שאלות לדיון – הערכת שווי במסגרת איזון משאבים
 .1כיצד נקבע יחס השיתוף במקרים הבאים:
 oרכישת מניות חברה או קבלת מניות חברה בירושה לפני מועד הנישואין

שווי החברה טרם הנישואין נחשב כנכס חיצוני ,שאין לקחת אותו בחשבון.
יש לבצע הערכת שווי למועד הנישואין ולמועד הקרע ולחשב את ההפרש
או לחשב לפי יחס שיתוף לפי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני .מרבית חברי הפורום
תמכו באפשרות הראשונה ,כלומר חישוב שווי ליום הנישואין (מוצמד למועד הקרע)
וליום הקרע .חלק האישה הוא ההפרש לחלק ל.2-
אין שוני בין קבלת מניות בירושה לבין קניה ,טרם מועד הנישואין.
o

הקמת חברה מאפס עם או בלי שותפים לפני מועד הנישואין
כנ"ל.

o

רכישת מניות חברה לאחר מועד הנישואין
היות והרכישה בוצעה לאחר מועד הנישואין ,הבן זוג השני זכאי ל 50%-משווי
החברה נכון למועד הקרע.

o

קבלת מניות חברה בירושה/מתנה לאחר מועד הנישואין

יש לבצע איזון לעליית הערך החלה ממועד הנישואין ועד למועד הקרע ,כלומר לבצע
הערכת שווי למועד הנישואין ולמועד הקרע.
o

הקמת חברה מאפס עם או בלי שותפים לאחר מועד הנישואין

הקמת חברה (ללא קשר לשותפים) לאחר מועד הנישואין הינו נכס משותף ולכן יש
לאזן לפי  50%משווי החברה נכון למועד הקרע.
 .2האם הערכת השווי נעשית מנקודת המיעוט תמיד?
כיוון שלבת הזוג אין השפעה על ניהול העסק (היות ולכל היותר היא מחזיקה  )50%ומעבר
לכך לרוב אין לה הבנה בתחום ולפיכך אין לה יכולת לנהל את העסק באופן נורמטיבי ויעיל,
יש לבצע הערכת שווי מנקודת המיעוט ולא להתאים את נתוני החברה לנתוני שוק
נורמטיביים.
נניח מקרה שבו הבעל מחזיק  .00%לפיכך האישה זכאית ל 40%-והבעל ל .40%-במקרה
זה ,בזמן "רכישת" החזקות האישה ,הבעל כביכול עולה מ( 40%-מצב מיעוט) ל00%-
(שליטה) .האם במקרה יש להעריך לפי שווי שליטה? לא ,יש להעריך לפי מיעוט.

כזה האם יש צורך לבצע התאמה לרווחיות המקובלת בענף ,כמו למשל במקרה בו הבעל
מושך משכורת גבוהה מידי? יש לבחון ביצוע התאמה לסעיפים המשקפים קשר בין החברה
לבעלי עניין ,כיוון שבעל החברה עלול לפגוע באופן מתכוון בשווי החברה ,לדוגמת משיכת
משכורת גבוהה ,שכ"ד שאינו בתנאי שוק ,הוצאת תלוש פיקטיבי לקרוב משפחה שכלל איננו
עובד או משיכות שכר חריגות סמוך למועד הקרע.

 .3אם חושב שווי לפי מכפיל ,האם יש צורך לתקן את הרווח לרווח נורמטיבי (התאמות לשכ"ע
נורמטיבי ,שכירות נורמטיבית וכו')כנ"ל.
 .4איך מתייחסים להלוואת בעלים? התחייבות פיננסית או להעריך שוויה כמו מניית בכורה או
לפי שיטת פולניצר? הלוואת בעלים הינה חוב נחות לעומת חובות חיצוניים של החברה ,אך
בעלת קדימות על ההון העצמי.

מרבית חברי הפורום תומכים בכך שאין לקחת בחשבון הלוואות או משיכות בעלים ,כיוון
שמצד אחד הם מהווים התחייבות (או נכס) של החברה ומצד שני נכס (או התחייבות) של
בעל המניות ,כך שההשפעה נטו על איזון המשאבים היא  .0כן יש לקחת בחשבון הלוואות או
משיכות שנעשו ע"י שותפים ויש לראותם כהתחייבות או נכס פיננסי.
 .5אם מתקבל מאזן בוחן (שהוא אינו מבוקר) ,האם יש להתייחס אליו או להתבסס על דוחות
מבוקרים בלבד? לדעתי יש לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לנתונים לא מבוקרים ,שכן
פקודות יומן נוספות עלולות ליצור פער משמעותי וכן השוואת נתונים לא מבוקרים לדוחות
מבוקרים עלולה להיות בגדר השוואת "תפוחים לתפוזים" .חברי הפורום תומכים בכך שניתן
להיעזר בנתונים אלו כדי לבחון מגמות עתידיות ,תוך ציון מפורש שהסתמכנו על נתוני מאזן
בוחן לא מבוקר.
 .6האם יש לקחת בחשבון עלויות מימון ומס רווח הון לצורך ביצוע תשלום לרכישה הרעיונית
של מניות האישה (פסקי הדין אומרים שלא ....מה בפרקטיקה?) לא ,אלא אם בעקבות
החלוקה נוצרה לבעל חבות מס או אם יחליט למכור את מניותיו בפועל וכתוצאה מכך ישלם
מס פועל .ראו ע"מ .4660/16

