date (או על 

 ).38סעיף , 39ראה תקן חשבונאות בינלאומי מספר (מועד הסילוק 
 

העיתוי , הסכום על ים משפיעפיננסיהתנאים החוזיים של מכשיר  .62
 ניםמזומ ותשלומי נים עתידייםמזומוהוודאות של תקבולי 

,  משמעותייםהם פיננסייםכאשר מכשירים . מכשירה בגיןעתידיים 
 ולותיה או לתוצאות פעישות  הכספי שלהלמצב, בנפרד או כקבוצה

אם אף מכשיר בודד אינו .  גילוי לתנאי המכשיריםניתן, העתידיות
, ישות המזומנים העתידיים שלה לתזרימי כשלעצמומשמעותי 

לכל קבוצה  יםתוארמשל המכשירים החיוניים  יםמאפיינה
 . ל מכשירים דומיםשמתאימה 

 
, ישותעל ידי מונפקים המוחזקים או ה, פיננסייםכאשר מכשירים  .63

 משמעותית פוטנציאליתיוצרים חשיפה , בנפרד או כקבוצה
 : ניתן גילוי לתנאים הבאים, 52המתוארים בסעיף , לסיכונים

 
אשר לגבי , הסכום הנקוב או סכום דומה אחר, סכום הקרן .א

,  כגון חוזי החלפת שיעורי ריבית,חלק מהמכשירים הנגזרים
  -יוני  הסכום הרעמכונהה(עשוי להיות הסכום 

notional amount (שעליו מבוססים תשלומים עתידיים , 
 
 , הפקיעה או הביצוע,  הפירעוןמועד .ב

 
המוחזקות על ידי אחד הצדדים ,  מוקדםלפירעוןאופציות  .ג

ניתנות  האופציות שבהם המועד התקופה או לרבות, למכשיר
 , מחירי המימושמחיר המימוש או טווח , למימוש

 
להמרת , ל ידי אחד הצדדים למכשירהמוחזקות ע, אופציות .ד

 אחר או בנכס אחר פיננסיהמכשיר או להחלפתו במכשיר 
 התקופה או לרבות, כלשהו או בהתחייבות אחרת כלשהי

ההמרה או ) י( ויחס ניתנות למימוש האופציותהמועד שבהם
 , ההחלפה
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או מזומנים עתידיים הסכום והעיתוי שנקבע לתקבולי  .ה
 , של סכום הקרן של המכשיר עתידייםניםמזומתשלומי 
 ,או דרישות דומותשיעורין ל תשלומים לרבות

 
דיבידנד או תשואה תקופתית , שיעור נקוב או סכום ריבית .ו

 ,אחרת על הקרן ועיתוי התשלומים
 
, או שניתנו, פיננסיבמקרה של נכס , בטחונות שנתקבלו .ז

 ,פיננסיתבמקרה של התחייבות 
 
של או התשלומים מטבע שבו נדרש לבצע את התקבולים  .ח

מזומנים שלו נקובים במטבע התזרימי בו במקרה  ,המכשיר
 , ישותשל ה המדידה שאינו מטבע

 
מידע , ביצוע החלפהאפשרות ל הכולל ,במקרה של מכשיר .ט

בגין המכשיר שיירכש ) ח(עד ) א(כמתואר בסעיפי משנה 
 , וכן, בהחלפה

 
 ,)covenant(אמת מידה פיננסית כל תנאי של המכשיר או  .י

 מהתנאים ו כלשהתנאי תשנה באופן משמעותי םשהפרת
רבי של חוב להון עצמי שנקבע ייחס מ, לדוגמה (יםהאחר

 חוב שהפרתו תגרום להעמדה מיידית לפירעון אגרתבתנאי 
 .לרבות שיעבוד שלילי ,) החובאגרתשל הסכום המלא של קרן 

 
 שונה מצורתו המשפטית פיננסיכאשר ההצגה המאזנית של מכשיר  .64

כלול בביאורים לדוחות הכספיים ת ישותרצוי שה,  המכשירשל
 . הסבר בדבר מהות המכשיר

 
ומהותם  פיננסייםשימושיות המידע אודות היקפם של מכשירים  .65

,  כלשהו בין מכשירים בודדיםקשרגדלה כאשר המידע מבליט 
העיתוי או הוודאות של , הסכום על  באופן משמעותי להשפיעהיכול

יתכן וחשוב יהיה , לדוגמה. ישותהעתידיים של תזרימי המזומנים 
 ישות כמו אלה העשויים להתקיים כאשר , ליחסי גידורלתת גילוי
המידה שבה . ר אופציית מכהשבגינן רכש,  השקעה במניותהמחזיק

 בין הנכסים  מהיחסחל שינוי בחשיפה לסיכון כתוצאה
  למשתמשים בדוחות כספייםיות ברורהעשויה לה, וההתחייבויות

אך בנסיבות מסוימות יש , 63מתוך מידע מהסוג המתואר בסעיף 
 . צורך בגילוי נוסף
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כל  ל גילויתספקמ ישות,  לכללי חשבונאות מקובליםבהתאם .66
 העקרונות הכלליים  לרבות,מדיניות חשבונאית משמעותית

 אירועים, שאומצו ושיטת היישום של עקרונות אלה לגבי עסקאות
במקרה של מכשירים . ישותעסקי ה ביםהקיימ, אחרים ומצבים
 : גילוי כזה כולל, פיננסיים

 
 או פיננסי בנכס מועד ההכרה תהקריטריונים שיושמו בקביע .א

 ,ובמועד גריעתם פיננסיתבהתחייבות 
 
 ולגבי התחייבויות פיננסייםבסיס המדידה שיושם לגבי נכסים  .ב

  וכן , בעת ההכרה הראשונית ולאחר מכןפיננסיות
 

 פיננסייםהנובעות מנכסים , נסות והוצאותהבסיס לפיו הכ .ג
 . ת ונמדדותוכרומ, פיננסיותומהתחייבויות 

 
סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון (סיכון שיעור ריבית 

 )תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית

ישות , פיננסיות והתחייבויות פיננסיים קבוצה של נכסים לכל .67
 : לרבות ,סיכון שיעור ריבית להיתן גילוי למידע אודות חשיפתת

 
כפי , מועדי הפירעון או מועדי הקביעה מחדש של מחיר .א

 . לפי המוקדם מבניהם, שנקבעו בחוזה
 
 . אם רלוונטי ,שיעורי ריבית אפקטיביים .ב

 
 
 

 להשפעות של שינויים עתידיים הלגבי חשיפת,  מידענותנת ישות .68
שוק יש הבשיעורי ריבית לשינויים .  השוררת שיעורי ריביתתברמ

 , בחוזהובעכפי שנק ,השפעה ישירה על תזרימי המזומנים
 פיננסיותההתחייבויות ה ופיננסייםהנכסים חלק מה למתייחסיםה
 השווי ההוגן של ועל) סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית(

 .)שיעור ריביתבגין סיכון שווי הוגן (אחרים 
 

קביעה מחדש של מועדי האו אודות ( פירעון מועדי אודות מידע .69
מצביע על פרק הזמן שבו )  הפירעוןמועדיאם הם קודמים ל, רחימ

 ומידע אודות שיעורי הריבית ,שיעורי הריבית קבועים
גילוי של מידע זה . האפקטיביים מצביע על הרמות בהן הם קבועים
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מספק למשתמשים בדוחות הכספיים בסיס להערכת סיכון שווי 
 ולפיכך את ,פה חשוהישותו שאלי ,שיעור ריביתבגין הוגן 

לגבי מכשירים שבהם נקבע מחיר . לרווח או להפסדפוטנציאל ה
גילוי התקופה , מחדש לפי שיעור הריבית בשוק לפני מועד הפירעון

,  חשוב יותר,עד למועד הקרוב שבו ייקבע מחדש שיעור הריבית
 . תקופה עד למועד הפירעוןה מגילוי ,לצורך זה

 
קביעה מחדש של מחיר ה מועדיידע אודות על מנת להוסיף על המ .70

 לבחור לתת גילוי ה יכולישות, כפי שנקבעו בחוזה, פירעוןה מועדיו
 מועדי צפויים לקביעה מחדש של המחיר או מועדיםלמידע אודות 
כפי , מועדיםלה שונים משמעותית מהמועדים אאם , פירעון צפויים
ונטי במיוחד מידע כזה עשוי להיות רלו, דוגמהל. הוזשנקבעו בח

את סכום הלוואות , במהימנות סבירה,  לחזותה יכול ישותכאשר
שייפרע טרם , בשיעור ריבית קבוע) mortgage loans(משכנתא ה

 ה במידע זה כבסיס לניהול חשיפתתשתמשמ ישותמועד הפירעון וה
המידע מבוסס כי המידע הנוסף יכלול גילוי . לסיכון שיעור ריבית

בי אירועים עתידיים והסבר של ההנחות על ציפיות ההנהלה לג
מועדי או  קביעה מחדש של המחירמועדי השהונחו באשר ל

 . החוזכפי שנקבעו ב, מועדיםירעון וכיצד הנחות אלה שונות מההפ
 

 ה והתחייבויותיפיננסיים הה אלו מבין נכסינתציימ ישות .71
 :  הםפיננסיותה

 
ן נכסים כגו, שיעור ריביתבגין חשופים לסיכון שווי הוגן  .א

 , הנושאים שיעור ריבית קבועפיננסיות והתחייבויות פיננסיים
 
כגון ,  שיעור ריביתגיןחשופים לסיכון תזרים מזומנים ב .ב

 הנושאים שיעור  פיננסיות והתחייבויותפיננסייםנכסים 
 ,הנקבע מחדש בהתאם לשינוי בשיעור השוק, ריבית משתנה

 ,וכן
 

כגון השקעות , יבית לסיכון שיעור רבמישריןאינם חשופים  .ג
 .  הונייםמכשיריםמסוימות ב

 
הלוואות , שטרות,  חובאגרותחלה על ) ב(67 בסעיף הדרישה .72

אשר ,  הכרוכים בתשלומים עתידיים, דומיםפיננסייםומכשירים 
המשקפות את ערך הזמן , יוצרים תשואה למחזיק ועלות למנפיק

השקעות  כגון פיננסייםהדרישה אינה חלה על מכשירים . של הכסף
שאינם נושאים שיעור ריבית ,  הוניים ומכשירים נגזריםמכשיריםב
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נגזרי כמו למרות שמכשירים , לדוגמה. הניתן לקביעה, אפקטיבי
הסכמי אקדמה על שיעור , לרבות חוזי החלפה(שיעורי ריבית 
הוגן או לסיכון תזרים חשופים לסיכון שווי , )ריבית ואופציות

גילוי של שיעור , שוקהריבית  וריעקב שינויים בשיע, מזומנים
כאשר מספקים מידע על , עם זאת. נדרש האפקטיבי אינו הריבית

 עסקאות של גילוי להשפעה נותנת ישות, שיעור הריבית האפקטיבי
 לסיכון שיעור ה על חשיפת, כגון חוזים להחלפת שיעור ריבית,גידור
 . ריבית

 
ה גינ מעסקה שב להיחשף לסיכון שיעור ריבית כתוצאהה עשויישות .73

, בנסיבות כאלה. ןית במאזפיננס או התחייבות פיננסיכר נכס ומלא 
שלה הכספיים  המאפשר למשתמשים בדוחות ,גלה מידעמ ישותה

כאשר לישות , לדוגמה. התלהבין את המהות וההיקף של חשיפ
,  הגילוי יכלול, להלוות כספים בשיעור ריבית קבועמחויבותקיימת 

שיעור הריבית והתקופה עד , הקרן הנקובאת סכום , בדרך כלל
ים של  המשמעותיתנאיםלפירעון הסכום שיינתן בהלוואה ואת ה

 .  שיעור ריביתחשיפה לסיכוןיצרו את ה ש,העסקה
 

 פיננסיים במכשירים ה ומידת פעילותישות של יהמהות עסק .74
, וצג בצורה מילוליתמקובעים אם מידע אודות סיכון שיעור ריבית 

 ישותכאשר ל.  בין השתייםבדרך המשלבתאו , ריתבצורה טבול
בגין שיעור  החשופים לסיכון שווי הוגן ,פיננסייםמכשירים  מגוון

 ה עשויאיה,  שיעור ריביתגיןאו סיכון תזרים מזומנים בריבית 
 : לאמץ אחת או יותר מהגישות הבאות להצגת מידע

 
 החשופים לסיכון ,פיננסייםהערכים בספרים של מכשירים  .א

, טבולרית בצורת יכולים להיות מוצגים ,יעור הריביתש
מועדי הפירעון או מועדי הקביעה בקבוצות של מכשירים ש

בתקופות הבאות יחולו , כפי שנקבעו בחוזה, מחדש של מחיר
 : לאחר תאריך המאזן

 

 , או פחותשנהתוך  )1(
 , משנתייםאך לא יותר ,יותר משנה )2(
 , משלוש שניםאך לא יותר ,יותר משנתיים )3(
 , מארבע שניםאך לא יותר ,ותר משלוש שניםי )4(
  וכן, מחמש שניםאך לא יותר ,יותר מארבע שנים )5(
 .יותר מחמש שנים )6(
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 משמעותית מרמת ים מושפעישות של יהכאשר ביצוע .ב
, שינויים בחשיפה האמורהמ לסיכון שיעור ריבית או החשיפת

 העשוימוסד פיננסי  כגון ישות.  יותררצוי לכלול מידע מפורט
קבצות נפרדות של הערכים בספרים בה, לדוגמה, ילויג לתת

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

 
 , או פחותתוך חודש מתאריך המאזן )1(

 
 משלושה חודשים מתאריך אך לא יותר ,יותר מחודש )2(

 וכן, המאזן
 

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

 
 לסיכון תזרים ה לציין את חשיפתה עשויישות, באופן דומה .ג

 המציינת את סך , באמצעות טבלה שיעור ריביתגיןמזומנים ב
 והתחייבויות פיננסיים נכסים  קבוצותכל הערך בספרים של

 שמועד פירעונם ,שיעור ריבית משתנההנושאים  ,פיננסיות
 . שונות בעתידתוך תקופות זמן 

 
 ריבית בגין מכשירים ישיעוראודות למידע ניתן לתת גילוי  .ד

שיעורים ממוצעים לחלופין להציג  או  בודדיםפיננסיים
 של קבוצה לגבי כל , או תחום של שיעוריםםמשוקללי
הנקובים , קבץ מכשיריםישות יכולה ל. יםפיננסי יםמכשיר

ם במטבעות שונים או שיש להם סיכוני אשראי שוני
 מביאים אלה גורמים כאשר ,קבוצות נפרדותל, ותיתשמעמ

 שונים יםאפקטיבישיעורי ריבית יהיו למכשירים לכך ש
 . ותיתשמעמ

 
לספק מידע להיות בעלת יכולת  ה עשויישות, בנסיבות מסוימות .75

 ההשפעה לסיכוני שיעור ריבית על ידי ציון ה אודות חשיפתשימושי
על השווי ההוגן , שוקה תי ריביבשיעור) היפותטי(של שינוי משוער 

ותזרימי המזומנים או הפסדיה  הרווחיו הפיננסיים השל מכשירי
 על הנחה שבתאריך ,לדוגמה, מידע כזה עשוי להתבסס.  בעתידהשל

 בשיעורי  ) נקודות בסיס100(המאזן חל שינוי של נקודת אחוז אחת 
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 שינויים  של שינוי בשיעורי הריבית כוללותפעותההש. שוקהריבית  
ים פיננסי למכשירים קשורים ה,הוצאות ריביתבריבית ו בהכנסות

שיעור ריבית משתנה ורווחים או הפסדים כתוצאה הנושאים 
. שיעור ריבית קבועהנושאים משינויים בשווי ההוגן של מכשירים 

הרגישות לשינויים בשיעור ריבית ניתן להגביל את הדיווח על 
יעור הריבית על מכשירים  שינוי בששללהשלכות הישירות 

 שההשפעות מאחר , שהוכרו בתאריך המאזן,ים נושאי ריביתפיננסי
 ות בודדוישויות פיננסייםשיעור על שווקים ה שינוי שלהעקיפות 

 מגלה ישותכאשר . מהימןלחיזוי באופן , בדרך כלל, אינן ניתנות
ציין את הבסיס היא ת, מידע על רגישות לשינויים בשיעור ריבית

 . לרבות הנחות משמעותיות כלשהן,  את המידענהפיו הכי-שעל
 

 סיכון אשראי 

 ישות, ים וחשיפות אשראי אחרותפיננסיכל קבוצה של נכסים ל .76
 : ללוכ,  לסיכון אשראיהיתן גילוי למידע אודות חשיפתת

 
 המרבית ה ביותר את חשיפתהמייצג בצורה הטובההסכום  .א

 בחשבון את מבלי להביא, לסיכון אשראי בתאריך המאזן
מקרה שצדדים אחרים ב,  כלשהםבטחונותהשווי ההוגן של 

, פיננסייםמכשירים ל בהתאםלא יבצעו את מחויבויותיהם 
 , וכן

 
 . ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי .ב

 
 מידע בנוגע לסיכון אשראי כדי לאפשר למשתמשים ת מספקישות .77

קיום - הכספיים להעריך את המידה שבה אייהבדוחות
 עלול להקטין את הסכום של שכנגדבויותיהם של צדדים מחוי
 שהוכרו ,פיננסייםבעתיד מנכסים חיוביים  ניםמזומזרימי ת

חשיפות בגין זרימי מזומנים שליליים ת או לדרוש ,בתאריך המאזן
נגזר אשראי או ערבות שהונפקה בגין , כגון (אשראי אחרות

ור גורם  כאמקיום מחויבויות-אי. )מחויבויות של צד שלישי
 אינו דורש 76סעיף . ישותהפסד של  בוא שיוכר ברווח ,להפסד

 .  לתת גילוי להערכה של ההסתברות שהפסדים יתהוו בעתידישותמ
 

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

 : הם") ון אשראילסיכישות  של מרביתחשיפה ("בטחונות 
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 של הסכום מדד עקביכספיים הלספק למשתמשים בדוחות  .א
ם וחשיפות אשראי פיננסיינכסים בגין החשוף לסיכון אשראי 

  וכן ,אחרות
 

 להפסד המרביתלהביא בחשבון את האפשרות שהחשיפה  .ב
 ,יםיפיננס םיעשויה להיות שונה מהערך בספרים של נכס

 .  בתאריך המאזןושהוכר
 

הערך ,  החשופים לסיכון אשראיפיננסייםנכסים  של במקרה .79
,  מתאימותנטו לאחר הפרשות להפסד, בספרים של הנכסים במאזן

, לדוגמה.  את הסכום החשוף לסיכון אשראי, בדרך כלל,מייצג
,  לפי שווי הוגןהנמדדבמקרה של חוזה להחלפת שיעור ריבית 

ך הער, בדרך כלל,  להפסד בתאריך המאזן היאהמרביתהחשיפה 
, במחירי שוק שוטפים,  כיוון שערך זה מייצג את העלות,בספרים

, בנסיבות אלה. מחויבותב  עמידה-  החוזה במקרה של איהחלפתל
, מצד שני. אין צורך בגילוי נוסף מעבר לגילוי שהובא במאזן

 מסוימים פיננסיים ממכשירים ישות של המרביההפסד האפשרי 
פרים ומסכומים אחרים עשוי להיות שונה משמעותית מערכם בס

. שלהם כגון שוויים ההוגן או סכום הקרן ,שניתן להם גילוי
יש צורך בגילוי נוסף כדי לעמוד בדרישות סעיף , בנסיבות כאלה

 ). א(76
 

כיפה לקיזוז כנגד משפטית ניתנת לא הכפוף לזכות ,פיננסינכס  .80
 , אינו מוצג במאזן נטו לאחר קיזוז ההתחייבות,פיננסיתהתחייבות 

-על-אף. זמנית-על בסיס נטו או בו םקיימת כוונה לסלקאלא אם 
 כאשר , לקיזוזמשפטיתגלה את קיומה של הזכות הת ישות, כן-פי
 ה אמורישותכאשר , לדוגמה. 76  מידע בהתאם לסעיףת מספקיאה

 לפני סילוק התחייבות פיננסי ממימוש נכס קבוליםלקבל את הת
 זכות לישות יש ה שכנגד,תרבסכום שווה או גדול יושהיא ית פיננס

היכולת לממש אותה זכות קיזוז כדי  יש ישותל,  לקיזוזמשפטית
עמוד להימנע מהתהוות הפסד במקרה שהצד שכנגד לא י

-על אי, גיבת שסביראו , גיבת ישות אם ה,עם זאת. מחויבותוב
חשיפה , יהפיננסהנכס חיי קיום המחויבות על ידי הארכת תקופת 

 כאלה ם ההמתוקנים התנאים קיימת אם לסיכון אשראי תהיה
לסלק בו נדרש למועד ש צפויה להידחות מעבר קבוליםשגביית הת

כדי ליידע את המשתמשים בדוחות הכספיים .  ההתחייבותאת
, באיזו מידה הוקטנה החשיפה לסיכון אשראי בנקודת זמן מסוימת

 כאשר הנכס ,התוהשפע תיתן גילוי לקיומה של זכות הקיזוז ישותה
ית פיננסכאשר ההתחייבות . לתנאיוי צפוי להיגבות בהתאם פיננסה

, יפיננסשכנגדה קיימת זכות קיזוז עומדת לסילוק לפני הנכס ה
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 לסיכון אשראי על מלוא הערך בספרים של הנכס פה חשוישותה
 לאחר שההתחייבות ,חויבויותיובמ עמודאם הצד שכנגד לא י

 . סולקה
 

 Master(אב לקיזוז - הסדריאב או-הסדרעשויה להתקשר ב ישות .81
netting arrangements( ,להפסד ההנועדים לצמצם את חשיפת 

אב -כאשר הסדר. מבחנים לקיזוזה מקיימים את אך אינם ,אשראי
נכסים מתייחס לאשראי ההסיכון את לקיזוז מקטין משמעותית 

 כלפי אותו צד פיננסיותנגד התחייבויות כשלא קוזזו , פיננסיים
גילוי .  ההסדרלהשפעתספק מידע נוסף בנוגע ת הישות, שכנגד

 : כאמור יציין כי
 

-הסדרל פופיםהכ פיננסייםנכסים ל מתייחססיכון האשראי ה .א
 כלפי פיננסיותאב לקיזוז יתבטל רק במידה שהתחייבויות 

 ,וכן,  יסולקו לאחר מימוש הנכסיםשכנגדאותו צד 
  

 לסיכון ישותההמידה שבה תקטן החשיפה הכוללת של  .ב
ותית שמעאב לקיזוז עשויה להשתנות מ-פי הסדר-על, ראיאש

 משום שהחשיפה ,תוך פרק זמן קצר לאחר תאריך המאזן
 . הסדרהכפופה למושפעת מכל עסקה 

 
 ההאב של-י הסדריאגלה את תנת ישותיהיה רצוי ש, כן-כמו

 . הסיכון האשראי שלשל  את מידת ההקטנה ים הקובע,לקיזוז
 

לסיכון אשראי כתוצאה מעסקה בה לא פה  להיות חשוה עשויישות .82
 או חוזה של נגזר  פיננסיתערבות כגון, י במאזןפיננסהוכר נכס 

 מחויבות של צד אחר יוצרת התחייבות למתן ערבות. אשראי
 עריכת בעת שמובא בחשבון ,וחושפת את הערב לסיכון אשראי

 . 76פי סעיף -הגילויים הנדרשים על
 

 לא ניתן ללמוד כאשרסיכון אשראי  ם שללריכוזי גילוי נותנתישות  .83
 כספיוהמצב ה העסק מהות על קיומם מתוך גילויים אחרים אודות

  ותוצאתם היא חשיפה משמעותית להפסד במקרהישותשל ה
 כאלוזיהוי ריכוזים . שצדדים אחרים לא יקיימו את מחויבותם

  שלנסיבותבתוך התחשבות  ,דורש שיקול דעת על ידי הנהלה
, דיווח מגזרי ,11 פרתקן חשבונאות מס. ה של והחייביםישותה

 עשויים שבהם וגיאוגרפיים עסקיים לזיהוי מגזרים  הנחיותמספק
 .להיווצר ריכוזי סיכון אשראי
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 יחיד מחשיפות לחייב להיווצר סיכון אשראי עשויים ם שלריכוזי .84
שיכולתם לעמוד כך , יםדוממאפיינים או לקבוצות חייבים בעלות 

 פויה להיות מושפעת באופן דומה משינוייםבמחויבויותיהם צ
 ריכוז ליצור ים העשוימאפיינים. בתנאים כלכליים או אחרים

את מהות הפעילויות שבהן עוסקים חייבים כגון ים סיכון כולל
האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעות פעילויות , הענף שבו הם פועלים

ן ציוד ליצר, לדוגמה. לוויםהאיתנותם הפיננסית של קבוצות  ורמת
 ממכירת לקוחותחשבונות  , בדרך כלל,לענף הנפט והגז יהיו

 כלכליים משינויים תשלום מושפע-שלגביהם הסיכון לאי, מוצריו
 בקנה מידה בינלאומי , בדרך כלל,לבנק המלווה. בענף הנפט והגז

 ות פחות מפותחמדינותהלוואות לות להיות מספר רב של עשוי
 עלולה להיות מושפעת לרעה ויכולת הבנק לגבות הלוואות אלו

 . מתנאים כלכליים מקומיים
 

 המאפייןריכוזים של סיכון אשראי יכלול תיאור אודות גילוי  .85
 וסכום החשיפה המרבית לסיכון , המזהה כל ריכוז,המשותף
 . מאפיין ו בעלי אותפיננסיים לכל הנכסים המתייחסאשראי ה

 
 שווי הוגן 

 קבוצה של נכסים לגבי כל, 91-90למעט האמור בפסקאות  .86
תן גילוי לשווי ההוגן תי ישות, פיננסיות והתחייבויות פיננסיים

התחייבויות באופן שיאפשר  ואשל אותה קבוצה של נכסים 
 39תקן חשבונאות בינלאומי מספר (לערכם בספרים השוואה 

 .)מספק הנחיות לקביעת שווי הוגן
 

 העת מצבקבילשימוש במידע על שווי הוגן נפוץ למטרות עסקיות  .87
ולקבלת החלטות אודות מכשירים ישות  הכולל של הכספי

 גם להחלטות רבות המתקבלות רלוונטימידע זה . בודדים פיננסיים
 מאחר ובנסיבות רבות הוא ,על ידי משתמשים בדוחות כספיים

הערך הנוכחי של תזרימי של שוקי הכספים על נותן ביטוי לעמדתם 
מידע על שווי הוגן .  למכשיר הקשורים,מזומנים עתידיים צפויים

 ם אות,למעשה,  שיש להםפיננסיים השוואות של מכשירים מאפשר
,  ההנפקה למועד,חזקתםהת  ללא קשר למטר,ים כלכלימאפיינים

 ערכי שווי הוגן מספקים בסיס ניטראלי .ולזהות המנפיק או הרוכש
ההנהלה בכך שהם מציינים את ההשלכות של ביצועי להערכת 

 ולהיכנס פיננסייםלהחזיק נכסים  למכור או, קנותהחלטותיה ל
 ה אינישותכאשר . לשמר אותן או לסלקן, פיננסיותלהתחייבויות 

,  לפי שווי הוגןה במאזנ פיננסית או התחייבותפיננסי נכס תמודד
 .  מידע על שווי הוגן באמצעות גילויים נוספיםתספקמא יה
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אין , לזמן קצרלגבי מכשירים פיננסיים כגון לקוחות וספקים  .88

  הערך בספרים מהווה קירובכאשר דרישה לגילוי השווי ההוגן
 . לשווי ההוגןסביר

 
הישות מקבצת נכסים פיננסיים , במסגרת הגילוי על שווי הוגן .89

והתחייבויות פיננסיות לקבוצות ומקזזת אותם רק במידה שערכם 
 . בספרים מקוזז במאזן

 
 או נגזרים אם השקעות במכשירים הוניים לא מצוטטים .90

לכללי  בעלות בהתאם יםנמדדהקשורים למכשירים הוניים כאלו 
כיוון שהשווי ההוגן שלהם לא ניתן למדידה , חשבונאות מקובלים

תיאור המכשירים יחד עם יש לתת גילוי לעובדה זו , באופן מהימן
הסבר מדוע השווי ההוגן אינו ניתן , ערכם בספרים ,פיננסייםה

שבו נמצא , הטווח של אומדנים, אם ניתןלמדידה באופן מהימן ו
נכסים נמכרים אם , יתר על כן. בסבירות גבוהה השווי ההוגן

למדידה באופן היה ניתן  שהשווי ההוגן שלהם לא, פיננסיים
ערך בספרים של נכסים ל, יש לתת גילוי לעובדה זו, מהימן בעבר
 .סכום הרווח או ההפסד שהוכרל במועד המכירה ופיננסיים אלו

 
אם השקעות במכשירים הוניים לא מצוטטים או נגזרים הקשורים  .91

לכללי חשבונאות  בעלות בהתאם יםלמכשירים הוניים כאלו נמדד
כיוון שהשווי ההוגן שלהם לא ניתן למדידה באופן , מקובלים
אין דרישה לגילוי מידע לגבי השווי ההוגן שנקבע בסעיפים , מהימן

די לעזור למשתמשים בדוחות  כניתן מידע,  זאתבמקום. 92 - ו86
הכספיים בבואם לגבש את הערכתם אודות היקף הפערים 

 פיננסיים אלוהאפשריים בין הערך בספרים של נכסים 
בנוסף להסבר לגבי .  אלו לבין שוויים ההוגןפיננסיותוהתחייבויות 

אשר רלוונטיים , המאפיינים העיקריים של המכשירים הפיננסיים
יובא מידע אודות השוק , גילוי השווי ההוגןהסיבה לאי ו, לשוויים

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

לציין את דעתה על הקשר בין ההנהלה  יכולה, סביר לעשות זאת
התחייבויות  ופיננסייםהשווי ההוגן לבין הערך בספרים של נכסים 

הוגן באופן השווי את ה שלגביהם אינה יכולה לקבוע פיננסיות
 . מהימן

 
 .בוטל.  א91
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 : אודותתן גילויתי ישות .92
 

השיטות וההנחות המשמעותיות שיושמו בקביעת השווי  .א
 בנפרד פיננסיות והתחייבויות פיננסייםההוגן של נכסים 

בויות  והתחייפיננסייםעבור קבוצות משמעותיות של נכסים 
 מספק הנחיות לקביעת קבוצות של 55 סעיף (פיננסיות

 ,)פיננסייםנכסים 
 בקביעת השווי ההוגן ,מלאה או חלקית, מידת ההסתמכות .ב

של מכשירים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות על מחירים 
מצוטטים בשוק פעיל המתפרסמים בציבור או על אמידה 

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

 
המבוססות , מלא או חלקי בטכניקות הערכה, מידת השימוש .ג

 observable(שאינן נתמכות במחירי שוק נצפים , על הנחות
market( ,אם כתוצאה משינוי הנחה . בקביעת השווי ההוגן

ישתנה ) reasonably possible (סבירהכלשהי לחלופה 
הישות תציין עובדה זו ותגלה , ן משמעותיהשווי ההוגן באופ

את ההשפעה על השווי ההוגן של טווח הנחות חלופיות 
בחינת , לעניין זה). reasonably possible (סבירות

הפסד ולסך הנכסים או להמהותיות תעשה ביחס לרווח או 
 .סך ההתחייבויות

 
סך סכום השינוי בשווי ההוגן הנאמד תוך שימוש בטכניקת  .ד

 .הפסד במהלך התקופהבהוכר ברווח או הערכה ש
 

גילוי השיטה ששימשה בקביעת את  כוללגילוי מידע על שווי הוגן  .93
, דוגמהל.  יישומהנעשו בעתהשווי ההוגן והנחות משמעותיות ש

 פירעוןשיעורי  לקשורות ההנחות התן גילוי למידע לגביתי ישות
עורי שישיעורי אומדן הפסדי אשראי ושיעורי ריבית או , מוקדם
 . אם הם משמעותיים,היוון

 

 גילויים אחרים 

 .בוטל.      א. 94
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 בטחונות

 ישות תיתן גילוי לערך בספרים של נכסים פיננסיים .ב
הערך בספרים של , המשמשים כבטחונות להתחייבויות

נכסים פיננסיים המשמשים כבטחונות עבור התחייבויות 
תנאים )) ז(63-ו) א(60באופן עקבי לסעיפים (וכן , תלויות

 .משים כבטחונותמהותיים הקשורים לנכסים המש
 

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

 :  היא תגלה, בטחונותה
 

נכסים (השווי ההוגן של הבטחונות שהתקבלו  )1(
 ,)פיננסיים ולא פיננסיים

 
שנמכרו או שועבדו מחדש השווי ההוגן של בטחונות  )2(

 וכן, ואם לישות יש מחויבות להחזיר אותם
 
 לשימוש הישות מיוחסיםתנאים מהותיים ה )3(

 .))ז(63-ו) א(60עקבי לסעיפים אופן ב (בטחונותב
 

 .בוטל .ד
 

 .בוטל .ה
 

 בוטל .ו
 

 בוטל .ז
 
 .בוטל .ח

 
   ירידת ערך

ישות תגלה את המהות ואת הסכום של כל הפסד מירידת  .ט
כל לבנפרד , פסד בגין נכס פיננסיהבערך שהוכר ברווח או 

 מספק 55סעיף (קבוצה משמעותית של נכסים פיננסיים 
 ).הנחיות לקביעת קבוצות של נכסים פיננסיים
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 והפרות  בהסכמיםאי עמידה 

קרן לפדיון או , ריבית, בהתייחס לאי עמידה בתשלומי קרן .י
, ישות הההתקופה בגין הלוואות שקיבל פדיון במהלךתנאי 

תאריך המאזן והפרות אחרות במהלך התקופה ב המוכרות
כאשר הפרות אלו עשויות לאפשר , הסכמי הלוואהשל 

כאשר  שתוקנו או למעט הפרות(פירעון לדרוש  למלווה
, במשא ומתן מחודשים נמצא,  ההלוואהתנאי, להםכתגובה 

 הישות תיתן גילוי )בתאריך המאזן או לפני תאריך המאזן
   :אודות

 
 ,ת אלופרטים לגבי הפרו )1(

 
הסכום שהוכר בתאריך המאזן ביחס להלוואות  )2(

 כן  ו,הפרה יתהישנתקבלו ושבגינם ה

 בהתאם לסעיף ,בהתייחס לסכומים שניתן להם גילוי )3(
הסתיים  או שנהתוק אי העמידה  אם, לעיל2קטן 

משא ומתן לגבי התנאים החדשים של ההלוואות 
 .לפני שהדוחות הכספיים אושרו לפרסום, שנתקבלו

 
 רך גילוי המידע לגבי הפרות של הסכמי הלוואה בהתאם לסעיףלצו .95

ות מכשירי חוב מונפקים הלוואות שנתקבלו כולל, )י(94
ספקים לזמן קצר בתנאי אשראי למעט  ,והתחייבויות פיננסיות

וההפרה לא , הפרה התרחשה במהלך התקופהה כאשר .רגילים
 עד  ההלוואהגבי תנאי משא ומתן מחודש לנערךתוקנה או לא 
ההשפעה של ההפרה על סיווג ההתחייבות , לתאריך המאזן
לכללי חשבונאות  ארוך נקבעת בהתאם-זמןלכשוטפת או 

 .מקובלים
 

 תחילה

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

י השוואה המוצגים מספר. 'מכאן ולהבא'תקן זה יחול בדרך של  .97
בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות במועד תחילת התקן לא 

מכשירים פיננסיים שהונפקו לפני מועד תחילת . יוצגו מחדש
. יסווגו ויוצגו בהתאם להוראות התקן ממועד תחילתו, התקן

הכוללים הן רכיב הוני והן רכיב של (מכשירים פיננסיים מורכבים 
, בתקופות שקדמו למועד תחילת התקןאשר הונפקו , )התחייבות

יסווגו למרכיביהם ויוצגו , וטרם הומרו או נפדו עד למועד זה
 הערך .החל ממועד תחילת התקן, בהתאם להוראות התקן

 פיננסיבספרים יהווה את התמורה שהתקבלה עבור המכשיר ה
 והפיצול לשני הרכיבים יבוצע לפי השיטה המתוארת המורכב
רך הנוכחי של רכיב ההתחייבות יבוצע חישוב הע. 32בסעיף 

בהתחשב בשיעור הריבית במועד ההנפקה המקורית של המכשיר 
הטיפול ביתרת הוצאות ההנפקה הנדחות יהיה . הפיננסי המורכב

 ).' בנספח ב13ראה גם דוגמה  (38בהתאם לאמור בסעיף 
 

תוספת , 2007,  בדצמבר31 לבין 2006,  בינואר1בתקופה שבין  .98
מחירים כתבי אופציה הנקובה בסכומים צמודי מדד מימוש של ה

 וכן מחיר ההמרה של מטבע חוץאו סכומים צמודי לצרכן 
התחייבויות הניתנות להמרה הנקובות בסכומים צמודי מדד 

 ייחשבו כסכומים מטבע חוץאו סכומים צמודי מחירים לצרכן 
בהגדרת התחייבות פיננסית שבסעיף ) 2(קבועים לצורך פסקה ב

11 . 
 

 הטיפול החשבונאי בכתבי אופציה, 48בעקבות ביטול גילוי דעת  .99
הטיפול החשבונאי , 53וביטול גילוי דעת ) 107ראה סעיף (

הפרשה להפסד , )108ראה סעיף  (בהתחייבויות הניתנות להמרה
,  בדצמבר31הכלולה בדוחות הכספיים של חברה מחזיקה ליום 

חזקה כתוצאה בגין הפסד צפוי עקב ירידה בשיעור הה, 2005
, ממימוש כתבי אופציה או מהמרת התחייבויות ניתנות להמרה

תבוטל במועד תחילת תקן זה בסעיף , בהתאם לגילויי דעת אלו
 .  של שינוי במדיניות חשבונאיתהשפעה מצטברת

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

ספיים מאוחדים דוחות כ, 27תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
השקעות בחברות , 28 ותקן חשבונאות בינלאומי מספר ונפרדים
 לגבי כתבי אופציה 106-101יחולו ההוראות בסעיפים כלולות 

 שהונפקו על ידי חברה בקבוצה, ומכשירים פיננסיים מורכבים
 .)57קבוצה כהגדרתה בגילוי דעת (
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ל ידי כתבי אופציה או מכשירים פיננסיים מורכבים שהונפקו ע .101
 לצד שלישי יטופלו בדוחות הכספיים של החברה 6חברה מוחזקת

 : כדלקמן6המחזיקה
  
הנפקה של כתבי אופציה או מכשירים פיננסיים מורכבים  .א

על ידי חברה מוחזקת מגדילה את ההון העצמי של החברה 
אך אינה משנה את חלקה בפועל של החברה , המוחזקת

אין להכיר . חזקת של אותה חברה מוהון העצמיהמחזיקה ב
 . ברווח או בגידול בהון העצמי של החברה המחזיקה

 
בתקופה שבין ההנפקה לבין מימוש כתבי האופציה או  .ב

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

בלי להביא בחשבון את קיום כתבי , המונפקות בפועל
יה או את הרכיב ההוני של המכשירים הפיננסיים האופצ

 .המורכבים
 

דין מימוש כתבי אופציה על ידי צד שלישי או המרת  .ג
מכשירים פיננסיים מורכבים על ידי צד שלישי כדין הנפקת 

 28ראה סעיף (מניות על ידי החברה המוחזקת לצד שלישי 
 ).68לגילוי דעת 

 
 מכשירים בעת הפקיעה של כתבי אופציה או פדיון של .ד

תוגדל יתרת ההשקעה בחברה , פיננסיים מורכבים
המנפיקה בגין חלקה של החברה המחזיקה בתקבולים 
מהנפקת כתבי אופציה שלא מומשו או ברכיב ההוני של 

. בהתאמה, מכשירים פיננסיים מורכבים שלא הומרו
 בדוח הרווח וההפסד של החברה רווחהגדלה זו תיכלל כ

 .המחזיקה
 
 יוצגו תקבולים של חברה בת מהנפקת כתבי במאזן המאוחד .ה

אופציה לחיצוניים והרכיב ההוני של מכשירים פיננסיים 
מורכבים שהונפקו לחיצוניים בין ההתחייבויות לבין ההון 

רכיב ההתחייבות של מכשירים פיננסיים מורכבים . העצמי
 .יוצג בהתחייבויות

 

                                       
 .68 לגילוי דעת 6חברה מוחזקת וחברה מחזיקה כהגדרתם בסעיף    6
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יה השקעה של החברה האם או חברה בת בקבוצה בכתבי אופצ .102
 :שהונפקו על ידי חברה בת אחרת בקבוצה תטופל כדלקמן

 
ההשקעה בכתבי אופציה תקוזז כנגד התקבולים מהנפקת  .א

כתבי האופציה במאזן המאוחד וחלק התקבולים מהנפקת 
כתבי אופציה לחיצוניים יוצג בין ההתחייבויות לבין ההון 

 .העצמי
 

 מימוש כתבי אופציה כאשר קיימת ירידה בשיעור ההחזקה .ב
יטופל כהנפקת מניות של החברה הבת לקבוצה ולצד 

לרבות חישוב רווח או הפסד הנובע מהירידה , שלישי
 .בשיעור ההחזקה

 
מימוש כתבי אופציה כאשר קיימת עלייה בשיעור ההחזקה  .ג

יטופל כרכישה נוספת של מניות החברה הבת על ידי 
 .הקבוצה

 
בעת פקיעת כתבי האופציה יוכר בדוחות הכספיים  .ד

בגובה חלק הקבוצה בתקבולים או הפסד וחדים רווח המא
מהנפקת כתבי אופציה שפקעו בניכוי ההשקעה של 

 .הקבוצה בכתבי האופציה
 

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

 :תטופל כדלקמן
 

להשקעה ברכיב ההשקעה במכשיר פיננסי מורכב תפוצל  .א
מתוארת  הההוני והשקעה ברכיב התחייבות בהתאם לשיט

 . 32 ףבסעי
ההשקעה ברכיב ההתחייבות תקוזז כנגד ההתחייבות  .ב

במאזן המאוחד וההפרש בין ההשקעה לבין החלק המתאים 
. 57 לגילוי דעת 3.10של ההתחייבות יטופל בהתאם לסעיף 

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

 
כאשר קיימת ירידה , המרת מכשירים פיננסיים מורכבים .ג

בשיעור ההחזקה תטופל כהנפקת מניות של החברה הבת 
. 68 לגילוי דעת 28לקבוצה ולצד שלישי בהתאם לסעיף 
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ההשקעה ערב ההמרה כוללת גם את הערך , לצורך סעיף זה
 ההתחייבות וברכיב ההוני בספרים של ההשקעה ברכיב

 .למועד ההמרה
 
כאשר קיימת עלייה , המרת מכשירים פיננסיים מורכבים .ד

בשיעור ההחזקה תטופל כרכישה נוספת של מניות החברה 
הבת על ידי הקבוצה כאשר עלות הרכישה הנוספת היא 
הערך בספרים של ההשקעה ברכיב ההתחייבות וברכיב 

 .ההוני למועד ההמרה
 
יוכר בדוחות , כשירים פיננסיים מורכביםמבעת פדיון  .ה

בגובה חלק הקבוצה או הפסד הכספיים המאוחדים רווח 
ברכיב ההוני שנכלל בהון העצמי של החברה הבת בניכוי 

) ד(101 ראה גם סעיף .ההשקעה של הקבוצה ברכיב ההוני
 .לעיל

 
הטיפול בהשקעה של חברה מחזיקה בכתבי אופציה או מכשירים  .104

יהיה שאינה חברה בת ים של חברה מוחזקת פיננסיים מורכב
 .בשינויים המתחייבים, 103 - 102בהתאם לסעיפים 

 
החזקה הדדית של כתבי אופציה ומכשירים פיננסיים מורכבים  .105

 :של החברה האם על ידי חברה בת תטופל כדלקמן
 

 כתבי אופציה  .א
 
 לגבי 44ההשקעה תימדד בהתאם להמלצות גילוי דעת  )1(

 . הכספיים של החברה הבת בדוחותיההשקעת קבע
 
ההשקעה בכתבי אופציה תקוזז כנגד ההון העצמי  )2(

) הכולל תקבולים מהנפקת כתבי האופציה(המאוחד 
 .במאזן המאוחד

 
יטופל על ידי החברה הבת מימוש כתבי אופציה  )3(

הטיפול החשבונאי בהחזקת המניות . כרכישת מניות
 ".מניות אוצר"יהיה בהתאם לשיטת 
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 יים מורכביםמכשירים פיננס .ב
 

בדוחות ההשקעה במכשיר פיננסי מורכב תפוצל  )1(
להשקעה ברכיב הוני הכספיים של החברה הבת 

 המתוארת הוהשקעה ברכיב התחייבות בהתאם לשיט
לגבי כל , לאחר ההכרה הראשונית, המדידה. 32 ףבסעי

 לגבי 44אחד מהרכיבים תהיה בהתאם לגילוי דעת 
 .השקעת קבע

 
ות תקוזז כנגד ההתחייבות ההשקעה ברכיב ההתחייב )2(

במאזן המאוחד וההפרש בין ההשקעה לבין החלק 
 3.10המתאים של ההתחייבות יטופל בהתאם לסעיף 

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

 .במאזן המאוחד) פיננסיים מורכבים
 
על ידי החברה בים המרת מכשירים פיננסיים מורכ )3(

הטיפול החשבונאי . תטופל כרכישת מניותהבת 
 ".מניות אוצר"בהחזקת המניות יהיה בהתאם לשיטת 

 
להלן דרישות הגילוי בגין כתבי אופציה ומכשירים פיננסיים  .106

 :מורכבים של חברה מוחזקת בדוחות הכספיים המאוחדים
 

 ;המדיניות החשבונאית שיושמה .א
 
פקעו ומכשירים פיננסיים כתבי אופציה שמומשו או  .ב

מורכבים שהומרו או נפדו בתקופת הדוח או לאחר תום 
 :אך לפני גמר עריכת הדוחות הכספיים, תקופת הדיווח

 
סכום הרווח או ההפסד ממימוש כתבי אופציה או  )1(

 ;מהמרת מכשירים פיננסיים מורכבים
 
סכום הרווח או ההפסד עקב פקיעתם של כתבי אופציה  )2(

 מכשירים פיננסיים מורכבים או עקב פדיונם של
 ; בתקופת הדוח
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סכום הרווח או ההפסד שטרם ניתן לו ביטוי בתקופת  )3(
 עקב פקיעתם של כתבי אופציה או עקב פדיונם -הדוח 

של מכשירים פיננסיים מורכבים לאחר תום תקופת 
 .אך לפני גמר עריכת הדוחות הכספיים בגינה, הדוח

 
ו ומכשירים כתבי אופציה שטרם מומשו וטרם פקע .ג

פיננסיים מורכבים שטרם הומרו וטרם נפדו עד תום תקופת 
 :הדיווח

 
 ;שמות החברות המנפיקות )1(

 
המועדים שבהם יסתיימו תקופות המימוש של כתבי  )2(

האופציה והמועדים שבהם יסתיימו תקופות ההמרה 
 ;של המכשירים הפיננסיים המורכבים

 
ל השינויים הצפויים בשיעורי ההחזקה עם מימושם ש )3(

של המכשירים כתבי האופציה או עם המרתם 
 ;הפיננסיים המורכבים

 
 שינויים בתקני חשבונאות אחרים

 . בטל, הטיפול החשבונאי בכתבי אופציה, 48גילוי דעת  .107
 

, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות הניתנות להמרה, 53גילוי דעת  .108
 .בטל

 
, 44כפי שתוקן על ידי גילוי דעת , 33 לגילוי דעת 3.1.1סעיף  .109

הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי ניירות ערך הרשומים 
למסחר בבורסה לניירות ערך ותעודות השתתפות בקרנות השקעה 

 : יוחלף בסעיף כדלקמןבנאמנות
כתבי אופציה , מניות,  אגרות חוב-" ניירות ערך סחירים" "
הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך ותעודות , ח להמרה"ואג

  ."קרנות נאמנותהשתתפות ב
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 : דינים וחשבונות כספיים מאוחדים, 57שינויים בגילוי דעת  .110
 

 : יוחלף בסעיף כדלקמן2.11.4סעיף  .א
ההוראות בדבר הטיפול החשבונאי ברווח והפסד הנובע "

מימוש , מהנפקת מניות על ידי החברה הבת לצד שלישי
אופציות של החברה הבת על ידי צד שלישי או המרה של 

יבויות הניתנות להמרה של החברה הבת על ידי צד התחי
 )."28סעיף  (68שלישי כלולות בגילוי דעת 

 
 3.9.2, 2.13.5, 2.13.4, 2.13.3.5, 2.13.2.6, 2.13.1סעיפים  .ב

 .והנספח בטלים
 
 : יוחלף בסעיף כדלקמן2.13.2.1סעיף  .ג

החזקה הדדית של מניות קיימת כאשר חברה בת מחזיקה "
קיימות שתי דרכים תיאורטיות . םבמניות של החברה הא

 ." לטיפול חשבונאי בהחזקה הדדית של מניות
 

 .  תושמט הפסקה השנייה2.13.2.2מסעיף  .ד
 
 : יוחלף בסעיף כדלקמן2.13.2.4סעיף  .ה

החזקה הדדית של מניות בקבוצת חברות תטופל בשיטת "
 "." מניות אוצר"
 

 : יוחלף בסעיף כדלקמן2.13.2.5סעיף  .ו
חד במקרה של החזקה הדדית לפי שיטת ההון העצמי המאו"

,  סכום ההון העצמי של החברה האםיהיה" מניות אוצר"
בתוספת חלקה ברווחים ובקרנות של החברה הבת שלאחר 

בניכוי העלות המותאמת של , מועד רכישת השליטה בה
 " .מניות החברה האם המוחזקות על ידי החברה הבת

 
 : רישא יוחלף בסעיף כדלקמן2.13.3סעיף  .ז

 החזקה הדדית של אגרות חוב"
החזקה הדדית של אגרות חוב , לצורך גילוי דעת זה

 חברה -להלן (מתקיימת כאשר חברה אחת בקבוצה 
מחזיקה ניירות ערך כאלה שהונפקו על ידי ) משקיעה

כתוצאה , ) חברה מנפיקה-להלן (חברה אחרת בקבוצה 
מרכישתם במישרין מאותה חברה או מגורמים חיצוניים 

 ."ק הפתוח או בבורסהבשו
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 :  יוחלף בסעיף כדלקמן3.7.3סעיף  .ח
ההוראות בדבר הטיפול החשבונאי ברווח והפסד הנובע "

מימוש , מהנפקת מניות על ידי החברה הבת לצד שלישי
אופציות של החברה הבת על ידי צד שלישי או המרה של 
התחייבויות הניתנות להמרה של החברה הבת על ידי צד 

 .")28סעיף  (68בגילוי דעת שלישי כלולות 
 

 :  יוחלף בסעיף כדלקמן3.11סעיף  .ט
 להוראות המעבר לתקן 105טיפול יהיה בהתאם לסעיף ה"

 ."גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים, 22חשבונאות מספר 
 

 : שיטת השווי המאזני, 68שינויים בגילוי דעת  .111
 

 : א כדלקמן28יוסף סעיף  .א
גין הנפקת כתבי הטיפול החשבונאי בחברה המחזיקה ב"

אופציה ומכשירים פיננסיים מורכבים על ידי חברה מוחזקת 
 להוראות המעבר לתקן 104 - ו101יהיה בהתאם לסעיפים 

 ".גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים, 22חשבונאות מספר 
 

 : א כדלקמן55יוסף סעיף  .ב
 להוראות המעבר לתקן 106דרישות הגילוי בהתאם לסעיף "

 חלות גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים, 22חשבונאות מספר 
 ."שאינה חברה אם, גם על חברה מחזיקה

 
לעניין כתבי ":  יימחק המשפט האחרון כדלקמן20מסעיף  .ג

אופציה שלא מומשו על ידי בעלי מניות חיצוניים ראה סעיף 
 ." להלן58
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 :מסים על ההכנסה, 19שינויים בתקן חשבונאות מספר  .112

 
' חלק א'  לנספח א9בסעיף ,  לתקן72 - ו23בסעיפים  .א

יוחלפו ההפניות לתקן '  בנספח ב4ובדוגמה מספר 
גילוי : מכשירים פיננסיים, 32חשבונאות בינלאומי מספר 

מכשירים , 22 בהפניות לתקן חשבונאות מספר והצגה
 .גילוי והצגה: פיננסיים

 
 . ימחקו9- ו8, 6, 5הערות השוליים  .ב

 
לתקן זה נוספו : "מן לנספח ההבדלים ינוסח כדלק31סעיף  .ג

 ".שאינן קיימות בתקן הבינלאומי, 7 -ו ,4 ,3הערות שוליים 
 

 . לנספח ההבדלים ימחק34סעיף  .ד
 

 : "כדלקמן) ט( בנספח ההבדלים יוסף סעיף 36לסעיף  .ה
מכשירים , 32פניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ה

,  לתקן הבינלאומי72 - ו23בסעיפים , גילוי והצגה: פיננסיים
 הוחלפה בהפניה 4ובדוגמה מספר ' חלק א'  לנספח א9יף בסע

גילוי : מכשירים פיננסיים, 22לתקן חשבונאות מספר 
 ."והצגה
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  הנחיות ליישום-' אנספח 

 
 . התקןבלתי נפרד מהנספח מהווה חלק 

 
 

 יינים  ענתוכן 
 

  סעיף

 הגדרות 24 א- 3א
 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות 12א  -  3א
 מכשירים הוניים א14א - 13א
 מכשירים פיננסיים נגזרים 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
מכשירים שאינם כוללים מחויבות חוזית למסור מזומן 

 או נכס פיננסי אחר
 יה ההוניים של הישות סילוק במכשיר 27א
 סילוק מותנההוראות  28א
 טיפול בדוחות כספיים מאוחדים  29א
  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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 של היבטים מסוימים של את יישומם ות מבהיריישום אלוהנחיות  .1א
 .התקן

 
. פיננסייםהתקן אינו עוסק בהכרה או במדידה של מכשירים  .2א

 והתחייבויות פיננסייםדרישות לגבי הכרה ומדידה של נכסים 
מכשירים , 39בינלאומי מספר חשבונאות  בתקן נכללות פיננסיות
 . הכרה ומדידה: פיננסיים

 
 )14-11סעיפים (הגדרות 

  פיננסיותחייבויות  והתפיננסייםנכסים 

מייצג את אמצעי  הואשמאחר  ,פיננסי נכס הוא) ןמזומ (מטבע .3א
 ומוכרות כל העסקאות נמדדות על פיו הבסיס הואהחליפין ולכן 
 הואבבנק או במוסד כספי דומה מזומן פיקדון של . בדוחות כספיים

 שהוא מייצג את הזכות החוזית של המפקיד אחר מ,פיננסינכס 
 וסד או למשוך שיק או מכשיר דומה כנגד היתרהמהממזומן  לקבל
 . פיננסיתהתחייבות לטובת זכאי לצורך פירעון  ,בבנק

 
מייצגים זכות חוזית לקבל ה פיננסיים של נכסים נפוצותדוגמאות  .4א

 המייצגות מחויבות פיננסיותהתחייבויות מנגד  בעתיד ומזומן
 :  בעתיד הינןמזומןחוזית למסור 

 
 ,לקוחות וספקים )א(

 
  , לקבל ולשלםותשטר )ב(

 
  וכן ,הלוואות לקבל ולשלם )ג(

 
 .  חוב לקבל ולשלםאגרות )ד(

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

 מחויבות חוזית מקבילה של הצד  קיימתמזומן) מחויבות לשלם
 ). או זכות לקבל(האחר לשלם 

 
 אשר ההטבה הכלכלית , הוא מכשירנכס פיננסיסוג אחר של  .5א

, לדוגמה. מזומן שאינו ננסייפ נכס היא , בגינוןשתינתתקבל או שת
 למחזיק את הזכות מעניק חוב ממשלתיות אגרותשטר לשלם ב

 ,מנפיק את המחויבות החוזית למסורומטיל על ההחוזית לקבל 
 החוב הן נכסים אגרות. מזומןולא , אגרות חוב ממשלתיות
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שלה המנפיקה  משום שהן מייצגות מחויבויות של הממפיננסיים
 של מחזיק השטר פיננסי נכס הואהשטר , לפיכך. מזומןלשלם 

 .  של מנפיק השטרפיננסיתוהתחייבות 
 
 ושטרי הוןצמיתות  חוב אגרותכמו  (-" יםצמית"מכשירי חוב  .6א

 למחזיק את הזכות החוזית לקבל ,באופן רגיל, מקנים, )יםצמית
מוגדר לעתיד לא  קבועים המתמשכים  במועדיםריביתי תשלומ

זכות ה עם ואללא זכות לקבל החזר של הקרן , )למעשה עד אינסוף(
מאוד בלתי הגורמים להחזר להיות לקבל החזר של הקרן בתנאים 
 להנפיק מכשיר ה עשויישות, לדוגמה. סביר או מאוד רחוק בעתיד

 השווים , לבצע תשלומים שנתיים לצמיתותה המחייב אות,פיננסי
 1,000 קרן נקוב של מיוחס לסכוםאשר  8% של  נקובלשיעור ריבית

 במועדשוק למכשיר ה הוא שיעור ריבית 8% -  בהנחה ש.ח"ש
המנפיק נוטל מחויבות חוזית לבצע זרם של תשלומי , הנפקתו

בעת ח "ש 1,000הוא ) נוכחי ערך(ריבית עתידיים ששוויים ההוגן 
 פיננסילמחזיק ולמנפיק של המכשיר יש נכס . ההכרה הראשונית

 .בהתאמה, פיננסיתייבות והתח
 
למסור או להחליף מכשירים , זכות חוזית או מחויבות חוזית לקבל .7א

רצף של זכויות חוזיות או . פיננסיים היא כשלעצמה מכשיר פיננסי
 בסופו של ,הגדרת מכשיר פיננסי אםמקיים את מחויבויות חוזיות 

 יוביל לקבלה או מסירה של מזומן או לרכישה או הנפקההוא  ,דבר
 .של מכשיר הוני

 
היכולת לממש זכות חוזית או הדרישה למלא אחר מחויבות חוזית  .8א

. עשויה להיות מוחלטת או מותנית בהתרחשות אירוע עתידי
 זכות חוזית של המלווה לקבל מזומן היא ערבות פיננסית ,לדוגמה
 אם ,ומחויבות חוזית מקבילה של הערב לשלם למלווה, מהערב

והמחויבות החוזית החוזית הזכות . בותוהלווה אינו עומד במחוי
, )קבלת הערבות(עבר באו אירוע בעבר קיימות כתוצאה מעסקה 

למרות שהן יכולתו של המלווה לממש את זכותו והן הדרישה 
 בכך שהלווה לא יעמוד מהערב לעמוד במחויבותו מותנות

 את מקיימותזכות מותנית ומחויבות מותנית . במחויבותו בעתיד
למרות שנכסים ,  נכס פיננסי והתחייבות פיננסיתההגדרה של

 חלק .הכספיים בדוחותתמיד  מוכרים אינםוהתחייבויות כאלה 
מהזכויות החוזיות והמחויבויות החוזיות עשויות להיות חוזי 

 .4ביטוח בתחולתו של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 
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 יקרהע בתחכירה מימונית נחשב, על פי כללי חשבונאות מקובלים .9א
זרם ,  החוכר לשלםו שלומחויבות,  המחכיר לקבלכזכותו של
לצרכים . פי הסכם הלוואה-קרן וריבית עלמשולבים של תשלומים 
שראוי סכום התאם להשקעתו במטפל בהמחכיר , חשבונאיים

. הנכס המוחכר עצמועל פי פי חוזה החכירה ולא -עללהתקבל 
לא ביצועו זה שחוכ בעיקרהחכירה תפעולית נחשבת , לעומת זאת

 שימוש בנכס בתקופות אפשר המחייב את המחכיר ל,הושלם
המחכיר ימשיך . ) בגין שירותעמלההדומה ל(עתידיות כנגד תמורה 

 שראוי להתקבל  כלשהוסכוםבנכס המוחכר עצמו ולא ב טפלל
חכירה מימונית אצל המחכיר , בהתאם לכך. פי החוזה- עלבעתיד

עולית אינה נחשבת למכשיר נחשבת למכשיר פיננסי וחכירה תפ
 .)שהגיע מועד פירעונםספציפיים למעט תשלומים (פיננסי 

 
נכסים חכורים , )מבנים וציוד, רכוש, כגון מלאי(נכסים מוחשיים  .10א

כגון פטנטים (מוחשיים בלתי  ונכסים בחכירה מימונית בידי החוכר
שליטה בנכסים . אינם נכסים פיננסיים) וסימנים מסחריים

זרימה הפיק מוחשיים אלו יוצרת הזדמנות לתי בלמוחשיים ו
זכות גורמת לאך אינה ,  של מזומן או נכס פיננסי אחרחיובית
 .לקבל מזומן או נכס פיננסי אחרקיימת 

 
שההטבה הכלכלית העתידית בגינם ) כגון הוצאות מראש(נכסים  .11א

ולא זכות לקבל מזומן או נכס , שירותים ואהיא קבלה של סחורות 
כגון , פריטים, באופן דומה.  אינם נכסים פיננסיים,פיננסי אחר

אינם , הכנסה נדחית ומרבית סוגי המחויבויות לאחריות
 של הטבות שליליתמאחר והזרימה ה, התחייבויות פיננסיות

,  היא מסירה של סחורות ושירותיםמתייחסות אליהםכלכליות ה
 .ולא מחויבות חוזית לשלם מזומן או נכס פיננסי אחר

 
כגון מסים על ההכנסה (ויות או נכסים שאינם חוזיים התחייב .12א

)  הממשלהדייל המוטלים כתוצאה מדרישות חוקיות ונאכפים ע
הטיפול החשבונאי . אינם התחייבויות פיננסיות או נכסים פיננסיים

מסים על , 19במסים על ההכנסה נדון בתקן חשבונאות מספר 
רתן בתקן כהגד, מחויבויות משתמעות, באופן דומה. ההכנסה

התחייבויות תלויות , הפרשות, 37חשבונאות בינלאומי מספר 
 .ואינן התחייבויות פיננסיותבעות מחוזים אינן נו, ונכסים תלויים
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 מכשירים הוניים

 זכותדוגמאות למכשירים הוניים כוללות מניות רגילות שאין  .13א
סוגים מסוימים של מניות בכורה , )non-puttable( בחזרה למוכרן

או אופציות ) warrants(וכתבי אופציה , )26 א- 25אה סעיפים רא(
או לרכוש ) subscribe (להזמיןרכש שנכתבו המתירות למחזיק בהן 

ישות ל  חזרהלמוכרן זכותמספר קבוע של מניות רגילות שאין 
. המנפיקה תמורת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר

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

אם החוזה האמור כולל מחויבות , עם זאת. מכשיר הוני של הישות
הרי שהוא יוצר גם , של הישות לשלם מזומן או נכס פיננסי אחר

ראה סעיף (התחייבות בגובה הערך הנוכחי של סכום הפדיון 
 בחזרה נוטל למוכרןשאין זכות מניות רגילות מנפיק של )). א(27א

 כאשר הוא פועל באופן רשמי לביצוע חלוקה ,על עצמו התחייבות
מקרה .  לביצועה כלפי בעלי המניותמשפטיתונעשה מחויב מבחינה 

כאמור ייתכן לאחר הכרזה על דיבידנד או כאשר הישות מתחסלת 
)wound up (לאחר מילוי כל התחייבויותיה,וכל הנכסים הנותרים , 

 .עומדים לחלוקה לבעלי מניות
 
,  שנרכש על ידי ישות,אופציית רכש שנרכשה או חוזה דומה אחר .14א

אשר מקנה לה את הזכות לרכוש חזרה מספר קבוע של מכשיריה 
ההוניים בתמורה למסירת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי 

 הכל תמורה ששולמ, ם זאתבמקו. אינו נכס פיננסי של הישות, אחר
 .בגין חוזה כאמור תנוכה מההון העצמי

 
הסכמי הנפקה מסוימים של כתבי אופציה ומכשירים פיננסיים . א14א

כוללים הוראות להגנה על בעלי כתבי האופציה , מורכבים
והמכשירים הפיננסיים המורכבים בדרך של התאמת תוספת 

חלוקת , הטבההמימוש או יחס ההמרה בעקבות חלוקת מניות 
הוראות . דיבידנד במזומן או הצעת זכויות לבעלי המניות הרגילות

אלו אינן מונעות את סיווג כתבי האופציה והרכיב ההוני של 
 . המכשירים הפיננסיים המורכבים כהון עצמי

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים

כגון  ()primary(מכשירים פיננסיים כוללים מכשירים ראשוניים  .15א
ומכשירים פיננסיים נגזרים ) כאים ומכשירים הונייםז, חייבים

חוזי החלפת ריבית , חוזים עתידיים, חוזי אקדמה, כגון אופציות(
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מכשירים פיננסיים נגזרים מקיימים את ). החלפת מטבעוחוזי 
 .  בתחולת תקןולפיכך מצויים, הגדרת מכשיר פיננסי

 
 שהשפעתן מכשירים פיננסיים נגזרים יוצרים זכויות ומחויבויות .16א

של אחד או יותר מהסיכונים , בין הצדדים למכשיר, היא העברה
. הטבועים במכשיר הפיננסי הראשוני שבבסיס החוזה, הפיננסיים

מכשירים פיננסיים נגזרים מקנים לצד אחד , בעת הכניסה לחוזה
זכות חוזית להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם 

או מחויבות חוזית להחליף , ליים עדיפיםצד אחר בתנאים פוטנציא
 נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם צד אחר בתנאים

אינם , בדרך כלל, מכשירים אלו, עם זאת.  נחותיםפוטנציאליים
כוללים העברה של המכשיר הפיננסי הראשוני שבבסיס החוזה בעת 

גם חלק מהמכשירים כוללים . הכניסה לחוזה או במועד פירעונו
מאחר ותנאי החליפין נקבעים . זכות וגם מחויבות לביצוע חליפין

 בשווקים הפיננסיים עשוי יםהרי ששינוי מחיר, בעת הכניסה לחוזה
 .נחותיםללהפוך את תנאי החליפין לעדיפים או 

 
או ים פיננסיים נכסאופציית רכש או אופציית מכר להחלפת  .17א

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

שינויים בשווי ההוגן מיוחסות ל ה,ותפוטנציאליכלכליות עתידיות 
 על נוטלכותב אופציה , מנגד. של המכשיר הפיננסי שבבסיס החוזה

יות או פוטנציאלעצמו מחויבות לוותר על הטבות כלכליות עתידיות 
מיוחסות  ה,ים של הטבות כלכליותפוטנציאלים לשאת בהפסד

הזכות . שינויים בשווי ההוגן של המכשיר הפיננסי שבבסיס החוזהל
מקיימות את הכותב של החוזית החוזית של המחזיק והמחויבות 

המכשיר . בהתאמה, ההגדרה של נכס פיננסי והתחייבות פיננסית
לרבות , ננסינכס פיכל  שבבסיס חוזה אופציה עשוי להיות הפיננסי
אופציה עשויה . ומכשירים נושאי ריביתשל ישויות אחרות מניות 

, במקום להעביר נכס פיננסי, לחייב את הכותב להנפיק מכשיר חוב
צור נכס פיננסי אצל בסיס האופציה י הפיננסי שבמכשירהאך 

זכות המחזיק באופציה להחליף .  אם האופציה תמומש,המחזיק
 עדיפים ומחויבות כותבם פוטנציאליתנאים באת הנכס הפיננסי 

פוטנציאליים תנאים ב להחליף את הנכס הפיננסי האופציה
 אשר יוחלף , שבבסיס החוזהנכס הפיננסיההן נפרדות מ, נחותים

זכות המחזיק ומחויבות הכותב המהות של . בעת מימוש האופציה
 .  מהסבירות שהאופציה תמומשת מושפעהאינ
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) פורוורד(נסי נגזר היא חוזה אקדמה דוגמה נוספת למכשיר פינ .18א
מבטיח ) הרוכש(לפיו צד אחד אשר  שישה חודשים ובעודלסילוק 
 סכום נקוב ח" ש1,000,000 תמורת ח במזומן"ש 1,000,000למסור 

והצד האחר , ה חוב ממשלתיות הנושאות ריבית קבועאגרותשל 
 חוב אגרותסכום נקוב של ח "ש 1,000,000מבטיח למסור ) המוכר(

ח "ש 1,000,000 תמורת הממשלתיות הנושאות ריבית קבוע
לשני הצדדים זכות חוזית , ך ששת החודשיםהל במ.ןמזומב

אם מחיר השוק של . ומחויבות חוזית להחליף מכשירים פיננסיים
 התנאים יהיו ,ח" ש1,000,000 החוב הממשלתיות יעלה מעל אגרות

 -ד מתחת ל אם מחיר השוק יור.עדיפים לרוכש ונחותים למוכר
לרוכש יש זכות חוזית . ה תהיה הפוכהפע ההש,ח"ש 1,000,000

 וכן , אופציית רכשהנובעת מהחזקת הדומה לזכות ,)נכס פיננסי(
הנובעת  הדומה למחויבות ,)התחייבות פיננסית(מחויבות חוזית 

 הדומה ,)נכס פיננסי( למוכר יש זכות חוזית .אופציית מכרמכתיבת 
 ומחויבות חוזית ,אופציית מכר הנובעת מהחזקתלזכות 

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

-פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הנפרדות ונבדלות ממכשירי
 לשני הצדדים). שיוחלפווהמזומן  החוב אגרות(הבסיס הפיננסיים 

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

 . המחזיק באופציה יבחר לממשה
 
סוגים רבים אחרים של מכשירים נגזרים מגלמים זכות או  .19א

מטבע  לרבות חוזים להחלפת, עתידית החלפהמחויבות לבצע 
 "CAPS"8), ( תקרהעסקאות) "SWAP"7(ת ריבישיעורי להחלפת ו

 התקשרויות למתן ,)"FLOORS"10(ריצפה ו ,)COLLARS"9" (רצועה
ניתן לראות . מתן זכות להנפקת שטרות ומכתבי אשראי, הלוואות

ו הצדדים ב של חוזה אקדמה שסוגחוזה להחלפת ריבית ב
, מזומן של סכומי ות עתידיהחלפותמסכימים לבצע סידרה של 

 אחד מחושב בהתייחס לשיעור ריבית משתנה והאחר סכוםכאשר 
 סוגהם ) futures(חוזים עתידיים . בהתייחס לשיעור ריבית קבוע

                                       
7 Swap  - חליפין כלשהן של סדרה אחת של תזרימי מזומנים או זרמי תשלומים 

 .בסדרה אחרת
8 Caps  -שנקבע , מקסימליקבוע ריבית לם שער  לש,מתחייב קונה הסכמה לפיה ה

 . ינועו מעל השער שנקבעשערי הריבית המשתנים אם , על סכום רעיוני,מראש
9   Collars - צירוף של ( קביעת שער תחתון ושער עליון של ריביתCaps ו - Floors.( 

10  Floors - היפוכו של Cap) קביעת שער תחתון(. 
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השונים מהם בעיקר בכך שהחוזים הם , נוסף של חוזי אקדמה
 . אחידים ונסחרים בבורסה

 
  )10-8סעיפים (פריטים לא פיננסיים מכירה של או רכישה חוזים ל

מקיימים  פריטים לא פיננסיים אינם ירה שלמכאו רכישה חוזים ל .20א
היות והזכות החוזית של צד אחד לקבל ,  הגדרת מכשיר פיננסיאת

נכס לא פיננסי או שירות והמחויבות המקבילה של הצד האחר לא 
,  לקבל כלשהויוצרים זכות קיימת או מחויבות קיימת של צד

 . למסור או להחליף נכס פיננסי
 קבלה או מסירה של דייל רק עוק יבוצע בהם הסילחוזים , לדוגמה

חוזה עתידי או חוזה אקדמה על ,  אופציה,כגון(פריט לא פיננסי 
 הםחלק מחוזי הסחורות . אינם מכשירים פיננסיים) זהב

סטנדרטים בצורתם ונסחרים בשווקים מוסדרים באופן דומה לזה 
 .של מכשירים פיננסיים נגזרים מסוימים

סחורות ניתן לרכישה או למכירה בנקל עתידי על חוזה , לדוגמה
 משום שהוא רשום למסחר בבורסה ועשוי להחליף ,מזומןתמורת 

היכולת לרכוש או למכור חוזה סחורה תמורת . ידיים פעמים רבות
הקלות שבה ניתן לרכשו או למכרו והאפשרות לשאת ולתת , מזומן

 ,על סליקה כספית של המחויבות לקבל או למסור את הסחורה
ם משנים את התכונה היסודית של החוזה באופן שייצור מכשיר אינ

. סוחרים למעשה בסחורות הבסיסלחוזה הצדדים , שהרי. פיננסי
חוזים לרכישת או מכירת פריטים לא חלק מה, אף על פי כן

 החלפת מכשירים דייל  או ע,לסילוק בנטו אשר ניתנים ,פיננסיים
 ניתן להמרה בנקל פיננסיים או שהפריט הלא הפיננסי שבבסיסם

ראה  (פיננסייםמכשירים כ ויטופלו בתחולת התקן הם ,למזומן
  .)8סעיף 

 
חוזה הכרוך בקבלה או במסירה של נכסים מוחשיים אינו יוצר נכס  .21א

 אלא אם ,פיננסית של צד אחרפיננסי של צד אחד והתחייבות 
.  הנכסים המוחשייםהעברת מועדנדחה מעבר לאו חלקו שלום הת
 . קרה ברכישה או במכירה של סחורות באשראי מסחרי הוא המכך

 
קבלה  בךכרוסילוקם אינו  אך ,סחורות-חוזים מסוימים הם צמודי .22א

 דרך של בסילוקקובעים חוזים אלו . ותסחורהשל פיזית או מסירה 
ולא , בחוזהשהוגדרה נוסחה על פי  הנקבעים ,ןמזומב םתשלומי

סכום הקרן של , הלדוגמ. באמצעות תשלומים של סכומים קבועים
במועד ,  מחיר הנפט בשוקכפלת חוב ניתן לחישוב על ידי האגרת

הקרן במקרה כזה . כמות קבועה של נפטב,  החובאגרתהפירעון של 
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 חוזה כזה  ולפיכךבמזומן אך מסולקת רק ,סחורההלמחיר צמודה 
 . פיננסימהווה מכשיר 

 
פיננסי - גם חוזה היוצר נכס לאכוללתההגדרה של מכשיר פיננסי  .23א

 בנוסף לנכס פיננסי או להתחייבות ,פיננסית-או התחייבות לא
 לצד , לעתים קרובות,מכשירים פיננסיים כאלה נותנים. פיננסית

 אגרת, לדוגמה. פיננסי-אחד אופציה להחליף נכס פיננסי בנכס לא
רם תשלומי ריבית זלמחזיק להקנות עשויה צמודת נפט חוב 

יחד עם ,  במועד הפירעוןמזומןשל וסכום קבוע קבועים  יםתקופתי
כדאיות . להחליף את סכום הקרן בכמות קבועה של נפטאופציה 

יחס ונפט אם למחיר ה מזמן לזמן בהתמימוש האופציה תשתנה
 החוב אגרת של המחזיק ביוכוונות.  החובאגרתהטבוע בההמרה 

 אינן משפיעות על מהות הנכסים ,בנוגע למימוש האופציה
זרם תקבולי (הנכס הפיננסי של המחזיק . זה את החוהמרכיבים

) רעוןיפ במועד המזומןריבית תקופתיים קבועים וסכום קבוע של 
המחויבות להעביר תשלומי (וההתחייבות הפיננסית של המנפיק 

) ריבית תקופתיים קבועים וסכום קבוע של מזומן במועד המימוש
ללא קשר לסוגים ,  החוב למכשיר פיננסיאגרת את הופכים

האפשרות לקבל  (האחרים של נכסים והתחייבויות שנוצרו אף הם
  .)כמות קבועה של נפט

 
 , על חוזי סחורות או על חוזים אחריםאינו חללמרות שהתקן  .24א

 או הנכללים הגדרה של מכשיר פיננסיה מקיימים אתשאינם 
עשויות לאמץ את דרישות הגילוי בתקן זה לחוזים  ישויות, 8בסעיף 
 . אות לנכוןאם הן מוצ, אלו

 
 הצגה

 )27-15סעיפים (עצמי התחייבויות והון 

 מזומן או נכס פיננסי מסורמכשירים שאינם כוללים מחויבות חוזית ל
 )20-17סעיפים (אחר 

לצורך . מניות בכורה עשויות להיות מונפקות עם זכויות שונות .25א
,  התחייבות פיננסית או מכשיר הוניהיאהקביעה אם מניית בכורה 

הנלוות למניה ) particular(עריך את הזכויות המיוחדות המנפיק מ
כדי להחליט אם היא בעלת המאפיין היסודי של התחייבות 

מניית בכורה העומדת לפדיון במועד מסוים או , לדוגמה. פיננסית
כוללת התחייבות , פי בחירתו של המחזיקל ניתנת לפדיון ע

 פיננסיים  מאחר שלמנפיק יש מחויבות להעביר נכסים,פיננסית
קשיים פוטנציאליים של המנפיק לעמוד במחויבות . למחזיק במניה
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לפדות מניית בכורה במועד בו הוא נדרש לכך בהתאם לחוזה 
מגבלות חוקיות או בשל העדר , למשל בשל חוסר במקורות(

אופציה של המנפיק לפדות . המחויבותאינה מבטלת את , )רווחים
 הגדרה של התחייבותאת המניות במזומן לא מקיימת את ה

 מאחר שלמנפיק אין מחויבות קיימת להעביר נכסים ,פיננסית
פדיון המניות נתון באופן , במקרה זה. פיננסיים לבעלי המניות

מחויבות עשויה להיווצר , עם זאת. בלעדי לשיקול דעתו של המנפיק
 ,בדרך כלל(כאשר מנפיק מניות הבכורה מממש את האופציה שלו 

ורמלית לבעלי המניות בדבר כוונתו לפדות את על ידי הודעה פ
 ).המניות

 
הסיווג המתאים נקבע , כאשר מניות בכורה אינן ניתנות לפדיון .26א

הסיווג מתבסס על הערכת . בהתאם לזכויות האחרות הנלוות להן
המהות של ההסדרים החוזיים ועל ההגדרות של התחייבות 

, יות הבכורהכאשר חלוקות למחזיקים במנ. פיננסית ומכשיר הוני
נתונות לשיקול דעתו של , בין אם הן נצברות או לא נצברות

הסיווג של מניית בכורה . המניות הן מכשירים הוניים, המנפיק
 , בין היתר,כמכשיר הוני או כהתחייבות פיננסית אינו מושפע

 :הגורמים הבאיםמ
 

 ,היסטוריה של ביצוע חלוקות )א(
 

 ,כוונה לבצע חלוקות בעתיד )ב(
 

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

חלוקת דיבידנדים למניות רגילות אם דיבידנדים אינם 
 ,)משולמים למניות הבכורה

 
 ,סכום העודפים של המנפיק )ד(

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

 
על סכום רווחיו או יכולת או אי יכולת של המנפיק להשפיע  )ו(

 .הפסדיו בתקופה
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 )24-21סעיפים (הוניים של הישות ה הסילוק במכשירי

 הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד לסווג סוגים שונים של חוזים  .27א
 :ישותההוניים של ה העל מכשירי

 
תקבל או תמסור הישות בדרך כזו שחוזה אשר יסולק  )א(

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

בהתאם . הוא מכשיר הוני, מזומן או מכשיר פיננסי אחר
 בגין חוזה כזה ה או שולמהתקבלהתמורה כלשהי ש, לכך

 אחת דוגמה.  העצמי מההוןיןשרמימתווספת או מנוכה ב
 את שכנגד אשר מעניקה לצד ,שהונפקהלמניה היא אופציה 

לרכוש מספר קבוע של מניות הישות תמורת סכום הזכות 
אם החוזה דורש מהישות לרכוש , עם זאת. מזומןקבוע של 

 פיננסי אחר את מניותיה תמורת מזומן או נכס) לפדות(
הישות , במועד קבוע או ניתן לקביעה או על פי דרישה

מכירה גם בהתחייבות פיננסית בגובה הערך הנוכחי של 
 הנובעת ,לכך היא מחויבות של ישות דוגמה. סכום הפדיון

 מספר קבוע של מניותיה הש חזרומחוזה אקדמה לרכ
 .תמורת סכום קבוע של מזומן

 
מחויבות של ישות לרכוש את מניותיה תמורת מזומן יוצרת  )ב(

 הנוכחי של סכום הפדיון התחייבות פיננסית בגובה הערך
גם אם מספר המניות אותן הישות מחויבת לרכוש חזרה 

 שכנגדאו אם המחויבות מותנית בכך שהצד , קבועאינו 
היא  למחויבות מותנית דוגמה. יממש את זכותו לפדות

 הדורשת מהישות לרכוש חזרה את ,אופציה שהונפקה
 . יממש את זכותושכנגד מניותיה תמורת מזומן אם הצד

 
חוזה אשר יסולק במזומן או במכשיר פיננסי אחר הוא נכס  )ג(

נסית אף אם סכום המזומן או פיננסי או התחייבות פינ
 מתבסס על , אשר יתקבל או יימסר,מכשיר פיננסי אחר

דוגמה . הישותהעצמי של הון ההשוק של  שינויים במחיר
 net cash( המסולקת נטו במזומן ,הלכך היא אופציה למני

settled.( 
 
 אשר ,חוזה אשר יסולק במספר משתנה של מניות הישות )ד(

סס על ו או לסכום המבשווה לסכום קבועהיה ערכן י
הוא נכס ) מחיר סחורה, דוגמהל(שינויים במשתנה בסיס 

אופציה שנכתבה , דוגמהל. פיננסי או התחייבות פיננסית
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תסולק נטו במכשיריה , אם תמומש, אשר, לרכישת זהב
ההוניים של הישות על ידי כך שהישות תמסור כמות כזו של 

חוזה כזה . מכשירים אלה אשר תשווה לערך חוזה האופציה
 נכס פיננסי או התחייבות פיננסית אף אם משתנה הוא

, באופן דומה .הבסיס הוא מניות הישות עצמה ולא זהב
אך , חוזה אשר יסולק במספר קבוע של מניות הישות

הזכויות הצמודות למניות אלה ישתנו כך שערך הסילוק 
ישווה לסכום קבוע או סכום המתבסס על שינויים במשתנה 

 .וא נכס פיננסי או התחייבות פיננסיתה, בסיס

 )25סעיף  (הוראות סילוק מותנה

 ,הוראת סילוק מותנהשל  קובע כי אם התממשות חלק 25סעיף  .28א
או בדרך כזו (נכס פיננסי אחר באשר עשוי לדרוש סילוק במזומן או 

אינה )  התחייבות פיננסיתהואאשר תוצאתה היא שהמכשיר 
. שפיעה על סיווג מכשיר פיננסיהוראת הסילוק אינה מ, מציאותית

חוזה אשר דורש סילוק במזומן או במספר משתנה של מניות , לכן
לא מציאותי ,  נדיר מאודהוא ש,הישות עצמה רק בקרות אירוע

)highly abnormal (הוא מכשיר הוני,ומאוד לא סביר שיתרחש  .
תנאי החוזה עשויים לשלול סילוק במספר קבוע של , באופן דומה

אין אך אם ,  הישות עצמה בנסיבות שאינן בשליטת הישותמניות
 ניהומכשיר סיווג כ, ותרחשינסיבות אלה אפשרות מציאותית ש

 .הוא מתאים

 טיפול בדוחות כספיים מאוחדים

בדוחות כספיים ) או רכיב שלו(כאשר מסווגים מכשיר פיננסי  .29א
ישות תבחן את כל התנאים שהוסכמו בין חברות , מאוחדים

מחזיקים במכשיר לצורך הקביעה אם לקבוצה הקבוצה וה
 יחסבכללותה יש מחויבות למסור מזומן או נכס פיננסי אחר ב

כאשר .  כהתחייבותוווגיסיביא ללמכשיר או לסלק אותו באופן ש
 חברהחברה בת בקבוצה מנפיקה מכשיר פיננסי וחברה אם או 

אחרת בקבוצה מסכמת באופן ישיר עם המחזיקים במכשיר לגבי 
 יתכן ולקבוצה לא יהיה שיקול ,)ערבות, לדוגמה(ים נוספים תנא

למרות שהחברה הבת עשויה באופן . דעת לגבי חלוקות או פדיון
נאות לסווג את המכשיר ללא התייחסות לתנאים נוספים אלו 

ההשפעה של הסכמים אחרים בין , בדוחותיה הכספיים הנפרדים
די להבטיח  בחשבון כוחברי הקבוצה ומחזיקי המכשיר יילקח

שהדוחות הכספיים המאוחדים ישקפו את החוזים והעסקאות 
במידה שישנה מחויבות כזו או . בהם התקשרה הקבוצה כמכלול
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) או הרכיב שלו אשר נתון למחויבות זו(המכשיר , הוראת סילוק
 .יסווג כהתחייבות פיננסית בדוחות הכספיים המאוחדים

 )32-28סעיפים (מכשירים פיננסיים מורכבים 

 חל רק על מנפיקים של מכשירים פיננסיים מורכבים לא 28סעיף  .30א
 במכשירים פיננסיים מורכבים מנקודת  אינו דן28סעיף . נגזרים

 דן 39תקן חשבונאות בינלאומי מספר . יםמבט של המחזיק
 יםבהפרדה של נגזרים משובצים מנקודת מבט של מחזיק

 . עצמיב והוןבמכשירים פיננסיים מורכבים הכוללים מאפייני חו
 
צורה שכיחה של מכשיר פיננסי מורכב היא מכשיר חוב עם  .31א

כגון אגרת חוב להמרה למניות רגילות , אופציית המרה משובצת
 דורש 28סעיף . של המנפיק וללא מאפייני נגזר משובץ אחרים

מהמנפיק של מכשיר פיננסי כזה להציג בנפרד במאזן את רכיב 
 : להלןכאמור, ההתחייבות והרכיב ההוני

 
מחויבות המנפיק לשלם קרן וריבית במועדים קבועים  )א(

 שקיימת כל עוד המכשיר ,היא התחייבות פיננסיתמראש 
השווי ההוגן של רכיב , בעת ההכרה הראשונית. לא הומר

הנוכחי של תזרימי המזומנים ההתחייבות הוא הערך 
מהוונים לפי שיעור ריבית אשר  שנקבעו בחוזה ,העתידיים

 אשר ,שוק לגבי מכשירים באיכות אשראי דומההמקובלת ב
באותם ,  את אותם תזרימי מזומניםלמעשהמספקים 

 .אך ללא אופציית ההמרה, תנאים
 
המכשיר ההוני הוא אופציה משובצת להמיר את  )ב(

השווי הוגן של . של המנפיקעצמי ההתחייבות להון 
אם , ה ומהערך הפנימי שלההאופציה מורכב מערך הזמן של

ופציה זו יש ערך בעת ההכרה הראשונית אף כאשר לא. קיים
 .היא מחוץ לכסף

 
הישות גורעת את , במועד פדיונו) בר המרה(בעת המרה של מכשיר  .32א

הרכיב ההוני המקורי .  עצמירכיב ההתחייבות ומכירה בו כהון
למרות שהוא עשוי להיות מועבר בתוך ההון (העצמי נשאר בהון 

 רווח או הפסד בגין ההמרה לא יוכר). מפריט אחד לאחרהעצמי 
 .במועד הפדיון
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 בפדיון מוקדם או רוכשת חזרה מכשיר בר המרה פודהכאשר ישות  .33א
, כאשר זכות ההמרה המקורית נותרת ללא שינוי, לפני מועד הפדיון

בגין , הישות מקצה את התמורה ששולמה וכל עלויות עסקה
כיב לרלרכיב ההתחייבות ו,  או הפדיון המוקדםזרההרכישה ח

השיטה המשמשת בהקצאת .  של המכשיר במועד העסקהההוני
 עקבית היאהתמורה ששולמה ועלויות העסקה לרכיבים הנפרדים 

 על ו שהתקבלקבוליםעם זו ששימשה להקצאה המקורית של הת
בהתאם לסעיפים , ידי הישות כאשר המכשיר הניתן להמרה הונפק

32-28. 
 
או הפסד שנוצר יטופל כל רווח , לאחר שהקצאת התמורה מתבצעת .34א

בהתאם לכללי החשבונאות המתאימים לכל אחד מהרכיבים 
 :כדלקמן

 

וכר מ לרכיב ההתחייבות מתייחססכום הרווח או ההפסד ה )א(
 וכן, בדוח רווח והפסד

 

 .      העצמיוכר בהוןמ לרכיב ההוני מתייחססכום התמורה ה )ב(
 
בכדי  המרהל ניתןישות יכולה לשנות את התנאים של מכשיר  .35א

או , לדוגמה על ידי יחס המרה מיטיב יותר, עודד המרה מוקדמתל
 במקרה של המרה לפני מועד ,על ידי תשלום תמורה נוספת אחרת

ההפרש בין השווי ההוגן של , במועד בו שונו התנאים. ספציפי
קבל במועד ההמרה בהתאם לתנאים מ שהמחזיק ,התמורה

ק יכול היה  שהמחזי, לבין השווי ההוגן של התמורה,המתוקנים
 . וכר כהפסד בדוח רווח והפסדמלקבל בהתאם לתנאים המקוריים 

 

 )34 - ו33סעיפים (מניות אוצר 
 יםוכרמ ינם א, אשר נרכשו על ידה,מכשיריה ההוניים של ישות .36א

 דורש כי 33סעיף .  חזרה ללא קשר לסיבת רכישתם,כנכס פיננסי
 .  העצמיתפחית אותם מההון, ישות הרוכשת את מכשיריה ההוניים

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

 עבור מכשיר פיננסי 35הדוגמה הבאה ממחישה את יישום סעיף  .37א
מניית בכורה לא צוברת מחייבת פדיון במזומן תוך חמש . מורכב
פי שיקול ל ע) אם בכלל (יםשולממכשהדיבידנדים בגינה , שנים

 מכשיר פיננסי הואשיר כזה מכ. דעתה של הישות לפני מועד הפדיון
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 את הערך הנוכחי של סכום הווההכולל רכיב התחייבות המ, מורכב
ההפרש שבין הערך הנוכחי של סכום הפדיון לבין התמורה . הפדיון

) הזכות לקבלת דיבידנדים( את הרכיב ההוני הווהשהתקבלה מ
ההפחתה של הניכיון הגלום ברכיב ההתחייבות . וכר בהון העצמימו
, לעומת זאת.  כהוצאות ריביתתסווגמהפסד ו בוארווח ב תוכרמ

 לרכיב ההוני ובהתאם לכך קשוריםששולמו כלשהם דיבידנדים 
 ,טיפול דומה ייושם גם אם הפדיון אינו מחויב.  כחלוקהיםוכרמ

או אם מניית הבכורה חייבת להיות , אלא נתון לבחירת המחזיק
 כך שישתווה  המחושב,מומרת למספר משתנה של מניות רגילות

לסכום קבוע או לסכום המבוסס על שינויים במשתנה בסיס 
שלא כלשהם  יםאם דיבידנד, יחד עם זאת). סחורות, לדוגמה(

 הואהמכשיר בכללותו ,  לסכום הפדיוןפים מתווסמושול
 . כל הדיבידנדים מסווגים כהוצאות ריבית, במקרה כזה. התחייבות

 )50-42סעיפים (סית קיזוז של נכס פיננסי והתחייבות פיננ

לישות חייבת להיות , כדי לקזז נכס פיננסי והתחייבות פיננסית .38א
הסכומים את ניתנת לאכיפה לקזז ,  בהווה קיימתמשפטיתזכות 

לישות עשויה להיות זכות מותנית לקזז סכומים שהוכרו . שהוכרו
 אב להתחשבנות נטו או בצורות מסוימות של חוב ללא כםכמו בהס

 רק אך זכויות אלה ניתנות לאכיפה, )non-recourse (זכות חזרה
) default( כשל אשראי ,בדרך כלל, בהתרחשות אירוע עתידי מסוים

תנאים מקיים את ההסדר כאמור אינו , לפיכך. של הצד שכנגד
 . לקיזוז

 
מכשירים . "מכשירים סינתטיים"ספציפי לטיפול  קובעהתקן אינו  .39א

נפרדים שנרכשים  פיננסייםצות של מכשירים ו הם קבאלה
חוב לזמן ארוך .  תכונות של מכשיר אחרבמטרה לחקותומוחזקים 

 ריבית תעם חוזה להחלפיחד משולב ה ,בשיעור ריבית משתנה
הרכבה מלאכותית של חוב דוגמה ל מהווים ,משתנה בריבית קבועה

 פיננסייםכל אחד מהמכשירים ה. לזמן ארוך בשיעור ריבית קבוע
מייצג זכות חוזית או " מכשיר הסינתטי"היחידים המרכיבים את ה

מחויבות חוזית עם תנאים שלו וכל אחד מהם עשוי להיות מועבר 
 חשוף לסיכונים העשויים פיננסיכל מכשיר . או מסולק בנפרד

 פיננסייםלהיות שונים מהסיכונים שאליהם חשופים מכשירים 
הוא " מכשיר סינתטי" אחד ב פיננסיכאשר מכשיר, כךפיל. אחרים

 יםוצגמ ולא יםקוזזמ ינםהם א,  אחר הוא התחייבותומכשירכס נ
המבחנים מקיימים את  אלא אם הם , על בסיס נטוהישותבמאזן 

המשמעותיים של התנאים  אודות יינתן גילוי. 42לקיזוז שבסעיף 
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את מהות , בנוסף,  לצייןה עשויישותלמרות ש, פיננסיכל מכשיר 
 ). 65יף ראה סע(הקשר בין המכשירים היחידים 

 גילוי

 .בוטל .40א
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  להמחשהדוגמאות -'  בנספח
 

 . התקןממהווה חלק זה אינו נספח 
 

 תוכן עניינים
 

 עמוד 
  חוזים המתייחסים למכשיריה ההוניים של ישות

 283 כללי
 284  חוזה אקדמה לרכישת מניות- 1דוגמה  
 288  חוזה אקדמה למכירת מניות- 2דוגמה  
 291 ית רכש על מניות רכישת אופצי- 3דוגמה  
 295  כתיבת אופציית רכש על מניות- 4דוגמה  
 299  רכישת אופציית מכר על מניות- 5דוגמה  
 303  כתיבת אופציית מכר על מניות- 6דוגמה  

   חוזים המתייחסים למכשיריה ההוניים-טבלה מרכזת 
  כגון קרנות נאמנות וקואופרטיבים, של ישות ישויות

  אשר הון המניות שלהן אינו מקיים, יתופיותואגודות ש
  22את הגדרת הון עצמי בהתאם לתקן חשבונאות מספר 

 הושמטה  ישויות ללא הון- 7דוגמה  
 הושמטה  ישויות עם הון מסוים- 8דוגמה  

  הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים מורכבים
   הפרדה של מכשיר פיננסי מורכב בעת - 9דוגמה  
 310 הראשונית 
   הפרדה של מכשיר פיננסי מורכב מרובה- 10דוגמה  
 הושמטה מאפייני נגזרים משובצים 
 312  רכישה חזרה של מכשיר בר המרה- 11דוגמה  
   שינוי תנאי מכשיר בר המרה על מנת - 12דוגמה  
 313 לעודד המרה מוקדמת 
 315  הוראות מעבר של אגרות חוב להמרה- 13דוגמה  

  הדגמת פיצול תמורה בהנפקת חבילת ניירות ערך
 320  פיצול תמורה בהנפקת חבילת ניירות ערך- 14דוגמה  
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 ההוניים של ישותלמכשיריה  המתייחסיםחוזים 
 

 כללי
 המתייחסים יםחוזל רישומי היומןאת כל הדוגמאות להלן ממחישות 

 :שסילוקם יבוצע הישותיה של  מניותתרכישל
 
 ,  במזומןנטו .א
 
 , נטו במניות .ב
 
 או, )סילוק ברוטו ( מזומן בתמורה למניותמסירתעל ידי  .ג
 
  .ג לעיל-באחת מהחלופות המפורטות בסעיפים א .ד
 

 :הנחות
 
 על ים דיבידנדמוהונח כי לא שול, 2 - ו1את דוגמאות בכדי לפשט  .1

ת הבסיס כך שהערך הנוכחי של מחיר האקדמה שווה למחיר ומני
 השווי ההוגן של חוזה האקדמה הוא כאשר) spot price(המיידי 

מחיר חושב כהפרש בין  מהשווי ההוגן של חוזה האקדמה. אפס
הערך הנוכחי של המחיר שנקבע בחוזה  לבין השוק של המניה

 .האקדמה
 
 .4% הואשנתי ה ווןהיהשיעור  .2
 
 .תוצאות החישובים עוגלו לצורך פשטות .3
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  חוזה אקדמה לרכישת מניות- 1דוגמה 
 
 :תוניםנ
לקבלת '  בישותחוזה עם ב התקשרה'  אישות, 2006  בפברואר1 יוםב

בתמורה לתשלום במזומן  2007 בינואר 31 יוםב' אשל ישות  מניות 1,000
 :להלן ריכוז נתוני חוזה האקדמה. )למניהח "ש 104(ח "ש 104,000של 

 
 2006 בפברואר 1 מועד החוזה
 2007 בינואר 31 מועד הפרעון
  בע בחוזה האקדמה לשלם ביוםמחיר שנק

 ח" ש104 2007 בינואר 31
  הערך הנוכחי של המחיר שנקבע בחוזה

 ח" ש100 2006 בפברואר 1האקדמה ביום 
 1,000 מספר המניות בהתאם לחוזה האקדמה

 
 מחיר השוק של  

 )ח"ש(המניה 
 שווי הוגן חוזה 

 )ח"ש(אקדמה 
 0 100 2006,  בפברואר1

 6,300 110  2006,  בדצמבר31
 2,000 106 2007,  בינואר31

 

 פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו במזומן .א
 

 יסולק נטו המניות הישות עצמת  חוזה האקדמה לרכישבו במקרה
 בעת עצמה של מניות הישות מסירהאין קבלה או , לאמור, במזומן

 רישומי היומן הנדרשים במועדים .סילוק חוזה האקדמה
 :הם'  בדוחות הכספיים של ישות אהרלוונטיים

 
 1 בפברואר 2006

 הוא )2006 בפברואר 1(לחוזה בעת הכניסה  המניההשוק של מחיר 
 בפברואר 1 יוםהשווי ההוגן של חוזה האקדמה ב, לפיכך. ח" ש100

ההפרש שבין מחיר המניה לערך הנוכחי של מחיר (ס הוא אפ 2006
 אפס ולא שולם או מאחר והשווי של הנגזר הוא). חוזה האקדמה
 . מי יומן כלשהם אין צורך ברישו,התקבל מזומן
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 2006 בדצמבר 31
ח "ש 110 -מחיר השוק של המניה עלה ל, 2006 בדצמבר 31 יוםב        

 .ח" ש6,300 -השווי ההוגן של חוזה האקדמה עלה ל, וכתוצאה מכך
  

  ח" ש6,300   אקדמה נכס חוזה-' ח
    
 ח" ש6,300   רווח-' ז 

 
 . בשווי ההוגן של חוזה האקדמההשינוי         לרישום 

 
 31 בינואר  2007

מחיר השוק של המניה , מועד סילוק החוזה, 2007 בינואר 31 יוםב
השווי ההוגן של חוזה האקדמה , בהתאם לכך. ח" ש106 -ירד ל

                                  :המחושבים כדלקמן, ח"ש 2,000הוא במועד זה 
 
(106*1,000) – 104,000 = 2,000 

 
  
  ח" ש4,300   הפסד-' ח
    
 ח" ש4,300  ; נכס חוזה קדמה-' ז 

 
  בשווי ההוגן של חוזה האקדמה השינוילרישום           

 )4,300 = 2,000 - 6,300(. 
 

קיימת '  לישות א.החוזה מסולק נטו במזומן, 2007 בינואר 31ביום 
קיימת ' לישות במנגד  ו,'לישות ב ח"ש 104,000 למסור מחויבות
היות . 'לישות א) 106 * 1,000 (ח"ש 106,000 להעביר מחויבות

 את הסכום נטו של מתמשל'  ישות ב,והסילוק מבוצע נטו במזומן
 .'לישות אח "ש 2,000

         
  ח" ש2,000  מזומן -'ח
 ח" ש2,000   נכס חוזה אקדמה-' ז 

 
 .וק חוזה האקדמה         לרישום סיל
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 פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו במניות .ב

 
 זהים רישומי היומן , נטו במניותבוצעסילוק יבמקרה בו ה

למעט הרישום , המועדיםלכל לעיל  'לרישומים המופיעים בסעיף א
להלן רישום היומן הנדרש ביום . בעת סילוק חוזה האקדמההנדרש 

 :'ים של ישות א בדוחות הכספי2007בינואר  31
 

 2007  בינואר 31
 104,000 מניות בשווי למסור מחויבותיש '  לישות אבמועד הסילוק

 )'של ישות א ( מניותלמסורות מחויביש ' ולישות ב' לישות בח "ש
  מניות בשווימוסרת'  ישות ב, לכן.'לישות אח "ש 106,000בשווי 

  מניות19 העברה של , לאמור.'לישות אח "ש 2,000של 
=)2,000/106(.  
 
  ח" ש2,000   הון עצמי - 'ח
 ח" ש2,000   נכס חוזה אקדמה-' ז 

 .          לרישום סילוק חוזה האקדמה
 
 פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע ברוטו .ג

 
 סכום קבוע במזומן וקבלת מסירת על ידי בוצעהסילוק יבמקרה בו 

דרשים במועדים היומן הנרישומי  ,'מספר קבוע של מניות ישות א
 :הם' הרלוונטיים בדוחות הכספיים של ישות א

 
 2006 בפברואר 1

' במזומן לישות בח "ש 104,000לשלם מחויבות קיימת ' לישות א
מחויבות קיימת ' ולישות בבהתאם לחוזה האקדמה ) 104 * 1,000(

 . ' מניות של ישות א1,000',  שנה לישות אבעוד למסור
 
  ח"ש 100,000  מזומן  - 'ח
 ח" ש100,000  התחייבות -' ז 
  

ח בערכה הנוכחי " ש104,000לרישום המחויבות למסור לאחר שנה  
ראה תקן חשבונאות (, )104,000/1.04 (ח" ש100,000-השווה ל

 ). להנחיות יישום64סעיף , 39בינלאומי מספר 
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 2006 בדצמבר 31
 
  ח" ש3,660  הוצאות ריבית -'ח
 ח" ש3,660   התחייבות-' ז 
 
ון המניות בהתאם דילצבירת ריבית על סכום ההתחייבות לפ 

  : המחושבת כדלקמן, לשיטת הריבית האפקטיבית
  

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

 
 2007 בינואר 31
 
  ח" ש340  הוצאות ריבית -'ח
 ח" ש340   התחייבות-' ז 
 
ות בהתאם יון המנידלצבירת ריבית על סכום ההתחייבות לפ 

 :      המחושבת כדלקמןלשיטת הריבית האפקטיבית
 

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

 
 וסרתמ' וישות ב' במזומן לישות בח "ש 104,000 מוסרת' ישות א 

 .'לישות א' ישות אשל  מניות 1,000
  
  ח" ש104,000  התחייבות  - 'ח
 ח" ש104,000   מזומן-' ז 

 
 .במזומן' ארישום סילוק ההתחייבות לפרעון מניות ישות ל 
  

 מספר חלופות לסילוקפיתרון תחת ההנחה כי יש  .ד
 

או , נטו במניות,  נטו במזומןגוןכ( מספר חלופות לסילוק מן שלקיו
 למסקנה שחוזה מביא) מניותבתמורה ל מזומן מסירתעל ידי 

. יננסית הוא נכס פיננסי או התחייבות פההאקדמה לרכישה חזר
מניות ל בתמורה מזומן מסירתאם אחת מחלופות הסילוק היא 

 על הישות להכיר בהתחייבות בגין המחויבות ,)לעיל' גסעיף ראה (
 ,בכל מקרה אחר. לעיל'  גסעיףכפי שהודגם ב, למסירת המזומן

 . תטפל בחוזה האקדמה כבנגזר' ישות א
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  חוזה אקדמה למכירת מניות- 2דוגמה 
 

 :נתונים
 של להעברה' חוזה עם ישות בב מתקשרת' ישות א, 2006 בפברואר 1 וםיב

במזומן ח "ש 104,000 -בתמורה ל 2007 בינואר 31 יום ביה מניות1,000
 :להלן ריכוז נתוני חוזה האקדמה. )למניהח "ש 104(

 
 2006 בפברואר 1 מועד החוזה
 2007 בינואר 31 מועד הפירעון

   ביוםמחיר שנקבע בחוזה האקדמה לקבל
 ח" ש104 2007 בינואר 31 

  הערך הנוכחי של מחיר שנקבע בחוזה 
 ח" ש100 2006 בפברואר 1האקדמה ביום  

 ח" ש1,000 מספר המניות בהתאם לחוזה האקדמה
 

 שווי הוגן חוזה מחיר השוק של  
 )ח"ש(אקדמה  )ח"ש(המניה  
 0 100 2006,  בפברואר1

 6,300 110 2006,  בדצמבר31
 2,000 106 2007,  בינואר31

 

 נטו במזומןיבוצע סילוק פיתרון תחת ההנחה כי ה .א
 

חוזה האקדמה למכירה של מניות הישות עצמה יסולק , במקרה בו
 של מניות הישות עצמה מסירהלאמור אין קבלה או , נטו במזומן

רישומי היומן הנדרשים במועדים , בעת סילוק חוזה האקדמה
 :הם' פיים של ישות אהרלוונטיים בדוחות הכס

 
 2006 בפברואר 1      

 )2006 בפברואר 1(ההתקשרות בחוזה המניה בעת השוק של מחיר 
 1 יוםהשווי ההוגן של חוזה האקדמה ב, לפיכך. ח" ש100הוא 

ההפרש שבין מחיר המניה לערך הנוכחי (ס הוא אפ 2006 בפברואר
ס ולא מאחר והשווי של הנגזר הוא אפ). של מחיר חוזה האקדמה
 . מי יומן כלשהם אין צורך ברישו,שולם או התקבל מזומן

 
 2006 בדצמבר 31
 
  ח" ש6,300  הפסד  - 'ח
 ח" ש6,300   התחייבות חוזה אקדמה-' ז 
 

 . בשווי ההוגן של חוזה האקדמההשינוירישום ל 
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 2007 בינואר 31
 
  ח" ש4,300  התחייבות חוזה אקדמה  - 'ח
 ח" ש4,300   רווח-' ז 

 
  בשווי ההוגן של חוזה האקדמה השינוילרישום 

)4,300 = 2,000 - 6,300(.  
 

יש ' לישות ב. החוזה מסולק נטו במזומן 2007,  בינואר31ביום 
יש '  ולישות אומנגד, 'לישות א ח"ש 104,000 למסור מחויבות
היות  .'לישות ב) 106 * 1,000 (ח" ש106,000 מסור למחויבות

משלמת את הסכום נטו של ' ישות א,  במזומןוהסילוק מבוצע נטו
 .'ישות בח ל" ש2,000

 
  ח" ש2,000  קדמה אהתחייבות חוזה  - 'ח
 ח" ש2,000   מזומן-' ז 

 
 .לרישום סילוק חוזה האקדמה

 
 במניותפיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו  .ב

 
 זהים  היומןרישומי. נטו במניותבוצע  הסילוק יבמקרה בו
למעט , לכל המועדיםלעיל  ' המופיעים בסעיף אלרישומים
להלן רישום היומן .  האקדמהבעת סילוק חוזההנדרש הרישום 

 :' בדוחות הכספיים של ישות א2007 בינואר 31הנדרש ביום 
 

 2007  בינואר 31           
יש זכות לקבל מניות בשווי ' לישות א.      החוזה מסולק נטו במניות

ח "ש 106,000 מניות בשווי מסוריבות לוהתחיח "ש 104,000
 .'לישות בח "ש 2,000 מניות בשווי וסרתמ'  ישות א, לכן.'לישות א
 .)2,000/106(= מניות 19 של מסירה ,לאמור

   
  ח" ש2,000  התחייבות חוזה אקדמה  - 'ח
 ח" ש2,000   הון עצמי-' ז 

 
מטופלת  הנפקת מניות הישות(לרישום סילוק חוזה האקדמה         

 .)כעסקה הונית
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 יבוצע בברוטוסילוק פיתרון תחת ההנחה כי ה .ג
 

 על ידי קבלת סכום קבוע במזומן בוצע הסילוק יבמקרה זה
' המחיר למניה שישות א. 'א מספר קבוע של מניות ישות מסירתו
קיימת זכות ' לישות א, לכן. ח" ש104 - שנה נקבע לבעודקבל ת

 בעוד מסור לומחויבות) 104 * 1,000(במזומן ח "ש 104,000 לקבל
להלן רישומי היומן הנדרשים .  עצמה מניות של1,000שנה 

 :'בדוחות הכספיים של ישות א
     

 2006 בפברואר 1 
לא שולם או התקבל .  בפברואר1 יוםבמי יומן             אין צורך ברישו

חוזה . מאחר ולחוזה האקדמה שווי הוגן ראשוני של אפס, מזומן
בתמורה לסכום ' א ישות מספר קבוע של מניות מסורמה להאקד
 הגדרת מקיים את, מזומן או לנכסים פיננסיים אחריםשל קבוע 

 מסירת אלא בדרך של לסילוקניתן והוא אינו  מאחר ,מכשיר הוני
 .מניות בתמורה למזומן

 

 2006 בדצמבר 31
ו  מאחר ולא שולם א, בדצמבר31 יוםבמי יומן אין צורך ברישו     

 בתמורה לסכום הישותמניות  מסירתהתקבל מזומן והחוזה ל
 .הישותהגדרת מכשיר הוני של מקיים את קבוע של מזומן 

 
 

 2007  בינואר 31
ח במזומן " ש104,000מקבלת ' ישות א, 2007 בינואר 31 ביום 

 . מניות1,000ומוסרת 
   
  ח" ש104,000  מזומן -'ח
 ח" ש104,000   הון עצמי-' ז 

 

 . לרישום סילוק חוזה האקדמה         
 

 מספר חלופות לסילוקפיתרון תחת ההנחה כי יש  .ד
 

נטו במניות או ,  נטו במזומןןוגכ(מספר חלופות לסילוק מן של קיו
 למסקנה שחוזה מביא )מניותבתמורה ל מזומן מסירתעל ידי 

 .האקדמה הוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית
הגדרה של מכשיר מקיים את הנו במקרה זה חוזה האקדמה אי

 מספר קבוע של מסירת היות והוא ניתן לסילוק שלא על ידי ,הוני
. מניות בתמורה לסכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר

בחוזה האקדמה יהיה כבנגזר כפי ' הטיפול החשבונאי של ישות א
 תלוי היומן במועד הסילוק םרישו. לעיל'  ב-ו' אסעיפים שהודגם ב

 .ופן הסילוק בפועלבא
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 מניותעל   רכישת אופציית רכש- 3דוגמה 
 

 :נתונים
 ומשלמת חוזה ב'עם ישות במתקשרת ' ישות א, 2006 בפברואר 1 יוםב

). השווי ההוגן של כתב האופציה במועד ההתקשרות(ח במזומן " ש5,000
 , הזכות לקבליש את'  ולישות א,למסור' ישות במחויבת , בהתאם לחוזה

ח "ש 102,000 -בתמורה ל 2007 בינואר 31 יוםב' מניות ישות א 1,000
לא '  אם ישות א.תממש את זכותה' אם ישות א, )למניהח "ש 102(במזומן 

להלן ריכוז נתוני אופציית  . כל תשלוםבוצעלא י, הממש את זכותת
 :הרכש

 
 2006 בפברואר 1 מועד החוזה

  ניתן למימוש, תנאים אירופאים(מועד המימוש 
 2007 בינואר 31 )רק ביום הפרעון

 הישות המדווחת מחזיקת זכות המימוש
 )'ישות א( 

 ח" ש102 2007 בינואר 31מחיר מימוש קבוע שישולם ביום 
 1,000 מספר המניות בהתאם לחוזה האופציה

 
 שווי הוגן של מחיר השוק של 
 )ח"ש (כתב האופציה )ח"ש (המניה 
 5,000 100 2006 בפברואר 1

 3,000 104 2006 בדצמבר 31
 2,000 104 2007 בינואר 31
 
 פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו במזומן .א

 
להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים הרלוונטיים בדוחות 

 :'הכספיים של ישות א
 
 2006 בפברואר 1

הוא  2006 בפברואר 1 יוםחוזה בההתקשרות בבעת מחיר המניה 
 1 יום בההוגן הראשוני של חוזה האופציהשווי ה. ח" ש100

'  לישות במתשלמ' אותם ישות א, ח" ש5,000הוא  2006בפברואר 
, רק ערך זמן, לאופציה אין ערך פנימי, ביום זה.  באותו יוםבמזומן

 מחיר השוק של עולה על ,ח" ש102 הוא ש,מאחר ומחיר המימוש
מימוש ל ת כלכליאין כדאיות ,פיכך ול,ח" ש100 הוא ש,המניה

אופציית , במילים אחרות. ' ישות אנקודת ראותה שלמהאופציה 
   .הרכש היא מחוץ לכסף
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  ח" ש5,000  נכס בגין אופציית רכש -'ח
 ח" ש5,000   מזומן-' ז 
  

 .להכרה ברכישת אופציית הרכש 
 

 2006 בדצמבר 31
. ח" ש104 -המניה עלה להשוק של מחיר , 2006,  בדצמבר31 יום      ב

 2,000 שמתוכםח "ש 3,000 - ירד להשווי ההוגן של אופציית הרכש
 ח"ש 1,000 -ו, )]104 - 102 * (1,000[ ערך פנימי מהוויםח "ש

 . שנותרערך הזמןמהווים את 
  
  ח" ש2,000  הפסד  - 'ח
 ח" ש2,000   נכס בגין אופציית רכש-' ז 

 
 .ש בשווי ההוגן של אופציית הרכהשינוילרישום          
 

 2007 בינואר 31     
 .ח" ש104הוא עדיין מניה ההשוק של מחיר , 2007 בינואר 31 יום         ב

רק  נובעיםש, ח" ש2,000 - יורד להשווי ההוגן של אופציית הרכש
 .ערך זמןלא נותר  שהרי ,)]104 - 102 * (1,000[הפנימי מהערך 

  
  ח" ש1,000  הפסד -'ח
 ח" ש1,000  כש נכס בגין אופציית ר-' ז 

 
 . בשווי ההוגן של אופציית הרכשהשינוילרישום               

 
 את אופציית הרכש והחוזה מסולק תמממש' ישות א, מועדבאותו 

 ח "ש 104,000 מסורבות ליש מחוי' ישות בל. נטו במזומן
) 102 * 1,000(ח "ש 102,000 -בתמורה ל'  לישות א)104 * 1,000(

 .ח" ש2,000 סכום נטו של תקבלמ' ת אכך שישו', מישות א
  

  ח" ש2,000  מזומן  - 'ח
 ח" ש2,000   נכס בגין אופציית רכש-' ז 

   
 . רישום סילוק חוזה האופציהל       
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 נטו במניותפיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע  .ב
 

רישומי היומן בדוחותיה  , נטו במניותבוצע הסילוק יבמקרה בו
 למעט ,לעיל' בסעיף אשהוצגו זהים לאלו ' ות אהכספיים של יש

להלן רישום היומן הנדרש ביום . החוזה האופצישל סילוק הרישום 
 :'בדוחות הכספיים של ישות א 2007 בינואר 31
 

 2007  בינואר 31      
.  את אופציית הרכש והחוזה מסולק נטו במניותתמממש' ישות א

', לישות א', ישות אל שר מניות מסובות למחוי ישנה' ישות בל
ח " ש102,000סך של  בתמורה ל,]104 * 1,000 [ח" ש104,000בשווי 

 מוסרת' כך שישות ב, ח"ש 102 מניות לפי 1,000המשקף שווי של 
 19העברה של  ,רומא ל.'לישות אח "ש 2,000של נטו מניות בשווי 

 ).2,000/104=(מניות 
 
  ח" ש2,000   הון עצמי-'ח
 ח" ש2,000   אופציית רכש נכס בגין-' ז 
  

  כעסקת מניותמטופלהסילוק . הלרישום סילוק חוזה האופצי  
 ).ללא רווח או הפסד(אוצר 

 
 פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע בברוטו .ג

 
  קבלת מספר קבוע של מניות על ידיבוצע הסילוק יבמקרה זה

. ממש את האופציהת'  ישות אאם, תשלום סכום קבוע במזומןו
 102 -נקבע ללמניה המימוש מחיר ,  לעיל' ב- ו'ומה לסעיפים אבד
 מניות של ישות 1,000הזכות לקבל מוקנית ' לישות א, פיכךל. ח"ש
' אם ישות א, במזומן) 102 * 1,000(ח "ש 102,000 -בתמורה ל' א
 להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים .ממש את האופציהת

 :'ות אהרלוונטיים בדוחות הכספיים של יש
 

 2006 בפברואר 1           
 

  ח" ש5,000  הון עצמי -'ח
 ח" ש5,000   מזומן-' ז 
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 יה שללרישום המזומן ששולם בתמורה לזכות לקבל את מניות 
 הוןמוכרת ב ששולמההפרמיה . בעוד שנה במחיר קבוע' אישות 
מניות מספר קבוע של  זכות לקבל המקנהחוזה מאחר ו, העצמי
 הגדרת מכשיר מקיים אתבתמורה לסכום קבוע במזומן ' אישות 

 . הוני של הישות
 

  2006 בדצמבר 31 
אין צורך , תקבל מזומןהמאחר ולא שולם או לאור האמור לעיל ו

  . בדצמבר31 יוםבברישומי יומן 
 

 2007 בינואר 31
 לע.  את אופציית הרכש והחוזה מסולק בברוטותמממש' ישות א
בתמורה '  מניות של ישות א1,000ר מסובות לימחו מוטלת' ישות ב

 . במזומןח "ש 102,000 -ל
 
  ח" ש102,000  הון עצמי -'ח
 ח" ש102,000   מזומן-' ז 
 
 .לרישום סילוק חוזה האופציה  

 
לעומת שווי , ח" ש107,000 היאאוצר ההעלות הכוללת של מניות 
 בנכס מאחר ואין מדובר. ח" ש104,000השוק של מניות אלו בסך 
ח ולא " ש3,000לא הוכר הפסד בסך , פיננסי אלא במכשיר הוני

 .נערכת התאמה של עלות המניות לשווי השוק
 

 מספר חלופות לסילוקפיתרון תחת ההנחה כי יש  .ד
 

נטו במניות או , כגון נטו במזומן( מספר חלופות לסילוק מן שלקיו
 היא  למסקנה שאופציית הרכשיאמב) מניותו החלפת מזומן ל ידיע

הגדרה של מכשיר מקיימת את ה אינה אופציית הרכש. נכס פיננסי
 מאחר והיא ניתנת לסילוק שלא בדרך של רכישה חוזרת של ,הוני

מספר קבוע של מניות בתמורה לתשלום סכום קבוע של מזומן או 
כפי שהודגם בסעיפים ,  בנכס נגזרמכירה' ישות א. נכס פיננסי אחר

 הסילוק תלוי באופן הסילוק מועד בןיומרישום ה. לעיל' ב-ו' א
 .בפועל
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 על מניות אופציית רכשכתיבת  - 4דוגמה 
 

 :נתונים
 ומקבלת 'חוזה עם ישות בב מתקשרת'  ישות א,2006 בפברואר 1 יוםב

). השווי ההוגן של כתב האופציה במועד ההתקשרות(ח במזומן " ש5,000
, קבלאת הזכות ל יש' לישות בלמסור ו' מחויבת ישות א, בהתאם לחוזה

ח "ש 102,000 -בתמורה ל 2007 בינואר 31 יוםב' של ישות א מניות 1,000
לא ' אם ישות ב. הממש את זכותת' אם ישות ב, )למניהח "ש 102(במזומן 

 להלן ריכוז נתוני אופציית . כל תשלוםבוצעלא י, הממש את זכותת
 :הרכש

 
 2006 בפברואר 1 מועד החוזה

  כלומר ניתן,  אירופאיםתנאים(מועד המימוש 
 2007 בינואר 31 )למימוש רק ביום הפרעון
 )'ישות ב(הצד שכנגד  מחזיקת זכות המימוש

 ח" ש102 2007 בינואר 31מחיר שנקבע לתשלום ביום 
 1,000 מספר המניות בהתאם לחוזה האופציה

 
 שווי הוגן של  שלמחיר השוק 
 )ח"ש (כתב האופציה )ח"ש (המניה 
 5,000  104 2006ואר  בפבר1

 3,000 104 2006 בדצמבר 31
 2,000 104 2007 בינואר 31
 
 פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו במזומן .א
 

להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים הרלוונטיים בדוחות 
 :'הכספיים של ישות א

  
 2006 בפברואר 1       

הוא  2006ואר  בפבר1 יוםחוזה בההתקשרות בבעת מחיר המניה 
  יום בההשווי ההוגן הראשוני של חוזה האופצי. ח" ש100

'  א לישותמתשלמ' באותם ישות , ח" ש5,000הוא  2006 בפברואר 1
, רק ערך זמן, לאופציה אין ערך פנימי, ביום זה.  באותו יוםבמזומן

 מחיר השוק של עולה על ,ח" ש102 הוא ש,מאחר ומחיר המימוש
  .ח" ש100 הוא ש,המניה
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  ח" ש5,000  מזומן -'ח
 ח" ש5,000   מחוייבות בגין אופציית רכש-' ז 

 
 .שנכתבה ותקבול המזומן שהתקבל בגינהרכש הלהכרה באופציית        

 
 2006 בדצמבר 31 
. ח" ש104 -לה לעהמניה השוק של מחיר , 2006,  בדצמבר31 יוםב 

 .ח"ש 3,000 - ירד להשווי ההוגן של אופציית הרכש
 

  ח" ש2,000  מחויבות בגין אופציית רכש-'ח
 ח" ש2,000   רווח-' ז 

 
 . בשווי ההוגן של אופציית הרכשהשינוילרישום     
 

 2007 בינואר 31
 .ח" ש104מחיר השוק של המניה הוא עדיין , 2007 בינואר 31 יוםב

רק  נובעיםש, ח" ש2,000 - יורד להשווי ההוגן של אופציית הרכש
 .ערך זמןלא נותר  שהרי ,)]104 - 102 * (1,000[נימי הפמהערך 

 
  ח" ש1,000  מחויבות לאופציית רכש -'ח
 ח" ש1,000   רווח-' ז 

 
 . בשווי ההוגן של האופציההשינוילרישום 

 
 את אופציית הרכש והחוזה תמממש' ישות ב, מועדבאותו 
 ח"ש 104,000ר מסויבות למחו יש' לישות א. במזומןנטו מסולק 

) 102 * 1,000(ח " ש102,000 -בתמורה ל' לישות ב) 104 * 1,000(
 .ח" ש2,000של נטו  סכום מתמשל' כך שישות א', מישות ב

 
  ח" ש2,000  מחויבות בגין אופציית רכש - 'ח
 ח" ש2,000   מזומן-' ז 

                
 .לרישום סילוק חוזה האופציה     
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 נטו במניותוק יבוצע פיתרון תחת ההנחה כי הסיל .ב
 

רישומי היומן בדוחותיה  , נטו במניותבוצע הסילוק יבמקרה בו
 למעט רישום ,'בסעיף אזהים לאלו שהוצגו ' ישות א שלהכספיים 

 :כדלקמן, החוזה האופצישל סילוק ה
 

 2007  בינואר 31           
. יותסולק נטו במנמ את אופציית הרכש והחוזה תמממש'             ישות ב

  שלבשווי', ישות אשל ר מניות מסול יבות מחויש' ישות אל
' מניות ישות אבתמורה ל'  לישות ב)104 * 1,000( ח" ש104,000

 מניות מוסרת' כך שישות א, )102 * 1,000(ח "ש 102,000בשווי של 
 מניות 19  העברה שלרומא ל.'לישות בח "ש 2,000בשווי של נטו 

)=2,000/104.( 
   

  ח" ש5,000  אופציית רכש וייבות בגין מח - 'ח
 ח" ש2,000  מזומן -' ז 

 
 .מטופל כעסקה הוניתהסילוק . ה        לרישום סילוק חוזה האופצי

 
 בברוטויבוצע ילוק פיתרון תחת ההנחה כי הס .ג
 

  מסירת מספר קבוע של מניות על ידיבוצע הסילוק יבמקרה זה
. ממש את האופציהת' באם ישות ,  סכום קבוע במזומןוקבלת

 102 -נקבע ללמניה המימוש מחיר ,  לעיל' ב- ו'בדומה לסעיפים א
 מניות של ישות 1,000הזכות לקבל מוקנית ' בלישות , פיכך ל.ח"ש
' באם ישות , במזומן) 102 * 1,000(ח "ש 102,000 -בתמורה ל' א
 להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים .ממש את האופציהת

 :'וחות הכספיים של ישות אהרלוונטיים בד
 

 2006 בפברואר 1       
 

  ח" ש5,000  מזומן -'ח
 ח" ש5,000   הון עצמי-' ז 
  
ר מספר קבוע של מסויבות לכנגד המחולרישום המזומן שהתקבל  

מוכרת  ההתקבלשהפרמיה . במחיר קבועבעוד שנה מניות הישות 
ות בתמורה מספר קבוע של מני יונפק, בעת המימוש.  העצמיוןבה

 .לסכום קבוע במזומן
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 2006 בדצמבר 31       
 בדצמבר מאחר ולא שולם או 31 יוםבאין צורך ברישומי יומן 

מספר קבוע  זכות לקבל המקנה למחזיק בו וחוזה ,תקבל מזומןה
 מקיים אתבתמורה לסכום קבוע במזומן ' אמניות ישות של 

 . הגדרת מכשיר הוני של הישות
 
 0720 בינואר 31   
. והחוזה מסולק בברוטו  את אופציית הרכשתמממש' ישות ב   

 102,000 - מניות בתמורה ל1,000ר מסויבות ל מחויש' ישות אל
 .במזומןח "ש
  
  ח" ש102,000  מזומן -'ח
 ח" ש102,000   הון עצמי-' ז 

 
 .לרישום סילוק חוזה האופציה  

 
 קמספר חלופות לסילו ותפיתרון תחת ההנחה כי קיימ .ד
 

נטו במניות או , כגון נטו במזומן( מספר חלופות לסילוק מן שלקיו
 למסקנה שאופציית הרכש היא מביא) מניותו החלפת מזומן ל ידיע

הגדרה של את ה מקיימתאינה אופציית הרכש . התחייבות פיננסית
 מאחר והיא ניתנת לסילוק שלא בדרך של הנפקת ,מכשיר הוני

בתמורה לקבלת סכום קבוע ' שות א יל ידימספר קבוע של מניות ע
 בהתחייבות בגין מכירה' ישות א. של מזומן או נכס פיננסי אחר

 מועד ביומןרישום ה. לעיל' ב-ו' כפי שהודגם בסעיפים א, נגזר
 .הסילוק תלוי באופן הסילוק בפועל
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 על מניות רכישת אופציית מכר - 5דוגמה 
 

 :נתונים
 ומשלמת 'חוזה עם ישות בב שרתמתק'  ישות א,2006 בפברואר 1 יוםב

 ).השווי ההוגן של כתב האופציה במועד ההתקשרות(ח במזומן " ש5,000
 , לרכושמחויבות'  ולישות ב,יש זכות למכור' ישות אל, בהתאם לחוזה

 מימוש של במחיר 2007 בינואר 31 יוםב' ישות א רגילות של  מניות1,000
' אם ישות א. ממש את זכותהת' אם ישות א, )למניהח " ש98(ח "ש 98,000

להלן ריכוז נתוני אופציית .  כל תשלוםבוצעלא י, הממש את זכותתלא 
 :המכר

 
 2006 בפברואר 1 מועד החוזה

  ניתן למימוש, תנאים אירופאים(מועד המימוש 
 2007 בינואר 31 )רק ביום הפירעון

 הישות המדווחת  מחזיקת זכות המימוש
 )'ישות א( 

   בינואר31בוע שיתקבל ביום מחיר מימוש ק
2007 98 

 1,000 מספר המניות בהתאם לחוזה האופציה
 

 שווי הוגן של מחיר השוק 
 )ח"ש (כתב האופציה )ח"ש (של המניה 
 5,000 100 2006 בפברואר 1

 4,000 95 2006 בדצמבר 31
 3,000 95 2007 בינואר 31
 
 ן פיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו במזומ .א
 

להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים הרלוונטיים בדוחות 
 :'הכספיים של ישות א

 
 2006 בפברואר 1         

הוא  2006 בפברואר 1 יוםחוזה בב ההתקשרותמניה בעת המחיר 
 1 יום בההשווי ההוגן הראשוני של חוזה האופצי. ח" ש100

' ות בשלם לישת' אותם ישות א, ח" ש5,000הוא  2006בפברואר 
רק ערך ,  לאופציה אין ערך פנימיבמועד זה. מועד באותו במזומן

 לשנמוך ממחיר השוק ח " ש98 הואמאחר ומחיר המימוש ש, זמן
אין כדאיות כלכלית למימוש  ,לפיכך .ח" ש100 הואמניה שה

אופציית , במילים אחרות. 'ישות אהאופציה מנקודת ראותה של 
 .  היא מחוץ לכסף המכר
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  ח" ש5,000  גין אופציית מכר נכס ב-'ח
 ח" ש5,000   מזומן-' ז 

 
 .הכרה ברכישת אופציית המכרצורך ל    
 

 2006 בדצמבר 31
 
 . ח" ש95 -מניה ירד ל הלשמחיר השוק  2006 בדצמבר 31 יוםב

 .ח" ש4,000 -השווי ההוגן של אופציית המכר ירד ל
 
  ח" ש1,000  הפסד-'ח
 ח" ש1,000   נכס באופציית מכר-' ז 

 
 . בשווי ההוגן של אופציית המכרהשינוילרישום      
 

 2007 בינואר 31
 

. ח" ש95מחיר השוק של המניה הוא עדיין  2007 בינואר 31 יוםב     
ח שנובעים רק "ש 3,000 -השווי ההוגן של אופציית המכר ירד ל

לא נותר ערך שהרי , )]ח" ש98 -ח " ש95 * (1,000[הערך הפנימי מ
 .זמן

 
  ח" ש1,000  הפסד -'ח
 ח" ש1,000   נכס באופציית מכר-' ז 

 
 . בשווי ההוגן של האופציההשינוילרישום              

 
 את אופציית המכר והחוזה תמממש' ישות א, מועדבאותו  

ח " ש98,000 מסור למחויבותיש ' לישות ב. מסולק נטו במזומן
 95 * 1,000(ח " ש95,000 מסור למחויבות' ולישות א' לישות א

ח " ש3,000 סכום נטו של מתמשל' כך שישות ב',  לישות ב)ח"ש
 .'לישות א

 
  ח" ש3,000  מזומן -'ח
 ח" ש3,000  נכס באופציית מכר -' ז 

 
 .לרישום סילוק חוזה האופציה   
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 במניותפיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע נטו  .ב
 

 הנדרשים שומים הרי,נטו במניותבוצע  הסילוק יבמקרה בו
זהים לרישומים המופיעים בסעיף ' בדוחותיה הכספיים של ישות א

 : למעט,לעיל' א
 

 2007 בינואר 31        
. במניותנטו סולק מ את אופציית המכר והחוזה תמממש' ישות א
בשווי ', ישות אשל  מניות למסור מחויבותיש ' לישות ב, למעשה
ישות של  מניות למסור יבותמחו'  ולישות א,'לישות אח " ש98,000

 ישות ,לפיכך .'לישות ב) ח " ש95 * 1,000(ח " ש95,000בשווי של ' א
, לאמור. ח" ש3,000בסכום של ' ישות א של  מניות נטומוסרת' ב

 ).ח" ש3,000/ ח " ש95= (מניות 32העברה של 
 

  ח" ש3,000  הון עצמי  - 'ח
 ח" ש3,000   נכס באופציית מכר-' ז 

 
 .ום סילוק חוזה האופציהלריש 

 

 בברוטויבוצע סילוק פיתרון תחת ההנחה כי ה .ג
 

קבלת סכום קבוע של מזומן  ל ידיע בוצעהסילוק יבמקרה זה 
ממש את ת' אם ישות א',  מספר קבוע של מניות ישות אמסירתו

 למניה מחיר המימוש,  לעיל' ב- ו'בדומה לסעיפים א. האופציה
 יש מחויבות' לישות ב, לפיכך. ח" ש98 -שלם נקבע לת' שישות א

 - בתמורה ל)ח" ש98 * 1,000(' במזומן לישות אח " ש98,000לשלם 
להלן  .ממש את האופציהת' אם ישות א', ישות א של  מניות1,000

בדוחות הכספיים רישומי היומן הנדרשים במועדים הרלוונטיים 
 : 'של ישות א

 

 2006 בפברואר 1       
 

  ח" ש5,000  הון עצמי -'ח
 ח" ש5,000   מזומן-' ז 

 
 מספר קבוע של מסורבתמורה לזכות לששולם לרישום המזומן 

ששולמה מוכרת הפרמיה .  שנהבעוד, מניות הישות במחיר קבוע
יונפקו מספר קבוע של מניות , בעת המימוש.  העצמיהוןב ישירות

החוזה מקיים את הגדרת , משמע.  במזומןבתמורה לסכום קבוע
 .'ני של ישות אמכשיר הו
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 2006 בדצמבר 31
 מאחר ולא שולם או , בדצמבר31 יוםבין צורך ברישומי יומן      א
' א מספר קבוע של מניות ישות מסורתקבל מזומן והחוזה לה

 הגדרת מכשיר הוני של קיים אתבתמורה לסכום קבוע במזומן מ
 . 'ישות א

 
 2007 בינואר 31

. ר והחוזה מסולק בברוטו את אופציית המכתמממש'       ישות א
' במזומן לישות אח "ש 98,000 למסור יש מחויבות' לישות ב
 .  מניות1,000 -בתמורה ל

  
  ח" ש98,000  מזומן -'ח
 ח" ש98,000   הון עצמי-' ז 

 
 .        לרישום סילוק חוזה האופציה 

 
 חלופות לסילוקפיתרון תחת ההנחה כי יש מספר  .ד
 

על ידי נטו במניות או , כגון נטו במזומן(  לסילוקאפשרויותקיום 
מביא למסקנה שאופציית המכר  )מניותל בתמורה העברת מזומן

 אופציית המכר אינה מקיימת את ההגדרה של. היא נכס פיננסי
 תנפקשלא בדרך של ה והיא ניתנת לסילוק מאחר ,מכשיר הוני

בלת סכום קבוע קבתמורה ל' על ידי ישות אמספר קבוע של מניות 
מכירה בנכס נגזר כמתואר '  ישות א.של מזומן או נכס פיננסי אחר

 הסילוק תלוי באופן מועד ביומןרישום ה. לעיל'  ב-ו' בסעיפים א
 .פועלהסילוק ב
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 כתיבת אופציית מכר על מניות - 6דוגמה 
 

 :נתונים
 ומקבלת 'חוזה עם ישות בב מתקשרת'  ישות א,2006 בפברואר 1 יוםב

). השווי ההוגן של כתב האופציה במועד ההתקשרות (ח במזומן" ש5,000
 לרכוש יש מחויבות'  ולישות אלמכורזכות יש '  לישות ב,בהתאם לחוזה

 98,000 -בתמורה ל 2007 בינואר 31 יוםב' אשל ישות רגילות  מניות 1,000
. הממש את זכותת' אם ישות ב, )למניהח " ש98כלומר (במזומן ח "ש

, הממש את זכותתלא ' אם ישות ב.  נטו במזומן החוזה יסולק,במקרה זה
 : להלן ריכוז נתוני אופציית המכר. כל תשלוםבוצעלא י

 
 2006 בפברואר 1 מועד החוזה

  ניתן, תנאים אירופאים(מועד המימוש 
 2007 בינואר 31 )למימוש רק ביום הפירעון
 )'ישות ב(הצד שכנגד  מחזיקת זכות המימוש
 ח" ש98 2007 בינואר 31-לם במחיר מימוש קבוע שישו

  הערך הנוכחי של מחיר חוזה האקדמה
 ח" ש95 2006 בפברואר 1-ב

 1,000 מספר המניות בהתאם לחוזה האופציה
  
 

 שווי הוגן של  שלמחיר השוק 
 )ח"ש (כתב האופציה )ח"ש (המניה 
 5,000 100  2006,  בפברואר1

 4,000 95 2006,  בדצמבר31
 3,000 95 2007,  בינואר31
 
 נטו במזומןפיתרון תחת ההנחה כי הסילוק יבוצע  .א
 

להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים הרלוונטיים בדוחות 
 :'הכספיים של ישות א

 
 2006 בפברואר 1       

 
  ח" ש5,000  מזומן -'ח
 ח" ש5,000   התחייבות בגין כתיבת אופציית מכר-' ז 

 
 . שנכתבהראופציית המכב ה        להכר
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 2006 בדצמבר 31    
 

  ח" ש1,000  התחייבות בגין כתיבת אופציית מכר - 'ח
 ח" ש1,000   רווח-' ז 

  
 . בשווי ההוגן של אופציית מכרהשינוי         לרישום 

 
 2007 בינואר 31 

 
  ח" ש1,000  התחייבות בגין כתיבת אופציית מכר-'ח
 ח" ש1,000   רווח-' ז 

                                       
 . בשווי ההוגן של אופציית מכרהשינוי        לרישום 

 
נטו מכר והחוזה מסולק ה את אופציית תמממש' ישות ב, מועדבאותו 
' ולישות ב' לישות בח " ש98,000 מסור ליש מחויבות' לישות א. במזומן

 ישות ,כךלפי .'לישות א) ח" ש95 * 1,000(ח " ש95,000 מסור ליש מחויבות
 .'לישות בח "ש 3,000סכום נטו של ת ה אמתמשל' א
 

  ח"ש 3,000   התחייבות בגין כתיבת אופציית מכר-' ח
 ח" ש3,000   מזומן-' ז 

                                                   
 .יהאופצהלרישום סילוק חוזה 

 
 נטו במניותמבוצע סילוק פיתרון תחת ההנחה כי ה .ב
 

בדוחותיה   היומן רישומי, נטו במניותבוצעהסילוק יבמקרה בו 
 טלמע, לעיל 'בסעיף אאלו שהוצגו זהים ל' אישות של הכספיים 

להלן רישום היומן הנדרש ביום . רישום הסילוק של חוזה האופציה
 :'בדוחות הכספיים של ישות א 2007,  בינואר31

 
 2007 בינואר 31      

. סולק נטו במניותמפציית מכר והחוזה  את אותמממש' ישות ב
בשווי ', לישות בשלה  מניות מסור למחויבותיש ' לישות א, למעשה
במניות ח "ש 95,000 מסוריבות ליש מחו' ולישות בח " ש98,000
 מניות מוסרת'  ישות א,לפיכך .'לישות א) ח" ש95 * 1,000(' ישות א

  מניות 32 רומא ל.ח" ש3,000בסכום של ' ישות א של נטו
  ).ח" ש3,000/ ח " ש95=(
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  ח" ש3,000  התחייבות בגין כתיבת  אופציית מכר-'ח
 ח" ש3,000   הון עצמי-' ז 

 
ההנפקה של מניות הישות . יהלרישום סילוק חוזה האופצ  

 . כעסקה הוניתמטופלת
 

 בברוטופיתרון תחת ההנחה כי הסילוק מבוצע  .ג
 

 סכום קבוע של מזומן  מסירתדייל עע בוצ הסילוק י זהבמקרה
. ממש את האופציהת' אם ישות ב, וקבלת מספר קבוע של מניות

 98 -למניה נקבע למחיר המימוש ,  לעיל' ב- ו'בדומה לסעיפים א
במזומן לישות ח " ש98,000 לשלם מחויבות' לישות א, לפיכך. ח"ש
אם ישות ',  ישות א שלניות מ1,000 -בתמורה ל) ח" ש98 * 1,000(' ב
להלן רישומי היומן הנדרשים במועדים  .ממש את האופציהת' ב

  :'אישות הרלוונטיים בדוחות הכספיים של 
 

 2006 בפברואר 1      
  
  ח" ש5,000  מזומן -'ח
 ח" ש5,000   הון עצמי-' ז 

 
ח "ש 5,000הפרמיה המתקבלת על האופציה בסכום של לרישום     

 .צמיבהון הע
 
  ח" ש95,000   הון עצמי-'ח
 ח" ש95,000  התחייבות -' ז 

 
 , שנהעוד ח" ש98,000מסור  למחויבותערך הנוכחי של הלהכרה ב
 . כהתחייבותח" ש95,000 כלומר

 
 2006 בדצמבר 31
 
  ח" ש2,750  הוצאות ריבית -'ח
 ח" ש2,750   התחייבות-' ז 

 
ון המניות בהתאם ידלצבירת ריבית על סכום ההתחייבות לפ

 .לשיטת הריבית האפקטיבית
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 2007 בינואר 31
  
  ח" ש250   הוצאות ריבית -' ח
 ח" ש250   התחייבות-' ז 

 
 

יון המניות בהתאם דלצבירת ריבית על סכום ההתחייבות לפ
 .לשיטת הריבית האפקטיבית

 
מכר והחוזה ה את אופציית תמממש' ישות ב, 2007 בינואר 31ביום 

במזומן ח "ש 98,000מסור  ל מחויבותיש' לישות א. בברוטומסולק 
 ). ח" ש95 * 1,000 (ח" ש95,000של   בשווימניותלבתמורה ' לישות ב

 
  ח" ש98,000   התחייבות -' ח
 ח" ש98,000   מזומן-' ז 

 
 .לרישום סילוק חוזה האופציה     

 
 חלופות לסילוקפיתרון תחת ההנחה כי יש מספר  .ד

 
נטו במניות , כגון נטו במזומן ( לסילוקאפשרויות ספרמן של מקיו

 למסקנה אמבי )מניותל בתמורהמזומן העברת  על ידיאו 
אם אחת . שאופציית המכר הכתובה היא התחייבות פיננסית

 ,)לעיל' גסעיף ( לסילוק היא החלפת מזומן כנגד מניות החלופות
פי  כ,מכירה בהתחייבות בגין המחויבות למסור מזומן' ישות א
 הטיפול החשבונאי באופציית המכר ,אחרת. לעיל'  גסעיף בשהודגם

 .נגזרבגין יהא כהתחייבות 
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 טבלה מרכזת - חוזים המתייחסים למכשיריה ההוניים של ישות

 אפשרויות הסילוק תאור החוזה

 
סילוק נטו 
 סילוק ברוטו סילוק נטו במניות במזומן

חוזה 
קדמה א

לרכישת 
 מניות ישות

פול כנגזר טי
פיננסי וזקיפת 

השינויים 
בערכו לדוח 
 רווח והפסד

טיפול כבנגזר 
וזקיפת , פיננסי

השינויים בערכו 
מידי תקופה 
. לרווח והפסד

במועד סיום (
הנגזר , החוזה

מסולק כנגד ההון 
 ).העצמי

הסילוק יבוצע על ידי העברת סכום 
קבוע של מזומן וקבלת מספר קבוע 

מועד ב, לפיכך. של מניות הישות
 יקטן ההון העצמי ההתקשרות

כנגד יצירת התחייבות בגובה הערך 
לאורך חיי . הנוכחי של החוזה

 .ההתחייבות צוברת ריבית, החוזה

חוזה 
אקדמה 
למכירת 

מניות 
 הישות

טיפול כנגזר 
פיננסי וזקיפת 

השינויים 
בערכו לדוח 
 רווח והפסד

טיפול כבנגזר 
וזקיפת , פיננסי

השינויים בערכו 
ופה מידי תק

. לרווח והפסד
במועד סיום (

הנגזר , החוזה
מסולק כנגד ההון 

 ).העצמי

הסילוק יבוצע על ידי קבלת סכום 
קבוע של מזומן והעברת מספר 
קבוע של מניות הישות ולפיכך 
המכשיר הפיננסי מקיים את 

לאורך חיי . הגדרת מכשיר הוני
החוזה לא מבוצעים רישומים 

אך רישומי יומן יבוצעו . כלשהם
לאמור , רק במועד סילוק החוזהו

 כנגד קבלת המזומן הנפקת המניות
 ).בדומה להנפקת מניות רגילה(

רכישת 
אופציית 

 רכש
(CALL) 
על מניות 
 הישות

טיפול כנגזר 
פיננסי וזקיפת 

השינויים 
בערכו לדוח 
 רווח והפסד

טיפול כבנגזר 
וזקיפת , פיננסי

השינויים בערכו 
מידי תקופה 
. לרווח והפסד

 סיום במועד
אם , החוזה

תמומש אופציית 
כאשר (הרכש 

האופציה בתוך 
סילוקה , )הכסף

יבוצע כנגד ההון 
 .העצמי

הסילוק יעשה על ידי העברת סכום 
קבוע של מזומן כנגד מספר קבוע 

ולפיכך המכשיר , של מניות
הפיננסי מקיים את הגדרת מכשיר 

רישומי יומן במועד העברת . הוני
עד תשלום פרמיה במו(המזומן 

רכישת האופציה ותשלום תוספת 
המימוש במועד מימוש האופציה 

יבוצעו כנגד ההון )) אם בכלל(
 .העצמי של הישות
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 אפשרויות הסילוק תאור החוזה

 סילוק נטו 
 סילוק נטו סילוק נטו במניות במזומן

כתיבת 
אופציית 
רכש על 

מניות 
 הישות

טיפול כנגזר 
פיננסי וזקיפת 

השינויים 
ערכו לדוח ב

 רווח והפסד

טיפול כבנגזר 
וזקיפת , פיננסי

השינויים בערכו 
מידי תקופה 
. לרווח והפסד
במועד סיום 

אם , החוזה
תמומש אופציית 

סילוקה , הרכש
יבוצע כנגד ההון 

.העצמי  

הסילוק יבוצע על ידי העברת סכום 
קבוע של מזומן כנגד מספר קבוע 

המכשיר , של מניות ולפיכך
 את הגדרת מכשיר הפיננסי מקיים

רישומי יומן במועד קבלת . הוני
תקבולי הפרמיה במועד (המזומן 

מכירת האופציה ותקבול בגין 
תוספת המימוש במועד מימוש 

יבוצעו כנגד )) אם בכלל(, האופציה
 .ההון העצמי של הישות

רכישת 
אופציית 
מכר על 

מניות 
 הישות

טיפול כנגזר 
פיננסי וזקיפת 

השינויים 
 בערכו לדוח
 רווח והפסד

טיפול כבנגזר 
וזקיפת , פיננסי

השינויים בערכו 
מידי תקופה לרווח 

במועד . והפסד
אם , סיום החוזה

תמומש אופציית 
כאשר (, המכר

האופציה בתוך 
סילוקה , )הכסף

יבוצע כנגד ההון 
 העצמי

הסילוק יבוצע על ידי העברת 
סכום קבוע של מזומן כנגד מספר 
ר קבוע של מניות ולפיכך המכשי

הפיננסי מקיים את הגדרת מכשיר 
רישומי יומן במועד העברת . הוני

תשלום פרמיה במועד (המזומנים 
רכישת האופציה ותשלום תוספת 
מימוש במועד מימוש האופציה 

יבוצעו כנגד ההון )) אם בכלל(
 .העצמי של הישות

כתיבת 
אופציית 
מכר על 

מניות 
 הישות

טיפול כנגזר 
פיננסי וזקיפת 

השינויים 
ערכו לדוח ב

 רווח והפסד

טיפול כבנגזר 
וזקיפת , פיננסי

השינויים בערכו 
מידי תקופה לרווח 

במועד . והפסד
אם , סיום החוזה

תמומש אופציית 
סילוקה , המכר

יעשה כנגד ההון 
 .העצמי

על ידי ) אם בכלל(הסילוק יבוצע 
העברת סכום קבוע של מזומן 
, וקבלת מספר קבוע של מניות

ננסי מקיים ולפיכך המכשיר הפי
, לכן. את הגדרת מכשיר הוני

במועד ההתקשרות גדל ההון 
מחד ) הפרמיה(העצמי בגין תקבול 

וקטן ההון העצמי בגין יצירת 
התחייבות בסכום הערך הנוכחי 

לאורך . של תוספת המימוש מאידך
חיי החוזה ההתחייבות צוברת 

 .ריבית
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 900  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים מורכבים

  הפרדה של מכשיר פיננסי מורכב בעת ההכרה הראשונית- 9ה דוגמ
 

 לתקן מתארים כיצד רכיבים של מכשיר פיננסי מורכב 32 - 28סעיפים 
הדוגמה הבאה ממחישה . מופרדים על ידי הישות בעת ההכרה הראשונית

 .כיצד יש לבצע הפרדה כזו
 

 נתונים
. 1x20שנת ח אגרות חוב להמרה בתחילת " ש2,000,000ישות מנפיקה 

ח " ש1,000, אגרות החוב הונפקו לתקופה של שלוש שנים בערכן הנקוב
אגרות החוב . ח" ש2,000,000קרי בסך הכל תקבולים של , ליחידה

כל אגרת .  המשולמת בסוף כל שנה6%נושאות ריבית שנתית בשיעור של 
במועד .  מניות רגילות250 -חוב ניתנת להמרה בכל זמן עד לפדיון ל

 שיעור הריבית השורר בשוק לחוב ברמת סיכון דומה ללא זכות ההנפקה
 . 9%המרה הוא 

 
וההפרש שבין התקבולים ,  תחילהדרכיב ההתחייבות יימד, בהתאם לתקן

מהנפקת אגרות החוב לבין השווי ההוגן של ההתחייבות ישויך לרכיב 
הערך הנוכחי של רכיב ההתחייבות מחושב על ידי שימוש בשיעור . ההוני
, שיעור ריבית השוק לאגרות חוב דומות ללא זכויות המרה, 9%וון של הי

 .כפי שמוצג להלן
 ח"ש 

  ח לתשלום" ש2,000,000 -ערך נוכחי של הקרן 
 1,544,367  בתום שלוש השנים

  ח מושלמת" ש120,000 -ערך נוכחי של הריבית 
 303,755  מדי סוף שנה לשלוש שנים
 1,848,122  סך הכל רכיב ההתחייבות

 151,878  )(*)על ידי הפחתה(הרכיב ההוני המתקבל 
 2,000,000  תקבולים מהנפקת אגרות חוב

 
   (*) 151,878   =                        1,848,122 - 2,000,000 

 
 :להלן פירוט הוצאות המימון שיוכרו בכל אחת משלוש השנים

 יתרת התחייבות הוצאות מימון 
 1X20 166,331 1,894,453שנת 

 1X20 170,501 1,944,954 שנת

 3X20 175,046 2,000,000שנת 
  511,878 כ"סה
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 901  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 הוצאות המימון שהיו נכללות בדוח רווח והפסד לפני יישום התקן הם 
ההפרש בין הוצאות המימון לפי התקן לבין . ח" ש360,000 = 3 * 120,000

 שווה לסכום הרכיב הוצאות המימון שהיו נכללות לפני יישומו של התקן
 .ח" ש151,878ההוני בסך 
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 902  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

  רכישה חזרה של מכשיר בר המרה- 11דוגמה מספר 
 

הדוגמה הבאה ממחישה כיצד ישות מדווחת על רכישה חזרה של מכשיר 
יש להניח כי אגרות החוב הונפקו תמורת , לצורך הפשטות. בר המרה

 .שפעת המסלא נלקחה בחשבון ה, לצורך הפשטות, כמו כן. ערכן הנקוב
 

 :נתונים
ח ערך נקוב אגרות חוב " ש1,000'  הנפיקה ישות א0x20 בינואר 1ביום 

אגרות החוב להמרה למניות רגילות של . להמרה תמורת ערכן הנקוב
. 9x20 בדצמבר 31נ למניה עד ליום .ח ע" ש25במחיר המרה של ' ישות א

ת משולמת הריבי. 5%אגרות החוב נושאות ריבית חצי שנתית בשיעור של 
במועד ההנפקה שיעור הריבית השורר בשוק . במזומן על בסיס חצי שנתי

ללא זכות המרה הוא )  שנים10(לחוב דומה בעל תקופות פירעון דומות 
11% . 

 
הערך בספרים של אגרות החוב הוקצה ' בדוחות הכספיים של ישות א

 :כדלקמן
 ח"ש 

 רכיב ההתחייבות
 

ח " ש50ת חצי שנתיים של  תשלומי ריבי20ערך נוכחי של 
   11%מהוון בשיעור ריבית של 

 
597 

מהוון ,  שנים10ח לתשלום בעוד " ש1,000ערך נוכחי של 
 343 המחושבת על בסיס חצי שנתי, 11%בשיעור ריבית של 

 940 סך רכיב ההתחייבות

 רכיב הוני
 

, ח" ש940ח לבין " ש1,000ההפרש בין התקבולים בסך 
 ב ההתחייבותשהוקצו לעיל לרכי

 
60 

  
 1,000 סך התקבולים

            
 1,700השווי ההוגן של אגרות החוב להמרה היה , 5x20 בינואר 1ביום 

 .ח"ש
 

הגישה הצעת רכש למחזיקי אגרות החוב לרכוש חזרה את אגרות ' ישות א
במועד . אשר התקבלה על ידי המחזיקים, ח" ש1,700החוב תמורת 
הריבית השורר בשוק לחוב דומה בעל תקופות שיעור , הרכישה חזרה
 .8%ללא זכות המרה הוא )  שנים5(פירעון דומות 
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 903  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 שינוי תנאי מכשיר בר המרה על מנת לעודד המרה - 12דוגמה מספר 
 מוקדמת

 
כאשר , דוגמה זו ממחישה כיצד ישות מטפלת בתמורה הנוספת ששולמה

 .דמתעל מנת לעודד המרה מוק, תנאי מכשיר בר המרה שונו
 

ח ערך נקוב אגרות חוב " ש1,000' הנפיקה ישות א, 0x20,  בינואר1ביום 
בתנאים זהים לאלו , 5%הנושאות ריבית חצי שנתית בשיעור של , להמרה

 על מנת לעודד את 1x20,  בינואר1ביום . 11המפורטים בדוגמה מספר 
מפחיתה ' ישות א, המחזיקים להמיר את אגרות החוב להמרה מיידית

,  במרס1אם אגרות החוב יומרו עד ליום , ח" ש20 -חיר ההמרה לאת מ
1x20)  יום60לאמור .( 
 

במועד שינוי התנאים הוא ' מחיר השוק של המניות הרגילות של ישות א
המשולמת על ידי , השווי ההוגן של התמורה הנוספת. ח למניה" ש40

 :מחושב כדלקמן' ישות א
 

קי אגרות החוב להמרה בהתאם מספר המניות הרגילות שיונפקו למחזי
 :החדשיםלתנאי ההמרה 

  ח" ש1,000 ערך נקוב

  ח למניה" ש20 מחיר המרה חדש

מספר מניות רגילות אשר יונפקו 
 בהמרה

 
  מניות50

 
=1,000/20 

   
מספר המניות הרגילות שיונפקו למחזיקי אגרות החוב להמרה בהתאם 

 :המקורייםלתנאי ההמרה 
   

  ח" ש1,000 ערך נקוב

  ח למניה" ש25 מחיר המרה מקורי

מספר המניות הרגילות אשר יונפקו 
 בהמרה

 
  מניות40

 

 הנוספותמספר המניות הרגילות 
 שיונפקו בהמרה

 
  מניות10

 

ערך המניות הרגילות הנוספות 
 שיונפקו בהמרה

 מניות נוספות 10 ח" ש400
ח " ש40במחיר של 

 למניה
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 904  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

, ח מוכרת כהפסד בדוח רווח והפסד" ש400התמורה הנוספת של 

 :   כדלקמן

  ח" ש400  הוצאות-' ח
 ח" ש400  קרן הון-' ז 
 

 :מחיר הרכישה חזרה מוקצה כדלקמן
ערך  

 בספרים
שווי 
 הפרש הוגן

    רכיב ההתחייבות
 תשלומי ריבית חצי 10ערך נוכחי של 

ח מהוון בשיעור ריבית " ש50שנתיים של 
 405 377 בהתאמה, 8% - ו11%של 

 

 5ח לתשלום בעוד " ש1,000ערך נוכחי של 
 8% - ו11%מהוון בשיעור ריבית של , שנים

 676 585 המחושבת על בסיס חצי שנתי, בהתאמה
 

 )119( 1,081 962 רכיב ההתחייבות

 ∗619 60 רכיב הוני

)559( 

 )678( 1,700 1,022 סך הכל
 

 :מןמכירה ברכישה חזרה של אגרות החוב כדלק' ישות א
 

 :רכיב ההתחייבות
 
  ח" ש962  רכיב ההתחייבות-' ח
  ח" ש119  הפסד מפירעון מוקדם-' ח
 ח" ש1,081  מזומן-' ז 

 
 להכרה ברכישה חזרה של רכיב ההתחייבות

 
 :רכיב הוני

  ח" ש619 הון עצמי -' ח
 ח" ש1,081  מזומן-' ז 
 
 

                                       
∗
ום השווי ההוגן שהוקצה למרכיב סכום זה מייצג את ההפרש שבין סכ  

 .ח" ש1,700ההתחייבות לבין מחיר רכישה חזרה של 
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 905  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

  הוראות מעבר של אגרות חוב להמרה - 13דוגמה 
 

רות חוב  יישום הוראות המעבר בגין אגארת אתתה הבאה מהדוגמ
 .) לתקן97סעיף  (להמרה

 
 :עובדות

 גרות חובנ א.ח ע" ש100,000'  אישות הנפיקה ,2004,  בינואר1ביום 
 שנים 6 הונפקו לתקופה של רות החובאג. ח" ש100,000להמרה תמורת 

 ,6%עור של והן נושאות ריבית שנתית בשי) 31.12.09 מועד פדיון ביום(
ח " ש5כל . 2004,  בדצמבר31יום כל שנה החל מ של 31.12 -בהמשולמת 

במשך כל תקופת חיי . נ.ח ע" ש1להמרה למניה בת ניתנים  רות חובנ אג.ע
 שיעור .ח" ש6,000הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של . אגרות החוב

ריבית השוק במועד ההנפקה לחוב דומה עם תקופות פירעון דומות ללא 
שיעור ריבית השוק במועד תחילת התקן לחוב . 9%היה , אופציית המרה

 . 7%היה , דומה עם תקופות פירעון דומות ללא אופציית המרה
 

 :נתונים נוספים
רות הוצאות הנפקה הופחתו בשיטת הקו הישר לאורך חיי אג .1

החל ממועד ההנפקה ועד ליום תחילת תקן חשבונאות , החוב
 .)2006,  בינואר1 (גילוי והצגה: ייםמכשירים פיננס ,22מספר 

 .השפעת המסבחשבון  לא נלקחהמטעמי נוחות  .2
 
 

להמרה והוצאות הנפקה רות חוב  אגוצגוה 2004בדוחות הכספיים לשנת 
  :כדלקמןנדחות 

 
  ח"ש

        )1(יתרת הוצאות הנפקה נדחות  5,000
            )2 (א"התחייבויות לז )100,000(

 
)1 (5,000=  5/6 * 6,000 
עקב , וצגו בספרים בהתאם לערך ההתחייבותיהלהמרה רות החוב אג) 2(

 .סבירות מימוש נמוכה
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 906  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

להמרה והוצאות הנפקה רות חוב  אגוצגוה 2005בדוחות הכספיים לשנת 
 :כדלקמןנדחות 

 
  ח"ש

        )1(יתרת הוצאות הנפקה נדחות  4,000
            )2 (א"התחייבויות לז )100,000(

 
)1 (4,000 = 4/6 * 6,000 
עקב , וצגו בספרים בהתאם לערך ההתחייבותיהלהמרה רות חוב אג) 2(

 .סבירות מימוש נמוכה
 

מועד  - 2006 בינואר 1  להמרה ליוםובחרות הטיפול החשבונאי באג
  22 תקן חשבונאות מספר תחילת

 
, גהגילוי והצ: מכשירים פיננסיים ,22בהתאם לתקן חשבונאות מספר 

הכוללים הן רכיב הוני והן רכיב של (מכשירים פיננסיים מורכבים 
וטרם , אשר הונפקו בתקופות שקדמו למועד תחילת התקן) התחייבות

יסווגו למרכיביהם החל ממועד תחילת , הומרו או נפדו עד למועד זה
 .התקן

 
 הערך בספרים ביום (במועד תחילת התקן תפוצל התמורה , לפיכך

 :בין רכיב ההתחייבות לבין הרכיב ההוני כדלקמן) 2006,  בינואר1
 

 התמורה המיוחסת לרכיב ההתחייבות
רכיב ההתחייבות הוא הערך הנוכחי של יתרת תשלומי קרן וריבית מהוון 

ראה גם ייחוס הוצאות הנפקה ) (ח" ש90,281 (9%לפי שיעור ריבית של 
 ).נדחות בהמשך

 
  ח"ש 

 ח"נוכחי של קרן האגערך  70,843 100,000/ 1.09^4= 
   11ס "מענ

 ) = 4 = n ,9 = i * (6,000 19,438 ערך נוכחי של תשלומי הריבית 
 רכיב ההתחייבות 90,281 

 

                                       
מקדם ערך נוכחי (ס "חישוב ערך נוכחי של תשלומי הריבית באמצעות מענ   11

 : מתבצע כדלקמן) סידרתי
 19,438  =  4^1.09 /6,000+  3^1.09 /6,000 + 2^ 1.09 / 6,000 + 1.09 / 6,000 
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 907  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 התמורה המיוחסת לרכיב ההוני
רות התמורה שתיוחס לרכיב ההוני היא ההפרש בין הערך בספרים של אג

 .להמרה לבין התמורה שיוחסה לרכיב ההתחייבותהחוב 
 

  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  
 

 לתקן קובע כי עלויות עסקה הקשורות להנפקה של מכשיר 38סעיף  (*)
לרכיבים יוקצו , הכולל רכיב התחייבות ורכיב הוני, מורכבפיננסי 

.  באופן יחסי להקצאת התמורהההוניים ולרכיבי ההתחייבות שלו
במועד המעבר יש להקצות את הוצאות ההנפקה בין הרכיב , לפיכך

 .ים היחסייהוני לבין רכיב ההתחייבות על פי שווה



 
 22'   תקן חשבונאות מס- המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  ©

 

 908  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 2006,  בינואר1להמרה והוצאות הנפקה נדחות ליום רות חוב יתרות 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 . 10.23% היא 2006, ר בינוא1הריבית האפקטיבית ליום : הערה

, בניכוי הוצאות ההנפקה, האפקטיבית חושבה בהתאם לערך הנוכחי
תוך מתן ביטוי ליתרת , של רכיב ההתחייבות, במועד תחילת התקן
 :כדלקמן, תשלומי הקרן והריבית

 
  ח"ש 

4^) i +1 /(100,000 ח"ערך נוכחי של קרן האג 
    ס"         מענ

 )4 = n ,i * (000,6  ערך נוכחי של תשלומי הריבית 
  

 בספרים לתחילת ובחרות ערך אג 86,670
 תקופת הדיווח

  
10.23% = i 12ריבית אפקטיבית 

 
 (*) תקבולים בגין אופציית המרה -רכיב הוני 

  ח"ש
 הוניהתמורה שיוחסה לרכיב  9,719

 הוצאות הנפקה )389(
330,9  

 
כל בניכוי (הונית  ות עסקה בגין עסקה לתקן קובע כי עלוי37סעיף   (*)

 מההון העצמי ואילו עלויות עסקה בגין יופחתו )הטבת מס רלוונטית
התחייבות פיננסית יופחתו מההתחייבות הפיננסית ויובאו בחשבון 

 . בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי

                                       
  : האפקטיבית מתבצע באמצעות המשוואה הבאהחישוב הריבית  12

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 
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 909  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 רישומי היומן במועד תחילת התקן
 

  ח" ש9,719  ניכיון-' ח
 ח" ש9,719 )הון עצמי(ין אופציית המרה  תקבולים בג-' ז 
 

 .רכיב הונילהתחייבות וה לרכיב  אגרות החובפיצול תמורת
 
  ח" ש3,611  ניכיון-' ח
  ח" ש389 )הון עצמי( תקבולים בגין אופציית המרה -' ח

 ח" ש4,000   הוצאות הנפקה נדחות-' ז
 

 .הנפקה לרכיבים השוניםהייחוס הוצאות 
 

  2006,  בדצמבר31להמרה במאזן ליום רות חוב י אגאופן הצגת רכיב
 

  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(**)  

 על 10.23%ריבית אפקטיבית של   8,866
 86,670 

 

       תשלום ריבית 6,000
       התאמת סכום הניכיון 2,866

  1.1.2006     יתרת ניכיון ליום  13,330
  31.12.2006     יתרת ניכיון ליום  10,464

 
 

 רכיב הוני 
  ח"ש

 **)*(תקבולים בגין אופציית המרה  9,330
  

 
יוצגו התקבולים בגין ,  החובכל עוד לא הומרו או נפדו אגרות  *)*(*

 .  אופציית ההמרה בקרן הונית נפרדת
 .        בעת ההמרה הסכום יועבר להון המניות ולפרמיה על מניות
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 910  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 הדגמת פיצול תמורה בהנפקת חבילת ניירות ערך

 
  פיצול תמורה בהנפקת חבילת ניירות ערך- 14דוגמה 

 
 לראשונה  הנפיקה ישות במסגרת הנפקה2004 בינואר 1ביום  .1

 : אשר כל אחת מהן כללה,חבילות ניירות ערך 1,000,000לציבור 
 

 נייר ערך מחיר נקוב בתשקיף נתון נוסף
 נ אגרות חוב ניתנות להמרה"ח ע" ש1 1 )א(
  כתבי אופציה2 - )ב(

 נ"ח ע" ש1בת , מניה רגילה 2 
 כ"סה 3 

 
אגרות החוב להמרה אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית  .א

  המשולמת אחת לשנה במזומן החל מיום ,6%עור של בשי
אגרות החוב להמרה למניות רגילות של . 2004 בדצמבר 31

למניה עד למועד . נ.ח ע" ש2הישות במחיר המרה של 
 .2006 בדצמבר 31 ביום ןפירעונ

 
 1כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת  .ב

 תוספת תמורת, 2006 בדצמבר 31עד ליום . נ.ח ע"ש
 .ח" ש3מימוש בלתי צמודה של 

 
 3,000,000התמורה הכוללת שהתקבלה בהנפקה הסתכמה לסך  .2

 .ח"ש
 

של כל אחד מהמרכיבים ) בשוק פעיל(מחיר השוק הממוצע  .3
 :כדלקמןהוא הנפקה הבחבילת ניירות הערך מיד לאחר 

 

 
במועד ההנפקה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב דומה ללא  .4

אופציית המרה בעל תקופת פירעון דומה לתקופת הפירעון של 
 . 10%אגרות החוב להמרה הוא 

 

 סוג נייר ערך מחיר שוק
 אגרות חוב להמרה 1 0.99
 אופציה כתב 1 0.1

 מניה רגילה 1 1.65
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 911  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 .ח" ש150,000עלויות ההנפקה הסתכמו לסך  .5

 אופן פיצול תמורת הנפקת החבילה למרכיביה

 מספר סוגים של מכשירים פיננסיים המנפיק של,  לתקן15בהתאם לסעיף 
יפצל את השווי ההוגן של ) אגרות חוב וכתבי אופציה, מניות(בחבילה 

החבילה בעת ההכרה הראשונית לסוגי המכשירים הפיננסיים השונים 
בחבילה מנפיק של ניירות ערך . לפי שווים ההוגן, המרכיבים את החבילה

המכשירים הפיננסיים   אתמדודי) אגרות חוב וכתבי אופציה, מניות(
אם אחד או יותר  .לפי שווים ההוגן, בנפרד, המרכיבים את החבילה

, מהמכשירים הפיננסיים המרכיבים את החבילה נסחרים בשוק פעיל
לאחר פיצול החבילה . מחירם בשוק מהווה אומדן אמין לשווים ההוגן

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

  ייחוס התמורה-שלב א    

מיוחס 
לרכיבים 
 הוניים

מיוחס 
לרכיב 

 ההתחייבות 

הקצאת 
התמורה 

למכשירים 
הפיננסיים 
 בחבילה

חלק 
 יחסי

כ "סה
 ע"שווי ני

מחיר 
שוק 

 ממוצע 

 

  אגרות 1 0.99 990,000 34.86% 1,045,800  (*)900,526 145,274
חוב 
 הלהמר

211,200 - 211,200 7.04% 200,000 0.2 = 
0.1 * 2 

 כתב 2
 אופציה

1,743,000 - 1,743,000 58.1% 1,650,000 1.65 
 מניה 1

 רגילה
2,099,474 900,526 3,000,000 100% 2,840,000 2.84  

 
 הסכום שמיוחס לרכיב (*)  

 ההתחייבות
  ח"ש 

 ח" קרן האג   ערך נוכחי של 751,315 1,000,000/ 1.1^3= 
   ס"מענ

 ) = 3 = n ,10 = i * (60,000 149,211 ערך נוכחי של תשלומי הריבית      
 בספרים לתחילת ובחרות ערך אג     900,526 

 תקופת הדיווח 
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 912  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 
     
  ייחוס עלויות הנפקה-שלב ב     

תמורה 
נטו לאחר 

הקצאת 
עלויות 
 הנפקה

 
 

ייחוס 
עלויות 
 בהנפקה

 
 
 

 חלק
 יחסי

 
 

הקצאה 
התמורה 

 שהתקבלה

 

 אגרות חוב 900,526 30.02% )45,030( 855,496
 אופציית המרה 145,274 4.84% )7,260( 138,014
 כתבי אופציה 211,200 7.04% )10,560( 200,640

 מניות 1,743,000 58.1% )87,150( 1,655,850
2,850,000 )150,000( 100% 3,000,000  
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 913  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 ילוי הדגמות לג-' 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 ם פיננסייםגילוי לתנאי מכשירי - 6דוגמה 

 
הדוגמאות שלהלן . להלן דוגמאות להמחשת הגילוי הנדרש על פי התקן

אין לראות . נועדו לסייע לחברות בהבנת הגילוי הנדרש על פי התקן
כפי שהובאה בדוגמאות המצורפות את המתכונת , במתכונת ההצגה

דוגמאות אלו אינן תחליף לקריאת , כמו כן. האפשרית היחידה להצגה
הדוגמאות אינן כוללות . התקן או להפעלת שיקול דעת לגבי גילוי נאות
מידע ספציפי נוסף עשוי . את כל הגילויים האפשריים שהתקן דורש

גילויים נוספים עשויים להידרש כדי . להידרש כדי להבטיח גילוי נאות
 .לקיים דרישות חוק כגון תקנות ניירות ערך
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 914  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

  מדיניות חשבונאית- 1דוגמה 
 
הלן דוגמאות למדיניות חשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים בהתייחס ל

 :למכשירים פיננסיים
 
 ח להמרה"אג

רכיב ההתחייבות והרכיב ההוני הגלומים באגרות החוב להמרה הוכרו 
השווי ההוגן של רכיב ההתחייבות נקבע בהתבסס על . בנפרד במאזן

שאינן , דומיםשיעור הריבית המקובלת לאגרות חוב בעלות מאפיינים 
יתרת התמורה יוחסה לאופציית ההמרה הגלומה . כוללות אופציית המרה

עלויות העסקה הוקצו באופן . באגרות החוב להמרה ומוצגת בהון העצמי
החלק שיוחס לרכיב ההתחייבות . יחסי לרכיבי אגרת החוב להמרה

הופחת מההתחייבות והובא בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי 
 . שיוחס לרכיב ההוני הופחת מההון העצמיוהחלק

 
 מניות בכורה

מניות בכורה הכוללות חובת פדיון של החברה במועד עתידי וכן מניות 
, בכורה המקנות למחזיק זכות לדרוש מהחברה לפדותן במועד עתידי

 .מהוות התחייבות פיננסית בדוחות הכספיים
 

 )warrants(כתבי אופציה 
המקנים , )warrants(יה לרכישת מניות החברה תקבולים בגין כתבי אופצ

למחזיק בהן זכות לרכוש מספר קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום 
 .  מוצגים במסגרת ההון העצמי, קבוע של מזומן

 
המקנים , )warrants(תקבולים בגין כתבי אופציה לרכישת מניות החברה 

 בתמורה לסכום למחזיק בהן זכות לרכוש מספר קבוע של מניות רגילות
מוצגים , צמוד למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין של מטבע חוץ

 .  במסגרת ההתחייבויות
 

 תקבולים על חשבון מניות
אשר מספר המניות שיונפקו תמורתם קבוע , תקבולים על חשבון מניות

אשר , סווגו במסגרת ההון העצמי ותקבולים על חשבון מניות, וידוע
מהווים התחייבות פיננסית , פקו תמורתם טרם נקבעמספר המניות שיונ

 .ומוצגים במסגרת ההתחייבויות
 

 מניות באוצר
, עלות מניות החברה המוחזקות על ידי החברה או חברות מאוחדות שלה

 . מופחתת מההון העצמי כמרכיב נפרד
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 915  2006אוקטובר  – ז"  התשס תשרימהדורת 
 
 
 

 הנפקת חבילת ניירות ערך
ונים התמורה שהתקבלה מהנפקת החבילה יוחסה למרכיבי החבילה הש

השווי ההוגן של המרכיבים נקבע בהתבסס על מחירי . לפי שווים ההוגן
 .השוק של ניירות הערך

 
 קיזוז מכשירים פיננסיים

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים במאזן בסכום נטו רק 
כאשר קיימת לחברה זכות חוקית ניתנת לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה 

ייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את לסלק את הנכס וההתח
 .ההתחייבות בו זמנית

 
 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

שווים ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנסחרים בשווקים פעילים 
השווי ההוגן של . מבוסס על המחירים המצוטטים לתאריך המאזן

חירי שוק של מכשירים פיננסיים שאינם נסחרים בשוק פעיל מתבסס על מ
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
מודלים , שיטות הערכה שיושמו כוללות ערך נוכחי של תזרימי מזומנים

 . ווי אופציות ושיטות הערכה מקובלות נוספותכלכליים להערכת ש
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  מטרות ומדיניות ניהול סיכונים- 2דוגמה 
 

הדוגמה .  לתקן56להלן דוגמה הממחישה את הגילוי הנדרש על פי סעיף 
 .אינה ממצה את כל הגילוי הנדרש על פי סעיף זה בכל הנסיבות

 
 גורמי סיכון פיננסי

כגון סיכון , נים פיננסיים שוניםפעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכו
סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון , לרבות סיכון מטבע(שוק 
סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור , סיכון אשראי, )מחיר
תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות . ריבית

ות על הביצועים הפיננסיים לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשרי
הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר . של הקבוצה

 . חשיפות מסוימות לסיכונים
 

 -להלן (י מחלקה מיוחדת שהוקמה לשם כך "ניהול הסיכונים מבוצע ע
. בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון) מחלקת ניהול סיכונים

ומגדרת סיכונים פיננסיים ,  מעריכה,מחלקת ניהול הסיכונים מזהה
הדירקטוריון מספק . בשיתוף פעולה עם יחידות התפעול של הקבוצה

כמו גם את המדיניות , עקרונות כתובים לניהול הסיכונים הכולל
סיכון , כגון סיכון שער חליפין, הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכונים

 פיננסיים נגזרים וכן שימוש במכשירים, סיכון אשראי, שיעור ריבית
 .והשקעות עודפי נזילות, ומכשירים פיננסיים לא נגזרים

 
 סיכון שער חליפין .א

הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית והיא חשופה לסיכון שער חליפין 
סיכון שער חליפין . בעיקר לדולר, הנובע מחשיפה למטבעות שונים

יות והתחייבו, ונכסים שהוכרו, נובע מעסקאות מסחריות עתידיות
שהוכרו הנקובים במטבע שאינו מטבע המדידה של הקבוצה וכן 

מחלקת ניהול הסיכונים אחראית . מהשקעות נטו בפעילויות חוץ
לנהל את הפוזיציה נטו של כל מטבע זר על ידי שימוש בחוזי אקדמה 

 .על מטבע
 

 מהעסקאות החזויות 100% - ל75%מדיניות ההנהלה היא לגדר בין 
.  החודשים העוקבים12 -ל, בכל מטבע עיקרי) ואבעיקר מכירות ייצ(

מהמכירות החזויות בכל אחד ) 95% -שנה קודמת  (90%בקירוב 
מהמטבעות העיקריים מוגדרות כעסקאות עתידיות חזויות ברמת 

 . למטרות גידור חשבונאי) highly probable(ודאות גבוהה 
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ינוי אשר נכסיה נטו חשופים לש, לקבוצה השקעה בפעילות חוץ
). סיכון תרגום שער חליפין(אפשרי בשער החליפין של הדולר 

ב "החשיפה המטבעית הנובעת מהנכסים נטו של פעילות החוץ בארה
 .י נטילת הלוואות הנקובות בדולר"מנוהלת בעיקר ע

 
. לקבוצה תזרים מזומנים צפוי נטו ממכירת סחורות ביורו, כמו כן

ים נטו הצפוי מנוהלת החשיפה המטבעית הנובעת מתזרים המזומנ
בעיקר על ידי עסקאות החלפת מטבע להמרת הלוואות בדולר 

 .להלוואות ביורו
 

 סיכון אשראי .ב
לקבוצה . לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי

מדיניות על מנת להבטיח שמכירות סיטונאיות של מוצריה מבוצעות 
עונאיות שלהם היסטוריית אשראי נאותה ומכירות קמ, ללקוחות

 . מתבצעות במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי
 

 סיכון שיעור ריבית .ג
. א"נובע בעיקר מהלוואות לז, סיכון שיעור הריבית של הקבוצה

הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה 
לסיכון שיעור ריבית בגין תזרים מזומנים ואלו הנושאות שיעורי 

ת הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי ריבית קבועים חושפות א
 מהלוואותיה 60% -מדיניות הקבוצה היא להחזיק קרוב ל. הוגן

על מנת לשמור על יחס זה משתמשת הקבוצה . בשיעור ריבית קבוע
הקבוצה , בהתאם לחוזי החלפת ריביות. בחוזי החלפת ריבית

את , מסכימה עם צדדים אחרים להחליף במרווחים ספציפיים
ש בין סכומים המבוססים על שיעורי הריבית הקבועים בחוזים ההפר

אשר מחושב , לבין סכומים המבוססים על שיעורי הריבית המשתנים
 65%, בסוף שנת הדיווח. בהתייחס לסכומי קרן רעיוניים מוסכמים

 ). 62%בשנה קודמת (מההלוואות היו בשיעור ריבית קבוע 
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  סיכון שיעור ריבית- 3דוגמה 
 

הדוגמה .  לתקן67ן דוגמה הממחישה את הגילוי הנדרש על פי סעיף להל
החברה . אינה ממצה את כל הגילוי הנדרש על פי סעיף זה בכל הנסיבות

 .אינה מוסד פיננסי
 

הטבלה שלהלן מציגה את הערכים בספרים של קבוצות מכשירים 
 או סיכון תזרים מזומנים/ אשר חשופים לסיכון שווי הוגן ו, פיננסיים

בהתאם למועדי הפירעון החוזיים או מועדי הקביעה , בגין שיעור ריבית
 :13כמוקדם שבהם, מחדש של מחיר

 
  שיעור        
  ריבית 5מעל  4-5 3-4 2-3 1-2 עד  
 כ"סה אפקטיבית שנים שנים שנים שנים שנים שנה ביאור 
 אלפי         
 ח"ש    ח"ש אלפי    

נכסים 
 פיננסים

         

זומנים מ
 ושווי

         

 XXX      %X XXX 1 (*)מזומנים
הלוואות 
 :שניתנו

 
10 

        

הלוואה 
 (*)דולרית

     
XXX 

 
XXX 

 
 

 
%X 

 
XXX 

          הלוואה 
 XXX     %X XXX   (**)ביורו 

          השפעה
          של חוזי
          החלפת 
 -      )XXX )XXX  14ריבית 
          ה הלווא

          שקלית לא 
 XXX    %X XXX    (**)צמודה 

          
          אגרות חוב
         11 :סחירות

ח ביורו "אג
(**) 

  
XXX 

     
%X XXX 

          ח "אג
 XXX    %X XXX    (*)שקלי 

          ח"אג
ממשלתיות 

(*) 
 
12 

     
XXX 

 
%X XXX 

  שיעור        
  ריבית 5מעל  4-5 3-4 2-3 1-2 עד  

                                       
 .יש להציג מספרי השוואה לנתונים אלה   13
החברה התקשרה בחוזי החלפת ריבית בכדי להקטין את ההשפעה של שינויים   14

לתאריך המאזן קיים לחברה חוזה תקף אחד לפיו . י הריביתאפשריים בשיעור
 .ח" שXXXקיבעה החברה את שיעור הריבית על הלוואה ביורו שניתנה בסכום 
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 כ"סה אפקטיבית שנים שנים שנים שנים שנים שנה ביאור 
 אלפי         
 ח"ש    ח"ש אלפי    

          התחייבויות
          פיננסיות

          
          הלוואות 

          מתאגידים 
         13 :בנקאיים
          הלוואה
 )XXX(      %X )XXX(   (**)ביורו

          הלוואה
 )XXX(     %X )XXX(   דולרית

          הלוואה 
 )XXX( %X )XXX(       (*)דולרית 
          הלוואה 
          שקלית
 )XXX(     %X )XXX(   (**)צמודה 

          הלוואה 
          מחברה 
 )XXX( %X )XXX(      14 (*)כלולה 

          התחייבויות
          בגין 

 ׁ)XXX( )XXX( )XXX( )XXX( )XXX(  %X )XXX( 15 (*)חכירה 
  )XXX( )XXX( )XXX( )XXX( )XXX( )XXX(  )XXX( 

 
 .התחייבויות אלו נושאים שיעור ריבית קבוע/ נכסים  (*) 

 .התחייבויות אלו נושאים שיעור ריבית משתנה/ נכסים (**) 
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  סיכון אשראי- 4ה דוגמ
 

כאמור , להלן דוגמאות הממחישות את הגילוי בגין ריכוז סיכון אשראי
 .76בסעיף 

 
 15 כללי-ריכוזי סיכון אשראי 

סיכון אשראי הוא הסיכון שצד נגדי למכשיר פיננסי ייכשל בביצוע 
ריכוז סיכוני אשראי עשוי . המחויבות ויגרום לחברה הפסד כספי

תקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף להתעורר מחשיפות של ה
או כתוצאה מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים ) ריכוז יחיד(אחד 

שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה , בעלות אפיונים כלכליים דומים
ריכוז (להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים 

וז סיכון כוללות את מהות תכונות העשויות לגרום לריכ). קבוצתי
האזור , כגון הענף שבו הם פועלים, הפעילויות שבהן עוסקים חייבים

הגיאוגרפי שבו מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית של 
 .קבוצות לווים

 
 כוללת יתרת הלקוחות חובות של מספר 2006 בדצמבר 31ליום  .א

אשר , ניקהלקוחות מתחום הציוד המכני הכבד ומתחום האלקטרו
 :כדלקמן, לגביהם קיים ריכוז סיכון אשראי

 
 31.12.06 31.12.05 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 XX XX לקוחות ציוד מכני כבד
 )XX( )XX( ס" לחומהפרשה

לקוחות ציוד מכני כבד 
 נטו

XX XX 

   
 XX XX לקוחות אלקטרוניקה

 )XX( )XX( ס"הפרשה לחומ
 XX XX לקוחות אלקטרוניקה נטו

 

                                       
 .' ניתן להתחיל את הביאור החל מסעיף א-גילוי זה אינו נדרש במישרין בתקן  15
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 : הסתכמו המכירות ללקוחות אלה כדלקמן2006במהלך שנת 
  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום  
 2006 2005 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 XX XX ציוד מכני כבד
 XX XX ימי אשראי ממוצעים

   
 XX XX אלקטרוניקה

 XX XX ימי אשראי ממוצעים
   

 
החברה מבצעת . ה יום ללקוחותי30החברה מוכרת באשראי של 

תוך בדיקת , באופן שוטף הערכת האשראי הניתן ללקוחותיה
אך אינה דורשת בטחונות , התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם

, החברה מבצעת הפרשה לחובות מסופקים. להבטחת חובות אלה
בהתבסס על גורמים המשפיעים על סיכון האשראי של לקוחות 

 . ניסיון עבר ומידע אחר, מסוימים
 

נתנה החברה ערבות לטובת לקוח מתחום , במהלך תקופת הדיווח
). ראה ביאור ערבויות(ח " אלפי שyyהציוד המכני הכבד בסכום של 

החשיפה המירבית של החברה בגין תחום הציוד המכני הכבד 
אלפי  bb - לכ31.12.05ביום (ח " אלפי שaa -מסתכמת בסך של כ

 תחום האלקטרוניקה החשיפה המירבית של החברה בגין). ח"ש
אלפי  dd - לכ31.12.05ביום (ח " אלפי שcc -מסתכמת בסך של כ

 ).ח"ש
 
. החברה משקיעה במהלך העסקים הרגיל באגרות חוב סחירות .ב

ליום (ח " אלפי שxxבסעיף ניירות ערך כלולה השקעה בסכום של 
, באגרות חוב של חברות ממונפות) ח" אלפי שyy של 31.12.05

 . טקסטיל והיוצרות ריכוז סיכון אשראיהעוסקות בענף ה
קיים שיעבוד מדרגה ראשונה על נכסי , להבטחת פירעון אגרות החוב

החשיפה המירבית במקרה שאגרות החוב לא . החברות המנפיקות
וכל הערבויות שניתנו יתגלו , יפרעו על ידי החברות המנפיקות

 מבלי להביא בחשבון את השווי ההוגן של נכסי, כחסרות ערך
 .כאמור, יסתכם לסכום ההשקעה, החברות ששועבדו
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השקעות לזמן קצר ולזמן , החברה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים .ג
מוסדות . ארוך ומכשירים פיננסיים אחרים במוסדות פיננסיים שונים

, פיננסיים אלו ממוקמים באזורים גיאוגרפיים שונים ברחבי העולם
.  בין המוסדות השוניםומדיניות החברה הינה ביזור השקעותיה

מבוצעות באופן שוטף הערכות על איתנות , בהתאם למדיניות החברה
 .האשראי היחסית של המוסדות הפיננסיים השונים
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  שווי הוגן- 5דוגמה 
 

 .92 - ו86להלן דוגמה הממחישה את הגילוי לפי סעיפים 
 

הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות 
 :שלא על פי שווים ההוגן, המוצגים בדוחות הכספיים, ים פיננסייםמכשיר

 
 שווי הוגן  ערך בספרים 
  בדצמבר31ליום    בדצמבר31ליום  
 2007 2006  2007 2006 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

      נכסים פיננסיים
      השקעה במניות 

 XXX XXX  XXX XXX  )1(סחירות  
      אות לזמן קצרהלוו

 XXX XXX  XXX XXX )3(שניתנו 
      הלוואות לזמן ארוך

 XXX XXX  XXX XXX )2(שניתנו 
 XXX XXX  XXX XXX )1(אגרות חוב 

 XXX XXX  XXX XXX 
      

      התחייבויות פיננסיות
      הלוואות לזמן קצר 

 XXX XXX  XXX XXX )3(בריבית קבועה  
       ארוך הלוואה לזמן
 XXX XXX  XXX XXX )4(בריבית קבוע 

      הלוואות אחרות בריבית
 XXX XXX  XXX XXX )3(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(
אות לזמן ארוך שניתנו מבוסס על חישוב הערך שווים ההוגן של הלוו )2(

הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואה דומה 
 ).- %x% ,2006 y(בעלת מאפיינים דומים 

 .הערך בספרים מהווה קירוב לשווי ההוגן )3(
השווי ההוגן של הלוואה לזמן ארוך הנושאת ריבית קבועה מבוסס על  )4(

ל תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל חישוב הערך הנוכחי ש
 ).- %x% ,2006 y(להלוואה דומה בעלת מאפיינים דומים 
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  גילוי לתנאי מכשירים פיננסיים- 6דוגמה 
 

דוגמה זו ממחישה את הגילוי הנדרש לגבי התחייבויות לזמן ארוך 
. 16 לתקן ועסקאות 63ועסקאות החלפת שיעור ריבית בהתאם לסעיף 

 .במסגרת הביאור על ההתחייבויות לזמן ארוך, בדרך כלל,  נכללמידע זה
 

 31.12.0617התחייבויות לזמן ארוך של החברה ליום 
 

 :הרכב ההתחייבויות לזמן ארוך . א
 
  שיעור שיעור   
  ריבית ריבית מועד  
 הערה אפקטיבי נקוב רעוןיפ קרן 
  ח"ש 
 )X %Y )1(,)5% 31.12.2008 250,000 ח להמרה"אג

 )X %Y )2(,)5% 31.10.2010 150,000 הלוואה
 התחייבויות בגין 

 חכירה
     

 )X %Y )3(,)5% 31.12.2014 160,000 מימונית
 )X %Y )4(,)5% 31.12.2016 300,000 ח"אג
     860,000 כ"סה

 

                                       
ו המוחזקים א, גילוי במתכונת דומה יש לתת לכל המכשירים הפיננסיים  16

כאשר המכשירים הפיננסיים יוצרים חשיפה , המונפקים על ידי חברה
 . פוטנציאלית משמעותית לסיכונים פיננסיים

 .יש להציג מספרי השוואה לנתונים אלה  17
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 :מועדי פירעון הקרן של ההתחייבויות לזמן ארוך .ב
 
  מעבר      
  לחמש      

 כ"סה שנים 2011 2010 2009 2008 2007 שנה
 ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש 

        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

 300,000 300,000 - (*) - - - ח"אג
 20,000 320,000 70,000 70,000 20,000 360,000 860,000 
 ). להלן4ראה הערה (ח אלה עשויות להיפדות בפדיון מוקדם "אג (*)
 

 :הערות
, %Xח להמרה אלו נושאות ריבית שנתית בשיעור של "אג )1(

 אגרות 20,000החברה הנפיקה . 31.12המשולמת אחת לשנה ביום 
ניתנת להמרה למניה . נ.ח ע" ש10כל אגרת חוב . נ.ח ע" ש10חוב 

אם , ח להמרה"בהתאם לתנאי האג. רגילה אחת עד למועד הפדיון
יחס תזרים המזומנים הקבוע להתחייבויות הפיננסיות ירד מתחת 

 .יעמדו אגרות החוב לפירעון מיידי, X %-ל
, X%ונושאת ריבית שנתית בשיעור של ההלוואה היא דולרית  )2(

התשלומים בגין . 31.10 וביום 30.4המשולמת כל חצי שנה ביום 
אם יחס , בהתאם לתנאי ההלוואה. הלוואה זו מבוצעים בדולר

התחייבויות פיננסיות לסך התחייבויות פיננסיות והון עצמי יעלה 
 .תעמוד ההלוואה לפירעון מיידי, X%על 

ה מימונית מוצגת בערך הנוכחי של יתרת ההתחייבות בגין חכיר )3(
. %Xהתשלומים המהוונים לפי שיעור ריבית רבעונית של 
 .  התשלומים בהתאם להסכם החכירה מבוצעים אחת לרבעון

המשולמת אחת , %Xח נושאות ריבית שנתית בשיעור של "אג )4(
במלואן , 31.12.2010ח ניתנות לפדיון ביום "אג. 31.12לשנה ביום 
.  יום45פי בחירת המחזיקים בהודעה מוקדמת של ל, או בחלקן

 .  מסכום הקרן97%מחיר הפדיון הוא 
לבטחונות ושעבודים שניתנו בגין התחייבויות לזמן ארוך ראה  )5(

 .ביאור בטחונות ושעבודים
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31.12.06חוזי החלפה ליום   
הטבלאות שלהלן מציגות מידע לגבי חוזי החלפה ושיעורי ריבית 

וגן של חוזי החלפת ריבית נאמד תוך שימוש במודל השווי הה. 18ממוצעים
X .במסגרת הביאור על סיכון שיעור ריבית , בדרך כלל, מידע זה נכלל

 ). 3ראה דוגמה (

                                       
 .יש להציג מספרי השוואה לנתונים אלה 18
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 )המשך (31.12.06חוזי החלפה ליום 
 

 31.12.06 
  :חוזי ריבית קבוע

 ח" שX סכום רעיוני
 X % ריבית קבועה לשלם
 Y % ריבית משתנה לקבל

 Z שנים לפדיוןממוצע 
 )X( )התחייבות(נכס : שווי הוגן

  :ערך בספרים
 )X( התחייבות שוטפת

 )X( התחייבות לזמן ארוך
  

  :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 ס שוטףנכ
 X נכס לזמן ארוך
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מכשירים , 22ההבדלים בין תקן חשבונאות מספר  - 'דנספח 
 , גילוי והצגה: פיננסיים

: מכשירים פיננסיים, 32תקן חשבונאות בינלאומי מספר בין ל
 )2003 (גילוי והצגה

 
 .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

 
ן זה המבוא לתק. מבוא לתקן הבינלאומי הושמט מתקן זהה .1

מתמצת את עקרונות התקן ואת ההבדלים לעומת הפרקטיקה 
 .הקיימת

 
לתקן הבינלאומי קובע כי תקן זה לא יחול על ) א(4נוסח סעיף  .2

בעסקאות , כלולותבחברות , בחברות בנות )Interests(זכויות 
בעסקאות זכויות ו, בחברות בשליטה משותפת, משותפות

חשבונאות בינלאומי המטופלות בהתאם לתקן , אחרותמשותפות 
תקן חשבונאות בינלאומי , איחוד דוחות כספיים נפרדים, 27' מס

 ותקן כלולותהטיפול החשבונאי בהשקעות בחברות , 28מספר 
עם  .זכויות בעסקאות משותפות, 31' חשבונאות בינלאומי מס

חברה ,  בחברה בתליישם תקן זה לגבי זכויות תיועל ישו, זאת
שבהתאם ,  או עסקה משותפתותפת משחברה בשליטה, כלולה

' תקן חשבונאות בינלאומי מס, 27' לתקן חשבונאות בינלאומי מס
 מטופלות בהתאם לתקן 31 ' או תקן חשבונאות בינלאומי מס28

הכרה : פיננסייםמכשירים , 39חשבונאות בינלאומי מספר 
 דרישות הגילוי בתקן זה חלות נוסף ,במקרים אלו. ומדידה

תקן , 27' בתקן חשבונאות בינלאומי מסלדרישות הגילוי 
 .31'  ותקן חשבונאות בינלאומי מס28' חשבונאות בינלאומי מס

לתקן זה קובע כי התקן לא יחול על זכויות בחברות ) א(4סעיף 
 .המטופלות על בסיס שיטת השווי המאזני, מוחזקות

 
דרישות הגילוי , הקובע כי למען הסר ספק. א4לתקן זה נוסף סעיף  .3

המטופלות ,  זה חלות על אחזקותיהן של קרנות הון סיכוןבתקן
וכן על זכויות המטופלות , 1בהתאם לתקן חשבונאות מספר 

הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי , 33בהתאם לגילוי דעת 
ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך ותעודות 

גילוי דעת כפי שתוקן על ידי , השתתפות בקרנות השקעה בנאמנות
 .ל"נוסף על דרישות הגילוי בפרסומים הנ, 44

 
נותר המשפט ( לתקן הבינלאומי הושמט ברובו מתקן זה 5סעיף  .4

 ). הראשון בלבד
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עלות מופחתת של ,  לתקן זה נוספו ההגדרות של נגזר11לסעיף  .5
, שיטת הריבית האפקטיבית, נכס פיננסי או התחייבות פיננסית

ישה או מכירה בדרך מקובלת רכ, שיעור הריבית האפקטיבי
, 39כפי שנכללו בתקן חשבונאות בינלאומי מספר , ועלויות עסקה

הגדרת שיעור הריבית . הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים
 .האפקטיבי צומצמה בתקן זה

 
 לנספח ההדגמות 10 - ו8, 7 לתקן הבינלאומי ודוגמאות 12סעיף  .6

 7ניות לדוגמאות הושמטו מתקן זה הפ, כמו כן. הושמטו מתקן זה
 - 16הערת שוליים לסעיף א, לתקן הבינלאומי) ב(18 בסעיף 8 -ו

 בנספח הדוגמאות של 1הערת שוליים לסעיף , הנחיות היישום
 .התקן הבינלאומי

 
אשר עוסקים ,  לתקן הבינלאומי59-58מתקן זה הושמטו סעיפים  .7

אשר עוסק בגילוי , א לתקן הבינלאומי91סעיף , בחשבונאות גידור
, בגין מאפיין השתתפות אשר אינו ניתן למדידה באופן מהימן

אשר עוסק בגריעה של נכסים , לתקן הבינלאומי) א(94סעיף 
 לתקן 40לתקן הבינלאומי וסעיף א) ח(94-)ד(94סעיפים , פיננסיים

, אשר עוסקים בגילוי בגין מכשירים פיננסיים, הבינלאומי
 . 39פר הנמדדים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מס

 
מספר סוגים של המנפיק של הקובע כי ) ב(15לתקן זה נוסף סעיף  .8

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

לפי שווים , המרכיבים את החבילהלמכשירים הפיננסיים השונים 
ירים הפיננסיים המרכיבים לאחר פיצול החבילה למכש .ההוגן
לגבי המכשירים ) א(15יש ליישם את הוראות סעיף , אותה

 .הפיננסיים המורכבים
 

 . לתקן זה נוספה בסוף הסעיף דוגמה25לסעיף  .9
 

 בתקן זה נוספה התייחסות הקובעת כי תמורה ששולמה 33לסעיף  .10
תוכר ישירות בהון העצמי כמרכיב , או התקבלה בגין מניות אוצר

 . לפקיעת מכשירים אלונפרד עד
 

 בתקן זה נוספה התייחסות הקובעת כי עלויות עסקה 37לסעיף  .11
בגין התחייבות פיננסית מופחתות מההתחייבות הפיננסית 

 .ומובאות בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי
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 .נוספה דרישת גילוי לשעבוד שלילי) י(63לסעיף  .12
 

 :לתקן הבינלאומי נוספו .13
 

הוראות מעבר ושינויים , וללים תחילה הכ112-96סעיפים  .א
 .בתקני חשבונאות אחרים

 
 .11-1הערות שוליים  .ב

 
 .א14סעיף א .ג

 
 .  בנספח הדוגמאות14-13דוגמאות  .ד

 
 . הדגמות לגילוי-' נספח ג .ה

 
 לתקן הבינלאומי הושמט המשפט הראשון לפיו 29מסעיף א .14

,  לאמור-ישות מציגה זכויות מיעוט , בדוחות כספיים מאוחדים"
ויות של צדדים אחרים בהון העצמי ובהכנסות של חברות הזכ

הצגת , 1 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר -הבנות שלה 
, 27 ובהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר דוחות כספיים

 ."דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים
 

,  לתקן הבינלאומי הושמט בתקן זה המשפט האחרון36מסעיף א .15
 .יקה את מכשיריה ההוניים למען אחריםהעוסק בישות המחז

 
נוסף משפט בתקן זה הקובע כי ,  לתקן הבינלאומי37לסעיף א .16

ההפרש שבין הערך הנוכחי של סכום הפדיון לבין התמורה 
) הזכות לקבלת דיבידנדים(שהתקבלה מהווה את הרכיב ההוני 

 .ומוכר בהון העצמי
 

מון שיוכרו  בתקן הבינלאומי נוסף פירוט הוצאות המי9לדוגמה  .17
בכל אחת משלוש השנים והשוואה להוצאות המימון שהיו נכללות 

 .בדוח רווח והפסד לפני יישום התקן
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 :תייחסות לתקני חשבונאות בינלאומייםה .18

 
הטבות , 19פניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ה .א

לתקן הבינלאומי והפניה לתקן ) ב(4בסעיף , לעובדים
גילויים בדוחות הכספיים של , 30חשבונאות בינלאומי מספר 

,  לתקן הבינלאומי7בסעיף , בנקים ומוסדות כספיים דומים
 . הושמטו מתקן זה

 
 צירופי עסקים, 3פניות לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר ה .ב

 לתקן הבינלאומי הוחלפו בהפניות לתקן 35 -ו) ג(4בסעיפים 
 . בתקן זה, חשבונאות הדן בצירופי עסקים

 
תשלום מבוסס , 2וח כספי בינלאומי מספר הפניה לתקן דיו .ג

לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן ) ו(4בסעיף , מניות
 .בתקן זה, תשלום מבוסס מניות, 24חשבונאות מספר 

 
 ותקן חכירות, 17הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  .ד

הטיפול החשבונאי והדיווח , 26חשבונאות בינלאומי מספר 
 לתקן הבינלאומי 7בסעיף , רישהשל תוכניות להטבות פ

אחזקותיהן של  , 1הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 
 .  בתקן זה, קרנות הון סיכון

 

הצגת דוחות , 1הפניות לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  .ה
 לתקן הבינלאומי ובדוגמה מספר 39 - ו34 בסעיפים ,כספיים

, 41ם  לנספח הדוגמאות הושמטו מתקן זה והפניות בסעיפי7
הוחלפו בהפניות לכללי ,  לתקן הבינלאומי95 - ו66

 .חשבונאות מקובלים בתקן זה
 
בסעיף , חכירות, 17הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  .ו

 להנחיות היישום לתקן הבינלאומי והפניות לתקן 9א
הכרה : מכשירים פיננסיים, 39חשבונאות בינלאומי מספר 

 הבינלאומי הוחלפו  לתקן91 - ו90 בסעיפים ,ומדידה
 .בהפניות לכללי חשבונאות מקובלים בתקן זה

 
מסים על , 12הפניות לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  .ז

 להנחיות היישום 12 ובסעיף א40, 39בסעיפים , ההכנסה
לתקן הבינלאומי הוחלפו בהפניות לתקן חשבונאות מספר 

 .בתקן זה, מסים על ההכנסה, 19
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, צדדים קשורים, 24נלאומי מספר הפניה לתקן חשבונאות בי .ח

 ,29 לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לגילוי דעת 34בסעיף 
 .בתקן זה, צדדים קשורים

 
הצגת דוחות , 1הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  .ט

 גילויים ,30 ולתקן חשבונאות בינלאומי מספר ,כספיים
 בסעיף ,בדוחות הכספיים של בנקים ומוסדות כספיים דומים

 לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקני חשבונאות 40
 .אחרים בתקן זה

 
, דיווח מגזרי, 14הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  .י

 לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן 83בסעיף 
 .בתקן זה, דיווח מגזרי, 11חשבונאות מספר 
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 הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי 
 לתקינה בחשבונאות

 
 חברי הוועדה ם קבועיםמשתתפי

 ר הוועדה" יו-ח דב ספיר "רו ח יהודה אלגריסי"רו
 ח חיים אסיאג "רו דוד גולדברגח "רו
 ח אלי אשרף"רו דורון דביח "רו
 ח יגאל גוזמן"רו ח צחי חבושה"רו
 פרופסור דן גלאי ח אדיר ענבר"רו
 ח"רו, פרופסור ארי גנס ח מוטי פרידמן"רו
 אבי זיגלמןח "רו ח משה פרץ"רו
  ח יזהר קנה"רו
  

 צוות מקצועי הוק-צוות מקצועי אד
 ח שרון מימון צדיק"רו ר משותף"יו-ח חיים אסיאג"רו

 ח חיה פרשר"רו ר משותף" יו–פרופסור דן גלאי 
 דיקלה כהן' גב ח אייל אושרי"רו
  ח אהוד גרינברג"רו
 הוק-יועץ מקצועי אד ח אבי זיגלמן"רו
 ח רונן מנשס"רו ףר זהבית יוס"ד
  ח יובל כהן"רו
  ח אפי כורך"רו
  ח רונן מנשס"רו

  ח"רו, פרופסור יורם עדן
  ח רוני עמיחי"רו
  ח גל עמית"רו
  ח אשר פליסיניג"רו
  ח שלומי שוב"רו

  מר מוטי שפיגל
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 המועצה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
 

 ר המועצה"ו סגן י-ע "ר רשות ני"יו,  משה טרימר
 ר המועצה" סגן יו-ח "נשיא לשכת רו, ח עופר מנירב"רו

 ר דירקטוריון הבורסה"יו, פרופסור יאיר אורגלר
 המפקח על שוק ההון, מר אייל בן שלוש

 נציג לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, ח דניאל דורון"רו
 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח אלכס הילמן"רו

 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, )ח"רו(י טלמון פרופסור צב
 מנהל רשות המסים בישראל, מר איתן רוב
 מר רון לובש

 נציג איגוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסה, מר עמוס מר חיים
  רשות ניירות ערך- מנהל למחלקת תאגידים -ח "רו, ר אייל סולגניק"ד
 ל משרד הבריאות"סמנכ, ו'בויאנג-מיכל עבאדי) ח"רו(ד "עו
 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יצחק רוטמן"רו
 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יוסי שחק"רו
 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח ישראל שטראוס"רו

 סגן המפקח על הבנקים, מר מוטי שפיגל
  


