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התחשבות באירועים עוקבים  

? מתי: מועד ההערכהאחרי 

?וכיצד

 CFV ,F.IL.A.V.F.A.,FRM, רועי פולניצר

"שווי פנימי"בעלים ומעריך השווי הראשי של 

(IAVFA)ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל "מייסד ויו

אירועים עוקבים למועד  "הוכנה עבור ערב עיון של הלשכה בסימן 

"הערכת השווי



חשובההערה

2

,רלוונטיאיננוזובמצגתהאמור❖

שבולמצבאפליקביליאונכון,ישים

עלהחברהאתהרסהחברהבעל

בזדוןהריסהאודיבידנדמשיכתידי

לפגוערצוןמתוך–ברשלנותאו

.זוגתובבת



מקובלותהגדרות

3

שלהשוויהערכותבתחוםלמונחיםהבינלאומיבמילון❖

Event)עוקבאירועהמונחמוגדר,4'בעמ,עסקים

Subsequent)הערכתמועדלאחרהמתרחשאירוע"-כ

."השווי

השוויהערכתמועדהמונחמוגדר,14'בעמ,מילוןבאותו❖

(Valuation Date,זמןנקודת"-כ(ההערכהמועד

."להנכונההשווימעריךשלהדעתשחוותספציפית

Effective)הקובעהמועדמכונהגםזהמועד Date)



הגדרות

4

Report)הדוחמועדהמונחמוגדר,4'בעמ❖ Date,מועד

מועברותהמסקנותשבוהמועד"-כ(הדעתחוות

."ללקוח

Business)עסקשוויהערכתהמונחמוגדר,8'בעמ❖

Valuation)השוויקביעתשלהתהליךאוהפעולה"-כ

."בהבעלותזכותאועסקיתפעילותשל



פולניצרהגדרות

5

ואילךשממנוהמועד"-ההערכהמועד❖

למעשהזהו,תחזיתאתבונההשווימעריך

ערךבחישוביהמקובלת,אפסהזמןנקודת

."המימוןבעולםעתידיוערךנוכחי

מעריךשבוהמועד"-הדוחהכנתמועד❖

קבלתלאחר)הדוחאתלהכיןישבהשווי

"וחומריםמקדמה



1

הראשוןפולניצרמשפט.1



הראשוןפולניצרמשפט.1

7

הערכתלביצועשמשמשהמידע"

שיטתיסיכוןבתנאיעסקשלשווי

שהיההמידעורקאךלהיותחייב

"ההערכהבמועדקיים



שיטתי-לאוסיכוןשיטתיסיכון

8



?שיטתיסיכוןמהו

9

Systematic)שיטתיסיכון❖ Risk,סיסטמטיסיכון)

(עסקשלפנינודנןבמקרה)נכסשלכחשיפהמוגדר

.כלליותשוקלתנועות

של"השיטתיהסיכון"מדדהשוויהערכותשלבהקשר❖

הראויההממונפתהביתאידיעלמיוצג,מסויםעסק

עוצמתאתשביןהיחסאתבתורההמשקפת,לעסק

התנודתיותעוצמתלביןהעסקתשואותשלהתנודתיות

.השוקתיקתשואותשל



נורמלייםשוקתנאי

10

הרישיטתילסיכוןחשוףשעסקאומריםכאשר,לפיכך❖

.נורמלייםשוקתנאיעלשמדברים



הגדרה-הוגןשוקשווי

11

Fair)הוגןשוקשוויהמונחמוגדר,23'בעמ❖ Market

Value)מזומניםשווישלבמונחיםהמבוטא,המחיר"-כ,

לביןהיפותטימרצוןקונהביןידייםיחליףרכוששבו

שאינהעסקהבמסגרתהפועלים,היפותטימרצוןמוכר

פתוחבשוקהצדדיםביןמיוחדיםמיחסיםמושפעת

אולקנותמוכרחאינומהםאחדאףכאשר,מוגבלובלתי

העובדותלגביסבירידעישלשניהםוכאשרלמכור

."השוויהערכתלמועדנכון,הרלוונטיות



לאירועים"הוגןשוקשווי"ביןהקשר

עוקבים

12

השוקשווי"השוויהגדרתפיעלעסקשוויהערכת❖

נכוןספציפיעסקשלשוויואתלמעשהאומדת"ההוגן

שקונהבמהורקאךהתחשבותתוךההערכהלמועד

.זהבמועדעבורולשלםמוכןהיההיפותטימרצון

המידערקעסקשלהוגןשוקשוויהערכתבעת,כןעל❖

ולמוכרלקונה(אותולדעתהיהשניתןאו)ידועשהיה

ביצועבעתבחשבוןנלקחההערכהבמועדההיפותטיים

.השוויהערכת



לאירועים"הוגןשוקשווי"ביןהקשר

עוקבים

13

אינםההערכהלמועדעוקביםשאירועיםהסיבה,לפיכך❖

הגדרתלפישוויהערכתביצועבעתבחשבוןנלקחים

והמוכרהקונהשפשוטהינה"הוגןשוקשווי"השווי

אותםלדעתיכלולא,לגביהםעריםהיולאההיפוטתיים

בתחזיתלאאותםלשקללידעולאולכןההערכהבמועד

.ההיווןשיעורגיבושבעתולאהפיננסית



באירועיםהתחשבותעלאסור

ההערכהלמועדעוקבים

14

בחישוביולהתחשברשאיאינוהשווימעריך:המסקנה❖

.ההערכהלמועדעוקביםבאירועים

מהסטנדרטיםלצטטראויזותובנהלחזקמנתעל❖

Business)"השוויהערכות"בתחום Valuation

Standards)שווילמעריכיהמכוןידיעלפורסמואשר

The))ב"בארה Institute of Business Appraisers

:2001באוקטובר25-ב



IBAשלהמקצועיהסטנדרט

15

"…1.20 Eligibility of Data. An appraisal shall be

based upon what a reasonably informed person

would have knowledge of as a certain date. This

shall be known as the appraisal’s "date of

valuation" or "effective date" (…)

(…) Information unavailable or unknown on the

date of valuation must not influence the appraiser

or contribute to the concluding opinion of value."



שליחופשיתרגום

16

.הנתונים(שלהכשרותמידתאולי)כשירות1.20..."
נכוןידעהסבירשהאדםמהעלתתבססשוויהערכת
"השוויהערכתמועד"ייקראזהתאריך.ספציפילתאריך

(...)השוויהערכתשל"הקובעהמועד"או

הערכתבמועדידועלאאוזמיןהיהשלאלמידעאסור(...)
למסקנתלתרוםאוהשווימעריךעללהשפיעהשווי
."השווי



באירועיםהתחשבותעלאסור

ההערכהלמועדעוקבים

17

הגבלת"מפסקאותלקבלניתןלכךנוסףחיזוק❖

תנאיםאודותהצהרה"בפרקהמופיעות"האחריות

בכלכמעט(Disclaimerהמקצועיתבעגה)"מגבילים

:בישראלשוויהערכת



מקובלותנאותגילויפסקאות

18

מצבוהוגנתסבירהבצורהלשקףאמורהזוכלכליתהערכה..."
התייחסותתוך,ידועיםנתוניםבסיסעל,מסויםבזמןנתון

והינהקייםמידעבסיסעלשנאמדוותחזיותיסודלהנחות
(...)בלבדהשוויהערכתלמועדרלוונטית

שוויאתלהעריךבניסיוןהכרוכההעסקיתהוודאותאיבשל(...)
להוהאנדוגנייםהאקסוגנייםהפרמטריםוריבויהחברהשל

שלושוויםבעתידפעילותהתוצאותעללהשפיעהעשויים,כאחד
המודליםתוצאותכיבטחוןאוערובהכלאין,בפועלנטו,נכסיה

לשקףומטרתםבפועליתקיימובעבודתנונקטנואותםוההערכות
ולאזושוויהערכתבמועדידועשהיהככל,הקייםהידעאת

".הדוחבמועד



19

הערכתביצועבעת,הראשוןפולניצרמשפטלפילמעשה❖

באירועיםשימושלעשותהשווילמעריךאסורשווי

.ההערכהמועדלאחרעוקבים

סיכום החלק הראשון



1

השניפולניצרמשפט.2



השניפולניצרמשפט.2

21

לביןההערכהמועדביןשבהםבמקרים"

מערכתיסיכוןהתממשהדוחהכנתמועד

עליומידעהיהלאההערכהבמועדאשר

יש,מראשלצפותוהיהניתןשלאאו

שקייםהרלוונטיהמידעבכללהשתמש

"הדוחהכנתבמועד



?מערכתיסיכוןמהו

22

Systemic)מערכתיסיכון❖ Risk)שלכחשיפהמוגדר

שיפגעפתאומילזעזוע(עסקשלפנינודנןבמקרה)נכס

כלומר.המשקבכל(דומינו,Wave)גלשלבצורה

.עולמית/משקיתכללהשפעהבעללאירועחשיפה

,מערכתייםסיכוניםהתממשותשלמקריםקיימים❖

לושאין,לעסקאקסוגנייםשהםמגורמיםהנגזרים

.אותםלצמצםאולנהליכולתבהעדר–עליהםשליטה

-לאחתעצמםעלחוזריםאושקוריםבסיכוניםמדובר❖

.שנים100



מערכתייםלסיכוניםדוגמאות

23

(קורונה)עולמיתמגיפה❖

(אוקראינה-רוסיה)מלחמה❖

(ההודיבאוקיינוסהצונאמי)טבענזקי❖

(מ"בריהנפילת)מדינהשלכלכליתקריסה❖

.(ברדרסליהמן)ענקפיננסיגוףשלכלכליתקריסה❖



יכוליםעוקביםאירועים:1הערה

הכיווניםלשנילהיות

24

עלשליליבאופןשהשפיעמערכתיבסיכוןשמדוברהגם❖

חברותלהיותשיכולותהרי,במשקהחברותמרבית

סיכוןמהתממשותכתוצאהפלאיםהשתפרשמצבן

.שכזהמערכתי

מגפתפרוץלאחרחיסוניםשמפתחתחברה,לדוגמא❖

.הקורונה



יכוליםעוקביםאירועים:1הערה

הכיווניםלשנילהיות

25

ההערכהלמועדעוקביםבאירועיםההתחשבות,כלומר❖

כתוצאההורעהחברהשלמצבהאםביןלהיותצריכה

השתפרמצבהאםוביןהמערכתיהסיכוןמהתממשות

.מכךכתוצאה

המשקעל,הגדרתומעצם,משפיעמערכתיסיכון,ברגיל❖

מסוימתחברהאםגם,אבל.שליליבאופןכמכלול

סיכוןמהתממשותכתוצאהבשווייהפלאים"קפצה"

בעתלהתחשבשישהרי,ההערכהלמועדעוקבמערכתי

באירועיםומדוברהואיל,זהבאירועשווייההערכת

.שנה100-לאושנה50-לאחתהמתרחשים



והשפעהקשרלהיותחייב:2הערה

המוערךהעסקעלישירה

26

ארעהההערכהמועדשלאחרמספיקשלאלהביןחשוב❖

האםהואשחשובמה–באוקראינהמלחמהאוקורונה

מערכתיסיכוןאותומהתממשותהושפעהמוערךהעסק

.לאאו

מושפעלאאביבבתלפלאפללממכרעסק,לדוגמא❖

.ההודיבאוקיינוסהצונאמישלמההשלכות



השניהחלקסיכום

27

השווימעריך,מערכתיסיכוןהתממשותשלבמקרים❖

למועדעוקביםבאירועיםבחישוביולהתחשבצריך

.ההערכה

?למה❖

תמחרולאההערכהבמועדידועיםשהיוהסיכוןמקדמי1.

שהתממשהמערכתיהסיכוןאתנכון

אתלנהלהיהיכוללאהעסק,ההערכהלמועדנכון2.

וכיוצאביטולו,גידורו,הפחתתוידיעלהמערכתיהסיכון

.סיכוניםניהולפעולותבאלה



1

פולניצרמשפטי2סיכום.3



פולניצרמשפטי2סיכום.3
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בתנאיעסקשלשוויהערכתלביצועשמשמשהמידע"

קייםשהיההמידעורקאךלהיותחייבשיטתיסיכון

."ההערכהבמועד

הכנתמועדלביןההערכהמועדביןשבהםבמקרים"

לאההערכהבמועדאשרמערכתיסיכוןהתממשהדוח

יש,מראשלצפותוהיהניתןשלאאועליומידעהיה

הכנתבמועדשקייםהרלוונטיהמידעבכללהשתמש

".הדוח



?המשוררהתכווןלמה

30

המשפטגורס,הראשוןבמשפטהמנוסחהכללכנגד❖

סיכוןהתממשאםרקולפיו,הכללמןהיוצאאתהשני

להתחשביש,פוזיטיביתהוכחההטעוןעניין,מערכתי

.(ההערכהלמועד)עוקביםבאירועים

והואהראשוןבמשפטמנוסחהכלל-אחרותבמילים❖

במועדקייםשהיהבמידעורקאךשימושעלמנחה

רקכיגורסהשניבמשפטהמנוסחהחריגואילו,ההערכה

הרי(הוכחההמחייבעניין)מערכתיסיכוןהתממשאם

במועדשקייםהרלוונטיהמידעבכללהשתמששיש

.הדוחהכנת



1

אירועיםמשקלליםכיצד.4

?ההערכהלמועדעוקבים
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-(הממוצעיםשיטת:פרטימקרה)האינטרפולציהשיטת1.

לביןההערכהבמועדהשוויביןלינאריתאינטרפולציה

חמש,שנתייםגםלהיותיכול)הדוחהכנתבמועדהשווי

במועדהשוויאתלמדדישכאשר–(אחרישניםעשראו

.הדוחמועדליוםההערכה

הכנתלמועדנכוןשוויהערכתביצוע-הנזיקיןשיטת2.

לשערךישמהעברבפועלהתזרימיםאתכאשר,הדוח

בתוספתלצרכןהמחיריםלמדדהצמדה)אקטוארית

הכנתלמועדועדתזריםכלקבלתממועדפסיקהריבית

.(הדוח

עוקביםאירועיםמשקלליםכיצד.4

?ההערכהלמועד
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הנזיקיןלשיטתדוגמא
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הנזיקיןלשיטתדוגמא
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הנזיקיןלשיטתדוגמא
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הערכתהיוון-ההערכהלמועדמתואמתהנזיקיןשיטת3.

ההערכהלמועדהדוחממועדהשווי

עוקביםאירועיםמשקלליםכיצד.4

?ההערכהלמועד
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לאחורלהיווניםדוגמאות
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לאחורלהיווניםדוגמאות
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לאחורלהיווניםדוגמאות
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לאחורלהיווניםדוגמאות
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קדימהלעיתודדוגמא



42

קדימהלעיתודדוגמא
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:השלביםשנישיטת4.

.Iהתממשותמועדועדההערכהממועדהראשוןבשלב

בסיסעלורקאךהללולשניםחיזוי:המערכתיהסיכון

WACC-בוהיוונםההערכהבמועדידועשהיהמידע

;(WACC1""להלן)ההערכהלמועדהנאמד

.IIואילךהמערכתיהסיכוןהתממשותממועדהשניבשלב:

למועדוהיוונםמייצגתשנה+שנים5-לחיזוי

הנאמדWACCבאמצעותהמערכתיהסיכוןהתממשות

(WACC2""להלן)המערכתיהסיכוןהתממשותבמועד

WACC1באמצעותההערכהלמועדהיווןמכןולאחר

עוקביםאירועיםמשקלליםכיצד.4

?ההערכהלמועד
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וודאותובליוודאותעםשיטת5.

.Iהתממשותמועדועדההערכהממועדהראשוןבשלב

שהתקבלובפועלבתזרימיםשימוש:המערכתיהסיכון

(Rf“"להלן)ההערכהלמועדהנאמדRf-בוהיוונם

.IIואילךהמערכתיהסיכוןהתממשותממועדהשניבשלב:

למועדוהיוונםמייצגתשנה+שנים5-לחיזוי

ולאחרWACC2באמצעותהמערכתיהסיכוןהתממשות

WACC1באמצעותההערכהלמועדהיווןמכן

עוקביםאירועיםמשקלליםכיצד.4

?השוויהערכתלמועד
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:חשובההערה

נכוןהמתקבלהפעילותמשווילנכותיש5עד2בשיטות•

הערכהלמועדנכוןבספריםהחובאתההערכהלמועד

בספריםהעודפיםהנכסיםואתהמזומניםאתולהוסיף

ההערכהלמועדנכון



נשמח לעמוד לרשותכם

CFV ,F.IL.A.V.F.A. ,FRM, רועי פולניצר

"מעריכי שווי בלתי תלויים–שווי פנימי "בעלים ומעריך השווי הראשי של 

(IAVFA)ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל "יו

polanitz8@gmail.com

www.iavfa.org
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