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 אורך הפתרון לא יעלה על ¾ עמוד. – 5 תמריץ

ישראלית    Wix.comחברת   חברה  משנת  אשר  הינה  כבר  בנאסד"ק  מפתחת  .  2013נסחרת  החברה 

אינטרנט  אתרי  לבניית  קודם    למשתמשיםהמאפשרת    פלטפורמה  בידע  צורך  ללא  אתר  לבנות  שלה 

והיא מוכרת את השירות שלה    (SaaS"תוכנה כשירות" ) פועלת במודל  Wix  .בתכנות או עיצוב אתרים

בהתאם  .  כאשר הלקוחות משלמים מראש על כל התקופה  שנתי -על ידי מכירת מנוי חודשי, שנתי ורב 

העסקי  ל יוטיוב    יהןלאתרתנועה  רוכשות    Wixכמו  חברות  שלהן,  מודל  פייסבוק,  גוגל,  באמצעות 

כאשר התשלום מתבצע על פי התנועה שמגיעה בפועל לאתר החברה. רכישת התנועה מתבצעת    –  וכיוצ"ב

נתונים סטטיסטיים לפיהם השווי של אותם לקוחות שיבצעו רכישה באתר,  עסקית על סמך  בראיה  

     גבוה מהעלות הכוללת של רכישת התנועה.

לרכוש    להניעם על מנת  ותקופות חינם,    מציעה ללקוחות תמריצים דוגמת הנחות משמעותיות החברה  

יתרונות רבים מבחינה תפעולית לרבות    מייצר לחברהתשלום מראש  השכן    שנתיים-מנויים שנתיים ורב

שיעורי   את  מקטין  מראש  התשלום  כי  והעובדה  מהלקוחות  המתקבל  במזומן  לשימוש  האפשרות 

המשת של  כ  .משיםהנטישה  יוצא,  מנויים    85%-כפועל  רוכשים  החברה  של  הפעילים  מהמשתמשים 

בנוסף, החברה מבצעת שיפורים תכופים    בלבד רוכשים מנויים חודשיים.  15%-שנתיים או רב שנתיים וכ

פיתוח   בשיטת  ועובדת  שלה  של    Agileלפלטפורמה  קצרים  לסגמנטים  השיפורים  את  מחלקת  אשר 

לשחרורו לפלטפורמה. שיטה זו מאפשרת לחברה להוציא עשרות שיפורים  שבועיים מרגע הפיתוח עד  

 ביום ובכך לעדכן ולשפר את המוצר שלה על בסיס מתמשך. 

  200-)כחשבת לחברה "בוגרת"  ( ונשנה  15-הוקמה לפני כ)  הינה חברה ותיקה יחסית   Wix  - למרות ש

אשר מייצרת תזרים חיובי משמעותי מהפעילות התפעולית שלה, היא  (  מיליון משתמשים ברחבי העולם

הפסדית   חברה  חשבונאית.  עדיין  חלקים  בראיה  ליום  להלן  החברה  של  הרבעוניים  מהדוחות 
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דבריו, כללי  ל.  במועדון הפיננסי של אוניברסיטת רייכמן  ניר זוהר   , מרבשבוע שעבר דיבר נשיא החברה

בהכנסה   ל ההכרה  ש  יםמהוו   תקינה החשבונאיתבהתאם  לכך  הפסדים    מציגה  Wix-גורם משמעותי 

הכספיים.ובדוח מראש  דידו,  ל  תיה  המתקבלים  התקבולים  בגין  בהכנסה  מיידי  באופן  להכיר  יש 

ספקת השירותים  א שנתיים לאור העובדה שעלות  -מלקוחות אשר רוכשים מהחברה מנויים שנתיים ורב

  ל )להבדיל למשל, מתקבול מראש שהתקבל בגין מכירת מטוס(. כפוע  הינה אפסית עבור החברהעבורם  

בכך שתשקף    Wixהכרה באופן מידי בהכנסות תהווה מידע שימושי יותר עבור המשקיעים של  יוצא,  

העסקיות   התוצאות  את  יותר  נכון  של  באופן  להוצאות  ההכנסות  בין  יותר  נאותה  הקבלה  ותייצר 

 החברה. 

היא תמשיך להציג  הדוחות הכספיים של החברה  קטע מתוך    להלן  אשר מסביר מדוע לדעת החברה 

 : בובעתיד הקרהפסדים 

"We expect that our operating expenses will continue to increase in the near term, primarily 

from increased selling and marketing expenses related to user acquisition activities and 

increased research and development expenses related to enhancing the functionality of our 

solutions and introducing new solutions." 

 נדרש:

    Wixתו של נשיא על אמיר כםחוו דעת .א

  בתקינה   יםבאמצעות שינויככל שקיימת,  ,  לבעיית הדיווח על התוצאות  נסו להציע פתרון חלופי .ב

הקיימת המשהחשבונאית  כזאת,  חשבונאית  בעיה  קיימת  שאכן  ככל  כי  לזכור  יש  עים  קי. 

 עלולים לזנוח את הדוחות הכספיים ולפנות למדדים חלופיים למדידת הביצועים. 
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 5 תמריץ פתרון

ויינתן   הסוגיה הנדונה בתמריץ כפופה לשיקול דעת ויתכן שאף תשובה שונה מפתרון זה תזכה במירב הנקודות ככל 

 . המושגית והמסגרת  החשבונאית ינה עקרונות התק סבירות ועל   הנחותנימוק הגיוני המתבסס על 

 א  נדרש

  וקבלת   העסקה  ביצוע  עם  מהמנויים  ההכנסות  במלוא  להכירנכון יותר דיווחית    היה  Wixפי נשיא    על

כנסות  ההלכך  תירשם מיידית הרי שבהתאם    הס שההכנ  לכגם אם נתעלם מהעובדה שכ  .התשלום

, כך שגם  תקופתישמספקת החברה הוא    השרות , חשוב להבין כי  בגין שנים קודמות  יזקפו לאחור

עד   לתשלום  זכאית  אינה  עדיין  החברה  למעשה  לשרות  הרישום  בעת  שילם  הלקוח  למועד  אם 

 . רותי הש אספקת

אם העלות    גם.  נהנכו   האינ   החברה  מצד  עלות  שרותה  למתן  אין  שכביכול  הטענהנראה כי  כמו כן,  

כפי  כלל    תאפסי  האינ, הרי שהעלות לספק את השרות  אפסית  הינהנוסף    לקוחקבלת  השולית של  

ביטוי   לידי  ההכנסות    בשורתשבא  החברההכספי    בדוח עלות  לקבלת  ה.  של  בחוזה  התקשרות 

ממנה   לצאת  עתידים  שבגינה  החברה  של  אמיתית  מחויבות  הינה  עתידים    משאביםשירותים 

השרתים    מערך  להחזיק את  מנת  עלכלכליים    משאביםכך למשל, החברה תאלץ להוציא    .יםכלכלי

אינם    התקבולים מהלקוחותש  יש לשים לב כי העובדה   . שירותיםאת השלה בזמן שהלקוח צורך  

צריכה  תנים  ני לא  המסקנהיהשפ ללהחזרה  על  ההכנסות    ע  בגין  התחייבות  קיימת  לחברה  כי 

  השירות   מתן  תקופת   לגבי  הלקוחות  כלפיהקיימת  ניתן להתעלם מהאחריות    לאכמו כן,    .הנדחות

הייתה צריכה להשיב כסף ללקוחות    אהי, לפעול  להפסיק  מחליטההחברה הייתה    ומהעובדה כי אם

 על הזמן היחסי שלא קיבלו את השרות. 

 ב  נדרש

בין    קיימת  לחברה הקבלה  של  נמצאת  הכנסותל   הוצאותבעיה  שהיא  העובדה  לאור  במיוחד   ,

בעיה  בצמיחה   למציאותהתאמתה    וחוסר  החשבונאיתהתקינה    לש  מיושנת   מתפיסות   נובעת  זו . 

  עיקריים  תחומים  שני  ישנםשבא לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה,    כפי.  המודרנית  כלכליתה

. בשני  של החברה פיתוחוההוצאות השיווק והוצאות המחקר    - ביטוי לידי   בא ההקבלה חוסר בהם

  כהוצאות  נזקפות  אך  העוקבות  בתקופות  הכנסה   מייצרותביציאות כספיות אשר    מדובר  התחומים

 להלן שני שינוי תקינה אפשריים:   .בהתאם להוראות התקינה החשבונאית שוטפות

  ירידת  בדיקות   של  יצועבתוך    של חברות  פיתוח הו   מחקר הכלל עלויות    של לנכס  מודל של היוון    .1

עלויות המו,  בצורה תדירהערך   לשייך את  יכולת  ויפ לפרוי" בהינתן שקיימת  שנה  קטים מזוהים 

 . כולת למצוא אומדן מהימן להפחתתםי

רכישת    .2 עלויות  כלא    רואה  הנוכחיתהחשבונאית    התקינה.  התנועההיוון  השיווק  עלויות  בכל 

  ניתן  לא  כן  ועל  הכנסה  ליצירת  אלו  הוצאות  ביןניתן לקבוע קשר    לא  תפיסה כיניתנות להיוון, מתוך  

כלכליות    עולקב הטבות  של  תזרים  משצפוי  לאלו.    הוצאותכתוצאה  עלויות  של    רכישת במקרה 

להציע    ניתן.  ספציפי  הלקוח  עם   החוזה  יצירת  לבין   ההוצאה  בין  ישיר  קשר  על  להצביע  ניתן  טראפיק

ת עוקבות  ובתקופכאשר  ,  טראפיק כנכסבתקינה כך שניתן יהיה להוון עלויות לרכישת    שינוי  אפוא

 . שהושג החוזה   תקופת על פנייופחת זה   נכס


