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הקדמה
ביום  25בדצמבר ,2018 ,התקיים כנס התאגידים העשירי (להלן" :הכנס") של רשות ניירות ערך בישראל (להלן:
"הרשות").
בראשית הכנס ,נשאה גברת ענת גואטה ,יושבת ראש הרשות (להלן" :יו"ר הרשות") ,את דברי הפתיחה .המסר
העיקרי שעלה מדברי יו"ר הרשות הוא כי הגישה המועדפת עליה הינה שותפות בין כל השחקנים בשוק מאחר ותפיסת
'הכוח' אינה תפיסת פיקוח מודרנית והרשות אינה זקוקה לביטויי כוח בכדי להוכיח את נחישותה .כמו כן ,יו"ר
הרשות אמרה בכוונת הרשות לדון עם הגורמים המתאימים לגבי האפשרות ליישם בישראל קוד התנהגות עבור גופים
מוסדיים המבוסס על קוד התנהגות לגופים מוסדיים בבריטניה ,ולגבי ישימותו של קוד כאמור בישראל.
לאחר דברי הפתיחה לכנס ,עלה לבמה מר ערן יעקב ,מנהל רשות המסים ,אשר סקר את תחום המיסוי בשוק ההון
ופירט אודות יעדי מדיניות המס הכללית בישראל.
בהמשך ,נשאה דברים רו"ח דורית קדוש ,מנהלת מחלקת תאגידים ברשות ,אשר המליצה לחברות להפעיל שיקול
דעת מקצועי ועצמאי בעת קבת החלטות עסקיות ,תוך נטילת אחריות על פעילותיהן ,ולהימנע מפניות תכופות מדי
לרשות.
עם סיום דבריה של רו"ח דורית קדוש ,הרצה מר פרדריק בלסן ,יועץ לחדשנות דיגיטל ושינוי ,אודות התמורות
החלות בעולם הדיגיטל וההתאמות הנדרשות בשל כך ,הן ברמה העסקית והן ברמה האסטרטגית ,ועל "חישוב
המסלול מחדש" הנדרש מארגונים בעקבות התמורות הללו.
לאחר מכן ,נשא דברים מר דב מורן ,שותף מנהל ב ,Grove Ventures -אשר שיתף את הנוכחים בסיפורו האישי
בתחום היזמות וקרנות הון סיכון.
בטרם הפיצול לשני המושבים הנפרדים בהם נערכה ליבת הדיונים ,כפי שיוצג להלן ,חתם את המושב הכללי עו"ד
מאיר לוין ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי) ,משרד המשפטים ,אשר הרצאתו התמקדה בחוק האיגוח,
חוק חדלות הפירעון ,חוק הפינטק ובאתגרים המשפטיים הקיימים אצל חברות המאופיינות במבנה בעלות ללא בעלי
שליטה.
כאמור ,בתום המושב הכללי של הכנס ,ליבת הדיונים נערכה בשני מושבים נפרדים:


מושב אשר התמקד בהיבטים באכיפה חשבונאית ובדיווח הכספי (להלן" :המושב החשבונאי").



מושב אשר התמקד בגילוי ,דיווח וממשל תאגידי (להלן" :המושב המשפטי").

את דברי הפתיחה במושב החשבונאי נשאה רו"ח יפעת פלקון שניידר ,מנהלת המערך החשבונאי במחלקת התאגידים
של הרשות אשר התמקדו בתפקיד רואה החשבון כשומר הסף.
בהמשך לדברי הפתיחה של המושב החשבונאי ,נשאו דברים בעלי תפקידים נוספים במחלקת התאגידים של הרשות,
ודנו בנושאים אקטואליים אשר הגיעו לשולחן הרשות ,ביניהם :תפקידו של דוח הסולו ושינויים עתידיים
אופציונליים בקשר עמו; דגשים לעניין אימוץ תקני החשבונאות החדשים בנושא חכירות והכרה בהכנסה; הצגת
דוגמאות משולחן הרשות בקשר עם סוגיית אובדן שליטה ברמה האיכותית ביחס לרמה הכמותית ,תוך מתן דגשים
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בנדון; תמורות בעולם המכשירים הפיננסיים; הערכות שווי בתחום הנדל"ן; דגשים בנושאי מסים על הכנסה ,אי
תלות ,וסקירה של חלק מעבודת יחידת הביקורת של הרשות בתקופה האחרונה.
את דברי הפתיחה במושב המשפטי נשא עו"ד אמיר הלמר ,היועץ המשפטי והמשנה למנהלת מחלקת תאגידים
ברשות ,אשר דן בנושאי מימון עסקים קטנים ובינוניים ומיזמי השקעה.
בהמשך לדברי הפתיחה של המושב המשפטי ,נידונו במושב זה נושאים אקטואליים דוגמת עסקאות בעלי שליטה,
שוק ההון הישראלי בזירה הבינלאומית ,מגמות בתחום הנדל"ן ,שטרות ונאמנים ,צמיחתן של חברות הקנאביס
הרפואי ,הנפקת מוצרים פיננסיים ,סיכוני אשראי ועוד.
להלן סקירת הנושאים המרכזיים ועיקרי הדברים כפי שעלו במסגרת ההרצאות במושבים השונים שהתקיימו בכנס.
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דברי פתיחה  -גברת ענת גואטה ,יו"ר רשות ניירות ערך בישראל
יו"ר הרשות פתחה את הכנס בציון סיום השנה הראשונה שלה בתפקיד ,וציינה כי הרשות תפעל בשנים הקרובות
לעידודו ופיתוחו של שוק הון ציבורי ,הוגן ,תחרותי ומבוסס ,כאשר המטרה הינה פיתוח הכלכלה הישראלית.
בפתח דבריה ,מציינת יו"ר הרשות כי היא אינה מאמינה בתפיסת עולם לפיה הרשות היא 'השוטר' של שוק ההון
והשחקנים נתפסים באופן אוטומטי בחזקת חשודים .לתפיסתה ,יש לנהוג בשותפות בין כל השחקנים בשוק מאחר
ותפיסת 'הכוח' אינה תפיסת פיקוח מודרנית והרשות אינה זקוקה לביטויי כוח כדי להוכיח את נחישותה.
יו"ר הרשות מאמינה כי שוק ההון בוגר ומנוסה מספיק בכדי להבין ש'שילוב ידיים' ,בגרות ואחריות ישרתו את כולם
בצורה הטובה והיעילה ביותר.
בהמשך דבריה ,פנתה יו"ר הרשות מעל לבמת הכנס אל בעלי השליטה וציינה כי עליהם להבין שאם הם לא יתחשבו
ויקחו בחשבון את צרכיהם של בעלי המניות מקרב הציבור ,אזי הם יאבדו את אמון השוק .זאת מכיוון שבימינו אנו,
אותם בעלי מניות מקרב הציבור יכולים להעביר את השקעותיהם לנכסים אחרים או לבורסות אחרות ברחבי העולם.
בנוסף ,פנתה יו"ר הרשות אל שומרי הסף והפנתה את תשומת לבם לכך שכיום כבר לא ניתן 'לעגל פינות' בכל הקשור
לשוק ההון ,ואף פנתה אל הגופיים המוסדיים וציינה כי עליהם להפגין אקטיביות ולמנף את הכוח שיש להם בשוק
ההון על מנת להשיא את ערך ההחזקה שלהם באופן אופטימאלי .לדידה של יו"ר הרשות ,אקטיביות זו אמורה
להתבטא בהפעלת שיקול דעת ואחריות באופן ההצבעה של הגופים המוסדיים והקדשת מאמצים ומשאבים ראויים
למחקר ,על מנת שיוכלו להיות מעורבים בצורה יעילה בחברות המושקעות.
יו"ר הרשות הוסיפה כי על מנת שהבורסה תהיה זירת מסחר רלוונטית במאה ה ,21 -עליה לשנות לחלוטין את
התפיסה הפאסיבית שהנחתה אותה בעבר ובמשך שנים ,עד שהובילה לקיפאון בפעילותה .בהקשר זה ,הודתה יו"ר
הרשות כי גם ברשות "...צריכים להבין וכבר הבנו "...כי המסגרת הרגולטורית ותפיסת הרגולטור חייבות להתעדכן
בהתאם למתרחש בשטח .משכך ,חוק ותפיסת פיקוח אשר התאימו לפני עשרים שנה עלולים שלא להתאים למציאות
כיום.
נוסף על כך ,הכישורים והיכולות הנדרשים כיום מעובדי הרשות שונים מאלו שנדרשו לפני חמש שנים ,דוגמת יכולות
טכנולוגיות אשר עשויות להיות חיוניות לרשות בימינו ואשר בעבר לא היו רלוונטיות עבורה.
למעשה ,ניתן לראות כי המסר המרכזי של יו"ר הרשות הוא כי הגורל של כל השחקנים בשוק כרוך זה בזה והאחריות
לפריחתו של שוק הון בריא ומתוקן מוטלת על כל השחקנים בו .לדבריה ,השוק נכנס לעידן חדש ובו הרשות 'תשחרר'
את המפוקחים כך שייקחו אחריות על מעשיהם .הציפייה היא כל השחקנים ינהגו בבגרות ובאחריות לטובת השוק
בכללותו ,ולא ינצלו את כוחם ,או את גישת הרשות ,לרעה .עם זאת ,יו"ר הרשות הבהירה כי הרשות עומדת על
המשמר לצורכי הגנה על המשקיעים היכן שיידרש ,וכי גורם שיבחר לסטות מהכללים יפגוש רשות איתנה ,השומרת
כחומה בצורה על שוק ההון ועל המשקיעים בו תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה וללא פשרות.
בהמשך ,המשיכה יו"ר הרשות להפנות את מסריה לגופים המוסדיים באומרה כי מכיוון שהשוק אט-אט פונה למצב
בו חברות בישראל יהיו מנוהלות במבנה בעלות ללא בעל שליטה ,הכוח להשפיע על זהות הדירקטורים ועל עיצוב
הרכב הדירקטוריון ,ובכך לתרום לעצמאותו ,נמצא דה פקטו בידי הגופים מוסדיים .על כן ,על הגופים המוסדיים
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מוטלים תפקיד ומשקל ייחודים ואלה מתחדדים על רקע תפקידם העתידי המתהווה ,כאמור ,בעקבות התרבותן של
חברות המאופיינות במבנה בעלות ללא בעלי שליטה ,בייחוד לאור הגידול המתמיד בהיקף הנכסים המנוהל על ידם.
בהקשר זה ,ציינה יו"ר הרשות כי טוב היה אילו הגופים מוסדיים בישראל היו מאמצים קוד התנהגות דומה לקוד
ההתנהגות הנהוג על ידי הגופים המוסדיים בבריטניה (" ,)"The stewardship codeאשר הושק בשנת  2010על רקע
תהליכי ביזור שליטה בשוק הבריטי ואשר אומץ באופן גורף על ידי הגופים המוסדיים בבריטניה על אף היותו
וולנטרי .לדידה ,מדובר בקוד התנהגות ראוי ,המגדיר עקרונות להתנהגות אפקטיבית של משקיעים מוסדיים
בבריטניה ואשר מטרתו העיקרית היא להפוך את המשקיעים המוסדיים המנהלים את כספם של אחרים להיות
פעילים בענייני החברות בהן הם משקיעים לטובת החוסכים.
להלן חלק מעקרונותיו של קוד ההתנהגות הבריטי האמור לעיל ,כפי שפורטו על ידי יו"ר הרשות:
.1

.2
.3
.4

.5
.6

חשיפת מדיניות המשקיעים המוסדיים בנושאים שעומדים על סדר יומה של החברה בה השקיעו את כספי
החוסכים לציבור הרחב  .במסגרת הקוד ,מצופה מהמוסדיים לנהל דיאלוג תכליתי עם החברות על נושאים
אלו ולא רק על נושאים שיעלו באסיפות הכלליות.
פרסום מדיניות ניגודי עניינים הנוגעת להתנהלותם של הגופים המוסדיים ,על מנת להבטיח כי האינטרסים
של לקוחותיהם מצויים בראש סדר העדיפויות שלהם.
פיקוח יעיל על החברות בהן משקיעים הגופים המוסדיים .פיקוח זה מתבטא ,בין היתר ,במעקב אחר ביצועי
החברות ואחר כל התפתחות אשר יכולה להשפיע על שוויין.
קביעת הנחיות ברורות בנוגע למועד ולאופן שבו יידרשו להגביר הגופים המוסדיים את מעורבותם .כך למשל,
אם יש לגופים המוסדיים חששות בנוגע לאסטרטגיה ,לביצועים ,לניהול ,לתגמול או לתפיסת הסיכונים של
החברות ,עליהם לקבוע הנחיות ברורות כיצד הם נדרשים לפעול בהקשר זה וכיצד להגביר את מעורבותם
בנדון.
עידוד נכונות לשיתוף פעולה עם משקיעים אחרים ,תוך גילוי מדיניותם של הגופים המוסדיים ביחס לשיתוף
פעולה זה ,וזאת על מנת להגדיל את אפקטיביות פעילותם.
קביעת מדיניות ברורה לגבי הצבעה וחשיפת פעילות ההצבעה של הגופים המוסדיים ,חלף תמיכה באופן
אוטומטי בהנהלת החברה .כך ,במידה והגופים המוסדיים לא מצליחים להגיע לתוצאות משביעות רצון
באמצעות דיאלוג פעיל ,עליהם להימנע או להצביע נגד ההחלטה.

לסיום ,יו"ר הרשות מדגישה כי היא מאמינה שמדובר בקוד התנהגות ראוי וכי יש לשקול יישומו של קוד
התנהגות זהה בישראל .לפיכך ,בכוונת הרשות לדון עם הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה
ברקת ,בנוגע לאפשרות ליישום קוד התנהגות זהה בישראל ולגבי שאלת ישימותו בישראל.
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מיסוי בשוק ההון  -מר ערן יעקב ,מנהל רשות המיסים
לאחר סקירה כללית של נתוני הצמיחה והתעסוקה בישראל ,ערן שם דגש על תחום המיסוי בשוק ההון ופירט אודות
יעדי מדיניות המס הכללית ,כדלקמן:


המיסוי כיעד פיסקאלי (מקורות מימון לשירותי הממשלה)
ערן הציג נתוני השוואה למדינות אחרות בעולם בכל הקשור לשיעור מס רווח הון ולנטל המס ביחס לתוצר
המקומי הגולמי ,והראה כי ישראל ממוקמת קרוב לממוצע של מדינות ה OECD -ובאמצע הסקאלה ביחס
לשאר מדינות העולם.



חלוקה מחדש של ההכנסות וצמצום אי השוויון
אי השוויון בישראל הינו מהגבוהים בעולם ולכן קיימת חשיבות רבה לכלי המיסוי בכל הקשור לצמצום
הפערים ואי השוויון בהכנסות .ערן הציג נתונים של שנת  2016לפיהם אי השוויון לאחר תשלומי מס קטן,
בהשוואה לנתוני אי השוויון לפני תשלומי מס ,וכן הציג נתונים בדבר מגמה של צמצום אי השוויון בישראל,
בשונה מהמגמה הרווחת אצל מרבית המדינות המפותחות.



יעילות כלכלית והפנמת השפעות חיצוניות
ערן התייחס לעליית המחירים בישראל ולמשבר הדיור הקיים ,תוך מתן דגש על הרצון למצוא פתרונות
באמצעות כלי המיסוי .ואולם ,באותה נשימה הפנה ערן את הדיון להשפעת סביבת הריבית השוררת בשוק
ולעצם העובדה כי היא זו שתרמה לעליית מחירים ,הן של מוצרים פיננסיים והן של מוצרים לא פיננסיים.



המיסוי ככלי להגנה על ייצור מקומי.

בהמשך לפירוט אודות יעדי מדיניות המס ,פירט ערן על חלק מהפעולות שביצעה רשות המסים לתמיכה בשוק ההון:


חקיקות בענף ההייטק
תמריצים לעידוד ההשקעות ולהזרמת כספים למדינה ,דוגמת הכרה בהפסד במועד ההשקעה בחברת מחקר
ופיתוח הנסחרת בבורסה (אם כי הדבר לא צלח במיוחד ,לאור המגבלות שנקבעו בנדון).



מיסוי אופציות
מיסוי במסלול רווח הון על רווח בגין אופציות שהוענקו לבעלי שליטה בחברות מחקר ופיתוח הנסחרות
בבורסה ,אשר מטרתו עידוד חברות להנפיק אופציות לבעלי שליטה על מנת שיוכלו ליהנות משיעורי מס
מוטבים .ערן ציין כי לא נעשה שימוש רב בהטבה זו וכי יש לבחון מדוע כך הדבר.



הכרה בהוצאות הנפקה לצרכי מס על מנת לעודד הנפקת מכשירים פיננסיים.

לסיום ,ערן הציג נתונים המראים כי המיסוי אינו משפיע בטווח הארוך על תהליך קבלת החלטות של חברות בקשר
עם השאלה האם לבצע הנפקה בבורסה ובנוסף אינו משפיע על פעולות המתבצעות בשוק ההון .במילים אחרות ,המס
אינו מהווה מרכיב משמעותי (הן עבור חברות רשומות והן עבור חברות מחוקות) בעת קבלת החלטות הקשורות לשוק
ההון.
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את הרצאתו סיים ערן עם כמה שאלות ונקודות למחשבה שצריכות לעלות כאשר שוקלים לבצע שינויים בתחום
המיסוי בשוק ההון:


בחינת השפעת התהליכים שיבוצעו על שוק ההון.



הטבות המס בכל מקרה משפיעות על אנשים בעלי חבות מס ,קרי נישומים מהעשירונים העליונים הם
שנהנים מהטבות המס אלו מאחר והם חוצים את התקרה אשר מעליה נדרש לשלם מס וכפועל יוצא הם אלו
הנהנים מהטבות המס.



בחינת העלות האלטרנטיבית של הטבת המס ,בחינת התועלת שתצמח מהטבה זו ובחינה מהו השימוש
האלטרנטיבי באותם כספים .מדובר בשיקול משמעותי בדיון הקיים כיום סביב ביטול מיסוי רווחי הון.
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מאחורי הקלעים של מחלקת תאגידים  -רו"ח דורית קדוש ,מנהלת מחלקת תאגידים
רו"ח קדוש פתחה את ההרצאה באמירה לפיה תפקידה העיקרי של הרשות הינו שמירה על ענייניו של ציבור
המשקיעים בניירות ערך והציגה את שלוש הדרכים העיקריות של הרשות לקיים את תפקידה כאמור:
 .1פיקוח ואכיפה.
 .2רגולציה.
 .3פיתוח שוק.
להלן התייחסותה של רו"ח קדוש לכל אחת מהדרכים המוצגות לעיל לשמירה על עניינו של ציבור המשקיעים כאמור:
 .1פיקוח ואכיפה
הרשות מאמינה כי בידי התאגידים השונים ישנה היכולת לקבל החלטות באופן מושכל ועצמאי ,תוך שמירה על
גבולות הגזרה המתחייבים על-פי חוק ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים .לדידה של הרשות ,על התאגידים
להשתמש בכלים האלו ולהימנע מפניות תכופות ,ואף לעיתים פניות תכופות מדי ,אל הרשות.
פניות אלה מתבצעות בין היתר באמצעות הגשת פרה רולינג ,כלי אשר נועד לשמש במקרים מיוחדים בהם אין
פרקטיקות נהוגות ואין ניסיון בשוק .פנייה בפרה רולינג לרשות בקשר עם עסקאות שטרם הושלמו מציבה את
הרשות במקום בו היא איננה מעוניינת להיות ,מאחר וכך למעשה הרשות לוקחת חלק פעיל בקבלת ההחלטות
ובעסקאות של התאגיד .לחיזוק דבריה ,רו"ח קדוש נתנה דוגמא לשוק ההון המשגשג באנגליה ,בו כלל אין את
כלי הפרה רולינג המתואר לעיל.
לפיכך ,רו"ח קדוש הדגישה כי בענייני דה יומא ,אין צורך לפנות אל הרשות וכי במידת הצורך ,הרשות תדע לפנות
אל התאגידים .למעשה ,הציפייה של הרשות היא כי תאגידים יפעילו שיקול דעת מקצועי ועצמאי תוך נטילת
אחריות על פעולותיהן.
למעשה ,ניתן להבין מדבריה של רו"ח קדוש כי הרשות מעוניינת בשוק הון עצמאי ,וזאת באמצעות מספר כלים:


הרשות תקפיד על פרסום שוטף של עמדותיה בנושאים רלוונטיים שונים על מנת לייצר וודאות
רגולטורית.



חיזוק שומרי הסף ,המהווים כלי חשוב ומשמעותי מאד בשוק ההון הישראלי .תשומת לב מיוחדת תינתן
לרואי החשבון ותפקידם כשומרי סף.



צמצום אי הבהירות בקשר עם שטרי נאמנות בכל הקשור לאמות מידה פיננסיות ולאופן בו תאגידים
מפרשים את אותן אמות מידה לאור אי הבהירות.



תקני חשבונאות בינלאומיים חדשים שפורסמו ,אשר העבודה עליהם נמשכה מעל לעשור.

כאמור ,אחד היעדים המרכזיים באסטרטגיית הרשות בשנים הקרובות הוא יצירת פיקוח יעיל על שוק ההון,
כאשר הרשות רואה עצמה בחזית החדשנות ,תוך מודעות להתפתחות המהירה של הטכנולוגיה והרגולציה .רו"ח
קדוש הדגישה כי אמנם הרשות רוצה להקל ולא להקשות ,לאפשר ולא לסרב ,אך זאת תוך שמירה על
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האינטרסים של הציבור .לכן ,יש למצוא את האיזון בין הרצון לשמור על המשקיעים מצד אחד לבין הרצון לפתח
את השוק מן הצד השני.
בהקשר זה ,הדגישה רו"ח קדוש כי ברשות ישנם גם צוותים בין מחלקתיים הכוללים נציגים מכל המחלקות
ועוסקים בנושאים רבים ,לצדם של צוותים בפרויקטים אחרים בהם לוקחים חלק גם רגולטורים רבים ,מה
שמאפשר עבו דה תוך שיתוף פעולה מוגבר בנושאים החשובים ביותר לפיקוח השוק ולהפיכתו ליעיל ועצמאי.
 .2רגולציה
בהקשר זה ,ציינה רו"ח קדוש כי חובת הדיווח לגבי דוח הסולו אמנם לא תבוטל ,אך עתידים לחול שיפורים
והקלות לגביהם הורחב בהמשך הכנס .בנוסף ,הזכירה רו"ח קדוש את הרחבת מודל השותפויות לענפים נוספים,
קיומם של דוחות פרופורמה ,הסדר הרישום הכפול ,ייעול תהליך תשקיפי המדף ועוד.
גולת הכותרת בהקשר זה הינה כי הרשות חושבת מחדש על פורמט הדיווח של החברות כך שיהא מותאם לצרכי
המשקיע מחד ולציבור הרחב ,מאידך.
 .3פיתוח שוק
רו"ח קדוש סקרה את מחלקת תאגידים ברשות וציינה כי המחלקה בנויה משתי מערכות  -מערכת רפרנטים
אשר מתנהלת באמצעות צוותים ,ומערכת תומכת נוספת המקיימת ממשק מול מערכת הרפרנטים בכדי לתת
שירות יעיל לתאגידים .באמצעות כל המתואר לעיל ,צופה רו"ח קדוש התפתחותו של שוק הון יעיל ועצמאי יותר,
הנמצא תחת רגולציה אשר מצליחה לאזן ,כאמור לעיל ,בין הצורך בהגנה על המשקיעים ,מחד ,לבין הצורך
בהגנה על הציבור הרחב ,מאידך.
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על שולחננו  -עו"ד מאיר לוין ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי) ,משרד המשפטים
בפתח דבריו ,מנה עו"ד לוין מספר תהליכים משמעותיים אשר נמצאים על שולחן משרד המשפטים בנושאים רבים
והינם רלוונטיים ומשמעותיים מאד לשוק ההון הישראלי:


חוק האיגוח
לאחר שנים בהן החוק היה בקיפאון ,הרשות דוחפת את הנושא במאמץ משותף עם בנק ישראל ,רשות
המסים ומשרד המשפטים.



חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
חוק אשר עתיד להיכנס לתוקף בחודש ספטמבר  .2019חוק זה עתיד ליצור מהפכה בעולם חדלות הפירעון,
לסייע ללווים ולהגביר את יכולת הנושים לקבל את כספם בעת חדלות פירעון.



חוק הפינטק
כיום ישנו ריכוז עצום של חברות פינטק בישראל אשר מתאגדות בארץ ועוברות מיד לאחר הקמתן אל מעבר
לים .במשרד המשפטים חושבים על דרך לתמרץ את החברות הללו להישאר בארץ .הרעיון המתגבש הוא
שחברה שתתקבל לתוכנית הפינטק של הרשות תוכל ליהנות מהגמשת הכללים הרגולטוריים החלים עליה.

בהמשך הרצאתו ,התרכז עו"ד לוין בחברות שאין להן בעלי שליטה  -בעבר ,מרבית החברות במשק הישראלי אופיינו
במבנה בעלות הכולל בעלי שליטה .בשנים האחרונות ,ניתן לראות חברות רבות שהמבנה שלהן מבוזר יותר והן
מאופיינות במבנה בעלות ללא בעלי שליטה .יתרה מכך ,ההערכות הן כי מספר החברות המאופיינות במבנה בעלות
ללא בעלי שליטה ילך ויגדל ,ולכן עולה הדרישה לרגולציה חדשה שתתאים לנסיבות.
השאלה המקדמית החשובה שיש לשאול בנושא היא מתי ישות נחשבת 'חברה ללא בעלי שליטה' .בהקשר זה ,פסקו
בתי המשפט בארה"ב ובישראל לא אחת כי ישנה אפשרות שתתקיים שליטה אפקטיבית אף אם החזקותיו של בעל
השליטה ירדו אל מתחת לרף של חמישים אחוזים (כפי שתואר בהרחבה בהרצאתה של רו"ח רינה כהן פחימה ,אשר
עיקריה יובאו בהמשך).
עמדתו של עו"ד לוין לגבי סוגיית מבנה הבעלות הרצוי היא כי אין מבנה מסוים מועדף ,משרד המשפטים ניטרלי
בנדון ומותיר בידי כוחות השוק את בחירת מבנה הבעלות המועדף ,כך שהבחירה במבנה בעלות כזה או אחר תהיה
תוצאה של שיקולים עסקיים בלבד ולא תוצאה של ארביטראז' רגולטורי .המטרה הראשית של משרד המשפטים
בנדון הינה לייצר מערכת רגולטורית אשר תתמודד עם 'בעיית הנציג' ,בעיה המתחלקת לשני סוגים ,כמפורט להלן:
 .1בעיית הנציג האופקית  -החשש הוא שבעל השליטה ינצל את כוחו בחברה על מנת להעביר לעצמו טובות
הנאה על חשבון יתר בעלי המניות.
 .2בעיית הנציג האנכית  -החשש הוא מניגוד אינטרסים בין בעלי המניות המבוזרים לבין הנהלת החברה.
המבנים החדשים מחייבים התאמות במערכת הרגולטורית בתחום הממשל התאגידי על מנת למנוע או
לצמצם באופן מקסימלי את ניגודי האינטרסים בין בעלי המניות להנהלת החברה ,שכן במקרים רבים
מנהלים עשויים להעדיף צמיחה קצרת טווח על פני ארוכת טווח ,קידום עסקאות אשר טומנות בחובן טובת
הנאה אישית למנהלים ולא בהכרח משיאות את טובת החברה ועוד.
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בנוסף ,עו"ד לוין מציג את האתגרים בהקשר של מבנה בעלות ללא שליטה והכללים שעשויים לחול בהקשר של בעיית
הנציג האנכית:


פערי המידע הקיימים בין בעלי המניות לבין ההנהלה
במסגרת מבנה בעלות מבוזר ,מרבית בעלי המניות מחזיקים בחלק קטן מאמצעי השליטה בחברה ולכן אין
להם אפשרות אפקטיבית לנהל ולפקח באופן שוטף ובכך נוצרים פערי מידע משמעותיים בין אותם בעלי
מניות לבין המידע המצוי בידי ההנהלה והבכירים בחברה.
בכדי להגביר את הפיקוח על ההנהלה ולגשר על פערי המידע ,נדרש יהיה להגביר את סמכויות הדירקטוריון
בנושא והפיכתו לגוף עוד יותר בלתי תלוי בהנהלה ביחס למצבו כיום.



מינויים תלויים ולא אובייקטיביים
משרד המשפטים ישקול הקמתה של וועדת מינויים שתהא מורכבת גם היא מדירקטורים בלתי תלויים.
הוועדה תבחן ,בין היתר ,את שאלת תקופת המינוי  -כיום ,הדירקטורים החיצוניים מכהנים בין שלוש שנים
לתשע שנים ,וזאת בשונה מתקופת הכהונה של דירקטורים רגילים ,אשר בדרך כלל נבחרים מחדש מדי שנה.
פתרון אפשרי בהקשר זה ,וכדי להגביר את מחויבות הדירקטורים כלפי בעלי המניות ,יהיה קיצור תקופת
הכהונה שלהם.



אימוץ מנגנונים לביטול עסקאות ללא תכלית ראויה או עסקות שאינן לטובת החברה
משרד המשפטים יבחן אימוץ מנגנונים שיאפשרו לדירקטוריון לבטל עסקאות אשר נראות לו לתכלית לא
ראויה או שאינן לטובת החברה .התוצאה של מנגנונים כאמור הינה תמרוץ המנהלים לשרת את האינטרסים
של בעלי המניות בצורה הטובה ביותר ,שמא הדירקטוריון יתערב ויבטל עסקאות בהן הם התקשרו .בהקשר
זה ,יש לקחת בחשבון כי הדין הישראלי לא מאפשר אימוץ פרקטיקות מגוונות אשר לא בהכרח כתובות
בחוק ויש לבחון האם הדין הישראלי והציבור הישראלי רוצים לאמץ פרקטיקות מגנות כאמור .עו"ד לוין
הביא שתי דוגמאות אשר נמצאות בשני צדי המתרס:
 .1הדין האנגלי  -אוסר על הדירקטוריון להשתתף בתהליך השתלטות על החברה ומצווה על
הדירקטורים להישאר פסיביים לחלוטין.
 .2הדין הדלאוורי  -מעניק לדירקטוריון שיקול דעת רחב לפעול נגד השתלטויות ומכפיף את פעולותיו
לביקורת שיפוטית.



הסדרת שכר הבכירים בעולם ללא שליטה ושיתוף האסיפה הכללית בהסדרת הנושא וקבלת החלטות בו
בהקשר זה יש לשקול מעבר ממנגנון ה Vote on pay -הישראלי למנגנון ה ,Say on pay -במסגרתו מביעה
האסיפה הכללית השנתית את עמדתה בדיעבד ,רק לאחר שהסכמי השכר אושרו .ההצבעה היא הבעת עמדה
בלבד ומטרתה היא לאותת לדירקטורים שמעשיהם לא רצויים .בצורה זאת מתחזק הקשר המחייב בין
הדירקטוריון לבין בעלי המניות בחברה .במבנה בעלות מבוזר ,פעמים רבות 'האיתות הרך' הזה מספיק
מאחר והוא מלווה ביכולת להחליף את הדירקטורים על ידי בעלי המניות במידה והאיתות לא יספיק.

לסיכום ,מדגיש עו"ד לוין כי חברה ללא בעלי שליטה מייצרת אתגר שוק שונה שנדרש לטפל בו .אתגר זה דורש חשיבה
בפרספקטיבה שונה מזאת שנדרש אליה משרד המשפטים בעבר.
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המושב החשבונאי
דברי פתיחה  -רו"ח כשומר סף  -מציאות או חלום? רו"ח יפעת פלקון שניידר ,מנהלת המערך
החשבונאי ,מחלקת תאגידים:
רו"ח פלקון פירטה את הגורמים הרלוונטיים ליצירת דיווח כספי איכותי ושמירה על איכותו:
 .1ההנהלה
מטרת ההנהלה הינה לספק דיווח כספי מדויק שישקף את מצב העסקים בצורה נאותה .בנוסף ,ההנהלה נדרשת
ליישום נאות של כללי החשבונאות וכן להגדיר בקרות מתאימות בכדי למנוע טעויות מהותיות בדוחות הכספיים.
בהקשר זה ,רו"ח פלקון הסבירה את האתגרים אשר עשויים להביא לדיווח כספי לא מדויק ,וביניהם :נקיטה
בטיפול חשבונאי שאינו משקף את המהות העסקית' ,כיפוף' של כללי חשבונאות מקובלים בכדי להציג מצג
מסוים ,ואי יצירת בקרות מתאימות על דיווח כספי ,דבר שעשוי להוביל להיווצרותן של טעויות.
כמו כן ,רו"ח פלקון המחישה את האתגרים המתוארים לעיל באמצעות דוגמאות ,וביניהן:


אומדנים בעייתיים.



הצגת מצב פיננסי יציב למרות קיומם של קשיים בחברה.



הצגת שליטה למרות שאינה קיימת.



הצגת מלאי בערך גבוה משוויו.



הצגת לקוחות אשר קיים ספק אם יפרעו את חובם.

בנוסף ,רו"ח פלקון הזכירה את התקנים החדשים שנכנסו לתוקף בשנת { 2018תקן דיווח כספי בינלאומי 15
הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן )"IFRS 15" :ותקן דיווח כספי בינלאומי  9מכשירים פיננסיים (להלן:
" })"IFRS 9ואת תקן דיווח כספי בינלאומי  16חכירות (להלן ,)"IFRS 16" :אשר נכנס לתוקף בתחילת שנת
 ,2019וציינה כי הרשות שמה דגש במקומות בהם ההנהלה נדרשת להפעיל שיקול דעת ,וזאת בכדי לוודא
שהתקנים החדשים נלמדו ,שהחלופות השונות נבחנו ושהטיפול החשבונאי אשר בסופו של דבר נבחר אכן משקף
באופן נאות את המהות העסקית והכלכלית של העסקה.
 .2ועדת ביקורת/מאזן
חוק החברות מטיל חובת מינוי וועדות ביקורת/מאזן ,לרבות הרכבן וקביעת הוראות ותנאים לעניין הליך אישור
הדוחות הכספיים .בהקשר זה ,הציפייה של סגל הרשות הינה שהדירקטורים יפקחו 'עין ביקורתית' לגבי הטיפול
החשבונאי המיושם על ידי ההנהלה ,שישאלו שאלות ,שיבחנו האם הטיפול החשבונאי שננקט אכן משקף באופן
נאות את המצב הכספי ואת המהות הכלכלית של העסקה ושירימו דגלים אדומים ,ככל וישנם.
 .3הדירקטוריון
בהתאם לסעיף  92לחוק החברות ,המגדיר את סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו ,תפקיד הדירקטוריון ,בין היתר,
הינו התוויית מדיניות ,פיקוח אחר ביצועי ההנהלה ואישור הדוחות הכספיים .גם בהקשר זה ,רו"ח פלקון ציינה
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כי מצופה מהדירקטוריון לפקוח 'עין ביקורתית' ,להבין שהוא התחנה האחרונה מתוך כל אורגני החברה אשר
מאשרים את הדיווח הכספי שלה וכי בשל כך מצופה ממנו לשאול את השאלות הרלבנטיות ולהרים דגלים
אדומים ,ככל וישנם.
 .4רואה החשבון המבקר
רו"ח פלקון ציינה כי רואה חשבון כשומר סף מהווה את אחת החוליות החשובות בשרשרת אספקת המידע
הפיננסי וככזה הוא נושא באחריות רבה.
בהקשר זה ,הזכירה רו"ח פלקון כי רואה החשבון המבקר גם חותם על חוות הדעת אשר מופנית אל בעלי המניות
של החברה ,וציינה כי אמנם החברה היא שמשלמת את שכר הטרחה ,אולם אם תתגלה טעות בדיווח הכספי ,מי
שניזוק היא אמנם החברה ,אך גם המשקיע שהניח כי המידע הכספי שמוצג בדוחות הכספיים משקף באופן נאות
את מצבה של החברה נפגע משמעותית .על כן ,הרשות מצפה מרואי החשבון המבקרים לנקוט בגישה של ספקנות
מקצועית.
כמו כן ,הזכירה רו"ח פלקון את שכר הטרחה הממוצע של רואה החשבון המבקר בישראל ,אשר נע בין  170ל-
 180ש"ח לשעה ,וכן הזכירה כי הגורם האמון על קביעת שכר רואה החשבון המבקר והיקף עבודתו הינה ועדת
הביקורת ולא ההנהלה.
לסיום ,ציינה רו"ח פלקון כי הרשות מוטרדת מכך שחלק מהמאפיינים אשר זוהו במחקר באנגליה דומים לשוק
ראיית החשבון בישראל ,ובפרט כי השיקול העיקרי בבחירת רואה החשבון המבקר הינו שיקול של מחיר על
חשבון שיקול של ביקורת איכותית .על כן ,ומאחר ומטרת העל של הרשות הינה דיווח כספי איכותי ,דיווח אשר
יושג בין היתר באמצעות ביצוע ביקורת איכותית ,הרשות החליטה להתערב בנושא זה באמצעות הכלים הבאים:


הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך על ידי הורדת הדרישה לגילוי שעות הביקורת .זאת מאחר ודיווח על
כמות שעות הביקורת לא בהכרח מלמד על ביצוע ביקורת איכותית



פנייה לוועדות ביקורת של חברות אשר שילמו שכר טרחה נמוך במיוחד ,בדרישה לקבלת הסבר כיצד
יושבי הוועדות וידאו כי בשכר כזה נמוך הביקורת אכן מבוצעת ביקורת איכותית וכן



בדיקות ואכיפה פרטנית במקרים המתאימים.
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דוח סולו  -הסיפור הוא שיפור  -רו"ח אילן ציוני ,מנהל מערך גילוי ודיווח ,מחלקת תאגידים
בכדי להציג את מודל דוח הסולו החדש שהרשות פיתחה (להלן" :המודל") ,פתח רו"ח ציוני את הרצאתו במבט
לאחור על ההיסטוריה של דוח הסולו:


עד שנת  :2007חברות פרסמו דוח סולו מלא אחת לשנה ,בהתאם לתקינה הישראלית.



שנת  :2008חברות פרסמו במסגרת הביאורים לדוח השנתי המאוחד ביאור סולו לפי כללי חשבונאות
בינלאומיים מקובלים ( )IFRSאשר כלל גילוי על הדוחות הראשיים בלבד.



 :2009-2018חברות פרסמו דוח סולו רבעוני לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים),
התש"ל( 1970-להלן" :תקנה 9ג'").

עוד הזכיר רו"ח ציוני ,כי מאחר ועלו לא מעט טענות לגבי דוח סולו רבעוני לפי תקנה 9ג' ,הרשות פרסמה במהלך
שמונה השנים האחרונות ארבעה מודלים להחלפת דוח הסולו הרבעוני מכח תקנה 9ג' בדוח אחר .אולם ,מאחר וכל
אחד מהמודלים לעיל עורר קשיים שונים ,הוחלט להוריד אותם משולחנה של הרשות ,כאשר הדרך של הרשות
להמשיך ולבחון חלופות לדוח סולו רבעוני מכח תקנה 9ג' הייתה באמצעות סיעור מוחות עם השוק ,לרבות מפגשים
עם אנליסטים ,גופים מוסדיים ,רואי חשבון ,חברות ,ביצוע פורום מנהלי כספים וגורמים נוספים מהשוק .מטרת
הרשות הייתה למצוא את המכנה המשותף הרחב ביותר שניתן למצוא בשוק ,אשר ישקף את דעת הרוב.
להלן הממצאים שזוהו על ידי הרשות:


דוח סולו הינו בעל חשיבות למשקיעים.



חשיבותו של דוח סולו גדלה בחברות שהנפיקו אגרות חוב ,מאחר ובחברות כאמור הצורך להעריך נזילות
ויכולת פירעון גדול יותר.



חשוב שתהיה בקרה על דוחות סולו ועל כן נדרשת ביקורת רואה החשבון המבקר.



נדרש לבצע שיקולי עלות תועלת לעניין היבטי מדידה בדוח סולו.



חסר גילוי אודות מערכת היחסים בין חברת האם לחברות הבנות (כמה כסף עובר בין החברות ,איזה
עסקאות התבצעו מולן ,האם יש סיכון לגבי קבלת החזר ההלוואות שניתנו וכו'); וכן



ישנן נסיבות בהן גם דוח סולו מורחב (מטה/תפעולי) עשוי להיות שימושי.

רו"ח ציוני הסביר כי באמצעות מציאת מכנה משותף זה ,נוצרה למעשה ההצעה למודל דוח סולו מכח תקנה 9ג'
'משופר' (להלן" :דוח סולו 9ג' משופר") ,כמפורט להלן:


נקודת המוצא תישאר דוח סולו 9ג'
המשמעות הינה כי ההון המאוחד והרווח המאוחד ששייך לבעלי מניות הרוב ייוותרו זהים להון העצמי
בדוח סולו 9ג' המשופר .כמו כן ,דוח הסולו יישאר מבוקר/סקור.
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מדידת עסקאות בינחברתיות עם הקלות
ישנה חשיבות לאופן הטיפול החשבונאי בעסקאות בינחברתיות ועל כן ,בכדי למנוע בעיות פרקטיות רבות,
הרשות תציע שורה של הקלות במדידה שמטרתן לעשות סדר ,אחידות ובהירות באופן מדידת עסקאות
כאמור .בהקשר זה ,הרשות תפרסם הבהרה אשר תספק הנחיות כיצד לפעול בהיבט זה.



תדירות הדיווח
הרשות מציעה את המדרג הבא:
 חברה אשר הנפיקה אג"ח  -תפרסם דוח סולו מדי לרבעון.
 חברה שלא הנפיקה אג"ח  -תפרסם דוח סולו מדי לשנה.



הכללת גילוי בצורה טבלאית על עסקאות בינחברתיות
כל מערכת היחסים בין החברה האם לחברות הבנות שלה (הלוואות ,ערבויות וכו') תוצג בצורה טבלאית.
צוין גם כי בנסיבות שבהן ,לדוגמה ,חברת האם נתנה הלוואה לחברה הבת ולבת קיים סיכון לאי פירעון
החוב ,יינתן גילוי לאותו סיכון שיש לחברה ,חלף שקלול הסיכון במדידת ההלוואה.



הרחבת הפטור ממבחן זניחות למבחן חוסר מהותיות
עד היום ,הרשות פטרה חברות מהצגת דוח סולו על בסיס מבחן זניחות .ההמלצה הינה לעבור למבחן מקובל
יותר של חוסר מהותיות.



דוח סולו מורחב מטה
מתן אפשרות פרסום דוח סולו מורחב מטה (מטה = חברות בנות ללא פעילות וללא מגבלות להעברת
משאבים) חלף פרסום דוח סולו "רגיל".



פטור מלא מדוח סולו לתאגידים קטנים ללא אג"ח
ההקלה תהיה רלוונטית לכ 200 -חברות שמוגדרות בשווי של  300מיליון ש"ח ומטה.

לסיום ,רו"ח ציוני ציין כי השלבים הבאים הינם הצגת דוח סולו 9ג' המשופר בחודש ינואר  ,2019למליאת הרשות
ובכפוף לאישורה ,פרסום ההצעה להערות הציבור .במקביל ,הרשות תפרסם גם נייר עמדה לגבי אופן מדידת עסקאות
בינחברתיות.

16

הכנסות ,חכירות  -דגשים ותובנות  -רו"ח אדוה מדליון ,ראש אשכול הכרה בהכנסה ,מחלקת
תאגידים
רו"ח מדליון סקרה בהרצאתה מספר דגשים אשר עלו מבדיקות שהרשות ערכה בשנה האחרונה ונתנה דגשים לקראת
הדוחות הכספיים השנתיים הקרובים.
 .1פנייה לוועדה הבינלאומית לפרשנויות (להלן)"IFRIC" :
אחד התחומים עליו השפיע  IFRS 15באופן משמעותי הינו תחום הנדל"ן היזמי .כתוצאה מיישום ,IFRS 15
חברות בתחום הנדל"ן היזמי אשר בעבר היו מכירות בהכנסה בנקודת זמן (מועד מסירת המפתח) החלו להכיר
בהכנסה לאורך זמן .המעבר לשיטת הכרה לאורך זמן העלה שאלה לדיון אשר עוסקת בממשק בין  IFRS 15לבין
תקן חשבונאות בינלאומי  23עלויות אשראי(להלן ,)"IAS 23" :והיא האם ניתן להוון עלויות אשראי לדירות
מגורים (לרבות רכיב הקרקע) כאשר ההכנסה ממכירתן מוכרת על פני זמן?
להלן שלוש הגישות השונות בטיפול בעלויות אשראי בפרקטיקה המקובלת בתחום:


גישה ראשונה  -אין להוון עלויות אשראי כלל.



גישה שנייה  -ניתן להוון עלויות אשראי רק על דירות שטרם נמכרו.



גישה שלישית  -ניתן להוון עלויות אשראי גם על דירות שנמכרו וגם על דירות שטרם נמכרו.

לאור חוסר הבהירות בנושא ,סגל הרשות יזם פנייה בנושא ל ,IFRIC -ובתחילת חודש דצמבר  ,2018פורסמה
עמדתו הטנטטיבית של ה IFRIC -בנושא .בהתאם לעמדה זו ,לא ניתן להוון כלל עלויות אשראי לדירות מגורים
אשר ההכנסה ממכירתן מוכרת על פני זמן ,וזאת מהסיבות הבאות:


מלאי דירות שנמכרו :לא עונה להגדרה של מלאי ,אלא מסווג בדוחות הכספיים כחייבים או כנכסי חוזה,
לפי העניין.



מלאי דירות שטרם נמכרו :הדירות מוכנות למכירה במצבן הנוכחי ,או לכל הפחות לא ניתן לומר כי
נדרש פרק זמן משמעותי להכינן למכירה ,כנדרש ב ,IAS 23 -ולכן מלאי זה לא עונה להגדרת 'נכס כשיר'
להיוון עלויות אשראי ,בהתאם להוראות .IAS 23

רו"ח מדליון הרחיבה וסיפרה אודות שאלה נוספת שעלתה בהקשר זה הנוגעת לרכיב הקרקע  -האם חברה
שרוכשת קרקע ומתחילה לבצע עליה הליכי פיתוח ,יכולה להוון עלויות אשראי שנוצרו כתוצאה מכך? מדיונים
שהתקיימו מול ה ,IASB -מסתמן כי לגישתם ,פעולות אלו הן חלק מהליך הפיתוח של המבנה ,ולכן ככל וניתן
למכור יחידות דיור בשלב זה ,ככל הנראה ,הקרקע לא עומדת בהגדרת 'נכס כשיר' להיוון עלויות אשראי ,בהתאם
להוראות .IAS 23
העמדה הטנטטיבית של ה IFRIC -פתוחה לתגובות הציבור עד לחודש פברואר  .2019עם פרסום העמדה הסופית
של ה ,IFRIC -אשר עתידה להתקבל בחודש מרץ  ,2019תפורסם עמדת סגל הרשות אשר תתייחס לכל ההיבטים
הרלוונטיים שנוגעים לסוגיה ובפרט לאופן הטיפול בשינוי כאמור בדוחות הכספיים.
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בהקשר זה ,ציינה רו"ח מדליון כי סגל הרשות לא יתערב אם חברה תחליט לבצע את השינוי בטיפול החשבונאי
בצורה של שינוי מדיניות חשבונאית עם פרסום החלטה ה.IFRIC -
 .2דגשים לגילוי בגין יישום  IFRS 15במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים
רו"ח מדליון הדגישה כי מעבר לגילוי מנדטורי אותו נדרש לתת ,חברות צריכות לתת מידע שהוא שימושי
למשקיעים על מנת שיוכלו להבין מהם השינויים שנעשו בדוחות הכספיים .בהתאם ,הדגשים שניתנו הינם:


תיאור עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בהשוואה למדיניות הישנה.



גילוי מותאם לחברה חלף ציטוטים מהתקן.



גילוי ברור על עיקרי המדיניות הרלוונטית.



גילוי אודות שיקול דעת משמעותי אשר עומד בבסיס המדיניות החשבונאית; וכן



גילוי נפרד לכל קבוצת מוצרים ו/או שירותים בעלי אופי שונה.

 .3הערכות ליישום IFRS 16
בהתאם לעמדת סגל  19-2של הרשות ,כאשר ההשפעה הצפויה של יישום לראשונה של  IFRS 16הינה מהותית,
חברות נדרשו לספק את הגילויים הבאים בדוחות הכספיים לשנת  2017ולכל המאוחר בדוחות הכספיים לחציון
הראשון של שנת :2018


השינויים המהותיים הצפויים במדיניות החשבונאית.



גילוי בדבר השפעות כמותיות.



גילוי נוסף בדבר עניינים נוספים הקשורים לעסקי החברה כדוגמת השפעה על אמות מידה פיננסיות.
בהקשר זה ,רו"ח מדליון ביקשה לחדד כי גם חברות אשר עתידות להמשיך לעמוד באמות המידה
הפיננסיות שלהן נדרשות לספק גילוי בהקשר זה ככל ויישום  IFRS 16יגרום להרחקה משמעותית או
לקירוב משמעותי באמות מידה אלו.

רו"ח מדליון ציינה כי הרשות מצפה מחברות להציג גילוי מלא ועדכני אודות השלכות  IFRS 16בדוחות הכספיים
לשנת  ,2018לרבות מתן גילוי כמותי אודות ההשפעה הצפויה על דוח רווח או הפסד ,דוח תזרים מזומנים ועל
העודפים ,וכן גילוי אודות שיקול דעת משמעותי אשר עמד בבסיס המדיניות החשבונאית (לדוגמה ,כיצד קבעה
החברה האם החוזה כולל הסדר חכירה ,הפעלת שיקול דעת בקביעה האם תשלומי החכירה הינם קבועים או
משתנים ועוד).
יתרה מכך ,ברבעון הראשון לשנת  ,2019הרשות מצפה מחברות לספק למשתמשים הסברים אשר יאפשרו להם
לנתח מידע השוואתי (לדוגמה :מדוע דוח תזרים מזומנים השתנה ,מדוע דוח רווח או הפסד השתנה וכו') וזאת
מאחר שמרבית החברות יישמו את התקן ללא תיקון מספרי השוואה.
לסיום ,רו"ח מדליון המליצה לפנות לרשות באותן נקודות שאין בהן פרקטיקה ו/או שהינן בעיתיות וציינה כי
הרשות תפרסם שאלה ותשובה בנושא זה.
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אובדן שליטה?  -רו"ח רינה כהן פחימה ,ראש אשכול צירופי עסקים ,מחלקת תאגידים
בהרצאה זו הציגה רו"ח פחימה שלושה מקרים אשר נבחנו על ידי הרשות בשנה החולפת ,כאשר המכנה המשותף
לשלושתם הינו בחינת השאלה האם אבדה השליטה ,ברמה האפקטיבית ,בחברה מוחזקת.
מקרה א'  -אובדן שליטה במכירת חלק ממניות החברה המוחזקת


חברה ירדה משיעור החזקה של  51%לשיעור החזקה של  ,34%כאשר יתר ההחזקות מפוזרות בידי הציבור.



מינוי דירקטורים באסיפה הכללית נעשה ברוב רגיל.



הדירקטוריון הוא שמתווה את הפעילויות הרלוונטיות.



לא חלה ירידה בחלק היחסי של ייצוג החברה בדירקטוריון.

עמדת החברה:
החברה טענה לאובדן שליטה בעקבות המכירה וזאת על אף שהיא המחזיקה הגדולה והמשמעותית ביותר ולמרות
שהייצוג היחסי שלה בדירקטוריון לא ירד בעקבות המכירה .החברה ביססה את טענתה על הסיבות המפורטות להלן:


היעדר יכולת חד צדדית לקבל החלטות ופוטנציאל התנגדות של בעלי מניות אחרים להחלטות שהחברה
תנסה להעביר ,לרבות החלטות בדבר הרכב הדירקטוריון  -ממוצע ההשתתפות באסיפות בעלי המניות
בשלוש השנים האחרונות היה כ ,85% -קרי החלק האפקטיבי הצפוי של החברה לאחר המכירה הינו כ.40% -



קיומו של גוש חוסם פוטנציאלי שנוהג להגיע לישיבות הדירקטוריון ולהצביע
ישנו מחזיק מוסדי המחזיק מעל  ,10%וביחד עם מספר בעלי מניות בודדים הם עוברים את החלק היחסי
שמוחזק על ידי החברה.

הרשות בחנה את עמדת החברה ולקחה בחשבון את הנקודות הבאות:


בחינת ההתנהלות בפועל והאם חל בה שינוי לאחר הירידה בשיעור ההחזקה
במקרה המתואר אכן חל שינוי ,אשר התבטא בירידה בהיקף המידע והנתונים המועברים מהחברה
המוחזקת לחברה המחזיקה וכן בשינוי בהליך קבלת ההחלטות בהנהלה ובדירקטוריון.



בחינת שליטה הינה מתמשכת
יש לבחון האם יש "ביצור" של הרכב הדירקטוריון כך שבפועל השליטה נשמרה? במקרה הנדון מכירת
המניות נעשתה זמן קצר לפני קיומה של האסיפה השנתית למינוי דירקטורים כך שהרכב הדירקטוריון יכול
היה להשתנות .כמו כן ,בהתאם לתקנון החברה ובהתאם לחוק החברות ,בעל מניות המחזיק מעל  5%רשאי
לדרוש זימון אסיפה מיוחדת בכל עת בהתראה מראש ובה להציע דירקטור נוסף שימונה ברוב רגיל.



בחינת תוצאות האסיפה והרכב הדירקטוריון כאינדיקציה נוספת
הרכב הדירקטוריון השתנה ובהתאם לחברה אין עוד רוב בדירקטוריון.

לסיכום ,לאור מכלול הנסיבות ,הוחלט לא להתערב בעמדת החברה כי אבדה השליטה.
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מקרה ב'  -אובדן שליטה בחברה מוחזקת  100%כתוצאה מזכויות וטו משמעותיות בהסכמי מימון


חברה מחזיקה  100%מחברת הנכס.



החברה נכנסה לפרויקט מורכב של הסבת מבנה משרדים לבית דירות להשכרה ,ולחברה אין ניסיון קודם
דומה.



התקשרות עם מספר מלווים בהסכמי מימון.



הענקת זכויות וטו למלווים לתקופת זמן מוגדרת ,כדלקמן:

עמדת החברה:
החברה טענה כי במועד החתימה על הסכמי המימון אבדה שליטתה בחברת הנכס ,מהסיבות הבאות:


החברה אינה יכולה להתוות באופן חד צדדי את הפעילויות הרלוונטיות ועליה לקבל את הסכמת המלווים
השונים כמעט בקשר עם כל החלטה מהותית לאורך חיי הפרויקט.



החברה הסבירה את המהות העסקית בהתקשרות ומדוע הוענקו למלווים זכויות משמעותיות יותר ממה
שבדרך כלל נהוג לתת בהסכמי מימון דומים .לדידה ,זכויות אלו נובעות מכך שלחברה אין ניסיון קודם
בפרויקטים כאלה והמטרה הייתה הגבלת יכולת הניהול של החברה לאור חוסר ניסיון זה.

הרשות בחנה את עמדת החברה ולקחה בחשבון את הנקודות הבאות:


עד כמה תקופת הזמן המוגבלת לגביה הוענקו הזכויות תשפיע על התשואות של הפרויקט בכללותו?
המסקנה של הרשות הייתה כי מדובר בתקופת זמן ארוכה יחסית ובשלבים הכי קריטיים של הפרויקט ,אשר
ישפיעו משמעותית על התשואות ממנו ,קרי שלב ההקמה והשנים הראשונות להתייצבות הנכס.



מהו האינטרס הכלכלי של המלווים למימוש הזכויות מלבד פירעון קרן וריבית?
הבחינה הראתה כי לאחד המלווים יש  Upsideמשמעותי שנוגע למחירי השכירות שיושגו ,שיעורי התפוסה
וכדומה.



האם לחברה יש אפשרות לפרוע את ההלוואות בפירעון מוקדם ככל שהיא רוצה להימנע מההתערבות של
המלווים?
רו"ח פחימה אף ציינה כי נקודה זו יכולה להוות " "Deal breakerמאחר וככל שקיימת ,אפשרות זו במהותה
מהווה אופציה שניתנת למימוש מידי להוציא את הצד השני .במקרה הנדון ,לחברה אין אפשרות לפרוע
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בפירעון מוקדם את ההלוואות פרט להלוואה אחת שמראש לא נלקחה בחשבון בעת ביצוע הבחינה לאובדן
שליטה.
לסיכום ,על אף שהחברה מחזיקה  100%מהזכויות ההוניות ,הוחלט שלא להתערב בעמדת החברה כי אבדה השליטה
וזאת לאור הזכויות המשתתפות הממשיות של המלווים.
מקרה ג'  -אובדן שליטה בחברה מוחזקת  100%כתוצאה מהסכמים עם נותן זיכיון


חברה החזיקה  100%בחברה שקיבלה זיכיון למכירת מוצריה בישראל.



ניתנו זכיות וטו משמעותיות לנותן הזיכיון בקשר לפעילות עצמה  -יש צורך בהסכמה שלו בכל הנוגע לפתיחה
וסגירת חנויות ,מינוי מנהל למותג בישראל ,מיצוב החנויות ועוד.



ניתנה אופציה לנותן הזיכיון לרכוש  50%מהחברה המוחזקת לאחר שלוש שנים.



ישנה מגבלה על חלוקת דיבידנד בתקופת האופציה.



חלוקת ה EBITDA -בין החברה לבעל הזיכיון של .50%-50%

עמדת החברה:
החברה טוענת לאובדן שליטה בעקבות הסכם הזיכיון והסכם האופציה תחת הטענה כי האופציות שקיבל נותן
הזיכיון מהוות במהותן מניות וזאת מהסיבות הבאות:


זכויות משתתפות של נותן הזיכיון.



החשיפה לתשואות היא  50%בהווה וזאת על אף שהאופציה לא ניתנת למימוש בשלוש השנים הראשונות.



תוספת המימוש הינה זניחה ביחס לשווי הפעילות והראייה לכך שסביר שנותן הזיכיון יממש את האופציה
הינה תשלום משמעותי מראש ששולם עבורה.



הסיבה לבניית העסקה בצורה של אופציות ולא במניות נובעת אך מרק משיקולי מס של נותן הזיכיון.

הרשות בחנה את עמדת החברה ולקחה בחשבון את הזכויות של נותן הזיכיון וראתה כי זכויות אלו הינן משמעותיות
אך דומות ברובן להסכמי זיכיון אחרים ,כאשר השוני העיקרי במקרה הנדון הינו החשיפה לתשואות.
בהקשר זה ,תקן דיווח כספי בינלאומי  10דוחות מאוחדים קובע ,כי כאשר ישנה מערכת יחסים עם נותן זיכיון ,יש
להבדיל בין היכולת של נותן הזיכיון לקבל החלטות שמגינות על הסימן המסחרי שלו לבין היכולת שלו לקבל החלטות
שמשפיעות על התשואות שלו .בהתאם ,ככל שהחשיפה של נותן הזיכיון לתשואות נמוכה יותר ,כך סביר יותר כי
הזכויות שלו הן זכויות מגינות.
במקרה הנדון ,על אף שהחברה מחזיקה ב 100% -מהזכויות ההוניות ועל אף שהאופציה לא ניתנת למימוש מידי,
הרשות החליטה שלא להתערב בעמדת החברה כי היא איבדה שליטה וזאת מכיוון שלנותן הזיכיון יש חשיפה
משמעותית לתשואות .זאת ועוד ,החשיפה של נותן הזיכיון לתשואות הינה לשורת הרווח (ה (EBITDA -ולא רק
לשורת ההכנסות כמו בהסכמי זיכיון סטנדרטיים.
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תמורות בעולם המכשירים הפיננסיים  -רו"ח דוד טרגין ,ראש אשכול מכשירים פיננסיים,
מחלקת תאגידים
רו"ח טרגין התעמק בהרצאתו בשני נושאים עיקריים ,כמפורט להלן:
 .1תמורות בעולם הפקטורינג (ניכיון)
פסק דין אגרגסקו שניתן במהלך השנה שינה ,או למעשה חידד ,את התפיסה בנוגע לעסקאות פקטורינג בהיבט
המשפטי של העסקה ומכאן גם בהיבט החשבונאי שלה.
עסקת פקטורינג (ניכיון) הינה עסקה במסגרתה מעבירה החברה לגורם מממן את הזכות לקבלת תזרימי מזומנים
מלקוחות או חייבים אחרים ובתמורה מקבלת החברה מראש סכום קבוע המגלם בתוכו ניכוי ריבית הגלומה
בחוב .חלק מעסקאות הפקטורינג הינן עסקאות "פקטורינג שקט"  -עסקה במסגרתה הלקוח אינו מודע להסדר
בין החברה לגורם המממן ,בין היתר על ידי כך שהחברה ממשיכה להיות הגורם האחראי לגביית כספים מהלקוח
והעברתם לגורם המממן.
על מנת שעסקת פקטורינג תטופל כעסקת מכירה ,נדרש כי היא תעמוד במספר קריטריונים שנקבעו ב,IFRS 9 -
וביניהם נדרש מהחברה לבחון "...האם הישות העבירה את זכויותיה לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס."...
בעניין אגרגסקו ,החברה נכנסה להליך הסדר חוב במסגרתו דרש הגורם המממן להיפרע מהלקוחות המנוכים
באופן בלעדי בטענה שמדובר בעסקת מכר מוחלטת .בית המשפט דן בשאלה האם אכן מדובר בעסקת מכירה או
שמא מדובר בהסדר מימון (הלוואה) ,כאשר חובות הלקוחות שנוכו מהווים בטוחה להחזר החוב.
בית המשפט קבע ,כי לא מדובר במכירה מוחלטת אלא בהסדר מימון .המשמעות היא כי לא היה ניתן לגרוע את
יתרת הלקוחות בדוחות הכספיים של חברת אגרגסקו.
עוד קבע בית המשפט כי בבואנו לבחון את אופייה של עסקת פקטורינג ,עלינו לבחון את המאפיינים הבאים:
א.

ב.

ג.

על מי מוטל הסיכון לירידת ערך הנכס?
בבחינה זו יש לבחון גם היבטים כלכליים ולא רק היבטים משפטיים .כך למשל ,בעסקת אגרגסקו 15%
מהתשלומים ישולמו לאגרגסקו רק לאחר התקבול מהלקוח ,דבר שלא מאפיין עסקת מכר מוחלטת.
יצירת מנגנונים לפיקוח ולשליטה על הזכות המומחית
בית המשפט קבע כי מאפיין מרכזי של עסקת מכר הוא שהגוף המממן יצור מנגנונים לפיקוח ושליטה על
החובות ואלה לא יוותרו באופן בלעדי בידי החברה הממחה.
גורמים נוספים שיש לקחת בחשבון:


מסירת הודעה ללקוחות (לא נדרש בעסקאות "פקטורינג שקט").



מועד העברת התשלומים.



הזכויות בחשבונות בהם מוחזקים התקבולים.



פוליסת ביטוח לקוחות.



אספקת שירותי גביה ,הגדרת "סכסוך מסחרי" והתנהלות הצדדים בפועל.
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רו"ח טרגין ציין כי אמנם לא ניתן להשליך באופן מיידי מפסק הדין על כל עסקאות הפקטורינג ,אך נדרשת בחינה
מחדש לאור פסק הדין .ככל שהעובדות מצביעות על כך שבעסקה הנבחנת המאפיינים אינם דומים למאפייני
העסקה הנידונה בפסק דין אגרגסקו ,כך ניתן יהיה להגיע למסקנה כי מדובר בעסקת מכר.
 .2דגשים ביישום IFRS 9
בהקשר זה ,ציין רו"ח טרגין כי יש להתייחס בכובד ראש לגילויים בדבר השלכות יישום  IFRS 9לראשונה.
הגילויים צריכים להתאים למכשירים הפיננסיים של החברה ,לשפוך מידע אודות שיקול הדעת המשמעותי
שהופעל וכן למהותיות השלכות יישום התקן .ככל ששיקול הדעת משמעותי יותר וככל שהשלכותיו משמעותיות
יותר ,כך הגילוי בדבר השלכות יישום התקן צריך להיות רחב יותר.
רו"ח טרגין פירט מספר שיקולי דעת משמעותיים שעשויה החברה להפעיל בעת ביישום התקן:
א.
ב.
ג.

מבחן המודל העסקי של הישות במסגרתו משקיעה הישות במכשירים פיננסיים ,דוגמת קבוצת נכסים
(תיק/תיקי השקעות) ,מהו מודל ההחזקה וכדומה.
מבחן הקרן והריבית המוכר כמבחן ה ,SPPI -אשר בוחן האם הישות משקיעה במכשיר הפיננסי במטרה
לגבות אך ורק את תשלומי הקרן והריבית החזויים לנבוע ממנו.
מודל הפסדי אשראי חזויים ובפרט:


הגדרת "כשל אשראי".



הגדרת עלייה משמעותית בסיכון האשראי.



קביעת כי חוב מסוים הינו "חוב פגום".
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הערכות שווי בתחום הנדל"ן  -רו"ח יבגני אוסטרובסקי ,מנהל המערך להערכות שווי ופיתוח שוק,
מחלקת תאגידים
רו"ח אוסטרובסקי התמקד בהרצאתו בחברות נדל"ן בכלל ובפרט בחברות הנדל"ן המניב ,אשר מהוות נתח נכבד
מתוך כלל החברות המגייסות חוב בבורסה .רו"ח אוסטרובסקי הסביר כי רובן המוחלט של חברות הנדל"ן המניב
מודדות את נכסי הנדל"ן להשקעה בשווים ההוגן ובהתאם לאותו שווי הוגן מגייסות חוב ,ומכאן נובעת החשיבות
הרבה של הערכות שווי לנכסי נדל"ן להשקעה .כמו כן ,רו"ח אוסטרובסקי ציין כי האחריות להערכת השווי מוטלת
בראש ובראשונה על החברה.
לעניין ניהול סיכונים ,רו"ח אוסטרובסקי הציג מספר גורמים אשר עם הופעתם החליטה הרשות כי יש צורך לבחון
את האומדנים ששימשו חברות במשק בעת קביעת שווים ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה ,כדלקמן:


מהותיות הנכס לחברה ומהותיות השערוך.



"שערוך הזדמנותי"  -ככל ובוצע שערוך של נכס נדל"ן להשקעה רגע לפני מכירתו ,כמעין כלי מיקוח לקראת
המכירה ,הרשות תטה יותר לבחון את סבירות האומדנים ששימשו את החברות בעת קביעת השווי ההוגן.



תשואה בפועל של הנכס  -תשואה אשר מחושבת על ידי חלוקת דמי השכירות נטו ( )NOIבשווי הנכס .שיעור
תשואה נמוך מעלה שאלות ,בין היתר בנוגע לאומדנים ששימשו לחישוב שווי הנכס ,אף על פי שעשויות
להיות סיבות שונות להיותו נמוך ,וביניהן עלייה צפויה בשיעורי התפוסה ,זכויות בניה לא מנוצלות ,עליה
בדמי שכירות ועוד.



קיומם של ביצועים "מאכזבים" ,בין היתר בשל עיכוב בהקמת נכס (קרקע) ,קצב אכלוס נמוך ,ועוד .במקרה
כזה ,יש צורך לבחון האם האומדנים ששימשו לחישוב השווי ההוגן של הנכס הינם סבירים בהתחשב
בנסיבות ובאותם ביצועים "מאכזבים".



קיומו של חוזה מהותי בקשר עם הנכס או קיומו של שוכר בקשיים המתגורר בנכס.



מתודולוגית חישוב שווי הוגן ייחודית ,דוגמת מתודולוגית חישוב המבוססת על מחירים מבוקשים ללא
עסקאות השוואה בפועל.



עליה בשיעורי תפוסה  -בהקשר זה ,הסביר רו"ח אוסטרובסקי כי במידה והוחלט לבחון אומדן הערכת שווי
של נכס מסוים אשר מבוסס ,בין היתר ,על הנחה לפיה תהא עליה בשיעורי התפוסה ,בחינת הרשות תכלול:
 בחינת שיעורי תפוסה היסטוריים.
 זיהוי יחידות בעייתיות בנכס ,דוגמת אזורים שלא ניתן להשכירם.
 צורך בהשקעות נוספות (.)CAPEX
 משא ומתן שבוצע.
 סקרי תפוסה ונכסים להשוואה.
 תחרות אזורית.

לבסוף ,ציין רו"ח אוסטרובסקי כי המחלקה בראשותו מנטרת בכל רגע נתון כ 700 -נכסי נדל"ן ובוחנת ,בין היתר,
את שיעורי התשואה ,דמי השכירות ,שערוכים שבוצעו ועוד.
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להמחשת המתואר לעיל ,רו"ח אוסטרובסקי הציג שתי דוגמאות ,כדלקמן:
דוגמה 1
מדובר על נכס מסחרי בעיקרו ,אשר ממוקם באשדוד ונמצא בתפוסה של  .70%-80%שוויו ההוגן של הנכס מגלם
תשואה של  5.8%ל NOI -הנוכחי ומניח רמת תפוסה מלאה.
בניגוד להנחה לעיל אודות התפוסה המלאה ,מבדיקה שבוצעה על ידי הרשות עלה ,כי קיימת בעיה פיזית בנכס אשר
אינה מאפשרת השכרת הנכס במלואו .עוד עלה ,כי הנכס כלל לא הושכר במלואו מאז הקמתו בשנות ה.90 -
התוצאה של בחינת הרשות ,אם כן ,הייתה הפחתה של  7%בשווי הנכס ,מה שהוביל לתיקון הדוחות הכספיים של
החברה.
דוגמה 2
בשת  ,2018נרכש פורטפוליו של בתי דיור מוגן בארה"ב אשר אמור להיות מושכר לצד ג' ,אך לבסוף עסקת השכירות
לא יצאה לפועל .בהמשך ,הנכס יושכר לבעל השליטה.
מבדיקת הערכת השווי שביצעה הרשות עלה ,כי שווי הנכס כפי שהוערך על ידי החברה גבוה בכ 64% -ממחיר הרכישה
של הנכס וכן גבוה משמעותית בהשוואה לעסקה נוספת שבוצעה בקשר עם הנכס בשנת  ,2016במסגרתה הוערך שוויו.
בהתעלם מהאפשרות לקיומה של הטבה מבעל השליטה ,דמי השכירות שיתקבלו מבעל השליטה ואשר עליהם
התבססה הערכת השווי ,יצריכו גידול של כ 75% -ב NOI -של הנכס ,הנחה לא טריוויאלית בנסיבות העניין.
התוצאה ,אם כן ,הייתה תיקון הערכת השווי .לכן ,המלצת הרשות הינה לבחון האם ההנחות עליהן מבוסס אומדן
השווי ההוגן הינן הנחות סבירות התואמות את הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו.
לסיום ,רו"ח אוסטרובסקי הדגיש את שלושת מסרים מרכזים שעלו מהרצאתו ,כדלקמן:
 .1שווי הוגן הינו סכום המשקף ,בין היתר ,את כל ההנחות שהקונה והמוכר מניחים.
 .2יש צורך ביסוס ההנחות המרכזיות של החברה.
 .3מתן גילוי נאות.
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דגשים על מסים ,אי תלות ו - ISOX -רו"ח יעקב גולד ,אחראי תחום ביטוח ,מיסוי וביקורת רו"ח,
מחלקת תאגידים
הרצאתו של רו"ח גולד עסקה בשלושה נושאים עיקריים ובאה לידי ביטוי בעיקרה באמצעות בחינת מקרי בוחן,
כמפורט להלן:
 .1שיעור מס המשמש למדידת נכסי מסים נדחים
מדובר בחברה הזכאית להטבות מס בהיותה 'מפעל מועדף' לצרכי מס ,למרות שלא הצהירה על כך בדוחות המס
שלה .עד שנת  ,2016החברה הכירה בנכס מס נדחה בגין אותה הטבת מס לפי שיעור מס חברות מלא .החל משנת
 ,2017שינתה החברה את מדיניותה החשבונאית והכירה בנכס מס נדחה בהתאם לשיעור המס החל על 'מפעל
מועדף' .לטענת החברה ,זהו שיעור המס הסטטוטורי החל עליה כל עוד לא בחרה לעבור לתחולתו של חוק עידוד
השקעות הון ,המעניק את הטבת המס המתוארת .עמדה זו נתמכה בעבר במקרה דומה ע"י רשות ניירות הערך
האמריקאית (להלן" :ה.)"SEC -
מאידך ,נימוק עיקרי בעד הכרה בנכס מס נדחה לפי שיעור מס מופחת החל על רווחי 'מפעל מועדף' הינו ,כי
מבחינה כלכלית אין כל סיבה שהחברה לא תבחר לעבור לתחולת חוק עידוד השקעות הון.
ואולם ,החברה טענה כי שתי הגישות המוצגות לעיל הינן אפשריות ולפיכך טיפלה בשינוי שיעור המס כשינוי
מדיניות חשבונאית למפרע.
לעמדת סגל הרשות ,לא ניתן היה למדוד את נכס המס לפי שיעור מס חברות סטטוטורי מאחר והחברה זכאית
בפועל להטבות מס וכן המקרה שנדון עם ה SEC -הינו שונה מבחינה עובדתית ולכן לא מהווה מדד להשוואה.
כמו כן ,ככל וכבר נעשה תיקון ,הוא צריך להיות בדרך של תיקון טעות ולא שינוי מדיניות חשבונאית.
 .2שמירה על כללי אי-תלות רואה החשבון המבקר במתן אישורים מיוחדים
בהקשר זה ,רו"ח גולד הדגים את חשיבות השמירה על כללי אי התלות באמצעות הצגת שתי דוגמאות ,כדלקמן:
א.

חברה המצויה בקשיים פיננסיים ביקשה הלוואה מבעל השליטה .החזר ההלוואה הותנה באישור רואה
החשבון המבקר ,בנוסח כדלקמן "...ובלבד שבקופת החברה במועד הפירעון יהיו די תזרימי מזומנים על

מנת להשיב את קרן ההלוואה מבלי להביא את החברה למצב של חדלות פרעון"...
ב.

חברה התקשרה בהסכם עם צד ג' למכירת מניות של חברה בת .זכויות המיעוט מותנות באישור רואה
החשבון המבקר ,אשר נתבקש לאשר כי "אין בזכויות בעל המניות החדש כדי למנוע איחוד הנתונים

הכספיים".
בשני המקרים ,הבהיר רואה החשבון המבקר לחברה כי הוא לא יוכל לאשר את האמור בשל פגיעה בעקרון אי
התלות.
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ISOX .3
רו"ח גולד סיפר כי בשנים האחרונות זוהו מספר כשלים בחברות שונות ,ורק בעקבות כשלים אלה דווח על
"חולשות מהותיות" בבקרה הפנימית ,דבר שכנראה לא היה קורה אלמלא אותם כשלים.
להלן מספר דגשים להערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית ,כפי שפורטו על ידי רו"ח גולד:


זיהוי תהליכים מהותיים מאוד.



טעות מהותית בחברה.



בחינת ליקויים משמעותיים.

כמו כן ,רו"ח גולד הדגיש כי יש לבחון האם "ליקויים משמעותיים" עולים לכדי "חולשה מהותית" בעיקר אם
הליקויים המשמעותיים נמשכים לאורך זמן.
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מבט מיחידת הביקורת  -רו"ח גיל שדה ,מנהל יחידת הביקורת ,מחלקת תאגידים
רו"ח שדה פותח את הרצאתו באזכור של חברת  ,Carillionאשר הייתה אחת מספקיות הטכנולוגיה הגדולות של
ממשלת אנגליה Carillion .קרסה מספר חודשים בלבד לאחר שחילקה דיבידנד משמעותי ,כאשר בדיעבד התגלו אי-
סדרים חשבונאיים אשר התבטאו בהקדמת רישום הכנסות וכן דחיית רישום הוצאות ,דבר שהוביל לחלוקת דיבידנד
בסכומים משמעותיים אשר כלל לא בטוח שהייתה אפשרית .לאחר קריסתה של  ,Carillionעלו מספר שאלות בקרב
הציבור  ,כאשר עיקר השאלות חג סביב התהייה מדוע לא חל שיפור מהמשברים הקודמים והשערוריות הקודמות,
ומה עוד ניתן לעשות על מנת לצמצם את הסיכון לטעות בדיווח ולטיוב הגילוי בדוחות הכספיים.
בהקשר זה ,נעשו פעולות במישורים שונים ומגוונים על ידי יחידת הביקורת אשר השפיעו על גורמים רבים ,ביניהן:


דיווח וממשל תאגידי בנושאי חלוקת דיבידנדים ,עסקאות עם בעלי שליטה ,הצעות פרטיות ועוד.



נושאי משרה ,ובפרט נושא הבונוסים ,תקנה  Key Performance Indicators ,21ועוד.



דוחות כספיים ,ובפרט דגש על סוגיות מלאי ,הכרה בהכנסה ,עבודות בביצוע ,רכוש קבוע ועוד.



שומרי הסף ,קרי מעריכי שווי ,רואי חשבון ,נאמנים ועוד.

ב 16% -מהמקרים ,תוצאות הביקורת הובילו לתיקון הדוחות ,כאשר מחצית מהתיקונים הינם תיקונים מהותיים.
כמו כן ,אם בוחנים רק בתיקון הקשור רק הנושאים החשבונאיים ,אז מדובר בתיקון דוחות ב 28% -מהמקרים.
רו"ח שדה הדגיש וחידד כי הבדיקה הינה ממוקדת ומתרכזת בדרך כלל בנושא אחד או שניים .בין היתר ,יחידת
הביקורת מקבלת ניירות עבודה וראיות ביקורת ,נפגשת עם אנשי מפתח בחברה ומבצעת בדיקות מעמיקות .כמו כן,
חלק מההשלכות באו לידי ביטוי בשינויים בממשל התאגידי של החברות הנבדקות.
בהמשך ,סיפר רו"ח שדה אודות נושאים שבדיקתם הסתיימה השנה (ממצאי הבדיקות מפורטים באתר הרשות):


שיפורים במושכר
הבדיקה הובילה לתיקון דוחות כספיים של ארבע חברות  ,כאשר מחצית מהתיקונים הינם מהותיים.



הצעות פרטיות
ליקויים בסיווג ההצעה ופגם בהליכי הגילוי והאישור.



אומדנים
הנחות לספקים ,היוון עלויות שכר לנכסים בהקמה ,מלאי (כאשר עיקר הליקויים שנמצאו הינו היעדר תכנון
מסודר או תיעוד ,אי בחינת סבירות) ועוד.



הכרה בהכנסה
תיקון של דוחות כספיים בארבע חברות ,כאשר שלושה תיקונים הינם מהותיים.



שמאות מקרקעין והערכת שווי פעילות
הבדיקה הובילה להפחתה בשווי הנכס וטיוב הגילוי.
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לבסוף ,דן רו"ח שדה בממצאי הביניים של ביקורת בתהליך לעניין שני נושאים:
 .1עמידה באמות מידה פיננסיות (אג"ח סחירות בלבד)
בהקשר זה ,הסביר רו"ח שדה מהן ההשלכות האפשריות של הפרת אמות מידה פיננסיות ,ביניהן:


העמדת החוב לפירעון מידי.



העלאת שיעור הריבית.



ניהול משא ומתן חדש בעקבות ההפרה.

בהקשר זה ,ממצאי הביניים של הבדיקה שביצעה יחידת הביקורת הינם כדלקמן:


שטרי הנאמנות אינם מנוסחים באופן ברור ואמות המידה הפיננסיות כוללות מונחים לא חשבונאיים שאינם
מוגדרים בשטרי הנאמנות.



טעויות בניסוח אמות המידה.



פרשנויות בנוגע לאופן החישוב אינן מועברות לנאמן .כך למשל ,פרשנות בקשר עם השאלה האם לכלול רווחי
חברה כלולה והתחייבויותיה במסגרת חישוב יחס כיסוי החוב.

 .2היוון עלויות אשראי
 IAS 23קובע כי ניתן להוון הפרשי שער רק אם הם נחשבים "תיאום לעלויות הריבית" .בהקשר הזה ,רו"ח שדה
הסביר כי נבחנות על ידי הרשות שתי סוגיות עיקריות:


היוון הפרשי שער בגין ספקים (התחייבות זמן קצר).



היוון הפרשי שער בגין הלוואות ללא רצפה או תקרה להיוון .במקרה זה ,יש להתחשב במגבלת היוון הפרשי
השער (תקרה/רצפה).
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המושב המשפטי
דברי פתיחה  -מיזמי השקעה ומימון המונים  -עו"ד אמיר הלמר ,יועץ משפטי ומשנה למנהלת
מחלקת תאגידים
עו"ד הלמר פתח את דבריו בהצגת שני התחומים העיקריים בעולם המימון של עסקים קטנים ובינוניים:
 .1מימון המונים.
 .2מיזמי השקעה.
להלן התייחסותו לכל אחד מנושאים אלה:
 .1מימון המונים
בחודש דצמבר  ,2017נכנסה לתוקף חקיקה בנושא הסדרת מימון המונים .משמעות הדבר היא כי כיום ,חברות
פרטיות יכולות לגייס חוב או הון באמצעות פלטפורמה אינטרנטית שנקראת 'רכז הצעה' .רכז ההצעה הוא
למעשה שומר הסף של המודל הרגולטורי והוא גם מי שמפוקח בפועל על ידי הרשות .בנוסף ,בחקיקה האמורה
נקבעו כללים ומגבלות גיוס משמעותיים ,דוגמת:


מגבלת גיוס של ארבעה עד שישה מיליון ש"ח בשנה.



המשקיעים רשאים להשקיע עד לסכום של  10,000ש"ח בחברה ובסה"כ עד  20,000ש"ח בשנה ,אך
מדובר במודל מדורג  ,כך שלמעשה בעלי הכנסה גבוהה יכולים להשקיע יותר.

בנוסף ,בחודש אפריל  ,2018נכנס מסלול חדש של גיוס הון  -גיוס אג"ח באופן מבוזר .למעשה ,מדובר בתיק אג"ח
שנקרא ) P2B (Peer to businessאשר כולל אג"ח של חברות קטנות ובינוניות המבקשות לגייס כסף
באמצעות מודל זה .על מנת לגייס כספים באמצעות מודל זה ,רכז ההצעה נדרש להקים מודל במסגרתו ניתן
להשקיע בין  50ל 200 -אלפי ש"ח ,כתלות בפיזור התיק .עד כה ,רכזי הצעה טרם גייסו כספים באמצעות מודל
זה ,אבל להערכתו של עו"ד הלמר ,ככל הנראה מאחר ומדובר במוצר חדש יחסית .בכל מקרה ,הרשות תבחן
האם קיימים חסמים אשר מונעים את הפעילות הזאת ואם כן אזי תבחן מהן דרכי ההתמודדות איתם.
עו"ד הלמר הציג מספר נתונים אודות תוצאות החקיקה בשנה שחלפה מאז חקיקתה:


נרשמו ארבעה רכזי הצעה ,כאשר רק אחד מהם פעיל.



הוגשו שמונה הצעות וגויסו כשמונה מיליון ש"ח מכל ההצעות.



 1,645משקיעים השקיעו.



 4,843ש"ח השקעה ממוצעת למשקיע פר הצעה.
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בהקשר זה ,הדגיש עו"ד הלמר כי ישנם שני נושאים אשר עומדים על סדר יומה של הרשות:
א.

פטורים שנקבעו בחוק
שאלה מרכזית בהקשר זה הינה מהו היחס בין פטור מכח החקיקה המתוארת לעניין מימון המונים לבין
הפטור מכח הצעה פרטית .לעמדתו של עו"ד הלמר ,שילוב הפטורים הוא אפשרי אם שומרים על הסדר
הבא :רכזי הצעה יוכלו לסייע לחברות להציע ניירות ערך למשקיעים תוך שימוש במנגנון ההצעה הפרטית.
עם סיומה של ההצעה הפרטית ,אשר אינה מוגבלת בסכום ,החברה תוכל לפתוח בקמפיין גיוס המונים
לצורך גיוס יתרת הסכום המבוקש ,בכפוף לתנאי הפטור מכח החקיקה בנושא.

ב.

הנפקה חוזרת של ניירות ערך שהונפקו באמצעות מימון המונים
ככלל ,אין מניעה חוקית להנפיק בהנפקה חוזרת ניירות ערך אשר הונפקו במסגרת מודל למימון המונים.
אולם ,עולה השאלה כיצד יש לבצע את אותה הנפקה חוזרת ומהו היקף מעורבותו של רכז ההצעה בתהליך?
עו"ד הלמר הדגיש כי על מנת שהציבור לא יראה ברכז ההצעה כמעין בורסה ,למעשה אסור לו לקחת חלק
בתהליך ההנפקה החוזרת והוא יכול לשמש כ'לוח מודעות' בלבד .כמו כן ,המידע שיפורסם לגבי ההצעה
צריך להתאים לפטור הכללי ,תוך מתן דגש לכך שמספר הניצעים מוגבל ל 35 -אנשים .דה פקטו ,תפקידו
של רכז ההצעה הוא לסייע בהגבלת כמות הניצעים שיחשפו לפרטי המציע ,לוודא כי הצדדים מעבירים
ביניהם את המידע הנדרש וכי מרשם ניירות הערך של החברות יעודכן בהתאם.

 .2מיזמי השקעה
עו"ד הלמר הסביר כי תחום זה נחלק לשני סוגי מיזמים:
א.

ב.

מיזמים מפוקחים (באמצעות תשקיף)  -עד כה ,ישנם  17מיזמים מפוקחים באמצעות תשקיף אשר עוסקים
ברובם בנדל"ן בארה"ב .סה"כ ,גויסו מעל לחמישה מיליון ש"ח .נוכח המאפיינים הייחודים של מיזמי
ההשקעה המפוקחים (דוגמת התאגדות כשותפות מוגבלת ,פניה אל הציבור הרחב והנפקת ניירות ערך
שאינם נסחרים בבורסה) ,עולות סוגיות שונות בנדון ,וביניהן:


פעולות ההפצה למשקיעים  -היזמים משתמשים במתווכים מבלי להתייחס לשאלה האם הפעילות
שהם עושים עולה לכדי ייעוץ השקעות ועשויה אף להיחשב כפעולת הפצה של ניירות ערך ,פעולה
אשר מותרת רק למפיצים מורשים.



סוגיית חישוב התשואות  -כיום ,קיימת שונות באופן חישוב התשואות בין המיזמים השונים .לכן,
הרשות פועלת באופן רוחבי ליצירת מכנה משותף בין המיזמים לעניין חישוב התשואות ,בין היתר
באמצעות דרישה להרחבת הגילוי אודות שיעור התשואות בעבר ואופן חישובו ,דרישה להסברים
אודות הפער בין השיעורים שנצפו לבין התשואות בפועל וכדומה.

מיזמים שאינם מפוקחים  -למעשה ,מדובר על גיוס הון תוך קבלת פטור מתשקיף .באופן טבעי ,מדובר
במיזמים אשר מטבעם מאופניים בסיכונים מוגברים לפעילות תרמיתית ולאובדן כספי ההשקעה ,בין היתר
בשל העדר כללי ממשל תאגידי מנדטוריים ,העדר גילוי מחייב על פי דין ,העדר רגולטור ייעודי וקיומן של
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מגבלות אכיפה שונות .הגידול המשמעותי בהשקעות באמצעות מיזמים בלתי מפוקחים הביא את הרשות
לפרסום אזהרות למשקיעים ,אשר מציפות את הסיכונים הכרוכים בהשקעות ,את השאלות שחשוב לשאול
בנדון ואת סימני האזהרה אשר יש לתת עליהם את הדעת.
בהקשר זה ,ציין עו"ד הלמר כי על מנת להגביר את מודעות הציבור להשקעה באמצעות מיזמים לא
מפוקחים ,לפני כחודשיים הקימה הרשות אתר השקעות מדומה בשם ' .'R&Eבאתר זה ניתן לבצע השקעות
פיקטיביות במיזמים לא מפוקחים .עו"ד הלמר סיפר כי בתוך חמישה ימים בוצעו כ 17 -כניסות לאתר,
כאשר כל מי שנכנס הופנה אוטומטית לאזהרות הרשות המתוארות לעיל על מנת להגביר את המודעות.
הרשות תבחן את מיזמי ההשקעה הלא מפוקחים הקיימים ואת עמידתם בדרישות השונות ,בין היתר
באמצעות יחידת הביקורת של מחלקת התאגידים ברשות .כמו כן ,בעקבות חלק מהבדיקות שהרשות כבר
ביצעה בנדון ,נפתחו על ידה הליכי אכיפה שונים ,חלקם פליליים וחלקם לא ,על מנת לגרום למיזמים לפעול
תחת החוק ולא להפר אותו.
עו"ד הלמר התייחס גם להנפקות של מטבעות דיגיטליים (להלן .)"ICO" :בחודש מרץ  ,2018פרסמה
הוועדה לבחינת ההסדרה של הנפקות מטבעות דיגיטליים מבוזרים לציבור (להלן" :וועדת ה )"ICO -את
דוח הביניים שלה .מאז ,דנה וועדת ה ICO -בהערות הציבור שנמסרו לה ובמקביל המשיכה לעקוב אחר
ההתפתחויות העולמיות בתחום .בהקשר זה ,ציין עו"ד הלמר כי במהלך החודשים שחלפו מאז פרסום דוח
הביניים ,פרסמו מדינות רבות את התייחסותן לפעילות  .ICOבחלק ניכר מהמקרים ,הכיוון שהסתמן הוא
כי פעילות זו נחשבת להנפקת ניירות ערך .הכיוון הרגולטורי הזה ,ביחד עם הכישלון של לא מעט מההנפקות
האלו שבוצעו בשנים האחרונות בעולם ,דחפו גם את השוק עצמו לתובנה כי ישנו צורך בהטלת רגולציה
בנדון .עו"ד הלמר הדגיש כי וועדת ה ICO -עתידה להגיש את הדוח הסופי בנדון בשבועות הקרובים וכי
ככל הנראה ניתן יהא לטעון כי הנפקת מטבעות דיגיטליים תבחן בהתאם לדיני ניירות ערך קיימים ,תוך
התייחסות לכל מקרה לגופו ותוך בחינת עמידה בהגדרת המונח 'ניירות ערך' בדין הישראלי .כל זאת ,על
בסיס מכלול הנסיבות העובדתיות ובהתאם למבחנים ולתכליות של הדין הקיים.
עו"ד הלמר הוסיף כי הניסיון המצטבר עד כה מלמד כי במקרים רבים ,אופי הנפקת המטבעות הדיגיטליים
אינו רק צרכני ,וכי בדרך כלל ההנפקה מערבת גם מאפיינים משמעותיים של השקעה פיננסית .במקרים
שכאלו ,יש מקום להחיל את דיני ניירות ערך .יחד עם זאת ,עו"ד הלמר הדגיש כי הרשות סבורה שיש לבחון
את הצורך בהתאמת הרגולציה ,על מנת שתאפשר הנפקת מטבעות דיגיטליים ,וזאת באמצעות מכשירי גיוס
מותאמים ,דוגמת מנגנון גיוס המונים מותאם ,והכל תוך מתן הגנה ראויה לנושי ה.ICO -
עו"ד הלמר ציין גם כי לאחרונה הוקמה ברשות ישות רגולטורית בתחום הפינטק ,שמטרתה לקדם הידברות
בין הרשות לשוק והסרת החסמים הרגולטוריים בתחום.
לסיום ,עו"ד הלמר המליץ לכל גורם המעוניין לקבל את עמדת הרשות בנושאים הקשורים לתחום הפינטק
או הנפקת מטבעות דיגיטליים לפנות אל הרשות.
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סוגיות ודגשים בעסקאות בעלי שליטה  -עו"ד קרן גיחז ,סגנית היועץ המשפטי ,מחלקת תאגידים
ריכוזיות שוק ההון בישראל הינה אחד מהמאפיינים הבולטים של השוק ההון הישראלי ,אשר לדידה של עו"ד גיחז
משפיע ,בין היתר ,על עיצוב הרגולציה בתחום .למרות שאנו עדים לכרסום מסוים בריכוזיות השוק בתקופה האחרונה
ולקיומן של חברות המאופיינות במבנה בעלות ללא בעל שליטה ,ציינה עו"ד גיחז בפתח דבריה כי בשים לב לנתונים,
מוקד הכוח הישראלי מצוי בידי בעלי השליטה .בהקשר זה ,ציינה עו"ד גיחז כי תפקידה של הרשות כרגולטור הוא
בין היתר לנסות ולתת תמריצים ולמצוא הסדרים משפטיים אשר ימנעו את ההשפעה לרעה של בעלי השליטה על
בעלי מניות המיעוט.
הרצאתה של עו"ד גיחז התמקדה בהמחשת האופן בו פועלת הרשות והאופן בו ,לדידה של הרשות ,חברות צריכות
לפעול ,על מנת להתמודד עם העולים מקיומם של בעלי שליטה:
 .1גילוי אודות הועדה המיוחדת לניהול משא ומתן בעסקאות בעלי שליטה
בשנים האחרונות נעשה שימוש הולך וגובר בוועדות מיוחדות ולרב בלתי תלויות לצורכי ניהול עסקאות בעלי
שליטה (להלן" :הוועדות המיוחדות") .זאת ,על מנת לקיים מעין הליך מדמה שוק אשר תכליתו השגת העסקה
הטובה ביותר עבור החברה ולכל הפחות קיומה בתנאים שניתן היה להשיג בעסקה מול צדדים בלתי קשורים.
להבנתה של עו"ד גיחז ,השימוש בוועדות המיוחדות בפרקטיקה נובע משתי סוגיות עיקריות:
א.

פסיקות בתי המשפט בשנים האחרונות ,המדגישות את הצורך בוועדות מיוחדות כאמור ואת חשיבותן.
למרות שכיום טרם גובש באופן מנדטורי סטנדרט הביקורת השיפוטית בישראל ,בהחלט נראה כי בתי
המשפט נותנים לכך משקל במסגרת הביקורת השיפוטית שהם מעבירים ,בעיקר לצורך מציאת פתרון דיוני
מסוים מול מקבלי ההחלטות בעסקה.

ב.

תיקון מספר  22לחוק החברות הישראלי (להלן" :חוק החברות") ,אשר הוסיף את החובה לנהל הליך
תחרותי בפיקוחה של ועדת הביקורת לצורך התקשרות בעסקאות עם בעלי שליטה .ההסדר שנקבע אמנם
לא כולל חובה פורמלית להקמת וועדה בלתי תלויה לענייני משא ומתן בעסקה ,אך הוא מעיד על החשיבות
שהמחוקק מייחס לפעולות ותהליכים שמבצעת החברה לצורכי פיקוח על הליך גיבוש תנאי עסקאות בעלי
שליטה ,עוד בטרם הבאת העסקאות לאישור .לנוכח הדברים ,כמובן שיש צורך במתן גילוי איכותי וממצה
אודות עבודת הוועדה המיוחדת ,גילוי אשר יאפשר למשקיעים לעמוד בעתיד על אפקטיביות תהליך האישור
ויסייע לבעלי המניות לקבל החלטה כיצד להצביע בעסקה.
עו"ד גיחז 'ניצלה את הבמה' על מנת לחדד את ציפיות הרשות לגילוי ראוי בהיבט הזה ,אשר עשוי להשתנות
בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל חברה לגופה .לדידה ,הגילוי בעיקרו צריך להתייחס לשלושה היבטים
מרכזיים ,כדלקמן:
 .iהרכב הוועדה ,סמכויות הוועדה ויועציה
בהיבט זה ,הדגישה עו"ד גיחז כי חשוב שהגילוי יאפשר לעמוד על מידת האובייקטיביות של הוועדה
המיוחדת ואי התלות שלה בבעל השליטה ,וכן יאפשר להבין את גבולות הגזרה בהן היא יכלה והוסמכה
לפעול.
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 .iiהתהליך שביצעה הוועדה המיוחדת ,משא ומתן שקיימה ,חלופות שנבחנו על ידה והבחירה בחלופה
הרלוונטית ,הנתונים המהותיים והמידע ששימש את הוועדה המיוחדת ,וכמובן הסדרים ותהליכים בהם
נקטה הוועדה המיוחדת לצורך שמירה על סודיות עבודתה.
 .iiiמתן המלצות הוועדה המיוחדת ,תוך התייחסות לנימוקי חברי הוועדה המיוחדת אשר התנגדו לעסקה,
ככל והיו כאלה.
 .2הליכי אישור עסקאות בעלי שליטה בהתאם לתקנות ההקלות הקיימות
זימון וכינוס אסיפה כללית בחברה ,כרוכים ,מטבע הדברים ,בזמן ,משאבים ועלויות .עו"ד גיחז הדגישה כי גם
הרשות וגם המחוקק מכירים בכך ולכן קיים בחוק פטור מאישור עסקאות בעלי שליטה באסיפה הכללית
בנסיבות ובתנאים מסוימים אשר מאפשרים ,על אף הפטור ,להמשיך ולהעניק הגנה מספקת לציבור המשקיעים.
יחד עם זאת ,המחוקק לא התכוון כי השימוש בהקלות הללו יפרוץ את הגבולות שנקבעו להן ,אך בכל זאת נתקלה
הרשות במקרים בתקופה האחרונה בהם גבולות אלו כן נפרצו .עו"ד גיחז הרחיבה והסבירה את תכלית ההקלה.
לדבריה ,בהתאם לתקנות ,ניתן לערוך עסקה קיימת בפטור מאישור האסיפה הכללית ,ובלבד שהעסקה אושרה
לפי סעיף  275לחוק החברות ,קרי לאחר קבלת אישור וועדת ביקורת ,דירקטוריון ורב מקרב בעלי מניות המיעוט.
פרשנות תכליתית של תקנה זו ,מחייבת ,לדידה של הרשות ,את העמדה לפיה:


לא ניתן לעשות שימוש בהקלה זאת לצורך 'הערכת עסקה' יותר מפעם אחת ,שכן אחרת ,תתרוקן מתוכן
זכות הווטו שהמחוקק מעניק בעלי מניות המיעוט ביחס להתקשרות בעסקת בעל שליטה על כל תנאיה,
לרבות ביחס לתקופתה; וגם



לא חל שינוי של ממש בתנאי העסקה או ביתר הנסיבות הרלוונטיות אליה .בהקשר זה ,ציינה עו"ד גיחז
כי תנאי זה חשוב לא פחות וכי על האורגנים אשר בוחנים את העסקה לבחון היטב את כל הנסיבות
הקשורות לעסקה ,בין היתר בשים לב לחלוף הזמן אשר חלף ממועד אישורה המקורי.

בנוסף ,עו"ד גיחז הוסיפה הבהרה בקשר עם אישור הצעה פרטית אשר לבעל שליטה יש בה עניין אישי ,מכח
תקנה  ,)5(1המתייחסת לעסקה במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק .עמדת הרשות ,כפי שהציגה עו"ד גיחז ,היא
כי לא ניתן לאשר הצעה פרטית שכזו במסגרת ההקלות של תקנה  .)5(1זאת ,בין היתר ,לנוכח ההיסטוריה
החקיקתית של צוותי האישור הרלוונטיים וכן השוואה להליכי שוק המלמדים על כוונת המחוקק להבטיח כי
כל הצעה פרטית שכזו תאושר בדרך המלאה והראויה.
 .3עסקאות בעלי שליטה עם 'חברות אג"חיות' (חברות מדווחות)
עיגון הוראות בשטרי הנאמנות אשר מכפיפות עסקאות בעלי שליטה מסוימות לאישור מחזיקי אגרות החוב של
החברה ,בפרט בעסקאות בהן לא ניתן היה לאשר את העסקה אילו מדובר היה בחברה ציבורית .לכן ,לדידה של
הרשות ,בעסקאות כאלו ,על החברה וכן על הנאמן ,לבחון היטב את הליכי אישור העסקה ברמה שאינה מובחנת
מהבחינה שהייתה נעשית אילו העסקה הייתה מתרחשת בחברה ציבורית .גם הגילוי בהקשר זה ,חשוב שיתייחס
לכל פרט חשוב על העסקה ,אשר עשוי להיות רלוונטי למחזיקי האג"ח ,בשים לב לזכויות בשטרי הנאמנות .עו"ד
גיחז ציינה כי מצדה של הרשות ,רמת הפיקוח והמעורבות תהא בהתאם.
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שוק ההון הישראלי בזירה הבינלאומית  -עו"ד רון קליין ,משפטן בכיר ,המערך המשפטי ,מחלקת
התאגידים
עו"ד קליין הציג מספר תהליכים המתקיימים בימינו ברשות בקשר עם הגלובליות של שוק ההון לעיל:
 .1התרחבות לבורסות נוספות
עד היום ,ההסדר הדואלי כלל שלוש בורסות :בורסת ניו יורק ,ה Nasdaq -ובורסת לונדון .במהלך השנה
החולפת ,נוספו להסדר האמור שלוש בורסות נוספות :בורסת הונג קונג ,בורסת סינגפור ובורסת טורונטו .עו"ד
קליין הדגיש כי הצטרפות הבורסות הללו להסדר הדואלי הינה תוצר של תהליך בדיקה מעמיק וארוך של
הבורסות הללו והרגולציה שחלה עליהן ,במטרה להבטיח כי אכן ניתן יהיה להסתמך עליהן בקשר עם ההגנה על
המשקיעים בישראל .עוד ציין עו"ד קליין כי ההתעניינות בבורסות החדשות הללו בשוק ההון הישראלי הולכת
וגוברת.
 :Dual IPO .2סינגפור ותל אביב
עו"ד קליין הסביר אודות המונח ' ,'Dual IPOלפיו חברה יכולה להנפיק בשני השווקים ,בישראל ובסינגפור ,בו
זמנית וכך מגוונת את בסיס המשקיעים שלה ,משיגה גישה לשווקי אסיה ואף ייתכן כי משיגה יתרון בתמחור
במועד ההנפקה .לדבריו של עו"ד קליין בהקשר זה ,הבשורה הגדולה הינה כי תהליך מאוד משמעותי מול
הרגולטורים בסינגפור הוביל להכרה מלאה שלהם ברגולציה הישראלית ,דבר משמעותי מאד בהינתן שעד היום
חברה הייתה רשאית לצאת להנפקה בבורסה בישראל ובבורסה בחו"ל על ידי פרסום התשקיף הזר בשני
השווקים .כעת ,במקרה של בורסת סינגפור ,חברה יכולה לראשונה להכין תשקיף על פי הדין הישראלי ולפרסם
אותו בשני השווקים ,ואף חובות הדיווח של החברה בהמשך הדרך יבוצעו בהתאם להוראות הדין הישראלי בשני
השווקים .למעשה ,מדובר בפעם הראשונה בה שוק הון זר מכיר ברגולציית ניירות ערך ישראלית לצורך התנהלות
בבורסה המקומית שלו .עו"ד קליין ציין ,כי חברות שיבחרו לבצע את תהליך ה Dual IPO -לפי הדין הישראלי,
יהיו רשאיות להכין את התשקיף בשפה האנגלית גם בתשקיף המפורסם בישראל.
 .3דיווחים בשפה האנגלית
בתחילת חודש דצמבר  ,2018פורסמה הצעה להערות הציבור אשר נועדה לאפשר לכל חברה לדווח באנגלית,
הצעה העשויה ,בין היתר ,לשפר את הרלוונטיות וההתעניינות של משקיעים זרים בחברות הללו .הרעיון המתגבש
הינו כדלקמן:


יצירת מנגנון וולונטרי לדיווח בשפה האנגלית אשר יחול על חברות חדשות במועד ההנפקה ,ככל ויהיו
מעוניינות בכך.



התניית שינוי שפת הדיווח של חברות נסחרות מעברית לאנגלית באישור מיוחד של בעלי המניות
באסיפה הכללית.

כמו כן ,עו"ד קליין ציין כי האמור ידרוש היערכות מצד גורמים שונים בשוק ההון וגם מצד הרשות בהיותה גוף
מפקח .לדידו ,הסרת מחסום השפה תסייע בחיבור בין שוק ההון הישראלי לזירה הבינלאומית ולסטנדרט שנהוג
בשווקים מובילים בעולם.
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 .4המדריך לחברה דואלית
עו"ד קליין מתאר את המדריך ומסביר כי מדובר בנייר אשר מרכז את עמדות סגל הרשות בהיבטים השונים של
התנהלות חברות דואליות בשוק ההון הישראלי ,דוגמת :רישום למסחר ומחיקה ,מעבר למתכונת דואלית ,דיווח
שוטף ,מבנה התשקיף בהנפקה ,הנפקות מיוחדות ועוד (נייר זה יפורסם גם באנגלית ויתעדכן מעת לעת).
לסיכום ,עו"ד קליין ציין כי ההסתכלות הבינלאומית של מחלקת התאגידים ברשות התמקדה בעיקר סביב החברות
הדואליות ,אך בשל התהליכים המתרחשים בעולם ,גם מחלקת התאגידים עוברת שינוי תפיסתי וכעת ההסתכלות
שלה הולכת ונהיית רחבה הרבה יותר .עו"ד קליין חתם את הרצאתו באומרו כי הרשות מתכוונת להמשיך ולתת
מענה להתפתחויות האלו ,מתוך הבנה ששוק הון משוקלל ומפותח שנמצא על המפה הבינלאומית הינו האינטרס
המרכזי של ציבור המשקיעים בישראל.
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מגמות ואתגרים בתחום הנדל"ן והתשתיות  -עו"ד ליאור צוברי ,ראש צוות ,מחלקת תאגידים
הרצאתו של עו"ד צוברי עוסקת בשני נושאים עיקריים:
 .1מגמות ואתגרים בתחום הנדל"ן תוך מתן דגש מיוחד על חברות  BVIבארה"ב.
 .2קרנות תשתיות נסחרות.
להלן עיקרי הדברים כפי שהובאו בכנס:
 .1מגמות ואתגרים בתחום הנדל"ן תוך מתן דגש מיוחד על חברות  BVIבארה"ב
עו"ד צוברי הסביר כי ענף הנדל"ן הוא הענף המרכזי ביותר בבורסה ( 27%מכלל החברות הנסחרות הינן חברות
נדל"ן) .גודלו של הענף בא לידי ביטוי גם מבחינת היקפי הגיוסים.
עם זאת ,עו"ד צוברי הצביע על שינוי מגמה מסוים .לדבריו ,עד לשנת  2017חל גידול בהיקפי הגיוס ,בין היתר
בשל הופעתן של חברות נדל"ן אמריקאיות חדשות ,אולם בשנת  2018חלה האטה משמעותית בהיקפי הגיוסים,
לצד פדיונות גבוהים בקרנות הנאמנות ,בין היתר לאור חוסר הוודאות בשוק הגלובלי והמקומי והצפייה לעליה
בריבית במקביל לעליית הריבית בארה"ב .במקביל ,בתחום הבניה היזמית בישראל ניכרת מגמה של האטת בניה
וירידה בקצב המכירות ,ובתחום הנדל"ן למסחר ישנה אי וודאות בנושא ההשפעות האפשריות של המסחר
המקוון על הרשתות הקמעונאיות.
עו"ד צוברי ציין ,כי המגמות האמורות עלולות להוביל למשבר ממשי המתאפיין בעיקרו בקשיים תזרימיים,
עלייה במחיר החוב וקושי בפדיון חובות.
בהקשר זה ,הדגיש עו"ד צוברי כי לרשות חשוב לתת דגשים לעניין הדיווח ,כדלקמן:
א.

ב.
ג.

גילוי בזמן אמת אודות קיומם של קשיים פיננסים וסימני אזהרה המעידים על קשיים פיננסיים .בפרט,
עמידה או הפרה של אמות מידה פיננסיות הינו נושא קריטי מאד למשקיעים .לכן ,מצופה מהחברות לבחון
עניין זה באופן שוטף ולא להסתפק בבחינת הנושא מדי רבעון.
גילוי ענפי איכותי ומדויק בתחום הנדל"ן היזמי והמניב ,בפרט לעניין המדדים התפעוליים דוגמת  FFOו-
 ,NOIהעודפים הצפויים בתחום היזמי ועוד.
בחינת סבירות הערכות שווי ושערוכי נכסים .בהקשר זה ,הדגיש עו"ד צוברי כי מוטלת על ההנהלה אחריות
כבדה בעניין ההנחות והנתונים שבסיס הערכות השווי ושערוכי נכסים .זאת ,בין היתר מאחר ולקביעות
אלה ישנה השפעה קריטית על הדוחות הכספיים ועל עמידת החברה באמות מידה פיננסיות בהן היא נדרשת
לעמוד ,כפי שתואר בהרחבה בהרצאתו של רו"ח אוסטרובסקי .בשל כך ,הרשות מקדישה תשומת לב רבה
לאופן בו חברות מדווחות ובוחנת בקפידה האם הן עומדות בדרישות הגילוי ,תוך שימת דגש מיוחד על
האופן בו הן מבססות את שערוך הנכסים בחישוב אותן אמות מידה פיננסיות.

בהמשך דבריו ,עבר עו"ד צוברי לדון בנושא חברות הנדל"ן האמריקאיות ,נושא העומד במרכז השיח התקשורתי
בתקופה האחרונה .עו"ד התמקד בהרצאתו בשני נושאי ליבה  -חובות ופירעונות.
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חובות
בשנים האחרונות גייסו חברות נדל"ן אמריקאיות היקפי חוב גדולים מאוד המסתכמים לכ 28 -מיליארד
ש"ח .לדברי עו"ד צוברי ,שנת  2017הייתה שנת שיא מבחינת היקף הגיוסים ואף הצטרפו במהלכה כ10 -
חברות חדשות לבורסה .לעומת זאת ,שנת  2018הייתה שנה של שינוי מגמה מבחינת הצלחת הנפקות החוב
והיקף ההנפקות ,כך שלמעשה מדובר במצב שהינו על גבול קיפאון בתחום.



פירעונות
החל משנת  ,2019עתידים פירעונות חובות בסכומים משמעותיים ,אתגר לא פשוט עבור אותן חברות
בסביבה הכלכלית הנוכחית אשר יצריך היערכות למקרה בו לא יוכלו את החובות בשוק האג"ח.

את הדיון בנושא הראשון סיכם עו"ד צוברי באומרו כי הרשות "...אינה מחלקת ציונים להנפקות וקובעת האם
הן טובות או לא ."...לדידה של הרשות ,כל עוד חברה עומדת בדין החל עליה ,לא אמורה להיות מניעה מהיתר
לפרסום תשקיף .יחד עם זאת ,הדגש שהרשות שמה ,בין היתר ,הינו על גילוי נאות .כמו כן ,עו"ד צוברי סיפר כי
הרשות עצרה שני מקרים בהם חברות רצו לבצע הנפקות ,וזאת לאור כשלים משמעותיים בהערכות השווי שלהן.
לסיכום ,בשנה האחרונה הרשות שמה דגש על הגברת הפיקוח על חברות  BVIקיימות ועל אלו שרוצות להנפיק
לראשונה.
 .2קרנות תשתיות נסחרות
עו"ד צוברי הזכיר כי יו"ר הרשות הציבה לנגד עיניה כמטרה עליונה את פיתוחו והרחבתו של שוק הון יעיל
ומפוקח .קרנות תשתיות הן דוגמא מצוינת להשגת יעדה של יו"ר הרשות לקשר בין הכלכלה הישראלית לבין
האפשרות לחיזוק שוק ההון .למעשה ,מדובר באפיק השקעה אטרקטיבי וחדש למשקיעים בישראל אשר יאפשר
להם להיות שותפים לתחום אשר עד היום היה נחלתם של קבוצת שחקנים מצומצמת מאוד .כך ,קרנות תשתיות
נסחרות מהוות כלי אשר יכול לחזק את הצמיחה בבורסה.
עו"ד צוברי ציין כי בעניין זה הוגשו בחודש אוקטובר  2018להערות הציבור דוח הביניים ומודל מוצע של הרשות,
ובימים אלו דנה הרשות בדוח הסופי.
עו"ד צוברי הציג כיצד מבטיחות קרנות תשתיות נסחרות כי הציבור יהא הנהנה העיקרי מההטבות שהן יעניקו:


בעלי המניות הגדולים לא יחזיקו ,במצטבר ,למעלה מ 50% -ממניות הקרן.



הקרן תהיה חייבת לחלק דיבידנד אשר עומד על מינימום של  90%מהכנסותיה.



הגבלת מינוף הקרן לצורך גידור סיכון משקיעים.



הטבות מס לקרנות שעומדות במודל של הרשות.
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על שטרות ונאמנים  -עו"ד אסף נוימן ,ראש תחום הסדרים ונאמנים ,מחלקת תאגידים
עו"ד נוימן פתח את דבריו באומרו כי שטרות נאמנות מהווים חלק חשוב ובלתי נפרד מהליך קבלת החלטות בקרב
משקיעים .על כן ,ישנם מספר נושאים שמשקיעים צפויים לבדוק לפני שהם מבצעים השקעה ,וביניהם:


התנאים שנקבעו בשטר הנאמנות (להלן" :השטר") והסיכונים הנובעים ממנו.



אמות המידה הפיננסיות הדרושות מכח השטר.



בחינה האם השטר כתוב בצורה ברורה ,ניתן ליישום וניתן לבקרה לאחר יישומו.



בחינה האם החברה הינה ישות אשר עומדת בהתחייבויותיה כלפי המשקיעים ,לצד בחינה האם הנאמן מכיר
את השטר ויודע האם החברה עומדת באותן התחייבויות.

בהקשר זה ,ציין עו"ד נוימן כי צפויה התקנת תקנות ניירות ערך חדשות בנדון (להלן" :התקנות החדשות") .לדבריו
של עו"ד נוימן ,התקנות החדשות צפויות לקבוע תנאי סף לכשירות נאמן של אגרות חוב ,לקבוע חובות גילוי ודיווח
של הנאמן ,כולל דוח שנתי ודוחות שוטפים ואף לחייב את החברה להעביר מידע לנאמן.
לדבריו של עו"ד נוימן ,הרשות רואה בנאמן שומר הסף של ציבור המשקיעים באגרות החוב .על כן ,התקנות החדשות
עתידות להגביר את הפיקוח על נאמנים .עם זאת ,עו"ד נוימן הדגיש כי הנאמנים יקבלו את תמיכת הרשות כאשר
יזדקקו לה.
כמו כן ,עו"ד נוימן פירט את תפקידי הנאמן:


הבנת תנאי השטר ווידוא כי החברה עומדת בהתחייבויותיה.



נטילת חלק פעיל בניסוח השטר כך שהוא יהא מוגדר וברור עד כמה שניתן .בהקשר זה ,מעורבות הנאמן
נועדה למנוע מחלוקות על פרשנות השטר.



נטילת אחריות מסוימת על השטר.



לפעול באפקטיביות ,מעורבות והפגנת יוזמה לאורך התהליך.

עוד ציין עו"ד נוימן כי הרשות מצאה סעיפים לא ברורים בתקנות החדשות ומצבים המאפשרים פרשנויות סותרות.
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ירוק עולה  -צמיחתן של חברות הקנאביס הרפואי  -עו"ד אלי דניאל ,ראש צוות ,מחלקת תאגידים
בפתח דבריו פירט עו"ד דניאל את ההיסטוריה של תחום הקנאביס הרפואי ולאחר מכן הציג קווים לדמותו של שוק
הקנאביס הרפואי בישראל .חברות קנאביס ציבוריות בישראל מדווחות על מזכר הבנות .אולם ,במקרה כזה לא בטוח
שהעסקאות יצאו לפועל .בהקשר זה ,ציין עו"ד דניאל כי גם חברות קנאביס ציבוריות בעלות פעילות בחו"ל מדווחות
על מזכרי הבנות .עוד ציין ,כי גם חברות הפועלות בחו"ל במדינות בהן ישנה לגליזציה בתחום הקנאביס הרפואי ,לא
בהכרח ייבחרו לייבא קנאביס ממדינות אחרות חרף העובדה שהן רשאיות לעשות זאת מבחינה חוקית ,ואף לא בטוח
שניתן יהיה לייצא קנאביס מאותן מדינות ואל אותן מדינות.
עו"ד דניאל הדגיש ,כי פיקוח הרשות בנושא דומה לפיקוחה על חברות אחרות מתחומים שונים .עם זאת ,לכל דוח
או חוזה שהתקבל בנדון ניתנו הערות מהותיות .בנוסף ,הרשות פרסמה דף דגשים להערכת שווי של פעילות הקנאביס.
את דבריו בנדון סיכם עו"ד דניאל באומרו כי ישנם סיכונים בהשקעות בחברות קנאביס רפואי ולכן למשקיעים
מומלץ לבדוק את כל דיווחי החברות .כמו כן ,עו"ד דניאל ציין כי אמנם עדיין אין ודאות רגולטורית ,אך הרשות
נוקטת צעדים בנושא וסגל הרשות צפוי לפרסם דגשים למשקיעים.
לבסוף ,הדגיש עו"ד דניאל כי אם תתקבל החלטה על ייצוא קנאביס עשויה לשנות את שוק הקנאביס הרפואי בישראל
כי ייתכן ומספר חברות הקנאביס הרפואי יגדל בתקופה הקרובה.
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הנפקת מוצרים פיננסיים  -רו"ח (עו"ד) יעקב יודקוביץ ,ראש צוות ,מחלקת תאגידים
רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' פתח את דבריו בהצגת נתון לפיו בשנים האחרונות קיבלה הבורסה פניות רבות בכל הקשור
לאפשרות הנפקת מוצרים פיננסיים .במסגרת הרצאתו ,רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' דן בכמה מן הסוגיות החשובות שיש
להכיר בבואנו להנפיק מוצרים שכאלו.
ראשית ,רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' הסביר מהם למעשה מוצרים פיננסיים .על דרך השלילה ,מדובר למעשה במוצרים
המונפקים על ידי תאגידים ייעודיים עבור המשקיעים ולטעמם ,אשר אינם משמשים כחלק ממימון פעילות התאגיד
ועל כן מכשירים פיננסיים דוגמת מניות בכורה ואגרות חוב אינם חלק מהנושא הנדון במסגרת הרצאתו של רו"ח
(עו"ד) יודקוביץ'.
רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' הציג שני שינויים עיקריים שחלו בשנה האחרונה ואשר השפיעו על עולם הנפקת המוצרים
הפיננסיים ,כדלקמן:
 .1כניסתו לתוקף של תיקון  28לחוק הקרנות
תיקון זה העביר את תעודות הסל ותעודות הפיקדון מתחום תעודות ההתחייבות לפי חוק ניירות ערך לתחום של
קרנות לפי חוק הקרנות .עם זאת ,התיקון הסמיך את השר לקחת מוצרים מסוימים ולקבוע כי הם רשאים
להיוותר תחת המשטר הישן של תעודות התחייבות ,קרי תחת משטר הפיקוח המקל יותר.
רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' ציין כי השנה נכנסו לתוקף תקנות בנושא (להלן" :תקנות הקרנות") ,אשר מתייחסות
בעיקר לתעודות פיקדון ,ולפיהן עם התקיימותם של שני תנאים ,המוצרים הפיננסיים יוכלו להישאר כתעודות
התחייבות:


ההתחייבויות תהיינה מגובות בפיקדונות בבנק.



מדובר במוצר סטטי ,קרי מוצר אשר החל מועד הנפקתו מתנהל כ"טייס אוטומטי" ללא צורך בהפעלת
שיקול דעת מצד המנפיק.

 .2החלטת מדיניות ברשות לפתיחת השוק למוצרים נוספים
בהקשר זה ,הכוונה היא בעיקר לתחום ה'סטרקצ'רים' (פיקדונות מובנים) .רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' הדגיש כי על
אף הרתיעה הקיימת בנושא זה מאז המשבר הכלכלי העולמי הגדול בשנת  ,2008הרשות החליטה לפתוח את
השוק הנ"ל אבל רק למוצרים בסיסיים ופשוטים יותר.
בשלב הראשון ,פרסמה הרשות טיוטת תיקון לתקנות הקרנות ובה נקבעו התנאים המאפשרים הנפקת מוצרים
פיננסיים תחת תחולתו של חוק ניירות ערך ,קרי המוצרים שאינם עוברים לתחולתו של חוק הקרנות .להלן
התנאים:
א.
ב.
ג.

נדרש כי המוצר יהא כזה המבטיח קרן.
נדרש כי רמת המורכבות של המוצר (מבחינת ההבנה) תהא נמוכה.
נדרש כי המוצר יהיה כזה שאיננו מצריך פעולות ניהול ("טייס אוטומטי").
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רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' אף הציג שתי דוגמאות:
א.
ב.

מוצר המבטיח למשקיעים את הקרן שהם שילמו בהנפקה ובנוסף מספק אחוז מסוים מתשואה של מדד
כלשהו והכל תחת הנחה כי המוצר יתנהל בצורת "טייס אוטומטי" הינו דוגמה למוצר שעומד בתנאים.
מוצר שאינו מבטיח קרן למשקיעים ,כך שלמעשה הוא חושף את המשקיעים גם לירידה במדד או שבנקודת
מדד מסוימת ניתן לאבד את כל ההשקעה הינו דוגמה למוצר שאינו עומד בתנאים.

עוד הדגיש רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' כי ברמה המשפטית נדרש לבצע הבחנה בין שני סוגי מוצרים:
א.

ב.

מוצרים אשר עוקבים אחרי מטבע ,ריביות ,מדד מחירים לצרכן ,וכדומה .רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' הסביר כי
אמנם ברמה הפורמלית ,מוצרים אלו עומדים בתנאי תקנות הקרנות וכעיקרון ניתן להנפיקם כבר כיום,
אולם בפועל תקנות הקרנות לא כוונו למוצרים אלו אלא לתעודות הפיקדון ועל כן נדרשה התאמה שנוגעת
בעיקר לנכסים המגבים את המוצרים.
מוצרים אשר עוקבים אחרי מדדי ניירות ערך או סחורות .נכון להיום ,לא ניתן להנפיק מוצרים אלה מאחר
והתקנות הקיימות לא החריגו אותם מתיקון  28לחוק הקרנות ,כך שלמעשה רק לאחר כניסת תקנות
חדשות בנדון ניתן יהיה להנפיקם .בהקשר זה ,ציין רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' כי בהתאם להצעה שעומדת
לבחינת הרשות ,ישנן שתי מגבלות שנקבעו למוצרים אלו:
.i
.ii

הגבלת אורך החיים של המוצר לשלוש שנים.
לא תהיה אפשרות לבצע הרחבת סדרה.

לסיום דבריו ,התייחס רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' לשתי סוגיות נוספות אשר נמצאות בימים אלו על שולחנה של הרשות:
 .1חברות העוסקות בהשקעה בניירות ערך ומעוניינות להנפיק ניירות ערך רגילים (מניות או אגרות חוב).
בהקשר זה ,ציין רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' כי עולה השאלה האם חברות אלו כפופות לחוק ניירות ערך או שמא
לחוק הקרנות? בשל מורכבות השאלה ,הדגיש רו"ח (עו"ד) יודקוביץ' כי חברות אשר סוגיה זו נוגעת להן
נדרשות להתייעץ עם הרשות מראש.
 .2איגוח
הרשות מודעת לרצון הקיים בשוק להנפקת מכשירי איגוח ועל כן הרשות פועלת לקידום חוק האיגוח.
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דירוגים ,סיכונים ועוד  -רו"ח רון עמיחי ,כלכלן ראשי ומנהל יחידת נאמנים דירוג וחיתום ,מחלקת
תאגידים
בהרצאה זו דן רו"ח עמיחי בעיקר בחברות דירוג אשראי (להלן" :חברות הדירוג").
כיום ,אנו נמצאים כשנתיים וחצי לאחר כניסתו לתוקף של חוק הדירוג ,ונראה כי פיקוח הרשות בנושא תאם את
הציפיות ,כך שלדידו של רו"ח עמיחי פיקוח הרשות הינו אפקטיבי .רו"ח עמיחי הסביר כי בעבר לא הייתה חקיקה
בתחום הפיקוח על חברות דירוג ,בטענה כי בסופו של דבר מדובר במעגל שני למעגל של חוקי ניירות הערך השונים
אשר מטרתם לספק למשקיעים את המידע הנחוץ להם לצורך קבלת החלטות מושכלות ,בעוד שמטרתו של הדירוג
הינה סך הכל הבעת עמדתן של חברות הדירוג .ואולם ,לאחר המשבר הכלכלי העולמי הגדול בשנת  ,2008נוצרה
ההבנה כי לחברות הדירוג היה תפקיד מרכזי בהתפתחותו של המשבר ובהבנה שכנראה נדרשת הסדרה בתחום
חברות הדירוג .לאור האמור ,נחקק חוק הדירוג והחל הפיקוח בנושא.
לחוק הדירוג ישנם מספר רכיבים ,כאשר רו"ח עמיחי התמקד בנושא העדר יכולתו של הרגולטור להתערב
במתודולוגיה ובתוצאת הדירוג מצד אחד ,ומן הצד השני מעניק כלים אשר מאפשרים למפקח לדרוש גילויים אודות
המתודולוגיה כאמור ,כפי שהיא נעשית על ידי חברות הדירוג ,ומציג תמונה שלמה בכל הקשור לשיקולי הדעת אשר
הופעלו על ידי אנליסטים בעת יישום מתודולוגיית הדירוג .רו"ח עמיחי הסביר כי שני הכלים הללו יחד יוצרים תמונה
שלמה למשתמשים בכל הקשור לפועלה של חברת הדירוג ,כאשר בהקשר זה תפקיד הרשות הינו ,בין היתר ,להגדיר
את השקיפות של שני הנושאים הללו .רו"ח עמיחי ציין כי בשנתיים וחצי האחרונות הרשות אכן פעלה כאמור .כך
למשל ,ישנם מקרים בהם ביקשה הרשות קבלת מתודולוגיות דירוג נוספות ,הבהרות במתודולוגיות דירוג קיימות,
גילויים נוספים בדוחות דירוג ,תיעוד פנימי של שיקולים ודיונים (בעיקר לצרכי הרשות) ועוד.
כמו כן ,הסביר רו"ח עמיחי כי מטרתו של חוק הדירוג ,בסופו של יום ,הינה לאפשר למשתמשים לעשות שימוש טוב
יותר בכלי הדירוג וביצירת משמעת שוק ,אשר נוצרת מכורח השוק הפעיל .כך למשל ,שלב המשא ומתן על שטרי
הנאמנות הינו שלב מצוין עבור המשתמשים לדרוש חברת דירוג א' ,חברת דירוג ב' או לדרוש שלא יהיה דירוג כלל.
לחלופין ,ניתן לדרוש אפילו דירוג כפול של חברה א' וחברה ב' .בהקשר זה ,מציין רו"ח עמיחי כי בעוד שבעולם מאוד
נפוץ לדרוש דירוג אשראי כפול של שתי חברות ,בישראל זה עדיין לא המצב .עוד הדגיש רו"ח עמיחי כי יתרונות
הדירוג הכפול ,בין היתר ,הינם קיטון בתחרותיות ומתן תחזית ברורה יותר לגבי העתיד.
רגע לפני סיום הרצאתו ,הדגיש רו"ח עמיחי כי הרשות פרסמה נייר עמדה משפטי מספר  105-33בנושא הגילוי אודות
הסייבר .מטרת הפרסום היא להימנע מיצירת " ,"Boiler plateקרי  -מצד אחד הרשות שמה "רגל על הגז" בנושא
לאור העובדה שחלק מהחברות יתכן ולא מודעות לנושא ,אך מצד שני אין צורך לנסח גילוי בדוחות אך רק בגלל
שהרשות פרסמה נייר עמדה.
לסיום ,רו"ח עמיחי הזכיר גם הוא את נושא שומרי הסף וטוען כי המקום בו הכי חשוב שנוכחותם תורגש הוא במהלך
הנפקה ,כאשר בהקשר זה הכוונה היא כמובן לחתמים .רו"ח עמיחי מציין כי בישראל ,אין חשיבות רבה לעבודתו של
החתם בטענה כי ההבנה שלו אינו משפרת את איכות הגילוי .רו"ח עמיחי הדגיש כי הרשות מרימה את הכפפה ובשנה
הקרובה תבחן את איכות הבדיקה של חתם בהנפקה ואף תפרסם מה לא נחשב בעיני הרשות בדיקת נאותות ראויה.
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יודגש כי:


פרסום זה הינו לצרכי מתן מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו מבלי להתייעץ עם הגורם המקצועי המתאים
במשרדנו.



הפרסום מבוסס על סמך דעתנו בלבד ומבוסס על נוכחות עובדים ממשרדנו בכנס.



הפרסום לא נסקר או אושר ע"י סגל הרשות או מי מטעמה.



משרדנו לא נושא באחריות לגבי תוכנם של קישורים בפרסום לאתרי אינטרנט חיצוניים או להסתמכות על
המידע הכלול באתרי אינטרנט אלה.

בכבוד רב,
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
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נספח -קישורים להרצאות מהכנס
המושב הכללי:
מאחורי הקלעים של מחלקת תאגידים  -רו"ח דורית קדוש ,מנהלת מחלקת תאגידים

המושב החשבונאי:
דברי פתיחה  -רו"ח כשומר סף  -מציאות או חלום? רו"ח יפעת פלקון שניידר ,מנהלת המערך החשבונאי ,מחלקת
תאגידים
דוח סולו  -הסיפור הוא שיפור  -רו"ח אילן ציוני ,מנהל מערך גילוי ודיווח ,מחלקת תאגידים
הכנסות ,חכירות  -דגשים ותובנות  -רו"ח אדוה מדליון ,ראש אשכול הכרה בהכנסה ,מחלקת תאגידים
אובדן שליטה?  -רו"ח רינה כהן פחימה ,ראש אשכול צירופי עסקים ,מחלקת תאגידים
תמורות בעולם המכשירים הפיננסיים  -רו"ח דוד טרגין ,ראש אשכול מכשירים פיננסיים ,מחלקת תאגידים
הערכות שווי בתחום הנדל"ן  -רו"ח יבגני אוסטרובסקי ,מנהל המערך להערכות שווי ופיתוח שוק ,מחלקת תאגידים
דגשים על מסים ,אי תלות ו - ISOX -רו"ח יעקב גולד ,אחראי תחום ביטוח ,מיסוי וביקורת רו"ח ,מחלקת תאגידים
מבט מיחידת הביקורת  -רו"ח גיל שדה ,מנהל יחידת הביקורת ,מחלקת תאגידים

המושב המשפטי:
דברי פתיחה  -מיזמי השקעה ומימון המונים  -עו"ד אמיר הלמר ,יועץ משפטי ומשנה למנהלת מחלקת תאגידים
סוגיות ודגשים בעסקאות בעלי שליטה  -עו"ד קרן גיחז ,סגנית היועץ המשפטי ,מחלקת תאגידים
שוק ההון הישראלי בזירה הבינלאומית  -עו"ד רון קליין ,משפטן בכיר ,המערך המשפטי ,מחלקת התאגידים
מגמות ואתגרים בתחום הנדל"ן והתשתיות  -עו"ד ליאור צוברי ,ראש צוות ,מחלקת תאגידים
על שטרות ונאמנים  -עו"ד אסף נוימן ,ראש תחום הסדרים ונאמנים ,מחלקת תאגידים
ירוק עולה  -צמיחתן של חברות הקנאביס הרפואי  -עו"ד אלי דניאל ,ראש צוות ,מחלקת תאגידים
הנפקת מוצרים פיננסים  -רו"ח (עו"ד) יעקב יודקוביץ ,ראש צוות ,מחלקת תאגידים
דירוגים ,סיכונים ועוד  -רו"ח רון עמיחי ,כלכלן ראשי ומנהל יחידת נאמנים דירוג וחיתום ,מחלקת תאגידים
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