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פרסומי רשות ני"ע
בחודש פברואר  2015פרסמה רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") מספר פניות מקדמיות חדשות וכן החלטת
אכיפה חשבונאית אחת.
להלן תמצית הפניות המקדמיות:
נושא
מידע כספי
פרופורמה

עמדת הרשות

תיאור הפניה

לקריאה לחץ

בקשת פטור מצירוף נתוני פרופורמה –
החברה רכשה פעילות ובחנה את הצורך

יו"ר רשות ני"ע אישר לחברה שלא
לפרסם דוח פרופורמה והתנה זאת

פניית החברה 1
פניית החברה 2

במתן נתוני פרופורמה .שנת הרכישה
הייתה שנה חריגה מבחינת תוצאות

במתן מידע חלופי מפורט בדוח
הדירקטוריון אודות הפעילות הנרכשת.

תשובת הסגל

החברה ,ועל כן ,על אף שנתוני הפעילות
הנרכשת עמדו במבחן הרווח ,נתוני
הפעילות הנרכשת לא קיימו את ספי
המהותיות בהשוואה לתוצאות ונכסי
החברה בשנתיים שקדמו לשנת הרכישה
ובהשוואה לצפי לגבי השנה העוקבת
לשנת הרכישה.
צירוף הערכות

מהותיות הערכת שווי לצורך צירוף -

סגל הרשות לא מצא לנכון להתערב

פניית החברה

שווי

הפניה עסקה בשאלה מהי יחידת המדידה
הרלוונטית לעניין בחינת מהותיות הערכות

בעמדת החברה לעניין יחידת המדידה
לצורך בחינת מהותיות הערכות השווי

תשובת הסגל

שווי סניפים המיועדים לסגירה ,לצורך
צירוף הערכות שווי מהותיות מאוד.

של הסניפים המיועדים לסגירה.

החברה שטחה עובדות ומאפיינים
המצביעים לדעתה כי יחידת המדידה הינה
הסניף הבודד.
צירופי עסקים,
שיטת השווי

בחינת קיומה של השפעה מהותית –
לחברה  12.62%ממניות חברה אחרת וכן

סגל הרשות לא מצא לנכון להתערב
בעמדת החברה בנוגע לטיפול

המאזני ודוחות

גם אופציות למניות העשויות להביא אותה

החשבונאי ביחס להשקעה כנכס פיננסי

מאוחדים

להחזקה של עד  20%באותה חברה
(אשר אינן ניתנות למימוש מיידי אלא

לפי תקן חשבונאות בינלאומי  ,39תוך
הבהרה כי כל שינוי שיחול במעמדו של

בכפוף לנסיבות מסוימות) .לחברה אין
הסכם הצבעה או זכות למינוי דירקטור

המשקיף ,הלכה למעשה ,אף אם לא
עוגן בהסכם מתוקן בכתב יחייב בחינה

במוחזקת ,פרט לזכות למינוי משקיף
בדירקטוריון .החברה ביקשה לטפל

מחדש.

פניית החברה
תשובת הסגל

בהשקעה כנכס פיננסי.
צירופי עסקים,
שיטת השווי

יישום שיטת הרכישה בצירוף עסקים תחת
אותה שליטה -במסגרת עסקה ,שתי

סגל הרשות ציין כי בתשובות לפניות
מקדמיות קודמות הביע כבר את עמדתו

המאזני ודוחות

חברות השתלבו האחת עם השנייה .עובר

באשר לנסיבות בהן ניתן לעשות

פניית החברה
תשובת הסגל

נושא
מאוחדים

תיאור הפניה
לעסקה צד א' וצד ב' שימשו כבעלי שליטה

עמדת הרשות
שימוש בשיטת הרכישה בעת טיפול

בחברה האחת ,כאשר בחברה השנייה צד
א' היה בעל השליטה וצד ב' רק בעל עניין,

חשבונאי בצירוף עסקים תחת אותה
שליטה וכי עמדתו בעבר תקפה גם

בשל כך העסקה אינה בהגדרת עסקת
צירוף עסקים תחת אותה שליטה .למרות

בנסיבות הפניה הנוכחית.

לקריאה לחץ

זאת ,בחרה החברה מטעמי זהירות לבחון
את הטיפול החשבונאי גם תוך התייחסות
לעסקה כעסקת צירוף עסקים תחת אותה
שליטה ובחנה את החלופות בין יישום
שיטת הרכישה לשיטת .as pooling
החברה סברה כי הטיפול הנאות בהתאם
לפרטי המקרה הינו שיטת הרכישה.
מידע כספי

בקשה לאי הכללת דוח כספי נפרד בדוח

סגל הרשות לא מצא מקום להתערב

פניית החברה

נפרד

התקופתי ובדוחות כספיים ביניים  -היקף
הנכסים ,ההתחייבויות ההכנסות והרווחים

בעמדת החברה בעניין זניחות המידע .
זאת בתנאי שלא יתקיימו בה סימני

תשובת הסגל

המנוהלים במסגרת החברה האם הינו
זניח ביחס להיקף המנוהל במסגרת

האזהרה שהוגדרו בתקנה )14( 10
לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים

החברה הבת על כן ,טענה החברה ,לא
יהיה במידע הכספי הנפרד משום תוספת

ובכפוף להתקיימות מספר תנאים נוספים
שפורטו בעמדה.

מידע מהותית למשקיע הסביר שאיננו
נכלל כבר במסגרת הדוחות המאוחדים.
צירופי עסקים,

הפסקת איחוד דוחות כספיים של חברת

לעמדת סגל הרשות ,בנסיבות עניינה של

פניית החברה 1

שיטת השווי
המאזני ודוחות

נכס – לחברה קיימת חברת בת שהינה
חברת נכס הכוללת נכס נדל"ן והלוואת

החברה ,לא קיימות נסיבות המעידות על
כך שאבדה לחברה השליטה בחברת

פניית החברה 2
תשובת הסגל

מאוחדים

non–recourse

ביחס

לאותו

הנכס.

הבת .בהתאם ,אין להפסיק לאחדה.

במהלך השנה ,נכנסה החברה להסכם
הקפאת הליכים עם הבנק המלווה.
בפנייתה ציינה החברה כי לדעתה עליה
להפסיק את איחוד החברה הבת.

כאמור פורסמה גם החלטת אכיפה חשבונאית  : 15-1שערוך נדל"ן להשקעה
ההחלטה עוסקת במקרה הבא:
חברה רכשה נדל"ן להשקעה .בסמוך למועד הרכישה ערכה החברה הערכת שווי אשר ייחסה לנכס שווי הגבוה
בהרבה מסכום הרכישה .מעריך השווי ציין בעבודתו כי הנכס נרכש בסכום נמוך יותר משוויו וכי להערכתו מחיר
העסקה אינו משקף את מלוא הפוטנציאל הכלכלי הגלום בנכס.
מדיניות החברה לגבי נדל"ן להשקעה הינה מודל השווי ההוגן .נבחנה על ידי החברה אפשרות ביצוע שערוך
והכרה ברווח בדוחות הכספיים בהם יוכר הנכס לראשונה מאחר ולדעת החברה מתקיימים בנסיבות העניין
גורמים ספציפיים העשויים להסביר את המחיר בו בוצעה העסקה ואשר בעטיים ניתן לטעון שמחיר העסקה
אינו מייצג את השווי ההוגן של הנכס.
החלטת רשות ני"ע בעניין הייתה כי החברה אינה רשאית לשערך את הנכס בהכרה לראשונה וכי סטייה ממחיר
העסקה כמדד לשווי הוגן  ,כל אימת שלא חל שינוי בנסיבות ,כרוכה בנטל משמעותי ,אשר במקרה הספציפי
של החברה לא הורם.

לקריאת נוסחה המלא של ההחלטה לחץ כאן
.אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף שיידרש
או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו
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