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הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף  9ב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל3990-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד " -החברה") ליום
 33בדצמבר  . 2036רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה .הדיר קטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה
פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח לגבי
האירועים והשינויים שחלו במצב עניני החברה ושהשפיעו על החברה לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה
פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  304של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו (להלן " -תקן ביקורת  .)"304רכיבים אלה הינם )3( :בקרות ברמת הארגון ,לרבות
בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע )2( ,בקרות על תהליך נכסים בלתי מוחשיים,
( )3בקרות על תהליך שכר והתחייבויות לעובדים ו ) 4( -בקרות על תהליך ההכנסות מעמלות מסחר וסליקה ושירותי מסלקה (כל
אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים").
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .304על -פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי
הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות .ביקורתנו
כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית
ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך.
ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי ב קרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה
רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בתאגיד בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך
חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה
המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו סבורים שביקורתנו
מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית .כמו
כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות
בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קי ימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  33בדצמבר .2036
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  33בדצמבר 2036
ו 2035-ואת תוצאות פעולותיה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  33בדצמבר  2036והדוח שלנו ,מיום  30במרץ
 ,2037כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
תל אביב 10 ,במרץ1039 ,
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דוח רואי החשבון המבקרים לחברים של

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן " -החברה") לימים
 33בדצמבר  2036ו 2035-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל
אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  33בדצמבר  . 2036דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של
החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה
חשבון) ,התשל"ג . 3973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון
שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כל לי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה
של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של
החברה והחברות הבנות שלה לימים  33בדצמבר  2036ו 2035-ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  33בדצמבר  2036בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוהוראות
תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2030-

ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  304של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ,על תיקוניו,
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  33בדצמבר  2036והדוח שלנו ,מיום  30במרץ  ,2037כלל חוות דעת בלתי
מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

תל-אביב 10 ,במרץ1039 ,
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  -מוחזקים למסחר
לקוחות
נכסים הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים
חייבים ויתרות חובה
נכסי מסים שוטפים

22,333
37,227
33,649
3,230,907
3,208
30,062

26,568
32,092
35,042
3,375,373
3,036
36,627

4א
6

3,297,386

3,448,738

538
356,398
256,345
88,453
38,030

335,395
266,082
89,694
23,647

סה"כ נכסים לא שוטפים

539,762

532,638

סה"כ נכסים

3,836,948

3,963,356

5
32

סה"כ נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים
מזומנים מוגבלים בשימוש
נכסים פיננסים זמינים למכירה
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
נכסי מסים נדחים

4ב
6
9,8
30
32

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
התחייבויות הנובעות מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים
התחייבויות לזמן קצר בגין הטבות לעובדים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות מסים שוטפים

34,380
3,230,907
35,509
3,035
3,377

39,042
3,375,373
34,534
3,563
2,842

3,284,988

3,433,332

20,978
538

39,644
-

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

23,536

39,644

הון
קרן מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת
קרנות הון אחרות
עודפים

()7,642
3,386
534,900

()7,346
2,927
532,799

סה"כ הון

530,444

508,380

סה"כ התחייבויות והון

3,836,948

3,963,356

5
33
32

סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך בגין הטבות לעובדים
התחייבויות אחרות

 10במרץ1039 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

33
4ב

איתי בן-זאב
מנכ"ל ודירקטור

אמנון נויבך
יו"ר הדירקטוריון

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
5

דוד דרעי
סמנכ"ל בכיר לכספים ומינהל

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

ביאור
הכנסות משירותים:
עמלות מסחר וסליקה
דמי רישום ניירות ערך למסחר ואגרות שנתיות
שירותי מסלקה
הפצת נתוני מסחר ומידע אחר
אחרות
סה"כ הכנסות משירותים

לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

34
335,987
40,604
42,788
38,684
4,337
242,200

343,422
43,335
36,400
43,808
3,864
262,609

343,370
42,852
23,474
35,290
3,430
244,396

324,664
29,340
33,347
34,068
2,937
30,508
5,655
32,388
3,232
235,699

329,243
28,332
33,338
37,239
622
3,062
8,484
6,570
30,730
3,470
238,670

322,607
30,272
37,900
37,735
5,837
5,078
7,427
27,735
3,442
236,033

6,503

23,939

8,383

765
262
503

4,044
342
3,902

5,743
335
5,626

רווח לאחר הכנסות מימון ,נטו

7,004

27,843

34,009

חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברה כלולה

-

()96

358

רווח לפני מסים על הכנסה

7,004

27,745

34,367

4,903

7,499

4,722

רווח לשנה

2,303

20,246

9,445

רווח (הפסד) כולל אחר:
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד ,נטו ממס:
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת ,נטו ממס

()296

עלות ההכנסות:
הוצאות בגין הטבות לעובדים
הוצאות מחשבים ותקשורת
הוצאות שכר דירה ,ארנונה ואחזקת בנין
הוצאות מנהלה וכלליות
הוצאות מעבר לבניין החדש
הוצאות שיווק
אגרה לרשות ניירות ערך
הוצאות תפעוליות לחברה לרישומים
הוצאות פחת והפחתות
תגמול עושי שוק והוצאות אחרות ,נטו
סה"כ עלות ההכנסות

35א

35ב

35ג

רווח לפני הכנסות מימון ,נטו
36
36

הכנסות מימון
הוצאות מימון
סה"כ הכנסות מימון ,נטו

32

מסים על הכנסה

()3,304

3,238

סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד ,נטו ממס:
רווח (הפסד) מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו
ממס.

259

()273

-

רווח כולל לשנה

2,064

38,869

32,683

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

קרן הערכה
מחדש של
נכסים
פיננסים
זמינים
למכירה
אלפי ש"ח

קרן מדידות
מחדש של
ההתחייבות
נטו בגין
הטבה
מוגדרת
אלפי ש"ח

קרנות הון
אחרות
אלפי ש"ח

עודפים
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

יתרה ליום  3בינואר 1034

()9,480

-

3,200

483,308

476,828

רווח לשנה
רווח כולל אחר לשנה
סה"כ רווח כולל לשנה

3,238
3,238

-

-

9,445
9,445

9,445
3,238
32,683

יתרה ליום  13בדצמבר 1034

()6,242

-

3,200

492,553

489,533

יתרה ליום  3בינואר 1035

()6,242

-

3,200

492,553

489,533

רווח לשנה
הפסד כולל אחר לשנה
סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה

()3,304
()3,304

()273
()273

-

20,246
20,246

20,246
()3,377
38,869

יתרה ליום  13בדצמבר 1035

()7,346

()273

3,200

532,799

508,380

יתרה ליום  3בינואר 1036

()7,346

()273

3,200

532,799

508,380

רווח לשנה
רווח (הפסד) כולל אחר לשנה
סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה

()296
()296

259
259

-

2,303
2,303

2,303
()37
2,064

יתרה ליום  13בדצמבר 1036

()7,642

()34

3,200

534,900

530,444

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
רווח לשנה
הוצאות מסים שהוכרו בדוח רווח והפסד
הכנסות מימון ,נטו שהוכרו בדוח רווח והפסד
פחת והפחתות
הפסד הון ממימוש רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
חלק החברה בהפסדים (רווחים) בלתי מחולקים של חברה כלולה

2,303
4,903
()503
32,388
2,907
43,596

20,246
7,499
()3,902
30,730
920
96
55,589

9,445
4,722
()5,626
27,735
3,063
()358
37,379

3,223
344,466
()468
()344,466
2,399
44,748

()2,337
539,584
()2,835
()539,584
6,475
56,892

()2,059
373,296
4,672
()373,296
()2,663
37,333

תקבולי ריבית
תשלומי ריבית
תקבולי (תשלומי) מסים בגין פעילות שוטפת

5,755
()258
3,336
8,633

3,377
()336
()7,624
()4,383

4,375
()335
()7,235
()3,375

מזומנים נטו מפעילויות שוטפות

53,363

52,509

33,956

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
רכישת נכסים פיננסים זמינים למכירה
תמורה ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה
השקעות ברכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע
השקעות בנכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש נכסי חברה כלולה בפירוק מרצון
תשלומים בגין עלויות אשר הוונו לרכוש קבוע ולנכסים בלתי מוחשיים
מימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר ,נטו
תשלומי מסים בגין נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר
מזומנים נטו לפעילויות השקעה

()66,962
43,642
()7,963
20
()6,833
()32,303
()5,533
()97
()57,785

()348,256
32,023
()35,653
3
()8,997
5,946
()35,854
338,340
()2,469
()35,323

()47,307
38
()8,778
()32,042
29,389
()563
()39,283

עליה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים

()4,424

37,388

()5,325

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

26,568

9,207

34,498

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

()33

()27

34

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

22,333

26,568

9,207

3,259

5,999

32,834

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
קיטון (גידול) בלקוחות וחייבים אחרים ויתרות חובה
קיטון (גידול) בחייבים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים
גידול(קיטון) בספקים ,נותני שירותים וזכאים אחרים
גידול (קיטון) בזכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים
גידול (קיטון) בהתחייבות בגין הטבות עובדים

נספח א'  -פעולות שלא במזומן
רכישת רכוש קבוע ורכוש בלתי מוחשי באשראי לזמן קצר

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 3

-

כללי
א.

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן " -הבורסה") ,חברה המוגבלת בערבות חבריה ,התאגדה בישראל
בשנת  3953ומשרדה הרשום הוא ברחוב אחוזת בית  ,2בתל -אביב .הבורסה עוסקת בניהול בורסה לניירות ערך
ובעיסוקים הנלווים לעיסוק זה.
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן " -מסלקת הבורסה") הינה חברה בבעלות מלאה של הבורסה
(ראה ביאור  7להלן ) .המסלקה נרכשה על ידי הבורסה בחודש ספטמבר  2006מידי חברי המסלקה ,ועיסוקה
העיקרי הינו סליקת ניירות ערך ,למעט נגזרי ם ,ומתן שירותי משמורת מרכזית לניירות ערך Central Securities
.Depository
מסלקת מעו"ף בע"מ (להלן " -מסלקת מעו"ף") הינה חברה בבעלות מלאה של הבורסה (ראה ביאור  7להלן)
ועיסוקיה העיקריים הם הוצאת אופציות וחוזים עתידיים ("נגזרים") ומתן שירותי סליקה לנגזרים אלו.
כל האמור בדוחות אלה בנוגע לפעילות המסלקות כפוף לאמור בחוקי העזר של מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף,
לפי העניין.
בכל הקשור לפעולות המסלקות ,המונחים בדוחות כספיים אלה יהיו כמובנם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח,3968-
בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו ובחוקי העזר של המסלקות.
לעניין ייחוס של הכנסות והוצאות הקבוצה בין חברות הקבוצה ,ראה ביאור  37ג (( )2א).

ב.

ביום  30ביולי  2035החליטה האסיפה הכללית ,לאשר מתווה עקרוני לתכנית הסדר בין חברי הבורסה הנוכחיים,
בינם לבין עצמם ובינם לבין הבורסה ,לשם יישומו של שינוי מבנה הבורסה והפיכתה לחברה הרשאית לחלק
דיבידנדים  ,בעלת הון מניות מסוג אחד בלבד; זאת ,בדרך של הקצאת מניות לחברי הבורסה הנוכחיים ,על בסיס
המתווה העקרוני ולפי סעיף  350לחוק החברות ,מובהר בזה ,כי בהתאם למתווה העקרוני אשר אושר ,הפרמטרים
הנכללים במודל ,לעני ין קביעת הזכאות להקצאת המניות ,יתייחסו למי שהיה חבר בורסה ביום  30ביוני .2035
בנוסף ,לפי תנאי המתווה העקרוני יובא לאישור גם שיעור ההקצאה המירבי ,במסגרת תכנית ההסדר ,של תגמול
הוני לעובדים ולנושאי משרה בבורסה ובמסלקות שבבעלותה .החלטה כאמור התקבלה בכפוף לתנאים הבאים:




קבלת אישורים ,ככל שנדרשים על פי דין.
לא יחול שינוי מהותי לרעה במצבם של הבורסה ושל חברי הבורסה ,על פי החוק הסופי שיאושר לעומת
ההוראות שנכללו בתזכיר החוק.
החוק הסופי שיאושר יכלול הוראה בעניין דחיית המס.

ביום  20במרץ  2037אושר חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)63התשע"ז 2037-בעניין שינוי מבנה הבעלות בבורסה.
מטרת ההסדרה של שינוי מבנה הבעלות על הבורסה תוך הפיכתה לחברה למטרות רווח ,וכן הרחבת בסיס החברות
בבורסה והנגשתה למספר גדול יותר של גורמים בעלי זכות מסחר .מטרה נוספת של החוק הינה הנחת תשתית
לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ומשקיעים אסטרטגיים.
עיקרי החוק הינם כלהלן:










שינוי מבנה הבורסה – עם שינוי מבנה הבורסה יבוטל התנאי הקבוע בחוק ניירות ערך האוסר על חלוקת רווחי
הבורסה ,על מנת לאפשר לבורסה להפוך לחברה למטרות רווח הרשאית לחלק רווחים לבעליה .לאחר הפיכתה
לחברה למטרות רווח והפרדת זכויות הבעלות מזכויות המסחר ,יחזיק כל בעל מניות בבורסה הן בזכויות
הצבעה והן בזכויות הוניות ,בהתאם לחלוקה שתוחלט על דעת בעלי המניות.
קביעת תנאים לקבלת רישיון בורסה בישראל .על פי הוראת המעבר הקבועה בחוק יראו את הרישיון שניתן
לבורסה בתל אביב ערב יום התחילה כרישיון שניתן לה בהתאם להוראות החוק.
קביעת תנאים לקבלת רישיון מסלקה בישראל .על פי הוראת המעבר הקבועה בחוק יראו את מסלקת הבורסה
ואת מסלקת מעו"ף כאילו ניתן להן רישיון בהתאם להוראות החוק.
קביעת איסור על בורסה לעסוק במתן שירותים המעוררים חשש ממשי לניגוד עניינים עם עיסוקה בניהול מערכת
למסחר בניירות ערך.
קביעת איסור שליטה בבורסה ללא היתר וקביעת איסור שליטה במסלקה ללא היתר .על פי הוראת המעבר
הקבועה בחוק יראו את הבורסה בתל אביב כאילו ניתן לה היתר שליטה במסלקות שבשליטתה ערב יום
התחילה בהתאם להוראות החוק.
קביעת הסדרי ממשל תאגידי.
הטלת חובה על מסלקות להעניק שירותים לכל בורסה או חבר מסלקה ,מבלי לסרב סירוב בלתי סביר להעניק
שירותים כאמור.
קביעת הוראה לפיה אם מכר אדם אמצעי שליטה בבורסה שהחזיק בהם לפני מועד אישור הסדרת שינוי מבנה
הבעלות בבורסה ,ועלתה תמורה המכירה על שווי אמצעי השליטה הנמכרים ,יעביר המוכר לבורסה סכום
בגובה ההפרש בין תמורת המכירה ובין שווי אמצעי השליטה הנמכרים .לעניין זה" ,שווי אמצעי השליטה
הנמכרים" – שיעור אמצעי השליטה הנמכרים מתוך כלל אמצעי השליטה בבורסה במועד אישור ההסדר,
כשהוא מוכפל בהון העצמי של הבורסה בהתאם לדוחותיה הכספיים לשנת  .2035הבורסה רשאית לעשות
שימוש בסכומים שהועברו לה לפי פסקה זו לשם הפחתת עמלות שגובה הבורסה והשקעה בתשתיות
טכנולגיות ,ולשם כך בלבד.
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ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 3

-

ביאור 1

-

כ ל ל י (המשך)
ג.

הגדרות:
החברה או הבורסה -

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

הקבוצה

-

החברה והחברות המאוחדות שלה (כהגדרתן להלן).

חברות מאוחדות

-

חברות אשר לחברה שליטה (כהגדרתה ב )IFRS 10-בהן ,שדוחותיהן הכספיים
מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.

חברות מוחזקות

-

חברות מאוחדות רשימת החברות המוחזקות ניתנת בביאור  7להלן.

צדדים קשורים

-

כהגדרתם ב IAS 24-בדבר צדדים קשורים.

בעלי עניין

-

כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,3968-על תקנותיו.

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (:)IFRS
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן " -תקני )"IFRS
ופרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) .(IASBעיקרי המדיניות החשבונאית
המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה.

ב.

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע( 2030-להלן " -תקנות
דוחות כספיים").

ג.

תקופת המחזור התפעולי:
תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  32חודשים.

ד.

מתכונת הצגת ההוצאות שהוכרו בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר:
הוצאות הקבוצה בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר מוצגות בהתבסס על מהות ההוצאות .להערכת הקבוצה,
לאור המבנה הארגוני של הקבוצה ,סיווג הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר מסיווג הוצאות לפי
מאפיין הפעילות.

ה.

מטבע חוץ:
()3

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:
הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של הקבוצה ,ומעוגלים לאלף הקרוב.
השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצה.

()1

תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות:
בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ,נרשמות עסקאות שבוצעו במטבעות השונים
ממטבע הפעילות של אותה חברה (להלן " -מטבע חוץ") לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.
בתום כל תקופת דיווח ,פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו
מועד ,פריטים לא -כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד
ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא-כספי.

()1

אופן הרישום של הפרשי שער:
הפרשי שער מוכרים ברווח והפסד בתקופה בה הם נבעו.
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 1

-

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ו.

מזומנים ושווי מזומנים:
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי ,פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן
קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם ,במועד ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה חודשים.

ז.

דוחות כספיים מאוחדים:
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות הנשלטות על ידי
החברה ,במישרין .חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר היא חשופה ,או שיש לה זכויות ,לתשואות
משתנות הנובעות מהחזקתה במושקעת ,וכאשר יש לה יכולת להשפיע על אותן תשואות באמצעות הפעלת כוח על
המושקעת.
לצורך האיחוד ,מבוטלות במלואן כל העסקאות ,היתרות ,ההכנסות וההוצאות הבין-חברתיות.

ח.

רכוש קבוע:
()3

כללי:
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי ,אשר מוחזק לצורך שימוש בהספקת שירותים ,אשר חזוי שישתמשו בו במשך
יותר מתקופה אחת .הרכוש הקבוע כולל קומה במבנה המושכרת לחיצוניים ,אשר אינה ניתנת למכירה
בנפרד.
פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר ,ובניכוי הפסדים מירידת
ערך שנצברו  .העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס
למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה.
לעניין בחינת ירידת ערך בניין בהקמה ,ראה ביאור  3ב'.

()1

הפחתה של רכוש קבוע:
הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר-פחת בעל עלות משמעותית
ביחס לסך העלות של הפריט .ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים
השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד.
אורך החיים השימושי ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:

קרקע בחכירה (*)
בניין (**)
עלויות בגין חכירה תפעולית
מערכות מחשבים וציוד נלווה
ציוד ומערכות
ריהוט
(*)
(**)

אורך חיים
שימושיים

שיעורי פחת

 98-999שנים
 35-50שנים
 5שנים
 3-35שנים
 7-33שנים
 8-30שנים

( 0.1%-1%בעיקר )0.75%
( 2%-6.7%בעיקר )2%
20%
( 6.7%-33.3%בעיקר )20%
( 3%-14%בעיקר )6.67%
( 3.3%-32.5%בעיקר )3.3%

לגבי קרקע בחכירה  -ראה סעיף י' להלן .בנוסף ,לחברה קרקע בבעלותה המלאה אשר אינה
מופחתת.
הבניין ורכיביו הופחתו ממועד אכלוסו ביולי .2034

שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנה .שינויים
מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".
רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של נכס נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים
ממכירתו לבין ערכו הפנקסני של הנכס ,ונזקף לרווח והפסד במסגרת הוצאות אחרות.
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 1

-

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ט.

נכסים בלתי מוחשיים:
()3

כללי:
נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי וחסרי מהות פיזית.
אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים
מוגדר הינו כדלקמן:
תוכנות ורישיונות  4-30שנים (בעיקר  30שנים).

()1

הנכסים הבלתי מוחשיים מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם ,לפי הקבוצות הבאות:
(א)

נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד:
נכסים בלתי מוחשיים (תוכנות ורישיונות) שנרכשו בנפרד ,מוצגים לפי העלות בניכוי הפחתה
והפסדים שנצברו מירידת ערך ,במידה והיו.
ההפחתה מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים השימושיים המשוער .אומדן משך החיים
ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת השינויים באומדן ,מטופלת באופן של
"מכאן ולהבא".

(ב)

נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב לשימוש
פנימי:
עלו יות בשלב המקדמי בגין פיתוח עצמי של תוכנות מחשב לשימוש פנימי ,נזקפות לרווח והפסד
במועד התהוותן.
נכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי בשלב הפיתוח של תוכנות ומערכות מחשב מוכר ,רק בהתקיים
כל התנאים הבאים:







עלויות במהלך הפיתוח שניתן ליחסן לנכס ,ניתנות למדידה באופן מהימן;
קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס כך שהוא יהיה זמין לשימוש;
בכוונת הקבוצה להשלים את הנכס ולהשתמש בו;
ביכולתה של הקבוצה להשלים את הנכס ולהשתמש בו;
האופן שבו הנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות ,ניתן לקביעה; וכן
קיימים בידי הקבוצה משאבים טכניים ,פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש
בנכס.

כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי ,עלויות פיתוח התוכנה נזקפות לרווח
והפסד במועד התהוותן .נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי ,בעלי אורך חיים מוגדר מופחתים
לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת החיים השימושיים שלהם ,ומוצגים בעלות בניכוי הפחתה
שנצברה ובניכוי הפסדים מירידת ערך ,אם וככל שהיו .אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים
בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת השינויים באומדן מטופלת באופן של "מכאן ולהבא".
י.

חכירות:
הסדרי חכירה מסווגים כחכירה מימונית כאשר תנאי החוזה מעבירים את כל הסיכונים וההטבות המשמעותיים
הנגזרים מהבעלות לחוכר .יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות.
חכירה מימונית:
חכירות קרקע מסווגות כחכירות מימוניות ומוצגות בדוח על המצב הכספי ,בסעיף רכוש קבוע ,נטו .תשלומי החכירה
מופחתים על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה .הקרקעות מוחכרות לתקופות של  98שנה עד  999שנה
(בעיקר כ 340-שנים).
חכירה תפעולית:
הכנסות מדמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על פני תקופת החכירה בקו ישר.
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 1

-

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יא.

ירידת ערך נכסים (למעט נכסים פיננסיים):
בתום כל תקופת דיווח ,הקבוצה בוחנת את הערך הפנקסני של נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים במטרה לקבוע
באם קיימים סימנים כלשהם המעידים על הפסדים מירידת ערך בגין נכסים אלו .במידה וקיימים סימנים כאמור,
נאמד סכום בר -השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר ,אם בכלל .כאשר לא ניתן
למדוד את סכום בר -השבה של נכס בודד ,אומדת הקבוצה את סכום בר-השבה של היחידה מניבת-המזומנים אליה
שייך הנכס.
סכום בר -השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש בו .בהערכת שווי
השימוש ,אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את
הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים.
כאשר סכום בר-השבה של נכס (או של יחידה מניבה -מזומנים) נאמד כנמוך מערכו הפנקסני ,הסכום הפנקסני של
הנכס (או של יחידה מניבה-מזומנים) מופחת לסכום בר-השבה שלו .הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה ברווח
או הפסד.
כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל ,הערך הפנקסני של הנכס מוגדל בחזרה לאומדן סכום
בר -ההשבה מעודכן אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד
מירידת ערך .ביטול הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד.
לעניין בחינת ירידת ערך בניין בהקמה ונכסים בלתי מוחשיים ,ראה ביאור  3ב'.

יב.

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:
()3

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות (למעט מפעילות סליקה):
(א)

נכסים פיננסיים  -כללי:
נכסים פיננסיים בקבוצה מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן .הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו
ובמטרת החזקתו של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי:




נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
הלוואות וחייבים.
נכסים פיננסים זמינים למכירה.

הלוואות וחייבים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים
של המכשיר .נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד והשקעות בנכסים פיננסים זמינים למכירה
מוכרים בדוח על המצב הכספי במועד סליקת העסקה ,בדומה לנכסים פיננסים מפעילות סליקה
(ראה סעיף יב ( 2א) להלן) .השקעות בנכסים פיננסים מוכרות לראשונה לפי שווין ההוגן.
לעניין פרסום " IFRS9מכשירים פיננסיים" ,ראה סעיף יח להלן.
(ב)

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
נכסים פיננסיים מסווגים כ" -נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים
מוחזקים לצורכי מסחר .בקטגוריה זו נכללים ניירות ערך שנרכשו למטרת מסחר.
נכס פיננסי בקטגוריה זו מוצג בשווי הוגן .כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן ,לרבות אלה
שמקורם בשינויים בשערי חליפין ,מוכר ברווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי .הרווח או ההפסד
נטו ,המוצג ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי .שוויים ההוגן
של המכשירים הפיננסיים מבוסס על מחיר שוק (שער קובע) שנקבע במסגרת המסחר בבורסה,
לתום תקופת הדיווח.
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 1

-

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יב.

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות( :המשך)
()3

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות (למעט מפעילות סליקה)( :המשך)
(ג)

הלוואות וחייבים:
לקוחות ,פיקדונות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה ,שאין להם ציטוט בשוק
פעיל ,מסווגים כהלוואות וחייבים .הלוואות וחייבים לאחר מועד ההכרה הראשונית ,לא נמדדים לפי
שיטת הריבית האפקטיבית מאחר וסכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים.

(ד)

נכסים פיננסים זמינים למכירה:
השקעות במכשירי חוב סחירים ,אשר לא סווגו כנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד,
כהשקעות המוחזקות לפדיון או כהלוואות וחייבים מסווגים כנכסים פיננסים זמינים למכירה.
השקעות במכשירי חוב הנסחרים בשוק פעיל מוצגות לפי שווין ההוגן .רווחים או הפסדים הנובעים
משינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח הכולל האחר לסעיף "רווח (הפסד) מהתאמת שווי הוגן של נכסים
פיננסים זמינים למכירה ,נטו ממס".
כאשר ההשקעות בנכסים פיננסים אלו ממומשות ,הרווחים או ההפסדים שנצברו עד למועד המימוש,
ושנזקפו לרווח הכולל האחר ,מסווגים מחדש לרווח והפסד בתקופה בה בוצע המימוש.
הכנסות ריבית בגין מכשירי חוב זמינים למכירה מוכרות ברווח או הפסד ע"פ שיטת הריבית
האפקטיבית.

(ה )

התחייבויות פיננסיות אחרות:
ספקים ונותני שירותים וזכאים אחרים ,מסווגים כהתחייבויות פיננסיות אחרות .התחייבויות פיננסיות
אחרות מוכרות לראשונה בשווי הוגן .לאחר מועד ההכרה הראשונית ,התחייבויות פיננסיות אחרות
לא נמדדות לפי שיטת הריבית האפקטיבית מאחר וסכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים.

()1

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מפעילות סליקה:
(א)

כללי:
מסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ ,שהינה חברה בת בבעלות מלאה של הבורסה ,הינה צד נגדי
מרכזי ( Central Counter Party -להלן  ("CCP" -לעסקאות בניירות ערך (למעט נגזרים)
המתבצעות בבורסה ,להעברות משמורת בבורסה (פעולות קסטודיאן) שהינן המשך של עסקאות
המתבצעות בבורסה וכן לעסקאות ריפו ולעסקאות ספוט באגרות חוב ממשלתיות ,המתבצעות
במערכת מסחר אירופאית בה נסחרות אגרות חוב ממשלתיות (להלן " -מערכת  ,)"MTSאשר
נסלקות במסלקה.
כ ,CCP-למסלקת הבורסה אחריות לקיום ההתחייבויות של חבר מסלקת הבורסה שהינו צד לעסקה
כאמור ,שלא ביצע את חלקו בעסקה ,כלפי חבר מסלקה אחר שהינו הצד הנגדי לעסקה ,אשר קיים
את חלקו בעסקה .לפיכך ,למסלקת הבורסה יש נכסים ומחויבויות (בגין הצד המוכר והצד הקונה,
בהתאמה) של כל אחת מהעסקאות שבוצעו כאמור .מסלקת הבורסה אינה נושאות בסיכון מחיר
(למעט במקרים של כשל של חבר) שכן בכל עסקה ,ערך הנכסים של מסלקת הבורסה הנובע
מהמחויבויות של הצד המוכר זהה לערך המחויבויות של מסלקת הבורסה כלפי הצד הקונה.
מסלקת מעו"ף בע"מ ,שהינה חברה בת בבעלות מלאה של הבורסה (ראה ביאור  7להלן) ,מוציאה
נגזרים הנסחרים בבורסה וסולקת אותם .מסלקת מעו"ף הינה  CCPלאופציות ולחוזים עתידיים
הנסלקים במסלקת מעו"ף.
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ביאור 1

-

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יב.

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות( :המשך)
()1

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מפעילות סליקה( :המשך)
(א)

כללי( :המשך)
כ , CCP-למסלקת מעו"ף אחריות לקיום התחייבויות של חבר מסלקת מעו"ף שהינו צד לאופציה או
לחוזה עתידי ,שלא ביצע את חלקו על פי האופציה או החוזה העתידי ,כלפי חבר מסלקת מעו"ף אחר
שהינו הצד הנגדי לאופציה או לחוזה העתידי ,אשר ביצע את חלקו על פי תנאי האופציה או החוזה
העתידי .לפיכך ,למסלקת מעו"ף יש נכסים ומחויבויות (בגין הצד המוכר והצד הקונה ,בהתאמה) בגין
כל אחד מהחוזים העתידיים והאופציות הנסלקים במסלקת מעו"ף .מסלקת מעו"ף אינה נושאות
בסיכון מחיר (למעט במקרים של כשל של חבר) שכן לגבי כל חוזה עתידי ואופציה ,ערך הנכסים של
מסלקת מעו"ף הנובע מהמחויבויות של הצד המוכר זהה לערך המחויבויות של מסלקת מעו"ף כלפי
הצד הקונה.
המסלקות משלימות את הסליקה של עסקאות בניירות ערך ביום העסקים הבא לאחר יום ביצוע
העסקה.
נכסים והתחייבויות מפעולות סליקה כאמור נרשמים בדוחות הכספיים (מוכרים או נגרעים) במועד
סליקת העסקה ( ,) Settlement dateולא במועד ביצוע העסקה ,מאחר שהעסקאות בגינם נעשות
בדרך רגילה ( .) Regular wayעסקאות שנעשות בדרך רגילה הינן עסקאות למכירה או רכישה של
נכס פיננסי בהתאם לחוזה ,שתנאיו דורשים מסירת הנכס תוך פרק הזמן ,שבדרך כלל נקבע על ידי
הוראה או מוסכמה בשוק הרלוונטי .בהתאם לכך ,עסקאות שבוצעו ביום  33בדצמבר ,אך טרם
נסלקו ,אינן מוצגות כנכסים וכהתחייבויות בדוחות על המצב הכספי.
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות בגין פעילות סליקה של אופציות וחוזים עתידיים ,כוללים
חייבים וזכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים (ראה ביאור  .)5פוזיציות אלה נמדדות בכל תקופת
דיווח לפי שווי הוגן .מאחר והפוזיציות הפתוחות בצד הנכסים והפוזיציות הפתוחות בצד ההתחייבויות
הינן זהות ,נרשם אותו סכום הן בגין הנכסים והן בגין ההתחייבויות ,וברווח והפסד לא מוכרים רווחים
או הפסדים מהתאמות של שווי הוגן.
מזומנים הניתנים על ידי החבר כבטוחות להבטחת כל חיוביו כלפי כל אחת מהמסלקות ופירותיהם
מופקדים בחשבון נפרד המתנהל על שם כל אחת מהמסלקות ומשועבדים לטובת המסלקות .זכויות
המסלקות בבטוחות הינן זכויות שעבוד בלבד ואינן זכויות בעלות .רק המסלקות זכאיות לפעול
בחשבון והחבר לא זכאי למשוך מזומנים מהחשבון ללא אישור המסלקות .לפיכך ,סכומים אלו אינם
מוצגים כנכס והתחייבות בדוחות הכספיים.

(ב)

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים:
שווים ההוגן של המכשי רים הפיננסיים מבוסס על מחיר שוק (שער קובע) שנקבע במסגרת המסחר
בבורסה לתום תקופת הדיווח .במקרה שביום המסחר האחרון בשנה לא מתקיים מסחר במכשיר
מסוים או שיום המסחר האחרון בשנה אינו יום פקיעה של נגזר מסוים ,משתמשת הקבוצה בטכניקות
הערכה על פי מודלים כלכליים מקוב לים להערכת נגזרים ,המלוות בהנחות המתבססות על התנאים
הכלכליים הקיימים לכל תום תקופת דיווח (ראה גם ביאור  6ג להלן).

(ג)

קיזוז מכשירים פיננסיים:
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים בדוח על המצב הכספי בסכום נטו רק כאשר קיימת
זכות חוקית ניתנת לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו ,או,
לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.
על מנת לעמוד בתנאי קיזוז נכס פיננסי והתחייבות פיננסית ,זכות הקיזוז אינה יכולה להיות תלוית
אירוע עתידי ועליה להיות ניתנת לאכיפה במהלך העסקים הרגיל ,במקרה של פשיטת רגל ,חדלות
פירעון או כשל אשראי.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יג.

מסים על ההכנסה:
()3

כללי:
הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי ביתרות המסים
הנדחים ,למעט המסים הנדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות לרווח כולל אחר.

()1

מסים שוטפים:
הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות מאוחדות
במהלך תקופת הדיווח .ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על ההכנסה ,בשל הכללת או אי הכללת
פריטי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות ,או שאינם חייבים במס או
ניתנים לניכוי .נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר
נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.

()1

מסים נדחים:
חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים ,כמפורט להלן ,בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים
והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים .יתרות המסים הנדחים (נכס או התחייבות) מחושבות לפי שיעורי
המס הצפויים בעת מימושן ,בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה ,עד תאריך הדוח על המצב הכספי .התחייבויות מסים נדחים מוכרות ,בדרך כלל ,בגין כל ההפרשים
הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות ל בין ערכם בדוחות הכספיים .נכסי מסים נדחים מוכרים
בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל
את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות
מ אוחדות ,מאחר ובכוונת הקבוצה להחזיק בהשקעות ולפתחן .כמו כן לא מובאים בחשבון מסים נדחים בגין
חלוקת רווחים בחברות אלו ,מאחר והדיבידנדים אינם חייבים במס.
נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי
מסים שוטפ ים כנגד התחייבויות מסים שוטפים ,וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי
אותה רשות מס ,ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו.
לעניין פרסום תיקון " IAS 32מסים על הכנסה" (בדבר הכרה בנכסי מס נדחה בגין הפסדים לא ממומשים)
ראה סעיף יח להלן.

יד.

הכרה בהכנסה:
הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה ממתן
שירותים במהלך העסקים הרגיל.
()3

הכנסה ממתן שירותים:
הקבוצה רושמת את הכנסותיה ממתן שירותים במועד מתן השירות.

()1

הכנסות ריבית:
הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

()1

הכנסות מדיבידנד:
הכנסות מדיבידנד בגין השקעות בניירות ערך סחירים המוחזקים למסחר ,מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות
לקבלת הדיבידנד.

()4

הכנסות מדמי שכירות:
הכנסות מדמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על פני תקופת החכירה.

()5

הכרה בהכנסה על בסיס ברוטו או על בסיס נטו:
בעסקאות בהן פועלת הקבוצה כסוכנת או כמתווכת ללא נשיאה בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה,
מוצגות הכנסות הקבוצה מהעסקאות על בסיס נטו .הכנ סות בגין עסקאות בהן הקבוצה היא החייב העיקרי,
ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה ,מוצגות על בסיס ברוטו.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
טו.

הפרשות:
הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,
בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות בהווה
במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות .כאשר ההפרשה
נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות.
כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי ,מכירה הקבוצה בנכס,
בגין ההשבה ,עד לגובה ההפרשה שהוכרה ,רק כאשר וודאי למעשה ) (Virtually Certainשהשיפוי יתקבל וכן ניתן
לאומדו באופן מהימן.

טז.

הטבות עובדים:
()3

הטבות לאחר סיום העסקה:
הטבות שמעניקה הקבוצה לעובדיה לאחר סיום העסקה כוללות בעיקר התחייבות לפיצויי פיטורין וכן
התחייבות לפנסיה לאלמנת מנהל שפרש .הטבות לאחר סיום העסקה הינן בחלקן תכניות להפקדה מוגדרת
ובחלקן תכניות להטבה מוגדרת .הוצאות בגין התחייבות החברה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה
מוגדרת ( ) Defined Contribution Planנזקפות לרווח או הפסד ,או מהוונות (בעיקר לעלות נכסים בלתי
מוחשיים במסגרת עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב) במועד אספקת שירותי העבודה ,בגינם מחויבת
הקבוצה לביצוע ההפקדה.
הוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת ( ) Defined Benefit Planנזקפות לרווח או הפסד ,או מהוונות לעלות
נכסים (בעיקר במסגרת עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב) בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה
( ,)Projected Unit Credit Methodתוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת דיווח.
הערך הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין תכנית להטבה מוגדרת נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים
העתידיים הצפויים בגין התכנית תוך שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות
באי כות גבוהה הנקובות במטבע בו ישולמו ההטבות בגין התכנית ,ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב
למועדי הסילוק החזויים של התכנית .בהתאם למדיניות החשבונאית של הקבוצה ,עלות הריבית נטו נכללת
בהוצאות בגין הטבות עובד בדוח על הרווח או הפסד.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם ,או מהוונים לעלות הנכס (בעיקר
במסגרת עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב) .רווחים והפסדים אקטואריים שנזקפו לרווח כולל אחר לא
יסווגו מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.
נכסי התוכנית נמדדים בשווי הוגן .הכנסת ריבית על נכ סי תוכנית נקבעת על בסיס שיעור ההיוון של המחויבות
לתחילת התקופה ונזקפת לרווח או הפסד כחלק מעלות הריבית נטו .ההפרש בין הכנסת הריבית על נכסי
תוכנית לבין התשואה הכוללת על נכסי התוכנית נזקף לרווח כולל אחר ולא יסווג מחדש לרווח או הפסד
במועד מאוחר יותר.
התחייבות הקבוצה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי כוללת את הערך הנוכחי של
המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שווים ההוגן של נכסי התוכנית.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
טז.

הטבות עובדים( :המשך)
()1

הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך:
הטבות עובד אחרות לטווח ארוך הן הטבות אשר לא חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  32חודש לאחר
תקופת הדיווח השנתית בה העובד מספק את השירות המתייחס ואינן מהוות הטבות לאחר סיום העסקה או
הטבות בגין פיטורין.
הטבות עובדים אחרות בקבוצה כוללות התחייבויות בגין חופשה ומענקי ותק .ההוצאות בגין הטבות אלו
נזקפות לרווח או הפסד ,או מהוונות לעלות נכסים (בעיקר במסגרת עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב)
בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה ( ,)Projected Unit Credit Methodתוך שימוש בהערכות
אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת דיווח .הערך הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין הטבות אלו נקבע
באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין ההטבות בתשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות
באיכות גבוהה ,הנקובות במטבע בו ישולמו הטבות העובדים האחרות לטווח ארוך ,ובעלות תקופות פדיון
הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של הטבות אלו.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח או הפסד במועד היווצרותם ,או מהוונים לעלות הנכס (בעיקר
במסגרת עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב).

()1

הטבות עובדים לטווח קצר:
הטבות עובדים לטווח קצר ,הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני  32חודשים מתום התקופה
בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד.
הטבות עובדים לטווח קצר כוללות ,בעיקר ,את התחייבות החברה בגין תשלומי מענקים ושכר (לרבות
סוציאליות) .הטבות אלו נזקפות לרווח והפסד ,או מהוונות לעלות נכסים (בעיקר עלויות פיתוח עצמי של
תוכנות מחשב) ,במועד היווצרותן .ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חוזה החברה לשלם .הפרש
בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד ,לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כהתחייבות.

()4

הטבות בגין פיטורין:
הטבות בגין פיטורין הן הטבות אשר עומדות לתשלום כתוצאה מהחלטת הקבוצה לפטר עובדים לפני מועד
הפרישה הרגיל או מהחלטת עובד להסכים לפרישה מרצון בתמורה להטבות אלה.
התחייבות החברה בג ין הטבות אלו מוכרות לראשונה כנגד רווח והפסד במועד בו אין באפשרות הקבוצה
לסגת מההצעה.

יז.

סיווג ריבית ששולמה וריבית ודיבידנדים שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים:
הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין ריבית
ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת .תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים
ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת ,למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר
שימשו לפעילות השקעה או מימון.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יח.

תקנים חדשים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר צפויה או עשויה להיות
להם השפעה על תקופות עתידיות:


" IFRS 9מכשירים פיננסיים"
תקן דיווח כספי בינלאומי )" IFRS 9 (2014מכשירים פיננסיים" (להלן  -התקן") הינו התקן הסופי של פרויקט
מכשירים פיננסיים .התקן מבטל את השלבים הקודמים של  IFRS 9שפורסמו בשנים  2030 ,2009ו.2033-
התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים פיננ סיים אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו בשלב הראשון
בשנת  , 2009וכן ,כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו בשלב השני
בשנת  2030ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך.
התקן קובע כי הנכסים הפיננסיים יוכרו וימדדו כלהלן:
•

•

מכשירי חוב י סווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות :עלות מופחתת ,שווי
הוגן דרך רווח או הפסד ,או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר .קביעת מודל המדידה יהיה בהתחשב
במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים
החוזיים הנוב עים מאותם נכסים פיננסיים.
מכשירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.

ירידת ערך:
מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם ,בין השאר ,למכשירי חוב הנמדדים לפי
עלות מופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
ההפרשה לירידת ערך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון ב 32-החודשים הקרובים
(בשנה הקרובה) ,או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר ( .)lifetimeבחינה לכל אורך חיי
המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה לראשונה בנכס .גישה אחרת חלה אם
הנכס הפיננסי נוצר או נרכש כאשר הוא פגום (.)Credit-impaired
התקן מוסיף הנחיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של מכשירים פיננסים.
מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם:
התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  3בינואר  2038או לאחריו .יישום
מוקדם אפשרי.
ככלל ,הוראות התקן לגבי נכסים והתחייבויות ייושמו למפרע ,למעט חריגים מסוימים אשר נקבעו בהוראות
המעבר של התקן .עוד נקבע ,כי על אף היישום למפרע ,חברות המיישמות את התקן לראשונה לא תחויבנה
לתקן את מספרי ההשוואה שלהן לתקופות קודמות .זאת ועוד ,מספרי ההשוואה יהיו ניתנים לתיקון אך ורק
כאשר תיקונם כאמור אינו עושה שימוש במידע בדיעבד (.)hindsight
בבחינת השפעת התקן ניכר כי ניירות הערך הזמינים למכירה בבורסה יסווגו תחת חלופת שווי הוגן דרך
רווח כולל אחר ,לפיכך הנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים אינה מהותית.


" IFRS 15הכנסות בגין חוזים עם לקוחות"
התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם
לקוחות .התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי " IAS 18הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי IAS 11
"חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם .עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את העברת
הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם.
לשם כך ,קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים
המנויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם סחורות או שירותים.
התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:
זיהוי החוזה (או החוזים) עם הלקוח.
.3
זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.
.2
קביעת מחיר העסקה.
.3
הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע.
.4
הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע.
.5
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יח.

תקנים חדשים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר צפויה או עשויה להיות
להם השפעה על תקופות עתידיות( :המשך)


" IFRS 15הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" (המשך)
יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב ,לעיתים ,הפעלת שיקול דעת נרחב.
בנוסף ,קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות ,האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם
אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן ,וזאת על מנת ל אפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את
המהות ,הכמות ,העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.
התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  3בינואר  2038או לאחריו .יישום
מוקדם אפשרי .ככלל ,התקן ייושם למפרע ,אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת
הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.
הנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים אינה מהותית.



" IFRS 16חכירות"
התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר  2036מבטל את " IAS 17חכירות" והפרשנויות הנלוות לו ,וקובע
את הכללים להכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה ,דהיינו הלקוח ("חוכר")
והספק ("מחכיר").
התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר ,ביו חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע
מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות .בהתאם למודל החדש ,בגין כל נכס חכור ,החוכר נדרש מחד
להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.
הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד  32חודשים בלבד
וכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך (דוגמת ,מחשבים אישיים).
התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.
התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  3בינואר  2039או לאחריו .יישום
מוקדם אפשרי ,אך זאת בתנאי כי " IFRS 35הכנסות מחוזים עם לקוחות" מיושם אף הוא .ככלל ,התקן
ייושם למפרע ,אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן
לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.
בשלב זה ,בוחנת החברה את השפעת הוראות התקן על חוזים לחכירת נכסים שברשותה .בחינה זו טרם
הסתיימה.



תיקון " IAS 31מסים על הכנסה" (בדבר הכרה בנכסי מס נדחה בגין הפסדים לא ממומשים)
התיקון מבהיר כי הפסדים שטרם מומש ו אשר נוצרו ממכשירי חוב הנמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן
ולצרכי מס על בסיס עלות ,עשויים ליצור הפרשים זמניים הניתנים לניכוי ,בין אם הישות המחזיקה במכשיר
החוב צופה להשיב את ערכו בספרים באמצעות החזקתו עד לפירעון ובין אם באמצעות מכירתו.
בנוסף התיקון מבהיר כי:
הערך בספרים של הנכס אינו מגביל את אומדן ההכנסה החייבת העתידית;

כאשר משווים הפרשים זמניים הניתנים לניכוי עם הכנסה חייבת עתידית ,ההכנסה החייבת העתידית

אינה כוללת ניכויי מס הנובעים מהיפוך אותם הפרשים זמניים הניתנים לניכוי; וכן
כאשר חוקי המס מגבילים את ניצול ההפסדים כך שניתן לנכותם רק כנגד הכנסה מסוג מסוים ,יש

לבחון האם ניתן להכיר בנכס מס נדחה במשולב עם מסים נדחים הנובעים מהפרשים זמניים הניתנים
לניכוי מאותו סוג.
התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  3בינואר  2037או לאחריו .יישום מוקדם
אפשרי .במועד היישום לראשונה של התיקון ,ניתן להכיר בשינוי ביתרת הפתיחה של ההון לתקופת ההשוואה
המוקדמת ביותר המוצגת כנגד יתרת עודפים בלי לפצלו בין רכיבים אחרים בהון ,תוך מתן גילוי לשימוש
בהקלה זו.
הנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום התיקון על דוחותיה הכספיים אינה מהותית.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יט.

תקנים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות שפורסמו ,אשר אינם ישימים לקבוצה:
בנוסף לתיקונים לתקנים האמורים לעיל ,פורסמו ,נכון למועד הדוחות הכספיים ,פרשנויות נוספות ותיקונים נוספים
לתקנים ,אשר להערכת הנהלת החברה אינם ישימים לקבוצה.

שיקול דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר ודאות באומדן
גורמי מפתח לחוסר ודאות באומדן:
בעת עריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר
השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים אינה ניתנת לקביעה מדויקת בעת עריכתם .הבסיס העיקרי לקביעת ערכם הכמותי
של אומדנים כאמור הוא הנחות שאותן מחליטה הנהלת החברה לאמץ ,בהתחשב בנסיבות נשוא האומדן ,וכן המידע הטוב
ביותר שיש ברשותה במועד עריכתו .מטבע הדברים ,בהיות אומדנים והערכות אלו תוצאה של הפעלת שיקול דעת בסביבה
של אי וודאות ,לעתים משמעותית במיוחד ,שינויים בהנחות הבסיס כנגזרת של שינויים שאינם תלויים בהכרח בהנהלת
החברה ,כמו גם תוספת מידע בעתיד שלא היה בנמצא ברשות החברה במועד בו נערך האומדן ,עשויים להביא לשינויים
בערכו הכמותי של האומדן ,ולכן להשפיע גם על מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעולותיה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק בתקופה
בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה .או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות עתידיות במקרים
ב הם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על תקופות עתידיות.
להלן תחומים אשר קביעת ערכם בדוחות הכספיים מחייבת ביצוע אומדן והערכות ,אשר להערכת הנהלת הקבוצה
השפעתם הצפויה הינה משמעותית:
א.

הטבות עובדים:
הערך הנוכחי של התחייבות הקבוצה לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיה מתבסס על מספר נתונים ,אשר נקבעים על
פי הערכה אקטוארית ,המתבססת על מספר הנחות ,לרבות שיעור היוון ושיעור עליות שכר עתידיות .שינויים בהנחות
האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן הפנקסני של התחייבויות הקבוצה לתשלום פיצויי פרישה ופיטורין ותשלומי
פנסיה .הקבוצה אומדת את שיעור ההיוון אחת לשנה ,בהתבסס על שיעור התשואה של אגרות חוב קונצרניות
באיכות גבוהה  .הנחות מפתח אחרות נקבעות על בסיס הניסיון שנצבר בקבוצה .לפרטים נוספים אודות ההנחות
בהן עשתה הקבוצה שימוש ,ראה ביאור .33

ב.

בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים:
הקבוצה בוחנת בתום כל תקופת דיווח האם קיימים סממנים כלשהם המעידים על הפסדים מירידת ערך בגין נכסיה
הקבועים והנכסים הבלתי מוחשיים .במידה ומתקיים סממן כלשהו ,יש לאמוד את הסכום בר ההשבה של הנכס
במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר ,אם בכלל .כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום בר השבה של
נכס בודד ,אומדת הקבוצה את הסכום בר השבה של היחידה מניבת -המזומנים אליה שייך הנכס.
סכום בר השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו .בהערכת שווי
השימוש ,אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את
הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים.
לצורך הדוחות הכספיים ליום  33בדצמבר  2036בחנה הנהלת הקבוצה את השווי בר ההשבה של הנכסים הבלתי
מוחשיים .לצורך כך התבססה הנהלת הקבוצה על תחשיב שווי שימוש שנערך על ידי יועץ חיצוני בלתי תלוי בעל
ידע ,ניסיון ומומחיות נדרשים .לצורך כך זיהתה הקבוצה את פעילות הבורסה בכללותה כיחידה מניבה מזומנים
אחת .שווי השימוש של הבורסה נכון ליום  33בדצמבר  ,2036נאמד בסכום גבוה יותר מהערך בספרים של יתרת
הרכוש קבוע והנכסים הבלתי מוחשיים ולפיכך לא נרשמה ירידת ערך.
סממן עיקרי לירידת ערך בהקמת בניין משרדי הבורסה החדש (להלן " -הנכס") שזוהה על ידי הקבוצה בשנת 2033
היה חריגה בתזרימי המזומנים אשר שימשו לבניית הנכס אשר היו גבוהים באופן משמעותי מאלה שתוקצבו במקור.
לכן ,החברה בחנה את הסכום בר ההשבה ,אשר נקבע על פי שוויו ההוגן בניכוי עלויות מימוש.
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנכס ,התבססה הנהלת הקבוצה בעיקר על הערכת שווי שנערכה על ידי שמאי
מקרקעין חיצוני בלתי תלוי בעל ידע ,ניסיון ומומחיות נדרשים .שוויו ההוגן של הנכס כגמור ליום  33בדצמבר 2033
ומוכן לאכלוס הסתכם לסך של כ 260-מיליון ש"ח .עלויות מימוש (כגון הוצאות מכירה ,אומדן היטל השבחה ,עלויות
פינוי וכו') ליום  33בדצמבר  2033הסתכמו לסך של כ 4.9-מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים אודות סכום ההפסד מירידת ערך שהוכר ברווח או הפסד של הקבוצה בשנת  ,2033ראה ביאור
(9א).
בהתאם ל , IAS 36-על הנהלת הקבוצה להעריך בסוף כל תקופת דיווח אם קיים סימן מהותי כלשהו המצביע על
כך שחל שינוי בגובה ההפסד מירידת ערך של הנכס שהוכר בתקופות קודמות.
הנהלת הקבוצה ערכה בחינה מחודשת של סימנים עיקריים ככל שהם רלוונטיים לסבירות ההשבה של הנכס.
בהתאם לבחינה כאמור ,נכון ליום  33בדצמבר  ,2036נמצא כי לא חל שינוי מהותי בסכום בר ההשבה של הנכס.
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שיקול דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר ודאות באומדן (המשך)
גורמי מפתח לחוסר ודאות באומדן( :המשך)
להלן תחומים אשר קביעת ערכם בדוחות הכספיים מחייבת ביצוע אומדן והערכות ,אשר להערכת הנהלת הקבוצה
השפעתם הצפויה הינה משמעותית( :המשך)

ג.

נכסי מסים נדחים:
הקבוצה מכירה בנכסי מסים נדחים ובהתחייבויות מסים נדחים על בסיס ההפרשים בין הסכומים בספרים של
הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס .הקבוצה בוחנת באופן שוטף את יכולת ההשבה של
נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה ,על בסיס הכנסות חייבות היסטוריות ,הכנסות חייבות חזויות ועיתוי
היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים .אם לא יהיה ביכולתה של הקבוצה להפיק הכנסות חייבות עתידיות בסכום
מספיק ,או במקרה של שינוי מהותי בשיעורי המס האפקטיביים בתקופה שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים
הופכים לחייבים במס או ניתנים לניכוי ,עשויה הקבוצה להידרש לבטל חלק מנכסי המסים הנדחים או להגדיל את
התחייבויות המסים הנדחים ,ועקב כך שיעור המס האפקטיבי שלה עלול לגדול ולהשפיע לרעה על תוצאות פעילותה.
בהתאם לצפי הכנסה חייבת שביצעה החברה ,החברה צופה כי בטווח של  5-7שנים תהיה לה הכנסה חייבת בסכום
מספק לניצול נכסי המסים הנדחים.

ד.

אורך חיים שימושיים של נכסים בלתי מוחשיים:
הקבוצה בוחנת בתום כל תקופת דיווח שנתית את אומדן אורך החיים השימושיים של נכסיה הבלתי מוחשיים,
המהווים בעיקר עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב לשימוש פנימי .בקביעת אורך החיים השימושיים של הנכס
נלקחים בחשבון גורמים כגון השימוש החזוי בנכס ,מחזור חיים טיפוסי ,התיישנות טכנית ,וכדומה .לצורך הדוחות
הכספיים לשנת  2036ערכה החברה בחינה של נאותות אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים ,בין
היתר בעזרת יועץ חיצוני בלתי תלוי .בהתאם לממצאי הבחינה שבוצעה אורך החיים השימושיים אשר נקבע על ידי
הבורסה לצורך הפחתת נכסיה הבלתי מוחשיים הינו סביר ומקובל בענף .לעניין הפחתת נכסים בלתי מוחשיים ראה
ביאור 2ט'.

מזומנים
א.

הרכב מזומנים ושווי מזומנים:
שיעור ריבית
ליום  13בדצמבר
1036
%
מזומנים בבנקים
פיקדונות לזמן קצר

בעיקר 0.03

ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
973
23,360
22,333

323
26,447
26,568

ב.

מזומנים מוגבלים בשימוש המוחזקים על ידי הבורסה הינם פיקדון שהופקד בחשבון הבורסה כבטוחה ,עבור הסכם
חכירה תפעולית כמפורט בבאור 9ב.

ג.

לעניין ניהול סיכון נזילות ,ראה ביאור  6ד (()3ג).
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חייבים וזכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים
להלן פרטים נוספים בקשר ליתרות בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים ולביטחונות בגינן:
א.

כצד נגדי מרכזי ( Central Counterpartyלהלן  ,)"CCP" -למסלקת מעו"ף יש נכסים והתחייבויות בגין כל אחד
מהחוזים העתידיים והאופציות הנסלקים במסלקת מעו"ף (ראה גם ביאור  2יב (()2א)) .סכום הנכסים מבטא את
השווי ההוגן של סך התחייבויות חברי מסלקת מעו"ף כלפי מסלקת מעו"ף .סכום ההתחייבויות מבטא את השווי
ההוגן של סך ההתחייבויות של מסלקת מעו"ף כלפי חברי מסלקת מעו"ף.
סכום הנכסים וסכום ההתחייבויות כאמור חושבו ,לאחר קיזוז השווי ההוגן של סך ההתחייבויות של חבר מסלקת
מעו"ף כלפי מסלקת מעו"ף ,כנגד השווי ההוגן של סך ההתחייבויות של מסלקת מעו"ף כלפי אותו חבר ,הנובעים
מהפוזיציות הפתוחות של אותו חבר לאותו מועד פקיעה.
סכום הנכסים וסכום ההתחייבויות כאמור אינם כוללים קיזוז כאמור הנובע מהפוזיציות הפתוחות של אותו החבר
למועדי פקיעה שונים .לעניין השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות ,הנובעים מהפוזיציות הפתוחות של כל חברי
מסלקת מעו"ף ,המביא בחשבון גם קיזוז של החיובים והזיכויים של חבר הנובעים מהפוזיציות הפתוחות שלו למועדי
פקיעה שונים ,ראה ביאור  6ד(()3א) להלן.

ב.

מועד הפקיעה האחרון של נגזרים שה וצאו על ידי מסלקת מעו"ף עד לתאריך הדוח על המצב הכספי ,הינו דצמבר
( 2037מועד הפקיעה של עיקר הנגזרים הינו עד סוף פברואר .)2037

ג.

בנוגע לקרן הסיכונים של מסלקת מעו"ף ולבטוחות בגינה ובנוגע לביטחונות בגין עסקאות בנגזרים המבוצעות על
ידי חברי מסלקת מעו"ף או באחריותם  -ראה ביאור  6ד(()3א) להלן.

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים
א.

עיקרי המדיניות החשבונאית:
עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו בקשר עם נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ,לרבות קריטריונים
להכרה ,בסיסי מדידה והזקיפה לרווח והפסד מוצגים בביאור .2

ב.

יתרות של מכשירים פיננסיים לפי קטגוריות:

ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים)*( :
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
נכסים הנובעים מפעילות סליקה  -חייבים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  -מוחזקים למסחר
הלוואות וחייבים
נכסים לא שוטפים:
מזומנים מוגבלים בשימוש
נכסים פיננסים זמינים למכירה
התחייבויות פיננסיות:
התחייבויות שוטפות:
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
התחייבויות הנובעות מפעילות סליקה  -זכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים
התחייבויות אחרות
התחייבויות לא שוטפות:
התחייבויות אחרות
(*)
ג.

22,333

26,568

3,230,907
37,227
35,566

3,375,373
32,092
36,644

538
356,398
3,442,769

335,395
3,565,872

3,230,907
35,305

3,375,373
39,530

538
3,246,550

3,394,903

הערך הפנקסני של הנכסים הפיננסיים המוצגים לעיל מייצג את החשיפה המרבית של הקבוצה לסיכון אשראי
מנכסים פיננסיים למועד הדוח על המצב הכספי.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים:
()3

המכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים לרבות מזומנים מוגבלים בשימוש,
ניירות ערך סחירים ,נכסים פיננסים זמינים למכירה ,לקוחות ,חייבים אחרים ,ספקים ונותני שרות ,זכאים
ויתרות זכות ,התחייבויות אחרות ונכסים והתחייבויות בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים.
היתרות בדוח על המצב הכספי לימים  33בדצמבר  2036ו 2035 -של מכשירים פיננסיים של הקבוצה מהוות
קירוב לשווים ההוגן.
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מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ג.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( :המשך)
()1

מכשירים פיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן:
השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בדוח על המצב הכספי על פי שווים ההוגן ,מסווג בהתאם
למדרג הבא:
רמה :3

השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשווקים פעילים לנכסים והתחייבויות
פיננסיים זהים.

רמה :1

השווי ההוגן מבוסס על נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  ,3אשר נצפים מהשוק
בצורה ישירה (קרי ,מחירים) או עקיפה (נתונים הנגזרים ממחירים) ,לגבי נכסים והתחייבויות
פיננסיים.

רמה :1

השווי ההוגן מבוסס על נתונים (הנחות) שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

הסיווג לעיל נקבע בהתאם לרמה הנמוכה ביותר בה מסווג נתון (הנחה) ,שהוא משמעותי להערכת השווי
של המכשיר בכללותו.
להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן ,על פי רמות:

ליום  13בדצמבר :1036
רמה 3
רמה 2
קיזוז בין מכשירים ברמה  3למכשירים ברמה
 ,2בפוזיציה של אותו חבר לאותו מועד
פקיעה (ראה ביאור  5א לעיל)
סה"כ יתרה בדוח על המצב הכספי
ליום  13בדצמבר :1035
רמה 3
רמה 2
קיזוז בין מכשירים ברמה  3למכשירים ברמה
 ,2בפוזיציה של אותו חבר לאותו מועד
פקיעה (ראה ביאור  5א לעיל)
סה"כ יתרה בדוח על המצב הכספי

חייבים וזכאים
בגין פוזיציות
פתוחות
בנגזרים
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים
בשווי הוגן דרך
רווח והפסד -
מוחזקים
למסחר
אלפי ש"ח

נכסים פיננסים
זמינים למכירה
אלפי ש"ח

3,030,486
206,723
3,237,207

37,227
37,227

356,398
356,398

()6,300
3,230,907

37,227

356,398

948,337
472,755
3,420,892

32,092
32,092

335,395
335,395

()45,539
3,375,373

32,092

335,395

ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חייבים וזכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים שנמדדו
ברמה :1
השווי ההוגן של פוזיציות פתוחות בנגזרים מסוג אופציות נאמד תוך יישום מודל בלק ושולדס ,כאשר
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן :מחיר נכס הבסיס ,מחיר מימוש ,זמן לפקיעה ,שיעור
ריבית שקלית חסרת הסיכון ,שיעור ריבית מט"ח חסרת סיכון (במקרה של אופציות על שער מט"ח) וסטיית
התקן של תשואת נכס הבסיס.
שימוש בהנחות שונות עשוי לשנות את ערכי השווי ההוגן אך לא תהיה השפעה על הרווח והפסד שכן
הפוזיציות הפתוחות בצד הנכסים והפוזיציות הפתוחות בצד ההתחייבויות זהות ,כאמור בביאור  2יב ()2
לעיל.
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ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים:
()3

כללי:
פעילותה של קבוצת הבורסה (להלן " -הקבוצה") ,מלווה בחשיפה לסיכונים פיננסיים שונים ,שעיקרם :סיכון
אשראי צד נגדי ( ,)Counterparty Credit Riskסיכון נזילות ,סיכון אשראי ,סיכון שוק בגין השקעת היתרות
הכספיות בניירות ערך ,וסיכון שוק (סיכון מחיר )Replacement cost risk :בעת אירוע כשל של חבר
מסלקה.
מדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים של הקבוצה מכוונת לעיגונו של מערך ניהול סיכונים אפקטיבי ,רחב וחוצה
ארגון להבטחת יציבותה של הקבוצה  -תוך חיזוק יכולותיה למפות ,לזהות ,לנטר ולנהל את סיכוניה לצורך
הגשמת יעדיה האסטרטגיים והעסקיים.

()1

טבלת גורמי הסיכון הפיננסי בקבוצה:
בטבלה להלן מובא ריכוז של גורמי הסיכון הפיננסי שזוהו בקבוצה והאמצעים לניהול ומזעור הסיכון העומדים
לקבוצה כנגדם .הרחבה ביחס לכל אחד מגורמי הסיכון ולאמצעים לניהול ומזעור הסיכון בהם נוקטת הקבוצה
מובאת בסעיף ד( )3להלן.

הסיכון הפיננסי

הגדרת הסיכון ותיאורו

סיכון אשראי צד
נגדי

סיכון אשראי צד נגדי
הינו סיכון קיים או עתידי
שצד נגדי לעסקה לא
יהיה מסוגל לעמוד
בהתחייבויותיו באופן
מלא ,במועד שבו
התחייב לעשות כן ,או
בכל עת בעתיד.
סיכון כאמור נובע
מפעולות הסליקה
המתבצעות על ידי
מסלקת הבורסה
ומסלקת מעו"ף ואשר
לגביהן פועלות
המסלקות כצד נגדי
מרכזי הנדרש לקיים את
כל מחויבויותיו של חבר
מסלקה שכשל.
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מיקום
הסיכון
בקבוצה
מסלקת
הבורסה
ומסלקת
מעו"ף

אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים הקיימים
מסלקת הבורסה:
תנאי כשירות מינימאליים לחברות במסלקת
הבורסה ופיקוח על עמידת החברים בהם ,סליקת
עסקאות בדרך של Delivery Versus ( DVP
 ,)Paymentביצוע הסליקה הכספית דרך מערכת
זה"ב בבנק ישראל ,קרן סיכונים ,בטוחות בגין
עסקאות תלויות ,יתרות נזילות במסגרת ההון
העצמי של המסלקה ,דרישות הון בהתאם
להוראות הרשות לני"ע ,הגנות משפטיות
במסגרת החקיקה לעניין יציבות המסלקות
וסופיות הסליקה ,הגנות במסגרת חוקי העזר בעת
אירוע כשל של חבר ונוהל כשל.
מסלקת מעו"ף:
תנאי כשירות מינימאליים לחברות במסלקת
מעו"ף ופיקוח על עמידת החברים בהם ,בטחונות
שוטפים ( )Marginתוך ביצוע בקרת בטחונות
בזמן אמת ,ביצוע הסליקה הכספית דרך מערכת
זה"ב בבנק ישראל ,קרן סיכונים ,יתרות נזילות
במסגרת ההון העצמי של מסלקת מעו"ף,
דרישות הון בהתאם להוראות הרשות לני"ע,
הגנות משפטיות במסגרת החקיקה לעניין יציבות
המסלקות וסופיות הסליקה ,הגנות במסגרת חוקי
העזר בעת אירוע כשל של חבר (לרבות זכות
קיזוז) ונוהל כשל.

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

טבלת גורמי הסיכון הפיננסי בקבוצה( :המשך)
הסיכון
הפיננסי
סיכון
אשראי בגין
השקעת
היתרות
הכספיות
של
הקבוצה
סיכון
נזילות

סיכוני שוק

הגדרת הסיכון ותיאורו
סיכון האשראי בקבוצה ,הינו סיכון
קיים או עתידי להכנסות ולהון הנובע
מהשקעת היתרות הכספיות של
הקבוצה בניירות -ערך.

מיקום
הסיכון
בקבוצה
הבורסה,
מסלקת
הבורסה
ומסלקת
מעו"ף

במהלך עסקים רגיל :סיכון נזילות
הינו סיכון קיים או עתידי שהקבוצה
לא תוכל לספק את צרכי נזילותה
במועדן ובמלואן .בעת אירוע כשל
של חבר מסלקה :סיכון הנזילות
הנובע מן הצורך לפעול במהירות
להשלמת הסליקה הכספית -
הכרוכה בדרך כלל גם בצורך לממש
במהירות את הנכסים המשמשים
כבטוחות ולעיתים אף בצורך לממש
חלק מאמצעיה ההוניים של
המסלקה.

הבורסה,
מסלקת
הבורסה
ומסלקת
מעו"ף

סיכוני שוק הם סיכונים קיימים או
עתידיים ששינויים במחירי שוק
(כגון שערי חליפין ,מדד המחירים
לצרכן ,שיעורי הריבית ומרווחים
בשווקים) ,ישפיעו על הכנסות והון
הקבוצה או על ערך החזקותיה
במכשירים פיננסיים.
במהלך עסקים רגיל :חשופה
הקבוצה לסיכון ריבית ולסיכון מחיר
 הנובעים מהיתרות הכספיות שלהקבוצה בניירות-ערך ובפיקדונות
בנקאיים .פעילותה העסקית של
הקבוצה (ללא השקעות היתרות
הכספיות) אינה כרוכה בחשיפה
מהותיות לסיכוני בסיס הצמדה.
בעת אירוע כשל של חבר מסלקה:
חשופה הקבוצה לסיכון מחיר
( )Replacement cost riskהעשוי
לנבוע הן מירידת ערכם של הנכסים
המשמשים כבטוחות ,הן מגידול
בשווי הפוזיציה בה תידרש מסלקת
מעו"ף לטפל והן משינוי בשווי
המלאי במסלקת הבורסה.

הבורסה,
מסלקת
הבורסה
ומסלקת
מעו"ף
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אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים
הקיימים
מדיניות השקעה שנקבעה על-ידי
הדירקטוריון ,מגבלות על הגופים
המנהלים ופיזור ניהול ההשקעות
ביניהם ,מודל להלימות ההון הקובע
כרית הונית מינימאלית כנגד סיכון
האשראי הגלום בהשקעת היתרות
הכספיות.
אמצעי הגנה במהלך עסקים רגיל:
תמהיל נזיל של נכסים ,כרית נזילות
ויחסי כיסוי מינימאליים הנקבעים
על פי מודל להלימות הנזילות של
הבורסה והמסלקות .אמצעי הגנה
בעת אירוע כשל של חבר מסלקה:
תמהיל נזיל של בטוחות בקרנות
הסיכונים במסלקות ,הסכם הנזלה
עם בנק ישראל להנזלת הבטוחות
המופקדות בקרנות הסיכונים-
בתהליך משא ומתן ראה סעיף ( 3ג)
להלן ,הסכם הנזלה (קו אשראי) עם
בנק מסחרי כנגד בטוחות (רק
למסלקת הבורסה) ,מודל להלימות
הנזילות כאמור לעיל.
במהלך עסקים
אמצעי הגנה
רגיל :מדיניות השקעה המגבילה
את מח"מ ההשקעות וממזערת
החשיפה לסיכון ריבית ,מודל
להלימות ההון הקובע כרית הונית
מינימאלית כנגד סיכון הריבית
הגלום בהשקעת העודפים.
אמצעי הגנה בעת אירוע כשל של
חבר מסלקה :הפעלת מקדמי
כיסוח ( )Haircutsעל השווי המרבי
הנלקח לביטחון על הבטוחות
החברים
על-ידי
המופקדות
הפעילות
(לצורך
במסלקות
וקרנות
בנגזרים
השוטפת
הסיכונים) .מתודולוגיה לחישוב
דרישת הביטחונות השוטפים
הדרישות
במסגרת
המגלמת
זעזועים במחירי השוק ומצבי קצה.

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
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ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם:
(א)

סיכון אשראי צד נגדי:
כללי:
סיכון אשראי צד נגדי הינו סיכון קיים או עתידי שצד נגדי לעסקה לא יהיה מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו
באופן מלא ,במועד שבו התחייב לעשות כן ,או בכל עת בעתיד .סיכון זה בקבוצה נובע מפעולות
הסליקה המתבצעות על ידי המסלקות ואשר לגביהן פועלות המסלקות כצד נגדי מרכזי האחראי
לקיום כל ההתחייבויות של חבר מסלקה שלא ביצע את חלקו בעסקה ,כלפי חבר מסלקה אחר אשר
קיים את חלקו בעסקה.
החשיפה לסיכון האשראי צד נגדי בקבוצה ,כוללת גם חשיפה לסיכון הנזילות הנובע מן הצורך לפעול
במהירות להשלמת הסליקה הכספית  -הכרוכה בדרך כלל גם בצורך לממש במהירות את הנכסים
המשמשים כבטוחות ולעיתים אף בצורך לממש חלק מאמצעיה ההוניים של המסלקה .בנוסף ,חשופה
הקבוצה גם לסיכון מחיר ( )Replacement cost riskהעשוי לנבוע הן מירידת ערכם של הנכסים
המשמשים כבטוחות ,הן מגידול בשווי החשיפה בה תידרש מסלקת מעו"ף לטפל והן משינוי בשווי
המלאי במסלקת הבורסה  .התייחסות לחשיפות לסיכוני נזילות ושוק אלה ולאמצעים לניהול ומזעור
הסיכון בהם נוקטת הקבוצה יפורטו בסעיפים (3ג) (3-ד) להלן.
מסלקת הבורסה:
פרופיל הסיכון:
מסלקת הבורסה ,הינה צד נגדי מרכזי לעסקאות בניירות ערך (למעט נגזרים) המתבצעות בבורסה,
להעברות משמורת (פעולות קסטודיאן) שהינן המשכן של עסקאות המתבצעות בבורסה ,וכן
לעסקאות ריפו ועסקאות ספוט באיגרות חוב ממשלתיות המתבצעות במערכת מסחר אירופאית בה
נסחרות אג"ח ממשלתיות.
כצד נגדי מרכזי ,למסלקת הבורסה אחריות לקיום כל ההתחייבויות של חבר מסלקת הבורסה שהינו
צד לעסקה בבורסה ,שלא ביצע את חלקו בעסקה ,כלפי חבר מסלקה אחר שהינו הצד הנגדי לעסקה
ואשר קיים את חלקו בעסקה.
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מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מט רות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(א)

סיכון אשראי צד נגדי( :המשך)
ניהול החשיפה לסיכון אשראי צד נגדי והאמצעים לניהול ומזעור הסיכון שעומדים למסלקת
הבורסה:

להלן האמצעים השונים הננקטים על ידי מסלקת הבורסה לניהול ומזעור החשיפה לסיכון אשראי צד
נגדי:
תיאור אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים
אמצעי ניהול ומזעור
הסיכון
תנאי כשירות
נכון ליום  33בדצמבר  2036מונה מסלקת הבורסה  36חברים .מתוכם

מינימאליים לחברות
33בנקים (כולל בנק ישראל) והיתר חברים שאינם בנקים (להלן " -חש"בים").
במסלקת הבורסה
חבר מסלקת הבורסה יכול להיות רק מי שהינו חבר בורסה המקיים את

ופיקוח על עמידת
הדרישות הקבועות בתקנון הבורסה ביחס לחברי הבורסה וכן את הדרישות
החברים בהם
הקבועות בחוקי העזר של מסלקת הבורסה ביחס לחברי מסלקה.
על חברים שהינם בנקים לקיים את הדרישות הקבועות בהוראות המפקח על

הבנקים בבנק ישראל  -ובכלל זה הדרישות להלימות הון ולהלימות נזילות.
בנוסף ,חלות על חברים שהינם בנקים הוראות נוספות ,מתוקף היותם חברי
בורסה וחברי מסלקת הבורסה כקבוע בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ובחוקי
העזר.
ביחס לחש"בים נקבעו בתקנון הבורסה דרישות המסדירות את כלל פעילותם

(לרבות דרישות להלימות ההון ולהלימות הנזילות) ,ובכלל זה דרישות
המתייחסות ליציבותם הפיננסית ,דרישות ביחס לניהול סיכונים ולבקרתם
דרישות הנוגעות לממשל תאגידי ,דרישות ביחס לניהול טכנולוגיות מידע ועוד.
במהלך שנת  2035החל תהליך בחינה ועדכון לדרישות להלימות ההון

ודרישות להלימות הנזילות מהחש"בים והתאמתם לסטנדרטים הבינלאומיים.
הטמעת דרישות חדשות צפויה להתחיל בשנת .2037
הבורסה מפקחת על עמידתם של חברי מסלקת הבורסה בדרישות הנוגעות

אליהם כמפורט בתקנון הבורסה ובחוקי העזר של מסלקת הבורסה.
הבורסה רשאית לנקוט כלפי חבר בורסה הליכים משמעתיים ,לפי תקנון

הבורסה ,ההנחיות על פיו וחוקי העזר של המסלקות.
חקיקה לעניין יציבות
על מנת להגן על מסלקת הבורסה במצב בו חבר אינו יכול לקיים את התחייבויותיו
המסלקות וסופיות
כלפיה ,נקבעו בחוק ניירות ערך שורת הגנות למסלקה .חלק מההגנות נקבעו בתיקון
הסליקה
לחוק ניירות ערך שאושר בכנסת ביום  20במרץ  ,2037בין השאר נקבע כי:
שעבוד של ניירות ערך או כספים שניתן על ידי חבר מסלקה לטובת המסלקה

כוחו יפה כלפי נושים אחרים של חבר המסלקה ויראו אותו כשעבוד קבוע
ראשון ,אם למסלקה יש שליטה בניירות הערך או הכספים ,באחת מהדרכים
שנקבעו בחוק ניירות ערך.
מימוש שעבוד כאמור לטובת המסלקות יכול שייעשה על ידי המסלקה עצמה,

בלא צו של בית משפט או של ראש הוצאה לפועל ,כפוף לתנאים הקבועים
בחוק ניירות ערך.
חבר בורסה שרכש ,בבורסה ,ניירות ערך הנסלקים במסלקה ,אינו זכאי לניירות

הערך שרכש ,אלא אם התקבלה במסלקה מלוא התמורה בעבורם .במקרה בו
לא התקבלה במסלקה מלוא התמורה ,תוקנה הבעלות בניירות הערך
למסלקה ,הכל כקבוע בחוק ניירות-ערך.
חבר בורסה שמכר ,בבורסה ,ניירות ערך הנסלקים במסלקה אינו זכאי לתמורה

שנתקבלה בעד מכירתם ,אלא אם העביר למסלקה את ניירות הערך שמכר,
הכל כקבוע בחוק ניירות-ערך.
הוראת סליקה שניתנה למסלקה ופעולת סליקה שבוצעה על ידה ,אינן ניתנות

לביטול ,אלא על פי כללי המסלקה .הגנה כאמור מוקנית גם במקרה בו החלו
הליכי חדלות פירעון כלפי חבר מסלקה וגם כלפי בעל תפקיד שמונה לחבר
כאמור ,והכל כקבוע בחוק ניירות ערך.
אין בדיני חדלות פירעון כדי לפגוע בהסדרים שנקבעו בכללי המסלקה ,לרבות

הסדרים לסיום מוקדם ,הסדרים לחישוב נטו ,הסדרים לקביעת שווי הוגן  ,והכל
כקבוע בחוק ניירות ערך.
סליקה כספית דרך
הסליקה הכספית של העסקאות מתבצעת במערכת סליקה לביצוע העברות בנקאיות
הבנק המרכזי
של בנק ישראל :מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת) .מדובר במערכת
מתקדמת לסליקת התשלומים השקליים במשק ,בזמן אמת ובאופן סופי (:RTGS
.)Real Time Gross Settlement
סליקת עסקאות בדרך
סליקת עסקאות מתבצעת בדרך של  ,)Delivery Versus Payment( DVPכך
של DVP
שסליקת ניירות הערך מתבצעת בסנכרון מלא עם הסליקה הכספית במערכת זה"ב של
בנק ישראל ,מנגנון שמקטין את החשיפה לסיכוני סליקה.
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מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(א)

אמצעי
ניהול
ומזעור
סיכון
קרן
סיכונים

בטוחות
בגין
עסקאות
תלויות

סיכון אשראי צד נגדי( :המשך)
ניהול החשיפה לסיכון אשראי צד נגדי והאמצעים לניהול ומזעור הסיכון שעומדים למסלקת
הבורסה( :המשך)
תיאור אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים

על מנת להגן על מסלקת הבורסה במקרה בו חבר אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו ,הוקמה

על ידה קרן סיכונים אשר מופקדים בה נכסים של חבריה והמשועבדים לטובת מסלקת
הבורסה.
במקרה בו חבר אינו עומד בהתחייבויותיו כלפי מסלקת הבורסה ,היא רשאית להשתמש

בנכסים המופקדים בקרן הסיכונים ,לשם כיסוי התחייבויותיו של החבר הכושל  -הן הנכסים
שהופקדו על ידי החבר הכושל ,והן הנכסים שהופקדו על ידי החברים האחרים.
הנכסים שהחברים רשאים לתת כבטוחות לקרן הסיכונים הינם איגרות חוב ממשלתיות,

מילווה קצר מועד ומזומן ,כאשר כל חבר מחויב להפקיד לפחות  25אחוזים מחלקו בקרן
הסיכונים במזומן.
גודלה של קרן הסיכונים נקבע על פי גודלה של ההתחייבות הכספית היומית הגבוהה

ביותר (בנטרול התחייבויות קיצוניות) של חבר כלשהו ,במשך תקופה של שישה חודשים
שהסתיימו בתום רבעון קלנדרי ,הנובעת מעסקאות ופעולות שביצע החבר באותו יום ואשר
עבורן משמשת מסלקת הבורסה כצד נגדי מרכזי .התחייבות כספית ,לעניין זה ,היא
ההפרש בין השווי הכספי של הקניות והשווי הכספי של המכירות שביצע חבר באותו יום.
חלקו של כל חבר נקבע על פי גודלה של קרן הסיכונים כשהוא מוכפל ביחס שבין ממוצע
ההתחייבויות הכספיות של ה חבר בתקופה הנמדדת ,לבין סך ממוצעי ההתחייבויות
הכספיות של כל החברים ,למעט בנק ישראל ,באותה תקופה.
קרן הסיכונים מחושבת ארבע פעמים בשנה ומעודכנת בסוף ינואר ,אפריל ,יולי ואוקטובר.
בשנת  2036הסתיים תהליך בחינה ועדכון של המתודולוגיה לקביעת גודלם של

האמצעים הפיננסים בכלל ,וקרן הסיכונים בפרט ,אשר מטרתם לספק ברמת סבירות
גבוהה את החשיפות העלולות להיגרם למסלקת הבורסה בעת אירוע כשל של חבר
מסלקה .המתודולוגיה הותאמה לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים והוראת רשות ניירות
ערך ,ומבוססת על ביצועם של תרחישי קיצון .בהתאם לעקרונות הליבה ,תרחישי הקיצון
יביאו לכדי ביטוי את אומדן החשיפות שעלולות להיגרם למסלקה בהינתן כשל של חבר
מסלקה בעל חשיפת האשראי הגבוהה ביותר ,תחת אירועי שוק חריגים אך אפשריים.
המתודולוגיה החדשה צפויה להיכנס לתוקף במהלך המחצית הראשונה של .2037
איגרות החוב הממשלתיות והמילווה קצר מועד הניתנים כבטוחות על-ידי החברים

מופקדים במסלקת הבורסה ,כאשר עבור כל חבר נפתח חשבון נפרד .המזומן הניתן
כבטוחה ,מופקד בבנקים מסחריים ,כאשר עבור כל חבר נפתח בבנק חשבון נפרד על שם
מסלקת הבורסה .חברי מסלקת הבורסה שעבדו לטובת מסלקת הבורסה את הנכסים
והזכויות בחשבונות אלה.
המסלקה התקשרה בהסכם עם בנק ישראל לפתיחת חשבון עבור ניהול המזומן הניתן
כבטוחה .פתיחת החשבון בבנק ישראל נועד להחליף את הפקדת המזומן בבנקים
המסחריים .פתיחת החשבון תאפשר למסלקה לשפר את ניהול סיכון האשראי ,סיכון
הנזילות וסיכון הקסטודיאן .בהתאם למסגרת הזמן שנקבעה בין הצדדים ,החשבון צפוי
להיות פעיל במהלך הרבעון השני של שנת .2037
הבטוחות הנדרשות לקרן הסיכונים הופקדו בתקופת הדוח כנדרש על ידי חברי מסלקת

הבורסה.
מסלקת הבורסה חשופה לסיכוני אשראי בגין עסקאות בניירות ערך שלא הועבר מלאי ניירות ערך
בגינן בהיקף הנדרש ובמועד שנקבע בחוקי העזר (להלן " -עסקאות תלויות") .להבטחת
ההתחייבויות של חברי מסלקת הבורסה בגין עסקאות תלויות ,מחזיקה מסלקת הבורסה בטוחות
במזומן.
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ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(א)

סיכון אשראי צד נגדי( :המשך)
ניהול החשיפה לסיכון אשראי צד נגדי והאמצעים לניהול ומזעור הסיכון שעומדים למסלקת
הבורסה( :המשך)
אמצעי ניהול
ומזעור סיכון
כרית הון
מינימאלית

יתרות נזילות
במסגרת ההון
העצמי
נוהל כשל והגנות
במסגרת חוקי
העזר בעת אירוע
כשל של חבר

תיאור אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים
במסגרת מודל להלימות ההון של מסלקת הבורסה נדרשת

המסלקה לדרישת הון מינימאלית בגין תרומתה למפל הנכסים
בעת אירוע כשל של חבר מסלקה.
דרישת הון זו תהיה בשיעור שלא יפחת מ  25%מסך דרישת ההון

של המסלקה בגין סיכוני אשראי ,סיכוני שוק ,סיכונים תפעוליים
והסיכון העסקי שימדדו במסגרת מודל להלימות ההון .לעניין
תוצאות יישום המודל במסלקת הבורסה ליום הדוח ראה סעיף
ד(()4ד).
נכון ליום  33בדצמבר  2036עמדו היתרות הנזילות (מזומנים ושווי מזומנים
ונכסים פיננסיים זמינים למכירה) במסגרת הונה העצמי של מסלקת
הבורסה על סך כ 337-מיליון ש"ח.
למסלקת הבורסה נוהל כשל המתווה את מדיניות ההתנהלות והתגובה של
הבורסה והמסלקה לאירוע כשל של חבר ,לרבות הסיכונים שבפניהם יש
להתגונן והאופן שבו תשתמש המסלקה באמצעי ההגנה העומדים
לרשותה .מעבר לכך ,במסגרת חוקי העזר של המסלקה נקבעו הגנות
למסלקה  -ובכלל זה ,זכויות עיכבון וקיזוז .במהלך שנת  2036בוצע עדכון
לנוהל הכשל של המסלקה בהתאמה לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים
ואושר על ידי דירקטוריון מסלקת הבורסה בחודש דצמבר  .2036העדכון
צפוי להיכנס לתוקף במחצית הראשונה של שנת .2037

החשיפה במסלקת הבורסה בגין עסקאות בניירות ערך כצד נגדי מרכזי:
חשיפת האשראי של מסלקת הבורסה מורכבת מסך החשיפות בגין כל אחד מחבריה ,כאשר כל אחת
מהחשיפות מחושבת כסך ההפרש בין השווי הכספי של עסקאות הקנייה לבין השווי הכספי של
עסקאות המכירה ביום המסחר  -ובלבד שההפרש חיובי.
ליום  13בדצמבר
1035
1036
מיליון ש"ח מיליון ש"ח
חשיפה בגין עסקאות בניירות ערך כצד נגדי מרכזי*

30

293

סה"כ בטוחות שנדרשו להפקדה בקרן הסיכונים
(מזה לפחות  25אחוזים במזומן) **

538

569

*

בדוחות הכספיים לא נכללים נכסים והתחייבויות בגין עסקאות אלה מאחר והן נרשמות במועד
סליקת העסקה ( ,) Settlement Dateולא במועד ביצוע העסקה ,בהיותן עסקאות הנעשות
בדרך רגילה ,כאמור בביאור  2יב (( )2א).
ליום  33בדצמבר ( 2036יום שבת) ,חשיפת האשראי למסלקה הייתה נמוכה כיוון שמרבית
העסקאות שבוצעו ביום המסחר האחרון לשבוע זה כבר נסלקו ביום שישי ,ה 30 -בדצמבר
.2036

**

למועד אישור הדוחות הכספיים ,סה"כ הבטוחות שנדרשו להפקדה בקרן הסיכונים עומדות
על כ 532 -מיליון ש"ח.
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ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(א)

סיכון אשראי צד נגדי( :המשך)
חשיפה בגין עסקאות תלויות:
בנוסף ,חשופה כאמור מסלקת הבורסה לסיכוני אשראי בגין עסקאות תלויות .חשיפת אשראי זו
מייצגת את ההפרש בין השווי הכספי של העסקאות למועד הדוח ,לבין השווי הכספי של העסקאות
ביום ביצוע העסקאות  -במקרים בהם השווי הכספי של העסקאות עלה .חשיפת מסלקת הבורסה
בגין עסקאות תלויות ליום  33בדצמבר  2036וליום  33בדצמבר  2035אינה מהותית.
מסלקת מעו"ף:
פרופיל הסיכון:
מסלקת מעו"ף הינה צד נגדי מרכזי לאופציות ולחוזים עתידיים הנסלקים במסלקת מעו"ף.
כצד נגדי מרכזי ,למסלקת מעו"ף אחריות לקיום התחייבויות של חבר מסלקת מעו"ף שהינו צד
לאופציה או לחוזה עתידי ,שלא ביצע את חלקו על פי תנאי האופציה או החוזה העתידי ,כלפי חבר
מסלקת מעו"ף אחר אשר ביצע את חלקו.
ניהול החשיפה לסיכון אשראי צד נגדי והאמצעים לניהול ומזעור הסיכון שעומדים למסלקת
מעו"ף:
להלן פירוט האמצעים השונים הננקטים על ידי מסלקת מעו"ף לניהול ומזעור החשיפה לסיכון אשראי
צד נגדי:
אמצעי ניהול ומזעור סיכון
תנאי כשירות מינימאליים
לחברות במסלקת מעו"ף
ופיקוח על עמידת
החברים בהם

חקיקה לעניין יציבות
המסלקות וסופיות
הסליקה

תיאור אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים
 נכון ליום  33בדצמבר  2036מונה מסלקת מעו"ף  9חברים.
מתוכם  8בנקים וחבר אחד שאינו בנק (להלן " -חש"ב או
"חש"בים").
 חבר מסלקת מעו"ף יכול להיות רק מי שהינו חבר בורסה המקיים
את הדרישות הקבועות בתקנון הבורסה .אם חבר מסלקת
מעו"ף הוא גם חבר מסלקת הבורסה עליו לקיים גם את כל
הדרישות הקבועות בחוקי העזר של מסלקת הבורסה.
 חוקי העזר של מסלקת מעו"ף קובעים את תנאי הכשירות
לחברות במסל קת מעו"ף .אחד מתנאי הכשירות הינו הון עצמי
מינימאלי .במקרה של חש"ב בגובה של כ 346 -מיליון ש"ח או
לפי הקבוע בחלק הראשון לתקנון הבורסה  -על פי הגבוה.
במקרה של בנק -בגובה של כ 346-מיליון ש"ח .חבר מסלקת
מעו"ף המבקש לסלוק את פעילותו של חבר בורסה שאינו חבר
מסלקת מעו"ף ("חבש"ס") ,נדרש לעמוד בדרישת הון עצמי
גבוהה יותר.
 על פי חוקי העזר של מסלקת מעוף ,לא תינתן לחבר מסלקת
מעו"ף אפשרות לבצע עסקאות עבור עצמו ועבור לקוחותיו
בהיקף אשר יגרום לכך שסכום הבטוחות שיידרש ממנו בגין
עסקאות בנגזרים הרשומים למסחר בבורסה ,עבור עצמו ועבור
לקוחותיו ,יעלה על סכום השווה ל 350% -מהונו העצמי.
 ראו לעיל ,בסעיף המתייחס לכשירות חברי מסלקת הבורסה
התייחסות לחובות אליהם נדרשים חברי מסלקה בנקים
וחש"בים ,לפיקוח אותו מבצעת הבורסה אחר קיום חובות אלה
והסמכויות המוקנות לבורסה בהקשר הזה.
על מנת להגן על מסלקת מעו"ף במצב בו חבר אינו יכול לקיים את
התחייבויותיו כלפיה ,נקבעו בחוק ניירות ערך ,שורת הגנות
למסלקת מעו"ף כמפורט לעיל בסעיף זה המתייחס למסלקת
הבורסה.
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ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(א)

סיכון אשראי צד נגדי( :המשך)
ניהול החשיפה לסיכון אשראי צד נגדי ואמצעי ניהול ומזעור הסיכון שעומדים למסלקת מעו"ף:
(המשך)
אמצעי ניהול ומזעור
הסיכון
בטחונות שוטפים
()Margin

תיאור אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים









סליקה כספית דרך הבנק
המרכזי

כרית הון מינימאלית

יתרות נזילות במסגרת
ההון העצמי

בגין פעילותם בנגזרים מפקידים חברי מסלקת מעו"ף בטחונות
שוטפים .דרישת הבטחונות מחושבת לפי מערך תרחישים
שנקבע בחוקי העזר של מסלקת מעו"ף.
הנכסים שהחברים רשאים לתת כבטחונות הינם איגרות חוב
ממשלתיות ,מילווה קצר מועד ומזומן.
איגרות החוב הממשלתיות והמילווה קצר מועד הניתנים
כבטחונות למסלקת מעו"ף ,מופקדים במסלקת הבורסה ,כאשר
עבור כל חבר נפתח חשבון נפרד על שם מסלקת מעו"ף .מזומן
הניתן כבטחון ,מופקד בבנקים כאשר עבור כל חבר נפתח בבנק
חשבון נפרד על שם מסלקת מעו"ף .חברי מסלקת מעו"ף שעבדו
לטובת מסלקת מעו"ף את הנכסים והזכויות בחשבונות אלה.
מסלקת מעוף התקשרה בהסכם עם בנק ישראל לפתיחת חשבון
עבור ניהול המזומן הניתן כבטוחה .פתיחת החשבון בבנק
ישראל נועד להחליף את הפקדת המזומן בבנקים המסחריים.
פתיחת החשבון תאפשר למסלקת מעוף לשפר את ניהול סיכון
האשראי ,סיכון הנזילות וסיכון הקסטודיאן .בהתאם למסגרת
הזמן שנקבעה בין הצדדים ,החשבון צפוי להיות פעיל במהלך
הרבעון השני של שנת .2037
דרישת הבטחונות מהחברים מחושבת בזמן אמת במערכת
ממוחשבת ("מבט") .המערכת מתריעה בזמן אמת כאשר חבר
נדרש להשלים בטחונות ובמקרה כאמור החבר נדרש להפקיד
בטחונות בפרק זמן של  30דקות עד  60דקות ממועד ההתרעה.
הבטחונות השוטפים הנדרשים הופקדו על ידי חברי מסלקת
מעו"ף בתקופת הדוח כנדרש.

הסליקה הכספית של העסקאות מתבצעת במערכת סליקה לביצוע
העברות בנקאיות של בנק ישראל :מערכת זה"ב (זיכויים והעברות
בזמן אמת) .מדובר במערכת מתקדמת לסליקת התשלומים
השקליים במשק ,בזמן אמת ובאופן סופי (Real Time :RTGS
.)Gross Settlement
במסגרת מודל להלימות ההון של מסלקת מעו"ף ,נדרשת

המסלקה לדרישת הון מינימאלית בגין תרומתה למפל
הנכסים בעת אירוע כשל של חבר מסלקה.
דרישת הון זו תהיה בשיעור שלא יפחת מ 25%-מסך

דרישת ההון של המסלקה בגין סיכוני אשראי ,סיכוני שוק,
סיכונים תפעוליים והסיכון העסקי שימדדו במסגרת מודל
להלימות ההון .לעניין תוצאות יישום המודל במסלקת
המעוף ליום הדוח ראה סעיף ד (( )4ה).
נכון ליום  33בדצמבר  2036עמדו היתרות הנזילות מזומנים ושווי
מזומנים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה במסגרת הונה העצמי של
מסלקת המעו"ף על סך כ 49 -מיליון ש"ח.
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ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(א)

סיכון אשראי צד נגדי( :המשך)
ניהול החשיפה לסיכון אשראי צד נגדי ואמצעי ניהול ומזעור הסיכון שעומדים למסלקת מעו"ף:
(המשך)

אמצעי ניהול ומזעור הסיכון
קרן סיכונים

נוהל כשל והגנות בעת אירוע
כשל של חבר  -לרבות זכות
קיזוז

תיאור אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים
 על מנת להגן על מסלקת מעו"ף במצב בו חבר מסלקת מעו"ף אינו יכול
לעמוד בהתחייבויותיו כלפיה ,הוקמה על ידה קרן סיכונים אשר מופקדים
בה נכסים של חבריה והמשועבדים לטובת מסלקת מעו"ף.
 במקרה בו חבר אינו עומד בהתחייבויותיו כלפי מסלקת מעו"ף ,היא
רשאית להשתמש בנכסים המופקדים בקרן הסיכונים ,לשם כיסוי
התחייבויותיו של החבר הכושל  -הן הנכסים שהופקדו על ידי החבר
הכושל ,והן הנכסים שהופקדו על ידי חברים אחרים (שלא כשלו) ,ואשר
שועבדו לה.
 הנכסים שהחברים רשאים לתת כבטוחות לקרן הסיכונים הינם איגרות
חוב ממשלתיות ,מילווה קצר מועד ומזומן ,כאשר כל חבר מחויב להפקיד
במזומן לפחות  25אחוזים מחלקו בקרן הסיכונים.
 גודלה של קרן הסיכונים נקבע על פי הגבוה מבין:
 הממוצע היומי של סכומי הבטוחות שנדרשו בתחילת ימי המסחר,
במהלך הרבעון הקודם ,מחברי מסלקת מעו"ף שאינם נמנים על
חמשת הבנקים החברים ,שהינם בעלי ההון העצמי הגבוה ביותר
מבין חברי מסלקת מעו"ף.
 שליש מהסכום הממוצע היומי של סכומי הבטוחות שנדרשו בתחילת
ימי המסחר במהלך הרבעון הקודם ,מכל חברי מסלקת מעו"ף.
 200 מיליון ש"ח.
 חלקו של כל חבר בקרן הסיכונים נקבע על-פי הגבוה מבין:
 הסכום של קרן הסיכונים כשהוא מוכפל ביחס שבין הממוצע היומי
של סכומי הבטוחות שנדרשו בתחילת ימי המסחר מן החבר לבין
הממוצע היומי של סכומי הבטוחות שנדרשו בתחילת ימי המסחר
מכל חברי מסלקת מעו"ף ברבעון הקודם.
 5 מיליון ש"ח.
 גודלה של קרן הסיכונים מתעדכן אחת לרבעון קלנדרי ,ביום ה35 -
בחודש הראשון של כל רבעון.
 בשנת  2036החל תהליך לבחינה ועדכון של המתודולוגיה לקביעת
גודלה של קרן הסיכונים במסלקת מעוף והתאמתה לסטנדרטים
הבינלאומיים המנחים .המתודולוגיה החדשה אושרה ברבעון הראשון
של שנת  2037וצפויה להיכנס לתוקף במהלך הרבעון השני של שנת
.2037
 ראה בסעיף בטחונות שוטפים לעיל לעניין אופן הפקדת הבטחונות
ושעבוד הזכויות בחשבונות לטובת מסלקת מעו"ף.
 הבטוחות הנדרשות לקרן הסיכונים הופקדו על ידי חברי מסלקת מעו"ף
בתקופת הדוח כנדרש.
 חוקי העזר של מסלקת מעו"ף קובעים שורה של הגנות למסלקת
מעו"ף בקרות אירוע בו חבר אינו יכול לקיים את התחייבויותיו כלפיה
 ובכלל זה זכויות עיכבון וקיזוז .במסגרת זאת נקבע ,כי במקרה בוחבר לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי מסלקת מעו"ף ובמקרים נוספים
כמפורט בחוקי העזר ,קיימת למסלקת מעו"ף זכות לקזז כל חיוב של
חבר כלפיה ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות בגין פוזיציות שלהן מועדי
פקיעה שונים ,כנגד כל חיוב של מסלקת מעו"ף כלפי אותו חבר.
ראה להלן נתונים על קיזוז נכסים והתחייבויות פיננסיות ליום הדוח
במסלקת מעו"ף בחתך סוגי המכשירים ובחתך החברים.
 במהלך שנת  2036גובש נוהל הכשל של מסלקת מעו"ף בהתאמה
לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים ,ואושר על ידי דירקטוריון מסלקת
מעו"ף בחודש דצמבר  .2036נוהל זה צפוי להיכנס לתוקף ברבעון
השני של שנת .2037
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ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(א)

סיכון אשראי צד נגדי( :המשך)
החשיפה במסלקת מעו"ף בגין פוזיציות פתוחות:
חשיפת האשראי של מסלקת מעו"ף משקפת את סך הפוזיציות הפתוחות במכשירים נגזרים בגין כל
אחד מחבריה.
ליום  13בדצמבר
1035
1036
מיליון ש"ח מיליון ש"ח
חשיפה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים כצד נגדי מרכזי
3,375
3,233
(שווי הוגן לאחר קיזוז חשבונאי)*
זכות קיזוז באירוע כשל של חבר כקבוע בחוקי העזר

()53

()58

סה"כ בטחונות שוטפים ( )Marginשנדרשו להפקדה

2,548

3,068

סה"כ בטוחות שנדרשו להפקדה בקרן הסיכונים (מזה לפחות
 25אחוזים במזומן)**

843

3,393

*
**

קיזוז של פוזיציות פתוחות של אותו החבר לאותו מועד פקיעה.
למועד אישור הדוחות הכספיים ,סה"כ הבטוחות שנדרשו להפקדה בקרן הסיכונים עומדים
על כ 874 -מיליון ש"ח.

קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים בדוח על המצב הכספי בסכום נטו רק כאשר קיימת
זכות חוקית ניתנת לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו ,או,
לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.
נכסים והתחייבויות בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים המוצגים בדוח על המצב הכספי חושבו ,לאחר
קיזוז השווי ההוגן של סך ההתחייבויות של חבר מסלקת מעו"ף כלפי מסלקת מעו"ף ,כנגד השווי
ההוגן של סך ההתחייבויות של מסלקת מעו"ף כלפי אותו חבר ,הנובעים מהפוזיציות הפתוחות של
אותו חבר לאותו מועד פקיעה.
סכומים אלו אינם כוללים קיזוז כאמור הנובע מהפוזיציות הפתוחות של אותו החבר למועדי פקיעה
שונים.
להלן מידע בדבר נכסים והתחייבויות פיננסיות בני קיזוז בחלוקה לפי מכשירים:

סוג המכשיר

סכומי ברוטו (לפני
קיזוז) של
נכסים/התחייבויות
בגין פוזיציות
פתוחות בנגזרים
אלפי ש"ח

סכומים שקוזזו
בדוח על המצב
הכספי
אלפי ש"ח

נכסים/התחייבויות
בגין פוזיציות
פתוחות בנגזרים,
נטו בדוח על
המצב הכספי
אלפי ש"ח

ליום  13בדצמבר :1036
אופציות*

3,736,382

505,475

3,230,907

ליום  13בדצמבר :1035
אופציות*

3,928,303

552,730

3,375,373

*

לימים  33בדצמבר  2036ו  33בדצמבר  2035אין פוזיציות פתוחות בגין חוזים עתידיים.
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מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(א)

סיכון אשראי צד נגדי( :המשך)
להלן מידע בדבר נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות בני קיזוז בחלוקה לפי צד נגדי לעסקה:
נכסים פיננסיים בני קיזוז בחלוקה לפי צד נגדי לעסקה:

צד נגדי לעסקה
ליום  13בדצמבר :1036
חבר ג'
חבר ב'
חברים אחרים

ליום  13בדצמבר :1035
חבר ג'
חבר ט'
חברים אחרים

(*)

נכסים בגין
פוזיציות
פתוחות
בנגזרים,
נטו בדוח
על המצב
הכספי
אלפי ש"ח

סכומים
שיקוזזו
במקרה של
כשל
אלפי ש"ח

סכומי
הבטחונות (*)
אלפי ש"ח

סה"כ נטו
אלפי ש"ח

776,207
335,333
339,389
3,230,907

9,236
883
43,338
53,435

766,973
334,430
98,073
3,379,472

-

3,362,403
365,005
47,965
3,375,373

34,473
76
43,963
58,532

3,347,930
364,929
4,002
3,336,863

-

סכומי הביטחונות מוצגים בסכום שאינו עולה על יתרת הנכסים בגין פוזיציות פתוחות
בנגזרים ,לאחר מלוא הקיזוזים במקרה כשל .דרישת הביטחונות השוטפים גבוהה מזו
המוצגת בטבלה ומסתכמת נכון ליום  33בדצמבר  2036לסך של כ 2,548 -מיליון ש"ח (ליום
 33בדצמבר  2035לסך של כ 3,068 -מיליון ש"ח).

התחייבויות פיננסיות בנות קיזוז בחלוקה לפי צד נגדי לעסקה:

צד נגדי לעסקה

התחייבויות בגין
פוזיציות פתוחות
בנגזרים ,נטו בדוח
על המצב הכספי
אלפי ש"ח

ליום  13בדצמבר :1036
חבר א'
חבר ח'
חברים אחרים

ליום  13בדצמבר :1035
חבר א'
חבר ו'
חברים אחרים
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סכומים שיקוזזו
במקרה של כשל
אלפי ש"ח

סה"כ נטו
אלפי ש"ח

837,778
223,694
369,435
3,230,907

28,376
2,322
20,937
53,435

809,602
223,372
348,498
3,379,472

327,362
776,975
273,236
3,375,373

37,690
9,833
30,989
58,532

309,472
767,342
240,247
3,336,863

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(ב)

סיכון אשראי בגין השקעת היתרות הכספיות:
ניהול החשיפה לסיכון האשראי בגין השקעת היתרות הכספיות והאמצעים לניהול ומזעור הסיכון
שעומדים לקבוצה:
לקבוצה השקעות בניירות ערך ,להלן פירוט האמצעים השונים הננקטים על ידי הבורסה לניהול
ומזעור החשיפה אודות הסיכון בגין השקעת היתרות הכספיות:
אמצעי ניהול ומזעור
הסיכון
מדיניות השקעה שנקבעה
על-ידי הדירקטוריון

מגבלות על הגופים
המנהלים ופיזור ניהול
ההשקעות ביניהם

מודל להלימות ההון

תיאור אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים
 מדיניות ההשקעות מאושרת מדי שנה על ידי הדירקטוריונים של
החברות בקבוצה ומפוקחת על ידם .דירקטוריון הבורסה בוחן,
מעת לעת ,את המדיניות ותיחום הסיכונים וממליץ על שינויים
בה במידת הצורך.
 הבורסה מצמצמת את חשיפתה לסיכון אשראי וסיכון שוק בגין
השקעות אלה באמצעות מדיניות ההשקעות שנקבעו בה
מגבלות שונות כגון :קביעת הרכב תיק השקעות סולידי באג"ח
של ממשלת ישראל  ,קביעת תקרת סכום מקסימלי לניהול אצל
מנהל תיק ועוד.
 ההשקעה תבוצע בשני סוגי תיקי השקעות "תיק מוחזק למסחר"
(תיק בו יבוצעו משיכות לצורך הפעילות השוטפת של הקבוצה)
ו" -תיק זמין למכירה" (תיק בו יוחזקו ניירות ערך שלא במטרה
למכור או לרכוש בחזרה בטווח הקצר).
היתרות הכספיות של הקבוצה מנוהלות על ידי  4מנהלי תיקים שכל
אחד מהם בעל רישיון מנהל תיקים כמשמעו בחוק הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-
 ,3995ובלבד שהוא חבר בורסה או חברה בשליטתו של חבר
בורסה או "חברה אם" של חבר בורסה או חברה בשליטתה של
"חברה אם" של חבר בורסה.
מודל להלימות ההון קובע כרית הונית מינימאלית כנגד סיכון
האשראי וסיכון השוק הגלומים בהשקעת היתרות הכספיות.
הרחבה על מודל להלימות ההון מובאת בסעיף ד( )4להלן.
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ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(ב)

סיכון אשראי בגין השקעת היתרות הכספיות( :המשך)
החשיפה לימים  13בדצמבר  1036ו:1035 -
להלן הרכב תיק ההשקעות בניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד ובמזומנים:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מלוות ואג"ח של ממשלת ישראל
מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים מוגבלים בשימוש
סה"כ

37,227
22,333
538
39,898

32,092
26,568
38,660

להלן הרכב תיק ההשקעות בניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר " -זמין למכירה":
ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מלוות ואג"ח של ממשלת ישראל

(ג)

356,398

335,395

סיכון נזילות:
כללי:
סיכון נזילות הינו סיכון קיים או עתידי שהקבוצה לא תוכל לספק את צרכי נזילותה במועדן ובמלואן.
הקבוצה רואה את ניהול הנזילות בפרספקטיבה רחבה  -שהיא לא רק שמירה על יכולת הקבוצה
לעמוד בכל התחייבויותיה ,אלא גם כיכולת לעשות זאת מבלי לפגוע בהתנהלות השוטפת ומבלי
שייגרמו לה הפסדים או נזקים בלתי רצויים או פגיעה במוניטין.
פרופיל הסיכון:
תמהיל פעילותה של הקבוצה במהלך העסקים הרגיל ,בהינתן ההרכב המאזני של נכסיה
והתחייבויותיה ,אינו מייצר לה בדרך כלל ,להערכתה ,חשיפה מהותית לסיכון נזילות  -לא בטווח
הקצר ולא בטווח הארוך .הקבוצה מאופיינת בתמהיל נכסים נזיל במיוחד ,ומנגד  -יתרת ההתחייבויות
של הקבוצה משקפת רובה ככולה תמהיל התחייבויות נשלט מבחינת מועדי הפרעון  -שמיוחס רובו
ככולו להתחייבויות לעובדים ולספקים.
מעבר לכך ,בעת אירוע כשל של חבר מסלקה ,חשופה הקבוצה גם לסיכון נזילות הנובע מן הצורך
לפעול במהירות להשלמת הסליקה הכספית ,הכרוכה בדרך כלל גם בצורך לממש במהירות את
הנכסים המשמשים כבטוחות ולעיתים אף בצורך לממש חלק מאמצעיה ההוניים של המסלקה.
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-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(ג)

סיכון נזילות( :המשך)
ניהול החשיפה לסיכון הנזילות ואמצעי ההגנה שעומדים לקבוצה:
להלן פירוט האמצעים השונים הננקטים על ידי הקבוצה לניהול ומזעור החשיפה לסיכון הנזילות:
אמצעי ניהול
ומזעור הסיכון
תמהיל נכסים נזיל

מודל להלימות
הנזילות
תמהיל נזיל של
בטוחות בקרנות
הסיכונים
במסלקות

הסכם הנזלה עם
בנק ישראל

הסכם הנזלה (קו
אשראי) עם בנק
מסחרי

תיאור אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים
הקבוצה מאופיינת בתמהיל נכסים נזיל במיוחד .נכון ליום  33בדצמבר
 92% -2036מנכסיה הפיננסים של הקבוצה (בנטרול נכסים הנובעים
מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים) הינם נכסים נזילים מיידים
(מזומן ואג"ח של ממשלת ישראל)  -מזה כ 30%-יתרות מזומן.
במודל להלימות הנזילות ,נקבעה כרית נזילות מינימאלית ויחסי כיסוי
מינימאליים ברמת הקבוצה וברמת כל אחת מהמסלקות.
תיאור אמצעי ההגנה בעת אירוע כשל של חבר מסלקה
 חברי המסלקות שיעבדו ,כאמור ,לטובת המסלקות בטוחות ,להבטחת
חלקם בקרנות הסיכונים של המסלקות.
 כל חבר נדרש להפקיד במזומן לפחות  25אחוזים מחלקו בכל אחת
מקרנות הסיכונים ואת היתר באיגרות חוב ממשלתיות ומילווה קצר
מועד ,מה שמבטיח תמהיל נזיל של בטוחות שניתן למימוש במהירות
יחסית בעת אירוע כשל של חבר.
על מנת לספק למסלקות נזילות במקרה כשל של חבר ,התקשרה כל אחת
מהמסלקות באפריל  2032בהסכם עם בנק ישראל ,לפיו ,במקרה של כשל
של חבר ,כל אחת מהן תהיה רשאית לדרוש מבנק ישראל ,לרכוש ממנה
את איגרות החוב הממשלתיות והמילווה קצר המועד שקיבלה כבטוחות
לקרן הסיכונים ,ובנק ישראל התחייב לרכוש אותן ,בהתקיים התנאים
הקבועים בהסכמים כאמור .ביום  33ביולי  2033הוארך תוקפם של
ההסכמים עד ליום  30ביוני  2035או עד תום  90יום מיום שייכנס לתוקף
תיקון חוק שיאפשר למסלקות לממש את הבטוחות הניתנות להן בדרך של
העברת הבעלות בהן למסלקות ,לפי המוקדם .בימים אלו מנהלות מסלקת
הבורסה ומסלקת המעו"ף ,משא ומתן עם בנק ישראל ,לשם חתימה על
הסכם הנזלה חדש ,וזאת במתווה המבוסס על מנגנון של עסקאות מכר
חוזר (להלן " ,)"Repoזאת בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים
שפורסמו על ידי  CPSS-IOSCOוהוראת רשות ניירות ערך בדבר
הבטחת פעילותן התקינה של מסלקות הבורסה .הסכם ההנזלה החדש,
ככל שייחתם ,יכנס לתוקף בכפוף לתיקון חוק ניירות ערך ,שיאפשר
למסלקות לבצע עסקאות  Repoבבטוחות .בתקופת הדוח המסלקות לא
נדרשו לעשות שימוש בהסכם ההנזלה האמור.
למסלקת הבורסה הוקצה קו מבנק מסחרי ,בגובה של עד  30מיליון ש"ח,
כנגד בטוחות ,על מנת לספק נזילות מידית בהתרחש כשל של חבר.
בתקופת הדוח מסלקת הבורסה לא נדרשה לעשות שימוש בקו האמור.
לעניין שעבודים ראה ביאור 38א
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ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(ג)

סיכון נזילות( :המשך)
החשיפה לימים  13בדצמבר  1036ו:1035-
מסלקת הבורסה:
מועדי הפירעון החזויים של רוב רובן של ההתחייבויות הפיננסיות הנובעות מפעילות סליקה המבוצעת
על ידי מסלקת הבורסה הינם יום אחד ממועד הדוח על המצב הכספי.
מסלקת מעו"ף:
מועדי הפירעון החזויים של ההתחייבויות הפיננסיות הנובעות מפעילות סליקה המבוצעת על ידי
מסלקת מעו"ף (זכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים) ,הינם כלהלן:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
עד חודש לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
 3-2חודשים
 2-3חודשים
עד שנה

868,797
333,305
30,647
38,358
3,230,907

3,003,649
350,836
36,505
4,403
3,375,373

סך ההתחייבויות הפיננסיות האמורות מפעילות סליקה ומועדי הפירעון החזויים שלהן ,תואם את סך
הנכסים הפיננסיים מפעילות סליקה ומועדי הפירעון החזויים שלהם.
(ד)

סיכוני שוק:
כללי:
סיכוני שוק הם סיכונים קיימים או עתידיים ששינויים במחירי שוק (כגון שערי חליפין ,מדד המחירים
לצרכן ,שיעורי הריבית ומרווחים בשווקים) ,ישפיעו על הכנסות והון הקבוצה או על ערך החזקותיה
במכשירים פיננסיים.
פרופיל הסיכון:
במהלך העסקים הרגיל ,חשופה הקבוצה לסיכון ריבית ולסיכון מחיר הנובעים מהשקעת היתרות
הכספיות של הקבוצה כמפורט להלן:
.3

לקבוצה עודפי מזומנים המופקדים בפיקדונות בנקאיים ולכן קיימת חשיפה תזרימית לשינויים
בריבית.

.2

לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים בריבית קבועה הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
או דרך רווח כולל אחר  ,ולכן קיימת חשיפה לשינויים בשווי ההוגן כתוצאה משינויים בשיעורי
הריבית.

.3

פעילות הקבוצה (ללא השקעות כספיות) אינה כרוכה בחשיפה מהותית לסיכוני בסיס הצמדה.

מעבר לכך ,בעת אירוע כשל של חבר מסלקה חשופה הקבוצה לסיכון מחיר העשוי לנבוע הן מירידת
ערכם של הנכסים המשמשים כבטוחות ,הן מגידול בשווי החשיפה בה תידרש מסלקת מעו"ף לטפל
והן משינוי בשווי המלאי במסלקת הבורסה .יודגש ,כי במהלך העסקים הרגיל ,בעסקאות סליקה,
המסלקות אינן חשופות לסיכון מחיר.
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מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(ד)

סיכוני שוק( :המשך)
ניהול החשיפה לסיכון השוק ואמצעי ההגנה שעומדים לקבוצה:
להלן פירוט האמצעים השונים הננקטים על ידי הקבוצה לניהול ומזעור החשיפה לסיכון השוק:
אמצעי הגנה וניהול -במהלך העסקים הרגיל:

סיכון מחיר

סיכון ריבית

סיכון בסיס
כרית הון
מינימאלית

תיאור אמצעי ניהול ומזעור הסיכונים
מדיניות ההשקעות קובעת כי העודפים יושקעו באג"ח ממשלתיות של מדינת
ישראל ובכך מצמצמת את חשיפת הקבוצה לשחיקה בשווי ההשקעות בגין שינויים
בשווי השוק שלהם.
מדיניות ההשקעות ,המגבילה את המח"מ על ההשקעה באג"ח ,מצמצמת את
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית .מודל להלימות ההון קובע כרית הונית
מינימאלית כנגד סיכון הריבית הגלום בהשקעת העודפים .הרחבה על מודל
להלימות ההון מובאת בסעיף ד( )4להלן.
פעילותה של הקבוצה (ללא השקעות היתרות הכספיות) אינה כרוכה בחשיפה
מהותיות לסיכוני בסיס הצמדה.
במודל להלימות ההון נקבעה כרית הונית מינימאלית בגין סיכוני שוק ,ברמת
הקבוצה וברמת כל אחת מהמסלקות .הרחבה על מודל להלימות ההון מובאת
בסעיף ד( )4להלן.

אמצעי הגנה וניהול במהלך אירוע כשל של חבר מסלקה:

סיכון מחיר

תיאור אמצעי ההגנה ואמצעי ניהול הסיכונים
המסלקות מתמודדות עם סיכוני המחיר הנוגעים לפעילותן באמצעות:
 הפעלת מקדמי כיסוח ( )Haircutsעל השווי המירבי הנלקח לביטחון על
הבטוחות המופקדות על-ידי החברים במסלקות (לצורך הפעילות השוטפת
בנגזרים וקרנות הסיכונים) .המתודולוגיה לקביעת השווי המרבי לביטחון של
מלוות קצרות מועד ואגרות חוב של מדינת ישראל ("מקדמי כיסוח")
המופקדות כבטוחות במסלקות .מבוססת על מודל סטטיסטי מבוסס VaR
( ) Value at Riskהתואם את הסטנדרטים הבינלאומיים המנחים ופרקטיקה
מקובלת בעולם.
 המתודולוגיה לחישוב דרישת הבטחונות השוטפים המגלמת במסגרת
הדרישות זעזועים במחירי השוק ומצבי קצה ,כך שדרישת הבטחונות משקפת
כיסוי נאות של בטוחות גם במצבי קיצון.
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מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()1

החשיפה לסיכונים הפיננסיים ודרכי ניהולם( :המשך)
(ד)

סיכוני שוק( :המשך)
סיכוני ריבית:
לקבוצה עודפי מזומנים המופקדים בפיקדונות בנקאיים ולכן קיימת חשיפה תזרימית לשינויים
בריבית.
הטבלה להלן מפרטת את השפעת השינוי בריבית על הפיקדונות (לפני השפעת המס) בשיעורים של
:-/+2% , -/+3%
ליום  13בדצמבר 1036
סך מכשירים
שינוי של
שינוי של
נושאי ריבית
-/+1%
-/+3%
משתנה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
23.2

0.42

0.23

ליום  13בדצמבר 1035
סך מכשירים
שינוי של
שינוי של
נושאי ריבית
-/+1%
-/+3%
משתנה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
26.4

0.26

0.53

בנוסף ,לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים בריבית קבועה הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
או דרך רווח כולל אחר  ,ולכן קיימת חשיפה לשינויים בשווי ההוגן כתוצאה משינויים בשיעורי הריבית.
הטבלה להלן מפרטת את השפעת השינוי בשווי ההוגן של איגרות חוב כאמור (לפני השפעת המס)
בשיעורים של :-/+2% , -/+3%
ליום  13בדצמבר 1036
סך מכשירים
שינוי של
שינוי של
נושאי ריבית
-/+1%
-/+3%
קבועה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
רווח והפסד
רווח כולל אחר

ליום  13בדצמבר 1035
סך מכשירים
שינוי של
שינוי של
נושאי ריבית
-/+1%
-/+3%
קבועה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

37.2

0.56

3.33

32.3

0.45

0.93

356.4

5.87

33.74

335.2

4.86

9.74
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ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()4

הלימות ההון והלימות הנזילות:
(א)

רקע:
ביום  3בינואר  2035אישר דירקטוריון הבורסה שני מודלים יציבותיים הקובעים את רמת הלימות
ההון ורמת הלימות הנזילות המינימאליות הנדרשות ברמת הקבוצה וברמת כל אחת מהמסלקות.
המודלים שאושרו הינם מודלים פנימיים אשר גובשו באופן וולונטרי בהיעדר הוראה רגולטורית
אחרת ,ובכדי לשפר את מערך ניהול הסיכונים של קבוצת הבורסה (להלן "המודלים הפנימיים").
ביום  35בדצמבר  2035אושרה על ידי רשות לניירות ערך הוראה בדבר הבטחת פעילותם התקינה
של המסלקות (להלן "הוראת הרשות") ,הכוללת ,בין השאר ,הסדרה רגולטורית בתחום הלימות ההון
ודרישות הנזילות אשר נכנסה לתוקף ביום  33בינואר .2036
כניסתן לתוקף של דרישות ההון והנזילות ,כחלק מהוראת הרשות ,מחליפות למעשה את דרישות
ההון והנזילות שגובשו במודלים הפנימיים עבור המסלקות ,ומהוות את המסגרת הרגולטורית
המחייבת לעניין זה.
ככלל המודלים הפנימיים והוראת הרשות חולקים יסודות דומים ,אך לא קיימת זהות מלאה .השונות
הינה ברמת הגדרת ההון הכשיר ודרישות ההון בגין סיכוני שוק.

(ב)

המסגרת המתודולוגית עליה מתבססים המודלים:
הרציונל המנחה בבסיס המסגרת המתודולוגית ,ברמת הקבוצה ,הינו הבטחה קיומם של משאבים
הוניים ומשאבים נזילים בהיקף מספק שיבטיחו את המשך פעילותן התקינה של הבורסה ושל כל
אחת מהמסלקות גם במהלך העסקים הרגיל וגם תחת תרחישי קיצון.
מתווה יציבותי זה ,מהווה ,להערכת החברה ,מסגרת נאותה לטיפול בסיכוני ההון ובסיכוני הנזילות
של הקבוצה ,ההולמת את פרופיל הסיכונים של הקבוצה ואת הסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים,
והכוללת:
-

דרישה לקיומה של כרית הונית מינימאלית :מטרת המודל הינה להבטיח קיומם של משאבים
הוניים מספיקים מול דרישות ההון ,ובהיקף שיבטיח כרית הונית נאותה ומספקת לצורך
ספיגת הפסדים בעת התממשות סיכונים.

-

דרישה לקיומה של כרית נזילות מינימאלית :מטרת המודל הינה להבטיח קיומה של כרית
נזילות נטו (יתרת משאבים נזילים בניכוי התחייבויות שוטפות) להתמודדות עם התממשות
רכיבי סיכון רגישים ומצבי קיצון.

-

דרישה ליחס כיסוי מינימאלי ברמת הקבוצה :מטרת המודל הינה להבטיח קיומו של יחס כיסוי
מינימאלי להתמודדות עם צרכי הנזילות באופקי זמן שונים.

המתודולוגיה שאומצה לחישוב דרישות ההון והנזילות ,משקפת גישה משולבת המבוססת על
הסטנדרטים הבינלאומיים המובילים בתחום הלימות ההון ,הלימות הנזילות וניהול הסיכונים בגופים
הפועלים בתחום הסליקה והמסחר ,וכוללת את:
-

מסגרת העבודה של וועדת באזל :הקבוצה מחשבת את דרישות ההון בגין החשיפה לסיכוני
אשראי ,סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים ברוח עקרונות ועדת באזל .כאשר התאמת המודל
הפנימי כוללת שינויים ,לרבות בנוגע לשיעורי הלימות ההון והרכב ההון הכשיר.

-

עקרונות הליבה של  :CPSS-IOSCOברמת המסלקות מיושמות כל הדרישות המובאות
במסגרת עקרונות הליבה של  CPSS-IOSCOביחס למסלקות הפועלות כ CCP-בגין
החשיפה לסיכוני אשראי צד נגדי ,סיכונים עסקיים ,סיכוני נזילות ,סיכונים תפעוליים וסיכוני
השקעה ומשמורת.
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ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()4

הלימות ההון והלימות הנזילות( :המשך)
(ב)

המסגרת המתודולוגית עליה מתבססים המודלים( :המשך)
-

הוראת רשות ניירות ערך בדבר הבטחת פעילותן התקינה של המסלקות ,הכוללת מגוון
דרישות יציבותיות למסלקות ברוח הסטנדרטים הבינלאומיים ,ובכלל זה כוללים גם הסדרה
בתחום הלימות ההון והלימות הנזילות.

-

ברמת הבורסה מיושמת הפרקטיקה הרגולטורית הקיימת במדינות מערביות מובילות (ובכלל
זה :ארה"ב ואנגליה) ביחס לדרישות הון ולדרישות הנזילות מבורסות וזירות מסחר.

להלן ריכוז דרישות ההון ודרישות הנזילות במסגרת המודלים שאושרו ותיאור קצר של עיקרי
המקורות המתודולוגיים:
מודל ההון:
שיוך ארגוני

בורסה
ומסלקות
(*)(**)(***)

רכיבי הסיכון
בגינם יוקצה הון

מקור הדרישה

.3

סיכון אשראי

באזל (נדבך )I

.2

סיכון שוק

באזל (נדבך )I

.3

סיכון תפעולי

באזל (נדבך )I

.4

סיכון עסקי



.5

סיכון אשראי
צד נגדי:
תרומת
המסלקה
בעת אירוע
כשל של חבר

עקרונות CPSS-
IOSCO

מתודולוגיה לחישוב דרישות
ההון
הקצאת הון בהיקף של  8%מסך
נכסי הסיכון  -על-פי משקולות סיכון
שנקבעו לכל סוג נכס בבאזל .II
הקצאת הון בגין סיכוני ריבית (סיכון
כללי) בגין ההשקעה באג"ח
ממשלתי ובגין סיכוני אשראי (סיכון
ספציפי).
הקצאת הון בגובה  35%מממוצע
ההכנסה ב 3-השנים האחרונות
ע"פ הקבוע בבאזל בגישת
האינדיקטור הבסיסי.

+


עקרונות CPSS-
 IOSCOביחס
למסלקות.
גישות מקובלות
ברגולציית בורסות
במדינות
מערביות.

הקצאת הון בגובה של  6חודשי
הוצאות תפעוליות (בניכוי פחת
והפחתות ובתוספת הוצאות שכר
שהוונו).

+
מסלקות

הקצאת הון בגובה  25%מסך
דרישות ההון המפורטות בסעיפים
 3-4לעיל.

סה"כ דרישות ההון
ביחס למסלקת הבורסה -ההון הנדרש כולל גם הון משני ,ראה ביאור (37ג)(2ב).
(*)
(**) מקור הדרישה המחייב עבור מסלקות הבורסה הינו הוראת רשות ניירות ערך ,ראה סעיף
(4א) שלעיל.
(***) החל מיום  33בינואר  2036מחושב סיכון השוק בבורסה עבור נכסים פיננסיים המוחזקים
למסחר זאת בהתאם למתודולוגיה שאושרה על ידי דירקטוריון הבורסה .ראה סעיף (4א).
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ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()4

הלימות ההון והלימות הנזילות( :המשך)
(ב)

המסגרת המתודולוגית עליה מתבססים המודלים( :המשך)
מודל הנזילות:
ריכוז הדרישות לכרית נזילות מינימאלית
דרישת המשאבים הנזילים
רכיב הסיכון
דרישה לקיומה של כרית נזילה
(משאבים נזילים נטו) בגובה  6חודשי
סיכון עסקי
הוצאות תפעוליות (בניכוי פחת
והפחתות ובתוספת רכיבי שכר שהוונו).
דרישה לקיומה של כרית נזילה
(משאבים נזילים נטו) בגובה של 15%
סיכון אשראי צד נגדי :תרומת
מדרישות ההון.
המסלקות למפל הנכסים

שיוך ארגוני
בורסה
ומסלקות

מסלקות

שיוך ארגוני

בורסה

(ג)

ריכוז הדרישות ליחס כיסוי מינימאלי
דרישות
הגדרה
היחס בין מקורות המימון (יתרת
נכסים פיננסיים נזילים נטו +
יחס כיסוי שווה או גבוה מ 3-בכל
תזרים "נכנס"  +מקורות מימון
אופק זמן שהוגדר  -במהלך עסקים
חיצוניים ככל שקיימים) ,לבין
רגיל ותחת תרחישי קיצון.
תזרים הפירעון של ההתחייבויות
("תזרים יוצא").

תוצאות יישום המודלים בקבוצה ליום הדוח:
בטבלאות להלן מפורטות תוצאות יישום המודלים בקבוצה הן בהתייחס לדרישות ההון והן בהתייחס
לדרישות הנזילות:
הלימות ההון  -דרישות ההון ,בסיס ההון הכשיר ותמונת הלימות ההון ליום הדוח:
דרישות ההון
מקור
הדרישה

רכיבי הסיכון

דרישות ההון
1036
אלפי ש"ח

1035
אלפי ש"ח

סיכון אשראי

באזל

3,703

3,996

סיכון שוק

באזל

403

3,596

סיכון תפעולי ומשפטי

באזל

37,962

37,296

IOSCO

307,990

333,897

IOSCO

27,733

25,760

395,969

340,545

סיכון עסקי
תרומה למפל הנכסים בעת אירוע
כשל
סה"כ
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מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()4

הלימות ההון והלימות הנזילות( :המשך)
(ג)

תוצאות יישום המודלים בקבוצה ליום הדוח( :המשך)
הלימות ההון  -דרישות ההון ,בסיס ההון הכשיר ותמונת הלימות ההון ליום הדוח( :המשך)
בסיס ההון הכשיר
מרכיב

עודפים
הון מניות
קרנות הון
קרן מדידות מחדש של התחייבויות בגין הטבה מוגדרת
בניכוי:
נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מסים נדחים
סה"כ בסיס ההון הכשיר

בסיס ההון
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
534,900
3,386
()7,642

532,799
2,927
()7,346

()88,453
()38,030
401,961

()89,694
()23,647
199,019

תמונת הלימות ההון
מרכיב

בסיס ההון
סך דרישות ההון
עודף בהון

הלימות ההון
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
397,039
403,963
()380,545( )375,767
136,494
114,396

הלימות הנזילות  -דרישות הנזילות ,בסיס הנכסים הנזילים נטו ותמונת הלימות הנזילות ליום
הדוח :
דרישות הנזילות
רכיב הסיכון
סיכון עסקי

דרישת לנכסים נזילים נטו
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
333,897
307,990

תרומה למפל הנכסים בעת אירוע כשל

27,733

25,760

סה"כ דרישה לנכסים נזילים

315,903

319,659
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ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()4

הלימות ההון והלימות הנזילות( :המשך)
(ג)

תוצאות יישום המודלים בקבוצה ליום הדוח( :המשך)
הלימות הנזילות  -דרישות הנזילות ,בסיס הנכסים הנזילים נטו ותמונת הלימות הנזילות ליום
הדוח( :המשך)
נכסים נזילים נטו כשירים
מרכיב

יתרת נכסים נזילים
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

מזומן ושווה מזומן

11,311

16,564

תיק ניירות ערך שווי הוגן

373,625

347,287

מזה :אגח ממשלת ישראל

373,625

347,287

תיק ניירות ערך לאחר מקדמי כיסוח

364,610

319,614

קו אשראי( *)
התחייבויות שוטפות (בנטרול התחייבויות הנובעות מפעילות
סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים)

50,000

50,000

()51,993

()59,959

נכסים נזילים מיידים נטו

341,961

354,119

(*)

לפרטים נוספים ראה ביאור ( 37ד) ( )2וביאור ( 38ב).

הלימות הנזילות
מרכיב

נכסים נזילים נטו
דרישות הנזילות
עודף בנזילות
(ד)

הלימות הנזילות
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
358,237
382,762
()337,657( )335,703
10,540
49,063

תוצאות יישום המודלים במסלקת הבורסה ליום הדוח:
הלימות ההון  -דרישות ההון ,בסיס ההון הכשיר ותמונת הלימות ההון ליום הדוח:
תמונת הלימות ההון
מרכיב

בסיס ההון
סך דרישות ההון
עודף בהון
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הלימות ההון
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
333,335
333,383
()305,433( )303,056
5,904
31,315

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 6

-

מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים (המשך)
ד.

מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים( :המשך)
()4

הלימות ההון והלימות הנזילות( :המשך)
(ד)

תוצאות יישום המודלים במסלקת הבורסה ליום הדוח( :המשך)
הלימות הנזילות  -דרישות הנזילות ,בסיס הנכסים הנזילים נטו ותמונת הלימות הנזילות ליום
הדוח:
הלימות הנזילות
מרכיב

נכסים נזילים נטו
דרישות הנזילות
עודף בנזילות
(ה)

הלימות הנזילות
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
303,509
306,463
()84,354
()79,497
39,155
16,964

תוצאות יישום המודלים במסלקת המעו"ף ליום הדוח:
הלימות ההון  -דרישות ההון ,בסיס ההון הכשיר ותמונת הלימות ההון ליום הדוח:
תמונת הלימות ההון
מרכיב

בסיס ההון
סך דרישות ההון*
עודף בהון

הלימות ההון
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
42,399
43,993
()23,369
()37,500
39,010
4,493

* על פי הוראת רשות ניירות ערך האמורה בסעיף (4א) דרישת ההון המינימלית לא תפחת מ30-
מיליון שקלים חדשים ,ללא חלקה של המסלקה במפל הנכסים בעת אירוע כשל .ליום  33בדצמבר
 2036הסתכמו דרישות ההון מהמסלקה ,טרם החלת דרישת המינימום וללא חלקה במפל הנכסים
בעת אירוע כשל ,לסכום של  38,390אלפי ש"ח ,ובהתאם לכך תרומתה למפל הנכסים בעת אירוע
כשל הייתה מסתכמת ל 4,597-אלפי ש"ח .הוראת רשות ניירות ערך נכנסה לתחולה בינואר ,2036
על כן ביום  33בדצמבר  2035לא נדרשה השלמה לדרישת המינימום.
הלימות הנזילות  -דרישות הנזילות ,בסיס הנכסים הנזילים נטו ותמונת הלימות הנזילות ליום
הדוח:
הלימות הנזילות
מרכיב

נכסים נזילים נטו
דרישות הנזילות
עודף בנזילות
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הלימות הנזילות
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
39,606
39,582
()38,369
()20,466
13,119
39,336

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 9

-

ביאור 4

-

השקעות בחברות מוחזקות
חברות מאוחדות:
()3

כללי:
מדינת
ההתאגדות

שם החברה

שיעור ההחזקה בזכויות
ההון ובזכויות ההצבעה
ליום  13בדצמבר
 1036ו1035-

)*( 300%
ישראל
מסלקת מעו"ף בע"מ
300%
ישראל
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מסלקת הבורסה מחזיקה במניה אחת מתוך  3,000,079המניות המונפקות והנפרעות של מסלקת
(*)
מעו"ף (יתר המניות מוחזקות על ידי הבורסה).
()1

בשנת  2035התקבל דיבידנד ממסלקת מעו"ף בסך של  40מיליון ש"ח.
לעניין החלטות של הבורסה בדבר העמדת קו אשראי למסלקת הבורסה ולמסלקת מעו"ף  -ראה ביאור 37
ד ( )3לעניין מתן הלוואה למסלקת הבורסה ראה ביאור  37ג (( )2ב).

זכויות במקרקעין
א.

בשנת  2007התקשרה החברה בהסכמים לרכישת זכויות הבעלות ,החזקה והשימוש וזכויות החכירה במקרקעין
לשם הקמת בנין חדש לבורסה.
בשנת  2030החברה חתמה עם עיריית תל-אביב על חוזה חכירה לשטח תת קרקעי לתקופה של  49שנים ואופציה
להארכה ב 49-שנים נוספות ושילמה דמי חכירה בסך  2.3מיליון ש"ח ,בהתאם להערכה שמאית.
החברה עברה למשכנה החדש בחודש יולי .2034
במהלך ינואר  2036החברה משכנה ו/או שעבדה את כל זכויותיה במקרקעין המשמשים למשרדי הבורסה בשעבוד
ללא הגבלה בסכום לטובת תאגיד בנקאי עמו התקשרה בהסכם לקבלת מסגרת אשראי .לפרטים נוספים ראה ביאור
( 38ב).

ב.

ההרכב:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מקרקעין בבעלות
מקרקעין בחכירה מהוונת (זכויות החכירה לתקופות שונות המסתיימות
בשנים )2307 - 3003

20,372

20,372

40,052
60,224

40,296
60,468

עיקרן של הזכויות במקרקעין נרשמו על שם הבורסה בלשכת רישום המקרקעין .לגבי חלק מסוים מהזכויות
במקרקעין הניתנות לרישום טרם הושלם הרישום מטעמים טכניים והבורסה פועלת לרישומן.
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ביאור 9

-

רכוש קבוע
א .ההרכב והתנועה:
מערכות
מחשבים
וציוד נלווה
אלפי ש"ח

קרקע
ומבנה
()1( )3
אלפי ש"ח

ציוד
ומערכות
אלפי ש"ח

ריהוט
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

עלות:
ליום  3בינואר 2036
רכישות השנה
גריעות השנה
ליום  13בדצמבר 1036

392,770
275
()3
393,044

78,576
5,543
()5,773
78,344

43,523
654
()23
44,354

7,432
33
()329
7,336

322,299
6,483
()5,924
322,858

עלות:
ליום  3בינואר 2035
רכישות השנה
גריעות השנה
ליום  13בדצמבר 1035

389,738
3,032
392,770

80,572
5,493
()7,489
78,576

43,558
354
()393
43,523

7,038
434
7,432

320,886
9,093
()7,680
322,299

פחת שנצבר:
ליום  3בינואר 2036
פחת השנה
גריעות השנה
ליום  13בדצמבר 1036

4,433
3,023
()3
7,453

46,284
9,643
()5,600
50,325

4,920
2,846
()5
7,763

582
397
()3
976

56,237
35,905
()5,609
66,533

פחת שנצבר:
ליום  3בינואר 2035
פחת השנה
גריעות השנה
ליום  13בדצמבר 1035

3,462
2,969
4,433

42,662
33,085
()7,463
46,284

2,270
2,838
()388
4,920

399
383
582

46,593
37,275
()7,653
56,237

עלות מופחתת:
ליום  13בדצמבר 1036

385,593

28,039

36,393

6,340

256,345

ליום  13בדצמבר 1035

388,339

32,292

38,603

6,850

266,082

()3
()2

למידע בדבר זכויות במקרקעין  -ראה ביאור .8
בשנת  2033הכירה הקבוצה בהפסד מירידת ערך בסך של  92.5מיליון ש"ח בגין הבניין בהקמה .ההפסד נובע,
בעיקר ,מהתאמות ייעודיות ותכנון מיוחד של הבניין בהקמה ,אשר גרמו לייקור עלות המבנה .ההפסד מירידת ערך
הוכר ברווח או הפסד בסעיף הפסד מירידת ערך בניין בהקמה .לפרטים נוספים ראה ביאור (3ב).

ב .הסדרי חכירה תפעולית:
( )3כללי
הקבוצה התקשרה בהסדר חכירה תפעולית של קומה מתוך המבנה המשמש את הקבוצה ,לתקופה של  5שנים החל
מחודש מרץ  ,2036הכוללת אופציית הארכה ל 3-שנים נוספות.
( )1דמי חכירה מינימליים עתידיים לקבל בגין חכירות תפעוליות שאינן ניתנות לביטול:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
732
2,297
3,009

בשנה הראשונה
בשנה השנייה עד השנה החמישית
סה"כ
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ביאור - 30

נכסים בלתי מוחשיים
ההרכב והתנועה:
תוכנה
ורישיונות
אלפי ש"ח

מוניטין
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

עלות:
יתרה ליום  3בינואר 2016
רכישות
היוון הוצאות בגין פעילות פיתוח תוכנה לשימוש פנימי
גריעות השנה
יתרה ליום  13בדצמבר 1036

374,320
5,553
32,303
()6,833
385,363

492
492

374,832
5,553
32,303
()6,833
385,653

עלות:
יתרה ליום  3בינואר 2015
רכישות
היוון הוצאות בגין פעילות פיתוח תוכנה לשימוש פנימי
גריעות השנה
יתרה ליום  13בדצמבר 1035

151,115
8,742
35,854
()3,393
374,320

492
492

151,607
8,742
35,854
()3,393
374,832

הפחתה שנצברה:
יתרה ליום  3בינואר 2016
הפחתה
גריעות השנה
יתרה ליום  13בדצמבר 2016

85,338
36,283
()4,399
97,202

-

85,338
36,283
()4,399
97,202

הפחתה שנצברה:
יתרה ליום  3בינואר 2015
הפחתה
גריעות השנה
יתרה ליום  13בדצמבר 2015

72,161
33,455
()498
85,338

-

72,161
33,455
()498
85,338

עלות מופחתת:
ליום  13בדצמבר 1036

87,959

492

88,453

ליום  13בדצמבר 1035

89,202

492

89,694
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ביאור - 33

הטבות לעובדים
א.

ההרכב:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכניות להטבה מוגדרת
(ראה סעיף ב(()3ו) להלן):
התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
התחייבות לקצבה

הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך (ראה סעיף ג להלן):
הטבות בגין חופשה שלא נוצלה
הטבות בגין מענק ותק

הטבות עובדים לטווח קצר (ראה סעיף ה להלן)
הצגה בדוח על המצב הכספי:
התחייבויות בגין הטבות עובדים:
שוטף
לא שוטף

ב.

38,373
3,272
39,443

37,398
3,365
38,563

33,320
3,536
34,856

33,523
3,549
35,072

22,388

20,523

56,487

54,158

35,509
20,978
56,487

34,534
39,644
54,358

הטבות לאחר סיום העסקה:
()3

תכניות להטבה מוגדרת:
(א)

כללי:
התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובדים בעת פיטוריהם
או פרישתם (לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות) .חישוב
ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד -מעביד מתבצע על פי הסכם קיבוצי "מיוחד" בתוקף או על פי חוזה
אישי בתוקף ומבוסס על המשכורת האחרונה של העובד וכן בהתחשב במספר שנות העבודה שלו.
המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית .הערכה האקטוארית בוצעה על ידי
אקטואר מוסמך .הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת והעלויות המתייחסות של שירות
שוטף ,נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה.
ההתחייבות לקצבה הינה בגין התחייבות החברה לשלם לאלמנתו של מנהל בעבר שפרש בשנת
( 3983ושנפטר במהלך שנת  )2033קצבה לכל חייה בשיעור של  65%מהקצבה לה היה זכאי
המנהל .ההתחייבות לקצבה נכללה בהתאם לחישוב אקטוארי והוונה על פי שיעור ריבית ריאלית של
 3.63%המתאים לתשואות השוק הריאליות של אגרות חוב קונצרניות לתקופה המחושבת (ליום 33
בדצמבר  - 2035היוון על פי שיעור ריבית ריאלית של .)3.69%
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ביאור - 33

הטבות לעובדים (המשך)
ב.

הטבות לאחר סיום העסקה( :המשך)
()3

תכניות להטבה מוגדרת( :המשך)
(ב)

ההנחות האקטואריות העיקריות בגין פיצויי פרישה ופיטורין לתום תקופת הדיווח:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
%
%
שיעורי ההיוון (*)
שיעורי העלאות משכורות חזויים:
עובדים (נומינלי)
מנהלים (ריאלי)
שיעורי אינפלציה חזויים
שיעורי תחלופה ועזיבה:
עובדים (**)
מנהלים
שיעור הפיצויים בהתפטרות
(*)
(**)

(ג)

4.35

4.45

4.5
2
3.82

5
2
3.77

3
300

3
300

שיעור ההיוון מבוסס על תשואת אג"ח קונצרניות לטווח ההתחייבות.
שיעור תחלופה זה מייצג את הנחת החברה לגבי התחלופה של העובדים בעלי ותק של עשר
שנים ומעלה .בעשר השנים הראשונות של ההעסקה שיעור התחלופה הינו .3%

ניתוחי רגישות להנחות אקטואריות עיקריות ליום  13בדצמבר :1036
ניתוחי הרגישות שלהלן נקבעו בהתבסס על שינויים אפשריים באופן סביר בהנחות האקטואריות
לתום תקופת הדיווח .ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי הקיימת בין ההנחות:

(ד)

()3

אם שיעור ההיוון היה גדל באחוז אחד ,המחויבות להטבה מוגדרת הייתה קטנה ב9,307 -
אלפי ש"ח .אם שיעור ההיוון היה קטן באחוז אחד ,המחויבות להטבה מוגדרת הייתה גדלה
ב 30,839 -אלפי ש"ח.

()2

אם שיעור העלאות משכורות חזויים היה גדל באחוז אחד ,המחויבות להטבה מוגדרת הייתה
גדלה ב 9,963 -אלפי ש"ח .אם שיעור העלאות משכורות חזויים היה קטן באחוז אחד,
המחויבות להטבה מוגדרת הייתה קטנה ב 8,620 -אלפי ש"ח.

התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין תכנית הטבה מוגדרת:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרת פתיחה
עלות שירות שוטף
עלות ריבית
הפסדים (רווחים) אקטואריים בגין מדידות מחדש:
הנובעים משינויים בהנחות פיננסיות
הנובעים מניסיון העבר
הנובעים משינויים בהנחות דמוגרפיות
הטבות ששולמו בגין פיצויים
הטבות ששולמו בגין קצבה
יתרת סגירה
52

93,547
3,833
4,054

89,865
4,033
3,959

303,038
4,022
4,402

()3,476
3,030
()3,926
()236
94,826

338
()969
()3,200
()237
93,547

()5,537
()233
()35,609
()238
89,865
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ביאור - 33

הטבות לעובדים (המשך)
ב.

הטבות לאחר סיום העסקה( :המשך)
()3

תכניות להטבה מוגדרת( :המשך)
(ה)

התנועה בשווי ההוגן של נכסי תכנית:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרת פתיחה
הכנסות ריבית בגין נכסי תכנית (*)
הפסדים אקטואריים בגין מדידות מחדש של
התשואה על נכסי התוכנית
הפקדות על ידי המעסיק
הטבות ששולמו
יתרת סגירה
(*)

(ו)

75,453
2,290

77,023
2,537

83,348
2,832

()2,378
3,933
()3,933
75,383

()2,352
4,358
()5,893
75,453

()3,345
4,032
()33,826
77,023

לאחר העברה לתגמולים בסך של  3,072בשנת  ,2036בסך של  924אלפי ש"ח בשנת
 ,2035ובסך של  860אלפי ש"ח בשנת .2034

התאמת הערך הנוכחי של המחויבות בגין תכנית להטבה המוגדרת והשווי ההוגן של נכסי
התוכנית לנכסים וההתחייבויות שהוכרו בדוח על המצב הכספי:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ערך נוכחי של מחויבויות ממומנות
שווי הוגן של נכסי התוכניות
ערך נוכחי של מחויבויות בלתי ממומנות
התחייבות נטו הנובעת ממחויבות להטבה מוגדרת

()1

93,554
()75,383
38,373
3,272
39,443

92,382
()75,453
36,729
3,365
38,094

88,379
()77,023
33,358
3,486
32,844

תכניות להפקדה מוגדרת:
תכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:
עובדי החברה העובדים על פי תנאי ההסכמים הקיבוציים המיוחדים ,מבוטחים בביטוח מנהלים בקרן פנסיה
או בקופת גמל אחרת .לגבי חלק מעובדים אלו נקבע בהסכם הקיבוצי ה"מיוחד" שבין החברה ונציגות
העובדים משנת  2005כי ההפרשות הפנסיוניות באות במקום פיצויי פיטורין על פי סעיף  34לחוק פיצויי
פיטורים ,התשכ"ג .3963-כמו כן ,בהסכמים עם חלק מבעלי החוזים האישיים לרבות בהסכם עם מנכ"ל
הבורסה  ,נקבע כי החברה תפעל על פי האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח
במקום פיצויי פיטורים ,לפי סעיף  34לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג ,3963-על עדכוניו .בהתאם לכך ,תשלומי
החברה לפיצויים עבור עובדים כאמור ,באים במקום מלוא הפיצויים לעובדים אלו ,ולא נעשית במועד הפסקת
עבודת העובדים הללו כל התחשבנות נוספת בין החברה לבין העובד בגין פיצויים ,החברה פטורה מתשלום
פיצויי פיטורים לעובדים אלו או לשאריהם ,והכל לפי סעיף  34לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג .3963-הסכום
הכולל של ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד בגין תכניות להפקדה מוגדרת בשנה שנסתיימה ביום 33
בדצמבר  2036הינו סך  2,493אלפי ש"ח (בשנת  2035סך של  2,035אלפי ש"ח ובשנת  2034סך של
 3,732אלפי ש"ח).
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ביאור - 33

הטבות לעובדים (המשך)
ג.

הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך:
()3

חופשה:
בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד בין החברה לנציגות העובדים ,מספר ימי החופשה בשנה להם זכאי כל עובד
נקבע בהתאם לוותק העובד ולגילו.
בנוסף ,בהתאם להסכם הקיבוצי בין החברה לעובדים ,זכאים העובדים ,בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו
בהסכם ,לימי חופשה נוספים אשר חלקם אינם ניתנים לצבירה.
מכסת ימי החופשה של עובדי החברה המועסקים בהסכמי עבודה אישיים וכן מגבלות על צבירתם נקבעים
במסגרת ההסכמים האישיים.
החברה צופה כי ימי החופשה שטרם נוצלו לתום השנה בה סופק השירות המזכה בהטבה ,לא ינוצלו במלואם
לפני  32חודשים מאותו מועד ,ועל כן המחויבות בגינם נמדדת כהתחייבויות אחרות לטווח ארוך.
לעניין הצגת ההתחייבות בדוח על המצב הכספי ,אף על פי שמחויבות זו נמדדת כהטבות לטווח ארוך ,מוצגת
ההתחייבות בגין חופשה בהתחייבויות ה שוטפות במסגרת סעיף הטבות עובדים ,זאת בשל העובדה כי אין
לחברה זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק ההתחייבות לאחר  32חודשים מתום תקופת הדיווח.
בחודש פברואר  2037סוכמו עקרונות ההסכם קיבוצי מיוחד (להלן"-הסכם העבודה החדש") ,בו נקבעה בין
היתר תקרת צבירה של ימי חופשה לעובדי החברה המועסקים על פי ההסכם הקיבוצי .ימי החופשה מעל
התקרה שנקבעה יפדו בשנת  .2037לאמור לעיל לא צפויה להיות השלכה מהותית על תוצאות החברה.
הנחות אקטואריות עיקריות בגין חופשה לתום תקופת הדיווח:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
%
%
שיעורי ההיוון
שיעורי העלאות משכורות חזויים:
עובדים (נומינלי)
מנהלים (ריאלי)

()1

2.03

1.89

4.2
2

5
2

מענק ותק:
עובדי החברה מקבלים מכח נוהג ,מענקי ותק בסך של  3-8אלפי ש"ח "נטו" כלהלן ,אלף ש"ח בהגיעם לוותק
של  35שנה ,אלפיים ש"ח בהגיעם לוותק של  20שנה 3 ,אלפי ש"ח בהגיעם לוותק של  25שנה וכן הלאה,
כל חמש שנים לאחר מכן עד למענק מקסימאלי בסך של  8אלפי ש"ח.

ד.

הטבות בגין פיטורין:
הסכמי העסקה אישיים של קבוצת עובדים בכירים מזכים אותם בנסיבות מסוימות של הפסקת עבודה ,לפני תום
תקופת הסכם ההעסקה ,למענק בסכום השווה לשלושה חודשי שכר .לעניין המדיניות החשבונאית  -ראה ביאור 2
טז'.
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ביאור - 33

הטבות לעובדים (המשך)
ה.

הטבות עובדים לזמן קצר:
הטבות עובדים לזמן קצר כוללות ,בעיקר ,התחייבויות לעובדים בגין שכר עבודה והטבות בגין תשלומי מענקים.
()3

מודל תגמול:
ביום  2ביולי  2035אושרו בדירקטוריון הבורסה ,לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של החברה,
מדיניות תגמול תלת שנתית לשנים  2037 ,2036 ,2035ותכנית תגמול לשנת .2035
מדיניות התגמול נועדה להגדיר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול לנושאי המשרה בחברה ,בדרך
של קירוב תוכן המדיניות לדרישות תיקון  20לחוק החברות ,התשנ"ט ,3999-תוך התחשבות במאפיינים
המיוחדים של החברה .מטרת המדיניות יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה,
בהת חשב ,בין היתר ,במאפייני החברה ,בפעילותה העסקית ,במדיניות ניהול הסיכונים של החברה וביחסי
העבודה בחברה וכן מתן כלים נדרשים לצורך גיוס ,תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה ,אשר
יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח .המדיניות מבוססת ,בין השאר ,על ניתוח
השוואתי ) (Benchmarkשנערך בהתייחס לנתוני התגמול של בעלי תפקידים בחברות ישראליות ,בעלות
זיקה לתחום הפיננסי ,לרבות שקלול נתוני התגמול של בכירים בגופים רגולטורים ,במשקל שנקבע לעניין
זה.
המדיניות מעניקה דגש לתגמול מבוסס ביצועים ,וקשירת נושאי המשרה לחברה וביצועיה ,תוך התאמת
תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בראייה ארוכת טווח ובהתאם
לתפקידם .המדיניות יוצרת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי
טווח מול ארוכי טווח).
ביום  30ביולי  2035אושרו באסיפה הכללית של הבורסה מדיניות התגמול התלת שנתית ותוכנית תגמול
לשנת  2035בהתייחס למנכ"ל הבורסה וליו"ר הדירקטוריון.
ביום  5.5.36אישר דירקטוריון החברה לאחר שניתן לכך אישורה של ועדת הביקורת ביושבה גם כוועדת
תגמול ,תכנית תגמול לסמנכ"לים בבורסה לשנת  ,2036תכנית התגמול לשנת  2036קובעת תנאי סף למענק
כספי ,תנאי זכאות ותקרות מענק כספי לסמנכ"לים .זאת ,על פי יעדים אישיים לכל נושא משרה באופן
ספציפי.
ביום  20.32.36התקבל אישור האסיפה הכללית של הבורסה לתיקון במדיניות התגמול התלת שנתית של
נושאי המשרה בבורסה בהקשר לטווח התגמול הקבוע (ללא בונוסים) למנכ"ל הבורסה וליו"ר הדירקטוריון.

()1

צדדים קשורים:
למידע בדבר התחייבויות שוטפות בגין הטבות לעובדים שניתנו לצדדים קשורים ראה ביאור .37
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מסים על ההכנסה
א.

יתרות מסים נדחים:
()3

ההרכב והתנועה:

הפסד
שוטף
אלפי ש"ח

נכסים
פיננסיים
בשווי הוגן
דרך רווח
והפסד
אלפי ש"ח

ליום  3בינואר 1035

-

()3,482

הפרשי עיתוי
רכוש קבוע
(כולל
הפרשה
הפרשות
לירידת
(בעיקר
ערך)
בגין
ונכסים
הטבות
בלתי
עובדים)
מוחשיים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
35,689

7,383

נכסים
פיננסים
זמינים
למכירה
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

-

23,388

תנועה בתקופת החשבון:
תנועה בתקופת החשבון
ברווח או הפסד
תנועה בתקופת החשבון
ברווח כולל אחר

-

3,560

()3,536

3,553

367

()236

-

-

-

397

98

495

ליום  13בדצמבר 1035

-

78

32,373

9,333

265

23,647

תנועה בתקופת החשבון:
תנועה בתקופת החשבון
ברווח או הפסד
תנועה בתקופת החשבון
ברווח כולל אחר

953

2

()4,279

()629

795

()3,358

-

-

-

()365

()94

()459

ליום  13בדצמבר 1036

953

80

7,894

8,337

966

38,030
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מסים על ההכנסה (המשך)
א.

יתרות מסים נדחים( :המשך)
()1

הצגה של יתרות מסים נדחים בדוח על המצב הכספי:
יתרות מסים נדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי במסגרת נכסים לא שוטפים -נכסי מסים נדחים .לעניין
בחינת צפי להכנסה חייבת בסכום מספק לניצול נכסי המסים נדחים -ראה ביאור (3ג).

ב.

הפרשי עיתוי בגין השקעות בחברות מאוחדות אשר לא הוכרה בגינם התחייבות מסים נדחים:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
חברות מאוחדות

ג.

62,463

60,844

סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחים :
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הפסד הון לצרכי מס

ד.

2,754

3,260

-

הוצאות מסים על ההכנסה שהוכרו ברווח או הפסד:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מסים שוטפים:
מסים שוטפים
הוצאות מסים בגין שנים קודמות
סה"כ מסים שוטפים

3,745
3,745

6,643
620
7,263

833
77
930

מסים נדחים:
הוצאות מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם של הפרשים זמניים
מסים בגין שנים קודמות
התאמות מסים נדחים בגין שינוי בשיעורי המס ברווח או הפסד
סה"כ מסים נדחים

839
2,339
3,358

3,066
()830
236

3,832
3,832

סה"כ הוצאות מס

4,903

7,499

4,722

57

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 31

מסים על ההכנסה (המשך)
ה.

מסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר:

ליום  13בדצמבר :1036
הפסד בגין מדידה מחדש של נכסים פיננסים זמינים למכירה
הפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת
ליום  13בדצמבר :1035
הפסד בגין מדידה מחדש של נכסים פיננסים זמינים למכירה
הפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת
ליום  13בדצמבר :1034
הפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת
ו.

ז.

סכומים
לפני מס
אלפי ש"ח

השפעת
מס
אלפי ש"ח

סכומים
בניכוי מס
אלפי ש"ח

38
9,925
9,943

()4
()2,283
()2,287

34
7,642
7,656

373
9,994
30,365

()98
()2,648
()2,746

273
7,346
7,639

8,493

()2,253

6,242

המס האפקטיבי:
ההפרש בין סכום המס המחושב על הרווח לפי שיעורי המס הרגילים לבין סכום ההפרשה למסים ,מוסבר להלן:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
רווח לפני מסים על ההכנסה
שיעור מס סטטוטורי
הוצאות מס לפי שיעור מס סטטוטורי

7,004
25%
3,753

27,843
26.5%
7,378

34,367
26.5%
3,754

תוספת (חסכון) במס בגין:
הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים
הפסדים והטבות לצרכי מס שלא הוכרו בגינם מסים נדחים
שינויים הנובעים מהבדלים בין חוקי המס וכללי החשבונאות
הוצאות שאינן מותרות בניכוי
שינוי בשיעורי המס ברווח או הפסד
מסים בגין שנים קודמות
סה"כ מסים על ההכנסה כפי שהוצגו ברווח והפסד

()49
687
()25
200
2,339
4,903

()68
334
()399
264
()230
7,499

()79
543
427
77
4,722

מידע נוסף:
שיעור מס חברות:
להלן שיעורי המס הרלוונטים לחברה בשנים :2034-2036
שיעור מס
שנה
26.5%
2034
26.5%
2035
25%
2036
ביום  29בדצמבר  2036פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים
 2037ו ,)2038-התשע"ז ,2036-במסגרתו נחקקו שינויי מס כדלקמן:
שיעור מס החברות יופחת מ 25% -ל 24% -בשנת  2037על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  3בינואר 2037
וימשיך ויופחת ל 23%-בשנת  2038ואילך על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  3בינואר .2038
כתוצאה מהחקיקה האמורה ,חל קיטון בנכסי המסים הנדחים ליום  33בדצמבר  2036בסך של כ 2,702-אלפי ₪
שנזקף כנגד הוצאות מסים לשנת  2036בסך של כ 2,339-אלפי  ₪וכנגד רווח כולל אחר לשנת  2036בסך של כ-
 363אלפי .₪
שומות מס:
לחברה ו לחברות מאוחדות מסלקת מעו"ף בע"מ ומסלקת הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ שומות מס הנחשבות
סופיות עד וכולל שנת המס .2032
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התחייבויות תלויות
א.

שיפוי נושאי מישרה:
קיימת התחייבות של הבורסה לשיפוי נושאי המשרה בבורסה ולשיפוי נושאי המשרה במסלקת הבורסה וקיימת
התחייבות של מסלקת מעו"ף לשיפוי נושאי המשרה במסלקת מעו"ף.
סכום השיפוי לכל נושאי המשרה בבורסה ,במצטבר ,על פי כל כתבי השיפוי שהוענקו או שיוענקו על פי ההתחייבות
לשיפוי האמורה ,בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי ,לא יעלה על סכום מצטבר בשקלים השווה
ל 20-מיליון דולר.
סכום השיפוי לכל נושאי המשרה במסלקת הבורסה ,במצטבר ,על פי כל כתבי השיפוי שהוענקו או שיוענקו על פי
ההתחייבות לשיפוי האמורה ,בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי ,לא יעלה על סכום מצטבר
השווה לסך של  50מיליון ש"ח.
סכום השיפוי לכל נושאי המשרה במסלקת מעו"ף ,במצטבר ,על פי כל כתבי השיפוי שהוענקו או שיוענקו על פי
ההתחייבות לשיפוי האמורה ,בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי ,לא יעלה על סכום מצטבר
השווה לסך של  75מיליון ש"ח.
ההתחייבויות לשיפוי כאמור ,יחולו בשל חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי על פי דין.
השיפוי כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.

ב.

מתן פטור מאחריות לנושאי מישרה:
האסיפה הכללית של הבורסה החליטה ,בכפוף להוראו ת חוק החברות ,לפטור את הדירקטורים ונושאי המשרה
האחרים בבורסה מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפי הבורסה.
האסיפה הכללית של מסלקת הבורסה החליטה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,לפטור את הדירקטורים ונושאי
המשרה האחרים במסלקת הבורסה ,מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם
כלפי מסלקת הבורסה.
האסיפה הכללית של מסלקת מעו"ף החליטה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,לפטור את הדירקטורים ואת נושאי
המשרה האחרים במסלקת מעו"ף ,מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם
כלפי מסלקת מעו"ף.
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התחייבויות תלויות (המשך)
ג.

ביום  30בינואר  2036הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (המחלקה הכלכלית) בקשה לאישור תובענה
ייצוגית סביב טענה (נדחית ומוכחשת) לפיה הבורסה פעלה ברשלנות ולמען אינטרס עצמי ,כאשר אישרה את
כניסתה של חברה אמריקאית בשם מנקיינד קורפוריישן (להלן " -החברה") למדד תל אביב ( 300להלן " -המדד"),
וזאת ,כנטען  -תוך שימוש ב"קיצור דרך" שנתפר כביכול במיוחד למידותיה של החברה ,שלא במועד עדכון המדד,
ושלא בתנאי הכניסה למדד ,כפי שאלו מוסדרים בתקנון הבורסה .לטענת המבקשים ,נזקו של הציבור מהפעולות
נשוא בקשת האישור הינו בסך של כ 200 -מיליון ש"ח.
ביום  36ביוני  2036נערך דיון בפני בית המשפט ובמהלכו הודיעו המבקשים כי הם מבקשים להסתלק מבקשת
האישור .במסגרת הדיון וכאמור בפרוטוקול ,הסכימו המבקשים כי הם ,או מי מטעמם ,לא יקדמו את התביעה
בדרכים אחרות ובעיתוי אחר ,לא במישרין ולא בעקיפין .בית המשפט הורה על מחיקת התובענה ללא צו
להוצאות.

ד.

בחודש פברואר  2033קיבלה הבורסה פניה מוועד העובדים לקיום בוררות בעניין מחלוקת לגבי אופן חישוב המענק
השנתי (האחיד והסלקטיבי) לשנת  2032שעליו הוסכם בהסכם קיבוצי מיום  37במרץ .2033
בהסכם העבודה החדש ,הוסכם על סיום המחלוקת ,כנגד תשלום לכל עובד ,המועסק במועד סיכום עקרונות הסכם
העבודה החדש ואשר הועסק במהלך שנת ( 2032שני התנאים מצטברים)  50%מהמשכורת החודשית של העובד
כפי שהיה נכון למשכורת חודש ינואר  .2033העלות הכוללת בעניין זה הינה  -כ 3.8 -מיליוני ש"ח.

ה.

ביום  33באפריל  2036הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים ,עתירה מינהלית ,על ידי ועד העובדים של
הבורסה .העתירה הוגשה נגד רשם ההקדשות ונגד הבורסה ("העתירה").
עניינה של העתירה הוא בביטול החלטת רשם ההקדשות מיום  ,3.3.2036לפיה "אין מקום לרשום את הבורסה
כחברה לתועלת הציבור".
ביום  3באוגוסט  2036ניתן פסק דין לפיו העתירה נדחית ,תוך שנקבע כי העותר יישא בהוצאות כל אחד
מהמשיבים (ובכללם הבורסה) .במסגרת פסק הדין נקבע ,כי בחינת מאפייני פעילותה של הבורסה מעלה כי
פעילותה אינה ציבורית בלבד ,ומשכך אין להתערב בהחלטת רשם ההקדשות.
ביום  29בספטמבר  2036הגיש ועד העובדים של הבורסה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים
לבית המשפט העליון ("הערעור").
הדיון בערעור קבוע ליום  .24.7.37להערכת הנהלת החברה ההחלטה שהתקבלה במחוזי אינה צפויה להשתנות.

ו.

ביום  9באוקטובר  2036הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה מנהלית לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח-
( 3998להלן" :העתירה") ,מטעם התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר) (להלן" :התנועה" או "העותרת") ,כנגד
הרשות לניירות ערך (להלן" :הרשות") ,הממונה על חופש המידע ברשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ (להלן" :הבורסה" ,וביחד" :המשיבות").
בעתירתה ,טוענת התנועה כי קיים חשש לקיומם של מחדלים בהתנהלותה הכלכלית של הבורסה ,בכל הנוגע לבניית
משכנה החדש ברחוב אחוזת בית בתל אביב-יפו (להלן" :הבניין החדש") ,וכן לפיקוח הרשות על התנהלות הבורסה
בהקשר זה.
לטענת העותרת  ,פניותיה לרשות בבקשה למסור לידיה מסמכים שונים בקשר עם האמור לעיל ,ושמקורם בבורסה,
נענו בשלילה ,ומשכך התבקש בית המשפט להורות לרשות למסור אותם לידיה.
ביום  2בפברואר  2037הוגשה תשובה לעתירה מטעם הבורסה במסגרתה נפרשו טעמי ההתנגדות לעתירה ובכלל
כך למסירת המידע המבוקש בה לידי העותרת וביום  5בפברואר  2037הוגשה תגובה הרשות ,שאף בה נטען כי
אין לחשוף את המידע המבוקש בעתירה וכי יש לדחות את העתירה.
ביום  34בפברואר  2037נערך דיון בפני בית המשפט המחוזי בירושלים ,במסגרתו הורה בית המשפט כי הרשות
תמציא לעיונו את המסמכים שברשותה ,אליהם מתייחסת העתירה ,עד ליום  7במרץ  .2037כן נקבע ,כי לאחר
שיעיין בית המשפט במסמכים שיומצאו לו כאמור ,ייקבעו מועדים להגשת כתבי תשובה ולדיון נוסף.
מחמת שמדובר בתובענה מינהלית לפי חוק חופש המידע ,ולא נתבקשו במסגרתה סעדים כספיים נגד הבורסה,
הרי שלא צפויות השלכות כספיות לעתירה זו.

ז.

בשל תחום עיסוקן ,מקבלות חברות הקבוצה במהלך העסקים הרגיל ,פניות מחברות נסחרות ו/או בעלי מניות
בחברות הנסחרות הכוללות טענות שונות .חלק מהפניות עלולות להוביל להגשת תביעות משפטיות .חברות הקבוצה
עשויות לחוב בסכומים בגין פעילותן .במקרים בהם היקף החבויות בגין האמור לעיל אינו מהותי ו/או שלא ניתן לבצע
אומדן סביר לגביהן ,לא מבוצעת הפרשה בדוחות הכספיים.
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פרטים נוספים בדבר הכנסות משירותים
א.

לקוחות עיקריים:
סכום ההכנסות מלקוח א' בשנת  2036הינו בשיעור של כ 34.3% -אחוזים ומלקוח ב' בשיעור של כ( 34% -בשנת
 - 2035מלקוח א' בשיעור של כ 35%-ומלקוח ב' בשיעור של כ.)34%-

ב.

הרכב עמלות מסחר וסליקה:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
עמלות מסחר וסליקת ניירות ערך ,למעט נגזרים:
מניות *
אגרות חוב*
קרנות נאמנות
אחרים

עמלות מסחר וסליקת נגזרים:
אופציות על מדד ת"א 25
אופציות דולר/שקל
נגזרים אחרים
סה"כ
*

ביאור - 35

33,342
32,733
23,856
3,897
87,826

43,839
38,322
25,670
2,632
308,263

39,293
39,509
29,036
2,962
330,780

23,888
4,575
3,698
28,363

25,599
5,335
2,425
33,359

24,334
3,806
2,650
30,590

335,987

343,422

343,370

כולל תעודות סל

פרטים נוספים בדבר עלות ההכנסות
א.

הוצאות בגין הטבות עובד:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
שכר (כולל הטבות בגין תשלומי מענקים ופיטורין)
הטבות עובד אחרות לזמן ארוך
הוצאות בגין תכנית הפקדה מוגדרת
הוצאות בגין תכנית הטבה מוגדרת
בניכוי  -סכומים שהוונו לרכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
(ראה ביאור )30

ב.

328,537
360
2,493
5,597
336,765

337,583
28
2,035
5,453
345,097

327,205
320
3,732
5,592
334,649

()32,303
324,664

()35,854
329,243

()32,042
322,607

הוצאות מעבר לבניין החדש:
בחודש יולי  2034עברה הבורסה למשכנה החדש ברחוב אחוזת בית  2בתל אביב.
הוצאות מעבר לבניין החדש כוללים בעיקר הוצאות עבור תגבור שרותי מיקור חוץ בתחום תשתיות המחשב בגין
מעבר המערכות והעובדים לבניין החדש ,הוצאות בעבור קווי תקשורת זמניים בתקופת המעבר והוצאות בגין תכנון
וניהול המעבר.
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ביאור - 35

פרטים נוספים בדבר עלות ההכנסות (המשך)
ג.

פחת והפחתות:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
פחת רכוש קבוע (ראה ביאור )9
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (ראה ביאור )30

ביאור - 36

35,905
36,283
32,388

37,275
33,455
30,730

33,733
34,004
27,735

הכנסות מימון ,נטו
ההרכב:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות מימון:
הוצאות בנק ועמלות
הוצאות ריבית והצמדה למס הכנסה
הוצאות מימון אחרות

הכנסות מימון:
רווחים נטו מנכסים פיננסיים המוחזקים למסחר
רווחים (הפסדים) נטו בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה (אג"ח)
סה"כ רווחים נטו מנכסים פיננסים
הכנסות ריבית בגין פיקדונות בבנקים לזמן קצר
הכנסות ריבית והצמדה ממס הכנסה
הכנסות ריבית מהלוואות לעובדים
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330
38
94
262

40
26
76
342

333
2
335

84
408
492

3,933
()202
3,733

5,536
5,536

39
235
39
765

5
283
25
4,044

30
340
55
5,743

503

3,902

5,626
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ביאור - 39

בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

הטבות לבעלי עניין (*):
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הטבות לזמן קצר
הטבות לאחר סיום העסקה

ב.

שכר ונלוות בגין יו"ר הדירקטוריון והמנהל הכללי

2,304
605
)**(2,909

2,766
87
)** ( 2,853

3,089
87
)**(3,376

מספר האנשים

2

2

2

הטבות לממלא מקום יו"ר הדירקטוריון

-

-

389

שכר דירקטורים שאינם מועסקים

3,234

992

3,325

מספר אנשים

6

5

7

(*)

סכומים אלה גם מהווים תגמול לאנשי מפתח ניהוליים.

(**)

השירותים הניתנים על ידי יו"ר הדירקטוריון הינם באמצעות חברת ניהול בבעלותו.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
()3

יתרות עם בעלי עניין:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
במסגרת הנכסים השוטפים (*)
22,053

26,470

לקוחות (**)

6,722

7,287

חייבים ויתרות חובה – מסלקת מעו"ף (***)(**)

7,352

3,522

חייבים ויתרות חובה – מסלקת הבורסה (***)(**)

3,842

-

הלוואה לזמן ארוך – מסלקת הבורסה (***)

59,578

59,759

זכאים ויתרות זכות  -חברי מסלקת מעו"ף

-

2

זכאים ויתרות זכות אחרים

958

3,267

זכאים ויתרות זכות – מסלקת הבורסה (***)

-

2,534

מזומנים ושווי מזומנים

במסגרת נכסים לא שוטפים

במסגרת ההתחייבויות השוטפות (*)(**)

(*)
(**)
(***)
()1

בנוגע לחייבים וזכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים ,ראה ביאור .5
היתרות אינן צמודות למדד ואינן נושאות ריבית.
יתרות עם חברות בנות אינן באות לידי ביטוי בדוחות המאוחדים של החברה.

התחייבות בגין הטבות עובדים לאנשי מפתח ניהוליים:
ליום  13בדצמבר
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
-
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ביאור - 39

בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ג.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
()3

עסקאות עם בעלי עניין:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הכנסות משירותים

352,339

374,768

360,443

עלות ההכנסות

()6,734

()6,704

-

הכנסות מימון ,נטו (*)

()330

()226

()330

(*)

()1

לחברה ולחברות המאוחדות הכנסות מימון והוצאות מימון מעסקאות עם בעלי עניין שהם תאגידים
בנקאיים וחברי בורסה אחרים ,בשל עסקאות המבוצעות במהלך העסקים הרגיל ובתנאים רגילים
לעסקאות המבוצעות עם מי שאינם בעלי עניין .סכומים אלו נובעים בעיקרם מהפקדת פיקדונות
בבנקים ,ניהול חשבונות עובר ושב וניהול תיקי ניירות ערך ונכללים במסגרת "הכנסות מימון ,נטו".

עסקאות עם צדדים קשורים:
לשנה שנסתיימה ביום  13בדצמבר
1034
1035
1036
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
עסקאות עם חברות בנות:
השתתפות בהכנסות ובהוצאות בהתאם למודל
החלוקה( :א)
השתתפות בהכנסות  -מסלקת מעו"ף

3,534

4,640

4,534

השתתפות בהכנסות  -מסלקת הבורסה

()338,537

()324,487

()322,648

השתתפות בהוצאות  -מסלקת מעו"ף

25,366

25,299

27,290

השתתפות בהוצאות  -מסלקת הבורסה

302,522

304,747

303,344

דמי ייזום  -מסלקת הבורסה

33,033

33,544

38,035

הכנסות (הוצאות) מימון בגין הלוואה למסלקת הבורסה (ב)

2,300

()80

-
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ביאור - 39

בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ג.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים( :המשך)
()1

עסקאות עם צדדים קשורים( :המשך)
(א)

מודל החלוקה:
בין הבורסה לבין שתי המסלקות קיימת זיקה הדוקה .הדבר בא לידי ביטוי בכך שהבורסה מעמידה
לרשות המסלקות את כל התשתיות התפעוליות הדרושות להן (מיחשוב ,כוח אדם ,ניהול ועוד).
בתחילת שנת  2035אושר על ידי דירקטוריון הבורסה ,דירקטוריון מסלקת הבורסה ודירקטוריון
מסלקת מעו"ף מודל ל חלוקת ההכנסות ההוצאות והרווח בין הבורסה לבין מסלקת הבורסה ולבין
מסלקת מעו"ף (להלן " -מודל החלוקה").
כתוצאה מכך ,ייחוס של הכנסות והוצאות הקבוצה בין חברות הקבוצה החל משנת  2034נערך
בהתאם למודל החלוקה באופן אשר הולם את היקף פעילותן של כל אחת מחברות הקבוצה.
במסגרת גיבוש מודל החלוקה  ,בוצע הליך שיוך של שלושה פרמטרים עיקריים :הכנסות ,הוצאות
וחלוקת הרווח הכלכלי של הקבוצה בין חברות הקבוצה.
במסגרת הליך שיוך ההכנסות זוהו ושויכו כל ההכנסות הספציפיות של חברות הקבוצה בהתאם
לתעריפון .לצורך קביעת יחס ההכנסות המעורבות נערך מיפוי של בורסות ומסלקות בעולם וזאת
לצורך זיהוי מפתחות אשר ישמשו כאמת מידה לקביעת אופן חלוקת ההכנסה המעורבת .בהתאם
לניתוח הכנסות ממסחר וסליקה שבוצע ,מפתח הקצאה ליחס מסחר וסליקה בין הבורסה לבין
מסלקת הבורסה הינו  50%מסחר ו 50%-סליקה .מפתח הקצאה ליחס מסחר וסליקה בין הבורסה
לבין מסלקת מעו"ף הינו  35%מסחר ו 85%-סליקה.
במסגרת הליך שיוך ההוצאות זוהו ושויכו כל ההוצאות הספציפיות של המחלקות השונות .לצורך
ייחוס עלויות ושירותים שהוענקו באופן מרוכז על ידי הבורסה (לרבות הוצאות שכר) לכלל חברות
הקבוצה נבחנו ונקבעו מפתחות שונים לחלוקת ההוצאות כאמור (כגון יחס הכנסות ,יחס גולגולות,
יחס עלויות שכר ישירות).
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ביאור - 39

בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ג.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
()1

עסקאות עם צדדים קשורים( :המשך)
(א)

מודל החלוקה( :המשך)
במסגרת הליך של חלוקת הרווח הכלכלי בין חברות הקבוצה ,נלקחה בחשבון זיקה בין חברות
הקבוצה הנוטלות יחד חלק בתהליך עסקי מסוים לאורך זמן שיוצרת ביניהם נקודת איזון שתאפשר
לכל חברות הקבוצה להתחלק בסך הפעילות כתוצאה מכך שהן מבחינת השוק והן מבחינת מבנה
קבוצת הבורסה ,הבורסה הינה חזות המסחר והסליקה בישראל .לשם כך הסתייעה ההנהלה
במודלים מתורת המשחקים וזאת בכדי לתקף את נקודת שיווי המשקל שנבחרה .מדד הרווחיות אשר
שימש כמפתח החלוקה במסגרת מודל חלוקת הרווח הינו שיעור החזר על ההון העצמי כפי שמשתקף
בדוחותיה הכספיים של מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף בגובה של  .30.3%מדד זה נבחר כמתאים
בענף בו פועלות החברות ,כפי העולה מדרישות רגולטוריות שונות אשר הבורסה והמסלקות כפופות
אליהן בדומה לדרישות החלות על מערכת הבנקאות בישראל.

(ב)

העמדת הלוואה למסלקת הבורסה:
ביום  35בדצמבר  2035העמידה הבורסה למסלקת הבורסה הלוואה על פי הסכם שנחתם בין
החברות ביום  8בדצמבר  2035ואשר אושר על ידי דירקטוריון הבורסה ודירקטוריון המסלקה ביום
 26בנובמבר  , 2035על פיו תעמיד הבורסה למסלקת הבורסה הלוואה בסך של  60מיליון ש"ח  ,על
פי התנאים הבאים:
•
•
•
•
•

ד.

הזכויות מכח ההלוואה הינן נדחות ביחס לנושים אחרים של המסלקה.
לא יינתנו בטחונות כנגד ההלוואה.
התקופה לפדיון של ההלוואה הינה ל 30-שנים.
אפשרות לפדיון מוקדם תהיה רק לאחר  5שנים ורק לפי דרישת המסלקה.
ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית (בגובה  4.25%לשנה).

מידע נוסף המתייחס לעסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין:
()3

החלטות של הבורסה בדבר העמדת קו אשראי למסלקת הבורסה ולמסלקת מעו"ף:
בשנת  2004אישרה הבורסה הענקת הלוואה למסלקת הבורסה בסך שלא יעלה על  50מיליון ש"ח ,וזאת
למקרה בו מסלקת הבורסה תזדקק לכך על מנת לעמוד בהתחייבויותיה .כן הוחלט להסמיך ועדה של
הדירקטוריון לקבוע את עיתוי מתן ההלוואה וכן לקבוע את סכום ההלוואה אשר לא יעלה על  50מיליון ש"ח.
ההלוואה תינתן בריבית שתהיה בגובה הריבית שגובה בנק ישראל מהבנקים ,אלא אם יוסכם אחרת בין
הבורסה לבין המסלקה .במקביל ,אישרה המסלקה בשנת  2004למנכ"ל המסלקה לפנות בשעת הצורך
לבורסה ולקבל ממנה הלוואה בסך שלא יעלה על  50מיליון ש"ח.

בתחילת שנת  2009אישרה הבורסה הענקת הלוואה למסלקת מעו"ף בסך שלא יעלה על  50מיליון ש"ח
ובכפוף לכך שסכום ההלוואה שתינתן למסלקת מעו"ף ,ביחד עם ההלוואה שתינתן למסלקת הבורסה כאמור
לעיל ,לא יעלה על  50מיליון ש"ח ,וזאת למקרה בו מסלקת מעו"ף תזדקק לכך על מנת לעמוד
ב התחייבויותיה .כן הוחלט להסמיך את הועדה הנ"ל של הדירקטוריון לקבוע את עיתוי מתן ההלוואה ולקבוע
את סכום ההלוואה ,כפוף למגבלות שצויינו לעיל .ההלוואה תינתן בריבית שתהיה בגובה הריבית שגובה בנק
ישראל מהבנקים ,אלא אם יוסכם אחרת בין הבורסה לבין מסלקת מעו"ף .במקביל ,אישרה מסלקת מעו"ף
בשנת  2009למנכ"ל מסלקת מעו"ף לפנות בשעת הצורך לבורסה ולקבל ממנה הלוואה בסך שלא יעלה על
 50מיליון ש"ח.
מאז האישורים שניתנו בשנים  2004ו –  2009בהתאמה ועד למועד אישור הדוחות הכספיים ,לא התבקשו
ולא ניתנו הלוואות כאמור.
אין התחייבות של הבורסה כלפי המסלקות למתן ההלוואה כאמור .הבורסה בוחנת כחלק מריענון נהלי הכשל
את נחיצות קו האשראי וההליך הנדרש לצורך מימושו.
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ביאור - 39

בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ד.

מידע נוסף המתייחס לעסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין( :המשך)
()1

קבלת קו אשראי:
(א)

(ב)

ביאור - 34

ביום  31בדצמבר  2035התקשרה הבורסה עם תאגיד בנקאי לקבלת מסגרת אשראי עד לסך של
 50מיליון ש"ח לתקופה של שנה ,המסגרת מתחדשת אוטומטית לתקופה נוספת של שנה אחת בכל
פעם ,כל עוד אחד מהצדדים לא הודיע על רצונו לבטל אותה .מסגרת האשראי תאפשר לבורסה
לקבל מעת לעת מהתאגיד הבנקאי הלוואות בשקלים חדשים ,לזמן קצר ,עד לסך המסגרת ,אשר
מועד פירעונן לא יאוחר מתום  32חודשים ממועד העמדתן ,ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך סיום
מסגרת האשראי .ביום  33בדצמבר  ,2036חודשה מסגרת האשראי לשנה נוספת.
כנגד קבלת האשראי ,משכנה ו/או שעבדה הבורסה לטובת התאגיד הבנקאי בתור בטוחה לסילוק כל
החובות המובטחים על פי הסכם האשראי ללא הגבלה בסכום את כל זכויות הבורסה במקרקעין
המשמשים למשרדי הבורסה ,לפרטים נוספים ראה ביאור ( 38ב).

()1

בנוגע לשיפוי נושאי משרה ולמתן פטור מאחריות לנושאי משרה ראה ביאור .33

()4

בנוגע להסכם עם בנק ישראל ,ראה ביאור  6ד (( )3ג).

שעבודים
א.

בחודש מרץ  2008פתחה מסלקת הבורסה חשבון בבנק (להלן " -החשבון") לצורך קבלת הלוואות ,אם וכאשר
תזדקק המסלקה באופן מידי למזומנים ,לשם הבטחת רציפות הסליקה ,בהתרחש כשל של חבר.
בחודש אפריל  2008נרשם שעבוד קבוע ראשון בדרגה על ניירות ערך המופקדים ו/או שיופקדו בחשבון הנ"ל או על
התמורה ממכירתם ו/או פירותיהם של ניירות הערך שיופקדו בחשבון כאמור.
במקרה בו תיקח המסלקה הלוואה כאמור בעתיד ,היא תפקיד בחשבון את הבטוחות לטובת הבנק.
המסלקה לא עשתה שימוש כלשהו בחשבון מעת שנפתח ולא הופקדו בו נכסים כלשהם.

ב.

במהלך ינואר  ,2036משכנה ו/או שעבדה הבורסה לטובת תאגיד בנקאי ,עמו התקשרה בהסכם לקבלת מסגרת
אשראי כמפורט בביאור  37ד ( ,)2בתור בטוחה לסילוק כל החובות המובטחים על פי ההסכם בשעבוד ללא הגבלה
בסכום את כל זכויות הבורסה במקרקעין המשמשים למשרדי הבורסה והידועים כגוש  6920חלקה  74וחלקה 73
בתל-אביב יפו וכן שועבדו לטובת התאגיד הבנקאי כל הזכויות החוזיות של הבורסה במקרקעין הידועים כחלקים
מחלקה  45וחלקים מחלקות  47-49בגוש  6920בתל-אביב יפו.
ההסכם עם התאגיד הבנקאי יאפשר לבורסה ,בהתקיים תנאים מסוימים ,לשכור את מבנה הבורסה ,במקרה של
מימוש המשכנתא.
במסגרת תנאי האשראי ,הוסכם כי התאגיד הבנקאי יתן הסכמתו ליצירת משכנתא על המקרקעין ,לשעבוד הזכויות
החוזיות ולרישום הערת אזהרה על המקרקעין ,לטובת הבטחת אשראי נוסף ,שהבורסה תהיה רשאית ליטול מתאגיד
בנקאי ו/או מוסד פיננסי אחר (להלן " -המממן האחר") והכל בדרגה ראשונה (פרי-פסו) ללא הגבלה בסכום ,ובלבד
שסך החובות וההתחייבויות של הבורסה לתאגיד הבנקאי ולמממן האחר לא יעלה על  65%משווי המקרקעין וזאת
בהתאם להערכת שווי עדכנית שתועבר על ידי הבורסה לתאגיד הבנקאי בכל מועד בדיקה רלוונטי.
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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 39

התקשרויות:
ביום  3בינואר  2036אישרה הבורסה התקשרות בהסכמי עקרונות מחייבים עם Nasdaq Technology AB
("נאסד"ק") .הסכם עקרונות אחד להקמת מיזם משותף אשר יפעל תחילה בשוק הפרטי ,ובשלב מאוחר יותר ,בכפוף
לתנאים מסוימים ,גם בשוק הציבורי ,והסכם עקרונות שני לרכישת מערכת מסחר חדשה לבורסה.
במהלך רבעון שלישי  2036החליטו הצדדים להפסיק את המו"מ בדבר ההתקשרויות המפורטות לעיל.

ביאור - 10

אירועים לאחר תום תקופת הדיווח:
א.

בחודש פברואר  2037סוכמו עקרונות ההסכם קיבוצי מיוחד (להלן"-הסכם העבודה החדש") .בהסכם העבודה החדש,
סוכם על הקצאת מניות לעובדים בגין שינוי מבנה הבעלות בשיעור של כ 6% -ממניות הבורסה .ככל שלא יתקיים שינוי
מבנה הבעלות ,תינתן תוספת של  0.6משכורת בסיס ברוטו .
הצדדים סיכמו כי לאחר ההסכם יקוימו ביניהם דיונים בכל הנושאים הנדרשים לצורך מימוש הסדר הקצאת המניות
לעובדים.

ב.

ביום  20במרץ  2037אושר חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)63התשע"ז 2037-בעניין שינוי מבנה הבעלות בבורסה.
לפרטים נוספים -ראה ביאור ( 3ב).
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