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מטרת הערכת השווי והסיבות   1.1

 לעריכתה

מיום  YYY הערכת השווי נערכה לבקשת משרד רואי החשבון •
לצורך מתן ביטוי לערך שווי השימוש של פעילות   28/2/2012

כיחידה מניבה  "( החברה"או " XXX": להלן) XXXחברת 
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   31/12/2012מזומנים ליום 

 "(.  התקן: "להלן) 36' מס
 .אנו מסכימים לפרסום העבודה•
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 פרטי מעריך השווי והשכלתו 1.2

ועוסק , 2010 -הוקם ב" מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי "•
הערכת שווי  , בעיקר בייעוץ עסקי בנושאי הערכת שווי חברות

 .  כלכלי וסטטיסטי, ניהול סיכונים ומידול מימוני, מכשירים פיננסיים
 .המשרד בבעלות מר רועי פולניצר•
בעלים ומנהל של משרד הייעוץ הכלכלי   - FRM, מר רועי פולניצר•

 ".  מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי "
 .  בעל תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון•
ובעל   GARPל "מארגון בינ  Financial Risk Managerבעל תואר•

 . IARMמקומי מארגון  Certified Risk Managerתואר 
אופציות והנדסה  , ניהול סיכונים, תחום התמחותו הוא בנקאות•

 .פיננסית ומימון הפירמה
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פרטי ניסיון בהערכות שווי דומות   1.3

 שבוצעו

או רועי פולניצר היו  /ו" מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי "•
מעורבים בפרויקטים רבים של הערכות שווי של חברות  

 .ופרויקטים במשק הישראלי
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 הגבלת אחריות 1.4

הערכת שווי זו נערכה על פי הידע המקצועי של המעריכים  •
 .YYYמשרד רואי החשבון בהסתמך על מידע שנמסר על ידי 

'  התחשיבים נערכו בהתאם לתקן החשבונאות הבינלאומית מס•
36 . 

המידע שנמסר לצורך הכנת הערכת שווי זה הנו באחריות  •
ובכל מקרה אחריות משרד  בלבד  YYYמשרד רואי החשבון 

 .מוגבלת לדמי הייעוץ" מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי "
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 תמצית הערכת השווי ומסקנות. 2

שווי פעילות  , בהתאם להנחות והאומדנים המפורטים להן•
. ₪אלפי  55,064 -מוערך בכ 31/12/2012נכון ליום , החברה

 .פירוט סיכום ההערכה ושווי החברה מפורט בהמשך
20112012סעיף

נכסים תפעוליים

16,71030,340לקוחות

2391,258חייבים אחרים

10,54614,171מלאי

13,87615,735רכוש קבוע נטו

1,260544נכסים בלתי מוחשיים נטו

3846יתרות חובה ז"א

42,66962,094סה"כ נכסים תפעוליים

20,973-31,042-ספקים

1,464-7,705-זכאים אחרים

20,23223,347יתרת נכסים

55,064לא נמסר לנושווי תפעולי
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 תמצית הערכת השווי ומסקנות. 2

 55,064סכום בר ההשבה של החברה עומד על , להערכתנו•

 .ח"אלפי ש 23,347ח לעומת ערך בספרים של "אלפי ש
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מקורות המידע המשמשים להכנת  . 3

 הערכה השווי

וטיוטת דוחות כספיים   2010הכולל נתוני  2011מאזן מבוקר •
 .XXXשל חברת  2012

אומדני והערכות הנהלת החברה לגבי הכנסות והוצאות לשנת •
 .2013ותקציב לשנת  2013

 –שנים לאחור  10נתוני מניות חברות המדגם לתקופה של עד •
Yahoo! Finance. 

שינויים צפויים במדד המחירים לצרכן בישראל המבוססים על  •
א לבין  "ח ממשלתיות צמודות מדד לט"פער התשואות שבין אג

 .Bizportal –ח ממשלתיות שקליות "אג
 .Bizportal –עקום ריבית חסרת סיכון שקלית •
 .Damodaran –פרמיית הסיכון של השוק הישראלי •
 .Ibbotson –פרמיית גודל •
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 תיאור החברה. 4

והיא   2007בשנת נוסדה , "(XXX"להלן )מ "בע XXXחברת •
 .  כיום חברה פרטית מוגבלת במניות

,  "(ZZZ"להלן )מ "בע ZZZמצויה בבעלות ובשליטה של החברה •
 . 95%בשיעור של  XXX -בהמחזיקה 
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 ניתוח פיננסי. 5

 
 
 
 
 

 

 
הציגה החברה צמיחה אדירה בהכנסותיה                  2012בשנת •

 (.46%-כ)
₪ אלפי  5,821 -והסתכם בכ 2012הרווח התפעולי גדל בשנת •

 . 2011בשנת ₪ אלפי  2,304 -בהשוואה ל
  2012גדל בשנת ( EBITDA)הרווח התפעולי לפני פחת •

בשנת  ₪ אלפי  4,111 -בהשוואה ל₪ אלפי  7,959 -והסתכם בכ
2011  . 

אלפי ₪

          2010
מבוקר

20112012

49,13563,81693,339מכירות

39,442-51,976-77,017-עלות המכר

9,69311,84016,322רווח גולמי

4,740-5,538-6,574-הוצאות מכירה ושווק

3,100-3,355-3,277-הוצאות הנהלה וכלליות

500-660-660-הוצאות דמי ניהול

21710-הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

1,3512,3045,821רווח )הפסד( תפעולי

1,6681,8072,138פחת והפחתות

EBITDA3,0194,1117,959
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 השיטה לפיה נערכה הערכת השווי 6.1

להערכת שווי החברה ננקטה שיטת זרמי המזומנים המהוונים  •
(DCF.) 

  Damodaranאת פרטי השיטה ניתן לראות בספרו של •
 .Wileyהוצאת  Corporate Financeשכותרתו 

 .  IAS 36נעשו ההתאמות הנדרשות על פי תקן •
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ההנחות החישובים  , העובדות 6.2

 והתחזיות עליהן מתבססת הערכת השווי

הערכת שווי החברה נעשתה על פי אומדן שווי הפעילות של  •
 2012המבוסס על אומדני הנהלת החברה לשנת , החברה

 .2013-2014ותחזיותיה לשנים 
 .  השקעות בהון חוזר נעשו על פי הערכת החברה•
שהינו אומדן שמרני   5%נלקח אומדן גידול מכירות נומינלי של •

 .וזהיר לגבי אופק השוק וכן מסתמך על הערכת החברה
סעיף  )שנים כמקובל  5התקופה שנלקחה בהערכת השווי הנה •

 (.  IAS 36בתקן  35
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ההנחות החישובים  , העובדות 6.2

 והתחזיות עליהן מתבססת הערכת השווי

 (₪באלפי )תחזית המכירות של החברה •
 
 
 

 
 

•EBITDA 
 

 2012  
בפועל

 2013  
תחזית

 2014  
תחזית

ואילך201520162017

92,420112,040118,762124,701130,936137,482מכירות
שיעור 
צמיחה

21%6%5%5%5%0%

 2012  
בפועל

 2013  
תחזית

 2014  
תחזית

201520162017

EBITDA7,84810,59810,40012,74815,18015,900
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ההנחות החישובים  , העובדות 6.2

 והתחזיות עליהן מתבססת הערכת השווי

ח בערכים נומינליים משום  "תחזית תזרימי המזומנים נערכה בש•
 .שזהו המטבע בה מדווחת החברה את תוצאותיה

נתוני הפחת הצפוי וכן השקעות ההון הנן כפי שנמסרו על ידי  •
 .הנהלת החברה
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ההנחות והתחזיות שנמסרו על ידי   6.3

הנהלת החברה ונעשה בהם שימוש  

 בהערכת השווי
החברה העבירה לצורך הכנת הערכת השווי את טיוטת מאזן  •

 .  2013-2014ואומדני הכנסות והוצאות והשקעות לשנים  2012
,  כמו כן העבירה החברה את תחזיותיה להשקעות לשנים הבאות•

 .כל ההערכות נעשו בשקלים
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
אינה לוקחת בחשבון את מבנה ההון   WACC -נוסחת ה•

 Target Debt)העכשווי בחברה אלא את מבנה הון המטרה 
(Equity Ratio של החברה . 

מבנה ההון העכשווי של החברה או מבנה ההון של החברה  •
בתקופות קודמות או מבנה ההון של חברות דומות אחרות  

 .יכולים להוות אינדיקציה ליחס החוב אליו שואפת החברה
  50% -החישובים שנערכו מעריכים כי מבנה הון המטרה הנו כ•

 .הון עצמי 50% -חוב ו
בהנחה שהיינו מחשבים את מבנה הון המטרה לפי יחס של  •

הון עצמי הרי שהיינו מקבלים מחיר הון לאחר   %40 -חוב ו 60%
 .מס נמוך יותר ושווי לאחר מס גבוה יותר
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
 (Weighted Average Cost ofמרכיבי נוסחת שיעור ההיוון•

Capital:) 
 
 
 

 

 
ED

D

ED

D
TRdWACC





 Re1
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
•–Rd הינו שיעור הריבית הממוצע  , עלות ההון הזר של החברה

כפי שנמסר  ( 6%)על ההלוואות בנקאיות שהחברה נטלה בעבר 
עקב קיום ערבויות מלאות של , אולם, י הנהלת החברה"ע

הגדלנו את מחיר החוב  , החברה האם לקו האשראי של החברה
על מנת לשקף את עלות האשראי הנגזרת  1% -של החברה ב

 .7%כ "מהפעילות של החברה ובסה
•–Re  (.תשואה הנדרשת על ידי בעל המניות)עלות ההון העצמי 
•–T  25%סטטוטורי מס. 
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
•D - כ ההון הזר של החברה חושב לפי ערכו בספרים"סה 

 
 
 
 
 
 

•E - כ ההון העצמי של החברה חושב לפי ערכו בספרים"סה 
 

מיליוני ₪

4.65חוב בנקאי ז"ק

0.72חוב בנקאי ז"א

5.70הלוואות בעלים ט"א

11.06סה"כ הון זר

11במעוגל

מיליוני ₪

11.47הון עצמי 

11.47סה"כ הון עצמי

11במעוגל
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
•D+E -  כ הון המחושב  "סה 31/12/2012לפי ערך ספרים ליום

ומשקל ההון העצמי               ₪ מיליוני  23על פי ערכי ספרים הנו 
 .בקירוב 50% -כ

 55 -של כ, לפי שווי פעילות החברה המחושב בעבודה זו•
 .בקרוב 50%משקל ההון העצמי הוא , ₪מיליון 

המהווה אומדן   50%בעבודה זו נקבע שיעור הון עצמי של •
 .זהיר ליעד המטרה של החברה למועד תאריך הערכת השווי
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
•- Re  עלות ההון עצמי מבוססת על מודלCAPM. 

                    Re = Rf + β x )Rm – Rf) +ARP   
•–Rf  נקבעה לפי המקובל   4.98%הריבית חסרת הסיכון בשיעור

שנה לפי ציטוטי   15 -בחשבונאות כריבית ארוכת טווח ל
Bizportal  31/12/2012לתאריך. 

•(Rm – Rf )-   פרמיית הסיכון הממוצעת המאפיינת את השוק
 .7.08%שעור הפרמיה שנקבע , הישראלי

•β -   הביטא של החברה משקפת את מידת הסיכון השיטתי
מאחר והמנייה איננה נסחרת חישבנו ביטא של . הקיים בה
,  על שנתיים אחרונות DDD -ו AAA ,CCC, BBBהחברות 

,  0.48מנתונים שבועיים וקיבלנו אומדני ביטות ממונפות של 
 .  בהתאמה, 1.49 -ו 1.77, 0.47
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
חישבנו אומדני ביטות לא ממונפות לחברות והאומדנים  •

 .בהתאמה, 1.50 -ו 1.60, 0.26, 0.36שהתקבלו הם 
 .0.93ממוצע אומדני הביטות הלא ממונפות שקיבלנו הוא •
אומדן הביטא הממונפת מחדש של החברה אשר התקבל  •

שלהלן הינו   Hamadaמהצבת האומדנים שקיבלנו בנוסחת 
1.63. 

 
 

 
    63.1

%50

%50
25.0193.01 
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D
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
לבסוף תיקננו את אומדן הביטא הממונפת מחדש  •

הרטרוספקטיבית לאומדן ביטא ממונפת מחדש פרוספקטיבית  
 .שלהלן Blumeי הצבת האומדנים שקיבלנו בנוסחת "ע
 
 
 

•ARP – שעור  , פרמיית סיכון נוספת בגין קוטנה של החברה
 .6.10% -הפרמיה נקבע ל

 :Reחישוב •

                 Re= 4.98%+ 1.41 x 7.08% + 6.1% = 21.03% 

 21.0%ובמעוגל      

41.163.1635.0371.0635.0371.0  lsrlsp 
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
 :WACCחישוב •

       WACC = 7.0% x (1-0.25) x 50% +21.0% x 50%=13.13%  

 13.0%ובמעוגל      
 -מחיר ההון המשוקלל של החברה לאחר מס בהרכב של כ•

 .13.0%הון עצמי הנו  50% -חוב ו 50%
קביעת שווי השימוש תתבצע על ידי  , 36על פי הוראות תקן •

 . שימוש במחירי הון ותזרימי מזומנים לפני מס
לפיכך בוצע חישוב איטראטיבי על מנת לגזור את מחירי ההון  •

 . לפני מס
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שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש   6.4

בהערכת השווי הסיבות לבחירה 

 והתחשיב לפיו חושבו
 .17.4%שהתקבל בשיטה זו הינו ( לפני מס)מחיר ההון •
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 הערכת השווי. 7

 :להלן טבלת סיכום בדיקת הנכסים•
20112012סעיף

נכסים תפעוליים

16,71030,340לקוחות

2391,258חייבים אחרים

10,54614,171מלאי

13,87615,735רכוש קבוע נטו

1,260544נכסים בלתי מוחשיים נטו

3846יתרות חובה ז"א

42,66962,094סה"כ נכסים תפעוליים

20,973-31,042-ספקים

1,464-7,705-זכאים אחרים

20,23223,347יתרת נכסים

55,064לא נמסר לנושווי תפעולי

0הפרשה לירידת ערך
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 הערכת השווי. 7

 DCFתחשיב  –' ב נספח א"מצ•

 .ניתוח רגישות –' נספח ב             

אלפי   55,064 -לפי חישובינו שווי הפעילות לאחר מס נאמד ב•

 .ח"אלפי ש 23,347ח לעומת ערך בספרים של "ש
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 :תוכן העניינים

 כללי. 1

 מטרת הערכת השווי והסיבות לעריכתה 1.1    

 פרטי מעריך השווי והשכלתו 1.2    

 פרטי ניסיון בהערכות שווי דומות שבוצעו 1.3    

 הגבלת אחריות 1.4    

 תמצית הערכת השווי. 2

 מקורות המידע עליהם מבוססת הערכת השווי. 3

  תיאור החברה. 4

 ניתוח פיננסי. 5

 מתודולוגיה להערכת השווי. 6

 השיטה לפיה נערכה הערכת השווי 6.1    

 ההנחות החישובים והתחזיות עליהן מתבססת הערכת השווי, העובדות 6.2    

 ההנחות והתחזיות שנמסרו על ידי הנהלת החברה ונעשה בהם שימוש בהערכת השווי 6.3    

 שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש בהערכת השווי הסיבות לבחירתם והתחשיב לפיו חושבו 6.4    

 תחשיב הערכת השווי. 7

 סיכום ומסקנות. 8
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 סיכום והמלצה. 8

 55,064סכום בר ההשבה של החברה עומד על , להערכתנו•

 .ח"אלפי ש 23,347ח לעומת ערך בספרים של "אלפי ש
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בשיטת  פעילות שווי ההערכת  :'נספח א

 (₪באלפי ) DCF -ה

 
 

WACC + 0%
אומדן 

2012
צפי        

2013
צפי     

2014
צפי     

2015
צפי     

2016
צפי     

2017
צפי 

שארית

92,420112,040118,762124,701130,936137,482137,482מכירות )צפי גידול 5% שנתי עד 2017)

21.2%6.0%5.0%5.0%5.0%0.0%שיעור גידול

76,39092,43397,979102,629106,058111,361111,361עלות המכר

16,03019,60720,78322,07224,87826,12226,122רווח גלמי

17.3%17.5%17.5%17.7%19.0%19.0%19.0%שיעורו מהמכירות

6,7567,8687,9577,9818,2498,6618,661הוצאות מכירה ושווק

3,5633,4693,7003,8004,0004,2004,200הוצאות הנהלה וכלליות

10,31911,33711,65711,78112,24912,86112,861סה"כ הוצאות מכירה,הנהלה וכלליות

5,7118,2709,12610,29112,62913,26013,260רווח תפעולי

6.2%7.4%7.7%8.3%9.6%9.6%9.6%שיעורו מהמכירות

1,4282,0682,2822,5733,1573,3153,315מס הכנסה

25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%שיעורי המס

4,2836,2036,8457,7189,4729,9459,945רווח נקי לאחר מס

2,1382,3281,2732,4572,5512,6392,639פחת והפחתות

)CAPEX( 2,3281,2732,4572,5512,6392,639השקעות הוניות

14,6091,6851,4881,5631,6410השקעה בהון חוזר )25.1% מהמכירות(

8,4065,1606,2307,9098,3059,945-תזרים תפעולי נקי לאחר מס להוון

0.501.502.503.504.50תקופה להוון

13.0%1.06301.20121.35741.53381.73320.1300מחלק הוון

7,9084,2964,5905,1564,79144,138-תזרים מהוון לאחר מס

55,064מצטבר

6,3397,4428,80311,06611,62013,260-תזרים תפעולי נקי לפני מס להוון

0.501.502.503.504.50תקופה להוון

17.35%1.08331.27131.49191.75092.05470.1735מחלק הוון

5,8515,8545,9006,3205,65537,186-תזרים מהוון לפני מס

55,064מצטבר
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  על להשפעה רגישות ניתוח : 'נספח ב

 WACC -כתוצאה משינוי ב DCF -ה

 
 

WACC * (1+5%)
אומדן 

2012
צפי        

2013
צפי     

2014
צפי     

2015
צפי     

2016
צפי     

2017
צפי 

שארית
WACC * (1-5%)

אומדן 
2012

צפי        
2013

8,406-תזרים תפעולי נקי לאחר מס להוון8,4065,1606,2307,9098,3059,945-תזרים תפעולי נקי לאחר מס להוון

0.5תקופה להוון0.51.52.53.54.5תקופה להוון

12.4%1.0600מחלק הוון13.7%1.06611.21161.37701.56491.77850.1365מחלק הוון

7,931-תזרים מהוון7,8864,2594,5255,0544,66940,965-תזרים מהוון

58,921מצטבר51,587מצטבר

WACC * (1+10%)
אומדן 

2012
צפי        

2013
צפי     

2014
צפי     

2015
צפי     

2016
צפי     

2017
צפי 

שארית
WACC * (1-10%)

אומדן 
2012

צפי        
2013

8,406-תזרים תפעולי נקי לאחר מס להוון8,4065,1606,2307,9098,3059,945-תזרים תפעולי נקי לאחר מס להוון

0.5תקופה להוון0.51.52.53.54.5תקופה להוון

11.7%1.0569מחלק הוון14.3%1.06911.22201.39671.59651.82480.1430מחלק הוון

7,954-תזרים מהוון7,8634,2234,4614,9544,55138,113-תזרים מהוון

63,223מצטבר48,438מצטבר

WACCDCF

WACC * (1+10%)48,438
WACC * (1+5%)51,587

WACC + 0%55,064
WACC * (1-5%)58,921

WACC * (1-10%)63,223
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 הסיכונים   ניהול, ללא הערכות שווי"   

 "אפשריהוא בלתי    
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

 ,   The derivatives bible) "ך של הנגזרים"התנ"כותב    

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר   

 בעלים   

 שווי פנימי   

   roip@intrinsicvalue.co.il   

   052.598.1668   
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