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רקע  :צירוף עסקים ,מהו?

"צירוף עסקים" מוגדר כעסקה או אירוע אחר ,שבהם רוכש משיג שליטה על
עסק אחד או על מספר עסקים (הנרכש) .צירופי עסקים מכונים לעיתים
מיזוגים.

צירופי עסקים יכולים ללבוש צורות משפטיות שונות והתמורה המשולמת
במסגרת צירוף העסקים יכולה להתבצע בצורות שונות (לדוגמה :צירוף
עסקים תמורת הנפקת מכשירים הוניים ,באמצעות העברת מזומן ,שווי
מזומן או נכסים אחרים וכו').
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רקע :צורות של צירוף עסקים
מסיבות משפטיות ,מיסויות ,או מסיבות אחרות ,צירוף עסקים יכול להתבצע
בדרכים שונות.
צירוף עסקים יכול להתבטא :
▪

ברכישת הון של ישות אחרת (מניות).

▪

רכישת כל הנכסים נטו של ישות אחרת (פעילות).

▪

רכישת חלק מהנכסים נטו של ישות אחרת ,אשר יחד מהווים עסק אחד או יותר.

▪

צירוף עסקים יכול להתרחש ללא פעולת רכישה כלל.

▪

זכויות וטו שפקעו.

▪

חברה בת רכשה מניות של עצמה.
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צורה א'  -צירוף עסקים באמצעות רכישת מניות
חברה א' רוכשת את כל המניות של חברה ב':
מבנה החזקה אחרי

מבנה החזקה לפני
בעלי מניות

בעלי מניות

100%

100%

חברה א'

חברה ב'

בעלי מניות

חברה א'
100%

חברה ב'
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צורה ב'  -צירוף עסקים באמצעות רכישת פעילות
חברה א' רוכשת את כל הנכסים נטו של חברה ב' (או חלק מהנכסים
נטו המהווים עסק) – הופכים לחברה אחת אין דוח מאוחד.
מבנה החזקה לפני
בעלי מניות
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מבנה החזקה אחרי
בעלי מניות

100%

100%

חברה א'

חברה ב'

בעלי מניות

חברה א'
(כולל פעילות
חברה ב')
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כיצד מזהים צירוף עסקים?

זיהוי צירוף עסקים נשען על הגדרת "עסק".
מהו "עסק" ?
"עסק" מוגדר בתקן כמערכת משולבת של פעילויות ונכסים
שניתן להפעילה ולנהל אותה במטרה לספק תשואה
בצורת דיבידנדים ,עלויות מוזלות או הטבות כלכליות
אחרות באופן ישיר למשקיעים או לבעלים אחרים.
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כיצד מזהים צירוף עסקים?  -המשך

הקביעה אם מערכת מסוימת של נכסים ושל פעילויות
מהווה "עסק" צריכה להתבסס על בחינת השאלה,
האם משתתף בשוק יכול להפעיל ולנהל את
המערכת המשולבת כעסק.
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זיהוי "עסק" – דוגמה א'

אם משקיע רוכש חברת קמעונאית שבבעלותה נכס נדל"ן
משמעותי וכן מספר נכסים ועובדים ,הרי שסביר שמדובר
בעסק ,גם אם המשקיע מתכוון תוך זמן קצר לפטר את
העובדים ולמכור את נכס הנדל"ן.
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זיהוי "עסק" – דוגמה ב'

חברה ב' מוכרת את פעילות תמיכת המחשבים שלה
(שכוללת בין היתר מחשבים ,עובדים וידע) לחברה א'
ומבצעת מיקור חוץ ( )outsourcingשל הפעילות .הפעילות
לא היוותה מנקודת הראות של חברה ב' עסק שמפיק
הכנסות אלא מרכז עלות.
נראה כי פעילות זו מהווה עסק שהרי מבחינת חברה א' או
צד אחר (משתתף בשוק) מדובר בפעילות שמפיקה הכנסות.
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זיהוי "עסק" – דוגמה ג'
חברת מו"פ – האם חברה שמפתחת תרופה שטרם
השלימה את כל השלבים ,יכולה להיכנס תחת הגדרת עסק?
התשובה היא כן ,היא יכולה לעמוד בהגדרת עסק .לא
מבקשים שתייצר תפוקות עכשיו .יש לה עובדים ,מהנדסים,
נמצאת בתוך תהליכים ויש לה פוטנציאל לייצר תפוקות .לא
אומר בהכרח שתפיק אך יש לה יכולת.
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מרכיבי העסק

עסק מורכב מתשומות ומתהליכים המיושמים לגבי תשומות אלה,
שיש להם יכולת ליצור תפוקות.
תשומות  :תשומה הינה
משאב כלכלי כלשהו שיוצר ,או
שיש לו יכולת ליצור ,תפוקות
כאשר תהליך אחד או יותר
מיושמים עליו.
לדוגמה ,נכס לא שוטף.
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תהליכים  :תהליך הינו מערכת,
תקן ,פרוטוקול ,מוסכמה או כלל
כלשהם אשר ,כאשר הם מיושמים
על תשומה (אחת או יותר) ,יוצרים
תפוקות או שיש להם היכולת ליצור
תפוקות.
לדוגמה ,תהליכי ניהול אסטרטגיים,
תהליכים תפעוליים ותהליכי ניהול
משאבים.
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מרכיבי העסק – המשך

תפוקות  :תפוקה הינה התוצאה של תשומות ושל תהליכים
שמיושמים על תשומות אלה שמספקת או שיש לה היכולת
לספק תשואה בצורת דיבידנדים ,חסכון בעלויות או הטבות
כלכליות אחרות ישירות למשקיעים או לבעלים.

יש לשים לב שכאשר קונים חלקים בנפרד ללא תהליכים
ותשומות ,מדובר בהקמת עסק ולא בצירוף עסקים.
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הטיפול החשבונאי בצירופי עסקים

בהתאם לתקן כל צירופי העסקים שנמצאים בתחולתו
יטופלו באמצעות יישום שיטת הרכישה.

שיטת הרכישה רואה את צירוף העסקים מנקודת המבט
של הישות שזוהתה כרוכש (לפי העלות מנקודת ראות
הרוכש).
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שיטת הרכישה

בהתאם לשיטת הרכישה ,הרוכש מכיר בנכסים שנרכשו
ובהתחייבויות שניטלו ,לרבות באלה שקודם לכן לא הוכרו על ידי
הנרכש ,על פי שוויים ההוגן במועד הרכישה וכן בזכויות שאינן
מקנות שליטה.
מנגד ,בהתאם לשיטה זו ,מדידת הנכסים וההתחייבויות של
הרוכש אינה מושפעת מהעסקה ,וכן אין להכיר בנכסים נוספים או
בהתחייבויות נוספות של הרוכש כתוצאה מהעסקה ,משום שהם
אינם נשוא העסקה.
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תפיסת הישות האחת
התפיסה העומדת בבסיס הטיפול בצירופי עסקים ובדוחות מאוחדים היא
תפיסת הישות האחת.
בהתאם לתפיסה זו רואים את בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה כחלק
אינטגראלי מתוך
בעלי המניות של הקבוצה ולכן רואים את צירוף העסקים כפעולות הבאות:
 .1רכישה של  100%מהנכסים וההתחייבויות המזוהים;
 .2גיוס הון מהזשמ"ש לשם כך.
לדוגמה ,אם חברה א' רוכשת  51%מהון המניות של חברה ב' ומשיגה
שליטה ,מאותו רגע רואים את הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה כוללים
גם  100%מהנכסים וההתחייבויות של חברה ב' לפי שוויים ההוגן ליום
הרכישה ,ומנגד הצטרפו לבעלי מניות של הקבוצה גם זכויות שאינן מקנות
שליטה בהתאם לחלקם בנכסים וההתחייבויות של חברה ב'.
שלומי שוב
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שלבי הטיפול בצירוף עסקים

שלב א'

זיהוי הרוכש

שלב ב'

קביעת מועד הרכישה

שלב ג'

הכרה ומדידה של נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו ,התחייבויות
שניטלו וזכויות שאינן מקנות שליטה

שלב ד'

הכרה ומדידה של מוניטין או רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
("מוניטין שלילי")
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שלב א'  -זיהוי הרוכש

בשלב זה יש לזהות את הרוכש בצירוף העסקים שהוא
הישות אשר משיגה שליטה* על הנרכש.
(*) הגדרת שליטה נכללת ב –  ,IFRS 10נלמד בשיעורים
הבאים.
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אינדיקציות לזיהוי הרוכש
כאשר צירוף עסקים מבוצע באמצעות העברת מזומנים או נכסים אחרים או
באמצעות התהוות התחייבויות ,הרוכש הוא הישות שמעבירה את המזומנים
או את הנכסים האחרים או שמתהוות לה התחייבויות.
מנגד ,כאשר צירוף העסקים מתבצע תמורת הנפקת מניות עשוי להתעורר
קושי בזיהוי הרוכש (על אף שבדרך כלל הרוכש הוא הישות שמנפיקה את
הזכויות ההוניות שלה) .במקרים אלו התקן מציין כי בדרך כלל הרוכש הוא
הישות המשתלבת אשר הגודל היחסי שלה (אשר נמדד לדוגמה ,במונחי
נכסים ,הכנסות או רווח) גדול בצורה משמעותית מזה של הישות או הישויות
המשתלבות האחרות.
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אינדיקציות לזיהוי הרוכש
דוגמה א'
חברה א' רוכשת את חברה ב' תמורת  1,000,000ש"ח ,במזומן.
(חברה א' היא הרוכשת) ,להלן מבנה ההחזקות לפני הרכישה:
מבנה החזקה לפני
בעלי מניות

בעלי מניות

100%

100%

חברה א'

שלומי שוב

חברה ב'
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אינדיקציות לזיהוי הרוכש
המשך דוגמה א'
להלן מבנה ההחזקות אחרי הרכישה :
מבנה החזקה אחרי
בעלי מניות

חברה א'
100%

חברה ב'
שלומי שוב
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אינדיקציות לזיהוי הרוכש
דוגמה ב'
נניח כעת כי חברה א' קונה את מניות חברה ב' תמורת הנפקת מניות שלה לבעלי
מניות חברה ב' ,כאשר השווי ההוגן של חברה ב' גדול מהשווי ההוגן של חברה א'
(רכישה במהופך – חברה ב' היא בעצם הרוכש) ,להלן מבנה ההחזקות אחרי:
מבנה החזקה אחריי
בעלי מניות א'

בעלי מניות ב'
67%

33%
חברה א'

100%
חברה ב'
שלומי שוב
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אינדיקציות לזיהוי הרוכש
המשך דוגמה ב'
הערות :
• ההקצאה התבצעה באופן פרופורציונאלי לשווי ההוגן של החברות.
• רכישה במהופך היא כאשר הקולט המשפטי הוא בעצם הנרכש
החשבונאי.
• אם שווי חברה א' היה  1,000,000ש"ח ושווי חברה ב' היה 500,000
ש"ח ,היה מדובר ברכישה רגילה ,כי אז ההקצאה הפרופורציונאלית לפי
שווי הוגן הייתה לטובת חברה א'.
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אינדיקציות נוספות לזיהוי הרוכש
נקבע בתקן כי במקרים שבהם מתעורר קושי בזיהוי הרוכש יש לשקול עובדות
ונסיבות רלבנטיות אחרות ,כולל האינדיקציות הבאות:
▪ זכויות ההצבעה היחסיות בישות המשולבת לאחר צירוף העסקים  -הרוכש
הוא הישות המשתלבת אשר בעליה כקבוצה שומרים על (או מקבלים את)
החלק הגדול ביותר של זכויות ההצבעה בישות המשולבת.
▪ קיומה של זכות הצבעה גדולה בישות המשולבת ,כאשר אין גם בעלים
אחרים או קבוצה מאורגנת של בעלים עם זכות הצבעה משמעותית.

▪ הרכב הדירקטוריון של הישות המשולבת או הגוף הממלא תפקיד מקביל -
הרוכש הוא הישות המשתלבת אשר לבעליה יש את היכולת למנות או
להדיח את רוב החברים בדירקטוריון של הישות המשולבת.
שלומי שוב
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אינדיקציות נוספות לזיהוי הרוכש – המשך

▪ הרכב ההנהלה הבכירה של הישות המשולבת – הרוכש הוא הישות
המשתלבת אשר ההנהלה (הקודמת) שלה היא דומיננטית במסגרת
ההנהלה של הישות המשולבת.
▪ התנאים של החלפת הזכויות ההוניות  -הרוכש הוא הישות המשתלבת
שמשלמת פרמיה מעבר לשווי ההוגן.

שלומי שוב

26

שלב ב'  -קביעת מועד הרכישה
מועד הרכישה ( )acquisition dateהינו המועד בו הרוכש משיג שליטה על
הנרכש.

המועד שבו הרוכש משיג שליטה על הנרכש הוא בדרך כלל מועד הסגירה
( )closingשבו הרוכש מעביר משפטית את התמורה ,רוכש משפטית את
הנכסים של הנרכש ונוטל משפטית את ההתחייבויות של הנרכש.
עד למועד הסגירה מדובר בעסקה חוץ מאזנית – לא רשומה בספרים.
בד"כ ישנו פער בין מועד החתימה למועד הרכישה.

מועד רכישה

שלומי שוב

מועד חתימה

27

אינדיקציות לזיהוי מועד הרכישה

▪ המועד שבו הרוכש מתחיל להשפיע על המדיניות הכספית והתפעולית
של הנרכש.
▪ מועד העברת התמורה (על אף שאינו בהכרח מועד הרכישה).

▪ מועד המינוי של מרבית הדירקטורים ,על אף שמועד הרכישה מתקיים
במקרים רבים לפני מועד זה.

שלומי שוב

28

דגשים בקביעת מועד הרכישה

שלומי שוב

א

הבחנה בין מועד ההסכם לבין מועד הרכישה

ב

הסכמים בעלי תוקף רטרואקטיבי

ג

תנאים מתלים

ד

תמורה מותנית
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א .הבחנה בין מועד ההסכם לבין מועד הרכישה
במקרים רבים מועד הרכישה אינו זהה למועד ההסכם או למועד הנקוב
בחוזה הרכישה.
דוגמה
חברה א' רוכשת  80%מהון המניות של חברה ב' תמורת מזומן .הסכם
הרכישה נחתם ביום  1בספטמבר  2008והוא קובע כי מועד הרכישה הינו 10
בספטמבר .2008
חברה א' ממנה את הדירקטורים בחברה ב' ביום  1באוקטובר  ,2008המועד
שבו מתקיימים כל התנאים המתלים .בהתאם להסכם הרכישה ,המניות של
חברה ב' יועברו לחברה א' במועד התשלום ( 15באוקטובר .)2008
נראה כי במקרה זה ,מועד הרכישה הינו  1באוקטובר  2008שהוא
המועד בו חברה א' מקבלת בפועל את השליטה בחברה ב'.
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ב .הסכמים בעלי תוקף רטרואקטיבי
יתכנו מקרים בהם הסכם הרכישה קובע תוקף רטרואקטיבי.

דוגמה
החתימה על ההסכם והעברת השליטה נעשים ביום
 15במאי ,אך להסכם נקבע תוקף רטרואקטיבי מיום 1
בינואר .נראה כי תוקף רטרואקטיבי כאמור לא צריך להשפיע
על קביעת מועד הרכישה.
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ג .תנאים מתלים

במקרים רבים הסכמי רכישה מותנים בקיומם של תנאים עתידיים מסוימים
("תנאים מתלים").
נשאלת השאלה ,האם מועד הרכישה יכול להתקיים לפני מועד קיומם של
התנאים המתלים?
יש להבחין בין תנאים בעלי אופי טכני לבין תנאים שמשמעותם דחיית מועד
קבלת השליטה.
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ג .תנאים מתלים  -המשך
דוגמאות לתנאים שמשמעותם דחיית מועד הרכישה:
בדיקת נאותות (,)Due diligence
אישור של הממונה על ההגבלים
העסקיים לעסקה.

צירוף עסקים שמותנה
באישור אסיפת בעלי
מניות.

דוגמה לתנאי טכני שלא יגרום לדחיית מועד הרכישה:
פרוצדורת רישום של מניות שאורכת מספר שבועות בכדי לקבל
את הבעלות המשפטית על המניות ,וזאת בתנאי שמבחינה
כלכלית הזכויות שנלוות לאותן המניות הועברו לידי הרוכש.
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ד .תמורה מותנית
קביעת מועד הרכישה ,אינה מושפעת בדרך כלל מקיומה של
תמורה מותנית.

כך לדוגמה ,כאשר הרוכש נדרש לשלם תמורה
נוספת כשיעור מתוך רווחי העסק הנרכש לאחר
העברת השליטה (תמורה מותנית).
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שלב ג' – הכרה ומדידה של נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו,
התחייבויות שניטלו וזכויות שאינן מקנות שליטה.

לצורך ההכרה והמדידה של נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו,
התחייבויות שניטלו וזכויות שאינן מקנות שליטה קובע התקן שני
עקרונות מנחים מצטברים:
עקרון הכרה

עקרון מדידה
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עקרון ההכרה
במועד הרכישה הרוכש נדרש להכיר בנפרד מהמוניטין ,בנכסים הניתנים
לזיהוי שנרכשו ,בהתחייבויות שניטלו ובזכויות שאינן מקנות שליטה.

בכדי שהנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו וההתחייבויות שניטלו יהיו כשירים
להכרה כחלק מיישום שיטת הרכישה ,הם צריכים לקיים לפחות את שני
התנאים הבאים:
עמידה בהגדרת נכס או התחייבות
(כהגדרתם במסגרת המושגית) – לדוגמה מו"פ בתהליך לעומת
התחייבות בגין רה ארגון אשר אינה עומדת בהגדרת התחייבות.

אינם נובעים מעסקאות נפרדות לצירוף העסקים .לדוגמה,
תשלום לבעלים בכדי שימשיך לעבוד בחברה.
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דוגמה לצירוף עסקים
דוגמא לצירוף עסקים שופרסל וקלאב-מרקט
קלאב מרקט הייתה הרשת הקמעונאית השלישית בגדולה שקרסה .לרשת מונו מפרקים ,שהוציאו
מכרז למכירתה .שופרסל זכתה לאחר שהציעה ( 800Mעבור  ,)100%בעוד שהשני במכרז ,רמי לוי,
הציע  300Mבלבד .שופרסל הייתה מוכנה לשלם  500Mיותר בכדי להשיג שליטה בשוק.
ביום המיזוג ,קלאב-מרקט שווה בעיני שופרסל .800M
 850Mעבור הרכישה  )50M( +התחייבות לרה-ארגון (=עלות התאמת קלאב-מרקט לשופרסל-
פיטורי עובדי הנהלה ,צמצום סניפים וכו').
בהנחה ואין ע"ע וההון של קלאב-מרקט שווה
ל 60M-ונדרש לחשב מוניטין .בדוחות של
קלאב-מרקט ,הנרכשת ,אין הוצאה בגין
רה-ארגון .עולה השאלה האם במסגרת
הנכסים וההתחייבויות שמכירים בהם במסגרת
המיזוג ,שופרסל יכולה להכיר גם בהתחייבות
לרה-ארגון?

שולם
זשמ"ש

לרה-ארגון

לרה-ארגון

800M

800M

-

-

800M

800M

בניכוי נכסים מזוהים נטו:
הון נרכש
התחייבות לרה-ארגון
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לא מכירים בהתחייבות

מוניטין P.N

60M

60M

()50M

-

10M

60M

790M

740M
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דוגמה לצירוף עסקים
ברור כי הנהלת שופרסל העדיפה את האפשרות הראשונה  -היוון ההתחייבות בגובה 50M
למוניטין -כך גם בעתיד לא תצטרך לרשום את ההוצאה .באפשרות השנייה המוניטין קטן יותר,
ויום למחרת תהייה הוצאה של .50M

 IFRS3קובע כי יש לעמוד בהגדרות המסגרת המושגית ולכן שולל את האפשרות הראשונה.
בהתאם למסגרת המושגית ,התחייבות הינה מחויבות כלפי צד חיצוני (בשביל שיהפוך למחויבות
היה צריך להודיע לעובדים ,לא מספיקה הצהרת כוונות הכתובה בהסכם) .כלומר ,אין להכיר
בהתחייבות ביום הרכישה.
בצירוף עסקים בהגדרה לא תהייה התחייבות לרה-ארגון כיוון שטרם מונו הדירקטורים שיקבלו את
ההחלטה בעניין .רק לאחר שהדירקטוריון החדש ימונה –תירשם הוצאה אל מול התחייבות
בדוחות המאוחדים.
שופרסל כן התחשבה בהתחייבות ,אך לא הייתה צריכה לבצע תיקון כיוון שהדבר נעשה טרם
אימוץ  .IFRS 3אם הדבר היה קורה היום היה עליה להציג מחדש.
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זיהוי נכסים בלתי מוחשיים שיוכרו
יש להכיר במועד הרכישה באופן נפרד בנכסים הבלתי מוחשיים אשר
עומדים בהגדרת נכס בלתי מוחשי בהתאם לקריטריונים שנקבעו
ב .IAS 38 -נכס בלתי מוחשי הוא נכס לא כספי חסר מהות פיזית הניתן
לזיהוי (למשל ,פטנט ,מותגים ותוכנה).
פריט עומד בקריטריון הזיהוי רק אם הוא מקיים לפחות את אחד משני
הקריטריונים הבאים :קריטריון יכולת ההפרדה ,או קריטריון חוזי משפטי.
התקן אינו כולל דרישה ליכולת מדידה מהימנה של נכס בלתי מוחשי
כתנאי להכרתו ,מתוך תפיסה כי אם מתקיים אחד מהקריטריונים
שלהלן ,צריך להיות קיים מידע מספיק לצורך מדידת השווי ההוגן
באופן מהימן.
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דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים
נכס בלתי מוחשי

תנאי יכולת ההפרדה

סימן מסחרי/מותג (*)

+

רשימת לקוחות

+

קשרי לקוחות שאינם
חוזיים – מועדוני לקוחות

+

תנאי חוזי משפטי
+

חוזה חכירה שאינו ניתן
להסבה לחכירת משנה

+

צבר הזמנות או ייצור

+

זיכיון לרשת טלוויזיה

+

ידע שלא רשום כפטנט

+

(*) אם ישנה הגנה משפטית אזי מקיים תנאי חוזי משפטי ,אם אין לו הגנה משפטית אזי צריך שיקיים את יכולת
ההפרדה (שזה המקרה בדרך כלל).
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הפחתת נכס בלתי מוחשי
בהתאם ל IAS 38 -יש להעריך אם אורך החיים השימושיים של נכס
בלתי מוחשי הוא מוגדר או בלתי מוגדר.
כאשר אורך החיים השימושיים נקבע כמוגדר ,הוא יוקצה באופן שיטתי,
לדוגמה שיטת הקו הישר (מופחת כמו רכוש קבוע אך – בד"כ ללא
ערך שייר).
כאשר אורך החיים השימושיים נקבע כבלתי מוגדר ,הנכס לא יופחת ולכן
יש לבדוק בגינו ירידת ערך מידי שנה בהתאם ל.IAS 36 -
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עקרון המדידה (שווי הוגן)
כעקרון מנחה יש למדוד את הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ואת ההתחייבויות
שניטלו בהתאם לשווים ההוגן במועד הרכישה ,למעט מספר חריגים.

לגבי זכויות שאינן מקנות שליטה – נראה בהמשך.
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חריגים לעקרון המדידה

התקן קובע  6חריגים לעקרון המדידה.
החריגים נובעים בעיקר מסתירה בין בסיסי מדידה
שננקטים בתקני חשבונאות מסוימים לבין שווי הוגן.
המדידה בגינן תהיה לפי התקן החשבונאי
הבינלאומי הרלוונטי אליהם.
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שישה חריגים לעקרון המדידה לפי שווי הוגן
1

מיסים נדחים – נכסי והתחייבויות מיסים נדחים שנובעים מהנכסים וההתחייבויות שהוכרו
נמדדים במועד הרכישה בהתאם ל IAS 12 -ולא לפי שווי הוגן.

2

הטבות לעובדים  -יש להכיר ולמדוד התחייבות המתייחסת להסדרי הטבות לעובדים
של הנרכש בהתאם ל.IAS 19 -

3

החלפת מענקי תשלום מבוסס מניות  -יש למדוד התחייבות או מכשיר הוני המתייחסים
להחלפה של מענקי תשלום מבוסס מניות של נרכש במענקי תשלום מבוסס מניות של הרוכש
בהתאם לשיטה שנקבעה ב.IFRS 2 -

4

נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה  -יש למדוד נכס לא שוטף (או קבוצת מימוש)
המסווג כמוחזק למכירה במועד הרכישה ,בהתאם ל.IFRS 5 -

5

נכסי שיפוי – נלמד בהמשך בסוגיות מיוחדות.

6

זכויות שנרכשו בחזרה – נלמד בהמשך בסוגיות מיוחדות.
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דוגמאות להמחשה לחלק מהחריגים לעקרון המדידה
לפי שווי הוגן
חריג  – 1מסים נדחים
נכון ליום  31.12.08ישנו בחברה ב' (הנרכשת) הפסד מועבר על סך
 1,000,000ש"ח ,סיכוי מימוש  ,70%צפי למימוש בשנת .2009
שיעור המס בחברה הנרכשת – .30%
לפי  IAS 12ניצור נכס מסים נדחים בסכום של  300,000ש"ח
( = .)1,000,000 * 30%
חריג  – 4נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה
חברה א' רוכשת את חברה ב' ,כאשר קיים בספרי חברה ב' נכס מיועד
למכירה.
הנכס לא יופחת אלא יימדד לפי הנמוך מבין העלות בספרים לשווי הוגן נטו
(בניכוי עלויות מכירה).
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זכויות שאינן מקנות שליטה
זכויות שאינן מקנות שליטה מייצגות את ההון
בחברת הבת שאינו ניתן לייחוס ,במישרין או בעקיפין לחברה האם.

כאשר ההון של החברה הבת מורכב גם מסעיפים שאינם שייכים
לבעלי המניות הרגילות (כתבי אופציה ,מניות בכורה הוניות),
הרי שהם יכללו בחישוב זכויות שאינן מקנות שליטה באופן
מלא ,בנטרול חלק האם בהם (אם קיים כזה).
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מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה במועד הרכישה

התקן מאפשר לאמץ אחת משתי השיטות החשבונאיות
הבאות לגבי הטיפול החשבונאי בזכויות שאינן מקנות שליטה לכל צירוף
עסקים בנפרד:




בהתאם לחלק היחסי של הזשמ"ש בנכסים נטו הניתנים
לזיהוי של הנרכש  -אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין (לא
לפי שווי הוגן).
שווי הוגן  -שיתוף הזשמ"ש במוניטין.

חשוב להדגיש כי האפשרות לבחירת מדיניות חשבונאית קיימת עבור כל
צירוף עסקים בנפרד .כפועל יוצא יתכן כי ישות מדווחת אחת תבחר ליישם
שיטה אחת לגבי צירוף עסקים מסוים ושיטה שנייה לגבי צירוף עסקים אחר
שביצעה.
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אפשרות ראשונה – אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין

באפשרות זו הזכויות שאינן מקנות שליטה תימדדנה במועד
הרכישה בהתאם לחלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות
שליטה בנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכש.
על אף ששיטה זו עומדת בסתירה לתפיסת הישות האחת,
התקן מאפשר ליישמה מטעמי נוחות בלבד.
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אפשרות שנייה – שווי הוגן (שיתוף הזשמ"ש במוניטין)

באפשרות זו הזכויות שאינן מקנות שליטה
תימדדנה במועד הרכישה על פי שווי הוגן.
שיטה זו עולה בקנה אחד עם תפיסת הישות האחת הרואה
בזשמ"ש כחלק אינטגראלי מבעלי המניות של הקבוצה ועקבית
עם הטיפול החשבונאי בנכסים המזוהים נטו שנרכשו.
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היררכיית שווי הוגן כאשר נבחרת האפשרות למדוד
זכויות שאינן מקנות שליטה לפי שווי הוגן (שיתוף במוניטין)

1

כאשר קיים מחיר שוק פעיל בבורסה יש למדוד את השווי ההוגן
של הזכויות שאינן מקנות שליטה על בסיס מחיר
שוק פעיל שלהן.

2

כאשר לא קיים מחיר שוק פעיל ,יש למדוד את השווי ההוגן של
הזכויות שאינן מקנות שליטה תוך שימוש בטכניקות
הערכה אחרות (לדוגמה – .)DCF
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אמידת שווי הוגן של זכויות שאינן מקנות שליטה
 -הערה

השווי ההוגן למניה של הזכויות שאינן מקנות שליטה
אינו זהה בהכרח לשווי ההוגן למניה של הזכויות של הרוכש בנרכש,
בעיקר לאור פרמיית השליטה שקיימת באחרון או לחילופין הניכיון בגין
היעדר השליטה (ניכיון המיעוט) שנכלל בראשון.

לדוגמה – חברה בשווי של מיליון ש"ח ,בכדי לרכוש  10%מהון המניות
שלה נהיה מוכנים לשלם  100,000ש"ח.
מנגד ,אם נרצה לרכוש  51%מהון המניות שלה נרצה לשלם יותר משווי
של  510,000ש"ח =  , 51% * 1,000,000מאחר ובסכום שישולם יהיה
מגולם תשלום בגין פרמיית שליטה.
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אמידת שווי הוגן של זכויות שאינן מקנות שליטה  -דוגמה

חברה א' רוכשת  60%מהון המניות של חברה ב' שכולל
 100,000מניות תמורת  900אלפי ש"ח (מייצג סכום של  15ש"ח
למניה).
חברה ב' נסחרת בבורסה ומחיר המניה שלה במועד הרכישה הינו
 10ש"ח.

חישוב השווי ההוגן של הזכויות שאינן מקנות שליטה :
 400אלפי ש"ח (= .)40%* 100,000 * 10
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סעיפים הוניים בנרכש שאינם שייכים לבעלי המניות
הרגילות
זכויות שאינן מקנות שליטה עשויות לכלול מכשירים פיננסיים המסווגים כהון
בספרי הנרכש שאינם מניות רגילות ,כדוגמת כתבי אופציה או מניות בכורה .על
אף שמכשירים פיננסיים אלה אינם מהווים התחייבויות ,נראה כי יש למדוד אותם
בכל מקרה במועד הרכישה בהתאם לשווים ההוגן ,ללא קשר למדיניות
החשבונאית המאומצת לגבי מדידת הזכויות שאינן מקנות שליטה.

הרציונאל הוא שגם כאשר הזכויות שאינן מקנות שליטה
נמדדות בהתאם לחלקן בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים,
הרי ששווים ההוגן של מכשירים אלו משקף את חלקם בנכסים נטו של הנרכש.
יתר על כן ,אי יישום הטיפול כאמור ,עשוי להביא לעיוותים בחישוב המוניטין,
שהרי מבחינה כלכלית מחיר הרכישה הביא בחשבון את השווי ההוגן של
מכשירים אלה ,על אף שמבחינה חשבונאית הם אינם מסווגים כהתחייבות.
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סעיפים הוניים בנרכש שאינם שייכים לבעלי המניות הרגילות –
דוגמה א'
חברה א' רוכשת  100%מהון המניות של חברה ב' ,תמורת  120,000ש"ח
(ללא פרמיית שליטה).

השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של חברה ב' ,נטו הינו
 100,000ש"ח.
חברה ב' הנפיקה בעבר לחיצוניים כתבי אופציה לא צמודים ,המהווים
מכשיר הוני בהתאם ל –  ,IAS 32ששווים ההוגן למועד הרכישה הינו
 10,000ש"ח.
נדרש:
חישוב מוניטין וזכויות שאינן מקנות שליטה למועד הרכישה.
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סעיפים הוניים בנרכש שאינם שייכים לבעלי המניות הרגילות –
דוגמה א' (המשך)
המוניטין שנוצר ברכישה יחושב כדלקמן ,בש"ח:
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה (*)
סה"כ
בניכוי:
נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין

120,000
10,000
130,000

()100,000
30,000

(*) כתבי האופציה יכללו בדוח על המצב הכספי המאוחד כחלק מסעיף זכויות
שאינן מקנות שליטה בהתאם לשווים ההוגן למועד הרכישה  10,000 -ש"ח.
הערה – הנחת העבודה בכל הדוגמאות היא כי חברה א' שומרת על שליטה בחברה ב' גם
בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה (יילמד בהמשך).
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סעיפים הוניים בנרכש שאינם שייכים לבעלי המניות הרגילות –
דוגמה ב'

בנתוני דוגמה א' ,נניח כעת כי חברה א' רוכשת  60%מהון המניות של
חברה ב'.
נדרש:
חישוב מוניטין וזכויות שאינן מקנות שליטה למועד הרכישה ,תחת כל אחת
מההנחות הבאות:
א-מדיניות חברה א' הינה שיתוף הזשמ"ש במוניטין.
ב-מדיניות חברה א' הינה אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין.
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סעיפים הוניים בנרכש שאינם שייכים לבעלי המניות הרגילות –
דוגמה ב' – הנחה א'
הנחה א' – שיתוף הזשמ"ש במוניטין (ש"ח):
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ
בניכוי:
נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין
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60% * 120,000 = 72,000
40% * 120,000 + 10,000 = 58,000
130,000
()100,000
30,000
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סעיפים הוניים בנרכש שאינם שייכים לבעלי המניות הרגילות –
דוגמה ב' – הנחה ב'
הנחה ב' – אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין (ש"ח):
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ
בניכוי:
נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין
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72,000
40%*(100,000-10,000) + 10,000 = 46,000
118,000
()100,000
= 60% * 30,000
18,000
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סעיפים הוניים בנרכש שאינם שייכים לבעלי המניות הרגילות –
דוגמה ג'

בנתוני דוגמה א' ,נניח כעת כי בנוסף למניות רוכשת חברה א' גם  80%מכתבי
האופציה שהונפקו על ידי חברה ב' ,תמורת שווים ההוגן.
נדרש:
חישוב מוניטין וזכויות שאינן מקנות שליטה למועד הרכישה.
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סעיפים הוניים בנרכש שאינם שייכים לבעלי המניות הרגילות –
דוגמה ג' (המשך)
המוניטין שנוצר ברכישה יחושב כדלקמן ,בש"ח:
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ
בניכוי:
נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין
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128,000
= 20% * 10,000
2,000
130,000

= 120,000 + 80% * 10,000

()100,000
30,000
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שלב ד'  -הכרה ומדידה של מוניטין או רווח מרכישה
במחיר הזדמנותי ("מוניטין שלילי")

מהו מוניטין?
מוניטין מייצג את אותן ההטבות הכלכליות הנובעות מנכס
אשר אינו ניתן לזיהוי בפני עצמו ולא ניתן להכרה בנפרד.

המוניטין למעשה כולל בחובו את כל אותם נכסים ,התחייבויות
(או התחייבויות תלויות) של הנרכש אשר ניתנים לזיהוי ,אך
אינם עומדים בקריטריוני ההכרה הנפרדת במועד הרכישה כמו
לדוגמה ,נתח שוק ,פרמיית שליטה ,סינרגיה ,נכס תלוי וכוח
עבודה.
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מדידת המוניטין
בהתאם לשיטת הרכישה ,הרוכש נדרש להכיר במועד הרכישה במוניטין,
שהוא ההפרש בין שני הסכומים הבאים:
א התמורה שהועברה וכן הסכום של זכויות שאינן מקנות
שליטה; לבין,
ב הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי
שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו.
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מדידת התמורה שהועברה
העיקרון המנחה הוא שהתמורה שהועברה ברכישה ,תימדד בשווי הוגן ,אשר יחושב
כסיכום של ערכי השווי ההוגן של הנכסים שהועברו על ידי הרוכש ,ההתחייבויות שהתהוו
לרוכש מול הבעלים הקודמים של הנרכש והזכויות ההוניות שהונפקו על ידי הרוכש.

התמורה שהועברה עשויה לכלול נכסים או התחייבויות של הרוכש שהערכים בספרים
שלהם שונים משויים ההוגן במועד הרכישה (לדוגמה ,נכסים לא כספיים (רכוש קבוע,
נדל"ן להשקעה וכדומה) או עסק של הרוכש) .במצב זה ,הנכסים וההתחייבויות ימדדו
במסגרת התמורה בשווי ההוגן וההבדל בין השווי ההוגן לערכם בספרים יוכר ברווח או
הפסד.
חריג להכרה בתמורה לפי שוויה ההוגן – במקרה בו הנכסים או ההתחייבויות שהועברו
נותרים בתוך החברה המוחזקת לאחר צירוף העסקים הרי שהם ימדדו בעלות ולא בשווים
ההוגן .לדוגמה ,צירוף עסקים שהושג במסגרת הנפקת מניות של החברה הנרכשת
בתמורה להעברת רכוש קבוע לחברה הנרכשת – במקרה האמור הנכס המועבר תמורת
הנפקת המניות נשלט לפני ואחרי אירוע צירוף העסקים ומהווה למעשה רווח שטרם מומש
(יילמד בהמשך).
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דוגמה  -מדידת התמורה שהועברה – העברת נכסים
למוכרים
חברה א' רוכשת את כל המניות של חברה ב' .התמורה עבור המניות ששולמה
לבעלי המניות הקודמים של חברה ב' ,מורכבת כדלקמן:
•

•
•
•

תשלום בסך  11,000אלפי ש"ח ,אשר מחציתו תשולם במזומן במועד הרכישה
ואילו היתרה תשולם כעבור שנה ממועד הרכישה.
רכוש קבוע ששוויו ההוגן הינו  2,000אלפי ש"ח .הרכוש הקבוע נמדד בהתאם
למודל העלות וערכו בספרים ערב צירוף העסקים הינו  1,500אלפי ש"ח.
אגרות חוב של חברה אחרת ששווין ההוגן הינו  1,000אלפי ש"ח.
הנפקת  40,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת.

נתונים נוספים:
• שיעור הריבית השנתית המתאים להיוון התחייבויות חברה א' הינו .10%
• מחיר המניה של חברה א' למועד הרכישה הוערך ב –  12.5ש"ח לכל מניה.
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דוגמה  -מדידת התמורה שהועברה – העברת נכסים
למוכרים
סכום התמורה שהועברה יהיה כדלקמן (באלפי ש"ח):
מזומן
תמורה נדחית
רכוש קבוע
אגרות חוב
מניות

5,500
5,000
2,000
1,000
500
14,000

= 11,000 / 2
= 5,500 / 1.1

= 40 * 12.5

כמו כן ,חברה א' תכיר במועד הרכישה בגין הרכוש הקבוע
ברווח של  500אלפי ש"ח = 2,000 – 1,500
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מדידת התמורה שהועברה – העברת נכסים לישות הנרכשת

חברה ב' אשר הוקמה ביום  1בינואר  2017הנפיקה באותו מועד  100,000מניות
בנות  1ש"ח ע.נ כ"א .חברה א' רכשה  100%מהמניות שהונפקו .תמורת ההנפקה
הסתכמה ב 1,000,000 -ש"ח .תמורת ההנפקה שילמה חברה א':
 100,000 .1ש"ח במזומן.
.2קרקע ששוויה ההוגן הוא  900,000ש"ח וערכה בספרים הוא  400,000ש"ח.
יש להתעלם מהשפעת המס.
נדרש:
לרשום פקודת יומן בגין הרכישה.
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מדידת התמורה שהועברה – העברת נכסים לישות הנרכשת
סעיף

הערות\חישוב

סכום

תמורה

1,000,000

בניכוי :נכסים מזוהים נטו

1,000,000

מוניטין

-

כתוצאה מהעברת הקרקע לחברה ב' נוצר רווח בסך  500,000ש"ח .הקרקע שנמסרה הינה בבעלות מלאה
של חברה א' לפני ואחרי הרכישה .לכן ,לא ניתן להכיר ברווח שנוצר .אי לכך נתייחס לרווח שנוצר מהעברת
הקרקע כרווח שטרם מומש (יילמד בהמשך).
פקודות יומן:

חובה (זכות)

נכסים מזוהים נטו

1,000,000

מזומן

()100,000

קרקע

()400,000

רווח הון

()500,000

דחיית רווח בין-חברתי:
רווח הון
קרקע
שלומי שוב
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מדידת התמורה שהועברה – העברת נכסים לישות הנרכשת

ביום  1בינואר  2017הנפיקה חברה ב' מניות לחברה א' אשר הקנו לחברה א' שיעור
החזקה של  .70%תמורת הנפקת המניות העבירה חברה א' לחברה ב' קרקע ששוויה
ההוגן הסתכם ב 700,000 -ש"ח וערכה בספרים הוא  300,000ש"ח.
❑ השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של חברה ב' תאם את ערכם

בספרים.
❑ ההון של חברה ב' ערב ההנפקה הינו  300,000ש"ח.
❑ זשמ"ש נמדדו לפי חלקן בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו.
❑ יש להתעלם מהשפעת המס.
נדרש:
לרשום פקודת יומן בגין הרכישה.
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מדידת התמורה שהועברה – דוגמה נוספת
חלופה א' – ש"ה

סעיף

חלופה ב' – עלות

הפרש – מהווה
רט"מ

תמורה
בעלי מניות החברה

700,000

300,000

400,000

זשמ"ש (*)

300,000

300,000

--

סה"כ

1,000,000

600,000

400,000

בניכוי – נכסים מזוהים נטו

1,000,000

600,000

400,000

--

--

--

מוניטין
חישוב זשמ"ש
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מדידת התמורה שהועברה – דוגמה נוספת
סעיף

חלופה א' – שווי חלופה ב' –
עלות
הוגן

פקודות יומן:

חובה (זכות)

חובה (זכות)

נכסים מזוהים נטו

1,000,000

600,000

זכויות שאינן מקנות שליטה

()300,000

()300,000

קרקע

()300,000

()300,000

רווח הון

()400,000

--

הערות\חישוב

דחיית רווח בין-חברתי:
רווח הון

קרקע
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מדידת התמורה במקרה של החלפת מניות
לעיתים צירוף עסקים מבוצע בדרך של הנפקת מניות של החברה הרוכשת
לבעלי המניות הקודמים של הנרכשת.
בהתאם לתקן ,יש למדוד את התמורה ששולמה לפי השווי ההוגן של הזכויות
ההוניות של הרוכש שהונפקו במועד הרכישה.
מנגד ,ייתכנו מצבים בהם ניתן לאמוד את השווי ההוגן למועד הרכישה של
הזכויות ההוניות של הנרכש באופן מהימן יותר מאשר את השווי ההוגן של
הזכויות ההוניות של הרוכש (המצב מקובל כאשר הרוכשת היא חברה פרטית
והנרכשת היא חברה ציבורית) .התקן קובע כי במקרה זה ,יש להשתמש
בשווי ההוגן למועד הרכישה של הזכויות ההונית של הנרכש.
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מדידת התמורה במקרה של החלפת מניות
נשאלת השאלה מדוע התקן בוחר במדידה לפי המניות שהונפקו ולא לפי
הנכסים וההתחייבויות שהתקבלו (בדומה למשל ל.)IFRS 2 -
התשובה לכך הינה שבהתאם לתפיסה של התקן מדובר בשתי עסקאות
רעיוניות :האחת ,הנפקת מניות תמורת מזומן ,והשנייה ביצוע צירוף העסקים
תמורת המזומן שהתקבל.
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דוגמה
חברה פרטית רוכשת חברה ציבורית
חברה א' שהינה חברה פרטית רוכשת  80%מהון המניות הרגילות של חברה
ב' שהינה חברה ציבורית ,תמורת הנפקת  10,000מניות.
ערב הרכישה ,השווי ההוגן של חברה א' ,בהתאם להערכת שווי שבוצעה
הינו  800,000ש"ח.
הון המניות של חברה א' ושל חברה ב' ,לפני הרכישה מורכב מ 50,000 -ו-
 20,000מניות בנות  1ש"ח ערך נקוב ,בהתאמה.
מחיר הבורסה של מניה אחת של חברה ב' במועד הרכישה הינו  7.5ש"ח.
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המשך דוגמה
ניתן להעריך את שווי המניות המונפקות על ידי חברה א' בשתי דרכים:
דרך אחת ,בהתאם להערכת השווי שבוצעה לחברה א' .מאחר והשווי הנגזר של כל
מניה של חברה א‘ לפני הרכישה הינו  16ש"ח ( = .)800,000 / 50,000
כמו כן ,מאחר ומבחינה כלכלית הרכישה לא צריכה להשפיע על שווי החברה ,הרי
שזהו גם שווי כל מניה לאחר הרכישה.
לפיכך ,בהתאם לדרך זו השווי ההוגן של המניות המונפקות ,לפי החלק היחסי בשווי
ההוגן של חברה א' ,נאמד ב 160,000 -ש"ח )= .)10,000 x 16
דרך נוספת ,השווי ההוגן של המניות שנרכשו בחברה ב' בהתאם למחיר הבורסה
הינו .(80% x 20,000 x 7.5 = ) 120,000
מאחר ומניות חברה א‘ אינן נסחרות ,הנהלת חברה א‘ נדרשת לבחור את הראיה
הברורה ביותר לשווי ההוגן של המניות המונפקות .נראה כי במקרה זה ,מאחר וקיים
מחיר שוק למניות חברה ב' שמהווה אומדן מהימן ,יש להעדיף אותו.
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עיוות שעלול להיווצר במדידת המוניטין
חשוב להדגיש כי המדידה צריכה להתבצע לפי השווי של המניות במועד צירוף
העסקים ,למרות שקביעת יחס ההחלפה התבצע כבר במועד החתימה על
ההסכם .כפועל יוצא ,יכולים להיווצר עיוותים גדולים – כלומר ,מוניטין מנופח או
לחילופין מוניטין שלילי.
לצורך המחשה ,נניח כי חברה א' ששווייה  10מיליון ש"ח ולה  100,000מניות,
רוכשת  100%מחברה ב' ששווייה  5מיליון ש"ח ,תמורת הנפקת  50,000מניות.
נניח שעד למועד ה closing -השווי של חברה ב' לא השתנה אך מחיר המניה של
חברה א' עלה מ 100 -ל 110 -ש"ח.
אין ספק שכתוצאה מכך המוניטין שיחושב יגדל מלאכותית ב-
.50,000 * 10 = 500,000
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חריגים למדידת התמורה לפי שווי הוגן
שני החריגים לעקרון המנחה לפיו יש למדוד את התמורה
שהועברה לפי שווי הוגן הם:
א .תשלום מבוסס מניות
חלק כלשהו של מענקי תשלום מבוסס מניות של הרוכש שהוענקו במקום
מענקים שהוחזקו על ידי עובדי הנרכש ,שנכלל בתמורה שהועברה בצירוף
העסקים יימדד בהתאם ל – IFRS 2 -יילמד במסגרת IFRS 2
ב .שמירת שליטה בנכסים וההתחייבות המועברים
כאשר הנכסים או ההתחייבויות שהועברו נותרים בתוך הישות המשולבת
לאחר צירוף העסקים ,המדידה תתבצע לפי ערכם בספרים ערב הרכישה,
כדי למנוע הכרה ברווח או בהפסד במקרים שבהם השליטה על הנכס או
ההתחייבות ממשיכה להתקיים – נלמד בשקפים קודמים.
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עלויות רכישה

✓ לעיתים קרובות מתהוות לרוכש עלויות הקשורות לרכישת של חברה בת.
דוגמאות לעלויות כאמור:
❑ שכר טרחה של עורכי דין שעסקו בניסוח חוזה הרכישה.
❑ שכר טרחה של רואי חשבון שביצעו בדיקת נאותות
❑ עמלת תיווך
❑ שכר טרחה למעריכי שווי
✓ עלויות הקשורות לרכישה ייזקפו לרווח או הפסד במועד בו הן התהוו.
חריג – עלויות הנפקה של מכשירי חוב והון יטופלו לפי הוראות  IAS 32ו.IFRS 9-
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אי ייחוס מיסים נדחים למוניטין
יש לציין כי אין ליצור התחייבות מסים נדחים בגין מוניטין שנוצר מההכרה
לראשונה במוניטין בצירופי עסקים ,מאחר והוא מהווה חריג ליצירת מסים
נדחים בגין הפרשים זמניים לפי .IAS 12
המוניטין נמדד כשייר וההכרה בהתחייבות מסים נדחים בגינו תגדיל את
הערך בספרים של המוניטין.
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מיסים נדחים בגין עודפי עלות מזוהים
בהתאם ל IAS 12-יש ליצור מיסים נדחים בגין ההפרשים
הזמניים שנוצרים כתוצאה מעודפי העלות המזוהים במסגרת
צירוף עסקים בדרך של רכישת מניות.
לצורך כך יש להשתמש בשיעור המס שיחול על נכס/ההתחייבות
הרלוונטיים אצל הנרכש.
התפיסה היא שכאילו החברה הנרכשת עצמה ביצעה שיערוך של
הנכסים והתחייבויות המזוהים לשווי הוגן לשווי הוגן.
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דוגמה להקצאת מחיר רכישה
חברה א' רוכשת ביום  31בדצמבר  80% 2010מהון המניות של חברה ב'
תמורת  10,000אלפי ש"ח .להלן נתונים על הדוח על המצב הכספי
של חברה ב' למועד הרכישה (באלפי ש"ח):
נכס/התחייבות

ערך בספרים

שווי הוגן

מזומן
מלאי
השקעה בניירות ערך
מוחזקים למסחר
רכוש קבוע

6,000
3,000

6,000
4,000

5,000
10,000

5,000
15,000

שם מסחרי

--

5,000

הלוואות לזמן ארוך

()20,000

הון

()4,000
==

▪
▪
▪

()22,000

יתרת תקופת הפחתה
ושיטת הפחתה
--- 10שנים בשיטת
הקו ישר
 3שנים בשיטת
הקו ישר
 4שנים בשיטת
הריבית האפקטיבית

שיעור מס חברות .30%
הנחה א'  -אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין.
הנחה ב'  -שיתוף הזשמ"ש במוניטין ,שווי הוגן של זכויות שאינן מקנות שליטה בהתאם לחוות דעתו
של מעריך שווי הינו  2,300אלפי ש"ח .
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חישוב עודפי עלות ליום הרכישה

מזומן
מלאי
השקעה בניירות ערך
מוחזקים למסחר
רכוש קבוע
נכס מסים נדחים(*)
שם מסחרי
הלוואות
התחייבות מסים נדחים(**)
נכסים והתחייבויות
מזוהים נטו
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שווי הוגן
6,000
4,000

עודף עלות
-1,000

5,000
15,000
600
5,000
()22,000
()3,300
10,300

-5,000
600
5,000
()2,000
()3,300
6,300

תקופת הפחתה
מועד מכירת המלאי
 10שנים קו ישר
בהתאם להפרש הזמני
 3שנים קו ישר
 4שנים – ריבית אפקטיבית
בהתאם להפרש הזמני
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חישוב עודפי עלות ליום הרכישה  -המשך
(*) חישוב נכס מיסים נדחים :
נכס מסים נדחים בגין הלוואה

30% * )22,000 – 20,000( = 600

(**) חישוב התחייבות מיסים נדחים :
התחייבות מסים נדחים בגין מלאי (30% * )4,000 – 3,000( = )300
התחייבות מסים נדחים בגין
(30% * )15,000 – 10,000( = )1,500
רכוש קבוע
התחייבות מסים נדחים בגין
(30% * 5,000 = )1,500
שם מסחרי
()3,300
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הנחה א' – אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין
אלפי ש"ח
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ
בניכוי:
הון נרכש
עודפי עלות
סך נכסים מזוהים ,נטו

()4,000
()6,300
()10,300

מוניטין P.N

10,000 – 10,300 * 80% = 1,760
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10,000
20% * 10,300 = 2,060
12,060
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הנחה ב' – שיתוף הזשמ"ש במוניטין
אלפי ש"ח
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה נתון
סה"כ
בניכוי:
הון נרכש
עודפי עלות
סך נכסים מזוהים ,נטו

()4,000
()6,300
()10,300

מוניטין P.N

2,000
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2,300
12,300
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הנחה ב' – שיתוף הזשמ"ש במוניטין  -המשך
ייחוס המוניטין :
בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה 240
בעלי מניות הרוב

שלומי שוב

= (2,300 – )20% * 10,300

2,000 – 240 = 1,760
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שינויים בשיעורי המס לאחר מועד הרכישה
חשוב להדגיש כי בהתאם לעקרונות התקן ,מוניטין נקבע במועד הרכישה ולא
משתנה לאחר מכן.
כפועל יוצא לצורך חישוב ייחוס המסים הנדחים בגין עודפי העלות במועד
הרכישה ,יש להשתמש בשיעורי המס וחוקי המס ששוררים במועד הרכישה.
לפיכך ,אם לאחר מועד הרכישה תתקבל חקיקה חדשה המשנה את שיעורי
המס ,הרי שההשלכות של החקיקה הנ"ל על מדידת המסים הנדחים יכללו
בדוח רווח והפסד ולא במוניטין.
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דוגמה
ביום  30ביוני  2009רוכשת חברה א'  100%מהון המניות של חברה ב'
תמורת  210,000ש"ח.
להלן הדוח על המצב הכספי של חברה ב' ליום הרכישה (בש"ח):
30,000
התחייבויות
10,000
מזומן
100,000
הון
20,000
מלאי
100,000
רכוש קבוע
השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים ליום הרכישה כדלקמן (בש"ח):
30,000
מלאי
אורך חיים צפוי –  5שנים
150,000
רכוש קבוע
לא מופחת
80,000
מותג
()30,000
התחייבויות
נכון ליום  30ביוני  2009שיעורי המס הינם – שנת  26% - 2009ומשנת  2010ואילך – .25%
נניח כי במהלך חודש יולי נקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית כי שיעורי המס הינם  -שנת
 26% – 2009שנת  ,25% – 2010שנת  24% – 2011ומשנת  2012ואילך – .22%
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המשך דוגמה
חישוב עודפי עלות:
30.06.09
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ
בניכוי:
הון
עודפי עלות מזוהים (*)
סה"כ

()100,000
()104,850
()204,850

מוניטין P.N.

5,150
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210,000
-----210,000
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(*) חישוב עודפי עלות (בש"ח)
סעיף
מזומן
מלאי
מסים נדחים
רכוש קבוע
מסים נדחים
מותג
מסים נדחים
התחייבויות
סה"כ

שווי הוגן
10,000
30,000
()2,600
150,000
()12,550
80,000
()20,000
()30,000
204,850

עודף עלות
---------10,000
(26% * 10,000 = )2,600
50,000
(50,000 * )26% * 0.5/5 + 25% * 4.5/5( = )12,550
80,000
(25% * 80,000 = )20,000
--------104,850

(**)כתוצאה משינוי שיעורי המס במהלך חודש יולי יש לחשב מחדש את התחייבות המיסים הנדחים
ולעדכן את השינוי אל מול דוח על הרווח הכולל.
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(**) עדכון התחייבות מיסים נדחים
סעיף מיסים
נדחים
במלאי
ברכוש קבוע
במותג
סה"כ

חושב לפני
שינוי המס
()2,600
()12,550
()20,000
()35,150

מעודכן לאחר
שינוי המס
()2,600
()***( )11,700
()17,600
()31,900

נשאר ללא שינוי

= 22% * 80,000

(***) חישוב מיסים נדחים ברכוש קבוע לאחר השינוי בשיעורי המס:
50,000 * (26% * 0.5/5 + 25% * 1/5 + 24% * 1/5 + 22% * 2.5/5) = 11,700
פקודת היומן שתירשום "בראייה מאוחדת" הינה כדלקמן:
= 31,900 - 35,150
3,250
ח' התחייבות מיסים נדחים
3,250
ז' הכנסות מס
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דוגמה -מליסרון
בשנת  ,2011בתקופה שלאחר ועדת טרכטנברג ,מליסרון (חברת קניונים שברשותה נדל"ן
להשקעה) ביצעה צירוף עסקים וקנתה את בריטיש ,אשר גם לה נדל"ן להשקעה -שנמדד לפי
עלות מופחתת .כל הפער בין השווי ההוגן לבין הערך בספרים הוא התחייבות מיסים נדחים.

כאשר מליסרון באה לבצע מיזוג עם בריטיש ,היא ראתה את דוחותיה בצורה הבאה:
נדל"ן להשקעה  1 -מיליארד ₪

התחייבות מיסים נדחים –  300מיליון ₪
(חושב לפי שיעור מס של )18%

בהמלצות ועדת טרכטנברג עצרו את המתווה של ירידת שיעור מס חברות .הלך הרוח היה ברור
לכולם ,שהתחייבות מיסים נדחים תגדל ביותר מ .1/3-כיוון שבמועד הסגירה טרם הייתה קריאה
שנייה ושלישית בכנסת להעלאת שיעורי המס כאמור ,אזי בעת חישוב המוניטין ,התייחסו לשיעור
מס של  .18%הקונה שילם פחות כי ידע שמחר יעלו את שיעור המס והתחייבות מיסים נדחים
תגדל (מחיר הרכישה שיקף את השינוי שעתיד להתבצע בשיעורי המס) .חודש לאחר מכן ,נרשם
הפסד לאור הגידול במס מ 18%-ל.25%-
כך מליסרון גם רשמה מוניטין נמוך יותר ברכישה (כי הכירה בהתחייבות מיסים נדחים קטנה
יותר) וגם רשמה בהמשך הוצאה (הפסד).
* בחשבונאות לא מתלבטים! גם אם שיעור המס השתנה יום למחרת הרכישה ,לא ניקח שיעור
מס זה.
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הטיפול החשבונאי במוניטין בתקופות עוקבות

▪
▪

אין להפחית מוניטין הנובע מרכישה של חברה בת.
יש לבצע בחינה לירידת ערך אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר
אם קיימים סימנים ,המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של
המוניטין.

לכן ,לאחר ההכרה הראשונית ,המוניטין יוצג לפי עלות בניכוי הפסדים
מירידת ערך שנצברו.
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ירידת ערך מוניטין – שיתוף/אי שיתוף הזשמ"ש
במוניטין
דוגמה
חברה א' רוכשת ביום  31בדצמבר  80% 2010מהון המניות של
חברה ב'.
אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין :מוניטין שנוצר ברכישה
הנחה א' -
 3,360אלפי ש"ח.
הנחה ב'

-

שיתוף הזשמ"ש במוניטין :מוניטין שנוצר ברכישה הינו
 4,100אלפי ש"ח.

ייחוס המוניטין :
מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה 4,100 - 3,360 = 740
3,360
מיוחס לבעלי מניות הרוב
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הנחה א'  -אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין – ירידת ערך בשנת
 2011בהתאם ל IAS 36 -בגובה  160אלפי ש"ח
בדוח רווח או הפסד מאוחד לשנת  2011יש להכיר בהפסד מירידת
ערך בגובה  160אלפי ש"ח .בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה לא
משתתפים בהפסד הנ"ל.

בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום  31בדצמבר 2011
יתרת המוניטין תופיע על 3,360 – 160 = 3,200
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הנחה ב' – שיתוף הזשמ"ש במוניטין – ירידת ערך
בגובה  100אלפי ש"ח
בדוח רווח או הפסד מאוחד לשנת  2011ייכלל הפסד מירידת ערך מוניטין
של  100אלפי ש"ח.
חלק בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח לשנת 2011
יקטן ב.20% * 100 = 20 -

חלק הזשמ"ש במוניטין שיכלל במסגרת יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה
 31בדצמבר  2011יקטן ל 720 -אלפי ש"ח = 740 - 20% * 100
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"מוניטין שלילי" – רכישה במחיר הזדמנותי

יתכנו מקרים שבהם העודף שמחושב בין התמורה שהועברה לבין
הסכום נטו של הנכסים הניתנים לזיהוי וההתחייבויות שניטלו במועד
הרכישה הינו שלילי.
נהוג לכנות מצבים אלו במונח " -מוניטין שלילי".

שלומי שוב
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סיבות אפשריות ל"מוניטין שלילי"
❑ טעויות במדידת השווי ההוגן של התמורה ששולמה או של הנכסים
וההתחייבויות המזוהים של הנרכש וזכויות שאינן מקנות שליטה.
❑ כתוצאה מעיוותים חשבונאיים הנובעים מהחריגים לעקרונות ההכרה
והמדידה המנחים בנכסים והתחייבויות מזוהים .דוגמאות:
• הכרה ומדידה של נכסי התחייבויות מסים נדחים בהתאם לבסיס המדידה
שלהם בהתאם ל IAS 12 -ללא אפשרות להוון את הסכומים או להשתמש
בתוחלת ההסתברויות למימושה.
• ירידה במחיר המניה של החברה הרוכשת עד למועד ה.closing-
• היררכיית השווי ההוגן.

❑ רכישה במחיר הזדמנותי – כלומר במחיר הנמוך מהשווי ההוגן של הנכסים
וההתחייבויות הנרכשים.
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"מוניטין שלילי" – המחשה א'
חברה א' רכשה ביום  31בדצמבר  100% 2009מהון המניות של חברה ב'
תמורת  2,000אלפי ש"ח.

להלן נתונים על הדוח על המצב הכספי של חברה ב' למועד הרכישה
(באלפי ש"ח):
נדל"ן להשקעה

10,000

10,000

אג"ח
הון

8,000
2,000
10,000

שוויו ההוגן של האג"ח למועד הרכישה –  4,000אלפי ש"ח (כלומר – המשקיעים
באג"ח לא מאמינים לשווי של הנדל"ן).
אגרות החוב נמדדות בעלות מופחתת.
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המשך המחשה א'
חישוב ע"ע:
שולם
הון
ע"ע בגין אג"ח
מוניטין "שלילי"

שלומי שוב

2,000
2,000
()2,000
()4,000
()4,000

= 4,000 - 8,000
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המחשה ב' – מוניטין שלילי דרך הנפקת מניות

שלומי שוב
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המשך המחשה ב'
בעלי מניות ב'
111,111
1,111,111

בעלי מניות א'
1,000,000
1,111,111

10%

90%
חברה א'

100%
חברה ב'

חישוב ע"ע:
שולם
נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין "שלילי"
שלומי שוב

חישוב לפי מחיר שוק של מניה

6,666,666
()10,000,000
()3,333,333

= 111,111 * 60
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טיפול חשבונאי ב"מוניטין שלילי"
התקן קובע כי במצבים אלו בהם נוצר "מוניטין שלילי" יש לפעול
בשני שלבים:

שלומי שוב

שלב א'

הערכה חוזרת

שלב ב'

יש להכיר מיידית בעודף כלשהו שנשאר לאחר הבחינה מחדש
שבוצעה בשלב א' ,כרווח בדוח רווח או הפסד במועד הרכישה.
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כיצד לבצע הערכה חוזרת בשלב א'?

יש להעריך מחדש אם זוהו בצורה נכונה כל הנכסים שנרכשו וכל
ההתחייבויות שניטלו ולהכיר בנכסים ובהתחייבויות נוספים שזוהו
בסקירה זו ,אם בכלל.

לצורך כך יש לסקור את הנהלים בהם נעשה שימוש בכדי למדוד את
הסכומים בהם נדרש להכיר במועד הרכישה לגבי ארבעה פריטים.
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הערכה חוזרת – ארבעה פריטים לגביהם
יש לבדוק את הנהלים שיושמו

.1

הנכסים הניתנים
לזיהוי שנרכשו
וההתחייבויות
שניטלו.

 .3לגבי צירוף עסקים
שהושג בשלבים (נלמד
בשיעורים הבאים),
הזכות ההונית בנרכש
שהוחזקה לפני כן על ידי
הרוכש.
שלומי שוב

 .2הזכויות שאינן מקנות
שליטה אם קיימות.
(כיצד זוהו ונמדדו)

.4

התמורה
שהועברה.
(אולי התמורה
חושבה בסכום
נמוך מדי)
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מוניטין שלילי – דוגמה א' (אי שיתוף הזשמ"ש)
▪ ביום  31בדצמבר  2009רוכשת חברה א'  80%מהון המניות של חברה ב'
שהינה חברה פרטית תמורת  150מיליון ש"ח במזומן.
▪ בעל השליטה בחברה ב' נדרש לממש את השקעתו מצרכים רגולאטורים
עד למועד מוגדר ולא היה ברשותו זמן מספיק בכדי לשווק את המניות
לקונים פוטנציאליים רבים.
▪ השווי ההוגן של הנכסים הניתנים לזיהוי וההתחייבויות שניטלו הינו 250
מיליון ש"ח ו 50 -מיליון ש"ח ,בהתאמה.
הנחה :מדיניות החברה הינה אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין.

שלומי שוב

105

דוגמה א' – אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין
סכום זכויות שאינן מקנות שליטה הינו :
 40מיליון ש"ח (.20% * )250 – 50

המוניטין במקרה זה יחושב באופן הבא (במיליוני ש"ח):
150
התמורה שהועברה
40
זכויות שאינן מקנות שליטה
190
(250 – 50 = )200
נכסים מזוהים ,נטו
()10
"מוניטין שלילי"
לפיכך ,חברה א' תכיר ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי ("מוניטין שלילי") של
 10מיליון ש"ח.
שלומי שוב
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דוגמה א' – אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין (המשך)

פקודת היומן שתירשם בדוחות הכספיים המאוחדים תהיה כדלקמן
(במיליוני ש"ח):
250

ח' נכסים שנרכשו
ז' מזומן
ז' התחייבויות שניטלו
ז' רווח מרכישה במחיר הזדמנותי ("מוניטין שלילי")
ז' זכויות שאינן מקנות שליטה

150
50
10
40

במקרה זה הרווח מ"מוניטין שלילי" בסכום כולל של  10מיליוני ש"ח ייוחס
לבעלי מניות הרוב.
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מוניטין שלילי  -שיתוף הזשמ"ש במוניטין
כאשר מדובר במדיניות של שיתוף ,הרי שלכאורה לפי תפיסת הישות
האחת ,היה להכיר ברווח מלא מ"מוניטין שלילי" ולשתף את בעלי
הזכויות שאינן מקנות שליטה מיידית בחלקם.
עם זאת ,לאור הניסוח של התקן נראה כי הרווח מ"מוניטין שלילי"
צריך להיות מיוחס לרוכש בלבד.
כפועל יוצא ,יש למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה למועד
הרכישה בהתאם לגבוה מבין:
▪ שוויין ההוגן למועד הרכישה;
▪ חלקן היחסי בנכסים המזוהים נטו.
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דוגמה ב' – שיתוף הזשמ"ש במוניטין
נניח כעת ,בנתוני דוגמה א' שחברה א' בחרה במדיניות של שיתוף
הזשמ"ש במוניטין.
נדרש:
לחשב את הרווח מ"מוניטין שלילי" בהתאם להנחות הבאות:
א -השווי ההוגן של זכויות שאינן מקנות שליטה למועד הרכישה הינו 38
מיליון ש"ח.
ב -השווי ההוגן של זכויות שאינן מקנות שליטה למועד הרכישה הינו 43
מיליון ש"ח.
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דוגמה ב' – שיתוף הזשמ"ש במוניטין
הנחה א'
המוניטין במקרה זה יחושב באופן הבא (במיליוני ש"ח):
התמורה שהועברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
נכסים נטו שנרכשו

150
(*) 40

190
(250 - 50 = )200

"מוניטין שלילי"

()10

(*)
יש לקחת לצורך חישוב זכויות שאינן מקנות שליטה את הגבוה מבין:
38
שווי הוגן
= 200*20%
40
חלק יחסי בנכסים המזוהים נטו
שלומי שוב
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דוגמה ב' – שיתוף הזשמ"ש במוניטין
הנחה א' (המשך)
פקודת היומן שתירשם בדוחות הכספיים המאוחדים תהיה כדלקמן (במיליוני ש"ח):
250

ח' נכסים שנרכשו
ז' מזומן
ז' התחייבויות שניטלו
ז' רווח מרכישה במחיר הזדמנותי ("מוניטין שלילי")
ז' זכויות שאינן מקנות שליטה

150
50
10
40

יש לייחס את הרווח מ"המוניטין השלילי" בסכום כולל של  10מיליון ש"ח לבעלי
מניות הרוב.
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דוגמה ב' – שיתוף הזשמ"ש במוניטין
הנחה ב'
המוניטין במקרה זה יחושב באופן הבא (במיליוני ש"ח):
התמורה שהועברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
נכסים נטו שנרכשו

150
(*) 43

193
(250 - 50 = )200

"מוניטין שלילי"

()7

(*)
יש לקחת לצורך חישוב זכויות שאינן מקנות שליטה את הגבוה מבין:
43
שווי הוגן
40
חלק יחסי בנכסים המזוהים נטו
שלומי שוב
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דוגמה ב' – שיתוף הזשמ"ש במוניטין
הנחה ב' (המשך)
פקודת היומן שתירשם בדוחות הכספיים המאוחדים תהיה כדלקמן (במיליוני ש"ח):
250

ח' נכסים שנרכשו
ז' מזומן
ז' התחייבויות שניטלו
ז' רווח מרכישה במחיר הזדמנותי ("מוניטין שלילי")
ז' זכויות שאינן מקנות שליטה

150
50
7
43

יש לייחס את הרווח מ"המוניטין השלילי" בסכום כולל של  7מיליון ש"ח לבעלי
מניות הרוב.
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טיפול חשבונאי בנכסים ובהתחייבויות שהוכרו בגין
צירוף העסקים לאחר מועד הרכישה

הטיפול החשבונאי בנכסים ובהתחייבויות שהוכרו בגין צירוף
העסקים לאחר מועד הרכישה נובע משני המישורים הבאים:
מישור א'  -טיפול חשבונאי ב"תקופת המדידה" ,אם קיימת.
מישור ב'  -טיפול עוקב רגיל בנכסים וההתחייבויות שהוכרו.

חשוב להדגיש כי אין להתאים את סכום המוניטין לאחר מועד
הרכישה אלא במקרה של טיפול חשבונאי ב"תקופת המדידה".

שלומי שוב
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מישור א' " -תקופת מדידה"
התקן מכיר כך שיתכנו מקרים שבהם לא ניתן להשלים את הקצאת עלות
הרכישה ( )PPAעד תום תקופת הדיווח שבה התרחש צירוף העסקים .במקרים
אלו התקן מאפשר להשלים את הטיפול החשבונאי במסגרת תקופה שמכונה
"תקופת המדידה".
"תקופת מדידה" היא התקופה לאחר מועד הרכישה שבמהלכה הרוכש יכול
לתאם את הסכומים הארעיים שהוכרו בגין צירוף העסקים.

התקן קובע כי תקופת המדידה לא תעלה על שנה אחת ממועד הרכישה וכי
תקופת המדידה מסתיימת מיד כאשר הרוכש מקבל את המידע שחיפש לגבי
עובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה ,או לומד שמידע נוסף אינו בר
השגה.
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טיפול חשבונאי בתקופת המדידה
בהתאם לתקן ,כאשר בסוף התקופה בה בוצע צירוף עסקים ,הטיפול החשבונאי
בצירוף העסקים לא הושלם ,יש לדווח על סכומים ארעיים בגין הפריטים
שלגביהם הטיפול החשבונאי לא הושלם.
במהלך תקופה המדידה יש לפעול באופן הבא לגבי מידע חדש שמתקבל לגבי
עובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה :
א .מדידה
אם אותן עובדות ונסיבות היו ידועות מראש במועד הרכישה היו משפיעות על
המדידה של הסכומים שהוכרו ,יש לתאם למפרע את הסכומים הארעיים שהוכרו
במועד הרכישה.
ב .הכרה
אם אותן עובדות ונסיבות היו ידועות במועד הרכישה הן היו גורמות להכרה
בנכסים/התחייבויות יש להכיר גם באותם נכסים/התחייבויות נוספים.
הערה :כשנכנסים לתקופת המדידה החברה חייבת לתת לכך גילוי .אם חברה לא
נתנה גילוי ,אזי כל שינוי ייחשב כתיקון טעות ולא כ"תיאום למפרע".
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הרכיבים שיכולים להיות מותאמים בתקופת המדידה

א

ג

שלומי שוב

נכסים מזוהים
שנרכשו ,התחייבויות
שניטלו וזכויות שאינן
מקנות שליטה.

כאשר מדובר בצירוף
עסקים שהושג בשלבים
– הזכויות ההוניות
בנרכש שהוחזקו ערב
השגת השליטה (נלמד
בשיעורים הבאים).

ב

התמורה שהועברה
(או סכום אחר
ששימש למדידת
המוניטין " /מוניטין
שלילי") .

ד
המוניטין שנוצר
(או ה"המוניטין
השלילי") .
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אופן ביצוע התיאום למפרע

לצורך ביצוע התיאום למפרע הגידול (קיטון) בסכום נכס ניתן לזיהוי
(התחייבות) יתבצע כנגד קיטון (גידול) במוניטין או ברווח מרכישה במחיר
הזדמנותי.

כמו כן ,על מנת שבעקבות התיאום תתקבל התוצאה שהייתה מתקבלת
אילו הטיפול החשבונאי בצירוף העסקים היה מושלם כבר במועד הרכישה
יש לתקן את המידע ההשוואתי במספרי ההשוואה ככל שנדרש ,כולל
ביצוע שינויים כלשהם בהוצאות הפחת ,הפחתות והשפעות אחרות על
דוח רווח או הפסד.
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תקופת מדידה  -דוגמה
 חברה א' אשר עורכת דוחות כספיים שנתיים בלבד רכשה ביום 30
בספטמבר  100% 2009מהון המניות של חברה ב'.
 מאחר והערכת השווי לפריט רכוש קבוע של חברה ב' לא הושלמה
עד לחודש פברואר ( 2010מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים
של חברה א') הכירה חברה א' בשווי הוגן ארעי בסכום של  30מיליון ש"ח.
 במועד הרכישה ,יתרת אורך החיים השימושיים של הפריט הינה  5שנים.

 בחודש אפריל  2010התקבלה הערכת שווי לפיה השווי ההוגן של
הנכס למועד הרכישה הינו  40מיליון ש"ח.
יש להתעלם מהשפעות מס.
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תקופת מדידה – המשך דוגמה
בדוחות לשנת  2010יש לתאם למפרע את המידע לשנת ( 2009בהתעלם
ממיסים) כדלקמן:

א .יש להגדיל את הערך בספרים של הרכוש הקבוע ליום  31בדצמבר 2009
בסכום של  9.5מיליון ש"ח = ())5 – 0.25( / 5( * )40 – 30
ב .יש להקטין את הערך בספרים של המוניטין ליום  31בדצמבר 2009
בסכום של  10מיליון ש"ח (= .)40 – 30
ג .יש להגדיל את הוצאות הפחת לשנת  2009בסכום של  500אלפי ש"ח
= (.)0.25 / 5( * )40 – 30
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תקופת מדידה – תביעה תלויה
נשאלת השאלה ,מה קורה במצב בו קיימת תקופת מדידה ובמהלך תקופת
המדידה מתבררת תביעה שהוגשה נגד החברה הנרכשת בסכום השונה
מהסכום שהוכר במועד הרכישה?
אם נבצע תיקון אחורה – הדבר יגדיל את המוניטין
עולה השאלה האם התאמה בגין תביעה צריכה להיות מטופלת כחלק
מהמדידה?
התשובה לכך הינה חיובית ,כל עוד החברה הצהירה שההפרשה ממועד
הרכישה היא ארעית ושתקופת המדידה היא כמו אירוע לאחר תאריך המאזן
(אירוע חייב התאמה).
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דוגמה -כלל פיננסיים
צירוף עסקים כלל פיננסיים  -אילנות בטוחה
בשנת  2003רכשה כלל פיננסיים  100%מבית ההשקעות אילנות בטוחה .עוד
לפני הרכישה עמדה תביעה כנגד אילנות בטוחה תביעה בגובה של  100מיליון
ש"ח .התביעה הוגשה על ידי אלי ארוך על כך שהגיש בקשה לקנות פוזיציות
באופציית מעו"ף ,ובמידה והבקשה הייתה מתקיימת היה מרוויח  100מיליון
ש"ח (בקשתו לא מולאה כיוון שלא הגיש בטחונות כנדרש).
פסק בוררות בעניין ,שיצא לאחר המיזוג ובתוך תקופת המדידה קבע כי אלי
ארוך זכה בתביעה (בהמשך בוטל ,באופן נדיר ,פסק הבוררות לאחר שנקבע
כי הופעל לחץ על השופט).

בהנחה שליום הרכישה הסיכוי שהשופט היה פוסק לטובת אליך ארוך עמד על
 10%ובמהלך תקופת המדידה פסק השופט לטובתו של אלי ארוך ,כיצד היה
על כלל פיננסיים להכיר בהתחייבות הנ"ל?
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מישור ב'  -מדידה וטיפול חשבונאי עוקבים
בנכסים והתחייבויות שהוכרו

העיקרון המנחה למדידה וטיפול חשבונאי לאחר צירוף העסקים
בנכסים שנרכשו ,התחייבויות שניטלו או התהוו ומכשירים הוניים
שהונפקו בצירוף העסקים ,הוא ליישם לגביהם את כללי החשבונאות
הרלבנטיים בהתאם ל.IFRS -
כך לדוגמה נכסים בלתי מוחשיים ניתנים לזיהוי שנרכשו וכן מוניטין
יטופלו בהתאם ל IAS 38 -ובהתאם ל.IAS 36 -
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סוגיות מיוחדות

 .1הבחנה בין צירוף העסקים לבין עסקאות נפרדות ממנו.
 .2דגשים בחישוב השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים.

 .3צירוף עסקים ללא פעולת רכישה.
 .4רכישה של נכס או קבוצת נכסים שאינם מהווים "עסק".
 .5תמורה מותנית.
 .6נושאים נוספים שקשורים לזיהוי נכסים והתחייבויות של הנרכש.
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סוגיה מספר – 1
הבחנה בין צירוף העסקים לבין עסקאות נפרדות ממנו
לצורך יישום שיטת הרכישה יש לבצע הבחנה בין צירוף העסקים עצמו אשר
יטופל לפי הוראות  ,IFRS 3לבין עסקאות נפרדות ממנו שצריכות להיות
מטופלות לפי הכללים הרלבנטיים להם ,גם אם הן נכללות במסגרת הסכם
הרכישה.
דוגמאות לעסקאות נפרדות שלא ייכללו ביישום שיטת הרכישה:
• עסקה שנועדה ליישוב או סילוק יחסים קודמים בין הרוכש לבין הנרכש;
• עסקה שמתגמלת עובדים של הנרכש ,או את הבעלים הקודמים שלו ,עבור
שירותים בעתיד;
• עסקה שמשפה את הנרכש ,או את הבעלים הקודמים שלו ,בגין תשלום
עלויות הקשורות לרכישה של הרוכש.
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סילוק יחסים קודמים

יתכנו מקרים שבהם בין הרוכש לבין הנרכש התקיימו יחסים לפני שהם בחנו את צירוף
העסקים (יחסים קודמים) .יחסים קודמים כאמור עשויים להיות חוזיים (לדוגמה ,ספק
ולקוח או מעניק רישיון ומשתמש ברישיון) או לא חוזיים (לדוגמה ,תובע ונתבע).
כאשר צירוף העסקים מסלק למעשה יחסים קודמים ,נדרש להכיר ברווח או הפסד.
לצורך מדידת הרווח או ההפסד התקן מבצע את ההבחנה הבאה:
•יחסים קודמים שאינם חוזיים – הרווח או ההפסד יימדד לפי שווי הוגן.
•יחסים קודמים חוזיים – הרווח או ההפסד יימדד לפי הנמוך מבין:
 .Iהסכום שבו החוזה עדיף או נחות ,מנקודת המבט של הרוכש ,בהשוואה
לתנאים של עסקאות שוטפות בשוק בפריטים זהים או בפריטים דומים.
 .IIהסכום של הוראות סילוק כלשהן הנקובות בחוזה שזמינות לצד שכנגד
שמבחינתו החוזה הוא נחות.
אם ( )IIנמוך מ – ( ,)Iההפרש ייכלל כחלק מהטיפול החשבונאי בצירוף העסקים.
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דוגמה א' – סילוק יחסים קודמים
ביום  1בינואר  2012רכשה חברה א'  100%מהון המניות של חברה ב' ,תמורת 600,000
ש"ח במזומן.
ההון של חברה ב' למועד הרכישה הינו  500,000ש"ח .כמו כן ,למועד הרכישה תאם השווי
ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של חברה ב' את ערכם בספרים ,למעט:
• מלאי – שוויו ההוגן של המלאי עלה על ערכו בספרים ב –  10,000ש"ח.
• תביעה – במהלך שנת  2011הגישה חברה א' תביעה כנגד חברה ב' בגין חשד להפרת
זכויות יוצרים .חברה ב' לא הכירה בהפרשה בגין התביעה הנ"ל ,שכן בהתאם להערכת
יועציה המשפטיים סיכוייה להתממש קלושים .למועד הרכישה הוערך השווי ההוגן של
התביעה ב –  40,000ש"ח.
יש להתעלם מהשפעת המס.
נדרש:
הצג את הקצאת עודפי העלות ברכישת מניות חברה ב' ורשום את פקודת היומן בגין
הרכישה
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המשך דוגמה א'
הקצאת ע"ע ברכישה (אלפי ש"ח):
תמורה
זכויות שאינן מקנות שליטה
שווי הוגן נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין
פקודת יומן בראיית המאוחד (אלפי ש"ח):
ח' נכסים והתחייבויות מזוהים
ח' מוניטין
ז' מזומן
ז' רווח בגין סילוק יחסים קודמים
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640
()510
130

= 600 + 40

= 500 + 10

510
130
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40
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דוגמה ב'
בנתוני דוגמה א' ,הנח כי חברה ב' היא שהגישה את התביעה כנגד חברה א' .למועד
הרכישה הוערך השווי ההוגן של התביעה ב –  40,000ש"ח.
נדרש:
להציג את הקצאת עודפי העלות ברכישת מניות חברה ב' ,ולרשום את פקודת היומן
בגין הרכישה בראיית המאוחד ,תחת כל אחת מההנחות הבאות:
א-במסגרת הדוחות הכספיים לשנת  2011חברה א' הכירה בהפרשה בסך 60,000
ש"ח בגין התביעה שהוגשה כנגדה.
ב-חברה א' לא הכירה בהפרשה בגין התביעה שהוגשה כנגדה ,היות ולהערכת יועציה
המשפטיים סיכוייה להתממש קלושים.
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המשך דוגמה ב' – הנחה א'
הקצאת ע"ע ברכישה (אלפי ש"ח):
תמורה
זכויות שאינן מקנות שליטה
שווי הוגן נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין
פקודת יומן בראיית המאוחד (אלפי ש"ח):
ח' נכסים והתחייבויות מזוהים
ח' מוניטין
ח' הפרשה בגין תביעה
ז' מזומן
ז' רווח מסילוק יחסים קודמים
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()510
50

= 600 - 40

= 500 + 10

510
50
60
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המשך דוגמה ב' – הנחה ב'

הקצאת ע"ע ברכישה (אלפי ש"ח):
תמורה
זכויות שאינן מקנות שליטה
שווי הוגן נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין
פקודת יומן בראיית המאוחד (אלפי ש"ח):
ח' נכסים והתחייבויות מזוהים
ח' מוניטין
ז' מזומן
ח' הפסד בגין סילוק יחסים קודמים
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560
560
()510
50

= 600 - 40

= 500 + 10

510
50
600
40
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סוגיה מספר – 2
דגשים ביישום עקרון המדידה לפי שווי הוגן
יתרות לקוחות וספקים לזמן קצר
מטעמי עלות תועלת אין דרישה בתקינה הבינלאומית לחשב ערך נוכחי ליתרות
קצרות מועד .עם זאת ,במידת הצורך ההשפעות של אי הוודאות ביחס לתזרימי
המזומנים העתידיים צריכות להיכלל במדידת השווי ההוגן.
התנאים של חכירה תפעולית שבה הנרכש הוא המחכיר מובאים בחשבון
בחישוב השווי ההוגן של הנכס נשוא החכירה.
המשמעות היא שאין להכיר בנכס נפרד או בהתחייבות נפרדת כאשר התנאים
של חכירת תפעולית עדיפים או נחותים בהשוואה לתנאי השוק (חוזה חכירה
תפעולית הוא סוג של נכס בלתי מוחשי ולכן יש לייחס לו עודף עלות).
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הנרכש הוא מחכיר בחכירה תפעולית -
המחשה
חוזה חכירה תפעולית בין חברה ב' (מחכירה) לחברה ג' (חוכרת) .לחוזה נותרו
 10שנים.
הנחה :החוזה טוב לחוכר ורע למחכיר – מחירי שכירות נמוכים ממחירי שוק.
חברה א' רוכשת את חברה ב':
חברה ב' מחויבת להשכיר את הנכס בדמי שכירות שנמוכים ממכירי שוק .נתון זה יבוא
לידי ביטוי במסגרת ייחוס ע"ע בהערכת השווי של הנדל"ן להשקעה – שוויו יהיה נמוך
מהשווי כפי שמוצג בספרים.
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הנרכש הוא מחכיר בחכירה תפעולית  -דוגמה

דוגמה

✓ ביום  1בינואר  2017רכשה חברה א'  100%מהון המניות של חברה ב' תמורת  1,500,000ש"ח .ההון
של חברה ב' למועד הרכישה הסתכם ב 800,000 -ש"ח .הנכסים וההתחייבויות של חברה ב' תאמו את
ערכם בספרים למעט האמור להלן:
❑ ביום  1בינואר  2010רכשה חברה ב' מבנה הממוקם בקריית גת תמורת  1,000,000ש"ח .באותו
מועד ,החכירה חברה א' את המבנה האמור תמורת  100,000ש"ח שישולמו בתום כל שנה וזאת
למשך תקופה של  15שנה .אורך החיים השימושי של המבנה לאותו מועד הינו  25שנה (אומדן זה
לא השתנה עד תום שנת .)2017
❑ ערך דמי החכירה השנתיים המקובלים בשוק לחוזי חכירה דומים לימים  1בינואר  2017הינו
 120,000ש"ח .למועד הרכישה השיעור להיוון תשלומי דמי החכירה הינו .5.7356%
✓ שיעור המס הינו .25%
נדרש:
שלומי שוב
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הנרכש הוא מחכיר בחכירה תפעולית  -דוגמה
סעיף

סכום

תמורה

1,500,000

בניכוי :נכסים מזוהים נטו

1,160,000

מוניטין

הערות

340,000

נכסים מזוהים נטו
הון

800,000

רכוש קבוע

480,000

התחייבות מסים נדחים

()120,000

סה"כ

1,160,000

חישוב שווי של המבנה במועד צירוף עסקים
ע.נ בתקופת החוזה

627,530

=)PV(PMT=100,000,N=8,I=5.7356%

ע.נ לאחר תקופת החוזה

572,470

=PV(PMT=120,000,N=10,I=5.7356%)/1.057356^8

סה"כ
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דגשים ביישום עקרון המדידה לפי שווי הוגן -
המשך
חישוב השווי ההוגן מנקודת הראות של המשתתפים בשוק.
דוגמה  -רשת למוצרי חשמל זרה רכשה שליטה על רשת למוצרי חשמל
מקומית .הנהלת הרשת הזרה בדעה שהסימן המסחרי שלה הינו בעל
משמעות רבה ולכן החל ממועד הרכישה גם הרשת המקומית תשמש
בסימן המסחרי של הרשת הזרה .להערכת הנהלה הרשת הזרה לסימן
המסחרי של הרשת המקומית יש ערך חיובי .חברה א' אינה מתכוונת
להשתמש או מכור את הסימן המסחרי
פתרון – הסימן המסחרי הינו נכס בלתי מוחשי מזוהה ולכן יש להכיר
במועד הרכישה הוא יוכר בהתאם לשוויו ההוגן .בכל תקופת דיווח עוקבת
יש לטפל בסימן המסחרי בהתאם להוראות  .IAS 38בנוסף ,לאור זאת
שהפטנט אינו בשימוש יש לבחון גם ירידת ערך בכל תקופת דיווח.
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סוגיה מספר – 3
צירוף עסקים ללא פעולת רכישה
צירוף עסקים יכול להתרחש שלא כתוצאה מפעולת רכישה של מניות
או נכסים .באופן כזה שישות מקבלת שליטה על ישות אחרת ,אך מועד
קבלת השליטה (מועד הרכישה) אינו חופף למועד או למועדים של
רכישת המניות.
לדוגמה ,השגת שליטה כתוצאה מכך שזכויות הצבעה פוטנציאליות
(שנובעות מכתבי אופציה או אגרות חוב להמרה) המוחזקות על ידי
הישות המדווחת הפכו להיות ניתנות למימוש או השגת שליטה
כתוצאה מפקיעת זכויות וטו שניתנו למשקיע אחד ומנעו עד כה את
קיומה של השליטה.
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דוגמה א' – השגת שליטה כתוצאה מרכישה עצמית
סלקטיבית בחברה מוחזקת
חברה א' מחזיקה ב 40% -מהון המניות של חברה ב' שאינן
מקנות שליטה .כעת ,חברה ב' רוכשת ממשקיעים אחרים  30%ממניותיה
בחזרה ("מניות באוצר").
כפועל יוצא חברה א' רוכשת מבחינה אפקטיבית כ 17% -נוספים
מהון המניות המונפק של חברה ב' כך שלאחר הרכישה חזרה
מחזיקה חברה א' כ )40% / 70%=( 57%-ומשיגה לכאורה שליטה
בחברה ב'.
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דוגמה א' – המשך

לצורך חישוב הסכום ש"שולם" יש לבצע הבחנה כדלקמן:
א .כאשר המניות של חברה ב' סחירות ,אזי יש למדוד את הסכום ש"שולם"
לפי שווי השוק של המניות שמחזיקה א'.
ב .אם חברה ב' היא פרטית ,יש לקבל הערכת שווי להחזקה של חברה א'
בחברה ב'.
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה
נכסים והתחייבויות מזוהים
מוניטין
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דוגמה ב' – השגת שליטה כתוצאה מפקיעת
הסכם לשליטה משותפת

 חברה א' מחזיקה  60%מהון המניות של חברה ג' יחד עם חברה
אחרת שמחזיקה ביתר  40%המניות.
 בין החברות המחזיקות היה קיים הסכם לשליטה משותפת.

 חברה א' הציגה את השקעה בחברה ג' לפי שיטת השווי המאזני.
 במידה ויפוג ההסכם לשליטה משותפת (לדוגמה ,ההסכם שרר
לתקופת זמן מוגבלת  10 -שנים) ,הרי שחברה א' תשיג שליטה על
חברה ג' ולפיכך מדובר בצירוף עסקים.
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סוגיה מספר  - 4רכישה של נכס או קבוצת נכסים שאינם
מהווים "עסק"

התקן אינו חל כאמור על רכישה של נכס או של קבוצת נכסים שאינם
מהווים "עסק".
במקרה כזה ,הרוכש נדרש לזהות את הנכסים האינדיבידואליים הניתנים
לזיהוי שנרכשו ואת ההתחייבויות שניטלו ולהכיר בהם.
על אף שהתקן אינו חל על מקרים אלו ,נקבע בתקן כי במקרה זה
העלות של הקבוצה תוקצה לנכסים האינדיבידואליים הניתנים לזיהוי
ולהתחייבויות על בסיס השווי ההוגן היחסי שלהם במועד הרכישה.
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סוגיה מספר  - 4רכישה של נכס או קבוצת נכסים שאינם
מהווים "עסק"
ישנם הבדלים משמעותיים בטיפול החשבונאי בין עסקת צירוף עסקים
לבין עסקת רכישת נכסים .להלן פירוט של חלק מההבדלים:
נושא

עסקת צירוף עסקים

עסקת רכישת נכסים

הכרה לראשונה בנכסים
והתחייבויות

שווי הוגן מלא

שווי הוגן יחסי

הכרה במוניטין או ברווח
מרכישה במחיר הזדמנותי

מחושב בהתאם לשיטת
הרכישה

בהתאם לשיטת השווי ההוגן
היחסי אין הכרה במוניטין או
ברווח מרכישה במחיר
הזדמנותי

הכרה במיסים נדחים בגין
הפרשים זמניים במועד
ההכרה לראשונה

חובה להכיר בגין מלוא
ההפרשים הזמניים (למעט
חריגים מסוימים)

לא ניתן להכיר בהתאם לחריג
להכרה ראשונה במסים
נדחים

עלויות עסקה

נזקפות לרווח או הפסד

נכללים בד"כ כחלק מעלות
הנכסים הנרכשים
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דוגמה
חברה א' רוכשת פעילות שאינה מהווה "עסק" תמורת  900אלפי ש"ח.
הנח כי לא התהוו עלויות רכישה.
להלן נתונים על השווי ההוגן של כל אחד מנכסי הפעילות:

סימן מסחרי
רכוש קבוע
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300
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דוגמה  -המשך

חברה א' תכיר בסימן מסחרי בעלות של  270אלפי ש"ח (= )300/1,000 * 900
וברכוש קבוע בעלות של  630אלפי ש"ח (= .)700/1,000 * 900
פקודת היומן שתירשם:
270
ח' סימן מסחרי
630
ח' רכוש קבוע
ז' מזומן

900

לעומת זאת ,אילו הפעילות הייתה מהווה "עסק" כהגדרתו בתקן ,חברה א' הייתה
נדרשת להכיר בשווי ההוגן המלא של נכסים אלו ,ולאחר בדיקה חוזרת הייתה
מכירה במועד הרכישה ברווח ממחיר הזדמנותי ("מוניטין שלילי") בגובה של
 100אלפי ש"ח (= .)900 – 1,000
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דוגמה  -המשך

נניח כעת ,שתמורה שולמה באופן הבא :באמצעות מזומן בסך
של  400אלפי ש"ח ובאמצעות מסירת רכוש קבוע אחר (קיימת
מהות מסחרית להחלפה) ששוויו ההוגן  500אלפי ש"ח וערכו
בספרים  100אלפי ש"ח.
במקרה כזה ,בהתאם ל IAS 16 -בדבר רכוש קבוע החברה
הייתה מכירה גם ברווח בסך של  400אלפי ש"ח (= .)500 – 100
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סוגיה מספר  - 5תמורה מותנית

לעתים קרובות ,במסגרת הסכם הרכישה ,הרוכש מתחייב להעביר נכסים
נוספים או זכויות הוניות אל הבעלים הקודמים של הנרכש ,כחלק מעסקת
הרכישה ,אם אירועים עתידיים מוגדרים יתרחשו .נהוג לכנות תמורה
נוספת זו במונח "תמורה תלויה" .כמו כן ,מונח זה מתייחס גם למצבים
שבהם לרוכש יש זכות לקבל בחזרה תמורה שהועברה קודם לכן ,אם
יתקיימו תנאים מוגדרים.
נכס או התחייבות שנוצרו בגין תמורה מותנית מהווים אפוא חלק מהתמורה
שהועברה.
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הכרה ומדידה של תמורה מותנית

בהתאם לעקרון המנחה יש להכיר בשווי הוגן למועד הרכישה של
התמורה המותנית כחלק נוסף מהתמורה שהועברה עבור הנרכש.
כמו כן ,יש להכיר בדוחות הכספיים במחויבות לשלם כהתחייבות או
כהון בהתאם לכללים החשבונאיים הרלבנטיים לרבות ההבחנה
בין התחייבות פיננסית למכשיר הוני שנקבעה ב IAS 32 -או כנכס
כאשר מדובר בזכות לקבל חזרה תמורה שהועברה.
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טיפול עוקב בתמורה מותנית

לצורך הטיפול העוקב בתמורה מותנית יש להבחין בין מידע נוסף
שמתקבל לגבי העובדות והנסיבות ששררו במועד הרכישה במהלך
"תקופת המדידה" שיטופלו כתיאום למפרע של הטיפול החשבונאי
הראשוני לבין עדכונים אחרים.
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עדכונים אחרים:
א .תמורה מותנית המסווגת כהון
תמורה מותנית המסווגת כהון לא תימדד מחדש וסילוקה העוקב
יטופל במסגרת ההון.
לדוגמה ,במקרה בו הרוכש מתחייב להנפיק לבעלי המניות הקודמים
של הנרכש מספר מניות קבוע באם החברה הנרכשת תגיע ליעד
רווחיות שהוגדר מראש .במקרה זה נראה כי עד למועד ביצוע הנפקת
המניות בפועל ,הרוכש יכיר בגידול בהון (בהתאם לשווי ההוגן של
התמורה המותנית במועד הרכישה) כסעיף נפרד בהון המיוחס
לבעלי מניות הרוב (קרן הונית) .במועד ביצוע ההנפקה בפועל יבוצע
סיווג בין הקרן ההונית לבין סעיף הון מניות ופרמיה.
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עדכונים אחרים:
ב .תמורה מותנית המסווגת כנכס או כהתחייבות

אם מדובר בנכס או התחייבות מדידתם תהייה בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד.
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תמורה מותנית המסווגת כנכס או כהתחייבות  -המחשה
חברה א' רוכשת  100%מחברה ב'.

אפשרות א':
חברה א' שילמה  8,000אלפי ש"ח תמורת הרכישה.
במסגרת הרכישה הוסכם שבמידה ויתקיים אירוע חיובי (לדוגמה,
חברה ב' תגיע ליעד מכירות מסוים) ,חברה א' תשלם לחברה ב'
 2,000אלפי ש"ח נוספים .מבחינת חברה א' מדובר בהתחייבות.
אפשרות ב':
חברה א' שילמה  9,000אלפי ש"ח תמורת הרכישה.
במסגרת הרכישה הוסכם שבמידה ויקרה אירוע שלילי (לדוגמא ,אי
עמידה ביעד מכירות מסוים) ,חברה ב' תחזיר לחברה א'  1,000אלפי ש"ח.
מבחינת חברה א' מדובר בנכס.
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תמורה מותנית המסווגת כהתחייבות  -דוגמה
חברה א' רכשה ביום  1בינואר  70% 2008מהון המניות של חברה ב'
בתמורה לסך של  700אלפי ש"ח.
כמו כן ,התהוו לחברה א' עלויות רכישה בסכום של  40אלפי ש"ח.
ההון של חברה ב' למועד הרכישה מסתכם ב 400 -אלפי ש"ח.
השווי ההוגן של הנכסים והתחייבויות המזוהים של חברה ב' תואם את שווים
בספרים למעט קשרי לקוחות שלא הוכרו בדוחות הכספיים של חברה ב'
ושווים ההוגן נאמד במועד הרכישה ב 250 -אלפי ש"ח.
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המשך דוגמה
נתונים נוספים:
 .1השווי ההוגן של החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה למועד
הרכישה נאמד ב 240 -אלפי ש"ח.
 .2כחלק מעלות הרכישה התחייבה חברה א' לשלם למוכר תמורה נוספת
בסך של  150אלפי ש"ח באם הרווח התפעולי של חברה ב' יגדל בממוצע
ב 10% -במשך השנתיים ביחס לרווח התפעולי של חברה ב' בשלוש
השנים שקדמו לרכישה.
 .3על פי הערכת שווי שבוצעה נאמד השווי ההוגן של התמורה הנוספת
במועד הרכישה ב 14-אלפי ש"ח.
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תמורה מותנית המסווגת כהתחייבות  -דוגמה
נדרש:
 .1חשב המוניטין ורשום פקודת יומן בראי המאוחד (כניסה לאיחוד) תחת
ההנחות הבאות:
הנחה א' -שיתוף הזשמ"ש במוניטין.
הנחה ב' -אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין.
 .2כיצד הייתה משתנה תשובתך במקרה שהתנאי מתקיים והרוכש מנפיק
מניות למוכר בגין התמורה המותנית ולא משלם במזומן?
 .3תחת הנחת שיתוף הזשמ"ש במוניטין ,מה היה קורה אילו ב-
 31.12.08נתון כי השווי ההוגן של התמורה המותנית עלה ל 30 -אלפי
 ,₪בהתאם לכל אחת מההנחות הבאות:
א .התמורה המותנית היא במזומן.
ב .התמורה המותנית היא באמצעות הנפקת מניות.
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הנחה א' – מדידת זכויות הזשמ"ש בהתאם לחלקם
בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו

תמורה
זכויות שאינן מקנות שליטה
שווי הוגן נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין
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אלפי ש"ח
= 700 + 14
714
= 650 * 30%
195
909
(400 + 250 = )650
259
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פקודת יומן (באלפי ש"ח)
400
250

ח' נכסים והתחייבויות
ח' קשרי לקוחות
מזומן
ז'
התחייבות – תמורה מותנית
ז'
זשמ"ש
ז'
259
ח' מוניטין

ח' הוצאות רכישה
מזומן
ז'
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פקודת יומן (באלפי ש"ח)
הערה:
אם היה מדובר בתמורה מותנית המסווגת כהון ,למשל התמורה המותנית הינה
הנפקת מספר קבוע של מניות ,כאשר השווי ההוגן של תמורה זו נאמד ביום
הרכישה ב –  14אלפי ש"ח.
פקודת היומן שתרשם היא כדלקמן:
ח' נכסים והתחייבויות
ח' קשרי לקוחות
ז' מזומן
ז' קרן הון
ז' זכויות שאינן מקנות שליטה
ח' מוניטין
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400
250
700
14
195
259
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הנחה ב' – מדידת זכויות הזשמ"ש בהתאם לשווי
ההוגן

תמורה
זכויות שאינן מקנות שליטה
שווי הוגן נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין
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אלפי ש"ח
= 700 + 14
714
240
954
(400 + 250 = )650
304
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פקודת יומן (באלפי ש"ח)
400
250

ח' נכסים והתחייבויות
ח' קשרי לקוחות
מזומן
ז'
התחייבות – תמורה מותנית
ז'
זשמ"ש
ז'
304
ח' מוניטין

ח' הוצאות רכישה
מזומן
ז'
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240

40
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סוגיה מספר  - 6נושאים נוספים לזיהוי נכסים
והתחייבויות של הנרכש

שלומי שוב

א

התחייבות תלויה.

ב

נכסי שיפוי.

ג

נכסים תלויים שאינם נכסי שיפוי.

ד

מענקים ממשלתיים.

ה

זכויות שנרכשו בחזרה.

ו

הפסדים להעברה של החברה הרוכשת והנרכשת.
160
160

א .התחייבות תלויה

בהתאם ל IAS 37 -אין להכיר בדוחות הכספיים בהתחייבות תלויה.
התחייבות תלויה נובעת ממחויבות אפשרית שאינה מוכרת או ממחויבות
בהווה שאינה מוכרת מאחר ולא צפוי שיידרש תזרים שלילי או שלא ניתן
למדוד את סכום המחויבות במהימנות.
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הכרה ומדידה של התחייבות תלויה בנרכש
במועד הרכישה
התקן קובע כי הדרישות של  IAS 37אינן חלות לצורך הקביעה
באילו התחייבויות תלויות יש להכיר במועד הרכישה.

במקום זאת ,נקבע בתקן כי הרוכש יכיר במועד הרכישה בהתחייבות
תלויה שניטלה בצירוף עסקים אם היא מחויבות בהווה שנובעת מאירועים
בעבר והשווי ההוגן שלה ניתן למדידה באופן מהימן .בהתאם לתקן
התחייבויות תלויות מוכרות במועד הרכישה על פי שוויין ההוגן.
לפיכך ,במקרה של צירוף עסקים יש לקבוע אם קיימת מחויבות בהווה
שתוכר ללא קשר להסתברות לתשלום (כל עוד השווי ההוגן שלה ניתן
למדידה מהימנה) או לחלופין האם מדובר רק במחויבות אפשרית אשר
לא תוכר.
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טיפול חשבונאי עוקב בהתחייבות תלויה

לצורך הטיפול החשבונאי העוקב קובע התקן כי לאחר ההכרה
לראשונה ועד למועד שבו התחייבות מסולקת ,מבוטלת או פוקעת ,יש
למדוד התחייבות תלויה שהוכרה בצירוף עסקים לפי הסכום הגבוה
מבין שני הסכומים הבאים:
א .הסכום שהיה מוכר בהתאם ל.IAS 37 -
ב .הסכום שהוכר לראשונה ,בניכוי כאשר רלבנטי ,הפחתה נצברת
שהוכרה בהתאם ל , IFRS 15 -הכרה כהכנסה.
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א .התחייבות תלויה  -דוגמה
ביום  31בדצמבר  2007רכשה חברה א'  100%מהון המניות של חברה ב'.
במועד הרכישה עומדת כנגד חברה ב' תביעה משפטית (מחויבות בהווה)
בסך  10,000אלפי ש"ח שסיכויה נמוכים ( )20%ולפיכך לא הוכרה בגינה
הפרשה בדוחות הכספיים של חברה ב'.
חברה א' מעריכה את השווי ההוגן של התביעה במועד הרכישה בהתאם
לגישת התוחלת ,בסך של  1,400אלפי ש"ח (הריבית המתאימה ששימשה
להיוון הינה .)5%
ביום  31בדצמבר  ,2008סבירות התביעה הופכת לצפויה וחברה ב' מכירה
בדוחותיה הכספיים בהפרשה בסך של  3,000אלפי ש"ח.
נדרש:
מהו הטיפול בדוחות המאוחדים של חברה א' בהתחייבות התלויה בשנים
 2007ו?2008 -
שלומי שוב

164

א .התחייבות תלויה  -דוגמה  -המשך
ביום הרכישה חברה א' הכירה בהפרשה לתביעה בסך  1,400אלפי ש"ח.
ביום  31.12.08ביצענו הערכה מחודשת ולכן חברה א' תידרש לעדכן בדוחות
הכספיים המאוחדים את ההתחייבות שהוכרה ב 1,530 -אלפי ש"ח
[=( ,]3,000 – )1,400*1.05אל מול דוח רווח והפסד .חשוב להדגיש כי במקרה כזה
אין לעדכן את חישובי השווי ההוגן שבוצעו במועד הרכישה.
נניח כעת ,כי בדוגמה דלעיל ,הסבירות אינה צפויה גם בשנת  2008ולפיכך ההפרשה
אינה מוכרת בספרי חברה ב'.
במקרה הנ"ל ההתחייבות המוכרת בגין ההתחייבות התלויה תימדד בדוחות הכספיים
המאוחדים ליום  31בדצמבר  ,2008על סך של  1,470אלפי ש"ח (=.)1.05 * 1,400
פקודת היומן בגין עדכון ההפרשה תחת שתי החלופות (באלפי ש"ח):
70
ח' הוצאות ריבית
70
ז' הפרשה
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ב .נכסי שיפוי

יתכנו מקרים שבהם המוכר בצירוף עסקים משפה חוזית את הרוכש
בגין התוצאה של תלויה או אי הודאות המתייחסים לכל או לחלק מנכס
או התחייבות ספציפיים.
לדוגמה ,המוכר עשוי לשפות את הרוכש כנגד הפסדים מעל סכום
מוגדר בגין התחייבות הנובעת מתלויה מסוימת.
דהיינו ,המוכר ערב לכך שההתחייבות של הרוכש לא תעלה על סכום
מוגדר.
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הכרה ומדידה של נכסי שיפוי

התקן קובע כי הרוכש יכיר בנכס שיפוי בגין שיפוי שמתקבל מהמוכר
בצירוף העסקים באותו הזמן שבו הוא מכיר בפריט בגינו ניתן השיפוי,
תוך מדידתו לפי אותו בסיס שבו נמדד הפריט בגינוי ניתן השיפוי.
כמו כן ,כל עוד הבסיס אינו שווי הוגן (שמביא בחשבון כבר סיכוני
גבייה) ,יש במידת הצורך להכיר בהפרשה לירידת ערך בגין סכומים
שאינם ניתנים לגבייה.
יש להכיר בנכס השיפוי ברגע שמכירים בהתחייבות שבגינה מתקבל השיפוי.
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הכרה ומדידה של נכסי שיפוי – המשך

כאשר השיפוי מתייחס לנכס או להתחייבות שמוכרים במועד הרכישה
לפי שווי הוגן יש להכיר בנכס השיפוי במועד הרכישה תוך מדידתו לפי
שווי הוגן.

לדוגמה ,כאשר השיפוי מתייחס להתחייבות תלויה המוכרת במועד
הרכישה לפי שווי הוגן ,הרי שבמקביל יוכר נכס השיפוי לפי שווי הוגן.
מנגד ,אם נניח כי ההתחייבות התלויה אינה מוכרת במועד הרכישה
מאחר ושווייה ההוגן לא ניתן למדידה מהימנה ,הרי שגם השיפוי לא
יוכר.
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טיפול חשבונאי עוקב בנכסי שיפוי

לצורך הטיפול החשבונאי העוקב ,קובע התקן כי בסוף כל תקופת דיווח
לאחר מועד הרכישה ,יש למדוד את נכס השיפוי שהוכר במועד
הרכישה לפי אותו בסיס שלפיו נמדדים ההתחייבות או הנכס בגינם
ניתן השיפוי ,בכפוף למגבלות חוזיות כלשהן על סכומו.
כמו כן ,נכס שיפוי שלאחר מועד הרכישה אינו נמדד בשוויו ההוגן צריך
להיות כפוף להערכת ההנהלה לגבי יכולת הגבייה של נכס השיפוי .יש
לגרוע את נכס השיפוי רק כאשר הרוכש גובה את הנכס ,מוכר אותו או
מאבד בדרך אחרת את הזכות לקבלו.
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ב .נכסי שיפוי  -דוגמה
חברה א' רוכשת  100%מהון המניות של חברה ב' .כנגד חברה ב'
עומדת תביעה גדולה שאף צפויה להתקבל ("יותר סביר מאשר לא").
השווי ההוגן של ההתחייבות התלויה במועד הרכישה הינו
 500מיליון ש"ח.
במסגרת הסכם הרכישה בעל המניות הקודם של חברה ב'
(המוכר) מתחייב לספק שיפוי לחברה א' על הפסדים בגין התביעה
העולים על  300מיליון ש"ח.
בסוף תקופת הדיווח כתוצאה ממידע חדש שהתקבל הערך בספרים של
ההתחייבות הינו  550מיליון ש"ח.
נדרש:
כיצד יוצגו התביעה ונכס השיפוי בתחילת ובסוף תקופת הדיווח?
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דוגמה  -המשך

במועד צירוף עסקים:
חברה א' הכירה במועד הרכישה בהתחייבות בגין תביעה בגובה
של  500מיליון ש"ח ומנגד בנכס שיפוי בגובה של  200מיליון
ש"ח (= .)500 – 300
בסוף תקופת הדיווח:
יש להעמיד את נכס השיפוי על סך  250מיליון ש"ח (=)550 – 300
כאשר השינויים יזקפו לדוח רווח והפסד ויקזזו את השינויים בסכום
ההתחייבות בגין התביעה שיזקפו אף הם לדוח רווח והפסד.
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ג .נכסים תלויים שאינם נכסי שיפוי
▪ בשונה מהתחייבויות תלויות התקן אינו מחריג נכסים תלויים שאינם נכסי
שיפוי מכללי ההכרה החשבונאים הרגילים.
▪ בהתאם ל ,IAS 37-נכס שקיומו תלוי באירוע עתידי מסוים יוכר כנכס רק
במידה וקיומו של האירוע הוא וודאי למעשה ( .)virtually certainכלומר,
במידה והאירוע העתידי אינו וודאי למעשה -לא נכיר בנכס.
▪ לאור האמור ,אין להכיר בנכס תלוי כנכס נפרד בדוחות הכספיים
המאוחדים במועד הרכישה .שוויו של הנכס התלוי שעבורו משלמת
החברה הרוכשת ייכלל במסגרת המוניטין הנובע מהרכישה.
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ד .מענקים ממשלתיים

לצורך הבחינה האם יש להכיר בהכנסות נדחות כהתחייבות מזוהה,
יש לבחון האם הם מייצגות מחויבות של החברה הנרכשת להוציא
משאבים כלכליים.
לדוגמה ,מענק ממשלתי שטופל כהכנסה נדחית בהתאם ל.IAS 20 -
הכנסה נדחית כאמור ,אינה מייצגת מחויבות של החברה הנרכשת
להוציא משאבים כלכליים .לפיכך ,במקרה כזה ,כל עוד אין דרישה
להחזרת המענק נראה כי אין המדובר בהתחייבות מזוהה.
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ה .זכויות שנרכשו בחזרה
יתכנו מקרים שבהם כחלק מצירוף העסקים רוכש עשוי לרכוש בחזרה זכות שהוא
העניק לפני כן לנרכש להשתמש באחד או יותר מנכסי הרוכש ,שהוכרו או שלא הוכרו.
לדוגמה ,זכות להשתמש בשם מסחרי של הרוכש או זכות להשתמש בטכנולוגיה של
הרוכש.
בהתאם לתקן זכות שנרכשה בחזרה היא נכס בלתי מוחשי הניתן לזיהוי שיש להכיר
בו בנפרד מהמוניטין ,אשר יופחת על פני יתרת התקופה החוזית של החוזה שבו
הוענקה הזכות.
כאשר התנאים של החוזה שיוצר זכות שנרכשה בחזרה עדיפים או נחותים ביחס
לתנאים של עסקאות שוטפות בשוק ,יש להכיר ברווח או הפסד מסילוק.
בהתאם לתקן ,יש למדוד את השווי של הזכות שנרכשה בחזרה שהוכרה כנכס בלתי
מוחשי ,על בסיס יתרת התקופה החוזית של החוזה המתייחס ,ללא קשר אם
משתתפים בשוק היו מביאים בחשבון חידושים חוזיים פוטנציאליים בקביעת השווי
ההוגן (חריג לעקרון המדידה לפי שווי הוגן).
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זכויות שנרכשו בחזרה
דוגמה
ביום  31בדצמבר  2010רכשה חברה א'  75%מהון המניות של חברה ב'
תמורת  300,000ש"ח .ההון של חברה ב' לאותו מועד הסתכם ב –
 200,000ש"ח .מדיניות חברה א' הינה אי שיתוף הזשמ"ש במוניטין.
ביום  30ביוני  2009העניקה חברה א' לחברה ב' בלעדיות לשימוש בשמה
המסחרי באירופה לתקופה של  7שנים .שוויו ההוגן של החוזה ליום 31
בדצמבר  2010הינו  80,000ש"ח (כולל תנאים עדיפים לחברה ב') ואילו
השווי ההוגן של חוזים דומים הוא  35,000ש"ח .חברה א' יכולה לסיים את
החוזה במידה ותשלם קנה בגובה  30,000ש"ח.
יש להתעלם מהשפעת המס.
נדרש:
חישוב מוניטין למועד הרכישה.
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זכויות שנרכשו בחזרה
דוגמה (המשך)
המוניטין שנוצר ברכישה יחושב כדלקמן (ש"ח):
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ
בניכוי:
הון נרכש
שם מסחרי
נכסים מזוהים ,נטו

()200,000
)(35,000
()235,000

שווי הוגן חוזים דומים

מוניטין

93,750

P.N.
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270,000
58,750
328,750

ביאור א'
= 235,000 * 25%
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זכויות שנרכשו בחזרה
דוגמה (המשך)
ביאור א'
מאחר וישנו סילוק של יחסים קודמים בין חברה א' לחברה ב' ,יש להכיר בהפסד
מפדיון מוקדם לפי הנמוך מבין:
30,000
• גובה קנס היציאה מהחוזה
• ההפרש בין שווי החוזה לבין
= 80,000 – 35,000
45,000
השווי ההוגן של חוזים דומים
תמורה ששולמה עבור צירוף העסקים

270,000

= 300,000 – 30,000

235,000
ח' נכסים מזוהים ,נטו
93,750
ח' מוניטין
58,750
ז' זכויות שאינן מקנות שליטה
300,000
ז' מזומן
30,000
ח' הפסד מסילוק יחסים קודמים
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ו .הפסדים להעברה

 IAS 12עורך הבחנה בין הטיפול החשבונאי בהפסדים להעברה לצורכי
מס שנובעים מהחברה הנרכשת לבין הטיפול החשבונאי בהפסדים
להעברה של החברה הרוכשת שניצולם צפוי כתוצאה מצירוף העסקים.
הפסדים להעברה של החברה הרוכשת שניצולם צפוי כתוצאה מצירוף
עסקים אינם בגדר נכס של החברה הנרכשת ולפיכך אין להקצות להם
חלק מעלות צירוף העסקים.
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הפסדים להעברה של החברה הנרכשת
המשך

במועד הרכישה ניישם את הוראות  ,IAS 12כדלקמן:
אם צפויה הכנסה חייבת בעתיד – ניצור נכס מס נדחה.
.1
אם לא צפויה הכנסה חייבת בעתיד – לא ניצור נכס מס נדחה אלא אם כן
.2
ישנן התחייבויות בגין מסים נדחים שניתן ליצור מולן נכסי מסים נדחים –
יילמד במסגרת .IAS 12
סיבות אפשריות לכך שהחברה הרוכשת צופה למרות שהנרכשת לא צופה:
העברת פעילות רווחית ,התייעלות וכו'.
אם לא צפויה הכנסה חייבת במועד הרכישה ובעתיד תשתנה התחזית או שיהיה
ניצול בפועל הרי שהשינוי יהיה מול דוח רווח או הפסד .כנ"ל במקרה ההפוך.
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הפסדים להעברה של החברה הנרכשת  -דוגמה
ביום  1בינואר  2010רכשה חברה א'  100%מהון המניות של חברה ב'
תמורת  1,500,000ש"ח במזומן.

למועד הרכישה לחברה ב' נכסים מזוהים נטו של  1,000,000ש"ח ,אל מול
הון של  1,000,000ש"ח.
לחברה ב' הפסדים להעברה בסכום של  500,000ש"ח אשר לא נוצר בגינם
נכס מסים נדחים.
שיעור מס חברות .30%
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הפסדים להעברה של החברה הנרכשת  -המשך
דוגמה
נתונים נוספים:
הרווחים לפני מס של חברה ב' לשנת  2010ושנת  2011הסתכמו בסך של
 0ש"ח ו 300,000 -ש"ח ,בהתאמה.
נדרש:
א – מה יהיה הטיפול בהשלכות המס של ההפסדים להעברה מנקודת הראות של
חברה א' בהתאם להנחות הבאות:
 . 1חברה א' צפתה במועד הרכישה את ניצול כל ההפסדים להעברה של
חברה ב'.
 . 2חברה א' לא צפתה במועד הרכישה את ניצול כל ההפסדים להעברה של
חברה ב'.
ב – מה יהיה הטיפול החשבונאי במקרה בו חברה א' לא צפתה את ניצול
ההפסדים ,אך שינתה תחזית זו בסוף השנה (.)31.12.2010
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נדרש א' – הנחה ( 1ניצול כל ההפסדים להעברה)
01.01.2010

ש"ח

1,500,000
שולם
זכויות שאינן מקנות שליטה-------------
1,500,000
סה"כ
בניכוי:
()1,000,000
הון
(30% * 500,000 = )150,000
נכס מס נדחה
1,150,000
סה"כ
350,000
מוניטין P.N.
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המשך נדרש א' –
הנחה ( 1ניצול כל ההפסדים להעברה)
 – 31.12.2010אין רישום .הרווח הינו אפס בדוח רווח והפסד של חברה ב' ובדוח
רווח והפסד המאוחד.
31.12.2011
רווח לפני מס
הוצאות מס
רווח נקי

(בש"ח)
דו"ח רווח והפסד חב' ב'
300,000
---300,000

(בש"ח)
דו"ח רווח והפסד מאוחד
300,000
()90,000
210,000

בדוחות המאוחדים של חברה א' מאחר ויש ניצול של נכס מס הנדחה יש לרשום
פקודת יומן בראייה מאוחדת כדלקמן (באלפי ש"ח):
= 30% * 300,000
90,000
ח' הוצאות מס
90,000
ז' נכס מסים נדחים
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נדרש א'
הנחה ( 2לא צופה ניצול של ההפסדים להעברה)
01.01.2010

ש"ח

שולם
זשמ"ש
סה"כ
בניכוי:
נכסים מזוהים ,נטו
סה"כ
מוניטין P.N.

1,500,000
------------1,500,000

שלומי שוב

()1,000,000
1,000,000
500,000
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המשך נדרש א'
הנחה ( 2לא צופה ניצול של ההפסדים להעברה)
בשנת  2010דוח רווח או הפסד של חברה ב' ודוח רווח או הפסד המאוחד
של חברה א' יהיו זהים מאחר ולא היה שינוי בצפי הניצול.
31.12.2011
רווח לפני מס
הוצאות מס
רווח נקי

שלומי שוב

(בש"ח)
דו"ח רווח והפסד חב' ב'
300,000
---300,000

(בש"ח)
דו"ח רווח והפסד מאוחד
300,000
---300,000
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נדרש ב' – חברה א' לא צופה במועד הרכישה ניצול
אך בסוף השנה התחזית משתנה
ביום  , 31.12.2010החברה צופה ניצול ,ולכן יוצרים נכס מסים נדחים,
פקודת היומן שתרשם כדלקמן (בש"ח):
ח' נכס מס נדחה
ז' הכנסות מס

= 30% * 500,000
150,000
150,000

הערה :יש לשים לב לעיוות ,שהרי לכאורה בתוך במוניטין של חברה ב' טמון
הסכום ששולם עבור ההפסדים (במונחי תוחלת) והוא כרגע לא ממומש!
31.12.2010
רווח לפני מס
הכנסות מס
רווח נקי
שלומי שוב

(בש"ח)
דו"ח רווח והפסד חב' ב'
0
---0

(בש"ח)
דו"ח רווח והפסד מאוחד
0
150,000
150,000
186

המשך נדרש ב' – חברה א' לא צופה במועד הרכישה
ניצול אך בסוף השנה התחזית משתנה
 , 31.12.2011ניצול נכס מס נדחה אל מול רווח שנוצר ,פקודת היומן
שתירשם (בש"ח):
ח' הוצאות מס
ז' נכס מס נדחה

90,000

31.12.2011

(בש"ח)
דו"ח רווח והפסד חב' ב'
300,000
---300,000

רווח לפני מס
הוצאות מס
רווח נקי

שלומי שוב

= 30% * 300,000
90,000
(בש"ח)
דו"ח רווח והפסד מאוחד
300,000
()90,000
210,000
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