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 רשות ניירות ערך
ביקורת שמאויות פרסום דוח ריכוז ממצאים בנושא 

 מקרקעין

 

 

 ,שלום לכולם

 

ממצאים בנושא ריכוז פרסמה רשות ניירות ערך דוח  2018 בדצמבר 27 ביום

 לסבירות בנוגע בחינה"הדוח"(, וזאת בעקבות -)להלן ביקורת שמאויות מקרקעין

 נכסי שני של מקרקעין שמאות במסגרת בחשבון שנלקחו העיקריות ההנחות

 .שתי חברות ציבוריות קשורותב מקרקעין

 

ת, וזאת במטרה הביקוראשר עלו במסגרת את הסוגיות העיקריות הדוח מפרט 

הרשות בכל הנוגע לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים את עמדות סגל 

 לסוגיות אלה.

 

 :ממצאי הביקורת שעלו במסגרת הבחינה

 

  ביסוס ההנחות שהובאו במסגרת השומה למועד הקובע .1

 שוכר מהותי במתחם – הכנסה מייצגת 

 את הקובע למועד השווי הערכת במסגרת בחשבון הביאה לא החברה

המפעיל בתי קולנוע בנכס, , שוכר מהותי בנכס של פירעון לחדלות הסיכון

 בנוגע למשקיעים גילוי נתנה לא ואףשהיה בקשיים כלכליים משמעותיים, 

. הנכס שווי על, נוספיםמתחרים  מתחמים פתיחת של האפשרית להשפעה



השכרת הנכס  של הכדאיות להמשך באשר מספק ניתוח בוצע לא, היתר בין

 חלופי כולל בחינת לצורך הפעלתו כבית קולנוע לבין השכרת הנכס לשוכר

 הקולנוע בתי של פוטנציאלית עזיבה של ההשפעה, הראויים השכירות דמי

 וכיוצא התאמה עלויות ,בו אחרים שוכרים על בנכס משיכה מוקד המהווים

 ביצוע בעת שוק משתתפי ידי על בחשבון מובאים היו אשר גורמים – באלה

 של ההוגן השווי מדידת בעת בחשבון להביאם צורך היה כן ועל בנכס עסקה

 .IFRS 13 בינלאומי כספי דיווח בתקן כמשמעותו הנכס

 שליליות להשלכות אפשרות קיימת בו במקרה, הרשות סגל לעמדת

 או/ו באזור תחרות כגון להיבטים לב בשים) בנכס עוגן שוכר על מהותיות

 להמשך בנוגע החברה שהנחות הראוי מן (הפוטנציאליים ההשקעה להיקפי

 התאמת באמצעות ,למשל. השווי בהערכת ביטוי יקבלו השוכר של הפעילות

 כמו. יותר מדויקים אומדנים שקיימים ככל, אחרות בדרכים אוההיוון  שיעור

 היה בשטחים חלופי שימוש כי לכך הולם ביסוס החברה בידי שקיים ככל, כן

 ההשקעות של בחשבון לקיחה לאחר גם) יותר גבוהות הכנסות מניב

 דרך את לרבות זה ערך להציג החברה על, (השטחים להתאמת הנדרשות

 .ביסוסו

 

  וכן ניהול ודמי שכירות דמי בגין מסופקים חובות -הכנסה מייצגת 

 ניהול ודמי שכירות דמי על ויתורים

 מצליחה אינה החברה עקבי באופן כי נמצא, שנבדקו מהנכסים באחד

 בנכס השוכרים מן החוזיים הניהול דמי את וכן השכירות דמי את לגבות

 בדוחותיה מסופקים לחובות הפרשות בוצעו אלו חובות בגין וכי במלואם

 הובאו לא מסופקים לחובות ההפרשה בגין ההוצאות. החברה של הכספיים

 שחלק לכך גילוי במסגרתה ניתן לא ואף, השווי הערכת במסגרת בחשבון

 .בפועל נגבים לא בחשבון שהובאו והניהול השכירות מדמי זניח בלתי

 את גובה אינה החברה כי מראה העבר ניסיון בו מקום, הרשות סגל לעמדת

 הערכת במסגרת בחשבון שהובאו המלאים החוזיים והניהול השכירות דמי

 ועולה זניח שאינו ובשיעור, לתקופה מתקופה ונשנה חוזר באופן וזאת השווי

. השווי הערכת במסגרת בחשבון להילקח אמור זה עניין, בענף המקובל על

 מבעיות כתוצאה הנכס של ההוגן בשווי הפגימה היקף קביעת לצורך, כן כמו

 בחשבון להביא החברה על, בעבר בו קיימות שהיו או בו הקיימות הגבייה

 השאלה את, בנכס הפדיון עומס לעניין לרבות, והנסיבות העובדות כל את

 העקביות מידת, להמשיך צפויות או פעמיות חד היו הגבייה בעיות האם

 .באלה וכיוצא השוכרים להחלפת להביא היכולת, הגבייה בבעיות

 

 שווי זכויות בניה 

 משווי נובע, ההוגן משוויו מהותי חלק כי נמצא שנבדקו מהנכסים באחד

 המבנים קומות גבי על לתוספות מתייחסות חלקן אשר, בנייה זכויות

 לצורך כי, יצוין. במתחם אחרים לשטחים מתייחסות וחלקן בנכס הקיימים

 המצוי כנסת בית של בפינוי, היתר בין, צורך היה הבנייה זכויות ניצול

 במבנים קומות לתוספת שהתייחסו בנייה זכויות אותן, בנוסף. במתחם

 בקומות התפוסה שיעור שבהם לתעשייה במבנים מצויות היו, קיימים

 הערכת במסגרת .רב זמן פנויות היו אף וחלקן ממילא נמוך היה העליונות

 לזכויות הנוגעים רבים לעניינים ביחס מפורטת התייחסות נכללה לא השווי

 .ההוגן שוויין ולביסוס הבנייה

 צריכה פיננסי לא נכס של ההערכה הנחת כי קובעות IFRS 13 הוראות

 כי נראה, כן. למשפטית מבחינה אפשרי שהוא שימוש בחשבון להביא

 בחשבון להביא מנת על דיה משמעותית ראיות רמת או ביסוס רמת נדרשת

 ודאות חוסר גורמי של ותמחור בחשבון הבאה לרבות, עתידי תכנוני שינוי

 .לתקן הדוגמאות במסגרת כאמור

 

 שווי פעילות הניהול 

 הניהול חברות שנים מספר של תקופה פני על כי עלה הרשות סגל מבדיקת

 למועד שקדמו בשנים גרעוניות היו הביקורת בוצעה בהם הנכסים של

 כלל שווי נזקף לא הנכסים אחד של השווי בהערכת, האמור אף על. הקובע

 האחר הנכס של השווי בהערכת ואילו, זו עובדה בגין (שלילי ולא חיובי לא)



 החברה הנחות על התבסס אשר, הניהול פעילות בגין חיובי שווי נזקף

 .הניהול חברת של מייצג רווח להשגת באשר

 האיזון או) המייצג לרווח בפועל התוצאות בין הפער כי עלה מהבדיקה

 אי ידי על או/ו לכאורה חריגות הוצאות מנטרול נבע )העניין לפי, התפעולי

, הנכסים ניהול לפעילות רלוונטיות פניו על היו אשר הוצאות הכללת

 שכר הוצאותלדוגמה: הוצאות שיווק, תשלומי ארנונה על שטחים פנויים, 

 .ועוד בנכסים שירותים העניקו אשר מהעובדים חלק של

 של נקודתי בגידול שמדובר לטענת החברה הוצאות השיווק נוטרלו מאחר

השיווק, בנוסף, טענה החברה שהוצאות השכר יוחסו לניהול כלל  הוצאות

 החברה לטענתנכסי החברה ולא לנכס הספציפי נשוא השומה. כמו כן, 

 אלא, הנכס לניהול קשורים אינם פנויים שטחים בגין הארנונה תשלומי

 בעל עצמו על שלוקח מהסיכון חלק הינן אלה הוצאות וכי, כבעלים להחזקתו

 .הנכס

 אשר) האדם כוח עלויות כי מהעובדה להתעלם ניתן לא, הסגל לעמדת

 רוכש על גם יחולו והארנונה (ניהול לעלויות שקולות להיות אמורות

 שיסכים ומהשווי מהתמחור חלק יהוו אלו עלויות כן ועל, לנכס פוטנציאלי

 הערכת במסגרת בחשבון להביאם נדרש כן ועל עבורו לשלם מרצון קונה

 .השווי

 

 ערך ניירות לתקנות בהתאם גילוי .2

 הקובע למועד הכספיים לדוחות שצורפו השווי הערכות במסגרת גילוי 

 1970 –ב)ד( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 8 תקנה

 העניינים כל את תכלול התקופתי לדוח שצורפה שווי הערכת: "כי קובעת

 לא; סביר למשקיע החשוב אחר מהותי פרט כל וכן השלישית בתוספת שפורטו

 אלה פרטים התאגיד ישלים, האמורים הפרטים כל את השווי הערכת כללה

 ."התקופתי בדוח

 של הכספיים לדוחות צורפו אשר השווי הערכות כי עולה הרשות סגל לעמדת

 ב)ד(8תקנה  פי על כנדרש הגילוי מדרישות חלק כללו לא, הציבוריות החברות

 הכנסות נתוני אודות גילוי כללו השווי הערכותלדוגמה: . השלישית והתוספת

 הנחות של בתוצאות מדובר כי הובהר לא אולם, הניהול חברות של והוצאות

 פורטו לא, יוצא כפועל. בפועל הניהול חברות בתוצאות מדובר אין וכי החברות

 בשנים לרווחיות צפי לרבות, בפועל מהתוצאות לסטייה באשר החברות הנחות

 כחלק בחשבון שהובאו הניהול פעילות לשווי וביסוס ניהול מפעילות הקרובות

 .הקובע למועד השומות במסגרת הנכסים משווי

 ראו דוגמאות נוספות לגילויים חסרים בדוח המלא.

 

 התאגיד עסקי תיאור פרק במסגרת גילוי 

 התאגיד עסקי תיאור פרק במסגרת החברות ידי על שניתן הגילוי סקירתמ

 כל את כלל ולא בחסר לקה הגילוי כי עולה 2016 לשנת התקופתיים בדוחות

 כמו. מדויקים שאינם פרטים כלל שלחילופין או למשקיעים הרלוונטיים הפרטים

 פרק במסגרת שהוצגו שונות טבלאות בין סתירות העלתה הגילוי סקירת, כן

 לדוגמה: .זהים נתונים להציג אמורות במהותן אשר, התאגיד עסקי תיאור

NOI  ה סכום את, היתר בין, לשקףמתואם אמור- NOI עקב התאמות לאחר 

. מלא באופן בו ביטוי לידי באו לא אשר שוכרים עם ההתקשרות בתנאי שינויים

 במסגרת הסכום אותו את הנתונים טבלת במסגרת הציגה החברה כי נמצא

 בתנאי שינויים שחלו אף על אתהמתואם וז NOI -וה הרגיל NOI -ה נתון

 .בתקופה שוכרים עם ההתקשרות

 ראו דוגמאות נוספות לסתירות בדוח המלא.

 

 כאן צולח-רשות ניירות ערךהדוח המלא באתר לקריאת 
 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464:'טל , Deloitte,ראש המחלקה המקצועית, שותף ,רו"ח גיא טביביאן

 03-6085516:'טל, Deloitteשותף, המחלקה המקצועית,  ,רו"ח אורי לוי
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