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מכירת מכשירים סלולארים
 פרטנר מוכרת ציוד קצה במיליארד  ₪בשנה רובו ב  36תשלומים.
 כל המכירות בתשלומים באמצעות כרטיסי אשראי בחיוב מראש מנוכים
מיידית (עסקה בטוחה).
 כל המכירות בתשלומים בחיוב בחשבון החודשי המשולמים באמצעות
הוראה לחיוב כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק נגבים במהלך של כ 36
חודש(.עסקה מותנת).
 במאזן החברה כמיליארד  ₪חובות לקוחות בגין רכישת מכשירים.
 תזרים המזומנים ניפגע כל שנה בכ  250מיליון .₪

ערך המכירה נטו ברווח והפסד =  3000ש"ח
• ענ"נ של זרם התשלומים
המחושב בשיעור ניכיון
המתאים לפרופיל הסיכון
של הלקוח

• נירשמת מראש
ומופחתת להכנסות
מימון במהלך
התקופה

הכנסות ממכירת
מכשירים
 3,100ש"ח NPV

מכירת מכשיר ב  36תשלומים
של ₪ 100

36X100=3,600
 500ש"ח
הכנסות ריבית
מראש

• נירשמת מראש
לפי סטטיסטיקה
של תוצאות עבר

חובות לקוחות
במאזן

הפרשה
לחומ"ס 100

תיאור המטרה והפתרון

מטרה
הנזלת יתרת הלקוחות במאזן

הפתרון
איגוח
איגרות חוב מגובות חובות לקוחות שפירעונן מובטח ע"י
תזרים מזומנים מוגדר מראש

מהו איגוח ?







המונח "איגוח" הוא תרגום של הביטוי Securitization
כלומר – הפיכת דבר מה לנייר-ערך . Security -
מהותו של האיגוח היא איגום  Pooling -של תזרימים צפויים אריזתם
יחד והפיכתם לניירות ערך הניתנים להנפקה.
הדגש בעסקת איגוח הוא על מבנה משפטי המפריד ומנתק את
הנכסים הפיננסיים המאוגחים משאר פעילותו העסקית של המנפיק .
באיגוח הפעילות העיסקית נישארת אצל הלווה ורק הנכסים הפיננסים
היינו התזרים הצפוי מופרד ,נארז ומונפק.
ההפרדה והבידוד של הנכסים מאפשר יצירת בטוחה טובה יותר
למלווים ואפשרות של קבלת דירוג גבוהה יותר מדרוג מהמלווה.

מיבנה כללי של העסקה
תאגיד עצמאי בניהול
מקצועי
הנפקת איגרות
חוב למשקיעים

איגרות חוב
מגובות
בנכסים

מזומנים

מכירת תיק

SPE
(תאגיד
אורז ומנפיק)

חייבים לSPE -

מזומנים

פרטנר
תקשורת

כללי החשבונאות הבינלאומיים IFRS -
 הכללים הנוגעים לגריעת הנכסים על פי התקינה הבינלאומית ,מעוגנים
בתקן :IAS 39
 .1גריעת הנכסים תתבסס על שני שלבים:
 שלב ראשון  -מבחן העברת הסיכונים והתשואות הגלומים בנכסים
המועברים
 שלב שני  -בחינת בסיס השליטה בנכסים שהועברו

 .2שאלת איחוד SPE
נדרש לבחון ,האם יש להוציא מהדוחות הכספיים המאוחדים של
התאגיד את הישויות שמוקמות לצורך תהליך האיגוח.

מבנה ושלבי העסקה
מכירת הנכסים המאוגחים ללא זכות חזרה לSPE -

מיבנה העסקה והנפקת אג"ח בשכבות בכירות ונחותות

מהלך התשלומים במשך חיי העסקה

מתן שירותים ע"י היזם

סיכום
 איגוח הינו מכשיר פיננסי יחודי עם יתרונות למנפיקים ולמשקיעים
כאחד
 אתגרים






הקמת מערכת מיידע היסטורית על כשלי גבייה שתתאים לצרכי סוכנות הדירוג
מציאת נאמן וחברה מנהלת בעלי ניסיון ומקצועיים
תהליך ממושך ,מורכב ויקר
הכרה במכירה כמכירה אמיתית
קבלת אישור רואי החשבון לעמידה בכללי IFRS

 יתרונות מנקודת מבט היזם





מקור מימון פנים מאזני שאינו מגדיל את ההתחייבויות
שיפור תזרים המזומנים התפעולי
אין הוצאות מימון בעסקה אלא ויתור על הכנסות מימון
ניצול יתרונות מס הגלומים בעסקה

תודה

מכירות הנכסים המאוגחים ל SPE -ללא זכות חזרה
 החברה נדרשת לזהות ולבודד את הנכסים המיועדים לאיגוח ע"י סימונם במערכות המידע.
 פרטנר תמכור לחברה יעודית ,עצמאית –  SPEבעסקת המחאת מכר ללא זכות חזרה את
הנכסים המיועדים לאיגוח.

 מאגר הלקוחות המאוגחים ופירוט חובם יועברו לSPE -
 מכירה זו תשען על חוות דעת:
 משפטית :לאישור המכירה כמכירה חלוטה ( )True sale
 חשבונאית :לטובת גריעת הנכסים מהמאזן

 החברה תעביר את כל הסיכונים והתשואות הקשורים בנכסים המאוגחים לSPE -

מיבנה העסקה
Originator

Sale of
receivables

Class A
Issuer

(True Sale)

Equipment
receivables
portfolio

Net
Proceeds
from sale of
receivables

Special
Purpose Entity
(SPE)

(The Originator)

Class B
Proceeds
from sale of
notes

Class C

Servicing
agreement

Servicer

Issue
securities

Trustee

שכבות האג"ח לדירוג והנפקה
אקויטי

אג"ח נחות
אג"ח בכיר בדירוג גבוהה

תהליך זרימת התקבולים
• כלל לקוחות פרטנר ( עסקאות מאוגחות
ועסקאות שאינן מאוגחות)

חשבונית חודשית

• הבחנה בין התשלומים המתקבלים בגין עסקאות
מאוגחות ובין תשלומים המתקבלים בגין
עסקאות לא מאוגחות
• עסקאות מאוגחות :הבחנה בין תשלומים בגין
ציוד קצה ובין תשלומים בגין יתר השירותים

• השארת הכספים המיועדים
ל  SPEבתוספת כרית תפעול

• העברה לפרטנר של סך הגבייה
החודשית שהתקבלה בגין שיחות
ובגין מכשירים שלא אוגחו בניכוי
כרית תפעולית

ח-ן חברת בת
בבעלות מלאה של פרטנר
+
זכויות חתימה משותפות לנאמן

ח-ן פרטנר
T=0

ח-ן SPE
• העברת תקבולים בגין איגוח ציוד קצה

T=+14

ח-ן פרטנר
• איפוס כרית התפעול או
לחילופין חיוב ח-ן פרטנר

התחשבנות לאחר קבלת
נתוני charge backs

מתן שירותים ע"י פרטנר לאחר ההנפקה
 פרטנר וה  SPEחותמים על חוזה שרותי גביה.
 המשך גביית החובות מהלקוחות לפי לוח תשלומים קבוע מראש
 טיפול בגביית חובות שחזרו ,כולל גביה משפטית ,לפי  SLAשנקבע מראש
 טיפול בבעיות לקוח ,כגון החלפת מכשיר פגום או ביטול עסקה
 טיפול בבקשות לקוח כגון שינוי אמצעי תשלום או קיצור תקופות תשלום

 רכישת יתרות שלא ניגבו מה  – SPEשאלת הזדכות ממס הכנסה ומע"מ.

