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 מבוא

עשוי להיווצר פער בין השווי ההוגן של התמורה  , בעסקות של צירוף עסקים•

 .נטו, של הנכסים שנרכשו המאזנילבין השווי , ששולמה

כדי להקצות את עודף  , מקובל להיעזר בשירותי של מעריך שווי חיצוני•

 .העלות

  הנכסים של ההוגן השווי את תחילה לאמוד עלינו ההקצאה לצורך•

  ,נטו הנכסים של ההוגן לשווי התמורה שבין ההפרש את .נטו וההתחייבויות

  ,החשבונאי הזיהוי בקריטריון שעומדים מוחשיים בלתי לנכסים להקצות יש

   .ולמוניטין

 



 המוניטין

  .PPA -ה הליך בסיום "טכני" באופן המתקבל ,שיורי ערך ,איפוא ,הינו החשבונאי המוניטין•

  אולם ,(האחרים מוחשיים והבלתי המוחשיים הנכסים יתר כמו) שיטתית להפחתה כפוף איננו המוניטין•

 המעידים סימנים יש אם יותר ומוקדם) לפחות לתקופה אחת ,(impairment) ערך ירידת לבדיקת כפוף

 .(כך על

  לשאלת אדישה הרוכשת החברה הנהלת PPA -ה ביצוע בעת ."דבש מלכודת" להיות עשוי המוניטין•

 בלתי נכסים ח"ע הניתן ככל בהגדלתו מעוניינת אפילו או ,(שיורי ערך כאמור המהווה) המוניטין גובה

 המוניטין הצדקת כי מתברר מאד מהר ,אולם .(פחת מהוצאות כביכול להימנע כדי) אחרים מוחשיים

  כול את אפילו או מהמוניטין ניכר חלק למחוק הרוכשת החברה נאלצת רבים ובמקרים ,פשוטה איננה

   .הרכישה לאחר קצר זמן

 



 רצוי ומצוי

 ,מסודרת שווי הערכת של תולדה אמורה בעסקה המושלמת התמורה ,הרצוי במצב•

 .הרכישה עלות הקצאת את בקלות לגזור ניתן ממנה

 כושר ,(שפל או גאות) השוק תנאי את משקפת המשולמת התמורה ,רבים במקרים ,אבל•

 .אחרות ייחודיות ונסיבות ,הצדדים של המיקוח

  .יותר מורכבת הינה PPA -ה מלאכת ,כאלו במקרים•

-פרו ותפקיד ,מקצועי כלכלי דעת שיקול PPA -ה למבצע יש מידה באיזה היא השאלה•

 האמות בדלת לבצעו שיש ,טכני הקצאה בהליך הוא המדובר שמא או ,בתהליך אקטיבי

 .החשבונאית והפרקטיקה התקינה של

 



 :נושאי הדיון

•Impairment Due to Overpayment –   מה קורה כאשר מראש מתברר

האם להכיר  (. מעל לסכום בר ההשבה)ששולם סכום ביתר 

 ?  ולהתעלם מן הצורך בהצדקתו, בסכום מוניטין גבוה

מה קורה כאשר השווי ההוגן של החוב הפיננסי נמוך באופן  •

 ?שלו( ההתחייבותיהערך ) המאזנימשמעותי מהשווי 

 



Impairment Due to Overpayment 
מהון עוגן   44%רוכשת "( אוסיף)"מ "חברת אוסיף השקעות ופיתוח בע

 "(עוגן)"מ "ן מניב ע"נדל

  חץ ואלוני (אביב משפחת בשליטת אז שהיתה) אוסיף החזיקו 2007 שנת בראשית•

 .עוגן של המניות מהון אחת כל 44% -כ (חץ נתן בשליטת)

  מנגנון להפעיל והוחלט ,עוגן לניהול בקשר דעות חילוקי נתגלעו החברות שתי בין•

  ,ח"מלש 254 -כ ,מחיר ראשונה הציעה אמות .(   (Buy Me Buy You י"במב של

   .אמות של (44%) המניות חבילת את מחיר באותו בעצמה  לרכוש החליטה ואוסיף

  יתרת .ח"מלש1,481 -כ של בסכום להשקעה ן"נדל לעוגן היה 31.03.07 ליום נכון•

 .ח"מלש 369 -בכ הסתכמה העצמי ההון

 .ח"מלש 96 בסך עלות עודף ,לאוסיף נוצר כאמור המניות ברכישת•

 



 ייחוס עודף העלות

 .לשם ביצוע הקצאת עודף העלות נשכרה חברת ייעוץ ידועה•

 :עודף העלות יוחס כדלקמן•

 ח"מלש        

 (44)   ח להמרה של עוגן"לאופציות ולרכיב ההוני של אג

   14                 להמרה ח"האגשל  ההתחייבותילרכיב 

 (5)    התאמה לשווי הוגן של ההלוואות שנטלה עוגן

 131          מוניטין

           96  

קיבל את  , רואה החשבון המבקר. י"במבהמחיר ששולם הוא תוצאה של הליך . ברור ותקין הכל, לכאורה

 .2007והן נכללו בדוחות לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת , כמות שהן PPA -תוצאות ה

 



 הספקות הראשונים

 נושאי .באוסיף השליטה את גאידמק ארקדי רכש העסקה ביצוע לאחר קצר זמן•

  .הוחלפו מהדירקטורים וחלק בחברה הבכירים המשרה

  של נוספת סדרה להנפקת (הירוק במסלול) מדף תשקיף לפרסם עמדה אוסיף•

  כיצד ,והקשתה ערך לניירות הרשות התעוררה ,האישור למתן בסמוך ממש .ח"אג

  שווי לפי הנכסים מוצגים שלה הכספיים שבדוחות להשקעה ן"נדל שחברת יתכן

  ,ח"מלש 131 -כ של בסכום מוניטין יירשם ,מוגבל שלה הצמיחה ושפוטנציאל ,הוגן

 מההון 44% המהוות מניות של רכישה בגין - (העצמי ההון מיתרת 36% -כ)

 .העצמי

 



 PPA -תיקון ה

באופן  , PPA -בעקבות הערות הרשות לניירות הערך תיקן מעריך השווי את ה•

 -וסכום המוניטין הוקטן ל, ן להשקעה בהקמה"הוקצה לנדל ח"מלש 55שסכום של 

 .ח"מלש 76

דירקטוריון אוסיף פנה למעריך שווי   2007לקראת אישור הדוחות הכספיים לשנת •

מה גם )וזה המליץ להנהלת החברה חברה למחוק את כל המוניטין , נוסף

אבל טען שניתן בדוחק , (י ההנהלה הקודמת"שהמדובר בעסקה שנעשתה ע

 ".  פרמית עסק חי"ולהצדיקו כ ח"מלש 76 -להשאיר את סכום המוניטין של כ



 הסוף הבלתי נמנע

הסכום של ( לאחר התאמות)נכלל מוניטין  2007בדוחות הכספיים של אוסיף לשנת •

 .ח"מלש 74 -כ

בשליטת מר שלמה  )מ "בע ישרסלידי  באוסיףעברה השליטה  2008בסוף שנת •

 (.אייזנברג

נמחק מלוא סכום המוניטין בגין ההשקעה בעוגן   2008בדוחות הכספיים לשנת •

לאור המשבר הפיננסי שאר החל לתת את אותותיו ברבעון "מחיקה זו נומקה 

חוסר וודאות לגבי יכולת הצמיחה החזויה   עימוואשר הביא  2008הרביעי של שנת 

 ".של עוגן



 זיקה בין שווי הנכסים לשווי ההתחייבויות

השווי ההוגן של ההתחייבויות נעשית בדרך קביעת , י הפרקטיקה החשבונאית הרווחת"עפ•

בפרט  . כלל במנותק וללא תלות באופן שבו אנו קובעים את השווי ההוגן של הנכסים

או , אמורים הדברים לגבי מצב שבו לחברה יש חוב סחיר לגביו  יש מחירי שוק מצוטטים

או " מרווח הוגן"חברות כמו מפרסומי חוב בלתי סחיר שעל השווי ההוגן שלו ניתן ללמוד 

 ". שערי ריבית"

על כך שכאשר קביעת השווי ההוגן של  הדיון בהמשך הדברים תהיה להתריע מטרת •

ההתחייבויות נעשית במנותק וללא תלות באופן שבו אנו קובעים את השווי ההוגן של 

או בחישוב רווח מרכישה )עלולים להיווצר עיוותים חמורים בחישוב המוניטין , הנכסים

 (.במחיר הזדמנותי

 



 דוגמא מספרית פשטנית

 :הינו כדלקמןהרכישה ליום "( אלף: "להלן)מ "בע" אלף"מאזן חברת 

 הערות   ח"אש     

 :נכסים

 5,000    מזומנים שווי מזומנים

 (1)   15,000   נכסים שוטפים אחרים

 (2)         50,000     מניבן "נדל

  70,000     ה"ס

 :התחייבויות

 (2)   55,000    אגרות חוב סחירות

    15,000     הון

   70,000     ה"ס

  

 .המאזניהשווי ההוגן של נכסים שוטפים אלו זהה לשווים  (1)

 .י הערכת שמאי"עפ, נכלל לפי השווי ההוגן (2)

 . בלבד ח"אש 35,000הינו , לפי מחירי השוק המצוטטים שלהן, השווי ההוגן של אגרות החוב (3)

 



 (המשך)דוגמא פשטנית 

"  אלף"מהון  100%רוכשת "( דלת: "להלן)מ "בע" דלת"כי חברת , נניח עתה•

נעזרת במעריך שווי חיצוני לשם ביצוע הליך  " דלת". ח"אש 18,000תמורת 

מאזן  "עורך מעריך השווי החיצוני , כמקובל בהערכות שווי דומות. PPA -ה

במאזן הכלכלי מבוטאות היתרות לפי  (. החברה הנרכשת" )אלף"ל" כלכלי

 :שווין ההוגן כמודגם להלן

 



 מאזן כלכלי

 

 
שווי הוגןשווי מאזני

נכסים:

5,0005,000מזומנים שווי מזומנים

15,00015,000נכסים שוטפים אחרים

50,00050,000נדל"ן להשקעה

70,00070,000

התחייבויות:

55,00035,000אג"ח סחירות

15,00035,000הון עצמי

70,00070,000

אלפי ש" ח



 רווח מרכישה הזדמנותית

העולה מניתוח המאזן הכלכלי שערך מעריך השווי החיצוני  המסקנה 

כיוון שתמורת . ח"אש 35,000היא שהשווי ההוגן של הנרכש הינו 

יש לכאורה , בלבד ח"אש 18,000הינה " אלף"י "הרכישה ששולמה ע

 ח"אש 17,000להכיר ברווח מרכישה הזדמנותית בסכום של 

חוזר מעריך השווי החיצוני  , בהתאם לנדרש בתקינה(. 35,000-18,000)= 

וכי השווי ההוגן , אין נכסים או התחייבויות שלא הובאו בחשבוןכי ומוודא 

  . של הנכסים הוא אכן כמו שנכלל במאזן הכלכלי

 



 זהירות

  ,הזדמנותי במחיר מרכישה ח"אש 17,000 של ברווח להכיר יש לפיה המסקנה שלפנינו במקרה

 של ההוגן השווי מהערכת בהתעלם הוערך להשקעה ן"הנדל של ההוגן שהשווי מכך נובעת

  קרי ,שהיא כמות להשקעה ן"הנדל של השווי הערכת את מקבלים היינו לו .החוב אגרות

 ששווי להניח סיבה כל לפנינו היתה לא ,החוב שווי את ממנה לגזור ומנסים ,ח"אש 50,000

  על (הוגן שווי לפי) נכסים של משמעותי עודף לחברה שכן המאזני מערכו נופל החוב

   .ח"האג לבעלי ההתחייבויות

 חיובי במוניטין להכיר עלינו היה ,המלא המאזני ערכו לפי נכלל ח"האג לבעלי החוב היה לו

  ,כביכול הזדמנותי במחיר מרכישה ברווח הכרה חלף ,(18,000 – 15,000)= ח"אש 3,000 של

  .ח"אש 17,000 של בסכום

 

 



 ומזווית ראיה אחרת

, ן להשקעה"של אגרות החוב את השווי ההוגן של הנדל( השווי ההוגן)לו היינו מנסים לגזור משווי השוק •

ל אגרות החוב "בהתאם לנתוני הדוגמה הנ. שונה לחלוטין מזו של מעריך השווי החיצוני היתההמסקנה 

קרי המשקיעים צופים בהסתברות גבוהה  , (35,000/55,000)=אגורות על הפאר  64 -בכנסחרות בשוק 

 recovery)ולכן הם מתמחרים את אגרות החוב לפי סכום ההשבה , שהחוב לא יוחזר להם במלואו

amount )תחת הנחה מפשטת. שהם מצפים לקבל בעת הסדר חוב או פירוק של החברה, בערכו הנוכחי ,

 ח"אש 15,000 -ן הנגזר משווי השוק של אגרות החוב צריך לעמוד על כ"ניתן לומר שהשווי ההוגן של הנדל

 .  בלבד



 (המשך)ומזווית ראיה אחרת 

נכסים שוטפים אחרים  , מזומנים ושווי מזומנים)במצב כזה היקף הנכסים של החברה 

ואילו ההון   ח"אש 35,000 -הינו מספיק כדי לפרוע חוב בשווי של כ( ן להשקעה"ונדל

של   המאזניהפער  שבין השווי ההוגן לשווי , לפיכך. העצמי של החברה היה מתאפס

ן להשקעה בסכום של  "עשוי להיות מוסבר בהתאמת ערך שלילית של הנדל ח"האג

שווי  , כי בהתאם לתורת המימון, מן הראוי לציין (.=50,000-15,000) ח"אש 35,000 -כ

זאת משום שההון העצמי  . ח"אש 15,000 -ן צריך לעמוד על סכום גבוה יותר מ"הנדל

הנובע מערך  , אפילו קטן, אלא יש לו ערך כלשהו, של החברה איננו מתאפס לחלוטין

בדומה  )הזמן עד למועד בו החברה צריכה לפרוע בפועל תשלום קרן או ריבית 

 (.עם מחיר מימוש שכיום הינו עמוק מחוץ לכסף callלאופציית 

 



 המסקנה הנובעת מהניתוח החילופי

לפי שווי  " דלת"ן להשקעה במאזן חברת "הנדליוצג , תחת ניתוח זה

בספרי חברת   המאזניהוגן הנמוך יותר באופן משמעותי משוויו 

 .  ערב הרכישה" אלף"

תכיר במוניטין בגובה מלוא תמורת הרכישה  " דלת"חברת במקביל 

 (.ח"אש 18,000)

 



 סיכום הדוגמא

  משווי החוב שווי את הגוזרת "כיוונית-חד" מדידה שלפנינו בדוגמא ,כן כי הנה•

  תביא ,החוב משווי להשקעה ן"הנדל שווי את הגוזרת ,להיפך או ,הנכסים

  ובמנותק בנפרד החוב שווי מדידת זאת לעומת .חיובי במוניטין להכרה

  ,החשבונאית התקינה מלשון עולה שלכאורה כפי ,הנכסים שווי מאומדן

   .ח"אש 12,000 של הזדמנותית מרכישה ברווח להכרה תביא

  של ההוגן השווי שבין הזיקה בשאלת דעת שיקול להפעיל מקום איפוא יש•

  בחינת בעת ,קרי .לגופו מקרה כל ולבחון ,החוב של ההוגן לשווי הנכסים

  .להשקעה ן"הנדל שווי את גם בחשבון להביא יש החוב של ההוגן שוויו

 

 



 סיכום הדוגמא

 


