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לכבוד
מר משה אשר
מנהל רשות המסים בישרא ל
מר אשר הנכבד,
הנדון :דוח הוועדה לקביעת קווים מנחים עבור עובדי רשות המסים בישראל לביצוע ,פיקוח וניהול הערכות שווי
של תאגידים ,נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים
הננו מתכבדים להגיש לך את דוח הוועדה (להלן "וועדת פולניצר" ו/או "הוועדה").
הוועדה הגיעה פה אחד להמלצות על מדיניות אשר תטיב לשרת את רשות המסים בישראל (להלן "הרשות") לשנים
הבאות בהיותה מתקדמת ,בעלת שקיפות ומקיפה.
אימוץ ההמלצות המובאות בדוח זה ימקם את תחום הערכות השווי ברשות בקבוצת רשויות המסים המתקדמות
בעולם .הדבר גם יקדם את השתלבות שוק ההון המקומי בשווקי העולם.
תחום הערכות השווי זוכה בדרך כלל לתשומת לב מרובה במיוחד בתקופה של משברים וטלטלות בשווקים
הפיננסיים .אלא שטיבם של אלה שהם מתרחשים במהירות ובמקרים רבים אף ללא סימנים מוקדמים .משום כך
ישנה חשיבות רבה לקיומה של מדיניות מתקדמת שתאפשר לעובדי הרשות לבצע ,לפקח ולנהל הערכות שווי של
תאגידים ,נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים .חשיבות זו מקבלת משנה תוקף מהיות המשק המקומי משק
פתוח ועם השתכללותם של המכשירים הפיננסיים הפתוחים לשימושם של תאגידים.
הוועדה שמעה עדויות רבות ממגוון רחב של מעריכי שווי אשר הגישו חו ות דעת מומחה נגד הרשות לבתי משפט.
הוועדה רוצה להודות במיוחד לרו"ח רחלי קוממי שריכזה את עבודת הוועדה וכן למר יוסי דקל ,מר גבי ארביב
ולעו"ד אילן קלמנוביץ' על תרומתם לעבודת הוועדה.
הוועדה תקווה כי המלצותיה יאומצו במלואן על ידי הרשות ו כי הם יחייבו את עובדי הרשות העוסקים בביצוע,
פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים ,נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים כבר בשנת .2017
בכבוד רב,
חברי הוועדה
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קווים מנחים לביצוע ,פיקוח וניהול הערכות שווי של
תאגידים
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מטרה
( )1קווים מנחים עבור עובדי הרשות לביצוע ,פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים.

רקע
( )1מסמך זה מצי ג את המלצותיה של וועדה מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל
(( )IAVFAלהלן "הלשכה") ,בראשותו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה ,מר רועי פולניצר .וועדת פולניצר הוקמה על
מנת להמליץ להנהלת הרשות על מדיניות לביצוע ,פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים ולזהות שיפורים
בתהליך זה על מנת לשפר את הציות ולנצל טוב יותר את משאבי הרשות.

מהות המסמך
( )1מסמך זה מספק קווים מנחים ספציפיים בנוגע ל :-
א .גיבוש סוגיית הערכת השווי
ב.

יישוב הסוגיה במידת האפשר

ג.

הכנת דוחות

( )2מסמך זה מספק הוראות ספציפיות בנוגע ל :-
א .תכנון משימת הערכת השווי
ב.

ניתוח מידע רלוונטי

ג.

הכנת ניירות עבודה

ד.

סקירת הערכת שווי של צד שלישי

השפעה על מסמכים אחרים
אין

קהל היעד
כל עובדי הרשות אשר מבצעים הערכות שווי של תאגידים או סוקרים הערכות שווי של תאגידים אשר הוכנו על ידי
אחרים.

רועי פולניצר
יו"ר ומנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ()IAVFA
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קווים מנחים להערכות שווי של תאגידים – עמוד 1
.1

()1

מבוא

מטרתו של מסמך זה לספק קווים מנחים הרלוונטיים לכל אנשי רשות המסים
בישראל העוסקים במקצוע הערכות השווי ( להלן "מעריכי השווי") בקשר
לגיבוש ,החלטה ודיווח על סוגיות הקשורות להערכות שווי של תאגידים ועל
סוגיות הערכות שווי דומות .על מעריכים השווי להיות מסוגלים להצדיק בצורה
סבירה כל חריגה מקווים מנחים אלו.

()2

לצורך מסמך זה ,תאגיד יכול להיות עסק ,חברה בע"מ ,שותפות ,עמותה או
אגודה שיתופית.

()2

הערכות שווי של תאגידים שבבעלות ו/או שהועברו על ידי או בין נישומים
מבוקרים עשוי ות להעלות סוגיות מהותיות אשר אינן בתחולת קווים מנחים אלו.

.2

()1

קווים מנחים לגיבוש

סיום מוצלח של משימת הערכת השווי כולל תכנון ,זיהוי גורמים קריטיים,
תיעוד מידע ספציפי ,וניתוח מידע רלוונטי .כל הפעולות הרלוונטיות תתועדנה
בניירות העבודה.

.2.1

()2

סקירת הערכת שווי עשויה להיות הגישה הטובה ביותר לביצוע המשימה.

()1

על מעריכי השווי לתכנן כראוי את משימת הערכת השווי .על המנהלים שלהם

תכנון

.2.2

זיהוי

לפקח על הצוות המעורב בתהליך הערכת השווי.
()2

בקרת איכות הינה תהליך מתמשך לאורך כל משימת הערכת השווי.

()1

בעת גיבוש מסקנת השווי ,על מעריכי השווי להגדיר את המשימה ולקבוע את
היקף העבודה הנחוץ על ידי זיהוי הגורמים הבאים:
א .הנכס המוערך
ב .הזכות המוערכת
ג .מועד הערכת השווי
ד .מטרת הערכת השווי
ה .השימוש המיועד בהערכת השווי
ו .הצהרת מעריך השווי
ז .תפיסת השווי ( )Premise of Valueוהגדרת השווי ()Standard of Value
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ח .ההנחות
ט .התנאים המגבילים
י .מגבלות על היקף הערכת השווי
יא .הגבלות ,הסכמים וגורמים אחרים אשר עשויים להשפיע על השווי
יב .מקורות המידע
.2.2

()1

ניתוח

בעת גיבוש מסקנת השווי ,על מעריכי השווי לנתח את המידע הרלוונטי הנחוץ
לביצוע המשימה ,לרבות :
 אופי התאגיד והיסטוריית פעילותו
 התחזית הכלכלית למשק בכלל ולענף הספציפי בפרט
 ערכה הפנקסני של המניה או הזכות בספרי התאגיד ומצבה הכספי של
הפעילות
 כושר ייצור הרווחים של התאגיד
 כושר חלוקת הדיבידנד של התאגיד
 קיומם או היעדרם של מוניטין ו/או נכסים בלתי מוחשיים
 מכירות קודמות של המניה או הזכות וגודלה של חבילת המניות המוערכת
 מחירי השוק של מניות או זכויות של תאגידים או ישויות הפועלות באותו קו
עסקים או בקו עסקים דומה לזה של התאגיד המוערך ושמניותיהן או
זכויותיהן נסחרות באופן פעיל בשוק חופשי ופתוח ,בין אם בבורסה ובין אם
בשוק שמעבר לדלפק ()OTC
 מידע רלוונטי אחר

()2

שלוש גישות הערכת השווי המקובלות להערכת שווי תאגידים הינן גישת
ההכנסה ( ,)income approachגישת השוק ( )market approachוגישת הנכס
( )asset-based approachכפי שתפורטנה בהרחבה להלן .יש לשקול את כל שלוש
הגישות ולהפעיל שיקול דעת מקצועי בבחירת הגישה/ות אשר תשמש /נה בסופו
של דבר ובשיטה/ות בתוך הגישה/ות האמורה/ות המצביעה /ות בצורה הטובה
ביותר על השווי של הזכות בתאגיד.
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()2

ככלל ,קיימות מספר רב של שיטות להערכת שווי בכלל ושל תאגידים בפרט.
מטבע הדברים ,לכל שיטה יתרונות וחסרונות ויש לנקוט בה בהתאם למידת
ישימותה למקרה המתאים ו/או לסיטואציית ההערכה ומטרתה .שיטות
ההערכה השונות מבוססות על אחת משלוש הגישות הכלכליות הגנריות הבאות.

()2

גישת ההכנסה הינה דרך כללית לקביעת שווי של תאגיד ,זכות בעלות בתאגיד,
נייר ערך או נכס בלתי מוחשי תוך שימוש בשיטה אחת או יותר אשר ממירה/ות
הטבות כלכליות חזויות לערך נוכחי בודד .בהערכות שווי על בסיס גישה זו נהוג
להשתמש בשיט ות הבאות ,הנגזרות מהגישה הכלכלית האמורה :
 שיטת הדיבידנדים המשולמים לבעלי המניות ( Dividend Discount
 )Methodאו  DDMלפיה ,שווי האקוויטי של התאגיד מחושב באמצעות
היוון תזרימי הדיבידנד העתידיים ,אשר אותם צפוי התאגיד לחלק לבעלי
המניות בעתיד .בתוך ה  DDM -מקובל להבחין בין שתי תתי -שיטות :ה -
( Stable DDMשבו אנו מניחים צמיחה קבועה) וה ( 2-Stage DDM -שבו
אנו מ ניחים שתי תקופות של צמיחה ,תקופה אחת של צמיחה גבוהה ותקופה
שנייה של צמיחה יציבה) .שיעור הנכיון המשמש להיוון תזרימי הדיבידנד
העתידיים ( )Dividendsהינו עלות ההון העצמי ( CAPM- Capital Asset
 ,)Pricing Modelכלומר ,שיעור ההיוון הנדרש על ידי בעלי המניות.
 שיטת תזרימי המזומנים הפנויים ברמת בעלי המניות ( Free Cash Flows to
 )Equity Methodאו  FCFEMלפיה ,שווי האקוויטי של של התאגיד מחושב
באמצעות היוון תזרימי המזומנים הפנויים ברמת בעלי המניות (.)FCFE
ה  FCFE -מחושב כרווח הנקי ,בניכוי מכפלת ההשקעה ברכוש קבוע נטו
(קרי ,ההשקעה ברכוש קבוע ובנכסים בלתי מוחשיים בניכוי תמורה מימוש
רכוש קבוע ובניכוי פחת והפחתות) במשלים לאחד של יחס המנוף הפיננסי של
החברה ,ובניכוי מכפלת השינוי בהון החוזר הלא מזומן [הרכוש השוטף
(בניכוי יתרות מזומן ,שווי מזומן והשקעות נזילות) בניכוי ההתחייבויות
השוטפות (בניכוי חלק החוב השוטף בגין אגרות חוב והחזר הלוואות
לבנקים)] במשלים לאחד של יחס המנוף הפיננסי של החברה .כמו ב ,DDM -
גם ב  FCFEM -מקובל להבחין בין שלוש תתי שיטות :ה Stable FCFEM -
(שבו אנו מניחים צמיחה קבועה) ,ה ( 2-Stage FCFEM -שבו אנו מניחים
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שתי תקופות של צמיחה ,תקופה אחת של צמיחה גבוהה ותקופה שנייה של
צמיחה יציבה) וה ( 3-Stage FCFEM -שבו אנו מניחים שלוש תקופות של
צמיחה) .כמו ב  ,DDM -גם ב  FCFEM -שיעור הנכיון המשמש להיוון תזרימי
תזרימי המזומנים הפנויים ברמת בעלי המניות ( )FCFEהינו עלות ההון
העצמי ( ,)CAPMכלומר ,שיעור ההיוון הנדרש על ידי בעלי המניות.
 שיטת תזרימי המזומנים הפנויים ברמת הפעילות ( Free Cash Flows to
 )Firm Methodאו  FCFFMלפיה ,שווי הפעילות של התאגיד מחושב
באמצעות היוון תזרמי המזומנים הפנויים ברמת הפעילות ( .)FCFFעל מנת
לקבל את שווי האקוויטי של התאגיד יש לנכות משווי הפעילות את החוב
הפיננסי ברוטו (יתרות חוב לתאגידים בנקאיים ,לגופים פיננסיים ולמחזיקי
האגרות החוב הסחירות והבלתי סחירות וההתחייבות לתשלום דיבידנד
לבעלי המניות) להוסיף מזומן (מזומנים ושווי מזומנים והשקעות פיננסיות
נזילות) ונכסים עודפים (למשל נדל"ן להשקעה) .ה  FCFF -מחושב כרווח
התפעולי ( ,)EBITבניכוי ההשקעה ברכוש קבוע נטו (קרי ,ההשקעה ברכוש
קבוע ובנכסים בלתי מוחשיים בניכוי תמורה מימוש רכוש קבוע ובניכוי פחת
והפחתות) ובניכוי השינוי בהון החוזר הלא מזומן [הרכוש השוטף (בניכוי
יתרות מזומן ,שווי מזומן והשקעות נזילות) בניכוי ההתחייבויות השוטפות
(בניכוי חלק החוב השוטף בגין אגרות חוב והחזר הלוואות לבנקים)] .כמו ב -
 ,FCFEMגם ב  FCFFM -מקובל להבחין בין שלוש תתי שיטות :ה Stable -
( FCFFMשבו אנו מניחים צמיחה קבועה) ,ה ( 2-Stage FCFFM -שבו אנו
מניחים שתי תקופות של צמיחה ,תקופה אחת של צמיחה גבוהה ותקופה
שנייה של צמיחה יציבה) וה ( 3-Stage FCFFM -שבו אנו מניחים שלוש
תקופות של צמיחה) .שיעור הנכיון המשמש להיוון תזרימי המזומנים
הפנויים ברמת הפעילות ( )FCFFב  FCFFM -הינו עלות ההון הממוצעת
המשוקללת (  ,)WACC - Weighted Average Cost of Capitalכלומר,
הממוצע המשוקלל של מקורות המימון לפעילות התאגיד.
()2

גישת השוק הינה דרך כללית לקביעת שווי של תאגיד ,זכות בעלות בתאגיד ,נייר
ערך או נכס בלתי מוחשי על ידי שימוש בשיטה אחת או יותר המשוות את נשוא
הערכת השווי לתאגידים ,זכויות בעלות בתאגידים ,ניירות ערך או נכסים בלתי
מוחשיים דומים שנמכרו .בהערכות שווי על בסיס גישה זו נהוג להשתמש
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בשיטות הבאות ,הנגזרות מהגישה הכלכלית האמורה :
 שיטת ההשוואה לחברות ציבוריות ()Guideline Public Company method
הינה שיטה הנכללת בגישת השוק שלפיה מכפילי שוק נגזרים ממחירי שוק
של מניות של תאגידים אשר עוסקים באותם תחומי פעילות עסקיים ואשר
נסחרות באופן פעיל בשוק חופשי ופתוח.
 שיטת המיזוגים והרכישות ( )Merger and Acquisition Methodהינה שיטה
הנכללת בגישת השוק ,שעל פיה מכפילי שוק נגזרים מעסקאות של זכויות
משמעותיות בתאגידים העוסקים בתחומיים עסקיים זהים או דומים.
()6

גישת הנכס הינה דרך כללית לקביעת שווי של תאגיד ,זכות בעלות בתאגיד ,נייר
ערך או נכס בלתי מוחשי תוך שימוש בשיטה אחת או יותר המבוססת/ות על
השווי של הנכסים לאחר ניכוי ההתחייבויות .בהערכות שווי על בסיס גישה זו
נהוג להשתמש בשיטה הבאה ,הנגזרת מהגישה הכלכלית האמורה :
 שיטת השווי הנכסי הנקי המותאם (  )Adjusted Net Asset Methodלפיה ,כל
הנכסים וההתחייבויות (לרבות נכסים חוץ מאזניים ,נכסים בלתי מוחשיים
ונכסים תלויים) מותאמים לשווי השוק ההוגן שלהם.

()7

יש לנתח דוחות כספיים היסטוריים ,ובמידת הצורך ,אף לבצע התאמות על מנת
לשקף כראוי את שווי הנכסים ,ההכנסות ,תזרימי המזומנים ו/או זרם ההטבות
הראויים ,כך שיהיו עקביים עם מתודולוגיות הערכת השווי שנבחרו על ידי
מעריך השווי.

()8

על מעריך השווי לקבוע את תזרימי המזומנים ו/או זרמי ההטבות הראויים,
למשל לפני מס או לאחר מס ,ולבחור את שיעורי הנכיון ,שיעורי ההיוון או
המכפילים הראויים ,אשר עקביים עם זרם ההטבות שנבחר בתוך מתודולוגיית
הערכת השווי הרלוונטית.

()9

על מעריך השווי לקבוע שיעור נכיון ו/או היוון ראוי לאחר שלקח בחשבון את כל
הגורמים הרלוונטיים ,כגון :
 אופיו של התאגיד
 הסיכון הגלום בהשקעה בתאגיד
12
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 היציבות או אי הסדירות של רווחי התאגיד
 גורמים רלוונטיים אחרים
()10

בהתאם למשימת הערכת השווי ו במידה ואינדיקציות שווי אשר התקבלו מנוהלי
הערכת שווי אחרים טרם נשקלו בתהליך הקביעה והשיקלול ,הרי שעל מעריך
השווי לשקול בנפרד את הגורמים הבאים טרם הגעתו למסקנת השווי הסופית :
א .סחירות ,או היעדר סחירות ,בהתחשב באופיו של התאגיד ,זכות הבעלות
בתאגיד או נייר הערך ,השפעותיהן של הגבלות חוזיות ומשפטיות רלוונטיות
ומצב השווקים
ב .יכולתה של הזכות המוערכת לשלוט על הפעלתו ,מכירתו ,או הנזלתו של
התאגיד הרלוונטי
ג .רמות אחרות של שיקולי שווי (אשר עקביים עם הגדרת השווי) כמו למשל
השפעתן של תרומות אסטרטגיות או סינרגטיות לשווי
ד .גורמים אחרים אשר לדעתו של מעריך השווי ראוי לשקול אותם

()11

על ניירות העבודה לתעד את השלבים/הצעדים שננקטו ,הטכניקות ששימשו,
ולספק ראיות לתמיכה בעובדות ובמסקנות הדוח הסופי.

()1

.2.2

ניירות עבודה

על מעריכי השווי לנהל יומן פעילות ( )case activity recordמפורט עבור כל
הערכת שווי ,אשר יכלול את :
 זיהוי הפעולות שננקטו וציון הזמן שלקח לבצען
 זיהוי אנשי הקשר לרבות שמות ,מספרי טלפון וכו'
 עיכובים שחלו ,ככל שחלו ,בעת בחינת המסמכים
על יומן הפעילות ,ביחד עם ניירות העבודה ,להצדיק את משך הזמן שהוקדש

.2.2

סקירת הערכת שווי

()2

לעבודה שבוצעה.

()1

בעת סקירת הערכת שווי של תאגיד ודיווח על תוצאות הסקירה ,על מעריך השווי
לגבש דעה בנוגע לנאותות הדוח המסוקר ולחשוף בצורה ברורה את היקף
העבודה של תהליך סקירת הערכת השווי אשר בוצע.
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()2

לאחר סקירת הערכת השווי של תאגיד ,על מעריך השווי :
א .לזהות את הנישום והשימוש המיועד של הניתוחים ,הדעות והמסקנות,
ומטרתה של משימת סקירת הערכת השווי
ב .לזהות את הדוח ה מסוקר ,הזכות המוערכת ,מועד הערכת השווי ,ומועד
סקירת הערכת השווי
ג .זיהוי היקף תהליך סקירת הערכת השווי שבוצע
ד .קביעת רמת השלמות של הדוח המסוקר
ה .קביעת רמת הנאותות והרלוונטיות לכאורה של הנתונים ונאותות ההתאמות
שבוצעו לנתונים
ו .קביעת רמת הנאותות של השיטות וטכניקות הערכת השווי ששימשו וגיבוש
הסיבות לכל אי הסכמה שהיא
ז .קביעה האם הניתוחים ,הדעות ,והמסקנות בדוח המסוקר הינם ראויים
וסבירים וגיבוש הסיבות לכל אי הסכמה שהיא

()2

במקרה של אי הסכמה כלשהי לגבי הצגת העובדות ,הנחות הבסיס ,המתודולוגיה
או המסקנות של הדוח ,על מעריך שווי לערוך מחקר ו/או ניתוחים נוספים
למציאת עובדות הנחוצות להגעה לשווי הראוי של התאגיד.

.2

קווים
להחלטה

()1

מנחים

.2.1

על מעריכי השווי לעשות מאמצים להגיע ל החלטה בנוגע למקרה הערכת השווי
לאחר ששקלו בצורה מלאה את כל העובדות הרלוונטיות.

()1

מטרה

המטרה היא ל יישב את הסוגיה מוקדם ככל האפשר בעת הבחינה .עבודה אמינה
ומשכנעת של מעריך השווי תקל על קבלת החלטות בנוגע לסוגיות ותפחית את
הצורך בהתדיינות משפטית.

()2

מעריך השווי יעבוד בתיאום עם פקיד השומה והנישום על מנת לנסות וליישב את
כל הסוגיות התלויות.

.2.2

הגעה למסקנות

()1

משעה שבידי מעריך השווי מצוי כל המידע הנחוץ ליישוב הסוגיה ,על מעריך
השווי להפעיל את שיקול דעתו/ה המקצועית בהתחשב במידע האמור על מנת
להגיע למסקנה
14
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()2

אם אין בידי מעריכי השווי את כל המידע שאותו הם היו רוצים על מנת ליישב
סוגיה כלשהי ,הרי שעל מעריכי השווי להחליט מתי לדעתם יהיה בידיהם מידע
מספק באופן נאות על מנת לקבל החלטה ראויה.

()2

על מעריכי השווי להפעיל שיקול דעת אובייקטיבי ובלתי תלוי בעת הסקת
מסקנות ולהחליט בכל מקרה לגופו ,ללא משוא פנים ,סינגור וניגוד עניינים.

.2

()1

על מעריכי השווי להכין דוחות על ממצאיהם.

קווים מנחים לדיווח

.2.1

()2

סעיף זה דורש כי מידע ספציפי יכלל או יטופל בכל אחד מהדוחות.

()1

מטרתו העיקרית של דוח הערכת השווי הינה לספק תמיכה משכנעת למסקנות

סקירה כללית

שהתקבלו.
()2

על דוחות הערכת השווי להכיל את כל המידע הנחוץ על מנת לאפשר הבנה ברורה
של ניתוחי הערכת השווי ולהסביר כיצד התקבלו המסקנות.

.2.2

()1

ההיקף והתוכן של הדוח שיוכן תלויים בנסיבות ובצרכים של כל מקרה ומקרה.

תוכן הדוח
()2

על דוח הערכת השווי לדווח את התוצאות בצורה ברורה ולזהות את המידע
שעליו הסתמך הדוח בעת תהליך הערכת השווי .על דוח הערכת השווי להציג
בצורה יעילה את המתודולוגיה וההנמקה ,כמו גם לזהות את תיעוד התמיכה.

()2

על דוח הערכת השווי לכלול מידע מספק באופן נאות בנוגע לפריטים שזוהו
ונותחו על מנת להבטיח עקביות ואיכותיות.

()2

על דוח הערכת השווי שנכתב בקשר לסקירה לכלול ,לכל הפחות ,מידע המתייחס
לפריטים שזוהו ונותחו הנחוצים לתמיכה בהנחות ,בניתוחים המתוקנים ו/או
במסקנות המתוקנות של המעריך שווי.
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.2.2

הצהרה

()1

כל דוח הערכת שווי צריך לכלול הצהרה חתומה של מעריך השווי כדלקמן:
למיטב ידיעתי ואמונתי :
 העובדות הכלולות בדוח זה הינן אמיתיות ונכונות
 הניתוחים ,הדעות ,והמסקנות המדווחים מוגבלים להנחות ולתנאים
המגבילים שנקבעו בדוח
 אין לי כל עניין בהווה או בעתיד בנכס נשוא דוח זה ואין לי עניין אישי בנוגע
לצדדים המעורבים
 אין לי כל דעה קדומה ביחס ל נשוא דוח זה ו/או לצדדים המעורבים במשימה
זו
 משכורתי איננה מותנית בפעולה או אירוע הנובעים מהניתוחים ,הדעות,
המסקנות או מהשימוש בדוח זה
 הניתוחים ,הדעות ,והמסקנות שלי גובשו ודוח זה הוכן בהתאם לקווים
המנחים להערכות שווי של רשות המסים בישראל
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מטרה
( )1קווים מנחים עבור עובדי הרשות לביצוע ,פיקוח וניהול הערכות שווי של נכסים בלתי מוחשיים.

רקע
( )1מסמך זה מציג את המלצותיה של וועדה מטעם הלשכה בראשותו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה ,מר רועי פולניצר.
וו עדת פולניצר הוקמה על מנת להמליץ להנהלת הרשות על מדיניות לביצוע ,לביצוע ,פיקוח וניהול הערכות
שווי של נכסים בלתי מוחשיים ולזהות שיפורים בתהליך זה על מנת לשפר את הציות ולנצל טוב יותר את
משאבי הרשות.

מהות המסמך
( )1מסמך זה מספק קווים מנחים ספציפיים בנוגע ל :-
א .גיבוש סוגיית הערכת השווי
ב.

יישוב הסוגיה במידת האפשר

ג.

הכנת דוחות

( )2מסמך זה מספק הוראות ספציפיות בנוגע ל :-
א .תכנון משימת הערכת השווי
ב.

ניתוח מידע רלוונטי

ג.

הכנת ניירות עבודה

ד.

סקירת הערכת שווי של צד שלישי

השפעה על מסמכים אחרים
אין

קהל היעד
כל עובדי הרשות אשר מבצעים הערכות שווי של נכסים בלתי מוחשיים או סוקרים הערכות שווי של נכסים בלתי
מוחשיים אשר הוכנו על ידי אחרים.

רועי פולניצר
יו"ר ומנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ()IAVFA
18
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.1

()1

מבוא

מטרתו של מסמך זה לספק קווים מנחים הרלוונטיים לכל אנשי רשות המסים
בישראל העוסקים במקצוע הערכות השווי (להלן "מעריכי השווי") בקשר
לגיבוש ,החלטה ודיווח על סוגיות הקשורות להערכות שווי של נכסים בלתי
מוחשיים ועל סוגיות הערכות שווי דומות .על מעריכים השווי להיות מסוגלים
להצדיק בצורה סבירה כל חריגה מקווים מנחים אלו.

()2

לצורך מסמך זה ,נכס בלתי מוחשי הינו כל זכות מסחרית הניתנת להעברה
הנכללת בכל פריט שהוא הנכלל בשש הקטגוריות הבאות ומבלי להגביל לכך:
 תוכנת מחשב
 פטנטים ,המצאות  ,נוסחאות ,תהליכים ,עיצובים ,תבניות ,סודות מסחריים,
או ידע ()know-how
 זכויות יוצרים ,יצירות ספרותיות ,יצירות מוסיקליות ו יצירות אמנותיות
 סימני מסחר ,שמות מסחריים או שמות מותג
 זיכיונות ,רישיונות או חוזים
 שיטות ,תוכניות ,מערכות ,נהלים ,קמפיינים ,סקרים ,מחקרים ,תחזיות,
אומדנים ,רשימות של לקוחות או נתונים טכניים
 פריטים דומים אחרים

()2

פריט נחשב לדומה ,אם הוא שואב את שוויו לא מתכונות פיזיות ,כי אם מתוכנו
הרוחני או ממאפיינים בלתי מוחשיים אחרים.

()2

הקווים המנחים הניתנים כאן לגבי זיהוי ,תיעוד וניתוח הנכס הבלתי מוחשי
חלים על כל סוגי הנכסים הבלתי מוחשיים .עם זאת ,קווים מנחים אלו אינם
מספקים פרטים ספציפיים עבור כל סוג של נכס בלתי מוחשי.

()2

הערכות שווי של נכסים בלתי מוחשיים שבבעלות ו/או שהועברו על ידי או בין
נישומים מבוקרים עשויות להעלות סוגיות מהותי ות אשר אינן בתחולת קווים
מנחים אלו.

.2

קווים מנחים לגיבוש

()1

סיום מוצלח של משימת הערכת השווי כולל תכנון ,זיהוי גורמים קריטיים,
תיעוד מידע ספציפי ,וניתוח מידע רלוונטי .כל הפעולות הרלוונטיות תתועדנה
בניירות העבודה.
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.2.1

()2

סקיר ת הערכת שווי עשויה להיות הגישה הטובה ביותר לביצוע המשימה.

()1

על מעריכי השווי לתכנן כראוי את משימת הערכת השווי .על המנהלים שלהם

תכנון

.2.2

לפקח על הצוות המעורב בתהליך הערכת השווי.
()2

בקרת איכות הינה תהליך מתמשך לאורך כל משימת הערכת השווי.

()1

בעת גיבוש מסקנת השווי ,על מעריכי השווי להגדיר את המשימה ולקבוע את

זיהוי

היקף העבודה הנחוץ על ידי זיהוי הגורמים הבאים:
א .הנכס המוערך
ב .הזכות המוערכת
ג .מועד הערכת השווי
ד .מטרת הערכת השווי
ה .השימוש המיועד בהערכת השווי
ו .הצהרת מעריך השווי
ז .תפיסת השווי ( )Premise of Valueוהגדרת השווי ()Standard of Value
ח .ההנחות
ט .התנאים המגבילים
י .מגבלות על היקף הערכת השווי
יא .הגבלות ,הסכמים וגורמים אחרים אשר עשויים להשפיע על השווי
יב .מקורות המידע
()2

הזכות המוערכת עשויה לכלול:
א .צורת בעלות ,זכויות חוזיות/לניצול וכו'
ב .זכות חלקית ,גיאוגרפית ,בלעדית/לא בלעדית

.2.2

תיעוד

()1

על מעריכי השווי להתחיל בהגדרה וניתוח כלליים של הנכס הבלתי המוחשי,
היות והוא יכול ללבוש צורות רבות .על מנת שיהיה לו שווי כלכלי ,על הנכס
הבלתי מוחשי :
 להיות כפוף לזיהוי ספציפי ולתיאור הניתן לזיהוי
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 להיות כפוף לקיום והגנה משפטיים ,אשר עשויים להיות משולבים בתוך
ישות גדולה יותר
 להיות כפוף לבעלות פרטית ולהיות ניתן להעברה מבחינה משפטית
 לייצר סכום מדיד מסוים של הטבה כלכלית
 לשפר פוטנציאלית את שוויים של נכסים נוספים אשר אליהם הוא קשור
()2

תיאור הנכס הבלתי מוחשי צריך לזהות בצורה ברורה את הנכס הבלתי מוחשי
המסוים המוערך .התיאור אמור להיות חד משמעי ולספק זיהוי מלא של
העסקאות הרלוונטיות ,וההיקף הגיאוגרפי של הנכס ,ככל האפשר .התיאור
יכול גם לציין פרמטרים פיזיים ,תפקודיים ,טכניים או כלכליים על מנת זהות
את הנכס הבלתי המוחשי המסוים.

()2

ייתכן וישנו צורך להגדיר מה הכוונה ב"נכס בלתי מוחשי " מנקודת ראותה של
רשות המסים בישראל.

()2

על מעריך השווי להיות מודע לכך שסוגים מסוימים של נכסים בלתי מוחשיים
מכונים גם כקניין רוחני .קניין רוחני ,לעתים קרובות ,רשום תחת חוקי מדינה
לשם הגנה – דבר שעשוי ליצור תכונות משפטיות וכלכליות הקשורות לשווי.

()6

מידע רלוונטי לנכס הבלתי מוחשי הספציפי המוערך כולל:
א .עלות ,מועד ואופן הרכישה של הנכס הבלתי מוחשי
ב .המועד שבו הנכס הבלתי מוחשי מוערך
ג .כל הערכת שווי נוספת והמועד (או המועדים) שבו שוויו של הנכס הבלתי
מוחשי הוערך
ד .מידע אודות הסכמים או הבנות שנוצרו (או הצפויות להיווצר) המתייחסים
לשימוש ,למכירה או דיספוזיציה אחרת של הנכס הבלתי מוחשי ,לרבות
מכירות של הנכס הבלתי מוחשי מאז מועד הערכת השווי
ה .התחזית הכלכלית של השוק בכלל ושל הנכס הבלתי מוחשי הספציפי בפרט
ו .גורמים אחרים אשר לדעתו של מעריך השווי ראוי להביאם בחשבון
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()7

אם הנכס הבלתי המוחשי נשוא הערכת השווי הועבר בין או פותח על ידי
נישומים מבוקרים ,הרי שעל מעריך השווי ,טרם ביצוע הערכת השווי ,לעבוד
בתיאום עם הגורם המפנה על מנת להבטיח כי כל הסוגיות הרלוונטיות אכן
זוהו.

.2.2

()1

ניתוח

בעת גיבוש מסקנת שווי ,על מעריכי השווי לנתח את המידע הרלוונטי הנחוץ
לביצוע המשימה.

()2

יש לשקול את כל הגורמים המשפיעים על השווי ,לרבות :
א .ניתוח מעמיק של כל הזכויות והסיכונים של הבעלות על הנכס הבלתי
מוחשי
ב .תנאי השוק בסמוך למועד הערכת השווי
ג .הביקוש בטווח הקרוב ובטווח הארוך עבור הנכס נשוא הערכת השווי
ד .השפעות של הגבלות חוזיות או משפטיות רלוונטיות
ה .האם לנכס הבלתי מוחשי נדרש פיתוח נוסף ומהו "זמן ההגעה לשוק",
לאמור ה  TTM -של הנכס האמור (ה )Time To Market -

()2

לנתח את כל ה עסקאות הרלוונטיות ,לרבות :
 כל העובדות המהותיות
 מידע אודות חוזים ועסקאות ,לרבות הסכמים ,מכשירים ולוחות זמנים
 חוות דעת משפטיות ,חשבונאיות ,מימוניות וכלכליות ותזכירים
 כל המשתתפים ותפקידיהם
 צורת התמורה ששולמה והתקבלה

()2

ניתוח של עסקה עשוי לחשוף נכסים בלתי מוחשיים ו/או שירותים אחרים
הקשורים לעסקה העיקרית כך שצבר זכויות קניין ו/או שירותים עשויים להיות
מעורבים.

()2

סוגי סיכונים שונים  ,אשר נלקחו על ידי הבעלים או הרוכש ,עשויים להטיל
דרישות על הקצאת הסיכונים .הסיכונים שייתכן שיהיה צורך להביאם בחשבון
כוללים:
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 סיכוני מחקר ופיתוח (  )R&Dעם הצלחה או כישלון של פעילות המחקר
 סיכוני יכולת ייצור בעלות תועלת ( )cost-effectiveובאופן יעיל
 סיכוני שיווק כתוצאה מעלויות משתנות ,ביקוש ,ותמחור; סיכונים
תחרותיים עם תגובות של מתחרים ,או החדרת מוצרים חדשים
 סיכונים הקשורים לרגולציה ממשלתית
 סיכונים משפטיים אחרים כמו למשל פעילויות משפטיות הנדרשות על מנת
להבטיח את בלעדיות המוצר או התהליך
()6

שלוש גישות הערכת השווי המקובלות להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים הינן
גישת ההכנסה ( ,)income approachגישת השוק ( )market approachוגישת
העלות ( )cost approachכפי שתפורטנה בהרחבה להלן .יש לשקול את כל שלוש
הגישות ולהפעיל ש יקול דעת מקצועי בבחירת הגישה/ות האמורה/ות
המצביעה/ות בצורה הטובה ביותר על השווי של הנכס הבלתי מוחשי .יש
להוכיח את הקשר שבין הגישות הללו לבין הגדרת השווי "שווי שוק הוגן " ( fair
.)market value

()7

גישת ההכנסה הינה נפוצה מאד ונחשבת כמבוססת ביותר ,הן מבחינה כלכלית
– תיאורטית והן מבחינה מימונית – פרקטית .גישה זו מנתחת ומודדת את
התוחלת המהוונת של התמורה הכלכלית התזרימית העתידית ( )DCFהצפויה
לנבוע מהנכס הבלתי מוחשי המוערך .זרמי מזומנים חזויים אלה מהוונים
למועד ההערכה על פי שיעור היוון המותאם ,בין היתר ,למידת הסיכון הגלומה
בתחזיות על פני משך אופק ההיוון .בהערכת שווי על בסיס גישה זו נהוג
להשתמש בשיטות הבאות ,הנגזרות מהגישה הכלכלית האמורה :
 שיטת הפטור מתמלוגים (  )Relief from Royalty Methodלפיה ,שוויו של
נכס בלתי מוחשי מוערך על פי היוון תשלומי "התמלוגים הראויים" שהיה
בעל הנכס נדרש לשלם לצורך השימוש בנכס לולא היה בבעלותו .שיטה זו
משמשת בעיקר להערכת שווים של נכסים בלתי מוחשיים הרשומים באופן
משפטי על שם החברה כגון  :מותגים ,סימני מסחר ,שמות אתרי אינטנרט,
מאגרי מידע ,פטנטים וכיוב'.
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 שיטת הרווחים העודפים ( )Excess Earnings Methodלפיה ,שוויו של נכס
בלתי מוחשי מוערך על פי היוון "הרווחים העודפים" העתידיים המיוחסים
לנכס" .רווחים עודפים" מוגדרים כהפרש שבין הרווחים התפעוליים
הצפויים מהנכס הבלתי מוחשי נשוא ההערכה ובין התשואה ההוגנת על
השווי ההוגן של הנכסים התורמים ומשתתפים (.)Contributory Assets
נכסים תורמים אלה כוללים הן נכסים מוחשיים ,כגון הון חוזר ורכוש קבוע
והן נכסים בלתי מוחשיים כגון מותגים ,הסכמים ,חוזים והון אנושי מיומן.
שיטה זו משמשת לרוב להערכת שווים של נכסים בלתי מוחשיים מהותיים
בעלי זיקה הדוקה לפעילות הנרכשת (כגון :צבר הזמנות ,קשרי לקוחות
וכו').
()8

גישת השוק אומדת את שוויו של הנכס הבלתי מוחשי המוערך ביחס לנכס בלתי
מוחשי "דומה" במאפייניו וביישומיו ,על בסיס ניתוח עסקות דומות ככל שניתן
בין "קונה מרצון" ו "-מוכר מרצון" ,בתחומים קרובים ככל שניתן לנכס
המוערך .אין הכוונה בהכרח לנכס דומה מבחינה טכנולוגית או שיווקית ,כי אם
לנכס אשר האפליקציות המסחריות האפשריות הנגזרות ממנו דומות או פונות
לשווקים דומים .לעיתים ,גם לאחר מחקר מקיף ,מידע כזה חסר או אינו מדויק
דיו .כתוצאה מכך גישה זו אינה ישימה לעיתים קרובות ועשויה לשמש לרוב
כאמת מידה כללית והשוואתית ( )Benchmarkבלבד לתוצאות ההערכה
בשיטות אחרות.

()9

גישת העלות מודדת את שוויו של הנכס הבלתי המוחשי המוערך על בסיס עלות
ייצורו או על בסיס "עלויות השחלוף" שלו עד למועד ההערכה .בגישה זו
מודדים את עלויות פיתוח הנכס הבלתי מוחשי ,תוך התייחסות לעלויות אותן
הייתה מוציאה "חברה נורמטיבית" בפיתוח האמור ,לו התחילה מבראשית.
גישה זו מבוססת על עקרון כלכלי המניח כי משקיע רציונאלי לא ישלם על נכס
יותר מהעלות (לרוב  -ההיפותטית) הכרוכה בפיתוח עצמי על ידו ,של נכס דומה
אשר יספק תועלות כלכליות דומות .עקרון זה לא חל לרוב על נכס בלתי מוחשי
ייחודי המוגן משפטית מפני העתקה ,כגון פטנט או זכויות יוצרים (אם כי יש
לשים לב לגבולות הטריטוריאליים של ההגנה האמורה) ,לחילופין בגין מצב בו
"זמן ההגעה לשוק" ,לאמור ה  TTM -של המוצר (ה )Time To Market -
הנדרש קצר ,או לחילופי חילופין זמני הפיתוח של הנכס הבלתי מוחשי
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התחליפי הינם ארוכים או לחילופי חילופי חילופין כאשר אי הודאות בהצלחת
הפיתוח העצמי גבוהה באופן חריג מהמקובל .גישה זו אינה מכמתת לרוב את
השפעתם של משתנים אקסוגניים חיצוניים לנכס הבלתי מוחשי (הקיימים
בהווה או אפשריים בעתיד) כגון שינוי בטעמי הציבור או התפתחות מוצלחת של
מוצר מתחרה ,העלולים להשפיע בצורה משמעותית על שוויו של הנכס המוערך.
גישה זו גם אינה מביאה בחשבון באופן מלא את אי הודאות המובנית בבסיס
תהליכי פיתוח או יצירה חדשניים ,הנגרמת מהסיכון לכישלון הפיתוח או מאי -
יכולת לעמוד במטרות העסקיות ,אשר לשמן פותח או נוצר הנכס הבלתי
מוחשי ,או את אי הודאות הנובעת מהקושי לאמוד באופן מהימן את היתרונות
הכלכליים העשויים לנבוע למחזיק הנכס כתוצאה מיישום מסחרי מוצלח.
מקובל להשתמש בגישה זו לצורך הערכת שווי כוח האדם המיומן בתאגידים.
()10

שוויים ההוגן של הנכסים הבלתי מוחשיים ,שהינם ברי פחת לצורך מס ,צפוי
לכלול את שווי הטבת המס הגלומה ברכישתם .התקנים החשבונאיים מחייבים
את הכללתו של רכיב זה ,גם בעסקת רכישת נכסים בלתי מוחשיים המבוצעת
בדרך של רכישת מניות ,אשר אינה מאפשרת בפועל את הפחתת הנכסים לצורך
מס .על כן ,לשווי הנכסים ברי הפחת לצורך מס ,המתקבל בגישת ההכנסות או
בגישת העלות ,יש להוסיף את שווי הטבת המס המהוונת .אין להוסיף רכיב זה
לאמידת השווי הנערך על פי גישת השוק ,היות ומונח כי הוא מגולם בשווי
השוק של הנכסים הדומים ,מהם נגזר שווי הנכס נשוא ההערכה.

()11

יש לנתח בפירוט ולתת נימוקים לגבי השימוש בגישות ובשיטות הללו בלבד,
אשר נחשבות כראויות להתמודדות עם סוגיית הערכת שווי של נכס בלתי
מוחשי .כמו כן ,יש לתעד מדוע שיטות אחרות נדחו.
א .על מערי ך השווי לבדוק את רגישותן של השיטות המיושמות ביחס להנחות
ול פרמטרים שונים לרבות רגישות של תחזיות ,שיעורי נכיון ,ואורכי חיים
שימושיים (.)useful lives
ב .בהתחשב בשיטות הערכות השווי שיושמו ,ייתכן שיהיה צורך לשקול את
הפונקציות במחקר ופיתוח הקשורות לנכס ; עיצוב והנדסת מוצר; ייצור,
הפקה והנדסת תהליך; הרכבה; רכש וניהול חומרים; שיווק והפצה ;
חשבונאות ,מימון ,משפט והנהלה .על נתונים המתייחסים לעלויות
הקשורות לביצוע הפונקציות האמורות לתמוך ,במידת האפשר ,בתיאור
הפונקציות הפועלות והמשאבים המנוצלים.
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()12

על מעריך השווי לזהות מאפיינים דומים פוטנציאליים ,כאשר על זיהוי זה
לכלול רשימה מפורטת של קריטריונים לבחירת נכסים בלתי מוחשיים דומים.
בנוסף לסטנדרטים כלליים של השוואתיות ,כגון פונקציות ,תנאים חוזיים,
סיכונים ,מצב כלכלי ועוד ,ניתן לבצע עידונים ( )refinementsמסוימים באופן
ספציפי לנכסים הבלתי מוחשיים הדומים  .על הנכס הבלתי מוחשי הדומה :
 לשמש במוצרים ותהליכים דומים באותו ענף או שוק
 להיות בעל פוטנציאל רווח דומה (הנמדד על ידי ערכן הנוכחי הנקי של
ההטבות הצפויות להתממש ,לרבות הבאה בחשבון של השקעות הוניות,
הוצאות הזנק ( )start-upנדרשות כמו גם סיכונים
 להיות בעל תנאים דומים ,לרבות זכויות ניצול ,בלעדיות ,מגבלות
גיאוגרפיות ,משך חיים ,זכויות הענקה חוזרת ()grant-back rights
ופונקציות או שירותים שיבוצעו.
 להיות באותו שלב התפתחות ובמידת ייחודיות דומה

()12

על גישת השוק לשקול זיהוי והצדקה של :
 קיומו של שוק פעיל הקשור בנכסים בלתי מוחשיים דומים
 עסקאות עבר של נכסים בלתי מוחשיים דומים
 מידע בדבר המחיר ששולם בעסקאות דומות
 עסקאות "ממוכר מרצון לקונה מרצון" בין צדדים בלתי תלויים

()12

גישת העלות מתחילה באומדן עלות השכפול של הנכס הבלתי מוחשי .שיטה
אחת הי נה שימוש בעלות ההיסטורית .יש לבצע התאמות בגין התיישנות.

()12

גישת ההכנסה מביאה בחשבון את :
א .יכולת ייצור ההכנסות של הנכס הבלתי מוחשי המוערך וחוזה את הזרם
העתידי של הרווחים או תזרים המזומנים
ב .יתרת אורך החיים השימושיים הצפוי של הנכס הבלתי מוחשי ,כמה זמן
צפויות להימשך התועלות הכלכליות ,אשר עשויות להיות תלויות במחזור
החיים של המוצר :חדירה ,צמיחה ,בגרות ,ודעיכה
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ג .הסיכונים הקשורים לקבלת התועלות הצפויות ,הנמדדות על בסיס שיעור
הנכיון המשקף את העלות האלטרנטיבית של ההון ,הנזילות ,שיעור הריבית
הריאלית חסרת הסיכון ,ורכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון שבו מופקות
התועלות הכלכליות מהנכס
()16

על חוות הדעת הסופית של השווי לשקף את מידת התאמתה של כל אחת
מהשיטות ,ואת אמינותם ,שלמותם ,דיוקם ועדכניותם של הנתונים התומכים
בכל אחת מהשיטות ,כך שתביא את קורא בצורה הגיונית לחוות הדעת הסופית
בנוגע לשוויו של הנכס הבלתי מוחשי .על חוות הדעת הסופית של השווי
להבטיח כי תוצאות השיטות ששימשו הניבו רמות שווי דומות ,יש ליישב את
התוצאות ,ולפרט את כל ההנחות והתנאים המגבילים המשפיעים על
הניתוחים ,הדעות והמסקנות.

.2.2

()1

ניירות עבודה

על ניירות העבודה לתעד את השלבים/הצעדים שננקטו ,הטכניקות ששימשו,
ולספק ראיות לתמיכה בעובדות ובמסקנות הדוח הסופי.

()2

על מעריכי השווי לנהל יומן פעילות ( )case activity recordמפורט עבור כל
הערכת שווי ,אשר יכלול את :
 זיהוי הפעולות שננקטו וציון הזמן שלקח לבצען
 זיהוי אנשי הקשר לרבות שמות ,מספרי טלפון וכו'
 עיכובים שחלו ,ככל שחלו ,בעת בחינת המסמכים

()2

על יומן הפעילות ,ביחד עם ניירות העבודה ,להצדיק את משך הזמן שהוקדש
לעבודה שבוצעה.

.2.6

סקירת הערכת שווי

()1

בעת סקירת הערכת שווי של נכס בלתי מוחשי ודיווח על תוצאות הסקירה ,על
מעריך השווי לגבש דעה בנוגע ל נאותות הדוח המסוקר ולחשוף בצורה ברורה
את היקף העבודה של תהליך סקירת הערכת שווי אשר בוצע.
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()2

לאחר סקירת הערכת השווי של הנכס הבלתי מוחשי ,על מעריך השווי :
א .לזהות את הנישום והשימוש המיועד של הניתוחים ,הדעות והמסקנות,
ומטרתה של משימת סקירת הערכת השווי
ב .לזהות את הדוח ה מסוקר ,הזכות המוערכת ,מועד הערכת השווי ,ומועד
סקירת הערכת השווי
ג .זיהוי היקף תהליך סקירת הערכת השווי שבוצע
ד .קביעת רמת השלמות של הדוח המסוקר
ה .קביעת רמת הנאותות והרלוונטיות לכאורה של הנתונים ונאותות
ההתאמות שבוצעו לנתונים
ו .קביעת רמת הנאותות של השיטות וטכניקות הערכת השווי ששימשו וגיבוש
הסיבות לכל אי הסכמה שהיא
ז .קביעה האם הניתוחים ,הדעות ,והמסקנות בדוח המסוקר הינם ראויים
וסבירים וגיבוש הסיבות לכל אי הסכמה שהיא

()2

במקרה של א י הסכמה כלשהי לגבי הצגת העובדות ,הנחות הבסיס,
המתודולוגיה או המסקנות של הדוח ,על מעריך שווי לערוך מחקר ו/או
ניתוחים נוספים למציאת עובדות הנחוצות להגעה לשווי הראוי של הנכס
הבלתי מוחשי.

.2

קווים

()1

מנחים

על מעריכי השווי לעשות מאמצים להגיע להחלטה בנוגע למקרה הערכת השווי
לאחר ששקלו בצורה מלאה את כל העובדות הרלוונטיות.

להחלטה
.2.1

()1

מטרה

המטרה היא ל יישב את הסוגיה מוקדם ככל האפשר בעת הבחינה .עבודה
אמינה ומשכנעת של מעריך השווי תקל על קבלת החלטות בנוגע לסוגיות
ותפחית את הצורך בהתדיינות משפטית.

()2

מעריך השווי יעבוד בתיאום עם פקיד השומה והנישום על מנת לנסות וליישב
את כל הסוגיות התלויות.
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.2.2

()1

הגעה למסקנות

משעה שבידי מעריך השווי מצוי כל המידע הנחוץ ליישוב הסוגיה ,על מעריך
השווי להפעיל את שיקול דעתו/ה המקצועית בהתחשב במידע האמור על מנת
להגיע למסקנה.

()2

אם אין בידי מעריכי השווי את כל המידע ש אותו הם היו רוצים על מנת ליישב
סוגיה כלשהי ,הרי שעל מעריכי השווי להחליט מתי לדעתם יהיה בידיהם מידע
מספק באופן נאות על מנת לקבל החלטה ראויה.

()2

על מעריכי השווי להפעיל שיקול דעת אובייקטיבי ובלתי תלוי בעת הסקת
מסקנות ולהחליט בכל מקרה לגופו ,ללא משוא פנים ,סינגור וניגוד עניינים

.2

()1

על מעריכי השווי להכין דוחות על ממצאיהם.

קווים מנחים לדיווח

.2.1

()2

סעיף זה דורש כי מידע ספציפי יכלל או יטופל בכל אחד מהדוחות.

()1

מטרתו העיקרית של דוח הערכת השווי הינה לספק תמיכה משכנעת למסקנות

סקירה כללית

שהתקבלו.
()2

על דוחות הערכת השווי להכיל את כל המידע הנחוץ על מנת לאפשר הבנה
ברורה של ניתוחי הערכת השווי ולהסביר כיצד התקבלו המסקנות.

.2.2

()1

ההיקף והתוכן של הדוח שיוכן תלויים בנסיבות ובצרכים של כל מקרה ומקרה.

תוכן הדוח
()2

על דוח הערכת השווי לדווח את התוצאות בצורה ברורה ולזהות את המידע
שעליו הסתמך הדוח בעת תהליך הערכת השווי .על דוח הערכת השווי להציג
בצורה יעילה את המתודולוגיה וההנמקה ,כמו גם לזהות את תיעוד התמיכה.

()2

על דוח הערכת השווי לכלול מידע מספק באופן נאות בנוגע לפריטים שזוהו
ונותחו על מנת להבטיח עקביות ואיכותיות.
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()2

על דוח הערכת השווי שנכתב בקשר לסקירת הערכת שווי לכלול ,לכל הפחות,
מידע המתייחס לפריטים שזוהו ונותחו הנחוצים לתמיכה בהנחות ,בניתוחים
המתוקנים ו/או במסקנות המתוקנות של המעריך שווי.

.2.2

הצהרה

()1

כל דוח הערכת שווי צריך לכלול הצהרה חתומה של מעריך השווי כדלקמן:
למיטב ידיעתי ואמונתי :
 העובדות הכלולות בדוח זה הינן אמיתיות ונכונות
 הניתוחים ,הדעות ,והמסקנות המדווחים מוגבלים להנחות ולתנאים
המגבילים שנקבעו בדוח
 אין לי כל עניין בהווה או בעתיד בנכס נשוא דוח זה ואין לי עניין אישי בנוגע
לצדדים המעורבים
 אין לי כל דעה קדומה ביחס לנשוא דוח זה ו/או לצדדים המעורבים
במשימה זו
 משכורתי איננה מותנית בפעולה או אירוע הנובעים מהניתוחים ,הדעות,
המסקנות או מהשימוש בדוח זה
הניתוחים ,הדעות ,והמסקנות שלי גובשו ודוח זה הוכן בהתאם לקווים
המנחים להערכות שווי של רשות המסים בישראל
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מטרה
( )1קווים מנחים עבור עובדי הרשות לביצוע ,פיקוח וניהול הערכות שווי של מכשירים פיננסיים.

רקע
( )1מסמך זה מציג את המלצותיה של וועדה מטעם הלשכה בראשותו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה ,מר רועי פולניצר.
וו עדת פולניצר הוקמה על מנת להמליץ להנהלת הרשות על מדיניות לביצוע ,לביצוע ,פיקוח וניהול הערכות
שווי של מכשירים פיננסיים ולזהות שיפורים בתהליך זה על מנת לשפר את הציות ולנצל טוב יותר את משאבי
הרשות.

מהות המסמך
( )1מסמך זה מספק קווים מנחים ספציפיים בנוגע ל :-
א .גיבוש סוגיית הערכת השווי
ב.

יישוב הסוגיה במידת האפשר

ג.

הכנת דוחות

( )2מסמך זה מספק הוראות ספציפיות בנוגע ל :-
א .תכנון משימת הערכת השווי
ב.

ניתוח מידע רלוונטי

ג.

הכנת ניירות עבודה

ד.

סקירת הערכת שווי של צד שלישי

השפעה על מסמכים אחרים
אין

קהל היעד
כל עובדי הרשות אשר מבצעים הערכות שווי של מכשירים פיננסיים או סוקרים הערכות שווי של מכשירים
פיננסיים אשר הוכנו על ידי אחרים.

רועי פולניצר
יו"ר ומנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ()IAVFA
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.1

()1

מבוא

מטרתו של מסמך זה לספק קווים מנחים הרלוונטיים לכל אנשי רשות המסים
בישראל העוסקים במקצוע הערכות השווי (להלן "מעריכי השווי") בקשר
לגיבוש ,החלטה ודיווח על סוגיות הקשורות להערכות שווי של מכשירים
פיננסיים ועל סוגיות הערכות שווי דומות .על מעריכים השווי להיות מסוגלים
להצדיק בצורה סבירה כל חריגה מקווים מנחים אלו.

()2

לצורך מסמך זה ,מכשיר פיננסי (  )financial instrumentהוא כל חוזה היוצר נכס
פיננסי בישות אחת והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת.

()2

נגזר ( )derivativeהינו מכשיר פיננסי או חוזה אחר ,בעל כל שלושת המאפיינים
הבאים:
א .שוויו משתנה בתגובה לשינוי ב  )1 -שיעור ריבית מוגדר;  )2מחיר מכשיר
פיננסי מוגדר;  )2מחיר סחורת יסוד מוגדר;  )2שער חליפין של מטבע חוץ
מוגדר;  )2מדד מחירים או שיעורים מוגדר;  )6דירוג אשראי או במדד אשראי
מוגדר;  )7משתנה מוגדר אחר ,בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי,
המשתנה אינו ספציפי לצד לחוזה (לעיתים מכונה ה"בסיס";)]underlying[ ,
ב .אינו דורש השקעה ראשונית נטו או לחילופין דורש השקעה ראשונית נטו
הקטנה מההשקעה שהייתה נדרשת עבור סוגים אחרים של חוזים ,שחזוי כי
יגיבו באופן דומה לשינויים בגורמי שוק;
ג .וכן הוא מסולק במועד עתידי.

()2

נכס פיננסי (  )financial assetהינו כל נכס שהוא:
א .מזומן;
ב .מכשיר הוני של ישות אחרת ;
ג .זכות חוזית :
()i

לקבל מישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר ;

( )iiלהחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת
בתנאים פוטנציאלים עדיפים לישות
ד .חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות
והוא :
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()i

מכשיר לא נגזר ( ,)a non-derivativeאשר לפיו הישות מחויבת או
עשויה להיות מחויבת לקבל מספר משתנה של מכשיריה ההוניים; או

( )iiמכשיר נגזר ,אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת
סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של
מכשיריה ההוניים של הישות .לצורך כך ,מכשיריה ההוניים של הישות
אינם כוללים מכשירים ,אשר הם כשלעצמם חוזים לקבלה עתידית או
מסירה עתידית של מכשיריה ההוניים של הישות.
()2

התחייבות פיננסית ( )financial liabilityהינה כל התחייבות שהיא :
א .מחויבות חוזית :
()i

למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר; או

( )iiלהחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת
בתנאים פוטנציאלים נחותים לישות; או
ב .חוזה ,אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות
והוא :
( )iמכשיר לא נגזר ,אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת
למסור מספר משתנה של מכשיריה ההוניים ; או
( )iiמכשיר נגזר ,אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת
סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של
מכשיריה ההוניים של הישות .לצורך כך ,מכשיריה ההוניים של הישות
אינם כוללים מכשירים ,אשר הם כשלעצמם חוזים לקבלה עתידית או
מסירה עתידית של מכשיריה ההוניים של הישות.
()6

מכשיר הוני ( )instrument equityהוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסים של
ישות לאחר ניכוי כל התחייבויותיה.

()7

הקווים המנחים הניתנים כאן לגבי זיהוי ,תיעוד וניתוח המכשיר הפיננסי חלים
על כל סוגי המכשירים הפיננסיים .עם זאת ,קווים מנחים אלו אינם מספקים
פרטים ספציפיים עבור כל סוג של מכשיר פיננסי.
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()8

הערכות שווי של מכשירים פיננסיים שבבעלות ו/או שהועברו על ידי או בין
נישומים מבוקר ים עשוי ות להעלות סוגיות מהותיות אשר אינן בתחולת קווים
מנחים אלו.

.2

()1

קווים מנחים לגיבוש

סיום מוצלח של משימת הערכת השווי כולל תכנון ,זיהוי גורמים קריטיים ,תיעוד
מידע ספציפי ,וניתוח מידע רלוונטי .כל הפעילויות הרלוונטיות תתועדנה בניירות
העבודה.

.2.1

()2

סקירת הערכת שווי עשויה להיות הגישה הטובה ביותר לביצוע המשימה.

()1

על מעריכי השווי לתכנן כראוי את משימת הערכת השווי .על המנהלים שלהם

תכנון

.2.2

זיהוי

לפקח על הצוות המעורב בתהליך הערכת השווי.
()2

בקרת איכות הינה תהליך מתמשך לאורך כל משימת הערכת השווי.

()1

בעת גיבוש מסקנת שווי ,על מעריכי השווי להגדיר את המשימה ולקבוע את היקף
העבודה הנחוץ על ידי זיהוי הגורמים הבאים:
א .הנכס המוערך
ב .הזכות המוערכת
ג .מועד הערכת השווי
ד .מטרת הערכת השווי
ה .השימוש המיועד בהערכת השווי
ו .הצהרת מעריך השווי
ז .תפיסת השווי ( )Premise of Valueוהגדרת השווי ()Standard of Value
ח .ההנחות
ט .התנאים המגבילים
י .מגבלות על היקף הערכת השווי
יא .הגבלות ,הסכמים וגורמים אחרים אשר עשויים להשפיע על השווי
יב .מקורות המידע
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.2.2

()1

תיעוד

על מעריכי השווי להתחיל בהגדרה וניתוח כלליים של המכשיר הפיננסי ,היות
והוא יכול ללבוש צורות רבות.

()2

תיאור המכשיר הפיננסי צריך לזהות בצורה ברורה את המכשיר הפיננסי המסוים
המוערך .התיאור אמור להיות חד משמעי ולספק זיהוי מלא של העסקאות
הרלוונטיות ,וההיקף של המכשיר הפיננסי ,ככל האפשר .התיאור יכול גם לציין
פרמטרים טכניים או כלכליים על מנת זהות את המכשיר הפיננסי המסוים.

()2

ייתכן וישנו צורך להגדיר מה הכוונה ב"מכשיר פיננסי" מנקודת ראותה של רשות
המסים בישראל.

()2

מידע רלוונטי להמכשיר הפיננסי הספציפי המוערך כולל:
א .עלות ,מועד ואופן הרכישה
ב .המועד שבו המכשיר הפיננסי מוערך
ג .כל הערכת שווי נוספת והמועד (או המועדים) שבו שוויו של המכשיר הפיננסי
הוערך
ד .מידע אודות הסכמים או הבנות שנוצרו (או הצפויות להיווצר) המתייחסים
לשימוש ,למכירה או דיספוזיציה אחרת של המכשיר הפיננסי ,לרבות מכירות
של המכשיר הפיננסי מאז מועד הערכת השווי
ה .גורמים אחרים אשר לדעתו של מעריך השווי ראוי להביאם בחשבון

()2

אם המכשיר הפיננסי נשוא הערכת השווי הועבר בין או נוצר על ידי נישומים
מבוקרים ,הרי שעל מעריך השווי ,טרם ביצוע הערכת השווי ,לעבוד בתיאום עם
הגורם המפנה על מנת להבטיח כי כל הסוגיות הרלוונטיות אכן זוהו.

.2.2

()1

ניתוח

בעת גיבוש מסקנת שווי ,על מעריכי השווי לנתח את המידע הרלוונטי הנחוץ
לביצוע המשימה.

()2

יש לשקול את כל הגורמים המשפיעים על השווי ,לרבות :
א .ניתוח מעמיק של כל הזכויות והסיכונים של הבעלות על המכשיר הפיננסי
ב .תנאי השוק בסמוך למועד הערכת השווי
ג .השפעות של הגבלות חוזיות או משפטיות רלוונטיות
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()2

לנתח את כל העסקאות הרלוונטיות ,לרבות :
 כל העובדות המהותיות
 מידע אודות חוזים ועסקאות ,לרבות הסכמים ,מכשירים ולוחות זמנים
 חוות דעת משפטיות ,חשבונאיות ,מימוניות וכלכליות ותזכירים
 כל המשתתפים ותפקידיהם
 צורת התמורה ששולמה והתקבלה

()2

ניתוח של עסקה עשוי לחשוף מכשירים פיננסיים ו/או שירותים אחרים הקשורים
לעסקה העיקרית כך שצבר מכשירים פיננסיים ו/או שירותים עשויים להיות
מעורבים.

()2

סוגי סיכונים שונים ,אשר נלקחו על ידי הבעלים או הרוכש ,עשויים להטיל
דרישות על הקצאת הסיכונים .הסיכונים שייתכן שיהיה צורך להביאם בחשבון
כוללים:
 סיכוני שוק (כגון :סיכון שע"ח ,סיכון ריבית ,סיכון בסיס הצמדה ,סיכון מחיר
ני"ע וסיכון מחיר סחורה)
 סיכוני אשראי (כגון  :סיכון חדלות פירעון ,סיכון הורדת דירוג ,סיכון מרווח
וסיכון אשראי של צד נגדי לעסקה)
 סיכוני נזילות נכס (קרי ,כאשר לא ניתן למכור את המכשיר ללא הפסד
מהותי)
 סיכוני מודל (כגון  :הנחות יסוד שגויות ,יישום שגוי של המודל ,סיכון
משתמש ,נתונים לא מייצגים ,תכנות שגוי ובעיות בהקלדת הנתונים)

()6

שלוש גישות הערכת השווי המקובלות להערכת שווי מכשירים פיננסיים הינן
הגישה האנליטית ( ,)analytical approachהגישה הנומרית ( numerical
 )approachוגישת הסימולציה ( )simulation approachכפי שתפורטנה בהרחבה
להלן .יש לשקול את כל שלוש הגישות ולהפעיל שיקול דעת מקצועי בבחירת
הגישה /ות אשר תשמש/נה בסופו של דבר ובשיטה/ות בתוך הגישה/ות
האמורה /ות המצביעה/ות בצורה הטובה ביותר על השווי של המכשיר הפיננסי.
יש להוכיח את הקשר שבין הגישות הללו לבין הגדרת השווי "שווי שוק הוגן "
(.)fair market value
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()7

הגישה האנליטית מורכבת ממודלים "סגורים" או נוסחאות אנליטיות קשיחות
המשתמשים ,לצורך תמחור נגזרים ,במתודולוגיה של (( Merton )1972בתנאי
רציפות) שקנתה לה הגמוניה בתורת המימון ,דהיינו ,התהליך הסטוכסטי העומד
מאחורי התנהגות המחיר (תנועה בראונית גיאומטרית) והנחת ה Risk-( RNVA -
 ,Neutral Valuation Methodכלומר ,הנחת עולם נייטרלי לסיכון שבו תוחלת
התשואה הצפויה מכל הנכסים הסחירים היא התשואה חסרת הסיכון) ובנוסחת
 .Black & Scholesיתרונם הגדול של המודלים בגישה זו הינו בעובדה שהם
פשוטים ונוחים לשימוש .מאידך ,הנוסחאות של מודלים אלו הינן קשיחות ולכן
אינן מאפשרות את שינוי הפרמטרים לאורך התקופה (כגון :שיעור הריבית חסרת
הסיכון ,סטיית התקן ,שיעור תשואת הדיבידנד הצפוי ומחיר המימוש) .לדוגמא,
מקרה פרטי של עולמו של  Mertonבא לידי ביטוי בנוסחת .Black & Scholes

()8

הגישה הנומרית מורכבת ממודלים "פתוחים" או עצי החלטה גמישים
המשתמשים ,לצורך תמחור נגזרים ,במתודולוגיה של (( Merton )1972בתנאי
קירוב לרציפות) ובנוסחת  Cox, Ross & Rubinsteinהמבוססת על תהליך
בינומי המתכנס לתהליך רציף כמו בנוסחת  .Black & Scholesלפיכך שתי
נוסחאות אלו ,המהוות מקרה פרטי בעולמו של  ,Mertonזהות לחלוטין.
המודלים של גישה הינם מודלים בינומיים ותרינומיים כמו גם שיטות נומריות
מהסוג המכונה  Finite Difference Methodהמודלים בגישה הנומרית הינם
גמישים יותר ביחס למודלים בגישה האנליטית כיוון שהם בנויים בשיטה של "עץ
החלטות" ולכן מביאים בחשבון מצבי טבע שונים ומאפשרים את שינוי
הפרמטרים לאורך התקופה .באופן כלכלי ,המודלים בגישה האנליטית אינם
מסוגלים להעריך אופציות הכוללות סעיפים חוזיים כדוגמת מחיר מימוש משתנה
והתניות נוספות (בניגוד לאופציות הפשוטות  ,plain vanillaאותן פותרים
המודלים ה"סגורים") ,התניות אלו מכונות "תנאי קצה" .המודלים בגישה
הנומרית מסוגלים להעריך אופציות מכל סוג שהוא ,כאשר בספרות מוזכרת
הגישה הנומרית כמסוגלת להעריך אופציה אמריקאית (עם זכות מימוש
מוקדמת) .מאידך ,המודלים בגישה הנומרית הינם מסובכים יותר וקשים יותר
ליישום ומתאימים כאשר תנאי האופציה "מיוחדים" .דוגמא למודל בגישה
הנומרית הינו המודל הבינומי ,שפותח למודל הלאטיס המקובל בקרב אנשי
החשבונאות בארה"ב ,המספק שיטה נומרית להערכת אופציות המבוססת על
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אסטרטגיה חסרת סיכון .שווי האופציה המחושבת במודל נאמד על ידי תהליך
רקורסיבי ממועד הפקיעה למועד החישוב על בסיס צמתי ההחלטה במודל ,כאשר
בכל צומת החלטה (באופציה אמריקאית) המשקיע צפוי לבחור בגבוה מבין הרווח
ממימוש האופציה לבין הערך המהוון של הצמתים העוקבים.
\

()9

גישת הסימולציה מורכבת משיטות סימולציה פרמטריות וא -פרמטריות
המשתמשות לצורך תמחור נגזרים ,במתודולוגיה של (( Merton )1972בתנאי
רציפות או קירוב לרציפות) והנחת ה  RNVA -באמצעות הרצת פרמטרים
סטוכסטיים ,במספר רב של מצבי עולם וביצוע חישובים על התרחישים השונים
אשר התקבלו ,כאשר אין פתרון אנליטי לבעיה האמורה .סוג הסימולציה הנפוץ
ביותר בשימוש עבור מכשירים פיננסיים הינו סימולציית מונטה קרלו.
סימולציית מונטה קרלו בנויה על דגימה מקרית של גורמי סיכון מתוך התפלגות
מתאימה .על סמך הדגימה נוצרים מסלולים דמיוניים של שינויים בגורמי סיכון
לאורך זמן .שיטת מונטה קרלו היא שיטה לפתרון בעיות חישוביות באמצעות
מספרים מקריים .למרות האקראיות שבמספרים המקריים ,השיטה מאפשרת
להגיע לרמת דיוק נדרשת על ידי שימוש בחוק המספרים הגדולים .בהתאם לכך,
בונים תזרים מזומנים וסדרת החלטות לכל מסלול ומסלול ,כאשר הממוצע של
תזרימים אלו ,על כל המסלולים שתורחשו ,מהוון בשיעור הריבית חסרת הסיכון
ומהווה קירוב לשוויו של המכשיר הפיננסי .רמת הדיוק של השיטה נמדדת על ידי
פרמטר שנקרא  Standard error of sample meanאשר מהווה אינדיקציה
לאיכות התוצאה .במקרים שבהם מעורבות תכונות אמריקאיות (אפשרות
למימוש אופטימלי לפני הפקיעה) יש גרסאות מורכבות יותר של סימולציות
מונטה קרלו.

( )10ניתן ליישם את מתודולוגיית  Mertonבתנאי רציפות להערכת חוב סטרייט בכלל,
ולהערכת חוב המיר וערבויות בפרט .הגישה הקלאסית להערכת חוב מהוונת
תזרימים צפויים לפי לוח סילוקין מגדר לפי שיעור היוון (קרי ,ריבית שוק
נורמטיבית מייצגת ללווה/למנפיק) .קיים קושי ניכר בהצדקת שיעור היוון כלשהו
מה גם שערכו של החוב על פי רוב רגיש במיוחד לשיעור היוון זה,Merton .
במתודולוגיה שקנתה לה הגמוניה בתורת המימון ,ותחת הנחת  RNVAמאפשר
היוון דומה (לזה של הגישה הקלאסית) של התזרימים הצפויים ללא צורך
בשימוש בשיעור היוון המותאם לסיכון .תחת מתודולוגיה זו יש צורך רק
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באמידת סטיית התקן של שיעורי התשואה של מניות הלווה/המנפיק שאותה ניתן
לבצע במדויק על סמך נתוני השוק (בניגוד לאמידת שיעור ההיוון) .בגי שה
אינטואיטיבית ,ההצדקה לגישתו של  Mertonלהערכת חוב רואה בהון העצמי
כמעין "אופציה" לשלם את החוב (קרן וריבית) במועדו או להעביר את המניות
לבעל החוב (חדלות פירעון) .לאמור  -באותה מידה ששיעור ההיוון בגישה
הקלאסית לוקח בחשבון את הסיכון לחדלות פירעון ,הרי שהמודל של Merton
מפנים את ההסתברות לחדלות פירעון באופן מדויק יותר .לסיכום ,מדובר במודל
מתמטי (המבוסס על המאמר של  Mertonמשנת  )1972אשר חוזה את הסיכון
הגלום באג"ח על פי סטיית התקן של שיעורי התשואה של מניות הלווה/המנפיק.
( )11יש לנתח בפירוט ולתת נימוקים לגבי השימוש בגישות ובשיטות הללו בלבד ,אשר
נחשבות כראויות להתמודדות עם סוגיית הערכת שווי של מכשיר פיננסי .כמו כן,
יש לתעד מדוע שיטות אחרות נדחו .על מעריך השווי לבדוק את רגישותן של
השיטות המיושמות ביחס להנחות ולפרמטרים שונים לרבות רגישות של סטיות
תקן ,שיעורי נכיון ,ושוויים שונים של נכס הבסיס.
( )12על חוות הדעת הסופית של השווי לשקף את מידת התאמתה של כל אחת
מהשיטות ,ואת אמינותם ,שלמותם ,דיוקם ועדכניותם של הנתונים התומכים
בכל אחת מהשיטות ,כך שתביא את קורא בצורה הגיונית לחוות הדעת הסופית
בנוגע לשוויו של המכשיר הפיננסי .על חוות הדעת הסופית של השווי להבטיח כי
תוצאות השיטות ששימשו הניבו רמות שווי דומות ,יש ליישב את התוצאות,
ולפרט את כל ההנחות והתנאים המגבילים המשפיעים על הניתוחים ,הדעות
והמסקנות.
.2.2

()1

ניירות עבודה

על ניירות העבודה לתעד את השלבים/הצעדים שננקטו ,הטכניקות ששימשו,
ולספק ראיות לתמיכה בעובדות ובמסקנות הדוח הסופי.

()2

על מעריכי השווי לנהל יומן פעילות ( )case activity recordמפורט עבור כל
הערכת שווי ,אשר יכלול את :
 זיהוי הפעולות שננקטו וציון הזמן שלקח לבצען
 זיהוי אנשי הקשר לרבות שמות ,מספרי טלפון וכו'
 עיכובים שחלו ,ככל שחלו ,בעת בחינת המסמכים
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()2

על יומן הפעילות ,ב יחד עם ניירות העבודה ,להצדיק את משך הזמן שהוקדש
לעבודה שבוצעה.

()1

.2.6

סקירת הערכת שווי

בעת סקירת הערכת שווי של מכשיר פיננסי ודיווח על תוצאות סקירת הערכת
השווי ,על מעריך השווי לגבש דעה בנוגע לנאותות הדוח המסוקר ולחשוף בצורה
ברורה את היקף העבודה של תהליך סקירת הערכת שווי אשר בוצע.

()2

לאחר סקירת הערכת השווי של המכשיר הפיננסי ,על מעריך השווי :
א .לזהות את הנישום והשימוש המיועד של הניתוחים ,הדעות והמסקנות,
ומטרתה של משימת סקירת הערכת השווי
ב .לזהות את הדוח ה מסוקר ,הזכות המוערכת ,מועד הערכת השווי ,ומועד
סקירת הערכת השווי
ג .זיהוי היקף תהליך סקירת הערכת השווי שבוצע
ד .קביעת רמת השלמות של הדוח המסוקר
ה .קביעת רמת הנאותות והרלוונטיות לכאורה של ה נתונים ו נאותות ההתאמות
שבוצעו לנתונים
ו .קביעת רמת הנאותות של השיטות וטכניקות הערכת השווי ששימשו וגיבוש
הסיבות לכל אי הסכמה שהיא
ז .קביעה האם הניתוחים ,הדעות ,והמסקנות בדוח המסוקר הינם ראויים
וסבירים וגיבוש הסיבות לכל אי הסכמה שהיא

()2

במקרה של אי הסכמה כלשהי לגבי הצגת העובדות ,הנחות הבסיס ,המתודולוגיה
או המסקנות של הדוח ,על מעריך שווי לערוך מחקר ו/או ניתוחים נוספים
למציאת עובדות הנחוצות להגעה לשווי הראוי של המכשיר הפיננסי.

.2

קווים
להחלטה

()1

מנחים

על מעריכי השווי לעשות מאמצים להגיע להחלטה בנוגע למקרה הערכת השווי
לאחר ששקלו בצורה מלאה את כל העובדות הרלוונטיות.
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.2.1

()1

מטרה

המטרה היא ל יישב את הסוגיה מוקדם ככל האפשר בעת הבחינה .עבודה אמינה
ומשכנעת של מעריך השווי תקל על קבלת החלטות בנוגע לסוגיות ותפחית את
הצורך בהתדיינות משפטית.

()2

מעריך השווי יעבוד בתיאום עם פקיד השומה והנישום על מנת לנסות וליישב את
כל הסוגיות התלויות.

.2.2

()1

הגעה למסקנות

משעה שבידי מעריך השווי מצוי כל המידע הנחוץ ליישוב הסוגיה ,על מעריך
השווי להפעיל את שיקול דעתו/ה המקצועית בהתחשב במידע האמור על מנת
להגיע למסקנה.

()2

אם אין בידי מעריכי השווי את כל המידע שאותו הם היו רוצים על מנת ליישב
סוגיה כלשהי ,הרי שעל מעריכי השווי להחליט מתי לדעתם יהיה בידיהם מידע
מספק באופן נאות על מנת לקבל החלטה ראויה.

()2

על מעריכי השווי להפעיל שיקול דעת אובייקטיבי ובלתי תלוי בעת הסקת
מסקנות ולהחליט בכל עניין לגופו ,ללא משוא פנים ,סינגור וניגוד עניינים.

.2

()1

על מעריכי השווי להכין דוחות על ממצאיהם.

קווים מנחים לדיווח

.2.1

()2

סעיף זה דורש כי מידע ספציפי יכלל או יטופל בכל אחד מהדוחות.

()1

מטרתו העיקרית של דוח הערכת השווי הינה לספק תמיכה משכנעת למסקנות

סקירה כללית

שהתקבלו.
()2

על דוחות הערכת השווי להכיל את כל המידע הנחוץ על מנת לאפשר הבנה ברורה
של ניתוחי הערכת השווי ולהסביר כיצד התקבלו המסקנות.

.2.2

()1

ההיקף והתוכן של הדוח שיוכן תלויים בנסיבות ובצרכים של כל מקרה ומקרה.

תוכן הדוח

44

קווים מנחים להערכות שווי של מכשירים פיננסיים – עמוד 11
()2

על דוח הערכת השווי לדווח את התוצאות בצורה ברורה ולזהות את המידע
שעליו הסתמך הדוח בעת תהליך הערכת השווי .על דוח הערכת השווי להציג
בצורה יעילה את המתודולוגיה וההנמקה ,כמו גם לזהות את תיעוד התמיכה.

()2

על דוח הערכת השווי לכלול מידע מספק באופן נאות בנוגע לפריטים שזוהו
ונותחו על מנת להבטיח עקביות ואיכותיות.

()2

על דוח הערכת השווי שנכתב בקשר לסקירה לכלול ,לכל הפחות ,מידע המתייחס
לפריטים שזוהו ונותחו הנחוצים לתמיכה בהנחות  ,בניתוחים המתוקנים ו/או
במסקנות המתוקנות של המעריך שווי.

.2.2

הצהרה

()1

כל דוח הערכת שווי צריך לכלול הצהרה חתומה של מעריך השווי כדלקמן:
למיטב ידיעתי ואמונתי :
 העובדות הכלולות בדוח זה הינן אמיתיות ונכונות
 הניתוחים ,הדעות ,והמסקנות המדווחים מוגבלים להנחות ולתנאים
המגבילים שנקבעו בדוח
 אין לי כל עניין בהווה או בעתיד בנכס נשוא דוח זה ואין לי עניין אישי בנוגע
לצדדים המעורבים
 אין לי כל דעה קדומה ביחס לנשוא דוח זה ו/או לצדדים המעורבים במשימה
זו
 משכורתי איננה מותנית בפעולה או אירוע הנובעים מהניתוחים ,הדעות,
המסקנות או מהשימוש בדוח זה
 הניתוחים ,הדעות ,והמסקנות שלי גובשו וד וח זה הוכן בהתאם לקווים
המנחים להערכות שווי של רשות המסים בישראל
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פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :מבט חטוף על הערכות שווי של  ,"ESOPסטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,דצמבר.
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פולניצר ,ר' (" ,)2016מבוא להערכות שווי של עסקים :מטרות להערכת שווי של עסק" - IPLMA ,ארגון מנהלי
רכש ולוגיסטיקה בישראל ,נובמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016מבוא להערכות שווי של עסקים :סקירה של ענף הערכות השווי של עסקים"- IPLMA ,
ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ,נובמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016מבוא להערכות שווי של עסקים :ארגונים מקצועיים" - IPLMA ,ארגון מנהלי רכש
ולוגיסטיקה בישראל ,נובמבר.

פולניצר ,ר' (" ,)2016זיהוי שלבי ההתפתחות התפעולית של חברה כמרכיב בהערכת שווי" - FUNDER ,מגזין
ניהול ההשקעות ,הביטוח והפנסיה של ישראל ,נובמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :מבט חטוף על דיסקאונטים בשותפויות מוגבלות משפחתיות
בארה"ב" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,נובמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016מבוא להערכות שווי של עסקים :גופים רגולטוריים" - IPLMA ,ארגון מנהלי רכש
ולוגיסטיקה בישראל ,נובמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :התאמה בגין מסים על רווחי הון מובנים" ,סטטוס  -כתב עת
לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,נובמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016מבוא להערכות שווי של עסקים :ההתפתחות של הערכות שווי של עסקים"- IPLMA ,
ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ,נובמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעורי התשואה של הון סיכון" - IPLMA ,ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה
בישראל ,אוקטובר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :המודל הכמותי לחישוב דיסקאונט בגין היעדר סחירות
( ,")QMDMסטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,אוקטובר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :פסק דין מנדלבאום והשפעותיו על גודל ה  ,"DLOM -סטטוס  -כתב
עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,ספטמבר.
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פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :דיסקאונט בגין היעדר סחירות ( – )DLOMחלק ג" ,סטטוס  -כתב
עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,אוגוסט.
פולניצר ,ר' וי' אשד (" ,)2016שווי הוגן אופציות משובצות  -חלק ב" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,אוגוסט.
פולניצר ,ר' וי' אשד (" ,)2016שווי הוגן אופציות משובצות  -חלק א" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,אוגוסט.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :דיסקאונט בגין היעדר סחירות ( – )DLOMחלק ב" ,סטטוס  -כתב
עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,אוגוסט.
פולניצר ,ר' וי' דקל (" ,)2016הערכת שווי תאגידים ומגזרים  -חלק א" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,יולי.
פולניצר ,ר' וי' אשד (" ,)2016הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,יולי.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :דיסקאונט בגין היעדר סחירות ( – )DLOMחלק א" ,סטטוס  -כתב
עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,יולי.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :דיסקאונטים בגין אחזקת מיעוט במקרים של העברות
משפחתיות" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,יולי.
פולניצר ,ר' וי' אשד (" ,)2016בדיקות פגימה ( )Impairmentלנכסים ,לרבות מוניטין" ,סטטוס  -כתב עת
לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,יולי.
פולניצר ,ר' ונ' בלזברג (" ,)2016זהירות ,אקטואריית סיכוני אשראי לפניך!  -חלק ב" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,יוני.
פולניצר ,ר' ונ' בלזברג (" ,)2016זהירות ,אקטואריית סיכוני אשראי לפניך!  -חלק א" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,יוני.
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פולניצר ,ר' וי' אשד (" ,)2016ייחוס עלות רכישה ,"PPA – Purchase Price Allocation ,סטטוס  -כתב עת
לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,יוני.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :פרמיות שליטה וזכויות מיעוט  -חלק ב" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,מאי.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :פרמיות שליטה וזכויות מיעוט  -חלק א" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,מאי.
פולניצר ,ר' (" ,)2016דיסקאונטים ופרמיות :מבוא" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,מאי.
פולניצר ,ר' (" ,)2016ההמלצות שנותנים האנליסטים והתגמול שהם מקבלים" - FUNDER ,מגזין ניהול
ההשקעות ,הביטוח והפנסיה של ישראל ,אפריל.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעור ההיוון/הנכיון :המרת שיעורי נכיון לפני מס לשיעורי נכיון לאחר מס" ,סטטוס  -כתב
עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,אפריל.
פולניצר ,ר' וד' מור (" ,)2016אלמנטים של אג"ח המירות מותנות :מזנק דואלי" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,אפריל.
פולניצר ,ר' (" ,)2016עד כמה שיטות המדידה ובדיקות הסבירות שמבצעים האנליסטים מדויקות?"FUNDER ,

 מגזין ניהול ההשקעות ,הביטוח והפנסיה של ישראל ,מרץ.פולניצר ,ר' וד' מור (" ,)2016אלמנטים של אג"ח המירות מותנות :מזנק מערכתי" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,מרץ.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעור ההיוון/הנכיון :גיבוש שיעורי היוון/נכיון מתוך מודלים מונחי -שווי" ,סטטוס  -כתב
עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,מרץ.
פולניצר ,ר' (" ,)2016מיהם האנליסטים בישראל וכיצד הם עובדים?" - FUNDER ,מגזין ניהול ההשקעות,
הביטוח והפנסיה של ישראל ,מרץ.
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פולניצר ,ר' וד' מור (" ,)2016אלמנטים של אג"ח המירות מותנות :מזנק מבוסס -שוק" ,סטטוס  -כתב עת
לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,מרץ.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעור ההיוון/הנכיון :מודלים של בנייה מלמטה עבור פעילויות עסקיות קטנות" ,סטטוס -
כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,מרץ.
פולניצר ,ר' וד' מור (" ,)2016אלמנטים של אג"ח המירות מותנות :מזנק הספציפי לבנק" ,סטטוס  -כתב עת
לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,מרץ.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעור ההיוון/הנכיון :מכפילי שוק" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,מרץ.
פולניצר ,ר' וד' מור (" ,)2016מסגרת להערכת שווי אג"ח  :COCOאיגרות חוב המירות מותנות" ,סטטוס  -כתב
עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,פברואר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעור ההיוון/הנכיון :עלות ההון הממוצעת המשוקללת (  ,")WACCסטטוס  -כתב עת
לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,פברואר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעור ההיוון/הנכיון :המודל התלת -גורמי של פאמה -פרנץ'" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,פברואר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעור ההיוון/הנכיון :המודל לתמחור נכסי הון ( ,")CAPMסטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,ינואר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעור ההיוון/הנכיון :שיטת הבנייה מלמטה של איבוטסון" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,ינואר.
פולניצר ,ר' (" ,)2016שיעור ההיוון/הנכיון :שיעורי ההיוון/הנכיון הראויים" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,ינואר.
פולניצר ,ר' (" ,)2015גישות להערכת שווי תאגידים :גישות להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים" ,סטטוס  -כתב
עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,דצמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2015מעריך שווי ,בדיקות סבירות לפניך!" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,דצמבר.
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פולניצר ,ר' (" ,)2015גישות להערכת שווי תאגידים :גישת הנוסחה" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,נובמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2015גישות להערכת שווי תאגידים :גישת ההכנסות" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,נובמבר.
פולניצר ,ר' (" ,)2015גישות להערכת שווי תאגידים :גישת השוק" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,אוקטובר.
פולניצר ,ר' (" ,)2015גישות להערכת שווי תאגידים :גישת הנכס" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,אוקטובר.
פולניצר ,ר' ונ' בלזברג (" ,)2015האקטואר הפיננסי" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,מאי.
פולניצר ,ר' ונ' בלזברג (" ,)2015מהי אקטואריה פיננסית?" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,מאי.
פולניצר ,ר' ונ' בלזברג (" ,)2015מהו חישוב אקטוארי?" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,אפריל.
פולניצר ,ר' ונ' בלזברג (" ,)2015מיהו אקטואר?" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,אפריל.
פולניצר ,ר' ונ' עציוני (" ,)2015דירקטור ,את מדד מרטון כבר ביקשת?" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,ינואר.

קלמנוביץ' ,א' ור' פולניצר (" ,)2017בחינת יכולת פירעון ואיתנות פיננסית :בדיקת יחסים פיננסיים
מקובלים" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,ינואר.
קלמנוביץ' ,א' ור' פולניצר (" ,)2016אינדיקציות שווי לחברה :גישת המכפילים" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,דצמבר.
קלמנוביץ' ,א' ור' פולניצר (" ,)2016אינדיקציות שווי לחברה :גישת ה  ,"FCFF -סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,דצמבר.

53

קלמנוביץ' ,א' ור' פולניצר (" ,)2016אינדיקציות שווי לחברה :גישת ה  ,"FCFE -סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,נובמבר.
קלמנוביץ' ,א' ור' פולניצר (" ,)2016אינדיקציות שווי לחברה :גישת ה  ,"DDM -סטטוס  -כתב עת לחשיבה
ניהולית ואסטרטגית ,נובמבר.
קלמנוביץ' ,א' ור' פולניצר (" ,)2016הערכת שווי חברות בקשיים" ,סטטוס  -כתב עת לחשיבה ניהולית
ואסטרטגית ,אוקטובר.
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גזירת עלות ההון הממוצעת
המשוקללת ()WACC

בהתבסס על גילויי הדעת של לשכת מעריכי השווי
והאקטוארים הפיננסיים בישראל ()IAVFA
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גזירת עלות ההון הממוצעת המשוקללת ( )WACC
להלן הנוסחה המשמשת לחישוב ה  ,WACC -מלווה ביחד בהסברים על המשתנים המשמשים בה :

WACC  Ke  E /E  D  Kd  1  T  D /E  D
כאשר:

Ke  rf  bl  Rm  Rf   P  A

Kd  rf  CS
עלות ההון העצמי ( .)Keעלות ההון העצמי הינה התשואה הנדרשת על ידי בעלי המניות .לפרטים נוספים,

ראו גילוי דעת (  )SFVSמספר  2של  :IAVFAקביעת המודל לאמידת עלות ההון העצמי
( )Ke
שיעור הריבית חסרת הסיכון ארוכת הטווח ( .)rfשיעור הריבית חסרת הסיכון ארוכת הטווח בישראל
הינו שיעור התשואה הנגזר מעקום תשואות ריאלי חסר סיכון בישראל ,המחושב עבור איגרות חוב
של מדינת ישראל הצמודות למדד המחירים לצרכן ,אשר משך החיים הממוצע (מח"מ)Duration ,

שלהן עומד על כ  22 -שנים ,נכון למועד הערכת השווי .לפרטים נוספים ,ראו גילוי דעת
(  )SFVSמספר  2של  :IAVFAקביעת שיעור הריבית חסרת הסיכון ( )Rfארוכת הטווח
לצורך חישוב עלות ההון העצמי (  )Keוקביעת שיעור הצמיחה הפרמננטית ()g
רכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון המקומי (  .)Rm- Rfרכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון הישראל,
( ,)Rm- Rfהינו סך הצברם של רכיב פרמיית סיכון המדינה של ישראל והפער השנתי
הממוצע ארוך הטווח שבין התשואה השנתית של מדד ה  S&P 200 -לבין שיעור התשואה
לפדיון הגלום באיגרות חוב של ממשלת ארה"ב מסוג U.S. Treasury Securities Interest

) ,Rates (Continuously Compoundedאשר משך החיים הממוצע (מח"מ)Duration ,

שלהן עומד על כ  20 -שנים .לפרטים נוספים ,ראו גילוי דעת (  )SFVSמספר  2של
 :IAVFAקביעת רכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון ( )Rm- Rfורכיב פרמיית סיכון המדינה
לצורך חישוב עלות ההון העצמי ( )Ke
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הביתא הממונפת ( .)blהביתא הממונפת הינה המדד לסיכון הסיסטמטי הראוי של התאגיד ביחס
לסיכון של תיק השוק (ה  .)MRP -בחברה ציבורית מחושבת הביתא על פי רגרסיה
לינארית פשוטה ( )OLSמול תשואות תיק השוק (בחישוב חודשי ) כמשתנה מסביר ,ביחס

לתשואות שערי המניה בחמש השנים שקדמו למועד עבודתנו .לפרטים נוספים ,ראו גילוי
דעת (  )SFVSמספר  7של  :IAVFAאמידת הביתא הממונפת מחדש ( )blלצורך חישוב
עלות ההון העצמי ( )Ke
רכיב פרמיית סיכון הגודל ( .)Pמחקרים מראים כי לתאגידים קטנים ישנם אומדני ביתא גדולים
מאלו של תאגידים גדולים .התאמה בגין גודל נכללת בחישוב ה  WACC -הואיל והמניות
הקטנות עדיין "מכות" את המניות הגדולות ,גם לאחר שבוצעה התאמה בגין הסיכון

הסיסטמטי (קרי ,הביתא הממונפת) של המניות הקטנות .תופעה זו ידועה בשם אפקט
הגודל .לפרטים נוספים ,ראו את מאמרם של דקל ,י' ור' פולניצר (" ,)2016סקירה של
מודלים של עלות ההון העצמי Modified CAPM ,CAPM :ו  "APT -סטטוס  -כתב עת
לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,דצמבר
רכיב פרמיית הסיכון הספציפי לתאגיד ( .)Aרכיב פרמיית הסיכון הספציפי לתאגיד או האלפא שכיח
במצבים שבהם הסיכונים הספציפיים הקשורים לתאגיד המוערך אינם נתפסים במידה
מספקת על ידי רכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון ,הביתא הממונפת ,ורכיב פרמיית סיכון
הגודל .חלק מהסיכונים הנכללים ברכיב פרמיית הסיכון הספציפי לתאגיד הינם שיקולים
כגון עומק ההנהלה ומומחיותה ,גיוון קו המוצרים ,הפיזור הגיאוגרפי ,או סיכון החיזוי

העודף מעל להנחות משתתפי השוק  .לפרטים נוספים ,ראו את מאמרם של דקל ,י' ור'
פולניצר (" ,)2016אנליסט מניות ,האם אתה מכיר שיטת הבנייה מלמטה?" ,סטטוס  -כתב
עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית ,ספטמבר
עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח ( .)Kdעלות החוב הנורמטיבית הינה עלות גיוס החוב הנורמטיבי
ארוך הטווח המשוחרר מכל שעבוד ובטוחה של התאגיד הנדרש על ידי המלווים .עלות זו מחושבת
כסך הצברם של שיעור הריבית חסרת הסיכון ארוכת הטווח במשק ומרווח האשראי הנורמטיבי
ארוך הטווח הראוי לדירוג האשראי (הפומבי או הסינטטי) של התאגיד .לפרטים נוספים ,ראו

גילוי דעת (  )SFVSמספר  8של  : IAVFAאמידת עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח
(  )Kdומרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח ( )CSהמשוחררים מכל שעבוד ובטוחה של
החברה לצורך חישוב עלו ת ההון הממוצעת המשוקללת ()WACC
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מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח ( .)CSמרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח הראוי לדירוג
האשראי (הפומבי או הסינטטי) של התאגיד נאמד כפער שבין שיעור התשואה הנגזר מעקום
תשואות ריאלי הראוי לדירוג האשראי (הפומבי או הסינטטי) של התאגיד ,המחושב עבור איגרות
חוב קונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן ,אשר משך החיים הממוצע (מח"מ)Duration ,
שלהן עומד על כ 22 -שנים ,נכון למועד הערכת השווי ,לבין שיעור התשואה הנגזר מעקום תשואות
ריאלי חסר סיכון בישראל ,המחושב עבור איגרות חוב של מדינת ישראל הצמודות למדד המחירים
לצרכן ,אשר משך החיים הממוצע (מח"מ )Duration ,שלהן עומד על כ 22 -שנים ,נכון למועד
הערכת השווי .מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח הראוי לדירוג האשראי (הפומבי או
הסינטטי) של התאגיד הינו למעשה תוספת סיכון האשראי של התאגיד מעל לשיעור שיעור הריבית

חסרת הסיכון ארוכת הטווח .לפרטים נוספים ,ראו גילוי דעת ( )SFVSמספר  8של :IAVFA
אמידת עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח ( ) Kdומרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח
( ) CSהמשוחררים מכל שעבוד ובטוחה של החברה לצורך חישוב עלות ההון הממוצעת המשוקללת
()WACC

שיעור המס התאגידי הנורמטיבי ארוך הטווח ( .)Tשיעור המס התאגידי הנורמטיבי ארוך הטווח
הינו שיעור המס התאגידי הסטטוטורי השולי הנורמטיבי לטווח ארוך אשר חל על

התאגיד .לפרטים נוספים ,ראו גילוי דעת (  )SFVSמספר  2של  :IAVFAקביעת שיעור
המס התאגידי הנורמטיבי ארוך הטווח ( )Tלצורך חישוב עלות ההון הממוצעת המשוקללת
( )WACC
יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי ארוך הטווח [( .]D /)E+Dיחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי ארוך

הטווח ,המשקף את תמהיל מקורות ההון של התאגיד .לפרטים נוספים ,ראו גילוי דעת
(  )SFVSמספר  1של  :IAVFAקביעת שווי החוב ( )Dויחס המנוף הפיננסי [])D/(D+E
הנורמטיבי ארוך הטווח לצורך חישוב עלות ההון הממוצעת המשוקללת ( )WACC
ה  WACC -משמש לעתים קרובות בשיטת תזרימי המזומנים הפנויים ברמת הפעילות ( Free Cash
 )Flows to Firm Methodכאומדן לשיעור התשואה או שיעו ר הנכיון שמשתתפי שוק היו דורשים על
מנת לרכוש תזרימי מזומנים מפעילות כלשהי.
כאשר מטרת הערכת השווי הינה לאמוד את השווי ההוגן או את שווי השוק ההוגן של הפעילות
בכללותה תחת הנחת שינוי השליטה בפעילות במועד הערכת השווי ,הרי שה  WACC -המשמש
בשיטת תזרימי המזומנים הפנויים ברמת הפעילות משקף הנחות של משתתף שוק בנוגע ליחס המנוף
הפיננסי של הפעילות .כלומר ,ניתן להניח כי משתתף שוק הרוכש את הפעילות היה קובע את יחס
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המנוף הפיננסי הנורמטיבי ארוך הטווח כשווה ליחס המנוף הפיננסי הממוצע הענפי ,ללא שום קשר
ליחס המנוף הפיננסי הנוכחי במועד העסקה.
הואיל ומטרתם של גילויי הדעת של הלשכה לספק הנחיה להערכות שווי של תאגידים וניירות ערך של
עסקים המצויים בבעלות פרטית ,הרי שתזרימי המזומנים הרלוונטיים הינם אלו הצפויים על ידי
מחזיקי אותם ניירות ערך ,חלף תזרימי המזומנים של הפעילות העסקית בכללותה .מאחר ולבעלי
מניות המיעוט אין את היכולת לשנות את יחס המנוף הפיננסי של הפעילות ,הרי שה  WACC -יחושב
במקרה שכזה בהתבסס על יחס המנוף הפיננסי הנוכחי של הפעילות ,חלף יחס המנוף הפיננסי
הממוצע הענפי.
תחת הנחות מסוימות ,מודליאני ומילר 1הראו שה  WACC -עבור פעילות כלשהי הינו בלתי תלוי
ביחס המנוף הפיננסי – דהיינו ,אפילו אם עלות החוב הנורמטיבית הינה נמוכה יותר מעלות ההון
העצמי ,הרי שיחס מנוף פיננסי גבוה יותר מגדיל הן את עלות החוב הנורמטיבית והן את עלות ההון
העצמי כך שעלות ההון הכוללת נשארת ללא שינוי .כאשר משחררים את הנחות אלו על מנת לכלול את
הטבות המס על החוב (אשר מקטין את עלות ההון עבור תאגידים ממונפים) ואת עלויות פשיטת הרגל
ועלויות הסוכן ( )agency costsהקשורות לסיכון ניהול לא אופטימלי ( suboptimal risk
( ) managementהמגדילות את עלות ההון עבור תאגידים ממונפים) ,הרי שניתן למדל את ה WACC -
כעקום רחב בצורת  Uהנשאר יחסית קבוע על פני טווח של יחסי מנוף פיננסיים ,אך עולה בקצוות.
לפיכך ,חשוב מאוד לשקול את ה  WACC -הספציפי לתאגיד עבור יחסי מנוף פיננסיים השונים באופן
מובהק מהנורמות הענפיות.2

 1כידוע ,לפי תורת המימון (מודליאני ומילר) ,בעולם עם מיסים ,יש יתרון לחברה שעושה שימוש בחוב ,במינוף סביר ,עקב "מגן
המס" וזאת ללא קשר לייעוד ההלוואה בעיני הפירמה .ראו:
Franco Modigliani and Merton H. Miller, “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of
Investment,” American Economic Review 48, no. 3 (1958): 261–97, www.jstor.org/stable/1809766.
Franco Modigliani and Merton H. Miller, “Corporate income taxes and the cost of capital: a correction,” American
Economic Review 53, no. 3 (1963): 433–43, www.jstor.org/stable/1809167.
 2בייחוד ,עבור תאגידים עם יחסי מנוף פיננסיים גבוהים ,שבהם השווי ההוגן של החוב נמוך יותר באופן מובהק מערכו המתואם,
משמע ,משקף ריבית שוק נורמטיבית מייצג ת גבוהה עבור החוב ,הרי שעל מעריך השווי לשקול האם עלות החוב הנורמטיבית
הגבוהה הזו ועלות ההון העצמי המתאימה נתפסים כראוי בעלות ההון הממוצעת המשוקללת המשמשת בהערכת שווייה של
הפעילות בכללותה טרם ההגעה למסקנה בדבר השווי ההוגן של ההון עצמי.
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מתודולוגיית (Merton )1973
בתנאי רציפות לתמחור נגזרים

נכתב על ידי יו"ר ומנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים
הפיננסיים בישראל ( ,)IAVFAמר רועי פולניצר
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מתודולוגיית ( Merton )1973בתנאי רציפות לתמחור נגזרים
להלן מתודולוגיית ( Merton )1972בתנאי רציפות לתמחור נגזרים על נכסי בסיס המניבים תשואה
פירותית .מתודולוגיית ( Merton )1972משמשת להערכת שווי אופציות רכש ( )Callומכר ()Put
אירופאיות.

הגדרת המשתנים:

S

 -המחיר השוטף של נכס הבסיס עליו כתוב האופציה

X

 -מחיר המימוש של האופציה

 - Tמשך חיי האופציה

r

 -שיעור הריבית חסרת הסיכון



 -התנודתיות הצפויה של נכס הבסיס



 -ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית המצטברת

b

 -עלות האחזקה הצפויה על הנכס

q

 -שיעור תשואת הדיבידנד הצפוי על המניה

החישוב:
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rT

Put  Xe

הערות:

b0

 המודל לתמחור אופציות על אג"ח ,שערי ריבית ,עתידיות ( ,)Futuresעסקאותאקדמה ( )Forwardsועסקאות החלפה ( ,)Swapsכלומר ,מודל (Black )1976

b  r q

 המודל לתמחור מדדי מניות ,מדד מחירים ומניות המחלקות דיבידנד ,כלומר,מודל (Merton )1972

br

 המודל לתמחור מניות שאינן מחלקות דיבידנד ,כלומר ,מודל (Black and )1972Scholes

*b  r r

 המודל לתמחור אופציות על מט"ח ,כלומר ,מודל (Garman and )1982Kohlhagen

המחיר השוטף של נכס הבסיס עליו כתוב האופציה .מחיר נכס הבסיס יהיה ,בדרך כלל ,מחיר השוק
של המניה למועד ההערכה (במידה והחברה נסחרת בבורסה) .במידה ונכס הבסיס אינו
רשום למסחר ,יש לעבור למדרג השווי השני ,הבינוני בהיררכיה ,דהיינו ,נתונים
המשתמעים במישרין או בעקיפין מנתוני שוק הנצפים באופן ישיר או עקיף .בהיעדר נתוני
שוק נצפים באופן ישיר או עקיף אשר מהם ניתן לחלץ במישרין או בעקיפין את הנתונים
הדרושים ,הרי שיש לעבור למדרג השווי השלישי ,הנמוך בהיררכיה ,משמע ,תוצאות
חישובי מודלים שונים ,המשתמעים וניתנים ליישום במישרין או בעקיפין חלף נתוני שוק
הנצפים באופן ישיר או עקיף  .נשאלת השאלה האם ערכי השוק מגלמים או לא מגלמים?
הגדרת שווי שוק מגלם הינה שערכי השוק משקפים את כל המכשירים המרכיבים את
ההון של החברה ,כלומר מחיר המניה בשוק הינו לאחר ניכויי חלקם של כל הנגזרים
ומשקף את מחיר ההון העצמי של בעלי המניות בלבד .מכאן שהגדרת שווי שוק לא מגלם
הינה שערכי השוק אינם משקפים את כל המכשירים המרכיבים את ההון של החברה.
כלומר בכדי לחשב את ההון העצמי של בעלי המניות יש ל"נכות" משווי המניה את שוויים
של הנגזרים .על פי רוב ,מקובל להניח כי ערכי השוק מגלמים את שווי הנגזרים (אופציות
לעובדים ואופציות גלומות באיגרות חוב להמרה) .משמע שנכון למועד הערכת השווי
השוק ידע על קיומם של הנגזרים הללו.
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מחיר המימוש של האופציה .מחיר המימוש של הא ופציה יהיה ,בדרך כלל ,מחיר המימוש החוזי
שלה .עם זאת ,במידה ומדובר באופציה הגלומה באיגרת חוב להמרה או לחילופין
באופציה לעובדים כאשר נכס הבסיס הינו למשל נקוב בדולר ותוספת המימוש הינה
דולרית צמודה למדד המחירים לצרכן הרי שעל מעריך השווי להשתמש בתוספת המימוש
הא פקטיבית ולא במחיר המימוש החוזי .תוספת המימוש האפקטיבית עבור אופציה
הגלומה באיגרת חוב להמרה למשל ,הינה מחיר מימוש משתנה (הנגזר מאורך חיי האיגרת
ושיעור התשואה לפדיון על איגרות חוב ללא מרכיב המרה בכל נקודת חתך בציר הזמן
במודל) אשר יחושב כמכפלת יחס ההמרה (קרי ,סך הע רך הנקוב של איגרות החוב הדרוש
להמרה למניה אחת של החברה ) בערכם הנוכחי של תשלומי הריבית והקרן של האג"ח
מהוון בשיעור התשואה לפדיון על איגרות חוב ללא מרכיב המרה.
משך חיי האופציה .מוגדר כתקופה שבין מועד ההערכה ובין המועד החוזי של האופציה.
שיעור הריבית חסרת הסיכון .שיעור הריבית חסרת סיכון הינו התשואה המשתמעת הזמינה באופן
שוטף של אגרות חוב ממשלתיות ,הנושאות ריבית נקובה בשיעור אפס ,של המדינה
שבמטבע שלה מבוטא מחיר המימוש ,כאשר יתרת התקופה שלהן שווה לתקופה הצפויה
של האופציה המוערכת .ככל ששיעור הריבית חסרת הסיכון גבוה יותר ,כך השווי ההוגן
של האופציה גדל.
סטיית התקן הצפויה של שיעורי התשואה של נכס הבסיס .סטיית התקן השבועית (בחישוב שנתי)
הצפויה של שיעורי התשואה של נכס הבסיס ביחס לאורך חיי האופציה  .לצורך גזירת
אומדן סביר לסטיית התקן הצפויה של נכס הבסיס ,מקובל להניח כי סטיית התקן של
נכס הבסיס תתפלג בקירוב בדומה לסטיית התקן ההיסטורית בעלת אותו מח"מ ועל כן
היא זו המשקפת את התנודתיות הנורמטיבית הצפויה .ככל שגדלה התנודתיות הצפויה כך
גדל הפוטנציאל לעליית מחיר המניה ,ולכן לאופציה המוענקת על מניה כזו יש ערך גבוה
יותר ,תיאורטית ,מאשר לאופציה המוענקת על מניה פחות תנודתית .בעת אמידת
התנודתיות הצפויה יש לשקול את התנודתיות הגלומה מתוך מחירי שוק של מכשירים
סחירים קיימים של החברה ,תנודתיות היסטורית של מחיר המנייה על פני תקופה
התואמת את התקופה הצפויה של האופציה ,משך הזמן שבו מניית החברה נסחרת בציבור
ועוד.
שיעור תשואת הדיבידנד הצפוי על המניה .הבאה בחשבון של דיבידנדים צפויים במדידת השווי
ההוגן של אופציות תלויה באם מחזיק האופציות זכאי לדיבידנדים או לשווה -ערך של
דיבידנדים .בדרך כלל מחזיקי האופציות אינם זכאים לקבל דיבידנד שמשולם על מניה,
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כל עוד לא מימש אותה .מכיוון שמחיר מניה משקף את עליית ערכה הפוטנציאלי של
המניה וכן את תשלומי הדיבידנדים העתידיים ,על השווי ההוגן לשקף את היעדר
דיבידנדים אלו ("תשואת דיבידנד") .במקרה של חברה שאינה מחלקת ואינה צופה חלוקת
דיבידנדים ,או לחילופין במקרה בו נקבע בתנאים של תכנית האופציות כי מחיר המימוש
יהיה מותאם לתשלומי דיבידנד ,ייקבע שיעור תשואת דיבידנד של אפס.
שיעור הריבית המט"חית חסרת הסיכון .שיעור הריבית המט"חית חסרת סיכון הינו התשואה
המשתמעת הזמינה באופן שוטף של אגרות חוב ממשלתיות ,הנושאות ריבית נקובה
בשיעור אפס ,של המדינה שבמטבע שלה מבוטא מחיר נכס הבסיס ,כאשר יתרת התקופה
שלהן שווה לתקופה הצפויה של האופציה המוערכת .ככל ששיעור הריבית המט"חית
חסרת הסיכון גבוה יותר ,כך השווי ההוגן של האופציה קטן.
שיעור התשואה לפדיון על איגרות חוב ללא מרכיב המרה .שיעור התשואה לפדיון הוא התשואה
הנדרשת על איגרות חוב ללא מרכיב ההמרה ("אג"ח סטרייט") .שיעור התשואה לפדיון
מחושב בהתבסס על אג"ח סטרייט קיימות של החברה שלהן מאפיינים דומים לאג"ח
הנדונה .בהיעדר אג"ח קיימות של החברה ניתן להתבסס על שיעור התשואה לפדיון של
אג"ח סטרייט בעלות מאפיינים דומים אשר הונפקו ע"י חברות דומות לחברה הנבדקת.

המתודולוגיה של  Mertonמניחה תהליך בראוני גיאומטרי .להלן תמצית המאפיינים המתמטיים של
תהליך בראוני גיאומטרי:
נניח תהליך
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המילון הבינלאומי למונחים
בתחום הערכות השווי של
עסקים

תורגם על ידי יו"ר ומנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים
הפיננסיים בישראל ( ,)IAVFAמר רועי פולניצר
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המילון הבינלאומי למונחים בתחום הערכות השווי של עסקים
על מנת לשפר ולשמור על איכותן של הערכות השווי לטובת המקצוע ולקוחותיו ,איגודי מעריכי השווי
הבאים אימצו את ההגדרות הבאות עבור המונחים הכלולים במילון זה:






המוסד האמריקאי לרואי חשבון ( AICPA- American Institute of Certified Public
)Accountants
האגודה האמריקאית לשמאים ()ASA- American Society of Appraisers
המכו ן הקנדי למעריכי שווי של עסקים מוסמכים ( CICBV- Canadian Institute of
)Chartered Business Valuators
האיגוד הלאומי למעריכי שווי ואנליסטים מוסמכים בארה"ב ( NACVA- National
)Association of Certified Valuators and Analysts
המוסד לשמאי עסקים ()IBA- The Institute of Business Appraisers

מתן שירותי הערכות שווי דורש רמה גבוהה של כישורים ומטיל על מעריך השווי את החובה להציג
את תהליך ומסקנות הערכת השווי באופן ברור ולא מטעה .חובה זו מקודמת על ידי שימוש במונחים
אשר משמעויותיהם צומחות באופן ברור ומיושמות באופן עקבי במסגרת המקצוע.
אם ,לדעתו של מעריך השווי ,אחד או יותר מהמונחים הללו צריך לשמש באופן שחורג מהותית
מההגדרות הסגורות ,הרי ש  IAVFA -ממליצה כי אותו מונח יוגדר על פי מעריך השווי כפי שהוא
משמש במסגרת ההתקשרות לביצוע הערכת שווי.
מילון מונחים זה גובש על מנת לספק הנחיה לפרקטיקנים בתחום הערכות השווי.
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א
אורך חיים כלכלי (:)Economic Life
תקופת הזמן שעל פניה רכוש ( )propertyעשוי לייצר הטבות כלכליות.

אירוע עוקב ( )Subsequent Event
אירוע המתרחש לאחר מועד הערכת השווי.
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ב
ביתא (:)Beta
מדד לסיכון סיסטמטי של מניה; הנטייה של מחיר המניה להיות מתואם עם שינויים במדד ספציפי.

ביתא ממונפת ()Levered Beta
ביתא המשקפת מבנה הון הכולל חוב.

ביתא לא ממונפת ()Unlevered Beta
ביתא המשקפת מבנה הון ללא חוב.
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ג
גורם היוון ( :)Capitalization Factor
מכפיל או מחלק המשמשים להמרת הטבות כלכליות חזויות של תקופה בודדת לשווי.

גישת ההכנסה (:)Income Approach
דרך כללית לקביעת שווי של עסק ,זכות בעלות בעסק ,נייר ערך או נכס בלתי מוחשי תוך שימוש בשיטה אחת
או יותר אשר ממירה/ות הטבות כלכליות חזויות לערך נוכחי בודד.

גישת הנכס (:)Asset Approach
דרך כללית לקביעת שווי של עסק ,זכות בעלות בעסק ,נייר ערך או נכס בלתי מוחשי תוך שימוש בשיטה
אחת או יותר המבוססת/ות על השווי של הנכסים לאחר ניכוי ההתחייבויות.

גישת העלות (:)Cost Approach
צורה כללית לקביעת אינדיקציית השווי של נכס באמצעות כימות סכום הכסף הדרוש להחליף את יכולת
השירות העתידית של אותו נכס.

גישת הערכת שווי (:)Valuation Approach
דרך כללית לקביעת שווי של עסק ,זכות בעלות בעסק ,נייר ערך או נכס בלתי מוחשי תוך שימוש בשיטת
הערכת שווי אחת או יותר.

גישת השוק (:)Market Approach
דרך כללית לקביעת שווי של עסק ,זכות בעלות בעסק ,נייר ערך או נכס בלתי מוחשי על ידי שימוש בשיטה
אחת או יותר המשוות את נשוא הערכת השווי לעסקים ,זכויות בעלות בעסקים ,ניירות ערך או נכסים בלתי
מוחשיים דומים שנמכרו.

גישה מבוססת הכנסות (:)Income-Based Approach
ראה :גיש ת ההכנסה
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גישה מבוססת נכסים (:)Asset-Based Approach
ראה :גישת הנכס

גישה מבוססת שוק (:)Market-Based Approach
ראה :גישת השוק

גישת שמאות (:)Appraisal Approach
ראה :גישת הערכת שווי

71

ד
דוחות אחוזיים ( :)Common Size Statements
דוחות כספיים אשר בהם כל שורה מבוטאת באחוזים מהסך הכל .במאזן אחוזי ,כל סעיף מאזני מוצג
כאחוז מסך הנכסים ,ובדוח רווח והפסד אחוזי ,כל פריט תוצאתי מוצג כאחוז מסך ההכנסות.

דוחות כספיים מנורמלים ( :)Normalized Financial Statements
דוחות כספיים המותאמים לנכסים והתחייבויות לא תפעוליים ו/או פריטים יוצאי דופן ,פריטים לא
כלכליים או פריטים לא רגילים אחרים ,על מנת לנטרל אנומליות ו/או לאפשר השוואות.

דיסקאונט בגין אחזקת מיעוט ( :)Minority Discount
דיסקאונט בגין היעדר שליטה החל על זכות מיעוט.

דיסקאונט בגין איש מפתח (:)Key Person Discount
סכום או אחוז המנוכים משווי זכות מיעוט על מנת לשקף את ירידת הערך כתוצאה מהאובדן בפועל או
בכוח של איש מפתח בפעילות עסקי.

דיסקאונט בגין היעדר זכויות הצבעה (:)Discount for Lack of Voting Rights
סכום או אחוז המנוכים משווי זכות מיעוט על מנת לשקף את היעדרן של זכויות הצבעה.

דיסקאונט בגין היעדר סחירות (:)Discount for Lack of Marketability
סכום או אחוז המנוכים משווי זכות בעלות על מנת לשקף את היעדרה היחסי של סחירות.

דיסקאונט בגין היעדר שליטה ( :)Discount for Lack of Control
סכום או אחוז המנוכים מחלק יחסי של שווי של  100%של זכות הונית בעסק על מנת לשקף את היעדרן של
חלק מסמכויות השליטה או של כולן.
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דיסקאונט בגין חסימה ( :)Blockage Discount
סכום או אחוז לנכות ממחיר השוק הנוכחי של מניה ציבורית על מנת לשקף את ירידת השווי למניה של
חבילת מניות (  ,)blockאשר בשל ג ודלה היא איננה יכול להימכר בתוך פרק הזמן סביר בהינתן נפח מסחר
רגיל.

דיסקאונט בגין פורטפוליו (:)Portfolio Discount
סכום או אחוז המנוכים מהשווי של פעילות עסקית על מנת לשקף את העובדה שהיא מחזיקה בפעילויות
שונות או בנכסים שאינם מתואמים היטב אחד עם השני.
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ה
הגדרת השווי (:)Standard of Value
הזיהוי של סוג השווי שבו עושים שימוש בהתקשרות מסוימת; לדוגמה ,שווי שוק הוגן ,שווי הוגן ושווי
אסטרטגי/השקעה.

הנחות ששימשו בבסיס הערכת השווי ( :)Valuation Assumptions
הצהרות או נתונים ששימשו כבסיס ליישום של שיטות הערכת שווי מסוימות.

הנחת השווי (:)Assumption of Value
ראה :תפיסת השווי.

הערכת שווי (:)Valuation
הפעולה או התהליך של קביעת השווי של עסק ,זכות בעלות בעסק ,נייר ערך או נכס בלתי מוחשי.

הערכת שווי מוגבלת (:)Limited Valuation
הפעולה או התהליך של קביעת השווי של עסק ,זכות בעלות בעסק ,נייר ערך או נכס בלתי מוחשי עם מגבלות
בניתוחים ,בנוהלים או בהיקף.

הערכת שווי עסק (:)Business Valuation
הפעולה או התהליך של קביעת השווי של פעילות עסקית או זכות בעלות בה.

השקעה הונית מחדש לשמירה על הקיים ( :)Sustaining Capital Reinvestment
ההוצאה ההונית התקופתית הנדרשת על מנת לשמור הפעילויות ברמות הקיימות ,בניכוי מגן המס הזמין
עבור הוצאות שכאלה.
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התקשרות לביצוע הערכת שווי ( :)Valuation Engagement
התקשרות לצורך ביצוע הערכת שווי שבה מעריך שווי קובע שווי של נשוא הערכת השווי על ידי ביצוע של
נוהלי הערכת שווי מתאימים ,כמפורט בפרסום זה ,והוא חופשי ליישם את הגישות ,השיטות ,ההנחות,
התחזיות והחישובים בהערכת השווי שהם נאותים בעיניו בנסיבות העניין .מעריך השווי מביע את תוצאות
הערכת השווי ,העשויות להיות סכום בודד או טווח.

התקשרות לביצוע תחשיב שווי ( :)Calculation Engagement
התקשרות לביצוע תחשיב של שווי שבה מעריך השווי מבצע את התחשיב על בסיס גישות הערכת שווי
מוגדרות ועל שיטות הערכת שווי שנקבעות על ידי הלקוח .מעריך השווי והלקוח מסכימים על היקף נוהלי
הערכת השווי שמעריך השווי יבצע על מנ ת לאמוד את הערך של נשוא הערכת השווי .התקשרות לביצוע
תחשיב שווי אינה כוללת בדרך כלל את כל נוהלי ההערכת השווי הנדרשים בהתקשרות לביצוע הערכת שווי.
לו היתה נערכת התקשרות לביצוע הערכת שווי ,התוצאות עשויות היו להיות שונות .מעריך השווי מביע את
תוצאות הערכת השווי כשווי מחושב ,העשוי להיות סכום בודד או טווח.
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ז
זכות בעלות בעסק ( :)Business Ownership Interest
החלק הרלוונטי מהבעלות בעסק (פעילות עסקית).

זכות מיעוט ( :)Minority Interest
זכות בעלות על פחות מ  20% -מזכויות ההצבעה בפעילות עסקית.

זכות רוב ( :)Majority Interest
זכות בעלות על יותר מ  20% -מזכויות ההצבעה בפעילות עסקית.
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ח
חוות דעת הוגנות (:)Fairness Opinion
חוות דעת בנוגע לשאלה האם התמורה בעסקה כלשהי הינה הוגנת מנקודת מבט פיננסית או אם לאו.

חישוב השווי ( :)Calculation of Value
אומדן של שווי עסק ,זכות בעלות בעסק ,נייר ערך או נכס בלתי מוחשי ,שהתקבל על ידי יישום של נוהלי
הערכת שווי מתאימים בהתקשרות לביצוע חישוב שווי ,ללא שימוש בשיקול דעת מקצועי באשר לשווי או
לטווח השוויים בהתבסס על נוהלים כאמור.

חסר חוב (:)Debt-Free
אנו לא מעודדים את השימוש במונח זה .ראה :הון מושקע.
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י
יחס השווי (:)Valuation Ratio
שבר שבו שווי או מחיר משמשים במונה ונתון כספי ,תפעולי ,או פיזי משמש במכנה.
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כ
כלל אצבע ( :)Rule of Thumb
נוסחה מתמטית שפותחה מתוך יחס בין מחיר לבין משתנ ים מסוימים בהתבסס על ניסיון ,תצפית,
שמועות או צירוף של הללו; בדרך כלל ספציפי לענף מסוים.
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מ
מבנה הון (:)Capital Structure
הרכב ההון המושקע של פעילות עסקית ,תמהיל המימון של החוב וההון העצמי.

מודל לתמחור נכסי הון [(:[Capital Asset Pricing Model )CAPM
מודל שבו עלות ההון עבור מניה או תיק של מניות שווה לשיעור ריבית חסרת סיכון בתוספת פרמיית
סיכון הפרופורציונלית לסיכון הסיסטמטי של המניה או התיק.

מוניטין (:)Goodwill
נכס בלתי מוחשי זה הנובע כתוצאה משם ,רושם ,נאמנות של לקוחות ,מיקום ,מוצרים וגורמים
דומים אשר אינם מזוהים בנפרד.

מועד הדוח (:)Report Date
המועד שבו המסקנות מועברות ללקוח.

מועד הערכת השווי (:)Valuation Date
נקודת זמן ספציפית שחוות הדעת של מעריך השווי נכונה לה (המכונה גם "המועד הקובע" או "מועד
השמאות").

מועד השמאות (:)Appraisal Date
ראה :מועד הערכת השווי

מכפיל (:)Multiple
ההופכי של שיעור ההיוון.

מכפיל רווח (:)Price/Earnings Multiple
המחיר של מניה לחלק לרווח למניה שלה.
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מכפיל שוק (:)Market Multiple
שווי השוק של מניה של חברה או הון מושקע לחלק לאמות מידה ( )measuresספציפיות לחברה (כגון
הטבות כלכליות ,מספר לקוחות).

מסקנת השווי (:)Conclusion of Value
אומדן של שווי עסק ,זכות בעלות בעסק ,נייר ערך או נכס בלתי מוחשי ,שהתקבל על ידי יישום של
נוהלי הערכת שווי מתאימים בהתקשרות לביצוע הערכת שווי ,תוך שימוש בשיקול דעת מקצועי
באשר לשווי או לטווח השוויים בהתבסס על נוהלים כאמור.

מעריך שווי ( :)Valuation Analyst
לצורכי פרסום זה ,מי שמבצע התקשרות לצורך אומדן שווי המסתכם בתוצאות הערכת שווי.
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נ
נוהל הערכת שווי ( :)Valuation Procedure
הפעולה ,האופן ,והטכניקה של ביצוע השלבים של שיטת הערכת שווי.

נוהל שמאות ( :)Appraisal Procedure
ראה :נוהל הערכת שווי

נזילות (:)Liquidity
היכולת להמיר רכוש למזומן או לפרוע התחייבות במהירות ובעלות מינימלית.

ניכיון בגין אי סחירות ( :)Marketability Discounting
ראה :דיסקאונט בגין היעדר סחירות

ניכיון בגין אמצע שנה (:)Mid-Year Discounting
מוסכמה המשמשת בשיטת הרווחים העתידיים המנוכים ( )DCFהמשקפת הטבות כלכליות
המתקבלות באמצע השנה ,המספקת להשפעה של הטבות כלכליות המתקבלות באופן שווה לאורך
השנה.

נכסים בלתי מוחשיים ( :)Intangible Assets
נכסים שאינם פיזיים כגון ז יכיונות ,סימני מסחר ,פטנטים ,זכויות יוצרים ,מוניטין ,מניות ,זכויות
מינרליים ,ניירות ערך וחוזים (להבדיל מנכסים פיזיים) המעניקים זכויות ופריבילגיות ויש להם שווי
עבור הבעלים.

נכסים לא תפעוליים ( :)Non-Operating Assets
נכסים שאינם נחוצים לפעילות השוטפת של הפעילות העסקית.

נכסים מוחשיים (:)Tangible Assets
נכסים פיזיים (כגון מזומן ,חייבים ,מלאי ,רכוש קבוע ,וכו').
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נכסים עודפים ( :)Redundant Assets
ראה :נכסים לא תפעוליים
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ס
סחירות (:)Marketability
היכולת להמיר רכוש למזומן או לפרוע התחייבות במהירות.

סיכון השקעה (:)Investment Risk
מידת אי הוודאות של התממשות תשואות צפויות.

סיכון לא סיסטמטי (:)Unsystematic Risk
הסיכון הספציפי של נייר ערך בודד שניתן לנטרלו באמצעות פיזור (.)diversification

סיכון סיסטמטי (:)Systematic Risk
הסיכון המשותף לכל ניי רות הערך המסוכנים ושלא ניתן לנטרלו באמצעות פיזור .המדד לסיכון
הסיסטמטי במניות הינו מקדם הביתא.

סיכון עסקי (:)Business Risk
מידת אי הוודאות של התממשות תשואות עתידיות צפויות מהעסק כתוצאה מגורמים אחרים מאשר
מנוף פיננסי .ראה :סיכון פיננסי.

סיכון פיננסי (:)Financial Risk
מידת אי הוודאות של התממשות תשואות עתידיות צפויות מהעסק כתוצאה מהמנוף הפיננסי .ראה:
סיכון עסקי.
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ע
עלות הון ( :)Cost of Capital
שיעור התשואה הצפוי שהשוק דורש במטרה למשוך כספים להשקעה מסוימת.

עלות הון ממוצעת משוקללת [(:]Weighted Average Cost of Capital )WACC
עלות ההון (שיעור הניכיון) הנקבעת על ידי ממוצע משוקלל ,לפי שווי שוק ,של העלות של כל מקורות
המימון במבנה ההון של פעילות עסקית.

עלות שחלוף (:)Replacement Cost New
העלות למועד הערכת השווי של רכוש דומה חדש שהשימוש בו הוא הדומה ביותר לרכוש שאת שוויו
מעריכים.

עלות שכפול (:)Reproduction Cost New
העלות למועד הערכת השווי של רכוש חדש זהה.

עסק (:)Business
ראה :פעילות עסקית

עסק חי (:)Going Concern
פעילות עסקית שוטפת מתמשכת.

ערך נוכחי (:)Present Value
השווי ,נכון למועד מוגדר ,של הטבות כל כליות עתידיות ו/או תקבולים ממכירה ,המחושב תוך שימוש
בשיעור הנכיון המתאים.

ערך נוכחי נקי (:)Net Present Value
השווי ,נכון למועד מוגדר ,של כל תזרימי מזומנים החיוביים ( )inflowsעתידיים בניכוי כל תזרימי
המזומנים השליליים (( )outflowsלרבות עלות ההשקעה) המחושב תוך שימוש בשיעור הנכיון
המתאים.
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ערך סופי (:)Terminal Value
ראה :ערך שייר

ערך פנקסני (:)Book Value
ראה :ערך פנקסני נקי

ערך פנקסני נקי (:)Net Book Value
בנוגע לפעילות עסקית ,ההפרש שבין סך הנכסים (בניכוי פחת הפחתות וירידות ערך שנצברו) לביו סך
ההתחייבויו ת כפי שהם מופיעים במאזן (שם נרדף להון המיוחס לבעלי המניות של החברה) .בנוגע
לנכס ספציפי ,העלות המהוונת בניכוי פחת והפחתות שנצברו כפי שהיא מופיעה בספרי של הפעילות
העסקית.

ערך שייר (:)Residual Value
הערך ,נכון לסוף תקופת התחזית הדיסקרטית ,במודל הרווחים העתידיים המנוכים.
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פ
פעילות (:)Enterprise
ראה :פעילות עסקית

פעילות עסקית (:)Business Enterprise
ישות מסחרית ,תעשייתית ,המספקת שירותים ,או העוסקת בהשקעות (או שילוב שלהם) המקיימת
פעילות כלכלית.

פרמיית שליטה (:)Control Premium
סכום או אחוז שבהם ה חלק יחסי של זכות שליטה עולה על החלק יחסי של זכות שאינה מקנה שליטה
בפעילות עסקית על מנת לשקף את כוח השליטה.
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ר
רווחים מנורמלים (:)Normalized Earnings
הטבות כלכליות המותאמות לפריטים יוצאי דופן ,פריטים לא כלכליים או פריטים לא רגילים
אחרים ,על מנ ת לנטרל אנומליות ו/או לאפשר השוואות.

רווחים עודפים (:)Excess Earnings
ההפרש שבין סכום של הטבות כלכליות חזויות ובין שיעור תשואה ראוי על השווי של בסיס נכסים
נבחר (לעתים קרובות נכסים מוחשיים נטו) המשמש ליצירת הטבות כלכליות חזויות אלה.

רוכשים בעלי עניין ספציפי ( :)Special Interest Purchasers
רוכשים המאמינים שהם יכולים ליהנות מיתרונות לגודל ,סינרגיות או יתרונות אסטרטגיים לאחר
הרכישה על ידי שילוב זכות הבעלות בעסק הנרכש עם עסקיהם הקיימים.

רכיב פרמיית סיכון (:)Risk Premium
שיעור התשואה המתווסף לשיעור ריבית חסרת סיכון על מנת לשקף סיכון.

רכיב פרמיית סיכון בשוק ההון ( :)Equity Risk Premium
שיעור תשואה המתווסף לשיעור ריבית חסרת סיכון על מנת לשקף את הסיכון הנוסף של מכשירים
הוניים על פני מכשירים חסרי סיכון (מרכיב של עלות ההון העצמי או שיעור הנכיון ההוני).
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ש
שווי בסיסי (:)Base Value
ראה :שווי לפני התאמה

שווי הוגן (:)Fair Value
לצורך יישום בהערכות שווי ,ישנן שתי הגדרות שגורות לשווי הוגן:
 .1למטרות דיווח כספי בלבד ,המונח מוגדר על ידי מסגרת הדיווח הכספי הרלוונטית .למשל ,בתקני
דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSהמונח מו גדר באופן הבא :המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או
מחיר שהיה משולם בגין העברת התחייבות בעיסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מקור :תקן דיווח כספי בינלאומי " 12מדידת שווי הוגן" ( )IFRS 13של הוועדה לתקני חשבונאות
בינלאומיים ( .)IASB
 .2לצורכי עניינים משפטיים בל בד ,למדינות מסוימות יש חוקים העושים שימוש במונח שווי הוגן
בעניינים של בעלי מניות ושותפים .לפיכך ,לצורכי ענייני משפטיים בלבד ,המונח עשוי להיות
מוגדר על ידי חוק או פסיקה באיזור שיפוט מסוים.

שווי השקעה (:)Investment Value
השווי למשקיע מסוים בהתבסס על דרישות השקעה פרטניות וציפיות( .בקנדה ,המונח המשמש הוא
"שווי לבעלים")

שווי לבעלים ( :)Value to the Owner
המונח המשמש בקנדה עבור שווי השקעה.

שווי להנזלה ( :)Liquidation Value
הסכום נטו שיתממש אם העסק יחוסל והנכסים ימכרו בהדרגה .הנזלה יכולה להיות "מסודרת" או
"כפויה".

שווי להנזלה כפויה ( :)Forced Liquidation Value
שווי להנזלה ,שבה הנכס או הנכסים נמכרים במהירות האפשרית ,כמו למשל במכירה פומבית.
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שווי להנזלה מסודרת ( :)Orderly Liquidation Value
שווי להנזלה ,שבה הנכס או הנכסים נמכרים על פני זמן סביר ,על מנת למקסם את התמורה
המתקבלת.

שווי לפני התאמה (:)Pre-Adjustment Value
השווי שהתקבל לפני היישום ,אם רלוונטי ,של דיסקאונט או פרמיה לצורך הערכת השווי.

שווי מוניטין (:)Goodwill Value
השווי המיוחס למוניטין.

שווי מימוש (:)Exit Value
שווי שוק בניכוי עלויות מכירה.

שווי עסק חי ( :)Going Concern Value
השווי של פעילות עסקית אשר צפויה להמשיך לפעול גם בעתיד .האלמנטים הבלתי המוחשיים של
שווי עסק חי נובעים מכך שלעסק יש :כוח עבודה מיומן ,מפעל פעיל ,את הרישיונות הדרושים,
מערכות ונוהלים כמו שצריך וכו'.

שווי פנימי (:)Intrinsic Value
השווי שמשקיע רואה ,על בסיס הערכה או עובדות זמינות ,כשווי "הנכון" או "האמיתי" שיהפוך
לשווי השוק כאשר משקיעים אחרים יגיעו לאותה המסקנה .כאשר מונח זה חל על אופציות ,פירושו
ההפרש שבין מחיר המימוש או תוספת המימוש (המבוטאים במונחי ערך עתידי) של אופציה לביו שווי
השוק של נייר הערך המשמש כנכס הבסיס של האופציה.

שווי שוק הוגן ( :)Fair Market Value
המחיר ,המבוטא במונחים של שווי מזומנים ,שבו רכוש יחליף ידיים בין קונה מרצון היפותטי לבין
מוכר מרצון היפותטי ,הפועלים במסגרת עסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בשוק
פתוח ובלתי מוגבל ,כאשר אף אחד מהם אינו מוכרח לקנות או למכור וכאשר לשניהם יש ידע סביר
לגבי העובדות הרלוונטיות.
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שווי שוק של הון עצמי ( :)Market Capitalization of Equity
שווי השוק של מניה של חברה ציבורית מוכפל במספר המניות הנפרעות ( )outstandingשל החברה.

שווי שוק של הון מושקע ( :)Market Capitalization of Invested Capital
שווי השוק של ההון העצמי בתוספת שווי השוק ( )market valueשל רכיב החוב של ההון המושקע.

שיטת ההשוואה לחברות ציבוריות ( :)Guideline Public Company Method
שיטה הנכללת בגישת השוק שלפיה מכפילי שוק נגזרים ממחירי שוק של מניות של חברות אשר
עוסקות באותם תחומי פעילות עסקיים ואשר נסחרות באופן פעיל בשוק חופשי ופתוח.

שיטת היוון הרווחים ( :)Capitalization of Earnings Method
שיטה הנכללת בגישת ההכנסה לפיה הטבות כלכליות עבור תקופה בודדת מייצגת מומרות לשווי על
ידי חלוקה בשיעור היוון.

שיטת המיזוגים והרכישות ( :)Merger and Acquisition Method
שיטה הנכללת בגישת השוק ,שעל פיה מכפילי שוק נגזרים מעסקאות של זכויות משמעותיות בחברות
העוסקות בתחומיים עסקיים זהים או דומים.

שיטת העסקה ( :)Transaction Method
ראה :שיטת המיזוגים והרכישות

שיטת הערך הפנקסני המותאם ):)Adjusted Book Value Method
שיטה הנכללת בגישת הנכס לפיה כל הנכסים וההתחייבויות (לרבות נכסים חוץ מאזניים ,נכסים
בלתי מוחשיים ונכסים תלויים) מותאמים לשווי השוק ההוגן שלהם.

שיטת הערכת שווי ( :)Valuation Method
דרך ספציפית לקבוע שווי במסגרת הגישות השונות להערכת שווי.
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שיטת הפטור מתמלוגים ( :)Relief from Royalty Method
שיטת להערכת שווי המשמשת לצורך הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים מסוימים (לדוגמה,
סימנים מסחריים ושמות מסחריים) המתבססת על ההנחה שהערך היחיד שרוכש של הנכסים מקבל
הוא הפטור מתשלום תמלוגים בגין השימוש בהם .יישום של שיטה זו כרוך בדרך כלל באומדן שווי
השוק ההוגן של נכס בלתי מוחשי על ידי כימות הערך הנוכחי של הזרם של תשלומי תמלוגים הנגזרים
מהשוק אשר הבעלים של הנכס הבלתי מוחשי פטור או "משוחרר" מלשלם אותם.

שיטת הרווחים העודפים ( :)Excess Earnings Method
דרך ספציפית לקבוע אינדיקציה שווי של עסק ,זכות בעלות בעסק ,או נייר ערך כסכום של א) השווי
של נכסים הנגזרים על ידי היוון הרווחים העודפים ו  -ב) שווי בסיס הנכסים הנבחר .השיטה משמשת
גם להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים .ראה גם רווחים עודפים.

שיטת הרווחים העתידיים המנוכים ( :)Discounted Future Earnings Method
שיטה הנכללת בגישת ההכנסה לפיה הערך הנוכחי של הטבות כלכליות חזויות עתידיות מחושב תוך
שימוש בשיעור נכיון.

שיטת השווי הנכסי הנקי המותאם ( :)Adjusted Net Asset Method
ראה :שיטת הערך הפנקסני המותאם

שיטת שמאות ( :)Appraisal Method
ראה :שיטת הערכת שווי

שיטת תזרימי המזומנים המנוכים ( :)Discounted Cash Flow Method
שיטה הנכללת בגישת ההכנסה לפיה הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים נטו חזויים עתידיים מחושב
תוך שימוש בשיעור נכיון.

שיעור היוון ( :)Capitalization Rate
מחלק (בדרך כלל מבוטא באחוז ים) המשמש להמרת הטבות כלכליות חזויות של תקופה בודדת
לשווי.
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שיעור נכיון (:)Discount Rate
שיעור תשואה המשמש להמרת סכום כספי עתידי לערך נוכחי.

שיעור ריבית חסרת סיכון (:)Risk-Free Rate
שיעור התשואה הזמין בשוק על השקעה חסרת סיכון חדלות פירעון (.)default

שיעור תשואה (:)Rate of Return
סכום של הכנסה (הפסד) ו/או שינוי בערך הממומש או החזוי של השקעה ,המבוטא כאחוז מאותה
השקעה.

שיעור תשואה נדרש (:)Required Rate of Return
שיעור התשואה המינימלי שמשקיעים יס כימו לקבל בטרם יתחייבו להשקיע כסף בהשקעה ברמת
סיכון נתונה.

שיעור תשואה פנימי (:)Internal Rate of Return
שיעור נכיון שבו הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים של ההשקעה שווה לעלות של השקעה.

שליטה ( :)Control
הכוח לכוון את הניהול והמדיניות של פעילות עסקית.

שליטה בהצבעות ( :)Voting Control
דה יורה ( )De jureשליטה בפעילות עסקית.

שליטת הרוב ( :)Majority Control
מידת השליטה של עמדת רוב.

שמאות (:)Appraisal
ראה :הערכת שווי
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שמאות מוגבלת ( :)Limited Appraisal
ראה :הערכת שווי מוגבלת
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ת
תורת תמחור ארביטרז' ( :)Arbitrage Pricing Theory
מודל רב -משתני לאמידת עלות ההון העצמי ,אשר כוללת בחובה מספר גורמי סיכון סיסטמטיים.

תזרים מזומנים (:)Cash Flow
מזומנים אשר נוצרים על פני תקופת זמן על ידי נכס ,קבוצת נכסים ,או פעילות עסקית .מונח זה עשוי
לשמש במ ובן רחב על מנת להקיף רמות שונות של תזרימי מזומנים מאוד מוגדרים .כשמשתמשים
במונח ,יש להשלימו על ידי מגדיר (למשל" ,חופשי" או "תפעולי") והגדרה ספציפית בהקשר של
הערכת שווי נתונה.

תזרים מזומנים חופשי (:)Free Cash Flow
אנו לא מעודדים את השימוש במונח זה .ראה :תזרים מזומנים נטו.
תזרימי מזומנים נטו ( :)Net Cash Flows
כשמשתמשים במונח ,יש להשלימו על ידי מגדיר (  .)qualifierראה :תזרימי מזומנים נטו להון מושקע
ו  -תזרימי מזומנים נטו להון עצמי.

תזרימי מזומנים נטו להון מושקע (:)Invested Capital Net Cash Flows
תזרימי מזו מנים אלה זמינים לתשלום לבעלי המניות (בצורה של דיבידנד) ולבעלי החוב (בצורה של
קרן וריבית) לאחר מימון פעולותיה של הפעילות העסקית וביצוע השקעות הוניות הכרחיות.

תזרימי מזומנים נטו להון עצמי ( :)Equity Net Cash Flows
תזרימי מזומנים אלה זמינים לתשלום לבעלי המני ות (בצורה של דיבידנד) לאחר מימון פעולותיה של
הפעילות העסקית ,ביצוע השקעות הוניות הכרחיות ,והגדלת או הקטנת מימון החוב.

תנאי היפותטי (:)Hypothetical Condition
תנאי הנוגד את הקיים או שעשוי להיות נוגד את הקיים אך מניחים את קיומו לצורך הניתוח.

95

תפיסת השווי (:)Premise of Value
הנחה לגבי מערך הנסיבות הסביר ביותר של עסקה אשר ניתן לישמו על נשוא הערכת השווי; לדוגמה,
ערך פנקסני ,שווי עסק חי ,שווי להנזלה ושווי שחלוף .לעיתים נקראת גם הנחת השווי.

תשואה על הון עצמי ()Return on Equity
הסכום ,מבוטא באחוזים ,המורווח ( )earnedעל ההון העצמי של החברה במשך תקופה מסוימת.

תשואה על השקעה ( :)Return on Investment
ראה :תשואה על הון עצמי ו  -תשואה על הון מושקע

תשואה על הון מושקע ( :)Return on Invested Capital
הסכום ,מבוטא באחוזים ,המורווח על סך ההון של החברה במשך תקופה מסוימת.
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יו"ר הועדה :מר רועי פולניצרMBA ,CRM ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV ,

□

בעלים של משרד הערכות השווי שווי פנימי ,המתמחה בהערכות שווי של תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים ומכשירים
פיננסים מורכבים ,למטרות מס ,עסקאות ,דוחות כספיים ולצרכים משפטיים ויו"ר ומנכ"ל לשכת מעריכי השווי
והאקטוארים הפיננסיים בישראל (.)IAVFA

□

בעל תואר ( M.B.Aבהצטיינות) במנהל עסקים ,תואר ( BAבהצטיינות) מאוניברסיטת בן גוריון בכלכלה עם
התמחות במימון ולמד בתוכנית ללימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה .בנוסף ,מוסמך כמנהל סיכונים
פיננסיים ( )FRMמטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים (  )GARPומוסמך כמומחה לניהול סיכונים ( )CRMמטעם
האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים (.)IARM

□

מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי ( ,)CFVמוסמך כמעריך שווי מימון כמותי ( ,)QFVמוסמך כמודליסט פיננסי
וכלכלי ( ,)FEMמוסמך כאקטואר סיכוני שוק ( ,)MRAמוסמך כאקטואר סיכוני אשראי ( ,)CRAמוסמך כאקטואר
סיכונים תפעוליים ( ,)ORAמוסמך כאקטואר סיכוני השקעות ( ,)IRAמוסמך כ אקטואר סיכוני חיים (,)LRA
מוסמך כאקטואר סיכונים פנסיוניים ( )PRAוחבר מספר  1002ב לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים
בישראל (.)IAVFA

□

בעל ניסיון אינטנסיבי של מעל עשור שנים בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית ,הכולל ביצוע אלפי
הערכות שווי של תאגידים ,נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים עבור משרדי רואי חשבון ,משרדי ייעוץ כלכלי,
חברות פרטיות וחברות ציבוריות.

□

לשעבר ,מרצה בהערכת שווי תאגידים ומגזרים במט"י חיפה ,מרצה בסטטסיטקה ותהליכים סטוכסטיים ביחידה
ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל ,מרצה בנגזרות וניהול סיכונים בפקולטה לניהול במכללה האקדמית אחווה,
מרצה בנ יתוח דוחות כספיים והערכות שווי בבית הספר לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון  ,עוזר מחקר בתחום
ניהול הסיכונים בבנקאות הישראלית של המלומד ה"ה ד"ר שילה ליפשיץ ז"ל ,ראש תחום הערכות השווי במשרד
רואי החשבון רווה–רביד (כיום  Russell Bedfordישראל) ,מנהל סיכונים וראש תחום שווי הוגן של חברת עגן יעוץ
אקטוארי פיננסי ועסקי בע"מ ,מנהל סיכונים ומודליסט ראשי של ועדת השקעות באוניברסיטת בן גוריון ומרצה
בקורסים בתחום ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים ובניהול תיקים בקורס הכנה פרטי לבחינות הרשות לניירות
ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל.
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סיו"ר הועדה :מר יוסי דקלMBA ,CLU ,PRA ,LRA ,CFV ,

□

בעלים של משרד הייעוץ הכלכלי  ,K.O. Dekel & Co.במתן ייעוץ כלכלי ,חוות דעת מומחה כלכליות ואקטואריות
והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות ,מרצה בתחומים כלכליים שונים ,חבר מערכת בכתב עת מדעי בתחום חקר
ארגונים באוניברסיטת חיפה ,יו"ר ועדת ביקורת בלשכת המסחר והתעשייה ,יו"ר פורום בוועדת היגוי
באוניברסיטת חיפה ופעיל למען הקהילה בארגון רוטרי ובמסגרות נוספות.

□

בעל תואר ( M.B.Aבהצטיינות) במנהל עסקים ,תואר ( B.Aבהצטיינות) מאוניברסיטת חיפה בסטטיסטיקה עם
התמחות במימון ,ב וגר לימודי ביטוח (בהצטיינות) במגמה למפקחי רכישה בביטוח חיים במכללה לביטוח בישראל
ובוגר קורס אנליסטים ומעריכי שווי מטעם המרכז להשתלמויות מאוניברסיטת בר-אילן  .בנוסף ,מוסמך כחתם
מורשה בביטוח חיים ( )CLUמטעם ה  American college -והמכללה לביטוח בישראל ובעל רישיונות מטעם משרד
האוצר בכל תחומי הביטוח.

□

מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי ( ,)CFVמוסמך כ אקטואר סיכוני חיים ( ,)LRAמוסמך כאקטואר סיכונים
פנסיוניים ( )PRAוחבר מספר  1110ב לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (.)IAVFA

□

בעל ניסיון אינטנסיבי של מעל לעשור שנים בתחומי הערכות השווי וחוות דעת מומחה כלכליות ואקטואריות לבתי
משפט הייעוץ הכלכלי ,הכולל כתיבת חוות דעת מומחה מטעם בתי המשפט ,חוות דעת מומחה מטעם הצדדים ,וחוות
דעת מומחה עבור משרדי עורכי דין מובילים.

□

לשעבר ,מנכ"ל של מספר חברות בתחומי הטכנולוגיה והשירותים הרפואיים ,סמנכ" ל בתאגיד בנקאי מוביל ,ממונה
על איסור הלבנת הון וממונה על ועדות אשראי ,סמנכ"ל ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית ,עיתונאי כלכלי בעל טור
קבוע במגזין הכלכלי ( Forbes )Isr.בתחום הניהול ושוק ההון ,יו"ר דירקטוריון וחבר במספר דירקטוריונים.
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חברת הועדה :רו"ח רחלי קוממיCPA ,CFV ,

□

בעלים של משרד רחלי קוממי רואי חשבון מקבוצת אליוט ישראל ,החבר ב  ,Alliott Group -קבוצה עולמית של כ -
 200פירמות לראיית חשבון ולייעוץ .המשרד מתמחה במתן שירותים ייחודיים של ייעוץ חשבונאי ,כלכלי ועסקי.

□

בעלת תואר ( B.Aבהצטיינות) מאוניברסיטת בן גוריון בכלכלה עם התמחות בחשבונאות ורישיון ראיית חשבון
בישראל משנת  .1999בנוסף ,בוגרת קורס גישור של המרכז הישראלי למשא ומתן וגישור בשיתוף לשכת רואי
החשבון בישראל וכן קורס דירקטורים מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

□

מוסמכת כמעריכת שווי מימון תאגידי ( )CFVוחברה מספר  1070ב לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים
בישראל (.)IAVFA

□

בעלת ניסיון אינטנסיבי מצטבר של כמעט שני עשורים בתחומי הערכות השווי והייעוץ הכלכלי ,הכולל ביצוע של
מאות הערכות שווי של עסקים וחוות דעת לבתי משפט.

□

לשעבר ,מנג'רית במחלקת הביקורת במשרד רואי חשבון שוחט-רבינוביץ ובמשרד רואי חשבון לינדה מסלם.
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חבר הועדה :מר גבי ארביבMBA ,CFV ,

□
□

בעל תואר  M.B.Aבמנהל עסקים ותואר  B.Aמאוניברסיטת תל אביב בכלכלה עם התמחות במימון.

□

מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי ( )CFVוחבר מספר  1117בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים

בעלים של משרד הייעוץ הכלכלי גבי ארביב המתמחה במתן הערכות שווי בלתי תלויות.

בישראל (.)IAVFA

□

בעל ניסיון אינטנסיבי מצטבר של שלושה עשורים בתחומי הערכות השווי והייעוץ הכלכלי ,הכולל ביצוע ,פיקוח
וניהול של אלפי הערכות שווי ועבודות יעוץ כלכליות למאות חברות ציבוריות ופרטיות רבות בארץ ובחו"ל.

□

לשעבר ,אנליסט ראשי בחברת הייעוץ והאנליזה נשיונל קונסולטנטס ("  ,)"N.Cמקבוצת בנק לאומי.
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חבר הועדה :עו"ד אילן קלמנוביץ'MBA ,FEM ,QFV ,CFV ,

□

מנכ"ל חברת לידרס ייעוץ וניהול בע"מ המתמחה בייעוץ כלכלי בתחומי הערכות שווי עסקים וחברות וחוות דעת
כלכליות להליכים משפטיים  ,שותף מייסד במשרד קלמנוביץ' משפט וכלכלה המתמחה בייעוץ וייצוג משפטי
בתחומי המשפט האזרחי ,המסחרי והכלכלי והיועץ המשפטי של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים
בישראל (.)IAVFA

□

בעל תואר  M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ,תואר  B.Scמאוניברסיטת בן גוריון בהנדסת תעשייה
וניהול עם התמחות במערכות מידע ותואר  L.L.Bממכללת שערי משפט במשפטים עם התמחות במשפט מסחרי
ועסקי .בנוסף ,בעל רישיון יועץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל

□

מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי ( ,)CFVמוסמך כמעריך שווי מימון כמותי ( ,)QFVמוסמך כמודליסט פיננסי
וכלכלי ( )FEMוחבר מספר  1002בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (.)IAVFA

□

בעל ניסיון אינטנסיבי של מעל ל  22 -שנים בתחומי הערכות השווי ,אנליזות וחוות דעת כלכליות ,הכולל ביצוע ,פיקוח
וניהול של אלפי הערכות שווי ,אנליזות לשוק ההון וחוות דעת כלכליות לבתי משפט.

□

לשעבר ,סמנכ"ל בפאהן קנה יועצים בע"מ (כיום  Grant Thorntonישראל) ,סמנכ"ל באגוד השקעות וייזום
(א.ש.י) בע"מ (חברת ההשקעות הריאליות של בנק אגוד) ,מנהל מחלקת המחקר של פעילים ניהול תיקי השקעות
בע"מ (מקבוצת בנק הפועלים) ,יועץ בכיר בזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ (כיום  BDOישראל) ,אנליסט ראשי בחברת
קווי אשראי לישראל בע"מ ומהנדס באגף התקשורת והתחבורה בקוקה קולה ישראל.
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