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  נקיהמזומנים ההגדרת תזרים 

  

  מאת: יוסי דקל
  

המשמש  משתנה ההחלטההיא תיושם.  ושאלי הרווח הכלכלינגדיר את מדד שעלות ההון היא מושג חסר משמעות עד 

 ,)net cash flow( הנקימזומנים התזרים  ינוהמודרני השל המימון על הכלים בהתבסס קבלת החלטות פיננסיות לצורך 

  מציב שתי שאלות קריטיות:מה ש

 ?נקיתזרים מזומנים  מגדיריםכיצד  .1

   מדוע תזרים המזומנים הנקי נחשב למשתנה הרווח הכלכלי הטוב ביותר לצורך ניתוח ומדידת הערך הנוכחי הנקי? .2

  

לקיים את על מנת עצמו מחדש בלא חייב לשמור ולהשקיע  כלשהו או פרוייקט מזומן שעסקהנקי הינו התזרים המזומנים 

ישולם בכל שנה לבעלי אשר פנוי ה ןמזומזהו התזרימי המזומנים בשנים הבאות. במילות אחרות, החזויות של רמות ה

 צפויים בשנים מזומנים מיתזרישל החברה לייצר  היכולתפגוע במבלי ל כאחד) המניות(קרי, בעלי החוב ובעלי  ההון

  ).free cash flow( פנויהמזומנים התזרים מכונה לעתים הנקי מזומנים ההבאות. תזרים 

  

  )Net Cash Flow to Equity(תזרים המזומנים הנקי ברמת בעלי המניות 

לזכור את ההבדל  ישאו היוון תזרימי מזומנים צפויים ( ניכיון באמצעות )Equity( אקוויטי או מניותהערכת שווי עת ב

  :דלקמןמוגדר כ )NCFE(המניות  בעליתזרים המזומנים הנקי ברמת ), הסברנו עד כה, כפי שניכיון והיווןבין שהחשוב 

  

  

  מניות רגילות (לאחר מס)בעלי רווח נקי ל  

  )מסים נדחים, הכנסות נדחות(כגון: פחת, הפחתות,  חיובים שאינם במזומן  +

  על מנת לתמוך בפעילויות החזויות)השקעות ברכוש קבוע (רק   -

  תוספות להון החוזר, נטו (רק על מנת לתמוך בפעילויות החזויות)  -

  דיבידנד למניות בכורה  -

  שינויים בחוב לזמן ארוך (הוסף מזומן הנובע מהלוואות ונכה החזרים ופדיונות)  ±

  )NCFE( תזרים מזומנים נקי ברמת בעלי המניות  =
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  )Net Cash Flow to Invested Capitalתזרים המזומנים הנקי ברמת החברה (

או היוון תזרימי  ניכיון בחברה או פרויקט באמצעות )Invested Capitalפעילות או הון שהושקע (הערכת שווי עת ב

תזרים המזומנים הנקי ברמת ), הסברנו עד כה, כפי שניכיון והיווןבין שלזכור את ההבדל החשוב  ישמזומנים צפויים (

  :דלקמן) מוגדר כNCFF(החברה 

  

  (לאחר מס)רווח נקי לבעלי מניות רגילות   

  )מסים נדחים, הכנסות נדחות(כגון: פחת, הפחתות,  חיובים שאינם במזומן  +

  השקעות ברכוש קבוע (רק על מנת לתמוך בפעילויות החזויות)  -

  לתמוך בפעילויות החזויות)תוספות להון החוזר, נטו (רק על מנת   -

  דיבידנד למניות בכורה  +

  הוצאה מוכרת לצרכי מס)הינה הריבית לאחר מס היות והוצאות ריבית (  +

  )NCFF( החברהתזרים מזומנים נקי ברמת   =

  

הריבית היות ו, לאחר מסריבית (בחובו הוצאות ) כולל תזרים המזומנים הנקי ברמת החברה( NCFF -הבמילים אחרות, 

תזרים המזומנים הנקי ברמת  בעוד נושא הריביתחוב את הושקע כולל שהההון מאחר ו), הוצאה מוכרת לצרכי מסהינה 

  .בעלי המניות לא

  

. הפנוימזומנים התזרים  אל) כEBITDA, מסים, פחת, והפחתות (ריביתרווח לפני הוצאות למתייחס מעריך שווי לפעמים, 

מבלי לנכות את ההשקעות במזומן  אינםש את החיוביםהוסיף בחזרה  מעריך השוויה עניין של מה בכך, שכן נשגיאה זו אינ

  .כמצופה הפעילות מתפקדתלשמור על על מנת  ותהחוזר הדרוש התוספות להון, שלא לדבר על ברכוש קבוע 

  

), CAPM( עלות ההון העצמי ראוי הינוניכיון ה, שיעור התזרימי מזומנים נקיים ברמת בעלי המניותאשר אנו מהוונים כ

הממוצעת עלות ההון  ניכיון הראוי הינושיעור ה, תזרימי מזומנים נקיים ברמת החברהמאידך כאשר אנו מהוונים 

  ).WACC( המשוקללת
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  :יוסי דקלמר  אודות

דקל הינו בעל ניסיון רב בתחום הערכות השווי מר . K.O. Dekel & Coמר דקל הינו בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי 

סמנכ"ל , בתחום הניהול ושוק ההון Forbes (Isrכעיתונאי כלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי (.והייעוץ הכלכלי, 

מנכ"ל של מספר חברות בתחומי הטכנולוגיה , סמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל, ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית

  חבר במספר דירקטוריונים.ו יו"ר דירקטוריוןוכ פואייםוהשירותים הר

  

 )PRA(וכאקטואר סיכונים פנסיוניים  )LRA( אקטואר סיכוני חיים ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידידקל מוסמך מר 

) CLU, מוסמך כחתם מורשה בביטוח חיים ()IAVFAמטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (

איגוד חברות הביטוח בישראל, מחזיק בתעודה גמר בלימודי ביטוח במגמה למפקחי רכישה בביטוח חיים מטעם מטעם 

במדעי החברה  B.A וארבעל ת. בנוסף, מר דקל הינו ברישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצרהמכללה לביטוח ו

ם התמחות במימון מאוניברסיטת במנהל עסקים ע M.B.A והמתמטיקה עם התמחות בסטטיסטיקה, משלים כיום תואר

  .מרצה בתחומים כלכליים שוניםחיפה ומשמש 

  

  :K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי  אודות

 המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי, חברה מוביל, בלתי תלוי והינ K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי 

ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה  וציבוריות, בוגרות וחברות הזנקומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות 

הכלכלי מסייעת ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור ,השקעה,  )Start-upבתחומי הייעוץ ( המשרדשל 

  ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם. מיזוגים


