
  
 

    

  

  
  

של  VIIתקן הערכות שווי עסקים מספר 

: )ASA( האגודה האמריקאית לשמאים
  דיסקאונטים ופרמיות בהערכות שווי

  

  מאת: רועי פולניצר
  

: )ASA- American Society of Appraisers( לשמאים של האגודה האמריקאית VIIתקן הערכות שווי עסקים מספר 

את ו בהערכות שוויהמשמים פרמיות הדיסקאונטים ואת המסכם , כפי שיוצג להלן, דיסקאונטים ופרמיות בהערכות שווי

  .דיסקאונטים ופרמיות, השלבים ביישום של 3סעיף על מעריך השווי לשים לב ליישומם די בתמציתיות. 

  

(...)"  

  מבוא .1

), שמאים AM- Accredited Membersמועמדים, חברים מוכרים ([ לשמאים האמריקאיתהאגודה על כל חברי   .א

למלא אחר  ])of ASA Fellows -FASA) וחברים מלאים (Accredited Senior Appraisers -ASAבכירים מוכרים (

 , זכויות בעלות בעסק וניירות ערך.הערכת שווי של עסקים בכל עת שהם מבצעיםזה  הוראות תקן

מיושמים בכל פעם שהם  בדיסקאונטים ופרמיותשימוש לצורך תקן זה היא להגדיר ולתאר את הדרישות  מטרת  .ב

 ., זכויות בעלות בעסק וניירות ערךהערכת שווי של עסקיםב

, סעיף BVS-I -הערכות שווי ועשוי שלא לחול על הערכות שווי מוגבלות או חישובים כהגדרתם בתקן זה חל על   .ג

II.B. 

 .)ASAהאגודה האמריקאית לשמאים (של הערכות שווי עסקים תקן זה משלב את המבוא הכללי לתקני   .ד

הנגזר מאותה  עבור השווי כלשהי הערכהת שיט מסגרת, בין אם בהערכת השוויתקן זה חל בכל עת בתהליך   .ה

  .שיטות עבור התוצאה המתקבלת משיקלול של מספר, או השיט

  

  פרמיותו דיסקאונטיםשל  הרעיון .2

 . אותו דיסקאונט מיושםשעליו  ,אשר מוגדר שווי הבסיסמשמעות עד  כלאין לדיסקאונט   .א

  .אותה פרמיה מיושמתאשר מוגדר שווי הבסיס, שעליו עד משמעות  כלאין לפרמיה   .ב

שווי הזכות המוערכת שונים דיים המאפיינים המשפיעים על אם ורק אם  מוצדקיםפרמיה האו  דיסקאונטה  .ג

 .פרמיההאו  דיסקאונטה מיושמיםבשווי הבסיס שעליו הגלומים  ומאל
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שווי הזכות המוערכת הבדלים במאפיינים המשפיעים על את ההתאמה עבור  יםמכמתפרמיה האו  דיסקאונטה  .ד

 הוא מושווה.ביחס לשווי הבסיס שאליו 

  

  פרמיותו דיסקאונטיםשל היישום  .3

 על הצורך בביצוע להצביע יםעשוי ת שוויאחרות של הערכהנסיבות המטרה, הגדרת השווי הישימה, או ה  .א

יישם יש להר ש, ך הם פני הדבריםאם כ .שווי הזכות המוערכתין שווי הבסיס והבדלים ב עבורהתאמה 

 .יםמתאימ פרמיותו דיסקאונטים

 .פרמיההאו  דיסקאונטהיש לציין ולהגדיר את שווי הבסיס שעליו ייושמו   .ב

 המיושמים על שווי הבסיס.פרמיה האו  דיסקאונטהמאחד כל יש להגדיר   .ג

במסגרת הערכת  יםמיושמ שנבחרו או פרמיה דיסקאונטהמאחד מדוע כל הסיבות העיקריות יש לציין את   .ד

 השווי.

 .פרמיההאו  דיסקאונטהמאחד כל גזירת שימשו לש ראיותה יש לציין את  .ה

 םולייש שנבחרו פרמיההאו  דיסקאונטהמאחד כל ם של לגודל בנוגע יש להסביר את הנמקתו של מעריך השווי  .ו

 במסגרת הערכת השווי.

  

 (...)"  

 

  להלן פרטי המשרד:

לתאגידים, פרויקטים, מגזרים, נכסים בלתי  משרד הייעוץ הכלכלי שווי פנימי מתמחה בביצוע הערכות שווי בלתי תלויות

עבודות  עשליטה ומבצעניין/בעסקאות עם בעלי  מוחשיים, מחירי העברה בין חברתיים, נכסים והתחייבויות המועברים

 -ו ESOP, נגזרים משובצים, איגרות חוב להמרה ואופציות, ותמחור מכשירי הון מורכבים )PPA( ייחוס עלויות רכישה

A409) יעוץ לחשבונאות גידור ובדיקות אפקטיביות ,Effectiveness Tests זכויות והתחייבויות מותנות, ערבויות, נזיקין ,(

בהתאמה לתקני חשבונאות ישראליים, בין ניתנות לצרכי אמידת השווי ההוגן, בין היתר  הערכות השוויובטוחות. 

לצרכי היערכות לקראת מיזוגים, רכישות ותהליכי מכירה, לצרכי רשויות  )US GAAP(ואמריקאים  )IFRS( לאומיים

 , בין היתר,יםנמנבין לקוחות המשרד  משפטיים ומטרות חשבונאיות ועסקיות אחרות. המס השונות, כחוות דעת לצרכים

  משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים., בישראל טיותפרו חברות ציבוריות
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  מר רועי פולניצרפרטי השכלת מעריך השווי מטעם שווי פנימי:  להלן

בכלכלה עם התמחות  מאוניברסיטת בן גוריון(בהצטיינות)  BA(בהצטיינות) במנהל עסקים, תואר MBA ואר בעל ת

 הסמכה ,)QFV( מעריך שווי מימון כמותיבהסמכה כ ,)CFV( מעריך שווי מימון תאגידיבמימון, מחזיק בהסמכה כ

, )CRA( אקטואר סיכוני אשראיכ , הסמכה)MRA( אקטואר סיכוני שוקכ , הסמכה)FEM( מודליסט פיננסי וכלכליכ

 אקטואר סיכוני חייםכ , הסמכה)IRA( אקטואר סיכוני השקעותכ , הסמכה)ORA( אקטואר סיכונים תפעולייםכ הסמכה

)LRA( אקטואר סיכונים פנסיונייםכ הסמכהו )PRAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים מטעם  ן) כול

 האיגוד העולמי למומחי סיכוניםמטעם  )FRM( כמנהל סיכונים פיננסיים, ובעל הסמכה בינלאומית )IAVFA( בישראל

)GARP( כמנהל סיכונים מוסמךהסמכה ו )CRM( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים )IARM.(  

  

  להלן פרטי ניסיונו המקצועי של מעריך השווי כאמור

תאגידים ומגזרים  שווי בהערכת הלשעבר מרצ מעריכי שווי בלתי תלויים. –ים של משרד הייעוץ הכלכלי שווי פנימי בעל

 בנגזרות, מרצה ביחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל, מרצה בסטטסיטקה ותהליכים סטוכסטיים במט"י חיפה

בבית הספר  ניתוח דוחות כספיים והערכות שווימרצה ב, אחווהבמכללה האקדמית  בפקולטה לניהול ניהול סיכוניםו

, ד"ר שילה ליפשיץ של בבנקאות הישראלית, עוזר מחקר בתחום ניהול הסיכונים במכללה האקדמית אשקלון לכלכלה

ישראל), מנהל סיכונים וראש תחום  Russell Bedford כיום( רביד–רווה חשבוןהראש תחום הערכות השווי במשרד רואי 

מנהל סיכונים ומודליסט ראשי של ועדת  ,בע"מ עגן יעוץ אקטוארי פיננסי ועסקיחברת  שווי הוגן של

ומרצה בקורסים בתחום ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים ובניהול תיקים בקורס  ןבאוניברסיטת בן גוריו השקעות

  .לבחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל הכנה פרטי
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