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הערכת שווי נכסים בלתי 

 מוחשיים

  CFV ,F.IL.A.V.F.A., FRM, פולניצררועי 

 מעריכי שווי בלתי תלויים   –של שווי פנימי בעלים 

 (IAVFA)בישראל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים ל "מנכ
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היתר בין ,כוללים מוחשיים בלתי נכסים:   

 

מסחריים סימנים כגון ,לשיווק הקשורים מוחשיים בלתי נכסים,  

  ,אישור סימני ,קולקטיביים סימנים ,שירות סימני ,מסחריים שמות

   ;תחרות אי והסכמי דומיין שמות

צבר ,לקוחות רשימת כגון ,ללקוחות הקשורים מוחשיים בלתי נכסים  

   ;חוזיים לא לקוחות וקשרי לקוחות עם חוזים ,הזמנות

לאומנות הקשורים מוחשיים בלתי נכסים;   

ותמלוגים מוצרים רישוי כגון ,חוזים מבוססי מוחשיים בלתי נכסים,  

 ;שימוש וזכויות זיכיון הסכמי

ליבה טכנולוגית כגון ,לטכנולוגיה הקשורים מוחשיים בלתי נכסים,  

 .נרכש וידע ופיתוח מחקר בתהליכי טכנולוגיה



 כללי
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מוחשיים הבלתי מהנכסים אחד כל של הכלכלי השווי קביעת בעת  

 :כולל ,נכס לכל הספציפיים בגורמים להתחשב יש

 

למתחרה מהנכס לנבוע הצפויה הכספית או הכלכלית התועלת  

 ;בענף

הכלכלי החיים אורך יתרת (Useful lives) הנכס של; 

והענף הנכס של היחסי הסיכון רמת. 



 זיהוי הנכסים הבלתי מוחשיים
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ממוניטין בנפרד מוחשי בלתי בנכס להכרה מבחנים שני קיימים: 

 

בזכויות הינו הנכס של מקורו כאשר המופעל -המשפטי הזיהוי מבחן  

  מסחר וסימני מותגים ,וחוזים הסכמים כגון חוזיות או משפטיות

   'וכיוב יוצרים זכויות ,רשומים פטנטים ,רשומים

 

נשוא ,מוחשי הבלתי הנכס באם להפעילו יש אשר -ההפרדה מבחן  

 .לעיל המשפטי הזיהוי מבחן בקריטריון עומד אינו ,הבדיקה

 

בלתי כנכס בו להכיר יש ,אלה במבחנים הנכס עומד בו במקרה  

   .נפרד מוחשי



 זיהוי הנכסים הבלתי מוחשיים
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כגון ,בלבד היפותטית להפרדה ניתן הנכס אם אף תתקיים זו הכרה  

  בו לשימוש רישיון מתן ,השכרתו ,החלפתו ,העברתו ,מכירתו ידי על

   .'וכיוב

 

אלה באמצעים הפרדה לקיים ניתן לא אם גם להפרידו יש ,ועוד זאת  

  קיימת התחייבות או נכס ,לחוזה "הצמדתו" באמצעות אלא ,לעיל

 .הפרדה לבר להפכו ובכך
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גישות להערכת שווי נכסים  

 בלתי מוחשיים



 השווי להערכת גישות
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נכסים ושל בכלל שווי להערכת שיטות של רב מספר קיימות ,ככלל  

   .בפרט מוחשיים בלתי

 

בה לנקוט ויש וחסרונות יתרונות שיטה לכל ,הדברים מטבע  

  לסיטואציית או/ו המתאים למקרה ישימותה למידת בהתאם

  אחת על מבוססות השונות ההערכה שיטות .ומטרתה ההערכה

 :הבאות הגנריות הכלכליות הגישות משלוש

ההכנסות גישת 

השוק גישת 

העלות גישת 



 ההכנסות גישת
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כלכלית מבחינה הן ,ביותר כמבוססת ונחשבת מאד נפוצה זו גישה 

   .פרקטית - מימונית מבחינה והן תיאורטית –
 

התמורה של המהוונת התוחלת את ומודדת מנתחת זו גישה  

  מהנכס לנבוע הצפויה (DCF) העתידית התזרימית הכלכלית

  פי על ההערכה למועד מהוונים אלה חזויים מזומנים זרמי .המוערך

  בתחזיות הגלומה הסיכון למידת ,היתר בין ,המותאם היוון שיעור

   .ההיוון אופק משך פני על
 

הבאות בשיטות להשתמש נהוג זו גישה בסיס על שווי בהערכת,  

 :האמורה הכלכלית מהגישה הנגזרות

מתמלוגים פטור 

העודפים הרווחים היוון 

הנזק תוחלת 



 (Relief from Royalty) מתמלוגים פטור
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היוון פי על ,מוחשי בלתי נכס של שוויו מוערך זו שיטה פי על  

  לצורך לשלם נדרש הנכס בעל שהיה ,"הראויים התמלוגים" תשלומי

   .בבעלותו היה לולא בנכס השימוש

 

מוחשיים בלתי נכסים של שווים להערכת בעיקר משמשת זו שיטה  

 :כגון החברה שם על משפטי באופן הרשומים

מותגים,   

מסחר סימני,   

אינטנרט אתרי שמות,   

מידע מאגרי,   

פטנטים 



 (Excess Earnings) העודפים הרווחים היוון
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הרווחים" היוון לפי מוחשי הבלתי הנכס שווי מוערך זו שיטה פי על  

   .לנכס המיוחסים העתידיים "העודפים

 

"התפעוליים הרווחים שבין כהפרש מוגדרים "עודפים רווחים  

  השווי על ההוגנת התשואה ובין ההערכה נשוא מהנכס הצפויים

  המוערכת בפעילות ומשתתפים התורמים הנכסים של ההוגן

.("Contributory Assets") 

 

ה מדריך הנחיות בסיס על נאמדה הנכסים על ההוגנת התשואה-  

AICPA Practice Aid Series: Assets Acquired in a 

Business Combination to Be Used in Research and 

Development Activities: A Focus on Software, 

Electronic Devices, and Pharmaceutical Industries 
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ורכוש חוזר הון כגון ,מוחשיים נכסים הן כוללים אלה תורמים נכסים  

  והון חוזים ,הסכמים ,מותגים כגון מוחשיים בלתי נכסים והן קבוע

   .מיומן אנושי

 

מוחשיים בלתי נכסים של שווים להערכת לרוב משמשת זו שיטה  

 .הנרכשת לפעילות הדוקה זיקה בעלי מהותיים



 (With and Without) הנזק תוחלת

12 

בין כהפרש המוערך מוחשי הבלתי הנכס נאמד זו שיטה במסגרת  

  הרווח לבין קיומו הנחת תחת ,מס לאחר המהוון התפעולי הרווח

 .היעדרו הנחת תחת מס לאחר המהוון התפעולי

 

למבוססת נחשבת זו שיטה תיאורטית-כלכלית שמבחינה למרות  

  כהפרש המוערך מוחשי הבלתי הנכס שווי את אומדת כלומר) ביותר

 .בפועל ליישום קשה זו ששיטה הרי ,(עולם מצבי שני בין

 

תחרות אי הסכמי שווי בהערכת הוא שלה הבולט היישום. 
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ההערכה נשוא ,מוחשי הבלתי הנכס של שוויו את אומדת זו גישה,  

  בסיס על ,וביישומיו במאפייניו "דומה" מוחשי בלתי לנכס ביחס

  ,"מרצון מוכר"-ו "מרצון קונה" בין שניתן ככל דומות עסקות ניתוח

   .המוערך לנכס שניתן ככל קרובים בתחומים

 

כי ,שיווקית או טכנולוגית מבחינה דומה לנכס בהכרח הכוונה אין  

  ממנו הנגזרות האפשריות המסחריות האפליקציות אשר לנכס אם

   .דומים לשווקים פונות או דומות

 

אינו או חסר כזה מידע ,מקיף מחקר לאחר גם ,לעיתים כי נעיר  

  קרובות לעיתים ישימה אינה זו גישה מכך כתוצאה .דיו מדויק

  לתוצאות בלבד והשוואתית כללית מידה כאמת לרוב לשמש ועשויה

 .אחרות בשיטות ההערכה
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בסיס על מוחשי הבלתי הנכס של שוויו את מודדת העלות גישת  

   .ההערכה למועד עד שלו "השחלוף עלויות" בסיס על או ייצורו עלות

 

תוך ,מוחשי הבלתי הנכס פיתוח עלויות את מודדים העלות בגישת  

  "נורמטיבית חברה" מוציאה הייתה אותן לעלויות התייחסות

   .מבראשית התחילה לו ,האמור בפיתוח

 

רציונאלי משקיע כי המניח כלכלי עקרון על מבוססת העלות גישת  

  הכרוכה (ההיפותטית - לרוב) מהעלות יותר נכס על ישלם לא

  כלכליות תועלות יספק אשר דומה נכס של ,ידו על עצמי בפיתוח

   .דומות
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מוחשי בלתי נכס על לרוב חל לא האמור העקרון: 

יוצרים זכויות או פטנט כגון ,העתקה מפני משפטית המוגן ייחודי  

 ,(האמורה ההגנה של הטריטוריאליים לגבולות לב לשים יש כי אם)

ה לאמור ,"לשוק ההגעה זמן" כאשר- TTM (ה- Time To Market)  

 .קצר הנדרש

הינם התחליפי מוחשי הבלתי הנכס של הפיתוח זמני כאשר  

   .ארוכים

חריג באופן גבוהה העצמי הפיתוח בהצלחת הודאות אי כאשר  

 .מהמקובל
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משתנים של השפעתם את לרוב מכמתת אינה העלות גישת  

  או בהווה הקיימים) מוחשי הבלתי לנכס חיצוניים אקסוגניים

  מוצלחת התפתחות או הציבור בטעמי שינוי כגון (בעתיד אפשריים

  שוויו על משמעותית בצורה להשפיע העלולים ,מתחרה מוצר של

   .המוערך הנכס של

 

הודאות אי את מלא באופן בחשבון מביאה אינה גם העלות גישת  

  הנגרמת ,חדשניים יצירה או פיתוח תהליכי בבסיס המובנית

  ,העסקיות במטרות לעמוד יכולת-מאי או הפיתוח לכישלון מהסיכון

  הודאות אי את או ,מוחשי הבלתי הנכס נוצר או פותח לשמן אשר

  הכלכליים היתרונות את מהימן באופן לאמוד מהקושי הנובעת

 .מוצלח מסחרי מיישום כתוצאה הנכס למחזיק לנבוע העשויים
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האדם כוח שווי הערכת לצורך העלות בגישת להשתמש מקובל  

  מוחשיים בלתי נכסים שווי הערכת לצורך וכן בחברות המיומן

 .מהימן באופן מזומנים תזרים לאמוד ניתן לא כאשר אחרים
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 משתתף בשוקתפיסת 
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להתבצע צריכה מוחשי בלתי נכס של הכלכלי השווי הערכת  

  של מבט מנקודת ,דהיינו ,Market Participant מבט מנקודת

  לסחור ניתן שבו השוק את לזהות יש כך לצורך .שוקב משתתף

  שהיה הגורם ,משמע ,בשוק המשתתף מיהו לזהות ויש בנכס

 .הנכס את לרכוש מעוניין בפוטנציה

 

המשתתף האם לבחון יש בשוק המשתתף זיהוי תהליך במסגרת  

  משקיע או (Privet Equity :לדוגמא) פיננסי משקיע הינו בשוק

  חברה או מתחרה חברה להיות יכול אסטרטגי משקיע .אסטרטגי

  ברכישת מעוניינת להיות שעשויה סינרגטי פוטנציאל בעל מתחום

 .המטרה חברת
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השווי הערכת על רבה חשיבות קיימת בשוק המשתתף לזיהוי  

  זו שווי הערכת כאשר במיוחד ,מוחשי בלתי נכס של הכלכלי

   .ההכנסות גישת יישום תוך מתבצעת

 

השימוש על להתבסס צריכה השווי והערכת מאחר ,אחת פעם  

  שהרוכש השימוש על ולא בנכס עושה היה בשוק שהמשתתף

   .בנכס לעשות מתכוון

 

משתתף ואילו הנכס את למכור מתכנן והרוכש במידה ,לדוגמא  

  השווי את להעריך יש אזי ,בנכס שימוש לעשות ממשיך היה בשוק

  והערכת מאחר ,שנייה פעם .ל"הנ השימוש תחת מתקבל שהיה

  על לניצול אפשריות שהיו הסינרגיות ערך את לכלול נדרשת השווי

 .בלבד ,בשוק המשתתף ידי
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 קביעת אורך חיים כלכלי
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הכלכלי החיים אורך יתרת קביעת בעת (Useful lives) נכס של  

   :שיקולים במספר להתחשב יש ,מוחשי בלתי

 

מוגבל לזמן הרוכש בשימוש יהיה המוערך הנכס האם;   

המוערך בנכס השימוש זמן על משפטיות או חוזיות מגבלות;   

הרלוונטי בענף "דומה" מוחשי לנכס מקובל "הישחקות" זמן.   

 

 

בלתי נכס של הכלכלי החיים אורך עשוי ,רבים במקרים כי לציין יש  

  ,כאמור ובמקרים (Indefinite) מוגדר כבלתי להיחשב מוחשי

 .ותקופה תקופה בכל ערכו ירידת תיבחן
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לנכסים  תשואה ראויים שיעורי 

 מוחשייםבלתי 



 מוחשיים בלתי לנכסים ראויים תשואה שיעורי
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ההכנסות לאמידת הנוגע תהליך הינה מקצועית שווי מדידת  

  הכלכליות המשמעויות והבנת הזמן ציר פני על העתידיות וההוצאות

   .המוערך מוחשי הבלתי מהנכס הצפויים המסחריים היישומים של

 

השפעתם את גם ,שניתן ככל ,לשקלל מנסה השווי הערכת  

  תוחלות על כאחד ואנדוגניים אקסוגניים גורמים של האפשרית

  הן ,המוערך מוחשי הבלתי מהנכס הצפויים המזומנים תזרימי

  שיעורי באמצעות והן מזומנים תזרימי תחזיות עריכת באמצעות

  הגלומה הוודאות אי מידת את ,היתר בין ,המשקפים ההיוון

   .בתחזיות

 

הראויים התשואה שיעורי את להעריך נוהגים פנימי בשווי אנו  

 :הבאה הטבלה פי על שונים מוחשיים בלתי לנכסים



 מוחשיים בלתי לנכסים ראויים תשואה שיעורי
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5 

 תמלוגים ראוייםשיעורי 



 ראויים תמלוגים שיעורי
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הראויים התמלוגים שיעורי את להעריך נוהגים פנימי בשווי אנו  

  מחקר מתוך שנלקחו הבאות הטבלאות פי על ,היתר בין ,לנכסים

  הייעוץ פירמת ידי על שנערך התמלוגים ושיעור הרווחיות בדבר

KPMG שונים ענפים פני על 

 
 Profitability and royalty rates across industries: Some 

preliminary evidence, KPMG International 2012, Pharmaceutical 
Industry). 
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הידוע הדין מפסק לצטט ראוי ,זה בהקשר"Ciba - Geigy Corp v. 

Commissioner" קבע אשר למיסים האמריקאי המשפט בית של: 
 

" A standard widely recognized in the licensing literature 

is that the licensor and the licensee share the net profit in 

ratio of 25 percent and 75 percent, respectively.“ 
 

לשיעורי סבירות כבדיקת ,לו קירובים או זה שיעור את לשקול יש  

  בשיעורים היתר בין בהתחשב ,שונים לנכסים הראויים התמלוגים

  Benchmark עסקאות של הימצאותן בהינתן) המקובלים

  תלות מידת לרבות ,נוספים פרמטרים שקילת ולאחר (מתאימות

  תמהיל מידת ,בחברה הרווחיות פונקצית ,המוערך בנכס החברה

  תרומת ומידת השונות הרעיוניות הזכויות בעלי בין הסיכון פיזור

 .ולרווחיותה החברה לפעילות המוערך הנכס



 ראויים תמלוגים שיעורי

32 

ידי על בוצע אשר ממחקר כי רק נציין Analysis Group  (אשר  

  -ב רישיונות 2,279 על ( RoyaltySourceבנתוני שימוש בו נעשה

  -ל קרוב היה החציוני התמלוגים שיעור כי עולה שונים ענפים 15

5%. 



5 

שווי הטבה בגין הפחתה  

 מוכרת לצורך מס



 מס לצורך מוכרת הפחתה בגין הטבה שווי

34 

לצורך פחת ברי שהינם ,מוחשיים הבלתי הנכסים של ההוגן שוויים  

   .ברכישתם הגלומה המס הטבת שווי את לכלול צפוי ,מס

 

זה רכיב של הכללתו את מחייבים למשל החשבונאיים התקנים,  

  של בדרך המבוצעת מוחשיים בלתי נכסים רכישת בעסקת אפילו

  הנכסים הפחתת את בפועל מאפשרת אינה אשר ,מניות רכישת

   .מס לצורך

 

בגישת המתקבל ,מס לצורך הפחת ברי הנכסים לשווי ,כן על  

  המס הטבת שווי את להוסיף יש ,העלות בגישת או ההכנסות

   .המהוונת



 מס לצורך מוכרת הפחתה בגין הטבה שווי

35 

היות ,השוק גישת פי על הנערך השווי לאמידת זה רכיב להוסיף אין  

  נגזר מהם ,הדומים הנכסים של השוק בשווי מגולם הוא כי ומונח

 .ההערכה נשוא הנכס שווי
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דוגמאות להערכת שווי נכסים  

 בלתי מוחשיים



 מותג שווי הערכת

37 



 לקוחות קשרי שווי הערכת

38 



 לקוחות קשרי שווי הערכת

39 



 קיימת טכנולוגיה שווי הערכת

40 



 בתהליך פ"מו שווי הערכת

41 



 בתהליך פ"מו שווי הערכת

42 



 תחרות אי הסכם שווי הערכת

43 



 תחרות אי הסכם שווי הערכת

44 



 שכירות חוזה בגין עדיף/נחות חוזה שווי הערכת

4

5 



 מכביד חוזה בגין התחייבות שווי הערכת

46 



 מוניטין שווי הערכת

47 



 מוניטין שווי הערכת

48 



 נשמח לעמוד לרשותכם

 CFV ,F.IL.A.V.F.A. ,FRM, רועי פולניצר

 

 מעריכי שווי בלתי תלויים   –בעלים של שווי פנימי 
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