
xls.פתרון שאלה פתוחה במכשירים פיננסיים - (2016)מבחן ביניים 

הנפקת חבילה - 1.1.2015

:זיהוי מכשירים הוניים והתחייבותיים- שלב א 

.מהוות מכשיר הוני- מניות רגילות . 1

280,000סך התמורה ברוטו שהתקבלה מהנפקת החבילה

5,000מספר החבילות שהונפקו

:הקצאת תמורת הנפקה נטו לרכיבים- שלב ב 

(PUT)' חישוב שווי הוגן של כתבי אופציה סדרה ב - 1ביאור 

01/01/20155שווי הוגן ליום =5*4*5,000             100,000

4כמות אופציות בחבילה

 = 100,000 - 280,000           180,000יתרת התמורה לייחוס למכשירים ההוניים

.לא הונפקו מכשירים מסוג זה בחבילה

.יש לייחס שווי לרכיבי ההון לפי פרופורציה של השווי ההוגן בגין התמורה שנותרה
חישוב הקצאת הרכיבים ההוניים - 2ביאור 

הסכום המיוחסשווי הוגן מלא

= 180,000 * 100,000/190,000             94,737      100,000מניות רגילות

= 180,000 * 90,000/190,000             85,263        90,000'אופציות סדרה א

190,000      180,000           

.נ.ח ע" ש1חישוב שווי הוגן מלא למניות הרגילות  - 3ביאור 

01/01/201510שווי הוגן ליום =10*2*5,000             100,000

2כמות מניות רגילות בחבילה

(CALL)' חישוב שווי הוגן מלא אופציות סדרה א - 4ביאור 

01/01/20159שווי הוגן ליום =9*2*5,000               90,000

2כמות אופציות בחבילה

חישוב הקצאת תמורת הרכישה - 5ביאור 

תמורה נטוהוצאות הנפקהתמורה ברוטומכשיר

           100,000         3,571-                 100,000'אופציות סדרה ב

             82,218         3,045-                   85,263'אופציות סדרה א

             91,353         3,383-                   94,737מניות רגילות

       10,000-                 280,000כ"סה

יתרת , בהתאם להוראות התקינה הבינלאומית קיים מידרג לפיו יש למדוד קודם כל את המכשירים הנגזרים.  חבילות לציבור5,000הונפקו 

את החלוקה בין הרכיבים . היתרה תוקצה לרכיבים ההוניים, ולאחר, התמורה תוקצה למכשירים הנמדדים בשווי הוגן במועד ההכרה הראשוני

.ההוניים יש לבצע לפי יחס שווים ההוגן של המכשירים

מכיוון שתוספת המימוש של האופציות הינה קבועה והאופציות ניתנות למימוש למספר קבוע של מניות  - (CALL)' כתבי אופציה סדרה א. 2

.האופציות מהוות מכשיר הוני, החברה

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב  © 

פקודות היומן בגין הנפקת החבילה

מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן רק במועד ההכרה לראשונה

שווי הוגן דרך רווח )מכיוון שהאופציות תסולקנה נטו במניות הרי שמדובר באופציות המהוות מכשיר נגזר  - (PUT)' כתבי אופציה סדרה ב. 3

.(והפסד

חברת המתמחה- מכשירים פיננסיים 

 מכשירים הוניים

 הקצאת תמורת ההנפקה נטו
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רישום פקודת יומן בגין הנפקת חבילה - 6ביאור 

270,000מזומןחובה

3,571הוצאות הנפקהחובה

                                    82,218'ח אופציות סדרה א"תקבולים עזכות

                                  100,000נגזר- ' אופציות סדרה בזכות

= 1 * 5,000 * 2                                    10,000הון מניותזכות

= 10,000 -  91,353                                    81,353פרמיהזכות

                10,000סך אופציות שהונפקו.המדובר במכשיר הוני ולכן עד מועד המימוש ימדד בעלותו המקורית

20%אחוז אופציות שמומש

                     0.5יחס מימוש31/08/2015שמומשו ביום ' טיפול באופציות סדרה א - 7ביאור 

                        7תוספת מימוש למניה

=7*1/2*20%*10,000               7,000מזומןחובה

=82,218*20%             16,444'ח אופציות סדרה א"תקבולים עחובה 

=1/2*20%*10,000                                      1,000הון מניותזכות

.P.N                                    22,444פרמיהזכות

30/09/2015שפקעו ביום ' טיפול באופציות סדרה א - 8ביאור 

.2015 בספטמבר 30מועד פקיעת האופציות ביום , .א.2בהתאם לנתון 

= 16,444 - 82,218             65,774'ח אופציות סדרה א"תקבולים עחובה

.P.N                                    65,774פרמיהזכות

.המדובר במכשיר המטופל כנגזר ולכן ימדד בכל תקופה לשווי הוגן דרך רווח והפסד

                   20,000סך אופציות שהונפקו

40%אחוז אופציות שמומש31/10/2015שמומשו ביום ' טיפול באופציות סדרה ב - 9ביאור 

                             1יחס מימוש31/10/2015

                           12לאופציהתוספת מימוש .2015 באוקטובר 31ביום '  מאופציות סדרה ב40%מומשו , 7בהתאם לנתון 

                             31/10/20156ערך פנימי אופציה ליום 

31/12/20153שווי הוגן אופציה ליום 

31/10/20156שווי מניה ליום ערך פנימי=מאחר ובמועד המימוש שווי הנגזר- שערוך לערך פנימי רגע לפני המימוש 

=100,000*40% - (12-6)*40%*20,000               8,000הוצאות מימוןחובה

               8,000נגזר- ' זכות אופציות סדרה ב

       48,000- אופציות רגע לפני מימוש40%יתרת 

מימוש האופציות

              48,000נגזר- 'אופציות סדרה בחובה

.P.N             40,000פרמיהזכות

=6/40%*20,000*(12-6)               8,000הון מניותזכות

31/12/2015שבמחזור ליום ' טיפול באופציות סדרה ב - 10ביאור 

שערוך לשווי הוגן31/12/2015

=100,000*3-60%*60%*20,000             24,000נגזר- 'אופציה סדרה בחובה

             24,000הכנסות מימוןזכות

 פקודת היומן

(CALL)'  טיפול באופציות סדרה א

(PUT)'  טיפול באופציות סדרה ב

.2015 באוגוסט 31ביום '  מכתבי אופציה א20%מומשו , 6בהתאם לנתון 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב  © 
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01/01/2015 ליום PVחישוב 1/1/2015רכישת השקעה באגרות חוב המתרגל ביום  - 11ביאור 

שיעור קופון5%             65,653מוחזק לפדיון- ח"השקעה באגחובה

FV                                    70,000             65,653מזומןזכות

3,500                                      pmt
6%I

8                                             n

65,653                                    PV

30/6/2015ח המתרגל עד ליום "טיפול בהשקעה באג - 12ביאור 

.יש למדוד נכס פיננסי מוחזק לפדיון לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, IAS 39 לתקן 46בהתאם לסעיף 

גלגול ההשקעה30/06/2015

65,653        

 = INT1 / 6% * 65,653          3,939 הכנסות ריבית

          3,500- ריבית שהתקבלה

66,092        BAL1 = 

               3,500מזומן חובה

                  439ח מוחזק לפדיון"השקעה באג זכות

               3,939הכנסות מימון זכות

30/06/2015ח המתרגל ביום "טיפול בהשקעה באג - 13ביאור 

1                                             

20%ח שמומש"אחוז אג

=1*20%*70,000             14,000מזומןחובה

=66,092*20%             13,218מוחזק לפדיון- ח"זכות השקעה באג

.P.N                  782הכנסות מימוןזכות

=1*80%*70,000             56,000זמין למכירה- ח"חובה השקעה באג

=66,092*80%             52,874מוחזק לפדיון- ח"זכות השקעה באג

.P.N               3,126זכות קרן זמין למכירה

31/12/2015ח המתרגל ליום " השקעה באג80%טיפול  - 14ביאור 

52,874        80%*66,092=

= INT2*80% / 6% * 52,874          3,172 הכנסות ריבית

= 80% * 3,500         2,800- ריבית שהתקבלה

53,246        BAL2*80% =

30/06/2015ליום . פ. י

31/12/2015ליום . ס. י

ח המקורי "שהיא למעשה המשך גלגול האג, "מחלקת עלות מופחתת" - "מחלקות "2- נטפל ב, ח נמדד כנכס פיננסי זמין למכירה" מכיוון שהאג

".מחלקת שווי הוגן"ו, על פי הריבית האפקטיבית המקורית

01/01/2015ליום . פ. י

לחברה , ח"למועד רכישת האג)ח כהשקעה המוחזקת לפדיון "מדיניותה החשבונאית של החברה היא לטפל בהשקעותיה באג, 3 בהתאם לנתון 

.("השקעות מוחזקות לפדיון"תחת הגדרת , IAS 39 לתקן 9כנדרש בהתאם לסעיף , יש כוונה ויכולת להחזיק בהן עד לפדיונן

במהלך שנת הכספים השוטפת או במהלך , אם, ישות לא תסווג נכסים פיננסיים כלשהם כמוחזקים לפדיון "IAS 39 לתקן 9 בהתאם לסעיף 

...".השקעות מוחזקות לפדיון לפני מועד הפדיון שלהן... שתי שנות הכספים הקודמות הישות מכרה

ח" מהשקעתה באג20% 2015 ביוני 30מכרה החברה ביום , 5בהתאם לנתון 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב  © 

.ח מנכס פיננסי המחוזק לפדיון לנכס פיננסי זמין למכירה" ההשקעה באג80%יש לשנות את סיווג יתרת , משום כך

"מחלקת עלות מופחתת" 

"המתרגל" טיפול בהשקעה באגרות חוב 

יש לסווגה מחדש , לא ראוי לסווג עוד השקעה כמוחזקת לפדיון, כתוצאה משינוי בכוונה או ביכולת, אם "IAS 32 לתקן 51 בהתאם לסעיף 

".(ב)55וההפרש בין הערך בספרים שלה לבין השווי ההוגן יטופל בהתאם לסעיף , כזמינה למכירה ולמדוד אותה מחדש בשווי הוגן

...".רווח או הפסד מנכס פיננסי זמין למכירה יוכרו ברווח כולל אחר "IAS 32לתקן  (ב)55 בהתאם לסעיף 

30/06/2015ליום . ס. י

, 5%= ח "ריבית האג= ריבית השוק ) 30/06/2015ח ליום "אג. נ.ח ע" ש1שווי הוגן 

1.= נ.ע= ולכן שווי הוגן 
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               2,800מזומןחובה

                  372זמין למכירה- ח"השקעה באגחובה

               3,172הכנסות מימוןזכות

                      31/12/151.5ח ליום "אג. נ.ח ע" ש1 שווי הוגן =1.5*80%*70,000        84,000

         53,246 

           3,126 

 27,628          תנועה בקרן

 27,628             זמין למכירה- ח"חובה השקעה באג

 27,628             זכות קרן זמין למכירה

                  6,000 כמות אופציות שנרכשה31/07/2015ביום ' רכישת השקעה באופציות סדרה ג - 15ביאור 
                         31/07/20156 שווי הוגן אופציה ליום 

 =6*6,000  36,000             'אופציות סדרה ג חובה

 36,000              מזומן זכות

                         1 יחס מימוש31/12/2015שמומשו ביום ' טיפול באופציות סדרה ג - 16ביאור 

70% אחוז האופציות שמומשו. מהאופציות שברשותה70%החברה מממשת , 8בהתאם לנתון 

                       18 תוספת מימוש

' מאופציות ג70%מימוש 

=18*70%*6,000             75,600מזומןחובה

= 70% * 36,000             25,200'סדרה ג' אופזכות

=1*70%*6,000               4,200הון מניותזכות

PN             46,200פרמיהזכות

תיקון הרווח לאחר השפעת המכשירים - 17ביאור 

9נתון 300,000

6ביאור 3,571-

9ביאור 8,000-

10ביאור         24,000

12ביאור           3,939

13ביאור              782

14ביאור           3,172

320,322

H1ח "הכנסות מימון בגין אג

רווח נקי לאחר השפעת מכשירים

'הוצאות מימון בגין שיערוך אופציה סדרה ב

H1ח "הכנסות מימון בגין אג

30.6.15ח "הכנסות מימון בגין מימוש אג

31/12/2015 שווי הוגן ליום 

31/12/2015 עלות מופחתת ליום 

 יתרת קרן רגע לפני שיערוך

יש לטפל , מאחר והאופציות תסולקנה ברוטו במניות.  על המניות הרגילות של עצמהPUTהחברה רוכשת מחיצוניים אופציות , 4בהתאם לנתון 

במכשיר כמכשיר הוני

רווח נקי לפני השפעת מכשירים

הוצאות הנפקה

"מחלקת שווי הוגן" 

 84,000 - 53,246 - 3,126 = 

'הכנסות מימון בגין שיערוך אופציה סדרה ב

 חישוב הרווח הנקי לאחר השפעת המכשירים הפיננסיים

על מניות הישות (PUT)'  טיפול בהשקעה באופציות סדרה ג

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב  © 
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 1הון מניות אירועתאריךהערה

.נ.ח ע"ש

ח "תקבולים עפרמיה

'אופציות סדרה א

אופציות סדרה 

'ג

קרן הון זמין 

למכירה

כ"סהעודפים

650,0001,700,000---600,000450,000יתרת פתיחה131/12/2014נתון 

173,571---10,00081,35382,218הנפקת חבילה601/01/2015ביאור 

3,126-3,126----ח"שינוי סיווג אג1330/06/2015ביאור 

רכישת אופציות 1531/07/2015ביאור 

'סדרה ג

----36,000---36,000

 אופציות 20%מימוש 731/08/2015ביאור 

'סדרה א

1,00022,444-16,444---7,000

 אופציות 80%פקיעת 830/09/2015ביאור 

'סדרה א

-65,774-65,774---0

 אופציות 40%מימוש 931/10/2015ביאור 

'סדרה ב

8,00040,000----48,000

שיערוך קרן זמין 1431/12/2015ביאור 

למכירה

----27,628-27,628

 70%מימוש 1631/12/2015ביאור 

'מאופציות סדרה ג

4,20046,200-25,200--75,600

320,322320,322-----רווח נקי מתוקן1731/12/2015ביאור 

10,80030,754970,3222,319,247--623,200705,771יתרת סגירה31/12/2015-

 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 

2015 בדצמבר 31דוח על השינויים בהון לשנה שהסתיימה ביום 
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הנפקת חבילה - 1.1.2015

:זיהוי מכשירים הוניים והתחייבותיים- שלב א 

.מהוות מכשיר הוני- מניות רגילות . 1

280,000סך התמורה ברוטו שהתקבלה מהנפקת החבילה

5,000מספר החבילות שהונפקו

:הקצאת תמורת הנפקה נטו לרכיבים- שלב ב 

(PUT)' חישוב שווי הוגן של כתבי אופציה סדרה ב - 1ביאור 

01/01/20155שווי הוגן ליום =5*4*5,000             100,000

4כמות אופציות בחבילה

 = 100,000 - 280,000           180,000יתרת התמורה לייחוס למכשירים ההוניים

.לא הונפקו מכשירים מסוג זה בחבילה

.יש לייחס שווי לרכיבי ההון לפי פרופורציה של השווי ההוגן בגין התמורה שנותרה
חישוב הקצאת הרכיבים ההוניים - 2ביאור 

הסכום המיוחסשווי הוגן מלא

= 180,000 * 100,000/190,000             94,737      100,000מניות רגילות

= 180,000 * 90,000/190,000             85,263        90,000'אופציות סדרה א

190,000      180,000           

.נ.ח ע" ש1חישוב שווי הוגן מלא למניות הרגילות  - 3ביאור 

01/01/201510שווי הוגן ליום =10*2*5,000             100,000

2כמות מניות רגילות בחבילה

(CALL)' חישוב שווי הוגן מלא אופציות סדרה א - 4ביאור 

01/01/20159שווי הוגן ליום =9*2*5,000               90,000

2כמות אופציות בחבילה

חישוב הקצאת תמורת הרכישה - 5ביאור 

תמורה נטוהוצאות הנפקהתמורה ברוטומכשיר

           100,000         3,571-                 100,000'אופציות סדרה ב

             82,218         3,045-                   85,263'אופציות סדרה א

             91,353         3,383-                   94,737מניות רגילות

       10,000-                 280,000כ"סה

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב  © 

פקודות היומן בגין הנפקת החבילה

יתרת , בהתאם להוראות התקינה הבינלאומית קיים מידרג לפיו יש למדוד קודם כל את המכשירים הנגזרים.  חבילות לציבור5,000הונפקו 

את החלוקה בין הרכיבים . היתרה תוקצה לרכיבים ההוניים, ולאחר, התמורה תוקצה למכשירים הנמדדים בשווי הוגן במועד ההכרה הראשוני

.ההוניים יש לבצע לפי יחס שווים ההוגן של המכשירים

מכיוון שתוספת המימוש של האופציות הינה קבועה והאופציות ניתנות למימוש למספר קבוע של מניות  - (CALL)' כתבי אופציה סדרה א. 2

.האופציות מהוות מכשיר הוני, החברה

שווי הוגן דרך רווח )מכיוון שהאופציות תסולקנה נטו במניות הרי שמדובר באופציות המהוות מכשיר נגזר  - (PUT)' כתבי אופציה סדרה ב. 3

.(והפסד

מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

חברת המתמחה- מכשירים פיננסיים 

 מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן רק במועד ההכרה לראשונה

 מכשירים הוניים

 הקצאת תמורת ההנפקה נטו
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רישום פקודת יומן בגין הנפקת חבילה - 6ביאור 

270,000מזומןחובה

3,571הוצאות הנפקהחובה

                                      82,218'ח אופציות סדרה א"תקבולים עזכות

                                    100,000נגזר- ' אופציות סדרה בזכות

= 1 * 5,000 * 2                                      10,000הון מניותזכות

= 10,000 -  91,353                                      81,353פרמיהזכות

                10,000סך אופציות שהונפקו.המדובר במכשיר הוני ולכן עד מועד המימוש ימדד בעלותו המקורית

20%אחוז אופציות שמומש

                     0.5יחס מימוש31/08/2015שמומשו ביום ' טיפול באופציות סדרה א - 7ביאור 

                        7תוספת מימוש למניה

=7*1/2*20%*10,000               7,000מזומןחובה

=82,218*20%             16,444'ח אופציות סדרה א"תקבולים עחובה 

=1/2*20%*10,000                                        1,000הון מניותזכות

.P.N                                      22,444פרמיהזכות

30/09/2015שפקעו ביום ' טיפול באופציות סדרה א - 8ביאור 

.2015 בספטמבר 30מועד פקיעת האופציות ביום , .א.2בהתאם לנתון 

= 16,444 - 82,218             65,774'ח אופציות סדרה א"תקבולים עחובה

.P.N                                      65,774פרמיהזכות

.המדובר במכשיר המטופל כנגזר ולכן ימדד בכל תקופה לשווי הוגן דרך רווח והפסד

                   20,000סך אופציות שהונפקו

40%אחוז אופציות שמומש31/10/2015שמומשו ביום ' טיפול באופציות סדרה ב - 9ביאור 

                             1יחס מימוש31/10/2015

                           12לאופציהתוספת מימוש .2015 באוקטובר 31ביום '  מאופציות סדרה ב40%מומשו , 7בהתאם לנתון 

                          31/10/20157.5שווי הוגן אופציה ליום 

31/12/20153שווי הוגן אופציה ליום 

31/10/20156שווי מניה ליום ערך פנימי=מאחר ובמועד המימוש שווי הנגזר- שערוך לערך פנימי רגע לפני המימוש 

=100,000*40% - 7.5*40%*20,000             20,000הוצאות מימוןחובה

             20,000נגזר- ' זכות אופציות סדרה ב

       60,000- אופציות רגע לפני מימוש40%יתרת 

מימוש האופציות

              60,000נגזר- 'אופציות סדרה בחובה

.P.N             50,000פרמיהזכות

=6/40%*20,000*7.5             10,000הון מניותזכות

31/12/2015שבמחזור ליום ' טיפול באופציות סדרה ב - 10ביאור 

שערוך לשווי הוגן31/12/2015

=100,000*3-60%*60%*20,000             24,000נגזר- 'אופציה סדרה בחובה

             24,000הכנסות מימוןזכות

 פקודת היומן

(CALL)'  טיפול באופציות סדרה א

.2015 באוגוסט 31ביום '  מכתבי אופציה א20%מומשו , 6בהתאם לנתון 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב  © 

(PUT)'  טיפול באופציות סדרה ב
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1/1/2015רכישת השקעה באגרות חוב המתרגל ביום  - 11ביאור 

01/01/2015 ליום PVחישוב              65,653מוחזק לפדיון- ח"השקעה באגחובה

שיעור קופון5%             65,653מזומןזכות

70,000                                      FV

3,500                                        pmt
6%I

8                                               n

65,653                                      PV

30/6/2015ח המתרגל עד ליום "טיפול בהשקעה באג - 12ביאור 

.יש למדוד נכס פיננסי מוחזק לפדיון לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, IAS 39 לתקן 46בהתאם לסעיף 

גלגול ההשקעה30/06/2015

65,653        

 = INT1 / 6% * 65,653          3,939 הכנסות ריבית

          3,500- ריבית שהתקבלה

66,092        BAL1 = 

               3,500מזומן חובה

                  439ח מוחזק לפדיון"השקעה באג זכות

               3,939הכנסות מימון זכות

30/06/2015ח המתרגל ביום "טיפול בהשקעה באג - 13ביאור 

1                                               

20%ח שמומש"אחוז אג

=1*20%*70,000             14,000מזומןחובה

=66,092*20%             13,218מוחזק לפדיון- ח"זכות השקעה באג

.P.N                  782הכנסות מימוןזכות

=1*80%*70,000             56,000זמין למכירה- ח"חובה השקעה באג

=66,092*80%             52,874מוחזק לפדיון- ח"זכות השקעה באג

.P.N               3,126זכות קרן זמין למכירה

31/12/2015ח המתרגל ליום " השקעה באג80%טיפול  - 14ביאור 

52,874        80%*66,092=

= INT2*80% / 6% * 52,874          3,172 הכנסות ריבית

= 80% * 3,500         2,800- ריבית שהתקבלה

53,246        BAL2*80% =

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב  © 

לחברה , ח"למועד רכישת האג)ח כהשקעה המוחזקת לפדיון "מדיניותה החשבונאית של החברה היא לטפל בהשקעותיה באג, 3 בהתאם לנתון 

.("השקעות מוחזקות לפדיון"תחת הגדרת , IAS 39 לתקן 9כנדרש בהתאם לסעיף , יש כוונה ויכולת להחזיק בהן עד לפדיונן

01/01/2015ליום . פ. י

30/06/2015ליום . ס. י

"המתרגל" טיפול בהשקעה באגרות חוב 

ח" מהשקעתה באג20% 2015 ביוני 30מכרה החברה ביום , 5בהתאם לנתון 

, 5%= ח "ריבית האג= ריבית השוק ) 30/06/2015ח ליום "אג. נ.ח ע" ש1שווי הוגן 

1.= נ.ע= ולכן שווי הוגן 

במהלך שנת הכספים השוטפת או במהלך שתי , אם, ישות לא תסווג נכסים פיננסיים כלשהם כמוחזקים לפדיון "IAS 39 לתקן 9 בהתאם לסעיף 

...".השקעות מוחזקות לפדיון לפני מועד הפדיון שלהן... שנות הכספים הקודמות הישות מכרה

יש לסווגה מחדש כזמינה , לא ראוי לסווג עוד השקעה כמוחזקת לפדיון, כתוצאה משינוי בכוונה או ביכולת, אם "IAS 32 לתקן 51 בהתאם לסעיף 

".(ב)55וההפרש בין הערך בספרים שלה לבין השווי ההוגן יטופל בהתאם לסעיף , למכירה ולמדוד אותה מחדש בשווי הוגן

...".רווח או הפסד מנכס פיננסי זמין למכירה יוכרו ברווח כולל אחר "IAS 32לתקן  (ב)55 בהתאם לסעיף 

.ח מנכס פיננסי המחוזק לפדיון לנכס פיננסי זמין למכירה" ההשקעה באג80%יש לשנות את סיווג יתרת , משום כך

ח המקורי "שהיא למעשה המשך גלגול האג, "מחלקת עלות מופחתת" - "מחלקות "2- נטפל ב, ח נמדד כנכס פיננסי זמין למכירה" מכיוון שהאג

".מחלקת שווי הוגן"ו, על פי הריבית האפקטיבית המקורית

"מחלקת עלות מופחתת" 

30/06/2015ליום . פ. י

31/12/2015ליום . ס. י
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המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 

               2,800מזומןחובה

                  372זמין למכירה- ח"השקעה באגחובה

               3,172הכנסות מימוןזכות

                      31/12/151.5ח ליום "אג. נ.ח ע" ש1 שווי הוגן =1.5*80%*70,000        84,000

         53,246 

           3,126 

 27,628          תנועה בקרן

 27,628             זמין למכירה- ח"חובה השקעה באג

 27,628             זכות קרן זמין למכירה

                  6,000 כמות אופציות שנרכשה31/07/2015ביום ' רכישת השקעה באופציות סדרה ג - 15ביאור 
                         31/07/20156 שווי הוגן אופציה ליום 

 =6*6,000  36,000             'אופציות סדרה ג חובה

 36,000              מזומן זכות

                         1 יחס מימוש31/12/2015שמומשו ביום ' טיפול באופציות סדרה ג - 16ביאור 

70% אחוז האופציות שמומשו. מהאופציות שברשותה70%החברה מממשת , 8בהתאם לנתון 

                       18 תוספת מימוש

' מאופציות ג70%מימוש 

=18*70%*6,000             75,600מזומןחובה

= 70% * 36,000             25,200'סדרה ג' אופזכות

=1*70%*6,000               4,200הון מניותזכות

PN             46,200פרמיהזכות

תיקון הרווח לאחר השפעת המכשירים - 17ביאור 

9נתון 300,000

6ביאור 3,571-

9ביאור 20,000-

10ביאור         24,000

12ביאור           3,939

13ביאור              782

14ביאור           3,172

308,322

"מחלקת שווי הוגן" 

31/12/2015 שווי הוגן ליום 

31/12/2015 עלות מופחתת ליום 

 יתרת קרן רגע לפני שיערוך

 84,000 - 53,246 - 3,126 = 

על מניות הישות (PUT)'  טיפול בהשקעה באופציות סדרה ג

יש לטפל , מאחר והאופציות תסולקנה ברוטו במניות.  על המניות הרגילות של עצמהPUTהחברה רוכשת מחיצוניים אופציות , 4בהתאם לנתון 

במכשיר כמכשיר הוני

 חישוב הרווח הנקי לאחר השפעת המכשירים הפיננסיים

H1ח "הכנסות מימון בגין אג

רווח נקי לאחר השפעת מכשירים

רווח נקי לפני השפעת מכשירים

הוצאות הנפקה

'הוצאות מימון בגין שיערוך אופציה סדרה ב

'הכנסות מימון בגין שיערוך אופציה סדרה ב

H1ח "הכנסות מימון בגין אג

30.6.15ח "הכנסות מימון בגין מימוש אג
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 1הון מניות אירועתאריךהערה

.נ.ח ע"ש

ח "תקבולים עפרמיה

'אופציות סדרה א

אופציות סדרה 

'ג

קרן הון זמין 

למכירה

כ"סהעודפים

650,0001,700,000---600,000450,000יתרת פתיחה131/12/2014נתון 

173,571---10,00081,35382,218הנפקת חבילה601/01/2015ביאור 

3,126-3,126----ח"שינוי סיווג אג1330/06/2015ביאור 

רכישת אופציות 1531/07/2015ביאור 

'סדרה ג

----36,000---36,000

 אופציות 20%מימוש 731/08/2015ביאור 

'סדרה א

1,00022,444-16,444---7,000

 אופציות 80%פקיעת 830/09/2015ביאור 

'סדרה א

-65,774-65,774---0

 אופציות 40%מימוש 931/10/2015ביאור 

'סדרה ב

10,00050,000----60,000

שיערוך קרן זמין 1431/12/2015ביאור 

למכירה

----27,628-27,628

 70%מימוש 1631/12/2015ביאור 

'מאופציות סדרה ג

4,20046,200-25,200--75,600

308,322308,322-----רווח נקי מתוקן1731/12/2015ביאור 

10,80030,754958,3222,319,247--625,200715,771יתרת סגירה31/12/2015-

 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 

2015 בדצמבר 31דוח על השינויים בהון לשנה שהסתיימה ביום 
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