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נטוברוטו
                    83,900                93,222אג"ח להמרה-רכיב התחייבותי

                    71,858                79,842אג"ח להמרה-רכיב הוני
                  126,000              140,000אופציות סדרה א'

                  168,242              186,935מניות רגילות
                  450,000              500,000סה"כ

פקודת יומן להנפקה הינה:

זכותחובה
=50,000*500,000-70%              465,000מזומן

14,000הוצאות הנפקה
                    83,900אג"ח להמרה-התחייבותי

                    71,858אג"ח להמרה-הוני
                  140,000התחייבות בגין אופציות

=10,000*5                    50,000מניות רגילות
                  118,242פרמיה

                    15,000קרן הון ת.מ.מ

תנועה בהתחייבות אג"ח לשלם:
83,900-יתרת פתיחה 1.1.2021

7,092-הוצאות מימון
חמישית מהערך הנקוב של האג"ח שולם ולא הומר למניות ולכן נסווג חמישית מקרן הון רכיב המרה לפרמיה.22,000תשלום

68,992-יתרת סגירה 31.12.2021

ביאור 1- 
נפריד את האג"ח להמרה:

=10,000*100,00010סה"כ ערך נקוב
=2*10,000*200,00010שווי הוגן אג"ח להמרה

ביאור 93,2222רכיב התחייבותי
106,778PNרכיב הוני

ביאור 2- חישוב ערך נוכחי רכיב התחייבות
cashflow-

22,000                                             31/12/202120,000+100,000*2%=
21,600                                             31/12/202220,000+100,000*2%*4/5=
21,200                                             31/12/202320,000+100,000*2%*3/5=
20,800                                             31/12/202420,000+100,000*2%*2/5=
20,400                                             31/12/202520,000+100,000*2%*1/5=
93,222                                             PV=

ביאור 3- חישוב ריבית אפקטיבית התחייבות
cashflow-

-83,900PV=
22,000                                             31/12/202120,000+100,000*2%=
21,600                                             31/12/202220,000+100,000*2%*4/5=
21,200                                             31/12/202320,000+100,000*2%*3/5=
20,800                                             31/12/202420,000+100,000*2%*2/5=
20,400                                             31/12/202520,000+100,000*2%*1/5=
8.45%IRR=

ביאור 4- עלויות הנפקה

נתון                50,000סה"כ עלויות הנפקה
=30%*50,000                15,000סה"כ יחוס לקרן הון תמ"מ

=10,000*50              500,000סה"כ תמורת הנפקה
=10%50,000/500,000שיעור עלויות ההנפקה מסך התמורה ברוטו

ביאור 5- שחזור שווי הוגן אופציות סדרה א'

406,778                  

(X-406,778)*90%רכיב הוני אג"ח להמרה+ מניות רגילות
                15,000קרון הון תמ"מ

(X*10%)הוצאות הנפקה (במינוס)
              241,100סה"כ

140,000              X=

266,778                  

משקולת
106,778אג"ח להמרה- רכיב הוני

250,000מניות רגילות
356,778סה"כ

580,562שווי הוגן אגרות חוב 31.12.2020
נתון21,962יתרת קרן הון 31.12.2020

558,600עלות מופחתת נטו
78,600נטרול הפרשה להפסדי אשראי

637,200637,200עלות מופחתת 31.12.2020
6.2%39,522שחזור ריבית אפקטיבית מקורית

-48,000
628,722תנועה בהשקעה

558,600-22,200עלות מופחתת נטו 31.12.2020
=6.2%*39,522637,200הכנסות מימון 2021

=8%*48,000600,000-תקבול ריבית
=56,40078,600-22,200עדכון הפרשה להפסדי אשראי

606,522עלות מופחתת נטו 31.12.2021
25,554PNקרן הון

632,076שווי הוגן אגרות חוב 31.12.2021

3,592יתרת קרן ההון הינה 25,554 כלומר הרווח שיוכר ברווח הכולל האחר השנה הינו-
© שלומי שוב - IFRS קונסלטינג, המרכז הבינתחומי הרצליה

נתון 1: הנפקת חבילה + תמ"מ ליועצים והחותמים
דוח על השינויים בהון ומכשירים פיננסיים

נתון 2: השקעה באג"ח שווי הוגן דרך רווח כולל אחר
המודל העסקי של החברה הינו גביית תזרימי מזומנים חוזיים ומכירה ולכן יש למדוד את אגרות החוב של בל בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. נכון לתום שנת 2020 חלה הרעה משמעותית בפעילות בל (ירידה משמעותית בתוצאות התפעוליות ובדירוג האשראי) 

ולכן יש לבחון את ההפרשה בגין הפסדי האשראי לאורך כל חיי אגרות החוב (שלב 2). נכון לתום שנת 2021 חל שיפור במצבה הפיננסי של בל (שיפור משמעותי בתוצאות הפעילות ועליה בדירוג האשראי) ולכן יש לבחון את ההפרשה בגין הפסדי האשראי 
לתקופה של 12 חודשים בלבד מתאריך הדוח הכספי (שלב 1).

תחילה נשחזר את הריבית האפקטיבית ולאחר מכן נבצע תנועה ונמצא את הכנסות המימון לשנת 2021, הרווח הכולל האחר ויתרת הסגירה של קרן ההון.

לחברה התהוו עלויות הנפקה כתוצאה מהנפקת החבילה. ידוע מה שווי העלויות וכן החלק שניתן תמורת האופציות (30%) יהיה בהתאם להוראות IFRS 2 (לפי שווי השירות ולא שווי האופציות).

 .X*10% שווי הוגן סה"כ אופציות סדרה א'. הוצאות ההנפקה בגין האופציות אשר נזקפות לרווח או הפסד ומשפיעות על יתרת הרווח=X נתון סה"כ השפעת הנפקת החבילה על ההון של החברה. נגדיר
יתרת הקצאה לפני הפחתת שווי הוגן אופציות סדרה א'

יתרה להקצאה אחרי הפחתת שווי הוגן אופציות סדרה א'

החברה הנפיקה חבילה הכוללת מכשירים התחייבותיים ומכשירים הוניים. עלינו לפצל את התמורה בין המרכיבים בהתאם למדרגים של IFRS9- תחילה אופציות למניות החברה שתוספת המימוש בגינן נקובה במט"ח מהוות נגזר שאינו מקיים FFF (כמות 
קבועה למחיר קבוע) ולכן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לאחר מכן התחייבות בעלות מופחתת אשר תימדד לראשונה בשווי הוגן והיתרה תיזקף לרכיבים ההוניים לפי פרופורציה (רכיב המרה הוני+ מניות). כמו כן את העלויות עסקה ננכה מהמכשירים 

באופן יחסי כאשר לרכיב ההתחייבותי נחשב ריבית אפקטיבית חדשה ואת עלויות העסקה בגין האופציות המהוות נגזר נזקוף לרווח או הפסד. נתון לנו סה"כ ההשפעה של ההנפקה על ההון של החברה (כולל תמ"מ יועצים + הוצאות הנפקה בגין אופציות 
הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד).
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              350,000יתרת ההלוואה ליום הסילוק-2.1.2021
ש"ה מניה נתון (ע"ג התשקיף)=5*63,000              315,000שווי המניות ליום הסילוק

זכותחובה
350,000הלוואה לשלם

                    63,000הון מניות
=315,000-63,000                  252,000פרמיה

35,000PNרווח מפדיון

נתון100,000רווח החברה לשנת 2021
21,092-נתון 1: הנפקת חבילה + תמ"מ יועצים

95,922נתון 2: השקעה באג"ח 
35,000נתון 3: המרת התחייבות להון

209,830סך הרווח הנקי

רווח כולל אחר:
3,592נתון 2-

3,592סך הרווח הכולל האחר

213,422רווח כולל

הסברסה"כ הוןיתרת רווחקרן הון תשלום מבוסס מניותתקבולים בגין רכיב המרהקרן הון בגין השקעה באג"חפרמיההון מניותאפשרות א'
נתון678,0381,000,000--100,000200,00021,962יתרת פתיחה 31.12.2020

50,000118,242-71,85815,000-255,100הנפקת חבילה+ תמ"מ יועצים
0--14,372--14,372-סיווג רכיב המרה לפרמיה 

209,830213,422--3,592--רווח כולל
315,000----63,000252,000המרת התחייבות להון

213,000584,61425,55457,48715,000887,8681,783,522יתרת סגירה 31.12.2021

הסברסה"כ הוןיתרת רווחקרן הון תשלום מבוסס מניותתקבולים בגין רכיב המרהקרן הון בגין השקעה באג"חפרמיההון מניותאפשרות ב'
נתון678,0381,000,000--100,000200,00021,962יתרת פתיחה 31.12.2020

נתון100,000100,000-----רווח נקי
סה"כ נתון50,000118,242-71,85815,000-14,000241,100הנפקת חבילה+ תמ"מ יועצים

7,092-7,092------הוצאות מימון רכיב התחייבותי אג"ח
0--14,372--14,372-סיווג רכיב המרה לפרמיה 

95,92299,514--3,592--השקעה באג"ח
35,000350,000---63,000252,000המרת התחייבות להון

213,000584,61425,55457,48715,000887,8681,783,522יתרת סגירה 31.12.2021

1,783,522סה"כ הון החברה 31.12.2021
72,487-נטרול הון מיוחד

1,711,036הון השייך לבעלי מניות רגילות

=20%*342,2071,711,036חלקו של הזשמ"ש בהון המניות הרגיל
72,487הון מיוחד

414,694סה"כ זשמ"ש 31.12.2021
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בנדרש א' כבר חישבנו את יתרת הסגירה של ההון של החברה. ננטרל ממנה את ההון המיוחד הכולל את התקבולים בגין רכיב המרה + קרן הון תשלום מבוסס מניות אשר שייכים במלואם (100%) לזשמ"ש ונוסיף את חלקו של 
הזשמ"ש בהון המניות הרגיל של החברה. בהנחה וחברת אלפא מחזיקה 80% מהון המניות הרגילות של החברה החל ממועד הקמתה, יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד של אלפא ליום 31 בדצמבר 2021 הינן:

(IFRIC 19) נתון 3: המרת התחייבות להון

נדרש ב'- הצגת יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד ליום 31 בדצמבר 2021

נתון רווח נקי של החברה לפני השפעת האירועים המתוארים בשאלה. כל מה שסומן בירוק בהיר ישפיע על חישוב הרווח הנקי בפועל. מה שסומן בכתום בהיר ישפיע על חישוב הרווח הכולל האחר. 
גם תשובה בה ההשפעה על הרווח הנקי והכולל מוצגת בשורה אחת עם הסעיף הרלוונטי (ללא תיקון הרווח הנתון) תתקבל.

נדרש א'- הצגת דוח על השינויים בהון לשנת 2021

חישוב הרווח הנקי של החברה לשנת 2021

החברה נטלה הלוואה בתחילת שנת 2019 ובשל מדיניות המימון החדשה שהדירקטוריון גיבש החברה החליטה להגיע להסדר עם הגוף המלוווה להמרת ההלוואה למניות, כלומר יישום הוראות IFRIC-19. עלינו לגרוע את התחייבות לפי ערכה הפנקסני ולהכיר 
בגידול בהון לפי השווי ההוגן של המניות שהונפקו כאשר הפער יוכר ברווח או הפסד.
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