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כיל בים המלח גבוה  מפלס הרווח של
ממפלס המים
אבל אלה ייבלעו ברווחיות הגבוהה -בעלויות הקציר  מפעלי ים המלח כנראה תישא

האחרונה אנו עדים לסערה סביב עליית המפלס בים המלח ופתרון קציר  בשנה

 -העלות המוערכת של פתרון זה . ראש הממשלה המועדף על ידי, המלח

נדרשת לשאת , לממשלה שבהתאם לחוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי

 המראה החשבונאית. מיליארד שקל 3-היא כ -בו בעיקר מפעלי ים המלח 

מסייעת לראות את המשמעות הכלכלית האמיתית של הקציר מבחינת 

ומסייעת לפוגג במקצת את , החברה האם  חות המאוחדים של"הדו

. הדרמטיות סביבו

שהמינרלים מים המלח מופקים בדרך של  בעיית עליית המפלס נובעת מכך

ויוצר מדי שנה , האידוי שבמסגרתו שוקע מלח לקרקעית בריכת, אידוי סולרי

תמיסות  מאחר שתהליך הייצור מחייב שמירה על נפח. מ"ס 20-שכבה של כ

החשש הוא שהמשך . הועלה עד כה המפלס בבריכה במים בהתאם, קבוע

יגרום נזק ליסודות ולמבנים של בתי המלון הנמצאים בסמוך  העלאת המפלס

. זוהר ולתשתיות באזור ליישוב נווה, לשפת הבריכה

הוא  - ביחס למה שניתן להתרשם מהדיווחים בתקשורת -הסיפור המפתיע 

גם בהינתן שפתרון , לכיל לא נוצרת כלל התחייבות, שמבחינה חשבונאית

הסיבה לכך היא שהתחייבות חשבונאית . בגדר צפוי ואפילו מוסכם הקציר הוא

בעוד פתרון הקציר מתייחס רק , בגין אירועי עבר מוגדרת כמחויבות שנוצרת

. למלח שיצטבר מעתה ואילך

חותיה הכספיים "כיל לא הכירה בהתחייבות בגין הקציר בדו, יוצא מכך כפועל

גם בעתיד לא אמורה , מעבר לכך. שפורסמו בסוף נובמבר ,לרבעון השלישי

אין לה , מבחינה תיאורטית לפחות, הקציר כל עוד להיווצר לכיל התחייבות בגין

לאי הכרה של חברת תעופה  דומה הדבר. מחויבות לשימוש בזיכיון

להטיסו  שהרי היא אינה מחויבת, בהתחייבות לבצע בדיקה תקופתית למטוס

. ויכולה למשל לקרקעו או למכרו

 מיליארד שקל 2.5 -התועלת מהעונש 

מדובר בעלות הכרחית לצורך , גם לו היתה כיל נדרשת להכיר בהתחייבות

ולכן היתה נרשמת כנראה כנכס המופחת  -כלכליות עתידיות  השגת הטבות

לצורך , IFRS-בהקשר זה יש לציין כי בהתאם ל .על פני תקופת ההנאה ממנו

בהכרח להגדיל את ההטבות  לא נדרש, הכרה בפריט של רכוש קבוע כנכס

מזהם לצורך  התקנת מסנן במפעל, למשל, כך. הכלכליות העתידיות הצפויות

. עמידה בתקנות איכות הסביבה מהווה נכס ולא הוצאה

משיקולי איכות סביבה נוצרות לעתים קרובות כנגד נכס  יש לציין כי הפרשות

רכישה של רכוש קבוע שיש צורך לפנותו  הקמה או, לדוגמה. ולא כנגד הוצאה

התחייבות בעת ההכרה  יוצרת -כמו בארות קידוח  -ולטהר את המקום 

. הראשונית בנכס
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 64-קיימת התחייבות של כ במאזן נפטא לתום הרבעון השלישי, למשל, כך

. לקדמותם שמייצגת את העלויות של החזרת אתרי הקידוח, מיליון שקל

התפישה החשבונאית היא שמדובר בחלק אינטגרלי וידוע מראש של עלות 

בשונה נניח מהפרשות בגין עלות ניקוי , הקבוע ולא בהוצאה מיידית הרכוש

. כגון בתחנות דלק, קרקע זיהום לא מתוכנן של

כהוצאה  העלות הכוללת של הקציר תיפרס בסופו של דבר, אי לכך

בין אם קציר המלח , )2030עד (החשבונאית על פני תקופת הזיכיון שנותרה 

מדי שנה ויירשם כהוצאה שוטפת ובין אם יתבצע כל כמה שנים ויירשם  יתבצע

בהקשר זה יש לציין כי גם הפתרון . תקופת השימוש בו כנכס שיופחת על פני

הקמת סוללות הגנה מול בתי המלון  - של מפעלי ים המלח בשנים האחרונות

. הכספיים של כיל חות"טופל כך בדו -והגבהתן בהתאם לגובה המפלס 

מפעלי  חוות הדעת מדגישה כי פתרון הקציר יגדיל את ההטבות הכלכליות של

על ידי צמצום בעיות , מעבר לחיסכון בצורך בהגבהת הסוללות, ים המלח

. הנובעות מהצטברות המלח ואפשרות להגדלת שטחי האידוי תפעולית

את התועלת הכלכלית של מפעלי ים  החברה להגנות ים המלח אף מעריכה

. מיליארד שקל 2.5-המלח מהפרויקט בכ

היא שלא מדובר בהענשת כיל בגין נזקים , אפוא, החשבונאי מסקנת הניתוח

. הסביבה כדי להמשיך ליהנות מפירות הזיכיון אלא בדרישה לשמירת, שיצרה

ומפוטנציאל השיפור ביעילות  אם נתעלם מהחיסכון בעלויות הנוכחיות

צפויה להגדיל  ,במקביל להכנסות השוטפות, פריסת עלות הקציר, ובתפוקות

. את הוצאות ההפקה היחסיות

מייצר , לכיל גישה בלעדית לים המלח שמקנה, יש לזכור כי הזיכיון, בכל מקרה

וכדי . ליצרנים אחרים בעולם לה שיעורי רווחיות תפעולית גבוהים מאוד ביחס

החודשים הראשונים  די למשל לציין כי בתשעת, לקבל פרופורציות מספריות

 מיליון 845-שהסתכם ב, הרווח התפעולי של מגזר האשלג בלבד 2011של 

. ממכירות המגזר 47%-מייצג כ, דולר

- 

בבית ספר אריסון למינהל ) חשבונאות( וסגן דקאן IFRSהכותב הוא יועץ 

 עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה
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רכב ברבעון הראשון נסיעה חלקה לדלק
החשבונאי מרכישת קמור מוטורס באמצעות הפחתה רטרואקטיבית גדל הרווח

בעת רכישת עסק יש להקצות את תמורת הרכישה לשווי , חשבונאית מבחינה

) השארית(כשהיתרה , וההתחייבויות המזוהים שנרכשו ההוגן של הנכסים

הרוכשת אינה מספיקה להשלים את  החברה, במקרים רבים. מהווה מוניטין

שלאחר  חות הכספיים הראשונים"תהליך ההקצאה עד מועד פרסום הדו

. הרכישה

 תקופת הקצאה של עד שנה כדי לעדכן IFRS-במקרים אלה מתיר ה

, חשוב להדגיש. בהליך המכונה הקצאה זמנית -רטרואקטיבית את החישובים 

לצורך זיהוי הנכסים וההתחייבויות הנרכשים ואמידת השווי  ההארכה ניתנת

ולא להכללת עדכונים עוקבים בשווי ההוגן  ,ההוגן שלהם למועד הרכישה

. כחוכמה שבדיעבד

ככל שתהיה פסימית יותר : החברה הרוכשת הוא ברור האינטרס הדיווחי של

ח רווח "לנכסים שקצב הפחתתם לדו ובפרט ביחס, כלפי הנכסים המזוהים

 -מופחת באופן שיטתי  הרי שתקצה בעקיפין יותר למוניטין שאינו, והפסד גבוה

, אינטרס זה .ולכן תראה בתקופות שלאחר צירוף העסקים תוצאות טובות יותר

 ,בעת חילופי מנהלים") ניקוי אורוות(" Big Bathהמזכיר את הפעולה המכונה 

הוא סוג של ניהול רווחים באמצעות הפרשות שהמוטיווציות שלו יכולות להיות 

. הצדקת המיזוג ושיפור הבונוסים בעתיד בין השאר

לאחריות הרגילה של הנהלת  מעבר, החסם המשמעותי של ניהול רווחים כזה

החברה  חות הכספיים של"הוא הדו, החברה הרוכשת למהימנות אומדניה

לאור הכללים החשבונאיים . הנרכשת שאושרו על ידי ההנהלה והדירקטוריון

זה לא סביר שהשווי ההוגן של סעיפים המניבים הטבות , הערך של ירידת

יהיה נמוך מערכם , כמו לקוחות ומלאי, גבוה כלכליות ישירות שקצב צריכתן

החברה הנרכשת היתה צריכה  שהרי במקרה כזה -בספרי החברה הנרכשת 

. להפחית את ערכם מבעוד מועד

משום , כשהחברה הנרכשת היא חברה ציבורית חסם זה הוא אפקטיבי בעיקר

על כל האחריות המשתמעת , לציבור שזה לא פשוט לסתור נתונים שכבר דווחו

לעורר סימני שאלה  מפגש אינטרסים כזה בין שתי חברות ציבוריות עלול. מכך

. בנוגע לנאותות הדיווח של לפחות אחת מהחברות

 משמעותיות ערב הרכישה מחיקות

יבואנית מכוניות , הציבורית דוגמה לרגישות כזו היא הרכישה של קמור מוטורס

 2011שנחתמה ביולי על ידי , ואופנועים מתוצרת 

מוטורס בתמורה  ממניות קמור 100%דלק רכב רכשה . והושלמה בדצמבר

 באמצעות רכישת מניות מהחברה האם הציבורית, מיליון שקל 235כוללת של 

ובאמצעות , )19.5%(האחים וייס , ומבעלי מניות פרטיים) 64.2%(קמור 

עסקה שבעקבותיה קמור מוטורס הפסיקה להיות חברה  -הצעת רכש לציבור 

. ציבורית

 

רכב דלקוו.מ.ב
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הרכישה דלק רכב אמנם העריכה את השווי ההוגן  כחלק מההקצאה של עלות

אבל , ערכם בספרי קמור מוטורס של המלאי ויתרות הלקוחות הנרכשים לפי

משמעותיות  חות הכספיים של קמור מוטורס נעשו מחיקות"רק לאחר שבדו

האחרונים , 2011-חותיה ל"קמור מוטורס רשמה בדו. ביותר לפני הרכישה

 55-מתוכם כ, מיליון שקל 87-הפסדים בסכום כולל של כ, לציבור שפורסמו

בעיקר כתוצאה מהפרשה לחובות מסופקים  -הרביעי  מיליון שקל ברבעון

. והפחתת מלאי של כלי רכב

כך , אלה הביאו את הנכסים של קמור מוטורס לגובה התחייבויותיה מחיקות

נדחתה לטווח ארוך באמצעות ייחוס לזיכיון יבוא  שלמעשה כל עלות הרכישה

וכשארית , שנה 30שמופחת על פני , שקל מיליון 88-וו בגובה כ.מ.ושיווק של ב

. מיליון שקל 148למוניטין בסך 

עצמה ייחסה את ההפרשות הגדולות ערב רכישתה להרעה  קמור מוטורס

הרגישות הגדולה של שינוי האומדן ניתן  אבל את. במצב הלקוחות והעסקים

את תוצאות קמור  שאיחדה, חות השנתיים של קמור"בדו, למשל, לראות

. 2011מוטורס עד תום 

חות הכספיים "בהליך הכנת הדו חותיה כי לא היתה מעורבת"קמור ציינה בדו

פרטים אודות  וכי אין בידיעתה, 2011של קמור מוטורס לרבעון הרביעי של 

 העובדות או השיקולים שהנחו את קמור מוטורס בקביעת ההפרשות או מועד

. ולפיכך אין ביכולתה להביע דעה בקשר לכך -התגבשותן 

, יש לזכור כי מכיוון שתמורת המכירה קבועה, זו למרות אמירה לא טריוויאלית

רווח והפסד ועל ההון העצמי אינו  ח"הרי שמבחינת קמור סך ההשפעה על דו

היות שקמור  ,מעבר לכך. משתנה גם אם יבוצעו הפחתות וגם אם לא

 ולכן מציגה את, מתייחסת למכירת השליטה בקמור מוטורס כפעילות מופסקת

תוצאות פעילותה של קמור מוטורס והרווח מהמימוש בסעיף אחד המכונה 

אין לכך השפעה על , ח רווח והפסד"בתחתית דו" שהופסקה תוצאות פעילות"

. הסעיף בכללותו

נוצר מצב ייחודי ורגיש שבו קמור אדישה לכאורה לביצוע אותן  ,במלים אחרות

, שמשרתות לכאורה את דלק רכב, ברבעונים הקודמים שמהן נמנעה, הפרשות

. בעבר למעט עניין אמינות הדיווחים שלה

, 2011אם נניח שלא היה שינוי כה חד בתנאי שוק הרכב במחצית השנייה של 

מדיניות אגרסיבית של הפרשות : מעלה חשש לאחת מן השתיים המקרה

בכל . הפחתות כנדרש בעבר על ידי קמור או אי ביצוע, מצדה של דלק רכב

הטמונה בהכרה  מדובר בשיעור מאלף על מידת שיקול הדעת, מקרה

. בהפרשות לירידת ערך בגין נכסים שנתפשים פשוטים לכאורה

 מוזרה תוצאה

דלק רכב הגדילה  2012חות הרבעון הראשון של "בדו, יתרה מזאת

 10-בסך כולל של כ, בעדכון ההקצאה הזמנית את ההפרשות רטרואקטיבית

-מיליון שקל ולמוניטין ב 7-המיוחס לזיכיון בכ כנגד הגדלת הסכום, מיליון שקל

רטרואקטיבית את השווי של מלאי כלי  דלק הקטינה, למשל, כך. מיליון שקל 3

לגידול מקביל ברווח  דבר שצפוי להביא -מיליון שקל  4.5-הרכב שנרכש בכ

. הגולמי שלה בזמן הקצר

העובדה שבנקודת המוצא הייחוס  לאור, המשמעות המוזרה של פעולה זו

היא שגם , מוטורס המקורי של יתרת הלקוחות היה זהה לערכה בספרי קמור

 על 2011-קמור מוטורס דיווחה לכאורה לציבור ב, לאחר ההפרשות הגדולות

. יתרה גבוהה מדי

- 

למנהל  בית ספר אריסון, )חשבונאות(וסגן דיקן  IFRSהכותב הוא יועץ 

המרכז הבינתחומי הרצליה , עסקים
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ממשקל עודף אל על נפטרת
מיליון דולר 9רווח של  עסקת אל על למכירת שני מנועים ותיקים תביא להכרת

היא כלי מימוני חשוב  Sale and (Leaseback(מכירה וחכירה חוזרת  >>

כספים להשקעה בפעילות הנפוץ במיוחד בתחום  שמאפשר לחברות לפנות

את בניין ההנהלה בירושלים  בשנה האחרונה מכרה בזק, כך למשל. ן"הנדל

אנרגיה השלימה  שנים ואיזי 10-מיליון שקל וחכרה אותו בחזרה ל 115תמורת 

מיליון  17-בתמורה כוללת של כ, ב"תחנות דלק בארה 12עסקה למכירת 

. וחכירתן בחזרה ,דולר

 עסקות אלה נהנות מעיוות חשבונאי היסטורי שמוביל בדרך כלל לכך שהן

בניגוד למהותן , מטופלות כמכירה מלאה של הנכס תוך הכרה מיידית ברווח

. לפחות באופן חלקי, גיוס הלוואה מובטחת בנכס שהיא, הכלכלית

הטיפול בעסקה בכללותה תלוי  שלפיה IFRS-הכשל נובע מהקביעה של ה

, לכן. המוצא בהתעלם מנקודת, באופן הסיווג של החכירה החוזרת כשלעצמה

ואם מדובר , העסקה תטופל כעסקת הלוואה -אם מדובר בחכירה מימונית 

העסקה תטופל כעסקת מכירה מלאה של הנכס ובנפרד  -תפעולית  בחכירה

שני סוגי החכירה מבוססת על עקרון שלפיו  ההבחנה בין. שכירתו בחזרה

הסיכונים וההטבות של הנכס  בחכירה מימונית המחכיר מעביר במהות את כל

. לחוכר

" קונה"בלבד לגרום לכך שה המשמעות היא שניתן באמצעות שינוי כלכלי חלקי

לטפל  ובעקבות כך, "רכש"לא יעביר במהות את כל הסיכונים וההטבות ש

אם נתבסס על הספים שקיימים , כדי לקבל סדרי גודל. בעסקה כמכירה מלאה

מהערך  90%-די כי הקונה יעביר פחות מ, האמריקאית לסיווג חכירות בתקינה

מאורך חייו הכלכליים בכדי  75%-יחכיר אותו לפחות מ הכלכלי של הנכס וכן

. שהחכירה תסווג כתפעולית

שנכנסה בחודש שעבר לעסקה עם חברת , בולטת לכך היא  דוגמה

בתמורה  2000-ו 1998מנועים משנות הייצור  ליסינג בינלאומית למכירת שני

, כמו כן. שנים 7לתקופה של  מיליון דולר וחכירתם בחזרה 13-14כוללת של 

תקופות הארכה  הוענקה לאל על אופציה להארכת החכירה בתנאי שוק בשתי

. נוספות של שלוש שנים ושנתיים

היא מדווחת כי תגרע , כרגיל על אף שאל על ממשיכה להשתמש במנועים

, 2012הראשון של  מיליון דולר ברבעון 9-אותם ממאזנה ותכיר ברווח הון של כ

 הסיבה. כהלוואה, או לפחות את עיקרו, במקום לרשום את הסכום שהתקבל

שהרי דמי החכירה , לכך נעוצה ככל הנראה בסיווג החכירה החוזרת כתפעולית

 1.2%-0.75%-לרבות הפקדת רזרבות לשיפוץ מהווים כ החודשיים

-עד לכדי כ, ללא ערך נוכחי, פשטני ממוצע ועשויים להגיע בחישוב, מהתמורה

שנים  7חכירה מחייבת של  תקופת, בנוסף. משווי המנועים" בלבד" 80%

תקופות  בהנחה שזה כולל גם את, מאורך החיים הכלכלי 60%-כ" רק"מהווה 

. ההארכה
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 מבלי להיכנס להסבר לפער הכה גדול במקרה של אל על בין העלות

ראוי לציין את החשש מניפוח הדדי , המופחתת של המנועים לשוויים ההוגן

אל על מדווחת , בהקשר זה. מחיר המכירה לבין דמי החכירה בעסקות אלה בין

שוק המקובלים בתעשייה למנועים מדגם  כי התמורה נקבעה בהתאם למחירי

. וגיל זהה ולמצבם התחזוקתי

כעסקה כוללת אחת היתה אמורה להותיר את המנועים  התייחסות חשבונאית

הסיבה לכך היא שהעסקה . כהתחייבות במאזן של אל על תוך רישום התמורה

למכירת המנועים בעוד  דומה במהותה הכלכלית למצב שבו היה נחתם הסכם

במקרה  .שנים לפי שווי השייר בתשלום מראש ולקבלת הלוואה במקביל 7

 -למעט שווי השייר , לא היה מוכר רווח והתמורה היתה נרשמת כהלוואה, כזה

. נרשם כהתחייבות בגין הכנסות מראש שהיה

לפירוק של נכס לרכיביו  החשבונאות המודרנית צריכה לחתור, מעבר לכך

להכיר  ולכן במקרה של מכירה וחכירה חוזרת -אותו " לצבוע"כאשר ניתן 

הסימנים מראים כי , למרבה הצער. בהכנסה ובגריעה רק בגין ערך השייר

שצפוי לדרוש מהחוכר להכיר , הבינלאומי החדש בנושא חכירות הפרויקט

יספק רק מענה חלקי , בגין החכירה התפעולית במאזן בזכויות ובמחויבויות

 .ולא יפתור את בעיית ההכרה ברווח, לבעיה

 בבית ספר אריסון למינהל) חשבונאות(וסגן דקאן  IFRSהכותב הוא יועץ 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, עסקים
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למעריב ש"המתנה של דסק
?היותה חברה מפסידה חרף, מיליון שקל 12כיצד רושמת מעריב הכנסות מס של 

ח רווח והפסד מורכב מהתחשבנות שוטפת עם "המסים על הכנסה בדו סעיף

ומשינויים ביתרות נכסי והתחייבויות המסים  )מסים שוטפים(מס הכנסה 

יוצרים הקבלה בין עיתוי  המסים הנדחים). מסים נדחים(הנדחים במאזן 

בהם  ההכרה בהכנסות ובהוצאות מטעמים חשבונאיים לבין עיתוי ההכרה

. לצורכי מס

של  כמו במקרה, נכסי מסים נדחים מייצגים זכויות לקבלת הטבת מס בעתיד

התחייבויות . ד מראש"הפרשה לחופשה או במקרה שמתקבלות הכנסות שכ

בין אם כתוצאה מהכנסה , מייצגות מחויבות לשלם בעתיד מסים מסים נדחים

. ובין אם כתוצאה מהטבה משלטונות המס שנרשמה וטרם שולם עליה מס

השפעות הפעולות על  המסים הנדחים מביאים אפוא בחשבון בהווה את

על  שלפיה, סימטריה בחוקי המס-לאור הא, עם זאת. המסים השוטפים בעתיד

, אך על הפסד לא מקבלים החזר אלא מקזזים אותו בעתיד, רווח משלמים מס

הכרה , אי לכך. מסים נדחים כפופה לתחזית לניצולם בעתיד הכרה בנכסי

. מותנית בצפי להכנסה מספקת בעתיד בנכס מס נדחה בגין הפסדים

. ח רווח והפסד ובמאזן"בדו בחברות הפסדיות לא נהוג להציג את סעיפי המס

נדרשות  הסיבה לכך היא שמצד אחד חברות אלה צוברות הפסדים ולכן לא

ומצד שני לא צפוי שישלמו מסים שוטפים בעתיד או , לשלם מסים שוטפים

. ינצלו את ההפסדים המועברים אפילו

המקרה של מעריב, שצברה עד לתום 2011 הפסדים מועברים לצורכי מס, 

ברמת הקבוצה, בסך של כ-570 מיליון שקל והכירה בהכנסות מס לאחרונה, 

 מעריב אמנם לא הכירה בנכסי מס נדחים בגין ההפסדים. חריג בהקשר זה

חות "אך רשמה בדו, המועברים בשל היעדר צפי לקיום הכנסה חייבת במס

מיליון  1.5-מיליון שקל ו 7.4הכנסות מס של  2012הראשון של  וברבעון 2011

מיליון  2.8להכיר ברבעון השני בהכנסת מס של  ואף ציפייה, שקל בהתאמה

. לתוצאות של מעריב בתקופות האלה מדובר בסכומים מהותיים ביחס. שקל

מיליון שקל שקיבלה  100 הכנסות המס נרשמו בגין הלוואות צמודות מדד בסך

ניתנו  ההלוואות. ש"דסק -מעריב בחצי השנה האחרונה מבעלת השליטה בה 

ריבית שנתית של (לתקופה של חמש שנים בתנאים מועדפים באופן משמעותי 

. לתנאי הריבית שהיתה יכולה לקבל מגורם חיצוני ביחס) 4.5%

ההלוואה נרשמת , בתנאים עדיפים כשמתקבלת הלוואה מבעל השליטה

, ההלוואה בריבית השוק לראשונה על פי שוויה ההוגן המבוסס על היוון תזרים

ההלוואה  ההפרש בין סכום. שמבטא יתרת ניכיון של הוצאות ריבית בעתיד

מועבר ישירות להון , המבטא את הטבת בעל השליטה לחברה, לשוויה ההוגן

במקרה של מעריב הפרשי השווי של ההלוואות היו . מהשקעת בעלים כקרן הון

). 100-53( מיליון שקל 47-כ

 מאחר ששלטונות המס לא יכירו בהפחתת הניכיון כהוצאות ריבית לצורכי מס

כבר במועד ההכרה הראשונית נוצרת לכאורה , מאחר שלא שולמה בפועל
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כלומר בגובה הניכיון , בגין הוצאות הריבית העתידיות מחויבות לתשלום מס

. שנוצר

יש להכיר בגין מחויבות זו בהתחייבות מסים  ,במקרה של חברה רווחית

מתפישה , ההון מבעל השליטה התחייבות זו מוכרת ישירות כנגד קרן. נדחים

קרן ההון מבעל  ,כפועל יוצא מכך. כי השפעת המס צריכה לעקוב אחרי מקורה

. בניכוי מס, השליטה נרשמת נטו

לא נוצרת לה , היא חברה הפסדית כשהחברה שמקבלת את ההלוואה, מנגד

יישום , עם זאת. חייבת שכן אינה צפויה להגיע להכנסה, מחויבות לתשלום מס

. ההון יכול להביא להכרה בהתחייבות מסים נדחים כנגד קרן IFRSטכני של 

פעולה זו מעלה לכאורה צורך בסגירת ההתחייבות באמצעות נכס מס נדחה 

שהרי לא סביר להותיר את התחייבות המסים הנדחים , באותו גובה שיוכר

רישום טכני זה של נכס מס נדחה מוביל בסופו , ואולם .במאזן בחברה הפסדית

. רווח והפסד  ח"של דבר להכרה בהכנסת מס בדו

ההפסדים  אין ספק כי הכנסות מס טכניות אלה אינן מייצגות רווח כלכלי מניצול

פרדוקס אחר . להעברה או שיפור כלשהו בתחזית לקיומם של רווחים בעתיד

מתן הלוואה לחברה בת מפסידה , שבראייה של החברה האם כרווחית הוא

שהרי הכנסות הריבית של , פני תקופה ההלוואה צפוי לגרום להפסדי מס על

תוכל לקזז בעתיד את הוצאות  בעוד החברה הבת לא -החברה האם ימוסו 

. הריבית

- 

בית ספר אריסון למינהל , )חשבונאות( וסגן דקאן IFRSהכותב הוא יועץ 

המרכז הבינתחומי הרצליה , עסקים
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של חברות  חבות המס החבויה
האחזקה

משמעותית בהון העצמי המלצות ועדת הריכוזיות צפויות לפגוע

ועדת הריכוזיות צפויות להוביל את חברות האחזקה למכור חלקים  המלצות

ולחייב אותן להכיר בהתחייבות מסים נדחים בהיקפים  -נרחבים מאחזקותיהן 

הדבר צפוי להוביל . IFRS-בעייתי ב שעד כה הוחבאה בחסות פטור, מהותיים

ההון ויחסי החוב  לפגיעה משמעותית בהון העצמי דווקא בימים שבהם רמת

. והון למאזן חשובים מתמיד) הון ועוד חוב(לקאפ 

דורשים להכיר בהתחייבות מסים נדחים לפני היווצרות חבות  כללי החשבונאות

השפעות המס העתידיות של רווחים שנרשמו  במטרה לשקף את, המס בפועל

בהתחייבות מסים נדחים בגין רווחי  ן מניב מכירות"חברות נדל, כך. חות"בדו

גם אם , מימוש הנכס שערוך חשבונאיים בתפישה כי אלה יחויבו במס בעת

. מימוש כזה אינו צפוי

שמתקיימת בה שליטה או חברה  כמו חברה בת, במקרה של חברה מוחזקת

בספרים של  נוצר פער דומה בין הערך, כלולה שיש בה השפעה מהותית

בעוד לפי כללי החשבונאות חברה מחזיקה רושמת על . ההשקעה לבין עלותה

הרי שלצורך מס , שוטף את חלקה ברווחי החברות המוחזקות שלה בסיס

מדובר למעשה בשערוך חלקי של . הכנסה רווחים אלה אינם נחשבים

. שימוסה רק עם מכירת ההשקעה, ההשקעה

: מיסוי רווח ההון בעת מכירת ההשקעה מחולק השערוך לשתי שכבות לצורך

השכבה . שעליהם החברה המוחזקת שילמה מס שכבה אחת היא הרווחים

כדי למנוע כפל מס במועד  .האחרת היא רווחי שערוך שבגינם לא שולמו מסים

המחזיקה חבות  בגין השכבה הראשונה בדרך כלל לא תיווצר לחברה, המכירה

. אך בגין השכבה השנייה יכולה בהחלט להיווצר כזו, מס

מעלה את הצורך ברישום של התחייבות מסים נדחים  חבות עתידית זו

הצורך ). שערוך ההשקעה(המוחזקת  במקביל לרישום החלק ברווחי החברה

ידי משיכת  נוצר כל עוד צפוי שהמימוש יהיה בדרך של מכירה ולא על

, בהקשר זה יש לציין את עמדת שלטונות המס. דיווידנדים פטורים ממס

חלוקה של דיווידנדים מרווחי שערוך מחייבת תשלום מס ועשויה  שלפיה

. שבגינם נוצרת החבות להרחיב את קשת המקרים

דרישה להכיר  הקלה היסטורית שלפיה אין IFRS-מטעמים פוליטיים נותרה ב

בהתחייבות מסים נדחים בגין השקעה בחברות מוחזקות כל עוד החברה 

הקלה בעייתית זו . אינה צופה מימוש של ההשקעה בעתיד הקרוב המחזיקה

שרושמת החברה המחזיקה בגין חלקה ברווחים  אינה מתייחסת רק לרווחים

שערוך שרושמת החברה  אלא גם לרווחי, רעיוניים של החברה המוחזקת

של  כמו במקרה של הכרה ברווח ממוניטין שלילי או במקרה, המחזיקה עצמה

מסתפק בדרישה לתת בביאורים  IFRS-ה. יישום תפישת המימוש הרעיוני

אך היישום  -לסכום ההפרשים שבגינם לא נוצרה התחייבות  חות גילוי"לדו

. שלה בפרקטיקה לוקה בחסר
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כדי לקבל . ההשלכות של ההקלה ניתן לראות ביתר שאת בחברות אחזקה את

מדובר  2010דיווחה באופן מסויג וחלקי כי לתום , למשל ,בי.די.אי, סדרי גודל

שבגינם לא הוכרה התחייבות מסים נדחים  מיליארד שקל 2.3-בהפרשים של כ

שההערכה היא כי  מאחר שאין בכוונתה לממש את ההשקעות בקרוב או

. 50%-הסיכוי לממשן נמוך מ

בשנים האחרונות מחמירה את מצג  העובדה שהיקף הרווחים הרעיוניים גדל

האחרונות לרישום  תפישת המימוש הרעיוני הובילה בשנתיים. השווא הזה

רישום  רווחים רעיוניים עצומים עקב איבוד או השגת שליטה בחברה בת ללא

ייתכן שהחברות המחזיקות חילקו כבר , בנוסף. של התחייבות מסים נדחים

. שכוללים את חבות המס העתידית, מאותם רווחים דיווידנדים

, ס אריסון למינהל עסקים"בבי) חשבונאות( וסגן דקאן IFRSהכותב הוא יועץ 

המרכז הבינתחומי הרצליה 
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 שלומי שוב: מאת05.12.2011 10:33

 -והרגולטור ישנים  כשהמחוקק
הדיווידנדים בורחים מהאורווה

לא מצליחים למנוע חלוקת רווחים שלא בעקבות שינוי כלכלי אמיתי הדירקטורים

הודיעה בשבוע שעבר כי היא צפויה להכיר ברווח רעיוני  >>

בעקבות רכישת השליטה בחברת כהן , מיליארד שקל 2.4-2.9 בסך, עצום

-ב, יחד עם קבוצת דלק, כהן פיתוח מחזיקה .מיליון שקל 275פיתוח תמורת 

לצד שיעור מזערי , חיפושי נפט וגזמהשותף הכללי בשותפות  50%

(מוחזק על ידי דלק  שחלק נכבד מהן, ביחידות ההשתתפות של אבנר

50.3% .(

שהרי שוויה  ,רכישה של חוזה ניהול, לכאורה, רכישת כהן פיתוח משקפת

אמור לנבוע מחלקה בתמלוג העל שלו זכאי השותף הכללי בגין ניהול 

בשל המבנה  -ואולם מאחוריה מסתתרת רכישה של אמצעי שליטה  .השותפות

. בישראל המיוחד של שותפויות הנפט

 טופלה ההחזקה ביחידות, בהיעדר שליטה בלעדית של אחד מהצדדים, עד כה

. חות כהן פיתוח בשיטת השווי המאזני"חות דלק וגם בדו"ההשתתפות גם בדו

בעקבות המעבר שצופים בדלק לאיחוד אבנר כתוצאה מהשגת  הפלא מתרחש

. המימוש הרעיוני החדשה לאור תפישת -השליטה באבנר 

 מבחן העודפים

, שליטה מימוש מלוא ההחזקה הקיימת תפישת המימוש הרעיוני רואה במעברי

לתפישה . סכום רעיוני שמוביל לרישום הרווח הרעיוני ורכישתה מחדש באותו

, פ"ומו גז, במיוחד בתחומים כמו נפט -זו משמעות אדירה מבחינה דיווחית 

נוכח הפערים העצומים השוררים בין  -כפי שראינו באחרונה בעסקת קיורטק 

. הכלכלי לערך החשבונאי האפסי השווי

אלא , שאינו ממוסה שלא רק -מדובר ברווח חשבונאי פנטסטי , מעבר לכך

 הוא לא דורש אפילו ליצור בגינו - IFRS -שהוא אף נהנה מכלל מוזר ב

. התחייבות למסים נדחים

להשפעות  מבלי להיכנס לנאותות הטיפול במקרה הספציפי ובלי להתייחס

שבקונסטלציה מסוימת עלולות למנוע , אפשריות של המלצות ועדת הריכוזיות

הרי שבתסריט שמתארת דלק תגדל יתרת העודפים  -השליטה באבנר  את

. בסכום הדמיוני שצוין, החברות הקיים לפי חוק, לחלוקה שלה

ששואבת את , בשוק ההון המציאות. אבל כאן בדיוק טמונה הבעיה העיקרית

 מלמדת אותנו כי רווחים רעיוניים אלה יחולקו, כוחה מחוק החברות

חוק החברות קובע שני מבחנים מצטברים . במוקדם או במאוחר, כדיווידנדים

והשני ) מבחן כמותי(מבוסס על יתרת העודפים החשבונאית  האחד: לחלוקה

המבחן העיקרי , מבחינה תיאורטית). איכותי מבחן(הוא מבחן יכולת הפירעון 

הסתכלות כזו מתעלמת מהמציאות  אבל -צריך להיות אמנם יכולת הפירעון 

. שבה למבחן העודפים משמעות אדירה, בשטח

 

דלק קבוצת

אבנר
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. בשבועות האחרונים ממחיש זאת היטבקבוצת  הסיפור של

על , חות הרבעון השלישי"פרסום דו כשבועיים לפני, בי פיתוח הודיעה.די.אי

השקל האחרון של יתרת  ממש עד -מיליון שקל  64חלוקת דיווידנד בסכום של 

צפויים  ואף שבמועד ההחלטה היו, העודפים לחלוקה בתום הרבעון השני

בי פיתוח .די.ברבעון השלישי דיווחה אי, ואכן. הפסדים כבדים ברבעון השלישי

. מיליארד שקל 1.6-יתרת עודפים שלילית לחלוקה של כ על

, בי בתום הרבעון השני כללה.די.לחלוקה באי ברור לכולם שיתרת העודפים

בגין  2010-שקל שנרשם ב מיליארד 1.3-רווח רעיוני עצום של כ, למשל

באמצעות , תוך ניצול לקונה חשבונאית זמנית בהגדרת שליטה, 

, בדומה. 50.3%-ל 46.2%-ההחזקה במסגרת הצעת רכש מ עלייה בשיעור

הרעיוניים העצומים של החברת הבת  ברור שיתרה זו כוללת גם את הרווחים

תוך שנה וחצי  50%-כ כמו תשואה של, ן להשקעה"נכסים ובניין משערוך נדל

. במנהטן HSBCבגין בניין 

בי שמחלקות דיווידנדים .די.אי התהליך מתרחש גם בזרועות ההחזקה של

העודפים לחלוקה של  גם ביתרת, למשל, ניתן לראות זאת. מרווחים רעיוניים

של  שאופסה לתום הרבעון השלישי באמצעות חלוקת דיווידנד, כלל תעשיות

שבו רשמה רווח רעיוני עצום , מיליון שקל לאחר תום הרבעון השלישי 250

מעניינת עם טבע שכתוצאה ממנה איבדה את השליטה  בעקבות עסקה

. מיליון שקל 241-לחלוקה בכ עסקה שהגדילה את העודפים, בקיורטק

 קוסמטיקה במיטבה

האחרונות הדירקטורים לא ממש הצליחו למנוע  המציאות מלמדת כי בשנים

כלומר שלא  -" יש מאין"שנוצרו  ,חלוקה של רווחים חשבונאיים רעיוניים

למשחקים טכניים  אנו עדים, מעבר לכך. בעקבות שינוי כלכלי אמיתי

כדי לשפר את , וקוסמטיים של החברות ביתרת העודפים החשבונאית

. החלוקה פוטנציאל

 כדי, 2012בתחילת  IFRS 9צפויה לבצע אימוץ מוקדם של , למשל, בי.די.אי

להסיט את ההפסדים בגין ההשקעה בקרדיט סוויס מיתרת העודפים 

כוונתה לאבד את השליטה בסלקום על מנת להכיר  ואף מדווחת על, השלילית

. ביותר ממיליארד שקל, השווקים הנוכחי גם במצב, ברווח רעיוני שנאמד כיום

הישראלית הוא באי הבנת שורש  הפספוס ההיסטורי של החקיקה והרגולציה

גובר בשווי  שימוש -התמורות האדירות שחלו בשנים האחרונות בחשבונאות 

 בהתאם למטרת החשבונאות, זאת. הוגן המלווה ברישום של רווחים רעיוניים

שיסייע להם לקבל החלטות השקעה , שהיא לספק מידע שימושי למשקיעים

הדיווידנדים לחלוקה או להסדיר את מערכת היחסים שבין  ולא לקבוע את סכום

 .בעלי החוב לבעלי המניות

תפישת המימוש הרעיוני שמקדשת את עיקרון השליטה לוקחת זאת לקיצוניות 

, IFRS-ה. לרבות מוניטין, גורמת לשערוך של נכסים בלתי מוחשיים בכך שהיא

הזדמנות כי הוא אינו מתיימר לשקף את יתרת העודפים  מבהיר בכל, אגב

. לחלוקה

 -כנגד חוב נוסף , כלומר -דיווידנדים כשאין כסף לחלוקה  זה לא נכון לחלק

, למשל, בבריטניה ובהולנד. כשאין רווח שמומש בדיוק כמו שלא משלמים מס

מאפשרים חלוקה רק מרווחים  חוקי החברות, IFRS-מדינות המיישמות את ה

, החלוקה החשבונאות יכולה אמנם לשמש נקודת מוצא טובה למבחן. שמומשו

בדיוק כמו ששיטת המס יוצאת , אלא שצריך לנטרל רווחים רעיוניים

אבל מבצעת את ההתאמות הנדרשות מיישום עיקרון המימוש  -מהחשבונאות 

). שיטת העקיבה(

קשה להתעלם מכך שפירצה זו שימשה בשנים האחרונות רוח  ,מעבר לכך

בישראל ולגידול ברמת המינוף של  גבית למבנה הפירמידיאלי הבעייתי

חוסנן של  החשש הוא שמבנים ממונפים אלה באים על חשבון. החברות

בי.די.אי

שופרסל
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, החברות שבתחתית הפירמידה ועלולים לייצר בועה שתוביל לכך שהנפילה

. תהיה מגובה רב יותר, משבר בעתות

 שאלה מטרידה

הצהרות של רשות ניירות ערך כי היא בוחנת את  בשבוע האחרון אנו שומעים

, טור זה. הדבר לא נעשה קודם אבל השאלה המטרידה היא מדוע, הסוגיה

קורא מתחילת  ,בישראל כבר כארבע שנים IFRS-שמלווה את יישום ה, למשל

 ,קשה להתעלם מהתחושה שאילו היתה נסגרת הפרצה. דרכו לתיקון בעניין זה

. ן"כולל בתחום הנדל, היינו חוסכים לעצמנו חלק מהסדרי החוב הנוכחיים

 2007-וב 2006-ן ב"מטיל ספק בכך שאילולא חילקה דלק נדל ,למשל, מישהו

מישהו ? מצבה הכספי כיום היה טוב יותר, שקל מיליון 245-דיווידנדים של כ

דיווידנדים מהרווח הרעיוני העצום  מטיל ספק בכך שאם קבוצת דלק תחלק

האם ? ח שלה"האג הדבר יגדיל את הסיכון לבעלי, שהיא צופה בגין אבנר

 כולל סיוע ליצחק, תסריט שאותם עודפים יחולקו כדיווידנד למטרות שונות

ובעתיד יסתבר שהערך הכלכלי של תגליות הגז , ן"תשובה בהסדר דלק נדל

? דמיוני נמוך יותר הוא כה

 ,כחלק מהתיקון של סעיף הדיווידנד בחוק החברות חשוב לסגור פרצה נוספת

הניסיון מלמד כי לבתי . המאפשרת לבצע הפחתות הון באישור בתי המשפט

ואף קשה להיזכר במקרה , כלים למשימה בלתי אפשרית זו המשפט אין באמת

החוק צריך לכוון לאישור הפחתות הון . האחרון כזה שלא אושר על ידם בעשור

, על חשבון רווחים עתידיים בגין מזומנים כלואים ולא לאפשר הפחתות

בהם כבדבר  שמייצגים מוניטין שאפילו החשבונאות המודרנית אינה מכירה

. שבשגרה

- 

אריסון למנהל  בית ספר, )חשבונאות(וסגן דיקן  IFRSהכותב הוא יועץ 

המרכז הבינתחומי הרצליה , עסקים
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 שלומי שוב: מאת23.02.2012 08:08

באופציות של תדמור הדיווידנד הטמון
מיליון שקל מתוך האופציות שלו 207ל דלק אנרגיה "עליית המניה תניב למנכ

חוזרת של אופציות מהעובדים באה בדרך כלל למנוע דילול בשיעור  רכישה

תוך פיצוי , ובכללם בעל השליטה, הקיימים ההחזקה של בעלי המניות

הם נרשמים , הוניים לעובדים כשמוענקים מכשירים, כידוע. העובדים במזומן

רכישתם , יוצא כפועל. על פני תקופת ההבשלה כהוצאות שכר כנגד הנפקת הון

 ומטופלת, מהעובד בחזרה תמורת מזומן שקולה לרכישה עצמית של מניות

. מבחינה חשבונאית כהפחתת הון

של מכשירים  להבדיל מרכישה חוזרת רגילה, כשמדובר ברכישה מעובדים

כפועל . החשבונאות רגישה למערכת היחסים המיוחדת בין הצדדים, הוניים

אם משולמים לעובדים סכומים מעבר לשווי ההוגן של המכשירים שכבר  ,יוצא

. לרושמם כהוצאות שכר נוספות הרי שיש, הבשילו

, שטרם הבשילו אם החברה הסכימה לרכוש באופן מלא מכשירים, בדומה

לפני רישום , לכן. המשמעות היא שוויתרה על תקופת ההבשלה שנותרה

. יש לרשום הוצאת שכר מיידית בגין האצת תקופת ההבשלה, ההון הפחתת

באוקטובר האחרון , למשל, אופציות מעובדים התבצעה רכישה חוזרת של

יינה לבטל את כל 'המיזוג עם כמצ שנדרשה לצורך עסקת, במכתשים אגן

לעובדים לפי השווי  מכתשים החליטה לשלם. האופציות שהעניקה לעובדים

שווי  בהתאם להערכת) ללא ערך פנימי(שהיו מחוץ לכסף , הוגן של האופציות

הפחיתה מכתשים את הונה ברבעון , בהתאם. שבוצעה במיוחד לשם כך

מיליון דולר ברבעון  13-ותפחית סכום נוסף של כ, מיליון דולר 7-השלישי בכ

. הרביעי

בדומה , החברות רואה ברכישה עצמית של מכשירים הוניים חלוקה חוק, כידוע

היא שמדובר בהעברת מזומנים מהחברה לבעלי  התפישה. לחלוקת דיווידנד

לרשותה לצורך מימון פעילות  המניות ובקיטון המשאבים הכלכליים שעומדים

הוניים מהעובדים  בעת רכישת מכשירים, לפיכך. שוטפת ופירעון ההתחייבויות

 ובעקבותיה אף מותאמת, נדרשות החברות לעמוד בכללי חלוקת דיווידנד

. כפי שהדבר נעשה במקרה של מכתשים, יתרת העודפים לחלוקה

הוא ההסכם שנחתם באוקטובר האחרון בין דלק  סיפור מעניין בהקשר זה

קבוצת  -המיידי לחברה האם  בעקבות מעברו, גדעון תדמור, ל"אנרגיה למנכ

כתבי אופציה  184,475קיבל תדמור מדלק אנרגיה , עד למועד פרישתו. דלק

 ,ימים מסיום עבודתו 120או  2014ביוני  1במנות שונות הניתנות למימוש עד 

. שקל 350-469במחירי מימוש שנעים בין 

שכללה , הקבוצה הראשונה :לצורך ההסכם חולקו האופציות לשלוש קבוצות

נטו  מימוש(נרכשה ממנו במזומן על פי הערך הפנימי , אופציות 55,343

, אופציות 55,342שכללה , הקבוצה השנייה. מיליון שקל 54-תמורת כ) במזומן

כך שהונפקו , )cashless(למניות לפי מרכיב ההטבה הגלום באופציות  מומשה

 73,790מימושן של ). מימוש נטו במניות(מניות  39,488לו בתמורה 

. 2012בנובמבר  1-האופציות בקבוצה השלישית נדחה ל
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 המאפשרת לו למכור לדלק, PUTבמסגרת ההסכם ניתנה לתדמור אופציית 

, את המניות שקיבל במסגרת הקבוצה השנייה 2012בנובמבר  1-אנרגיה עד ל

לפי מחיר המניה , על ידו במסגרת הקבוצה השלישית ואת אלה שימומשו

. הממוצע שישרור בעת המכירה

-אופציית ה, מעבר להפחתת ההון בגין הקבוצה הראשונה, חשבונאית מבחינה

PUT והשלישית אמורה ליצור לדלק אנרגיה התחייבות  בגין הקבוצה השנייה

. הקטנה מיידית של ההון מיידית בגובה סכום הרכישה הצפוי כנגד

כאירוע שאינו  רואה בקיומם של רווחים עתידיים IFRS-הדבר נובע מכך שה

 בשליטת החברה ולכן גם אם חברה מתחייבת לחלק דיווידנד מרווחים עתידיים

לאור העלייה החדה . נוצרת לה התחייבות ללא קשר להסתברות לקיומם -

שקל בעת  1,323שהיה , אנרגיה בחודשים האחרונים במחיר המניה של דלק

ההתחייבות , שקל כיום 1,701-ול 2011שקל בסוף  1,546-ההסכם והגיע ל

. מיליון שקל 30-לתדמור גדלה בכ

 העמדה המשפטית לחשבונאות קונפליקט בין

בהתאם לחוק החברות  הסיפור המעניין הוא שיתרת העודפים של דלק אנרגיה

בגין  ולכן רק התשלום, מיליון שקל בלבד 70-הסתכמה לפני ביצוע החלוקה בכ

בהקשר זה . הקבוצה הראשונה עמד במבחני החלוקה במועד חתימת ההסכם

התובענה והבקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה החודש נגד  ניתן לציין את

לתת צו המורה על ביטול ההתחייבות  המבקשת מבית המשפט, דלק אנרגיה

". אסורה חלוקה"כלפי תדמור בטענה כי ההסכם הוא בגדר 

ובמידה שתדמור , דלק אנרגיה מדווחת כי אינה רואה בכך חלוקה אסורה

בלי להיכנס . הרכישה תעשה על פי דין, לרכוש ממנו מניות של החברה יחייבה

אין ספק כי העמדה שלפיה המבחן המשפטי לחלוקה  ,לעניין המשפטי עצמו

שלפיה יש לבצע , לראייה החשבונאית הוא עתידי יוצרת קונפליקט אדיר ביחס

. לתשלום בעתיד הפחתת הון מיידית בדומה להכרזה נוכחית על דיווידנד

- 

למינהל  בבית ספר אריסון) חשבונאות(וסגן דקאן  IFRSהכותב הוא יועץ 

עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה 
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ן לקראת "אלקטרה נדל הדיאטה של
החורף החשבונאי

כפי  -ן משפר לאין ערוך את המצב הכספי שלה "הוולונטרי של אלקטרה נדל שינוי המדיניות

חות"בדו שהוא משתקף

השיטה הנפוצה בישראל לטיפול בחברות בשליטה משותפת היא שיטת  >>

חותיה המאוחדים את "החברה המחזיקה רושמת בדו שלפיה, האיחוד היחסי

אף . ההכנסות וההוצאות, ההתחייבויות ,חלקה בכל אחד מסעיפי הנכסים

. את יישומה IFRS-ה עד כה איפשר -ששיטה זו בעייתית מבחינה תאורטית 

 שמבטל את האפשרות, )IFRS 11(לאחרונה פורסם תקן חשבונאות חדש 

, ודורש ליישם במקומה את שיטת השווי המאזני 2013להשתמש בה מתחילת 

. ההשקעה כנכס שעומד בפני עצמו שלפיה מוצגת

חות המאוחדים של "בדו הצגתית חריפה" דיאטה"התקן החדש צפוי להוביל ל

במקביל  מדובר בקיטון בהתחייבויות, מבחינה מאזנית: החברות הציבוריות

לקיטון בנכסים והצגת ההשקעה בנטו כנכס אחד במסגרת סעיף השקעות לזמן 

מבחינה . באופן שמגדיל את יחס ההון למאזן ומשפיע על ההון החוזר ,ארוך

בקיטון בהוצאות במקביל לקיטון הכנסות והצגתן בנטו  מדובר, תוצאתית

תוך השפעה על שורות הרווח הגולמי  ,בסעיף נפרד מתחת לרווח התפעולי

. והתפעולי

 את ההכרה ברווח שינוי סטטוס הקדים: שיכון ובינוי

גם  עשויות להיות לכך, וכפי שנדון בטור בעבר, מעבר למישור ההצגתי

השלכה משמעותית אחת היא ביטול . השלכות על מדידת הרווח הנקי וההון

, כסטטוס אחזקה נפרד לעניין תפישת המימוש הרעיוני השליטה המשותפת

רעיוניים בעקבות מעברים מהשפעה מהותית  שיוצר הצדקה לרישום רווחים

היא הקדמת ההכרה  דוגמה שממחישה זאת היטב. לשליטה משותפת ולהפך

שבוצעו  בעקבות המהלכים, ברווח ממכירת המניות של שיכון ובינוי בדרך ארץ

. בתוך פחות משנה

בעקבות הגידול , שקל מיליון 256ברווח רעיוני של  2010-שיכון ובינוי הכירה ב

 וחתימת הסכם לקבלת 2010בשיעור האחזקה בדרך ארץ בסוף דצמבר 

זאת כתוצאה משערוך האחזקה . החלטות במשותף עם קרן תשתיות ישראל

לחברה ) השפעה מהותית(שינוי הסטטוס מחברה כלולה  בדרך ארץ בעקבות

המשיכה להיות מטופלת בשיטת השווי  בשליטה משותפת ועל אף שההשקעה

שערוך זה מוביל כעת את  .המאזני לאור מדיניותה החשבונאית של שיכון ובינוי

בדרך  שחתמה בספטמבר האחרון על הסכם למכירת זכויותיה, שיכון ובינוי

. מיליון שקל בלבד 85לדווח על רווח חזוי של , ארץ

, במציאות הכלכלית הנוכחית, רחבה יותר אך נדמה שהשלכה משמעותית

בשונה משיטת . בהון נוגעת למצבים שבהם לחברה המוחזקת קיים גירעון

כל עוד אין  ,גירעון זה אינו מובא בחשבון בשיטת השווי המאזני, האיחוד היחסי

 ולכן אין לקחת) השקעה(לאור התפישה כי מדובר בנכס , ערבות להתחייבויות

זאת להבדיל ממצב . בחשבון את הפסדי החברה המוחזקת מעבר לאיפוסו
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אז מתבצע איחוד של הגירעון לאור תפישת , )חברה בת( שבו קיימת שליטה

גם כמחויבות משתמעת של החברה  שניתן לראותה -הקבוצה החשבונאית 

בעקבות כניסתה או  כל עוד לא איבדה את השליטה, האם לתמוך בחברה הבת

. הכנסתה להליכי פירוק

של חברה מחזיקה בקשר לשיטת  באופן כללי ניתן לומר כי האינטרס הדיווחי

חשוב לה  האחד הוא עד כמה: האיחוד היחסי תלוי בשני גורמים מרכזיים

להראות נפח פעילות ונכסים והשני נוגע למצבה הכספי של החברה שבשליטה 

האינטרס הדיווחי הוא , ככל שזה טוב יותר ומדובר בשווקים עולים - משותפת

כי השנים הטובות , למשל, ניתן לראות. האיחוד היחסי ולהפך ליישם את שיטת

את מרבית החברות לבחור במדיניות של  הובילו IFRS-שקדמו למעבר ל

התרחבות גרנדיוזיות ברחבי  שתמכה בגיוסי ענק שמימנו תוכניות, איחוד יחסי

היחסי היתה  שיטת האיחוד IFRS-יש לזכור כי לפני המעבר ל. הגלובוס

. כך שהיה מדובר גם בהמשך טבעי, השיטה היחידה שהותרה בישראל

 ן משפרת עמדות"נדל אלקטרה

שאינן מחכות  ,וקבוצת אלקו בכללותה, ן"דוגמה מעניינת היא אלקטרה נדל

החליט  2011בדצמבר  29-ב: לכניסתו של התקן החדש לתוקף מחייב

על , ן לצד הדירקטוריונים האחרים בקבוצת אלקו"אלקטרה נדל דירקטוריון

. 2011-חות ל"היחסי לשיטת השווי המאזני בדו שינוי מדיניות משיטת האיחוד

באופן ניכר את היחסים הפיננסיים  שינוי המדיניות הוולונטרי צפוי לשפר

הוא יוביל , ראשית. השלישי ן לתום הרבעון"הנגזרים מהמאזן של אלקטרה נדל

השינוי צפוי  ,מעבר לכך. לצמצום של כמיליארד שקל בגירעון בהון החוזר

 ולהגדיל את יחס ההון, מיליארד שקל 2.6-להקטין את סך ההתחייבויות בכ

ן "חשוב לציין כי אלקטרה נדל, לעניין זה. 35.5%-ל 13.5%-העצמי למאזן מ

הבנקים שהעמידו לרשותה הלוואות לשמור בכל עת כי שיעור  התחייבה כלפי

ירידת , די לציין כי במדיניות הקיימת. 12%-מ ההון העצמי לסך מאזן לא יפחת

היתה מובילה להפרת , משווי הנכסים בלבד 2%-ן בשיעור של כ"ערך של הנדל

. הקובננט

בכך ששיטת האיחוד היחסי מאלצת  ן מסבירה את המניע לשינוי"אלקטרה נדל

משותפת  חותיה בגירעון בהון של חברות בשליטה"אותה להכיר בדו

אף שלמעשה , ן ששוויו נמוך מיתרת ההלוואה המממנת אותו"שמחזיקות נדל

ן על כך שההשפעה של "הדיווח של אלקטרה נדל. חשיפה כלכלית בגינו אין לה

מיליון  908-שהסתכם ב, ההון העצמי לתום הרבעון השלישי שינוי המדיניות על

ן חוששת מרישום הפסדים "כי אלקטרה נדל מרמז אולי, אינה מהותית, שקל

. ן ברבעונים הקרובים"מירידת ערך הנדל

לפי : ן בשינוי הוא הקטנת ההכנסות"הדיווחי העיקרי של אלקטרה נדל המחיר

-יקטנו בסך של כ 2011לשלושת הרבעונים הראשונים של  הכנסותיה, הדיווח

בשורה התחתונה , עם זאת. מסעיף ההכנסות 60%-יותר מ -מיליון שקל  230

ההפסד לתשעת החודשים צפוי  :לא צפויה להיות פגיעה ברווחיות אלא להפך

. מיליון שקל 7-מיליון שקל לכ 15-דווקא לקטון מכ

ן אינה מבצעת יישום "אלקטרה נדל, להדגיש כי אף שהדבר אפשרי חשוב

כמו הוראות , על כל ההשלכות הנובעות מכך, כמכלול מוקדם של התקן החדש

של התקן החדש בנושא שליטה  מעבר ספציפיות ודרישה לאימוץ מקביל

 IFRS-שמטופל ב ,אלא בוחרת בשינוי מדיניות נקודתי, )IFRS 10(אפקטיבית 

 מבלי להיכנס לסוגיה התיאורטית הנוגעת למועד. בדרך של יישום למפרע

הדבר מתאפשר לכאורה כתוצאה מכך שהמדיניות החדשה היא , ההחלטה

כלומר מספקת מידע , להסיק כי היא עדיפה חשבונאית חלופה קיימת שניתן

. ביצוע שינוי מדיניות וולונטרי כנדרש לצורך, מהימן ורלוונטי יותר

- 
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המרכז הבינתחומי הרצליה , עסקים
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תשובה תהיה  האם התספורת של
?כואבת יותר משל לבייב

למדוד את עומק התספורת הכלים החשבונאיים מאפשרים

שוועדת השרים לחקיקה החליטה , הפרטית" חוק התספורות"הצעת  >>

מכוונת לייצר פיקוח , אתמול בקריאה טרומית לתמוך בה השבוע ואושרה

תספורת נעשה לרוב בקונוטציה  אף שהשימוש במונח. ציבורי על הסדרי חוב

המראה . למשקיעים בסיטואציות מסוימות מדובר במהלך חיובי וחיוני, שלילית

 החשבונאית מספקת הזדמנות לנתח את הסדרי החוב באופן רציונלי ונטול

. עמדות פופוליסטיות

העלות  בדרך כלל מיושמת שיטת IFRS-חשוב להדגיש כי בהתאם ל, ראשית

דהיינו , ח סחירות שהונפקו"לרבות אג, המופחתת לגבי התחייבויות פיננסיות

ולא לפי , מוצגות לפי סכום ההתחייבות המקורית בתוספת הפחתת ניכיון הן

ח "לא מוכרת אצל הלווה ירידת ערך בגין אג, עקרון הזהירות לאור. שווי הוגן

. אלא רק במועד ההסדר, צפוי שישולמו במלואן גם אם לא, שהונפקו בעבר

, לרבות משקיעים מוסדיים ,ח"הצד שהשקיע באג, בשונה מהמנפיק, ואולם

אם  בין אם בהתבסס על מחיר השוק ובין -נדרש להכיר בירידת הערך 

. לפני ההסדר -באמצעות הפרשה לחובות מסופקים 

תספורות משמעותיות בהסדרי חוב מאחר  החשבונאות מקלה את הזיהוי של

בעוד . לשינוי לא משמעותי מבחינה בין שינוי משמעותי בתנאי חוב IFRS-ש

-משמעותי ה הרי שבשינוי, שבשינוי לא משמעותי אין טיפול חשבונאי מיוחד

IFRS  מתייחסת למהלך כאילו מדובר בהחזר החוב הקיים ולקיחת חוב חדש- 

פעולה רעיונית זו מובילה בדרך כלל . השווי ההוגן של החוב לאותו מועד לפי

ניתן אפוא לאמוד את עומק . משמעותי מבחינת המנפיק להכרה ברווח

שנרשם לבין העלות המופחתת של  התספורת באמצעות היחס שבין הרווח

תספורת גדולה  המשמעות היא, ככל ששיעור זה גדול יותר: איגרות החוב

. יותר

 שני מבחנים למשמעות השינוי

: שני מבחנים IFRS-בשינוי משמעותי קיימים ב לצורך הקביעה אם מדובר

משמעותי נחשב כזה כשהערך הנוכחי של  במבחן הכמותי שינוי. כמותי ואיכותי

המהוונים לפי שיעור הריבית  ,תזרימי המזומנים הנובעים מהחוב אחרי השינוי

. לפני השינוי או יותר מיתרת החוב בספרים 10%-שונה ב, המקורי של החוב

 מיליון שקל שהונפקו בעבר 100ח בערך נקוב של "אם לחברה אג, לדוגמה

גם אם איגרות החוב נסחרות כיום בתשואה של עשרות , 5%בריבית של 

מדובר בדחייה של התשלומים תוך שמירה על ריבית  הרי שכל עוד, אחוזים

לא יהיה מדובר , והריבית הוא מזערי או הוויתור על הקרן/או דומה ו 5%של 

. בשינוי משמעותי

השינוי יכול , פרמטרים משמעותיים בתנאי החוב אם משונים, במבחן האיכותי

, לדוגמה. המיידי שלהם אינו גדול להיחשב משמעותי גם אם הביטוי הכספי
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יכול במקרים מסוימים  שינוי בבסיס ההצמדה או הריבית או במנגנון ההחזרים

. להוביל למסקנה כי מדובר בשינוי משמעותי

כפי שראינו בהסדר  -קרובות כוללים חבילה של אמצעים  הסדרי החוב לעתים

שהתייחס , ההסדר. כשינוי משמעותי שטופל, 2010-החוב של אפריקה ב

כלל מעבר , שקל מיליארד 7.6-ח קיימות בעלות מופחתת כוללת של כ"לאג

 גם, להנפקת איגרות חוב חדשות ומחויבות של בעל השליטה להזרמת הון

. הנפקת מניות באפריקה עצמה ומניות בחברות הבנות, אלמנטים כמו מזומן

ייצג את , מיליארד שקל 1.45-שהסתכם ב, מההסדר הרווח של אפריקה

החוב הישנות לבין השווי ההוגן  ההפרש שבין העלות המופחתת של איגרות

. המצרפי של רכיבים אלה ואיגרות החוב החדשות

להחלטה עשויות להיות השלכות עצומות על , של שינוי משמעותי במקרה

, מדובר בשינוי משמעותי אמנם מונעת הכרה ברווח החלטה כי לא. חות"הדו

ניכיון זה מייצג שיעור ריבית  .אך חוסכת ניכיון משמעותי בחוב החדש

רווח והפסד  ח"שמשמעותו הוצאות ריבית גבוהות בדו, אפקטיבית גבוה

שיעור הריבית האפקטיבית , למשל, במקרה של אפריקה. בתקופות העוקבות

. באיגרות החוב החדשות 14%-בחוב המקורי ל 5%-מכ עלה

-שבוצע ב, ן"ח בסקורפיו נדל"האג דוגמה שממחישה זאת היטב היא הסדר

ההסדר לוותה  פריסת התשלומים מכוח. ולא טופל כשינוי משמעותי 2011

 שהיו עשויים, בין היתר ביחס לפירעון מוקדם ולביטחונות, בתנאים חדשים

אילו ההסדר היה מטופל כשינוי . כחלק מהמכלול להשפיע על המבחן האיכותי

שמשקף , מיליון שקל 70-סקורפיו היתה כנראה מכירה ברווח של כ משמעותי

. מלווה כאמור בגידול בריבית האפקטיבית בעתיד והיה, 20%תספורת של 

 לכיס כשבעל השליטה מכניס את היד

 ביחס להסדרי החוב) 23%(הסדר החוב באפריקה כלל שיעור תספורת נמוך 

ניתן לייחס זאת גם לנכונות של בעל השליטה להכניס את . הגדולים האחרים

היה חלקו של בעל , בהנפקת הזכויות שבוצעה ערב ההסדר :היד לכיס

מיליון  450מחויבות עתידית להשקיע בהון  מיליון שקל וכן 300-השליטה כ

. שקל נוספים

, חות עד מועד הנפקתו"אמור לקבל ביטוי בדו אף שההון העתידי לא, בעיקרון

העתידית אמורה להיות השפעה  הרי שלהון שהוזרם ערב ההסדר ולמחויבות

. מההסדר שמצמצמת את הרווח החשבונאי, ח החדשות"חיובית על שווי האג

מעניין לציין כי מסיבות מסוימות, אפריקה זקפה את השווי ההוגן של המניות 

שיינבעו מההשקעה העתידית כנגד הפרמיה על מניות כבר במועד ההסדר, 

ובכך הקטינה את מרכיב הרווח. בהקשר זה יש לציין כי בשנה האחרונה 

ביצעה אפריקה הנפקת זכויות במסגרת המנה הראשונה של המחויבות הנ"ל, 

 כשחלקו של בעל השליטה (102 מיליון שקל) נזקף פעם נוספת להונה העצמי.

בהסדר , לדוגמה. ערבות פיננסית סוג נוסף של תמיכה של בעל השליטה הוא

נתן בעל , משמעותי שטופל כשינוי, חוב של סקורפיו עם בנק הפועלים

חות על "בדו ערבות זו נמדדה. ערבות לטובת ההלוואה, בני שטיינמץ, השליטה

 מיליון שקל והוכרה כקרן הון מעסקות עם בעל שליטה 67פי שווי הוגן של 

. כנגד הקטנת השווי ההוגן של ההלוואה

אינו , של הפעולה המשקף את המשמעות הכלכלית, טיפול חשבונאי זה

 בין היתר מאחר שהוא מוביל לגידול בשיעור הריבית, פופולרי בפרקטיקה

מעבר לקושי במדידת . האפקטיבית ולרישום הוצאות מימון גבוהות יותר בעתיד

כך למשל מדיניותה : אינן מופרדות באופן אחיד בפרקטיקה שוויין הן

שבשנים האחרונות בעל השליטה אילן בן דב  ,החשבונאית של טאו תשואות

. האלה היא לא להפריד את הערבויות, סיפק לה ערבויות

 רווח גם למשקיעים
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קשה להתעלם , ההסדרים ח לפני"אם נתייחס למחירים שבהם נסחרו האג

 התספורות -ועד כמה שהדבר יישמע מוזר  -מכך שבמצב הדברים הנתון 

הסדר החוב באפריקה למשל שיקף . דווקא שיפרו את מצבם של המשקיעים

אחוזים מהמחירים שבהם נסחרו איגרות החוב בתקופה  ערך הגבוה בעשרות

מחירי איגרות , שהתקרב אישור ההסדר ככל, באופן טבעי. שלפני ההסדר

. החוב עלו והתכנסו למחיר הפשרה

לרבות משקיעים , ח"הצד שהשקיע באג, מבחינה חשבונאית ,מעבר לכך

, בנקודת מוצא זו. כבר לפני ההסדר נדרש להכיר בירידת הערך, מוסדיים

של איגרות החוב  הסדר החוב שמתבצע על בסיס שווי הגבוה ממחיר השוק

. ערב ההסדר יוצר גם רווח חשבונאי עבור המשקיעים

שאיגרות החוב שלה נסחרות כיום , ן"בהקשר של דלק נדל ניתן להמחיש זאת

 25%-מוערכת התספורת ב, האחרונים בהתאם לפרסומים. 40%בשיעור של 

יסכים להזרמת הון  ,יצחק תשובה, על בסיס ההנחה כי בעל השליטה, בלבד

ן "נדל אמנם ייווצר לדלק, מיליארד שקל 2.2של , בהסדר חוב כזה. משמעותית

אך לא פחות חשוב הוא ) 25%x2.2(מיליון שקל  550רווח חשבונאי של 

(מהחוב  35%ישקף , מיליון שקל 770-שיסתכם ב, המשקיעים שהרווח של

ערכי מהו שיעור התספורת -רוחבי וחד קשה לקבוע באופן). 75%-40%

הדבר תלוי במגוון  .שמשקף את נקודת האיזון ההוגנת ביותר בכל מקרה

 כמו מידת ההצדקה הטמונה בציפיות המשקיעים להשתתפות של בעל, גורמים

. השליטה במאמץ

. פתרון אלא דווקא, נדמה שלא צריך לראות בהסדרי החוב בעיה, בכל מקרה

הבעיה האמיתית עמוקה יותר ושורשיה חבויים בקלות הבלתי נסבלת של גיוסי 

שלא כללו בדיקות מספקות של טיב הלווה וקבלת , מהמוסדיים בעבר ח"האג

 .ביטחונות ראויים

 בבית הספר אריסון למינהל, )חשבונאות(וסגן דקאן  IFRSהכותב הוא יועץ 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, עסקים
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 שלומי שוב: מאת09.02.2012 06:55

של פייסבוק ההוצאה החבויה
השכר -המרכזית של פייסבוק  כללי החשבונאות הצליחו לפספס את ההוצאה השוטפת

התשקיף הטרי של פייסבוק הוא דוגמה מצוינת למקרה שבו כללי  >>

את ההוצאה השוטפת המרכזית של חברת  החשבונאות מצליחים לפספס

אם נתעלם לרגע . לעובדים הוצאות שכר בגין מענקים הוניים -אינטרנט 

פייסבוק הוצאה  רשמה 2011חות בתום "הרי שבדו, 2011-ממענקים שניתנו ב

 בזמן -של עשרות מיליוני דולרים בלבד בגין תשלום מבוסס מניות לעובדים 

. שלעובדים יש נתח בחברה ששוויו אמור להגיע לעשרות מיליארדי דולרים

 -החסר נובע ראשית מטעות היסטורית של החשבונאות  הבסיס לתמחור

פי השווי ההוגן במועד  המתבטאת בכך שמדידת ההטבה מתבצעת על

 הדבר נובע מתפישה. ההענקה ולא על בסיס השווי במהלך מתן השירות

שהנפקת ההון התבצעה במועד ההענקה ולא באופן רציף עם קבלת השירותים 

שמחיר מנייתה האמיר בשנים , שיחק לידיה של פייסבוק עיוות זה. מהעובד

חות אינם משקפים את הערכים "הדו כך שבפועל, האחרונות במאות אחוזים

. הכלכליים שלמעשה עברו מבעלי המניות לעובדים

העניקה פייסבוק  2010די לציין כי עד תום , לקבל סדרי גודל לגבי העיוות כדי

השווי ). RSUs - Restricted Stock Units(יחידות מניה מוגבלות  342,128

לעומת , דולרים בלבד 3.40במועד ההענקה היה בממוצע  ההוגן של כל יחידה

אילו מדידת ההטבה היתה מתבצעת , כלומר .2011דולר בתום  30-שווי של כ

 1.2דולר במקום  מיליארד 10.3-ההוצאה היתה מוערכת ב 2011בתום 

. מיליארד דולר

ב גם "המקובלים בארה מדהימה עוד יותר העובדה שבחסות כללי החשבונאות

לכך היא  הסיבה. חות"מיליארד דולר צנועים אלה לא נזקפו כהוצאה בדו 1.2

בנוסף לתקופת שירות שאורכה בדרך כלל היה ארבע , שהבשלתן הותנתה

. שטרם התרחשה) IPO(בהנפקה ראשונה לציבור  גם, שנים

וזאת על , ברבעון שבו תתרחש ההנפקה פייסבוק מדווחת כי תכיר בהוצאה רק

היתה  IPO-אילו ה ,בהתאם לכך. בסיס השווי הוגן במועד ההענקה המקורי

 2011חות "פייסבוק היתה נדרשת להכיר בדו, 2011מושלמת עד תום 

בניכוי השפעת . מיליון דולר 968בהוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות של 

שהסתכמה , 2011מיתרת העודפים של פייסבוק לתום  40%-בכ מדובר, המס

 .מיליארד דולר בלבד 1.6-ב

פייסבוק העניקה , כשאדי ההנפקה כבר היו באוויר, 2011-חשוב להדגיש כי ב

בגין יחידות . מעבר לתקופת השירות IPO-דומות בלי להתנות אותן ב יחידות

מיליארד  1.2-מיליון דולר וכ 189הוצאות שכר בגובה  2011-אלה נרשמו ב

. שלוש השנים הבאות דולר נוספים צפויים להיזקף על פני

כתנאי  מוגדרת לפי כללי החשבונאות הקיימים IPO-יש לציין כי התניה ב

אף . ורישום ההוצאה בגין השירותים שניתנו מותנה בתחזית לקיומה, ביצוע

חות כספיים שמצורפים "מתבקשת הכרה בהוצאה במסגרת דו שלכאורה

ב "שמקובלת בפרקטיקה ארה -מוזרה למדי  פייסבוק אימצה גישה, לתשקיף
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שלפיה לא  -) SEC(האמריקאית  ע"ומן הסתם אושרה על ידי סגל רשות ני

 .ניתן לצפות מראש הנפקה לציבור עד שהיא מתרחשת בפועל

 -מעבר לכך . 2011קשה לומר כי הנפקתה של פייסבוק לא היתה צפויה לתום 

במיוחד כשהמייסד מארק , לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה אי אפשר

אם היינו . של העובדים כסיבה מרכזית להנפקה צוקרברג הדגיש את האינטרס

ורואים בה אירוע מכונן שיוצר את  מתנאי ביצוע אחרים IPO-מבחינים את ה

מוכרת הגדרתית בעת ה אז ההוצאה אמנם היתה, הצורך במתן פיצוי לעובדים

-IPO ,מונים שכאמור גבוה בעשרות, אך בהתאם לשווי ההוגן באותו מועד .

- 

למינהל  בית ספר אריסון, )חשבונאות(וסגן דקאן  IFRSהכותב הוא יועץ 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, עסקים
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 שלומי שוב: מאת10.11.2011 06:55

כך תרשמו רווח של עשרות מיליוני 
דולרים

בקיורטק מיליון דולר כתוצאה משערוך ההשקעה 78טבע רשמה רווח רעיוני של 

תפישה הרואה במקרים שבהם חברה משיגה או : המימוש הרעיוני תפישת

. כאילו כל ההשקעה נמכרה ונרכשה בחזרה מאבדת שליטה בחברה אחרת

שהמכירה היא חלקית בלבד גם אם לא התבצעה מכירה בפועל או, זאת

בי בנוגע לחברת קיורטק שבוצע .די.העסקה בין טבע לאי שינוי תנאי>> 

את גבולות תפישת המימוש הרעיוני כדי  מלמד עד לאן ניתן למתוח, לאחרונה

(שכולם ייצאו נשכרים  כך, לשרת את האינטרסים הדיווחיים של שני הצדדים

Win Win Situation .(

השווי ההוגן של השקעה בחברת  הרקע לכך הוא הפער העצום הקיים בין

כלכליים עתירי  הנקבע לפי הערכות המבוססות על תחזיות ומודלים, פ"מו

 הסיבה לכך היא שכל עוד. לבין ערכה המאזני האפסי, הנחות ואי ודאויות

המדידה החשבונאית מתבססת , ההשקעה מקנה השפעה מהותית או שליטה

פ "שנאלצת להכיר בכל עלויות המו, פ"חברת המו על הון עצמי אפסי של

. כהוצאה מיידית

, שמפתחת נוגדנים לטיפול בסוגים שונים של מחלת הסרטן ,השליטה בקיורטק

בעיקר באמצעות , 57%-בשיעור כולל של כ בי.די.היתה עד כה בידי קבוצת אי

בעלת ). ש"כת(וכלל תעשיות  - 37%בשיעור של  -) ב"כת(כלל ביוטכנולוגיה 

שהחזיקה , ב"בכת שהיא גם בעלת עניין, המניות העיקרית הנוספת היא טבע

 בעקבות מימון מרבית הפעילות של קיורטק מכוח הסכמי, 33%-עד כה בכ

. השקעה קודמים

 שמותנית בעיקרה בהשקעה, קיבלה טבע אופציה, על פי הסכמים אלה

לרכוש את יתר המניות של קיורטק , מיליון דולר בקיורטק 19מינימלית של 

חות "קיורטק אוחדה עד כה בדו, על אף האמור. מיליון דולר 110תמורת 

. חות טבע"השווי המאזני בדו ומנגד טופלה לפי שיטת, ש"כת

האנליסטים  שסידר לטבע את העמידה בתחזיות, שינוי התנאים של העסקה

 חות הרבעון השלישי"בי בדו.די.לרבעון השלישי ויתרום לרווח של קבוצת אי

, ב"על פי הדיווח של כת. בוצע בסוף ספטמבר השנה -שיפורסמו החודש 

פ "על השקעה של טבע בקיורטק על פי צורכי המו המתווה החדש מבוסס

מיליון  50ובעתיד בסכום נוסף של  מיליון דולר 19בסכום של , מעת לעת, שלה

השינוי , בעיקרה אף שמדובר בהשקעה עתידית, בהתאם לדיווח. דולר

,78%-כך שאחזקותיה של טבע עלו לכ, בשיעורי האחזקה התבצע באופן מיידי

-כלל ביוטכנולוגיה נשארה עם כ, מתוך זה( 19%-בי ירדו לכ.די.ושל קבוצת אי

12%.( 

 קיזוז מוזר מסעיף הוצאות הנהלה וכלליות

 

Page 1 of 3

18/12/2011http://www.themarker.com/misc/article-print-page/1.1562877



גם באופציה ארוכת טווח לרכוש את חלקם  טבע תחזיק, על פי המתווה החדש

וגם , 92%-ובכך לעלות ל מיליון דולר 110של יתר בעלי המניות תמורת 

דירקטוריון  ,כמו כן. לרכוש את מלוא האחזקות, מאוחרת יותר, באופציה נוספת

 )והאופציה הנוספת(ועד מימוש האופציה , קיורטק יכלול עד חמישה דירקטורים

. זכאים בעלי מניות המיעוט למנות דירקטור אחד

לטבע , תמומש האופציה הראשונה כל עוד לא, ב"בהתאם לדיווח של כת

שעליו הוסכם  קיימת בכל שלב הזכות להביא את ההשקעה או את המימון

 .ולאפשר לקיורטק לרכוש בחזרה את אחזקותיה וזכויותיה של טבע, לסיום

התוצאה החשבונאית של שינוי תנאי העסקה היא איבוד לכאורה של השליטה 

200בי צפויה לרשום ברבעון השלישי רווח נקי של .די.שבעקבותיו אי ,בקיורטק

כתוצאה מיישום תפישת המימוש , )מיוחס לבעלי המניות( מיליון שקל 260-

שמיישמת את כללי החשבונאות , טבע תמונת הראי בעסקה היא. הרעיוני

. המימוש הרעיוני שמאמץ אף הוא את תפישת, )US-GAAP(האמריקאיים 

 דיווחה טבע כי עלתה, שפורסמו בשבוע שעבר, חות הרבעון השלישי"בדו

טבע רשמה רווח רעיוני , כפועל יוצא. מהשפעה מהותית בקיורטק לשליטה בה

במקביל , דולר כתוצאה משערוך ההשקעה הקיימת בקיורטק מיליון 78של 

. מיליון דולר 127בשווי של ) In Process R&D(פ בתהליך "להכרה בנכס מו

קיזזה את הרווח הרעיוני מסעיף הוצאות  ובאופן מוזר, טבע אף הגדילה לעשות

. הנהלה וכלליות

העסקה דומה , משינוי הרכב הדירקטוריון אם נתעלם, מבחינה כלכלית

קיורטק חתמה , השוואה לשם. במהותה לעסקה של הכנסת משקיע בשלבים

 שבו הדילול בשיעור האחזקה, על הסכם השקעה דומה 2008-עם טבע ב

על בסיס הסכם זה השקיעה , כך למשל. נעשה על בסיס כל השקעה בפועל

וכתוצאה מכך ירד שיעור האחזקה , מיליון דולר 4.4 סכום של 2010-טבע ב

. 36.5%-ל 41.5%-ב מ"של כת

פ "קשה להתעלם מכך שכשמדובר בחברת מו, הרכב הדירקטוריון לעניין

הרי , גוף מממן יחיד ומוכר ומתווה השקעה שיש לה, העוסקת בפיתוח תרופה

רגילה של איבוד שליטה  שלהחלפת הדירקטורים אין בהכרח משמעות מעשית

המממן  בתור 2006-ניתן אף לומר שברגע שטבע נכנסה להשקעה ב. בעסק

 היא כבר נשאה בסיכונים, לצד אופציה לרכישת יתר האחזקות, העיקרי והיחיד

גם העובדה . שהם סממן מובהק לשליטה, ובהטבות העיקריים של הפעילות

מלמדת על תלותה הבלעדית " עסק חי"חותיה הערת "בדו שקיורטק נושאת

. בטבע בשנים האחרונות

שעולה בקנה אחד עם התפישות החשבונאיות המודרניות של , זו מהסתכלות

השינוי הנוכחי הוא יותר בגדר התאמת תנאים מאשר  ניתן לראות כי, שליטה

. שינוי במהות העסקה

על ידי בחינת זכויות , סוגיית השליטה באופן המסורתי גם הסתכלות על

זכויות הצבעה פוטנציאליות הניתנות  ההצבעה בחברה תוך הבאה בחשבון של

שמדובר באיבוד  אינה מובילה בהכרח למסקנה מובהקת, למימוש מיידי

קשה להצביע על שינוי במהות העסקה שהתרחש כעת כטריגר . שליטה

. הרעיוני למימוש

אם הטענה המהותית היא כי בעבר האופציה לא היתה ניתנת למימוש מיידי 

שהותנתה בסיום ביצוע ההשקעות ובהתקדמות הפיתוח ולכן השליטה  מאחר

הרי שבאותה מידה ניתן לראות כלכלית גם את ההסכם  ,בי.די.נותרה בידי אי

. ההשקעות והתקדמות הפיתוח החדש כאופציה המותנית בהמשך ביצוע

קיורטק היא חברה  ב"יש לזכור כי מבחינת כת, בי.די.ש ולאי"ללא קשר לכת

השלישי רק  חותיה לרבעון"ב תכיר ברווח רעיוני בדו"כת, כפועל יוצא. כלולה

 דבר שאינו טריוויאלי לאור המשך -אם יוכח כי איבדה את ההשפעה המהותית 

. הנציגות של הקבוצה בדירקטוריון
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ברבעון השני לגבי  לעניין זה אפשר להזכיר את הסיפור של כלל פיננסים

 בעקבות עמדת רשות. חברה כלולה -מכירת חלק מהאחזקות בכלל חיתום 

נמנע ממנה , שלפיה כלל פיננסים לא איבדה את ההשפעה המהותית, ע"ני

. משערוך האחזקה הנותרת בכלל חיתום הרווח הרעיוני

, בבית ספר למינהל עסקים) חשבונאות( סגן דקאן, IFRSהכותב הוא יועץ 

 המרכז הבינתחומי הרצליה
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 שלומי שוב: מאת27.01.2011 07:01

שיטת השכבות: אפריקה מציגה
ע"ההצגה מחדש של אפי אירופה בעקבות התערבות רשות ני

באמצעות הלוואות בעלים שאין כוונה לסלקן ולא סביר  השקעה בחברה פרטית

ללא ) Subordinated(הלוואות נחותות  כמו, שתסולקנה בעתיד הנראה לעין

דומה  -משפטיים אחרים  שמתבצעת משיקולי מס ושיקולים -תאריך פירעון 

בין  לאור ההבחנה החשבונאית, עם זאת. במהותה הכלכלית להשקעה במניות

המחויבות המשפטית של החברה המוחזקת להחזר , התחייבויות להון

חותיה כהתחייבות ולא "מובילה לסיווגה בדו, המשקיע ההלוואה בעת דרישת

הונה העצמי ולפגיעה ברווחיותה בגין  הדבר מוביל לתמחור חסר של. כהון

להלוואות אלה כהון  מתייחסת, למשל, המערכת הבנקאית. הוצאות הריבית

. בעלים לכל דבר ועניין

מתייחס בהיבטים רבים  IFRS-ה, מנקודת הראות של החברה המחזיקה

לדחות  ניתן לראות זאת בדרישה. להלוואות בעלים אלה כאל השקעה במניות

לקרן הונית מהפרשי תרגום גם את הפרשי השער בגין הלוואות שמהוות 

בדומה להשקעה במניות , ל"מההשקעה בחברה מוחזקת בחו במהותן חלק

שיטת השווי המאזני בחברה כלולה  מקרה בולט נוסף נוגע ליישום. עצמה

החברה המחזיקה  אף שכל עוד לא קיימת ערבות של: שנכנסת לגירעון בהון

 הרי, היא אינה נדרשת לקחת חלק בהפסדים מעבר לאיפוס השקעתה במניות

להמשיך לקחת חלק  IFRS-דורש ה, שבמקרה שקיימות הלוואות כאמור

 .בהפסדים עד לאיפוסן

שלפיה יש להשתמש , "שיטת השכבות"ב "נהוגה בארה, לצורך קביעת חלק זה

לצורך . בהתאם לסדר הקדימות בפירוק" הון"בכל שכבת  ביחס ההחזקה

מיליון  600ן להשקעה בשווי של "נדל מחזיקה' נניח כי חברה ב, ההמחשה

מיליון והלוואות  200 הלוואות בעלים נחותות של, מיליון 100כנגד הון של 

 'מהמניות של חברה ב 20%מחזיקה ' חברה א. מיליון 300מבנקים של 

ן "נניח כעת ששווי הנדל). 40%(מיליון  80וחלקה בהלוואות הנחותות הינו 

בהפסד בגין ' חלקה של חברה א, בהתאם לשיטת השכבות. מיליון 150-יורד ב

אך מתוך ה, )לפי שיעור האחזקה(מיליון שקל  20 המיליון הראשונים הוא 100

מאחר שחלקה , מיליון 20של  היא נדרשת לקחת חלק, מיליון הבאים 50-

. 40%הבאה הוא " הון"בשכבת ה

בארץ היא ההצגה מחדש שהתבצעה בשבוע  דוגמה ליישום שיטת השכבות

בעקבות התערבות  ,אפי נכסים, שעבר באפי אירופה ובחברת האם שלה

 אפי אירופה יישמה בשנים האחרונות את שיטת השווי המאזני. ע"רשות ני

שמומנו בהלוואות , ן להשקעה בגרמניה"לגבי שותפויות המחזיקות בנדל

. חלק גדול יותר מהלוואות הבעלים מאשר בהון תוך אחזקת, בעלים

, ן"בהון בעקבות ירידת ערך הנדל אף שהשותפויות הגרמניות נכנסו לגירעון

לצורך . בהון חלקה של אפי אירופה בהפסדים חושב לפי שיעור אחזקתה

 וכך הגדילה אפי נכסים את, התיקון יושמה שיטת השכבות באופן רטרואקטיבי
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תוך הקטנה מקבילה של , מיליון שקל 18-בכ 2008-חלקה בהפסדי כלולות ב

. 2010וההלוואות בכלולות לתום הרבעון השלישי של  יתרת השקעות

, לא ביצעה הצגה מחדש, אפי נכסים חברת האם של, אפריקה השקעות, אגב

ראות של כל גוף מדווח  שהרי זו נבחנת מנקודת, ככל הנראה מחוסר מהותיות

המאזני  יישומה של שיטת השכבות עקבי עם תפישת שיטת השווי. בפני עצמו

ושווה ערך למצב שבו ההשקעות היו מתבצעות דרך מניות במקביל להסכמה 

. רווחים משתנה על חלוקת

 גם פולאר בינלאומי הציגה לאחרונה מחדש את חלקה בהפסדי שותפות

, אמריקאית לאור קיומו של הסכם חלוקת רווחים השונה משיעור האחזקה

את ההשקעה , מחקה לתום הרבעון הראשון אשתקד למשל וכפועל יוצא מכך

. מיליון שקל בלבד 6לכדי  עד 75%-בכ, לרבות הלוואות, במוחזקות

- 

  

מאמרים נוספים של שלומי שוב  לקריאת

 

IFRS  מאמרים קודמים  -בשטח
RSSbox powered by rssinclude.com

  

  

 ס במרכז"ס אריסון למנע"בביה) חשבונאות(סגן דיקן , IFRSהכותב הוא יועץ 

בהוצאת רונן " בשטח IFRS"מחבר הספר ; הבינתחומי הרצליה
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כיצד עליית מניית מירלנד סידרה 
?את הרווח לכלכלית ירושלים

משתנה מערכת היחסים בין החברות האמהות לחברות הבנות

, חות המאוחדים תפישת הישות האחת"האחרונה נכנסה לתוקף בדו בשנה>> 

החיצוניים בחברות בנות חלק אינטגרלי מבעלי המניות  שרואה בבעלי המניות

. בקבוצה

זו היא ששינויים בשיעורי ההחזקה בחברה הבת  אחת ההשלכות של תפישה

אלא , כשינויים בנכסי הקבוצה תוך שמירת השליטה בה אינם מטופלים עוד

, כך. האם כעסקה בין המיעוט לבעלי המניות של החברה -במישור ההוני 

 בעוד עלייה, ירידה בשיעור ההחזקה בחברה הבת כמוה כהנפקת מניות מיעוט

. בשיעור ההחזקה כמוה כרכישה חוזרת של מניות מיעוט

השינוי מוביל לזקיפת הרווח שהיה מוכר בעבר  ,לגבי ירידה בשיעור ההחזקה

ואולם במקרה של . בעלי המניות ללא השפעה על ההון של, ישירות לקרן הונית

השינוי לפגיעה  מוביל, עלייה בשיעור ההחזקה במחיר גבוה מהערך המאזני

 הפחתת ההון גדולה יותר ככל שקיים פער גדול יותר בין השווי של. בהון

. החברת הבת לערכה המאזני

דלק קידוחים  שמאחדת את השותפות, ניתן לראות זאת לדוגמה בדלק אנרגיה

 עם -תטיס ותמר ובקידוח לווייתן -שעיקר פעילותה מתבצעת בפרויקטי ים -

רכשה דלק  2010-ב. שמטופלת לפי שיטת השווי המאזני, אבנר חיפושי נפט

בעלות של , מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים 2.3-כ אנרגיה בבורסה

-ל 62.32%-היא עלתה בשיעור ההחזקה מ בעקבות כך. מיליון שקל 22-כ

62.73% .

מיליון  19-כ, של זכויות המיעוט ההפרש בין התמורה ששולמה לחלק הנרכש

קידוחים הקטינה  בדלק 0.39%רכישת . נזקף ישירות לקרן הון שלילית, שקל

בכ 2010שהסתכם בתום , את ההון של לבעלי המניות בדלק אנרגיה 16%-בכ

. מיליון שקל 104-

מיליון  60-כ מיליון יחידות באבנר בעלות של 32-העובדה שבמקביל נרכשו כ

לא , 47.42%-ל 46.45%-צעד שהוביל לעלייה בשיעור ההחזקה מ, שקל

ולכן טופלה הפעולה , שכן אבנר אינה מאוחדת, של דלק אנרגיה פגעה בהון

 50-עודף העלות בגובה של כ. בהשקעה באבנר גידול -כרכישת נכס רגילה 

ויופחת בעתיד על בסיס היקף  ,מיליון שקל יוחס לנכסי נפט וגז של אבנר

. ההפקה מהם

שהכירה ברבעון , ירושלים מי שנהנתה מהתפישה החדשה היא כלכלית

מהרווח  77%-כ ,מיליון שקל 123הראשון בעקבות המיזוג עם דרבן ברווח של 

-כש - 100%-ל 28.6%-כלכלית העלתה את שיעור ההחזקה בדרבן מ. הנקי

אף שמדובר בצירוף עסקים . נרכשו מבעל השליטה אליעזר פישמן 57.8%

העסקה . בחרה לטפל בעסקה כרכישה רגילה כלכלית, תחת אותה שליטה

החזיקה לפני רכישתה במניות  מכיוון שדרבן, כוללת למעשה גם רכישת מיעוט
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ההחזקה  שבעקבות כך שיעור, בעיקר מירלנד -חברות בנות של כלכלית 

. 13.5%-האפקטיבי של כלכלית בה עלה בכ

בשווי השוק של מירלנד ממועד חתימת  בעקבות עלייה של כחצי מיליארד שקל

מיליון שקל  130-כ הסכם המיזוג ועד להשלמתו נזקף סכום גדול יחסית של

 על רקע העובדה. חות כלכלית לקרן הון שלילית מעסקות עם המיעוט"בדו

שהתמורה נקבעה על פי יחס החלפה כבר במועד החתימה צימצמה עלייה זו 

והגדילה לכן את שווי , ליתר הפעילות של דרבן את התמורה שמיוחסת

. כלכלית חות"המוניטין השלילי שהוכר כרווח בדו

למינהל  בית הספר אריסון) חשבונאות(וסגן דיקן  IFRSהכותב הוא יועץ 

 עסקים שבמרכז הבינתחומי הרצליה
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מיליון שקל  100כך איבדה יורופורט 
מהרווח

ממשכנות כלל שבבעלותה  22.2%שרכשה לפני כשנה  ,המקרה של יורופורט

משמש דוגמה להשפעות , "הים התיכון מגדלי"מרכזי דיור לאוכלוסייה מבוגרת 

על גיוס מקורות  הקריטיות שיש לחשבונאות על יכולתו של ענף להתמודד

. בשוק ההון

כוח קבועים של  יורופורט השיגה את השליטה במשכנות כלל באמצעות ייפויי

, שמחזיק אף הוא במניות, זכויות ההצבעה שקיבלה מבעל השליטה בה

, 5.6%-ו 22.2%בשיעורים של  -המנוף שהשתתפו ברכישה  ומקרנות

המשמעות היא קיומו . 50.01%של  כך שהשיגה זכויות הצבעה -בהתאמה 

 389כולל של  כך שמתוך הון, 78%-של מיעוט במאזן המאוחד בשיעור של כ

 .מיליון שקל שייכים לבעלי מניות יורופורט 78רק  2010מיליון שקל לתום 

שהשווי ההוגן שלהם במועד , הסוגיה החשבונאית נוגעת לסיווג מרכזי הדיור

, ן להשקעה"כרכוש קבוע או כנדל, מיליארד שקל 1.6-הסתכם בכ הרכישה

. הפקת דמי שכירות ועליית ערך ן שמוחזק לצורך"המוגדר נדל

ן "קיים רק לגבי נדל שהרי מודל השווי ההוגן, לסיווג זה השלכות קריטיות

ואינו , פיננסי בדומה לנכס, להשקעה מתוך תפיסה שמדובר בנכס מניב פאסיווי

קיים לגבי רכוש קבוע מתוך תפיסה שזה משמש את הפעילות התפעולית 

. ולכן ההכנסות בגינו מוכרות רק על בסיס התהוותן בפועל -) ייצור גורם(

הרי שלצורך , ן מניב שירותים נלווים"מסופקים לדיירים בנדל במקרה שבו

. כי לא יהיו משמעותיים ביחס להסדר בכללותו ן להשקעה נדרש"הסיווג כנדל

רכוש קבוע כי מדובר בשירותים  בית מלון שמופעל על ידי הבעלים מהווה, כך

שהרי , להשקעה ן"בעוד בניין משרדים להשכרה מסווג כנדל -דומיננטיים 

. מדובר בשירותי ניהול מינוריים יחסית

יומית -לדיירים הנזקקים לעזרה תפקודית יום על אף שבית אבות הפונה בעיקר

. בהכרח לגבי מרכז לדיור מוגן אין זה המצב, דומה יותר במהותו לבית מלון

עצמאיים השוכרים  מאוכלסים מרכזי הדיור בדיירים, בשונה מבית אבות

 את הריהוט; כדי לנהל אורך חיים עצמאי, יחידות דיור לתקופות ארוכות

. מביא הדייר והוא בבעלותו, למשל, ליחידת הדיור

הכוללים שטחי ציבור כמו בריכה וחדרי , המוגן האטרקטיביות של מרכזי הדיור

אקונומית -אוכלוסייה ברמה סוציו תרבות וממוקמים לרוב באזורים ותיקים עם

רק . תומכת טמונה יותר בקיומה של סביבה שירותית וחברתית, גבוהה

 כשהדיירים אינם יכולים עוד לנהל אורח חיים עצמאי הם עוברים למחלקה

. סיעודית

 הבעיה החשבונאית היא ששיעור דמי הניהול מתוך מכלול התשלום של הדייר

אבל זה אינו , שיעור משמעותי כמותית, עשוי להגיע לכדי עשרות אחוזים

רובו ככולו של הרווח נובע מהשכרה ומעליית . המודל העסקי בהכרח תואם את

. בקורלציה לשינויים במחירי הדירות דבר שמקבל ביטוי -ערך 

 

Page 1 of 2

04/12/2011http://www.themarker.com/misc/article-print-page/1.629599



רשות , ן להשקעה"בנדל יורופורט מדווחת כי על אף שהיא סבורה שמדובר

של  חות השנתיים"הדו. בשלב זה, ע הנחתה אותה לסווגו כרכוש קבוע"ני

ממחישים , שמיישמת לגבי רכוש קבוע זה את מודל ההערכה מחדש, יורופורט

לא זו בלבד שיורופורט נדרשה : האטרקטיביות של מודל השווי ההוגן את

שלא , כמעט הרווח הגולמי כולו, מיליון שקל 28-בגובה כ להכיר בהוצאות פחת

אלא גם זקפה את השינוי בשווי ההוגן  - היו מוכרים במודל השווי ההוגן

לקרן הערכה מחדש ולא  ,מיליון שקל 75-בגובה כ, בהתאם להערכת השמאי

. ח רווח והפסד"לדו

- 

, ס"בית ספר אריסון למנע, )חשבונאות( וסגן דקאן IFRSהכותב הוא יועץ 

המרכז הבינתחומי הרצליה 
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?האם לקניון רמת אביב יש מוניטין
להגדרת עסק עומד לכאורה בסתירה, נכס פסיבי במהותו, הסיווג הנהוג של קניון

" עסק"משמעותית בין רכישת פעילות שעומדת בהגדרת  יוצר הבחנה IFRS-ה

עסק מוגדר כמערכת משולבת של . שלא ולכן מהווה צירוף עסקים לבין כזו

לספק תשואה  פעילויות ונכסים שניתן להפעילה ולנהל אותה במטרה

 ההבדל העיקרי הוא במוניטין שלפי התפישה החשבונאית יכול. למשקיעים

. להיווצר רק בצירוף עסקים

כהפרש בין התמורה  מחושב, שמייצג נכס בלתי מוחשי שאינו מזוהה, מוניטין

כפועל  .ששולמה לבין השווי ההוגן של הנכסים והתחייבויות המזוהים שנרכשו

המוניטין סופג את כל הפריטים שהחשבונאות אינה מכירה בהם כנכסים , יוצא

. המשאב האנושי ופרמיית שליטה, שיקולים סינרגטיים, כמו נתח שוק ,בנפרד

כפי שבא לידי ביטוי בסכום  -ושיקולים סינרגטיים הם העיקר  נתח שוק, לעתים

המוניטין סופג גם השפעות של . עבור קלאבמרקטששילמה בזמנו 

ההתעלמות מערך נוכחי במדידת  כמו, עיוותים במדידה החשבונאית

. ן להשקעה"התחייבויות מסים נדחים בגין נדל

שבו , שהוא במהותו נכס פסיבי, ן להשקעה"כנדל, הנהוג של קניון הסיווג

עומד לכאורה בסתירה , הנלווים צריך להיות מינורי מרכיב הניהול והשירותים

כמו גם מרכז מסחרי ובניין משרדים  ,הסיבה לכך היא שקניון. להגדרת עסק

במקרה של ריבוי  במיוחד, נכנסים לכאורה להגדרת עסק, מרובה שוכרים

. שוכרים ואטרקציות

באה לידי ביטוי בכך , IFRS-ב שעומדת כיום על שולחן הדיונים, התנגשות זו

מתוך תפישה  ,"שווי הפעילות"שהשווי ההוגן של הקניון טומן בחובו את 

 לא יכול להיווצר מוניטין, כפועל יוצא. שהשירותים הניתנים הם לא מהותיים

אלא אם הדבר נוצר כתוצאה מעיוותים חשבונאיים או שהמחיר משקף , בגינו

, כמו במקרה של רכישת קניון על ידי רשת קניונים גדולה. סינרגטיים שיקולים

כמו למשל במקרה של , של קניונים שמייצר סינרגיה או רכישת פורטפוליו

 .רכישת בריטיש על ידי מליסרון

ובחלק מהמקרים רכישת קניון אינה מטופלת , הפרקטיקה אינה אחידה בנושא

קיים , הבעיה היא שבמקרים בהם הטיפול הוא כצירוף עסקים. עסקים כצירוף

. המוניטין שנוצר לצורך בדיקת ירידת הערך השנתית קושי רב להצדיק את

אינו מאפשר אפילו להימנע ) CESR( הגוף המאגד את הרגולטורים באירופה

אלה כתוצאה מהעיוות  מהצורך להצדיק את קיומו של מוניטין שנוצר במקרים

. בהערכת היתר של התחייבות מסים נדחים

ברכישת  2009-באת האופן שבו טיפלה  בהקשר זה מעניין לראות

 מגדל, ממניות החברה שמחזיקה ומפעילה את קניון רמת אביב 73%-כ

, לאחר מדידת השווי ההוגן של הנכסים. המשרדים ושטחי מסחר הסמוכים

נוצר למליסרון הפרש , המזוהים שנרכשו בתוספת זכויות המיעוט והתחייבויות

, אלא נזקף בדרך מסוימת  שלא הוכר כמוניטין מיליון שקל 12-חיובי של כ

 .ן להשקעה"לנדל, שאינה ברורה לגמרי

 

שופרסל

מליסרון
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אחזקה בשני מרכזים פתוחים בקליפורניה  2010-שרכשה ב, לעומתה 

מיליון שקל בגין  1-רשמה מיידית הפסד של כ, שקל מיליון 125-תמורת כ

מדיניות זו השתלמה לביג שמנגד . להצדיקו המוניטין שנוצר מאחר ולא יכלה

בגין רכישת , מיליון שקל 41-כ הכנסה ממוניטין שלילי בסך של 2010-רשמה ב

 .ב"מרכזים מסחריים פתוחים בארה 13אחזקה בפרוטפוליו של 

המוניטין השלילי במקרה זה נבע ממדידת שווי הוגן של הלוואות מתחת לערכן 

, חותיה נתוני פרופורמה"צירפה ביג לדו, לאור התייחסותה לרכישות .המלא

אך אינם נדרשים , במקרה של צירוף עסקים משמעותי ע"הנדרשים בתקנות ני

 .במקרה של רכישת פעילות שאינה עסק

- 

בית ספר אריסון למנהל , )חשבונאות(סגן דקאן , IFRSהכותב הוא יועץ 

המרכז הבינתחומי הרצליה  ,עסקים

ביג
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האנטנות של סטרלינג לא קולטות 
הכנסות

שהוא אולי הקריטי ביותר , החשבונאי של סעיף ההכנסות להבנת הבסיס>> 

ההכנסות נמדדות לאחר ניכוי הנחות  .יש חשיבות רבה, חות הכספיים"בדו

ללקוחותיה בגין התקלה  ותמריצים במזומן ואפילו הפיצוי ששילמה סלקום

מוכרת  המועד שבו. נוכה מהכנסותיה, מיליון שקל 66בגובה , בדצמבר

, ההכנסה מבוסס על התרחשות אירוע היוצר זכאות לקבלת התשלום מהלקוח

. כלל מסירת המוצר או אספקת השירות שהוא בדרך

בהם מוכרי מוצר ולא נותני  שרואה - IFRS-יזמים ב-מסיבה זו נדרשים קבלנים

לעיקרון זה  דוגמה. לדחות את ההכרה בהכנסה עד למסירת הדירות -שירות 

שמקבל , היא החוזה ארוך הטווח של ים תטיס לאספקת גז לחברת החשמל

כך שדלק אנרגיה מכירה  -חות רק על בסיס אספקת הגז בפועל "בדו ביטוי

מכאן נובע גם הצורך לדווח . מיליון שקל בשנה 300-בגינה הכנסות של כ

 .ח התקופתי על צבר ההזמנות"למשקיעים בדו

ומובילה לכך שגם כאשר , הזהירות החשבונאית דורשת ודאות בקיום הכנסות

ההכנסה אינה מוכרת כל עוד אין ודאות שהמוצר שסופק , התבצעה המסירה

, במקרים אלה. כמו במקרה של מוצרים חדשים, הלקוח עומד בקריטריונים של

קבלת אישור מהלקוח או  -ודאות -האי ההכנסה נדחית עד למועד שבו תוסר

, כבר התקבל מהלקוח המשמעות היא שגם אם התשלום. סיום תקופת הניסיון

 ".הכנסות מראש"הוא לא מוכר כהכנסה אלא כהתחייבות המכונה 

המפתחת מערכות אנטנה , חות של סטרלינג"דוגמה לכך ניתן למצוא בדו

, סטרלינג. כמו מטוסים וכלי רכב, לפלטפורמות ניידות לתקשורת לוויינית

 6.3-הכנסות של כ 2010חות "דחתה בדו ,שעדיין לא החלה לדווח על הכנסות

שמרביתם  ,מיליון שקל בגין מערכות אנטנה שסיפקה ללקוחותיה

כמו , האינטגרטור משלב את המערכת במוצר הסופי ללקוח. אינטגרטורים

אף שבחלק מהמקרים תמורת המכירה , הדחייה. בתעשיית התעופה בואינג

שחלקם עדיין לא הופעל או , במוצרים חדשים נובעת מכך שמדובר, שולמה

. שתקופת הפעלתם קצרה

ההכנסה תוכר רק כשיתקבל משוב חיובי לגבי התאמת  סטרלינג מדווחת כי

ותושג יכולת , הרצון מהשימוש בהם המוצרים לייעודם הסופי ולגבי שביעות

 -מדרישות הלקוח הסופי  לאמוד באופן מהימן עלויות נוספות שעשויות לנבוע

 .עד להוכחת שוק של מערכות אלה והפעלתן התקינה, כלומר

, כשמדובר במוצרים סטנדרטיים ומוכרים הנמכרים ישירות ללקוח הסופי, מנגד

כלל לא נוצרת בעיה עם ההכרה בהכנסה גם כשניתנת זכות  הרי שבדרך

קונסיגנציה וניתן לאמוד באופן מהימן את  כל עוד לא מדובר בעסקת -החזרה 

גם התקנות , בהתאם לכך .ההפרשה להחזרות שמוקטנת מסעיף המכירות

, בהכנסה החדשות בנוגע להחזר הכספי לא צפויות להשפיע על עיתוי ההכרה

. אלא רק על מדידה ההפרשה
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ישפיעו מהותית על  מדווחת כי להערכתה התקנות לא, למשל, חברת גולף

 לאור ההערכה כי האפשרות לקבל החזר כספי בגין, תוצאותיה הכספיות

 .מוצרים שנרכשו תגדיל את היקף המכירות הכללי באופן שיקזז את ההחזרות

מהווה גם הוא מידע , ח התקופתי"שנכלל בדו, עתיד חשוב זה-פני-צופה-מידע

. שכידוע מדווחים רק על העבר, חות"לדו משלים מחוץ

- 

, ס"בית ספר אריסון למנע, )חשבונאות( וסגן דקאן IFRSהכותב הוא יועץ 

המרכז הבינתחומי הרצליה 
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Android iPad iPhone :TheMarkerאת אפליקציות  הורד ללא תשלום

התאונה החשבונאית של אילן בן דב
שהיתה בעוכריה -בחרה במדיניות של שיתוף המיעוט במוניטין  סקיילקס

ברבעון השלישי בגין ירידת ערך ו ההפסד שרשמו>> 

מלמד על  -שבחרו לאמץ  שנובע מהמדיניות החשבונאית -מוניטין פרטנר 

 שמקבל משנה תוקף, התפקיד המרכזי של החשבונאות בקביעת המחיקות

. בפירמידות השליטה

חישובו במועד רכישה  ולכן, הוא נכס בלתי מוחשי לא מזוהה, כידוע, המוניטין

לבין  על פי ההפרש בין התמורה ששולמה: של חברה בת מתבצע באופן שיורי

מוניטין מלא של . השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים שנרכשו

, חלק הרוב, האחד: שאינה בבעלות מלאה מורכב משני חלקים חברה בת

חלקם של בעלי מניות , והאחר, החברה האם כלומר חלקם של בעלי מניות

. המיעוט בחברה הבת

 600תמורת ' מהמניות של חברה ב 60%רוכשת ' א נניח למשל כי חברה

נניח כי השווי ההוגן של הנכסים  ,כמו כן. מיליון שקל ומשיגה בה שליטה

והשווי הכולל שלה  מיליון שקל 300הוא ' וההתחייבויות המזוהים של חברה ב

, כזה במצב. מיליון שקל 400כך ששוויו של המיעוט הוא , הוא מיליארד שקל

 420חלקו של הרוב הוא , מיליון שקל 700הוא ' המוניטין המלא של חברה ב

(מיליון שקל  280וחלקו של המיעוט הוא ) 600 - 60%*  300(שקל  מיליון

300  *40% - 400.( 

מאפשר לבחור באחת משתי אפשרויות ביחס להכרה במוניטין במאזן  IFRS-ה

והנאותה יותר מבחינה , האחת: במועד רכישת שליטה בחברה בת המאוחד

ובמקביל , היא הכרה במלוא המוניטין, האחת תיאורטית לאור תפישת הישות

כלומר , )המיעוט במוניטין שיתוף(בזכויות המיעוט בהתאם לשוויין ההוגן 

היא , יישומית שהיא בגדר פשרה, השנייה. מיליון בדוגמה 700-במלוא ה

 420 כלומר, )אי שיתוף המיעוט במוניטין(להכיר במוניטין רק בגין חלק הרוב 

. מיליון שקל בדוגמה

עיוותי מדידה של  לעתים עלולים להיווצר, ואולם

מאחר שעלות הרכישה נקבעת , המוניטין המלא

בעוד ששווי הנכסים  ,בדרך כלל במועד העסקה

וההתחייבויות המזוהים והמיעוט נקבעים במועד 

שמבחינה חשבונאית מייצג  -") קלוזינג("הסגירה 

ייתכן שחלקו , כפועל יוצא מכך. את מועד הרכישה

שמחושב על בסיס השווי , במוניטין של המיעוט

יהיה גדול מחלקו היחסי במוניטין , בבורסה

' למשל מחיר המניה של חברה ב אם, המצרפי

או כשקיים פער בין מחיר , עלה עד מועד הקלוזינג

. לבין מחיר השוק העסקה

במדיניות של  בחרה, שרכשה את השליטה בפרטנר לפני כשנתיים, סקיילקס

 אף שמחיר מניית פרטנר למשל עלה עד מועד, שיתוף המיעוט במוניטין

בחירתה נבעה כנראה מהיתרון הדיווחי הטמון בצמצום . 8%-הקלוזינג בכ

המיוחס לבעלי המניות במקרה של עלייה בשיעורי האחזקה  הפגיעה בהון

היה ) לפני ירידת הערך(הרבעון השלישי  נכון לתום, כתוצאה מכך. בעתיד

בעלי מניות סקיילקס  הערך בספרים של מניית פרטנר מנקודת הראות של

החודשהשבועהיום

בכתבה מוזכרים

ניירות ערך

 אחוז השינוישער נוכחיהנייר שם

1665-7.6%סקיילקס

982.6-1.6%סאני

3422-1.16%פרטנר

נושאים

 אילן בן דב פרטנר טבע

בשטח IFRSהפופולריות ב
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 המהווה, בעוד הערך של מניית פרטנר בספרי סקיילקס, שקל בלבד 50.3

. שקל 54.2היה , שקלול בין בעלי מניות סקיילקס לבין בעלי מניות המיעוט

זו היתה בעוכריה של סקיילקס בעת חישוב ירידת ערך המוניטין  בחירה

שקל  52.4-הערך התבססה על הערכת שווי של כ ירידת. ברבעון השלישי

אך , הראות של בעלי מניותיה גבוהה מהערך למניה בספרים מנקודת -למניה 

היתה בוחרת  אילו סקיילקס, כלומר -נמוכה מהערך למניה בספרי סקיילקס 

 היא כלל לא היתה נדרשת להכיר, במדיניות של אי שיתוף המיעוט במוניטין

. בהפסד מירידת ערך

 280מוניטין של  סקיילקס הכירה ברבעון השלישי בהפסד מירידת ערך, אי לכך

-בכ שהסתכמה, והפחיתה בהתאם את יתרת המוניטין של פרטנר, מיליון שקל

לבין המיעוט , 45%-שמחזיק בכ, ההפסד הוקצה בין הרוב. מיליארד שקל 5.9

 125כך שבעלי המניות של סקיילקס נשאו בהפסד של , ברווחים לפי חלקם

משמעותית את יתרת העודפים של סקיילקס  הפסד זה הקטין. מיליון שקל

. דיווידנדים במעלה הפירמידה ביכולתה לחלק, בין השאר, ועלול לפגוע

 פרטנר מיליון שקל על 239לאומי רשם הפסד של 

, במחצית בשנתיים שחלפו מאז רכישתהירידת מחיר המניה של 

שקל  36.2-הרבעון השלישי היה כ שבתום, רב בין מחיר השוק" מתח"מייצרת 

שגבוהה  -הערכות  שמבוססת על אומדנים ועל -לבין הערכת השווי , למניה

חשוב להבין את האופן שבו נבחנת , בהקשר זה. 50%ממנו בכמעט 

. ירידת ערך מוניטין חשבונאית

סקיילקס  הרציונל החשבונאי שעומד בבסיס העניין הוא שמאחר שחברת

, היא אינה רואה במניות פרטנר נכס נפרד, חותיה"מאחדת את פרטנר בדו

לפי עלותם , לרבות המוניטין, את הנכסים וההתחייבויות של פרטנר אלא רואה

החישוב , כפועל יוצא מכך. השווי שלהם במועד הרכישה על בסיס -מבחינתה 

הערכת שווי שנחותה בהיררכיה  של ירידת ערך המוניטין מבוסס על

הנכס הנבחן  שהיה משמש בסיס לחישוב אילו, החשבונאית ממחיר שוק פעיל

. היה המניות עצמן

שרכש , לבנק לאומי ניתן לראות היטב את השונות ההיררכית דרך השוואה

, הבנק .מיליון שקל 520-ממניות פרטנר תמורת כ 5%, לפני כשנתיים, במקביל

, חות הרבעון השלישי"הכיר בדו, שמטפל בהשקעתו כנכס פיננסי זמין למכירה

. מיליון שקל 239בהפסד מירידת ערך של , מחיר מניית פרטנר על בסיס

, המוניטין מעיוותים נוספים בחישוב ירידת הערך נהנה, כנכס לא מזוהה

כלומר באמצעות , באופן שיורי שנובעים מכך שהבדיקה יכולה להתבצע רק

והתחייבויות  חישוב ההפרש בין שווי הפעילות לבין הערך של הנכסים

לצורך בדיקת ירידת , אינו דורש לבצע IFRS-ה, מטעמי פשטות. המזוהים

 -נטרול של הנכסים ושל התחייבויות המזוהים לפי שוויים ההוגן הנוכחי  ,הערך

, למשל, כך. או אפילו למנוע את הצורך בהפחתת המוניטין דבר שיכול לצמצם

שמן הסתם מהווים , לאחר הרכישה בפרטנר שנוצרו, קשרי לקוחות חדשים

. להצדיק את קיומו של המוניטין מסייעים בעקיפין, חלק מהשווי הנוכחי שלה

 טבע ממהרת לאמץ

מגמה . במוניטין הושפע מאז ומתמיד מאינטרסים דיווחיים הטיפול החשבונאי

בעקבות לחץ של התעשייה האמריקאית לעידוד  אז, זו התחילה לפני כעשור

המוניטין ולאמץ במקומה  מיזוגים הוחלט להפסיק את ההפחתה השיטתית של

. זוחל ואולם גם בעניין זה מתנהל לו פיחות. מבחן ירידת ערך שנתי

שמאפשר להנהלות לבצע , ב כלל חשבונאי חדש"לאחרונה פורסם בארה

ואם מתוצאות הבדיקה , איכותית לפני בדיקת ירידת הערך השנתית הערכה

לא יהיה צורך בבדיקה , שיש פגימה במוניטין") מאשר לא יותר סביר("לא צפוי 

סדרתית קיימת לה לתום הרבעון השלישי  שכרוכשת, למשל, טבע. הכמותית

 -מההון העצמי שלה  70%-שהם כ -מיליארד דולר  16-יתרת מוניטין של כ

. הזדרזה לבצע אימוץ מוקדם של הכלל כבר ברבעון השלישי

להדגיש כי סקיילקס לא תוכל ליהנות מפריווילגיות אלה אם תאבד את  חשוב

מצב דברים זה אפשרי לכאורה במקרה של הכנסת  .השליטה בחברת פרטנר

בקונסטלציה מסוימת של המלצות ועדת  משקיע לגרעין השליטה בפרטנר או

עשויה , המימוש הרעיוני בעקבות יישום של תפישת, במקרה כזה. הריכוזיות

 חברת סקיילקס להידרש להעמיד את ההשקעה בפרטנר על מחיר השוק

מבחינת בעלי המניות , הפסד פוטנציאלי זה. ולהכיר מיידית בהפסד עצום

הוא כבר יותר  -הרבעון השלישי על יותר ממיליארד שקל  עומד לתום, שלה

. המשך הקיום של הפירמידה ועלול להעמיד בסכנה את, מתאונה

- 

בית ספר אריסון למינהל , )חשבונאות( וסגן דקאן IFRSהכותב הוא יועץ 

המרכז הבינתחומי הרצליה , עסקים
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 ?האם דנקנר באמת מכר את שופרסל

09
 80%-מדוע השווי של גרופון נחתך ב

10
 המחיר החשבונאי של הדיווידנדים בבזק

פרטנר
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עקב מדיניות, דף אינטרנט זה אינו זמין  

,בברכה. אבטחת מידע ארגונית  

 מחלקת מחשוב

 

. אנא פנה למחלקת מחשוב, לתמיכה   
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ואיך זה ? על כמה מגזרים מדווחת טבע
?למוניטין תורם

השפעות המבנה הארגוני על ערך המוניטין

הדיווח על מגזרי הפעילות מבוסס כיום על המידע  ,בהתאם לגישת ההנהלה

 CODM (Chief -בחברה  שסוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

Operating Decision Maker (- ביצועים לצורך הקצאת משאבים והערכת .

גם אם מרבית הכנסותיו , נדרש לדווח על מגזר שנסקר בנפרד, בהתאם לכך

דרישה חדשה זו לא חוללה תמורות "). מגזר אנכי("לחיצוניים  אינם

עדיין אינן מפרידות , כמו פוקס וקסטרו, האופנה כך למשל חברות: משמעותיות

. בין פעילות הייצור והשיווק

, מעניינת היא חברת החשמל דוגמה

של תחנות  אתרים 17מגזר הייצור הכולל : שמדווחת כעת על שלושה מגזרים

מגזר החלוקה , מגזר ההולכה הכולל את מערכת ההולכה וההשנאה, הכוח

מערך רשתות החשמל ותחנות הטרנספורמציה המספקת את  הכולל את

, עם זאת חברת החשמל. הלקוחות והגבייה ומערך שירות, החשמל לצרכנים

מגזריות כך -הכנסות בין אינה מדווחת על, ל"את המנכ CODM-שמזהה כ

של  לפרמטר מגזרי. שהכנסות כל מגזר נקבעות לפי חלקו בתעריף החשמל

אך ניתן ללמוד למשל כי , הכנסות מחיצוניים קיים ערך אינפורמטיבי מוגבל

-ו 3.8%היתה  2009-התפעולית לנכסים של הייצור וההולכה ב התשואה

. בלבד בחלוקה 1.9%לעומת , בהתאמה 3.1%

  

מדווחת על , לדוגמה ,פז. המבנה הארגוני הוא פקטור מרכזי בזיהוי מגזר אנכי

הכנסותיו  שמתוך, הכולל את בית הזיקוק באשדוד, מגזר הזיקוק והלוגיסטיקה

 דיווח. מגזריות-מיליארד שקל היו בין 5.5, 2009-מיליארד שקל ב 9.4-של כ

לעומת  3.1%-נפרד זה מעיד כי שיעור הרווחיות התפעולית בזיקוק הוא כ

. ומסחר בקמעונות 5.8%

לזהות המגזרים קיימות השלכות על אופן בדיקת , מעבר לפן האינפורמטיבי

מאחר שלא ניתן להקצות מוניטין למרכיב גדול ממגזר , ערך מוניטין ירידת

הרחבת מגזרים מקטינה את הסיכון לירידת ערך , יוצא כפועל. פעילות בודד

להצדיק את מוניטין בית הזיקוק באמצעות  לא תוכל, לדוגמה, פז. מוניטין

עובדה זו עשויה לסייע לטבע  ,מנגד. הרווחיות של הפעילות הקמעונית למשל

בנפרד על ייצור  דיווחה טבע 2008בעוד שעד : עתירת המיזוגים והמוניטין

הרי  ,כמגזר אנכי לצד מגזר הפרמצבטיקה) API(חומרי גלם פעילים לתרופות 

מדווחת כל פעילותה " One Teva"ולאור תפישת  Barrשבעקבות רכישת 

 .כמגזר אחד

שונות בזיהוי מגזרים מתרחשת גם כשמתקיים קשר עסקי בין פעילויות שונות 

מקרה פשוט יחסית הוא מגזר הבנייה . לכדי מרבית ההכנסות שאינו מגיע

שכשליש מהכנסותיו נובע משירותי בנייה , דניה שמייצג את, בקבוצת אפריקה

בין ניהול תיקי השקעות לבין ניהול  מקרה מעניין יותר נוגע להפרדה. לקבוצה
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לידר ואקסלנס אינן  :שאינה מתבצעת בכל בתי ההשקעות, קרנות נאמנות

התחלפותו  בעקבות 2009-מפרידות ביניהן וכלל פיננסים הפסיקה להפרידם ב

. CODM-של ה

-ניהול התיקים ב מדווחת כי הכנסותיו של מגזר, שמפרידה ביניהם, איי.בי.איי

 9-כ מגזריות של-מיליון שקל מחיצוניים גם הכנסות בין 16-כללו לצד כ 2009

מאחר , במסגרת זו נכללות הכנסות מדמי הפצה ממגזר הקרנות. מיליון שקל

הנאמנות של הקבוצה נכללות בתיקי השקעות של לקוחות ניהול  שקרנות

מעבר לדמי הניהול שנגבים , בגין מרכיב תיק זה התיקים ולא נגבים דמי ניהול

. בניהול הקרנות

 ומנהל התוכנית בחשבונאות במרכז הבינתחומי IFRSהוא יועץ  הכותב

 הרצליה
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מאזן ה–

ל– יש יתרונות ברורים, אך גם מספר חולשות יסוד הפוגעות באמינות הדיווחים 
הכספיים בעיני המשתמשים. הנה חמש הבעיות המרכזיות ולצידן הצעות מעשיות 

לפתרונן > אהוד לוריא

מחומש החולשה

שלמעשה  האחרונה,  לנקודה  בקשר 
לגישה  מתנגד  אני  מהאחרות,  מושפעת 
שמאפשרת פגיעה ברלוונטיות של דוח הרווח 
באיחוד  ורואה  המאזן,  חשבון  על  והפסד 
כל  זו.  מגישה  חלק  הכולל  הרווח  על  הדוח 
הכולל  הרווח  והפסד,  (רווח  מהדוחות  אחד 
האחר, המצב הכספי, השינויים בהון, תזרים 
המזומנים) ובוודאי שגם הביאורים חשובים 
אבל  הדוחות,  לקורא  וכמכלול  לכשעצמם 

דוח הרווח והפסד הוא הראשון בין כולם. 

שווי שוק כאינדיקטור 
קובע לשווי ההוגן 

ישנן בעיות לא מעטות בתקינה הבינלאומית 
על  להצביע  נהוג  ובמיוחד  שונים,  בנושאים 
 .IAS  39 פי  על  פיננסים  במכשירים  הטיפול 
אבל כל אלו אינם חולשה של השיטה, אלא 
התהוות  תהליך  המצויים  וכללים  עקרונות 

ושינוי. 
לעניין  דווקא  האצבע  את  הפניתי  מדוע 
הקיימים  העיוותים  ממכלול  ההוגן  השווי 
בתקינה? מאחר שהוא יסוד היסודות שלה. זו 

�חשבונאות של שווי הוגן והיא שונה מהחש
בונאות הקודמת, בה שלט עקרון העלות. 

העקרונות  על  התפשרו  ביסוד  דווקא 
וקבעו כללים נוקשים שאינם עונים על צורכי 
לסטייה  הסיבה  ברורה  הנכונה.  המדידה 
ההוגן  השווי  ששיטת  חשש  מהעקרונות: 

מנוצלת לרעה במקרים מסוימים. 
משי לא  נובעת  הבעיה  דעתי,  �לעניות 

אלא  הגבולות",  מ"מתיחת  או  לרעה  מוש 
כיום  השוק  ממאפייני  השיטה  מהתעלמות 
ובעיקר התנודתיות העצומה אותה אנו חווים 

בשנים האחרונות. 
קירוב  מהות  היא  ההוגן  השווי  גישת 
ואסור  הכלכלית  לרלוונטיות  החשבונאות 

של  גבוהה  תנודתיות  אולם  עליה.  לוותר 
מחירים, חוסר סחירות של נכסים מסוימים 
לעומת שוק עמוק באחרים וכדומה, מחייבים 
השווי  עקרון  ביישום  יותר  פרגמטית  גישה 

ההוגן. 
הגישה הקובעת שקיום מחיר שוק כאשר 
הטובה  האינדיקציה  הוא  פעיל"  "שוק  יש 
נכונה  אינה   ,(level1) ההוגן  לשווי  ביותר 
בכל המקרים ויש לשנות אותה. יש יותר מדי 
בדיוק בחתך  ועוד  לכך ששווי השוק,  ראיות 

יום המאזן, אינו תמיד השווי ההוגן. 
השוק  שווי  בהם  המקרים  מעטים  לא 
ועד  הכספי  הדוח  ממועד  הכר  ללא  השתנה 
פרסומו, רק בשל האווירה הכללית של השוק 

זו או אחרת. מה הרלוונ �וללא קשר לישות 
שלא  נכס  של  שווי  לגבי  זה  מחיר  של  טיות 
סחירות  בעלי  בנכסים  המאזן?  ביום  מומש 
נמוכה, עסקאות לא מהותיות יכולות לשנות 
שווי שוק של מכשירים פיננסיים למחיר שבו 

לא יתבצעו עסקאות מהותיות. 
הבורסה  לפיה  ני"ע,  רשות  של  הקביעה 
בת"א, נחשבת לשוק פעיל באופן גורף, אינה 

המכשי במחירי  שולטות  השמועות  �נכונה. 
כל  מאשר  יותר  הנסחרים  הפיננסיים  רים 
דבר אחר. הראיה אולי הטובה ביותר לעניין 
זה, היא השונות הגבוהה בין מחירי עסקאות 

מהותיות לבין שווי השוק. 
של  שווי  הערכות  בין  הגדול  הפער  גם 
לעומת  בקונצנזוס)  (ולעיתים  אנליסטים 
על  מצביע  בבורסה,  חברות  של  השווי 
ההוגן.  כשווי  השוק  שווי  של  הבעייתיות 
בית  של  דינו  פסק  את  לציין  גם  הראוי  מן 
המשפט העליון, לפיו שווי השוק לא בהכרח 
משקף את השווי ההוגן, ושיטת היוון תזרים 

המזומנים הנקי (DCF) נכונה ממנה. 
לקבוע  יש  גישה.  בשינוי  מצוי  הפיתרון 
חד� אינדיקציה  מהווה  אינו  השוק  ששווי 

רו"ח אהוד לוריא, ועדת  התקינה 
החשבונאית, לשכת רואי חשבון

לעין: ה ברורים   IFRS של  יתרונות 
כלל�עולמית,  אחידה  מערכת 
מצריכה  שאינה  משותפת  שפה 

הגלו בעידן  חיוני  דבר  מדינות,  בין  �תרגום 
ההוגן  השווי  גישת  חיים.  אנו  בו  בליזציה 
הכלכלית  לראייה  החשבונאות  את  מקרבת 
הכספי  מצבו  העסק,  של  המהותית  וההבנה 

להב העקרונות  גישת  פעולותיו.  �ותוצאות 
דעת  שיקול  מאפשרת  הכללים  מגישת  דיל 
של  לגופם  החשבונאי  הטיפול  והתאמת 
של  החוקים"  "ספר  צמצום  את  וגם  דברים, 

התקינה החשבונאית. 
 IFRSואולם, החולשות המרכזיות של ה�
בדוחות  המשתמשים  בידי  שנתפסות  כפי 

המש אמון  את  לערער  עלולות  �הכספיים, 
הרהורי  נשמעים  עתה  כבר  בשיטה.  תמשים 
המקצועי,  בתחום  וטובים  רבים  מפי  כפירה 
כספים,  מנהלי  אנליסטים,  חשבון,  רואי 

מנכ"לים ודירקטורים.
התק על  לא  להצביע  מנסה  זה  �מאמר 

נמצאים  כבר  שאולי  שינוי,  המחייבים  נים 
על סדר היום של IASB, אלא מתייחס לחמש 
IFRS ומציע פתרו� �חולשות עקרוניות של ה
נות מבלי לסטות מהעקרונות המובילים של 

השיטה:
לשווי  קובע  כאינדיקטור  שוק  שווי   <

ההוגן. 
מדיניות  בחירת  אפשרות   <

חשבונאית. 
חדשים  תקנים  של  מוקדם  יישום   <

ושינויים. 
ריבוי השינויים בתקינה ותכיפותם.  <

פגיעה עקרונית בחשיבות דוח רווח   <
והפסד. 
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במקום יציבות, יוצר  תחושה של עמידה בלב חולות נודדים

אינדיקציה  רק  אלא  הוגן,  לשווי  משמעית 
הסביבה  לתנאי  בכפוף  בחשבון  לקחת  שיש 
שימוש  של  במקרה  גם  לסחירות.  ובעיקר 

שמשתמ מודלים  לעודד  יש  השוק,  �בשווי 
כפי שנהוג  פני תקופות  על  בממוצעים  שים 
בחינה של פערים  וגם  בתקינה האמריקנית, 

מול שילוב של שיטות הערכה אחרות. 
השוק  ממחיר  שסוטה  מי  שעל  מובן 
מוטלת החובה לנמק את ההבדלים בין השווי 
לקבוע  שצריך  ייתכן  השוק.  לשווי  ההוגן 
וימנעו  מבחנים שיצמצמו את שיקול הדעת 

שימוש לרעה בגישה זו. 
פתרון נוסף ומשלים יכול להיות ניטרול 
ההשפעות של השינוי בשווי ההוגן על הרווח 
והצגתם  בפועל,  המימוש  למועד  עד  והפסד 

במסגרת ההכנסה הכוללת האחרת. 
דוגמא טובה לבעייתיות של שווי השוק 

�כשווי הוגן נמצאת במדידת שווי אג"ח קונ
פיזי.  נכס  ולא  פיננסי  מכשיר  שהוא  צרני, 
האג"ח  מחירי  בנפילת  הודגמה  זו  בעייתיות 

הקונצרני במשבר האחרון. 
בשווי  זו  התחייבות  שהציגו  חברות  היו 
הוגן, למשל בנקי ההשקעות בארה"ב, ואילו 
בחרו  המיר  אג"ח  בישראל חברות שהנפיקו 

�להציג אותו בשווי הוגן בכדי להימנע מהפ
רדת הנגזר המשובץ. חברה כזו הרוויחה על 
הנייר את נפילת הערך של החוב של עצמה. 

�ברוב המקרים, ניסיון לרכוש כמות משמעו
תית של החוב חזרה, יעלה את מחירו.

האם ירידת הערך מייצגת רווח "אמיתי"? 
האם שווי השוק ביום המאזן מייצג את השווי 

�ההוגן? ובינתיים, ככל שהמצב יותר רע, התו
צאות בדוחות משתפרות פלאים. 

המצדדים בשיטה טוענים, שמחיר השוק 
של  הספציפית  הסיכון  פרמיית  את  מייצג 

החב זו,  טענה  את  נקבל  אם  אך  חייב.  �כל 
רות שרשמו במשבר האחרון רווחים מנפילת 
היו  הסיכון,  פרמיית  בשל  שלהן  החוב  ערך 
בדוחותיהן,  חי  עסק  הערת  לכלול  חייבות 
ולא כך היה. הנפילות נבעו מהתנהגות "עדר" 
בלתי סלקטיבית ולא מידתית; בשוך הסערה 

ועלו מבלי שקרה דבר בחב �חזרו המחירים 
רות עצמן. 

ההת את  לפרוע  מתכוונת  החברה  �אם 
הצדקה  אין  הנקוב,  בערכה  במועדה  חייבות 
בהפסד.  ובעתיד  ברווח,  עכשיו  תכיר  שהיא 

�אולי יש מקום להשאיר לשיקול החברה להע
הערכת  באמצעות  גם  ההוגן  השווי  את  ריך 
ממוצעים  ריבית  לשיעורי  המתייחסת  שווי 
מוכר  השוק  שווי  אם  גם  מקרה,  בכל  בשוק. 
כשווי ההוגן, כל עוד החוב לא נרכש חזרה על 

�ידי החברה, אין להכיר ברווח אלא דרך ההכ
נסה הכוללת האחרת. 

אפשרות בחירת 
מדיניות חשבונאית 

מדיניות  של  בחירה  לאפשר  מרבה   IFRS

חשבונאית שלא על פי קריטריונים מובהקים. 
IAS8 בבחירת המדיניות המד�  אמנם על פי

טובה  ומדיניות  רלוונטיות  לשקול  צריך  ווח 
יותר, אבל זו הנחיה כללית מדי ותמיד ניתן 
להצדיק בחירה זו או אחרת. גישה זו נמתחה 

ומת הולכת  והיא  הסבירות,  לגבול  �מעבר 
מוצאים  שאנו  האחרונים  בשינויים  רחבת 

בתקנים החדשים. 
במקרים בהם הכללים מאפשרים לבחור 
בין הצגה בשווי הוגן או בעלות מופחתת, זו 
יש  אם  ההוגן.  השווי  מעקרון  סטייה  ממש 
שווי הוגן, ואם ניתן לבחור בו להצגה, מדוע 
בין  ההשוותיות  עקרון  עם  מה  לחייב?  לא 

חברות? 
מאפ� כאשר   IFRS  9 ב לעשות  �הגדילו 
נכסים  של   cherry picking לחברות  שרים 
והמיישם  דומים,  נכסים  מתוך  פיננסיים 
יחליט מה יוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
מה  בשביל  האחר.  הכולל  הרווח  דרך  ומה 

לתת אפשרות בחירה? 
האמורים  השינויים  שאם  נקבע,  עוד 

התו האחרת,  הכוללת  ההכנסה  דרך  �הוצגו 
במועד  והפסד  רווח  דרך  תעבור  לא  צאה 
המימוש. התוצאה היא שגם הרווח וההפסד 
וגם יתרת הרווח שגויים לעד. אולי המגבלה 
לבחור  שלא  המיישמים  על  להשפיע  נועדה 

בנתיב זה. 
קבוע  רכוש  להציג  מאפשר   IAS  16
גם  מאפשר  אך  המופחתת,  העלות  בשיטת 



מאזן ה–

ולא לאפשר למיישם לבחור. רצוי שהתקינה 
הגמישות  ואת  המחייבת,  הדרך  את  תקבע 
יש להשאיר רק כאשר עניין זה או אחר כרוך 

בקשיי מדידה או בחוסר מהותיות. 

 יישום מוקדם של 
תקנים חדשים ושינויים

המנ� היישום  מועד  נקבע   IFRS  9  בפרסום
2013. אפשר לתרץ את הצורך  דטורי לשנת 
זה  במקרה  ואולי  לשינוי,  השוק  בהסתגלות 
– בהשלמת מכלול התקנים שיחליפו את 39 
יש למתן  ואיזו הצדקה  זמן?  IAS. אבל כמה 
האפשרות ליישום מוקדם כבר בשנת 2009, 
נראה  זה  לפני המועד המחייב?  ארבע שנים 

יותר כתוצאה של לחצים פוליטיים. 
ופגיעה  עקביות  חוסר  היא  התוצאה 
הרחבה  בעצם  זו  חברות.  בין  בהשוואתיות 
מדיניות  לבחור  האפשרות  של  העיקרון  של 
מדיניות  לבחור  מאפשרים  כאן  חשבונאית. 
ארוכה.  תקופה  במשך  המדווח  לגוף  נוחה 

האם זה לא מערער את האמון בשיטה? 
יישום מוקדם עד שנה  הפתרון: לאפשר 
מעדיף  הייתי  ואני  המנדטורי,  המועד  לפני 

מקרה.  בשום  מוקדם  יישום  יאפשרו  שלא 
ואף רצוי לפרסם תקנים חדשים  אין מניעה 
מספיק זמן מראש בכדי לאפשר היערכות של 

מוקדם. האחי יישום  ללא  �המיישמים, אבל 
�דות וההשוותיות היא אחד התוצרים החשו

משותפת,  בינלאומית  שפה  של  ביותר  בים 
וכאן פגעו בה. 

ריבוי השינויים בתקינה 
ותכיפותם

כמות השינויים ב�IFRS והקצב שלהם חרגו 
לפרסם  הדרך  אצה  מדוע  הסביר.  מגבולות 
את IFRS 9 כאשר המועד המחייב הוא בעוד 
חייבים  ויועציהן  ארבע שנים? הרי החברות 
ללמוד את כל השינויים שניתן ליישם באופן 
יתרון  להם  יצמח  האם  לדעת  בכדי  מיידי, 
לנו  היו  לבדה   2009 בשנת  מוקדם.  מיישום 

מחוד תקנים  שלושה  חדשים,  תקנים  �שתי 
שים ועוד עשרות רבות של תיקונים במסגרת 

פרויקט השיפורים ומחוצה לו. 
עמידה  של  תחושה  יש  יציבות,  במקום 
IASB להימנע משי� �בלב חולות נודדים. על ה

של  מההתלכדות  חלק  שאינם  גדולים  נויים 

הוגן  בשווי  ספציפיות  קטיגוריות  של  הצגה 
דרך קרן הון, לפי בחירת הפירמה. 

במתן  "חטאו"  המתוקן   IFRS ב�3  גם 
אפשרות בחירה, ומאפשרים להציג את חלק 

המוח החברה  במוניטין  חלקו  עם  �המיעוט 
באפש היגיון  אין  המוניטין.  ללא  או  �זקת 

רות לבחור. הגישה הנכונה היא הצגה בשווי 
מלא, שהרי בהמשך הדרך כל שינוי בהחזקה 
ע"י חברת�האם כל עוד היא שולטת בחברת�

סביר  ולא  העצמי,  בהון  ישירות  יוכר  הבת, 
בחרנו  בה  מהגישה  יושפע  העצמי  שההון 

להציג את המיעוט. 
הוצאות  הצגת  לבחור  מאפשר   IAS  7
בתזרים  או  מפעילות  בתזרים  או  המימון 
על  משפיעה  האחרונה  הבחירה  ממימון. 
גובה התזרים מפעילות, שנחשב למדד עיקרי 

�בבחינת ביצועי חברות. תקצר היריעה מלה
מאפ התקינה  בהם  המקרים  כל  את  �כיל 

שרת בחירה, שבחלקם מוצדקים בעיקר בשל 
מאפש רק  מהם  רבים  אבל  הדיווח,  �פישוט 

לישות המדווחת  רים תכנון חשבונאי שנוח 
ללא הצדקה רעיונית. 

ברו מבחנים  בקביעת  נעוץ  �הפתרון 
אחרת  או  אחת  שיטה  ליישם  יש  מתי  רים 

השמירה על הרלוונטיות של דוח רווח והפסד מהותית לאמון המשתמשים בדיווח הפיננסי
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�התקינה הבינלאומית עם התקינה האמריק
נית. IFRS 9 נקבע ללא שיתוף עם האמריקנים 
בכדי לענות על צרכים ספציפיים של חברות 
שיחולו  להניח  יכולים  אנו  האם  אירופיות. 
המנדטורי? האימוץ  למועד  עד  שינויים  בו 
הגי באחת  בנקיטה  נעוץ  �הפיתרון 

שות: לאשר רק תקנים חדשים או מחודשים 
בתיאום עם האמריקנים, או כאשר פרוייקט 
 – בעיקרו  או  במלואו  יושלם  ההתלכדות 
אחת,  בבת  השינויים  כל  של  מעבר  יבוצע 

ובינתיים יבוצעו רק פרויקטי השיפורים. 

 פגיעה בחשיבות 
דוח רווח והפסד

לגבי  ביותר  החשוב  הוא  והפסד  הרווח  דוח 
מרבית הפירמות, מבלי להמעיט בחשיבותם 
נקבע  חברות  שווי  האחרים.  הדוחות  של 
על  פי יכולתן לייצר רווחים. מכפילי הרווח 

משמשים לקביעת מחירי רכישת חברות. 
והפסד  הרווח  דוח  ב"נכונות"  הפגיעה 

המק הפירות  את  תניב  לא  המאזן  �לטובת 
יוכל  לא  לעולם  במאזן  העצמי  ההון  ווים. 
חלק  החברה.  של  האמיתי  השווי  את  לשקף 
מהנכסים יימדדו תמיד שלא על פי שווי הוגן 
רק  בדוחות  מוצג  מוניטין  שימוש;  שווי  או 

אם הוא נרכש. 
תמונה  מציג  המזומנים  תזרים  דוח 
הרעה  על  מראה  הוא  דווקא  אבל  חשובה, 
כאשר הפירמה בצמיחה ועל שיפור הנזילות 
החוזר,  ההון  וצורכי  העסקים  בהתכווצות 
ולכן לא יכול להוות תחליף ראוי לדוח הרווח 

 .IFRS והפסד ששימש אותנו בעידן טרום
דוח הרווח והפסד הוא הנבחן ביותר על 

ואח עיתונאים  אנליסטים,  משקיעים,  �ידי 
מהותית  שלו  הרלוונטיות  על  השמירה  רים. 
פגיעה  הפיננסי.  בדיווח  לאמון המשתמשים 
ברוולטיות של דוח הרווח והפסד היא פגיעה 
ברלוונטיות החשבונאות ותוביל לחיפוש של 
non- והתאמות  כלכליים  בדוחות  פתרונות 

יודעים  אנליסטיים  ניתוחים  דווקא   .GAAP
�לשלב את שיטת השווי ההוגן והמדידה הכל

כלית של ביצועי הפירמה, מה שמראה ששתי 
הגישות הולכות יד ביד. 

ובמיוחד  ההוגן  בשווי  שינוי  בכל  הכרה 
והפסד,  רווח  דרך  לא�פיננסיים  נכסים  של 
פוגעת ברלוונטיות שלו כמדד של הרווחיות 

 רווח והפסד 
או הכנסה 
כוללת אחרת

רווח והפסדרווח והפסד

הכנסה כוללת
אחרת

מימוש

אי מימוש

סעיפים סעיפים כספיים
לא כספיים

ה"רגילה" של הישות המדווחת. 
על  בדוח  מושכל  שימוש  הוא  הפתרון 
גישה  מציע  אני  האחרת.  הכוללת  ההכנסה 
בשווי  להצגה  המוטה  מאזן  על  המושתתת 

�הוגן, תוך הכרה בשינוי בשווי ההוגן של פרי
לא�כספיים  פריטים  ובעיקר  מסויימים  טים 
דרך הכנסה כוללת אחרת (OCI), והעברתם 
בפריסה  או  המימוש  בעת  רק  והפסד  לרווח 

על פני תקופת החיים. 
והפסד  רווח  דוח  את  שמשלבת  הגישה 
היא  גם  הכוללת,  ההכנסה  על  הדוח  בתוך 
כפי  והפסד  רווח  דוח  של  בחשיבותו  פוגעת 
לעולם.  באה  היתה  שלא  ומוטב  שהכרנו, 
האחרת  הכוללת  ההכנסה  על  בדוח  הדיווח 
בנפרד מדוח רווח והפסד, שיושלם בדוח על 
השינויים בהון העצמי שימיין את התנועות 
קרנות  בין  המעבר  את  וידגיש  נושאים  לפי 

הכו ההכנסה  (בין  העודפים  ליתרת  �ההון 
הוא הפת והפסד),  רווח  לבין  �ללת האחרת 

רון המתאים. 
צורכי  בשל  חשובה  הדוחות  הפרדת 
בדוחות  המשקיעים.  ובראשם  המשתמשים 
לשנת 2009, בהם ניתן לבחור בין הצגה בדוח 
אחד של הרווח הכולל או שני דוחות נפרדים, 
נוכל לראות את דעתם של המדווחים בנושא 

זה על פי הדרך בה יבחרו. 
של  גישה  על  מושתת  המוצע  העיקרון 
לפי  והתחייבויות  נכסים  שיותר  כמה  הצגת 
שווי הוגן במאזן, אבל ההכרה בשינוי בשווי 
וכספיים  לא�כספיים  פריטים  של  ההוגן 

�מסןימים דרך רווח והפסד, תחול בעת המי
אז  עד  הפריט.  חיי  תקופת  פני  על  או  מוש 
(קרנות  להון העצמי  ישירות  יירשם ההפרש 
כוללת  הכנסה  דרך  ויוכר  עודפים)  ולא  הון 

 .(OCI) אחרת
במודל  השימוש  הרחבת  זוהי  בעצם 

החז כדי  עד  האחרת,  הכוללת  �ההכנסה 
מלפני  לנו  המוכר  והפסד  הרווח  של  רתו 
דיוק  כפול:  הוא  היתרון  ההוגן.  השווי  עידן 
דוח  של  ורלוונטיות  מחד  במאזן  טוב  יותר 
זו, ישקף דוח הרווח  הרווח וההפסד. בגישה 
והפסד את הפעילויות בתקופה או מימושים 
שערכם  במהלכה,  והתחייבויות  נכסים  של 

השתנה על פני זמן. 
טבלת ההחלטה העקרונית אלו השפעות 

�ייכללו בדוח על הרווח הכולל במסגרת התו
הכנסה  במסגרת  ואלו  והפסד  הרווח  צאות 

כוללת אחרת, היא פשוטה: 

לתת  ויש  למדי  פשטנית  שהטבלה  מובן 
כמו  רבים,  ספציפיים  לנושאים  הדעת  את 
אקטואריה של הטבות לעובדים לזמן ארוך, 

עיק ועוד.  חשבונאית  מוכר  שאינו  �גידור 
הנכסים  כל  לגבי  מופעל  להיות  צריך  זה  רון 
והתחייבויות שאינם בני מימוש מיידי בשוק 

פעיל, לרבות נכסים פיננסים. 
דוגמאות לרישומים שיש להעביר תחילה 

להכנסה הכוללת האחרת: 
למועד  עד  להשקעה  נדל"ן  שערוך   <

למי נון�ריקורס  הלוואות  כאשר  �מימושו. 
גם  הוגן,  בשווי  מוצגות  להשקעה  נדל"ן  מון 
התאמת הערך שלהן תירשם להכנסה כוללת 

אחרת (למעט הריבית השוטפת). 
שנובעים  לעובדים  בהטבות  שינוים   <
(כפי  הכוללת  להכנסה  ייזקפו  מאקטואריה 
שניתן כיום) וייפרסו חזרה לרווח והפסד על 

פני שנות ההתחייבות.
הנובעים  הנובעים  נדחים  מיסים   <
מטבע  בין  שוני  יש  כאשר  שער  מהפרשי 
הפעילות למטבע המס. ההכרה לרווח והפסד 

– במועד החיוב במס. 
יצביעו  שרבים  משוכנע  אני  לסיכום: 
ב�IFRS. השינויים  ואחרות  כאלו  בעיות  על 
בעיות  יש  שאכן  מוכיחים  בתקינה,  הרבים 
עקרוניים  בעניינים  נגע  זה  מאמר  כאלו. 
האובייקטיביות  במבחן  העיקר  שהם  בלבד, 
החשבונאית  השפה  יצירת  של  וההצלחה 

הגלובלית.
�כמו כן הוצע מודל חילופי לחלוקה עקרו

נית בין דוח הרווח והפסד לדוח הרווח הכולל 
האחר, כך שדוח הרווח והפסד יהיה רלוונטי 
הישות  של  הרגילה  הרווחיות  את  וישקף 
המימוש,  עקרון  את  אליו  ויחזיר  המדווחת 

מבלי לוותר על השווי ההוגן במאזן. 
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ההתלבטות החשבונאית של כור
?העודפים ח רווח והפסד או תיקון בדיעבד של יתרת"צמצום הפגיעה בדו -מה עדיף 

ניירות ערך שלא לאפשר לכור להתחמק מהכרה בהפסדים  החלטת רשות>> 

אינה טריוויאלית אמנם מבחינה  הכבדים בגין השקעתה בקרדיט סוויס

שמעבר להיבט  נדמה. אך טמונה בה אמירה דיווחית ערכית חזקה, מקצועית

שמבטאת , מדובר בהחלטה בעלת משמעויות והשלכות רבות, המקצועי גרידא

שהיא תכליתם של תקני החשבונאות  -של מהות ועקרונות  תפישה

פרשנות טכנית שמשרתת אופורטוניזם  ולא תפישה של IFRS -הבינלאומיים 

. חשבונאי

של ההחלטה בנושא אלרון " משפחה" מאותה, מדובר בהחלטה אקטיביסטית

כתוצאה  ש הכרה ברווח רעיוני"אז מנעה הרשות מדסק, משנה שעברה

תוך ניצול החלל , מהשגת שליטה משפטית בעקבות פעולה טכנית באלרון

יש כאן אמירה , מעבר לכך. לאור תפישת המימוש הרעיוני המשפטי שנוצר

, IFRS-בהכרח כל פרשנות של ה שהרשות לא מקבלת, משמעותית מאוד

. לרבות של משרדי רואי החשבון הגדולים

נסוב סביב הרצון של כור להימנע מרישום הפסד תוצאתי בגין  הסיפור, כידוע

כור : שמטופלת כנכס פיננסי זמין למכירה, סוויס ירידת ערך ההשקעה בקרדיט

ירידת ערך משמעותית או  דיווחה ברבעון הראשון על כך שבמקרה של

רווח  מתמשכת לגבי ההשקעה בקרדיט סוויס היא עשויה לבחור במסלול של

ובכך תימנע , IFRS 9תוך כדי אימוץ רטרואקטיבי של התקן החדש , כולל אחר

. ח רווח והפסד"בהפסד בדו מהכרה

להכרה  המשמעות של החלטת הרשות היא שבהתאם למדיניות שאימצה כור

בניכוי (היא תכיר ברבעון השני בהפסד , בירידת ערך משמעותית או מתמשכת

מיליארד שקל כבר נצבר בקרן הון  1.2שמתוכו , מיליארד שקל 1.8-כ של) מס

סביר כי , לאור הירידות בשבוע האחרון, כמו כן. הראשון שלילית לתום הרבעון

שסדר הגודל שלו לעת עתה הוא , גדול גם ברבעון השלישי ידווח הפסד

. כמיליארד שקל

ביותר האפשרי את נושא הייעוד  הרשות בחרה לפרש באופן המצומצם

על פי החלטת  שעולה במקרים של אימוץ תקן חדש שמאפשר ייעוד, בדיעבד

 ,מעבר לענייני פרשנות לשונית. כל עוד לא נאמר במפורש אחרת, הנהלה

עמדה זו סתמה למעשה . העיקרון המנחה היה למנוע שימוש בחוכמה בדיעבד

. הרצון של כור לאמץ את התקן ברבעון השני את הגולל על

שינוי מדיניות יש לראות את  לאור עמדת הרשות כי לצורך: אך זה לא הכל

גם האפשרות  נסגרה בפני כור, חות השנתיים"חות הרבעונים כחלק מהדו"הדו

לייעד את ההשקעה בתחילת הרבעון השלישי ובכך לפחות לחסוך את רישום 

חות הרבעון השני והחזרת "תוך תיאום למפרע של דו, ברבעון הבא ההפסד

. שקל ליתרת העודפים מיליארד 1.8ההפסד של 

 תקן חשבונאי בעייתי
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הכשלון של ההשקעה הישראלית ברשת מלונות  כיצד מספרים באופן שונה על

שמאפשר בחירה , בעייתי ביותר הוא תקן חשבונאי IFRS 9? מריוט בבריטניה

: השקעה במניות בין שני מסלולים שונים לטיפול בשינויים בשווי ההוגן של

קרן ( אך השני הוא זקיפה לרווח כולל אחר, ח רווח והפסד"האחד הוא אמנם דו

שלפיו תירשמנה ברווח והפסד הכנסות , מסלול עוקף רווח והפסד, )הון

מרוויחים ("גם אם כל ההשקעה תימחק , יירשמו הפסדים מדיווידנד ולא

אלא , של המסלול השני אינה ברורה לא רק שההצדקה החשבונאית"). בלבד

פגיעה קשה  -שהתקן אף מאפשר בחירת מסלולים שונים באותה חברה 

. שלא לדבר על השוואתיות בין חברות, בעקרון ההשוואתיות

שונה בתכלית להשקעה הישראלית הכושלת ברשת מריוט ניתן  ביטוי חשבונאי

, ן"דלק נדל. שתי המשקיעות הגדולות חותיהן של"בדו, לדוגמה, לראות

יישמה את , 17%לה  שהקנו, מיליון שקל 300-בפרויקט כ 2007-שהשקיעה ב

 ח רווח"מודל הנכס הפיננסי הזמין למכירה ומחקה את השקעתה כנגד דו

, )9.9%(מיליון שקל  170-שהשקיעה כ, ן"אלקטרה נדל, לעומתה. והפסד

. תוך בחירת מסלול של רווח כולל אחר, IFRS 9של  ביצעה אימוץ מוקדם

מיליון  35-של כ, ברבעון השני גם מחיקת ההשקעה שנותרה, כפועל יוצא

. ח רווח והפסד הקרוב"לא תוכר כהפסד בדו, שקל

הוא שיישומו , לבעייתיות של התקן שטרם אומץ על ידי האיחוד האירופי ביטוי

וקיים אף חשש כבד שיגרום  - 2015-באחרונה בשנתיים ל המחייב נדחה

. עם התאמות, IFRS-ה לאמריקאים לאמץ בסופו של דבר את

 החלופות החשבונאיות שכור בוחנת

חשוב להבין שהיא , נגד חשבונאות אופורטוניסטית למרות האמירה החזקה

, שמאפשרים בחירת יישום מוקדם עדיין מובנית באופן לגיטימי בתקנים

. עצום הבעייתי שמאפשר זאת על פני טווח זמן IFRS 9-במיוחד ב

רק אם מתבצע אימוץ מוקדם עד לפני , בהתאם להוראות המעבר של התקן

וכאן אולי טמון  -אין צורך בתיאום למפרע של מספרי ההשוואה , 2012 תחילת

ששומרת לעצמה עדיין את הפתח לבצע אימוץ מוקדם , כור פרס הניחומים של

, באמצעות תיקון מספרי ההשוואה ,כך). חלופה ראשונה( 2012בתחילת 

ותגדיל בחזרה , אז תבטל כור את ההפסדים בגין אותן מניות שלא תמכור עד

. את יתרת העודפים כנגד קרן הון שלילית

בוחנת היא לאמץ את התקן ביישום מוקדם כבר  חלופה שנייה שאותה כור

, ח רווח והפסד"במסלול של דו ,במהלך הרבעון השני או השלישי הקרובים

של אימוץ  המשמעות. שלא ידרוש תיקון של מספרי ההשוואה לשנה קודמת

 מיליון שקל 600של ) נטו ממס(ברבעון השני תהיה רישום הפסד , למשל, כזה

. 2011מיליארד שקל להקטנת העודפים לתחילת  1.4-ו, ברבעון

היא בין , בהתעלם מהשבת ערך עתידית, כעת ההתלבטות העיקרית של כור

לבין ) החלופה השנייה(השני  ח רווח והפסד של הרבעון"צמצום הפגיעה בדו

ההפסד  ונטרול מלוא 2012תיקון בדיעבד של יתרת העודפים בתחילת 

). החלופה הראשונה(

גם אם , הקיים לאור העובדה שבהתאם למודל הנכס הפיננסי הזמין למכירה

 היא לא תחזור לרווח והפסד אלא, תהיה עליית ערך בחזרה עד סוף השנה

 9צפוי כי כור תבצע במתכונת כלשהי אימוץ מוקדם של  -תיזקף לקרן הון 

IFRS ,ח רווח והפסד את עליית הערך "האפשרות לרשום בדו ולו בשל

. אם תהיה כזו, בחזרה

גם בכך שרשות ניירות ערך אינה יכולה לפתור את כל הבעיות  צריך להכיר

יש לתקן , כדי לא להפקיר את בעלי החוב, זאת עם. החשבונאיות והמשפטיות

או לפחות לרענן את הגדרת  ,סוף סוף את חוק החברות בנושא דיווידנדים

סעיפי רווח כולל  הגדרה זו צריכה לכלול כיום גם את. יתרת העודפים המיושנת

 כפי שמקובל, ובאותה הזדמנות אולי גם לנטרל רווחים רעיוניים, אחר
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על אף האחריות של הדירקטורים ליכולת הפירעון של , מה לעשות. באירופה

" מרק'הבנצ"העבר מלמד כי הגדרת עודפים מייצרת את  ניסיון, החברות

. העיקרי לחלוקה

- 

בית ספר אריסון למינהל ) חשבונאות(סגן דקאן , IFRSיועץ  הכותב הוא

הרצליה  המרכז הבינתחומי, עסקים
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הרפתקה חשבונאית בלאס וגאס
צפוי שהפרויקט  ההפסד החבוי בקרקע שרכשו דנקנר ותשובה בלאס וגאס לא נרשם כל עוד

הגרנדיוזי יוקם

לפי הערך הנוכחי של  IFRS-רכוש קבוע נבחנת בהתאם ל ירידת ערך של 

. גם אם הוא גבוה משוויו ההוגן, )שימוש שווי(התזרים החזוי מהשימוש בו 

שימוש לבין שווי הוגן לגבי נכס  מבחינה תיאורטית ההבדל המשמעותי בין שווי

העיקרי חבוי דווקא  אך מעשית הפער הפוטנציאלי, בודד הוא המרווח היזמי

לנתוני  במתודולוגיית המדידה מאחר שבמדידת שווי הוגן קיימת תמיד עדיפות

). מחירי השוואה(גם כאשר לא מדובר בשוק פעיל , שוק

את הקרקע של פאנגאיה ואלקטרה בסנט  די להזכיר, לצורך המחשה

הערכת שווי שאמדה את  התקבלה לגביה 2008שבתחילת , רוסיה, פטרסבורג

. מכך ארבעה חודשים לאחר שנרכשה רק בעשירית, שוויה במיליארד דולר

שלפיה , הפער האסטרונומי נבע מכך שהערכת השווי נערכה בשיטת החילוץ

המזומנים העתידי של הפרויקט בהתבסס על ציפיות בנוגע  מהוון תזרים

. להכנסותיו ועלויותיו

ן "שסיווגה את הקרקע כנדל, ע הבהירה פאנגאיה"התערבות רשות ני לאחר

כי הערכת השווי אינה , שסיווגה אותה כמלאי בשונה מאלקטרה, להשקעה

, באופן חריג. בגישת ההשוואה קבילה לצרכים חשבונאיים מאחר שלא נערכה

באופן מהימן את  פאנגאיה אף התייחסה לקרקע כמקרה שבו לא ניתן לאמוד

 לאור חוסר יכולת ליישם את גישת, השווי ההוגן במועד ההכרה הראשוני

עד . וזאת בנימוק של זמינות נמוכה של נתוני השוואה מהימנים, ההשוואה

ומעניין לראות כי במסגרת , נמדדת הקרקע במודל העלות עצם היום הזה

 560-כ 2010השווי ההוגן המלא היה בתום  הביאורים מדווחת פאנגאיה כי

. מיליון שקל בלבד

השאיפה היא לצמצם למינימום את השימוש , החילוץ לאור הבעייתיות בשיטת

נהוג להשתמש בה רק מרגע  ,ן להשקעה בהקמה"במקרה של נדל. בה

שכבר לא  באופן, שנעשות פעולות שמשנות את פני הקרקע ומייחדות אותה

מגבילה למעשה את  IFRS-ה. ניתן להשתמש לגביה בגישת ההשוואה

בכך שהוא דורשת לאמוד , החילוץ גם בהיבט של ירידת ערך השימוש בשיטת

אלא אם כן , ללא שיפורים עתידיים, של הנכס את שווי השימוש במצבו הנוכחי

. פרויקט פיתוח שטרם הושלמו כמו במקרה של מבנה בהקמה או, אין מנוס

ידי קבוצת  סיפור מרתק בהקשר זה קשור לקרקע המוחזקת במשותף על

, שבשליטת יצחק תשובהוקבוצת , שבשליטת נוחי דנקנר

 1.2-בכ 2007-ב הקרקע נרכשה. שעליה מתוכנן פרויקט הפלאזה, בלאס וגאס

 2010 יש לציין כי לתום. מיליון דולר 625באמצעות הלוואה של , מיליארד דולר

בין היתר לאור דרישות , בי בהון הפרויקט.די.ההשקעה המצטברת של אי

. מיליון דולר 460-הסתכמה ב ,הפקדת ריבית

לאחר שהוכרה בגינה  ,מיליארד דולר 1ערכה המלא של הקרקע עומד כיום על 

ירידת  .בהתאמה, מיליון דולר 250-ו 233ירידת ערך של  2009-ו 2008-ב
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 2010כאשר הערכת השווי לתום , ערך של הקרקע נבחנת לפי שווי שימוש

די להזכיר כי . ללא שינוי בתום הרבעון השני, מיליארד דולר 1של  תמכה בשווי

את שווי השוק , מטעם הגופים המממנים CBREפירמת  העריכה 2008בתום 

בהנחה שהפער היחסי משווי השימוש לא  .מיליון דולר בלבד 700-למימוש ב

. מאות מיליוני דולרים מדובר בפוטנציאל להפסד נוסף של, השתנה משמעותית

, ההקמה צפוי הכרה בהפסד זה קמה ונופלת על אומדן ההנהלה לכך שתרחיש

 הרגישות של אומדן קריטי זה. שהרי אחרת מתכנס שווי השימוש לשווי ההוגן

כדי ". בתוך פוזיציה"נובעת מהסובייקטיבית המובנית של ההנהלות שנמצאות 

, חמש שנים לאחר הרכישה, די לציין כי כיום, הקושי במקרה זה להבין את

ובהתאם לדחייה , עדיין נמצא בשלב תכנון השלב הראשון של הפרויקט

 2012-להתחיל רק ב של השלב הראשון מתוכננת' האחרונה בניית חלק א

רק  הסדרת המימון אינה כוללת. בכפוף לתנאי השוק שישררו ולהסדרת המימון

אלא גם השגת מימון לדרישות העצומות , הסדר מתאים עם המלווים הקיימים

מיליארד דולר על פני  5-7שעומדות בהתאם לתכנון המקורי על  ,של הפרויקט

. שנים 4-5

שדרכה (בי ובחברה הבת נכסים ובניין .די.המאזני של הקרקע באי גם הסיווג

עשוי , לגבי הפרויקט את שיטת האיחוד היחסי שמיישמות, )25%מוחזקים 

סווגה הקרקע בסעיף  2008 בעוד שעד לתום": מסוימות"להעיד על היעדר 

, רכוש קבוע( בשל חוסר יכולת לפצלה באופן מהימן למרכיביה, מלאי מקרקעין

סווגה מחדש לסעיף רכוש  2009-הרי שב, )ן להשקעה"מלאי מקרקעין ונדל

. אמור להיות מלון קזינו' בנימוק כי המרכיב העיקרי של שלב א ,קבוע

שהסתכמו , לדיווח של נכסים ובניין שלפיו עלויות האשראי קושי נוסף קשור

-בהתאם ל. אינן מהוונות לפרויקט, דולר מיליון 17-במחצית הראשונה בכ

IFRS עלויות האשראי בתקופה שבה  יש להוון את, כשמדובר בקרקע בפיתוח

ממושכות  ולהשעות את ההיוון במהלך תקופות, מבוצעות פעילויות הפיתוח

. שבהן מופסק הפיתוח הפעיל

 היתרון במעבר לשיטת השווי המאזני

 חות הרבעון השני ציינה נכסים ובניין כי היא שוקלת לעבור וליישם מדיניות"בדו

היתרון הבולט של שיטת . חשבונאית של שיטת שווי מאזני במקום איחוד יחסי

הוא ) בניכוי ההתחייבויות(שמציגה את ההשקעה במניות נטו  השווי המאזני

מקבל משנה תוקף מאחר שמועד פירעונה של  יתרון זה. בצמצום המינוף

כך שללא  2012אוגוסט  הוא, לאחר הדחייה שהושגה, ההלוואה בפרויקט

בי .די.אי הסדר עד תום ספטמבר הקרוב תגדלנה ההתחייבויות השוטפות של

שהרי , השינוי גם יכול לספק הגנה בתרחיש השלילי. מיליון דולר 310-בכ

השווי המאזני קוטמת את ההפסד בגין הקרקע עד לגובה ההשקעה  שיטת

. שנותרה בהון

בית ספר אריסון למינהל ) חשבונאות(וסגן דקאן  IFRSיועץ  הכותב הוא

הרצליה  המרכז הבינתחומי, עסקים
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כך נמנעה חברת החשמל מרישום 
שקל מיליון 650הפסד של 

סכום  -הסתכם במיליון שקלים בלבד  2010-החשמל ב הרווח הנקי של חברת

מיליארד  79-מיליארד שקל ונכסים של כ 19.4סמלי ביחס להיקף הכנסות של 

עלול ליצור אשליה , מספרי "עיגול"רווח זה שיכול להיות תוצאה של . שקל

בכלל  במיוחד לאור העובדה כי החשבונאות, אופטית של חברה שהרוויחה

הערכות , מבוססת על אומדנים, ובחברה מורכבת כמו חברת החשמל בפרט

. על האופן שבו ההנהלה מיישמת מדיניות חשבונאית ולא פחות חשוב

ירידת ערך הרכוש הקבוע בחברת  סיפור מהותי אחד כזה נוגע לבדיקת

, לירידת ערך בעקבות קיומם של סימנים. החשמל שמהווה את עיקר מאזנה

, לבדוק את ירידת ערכו של הרכוש הקבוע 2010נדרשה חברת החשמל בתום 

. לירידת ערך של נכסים שהקמתם הושלמה לאחרונה מעבר

מתבצעת על פי אומדן הסכום בר  IFRS-בדיקת ירידת ערך בהתאם ל

לבין שווי , מכירה שמוגדר כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות, ההשבה

 השימוש שמייצג את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הנובעים מהשימוש

מאחר ובדרך כלל תזרימי המזומנים של פריט רכוש . המתמשך ברכוש הקבוע

שווי השימוש נקבע ברמת יחידה , באלו של פריט אחר קבוע אחד תלויים

המפיקה , הנכסים הקטנה ביותר שמוגדרת כקבוצת) CGU(מניבה מזומנים 

. של נכסים אחרים תזרימי מזומנים שאינם תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים

במיוחד  זיהוי יחידה מניבה מזומנים שנתון להחלטת ההנהלה הוא עניין רגיש

 ככל שהיחידה המניבה מזומנים רחבה יותר כך: לאור האינטרס הדיווחי הברור

סייד על הנכסים הרווחיים מקזז את -שהרי האפ, הסיכוי לירידת ערך קטן יותר

ההשפעה מוכרת היטב בבדיקת ירידת . על הנכסים המפסידים סייד-הדאון

לאגד , לאור האפקט הסינרגטי, מאפשר IFRS-שבה גם ה, ערך של מוניטין

הקיימת ערב צירוף  גם כאלה השייכות לפעילות, יחידות מניבות מזומנים

. העסקים

שנובע , מיליון שקל 677כך למשל במקרה של שופרסל שמצדיקה מוניטין של 

 בהתאם לשווי השימוש של מגזר הקמעונות, בעיקרו מרכישת קלאבמרקט

מיליון שקל  300-בדומה כלל פיננסים מצדיקה מוניטין שיתרתו כ. בכללותו

קרנות אילנות על בסיס שווי השימוש של פעילות ניהול קרנות  ונבע מרכישת

. שהיתה קיימת ערב הרכישה לרבות זו, הנאמנות בכללותה

בחברת החשמל  סוגיה קריטית זו רלוונטית גם לצורך בחינת ירידת הערך

וכל אחד , שפעילותה כידוע מורכבת משלושה מגזרי פעילות בשרשרת החשמל

מפיק את הכנסותיו בהתאם לחלקו בתעריף החשמל הנקבע על ידי  מהם

מגזר , הכולל את תחנות הכוח המייצרות חשמל מגזר הייצור: רשות החשמל

החשמל במתח על עליון  ההולכה הכולל את מערכת ההולכה וההשנאה של

 ולמרחק רב ומגזר החלוקה הכולל את מערך רשתות החשמל ותחנות

. הטרנספורמציה המספקות את החשמל לצרכנים הסופיים
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לראות את שלושת מגזרי הפעילות  בצעד לא שגרתי בחרה חברת החשמל

שצורפה  ,כיחידה מניבת מזומנים אחת ובהתאם נמצא במסגרת הבדיקה

 ,מנגד. כי אין ירידת ערך ברמת המכלול, חות כהערכת שווי מהותית מאוד"לדו

בחינת ירידת הערך לכל מגזר פעילות בנפרד היתה מובילה לירידת ערך של כ

. מיליון שקל במקטע החלוקה 530-שקל במקטע ההולכה וכ מיליון 122-

סייד בהולכה -חשבונאית את הדאון" סיבסד" סייד בייצור-האפ, במילים אחרות

. ובחלוקה

אינה סותרת במישרין סעיף כלשהו  גם אם, הגישה של חברת החשמל

שלפיו יחידה מניבה  אינה טריוויאלית כלל ועיקר ויוצרת תקדים, בתקינה

משמעותית  שאמור לייצג פעילות, מזומנים יכולה להיות גדולה ממגזר פעילות

 גם אם הכנסותיו נובעות, נפרדת שנסקרת באופן עצמאי לצורך קבלת החלטות

היא  IFRS-נראה כי התפיסה של ה"). מגזר אנכי("ממכירות למגזרים אחרים 

ניתן לראות . מזומנים אינה יכולה להיות גדולה ממגזר פעילות שיחידה מניבה

שם , לפיה בבדיקת ירידת ערך מוניטין IFRS-ה זאת במשתמע בהגבלה של

אך לא ניתן לקבץ יחידות , מזומנים אחת כאמור ניתן לאגד יותר מיחידה מניבה

. מניבות מזומנים מעבר למגזר פעילות אחד

- 

המרכז , בית ספר אריסון, )חשבונאות(סגן דקאן , IFRSהכותב הוא יועץ 

הרצליה  הבינתחומי
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צירוף עסקים : ן'נטוויז-מיזוג סלקום
שליטה תחת אותה

הדיווידנד של פעם הופך היום לרווח

חברה בת , סלקום. ן'לנטוויזהמיזוג בין  בשבוע שעבר נחתם הסכם

, בעקבות כך מהבורסה שתימחק, ן'תרכוש את כל מניות נטוויז, ש"של דסק

 1.1-כ שהונה העצמי הוא, ן'נטוויז. מיליארד שקל במזומן 1.5-תמורת כ

דיסקונט , בי.די.מוחזקת על ידי שתי החברות הבנות של אי, מיליארד שקל

חותיהן כחברה "ומטופלת בדו, )30%(ו) 38%( השקעות

בי .די.חות אי"ן מתאחדת רק בדו'נטוויז .כלולה לפי שיטת השווי המאזני

. ששולטת בה ברמת הקבוצה

המיזוג הוא בגדר צירוף עסקים תחת , ודיסקונט השקעות מבחינת סלקום

בהשגת שליטה בחברה שנמצאת כבר  שהרי מדובר כאן, אותה שליטה

מהות כלכלית ניתן  כל עוד למיזוג קיימת, IFRS-בהתאם ל. בי.די.בשליטת אי

 ,בהתאם לכך. ליישם לגביו מדיניות חשבונאית של שיטת הרכישה הרגילה

סלקום ודיסקונט השקעות עתידות לקלוט את הנכסים וההתחייבויות של 

. הוגנים ן לפי שוויים'נטוויז

 צירוף עסקים תחת אותה שליטה טופל רק לפי הערכים, IFRS-לפני אימוץ ה

בהתאם . בספרים מתוך תפיסת המשכיות השליטה בראיית הקבוצה בכללותה

החברה הקולטת , ב גם כיום"ומחייבת בארה" as pooling" המכונה, לשיטה זו

מיזוג . ולמעשה נכנסת לנעלי הקבוצה לא מבצעת שערוך של העסק הנרכש

ולכן לא ניתן למצוא  ,שטראוס ועלית הוא דוגמה מוכרת לטיפול כזה בעבר

ממותגים  חות קבוצת שטראוס מוניטין או נכסים בלתי מוחשיים הנובעים"בדו

. שהיו מוכרים אילו יושמה אז שיטת הרכישה, ומסימני מסחר

החשבונאות בעבר הרתיעה חברות מביצוע מיזוגים תחת אותה  ,כפועל יוצא

, המשמעות היתה שההפרש בין המזומן ששולם שהרי, שליטה תמורת מזומן

הערך בספרים של העסק  לבין, שנקבע לפי השווי ההוגן של העסק הנקלט

שיטת  בעקבות יישום, באחרונה אנו עדים. טופל כדיווידנד, בספרי הקבוצה

, לצירופי עסקים תחת אותה שליטה, הרכישה בעסק הנקלט לפי שווי הוגן

, זה בדיוק המקרה של דניה. במזומן ולא רק בהנפקת מניות המתבצעים

ממניות  75%-כ, אפריקה ישראל, שלה מהחברה האם 2010שרכשה בתום 

המייצגים את , מיליון שקל 190-כ, בעבר. מיליון שקל 650-אפריקה מגורים בכ

להונה ) שקל מיליון 870-כ(החלק הנרכש מהפער בין שווי אפריקה מגורים 

. היה מטופל כדיווידנד ששילמה דניה לאפריקה ישראל, העצמי

שאמורה לקבל כתוצאה , ן הרי שכלל תעשיות'נטוויז-למיזוג סלקום אם נחזור

מיליון שקל עם השלמת  87צפויה להכיר ברווח של  ,מיליון שקל 457מהעסקה 

ככל הנראה , מיליארד שקל 1.5 שתוציא מכיסה, מבחינת סלקום. העסקה

ברישום דיווידנד  את הצורך" חוסך"יישום שיטת הרכישה , באמצעות גיוס חוב

. מיליון שקל 200-בגובה כ

 

סלקום

תעשיות כלל
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שאמורה לקבל כתוצאה מהעסקה  ,החברה האם של סלקום, ש"מבחינת דסק

לאור יישום  ,ראשית. המשמעות היא הרבה יותר גדולה, מיליון שקל 585

מיליון שקל  87ש אינה נדרשת לרשום דיווידנד של "שיטת הרכישה דסק

ש אף צפויה להכיר "דסק, שנית. תמונת ראי לרווח של כלל תעשיות המייצג

עם השלמת העסקה בגין החזקותיה הקיימות  מיליון שקל 71ברווח של 

תפיסה זו רואה במעבר  .לאור תפיסת המימוש הרעיוני החדשה, ן'בנטוויז

העיקרון  ודורסת את, משיטת שווי מאזני לשליטה כמימוש ההחזקות הקיימות

. שלפיו יש לדחות את הרווח שנובע ממכירת נכס לחברה בת

חות המאוחדים של "ההשפעה של העסקה על הדו סוגיה מעניינת היא

שלאור תפיסת הישות האחת , ן'בנטוויז מעבר לרכישת מניות הציבור, בי.די.אי

, בי.די.מנקודת ראות אי .בי.די. אמורה לפגוע בהון ששייך לבעלי מניות אי

 שצריכה להיות מבוטלת בפעולה, מדובר לכאורה בעסקה בתוך הקבוצה

עם . חות המאוחדים"ולא להשפיע על הדו) מ"רט(המכונה רווח שטרם מומש 

האחרונות בחשבונאות מובילות דווקא לטיפול במיזוג  ההתפתחויות, זאת

. מכירת נכס רגיל בתוך הקבוצה ולא כעסקה של -כעסקה עם המיעוט 

מחזיקה ' א חברה. על מנת להמחיש זאת נשתמש בדוגמה פשטנית יותר

 10הוא ' ההון של חברה ב. מיום ההקמה' מחברה ג 80%-ו' מחברה ב 100%

מיליון  100הוא ' בעוד ההון של חברה ג, מיליון שקל 20שקל ושוויה  מיליון

מיליון  20נכללות זכויות המיעוט בגובה ' של חברה א במאזן המאוחד. שקל

. 'של בעלי המניות החיצוניים בחברה ג המייצגות את חלקם) 20%*100(שקל 

מיליון  20תמורת ' ב את כל מניות חברה' רוכשת מחברה א' חברה ג, כעת

. שקל

שבמועד המיזוג  מ הרי"אם מיושמת גישת הרט', מנקודת הראות של חברה א

אם מיושמת הגישה , לעומת זאת. חות המאוחדים"אין כל השפעה על הדו

(מיליון שקל  2ההשפעה היא גידול של , בכך עסקה עם המיעוט הרואה

שהיא חלק מההון ששייך לבעלי , המיעוט בקרן הון מעסקות עם) 20%*10

משקף את שיעור ההחזקה של  סכום זה. כנגד קיטון בזכויות המיעוט', מניות א

. שקל מיליון 10 -' בעודף השווי של חברה ב) 20%(' המיעוט בחברה ג

 בי.די.הבחירה של אי

מיליון  18-העסקה יסתכמו ב זכויות המיעוט אחרי: ניתן לראות זאת גם כך

מנקודת  ,הממוזגת הופחת' שהרי ההון העצמי של חברה ג, )20%*90(שקל 

' אף שההון המדווח של ג, כלומר. מיליון שקל 90-ל', הראות של חברה א

בגובה עודף , רואה אותו נמוך יותר' חברה א, מיליון שקל 100להיות  ממשיך

שהרי מנקודת ראותה אין לשערך את  -) מיליון שקל 10( 'השווי של חברה ב

. 'הנכסים נטו של חברה ב

בפרקטיקה כיום , גישת העסקה עם המיעוט נראית נאותה יותר גם אם

מבחינת האינטרס . זה מדיניות חשבונאית ההנהלות בוחרות לעצמן בעניין

גישת העסקה עם המיעוט  ,הדיווחי ובהינתן שקיים עודף שווי בעסק המועבר

להכיר  אבל פוגעת באפשרות -משפרת מיידית את הון בעלי המניות הרגילות 

מ צפויה לאפשר הכרה "גישת הרט, מנגד. ברווח בעתיד בגין העסק המועבר

בעתיד במקרה של מימוש העסק המועבר או אף במקרה של ירידת ערך  ברווח

. בי.די.מדיניות תבחר אי מעניין באיזה. המוניטין

אריסון למינהל  בבית הספר) חשבונאות(סגן דקאן , IFRSהכותב הוא יועץ 

עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה 
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 שלומי שוב: מאת25.07.2011 07:12

והבת , האם שרוכשת מניות של הבת
האם שרוכשת מניות של

?מניות מה קורה כאשר חברות מבצעות רכישה עצמית של

החל בשיקולים : עצמית של מניות ממגוון סיבות חברות מבצעות רכישה

בהגדלת אפקטיביות האחזקה של בעל  עבור, על השוק" סיבוב"כלכליים כמו 

המניות מתוך עודפי  צמצום מספר. השליטה וכלה בשיקול חשבונאי גרידא

 -למניה  מזומנים שהתשואה עליהם נמוכה ביחס לפעילות מוביל לשיפור ברווח

. שהוא פרמטר קריטי בשוק ההון האמריקאי

ומכאן גם , הכלכלית לחלוקת דיווידנד רכישה עצמית של מניות דומה במהותה

דוגמה . המקובלים נובעת הדרישה בחוק החברות לעמידה במבחני החלוקה

 ,DGREהממחישה זאת היטב היא הרכישה החוזרת שמתכננת לבצע החודש 

 380-כ(ט "מיליון ליש 69בהיקף כולל של , החברה הבת של 

(לפי שיעור אחזקתה , כבר הודיעה כי חלקה בתקבול ן"דלק נדל). מיליון שקל

. לבנקים ישמש לפירעון הלוואותיה, )85%

מטופלת , בלא קשר לסיבתה, רכישה עצמית של מניות, מבחינה חשבונאית

חוק החברות . שהרי מניות החברה עצמה אינן נכס מבחינתה, הון כהפחתת

הן לא מקנות זכויות בהצבעה או  -" רדומות"כ מתייחס במקרה כזה למניות

. ברווחים ובהון

שנמדדת על , "מניות באוצר"כלל בשורה המכונה  הפחתת ההון מוצגת בדרך

שינויים עתידיים בשווי , יוצא מכך כפועל. כמו שאר סעיפי ההון, פי העלות

אם בעתיד , כמו כן. ביטוי לא יקבלו, לרבות במקרה של ירידת ערך, המניות

יירשם רווח או  לא, במחיר גבוה או נמוך יותר, יימכרו המניות בחזרה לשוק

. הפסד והטיפול יהיה כמו בהנפקת מניות חדשה

כשחברה בת רוכשת מניות , חות המאוחדים"מתבצע בדו טיפול חשבונאי דומה

, במקרה כזה". אחזקה הדדית" במצב המכונה, של החברה האם שלה

אבל בלא , או הון זכאיות לרווחים -חלקית " רדומות"מבחינה חוקית המניות הן 

. זכויות הצבעה

חברת כ חות המאוחדים של"מצב כזה נוצר ברבעון הראשון בדו

, שהנפיקה מניות לחברה הבת שלה מבני תעשיה, 

, 10%-בשיעור של כ, אחזקה הדדית זו. אחזקותיה בדרבן בתמורה לרכישת

בהתאם לשווי המניות , מיליון שקל 342-כ נרשמה כמניות באוצר בעלות של

. מההנפקה והקטינה את הגידול המקביל בהון שנבע, שהונפקו

מדובר בנכס לכל דבר וניתן לראות זאת מנקודת הראות של 

; מיליון שקל שחילקה כלכלית ברבעון הראשון 300-היטב בדיווידנד של כ

, מהדיווידנד שנרשמו כהכנסה מיליון שקל 30-מאחר שמבני תעשיה קיבלה כ

 270-של כ ח על השינויים בהון המאוחד רשמה כלכלית דיווידנד"הרי בדו

בהתעלם מהצורך לכאורה , כאילו מניות אלה אינן קיימות, מיליון שקל בלבד

. למיעוט את חלקו לתת

 

ן"נדל דלק

ירושלים לכלית

תעשיה מבני
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שהחברה הבת שלה , דוגמה בולטת נוספת היא 

 על אף שקרדן ישראל מטפלת בהשקעה כנכס. ממניותיה 11%-מחזיקה בכ

 233-כך שיתרתו לתום הרבעון הראשון היתה כ, פיננסי שנמדד בשווי הוגן

מניות (וי הוא מופחת מההון המאוחד .חות קרדן אן"שבדו הרי, מיליון שקל

. יורו מיליון 27-בעלות של כ) באוצר

 בלי להיכנס לשאלת סיווג ההשקעה בשווי הוגן לרווח והפסד ולא כנכס פיננסי

נקודות המבט השונות מובילות ליצירת הבדל משמעותי בין , זמין למכירה

הירידה , כך. וי לבין הרווח המצרפי של החברות.קרדן אן הרווח המאוחד של

צפויה , 18%-שהסתכמה בכ, ברבעון השני וי.במחיר מנייתה של קרדן אן

, מיליון שקל ברבעון השני 42-להוביל את קרדן ישראל לרישום הפסד של כ

. וי.חות המאוחדים של קרדן אן"שיבוטל בדו

 74%-באמצעות חלוקת כ, וי.שאותו מתכננת לבצע קרדן אן ,הפיצול האופקי

יהפוך את האחרונה לחברה אחות ויבטל , בעין ממניות קרדן ישראל כדיווידנד

זה צפוי לקזז " הון כלוא"שחרור  וי אף מדווחת כי.קרדן אן. את הפחתת ההון

 .את הפגיעה בהון כתוצאה מחלוקת הדיווידנד בעין

בית ספר אריסון למינהל ) חשבונאות(סגן דקאן , IFRSהכותב הוא יועץ 

 המרכז הבינתחומי הרצליה ,עסקים

ישראל קרדןוי.אן קרדן
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