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הנדסה ופיתוחח בע"מ -פנייה מקדמית בבקשר עם סוגגיית הטיפול החשבונאי בבחברה הבת בב.ס.ר
הננדון :ב.ס.ר ה
ס.ר הנדסה ופפיתוח בע"מ ליום  31במררץ 2013
ספיים של ב.ס
בע"מ בדדוחותיה הכס
ה הבינלאומיית,
התאם לתקינה
אי הנדרש בה
הנחיה מקדמיית בדבר הטייפול החשבונא
ם בבקשה לה
הריינו מתכבדים לפנות אליכם
אותיה הכספייות
תוח בע"מ )ללהלן -בסר הננדסה( בנוגע ללהצגת תוצא
ב.ס.ר הנדסה ופית
ר
בדוחותיה הכספפיים המאוחדדים של
יום.
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אירופה בע"מ )להללן – בסר אירוופה( ליום  31במרץ  2013וולתקופה של שלושה חודש
ה
של ב.ס.ר
א.

רקע עובדתי:
ליום  31בדצמברר  ,2012ואוחדדה
שיעור של כ 54.82% -ם
אירופה הינה חברה מאוחדת של בסר הנדסה המוחזקת בש
ה
בסר
שר
מבר  .2012בבסר אירופה הינה חברה ציבורית אש
סר הנדסה לליום  31בדצמ
ספיים המאווחדים של בס
בדוחות הכס
סקה ,באמצעוות חברות בננות
רך בתל אביב בע"מ )להלן " :הבורסה"(( .החברה עס
חרות בבורסהה לניירות ער
מניותיה נסח
של
חום הנדל"ן ווכן בייזום ,פייתוח ובנייה ש
והשבחה של פרויקטיים שונים בתח
ה
ת השכרה ,ניהול
שלה ,בפעילות
או קשורות ש
סחרי ופרויק
בתחום הנדל"ן המס
ם
נכסי מקרקעעין בהם פרוייקטים
קטים בתחום הנדל"ן למגוררים.
התאמה" :נאמן
הנאמנים לאגרות החווב )סדרות ח'' ו-ט'( שהנפיקה בסר אירופה )להלן בה
ם
ביום  23בינוואר  2013הגיישו
חד(
מעמד צד אח
אירופה ובקשה דחופה )במ
ם"( בקשה לפפירוק בסר א
ד" :הנאמנים
סדרה ח'" ו"-נאמן סדררה ט'" וביחד
קים הזמניים"(.
שת הפירוק" ו"-הבקשה למינוי המפרק
תאמה" :בקש
אירופה )להלן בהת
ה
קים זמניים לבסר
למינוי מפרק
מינוי עוה"ד גיא גיסין ורענן קליר כנאמננים
י
ם הזמניים עעתרו הנאמניים לסעד חלוופי של
בבקשה למיינוי המפרקים
קחים על פעילות החברה ))להלן" :בעל י התפקיד"(.
המשפט המפק
מטעם בית ה
של
לפיה יינתן לחבררה פרק זמן ש
מוסמכת ה
שפט הודעה מ
הנאמנים ובסר אירופפה לבית המש
ם
ביום  24בינוואר  2013הגגישו
החוב ,במהלככה יכהנו עוה"ד
סכם בין החבברה לבין מחזזיקי אגרות ה
שלושה שבועעות לצורך גייבוש מתווה עקרונות מוס
סיה
איסור ביצוע דיספוזיציה ביחס לנכס
אירופה צו א
תפקיד וכן יינתן כנגד בסר א
ד
גיא גיסין ורענן קליר ככבעלי
וזכויותיה.
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רח' מננחם בגין  ,7ררמת-גן

ביום  25בינואר  2013נעתר בית המשפט לבקשה המוסכמת והורה על מינויים של עוה"ד גיא גיסין ורענן קליר כבעלי
תפקיד לצורך פיקוח על פעילות בסר אירופה והתנהלותה .כן קבע בית המשפט ,כי ביום  15בפברואר  2013יעדכנו
בעלי התפקיד והצדדים את בית המשפט היכן עומדת ההתדברות ביניהם והאם יש צורך במינוי בעלי התפקיד
כמפרקים זמניים.
בימים  16בפברואר  17 ,2013בפברואר  28 ,2013בפברואר  7 ,2013במרץ  2013ו 14-במרץ  ,2013או בסמוך אליהם,
הגישו בסר אירופה ונאמן סדרה ט' בקשות שונות להארכת תקופת הביניים ודחיית מועד הכניסה לתוקף של צו
מינוי המפרקים הזמניים .במקביל הגיש נאמן סדרה ח' ,במועדים הנ"ל או בסמוך אליהם ,בקשות שונות להורות על
כניסתו לתוקף של צו מינוי המפרקים הזמניים.
ביום  7בפברואר  2013הגישו בעלי התפקיד בקשה לבית המשפט להורות לבעלי השליטה ו/או לדירקטורים בחברה,
מר איתן אלדר ,מר נחשון קויתי ומר רועי גיל להפקיד בידי בסר אירופה סך של  3מיליון אירו בהתאם
לאופציית  PUTשהוענקה לה ,ולהורות לבעלי העניין ,ה"ה חיה ונחמיה למבלאום ומריו סגל להעמיד לחברה הלוואת
בעלים בסך של  6מיליוני ש"ח.
כמו כן ,ביום  21בפברואר  2013הגישו בעלי התפקיד בקשה לבית המשפט ליתן צו האוסר על רשות המיסים להציג
לפירעון ולגבות מאת בסר אירופה את השיק שמסרה לרשות המיסים שמועד פירעונו היה  28בפברואר  2013ושהיה
נקוב בו סך של חצי מיליון ש"ח וכן כל שיק אחר שבידי רשות המיסים מאת בסר אירופה והכל עד למועד מתן
החלטה בצו המניעה הנ"ל.
ביום  27בפברואר  2013הורה בית המשפט על מתן סמכויות לבעלי התפקיד לבצע חקירות נושאי משרה על מנת
ללבן את התהיות שעלו ,לכאורה ,בדו"ח מס'  1שהגישו בעלי התפקיד לבית המשפט.
ביום  20במרץ  2013נערך דיון בבית המשפט בבקשת הפירוק שהגישו הנאמנים .בסיום הדיון הורה בית המשפט כי
צו הפירוק יכנס לתוקף לא לפני יום  20באפריל .2013
כן הורה בית המשפט כי כונס הנכסים הרשמי יהיה המפרק של בסר אירופה עד להכרעה באסיפות הנושים בדבר
זהות המפרק הקבוע ,וכי עוה"ד יצחק יונגר יתווסף גם הוא כבעל תפקיד וימונה כמנהל מיוחד בנוסף למינויים של
עוה"ד גיא גיסין ורענן קליר.
כאמור לעיל ,בחודש ינואר  ,2013הורה בית המשפט על מינוי בעלי התפקיד .החל ממועד מינוים ,בעלי התפקיד ליוו
את בסר אירופה ודירקטוריון החברה באופן שוטף ופיקחו על מהלכיהם ופעולותיהם.
בכלל זה ,בעלי התפקיד השתתפו בישיבות דירקטוריון ,ישיבות ועדת מאזן וישיבות ועדות ביקורת ,השתתפו
בישיבות של בסר אירופה עם גורמים חיצוניים ו/או נפגשו ו/או יצרו קשר עם גורמים אחרים ,וכיוצ"ב.
בנוסף לכך ,כל פעולה שבוצעה על ידי בסר אירופה ו/או מי מעובדיה ,לרבות ביצוע תשלומים שוטפים בוצעו רק
לאחר קבלת אישור בעלי התפקיד ו/או מי מהם .בכל מקרה בו בעלי התפקיד הביעו הסתייגות כלשהי מביצוע פעולה
מסויימת ו/או לא אישרו את ביצוע הפעולה  -במפורש או במשתמע – בסר אירופה נמנעה מביצוע הפעולה כאמור.
כל פעולה שבוצעה על ידי בסר אירופה  -בין אם מדובר בפעולה שהינה במהלך העסקים הרגיל ,בין אם מדובר
בפעולה שאינה במהלך העסקים הרגיל ,בין אם מדובר בהתקשרויות בין חברות הקבוצה וכיוצ"ב  -הובאו לאישור
בעלי התפקיד.
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בנוסף לכך ,כאמור לעיל ,בסר אירופה לא היתה רשאית לבצע כל פעולה בנכסיה ללא אישור בית המשפט.
בפועל כל החלטה  -לרבות של דירקטוריון בסר אירופה  -היתה כפופה לאישור בעלי התפקיד ולא בוצעה כל פעולה
בניגוד לעמדתם ,הלכה למעשה ,כך שהחל ממועד מינוי בעלי התפקיד לא היה ביכולת בסר הנדסה להתוות את
פעילותה של בסר אירופה.
אופציית  PUTלבסר אירופה:
כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום  8בנובמבר  2012אסיפת בעלי מניות של החברה אישרה מתן התחייבות
להענקת אופציית  PUTלבסר אירופה כמפורט להלן:
ביום  19בספטמבר  , 2012התקשרו ב.ס.ר אירופה בע"מ ,וחברה בת הולנדית ,בבעלות ובשליטה מלאה של בסר
אירופה )"החברה הנכדה"( ,עם צד שלישי ,שאינו בעל עניין בבסר אירופה )"הרוכש"( ,בהסכם )"ההסכם"( לפיו
הרוכש ירכוש מהחברה הנכדה מניות המהוות ) 15%בהנחת דילול מלא( מהחזקות החברה הנכדה )בשרשור סופי(
בחברות זרות )"המניות הנרכשות" ו"-חברות הפרויקט"( המחזיקות בקניון בלימסול ,קפריסין ,וכן ירכוש הרוכש
 15%מהלוואות הבעלים שהועמדו לחברות הפרויקט )להלן ביחד עם המניות הנרכשות" :הזכויות הנרכשות"(.
במסגרת ההסכם קיבל הרוכש אופציית  PUTהניתנת למימוש בתוך שלושה חודשים מתום תקופה של  36חודשים
ממועד חתימת ההסכם ,למכור חזרה לבסר אירופה את הזכויות הנרכשות או את מניות החברת הנכדה הנרכשות
בסכום הקבוע בהסכם ובסך כולל של עד כ  -23מיליון ש"ח ,צמוד לאירו )"אופציית ה " .(PUTבסר אירופה והחברה
הנכדה התחייבו להמציא לרוכש עד למועד ההשלמה של העסקה אישור על ידי החברה להתחייבות להענקת
אופציית ה, PUTאם וככל שבסר אירופה והחברה הנכדה לא תוכלנה לממש את אופציית ה  PUTשהוענקה לרוכש
)"ההתחייבות להענקת אופציית ה  .("PUTיצוין כי במקרים שנקבעו בהסכם ובכללם אירוע של פירוק בסר אירופה ,
ישנו מנגנון האצה לאופציה למימוש מיידי )גם זאת רק לאחר ה closing -של העסקה ובתנאי שימסור את המניות,
אשר טרם נמסרו לידיו(.
לפרטים בדבר היקף החשיפה ראה סעיף ד .3.להלן
דוחות כספיים של בסר אירופה:
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד זה ,בעתיד הקרוב בסר אירופה לא תערוך דוחות כספיים לרבעון הראשון לשנת
.2013
ב.

הסוגיות החשבונאיות
מהו הטיפול החשבונאי הנדרש בהחזקותיה של בסר הנדסה בבסר אירופה בהתאם לתקינה הבינלאומית ,לאור
מינוי בעלי התפקיד ביום  25בינואר ,2013 ,ובפרט:
ב.1.

האם לבסר הנדסה נותרה שליטה בבסר אירופה ,לאחר מינוי בעלי התפקיד בבסר אירופה ,בהתאם להגדרת
שליטה ב" IFRS 10-דוחות כספיים מאוחדים" )להלן – .(IFRS 10

ב.2.

אם התשובה לשאלה הראשונה היא כי בסר הנדסה איבדה את השליטה בבסר אירופה ,האם לאור מינוי
בעלי התפקיד ואיבוד השליטה ,יש לבסר הנדסה השפעה מהותית בבסר אירופה ,בהתאם להגדרתה בIAS -

" (2011) 28השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות".
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ב.3.

כיצד תוצג ותימדד השקעתה של בסר הנדסה בבסר אירופה בדוחות הכספיים ביניים של בסר הנדסה ליום
 31במרץ.2013 ,

ג.

דיון בסוגיות החשבונאיות
ג.1.

קיום שליטה  -השפעת מינוי בעלי התפקיד על קיום שליטה של בסר הנדסה בבסר אירופה

ג.1.א .הגדרת שליטה בהתאם לIFRS 10 -

הניתוח להלן מתייחס לתקני החשבונאות שהינם בתוקף החל מיום  1בינואר  ,2013מועד הכניסה לתוקף של
 .IFRS 10יצויין כי ההדגשות אינן במקור:
תקן  10דורש מישות ששולטת בישות אחרת להציג דוחות כספיים מאוחדים .בהתאם לתקן ,משקיע שולט
במושקעת כאשר הוא חשוף או שיש לו זכויות לתשואות משתנות ממעורבותו במושקעת ויש לו את היכולת
להשפיע על תשואות אלו באמצעות הכוח שלו במושקעת )סעיף  6לתקן .(10
הגדרה זו מורכבת מ 3-נדבכים:
 .1כוח – למשקיע זכויות ממשיות שמעניקות לו את היכולת לכוון את הפעילויות שמשפיעות באופן
משמעותי על התשואות של הישות המושקעת )"הפעילויות הרלוונטיות"(.
.2

תשואות – למשקיע קיימת חשיפה או זכויות לתשואות משתנות ,תשואות שאינן קבועות ויש להן
פוטנציאל להשתנות כתוצאה מהביצועים של הישות המושקעת .תשואות משתנות יכולות להיות רק
חיוביות ,רק שליליות או הן חיוביות והן שליליות.

 .3קשר -המשקיע יכול להשתמש בכוח שלו על המושקעת בכדי להשפיע על סכום התשואות .במסגרת
בחינה זו על המשקיע לקבוע האם הוא מתפקד כבעל מניות עיקרי או לחלופין כסוכן .סוכן הוא צד
שמועסק בעיקר בכדי לפעול בשם צד אחר או צדדים אחרים או לטובתם ולפיכך אינו שולט על הישות
המושקעת כאשר הוא מממש את סמכות קבלת ההחלטות שלו .בהתאם לנספח ב' לתקן  10מקבל
החלטות יביא בחשבון את מערכת היחסים הכוללת בינו לבין הישות המושקעת שמנוהלת ,לבין צדדים
אחרים שמעורבים בישות המושקעת ,ובפרט את כל הנסיבות שלהלן בקביעה אם הוא סוכן:
א .היקף סמכות קבלת ההחלטות של המשקיע,
ב .הזכויות שמוחזקות על ידי צדדים אחרים,
ג .התגמול לו הוא זכאי בהתאם להסדר התגמול,
ד .החשיפה של מקבל ההחלטות להשתנות של התשואות מזכויות אחרות שהוא מחזיק בישות
המושקעת.
משקלות שונים יינתנו לכל אחד מהגורמים על בסיס עובדות ונסיבות מיוחדות .הקביעה האם מקבל
ההחלטות הוא סוכן דורשת הערכה של כל הגורמים המפורטים לעיל אלא אם כן צד יחיד מחזיק
בזכויות ממשיות להדיח את מקבל ההחלטות ויכול להדיח את מקבל ההחלטות ללא סיבה.
כמו כן ,מורה  IFRS 10כי יש להביא בחשבון את המטרה והמבנה של הישות המושקעת בכדי לזהות את
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הפעולות הרלוונטיות ,כיצד החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות מתקבלות ,למי יש את היכולת
הנוכחית להתוות את אותן פעילויות ומי מקבל תשואות מאותן פעילויות .כמו כן ,מורה התקן כי
קיימים מקרים בהם זכויות ההצבעה לא יהוו את הגורם הדומיננטי בקביעת זהות השולטת ,שכן
קיימים מקרים שבהם זכויות ההצבעה מתייחסות לפעילויות ניהוליות בעוד שהפעילויות הרלוונטיות
מוסדרות באמצעים חוזיים.
עד ליום  25בינואר  2013לבסר הנדסה היתה שליטה בבסר אירופה לפי  .IFRS 10כעת אנו נדרשים
לבחון האם מינוי בעלי התפקיד לצורך פיקוח על פעילות בסר אירופה והתנהלותה ביום  25בינואר ,2013
יגרור איבוד שליטה של בסר הנדסה על בסר אירופה?
הוראות סעיף 37ב ל IFRS 10-קובעות כדלקמן:
"למשקיע אין כוח השפעה על ישות מושקעת ,גם כאשר המשקיע מחזיק במרבית מזכויות ההצבעה
בישות המושקעת ,כאשר זכויות הצבעה אלה אינן ממשיות .לדוגמה ,למשקיע שיש לו יותר ממחצית
מזכויות ההצבעה בישות מושקעת לא יכול להיות כוח השפעה אם הפעילויות הרלוונטיות כפופות
להתוויה על ידי ממשלה ,בית משפט ,מנהל ) ,(administratorכונס נכסים ,מפרק או מפקח".

ג.1.ב .פרשנויות של פירמות ראיית החשבון הגדולות בנושא איבוד שליטה
הפרשנויות המובאות להלן תומכות בגישה כי מינוי מפרק ,מנהל או בעל תפקיד דומה בחברה בת מביאה
לאיבוד שליטה של בעל השליטה בחברה הבת ,ועשויים להביא לטיפול עוקב בה כחברה כלולה או כנכס פיננסי,
בתלות בקיום השפעה מהותית בחברה הבת לשעבר .הקטעים הרלוונטיים מודגשים להלן.
– ERNST & YOUNG –International GAAP 2013 , Volume 1

Chapter 8- 3.2, page 478:

control

3.2 Accounting for a loss of

of a subsidiary because of a transaction that changes its absolute or
of a subsidiary if it sells some or all of the

control

control

A parent can lose

relative ownership level. A parent may lose

ownership interests or if a subsidiary issues new ownership interests to a third party. Alternatively, a
without a change in absolute or relative ownership levels. For
on expiry of a contractual agreement. [IFRS 10.BCZ180].
of a

control

control

include if the subsidiary becomes subject to the

control

parent might lose

example, a parent might lose

control

A parent may also lose

government, court, administrator, or regulator (see Chapter 7 at 4.3.2).

Chapter 7 -4.3.2.A , page 391:
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4.3.2.A Evaluating voting rights during bankruptcy
Many jurisdictions have laws that offer protection from creditors when an entity is in financial
difficulty. For example, an investee in such a position might be placed in the hands of liquidators,
receivers or court-appointed managers under a reorganisation plan. Evaluating whether an investor
holding the majority of voting rights still has power over an investee in such situations requires the
exercise of judgement based on the facts and circumstances. It also requires assessing whether the
holder of the voting rights continues to have the current ability to direct the activities that most
significantly affect the investee's returns.
In this evaluation, it should be determined whether the shareholders (who hold voting rights) can
still direct the operating and financial policies of the investee (assuming that this is the
relevant activity), once the investee enters into bankruptcy proceedings. Alternatively, the
bankruptcy court (or trustee, or administrator) may direct operating and financial policies.
Consideration should be given to the following:
 who appoints management during the bankruptcy period?
 who directs management (e.g. the shareholders, or a trustee for the creditors)?
 does management have to seek approval from parties besides the shareholders (e.g. for
significant and/or unusual transactions)?
 who negotiates the plan of reorganisation?
Even if shareholders retain power once the investee enters bankruptcy (i.e. they retain
the current ability to direct the relevant activities), this does not mean that a majority
shareholder automatically

controls

the investee. This is because the shareholder may

not have any exposure to variable returns (see 5 below), or the ability to affect its returns
through its power (see 6 below), which are the other two criteria for having

control

Depending on the facts and circumstances, a shareholder might lose power (or

.

control

) when the investee files for bankruptcy protection, or when the investee exits from
bankruptcy. Determining the appropriate method of accounting for the interest in the
investee upon loss of power (or

control

) requires careful consideration of the nature

of the rights and interests, such as whether the shareholder has significant influence over
the investee, in which case it would apply the equity method under IAS 28 – see Chapter
12. Alternatively, if the investor does not have significant influence, it would likely
account for its investment in the investee as a financial instrument under IFRS 9 (or IAS
39 if IFRS 9 is not yet applied).
When an investee files for bankruptcy, parties holding other rights with respect to that investee
might also have to consider whether the

control

assessment has changed. For example, a right
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that was previously deemed protective (such as the right to appoint an administrator in the event of
a bankruptcy – a right that is frequently held by creditors), may have to be considered to be a right
that now gives power. Alternatively, the trustee itself might have power, through its ability to direct
the activities of the investee in bankruptcy. This is an issue that has been raised with the
Interpretations Committee and is discussed further at 9.2 below.

PricewaterhouseCoopers- Manual of accounting IFRS 2012- Chapter 24.132 , pages-24047- 24048:

"Loss of control

24.130 A parent will lose control of an entity (its subsidiary) when it no longer has the power to govern the
financial and operating policies of that entity and, hence, cannot gain the benefits from its activities. Such a loss in
control might arise even where there has not been a change in the absolute or relative ownership interest in the
subsidiary. [IAS 27 para 32]. There are a number of situations where a parent's control over its subsidiary may be
lost and, hence, it should no longer be treated as a subsidiary. These could include the following situations:

A parent sells all or part of its ownership interest in its subsidiary, thereby losing its controlling interest in its
subsidiary.

A contractual agreement that gave control of the subsidiary to the parent expires.

The subsidiary issues shares, thereby reducing the parent's ownership interest in the subsidiary so that the parent no
longer has a controlling financial interest in the subsidiary.

A power of veto is granted to a third party.

The parent enters into an agreement with a non-controlling interest holder that gives both parties joint control.

A subsidiary becomes subject to the control of a government.

Insolvency or administration procedures are in progress.

24.132 Where a subsidiary is subject to an insolvency procedure and control over the entity has passed to a
designated official, the effect will be that the entity will no longer be a subsidiary. Whether formal insolvency
procedures in a particular country represent such loss of control will depend on the nature of legislation in the
jurisdiction in question. "
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DELOITTE- iGAAP 2013 A guide to IFRS reporting, Volume A, Part 2- Chapter 24- 14.1, pages 1832-1833:
"14.1 Circumstances when a loss of control can occur

The loss of control can occur with or without a change in absolute or relative ownership levels. It could occur, for
example, when a subsidiary becomes subject to the control of a government, court, administrator or regulator. It
could also occur as a result of a contractual agreement.
A common example of loss of control is when a subsidiery becomes subject to insolvency proceedings involving
the appointment of a reciever or liquidator, if the effect is the the shareholders cease to have the power to
"direct the relevant activities.

ג.1.ג .דיון בסוגיית השליטה המשפטית בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
בבחינת המקרה שלפנינו ,נשאלת השאלה האם מינוי בעלי תפקיד לצורך פיקוח על פעילות בסר אירופה והתנהלותה
ביום  25בינואר  2013פוגע בשליטה של בסר הנדסה בבסר אירופה ,או שמא השליטה מופסקת רק במועד בו בית
המשפט החליט על פירוק בסר אירופה ב 20 -לאפריל .2013
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-מגדיר שליטה כיכולת לכוון את עסקי התאגיד ,כאשר קיימת חזקה )הניתנת
לסתירה( לפיה אדם הוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי שליטה .כדלקמן:
""שליטה"  -היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד ,למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של
דירקטור או משרה אחרת בתאגיד ,וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית
או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד.
"אמצעי שליטה"  ,בתאגיד  -כל אחד מאלה (1) :זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או
בגוף מקביל של תאגיד אחר; ) (2הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי".

נכון למועד ההחלטה בדבר מינוי בעלי התפקיד ולמועד פנייתנו זו ,מחזיקה ב.ס.ר הנדסה למעלה מ 50%-מהון מניות
המונפק והנפרע של בסר אירופה ,מזכויות ההצבעה באסיפה כללית ומהזכות למנות דירקטורים בבסר אירופה.
בהתאם ,קיימת חזקה לפיה ב.ס.ר הנדסה הינה בעלת שליטה בבסר אירופה.
עם זאת ,לאור הנסיבות המיוחדות שהתרחשו בבסר אירופה החל מחודש ינואר  ,2013ובעיקרן החלטות בית
המשפט בדבר מינוי בעלי התפקיד ומתן צו איסור ביצוע הדיספוזיציה ,סבורה בסר הנדסה בהסתמך על חוות דעתם
של יועציה המשפטים כי איבדה את היכולת לכוון את עסקי בסר אירופה החל מ 25-בינואר  ,2013כשבית המשפט
הורה על מינוי בעלי התפקיד ,והם החלו בתפקידם .כל הפעולות בבסר אירופה מאותו מועד בוצעו רק לאחר קבלת
אישור בעלי התפקיד ו/או מי מהם .משמעות דברים אלו הינה כי החל מחודש ינואר  2013איבדה בסר הנדסה את
היכולת לכוון את פעילות בסר אירופה ובפועל כל החלטה  -לרבות של דירקטוריון החברה  -היתה כפופה לאישור
בעלי התפקיד ולא בוצעה כל פעולה בניגוד לעמדתם ,הלכה למעשה כך שהחל ממועד מינוי בעלי התפקיד לא היה
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ביכולת ב.ס.ר הנדסה להתוות את פעילות בסר אירופה.
חוות הדעת שקיבלה החברה ממשרד ליפא מאיר ושות' מיום  5במאי  ,2013מצ"ב למכתבינו זה כנספח א'.
לסיכום ,בעלי התפקיד שמונו לבסר אירופה ליוו את החברה והדירקטוריון באופן שוטף ופיקחו על המהלך השוטף של
החברה ,ובכלל זה השתתפו בישיבות הדירקטוריון ,ישיבות המאזן וישיבות ועדת הביקורת .כמו כן כל פעולה שבוצעה
על ידי החברה ו/או מי מעובדיה ,לרבות תשלומים שוטפים של בסר אירופה התאפשרו רק לאחר קבלת אישור מבעלי
התפקיד .לפיכך בסר אירופה ו/או בעלי השליטה בסר הנדסה לא היו רשאים לבצע כל פעולה החל מ 25 -לינואר ,2013
ללא אישור בעלי התפקיד .להבנת החברה ויועציה המשפטיים עובדות אלה מובילות למסקנה כי בסר הנדסה איבדה את
השליטה בבסר אירופה החל מ 25 -בינואר ,2013 ,מועד מינוי בעלי התפקיד .לפיכך ,החל ממועד זה לא היה בידי בסר
הנדסה הכוח ,התשואות והקשר על פי  IFRS 10לשלוט בבסר אירופה.
לפיכך ,למרות שרק ב 20 -לאפריל  2013נכנסה בסר אירופה לפירוק רשמי באישור בית המשפט ,כבר ב 25 -לינואר 2013
)מועד מינוי בעלי התפקיד( איבדה בסר הנדסה את השליטה בבסר אירופה ,ולפיכך נדרשת להפסיק לאחד את בסר
אירופה ממועד זה.
ג.1.ד.

הטיפול בשינוי סטטוס של חברה בת כתוצאה מאיבוד שליטה  -הוראות התקינה החשבונאית הבינלאומית
הוראות סעיף  25של  IFRS 10קובעות כדלקמן:
"אם חברה אם מאבדת שליטה על חברה בת ,החברה האם:

ג.2.
ג.2.א.

א.

גורעת את הנכסים ואת ההתחייבויות של החברה הבת לשעבר מהדוח על המצב הכספי המאוחד.

ב.

מכירה בהשקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר לפי שוויה ההוגן במועד שבו אבדה שליטה
ולאחר מכאן מטפלת בסכומים כלשהם שהחברה הבת לשעבר חייבת ,או שחייבים לה ,בהתאם לתקני
דיווח כספי בינלאומיים .השווי ההוגן הזה יחשב לשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה בנכס פיננסי
בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  9או ,כאשר מתאים ,כעלות בעת ההכרה לראשונה בהשקעה
בחברה כלולה או בעסקה משותפת.

ג.

מכירה ברווח או בהפסד המתייחס לאיבוד השליטה שניתן לייחס לזכויות השליטה לשעבר".

השפעת מינוי בעלי התפקיד על קיום השפעה מהותית של בסר הנדסה בבסר אירופה
הוראות התקינה החשבונאית הבינלאומית
כעת נדרש לבחון האם בתקופה שלאחר מינוי בעלי התפקיד לבסר הנדסה יש השפעה מהותית על בסר אירופה,
או שמא מינוי בעלי התפקיד פוגם לא רק ביכולת של בסר הנדסה לשלוט בבסר אירופה ,אלא פוגם גם ביכולת
של בסר הנדסה להשפיע באופן מהותי על עסקי בסר אירופה.
הוראות סעיף  9של " (2011) IAS 28השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" )להלן (IAS 28 -קובעות
כדלקמן:
"ישות מאבדת השפעה מהותית על המושקע ,כאשר היא מאבדת את הכוח לקחת חלק בהחלטות בדבר
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המדיניות הפיננסית והתפעולית של המושקע .איבוד השפעה מהותית יכול להתרחש עם שינוי בשיעורי
הבעלות ,באופן מוחלט או יחסי ,או בלעדיו .איבוד השפעה מהותית יכול להתרחש ,לדוגמה ,כאשר חברה
כלולה עברה לשליטה של ממשלה ,בית משפט ,מנהל או כונס נכסים ) (administratorאו גוף פיקוח .איבוד
השפעה מהותית יכול להתרחש גם כתוצאה מהסכם חוזי".
במקרה שלפנינו ,שיעור ההחזקה של בסר הנדסה בבסר אירופה הוא  ,54.82%ולפי סעיף  5ב IAS 28-החזקה
היא שקיימת השפעה מהותית כששיעור ההחזקה הוא " 20אחוז או יותר ,אלא אם ניתן להוכיח בעליל שאין
זה המקרה" .סעיף  6ב IAS 28-קובע כי קיום השפעה מהותית מוכח בדרך כלל על ידי קיום של ייצוג
בדירקטוריון ,השתתפות בהליכי קביעת מדיניות ,והספקת מידע טכני חיוני.
החל ממועד מינויים בעלי התפקיד ,הם ליוו את בסר אירופה ודירקטוריון החברה באופן שוטף ופיקחו על
מהלכיהם ופעולותיהם .הם השתתפו בישיבות דירקטוריון ,ישיבות ועדת מאזן ,ישיבות ועדות ביקורת
ובישיבות עם גורמים חיצוניים ,ובפועל כל פעולה והחלטה  -לרבות של דירקטוריון בסר אירופה  -היתה כפופה
לאישור בעלי התפקיד.
עם זאת ,בעלי התפקיד לא החליפו בפועל את ההנהלה והדירקטוריון של בסר אירופה ,והחזקה הכמותית של
שיעור ההחזקה ,כמו גם הסממנים המעידים על קיום השפעה מהותית בסעיף  6ל ,IAS 28-מתקיימים גם
לאחר מינוי בעלי התפקיד.
לפיכך ,הגיעה בסר הנדסה למסקנה שמינוי בעלי התפקיד גרם לאובדן הכוח שלה לשלוט בפעילות של בסר
אירופה ,אולם עדיין לבסר הנדסה יש זכות בקבלת החלטות בדבר פעילותה של בסר אירופה ,ולכן נותרה לה
השפעה מהותית בבסר אירופה בתקופה שלאחר מינוי בעלי התפקיד ב 25-בינואר ,2013 ,ועד כניסת צו
הפירוק לתוקף ב 20-באפריל.2013 ,
ג.3.

ההצגה והמדידה של ההשקעה בבסר אירופה בדוחות בסר הנדסה לרבעון הראשון של 2013
הוראות סעיף  40ל" (2011) IAS 28 -השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" )להלן (IAS 28 -קובעות
כדלקמן:
"לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,כולל הכרה בהפסדים של החברה הכלולה ...הישות מיישמת את הדרישות
של תקן חשבונאות בינלאומי  39כדי לקבוע אם צריך להכיר בהפסד נוסף כלשהו מירידת ערך ביחס להשקעתה
נטו בחברה הכלולה"...
סעיף  59ב" IAS 39-מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" מציין אירועי הפסד ,וביניהם קשיים פיננסיים
משמעותיים  ,...הליך פשיטת רגל שנעשה צפוי ועוד.
סעיף  18ב" IAS 36-ירידת ערך נכסים" מציין כי סכום בר השבה מוגדר כגבוה שבין השווי ההוגן בניכוי
עלויות למכירה של הנכס או היחידה המניבה מזומנים לבין שווי השימוש בו .סעיפים  19-57בתקן מפרטים
כיצד למדוד את הסכום בר ההשבה.
לאור העובדה שמונו בעלי תפקיד שהגבילו את סמכויות החברה בקבלת החלטות ,וגרמו לאיבוד שליטה של
בסר הנדסה בבסר אירופה ,ולאור מצבה הכספי של בסר אירופה ואי יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה ,שאף
הובילו להליך של פירוק על ידי בית משפט שהחל מיום  20באפריל ,2013 ,קיימים סממנים לירידת ערך של
ההשקעה בבסר אירופה למועד שינוי הסטטוס ,ונדרשת הכרה בירידת ערך של ההשקעה.
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לפיכך ,ההשקעה בבסר אירופה תוכר על פי השווי ההוגן שלה למועד שינוי הסטטוס ,וכן תוכר ירידת ערך על
מנת להעמיד את ההשקעה על הסכום בר ההשבה שלה לאותו מועד וכן ליום  31במרץ .2013
להלן סעיפים רלוונטיים מתוך ) IFRS 13ההדגשות אינן במקור(:

מדידת שווי הוגן כאשר הנפח או הרמה של פעילות של נכס או של התחייבות ירדה באופן משמעותי
ב" .37השווי ההוגן של נכס או התחייבות יכול להיות מושפע כאשר חלה ירידה משמעותית בנפח או ברמה של
הפעילות בנכס זה או בהתחייבות זו ביחס לפעילות שוק רגילה של הנכס או של ההתחייבות )או נכסים
דומים או התחייבויות דומות( .בכדי לקבוע אם ,על בסיס ראייה הניתנת להשגה ,חלה ירידה משמעותית בנפח
או ברמה של פעילות של הנכס או של ההתחייבות ,ישות תעריך את המשמעותיות והרלוונטיות של גורמים כמו
הגורמים הבאים:
)א( מעט עסקאות התרחשו לאחרונה.
)ב( ציטוטי מחיר אינם מפותחים תוך שימוש במידע שוטף.
)ג( ציטוטי מחיר משתנים מהותית על פני זמן או בין עושי שוק )לדוגמה שווקים של ברוקרים מסוימים(.
)ד( מדדים ,שבעבר היה להם מתאם גבוה עם ערכי השווי ההוגן של הנכס או של ההתחייבות ,הם באופן
מובהק אינם מתואמים עם אינדיקציות עדכניות לשווי ההוגן של אותו נכס או אותה התחייבות.
)ה( ישנה עליה משמעותית בפרמיות סיכון נזילות גלומות תשואות גלומות או מדדי ביצוע גלומים )כמו
שיעורי פיגור או חומרת ההפסד( בעסקאות נצפות או במחירים מצוטטים בהשוואה לאומדן של הישות
לתזרימי מזומנים חזויים ,תוך הבאה בחשבון של כל נתוני השוק הניתנים להשגה לגבי סיכון אשראי
וסיכון אי ביצוע אחר עבור הנכס או עבור ההתחייבות.
)ו( ישנו מרווח גדול בין מחיר המכירה המוצע לבין מחיר הרכישה המוצע או גידול משמעותי במרווח זה.
)ז( ישנה ירידה משמעותית בפעילות של השוק עבור הנפקות חדשות )כלומר שוק ראשוני( ,או שאין שוק כזה,
עבור הנכס או ההתחייבות או עבור נכסים דומים או התחייבויות דומות.
)ח( מידע מועט זמין לציבור )לדוגמה עבור עסקאות שמתרחשות בשוק של צדדים עיקריים(".
ב" .41גם אם חלה ירידה משמעותית בנפח או ברמה של הפעילות בנכס או בהתחייבות ,המטרה של מדידת
שווי הוגן נותרת זהה .שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת
התחייבות בעסקה רגילה )כלומר ,לא פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ( בין משתתפים בשוק במועד
המדידה בתנאי שוק נוכחיים".
ב" .42אמידת המחיר שבו משתתפים בשוק היו מוכנים להתקשר בעסקה במועד המדידה בתנאי שוק
נוכחיים אם חלה ירידה משמעותית בנפח או ברמה של פעילות לנכס או להתחייבות תלויה בעובדות
ובנסיבות במועד המדידה ודורשת שיקול דעת .כוונת הישות להחזיק בנכס או לסלק או להסדיר בדרך אחרת
את ההתחייבות אינה רלוונטית בעת מדידת השווי ההוגן מאחר ששווי הוגן הוא מדידה מבוססת שוק ,ולא
מדידה ספציפית לישות".
בבחינת השווי בר השבה נבחן את מחיר השוק והיקפי המסחר של מניית בסר אירופה ,הואיל והמניות של בסר
אירופה רשומות למסחר ועשויות להעיד על הסכום בר השבה שלהן למועדים האמורים.
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מחיר שוק מצוטט
שווי ההשקעה במניות בסר אירופה על פי מחיר השוק המצוטט הינו :
שווי מניה
תאריך

מהות

בש"ח

מספר מניות

שווי חברה על

שווי השקעה על

פי מחיר שוק

פי מחיר שוק

מצוטט )ש"ח(

מצוטט )ש"ח(

31/12/2012

מועד הדוחות הכספיים

0.90

18,782,000

16,903,800

9,266,663

01/01/2013

מועד יציאה מאיחוד

0.88

18,782,000

16,471,813

9,029,848

25/01/2013

מינוי בעלי תפקיד

0.64

18,782,000

12,076,827

6,620,516

31/03/2013

תאריך הדוח

0.33

18,782,000

6,198,060

3,397,776

מועד תחילת פירוק ע"י
ביהמ"ש – והשעיית
20/04/2013

המניה ממסחר

0.32

18,782,000

5,972,676

3,274,221

ימי מסחר ונפח עסקאות
להלן נתוני מספר ימי מסחר ונפח עסקאות רלוונטיים בתקופה שבין  1בינואר 2013 ,ועד  6במאי: 2013 ,
בחודש ינואר  2013התבצע מסחר במניה במשך  8ימי מסחר בטווח סכומים של בין כ 500 -ש"ח ועד כ16,800-
ש"ח;
בחודש פברואר  2013התבצע מסחר במניה במשך  8ימי מסחר בטווח סכומים של כ 96 -ש"ח ועד כ 31,400-ש"ח;
בחודש מרס  2013התבצע מסחר במניה במשך  5ימי מסחר בטווח סכומים של כ 490 -ש"ח ועד כ 26,000-ש"ח;
בחודש אפריל  2013התבצע מסחר במניה במשך  3ימי מסחר בטווח סכומים של כ 400 -ש"ח ועד כ 15,800-ש"ח;
תנודתיות במחירים
בחודש ינואר  2013שיעור השינוי במחיר המניה היה קיטון של ) 42%מינימום  ,55מקסימום ;(95
בחודש פברואר  2013שיעור השינוי במחיר המניה היה קיטון של ) 15%מינימום  ,46.5מקסימום ;(55
בחודש מרס  2013שיעור השינוי במחיר המניה היה קיטון של ) 29%מינימום  ,33מקסימום ;(46.5
בחודש אפריל  2013שיעור השינוי במחיר המניה היה קיטון של ) 4%מינימום  ,31.8מקסימום ;(33
מצ"ב בנספח ב' טבלת היקפי מסחר במנייה.
ניתוח
לאור התנודתיות המשמעותית במחירים ונפח העסקאות הזניח ,שהתבצע במשך ימי מסחר בודדים בכל חודש,
ולאור העובדה שב 20-במרס 2013 ,נערך דיון בבית המשפט בבקשת הפירוק ובו נקבע שצו הפירוק ייכנס לתוקף
לא לפני  20באפריל) 2013 ,צו הפירוק נכנס לתוקף ב 20-באפריל ,(2013 ,מה שהעיד על מצבה ושוויה של בסר
אירופה גם נכון למועד המאזן ,סבורה בסר הנדסה שמחיר השוק המצוטט במקרה הנדון אינו יכול להוות אומדן
מהימן לשווי ההוגן של ההשקעה במניות בסר אירופה .מהסיבות הבאות:
 .1שווייה ההוגן של בסר אירופה הינו אפס ,שכן הסיכוי שבעלי המניות יקבלו החזר השקעה בחברה שנכנסה
להליך פירוק על ידי בית משפט קלוש לדעת בסר הנדסה.
 .2הסממנים הבאים מתקיימים לגבי מניית בסר אירופה בתקופה הנדונה )מ 1.1.2013-ועד  ,(20.4.2013ומעידים
על כך שלא ניתן להתייחס למחיר בבורסה כאל שווי הוגן:
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 המשתקף בנפח עסקאות נמוך )היקפי מסחר זניחים( ובמספר נמוך של,נפח פעילות נמוך ביותר במניה



 היקף,31.12.2012  מליון ש"ח ליום17- בהשוואה לשווי חברה של כ, כך למשל.ימי מסחר בכל חודש
. ימים8  ובחודש ינואר כולו המניה נסחרה רק, ש"ח ביום16,800-המסחר במניה בחודש ינואר לא עלה על כ
 שהגיעה עד, הבאים לידי ביטוי בתנודתיות ניכרת במחיר המניה,מחירים משתנים מהותית על פני זמן



. בחודש42%-לשיעור שינוי של כ
במקרה הנדון משתתף שוק לא יהיה מוכן לשלם תמורה השונה מאפס בגין מניית בסר אירופה לאור החשש
המשמעותי שהיה קיים לתאריך המאזן בדבר המשך פעילותה כעסק חי )וכן לאור הניתוח שמחיר השוק אינו
.(משקף את השווי ההוגן של בסר אירופה
: אשר מחזק עמדה זו של בסר הנדסה,להלן חומר רלוונטי בנושא מהתקינה האמריקאית
 – ההדגשות אינן במקורFRD topic 820 הקטע שלהלן לקוח מתוך

6.2 Significant decrease in the volume and level of activity for an asset or liability
Excerpt from Accounting Standards Codification
Fair Value Measurements and Disclosures — Overall
Subsequent Measurement
820‐10‐35‐51A
To determine whether there has been a significant decrease in the volume and level of activity for the asset or
liability when compared with normal market activity for the asset or liability (or similar assets or liabilities),
factors the reporting entity shall evaluate include, but are not limited to, all of the following:
a. There are few recent transactions.
b. Price quotations are not based on current information.
c. Price quotations vary substantially either over time or among market makers (for example, some brokered
markets).
d. Indexes that previously were highly correlated with the fair values of the asset or liability are demonstrably
uncorrelated with recent indications of fair value for that asset or liability.
e. There is a significant increase in implied liquidity risk premiums, yields, or performance indicators (such as
delinquency rates or loss severities) for observed transactions or quoted prices when compared with the
reporting entity‘s estimate of expected cash flows, considering all available market data about credit and other
nonperformance risk for the asset or liability.
f. There is a wide bid‐ask spread or significant increase in the bid‐ask spread.
g. There is a significant decline or absence of a market for new issuances (that is, a primary market) for the asset
or liability or similar assets or liabilities.
h. Little information is released publicly (for example, a principal‐to‐principal market).
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The reporting entity shall evaluate the significance and relevance of the factors to determine whether, based on
the weight of the evidence, there has been a significant decrease in the volume and level of activity for the asset
or liability.
820‐10‐35‐51B

If the reporting entity concludes there has been a significant decrease in the volume and level of
activity for the asset or liability in relation to normal market activity for the asset or liability (or
similar assets or liabilities), transactions or quoted prices may not be determinative of fair value
(for example, there may be increased instances of transactions that are not orderly). Further
analysis of the transactions or quoted prices is needed, and a significant adjustment to the
transactions or quoted prices may be necessary to estimate fair value in accordance with this
Subtopic. Significant adjustments also may be necessary in other circumstances (for example, if a price for a
similar asset requires significant adjustment to make it more comparable to the asset being measured or when
the price is stale).
820‐10‐35‐51C
This Subtopic does not prescribe a methodology for making significant adjustments to transactions or quoted
prices when estimating fair value. The guidance beginning in paragraph 820‐10‐35‐24 discusses the use of
valuation techniques in estimating fair value. If there has been a significant decrease in the volume and level of
activity for the asset or liability, a change in valuation technique or the use of multiple valuation techniques may
be appropriate (for example, the use of a market approach and a present value technique). When weighting
indications of fair value resulting from the use of multiple valuation techniques, the reporting entity shall
consider the reasonableness of the range of fair value estimates. The objective is to determine the point within
that range that is most representative of fair value under current market conditions. A wide range of fair value
estimates may be an indication that further analysis is needed

 הינו2013 , במרס31  בסר הנדסה סבורה שהשווי ההוגן של ההשקעה בבסר אירופה נכון ליום,לאור כל האמור לעיל
 כמו כן. שכן נפח המסחר והימים הבודדים שבהם היה מסחר במנייה לא משקף את השווי ההוגן של המניה.אפס
 בדרך כלל לא מצליחות להחזיר את מלוא התחייבויותיהן ולפיכך בעלי המניות,חברות אשר נחשבות לחדלות פרעון
 היה כבר חשש כבד בדבר המשך2013 , במרס31  הואיל וליום.בפירוק בדרך כלל לא מקבלים תמורה כלשהיא
 להערכת בסר הנדסה הסיכוי כי משתתף שוק יקבל תמורה כלשהיא בעד מניה של בסר אירופה,פעילותה כעסק חי
. הוא קלוש ביותר2013 , במרס31 ליום
עמדת בסר הנדסה
 איבדה,2013 , בינואר25- עם מינוי בעלי התפקיד בבסר אירופה ב,על פי הוראות התקינה והפרשנויות שהובאו לעיל
,או מי מעובדיה/בסר הנדסה את השליטה בבסר אירופה כי החל ממועד זה כל פעולה שבוצעה על ידי בסר אירופה ו
 וכן כל פעולה שבוצעה על,או מי מהם/לרבות ביצוע תשלומים שוטפים בוצעו רק לאחר קבלת אישור בעלי התפקיד ו
 בין אם מדובר בפעולה שאינה במהלך, בין אם מדובר בפעולה שהינה במהלך העסקים הרגיל- ידי בסר אירופה
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.ד

העסקים הרגיל ,בין אם מדובר בהתקשרויות בין חברות הקבוצה וכיוצ"ב  -הובאו לאישור בעלי התפקיד ,אזי החל
ממועד מינוי בעלי התפקיד לא היה ביכולת בסר הנדסה להתוות את פעילותה של בסר אירופה ולפיכך איבדה בסר
הנדסה את השליטה בבסר אירופה החל מ 25-בינואר ,2013 ,ונותרה עם השפעה מהותית עד למועד פירוק החברה ב-
 20לאפריל .2013
לאור האמור לעיל ,להלן סטטוס ההשקעה של בסר הנדסה בבסר אירופה על פני ציר הזמן:
פירוק החברה
20.4.2013
נכס פיננסי

מינוי בעלי התפקיד
25.1.2013
השפעה מהותית

1.1.2013
שליטה

שליטה

מכאן נגזר כי הטיפול החשבונאי של בסר הנדסה בבסר אירופה יהיה כדלקמן:
ד .1.לאור מינוי בעלי התפקיד ,בסר הנדסה איבדה את השליטה בבסר אירופה ,בהתאם להגדרת שליטה בIFRS 10-

"דוחות כספיים מאוחדים" ולפיכך איחוד של בסר אירופה בדוחותיה הכספיים המאוחדים של בסר הנדסה
יופסק החל ממועד מינוי בעלי התפקיד ,דהיינו  25בינואר .2013 ,היציאה מאיחוד תיעשה מיום זה ,מטעמים
מעשיים ,וגם מחוסר מהותיות ,הואיל ואין בידי החברה דוח כספי למועד איבוד השליטה ,ולאור היעדר היכולת
בפועל לערוך דוחות כספיים של בסר אירופה לתקופה של  25יום לצורך איחוד בלבד ,בסר הנדסה סבורה כי
ניתן לאמץ פתרון פרקטי של הפסקת איחוד הדוחות הכספיים של בסר אירופה החל מיום  1בינואר .2013 ,בסר
הנדסה סבורה שפתרון זה לא יפגע בקבלת החלטות של משקיע סביר והינו נאות גם בהתחשב בשיקולי עלות-
תועלת.
ד .2.לעניין קיומה של השפעה מהותית ,לאחר מינוי בעלי התפקיד ,נראה כי לבסר הנדסה נותרה השפעה מהותית
בבסר אירופה ,בהתאם להגדרתה ב" (2011) IAS 28-השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" ,ולפיכך
ביום  25בינואר 2013 ,חל שינוי סטטוס שבמסגרתו הפכה בסר אירופה מחברה בת לחברה כלולה של בסר
הנדסה .בהיעדר דוחות כספיים של בסר אירופה ליום  31במרס ,2013 ,עקב החלטת הפירוק ,ולאור הצורך
לבצע הפרשה לירידת ערך של ההשקעה בכלולה לשווי אפס ליום  31במרס כפי שפורט לעיל ,מטעמים פרקטיים
לא ירשמו הפסדי אקוויטי בגין ההשקעה בבסר אירופה ,וכל ההשקעה בבסר אירופה תופחת לסעיף של ירידת
ערך השקעה ,ברווח התפעולי.
יצויין כי גם אם בסר הנדסה היתה מגיעה למסקנה שלאור מינוי בעלי התפקיד ,היא איבדה את ההשפעה
המהותית על בסר אירופה ,אזי גם במקרה זה הטיפול החשבונאי הוא שינוי סטטוס ביום  25בינואר,2013 ,
שבמסגרתו בסר אירופה היתה הופכת מחברה בת של בסר הנדסה לנכס פיננסי כהגדרתו ב" IAS 39-מכשירים
פיננסיים :הכרה ומדידה".
בשני המקרים ,התוצאה של הטיפול החשבונאי הינה זהה למעשה :לאור ירידת הערך של ההשקעה בבסר
אירופה ,ההשקעה בבסר אירופה תוכר בשווי ההוגן ,שהוא גם הסכום בר ההשבה שלה לפי ) IAS 36והינו אפס,
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ראה דיון לעיל בשווי ההוגן של בסר אירופה( .ירידת הערך תוכר במסגרת הרווח )הפסד( התפעולי של בסר
הנדסה בסעיף הוצאות אחרות.
שוויה ההוגן של ההשקעה בבסר אירופה ליום  31במרס  ,2013היה חשש משמעותי להמשך קיומה כעסק חי
של בסר אירופה .התנודתיות המשמעותית במחירי המניה של בסר אירופה ונפח העסקאות הזניח ,שהתבצע
במשך ימי מסחר בודדים בכל חודש ,מעידים על כך שמחיר השוק המצוטט אינו יכול להוות אומדן מהימן לשווי
ההוגן של ההשקעה במניות בסר אירופה ולפיכך שווייה ההוגן של בסר אירופה להערכת בסר הנדסה הינו אפס
)כמפורט באריכות ב -ג 3.למכתב(.
" IAS 10אירועים לאחר תקופת הדיווח" מגדיר אירוע מחייב התאמה כ"אירוע המספק ראייה לתנאים ששררו
בסוף תקופת הדיווח" .הפירוק שנכנס לתוקף לאחר תאריך המאזן מעיד על ירידת ערך ההשקעה של בסר
הנדסה בבסר אירופה כבר ליום  31במרס.2013 ,
סכום ההשקעה בבסר אירופה מוערך על ידי בסר הנדסה כסכום אפס שכן כבר בתאריך המאזן היו סממנים
רבים לכך שבסר אירופה חדלת פירעון .לכן דוחותיה הכספיים של בסר אירופה כבר אינם רלוונטיים לצורך
הטיפול החשבונאי בהשקעה בה .יצוין כי בסר אירופה ככל הנראה לא צפויה לערוך דוחות כספיים לרבעון
הראשון של  2013במועד .מכיוון שההשקעה בבסר אירופה תופחת לאפס ,מתייתר הצורך לחכות לפרסומם של
דוחות אלה.
ד .3.חשיפת החברה למתן התחייבות להענקת אופציית ) PUTלתאור העסקה ראו סעיף א' רקע עובדתי(–
למיטב הבנת החברה על בסיס יועציה המשפטיים ,הרוכש יכול להפעיל את ה Put -רק לאחר שבוצע  Closingשל
העסקה נשוא החוזה .זאת מאחר וזכות ה Put -מוגדרת כמכירה בחזרה למוכר  to sell back to the Sellerאת
הזכויות שרכש הרוכש .בנוסף ,על מנת להפעיל את ה Put -על הרוכש לצרף שטרי העברת מניות )לגבי המניות
בקפריסין או המניות המוחלפות בהולנד ,לפי העניין(.
לכן נראה כי למרות שהתקיימו אירועי ההאצה למימוש האופציה כמפורט בסעיף א' במכתב זה ,הרוכש יהיה
זכאי להפעיל את ה ,put -באופן מיידי ,אך רק לאחר ביצוע  Closingשל עסקת הבסיס נשוא החוזה שכן עד
לאותו שלב אין בידי הרוכש מניות אשר ביחס אליהן מוקנית אופציית ה.Put -
לכן המסקנה היא כי בשלב זה ,נכון ליום  31.3.2013ואף לתאריך הנוכחי ,עדיין הרוכש אינו יכול להפעיל את ה-
 ,Putולכן אין ביכולתו של הרוכש לפנות לבסר הנדסה למימוש האופציה.
אם וככל שבעתיד יתבצע  Closingשל עסקת הבסיס נשוא החוזה ,נראה כי החל באותו מועד יהיה רשאי הרוכש
להפעיל את אופציית ה Put -באופן מיידי ובכלל זה לפנות גם לבסר הנדסה להשלים את העסקה ,כל זאת אם
בסר אירופה ו/או החברה הנכדה לא ישלימו את חלקן בעסקה.
דוחות כספיים של בסר אירופה:
נכון למועד זה ,לא ניתן להעריך מתי או אם בכלל ,בסר אירופה תערוך דוחות כספיים ותפרסם אותם .בסר אירופה
נמצאת בשליטתו של המפרק ולחברה אין יכולת לשלוט בתהליך הכנת הדוחות הכספיים של בסר אירופה ופרסומם.

צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה מהותית או מידע תמציתי בגינה:
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צירוף דוחות חברה כלולה מהותית או צירוף מידע תמציתי בגינה .תקנה ) 23ב( ) (3לתקנות ניירות ערך )דוחות
כספיים שנתיים( ,התש"ע ,2010 ,שאליה מפנה תקנה  44לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל –
 ,1970קובעת כי אין צורך לצרף דוחות של חברה כלולה מהותית אם "לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי החברה
חדלה מלהיות חברה כלולה של התאגיד" .כמו כן ,תקנה ) 24ד( ) (2לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע ,2010 ,קובעת ,בין היתר ,כי באותן נסיבות אין צורך לצרף מידע תמציתי בדבר אותה חברה כלולה .לפיכך,
גם אם בסר אירופה נחשבת לתאריך המאזן לחברה כלולה מהותית של בסר הנדסה ,הואיל ולאחר תאריך המאזן
בסר אירופה חדלה מלהיות חברה כלולה של בסר הנדסה לאור הפירוק ,אזי בסר הנדסה אינה נדרשת לצרף דוחות
כספיים של בסר אירופה.
לאור כל האמור לעיל ,אנו פונים בבקשה לרשות ניירות ערך לתת את הסכמתה לטיפול החשבונאי המוצג בנייר זה.
עמדתה של החברה כפי שהוצגה בנייר זה מקובלת על רואי החשבון המבקרים שלה.
בהתאם לנוהל פניה מקדמית לרשות ניירות ערך ,החברה מצהירה כי תודיע מראש לרשות ניירות ערך במקרה בו יהיה
בכוונתה לאמץ עמדה השונה מזו שבאה לידי ביטוי בתשובה שתיתן רשות ניירות ערך לפנייה זו .בנוסף מצהירה החברה
כי היא מודעת לכך שפנייה זו ותשובת רשות ניירות ערך עשויים להתפרסם באתר האינטרנט של הרשות.
אנו עומדים לרשותכם לכל מידע והבהרה ,ככל שאלה יידרשו.

בכבוד רב,
בסר הנדסה ופיתוח בע"מ

נספח א' – חוות דעת משפטית בנושא שליטה בבסר אירופה
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נספח ב' – מחזורי עסקאות ומחירי מניה  -מניית בסר אירופה לימים  1בינואר 2013 ,ועד  18באפריל2013 ,

תאריך
18/04/2013
17/04/2013
14/04/2013
11/04/2013
10/04/2013
09/04/2013
08/04/2013
07/04/2013
04/04/2013
03/04/2013
02/04/2013
28/03/2013
27/03/2013
24/03/2013
21/03/2013
20/03/2013
19/03/2013
18/03/2013
17/03/2013
14/03/2013
13/03/2013
12/03/2013
11/03/2013
10/03/2013
07/03/2013
06/03/2013
05/03/2013
04/03/2013
03/03/2013
28/02/2013
27/02/2013
26/02/2013
06/05/2013
05/05/2013
25/02/2013
21/02/2013
20/02/2013
19/02/2013
18/02/2013
17/02/2013
14/02/2013
13/02/2013
12/02/2013
11/02/2013
10/02/2013
07/02/2013

מחזור עסקאות
יומי
0
15823
0
0
418
0
0
0
0
520
0
0
5100
5000
0
0
0
0
0
0
0
26080
846
0
0
498
0
0
0
0
575
31404
0
0
498
0
500
0
96
0
0
0
0
0
6965
225

שער באגורות

תאריך
06/02/2013
05/02/2013
04/02/2013
03/02/2013
31/01/2013
30/01/2013
29/01/2013
28/01/2013
27/01/2013
24/01/2013
23/01/2013
21/01/2013
20/01/2013
17/01/2013
16/01/2013
15/01/2013
14/01/2013
13/01/2013
10/01/2013
09/01/2013
08/01/2013
07/01/2013
06/01/2013
03/01/2013
02/01/2013
01/01/2013

31.80
31.80
31.80
31.80
31.80
32.30
32.30
32.30
32.30
32.30
33.00
33.00
33.00
35.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
44.70
45.60
45.60
45.60
46.50
46.50
46.50
46.50
46.50
46.50
31.80
31.80
53.40
53.40
53.40
53.90
53.90
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
55.00
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מחזור עסקאות
יומי
150
0
0
0
7768
0
5100
0
832
0
0
0
0
0
16806
602
2783
0
0
0
0
0
0
0
2905
502

שער באגורות
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
64.00
64.00
64.30
64.30
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
87.70

