
את  יאתרו  אשר  בקרות  להוסיף  יש 
הודעה  כגון:  האפשר,  ככל  מוקדם  המעילה 
מסוים,  סכום  מעל  המחאה  כל  על  מהבנק 
התאמות  וביצוע  ההמחאה  פודה  בדיקת 

הבק יישום  לאחר  יומית.  ברמה  ־בנקים 
תפעולן,  אופן  את  לבחון  יש  החסרות,  רות 
על מנת לבחון את יעילותן וחלופות במידת 

הצורך.
הבקרות  מכל  תפקידים.  הפרדת 

מעי במניעת  ביותר  היעילה  זוהי  ־הקיימות, 
כספית,  משמעות  זו  לבקרה  לעיתים  לות. 
לאור הצורך בהגדלת כוח האדם בארגון. עם 
רגישים  בתהליכים  תפקידים  הפרדת  זאת, 

־כגון הפקת המחאות, גביית תשלומים ותש
האפש את  להקטין  יכולה  לספקים,  ־לומים 
שבאר הסיבות  אחת  מעילות.  לביצוע  ־רות 
ובא יותר מעילות  ־גונים קטנים מתרחשות 

חוזים גבוהים בהרבה ביחס למחזור הכספי, 
היא העדר הפרדת תפקידים נאותה. 

יש למנוע מצב בו גורם אחד אחראי הן 
על הרישום החשבונאי והן על פעולות גבייה, 

־תשלומים או מסירת מלאי. להלן מספר דוג
יכולה  מאות להפרדת תפקידים לקויה אשר 

להביא למעילה:
אותן  ורושם  המחאות  מקבל  עובד   >

בספרים.
ומפיק  בנק  התאמות  עורך  עובד   >

המחאות.
ורושם  לספקים  תשלומים  מכין  עובד   >

אותם בספרים.
על  ואחראי  שכר  תשלומי  מכין  עובד   >

קליטת חשבונות הבנק של העובדים.
ומנפק  מלאי  השמדות  רושם  עובד   >

סחורה.
אדו־ דגלים  אדומים  דגלים  .איתור 

מים הקשורים לעובדים קלים יחסית לזיהוי, 
אליהם  לב  שמים  המקרים  במרבית  אולם 

גילוי המעילה. בין הדגלים האדו ־רק לאחר 
מים: רמת חיים שאינה סבירה ביחס לשכר, 
חובות, הימורים, התמכרויות, הלוואות בשוק 
האפור, אי יציאה לחופש ועבודה בשעות לא 

סבירות. 
ולהעברתו  כזה  מידע  לאיסוף  לדאוג  יש 
אחת  מעילות.  במניעת  העוסקים  לגורמים 
פעילות  על  ממונה  של  משוב  היא  הדרכים 
העובד אשר יכלול בין היתר דגלים אדומים, 
בקשת  על  מידע  ריכוז  עובדים,  עם  שיחות 

הלוואות ופניות למחלקת משאבי אנוש.
יכולה  תפקיד  בעל  החלפת  רוטציה. 
לאתר מעילות שבוצעו על ידי העובד הקודם, 
ומצמצמת את הסיכון לביצוע מעילה מאחר 
האוויר,  בחיל  שיוחלף.  לכך  מודע  שהעובד 
דותן,  רמי  פרשת  בעקבות  נקבע  למשל, 
יותר  התפקיד  את  ימלא  לא  רכש  עובד  כי 

משלוש שנים. 
זו  )כגון  רבות  מעילות  לחופשה.  יציאה 

מתג אינווסטמנט(  בכלל  גולדין  אריה  ־של 
לות כאשר העובד יוצא לחופשה ועובד אחר 
מחליף אותו. מועלים ממעטים לצאת לחופש 
)ראו פרשת  ייחשפו  מתוך חשש שמעשיהם 
לחופשה  יציאה  של  נוהל  לכן,  אלון(.  אתי 
רציפה של שבוע לפחות ומינוי מחליף, הוא 
כלי חשוב בצמצום האפשרות למעילה. אחד 
הוא  למסחר  בבנק  המעילה  של  מהלקחים 

נוהל כזה שהופעל במערכת הבנקאית. 
הפרדת  ועיקרון  הרשאות  מערך  יישום 
ההר־ מערך  המידע  במערכות  .התפקידים 

לדעת"  "הצורך  בעקרון  לעמוד  צריך  שאות 
התפקי לבעלי  למידע  הגישה  הגבלת  ־– 

ליישם  יש  בנוסף,  בלבד.  לו  הזקוקים  דים 
את עיקרון הפרדת התפקידים. כאשר כמעט 
כל ארגון מנהל את עסקיו באופן ממוחשב, 
אין  הסמכויות  והפרדת  התפקידים  להגדרת 
כל משמעות מבלי שאלו מוטמעים במערכת 

המידע. להלן מספר דוגמאות: 
חשבון  פרטי  לשינוי  הרשאה  בעל  עובד   >
שינוי  לבצע  עלול  ספקים,  של  הבנק 
הפרטי  לחשבונו  בנק  חשבונות  בפרטי 
ומיד לאחר  לפני ביצוע התשלום לספק, 
יש  לקדמותו.  המצב  את  להחזיר  מכן 

המו הגורמים  את  למינימום  ־לצמצם 
המידע,  במערכת  זו  פעולה  לבצע  רשים 

 )Log( המערכת  יומן  של  סקירה  ולבצע 
בו מתועדים השינויים שבוצעו במספרי 

חשבון בנק ספקים.
לקוח  ליצירת  הן  הרשאות  בעל  לעובד   >
והן ליצירת הזמנת רכש, יש יכולת ליצור 

משלוחי מלאי ללקוח פיקטיבי.
הזנת  ספק,  ליצירת  הרשאות  בעל  עובד   >
חשבונית ואישורה לתשלום, יכול ליצור 
חשבוניות  עבורו  להזין  פיקטיבי,  ספק 

פיקטיביות ולבצע תשלומים במירמה.
ניתן  בקרה ממוחשב. לא  יישום תהליך 
תאתר  אשר  יעילה  בקרות  מערכת  למצוא 
מעילות בזמן אמת ללא מעורבות של מערכת 
בקרה ממוחשבת. בקרות ידניות אינן יעילות 
כאשר נפח תנועות העיבוד עולה משמעותית. 

־לעיתים קרובות אנו רואים ארגונים, שכתו
ובהיקפי  העסקית  במורכבות  מגידול  צאה 
המידע  למערכת  התאמות  מבצעים  עבודה, 

במטרה לעקוף את הבקרות הקיימות. 
 CCM כיום קיימות בשוק מערכות )כגון
של חברת ACL( המאפשרות להנהלה לקיים 
תלויה  ובלתי  מתמשכת  ממוכנת  בקרה 
הפנימית,  הבקרה  אפקטיביות  לבחינת 

הסי וצמצום  התפעוליים  הסיכונים  ־צמצום 
ניתן  ממוחשבות  במערכות  למעילה.  כונים 
לסקור את כל הפעולות ובכך לאתר ניסיונות 
חשבוניות  כגון  והונאות,  מעילות  לביצוע 
ספק כפולות, הזמנה לספק בחריגה מסמכות, 
פיצול  זהה,  והמאשר  המבצע  בהן  תנועות 
ומספר  פיקטיבי  ספק  לספק,  רכש  הזמנות 

חשבוניות ספק בסדר עוקב.
הבקרה  במערכת  חוקים  מגדיר  הארגון 
קוראת  המערכת  השוטף.  העבודה  ובמהלך 
ויודעת  המחשב  ממערכות  התנועות  את 
ונתוני  החוקים  מול  החריגים  את  לזהות 
חריג,  נתון  של  במקרה  שהוגדרו.  הבקרה 
העסקי  התהליך  על  והאחראים  ההנהלה 
להעריך  יהיה  ניתן  וכך  התראה,  יקבלו 
הארגון  נחשף  אליו  הסיכון  את  במהירות 

ולהגיב לפני שהבעיה מחריפה.
מרבית  מעילות.  למניעת  ממונה  מינוי 
הארגונים בארץ טרם הפנימו, כי התמודדות 
גורם  למנות  מחייבת  מעילות  סיכוני  עם 
אחד, אשר יהיה אחראי על קביעת המדיניות 
בנושא והטמעתה בארגון. עם זאת, המפקח 
הביטוח  חברות  את  חייב  כבר  הביטוח,  על 

למנות ממונה כזה. 

דגלים אדומים הקשורים 
לעובדים קלים יחסית לזיהוי: 

רמת חיים שאינה סבירה 
ביחס לשכר, חובות, הימורים, 

התמכרויות, הלוואות בשוק 
האפור, אי יציאה לחופש 

ועבודה בשעות לא סבירות

עדים ב אנו  האחרונים  חודשים 
בנוגע  חשובות  להתפתחויות 
סיכוני  של  כמותי  כספי  לדיווח 

־שוק בדוח הדירקטוריון של החברות הציבו
הכספים  ועדת  אישרה   2006 בדצמבר  ריות. 
של הכנסת תיקון לתקנות ניירות ערך בדבר 
אשר  ניהולם,  ודרכי  שוק,  לסיכוני  חשיפה 
השנייה 1.  גלאי  ועדת  המלצות  את  מאמץ 
התיקון מחייב חברות לעשות שימוש במודל 

לסי רגישות  ניתוח  של  חדש  כמותי  ־דיווח 
כוני שוק, שיש לכלול בדוח הדירקטוריון כבר 
לקורא  יאפשר  הדיווח  מודל   .2006 בדוחות 
הדוחות לקבל תמונה ברורה יותר של השפעת 
כל אחד מסוגי סיכוני השוק על השווי ההוגן 
המאמר  מטרות  הפיננסיים.  המכשירים  של 

־הן להסביר את מודל הדיווח על ניתוח רגי
שות ולהדגים את השימוש בו.

מהו דיווח על ניתוח רגישות?
למסור  יש  הרגישות,  מבחני  מודל  פי  על 

דיווח על רגישות השווי ההוגן של מכשירים 
פיננסיים שבידי החברה בנקודת זמן, לסיכוני 
לדוגמה,  בנפרד(.  אחד  )כל  השונים  השוק 2 
חברה מדווחת על פי שיטה זו, כי פיחות של 
קבו־ המשתנים  כששאר  השקל,  בשער   5%
עים, מביא לירידה של 10 מיליון שקל בשווי 

־ההוגן של כל המכשירים הפיננסיים )המפו
רטים( שבידיה )תוך פירוט השפעת הפיחות 
על כל אחד מהמכשירים בנפרד ובסך הכול(. 
 5% של  תיסוף  השפעת  תדווח  דומה  באופן 
החשיפות,  לאופי  בהתאם  השקל.  בשער 
החברה תבחן גם רגישות לשינויים בריביות 

וחו סחורות  בשווי  מניות,  בשווי  ־שונות, 
ולשינויים בסטיית תקן של  גלם שונים  מרי 
נכס הבסיס באופציות )אם החברה התקשרה 

בעסקות נגזרים של אופציות(.

להלן מספר היבטים חשובים העולים ממודל 
הדיווח הכמותי של ניתוח רגישות.

למכשירים  יתייחסו  הרגישות  מבחני   >
ולמלאי סחו )כולל הלוואות(  ־פיננסיים 

חברות ציבוריות נדרשות 
לדווח, מדוחות 2006, 
על רגישות לסיכוני שוק. 
מהם הסיכונים החייבים 
בדיווח וכיצד עושים 
זאת בפועל? 

< שילה ליפשיץ 
ואפרת שוסט

זהירות, 
רגישות לסיכונים לפניך

רו"ח ד"ר שילה ליפשיץ, בית הספר 
הגבוה לטכנולוגיה בירושלים )מכון לב( 
ואוניברסיטת בן–גוריון בנגב; 
רו"ח )עו"ד( אפרת שוסט,
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חוץ־מאזניים,  לפריטים  וכן  במאזן  רות 
איתנה  התקשרות  מתקיימת  שלגביהם 

)להלן: המכשירים הרגישים(.
להציג את השווי ההוגן של המכשי־ יש   >

רים הרגישים.
יש לפרט את המודל על פיו נקבע השווי   >
ההערכות  ההנחות,  העובדות,  ההוגן, 
והתחזיות ששימשו בקביעת השווי ההוגן 

על פי המודל ובביצוע ניתוח הרגישות.
על החברה לבצע ניתוח רגישות של שינוי   >
)הסיכון( על השווי ההוגן  בגורמי השוק 
של המכשירים, שיקובצו בהתאם לגורם 

ניתוח הרגי ־השוק שעליו מפעילים את 
תרחישים:  ארבעה  לפחות  ייבחנו  שות. 
עלייה של 5%, עלייה של 10%, ירידה של 

5% וירידה של 10%.
אם במהלך עשר השנים הקודמות למועד   >
של  יומי  שינוי  ששיעור  אירע  הדיווח 
גורם שוק עלה על 10%, יש לבצע ניתוח 

רגישות נוסף לפי שיעור זה 3.
נפרדת  טבלה  תוצג  שוק  גורם  כל  לגבי   >
של מכשירים הרגישים לסיכוני שוק, לפי 
מאפייני החשיפה של החברה. כך למשל 

בטב לדווח  תצטרך  חברה  כי  ־ייתכן, 
לאות רבות על השינויים בשווי הוגן של 
משינויים  כתוצאה  רגישים  מכשירים 
בגורמי השוק הבאים: שער החליפין של 
)דולר,  בנפרד  מטבע  לכל  ביחס  השקל 
יורו ועוד(, מדד המחירים לצרכן, הריבית 
השקלית  הריבית  הלא־צמודה,  השקלית 
הצמודה, הריבית הדולרית, ריבית היורו, 
כל  בו משתמשת החברה,  גלם  כל חומר 
סוג סחורה בו עוסקת החברה, מחיר תיק 
ניירות ערך, סטיית תקן של נכס הבסיס 

)כשהחברה משתמשת באופציות( ועוד.
תקופת  לסוף  יבוצע  רגישות  ניתוח   >

הדיווח )למועד המאזן(.
אם נתוני סוף תקופת הדיווח לא שיקפו   >
את החשיפה במהלך התקופה, על החברה 
למספר  בהתייחס  רגישות  לערוך מבחני 
על  הדיווח.  בתקופת  קבועים  מועדים 

בתדי הבחירה  את  לנמק  ־הדירקטוריון 
רות ובמועדי המדידה הנוספת.4 

המודל  את  לשנות  החליטה  החברה  אם   >
משתמשת,  היא  שבו  ההוגן  השווי  של 

הסי ואת  השינויים  את  לתאר  ־עליה 
בות להם. כמו כן, עליה לפרט את השווי 
המודל  לפי  הרגישות  מבחני  ואת  ההוגן 

־החדש לגבי תאריכי ההשוואה של מוע
דים קודמים, או להציג את מספרי שנת 

הדיווח לפי המודל הקודם.
אם חל שינוי בעובדות, בהנחות או בתח־  >
־זיות לעומת תקופה קודמת, יתואר השי

נוי ויובאו לו הסברים, רק אם יש לשינוי 
ההוגן  השווי  נתוני  על  השפעה מהותית 

ועל תוצאות מבחני הרגישות.
שילווה  האיכותי  להסבר  חשיבות  יש   >
את הדיווח הכמותי. כך למשל, יש לצרף 
הסבר מילולי לפוזיציות נטו בדוח בסיסי 
במסגרת  הנגזרים  ולהשפעת  ההצמדה 

הדוח.
מהותיים  שינויים  על  מיידית  לדווח  יש   >

בחשיפה לסיכוני שוק.

הפיננסי  בתחום  חברות  על  כי  לציין,  חשוב 
כן, ההמ־ VaR 5. כמו  דיווח כמותי על  לתת 
ביטוח,  וחברות  בנקים  על  חלות  אינן  לצות 
רשויות  ידי  על  נקבעים  לגביהם  שהכללים 

הפיקוח באוצר ובבנק ישראל. 

דוגמה לשימוש במודל 
של מבחני רגישות

פי התק על  הנדרש  הדיווח  ־לצורך המחשת 
המוצגת  זו  על  המבוססת  דוגמה  נביא  נות, 

בנספח ב' לדו"ח ועדת גלאי השנייה.

של  והתחייבויות  נכסים  לגבי  נתונים  להלן 
חברת "רועים בע"מ" ליום 31.12.2006:

דולר  על   )call( רכש  באופציות  החזקה   .1
שלושה  הוא  פקיעתן  שמועד  ארה"ב 
המימוש  שער  המאזן.  ממועד  חודשים 
לדולר.  שקלים   4.5 הוא  האופציות  של 
הוא  האופציות  של  הנומינלי  הערך 
מהערכת  נובעת  זו  החזקה  דולר.  מיליון 
החברה, כי בעוד שלושה חודשים תידרש 

־לרכוש מכונה חדשה במיליון דולר. העי
בדיקת  שלב  אולם  נחתמה,  טרם  סקה 

הכדאיות הסתיים.
דולר  על   )call( רכש  באופציות  החזקה   .2
ארה"ב שמועד פקיעתן הוא שנה ממועד 
המאזן. שער המימוש של האופציות הוא 
של  הנומינלי  הערך  לדולר.  שקלים   4.7

האופציות הוא 500 אלף דולר.
דולר  מיליון   2 לרכישת  אקדמה  עיסקת   .3
ב־9.2 מיליון שקל, חודשיים לאחר מועד 

המאזן.
הלוואה  החברה  קיבלה  ב־1.11.2006   .4
לשנה צמודה לדולר בסך 1.5 מיליון דולר, 
בריבית שנתית של 5%. הריבית משולמת 

אחת לחצי שנה.

ב־1.11 חתמה החברה על עיסקת החלפת   .5
ריבית לשנה בערך נומינלי של 1.5 מיליון 
דולר, כך שהיא תקבל ריבית שנתית של 
5% ותשלם Libor+1.3% )ה־Libor הרל־
וונטי למועד התשלום הראשון – 4.6%(. 

מועדי ההחלפה הם חצי־שנתיים.

הדוגמה  )לצורך  נוספים  רלוונטיים  נתונים 
בלבד(:

 4.3  – ל־31.12.2006  החליפין  שער   .1
שקלים לדולר.

חסרת  שקלית  ריבית  של  שנתי  שיעור   .2
סיכון – 6%.

חסרת  דולרית  ריבית  של  שנתי  שיעור   .3
סיכון – 4.6%.

שיעור שנתי של ריבית דולרית לחברה –   .4
5.9%, בהתאם לריבית שהחברה תידרש 

לשלם על הלוואות דולריות.

־להלן המידע אשר יש להציג בדוח הדירקטו
ריון בהתאם לתקנות: 

בראו טבלה א' - רגישות לשינויים בשער החלי
פין שקל/דולר.

הערות:
אמידת הערך הכלכלי של אופציות הרכש   .1
 ,Black-Scholes נעשתה באמצעות מודל
סטיית  בלבד,  הדוגמה  לצורך  כאשר 
התקן של שער החליפין דולר/שקל היא 
5%, ריבית שקלית חסרת סיכון היא 6% 

וריבית דולרית חסרת סיכון היא 4.6%.
לרכוש  עליה  יהיה  כי  מעריכה,  החברה   .2
מכונה חדשה במיליון דולר בעוד שלושה 
רכש  אופציות  רכשה  ובהתאם  חודשים, 
של  נומינלי  בערך  חודשים  לשלושה 

החברה  אין  שכך,  מאחר  דולר.  מיליון 
רואה בתנודות אפשריות באופציית רכש 

זו חשיפה. 
עיסקת  על  הרגישות  מבחני  לצורך   .3
דולרית  ריבית  הוערכה  שקל/דולר, 
וריבית   4.6% של  סיכון  חסרת  שנתית 
לתקופות   6% של  סיכון  חסרת  שקלית 

הרלוונטיות.
חישוב השווי ההוגן של עסקות האקדמה   .4
המחיר  בין  ההפרש  היוון  ידי  על  נעשה 
אקדמה  לעסקות  המדידה  ביום  שנקבע 

בעי המחיר  לבין  עתידי,  תאריך  ־לאותו 
סקה עליו חתומה החברה, מוכפל בערך 
מתאריך  ומהוון  העיסקה  של  הנומינלי 

סליקת העסקה ליום המדידה.
 ,5.9% היא  ההלוואה  להיוון  הריבית   .5
לקבל  יכולה  שהיתה  לריבית  בהתאם 
לטווחים  דולריות  להלוואות  החברה 

דומים ליום המאזן.
מדידת  לצורך   – ריבית  החלפת  עיסקת   .6
על  ההחלפה,  עיסקת  של  ההוגן  השווי 
החברה למצוא את ריבית הליבור החזויה 
בכדי לאמוד  וזאת  לכל תקופה עתידית, 
שיחול  הריביות  הפרש  של  התזרים  את 

־בכל מועד תשלום. השווי ההוגן של העי
־סקה שווה לערך הנוכחי של הפרשי הרי

עתידי,  סילוק  מועד  בכל  החזויים  בית 
מהוונים לפי שיעור הריבית של החברה 

.)5.9%(
הרי בשער  לשינויים  רגישות   - ב'  טבלה  בראו 

בית השקלית.
תיתכן  הריבית  בשער  לשינויים  הערה: 
להם  אחרים  הצמדה  בסיסי  על  גם  השפעה 
כדוגמת  אלו,  פיננסיים  מכשירים  צמודים 

נלקחה  לא  זו  השפעה  הדולר.  של  שע"ח 
בחשבון בחישוב רגישות מכשירים פיננסיים 

אלו לשיעורי ריבית.
הרי בשער  לשינויים  רגישות   - ג'  טבלה  בראו 

בית הדולרית.
פרמיית  לחברה  נקבעה  בעיסקה  הערה: 
ומאחר  הליבור,  ריבית  1.3% מעל  סיכון של 
שנחתמה חודשיים בלבד לפני תאריך המאזן, 
ההנחה היא, כי לא חל בה שינוי ולא התרחש 
אירוע אשר העלה צורך בבחינה מחודשת של 

פרמיית הסיכון.
בשי לשינויים  הרגישות  מבחני  ־חישוב 

עור הריבית בוצע כדלקמן:
נקבעה,  כבר  הריבית  לתקופה הראשונה 
ועל כן אין הבדל בביצוע מבחני הרגישות בין 
הלוואה בריבית משתנה לקבועה. במקרה זה 
של  ריבית  לשלם  יהיה  החברה  על  כי  ידוע, 
מבחן  לפיכך,   .5% של  ריבית  ולקבל   5.9%
הרגישות יתבצע על שיעור ההיוון כולו, קרי 
ההיוון  בשיעור   10% ושל   5% של  שינויים 

.)5.9%(
נוס לתקופות  )וכן  השנייה  ־לתקופה 

פות, לו היו(, הובאה בחשבון עובדת היותה 
הרגישות  שמבחן  בכך  משתנה,  הריבית  של 
התבצע רק על הרכיב הקבוע בריבית – 1.3% 
)פרמיית הסיכון של החברה( כלומר: הרכיב 
משתנה  הליבור(,  )ריבית   4.6% המשתנה, 
על  לשלם  שיש  )התשלום  במונה  זמנית  בו 
ואילו  ההיוון(,  )שיעור  ובמכנה  העיסקה(  פי 
אלא  במונה,  משתנה  אינו  הקבוע  הרכיב 
במכנה בלבד. הריבית הקבועה אותה מקבלת 
החברה בעיסקה )5%( נשארת כמובן קבועה 

בכל מקרה.
לפיכך, מבחן הרגישות לגבי היוון סכום 

טבלה א' - רגישות לשינויים בשער החליפין שקל/דולר

רווח )הפסד( מהשינוייםשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים
+10%+5%-5%-10%

3.870 שקל/דולר4.085 שקל/דולר4.3 שקל/דולר4.515 שקל/דולר4.730 שקל/דולר
)2,010()2,008(241,37158,7712,010אופציית רכש לשלושה חודשים

)3,127()2,938(67,87517,6993,131אופציית רכש לשנה
)853,578()426,789()575,308(853,578426,789עיסקת אקדמה

323,052646,104)6,461,048()323,052()646,104(הלוואה
2,8085,615)56,147()2,807()5,614(עיסקת החלפת ריבית

511,106177,400-7,087,362-105,875-206,996סה"כ

טבלה ב' - רגישות לשינויים בשער הריבית השקלית

רווח )הפסד( מהשינוייםשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים
+10%+5%-5%-10%
6.6%6.3%6%5.7%5.4%

)272()141(3081492,010אופציית רכש לשלושה חודשים
)756()400(9494483,131אופציית רכש לשנה

)8,623()4,304()575,308(8,5674,291עיסקת אקדמה
)9,651()4,845()570,167(9,8244,888סה"כ
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חוץ־מאזניים,  לפריטים  וכן  במאזן  רות 
איתנה  התקשרות  מתקיימת  שלגביהם 

)להלן: המכשירים הרגישים(.
להציג את השווי ההוגן של המכשי־ יש   >

רים הרגישים.
יש לפרט את המודל על פיו נקבע השווי   >
ההערכות  ההנחות,  העובדות,  ההוגן, 
והתחזיות ששימשו בקביעת השווי ההוגן 

על פי המודל ובביצוע ניתוח הרגישות.
על החברה לבצע ניתוח רגישות של שינוי   >
)הסיכון( על השווי ההוגן  בגורמי השוק 
של המכשירים, שיקובצו בהתאם לגורם 

ניתוח הרגי ־השוק שעליו מפעילים את 
תרחישים:  ארבעה  לפחות  ייבחנו  שות. 
עלייה של 5%, עלייה של 10%, ירידה של 

5% וירידה של 10%.
אם במהלך עשר השנים הקודמות למועד   >
של  יומי  שינוי  ששיעור  אירע  הדיווח 
גורם שוק עלה על 10%, יש לבצע ניתוח 

רגישות נוסף לפי שיעור זה 3.
נפרדת  טבלה  תוצג  שוק  גורם  כל  לגבי   >
של מכשירים הרגישים לסיכוני שוק, לפי 
מאפייני החשיפה של החברה. כך למשל 

בטב לדווח  תצטרך  חברה  כי  ־ייתכן, 
לאות רבות על השינויים בשווי הוגן של 
משינויים  כתוצאה  רגישים  מכשירים 
בגורמי השוק הבאים: שער החליפין של 
)דולר,  בנפרד  מטבע  לכל  ביחס  השקל 
יורו ועוד(, מדד המחירים לצרכן, הריבית 
השקלית  הריבית  הלא־צמודה,  השקלית 
הצמודה, הריבית הדולרית, ריבית היורו, 
כל  בו משתמשת החברה,  גלם  כל חומר 
סוג סחורה בו עוסקת החברה, מחיר תיק 
ניירות ערך, סטיית תקן של נכס הבסיס 

)כשהחברה משתמשת באופציות( ועוד.
תקופת  לסוף  יבוצע  רגישות  ניתוח   >

הדיווח )למועד המאזן(.
אם נתוני סוף תקופת הדיווח לא שיקפו   >
את החשיפה במהלך התקופה, על החברה 
למספר  בהתייחס  רגישות  לערוך מבחני 
על  הדיווח.  בתקופת  קבועים  מועדים 

בתדי הבחירה  את  לנמק  ־הדירקטוריון 
רות ובמועדי המדידה הנוספת.4 

המודל  את  לשנות  החליטה  החברה  אם   >
משתמשת,  היא  שבו  ההוגן  השווי  של 

הסי ואת  השינויים  את  לתאר  ־עליה 
בות להם. כמו כן, עליה לפרט את השווי 
המודל  לפי  הרגישות  מבחני  ואת  ההוגן 

־החדש לגבי תאריכי ההשוואה של מוע
דים קודמים, או להציג את מספרי שנת 

הדיווח לפי המודל הקודם.
אם חל שינוי בעובדות, בהנחות או בתח־  >
־זיות לעומת תקופה קודמת, יתואר השי

נוי ויובאו לו הסברים, רק אם יש לשינוי 
ההוגן  השווי  נתוני  על  השפעה מהותית 

ועל תוצאות מבחני הרגישות.
שילווה  האיכותי  להסבר  חשיבות  יש   >
את הדיווח הכמותי. כך למשל, יש לצרף 
הסבר מילולי לפוזיציות נטו בדוח בסיסי 
במסגרת  הנגזרים  ולהשפעת  ההצמדה 

הדוח.
מהותיים  שינויים  על  מיידית  לדווח  יש   >

בחשיפה לסיכוני שוק.

הפיננסי  בתחום  חברות  על  כי  לציין,  חשוב 
כן, ההמ־ VaR 5. כמו  דיווח כמותי על  לתת 
ביטוח,  וחברות  בנקים  על  חלות  אינן  לצות 
רשויות  ידי  על  נקבעים  לגביהם  שהכללים 

הפיקוח באוצר ובבנק ישראל. 

דוגמה לשימוש במודל 
של מבחני רגישות

פי התק על  הנדרש  הדיווח  ־לצורך המחשת 
המוצגת  זו  על  המבוססת  דוגמה  נביא  נות, 

בנספח ב' לדו"ח ועדת גלאי השנייה.

של  והתחייבויות  נכסים  לגבי  נתונים  להלן 
חברת "רועים בע"מ" ליום 31.12.2006:

דולר  על   )call( רכש  באופציות  החזקה   .1
שלושה  הוא  פקיעתן  שמועד  ארה"ב 
המימוש  שער  המאזן.  ממועד  חודשים 
לדולר.  שקלים   4.5 הוא  האופציות  של 
הוא  האופציות  של  הנומינלי  הערך 
מהערכת  נובעת  זו  החזקה  דולר.  מיליון 
החברה, כי בעוד שלושה חודשים תידרש 

־לרכוש מכונה חדשה במיליון דולר. העי
בדיקת  שלב  אולם  נחתמה,  טרם  סקה 

הכדאיות הסתיים.
דולר  על   )call( רכש  באופציות  החזקה   .2
ארה"ב שמועד פקיעתן הוא שנה ממועד 
המאזן. שער המימוש של האופציות הוא 
של  הנומינלי  הערך  לדולר.  שקלים   4.7

האופציות הוא 500 אלף דולר.
דולר  מיליון   2 לרכישת  אקדמה  עיסקת   .3
ב־9.2 מיליון שקל, חודשיים לאחר מועד 

המאזן.
הלוואה  החברה  קיבלה  ב־1.11.2006   .4
לשנה צמודה לדולר בסך 1.5 מיליון דולר, 
בריבית שנתית של 5%. הריבית משולמת 

אחת לחצי שנה.

ב־1.11 חתמה החברה על עיסקת החלפת   .5
ריבית לשנה בערך נומינלי של 1.5 מיליון 
דולר, כך שהיא תקבל ריבית שנתית של 
5% ותשלם Libor+1.3% )ה־Libor הרל־
וונטי למועד התשלום הראשון – 4.6%(. 

מועדי ההחלפה הם חצי־שנתיים.

הדוגמה  )לצורך  נוספים  רלוונטיים  נתונים 
בלבד(:

 4.3  – ל־31.12.2006  החליפין  שער   .1
שקלים לדולר.

חסרת  שקלית  ריבית  של  שנתי  שיעור   .2
סיכון – 6%.

חסרת  דולרית  ריבית  של  שנתי  שיעור   .3
סיכון – 4.6%.

שיעור שנתי של ריבית דולרית לחברה –   .4
5.9%, בהתאם לריבית שהחברה תידרש 

לשלם על הלוואות דולריות.

־להלן המידע אשר יש להציג בדוח הדירקטו
ריון בהתאם לתקנות: 

בראו טבלה א' - רגישות לשינויים בשער החלי
פין שקל/דולר.

הערות:
אמידת הערך הכלכלי של אופציות הרכש   .1
 ,Black-Scholes נעשתה באמצעות מודל
סטיית  בלבד,  הדוגמה  לצורך  כאשר 
התקן של שער החליפין דולר/שקל היא 
5%, ריבית שקלית חסרת סיכון היא 6% 

וריבית דולרית חסרת סיכון היא 4.6%.
לרכוש  עליה  יהיה  כי  מעריכה,  החברה   .2
מכונה חדשה במיליון דולר בעוד שלושה 
רכש  אופציות  רכשה  ובהתאם  חודשים, 
של  נומינלי  בערך  חודשים  לשלושה 

החברה  אין  שכך,  מאחר  דולר.  מיליון 
רואה בתנודות אפשריות באופציית רכש 

זו חשיפה. 
עיסקת  על  הרגישות  מבחני  לצורך   .3
דולרית  ריבית  הוערכה  שקל/דולר, 
וריבית   4.6% של  סיכון  חסרת  שנתית 
לתקופות   6% של  סיכון  חסרת  שקלית 

הרלוונטיות.
חישוב השווי ההוגן של עסקות האקדמה   .4
המחיר  בין  ההפרש  היוון  ידי  על  נעשה 
אקדמה  לעסקות  המדידה  ביום  שנקבע 

בעי המחיר  לבין  עתידי,  תאריך  ־לאותו 
סקה עליו חתומה החברה, מוכפל בערך 
מתאריך  ומהוון  העיסקה  של  הנומינלי 

סליקת העסקה ליום המדידה.
 ,5.9% היא  ההלוואה  להיוון  הריבית   .5
לקבל  יכולה  שהיתה  לריבית  בהתאם 
לטווחים  דולריות  להלוואות  החברה 

דומים ליום המאזן.
מדידת  לצורך   – ריבית  החלפת  עיסקת   .6
על  ההחלפה,  עיסקת  של  ההוגן  השווי 
החברה למצוא את ריבית הליבור החזויה 
בכדי לאמוד  וזאת  לכל תקופה עתידית, 
שיחול  הריביות  הפרש  של  התזרים  את 

־בכל מועד תשלום. השווי ההוגן של העי
־סקה שווה לערך הנוכחי של הפרשי הרי

עתידי,  סילוק  מועד  בכל  החזויים  בית 
מהוונים לפי שיעור הריבית של החברה 

.)5.9%(
הרי בשער  לשינויים  רגישות   - ב'  טבלה  בראו 

בית השקלית.
תיתכן  הריבית  בשער  לשינויים  הערה: 
להם  אחרים  הצמדה  בסיסי  על  גם  השפעה 
כדוגמת  אלו,  פיננסיים  מכשירים  צמודים 

נלקחה  לא  זו  השפעה  הדולר.  של  שע"ח 
בחשבון בחישוב רגישות מכשירים פיננסיים 

אלו לשיעורי ריבית.
הרי בשער  לשינויים  רגישות   - ג'  טבלה  בראו 

בית הדולרית.
פרמיית  לחברה  נקבעה  בעיסקה  הערה: 
ומאחר  הליבור,  ריבית  1.3% מעל  סיכון של 
שנחתמה חודשיים בלבד לפני תאריך המאזן, 
ההנחה היא, כי לא חל בה שינוי ולא התרחש 
אירוע אשר העלה צורך בבחינה מחודשת של 

פרמיית הסיכון.
בשי לשינויים  הרגישות  מבחני  ־חישוב 

עור הריבית בוצע כדלקמן:
נקבעה,  כבר  הריבית  לתקופה הראשונה 
ועל כן אין הבדל בביצוע מבחני הרגישות בין 
הלוואה בריבית משתנה לקבועה. במקרה זה 
של  ריבית  לשלם  יהיה  החברה  על  כי  ידוע, 
מבחן  לפיכך,   .5% של  ריבית  ולקבל   5.9%
הרגישות יתבצע על שיעור ההיוון כולו, קרי 
ההיוון  בשיעור   10% ושל   5% של  שינויים 

.)5.9%(
נוס לתקופות  )וכן  השנייה  ־לתקופה 

פות, לו היו(, הובאה בחשבון עובדת היותה 
הרגישות  שמבחן  בכך  משתנה,  הריבית  של 
התבצע רק על הרכיב הקבוע בריבית – 1.3% 
)פרמיית הסיכון של החברה( כלומר: הרכיב 
משתנה  הליבור(,  )ריבית   4.6% המשתנה, 
על  לשלם  שיש  )התשלום  במונה  זמנית  בו 
ואילו  ההיוון(,  )שיעור  ובמכנה  העיסקה(  פי 
אלא  במונה,  משתנה  אינו  הקבוע  הרכיב 
במכנה בלבד. הריבית הקבועה אותה מקבלת 
החברה בעיסקה )5%( נשארת כמובן קבועה 

בכל מקרה.
לפיכך, מבחן הרגישות לגבי היוון סכום 

טבלה א' - רגישות לשינויים בשער החליפין שקל/דולר

רווח )הפסד( מהשינוייםשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים
+10%+5%-5%-10%

3.870 שקל/דולר4.085 שקל/דולר4.3 שקל/דולר4.515 שקל/דולר4.730 שקל/דולר
)2,010()2,008(241,37158,7712,010אופציית רכש לשלושה חודשים

)3,127()2,938(67,87517,6993,131אופציית רכש לשנה
)853,578()426,789()575,308(853,578426,789עיסקת אקדמה

323,052646,104)6,461,048()323,052()646,104(הלוואה
2,8085,615)56,147()2,807()5,614(עיסקת החלפת ריבית

511,106177,400-7,087,362-105,875-206,996סה"כ

טבלה ב' - רגישות לשינויים בשער הריבית השקלית

רווח )הפסד( מהשינוייםשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים
+10%+5%-5%-10%
6.6%6.3%6%5.7%5.4%

)272()141(3081492,010אופציית רכש לשלושה חודשים
)756()400(9494483,131אופציית רכש לשנה

)8,623()4,304()575,308(8,5674,291עיסקת אקדמה
)9,651()4,845()570,167(9,8244,888סה"כ
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זה נעשה בחלק מהתקופה לגבי הרכיב הקבוע 
ובחלק  השנייה(,  )התקופה  בלבד  בריבית 
מלוא  על  הראשונה(  )התקופה  מהתקופה 
 ,)5.9%( המשתנה  והן  הקבועה  הן  הריבית, 

וזאת מאחר שהריבית כבר קובעה לגביו.
ראו טבלה ד' - רגישות לשינויים בסטיית התקן 

של שער החליפין דולר/שקל.
מלאי  במניות,  החזקות  היו  לחברה  אם 
סחורות, עסקות אקדמה או חשיפות אחרות 

רגי ניתוח  ביצוע  נדרש  היה  שוק,  ־לסיכוני 
שות דומה לחשיפות הללו בהתאם למשתנים 

המשפיעים על ערכן ההוגן.

סיכום
במאמר זה הצגנו את המודל הכמותי החדש 
של ניתוח רגישות והדגמנו את השימוש בו. 
לתת   ,2006 מדוחות  החל  נדרשות,  חברות 

־גילוי כמותי מורכב ומקיף על החשיפה לסי
כוני שוק במסגרת דוח הדירקטוריון. לשם כך 
יש לבצע מיפוי של המכשירים הפיננסיים לפי 
הוגן  שווי  לפי  אותם  לשערך  הסיכון,  גורמי 
ולערוך את מבחני הרגישות כנדרש בתיקון. 

מלאכה זו עשויה להיות ארוכה ומורכבת, ועל 
כן קיימת חשיבות רבה להבנת מודל הדיווח 

הנדרש ולהיערכות מיידית ליישומו.

הערות
בראש הוועדה עמד פרופ' דן גלאי וחבריה   .1
הנוספים היו: רו"ח זאב אבלס, ד"ר אפרים 

טואף, רו"ח איילין טולדנו, פרופ' רו"ח יצחק 
סוארי ורו"ח ערן צ'רנינסקי. ראו גם באתר 

האינטרנט של רשות ניירות ערך, דוח הוועדה 
ה־II לקביעת כללי דיווח בדבר חשיפה 

לסיכונים פיננסיים ודרכי ניהולם.
http://www.isa.gov.il/download/pirsum/  

a329_galay2_committee_040106.pdf

סיכון שוק מוגדר כסיכון מטבע )למשל,   .2
ירידה בשווי הוגן של מכשיר פיננסי כתוצאה 

מפיחות שער חליפין(; סיכון בגין שיעור 
ריבית )למשל, ירידה בשווי הוגן של מכשיר 

פיננסי כתוצאה מעליית ריבית(, וסיכון מחיר 
)למשל, ירידה בשווי הוגן של מכשיר פיננסי 

כתוצאה משינוי מחיר ניירות ערך, חומרי גלם 
וסחורות(.

הדבר משמעותי במיוחד לשינוי בשיעור ריבית    .3
כאשר מבוצע ניתוח רגישות של הלוואות 

ומכשירים פיננסיים נגזרים, או לשינוי 
בסטיית תקן של נכס הבסיס בניתוח הרגישות 

של אופציות. 

התיקון ישפיע כנראה על צורת ניהול   .4
הסיכונים ותדירות הבקרה בחברות. יש 

כאן רמז לביצוע תקופתי של מבחני רגישות 
ובדיקה שוטפת של הנתונים – שהרי כיצד 

יידע הדירקטוריון, אם נתוני סוף תקופה 
מייצגים?

Value at Risk (VaR) – הערך בסיכון,   .5
ההפסד המקסימלי הצפוי על פוזיציה מסוימת 

)שערי חליפין, ריבית, אינפלציה( בהינתן 
אופק תכנון מסוים )בדרך כלל יום אחד( ורווח 

בר סמך )הסתברות(.

טבלה ג' - רגישות לשינויים בשער הריבית הדולרית

רווח )הפסד( מהשינוייםשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים
+10%+5%-5%-10%

2,010115235)110()214(אופציית רכש לשלושה חודשים
3,131347726)318()607(אופציית רכש לשנה

3,1336,273)575,308()3,124()6,240(עיסקת אקדמה
)29,707()14,816()6,461,048(29,40714,741הלוואה

6,99714,027)56,147()6,964()13,897(עיסקת החלפת ריבית
)8,446()4,224()7,087,362(8,4494,225סה"כ

טבלה ד' - רגישות לשינויים בסטיית התקן של שער החליפין דולר/שקל

רווח )הפסד( מהשינוייםשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים
+10%+5%-5%-10%
5.5%5.25%5%4.75%4.5%

)881()477(1,1735502,010אופציית רכש לשלושה חודשים
)1,224()652(1,5337293,131אופציית רכש לשנה

)2,105()1,129(2,7061,2795,141סה"כ

החבות במע"מ במכירת מקרקעין "פרטיים": המבחנים 
הקיימים, הפסיקה המנחה והמציאות המשתנה 

< דוד גולדמן

חזרה ליסודות 

עו"ד דוד גולדמן )כלכלה וחשבונאות(, 
משרד ד. פוטשבוצקי

מע"מ במקרקעין: 

בבית פ לאחרונה  שניתן  דין  סק 
ידי  על  בת"א  המחוזי  המשפט 
השופטת דניה קרת־מאיר, מעלה 
בשאלת  הדיון  בחידוש  הצורך  את  שוב 
בהלכה  שנקבעו  המבחנים,  של  ישימותם 
ידי  על  מקרקעין  מכירת  לשאלת  הפסוקה 
עוסק במהלך עסקו. על אף מספר פסקי דין 
המחוזיים,  המשפט  בבתי  שניתנו  ליברליים 
המיסים,  רשות  מול  להבנה  הגעה  נדרשת 
באשר לזניחת חלק מן המבחנים המסורתיים 

או לפחות חידוש פניהם.
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