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לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

א.ג.נ,
דיווח מיידי  -נכס המס – מכתב רשות ניירות ערך
בהמשך לאמור בביאור  7.5לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום
 31.12.18ובביאור  6לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31.3.19
בעניין נכס המס הנדחה (" נכס המס ") בגין הפסדים בחברת הבת די.בי.אס שירותי לווין ( ) 1998
בע"מ ( " די.בי.אס ") בסך  1,166מיליוני ש"ח ,וכן בהמשך לתיאור ים בפרק תיאור עסקי התאגיד
בדוחותיה הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום ( 31.12.18סעיף  ) 2.20.5בעניין נכס המס
כגורם סיכון ,ובעדכון לאותו פרק בדוחותיה הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום
( 31.3.19סעיף  ) 2.13.7בענ י ין דיונים מול רשות ניירות ערך (" הרשות ") בנוגע לטיוטת תשקיף של
החברה ניתן בזאת דיווח מיידי ,כי בהמשך לדיונים שהתקיימו בין נציגי החברה לבין סגל הרשות
אגב בקשת החברה לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף  ,ביום  23.8.19התקבלה בחברה התייחסות
של סגל הרשות לעניין נאותות הטיפול החשבונאי שיישמה החברה ביחס להכרה בנכס המס הכוללת
את עמדתו המתגבשת של סגל הרשות בעניין אשר מתייחסת לשאלה האם החברה ביססה את מבחן
הצפי העומד בבסיס היכולת להמשיך ולהכיר בנכס המס .
בהתאם ל אמור ב עמד ה המתגבשת של סגל הרשות עולים קשיים בעמדת החברה להכרה בנכס המס
ונראה כי עמדת הרשות היא שהחברה לא הרימה את הנט ל הנדרש לביסוס הצפי לניצולו של נכס
המס בקשר עם קיומם במצטבר של שלוש ה אירועים :ביטול הה פרדה המבנית על ידי משרד
התקשורת; הארכת תוקף החלטת המיסוי בקשר עם ניצול נכס המס בכל שנה ועד לביטול ההפרדה
המבנית ; קיום הכנסה חייבת מספקת לאורך זמן לאחר מועד ביטול ההפרדה המבנית לחברת בזק
הממוזגת יחד עם די.בי.אס אשר תאפשר את ניצול נכס המס.
בעמדה המתגבשת של סגל הרשות צויין כי הבחינה הינה נכון למועד הדוחות הכספיים לשנת 2018
ואילך ,ו לא לתקופות הקודמות לכך .זאת בשים לכך שחלק מהנושאים נוגעים לביטול ההפרדה
המבנית מצויים במוקד של חקירה פלילית בעניינם של נושאי משרה בכירים בחברה בין השנים
. 2013-2017
בהתאם למצו ין בהתייחסות הרשות ,בטרם יגבש סגל הרשות את עמדתו הסופית בעניין ,מתבקשת
החברה לבחון באם ישנם טיעונים נוספים אותם היא מבקשת להעלות בפני סגל הרשות ,וזאת עד
ליום . 28.8.19

החב רה בוחנת את עמדת ה המתגבשת של ה רשות ואת שאלת המשך רישום נכס המס בדוח ות
החברה ,כאשר קיימת אפשרות סבירה  ,כי החברה תקבל החלטה על מחיקת מלוא נכס המס כבר
בדוחות הרבעון השני של . 2019
מובהר בזאת ,כי ככל שתבוצע המחיקה כאמור יהיה מדובר בפעולה חשבונאית בלבד ללא השפעה
ישירה על תזרים החברה החזוי כיום וכי הפעולה החשבונאית לכשעצמה אינה משפיעה ישירות על
הסתברות ניצול נכס המס בפועל.
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