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חידושים בדיו דיליג'נס
ובדיקות קדם רכישה

אלון לוגסי ,רו"ח
מנהל מחלקת  ,(Transaction Advisory Services) TASחיפה

מדוע עסקאות נכשלות?
עסקאות רבות נכשלו בשל גורמי סיכון המהווים או העלולים להוות
" "Deal Breakersושלא התגלו או נבחנו כראוי בשלב מוקדם מספיק
בעסקה
גורמי סיכון אלה ניתנים לחלוקה לשלוש קבוצות עיקריות הקשורות
עם:
 Áהתאמה אסטרטגית של הרכישה לעסק הקיים )חוסר התאמה
לאסטרטגיה ,חוסר התאמת תרבות ארגונית(
 Áהנחות שהונחו לאורך ביצוע העסקה )הנחות לא ריאליות או לא
סבירות(
 Áעצם הערכת השווי )קביעת מחיר לא נכון( ,תהליך המשא ומתן
ואופן ביצוע העסקה )לדוגמא רכישת מניות במקום פעילות ,קשיים
בעצם המיזוג התפעולי(
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העלאת ערך לבעלי המניות
על פי סקר שנערך בארה"ב על  150עסקאות בשווי של כ150 -
מיליוני דולר

Á
Á
Á
Á
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הביצוע נמוך מהצפוי
 50%מהעסקאות כרסום בשווי כולל
 33%מהעסקאות תרמו ברווח השולי
רק  17%תרמו תשואה נאותה
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תהליכים בעולם
ריביות נמוכות בעולם המערבי בשנים האחרונות תרמו לגיוס כסף רב ע"י
קרנות  Private Equityוכן באמצעות הנפקת אג"חים "זולים" באופן ישיר
ע"י החברות
התוצאה:
 Áהגברת התחרות בשוק
 Áמחירי החברות עלו )אין "מציאות"(
מסקנה :יש צורך לערוך בדיקות בצורה שונה על מנת להוריד את הסיכון
בעסקה ) (unknownולבצע עסקאות במחירים "נכונים" יותר
הפתרון :דיו דיליג'נס פיננסי בנוסף לדיו דיליג'נס החשבונאי
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מהו דיו דיליג'נס חשבונאי?
המטרה  -להניח את הדעת לגבי נאותות הדיווחים החשבונאיים )הדוחות
הכספיים( של חברות מטרה
דיו  -דיליג'נס חשבונאי איננו ביקורת על הדוחות הכספיים
הצורך בנקודת מבט "צופה עתיד"  -נקודת מבט של הרוכש ביום שלאחר
העסקה )חברה המציגה דוח לפי כללי חשבונאות ישראלים הנבחנת ע"י
חברה המדווחת לפי (U.S GAAP
איכות וחוסן הנתונים החשבונאיים בחברה מהווים את הבסיס ליצירת
ניתוח מעמיק והסקת מסקנות )אינדיקציה לא רק לרמת נתוני הדוח הכספי
אלא לרמת כל נתונים כספיים המתקבלים מהנהלת חברת המטרה(
הדיו דיליג'נס החשבונאי מהווה רובד בסיס והכרחי בביצוע הדיו  -דיליג'נס
הפיננסי הכולל
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מהו דיו דיליג'נס פיננסי?
כישלון ,ברמות שונות ,של עסקה בא לידי ביטוי בדרך של:
 Áביצועים שמתבררים מהר מאוד כלא עומדים בציפיות
 Áהעדר מתן ערך כלכלי מוסף לבעלי המניות
דיו  -דיליג'נס פיננסי הינו כלי אינטגרטיבי לבדיקה וניתוח של פעילות
חברה
מטרת הדיו  -דיליג'נס הפיננסי היא לתת " "comfortבשלושת הפרמטרים
הבאים:
 – Assurance around numbers Áאישור בנושא המספרים וההנחות
במודל העסקי
 – Factual conclusions on key areas Áמסקנות עיקריות בעקבות
ניתוח המספרים
 – Deal advice Áעצות בנוגע לעסקה
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לא

המשך

לא

דיו דיליג'נס ראשוני
סקירה פיננסית

יצירת עסקה

CF Á
P&L Á
 Áתקציב
 Áמאזן

שיחות עם
המטרה

סינרגיה
סקירת תחזיות

דיו דיליג'נס
ראשוני

 Áהנחות
 Áסיכונים
 Áרגישות

אינדיקציה
לשווי

העבר רלוונטי אך ורק כאינדיקציה לצפי העתיד

עקרונות למבנה
עסקה

מו"מ
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דיו דיליג'נס מפורט
פיננסי
חשבונאי
משפטי
איכות סביבה
טכנולוגי

ביצוע עסקה

LOI

דיו דיליג'נס
מפורט
התאמת מחיר/
מבנה עסקה
מו"מ סופי

ביצוע הסכמים
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שלב א'  -בחינת יסודות
סקירת תהליך
הביקורת
 −היקף הביקורת
 −הערכת סיכונים
 −מהותיות
 −בקרה פנימית
 −התמקדות במכתבי הנהלה

סקירת תהליך
החיזוי
 −סיכונים בבסיס העסק
 −השפעת הסיכונים על הביצוע
הסופי
 −ביצועים קודמים של ההנהלה
 −כוונה מיוחדת או שגרה
 −מטרה /בר ביצוע  /ניתן
להגשמה?
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יסודות העסקה
האם הנתונים
נכונים?

נאותות נתוני
ההנהלה
 −מתאימים ושימושיים
 −מדויקים ומהימנים
 −היקף ההערכות
 −ידני כנגד אוטומטי
 −מערכות מידע ומנגנוני
בקרה
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מקור הנתונים
 −היקף ההערכות
 DD −של מגזר
 −הוצאות Stand alone
 −הדגשת התאמות ברווחיות
או בתזרים המזומנים
 −הבסיס לאיחוד
Accounting Policies
חשבונאית
מדיניות

 −עקביות עם התעשייה?
 −עקביות עם ?GAAP
 −יישום שמרני או אגרסיבי?
 −מהי השפעת הפרקטיקה
המקובלת?
 −עקביות משנה לשנה ?

שלב א'  -בחינת יסודות  -דוגמאות
 הון חוזר נמוך

 הלוואות בעלים וצדדים קשורים

 הפרשות לאחריות והחזרות

 עסקאות צדדים קשורים

 הכרה בהכנסה

 קבוצת חברות

 ניפוח מחזורים ,עמלות ,סיכונים

 פרוטוקולים

 הערכת המלאי ומלאי איטי

 חשיפה מטבעית

 תנועת הפרשות לחומו"ס
 תלויות )אופציות ,דילול ,תביעות וכד'(
 מגבלות סטוטוריות )מדען ראשי ומרכז השקעות(
 תקן 15
 גיול יתרות
 העברת פעילות
 כ"א
 נדל"ן
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Accounting Policies

שלב ב'  -ניתוח מספרים ותהליכים
ניתוח רווחיות לפי לקוחות ולפי מוצרים )מאיפה בא רווח?(
ניתוח מגמות לפי מגזרי פעילות ולפי מוצרים ,מרכזי רווח
בדיקת תחזיות החברה והרווחיות הגולמית )התבססות על  pipelineו –
(backlog
)Quality of earnings (I.E. normalized EBITDA
ניתוח השקעות ופחת עתידי )בדיקת אחוז הפחת מהיקף ההשקעות(
התייחסות לשילוב החברות – סיכונים וסיכויים )סינרגיזם(
בחינה ברמה הפיננסית של הסכמים עם לקוחות וספקים ,ניהול חוזים
ניתוח תכנית עסקית על מרכיביה ,שילובה בתכנון האסטרטגי ,תוכנית
ברמת פרויקטים
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שלב ב'  -ניתוח מספרים ותהליכים )המשך(
ניתוח פיננסי וחשבונאי של ניהול המלאי בחברה
ניתוח יחסים פיננסיים והשפעתם על ערך החברה ,ניהולה והיום שלאחרי
ניתוח הרכב ההון ,זכויות מיוחדות המלמדות על ערך החברה
ניתוח התייעלות וחיסכון
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שלב ג'  -מסקנות ועצות רלוונטיות לקבלת החלטות
)דוח מסכם(
התייחסות בדוח למסקנות בעלת אופי משפטי חוזי ,חשבונאי )(P&L
ותזרימי וסגנוני עסקי
התייחסות ל  "Deal Breakers" -אפשריים
ריכוז חשיפות קיימות ,השפעתן ומשמעותן
כימות המסקנות והשפעתן על התוכנית העסקית ובהתאם השפען
האפשרית על השווי
גיבוש המלצה לאופי עסקה עדיף  -רכישת מניות ,הקצאה נוספת ,רכישת
פעילות וכדומה
הסקת מסקנות לגבי דרך מומלצת למיזוג החברות ,גורמי מפתח
להצלחה ביום שאחרי
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סיכום
תיעוד התהליך – פרויקט
סקירת דיו משפטי על ידי גורמים פיננסים
רו"ח חברת המטרה
חפש Deal Breakers

אלון לוגסי
04 – 8654034
0544 – 736525
alon.lugassi@il.ey.com
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