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"היום שלפני"
להיערכות החשבונאית לפני העסקה חשיבות רבה בתכנון העסקה

הרכב העסקה

מחיר העסקה

עיתוי העסקה

מבנה העסקה

רציונל העסקה

זיהוי הנכסים הנרכשים

ייחוס ערך לנכסים הנרכשים

פחת והפחתות עתידיים
הרווח למניה בעתיד

היערכות חשבונאית

"היום שלפני"
הרכב העסקה
הרכב העסקה מכתיב את הזיהוי והשווי של הנכסים הנרכשים ,ואלו קובעים את
הפחת וההפחתות העתידיים של החברה
מחיר העסקה
מחיר העסקה גוזר את שווי המוניטין בעסקה .אחד הגורמים למוניטין גבוה ברכישה
הינו מחיר עסקה גבוה מידי
מבנה העסקה
מבנה התשלומים בעסקה ועיתויים עשויים להשפיע על שווי הנכסים הנרכשים
עיתוי העסקה
עיתוי העסקה עשוי להשפיע על הגדרת הנכסים הנרכשים
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זיהוי וייחוס )(PPA
מהו ?PPA
הקצאת מחיר רכישה לנכסים ולהתחייבויות המוחשיים והבלתי מוחשיים של
החברה הנרכשת
שני שלבים עיקריים
 זיהוי הנכסים הבלתי מוחשיים:
 זכויות העולות מהסכמים או זכויות משפטיות ,או
 הנכס ניתן להפרדה מהישות הנרכשת
 הערכת שווי של כל אחד מהנכסים שזוהו
סוגי נכסים בלתי מוחשיים
 נכסים טכנולוגיים )טכנולוגיית ליבה ,טכנולוגיה מפותחת(IPR&D ,
 נכסים הקשורים בלקוחות )צבר הזמנות ,בסיס לקוחות(
 מותגים ושמות מסחריים
 הסכמי אי-תחרות
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זיהוי וייחוס ) - (PPAהמשך
 – IPR&Dקריטריונים להכרה
 קיום היתכנות טכנולוגית;
 פיתוח לא הושלם;
 המוצר אינו מוכן למכירה; ו
 אין שימוש אלטרנטיבי לטכנולוגיה המפותחת
קשרים בין נכסים
קיימים קשרים בין הנכסים השונים .לדוגמא ,טכנולוגיה עתידית המתבססת על
טכנולוגיה קיימת ,יחסים עם לקוחות ומותג
השלכות התוצאות )(trade-off
 ככל ששווי הנכסים המזוהים גבוה יותר ,ההפחתות העתידיות גדולות יותר
 ככל ששווי הנכסים המזוהים נמוך יותר ,יש חלק יותר גדול של שווי שאינו
מוסבר )מוניטין( הכפוף למבחני ירידת ערך שנתיים
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"היום שאחרי"
הכרה ומדידה
 עדכון הפרשות ואומדנים )תלויות ,רה-ארגון בחברה הנרכשת ,מסים בגיןהפסדים צבורים לצורכי מס(
 תמורה מותנית )לרבות לבעלי מניות שמעוסקים בחברה( נכסים בלתי מוחשיים – תקופת הפחתה ושיטת הפחתה -נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין – בחינה של ירידת ערך )(Impairment

גילוי ומידע נדרש – בדוחות הכספיים ומחוץ לדוחות הכספיים
 כדוגמת ,נתוני פרו-פורמה ,צירוף דוחות -מחייב היערכות מבעוד מועד
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"היום שאחרי"
נכסים בלתי מוחשיים
בלתי מוחשיים אחרים
בעלי אורך חיים
בלתי מוגדר

בעלי אורך חיים
מוגדר

בחינה תקופתית
של אורך החיים

קביעת אורך החיים
ובחינתו התקופתית

ירידת ערך
)בחינה חד-שלבית(

ירידת ערך
)בחינה דו-שלבית(

מוניטין

בחינת הצורך בירידת ערך
לפחות אחת לשנה
בחינה מבוססת על
"יחידות מדווחות"
בחינה "דו-שלבית"

נכסים בלתי מוחשיים
השפעה צפויה של נכסים בלתי מוחשיים מסוימים על רווחים מדווחים
בהערכת הדילול הטמון בעסקות פוטנציאליות ,חשוב להבין מהם הנכסים הבלתי מוחשיים
שיווצרו ברכישה
 4סוגים עיקריים של נכסים בלתי מוחשיים עשויים להיווצר:

IPR&D

נכסים בלתי
מוחשיים מופחתים

נכסים בלתי מוחשיים
שאינם מופחתים

מוניטין

נכסים בלתי מוחשיים מופחתים מבוססי טכנולוגיה בדרך כלל יגרמו לדילול רווחים ,שכן
מתאפיינים באורך חיים קצר
נכסים בלתי מוחשיים חוזיים ,שניתנים לחידוש או להארכה בעלות שולית או ללא עלות ,מהווים,
בדרך כלל ,נכסים בלתי מוחשיים שאינם מופחתים

נכסים בלתי מוחשיים
השפעת שיטת בדיקת ירידת ערך לפיה נבחנים נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים בעלי
אורך חיים מוגדר

נכסים בלתי מוחשיים בעלי
אורך חיים בלתי מוגדר

השפעה על
רווחיות

מדללת
)הפחתה תקופתית(

לא מדללת
)ללא הפחתה תקופתית(

סיכוי
להכרה
בירידת
ערך ומודל
ההערכה

רגישים יותר לירידת ערך;
הקטנת הסיכוי לביצוע ירידת
ערך )ערכם הפנקסני מופחת על בחינת ירידת הערך על בסיס
שווים ההוגן;
פני הזמן(;
בחינת ירידת ערך – דו-שלבית; נבחן על בסיס אינדיווידואלי
בחינת הצורך בירידת ערך – על כך שלא קיימות "כריות
ביטחון"
בסיס תזרימי מזומנים לא
מהוונים

ירידת ערך מוניטין

יחידות מדווחות



ייחוס של נכסים שנרכשו )לרבות המוניטין( ,במועד הרכישה ,ליחידות
המדווחות



הגורמים שיש לשקול בעת הגדרת יחידות מדווחות:
השפעהישירה
החברההשפעה
להנהלתהחברה
להנהלת
ישירהעל
על
היחידותהמדווחות
מבנההיחידות
מבנה
המדווחות
המדווחתגדולה
שהיחידההמדווחת
ככלשהיחידה
ככל
גדולה
בירידתערך
הסיכוןבירידת
מצטמצםהסיכון
מצטמצם
ערך
יחידהמבוזרת(
פתאומית))יחידה
פתאומית
מבוזרת(

מדווחותלבין
יחידותמדווחות
ביןיחידות
ישירבין
קשרישיר
קשר
לבין
ערךעתידיות
לירידותערך
הפוטנציאללירידות
הפוטנציאל
עתידיות

כריותבטחון
של""כריות
קיומןשל
בחינתקיומן
בחינת
בטחון""
לנבועמנכסים
שיכוללנבוע
למוניטין))שיכול
למוניטין
מנכסים
בחברההרוכשת(
נצמחו""בחברה
שש""נצמחו
הרוכשת(

שצפויותליהנות
המדווחותשצפויות
ליחידותהמדווחות
מוניטיןליחידות
ייחוסמוניטין
ייחוס
ליהנות
בגיןסנרגיה
פרמיהבגין
ששולמהפרמיה
במקרהששולמה
אחרת,במקרה
מסינרגיה))אחרת,
מסינרגיה
סנרגיה
הרכישהלהפסד
לאחרהרכישה
הקצרלאחר
בזמןהקצר
להיחשףבזמן
עלולהלהיחשף
החברהעלולה
החברה
להפסד
ערךמוניטין
מירידתערך
מירידת
מוניטין((

תקינה ישראלית חדשה בנושא

תקן ) 20מתוקן(
"הטיפול החשבונאי במוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת"

 לפי החלטת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מחודש נובמבר ,2005
החל מתקופות המתחילות ב 1 -בינואר  ,2008יהיו ערוכים דוחותיהן של
חברות ציבוריות בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים
 כשלב ביניים ,עד לאימוצה המלא של התקינה הבינלאומית בנושא
)בפרט ,(IFRS 3 ,מפרסם המוסד לתקינה את תקן ) 20מתוקן( שחל על
דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  2006או לאחר מכן
 עיקרי קביעות התקן:
 הצורך בזיהוי נכסים בלתי מוחשיים במועד הרכישה
 קריטריון הזיהוי  -נכס בלתי מוחשי יופרד ,ויוצג בנפרד מהמוניטין ,בהתקיים
אחד משני התנאים הבאים (1) :הנכס ניתן להפרדה
או ) (2הנכס נובע מזכויות חוזיות או זכויות משפטיות אחרות

 הטיפול לאחר ההכרה הראשונית:
 מוניטין – לא יופחת באופן שיטתי ,אך תבחן ירידה בערכו לפחות אחת לשנה
 מוניטין שלילי )לאחר הקצאה( – ייזקף במועד הרכישה לדוח רווח והפסד
 נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר – יופחת באופן שיטתי
נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים בלתי מוגדר – לא יופחת באופן שיטתי ,אך
תבחן ירידה בערכו לפחות אחת לשנה

