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 שליטה וגישת ההכנסה: מעריך שווימטיפ 

 נסביר כי. מיעוט זכות שווי מייצר ההכנסה בגישת המיעוט עבור מזומניםה בתזרימי השימוש

מניות  בעלי פעולותבגין  התאמות כל ללא מזומנים תזרימי םינה המיעוט עבור מזומניםה תזרימי

 .וכו' דירה שכר תשלומי, עודף תגמול כגון, שליטה

 

 Valuing a Business: Theפראט, ריילי ושווייסם של בספר, הערכת שוויל ההכנסה לגישת באשר

Analysis and Appraisal of Closely Held Companies  בהוצאתMcGraw-Hill , 371עמוד 

 :נכתב כהאי לישנא

 יותר המובהקת ההשפעה[, היווןה ושיעור מזומניםה תזרים] אלה אנליטיים מרכיבים שני מבין..."

 התמורהתוחלת  – מונהבדווקא  מצויה ההכנסה בגישת היעדר השליטה לעומת השליטה על

 ".הניכיון או ההיווןשיעור  – במכנה ולא – העתידית התזרימית הכלכלית

 

מאשר , מיעוטזכות ה ישר בהערכת שווי להתחיל לפעמים עדיף, מיעוטזכות  שווי הערכתעת ב

לאחר ו תחילה שליטהה על ידי הערכת שווי זכותולהגדיל את הסיכון לטעות  נוספת עבודה לעשות

זכות שווי  הערכתעת ב, דא עקא .דיסקאונט בגין היעדר שליטהמכן להפחית משווי השליטה 

ולהגדיל את  נוספת עבודה לעשותמאשר , שליטהזכות  ישר בהערכת שווי להתחיל עדיף, שליטה

 לשווי המיעוט להוסיף מעללאחר מכן ו תחילה מיעוטה על ידי הערכת שווי זכותהסיכון לטעות 

 .שליטה פרמיית

 

שכותרתו  ם של הרבר, סמית' וסטרקוטהבמאמר שליטה הועלתהן בגי התאמות ביצועשל  הטענה

Fairness in Minority Interest Valuation ב שפורסם-Review Valuation Review   באופן

  הבא:

 

 סעיפיבו ההנהלה בשכר לשלוט יכול נונאי פרטית בחברה המיעוט מניות בעל כי נכון אמנם..."

 של חברת המטרה הכספיים דוחותה ההתאמ אי ידי על כי סבורים אנואולם , אחרים הוצאות

במכלול מצבי הטבע  יהיה המיעוט ותזכ יה שלשוויהרי ש, שוקב לממוצעים הענפיים המקובלים

חילופין חילופי לאו  אפסכנמוך באופן בלתי הולם, לחילופין ערכה יהיה  האפשריים אשר בחנו

 ". מהותי יהיה לאערכה 

 



 
 

 
 

 :-המחברים אמרו גם ש

 ". ההוצאות רמות על להשפיע מסוגל אינו מיעוט מניות בעלשנכון  תמיד לא"...זה 

 

 :-ש יתרה מכך הם מציינים

לממוצעים  של חברת המטרה הכספיים דוחותה ה שלהתאמביצוע  אי כי מאמינים אנו"...

 לדיסקאונט כפול". ,המהותיותמכל הבחינות  ,, שקול אפקטיביתשוקב הענפיים המקובלים

עוד ולאחר מכן  שליטה התאמות בגין תבוצענה מלכתחילה לא כי הניחו המחברים)נסביר כי 

 .(שליטה דיסקאונט בגין היעדר על השווי המתקבל ייושם

 

מלבד  השליטההדיסקאונט בגין היעדר  לכימות שיטה הציעו לא המחברים, הצער למרבה

 ם הבא:התרשי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 מתחיל מעריך השווי אם בין -לאמור. ביותר שהעקביות היא הדבר החשובנסיים בכך שנאמר 

הרי , מיעוטעבור  מזומניםה מיתזריבבין אם הוא מתחיל  או שליטהעבור  מזומניםה מיתזריב

כל  לאורך עקבי באופןהאמורה  המתודולוגיה את הוא שמעריך השווי יישםביותר  חשובמה שש

 .הערכת השווי של זכות המיעוט

 

 .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                                            


