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 כיצד: ת שווי של עסקיםומבוא להערכ
 אומדן על משפיעה ת השוויהערכ מטרת

 בסדרה 7/ מאמר מס'  ?השווי
 מאת: רועי פולניצר

נדרשת  שלשמה המטרה את זהותל עליו, עסקבטרם מעריך השווי ממשיך בתהליך הערכת שוויו של 

תפקנה ועל כן  שונות הערכת שווי וגישות בשיטות שימוש דורשות שונות מטרות. הערכת השווי

 .שונים שווייםגבוהה  בתדירות

 דורשים (IAVFAשל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) המקצועיים התקנים

 (4.ז.4 סעיףמטרת הערכת השווי ) את ומדויק ספציפישמעריך השווי יגדיר באופן 

אוניברסלי עבור כלל מטרות הערכת  באופן ישימה אשר הערכת שווי שיטת אין"

הערכות שווי רבות . קריטי גורם מהווה הערכת השווי משמשת שבו ההקשר. השווי

 השווי של המתאימה ההגדרה את שמייצג למספר להגיע מצליחות אינן עסקים של

היא  שלשמה למטרה הערכת השווי שיטות נכשל בהתאמת מאחר ומעריך השווי

 במידה הולמת בלתי להיות גם יכולה הערכת שווי מסוימת של התוצאה. מתבצעת

 ".שלה היא מיועדת מזו אחרת למטרה השווי במסקנת להשתמש ינסה והלקוח

 4מהדורה  McGraw-Hillבהוצאת  Valuing A Businessמתוך ספרם של פראט, ריילי ושווייס, 

 :שתי הקבוצות הבאותמ תהשווי לאח הערכות כלאת  לסווג ניתן

 מס למטרות ת שוויוהערכ .א

 ;(Estate taxעיזבון ) מס .1

 (; Gift tax) מתנה מס .2

 ( ;ESOPs) ת בעלות של עובדים על מניותותוכני .3

 (;לקוד המס בארה"ב 1060 -ו 338 פיםסעיהקצאות לפי ) הונה הרכישה מחיר הקצאת .4

 (;Charitable contributions) נדיבות תרומות .5

 .S. Corporation מסוג תאגיד בחירתעבור  (BIG- Built-In Gain) מובנהה רווחה חישוב .6

 

 מס שאינן למטרותהערכות שווי  .ב

 רכישה; .1

 מכירה; .2

 ;מיזוג .3

 ;(Buy/sell agreements) מכירה/קניה הסכמי .4
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 תקן חשבונאות אמריקאיעל פי שווי  תהערכ/  נכסים הקצאת: למטרות רגולציההערכות שווי  .5

ASC 805  לשעבר(SFAS 141 )תקן חשבונאות אמריקאיוASC 350   לשעבר(SFAS 142); 

 .משפטיים בהליכים סיוע .6

 זה בתחום ת שוויהערכ בשרותי וגדל הולך צורךקיים : מניותבין שותפים/ בעלי  מחלוקות (א

 המדינותמרבית . שבמחלוקת הרכוש חלוקתמגדירים את  המדינה חוקיפעולות גירושין:  (ב

 לגבש הגדרת שווי הצליחו לא

 מקרי נזיקין או אובדן רווחים (ג

I) חוזה הפרת 

II) אובדן הזדמנות עסקית 

III) ( הגבלים עסקייםAntitrust) 

IV) אחרים 

, (Business Management Instituteעסקים ) לניהול המכון של לשעבר ר"יוה, שנים 30 -מ למעלה לפני

 של הגדרה ראויה של מטרת הערכת השווי: קריטיתה הרלוונטיות את ציין, האבר ויקטוררו"ח 

 להיות יכולות מתנה מס עיזבון ומס, הכנסה למטרות מס הערכות שווי טכניקות"

, להערכת שוויו של עסק למטרות רכישה שננקטו מהשיטות מהותי באופן ותשונ

 למטרות עסקה טיפוסיתה ים.... הערכת השוויפיצולת והשקעו פיזור, הנזלה, מיזוג

 מיזוג שותפי או מפרקים, רוכשיםהמעניינים  גורמיםב קרובות לעתים תעסוקנה

הערכת שווי  -אלו המעניינים את רשויות המס. לאמורמ להבדיל, פוטנציאליים

 .IRS -מקובל על הלמטרות עסקה איננה קובעת שווי ש

 של מצומצם מספר במודע שוקלים מכירה-קנייה במצבי ויועציהם רבים מנהלים

 המנהלת משא ומתן קטנה אחזקות חברת, לדוגמא. עת גיבוש שוויב משתנים

 ם של הלקוחותובמצב באופיים לחלוטין כמעט תתרכז חברה נוספת לרכישת

מצבה של , של החברה הארגוני מבנהוכמעט שלא תייחס כל חשיבות ל, חייביםהו

ההנהלה הקיימת.  תחת השל העבר רווחי או, של החברה הפנקסני הערכ, החברה

 החברהש ההנחה עלכאמור  תמבוסס ( שכזוtruncatedהערכת שווי מקוצצת )

 גורמיםמ מתעלמיםשפשוט  נראה, על כן. האלה הדברים את לספק יכולה הרוכשת

 .העסקליקויי  על להתגבר מצפים המנהליםש הנחהתחת ה, רבים חיוניים

מבוצעים  אינם כאלהש דרך קיצורי, מס עיזבון ומתנה מטרותעבור הערכות שווי ל

למטרות עסקה. לא ששל העסק  שוויומעריך את  ,על פי רוב ,היות ומעריך השווי

 1."בדרישות יתר על כן זהו מצב שבו מעריך השווי חייב לעמוד

                                                           
1 Victor I. Eber, “How to Establish Value for Close Corporation Stock That Will Withstand an IRS 

Audit”, Estate Planning (Autumn 1976), pp. 28-29. 
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 רועי פולניצר
 עבודות אלפי על אחראי רועי היה האחרון תלויות. בעשור בלתי שווי בהערכות המתמחה "שווי פנימי"בעליו של 

משרדי רואי חשבון,  עבור בוצעו אשר פיננסי ומידול כלכלי ייעוץ, עלות עודף ייחוס, שונות חברות של שווי הערכות

 .בישראל וציבוריות פרטיות י, חברותמשרדי ייעוץ כלכל

בתחום והן  עסקי מבנה שינוי בנושא שווי הערכות בתחוםהן  רשות המסים בישראל רשימת היועצים שלנמנע על  רועי

נמנה על רשימת המומחים הכלכליים בנוסף, רועי  .מקרקעין בעסקאות מוחשיים בלתי נכסיםבנושא הערכות שווי 

משמש  הפיננסית והוא והאקטואריה שוויההערכות  מיבתחו )שלום ומחוזיים כאחד( מספר בתי משפט בישראל של

 .(IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלכמנכ"ל ויו"ר 

הוא ו ודירקטורים הנהלה חברי בפני המופיע, הפיננסית שווי והאקטואריהההערכות  מיבתחו מבוקש מרצה רועי הינו

כמו גם בראש פורום  IAVFA שלכללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים את  גיבשהצוות המשימה ש עמד בראש

 דוחות בניתוח מתקדמים בקורסים כמרצהרועי  שימש ובעבר. IAVFAגילויי הדעת של  את הפרקטיקנים שקובע

 .שונים אקדמיים ובמוסדות במכללה האקדמית אשקלון חברות שווי והערכת כספיים

-בן מאוניברסיטת (במימון התמחות) בכלכלה ראשון ותואר (במימון התמחות) במנהל עסקים שני תואר בעל רועי

מוסמך  רועי, כמו כן. בישראל ניירות ערך לרישיון מנהל תיקיםלרשות הבחינות ששת את כל רבה גוריון ועבר בהצלחה 

כאקטואר (, FEM) כמודליסט פיננסי וכלכלי(, QFV) כמותי כמעריך שווי מימון(, CFV) כמעריך שווי מימון תאגידי

כאקטואר סיכוני (, ORA) כאקטואר סיכונים תפעוליים(, CRA) כאקטואר סיכוני אשראי(, MRA) סיכוני שוק

לשכת מעריכי השווי  מטעם(, PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים(, LRA) כאקטואר סיכוני חיים(, IRA) השקעות

 מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים( CRM)מוסמך כמנהל סיכונים (, IAVFA) והאקטוארים הפיננסיים בישראל

(IARM )פיננסיים סיכונים וכמנהל (FRM )איגוד העולמי למומחי סיכוניםה מטעם (GARP) . בהצלחה רבהרועי עבר 

(, EXAM PART II -ו EXAM PART I) GARPאינטגרטיביים של -ת הכמותייםבינלאומיההסמכה ה נימבחשני את 

דינות ברחבי העולם מ 90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -באחוזון ה ודורגציוניו בשניהם כאשר 

במתמטיקה וסטטיסטיקה במסגרת לימודי  מתקדמים בנוסף, רועי בוגר קורסים .יםמועדה םבאותות ובחינה ןבאות

תואר שני בכלכלה לבמתמטיקה ומימון  תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים

 גוריון.-בן באוניברסיטת
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