2008-2013

המחאה
החשבונאית
שנים חשבונאיות סוערות
השנים האחרונות שהתאפיינו במחאה חברתית וזחילה חזרה למשבר כלכלי עולמי ,היו גם שנים חשבונאיות סוערות
שלימדו אותנו על כוחה של החשבונאות כשפת עסקים .המצגת כוללת דוגמאות נבחרות מתוך הטור  IFRSבשטח המופיע
בדה מרקר מידי יום חמישי ומלווה את יישום ה IFRS-בישראל מתחילת  .2008בימים אלה פורסמה אסופת הטור השבועי
שמסכמת חמש שנים במסגרת הוצאת רונן .לטור קיימות שתי מטרות מרכזיות:
האחת ,לסייע למשקיעים ומקבלי החלטות להבין עסקאות ואירועים דרך הכלי האדיר של החשבונאות ,השנייה :לתרום
לשיפור איכות ושקיפות הדיווח בארץ.

מינופים
רגולציה
ריכוזיות

החשבונאות סייעה להבין את המינופים האדירים של חברות ההחזקה שהובילו למצבן השברירי כעת ,והיוו רקע להחלטות
ועדת הריכוזיות ובמידה רבה גם לאותת על ההשפעות השליליות של הרגולציה על חברות התקשורת.
המראה החשבונאית אפשרה לנו גם לראות היטב את הריכוזיות ,ואת הקשר החלש להחריד בין זכויות הצבעה לזכויות בהון
דרך הפירמידות במשק הישראלי.

הנתונים הם לתום יוני 2011

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.1410611

מחדל
דיבידנדים
הצורך בהסדרי חוב בחלק מהחברות בתקופת האחרונה מלמד עד כמה חמור היה המחדל הנובע מכך שחוק החברות לא
התאים עצמו למעבר ל IFRS-והחברות נשענות בפועל על המבחן הכמותי של יתרת העודפים כמבחן בלעדי לחלוקת
דיבידנדים .יתרה זו כללה רווחים טכניים הנעדרים מהות כלכלית אמיתית ,כמו לדוגמה – רווח רעיוני בגובה  1.3מיליארד
שקל שרשמה דסק“ש בגין שופרסל בתחילת  2010וחשבונאות אגרסיבית – כמו לדוגמה במקרה של דחיית ההפסד בגין
הקרקע של נכסים ובנין באי.די.בי בלאס וגאס.
החברה
אי.די.בי החזקות
אי.די.בי פיתוח
השקעות דיסקונט
כלל תעשיות
כלל ביטוח
כור

דיבידנד ששולם
ב2010-
438
258
1070
408
200
270

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.1583215

יתרה לחלוקה
לתום 2010
1029
1269
317
376
2392
567

דיבידנד ששולם ב9 -
חודשים 2010
184
450
630
150
-

יתרה לחלוקה לתום
הרבעון השלישי 2011
2037
1648
2188
9
770
3180

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.935695

כולם נהנו...
עסקה חשבונאית
שינוי תנאי העסקה בין טבע לכת”ש גרם למצב בו שני הצדדים יצאו נשכרים וזאת על ידי מתיחת גבולות תפישת המימוש
הרעיוני .התוצאה החשבונאית של שינוי תנאי העסקה גרמו לכך שאי.די.בי תאבד
לכאורה את השליטה בקיורטק ולרישום רווח נקי של כ 250-מיליון שקל ,שהגדיל
את יתרת העודפים לחלוקה ובנוסף סידרה לטבע רווח רעיוני של כ 78-מיליון דולר
כתוצאה משערוך ההשקעה בקיימת ואף הכרה בנכס מו“פ בשווי של  127מיליון
דולר.
מעקב :בתום חודש ינואר  2013נודע כי טבע הודיעה לקיורטק על סיום
שיתוף הפעולה ביניהן מיום  1במאי .2013

http://www.themarker.com/markets/1.1562877

התעוררות
התעוררות הרגולטורים
ואכן בשנה האחרונה ,אנו עדים לתפנית דרמטית בעמדת רשות ניירות ומשרד המשפטים בנושא .כך למשל ,בחודש ינואר
 2012הודיע יו“ר רשות ניירות ערך ,פרופ‘ שמואל האוזר שהרשות מגבשת המלצות לתיקון חוק החברות ,כך שמבחן
הרווח יותאם למציאות החשבונאית הקיימת לאחר אימוץ תקני החשבונאות הבינלאומיים .בהקשר זה ,רשות ניירות ערך
דיווחה כי היא בוחנת המלצה לתיקון החוק כך שנקודת המוצא ליישום מבחן הרווח לצורך חלוקת דיבידנד תתבסס על
הרווח הכולל ,תוך נטרול רווחים שטרם מומשו הנובעים משערוך נכסים ו/או התחייבויות לשווי הוגן.
שמואל האוזר
ראש הרשות לני“ע

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.680498

זיגזוג
בעקבות ההתעוררות :הזיגזוג של אי די בי באופן הטיפול החשבונאי בהשקעה בקרדיט סוויס

ביטוי להשפעה האדירה של השינוי בגישת משרד המשפטים והרשות לניירות ערך בנוגע לחלוקת דיבידנדים הוא הזגזוג של
קבוצת אי די בי באופן הטיפול החשבונאי בהשקעה במניות קרדיט סוויס .במסגרת דוחותיה השנתיים הודיעה אי די בי על כוונתה
לבצע אימוץ מוקדם של התקן הבעייתי  IFRS 9באמצעות שינוי מדיניות חשבונאית כבר ברבעון הראשון של שנת .2012
לצורך כך יעדה החברה את ההשקעה לרווח כולל אחר ( )OCIביום  1בינואר  ,2012לאור הדרישה לבצע יעוד מראש ולא בדיעבד.
החברות בקבוצת אי די בי דיווחו שכתוצאה מהשינוי במדיניות תגדלנה יתרות העודפים שלהן לתחילת  ,2012כדלקמן:
השפעת שינוי המדיניות על יתרת עודפים לתחילת ( 2012במיליוני שקלים)
לפני השינוי אחרי השינוי
()518
()2,801
כור
()871
דיסקונט השקעות ()2,373
()539
()1,116
אי די בי פיתוח
()498
אי די בי החזקות ()2,153
אולם בעקבות השינוי בגישת הרגולציה בחודשים הראשונים של שנת  2012ועל רקע העלייה בערכה של מנית קרדיט סוויס,
הפכו חברות הקבוצה את החלטתם המקורית ,ובדוחות הרבעון הראשון לשנת  2012בחרו שוב במסלול דוח רווח והפסד .מבלי
להיכנס לנאותות של השינוי בדיעבד ,התנהלותה של אי די בי חושפת את ההשלכות הבעייתיות של נושא הדיבידנדים על יישום
כללי החשבונאות ,לפחות עד כה.

יוקר המחיה
החשבונאות אפשרה לזהות את יוקר המחיה ,ובמיוחד בתחומי
המזון והקמעונאות.

 50%רווח ליצרנים ולמשווקים:

מבנה ממוצע של המחיר לצרכן למוצר מזון כפי שנגזר
מהדו“חות הכספיים

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.1524613

לשלם בגדול
האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול למערכת הבנקאית
ראינו את המחיר הגבוה יחסית שמשלם האזרח הקטן למערכת הבנקאית וזיהינו בבירור מתוך הביאור על המגזרים את
הפערים המובנים במרווחי הריבית לפי סוגי הלקוחות :משקי הבית והעסקים הקטנים משלמים הרבה יותר על האשראי
לעומת לקוחות הבנקאות המסחרית והעסקית  -ומקבלים הרבה
פחות על הפיקדונות .כך למשל ,הפערים בצד האשראי לפי סוג
לקוחות מגיעים בשני הבנקים הגדולים עד ליותר מפי  ,2והפערים
בצד הפיקדונות מגיעים ליותר מפי .6

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.1748124

רווחים כלואים
מיסים על הכנסה
על רקע הבור התקציבי הדוחות הכספיים של תאגידי הענק מלמדים על שיעורי המס המזעריים שהם משלמים לקופת המדינה
כביטוי לכך ניתן לראות את טבע שבעזרת חוק עידוד השקעות
הון ואי רישום מיסים נדחים בגין דיבידנדים יצרו מצב שבו על אף
ששיעור המס הסטטוטורי בישראל עמד בשנת  2011על כ,24%-
הוצאות המס שרשמה טבע בדוחותיה הכספיים היוו רק  4%מהרווח
לפני מס .בשנת  2012בה שיעור המס ששרר בישראל עמד על ,25%
הציגה טבע בדוחותיה הכספיים אפילו שיעור מס אפקטיבי שלילי
של  8%בעקבות רישום של הכנסות מס בסך של  137מיליון דולר.

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.1722831

שכר מנהלים
ההטבה הנעלמת של המנהלים בחברות ציבוריות
הטור הראה כי על אף שסכומי התגמול המדווחים של מנהלים באמצעות אופציות נראים לעתים גבוהים מאוד וזוכים לביקורת
ציבורית רחבה ,הם בדרך כלל עוד מתמחרים בחסר את העלות האמיתית
לחברה של הענקת האופציות .הסיבה לכך היא הטבת המס שניתנת
למנהלים באמצעות המסלול ההוני והשלכותיה על חבות המס של החברה.
הבעיה חמורה יותר במקרים של אישור ההענקות באסיפות הכלליות ,שכן
הנתונים המובאים לאישור נמוכים מהעלות האמיתית לחברה.

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.1894764

האופציה
שנתפסה בעדשה
זיהוי האופציה שקיבלה כור במכירת מכתשים

הטור סייע לזהות ולנתח עסקאות ומהלכים בולטים כמו זיהוי רכיב האופציה שטמון בעסקת מכירת מכתשים בזכות הIFRS-

מכור לכמצ‘יינה שהיווה את הבסיס והסדר הפשרה לפיו קיבלו בעלי מניות המיעוט במכתשים אגן פיצוי ש כ– 45מיליון
דולר ,שתואר כגבוה ביותר שהושג עד כה בישראל בתובענות ייצוגיות.
מעקב :באמצעות הנדסה חשבונאית ,הצליחה כור לעקוף למעשה את הדרישה של הפרדת הנגזר המשובץ.
http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.1875913

http://www.themarker.com/markets/1.599807

בבילון
בטר פלייס
זיהוי עסקאות ומהלכים בולטים
> זיהוי שוויה של בטר פלייס כפי שנגזר מדוחותיה הכספיים שנמצא נמוך ביותר ממחצית מהשווי שנגזר מהגיוס האחרון.
> כמו כן ,הטור סייע לזהות באמצעות כלים חשבונאיים ,מודלים עסקיים חדשניים ומרתקים של חברות בינלאומיות אינטרנטיות
כמו גרופון וזינגה וגם של חברה אינטרנטית ישראלית כמו בבילון.

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.1731223

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.1707237

מגזרי פעילות
גישת ההנהלה :מצלמת “האח הגדול”

בשנת  2009אומצה ב IFRS -גישת ההנהלה לזיהוי ודיווח על מגזרי פעילות .בהתאם לגישה זו שנחשבת חריגה בנוף החשבונאי
הפילוח והדיווח המגזרי מתבסס על האופן שבו נסקרות על ידי ההנהלה .ממש בדומה למצלמת ה”אח הגדול קשה להתעלם
מכך שהאינטרס הדיווחי של החברות בעת השינוי היה לצמצם ככל הניתן את מספר המגזרים המדווחים שהרי ערבוב נתוני
רווחיות שונים מקהה את משמעותם .הטור הצביע על כך שמספר המגזרים המדווחים צומצם דה פקטו ונגע באופן ספציפי
בכך שחברות המזון הגדולות :שטראוס ואסם הקהו משמעותית את הפילוח הקיים .יש לזכור כי ביאור המגזרים שמשמש
כבסיס לתיאורים בדוח התקופתי מספק את המידע החשוב ביותר בדוחות הכספיים מאחר והוא היחיד שחושף את הרווחיות
לפי תחומי פעילות (מגזרים) .הביקורת בנושא הובילה לאכיפה מוגברת שהביאה לשיפור ניכר בנושא.
למען הסר ספק ,גם בעת הנוכחית איכות הדיווח על מגזרי פעילות אינה מספיק טובה ,ויש עוד מקומות רבים לשיפור ,כמו
למשל בחברות הדלק ובחברות הקמעונאיות.

http://www.themarker.com/markets/1.1642722

שטראוס
קפה בישראל ביחד עם הקפה בברזיל?
עד לשינוי שטראוס דיווחה על שני מגזרי פעילות בלבד :מגזר ישראל ומגזר קפה .בדוחות לשנת  2010שטראוס פיצלה כל מגזר
לשניים ועברה לדווח על ארבעה מגזרי פעילות :מגזר תענוג והנאה (ממתקים ,מאפים וחטיפים) ,מגזר בריאות ואיכות חיים
(מוצרי חלב ומשקאות חלב ,סלטים ומזון טרי ,מוצרי דבש ,שמן זית וקונפיטורות) ,מגזר קפה בישראל ומגזר קפה בינלאומי.
פיצול המגזרים חשף בין השאר את ההבדלים האדירים בשיעורי הרווח של שטראוס על קפה בישראל לעומת קפה בחו“ל:
בעוד ששיעור הרווח במגזר קפה ישראל בשנת  2011וברבעון הראשון של שנת  2012הסתכם
ב – 11.1%וב – 13.6%בהתאמה ,שיעור הרווח במגזר קפה חו“ל הסתכם באותן התקופות רק ב – .5.7%

http://www.themarker.com/markets/1.596362

אסם
טמפרטורת החדר?

המקרה של אסם הוא משמעותי אפילו יותר ,בעקבות התערבות רשות ניירות ערך ,אסם הציגה מחדש את ביאור המגזרים
בדוחות לשנת  .2010עד התיקון דיווחה אסם על שני מגזרי פעילות בלבד :האחד ,מגזר מזון בטמפרטורת החדר שכלל בין
היתר חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומאפה ,דגני בוקר ,מזון לתינוקות ,פסטה ,מרקים ,תבשילים ,רטבים ,שימורים,
קפה ומזון לחיות מחמד .ואילו השני ,מגזר מזון קפוא ומצונן שכלל בין היתר מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה,
תחליפי בשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות ,גלידות ,הפצה של מוצרים מעובדים על בסיס עוף ,מוצרי תפוח
אדמה וירקות קפואים ,סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמה ונקניקיות.
בעקבות השינוי אסם מדווחת כיום על שישה מגזרי פעילות :מגזר קולינרי (הכולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים ,עזרי
אפיה ,רטבים ,שקדי מרק ושימורים) ,מגזר החטיפים ודגני הבוקר ,מגזר המאפה והמשקאות ,מגזר המזון המוכן ומגזר המזון
לתינוקות ופעילויות אחרות .השינוי בפילוח המגזרי שיפר באופן משמעותי את איכות המידע הכספי ,ובין היתר חשף את
שיעורי הרווחיות של פעילויותיה השונות של אסם :שיעור הרווח של מגזר החטיפים ודגני הבוקר הסתכם בשנת  2011וברבעון
הראשון של שנת  2012ב –  ,26%ואילו שיעור הרווח של מגזר המזון לתינוקות הסתכם באותן התקופות ב – .18%
מנגד ,שיעור הרווח של מגזר המזון המוכן הוא הנמוך ביותר ,והסתכם בתקופות הנ“ל רק ב – .6%

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1266522

מניית העם
הכנסות לא ודאיות
הטור הציג את מודל ההכנסות הלא ודאיות של ענקית התרופות העולמית – טבע:
הפרשות:
בהיבט של ההפרשות טבע מנכה מסעיף ההכנסות הפרשות
שיתרתן הממוצעת מגיעה כמעט למחזור מכירות רבעוני.

http://www.themarker.com/markets/1.566181

השקות בסיכון:
בהיבט של ההשקות בסיכון ,מודל ההכרה בהכנסות של
טבע מתרגם את המודל העסקי של ההשקות בסיכון,
כמו במקרה של הפרוטוניקס ,לשפה החשבונאית בצורה
מעוותת ומנופחת.

http://www.themarker.com/markets/1.1922722

ונקנח
בהערכות השווי...
רשות ניירות ערך מגיעה לרומניה

חשיבותן של הערכות השווי הלך והתעצם בשנים האחרונות הן בהיבט הדיווחי והן בהיבט של אישור עסקאות עם בעלי שליטה,
בין היתר בעקבות כניסת ה .IFRS-הטור הציג את המורכבות והרגישות של הערכות השווי למיניהן ואת הקושי להתמודד עם
סבירותן .לדוגמא במקרה של הערכות השווי של קרקעות באיזור  Funduleaברומניה ,שבה התערבות הרשות לניירות ערך
הובילה לביטול העסקה בין טאו תשואות לרילון וחברת האם שלה אלדן טק הציבוריות.

דרהי נאלץ לחתוך את השווי
לגבי הערכות שווי ששימשו בסיס לעסקאות ולא רק לדיווחים ,הטור הצביע על החשש כי למשל המחיר שנקבע בעסקת
גבוה ,מדי לאחר שבחודש יולי  2011אישר דירקטוריון הוט את הרכישה
רכישת מירס מבעל השליטה בה – פטריק דרהי הינו ֿ
בתמורה לסך כולל של  1.3מיליארד שקל בניכוי חובותיה של מירס .הסכום שיקף מחיר הגבוה פי  4מהסכום בו רכש דרהי את
מירס רק שנה וחצי קודם לכן .בסופו של דבר בעקבות הלחץ הציבורי ולמרות אישור הדירקטוריון של הוט ,התמורה הכוללת
(לפני ניכוי החוב) ירדה ב –  :16%מ –  1.3מיליארד שקל ל–  1.09מיליארד שקל.

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1210870

http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.678061

