
 
 

   

 

 
 

הערכות שווי של מניות בעלות זכויות 
 שונות בחברות פרטיות

 

 מאת: יעקב אשד
 

 אין זה סוד כי קיים קושי רב בהערכת שווי חברות הזנק. קושי זה הולך ומתעצם כאשר הערכת השווי מבוצעת בשלבים

להתמודד עם סדרה ארוכה של "גורמי סיכון" בעוד חיי הפרויקט. על מעריך שווי הניגש למלאכה  מחזור הראשונים של

שהנכסים שקיימים בפרויקט, בשלבים המוקדמים הם על פי רוב הרעיון הבסיסי והיכולות של כוח האדם המגויס 

לפרויקט. בין גורמי הסיכון הניצבים בין שלב הרעיון לשלב היישום ניתן למנות: היתכנות טכנולוגית של המוצר, היתכנות 

של המוצר, אישורים רגולטוריים, היתכנות המודל השיווקי, התפתחות טכנולוגית של הענף במקביל ועוד. גורם מסחרית 

 דומיננטי נוסף, הינו הצלחת החברה בגיוסי הון הנדרשים עד להשגת האיזון תזרימי.

 

מכירת מניות, הקצאת הסיבות לצורך בהערכת שווי של פעילות כה בלתי בשלה וראשונית, הן מגוונות. כגון: עסקאות 

מניות בחברה למשקיעים, חישוב מחיר מניה רגילה לצורך קביעת מחיר המימוש של כתבי אופציות לעובדים )עמידה 

עבור מקבלי אופציות לעובדים בעלי דרכון אמריקאי(, צרכים חשבונאיים של רישום  IRS -של ה A409 -בהוראות תקן ה

, צרכים משפטיים )גירושין, ירושות, נזיקין וכד(. IFRS-ניות על פי כללי השווי השקעות בספרי חברות המחזיקות במ

 כלומר, סיבות של העברה או חלוקה של המניות לצד שלישי ונושאי מיסוי.

 

מאחר והצורך קיים, הרי שיש לספק אותו. אמנם מעת לעת צצה ועולה הטענה כי "אין זה אפשרי לבצע הערכת שווי 

ונים לקיומה". אולם הערכות שווי מעין אלה מבוצעות באופן שוטף וסביב נישה זו הלכו לחברת הזנק בשלבים הראש

והתפתחו מתודולוגיות ונכתבו מאמרים מקצועיים. כך שלמעשה הוויכוח אינו האם אפשר או אי אפשר לבצע הערכות 

שמתעוררת היא מהי  מהי איכות התוצאה ומהי הפרשנות שניתן לתת לה. שאלה נוספת -שווי של חברות הזנק, אלא

המתודולוגיה הנכונה, מבין אלו המקובלות כמובן, שבה יש להשתמש בכל מקרה ספציפי ומהן הנסיבות אשר יוצרות 

 אבחנה בין שימוש נכון במתודולוגיה כזו או אחרת.

 

 ?ההלכה לגבי גישת הערכת השווי בה יש להשתמש ימה

היא השיטה הראויה להערכת שוויין  Discounted Cash Flows) ,היוון תזרימי מזומנים) DCF -ה אני סבור כי שיטת"

שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר בעניינו של דן עצמון נגד בנק  2009בשנת קבע  של מניות במסגרת סעד הערכה", כך

 .הפועלים ובנק משכן
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, שבה מי שמחזיק של בעלי השליטה לרכישת מניות המיעוט הוא מקרה של הצעת רכש מלאהזה המקרה של פסק הדין 

ובע מחיר נמוך למניות שאותן במניות המיעוט יכול לבקש מבית המשפט כי יגן עליו מפני נסיבות שבהן בעל השליטה ק

 .בעל מניות המיעוט חייב למכור לו במסגרת ההליך

 

)כללי  IFRS -השל מתודולוגיית השווי ההוגן שהנהיגו כללי לגישה  פסק במקרה זה בניגוד מוחלטבית המשפט  לכאורה,

 החשבונאות הבינלאומיים(.

 

 IFRS -הכללי  וע למה שקרוי השווי ההוגן. בעניין זה קבעלצורך מדידת נכסים בכלל ומניות בפרט מקובל כיום שיש להגי

ראשון הוא מחיר שוק מצוטט )ובלבד שהשוק פעיל(. המדרג השווי הוגן.  יישם מדידה שללאופן שבו יש ל מדרג ברור

 עסקאות אחרונות או דומות ובמקום השלישי, האחרון, הערכות שווי. המשנה לנשיאת העליון, השופט הינו השני המדרג

בדעת מיעוט( את ההיגיון שהנחה את החשבונאים בקביעת מדרג זה, באומרו: סיכם במשפט קצר וקולע )אליעזר ריבלין, 

 .""גדולה 'חוכמת השוק' מתבונת אלה החוזים את העתיד

 

"השאלה כיצד יוערך צמצם את ההלכה שזה עתה חתם עליה,  ובכך אומר השופט דנציגר,במשפט המסיים את פסק הדין 

יין ההוגן של מניות בחברה בהקשרים אחרים, ככל שיתעוררו כאלה בעתיד, היא שאלה נפרדת, שתוכרע בבוא שוו

להבנתי, כוונתו של השופט דנציגר הייתה שמה שקובע את הגישה הנכונה להערכת השווי המסוימת הוא ההקשר . העת"

ו הפעילות העסקית, מהות העסקה )הצעת הספציפי של הגורם המוערך. במילה "הקשר" ניתן לכלול את סוג החברה א

רכש למיעוט, גיוס משקיע, עסקה עם משקיע אסטרטגי להעברת השליטה, לצרכי מס, לצורך אומדן כבטוחה, ועוד( לכן, 

קביעת הלכה אשר תקבע קטגורית שיטת הערכה קובעת לכלל המקרים אין לה מקום. להבנתי, השופט דנציגר לא קבע 

 מקרה, אלא כהלכה לגבי המקרה הספציפי בו הוא דן  ומקרים הדומים לו מבחינת ההקשר.זאת כהלכה מחייבת לכל 

 

חילוקי הדעות, לכאורה, באשר לגישה הנכונה שיש לנקוט אינה פוסחת גם על חברות הזנק. מאחר ואיני רואה שקיים 

, יוסכם כי כאשר IFRS -י כללי הקונפליקט בין פסיקתו של השופט דנציגר )על פי הפרשנות דלעיל( לבין המדרג שנקבע ע"

 -מניות בכורה, מ -מתבצעת עסקה מהותית במניות של חברה הרי שאם העסקה הזו מקיימת את כללי הממ"ש )מ

שנה שקדמה למועד הערכת השווי( שקבע ה"ה המלומד מר רועי פולניצר, יש להתייחס לעסקה זו  -משקיעים חדשים וש

 כעסקה קובעת שווי. 
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 כאן מתעוררות מספר בעיות: 

ינו תהליך פשוט כפי שהוא נראה. יש לבחון את העסקה אם היא ( אBacksolvedחילוץ שווי החברה מעסקת מניות ) 

עסקה המקיימת את כלל הממ"ש של עסקה קובעת שווי. יש לבחון את המניות נשוא העסקה, האם הן שוות 

בזכויותיהן למניות הקיימות. יש לראות אם מדובר בעסקת מיעוט או בעסקה הקובעת שליטה. את הזכויות של 

 (.AOAיש ללמוד מתוך התקנון המעודכן של החברה ) המניות בגיוס הנבחן

 

או לפי גישת מכפיל ההכנסות, הרי שמקבלים בדרך כלל תוצאה  DCF -אם במקביל מבוצעת הערכת שווי לפי גישת ה 

)גישה שבה מחלצים את שווי האקוויטי של  Backsolved -שאינה עומדת בקנה אחד עם זו המתקבלת מגישת ה

סימולטני של מערך משוואות אופציות(. או אז נשאלת השאלה איזו גישה לאמץ. האם שווי  החברה באמצעות פתרון

החברה שנקבע לפי גישת ההכנסות או תזרים המזומנים שונה מהותית מהשווי שנקבע כמשתקף מהגיוס האחרון. 

הממ"ש, הרי כתפיסה כללית ניתן לומר, שקיימת הסכמה שאם יש עסקת מניות שעומדת במבחן ומקיימת את כלל 

. כאן נשאלת השאלה האם יש חריגים מתפיסה כלכלית זו? על  Backsolved-שיש לאמץ את השווי שנקבע בגישת ה

 שאלה זו חלוקות הדעות.

 

בחברות הזנק הבעיות הן סבוכות הואיל ומרבית הגיוסים בחברות הזנק נערכים במניות בכורה, ולעיתים בכמה  

ת בזכויותיהן ובוודאי שזכויותיהן שונות מהותית מהמניות הרגילות. במקרה זה, סדרות של מניות בכורה שאינן זהו

יש לקבוע שווי של כל סדרת מניות )קרי, שכבה( כך ששווי כל השכבות יהיו שוות לשווי החברה. ישנן כמה שיטות 

את כלל הממ"ש המקובלות לחישוב מסוג זה ועליהן נדון להלן. נשאלת השאלה מה קורה אם מתקיים גיוס המקיים 

של עסקה קובעת ואיך, במקרה כזה, מחלצים את שווי החברה בהסתמך על המידע שיש למעריך השווי על זכויות 

חילוץ שווי החברה באמצעות חתירה למטרה על  – Backsolvedהמניות השונות? ולבסוף כיצד מתבצעת הפעולה של 

 אלה.  בסיס המידע מהעסקה האחרונה? ננסה להלן לענות על שאלות

 הגישות המקובלות 

ניתנה כשקיימות סדרה אחת או מספר סדרות של מניות להן  גישת העסקה האחרונההקושי בהערכה שתתבצע לפי 

(. ברור שכאשר כל המניות זהות אין בעיה להשתמש בשיטת Liquidation Preferenceעדיפות באירוע נזילות עתידי )

זה לא רלוונטי. היה ובסמוך להערכת השווי בוצע גיוס הון של מניות בכורה מהמקרים  99% -הערך המשולש, אך לצערי ב

עם זכויות עדיפות על המניות הקיימות, זה אמנם מחייב לנקוט בגישת העסקה האחרונה, אך מחייב גם להתייחס 

בערכם בשל לפוטנציאל הדילול של ההנפקה האחרונה על שווי המניות הקיימות. כל סוגי המניות השונים אינם זהים 

 זכויות שונות.
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הוא בחירת גישת ההערכה אם אין גיוס הון מתאים יש להעריך את שווי החברה השלבים לקביעת מחיר למניות השונות 

או מכפיל ההכנסות ואז לפצל את השווי למניות השונות. אם קיים גיוס אחרון, ניתן יהיה לקבוע את שווי  DCFלפי 

 החברה כנגזר  מהמחיר  של סוג המניה שהונפקה אחרונה. 

 

 "AICPA Task Force Guidelines for Valuation of Privately Held Company Equity Securities" -על פי ה

 קיימות שלוש שיטות להעריך את השווי של מניות באותה חברה השונות בזכויותיהן: 

 שיטה פשטנית שאינה בשימוש רב( ) שיטת פיצול הערך השוטף 

 ( שיטת תמחור אופציותOption Pricing Method) 

  הצפוי שיטת תוחלת הערך העתידיPWERM)) 

 השיטות הנפוצות ביותר הן השנייה והשלישית.
 

 (OPMשיטת תמחור אופציות )

(. על פי שיטה זו, מתייחסים אל כל קבוצות OPMלהלן הצגת  השיטה השנייה היינו, שיטת תמחור המניה כאופציה )

צורך כך, ייחודי לכל חברה, משתמש מניות הבכורה והמניות הרגילות כאילו היו אופציות על נכסי החברה. המודל שנבנה ל

מתוך מטרה לקבוע את המחיר של המניות הרגילות ואת המחיר של סוגי  Black & Scholesבחיבור סימולטני של נוסחת  

ניירות הערך האחרים של החברה, כאשר קבוצות המניות השונות מוצגות בשכבות לפי קדימות חלקן בתמורת עסקת 

 המזומן. 

  OPM-הערכת שווי בשיטת תמחור אופציותזנק "דילן" דוגמא של חברת ה

 תיאור המניות 

( אי לכך Liquidation Preference) מניות, היזמים אינם זכאים לעדיפות בפירוק 43,001-מסתכמות ב – מניות רגילות

 מצויים בשכבה השלישית בחלוקה היתרות. 

ות באירוע מזומן ויקבלו את מחיר הגיוס המקורי למניה כל המניות הרגילות המוגדרות כמניות משקיעים זכאיות לקדימ

 לשנה מצטבר עד למועד אירוע הנזילות. 5%בתוספת ריבית של 

מדובר על מניות שהוקצו במסגרת הסכם  – ( )להלן מועדפות א'(Initial Investorsמניות המשקיעים הראשוניים )

למניה רגילה אך בעלת ₪  52.01הרכישה שלהם הוא  מניות רגילות שמחיר 49,881ההקמה לחממה ומשקיעים, בסה"כ 

 זכויות בפירוק, המצויה בשכבה השנייה של העדיפות בפירוק )להלן מועדפות ב'(.

קיבלו מעמד מועדף והן בשכבה הראשונה לקבלת תמורות באירוע ₪(  625,000) אבגדמניות של  12,017מתוך כמות זו, 

 נזילות להלן מועדפות א'(. 
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גיוס הון נוסף מבעלי המניות הקיימים  – )להלן : מועדפות ב'( (Additional Investorsמניות המשקיעים סיבוב שני )

 ₪.אלפי  661 -למניה. בסה"כ גוייס סכום של כ₪  52.01מניות במחיר  12,709ועוד שני משקיעים חדשים, סה"כ הוקצו 

אופציות לעובדים מובילים בחברה למימוש במניות רגילות. מחיר המימוש של  13,437הוקצו  -אופציות לעובדים

 ₪.  52.01האופציות הוא 

WARRENTS-  52.01בסיבוב הגיוס שנה ג', החברה העניקה למשקיעים אופציות לפרק זמן של שנה במחיר מימוש של 

ד שילמו את התמורה,  המתקזזת כנג למניות משקיעים. אופציות אלה צורפו למניות הרגילות ללא עדיפות, כי הם טרם₪ 

 העדיפות בפירוק.

 ענקו לחממה, ההתייחסות אליהם היא כאל מניות רגילות.אופציות התפעול שהו – אופציית תפעול

 

( לסכומים שכל סוגי המניות יקבלו לפי ערכי Liquidation Preferenceמתרגמים את העדיפות המימוש ) – צעד ראשון

ונות. במקרה שלפנינו נבנה מודל מימוש שונים מלמטה למעלה. בכל קבוצה התמורה מתחלקת באופן שונה בין המניות הש

, זו התקופה המתאימה לחברה מתחום פיתוח תרופות ופרוצדורות רפואיות שנתייםבו אירוע הנזילות יתרחש בעוד 

 (. 2014ושנמצאת בשלב בו נעשתה הערכת השווי. )מכירות צפויות במחצית השנייה של שנת  

( שווי המניות כולל ריבית נכון לאירוע 625,000ות א' )קרן של מניות מועדפ 12,017 -עדיפות ראשונה במימוש ניתנת ל

 ₪. 827,655הנזילות הינו  

)להלן: מועדפות ג'( ומועדפות ב' נמצאות בעדיפות זהה בשכבה  (Initial Investorsיתרת מניות המשקיעים הראשוניים )

 שנייה. 

( והן נחשבות למניות של המשקיעים. אנו ניתנות למימוש ללא תמורה )בערך הנקובהחממה אופציות התפעול של 

 התייחסנו לאופציות אלה כאל אופציות משקיעים.
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 תאריך  % כמות   
בדילול 

 מלא
מחיר 

 גיוס
צבירה 
 שנתית 

עדיפות 
 בפירוק

31/12/2012 

עדיפות 
בפירוק 
 שנתיים

רגילות)*(+ מניות 
-ו ₪. 0.1-ב אופציות 

warrants  50,938 45.45% 31/03/2009 45.45% 
    

 827,656 750,707 5% 52.01  31/03/2009  12,017 מועדפות א'

 2,506,955 2,165,596 5% 52.01 43.20% 31/03/2009 43.20% 36,399 מועדפות ב'

 756,034 685,745 5% 52.01 11.34% 31/03/2012 11.34% 12,709 מועדפות ג'

 
112,063 100.00% 

 
100.00% 

   
4,090,645 

 שהונקו לבעלי המניות בסיבוב שנה ג'   WARRENTS-וכוללות את ה החממהיות התפעול של מניות היזמים כוללות את אופצ)*(          
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מחיר המימוש של אופציות אלה הוא מחיר המניה המלא מניות המימוש הן מניות הזהות  –אופציות לעובדים ויועצים 

 למניות היזמים ואינן זכאיות לעדיפות במימוש. 

  
1טבלה מס'   

 
      

   טווח מועדפות א' מועדפות ב' מועדפות ג' רגילות

   
100% 827,655 0- S1 

 
23.2% 76.8% 

 
4,090,644 827,656 S2 

 S3 4,090,645 ללא הגבלה  10.72% 32.48% 11.34% 45.45%

 

 יש להעריך כל אחד מהם על ידי שימוש בנוסחת 3Sעד   S1אחרי חלוקת קבוצות השווי השונות לפי השכבות –צעד שני 

: Black & Scholes 

 ₪. 4,090,645 ת החברה במחיר שליש לחשב כאופציה אירופית לרכיש S3מתחילים עם 

 שווי החברה נלקח מהחישוב לפי שיטה של תוחלת הערך העתידי )שווי החברה יחולץ בחישוב  -מחיר נכס הבסיס

 הסימולטני(.

 4,090,645– מחיר מימוש ₪ 

 שנתיים   – זמן 

 שאינן  ות הזנקכמקובל בחברות הנמצאות בשלב התפתחות כמו החברה ובהתאם לנהוג בחבר - 80% – סטיית תקן

 סחירות ושאין להן עדיין הכנסות.

 מחיר ההון נקבע לפי שיעור התשואה על אג"ח ממשלתיות לא צמוד מסוג "שחר" - 1.9% – מחיר הון ללא סיכון 

 בנק ישראל. -במועד החישוב לתקופה של שנתיים. המקור

2S הפחית את שווי האופציה שיצאה במזה יש ל₪.  827,656, מחושב כאופציה אירופית לרכוש את החברה במחיר-S3. 

S1 מזה יש להפחית את שווי האופציה שיצאה ב₪.  0.1, מחושב כאופציה אירופית לרכוש את החברה במחיר-S2. 
 

הוא להציב את תוצאות השלב השני מול אחוזי החלוקה להכפיל את האחוז בתוצאות ולקבל את השווי של  הצעד השלישי

 (.3-ו 2טבלאות כל סוג מניות )ראה להלן 
 

 2טבלה מס' 
   סה"כ שווי  מועדפות א' מועדפות ב' ג' מועדפות   רגילות     

  
-    751,466  751,466  S1 

-    403,887  1,337,005  -    1,740,891  S2 

1,088,025  271,461  777,476  256,679  2,393,641  S3 

1,088,025  675,348  2,114,481  1,008,145  4,885,999  Total 
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  3טבלה מס' 

   ירמח שווי  כמות מניות %

 מועדפות א' 83.44 1,002,665 12,017 10.72%

 מועדפות ב' 56.99 2,074,302 36,399 32.48%

 מועדפות ג' 52.01 660,919 12,709 11.34%

  רגילות 20.02 1,019,960 50,938 45.45%

  
128,154 

 
 אופציות 

54.55% 112,063 4,886,000 
 

  

 

ת למניות הרגילות ולהפחית את שווין הכולל מהשווי המיוחס לניירות הערך הוא לחשב את שווי האופציו הצעד הרביעי

 השונים לפי חלקם בשווי החברה. 
 

(. מאחר שמחיר של מנית Back Solveבשיטת "החתירה למטרה" ) שווי החברהוהאחרון הוא קביעת  הצעד החמישי

זה  הצבנו מחיר ₪, 52.01 השווי בשער שלהמשקיעים בסיבוב באחרון ידוע והיא הונפקה בסמוך לפני למועד הערכת 

כמו כן, קיבלנו את שווי כל סוגי המניות ₪. אלפי  4,886,000( לשווי חברה של  בשיטת החתירה למטרהבתוצאות והגענו )

 לרבות המניות הרגילות . 
 

 .OPM-חסרון שיטת ה

מרכזית שבהן היא נוסחת בלאק היא גישה סטטיסטית בבסיסה. ומשתמשת בגישות לחישוב אופציות שה OPM-ישת הג

בעיה מרכזית אנד שולס. הבסיס של הנוסחה הוא הכפלה של אירועים עתידיים אפשריים שונים בהסתברויות שיתרחשו. 

על פני זמן הינה בצורת התפלגות  שוויי האקוויטיהתנהגות לפיו קשורה לפרמטר אמפירי חשוב ביותר וידוע מאוד  בנוסחה

רת פעמון(. כמובן שתופעה זו מסבכת את הבעיה מכיוון שהיא מניחה הסתברויות שונות "ליפול" על לוג נורמלית )נניח בצו

 שווי האקוויטי הנוכחישהוא, כאשר ההסתברויות הצפופות ביותר מרוכזות באזור המרכז, שהינו בד"כ  שווי אקוויטיכל 

ים אמפיריים שנעשו בארה"ב וגם בישראל כאן עקב אכילס של השיטה, היות ומחקר .בהנחה שההתפלגות הינה סימטרית

 על הסתברויות ההצלחה של מיזמי הזנק הראו כי:

 אינן סימטריות.ההיסטוריות ההתפלגויות  .א

 ההסתברויות להצלחה משתנות ככל שהחברה בשלה יותר ומצמצמת את גורמי הסיכון.  .ב

תתרחשנה תתבטל זכאותם לעדיפות קיימות נקודות שבר בזכאות של מניות הבכורה כי קיימות אבני דרך, אשר אם  .ג

 בקבלת התמורות בעסקת מזומן.

. ללא השתתפותהחיסרון העיקרי בא לידי ביטוי במקרים שבהם יש לחברה מניות בכורה עם עדיפות בעסקת מזומן אבל 

ה היינו, אם מחיר מניית הבכורה מגיע למחיר המניה הרגילה או אף גבוה יותר, מניית הבכורה מומרת למנייה רגיל

 והעדיפות מתבטלת. 
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ת רגילות עם הגנה באמצעות עדיפות באירוע מזומן, למקרה של שווי מניות בכורה שאינן משתתפות הן למעשה מניו

החברה נמוך. בשווי חברה גבוה, מניית הבכורה מומרת למניה רגילה וכל המניות הופכות לזהות. המשמעות היא שיש 

ת לבצע הערכה מה שווי ההגנה שמקבלת מניית הבכורה מול המניה הרגילה. שאלה זו מובילה לשאלה מהי ההסתברו

 ששווי האקוויטי במקרה הספציפי יהיה נמוך כך שמניות הבכורה העדיפות יהפוכט למשמעותית יותר.
 

הרי שתוצאת הערכת , OPM-באמצעות שיטת ה Back Solve -אם מעריך שווי מחליט לבצע הערכת שווי חברה בגישת ה

השווי תתבסס על התפלגות ההסתברויות הנגזרת מנוסחת בלאק אנד שולס. ואם יתקבל ערך נמוך יותר )מהערך שהיה 

( ייווצר פער גדול בין שווי מניית הבכורה למניה הרגילה שמשמעותו שיש ערך גבוה להגנה DCF-נקבע האמצעות גישת ה

 גילה.שמקבלת מניית הבכורה בהשוואה למניה הר
 

מיליון  20ההסתמכות על נוסחה המבוססת על התפלגות לוג נורמלית יכולה להוביל לאבסורדים. לדוגמא, חברה שגייסה 

מיליון דולר.  75עד  65על מוצר שלה, הוערכה לפי גישת ההכנסות בטווח של  FDA -דולר לאחר שקיבלה אישור של ה

מיליון דולר. פחות מהסכום שהיה בקופת החברה.  24ייתה תוצאת השווי ה Back Solve-בשיטת ה  OPM-בגישת ה

 .כמובן שערך המניות הרגילות היה נמוך להפליא ובפער בלתי סביר ממניות הבכורה
 

ללא אבחנה וזאת משום שגורמים כמו שלטונות המס בארצות   OPM-מעריכי השווי ממשיכים ומשתמשים בגישת ה

. כמו OPM -יתבצע בגישת ה כשהחישוב של שווי מניות 409A -על פי תקן ה ( מקבלים חישוב שווי אופציותIRSהברית )

 . OPM-כן, הנטייה של החשבונאות היא לכיוון של עבודות בגישת ה
 

)דיסקאונט בגין היעדר סחירות( משווי  DLOMיש להפחית   AICPA-על פי הנחיות ה -עניין נוסף הראוי להתייחסות 

 ה זו יש חילוקי דעות: המניות הרגילות בלבד. לגבי גיש

  אם הערכת השווי של הפעילות העסקית נגזרת מנתונים שנלקחו מחברות נסחרות אז ברור שיש להפחיתDLOM 

ממחירי המניות, אבל צריך להפחית אותו מכל המניות כולל מניות הבכורה. יתר על כן, על פי שיטת הערכה זו 

)דיסקאונט בגין היעדר נזילות(. דיסקאונט זה כלול גם  DLOLפרמיית גודל הכוללת בתוכה  CAPM -מוסיפים ל

 התוצאה היא "הפחתה כפולה".  .DLOM-בתוך ה
 

 אם הערכת השווי )שווי האקוויטי( מבוצעת בשיטת ה- Back Solve  הרי שהיא נגזרת ממחיר מניית בכורה שהונפקה

יות החברה. לפיכך, גם שווי לאחרונה ושמחירה נקבע כאשר ברור היה למשקיעים מהי רמת הסחירות של מנ

. לטוענים כי שווי האקוויטי נגזר משימוש בפרמטר אמפירי הנאמד מתוך DLOMהאקוויטי הוא לאחר הפחתת 

נתוני מניות סחירות, הלא הוא סטיית התקן, הרי שהתשובה עד כמה שידיעתי מגעת, היא שעד היום לא הוכח 

 ה נסחרת מסטיית התקן של חברה לא נסחרת.אמפירית שסטיית התקן של תשואת המניה שונה בחבר
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כאשר הערכת שווי האקוויטי נעשית בשיטת  OPM-ממניות רגילות לאחר הפעלת גישת ה DLOMאני איני נוהג להפחית 

ולכן הפחתה נוספת תהיה כפל  DLOM -, הסיבה לכך היא שמחיר מניה שנקבע בשוק כולל בחובו את הBack Solve -ה

ישה המסתמכת על נתונים , מכל סוגי המניות, אם הערכת השווי של האקוויטי מבוצעת בגDLOMהפחתה. אני כן מפחית 

 השאובים מחברות נסחרות. 

 

 (PWERMשיטת שקלול התרחישים של מצבי הטבע האפשריים )

הוא שבגישה זו התפלגות ערכי האקוויטי האפשריים איננה התפלגות  OPM-ההבדל הבסיסי בין גישה זו לבין גישת ה

 רית. סימטרית אמפי-אליפטית סימטרית סביב הערך הממוצע אלא התפלגות א

 

קרנות הון סיכון  200שנערך בקרב  Venture Economics -( מצטט סקר שפורסם על ידי הFowler 1990ברדלי פאולר )

מהן  20%מהן לא הפסידו אך גם לא הרוויחו,  30%מההשקעות של קרנות הון סיכון נכשלו,  40% -ומצביע על כך ש

מהן הרוויחו יותר  2%על ההשקעה ואילו רק  10לפי  5ויחו בין פי מהן הרו 8%על ההון המושקע,  5לפי  2הרוויחו בין פי 

 גישת: אפ-סטארט חברות שווי מר רועי פולניצר ומר דוד בכר "הערכת ה"ה של במאמרם כמצויןעל ההשקעה ) 10מפי 

(. אלו תוצאות של חברות הזנק שכבר עברו את שלב החממה ובוצעה בהם אפשריים" טבע מצבי של תרחישים שקלול

השקעה, אחרי בדיקה של המומחים בקרנות הון סיכון. מחקר דומה שבחן גורל של חברות הזנק החל  מתקופת החממה 

 שלהן ואילך, קובעות הסתברויות נמוכות יותר משמעותית.

 

  יתר על כן, ניתוח של אותה חברה בהפרש זמנים גדול יצביע על שינוי בהסתברויות לתסריטים שונים של שווי אקוויטי. 

 

  ה בגישת- PWERM  השווי ההוגן של מניה בחברה פרטית מוערך על בסיס ניתוח של מספר תרחישים עתידיים

 אפשריים של החברה.

  :התרחישים העתידיים האפשריים של החברה הינם 

 .Qualified IPOיש להתייחס אחרת להנפקה ראשונית שמחייבת המרה של הבכורה לרגילות  (.IPOהנפקה ) .1

 (.Sale/Mergerיזוג )רכישה או מ .2

 (. Liquidationפירוק ) .3

 (.Privateהמשך פעילות כחברה פרטית ) .4
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 :עבור כל תרחיש יש לקבוע את המשתנים החזויים הבאים 

 מועד קרות התרחיש עתידי. .1

 הסתברות לקרות התרחיש העתידי. .2

 שווי האקוויטי בקרות התרחיש העתידי .3

  קיים חשש רציני, שנתונים נדרשים אלה ימסרו על ידי החברה בקלות ראש או בהתאם לאינטרס של החברה, מעריך

 י צריך להיות זהיר מאד בקבלת הנתונים.השוו

  כל מנה עבור כל תרחיש, את השווי הנוכחי של  לפצל,בהתבסס על המשתנים החזויים ושיעור ההיוון של החברה יש

גישה זהירה יותר היא הצגה גם של תרחישי ביניים באופן . לכל סוג של מניות על פי זכותם הקדימות האירוע נזילות

 רציף. 

 של כל שכבה בסך המניות של השכבה )בהנחת דילול  השארתיור את שווי כל מניה יש לחלק את השווי על מנת לגז

 מלא(. 

  יש לקבוע את ההסתברויות לכל תרחיש, ולהכפיל את טבלת מחירי המניות השונות בכל תרחיש, בהסתברות שנקבעה

 לכל תרחיש , ואז לקבוע את תוחלת המחיר של כל סוג מניה.

 י של ההמרכז ןהיתרו- PWERM בשימוש בהסתברויות לא ליניאריות תוך הסתמכות על מחקרים  מתבטא

 אמפיריים התואמים לגיל של החברה הנבדקת.

 .חסרונה המרכזי טמון בשימוש הרחב בהנחות עתידיות שקשות לעיתים לביסוס אובייקטיבי 

 ת של תחשיבים שנעשו ע"י שני מעריכי בשיטה זו חופש הפעולה שניתן למעריך השווי היא רחב מאד ועל כן, התוצאו

 שווי שונים עשויים להיות שונים בתכלית.

 (PWERM)הערכת שווי בשיטת דוגמא של חברת הזנק "סיגל" 

 תיאור המניות 

LP K$  מחיר $ כמות מניות as converted 

First 15000 
    
  Bבכורה  20.83% 10  1,500,000

Second 10500 
    
 Aבכורה  29.17% 5  2,100,000

Third   
    
 רגילות  50.00%    3,600,000

    

    
7,200,000        
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מיליון  15-עם זכות ראשונה לעדיפות בפירוק, כאשר העדיפות מסתכמת ב  Bמניות בכורה –לחברה שלושה סוגי מניות 

דולר. המניות הרגילות מיליון  10.5-, כאשר העדיפות מסתכמת בAדולר. הזכות השנייה בעדיפות מוקנית למניות בכורה 

מקבלות רק בשכבה האחרונה. מניות הבכורה, במקרה זה משתתפות, כלומר, כאשר מסיימים לשלם את סכומי העדיפות, 

(. שער As Convertedכל המניות לרבות מניות הבכורה מקבלות את חלקן היחסי, כאילו מניות הבכורה הומרו לרגילות )

 . 1:1הוא  ההמרה של הבכורה במקרה שלפנינו, 

 

 נתונים על שווי החברה 

 ההנהלה מסרה למעריך השווי את הנתונים הבאים:

Scenario Probability Timing 
Exit 
Value(m$) 

QIPO 2.60% 3 170 

Sale High 25% 3 65-85 

Sale mid 35% 3 20-65 

sale low 30% 3  1-20  

Fail 7.40% 3 0 

Equity value  100.00%     
 

 שלוש שנים יתכן אירוע מזומן, יהיו חמישה תסריטים בהם שווי החברה יהיה בפועל בתחומים שונים:בתוך 

IPO( שמחייב המרת מניות הבכורה בה שווי החברה לפני הכסף ,QIPO יהיה לפחות )מיליון דולר, ההסתברות  170

 .2.6%למקרה כזה היא 

 

, שווי חברה 35%מיליון דולר בהסתברות של  20-65ווי חברה של , ש25%מיליון דולר בהסתברות של  65-85שווי חברה של 

 .7.4%. אפשרות אחרונה, סגירת החברה ללא תמורות כלשהן בהסתברות של 30%מיליון דולר בהסתברות של  1-20של 

 

חשוב לציין, שקביעת אפשרויות אופטימיות ופאסימיות בפועל לעוד שלוש שנים משקפת את כל גורמי הסיכון שיש 

חברה. וכמובן אינה מביאה בחשבון את ההיוון הנדרש של סכומי המזומנים העתידיים להיום. מאחר שכל מרכיבי ב

 הסיכון נלקחו בחשבון בתסריטים השונים שיעור ההיוון לא צריך לכלול אותם.
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 להלן התחשיב: 

 

K$           

      41,380    Probability Weighted Exit Value 

            

      38,001  2.9% Capitalized  Equity Value 
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$ Exit Value Price

 POSIBLE 

COMPANY VALUE 

(K$) B בכורה A בכורה רגילות  B מניית A מניית הסתברות  רגילה B מניית A מניית  רגילה

-                         7.400% 0 -          -               

1,000                     1,000              0.67        -                 -          3.333% 0.022 -          -               

3,000                     3,000              2.00        -                 -          3.333% 0.067 -          -               

5,000                     5,000              3.33        -                 -          3.333% 0.111 -          -               

7,000                     7,000              4.67        -                 -          3.333% 0.156 -          -               

9,000                     9,000              6.00        -                 -          3.333% 0.000 -          -               

12,000                   12,000            8.00        -                 -          3.333% 0.267 -          -               

15,000                   15,000            10.00      -                 -          3.333% 0.333 -          -               

17,000                   15,000            2,000               10.00      0.95               -          3.333% 0.333 0.032        -               

19,000                   15,000            4,000               10.00      1.90               -          3.333% 0.333 0.063        -               

22,500                   15,000            7,500               10.00      3.57               -          2.059% 0.206 0.074        -               

25,500                   15,000            10,500             10.00      5.00               -          2.059% 0.206 0.103        -               

27,000                   15,313            10,938             750                  10.21      5.21               0.21        2.059% 0.210 0.107        0.00             

29,000                   15,729            11,521             1,750               10.49      5.49               0.49        2.059% 0.216 0.113        0.01             

31,000                   16,146            12,104             2,750               10.76      5.76               0.76        2.059% 0.222 0.119        0.02             

33,000                   16,563            12,688             3,750               11.04      6.04               1.04        2.059% 0.227 0.124        0.02             

35,000                   16,979            13,271             4,750               11.32      6.32               1.32        2.059% 0.233 0.130        0.03             

37,000                   17,396            13,854             5,750               11.60      6.60               1.60        2.059% 0.239 0.136        0.03             

40,000                   18,021            14,729             7,250               12.01      7.01               2.01        2.059% 0.247 0.144        0.04             

43,000                   18,646            15,604             8,750               12.43      7.43               2.43        2.059% 0.256 0.153        0.05             

46,000                   19,271            16,479             10,250             12.85      7.85               2.85        2.059% 0.265 0.162        0.06             

49,000                   19,896            17,354             11,750             13.26      8.26               3.26        2.059% 0.273 0.170        0.07             

52,000                   20,521            18,229             13,250             13.68      8.68               3.68        2.059% 0.282 0.179        0.08             

55,000                   21,146            19,104             14,750             14.10      9.10               4.10        2.059% 0.290 0.187        0.08             

58,000                   21,771            19,979             16,250             14.51      9.51               4.51        2.059% 0.299 0.196        0.09             

61,000                   22,396            20,854             17,750             14.93      9.93               4.93        2.059% 0.307 0.204        0.10             

64,000                   23,021            21,729             19,250             15.35      10.35             5.35        2.059% 0.316 0.213        0.11             

67,000                   23,646            22,604             20,750             15.76      10.76             5.76        2.778% 0.438 0.299        0.16             

70,000                   24,271            23,479             22,250             16.18      11.18             6.18        2.778% 0.449 0.311        0.17             

73,000                   24,896            24,354             23,750             16.60      11.60             6.60        2.778% 0.461 0.322        0.18             

76,000                   25,521            25,229             25,250             17.01      12.01             7.01        2.778% 0.473 0.334        0.19             

79,000                   26,146            26,104             26,750             17.43      12.43             7.43        2.778% 0.484 0.345        0.21             

82,000                   26,771            26,979             28,250             17.85      12.85             7.85        2.778% 0.496 0.357        0.22             

85,000                   27,396            27,854             29,750             18.26      13.26             8.26        2.778% 0.507 0.368        0.23             

88,000                   28,021            28,729             31,250             18.68      13.68             8.68        2.778% 0.519 0.380        0.24             

91,000                   28,646            29,604             32,750             19.10      14.10             9.10        2.778% 0.530 0.392        0.25             

170,000                 35,417            49,583             85,000             23.61      23.61             23.61      2.600% 0.614 0.614        0.61             

100.000% 10.8873 6.3309      3.2650         

10.00     5.81          3.00             Capitalized

Probability Weighted Share Price
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 עד עסקת המזומן.מבטא את הערכים האפשריים של מכלול הון החברה במו -טור ראשון משמאל
 

 מבטאים את פיצול השווי בין קבוצות המניות השונות.  -טורים שני שלישי ורביעי
 

 מבטאים את חלוקת התמורה של כל קבוצת מניות למספר המניות בקבוצה. –הטורים חמישי ששי ושביעי 
 

-ים בכל תסריט, ומסתכמים להוא טור חשוב בו ההסתברויות לכל תסריט פוצלו לערכים השונים האפשרי -הטור השמיני

100%. 
 

מבטאים את מכפלת ההסתברות )טורים חמש שש ושבע( בהסתברות שלהם והסיכום  -הטורים תשיעי עשירי ואחד עשר

שנים במקרה זה(. התוצאות הן ששווי מניית  3למטה מבטא את ערכם העתידי ביום בו עסקת המזומן צפויה להתרחש )

 דולר למניה. 2.94דולר למניה ושווי המניה הרגילה היא  6.33היא   A, שווי מניית בכורהדולר למניה 10.89היא  Bבכורה 
 

ואז התוצאות המתקבלות הן:  2.9%-את מחיר המניה העתידי יש להוון להיום בריבית ללא סיכון, במקרה שלפנינו ב

 3.00למניה ושווי המניה הרגילה היא  דולר 5.81היא   Aדולר למניה, שווי מניית בכורה 10.00היא  Bששווי מניית בכורה 

 דולר למניה.

 

 לסיכום, באיזו שיטה יש להשתמש ?

 נסיבות המקרה ומטרת הערכת השווי הן שיקבעו את הגישה בה יש לנקוט בהערכת השווי.

חשוב מאד לאיזו מטרה נועד התחשיב, אם מדובר על תחשיב המיועד למס ההכנסה האמריקאי יש לבצע את  .1

 שכן רק עבודות שנעשו לפי הנחיות אלה יהיו מקובלות.   AICPA-הנחיות של ההתחשיב לפי ה

, יש לפעול באחת משתי שיטות אלה. משרדי רואי החשבון IFRS-עבודות לצרכים של רישום חשבונאי לפי כללי ה .2

 . AICPA-המבקרים את עבודות מעריכי השווי פועלים גם הם לפי הכללים שנקבעו על ידי ה

ות שהוזמנו ע"י הנהלת החברה כדי לבחון את פוטנציאל הדילול של סדרות חדשות בעלות עדיפות. כאן עבודות כלכלי .3
 קיים חופש פעולה למעריך השווי. 

מניסיון מצטבר עולה כי בחברות בהן מניות הבכורה לא משתתפות, הרי שלהתפלגות מצבי הטבע השפעה רבה על  .4

עבור חברות הזנק בוגרות יחסית שכבר הגיעו להיתכנות  . גםPWERM-התוצאה ועל כן יש עדיפות לגישת ה

. עבור חברות צעירות שלפניהם גורמי סיכון רבים  PWERM-טכנולוגית וכלכלית של המוצר ישנה עדיפות לשיטת ה

 .  OPM-ישנה עדיפה שיטת ה
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שרד נותן שירות מקצועי לכלי. הממימוני וכשירותי ייעוץ  ומספק 2011 -קיים מ תשואות יועצים –אשד רוזין משרד 

שווי בלתי תלויות לתאגידים, פרויקטים,  הערכות: /כלכלית, כגוןימוניתמואמין בנושאים המצריכים חוות דעת 

חברתיים, נכסים והתחייבויות המועברים בעסקאות עם בעלי  מגזרים, נכסים בלתי מוחשיים, מחירי העברה בין

נגזרים פיננסיים משובצים, מורכבים,  וחוב תמחור מכשירי הוןו (PPA) עלויות רכישה עבודות ייחוס, שליטהעניין/

, ערבויות, נזיקין, בטוחות (Earn-Out), זכויות והתחייבויות מותנות A409 -ו ESOPאגרות חוב להמרה ואופציות, 

לצרכי אמידת השווי ההוגן, בין היתר בהתאמה לתקני חשבונאות לרוב ניתנות דעת החוות  ונכסי קריירה.

 ת לקראת מיזוגים, רכישות ותהליכילצרכי היערכו (US GAAP) ואמריקאים (IFRS) ישראליים, בין לאומיים

בין  משפטיים ומטרות חשבונאיות ועסקיות אחרות. מכירה, לצרכי רשויות המס השונות, כחוות דעת לצרכים

 לקוחות המשרד נמנות עשרות חברות ציבוריות בישראל.

 

 

 

 אשדעקב י

ערכות שווי הביצוע ב 1985משנת ניסיון . מקרים 5,000-וניסיון עם יותר מ מימוני וכלכלילייעוץ  מייסד במשרדותף ש

 Impairment, בדיקות PPA – Purchase Price Allocationתאגידים, מגזרים ופרויקטים, ייחוס עלויות רכישה, 

, (Embedded derivatives)למוניטין, הערכות שווי נכסים טכנולוגיים בלתי מוחשיים, שווי הוגן נגזרים משובצים 

שווי הוגן מכשירי הון ומכשירים פיננסיים גרות חוב להמרה, וא (Real Options -ו A409לרבות )שווי הוגן אופציות 

  .נכסי קריירהומורכבים 
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 "מעריך שווי מימון כמותי", (CFV®- Corporate Finance Valuator) "מעריך שווי מימון תאגידי"הסמכות הבעל 

(QFV®- Quantitative Finance Valuator) מודליסט פיננסי וכלכלי"ו" (FEM®- Financial and Economic 

Modelist) הפיננסיים בישראל מעריכי השווי והאקטואריםת מטעם לשכ (IAVFA) 2017משנת  לשכהה ר"ויומכהן כ. 
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