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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
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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

Page 2 of 3

07/06/2012http://www.themarker.com/misc/article-print-page/1.1715367



Page 3 of 3

07/06/2012http://www.themarker.com/misc/article-print-page/1.1715367



מניה הכל

Submit Queryחפש באתר

 

 שלום אורח

משתמש חדשסיסמא שכחתי

אישי תיק

קפה

פייסבוק

תגובות

רשימת קריאה

שם משתמש

סיסמא

מיוחדים פרוייקטים

 משחיתה את המדע פוליטיקה > 

רוצים לזכות  ,סטודנטים > 

 ?במערכת קולנוע ביתית

RSSבשטח IFRSההון שוק

 

היועצים זירתבשטח IFRSחיפושי גז ונפטשכר מנהלי חברות ציבוריותח וסחורות"מטQ3MarketMoneyחות "דו

הוסף תגובה שלומי שוב: מאת01.12.2011 07:04 2

הוסף לרשימת קריאה שתף הדפס שלח לחבר 

0

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
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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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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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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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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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