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מחקר של ה  ESMA -בשנה שעברה בנושא :IFRS 3
ה ESMA-ביצעה מדגם של  36ישויות שביצעו צירופי עסקים ,להלן עיקרי הממצאים וההמלצות:
•

ב 82%מצירופי העסקים ניתנו גילויים נאותים בדבר השגתה של השליטה ,אולם לא ניתנו
גילויים בדבר הסיבות שבגינן נוצר המוניטין או רווח מרכישה הזדמנותית.

•  17%לא נתנו גילויים בדבר שיקול הדעת בקביעה כי מדובר ב"עסק".

נושא שנמצא על
סדר יומו של
האיפריק

•  77%כללו נכסים בלתי מוחשיים (מלבד המוניטין)  ,נמצא כי המדידה העוקבת של הנכסים
הבלתי מוחשיים אינה נאותה (לדוגמה הפחתת קשרי לקוחות על פני קו ישר חלף שיטה
המייצגת את ההטבות הכלכליות העתידיות הצפויות).
נושא
•  11%הכירו בהתחייבות תמורה מותנית ולא סיפקו גילויים נאותים אודותיה.
•

שנמצא גם
בבדיקות
הרשות

צוין כי בהתאם ל BC 381 -ניכר כי רווח מעסקה הזדמנותית צפוי במקרים נדירים ,אולם
בהתאם למחקר ניכר כי התופעה אינה נדירה כלל .צוין כי רווח מרכישה הזדמנותית נוצר
מהערכת יתר של נכסים בלתי מוחשיים שאין להם מחיר שוק מצוטט וממצבים בהם יש
התחייבויות לשינוי מבני שלא עמדו בקריטריונים של תמורה מותנית ,הומלץ ל IASB-לבדוק
את הנושא.
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מהו עסק?

במהלך המחקר /פרויקט שבוצע-ראו בהמשך ,הIASB -
סבר ,בניגוד ל FASB -שיש לשנות הוראה זו שכן משתתף
שוק אחד יכול לראות בסט מסוים עסק ואחר לא

•

עסק הינו מערכת משולבת של תשומות ותהליכים אשר יש לה את היכולת לייצר תפוקות.
שלושת הרכיבים של עסק הינם:
תשומות ( – )inputsכגון :עובדים ,נכסים ,זכויות מכוח הסכמים
תהליכים ( – )processesכגון :מערכות ,פרוטוקולים ותהליכי עבודה ,כללים והוראות
תפוקות ( – (outputsדיבידנדים ,הוזלת עלויות והטבות כלכליות אחרות

•

אין חובה שתהיינה תפוקות בפועל במועד הרכישה.

•

לצורך הקביעה האם "ניתן להפעיל או לנהל מערכת משולבת של נכסים ופעילויות במטרה
לספק תשואה" ,התקן מציין כי:
“…a business need not include all of the inputs or processes that the
seller used in operating that business if market participants are capable
of acquiring the business and continuing to produce outputs, for example,
by integrating the business with their own inputs and processes”.
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מה ההבדל בין רכישת "עסק" (צירוף עסקים) לבין רכישת
נכסים אשר אינם מהווים "עסק" – השלכות עיקריות
צירוף עסקים

רכישת נכסים שאינם מהווים
"עסק"

הקצאת תמורת
הרכישה והכרה
במוניטין

הקצאת תמורת הרכישה לנכסים
ולהתחייבויות לפי שווים ההוגן במועד
צירוף העסקים ,הכרה במוניטין או
"מוניטין שלילי"

הקצאה תמורת הרכישה לנכסים
והתחייבויות מזוהים (לרבות נכסים
בלתי מוחשיים) לפי יחסי שווי הוגן,
אי הכרה במוניטין"/מוניטין שלילי"

יצירת מסים נדחים

יצירת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים
שנוצרים כתוצאה מצירוף העסקים

אין יצירת מסים נדחים בגין הפרשים
זמניים שנוצרים ברכישה

עלויות עסקה

זקיפה מידית לדוח רווח או הפסד

מהוות חלק מעלות הרכישה

התחייבויות תלויות

מוכרת כהפרשה במידה שיש
התחייבויות גם אם לא צפוי ברמה של
 more likely than notשיידרש תזרים
שלילי לסילוקה

מוכרת כהפרשה רק אם צפוי ברמה
של  more likely than notשיידרש
תזרים שלילי לסילוקה

בחינת ירידת ערך
שנתית (חישוב סכום
בר השבה)

יש לבחון ירידת ערך של יחידה מניבה-
מזומנים אליה הוקצה מוניטין אחת לשנה
ללא קשר לקיומו של סימן

מאחר ולא מוכר מוניטין ,יש לבחון
ירידת ערך לנכסים שהוכרו רק בעת
קיומו של סימן לירידת ערך

רכישה בשלבים /אובדן שערוך ההשקעה הקודמת /הנותרת לשווי אין שערוך השקעה קודמת /נותרת
לשווי הוגן.
הוגן
שליטה
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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מחקר של ה IFRIC-לגבי הגדרת "עסק" בפרקטיקה-מאי
2013
בשנים קודמות בוצע על ידי הצוות של ה IFRIC-מחקר לגבי הפרקטיקה המקובלת להגדרת
"עסק" בשישה ענפים:

 .1מגזר הנדל"ן להשקעה.
 .2מגזר הפרמצבטיקה והביוטכנולוגיה.
 .3מגזר חיפושי הגז והנפט.
 .4מגזר הבנקים.
 .5מגזר האנרגיה הירוקה (סולארית ורוח).
 .6מגזר הספנות.

בשלושת המגזרים הראשונים נמצאה שונות רבה בפרקטיקה (.)Diversity in practice

בשלושת המגזרים האחרונים הצוות לא הגיע למסקנות מובהקות או שלא נצפו קשיים מיוחדים
בהבחנה בין "עסק" לרכישת נכסים.
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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מחקר של ה IFRIC-לגבי הגדרת "עסק" בפרקטיקה
הסוגיה העיקרית במסגרת המחקר בנוגע למגזר הנדל"ן להשקעה:

אילו סוגי תהליכים נדרשים לכך שנדל"ן להשקעה יעמוד בהגדרת "עסק"?
•

האם כל סוג של תהליך ,אפילו הפשוט ביותר ,כמו אבטחה ,ניקיון ותחזוקה (הגישה הראשונה)? או האם רק
תהליכים מהותיים או "מתוחכמים" כמו שיווק ,ניהול אסטרטגי ,מימון ,פעילות פיתוח הנדל"ן וכו' (הגישה
השניה)? שתי הגישות קיימות בפרקטיקה.

•

בגישה השנייה – גישת "התהליכים המתוחכמים" – דוגמאות לתהליכים כאלה :שיווק ,ניהול דיירים ,מימון,
פיתוח .בגישה זו ,רכישת מרכז מסחרי גדול יחד עם הניהול שלו נחשבת ל"עסק" .בגישה זו תהליכים כגון:
ניקיון ,אבטחה ותחזוקה אינם נלקחים בחשבון .לפיכך ,רכישת בנין משרדים עם שירותי תחזוקה שוטפת תחשב
לרכישת נכס.

•

באירופה ובאוסטרליה נפוצה הגישה השנייה .בארה"ב (אשר הגדרת המושג "עסק" בה זהה בעקרון לתקינה
הבינלאומית) נפוצה הגישה הראשונה.

•

הניתוחים לעיל רלוונטיים במיוחד למצבים בהם נרכש נכס נדל"ן להשקעה בודד .אם נכס בודד נחשב ל"-עסק",
יש ליצור עתודה למס על הפער בין שוויו ההוגן לבין עלותו לצורך מס.
בעת הרכישה
אזי
מאחר ועתודה למס מחושבת במונחים נומינליים ייווצר מוניטין אשר לא ברורה מהותו ,שכן הוא תוצר של
העתודה למס .מוניטין זה ייבחן לירידת ערך אחת לשנה .באירופה היו חברות שנהגו להפחיתו מיידית לרווח
והפסד –דבר בעייתי במהותו .גם אם הוא לא הופחת מיידית עדיין קיימת בעיה בבחינה של ירידת ערכו ביחד עם
הנדל"ן אליו הוא שייך ,שכן הבחינה נעשית ללא השפעת מס .לצורך זה הומצאו שיטות שונות להתמודדות עם
הבעיה – כפי שיודגם בהמשך.
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תיקון  IAS 40בשיפורים השנתיים 2011-2013
•

התיקון מבהיר כי נדרש שיקול דעת בקביעה האם רכישת נדל"ן להשקעה מהווה רכישת
נכס /קבוצה של נכסים או צירוף עסקים ,שהינו בתחולת .IFRS 3

•

הובהר כי שיקול הדעת בקביעה האם מדובר בצירוף עסקים אינו מבוסס על ההבחנה בין
רכוש קבוע לנדל"ן להשקעה (לפי סעיפים  7-15ב IAS 40-מאפיין "שירותים משניים") ,אלא
יש לקבוע האם מדובר בעסק (כהגדרתו ב )IFRS 3-בהתאם להוראות .IFRS 3

•

המשמעות היא שכבר היום כי לא ניתן להשתמש בסעיפים של הגדרת נדל"ן להשקעה
ב IAS 40-על מנת לטעון שלא מדובר בעסק (כלומר לא ניתן לטעון שמדובר בנדל"ן
להשקעה ועל כן זה לא עסק).

• התיקון ייושם בדרך של "מכאן ולהבא" לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1ביולי 2014
ואילך.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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)Business Combinations (Joint decision session with the FASB
•

המטרה העיקרית של ה FASB -הינה להביא לכך שההוראות הקבועות ב US GAAP -יהיו
תואמות יותר לאלו המצויות בתקני ה.IFRS -

•

ה FASB -פרסם טיוטת תיקון ברבעון הרביעי של שנת .2015

•

החלטות אשר התקבלו על ידי ה:FASB -

 .1אם באופן משמעותי ,השווי ההוגן של הנכסים שנרכשו ברוטו ,מרוכז בנכס ניתן לזיהוי אחד
(או בקבוצה של נכסים ניתנים לזיהוי דומים) ,אזי קבוצת הנכסים שנרכשה – לא מהווה
עסק .הצוות של ה IASB -מסכים עם כך ,שמבחן זה עשוי לסייע בקביעה שקבוצת
הנכסים שנרכשה אינה מהווה עסק.
 .2לשמר את המושג "מסוגל" ( )Capable ofבהגדרת עסק .הצוות לא מסכים עם כך וחושב
כי יש לשנות מושג זה.
 .3לשנות את ההגדרה של "תפוקות" כך שהיא תתמקד במוצרים ושירותים ללקוחות ולא
בחסכון בעלויות.
 .4לא לשנות את התפיסה של "משתתף שוק" בהגדרת עסק .הצוות לא מסכים עם כך וחושב
כי יש לשנות מושג זה .בטיוטה שהתפרסמה ה FASB -הסיר התייחסות למשתתף שוק.
במקום זה יש התייחסות לתהליכים משמעותיים.
 .5יינתנו דוגמאות נוספות להבהרת אופן יישום הגדרת "עסק" .בטיוטה שהתפרסמה יש
דוגמאות© 2015
Brightman Almagor Zohar &10
Co.

)Business Combinations (Joint decision session with the FASB
•

בישיבה שנערכה באוקטובר ,ה IASB -החליט טנטטיבית את הדברים הבאים:

 .1יש להבהיר כי לצורך עמידה בהגדת עסק ,הנכסים והפעילויות שנרכשו חייבים לכלול ,לכל
הפחות ,תשומות ותהליכים משמעותיים אשר ביחד ישמשו להפקת תפוקות.

 .2להסיר את הדרישה שנכסים ופעילויות מהווים עסק ,אם משתתף שוק מסוגל להחליף את
האלמנטים החסרים ולהמשיך לייצר תפוקות( .נספח ב.)8

 .3אם השווי ההוגן של הנכסים ברוטו שנרכשו שייך לנכס מזוהה אחד או לקבוצה דומה של
נכסים מזוהים -אזי שאין המדובר ברכישת עסק.

 .4לשנות את ההגדרה של תפוקות ,כך שתתמקד במוצרים ובשירותים הניתנים ללקוחות.

.5

להוסיף דוגמאות אשר יסייעו להבין מה נחשב עסק.

 .6הישויות יידרשו ליישם את התיקונים המוצעים הנ"ל ל ,IFRS 3 -מכאן ולהבא.
© 2015 Brightman Almagor Zohar &11
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"עסק לא עסק"
חברת איי.די.או גרופ
החברה לא מטפלת באף רכישה של נכסי נדלן כ"עסק" ,החברה
מתמחה בקניית מקבצי דירות בברלין

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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"עסק לא עסק"
חברת איי.די.או גרופ –דיווח מידי מ , 06/10/15-כיצד יטופל?

האם יהיה פה
גם שערוך?

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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""עסק לא עסק
– או גרופ.די.חברת איי

14
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"עסק לא עסק"
חברת גמול השקעות מדוחות  -06/15לא טיפלו כ"עסק"

פרויקט
טריו
באשדר
בשנים

קודמות?

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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אורבן קורפ
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אורבן קורפ

העסקה היא אובדן שליטה ומעבר
לפעילות משותפת

כל המוניטין נובע
ממיסים נדחים

© 2016 Brightman Almagor Zohar &17
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אורבן קורפ
רכישת חברת נכס -עסק /לא עסק?

הבניה עצמה
לא התחילה

© 2016 Brightman Almagor Zohar &18
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אורבן קורפ
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הסבר לרווח

GFI Real Estate Limited

© 2016 Brightman Almagor Zohar &20
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הזדמנותי כמו רווח

ראו איידיאו

בסמיכות לרכישה

לשם השוואה

"עסק לא עסק"
חברת  BIGבדוחות  12/14מטפלת בכל המרכזיים המסחריים כ"עסק"

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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"עסק לא עסק"
חברת  BIGבדוחות  12/14מטפלת בכל המרכזיים המסחריים כ"עסק"
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"עסק לא עסק"
חברת אידיבי פיתוח בדוחות 12/14

מגיע מדוחות נכסים ובנין.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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" לא עסק, רכישת חברה "עסק-

24

דורסל
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" לא עסק, רכישת חברה "עסק-

25

דורסל
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גזית גלוב -דוח 12.14
מתוך מדיניות
חשבונאית ATR

ראו מה קורה
לנכסים נטו בשקף
הבא
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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גזית גלוב-צירוף עסקים ינואר ATR-2015

ירידה של כ850-
אלפ"ש לעומת

ההסבר

12/2014

החלקי
לפער

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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Realated
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 -רכישת חברה "עסק -לא עסק"30.9.15-

שני הנכסים מושכרים כמעט במלואם לשישה-תשעה
שוכרים .הנכסים מאוד מהותיים והערכות שווי לשניהם
מצורפות.

28

תמורה מותנית במכירת אנדרומדה מכלל תעשיות
ביוטכנולוגיה ל-Hyperion -דוחות כת"ב 30.6.14
זה היה
בשנה
שעברה...

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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ביטול רישום התמורה המותנית בגין אנדרומדה
דיווח מידי 11.09.14
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה "עסק לא עסק" ותמורה מותנית
דוחות שנתיים 31/12/14

מכירת/רכישת "נכס" ולא
"עסק" .תמורה מותנית
תוכר עם התקיימות התנאי
המתלה.
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מכירת/רכישת "עסק" ולא
"נכס" .תמורה מותנית
תוכר עם המכירה או
הרכישה.
31

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה "עסק לא עסק" ותמורה מותנית
דוחות שנתיים 31/12/14

מכירת
"נכס" ולא
"עסק".
תמורה
מותנית בגין
המכירה
מוכרת עם
התקיימות
התנאים
המתלים
בפועל.
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פנייה מקדמית בנוגע לטיפול החשבונאי בעסקה בין קיורטק לבין MDVN
קיורטק התקשרה בהסכם מסחור עם  MDVNלפיו תקבל הרוכשת רישיון להמשיך לפתח ,לייצר ולמסחר את
התרופה של קיורטק ,התשלום שנקבע מפורט להלן:
•
•
•
•

תשלום מידי בסה"כ  5מיליון .₪
תשלומים עתידיים המותנים בהשגת אבני דרך בקשר לפיתוח התרופה והשגת אישורים רגולטוריים לשיווקה
בטריטוריות שונות ,עד סך כולל של  85מיליון דולר.
תשלומים עתידיים נוספים המותנים בהשגת היקפי מכירות שנתיים מסוימים של התרופה ,עד סך כולל של
 245מיליון דולר .היקף המכירות המינימלי לתשלומים אלה נקבע על רף של  400מיליון דולר.
תמלוגים מבוססי מכירות בשיעור של  5%-11%בהתאם להיקף המכירות השנתי.

במועד חתימת הסכם המסחור המפורט לעיל ,נחתם הסכם נוסף (להלן :הסכם הייצור) לפיו ,קיורטק התחייבה
להמשיך לייצר את התרופה עבור  MDVNבמהלך  3השנים הראשונות ממועד חתימת ההסכם .במהלך התקופה
קיורטק תעביר את הידע הכרוך בייצור התרופה ותמורת ידע זה ישולמו סכומים מוסכמים שנקבעו בהתבסס על
עלויות הייצור הקבועות.
למועד חתימת הסכם המסחור והסכם הייצור לא תיוותר בקיורטק פעילות עסקית כלשהי פרט לתשומות
הכרוכות בהסכם הייצור .בנוסף ,לרוכשת קיימת זכות סיום התקשרות בלעדית שאינה עומדת לקיורטק ללא
שתוטל עליה מחויבות משמעותית פרט להשבת הזכויות.
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פנייה מקדמית בנוגע לטיפול החשבונאי בעסקה בין קיורטק לבין MDVN
הסוגיה:
האם יש לראות בהסכם המסחור כמכירת "עסק" או מכירת נכס בלתי מוחשי?
להחלטה זו קיימת השפעה אודות הטיפול החשבונאי שכן לעמדת החברה במקרה של מכירת עסק
יוכרו כל התמורות בשווי הוגן  ,לרבות בנכס פיננסי שמייצג את רכיב התמורות המותנות .ואילו אם מדובר
בנכס בלתי מוחשי ייושמו תנאי ההכרה בהכנסה בהתאם ל ,IAS 18-כלומר הכנסה תוכר עם השגת אבני
הדרך בפועל או כאשר צפוי להשיגן .החברה טענה כי בשקלול תנאי העסקה לשיקול דעתה מדובר במכירת
נכס בלתי מוחשי מהסיבות שלהלן:
•
•
•
•

שלב פיתוח התרופה והטכנולוגיה-שלב פיתוח התרופה מקדמי והטכנולוגיה העומדת בבסיסה טרם
הושלמה ,לטענת החברה הדבר מעיד על מכירת נכס.
עובדים -לא יועסקו עובדים ע"י הרוכשת אולם לטענת החברה הסכם הייצור לתקופה של  3שנים נובע מכך
שהקמת מתקנים ע"י ספק אחר או הרוכשת תעכב את פעילות הפיתוח ותצרוך השקעות מרובות שייתכן
שיתבררו כמיותרות .קריטריון זה אינו מובהק לטענת החברה.
מתקני ייצור -אינם נמכרים לרוכשת ובתום תקופת ההתקשרות המתקנים יוותרו בידי קיורטק-קריטריון
המעיד על מכירת נכס.
מכירת נכסים או מניות-בעסקה לא נמכרו מניות קיורטק והרוכשת יכולה לחזור בה מההסכם-קריטריון המעיד
על מכירת נכס .בנוסף בעסקה לא נכלל מוניטין שכן לחברה אין רשימת לקוחות או מלאי.
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פנייה מקדמית בנוגע לטיפול החשבונאי בעסקה בין קיורטק לבין MDVN
הסוגיה:
האם יש לראות בהסכם המסחור כמכירת "עסק" או מכירת נכס בלתי מוחשי?

סגל הרשות לא מצא לנכון להתערב בטיפול בו נקטה החברה והדגיש כי:
• להבדיל מהסכם למכירת מניות ,הסכמים אלה מאפשרים את הפסקת ההסכם מכל סיבה ללא
מחויבות משמעותית ,מה שמעיד על השווי הנמוך של הרישיון
מה דומה ומה שונה לעומת

•

רוב התמורה הינה מותנית לכן רוב הסיכון טרם עבר לרוכש.

•

עובדי החברה אומנם יעבדו בייצור התרופה עבור הרוכשת אך לתקופה קצובה ואינם מוגבלים
להתפתח לעיסוקים נוספים מעבר לייצור ,כמו כן ,הידע שצברו יוותר בקיורטק.

•

בהתאם לטענת החברה ,משך זמן פתוח התרופה ארוך מהסכם הייצור שתחום ל 3-שנים ,לכן
מגבלת זמן הייצור הינה אפקטיבית ולא כרוכה בהעברת מכלול הידע הכרוך בפיתוח התרופה עד
לאישורה הסופי בFDA

•

הסכם הייצור נחתם מאחר ומתקן הייצור אינו שכיח ומעטות החברות בעלי מתקן דומה.

עסקת אנדרומדה?

הרשות מדגישה כי " במסגרת הפנייה המקדמית הזו לא נדונה מהו הטיפול החשבונאי אותו יש
ליישם כאשר מדובר בעסקת מכירה של נכס או כאשר מדובר בעסקת מכירת עסק ,ביחס לגריעת
הנכס הבלתי מוחשי ,הכרה בנכס תמורות מותנות ,או הכרה בהכנסה".
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כלל תעשיות ביוטכנולוגייה "עסק לא עסק" ותמורה מותנית
דוחות רבעוניים 30/9/15

הכרה
בהכנסה
בסכומי
המזומן
שנתקבלו
ולא
בתמורה
המותנית.
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מגזרים
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דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
הקדמה

יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ביצעה ביקורת רוחב בנושא  -מגזרי פעילות במדגם
שכלל  6תאגידים מדווחים אשר להם מספר מגזרי פעילות מדווחים בדוחות הכספיים.
מטרת הבדיקה להביא לשיפור הגילוי ,הדיווח והעמידה בהוראות התקן.
סגל הרשות בחן במסגרת הביקורת את יישום הוראות התקן על ידי חברות המדגם בקשר עם
חמישה נושאים:
 )1זיהוי ה CODM -של הישות
 )2זיהוי המגזרים בני הדיווח של החברה בהתאם להוראות התקן-חשיבותה של הגדרת המגזר
היא רבה שכן קיימת לה השפעה גם על הגדרת תחומי הפעילות בפרק תיאור עסקי התאגיד.
 )3מדידת תוצאות המגזרים בהתאם לIFRS 8 -
 )4מדיניות הקצאת עלויות בין מגזרי הפעילות בתקופות המדגם
 )5הגילוי הנדרש בהתאם לIFRS 8 -

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת
זיהוי הCODM -
הesma -
הפנו

בעבר גם
תשומת
לב
לסוגיה

הביקורת העלתה כי ארבע מתוך שש חברות המדגם ,זיהו את מנכ"ל החברה כ – , CODMשתי
חברות המדגם האחרות זיהו את דירקטוריון החברה כ – .CODM
באשר לשתי חברות אלה ,עלו סימני שאלה במהלך הביקורת לגבי זיהוי דירקטוריון החברה כ –
 CODMוזאת לאור תדירות התכנסות הדירקטוריון ואיכות החומרים הנסקרים על ידי הדירקטוריון
באופן סדיר .שכן ,לעמדת סגל הרשות הנטל שעל חברה להרים לשם זיהוי דירקטוריון החברה כ –
 CODMהינו גבוה יותר מאשר בעת קביעת נושאי משרה ביצועיים אחרים כגון מנכ"ל ,שבהגדרתו
מנהל את פעילותה העסקית של החברה.
במסגרת הביקורת ובנסיבות עניינן של החברות במדגם ,סגל הרשות לא מצא לנכון להשיג על עמדת
החברות בקביעת הדירקטוריון כ  CODM -אלא להתמקד בהגדרת מגזרי הפעילות של החברה על
בסיס המידע שנסקר על ידי דירקטוריון החברה ,במידת הצורך ייבחן הסגל סוגיה זו בעתיד.

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת
זיהוי המגזרים בני הדיווח של החברה בהתאם להוראות התקן
בהתאם להוראות התקן ,מגזר פעילות הוא רכיב של ישות אשר עוסק בפעילות עסקית שמניבה הכנסות ,אשר
התוצאות התפעוליות שלו נסקרות באופן סדיר ושקיים לגביו מידע כספי נפרד .מגזר פעילות הינו מגזר בר דיווח
במידה והוא עומד בספים הכמותיים בהתאם ל .IFRS 8-לחילופין ,גם מגזר שלא מקיים את הספים הכמותיים עשוי
להיחשב בר דיווח ויינתן לו גילוי נפרד ,אם ההנהלה מאמינה שמידע לגבי המגזר יהיה שימושי למשתמשים
בדוחות הכספיים.
מטרת הבדיקה של הרשות נועדה לוודא שאכן מגזרי הפעילות אותם זיהו החברות ועליהן מדווחים בדוחות
עומדים בהוראות התקן.

מבדיקת הרשות עולה כי במחצית מחברות המדגם ( 3מתוך  6חברות) ה  CODM -סוקר באופן
סדיר ,לצורך קבלת החלטות ,מגזרים שונים ו/או מגזרים נוספים שהיה נדרש לדווח אותם
כמגזרים בני דיווח בנוסף לאלו שדווחו על ידן בדוחות הכספיים.
 3החברות קיבלו את עמדת הרשות אשר תפורט בשקפים הבאים ותיקנו את הדוחות ( 2חברות
ביצעו הצגה מחדש ,וחברה נוספת הוסיפה מגזר פעילות בתקופת הדיווח השוטפת).

סוגיות שעלו במהלך הביקורת
זיהוי המגזרים בני הדיווח של החברה בהתאם להוראות התקן  -המשך

להלן יפורטו עיקרי הטיעונים שהועלו על ידי חברות המדגם שבהן נמצאו מגזרים שונים מאלו שהוגדרו
או דווחו בדוחותיהן הכספיים ועמדת סגל הרשות ביחס אליהם:

א .החברה טענה שהמידע הנוסף שנסקר הינו מצומצם ואינו מהווה את ליבת הפעילות העסקית
עמדת סגל הרשות:
אין חולק כי ברמה העסקית ,ישנן פעילויות העשויות להיות נלוות ותומכות בפעילות מרכזית של חברה.
ואולם מקום בו פעילויות אלה עומדות בהגדרת מגזר פעילות כאמור לעיל ,הרי שיש לזהותן כמגזר
נפרד במיוחד כאשר מדובר במספר פעילויות שנסקרות בנפרד זו מזו ,ובהתאם אם הן עולות על הספים
הכמותיים יש אף לדווח עליהן בנפרד כמגזרים בני דיווח .יתרה מכך ,זיהוי כל אחת מהפעילויות הנלוות אשר
עומדות בהגדרת מגזר פעילות ,כמגזר פעילות ,לא רק שאינו עומד בסתירה עם הראיה האסטרטגית של
החברות ,אלא אף ישפר את יכולת הניתוח של קורא הדוחות את הפעילויות העסקיות של החברה הן
הפעילות הראשית והן הפעילויות הנלוות.
לאור האמור ,טענת החברות לא התקבלה.

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת
זיהוי המגזרים בני הדיווח של החברה בהתאם להוראות התקן  -המשך

ב .לטענת החברה הנתונים שנסקרים על ידי ה –  CODMאינם משמשים לצורך קבלת החלטות והקצאת
משאבים
אחת מהחלטות הesma-

עמדת סגל הרשות:

בעבר דנה בנושא זה

לעמדת סגל הרשות ,חזקה היא שמקום בו ה CODM -מקבל לידיו באופן סדיר דיווחים בנוגע לתוצאות התפעוליות של
רכיבים של התאגיד ,אזי דיווחים אלה משמשים אותו לשם קבלת החלטות באשר להקצאת משאבים ולהערכת ביצועים,
שהרי אחרת ,אלה לא היו מועברים לידיו מלכתחילה.

לאור האמור ,טענת החברות לא התקבלה.
ג .לטענת החברה המידע והנתונים אודות הפעילויות השונות מוצגים ל CODM -רק במסגרת כהונתו
כיו"ר דירקטוריון של חברה בת.
עמדת סגל הרשות:
במקרים מסוג זה בהם ה CODM -מקבל את מלוא המידע בקשר לפעילויות חברת הבת הפרטית שנמצאת
בבעלותה המלאה של החברה ,בכובעו כנושא משרה בחברה הבת עצמה ,יש לבחון את העמידה בפרמטרים
שנקבעו ב IFRS 8 -בהתחשב במכלול המידע המועבר אל ה CODM -במסגרת תפקידיו ,ולא להתבסס רק על
המבנה הארגוני .בנסיבות אלה ,הבחנה בין מידע המסופק ל CODM -בכובעו כמנכ"ל החברה המדווחת,

לבין מידע המסופק לו בכובעו כיו"ר דירקטוריון של חברה בת אינה סבירה.

לאור האמור ,טענת החברה לא התקבלה.

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת

מדידת תוצאות המגזרים בהתאם ל IFRS 8 -
במסגרת בדיקה זו ביקש סגל הרשות לבחון האם הרווח המדווח על ידי החברות במסגרת
ביאורי המגזרים הינו אותו הרווח המדווח ל.CODM -
באחת מחברות המדגם הרווח שנסקר על ידי ה CODM -לגבי מגזר אחד היה רווח תפעולי
וביתר המגזרים רווח גולמי ,ואילו הרווח שהוצג בביאור המגזרים היה רווח גולמי לכלל
המגזרים.
עמדת סגל הרשות:
לעמדת סגל הרשות יש להציג ולדווח במסגרת ביאור המגזרים לגבי כל מגזר את הרווח אותו
סוקר ה CODM-שהרי רווח זה הוא הרלוונטי לבחינת תוצאות המגזר הספציפי.
החברה קיבלה את עמדת הרשות והציגה מחדש את הרווח המגזרי בהתאם לרווח שמדווח
ל ,CODM-כלומר הציגה רווח תפעולי למגזר אחד ולשאר המגזרים הציגה רווח גולמי כפי
שסקר ה .CODM -
43

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת
מדיניות הקצאת עלויות בין מגזרי הפעילות בתקופות המדגם
בהתאם להוראות סעיף  25ל IFRS 8 -הקצאות של הכנסות ,הוצאות ,רווחים או הפסדים ייכללו בקביעת
הרווח או ההפסד המגזרי רק במידה והם נכללים ברווח או ההפסד המגזרי אשר משמש את ה.CODM -
כן קובע הסעיף כי אם סכומים מוקצים לרווח או הפסד המגזרי המדווח ,הרי שסכומים אלה יוקצו על
בסיס סביר.
במסגרת בדיקה זו ביקש סגל הרשות לבחון את עקביות הקצאת העלויות בין מגזרי הפעילות השונים
במהלך תקופות המדגם .במסגרת הביקורת סגל הרשות לא בדק את סבירות מדיניות הקצאת
העלויות למגזרי הפעילות של החברות ,אלא רק את העקביות.

הבדיקה כפי שתפורט להלן מצאה כי שלוש חברות מתוך חברות המדגם ביצעו במהלך תקופות
המדגם שינוי בסיווג והקצאת העלויות מבלי לציין עובדה זו או לסווג מחדש את תקופות העבר כך
שעל פניו לא נשמר עקרון העקביות בבניית ביאור המגזרים.
בחברה אחת אילו שינוי המדיניות היה מבוצע למפרע ,היה מעביר מגזר מרווח להפסד (חברה זו לא
נתנה גילוי) ,בחברה שנייה נמצאו טעויות בסיווג העלויות כך שהוצאות שבתקופה מסוימת סווגו
לעלות המכר בתקופה שלאחריה סווגו כהוצאות תפעוליות .בחברה שלישית עלויות שהיו צריכים
לייחס באופן ישיר למגזר מסוים לא יוחסו אליו.
טענות החברות:
חברה אחת טענה כי אין מדובר בשינוי מדיניות אלא בשינוי הערכת הנהלת החברה לגבי אופן חלוקת
משאבים נאות יותר בין המגזרים .חברה שניה טענה כי אכן בוצע שינוי בסיווג העלויות אך לא ניתן לכך
גילוי מחוסר מהותיות הסכומים והשינוי .החברה השלישית טענה כי השינוי שבוצע נעשה כטעות בתום
לב וללא כוונה לשנות את מדיניות הקצאת העלויות.

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת

מדיניות הקצאת עלויות בין מגזרי הפעילות בתקופות המדגם – המשך
עמדת סגל הרשות:
סעיף  27ל IFRS 8 -קובע ,כי ישות תספק הסבר לגבי המדידות של רווח או הפסד מגזרי ,נכסי מגזר
והתחייבויות מגזר לכל מגזר בר דיווח ,ותיתן מידע ,בין היתר ,גם למהות של שינויים כלשהם
מתקופות קודמות בשיטות המדידה ששימשו לקביעת רווח או הפסד מגזרי מדווח וההשפעה ,אם
קיימת ,של שינויים אלו על המידה של הרווח או ההפסד המגזרי.
על מנת לעמוד בעקרונות אלו ,ולשם השגת מטרתו של העיקרון המרכזי של ביאור המגזרים בהתאם
ל IFRS 8 -לספק כלי למשתמשים להערכת המהות וההשפעות הפיננסיות של הפעילויות העסקיות
של ישות ,מדיניות סיווג עלויות בין מגזרי פעילות של חברה חייבת להיות עקבית .אחרת ,יכולת
המשקיע להשוות תוצאות הפעילויות העסקיות של הישות על פני זמן עלולה להיפגע.

יוצא אפוא כי מקום בו ישות משנה מדיניות סיווג של עלויות בין מגזרי פעילות ,הרי שהצגה של מספרי
השוואה עולה בקנה אחד עם העקרונות לעיל .זאת ,בנוסף לגילוי אותו היא נדרשת לתת בהתאם
להוראות סעיף  20ל IFRS 8 -כאמור.
באחת מהחברות ,הטעות תוקנה כטעות מהותית בדוחות הכספיים .בשתי החברות האחרות
ההשפעה אינה מהותית ולכן לא בוצע תיקון.

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת
עמידה בדרישות הגילוי מתוקף IFRS 8
בהתאם לIFRS 8 -

חדש!
יכנס לראשונה
לתוקף בדוחות
12.15

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת
עמידה בדרישות הגילוי מתוקף IFRS 8
בהתאם לIFRS 8 -

קיימים גילויים נוספים הנדרשים (מידע לגבי מוצרים ושירותים ,מידע לגבי לקוחות עיקריים ועוד)..

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת
עמידה בדרישות הגילוי מתוקף  – IFRS 8המשך
במסגרת בדיקה זו ביקש סגל הרשות לבחון האם הגילוי שניתן במסגרת הדוחות הכספיים הינו
בהתאם לדרישות הגילוי ב.IFRS 8 -
מבדיקת הרשות עולה כי למעט חברה אחת אשר לא כללה במסגרת ביאור המגזרים גילוי בנוגע לפחת
והפחתות ,כל חברות המדגם כללו במסגרת הדוחות הכספיים את הגילוי הנדרש.
במקרה של החברה הנ"ל ניתן לזהות את נתוני הפחת מביאורים אחרים בדוחות הכספיים .לאור זאת,
הוחלט כי החברה תשלים את נתוני הפחת במסגרת ביאור המגזרים שבדוחות הכספיים מכאן ולהבא.

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת
עמידה בדרישות הגילוי מתוקף  – IFRS 8המשך
במסגרת בדיקה זו ביקש סגל הרשות לבחון האם במסגרת ביאור המגזרים של החברות שנכללו בביקורת
נכלל המידע הנדרש בהתאם לסעיפים  32,34ל IFRS 8 -אודות מוצרים ושירותים וכן אודות לקוחות
עיקריים.
מבדיקת הרשות עולה כי בחברה אחת שנכללה בביקורת נמצא שבפועל קיים לקוח עיקרי אשר ההכנסות
ממנו עלו על  10%מהכנסות הישות ובהתאם לכך על החברה היה לדווח את המידע בקשר עם המגזר בו
נכללות ההכנסות מאותו לקוח .מידע זה לא נכלל במסגרת ביאור המגזרים של החברה האמורה ,אולם
הוא ניתן במסגרת ביאור אחר שכללה החברה בדוחותיה הכספיים .לאחר שסגל הרשות הפנה את
תשומת לב החברה לכך ,ייכלל מידע זה גם במסגרת ביאור המגזרים מכאן ולהבא.
עוד עלה מבדיקת הרשות כי מחצית מהחברות ( 3מתוך  6חברות) שנכללו בביקורת לא דיווחו במסגרת
ביאור המגזרים את המידע הנדרש לגבי מוצרים ושירותים בהתאם לתקן ,עם זאת נתונים אלה דווחו על
ידי החברה במסגרת הדוח התקופתי בכללותו.

דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרים
סוגיות שעלו במהלך הביקורת
עמידה בדרישות הגילוי מתוקף  – IFRS 8המשך
טענת החברות:
למעט חברה אחת אשר טענה כי לדעתה אין צורך לתת גילוי כאמור היות וניתן לחשב נתון זה על ידי
שימוש במספר נתונים שקיימים בדוחות הכספיים ,לא הועלו טענות נוספות על ידי שאר החברות.

עמדת סגל הרשות:
ישנם נתונים רבים בדוחות הכספיים עליהם ניתן גילוי למרות שקיימת לעיתים דרך המאפשרת לחשב אותם
באמצעות חישוב עצמאי .חישוב עצמאי כאמור אשר ניתן לבצע על ידי חיבור מספר סכומים בדוחות
הכספיים אינו מהווה עילה לאי יישום הוראות הגילוי בתקן.

החברות קיבלו את עמדת סגל הרשות ותצגנה מידע לגבי לקוחות עיקריים ,מוצרים ושירותים בדוחות
הכספיים בהתאם לדרישות התקן מכאן ולהבא.
באיזה חברות מדובר? תשובה בשקפים הבאים

קרסו מוטורס
הצגה מחדש של המגזרים המדווחים

51

קרסו מוטורס
הצגה מחדש של המגזרים המדווחים
תחת מגזר זה שהתבטל
בדוחות השנתיים נכללו:
• שרותי מוסך וחלקי חילוף
• פעילות הטרייד-אין
• סוכנויות הביטוח והמימון
מגזר זה כולל כעת
גם את פעילות
הטרייד אין

מגזר חדש שכולל את שרותי
המוסך וחלקי החילוף

מגזר זה מורכב כעת
מסוכנויות הביטוח והמימון

52

דור אלון
הצגה מחדש של המגזרים המדווחים

פעילות חנויות
הנוחות AM:PM
עברה להיות
מדווחת כמגזר
"אחרים"
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קבוצת נטו
תיקון לגילויים שניתנים במסגרת ביאור המגזרים
נכלל בדוח  12.14על אף
שמספרי השוואה אלה אינם
חלק מהדוח
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אלון ריבוע כחול
הצגה מחדש של תוצאות מגזר הסופרמרקטים

מתוך הדו"חות לשנת 2014

רווח
55

אלון ריבוע כחול
הצגה מחדש של תוצאות מגזר הסופרמרקטים

מתוך הדו"חות לשנת  – 2014לפני השינוי
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אלון ריבוע כחול
הצגה מחדש של תוצאות מגזר הסופרמרקטים

מתוך הדו"חות לרבעון השני לשנת 2015

כיצד בעצם תוצאות
המגזר "התהפכו"
בדיעבד?!

הפך להפסד
57

אלון ריבוע כחול
מתוך הדו"חות לשנת 2014

מתוך הדו"חות לרבעון השני לשנת 2015

ניתן להבחין שלצד הקיטון
ברווחיות פעילות מגה,
ישנה עלייה בהכנסות הבין
מגזריות של פעילות
הנדל"ן.
כלומר ,אותן הוצאות
שכירות ששילמה מגה
לרבוע נדל"ן לא נכללו
בחישוב תוצאות המגזר
בעבר וכן חנויות שהוחלט
על סגירתן.

כיצד שינוי זה
קיבל ביטוי
בדו"חות??
58

אלון ריבוע כחול
מתוך הדו"חות לרבעון השני לשנת 2015
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מטריקס מתוך דוחות 09/15
הבחנה לגבי הכנסות שהתקבלו ממיקום גאוגרפי אחר

מתוך נתונים אלו
והערות השוליים
מגיעים לשיעור
תוצאות מגזר של
 3.78%אודות
פתרונות ושירותי
תוכנה(ללא
ארה"ב)
ו16.85%
לפתרונות
ושירותי תוכנה
60

מלקוחות בארה"ב

מטריקס מתוך דוחות 09/15
הבחנה לגבי הכנסות שהתקבלו ממיקום גאוגרפי אחר
נתון זה
נכלל

לראשונה
בדוח
12.14

מתוך נתונים אלו
וההערות השוליים
מגיעים לשיעור
תוצאות מגזר של
 4.38%אודות

פתרונות ושירותי
תוכנה
ו17.6%
לפתרונות
ושירותי תוכנה
מלקוחות בארה"ב
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מטריקס מתוך דוחות 09/15
הבחנה לגבי הכנסות שהתקבלו ממיקום גאוגרפי אחר-השפעה אפשרית
בבחינה לירידת ערך מוניטין
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מנרב-שינוי מתכונת הדיווח למקבל ההחלטות התפעולי
הראשי

63

תיקון  – IFRS 8גילויים בדבר קיבוץ מגזרי פעילות
•

בהתאם לסעיף  12לתקן ,ניתן לקבץ מגזרי פעילות כאשר יש להם מאפיינים כלכליים דומים
(כגון מרווחים גולמיים ממוצעים דומים לזמן ארוך).
כמו כן ,על מגזרי הפעילות המקובצים להיות דומים בכל אחד מהנושאים הבאים:
 מהות המוצרים והשירותים;
 מהות תהליכי הייצור;
 סוג או קבוצות הלקוחות למוצרים ולשירותים שלהם;
 השיטות המשמשות להפצת המוצרים או להפסקת השירותים; וכן
 מהות הסביבה המפקחת

•

במסגרת פרויקט השיפורים השנתיים  ,2010-2012נוסף תיקון לתקן אשר דורש מישויות
להוסיף גילוי לגבי שיקול הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילות לצורך הצגתם
כמגזרי ברי דיווח ,לרבות תיאור תמציתי של מגזרי הפעילות שקובצו והנושאים שהוערכו על
מנת לקבוע האם מגזרי הפעילות דומים במאפייניהם הכלכליים .בהתאם לדברי ההסבר,
הנושאים שהוערכו על ידי ההנהלה עשויים לכלול גם את הנושאים המנויים בסעיף .12

•

התיקון בתוקף החל מדוחות 12.2015

•

המשמעות היא הרמת נטל נוסף על הדיווח המגזרי וחשיפת שיקול הדעת ששימש
בקביעת היותם של מגזרי הפעילות דומים לצרכי קיבוץ.
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ראלקו-

יישום מוקדם של התיקון לIFRS 8 -

65

שווי הוגן וירידות
ערך

66

דגשי  ESMAבנושאים שונים לשנת 2014
IFRS 13
ה ESMA-ביצעה מדגם של  100ישויות בנושא היישום לראשונה של  ,IFRS 13כאשר  3חברות
נדרשו לתקן את הדוחות הכספיים ו 16-נדרשו לתקן בעתיד עם פרסום הדוחות הכספיים בעתיד,
להלן הכשלים שעלו מהמדגם:
•

לגבי חברות אשר כללו פריטים ברמה  2וברמה  75% ,3מהם סיפקו גילויים מתאימים
לטכניקות ההערכה שנדרשו למדידת השווי ההוגן של אותם פריטים ,שאר הישויות לא סיפקו
גילויים אודות טכניקות ההערכה או שהגילוי שניתן הינו גנרי ומהווה חזרה על דרישות התקן.

• רק  1/3מתוך החברות שהושפעו בחישוב השווי ההוגן מ ))Credit valuation adjustment
 CVAו ) DVA (Debit valuation adjustmentנתנו גילוי ספציפי וכמותי להשפעתם לרבות
השיטה לחישובם– .סיכון האשראי
•

מתוך המדגם כ 85%-נתנו גילויים אודות העברות בין רמות לרבות הסבר על הסיבה להעברה
בין הרמות.

•

כ 1/3-לא סיפקו גילויים נאותים אודות ניתוחי רגישות.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

67

דגשי  ESMAבנושאים שונים לשנת 2014
IAS 36
ה ESMA-ביצע מדגם של  103ישויות בעלות סכום משמעותי של נכסים בלתי מוחשיים עם אורך
חיים בלתי מוגדר .כאשר סכום הנכסים של כלל החברות במדגם ל  31/12/14עמד על  285ביליון
אירו וי"ע שהוכרה ע"י  34ישויות מהמדגם עמדה על  25ביליון .כתוצאה מהבדיקה  8חברות
תיקנו את הדוכ"ס וכ 19-יתקנו בדוחות הכספיים שיפורסמו בעתיד.
•

כ 10%-מהישויות לא ביססו את תחזית תזרים המזומנים בהתאם להנחות הגיוניות התומכות
במצב הכלכלי השורר בחברה .בנוסף ,ההנחות לא היו עקביות עם תוצאות העבר.

•

בהתאם לתקן אם סכום בר ההשבה מבוסס על שווי שימוש יש לתת גילוי להנחות המפתח
שהיוו בסיס לתחזית תזרים המזומנים ,תיאור גישת ההנהלה ,התקופה שלאורכה הוכנה
תחזית תזרים ושיעור הצמיחה והניכיון ששימשו לתזרים -.נמצא במדגם כי ב 1/3מהחברות
סיפקו גילויים צרים וגנריים.

•

בהתאם לתקן יש לתת גילוי לשווי שיוחס להנחת מפתח כאשר ייתכן מצב בו שינוי שאפשרי
באופן סביר בהנחת מפתח שהיוותה בסיס לקביעת סכום בר ההשבה יביא לערך בספרים
להיות גבוה מהסכום בר השבה .מהגילויים שנדגמו לא ניתן היה להבחין במקרה מסוג זה.

•

מעטים מהישויות סיפקו הסבר מדוע הנחות המפתח שונות ממקורות מידע חיצוניים או מניסיון
העבר 2/3 .מהישויות סיפקו גילוי אודות הנחות מפתח בנפרד לגבי כל יחידת מניבת מזומנים.

בלבד©סיפקו גילויים מספקים אודות ניתוחי רגישות.
• כ1/4-
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החלטת אכיפה  :15-1רווח בסמיכות לרכישה
רקע

שווי הוגן

החברה עוסקת בייזום והפעלה של בתי דיור מוגן ,במסגרת פרסום תשקיף הצעה לראשונה
פרסמה החברה כי חברת בת של החברה התקשרה עם צד ג' לרכישת נכס המיועד לשמש
כבית דיור מוגן בתמורה ל 103מיליון  ,₪הנכס טרם אוכלס.
החברה צירפה לתשקיף את הערכת השווי לפיה שוויו ההוגן של הנכס למועד ההסכם עמד
על  138.9מיליון  ,₪מעריך השווי ציין שמחיר העסקה אינו משקף את מלוא הפוטנציאל
הכלכלי הגלום בנכס.
בתי הדיור מטופלים כנדל"ן להשקעה במודל השווי ההוגן -השאלה העולה היא :האם ניתן
לבצע שיערוך והכרה ברווח בדוחות הכספיים בהם יוכר הנכס לראשונה?
החברה סברה שכן ונימקה את דעתה בהתבסס על סעיף ב 4לתקן דיווח כספי בינלאומי 13
שווי הוגן ,המתייחס למכירה בתנאי לחץ מאחר והמוכר היה מצוי בקשיים ולראייה בדוחות
המוכר נכללה הפניית תשומת לב להפסדים ולגרעון בהון החוזר ,ומאחר ובתי דיור אינו בליבת
העסקים ולאור הליך רה ארגון החליט למכור.

טענות החברה
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

69

החלטת אכיפה 15-1
הערכת שווי

נימוקי הרשות:
סגל הרשות טען כי לא מתקיימות הנסיבות המיוחדות המאפשרות סטייה ממחיר העסקה.

 .1תפיסת היסוד של התקן נותנת דגש רב לעסקאות רגילות רלוונטיות בעת קביעת השווי
ההוגן של הפריט המוערך.
 .2מחיר של עסקה עדכנית בנכס בשוק לא פעיל ,מהווה בדרך כלל נתון ברמה ( 2ס' ,) 82
זאת ביחס לתחזית תזרים מזומנים שמהווה בדרך כלל נתון ברמה ( 3ס' ב ( 36ה)) .יוצא
אפוא כי טכניקת מדידה בגישת השוק העושה שימוש במחיר העסקה העדכני ,תהווה
בדרך כלל מדידה במדרג גבוה יותר של השווי ההוגן המוערך מאשר הערכת שווי
בגישת ההכנסה.
 .3המונח "שווי הוגן" מוגדר בתקן בתור "...המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר
שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה."...
מכאן עולה כי חזקה היא שמחיר עסקה מהווה את שוויו ההוגן של הנכס למועד
העסקה ,למעט במקרים חריגים ,שבהם לא מדובר היה על "עסקה רגילה".
 .4החברה מטפלת בנדל"ן להשקעה בהתאם למודל שווי הוגן .שיערוך הנכס בסמוך
לרכישתו ,ללא שינוי בנסיבות הכלכליות הספציפיות וללא שהורם נטל המראה כי העסקה
לרכישתו איננה מהווה עסקה רגילה ,דומה במהותו לשערוך נכס כבר במועד ההכרה
לראשונה בו.
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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החלטת אכיפה 15-1
הערכת שווי
נימוקי הרשות:
 .5הרשות לא רואה בעסקת רכישה זו "עסקה לא רגילה" מהסיבות הבאות:
א .הנכס היה חשוף לשוק לאורך פרק זמן משמעותי -דבר המלמד כי המוכר לא היה נתון בלו"ז
לחוץ למכירת הנכס.
ב .אין אינדיקציה לכך שבמועד העסקה התקיימו נסיבות מיוחדות או לחץ פיננסי אצל המוכר; וכן
ג .הנכס נמכר במחיר דומה ובמצב דומה לפני מספר שנים.

החברה קיבלה את עמדת סגל הרשות
בהתאם לתקן סעיפים  57-60ו ב ,4ייתכנו נסיבות שבהן מחיר העסקה לא משקף את השווי
ההוגן של הנכס ,עסקה מול צדדים קשורים ,עסקה תחת תנאי לחץ של המוכר ,עסקה הכוללת
אלמנטים נוספים מלבד הפריט שנמדד בשווי הוגן ,עסקה הכוללת רכישה בשוק השונה מהשוק
העיקרי או הכדאי ביותר .נסיבות אלו לא התקיימו במקרה דנן ולכן הרשות לא קיבלה את
עמדת החברה.
ועכשיו ...במי מדובר?
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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מגדלי הים התיכון
הערכת שווי
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מגדלי הים התיכון
הערכת שווי
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די מדיקל -שלד בורסאי ומיזוג עם אופקטרא-רווח
בסמיכות לרכישה
שווי הוגן

טענות ביחס
לרישום רווח בסמוך
לרכישה

טענות לתחזיות
אופטימיות מידי ביחס
74
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לביצועי העבר

די מדיקל -שלד בורסאי ומיזוג עם אופקטרא
טל שחר וצים - BPטענות הרשות:
לגבי טל שחר-
הערכת השמאי לטל שחר נעשתה יומיים לאחר עסקת החכירה של הקרקע מול מושב .התמורה
בעסקה הייתה . 0נקבע בהסכם החכירה שהקרקע תכנס לחברה ייעודית ובכפוף לביצוע שינוי ייעוד יקבל
המושב  12%בחברה.
השמאי הביא  2הערכות :אחת במצב הקרקע  360- as isאלפי  , ₪השנייה -בהנחה שאופקטרא תעמוד בכל
יעדי ההסכם :שינוי ייעוד ,בניה ,מציאת שוכרים -השווי יהיה  12400אלפי  .₪זה השווי המלא אחרי עמידה בכל
היעדים והשמאי ציין במפורש כי אם לא יושג שינוי הייעוד הרי ההסכם בטל וחוות הדעת לא רלבנטית.

מאחר ויש מחיר בעיסקה – 0-הרי שמדובר בנתון ברמה  2והוא עדיף על רמה ( 3הערכת שווי) ,אלא אם
מדובר במקרה חריג בו העסקה "לא רגילה"-נטל שלא הורם על ידי החברה.
גם אם היה מתאפשר שערוך הרי ה 12,400-מניח שווי מלא לאחר עמידה בכל היעדים-כלומר ,יש לשקלל את
אי הוודאות בגין אי השגת היעדים -דבר שלא מובא בחשבון בהערכת השווי של ה. 12,400-

לגבי צים -גם כאן היה שערוך מספר חודשים לאחר הרכישה.

מסקנת הרשות

הרשות גם
הפנתה
להחלטת
אכיפה 15-1
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די מדיקל -שלד בורסאי ומיזוג עם אופקטרא

תוצאות העבר
בפעילות הייזום

76
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די מדיקל -שלד בורסאי ומיזוג עם אופקטרא-
הערכת השווי המתוקנת

מתן שווי  0לטל שחר
וצים.
פעילות הייזום נותרה
ללא שינוי.
סה"כ -הפחתה של כ-
 20מיליון  ₪מהשווי
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 – JDS (BVI) Limitedרווח בסמיכות לרכישה

שווי
הוגן

מתוך דוחות חברת
הפרויקט המצורפים

שיערוך שנעשה מיד
לאחר הרכישה
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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 – JDS (BVI) Limitedרווח ביום הראשון
נקודות מהערכת השווי....

מעריכי השווי מבססים את שווי
הנדל"ן על ציפייה להגדלת
שטחו בעקבות מו"מ שהתנהל
עם העירייה במיאמי .הם נקטו
בגישת ההשוואה למחיר למ"ר
תוך ביצוע התאמות והכפלה
של ה 4,425,000-מ"ר במחיר.
נתון שמשתתף שוק אכן היה
לוקח בחשבון לצורך הערכת
שווי הנדל"ן.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

הייתכן כי נתון זה לא נלקח
במחיר הרכישה הראשוני?....79

קופרליין-רווח בסמיכות לרכישה

שווי
הוגן

80
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קופרליין

המלון מהווה רכוש קבוע
ומטופל במודל הערכה חדש
81
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קופרליין -רווח בעסקת מיעוט?
דוח
9.15
רווח עצום בעסקת מיעוט-עסקה הזדמנותית?
דיווח מידי
11.11

שווי
הוגן

 148מיליון

 176מיליון-מדובר בנכסים שמשוערכים לשווי הוגן

לעומת  28מיליון
טיוטת
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תשקיף

ספנסר-רווח בסמיכות לרכישה

שווי
הוגן

גם רווח מספר חודשים
לפני הרכישה וגם
העמדת הנכס בפחות
ממחיר המכירה הצפוי
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GFI Real Estate Limited
רווח הזדמנותי
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GFI Real Estate Limited
שווי נמדד לפי הערכת שווי שגם תואמת
הערכת הבנק ולא מחיר העסקה
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הסבר לרווח
הזדמנותי

סאמיט-דוח 9.15
רווח ממחיר הזדמנותי
החברה הכירה ברווח
ממחיר הזדמנותי בגין
רכישת נכסים ממנהל
מיוחד מטעם הנושים
שווי
הוגן
עסק/לא
עסק
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החלטת אכיפה-מדידת שווי הוגן בצירוף עסקים-רווח הזדמנותי
חברה רכשה  3פעילויות שונות אשר במאזנן בעיקר נכסים מוחשיים.
במהלך ה PPA -של שלושת הרכישות התקבל ששווי הנכסים ,נטו גדול מהתמורה ששולמה בעסקה,
כך שהוכר רווח ממחיר הזדמנותי.
נימוקי החברה למחיר ההזדמנותי
הרוכשת טענה שהמחיר ההזדמנותי נבע מכך שהמוכרים לא הצליחו למכור את הפעילויות (שלא היו בתחום הליבה שלהם)
במחיר שרצו במשך זמן רב וכן לא היה שוק למוצר שלהם -.בקיצור :טענו למכירה בלחץ
עוד נטען ,שהרוכשת רואה הטבות כלכליות גדולות יותר לאותן פעילויות מאשר משתתף שוק אחר בזכות הידע התפעולי ובסיס
הלקוחות הרחב שלה.
החלטת הועדה
הועדה קבעה שהרכישה לא טופלה באופן נאות בהתאם ל IFRS 3 -כיוון שעודף הנכסים ,נטו על התמורה נגרם כתוצאה מטעויות
במדידה .נטל ההוכחה למכירה בלחץ לא הוכח.
ראשית ,החברה לא כללה הוצאות עתידיות בקשר לנכסים אשר מטרתן שמירה על ביצועי הנכס בעתיד ,בעוד שה PPA -היה
אמור לכלול את אותן הוצאות עתידיות ,היות ולדברי הועדה ,כל משתתף שוק יצטרך לשאת בהוצאות אלו ,בהינתן המצב הנוכחי
של הנכס.

מעבר לכך ,ציפיות להוצאות כאלו בעתיד יקטינו את המחיר שרוכש מרצון מוכן לשלם בגין הנכס ,ובהתאם שוויו ההוגן של הנכס
קטן.
בקשר לטענות החברה ,כי השווי ההוגן של הפעילויות גבוה עבורה ,בשל מאפייני החברה ,מאשר של משתתף שוק אחר אינן
קבילות ,בהסתמך על סעיף ב 43ל:IFRS 3 -
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בחינת ירידת ערך – שלבי עבודה IAS 36
זיהוי הרמה בה נכסים
נבחנים לצורך ירידת ערך
קביעת מועד בחינת
ירידת ערך נכסים
קביעת היקף בחינת
ירידת הערך

קביעת ערך בספרים של
יחידה מניבה מזומנים

קביעת סכום בר השבה
הכרה ומדידה של הפסד
מירידת ערך
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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זיהוי יחידות מניבות בחברת שופרסל
דוחות 31/12/13

ירידת ערך

קביעת היחידה
לפי אזורים גיאוגרפיים

זה היה
בשנה
שעברה...
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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השקעות דיסקונט בע"מ
עדכוני רבעון  2ו2014 3-
תוצאות עסקי שופרסל  -ירידת ערך סניפים
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שופרסל
זיהוי יחידה מניבת מזומנים

מתוך הדוחות הכספיים השנתיים לשנת :2014

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

91

פנייה מקדמית שופרסל
בשל מגמת ההאטה בשוק המזון ,קיימת ירידה בהיקף המכירות בחברה ,דבר שהוביל לקיומה של
תכנית עסקית שמטרתה התייעלות באמצעות סגירת  15סניפים מפסידים (בבעלות ובשכירות)
והקטנת שטח בסניפים קיימים.
לאור קיומם של סימנים לירידת ערך ,החברה ביצעה בחינה לי"ע ,מאחר וסניפים אלה אינם תורמים
יותר ליחידה מניבת המזומנים (המתחם הגאוגרפי) אליה משויכים ,החברה בוחנת ירידת ערך
לסניפים אלה בנפרד לכל סניף בפני עצמו ובהתאם רשמה הפסד מירידת ערך .לגבי הנכסים
השכורים הגיעה החברה למסקנה כי חוזי השכירות בגינם מהווים חוזה מכביד והפרישה בהתאם.
לא מעלה שאלות?

הסוגיות שהועלו בפנייה המקדמית:

מהי יחידת המדידה בבחינת צירוף הערכות שווי מהותיות מאוד בהתאם לעמדה משפטית ,105-23
האם יש לבחון במסגרת המבחנים הכמותיים הערכת שווי וחוזה מכביד בפני עצמו או ביחד את כל
מה שייסגר? החברה טענה שיש לבחון בהתאם לנכס הבודד בהתבסס על כך שהסניפים פזורים
ברחבי הארץ ,כל הערכת שווי של סניף בודד הינה בהתבסס על הנתונים שלו וללא תלות
באחרים .הרשות קיבלה את עמדת החברה.
תזכורת:
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אלון ריבוע כחול
זיהוי יחידה מניבת מזומנים

מתוך הדוחות הכספיים לשנת :2014

ירידת ערך

יחידות מניבות מזומנים של מגה נקבעו לפי אזור
גאוגרפי -מתוך  197סופרים יש  76יחידות מניבות
מזומנים
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אלון ריבוע כחול
זיהוי יחידה מניבת מזומנים

מתוך הדוחות הכספיים למחצית הראשונה של :2015

בינתיים כשהזמן מתקדם
יש עוד סגירת סניפים
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זיהוי יחידות מניבות מזומנים-
מתוך מכתב תגובה ל SEC-בנושא
יצירת פורמטים שונים של חנויות באזורים דומים
לדוגמה דיסקאונט וחנות שכונתית המשרתים את
) אותם לקוחות( מגה בול ומגה בעיר)

פתיחת חנויות בסמוך אחת לשנייה
באותו פורמט מביא למניעת כניסת
מתחרים
© 2014 Brightman Almagor Zohar & Co.

הקמת מועדון לקוחות שניתן למימוש
בכל הסניפים בנוסף לגיפט קארד
ברשת שניתן לשימוש בכל חנות
95

אלון ריבוע כחול
זיהוי יחידה מניבת מזומנים של תחנות הדלק וחנויות הנוחות
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אלון ריבוע כחול
זיהוי יחידה מניבת מזומנים של נעמן כל חנות בפני עצמה ולא לפי אזור גיאוגרפי וזאת
בניגוד למגה
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דלק  -יחידה מניבת מזומנים
ירידת ערך
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גולף א.ק
ירידת ערך

לא ברור איך
האחרים

בענף קובעים

ירידת הערך מחושבת
ברמת סניף ספציפי
ולא ליחידת מניבה
מזומנים מסוימת.
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יחידה מניבת
מזומנים

עיקרי כתבה מדה מרקר בנושא הפסדי רשתות האופנה
ירידת
ערך

מעיון בדוכ"ס של רשתות האופנה ל-
 9/15ניכר כי לא נרשמה ירידת ערך?

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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גזית גלוב -השקעה בATR-

ירידת ערך

שווי הוגן וירידת ערך

תחילה החברה החזיקה
בשליטה משותפת (עסקה
משותפת) ובהמשך עלתה
לשליטה מביטול הסכמים .
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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גזית גלוב
עליה לשליטה

קיים פער של
כמיליארד ₪
בין יתרת
ההשקעה
בספרים
לשווי השוק

סממן
לירידת ערך
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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גזית גלוב
בחינת ירידת ערך

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

המחיר לא שונה
מהותית מהמחיר
בבורסה ביום 31.12.14
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גזית גלוב

חזרו לערך הפנקסני
בהתאמות מסוימות
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תיאוריה-פטור מחישוב סכום בר השבה
סעיף  99ל IAS 36 -ירידת ערך נכסים ,קובע כי:
בהתאם לניסוח
של הסעיף (וכן
לפרקטיקה
המקובלת) הרי
שנראה שניתן
לדלג שנה אחת
בלבד!

105
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שימו לב ,כי על מנת "לזכות" בפטור ,יש לעמוד
בתנאים מחמירים .ולכן יוצא אפוא כי הפטור
הופך לרלוונטי במקרים בהם היה פער גדול בין
הערך בספרים לסכום בר השבה וכן שהחברה
היא מאוד רווחית ונמצאת בתנופה.

ירידת ערך

שטראוס

106
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מתוך  IAS 36ירידת ערך נכסים:

כלומר ,ניתן לראות
כי בהתאם לתקינה
סיכוי סביר יותר
שיהיה קשה לקבוע
את השווי ההוגן
נטו מאשר את שווי
השימוש.
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סינרג'י כבלים

ירידת ערך

החברה מדדה סכום בר
השבה כשווי הוגן מאחר
ומתקשה לחשב שווי
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

שימוש ,האם סביר??

108

אי די בי פיתוח-ירידת ערך מוניטין

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

איך מס נדחה קשור לשווי
שימוש? ראו דיון ESMA
מהעבר בהמשך 109

מתוך דיוני ה IASB -אוקטובר 2015
 - IFRS 13יחידת המדידה

שווי הוגן

הסוגיה
לצורך מדידת שווי הוגן לפי  ,IFRS 13האם יחידת המדידה של השקעות בחברות בנות ,בחברות
כלולות ובעסקאות משותפות היא ההשקעה בכללותה ,או המכשירים הפיננסיים
האינדיבידואליים המרכיבים אותה?
השאלה מתחדדת במיוחד כאשר ההשקעה היא במניות של ישות שנסחרת ומצוטטת בשוק פעיל.
במילים אחרות ,האם ניתן לסטות מרמה  1בקביעת שווי הוגן של חברה בת ,חברה כלולה או
עסקה משותפת?
דוגמאות למקרים בהם יש צורך לאמוד שווי הוגן של השקעה:
• שערוך השקעה קודמת /השקעה שנותרה במעבר לשליטה /אובדן שליטה
• ירידת ערך
• IFRS 5

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

מתוך דיוני ה IASB -אוקטובר 2015
 - IFRS 13יחידת המדידה
ההצעה לתיקון
יחידת המדידה של השקעות בחברות בנות ,חברות כלולות ועסקאות משותפות היא ההשקעה
בכללותה (כלומר ניתן להתחשב בפרמיית שליטה/השפעה מהותית בקביעת השווי ההוגן).

יחד עם זאת ,אם מניות החברה הבת ,החברה הכלולה או העסקה המשותפת נסחרת ומצוטטת
בשוק פעיל (רמה  ,)1השווי ההוגן של ההשקעה יימדד לפי המכפלה של המחיר המצוטט של
המכשיר הפיננסי ( )Pבכמות היחידות המוחזקות ע"י המשקיע ( ,)Qכלומר .P*Q
במילים אחרות ,לא ניתן לסטות מרמה  1לצורך קביעת שווי הוגן של חברה בת או של השקעה
בחברה כלולה או בעסקה משותפת.

ה IASB -החליט לבצע מחקר נוסף ביחס למדידת השווי ההוגן של השקעה בחברה בת,
חברה כלולה ועסקה משותפת שנסחרות בשוק פעיל .הנושא נידון בנובמבר לאור מחקר
שביצע ה IASB-וקיימת התנגדות ניכרת לתיקון ,לכן הנושא ייבחן בהמשך....
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פנייה מקדמית

בנוגע להשלכות החשבונאיות הנובעות מ"חוק הריכוזיות"

(מרץ )2014

שווי הוגן

חברת השקעות דיסקונט (השקעה בחברת שופרסל)
נושא זה נידון במרץ  2014ברשות לניירות ערך כתגובה לפנייה של חברת השקעות דיסקונט.
חוק הריכוזיות קובע הוראות שונות לעניין מבנה פירמידלי של שליטה בתאגידים מדווחים.
כתוצאה מפרסום החוק ,חברות מסוימות יאלצו לחדול מלשלוט על תאגידים מדווחים עד
מועד מסוים אשר נקבע בחוק.
לאור סימנים לקיומה של ירידת ערך בחברת שופרסל ,על החברה לחשב את הסכום בר
ההשבה של יחידה מניבת מזומנים זו.

דיסקונט השקעות פנו לרשות ניירות ערך ,בנוגע לסוגיה הבאה:
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בהמשך לחוק הריכוזיות...דלק –הפניקס ויחידת
המדידה

שווי
הוגן

יישמו
P*Q
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דלק –הפניקס-יחידת המדידה
ספטמבר  :2015הפניקס מוחזקת למכירה

דיונים עם הרשות
אודות נאותות
הטיפול

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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שווי הוגן

יחידת המדידה במקרה
הנדון הינו P*Q

ראו גם קודם גזית
גלוב ו- ATR -
השגת שליטה
ושערוך השקעה
קודמת לפי P*Q

מליסרון

סכום בר השבה  -חישוב שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה:
שווי הוגן

מרכישת
בריטיש
ישראל

מחיר מצוטט +פרמית שליטה +שווי הוגן
התחייבות פיננסית חלף שימוש בP*Q-

119
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הכשרת הישוב
בחינת ירידת ערך מוניטין
שווי הוגן
P*Q

בבחינת שווי שימוש
המוניטין נוצר כתוצאה

משתמשים בתזרים ובשיעור

מעתודות למס

היוון לפני מס -החברה
השתמשה בשווי הוגן ונמנעה

120
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משווי שימוש

החלטה 0910-05
ירידת ערך

תזכורת מהעבר...

•

חברת נדל"ן משקיעה בעיקר במרכזי קניות קיימים לגביהם היא צופה גידול פוטנציאלי בדמי
השכירות או בערך ההוני .בדרך כלל לצרכי חיסכון במס ,ההשקעה מתבצעת באמצעות
רכישת חברת מדף שמחזיקה את הנדל"ן .הנדל"ן עונה להגדרת "עסק".

•

התמורה עבור רכישת  100%מניות חברת המדף מחושבת לפי השווי ההוגן של הנדל"ן
להשקעה וההון חוזר בניכוי שווי הוגן של התחייבויות לטווח ארוך והתחייבות בגין מס נדחה.

•

בספרי החברה ,נדל"ן להשקעה נמדד במודל השווי ההוגן .במועד צירוף העסקים הוכרה
התחייבות בגין מס נדחה הנובעת מההפרש שבין השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה לבין
עלותו לצרכי מס .התחייבות המס הנדחה נמדדת במונחים נומינליים .כתוצאה מכך הוכר
מוניטין.

•

כיוון שהמוניטין נוצר כתוצאה מההכרה בהתחייבות המס הנדחה ,החברה סברה שיש להכיר
בהפסד מירידת ערך המוניטין המיוחס ליצירת המס הנדחה רק כאשר התחייבות המס הנדחה
קטנה מתחת לסכום שבו הוכרה לראשונה כתוצאה מקיטון בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה
או משינויים בחוקי המס.
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החלטה 0910-05
ירידת ערך
•

ה CESR-טען שהבסיס לפיו בדקה החברה אם חלה ירידת ערך במוניטין אינו נכון.

•

לפי  IAS 36מדידת הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת מזומנים אליה מיוחס המוניטין הוא
לפי הגבוה מבין שווי מימוש נטו לבין שווי שימוש .שווי שימוש הוא לפי אומדן לפני מס ולכן
אם משתמשים במדידת סכום בר ההשבה לפי שווי שימוש ,התוצאה היא שיש להפחית את כל
המוניטין שהוכר כבר ב .day one

•

לעומת זאת ,שווי הוגן נטו הוא לפי חישוב לאחר מס .ויותר נכון להשתמש בו כיוון שהתמורה
בצירוף העסקים גם לוקחת בחשבון את השפעת המס הנדחה.

•

אגב ,בהחלטה זו ה CESR-קיבל את הגישה שנכס נדל"ן להשקעה בודד עדיין יכול לענות
להגדרת "עסק" .לעניין זה יש השלכות על הכרה במוניטין ברכישה ,יצירת מס נדחה ,צורך
במתן דוח פרופורמה ועוד.
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דוח ריכוז ממצאים בנושא שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב
בבאר שבע
הקדמה

שווי הוגן

לאור מגמת הגידול המשמעותית בשטחי מסחר בעיר באר שבע ,ערכה יחידת הביקורת של מחלקת
תאגידים במהלך החודשים האחרונים וטרם פרסום הדוחות הכספיים לשנת  2014בחינה בנוגע
לסבירות ההנחות העיקריות שנלקחו בחשבון במסגרת שתי שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב
בשימוש מסחרי בבאר שבע ,אשר שימשו לקביעת הערך של אותם נכסים בדוחות הכספיים של
תאגידים ליום .31.12.2013

להלן הממצאים שעלו מן הביקורת:
•
•
•
•

שימוש בהכנסה מייצגת שמשקפת את מצבו ההיסטורי של הנכס.
הצגת עודף מפעילות ניהול שאינו תואם למצבה הכלכלי של חברת הניהול.
מימון השקעות הוניות.
הנחות אופטימיות בבסיס השומה.

מכלל הממצאים ,ערכי אותם נכסים הופחתו במסגרת הדוחות הכספיים.

להרחבה ראו שקפים הבאים........
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מגוון הנכסים בב"ש
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דוח ריכוז ממצאים בנושא שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב
בבאר שבע
שימוש בהכנסה מייצגת שמשקפת את מצבו ההיסטורי של הנכס
תאגיד מסוים אימץ שומה שבוצעה בשיטת ההכנסה תוך צפי לגידול בהכנסה .לצורך כך חושב ערך
הנכס על ידי חלוקת ההכנסה של הנכס בשנת הדיווח בשיעור התשואה .חישוב זה נעשה על אף
שהחוזים העדכניים שנחתמו בנכס במהלך שנת הדיווח העידו על ירידת מחירים בשיעור של
עשרות אחוזים ,ואילו ההכנסה של הנכס בשנת הדיווח הושפעה בעיקר מחוזים היסטוריים שנקבו
בדמי שכירות גבוהים יותר למ"ר.
לרוב ,שימוש במחירי החוזים הקיימים כבסיס להכנסה המייצגת אכן מהווה מתודולוגיה מקובלת
לצרכים שמאיים ,וזאת כאשר התזרים הנוכחי ,החוזי ,של הנכס מהווה גם את התזרים המייצג שלו
לעתיד הנראה לעין .אולם ,במקרה המתואר היה צורך לגלם את מגמת ירידת המחירים בהכנסה
המייצגת ובוודאי כאשר ידוע על התפתחויות אקסוגניות לתאגיד של גידול חד בהיצע שטחי המסחר
בשוק הרלוונטי בנכס.
חשוב להדגיש כי לצד הירידה במחירי השכירות החוזיים ,נמצאו אינדיקטורים נוספים אשר העידו על
הצורך בהפחתת סך ההכנסות המייצגות הצפויות מהנכס לצורך הערכת השווי ובפרט :מגמה של ירידה
בפדיונות הנכס ,ירידה בשיעורי התפוסה בנכס ועליה ביחס שבין פדיון השוכרים לבין דמי הניהול ושכר
הדירה בנכס.
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דוח ריכוז ממצאים בנושא שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב
בבאר שבע
הצגת עודף מפעילות ניהול שאינו תואם למצבה הכלכלי של חברת הניהול

נמצא כי סך העודף מפעילות ניהול הנכסים עתיד להסתכם לסכום גבוה מהותית ביחס לעודף
שהשתקף מתוצאות פעילות הנכסים בשנים קודמות .ע"מ שזה יקרה היה צורך להניח שדמי
הניהול יעלו ובהתאם תושג תפוסה גבוהה יותר משנים קודמות .לעומת זאת ,בפועל קיימת
מגמה של ריבוי שטחי מסחר והיחס שבין דמי השכירות והניהול בנכס לבין הפדיון בו,
בצירוף הירידה המתמשכת בדמי השכירות עצמם העידו על כך שאין זה מעשי להניח
שתהיה לתאגידים אפשרות כלכלית להעלות את דמי הניהול וזאת מבלי להביא לפגיעה
מקבילה בדמי השכירות .ולכן עמדת הרשות שעל מעריכי השווי היה להעמיד את שווי פעילות
הניהול בסכום התואם יותר למצבו הכלכלי של הנכס ולתוצאות בפועל.
מימון השקעות הוניות
המשקיע משתתף בשיפורים במושכר אותם מבצעים במושכר -דבר שלא הובא בחשבון
בהערכת השווי .הרשות לא קיבלת את הטענה ששימוש בשיעור היוון גבוה הינו פתרון חלף
הגדלת ההוצאות ,מאחר והיקף ההשקעות שנדרשו היה גבוה יותר ולכן שיעור ההיוון לא ייצג
בנסיבות האמורות את היקף ההשקעה שנדרשה בנכס.
בנוסף ,הרשות טענה שעצם העובדה שהשקעות מסוימות טרם אושרו ע"י התאגיד ולכן לא
נכללות ,אינה מביאה לכך אוטומטית שאין להכלילן ,להפך ,השומה אמורה לשקף את
הציפיות של משתתף שוק רלוונטי ביחס למצבו של הנכס למועד השומה ולהשקעות
הנדרשות בכדי לשמר את הנכס במצבו על מנת לתמוך בתחזית ההכנסות משכירות ולא
רק את תכניות התאגיד המאושרות.
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דוח ריכוז ממצאים בנושא שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב
בבאר שבע
הנחות אופטימיות בבסיס השומה
במסגרת הביקורת נמצא כי הכנסות מנכס שנפתח לאחרונה בתאגיד מסוים טרם התייצבו וכי חלה ירידה
בהכנסות הנכס מדמי שכירות לצד ירידה בשיעורי התפוסה ולצד גידול חד בהקלות בדמי השכירות
שהתאגיד התחייב להעניק לשוכרים ,אשר לא נכללו בחוזי השכירות המקוריים.
ממצאי הביקורת הביאו את סגל הרשות למסקנה כי על התאגיד ועל מעריך השווי היה לשקלל את הסיכון
באי התממשות תחזיותיו במסגרת הערכת השווי ,אם בתזרים המזומנים החזוי ואם בשיעור ההיוון.
על אף האמור ,מבדיקת הסגל עלה כי תזרים המזומנים העתידי שהונח שינבע מן הנכס לצורך הערכת
השווי היה אף גבוה מהתזרים של הנכס בפועל למועד הערכת הרשו .,זאת חרף אי הוודאויות הקיימות.
בנוסף ,על פניו גם שיעור ההיוון שעמד בבסיס השומה לא גילם אף הוא את אי הוודאויות.
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מליסרון -תוצאות ממצאי בדיקת הרשות בנושא שמאויות בב"ש
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עזריאלי -תוצאות ממצאי בדיקת הרשות בנושא שמאויות בב"ש
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ביג מרכזי קניות

שווי הוגן

למרות ממצאי
הרשות בב"ש
ניכרת עליית
ערך בביג
(היא לא
נכללה
במסגרת
הביקורת)
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ביג מרכזי קניות -ריכוז הערכות שווי לביג ב"ש
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ישפרו

הערכת שווי לנכס בב"ש

שווי הוגן

ניכר כי ישפרו אימצו את
הממצאים למרות שלא נבדקו
בפועל

נתונים מתוך הערכת
השווי
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רשות ניירות ערך
ביקורת בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין בתאגידים הפועלים בענף מוצרי החשמל הביתיים
(ספטמבר )2015
•

לאור מגמת שחיקת הכנסות ורווחיות אצל יבואניות מוצרי חשמל ביתיים ,רשות ניירות
ערך ,בחנה את סבירות ההנחות העיקריות הנלקחות בחשבון במסגרת הערכות השווי
המשמשות לקביעת הסכום בר ההשבה של נכסים לצורך בחינת ירידת ערך של פעילויות
בענף מוצרי חשמל ביתיים בישראל.

• הממצאים שעלו במסגרת הביקורת:
 היעדר ביסוס מספק לתחזית ההכנסות.
 אי עמידה עקבית בתחזיות קודמות.
 פתיחה צפויה של אתר אינטרנט לשיווק ישיר לצרכן.

להרחבה בשקפים הבאים.....
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ירידת
ערך

רשות ניירות ערך
ביקורת בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין בתאגידים הפועלים בענף מוצרי החשמל הביתיים
(ספטמבר )2015
.1

היעדר ביסוס מספיק לתחזית ההכנסות

בעת בניית תחזית ההכנסות על התאגיד או מעריך השווי מטעמו לבצע ניתוח ענפי וניתוח נוסף ברמה
שתאפשר ביסוס לסבירות תחזית ההכנסות .ניתוח זה יכלול התייחסות לגורמים כמו :גודל השוק ,מגמות
בשוק ,תחרות ,מוצרים תחליפיים ,רגולציה ,יצרנים וכו' .באחת החברות לא נכללה בהערכת השווי התייחסות
מפורטת באשר לאופן בניית תחזית ההכנסות ממוצר מהותי שמושפע מאוד מהשקות של גרסאות חדשות
שלו או של מתחריו מידי מס' שנים.
.2

אי עמידה בתחזיות קודמות

החטאת תחזיות והתבררותן פעם אחר פעם כתחזיות אופטימיות ,מחייבת בדרך כלל את התאגיד לנקוט
במשנה זהירות בהערכות שווי עוקבות בכל הנוגע להנחות המשמשות כבסיס לקביעת השווי או הסכום בר
ההשבה .במצב שתואר לעיל ,יש צורך להציג נימוקים מבוססים על מנת להמשיך ולהניח שיפור עתידי

משמעותי בתוצאות הפעילות.
כך לדוגמא ,באחת מן החברות שנבדקו הסתמנה מגמת ירידה בהכנסות אך החברה הציגה בתחזית
ההכנסות "קפיצה" משמעותית .סגל הרשות לא קיבל את ההנחות שנלקחו על ידי החברה לצורך ביסוס
היפוך מגמת ההכנסות.
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רשות ניירות ערך
ביקורת בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין בתאגידים הפועלים בענף מוצרי החשמל הביתיים
(ספטמבר )2015
 .3פתיחה צפויה של אתר אינטרנט לשיווק ישיר לצרכן
אחד מהתאגידים שנבחנו ,הציג עליה בהכנסות עתידיות אשר תנבע לטענתו ,משיווק דרך אתר
אינטרנט חדש .סגל הרשות לא קיבל את ההנחות שהוצגו על ידי התאגיד באשר לגידול הצפוי
בהכנסות כתוצאה משיווק עתידי דרך האינטרנט גם בגלל עיכובים בהקמת האתר ,העדר ניסיון
בסוג שיווק זה ,החברה בדיווחיה לא הזכירה את האתר ולבסוף נטשה אפיק זה וכו'.

השלכות הביקורת:
התאגידים אשר השתתפו בביקורת כללו בשנת  ,2014ביצעו הפחתה במוניטין המיוחס
לפעילות .כמו כן ,תאגיד מסוים שינה את מתודולוגיית התחשיב ליום  31/12/2014וכן תאגיד
אחר עדכן את תחזיותיו.
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תדיראן -תיקנה דוחות בעקבות בדיקת הרשות
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תדיראן -תיקנה דוחות בעקבות בדיקת הרשות
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תדיראן -תיקנה דוחות בעקבות בדיקת הרשות
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ברימאג -תיקנה דוחות בעקבות בדיקת
הרשות
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"צירופי עסקים",
איחוד ושליטה,
השפעה מהותית
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איחוד ושליטה
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איך מתקבלות ההחלטות בישות?
מהם האמצעים להשגת שליטה?

זכויות ממשיות

זכויות אחרות שאינן
זכויות הצבעה

זכויות הצבעה

פחות מרוב זכויות
ההצבעה
•
•
•
•

מטרות ומבנה המושקעת
ראיות ליכולת בפועל לכוון את
הפעילויות הרלוונטיות
יחסים מיוחדים
חשיפה לתשואות משתנות
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•
•
•
•
•

הסכמי הצבעה עם בעלי מניות
אחרים
זכויות מכוח הסכמים אחרים
שליטה אפקטיבית
זכויות הצבעה פוטנציאליות
שילוב של כל הגורמים
המפורטים לעיל

רוב זכויות ההצבעה
• זכויות המוחזקות בידי צדדים
אחרים יוערכו כממשיות ,או
מגינות.

142

זכויות הצבעה פוטנציאליות
זכויות הצבעה פוטנציאליות ,דוגמת כתבי אופציה ואג"ח להמרה המוחזקות בידי
הישות ו/או בידי משקיעים אחרים יילקחו בחשבון במסגרת בחינת קיומה של שליטה
באופן הבא:
האם הזכויות ממשיות?

•
•
•
•

•

מחיר המימוש ביחס למחיר השוק
אורך חיי זכות ההצבעה הפוטנציאלית
האם מועד מימוש הזכות יאפשר להשפיע על הפעילויות
הרלוונטיות של המושקעת?
חסמים תפעוליים אשר עשויים למנוע את מימוש זכות
ההצבעה הפוטנציאלית
חסמים משפטיים או פיקוחיים שעשויים למנוע את מימוש
זכות ההצבעה הפוטנציאלית

מטרה ותכנון

• ניתוח ציפיות המשקיע במועד ההתקשרות בהסכם
• ניתוח המניעים ליצירת זכות ההצבעה הפוטנציאלית

זכויות הצבעה או קבלת
החלטות אחרות

• שיעור ההחזקה של המשקיע במניות רגילות
• הסכמים עם בעלי מניות אחרים

בחינת זכויות ההצבעה הפוטנציאליות תיערך על בסיס מתמשך!
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מקבל ההחלטות-שולט או סוכן?
בפרקטיקה נתקלים בזה בשותפויות עם שותף כללי בעל סמכויות נרחבות ,חברת ניהול בעלת
סמכויות נרחבות וכו'.
סוגיה מאוד נפוצה בהנפקות של החברות האמריקאיות בבורסה בישראל.

שיקולים המובאים בחשבון בקביעה מתי מקבל ההחלטות הינו סוכן ומתי הינו שולט?
 היקף הסמכויות לגבי הפעילויות הרלוונטיות
 מידת העצמאות בתהליך קבלת ההחלטות

 זכויות ממשיות שמוחזקות בידי צדדים אחרים
 הזכות שיש לאחרים להסיר את מקבל ההחלטות מתפקידו ללא סיבה -אם צד יחיד מחזיק
בזכויות ממשיות להסיר את מקבל ההחלטות מתפקידו ללא סיבה ,זה כשלעצמו תנאי מספיק
כדי לקבוע שמקבל ההחלטות הינו סוכן.

 מבנה התמורה של מקבל ההחלטות עבור מתן השירותים
 נתונה לתנודתיות הקשורה לתשואות
 תואמת לשירותים שניתנו ולתנאי השוק

 מידת החשיפה של מקבל ההחלטות לתנודתיות של התשואות (או חשיפה שלילית) של
המושקעת -באמצעות החזקות נוספות במושקעת+התמורה עבור שירותיו
 ככל שמידת החשיפה גדולה יותר ,כך סביר יותר שמקבל ההחלטות הינו השולט.
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זכויות הגנה או זכויות משתתפות למיעוט
• במקרים מסוימים ,מוקנות למיעוט זכויות (זכויות וטו או נדרש אישור של המיעוט) אשר
עשויות למנוע את השליטה בפועל מבעל מניות הרוב .הערכה של השפעת זכויות
המיעוט מחייבת הפעלת שיקול דעת בהתאם לעובדות ולנסיבות.
•

שיקול הדעת מתבסס על בחינה האם הזכויות מקנות למיעוט יכולת להשתתף באופן
מעשי בהחלטות משמעותיות בנוגע לפעילויות הרלבנטיות של החברה המוחזקת כך
שמשמעותן היא יכולת למנוע מבעל מניות הרוב שליטה כהגדרתה ("זכויות
משתתפות") או האם הן מהוות זכויות הגנה בלבד אשר אינן מונעות שליטה.

זכויות הגנה  -זכויות הקשורות לשינויים מהותיים בפעילות החברה או
לאירועים המתרחשים רק בנסיבות חריגות.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

145

זכויות הגנה או זכויות משתתפות למיעוט
•

(המשך)

זכויות בעלות אופי הגנתי בלבד שמטרתן להגן על המיעוט מפני החלטות שעשויות
להיות לרעתם אינן מונעות שליטה מבעל מניות הרוב.
דוגמאות:
 החלטות על פירוק החברה;
 זכות למלווה (בנק ,למשל) להגביל לווה מביצוע פעולות בחברה שיכולות להשפיע
באופן משמעותי על סיכון האשראי של הלווה;
 שינוי לתקנון החברה;
 זכויות בהקשר להנפקות הון בחברה

• יש זכויות שיכולות להיחשב כהגנה או כמשתתפות כתלות בנסיבות .למשל:

 למיעוט זכות וטו בהחלטה על חלוקת דיבידנד  -כעקרון זו זכות משתתפת אלא אם
מדובר בדיבידנד בהיקף חריג ואז זה יכול להיחשב "זכות מגינה".
 רכישת נכסים או מימושם ולקיחת אשראי  -כעקרון זו זכות משתתפת אלא אם
מדובר ברכישת נכסים או לקיחת אשראי בהיקף חריג לפעילות הישות ואז זה יכול
להיחשב ל"זכות מגינה".
•

מה לגבי זכויות החלטה בתמחור עסקאות עם בעלי שליטה בישראל?
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תזכורת...שו"ת של דלויט -הערכה מחדש של זכויות המלווה בעת הפרה
בהתאם לסעיף ב " 81אם מתרחש שינוי באופן שבו כוח ההשפעה על ישות מושקעת יכול להיות
ממומש ,משקיע חייב לשקף שינוי זה באופן שהוא מעריך את כוח ההשפעה שלו על ישות
מושקעת."...
כאשר קיימות זכויות למלווה תחת הסכם הלוואה הניתנות לאכיפה הממומשות עם
הפרה של אמות מידה פיננסיות מצד הלווה ,האם המלווה השיג שליטה על הלווה
במידה ויש הפרה?

תלוי במקרה:
מקרה : 1תנאי הסכם ההלוואה המקורי מאפשרים למלווה עם ההפרה להפעיל את השעבוד
ולקחת שליטה בנכס -במקרה כזה הזכות הינה זכות מגינה גם לפני ההפרה וגם לאחר מכן .לכן-
גם עם ביצוע ההפרה אין עדיין אובדן שליטה.

מקרה : 2כתוצאה מההפרה שונו זכויות המלווה בהסכם ההלוואה -שווי הנכסים אינו מספיק
לפירעון ההלוואה ולכן ,מנוהל מו"מ עם הבנק לפיו המלווה ייקח פיקוד על הפעולות הרלבנטיות
ובכללן :אישור תקציב שנתי ,השקעות הוניות ,חידוש הסכמי שכירות ,מינוי אנשי הנהלה .במקרה
זה הזכות השתנתה ממגינה למשתתפת כמו כן ,המלווה הוא היחיד עם חשיפה לתשואות
משתנות-לכן יש אובדן שליטה.
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תזכורת...שו"ת של דלויט -הערכה מחדש של זכויות המלווה בעת הפרה
בהתאם לסעיף ב " 81אם מתרחש שינוי באופן שבו כוח ההשפעה על ישות מושקעת יכול להיות
ממומש ,משקיע חייב לשקף שינוי זה באופן שהוא מעריך את כוח ההשפעה שלו על ישות
מושקעת."...
כאשר קיימות זכויות למלווה תחת הסכם הלוואה הניתנות לאכיפה הממומשות עם
הפרה של אמות מידה פיננסיות מצד הלווה ,האם המלווה השיג שליטה על הלווה
במידה ויש הפרה?

מקרה  :3הסכם ההלוואה המקורי מקנה למלווה במקרה של הפרת ההסכם את היכולת לכוון
את הפעילות הרלוונטית ובכלל זה :אישור תקציב שנתי ,השקעות הוניות ,חידוש הסכמי שכירות,
מינוי אנשי מפתח וכו'.
במקרה זה-עד להפרה -זכויות אלו נחשבו לזכויות מגנות .עם ההפרה -יש לשקול מחדש את קיום
השליטה ,כאמור לעיל .במקרה זה המסקנה תהיה שלמלווה יש עכשיו את השליטה.
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 – IFRS 10השפעת זכויות מגינות על הקביעה בדבר קיומה של שליטה
IFRS 10 – Effect of protective rights on an assessment of control
דיון ב IFRIC-במרץ :2013
הסוגיה – האם יש להעריך מחדש קיומה של שליטה אם זכויות מגינות הופכות להיות בנות מימוש
( ,)exercisableלמשל במקרה של אי עמידה באמות מידה פיננסיות? הדוגמא הנדונה הייתה דומה
למקרה  3בדלויט.
דיון – סעיף  8ל IFRS 10-קובע כי יש להעריך מחדש קיומה של שליטה כאשר יש שינוי בעובדות ובנסיבות
שהובילו לקביעה כי המשקיע שולט בישות המושקעת.
הועדה ציינה כי אי עמידה באמות מידה פיננסיות מהווה שינוי בעובדות ובנסיבות כאמור ,וכן כי אין פטור
לזכויות מגינות ב IFRS 10-מהצורך להעריך מחדש קיומה של שליטה לפי סעיף  8לתקן.
החלטה – הועדה הגיעה למסקנה כי יש להעריך מחדש מי שולט בישות המושקעת לאחר שההפרה
התרחשה והזכויות המגינות הפכו להיות בנות מימוש .גם מקרה  1של דלויט הוזכר בדיון והם לא שללו
מצב של אובדן שליטה.
הועדה הנחתה את הצוות להכין נייר החלטה ( )agenda decisionלדיון בישיבה הבאה של הIFRIC-
בחודש מאי  .2013בישיבת מאי  2013ההחלטה הנ"ל אושרה והוחלט לא לכלול את הנושא כדרוש דיון
המשך.
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ותזכורת מן העבר...
אובדן שליטה
ארזים השקעות בע"מ

פניה מקדמית

•

לחברה יש חברה בת בבעלות מלאה בשם "לוידס" הפועלת באמצעות  4חברות נכס בתחום
בתי האבות באנגליה .לצורך רכישת נכסי בתי האבות נטלה לוידס הלוואות מבנק סקוטי.

•

ביולי  2009קיבלה לוידס הודעה מהבנק המממן כי אינה עומדת באמות מידה פיננסיות
שנקבעו בהסכמי ההלוואות ועליה לפעול לתיקונן.

•

עקב אי עמידה באמות המידה הפיננסיות לוידס איננה יכולה למשוך מזומן מהבנק המממן,
הואיל ודמי השכירות של הדיירים מופקדים בחשבון זה ,לוידס איננה יכולה ליהנות מהתזרים
החיובי מנכסי בתי האבות.

•

באפריל  2010מונה אדמיניסטראטור לחברות הנכס של לוידס.
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אובדן שליטה
ארזים השקעות בע"מ

•

משמעות מינוי האדמיניסטראטור היא:
• כל נכסי לוידס הינם תחת חסות האדמיניסטראטור.
• האדמיניסטראטור מחויב לפעול בכל דרך שתשרת את הנושים ,בסמכויותיו לבצע כל פעולה
שתשרת מטרה זו .חובת הנאמנות שלו היא כלפי בית המשפט
• בתקופת כהונת האדמיניסטראטור סמכויות הדירקטורים של לוידס אינם בתוקף וכל עסקה
המתבצעת בלוידס חייבת את אישורו.
• כהונתו מסתיימת אוטומטית לאחר  12חודש ,בהסכמת הנושים הכהונה תוארך בשישה
חודשים נוספים ,אם נדרשת הארכה נ וספת נדרש אישור בית משפט .לדעת עורכי הדין של
החברה ההארכה תינתן ברמה גבוהה של וודאות
• במקרה שכל התחייבויות לוידס הוחזרו לנושים ,האדמיניסטראטור מסיים את תפקידו וסמכויות
הניהול חוזרות לדירקטורים של החברה.

•

החברה פנתה לרשות ניירות ערך בפניה מקדמית על מנת לאשר לה הפסקת איחוד לוידס
בדוחותיה הכספיים כתוצאה מאיבוד שליטה בעקבות מינוי האדמיניסטראטור .החברה הדגישה
שאין לה עדיפות על פני קונה פוטנציאלי אחר במימוש הנכסים ע"י האדמיניסטראטור .כמו כן,
החברה הבהירה כי אין לה שליטה על הנכסים ,אופן מימושם ו/או פעילות האדמיניסטראטור ו/או
שליטה על החזרת המצב לקדמותו באופן שתוכל לכפות על האדמיניסטראטור הסדר כלשהוא אשר
יאפשר את השבת הנכסים.

•

הרשות קבלה את עמדת החברה.

פניה מקדמית
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אובדן שליטה
ארזים השקעות בע"מ
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פנייה מקדמית ליברטי פרופרטיס
רקע
החברה מחזיקה במלוא הון המניות של חברת בת המאוגדת בהולנד .בחברת הבת קיים נכס
המהווה בניין משרדים שהושכר עד  .31/12/12רכישת הנכס מומנה באמצעות הלוואה המובטחת
ע"י הנכס .מועד פירעונה של ההלוואה הוארך מס' פעמים עד שהבנק סירב למתן אורכות נוספות
ומאידך לא נקט בצעדים לגביית החוב /מימוש השעבוד על הנכס.
בנובמבר  2013נחתם הסכם הקפאת הליכים -הבנק התחייב לא לנקוט בתהליכי אכיפה עד
לפקיעת ההקפאה שנקבעה ל 30/06/14-ובמקביל ניתנה ארכה לפירעון ההלוואה עד למכירת
הנכס או פקיעת ההסכם כמוקדם.
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פנייה מקדמית ליברטי פרופרטיס
בחברת הבת הנידונה היו קיימים גם סכומים שהעבירה (הלוואות בעלים) לחברות כלולות של
חברת ליברטי פרופרטיס (להלן :חברת האם) ,חברת האם עשתה זאת באמצעות הבת משיקולי
מס .ביולי  2014חברת האם העבירה לחברת בת אחרת בבעלותה המלאה את הלוואות הבעלים
שהעמידה לבת ומנגד את ההלוואות הבעלים שהעמידה הבת לכלולות .כך שכל שנותר בו הוא
נכס הנדל"ן.

החברה טענה כי מתווה הפעילות הרלוונטי היחיד העומד על הפרק הינו מימוש הנכס בטווח הקצר
אשר זכויות ההחלטה לגביו מוקנות לבנק .לכן החברה טענה כי אין לה את היכולת להתוות את
הפעילות הרלוונטית ובנוסף כי היא אינה חשופה לתשואות משתנות מאחר ומדובר בהלוואה
ללא זכות חזרה והבנק יספוג את הנזק הכלכלי במקרה של ירידה נוספת בשוויו של הנכס.
כמו כן ,למועד הקפאת ההליכים שוויו ההוגן של הנכס מהווה  50%מערך ההלוואה בספרים
ולכן קיים סיכוי קלוש ששוויו של הנכס יעלה על ההלוואה .החברה טענה לאיבוד שליטה
לא מזכיר את מקרה  2מדיון דלויט?
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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פנייה מקדמית ליברטי פרופרטיס
החלטת הרשות-

הנחיה
בעייתית

חברת הבת מחויבת לקבל את הסכמת הבנק לביצוע פעולות מסוימות בנכס ,אולם ניכר כי זכויות אלו
נועדו להבטיח את זכותו של הבנק כנושה(מה שנקרא-זכויות הגנה) .כתימוכין יצוין כי לא הוטלה
מגבלה על יכולת החברה למכור את מניות חברת או לבצע פעולה אחרת כגון הכנסת נכסים או
פעילויות אחרות .בנוסף ,כראייה לכך שהחברה שולטת היא העובדה שזוהי החלטתה היזומה של
החברה להעביר את שאר הנכסים לחברות הבנות ולצמצם את הפעילויות הרלבנטיות .לפיכך לא
אבדה לה השליטה
בסופו של דבר
הנכס נמכר
במהלך 12.14
והחברה רשמה
רווח מביטול
הגירעון(ערך
הנכס היה נמוך
מסך ההלוואה)
של כ 16-מיליון
ש"ח
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חברת רוזבאד-איבוד שליטה

האם לאור
סמכויות
ה reciver
אבדה

השליטה?
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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חברת רוזבאד-איבוד שליטה
החברה סבורה
שאיבדה שליטה
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157

איבוד שליטה-אייבי טראנס
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איבוד שליטה-אייבי טראנס
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אייבי טראנס-איבוד שליטה

אייבי טראנס-איבוד שליטה

שליטה
לא
נפגמת
חרף
ההוצאה
לפועל
והליכי
המימוש.

ג'יי.די.אס -תשקיף נדל"ן בארה"ב ,זמין למכירה

זכויות מגנות בלבד אשר אינן
יוצרות השפעה מהותית

בד"כ נתקלנו בתשקיפי נדל"ן בארה"ב
בהם ההשקעות סווגו כאקוויטי או
מוחזקות .נדיר להיתקל בהשקעה
המהווה זמין למכירה בתשקיפים אלו.

ג'יי.די.אס-זמין למכירה-פרויקט Miami Aventura

18.32%*87%
=15.93%

המנהלת של
KPM

ג'יי.די.אס-זמין למכירה-פרויקט Miami Aventura

להלן הזכויות המגינות שיש לקבוצה
אשר הובילו לקביעה כי מדובר בזמין
למכירה ולא השפעה מהותית.

ג'יי.די.אס -השפעה מהותית/העדר שליטה
ניהול חברת פרויקט

ג'יי.די.אס-השפעה מהותית/העדר שליטה

זה מנהל
הפרויקט

השותף
הנוסף
שאישורו
נדרש

בהחלטות
מהותיות

ג'יי.די.אס -השפעה מהותית/העדר שליטה
תזכורת :בכנס הרשות דובר על מקרה של  5%החזקה
עם מיעוט של - 95%נאמר כי ניתן משקל משמעותי לגבי
היקף התוכנית העיסקית.

בחברה זו מטפלים לפי שיטת השווי המאזני .הקבוצה היא השותף המנהל של הפרויקט.
נדרש אישור שותף נוסף בפרויקט ל "החלטות מהותיות" -יכול להצביע על זכויות מגינות .אבל ,האישור נדרש גם בנוגע
"להחלטות בנוגע לתוכנית העסקית" .שימו לב -הניהול הוא "בכפוף לתוכנית העסקית שתאושר על ידי כלל השותפים
בפרויקט"
ככל שמידת פירוט התכנית העסקית היא גבוהה יותר כך יהיה קשה יותר לטעון כי מדובר בשליטה דה-פקטו של הפרויקט.

ספרות מקצועית האם זכויות וטו באישור תקציב-זכות
משתתפת/מגינהPWC-

קופר ליין

שליטה באחוזים נמוכים...

פוקס דוחות יוני 2015

זכויות הצבעה פוטנציאליות ואיבוד שליטה

מצד שני ,התשלום עבור

האופציה משולם ללא קשר
למימוש ואינו ניתן להחזרה

לכאורה,
האופציה
לא ניתנת
למימוש
מידי ולכן
חסרת
ממשות

פוקס דוחות יוני 2015

זכויות הצבעה פוטנציאליות ואיבוד שליטה

אייבי טראנס -העדר שליטה על אף  %החזקה גבוהים
זכויות משתתפות אשר מונעות איחוד

רכישה של  65%אחוזים אך בשל זכויות וטו (זכויות
משתתפות) לחברה אין שליטה!

 זכויות הצבעה פוטנציאליות-UrbanCorp Inc.
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 – GFIהתאמה לא מהותית-איחוד חברת ביניים המחזיקה בחברה
כלולה ומשיכת רווחים מחברה כלולה לרווח כולל אחר
מתוך טיוטת התשקיף:
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מויניאן לימיטד – איחוד חברת ביניים המחזיקה בחברה
כלולה
מתוך טיוטת התשקיף:
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הוראות IAS 21

קבוצת דלק
וזה היה בשנה שעברה...
דוח 30.6.13
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קבוצת דלק
המשך הסיפור....

דוח יוני 2014
מעבר מהשפעה מהותית לנכס פיננסי-טיפול בקרנות הון מהפרשי תרגום

האם
לדעתכם
הטיפול
צריך
להיות
שונה?
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אידיבי פיתוח-

מימוש קרנות הון בשרשרת

שתי אפשרויות מימוש

קרנות הון מהפרשי
תרגום

חלק המיעוט בהפסדים/חלק הרוב בגרעון בהון
•

החל משנת  ,2010שונתה התקינה כך שמיעוט יישא אף הוא בהפסד בישות המוחזקת לפי
חלקו .הישות תעשה זאת גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה
שלילית.

•

כלומר ,יתכנו מצבים בהם עקב הפסדים של חברה /חברות בנות ,הזכויות שאינן מקנות
שליטה בחברה האם ,יוצגו בהון העצמי בחובה.

•

זכויות המיעוט מייצגות את זכויותיהן של בעלי המניות האחרים בחברה ,והצגתן בחובה
יוצרת עיוות במיוחד כאשר אין בעלי מניות המיעוט מחויבים להפסדים של החברה הבת.
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הקצאת גירעון בהון למיעוט
• קיימת עמדה לפיה כאשר לבעלי מניות הרוב קיימת מחויבות לספוג את ההפסדים
המיוחסים למיעוט ,החברה האם צריכה לקבוע מדיניות חשבונאית באשר לאופן
הקצאת הרווחים בינה לבין ה  NCIבדוחותיה הכספיים:
•

אחת העמדות מתבססת על סעיף  BCZ162ב  IFRS 10לפיה לאחר ייחוס
הרווח/הפסד והרווח הכולל האחר בהתאם לזכויות הבעלות ,תבוצע הקצאה נוספת
נפרדת בדוח על השינויים בהון בין זכויות המיעוט ובעלי מניות הרוב בהתאם להסכם
חלוקת הרווחים/המחויבות.

ניתן למצוא את יישום הגישה הזו בדוחות הכספיים של קבוצת א.דורי וגזית גלוב
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גזית גלוב בע"מ ...תזכורת משנה שעברה
מתוך הדוחות הכספיים לספטמבר :2014
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קבוצת א.דורי בע"מ .....תזכורת משנה שעברה
מתוך הדוחות הכספיים לספטמבר :2014
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אידיבי פיתוח-

חברת האם ערבה להפסדים של חברת הבת

צירופי עסקים

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

פרויקט המחקר של ה-
 IASBבנושא:

צירופי עסקים

186
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עיקרי הדברים שנדונו ב:Post-implementation review-
•

הגדרת עסק.

•

מדידת שווי הוגן בצירופי עסקים.

•

ההכרה הנפרדת בנכסים בלתי מוחשיים ממוניטין והטיפול החשבונאי במוניטין
שלילי.

•

ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר.

•

הטיפול החשבונאי בזכויות שאינן מקנות שליטה.

•

הטיפול החשבונאי ברכישה בשלבים ובאיבוד שליטה.

•

גילויים.

המידע למחקר נאסף משלושה מקורות :סקירת ספרות אקדמית ודיווחים אחרים,
תגובות משקיעים ומשתמשים אחרים בדוחות הכספיים ,תגובות עורכי דוחות רו"ח
מבקרים ורגולטורים.
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תגובות משקיעים:
 מדידה עוקבת של מוניטין – ישנם חילוקי דעות האם המודל הקיים של אי הפחתת מוניטין ובדיקת
ירידת ערך אחת לשנה הוא נאות .התומכים במודל הקיים טוענים שהוא מאפשר להם לוודא
שהרכישה עובדת כמתוכנן (לפי הבחינה האם המוניטין נפגם ,כלומר האם הוכר הפסד מירידת ערך
בגינו) ,והמתנגדים טוענים שמוניטין שנרכש נתמך ומוחלף על פני זמן במוניטין שנוצר פנימית.
 הכרה נפרדת בנכסים בלתי מוחשיים – התומכים במודל הקיים של הכרה בנכסים בלתי מוחשיים
בנפרד ממוניטין טוענים שהוא מספק תובנות לגבי מדוע ישות רכשה ישות אחרת .המתנגדים טוענים
שזיהוי של נכסים בלתי מוחשיים נפרדים ממוניטין (מותגים ,קשרי לקוחות וכו') הוא סובייקטיבי מאוד,
ולדעתם יש להכיר בהם רק אם יש להם שוק.
 מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה – ישנם חילוקי דעות בין משקיעים לגבי איזה גישה עדיפה
למדידת זכויות שאינן מקנות שליטה ,חלק בנכסים נטו או שווי הוגן.
 הטיפול החשבונאי העוקב בתמורה מותנית – חלק מהמשקיעים טוענים שהמודל הקיים אינו
אינטואיטיבי ,מכיוון שהמשקיע רושם הוצאה כאשר הביצועים של הנרכשת טובים יותר מהתחזיות.
משקיעים אחרים תומכים במודל הקיים ,מאחר שהוא עוזר למשקיעים לדעת מהם הביצועים של
הנרכשת (.)How the investee is performing

 הטיפול החשבונאי ברכישה בשלבים או באיבוד שליטה – (שערוך ההשקעה הקודמת או הנותרת)
– רוב המשקיעים לא תומכים בדרישות הקיימות.
 גילוי – רוב המשקיעים מבקשים מידע נוסף לגבי הביצועים העוקבים של הנרכשת.
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תגובות עורכי דוחות ,רו"ח מבקרים ורגולטורים:
עורכי דוחות ,רו"ח מבקרים ורגולטורים חושבים שיש אזורים מסוימים שבהם עולים אתגרים
ביישומם והבהרות נוספות יכולות לעזור .אזורים אלו הינם כדלקמן:

 הגדרת עסק – מגיבים רבים חושבים שהגדרת עסק הינה רחבה מדי ויש צורך בהנחיות נוספות על
מנת לקבוע האם עסקה היא צירוף עסקים או רכישת נכסים ,במיוחד כאשר התהליכים הנרכשים
אינם משמעותיים או כאשר הישות הנרכשת אינה מייצרת הכנסות.
 מדידת שווי הוגן – מגיבים רבים חושבים כי קשה למדוד בשווי הוגן תמורה מותנית ,התחייבויות
תלויות ונכסים בלתי מוחשיים ,כמו מותגים וקשרי לקוחות.
 בחינת ירידת ערך מוניטין – מגיבים רבים חושבים שמודל ירידת הערך הוא מורכב ,צורך זמן ,יקר
וכרוך בשיקולי דעת משמעותיים ,במיוחד בקביעת ההנחות שמשמשות לחישוב שווי שימוש
ובהקצאת מוניטין ליחידות מניבות-מזומנים.

 תשלומים מותנים לבעלי מניות לשעבר שהופכים להיות עובדים של הנרכשת – מגיבים רבים
ביקשו מה IASB-לתקן את הטיפול החשבונאי בתשלומים אלו .לשיטתם ,העובדה שתשלומים
מותנים מחולטים ( )forfeitedאם מסתיימת ההעסקה של העובד לא צריכה להיות חזקה חלוטה
שמדובר בתמורה בגין המשך העסקה ,אלא במקום זאת צריכה להיות אחד מהאינדיקאטורים אותם
יש לשקול בקביעה האם התשלומים צריכים להיות מטופלים כחלק מתמורת הרכישה או כתמורה
בגין המשך העסקה.
 מגיבים רבים הביעו חששות מרמת המאמץ והעלויות הנדרשות על מנת לעמוד בדרישות .IFRS 3
הם חושבים שעלויות אלו ,לפחות במקרים מסוימים ,עלולות לעלות על התועלות למשקיעים.
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הערכת ה IASB-לגבי מהותיות הממצאים :
לאחר התחשבות בראיות שנאספו ,ה IASB-זיהה מספר אזורי מיקוד שמצריכים חקירה
נוספת ,תוך פיצול לרמת חשיבות גבוהה ,בינונית ונמוכה:

אזור מיקוד

רמת חשיבות

היעילות והמורכבות של בחינת ירידת ערך מוניטין

גבוהה

הטיפול החשבונאי העוקב במוניטין (בחינת ירידת
ערך בלבד או הפחתה שיטתית יחד עם בחינת ירידת
ערך)

גבוהה

אתגרים ביישום הגדרת "עסק"  -ראו התייחסות
קודם לכן

גבוהה/בינונית

זיהוי ומדידה בשווי הוגן של נכסים בלתי מוחשיים
כמו קשרי לקוחות ומותגים

גבוהה/בינונית

מידע לגבי הביצועים העוקבים של הנרכשת

בינונית

שימושיות המדידה העוקבת של תמורה מותנית

בינונית
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הערכת ה IASB-לגבי מהותיות הממצאים :
אזור מיקוד

רמת חשיבות

מדידת שווי הוגן של תמורה מותנית ושל התחייבויות
תלויות

בינונית

שימושיות הטיפול החשבונאי ברכישה בשלבים
ובאיבוד שליטה (שערוך ההשקעה הקודמת או
הנותרת)

בינונית

מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה

נמוכה

מידע פרו-פורמה לגבי תקופות ההשוואה

נמוכה

שימושיות ההכרה במוניטין שלילי ברווח או הפסד
("רווח מרכישה הזדמנותית")

נמוכה

הטיפול החשבונאי בתשלומים מותנים לבעלי מניות
לשעבר שהפכו לעובדים של הנרכשת

נמוכה
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צירופי עסקים תחת אותה שליטה
– אין כללים ב .IFRS-עסקאות אלה הוחרגו מ. IFRS 3-
– בספרות מוכרות שתי גישות עיקריות:
• טיפול על פי שיטת הרכישה -נכסים והתחייבויות של הנרכשת נמדדים בשווי הוגן.
• טיפול בערכים פנקסניים -גם כאן יש מספר סוגיות כגון :תיקון למפרע של מספרי השוואה ,האם לקחת
את הערך בספרי בעל השליטה או את הערכים בדוחות הנרכשת וכו'.
– רשות ניירות ערך הדגישה בכנס תאגידים  2012כי שימוש בשיטת הרכישה צריך להיות מוגבל למצבים
ספציפיים של מהות כלכלית .בספרות המקצועית ישנם קריטריונים שיש לשקול בבחינה של המהות
הכלכלית:
• מה מטרת העסקה?
• מעורבות צדדים שלישיים בעסקה כגון :אישור בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
• האם העסקה בוצעה בשווי הוגן?
• מהן הפעילויות של כל אחת מהחברות?
• האם תוצאת העסקה הינה תאגיד מדווח אחד אשר לא היה קיים קודם לכן מבחינת מאפייניו?
– ראו מידע בפניה מקדמית של חג'ג' שפיר .ההעברה הוצגה לבסוף על פי שיטת הרכישה בשל המהות
הכלכלית בעסקה .בפברואר  2015פנתה ליבנטל בשאלה דומה לרשות-הרשות הפנתה אותם לחג'ג
ולפניה של שפיר ואמרה שהכללים הם כפי שנקבעו שם
– לפי עמדת הרשות ,יש להפעיל כללים זהים גם ברכישת ישות מבעל השליטה אשר יש בה השפעה
192
מהותית.

רכישת כיתן ע"י גולף -צירוף עסקים תחת אותה שליטה ויישום שיטת
הרכישה
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רכישת כיתן ע"י גולף -צירוף עסקים תחת אותה שליטה ויישום שיטת
הרכישה

יישום שיטת הרכישה

ורכישה הזדמנותית.
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עסקת בזק – יס -עסקה תחת אותה שליטה שטופלה בשיטת הרכישה
רקע עובדתי
החל מאוגוסט  ,2003בזק מחזיקה  49.8%ממניות יס וכן אופציה לרכישת  8.6%נוספים ,אך החברה
הייתה מנועה מלממש את האופציה בשל מגבלות שהוטלו ע"י הממונה על ההגבלים העסקיים ,ולכן ,בזק
לא איחדה בדוחותיה את יס.
בחודש מרץ  2014התיר הממונה על ההגבלים העסקיים רכישת שליטה של בזק ביס ומיזוג של החברות.
בחודש מרץ  2015מימשה החברה את האופציה ועלתה לשליטה ביס .בשלב זה טרם התקבל אישור
הדרוש ממשרד התקשורת לרכישת יתר המניות של חברת יס.
אישור המיזוג הוכפף לקבלת תנאים מסוימים על ידי

אישור משרד התקשורת התקבל בחודש יוני .2015

החברה .רק במרץ  2015החברה אישרה את קבלת
התנאים ובבד בבד את מימוש האופציה

מאוגוסט – 2003
מרץ 2015

מרץ 2014

מרץ 2015

יוני 2015

 49.8%מהמניות
אופציה ל8.6%
נוספים
טיפול כאקוויטי

קיבל הממונה החלטה
לפיה תתאפשר רכישת
השליטה ומיזוג חברות,
בכפוף לתנאים שנקבעו
בהחלטתו.

א .מימוש האופציה לקבלת
 8.6%נוספים ללא תמורה.
(עלתה ל.)58.4%-
ב .רכישת יתרת מניות מיורוקום
בכפוף לקבלת אישור שר
התקשורת.
עלייה לשליטה

התקבל אישור
משרד התקשורת
למיזוג
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הכרה בנכס מס

עסקת בזק – יס
פניה
מקדמית
מאז הקמתה יס צברה הפסדים מועברים לצרכי מס בגובה של  5.5מיליארד  ,₪בגינם לא הכירה בנכס מס
נדחה בשל אי עמידה בתנאים להכרה בנכס מס נדחה (בהתאם לעבודה שערכה יס שווי של  3.1מיליארד
מההפסדים הם הפסדים מועברים תפעוליים).
עם העלייה לשליטה בעקבות מימוש האופציה (וטרם רכישת מלוא המניות) החברה העמידה את השקעתה
הקודמת (מניות אופציות והלוואות) בשווי הוגן בהתבסס על הערכת שווי ,שקבעה כי השווי של ההחזקה
הקודמת עומד על  1,076מיליון  .₪שווי זה חושב מנקודת מבט של משתתף שוק ,ובוסס על ההנחה כי
יחול שיפור ברווח ובהכנסה החייבת של יס (ע"י המרת חובותיה לבזק להון ,באופן שאפשר ניצול מלוא
ההפסדים התפעוליים במהלך  12שנות התחזית הראשונות) .לכן הוון החיסכון במס לתקופת התחזית
והתקבל שווי של  532מיליון .₪

עם צירוף העסקים הוכרה התחייבות ליורוקום בסך של  680מיליון ( ₪נבעה מהתנאי המתלה לקבלת אישור
משרד התקשורת למלוא רכישתה מיורוקום) .תמורת העסקה הביאה בחשבון ניצול של מלוא ההפסדים
המועברים התפעוליים ע"י בזק.
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עסקת בזק – יס
הסוגיה החשבונאית

פניה
מקדמית

החברה ביצעה עם מימוש האופציה במרץ  PPA 2015ארעי ,הנכסים המזוהים לא כללו מדידה של נכס
מס לאור הערכת החברה כי עדיין לא מתקיימים התנאים להכרה בו .מוניטין נוצר בעקבות ההפרש בין שווי
ההחזקה הקודמת ,תמורת העסקה והתמורות המותנים לבין הנכסים שנרכשו בגובה  1,438מיליון .₪
החברה העריכה כי כאשר תעלה ל 100%תנצל בהדרגה את ההפסדים המועברים כנגד ניצול רווחים
עתידיים וכנגד רווחי החברה מביטול ההפרדה המבנית בין החברות.
לכן ,עם קבלת האישור ,כיצד על החברה להכיר במסגרת דוחותיה לרבעון השני של  2015עם העלייה
לשליטה של  100%ביס ,בנכס מס נדחה בסכום של  831מיליון  - ₪האם כנגד הכנסות מסים נדחים או
כהתאמה של הנכסים נטו שנרכשו בתקופת המדידה?
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הסעיף עליו
התבססה
הסוגיה
מתוך
IFRS 3

עסקת בזק – יס
עמדת החברה
לפי  IFRS 3יש לתאם למפרע את הסכומים הארעיים שהוכרו רק לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד
הרכישה.
לטענת החברה ,נסיבות אלו הינן תולדה של הליך קבלת החלטות רגולטורי שהתרחש לאחר מועד הרכישה,
קרי ,אישור שר התקשורת שהתקבל במהלך הרבעון השני אינו משקף מידע חדש שהוצג לגבי עובדות
ונסיבות שהיו קיימות ביום צירוף העסקים.
משכך ,החברה סבורה כי ההכרה בנכס המס הנדחה עומדת בפני עצמה ויש לעשותה באופן שוטף
במהלך הרבעון השני כנגד הכנסות מס.
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עסקת בזק – יס
עמדת סגל הרשות
בבסיס המסקנות בסעיפים  313-318דנים ברכיבים הראויים להיכלל בתוך המוניטין .סעיף  313מפרט
שישה רכיבים אשר בעבר הוכרו בפרקטיקה כחלק מהמוניטין באותה עת .הרכיב הראשון העודף של ערכי
השווי ההוגן על הערכים בספרים של הנכסים נטו ,הרכיב השני הוא שווי הוגן של נכסים נטו שנרכש לא
הכיר בהם מאחר ולא עמדו בקריטריונים להכרה.

סעיף  314לבסיס המסקנות גורס כי שני הרכיבים שפורטו לעיל קשורים לנרכש ולכן אינם מהווים חלק
מהמוניטין וסעיף  317לבסיס המסקנות מחזק כי יש להימנע מלכלול את הרכיבים הללו בסכום שמוכר
כמוניטין .לכן יש לעשות את המיטב בכדי להכיר בשווי ההוגן של נכסים ולעשות את המיטב בזיהוי כל
הנכסים הבלתי מוחשיים שמקיימים את הקריטריונים להכרה עם הרכישה וכך הם לא יכללו במוניטין.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

עסקת בזק – יס
עמדת סגל הרשות המשך
לכן טענה הרשות ,כי כאשר ניתן להצביע על נכס שמגולם במוניטין רק כי קריטריון ההכרה לראשונה לא
התקיים במועד צירוף העסקים יש לעשות מאמץ באמצעות הוראות תקופת המדידה כדי שרכיב זה לא
ייכלל במוניטין .הכללתו במסגרת נכס מס מול הכנסות מס תביא ל"ספירה כפולה" של הטבת המס
במוניטין ובמסגרת הנכס מס נדחה.
מהמסכת העובדתית עולה תמונה של תהליך ארוך וממושך מול משרד התקשורת ,שתחילתו עם החלטת
הממונה במרץ  2014וסופו בקבלת האישור (סה"כ כשנה ורבע) .אי לכך ,בחינת המקטע בן שלושת
החודשים ממועד הרכישה ועד מועד האישור במנותק מהתהליך כולו ,אינה משקפת את התהליך.
כמו-כן ,תוך כדי ההליך הובהר לחברה ע"י משרד התקשורת כי הוא אינו רואה מניעה לאישור המיזוג ,אלא
שוקל התניות נוספות בלבד.
לא ניתן להתעלם מכך שההפסדים המועברים היוו גורם משמעותי בקביעת גובה תמורת העסקה
והשווי ההוגן של ההשקעה הקודמת ונדונו בהרחבה במהלך המו"מ בין בזק למוכרת (יורוקום).
לאור אלה ,לעמדת סגל הרשות ,יש לראות באישור משרד התקשורת כמלמד על עובדות ונסיבות שהיו
קיימות במועד הרכישה ולכן ,צריך להילקח בחשבון כהתאמה של נכס המס שהוקצה במועד הרכישה,
חלף הכרתו ברווח והפסד.
בסיכומו של יום המוניטין הועמד על  609מיליוני  ₪ונכס מס על  831מיליוני  ₪וזאת חלף רישום רווח
מניצול נכס המס באותו סכום.
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שליטה
,משותפת
שווי מאזני
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חלוקת הפסדים ורווחים בין בעלי מניות/שותפים בחברה
כלולה /עסקה משותפת
מנגנון חלוקה מיוחד בהסכם/שיטת השכבות
•

בדרך כלל המשקיע רושם את חלקו ברווחים ובהפסדים של החברה המוחזקת על בסיס שיעור
ההחזקה שלו בהון המניות.

• אולם ,חשוב לשים לב למצבים בהם הסכמי ההשקעה קובעים חלוקות בין המשקיעים של רווחים
והפסדים ,עלויות מסוימות ,דיבידנדים או חלוקות אחרות שאינן נקבעות על בסיס שיעור ההחזקה
של המשקיעים בהון המניות .דבר זה קרוי לעיתים קרובות  .waterfallגם בחברות מו"פ הדבר
נפוץ בחלוקת הפסדים כאשר יש מניות מסוגים שונים ובבכירות שונה (מניות בכורה מסוגים
שונים +מניות רגילות).
•

במצבים אלו ,אין זה נכון לחשב את הרווח המיוחס לפי שיטת השווי המאזני לפי שיעור ההחזקה
בהון המניות ,אלא יש להתחשב בתנאי ההסכם הספציפי.

• במידה ויש הפסדים ויש הלוואות שניתנו ע"י בעלי המניות ביחסים שונים משיעורי ההחזקה
והלוואות אלו הן במהותן חלק מההשקעה אזי הדבר בא לידי ביטוי בחלוקה שונה של
ההפסדים .ראו בזק-יס לפני המיזוג ,החלטת אכיפה ישנה אפריקה ופניה מקדמית מהשנה
בהמשך.
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פרקטיקה מקובלת
דוגמה להמחשה
ישות א' מחזיקה ב 25%-ממניות ישות ב' ומטפלת בהשקעתה בשיטת השווי המאזני .ישות
א' העניקה הלוואה לזמן ארוך בגובה  ₪ 1,000לישות ב' ורואה בה כחלק מההשקעה נטו
בישות ב' .שאר בעלי המניות לא העניקו הלוואה לישות ב' .ביום  01/01/2010נכסים נטו
של ישות ב'  .₪ 1,000לפיכך ,ישות א' מחזיקה כ 1000*25%=250-ובהלוואה של ,1,000
כלומר סה"כ .1,250
ישות ב' דיווחה במהלך שנת  2010על הפסד של ( ₪ 1,400גרעון בהון .)₪ 400
כיצד ישות א' מושכת את ההפסדים לשנת ( 2010בהתאם לפרקטיקה קיימות  2גישות
כמפורט להלן):
הפסדים בהתאם
לאחוזי ההחזקה :
1,400*25%=350

הכרה בהפסדים בהתאם לשיטת השכבות
(גישת רשות ניי"ע) :
 1000*25%=250הפסד
סה"כ
650
400*100%=400הפסד

שיטת השכבות?
ההפסדים מוכרים בסדר הפוך לבכירותם (דהיינו ,קדימות בפירוק) וזאת כל עוד ההשקעה
עדיין לא התאפסה.
203

אלרון -שיטת השכבות

אקסטל

ניתן לראות שהחברה
מחשבת את חלקה
באקוויטי לא בהתאם
לשיעור ההחזקה במניות

אקסטל
מנגנונים של "מפלי רווחים"

שימו לב לשינוי בין
תקופות
29.5%
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נאוסיטי
שיטת השכבות
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פנייה מקדמית בנושא הטיפול החשבונאי בגין הפסדי
חברה כלולה
תמצית הרקע עובדתי

50%

פנייה מקדמית בנושא הטיפול החשבונאי בגין הפסדי
חברה כלולה

פנייה מקדמית בנושא הטיפול החשבונאי בגין הפסדי
חברה כלולה
עמדת החברה :יש למשוך את חלקה בהפסדים הנוספים של החברה הכלולה ,לפי
שיעור החזקתה בהון הכלולה.

 .1בהתאם ל ,IAS28 -במקום ובו ההשקעה בהון החברה הכלולה מתאפס עקב משיכת
הפסדים ,ככל ולחברה קיימות זכויות נוספות בחברה הכלולה אשר מהוות במהות
הרחבת השקעה ,יש להמשיך ולמשוך את חלק החברה בהפסדי החברה הכלולה ,עד
לאיפוס הזכויות הנוספות (במקרה דנן הלוואת הבעלים).
 .2בהחלטת אכיפה חשבונאית ( 11-2אפריקה ישראל) של רשות ניירות ערך ,דנו במצב
שבו שיעור ההשקעה בהון שונה משיעור הלוואת הבעלים .בהחלטת אכיפה זו נקבע,
כי במקרה שבו קיים שוני בשיעורי ההחזקה אזי יש למשוך הפסדים לפי שיעור
ההחזקה הכלכלי ,כלומר במצב בו המוחזקת עברה לגירעון בהון ,ברי כי ככל שיהיו
למוחזקת נכסים בני חלוקה לאחר פירעון התחייבויות בעלות זכות קדימה )שאינן
הלוואות הבעלים( ,בעלי המניות לא יתחלקו בהם בהתאם לשיעור ההחזקה בהון
המוחזקת אלא בהתאם ליחס הלוואות הבעלים שהעמידו.

יישום
שיטת
השכבות

פנייה מקדמית בנושא הטיפול החשבונאי בגין הפסדי
חברה כלולה
 .3החברה טענה כי המקרה הנדון שונה מהותית מהמקרה המתואר בהחלטת האכיפה,
מהסיבות הבאות:
 .Iבמצב המתואר בהחלטת האכיפה ,הגרעון בהון נוצר עקב ירידת ערכם של נכסי
נדל"ן שהוחזקו בידי החברה המוחזקת  הגרעון בהון מייצג ערך כלכלי שלילי
של הכלולה.
במקרה דנן ,ההפסדים נובעים בעיקרם מהשקעה בנכסים בלתי מוחשיים אשר
הוכרו כהוצאה מאחר וטרם התקיימו כללי ההכרה בהתאם ל IAS38 -
הגירעון לא מייצג ערך כלכלי שלילי.
.II

במקרה של פירוק מרצון ,החברה צופה כי התקבולים ממימוש הנכסים בחברה
הכלולה ,יספיקו לפירעון כלל ההתחייבויות כלפי בעלי המניות והנושים האחרים
ויוותר אף עודף לחלוקה בגין המניות .כלומר ,החברה תקבל החזר בגין כל
ההלוואה ובנוסף בחלק הרווחים שנותרו תקבל לפי חלקה כלומר (.)42.5%

 .IIIבהחלטת האכיפה  -הלוואת הבעלים תיפרע רק אם יתהוו למוחזקת רווחים וכן יש
לפרוע תחילה את הלוואת הבעלים ורק לאחר מכן יחולקו הרווחים שנותרו בין
בעלי המניות לפי שיעור החזקתם .במקרה דנן ,לא מתוארים תנאים כדוגמת אלו.
 .IVאין הכרח כי מימון נוסף לחברה הכלולה יעשה בשיעור של  .50%ולכן ניתן לראות
במימון שהינו בשיעור גדול מההחזקה במניות כהשקעה על חשבון מניות
עתידיות.

פנייה מקדמית בנושא הטיפול החשבונאי בגין הפסדי
חברה כלולה
עמדת סגל הרשות:
 .1לאחר איפוס חשבון ההשקעה ,על החברה למשוך את חלקה בהפסדי הכלולה בהתאם לשיעור
ההחזקה בהלוואת הבעלים ולא על בסיס ההחזקה בהון החברה הכלולה אשר החל ממועד
איפוס ההשקעה בהון הכלולה אינו משקף את חשיפתה הכלכלית של החברה בגין הפסדי
הכלולה ,כפי שמשתקף מהדוחות הכספיים.

 .2בשים לב לתכלית שיטת השווי המאזני במקרים בהם הזכאות הכלכלית של החברה המחזיקה
במוחזקת ,כפי שמשתקף מהדוחות הכספיים ,שונה משיעור ההחזקה של המחזיקה בהון
המוחזקת ,יש ליישם את שיטת השווי המאזני על בסיס שיעור ההחזקה בשכבת ה"חוב ".
אם מי מהבעלים מחליט לתת הלוואת בעלים (בעלת אופי הוני) בשיעור גבוה משיעור אחזקותיו
במניות הוא נחשף לסיכונים גבוהים יותר בגין חלק זה ,והדבר צריך לקבל ביטוי דרך משיכת
ההפסדים.

בדוחות הכספיים של ההנפקות
האמריקאיות נהוג לקרוא לזה
שיטת:
"הפירוק התאורטי בערך פנקסני"

עסקה הונית בחברה כלולה-עסקה עם מיעוט בחברה בת של חברה
כלולה מנקודת ראיה של המחזיקה בחברה הכלולה
לפי עמדת  KPMGבנושא ,מדובר בעסקה שמשנה את סך הנכסים ,נטו בחברה הכלולה ולכן יש לתת לה
ביטוי בספרי המחזיקה .ישנן שתי גישות אפשריות לטיפול בעסקאות אלו:
גישה 1
מדובר בעסקה עם צד ג' ,שאינו עונה להגדרת מיעוט בראיית החברה המחזיקה ולכן יש לטפל בעסקה זו
דרך דוח רווח והפסד בספרי המחזיקה.
גישה 2
מדובר בעסקה שלאחר הרכישה משנה את הנכסים ,נטו של החברה הכלולה ולכן יש להכיר את הגידול
ישירות בהון העצמי של החברה המחזיקה.
החברה צריכה לבחור במדיניות חשבונאית וליישמה בעקביות.

טיוטת תיקון של ה IASB
לפי טיוטת התיקון של ה IASB -הומלץ על הכרה בהון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה לפי חלקו של
המשקיע בכלולה .טיוטה זו הוקפאה כרגע.

שיכון ובינוי-
עסקה הונית בחברה כלולה

גם
באידיבי

במקרה הנ"ל ,חברה כלולה של שיכון ובינוי ( )ADOהנפיקה מניות של
חברה בת שלה אך עדיין שולטת בה .בספרי  ADOהעסקה מוצגת בהון
העצמי כעסקה עם המיעוט.
נשאלת השאלה כיצד יש לשקף את הרווח שנוצר בספרי  ADOבראיית
החברה המחזיקה ,קרי ,שיכון ובינוי.
שיכון ובינוי בחרה בגישת הרווח וההפסד

מוצגת
מדיניות

דומה

לוינשטיין הנדסה-דוח 9.15
סיווג מחדש של הלוואה כהלוואה הונית

סיווג מחדש של הלוואה
מהתחייבות להלוואה הונית....כעת
לצורך משיכת הפסדים בשיטת
השכבות יש להתחשב בהן .בנוסף,
מדובר ביחידה אוטונומית -משפיע
על סיווג הפרשי שער לרווח כולל
אחר חרף דוח רווח והפסד

שלמה נדל"ן-דוח 9.15
סיווג מחדש של הלוואה כהלוואה הונית

השפעה מהותית
•

 IAS 28קובע כי אם משקיע מחזיק  20אחוז או יותר מכוח ההצבעה במושקע ,ניתן
להניח שלמשקיע השפעה מהותית ,אלא אם כן ניתן להראות בעליל שאין זה המקרה.
וכן להיפך ,אם המשקיע מחזיק פחות מ  20%מכוח ההצבעה במושקע ניתן להניח
שלמשקיע אין השפעה מהותית אלא אם כן ניתן להראות בעליל השפעה כזאת.

•

על פי התקן קיום השפעה מהותית בידי משקיע מוכח בדרך כלל באחת או יותר
מהדרכים הבאות:
א -ייצוג בדירקטוריון של המושקע
ב -השתתפות בהליכי קביעת מדיניות כולל השתתפות בהחלטות לגבי דיבידנדים
וחלוקות אחרות
ג -עסקאות מהותיות בין המשקיע לבין המושקע
ד -החלפה של הסגל הניהולי של המושקע
ה -אספקת מידע טכני חיוני
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השפעה מהותית
פרשנות  ,Deloitteסממנים נוספים לצורך בחינת קיומה של השפעה מהותית:
•

היקף זכויות הבעלות של המשקיע ביחס לזכויותיהם של אחרים (פיזור).

•

בעלי המניות העיקריים של המשקיע ,חברת האם שלו ,חב' בנות של חב' האם
או נושאי משרה של המשקיע מחזיקים בהשקעה נוספת במושקעת (בעלות
שאינה ישירה).

•

המשקיע הינו חלק מוועדה בעלת משמעות של החברה המושקעת ,כגון
הוועדה האחראית על המימון.
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טיוטת תשקיף וורטון -השפעה מהותית כאשר בעל השליטה
הוא השולט הבלעדי בפרויקט

ראו
דוגמא
בשקף
הבא.
בכל
שאר
המקרים
זה דומה

האם קבלת החלטות בלעדית על ידי בעל השליטה

מצדיקה כשלעצמה השפעה מהותית בחברה? האם
הוא "סוכן" של החברה?

טיוטת תשקיף וורטון -השפעה מהותית כאשר בעל השליטה
הוא השולט הבלעדי בפרויקט

טיוטת תשקיף וורטון -השפעה מהותית כאשר בעל השליטה
הוא השולט הבלעדי בפרויקט

דוגמא זו עדיין
טיוטת תשקיף וורטון -השפעה מהותית כאשר בעל השליטה הוא השולט הבלעדי בפרויקט-תזכורת
מפניה מקדמית של דלק בדלק נדל"ן מ2010-

רלבנטית בדלויט
גם ב2015-

אדמה -השפעה מהותית

בעלת
השליטה
באדמה
המחזיקה
 20.15%מ-

sanonda

פנייה מקדמית בנושא בחינת קיומה של השפעה מהותית
רקע עובדתי:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

חברת מנרב אחזקות בע"מ רכשה מניות בכורה של חברה מסוימת (להלן :החברה)
אשר מהוות  45.7%מסך מניות בכורה אלו (והיא אינה יכולה להיות מדוללת בהחזקתה
זו).
מנרב מחזיקה  13.2%מהון המניות הכולל של החברה ,במקרה שהחברה תצליח לגייס
את מלוא מניות הבכורה שבהן היא מעוניינת -מנרב תדולל ל.11.45% -
המשקיעים הגדולים בחברה מחזיקים (בהנחת דילול מלא)  18.3%ו.13.65% -
לכל בעלי המניות – זכויות הצבעה שוות בהתאם לשיעור ההחזקה בהון המניות.
למנרב קיימת הזכות למנות דירקטור אחד מתוך  10דירקטורים ,כל עוד שיעור
החזקתה לא יפחת מ .5% -הדירקטוריון מונה  10דירקטורים וניתן להגדילו עד ל.12-
החברה בהתאם להסכם מחויבת לחלק לבעלי מניותיה מדי שנה דיבידנד בסך של
 25%מהרווחים השנתיים.
למנרב יש זכויות וטו ,לפיהן נדרשת הסכמת הדירקטור שמונה על ידה באשר לקבלת
החלטות מסוימות כאשר הן מתקבלות בדירקטוריון ,ואם הן מתקבלות באסיפה
הכללית נדרשת הסכמה של  60%מבעלי המב"כ  כלומר ,יש צורך בהסכמת מנרב
לצורך קבלת החלטות .החלטות דוגמת :ביצוע שינויים מהותיים בעסקיה הראשיים,
השגת מימון ממשלתי או אחר העלול להטיל מגבלות על הקניין הרוחני ,השקעות הוניות
מהותיות שלא נועדו לפיתוח יכולת הייצור של החברה או ליכולות המו"פ ,החלטה
שתמנע חלוקת דיבידנד בשיעור של לפחות  25%מהרווחים ,עסקת מיזוג למעט
חריגים ,הנפקה לציבור למעט חריגים(הנפקה בהיקף מסויים) ,הגדלת מב"כ.

פנייה מקדמית בנושא בחינת קיומה של השפעה מהותית

הסוגיה החשבונאית:
האם נוכח הסכם ההשקעה שתואר לעיל ,יחד עם פיזור בעלי המניות ,הפעילויות
הרלוונטיות המיוחסות למנרב כמפורט להלן והזכויות הקיימות בידי החברה מכח
החזקתה במניות בכורה ,קיימת למנרב השפעה מהותית על החברה?

פנייה מקדמית בנושא בחינת קיומה של השפעה מהותית
עמדת מנרב:
בשים לב למכלול הנסיבות ולזכויות המוקנות לה ,קיימת לה השפעה מהותית בחברה,
 IAS28קובע כי בהחזקה של
וזאת על אף כי שיעור החזקתה במניות נמוך מ.20% -
פחות מ ,20% -אין לישות
השפעה מהותית ,אלא אם
.

לחברה זכות וטו על החלטות
מהותיות והשפעה על
החלטות אסטרטגיות-מענקים
ממ' ,מיזוגים והנפקות-שהם
חלק מפעילות חברה כזו

תזכורת:
אלוני חץ ב-
PSP
ב12.2%-

לחברה מעורבות שוטפת
ברמה הניהולית
והפיננסית  :מנכ"ל מנרב
דירקטור ומעורב בתקציב
ובאיתור משקיעים,
תרומה של מנרב בידע
בייצור ,מספר בעלי
תפקידים במנרב מלווים
את תהליכי הפיתוח
והבינוי

פנייה מקדמית בנושא בחינת קיומה של השפעה מהותית
עמדת הסגל:
בהתבסס על המסכת העובדתית שהוצגה והניתוח החשבונאי שכללה מנרב בפנייתה,
סגל הרשות לא מצא לנכון להתערב בעמדת החברה לפיה קיימת לה השפעה מהותית
ביחס להשקעתה במניות החברה.
יודגש ,כי בחינת כל זכות בפני עצמה לא מקנה השפעה מהותית .יחד עם זאת ,מכלול
ושילוב הנסיבות שתוארו והערכת משמעותן ,מוביל למסקנה לעיל.

חשוב!

ליברטי פרופרטיס
קיום השפעה מהותית

מלונות -רכוש
קבוע מודל
הערכה מחדש
IAS 16

האם ייצוג בוועדה מייעצת יכול להעיד על
קיומה של השפעה מהותית?!

ליברטי פרופרטיס

יש לבחון כמובן את מהותה
וסמכויותיה של הועדה-
זכויות בקבלת החלטות-
מגינות או משתתפות?

החלטת אכיפה חשבונאית 09-5
השפעה מהותית ויישום שיטת השווי המאזני
•

חברה א' הינה חברת אחזקות .ליום  31במרץ  2008החברה החזיקה  13%מהון המניות ומזכויות
ההצבעה של חברה ב' הנשלטת על ידי צד לא קשור לחברה א' .מנכ"ל חברה א' מכהן כדירקטור
בחברה ב' והינו הנציג היחיד מטעם חברה א' בדירקטוריון חברה ב' המונה  11חברים.

•

במאי  2008מונה מנכ"ל החברה המכהן כדירקטור בחברה ב' לכהן כחבר בצוות המייעץ אד הוק
למנכ"ל חברה ב' בענייני מיזוגים ורכישות ,הצוות המייעץ מונה  3דירקטורים בלבד .ביוני 2008
רכשה החברה  4.6%מהון המניות של חברה ב' ,כך שנכון ליום  30ביוני  2008מחזיקה חברה א'
 17.6%מהון המניות ומזכויות ההצבעה של חברה ב'.

•

החברה החלה ליישם את שיטת השווי המאזני ביחס להשקעתה בחברה ב' החל מדוחותיה
הכספיים ליום  30ביוני  .2008עד מועד זה ,החברה טיפלה בהשקעה בחברה ב' כנכס פיננסי זמין
למכירה.

•

לטענת החברה ,ביוני  2008חל שינוי מהותי בהשקעתה בחברה ב' לאור הרכישה הנוספת של
מניות חברה ב' ולאור מינוי מנכ"ל החברה לכהן בצוות המייעץ שלטענתה הינו בעל משמעות
ניכרת לפעילות חברה ב' המעוניינת לצמוח בדרך של מיזוגים ורכישות .שינוי שהקנה לחברה
השפעה מהותית בחברה ב'.

תזכורת משנים
קודמות....
© 2010 Brightman Almagor Zohar & Co.
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החלטת אכיפה חשבונאית 09-5
השפעה מהותית ויישום שיטת השווי המאזני
•

רשות ניירות ערך לא קיבלה את עמדת החברה כי החל מהרבעון השני לשנת  2008קיימת לחברה
השפעה מהותית בחברה ב'.

•

הרשות נימקה את החלטתה בכך שהיות והחברה מחזיקה ,לאחר הרכישה הנוספת ,בפחות מ-
 20%מזכויות ההצבעה בחברה ב' ,על החברה להוכיח כי מתקיימים בה הסממנים האיכותיים
לקיומה של השפעה מהותית באופן מובהק .והשינוי שחל בהשקעה בחברה ב' אינו מהווה הוכחה
לקיום השפעה מהותית בעליל.

•

כהונת המנכ"ל כדירקטור בחברה ב' אינה מקיימת השפעה מהותית לאור העדר יכולת החברה
להשפיע על קבלת ההחלטות בדירקטוריון חברה ב' באמצעותו ,על רקע מספר הדירקטורים
המכהנים בחברה ב'.

•

מינוי המנכ"ל לכהן בצוות המייעץ אינו מקיים השפעה מהותית כיוון שלמעשה הצוות מייעץ רק
כגורם מקצועי המסייע בקבלת החלטות בנושא מיזוגים ורכישות ואין לצוות המייעץ יכולת
לקחת חלק בהחלטות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית של החברה.

•

החברה תיקנה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני והשלישי של שנת  2008בדרך של הצגה
מחדש וטיפלה בהשקעתה בחברה ב' כנכס פיננסי זמין למכירה.

© 2010 Brightman Almagor Zohar & Co.
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הצגה וסיווג

בדוחות כספיים

© 2016 Brightman Almagor Zohar 232
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הכרה בהכנסה ברוטו/נטו
בהתאם לסעיף  8לתקן חשבונאות בינלאומי מס'  18הכנסות (להלן )IAS 18:נקבע כי הכנסות
כוללות רק תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות ,שהישות קיבלה ו/או זכאית לקבל בעבור
עצמה .ביחסי סוכנות ,התזרים החיובי ברוטו של ההטבות הכלכליות כולל סכומים שנגבו עבור
הספק העיקר וכתוצאה מהם אין גידול בהון של הישות ,סכומים אלה אינם נחשבים כהכנסות,
ההכנסות הן סכום העמלה בלבד!
נספח  21ל IAS 18 -מונה מאפיינים המצביעים על "ספק עיקרי" (המקבילה בתקינה
האמריקאית :)EITF 99-19
 לישות האחריות העיקרית להספקת הסחורות או השירותים ללקוח או למילוי ההזמנה
 לישות יש סיכון מלאי (לדוגמה במהלך המשלוח)
 לישות חופש פעולה בקביעת מחירים ,במישרין או בעקיפין.
 הישות נושאת בסיכון אשראי ללקוח בגין הסכום שהישות זכאית לקבל ממנו.

 ישות פועלת כסוכן כאשר היא לא חשופה לסיכונים ולהטבות משמעותיים המתייחסים
למכירת סחורות או להספקת שירותים .מאפיין אחד המצביע שישות פועלת כסוכן הוא
שהישות מרוויחה סכום שנקבע מראש -עמלה קבועה לעסקה או אחוז קבוע מהסכום בו
חויב הלקוח.
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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הכרה בהכנסה ברוטו/נטו
סוגיית ההכרה בהכנסה ברוטו/נטו נפוצה בקרב חברות המחזיקות בנכסי נדל"ן מניב אשר
מושכרים לשוכרים .מרכיב השכירות לרוב כולל דמי שכירות של הנכס ,חיוב השוכרים בגין
הוצאות שנשאה בהן החברה כגון :תיקונים ,ניקיון ,תאורה ,גינון ,פינוי שלג ,הוצאות ביטוח,
הוצאות מיסים מים ,חשמל ,תשתיות נוספות.
פרט לדמי שכירות הנכס ,עולה הסוגיה :האם יש להכיר בהכנסות הנוספות המתקבלות
מהשוכרים ברוטו ,דהיינו בשורת ההכנסות וההוצאות בשורת ההוצאות או שמא יש להציגן נטו
בסעיף הכנסות ,בפרט כאשר מדובר בתשתיות ומיסי נדל"ן?
משתנה בין אזורים גאוגרפיים .בישראל-אין אחידות-חלק הציגו ברוטו וחלק נטו .נושא
שהרשות עדיין שואלת עליו גם בשנה השוטפת.
יש לבחון בהתאם לנספח  21לIAS18-
 לישות האחריות העיקרית להספקת הסחורות או השירותים ללקוח או למילוי ההזמנה יש לבחון
בהתאם לחוזה השכירות האם החברה היא האחראית לספק את השירותים (עמדת KPMG
מאפיין נוסף לברוטו הוא שיקול הדעת בבחירת הספקים).

 לישות יש סיכון מלאי (לדוגמה במהלך המשלוח)-סיכון אכלוס הנדל"ן ,אם החברה מחויבת לשלם
לרשויות בהעדר שוכרים ,ראייה לדיווח ברוטו.
 לישות חופש פעולה בקביעת מחירים ,במישרין או בעקיפין- .רווח על מרכיב התשתיות-חשמל,
מים.
 הישות נושאת בסיכון אשראי ללקוח בגין הסכום שהישות זכאית לקבל ממנו.
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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הכרה בהכנסה ברוטו/נטו
בראק קפיטל (מתוך הצגה מחדש
לתשקיף)

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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שופרסל

 -סיווג עלויות אריזה מהוצאות מכירה ושיווק לעלות המכר

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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שו"ת דלויט-

סיווג הפרשי שער בדוח רווח והפסד

שאלה :כיצד הפרשי שער מסווגים בדוח רווח והפסד?

תשובה:
בהתבסס על סעיף ( 52א) לתקן חשבונאות בינלאומי מס' 1

התקן שותק בהתייחס למיקום של הפרשי שער בדוח רווח והפסד .הפרשי שער יסווגו בהתאם
למהות העסקה או האירוע שבגינם הם נוצרו .כאשר מדובר בפריטים תפעוליים (לדוגמה בגין
לקוחות וספקים) אזי הפרשי השער בגינם יסווגו ברווח התפעולי בהתאם למהות העסקה.
הסיווג הוא בחירת מדיניות חשבונאית אשר עליה להיות עקבית ,ויש לתת בגין המדיניות
שנבחרה גילוי .במידה והסכומים מהותיים יש לתת גילוי בנפרד (לפתוח שורה) בדוח רווח והפסד
או בביאורים לדוחות הכספיים.
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ניסן-

סיווג הפרשי שער בדוח רווח והפסד
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תזרים מזומנים-

הצגת ריבית ששולמה והתקבלה "דוח על תזרימי

מזומנים".
בהתאם ל IAS 7-ניתן לבחור מדיניות חשבונאית האם להציג ריבית ששולמה והתקבלה בשוטפת
או במימון והשקעה .בנוסף כאשר מהוונים עלויות אשראי ניתן להיצמד למדיניות שנבחרה
שוטפת(/מימון  +השקעה) או בהתאם לעמדות בספרות ניתן להציג את הריבית שהוונה עם הנכס
אליו היא הוונה.
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אידיבי פיתוח-

מדיניות חשבונאית בתזרים מזומנים דוחות 12/14

בפועל -דיבידנדים מחברות מוחזקות מוצגות

בפעילות שוטפת-גם בכלל תעשיות זהו

בעבר-מדיונים עם הרשות לני"ע-

המצב .ריבית שהתקבלה -בפעילות השקעה.

הפרקטיקה הייתה שמי שבוחר להציג

ריבית ששולמה -פעילות מימון

ריבית ששולמה בפעילות מימון יציג
את כל הסכומים המקבילים(ריבית

ודיבידנד שהתקבלו) בפעילות
השקעה
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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אברות תעשיות-

מתוך דוחות 12/14הצגת היוון עלויות אשראי בתזמ"ז

241

שטראוס

מתוך דוחות  12/14הצגת היוון עלויות אשראי בתזמ"ז

242

שיכון ובינוי

מתוך דוחות  12/14הצגת היוון עלויות אשראי בתזמ"ז

243

אלוני חץ

מתוך דוחות  12/14הצגת היוון עלויות אשראי בתזמ"ז

244

אלדן

מתוך תשקיף אלדן ,הצגה מחדש.
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הפרת אמות מידה

246
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בסיס המסקנות לנושא ההפרה בIAS 1-

מלשון הס' ניתן להבין שה-
 WAVERצריך להינתן
מהבנק לפחות לשנה
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מהדרין

מתוך דוחות יוני .2015

מתן גרייס
לפחות משנה
מונע סיווג
ההתחייבות
בזמן ארוך
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שו"ת של דלויט בנושא פדיון מוקדם וולונטרי צפוי של הלוואה
רקע
ישות לוותה מתאגיד בנקאי א' הלוואה לטווח ארוך.
נכון ליום  31.12.2012החברה לא הפרה אי-אילו אמות מידה פיננסיות ולא צפוי שזה יקרה בעתיד
הנראה לעין.
עם זאת ,בכוונת הישות להיכנס להסדר "מחזור חוב" עם תאגיד בנקאי ב' ,כך שתבצע פדיון מוקדם
וולונטרי של ההלוואה המקורית ותממן את ההחזר ע"י לקיחת הלוואה מתאגיד ב'.
נכון ליום  31.12.2012הישות הודיעה לתאגיד א' על כוונתה אך טרם התקשרה בחוזה מחייב להחזר
ההלוואה במועד מוקדם יותר .בינואר  2013מחזור החוב התבצע וההלוואה המקורית הוחזרה.
שאלה
כיצד הישות צריכה לסווג את ההלוואה המקורית בדוחותיה הכספיים ליום ?31.12.2012
תשובה
על הישות לסווג את ההלוואה כהתחייבות לזמן ארוך,
היות ונכון ל 31.12.2012 -ההלוואה עדיין לא מחויבת בהחזר ב 12 -החודשים הקרובים ,והישות לא
ויתרה על זכותה להחזיר את ההלוואה במועדה המקורי.
הפדיון המוקדם הוולונטרי לאחר תאריך המאזן הינו אירוע שאינו מחייב התאמה ,שבמידה והוא מהותי
לישות ,עליה לתת גילוי בגינו בהתאם לסעיף  21ל.IAS 10-

כלל תעשיות-

פדיון מוקדם של אג"ח

החברה ביצעה פדיון מוקדם
ייזום כדי לעמוד בחוק
הריכוזיות וסיווגה את האג"ח
בשוטף,
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שו"ת של דלויט ועמדות הפירמות בנושא קרנות כספיות MMF
קיים שו"ת של דלויט העוסק בשאלה האם קרנות כספיות הניתנות למשיכה עם דרישה ,יכולות
להיות מסווגות כשווה מזומנים? (עמדות הפירמות זהות לרבות דיון ב IFRICמ.)2009-

מתוך IAS 7

בהתאם לשו"ת של דלויט על ההשקעה להיות ניתנת להמרה בנקל לסכום ידוע של מזומנים בעת ההשקעה הראשונית .כלומר
היחידות של  MMFלא יכולות להיחשב שווי מזומנים רק מכיוון שהן ניתנות להמרה למזומנים בכל נקודת זמן במחיר השוק של
היחידות באותה נקודת זמן.
לגבי הקריטריון של חשיפה לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי  -גם אותו יש לבחון במועד ההשקעה הראשונית ביחידות
הקרן.
עמדת  PWCמרחיבה על האופן שבו יש לבחון את החשיפה לסיכון בהשקעה ביחידות הקרן ,לפי אחת משתי דרכים חלופיות.
לבחון את הקרן עצמה ואת מדיניות ההשקעה שלה ,או להסתכל פנימה ( )look throughלהשקעות של הקרן ,ולבחון האם הן
עומדות בהגדרת מזומנים ושווי מזומנים לפי הקריטריונים ב ,IAS 7-כולן באופן מהותי (.)substantially all
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ווי בוקס

 -סיווג קרנות כספיות כזמין למכירה

קרנות כספיות
מוצגות בזמין
למכירה .
לרוב-זה מוצג
כשווה
מזומנים
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אומדנים ותלויות
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איי.די.בי פתוח
הפרשות בגין תביעות שטרם הוגשו
מתוך ביאור המדיניות החשבונאית של החברה:

254

האם זה נכון להפריש לתביעות שטרם הוגשה תביעה כנגדם

קבוצת דלק
הפרשות בגין תביעות שטרם הוגשו
מתוך ביאור המדיניות החשבונאית של החברה:

255

אדמה
הפרשות בגין תביעות שטרם הוגשו
מתוך ביאור המדיניות החשבונאית של החברה:
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התייחסות מתוך הספרות המקצועית של Deloitte
הפרשות בגין תביעות שטרם הוגשו

מתוארת דוגמא בה ישנם 3
עובדים שהורד שכרם בניגוד
לחוק ,לכאורה.
העובדים הגישו תביעה כנגד
החברה לבית המשפט.
העובד הראשון זכה במשפט.
השניים האחרים הפסידו
במשפט מסיבות טכניות וסביר
שיגישו ערעור ואף יזכו בו.
הפרשנות טוענת ,שעל אף
שהערעור טרם הוגש
לביהמ"ש על החברה להכיר
בהתחייבות בגובה התזרים
הצפוי לסילוק המחויבות.
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נכס שיפוי – סעיפים רלוונטיים מתוך IAS 37
בתקינה מופיעים נכסי שיפוי
נוספים:
אחד מהם ב IAS 16 -בנוגע לנזקי
רכוש קבוע והמבחן
לגביו הינו נמוך יותר
ברמת "" receivable

הכרה בשיפוי
תתבצע כאשר
וודאי למעשה
שהשיפוי יתקבל.
מאזן הצגה בברוטו
רווח והפסד
ניתן להציג בנטו
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'ודאי למעשה' – בחוזי ביטוח ובנושאים אחרים.
EY

כאשר ניתן לקבל אישור
בדבר כיסוי הביטוח =
וודאי למעשה
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 זכאות לעומת מדידה-נכס השיפוי
 אך לא הסכום-קבלת השיפוי צריכה להיות וודאית למעשה
Deloitte

Note that it is the existence of the reimbursement asset that must be
virtually certain, rather than its amount.
An entity may be virtually certain that it has insurance to cover a
particular provision, but it may not be certain of the amount that
would be received from the insurer. Provided that the range of
possible recoveries is such that the entity can arrive at a reliable
estimate, it will be able to recognize this as an asset, even though
the amount ultimately received may be different.
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 זכאות לעומת מדידה-נכס השיפוי
KPMG
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קרדן ישראל
הכרה בנכס שיפוי
מתוך הדו"חות השנתיים לשנת 2014

החברה סברה כי ההכנסה
מהשיפוי ודאית למעשה ולכן
הכירה בנכס שיפוי-פרויקט
צומת דרור

מתוך דו"חות הרבעון השלישי 2015
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לאור הסכמה עם חברת הביטוח על סכום השיפוי ,הכירה החברה בהפסד של 14.5מיליוני ש"ח12.5-.
מיליון הופרשו ברבעון שני ועוד  2מיליון ברבעון שלישי.

קרדן ישראל -בהמשך לנכס השיפוי

מתוך דו"חות הרבעון השלישי 2015
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חלל תקשורת -עמוס 5
כתבה
בדה
מרקר
21.11.15

הנחת
כיסוי
ביטוחי

חלל תקשורת -עמוס 5
דיווח מידי 15.12.15

עד  12.15עדיין לא יהיה ברור
סופית החזר הביטוח

כי"ל
הכרה בנכס שיפוי
מתוך דו"חות הרבעון השני 2015

החברה בעצם הניחה כי קבלת השיפוי מחברת הביטוח הינה ודאית למעשה.

266

דנאל
הכרה בנכס שיפוי
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החלטת אכיפה-טיפול בטענות כספיות ע"י קבלן מבצע
רקע עובדתי
במקרה זה ,מדובר בקבלן ביצוע שמיישם את שיטת ההשלמה לפי .IAS 11
ביצוע פרויקט מסוים התעכב ולכן נשא בעלויות נוספות בגין החוזה כגון קנסות על איחור.

בכוונת הקבלן היה לדרוש מהלקוח פיצוי בגין עלויות נוספות אלו וראה בכך סיבה מספקת לא לכלול
עלויות אלה כעלויות בפרויקט ,בטענה כי הן בעצם התחייבויות תלויות והדבר מקובל בפרקטיקה.
יש לציין ,כי בתקופה הבאה הקבלן הכיר בעלויות אלה כחלק מהפרויקט.
החלטת הועדה
הועדה לא הסכימה עם הטיפול שנקט בו הקבלן וקבעה שכל העלויות שמיוחסות לפרויקט מסוים צריכות
להיכלל בחישוב שיעור ההשלמה.
עוד קבעה הועדה ,כי קיזוז קנסות ע"י הגשת דרישת תשלום ללקוחות אינה עולה בקנה אחד עם הוראות
.IAS 11
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הטיפול בטענות כספיות ע"י קבלן מבצע
בקשר להכרה בהכנסה שצפויה מהפרויקט כתוצאה מדרישת שיפוי ללקוח קבעה הועדה שהדבר אינו
נאות היות ועל מנת לאמוד מחדש את סכום ההכנסות המצרפיות ,יש להוכיח כי המו"מ עם הלקוח נמצא
בשלב מתקדם וצפוי כי הלקוח יקבל את התביעה:

החלטת הועדה
בהתבסס על המידע הקיים ,הועדה לא השתכנעה כי המו"מ היה בשלב מתקדם וצפוי היה שהלקוח יקבל
את התביעה .על כן ,אין זה נאות לכלול את סכום השיפוי מהלקוח כהכנסה מהפרויקט במצב עניינים זה!
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אשטרום נכסים
נכס שיפוי

החברה הכירה
בנכס "הכנסה
לקבל" בגין הכנסה
שבגינה הוגשה
תביעה כנגד
המדינה-גם בשפיר
פרויקט כנסת
ישראל

270

דורי בנייה
קטעים מתוך דוח הבודק החיצוני שפורסם בדיווח מידי

עיקר
הליקויים
שהובילו
לטעויות
באומדן
ההכנסות
והעלויות
הצפויות

שימו לב!
271

שיטת "מצליח" של חברות התשתית
*מתוך תחקיר גלובס – פורסם ב 26.7.2015

תופעת הדרישות לתשלומים נוספים וחריגים קיימת כמעט בכל מכרז תשתית ,וכל חברת תשתית דורשת
תוספות כדבר שבשגרה.
לאחרונה התריעה החשבת הכללית באוצר מיכל עבאדי-בויאנג'ו  -שגם האגף שלה מוציא מכרזי תשתית
שבהם קבלנים דורשים תוספות  -על דרישות של קבלנים לתשלומים חורגים בהיקף של  2מיליארד שקל
בפרויקטים של נתיבי ישראל.

נתיבי ישראל ניסתה לאחרונה לצמצם את התופעה באמצעות הוצאת מכרזים הכוללים תכנון וביצוע על
מנת לנטרל טענות של קבלני ביצוע המופנות כלפי המתכננים; וקביעה כי קבלן שאינו מגיש דרישה
לתשלומים נוספים יקבל תוספת אוטומטית של  4%משווי המכרז  -מעין בונוס על היעדר תביעות חריגות.
"אי אפשר להתעלם יותר מבעיית התשלומים החריגים לקבלני תשתית" ,אומר גורם בכיר העוסק בעניין.
"לקבלנים יש לפעמים דרישות מוצדקות לתשלומים נוספים בגלל מחדלי תכנון ,בגלל דרישות נוספות של
המזמינים תוך כדי העבודה ,או בגלל הפתעות המתגלות בשטח כמו ארכיאולוגיה או קברים או התנגדות
של הירוקים .אבל יש חברות תשתית שזוכות במכרזים במחירי הפסד מתוך הנחה שבסוף הפרויקט הן
ידרשו ויקבלו תשלומים חריגים שאינם מגיעים להן .זוהי תופעה שמובילה ללחצים ,לחשדות לשחיתות
ולמונופוליזם בענף ,שפוגעת דווקא בחברות הקטנות .דוחות של רשות החברות הממשלתיות ,החשב
הכללי ומבקר המדינה מצביעים על מסורת קלוקלת של תשלומים חריגים ולא מוצדקים במיליארדים".
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שיטת "מצליח" של חברות התשתית
*מתוך תחקיר גלובס – פורסם ב 26.7.2015

כמעט שאין כיום חברת תשתית שאינה מעורבת בהליכי תביעות לתשלומים נוספים ,בין אם במו"מ עם
המזמין ,או הליכי בוררות/גישור ,או בתביעות משפטיות .הדרישות האלה של הקבלנים מתבררות בדרך
כלל מול מזמיני העבודה ,וברשימה ניתן למצוא את החברות דניה סיבוס ,מרדכי בנימין (בכינוס נכסים),
סולל בונה ,ביבי כבישים ,רמט ,דרכים ,אלקטרה ,עינב חץ ,רולידר ואחרים .סביר לגמרי שחלק
מהתביעות מוצדקות.
בכביש עוקף קריות ,למשל ,במסגרת מכרז ביצוע בגובה כ 1-מיליארד שקל ,דורשת שפיר תשלומים
נוספים בגובה של כ 550-מיליון שקל .העניין נמצא בבוררות אצל השופט בדימוס אליהו וינוגרד .מנכ"ל
שפיר ,ישראל שפירא ,טוען בגאווה כי החברה סיימה את הביצוע שנה שלמה לפני המועד.
שפיר בתגובה" :אנחנו לא חריגים"
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נכסים ובניין
הפרשה לתשלום עמלה-שימל

החברה רשמה התחייבות בגין תשלום
"דמי התיווך" שישולמו רק במימוש הנכס.
עקרונות  IAS 37כפי שהודגמו בIFRIC 21 -
???
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מלאי/נדל"ן להשקעה
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IAS 40  הוראות-מעבר ממלאי לנדל"ן להשקעה
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מעבר ממלאי לנדל"ן להשקעה
הבסיס לסיווג ממלאי לנדל"ן להשקעה הינו סעיף (57ד) ל  ,IAS-40אשר מתיר סיווג זה בעת
התחלת חכירה תפעולית לצד אחר .על פניו נראה כי מדובר ברשימה סגורה ותנאי זה
חייב להתקיים לצורך הסיווג.
הסעיף איננו מגדיר מהו מועד "התחלת חכירה תפעולית" ,ולפיכך בפרקטיקה אומצו מספר
גישות אפשריות.
גישה ,אשר נתמכה ע"י משרד  ,EYקבעה כי יתכנו מצבים ,בהם יכולה חברה לשנות יעוד מלאי
לנדל"ן להשקעה ,גם אם לא החלה תקופת השכירות ,ואפילו עדיין לא נחתמו חוזי שכירות
בפועל ,אלא כבר החלו משאים ומתנים עם שוכרים פוטנציאלים.
בחודש נובמבר  2015פרסם ה  IASBהצעה לתיקון  IAS 40המתייחסת אל הראיות המצויות
בסעיפים הקטנים (א)(-ד) של סעיף  57לתקן כרשימה לא סגורה של מקרים המצביעים על
השינוי בשימוש של הנכס .כלומר ,תחילת תקופת שכירות בפועל מהווה אכן ראיה לשינוי
השימוש בנכס ,אך יתכנו גם ראיות אחרות המצביעות על שינוי שימוש כאמור ,כגון חתימה
על הסכם שכירות (וזאת בין אם החלה תקופת השכירות בפועל ובין אם לאו ,ובין אם
הסתיים מועד פיתוח הנכס כנדל"ן מניב ובין אם לאו) .התיקון מדגיש כי שינוי בכוונות
ההנהלה לבדו לא מספיק .השינוי חייב להיתמך בראיות.
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מעבר ממלאי לנדל"ן להשקעה
שיקולים נוספים במעבר ממלאי לנדל"ן להשקעה-דוגמאות מהספרות:
• החברה הכינה תוכנית עסקית המשקפת הכנסות מדמ"ש ויש ראיות לביקוש לשכירות.
•

החברה יכולה להוכיח שיש לה מקורות ,לרבות סגירה פיננסית כנדל"ן להשקעה.

•

ניתנה תב"ע לשינוי הייעוד או שמתן התב"ע הוא טכני-במקרה כזה הגשת הבקשה לתב"ע
מספיקה.

•

אם נדרש פיתוח נוסף-הפיתוח החל.
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אביב ארלון בע"מ -האם יכלו לסווג כנדל"ן להשקעה????
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אביב ארלון בע"מ – דוח יוני 2015

מתוך דוח דירקטוריון יוני :2015
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על אף זאת ,לא נראה כי החברה ביצעה מעבר ממלאי לנדל"ן להשקעה,
כלומר ,החברה נצמדה ליישום הדווקני של סעיף (57ד) לצורך ביצוע
העברה ממלאי לנדל"ן להשקעה.

חנן מור

(העברת מלאי לנדל"ן להשקעה וביטול ההחלטה)

?
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סעיף  50ל ,IAS 40 -קובע כי:

מטרת הסעיף
להימנע ממדידה
כפולה
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נכסים ובניין

הערכת השווי לוקחת בחשבון את העלייה
בהכנסות השכירות .בעוד שבספרים,
בהתאם ל ,SIC 15 -יש לבצע מיצוע
להכנסות השכירות ולכן נוצרים חשבונות
החתך (הכנסות לקבל) אותם יש לנטרל.
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GFI
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לוינשטיין נכסים בע"מ -סיווג לראשונה
כמלאי/נדל"ן להשקעה

לשים לב שאין סתירה מול המטרות שהוגדרו על ידי ההנהלה-היו הצגות מחדש בנושאים דומים
בעבר(ישראל-קנדה ואלקטרה ,גמול ,מנופים -החלטת אכיפה ישנה וכו')
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לוינשטיין נכסים בע"מ-סיווג לראשונה
כמלאי/נדל"ן להשקעה
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לוינשטיין נכסים בע"מ-סיווג לראשונה
כמלאי/נדל"ן להשקעה
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שיכון ובינוי-

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

מלאי שמשמש להשכרתו האם מלאי או נדל"ן להשקעה?
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