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 שלבים כלליים בגישת הנכס: מעריך שווימטיפ 

 מוצאהמאזן כנקודת 

 .ההערכה למועד האפשר ככל קרובה מאזןאת ה להשיג יאה הנכס בגישת בשימוש הראשון השלב

 ליצירת המוצא נקודת כי אם, )קרי, שווי כלכלי( הוגן שוק שווי אינו בספרים הערךשוב נזכיר, כי 

יתרות קצר, השקעות לזמן , מזומנים כגון פריטים כוללהחברה המוערכת  מאזן. כלכלי מאזן

 יתרות, ים )קרי, צד האקטיב(הנכס בצד וציוד ריהוט, מבנים, קרקע, מראש הוצאות, מלאי, חובה

 .(פאסיב)קרי, צד ה הוןהו ההתחייבויותוהון עצמי בצד  ריבית נושאחוב  ,שנצברו הוצאות, זכות

 

 הרשומים התאמת הנכסים וההתחייבויות

 גישה שלראוי  ביישום. הוגן שוק לשווי להתאימו הרשום במאזן ובמידת הצורך נכס כל בחוןיש ל

 המאזן של הנכסים שצד לאחר. להעריך את שווייםכמו גם  מוחשיים בלתי נכסיםיש לזהות , זו

 שווילפי  שובמנו את כל ההתחייבויות, מפשוט יש להפחית ש הרי, הוגן שוק שווי לפי מחדש הוצג

. הנכס גישת לפי חברהה של העצמי ההון של ההוגן השוק שווי אתעל מנת לגזור , ההוגן השוק

 בספרי החברהעלותן הפנקסנית של ההתחייבויות  נוהגים להניח כימעריכי שווי , בפרקטיקה

 במידה, אולם מבצעים עליהן כל התאמה.הם אינם שווי השוק ההוגן שלהן ועל כן  את משקפת

 .ותהתאמ דרושותש ייתכן, בפועל הריביות שהחברה משלמתמ שונים נוכחייםה המימון תנאיו

 

 שאינם רשומים והתחייבויות נכסים

 סוגים להיות יכולים, זאת עם. מוחשיים בלתי מטבעם םינה מאזניים החוץ הנכסיםמרבית 

 עדיין אך שנמחקו ונכסים שתשולםאשר יש סיכוי  תלויה משפטית תביעה כולל, נכסים של אחרים

 בעיות כגון, תלויות התחייבויות כוללות מאזניות חוץ התחייבויות. החברה בשימושמצויים 

 ופנסיות לא ממומנות. מחלוקות מס תלויות, פוטנציאליות סביבתיות

 

 לעיתיםחשוב ביותר לקרוא את הביאורים לדוחות הכספיים, ככל ואלו קיימים, מאחר והם 

 .תלויות התחייבויותבדבר  שימושי מידע כוללים בחובם קרובות

 

 מוחשייםשוטפים ו נכסים

השקעות  של אחרים וסוגיםויתרות חובה  מזומניםשי להעריך את שוויים של על פי רוב אין קו

 לאאותם ש סכומיםל ותמותאמ להיות ותחייב יתרות חובהו, מזומנים הם מזומנים. לזמן קצר



 
 

 
 

 קרובות לעתים משמש, מראש הוצאות כגון, אחרים פריטים של ערכם הפנקסני. לגבותיהיה  ניתן

  .המלאי ואה מסוימות בהתאמות ךככרו להיות שעלול היחיד הנכס. הוגן שוק שווי עבור כמייצג

 

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

 

 בכבוד רב,                                                          

 רועי פולניצר                                                         

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ליו"ר ו                                            


