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$DN2$משערוך $DN2$נכסים.
המשפטים יוזמים תי־
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לעמוד במ־
$TS1$במבחן$TS1$
מבקשות לחלק דיווידנרבלי

$DN2$במבחן $DN2$הרווח .והנה ,בדיון שהתקיים בזמנולגבי
בחן
שרשמה רווה על הנייר כתוצאה משערוך השווי של
חברה
קון
$DNתיקון $DN2$לחוק החברות ,שלפיו
שחברת בזק ביקשה לחלק ,ציינה
הדיווידנד
שברשותה ואף לחלק ממנו דיווירנר,
בספריה רווח חשבוכאי בתוצאה משערוך נדל״ן
שופטת המחלקההכלכלית דניה קרת־מאיר ,כי
עור לפני שנכנס שקל אחר לקופת ההברה
המשפט
כבס ,תידרש לקבל את אישור בית
להכריע במקרים כאלה נאלץ בית המש־
$TS1$המשפט$TS1$
בבואו
ממימוש הנכס.
בדי לחלק דיווידכד מתוך אותו רווח .מדו־
$TS1$מדובר$TS1$
$DN2$המשפט $DN2$להסתמך בעיקר על חוות דעתו של המומחה
פט
בעלי המניות אמנם נהנים במצב כזה מה־
$TS1$מהדיווידנד$TS1$,
השיטה
$DNמדובר $DN2$ביוזמה ברובה,
בר
המתמודדת עם
מטעם החברה .ברוב המקריםאפילו לא מונחת
$DN2$מהדיווידנד$DN2$,ובעיקרבעלהשליטה שגורף את רובו
$TS1$תעלולים $TS1$דיווידנד,
הפסולה שבהבעלי שליטה כוקטיםתעלו־
כך שה־
$TS1$שהמומחה$TS1$
המשפט חוות דעת נגדית
בפני בית
החברה לכיסו .אבל כשהכסף יוצא מהקופהבלי שנוצר
חשבוכאיים בדי״לחלוב״ את
לים
לולים$DN2$
מומחה
באמת רווח ,מישעלולהלהיפגע היא החב־
$TS1$החברה$TS1$
גם בשאין די מזומכים בקופתה.ואולם,
$DN2$שהמומחה $DN2$שמקבל את שכרו מהחברה הואלמעשה
למזומניםלצורך
$DN2$החברה $DN2$עצמה ,הזקוקה
רה
חשש
הפוסק המקצועילגביהדיווירנר.
פעילותה
המציאות בשוק ההוןהישראלימעלה
זה בדיוק מה שצפוי אם נגלגל גם את
וכדרש תיקון חקיקה
שמא אין די ביוזמה
ולצורך תשלום התחייבויות .מי שעוד
העסקית
הריווירנדים מרווחי השערוך לפתחו של בית
משמעותי יותר.
עלולים
להיפגע הם הנושים ,ובראשםהעובדים
שמשכורותיהם וכספי ההשק־
$TS1$ההשקעה$TS1$
ומחזיקי האג״ח,
חוק החברות מונה כיום שני מבחנים לח־
$TS1$לחלוקת$TS1$
המשפט .כך ,במקום לצמצם אתהתעלולים
החשבונאיים שמאפשריםלבעלי שליטה״לח־
$TS1$״לחלוב״$TS1$
$DN2$ההשקעה $DN2$שלהם בחברה יהיו הראשוניםלהינזק ככל
לחלוקת $DN2$דיווידנר :״מבחןהרווח״ ,שהוא מבחן
לוקת
עה
שלפנינו
$DN2$״לחלוב״ $DN2$חברות ,נתעורר בוקר אחדלגלות
שחוסנה הפיננסייורע.הגבלת האפשרות לחלק לוב״
חשבונאי הבוחן אם ברשות החברה עורפים או
אותה הגברת בשינוי אדרת.
דיווידנדים מרווחי שערוך היא אפוא צעדחיוני
לחלוקה ,ו״מבחן יכו־
$TS1$יכולת$TS1$
יתרת עורפים המותרים
האלטרנטיבה? לתקן את מבחן הר־
$TS1$הרווח$TS1$
אז מה
בהגנה על החברהועל נושיה.
הפירעון״ ,שהוא מבחןכלכלי מהותי הצופה
לת
יכולת$DN2$
$DN2$הרווח $DN2$שבחוק החברות כך שייאסר על חברהלח־
$TS1$לחלק$TS1$
ווח
פני עתיר ובוחן אם החברה תוכללעמוד בה־
$TS1$בהתחייבויותיה$TS1$
אלא שהפתרון שמציעים כעת רשותני״ע
$DN2$לחלק$DN2$דיווירנר מתוך רווחים חשבונאיים .אם אין
ומשרד המשפטיםעלוללהתגלותחלקיובלתי לק
$DN2בהתחייבויותיה $DN2$הקיימות והצפויות לאחרהחלו־
$TS1$החלוקה$TS1$.
תחייבויותיה
אין דיווידנדים .זה
רווחים אמיתיים בקופה
מספק .ביקורת שיפוטיתעלהחלוקה היא אמנם
$החלוקה$DN2$.לצורך חישוב העודפים שמהם ניתן לחלק
קה.
וזה
פשוט ,זה הגיוני ,זה יוצר ודאות בשוק
דיווידנד ,מפנה החוקל״כללי החשבונאות המ־
$TS1$המקובלים״$TS1$
מהלך ראוי ,לא כל שכן אם תינתןלנושים הז־
$TS1$הזדמנות$TS1$
משפטיים
להשמיע אתקולםבהליך אבלהניסיון יעיל יותר מאשרניהול הליכים
דמנות
$DN2$הזדמנות$DN2$
המקובלים״ $DN2$וכאן בדיוק קבורהכלב.
קובלים״
$TS1$ההכרעה $TS1$מסורבלים ,שיפרנסו בעיקר את רואי החשבון
לידיו את כוח ההכ־
מאז נקלטה בישראל התקינה החשבונאית מלמד כי מישעלול לקבל

הבינלאומית.

נהפכה

המקומית
החשבונאות
$DN2$ההכרעה $DN2$האמיתי הם דווקאמעריכי השוויוהיועצים
רעה

יצירתית מאי פעם .תקני  ifrs-hשנקלטו הכלכלייםבתשלום.
כבר כיום קיים בחוקהליך
בישראל מאפשרים ,בין השאר,לייחס להברה

ומעריכי השווי.
הכותב הוא

רומה ,המחייב

במרבז

הקליניקה לשוק
ראש
האקדמי למשפט
ולעסקים
ההון

