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קני חשבונאות ישראליים המתפרסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מתבססים לעיתים ת
או עשויים לכלול חלקים מנוסח תקני חשבונאות בינלאומיים המתפרסמים על ידי הוועדה לתקני 

  .חשבונאות בינלאומיים
  
הצעות לתקני , אומייםלוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים זכויות יוצרים בתקני חשבונאות בינל

 ,United Kingdom: כתובתה של הוועדה. וחומר אחר המתפרסם על ידה, חשבונאות בינלאומיים
London, 166 Fleet Street, EC4A 2DY .7353 (020) 44+: קספ, 7353-0565 (020) 44+: לפוןט-

  . uk.org.iasc.www://http: אינטרנט, uk.org.iasc@licationspub: דואר אלקטרוני, 0562
   
או לעשות שימוש בחלק כלשהו של פרסומי הוועדה , לשכפל, להעתיק, אין לתרגם. ל הזכויות שמורותכ

או , הקיים היום, אם באמצעים אלקטרוניים או מכניים או בכל אמצעי אחר, לתקני חשבונאות בינלאומיים
ללא הסכמה , הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידע, לרבות צילום, שיהיה קיים בעתיד

  .מוקדמת בכתב מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  
רגום תקני חשבונאות בינלאומיים ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ת

  .נעשה בהסכמת הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  

הם  ”International Accounting Standards“ -ו, ”IAS” ,“IASB“, ורת המשושהתצ  ®
  .חר רשומים של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורהססימני מ
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   נכסים בלתי מוחשיים-  30תקן חשבונאות מספר 

  2007 סרמ

, לשכפל, אין להעתיק. הישראלי לתקינה בחשבונאות כל הזכויות שמורות למוסד ©
להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו , להפיץ, לפרסם, להציג, לתרגם

ללא , אלקטרוני או אחר, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכני, בפרסום זה או בחלק ממנו
  . הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

  
בונאות בינלאומיים או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו במסגרת תקני תקני חש

הנוסח המחייב . חשבונאות בישראל באישור הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
של תקני חשבונאות בישראל הוא זה המפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה 

  .בחשבונאות בשפה העברית
  

או , או בהערות השוליים לתקן, ובאת בגוף התקןכל התייחסות לתקינה בינלאומית המ
אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשבונאות בינלאומי או חלקים , בנספחים

  .ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ככלל חשבונאי בישראל
  

 הוראות. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. 1-135תקן זה מובא בסעיפים 
תקן . מייצגות את העקרונות העיקריים של התקן, המובאות באותיות מודגשות, התקן

תקני החשבונאות וההבהרות המפורסמים על . זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן
  .ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אינם חלים על פריטים לא מהותיים

  

  מבוא

 התקן -להלן  (נכסים בלתי מוחשיים, 38ר מבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספתקן זה   .א

תי מוחשיים שאינם מטופלים הטיפול החשבונאי בנכסים בלתקן זה קובע את . )הבינלאומי

מתן  ומחייב אלהשל נכסים מגדיר כיצד יש למדוד את ערכם בספרים התקן גם . בתקן אחר

 .ם אודותמוגדריםגילויים 
  

, 38הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר אימץ חלק מ) מתוקן (20תקן חשבונאות מספר   .ב

 38תקן זה המאמץ את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר . נכסים בלתי מוחשיים

 הכלולות בתקן המתייחסות לנכסים בלתי מוחשייםהוראות הבמלואן מבטל את 

 .על מנת למנוע חפיפה) מתוקן (20חשבונאות מספר 
  

 כלכליותה הטבותהש) probable (אם צפוי ורק אם ,רוכנכס בלתי מוחשי יתקן זה קובע כי   .ג

 למדידה ניתנת של הנכס עלותהוכן  החזויות שניתן ליחסן לנכס יזרמו אל הישות עתידיותה

   .מהימן באופן

 

לפי .  הוצאות מחקר ופיתוח נזקפו לדוח רווח והפסד עם התהוותן,לפי הפרקטיקה בישראל  .ד

 יציאה בגין פיתוח עד לשלב בו .ת התהוותהיציאה בגין מחקר תוכר כהוצאה בעתקן זה 

, תוכר כהוצאה בעת התהוותהלתקן  57ניתן להוכיח כי מתקיימים הקריטריונים בסעיף 

 57בעוד שיציאה בגין פיתוח בשלב בו ניתן להוכיח כי מתקיימים הקריטריונים בסעיף 

זמין הנכס אשר יופחת על פני אורך החיים השימושיים מהמועד שבו , תהוון לנכסלתקן 

כלומר כאשר הוא במיקום ובמצב הנדרשים לו על מנת שיוכל לפעול באופן , לשימוש

 .שהתכוונה ההנהלה
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יציאה בגין פריט בלתי מוחשי שהוכרה לראשונה כהוצאה לא תוכר כחלק  תקן זה קובע כי  .ה

 .מהעלות של נכס בלתי מוחשי במועד מאוחר יותר
  

החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי הוא  אם אורך ,ישות תעריך תקן זה קובע כי  .ו

 . הישות תעריך את אורך החיים השימושיים, ואם הוא מוגדר, מוגדר או בלתי מוגדר

 
 נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר

שימושיים  נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים, לראשונהההכרה תקן זה קובע כי לאחר   .ז

נכס בלתי . יים השימושיים שלו בכפוף לבחינת ירידת ערךמוגדר יופחת על פני אורך הח

 .ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו, מוחשי כזה יוצג לפי עלות בניכוי הפחתה מצטברת
  

 נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר

כמו . נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינו מופחת תקן זה קובע כי  .ח

בכל אחת לשנה או  ישות נדרשת לבדוק ירידת ערך של נכס בלתי מוחשיהתקן קובע כי , כן

 . הבלתי מוחשינכס החלה ירידת ערך של שהמצביע כי יתכן , ןקיים סימש עת

 

נכס בלתי מוחשי כזה יוצג לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך , לאחר ההכרה לראשונה  .ט

 .שנצברו
  

  תחילה

או , 2007 בינואר 1זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום תקן חשבונאות   .י

 .לאחר מכן
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  30תקן חשבונאות מספר 

  נכסים בלתי מוחשיים

  

   מטרת התקן

מטופלים תי מוחשיים שאינם  את הטיפול החשבונאי בנכסים בל זה היא לקבועמטרת תקן .1

ורק אם מתקיימים , ישות להכיר בנכס בלתי מוחשי אםמ דורשתקן זה . בתקן אחר

של נכסים בלתי בספרים ערכם כיצד יש למדוד את מגדיר התקן גם . מוגדרים קריטריונים

 .אודות נכסים בלתי מוחשיים מוגדריםגילויים מתן מוחשיים ומחייב 
  

  תחולה 

 : למעט, תקן זה ייושם בטיפול החשבונאי לגבי נכסים בלתי מוחשיים .2

 
  ; תקן אחרבתחולת  שהםנכסים בלתי מוחשיים   )א(

 
גילוי :ייםמכשירים פיננס ,22 תקן חשבונאות מספרכהגדרתם ב, נכסים פיננסיים  )ב(

 ;והצגה

  
מספר ראה תקן דיווח כספי בינלאומי (ההכרה והמדידה של נכסי חיפוש והערכה   )ג(

 וכן; )חיפושים של משאבים מינרליים והערכתם ,6

 
  . דומיםמתכלים גז טבעי ומשאבים, נפט, מינרלים והפקתיציאה בגין פיתוח   )ד(

  

ישות , אם תקן אחר קובע את הטיפול החשבונאי לגבי סוג מסוים של נכס בלתי מוחשי .3

 :תקן זה אינו חל על, דוגמהל. תקן זה תיישם את התקן האמור במקום
  

ראה (המוחזקים על ידי ישות למכירה במהלך העסקים הרגיל  נכסים בלתי מוחשיים  )א(

 ).עבודות על פי חוזה ביצוע, 4שבונאות מספר  ותקן חימלא ,26מספר תקן חשבונאות 

 
 .)הכנסהה ם עלמסי, 19חשבונאות מספר  קןראה ת(נכסי מסים נדחים   )ב(

 
 .חכירות ,17 קן חשבונאות בינלאומי מספרחכירות שהן בתחולת ת  )ג(

 
  . לפי כללי חשבונאות מקובליםנכסים הנובעים מהטבות עובד  )ד(

 

 . 22 פרקן חשבונאות מסנכסים פיננסיים כהגדרתם בת  )ה(
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 .עסקיםמצירוף  הנובעמוניטין   )ו(
  
עלויות רכישה נדחות ונכסים בלתי מוחשיים הנובעים מזכויות חוזיות של מבטח   )ז(

.  חוזי ביטוח,4  מספרבתחולת תקן דיווח כספי בינלאומיהן בהתאם לחוזי ביטוח ש

 קובע דרישות גילוי מסוימות לגבי עלויות רכישה 4  מספרתקן דיווח כספי בינלאומי

דרישות הגילוי בתקן זה , לכן. אך לא לגבי נכסים בלתי מוחשיים אלה, אלהנדחות 

 .חלות על נכסים בלתי מוחשיים אלה

 
או הנכללים ( המסווגים כמוחזקים למכירה בלתי מוחשיים לא שוטפיםנכסים   )ח(

    .לכללי חשבונאות מקובליםבהתאם ) המסווגת כמוחזקת למכירהמימוש בקבוצת 

 

 תקליטור כמו פיזית מהותנכס בעל  תוךבלהיכלל  יםעשוימסוימים חשיים כסים בלתי מונ .4

פילם או ) במקרה של רשיון או פטנט(מסמכים משפטיים , )במקרה של תוכנת מחשב(

)film( .צריך , יםבקביעה אם נכס הכולל הן מרכיבים בלתי מוחשיים והן מרכיבים מוחשי

 או כנכס בלתי מוחשי ,וש קבוערכ ,27 מספר חשבונאות לתקןלהיות מטופל בהתאם 

. יותר  להעריך איזה מרכיב משמעותיעל מנתשיקול דעת  מפעילהישות , בהתאם לתקן זה

 שאינה יכולה לפעול ללא ,ממוחשבתמכונה המשמשת להפעלת תוכנת מחשב , דוגמהל

. מהחומרה המתייחסת והיא תטופל כרכוש קבוע בלתי נפרדחלק  מהווה, תוכנה מסוימת זו

מהחומרה  נפרדחלק  היאכאשר התוכנה . הפעלה של מחשבהמערכת  לגבי גם חל האמור

 . תטופל כנכס בלתי מוחשיהיא, המתייחסת

 

מחקר ו )start up (הזנק, הכשרה, פרסום של פעילויותעל יציאה בגין , יתרהבין , תקן זה חל .5

 אלה לותפעוכתוצאה משלמרות , לכן.  ידעמטרתן לפתחמחקר ופיתוח  פעילויות. תוחיופ

הוא המרכיב הפיזי של הנכס , ) אב טיפוס,דוגמהל(נכס בעל מהות פיזית  להיווצרעשוי 

 .כלומר הידע הגלום בו, מרכיב הבלתי מוחשי שלועומת המשני ל

 

לאחר ההכרה . בלתי מוחשינכס הבסיס עשוי להיות מוחשי או , מימוניתבמקרה של חכירה  .6

. תקן זהעל פי לחכירה מימונית  בהתאםוחזק מטפל בנכס בלתי מוחשי המ חוכר, לראשונה

, הקלטות וידאו, סרטי קולנועהפקת  כגון ,לגבי פריטים רשיוןלהסכמי  בהתאםזכויות 

 ינלאומי מספרב הוצאו מתחולת תקן חשבונאות , וזכויות יוצריםפטנטים, עתכתבי , מחזות

     . והן בתחולתו של תקן זה17

 

עד , או עסקאות הן כה מיוחדות פעילויותאם  יגרםלהעשויה , של תקןמתחולתו אה הוצ .7

 אלהסוגיות כ.  בהן בדרך אחרתאשר ייתכן ויש לטפל,  חשבונאיותשהן מעלות סוגיות

גז , של מאגרי נפט והפקהלגבי יציאה בגין חיפושים או פיתוח  בטיפול החשבונאיעולות 

 תקן זה אינו חל לגבי ,לכן.  ובמקרה של חוזי ביטוחינרלים בתעשיות מיצוי משאבי טבעומ
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תקן זה חל לגבי נכסים בלתי מוחשיים , עם זאת .וחוזים כאמור פעילויותיציאה בגין 

 עלויות ,כגון( תהוותההשויציאה אחרת , ) תוכנת מחשב,כגון(אחרים שנעשה בהם שימוש 

 . משאבי טבע או על ידי מבטחים הפקתבתעשיות , )התחלתיות

  

  הגדרות 

  :בתקן זה ומשמעותםהמשמשים מונחים להלן  .8

 
  :הוא שוק בו כל התנאים הבאים קיימים )ctive marketA(שוק פעיל 

  
 ;הומוגניים הםהפריטים שנסחרים בשוק   )א(

 
 וכן; וכרים מרצון וקונים מרצון מ,בדרך השגרה, ניתן למצואבכל עת   )ב(

 
 .מחירים זמינים לציבור  )ג(

 
עיקרי  ו בו הושגדמועלגבי צירוף עסקים הוא ה )greement dateA( ההסכם מועד

 תוציבורי  ובמקרה של ישויותלצירוףבין הצדדים ) Substantive agreement(הסכם ה

המוקדם  מועדה, במקרה של השתלטות עוינת. לציבור אלהיקרי הסכם עניתנה הודעה על 

ק של י בו מספר מספהמועדהוא ,  בין הצדדים לצירוףהסכםה ו עיקרישבו הושגביותר 

  . שליטה לרוכשמושגתכך ש ,הסכימו להצעת הרוכשת הנרכשישות ה של םבעליה

  
 של נכס בלתי פחת-ברהיא הקצאה שיטתית של הסכום  )mortisationA(הפחתה 

  . חייו השימושייםאורך על פנימוחשי 

  
  :הוא משאב )ssetA(נכס 

  
 וכן; עברההנשלט על ידי ישות כתוצאה מאירועי   )א(

 
 .ות כלכליות עתידיות אל הישותלזרום הטב) expected( חזויות ,ממנואשר   )ב(

 
ניכוי הפחתה ב במאזן נכסה  הוא הסכום בו מוכר)Carrying amount( בספרים ערך

  .שנצברומירידת ערך  הפסדיםבניכוי ו שנצברה

  
או השווי ההוגן של תמורה אחרת  ששולם המזומןאו שווי  המזומןהיא סכום  )Cost(עלות 

שהוקצה הסכום , רלוונטיכאשר , או, או הקמתו רכישתו בעת לרכוש נכס על מנתשניתנה 

 של תקני חשבונאות הספציפיותנכס זה כאשר הוכר לראשונה בהתאם לדרישות ל

   .תשלום מבוסס מניות, 24לדוגמה תקן חשבונאות מספר , אחרים
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 את המחליףאו סכום אחר , הוא העלות של נכס )Depreciable amount( פחת-סכום בר 

  .של הנכסך השייר בניכוי ער ,העלות

  
או בעיצוב  בתוכניתהוא היישום של ממצאי מחקר או ידע אחר  )Development(פיתוח 

חדשים או , מערכות או שירותים, תהליכים, מוצרים, תקניםמ, ייצור של חומריםלצורך 

  .ים התחלת ייצור או שימוש מסחריטרם ,)substantially(שנעשה בהם שיפור ניכר 

  
הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים  )specific value-Entity(ות ליש ספציפישווי 

 החיים אורךבתום  וממימושוינבעו מהשימוש המתמשך בנכס ש צופה ישותש

  .התחייבותבעת סילוק  שיתהוו צופהאו ,  שלוהשימושיים

  
נכס ה  אתניתן להחליףבו שהוא הסכום  )Fair value of an asset(שווי הוגן של נכס 

   .הפועלים בצורה מושכלתשאינם קשורים ,  בין קונה מרצון לבין מוכר מרצוןהבעסק

  
בספרים של נכס עולה על  הערךהוא הסכום שבו  )mpairment lossI(הפסד מירידת ערך 

  . שלוההשבה - בר הסכום

  
  .מהות פיזית חסר , ניתן לזיהוי,הוא נכס לא כספי )ntangible assetI(נכס בלתי מוחשי 

  
נכסים שיתקבלו בסכומי כסף כסף שמוחזק והם  )Monetary assets(כספיים נכסים 

  . קבועים או ניתנים לקביעה

  
 ידע להשגת המבוצעת תוך ציפייה ,חקירה מקורית ומתוכננת הוא )archeRes(מחקר 

  .חדשים ים או טכניםימדעיהבנה ו

    
 הוא הסכום )asset of an intangible esidual valueR ( של נכס בלתי מוחשישיירערך 

 ,הנכס ממימוש )Currently (בעת עריכת האומדןיכולה לקבל תה יהיישות שהנאמד 

החזויים הנכס היה כבר בגיל ובמצב  אילו, המימוש עלויותהסכום הנאמד של ניכוי ב

  . שלוהשימושיים החיים אורךבתום 

  
  :אוה )Useful life( חיים שימושיים אורך

 
 או; להיות זמין לשימוש על ידי ישותזוי פרק הזמן שלאורכו הנכס ח  )א(

 
 .חזויות לנבוע לישות מהנכס אשר,  או יחידות דומותתפוקהמספר יחידות   )ב(
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  נכסים בלתי מוחשיים 

, רכישהה בעת, התחייבויות מתהוות להןאו ,  משאביםלעיתים קרובות ישויות מוציאות .9

עיצוב , דע מדעי או טכניהרחבה של משאבים בלתי מוחשיים כגון יהתחזוקה או ה, פיתוחה

הכרת שוק וסימנים , קניין רוחני, רשיונות,  חדשות או מערכות חדשיםויישום של תהליכים

של פריטים  נפוצותדוגמאות ).  שמות מותגים וזכויות הוצאה לאור,לרבות(מסחריים 

זכויות , פטנטים, אלה הן תוכנת מחשב )broad headings(רחבות  בקבוצותהנכללים 

, מכסות יבוא, רשיונות דייג, זכויות שרות משכנתא, לקוחות תורשימ, סרטי קולנוע, יוצרים

   .נתח שוק וזכויות שיווק, נאמנות לקוחות, ספקיםקשרי לקוחות או  קשרי, זיכיונות

 

כלומר ,  מקיימים את ההגדרה של נכס בלתי מוחשי9לא כל הפריטים המתוארים בסעיף  .10

אם פריט בתחולת תקן . של הטבות כלכליות עתידיותקיומן ושליטה על משאב , יכולת זיהוי

לרכישתו או ) expenditure(יציאה , זה אינו מקיים את ההגדרה של נכס בלתי מוחשי

אם הפריט נרכש , עם זאת. מתהווהמוכרת כהוצאה כאשר היא  פנימיבאופן  לייצורו

 ).68אה סעיף ר(הוא מהווה חלק מהמוניטין המוכר במועד הרכישה , בצירוף עסקים
  

 יכולת זיהוי

להבחין  על מנתשנכס בלתי מוחשי יהיה ניתן לזיהוי  דורשתההגדרה של נכס בלתי מוחשי  .11

 מייצג תשלום שבוצע על ידי הרוכש ,עסקיםצירוף מ הנובעמוניטין . בינו לבין מוניטין

יתנים ניתנים לזיהוי בנפרד ואינם נ  אינםאשרות מנכסים בציפייה להטבות כלכליות עתידי

ההטבות הכלכליות העתידיות עשויות לנבוע מסינרגיה בין הנכסים הניתנים .  בנפרדלהכרה

  אך,אינם כשירים להכרה בדוחות הכספיים, אשר בנפרד, לזיהוי שנרכשו או מנכסים

 .צירוף העסקיםמסגרת עבורם ב הרוכש מוכן לשלם

 

 :שי כאשר הוא נכס בלתי מוחתיכולת הזיהוי בהגדר קריטריוןנכס מקיים את  .12

 
, למכור אותוו מהישות  אותו או לפצל אותוכלומר ניתן להפריד, ניתן להפרדה  )א(

או יחד בנפרד ,  או להחליפו אותולהשכיר, לשימוש בולהעניק רשיון , להעביר אותו

 או; קשורהאו התחייבות קשור נכס ,  קשורעם חוזה

 
 אלהזכויות תחשב אם להמבלי , משפטיות אחרותמזכויות נובע מזכויות חוזיות או   )ב(

 .ניתנות להעברה או ניתנות להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות
  

 שליטה

 טבות הכלכליות העתידיות הזורמותישות שולטת בנכס אם לישות הכוח להשיג את הה .13

היכולת של . אלהולהגביל את הגישה של אחרים להטבות  )underlying(הבסיס ממשאב 

 מזכויות באופן רגיל נובעת הכלכליות העתידיות מנכס בלתי מוחשי ישות לשלוט בהטבות
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 להוכיחקשה יותר , בהיעדר זכויות משפטיות.  בבית משפטת לאכיפהוהניתנמשפטיות 

יכולת אכיפה משפטית של זכות אינה תנאי הכרחי לשליטה מכיוון שישות , עם זאת. שליטה

 . תעשויה לשלוט בהטבות הכלכליות העתידיות בדרך אחר

 

 אלהישות שולטת בהטבות . הכרת שוק וידע טכני עשויים ליצור הטבות כלכליות עתידיות .14

סחר להגבלת הסכם , הידע מוגן על ידי זכויות משפטיות כגון זכויות יוצרים, דוגמהל, אם

 . משפטית של עובדים לשמירת סודיותאו על ידי חובה)  מותרת ההגבלהכאשר(

 

אשר  תוספתיותלזהות מיומנויות עובדים תוכל והיא ם מיומן צוות עובדי יש ישותלשייתכן  .15

לצפות שהעובדים יכולה הישות .  בעקבות ההכשרהיביאו להטבות כלכליות עתידיות

ישות ה שליטת, בדרך כלל, עם זאת. לטובת הישותאת המיומנויות שלהם  להעניקימשיכו 

אינה , ומהכשרתםמיומן מצוות עובדים  לנבוע החזויותעל ההטבות הכלכליות העתידיות 

לא , מסיבה דומה. שפריטים אלה יקיימו את ההגדרה של נכס בלתי מוחשי על מנתמספקת 

טכני מסוים יקיימו את ההגדרה של נכס בלתי כשרון או מסוים סביר שכשרון ניהולי 

 מהם החזויותוהשגת ההטבות הכלכליות העתידיות  בהם השימוש ,אלא אם, מוחשי

 .גם את החלקים האחרים של ההגדרה מקיימים והם, ויות משפטיותמוגנים על ידי זכ

 

מאמציה בבניית בשל כי והיא עשויה לצפות תיק לקוחות או נתח שוק  להיותלישות עשוי  .16

בהיעדר זכויות , עם זאת. הלקוחות ימשיכו לסחור עם הישות, לקוחות ונאמנותםקשרי 

בדרך , םהלקוחות או על נאמנות קשריעל , או שליטה בדרכים אחרות, משפטיות להגנה

הלקוחות ונאמנותם לא מקשרי  החזויות השליטה של הישות על ההטבות הכלכליות ,כלל

לקוחות קשרי , נתחי שוק, כגון תיקי לקוחות(שפריטים אלה על מנת תהיה מספקת 

בהיעדר זכויות משפטיות . יקיימו את ההגדרה של נכסים בלתי מוחשיים) ונאמנות לקוחות

לקוחות לא חוזיים זהים או דומים קשרי עסקאות החלפה של , לקוחותקשרי  על להגנה

לשלוט יכולה  מספקות ראיה לכך שהישות בכל זאת ,)למעט כחלק מצירוף עסקים(

כיוון שעסקאות . הלקוחותמקשרי זורמות החזויות שבהטבות הכלכליות העתידיות 

לקוחות קשרי , ים להפרדההלקוחות ניתנלכך שקשרי  מספקות גם ראיה אלההחלפה כ

 .אלה מקיימים את ההגדרה של נכס בלתי מוחשי
  

 הטבות כלכליות עתידיות

 ת ממכירותהכנס עשויות לכלולמנכס בלתי מוחשי זורמות שההטבות הכלכליות העתידיות  .17

.  הנובעות משימוש הישות בנכס,או הטבות אחרות, חסכון בעלויות, מוצרים או שירותים

קניין רוחני בתהליך ייצור עשוי להפחית עלויות ייצור עתידיות במקום השימוש ב, דוגמהל

 .להגדיל הכנסות עתידיות
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 הכרה ומדידה

 :שהפריט מקיים את להוכיחישות מ דורשתההכרה בפריט כנכס בלתי מוחשי  .18

 
 וכן ; )17-8ראה סעיפים (ההגדרה של נכס בלתי מוחשי   )א(

 
 ).23-21ראה סעיפים (הכרה ל קריטריוניםה  )ב(

 
נכס פנימי באופן  לייצרלרכוש או  על מנתלראשונה  שהתהוועלויות  לגבירישה זו חלה ד

להחליף חלק , נכס זהללהוסיף  על מנתלאחר מכן  שהתהוו אלהולגבי עלויות בלתי מוחשי 

  .לתחזק אותו ממנו או

  

הכרה לגבי נכסים בלתי מוחשיים ל הקריטריונים עוסקים ביישום של 32-25סעיפים  .19

 עוסקים ביישומם לגבי נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו 43-33וסעיפים , נפרדשנרכשו ב

של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו לראשונה  עוסק במדידה 44סעיף . בצירוף עסקים

 עוסקים בהחלפות של נכסים בלתי מוחשיים 47-45סעיפים , ממשלתיבאמצעות מענק 

 עוסקים 67-51 סעיפים . פנימינוצר באופןש ן עוסקים בטיפול במוניטי50-48וסעיפים 

 .פנימיבאופן  נוצרואשר של נכסים בלתי מוחשיים  לראשונהבהכרה ובמדידה 

 

אין תוספות לנכס האמור או , שבמקרים רבים, היא כזושל נכסים בלתי מוחשיים  מהותם .20

לשמר על מנת סביר שרוב היציאות העוקבות תהיינה , בהתאם לכך. החלפות של חלק ממנו

ואינן ,  שגלומות בנכס בלתי מוחשי קייםהחזויותת הכלכליות העתידיות את ההטבו

, בנוסף. בתקן זהלהכרה  הקריטריונים את ההגדרה של נכס בלתי מוחשי ואת מקיימות

, לנכס בלתי מוחשי מסויםבמישרין לייחס יציאות עוקבות יותר לעיתים קרובות קשה 

לאחר שנתהוותה  יציאה -אה עוקבת רק לעיתים נדירות יצי, לכן. לעסק בכללותומאשר 

שנוצר של נכס בלתי מוחשי שנרכש או לאחר השלמת נכס בלתי מוחשי  לראשונהההכרה 

יציאה עוקבת בגין , 63בעקביות עם סעיף . בספרים של נכסבערך  תוכר -פנימי באופן 

לקוחות ופריטים דומים במהותם  תרשימ, זכויות הוצאה לאור, כותרות ראשיות, מותגים

בעת הפסד בתמיד ברווח או מוכרת ) פנימיבאופן נוצרו אשר שנרכשו מחיצוניים או (

 בין היציאה האמורה לבין יציאה לפיתוח העסק לידזאת מכיוון שלא ניתן להב; התהוותה

 .בכללותו

 

 : אם ורק אם,נכס בלתי מוחשי יוכר .21

 
לנכס  ןשניתן ליחס החזויותשההטבות הכלכליות העתידיות ) probable(צפוי   )א(

 וכן; יזרמו אל הישות

 
 . באופן מהימן הנכס ניתנת למדידה שלעלותה  )ב(
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תוך שימוש בהנחות  חזויות של הטבות כלכליות עתידיות ההסתברותישות תעריך את  .22

 למכלולסבירות וניתנות לביסוס המייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה באשר 

 .מושיים של הנכס החיים השיאורך במהלךהתנאים הכלכליים שישררו 

 

לזרימה של  המתייחסתלהעריך את מידת הוודאות  על מנת שיקול דעת מפעילהישות  .23

לשימוש בנכס על בסיס הראיות הזמינות  לייחסן ניתן אשר ,הטבות כלכליות עתידיות

 .תוך מתן משקל גדול יותר לראיות חיצוניות, לראשונהבמועד ההכרה 

 

 . העלותנכס בלתי מוחשי יימדד לראשונה לפי .24
  

  רכישה נפרדת 

 משקף ,בנפרד נכס בלתי מוחשי על מנת לרכושהמחיר אותו משלמת ישות , באופן רגיל .25

בנכס יזרמו אל גלומות שהחזויות ציפיות לגבי ההסתברות שההטבות הכלכליות העתידיות 

ההכרה  קריטריון, לכן. השפעת ההסתברות משתקפת בעלות הנכס, משמע. הישות

 כמתקיים לגבי נכסים בלתי מוחשיים תמיד  נחשב)א(21בסעיף  להסתברות המתייחס

 .שנרכשו בנפרד

 

. באופן מהימן למדידה , בדרך כלל, ניתנתהעלות של נכס בלתי מוחשי שנרכש בנפרד, בנוסף .26

 .נכסים כספיים אחריםבמזומנים או בזאת בפרט כאשר תמורת הרכישה היא 

 

 :כוללת את , נרכש בנפרדאשר, העלות של נכס בלתי מוחשי .27

 
ניכוי הנחות ב, שאינם מוחזריםומסי רכישה   יבוא מסילרבות, מחיר רכישתו  )א(

 וכן; ) rebates trade discounts and(מסחריות 

 
 . המיועדו להכנת הנכס לשימושכלשהי שניתן לייחס במישריןעלות   )ב(

 

 : הן שניתן לייחס במישריןעלויותלדוגמאות  .28

 
במישרין  הנובעות ) כללי חשבונאות מקובליםלפי כהגדרתן(הטבות עובד של עלויות   )א(

 ;בו הוא פועלמהבאת הנכס למצב 

 
 וכן; בו הוא פועלמהבאת הנכס למצב במישרין הנובע , שכר יועצים מקצועיים  )ב(

  
 . הנכסתקינות פעולתעלויות בדיקת   )ג(
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 :דוגמאות ליציאות שאינן חלק מהעלות של נכס בלתי מוחשי הן .29

 
 פעילויותופרסום  פעילויותלרבות עלויות (חדש  או שרות  חדש מוצרהשקתעלויות   )א(

 ;) מכירותקידום

 
לרבות עלויות  (ותשל לקוחקבוצה חדשה חדש או עם במיקום עלויות ניהול עסק   )ב(

 וכן; )הכשרת צוות עובדים
  

 .כלליות אחרותועלויות עקיפות עלויות מנהלה   )ג(
  

במצב הדרוש על כאשר הנכס , בספרים של נכס בלתי מוחשי נפסקת ערךבעלויות בהכרה  .30

עת שימוש או בעת ב תהווהשעלויות , לכן. ההנהלהשהתכוונה לפעול באופן מנת שיוכל 

, דוגמהל. בספרים של נכס זה ערךבמחדש של נכס בלתי מוחשי אינן נכללות  פריסה

 :בספרים של נכס בלתי מוחשי ערךבהעלויות הבאות אינן נכללות 

 
טרם  , ההנהלהשהתכוונה באופן ול לפעיכול אשר,  הנכסכאשר תהווהשעלויות   )א(

 וכן; הוכנס לשימוש

 
 לתפוקה שלהביקוש נבנה  כאשר תהווהשכגון אלה , ראשוניים ים תפעולםהפסדי  )ב(

 .הנכס

 

אך הן אינן הכרחיות , קשר לפיתוחו של נכס בלתי מוחשיהב מתרחשות  מסוימותפעילויות .31

 נלוותפעילויות .  ההנהלהשהתכוונהלפעול באופן יוכל על מנת ש הדרוש הנכס למצב להבאת

אינן נלוות מכיוון שפעילויות .  או במהלכןהפיתוח פעילויות עשויות להתרחש לפני אלה

 שהתכוונה לפעול באופן על מנת שיוכלהדרוש להביא את הנכס למצב על מנת הכרחיות 

, הפסדב ברווח או מיידיתמוכרות נלוות פעילויות ל הקשורות וההוצאות הההכנס, ההנהלה

 . הכנסה והוצאהם המתאימים שלכללות בסיווגיונ

 

                   עלות, אם תשלום עבור נכס בלתי מוחשי נדחה מעבר לתנאי אשראי רגילים  )א( .32

סך לבין ההפרש בין סכום זה . שווה הערך למחיר במזומןהסכום  היא הנכס

 .תקופת האשראיבמהלך התשלומים מוכר כהוצאת ריבית 

  
 מזהה מצבים מסוימים בהם עלויות, עלויות אשראיהיוון , 3בונאות מספר תקן חש    )ב(

  .נכס כשיר נכללות בערך בספרים של אשראי
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  רכישה כחלק מצירוף עסקים 

העלות של נכס בלתי מוחשי זה היא שוויו , אם נכס בלתי מוחשי נרכש בצירוף עסקים .33

קף ציפיות שוק לגבי השווי ההוגן של נכס בלתי מוחשי מש.  הרכישהמועדההוגן ב

, משמע. בנכס יזרמו אל הישותגלומות שעתידיות הכלכליות ההטבות הההסתברות ש

קריטריון , לכן. השפעת ההסתברות משתקפת במדידת השווי ההוגן של הנכס הבלתי מוחשי

 נחשב תמיד כמתקיים לגבי נכסים בלתי )א(21הסתברות בסעיף  המתייחס לההכרה

 .רופי עסקיםבצינרכשו אשר  ,מוחשיים

 

בנפרד ,  הרכישה בנכס בלתי מוחשי של הנרכשמועדרוכש מכיר ב זה לתקן בהתאם, לכן .34

מבלי להתחשב אם הנכס ,  באופן מהימןניתן למדידהאם השווי ההוגן של הנכס , ממוניטין

 מחקר פרויקט שהרוכש מכיר ב,משמעות היאה. הוכר על ידי הנרכש לפני צירוף העסקים

 נכס ת מקיים את הגדרפרויקטאם ה, כנכס נפרד ממוניטין,  הנרכשופיתוח בתהליך של

 מחקר ופיתוח בתהליך של פרויקט. בלתי מוחשי ושוויו ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן

 : כאשר הוא,נכס בלתי מוחשי תהגדרהנרכש מקיים את 

 
 וכן;  נכסתמקיים את הגדר  )א(

 
 .חוזיות או משפטיות אחרותכלומר ניתן להפרדה או נובע מזכויות , ניתן לזיהוי  )ב(

 
 נרכש בצירוף עסקיםאשר  מדידת השווי ההוגן של נכס בלתי מוחשי

 ,באופן רגיל ,ניתן ,נרכשו בצירופי עסקיםאשר , השווי ההוגן של נכסים בלתי מוחשיים .35

אומדנים הלגבי , כאשר.  בנפרד ממוניטיןושיוכר על מנתמהימנות מספקת ב למדידה

של תוצאות אפשריות עם  תחוםיש , ן של נכס בלתי מוחשילמדידת שווי הוג ששימשו

ואינה , אי וודאות זו מובאת בחשבון במדידת השווי ההוגן של הנכס, הסתברויות שונות

 נרכש אשר, אם לנכס בלתי מוחשי.  על חוסר יכולת למדוד שווי הוגן באופן מהימןמצביעה

ששוויו ההוגן  ,להפריכה שניתן ,הנחה קיימת, מוגדר חיים שימושיים אורך ,בצירוף עסקים

 .ניתן למדידה באופן מהימן

 

אולם רק יחד ,  יהיה ניתן להפרדה,נרכש בצירופי עסקים אשר, ייתכן שנכס בלתי מוחשי .36

זכות יתכן כי לא ניתן למכור , דוגמהל. בלתי מוחשי קשורנכס או קשור עם נכס מוחשי 

מים או סימן מסחרי של ,  מנוייםבנפרד ממסד נתונים קשור של כתב עתהוצאה לאור של 

. יכול להיות קשור למעיין מסוים ולא יכול להימכר בנפרד מהמעייןאשר  ,מעייןטבעיים מ

 ההוגןשווי ה אם , נכסים כנכס יחיד בנפרד ממוניטיןתהרוכש מכיר בקבוצ, במקרים אלה

 . למדידה באופן מהימןו ניתןהנכסים בקבוצה אינכל אחד משל 

 

) ”brand name“" (שם מותג"ו) ”brand“" (מותג"נעשה שימוש במונחים לעיתים קרובות  .37

 ראשוניםהמונחים המוזכרים , אולם. לסימנים אחריםוכמילים נרדפות לסימנים מסחריים 
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נכסים  לקבוצת להתייחס על מנת נעשה בהם שימוש שבאופן רגילהם מונחי שיווק כלליים 

סימן למומחיות טכנולוגית הקשורים מרשמים ו, נוסחאות, משלימים כגון שם מסחרי

הרוכש מכיר כנכס יחיד בקבוצה של נכסים בלתי מוחשיים ). סימן שירותלאו (מסחרי 

ן  ניתוהנכסים המשלימים אינכל אחד מ של ןההוג השווי אם , המרכיבים מותג,משלימים

 הנכסים המשלימים הבודדים ניתןכל אחד משל  ןההוג אם השווי. למדידה באופן מהימן

שלנכסים הבודדים יש  בתנאי אחדלהכיר בהם כנכס רשאי רוכש , למדידה באופן מהימן

 .דומהחיים שימושיים  אורך

 

למדוד באופן מהימן את השווי ההוגן של נכס יהיה הנסיבות היחידות בהן ייתכן שלא ניתן  .38

הן כאשר הנכס הבלתי מוחשי נובע מזכויות  ,נרכש בצירוף עסקיםאשר  ,בלתי מוחשי

 :וכןחוזיות אחרות מזכויות פטיות או מש

 
 או; אינו ניתן להפרדה  )א(

 
אך אין היסטוריה או ראיות לעסקאות החלפה לגבי נכסים זהים או , ניתן להפרדה  )ב(

 שאינם ניתנים ,אחרת של שווי הוגן תהיה תלויה במשתניםבדרך ואמידה , דומים

 .למדידה

 

ימן ביותר של השווי ההוגן של מחירי שוק מצוטטים בשוק פעיל מספקים את האומדן המה .39

 המכירה מחיר ,בדרך כלל ,הוא הראוימחיר השוק ). 78ראה גם סעיף (נכס בלתי מוחשי 

אחרונה  לשבוצעההמחיר של עסקה דומה , שוטפים אינם זמינים מכירהאם מחירי . השוטף

בות שלא היה שינוי משמעותי בנסי בתנאי, שווי הוגן על פיו ניתן לאמודלספק בסיס  עשוי

 .  שבו נאמד השווי ההוגן של הנכסמועד העסקה לבין המועדהכלכליות בין 

 

שוויו ההוגן הוא הסכום שהישות הייתה , נכס בלתי מוחשילאם לא קיים שוק פעיל  .40

,  בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצוןבעסקה,  הרכישהמועדב, משלמת עבור הנכס

ישות ,  בקביעת סכום זה.הזמין הטוב ביותרעל בסיס המידע , הפועלים בצורה מושכלת

 .מביאה בחשבון את התוצאה של עסקאות שבוצעו לאחרונה לגבי נכסים דומים

 

, ברכישה ובמכירה של נכסים בלתי מוחשיים ייחודייםבאופן סדיר ישויות אשר מעורבות  .41

צורך  עשויות לשמש לאלה שיטות. לאמידת שוויים ההוגן באופן עקיף שיטותפיתחו יתכן ש

מטרתן היא לאמוד אם , נרכש בצירוף עסקיםאשר  ,של נכס בלתי מוחשילראשונה מדידה 

. הנכסמשתייך בתעשייה אליה , שוטפותשווי הוגן ואם הן משקפות עסקאות ופרקטיקות 

 :אם רלוונטי,  כוללותאלה שיטות

 
אשר מדדים  שוטפות לבין עסקאות שוק  יחס בין ערך המשקפים,מכפיליםשימוש ב  )א(

לבין  או ,)נתחי שוק ורווח תפעולי, הכנסותכגון (הרווחיות של הנכס על  צביעיםמ

להתקבל ממתן רשיון שימוש בנכס הבלתי מוחשי לצד היה זרם התמלוגים שעשוי 
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; ))”relief from royalty“" (מתמלוגיםהשחרור "כגון בגישת (בתום לב בעסקה  אחר

 או 

 
  .  מהנכסנטו היוון אומדני תזרימי מזומנים עתידיים  )ב(

 
  מחקר ופיתוח בתהליך שנרכש  פרויקטיציאה עוקבת בגין 

 :יציאה בגין מחקר או פיתוח אשר .42

 
אשר ו מחקר או פיתוח בתהליך שנרכש בנפרד או בצירוף עסקים פרויקטקשורה ל  )א(

 וכן;  כנכס בלתי מוחשיהוכר

 
   זהפרויקטלאחר הרכישה של  מתהווה  )ב(

  

 .62 - 54תטופל בהתאם לסעיפים 
  

 מחקר או פרויקטשיציאה עוקבת בגין היא  62 - 54מעות יישום הדרישות בסעיפים מש .43

 תטופל  כנכס בלתי מוחשיאשר הוכר ,שנרכש בנפרד או בצירוף עסקים, פיתוח בתהליך

 :כדלקמן

  
 ;יציאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה  )א(

 
 תי מוחשייציאה בגין פיתוח שאינה מקיימת את הקריטריונים להכרה כנכס בל  )ב(

 וכן;  מוכרת כהוצאה בעת התהוותה57בסעיף 
  
ספת לערך  מתו57 הקריטריונים להכרה בסעיף יציאה בגין פיתוח שמקיימת את  )ג(

  . מחקר או פיתוח בתהליך בעת התהוותהפרויקטבספרים של 

  
  ממשלתירכישה באמצעות מענק 

, ה סמליתתמורבאו , ללא תמורהנכס בלתי מוחשי עשוי להירכש ,  מסוימיםמקריםב .44

זה עשוי לקרות כאשר ממשלה מעבירה או מקצה לישות דבר . תיממשלבאמצעות מענק 

רשיונות להפעלת תחנות רדיו או , נכסים בלתי מוחשיים כגון זכויות נחיתה בשדה תעופה

.  או מכסות יבוא או זכויות גישה למשאבים מוגבלים אחרים יבוארשיונות, טלוויזיה

מענקי ממשלה וגילוי על ב טיפול החשבונאיה ,20 לאומי מספרתקן חשבונאות בינבהתאם ל

בנכס הבלתי מוחשי  הן לפי שווי הוגן לבחור להכיר לראשונה עשויהישות , ממשלהסיוע 

תכיר לראשונה  היא, אם ישות בוחרת להכיר לראשונה בנכס שלא לפי שווי הוגן. במענק והן

) 20מספר חשבונאות בינלאומי קן הטיפול החלופי המותר לפי ת(בנכס לפי סכום סמלי 

 . המיועדולהכנת הנכס לשימוש במישריןבתוספת כל יציאה שניתן ליחס 
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 החלפות נכסים

 לא נכס תמורתנכס בלתי מוחשי אחד או מספר נכסים בלתי מוחשיים עשויים להירכש  .45

ן הדיו. לא כספייםנכסים של נכסים כספיים ו שילובתמורת או ,  או נכסים לא כספייםכספי

על כל גם אך הוא חל , אחרנכס לא כספי  נכס לא כספי אחד בתלהחלפרק מתייחס  הבא

, שווי הוגןבנמדדת  כאמורהעלות של נכס בלתי מוחשי . במשפט הקודם שתוארוההחלפות 

לא ) ב(או  )commercial substance (מהות מסחריתאין עסקת ההחלפה ל) א(אלא אם 

הנכס . של הנכס שנמסרו שהתקבל ההוגן של הנכס השוויניתן למדוד באופן מהימן את 

אם הנכס . את הנכס שנמסר מיידיתאם ישות אינה יכולה לגרוע  גםנמדד באופן זה נרכש ה

 .בספרים של הנכס שנמסר בערךעלותו נמדדת , שווי הוגןבלא נמדד נרכש ה

 

י המידה שבה תזרימ בחינתמהות מסחרית על ידי יש עסקת החלפה ל קובעת אם ישות .46

 מהות ישעסקת החלפה ל. להשתנות כתוצאה מהעסקה חזוייםהמזומנים העתידיים שלה 

 :מסחרית אם
  

 השונ התקבלשל תזרימי המזומנים של הנכס ש) עיתוי וסכום, כלומר סיכון( התצורה  )א(

 או; מהתצורה של תזרימי המזומנים של הנכס שהועבר

 
משתנה , עסקההמ  שהושפע,פעילויות הישות מלישות של חלק הספציפיהשווי   )ב(

 וכן; כתוצאה מההחלפה

 
 לשווי ההוגן של הנכסים  יחסיתמשמעותיהוא  )ב(או בסעיף  )א(בסעיף האמור השוני   )ג(

 .שהוחלפו

 
לישות של חלק  הספציפיהשווי ,  מהות מסחריתישעסקת החלפה לקביעה אם הלצורך 

וצאה של הת. יםישקף תזרימי מזומנים לאחר מס, עסקההמפעילויות הישות שהושפע מ

  . לבצע חישובים מפורטיםידרשניתוחים אלה עשויה להיות ברורה מבלי שישות ת

 

 באופן למדידה ניתנתמציין שתנאי להכרה בנכס בלתי מוחשי הוא שעלות הנכס ) ב(21סעיף  .47

בשוק בנות השוואה השווי ההוגן של נכס בלתי מוחשי לגביו לא קיימות עסקאות . מהימן

של אומדני שווי  תחוםבתוך  אין הבדל משמעותי בשונות) א(ן אם ניתן למדידה באופן מהימ

אומדנים לאת ההסתברויות באופן סביר ניתן להעריך ) ב(לגבי נכס זה או  סביריםהוגן 

לקבוע באופן  יכולהאם ישות . השווי ההוגןאמידת בולהשתמש בהן  התחוםבתוך השונים 

אז השווי ההוגן של הנכס , ס שנמסראו של הנכתקבל השמהימן את השווי ההוגן של הנכס 

תקבל השאלא אם השווי ההוגן של הנכס ,  של הנכס שהתקבללמדידת עלותשמש משנמסר 

 . יותרה ברורמהווה ראיה
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 שנוצר באופן פנימימוניטין 

 .ר כנכסלא יוכ בישות שנוצר באופן פנימימוניטין  .48

 

 אך תוצאתה, יות עתידיותהטבות כלכל להפיק על מנת מתהווהיציאה ,  מסוימיםבמקרים .49

לעיתים . הכרה בתקן זההקריטריונים ל המקיים את , נכס בלתי מוחשיתיציראינה 

שנוצר מוניטין . בישות שנוצר באופן פנימיציאה כזו מתוארת כתורמת למוניטין  י,קרובות

כלומר הוא (ניתן לזיהוי המשאב מהווה  כנכס כיוון שאינו ,ינו מוכראבישות  באופן פנימי

הנשלט על ) משפטיות אחרותמזכויות ינו ניתן להפרדה ואף אינו נובע מזכויות חוזיות או א

 .אשר ניתן למדידה באופן מהימן לפי עלות, ידי הישות
  

שורת גורמים עשויה להשפיע על הבדלים בין שווי השוק של ישות לבין הערך בספרים של  .50

ם מייצגים את העלות של נכסים הבדלים כאלה אינ, עם זאת. נכסיה נטו הניתנים לזיהוי

 .בלתי מוחשיים הנשלטים על ידי הישות

 

 פנימיבאופן  נוצרואשר נכסים בלתי מוחשיים 

 כשיר להכרה בגלל ,פנימיבאופן  נוצראשר  , נכס בלתי מוחשיאםלעיתים קשה להעריך  .51

 :קשיים

 
 וכן; ויותחזהטבות כלכליות עתידיות  שיפיק , ניתן לזיהוי,נכס קיים ומתי אםבזיהוי   )א(

 
בין  להבדיללא ניתן , במקרים מסוימים. בקביעת העלות של הנכס באופן מהימן  )ב(

שמירת או הגדלת של לבין העלות  פנימי נכס בלתי מוחשי באופן ליצירתהעלות 

 .ות של הישותהפעילויות היומיומיניהול של ישות או בשנוצר באופן פנימי מוניטין 

 
של נכס בלתי  לראשונהות לגבי ההכרה והמדידה הכללידרישות ב לעמידהבנוסף , לכן

לכל הנכסים הבלתי  67-52ישות מיישמת את הדרישות וההנחיות בסעיפים , מוחשי

  .פנימיבאופן  נוצרואשר  ,מוחשיים

 

 הקריטריונים מקיים את ,פנימיבאופן  נוצראשר  , נכס בלתי מוחשיאם להעריך על מנת  .52

 :כסישות מסווגת את היצירה של הנ, הכרהל

 
 וכן; לשלב מחקר  )א(

 
 .לשלב פיתוח  )ב(

 
" שלב פיתוח"ו" שלב מחקר"מונחים ל, מוגדרים" פיתוח"ו" מחקר" שהמונחיםלמרות 

  .   למטרת תקן זהמשמעות רחבה יותר
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 עצמי ליצירת פרויקטבין שלב המחקר לבין שלב הפיתוח של  להבדילאם ישות אינה יכולה  .53

בשלב  התהוותה זה כאילו היא פרויקט ביציאה בגין מטפלתהישות , נכס בלתי מוחשי

 .המחקר בלבד

 
 שלב מחקר

יציאה . לא יוכר)  עצמיפרויקטאו משלב המחקר של (נכס בלתי מוחשי הנובע ממחקר  .54

 .בעת התהוותהתוכר כהוצאה )  עצמיפרויקטאו בגין שלב המחקר של (בגין מחקר 

 

אשר  ,נכס בלתי מוחשישקיים  להוכיחישות אינה יכולה ,  עצמיפרויקטבשלב המחקר של  .55

 .בעת התהוותה יציאה זו מוכרת כהוצאה ,לכן.  צפויות הטבות כלכליות עתידיותיפיק
  

 :מחקר הן פעילויותלדוגמאות  .56
  

 ; המכוונות להשגת ידע חדש פעילויות  )א(

 
 ;הערכתם ובחירתם הסופית, החיפוש אחר יישומים של ממצאי מחקר או ידע אחר  )ב(
  
למערכות או , לתהליכים, למוצרים, תקניםמל, החיפוש אחר חלופות לחומרים  )ג(

 וכן; לשירותים

 
, ההערכה והבחירה הסופית של חלופות אפשריות לחומרים, העיצוב, קביעת הנוסחה  )ד(

 . חדשים או משופרים,למערכות או לשירותים, לתהליכים,  למוצרים,מתקניםל
  

 שלב פיתוח

 , אם ורק אם,יוכר) עצמי פרויקטאו משלב הפיתוח של (נכס בלתי מוחשי הנובע מפיתוח  .57

 :את כל האמור להלן להוכיחישות יכולה 

 
של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך ) technical feasibility(טכנית  היתכנות  )א(

 .שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה

 
 .כוונתה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרוב  )ב(

  
 .וכרובלתי מוחשי או למהיכולתה להשתמש בנכס ב  )ג(

 
, יתרהבין .  צפויותהטבות כלכליות עתידיות יפיק הנכס הבלתי מוחשי האופן שבו  )ד(

של שוק לתוצר של הנכס הבלתי מוחשי או לנכס קיומו  להוכיחהישות יכולה 

 תועלת של הנכס הבלתיל, אם ייעשה בו שימוש עצמי, הבלתי מוחשי עצמו או

 .מוחשי
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 להשלמת זמיניםיננסיים ואחרים פ, )technical(טכניים של משאבים  קיומם  )ה(

 .למכירתובנכס הבלתי מוחשי או  ולשימושהפיתוח 
  
 במהלךלנכס הבלתי מוחשי  לייחס ניתןשיכולתה למדוד באופן מהימן את היציאה   )ו(

 .פיתוחו
  

לזהות נכס בלתי מוחשי ,  עצמיפרויקטבשלב הפיתוח של , ישות יכולה, במקרים מסוימים .58

זאת כיוון ששלב הפיתוח של .  צפויותלכליות עתידיות הטבות כיפיקהנכס ש להוכיחו

 .מתקדם יותר משלב המחקרהוא שלב  פרויקט

 

 :פיתוח הן פעילויותלדוגמאות  .59
  

 ;שימוש-קדםייצור או -קדםטיפוס ודגמים  אבותההקמה והבדיקה של , העיצוב  )א(

 
 ;חדשהטכנולוגיה ב המעורביםמטבעות ותבניות , מקבעים, העיצוב של כלים  )ב(
  
 כלכלית לייצור ישים מבחינהההקמה והתפעול של ציוד ניסיוני שאינו , העיצוב  )ג(

 וכן; מסחרי
  
, מוצרים, מתקנים, ההקמה והבדיקה של חלופה נבחרת של חומרים, העיצוב  )ד(

 . חדשים או משופרים,מערכות או שירותים, תהליכים
  

, צפויות  הטבות כלכליות עתידיותיפיק נכס בלתי מוחשי את האופן שבולהוכיח  על מנת .60

 בתקן עקרונותבהתאם לישות מעריכה את ההטבות הכלכליות העתידיות שיתקבלו מהנכס 

עם בשילוב  הטבות כלכליות רק יפיק אם הנכס .ירידת ערך נכסים, 15חשבונאות מספר 

בתקן  שנקבעה מזומנים-של יחידות מניבותהגישה את מיישמת הישות , נכסים אחרים

  .15חשבונאות מספר 

 

לשימוש ולהשגה של ההטבות מנכס בלתי מוחשי ניתנת , של משאבים להשלמהזמינות  .61

הפיננסיים , הטכנייםעל ידי תכנית עסקית המציגה את המשאבים , דוגמה ל,להוכחה

ישות , במקרים מסוימים. ואת יכולת הישות להגן על משאבים אלה, והאחרים הנדרשים

 אינדיקציה ממלווה בדבר רצונו לממן  על ידי השגת,מוכיחה את הזמינות של מימון חיצוני

 .את התוכנית
  

 של ישות יכולות למדוד באופן מהימן את העלות פנימיות מערכות תמחיר ,לעיתים קרובות .62

 זכויות המתהוות בעת הגנה עלכגון משכורות ויציאות אחרות , ליצירת נכס בלתי מוחשי

 .פיתוח תוכנת מחשבבעת רשיונות או על יוצרים או 
  



  

  
 

23

 ,םלקוחות ופריטים דומים במהות רשימת, זכויות הוצאה לאור, כותרות ראשיות ,מותגים .63

 .לא יוכרו כנכסים בלתי מוחשיים פנימיבאופן  נוצרואשר 
  

 רשימת, זכויות הוצאה לאור, כותרות ראשיות, בין יציאה בגין מותגים להבדיללא ניתן  .64

 פיתוח העסק  שלן העלות לבי,פנימיבאופן  נוצרואשר  ,םלקוחות ופריטים דומים במהות

 . פריטים כאלה אינם מוכרים כנכסים בלתי מוחשיים,לכן. בכללותו
  

 פנימיבאופן שנוצר עלות של נכס בלתי מוחשי 

סכום  היא ,פנימי באופן נוצראשר  ,העלות של נכס בלתי מוחשי 24לצורך הקביעה בסעיף  .65

 הקריטריוניםנה את  שבו הנכס הבלתי מוחשי מקיים לראשומועדמה מתהוותההיציאות 

של יציאה ) reinstatement( אוסר על החזרה 71סעיף . 57 - ו22, 21בסעיפים  להכרה

 .קודם לכן כהוצאהשהוכרה 

 

שניתן לייחס העלויות כל כוללת את  ,פנימיבאופן  נוצראשר  ,העלות של נכס בלתי מוחשי .66

 באופן כל לפעולעל מנת שיולייצר ולהכין את הנכס ,  ליצוראשר הכרחיות ,במישרין

 :במישרין הן לייחס ניתןאשר עלויות לדוגמאות .  ההנהלהשהתכוונה

  
 ;עלויות של חומרים ושירותים המשמשים או הנצרכים ביצירת הנכס הבלתי מוחשי  )א(

 
 הנובעות מהיצירה )לפי כללי חשבונאות מקובליםכהגדרתן (עלויות של הטבות עובד   )ב(

 ;של הנכס הבלתי מוחשי
  
 וכן;  זכות משפטיתתשלומים לרישום  )ג(

 
 . המשמשים ליצירת הנכס הבלתי מוחשי,פטנטים ורשיונותת הפחת  )ד(

  

בעלויות אשראי להכרה קריטריונים מפרט  ,היוון עלויות אשראי, 3תקן חשבונאות מספר 

   .כשירכמרכיב בעלות של נכס 

 

 :פנימיבאופן  נוצר אשר, עלות של נכס בלתי מוחשיב נכלליםאינם אשר  יםמרכיבלהלן  .67

 
ניתן לייחס  אלא אם ,ועלויות עקיפות כלליות אחרותהנהלה , יציאה בגין מכירה  )א(

 ;במישרין להכנת הנכס לשימוש יציאה זו

 
לפני שהנכס מגיע  המתהווים ראשונים יים תפעולםחוסר יעילות מזוהה והפסדי  )ב(

 וכן; לרמת הביצוע המתוכננת
  

 .ל הנכסויציאה בגין הכשרת עובדים לתפע  )ג(
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   65סעיף יישום את  הממחישה דוגמה

, ח"שלפי  א1,000יציאה בסך  מתהווה, 20X5במהלך . ישות מפתחת תהליך ייצור חדש

 בדצמבר 1בין  תהווהח "שלפי  א100 -  ו 20X5 בדצמבר 1לפני  תהווהח "שלפי  א900מתוכם 

20X5 20 בדצמבר 31 לביןX5 . 20 בדצמבר 1שביום  להוכיח יכולההישותX5 , תהליך

ההשבה של הידע - הסכום בר. להכרה כנכס בלתי מוחשיהקריטריונים את הייצור קיים 

זמין  שהנכסלרבות תשלומי מזומנים עתידיים להשלמת התהליך לפני (הגלום בתהליך 

  .ח"שלפי  א500נאמד בסך של ) לשימוש

יציאה (ח "שלפי  א100עלות של ב תהליך הייצור מוכר כנכס בלתי מוחשי, 20X5  שנתבתום

). 20X5 בדצמבר 1כלומר , הכרה התקיימול הקריטריונים שבו מועדאז המ שהתהוותה

 מאחר מוכרת כהוצאה 20X5 בדצמבר 1לפני  שהתהוותהח "שלפי  א900היציאה בסך 

זו אינה מהווה חלק יציאה . 20X5 בדצמבר 1 ליוםהכרה לא התקיימו עד ל הקריטריוניםו

  .במאזן שהוכר ,מעלות תהליך הייצור

- הסכום בר, 20X6  שנתבתום. ח"שלפי  א2,000יציאה בסך  התהוותה, 20X6  שנתבמהלך

לרבות תשלומי מזומנים עתידיים להשלמת התהליך לפני (ההשבה של הידע הגלום בתהליך 

  .ח"שלפי  א1,900נאמד בסך של ) זמין לשימוש שהנכס

פי  אל100יציאה בסך (ח "לפי ש א2,100העלות של תהליך הייצור היא , 20X6  שנתבתום

 שנתח שהוכרה ב"שלפי  א2,000 בתוספת יציאה בסך 20X5  שנתח שהוכרה בתום"ש

20X6 .( ערךה להתאים את על מנתח "שלפי  א200הישות מכירה בהפסד מירידת ערך בסך 

ההשבה שלו - לסכום בר) ח"שאלפי  2,100(בספרים של התהליך לפני ההפסד מירידת ערך 

 אם הדרישות לביטול ,לאחר מכןזה יבוטל בתקופה הפסד מירידת ערך ). ח"שלפי  א1,900(

  .מתקיימות 15 תקן חשבונאות מספרשל הפסד מירידת ערך ב

  

 הכרה בהוצאה

 :אלא אם ,בעת התהוותהיציאה בגין פריט בלתי מוחשי תוכר כהוצאה  .68

 
הקריטריונים להכרה היא מהווה חלק מהעלות של נכס בלתי מוחשי המקיים את   )א(

 או; )67 - 18ראה סעיפים (

 
, אם זה המקרה. הפריט נרכש בצירוף עסקים ולא ניתן להכיר בו כנכס בלתי מוחשי  )ב(

מיוחס אשר תהווה חלק מהסכום ) הכלולה בעלות צירוף העסקים(יציאה זו 

 ).צירופי עסקים ,3  מספרראה תקן דיווח כספי בינלאומי( הרכישה מועדלמוניטין ב
  

אך לא ,  לספק הטבות כלכליות עתידיות לישותעל מנת מתהווהיציאה , במקרים מסוימים .69

, במקרים אלה.  אשר ניתן להכיר בו,נרכש או נוצר כל נכס בלתי מוחשי או נכס אחר

מהווה חלק מעלות  היציאהלמעט כאשר , דוגמהל. בעת התהוותההיציאה מוכרת כהוצאה 

). 54ראה סעיף (בעת התהוותה יציאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה , עסקיםהצירוף 
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 :כוללות בעת התהוותה המוכרת כהוצאה ,יציאהלדוגמאות אחרות 

 
אלא אם , ))(start up costs התחלתיות עלויות ,כלומר(הזנק  פעילויותיציאה בגין   )א(

רכוש  ,27 קן חשבונאות מספריציאה זו נכללת בעלות פריט רכוש קבוע בהתאם לת

עלויות ן עלויות משפטיות ועשויות לכלול עלויות ייסוד כגו התחלתיותעלויות . קבוע

מתקן להשקת יציאה , ייסוד ישות משפטיתבעת  המתהוות) secretarial (משרדיות

או יציאות לצורך התחלת פעילויות ) הקמה- קדם עלויות ,כלומר(חדש או עסק חדש 

 ).תפעול- קדם עלויות ,כלומר( או תהליכים חדשים  חדשיםחדשות או השקת מוצרים

 
 .הכשרה תפעילויויציאה בגין   )ב(

  
 . מכירותקידוםופרסום  פעילויותיציאה בגין   )ג(

  
 .יציאה בגין מיקום חדש או ארגון מחדש של חלק מישות או כולה  )ד(

  

מתן כאשר בוצע תשלום עבור משלוח סחורות או , מקדמה כנכסב להכיר אינו מונע 68סעיף  .70

 .השירותים הספקתבטרם משלוח הסחורות או , שירותים
  

 א יוכרו כנכסעבר לשהוכרו בהוצאות 
יציאה בגין פריט בלתי מוחשי שהוכרה לראשונה כהוצאה לא תוכר כחלק מהעלות של  .71

 . מאוחר יותרמועדנכס בלתי מוחשי ב
  

 מדידה לאחר הכרה
 75 בסעיף  כאמורההערכה מחדש במודל או 74 בסעיף  כאמורהעלות במודלישות תבחר  .72

, ההערכה מחדש במודל שימוש אם נכס בלתי מוחשי מטופל תוך. כמדיניותה החשבונאית

אלא אם אין שוק פעיל , מודל ובאות יטופלו גם תוך שימוש באותה קבוצהכל הנכסים 

 .לנכסים אלה

 

בפעילויות דומה ושימוש דומה מהות נכסים בעלי  קיבוץהיא נכסים בלתי מוחשיים קבוצת  .73

 זמנית שבמסגרת קבוצה של נכסים בלתי מוחשיים יוערכו מחדש בוהפריטים . הישות

 המייצגים למניעת סלקטיביות בהערכה מחדש של נכסים ודיווח על ערכים בספרים

 .שוניםושווים למועדים  של עלויות תערובת
  

 העלות  מודל
 ובניכוי שנצברהעלותו בניכוי הפחתה בנכס בלתי מוחשי יוצג , לראשונהלאחר ההכרה  .74

 . שנצברוהפסדים מירידת ערך
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  ההערכה מחדשמודל
 מועד שוויו ההוגן בבסכום משוערך שהואנכס בלתי מוחשי יוצג , לראשונהרה לאחר ההכ .75

 שנצברו הפסדים מירידת ערךלאחר מכן ובניכוי  שנצברהההערכה מחדש בניכוי הפחתה 

שוק ל בהתייחסשווי הוגן ייקבע , לצורך הערכות מחדש בהתאם לתקן זה. לאחר מכן

 בתאריך בספרים של הנכסהערך  שכך ,באופן סדיר מספיק הערכות מחדש יבוצעו. פעיל

 .י מהערך שהיה נקבע לפי שווי הוגןבאופן מהותשונה אינו  המאזן

 

 :מאפשר ואינ ההערכה מחדש מודל .76

 
 או; הערכה מחדש של נכסים בלתי מוחשיים שלא הוכרו קודם לכן כנכסים  )א(

 
 .עלותהמ אחריםסכומים בשל נכסים בלתי מוחשיים  לראשונההכרה   )ב(

  

אם רק חלק , עם זאת. לאחר שנכס הוכר לראשונה לפי עלות םמיושמחדש  ההערכה מודל .77

 הקריטריונים להכרהכיוון שהנכס לא קיים את , מהעלות של נכס בלתי מוחשי מוכר כנכס

 ההערכה מחדש לנכס זה מודלניתן ליישם את , )65ראה סעיף (עד שלב מסוים בתהליך 

באמצעות  שהתקבללנכס בלתי מוחשי  ההערכה מחדש גם מודלניתן ליישם את . בכללותו

 ). 44ראה סעיף (והוכר בסכום סמלי  ממשלתימענק 

 

,  לגבי נכס בלתי מוחשי,8 עם מאפיינים שתוארו בסעיף ,שוק פעילנפוץ לא , בדרך כלל .78

להתקיים לגבי  עשוישוק פעיל , בחלק מתחומי השיפוט, דוגמהל.  שהדבר ייתכןלמרות

שוק , עם זאת. רה ללא הגבלההניתנים להעב, או מכסות ייצוררשיונות דייג , רשיונות מונית

זכויות הוצאה לאור ,  של עיתוניםכותרות ראשיות, פעיל אינו יכול להתקיים לגבי מותגים

, כמו כן. כיוון שכל נכס כזה הוא ייחודי, פטנטים או סימני מסחר, של סרטים ומוסיקה

  לאחר משא ומתןנידונים חוזיםשי הר, ונמכרים נרכשיםלמרות שנכסים בלתי מוחשיים 

המחיר , אלהמסיבות .  אינן שכיחות אלה עסקאותדרך כללו, קונה יחיד למוכר יחידבין 

יתר על . ששולם עבור נכס אחד עשוי שלא לספק ראיה מספקת לשווי ההוגן של נכס אחר

 .  המחירים אינם זמינים לציבור,לעיתים קרובות, כן
  

 של הנכסים הבלתי מוחשיים נים ההוגיםה בתנודתיות השוויהערכות מחדש תלויהתדירות  .79

, בספרים מערכואם השווי ההוגן של נכס שהוערך מחדש שונה מהותית . המוערכים מחדש

 ניםנתועשויים להיות מסוימים ם בלתי מוחשיים נכסי. נדרשת הערכה מחדש נוספת

הערכות . די שנהמי לפיכך מחייבים הערכה מחדש , בשווי ההוגןתנודות משמעותיותל

 לתנודות נתוניםאשר  , אינן נדרשות לגבי נכסים בלתי מוחשייםבתדירות כה גבוההמחדש 

 .  בלבדבשווי הוגן משמעותיותבלתי 
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 :הערכה מחדשה במועד שנצברההפחתה ה, אם נכס בלתי מוחשי מוערך מחדש .80
  

בספרים  שהערך כך ,בספרים ברוטו של הנכס בערךמוצגת מחדש באופן יחסי לשינוי   )א(

 או;  שלוהמשוערךשווה לסכום יהיה של הנכס לאחר הערכה מחדש 

 
הסכום והסכום נטו מוצג מחדש לפי , בספרים ברוטו של הנכס הערך מולמבוטלת   )ב(

 .  של הנכסהמשוערך
  

נכסים בלתי מוחשיים קבוצת  ב,נכס בלתי מוחשילא ניתן לבצע הערכה מחדש לאם  .81

עלותו בניכוי הפחתה בהנכס יוצג , נכס זהלשוק פעיל אין ו מאחר ,שהוערכו מחדש

 . שנצברוהפסדים מירידת ערך בניכוי ו שנצברה

  

 ניתן עוד לקביעה בהתייחס ההוגן של נכס בלתי מוחשי שהוערך מחדש אינו ואם שווי .82

ההערכה מחדש  במועד שלו המשוערךסכום הבספרים של הנכס יהיה  ערכו, שוק פעילל

  לאחר מכן ובניכוישנצברהפעיל בניכוי הפחתה ה שוקל בהתייחסהאחרונה שבוצעה 

 .כןנצברו לאחר משהפסדים מירידת ערך 
  

להצביע כי  עשויה,  שהוערך מחדש נכס בלתי מוחשילגבישוק פעיל שלא קיים עוד העובדה  .83

 לתקן ם בהתאדבר המחייב בחינה של ירידת ערך ייתכן שחלה ירידת ערך של הנכס

  .נכסיםירידת ערך , 15חשבונאות מספר 
  

 מודל, מאוחר יותר מועדבשוק פעיל ל ניתן לקביעה בהתייחסאם השווי ההוגן של הנכס  .84

 . זהמועדמ םמיושההערכה מחדש 
  

 תזוכההעלייה , כתוצאה מהערכה מחדש להועבספרים של נכס בלתי מוחשי הערך אם  .85

ווח בר תוכר העלייה, עם זאת.  תחת הכותרת של קרן הערכה מחדש,ישירות להון העצמי

כתוצאה בערך בספרים של אותו נכס  ירידה מבטלת היא סכום שבו עד לבהפסדאו 

 .בהפסד קודם לכן ברווח או ה שהוכר,הערכה מחדשמ
  

 תוכר הירידה, כתוצאה מהערכה מחדש רדויבספרים של נכס בלתי מוחשי הערך אם  .86

של קרן  תחת הכותרת ,ישירות להון העצמי תחויב הירידה, עם זאת. בהפסדברווח או 

 בגין אותו בקרן הערכה מחדשכלשהי  יתרת זכות  קיימתסכום שבו עד ל,הערכה מחדש

 .נכסה
  

 ישירות אל יתרת ,הנכללת בהון העצמי ,שנצברהניתן להעביר את קרן ההערכה מחדש  .87

הקרן עשויה להתממש במלואה בעת יציאת הנכס מכלל . מתממשתהעודפים כאשר הקרן 

בנכס במהלך השימוש חלק מהקרן עשוי להיות ממומש , את עם ז.מימושואו בעת  מושיש

ההפרש בין ההפחתה המבוססת  שמומש הואהסכום של הקרן , במקרה זה; על ידי הישות
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יתה מוכרת בהתבסס על העלות ישל הנכס לבין ההפחתה שההמשוערך  בספרים הערךעל 

ה מבוצעת ההעברה מקרן ההערכה מחדש אל יתרת העודפים אינ. ההיסטורית של הנכס

 .דרך דוח רווח והפסד

  

  חיים שימושיים אורך

או ) finite (מוגדר הוא החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי  אורךאםישות תעריך  .88

או מספר משך התקופה את הישות תעריך , מוגדרא וואם ה, )indefinite (מוגדרבלתי 

נכס בלתי . שימושייםאת אורך החיים ה המהוותיחידות דומות מספר יחידות הייצור או 

,  כאשרמוגדר חיים שימושיים בלתי אורךבעל כנכס על ידי הישות יטופל מוחשי 

תקופה ה שללעין  ראית נהגבלהאין , כל הגורמים הרלוונטייםשל בהתבסס על ניתוח 

 . נטו לישותחיוביםמזומנים  תזרימי להפיק חזוישבה הנכס 

 

נכס בלתי .  שלומושייםהשי החיים אורך על מבוסס בלתי מוחשי בנכסהטיפול החשבונאי  .89

חשי ונכס בלתי מו) 106 -  97ראה סעיפים ( מופחת מוגדר חיים שימושיים מוחשי בעל אורך

 הדוגמאות). 110 -107ראה סעיפים ( אינו מופחת מוגדר חיים שימושיים בלתי בעל אורך

ם בלתי  חיים שימושיים לגבי נכסי ממחישות את הקביעה של אורך,קןהמצורפות לת

 קביעתים אלה בהתבסס על לגבי נכס לאחר מכןהטיפול החשבונאי את ו, מוחשיים שונים

 . החיים השימושייםאורך
  

 ,ים השימושיים של נכס בלתי מוחשי החיאורךבקביעת גורמים רבים נלקחים בחשבון  .90

 :כולל
  

  הנכס יכול להיות מנוהל ביעילות על ידיאםבנכס על ידי הישות ו החזויהשימוש   )א(

 ;הנהלה אחרצוות 

 
 חיים אורךאומדנים של לגבי   זמין לציבורשל הנכס ומידעטיפוסי  םמחזור חיי  )ב(

 ; דומהשנעשה בהם שימוששימושיים של נכסים דומים 
  

 ;אחרתמסחרית או , טכנולוגית, טכניתהתיישנות   )ג(
  

הנכס ושינויים בביקוש השוק למוצרים או לשירותים פועל  היציבות של התעשייה בה  )ד(

 ;תוצריו של הנכסשהם 
  

 ;מתחרים פוטנציאלייםשל  של מתחרים או חזויותפעולות   )ה(
  

 להשיג את ההטבות הכלכליות העתידיות על מנתתחזוקה הנדרשת לרמת היציאה   )ו(

 ; להגיע לרמה זוהוכוונתהישות מהנכס ויכולת  החזויות
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 וכן ; על השימוש בנכס מגבלות דומות משפטיות או ומגבלותתקופת השליטה בנכס   )ז(
  

 החיים השימושיים של נכסים באורך החיים השימושיים של הנכס תלוי אורך אם  )ח(

 .אחרים של הישות
  

 החיים אורךבקביעת ). ”infinite“" (אינסופי "אינה" מוגדרבלתי  "המשמעות של המונח .91

רק את רמת היציאה בגין התחזוקה  יש לקחת בחשבוןשימושיים של נכס בלתי מוחשי ה

 אורך אמידת בעתהביצוע שלו שהוערכה  ברמתר את הנכס ו לשמנתעל מהעתידית הנדרשת 

 אורךשמסקנה . ויכולת הישות וכוונתה להגיע לרמה זו, החיים השימושיים של הנכס

 אינה צריכה להיות תלויה מוגדרבלתי  הואהחיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי 

 .ביצוע באותה רמתנכס ר את הו לשמעל מנתביציאה עתידית מתוכננת מעבר לזו שנדרשת 

 

 נכסים בלתישתוכנת מחשב וש  מלמדתההיסטוריה של שינויים מהירים בטכנולוגיה .92

 החיים שאורך סביר, לכן. טכנולוגית להתיישנות מוחשיים רבים אחרים רגישים

 .קצרהוא   שלהםהשימושיים
  

לתי או אפילו ב,  להיות ארוך מאד החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי עשויאורך .93

של נכס בלתי מוחשי על בסיס  החיים השימושיים אורךאי וודאות מצדיקה אמידת . מוגדר

 . באופן לא מציאותי קצר חייםאורךאך אינה מצדיקה בחירת , זהיר
  

מזכויות יות חוזיות או  החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי הנובע מזכואורך .94

המשפטיות הזכויות חוזיות או עלה על התקופה של הזכויות המשפטיות אחרות לא י

תקופה בה בהתאם ל, עשוי להיות קצר יותראורך החיים השימושיים אולם , האחרות

המשפטיות האחרות הזכויות אם הזכויות החוזיות או . הישות צופה להשתמש בנכס

 השימושיים של הנכס הבלתי  החייםאורך, לתקופה מוגבלת שניתנת לחידוש נמסרות

 התומכתראיה  קיימתאו את תקופות החידוש רק אם החידוש ופת כלול את תקמוחשי י

 .חידוש על ידי הישות ללא עלות משמעותיתב
  

 החיים השימושיים של אורךעל  עשויים להשפיעמשפטיים והן גורמים  גורמים כלכליים הן .95

גורמים כלכליים קובעים את משך התקופה בה הטבות כלכליות עתידיות . נכס בלתי מוחשי

גורמים משפטיים עשויים להגביל את התקופה בה הישות שולטת .  על ידי הישותיתקבלו

קופות שנקבעות על ידי א הקצר מבין התם הו החיים השימושייאורך. אלההטבות לבגישה 

 .גורמים אלה
  

מצביע על כך שישות תהיה מסוגלת לחדש את  ,בין היתר,  של הגורמים הבאיםקיומם .96

 :המשפטיות האחרות ללא עלות משמעותית הזכויותהזכויות החוזיות או 
  

שהזכויות שהזכויות החוזיות או ,  על ניסיוןשייתכן והיא מבוססת, ראיה קיימת  )א(
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האמור , אם חידוש מותנה בהסכמתו של צד שלישי. המשפטיות האחרות יחודשו

 ;כולל ראיה שהצד השלישי ייתן את הסכמתו

 
 וכן;  יתקיימוראיה כי כל התנאים הנדרשים להשגת חידוש קיימת  )ב(

 
עלות החידוש לישות אינה משמעותית בהשוואה להטבות הכלכליות העתידיות   )ג(

 .לזרום אל הישות מהחידוש החזויות

 
לזרום  החזויותמשמעותית בהשוואה להטבות הכלכליות העתידיות היא אם עלות החידוש 

י מוחשי מייצגת במהות את העלות לרכישת נכס בלת" חידוש"עלות ה, אל הישות מהחידוש

  . החידושמועדחדש ב

 

 מוגדראורך חיים שימושיים נכסים בלתי מוחשיים בעלי 

 תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה

באופן  יוקצה מוגדראורך חיים שימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל  פחת-סכום בר .97

כלומר , הפחתה תחל כאשר הנכס זמין לשימושה.  חייו השימושייםעל פני אורך שיטתי

.  ההנהלהשהתכוונהלפעול באופן שיוכל  על מנתבמיקום ובמצב הנדרשים לו כאשר הוא 

או שנכלל ( שהנכס מסווג כמוחזק למכירה המועדבין שמוקדם בהפחתה תיפסק ה

 לבין לכללי חשבונאות מקובליםבהתאם ) המסווגת כמוחזקת למכירהמימוש בקבוצת 

  שבו את הדפוסתה שנעשה בה שימוש תשקףשיטת ההפח.  שבו הנכס נגרעהמועד

אם דפוס זה אינו ניתן . ההטבות הכלכליות העתידיות של הנכסאת  לצרוךהישות חזויה 

ההפחתה לגבי כל תקופה  סכום. יעשה שימוש בשיטת הקו הישר, לקביעה באופן מהימן

 סכום זהלכלול  דורשיםאחר מתירים או תקן  אלא אם תקן זה או ,בהפסדיוכר ברווח או 

 . כס אחרבספרים של נ בערך

 

על  שיטתי באופןשל נכס  פחת- במגוון שיטות הפחתה להקצאת הסכום ברמשלהשתניתן  .98

שיטת היתרה ,  כוללות את שיטת הקו הישראלהשיטות .  שלו השימושייםפני אורך החיים

 החזויהשיטה שנעשה בה שימוש נבחרת על בסיס הדפוס . הפוחתת ושיטת יחידת הייצור

בנכס ומיושמת בעקביות גלומות ש החזויותת העתידיות ההטבות הכלכליו צריכתשל 

הטבות כלכליות עתידיות  צריכתשל  החזויאלא אם חל שינוי בדפוס , מתקופה לתקופה

שיטת ב התומכת )persuasive(ראיה משכנעת קיימת , אם בכלל, לעיתים נדירות. אלה

שתוצאתה סכום  ,מוגדרחיים שימושיים  אורךהפחתה לגבי נכסים בלתי מוחשיים בעלי 

 .מאשר בהתאם לשיטת הקו הישר שנצברהנמוך יותר של הפחתה 

 

 ההטבות הכלכליות ,לעיתים, עם זאת. הפסדבמוכרת ברווח או  ,בדרך כלל ,הפחתה .99

ההפחתה סכום , במקרה זה. בייצור נכסים אחריםמשמשות העתידיות הגלומות בנכס 

ההפחתה של נכסים בלתי , דוגמה ל.בספריםבערכו  חלק מהעלות של נכס אחר ונכלל מהווה
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תקן חשבונאות ראה (בספרים של מלאי בערך  המשמשים בתהליך ייצור נכללת ,מוחשיים

 .)מלאי, 26מספר 

 

 ערך שייר 

 הוא מוגדראורך חיים שימושיים יש להניח כי ערך השייר של נכס בלתי מוחשי בעל  .100

 :    אלא אם,אפס

 
 החיים השימושיים אורך הנכס בתום התחייבות של צד שלישי לרכוש את קיימת  )א(

 או; שלו

 
 :שוק פעיל לגבי הנכס וכן קיים  )ב(

 
 וכן; שוק זהבהתייחס ל ניתן לקביעהערך השייר  )1(

 
 החיים השימושיים של אורךששוק כאמור יתקיים בתום ) probable( צפוי )2(

 .הנכס
  

שייר  נקבע לאחר ניכוי ערך המוגדר חיים שימושיים אורךשל נכס בעל פחת ה-סכום ברה .101

את הנכס הבלתי מוחשי לפני תום  לממשערך שייר שונה מאפס משמעו כי ישות צופה . שלו

 . שלו הכלכלייםהחיים אורך

 

תוך שימוש במחירים  ממימושואומדן ערך שייר של נכס מבוסס על הסכום הניתן להשבה  .102

פעל  חייו השימושיים ואורך האמידה לגבי מכירת נכס דומה שהגיע לתום מועדהשוררים ב

ערך השייר לפחות יש לסקור את . תחת תנאים דומים לאלה שתחתם ייעשה שימוש בנכס

שינוי בערך השייר של הנכס מטופל כשינוי באומדן חשבונאי בהתאם . בתום כל שנת כספים

 .לכללי חשבונאות מקובלים

 

בספרים של הנכס או  ערךללסכום השווה  לעלותערך השייר של נכס בלתי מוחשי עשוי  .103

 ערך  כן אלא אם,ההפחתה של הנכס הוא אפס סכום, כך הדבראם . ממנו גבוההכום לס

 .בספרים של הנכס ערךמהלאחר מכן לסכום הנמוך  יורדהשייר שלו 
  

 סקירת תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה

 מוגדראורך חיים שימושיים נכס בלתי מוחשי בעל  שלתקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה  .104

של הנכס שונה  החזויאם אורך החיים השימושיים . שנת כספים סוףלפחות בכל  ייסקרו

 החזויאם חל שינוי בדפוס . תקופת ההפחתה בהתאםיש לשנות את , מאומדנים קודמים

שיטת ההפחתה יש לשנות את , בנכסגלומות ששל צריכת ההטבות הכלכליות העתידיות 
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 באומדנים שינויים כאלה יטופלו כשינויים.  לשקף את הדפוס שהשתנהעל מנת

 .כללי חשבונאות מקובליםבהתאם לחשבונאיים 
  

 החיים אורךעשוי להתברר כי האומדן של , החיים של נכס בלתי מוחשי אורךבמהלך  .105

להצביע על כך  עשויהההכרה בהפסד מירידת ערך , דוגמהל. אינו נאותשלו השימושיים 

 .שיש לשנות את תקופת ההפחתה

 

לזרום אל ישות מנכס בלתי החזויות ליות עתידיות הדפוס של הטבות כלכ, הזמןבמהלך  .106

להתברר כי הפחתה לפי שיטת היתרה הפוחתת עשוי , דוגמהל. מוחשי עשוי להשתנות

 אם שימוש בזכויות המיוצגות על , אחרת היאדוגמה. נאותה יותר מאשר לפי שיטת קו ישר

במקרה . סקיתמרכיבים אחרים של התוכנית הע התלות בפעולה של עקבנדחה ידי רשיון 

 . אלא בתקופות מאוחרות יותר, ייתכן שהטבות כלכליות שזורמות מהנכס לא יתקבלו, זה

 

 מוגדרחיים שימושיים בלתי  נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך

 . לא יופחתמוגדראורך חיים שימושיים בלתי נכס בלתי מוחשי בעל  .107

 

ך חיים שימושיים בלתי מוגדר ישות נדרשת לבדוק ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי בעל אור .108

 :או נכס בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש
  

 וכן, מידי שנה  )א(

 
 .בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך של הנכס הבלתי מוחשי  )ב(

    

כל עוד היא מתבצעת באותו , בדיקת ירידת ערך עשויה להתבצע בכל מועד במהלך השנה

עם .  ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים שונים במועדים שוניםניתן לבחון. מועד בכל שנה

נכס בלתי מוחשי , אם נכס בלתי מוחשי כזה הוכר לראשונה במהלך השנה השוטפת, זאת

  .זה ייבחן לפני תום השנה השוטפת

 

 ישות תבחן ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים בהתאם לשיטה שנקבעה בתקן . א108

 .15חשבונאות מספר 
  

 דורש לבדוק ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי 108סעיף . ב108

ללא קשר אם קיים , ההשבה שלו-מוגדר מידי שנה על ידי השוואת ערכו בספרים לסכום בר

- החישוב המפורט העדכני ביותר של הסכום בר, אולם. סימן המצביע על כך שהנכס נפגם

 הקודמת עשוי לשמש לצורך מבחן ירידת הערך לאותו נכס ההשבה של נכס כזה בתקופה

  :בתנאי שכל הקריטריונים הבאים מתקיימים, בתקופה השוטפת



  

  
 

33

 
אם הנכס הבלתי מוחשי אינו מניב תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך שהם   )א(

בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות 

כחלק מהיחידה ן נבדקת ירידת ערך של הנכס הבלתי מוחשי נכסים אחרים ולכ

הנכסים וההתחייבויות המרכיבים את היחידה לא , מזומנים אליה שייך הנכס-מניבה

 ;ההשבה-השתנו משמעותית מאז החישוב העדכני ביותר של הסכום בר
  
השבה גבוה -ההשבה היתה סכום בר- תוצאת החישוב העדכני ביותר של הסכום בר  )ב(

  וכן;יכר מערכו בספרים של הנכסבאופן נ
  

בהתבסס על ניתוח של האירועים שהתרחשו ועל הנסיבות שהשתנו מאז החישוב   )ג(

השבה -הסבירות שקביעה שוטפת של סכום בר, ההשבה-העדכני ביותר של הסכום בר

 .תהיה נמוכה מהערך בספרים של הנכס היא קלושה
  

  החיים השימושייםאורך של הערכת סקירה

 החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי שאינו מופחת מידי אורך את ישות תסקור .109

  החייםאורךהערכה לפיה לתמוך ב אירועים ונסיבות ממשיכים אם לקבוע על מנת ,תקופה

 בהערכה תומכים עודאינם האירועים והנסיבות אם . מוגדרהשימושיים של נכס זה בלתי 

 יטופל כשינוי מוגדר למוגדרלתי  החיים השימושיים מבאורךהשינוי בהערכת , כאמור

  .לכללי חשבונאות מקובליםבאומדן חשבונאי בהתאם 

 

 החיים השימושיים של נכס אורך הערכה מחדש של ,15 מספר לתקן חשבונאותבהתאם  .110

סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך  מהווה ,מוגדר במקום בלתי מוגדרבלתי מוחשי כ

 חלה ירידת ערך של הנכס על ידי השוואת אםקת הישות בוד, כתוצאה מכך. של הנכס

,  בספריםערכול ,15מספר קן חשבונאות לתבהתאם  אשר נקבע,  שלוההשבה- בר סכוםה

 .ההשבה כהפסד מירידת ערך-בספרים על הסכום בר ערךהוהכרה בעודף של 

 

 הפסדים מירידת - בספרים הערך של ) recoverability(יכולת ההשבה 

 ערך

תקן חשבונאות ישות מיישמת את , של נכס בלתי מוחשינפגם ערכו  םא לקבוע על מנת .111

 בספרים של הערךמסביר מתי וכיצד ישות סוקרת את  אשר ,ירידת ערך נכסים, 15מספר 

 את  או מבטלת,ההשבה של נכס ומתי היא מכירה- כיצד היא קובעת את הסכום בר, נכסיה

 . הפסד מירידת ערך,ההכרה
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  ושים ומימיציאה מכלל שימוש 

 :נכס בלתי מוחשי ייגרע .112

 
 או; מימושבעת   )א(

 
 .ממימושוהטבות כלכליות עתידיות מהשימוש בו או  חזויותכאשר לא   )ב(

  

נטו  התמורה כהפרש בין ו נכס בלתי מוחשי ייקבעת מגריעיםהרווח או ההפסד הנובע .113

הפסד כאשר ב ברווח או ו יוכרהם.  בספרים של הנכסהערךלבין , קיימתאם , מימושמה

 . לא יסווגו כהכנסותאלו רווחים  . ייגרעהנכס

 

 ידי על, על ידי מכירהלמשל (של נכס בלתי מוחשי עשוי להתרחש במגוון של דרכים המימוש  .114

של נכס מועד המימוש בקביעת ).  תרומה מתןאו על ידי, חוזה חכירה מימוניתהתקשרות ב

תקן  בהתאם ללהכרה בהכנסות ממכירת סחורותהקריטריונים ישות מיישמת את , כזה

  .הכנסות, 25חשבונאות מספר 

 

בעלות ההחלפה של חלק מנכס בלתי  ישות מכירה ,21בסעיף ש ההכרה  בהתאם לעקרון,אם .115

בספרים של החלק  ערך את הגורעת אז היא , בספרים של נכסערךמוחשי כחלק מה

הישות , בספרים של החלק שהוחלףהערך אם זה לא מעשי לישות לקבוע את . שהוחלף

במועד שנרכש או שהוחלף חלק של ה כאינדיקציה לעלות ההחלפהלהשתמש בעלות ויה עש

 .  פנימיבאופן  שנוצר
  

של נכס בלתי מוחשי מוכרת לראשונה בשווייה  מימוש שהישות זכאית לקבל בעתהתמורה  .116

מוכרת לראשונה  שהתקבלההתמורה , בגין הנכס הבלתי מוחשי תקבולאם נדחה . ההוגן

 הנקוב של התמורה לבין שווה הערך למחיר ערךההפרש בין ה. ר במזומןבשווה הערך למחי

את התשואה  פותשקהמ, 25לתקן חשבונאות מספר  במזומן מוכר כהכנסות ריבית בהתאם

 .לקבל החובההאפקטיבית בגין יתרת 
  

 אינה נפסקת כאשר לא מוגדרחיים שימושיים אורך הפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל  .117

אלא אם הנכס הופחת במלואו או מסווג כמוחזק , נכס הבלתי מוחשינעשה עוד שימוש ב

לכללי חשבונאות בהתאם ) המסווגת כמוחזקת למכירהמימוש או נכלל בקבוצת (למכירה 

 .מקובלים
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 גילוי

 כללי

תוך הבחנה בין נכסים , נכסים בלתי מוחשייםקבוצת ישות תיתן את הגילוי להלן לגבי כל  .118

 :לבין נכסים בלתי מוחשיים אחרים פנימיבאופן  ונוצראשר בלתי מוחשיים 

 
 החיים אורך, מוגדרואם , מוגדר או מוגדר החיים השימושיים בלתי אורךאם   )א(

 ;ששימשוהשימושיים או שיעורי ההפחתה 

 
 םיי חיים שימושאורךלנכסים בלתי מוחשיים בעלי  ששימשושיטות ההפחתה   )ב(

 ; מוגדר
  

כום מצרפי של ההפחתה שנצברה יחד ס( שנצברה בספרים ברוטו והפחתה הערך  )ג(

 ;בתחילת התקופה ובסופה) עם הפסדים מירידת ערך שנצברו
  
נכללת הפחתה כלשהי של  )שבהם(ו שבבדוח רווח והפסד ) הסעיפים( הסעיף  )ד(

 ;נכסים בלתי מוחשיים
  
אשר תכלול את הפרטים  , בספרים בתחילת התקופה ובסופהערךה ביןהתאמה   )ה(

 :הבאים
  

נרכשו אשר  אלהשל , פנימיבאופן  נוצרואשר  אלה נפרד של תוך ציון, תוספות )1(

 ; שנרכשו באמצעות צירופי עסקיםאלהבנפרד ושל 
  
 

המסווגת  ,מימושבקבוצת  שנכללונכסים שסווגו כמוחזקים למכירה או  )2(

 ;אחרים מימושיםו 1כללי חשבונאות מקובליםלאם כמוחזקת למכירה בהת
  

 85, 75במהלך התקופה לפי סעיפים  מהערכות מחדשכתוצאה  עליות או ירידות )3(

אם (העצמי הון ל ומהפסדים מירידת ערך שהוכרו או שבוטלו ישירות 86 -ו

 ;)רלוונטי
  
קן הפסד במהלך התקופה בהתאם לתבהפסדים מירידת ערך שהוכרו ברווח או  )4(

 ;)רלוונטיאם  (15מספר חשבונאות 
  
קן לת בהתאם  במהלך התקופהבהפסדהפסדים מירידת ערך שבוטלו ברווח או  )5(

 ;)רלוונטיאם ( 15 מספר חשבונאות

                                                 
 ונכס בודד ,פעילויות מופסקות, 8פעילות מופסקת אשר סווגה כמוחזקת למכירה בהתאם לתקן חשבונאות מספר  1

  .5 למכירה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר שסווג כמוחזק
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 ;הפחתה שהוכרה במהלך התקופה )6(

  
ומתרגום  הפרשי שער נטו הנובעים מתרגום הדוחות הכספיים למטבע ההצגה )7(

 וכן; של פעילות חוץ למטבע ההצגה של הישות
  

 . בספרים במהלך התקופהערךשינויים אחרים ב )8(

 

 הדומושימוש דומה  מהותנכסים בעלי קיבוץ של א יהנכסים בלתי מוחשיים קבוצת  .119

 :לכלול עשויות לקבוצות נפרדותדוגמאות . בפעילויות הישות

 
 ;שמות מותגים  )א(

 
 ; וכותרות ראשיותזכויות הוצאה לאור  )ב(

  
 ;ת מחשבותוכנ  )ג(

 
 ;רשיונות וזכיונות  )ד(

 
זכויות זכויות שירות ו, פטנטים וזכויות קניין תעשייתי אחרות, זכויות יוצרים  )ה(

 ;תפעול
  
 וכן; טיפוס ואביעיצובים , דגמים, נוסחאות, מרשמים  )ו(

  
 .נכסים בלתי מוחשיים בפיתוח  )ז(

  
 או מקובצות בקבוצות מפוצלות לקבוצות מצומצמות יותר לעיל ותהמוזכר הקבוצות

  .  יותר אם כתוצאה מכך ניתן מידע רלוונטי יותר למשתמשים בדוחות הכספייםרחבות

 

קן חשבונאות ים בלתי מוחשיים בהתאם לתנכסעל ירידת ערך של  מידעגילוי ל נותנתישות  .120

 ).5()ה(118 - )3)(ה(118 בנוסף למידע הנדרש בהתאם לסעיף 15מספר 

 

ולסכום של שינוי  למהות גילוי לתת , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים,נדרשתישות  .121

להיות לו השפעה  השחזויבאומדן חשבונאי שיש לו השפעה מהותית בתקופה השוטפת או 

 :גילויים כאלה עשויים לנבוע משינויים. לאחר מכןבתקופות מהותית 
  

 ;החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי אורךבהערכה של   )א(

 
 או; שיטת ההפחתה  )ב(
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 .ערכי שייר  )ג(
  

 : גם למידע הבאישות תיתן גילוי .122

 
חיים שימושיים בלתי  אורךנכס בלתי מוחשי שהוערך כבעל ערך בספרים של   )א(

. מוגדרחיים שימושיים בלתי  אורךהערכה של התומכים בנימוקים ה, מוגדר

 תפקיד משמעותי ששימשו) מים(הישות תתאר את הגורם, במתן נימוקים אלה

 .מוגדרחיים שימושיים בלתי  אורךבעל  הואהנכס כי בקביעה 

 
אשר של כל נכס בלתי מוחשי שנותרה הפחתה ה ת בספרים ותקופערך, תיאור  )ב(

 .מהותי לדוחות הכספיים של הישות
  

והוכרו לראשונה  ממשלתיגבי נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו באמצעות מענק ל  )ג(

 ):44ראה סעיף (לפי שווי הוגן 

 
 ;לשווי ההוגן שהוכר לראשונה לגבי נכסים אלה )1(

 
 וכן;  בספריםלערכם )2(

 
 למודלהעלות או בהתאם  מודלל הם נמדדים לאחר ההכרה בהתאם אם )3(

 .ההערכה מחדש

 
 מוגבלת שהבעלות עליהם ,בלתי מוחשייםבספרים של נכסים  וערכםקיומם   )ד(

 . ששועבדו כביטחון להתחייבויות,בספרים של נכסים בלתי מוחשיים וערכם

 
 .חוזיות לרכישה של נכסים בלתי מוחשיים סכומן של התקשרויות  )ה(

  

החיים  אורךה שבקביעתפקיד משמעותי  ששימשו) מים(כאשר ישות מתארת את הגורם .123

הישות תביא בחשבון את רשימת הגורמים בסעיף , גדרמובלתי  הואהשימושיים של נכס 

90. 

 

ההערכה  מודלב תוך שימוש ,לאחר ההכרההנמדדים  ,נכסים בלתי מוחשיים

 מחדש

לפרטים ישות תיתן גילוי , משוערכים םאם נכסים בלתי מוחשיים מטופלים לפי סכומי .124

 :הבאים

 
 :של נכסים בלתי מוחשיים קבוצהלפי   )א(

 
  וכן;ההערכה מחדש )Effective date (מועד )1(
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 ;בספרים של נכסים בלתי מוחשיים שהוערכו מחדשערך ה )2(

 
לסכום של קרן ההערכה מחדש המתייחסת לנכסים הבלתי מוחשיים בתחילת   )ב(

 חלוקתתוך ציון השינויים במהלך התקופה והגבלות כלשהן על , התקופה ובסופה

 וכן; היתרה לבעלי המניות

 
 . באמידת השווי ההוגן של הנכסיםלשיטות ולהנחות המשמעותיות שיושמו  )ג(

 

ייתכן שיידרש לקבץ את הקבוצות של הנכסים המשוערכים לקבוצות רחבות יותר לצורכי  .125

מודל לא ניתן לקבץ לקבוצה אחת נכסים בלתי מוחשיים הנמדדים לפי ,  עם זאת.גילוי

  .הערכה מחדשמודל העלות עם נכסים בלתי מוחשיים הנמדדים לפי 

 

 ופיתוחיציאה בגין מחקר 

ישות תיתן גילוי לסכום המצרפי של יציאה בגין מחקר ופיתוח שהוכרה כהוצאה במהלך  .126

 .התקופה

 

או מחקר  פעילויותל במישרין היציאות שניתן לייחס כוללת אתיציאה בגין מחקר ופיתוח  .127

 לגבי הנחיות בדבר הסוג של היציאה שאמור להיכלל לצורך 67 -  ו 66ראה סעיפים (פיתוח 

 ).126ילוי בסעיף דרישת הג
  

 מידע אחר

 : לתת גילוי למידע הבא,אך לא דורש מישות, התקן מעודד .128

 
 וכן;  אך עדיין בשימוש,תיאור של כל נכס בלתי מוחשי שהופחת במלואו  )א(

 

תיאור קצר של נכסים בלתי מוחשיים משמעותיים הנשלטים על ידי הישות אך   )ב(

בתקן זה טריונים להכרה הקריאת מקיימים אינם מוכרים כנכסים כיוון שהם לא 

  . תקן זהאו כיוון שהם נרכשו או נוצרו לפני תחילת
  

 הוראות מעבר 

   .132-130 פיםלמעט האמור בסעי, ישות תיישם תקן זה לראשונה בדרך של יישום למפרע .129
  

יישם תקן רשאית ל, ישות שאינה מחויבת לאמץ את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים .130

 1שבוצעו ביום נכסים בלתי מוחשיים רק על רכישות של א זה באופן של מכאן ולהב

 .133למעט האמור בסעיף ,  או לאחר מכן2007בינואר 
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 ההקלות שנקבעו בתקן דיווח כספי בינלאומי אחת או יותר לאמץישות אשר בכוונתה  .131

 1בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום , נכסים בלתי מוחשיים לעניין 1מספר 

ן הקלות בדוחות הכספיים לתקופות ה הקלה או אות אותלאמץיכולה , 2008בינואר 

  .2007 בינואר 1המתחילות ביום 
  

נכס בלתי מוחשי שלגביו הישות אימצה ישות לא תציג מחדש מידע השוואתי המתייחס ל .132

הישות תיתן גילוי לעובדה זו ולשווי ההוגן ליום . את ההקלה של שווי הוגן כעלות נחשבת

 . של כל פריט שטופל כאמור2007 בינואר 1
  

 בינואר 1שבוצע לפני נרכש במסגרת צירוף עסקים אשר  ,מחקר ופיתוח בתהליך פרויקט .133

נזקף כהוצאה במועד אשר מקיים את הגדרת נכס בלתי מוחשי במועד הרכישה וה, 2007

 1יום בעודפים סכום התיאום ייזקף ליתרת ה. יוכר כנכס במועד תחילת תקן זה, הרכישה

 .2007ואר בינ
  

  תחילה

 ה המתחילה השנתית הראשונהתקופהחל מהתקן חשבונאות זה יחול על דוחות כספיים  .134

 . או לאחר מכן2007 בינואר 1ביום 
  

 שינויים בתקני חשבונאות אחרים
הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי , )מתוקן (20שינויים בתקן חשבונאות מספר  .135

 :תמוחשיים ברכישה של חברה מוחזק

 
  . יםבטל לתקן 29 - ו27, )ג(21, )ג(19, 16-11וסעיפים סעיף ו למבוא   )א(

 
שהתהווה מטרת תקן זה היא לקבוע כי מוניטין : " לתקן ישונה כדלקמן1סעיף   )ב(

 ".יופחתלא ברכישה של חברה מוחזקת 

 
ונכסים בלתי ישות תיישם תקן זה לגבי מוניטין : " לתקן ישונה כדלקמן2סעיף   )ג(

 ".1 מרכישה של חברה מוחזקתיםהנובעמוחשיים 
  

הנובע מרכישה , ישות תבחן ירידת ערך של מוניטין: " לתקן ישונה כדלקמן17סעיף   )ד(

 ."15של חברה בת בהתאם לשיטה שנקבעה בתקן חשבונאות מספר 
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   הדגמות-' אנספח 

  דוגמאות ממחישות

  .חלק ממנומהוות אך אינן   זהןלתק נלוות אלהדוגמאות 

  

   ם השימושיים של נכסים בלתי מוחשייםהחיי אורךהערכת 

 החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בהתאם אורךההנחיות להלן מספקות דוגמאות לקביעת 

  . זהתקןל

 בעתאת העובדות והנסיבות , כל אחת מהדוגמאות הבאות מתארת נכס בלתי מוחשי שנרכש

  .התבסס על קביעה זוחייו השימושיים והטיפול החשבונאי לאחר מכן ב אורךהקביעה של 

  

  לקוחות שנרכשה רשימת - 1 דוגמה

מהמידע להפיק תועלת כי היא תוכל  וצופהלקוחות  רשימתחברת שיווק בדיוור ישיר רוכשת 

  .לא יותר משלוש שנים אך, ברשימה לפחות שנה אחת

 השימושיים החיים אורךהאומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי  על פניהלקוחות תופחת  רשימת

להוסיף שמות לקוחות ומידע  עשויהלמרות שחברת השיווק בדיוור ישיר .  חודשים18נניח , להש

הלקוחות שנרכשה מתייחסות רק ללקוחות מרשימת החזויות ההטבות , אחר לרשימה בעתיד

תקן הלקוחות גם תיסקר לצורך בחינת ירידת ערך בהתאם לרשימת .  שנרכשהמועדברשימה זו ב

 ישנו סימן כלשהו אם דיווח מועד על ידי הערכה בכל רידת ערך של נכסיםי ,15 חשבונאות מספר

  .הלקוחותרשימת המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך של 

  

   שנים15פטנט שנרכש אשר יפוג תוקפו תוך  - 2 דוגמה

נטו לפחות חיוביים מזומנים  לתזרימילהיות המקור  חזויהמוצר שמוגן על ידי טכנולוגיית הפטנט 

לישות יש התחייבות של צד שלישי לרכישת פטנט זה בתוך חמש שנים תמורת .  שנים15 במהלך

והישות מתכוונת למכור את הפטנט תוך ,  שבו נרכשמועד אחוזים מהשווי ההוגן של הפטנט ב60

  .חמש שנים

עם ערך שייר השווה לערך הנוכחי , חייו השימושיים לישות אורך ,שניםחמש על פני הפטנט יופחת 

הפטנט גם ייסקר לצורך בחינת ירידת .  שבו נרכשמועד אחוז משוויו ההוגן של הפטנט ב60של 

 ישנו סימן כלשהו אם דיווח מועדעל ידי הערכה בכל  15 תקן חשבונאות מספרבהתאם לערך 

  .המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך שלו

  

  השנ 50משפטי של ולה יתרת אורך חיים זכות יוצרים שנרכשה  - 3 דוגמה

 יפיקניתוח של הרגלי צרכנים ומגמות שוק מספקים ראיה כי החומר שמוגן על ידי זכויות יוצרים 

  . שנים נוספות30נטו רק למשך חיוביים מזומנים  תזרימי

זכות .  שלה השימושייםהמהווים את אומדן אורך החיים, שנים 30 על פניזכות היוצרים תופחת 
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ל ידי הערכה  ע15 תקן חשבונאות מספרהתאם ל ערך בהיוצרים גם תיסקר לצורך בחינת ירידת

  . ישנו סימן כלשהו המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך שלהאם דיווח מועדבכל 

  

  רשיון שידור שנרכש אשר יפוג תוקפו תוך חמש שנים - 4 דוגמה

 רמת שירות ממוצעתלפחות  שנים אם הישות מספקת 10רשיון השידור ניתן לחידוש כל 

בתקופה בלתי מוגבלת הרשיון עשוי להתחדש . קשורות ומצייתת לדרישות חוקיות ללקוחותיה

הישות הרוכשת מתכוונת לחדש את הרשיון . בעלות נמוכה וחודש פעמיים לפני הרכישה האחרונה

לא היה ייתה לא ה, בעבר. באשר ליכולתה לעשות כן תומכות וישנן ראיות לתקופה בלתי מוגבלת

יות מוחלפת להחזויה טכנולוגיה בה נעשה שימוש בשידור אינה ה. רשיון על חידוש הצורך במכרז

המזומנים לתזרימי לתרום  חזויהרשיון , לכן. בטכנולוגיה אחרת בזמן כלשהו בעתיד הנראה לעין

  .תקופה בלתי מוגבלתנטו של הישות לחיוביים 

לתזרימי לתרום וי חז כיוון שהוא מוגדרחיים שימושיים בלתי אורך רשיון השידור יטופל כבעל 

חייו שאורך הרשיון לא יופחת עד , לכן.  לתקופה בלתי מוגבלת נטו של הישות החיובייםהמזומנים

 15 תקן חשבונאות מספרהרשיון ייבדק לצורך בחינת ירידת ערך בהתאם ל.  יוגדרהשימושיים

  .בכל שנה וכאשר ישנו סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך שלו

  

  4 דוגמהיון השידור ברש - 5 דוגמה

אלא , עוד רשיונות שידור יחדשלא  הוא מחליט לאחר מכן כי הגוף שמעניק את רשיון השידור

נותרו שלוש שנים עד ,  השידורהגוף שמעניק את רשיוןבמועד החלטת . למכרז את הרשיונותוציא י

 לתזרימיכי הרשיון ימשיך לתרום  צופההישות . לתום תוקפו של רשיון השידור של הישות

  .נטו עד לתום תוקפו של הרשיוןהחיוביים המזומנים 

. מוגדר עוד בלתי וחייו השימושיים אינאורך , רשיון השידור אינו יכול עוד להתחדשכיוון ש

 וייבדק מיידית ,חייו השימושייםאורך  יתרת ,שניםשלוש על פני הרשיון שנרכש יופחת , לפיכך

   .15שבונאות מספר  חתקןלצורך בחינת ירידת ערך בהתאם ל

  

אשר תוקפו יפוג תוך , שנרכש קו תעופה בין שתי ערים אירופאיות - 6 דוגמה

  שלוש שנים

כל ב לעמודכל חמש שנים והישות הרוכשת מתכוונת התעופה ניתן לחדש את הזכות לטוס בקו 

 חידושי הזכות לטוס בקו מוענקים באופן שגרתי בעלות. חידושלהכללים והתקנות המתייחסים 

הישות . כל הכללים והתקנות המתייחסיםב עמדהחודשו כאשר חברת התעופה  ובעבר, מזערית

 כי התשתית התומכת צופה ו בין שתי העריםלתקופה בלתי מוגבלתלספק שירות  צופההרוכשת 

כל  במהלך לא תשתנה) וחכירות מתקני הטרמינל, מסלולים, שערי שדה תעופה(המתייחסת 

ניתוח של ביקוש ותזרימי מזומנים תומך בהנחות . זכות לטוס בקו לישותתקופת הזמן בה יש 

  .אלה

כיוון שהעובדות והנסיבות תומכות ביכולתה של הישות הרוכשת להמשיך ולספק שירותי אוויר 
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הנכס הבלתי מוחשי הקשור לזכות לטוס בקו יטופל כבעל , באופן בלתי מוגבל בין שתי הערים

שאורך החיים הזכות לטוס בקו לא תופחת עד ,  לכן.מוגבלחיים שימושיים בלתי אורך 

 תקן חשבונאותהיא תיבדק לצורך בחינת ירידת ערך בהתאם ל. מוגדרשלה ייהפך להשימושיים 

  .כי ייתכן שחלה ירידת ערך שלה בכל שנה וכאשר ישנו סימן המצביע 15מספר 

  

צריכה מוצר של לזיהוי וליצירת הבחנה המשמש סימן מסחרי שנרכש  - 7 דוגמה

  שמונה השנים האחרונות במהלךהיה לו נתח שוק מוביל שמוביל 

 שנים בעלות 10חיים משפטי של חמש שנים אולם ניתן לחידוש כל  אורךלסימן המסחרי יש יתרת 

ראיות תומכות קיימות הישות הרוכשת מתכוונת לחדש את הסימן המסחרי באופן רציף ו. נמוכה

מגמות , מגמות שוק) 2(, מחקרי מחזור החיים של המוצר) 1(ניתוח של . ביכולתה לעשות כן

 המותג מספקות ראיות כי המוצר בעל להרחבתהזדמנויות ) 3( וכן ,מגמות סביבתיות ויותתחרות

  . נטו לישות הרוכשת לתקופה בלתי מוגבלת חיובייםמזומניםתזרימי  יפיקהסימן המסחרי 

לתזרימי לתרום חזוי  כיוון שהוא ,מוגדרי חיים שימושיים בלתאורך הסימן המסחרי יטופל כבעל 

חייו שאורך הסימן המסחרי לא יופחת עד , לכן. נטו באופן בלתי מוגבלהחיוביים  המזומנים

 בכל 15חשבונאות מספר תקן הוא ייבדק לצורך בחינת ירידת ערך בהתאם ל. וגדריהשימושיים 

  .שנה וכאשר ישנו סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך שלו

  

   בעבר סימן מסחרי שנרכש - 8 דוגמה

 כאשר הוא נרכש כיוון שהמוצר מוגדרחיים שימושיים בלתי  אורךהסימן המסחרי נחשב כבעל 

יחד עם . תמוגבל לתקופה בלתי  נטו חיובייםמזומנים תזרימיליצור  חזויבעל הסימן המסחרי היה 

ההנהלה .  תקטנה של המוצרמכירות עתידיותו החלה לאחרונה בשוק צפויהתחרות בלתי  ,זאת

 אחוזים נמוכים 20 -  נטו שייווצרו על ידי המוצר יהיו ב החיוביים המזומניםזרימיאומדת שת

  חיוביים מזומניםזרימי שהמוצר ימשיך ליצור תצופהההנהלה , עם זאת. יותר בעתיד הנראה לעין

  .בסכומים פחותים אלהלתקופה בלתי מוגבלת נטו 

אומדן הישות קובעת כי ,  נטו עתידיים חיוביים מזומניםזרימיבתכתוצאה מהקיטון החזוי 

. ומוכר הפסד מירידת ערך, ו בספריםערכההשבה של הסימן המסחרי נמוך יותר מ- ברםסכוה

 ,ופחתיהסימן המסחרי לא , מוגדרחיים שימושיים בלתי אורך כיוון שהוא עדיין נחשב כבעל 

 בכל שנה וכאשר ישנו 15מספר תקן חשבונאות לדת ערך בהתאם אולם ייבדק לצורך בחינת ירי

  .סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך שלו

  

  סימן מסחרי לקו מוצרים שנרכש מספר שנים קודם לכן בצירוף עסקים - 9 דוגמה

 שנים עם דגמים חדשים רבים 35 במהלךייצר את קו המוצרים הנרכש , במועד צירוף העסקים

 להמשיך בייצור הקו וניתוח של מצפה הרכישה הרוכש מועד ב.שפותחו תחת הסימן המסחרי

לתזרימי אין מגבלה לתקופה שבה הסימן המסחרי יתרום כי גורמים כלכליים שונים מצביע 

, עם זאת. הסימן המסחרי לא הופחת על ידי הרוכש, כתוצאה מכך. נטוהחיוביים המזומנים 
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  .ארבע השנים הבאותבמהלך פסק ההנהלה החליטה לאחרונה כי הייצור של קו המוצר יו

 ערךה, דר נחשב עוד כבלתי מוגו החיים השימושיים של הסימן המסחרי הנרכש אינשאורךכיוון 

 15 תקן חשבונאות מספרבספרים של הסימן המסחרי ייבדק לצורך בחינת ירידת ערך בהתאם ל

   .יתרת חייו השימושייםשהן  שנים ארבע על פניויופחת 
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 לבין ,נכסים בלתי מוחשיים, 30ים בין תקן חשבונאות מספר  ההבדל- ' נספח ב

  ):2004 מרס (נכסים בלתי מוחשיים, 38תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

  

  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

  

המבוא לתקן זה מתמצת את עקרונות התקן . הבינלאומי הושמט מתקן זההמבוא לתקן  .1

 .ואת ההבדלים לעומת הפרקטיקה הקיימת

 
 
הוראות ההכרה והמדידה של חלק " לתקן הבינלאומי הושמט בתקן זה המשפט) ה(3מסעיף  .2

דוחות כספיים , 27מהנכסים הפיננסיים נכללות בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 ותקן השקעות בחברות כלולות, 28תקן חשבונאות בינלאומי מספר , מאוחדים ונפרדים

 ".סקאות משותפות זכויות בע,31חשבונאות בינלאומי מספר 

 

 ".או על גביה" לתקן הבינלאומי הושמטו במשפט הראשון המילים 4סעיף מ .3
  

 . בתקן פוצל לשני סעיפי משנה32סעיף  .4
  

 המתייחסת למועדי פקיעה של הדוגמהבתקן זה לתקן הבינלאומי הושמטה ) ז(90מסעיף  .5

  .חכירות קשורות
  

 .ב108 - וא108 פים סעיפו זה נוס לתקן. לתקן הבינלאומי שונה בתקן זה108סעיף נוסח  .6
  

תקן חשבונאות , אלא אם(: " לתקן הבינלאומי הושמט המשפט שבסוגריים113מסעיף  .7

 ").דורש אחרת במכירה וחכירה חוזרתחכירות , 17בינלאומי מספר 
  

 מיושם 17תקן חשבונאות בינלאומי מספר : " לתקן הבינלאומי הושמט המשפט114מסעיף  .8

 ".מכירה וחכירה חוזרתלגבי מימוש באמצעות 
  

 . מתקן זה לתקן הבינלאומי הושמט)3)(א(124 סעיף .9
  

 .תקן הבינלאומי נוספה הערת שוליים בתקן זהב) 2)(ה(118סעיף ל .10
  

מועד תחילה וכן ביטול , אשר נקבעו בהם הוראות מעבר,  לתקן הבינלאומי133-129סעיפים  .11

לתקן זה נוספו סעיפים . ן זההושמטו מתק,  הקודם38מספר  בינלאומי  חשבונאותשל תקן

 .אשר כוללים הוראות מעבר ומועד תחילה, 131-129
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 סימן מסחרי שנרכש -  8וגמה ד" :הוחלפה בנוסח הבאלתקן הבינלאומי  8בדוגמה הכותרת  .12

 ".בעבר

 

 :התייחסות לתקני חשבונאות בינלאומיים .13

 
 8בסעיף ' עלות'ההפניה לתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים בהגדרת המונח   )א(

 .בתקן זה, לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקני חשבונאות אחרים

 

 -  ו33 ,)ו(3 בסעיפים, צירופי עסקים, 3ההפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר   )ב(

 .הושמטה מתקן זה 34
  

נכסים לא שוטפים המוחזקים , 5ההפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר   )ג(

לתקן הבינלאומי ) 2)(ה(118 -  ו117, 97, )ח(3יפים בסע למכירה ופעילויות שהופסקו

 .הוחלפה בהפניה לכללי חשבונאות מקובלים

 
 ,הכרה ומדידה:  מכשירים פיננסיים,39 לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ההפניה  )ד(

, 22 לתקן חשבונאות מספר הבהפני ההוחלפ לתקן הבינלאומי )ה(3 - ו)ב(2 בסעיפים

 . בתקן זה,גהגילוי והצ: מכשירים פיננסיים

 
 לתקן 99 - ו)א(3 בסעיפים  מלאי,2יה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר הפנה  )ה(

הפניה ה .בתקן זה ,מלאי, 26הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 

הוחלפה בהפניה ) א(3בסעיף  חוזי הקמה, 11לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 .בתקן זה,  ביצועעבודות על פי חוזה, 4לתקן חשבונאות מספר 

 
לתקן ) ב(3 בסעיף , מסים על ההכנסה,12ה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ההפני  )ו(

 בתקן ,מסים על ההכנסה, 19הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 

 .זה

 
לתקן ) א(69- ו4 בסעיפים , רכוש קבוע,16יה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ההפנ  )ז(

 .בתקן זה, רכוש קבוע, 27יה לתקן חשבונאות מספר הבינלאומי הוחלפה בהפנ
  

 לתקן 8 בסעיף ,תשלום מבוסס מניות ,2 בינלאומי מספר דיווח כספיהפניה לתקן ה  )ח(

 ,תשלום מבוסס מניות, 24הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 

 .בתקן זה
  

 66 -ו 28, )ד(3בסעיפים ,  הטבות עובד,19ה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר הפניה  )ט(

  . בתקן זה,לפי כללי חשבונאות מקובליםלתקן הבינלאומי הוחלפה 
  
 לתקן 32 בסעיף ,עלויות אשראי ,23בינלאומי מספר חשבונאות הפניה לתקן ה  )י(
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בתקן  ,היוון עלויות אשראי, 3הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 

 .זה

 
שינויים , חשבונאית יניותמד, 8ה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר הפניה  )יא(

הוחלפה בהפניה  121 -  ו109, 104, 102בסעיפים  ,באומדנים חשבונאיים וטעויות

 .בתקן זה, לכללי חשבונאות מקובלים
  

 116 - ו114בסעיפים , הכנסות, 18ההפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )יב(

 .הכנסות, 25הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 
  

, 83, 60 בסעיפים , ירידת ערך נכסים,36ונאות בינלאומי מספר יה לתקן חשבההפנ  )יג(

לתקן  65בדוגמה הממחישה את יישום סעיף  ,120 -ו) 5)(ה(118- )4)(ה(118, 111, 110

הוחלפה בהפניה  'בנספח א 9-1ובדוגמאות  67 אשר מופיעה לאחר סעיף הבינלאומי

 . בתקן זה,ירידת ערך נכסים, 15לתקן חשבונאות מספר 
  

) 3)(ה(118 בסעיף  ירידת ערך נכסים,36ניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ההפ  )יד(

 .הושמטה
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  הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

  
  

  
  

  
  

 מועצה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותה
  

  ברי הוועדהח
  ר הוועדה" יו- ב ספירדח "רו
  ח חיים אסיאג "ור
  ח יגאל גוזמן"ור
  ח"רו, רופסור אריה גנספ
  ח אבי זיגלמן"ור
   פרץח משה"רו

  פרופסור אפרים צדקה
  

  וות מקצועי צ
  ח שרון מימון צדיק"ור

  מר משה זלצר
  יריב רגבמר 

  

  ועץ מקצועי לוועדה י
  נשסמח רונן "ור

 משתתפים קבועים
 ח יהודה אלגריסי"ור
  ח דוד גולדברג "ור
  דורון דביח "ור
  ח אבי דוייטשמן"רו
  ח צחי חבושה"רו
  ח אדיר ענבר"ור
  ח מוטי פרידמן"ור
   יזהר קנהח"ור

  

הוק-צוות מקצועי אד
 ר" יו- ח "רו,  בורשן - גלית ניב 

  רן אזשיח "ור
  ח משה אטיאס"רו
  דני ויטאןח "ור
  עדי כהן' גב
  ח אמיר לוין"רו
  יודונסק-ח רויטל מדר"רו
  ח איל סנדו"רו
  

  ר המועצה" סגן יו-ע "ר רשות ני"יו, ר משה טרימ
  ר המועצה" סגן יו-ח "נשיא לשכת רו, ובן שיףראח "ור

  ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך" יו- מר שאול ברונפלד 
  שר אייל בן שלומ
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח אלכס הילמן"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, )ח"רו(רופסור צבי טלמון פ

  מר רון לובש
  ברות הציבוריות הרשומות בבורסהנציג איגוד הח, ר עמוס מר חייםמ
   רשות ניירות ערך-  מנהל מחלקת תאגידים -ח "רו, ברקת משהר "ד
  ו'בויאנג- מיכל עבאדי) ח"רו(ד "וע
  לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, קימלמן פנחסח "ור

  מר איתן רוב
  לשכת רואי חשבוןשקדם של נשיא , עופר מנירבח "רו
  שכת רואי חשבון לשעברנשיא ל, ח יוסי שחק"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח ישראל שטראוס"ור
  סגן המפקח על הבנקים, ר מוטי שפיגלמ


