 4באפריל2017 ,
לכבוד:
מחלקת תאגידים
רשות ניירות ערך
ירושלים

לידי :רו"ח ועו"ד עדי טל
רו"ח יפעת פלקון שניידר
רו"ח יקי גולד

באמצעות המגנ"א )לא פומבי(

הנדון :פניה מקדמית בעניין הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של חברות המנפיקות תעודות
סל בעת המעבר ממשטר תעודות הסל למשטר קרנות הסל
בהמשך לפגישה שהתקיימה בין נציגי רשות ניירות ערך ונציגי משרד רואי חשבון ארנסט אנד
יאנג ישראל )להלן" :ארנסט אנד יאנג"( ביום  23במרץ 2017 ,ובהמשך לשיחות והתכתבויות
שהתקיימו בין הצדדים עובר למועד פגישה זו ולמען הסדר הטוב הרינו לפנות אליכם בפניה
מקדמית בעניין הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של חברות המנפיקות תעודות סל בעת
המעבר ממשטר תעודות הסל למשטר קרנות הסל.
רקע
בחודש דצמבר  2016פורסמה ברשומות הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' (27
)קרנות סל( ,התשע"ז) 2016-להלן" :תיקון  ,("27שעניינה הסדרה ופיקוח של תחום תעודות הסל
תחת משטר הפיקוח של חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד ) 1994להלן" :חוק השקעות
משותפות"( .הצעת החוק האמורה באה להניח את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי
המונפק היום כתעודת סל ,מאיגרת חוב ,שהיא מוצר בעל רכיב של התחייבות ,לקרן נאמנות,
שהיא מוצר פיננסי המבוסס על ניהול כספי אחרים באופן שנועד להשיג תוצאה מסוימת בהתאם
למדיניות השקעות שנבחרה .בכך ,ישתנה המבנה המשפטי של תעודות הסל מאג"ח לקרן סל ,תוך
ביטול ההתחייבות להשגת תשואה זהה לתשואת הנכסים שאחריהם המכשיר עוקב .קרן סל תהיה
על פי המוצע קרן מחקה ,כלומר קרן שייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר מדד
או סחורה ,שהיא קרן סגורה שיחידותיה נסחרות בבורסה ,אשר דומה במהותה למכשיר הETF -
) (Exchange Traded Fundהאמריקני המקובל בעולם .מדובר במוצר השקעה פאסיבי ונזיל,
אשר נפוץ ומ קובל בעולם לשם מעקב אחר מדדים וסחורות .יחידות קרן הסל ,עתידות להיות
מוצעות לציבור מדי יום ,וכן תוטל חובה על מנהל הקרן לפדות את היחידות מדי יום ,בדומה
לקבוע היום לגבי קרנות פתוחות .בנוסף ,תוטל חובה על מנהל הקרן להתקשר עם עושה שוק
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)גורם פיננסי אשר מציע באופן שוטף למכור ולקנות ניירות ערך נסחרים ,ובכך תורם לנזילות
המוצר( לשם עשיית שוק ביחידות הקרן .במסגרת תיקון  27ייקבעו הוראות מעבר שמטרתן
לאפשר רצף בהמשך ניהול תעודות הסל הקיימות תחת המבנה המשפטי החדש של קרן סל ,לרבות
הוראות שקובעות כי הסבת תעודת הסל לקרן סל לא תהיה אירוע מס אצל המשקיע והחברה וכן
מתן רישיון למנהל תעודת הסל לשמש כמנהל קרן הסל .על פי הצעת החוק ,תיקון  27ייכנס
לתוקפו לפי המועד המאוחר מבין :א .ה 1.10.2017 -ו-ב .מועד כניסתן לתוקף של תקנות משלימות
שיותקנו מכוח הצעת החוק .עוד יצוין כי בישיבה שהתקיימה לאחרונה עם נציגי רשות ניירות ערך
עודכנו המועדים ככה שהעברת החוק צפויה במהלך חודש מאי  ;2017העברת התקנות צפויה
לקראת סוף שנת  ;2017ואילו הכניסה לתוקף של טיוטת החוק צפויה להיות לקראת סוף הרבעון
הראשון של שנת .2018
כאן המקום לציין כי בסעיף 129ב לעניין הוראות המעבר לטיוטת החוק נאמר כדלהלן:
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כאמור בסעיף ג' לעיל ,בעת כניסתו לתוקף של החוק יחולו השינויים כדלהלן:
•

שטר הנאמנות שהיה חל ערב המעבר יפקע וההתחייבות בגין התעודות תחדל מלהתקיים,
ובמקומו ייחתם הסכם קרן שיגדיר את ניהול הקרן ללא רכיב התחייבותי כמקובל בעולם
קרנות הנאמנות והוא יחליף את שטר הנאמנות הקודם.

•

הנכסים המגבים של החברה המנפיקה יועברו לבעלות נאמן.

•

כל תעודת התחייבות תהפוך לקרן נאמנות סגורה או פתוחה מכוח חוק זה )לפי הודעת החברה
המנהלת(.

יש לציין כי בבסיסו של חוק השקעות משותפות בנאמנות נקבע בסעיף " 4הסכם הקרן" ובסעיף
" 76דין נכסי הקרן" כדלהלן:
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כך למעשה תיווצר הפרדה משפטית בין הבעלות על הנכסים לבין ניהולם.
בתמורה לניהול נכסי הקרן ,מנהל הקרן יהיה זכאי לדמי ניהול קבועים שיהוו אחוז ממצבת
הנכסים המנוהלים .בנוסף ,מנהל הקרן יוכל לבחור עבור כל קרן סל בנפרד האם לגבות גם דמי
ניהול משתנים .במידה והחברה המנהלת השיגה תשואה עודפת מעל המדד ,דמי הניהול המשתנים
יאפשרו לחברה לקבל נתח גדול יותר מדמי ניהול ובמקביל גם למשקיעים ליהנות מהתשואה
העודפת .אך במקרה שבו תשואת המשקיעים תהיה נמוכה יותר מתשואת המדד הרלוונטי מנהל
הקרן יאלץ לפצות את המשקיעים בגין אי העמידה ביעד תשואת מדד הייחוס בסכום שעשוי
להיות אף גבוה מדמי הניהול שגבתה חברת הניהול בגין אותה קרן ,אולם בכל מקרה ,סכום
הפיצוי במקרה של אי עמידה ביעד מדד הייחוס ,יהא מוגבל בתקרת חשיפה מקסימלית .יצוין עוד
כי דמי הניהול המשתנים צפויים להיות מפוקחים ע"י הרשות לניירות ערך ולהיות בשיעורים לא
מהותיים לרמת התנודתיות והתשואות של המדד הנעקב ע"י קרן הסל )שיעורם יוגבל בתקרה
שתנוע בין  0.1%ל 0.3% -לפי רמת התנודתיות במדד(.
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אופן הטיפול החשבונאי הקיים בתעודות הסל
נכון להיום ,חברות תעודות הסל מאחדות את נכסי התעודה ומנגד מציגות התחייבויות למחזיקי
התעודה .ההתחייבויות בגין תעודות סל שהונפקו על ידי חברות תעודות הסל נמדדות לראשונה
לפי ערכן ההתחייבותי ומוצגות בדוח על המצב הכספי בתוספת דיבידנדים שנצברו למועד
הדוחות הכספיים ובניכוי דמי ניהול שנצברו ועלויות הנפקה שטרם הופחתו .תעודות הסל הינן
מכשיר פיננסי מעורב הכולל חוזה מארח ונגזר משובץ .בהתאם ל –  IAS 39יש להפריד את
הטיפול החשבונאי בין החוזה המארח )שהינו במקרה של תעודות סל הלוואה ב (Zero Coupon -
והנגזר המשובץ )שהינו עסקת אקדמה על המדד שתעודות הסל צמודות לו( ולמדוד כל אחד
בנפרד.
על פי הוראות  ,IAS 39כאשר מכשיר פיננסי מעורב כולל בתוכו נגזר משובץ ,הנגזר המשובץ
מוצג בשווי הוגן .מאחר ותעודת הסל מהווה מכשיר בר מכר שיכול להימכר חזרה בכל רגע נתון,
בהתאם לאמור בסעיף א 32ב ,IAS 39 -ההשפעה של הפרדת נגזר המשובץ וטיפול חשבונאי לכל
רכיב היא למדוד את המכשיר המשולב בסכום הפדיון לשלם בתאריך הדוח ,בניכוי יתרת הוצאות
הנפקה .הואיל והשווי של הנגזר המשובץ במועד ההנפקה של תעודות הסל הינו אפס )שכן מדובר
בחוזה אקדמה ליום אחד( כל הוצאות ההנפקה יוחסו לחוזה המארח .הוצאות ההנפקה מופחתות
על פני אורך החיים החזוי של תעודות הסל .ממניעים פרקטיים ולאור חוסר מהותיות הסכומים,
ההפחתה בוצעה במרבית המקרים בשיטת הקו הישר.

הסוגיות החשבונאיות
 .1האם לאחר המעבר למשטר קרנות הסל ,מנהל קרן הסל יידרש לאחד את קרן הסל
בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי ) 10להלן?("IFRS 10" :
 .2במידה ומנהל קרן הסל לא יידרש לאחד את קרן הסל בהתאם להוראות  ,IFRS 10האם
יתרת עלויות הנ פקת תעודות הסל שתיוותר בעת המעבר למשטר קרנות הסל הינה כשירה
להכרה כנכס בספרי החברה המנהלת?
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עמדת איגוד תעודות הסל
 .1למנהל קרן הסל לא תהיה שליטה בקרן ולכן לא יאחד אותה בהתאם להוראות IFRS
.10
 .2בעת המעבר למשטר קרנות הסל על חברות תעודות הסל לגרוע מדוחותיהן הכספיים את
ההתחייבויות למחזיקי תעודות הסל ואת הנכסים שעומדים כנגד התחייבויות אלו .חלף
נכסים והתחייבויות אלו ,יש להכיר בנכס בלתי מוחשי המייצג את הזכות של החברות
לדמי ניהול עתידיים .נכס זה יימדד לפי עלות הנכסים נטו שנגרעו ,קרי ,בגובה יתרת
עלויות ההנפקה למועד המעבר למשטר קרנות הסל.
עמדת איגוד תעודות הסל כאמור לעיל נתמכת בחוות דעת שניתנה על ידי משרד רואי החשבון
ארנסט אנד יאנג המצורפת לפנייה מקדמית זו ובה נכלל הבסיס החשבונאי והנימוקים לעמדת
איגוד תעודות הסל.

הצהרות איגוד תעודות הסל
איגוד תעודות הסל מתחייב להודיע מ ראש לרשות ניירות ערך ,על אימוץ עמדה השונה מזו שתבוא
לידי ביטוי בתשובת סגל רשות ניירות ערך לפנייה זו.
איגוד תעודות הסל מודע לכך שפנייתו ותשובת סגל הרשות עשויים להתפרסם בנוסחם המלא
באתר רשות ניירות ערך.
אנו עומדים לרשותכם למתן הסברים נוספים ,ככל שיידרשו.

בכבוד רב,
בועז נגר ,יו"ר
איגוד תעודות הסל

העתקים:
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח
חברי האיגוד
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