 25בספטמבר2016 ,
סימוכין3395 :
לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

לידי הגב' אביבה בן משה ,רו"ח
לידי מר יבגני אוסטרובסקי ,רו"ח

באמצעות המגנ"א )לא פומבי(
א.ג.נ,.
הנדון:

שופרסל בע"מ  -פניה מקדמית בדבר הטיפול החשבונאי בהחלפה של מכשיר חוב צמוד
למדד המחירים לצרכן )להלן" :המדד"( במכשיר חוב שאינו צמוד מדד
סימוכין :מכתבנו מיום  12בספטמבר2016 ,

בהמשך למכתבנו שבסימוכין ולשיחות הטלפוניות שהתקיימו בין נציגי החברה ובין רואי החשבון המבקרים
לבין נציג רשות ניירות ערך מיום  19בספטמבר 2016 ,ומיום ה 20 -בספטמבר) 2016 ,להלן" :השיחות
הטלפוניות"( ולבקשתכם ,להלן התייחסותנו לפירוטים נוספים שנתבקשנו לציין:
 .1עלויות העסקה בגין החלפת אגרות החוב צפויות להסתכם לסכומים זניחים ביחס להיקף גיוס אגרות
החוב הצפוי )כ 0.25% -מהיקף אגרות החוב( .לפיכך ,הכללת או אי הכללת סכומים אלו במסגרת
המבחן הכמותי לא תשפיע על תוצאות המבחן הכמותי.
 .2החלפת אגרות חוב בעלות מח"מ קצר באגרות חוב בעלות מח"מ ארוך יותר משמעותית:
במסגרת שיחותינו הטלפוניות הועלתה השאלה האם יש להביא בחשבון את הארכת המח"מ /הארכת
מועד הפירעון הצפוי במסגרת המבחנים האיכותיים שנקבעו בתקן וזאת בנוסף להכללתם במסגרת
המבחנים הכמותיים .נציין כי החברה הביאה בחשבון את מח"מ אגרות החוב בחשבון כחלק מהמבחן
הכמותי שביצעה שמסקנתנו ,כאמור בפניה המקדמית ,שלא מדובר בהחלפת מכשירי חוב בעלי תנאים
שונים באופן מהותי.
נדגיש כי הארכת תקופת אגרות החוב מהווה שינוי שאינו גורם לשונות בתזרים המזומנים העתידי של
האג"ח ,ואינו מגלם השפעה איכותית נוספת מעבר לעובדה שהוא משפיע על הערך הנוכחי של
ההתחייבות כפי שמקבל ביטוי כבר במבחן הכמותי.
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כפי שניתן לראות אף במסגרת כל הדוגמאות לטיפול החשבונאי בהחלפת חוב או שינוי תנאי חוב בין
לווה למלווה קיימים המופיעות בספרות המקצועית לתקינה הבינלאומית של פירמות ראיית החשבון
 PwC ,EYו–  DELOITTEוכן בספרות המקצועית לתקינה האמריקאית של ) EYראו ציטוטים
מהספרות המקצועית כאמור בנספח א' למכתבנו זה( ,צוין כי אחד הפרמטרים ששונה בתנאי החוב
הינו הארכת תקופת החוב ובכל הפרשנויות כאמור ההתייחסות להארכת תקופת החוב מובאת
בחשבון בבחינה הכמותית בלבד ללא כל אזכור להיותה של הארכת תקופת החוב כמאפיין איכותי
שיש להביאו בחשבון בנוסף לבחינה הכמותית.
יצוין כי למיטב ידיעת החברה ,זאת גם הגישה השלטת בפרקטיקה בישראל בהקשר לנושא האמור.
עמדה זו ,נתמכת ,בין היתר ,בספרות המקצועית של  KPMGכפי שהוצגה בפניה המקדמית שקובעת
שמטרת המבחן האיכותי היא לכלול רק את אותם רכיבים שלא נכללו במסגרת המבחן הכמותי .רוצה
לומר ,מצבים בהם מאפיין איכותי אשר הובא בחשבון במסגרת המבחן הכמותי שנקבע בתקן ,ואשר
לפי תוצאות מבחן זה ההחלפה לא מהווה החלפה של מכשירי חוב בעלי תנאים שונים באופן מהותי,
לא יחשב כמאפיין מהותי במסגרת הבחינה האיכותית )ראה ציטוט להלן – הדגשות לא נכללות
במקור(:
"7.5.387.20 In our view, the purpose of a qualitative assessment is to identify substantial differences in
terms that by their nature are not captured by a quantitative assessment. Accordingly, we believe that
modifications whose effect is included in the quantitative assessment, and that are not considered
substantial based on that assessment, cannot be considered substantial on their own from a
qualitative perspective. Such modifications may include changes in principal amounts, maturities,
"interest rates, prepayment options and other contingent payment terms.

בהתאם לאמור ,במקרים בהם שונו תנאי החוב באופן שמקבל ביטוי גם במבחן הכמותי ,החברה
מפעילה שיקול דעת בבחינה האם פרמטרים אלו עשויים להשפיע גם בבחינה האיכותית.
אנחנו מודעים לטענה לפיה גם פרמטרים כגון שינוי מטבע וביטול הצמדה למדד עשויים לקבל ביטוי
במבחן הכמותי ולכן אם תיושם בגינם הפרשנות האמורה ,עשוי להשתמע כאילו ניתן "להתעלם"
מהם .עם זאת ,לעמדת החברה ,בכל מקרה ראוי יהיה להבחין בין פרמטרים אשר הינם סטטיים
ומוגדרים במהותם ולא מייצרים שונות בתזרים המזומנים של מכשיר החוב )כגון שינוי במח"מ,
ושינוי בקרן( ואשר נלקחו בחשבון במבחן הכמותי שלא הוביל לשינוי תנאים מהותי ,לבין פרמטרים
שעשויים להשפיע על השונות של תזרימי המזומנים כגון שינוי במטבע או ביטול הצמדה למדד שגם
הם נכללים במבחן הכמותי אך מן הראוי יהיה להכליל אותם גם במסגרת המבחן האיכותי.
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לפיכך ,מסקנת החברה היא שהארכת מועד הפירעון ,אשר כאמור אינו גורם לשונות שלא קבלה ביטוי
במבחן הכמותי ,לא יהווה גורם איכותי אשר עשוי להשפיע על מסקנתה כפי שתוארה בפנייה
המקדמית.
יודגש כי קיימת התייחסות נוספת לעניין ההשפעה של הארכת תקופת מכשיר חוב במסגרת הספרות
המקצועית של פירמת ראיית החשבון  ,PwCבהתייחס לטיפול החשבונאי במקרה של שינוי תנאים
בקשר עם הלוואות שניתנו )ולא התחייבויות פיננסיות כמו במקרה הנידון בפניה המקדמית( .בהתאם
להתייחסות כאמור ,נדרש שיקול דעת בשאלה האם שינוי בתנאים החוזיים )כמו שינוי במטבע או
ביתר התנאים של החוב( הוא משמעותי מספיק על מנת לשקף גריעה של מכשיר החוב הקיים )ראו
ציטוט מתוך הספרות המקצועית כאמור בנספח א' למכתבנו זה(.
יודגש כי המבחנים שנקבעו במסגרת  IAS39ו IFRS9 -לעניין גריעת נכסים לא אוזכרו במסגרת
המבחנים לעניין גריעת התחייבויות .לראיה ,אין התייחסות מקבילה בדוגמאות שבהן האריכו מח"מ
בצד ההתחייבויות ,כפי שניתן לראות מהדוגמה מתוך פרשנות  PwCהמצורפת בנספח א' ,המתייחסת
לשינוי תנאים של התחייבות הכולל בין היתר גם דחיית מועד הפדיון ,כאשר בניתוח המוצג בפרשנות
עובדה זו לא נלקחה בחשבון במבחן האיכותי.
בנוסף ,יכולה לעלות טענה לפיה ,השיקולים האיכותיים ביחס למכשירי חוב שהמח"מ שלהם שונה
אינם בהכרח שקולים בין צד ההתחייבויות לבין צד הנכסים ,כך לדוגמא עבור המלווה נכס חוב בעל
מח"מ ארוך יותר יהיה מסוכן יותר לאור סיכון האשראי הגלום בו ולכן עשוי להיות שונה מהותית
מבחינה איכותית מחוב לזמן קצר ,עם זאת סיכון האשראי אינו בהכרח סיכון רלוונטי מבחינה
איכותית בצד ההתחייבויות וזאת לאור העובדה שמבחינת החייב הסכום שאותו הוא נדרש להחזיר
לא משתנה ללא קשר לסיכון האשראי שלו.
לאור האמור ,עמדת החברה שמוצגת לעיל ,לפיה מטרת המבחן האיכותי היא לכלול רק את אותם רכיבים
שלא נכללו במסגרת המבחן הכמותי הינה גישה אפשרית ומקובלת.
נשמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.
בכבוד רב,
שופרסל בע"מ
העתק:
סומך חייקין ,רו"ח
קסלמן וקסלמן ,רו"ח
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:נספח א' – ציטוטים מהספרות המקצועית
:1EY מתוך הספרות המקצועית לתקינה הבינלאומית של פירמת ראיית החשבון
"6.2.3 Illustrative examples
Examples 50.19 and 50.20 below illustrate some more complex modifications of debt.
Example 50.19: Modification of debt not treated as extinguishment
On 1 January 2011 an entity borrowed £100 million on, at that time, arm's length market terms, so that interest of 7%
was to be paid annually in arrears and the loan repaid in full on 31 December 2020. Transaction costs of £5 million
were incurred. Assuming that the loan had run to term, the entity would have recorded the following amounts using
the effective interest method. The loan is originally recorded at the issue proceeds of £100 million less transaction
costs of £5 million, and the effective interest rate is 7.736%.
Year

Liability b/f
£m

1.1.2011
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

95.00
95.00
95.35
95.73
96.13
96.57
97.04
97.55
98.10
98.69
99.32

Interest at 7.736%
£m

7.35
7.38
7.40
7.44
7.47
7.51
7.55
7.59
7.63
7.68

Cash paid
£m

Liability c/f
£m

(7.00)
(7.00)
(7.00)
(7.00)
(7.00)
(7.00)
(7.00)
(7.00)
(7.00)
(107.00)

95.00
95.35
95.73
96.13
96.57
97.04
97.55
98.10
98.69
99.32
–

During 2015 the entity is in financial difficulties and approaches the lender for a modification of the terms of the loan.
These are agreed on 1 January 2016, as follows. No cash interest will be paid in 2016 or 2017, although a fee of £2
million must be paid to the lender immediately. From 2018 onwards interest of 9% will be paid annually in arrears and
the term of the loan will be extended for two years until 31 December 2022. Legal fees and other costs incurred are
not material.

The entity is required to compute the present value of the new arrangement using the original effective interest rate
of 7.736%. This gives a net present value for the modified debt of £92.53 million, calculated as follows:
Year
1

Cash flow

£m

Discount factor

£m
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1.1.2016
2018
2019
2020
2021
2022

Fee
Interest
Interest
Interest
Interest
Interest and principal

2.00
9.00
9.00
9.00
9.00
109.00

1
1/1.077363
1/1.077364
1/1.077365
1/1.077366
1/1.077367
Total

2.00
7.20
6.68
6.20
5.75
64.70
92.53

This represents 95.4% of the current carrying value of the debt as at the end of 2015 of £97.04 million, so that the net
present value of the modified loan (discounted at the effective interest rate of the original loan) is 4.6% different from
that of the original loan. This is less than 10%, so that the modification is not automatically required to be treated as
an extinguishment under IAS 39 or IFRS 9.

:2PwC מתוך הספרות המקצועית לתקינה הבינלאומית של פירמת ראיית החשבון
Example 2 – Exchange of a convertible instrument for debt
Entity A has issued two-year convertible debt for C100, in which the conversion option meets
the ‘fixed for fixed’ test in IAS 32. It is, therefore, accounted for as an equity component (with
a liability recognised for the debt component). At the end of year 1, the convertible debt has a
fair value of C90 and the host debt component has a fair value of C85. Entity A agrees with the
convertible debt holders to exchange their instrument for new non-convertible three-year debt
with a fair value of C90. Entity A has a policy choice as to whether a qualitative test is applied
in addition to the 10% quantitative test when derecognising financial liabilities. If entity A
considers both qualitative factors and the 10% quantitative test, either of the two approaches set
out below (approaches A and B) may be applied to determine whether the liability component
of the convertible bond should be derecognised. However, if entity A has a policy of only
derecognising financial liabilities using the 10% quantitative test, only approach B below is
applicable.
Approach A – qualitative assessment: extinguished in its entirety
From a qualitative perspective, provided the original conversion option was substantial (has not
insignificant worth to the holder) at the date of the exchange, the new non-convertible debt
instrument is substantially different from the convertible debt by virtue of it not being
convertible. This is because the risk profile and related returns arising from the original
2
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conversion option are effectively terminated. The existing convertible debt should therefore be
derecognised and the new debt recognised at its initial fair value of C90. This approach
effectively applies the derecognition rules to the whole instrument (debt and equity component
together).
A gain or loss is recognised on the extinguishment of the convertible bond in accordance with
paragraph AG33 of IAS 32, being the difference between the carrying amount of that debt
component and the allocated consideration paid to redeem it. The full consideration paid (in
this case the
C90 new debt issued) is allocated to the debt and equity components of the existing convertible
instrument at the date of the transaction using the same allocation method as on initial
recognition (that is, by fair valuing the liability and allocating the residual to the equity
component). In this case, the new debt instrument is allocated to the debt and equity
components of the convertible instrument using the same method – that is on an 85:5 basis.
The new debt allocated to extinguishing the equity conversion option of C5 (C90 × 5/90) does
not result in a gain or loss. Rather, the difference between this amount and the carrying value of
the conversion option is taken directly to equity.

Approach B – quantitative assessment: debt component subject to 10% test, equity component
extinguished
Under this approach, the derecognition requirements in paragraphs 39 and 40 of IAS 39 are
viewed as applying to financial liabilities only. Using the principle in paragraph AG33 of IAS
32, part of the new debt instrument replaces the debt component of the convertible instrument,
and part replaces the equity component of the original instrument. The new debt instrument is,
therefore, allocated to the debt and equity elements of the convertible instrument for the
purpose of their separate derecognition assessments, using the same method as on initial
recognition.
The derecognition test (quantitative only, or quantitative and qualitative, depending on entity
A’s policy) should be applied to the debt component only.
In this example, applying the 10% test on this basis results in the entity continuing to recognise
the old debt component. Equally, the terms of the debt component are not considered to be
substantially modified from a qualitative perspective. The revision of the terms of the debt
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component is, therefore, treated as a modification in this example. Applying paragraph AG62
of IAS 39 results in spreading the difference due to the change in terms (using the same
effective rate) over the remaining life of the new debt.
The remaining part of the new debt instrument extinguishes the conversion option, which does
not give rise to a gain or loss. [IAS 32 para 33].
Rather, the difference between the amount of the new debt that extinguishes the conversion
option, and the previous carrying value of the conversion option is taken directly to equity.
The combined result of the above two elements has the effect that, at the date of the exchange,
part of the new debt is measured at its fair value (being the part that replaces the equity
component); where there is no derecognition of the old debt component, part of the debt is
measured at the amortised cost of the old debt component (the part that replaces the debt
component of the original convertible).
If applying the derecognition criteria to the debt component results in derecognition of the
existing old debt component, the gain or loss on derecognition is calculated in the same way as
discussed in approach A above.

:3DELOITTE מתוך הספרות המקצועית לתקינה הבינלאומית של פירמת ראיית החשבון
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:EY 4 מתוך הספרות המקצועית לתקינה האמריקאית של פירמת ראיית החשבון
4

Financial reporting developments – A comprehensive guide – issuer's accounting for debt and equity financing – October 2015 – Chapter
2.6.2.3.3 – p83.
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:5 בקשר לגריעת נכסים פיננסייםPwC התייחסות מהספרות המקצועית של
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"6.6.37.4 Judgment is required in assessing whether a change in the contractual terms (such as a change in the currency or
the remaining term of the loan) is substantial enough to represent an expiry of the original instrument (or a part thereof). This
involves considering qualitative factors, as noted in paragraph 6.6.37.6 below. When considering a change in the contractual
terms it may be necessary to consider how the cash flows under the revised terms compare with the cash flows under the
original terms of the loan but based on expected cash flows used for impairment testing, rather than the full contractual cash
flows. For example, if a borrower is in financial difficulties, the revised terms may simply reflect the borrower’s ability to pay the
original contractual cash flows, as already reflected in the lender’s impairment assessment. In such circumstances and in the
absence of any other factors, this may indicate that there is not, in substance, an expiry of the original cash flows."
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