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Houston, We Have A Problem 
הנפקות ללא בטחונות
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2013לשנת נתונים מעניינים דה לסר 
($מיליוני )

46.8 2013רווח ב 

באומדנים  " מילה וחצי"42.4
הקריטיים

2013שערוכים ב 

16 2013רווחי אקוויטי ב 

!!BIG TIMEמפסידים  ?רווח עצמי יש

מפעילות שוטפת2.6 ?תזרים יש



Houston, We Have A Problem 
קובננטים לא מתאימים בשטרי נאמנות

...הון עצמי כולל את זכויות המיעוט. מהרווח המאוחד לא כולל שערוך נכסים50%-וילאר 1.

.התבססות על הרווח במאוחד... מגבלות משמעותיות אבל-קרדן 2.

...(NCIהפעם לפחות ללא )יחס הון למאזן על בסיס מאוחד -נייר חדרה 3.

...במידה וההון מספיק גדול ניתן לחלק רווחי שערוך. רווח מאוחד-אשטרום נכסים 4.

...בעיות נכון להיום
...צייר לי עסקה-ביטוח ישיר -צור שמיר ▪

IFRS 15-תעשייה אווירית ▪
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Houston, We Have A Problem 
בסיס נתונים חשבונאי בעייתי

עלות האשראי אינה רלוונטית לשווי מימוש הנכסים-היוון עלויות אשראי ✓

ביטול ההסתמכות על שווי שימוש לגבי השקעות סחירות-ירידת ערך ✓

ביטול הכנסות מסים שאינן בגדר הפרשי עיתוי-מסים נדחים ✓

כולל בגין חברות בנות, נטרול מלא-רווחי אקוויטי ✓

Restatementשימת דגש על שינוי מדיניות בדרך של -ניתוח שינויים במדיניות החשבונאית ✓

במיוחד נגזרים-נטרול התחייבויות שלא יביאו ליציאת משאבים ✓

בתקופות גרועות נרשמות הכנסות-IFRS 2נטרול השפעות ✓

יישום גישת הנטו-רכישה עצמית של מניות ✓
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Houston, We Have A Problem 
(המשך)בסיס נתונים חשבונאי בעייתי 

✓Block Discounts

(Top Slicing Model)החלפת נכסים לא כספיים ✓

:הנובעים מצירופי עסקיםIFRSנטרול רווחי ✓

(אטריוםגזית)רווח מרכישה הזדמנותית 1.

.2Step Acquisition(בזק;שופרסלש"דסקYes)

;לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהPUTאופציות 3.

(הדמיהאלביט)רווח מפדיון מוקדם של אגרות חוב 4.

(ב אנדרומדה"כת)תמורה תלויה בצירוף עסקים 5.

:כגון, חשבונאיות וחשיפות מס" המצאות"לאיתור ( PPA)ניתוח עסקאות רכישה 6.

;(חוזיים ושאינם חוזיים)יישוב יחסים קודמים 1.

...ועוד;(אמבלייזBGI)תשלום לבעלי מניות לשעבר על מנת שיכהנו כאנשי מפתח לאחר הרכישה 2.
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חברות פשוטות לניתוח
רמי לוי שיווק השקמה
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חברות פשוטות לניתוח
רמי לוי שיווק השקמה
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:31.12.2018רמי לוי בדוחות 

בעייתי יותר-( 0.7)מהיר , (1.2)שוטף -שומר על יחסי הנזילות -

...הגיוני-( 0.3)ויורד בתפעולית ( 0.22)שומר על רווחיות גולמית -

(עדיין מהיר אך יש חסרון לגודל שהוא גם יתרון)יום 29-ימי מלאי -



סוגיות מתקדמות בניתוח דוחות
מגזרי פעילות
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סוגיות מתקדמות בניתוח דוחות
מגזרי פעילות
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סוגיות מתקדמות בניתוח דוחות
מטבע חוץ והפרשי שער
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.שיטת תרגום הדוחות הכספיים יוצרת הפרדה בין הפעילות הריאלית לבין הפרשי השער•

!ההיגיון החשבונאי מוביל לאסון בניתוח הדוח הכספי•

:כמשל, המקרה של אפריקה ישראל•



סוגיות מתקדמות בניתוח דוחות
מטבע חוץ והפרשי שער
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.הגישה הישירה של התרגום מול השיטה העקיפה: לסיום" הורסת"ועוד קצת טכניקה •

:כמשל, המקרה של אפריקה ישראל, ושוב•



סוגיות מתקדמות בניתוח דוחות
מטבע חוץ והפרשי שער
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!תודה רבה

☺למצגת ותכניה יתקבלו בברכה הארות ותובנות באשר, הערות

alroyron@gmail.com

052-3240888
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