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  2021, במרץ 22

  : לכבוד

    CFO, ניו אסף ירק

   מ" בע תראפיוטיקס' נקסטייג

  נכסים ערך  ירידת, 361' מס לאומי-בין תקן הוראות יישום במסגרת ערך ירידת בחינת: הנדון

פעילות חברת    של  שווי  הערכת  לבצע  ")'נקסטייג(להלן: "  מ"בע   תראפיוטיקס'  נקסטייג ,  ידיכם  על  נתבקשה")  IFS"להלן:  (  מ"בע )  2009( אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות  

  2020  מברדצב  31  ליום,  'נקסטייג  בספרי  הרשומה   חברה ב   ההשקעה  של  ערך   ירידת  קיימת   אם   לבחון  במטרה  )"החברה "" או  זטיק "  :להלן(  מ "בע  זטיק טכנולוגיות 

  )."התקן(להלן: " 36' מס לאומי -בין  חשבונאות ן תק יישום במסגרת וזאת "), ההערכה מועד("

  . ההערכה למועד כאמור  ערך ירידת בחינת בביצוע") ההנהלה: "להלן( 'נקסטייג להנהלת  לסייע הינה  זו עבודה מטרת

  הכספיים  בדוחות  תאוזכר  או/ו  תיכלל  זו  דעת  חוות כי  ,מסכימים  אנו,  כן  כמו.  שלה  המבקרים  החשבון ורואי 'נקסטייג  של  הבלעדי  לשימושה  מיועדת  זאת  שווי  הערכת

  . פיו על והתקנות  ערך ניירות חוק  פי  על, ומיידיים תקופתיים דיווחים לרבות, לציבור 'נקסטייג  של ובפרסומים

  

 
1 International Accounting Standards 36, Impairment of Assets 

  ) בע"מ 2009(  והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי
  
  4464102, סבא כפר 7134 ד.ת

  073-2903330 טלפון

www.ifs-consulting.co.il 
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  ההשבה-בר הסכום את  לאמוד ניתן  ולא  במידה. שלו ההשבה-בר הסכום על עולה בספרים הנכס של שערכו, עת   בכל נכס של ערך מירידת  בהפסד הכרה  מחייב 36 תקן

  הקטנה  הקבוצה  היא  נכס  של  מזומנים  תמניב  יחידה.  הנכס  שייך  אליה,  מזומניםה   תמניב  היחידה  של  ההשבה  בר  הסכום  את  לחשב  'נקסטייג  על,  הבודד  הנכס  של

  או ,  אחרים  מנכסים  החיוביים  המזומנים  בתזרימי  תלויים  בלתי  שהינם  מתמשך  משימוש  חיוביים  מזומנים  תזרימי  והמניבה,  הנכס  את  המכילה,  נכסים  של  ביותר

  . אחרות נכסים  מקבוצות

  

  השבה בר סכום

  ".בו  השימוש שווי לבין  מזומנים תמניב יחידה  או  נכס של מכירה עלויות בניכוי ההוגן השווי  מבין גבוה" השבה בר סכום מגדיר  36 לתקן 18 סעיף

  על  עולה  אלה  הסכומים   מבין   אחד  אם.  שלו  השימוש  השווי  את  והן,  הנכס  של  מכירה   עלויות  בניכוי  ההוגן  השווי   את  הן  לקבוע  הכרחי   תמיד   לא"  כי  קובע  19  סעיף

  ". האחר הסכום את  לאמוד צורך  ואין הנכס בערך ירידה חלה  לא, הנכס של בספרים הערך

  את   לקבוע  אפשרי  זה  אין  לעיתים,  אולם.  פעיל  בשוק  נסחר  אינו  הנכס  אם  גם,  מכירה  עלויות  בניכוי  ההוגן  השווי  את  לקבוע  אפשרות  להיות  עשויה  כי  מגדיר  20  סעיף

  בין  מיוחדים  מיחסים  מושפעת   שאינה  בעסקה  הנכס  ממכירת  שתתקבל  התמורה  של  מהימן  לאומדן  בסיס  קיים  שלא  מכיוון,  למכירה  עלויות  בניכוי  ההוגן  השווי

  .  שלו ההשבה- בר כסכום הנכס של השימוש  בשווי להשתמש עשויה הישות, זה במקרה. מושכלת בצורה הפועלים, מרצון למוכר מרצון קונה בין  הצדדים

  

  אחריות הגבלת

  לצורך .  בלבד  זו  ולמטרה  העבודה  בגוף  המפורטות  הנחות  בסיס  על, החברה  של  36  תקן  פי על  ערך לירידת  בחינה  בביצוע  'נקסטייג  להנהלת לסייע הינה  זו  עבודה  מטרת

  הנראים   מידע  מקורות  על  הסתמכנו.  וניסיונה  ידיעתה  מיטב  בסיס  על  לנו  ניתנו  אשר,  'נקסטייג  הנהלת  ידי  על  לנו  סופקו  אשר  נתונים  על  התבססנו ,  דעתנו  חוות  גיבוש

  דעה   כל  מחווים  איננו   ולפיכך שקיבלנו   המידע   של  תלויה  בלתי  עצמאית  בחינה  או בדיקה  ערכנו   ולא  ביקורת  פעולת  כל  ביצענו  לא אולם  ועדכניים  שלמים ,  כאמינים  לנו 

,  לנכונותם  כלשהוא   אימות  משום  בעבודתנו  לראות  אין ,  לפיכך.  זו  דעת   חוות   את  לשנות   עשוי   בנתונים  או   במידע  שינוי  כל.  בעבודתנו  ששימשו  הנתונים   נאותות   אודות 

  . הנתונים  של לדיוקם או לשלמותם
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  אשר  תחזיות  כן   ועל ,  התחזית תקופת  פני  על להשתנות עשויות אלו  הנחות.  התחזית ליום  סבירות הנחות על  ומתבססות   עתידיים   למאורעות   מתייחסות  תחזיות ,  ככלל

  ברמת   שנערכו  לתחזיות  להתייחס  ניתן  לא,  כן  על.  יותר  מאוחר  במועד  שתעשנה  מהערכות  או/ו  בפועל  הפיננסיות  מהתוצאות  להיבדל  עשויות   ההערכה  לימי  נערכו

 . מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת  הביטחון

  זו   דעת  שחוות  סבורים  אנו .  השווי  מעריך  של  הסובייקטיבי  הדעת  בשיקול  רבים  במקרים  תלויות  ומסקנותיהן  מדויק  מדע  להיות  מתיימרות  אינן  כלכליות  הערכות

  . שונה לתוצאה להגיע  היה עשוי אחר שווי  מעריך וכי, לנו שסופק המידע  על  בהתבסס סבירה הינה 

  ניירות   של  מכירה  או/ו  השקעה  המלצת  לרבות,  כלשהיא  לפעולה  המלצה  משום  בה  ואין  בלבד  השווי  בקביעת  הקשורים   הכלכליים  ההיבטים  למכלול  מתייחסת  עבודתנו

  דתנו בובע  המופיע   המידע.  זו  דעת  חוות  לצורכי  ורק  אך   נעשה ,  עיינו  שבהם ,  שונים  מסמכים  פירוש.  משפטית  דעת   חוות   או   ייעוץ   משום  דעתנו  בחוות  אין.  כלשהם  ערך

"  הוגן   שווי"  המושג.  כלשהוא  למשקיע  כלשהוא  נכס  או  החברה   שווי  את  להעריך  מיועד   ואינו  פוטנציאלי  משקיע  לדרוש  שעשוי   האינפורמציה   כל  את  לכלול  מתיימר  אינו 

  .לעסקה הרלבנטיות  העובדות אודות ידע של סבירה  מידה הצדדים לשני כאשר, מרצון למוכר מרצון קונה  בין, ידיים נכס יחליף  שבו כמחיר מוגדר

  שימשו   אשר  וההנחות  המתודולוגיה  תיאור  את  כוללת  דעתנו  חוות.  השיטה  ישימות  למידת  ובכפוף  לדעתנו  המתאימות  ההערכה  בשיטות  נקטנו  השווי  הערכת  לצורך

  .  שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמנו אשר הנהלים כלל של ומפורט  מלא תיאור להיות  אמור אינו בה הכולל  התיאור. השווי  להערכת

של רשות ניירות ערך בעניין גילוי קיומה של תלות בין מעריך השווי לבין   105-30הננו בלתי תלויים בחברה בהתאם לכל דין, ובכלל זה, בהתאם לעמדה מספר  
  .2015ביולי  22מהותיות מאוד לתאגיד, מיום התאגיד, לרבות לעניין הערכות שווי 

נו נכון ואינו מלא  אנו לא נהיה אחראים בשום מקרה לכל נזק, עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל אופן ודרך חו"ח ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאי

  כאמור.או מניעת מידע מצד החברה ו/או מי מטעמה, או כל התבססות אחרת על המידע 

. במקרה בו נחויב בהליך משפטי,  3עד פי    אחריותנו ככל שהינה נובעת מביצוע הערכת השווי לא תחרוג בשום מקרה מסך כל התמורה המשולמת לנו בגין עבודה זו

  , והכל למעט במקרה של זדון מצדנו. (מעבר כאמור לאחריותנו) מזמיני חוות הדעת ישפו אותנו על כך בהתאם
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 :השווי מעריכת החברה מטעם  האחראי  של ווניסיונ השכלתו פרטי

,  במימון   התמחות(  עסקים  במנהל  שני  תואר,  וכלכלה  בחשבונאות  ראשון  תואר  בעל .  מ" בע)  2009(  והשקעות  יעוץ  אס .אפ.אי  חברת  של  ומנהל  בעלים,  שלוש  בן  שגיא

  . 2בישראל  חשבון רואי  בלשכת  וחבר  חשבון  לראיית רישיון  בעל. משפט בלימודי שני ותואר) מידע ומערכות  בנקאות

  073-2903330  או 052-4760011' בטל, ח"רו, שלוש בן שגיאל לפנות ניתן, ועניין  שאלה בכל

 

  

  

 
 לעבודתנו. א' לפרטים נוספים, ראו נספח   2
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  1  פרק 

  כללי
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 לרכישת    ,המוניטין  של  ערך  לירידת  בחינה  הנה  העבודה  מטרת המיוחס 

 . 31.12.2020 ליום זטיק

 שוטפים  בערכים  ומוצגים   בשקלים חדשים   הינם,  זו  בעבודה  הנתונים  כל  ,

 . אחרת צוין  כן אם אלא

  דעת   חוות  במסגרת  שימוש   בהם   נעשה  אשר  מונחים   רשימת   מוצגת   להלן  

 :זו
  מ" בע תראפיוטיקס' נקסטייג  –  'נקסטייג

  מ "בע טכנולוגיות זטיק    – ו/או החברה זטיק

IFS  –  מ "בע ) 2009( והשקעות ייעוץ  אס.אפ.אי  

  31.12.2020  –  ההערכה מועד

  אלפי ש"ח     – אש"ח

 הבאים  והמצגים  הנתונים  על הסתמכנו עבודתנו  רךולצ : 

 לגבי  ' נקסטייג  מהנהלת   התקבל   אשר  ותפעולי  עסקי,  פיננסי  מידע  

 .נתונים פיננסיים שונים לרבות, החברה פעילות

  לא    2019-2018לשנים    החברה   של  מבוקרים  כספיים  דוחות ודוח 

 . 2020מבוקר לשנת 

 האינטרנט באתרי המתפרסם ורלוונטי  גלוי מידע . 

   משרה בה  ונושאי 'נקסטייג הנהלת  פגישות ושיחות עם . 
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  2  פרק 

  החברה  תיאור
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   זטיקתיאור  2.1

החברה עוס'ת    .'נקסטייגשל    בבעלות מלאההנה  אשר    ,הינה חברה פרטית  זטיק

  בפיתוח של: 

 . וצר לאבחון סרטן שלפוחית השתןמ  .א

 .מוצר לאיתור סרטן צוואר הרחם  .ב

 .מוצר לאבחון סרטן הערמונית  .ג
  

 3  הפעילות תחום תיאור 2.2

  ומעקב  מוקדם גילוי,  לאבחון   בדיאגנוסטיקה   מתמקד  זטיק  של  פעילותה   תחום

 של ®  CellDetect-ה  טכנולוגיית   של  מסחורה   על  ובדגש ,  הסרטן  מחלות  אחר

 זטיק. 

  זיהוי   וכן ),  ניטור(   המחלה  והישנות  מוקדם  אבחון  כולל,  סרטן  מחלות   של  אבחון 

  מתמקדים ,  זה  דוח   למועד  נכון .  סרטני  הטרום   בשלב  עוד  סרטניים   תהליכים

  לתחום   השייך,  In Vitro Diagnostics (IVD)- ה  בתחום  החברה   מוצרי

  ). Medical Devices( רפואי  מכשור של הרגולטורי

ה לבין    ®CellDetect-טכנולוגיית  שפירים  תאים  בין  מבדלת  צביעה  מאפשרת 

לגילוי   סקר  בבדיקות  ליישום  ניתנת  והיא  סרטניים,  וטרום  סרטניים  תאים 

. 4מעקב אחר הישנות המחלה אצל חולי סרטן לאחר שטופלו   מוקדם ובבדיקות

 
 2020ולשנת   2019דו"ח תקופתי של נקסטייג' לשנת מקור:  3
הינה פלטפורמה הניתנת להתאמה לסוגי סרטן שונים,    CellDetect®-יצוין כי טכנולוגיית ה  4

 ולסוגי בדיקות שונות. 

  נכון למועד הדוח, זטיק מתמקדת בעיקר בתחום אבחון סרטן שלפוחית השתן.  

 המוצרים 2.3

ה  טכנולוגיית  על  מבוססים   הקבוצה  מוצרי  ונמצאים ®CellDetect-עיקר   ,

  בשלבי פיתוח ומסחור שונים, כמפורט להלן: 

 השתן  שלפוחית סרטן לאבחון המוצר  .א

סרטן שלפוחית השתן, תוך שימוש בדגימות שתן  מוצר לאבחון  זטיק פיתחה  

השתן(" שלפוחית  סרטן  לאבחון  זה:המוצר  ובס"ק  " המוצר"  ",  או  מוצר " 

הנדרש לשיווקו באירופה, אישור אמ"ר לשיווקו    CE"). למוצר אישור  החברה

אישור   וכן  בנוסף,    NMPAבישראל  בסין.  מכירתו  המוצר  המאפשר  נרשם 

. הליך רישום זה, מאפשר את  Laboratory Developed Test (LDT)-בארה"ב כ

בהתאם לכך,    .CLIA- המאושרות תחת תקינת המכירתו של המוצר למעבדות  

, בפעילות השיווק  2019שנת  הראשונה של    המחציתהמשיכה החברה במהלך  

בארה"ב, ובהמשך התקשרה עם מעבדה    CLIAוהמכירה של המוצר למעבדות  

  ריקו. -מובילה בפורטו

  אודות סרטן שלפוחית השתן 

סרטן שלפוחית השתן הינו הרביעי בשכיחותו בקרב גברים  בהתאם להערכות,  

, ולפיכך מצריך מעקב וטיפול  80%- לסרטן זה יש שיעור חזרתיות של כ  .בעולם

מתמשך לאורך כל החיים, והוא בין היקרים ביותר לאבחון, מעקב וטיפול, עקב  

 .     5חזרתיותו, על פי נתוני הוצאות לחולה 

5 Globocan 2012. 
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. 6אלף מקרי סרטן שלפוחית השתן חדשים מאובחנים מדי שנה בעולם   550-כ

כ מאובחנים  כ  82-בארה"ב  עם  שנה  מדי  חדשים  מקרי  מקרי    18-אלף  אלף 

כ  .7תמותה  בארה"ב  חיים  החברה  אובחנו    650-להערכת  אשר  אנשים  אלף 

השתן.   שלפוחית  בסרטן  של    80%  -בככחולים  הישנות  ישנה  מהמקרים 

. עובדה המציבה סוג סרטן זה כסרטן עם שכיחות החזרתיות הגבוהה  8המחלה 

בדיקות בשנה    3-4בסרטן שלפוחית השתן מבצעים  מכל סוגי הסרטן. חולים  

בדיקה   ולפחות  המחלה,  לגילוי  הראשונות  בשנתיים  המחלה  הישנות  לאבחון 

-. שיעור ההישרדות לפרק זמן של חמש שנים פוחת מ9שנתית אחת לאחר מכן 

אצל חולים    5.5%-אצל חולים עם סרטן שלפוחית השתן בשלב מוקדם, ל  96%

  .10עם גרורות  עם סרטן שלפוחית מפושט

  

 המוצר לאיתור סרטן צוואר הרחם   .ב
) ניתן  המוצר לאיתור סרטן צוואר הרחם"לאיתור סרטן צוואר הרחם ("   המוצר

ציטולוגיה מבוססת    -בשיטות הכנה מתקדמות יותר    במשטחים שהוכנו לשימוש  

חדלה  Liquid Based Cytology  - תמיסה   החברה  זה,  דוח  למועד  נכון   .

  .למסחר את המוצרממאמציה 

  

  הערמונית  סרטן לאבחון המוצר  .ג

  לאבחון מוצר פיתוח  תהליך במסגרת  CellDetect  גיית ובטכנול   השתמשה  זטיק

). הערמונית  סרטן  לאבחון המוצר(" שתן  בדגימות שימוש  תוך, הערמונית סרטן

 
6 World Research Cancer Fund. https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-
trends/bladder-cancer-statistics; World Journal of Urology (2019). 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00345-019-02984-4 
7 http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/840-united-states-of-america-
fact-sheets.pdf 

  הרפואי  במרכז  מורחב  מקדמי   ניסוי  החל,  2017  שנת  של  הראשון  הרבעון  במהלך

  סרטן   תאי  לאבחון  CellDetect  טכנולוגיית   של  הישימות  לבדיקת"  קפלן "

  במהלך  בהצלחה  הסתיים  זה  ניסוי.  המוצר  באמצעות  שתן  בדגימות  הערמונית

  לבדיקתו ,  המוצר  של  פיתוחו  המשך  לשם.  2018  שנת   של  הראשון  הרבעון

  יידרשו,  היתר  בין .  ים/ אסטרטגי   פים/ שותף  למצוא  החברה  שוקלת  ולמסחורו

  י ''ע  הצבועים  הפרוסטטה  תאי  את  לבדל  שיאפשרו  יכולות   לבניית  פיתוח  מאמצי

  . השתן  בדגימת אחרים סרטניים מתאים המוצר

  

  

 כספיים תמצית דוחות  3.1

-2018בדצמבר של השנים    31להלן תמצית יתרות מאזניות של החברה ליום  

  (מוצג באלפי ש"ח): 2020

8 Heney NM, Ahmed S, Flanagan MJ, et al. Superficial bladder cancer: progression 
and recurrence. J Urol 1983;130(6):1083-6 
9  Lintula S, Hotakainen K. Developing biomarkers for improved diagnosis and 
treatment outcome monitoring of bladder cancer. Expert Opin. Biol. Ther. (2010) 
10(8):1169-1180 
10 SEER Cancer Stat 2014 . 
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החברה   של  והפסד  רווח  דו"ח  תמצית  באלפי    2020-2018לשנים  להלן  (מוצג 

  ש"ח):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

202020192018אקטיב 

נכסים שוטפים

26516377מזומנים ופיקדונות

224187לקוחות וחייבים

287204164סה "כ 

236רכוש קבוע

289207170סה"כ אקטיב 

פאסיב 

התחייבויות

11488377ספקים וזכאים

11,89811,34613,641הלוואות והתחיייבות למדען 

12,01311,43414,018סה "כ 

(13,848)(11,227)(11,723)סה "כ הון  (גרעון )

289207170סה"כ פאסיב 

אלפי ש"ח 

202020192018

178297383הכנסות

140207296רווח גולמי 

(585)(41)(22)רווח  ( הפסד )   תפעולי
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  3  רק פ

  ההשבה  -ערכת הסכום ברה

    



 IFS Consulting & Investments  זטיקהערכת שווי פעילות |   14

 

 כללי  3.1

  השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה מגדיר סכום בר השבה כגבוה מבין    36תקן  

של הנכס לבין שווי השימוש בו. עם זאת, כאשר אחד מבין סכומים אלו עולה  

על הערך בספרים של הנכס, לא חלה ירידה בערך הנכס ואין צורך לאמוד את  

ר המכירה נטו,  הסכום האחר. זאת ועוד, לעיתים אין זה אפשרי לקבוע את מחי

מכיוון שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממכירת הנכס  

מושכלת.   בצורה  הפועלים  ברצון,  למוכר  מרצון  קונה  בין  לב  בתום  בעסקה 

  ההשבה של הנכס יהיה שווי השימוש שלו. - במקרה זה הסכום בר

ות היא  של נכס/פעיל   לשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירההראיה הטובה ביותר  

המחיר שנקבע בהסכם מכירה מחייב בעסקה בתום לב בין קונה מרצון ומוכר  

ישירות   שייוחסו  תוספתיות  עלויות  בניכוי  מושכלת,  בצורה  הפועלים  ברצון, 

פעיל,   בשוק  נסחר  אך הנכס  הנכס. כאשר אין הסכם מכירה מחייב,  למימוש 

ס בניכוי עלויות  יהיה מחיר השוק של הנכ  השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה

לנכס,   פעיל  שוק  או  מחייב  מכירה  הסכם  אין  כאשר  ההוגן  המימוש.  השווי 

יתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר על מנת לשקף את    בניכוי עלויות מכירה 

בעסקה   הנכס  מימוש  בתאריך המאזן, תמורת  לקבל,  יכול  שהתאגיד  הסכום 

רה מושכלת, לאחר ניכוי  בתום לב בין קונה מרצון ומוכר ברצון, הפועלים בצו

  עלויות מימוש.  

המזומנים   תזרימי  אומדן  של  הנוכחי  הערך  הוא  הנכס  של  השימוש  שווי 

החיים   בתום  וממימושו  בנכס  מתמשך  משימוש  לנבוע  הצפויים  העתידיים, 

  השימושיים שלו.

השבה ייקבע לגבי כל נכס בנפרד, אלא אם הנכס אינו מניב תזרימי  -סכום בר

חיוביי בתזרימי  מזומנים  בעיקרם  תלויים  בלתי  שהם  מתמשך,  משימוש  ם 

מזומנים חיוביים מנכסים אחרים, או מקבוצות נכסים אחרות. אם זה המקרה,  

  מזומנים אליה שייך הנכס.  -ההשבה ייקבע לגבי היחידה מניבה-הסכום בר

ציפיות   מתוך  הרוכש  שביצע  תשלום  מייצג  מרכישה,  הנובע  מוניטין,  כאמור, 

כלכלי בלתי  להטבות  באופן  מזומנים  תזרימי  מניב  אינו  מוניטין  עתידיות.  ות 

תלוי מנכסים אחרים, או מקבוצות נכסים אחרות, ועל כן, לא ניתן לקבוע את  

ההשבה של מוניטין כנכס נפרד. אי לכך, אם קיימים סימנים לירידת  - סכום בר

בר הסכום  המוניטין,  של  מניבה -ערך  ליחידה  ייקבע  אליה  -ההשבה  מזומנים 

יושווה לערך בספרים של יחידה מניבה  מזומנים זו  -שייך המוניטין. סכום זה 

בר ורק אם הסכום  יוכר אם  ערך  מירידת  כלשהו  נמוך  -והפסד  ההשבה שלה 

  מערכה בספרים. 

מזומנים הקטנה ביותר אליה ניתן  -היות ופעילות החברה זוהתה כיחידה מניבה

, לא  נסחרותהחברה אינן    ומניותלהקצות את המוניטין הנובע מהעסקה והיות  

קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממכירתה בעסקה בתום לב  

בין קונה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת. אי לכך לא ניתן לקבוע  

- את השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של פעילות החברה, לפיכך, הסכום בר

  ההשבה שלה יהיה שווי השימוש שלה. 

  מזומנים כוללת את השלבים הבאים:  -אמידת שווי השימוש של יחידה מניבה

השליליים,    )א( והן  החיוביים  הן  העתידיים,  המזומנים  תזרימי  אמידת 

מזומנים וממימושה הסופי,  - שינבעו משימוש מתמשך ביחידה מניבה

    ,וכן

  יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלו.    )ב(

  במדידת שווי השימוש יושמו הוראות התקן הבאות:  
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ומבוססות,    )א( סבירות  הנחות  על  התבססו  המזומנים  תזרימי  תחזיות 

התנאים   לגבי  ההנהלה  של  ביותר  הטוב  האומדן  את  המייצגות 

ה של  השימושיים  החיים  יתרת  במהלך  שישררו  יחידה  הכלכליים, 

  מזומנים.   -מניבה 

מניבה  )ב( היחידה  של  המזומנים  תזרימי  על  -תחזיות  התבססו  מזומנים 

הנהלת   ידי  על  שאושרו  ביותר  העדכניות  כספיות  ,  'נקסטייגתחזיות 

של   היחידה  ,  שנים  10לתקופה  של  השימושיים  החיים  תקופת  תום 

  מזומנים -מניבה 

  תחזיות תזרימי המזומנים העתידיים כוללות: 

- תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך ביחידה מניבה  )א(

  מזומנים; 

תחזיות תזרימי מזומנים שליליים, הנגרמים בהכרח, על מנת לייצר את    )ב(

מניבה  ביחידה  המתמשך  מהשימוש  החיוביים  המזומנים  -תזרימי 

סביר   באופן  להקצותם  או  במישרין,  לייחסן  ניתן  ואשר  מזומנים, 

  מזומנים, וכן  -בהועקבי, ליחידה מני

מניבה   )ג( היחידה  במימוש  ישולמו  או  שיתקבלו  נטו,  מזומנים  -תזרימי 

  מזומנים בתום תקופת החיים השימושיים שלה. 

 
  להלן. 43.לפירוט ראה סעיף  11

היחידה לגבי  יאמדו  המזומנים העתידיים  תזרימי  להוראות התקן,  - בהתאם 

מזומנים במצבה הנוכחי, ולפיכך, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים  -מניבה 

כוללי לנבוע  אינם  הצפויים  שליליים  או  חיוביים  מזומנים  תזרימי  אומדני  ם 

משינוי מבני עתידי שהחברה טרם התקשרה לגביו, או מיציאה הונית עתידית  

Future capital expenditure)  של הביצועים  רמת  את  תגדיל  או  שתשפר   (

  מזומנים מעבר לזו שהוערכה לפני אותה יציאה הונית. - היחידה מניבה

א  כן,  אינם כוללים תזרימי מזומנים  כמו  ומדני תזרימי המזומנים העתידיים 

  חיוביים או שליליים מפעילות מימון. 

מניבה היחידה  של  המזומנים  תזרימי  היוון  שימוש  -לצורך  נעשה  מזומנים 

ל ניכיון  ואת    פניבשיעור  הכסף  של  הזמן  ערך  של  שוק  הערכות  המשקף  מס, 

כל יחידה מניבה  פי    -הסיכונים הספציפיים של  על  נאמד  זה  שיעור  מזומנים. 

) ) של Weighted Average Cost of Capitalממוצע משוקלל של עלות ההון 

  לפיו הוונו זרמי המזומנים התפעוליים מס   לפניהריאלי  הניכיוןהחברה. שיעור 

  .%4211 - לנקבע 
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 שיטת ההערכה  3.2

  לצורך בחינת שווי השימוש נקטנו בשיטת היוון זרמי המזומנים: כאמור, 

זרמי היוון  יכולת   שיטת  על הערכת  ה  ההמזומנים מבוססת  להפיק    חברהשל 

לכך, בהתאם  הי  מזומנים.  באמצעות  העסק  שווי  המזומנים,  מוערך  זרמי  וון 

כי   צפוי  המזומניםתאשר  זרמי  בעתיד.  הון    פיק  במחיר  מהוונים  העתידיים 

משקיע    , ומבטא את התשואה אשרחברההמשקף את הסיכון הגלום בפעילות ה 

  סיכון דומה.  תבעל חברההיה מצפה לקבל מ

שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי  

שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את    יותר. לצורךהמוצק ב

ההנהלה הוצאות  המכירות,  עלות  וההשקעות,    המכירות,  המסים  והמכירה, 

יתרונה העיקרי של השיטה נובע    וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי. 

בוהתי   תהספציפי  לחברה מהתאמתה   ייחודיים  לגורמים  נשוא    חברהיחסותה 

  חסרונותיה של השיטה  כה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.ההער

העתידיות  וההשקעות  ההוצאות  ההכנסות,  את  לחזות  בקושי    טמונים 

  הרלבנטיות, ולקבוע את מחיר ההון המתאים. 

  עקרונות ההערכה 3.3

  להלן שלבי ההערכה:

o ;ניתוח שווקי המכירות של החברה 

o  ;חיזוי ההכנסות 

o  ההוצאות, וחיזוי ההוצאות הנדרשות להשגת ההכנסות; ניתוח מבנה 

o  ;חיזוי ההשקעות הנדרשות בתקופת הבדיקה 

o   ותזרימי מאזן  דוחות  והפסד,  רווח  (דוחות  חזויים  כספיים  דוחות  בניית 

  מזומנים); 

o   תזרים המזומנים ידי היוון  על  פעילות החברה  חישוב השווי הכלכלי של 

תפעולי) ותזרים ההשקעות, תוך    התפעולי (לאחר נטרול שינוי בהון חוזר 

הכרוך   והפיננסי  העסקי  לסיכון  המותאם  משוקלל  הון  במחיר  שימוש 

 בפעילותה. 

  שיעור ההיוון  3.4

בעבודתנו ולשם הערכת שיעור התשואה לנכסים המוערכים בעבודה זו נלקח  

מחיר ההון המשוקלל. שיעור זה נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר ההון  

)WACC – Weighted Average Cost of Capital  (כמפורט    העל פי הנוסח

  להלן: 

WACC = Kd * D/(E+D) * (1-T) + Ke * E/(E+D) 

  כאשר:

-WACC  שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על ידי בעלי המניות ;  

Kd-   ;שיעור התשואה על החוב  

D/(E+D) -   ;שיעור החוב מסך הנכסים  

Ke -  ;שיעור התשואה על ההון העצמי  

E/(E+D) -  ;שיעור ההון העצמי מסך הנכסים  

  



 IFS Consulting & Investments  זטיק הערכת שווי פעילות |   17

 

נקבע ההון על הנדרשת התשואה העצמי, או ההון מחיר  יישום תוך העצמי, 

 מודל לפי העצמי ההון מחיר).  CAPM)Capital Asset Pricing Model מודל  

על סיכון  חסר  ריבית  משער  מורכב  חוב  זה   בתוספת טווח,  ארוכות אגרות 

 היחסי של הסיכון במקדם המניות של שוק הממוצעת הסיכון פרמיית מכפלת

 ההון לתנודות בשוק השקעה שווי  של הרגישות את  ביטא, המשקף  החברה,

  :הבאה הלנוסח יה ספציפית, בהתאםבכללותו ובתוספת פרמ

  

 S+ R )Rf - Rm*( +fR =Ke    

  כאשר:

Rf-    ריבית חסרת סיכון. ריבית זו נקבעה על בסיס התשואה של אג"ח

  .%90.12  -ושיעורה נאמד בכ שנים  10לתקופה של    דולרית

Rm-Rf)( -  בין משקיע ידי על בשוק, הנדרשת הממוצעת פרמיית הסיכון-

  . .%613-ונאמדת בכ הפועל בישראל אומיל

-  מקדם הסיכון מקדם  היחסי הסיכון את משקף זה היחסי. 
 תשואת בין המתאם על רמת בהשקעה מסוימת ומבוסס הכרוך

  .ההון כולו  שוק תשואת עם ההשקעה

 
center/interest-chart-center/data-https://www.treasury.gov/resource-מקור: 12

rates/Pages/TextView.aspx?data=yield  
  . Duff & Phelps Web site 31.12.2020מקור:  13
  מחושבת על פי רגרסיות של חברות ציבוריות מול תשואת תיק השוק. -ה 14

של    -ה הפיננסי  המינוף  שרמת  ככל  יותר  גבוהה  להיות  נוטה 

בעזרת השוואה לחברות    14- החברה גבוה יותר. בזמן אמידת ה

והתאמתה לרמת המינוף הפיננסי של    -אחרות, יש לתקנן את ה

בר זה נעשה על ידי ניכוי השפעת המנוף הפיננסי של  החברה. ד

ה  -ה חישוב  כלומר  הראשון,  וחישוב    "-בשלב  התפעולית", 

- דרגת המנוף הספציפית של החברה, בשלב השני. הקשר בין ה

"  ל   הכוללת את השפעת המנוף הפיננסי הוא:   -התפעולית" 

I=U[1+(1-T)(D/E)]    כאשרE-    ,החברה ההון  -Dשווי  שווי 

ואילו    U-   "שיעור המס,    -Tהזר,   ה  Iהתפעולית"    I-הנה 

הפיננסי  המינוף  השפעת  את  היות  15הכוללת  אינה  והחברה  . 

ממוצע  ,  נסחרת את  חברות    לקחנו  של  ממונפת    דומות הלא 

  16..90אשר הנה  בחו"להנסחרות 

SR-    סיכונים ומשקף  למניית החברה  נוסף, המיוחס  שיעור תשואה 

נתונים   וכד'.  קטנה  חברה  סחירות,  העדר  כגון  ספציפיים 

ומחקרים אמפיריים מראים כי משקיעים דורשים פרמיית סיכון  

נוספת בגין השקעתם בחברות המבטאת את הפרמטרים השונים  

יעור  של השקעתם. פרמיה בגין חברה קטנה נאמדה על ידינו בש

  ). 18אה משה בן חורין "שוק ההון וניירות הערך", (פרק לפירוט ר  15
,  )adamodar@stern.nyu.eduAswath Damodaran,  ,Drugs (Biotechnologyמקור:  16

Global  
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כ לתחזית,  .  %11.317-של  בהתאם  מתקדמת  לא  והחברה  היות 

  .2%נוספה פרמיית סיכון של 

אלו   לפרמטרים  ההוןבהתאם  הינו    הריאלי  מחיר  מס)  (לאחר   20%שנקבע 
  בטבלה הבאה:  כמפורט

.%90  שיעור ריבית חסרת סיכון    

  0.9  תפעולית 

 6%  פרמיית השוק 

 14.3%  פרמיית סיכון  

Ke (  %.719ההון (מחיר   

 0%  18שיעור החוב 

 23%  שיעור מגן המס לטווח ארוך 

 NR  מחיר החוב המייצג 

WACC (19  02מחיר ההון המשוקלל ( % 

24%-שיעור ניכיון לפני מס נאמד בכ

 
  . Duff & Phelps Web site 31.12.2020מקור:  17
  . ממונפות ומתבססות על הנפקת הוןחברות בשלב בו נמצאת החברה אינן   18

  מעוגל  19
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  4  פרק 

  תזרימי המזומנים  הערכת השווי בשיטת היוון  
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  תחזית רווח והפסד 2.1

להלן מוצגת    .2030-2021ת לשנים  ). לשם כך, בנינו תרחיש הכנסות והוצאו DCFיושמה על בסיס היוון זרמי המזומנים העתידי שלה (  החברהפעילות  השווי של  הערכת  

  :)וכאחוז מסך ההכנסות  באש"חמוצג ( לשנות התחזית תחזית דוחות הרווח וההפסד של החברה 

  

   

2021202220232024202520262027202820293030

    5,929    5,434    4,981    4,345    3,393    2,286    1,540     450     299     102סה "כ הכנסות

42%192%50%243%48%48%28%15%9%9%-שיעור השינוי 

       -       -       -        43        34        23        15         4         3         1בניכוי תמלוגים למור 

1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%שיעור התמלוגים

    5,929    5,434    4,981    4,301    3,359    2,263    1,525     445     296     101הכנסות בניכוי תמלוגים

   1,797   1,647   1,509   1,317   1,028      693      467     136       91       31עלות מכר 

%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%  מסך הכנסות

        50        50        50      100      100      100      100     100     100     100הוצאות מחקר ופיתוח 

    1,161    1,138    1,116    1,094    1,042      992      945     900     250     250הוצאות תפעול אחרות

134781,1891,7912,3062,5992,921(691)(144)(280)רווח  ( הפסד )   תפעולי

154%1%21%35%41%46%48%49%-48%-273%-שיעור רווח תפעולי 

      672      598      530      412      130הוצאות מיסים

134781,0591,3791,7762,0022,250(691)(144)(280)רווח  ( הפסד )   תפעולי לאחר מס
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  תחזית הכנסות  2.2

חוסר וודאות בעניין    קיים"שלפוחית השתן" בלבד, היות ונכון למועד החישוב  הנהלת החברה. הכנסות החברה מבוססות על מוצרי  אומדן הכנסות הפעילות מבוסס על  

של    בטכנולוגיה  השימוש  חיי   אורך  את  תהתואמ  שנים  10  של   לתקופה  הנה  ההכנסות  תחזית   ערכהה  למועד   נכון  "צוואר הרחם" ו"סרטן הערמונית".הכנסות ממוצרי  

תחזית ההכנסות מוצגת בנטו, לאחר תשלום תמלוגים למור בשיעור של    .2030  שנת  בסוף  לפוג  צפויים  אשר  זו   טכנולוגיה  בגין  הפטנטים  על  התבססנו  כך  לשם.  זטיק

  .31.12.202020ובמטבע דולרי. המודל מוצג בש"ח ותורגם לפי שע"ח ליום  לאירופהגם  ההכנסות הנן בעיקר לארה"ב ו  .2027עד לשנת  1%

 תחזית רווח גולמי   2.3

  מההכנסות ברוטו לאורך כל שנות התחזית. 30%עלות המכר נאמדת בשיעור ממוצע של 

 מחקר ופיתוח הוצאות  2.4

  תשלומי אגרות ורגולציה אחרת.במו"פ, מעבר ל  היות ותחזית ההכנסות הנה עבור מוצרי "שלפוחית השתן", החברה אינה נדרשת להשקעה נוספת

 תפעול אחרות הוצאות  2.5

  . מכירה ושיווק, בעיקר לצורך 2027 - 2024בהתאמה לגידול בהכנסות בשנים הוצאות אלו צפויות לגדול באופן מהותי  2023בשנת 

 הוצאות מימון 2.6

ילות מימון. חישוב  היות והערכת השווי חושבה בהסתמך על שיטת היוון זרמי המזומנים אין אנו כוללים תזרימי מזומנים, בין אם חיוביים ובין אם שליליים, מפע

  הערך הנוכחי מביא בחשבון את מרכיב המימון (ערך הזמן של הכסף) ובכך אף מנטרל את השפעת דרך המימון.  

 מיסים על הכנסה  2.7

  ., המשקף את שיעור מס החברות החזוי בישראל נכון למועד ההערכה 23%על  ור המס, שיושם בעבודתנו, עומדשיע

 
  $-ש"ח ל 3.215 20
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 השקעות 2.8

  השקעה ברכוש קבוע  2.8.1

    .לצורך שמירה על הקייםהנחנו לאורך שנות התחזית השקעה ברכוש קבוע בגובה הפחת השוטף להיות, היות והחברה אינה עתירה ברכוש קבוע ואינה עתידה 

  השקעה בהון חוזר תפעולי  2.8.2

יום. ימי ספקים    90-ימי לקוחות של כ  - ומייצג  ' . שיעור הון חוזר מתבסס על שיחות עם הנהלת נקסטייג28.8%  -שיעור ההון החוזר התפעולי מסך ההכנסות נאמד בכ 

  ) אש"ח. -93( -נאמד בכ  31.12.2020סך ההון חוזר נטו ליום     ימים.  75-ימים וימי מלאי כ 45- וזכאים כ

 תחזית דוחות על תזרימי המזומנים 2.9

  : באש"ח)מוצג ( מייצגתהולשנה   2030-2021של החברה לשנים להלן מוצגת תחזית הדוחות על תזרימי המזומנים 

  

), מתוך הנחה שזרמי המזומנים השנתיים מתפלגים  31.12.2020, הוון תזרים המזומנים החופשי בתקופת התחזית, למועד ההערכה (החברההערכת שווי פעילות  לצורך  

  באופן שווה על פני השנה.

2021202220232024202520262027202820293030

לי לפני מס 134781,1891,7912,3062,5992,921(691)(144)(280)רווח (הפסד ) תפעו

          -          -          -          -          -          -          -         -         -         -השקעות בניכוי פחת 

ל )  בהון חוזר  1,563(130)(183)(274)(318)(215)(314)(43)(57)63קיטון  (גידו

2648711,5172,1232,4694,485(301)(734)(201)(217)תזרים שוטף 

          9.5          8.5          7.5          6.5          5.5          4.5          3.5         2.5         1.5         0.5תקופת הפחתה 

        0.13        0.16        0.20        0.25        0.31        0.38        0.47       0.58       0.72       24%0.90מקדם היוון 

100266374422396580(141)(429)(146)(194)תזרים מהוון 

1,228שווי פעילות 
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    מיליון ש"ח. 1.2 -והינו כ 24% -כאמור לעיל, בהחברה, שנאמד פעילות המשקף את הסיכון של לפני מס  תזרים המזומנים החופשי הוון במחיר הון  

  ניתוח רגישות  2.10

  שיעור ההיוון (באלפי ש"ח):שינוי בבטבלה שלהלן, מוצג ניתוח רגישות של שווי הפעילות של החברה על פי שיטת היוון זרמי המזומנים החופשיים, ביחס ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.5%2,228      

20.0%1,783      

22.5%1,418      

24%1,228      

25.5%1,066      

27.0%918         

30.0%669         
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  7  פרק 

 ההשבה -סיכום הערכת הסכום בר
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ההשבה נעשתה ע"י הערכת שווי השימוש של פעילות  -כאמור, הערכת סכום בר

  .2020 ,מברדצב 31החברה ליום  

  כאמור, הערכת שווי השימוש התבססה על:

תחזיות של תזרימי מזומנים על בסיס הנחות סבירות ומבוססות אשר   .1

מזומנים, וכן מייצגות  מניבת המשקפות את מצבה הנוכחי של היחידה  

התנאים הכלכליים, שישררו  את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי  

  מזומנים, וכן  ת הבמהלך אורך חייה השימושיים של היחידה מניב

מס, המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של    לפני  שיעור ניכיון  .2

ליחידה   הספציפיים  הסיכונים  ואת  ה הכסף  שיעור  מניבת  מזומנים. 

הניכיון לא ישקף סיכונים, שתזרימי המזומנים העתידיים כבר הותאמו  

 בגינם. 

המשקף הערכות  לפיו הוונו זרמי המזומנים התפעוליים,  מס    לפני  שיעור הניכיון

- הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים של היחידה מניבתשוק של ערך  

  . 24%  -, נקבע להמזומנים

נכס של  הפנקסני  וערכם  ליום  מאחר  מזומנים  היחידה המניבה  מבר  בדצ  31י 

מיליון ש"ח וכן מאחר וסכום זה עולה על סכום בר    11.9  -, מסתכמים לכ2020

  כי נפגם ערכו של המוניטין   ,ההשבה של היחידה מניבה מזומנים, אנו סבורים

ההשבה המוערך  -הסכום בר  להלן מוצג  .'נקסטייג המופיע במאזני    הטכנולוגיהו

  אש"ח):ב( 21וערכה בספרים של פעילות החברה 

 
  .  נקסטייג'מקור: הנהלת  21

  

  

1,228סכום בר השבה 

יתרות תפעוליות בספרים

22לקוחות וחייבים

2רכוש קבוע 

(114)ספקים וזכאים

4,217טכנולוגיה  (נטו )

7,761מוניטין 

11,888סה "כ 

10,660הפחתה נדרשת :

(7,761)מוניטין 

(2,899)טכנולוגיה  (נטו )
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  פרטים נוספים אודות מעריכי השווי – א'נספח 

  פרטי החברה המעריכה 

 ) והשקעות  יעוץ  אי.אפ.אס  כלכלי  2009חברת  ייעוץ  במתן  מתמחה  בע"מ,   (

בין   חשבונאות  כללי  פי  על  תלויות,  בלתי  מקצועיות  שווי  והערכות  ומימוני 

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי    IFRSלאומית  

הנסחרות   ציבוריות  חברות  עשרות  נמנות  החברה  לקוחות  בין  בארץ  משפט. 

  ובחו"ל וחברות פרטיות. 

  תחומי ידע ופעילות 

 ;ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור 

  ;חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים 

 דיליג'נס כלכלי וחשבונאי;-דיו 

 ;הערכת שווי חברות ועסקים 

  ;בדיקת כדאיות כלכלית 

 ;הכנת תוכניות עסקיות 

  ;ליווי חברות מול המערכת הבנקאית 

  ;ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה 

 ;הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים 

 ;הערכת שווי התחייבויות תלויות, ערבויות והלוואות 

  .הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים 
  

 

  פרטי עורך חוות הדעת, שגיא בן שלוש, רו"ח

  בע"מ2009( מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ( ." 

   בעל תואר ראשוןBA    בחשבונאות וכלכלה, תואר שניM.B.A    במנהל

  M.Aעסקים עם התמחות במימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני 

 בלימודי משפט. 

  .בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל 

  וץ הכלכלי  שנים בתחום הערכות השווי והייע  19-בעל ניסיון של מעל ל

והמימוני, הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרים  

תחומים   במגוון  כלכליות  ועבודות  וכיו"ב)  ועסקים  חברות  אחרים, 

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה.  

   מנהל פיננסים,  חיסונים  בחברת  הכלכלית  המחלקה  מנהל  לשעבר 

חברות   מספר  של  במו כספים  בכיר  בפירמת  רו"ח  הכלכלית  חלקה 

BDO  .זיו האפט 

   דוחות וניתוח  שווי  הערכות  בנושא  אקדמאיים  במוסדות  מרצה 

 כספיים. 

 חבר (Member) שווי למעריכי  בינלאומיים גופים/בארגונים: 

o Member in the International Association of Consultants, 

Valuators and Analysts - IACVA 
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