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הגדרות

ממנולזרוםחזויותוכןהעברמאירועיכתוצאההישותידיעלהנשלטמשאב–נכס

.המדווחתהישותאלעתידיותכלכליותהטבות

.פיזיתמהותחסר,לזיהויניתן,כספילאנכס–מוחשיבלתינכס

מדעייםנהוהבידעלהשגתציפייהתוךהמבוצעת,תומתוכננמקוריתחקירה-מחקר
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,חומריםשלייצורלצורךלעיצובאוניתלתכאחרידעאומחקרממצאייישום–פיתוח
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.מסחרייםשימושאוייצורהתחלתטרם

לספקכדימספיקובנפחמספיקהבתדירותמתרחשותעסקאותשבושוק-פעילשוק

IFRS))מתמשךבסיסעלהנכסתמחורלגבימידע 13. שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



4

הגדרת נכס בלתי מוחשי

:מאפייניםשלושהכוללתמוחשיבלתינכסהגדרת

:הבאיםהדבריםמשניאחדאתהמקייםנכס-זיהוייכולת1.

,בולשימושרישיוןלהעניק,אותולהעביר,אותולמכוראפשר-להפרדהניתן.א

.קשורחוזהעםיחדאובנפרד,להחליפואואותולהשכיר

ובסיסיכפטנטרשומהשלאטכנולוגיה,לקוחותקשרי,לקוחותתיק:לדוגמה

.נתונים

אלהזכויותאםלשאלהקשרללא.חוקיתאוחוזית–משפטיתמזכותנובע.ב

.מהישותלהפרדהאולהעברהניתנות

זיכיוןמהמדינהשרוכשתרדיותחנת,למשל,להעברהניתןשאינוזיכיון:לדוגמה

יכולהלא,ולפיכךלהפעילומחויבתהיאלתנאיובהתאםאךמסוימתזמןלתקופת

להעבירואולמכרו

פטנט:להפרדהניתניםוגםמשפטיותמזכויותשנובעיםלנכסיםדוגמאות

.תוכנה,מותגשם,למכירהשניתןזיכיון,רשום
שי אברמוביץ

IFRS קונסלטינג
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המשך-הגדרת נכס בלתי מוחשי 

להגבילוכןמהנכסכלכליותהטבותלהשיגבכוחהאםבנכסשולטתישות-שליטה2.

אךשליטהעלמעידהחוקיתאוחוזיתזכות.אלהלהטבות.אחריםשלהגישהאת

הכלכליותבהטבותלשלוטעשויהמדווחתשישותמכיוון.הכרחיתנאילאהיא

.אחרתבדרךהעתידיות

:חוקיתאוחוזיתזכותללאהשליטהבהגדרתלעמידהדוגמה

קשרי הלקוחות אך קיימים                  /כאשר לא קיימים זכויות משפטיות על הגנת תיק הלקוחות

קשרי הלקוחות ניתנים להפרדה ועל כן הם , עסקאות החלפה של פריטים זהים או דומים

.מקיימים את ההגדרה של נכס בלתי מוחשי

אובעלויותחסכון,שירותיםאומוצריםממכירתהכנסות-צפויותכלכליותהטבות3.

בקנייןהשימוש,לדוגמה.בנכסהמדווחתהישותמשימושהנובעותאחרותהטבות

.עתידיותייצורעלויותלהפחיתעשויייצורבתהליךרוחני

שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג
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דוגמאות

oוכןמתקייםהשליטהקריטריוןכןועלחוקיתמזכותנובע-יוצריםזכויות

.הזיהויקריטריון

oמועדון-חריג.השליטהקריטריוןמתקייםלא–עובדיםמיומנות/ניהוליכישרון

עלשליטהקיימת,מסוימתזמןלתקופתחוזהעלמסויםשחקןשמחתיםספורט

מועדוניםשלגישהמניעתלרבות,השחקןמשירותישיתקבלוהכלכליותההטבות

.אלוכלכליותלהטבותאחרים

oלשירותיהאותםלמשוךבכדיאיכותייםעובדים5מגייסתחברה-חתימהמענק,

לשלושבחברהעבודהחוזהעלחתימהבגיןחתימהמענקלהםמעניקההחברה

יעזבואםהמענקאתיחזירולאהעובדים,לחוזהבהתאם,זאתעםיחד.שנים

ההטבותעלשליטהאיןלחברהכי,נראה.השניםשלושבמהלךהחברהאת

השליטהבקריטריוןעומדהואאיןולפיכך,החתימהממענקשינבעוהכלכליות

.התהוותהבעתכהוצאההחתימהבמענקתכירהחברה,מכךכתוצאה.והזיהוי שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



הכרה ומדידה לראשונה

ההכרהתנאיומתקיימיםבמידהיוכרמוחשיבלתינכסשלההגדרהאתהמקייםנכס

:הבאים

אליזרמולנכסליחסןשניתןהחזויותהעתידיותהכלכליותשההטבותצפוי1)

,וכן;המדווחתהישות

.מהימןבאופןלמדידהניתנתהנכסשלהעלות2)

,הנכסהשגתלדרךבהתאםמשתנהלעיללהכרההקריטריוניםשלהיישוםאופן

הקריטריוניםאזישנרכשבנכסמדוברכאשרכללבדרך.עצמיפיתוחמולאלרכישה

עצמיבפיתוחנכסלעומתזאת.עצמהמהרכישהיוצאכפועלמתקיימיםההכרהשל

אתבקפידהלבחוןישולכןמתקיימיםלאהקריטריונים,רביםבמקרים,שלגביו

.התקיימותם

עלות,עלותלפינמדדמוחשיבלתינכסלראשונהההכרהבמועד-לראשונהמדידה

IASבתקןכהגדרתה .שהועברהאחרתתמורהשלהוגןשוויאוששולמומזומנים,16

שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



רכישה נפרדת של נכס בלתי מוחשי

.

:דגשים

o  עלות הנכס תכלול את כל העלויות ההכרחיות עד אשר הנכס הגיע למצב ולמיקום כך

וללא עלויות  )לרבות עלויות עסקה ,שהוא יוכל לפעול באופן אליו התכוונה ההנהלה 

(.ק"רכגון פרסום השקת מוצר חדש הכשרת עובדים בדומה לעלויות של 

oנפריד את , במידה והנכס נרכש בתנאי אשראי שאינם רגילים, בדומה לרכוש קבוע

.רכיב הריבית מעלות הנכס

o יחד . בדרך כלל מתקיימים כללי ההכרה-רכישה של פרויקט מחקר ופיתוח בתהליך

תהוון לעלות  , ל"כל עלות נוספת שתתהווה בגין הפרויקט בתהליך הנ, עם זאת

הרכישה רק אם קיימת עמידה בתנאים להכרה בנכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו  

(.ראה בהמשך)באופן עצמי 

הנחת הבסיס היא שתנאי ההכרה, כאשר מדובר בנכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד

.במדידה לראשונה הנכס יימדד לפי עלות כאמור, מתקיימים

שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



רכישת נכס בלתי מוחשי כחלק מצירוף עסקים

העלותלראשונהבמדידה.מתקיימיםההכרהשתנאיהיאהבסיסהנחת,זהבמקרהגם

.העסקיםצירוףבמועדההוגןהשוויהיא

:דגשים

o ההכרה בנכסים בלתי מוחשיים אשר נרכשו בעסקת הרכישה מתבצעת גם אם הם לא

(.פרויקט מחקר ופיתוח בתהליך, לדוגמה)רשומים בספרי החברה הנרכשת 

oיהיה ניתן להפרדה, אשר נרכש במסגרת צירוף עסקים, ייתכן שנכס בלתי מוחשי  ,

במקרה זה הישות , אולם רק יחד עם נכס מוחשי קשור או נכס בלתי מוחשי קשור

.  אך יחד עם הפריט הקשור, הרוכשת תכיר בנכס בלתי מוחשי בנפרד ממוניטין

אשר יכול להיות קשור למעיין מסוים  , סימן מסחרי של מים טבעיים ממעיין, לדוגמה)

(.ולא יכול להימכר בנפרד מהמעיין

o  רוכש עשוי להכיר בקבוצה של נכסים בלתי מוחשיים משלימים כנכס יחיד בתנאי

כ שם  "מותג המהווה בד, לדוגמה)שלנכסים הבודדים יש אורך חיים שימושיים דומה 

(.ומומחיות טכנולוגית, כולל לשם מסחרי שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



רכישה באמצעות מענק ממשלתי והחלפת נכסים

,  נכס בלתי מוחשי עשוי להירכש ללא תמורה-רכישה באמצעות מענק ממשלתי  

רישיון להפעלת תחנת  , למשל)באמצעות מענק ממשלתי , או בתמורה סמלית

הישות יכולה לבחור בין מדידה לפי ערך  , IAS 20בהתאם ל , במקרים אלו(. רדיו

.לבין מדידה לפי שווי הוגן( שקל)סמלי 

, IAS 16נפעיל את הכללים הרגילים של -רכישה באמצעות החלפת נכסים 

בניכוי  /כלומר הנכס הבלתי מוחשי ירשם לפי שווי הוגן של הנכס שנמסר בתוספת

לא ניתן למדוד  /אין מהות מסחרית)למעט החריגים שדיברנו עליהם , מזומנים

(.באופן מהימן את השווי ההוגן של הנכסים בעסקה

שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



מוניטין אשר נוצר בישות  

מוניטין שנצמח בישות המדווחת אינו עומד בהגדרה של נכס בלתי מוחשי 

שהרי הוא אינו נובע מזכות משפטית , מאחר ואין עמידה בקריטריון ההפרדה

וכן הוא אינו עומד בקריטריון  , מחד ואף לא ניתן למכור אותו בנפרד מאידך

.ההכרה מאחר ולא ניתן לאמוד את עלותו באופן מהימן

שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



נכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרו בישות

העלות , לכן בדרך כלל, מתקיימיםאינםהנחת הבסיס היא שתנאי ההכרה , במקרה זה

.  תירשם כהוצאה במועד התהוותה

סעיפים )דוגמאות לעלויות שהתקן מציין באופן ספציפי שלא ניתן יהיה להכיר בהם כנכס 

:(69ו63

oמדובר  -זכויות הוצאה לאור ורשימת לקוחות , עלויות שהתהוו בגין מותגים

.  בפריטים שלא ניתן לזהות אותם בנפרד מפיתוח העסק בכללותו

o עלויות בגין פעולות הזנק((start-up-עסק  /תהליך/מתקן/עלויות של השקת מוצר

(.ד"עו/מזכירות)עלויות ייסוד ישות משפטית . חדש

o השתלמויות/קורסים-עלויות בגין פעולות הכשרת עובדים.

o לרבות עלויות השקה ומיתוג-עלויות פרסום וקידום מכירות.

oעלויות מיקום מחדש או ארגון מחדש.
שי אברמוביץ

IFRS קונסלטינג



פרויקטים של מחקר ופיתוח

נדרש לבצע הבחנה בין שני  . יתכן ותהיה עמידה בקריטריונים של ההכרה, במקרה זה

:  שלבים עיקריים

שלב מוקדם בו קיים קושי לדעת האם צפויות הטבות כלכליות ועל כן -שלב המחקר 1.

מדובר בעלויות הנוצרות  . התקן דורש להכיר בכל עלות שנוצרת בשלב זה כהוצאה

:בעת ביצוע פעולות המכוונות להשגת ידע חדש כגון

oעלויות הקשורות לחיפוש אחר הידע

oעלויות הקשורות לחיפוש יישומים לידע

oעלויות הקשורות לחיפוש חלופות לביצוע היישומים.

oעלויות הקשורות לבחירת מספר חלופות אפשריות לביצוע היישומים.

שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



פרויקטים של מחקר ופיתוח

.חומרים חדשים טרם ייצור מסחרי/יישום ממצאי המחקר בתהליכים-שלב הפיתוח 2.

:מדובר בשלב מתקדם בתהליך בו מתהוות עלויות בגין

oשימוש/עיצוב הקמה ובדיקה של אב טיפוס ודגמים של קדם ייצור.

oעיצוב פיתוח ושימוש בציוד ניסיוני

oעיצוב ופיתוח של חומרים חדשים.

אם הישות אינה יכולה להבדיל בין שלב המחקר לבין שלב הפיתוח של פרויקט עצמי 

היא נדרשת בהתאם לתקן לטפל בעלויות שהתהוו בגין  , ליצירת נכס בלתי מוחשי

(.כהוצאות, קרי)פרויקט זה כאילו הן התהוותו בשלב המחקר בלבד 

שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



פרויקטים של מחקר ופיתוח

נכס בלתי מוחשי הנובע משלב הפיתוח של פרויקט עצמי יוכר במידה והישות 

:המדווחת יכולה להוכיח קיומם של שישה תנאים במצטבר

.מכירה/יכולת להשלים את הנכס כך שיהיה זמין לשימוש-היתכנות טכנית 1.

.מכירה/כוונה להשלמת הפיתוח לצרכי שימוש–כוונת הנהלה 2.

.למכור את הנכס/ביכולתה של הישות להשתמש–יכולת שימוש או מכירה 3.

.השימוש/הוכחת הטבות כלכליות מהמכירה-קיום הטבות כלכליות בעתיד4.

.הוכחת יכולת פיננסית וטכנית להשלמת הפיתוח–קיום משאבים דרושים 5.

יכולת למדוד את העלויות שניתן לייחס לנכס  –מדידה מהימנה של העלויות 6.

.הבלתי מוחשי במהלך שלב הפיתוח

שי אברמוביץ
IFRS קונסלטינג



פרויקטים של מחקר ופיתוח

הנכסשלעלותולעילהתנאיםוששתההכרהתנאיהתקיימובומהמועדהחל

ליחסשניתן(ופנימיותחיצוניות)ההכרחיותהעלויותכלאתתכלולמוחשיהבלתי

.ההנהלהשהתכוונהבאופןלפעולשיוכלמנתעלהנכסולהכנתלייצור,במישרין

:לדוגמה

הבלתיהנכסביצירתהנצרכיםאוהמשמשיםושירותיםחומריםשלעלויות✓

.מוחשי

IASבכהגדרתן)לעובדיםהטבותשלעלויות✓ שלמהיצירההנובעות(19

.מוחשיהבלתיהנכס

.משפטיותועלויותרישוםעלויות✓

.מוחשיהבלתיהנכסליצירתהמשמשיםורישיונותפטנטיםהפחתת✓

IASלהוראותבהתאםאשראיעלויותהיוון✓ 23.

שי אברמוביץ
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עלויות עוקבות והכרה בהוצאה

חלקהיאכןאםאלאכהוצאהתירשםמוחשיבלתיכנכסהוכרהשלאעלות✓

.מהמוניטיןחלקתהווההעלותואזעסקיםצירוףמעלות

שלמהעלותכחלקיותרמאוחרבשלבתוכרלאבעברכהוצאהשהוכרהעלות✓

.מוחשיהבלתיהנכס

והפסדיםיעילותחוסר,עובדיםהכשרת,עקיפות,הנהלה,מכירהבגיןעלויות✓

יוכרומתוכננתביצועלרמתהנכסהבאתטרםשהתהווראשונייםתפעוליים

ירשמו.כהוצאה

מדוברלרובשכןכהוצאהכללבדרךיוכרומוחשיבלתינכסשלעוקבותעלויות✓

בנכסשגלומותהעתידיותהכלכליותההטבותשמירתלצורךהמתהוותבעלויות

לעסקמאשרמוחשיהבלתילנכסבמישריןאותןלייחסקושישקייםבעלויותאו

.בכללותו

שי אברמוביץ
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מדידה לאחר ההכרה לראשונה

ההכרהמועדלאחרמדידהכשיטתלבחורמאפשרהתקן-IAS16לבדומה

בחירת.חשבונאיתכמדיניותמחדשהערכהמודלאתאוהעלותמודלאת,לראשונה

.קבוצהשלברמהמתבצעתהמדיניות

העלותשיטת

.(ערךירידתבניכויצ"פחנבניכויעלות)-IAS16לביחסהבדלללא

מחדשהערכהשיטת

IAS16בהמקביללטיפולביחסשוניםמאפייניםמספרקיימים -:

תנאי,רובפיעל.מ"לנבפעילשוקוקייםבמידהרקהשיטהאתלהפעילניתן1.

,זאתעםיחד.מוחשייםבלתינכסיםהמאפיינתהייחודיותלאורמתקייםלאזה

רישיונות,מוניתרישיונותלגביפעיללשוקלטעוןיהיהניתן,מסוימותבמדינות

.הגבלהללאלהעברההניתנים,ייצורמכסותאודייג

בתוךמסויםלנכסאבלמחדשהערכהשיטתנבחרהמסוימתולקבוצהבמידה2.

סימןגםזהו)מחדשהערכהמודלאתנפעיללאלגביואזפעילשוקאיןהקבוצה

פעילשוקהנכסלאותולהיותהתחיליותרמאוחרובשלבבמידה.(ערךלירידת

.(ערךלעלייתסימןגםזהו)משוערכתכברהקבוצהכלשכןאותונשערך שי אברמוביץ
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הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

העלותבשיטתהןמוחשייםבלתינכסיםשלבהפחתההחשבונאיהטיפוללצורך

בלתינכסיםשלסוגיםשניביןהבחנהיוצרהתקן,מחדשההערכהבשיטתוהן

:מוחשיים

מוגדרבלתיחייםאורךבעלמוחשיבלתינכס1)

להפיקחזויהנכסשבהלתקופהלעיןנראיתהגבלהאיןכאשרכךיוגדר•

.לישותנטוחיובייםמזומניםתזרימי

הרישיוןאתלהאריךנדרשתהישותאםגםזובהגדרהפגיעהמתקיימתלא•

לעשותמתכוונתשהיאראיותיש,משמעותיתלאבעלותבנכסלשימוש

.כלכליותהטבותשצפויותראיותוכןזאת

הבלתיהחייםאורךלהימשכותבדיקהלבצענדרשתהישותלתקופהאחת•

בשינוילהכיריש,מוגדרחייםלאורךהשתנההחייםואורךבמידה.מוגדר

.ערךלירידתבסממןגםמדובר,אומדן

וכן)ערךירידתלפחותלשנהאחתמ"נבכללגביעקביבאופןלבדוקנדרש•

.(ערךלירידתסממןקייםבועתבכל

שי אברמוביץ
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המשך-הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים 

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר2)

. הנכס יופחת על פני אורך חייו השימושיים•

הישות תבחר בשיטת הפחת שתשקף את התבנית שבה הישות חזויה לצורך •

שיטת  : דוגמאות לשיטות פחת. את ההטבות הכלכליות העתידיות מהנכס

במידה והתבנית  )שיטת הקו הישר ושיטת היתרה הפוחתת , יחידות הייצור

(.הישות תשתמש בשיטת הקו הישר, אינה ניתנת לקביעה באופן מהימן

.יש לבחון את תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה לפחות בכל סוף שנת כספים•

כי ערך השייר של נכס בלתי  , בהתאם לתקן, יש להניח, בשונה מרכוש קבוע•

:  אלא אם, מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר הוא אפס

קיימת התחייבות של צד שלישי לרכוש את הנכס בתום אורך החיים  -א

.השימושיים שלו

ערך השייר ניתן לקביעה בהתייחס לשוק זה , קיים שוק פעיל לגבי הנכס-ב

.צפוי  ששוק כאמור יהיה קיים בתום אורך החיים השימושיים של הנכס, וכן

שי אברמוביץ
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דוגמאות לקביעת אורך חיים של נכס בלתי מוחשי

הן גורמים כלכליים והן גורמים משפטיים עשויים להשפיע על אורך החיים  

גורמים כלכליים קובעים את משך התקופה בה . השימושיים של נכס בלתי מוחשי

גורמים משפטיים . הטבות כלכליות עתידיות תתקבלנה על ידי הישות המדווחת

. עשויים להגביל את התקופה בה הישות המדווחת שולטת בגישה להטבות אלה

.אורך החיים השימושיים הוא הקצר מבין התקופות שנקבעות על ידי גורמים אלה

:להלן דוגמאות לקביעת אורך חיים כאשר קיימות זכויות משפטיות

ניתוח של הרגלי . שנים15חברה רוכשת פטנט אשר תוקפו יפוג תוך –פטנט1.

צרכנים ומגמות שוק מספקים ראיה כי המוצר המוגן על ידי טכנולוגיית הפטנט  

,  במקרה זה. שנים נוספות10צפוי להפיק תזרימי מזומנים חיובים נטו למשך 

.  המהווים את אומדן אורך החיים השימושיים שלו, שנים10הפטנט יופחת על פני 

הנח כי לחברה קיימת התחייבות של צד שלישי  , בהמשך לדוגמה לעיל2.

מהשווי ההוגן של הפטנט במועד 80%שנים תמורת 5לרכישת הפטנט בתוך 

,  במקרה זה. שנים5והחברה מתכוונת למכור את הפטנט תוך , שבו הוא נרכש

עם ערך שייר השווה  לחברהאורך חייו השימושיים , שנים5הפטנט יופחת על פני 

.משוויו ההוגן של הפטנט במועד שבו נרכש80%לערך הנוכחי של  שי אברמוביץ
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המשך  -דוגמאות לקביעת אורך חיים של נכס בלתי מוחשי 

רישיון.שנים10תוךיפוגתוקפואשרשידוררישיוןרוכשתחברה-שידוררישיון3.

ממוצעתשירותרמתמספקתהחברהאם.שנים10כללחידושניתןהשידור

להתחדשעשויהרישיון.קשורותחוקיותלדרישותומצייתתללקוחותיהמינימאלית

החברה.האחרונההרכישהלפניפעמייםוחודשנמוכהבעלותמוגבלתבלתילתקופה

תומכותראיותוישנןמוגבלתבלתילתקופההרישיוןאתלחדשמתכוונתהרוכשת

.הרישיוןחידושעלהתמודדותמחויבתהייתהלא,בעבר.כןלעשותליכולתהבאשר

אחרתבטכנולוגיהמוחלפתלהיותצפויהאינהבשידורשימושנעשהבההטכנולוגיה

המזומניםלתזרימילתרוםחזויהרישיון,זהבמקרה.לעיןהנראהבעתידכלשהובזמן

חייםאורךכבעל,יטופלהשידוררישיון.מוגבלתבלתילתקופההחברהשלנטוהחיוביים

החברהשלנטוהחיובייםהמזומניםלתזרימילתרוםחזוישהואכיווןמוגדרבלתישימושיים

.מוגבלתבלתילתקופה

מכןלאחרמחליטהשידוררישיוןאתשמעניקהגוףכינניח,הקודמתהדוגמהבנתוני4.

החלטתבמועד.הרישיונותאתלמכרזיוציאאלא,שידוררישיונותעודיחדשלאכי

שלהשידוררישיוןשלתוקפולתוםעדשניםשלושנותרו,הרישיוןאתשמעניקהגוף

החיובייםהמזומניםלתזרימילתרוםימשיךהרישיוןכימצפההחברהכאשר,החברה

אורך,להתחדשעודיכולאינוהשידורשרישיוןכיוון,כזהבמקרה.הרישיוןשלתוקפולתוםעדנטו

הינההשימושיים3.שניםחייואורךיתרת,ולפיכךמוגדרבלתיעודאינוהשימושייםחייו שי אברמוביץ
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SIC 32))עלויות פיתוח אתר אינטרנט 

המיועדאינטרנטאתרשלוהפעלהפיתוחבעלויותהחשבונאיבטיפולעוסקתההבהרה

שלוהפעלהרכישה,פיתוחעלויותעלחלהאינהההבהרה.חיצוניאופנימילשימוש

המיועדאינטרנטאתרשלוהפעלהפיתוחעלויותעלחלהאינהההבהרה,כןכמו.חומרה

עלהמפותח,המדווחתהישותשלאינטרנטאתרכי,קובעתההבהרה.לאחריםלמכירה

שנוצר,מוחשיבלתיפריטהינוחיצוניאופנימילשימושומיועדהמדווחתהישותידי

.התקןלהוראותהכפוף,עצמימפיתוח

צפויותעתידיותכלכליותהטבותיפיקשלההאינטרנטאתרכי,להוכיחיכולהמדווחתישות

כתוצאההנוצרותהכנסותלרבות,האינטרנטמאתרהכנסותלהפיקניתן,לדוגמה,כאשר

.האתרדרךהזמנותמקבלת

,בעיקראו,רקהמוקםאינטרנטבאתרמדוברכאשר,לפיה,הבחנהמבצעתההבהרה

מסוגאינטרנטאתרלהקמתהמתייחסותהעלויותכל,מוצריהופרסוםמכירותיהלקידום

כגון,האתרדרךהכנסותלהפיקניתןכאשר,מאידך.התהוותןבעתכהוצאותתוכרנהזה

שבוהמועדלאחרשמתהוותהעלויותבגיןבנכסלהכיריש,הזמנותביצועבאמצעות

.הפיתוחבשלבעצמיבאופןשפותחמוחשיבלתיבנכסלהכרההקריטריוניםמתקיימים שי אברמוביץ
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 SIC 32))עלויות פיתוח אתר אינטרנט -המשך 

:להלן השלבים העיקרים בפיתוח אתר אינטרנט 

.דומה לשלב המחקר ועל כן היציאות בשלב זה יוכרו כהוצאה-תכנון האתר 1)

דומה לשלב הפיתוח ועל כן היציאות בשלב -עיצוב ופיתוח תשתית טכנית 2)

זה יוכרו כנס

דומה לשלב הפיתוח ועל כן היציאות בשלב זה יוכרו  -עיצוב ופיתוח גרפי  3)

.כנכס

דומה לשלב הפיתוח ועל כן היציאות בשלב זה יוכרו  -עיצוב ופיתוח תוכן 4)

.כנכס

.היציאות יוכרו כהוצאה, מוכן לשימוש-הפעלה 5)

שי אברמוביץ
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