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 שימושל ותקשורה הוןה עלותסוגיות של : מעריך שווימטיפ 

  תזרימי המזומנים העודפים בשיטת

מקצועות של  או עסקים בבעלות פרטיתשל  מסוימים סוגים של בהערכות שווי משמשת לעתיםש גישה

 לעתים. )ECF- Excess Cash Flow( תזרימי המזומנים העודפים שיטת ההמכונ שיטהב הכרוכוחופשיים 

שיטה זו מכונה שיטת הרווחים העודפים, והיא דורשת לקבוע את עלות ההון. הממשל האמריקאי  קרובות

 כאשר ותמבשלמזקקות ו של שוויים הבלתי מוחשי את על מנת למדוד FCF - שיטת ההשתמש לראשונה ב

 הכירל חשוב, זאת עם. נרחב מצויה בשימוש ECF -ה שיטת. 1920 בשנתחוק היובש  לראשונה נחקק

הואיל ושופטים , גירושין למטרות םמקצועות חופשיימעריכים  כאשר במיוחד, השיטה את ולהבין

  .הערכות שווי בשיטה זו לראות התרגלו בארה"ב מסוימים

  

ממעריך השווי תחילה לקבוע את שיעור התשואה על הנכסים  תדורש תזרימי המזומנים העודפים שיטת

במידה וישנם "רווחים המוחשיים, נטו של הפעילות ואז להשתמש בשיעור תשואה זה על מנת לקבוע 

 על מעריך השווי, זו גישה יישוםעת בנכסים המוחשיים, נטו של הפעילות. עודפים" שניתן לייחס אותם ל

ככל , העודפים הרווחים על יושםשתאחרת ו המוחשיים הנכסים על יושםשת תאח, עלויות הון שתי לגזור

  .קיימים ואלש

  

 רווחהו מאחרנכסים הבלתי מוחשיים, ל הראוי מזה יותר נמוך נכסים המוחשייםל הראוי שיעור התשואה

שיעור התשואה , בתאוריה. חותפ מסוכן הינו מוחשייםה לנכסים )income attributableהניתן לייחוס (

לשיעור התשואה הכולל של החברה לשמש כקירוב  אמורהממוצע המשוקלל של שני המרכיבים הללו 

  המוערכת. 

  

תזרימי המזומנים העודפים צריך להיות דומה לזה המתקבל משימוש  שיטתהמתקבל משימוש ב השווי

  .)capitalization of cash flow method(מזומנים תזרימי ההיוון בשיטת 

  

 בחלק. נכסים אותםעל הנדרשים סך הנכסים נגזר משיעורי התשואה י להתשואה הראו שיעורעל פי רוב, 

החוב) החוב או מחירי  לשמש כקירוב לשיעורי הגיוס (קרי, עלויות שויע זהתשואה שיעור , מהמקרים

תשואה שיעור , אחרים במקרים. עסקית להלוואה כבטוחה היו משמשים נכסיםאותם הראויים, במידה ו

) build-up approach(מלמטה -הבנייהשימוש בגישת מ נגזר שהיה שיעור התשואהל קרוב להיות עשוי זה

, בדיקה קפדניתלחשופה להעודפים  הרווחים בשיטת השימוש את הופכתכשלעצמה  זו סוגיה. מסורתיתה

תנודות גדולות בסכומים לגרום ל היים עלולהנכסים המוחשוי על בשיעור התשואה הראקלה  תושונו היות



 

 

 

 

אינדיקציות המתקבלות של שווי בגבוהה לשונות מה שיביא בתורו , הרווחים העודפים שלהאינדיקטיביים 

  .הנכסים הבלתי מוחשיים (המוניטין) המחושב

  

 ,פרמיה פתעל ידי הוס לעתים קרובות מחושבים יםמוחשי בלתיה יםנכסה על הראויים התשואה שיעורי

העובדה  על לפצותמעל לשיעור התשואה על הנכסים המוחשיים על מנת  ,סובייקטיבי באופן נגזרתה

מוסכמה  או נוסחא שום איןנציין כי . מוחשיים נכסיםמ נים יותרמסוכל נחשבים מוחשיים בלתי נכסיםש

 בתוצאותלשונות גבוהה תורמת גם שעובדה , של שיעור תשואהזה מרכיב את  לגזור האופן שבו יש על

 .זו בשיטה כאשר משתמשים

  

 .הערכות השווי השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה
  

  בכבוד רב,                                                          

  רועי פולניצר                                                         
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