
 
 

    

  

  
  

   להערכת שווי נכסהגישת 
  

  מאת: יעקב אשד
  

  כללי

ייר נ ורך כללית לקבוע אינדיקציית שווי של עסק, זכות בעלות בעסק, אהינה ד נכסים מבוססתהאו הגישה  הנכסגישת 

זו כוללת ארבע גישה  נכסים לאחר ניכוי ההתחייבויות.ה ערך תוך שימוש בשיטה אחת או יותר המבוססות על השווי של

  שיטות הערכה: 

המאזני של שווי ההנכסים והמאזני של שווי ההפרש בין ה – )Book Value Method( יהנכס הערךשיטת  

  .התחייבויות

 וההתחייבויות הנכסים כלההערכה לפיה,  שיטה – )Adjusted Book Value Method( שיטת הערך הנכסי המותאם 

  .שלהם ההוגן השוק ילשוו מותאמים )תלויים ונכסים מוחשיים בלתי נכסים, חוץ מאזניים נכסים (לרבות

של רכוש דומה חדש שהשימוש בו הוא  העלות למועד הערכת השווי – )Replacement Cost  New(שחלוף העלות  

  הדומה ביותר לרכוש שאת שוויו מעריכים.

  ה.של רכוש חדש זה העלות למועד הערכת השווי –)Reproduction Cost New( השכפולעלות  

  

חשיים בעלי ערך גבוה או לחברה המוערכת בעלות על נכסים מו בהםננקטת ע"י מעריכי שווי באותם מקרים  גישת הנכס

הנכס תביא לתוצאה גבוהה  גישתבאותם מקרים בהם . הניתנים לשימוש אלטרנטיבי ולעיתים שימוש יעיל יותרלחילופין 

הניתנים  הבלתי מוחשייםשל שווי הנכסים המוחשיים ו הצברםסך גישה זו הדומיננטית, על פי  גישהיותר, היא הופכת ל

נקיטת גישת  ,רבים מקריםהחברה. בת השווי האולטימטיבי של בניכוי שווי ההתחייבויות גוזר א למימוש בפני עצמם

נכסים לעיתים אינו מאפשר הכי הרי מימוש  ,)Going Concernהנכס מבטלת בהכרח את החברה כפעילות עסקית (

באים להערכת שווי משמשת בראש ובראשונה כאשר דומיננטית  גישהכ. גישת הנכס להמשיך את הפעילות העסקית

חברה עתירת נכסי נדל"ן בעלת ערך אלטרנטיבי (קרי,  חברה לנדל"ן מניב לחילופין ,ל חברת אחזקותשלהעריך את שווייה 

המשלבת מספר  גישה נההנכס הי כי גישתנכסים מוחשיים. יש לציין,  תעתיר המפסיד החבראו לחילופי חילופין  )גבוה

ההכנסות  גישתבנות מעריכים בלמשל הערכת שווי של חברת אחזקות המחזיקה בחברות אחרות. את החברות , גישות

)DCF () ולאחר שמקבלים את הערכים של כל חברות הבנות, מעריכים את חברת שיטת המכפיל) או בגישת השוק

הנכס. מצב מקובל יותר הוא ההכרח להפריד נכס נדל"ן רב ערך מפעילות עסקית בה הוא משולב  בגישתהאחזקות 

סיבות ולחשיבות הרבה בנקיטת גישה משולבת זו ולהעריך בנפרד את הנכס מהפעילות העסקית. בהמשך אתייחס ל

  בהערכות השווי.
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השיערוך מחדש בגישת הנכס מבוצע בתוך מאזן החברה כאשר כל נכס משוערך לשוויו ההוגן. הצגת טכני, הבאשר לצד 

ם אחת מיתרונותיה של גישת הנכס. רוכשים פוטנציאליים רבים של פעילויות עסקית מכירי נההתוצאות בפורמט זה הי

. בשעה שכל שלוש הגישות המרכזיות אמורות את פורמט המאזן, מה שמקל על זיהוי מקור השווי של הפעילות העסקית

, הרי שגישת הנכס היא היחידה המאפשרת זיהוי של (מה שלא קורה בדרך כלל) להגיע לשוויים דומים עבור חברה

עשוי להיות  נכסים מוחשיים שנרכשו והופחתוהוגן של התחומים המניבים את השווי הגבוה ביותר. לדוגמא, שווי השוק ה

ם באמצעות ק הוגניושוויי שו פנקסניות. השוואה ישירה של עלויות מעלותם הפנקסנית בספרי החברה 50% -ביותר  גבוה

הבעיה העיקרית של גישת שווי הנכס היא מתן ערכים זאת, עם  .50%צביעו במדויק על מיקומם של אותם גישת הנכס י

אנו  PPA(1( וס עודף עלות הרכישהייחמסוג לא מוחשיים כמו קשרי לקוחות, מותג, ידע, מוניטין וכד'. בעבודות לנכסים 

נקודת המוצא לפיצול למעשה שהוא  ,מחיר הרכישהכבר קיים מבצעים אמידת שווי הוגן לנכסים בלתי מוחשיים כאשר 

בין מכלול הנכסים שהוערכו שהפרש כ ,היינוד ,המוניטין מוערך כערך השיירשווי  PPA -ב .השווי למרכיבים השונים

בהעדר "מחיר רכישה" או שווי מוגדר וסופי של החברה, מעריך השווי צריך  ולםרכישה, אבאופן עצמאי לבין מחיר ה

הוא נתקל בבעיה בהערכת שווי הנכסים הלא מוחשיים  , שםלבנות את השווי מהמסד ועד הטפחות ללא סיוע חיצוני

 יופיעו בגישת הנכס לא בדרך כלללסיכום נכסים בלתי מוחשיים שאינם רשומים במאזן  שאינם עומדים בפני עצמם.

  .)PPA -ה(להוציא את מקרה 

  

היא עשויה גם לדרוש מעורבות רבה יותר מצד הנהלת החברה המוערכת. ובנוסף  גישת הנכס עשויה לצרוך זמן והיא יקרה

הכשרה נרחבת בחשבונאות ועשוי לדרוש סיוע ממומחים חיצוניים צריך להיות בעל שמשתמש בה כמובן שמעריך השווי 

כגון  יך את שוויים של סוגי נכסים והתחייבויות מסוימים אשר עשויים להיות מחוץ לתחומי המומחיות שלולהערעל מנת 

הערכת שווי זכויות מיעוט היות לצורך , גישת הנכס הינה הגישה הכי פחות רצויה מכךיתרה . ציוד ותנדל"ן ושמא ותשמא

הם אינם זוכים לשיתוף פעולה מצד  ועל פי רוב גישה לרמת המידע הנחוצה נהולבעלי מניות מיעוט לעתים נדירות יש

גישת הרי שניתנים להערכה ברמת דיוק מספקת, מזוהים ואינם כאשר חלק ניכר מהנכסים אינם  כאמור לעיל,ההנהלה. 

  כגישה הדומיננטית להערכת השווי. הנכס איננה אידאלית

  

עיקר כאשר חברה מחזיקה . ברביותחשובה ומרכזית  ינההנוספות גישות מספר גישת הנכס כחלק מהערכת שווי המשלבת 

יש להפריד הרי ש ,בנכסים בעלי ערך אוניברסלי שערכם לא בהכרח נגזר מהשימוש הנוכחי שנעשה בהם. במקרים כאלה

חישוב שווי הפעילות עת שכירות) בהדמי קרי, נכס (בלזקוף את שווי השימוש ואת הנכס מהפעילות העסקית האקטיבית 

  כעומד בפני עצמו ואז לשלב בין הערכות השווי.  על בסיס גישת ההכנסות ולהעריך את הנכס באופן נפרדהעסקית 
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 ׂ) דנים 141SFAS (לשעבר ASC805 ותקן חשבונאות אמריקאי(מתוקן)  20, תקן חשבונאות ישראלי מספר IFRS3Rתקן דיווח כספי בינלאומי  1
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  :הבאיםחומים תב ?מתי רצוי לעשות זאת

חברה המחזיקה במטוסים, למשל  ,וד מכני כבד בהיקף גדולבמקרים בהם החברה מחזיקה בצי - בתחומי הציוד 

של הציוד עולה על שווי הפעילות העסקית (לאחר שמחייבים אותה  וישוומקרים רבים, בניות, ציוד להשכרה וכד'. וא

במקרים מסוימים . יםמראה הפסדגם באותם מקרים הפעילות העסקית וי שכירות על השימוש בנכסים) בדמ

לא יעילה (במקרה כזה העסקית הפעילות ה תציוד והפסקהש ומילמלשינויים בחברה עד  להוביל  עשויותהמסקנות 

 בחשבון גם שיקולי מס.יש לבצע הערכת ציוד במחירי מימוש ולזקוף הוצאות מימוש) החלטה מסוג זה צריכה להביא 

במקרה שחברה משתמשת בנדל"ן שבבעלותה תמיד יש להפריד את הנדל"ן  ,לשיטתינדל"ן.  בעלות עלהבתחום  

 וזאת למה!ולבצע הערכות נפרדות מהפעילות העסקית 

השימוש בנדל"ן אינו השימוש היעיל ביותר ולנדל"ן ערך כלכלי הנובע משימושים פוטנציאליים במקרה ש •

הנדל"ן לפי השימוש הטוב ביותר שווי מעריכים את  ,מקרה קל המוכר לכל מעריך שווי. במקרה זה וזה -אחרים

דמי שכירות  בגיןלאחר שזוקפים בה הוצאה הפעילות העסקית מעריכים לפי גישת ההכנסות שווי שלו ואת 

 .ומבטלים את ההוצאה על פחת

שימוש  כלואין ולנדל"ן  )ייעודי לפעילות העסקיתקרי, ( השימוש היעיל ביותר הינוהשימוש בנדל"ן במקרה ש •

ילות משווי הפעמפרידים את הנדל"ן  אינםמעריכי שווי ש נםבמקרה כזה יש - אחר (פרט להשכרתו לעסק אחר)

ערכו בא לידי ביטוי בתוך תזרים המזומנים של כאשר  ,ומתייחסים אליו כאל תשומה תעשייתיתהעסקית 

 של הנדל"ן. נפרדב תרדה והערכהפנדרשת בעייתית וגם במקרה זה הינה גישה זו  ,ידידלהפעילות העסקית. 

 

בין שבערך הנובע מהפער בין החברות  הבדלייווצר רי שהשנייה ללא נדל"ן ואחת עם נדל"ן  ,אם נשווה שתי חברות דומות

הפוטנציאלי של החברה בעלת  הפיננסי המנוף יחסדמי שכירות להוצאת הפחת (שאינה הוצאה תזרימית). יחד עם זאת, 

זו של לקבל אשראי גבוה יותר מ הראשונה של יכולתה, כיוון שנדל"ןהמשוללת החברה מזה של  גבוה יותרהנדל"ן יהיה 

. זה כמובן מזה של האחרונה יהיה נמוך יותר החוב הנורמטיבי של הראשונהיש לצפות גם שמחיר  נוסף,ב האחרונה.

של החברה בעלת הנדל"ן  המשוקלל ההוןמחיר  כאשר ,של שתי החברות )WACC( המשוקלל ההון מחירעל שפיע גם מ

בין ל ניתשואה על נכס נדל"בין הלהשוות  בלתי אפשרי. יתר על כן, נדל"ןהמשוללת החברה מזה של  יהיה נמוך יותר

  תשואה על פעילות עסקית מסוכנת. ה
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  הפעילות העסקית. שווי אי הפרדת שווי הנדל"ן מהנובע מאת העיוות  המציגהדוגמא להלן 

  

 מומן בהון עצמי ₪ ליון ילחברה נכס ששוויו מ

  .מערכו 7%ניתן להשכיר נכס זה לפי 

 הקרקע)על שווי המבנה (ללא  4%החברה זוקפת פחת של 

 חברת שימורי ירקות בע"מ

 נדל"ן לא נכלל נדל"ן נכלל ₪באלפי 

 הכנסות 

                 

4,500  4,500 

 הוצאות תפעול בלי פחת מבנה 

                 

3,400  3,400 

 רווח לפני פחת ומימון

                 

1,100              1,100  

 75 24 הוצאות פחת מבנה/זקיפת דמי שכירות  

 רווח תפעולי לפני מס 

                 

1,076              1,025  

 25%מס 

                    

269            256.25  

 רווח תפעולי נקי

                    

807            768.75  

 0 24 החזר הוצאה לא תזרימית (פחת)

 100- 100- גידול בצרכים להון חוזר 

 תזרים תפעולי נקי 

                    

731            668.75  

 7 7 מכפיל תזרים מזומנים 

  ות העסקיתהפעיל שווי

                 

5,117              4,681  

  1,000             0  )ן"נדל(נכסים עודפים שווי 

 סה"כ השווי 

                 

5,117              5,681  
  

ששינוי והפחתה במכפיל (מקביל  ,לשים לב ורצויכדאי . לעיל זהות בשני התחשיבים אינןכי התוצאות ניתן לראות בבירור 

) כתוצאה מכך שפעילות ללא נכס היא מסוכנת פחות ויכולה לקבל תיאורטית אשראי בהיקף יותר גדול WACC-לעליה ב

, בכל יחס אחר בין שווי הנכס לבין ולםא .בין שתי השיטותבתוצאת השווי או במחיר אשראי יותר זול, יכול להביא לאיזון 

-לפצל את הערכות השווי כיוון שככל שהעדיף  תמיד לדעתילפיכך, היקף הפעילות העסקית נקבל שיעור היוון מאזן אחר. 

WACC העיוות בין השיטות גדול יותר.כך  ,גבוה יותר  
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  :יעקב אשדמר  אודות

אשד הינו בעל ניסיון רב בתחום הערכות השווי מר . אשד רוזין תשואות יועציםמר אשד הינו שותף במשרד הייעוץ הכלכלי 

כלכלן כשנים כיועץ כלכלי עצמאי ובמסגרות משותפות שונות. בתחילת דרכו עבד   35והייעוץ הכלכלי עם ניסיון של 

"שירסון סמנכ"ל בחברת  ,כלל סחר בע"מכלכלן ראשי של חטיבת הסחר בחברת , בבנק דיסקונטבמחלקת ניירות ערך 

, קינג בע"מדירקטור בחברת  לשעבר: ,בחברת כלל (ישראל) בע"מונה על נושאי שוק ההון ויועץ ארגוני , עוזר הממכלל"

  .מדן קבלנות כללית עפר כבישים ומחצבות בע"מדירקטור מקצועי בחברת ו מדטכניקה בע"מדירקטור חיצוני בחברת 

  

מוסמך הינו  כמו כן,  מאוניברסיטת ת"א.במנהל עסקים עם התמחות במימון  M.B.A -ובכלכלה  B.A וארבעל ת מר אשד

מטעם לשכת  )FEM( מודליסט פיננסי וכלכליו )QFV( מעריך שווי מימון כמותי ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידי

כמרצה ומרכז בקורס ניירות ערך ויועצי  שימש ,בעברו. )IAVFAמעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (

לייעוץ וכמרצה  אביב - אוניברסיטת תלביחידה ללימודי חוץ של  קורס ניירות ערך מרכזכהשקעות בבנק דיסקונט, 

בימי כמו גם  במכללה למנהל, במכון לפריון העבודה, במרכז הישראלי לניהול, בנתיב לקידום בבנקים שונים,בהשקעות 

  .עיון בניירות ערך בנושאים כלכליים שונים ובפורום הבכיר לני"ע

  

  :רוזין תשואות יועציםאשד  אודות

. מתן ייעוץ פיננסי ובמגוון רחב של הערכות שווי וחוות דעתב מתמחה רוזין תשואות יועציםאשד משרד הייעוץ הכלכלי 

  הנדסיים , עיבוד נתונים וסטטיסטיקאים, יועציםםהמשרד נעזר ביועצים מומחים כגון: מידענים, יועצי שיווק, עורכי סקרי

 חברות , בין היתר,יםנמנ משרדלקוחות ה . ביןהפעילות העסקית המוערכתוכדומה שונים בהתאם לצרכים הייחודיים של 

 אנשי וכן וארגונים ציבוריים, רשויות מוניציפליות מוסדות, הפעילים בשוק ההון ציבוריות, חברות פרטיות, מוסדות

  . עסקים ומשקיעים פרטיים
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