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

  .בינלאומיים
  
הצעות לתקני חשבונאות , אומייםלוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים זכויות יוצרים בתקני חשבונאות בינל

 United Kingdom, London, 166 Fleet: כתובתה של הוועדה. וחומר אחר המתפרסם על ידה, בינלאומיים
DY2A 4EC, Street .דואר אלקטרוני, + 44)020 (0562-7353: קספ, + 44)020 (0565-7353: לפוןט :
uk.org.iasc@licationspub ,אינטרנט :uk.org.iasc.www://http.   

   
או לעשות שימוש בחלק כלשהו של פרסומי הוועדה לתקני , לשכפל, להעתיק, אין לתרגם. ל הזכויות שמורותכ

או שיהיה , הקיים היום, אם באמצעים אלקטרוניים או מכניים או בכל אמצעי אחר, חשבונאות בינלאומיים
ללא הסכמה מוקדמת בכתב , הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידע, לרבות צילום, קיים בעתיד

  .מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  
רגום תקני חשבונאות בינלאומיים ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות נעשה ת

  .בהסכמת הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  
מחייב של תקני חשבונאות בינלאומיים הוא זה המפורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות הנוסח ה

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

הם סימני  ”International Accounting Standards“ -ו, ”IAS” ,“IASB“, תצורת המשושה  ®
  .חר רשומים של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורהסמ
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  רווח למניה - 21מספר תקן חשבונאות 

  2006 פברואר

, לשכפל, אין להעתיק.  כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות©
סחרי כלשהו להוציא לאור או לעשות שימוש מ, להפיץ, לפרסם, להציג, לתרגם

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

  
תקני חשבונאות בינלאומיים או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו במסגרת תקני 

הנוסח המחייב . שבונאות בינלאומייםחשבונאות בישראל באישור הוועדה לתקני ח
של תקני חשבונאות בישראל הוא זה המפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה 

  .בחשבונאות בשפה העברית
  

או , או בהערות השוליים לתקן, כל התייחסות לתקינה בינלאומית המובאת בגוף התקן
לאומי או חלקים אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשבונאות בינ, בנספחים

  .ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ככלל חשבונאי בישראל
  

. ל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידהכ. ' א ובנספח1-76עיפים תקן זה מובא בס
מייצגות את העקרונות העיקריים של , המובאות באותיות מודגשות, תקןהוראות ה

תקני החשבונאות וההבהרות . למטרת התקןתקן זה יש לקרוא בהקשר . התקן
המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אינם חלים על פריטים לא 

  .מהותיים
  

  

  מבוא

להלן התקן  (רווח למניה, 33תקן חשבונאות בינלאומי מספר המבוסס על , תקן זה  .א

 רווח למניה  בדברראל של לשכת רואי חשבון ביש55גילוי דעת מספר מחליף את , )הבינלאומי

 . רווח למניהקובע את העקרונות לחישוב והצגה שלוהוא 

 
שמניותיהן הרגילות או מניותיהן הרגילות הפוטנציאליות , תקן זה ייושם על ידי ישויות  .ב

 .למסחר בשווקים ציבוריים, או מצויות בהליך רישום, רשומות
  

המיוחס לבעלי מניות ,  הפסדישות תחשב את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או  .ג

רגילות של הישות המדווחת וכן הישות תחשב את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או 

במידה שמוצג , המיוחס לבעלי המניות הרגילות של הישות המדווחת, הפסד מפעולות נמשכות

 .רווח כזה

  
בעלי מניות רגילות של המיוחס ל, הרווח הבסיסי למניה יחושב על ידי חלוקת רווח או הפסד  .ד

בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור , )המונה(הישות המדווחת 

)outstanding) (במהלך התקופה) המכנה. 
  

 ישות נדרשת לתאם את הרווח או ההפסד מפעולות ,לצורך חישוב הרווח הבסיסי למניה  .ה

הפרשים הנובעים ,  דיבידנדיםאו הרווח או ההפסד בגין סכומים לאחר מס של/נמשכות ו

 .שסווגו כהון עצמי בכורהמסילוק והשפעות דומות אחרות של מניות 
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המיוחס לבעלי , ישות תתאם את הרווח או את ההפסד, לצורך חישוב הרווח המדולל למניה  .ו

בגין ,  לצורך הרווח הבסיסי למניהכפי שחושב, הישות המדווחתרגילות של המניות ה

 :ההשפעה לאחר מס של

 
הקשורים למניות רגילות פוטנציאליות , דיבידנדים כלשהם או פריטים אחרים כלשהם .1

הישות המיוחס לבעלי מניות רגילות של , אשר נוכו בחישוב רווח או הפסד, מדללות

 , לצורך הרווח הבסיסי למניהכפי שחושב המדווחת

 
 יאליותלמניות רגילות פוטנצהקשורות , בתקופהשהוכרו , עלויות מימון כלשהן .2

 וכן, מדללות
  

שהיו נובעים מהמרת מניות רגילות , שינויים אחרים כלשהם בהכנסה או בהוצאה .3

 .פוטנציאליות מדללות
  

הקיימות במחזור במהלך התקופה ולכל , הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות  .ז

ששינו , שאינם המרת מניות רגילות פוטנציאליות, יותאם בגין אירועים, התקופות המוצגות

 .ללא שינוי מקביל במשאבים, את מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור

 

מספר המניות הרגילות יהיה הממוצע המשוקלל של , לצורך חישוב הרווח המדולל למניה  .ח

בתוספת הממוצע המשוקלל של ,  לצורך הרווח הבסיסי למניהשחושב, מספר המניות הרגילות

 כתוצאה מההמרה של כל המניות הרגילות מספר המניות הרגילות שהיו מונפקות

מניות רגילות פוטנציאליות מדללות יחשבו ככאלו . הפוטנציאליות המדללות למניות רגילות

, ממועד הנפקת המניות הרגילות הפוטנציאליות, שהומרו למניות רגילות בתחילת התקופה או

 .כמאוחר שבהם

 

המרתן למניות רגילות , ורק כאשר, מניות רגילות פוטנציאליות יטופלו כמדללות כאשר  .ט

 .מקטינה את הרווח למניה מפעולות נמשכות או מגדילה את ההפסד למניה מפעולות נמשכות
  

על ישות להניח כי אופציות וכתבי אופציה מדללים של , לצורך חישוב הרווח המדולל למניה  .י

ל פי מחיר הישות תחשב את מספר המניות התיאורטי שניתן היה להנפיק ע. מומשו, הישות

 .בתמורה לסכום המתקבל ממימוש האופציות וכתבי האופציה, השוק הממוצע של המניה

אשר ניתן היה לבין מספר המניות הרגילות  המונפקותההפרש בין מספר המניות הרגילות 

יטופל כהנפקת מניות ,  במחיר השוק הממוצע של המניות הרגילות במהלך התקופהלהנפיק

 .רגילות ללא תמורה
  

יאליות ם מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור או מספר המניות הרגילות הפוטנצא  .יא

או קטן כתוצאה ,  מהנפקת מניות הטבה או מפיצול מניותהקיימות במחזור גדל כתוצאה
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ותאמו למפרע לכל חישובי הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה י, מאיחוד מניות

אך לפני התאריך בו ,  התרחשו לאחר תאריך המאזןאם שינויים אלו. התקופות המוצגות

, החישובים למניה לתקופות אלו ולכל תקופה קודמת, אושרו הדוחות הכספיים לפרסום

יש לתת גילוי לעובדה . יתבססו על המספר החדש של מניות, המוצגת בדוחות הכספיים

סיסי למניה הרווח הב, בנוסף. שהחישובים למניה משקפים שינויים אלו במספר המניות

והרווח המדולל למניה לכל התקופות המוצגות יותאמו בגין השפעות של טעויות והתאמות 

  .המטופלים למפרע, כתוצאה משינויים במדיניות חשבונאית

  

ישות תציג בדוח רווח והפסד את הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה לגבי רווח או   .יב

ולגבי , הישות המדווחתלבעלי מניות רגילות של המיוחס , הפסד מפעולות נמשכות לתקופה

לגבי כל סוג של , הישות המדווחתהמיוחס לבעלי מניות רגילות של , רווח או הפסד לתקופה

ישות תציג את הרווח הבסיסי . מניות רגילות בעלות זכויות שונות לחלק ברווח לתקופה

 .ת המוצגותלמניה והרווח המדולל למניה באותה מידה של הבלטה לכל התקופו

 

או /ואו השפעה מצטברת של שינוי במדיניות חשבונאית /ישות המדווחת על פעילות מופסקת ו  .יג

תציג את סכומי הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה לגבי הפעילות פריט מיוחד 

או את סכומי הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה של השפעה מצטברת /המופסקת ו

או את סכומי הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה /ומדיניות חשבונאית של שינוי ב

 .בדוח רווח והפסד או בביאורים לדוחות הכספייםשל פריט מיוחד 

 

גם אם הסכומים שליליים , ישות תציג את הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה  .יד

 ).הפסד למניה, כלומר(
  

 או לאחר 2006,  בינואר1 -ב לתקופות המתחילות תייחסים המתקן זה יחול על דוחות כספיים  .טו

השוואה של הרווח למניה המתייחסים הנתוני את הוראות התקן על  למפרע יישםיש ל .מכן

 . לתקופות קודמות
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   רווח למניה,21תקן חשבונאות מספר 

  מטרת התקן

ת יכולת אכדי לשפר , רווח למניהוהצגת  לחישוב לקבוע עקרונות היא תקן זה מטרת .1

ביצועים של אותה ישות  ישויות שונות באותה תקופת דיווח ובין של ההשוואה בין ביצועים

 שניתן להשתמש מאחר, גבלותקיימות מרווח למניה על אף שלנתוני ה. תקופות דיווח שונותב

מכנה ההרווח ואחידות בחישוב עקביות בחישוב , "רווח"במדיניות חשבונאית שונה לקביעת ה

 .חישוב הרווח למניהלצורך המשמש תקן זה מתמקד במכנה .  הדיווח הכספי אתתמשפר
  

  תחולה

פוטנציאליות הרגילות ה יהןרגילות או מניותה יהןשמניות, תקן זה ייושם על ידי ישויות .2

 .בשווקים ציבורייםלמסחר , רישוםהליך או מצויות ב, רשומות

 

 .יה ותיתן לו גילוי בהתאם לתקן זהתחשב את הרווח למנ, רווח למניהלשנותנת גילוי , ישות .3
  

 .בוטל .4
  

  הגדרות

 :להלן מונחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם .5
  

מהנחה הנובעת יה ברווח למניה או ירידה בהפסד למניה י על- )Antidilution(דילול -אנטי

או , מומשו) warrants (כתבי אופציהשאופציות או , שמכשירים הניתנים להמרה הומרו

  .מוגדרים תנאים ם שלעם התקיימותהונפקו שמניות רגילות 

  
ה  הסכם להנפק- )Contingent Share Agreement(הסכם להנפקה מותנית של מניות 

  .מוגדרים תנאים בהתקיימות ה אשר תלוי, מניותשל

  
  מניות- )Contingently Issuable Ordinary Shares(מותנית שהנפקתן מניות רגילות 

או ללא , המשולמת במזומן או באמצעים אחרים, מועטהמורה ניתנות להנפקה בתה רגילות

  . בהסכם להנפקה מותנית של מניותשהוגדרו תנאים מותבהתקיי, תמורה כלל

  
מהנחה שמכשירים הנובעת יה בהפסד למניה י ירידה ברווח למניה או על- )Dilution(דילול 

עם יות רגילות הונפקו או שמנ,  מומשוכתבי אופציהשאופציות או , הניתנים להמרה הומרו

  .מוגדריםתנאים של  התקיימותם

  
Warrants and their, Options  (המקבילים להם ומכשירים כתבי אופציה, אופציות

equivalents( - מקנים למחזיק את הזכות לרכוש מניות רגילותה מכשירים פיננסיים.  
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 מכל) bordinateuS(  בעת פירוק הנחותהוני מכשיר - )Ordinary Share(מניה רגילה 

  .ניים הוםאחרים של מכשיריהסוגים ה

  
 מכשיר פיננסי או חוזה אחר - )Potential Ordinary Share(מניה רגילה פוטנציאלית 

  .מניות רגילותב את המחזיק בו שעשוי לזכות

  
 אופציות מכר על מניות רגילות הן חוזים המקנים למחזיק - )Put Options(אופציות מכר 

  .תקופה מוגדרתמהלך ב מוגדרמכור מניות רגילות במחיר את הזכות ל

  

 מניות גוןכ,  רק לאחר שסוגים אחרים של מניות,מניות רגילות משתתפות ברווח לתקופה .6

 למניות. של מניות רגילותיותר מסוג אחד לישות יכולים להיות . השתתפו ברווח ,בכורה

 .רגילות מאותו סוג יש אותן זכויות לקבלת דיבידנדים

 

 :דוגמאות למניות רגילות פוטנציאליות .7
  

  להמרה למניותיםניתנה, בכורהמניות כולל , ניים הוםהתחייבויות פיננסיות או מכשירי  .א

 ,רגילות

 
 ,כתבי אופציהאופציות ו  .ב

 
 רכישה של עסק או כגון,  הנובעים מהסדרים חוזיים, תנאיםבהתקיימותמניות שיונפקו   .ג

 .של נכסים אחרים

 

משמשים , גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים, 22 תקן חשבונאות מספרשהוגדרו ב, מונחים .8

אלא אם צוין , 22תקן חשבונאות מספר  ל11 שנקבעה בסעיף בתקן זה באותה משמעות

, התחייבות פיננסית, נכס פיננסי, מגדיר מכשיר פיננסי 22תקן חשבונאות מספר . אחרת

 .אלוות ומספק הנחיות ליישום הגדר,  ושווי הוגןהונימכשיר 

  

  מדידה

  בסיסי למניה רווח

 לבעלי מניות המיוחס ,בסיסי למניה לגבי רווח או הפסדהרווח הסכומי את ישות תחשב  .9

בסיסי למניה לגבי רווח הרווח הסכומי את תחשב הישות   וכן2 1המדווחת הישותרגילות של 

במידה , הישות המדווחתשל   המיוחס לבעלי המניות הרגילות,או הפסד מפעולות נמשכות

 .שמוצג רווח כזה

                                                 
.בישויות ללא הון מניות, מתייחס אף לבעלי זכויות הוניות, המונח בעלי מניות רגילות של הישות המדווחת,  בתקן זה    1   

  .1   ראה סעיף א2
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 לבעלי מניות רגילות המיוחס, הפסדהרווח או הבסיסי למניה יחושב על ידי חלוקת הרווח ה .10

הקיימות מספר המניות הרגילות  בממוצע משוקלל של ,)המונה(הישות המדווחת של 

 . התקופהבמהלך) המכנה() outstanding( במחזור

 

 לזכויות של כל מניה רגילה של מדד לספק אהיבסיסי למניה הווח רהלגבי מידע ה תמטר .11

 . תקופת הדיווחבמהלך הישות בביצועיהישות המדווחת 
  

  רווח

רווח הלצורך חישוב , הישות המדווחת לבעלי מניות רגילות של המיוחסים, הסכומים .12

 : ליםהמתייחס, בסיסי למניהה

 
  וכן,לישות המדווחת המיוחס, רווח או הפסד מפעולות נמשכות  .א

 
 לישות המדווחת המיוחס, ו הפסדרווח א  .ב

  
, 3סכומים לאחר מס של דיבידנדיםבגין מותאמים לעיל  ' ב- ו' אסעיפיםיהיו הסכומים ב

  .כהון עצמי המסווגות בכורהוהשפעות דומות אחרות של מניות , הפרשים הנובעים מסילוק

  

אשר הוכרו , הישות המדווחת לבעלי מניות רגילות של המיוחסים, כל פריטי הכנסות והוצאות .13

 יםנכלל, שסווגו כהתחייבויותבכורה  הוצאות מס ודיבידנדים על מניות כולל, בתקופה

 .הישות המדווחת לבעלי מניות רגילות של המיוחס רווח או הפסד לתקופה תבקביע

 

 :הוא, שיש לנכות מרווח או הפסד, בכורה לאחר מס של דיבידנדים למניות םהסכו .14
  

 שהוכרזו, שאינן צוברות, בכורהים כלשהם למניות הסכום לאחר מס של דיבידנד  .א

  וכן,בהתייחס לתקופה

 
 בין אם,  לתקופההמתייחסצוברות בכורה הסכום לאחר מס של דיבידנדים למניות   .ב

לתקופה אינו כולל בכורה דיבידנדים למניות הסכום . והדיבידנדים הוכרזו ובין אם לא

תקופה מהלך ההוכרז בש  ששולם או,צוברותבכורה סכום של דיבידנדים כלשהם למניות 

 .תקופות קודמותהנוכחית בהתייחס ל

 

, ן בניכיוןאשר זכאיות לדיבידנד ראשוני נמוך כדי לפצות את הישות על מכירת בכורהמניות  .15

שוק בתקופות מאוחרות יותר כדי ב מהמקובלאשר זכאיות לדיבידנד הגבוה  בכורהאו מניות 

 עולה בשיעור בכורה לפעמים מכונות מניות , בפרמיהןלפצות משקיעים על רכישת

)increasing rate preference shares( .מניות  הנפקת  שנוצרו בעת, או פרמיה כלשהםןניכיו

                                                 
     דיבידנד המשולם על ידי חברה אינו מוכר כהוצאה ולכן ההתייחסות ,ם תקן זה   במצב השורר בישראל בעת פרסו3

  .לניכוי  המס אינה רלוונטית בישראל  
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 מטופליםעודפים באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית ול מופחתים בשיעור עולה בכורה

 .ך חישוב רווח למניהלצורבכורה נד למניות כדיביד

 

עודף . בכורההות הצעת רכש לבעלי מניות באמצע בכורהוש חזרה מניות  לרכישות עשויה .16

בכורה  בספרים של מניות ערךעל ה, בכורהששולמה לבעלי מניות , השווי ההוגן של התמורה

יש לנכות סכום זה בחישוב . ונזקף לעודפים של הישותהבכורה  לבעלי מניות תשואהמהווה 

 .הישות המדווחתלות של  לבעלי מניות רגיהמיוחס ,רווח או הפסד
  

הניתנות להמרה באמצעות שינויים  בכורהישות יכולה לעודד המרה מוקדמת של מניות  .17

עודף השווי ההוגן של . תמורה נוספת בתשלוםאו /ומקוריים ההמרה המיטיבים בתנאי 

של תמורה אחרת ששולמה על השווי ההוגן של המניות או /שהונפקו והמניות הרגילות 

תשואה מהווה , מקורייםההמרה ה בהתאם לתנאי ות להיות מונפקותו צריכהרגילות שהי

 לבעלי מניות רגילות המיוחס ,ויש לנכות אותו בחישוב רווח או הפסד, הבכורהלבעלי מניות 

 .הישות המדווחתשל 
  

ההוגן של התמורה ששולמה כדי על השווי  בכורה של מניות הערך בספריםעודף כלשהו של  .18

 .הישות המדווחתרגילות של המניות ה לבעלי המיוחס ,ישוב רווח או הפסדסף בחוויתלסלקן 
  

  מניות

משוקלל של הממוצע יהיה הרגילות המניות המספר , בסיסי למניההרווח הלצורך חישוב  .19

 . התקופהבמהלך הקיימות במחזורמניות רגילות 

 

קופה  התבמהלך הקיימות במחזורהרגילות מניות השימוש בממוצע משוקלל של מספר  .20

 התקופה כתוצאה ממספר במהלךמשקף את האפשרות שסכום ההון של בעלי המניות השתנה 

מספר הממוצע המשוקלל של . בכל רגע נתון, קיימות במחזורה ,מניות גדול יותר או קטן יותר

הקיימות רגילות המניות ה מספר וא התקופה הבמהלך הקיימות במחזוררגילות המניות ה

 התקופה במהלךמניות שנרכשו חזרה או הונפקו המספר ב מותאם,  בתחילת התקופהבמחזור

קיימות ימים שהמניות המספר יחס  הואהמקדם לשקלול הזמן . מקדם לשקלול הזמןמוכפל ב

ניתן להשתמש בקירוב סביר של  רבים במצבים ,ימים בתקופההכולל של המספר ל במחזור

 .הממוצע המשוקלל

 

התמורה ראויה בו  מהמועדמניות מספר ההמשוקלל של  בממוצע ,בדרך כלל, מניות נכללות .21

 :הלדוגמ, ) מועד הנפקת המניות,בדרך כלל( )receivable (להתקבל
  

יכללו כאשר מזומן התקבל או שהוא ראוי , שהונפקו תמורת מזומן, מניות רגילות  .א

 ,להתקבל
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בעלי ל של דיבידנדים )וולנטרית(יזומה השקעה חוזרת תמורת שהונפקו , מניות רגילות  .ב

 ,דיבידנדים הושקעו בחזרההיכללו כאשר , בכורהמניות בעלי מניות רגילות או ל
  

מועד יכללו מ, שהונפקו כתוצאה מהמרת מכשיר חוב למניות רגילות, מניות רגילות  .ג

 ,ריביתה תרי צבהפסקת
  

יכללו , שהונפקו במקום ריבית או קרן על מכשירים פיננסיים אחרים, מניות רגילות  .ד

  ,ריביתה צבירת הפסקת ממועד
  

 ,יכללו ממועד הסילוק, שהונפקו בתמורה לסילוק התחייבות הישות, מניות רגילות  .ה

 
 מועד ההכרה יכללו מ, שאינו מזומןת נכס רכישעדשהונפקו כתמורה ב, מניות רגילות  .ו

 וכן, ברכישה
  
ספקת העם יכללו , ספקת שירותים לישותהבתמורה לשהונפקו , מניות רגילות  .ז

 .השירותים
  

המהות של כל חוזה . תנאים הנלווים להנפקתןבהתאם לרגילות נקבע המניות ה תהכללתוי עי

  .המתייחס להנפקה תבחן תוך תשומת לב ראויה

  

יכללו בממוצע המשוקלל של מספר , צירוף עסקיםב תמורהשהונפקו כחלק מ, מניות רגילות .22

וח דבל הנרכש את תוצאות הפעולות ש כוללשהרוכש מאחר  אתז. מניות ממועד הרכישהה

 .מועדרווח והפסד שלו מאותו 
  

רווח היכללו בחישוב , שיש חובה להמירושיונפקו כתוצאה מהמרה של מכשיר , מניות רגילות .23

 .הנפקת המכשירבסיסי למניה ממועד ה

 

רק בסיסי למניה הרווח הויכללו בחישוב  כקיימות במחזור מותנית יטופלו שהנפקתןמניות  .24

הניתנות , מניות). האירועים התרחשו, כלומר(תנאים הדרושים המועד בו התקיימו כל המ

אחר וחלוף מ, מותניתשהנפקתן מניות נחשבות אינן , בחלוף פרק זמן מסויםלהנפקה רק 

 . וודאיהואהזמן 
  

אינן , ) החזרתישלדר כפופות, כלומר(החזרתן מותנית אשר , קיימות במחזורהמניות רגילות  .25

מועד בו לבסיסי למניה עד הרווח ה לכלול אותן בחישוב  ואיןכקיימות במחזורמטופלות 

 . החזרתלדרישהמניות אינן כפופות יותר 
  

 התקופה ולכל במהלך הקיימות במחזור, רגילותהמניות ההממוצע המשוקלל של מספר  .26

ששינו , שאינם המרת מניות רגילות פוטנציאליות, אירועיםבגין יותאם , התקופות המוצגות

 . ללא שינוי מקביל במשאבים,הקיימות במחזוררגילות המניות האת מספר 
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, הקיימות במחזוררגילות המניות המספר להקטין את או ,  רגילות מניותישות עשויה להנפיק .27

 :כוללותלכך דוגמאות . ללא שינוי מקביל במשאבים
  

 ,)לעיתים מכונה דיבידנד במניות(הנפקת מניות הטבה .  א

 
 מרכיב הטבה בהנפקת זכויות לבעלי מניות דוגמהל, בכל הנפקה אחרתמרכיב הטבה   .ב

 ,קיימים
  

  וכן,פיצול מניות  .ג
  

 .איחוד מניות  .ד
    

מניות רגילות מונפקות לבעלי מניות קיימים ללא , בהנפקת מניות הטבה או בפיצול מניות .28

מקבילה ה י ללא עליגדל הקיימות במחזוררגילות המניות המספר , לכן. תמורה נוספת

 היחסי בגין השינוי לפני האירוע מותאם הקיימות במחזוררגילות הות מניהמספר . במשאבים

 האירוע התרחש בתחילת התקופה המוקדמת לו הקיימות במחזוררגילות המניות הבמספר 

רגילות המניות המספר , 1 - ל2 של יחסבהנפקת מניות הטבה ב, הלדוגמ. המוצגתביותר 

מניות ההחדש של הכולל בל את המספר  כדי לק3 - לפני ההנפקה מוכפל בהקיימות במחזור

 .שנוספורגילות המניות ה כדי לקבל את מספר 2 -או מוכפל ב, רגילותה

 

 ללא הקיימות במחזוררגילות המניות האת מספר , בדרך כלל, איחוד מניות רגילות מקטין .29

 מניות לפי  שלה חזרה רכישהיא השפעה הכוללתכאשר ה, אולם.  במשאביםה מקבילירידה

 תוצאה של ירידה יא ההקיימות במחזוררגילות המניות ההירידה במספר , הוגןה ןשווי

הממוצע . איחוד מניות משולב עם דיבידנד מיוחדלכך היא  הדוגמ. מקבילה במשאבים

 בתקופה בה התרחשה העסקה המשולבת הקיימות במחזוררגילות המניות ההמשוקלל של 

 מהמועד בו הוכר הדיבידנד ,מות במחזורהקיירגילות המניות הירידה במספר בגין מותאם 

 .המיוחד
  

  מדולל למניההרווח ה

מניות ה לבעלי המיוחס ,מדולל למניה לגבי רווח או הפסדהרווח הסכומי את ישות תחשב  .30

מדולל למניה לגבי רווח הרווח הסכומי את  הישות תחשב  וכן,הישות המדווחתרגילות של ה

במידה , הישות המדווחת המניות הרגילות של  המיוחס לבעלי,או הפסד מפעולות נמשכות

 .כזה או הפסדשמוצג רווח 

 

 לבעלי המיוחס ,הפסדאת הרווח או את ה תתאםישות , מדולל למניההרווח הלצורך חישוב  .31

 הקיימותמניות הואת הממוצע המשוקלל של מספר , הישות המדווחתרגילות של המניות ה

 .פוטנציאליות המדללותהות רגילהמניות ההשפעות של כל בגין ה, במחזור
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זכויות של ל מדד לספק -בסיסי למניה הרווח המדולל למניה עקבית לזאת של הרווח ה תמטר .32

נציאליות טוהפרגילות המניות ה בהשפעת כל בהתחשב -ישות ה בביצועיכל מניה רגילה 

 :כתוצאה מכך.  התקופהבמהלך הקיימות במחזורהמדללות 
  

 יש להוסיף את, הישות המדווחתלי מניות רגילות של  לבעהמיוחס, הפסדלרווח או ל  .א

רגילות ה בהתייחס למניות , שהוכרו בתקופה,סכום לאחר מס של דיבידנדים וריביתה

 ,ההוצאב או השינויים אחרים כלשהם בהכנסבגין מותאם הוא פוטנציאליות המדללות וה

  וכן,פוטנציאליות המדללותהרגילות המניות ה מהמרת ובעיםשהיו נ

 
את הממוצע יש להוסיף  הקיימות במחזוררגילות המניות המספר ממוצע המשוקלל של ל  .ב

שכל המניות  ה בהנחקיימות במחזורהנוספות שהיו רגילות המניות מספר ההמשוקלל של 

 . הרגילות הפוטנציאליות המדללות היו מומרות
  

  רווח

 לבעלי המיוחס, דהפסהאת רווח או את ה תתאםישות , מדולל למניההרווח הלצורך חישוב  .33

השפעה לאחר מס בגין ה, 12כפי שחושב בהתאם לסעיף , הישות המדווחתמניות רגילות של 

 :של

 
למניות רגילות פוטנציאליות הקשורים  ,או פריטים אחרים כלשהםכלשהם דיבידנדים   .א

הישות  לבעלי מניות רגילות של המיוחס ,הפסדהרווח או הבחישוב נוכו אשר , מדללות

 ,12י שחושב בהתאם לסעיף כפ המדווחת

 
 ,למניות רגילות פוטנציאליות מדללות הקשורות,  בתקופהשהוכרו ,כלשהןעלויות מימון   .ב

 וכן
  

ם מהמרת מניות רגילות ובעי שהיו נ,ההוצאב או השינויים אחרים כלשהם בהכנס  .ג

 .פוטנציאליות מדללות
  

ו בסעיפים זוהש, יטיםהפר,  למניות רגילותמומרות שהמניות הרגילות הפוטנציאליות לאחר .34

המניות הרגילות החדשות זכאיות להשתתף ברווח , אתבמקום ז. עודאינם קיימים , )ג(-)א(33

 המיוחס, רווח או הפסד, לכן. הישות המדווחת לבעלי מניות רגילות של המיוחס ,הפסדבאו 

טים פריבגין המותאם , 12המחושב בהתאם לסעיף , הישות המדווחתלבעלי מניות רגילות של 

 למניות רגילות המתייחסותההוצאות . כלשהםקשורים מסים בגין ו) ג(-)א(33 בסעיפים זוהוש

  .שיטת הריבית האפקטיביתים בהתאם למטופלה וניכיוןפוטנציאליות כוללות עלויות עסקה 

 

. הוצאותבבהכנסות או נוספים  לשינויים  רגילות פוטנציאליות יכולה לגרום מניותתהמר .35

עלייה  מביאה ללמניות רגילות פוטנציאליות ותהקשור ,ה בהוצאות ריביתהיריד, הלדוגמ

הקשורות יכולות להוביל לעלייה בהוצאות יה זו או ירידה זו יעל .ברווח או ירידה בהפסד
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רווח או , מדולל למניההרווח הלצורך חישוב . לשיתוף עובדים ברווחים,  מחייבתלתוכנית

 ,אלונלווים שינויים בגין מותאם , הישות המדווחתל  לבעלי מניות רגילות שהמיוחס, הפסד

 .הוצאותבבהכנסות או 
  

  מניות

רגילות יהיה הממוצע המשוקלל של המניות המספר , מדולל למניההרווח הלצורך חישוב  .36

בתוספת הממוצע המשוקלל של , 26 - ו19 שחושב בהתאם לסעיפים ,רגילותהמניות מספר ה

רגילות המניות הות כתוצאה מההמרה של כל רגילות שהיו מונפקהמניות המספר 

יחשבו ככאלו מניות רגילות פוטנציאליות מדללות . פוטנציאליות המדללות למניות רגילותה

רגילות המניות הממועד הנפקת , הומרו למניות רגילות בתחילת התקופה אוש

 .כמאוחר שבהם, הפוטנציאליות

 

מספר . בלתי תלוי לכל תקופה מוצגתמניות רגילות פוטנציאליות מדללות יקבעו באופן  .37

-year(השנה - מתחילת- מצטברתהכלול בתקופה ה ,פוטנציאליות המדללותהרגילות המניות ה

to-date(, פוטנציאליות המדללותהרגילות המניות הממוצע משוקלל של בהכרח  אינו מהווה, 

 .בינייםהחישובים לתקופות השנכללו בכל אחד מ
  

מניות רגילות . קיימות במחזורמשוקללות לתקופה בה הן היו מניות רגילות פוטנציאליות  .38

מדולל למניה רק הרווח היכללו בחישוב ,  התקופהבמהלך פקעושבוטלו או ש, פוטנציאליות

שהומרו למניות , מניות רגילות פוטנציאליות. קיימות במחזורלחלק מהתקופה בה הן היו 

 למניה מתחילת התקופה ועד מועד מדוללהרווח היכללו בחישוב ,  התקופהבמהלךרגילות 

בסיסי למניה ה ברווח הן ייכללו הנובעות מהמרהרגילות המניות ה,  ממועד ההמרה.ההמרה

 .מדולל למניהה ברווח והן
  

נקבע , המרת מניות רגילות פוטנציאליות מדללותב ות מונפקושהי, רגילותהמניות המספר  .39

,  אחדהמרהיותר מבסיס כאשר קיים . פוטנציאליותהרגילות המניות התנאים של ל בהתאם

  של ההמרה או מחיר המימוש הטוב ביותר מנקודת מבטיחס את ביא בחשבוןהחישוב מ

 .פוטנציאליותהרגילות ההמחזיק במניות 
  

, החברה האם ם שאינצדדיםעסקה משותפת או חברה כלולה יכולות להנפיק ל, חברה בת .40

 או הןניתנות להמרה למניות רגילות שלהמניות רגילות פוטנציאליות ,  או המשקיעשותףה

אם למניות רגילות ). הישות המדווחת(או המשקיע השותף , החברה האםלמניות רגילות של 

חברה הכלולה יש השפעה מדללת המשותפת או העסקה ה, חברה הבתה של אלופוטנציאליות 

 . למניהמדוללהרווח ההן יכללו בחישוב , של הישות המדווחתלמניה בסיסי ה רווחהל ע
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  מניות רגילות פוטנציאליות מדללות

 המרתן למניות רגילות מקטינה, כאשר ורק, כאשרמדללות הן מניות רגילות פוטנציאליות  .41

 .הפסד למניה מפעולות נמשכותאת האו מגדילה מפעולות נמשכות רווח למניה את ה

 

כמספר בוחן , לישות המדווחת המיוחס, ישות משתמשת ברווח או הפסד מפעולות נמשכות .42

)control number (מדללות-לקביעה אם מניות רגילות פוטנציאליות הן מדללות או אנטי .

 ואינו 12לסעיף בהתאם  מותאם, לישות המדווחת המיוחס, רווח או הפסד מפעולות נמשכות

או השפעה מצטברת של שינוי במדיניות / ו מופסקותלפעילויותכולל פריטים המתייחסים 

 . פריט מיוחדאו/ וחשבונאית
  

 רווחאת המגדילה למניות רגילות מדללות כאשר המרתן -מניות רגילות פוטנציאליות הן אנטי .43

רווח החישוב . הפסד למניה מפעולות נמשכותאת האו מקטינה מפעולות נמשכות למניה 

או הנפקה אחרת של מניות רגילות , מימוש,  המרהביא בחשבוןמדולל למניה אינו מה

 .מדללת-אנטיתן על הרווח למניה היא שפעהשפוטנציאליות 
  

 ולא ,יש לבחון בנפרד, מדללות-קביעה אם מניות רגילות פוטנציאליות הן מדללות או אנטיב .44

מניות ה תני בחסדר.  כל הנפקה או כל סדרה של מניות רגילות פוטנציאליות,במצטבר

 כדי למקסם את ,פיכךל. פוטנציאליות יכול להשפיע על הקביעה אם הן מדללותהרגילות ה

יש לבחון כל הנפקה או כל סדרה של מניות רגילות , בסיסי למניההרווח ההדילול של 

מניות רגילות , כלומר .במידה הפחותה ביותר ת ביותר ועד למדללתפוטנציאליות מהמדלל

הנמוך ביותר נכללות בחישוב הרווח המדולל "  תוספתילמניהרווח " מדללות עם פוטנציאליות

, בדרך כלל, כתבי אופציהאופציות ו. גבוה יותרתוספתי  עם רווח למניה אלוי למניה לפנ

 . שהן אינן משפיעות על מונה החישובמאחר ,נכללות ראשונות
  

  המקבילים להם ומכשירים כתבי אופציה, אופציות

 של יםדללמ כתבי אופציהאופציות וכי ניח להישות על , מדולל למניההרווח הלצורך חישוב  .45

הישות תחשב את מספר המניות התיאורטי שניתן היה להנפיק על פי מחיר  .ומשומ, הישות

 .בתמורה לסכום המתקבל ממימוש האופציות וכתבי האופציה, השוק הממוצע של המניה

אשר ניתן היה  ,רגילותהמניות ה לבין מספר מונפקותהרגילות המניות הההפרש בין מספר 

  יטופל כהנפקת מניות, התקופהבמהלךרגילות המניות הממוצע של השוק הבמחיר להנפיק 

 .רגילות ללא תמורה

 

הנפקת מניות רגילות בתמורה יגרום ל םמימוש כאשר יםמדלל הם כתבי אופציהאופציות ו .46

 הוא הדילול מרכיב.  התקופהבמהלךרגילות המניות הממוצע של השוק ההנמוכה ממחיר 

כדי , לפיכך.  מחיר ההנפקהבניכוי  התקופהבמהלךרגילות המניות הממוצע של השוק המחיר 

כוללות את שני כמניות רגילות פוטנציאליות מטופלות , מדולל למניההרווח את הלחשב 

 :המרכיבים הבאים
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 במהלךממוצע שלהן השוק החוזה להנפקת מספר מסוים של מניות רגילות במחיר   .א

 מדללות ואינן  תומחרו באופן הוגן והן אינןאלו כי מניות רגילות ההנחה היא. התקופה

 .מדולל למניההרווח ה בחישוב יש להתעלם ממניות רגילות אלו. מדללות-אנטי

 
 מניבות אינן אלומניות רגילות . המניות הרגילות ללא תמורהיתרת חוזה להנפקת   .ב

הקיימות רגילות ה למניות המיוחס ,הפסדהרווח או ה ואין להן השפעה על תקבולים

קיימות הרגילות המניות ה למספר פןות ויש להוסי מדללאלומניות , לפיכך. במחזור

 .מדולל למניההרווח ה בחישוב במחזור

 

מניות ההממוצע של השוק  השפעה מדללת רק כאשר מחיר י בעלהם כתבי אופציהאופציות ו .47

הן , כלומר (אופציההכתבי  התקופה גבוה ממחיר המימוש של האופציות או במהלךרגילות ה

שינויים כדי לשקף , לא יותאמו למפרע, ח למניה שדווחו בעברנתוני רוו"). בתוך הכסף"

 .רגילותהמניות הבמחירי 

 
אשר עליהם חל תקן ,  לאופציות למניות ולהסדרי תשלומים מבוססי מניות אחריםבהתייחס.  א47

ומחיר , 46 בסעיף כאמור, מחיר ההנפקה, תשלום מבוסס מניות, 24חשבונאות מספר 

אשר , 4יכללו את השווי ההוגן של סחורות או שירותים כלשהם, 47 בסעיף כאמור, המימוש

  .או להסדר תשלום מבוסס מניות אחרלמניה יסופקו לישות בעתיד בהתאם לתנאי האופציה 

 

הבשילו שטרם נאים קבועים או ניתנים לקביעה ומניות רגילות בתעובדים למניות ל אופציות .48

)non-vested(, הבשלתןולמרות שיתכן , מדולל למניההח רווה מטופלות כאופציות בחישוב 

 אופציות. מועד ההענקהמ במחזור כקיימותמטופלות אופציות אלו . )vesting( מותנית

מאחר ,  מותניתשהנפקתן מטופלות כמניות ,ביצועים המבוססות על ,עובדיםלמניות ל

 . פרק זמן מסויםחלוף מותנית בקיום תנאים מוגדרים בנוסף לההנפקשה
  

  ניתנים להמרהמכשירים ה

צריכה להשתקף מדולל למניה הההשפעה המדללת של מכשירים הניתנים להמרה ברווח  .49

 .36 - ו33בהתאם לסעיפים 

 

, אלויות מנשהוכרז על מדללות כאשר סכום הדיבידנד -הניתנות להמרה הן אנטי בכורהמניות  .50

 גבוה,  מהמרתםשתנבע, מניה רגילהכל  להנוכחיתתקופה ב בגינן או שנצבר הנוכחיתבתקופה 

 בגינוריבית המדלל כאשר - אנטיהואחוב הניתן להמרה , דומהאופן ב. בסיסי למניההרווח המ

, שתנבע מהמרתם, מניה רגילהכל ל) הוצאותבמס ולאחר שינויים אחרים בהכנסות או בניכוי (

 .בסיסי למניההרווח ה מהגבוה

                                                 
    .א5 ראה דוגמה מספר  4
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 להשפיע רק על חלק ויעשהניתנות להמרה  בכורהשל מניות  מתומרצת או המרה פדיון .51

, תמורה עודפת כלשהי, אלובמקרים . קיימות במחזורשהיו הניתנות להמרה  בכורהממניות 

מניות יתרת כדי לקבוע אם , שנפדו או שהומרו,  אלומיוחסת למניות, 17סעיף ב כאמור

 שלא אלוהמניות שנפדו או שהומרו נבחנות בנפרד מ.  הן מדללותהקיימות במחזור הבכורה

 . או שלא הומרונפדו
  

   מותנית שהנפקתןמניות

 מותנית שהנפקתןרגילות מניות , בסיסי למניההרווח החישוב ב,  לעיל24כאמור בסעיף  .52

רק מהמועד בו התקיימו  למניה הבסיסירווח ה ונכללות בחישוב כקיימות במחזורמטופלות 

 בחישוב הרווח אזיאם התקיימו התנאים  .)האירועים התרחשו, כלומר( הדרושים כל התנאים

 מתחילת נכללותמטופלות כקיימות במחזור ו מותנית שהנפקתןמניות  ,המדולל למניה

אם  .) מאוחר יותרמועד זהאם , הסכם להנפקה מותנית של מניותהאו ממועד (התקופה 

מדולל הרווח הנכלל בחישוב ה, מותניתשהנפקתן מניות ה מספר ,התנאים אינם מתקיימים

 תקופת תום התקופה היה תוםמניות שהיו מונפקות אילו הר מבוסס על מספ, למניה

 כאשר תקופת ההתנייה , אם התנאים אינם מתקיימים מחדשלבצע הצגהאין . ההתנייה

 .פוקעת

 

 זה רווח תנאי להנפקה מותנית ואם הםסכום מסוים לתקופה רווח ב או שמירה על ה השגאם .53

 תתקופ לתוםתקופה נוספת מעבר ליו למשך לשמור עיש  אך ,תקופת הדיווח בתוםהושג 

מדולל הרווח הבחישוב , כקיימות במחזורמניות הרגילות הנוספות מטופלות ה יאז, הדיווח

מדולל למניה מבוסס על מספר הרווח החישוב , במקרה זה. אם ההשפעה מדללת, למניה

ח רווההיה סכום תקופת הדיווח  בתוםרווח ה אילו סכום ,רגילות שהיו מונפקותהמניות ה

רווח החישוב , רווח יכול להשתנות בתקופה עתידיתה שמאחר.  תקופת ההתנייהבתום

 שלא מאחר ,ההתניה תקופת תום מותנית עד שהנפקתןאלו בסיסי למניה אינו כולל מניות ה

 .כל התנאים הדרושים התקיימו
  

. ותרגילהמניות העתידי של השוק ה להיות תלוי במחיר עשוי מותנית שהנפקתןמניות ה מספר .54

מניות ה למניה מבוסס על מספר המדוללרווח החישוב , אם ההשפעה מדללת, במקרה זה

 תקופת בתוםהיה מחיר השוק תקופת הדיווח  בתוםרגילות שהיו מונפקות אילו מחיר השוק ה

 לתוםמעבר הנמשכת מחירי שוק לתקופת זמן ממוצע של אם התנאי מבוסס על . ההתנייה

שוק יכול ה שמחיר מאחר. חלפהזמן שהמוצע לתקופת יש להשתמש במ, תקופת הדיווח

רגילות אלו בסיסי למניה אינו כולל מניות הרווח החישוב , להשתנות בתקופה עתידית

 . שלא כל התנאים הדרושים התקיימומאחר תקופת ההתניה תום מותנית עד שהנפקתן
  

ים ובמחירים  להיות תלוי ברווחים עתידיעשוי מותנית שהנפקתןרגילות המניות המספר  .55

רווח ה בחישוב הנכלל, רגילותהמניות המספר , אלובמקרים . רגילותהמניות העתידיים של 

ומחיר שוק הדיווח  תתקופעד לתום רווח ה, כלומר(מבוסס על שני תנאים , מדולל למניהה
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רווח ה מותנית אינן נכללות בחישוב שהנפקתןמניות רגילות ). תקופת הדיווח בתוםנוכחי 

 . אלא אם שני התנאים מתקיימים,מניה להמדולל
  

 מותנית תלוי בתנאי שאינו רווח או מחיר שהנפקתןרגילות המניות המספר , במקרים אחרים .56

בהנחה שהמצב , אלובמקרים ). יותא מספר מסוים של חנויות קמעונתפתיח, הלדוגמ(שוק 

שהנפקתן ות מניות הרגילה,  תקופת ההתנייהלתום ללא שינוי עד נותרהנוכחי של התנאי 

 .תקופת הדיווח בתום בהתאם למצב ,מדולל למניההרווח המותנית נכללות בחישוב 
  

ה הסכם להנפק אשר בתחולת למעט אלו( , מותניתשהנפקתןמניות רגילות פוטנציאליות  .57

 רווחהנכללות בחישוב  )52ולפיכך מטופלות בהתאם להוראות סעיף , מניותמותנית של 

 :מדולל למניה כדלהלןה
  

ות קובעת אם ניתן להניח כי מניות רגילות פוטנציאליות יהיו ניתנות להנפקה על יש  .א

שהנפקתן  בהתאם להוראות לגבי מניות רגילות ,בסיס התנאים שנקבעו להנפקתן

 , וכן,56-52 בסעיפים מותנית

 
ישות , מדולל למניהה ברווח אלופוטנציאליות רגילות אם יש לשקף מניות כדי להחליט   .ב

 48-45בסעיפים הוראות ל התאםמדולל למניה בהרווח העתן על חישוב תקבע את השפ

,  לגבי מכשירים הניתנים להמרה51-49ההוראות בסעיפים , כתבי אופציהלגבי אופציות ו

או , ניתנים לסילוק במניות רגילות או במזומןהלגבי חוזים  61-58בסעיפים ההוראות 

 .לפי העניין, הוראות אחרות
  

 הונח, אלא אם כן, מדולל למניההרווח הח מימוש או המרה לצורך חישוב אין להני, עם זאת

שהנפקתן אינה  ,קיימות במחזורמימוש או המרה של מניות רגילות פוטנציאליות דומות 

  .מותנית

  

  ניתנים לסילוק במניות רגילות או במזומןהחוזים 

,  בחירת הישותניתן לסילוק במניות רגילות או במזומן לפיה ישות הנפיקה חוזה כאשר .58

,  שינבעו מכךהמניות הרגילות הפוטנציאליותו, הישות תניח כי החוזה יסולק במניות רגילות

 .אם ההשפעה מדללת, מדולל למניההברווח יכללו 

 

רכיב הוני שכלולים בו או , כנכס או כהתחייבות חשבונאיים לצרכיםכאשר חוזה כזה מוצג  .59

הפסד שהיו בשינויים כלשהם ברווח או בגין ה  את המונתתאםהישות , התחייבותשל ורכיב 

דומה התאמה זו . הוני התקופה אילו החוזה היה מסווג במלואו כמכשיר במהלךנגרמים 

 .33 בסעיף הנדרשותלהתאמות 
  

יש להשתמש ,  לסילוק במניות רגילות או במזומן לפי בחירת המחזיקניםניתהלגבי חוזים  .60

 .מדולל למניההרווח החישוב המדללת יותר ב) ותסילוק במזומן או במניות רגיל (בחלופה
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, ןפירעוהבמועד ,  מכשיר חוב אשרהואניתן לסילוק במניות רגילות או במזומן ה לחוזה הדוגמ .61

. נותן לישות את הזכות הבלתי מוגבלת לסלק את סכום הקרן במזומן או במניות רגילות שלה

יק בחירה לסילוק במניות רגילות אשר נותנת למחז,  אופציית מכר שנכתבההיא נוספת הדוגמ

 .או במזומן
  

  אופציות שנרכשו

אופציות , כלומר(שנרכשו ) call(שנרכשו ואופציות רכש ) put( אופציות מכר כגוןחוזים  .62

 ,מדולל למניההרווח האינם נכללים בחישוב ) רגילותה יההמוחזקות על ידי הישות על מניות

 פציית המכר תמומש רק אם מחיר המימושאו. מדללת- שלהכללתם תהיה השפעה אנטימאחר

יהיה גבוה ממחיר השוק ואופציית הרכש תמומש רק אם מחיר המימוש יהיה נמוך ממחיר 

 .השוק
  

  אופציות מכר שנכתבו

 אופציות מכר שנכתבו וחוזי כגון, חוזים הדורשים מהישות לרכוש את מניותיה בחזרה .63

אם חוזים .  מדללתםתיה אם השפעמדולל למנהרווח המשתקפים בחישוב , לרכישה אקדמה

מחיר גבוה מ מחיר המימוש או מחיר הסילוק ,כלומר( התקופה במהלך" בתוך הכסף "אלו

 למניה תחושב רווחעל הההשפעה המדללת הפוטנציאלית , )השוק הממוצע לתקופה זו

 :כדלהלן

 
במחיר השוק (של מניות רגילות כמות מספיקה ונפק תיש להניח כי בתחילת התקופה   .א

 , על מנת לקיים את החוזהמורה תלגייסכדי )  התקופהבמהלךהממוצע 

 
של  חזרה לרכישה, כלומר( לקיום החוזה ת מההנפקה משמשמורהיש להניח כי הת  .ב

  וכן,) רגילותמניות

 

,  כי הונפקושהונח, רגילותהמניות הההפרש בין מספר  (התוספתיותמניות הרגילות ה  .ג

מדולל הרווח היכללו בחישוב ) מקיום החוזהרגילות שהתקבלו המניות הלבין מספר 

 .למניה

  

  למפרעהתאמות 

פוטנציאליות הרגילות המניות מספר ה או הקיימות במחזוררגילות המניות האם מספר  .64

או קטן כתוצאה , מהנפקת מניות הטבה או מפיצול מניות  גדל כתוצאההקיימות במחזור

לכל יותאמו למפרע מדולל למניה הרווח הבסיסי למניה והרווח ה יחישוב, איחוד מניותמ

התאריך בו  אך לפני , התרחשו לאחר תאריך המאזןאלואם שינויים . התקופות המוצגות

,  ולכל תקופה קודמתאלוהחישובים למניה לתקופות ,  לפרסוםהדוחות הכספייםאושרו 

יש לתת גילוי לעובדה . מניותהעל המספר החדש של יתבססו , המוצגת בדוחות הכספיים
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בסיסי למניה הרווח ה, כמו כן.  במספר המניותאלוחישובים למניה משקפים שינויים הש

 השפעות של טעויות והתאמותבגין מדולל למניה לכל התקופות המוצגות יותאמו הרווח הו

  .המטופלים למפרע, כתוצאה משינויים במדיניות חשבונאית

  

כתוצאה , כלשהימוצגת מת מדולל למניה לתקופה קודהרווח האת ישות אינה מציגה מחדש  .65

רווח למניה או כתוצאה מהמרת מניות רגילות המשינויים בהנחות ששימשו בחישובי 

 .פוטנציאליות למניות רגילות
  

  הצגה

מדולל למניה לגבי רווח או הרווח הולמניה בסיסי הרווח את הישות תציג בדוח רווח והפסד  .66

ולגבי , הישות המדווחתרגילות של  לבעלי מניות המיוחס,  לתקופההפסד מפעולות נמשכות

לגבי כל סוג של , הישות המדווחת לבעלי מניות רגילות של המיוחס,  לתקופהרווח או הפסד

בסיסי הרווח את ה תציגישות . מניות רגילות בעלות זכויות שונות לחלק ברווח לתקופה

 . לכל התקופות המוצגותבאותה מידה של הבלטהמדולל למניה הלמניה והרווח 

 

מדולל למניה מדווח הרווח האם . דוח רווח והפסדלגביה מוצג רווח למניה מוצג לכל תקופה  .67

בסיסי הגם אם הוא שווה לרווח ,  לכל התקופות המוצגותידווחהוא , לפחות לתקופה אחת

 בשורה אחת להציגםניתן , מדולל למניה שוויםההרווח ולמניה בסיסי הרווח האם . למניה

 .בדוח רווח והפסד

 

או השפעה מצטברת של שינוי במדיניות חשבונאית /ו מופסקת פעילותמדווחת על הות יש .68

מדולל למניה לגבי ההרווח  ו למניהבסיסיהרווח הסכומי את תציג או פריט מיוחד /ו

או את סכומי הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה של /ומופסקת ה הפעילות

או את סכומי הרווח הבסיסי למניה / ויתהשפעה מצטברת של שינוי במדיניות חשבונא

 .בדוח רווח והפסד או בביאורים לדוחות הכספייםוהרווח המדולל למניה של פריט מיוחד 

 

גם אם הסכומים שליליים , מדולל למניהההרווח ולמניה בסיסי הרווח את הישות תציג  .69

 ).הפסד למניה, כלומר(

  

  גילוי

 :ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים .70
 

, מדולל למניהההרווח  ו למניהבסיסיהרווח ה ששימשו כמונה בחישוב הסכומים  .א

. לישות המדווחת המיוחסלתקופה הפסד ה לרווח או אלווהתאמה של סכומים 

 רווחה על המשפיעים ,כלול את ההשפעה הנפרדת של כל סוג של מכשיריםת ההתאמה

 .למניה
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בסיסי הרווח השוב רגילות ששימש כמכנה בחיהמניות ההממוצע המשוקלל של מספר   .ב

כלול את תההתאמה . אלומספרים בין שני והתאמה , מדולל למניהההרווח ולמניה 

 .רווח למניהה המשפיעים על ,ההשפעה הנפרדת של כל סוג של מכשירים
  

את  פוטנציאלית לדלל בעתיד שיכולים)  מותניתשהנפקתןלרבות מניות (מכשירים   .ג

- שהיו אנטימאחרמדולל למניה הרווח הב  לא נכללו בחישואך, בסיסי למניההרווח ה

 .ת או בתקופות המוצגותהמוצג מדללים בתקופה
  

 אלו למעט, תיאור עסקאות במניות רגילות או עסקאות במניות רגילות פוטנציאליות  .ד

שנות משהתרחשו לאחר תאריך המאזן ושהיו , 64המטופלות בהתאם לסעיף 

, פוטנציאליותהרגילות המניות האת מספר רגילות או המניות המשמעותית את מספר 

 .תקופת הדיווח תום התרחשו לפני אלואילו עסקאות ,  התקופהבתום הקיימות במחזור
  

 :כוללות) ד(70 לעסקאות שבסעיף דוגמאות .71
 

 ,הנפקת מניות תמורת מזומן  .א
 

 ותהקיימ בכורה חוב או לפדיון מניות ןלפירעוהתמורה משמשת הנפקת מניות כאשר   .ב

 ,אזן בתאריך המבמחזור
  

 ,הקיימות במחזורמניות רגילות של  )פדיוןאו (רכישה עצמית   .ג
  

,  בתאריך המאזןהקיימות במחזור, המרה או מימוש של מניות רגילות פוטנציאליות  .ד

 ,למניות רגילות
  

  וכן, או מכשירים הניתנים להמרהכתבי אופציה, הנפקת אופציות  .ה
  

 .תנית מושהנפקתן מניות הנפקת היא תם תנאים שתוצאהתמלאות  .ו
  

,  לאחר תאריך המאזןהמתרחשות, אלועסקאות בגין סכומי רווח למניה אינם מותאמים 

  . אינן משפיעות על סכום ההון ששימש להפקת רווח או הפסד לתקופהאלו שעסקאות מאחר

 

יכולים לכלול , מניות רגילות פוטנציאליותמקנים זכות לה, מכשירים פיננסיים וחוזים אחרים .72

 אלותנאים . מדולל למניהההרווח  ו למניהבסיסיהרווח ה תעל מדידמשפיעים התנאים 

את ההשפעה על , ואם כן, יכולים לקבוע אם מניות רגילות פוטנציאליות כלשהן הן מדללות

 לרווח את ההתאמות הנובעות מכך והקיימות במחזורמניות המספר המשוקלל של הממוצע 

וי לתנאים של מכשירים פיננסיים וחוזים גילמתן .  לבעלי מניות רגילותהמיוחסהפסד האו 

ראה תקן חשבונאות (אחרת על פי הוראה  נדרשגילוי כזה  אלא אם ,לץמ מו,אלואחרים 

 ).22 מספר
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לסכומים למניה , מדולל למניהההרווח ולמניה בסיסי הבנוסף לרווח , אם ישות נותנת גילוי .73

סכומים אלו יחושבו , פי תקן זהנדרש לאינו ש,  רכיב מדווח בדוח רווח והפסדהמבוססים על

 .שנקבע בהתאם לתקן זה, רגילותהמניות מספר הבממוצע המשוקלל של תוך שימוש 

תה  באוצגויו, כזההמתייחסים לרכיב , ללים למניהומדסכומים ולמניה סכומים בסיסיים 

 או ישות תציין את הבסיס לפיו נקבע המונה. בביאורים לדוחות הכספייםמידה של הבלטה 

אם נעשה שימוש . למניה הם לפני או אחרי מסאלו לרבות אם סכומים , בעו המוניםנק

יש לערוך התאמה , שורה נפרדת בדוח רווח והפסדכשאינו מדווח , דוח רווח והפסדבברכיב 

 .נפרדת בדוח רווח והפסדהשורה ה לבין נעשה בו שימושבין הרכיב ש
  

   והוראות מעברתחילה

 או 2006,  בינואר1 -ב לתקופות המתחילות  המתייחסיםיםתקן זה יחול על דוחות כספי .74

 השוואה של הרווח למניהה נתוניל עאת הוראות התקן למפרע ליישם יש  .לאחר מכן

 .לתקופות קודמותהמתייחסים 

 

  שינויים בתקני חשבונאות אחרים

 .בטל,  של לשכת רואי חשבון בישראל,רווח למניה, 55גילוי דעת מספר  .75

 

ימחקו הסוגרים , דיווח כספי לתקופות ביניים, 14 לתקן חשבונאות מספר 1בהערת שוליים  .76

  )." של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר הרווח למניה55לדוגמה גילוי דעת : "(כדלקמן
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  'נספח א

  הנחיות ליישום

  .נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן

  

  לישות המדווחת המיוחסרווח או הפסד 

רווח או הפסד המיוחס , ה המבוסס על הדוחות הכספיים המאוחדיםלצורך חישוב רווח למני .1א

 .5הוא הרווח או ההפסד המאוחד לאחר התאמתו בגין זכויות המיעוט לישות המדווחת
  

  הנפקות זכויות

לא כוללת ,  מניות רגילות במועד המימוש או ההמרה של מניות רגילות פוטנציאליותתהנפק .2א

, בדרך כלל,  שמניות רגילות פוטנציאליות מונפקותהיאהסיבה לכך . מרכיב הטבה, בדרך כלל

בהנפקת , עם זאת. יחסי במשאבים הזמינים לישותבאופן גורם לשינוי ה, תמורת שווי מלא

 בסעיף כאמור, לכן. מחיר המימוש נמוך מהשווי ההוגן של המניות, לעיתים קרובות, זכויות

הוצעה לכל בעלי המניות קת זכויות אם הנפ. הנפקת זכויות כזו כוללת מרכיב הטבה, )ב(27

מדולל ההרווח  ו למניהבסיסיהרווח הרגילות שישמש בחישוב המניות המספר , הקיימים

 לפני הקיימות במחזורהרגילות מניות ה מספר ואלמניה לכל התקופות לפני הנפקת הזכויות ה

 :מקדם הבאב מוכפל, ההנפקה

 
   הזכויותהנפקת לפני מיידשווי הוגן למניה 

  ווי הוגן תיאורטי למניה לאחר הנפקת הזכויותש

  
השווי ההוגן התיאורטי למניה לאחר הנפקת הזכויות מחושב באמצעות הוספת שווי השוק 

  במספרהוחלוק,  ממימוש הזכויותלתקבולים לפני מימוש הזכויות מיידהכולל של המניות 

ות בשווקים ציבוריים כאשר הזכויות נסחר.  לאחר מימוש הזכויותהקיימות במחזורהמניות 

יקבע בעת סגירת המסחר , לצורך חישוב זה, הוגןהשווי ה, בנפרד מהמניות לפני מועד המימוש

  .ביום האחרון בו המניות נסחרו יחד עם הזכויות

  

  מספר בוחן

 כי יש להניח, 43 - ו42תואר בסעיפים המ, כדי להדגים את יישום הרעיון של מספר בוחן .3א

 מפעילויותהפסד , ח" ש4,800בסך  לישות המדווחת המיוחסשכות לישות רווח מפעולות נמ

בסך  לישות המדווחת המיוחסהפסד , ח" ש7,200בסך  לישות המדווחת המיוחסמופסקות 

קיימות  מניות רגילות פוטנציאליות 400 - וקיימות במחזור מניות רגילות 2000 -ו, ח" ש2,400

הפסד בסיסי , ח מפעולות נמשכות" ש2.40 הואבסיסי למניה של הישות ה רווחה. במחזור

 400. ח" ש1.20הפסד בסיסי למניה בסך של  מופסקות וילויותח מפע" ש3.60למניה בסך של 

 שרווח למניה מאחרמדולל למניה הרווח ההפוטנציאליות נכללות בחישוב המניות הרגילות 

                                                 
  .10ראה דוגמה    5
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 אלווטנציאליות  מניות רגילות פ400 -בהנחה של, ח מדלל" ש2.00בסך מפעילויות נמשכות 

 לישות המדווחת המיוחס נמשכות מפעילויות שרווח מאחר. אין השפעה על רווח או הפסד

בחישוב גם  אלוהפוטנציאליות הרגילות המניות ה 400הישות כוללת את , בוחןהמספר וא הה

- למרות שהסכומים המתקבלים של רווח למניה הנם אנטי, סכומים אחרים של רווח למניה

ההפסד למניה נמוך יותר , כלומר .םמקביליבסיסי למניה הה רווחה לסכומי מדללים ביחס

 .)ח" ש1.00למניה בסך הפסד וח " ש3.00הפסד למניה מפעילויות מופסקות בסך (
  

  רגילותהמניות הממוצע של השוק המחיר 

 כי הונחש, רגילותהמניות המחיר השוק הממוצע של , מדולל למניההרווח הלצורך חישוב  .4א

באופן .  התקופהבמהלךשב על בסיס מחיר השוק הממוצע של המניות הרגילות ו מח,הונפקו

ישות בקביעת מחיר השוק הרגילות של הבמניות בשוק לכלול כל עסקה ניתן , תיאורטי

פשוט של מחירים שבועיים או חודשיים הוא בדרך ממוצע , מעשיות מסיבות, אולם. הממוצע

 .כלל מספק

 

כאשר , אולם. לחישוב מחיר השוק הממוצעהם מספיקים שוק מחירי סגירה ב, בדרך כלל .5א

, בדרך כלל, ממוצע של המחיר הגבוה והמחיר הנמוך, גדולה במחיריםתנודתיות קיימת 

תיושם באופן ,  חישוב מחיר השוק הממוצעהשיטה המיושמת לצורך. מהווה מחיר מייצג יותר

ישות המשתמשת במחירי , הלדוגמ. עקבי למעט אם היא אינה מייצגת יותר בשל שינוי תנאים

יכולה , מספר שנים בהם המחירים יציבים יחסיתבסגירה בשוק לחישוב מחיר השוק הממוצע 

מתחילה תנודתיות גבוהה נמוכים אם מחירים לעבור להשתמש בממוצע של מחירים גבוהים ו

 .מחירים ומחירי הסגירה בשוק אינם מהווים יותר מחיר ממוצע מייצגב
  

  דומים להם ומכשירים תבי אופציהכ, אופציות

 מומשו  יש להניח כי לרכישת מכשירים הניתנים להמרהכתבי אופציה אופציות או לגבי .6א

של המכשירים הניתנים להמרה הן כאשר המחירים הממוצעים , כשירים הניתנים להמרהלמ

גבוהים ממחיר המימוש של , המרההשניתן לקבל כתוצאה מ, של המניות הרגילותהן ו

כי   כן הונח אלא אם, כאמוראין להניח מימוש, עם זאת. אופציההכתבי של ציות או האופ

 . הומרו,קיימיםאלו אם , הקיימים במחזורהניתנים להמרה דומים מכשירים 

 

תשלום מלוא מחיר המימוש או חלקו  לאפשר או לדרוש ים יכולכתבי אופציהאופציות או  .7א

של או  החברה האם שלהשל או (ישות באמצעות מכשיר חוב או מכשירים אחרים של ה

 יש אלו כתבי אופציהלאופציות או ל, מדולל למניההרווח הבחישוב . )בת שלהה חברהה

תקופה במהלך ההקשורות הרגילות מחיר השוק הממוצע של המניות ) א(השפעה מדללת אם 

מהסכום נמוך  לתשלום שמשמש, מחיר המכירה של המכשיר) ב(גבוה ממחיר המימוש או 

מחיר מבסס כזה  קיומו של פערו כתב האופציה להסכם האופציה או יוחס למכשיר בהתאםש

. מימושמחיר השוק של המניות הרגילות שניתן לקבל בעת הנמוך מ ואשה, מימוש אפקטיבי

 כי כןמומשו ו אלו כתבי אופציה כי אופציות או יש להניח, מדולל למניההרווח הבחישוב 
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אם מימוש במזומן עדיף יותר למחזיק .  שימשו לתשלוםםחוב או מכשירים אחרימכשיר 

י המימוש יהיה כיש להניח ,  והחוזה מאפשר מימוש במזומןאופציההכתב באופציה או ב

שמש ישהונח כי , אחוב שהובגין כל מכשיר שהוכרה כהוצאה ) נטו ממס(ריבית . במזומן

 . למונהבהתאמה  תתווסףלתשלום
  

שלהם , בעלות תנאים דומים או לגבי מכשירים אחרים בכורה לגבי מניותיינקט טיפול דומה  .8א

 .מועדףאשר מאפשרות למשקיע לשלם מזומן כדי לקבל יחס המרה ואופציות המרה 
  

 מורה בתשימושם לדרוש ייעשו כוללים תנאים הים מסוימכתבי אופציה אומסוימות אופציות  .9א

של או (אחרים של הישות  מכשירים ן חוב או לפירעון לפירעואלומהמימוש של מכשירים 

 אופציות כייש להניח , מדולל למניההרווח הבחישוב ). בת שלההחברה של האו  החברה האם

ממוצע שלו ולא השוק ה לרכישת החוב במחיר ה שימשמורה מומשו והתאלו כתבי אופציהאו 

על , מימושבהנחת שהתקבל , מורהודף התלהניח כי עיש , עם זאת. לרכישת מניות רגילות

 לצורך חישוב של מניות רגילותזרה  ח שימש לרכישה,נח כי שימש לרכישת החובוסכום שהה

שהונח , שהואחוב בגין כל מכשיר   שהוכרה כהוצאה)נטו ממס(ריבית . הרווח המדולל למניה

 . תתווסף בהתאמה למונהשמש לתשלוםיכי 
  

  אופציות מכר שנכתבו

 הקיימות במחזור אופציות מכר 120שות יש  כי לייש להניח, 63  סעיףכדי להדגים את יישום .10א

 יהמחיר השוק הממוצע של מניות. ח" ש35עם מחיר מימוש של יה הרגילות שנכתבו על מניות

הישות מניחה כי היא הנפיקה , מדולל למניההרווח הבחישוב . ח" ש28 וארגילות לתקופה הה

 4,200כדי לעמוד במחויבות המכר שלה בסך בח למניה בתחילת התקופה " ש28 מניות לפי 150

 מניות רגילות 150בין את ההפרש , למכנה בחישוב הרווח המדולל למניהיש להוסיף . ח"ש

 ). מניות רגילות נוספות30( מניות רגילות שהתקבלו מקיום אופציית המכר 120שהונפקו לבין 
  

  לותשל עסקאות משותפות או של חברות כלו, מכשירים של חברות בנות

של עסקה משותפת או של חברה כלולה הניתנות , מניות רגילות פוטנציאליות של חברה בת .11א

חברה הכלולה השל העסקה המשותפת או של , חברה הבתהלהמרה למניות רגילות של 

 :מדולל למניה כדלהלןהרווח הנכללות בחישוב 

 
אפשרים עסקה משותפת או חברה כלולה אשר מ, מכשירים שהונפקו על ידי חברה בת  )א(

של העסקה המשותפת או של , חברה הבתהלמחזיקים בהם לקבל מניות רגילות של 

עסקה ה, חברה הבתשל הלמניה המדולל רווח ה החברה הכלולה נכללים בחישוב נתוני

רווח הנכלל לאחר מכן בחישובי זה רווח למניה . חברה הכלולהשל ההמשותפת או 

ות הישות המדווחת במכשירים של למניה של הישות המדווחת המבוססים על החזק

 .חברה הכלולההשל העסקה המשותפת או של , חברה הבת
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הניתנים , של עסקה משותפת או של חברה כלולה, יש לבחון מכשירים של חברה בת  )ב(

בין המניות הרגילות הפוטנציאליות של , להמרה למניות רגילות של הישות המדווחת

יש לבחון אופציות או , כמו כן. ל למניההישות המדווחת לצורך חישוב הרווח המדול

עסקה משותפת או חברה כלולה לרכישת , שהונפקו על ידי חברה בת, כתבי אופציה

בין המניות הרגילות הפוטנציאליות של הישות , מניות רגילות של הישות המדווחת

 .המדווחת לצורך חישוב הרווח המדולל למניה
  

,  מכשירים שהונפקו על ידי ישות מדווחתלצורך קביעת ההשפעה על הרווח למניה של .12א

יש , של עסקה משותפת או של חברה כלולה, הניתנים להמרה למניות רגילות של חברה בת

הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של (להניח כי המכשירים הומרו והמונה 

המונה , לובנוסף להתאמות א.  לתקן33בהתאם לסעיף , לפי הצורך, מתואם) החברה האם

כגון הכנסות (מותאם לשינוי כלשהו ברווח או ההפסד שנרשם על ידי הישות המדווחת 

של , המיוחס לגידול במספר מניות רגילות של החברה הבת, )מדיבידנד או רווחי אקוויטי

. כתוצאה מהנחת ההמרה, הקיימות במחזור, העסקה המשותפת או של החברה הכלולה

מאחר שמספר המניות הרגילות של הישות , ל למניה אינו מושפעהמכנה בחישוב הרווח המדול

 .לא היה משתנה בהנחת ההמרה, המדווחת הקיימות במחזור
  

  מכשירי הון משתתפים ושני סוגים של מניות רגילות

 :ההון העצמי של ישויות מסוימות כולל .13א

 
יחד עם מניות רגילות בהתאם לנוסחה שנקבעה  מכשירים שמשתתפים בדיבידנדים  )א(

אבל , עד, הלדוגמ(גבול עליון לשיעור ההשתתפות , לעיתים, עם) 1 - ל2, הלדוגמ(מראש 

 ).מסכום מסוים למניה, לא יותר

 
 ,סוג של מניות רגילות עם שיעור דיבידנד השונה מזה של סוג אחר של מניות רגילות  )ב(

 . או בכירות יותרעדיפותאבל ללא זכויות 
  

ניתנים ו, 13 המכשירים שתוארו בסעיף כי להניח יש, מדולל למניההרווח הלצורך חישוב  .14א

לגבי המכשירים שאינם ניתנים להמרה . אם ההשפעה מדללת,  הומרולהמרה למניות רגילות

מניות השונים של הסוגים יוקצה בין הרווח או הפסד לתקופה , של מניות רגילותכלשהו לסוג 

או זכויות אחרות להשתתפות משתתפים בהתאם לזכויותיהם לדיבידנדים הובין מכשירי הון 

  :מדולל למניהההרווח ולמניה בסיסי הרווח את הכדי לחשב  .ברווחים בלתי מחולקים

  
להקטין ( הישות המדווחת לבעלי מניות רגילות של המיוחס, יש להתאים רווח או הפסד  )א(

דיבידנדים שהוכרזו בתקופה לכל סוג של מניות הסכום בגין , )רווח או להגדיל הפסד

 לגבי מושחובה לשל) או ריבית על אגרות חוב משתתפות(סכום חוזי של דיבידנד  בגיןו

 ).דיבידנדים נצברים שלא שולמו, הלדוגמ(התקופה 
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לפי שיעור , הפסד הנותר מוקצה למניות רגילות ולמכשירי הון משתתפיםהרווח או ה  )ב(

  אוהרווח. כל הרווח או ההפסד לתקופה חולקבהנחה ש, חלקו של כל מכשיר ברווח

נקבע על ידי סיכום הסכום שהוקצה , שהוקצה לכל סוג של מכשירי הון, ההפסד הכולל

 .השתתפותמרכיב העבור דיבידנדים והסכום שהוקצה עבור 
  

יש לחלק את הסכום הכולל של רווח או , כדי לקבוע את הרווח למניה עבור מכשיר  )ג(

שלהם , ים במחזורהקייממכשירים הבמספר , הונישהוקצה לכל סוג של מכשיר , הפסד

 . או ההפסדהרווחהוקצה 
  

, שהונח כי הונפקו, כל המניות הרגילות הפוטנציאליות, מדולל למניההרווח הלצורך חישוב 

  .הקיימות במחזורמניות רגילות יכללו כ

  

  לאה בגינןשולמה תמורה ממניות שלא 

 בחישוב  מטופלתיאה,  תמורה מלאהההתקבלה בגינ אבל לא ,ה הונפקה רגילהכאשר מני .15א

בידנדים להשתתף בדי שלהןזכאות הבשיעור , מניה רגילהמ כחלקבסיסי למניה הרווח ה

 .תמורה מלאה בגינהשולמה ש התקופה ביחס למניה רגילה במהלך

 

 זכאי להשתתף בדיבידנדים ואינ ש,החלק של המניות שהתמורה בגינן לא שולמה במלואה .16א

מדולל הרווח ה בחישוב כתבי אופציה ל מטופל כמכשיר דומה לאופציות או, התקופהבמהלך

מניות מספר ה. לרכישת מניות רגילותשימשה יש להניח כי היתרה שלא שולמה . למניה

 לבין מספר שיונפקומניות ה ההפרש בין מספר הואמדולל למניה הרגילות שנכלל ברווח ה

 . מניות שהונח כי נרכשוה
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  דוגמאות להמחשה - ' נספח ב

  
  .לק מהתקן חה מהווואיננספח זה 

  
  תוכן עניינים

  

  בשיעור דיבידנד עולה בכורהמניות    1דוגמה מספר 

  ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות  2דוגמה מספר 

  הנפקת מניות הטבה  3דוגמה מספר 

  הנפקת זכויות  4דוגמה מספר 

  מדולל למניההרווח ההשפעת אופציות למניות על   5דוגמה מספר 

   מחיר המימוש של אופציות למניות לעובדיםקביעת  א5דוגמה מספר 

  אגרות חוב להמרה  6דוגמה מספר 

  מניות שהנפקתן מותנית  7דוגמה מספר 

  אגרות חוב להמרה שמסולקות במניות רגילות או במזומן לפי בחירת המנפיק  8דוגמה מספר 

ו קביעת הסדר לפיו ייכלל: חישוב הממוצע המשוקלל של מספר המניות  9דוגמה מספר 

  מדלליםמכשירים 

  חישוב רווח בסיסי למניה ורווח מדולל למניה: מכשירים של חברה בת  10דוגמה מספר 

  מכשירי הון משתתפים   11דוגמה מספר 

דוגמה (חישוב רווח בסיסי למניה ורווח מדולל למניה והצגת דוח רווח והפסד   12דוגמה מספר 

  )מקיפה
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  יבידנד עולהבשיעור דבכורה  מניות -  1דוגמה מספר 

  .בתקן 15 - ו12 פיםסעיהדוגמה מתייחסת ל

  

שאינן ', צוברות סדרה אבכורה ח ערך נקוב מניות " ש100' ישות ד הנפיקה 7X20 בינואר 1ביום 

ח למניה " ש7זכאיות לדיבידנד שנתי צביר של הבכורה מניות . ניתנות לפדיון ואינן ניתנות להמרה

  .10X2החל משנת 

  

, לפיכך.  לשנה7%היה ' מסדרה אבכורה עור תשואת הדיבידנד בשוק על מניות שי, במועד ההנפקה

אם שיעור הדיבידנד ', סדרה אמניית בכורה ח עבור " ש100 -יכלה לצפות לקבל תמורה של כ' ישות ד

  .ח למניה היה בתוקף ממועד ההנפקה" ש7של 

  

 ח" ש81.63ונפקו בסך של ה' סדרה אבכורה מניות , בהתחשב בתנאי תשלום הדיבידנד, בכל אופן

ניתן לחשב את מחיר ההנפקה על ידי חישוב ערך נוכחי . ח למניה" ש18.37כלומר בניכיון של , למניה

  . לשנה לתקופה של שלוש שנים7%לפי שיעור היוון של , ח" ש100של 

  

מוש הניכיון המקורי בהנפקה המקורית מופחת לעודפים תוך שי, כיוון שהמניות מסווגות כהון עצמי

לצורך חישוב . לצורכי רווח למניהבכורה בשיטת הריבית האפקטיבית ומטופל כדיבידנד למניות 

 מופחת על מנת, שמפורט להלן' סדרה אלמניית בכורה  הדיבידנד המחושב, ח הבסיסי למניההרוו

  :הישות המדווחתלקבוע את הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של 

  

ם של מניות הערך בספרי  שנה

  בינואר1ביום ' סדרה א בכורה

 בכורההערך בספרים של מניות  6דיבידנד

  7 בדצמבר31ביום ' סדרה א

תשלום 

  דיבידנד

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

7X20  81.63  5.71  87.34  -  

8X20  87.34  6.12  93.46  -  

9X20  93.46  6.54  100.00  -  

  )7.00(  107.00  7.00  100.00  לאחר מכן

  

                                                 
  .7%בשיעור של  6
  .לפני תשלום דיבידנד 7
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   ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות -  2  מספרהדוגמ

  .בתקן 21 - 19 פיםסעיהדוגמה מתייחסת ל

  

מניות     

 שהונפקו 

מניות 

  8אוצר

מניות 

הקיימות 

  במחזור

  1,700  300  2,000  יתרה לתחילת השנה  7X20,  בינואר1

  2,500  --  800  מזומןחדשות תמורת הנפקת מניות   7X20,  במאי31

  2,250  250  --  מזומןתמורת  אוצרשת מניות רכי 7X20,  בדצמבר1
    ____  ____  _____  

  2,250  550  2,800  יתרה לסוף התקופה  7X20,  בדצמבר31

  

  )1,700 * 5/12) + (2,500 * 6/12) + (2,250 * 1/12 = (2,146                      :חישוב הממוצע המשוקלל

  )1,700 * 12/12) + (800  *7/12 (-) 250 * 1/12 = (2,146                      : או לחילופין

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .נפיקה או על ידי חברות הבת שלה ומוחזקים על ידי הישות המבחזרה מכשירים הוניים הנרכשים הןמניות אוצר  8
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   הנפקת מניות הטבה-  3 מספר הדוגמ

  .בתקן 28 -ו ) א(27 ,26 פיםסעיהדוגמה מתייחסת ל

  

המיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח נקי 

  ח" ש6X20  180לשנת  הישות המדווחת

המיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח נקי 

  ח" ש7X20  600לשנת  דווחתהישות המ

 30עד הקיימות במחזור רגילות המניות המספר 

  7X20  200בספטמבר 

במחזור הקיימת  מניות רגילות לכל מניה רגילה 7X20  2 באוקטובר 1  ביוםמניות הטבההנפקת 

  7X20 בספטמבר 30ליום 

  400 = 2 * 200 

ח " ש600) / 200 + 400 = (ח" ש7X20  1.00לשנת למניה בסיסי רווח 

   שיוצגכפי ,6X20למניה לשנת בסיסי רווח 

 ח" ש180) / 200 + 400 = (ח" ש7X20  0.30בשנת  

   
  לפני תחילתשהתבצעה ככזוההנפקה מטופלת , כיוון שהנפקת מניות הטבה היא הנפקה ללא תמורה

 .התקופה המוקדמת ביותר המוצגת, 6X20 שנת
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   9 הנפקת זכויות-  4 מספר הדוגמ

  .2אולסעיף לתקן ) ב(27 ,26 פיםסעיגמה מתייחסת להדו

  

    6X20  7X20 8X20 
המיוחס לבעלי המניות רווח נקי 

  הישות המדווחתהרגילות של 

  

  ח" ש1,800  ח" ש1,500  ח" ש1,100

במחזור הקיימות מניות רגילות 

   מניות500  זכויותהלפני הנפקת 

      

 מניות 100כ "סה(יימות במחזור מניה חדשה אחת לכל חמש מניות הק  זכויותההנפקת 

  ) חדשות

      ח" ש5.00  :מחיר המימוש  

    7X20, במרס 1  :מועד הנפקת הזכויות  

    7X20,  במרס15  : הזכויותמועד אחרון למימוש  

 של מניה רגילה השוק מחיר

 ההנפקהאחת סמוך לפני מועד 

  ח" ש7X20:  11.00 במרס 1, ביום

      

         בדצמבר31  מועד הדיווח

  

  

  מימוש הזכויותחישוב השווי התיאורטי למניה לאחר 

  

  הזכויותהנפקת מכום הכולל שהתקבלסה +  הזכויותהנפקת הקיימות במחזור לפני הוגן של כל המניותהשווי ה
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 מימושבמספר המניות שהונפקו + במחזור לפני המימוש הקיימות מספר המניות 
  

  ) מניות500*  ח" ש11.00) + ( מניות100 * ח" ש5.00(
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-  

   מניות500+  מניות 100
 

 ח" ש10.00   לאחר מימוש הזכויותשווי תיאורטי למניה
   

   תאמהחישוב מרכיב הה

  הזכויות הנפקתשווי הוגן למניה לפני 

  שווי תיאורטי לאחר המימוש

  ח"ש 11 = 1.10 
 ח"ש 10             

  

  

  

  

  

                                                 
     לצורך חישוב מרכיב, לפיכך. ימושןההנחה היא שהזכויות אינן צמודות למניה ונסחרות בנפרד ממועד הנפקתן ועד למועד מ  9 

  .ההטבה יש לקחת בחשבון את מחיר השוק סמוך לפני מועד הנפקת הזכויות ולא את מחיר השוק סמוך לפני מימוש הזכויות
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       למניהבסיסי חישוב רווח 
    6X20 7X20 8X20 

כפי , X620לשנת  למניה  בסיסירווח

  ח" ש2.20  )ח"ש1,100 / מניות500(  :שדווח במקור

    

צג  מו6X20 למניה לשנת  בסיסירווח

  :זכויותמחדש בגין הנפקת ה

  ח" ש001,1

      ח" ש2.00  ) מניות500 * 1.1(

ולל  כ7X20למניה לשנת בסיסי רווח 

  :זכויותה  הנפקתהשפעת
  ח" ש1,500

  ח" ש42.5    )500 * 1.1  *2.5/12) +(600*  9.5/12(

  

  :8X20למניה לשנת בסיסי רווח 
  )ח" ש1,800/  מניות 600 (

    
  ח" ש3.00
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   המדולל למניהרווח העל למניות  השפעת אופציות -  5 ה מספרדוגמ

  .בתקן 47 - 45 פיםסעיהדוגמה מתייחסת ל

  

  ח" ש7X20  1,200,000לשנת  הישות המדווחתוחס לבעלי המניות הרגילות של המירווח 

   מניות7X20  500,000שנת במהלך במחזור הקיימות ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 

  ח" ש7X20  20.00 ממוצע של מניה רגילה אחת במהלך שנת שוק מחיר

   מניות7X20  100,000שנת ת במהלך  שינבעו ממימוש האופציוממוצע משוקלל של מספר המניות

  ח" ש7X20   15.00שנת מהלך באחת למניה של האופציות מחיר המימוש 

  

רווח   מניות  רווח  חישוב רווח למניה 

  למניה

 הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח 

      ח" ש7X20  1,200,000לשנת 

מהלך  בבמחזורהקיימות מניות הממוצע משוקלל של מספר 

    7X20     500,000שנת 

  ח" ש2.40      רווח בסיסי למניה

 שינבעו ממימוש ממוצע משוקלל של מספר המניות

    100,000     האופציות

ממוצע משוקלל של המניות שהיו מונפקות לפי מחיר שוק 

    )*()75,000(    ) ח" ש15.00  *100,000/ (ח " ש20.00ממוצע 

  ח" ש2.29  525,000  ח" ש1,200,000  רווח מדולל למניה

  

שהונפקו ללא ) 25,000(כיוון שהגידול במספר המניות היה רק במספר המניות ,  הרווח לא גדל)*(

  ).לתקן) ב(46ראה סעיף (תמורה 

  

  :י החישוב הבא"ע,  במספר המניות25,000גידול של ניתן להגיע ל(**) 

                         25,000 ) =  20) /15 - 20 * (100,000
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   קביעת מחיר המימוש של אופציות למניות לעובדים -  א5 מספרה דוגמ

  

   1,000  שטרם הבשילו ,  מספר האופציות למניות לעובדממוצע משוקלל של

ממוצע משוקלל של הסכום לכל עובד שיוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה עבור 

כפי שנקבע בהתאם לתקן , שירותי העבודה שיסופקו כתמורה לאופציות למניות

  ח" ש1,200   תשלום מבוסס מניות, 24 שבונאות מספרח

  ח" ש15   שטרם הבשילו, למניות ותשל אופציבמזומן מחיר מימוש 

    

    (*)חישוב מחיר מימוש מותאם 

  ח" ש1,200  :עובד ידי הלעהשווי ההוגן של השירותים שיסופקו בעתיד 

  ח" ש1.20  )ח" ש1,200/1,000: (השווי ההוגן של השירותים שיסופקו בעתיד לכל אופציה

  ח" ש16.20  )ח" ש15+ ח " ש1.2: (סך מחיר המימוש של האופציות למניות

  

 ישירות ףקיימת עמדה לפיה הטבת המס אשר תיזק. בדוגמה אין התייחסות להשלכות המס(*)  

   .תיכלל בחישוב מחיר המימוש המותאם, להון העצמי
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  10 אגרות חוב להמרה-  6  מספרהדוגמ

  .בתקן 49 - ו 36, 34,33 פיםסעיייחסת להדוגמה מת

  

    חישוב הרווח הבסיסי 

  ח" ש1,004  הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח 

  1,000  במחזורהקיימות רגילות המניות המספר 

  ח" ש1.00  רווח בסיסי למניה

    

  ח ערך נקוב" ש100  ח ערך נקוב" ש1 אגרות חוב להמרה

 מניות 3 - להמרה ליםאגרות חוב ניתננקוב ח ערך "ש 10כל 

  רגילות

  

רכיב ל המתייחסותהוצאות ריבית במהלך התקופה הנוכחית 

  ח להמרה"ההתחייבות של האג

  

  ח" ש10

  ח" ש4   אלולהוצאות ריבית המתייחסיםשוטפים ונדחים מסים 

  
ראה (ההתחייבות ברכיב הראשונית הכרה מה הנובע ,הוצאות ריבית כוללות הפחתת ניכיון: הערה

  .)גילוי והצגה, מכשירים פיננסיים, 22 מספר ונאותתקן חשב

    

    חישוב הרווח המדולל

הישות המיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח מותאם 

  המדווחת

   ח" ש1,004 + ח" ש10 - ח" ש4 = 

  ח" ש1,010

  30  רות החובמספר המניות הרגילות הנובע מהמרת אג

  1,000 + 30 = 1,030  מש לחישוב רווח מדולל למניה שיות שמספר המניות הרגיל

  1,010/1,030 = 0.98  מדולל למניהרווח 

  

                                                 
או , הון עצמיאו כהתחייבויות כ הניתנים להמרה פיננסייםמכשירים רכיבי  את הסיווג של מחישהמאינה ה זו דוגמ 10

  .22מספר כנדרש על פי תקן חשבונאות , הון עצמיוכ ותהוצאהקשורים כידנד בהסיווג של הריבית והדיאת 
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   מניות שהנפקתן מותנית - 7 הדוגמ

  .בתקן 52 - ו43-41, 37, 36, 24, 19הדוגמה מתייחסת לסעיפים 

  

 לא היו במהלך התקופה ( מניות7X20:  1,000,000שנת במהלך במחזור הקיימות מניות רגילות 

כתבי אופציה או , אופציותקיימים במחזור 

ללא התחשבות ) מכשירים הניתנים להמרה

  בהסכם צירוף עסקים המתואר להלן

  
יונפקו מניות רגילות נוספות בהתבסס על שנחתם בתחילת שנה בהתאם להסכם לצירוף עסקים 

  :התנאים הבאים

 מניות רגילות נוספות לכל חנות 5,000  

  7X20 במהלך שנת נוספת שתיפתח

    
 1,000 מניות רגילות נוספות לכל 1,000  

ח " ש2,000,000 -  מעבר למאוחדח רווח "ש

  7X20 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

    
  7X20 , במאי1 - חנות אחת ב   :חנויות חדשות שנפתחו במהלך השנה

   7X20 , בספטמבר1 - חנות אחת ב 

    
שנה -מתחילת- מאוחד בתקופה המצטברתרווח 

  :הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות הרגילות של 

  

  ; 7X20,  במרס31ח עד ליום " ש1,100,000

  ;7X20,  ביוני30ח עד ליום " ש2,300,000

,  בספטמבר30ח עד ליום " ש1,900,000

7X20)  כולל הפסד מפעילות מופסקת

מתוכו , ח" ש750,000בסך  7X20, באוגוסט

, אשוןח ברבעון הר" ש150,000הוכר 

 450,000 -ח ברבעון השני ו" ש150,000

  ;)ברבעון השלישי

  7X20,  בדצמבר31 עד ליוםח " ש2,900,000
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המיוחס לפעילות נמשכת לבין רווח רווח הפריד בין על מנת ל, עון השני סווגו מחדשהנתונים ברבעון הראשון וברב  .א

 .המיוחס לפעילות מופסקת) הפסד(
  מניות5,000*  2/3  .ב
  מניות5,000+  ) מניות5,000  *1/3(  .ג
 ) מניות5,000  *8/12( + ) מניות5,000  *4/12(  .ד
יוון שאין זה ודאי שיתקיימו כל התנאים עד סוף כ, למניות המותנות ברווח אין השפעה על הרווח הבסיסי למניה  .ה

מאחר שרק ביום האחרון של , ההשפעה על חישובי הרבעון הרביעי וחישובי השנה זניחה. תקופת ההתניה

 .  התקופה קיימת ודאות לגבי התקיימות התנאים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            רווח בסיסי למניה

רבעון   

  ראשון

  רבעון 

  שני

רבעון 

  שלישי 

  רבעון 

  רביעי

  שנת

 7x20  

            :)ח"ש(מונה 

 3,650,000 1,000,000  50,000 1,350,000 1,250,000   ארווח מפעילות נמשכת

 2,900,000 1,000,000  )400,000( 1,200,000 1,100,000  )הפסד(רווח 

            :מכנה

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  מניות רגילות הקיימות במחזור

  ד5,000  10,000  ג6,667  ב3,333  --  מניות מותנות בפתיחת חנויות

  --  --  --  --  --  המניות מותנות ברווח 

  _______  _______  _______  _______  _______  
 1,005,000 1,010,000 1,006,667 1,003,333 1,000,000    סך מניות

  3.63  0.99  0.05  1.35  1.25  )ח"ש(רווח בסיסי למניה מפעילות נמשכת 

  2.89  0.99  )0.40(  1.20  1.10  )ח"ש(רווח בסיסי למניה 
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  רווח מדולל למניה

רבעון   

  ראשון

רבעון  רבעון שני

  שלישי 

בעון ר

  רביעי

  שנת

 7x20  

            )ח"ש(מונה 

  3,650,000  1,000,000  50,000 1,350,000 1,250,000   ארווח מפעילות נמשכת

  2,900,000  1,000,000  )400,000( 1,200,000 1,100,000  )הפסד(רווח 

            :מכנה

  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  מניות רגילות הקיימות במחזור

  10,000  10,000  10,000  5,000  --  מניות מותנות בפתיחת חנויות

  ט900,000  ט900,000  ח--   ז300,000  ו--   מניות מותנות ברווח 

  _______  _______  _______  _______  _______  
  1,910,000  1,910,000 1,010,000 1,305,000 1,000,000    סך מניות

  1.91  0.52  0.05  1.03  1.25  )ח"ש (רווח מדולל למניה מפעילות נמשכת

  1.52  0.52   י)0.40(  0.92  1.10  )ח"ש(רווח מדולל למניה 

  
התקן . 7X20 במרס 31ח ביום " ש2,000,000העולה על , השנה-מתחילת-בתקופה המצטברתאין רווח ' לחברה א  .ו

 .מותנותאינו מתיר עריכת תחזיות לרמות של רווחים עתידיים והכללת מניות 
  )]ח" ש2,300,000 - ח" ש2,000,000 / [(1,000 * מניות 1,000= ות  מני300,000  .ז

  .ח" ש2,000,000 -שנה נמוך מ-מתחילת-הרווח בתקופה המצטברת  .ח

 )]ח" ש2,900,000 - ח" ש2,000,000 / [(1,000 * מניות 1,000=  מניות 900,000  .ט
מספר . טי דילול אינם חליםכללי האנ, מאחר שההפסד במהלך הרבעון השלישי מיוחס להפסד מפעילות מופסקת  .י

, בהתאם לכך. חיובי) הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות של  מפעולות נמשכות רווח או הפסד, כלומר(הבוחן 

 . השפעת המניות הרגילות הפוטנציאלית נכללת בחישוב הרווח המדולל למניה
  

  : ותהער

יה להציג את סכומי הרווח הבסיסי למניה כאשר ישות מדווחת על פעילות מופסקת על,  לתקן68בהתאם לסעיף   .א

 .והרווח המדולל למניה לגבי פעילות מופסקת בדוח רווח והפסד או בביאורים לדוחות הכספיים

 בוחן כמספר, לישות המדווחתהמיוחס , ישות משתמשת ברווח או הפסד מפעולות נמשכות ,לתקן 42בהתאם לסעיף   .ב

)control number ( בעקבות הסיווג , לפיכך. מדללות-פוטנציאליות הן מדללות או אנטילקביעה אם מניות רגילות

 . חל שינוי במספר הבוחן, מחדש שבוצע ברבעון הראשון וברבעון השני
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 שמסולקות במניות רגילות או במזומן לפי בחירת אגרות חוב להמרה - 8ה דוגמ

  המנפיק

  .בתקן 59 - ו 58, 36, 33 - 31הדוגמה מתייחסת לסעיפים 

  

  .בדוגמה לא נלקחו בחשבון מסים על ההכנסה

  
אגרות . 1ח כל אחת בתחילת שנה " ש1,000 אגרות חוב להמרה בערך נקוב של 2,000ישות מנפיקה 

אגרות . ח" ש2,000,000קרי בתמורה כוללת של , החוב הונפקו לתקופה של שלוש שנים בערכן הנקוב

כל אגרת חוב ניתנת . המשולמת בסוף כל שנה, 6%החוב נושאות ריבית שנתית נומינלית בשיעור של 

ח "לישות קיימת אופציה לסלק את קרן אג.  מניות רגילות250 -להמרה בכל זמן עד למועד הפדיון ל

  . להמרה במניות רגילות או במזומן

במועד ההנפקה . 9%במועד ההנפקה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב דומה ללא זכות המרה הוא 

  .ח" ש3ניה רגילה אחת הוא  של משוקמחיר ה

  
  ח" ש1,000,000  1בשנה הישות המדווחת המיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח נקי 

  1,200,000  מניות רגילות הקיימות במחזור

  2,000  ח להמרה הקיימות במחזור"אג

    :ח"הקצאת התמורה בגין הנפקת אג

  11ח" ש1,848,122    רכיב ההתחייבות

  ח" ש151,878  רכיב הוני 

  ח" ש2,000,000  כ התמורה"הס

  
: מכשירים פיננסיים, 22רכיב ההתחייבות והרכיב ההוני יקבעו בהתאם לתקן חשבונאות מספר 

 .הרכיב ההוניתחייבות והרכיב ה של בספריםראשוניים ערכים סכומים אלו מוכרים כ. גילוי והצגה

  .הון העצמי ואין להתאימושהוא זכות ההמרה מהווה תוספת ל, הסכום המיוחס לרכיב ההוני
  

  :1לשנה רווח בסיסי למניה 

  ח" ש1,000,000= 
  1,200,000      =ח למניה רגילה " ש0.83

  
  :1לשנה רווח מדולל למניה 

, השפעת הדילול מחושבת. ההנחה היא כי המנפיק יסלק את החוזה על ידי הנפקת מניות רגילות

  .בתקן 59בהתאם לסעיף , לפיכך

  ח" ש1,000,000+ ח " שא166,331
  1,200,000 + ב500,000   =ה רגילה ח למני" ש0.69

כתוצאה ) 9% *ח " ש1,848,122(ח " ש166,331 בגין הגידול בסכום ההתחייבות בסך מותאםרווח   .א

  .מחלוף הזמן

 .ח להמרה" אג2,000 * מניות רגילות 250=  מניות רגילות 500,000  .ב
                                                 

        ח" ש2,000,000  קרן בסך - 9%וון של לפי שיעור הירכיב ההתחייבות מייצג את הערך הנוכחי של הקרן והריבית   11

  .אשר ישולמו בסוף כל שנה במשך שלוש השניםח " ש120,000 - שר תשולם בסוף שלוש שנים וא
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קביעת הסדר לפיו ייכללו : ר המניותחישוב הממוצע המשוקלל של מספ - 9 הדוגמ

  12מדלליםמכשירים 

  .בתקן 44הדוגמה מתייחסת בעיקרה לסעיף 

  .בתקן 50 - ו 49, 47 - 41, 36, 33 - 31, 19, 12, 10 פיםהדוגמה מתייחסת באופן משני לסעי

  

 
    מניות רגילות פוטנציאליות

  ח" ש60 במחיר מימוש של 100,000  אופציות

הזכאיות , ח" ש100בערך נקוב של  מניות 800,000  ניתנות להמרה בכורהמניות 

מניית בכורה כל . ח למניה" ש8ר של יידנד צבבלדי

  .ות רגילותניתנת להמרה לשתי מני

בת חוב אגרת כל . ח" ש100,000,000ערך נקוב   5%  הנושאות ריבית בשיעור שלח להמרה"אג

אין .  מניות רגילות20 -ח ניתנת להמרה ל" ש1,000

קביעת  על ההפחתה של פרמיה או ניכיון המשפיע

  . הוצאות הריבית

  40%  שיעור המס
        

                                                 
  או את , הון עצמיאו כהתחייבויות כ ניתנים להמרה פיננסייםמכשירים רכיבי  את הסיווג של מחישהדוגמה זו אינה מ  12

  .22מספר כנדרש על פי תקן חשבונאות , הון עצמיאו כ ותהוצאכם קשורים לה היםנדידבהסיווג של ריבית ודי      

  ח"ש  רווח

  16,400,000  רווח מפעולות נמשכות המיוחס לישות המדווחת

  )6,400,000(  בכורההבניכוי דיבידנדים למניות 

  10,000,000  המיוחס לבעלי המניות הרגילות של הישות המדווחת מפעולות נמשכותרווח 

  )4,000,000(  לישות המדווחתהמיוחס הפסד מפעילויות מופסקות 

  6,000,000  המיוחס לבעלי המניות הרגילות של הישות המדווחתרווח 

  2,000,000  במחזורהקיימות מניות רגילות 

  ח" ש75.00  במהלך השנה  ממוצע של מניה רגילה אחתשוקשווי 
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  המרת מניות רגילות פוטנציאליותבגידול ברווח המיוחס לבעלי מניות רגילות 

    

  

דול יג

  ברווח

גידול במספר 

המניות 

  הרגילות

לכל רווח 

 מניה

  תוספתית

  ח"ש    ח"ש    

          אופציות

      0    גידול ברווח

התוספתיות מספר המניות 

    100,000 *) 75-60/ (75  שהונפקו ללא תמורה

  

20,000  

  

0  

          ניתנות להמרה בכורהמניות 

     6,400,000  800,000 * 100*  0.08   גידול ברווח

  4.00  1,600,000    2 * 800,000   ותמניות תוספתי

          5%ח להמרה "אג

     3,000,000  100,000,000*  0.05 *) 1-0.40(  גידול ברווח 

  1.50  2,000,000    100,000 * 20  ותמניות תוספתי

  
   :הוא, המכשירים המדלליםו ייכללו בהסדר , לפיכך

 אופציות .1

 5%ח להמרה "אג .2

 .ניתנות להמרה בכורהמניות  .3
 

  מדולל למניהחישוב רווח 

 מפעילות נמשכותרווח   

המיוחס לבעלי המניות 

הישות הרגילות של 

  )מספר בוחן(המדווחת 

    למניה  מניות רגילות

    ח"ש    ח"ש  

    5.00  2,000,000  10,000,000  דווחפי שכ

      20,000  --  אופציות
  ________  ________      
  מדלל  4.95  2,020,000  10,000,000  

      2,000,000  3,000,000   5%ח להמרה "אג

  מדלל  3.23  4,020,000  13,000,000  

      1,600,000  6,400,000  ניתנות להמרהבכורה מניות 

 מדלל-אנטי  3.45  5,620,000  19,400,000  
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 - מ(ניתנות להמרה ה הבכורה בחשבון את מניות מביאיםלמניה גדל כאשר המדולל רווח הכיוון ש

 מדללות ויש להתעלם מהן לצורך חישוב-הן אנטיהניתנות להמרה בכורה המניות , )3.45 - ל3.23

  :ח" ש3.23הוא מפעילות נמשכת למניה המדולל הרווח , לפיכך. למניההמדולל הרווח 

רווח מדולל   רווח בסיסי למניה  

  למניה

  ח"ש  ח"ש  

ניות הרגילות המיוחס לבעלי המ מפעולות נמשכותרווח 

  3.23  5.00  הישות המדווחתשל 

הפסד מפעילויות מופסקות המיוחס לבעלי המניות 

  ב)0.99(  א)2.00(  הישות המדווחתהרגילות של 

הישות המיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח 

  המדווחת

  ד2.24  ג3.00

  

  .ח"ש) 4,000,000/(2,000,000=ח "ש) 2.00(  .א

 .ח"ש) 4,000,000/(4,020,000=ח "ש) 0.99(  .ב
  .ח" ש6,000,000/2,000,000=ח " ש3.00  .ג

  )6,000,000 + 3,000,000/(4,020,000=ח " ש2.24  .ד
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  13חישוב רווח בסיסי למניה ורווח מדולל למניה: מכשירים של חברה בת -  10 הדוגמ

  .12 א- ו 11 ולסעיפים אבתקן 40הדוגמה מתייחסת לסעיף 

 
.בדוגמה לא נלקחו בחשבון מסים על ההכנסה  

 
  :הישות המדווחת

הישות  המיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח

בניכוי רווחים כלשהם מהחברה הבת  המדווחת

  או דיבידנדים ששולמו על ידי החברה הבת

  ח " ש12,000

  10,000  במחזורהקיימות מניות רגילות 

הישות מכשירים של החברה הבת בבעלות של 

  המדווחת

   מניות רגילות800

פציה לרכישת מניותיה הרגילות של  כתבי או30

  החברה הבת

  ניתנות להמרה בכורה מניות 300

  :החברה הבת

  ח" ש5,400  רווח 

  1,000  מניות רגילות הקיימות במחזור

 למימוש לרכישת מניות רגילות של ניםנית, 150  כתבי אופציה

  החברה הבת

  ח" ש10  מחיר מימוש

  ח" ש20  של מניה רגילה אחתמחיר שוק ממוצע 

ניתנת להמרה למניה מניית בכורה כל , 400  ניתנות להמרהבכורה מניות 

  .רגילה

  ח למניה" ש1  בכורהדיבידנד שוטף למניות 

למעט בגין ) כולל התאמות שווי הוגן וירידת ערך(או התאמות , חברתיים- לא נדרשו ביטולים בין

  .דיבידנדים

  רווח למניה של החברה הבת

א5,400 -ח " שב400
  ח"ש 

=  ח " ש5.00  רווח בסיסי למניה
  ג1,000

      

 . של החברה הבתרווח  .א

 .הניתנות להמרה בכורהדיבידנד ששולם על ידי החברה הבת בגין מניות   .ב

 .מניות החברה הבת הקיימות במחזור  .ג
  

                                                 
  או את, הון עצמיאו כהתחייבויות כ ניתנים להמרה פיננסייםמכשירים של רכיבי  את הסיווג מחישהדוגמה זו אינה מ  13

  .22מספר ת תקן חשבונאוכנדרש על פי , הון עצמיאו כ ותהוצאכ קשורים להם היםידנדבשל ריבית ודי  הסיווג    
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  רווח למניה של החברה הבת

  ח" שד5,400
 = ח " ש3.66  רווח מדולל למניה

  )1,000 + ה75 + ו400(

 

הוסף לרווח של החברה הבת המיוחס לבעלי המניות הרגילות , ורך חישוב הרווח המדולל למניהלצ  .ד

 .מניות הבכורהח דיבידנדים לבעלי " ש400סך של ) ח" ש5,000(

 ) ]ח " ש20 -ח " ש10/ ( ח " ש20 [  *150: שחושבו כדלקמן, מניות תוספתיות ממימוש כתבי האופציה  .ה

ניתנות בכורה ונח כי הן קיימות במחזור כתוצאה מהמרת מניות מניות רגילות של החברה הבת שה  .ו

 .1יחס המרה של * ניתנות להמרה  בכורה מניות 400: שחושבו כדלקמן, להמרה
  

  רווח מאוחד למניה

ז12,000+ ח " שח4,300
  ח"ש 

 = ח " ש1.63  רווח בסיסי למניה
  ט10,000

  ח" ש12,000+ ח " שי2,928+ ח " שיא55+ ח " שיב1,098
 = ח " ש1.61  רווח מדולל למניה

10,000  

  

 .הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות הרגילות של הישות המדווחת רווח של   .ז

 :שחושב כדלקמן, חלק ברווח של החברה הבת אשר ייכלל ברווח הבסיסי למניה המאוחד  .ח
 )800 *ח " ש5.00(+ ) 300*ח " ש1.00 (

 .הקיימות במחזור הישות המדווחת מניות   .ט

 : שחושב כדלקמן, ברווחי החברה הבת המיוחסים למניות הרגילותהישות המדווחת חלקה היחסי של   .י
 )800 / 1,000( * ) מניות1,000 *ח למניה " ש3.66(

 : שחושב כדלקמן, ברווחי החברה הבת המיוחסים לכתבי האופציההישות המדווחת חלקה היחסי של   .יא
  )30/  150( *)  מניות תוספתיות75 *ח למניה " ש3.66(

, ניתנות להמרה בכורהברווחי החברה הבת המיוחסים למניות הישות המדווחת חלקה היחסי של   .יב

 : שחושב כדלקמן
 )300/  400(* )  מניות שינבעו מהמרה400 *ח למניה " ש3.66(
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  14מכשירי הון משתתפים -  11 הדוגמ
  

  .14 א- ו 13הדוגמה מתייחסת לסעיפים א

  ח" ש100,000  הישות המדווחתת הרגילות של  המיוחס לבעלי המניורווח

  10,000  במחזורהקיימות מניות רגילות 

  6,000  אינן ניתנות להמרהבכורה שמניות 

לפני תשלום דיבידנד כלשהו למניות (הבכורה דיבידנד שנתי לא צביר למניות 

  ח למניה " ש5.50  )הרגילות

 משתתפות  הבכורהניותמ, ח למניה" ש2.10לאחר תשלום דיבידנד לבעלי המניות הרגילות בסך 

 הבכורהלאחר ששולם דיבידנד למניות , כלומר( עם המניות הרגילות 80:20בדיבידנדים נוספים ביחס של 

משתתפת מניית בכורה כל , בהתאמה, ח למניה" ש2.10 -ח למניה ו " ש5.50ולמניות הרגילות בסך 

   )ות רגילותעבור מנילמניה  מהסכום ששולם 25%בדיבידנד נוסף בשיעור של 

  )ח למניה " ש5.50( ח " ש33,000  למניות בכורהדיבידנדים ששולמו 

  )ח למניה " ש2.10( ח " ש21,000  דיבידנדים ששולמו למניות הרגילות

  
  :רווח בסיסי למניה מחושב כדלקמן

  ח"ש  ח"ש  

  100,000    הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות של רווח 

      : ששולמובניכוי דיבידנדים

    33,000  בכורהמניות 

    21,000  מניות רגילות

    )54,000(  

  46,000    רווח לא מחולק

  
  :הקצאת הרווח הלא מחולק

    A= הקצאה לכל מניה רגילה 

  B, A0.25 =B= מניית בכורה הקצאה לכל 

  ) A*  0.25( + )10,000 *A*  6,000= (ח " ש46,000

 A = ח" ש46,000 ) / 10,000 + 1,500( 

 A= ח " ש4.00 

A0.25= B  

 B= ח " ש1.00 
  

                                                 
  או את, הון עצמיכ אוהתחייבויות כ ניתנים להמרה פיננסייםמכשירים רכיבי  את הסיווג של ממחישה זו אינה הדוגמ  14

  .22מספר כנדרש על פי תקן חשבונאות , הון עצמיאו כ ותהוצאכ קשורים להם היםידנדביווג של ריבית ודי      הס
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  סכומי רווח בסיסי למניה

  מניות רגילות  בכורהמניות   

  ח" ש2.10  ח" ש5.50  רווח שחולק

  ח" ש4.00  ח" ש1.00  רווח שלא חולק

  ח" ש6.10  ח" ש6.50  כ "סה
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הפסד  חישוב רווח בסיסי למניה ורווח מדולל למניה והצגת דוח רווח ו- 12 הדוגמ

   15)דוגמה מקיפה(

  
החישובים הרבעוניים והשנתיים של רווח בסיסי למניה ורווח מדולל למניה  את מחישה זו מהדוגמ

רווח או הפסד מפעולות המספר הבוחן הוא . שהיא בעלת מבנה הון מורכב'  של חברה א7X20בשנת 

  :להלן נתונים נוספים. לישות המדווחתהמיוחס , נמשכות

  
  - של מניות רגילות מחיר שוק ממוצע

  : 7X20להלן מחיר שוק ממוצע של מניות רגילות בשנת 

  ח" ש49  רבעון ראשון

  ח" ש60  רבעון שני

  ח" ש67  רבעון שלישי

  ח" ש67  רבעון רביעי

  .ח" ש57.125 היה 7X20 בספטמבר 1 - בינואר 1בין התאריכים של המניות הרגילות מחיר השוק הממוצע 

   .ח" ש65 היה 7X20 בספטמבר 1 -  ביולי 1 המניות הרגילות בין התאריכים מחיר השוק הממוצע של

   

   -מניות רגילות 

 7X20 במרס 1ביום . 5,000,000 הוא 7X20 מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור לתחילת שנת

  . מניות רגילות תמורת מזומן200,000הונפקו 

  

   -אגרות חוב להמרה 

ל אחת תמורת ערכן כ. נ.עח " ש1,000 אגרות חוב 12,000 הונפקו 6x20ברבעון האחרון של שנת 

 . שנה20 ועומדות לפירעון לאחר 5%בשיעור של שנתית להמרה נושאות ריבית אגרות החוב . הנקוב

 .נ.ח ע" ש1,000כל אגרת חוב בעלת .  במאי1 בנובמבר וביום 1ביום , הריבית משולמת פעמיים בשנה

 באפריל 1ביום .  לא הייתה המרה של אגרות חוב6X20בשנת . גילות מניות ר40 -ניתנת להמרה ל 

7X20 ,הומרו כל אגרות החוב.  

  

   - ניתנות להמרהבכורה מניות 

ניתנות להמרה תמורת נכסים בעסקת בכורה  מניות 800,000הונפקו , 6X20ברבעון השני של שנת 

 אשר משולם בסוף, ח" ש0.05ך ניתנת להמרה הוא בסמניית בכורה הדיבידנד הרבעוני לכל . רכישה

 .רגילה אחתניתנת להמרה למניה מניית בכורה כל . הרבעון עבור מניות הקיימות במחזור לאותו מועד

  .ניתנות להמרה את מניותיהן למניות רגילותמניות בכורה  600,000מחזיקי המירו  7X20 ביוני 1ביום 

  

  

  

                                                 
  או את, הון עצמיכ אוהתחייבויות כ ניתנים להמרה פיננסייםמכשירים  רכיבי סיווג של זו אינה ממחישה את ההדוגמ  15

  .22מספר ת כנדרש על פי תקן חשבונאו, הון עצמיאו כ ותהוצאכ קשורים להם היםידנדבהסיווג של ריבית ודי     
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   - ' סידרה אכתבי אופציה

 מניות רגילות במחיר מימוש 600,000לרכישת ' סידרה אפקו כתבי אופציה  הונ7X20 בינואר 1ביום 

 'סידרה א מומשו כל כתבי אופציה 7X20 בספטמבר 1ביום .  שנים5לתקופה של , ח למניה" ש55של 

  .הקיימים במחזור

  

   -' כתבי אופציה סידרה ב

יות רגילות במחיר מימוש  מנ1,500,000לרכישת ' כתבי אופציה סידרה ב הונפקו 7X20 ביולי 1ביום 

, 'כתבי אופציה סידרה ב לא מומשו 7X20במהלך שנת .  שנים10לתקופה של , ח למניה" ש75של 

   .היה גבוה ממחיר השוק של המניות הרגילות' אופציה סידרה בכתבי מאחר שמחיר המימוש של 

  

   -שיעור המס 

  .40% היה 7X20שיעור המס בשנת 

  

7X20  

ת נמשכות מפעולו) הפסד(רווח   

  א לישות המדווחתהמיוחס 

לישות המיוחס ) הפסד(רווח 

  המדווחת

  ח"ש  ח"ש  

  5,000,000  5,000,000  רבעון ראשון 

  6,500,000  6,500,000  רבעון שני

  ב)1,000,000(  1,000,000  רבעון שלישי

  )700,000(  )700,000(  רבעון רביעי 

  7X20  11,800,000  9,800,000שנת 

  

 ).בכורהלפני התאמה בגין דיבידנדים למניות (ן זה המספר הבוח  .א

 . מפעילויות מופסקות ברבעון השלישי) לאחר מס(ח " ש2,000,000היה הפסד של ' לחברה א  .ב
אין צורך לתקן את , הוא אפס הרווח מפעילויות מופסקות יהראשון וברבעון השנברבעון מאחר ו

   .)7 ראה דוגמה -לתיקון מספרי ההשוואה (מספרי ההשוואה 
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    7X20רבעון ראשון שנת 

  ח"ש  חישוב רווח בסיסי למניה

  5,000,000  לישות המדווחתרווח מפעולות נמשכות המיוחס 

  ג)40,000(  בכורהדיבידנדים למניות : בניכוי

  4,960,000  הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח 

  
מניות הקיימות   מועד

  במחזור

חלק 

  תקופהה

ממוצע משוקלל של 

  מספר המניות

  3,333,333  2/3  5,000,000  ר בפברוא28 - בינואר 1

      200,000   במרס1הנפקת מניות רגילות ביום 

  1,733,333  1/3  5,200,000   במרס31 - במרס 1

  5,066,666     ממוצע משוקלל של מספר המניות

  ח" ש0.98      רווח בסיסי למניה

 
ניהחישוב רווח מדולל למ

16
  

  ח" ש4,960,000    הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח 

      השפעה על הרווח בהנחת המרה : בתוספת

   ח" שג40,000  בכורהדיבידנדים למניות 

   ח " שד90,000  5%ח להמרה "ריבית בגין אג

  ח" ש130,000    השפעה של הנחת המרה

הישות המדווחת רווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של 

  כולל ההשפעה של הנחת המרה

  

  ח" ש5,090,000

  5,066,666    ממוצע משוקלל של מספר המניות

       ומימושמניות תוספתיות בהנחת המרה: בתוספת

    ה0  )'סדרה א (כתבי אופציה

    800,000    ניתנות להמרהבכורה מניות 

    480,000  5%ח להמרה "אג

  1,280,000    ת מניות רגילות פוטנציאליות מדללו

  6,346,666    ממוצע משוקלל מותאם של מספר המניות

  ח" ש0.80    רווח מדולל למניה

  
 . מניות800,000 *ח " ש0.05  .ג

  .40% בניכוי מס בשיעור ,)12,000,000*  5% / (4  .ד

  .מדללים בתקופה אנטילא הונח מימוש מאחר שכתבי האופציה היו , באשר לכתבי אופציה  .ה

  ]).מחיר מימוש[ח " ש55< ] עמחיר ממוצ[ח " ש49(  

  

  

                                                 
  , ות פוטנציאליות נבחנהשכל הנפקה או כל סדרה של מניות רגיל כך 44הרווח המדולל למניה חושב בהתאם לסעיף   16
  .על מנת להגיע לדילול העמוק ביותר וזאת בהתאם למספר הבוחן     
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    7X20רבעון שני שנת 

  ח"ש  חישוב רווח בסיסי למניה

  6,500,000  לישות המדווחתרווח מפעולות נמשכות המיוחס 

  ו)10,000(  בכורהדיבידנדים למניות : בניכוי

  6,490,000  הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח 

  
מניות הקיימות   מועד

  במחזור

חלק 

  התקופה

ממוצע משוקלל של 

  מספר המניות

      5,200,000   באפריל1

      480,000   באפריל1 ביום 5%ח "המרת אג

  3,786,666  2/3  5,680,000   במאי31 -  באפריל 1

      600,000   ביוני1ביום  בכורההמרת מניות 

  2,093,333  1/3  6,280,000   ביוני30 -  ביוני 1

  5,880,000       המניותממוצע משוקלל של מספר

  ח" ש1.10      רווח בסיסי למניה

 
  חישוב רווח מדולל למניה

  ח" ש6,490,000    הישות המדווחתהמיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח 

      השפעה על הרווח בהנחת המרה : בתוספת

    ח" שו10,000  בכורהדיבידנדים למניות 

  ח" ש10,000    השפעה של הנחת המרה 

הישות המדווחת יוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח המ

  כולל ההשפעה של הנחת המרה

  

  ח" ש6,500,000

  5,880,000    ממוצע משוקלל של מספר המניות

      ומימושמניות תוספתיות בהנחת המרה : בתוספת

    ז50,000    )'סדרה א (כתבי אופציה

    ח600,000  ניתנות להמרה בכורהמניות 

  650,000    אליות מדללותמניות רגילות פוטנצי

  6,530,000    ממוצע משוקלל מותאם של מניות

  ח" ש1.00    רווח מדולל למניה

  
 . מניות200,000 *ח " ש0.05  .ו

  ח" ש55 * 600,000= ח " ש33,000,000 ,ח" ש33,000,000/ 60  =מניות 550,000  .ז

      600,000 - 550,000=  מניות 50,000או )] ח " ש60 -ח " ש55/ (ח " ש60 [* מניות 600,000=  מניות 50,000          
 ) מניות800,000 * 2/3( ) + מניות200,000 * 1/3(  .ח

  



 

  52

  

    7X20רבעון שלישי שנת 

  ח"ש  חישוב רווח בסיסי למניה

  1,000,000  לישות המדווחתרווח מפעולות נמשכות המיוחס 

  )10,000(   בכורהדיבידנדים למניות : בניכוי

  990,000  הישות המדווחתכות המיוחס לבעלי המניות הרגילות של מפעולות נמשרווח 

  )2,000,000(  לישות המדווחתהפסד מפעילויות מופסקות המיוחס 

  )1,010,000(  הישות המדווחתהפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של 

  
  

מניות הקיימות   מועד

  במחזור

ממוצע משוקלל  חלק התקופה

  של מספר המניות

  4,186,666  2/3  6,280,000   באוגוסט31 -  ביולי 1

 ביום )'סדרה א  (מימוש כתבי אופציה

  600,000   בספטמבר1

    

  2,293,333  1/3  6,880,000   בספטמבר30 -  בספטמבר 1

  6,480,000      ממוצע משוקלל של מספר המניות

        רווח בסיסי למניה

  ח" ש0.15      מפעולות נמשכותלמניה רווח 

  )ח" ש0.31(      יות מופסקותמפעילולמניה הפסד 

  )ח" ש0.16(       למניההפסד
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    7X20רבעון שלישי שנת 

  חישוב רווח מדולל למניה

מפעולות נמשכות המיוחס לבעלי המניות הרגילות רווח 

  הישות המדווחתשל 

  

  ח" ש990,000

      השפעה על הרווח בהנחת המרה : בתוספת

    ח" ש10,000  בכורהדיבידנדים למניות 

  ח" ש10,000    השפעה של הנחת המרה 

רווח מפעולות נמשכות המיוחס לבעלי המניות הרגילות 

  כולל ההשפעה של הנחת המרההישות המדווחת של 

  

  ח" ש1,000,000

  )ח" ש2,000,000(    לישות המדווחתהפסד מפעילויות מופסקות המיוחס 

הישות הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של 

  ההשפעה של הנחת המרהכולל המדווחת 

  

  )ח" ש1,000,000(

      

  6,480,000    ממוצע משוקלל של מספר המניות

 מניות תוספתיות הנובעות מהנחת המרה : בתוספת

    ומימוש

  

    ט61,538    )'סדרה א (כתבי אופציה

    200,000  ניתנות להמרה בכורהמניות 

  261,538    מניות רגילות פוטנציאליות מדללות

  6,741,538    ל מותאם של מניותממוצע משוקל

      רווח מדולל למניה

  ח" ש0.15    מפעולות נמשכותלמניה רווח 

  )ח" ש0.30(    מפעילויות מופסקותלמניה הפסד 

  )ח" ש0.15(     למניה הפסד

  
 )]    ח " ש65 -ח " ש55/ ( ח " ש65 [* מניות 600,000=  מניות 92,308 ,92,308 * 2/3=  מניות 61,538  .ט

 
 נכללות בחישוב ההפסד המדולל למניה ,המניות התוספתיות הנובעות מהנחת המרה: הערה

הסיבה לכך היא . מדללות-למרות שהם אנטי, מפעילויות מופסקות וההפסד המדולל למניה

, הישות המדווחתרווח מפעולות נמשכות המיוחס לבעלי המניות הרגילות של (שהמספר הבוחן 

   ).ולא הפסד, כלומר רווח(היה חיובי ) ורהבכמותאם בגין דיבידנדים למניות 
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    7X20רבעון רביעי שנת 

  ח"ש  חישוב רווח בסיסי למניה ורווח מדולל למניה

  )700,000(  לישות המדווחתהפסד מפעולות נמשכות המיוחס 

  )10,000(  בכורהדיבידנדים למניות : בתוספת

  )710,000(  ווחתהישות המדהמיוחס לבעלי המניות הרגילות של  הפסד

  
מניות   מועד

הקיימות 

  במחזור

חלק 

  לתקופה

ממוצע משוקלל של 

  מספר המניות

  6,880,000  3/3  6,880,000   בדצמבר31 -  באוקטובר 1

  6,880,000      ממוצע משוקלל של מספר המניות

        רווח בסיסי למניה ורווח מדולל למניה 

המיוחס לבעלי המניות למניה הפסד 

  שות המדווחתהיהרגילות של 

    

  )ח" ש0.10(

  
  
  
  

המניות התוספתיות הנובעות מהנחת המרה אינן נכללות בחישוב הסכומים המדוללים : הערה

הישות הפסד מפעולות נמשכות המיוחס לבעלי המניות הרגילות של (למניה מאחר שהמספר הבוחן 

  ). ולא רווח,כלומר הפסד(היה שלילי ) בכורהמותאם בגין דיבידנדים למניות , המדווחת
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    7X20שנת 

  ח"ש  חישוב רווח בסיסי למניה

  11,800,000  לישות המדווחתרווח מפעולות נמשכות המיוחס 

  )70,000(   (*)בכורהדיבידנדים למניות : בניכוי

  11,730,000  הישות המדווחתמפעולות נמשכות המיוחס לבעלי המניות הרגילות של רווח 

  )2,000,000(   לישות המדווחתחסהפסד מפעילויות מופסקות המיו

  9,730,000  הישות המדווחתרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של 

  
  

מניות הקיימות   מועד

  במחזור

חלק 

  התקופה

ממוצע משוקלל של 

  מספר המניות

  833,333  2/12  5,000,000   בפברואר28 - בינואר 1

      200,000   במרס1הנפקת מניות רגילות ביום 

  433,333  1/12  5,200,000   במרס31 - במרס 1

      480,000   באפריל1 ביום 5%המרת אגרות חוב 

  946,667  2/12  5,680,000   במאי31 -  באפריל 1

      600,000   ביוני1ביום  בכורההמרת מניות 

  1,570,000  3/12  6,280,000   באוגוסט31 -  ביוני 1

 1 ביום )'סדרה א (מימוש כתבי אופציה

  600,000  בספטמבר

    

  2,293,333  4/12  6,880,000   בדצמבר31 -  בספטמבר 1

  6,076,667      ממוצע משוקלל של מספר המניות

        רווח בסיסי למניה

  ח" ש1.93      מפעולות נמשכותלמניה רווח 

  )ח" ש0.33(      מפעילויות מופסקותלמניה הפסד 

  ח" ש1.60      למניה רווח
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    7X20שנת 

  חישוב רווח מדולל למניה

מפעולות נמשכות המיוחס לבעלי המניות הרגילות רווח 

  הישות המדווחתשל 

  

  ח" ש11,730,000

      ההשפעה על הרווח בהנחת המרה  : בתוספת

    ח" ש70,000  בכורהדיבידנדים למניות 

    ח " שי90,000   5%ח להמרה "ריבית בגין אג

  ח" ש160,000    השפעה של הנחת המרה 

יוחס לבעלי המניות הרגילות רווח מפעולות נמשכות המ

  כולל ההשפעה של הנחת המרההישות המדווחת של 

  

  ח" ש11,890,000

  )ח" ש2,000,000(    לישות המדווחתהפסד מפעילויות מופסקות המיוחס 

הישות רווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של 

  כולל ההשפעה של הנחת המרההמדווחת 

  

9,890,000  

      

  6,076,667    פר המניותממוצע משוקלל של מס

      ומימושמניות תוספתיות בהנחת המרה : בתוספת

    יא14,880    )'סדרה א (כתבי אופציה

    בי450,000  ניתנות להמרה בכורהמניות 

    גי120,000  5%ח להמרה "אג

  584,880    מניות רגילות פוטנציאליות מדללות

  6,661,547    ממוצע משוקלל מותאם של מניות

      למניהרווח מדולל 

  ח" ש1.78    מפעולות נמשכותלמניה רווח 

  )ח" ש0.30(    מפעילויות מופסקותלמניה הפסד 

  ח" ש1.48    למניהרווח 

  
 .)12,000,000 * 5% / (4, 40%בניכוי מס בשיעור   .י

 )]   ח "ש 57.125 -ח " ש55/ ( ח " ש57.125 [* 600,000=   מניות22,320  .יא
  ת מניו22,320*  8/12=  מניות 14,880

  .) מניות800,000 * 5/12( ) + מניות200,000 * 7/12(   .יב

  . מניות480,000 * 3/12  .יג
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יש לשים לב כי . עשויה להציג את נתוני הרווח למניה בדוח רווח והפסד' להלן המחשה כיצד חברה א

  . אין דרישה להציג סכומים למניה מההפסד מפעילויות מופסקות בדוח רווח והפסד

  
  7X20שנת   

  ח"ש

    למניה רגילהרווח 

  1.93  מפעולות נמשכותלמניה רווח 

  )0.33(  מפעילויות מופסקותלמניה הפסד 

  1.60  למניהרווח 

    רווח מדולל למניה רגילה

  1.78  מפעולות נמשכותלמניה רווח 

  )0.30(  מפעילויות מופסקותלמניה הפסד 

  1.48   למניהרווח

 
מטרת הטבלה היא . 'ניים והשנתיים של חברה אהטבלה שלהלן כוללת את נתוני הרווח למניה הרבעו

להמחיש כי סיכום נתוני הרווח למניה של ארבעת הרבעונים אינו בהכרח זהה לנתוני הרווח למניה 

רפי בתקופות ביניים אשר אינו זהה בהכרח יה מצהאמור לעיל נכון גם לגבי רווח למנ השנתיים

     .תקן אינו דורש גילוי של מידע זהה. לסיכום נתוני הרווח למניה של הרבעונים בתקופה

  
  7X20שנת  רבעון רביעי ירבעון שליש רבעון שני  רבעון ראשון  

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

            רווח בסיסי למניה

למניה ) הפסד(רווח 

  1.93  )0.10(  0.15  1.10  0.98  מפעולות נמשכות

למניה הפסד 

  )0.33(  --  )0.31(  --  --  מפעילויות מופסקות

  1.60  )0.10(  )0.16(  1.10      0.98  למניה) הפסד (רווח

            רווח מדולל למניה

  למניה)הפסד( רווח

  1.78  )0.10(  0.15  1.00  0.80  מפעולות נמשכות

למניה הפסד 

  )0.30(  --  )0.30(  --  --  מפעילויות מופסקות

  1.48  )0.10(  )0.15(  1.00  0.80  למניה) הפסד(רווח 
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  'נספח ג

תקן חשבונאות בינלאומי בין ל, רווח למניה, 21 בין תקן חשבונאות מספרההבדלים 

  )2004מרס ( רווח למניה, 33מספר 

  

  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

  

הישות  "ונחבמ ,40למעט בסעיף , בתקן זההוחלף בתקן הבינלאומי " החברה האם"המונח  .1

 ."המדווחת

 

 .  התקןי לתקן זה כולל את עיקרהמבוא. מבוא לתקן הבינלאומי הושמט מתקן זהה .2

 

 לתקן הבינלאומי הושמטה הערת 3אמסעיף  .לתקן הבינלאומי הושמט מתקן זה 4 ףסעי .3

 .שוליים
  

מניות רגילות , חישוב הרווח הבסיסי למניהבדומה ל"קבע כי  לתקן הבינלאומי 52סעיף  .4

למניה אם שהנפקתן מותנית מטופלות כקיימות במחזור ונכללות בחישוב הרווח המדולל 

מניות שהנפקתן מותנית נכללות ). האירועים התרחשו, כלומר(התקיימו התנאים הדרושים 

אם מועד זה מאוחר , או ממועד ההסכם להנפקה מותנית של מניות(מתחילת התקופה 

, בחישוב הרווח הבסיסי למניה,  לעיל24כאמור בסעיף " לתקן זה קובע כי 52סעיף )..." יותר

פקתן מותנית מטופלות כקיימות במחזור ונכללות בחישוב הרווח הבסיסי מניות רגילות שהנ

אם ). האירועים התרחשו, כלומר(למניה רק מהמועד בו התקיימו כל התנאים הדרושים 

מניות שהנפקתן מותנית מטופלות , בחישוב הרווח המדולל למניהאזי התקיימו התנאים 

, עד ההסכם להנפקה מותנית של מניותאו ממו(כקיימות במחזור ונכללות מתחילת התקופה 

 )..."אם מועד זה מאוחר יותר
  

להשפעה מצטברת של שינוי התייחסות אף בתקן זה נוספה בתקן הבינלאומי  68 -  ו42לסעיפים  .5

 .פריט מיוחדלאו /במדיניות חשבונאית ו
  

  .9 -  ו5 ,4, 3, 2 ,1 הערות שולייםבתקן זה לתקן הבינלאומי נוספו  .6

 

 . שינויים בתקני חשבונאות אחרים76-75 סעיפים לתקן זה נוספו .7
  

לצורך , לפיכך. בתקן הבינלאומי הותאמה כדי לשקף את המצב בישראל'  בנספח ב4דוגמה  .8

חישוב מרכיב ההטבה הובא בחשבון מחיר השוק סמוך לפני מועד הנפקת הזכויות ולא מחיר 

ליום , 7X20 בינואר 1נה מיום מועד הנפקת הזכויות שו, השוק סמוך לפני מועד מימוש הזכויות

 .  7X20  במרס 15ליום , 7X20 במרס 1מועד מימוש הזכויות שונה מיום ו, 7X20 במרס 1
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ות פעילפצל את נתוני העל מנת ל, בתקן זההותאמה , לתקן הבינלאומי'  בנספח ב7 הדוגמ .9

 למניה הוצגו נתוני הרווח,  כמו כן.לאורך הרבעונים השוניםמהפעילות השוטפת המופסקת 

 .מפעילות שוטפת בנפרד מנתוני הרווח למניה

 

 הקובעת כי בהעדר נתונים על הרווח ערהנוספה הלתקן הבינלאומי '  בנספח ב12לדוגמה  .10

לא תוקנו מספרי ההשוואה , מפעילויות מופסקות ברבעון הראשון וברבעון השני) הפסד(

ת שוליים המציינת כי הרווח  נוספה הער,כמו כן). 7 ראה דוגמה -לתיקון מספרי ההשוואה (

שכל הנפקה או כל סדרה של מניות רגילות  כך 44המדולל למניה חושב בהתאם לסעיף 

   .וק ביותר וזאת בהתאם למספר הבוחןעל מנת להגיע לדילול העמ, פוטנציאליות נבחנה

 

  :תייחסות לתקני חשבונאות בינלאומייםה .11

 לתקן 13בסעיף , חות כספייםהצגת דו ,1הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   .א

 . הבינלאומי הושמטה מתקן זה

לתקן ' א47בסעיף  ,תשלום מבוסס מניות, 2הפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר   .ב

תשלום מבוסס , 24הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר ', א5ובדוגמה הבינלאומי 

 .מניות

 8בסעיפים , גילוי והצגה: סייםרים פיננמכשי, 32הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   .ג

לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה ' נספח בב 12 - ו 11, 10, 9, 8, 6בדוגמאות ו,  לתקן72 -ו

 .גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים, 22לתקן חשבונאות מספר 

בסעיף , הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים, 39הפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   .ד

 .ה הושמטה מתקן ז34



 

  60

  הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

  
  

  

  

  
 מועצה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותה

 
 

  ברי הוועדהח
  ר הוועדה" יו- ב ספירדח "רו
  ח חיים אסיאג "ור

  רףשמר אלי א
  ח יגאל גוזמן"ור
  ח"רו, רופסור אריה גנספ
  ח אבי זיגלמן"ור
  רופסור אפרים צדקהפ

  
  וות מקצועי צ
  ח שרון מימון צדיק"ור
   רוזנברגתמר אורןח "ור
  דיקלה כהן' גב

  
  ועץ מקצועי לוועדה י
  נשסמח רונן "ור

הוק-  צוות מקצועי אד משתתפים קבועים
 ר " יו-  רונן מנשסח "רו ח יהודה אלגריסי"ור
 ח עמנואל אבנר"רו  ח דוד גולדברג "ור
  ח לימור אברבוך"רו  ח דורון דבי"רו
 יהודה אלגריסיח "רו  ח צחי חבושה"רו
 מיכל ברקח "רו  דיר ענברח א"ור
 ח לימור חן"רו  ח מוטי פרידמן"ור
 גיא טביביאן ח"רו  ח משה פרץ"רו
 אורי לויח "רו   יזהר קנהח"ור

  סינגייח אשר פל"רו  
  משה פרץח "רו  
  ח רקפת רמיגולסקי "רו  
  שלומי שובח "רו  
    

  ר המועצה" סגן יו-ע "ות ניר רש"יו, ר משה טרימ
  ר המועצה" סגן יו-ח "נשיא לשכת רו, ח עופר מנירב"ור
  ר דירקטוריון הבורסה"וי, רופסור יאיר אורגלרפ
  ר אייל בן שלושמ
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח אלכס הילמן"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, )ח"רו(רופסור צבי טלמון פ

  מר רון לובש
  נציג איגוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסה, מוס מר חייםר עמ
  ח "רו, ר אייל סולגניק"ד
  ו'בויאנג- מיכל עבאדי) ח"רו(ד "וע
  לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, ח פנחס קימלמן"רו
  איתן רוב מר
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יצחק רוטמן"ור
  שבון לשעברנשיא לשכת רואי ח, ח יוסי שחק"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח ישראל שטראוס"ור
  סגן המפקח על הבנקים, ר מוטי שפיגלמ


