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מאת אלכסנדר אהרונסון וחברים בוועדה
לנכסים מוחשיים של הIVSC -

מועצת תקני הערכות שווי הבינלאומית ,ה ,IVSC-מפרסמת מעת לעת "מאמרי
פרספקטיבות" ) ,(Perspectives Papersהמתמקדים בנושאים מרכזיים בהערכת שווי ובסוגיות חדשות.
מאמרי פרספקטיבות משרתים מספר מטרות :הם פותחים ומקדמים שיח על נושאים בהערכת שווי הנוגעים
לתקני הערכות שווי בינלאומיים ) ;(IVSהם מספקים מידע הקשרי על נושא מנקודת מבטו של מתקין התקנים;
והם תומכים בקהילת מעריכי השווי ביישום ה IVS-באמצעות הנחיות ותיאורי מקרה.
מאמרי פרספקטיבות משלימים את ה IVS-ואינם מחליפים את התקנים או גוברים עליהם .מעריכי שווי
אחראים לקרוא את התקנים ולנהוג על פיהם בעת ביצוע הערכות שווי.
ה IVSC-מפרסם מאמר פרספקטיבות זה כמסמך השני בסדרה שנועדה לעורר דיון ושיח בנושא של שווי
שוק .שתפו אותנו במחשבותיכם ובנקודות המבט שלכם בלינקדאין.

מבוא
במאמר הפרספקטיבות הראשון שלנו ,אתגרים בשווי שוק ) ,(Challenges to Market Valueהוועדה לנכסים
מוחשיים ) (TAB – Tangible Assets Boardשל ה IVSC-עסקה במספר נושאים הנוגעים לשווי שוק
) ,(Market Valueשהוא בין בסיסי השווי הנפוצים ביותר בשימוש בהערכות שווי .הנושאים שנידונו כללו:
מחיר לעומת שווי ,קישור סוגים שונים של ראיות בשוק לבסיס שווי ,זמינותו של מידע מהשוק בעולם של
מגפה ,שווי זהיר ) (prudential valueוהשוואתו לשווי שוק ,ושווי בשוקי מסחר תנודתיים  -אלה היו מקצת
מהנושאים שנלקחו בחשבון.
מספר משובים התקבלו בקשר למאמר זה .המשוב העיקרי מאנשי מקצוע מתחום הערכות השווי הוא ,שגם
אם שווי שוק הוא בדרך כלל בסיס שווי נאות מנקודת המבט של מעריכי השווי ,הרי שבמקרים רבים המושג
אינו מובן ומתפרש באופן שגוי על ידי מגוון של מחזיקי עניין בתחום הערכות השווי ,כפי שתואר במאמר
הפרספקטיבות הראשון בסדרה זו .מאמר פרספקטיבות שני זה מבקש להמשיך לבחון נושא זה ואת המשוב
לגביו ביתר פירוט ,ובכלל זה דיונים על אודות:
·

מחיר ,עלות ,שווי וערך

·

כיצד אנו מגדירים מהו ה'שוק' וכיצד משפיע הדבר על שווי שוק?

·

מהי המסגרת המושגית עבור שווי שוק?

·

האם שווי שוק הינו צופה פני עבר?

·

האם נקודות 'שיא' ו'שפל' אכן באות לידי ביטוי כאשר משתמשים בהנחה של שווי שוק?

·

כיצד משתמש מעריך השווי בהנחות ובהנחות מיוחדות עם שווי שוק?
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נבחן כעת במבט נוסף את נקודת מבטה של הוועדה לנכסים מוחשיים על נושאים אלה בתקופות של חוסר
ודאות.

מחיר ,עלות ,שווי וערך…בואו ניזכר!
במאמר הפרספקטיבות האחרון ,הוועדה לנכסים מוחשיים קבעה הגדרות עבור 'מחיר' ו'שווי' בנוסף למושגים
אחרים .לאחר פרסום המאמר ,נכללו ההגדרות המתוקנות הבאות בתקני ) IVSבתוקף מיום  31בינואר
:(2022
·

עלות/יות ))) (Cost(sשם עצם( :התמורה או ההוצאה הנדרשת לרכישה או ליצירה של נכס.

מחיר ) :(Priceהתמורה הכספית או האחרת אשר מתבקשת ,מוצעת או משולמת עבור נכס ,העשויה
·
להיות שונה מהשוווי
שווי )) (Valueשם עצם( :חוות הדעת המתקבלת מתהליך הערכת שווי בהתאם ל .IVS-זהו אומדן של
·
התמורה הכספית הסבירה ) (probableביותר תמורת זכות בנכס או של ההטבות הכלכליות מאחזקת זכות
בנכס על בסיס שווי מוצהר.
שווי להשקעה/ערך ) :(Investment Value/Worthשוויו של נכס לבעלים או לבעלים פוטנציאלי לאור
·
מטרות ההשקעה או מטרות התפעול הספציפיות )יכול גם להיקרא ערך(.
הפריט שחשוב ביותר לזכור מתוך הגדרות אלה הוא שהמושג של שווי שוק הוא אחד מבין בסיסי שווי רבים.
כתוצאה מכך ,שווי שוק עשוי להיות שונה ,ואף באופן מהותי ,מכל אחד מהמושגים עלות ,מחיר וערך.
הדבר הקריטי להגדרת השווי הוא בסיס השווי שנבחר בכל הערכת שווי נתונה .כאשר כל יתר התנאים שווים,
נכס עשוי להיבחן על פי מספר בסיסי שווי נכון לאותו מועד הערכת שווי; לדוגמה  -עלות שחלוף ,שווי שוק,
שווי להשקעה או שווי בפירוק ,ואלה הן רק מקצת הדוגמאות האפשריות .אף שכל אלה הם תוצאות המעידות
על 'שווי' ,כל אחד מהם יכול להניב תוצאות אחרות להערכת השווי.
דוגמה היפותטית של וריאציות אפשריות אלה מוצגת בתרשים הבא ,המשקף את העובדה שמחירו ושוויו של
נכס יכולים להיות תלויים בבסיסי השווי שבהם משתמשים:
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לפי תקן ' IVS 104בסיסי שווי':
...דורש ממעריך שווי לבחור בסיס )או בסיסי( שווי מתאים/ים ולעמוד בכל הדרישות החלות הקשורות לאותו
בסיס שווי...
זוהי דרישה מחייבת בעת הערכת שווי של נכס כלשהו .פעמים רבות מדי ,מעריכי שווי מתבססים על הנחה
בלתי מדוברת ,לפיה הלקוח שלהם מבין את מגוון בסיסי השווי הקיימים ומסכים לבחירה שעשה מעריך
השווי .חשוב שמעריך השווי יסביר ללקוח מדוע בסיס שווי ספציפי נבחר כמתאים למשימה.
בנוסף ,חיוני שמעריכי שווי ינתחו את שלל פריטי המידע הזמינים בשוק על מנת לוודא שאלה נלקחים
בחשבון כראוי ,בהקשר של בסיס השווי הנבדק כחלק מהערכת השווי.
כפי שביטאו זאת לורה גבריאל ) (Laura Gabrielleוניק פרנץ' ) (Nick Frenchבמאמרם ,בנושא
':'Pricing to market property valuation methods – a practical review
...להבחנה בין "מחיר"" ,שווי" ו"ערך" חשיבות מכרעת .אך למרבה הצער ,לא כל משתמש בהערכות שווי
מבין את ההבחנה .בדומה ,לקוחות רבים סבורים כי שווי וערך הם היינו הך .או ששווי הוא מספר אינהרנטי
שהנכס לא יימכר לעולם במחיר נמוך ממנו .הערכת שווי ,והערכת שווי של מקרקעין ,נגועה באי-הבנות .על כן
חשוב שמעריכי שווי ידייקו בלשונם בדוחות הערכת שווי וכי תהליך הערכת השווי יהיה ברור כמו גם בחירת
הגישה ,השיטה ,והמודל להערכת השווי.
לסיכום הדברים ,שווי שוק ,על אף היותו בסיס שווי מבוסס בכל העולם ,הוא רק אחד מבין מספר בסיסי שווי.
אף שפריטי מידע שונים הנוגעים למחירים המיוצגים בשוק ,עשויים לסייע בביסוס שווי שוק )לדוגמה ,הם
קובעים רצפה או תקרה( ,מידע כזה על המחירים לא בהכרח יתיישב עם תשתית ההנחות של שווי שוק ,וזאת
ממגוון סיבות.

כיצד אנו מגדירים מהו ׳השוק׳ וכיצד משפיע הדבר על שווי שוק?
השוק הוא הסביבה שבה מוצרים ושירותים נסחרים בין קונים למוכרים באמצעות מנגנון של מחיר .מן
התפיסה של שוק עולה כי מוצרים או שירותים יכולים להיסחר בין קונים למוכרים באופן חופשי ,מוגבל רק על
ידי החוקים החלים באותו תחום שיפוט .כל צד יגיב בהתאם ליחסי ההיצע והביקוש ולגורמים אחרים הקובעים
את המחיר ,כמו גם לאופן שבו הוא מבין את התועלת שבמוצרים או השירותים ,לצד צרכיו ורצונותיו האישיים.
בהקשר של בסיס השווי 'שווי שוק' ,שוק מוגדר באופן הבא:
 .30.3המושג 'שווי שוק' מניח שקיים מחיר הנתון למשא ומתן בשוק פתוח ותחרותי שבו המשתתפים פועלים
בחופשיות .השוק עבור נכס יכול להיות שוק בינלאומי או שוק מקומי .השוק יכול להיות מורכב ממספר רב של
קונים ומוכרים ,או יכול להיות כזה שמאופיין במספר מוגבל של משתתפים בשוק .השוק שבו מניחים כי הנכס
חשוף למכירה ,הוא זה שבו הנכס הנסחר רעיונית ,נסחר בדרך כלל.
על מנת לקבוע מהו "הסכום הנאמד שתמורתו נכס או התחייבות צריכים להיסחר במועד הקובע" ,חיוני להבין
את טבעו של השוק שבו נסחר הנכס .זאת מפני ש"הסכום הנאמד" הניתן להשגה יהיה תלוי במידה רבה
במספר הקונים והמוכרים בשוק ,וביכולתם של אותם קונים ומוכרים לקבל גישה לאותו שוק פתוח ותחרותי.
ניתן לסווג או לתאר את השוק לפי קריטריונים שונים ,העשויים לכלול את אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
·

המוצרים או השירותים הנסחרים ,הידועים לרוב כסוג נכס )(asset class
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·

האזור הגיאוגרפי ,העשוי לכלול מאזור מקומי ועד גבולות בינלאומיים

·

דרישות חוקיות ,דרישות רישוי ,דרישות רגולטוריות או דרישות הון

כאשר מדובר על שוק פתוח ותחרותי ,יצוין כי ניתן לסווג גם את גודל השווקים בהתאם למספר גורמים ,כמו
מחזור המסחר ומחירי הנכסים הנסחרים .במקרים מסוימים ,השוק יכול להיות מורכב ממספר מוגבל של
משתתפים ,אך הוא עדיין יהיה שוק פתוח ותחרותי .עבור סוגי נכסים מסוימים ,ייתכן שהמשתתפים יכולים
לרכוש זכויות מסוימות בנכס )לדוגמה ,זכויות בעלות דרך בורסה ציבורית לניירות ערך( ,אך הם יהיו מנועים
מרכישת הנכס באופן ישיר בשל מגבלות רישוי או מגבלות רגולטוריות .בכל המקרים ,מעריכי השווי חייבים
להביא בחשבון את השוק הרלוונטי שבו נסחר הנכס ואת המציעים עבור הנכס ,על מנת שלא להעניק
הערכת-יתר או הערכת-חסר של שווי השוק.
אף שבכל נקודת זמן שוק פתוח ותחרותי יכול לעמוד בזכות עצמו ולהיות מושפע אך מעט מפעילות בשווקים
אחרים ,הרי שלאורך זמן ,שווקים על פי רוב ישפיעו זה על זה .לדוגמה ,בכל תאריך נתון מחירו של נכס
בתחום שיפוט אחד יכול להיות גבוה יותר ממה שניתן לקבל תמורתו בתחום שיפוט אחר .אם מתעלמים
מהשפעות מעוותות אפשריות עקב הגבלות סחר ממשלתיות או מדיניות פיסקלית ,הרי שלאורך זמן הספקים
יגדילו את ההיצע של הנכס במקום שבו ניתן לקבל תמורתו את המחיר הגבוה יותר ,ויפחיתו את היצע הנכס
במקום שבו מחירו יהיה נמוך יותר ,וכך יביאו להתלכדות מחירים.
יצוין עם זאת ,נדיר ביותר ששווקים פתוחים ותחרותיים פועלים כשוק משוכלל שבו שיווי המשקל בין ההיצע
לביקוש קבוע ורמת הפעילות אחידה .פגמים שכיחים בשוק כוללים שיבושי היצע ,עליות או ירידות פתאומיות
בביקוש או אסימטריה של מידע בין משתתפים בשוק .מכיוון שהמשתתפים בשוק מגיבים לפגמים אלה ,בכל
זמן נתון סביר שהשוק יתאים את עצמו לכל שינוי שגרם ליציאה משיווי משקל .מאחר ששווי שוק נועד
לקביעת "הסכום הנאמד שתמורתו נכס או התחייבות צריכים להיסחר במועד הקובע" ,עליו לשקף את
התנאים השוררים בשוק הרלוונטי באותה עת ,ולא מחיר מותאם או מוחלק המבוסס על ההנחה ששיווי
המשקל יושב על כנו .היות שכך ,ההגדרה של שווי שוק אינה משתנה לנוכח עלייה או ירידה ברמת חוסר
הוודאות; מה שמשתנה הם תנאי השוק השוררים ,הדורשים ממעריך השווי לבצע בדיקה מעמיקה של השוק.
בשעה שבסיס השווי 'שווי שוק' נותן למעריך השווי מספר רמזים כיצד להתייחס ל'שוק' ,ברור למדי כי השוק
אינו:
·

שוק שבו משתתפים פוטנציאליים מודרים מעסקה.

·

שוק שבו ,באופן לא ראוי ,מובאים בחשבון רק סוגים מסוימים של קונים ומוכרים.

למרות העובדה ש"השוק שבו מניחים כי הנכס חשוף למכירה ,הוא זה שבו הנכס הנסחר רעיונית ,נסחר
בדרך כלל" ,על מעריך השווי להקפיד להביא בחשבון את ההנחה לגבי שימוש מיטבי ,בהתאם לאמור בתקן
 ,IVS 104סעיף  ,30.4עבור בסיס השווי 'שווי שוק:
 .30.4שווי השוק של נכס ישקף את השימוש המיטבי בנכס )ראה סעיפים  .(140.1-140.5השימוש המיטבי הוא
השימוש בנכס המנצל באופן מרבי את הפוטנציאל הגלום בו ,ושהנו אפשרי ,מותר על פי חוק וישים מבחינה
כלכלית .השימוש המיטבי יכול להיות המשך השימוש הקיים או שימוש חלופי כלשהו .הדבר נקבע על פי
השימוש שבכוונתו של משתתף בשוק לעשות בנכס כאשר הוא מגבש את המחיר שיהיה מוכן להציע.
לדוגמה ,אם מעריך השווי בוחן קרקע חקלאית שטמון בה פוטנציאל לבנייה למגורים העונה על הקריטריונים
של שימוש מיטבי ,הדבר צריך להשתקף בהערכת השווי.
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מהי המסגרת המושגית עבור שווי שוק?
שווי שוק מוגדר ב IVS-באופן הבא:
״הסכום הנאמד שתמורתו נכס או התחייבות צריכים להיסחר במועד הקובע להערכת השווי ,בין קונה מרצון
לבין מוכר מרצון בעסקה בין צדדים שאינם קשורים ,לאחר שיווק מתאים ,כאשר כל אחד מהצדדים פעל
בצורה מושכלת ,זהירה וללא כפייה.״
אף שהבסיס של שווי שוק מוכר על פי רוב ,יחד עם ההגדרה שלו ,המסגרת המושגית שבה צריך ליישמו
מתוארת בדוחות הערכת שווי רק לעתים רחוקות .בתקן ' ,IVS 104בסיסי שווי' ,המסגרת המושגית של שווי
שוק כוללת הכוונה לגבי רבים מההיבטים הנכללים בהגדרה של שווי שוק ,לרבות:
·

מהו 'הסכום הנאמד'?

·

כיצד מגדירים 'קונה מרצון' ו'מוכר מרצון'?

·

מהי 'עסקה בין צדדים שאינם קשורים׳?

·

כיצד מגדירים 'שיווק מתאים׳?

·

מה מייחד צדדים שפעלו 'בצורה מושכלת ,זהירה' ו'ללא כפייה'?

המסגרת המושגית יכולה להיות שימושית למעריכי שווי כאשר הם מפענחים צורות שונות של ראיות מהשוק
העומדות לרשותם בעת ביצוע הערכת שווי ,אך היא מועילה במיוחד מנקודת מבט חינוכית ,כאשר נותנים
הנחיות ללקוחות וליתר מחזיקי העניין של הערכות שווי.
בחינה מעמיקה לא רק של ההגדרה ,אלא גם של המסגרת המושגית ,עשויה להיות רבת-ערך בכל הערכת
שווי הכוללת את הבסיס של שווי שוק .הציטוט המלא אודות בסיס השווי 'שווי שוק' ,לרבות המסגרת
המושגית ,נכלל בתוספת למאמר פרספקטיבות זה במלואו לשם נוחיות.

האם שווי שוק צופה פני עבר בלבד?
במאמר הפרספקטיבות הראשון עסקנו בביקורת של כמה פרשנים הטוענים כי שווי שוק צופה פני עבר
) (backward lookingועל כן אינו רלוונטי כאשר השווקים נוטים לתנודתיות.
היה ברור למדי מהמשובים על מאמר הפרספקטיבות הראשון כי ביקורת זו אינה מוצדקת .נשוב ונדגיש את
השקפתה של הוועדה לנכסים מוחשיים ,הסבורה כי ההגדרה של שווי שוק מביאה בחשבון את כל הראיות,
שיכולות לכלול תחזיות וניבויים .מטרתו של מעריך השווי היא לוודא כי הוא בוחן את כל הראיות ומתייחס
לנקודה בזמן הנקראת המועד הקובע .כהנחת יסוד ,שווי שוק מתייחס לזמן ספציפי ,ומאפיין זה הכרחי לכל
משימה של הערכת שווי.
אם ההבחנה של חלק מהפרשנים היא כי שווי שוק צופה פני עבר ,הבעיה אינה טמונה בעצם ההגדרה של
שווי שוק .אלא שככל הנראה ,לא ניתן די מרחב לשינויים בשוק בין מועד העסקאות שיכולות להיחשב ראיות
בנות-השוואה לבין המועד הקובע.
בדומה ,אין זה אומר ששווי שוק אינו יכול להיות צופה פני עתיד ) .(forward lookingכאשר מכינים תחזית
של תזרימי המזומנים כחלק מיישומה של גישת ההכנסות ,מעריכי שווי כן מתייחסים לתועלות העתידיות
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שהמשתתפים בשוק יצפו לקבל .העסקאות עצמן המתרחשות בשוק הן התוצאה של תהליך חשיבה זה
שמטבעו הוא במידה רבה צופה פני עתיד .שוב ,הנחת היסוד שעליה מבוסס המושג שווי שוק היא השתקפות
של ההטבות העתידיות הצפויות בנקודת זמן יחידה הנקראת המועד הקובע .כדי להגיע לנקודת זמן זו,
ההטבות העתידיות החזויות והסיכונים המזוהים עמן מהוונים על ידי מעריך השווי על ידי שיעור היוון
המתאים לאותה נקודת זמן.
הכרחי שמעריך השווי יבחן לעומק את הראיות הרלוונטיות מהשוק העומדות לרשותו )תחזיות המתייחסות
לתזרימי מזומנים עתידיים או הטבות עתידיות ,מגמות צדדיות המתייחסות לעסקאות נוכחיות או אינדיקטורים
בשוק ,ומגמות לאחור ,שהן עסקאות היסטוריות ,כאשר הדבר נדרש( ,ישווה את אלה כראוי לנכס המושא,
ויבצע את ההתאמות הדרושות לאותן ראיות בנות-השוואה על מנת להבטיח שהנכס המושא יוערך כהלכה
נכון להמועד הקובע.
לסיום ,צוין כי ייתכן שחלק מהלקוחות ירצו להשתמש )או לעדכן( דוח הערכת שווי קיים ,שהמועד הקובע שלו
חלף .הערכות שווי יכולות להיות בתוקף לפרק זמן מסוים לאחר המועד שבו דווחה הערכת השווי בהתאם
לסוג הנכס ,בהתאם למטרת הערכת השווי ובהתאם לאירועים בשוק.
הוועדה לנכסים מוחשיים מציינת כי טכנית ,הערכת שווי תקפה במועד הקובע הרלוונטי בלבד ,פשוט מפני
שהדינמיקה בשוק והשווי יכולים להשתנות במהירות בתוך פרק זמן קצר .ואולם ,היכן שבתחום שיפוט ניתנות
הקלות כך שמותר להשתמש בהערכת שווי לתקופה ממושכת יותר ,אנו מדגישים את הצורך בנקיטת משנה
זהירות ביחס להנחות כגון אלה.

האם נקודות ׳שיא׳ ו׳שפל׳ אכן באות לידי ביטוי כאשר משתמשים
בהנחה של שווי שוק?
ובכן ,אם שווי שוק אינו צופה פני עבר ,האם נקודות 'שיא' ו'שפל' אכן באות לידי ביטוי כאשר משתמשים
בבסיס של שווי שוק?
לעניין זה ,מעריך השווי צריך להתייחס ספציפית לראיות מהשוק באותה העת ,אך בפרט ,עליו לוודא
שהראיות שבהן הוא משתמש תואמות את ההגדרה של שווי שוק .כחלק ממשימה זו עליו לוודא שהעסקה
המשמשת כראיה לא רק התרחשה 'בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון' ,אלא גם כי 'כל אחד מהצדדים פעל
בצורה מושכלת ,זהירה וללא כפייה' ,בנוסף לשיקולים אחרים.
לא כל העסקאות מהוות שלטי הכוונה טובים לשווי השוק של נכס .כאשר קונים אינם פועלים בצורה מושכלת,
זהירה או ללא כפייה ,אלא מתנהלים בהתלהבות ומשלמים מחירים מופרכים ,או שמוכרים מסכימים לקבל
מחירים בלתי רציונליים מכיוון שהם נואשים למכור מהר – אלה אינן דוגמאות של ראיות לשווי שוק.
חיוני שמעריכי שווי יבחינו בעצמם בין ראיות לבין ראיות בנות-השוואה .אם הראיות אינן תואמות את מאפייני
ההגדרה של שווי שוק ,מעריך השווי נדרש לנקוט זהירות ביחס אליהן.
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כיצד משתמש מעריך השווי בהנחות ובהנחות מיוחדות יחד עם
שווי שוק?
תקן  ,IVS 104סעיף  ,200קובע כי:
" 200.1בנוסף לציון בסיס השווי ,לעתים קרובות יש צורך להניח הנחה או מספר הנחות כדי להבהיר את מצב
הנכס בעסקה ההיפותטית או בנסיבות שבהן מניחים כי הנכס ייסחר .הנחות אלה יכולות להשפיע במידה
משמעותית על השווי.
 200.2הנחות אלה נחלקות בדרך כלל לשני סוגים:
)א( הנחות לגבי עובדות שהן עקביות עם ,או עשויות להיות עקביות עם ,עובדות הקיימות במועד הקובע; וכן
)ב( הנחות לגבי עובדות השונות מהעובדות הקיימות בהמועד הקובע".
כאשר העובדות שונות מאלה הקיימות במועד הקובע ,מדובר ב"הנחות מיוחדות" ,שיכולות "לשמש להמחשת
השפעתם של שינויים אפשריים על שוויו של נכס" .בתחומי שיפוט מסוימים ,ניתן לכנות הנחות מיוחדות אלה
'תנאים היפותטיים' ,כפי שנעשה בתקנים האחידים של נוהגי שמאות מקצועית )(USPAP
:2020-2021
תנאי היפותטי :תנאי אשר קשור במישרין למשימה ספציפית ,המנוגד למה שידוע על ידי השמאי כקיים במועד
הקובע של תוצאות המשימה ,אך משמש למטרת ניתוח.
הערה :תנאים היפותטיים מנוגדים לעובדות ידועות אודות המאפיינים הפיזיים ,המשפטיים או הכלכליים של
הנכס המדובר; או אודות תנאים החיצוניים לנכס ,כגון תנאים או מגמות בשוק; או אודות שלמות הנתונים
המשמשים בניתוח.
אף שהשימוש בהנחות ובהנחות מיוחדות עשוי להיות הכרחי לביצוע הערכת שווי ,על מעריך השווי לנקוט
זהירות כדי לוודא שההנחות המיוחדות שבהן הוא משתמש אינן כה מרוחקות מההגדרה של שווי שוק עד כי
מוטב לבחון בסיס שווי אחר שמתאים יותר למטרת ההוראה .תקן  ,IVS 104סעיף  ,200.5מתייחס לכך
בבירור:
 .200.5כל ההנחות וההנחות המיוחדות חייבות להיות סבירות במסגרת הנסיבות ,להיתמך על ידי ראיות,
ולהיות רלוונטיות למטרה שלשמה נדרשת הערכת השווי.

סיכום
במענה למשוב שהוצג בפני הוועדה לנכסים מוחשיים לאחר מאמר הפרספקטיבות הראשון שלנו ,תשובתנו
היא כי שווי שוק הוא בסיס שווי מבוסס ,חסין ,ונאות.
מה שהובלט כחלק מסדרה זו הם האתגרים שמעורר השימוש בשווי שוק ,לתפיסתם של לקוחות,
משתמשיהם של הערכות שווי ופרשנים בשוק כאחד .נראה ,ככלל ,כי האתגרים הללו מייצגים פערי ידע
שבמרבית המקרים ניתן לפתור על ידי שיפור התקשורת ,הן במסגרת דוחות הערכת השווי והן באמצעות
שיחות שוטפות בין מעריכי השווי לבין קבוצה רחבה זו של מחזיקי עניין בהערכות שווי.
מכאן ,ראוי אולי שנחזור לאותה מסקנה שהוצגה כחלק ממאמר הפרספקטיבות הראשון.
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אף שכל המצבים הללו הופכים את מקצוע הערכת שווי למאתגר ,זהו מצב שבו ניסיונו ומיומנותו של מעריך
השווי באה לידי ביטוי .בזמנים אלה של חוסר ודאות אין איש מקצוע שיכול לייעץ טוב יותר על שווי ממעריך
השווי ,באמצעות השימוש בתקני הערכת שווי מקובלים ובהנחיות .כדי להשכיל וליידע אחרים בענייני הערכת
שווי ,מעריך השווי מהווה משאב חשוב וחיוני למחזיקי העניין שלו ,כדי לפעול מעל לכול לטובת הציבור.
בה בעת ,הכרחי הדבר כי בתור אנשי מקצוע בתחום הערכות השווי ,נמשיך להקשיב למחזיקי העניין של
הערכות השווי על מנת לוודא שהן בסיס השווי של שווי שוק והן תקני הערכות השווי הבינלאומיים הרחבים
העומדים בבסיסן של הערכות שווי ,ימשיכו לתת מענה לדרישות השוק באמצעות הנחיות נאותות לפתרון
אתגרים נתפסים אלה.
ה IVSC-ימשיך לעקוב אחר הנושאים שבמאמר זה וישמח לקבל מכם תובנות ומשובים על מנת להבין אילו
סוגיות שוטפות )אם בכלל( עדיין מתעוררות אצלכם ובקרב מחזיקי העניין שלכם באשר לשימוש או לפרשנות
של' שווי שוק' בתחום השיפוט שלכם.
אנא שלחו כל משוב נוסף אל ועדת הנכסים המוחשיים של  IVSCלכתובת הדוא"לcontact@ivsc.org :

תוספת :בסיס שווי מוגדר  - IVSשווי שוק
 .30.1שווי שוק הוא הסכום הנאמד שתמורתו נכס או התחייבות צריכים להיסחר במועד הקובע להערכת
השווי ,בין קונה מרצון למוכר בעסקה בין צדדים שאינם קשורים ,לאחר שיווק מתאים ,כאשר כל אחד
מהצדדים פעל בצורה מושכלת ,זהירה וללא כפייה.
 .30.2יש ליישם את ההגדרה של שווי שוק בהתאם למסגרת המושגית הבאה:
)א( "הסכום הנאמד" מתייחס למחיר המבוטא במונחי הכסף המיועד לתשלום תמורת הנכס בעסקה בין
צדדים שאינם קשורים .שווי שוק הוא המחיר הצפוי ביותר ) (most probableהניתן להשגה באופן סביר
בשוק בהמועד הקובע בהתאם להגדרה של שווי שוק .זהו המחיר הטוב ביותר הניתן להשגה באופן סביר על
ידי המוכר ,והמחיר הטוב ביותר הניתן להשגה באופן סביר על ידי הקונה .אומדן זה ספציפית אינו כולל מחיר
נאמד מנופח או מופחת ) (de atedבשל תנאים מיוחדים או נסיבות מיוחדות כמו מימון לא טיפוסי ,הסדרי
מכירה וחכירה בחזרה ,שיקולים מיוחדים או ויתורים שהוענקו על ידי גורם כלשהו הקשור במכירה ,או כל
רכיב שווי העומד לרשותם של בעלים או רוכש מסוימים בלבד.
)ב( "נכס או התחייבות צריכים להיסחר" מתייחס לעובדה שהשווי של נכס או התחייבות הוא סכום נאמד
ולא סכום שנקבע מראש או מחיר מכירה בפועל .זהו המחיר בעסקה העונה על כל מרכיבי ההגדרה של שווי
שוק במועד הקובע.
)ג( "במועד הקובע" דורש כי השווי יהיה ספציפי בזמן עבור תאריך נתון .מכיוון ששווקים ותנאי שוק יכולים
להשתנות ,השווי הנאמד יכול להיות שגוי או בלתי מתאים בזמן אחר .סכום הערכת השווי ישקף את מצב
השוק ונסיבותיו נכון למועד הקובע ,לא אלה שמתקיימים במועד אחר כלשהו.
)ד( "בין קונה מרצון" מתייחס לקונה שמעוניין ,אך לא נכפה עליו ,לקנות .קונה זה אינו להוט מדי ואינו נחוש
לקנות בכל מחיר .קונה זה הוא גם קונה הרוכש בהתאם לתנאי המציאות של השוק הנוכחי ולציפיות בשוק
הנוכחי ,ולא ביחס לשוק מדומיין או היפותטי שלא ניתן להוכיח או לצפות מראש את קיומו .ההנחה היא
שהקונה לא ישלם מחיר גבוה מזה שדורש השוק .הבעלים הנוכחי נכלל בין אלה המהווים את "השוק".
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)ה( "לבין מוכר מרצון" איננו מוכר להוט מדי או שפועל מתוך כפייה ומוכן למכור בכל מחיר ,ואיננו מוכר
המוכן להמתין למחיר שאינו נחשב סביר בשוק הנוכחי .מוכר מרצון מבקש למכור את הנכס בתנאי השוק
תמורת המחיר הטוב ביותר הניתן להשגה בשוק הפתוח לאחר שיווק מתאים ,יהא מחיר זה אשר יהא.
הנסיבות העובדתיות של הבעלים בפועל אינן חלק משיקול זה ,מכיוון שהמוכר מרצון הוא בעלים היפותטי.
)ו( "בעסקה בין צדדים שאינם קשורים" מתייחס לעסקה בין צדדים שאין ביניהם קשר מסוים או מיוחד,
לדוגמה ,חברה אם וחברה בת ,או משכיר ושוכר ,שיכול לגרום לכך שרמת המחיר לא תהיה אופיינית לשוק או
שתהיה מנופחת .ההנחה לגבי עסקת שווי שוק היא שמדובר בעסקה המתקיימת בין צדדים שאינם קשורים,
שכל אחד מהם פועל באופן עצמאי.
)ז( "לאחר שיווק מתאים" משמע שהנכס נחשף לשוק באופן המתאים ביותר כדי לגרום למכירתו במחיר
הטוב ביותר הניתן להשגה באופן סביר בהתאם להגדרה של שווי שוק .שיטת המכירה נחשבת זו שמתאימה
ביותר להשגת המחיר הטוב ביותר בשוק הנגיש למוכר .משך זמן החשיפה איננו תקופה קבועה מראש ,אלא
ישתנה בהתאם לסוג הנכס ולתנאי השוק .הקריטריון היחיד הוא שחייב להיות זמן מספיק כדי שהנכס יובא
לידיעתם של מספר מספיק של משתתפים בשוק .תקופת החשיפה מתרחשת לפני המועד הקובע.
)ח( "כאשר כל אחד מהצדדים פעל בצורה מושכלת ,זהירה וללא כפייה" מבוסס על ההנחה שהן הקונה
מרצון והן המוכר מרצון מיודעים באופן סביר באשר למהותו ולמאפייניו של הנכס ,שימושיו בפועל ובכוח ,ומצב
השוק במועד הקובע .כל אחד מהם מוחזק בנוסף כמי שמשתמש בידע זה בזהירות ,על מנת לחתור למחיר
המיטבי ביותר לעמדתו בעסקה .הזהירות מוערכת בהתייחס למצב השוק במועד הקובע ,ולא בדיעבד במועד
מאוחר יותר כלשהו .לדוגמה ,מכירת נכסים בשוק שבו המחירים צונחים ,במחיר נמוך מהרמות הקודמות
ששררו בשוק ,אינה בהכרח חוסר זהירות מצד המוכר .במקרים כגון אלה ,כפי שנכון עבור עסקאות אחרות
בשווקים עם מחירים משתנים ,הקונה או המוכר הזהירים יפעלו בהתאם למידע הטוב ביותר על השוק העומד
לרשותם באותה עת.
)ט( "וללא כפייה" קובע כי כל צד מעוניין לבצע את העסקה ,אך אף לא אחד מהם נאלץ או שנכפה עליו
באופן לא ראוי להשלימה.
 .30.3המושג 'שווי שוק' מניח שקיים מחיר הנתון למשא ומתן בשוק פתוח ותחרותי שבו המשתתפים פועלים
בחופשיות .השוק עבור נכס יכול להיות שוק בינלאומי או שוק מקומי .השוק יכול להיות מורכב ממספר רב של
קונים ומוכרים ,או יכול להיות כזה שמאופיין במספר מוגבל של משתתפים בשוק .השוק שבו מניחים כי הנכס
חשוף למכירה ,הוא זה שבו הנכס הנסחר רעיונית ,נסחר בדרך כלל.
 .30.4שווי השוק של נכס ישקף את השימוש המיטבי בנכס )ראה סעיפים  .(140.1-140.5השימוש המיטבי הוא
השימוש בנכס המנצל באופן מרבי את הפוטנציאל הגלום בו ,ושהנו אפשרי ,מותר על פי חוק וישים מבחינה
כלכלית .השימוש המיטבי יכול להיות המשך השימוש הקיים או שימוש חלופי כלשהו .הדבר נקבע על פי
השימוש שבכוונתו של משתתף בשוק לעשות בנכס כאשר הוא מגבש את המחיר שיהיה מוכן להציע.
 .30.5המהות והמקור של התשומות/נתונים ) (inputsבהערכת שווי חייבים להתאים לבסיס השווי ,שבתורו
חייב להביא בחשבון את מטרת הערכת השווי .לדוגמה ,ניתן להשתמש בגישות ובשיטות שונות כדי לגבש
חוות דעת על שווי ,כל עוד משתמשים בנתונים הלקוחים מהשוק .גישת ההשוואה ,בהגדרה ,תשתמש
בתשומות הלקוחות מהשוק .בגישת ההכנסות ,כדי לקבל אינדיקציה לשווי שוק ,יש ליישמה תוך שימוש
בתשומות ובהנחות שהיו מאמצים משתתפים בשוק .בגישת העלות ,כדי לקבל אינדיקציה לשווי שוק ,עלותו
של נכס בעל תועלת שווה והפחת המתאים ,צריכים להיקבע על ידי ניתוח עלויות ופחת שמבוססים על נתוני
השוק.
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 .30.6הנתונים הזמינים והנסיבות הקשורות לשוק עבור הנכס העומד להערכה חייבים לקבוע איזו שיטה או
שיטות הערכה הן הרלוונטיות והמתאימות ביותר .אם הן מבוססות על נתונים הלקוחים מהשוק ,שנותחו
כראוי ,כל גישה או שיטה שבה משתמשים אמורה לתת אינדיקציה לשווי שוק.
 .30.7שווי שוק אינו משקף תכונות של נכס שהן בעלות ערך לבעלים או רוכש מסוימים ואינן עומדות לרשות
קונים אחרים בשוק .יתרונות כאמור יכולים להיות קשורים למאפיינים הפיזיים ,הגיאוגרפיים ,הכלכליים או
המשפטיים של נכס .שווי שוק דורש התעלמות מכל מרכיב ערך כאמור ,מפני שבכל מועד נתון ,ההנחה היא
רק כי קיים קונה מרצון ,לא קונה מרצון מסוים.
תרגום מאנגלית :אלה בשן
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