מכשירים פיננסים :הצגה
Financial instruments: Presentation

מרצה :שלומי שוב

חלק א'  -רמת החברה הבודדת ,חומר רקע
IAS 32
שלומי שוב

1

כללי
התקן קובע את כללי ההצגה של מכשירים פיננסיים – אינו דן
בכללי הכרה ,מדידה או גילוי.

שלומי שוב

2

תקנים בינלאומיים נוספים הקשורים למכשירים
פיננסיים


 IFRS 9בדבר מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה ,העוסק בין
היתר באופן המדידה של מכשירים פיננסיים ,בכללי הכרה
וגריעה ובטיפול החשבונאי המיוחד בגידור.



 IFRS 7בדבר מכשירים פיננסיים :גילוי.
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רקע:
הגדרת מכשיר פיננסי ()Financial Instrument
מכשיר פיננסי מוגדר ככל חוזה היוצר הן נכס פיננסי של ישות אחת והן
התחייבות פיננסית או מכשיר הוני של ישות אחרת.
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רקע :סוגי מכשירים פיננסיים
מכשירים פיננסיים כוללים:

1

מכשירים פיננסיים "ראשוניים"

מכשירים פיננסיים נגזרים

2
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רקע :מכשירים פיננסיים נגזרים
מכשירים פיננסיים נגזרים יוצרים זכויות ומחויבויות שהשפעתן היא העברה ,בין
הצדדים למכשיר ,של אחד או יותר מהסיכונים הפיננסיים ,הטבועים במכשיר הפיננסי
הראשוני שבבסיס החוזה.
בכדי להיחשב כמכשיר פיננסי
נגזר יש לעמוד
בשלושה תנאים:

"בסיס"
השווי שלו משתנה
בתגובה לשינוי בבסיס מסוים.
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אינו מחייב "השקעה ראשונית נטו",
או מחייב השקעה ראשונית נטו,
אשר הינה קטנה מזו שהייתה
נדרשת בגין סוגים אחרים
של חוזים ,שתגובתם לשינויים
בגורמי שוק צפויה להיות דומה;

מסולק ב"מועד עתידי".
.
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רקע :נגזרים שאינם מכשירים פיננסיים
נגזרים אשר נכס הבסיס שלהם הוא פריט לא פיננסי ,אינם נחשבים למכשיר
פיננסי .לדוגמה ,חוזה עתידי על סחורות.
יחד עם זאת ,התקן קובע במפורש שחלק מהחוזים לרכוש או למכור פריט
לא פיננסי שניתנים לסילוק נטו במזומן ,או על ידי החלפה של מכשירים
פיננסים ,או שהמכשיר עצמו ניתן להמרה בנקל למזומן ,יטופלו כאילו היו
מכשירים פיננסיים.

התקן אינו חל על חוזים שההתקשרות בהם הינה בכדי
לרכוש או למכור את נכס הבסיס לצורכי הפעילות השוטפת.
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רקע :כללי המדידה של IFRS 9
נכסים פיננסיים שאינם נגזרים יכולים להיות מסווגים לאחת משלוש הקבוצות
הבאות:
 .1נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
 .2נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
 .3נכסים פיננסיים בעלות מופחתת.



השקעה במניות יכולה להיות מסווגת לאחת משתי הקבוצות הראשונות .יחד עם זאת
בנסיבות מוגבלות עלות עשויה להיות אומדן מתאים לשווי הוגן.
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רקע :כללי המדידה של IFRS 9


מכשירים פיננסיים נגזרים נמדדים תמיד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד.
יש לציין כי גם כאשר מדובר בנגזר המשובץ בחוזה רחב יותר הרי שיש לטפל בו
באופן זהה.



על אף ש IFRS 9 -אינו חל על מכשיר הוני ,בסיס המדידה של הון בחשבונאות
הינו עלות.

שלומי שוב

9

ייעוד ע"י ההנהלה
 IFRS 9מאפשר ליעד נכס פיננסי או התחייבות פיננסית לשווי הוגן
דרך דו"ח רווח והפסד לפי בחירת ההנהלה במקרה של אסימטריה במדידה.
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מכשירים פיננסיים  -רמת החברה הבודדת

שלומי שוב



סיווג מכשירים פיננסיים כנכס ,כהתחייבות או כהון מנקודת
מבטו של המנפיק.



ההבחנה בין התחייבות פיננסית למכשיר הוני :השפעת סילוק מותנה,
סיווג מניות בכורה ,סיווג נגזרים המבוססים על מכשירים הוניים.



חריג להגדרת התחייבות פיננסית :מכשירים בני מכר.



טיפול בעלויות עסקה.



מכשירים פיננסיים מורכבים.



הנפקת חבילה.



רכישה בחזרה של מכשירים הוניים.



קיזוז של נכס פיננסי והתחייבות פיננסית.
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סיווג מכשירים פיננסיים מנקודת מבטו של
המנפיק
במועד ההכרה הראשונית במכשיר פיננסי נדרש המנפיק לסווגו בהתבסס
על ההגדרות שקובע התקן ובהתאם למהות ההסדר החוזי של המכשיר
(ולא בהכרח לצורתו המשפטית).
לצורך כך התקן מגדיר נכס פיננסי ,התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.
הריבית ,הדיבידנדים ,ההפסדים והרווחים יסווגו בהתאם לאופי המכשיר
הפיננסי.
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הגדרת נכס פיננסי ()Financial Asset
א .מזומן;
ב .מכשיר הוני של ישות אחרת;

ג .זכות חוזית:
 .1לקבל מישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר; או,
 .2להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות
אחרת בתנאים פוטנציאלים עדיפים לישות.
ד .חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות
והוא אחד מהשניים :
 .1מכשיר לא נגזר ,אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות
מחויבת לקבל מספר משתנה של מכשיריה ההוניים; או,
 .2מכשיר נגזר ,אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של
החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר
קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות.
שלומי שוב
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דוגמת המחשה להגדרה (ד).1.
ביום  31.12.06חברה מוכרת סחורה ללקוח בשווי של  10מיליון ש"ח.
בהתאם להסכם עם הלקוח החוב יפרע ביום .31.12.07
בתאריך זה הלקוח יעביר לחברה מניות שלה.
נדרש :
קבע סיווג החוב בהתאם להנחות הבאות:
א – הלקוח נדרש להעביר  1מיליון מניות.
ב – הלקוח נדרש להעביר מניות בשווי  10מיליון ש"ח.
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התחייבות פיננסית ()Financial Liability
א .מחויבות חוזית:
 .1למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר ,או
 .2להחליף נכסים פיננסיים  /התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת
בתנאים פוטנציאליים נחותים לישות.
או,
ב .חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות
והוא:
 .1מכשיר לא נגזר ,אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת
למסור מספר משתנה של מכשיריה ההוניים; או
 .2מכשיר נגזר ,אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת
סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של
מכשיריה ההוניים של הישות.
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"מחויבות חוזית"(א– ).1.
מחיר מימוש של נגזרים מסוימים
מעבר לסיווגו של הנגזר בפני עצמו כנכס ,התחייבות או הון,
יתכן ותנאיו יוצרים מחויבות חוזית של הישות להוציא מזומן.
בשני המקרים הבאים נוצרת לישות מחויבות בגין הערך הנוכחי
של מחיר המימוש:
א .כתיבת אופציית מכר על מניות הישות עצמה.
ב .כניסה לחוזה עתידי לרכישת מניות של הישות עצמה.
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"מחויבות חוזית" (א–).1.העדפת מהות כלכלית
המחשה:
חברה מנפיקה שטר הון ביום  1בינואר  2009תמורת  100,000ש"ח.
בהתאם לתנאים ביום  31בדצמבר  2009עומדות בפני החברה שתי אפשרויות:
 .1לפדות את שטר ההון תמורת  110,000ש"ח.
 .2להנפיק  100,000מניות.
מחיר המניה למועד הנפקת שטר ההון הינו  100ש"ח.
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הלוואה שנתקבלה לסילוק במספר מניות
משתנה  -המחשה
חברה מגייסת ממשקיע  1מיליון ש"ח ביום .31.12.07
בהתאם להסכם החברה תנפיק לו מניות ביום .01.01.09
נדרש:
קבע את הסיווג של הסכום הנ"ל במאזן בהתאם להנחות הבאות:
א – החברה תנפיק  100,000מניות .
ב – החברה תנפיק מס' מניות בהתאם לסכום ההלוואה שנתנה.
מחיר מניה ליום  31.12.07הינו  10ש"ח ומחיר המניה ליום 01.01.09
הינו  50ש"ח .
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מכשיר הוני
חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הישות לאחר חיסול כל התחייבויותיה.
על מנת לבחון אם חוזה מסוים הוא מכשיר הוני ,יש לבחון אם:
 .1החוזה מייצג גידול בנכס פיננסי (או נכס אחר או קיטון בהתחייבות
פיננסית) של הישות אך אינו נכנס להגדרת התחייבות פיננסית.

 .2החוזה מייצג גידול בהתחייבות פיננסית (או קיטון בנכס פיננסי או אחר)
של הישות ,אך אינו נכנס להגדרת נכס פיננסי ,כמו במקרה של רכישת
מניות החברה.

שלומי שוב
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ההבחנה בין התחייבות פיננסית לבין
מכשיר הוני
המאפיין הקריטי של התחייבות פיננסית להבדיל ממכשיר הוני זה קיומה
של מחויבות חוזית למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר.
כפועל יוצא ,מכשיר פיננסי המקנה למחזיק את הזכות למכור אותו חזרה
למנפיק תמורת מזומן או נכס פיננסי אחר (למשל" :מכשיר פיננסי בר
מכר") ,הוא התחייבות פיננסית ,למעט חריג סעיף 16א (ראה בהמשך).
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התחייבות או הון – דוגמאות
מכשיר פיננסי

סיווג

המנפיק מחויב לפדיון מניה

התחייבות

אופציה של המנפיק לפדיון

הון

אופציה שמייצגת הנפקת מספר קבוע של מכשירים הוניים בעתיד
תמורת תשלום סכום קבוע

הון

אופציה שמייצגת הנפקה עתידית של מספר משתנה של מכשירים
הוניים בשווי סכום מסוים

התחייבות

חוזה הכולל מחויבות עתידית של הישות לרכישת מכשיריה ההוניים

התחייבות

חוזה למסירת מספר מכשירים הוניים של הישות ,כך שערכם יהיה
שווה ל –  100ש"ח

התחייבות

חוזה למסירת מספר מכשירים הוניים של הישות עצמה כך שערכם
יהיה שווה ל –  100אונקיות זהב

התחייבות

אופציה שהונפקה על מניה ,אשר מעניקה לצד שכנגד זכות לקנות
מספר קבוע של מניות הישות במחיר קבוע או בתמורה לסך ערך נקוב
של אגרות חוב
חוזה אקדמה לרכישת מניות תמורת מזומן
שלומי שוב

הון
התחייבות בגין מחיר המימוש
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התחייבות או הון – דוגמאות

(המשך)

מכשיר פיננסי

סיווג

הנפקת מניות כנגד הלוואת צמודה למדד ללא זכות חזרה ללווה
()Non – Recourse

התחייבות

אופציה עם תוספת מימוש צמודה למדד המחירים לצרכן /במטבע חוץ

התחייבות

אופציה עם תוספת מימוש צמודה למחירי סחורות

התחייבות

אופציה עם תוספת מימוש שנושאת ריבית קבועה וידועה מראש
שטר הון צמית נושא ריבית שוק

הון

התחייבות

אופציה עם תוספת מימוש מותאמת דיבידנד

הון

אופציה עם תוספת מימוש מדורגת (בשיעורים קבועים מראש)

הון

שלומי שוב
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סוגיות שממחישות את ההבחנה בין התחייבות
פיננסית לבין מכשיר הוני
 3סוגיות לצורך חידוד ההבחנה בין התחייבות פיננסית למכשיר הוני:
 .1סילוק מותנה.
 .2מניות בכורה שהן לא מכשירים פיננסיים מורכבים.
 .3נגזרים מבוססי מניות.

שלומי שוב
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 - 1סילוק מותנה
מכשיר פיננסי עשוי לדרוש מהישות למסור מזומן או נכס פיננסי אחר ,או
לחלופין לסלק אותו בדרך כזו שהמכשיר יהווה התחייבות פיננסית.
מכשיר כאמור יסווג כהתחייבות פיננסית במקרה של התרחשות או אי-
התרחשות של אירועים עתידיים לא ודאיים או בעת התבהרות נסיבות לא
ודאיות שהם מעבר לשליטה הן של המנפיק והן של המחזיק במכשיר.

שלומי שוב
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השלכות חשבונאיות של סילוק מותנה
בהתאם לתקן ,למנפיק של מכשיר מסוג זה לא מוקנית הזכות הבלתי
מותנית להימנע ממסירת מזומן או נכס פיננסי אחר ולפיכך ,זוהי
התחייבות פיננסית של המנפיק ,אלא אם מתקיים אחד משני הבאים :


התממשות הוראות הסילוק המותנה אינה מציאותית
) ,(Genuineאו



המנפיק יכול להידרש לסלק את המחויבות במזומן או בנכס
פיננסי אחר ,רק במקרה של פירוק.

(אם מתקיים אחד משני התנאים שנזכרו לעיל יהיה מדובר במכשיר
הוני).
שלומי שוב
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סילוק מותנה  -דוגמה
ביום  1.1.06גייסה חברה  1,500,000שקל תקבולים ע"ח מניות בגין  1,000,000ערך
נקוב מניות רגילות שתונפקנה בעוד שנתיים .בהתאם להסכם עם המשקיעים במידה
והרווח המצטבר של החברה לשנים  2006-2007לא יעלה על  6מיליון שקל יהיו
זכאים לקבל את כספם בחזרה.
נדרש:
קבע את סיווג התקבולים ביום  31בדצמבר  ,2006תחת כל אחת מההנחות הבאות:
הנחה א'  -הרווח לשנת  2006הסתכם ב 2 -מיליון שקל והחברה צופה נכון ליום
 31.12.06כי הרווח לשנת  2007יסתכם ב 5 -מיליון שקל.
הנחה ב'  -הרווח לשנת  2006הסתכם ב 8 -מיליון שקל.

שלומי שוב
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 - 2דוגמאות לסיווג מניות בכורה (שאינן
מכשירים פיננסיים מורכבים)
מכשיר פיננסי
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון או להמרה אך מחויבות בתשלום
דיבידנד שנתי או ריבית בתנאי השוק

התחייבות
פיננסית

מכשיר
הוני

X

מניות בכורה לא ניתנות לפדיון ,דיבידנד נתון לשיקול דעתה של המנפיקה

X

מניות בכורה ניתנות לפדיון לפי בחירת המנפיק ,דיבידנד נתון לשיקול
דעתה של המנפיקה

X

מניות בכורה צוברות הניתנות לפדיון לפי בחירת המנפיק.

X

מניות בכורה הניתנות לפדיון במקרה של התרחשות או אי-התרחשות של
אירועים עתידיים לא ודאיים

X

מניות בכורה המירות למניות רגילות ביחס שאינו קבוע לפי בחירת המחזיק

X

מניות בכורה הניתנות לפדיון בשליטת הצד שכנגד

X

מניות בכורה הניתנות לפדיון ע"י המחזיק ,לגביהן מחויבת הישות בתשלום
דיבידנד בשיעור שנתי

X

מניות בכורה שעומדות לפדיון בתאריך עתידי אך ניתנות להמרה בהחלטת
החברה המנפיקה (אפשרות ההמרה אינה בלתי ריאלית)
שלומי שוב
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 – 3נגזרים מבוססי מניות
בכדי לסווג נגזרים שנכס הבסיס שלהם הוא מכשיר הוני של הישות עצמה
כנכס פיננסי ,התחייבות פיננסית או מכשיר הוני יש לבחון תחילה את צורת
הסילוק של הנגזר.
קיימות  3אפשרויות סילוק:
סילוק נטו במזומן – יטופל כנגזר פיננסי וזקיפת השינויים לדו"ח רווח והפסד.

סילוק נטו במניות – יטופל כנגזר פיננסי ,זקיפת השינויים לדו"ח רווח והפסד.
(בתום החוזה סילוק הנגזר כנגד ההון)
סילוק ברוטו – מכשיר הוני.
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נגזרים מבוססי מניות – אפשרויות סילוק
המחשה:
חברה א' כתבה  100,000אופציות  CALLעל מניותיה .כל אופציה ניתנת
למימוש למניה אחת תמורת תוספת מימוש בסך  5ש"ח.
מחיר מניית חברה א' במועד המימוש  8ש"ח.
אפשרויות הסילוק:
• סילוק ברוטו – המשקיע ישלם  500,000תמורת  100,000מניות.
• סילוק נטו במזומן – המשקיע יקבל  300,000ש"ח מהחברה.
• סילוק נטו במניות – המשקיע יקבל  37,500מניות = .300,000/8
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כתיבת אופציית מכר  -המחשה
ביום  1בינואר  2009חברה כתבה  100,000אופציות מכר על מניותיה תמורת  2ש"ח
לאופציה.
כל אופציית מכר מאפשרת למחזיק בה למכור לחברה מניה אחת שלה תמורת  10ש"ח
לא צמוד ,לתקופה של  5שנים .ריבית להיוון .0%
בהתאם לאופציה הסילוק הינו בברוטו – החברה מקבלת מניות תמורת תשלום מזומן.
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כניסה לחוזה עתידי לרכישת מניות של
הישות עצמה  -המחשה
ביום  1בינואר  2009חברה התקשרה בחוזה עתידי לפיו תרכוש בעוד
שנה  100,000מניות באוצר ממשקיע מסוים תמורת  10ש"ח למניה.
שווי החוזה במועד העסקה הינו  0ש"ח.
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סיווג נגזרים שנכס הבסיס שלהם הוא
מכשיר הוני של הישות עצמה :עקרון מנחה

העיקרון המנחה הוא שאם הסילוק הוא נטו במניות (מספר משתנה) או שהוא
במזומן (מחויבות לשלם או זכות לקבל מזומן) ,הרי שהנגזר עצמו אינו מכשיר
הוני.
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טבלה מרכזת – נגזרים מבוססי מניות
אפשרויות הסילוק

החוזה
נטו במזומן

נטו במניות

ברוטו

חוזה אקדמה
לרכישת מניות
הישות

טיפול כנגזר
פיננסי

טיפול כנגזר
פיננסי

במועד ההתקשרות ,יש ליצור התחייבות בגובה
הערך הנוכחי של מחיר המימוש כנגד ההון.

חוזה אקדמה
למכירת מניות
הישות

טיפול כנגזר
פיננסי

טיפול כנגזר
פיננסי

אין רישום במועד ההתקשרות ,במועד הסילוק
טיפול כהנפקה רגילה.
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טבלה מרכזת – נגזרים מבוססי מניות
אפשרויות הסילוק

החוזה
נטו במזומן

נטו במניות

ברוטו

רכישת אופציית
רכש על מניות
הישות

טיפול כנגזר
פיננסי (נכס)

טיפול כנגזר
פיננסי (נכס)

הון

כתיבת אופציית
רכש על מניות
הישות

טיפול כנגזר
פיננסי
(התח')

טיפול כנגזר
פיננסי (התח')

הון
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טבלה מרכזת – נגזרים מבוססי מניות
אפשרויות הסילוק

החוזה
נטו במזומן

נטו במניות

ברוטו

רכישת אופציית
מכר על מניות
הישות

טיפול כנגזר
פיננסי (נכס)

טיפול כנגזר
פיננסי (נכס)

הון

כתיבת אופציית
מכר על מניות
הישות

טיפול כנגזר
פיננסי
(התח')

טיפול כנגזר
פיננסי (התח')

במועד ההתקשרות ,יש ליצור התחייבות בגובה
הערך הנוכחי של מחיר המימוש כנגד ההון,
הפרמיה שהתקבלה תירשם גם כן כנגד ההון.
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דוגמה – כתיבת אופציית רכש למניות
ביום  1במרץ  2007חברה א' הנפיקה לחברה ב' אופציית רכש לעוד שנה
תמורת  10,000ש"ח במזומן .האופציה מאפשרת לחברה ב' לקבל 1,000
מניות של חברה א' במחיר של  105שקל למניה בעוד שנה.
תאריך
1.3.07
31.12.07
28.02.08

שווי מניה
103
107
107

שווי הוגן אופציה
10,000
4,000
2,000

הנחה א' – סילוק נטו במזומן
הנחה ב' – סילוק נטו במניות
הנחה ג' – סילוק ברוטו
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דוגמה – כתיבת אופציית מכר למניות
ב 1-במרץ  2007הנפיקה חברה א' לחברה ב' אופציית מכר לעוד שנה תמורת
 10,000ש"ח במזומן .האופציה מאפשרת לחברה ב' למכור לחברה א' 1,000
מניות חברה א' במחיר  105למניה בעוד שנה .הערך הנוכחי של מחיר המימוש
הינו  100,000ש"ח (ריבית להיוון .)5%
תאריך
1.3.07
31.12.07
28.02.08

שווי מניה
102
103
103

שווי הוגן אופציה
10,000
4,000
2,000

הנחה א' – סילוק נטו במזומן
הנחה ב' – סילוק נטו במניות
הנחה ג' – סילוק ברוטו
שלומי שוב
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כתיבת אופציית מכר :הנחה ג' -סילוק ברוטו
הערה:
נשאלת השאלה מה היה קורה אם אופציות ה PUT-היו פוקעות.
מקרה זה היה מתרחש במידה ושווי המניה במועד המימוש היה גבוה מ 105-ש"ח.
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יחידות השתתפות בקרנות נאמנות
פתוחות ואגודות שיתופיות
למחזיקים ביחידות השתתפות בקרנות נאמנות פתוחות או אגודות
שיתופיות ,יש את הזכות לפדות את זכויותיהם במנפיק בכל עת בתמורה
למזומן בשווי של חלקם בערך הכלכלי של הנכסים נטו של הישות.
עצם העובדה ,שסכום המזומן נקבע בהתבסס על מדד מסוים או על פריט
אחר שהוא בעל פוטנציאל לעלות ולרדת ,או שהצורה המשפטית של
המכשיר הנ"ל מקנה למחזיק זכות שייר בנכסי המנפיק ,אינה משנה את
העובדה הבסיסית שזכות המכר הקיימת למחזיק יוצרת התחייבות
פיננסית בספרי המנפיק.
עם זאת ,לאחרונה נכנס תיקון לנושא שמחריג  2מקרים.
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חריגים להגדרת התחייבות
בהתאם לתיקון החדש התקן מחריג שני מקרים מהגדרת התחייבות פיננסית
אם מתקיימים תנאים מסוימים:
 .1מכשירים בני מכר הכוללים מחויבות חוזית של המנפיק לרכוש חזרה או
לפדות מכשיר זה תמורת מזומן או נכס פיננסי אחר בעת מימוש אופציית
המכר.
 .2מכשירים פיננסיים הזכאים לחלק יחסי מהנכסים נטו בעת פירוק אשר
ודאי שיתרחש או שהפירוק נתון להחלטת המחזיק.
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חריג ראשון :מכשירים בני מכר
מכשיר בר מכר יסווג כמכשיר הוני אם יש לו את המאפיינים העיקריים הבאים:


מזכה את המחזיק בחלק יחסי בנכסים נטו של הישות בעת פירוק
הישות.



המכשיר הוא בקבוצה של מכשירים הנחותים מכל קבוצת
המכשירים האחרות של הישות.



לכל המכשירים הנחותים יש מאפיינים זהים.



מלבד המחויבות החוזית של המנפיק לרכוש חזרה או לפדות את
המכשיר לא קיימת מחויבות נוספת.



סך תזרימי המזומנים החזויים שניתן לייחס למכשיר במהלך חייו
מבוסס במהותו על הרווח או הפסד ,השינוי בנכסים נטו שהוכרו
או השינוי בשווי ההוגן של הנכסים נטו של הישות שהוכרו ולא
הוכרו במהלך חייו של המכשיר.
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חריג שני :מכשירים פיננסים הזכאים
לחלק יחסי מהנכסים נטו בעת פירוק
מכשיר הכולל מחויבות כזו מסווג כמכשיר הוני אם יש לו את כל המאפיינים
העיקריים הבאים:


מזכה את המחזיק בחלק יחסי בנכסים נטו של הישות בעת פירוק הישות.



המכשיר הוא בקבוצה של מכשירים הנחותים מכל קבוצת המכשירים
האחרים של הישות.



בגין כל המכשירים הפיננסים הנחותים יש מחויבות חוזית זהה של הישות
המנפיקה להעביר חלק יחסי מהנכסים נטו בפירוק.
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עלויות עסקה

מדובר בעלויות ישירות ותוספתיות ,שנוצרו כתוצאה מעסקה של הנפקה
או רכישה של מכשירים פיננסיים ושלולא העסקה היה ניתן להימנע מהן.
עלויות עסקה כוללות שכר ועמלות המשולמים לסוכנים (כולל עובדים
הפועלים כסוכני מכירות) ,ליועצים ,לעובדים (תחת תנאים מסוימים),
לברוקרים ולסוחרים ,היטלים של גופי פיקוח ושל בורסות לניירות ערך
ומסי העברה ומכסים.
עלויות העסקה אינן כוללות פרמיות או ניכיונות על חוב ,עלויות מימון או
עלויות פנימיות של ההנהלה או אחזקה.
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הטיפול החשבונאי בעלויות עסקה
לצורך הטיפול בעלויות עסקה התקן מבחין בשלושה סוגים שונים של
מכשירים :


בגין עסקה הונית (בניכוי כל הטבת מס קשורה) העלויות מטופלות
כהפחתה מההון.
הערה :אם ההעסקה ההונית לא יצאה אל הפועל – עלויות העסקה יזקפו
לדוח רווח והפסד.



בגין נכס או התחייבות פיננסיים המטופלים בשיטת העלות המופחתת
העלויות מתווספות לנכס הפיננסי או מופחתות מההתחייבות הפיננסית
ומובאות בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי.
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הטיפול החשבונאי בעלויות עסקה (המשך)



בגין התחייבות פיננסית או נכס פיננסי המטופלים בשווי ההוגן דרך
רווח והפסד ,העלויות ייזקפו לרווח והפסד במועד העסקה.



בגין נכס פיננסי המטופל בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ,העלויות
נזקפות להון בהכרה לראשונה ,ותטופלנה בהמשך כדלקמן:
• נכסים בעלי תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה ואורך חיים
סופי (אגרות חוב) – הפחתה לפי ריבית אפקטיבית.
• נכסים אחרים (מניות) – עלויות העסקה לא יסווגו מחדש לדוח
רווח והפסד אף פעם.
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עלויות עסקה  -דוגמה
ביום  1בינואר  2007רוכשת חברה א' אגרת חוב קונצרנית בשוק בתמורה
ל –  100אלפי ש"ח לפי ערכה הנקוב של אגרת החוב.
מועד החזר הקרן הינו ביום  1בינואר .2012
אגרת חוב נושאת ריבית שנתית בגובה  5%המשולמת כל סוף שנה קלנדארית.
עלויות המתווכים בגין רכישה זו הסתכמו לסך של  5אלפי ש"ח.
השווי ההוגן של אגרת החוב ליום  31בדצמבר  2007הינה  120אלפי ש"ח.
הנחה:
 סיווג כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
 סיווג כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
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מכשירים פיננסיים מורכבים
מכשיר פיננסי מורכב כולל בתוכו גם מרכיב התחייבותי וגם מרכיב הוני.
לדוגמה ,אגרות חוב להמרה הכוללות מרכיב התחייבותי (אגרות חוב רגילות)
ומרכיב הוני (אופציית המרה).
שווי הוגן התחייבות
דומה ללא הרכיב ההוני

+

שווי הרכיב ההוני
P.N

=

שווי הוגן של מכשיר
מורכב בכללותו

סיווג מכשיר פיננסי מורכב יקבע לראשונה ביום הנפקת המכשיר הפיננסי בהתאם
לגישת השארית .הסיווג של רכיב ההתחייבות והרכיב ההוני של המכשיר אינו מתעדכן
כתוצאה משינוי בסבירות המימוש של אופציית ההמרה.
יש להציג את רכיב ההתחייבות ואת הרכיב ההוני בנפרד בדוח על המצב הכספי.
בעת ההמרה  -יעבור רכיב ההתחייבות להון ,לא יוכר רווח או הפסד.

עלויות עסקה ,הקשורות להנפקה של מכשיר פיננסי מורכב ,יוקצו לרכיב ההוני ולרכיב
ההתחייבותי באופן יחסי להקצאת התקבולים.
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דוגמה א' – הנפקת אגרות חוב להמרה
חברה מנפיקה ביום  31בדצמבר  2,000 ,2007אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב
להמרה תמורת ערכן הנקוב .אגרות החוב הונפקו לתקופה של  3שנים והן
נושאות ריבית שנתית בשיעור של  6%המשולמת בסוף שנה.
אגרות החוב ניתנות להמרה למניות ,לפי יחס המרה כך שכל  4ש"ח ערך נקוב
אגרות חוב להמרה ,ניתן להמרה למניה רגילה אחת בת  1ש"ח ערך נקוב .ריבית
השוק במועד ההנפקה לחוב ברמת סיכון דומה ללא זכות המרה הינה .9%

עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של  20אלפי ש"ח.
ביום  1בינואר  2009הומרו  30%מהאג"ח להמרה.
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דוגמה א' – הנפקת אגרות חוב להמרה
שלב א' – חישוב שווי רכיב התחייבותי בהתאם לשיעור ריבית השוק במועד
ההנפקה לחוב ברמת סיכון דומה ללא זכות המרה:
120,000 / 1.09 + 120,000 / 1.09^2 + 2,120,000 / 1.09^3 = 1,848,122
שלב ב' – חישוב שווי מרכיב ההוני:
2,000,000 – 1,848,122 = 151,878
הקצאת עלויות הנפקה ע"ס  20,000ש"ח
מרכיב ההתחייבות

מרכיב הוני

סה"כ

תמורה

1,848,122

151,878

2,000,000

עלויות הנפקה (באופן יחסי לפי שווים)

()18,481

()1,519

()20,000

תמורה ,נטו

1,829,641

150,359

1,980,000
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דוגמה א' – הנפקת אגרות חוב להמרה
פקודת היומן שתרשם ביום  31בדצמבר  2007לצורך רישום ההנפקה:
בגין הנפקת אג"ח להמרה:
2,000,000
ח' מזומן
2,000,000
ז' אגרות חוב – ערך נקוב
151,878
ח' אגרות חוב  -ניכיון
151,878
ז' תקבולים בגין אופציית המרה
בגין עלויות עסקה:
ח' תקבולים בגין אופציית המרה
ח' אגרות חוב  -ניכיון
ז' מזומן

1,519
18,481

20,000

חישוב ריבית אפקטיבית
N = 3, PMT = 120,000 (2,000,000*6%), FV = 2,000,000, PV = 1,829,641

ריבית אפקטיבית – 9.388%
שלומי שוב
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דוגמה א' – הנפקת אגרות חוב להמרה
יתרות במאזן ליום  31בדצמבר2007 ,
אגרות חוב במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך

1,829,641

תקבולים בגין אופציית המרה במסגרת ההון

150,359

= 2,000,000 – 20,000 – 150,359

יתרות במאזן ליום  31בדצמבר 2008
חישוב שווי רכיב התחייבותי (שיעור ריבית )9.388%
יתרת הניכיון

120,000 / 1.09388 + 2,120,000 / 1.09388^2 = 1,881,414
2,000,000 -1,881,414 = 118,586

פקודות היומן לרישום הטיפול באגרות החוב לשנת : 2008
120,000
ח' הוצאות ריבית
120,000
ז' מזומן
ניכיון י.פ.

51,773
ח' הוצאות מימון
ז' אגרות חוב – ניכיון
שלומי שוב

= 170,359 -118,586
51,773
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דוגמה א' – הנפקת אגרות חוב להמרה
פקודת היומן בגין ההמרה ביום  1בינואר :2009
600,000
ח' אגרות חוב  -ערך נקוב
45,108
ח' תקבולים בגין אופציות המרה
35,576
ז' אגרות חוב  -ניכיון
150,000
ז' הון מניות
459,532
ז' פרמיה

שלומי שוב

= 2,000,000 * 30%
= 150,359 * 30%
= 118,586 * 30%
= 2,000,000 * ¼ * 30%
P.N.
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מכשירים פיננסיים מורכבים  -סוגיות מיוחדות
• בעת שינוי והטבת תנאי ההמרה  -ההפרש בין השווי
ההוגן של התמורה ,שהמחזיק מקבל במועד ההמרה
בהתאם לתנאים המתוקנים ,לבין השווי ההוגן של
התמורה ,שהמחזיק היה יכול לקבל בהתאם לתנאים
המקוריים מוכר כהוצאה בדוח רווח והפסד.
• בעת פדיון מוקדם  -יחושב השווי ההוגן של הרכיב
ההתחייבותי ,וההפרש בינו לבין ערכו בספרים יוכר ברווח
והפסד .יתרת הסכום שישולם בעת הפדיון יופחת מההון.
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דוגמה – שיפור בתנאי המרה
ישות מנפיקה  1,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב להמרה תמורת ערכן הנקוב,
הנושאות ריבית חצי שנתית של  5%למשך  10שנים.
ריבית השוק במועד ההנפקה לחוב ברמת סיכון דומה ללא זכות המרה הינה
.11%
האג"ח ניתן להמרה למניות רגילות במחיר  25ש"ח למניה.
במטרה לעודד המרה הופחת מחיר ההמרה מ 25 -ש"ח למניה ל 20 -ש"ח למניה.

מחיר השוק של המניות הרגילות של הישות במועד שינוי התנאים הוא  40ש"ח
למניה.
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דוגמה – פדיון מוקדם של אג"ח
ישות הנפיקה  1,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב להמרה בשנת .2008
בהתאם להסכם שנקבע עם המשקיעים ,הישות יכולה לבצע פדיון מוקדם
בכל עת בתמורה לערכן הנקוב בתוספת קנס שיהיה על החברה לשלם בסך
 300,000ש"ח.
להלן יתרות אג"ח להמרה ליום  31בדצמבר :2009
1,200,000
מרכיב התחייבותי
500,000
מרכיב הוני
ביום  1בינואר  2010הישות דורשת לבצע פדיון מוקדם.
השווי ההוגן של הרכיב ההתחייבותי באותו מועד הינו  1,260,000ש"ח.
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מכשירים פיננסיים מורכבים נוספים

א .מניות בכורה משתתפות הניתנות לפדיון
ב .מניות בכורה צוברות הניתנות לפדיון

ג .אג"ח ניתנות להמרה בהחלטת החברה

שלומי שוב
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דוגמה א' – הנפקת מניות בכורה משתתפות
הניתנות לפדיון
ביום  1בינואר  2008הנפיקה חברה  10,000מניות בכורה בנות  1ש"ח ע.נ כל אחת.
מניות הבכורה זכאיות לריבית שנתית בשיעור של  5%לכל  1ש"ח ע.נ המשולמת מדי
סוף שנה.
מניות הבכורה עומדות לפירעון בהחלטת המחזיק החל מיום  1בינואר  .2011כמו כן,
זכאיות מניות הבכורה להשתתף בדיבידנד שמחולק לבעלי המניות הרגילות בשיעור של
עד  11%כאשר לצורך כך יש להביא בחשבון גם את הריבית השנתית (כלומר ,דיבידנד
לא צביר נוסף בשיעור של  6%במקרה של חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הרגילות).

התמורה הכוללת שהתקבלה בהנפקה הינה  9,700ש"ח.
שיעור ריבית שוק שמתאימה לסיכון של מכשיר פיננסי דומה (ללא זכאות להשתתפות
בדיבידנדים) הינו .7%

ביום  1בינואר  2009הכריזה וחילקה החברה דיבידנד לבעלי מניות הבכורה בחברה בסך
 600ש"ח.
שלומי שוב
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דוגמה ב' – הנפקת מניות בכורה צוברות
הניתנות לפדיון
ביום  1בינואר  2008הנפיקה חברה  100,000מניות בכורה בנות  1ש"ח ע.נ כל
אחת.
מניות הבכורה צוברות בשיעור של  5%בשנה לכל  1ש"ח ע.נ.
מניות הבכורה עומדות לפירעון בהחלטת המחזיק החל מיום  1בינואר .2011
התמורה הכוללת שהתקבלה בהנפקה הינה  85,000ש"ח.
שיעור ריבית שוק שמתאימה לסיכון של מכשיר פיננסי דומה (ללא זכאות
צבירה) הינו .8%
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דוגמה ג' – הנפקת אג"ח להמרה בהחלטת החברה
ביום  31בדצמבר  2009הנפיקה חברה  1,000,000ש"ח ערך נקוב אג"ח תמורת
 800,000ש"ח.
אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בגובה  5%המשולמת בתום כל שנה ועומדות
לפירעון ביום  1בינואר .2012
אגרות החוב ניתנות להמרה (בהחלטת החברה) למניות ביחס של  10ל( 1-קרי,
 ₪ 10ערך נקוב ניתנים להמרה למניה אחת).
ריבית השוק לחוב ברמת סיכון דומה ללא זכות המרה הינה .7%

נדרש:
הטיפול החשבונאי בדוחות החברה בהתאם לכל אחת מההנחות הבאות:
א .אגרות החוב ניתנות להמרה אך ורק במועד פדיונן.
ב .אגרות החוב ניתנות להמרה בכל רגע.
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הנפקת חבילה  -רקע
לעיתים קרובות חברות מנפיקות יחידות חבילה במסגרת של תשקיף אחד.
הנפקת חבילה נפוצה מאוד לאור העובדה שהחברה במסגרת תשקיף אחד
מנפיקה מספר של מכשירים פיננסיים .כל חבילה כוללת מספר יחידות של
מכשירים פיננסיים שונים ,בין אם מדובר במכשירים פיננסיים התחייבותיים
ו/או הוניים ו/או מורכבים.
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הנפקת חבילה – הטיפול החשבונאי
תקן  IAS 32אינו קובע כיצד יש לפצל את מרכיבי
החבילה ,יחד עם זאת ניתן לגזור את אופן
הפיצול הנדרש באופן עקיף בהתאם לכללים
שנקבעו ב IAS 32 -וב.IFRS 9 -

שלומי שוב
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העקרונות לטיפול בפיצול החבילה
 – 1נכסים והתחייבויות פיננסיים ימדדו בעת ההכרה הראשונית לפי שוויים
ההוגן (התקן לא חל על מכשיר הוני).

 – 2אין להכיר ברווח/הפסד במועד ההכרה הראשונית בנכס או התחייבות
פיננסיים שהם לא בקבוצה  – 1שווי הוגן (מתווסף לניכיון או לפרמיה).

 – 3היררכיית שווי הוגן  -אם קיים מחיר שוק פעיל הוא קודם למודל.
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הנפקת חבילה – דוגמה
ביום  1בינואר  2006הנפיקה חברת שרון בע"מ  1,000,000יחידות (חבילות)
הכוללות כל אחת:
.1

 20מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .שוויה ההוגן של מניה רגילה בת  1ש"ח ע.נ למועד ההנפקה הינו 8
ש"ח.

.2

 10כתבי אופציה למימוש למניות רגילות .כל כתב אופציה ניתן למימוש עד ליום  31.12.09למניה אחת
בת  1ש"ח ,תמורת תוספת מימוש בסך  10ש"ח לכל כתב אופציה הצמודה למדד המחירים לצרכן.
השווי ההוגן של כל כתב אופציה אחד למועד ההנפקה הינו  2ש"ח.

.3

 2מניות בכורה בנות  1ש"ח ע.נ כל אחת .מניות הבכורה ניתנות לפדיון על ידי המחזיק ונושאות ריבית
שנתית .השווי ההוגן של מניית בכורה בת  1ש"ח ע .נ .למועד ההנפקה הינו  2.2ש"ח.

.4

 60אגרות חוב בנות  1ש"ח כל אחת הניתנות להמרה למניות רגילות .כל  12אגרות חוב ניתנות להמרה
עד ליום  31.12.2010למניה רגילה אחת בת  1ש"ח .אגרות החוב אינן צמודות ועומדות לפירעון ב4-
תשלומים שווים של קרן החל מיום  .31.12.07אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של ,4%
המשולמת בכל  ,31.12.XXהחל מיום  .31.12.06שווי שוק אגרת חוב להמרה בתאריך  1.1.2006הינו
 1ש"ח .שיעור הריבית לאגרות חוב רגילות בעלות סיכון ואורך חיים דומה הינו  .10%הנח כי השווי
ההוגן של מרכיב ההמרה תואם את שיטת ההפרדה החשבונאית.

כל יחידה הונפקה תמורת  244ש"ח ,כך שתמורת ההנפקה הכוללת הסתכמה ב 244,000,000-ש"ח.
עלויות ההנפקה הסתכמו ב 6,000,000-ש"ח.
שלומי שוב
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הנפקת חבילה – דוגמה
שלב – א
כתבי אופציה צמודים:
שלב – ב
מב"כ:

20,000,000

= 1,000,000 * 10 * 2

4,400,000

= 1,000,000 * 2 * 2.2

אג"ח להמרה :
4%*60,000,000 + 15,000,000+4%*60,000,000 + 15,000,000+4%*45,000,000

1.1^3

= 49,935,263

שלומי שוב

1.1^2

1.1

+ 15,000,000 +4%*30,000,000 + 15,000,000+4%*15,000,000
1.1^4
1.1^5
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הנפקת חבילה – דוגמה
שלב – ג :
פיצול למרכיבים ההוניים:
1,000,000*244 = 244,000,000
תמורת ההנפקה
()20,000,000
כתבי אופציה
()4,400,000
מב"כ
()49,935,263
אג"ח להמרה מרכיב התחייבותי
169,664,737
יתרה לייחוס למרכיבים ההוניים
חלוקה באופן יחסי:
ייחוס לפי שווי הוגן
שווי הוגן
מכשיר
159,623,673
160,000,000
* מניות
10,041,064
10,064,737
**אופציית המרה
169,664,737
170,064,737

* מניות
** אופציית המרה
שלומי שוב

= 1,000,000 * 20 * 8
160,000,000
60,000,000 - 49,935,263 = 10,064,737
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הנפקת חבילה – דוגמה
ייחוס
התמורה

חלק
יחסי

הקצאת עלויות
הנפקה

סה"כ

 20,000,000מניות

159,623,673

65.42%

()3,925,200

155,698,473

 10,000,000כתבי אופציה

20,000,000

8.2%

()492,000

19,508,000

 2,000,0000מניות בכורה

4,400,000

1.8%

()108,000

4,292,000

 60,000,000אג"ח להמרה
מרכיב התחייבותי

49,935,263

20.46%

()1,227,600

48,707,663

 60,000,000אג"ח להמרה
מרכיב הוני

10,041,064

4.12%

()247,200

9,793,864

244,000,000

100%

()6,000,000

238,000,000
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הנפקת חבילה – דוגמה
פקודת יומן במועד ההנפקה
ח -מזומן

ז – הון מניות
ז – פרמיה
ז – התחייבות בגין כתבי אופציה
ז – מניות בכורה
ז – אג"ח להמרה –התחייבותי

244,000,000

10,064,737
ח – אג"ח ניכיון
ז – תקבולים בגין אופציית המרת האג"ח

20,000,000
139,623,673
20,000,000
4,400,000
60,000,000
10,041,064

פקודת יומן בגין עלויות הנפקה
ח – הוצאות מימון
ח – מניות בכורה
ח – אג"ח ניכיון
ח – פרמיה
ח – תקבולים בגין אופציית המרת האג"ח
ז – מזומן
שלומי שוב

492,000
108,000
1,227,600
3,925,200
247,200

6,000,000
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רכישה עצמית של מכשירים הוניים – רקע
וטיפול החשבונאי
סיבות לביצוע רכישה עצמית
טיפול כהפחתת הון
 IAS 32לא קובע כיצד לטפל בהפחתת ההון ,אלא מאפשר ליישם בנושא מספר
גישות עיקריות כדלקמן:
 .1טכניקת "מניות באוצר".
 .2טכניקת "ערך נקוב".
שיטת העבודה המקובלת הינה טכניקת המניות באוצר.
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רכישה עצמית של מניות – דוגמה
חברה החליטה ביום  1בינואר  2008לרכוש  10%ממניותיה כתוצאה מירידת
ערך חדה של מחיר המניה.
הרכישה בוצעה לצורך מכירה בעתיד של מניות החברה בשווי גבוה יותר.
מחיר מניה ליום  1בינואר  2008הינו  5ש"ח ועלויות העסקה הסתכמו לסך
של  10ש"ח.
ביום  1בינואר  2009כתוצאה מעלייה בערכה של מחיר המניה של החברה
ל 7 -ש"ח ,החליטה החברה למכור את המניות שברשותה לצד ג'.
רווחי החברה בשנת  2008הסתכמו ל 100 -ש"ח.
כמו כן ,לא חולק או הוכרז דיבידנד במהלך השנה.
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רכישה עצמית של מניות – דוגמה
מאזן חברה לפני רכישה עצמית:
1,200
מזומן
200
הון מניות
300
פרמיה
700
עודפים
נדרש א' – רשום פקודת יומן בגין רכישת המניות ומכירתן והצג את ההון של
החברה לאחר הרכישה העצמית לימים  1בינואר  2008ו.2009 -
נדרש ב' – ענה על נדרש א' בהנחה שמחיר המניה ליום  1בינואר  2009הינו 4
ש"ח.
נדרש ג' – הנח כעת שביום  1בינואר  2008החליטה החברה על חילוט (או
פקיעה) של המניות שנרכשו .הנח שכל מניה  1ש"ח ע.נ הונפקה בתמורה ל2.5-
ש" ח .
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רכישה חוזרת של מכשירים הוניים אחרים

לצורך הטיפול החשבונאי נבחין בין שני סוגים עיקריים של מכשירים
הוניים אחרים כדלקמן :
 .1מכשירים הוניים אחרים שהם מכשירים פיננסיים לא מורכבים.

 .2מכשירים הוניים אחרים שהם מכשירים פיננסיים מורכבים.
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רכישה חוזרת של ניירות ערך המירים –
דוגמה
ביום  1.1.06הנפיקה חברה א'  10,000,000אג"ח בנות  1ש"ח הניתנות להמרה
למניות ביחס של שתי אג"ח בנות  1ש"ח כנגד מניה רגילה אחת בת  1ש"ח.
אג"ח נושאות ריבית שאינה צמודה בשיעור של  2%לשנה המשולמת מדי שנה
במשך חמש שנים ,החל מיום  31.12.06ואילך.
קרן אג"ח נפרעת בתשלום אחד ביום  .31.12.10כל אג"ח ניתנות להמרה בכל עת
עד למועד הפדיון.
במועד ההנפקה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב ברמת סיכון דומה בתנאי
הצמדה ופירעון דומים ,אך ללא זכות המרה כאמור ,הוא .7%
תמורת ההנפקה ברוטו הסתכמה ב 10,000,000-ש"ח; חברה א' נשאה בעלויות
הנפקה בשיעור של  2%מתמורת ההנפקה ברוטו.
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רכישה חוזרת של ניירות ערך המירים –
דוגמה (המשך)
ביום  30.6.06רכשה חברה א'  25%מאג"ח להמרה תמורת  2,375,000ש"ח.
במועד זה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב ברמת סיכון דומה בתנאי הצמדה
ופירעון דומים ,אך ללא זכות המרה כאמור ,היה .8%
ביום  30.9.06הומרו  20%מיתרת האג"ח להמרה.

נדרש:
פקודות יומן בגין הטיפול באג"ח לכל אחד מהרבעונים לשנת .2006
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רכישה חוזרת של ניירות ערך המירים –
30.09.06
המרת 20%
מיתרת אג"ח להמרה

30.06.06
רכישה עצמית
25%
מאג"ח להמרה

דוגמה

1.1.06
הנפקת אג"ח
להמרה

פיצול תמורת ההנפקה
שלב א' – חישוב הרכיב ההתחייבותי

7,949,901

= )*( PV

שלב ב' – רכיב הוני

2,050,099

= 10,000,000-7,949,901

תמורה

10,000,000

)*( N = 5, PMT = 200,000 (10,000,000*2%), FV = 10,000,000, I = 7%  PV = 7,949,901

10,000,000
ח' מזומן
10,000,000
ז' אג"ח ע.נ.
2,050,099
ח' אג"ח – ניכיון
2,050,099
ז' תקבולים בגין אופ' המרה
שלומי שוב

=10,000,000 - 7,949,901
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רכישה חוזרת של ניירות ערך המירים
פיצול עלויות הנפקה
ח' אג"ח ניכיון
ח' תקבולים בגין אופציית המרה
ז' מזומן

158,998
41,002

 1.1.06אג"ח רכיב התחייבותי
10,000,000
אג"ח ע.נ.
()2,209,097
אג"ח ניכיון
7,790,903
אג"ח נטו
7.45%
שיעור ריבית אפקטיבית (*)

200,000

– דוגמה

= 7,949,901/10,000,000*200,000
= 2,050,099/10,000,000*200,000

= 2,050,099+158,998

(*)חישוב ריבית אפקטיבית
FV = 10,000,000, PV = 7,790,903

N = 5, PMT = 200,000,

ריבית אפקטיבית – 7.45%
שלומי שוב
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רכישה חוזרת של ניירות ערך המירים –

דוגמה

 – 30.06.06רכישה עצמית 25%
חישוב רכיב התחייבותי ( 30.06.06ערב רכישה עצמית)
8,075,901

= )PV = 7,790,903 * 1.0745^(6/12

חישוב יתרת ניכיון 30.06.06
אג"ח נטו
ריבית לשלם
ע.נ.
ניכיון

8,075,901
()100,000
()10,000,000
()2,024,099

= 10,000,000 * 2% * 6/12

פקודות יומן רגע לפני רכישה עצמית
100,000
ח' הוצאות ריבית
100,000
ז' ריבית לשלם
ח' הוצאות מימון
ז' אג"ח – ניכיון
שלומי שוב
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184,998

= 2,209,097-2,024,099
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רכישה חוזרת של ניירות ערך המירים –

דוגמה

פיצול עלות הרכישה עצמית
שלב א' – חישוב הסכום ששולם עבור המרכיב התחייבותי
1,975,674

= )25%(200,000/1.08^0.5+…+10,200,000/1.08^4.5

שלב ב' – שולם עבור מרכיב הוני

399,326

= 2,375,000-1,975,674

פקודות יומן לטיפול ברכישה עצמית
בגין רכיב התחייבותי
2,500,000
ח' אג"ח ע.נ.
25,000
ח' ריבית לשלם
506,025
ז' אג"ח  -ניכיון
1,975,674
ז' מזומן
43,301
ז' רווח מפדיון מוקדם
בגין רכיב הוני
ח' אופציות המרה באוצר
ז' מזומן
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399,326

= 25%*10,000,000
= 25%*100,000
= 25%*2,024,099

399,326
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רכישה חוזרת של ניירות ערך המירים –
דוגמה
 – 30.09.06המרה 20%
יתרות ערב המרה
6,166,715
אג"ח ערך נוכחי
()112,500
ריבית לשלם
()7,500,000
אג"ח ע.נ.
()1,445,785
ניכיון
פקודות יומן רגע לפני המרה
ח' הוצאות ריבית
ז' ריבית לשלם
ח' הוצאות מימון
ז' אג"ח  -ניכיון

37,500
72,289

= )75%*7,790,903*1.0745^(9/12
= 75%*9/12*200,000
= 75%*10,000,000

= 112,500-75%*100,000

37,500

= 75%*2,024,099 - 1,445,785

72,289

המרה
1,500,000
ח' אג"ח – ע.נ.
289,157
ז' אג"ח -ניכיון
22,500
ח' ריבית לשלם
ח' תקבולים בגין אופציית המרה 301,365
750,000
ז' הון מניות
784,708
ז' פרמיה
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= 20%*7,500,000
= 20%*1,445,785
= 20%*112,500
= )75%*20%*(2,050,099-41,002
= 1,500,000/2
P.N
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רכישה חוזרת של ניירות ערך המירים –
דוגמה
 – 31.12.06שוטף
אג"ח ערך נוכחי
ע .נ.
ניכיון

4,903,542
()6,000,000
1,096,458

ח' הוצאות ריבית
ז' ריבית לשלם

30,000

ח' ריבית לשלם
ז' מזומן

120,000

ח' הוצאות מימון
ז' אג"ח ניכיון

60,170
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= )75%*80%(200,000/1.0745+…+10,200,000/1.0745^4
= 75%*80%*10,000,000

30,000
120,000
60,170

= 75%*80%*3/12*200,000

= 75%*80%*200,000

= (1,145,785-289,157)-1,096,458
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רכישה חוזרת של מכשירים  -הערה
ייתכנו מצבים שבהם חברה מבצעת רכישה עצמית של כתבי אופציה שתוספת
המימוש שלהם צמודה ,או לחילופין אג"ח להמרה צמודות.
במקרים אלו לא מדובר בפעולה במישור ההוני אלא במישור ההתחייבותי ולכן,
נשאלת השאלה כיצד אותם מכשירים יוצגו ערב הרכישה העצמית.
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רכישה חוזרת של מכשירים  -המחשה
חברה הנפיקה ביום  1בינואר  1,000,000 2009ע.נ .אג"ח להמרה צמודות למדד
המחירים לצרכן תמורת  1,000,000ש"ח.
שווי נגזר משובץ  200,000ש"ח.
קופון – .5%
ריבית אפקטיבית – .8%
הנח כי לא חל שינוי במדד במהלך התקופה.
נדרש:
מהן פקודות היומן תחת ההנחות הבאות:

הנחות:
 .1השווי ההוגן של מרכיב האופציה ליום  31בדצמבר  2009הינו 150,000
ש"ח (החברה בחרה להפריד את הנגזר המשובץ מהחוזה המארח).
 .2אג"ח להמרה נסחרות בבורסה ליום  31בדצמבר  2009בשער 90%( 90
מערכן הנקוב) (החברה בחרה לייעד את האג"ח לשווי הוגן).
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רכישה חוזרת של מכשירים – המשך המחשה
בהמשך לנתוני ההמחשה ,ביום  1.1.10החברה רכשה בחזרה בבורסה את כל
האג"ח להמרה שלה תמורת ( 900,000מחיר השוק) .רשום את פקודות היומן
ברכישה תחת  2ההנחות הקודמות.
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קיזוז של נכס פיננסי והתחייבות פיננסית


נכס פיננסי והתחייבות פיננסית יקוזזו והסכום נטו יוצג בדוח על המצב
הכספי (מאזן) אם ורק אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

 .1תנאי הזכות המשפטית :לישות קיימת בהווה זכות משפטית ניתנת לאכיפה
לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן
 .2תנאי הכוונה :לישות קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו
או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.
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דוגמאות למקרים בהם תנאי הקיזוז לא
מתקיימים


רכישת נכס פיננסי (נניח מניות) באמצעות הלוואה (התחייבות פיננסית)
שנלקחה מהבנק ללא זכות חזרה (.)Non-Recourse



"הסדר אב" להתחשבנות נטו עם הבנק ,לפיו צד אחד יכול לקזז סכומים רק
במקרה של כשל אשראי של הצד שכנגד.



נכסים פיננסיים המופקדים בנאמנות ע"י החייב לשם עמידה במחויבויות.



מחויבויות שהתהוו כתוצאה מאירועים הגורמים להפסדים וצפויות להיות
מושבות מצד שלישי מכוח תביעה שהוגשה על-סמך חוזה ביטוח.



מכשירים "סינתטיים" – שימוש במס' מכשירים פיננסיים שונים כחיקוי
למאפייני מכשיר פיננסי בודד ,אלא אם מתקיימים תנאי העל לביצוע קיזוז.
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