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  :לכבוד

  

  מ"בע תראפיוטיקס' נקסטייג

  מ"בע תראפיוטיקס' נקסטייג חברת של ומוחשיים מוחשיים בלתי לנכסים הרכישה עלות הקצאת: הנדון

לשוויים ההוגן  ,של החברההון המניות  ) להקצות את תמורת רכישת"'נקסטייגו/או " "ההחבר: "להלן( מ"בע תראפיוטיקס' נקסטייג חברת הנהלת ידי על נתבקשנו

מנכסים אלו נכון למועד ההשקעה. "), וכן אמידת אורך החיים החזוי של כל אחד מועד ההערכה" :(להלן 2020, ביולי 12מוחשיים ובלתי מוחשיים, ליום  של נכסים

  .ידינו נבחן על ולא הרוכשתושווים ההוגן נתקבל מהנהלת  הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות לא הוערכו על ידינו,

  .שלה. כמו כן, אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל ו/או תאוזכר בדוחות הכספיים הרוכשתהערכת שווי זאת מיועדת לשימושה הבלעדי של 

 International Financial Reporting Standard 3-R, Businessהמתוקן, "צירופי עסקים" ( 3לאומי מספר -עבודתנו נערכה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בין

Combinations" :להלן) (IFRS3Rנכסים בלתי מוחשיים (להלן: "38קן חשבונאות בינלאומי מספר ") והוראות ת ,IAS 38 (ביחד: "התקנים"). התקנים קובעים ("

  .את הטיפול החשבונאי לגבי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה בת וחברה מוחזקת שאינה חברה בת, לרבות חברה תחת שליטה משותפת
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  אחריות הגבלת

 התבססנו,  דעתנו  חוות  גיבוש  לצורך.  בלבד  זו  ולמטרה  העבודה  בגוף  המפורטות  הנחות  בסיס  על,  החברההנה הקצאת הנכסים הבלתי מוחשיים של    הינה  זו  עבודה  מטרת

 ועדכניים שלמים, כאמינים לנו הנראים מידע מקורות על הסתמכנו. הוניסיונ הידיעת מיטב בסיס על לנו ניתנו אשר, החברה הנהלת ידי על לנו סופקו אשר נתונים על

 ששימשו  הנתונים  נאותות  אודות  דעה  כל  מחווים  איננו  ולפיכך  שקיבלנו  המידע  של  תלויה  בלתי  עצמאית  בחינה  או  בדיקה  ערכנו  ולא  ביקורת  פעולת  כל  ביצענו  לא  אולם

  .הנתונים   של  לדיוקם  או  לשלמותם,  לנכונותם  כלשהוא  אימות  משום  בעבודתנו  לראות  אין,  לפיכך.  זו  דעת  חוות  את  לשנות  עשוי  בנתונים  או  במידע  שינוי  כל.  בעבודתנו

 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

 בעבודתנו  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

ניירות ערך בעניין גילוי קיומה של תלות בין מעריך השווי לבין של רשות  105-30הננו בלתי תלויים בחברה בהתאם לכל דין, ובכלל זה, בהתאם לעמדה מספר 
 .2015ביולי  22התאגיד, לרבות לעניין הערכות שווי מהותיות מאוד לתאגיד, מיום 
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אינו 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 ש
  או מניעת מידע מצד החברה ו/או מי מטעמה, או כל התבססות אחרת על המידע כאמור.

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

  אותנו על כך בהתאם (מעבר כאמור לאחריותנו), והכל למעט במקרה של זדון מצדנו.מזמיני חוות הדעת ישפו 

 :השווי מעריכת החברה מטעם האחראי של ווניסיונ השכלתו פרטי 

 בעל. משפט בלימודי שני ותואר) מידע ומערכות בנקאות, במימון התמחות( עסקים במנהל שני תואר, וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר בעל מנהל, שלוש בן שגיא

  . 1בישראל חשבון רואי בלשכת וחבר חשבון לראיית רישיון

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

  כללי
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 12.7.2020ליום  החברההקצאת עלות הרכישה של  הנה העבודה מטרת •

 .הבינלאומיתבהתבסס על התקינה החשבונאית 

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

 .אחרת צוין כן אם אלא

 .3.46הנו  12.7.2020ש"ח ליום  –שע"ח דולר  •

 דעת חוות במסגרת שימוש בהם נעשה אשר מונחים רשימת מוצגת להלן •

 :זו

  מ"בע תראפיוטיקס' נקסטייג  –החברהו/או  'נקסטייג

   מ"בע אינוביישן קנאביס 'נקסטייג   -קנאביס 'נקסטייג

  מ"בע טכנולוגיות זטיק  -זטיק

  המוחזקות החברות עם ביחד החברה   -הקבוצה

  12.7.2020  –מועד ההערכה 

  דולר ארה"ב  -דולר/$

  אלפי ש"ח  -אש"ח

 :הבאים והמצגים הנתונים על הסתמכנו עבודתנו לצורך •

 לגבי הרוכשת מהנהלת התקבל אשר ותפעולי עסקי, פיננסי מידע −

 .פיננסיות תחזיות לרבות, נרכשתה פעילות

 .המיזוג ומתאר העסקההסכם  −

ת לא ודו"חו  2018-2019לשנים    החברהכספיים מבוקרים של    דוחות −

 .1-6.2020לחודשים מבוקרים 

 .האינטרנט באתרי המתפרסם ורלוונטי גלוי מידע −

 . 'נקסטייג הנהלת עם ופגישות שיחות −
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  2  פרק

  המיזוג עסקתתאור 
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  הרלוונטית לעבודה זו המיזוגלהלן תמצית עסקת 

 מניות בעלי של המיוחדת הכללית האסיפה אישרה, 2020, במרץ 31 ביום

 עם מניות החלפת של בדרךקנאביס ' נקסטייג עם המיזוג עסקת את החברה

, המיזוג  עסקת  במסגרת").  המיזוג  עסקת: "להלן(  קנאביס  'נקסטייג  מניות  בעלי

 100% תחזיק שהחברה כך קנאביס 'בנקסטייג ההחזקות מלוא לחברה יועברו

 מניות של להקצאה ובתמורה כנגד וזאת, קנאביס 'נקסטייג של המניות מהון

 'נקסטייג של המניות בעלי יחזיקו ההקצאה שלאחר כך, החברה של רגילות

 השלמת. החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 83% -כ של שיעור קנאביס

 והתקיימות דין פי על הנדרשים האישורים כל לקבלת כפופה, המיזוג עסקת

 התנאים כל התקיימו דיווחה החברה כי 13.7.2020ביום . מתלים תנאים

 בתל ערך לניירות הבורסה אישור קבלת למעט, העסקה להשלמת המתלים

  . 2הראשית ברשימה המוקצות המניות של למסחר לרישום אביב

שבו היישות הקולטת מבחינה משפטית את מקרה רכישה במהופך מייצגת 

, מזוהה דווקא כישות אשר עסקיםההנכסים נטו או את המניות במסגרת צרוף  

במקרים אלה, הרוכש הינו הישות  חשבונאית.נרכשת מבחינה כלכלית ולכן גם 

  נרכשו והישות המנפיקה היא הנרכש.  אשר הזכויות ההוניות שלה

לא העביר תמורה עבור ) קנאביס 'נקסטייג(מקרה שלנו, הרוכש החשבונאי ב

) הנפיק מניות לבעלים של  החברהואילו הנרכש החשבונאי ( הנרכש החשבונאי

  .הרוכש החשבונאי

 
 מדובר באישור טכני. 2

מכשירי הון מונפקים כחלק מהעלות של צירוף העסקים, התקן דורש, כאשר 

צירוף העסקים תכלול את השווי ההוגן של מכשירי הון כאמור, כי העלות של 

 אלא במועד הרכישה. כמו כן, בהיעדר מחיר שוק מפורסם מהימן, ניתן לאמוד

וכש או את השווי ההוגן של מכשירי ההון על ידי התייחסות לשווי ההוגן של הר

  יותר.לשווי ההוגן של הנרכש, לפי החלופה המהימנה 

אילו ו ,נסחרות אינן) קנאביס 'נקסטייגהרוכש החשבונאי (המניות של ו היות

מחיר שוק  נסחרות ולכן מהוות הנן) החברההמניות של הנרכש החשבונאי (

  מפורסם מהימן.

, המבוסס על שער סגירת מניית בבורסה למועד ההערכה 'נקסטייגשווי חברת 

 המתלים התנאים כל התקיימו כי(רגע לפני ההודעה  12.7.2020ליום  נקסטייג'

 אש"ח 17,348 -נאמד בכ ,), למעט קבלת אישור הבורסההעסקה להשלמת

  .'נקסטייגההוגן של התמורה בגין  יהמהווה את השוו
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  3  פרק

  החברה תיאור
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  כללי 3.1

 בהתאם, מוגבל בעירבון פרטית כחברה 1982 בשנת בישראל התאגדה החברה

 בחוק זה מונח כהגדרת לציבורית החברה הפכה, 1993 בשנת. החברות לפקודת

  .בבורסה למסחר נרשמו מניותיה עת, החברות

, לאבחון חדשניים דיאגנוסטיקה מוצרי ומסחור בפיתוח מתמקדת הקבוצה

 על הן מתבססים הקבוצה מוצרי. הסרטן מחלות אחר ומעקב מוקדם גילוי

 והן סרטניים תאים של וזיהוי אבחנתית לצביעה טכנולוגיה של ומסחור פיתוח

  .שונים וגנים מולקולות על המבוססים סמנים של

  :3להלן תרשים מבנה האחזקות של הקבוצה נכון לתאריך הדוח

  

  

  

4הפעילות תחום תיאור 3.2
 

 מוקדם גילוי, לאבחון בדיאגנוסטיקה מתמקד הקבוצה של פעילותה תחום

-ה טכנולוגיית של מסחורה על ובדגש, הסרטן מחלות אחר ומעקב

CellDetect ®זטיק. של 

 
התרשים אינו כולל חברות מוחזקות אשר נכון למועד הדוח לא מקיימות פעילות עסקית  3

 שוטפת.
  של החברה. 2019להרחבה ראה דו"ח תקופתי לשנת  4

 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

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

תאים סרטניים וטרום סרטניים, והיא ניתנת ליישום בבדיקות סקר לגילוי 

. 5מוקדם ובבדיקות מעקב אחר הישנות המחלה אצל חולי סרטן לאחר שטופלו

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

 המוצרים 3.2.1

, ונמצאים ®CellDetect-מוצרי הקבוצה מבוססים  על טכנולוגיית העיקר 

  בשלבי פיתוח ומסחור שונים, כמפורט להלן:

 השתן שלפוחית סרטן לאבחון המוצר 3.2.1.1

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

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

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

נרשם המוצר המאפשר מכירתו בסין. בנוסף,  NMPAבישראל וכן אישור 

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

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

הינה פלטפורמה הניתנת להתאמה לסוגי סרטן שונים,  CellDetect®-יצוין כי טכנולוגיית ה 5
 ולסוגי בדיקות שונות.

 מיקרומדיק 

 זטיק
 

100% 
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, בפעילות השיווק 2019שנת המחצית הראשונה של המשיכה 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 

 .    6חזרתיותו, על פי נתוני הוצאות לחולה

. 7אלף מקרי סרטן שלפוחית השתן חדשים מאובחנים מדי שנה בעולם 550-כ

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

אלף אנשים אשר אובחנו  650-להערכת החברה חיים בארה"ב כ .8תמותה

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

. עובדה המציבה סוג סרטן זה כסרטן עם שכיחות החזרתיות הגבוהה 9המחלה

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

לאבחון הישנות המחלה בשנתיים הראשונות לגילוי המחלה, ולפחות בדיקה 

-. שיעור ההישרדות לפרק זמן של חמש שנים פוחת מ10שנתית אחת לאחר מכן

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

  .11עם גרורות עם סרטן שלפוחית מפושט

  

 
6 Globocan 2012. 

7 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 
8 http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/840-united-states-of-america-
fact-sheets.pdf 

 המוצר לאיתור סרטן צוואר הרחם  3.2.1.2

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

ציטולוגיה מבוססת   -בשיטות הכנה מתקדמות יותר    במשטחים שהוכנולשימוש  

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

  .למסחר את המוצרממאמציה 

  

  הערמונית סרטן לאבחון המוצר 3.2.1.3

 לאבחון מוצר פיתוח  תהליך במסגרת  CellDetect  גייתובטכנול  השתמשה  זטיק

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

 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

  

  

  

9 Heney NM, Ahmed S, Flanagan MJ, et al. Superficial bladder cancer: progression 
and recurrence. J Urol 1983;130(6):1083-6 
10 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 
11 SEER Cancer Stat 2014. 
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 כספייםתמצית דוחות  3.3

-2018בדצמבר של השנים  31ליום  החברהלהלן תמצית יתרות מאזניות של 

  (מוצג באלפי ש"ח): 30.6.2020וליום  2019

  

 

 

   

30.6.202020192018אקטיב

נכסים שוטפים

3581,202603מזומנים ופיקדונות

118282177לקוחות וחייבים

4761,484780סה"כ

נכסים לא שוטפים

14פקדונות

316588רכוש קבוע

4,3894,4574,594מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

4,4204,5224,696סה"כ

4,8966,0065,476סה "כ אקטיב

פאסיב

התחייבויות

1,0616992,911ספקים וזכאים

1,8501,6514,214הלוואות בגין מענקים

2,9112,3507,125סה"כ

(1,649)1,9853,656סה"כ הון

4,8966,0065,476סה "כ פאסיב

לפי ש "ח  א
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  4  פרק
  והתקינה החשבונאית   מתודולוגיה
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 התקינה החשבונאית 4.1

IFRS3R  קובע, בין היתר, את הטיפול החשבונאי במוניטין ונכסים בלתי

קובע כי כחלק מתהליך הקצאת  IFRS3R. מוחשיים שנוצרו בשילובי עסקים

הרכישה, את כל  על החברה הרוכשת לזהות בנפרד, במועד מחיר הרכישה,

הנכסים וההתחייבויות הניתנים לזיהוי בישות הנרכשת, וזאת אף אם נכסים 

נרשמו בדוחותיה הכספיים של החברה הנרכשת. בנוסף, תזהה החברה   אלה לא

כסים הבלתי מוחשיים הניתנים לזיהוי אשר את הנ  הרוכשת, בנפרד מהמוניטין,

המוניטין יחושב נכון למועד הרכישה כהפרש בין מחיר הרכישה  . לכן,נרכשו

   המוחשיים והבלתי מוחשיים וההתחייבויות. ובין השווי ההוגן של הנכסים

IFRS3R  מגדיר שווי הוגן כסכום שבו ניתן היה להחליף נכס, או לסלק

ה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת התחייבות, בעסקה בין קונ

   ושאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים.

IFRS3R  מגדיר נכס בלתי מוחשי כנכס לא כספי, ניתן לזיהוי וחסר מהות

על פי התקן מוניטין מוגדר כנכס המייצג את ההטבות הכלכליות פיזית. 

סקים אשר לא זוהו בפני העתידיות הנובעות מנכסים אחרים שנרכשו בצירוף ע

  עצמם ולא הוכרו בנפרד.

   נכס ניתן לזיהוי אם הוא:, בנוסף על פי התקן

ניתן להפרדה, כלומר ניתן להפריד אותו או לפצל אותו מהישות ולמכור   .א

שיון לשימוש בו, להשכיר אותו או ילהעניק ר להעביר אותו, אותו,

התחייבות  יחד עם חוזה קשור, נכס קשור או להחליפו, בנפרד או

  קשורה; או

נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות אחרות, מבלי להתחשב אם   .ב

אלה ניתנות להעברה או להפרדה מהישות או מזכויות  זכויות

  וממחויבויות אחרות.

בקביעת השווי ההוגן של כל אחד מהנכסים הבלתי מוחשיים יש להתחשב 

  נכס, כולל: בגורמים הספציפיים לכל

  התועלת הכלכלית או הכספית למשתתף בשוק;  •

  יתרת החיים הכלכליים;  •

  רמת הסיכון היחסי.  •

 להתקיים היו שעשויים מוחשיים הבלתי הנכסים כל לפעילות הנרכשת, בנוגע

 הרכישה. כתוצאה מחיר הקצאת הובאו בחשבון בניתוח הערכה בתאריך

 מוחשיים העומדיםבלתי  נכסים קטגוריות של מספרנמצאו לא  מסקירתנו

 למעט הרלוונטיים), החשבונאיים בתקנים (כנדרש נפרדת להכרה בקריטריונים

   :מוניטין

המיוחסים  ®CellDetectוסימן מסחר  םפטנטי לרבות( טכנולוגיה •

 .)לטכנולוגיה זו
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 מתודולוגיה 4.2

  כללי  4.2.1

, ניתחנו את הנרכשתעל מנת להעריך את שווי הנכסים הבלתי מוחשיים של 

במטרה לזהות נכסים בלתי מוחשיים, באם ישנם, והסכם הרכישה  הנרכשת

פרטנית של הנכסים וההתחייבויות   ולהעריך את שוויים. העבודה כוללת הערכה

. הנרכשת אשר נרכשו במסגרת העסקההמזוהים והנכסים הבלתי מוחשיים של  

השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים וההתחייבויות המזוהים, נקבע  עם זאת,

  .  'נקסטייגלהערכות הנהלת  בהתאם

הגורמים הבאים, כמו גם נתונים רלוונטיים אחרים, נשקלו לצורך חישוב השווי 

  הבלתי מוחשיים: ההוגן של הנכסים

  המאפיינים, השימושים ואורך החיים של הנכסים הבלתי מוחשיים;  •

המיוחס לנכסים הבלתי  ,תזרים ההכנסות או החיסכון בהוצאות •

  מוחשיים; 

קצב ההתיישנות הפונקציונאלית או הכלכלית של כל אחד מן הנכסים  •

  הבלתי מוחשיים; 

הסיכון היחסי ואי הוודאות הכרוכים בהשקעה בנכסים הבלתי  •

 ם. מוחשיי

 
על פי התקינה, תמורה מותנית הינה בדרך כלל, מחויבות של הרוכש להעביר נכסים נוספים  12

מעסקת ההחלפה עבור השליטה של או זכויות הונית אל הבעלים הקודמים של נרכש כחלק 
נרכש, אם אירועים עתידיים מוגדרים יתרחשו, או אם יתקיימו תנאים. אולם, תמורה מותנית 

  תהליך הקצאת עלות הרכישה  4.2.2

  תהליך הקצאת עלות הרכישה כולל מספר שלבים:

 קביעת מועד הרכישה וזיהוי הרוכש;  .א

בהתאם לתקינה העלות של צירוף  -מדידת העלות של צירוף העסקים  .ב

) השווי ההוגן, למועד העסקה, של 1העסקים תימדד כסיכום של  (

יטלו על ידי הרוכש ושל נכסים שניתנו, של התחייבויות שהתהוו או שנ

באירועים  12) תמורה התלויה2 -ו מכשירי הון שהונפקו על ידי הרוכש

 עתידיים. 

זיהוי והקצאת עודף העלות שנוצר לנכסים והתחייבויות מוחשיים   .ג

 למועד הרכישה. 

זיהוי, הערכת שוויים וקביעת אורך חייהם של הנכסים הבלתי   .ד

 מוחשיים שנרכשו. 

הפער שבין עודף עלות הרכישה לבין השווי ההוגן המצרפי מיוחס   .ה

 למוניטין כערך שאריתי.

בעבודתנו ועל פי דרישות התקינה החשבונאית הערכנו את השווי ההוגן של 

על ידי רוכשים פוטנציאלים   הנכסים הבלתי מוחשיים משיקולים שהיו ננקטים

  אחרים הפעילים באותו שוק/ענף בה פועלת החברה.

עשויה גם לתת לרוכש את הזכות לקבל חזרה תמורה שהועברה קודם לכן, אם יתקיימו תנאים 
 מוגדרים.
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  גישות להערכת השווי  4.2.3

  כללית, קיימות שלוש גישות מקובלות להערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים:

  ;)Income Approach( ההכנסותגישת  •

  ;)Market Approachגישת השוק ( •

  .)Cost Approachגישת העלות ( •

 DCF, המיושמת באמצעות שיטת היוון זרמי המזומנים (הכנסותגישת 

method(-  .בגישה גישה זו נפוצה ונחשבת כמבוססת ביותר מבחינה מימונית

השווי ההוגן על סמך השווי המהוון של תזרימי המזומנים העתידיים ע זו נקב

לנתח את כתוצאה מהבעלות על הנכס. בשיטה זו יש  הצפויים להיות מופקים

בהפקת רווחים אלו. תחזית  פוטנציאל הרווחים מהנכס ואת הסיכון הגלום

התקופה,  שנים, בתוספת לערך הגרט לתום 15עד  5זרמי מזומנים לתקופה של 

מהוונים לשווי נוכחי, תוך שימוש בשיעור היוון המשקף את התשואה על ההון 

שתמש במספר שיטות בהערכת שווי על בסיס גישה זו נהוג להמהנכס.    הנדרשת

  הכולל:

בגרסה של שיטת היוון זרמי בהערכת שווי על בסיס גישה זו נהוג להשתמש 

 Relief From"( מתמלוגים" המזומנים, המכונה שיטת "ההימנעות

Royalties"( על מנת להעריך את שוויים של הנכסים הבלתי מוחשיים. בשיטת ,

הבלתי מוחשי באמצעות  מוערך השווי ההוגן של הנכס ההימנעות מתמלוגים

   להיותה בעלת הנכס. הערכת התמלוגים שנחסכו מן החברה, הודות

 Excess(יוון הרווחים העודפים גישה נוספת בה נהוג להשתמש הנה: ה

Earnings  (-   על פי שיטה זו מוערך שווי הנכס הבלתי מוחשי לפי היוון "הרווחים

 ים מוגדרים כהפרש שביןהעתידיים המיוחסים לנכס. רווחים עודפ" העודפים

השווי ההוגן  הרווחים התפעוליים הצפויים מהנכס ובין התשואה הראויה על

של הנכסים אשר תורמים לרווחים התפעוליים, כאמור. נכסים תורמים אלו 

כוללים נכסים בלתי מוחשיים כגון: מותגים, הסכמים, חוזים והון אנושי מיומן 

  וע והון חוזר.ונכסים מוחשיים כגון: רכוש קב ועוד

גישת השוק מבוססת על מחירי מכירה בעסקאות דומות ועל  – גישת השוק

המוצעים למכירה בעסקאות בין קונה מרצון למוכר  מחירי נכסים דומים

אומדן השווי הבלתי מוחשי, נשוא  מרצון. הערכת השווי בגישה זו מבוססת על

 בסיס-ת התאמות עלבעת הצורך, נעשו  ההערכה, ביחס לנכס בלתי מוחשי דומה.

הבדלים במאפיינים של הנכסים המוערכים והנכסים המושווים. הבדלים 

היתר, מיקום, מועד המכירה, תנאי המכירה, מצב  במאפיינים כוללים, בין

היות ונכסים בלתי מוחשיים נמכרים, בדרך כלל,   הנכס המוערך והשימושים בו.

   בעבודה זו. יושמה בהקשר של רכישת עסקים שלמים, שיטה זו לא

גישה זו, כפי שמיושמת בהערכת השווי של נכסים בלתי  –גישת העלות 

כאינדיקטור או עלות ייצורו "עלות השחלוף"  מוחשיים, מתבססת על עקרון

לשווי  לשווי הוגן. השווי הנגזר מהערכת שווי בגישת העלות מהווה חסם עליון

שמשקיע סביר לא ישלם תמורת נכס הנכס, היות והנחת היסוד של גישה זו הנה  

  בו יכול היה לשחלף את הנכס. יותר מהסכום
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  זו  בעבודה ששימשה השווי הערכת גישת

בעבודה זו, בחנו את כל הגישות להערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים. 

, בחרנו להעריך את שווי הנכסים החברהבפעילות לנכסים המזוהים  בהתאם

  כדלקמן:לגישות  בהתאם

  הגישה שנבחרה  נכס בלתי מוחשי

  גישת ההכנסות   טכנולוגיה

  תחזית הוצאות המס ושווי הטבת המס 4.2.4

בהערכת השווי של נכס בלתי מוחשי, ההפחתה העתידית של שווי הנכס צריכה 

להילקח בחשבון כאחד המרכיבים בקביעת שוויו. ההפחתה השנתית של הנכס 

בהפחתת ההכנסה החייבת במס, על פני   ויזן  אל  אקסהבלתי מוחשי תשמש את  

את אורך החיים השימושיים של הנכס. הטבת מס זו מהוונת על מנת לייצג 

. השווי של הטבת המס ויזן אל אקסהערך הנוכחי של ההפחתה העתידית עבור 

  .המהוונת מתווספת לערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים

שיעור המס יושם בחישוב עבור כל אחת מהשנים. השווי הנובע מחישוב 

ההפחתה של הנכס הבלתי מוחשי מתווסף לשווי שחושב קודם לכן, ומופחת 

  להוראות של רשויות המס בישראל.בהתאם 

, המשקף את שיעור המס של 23%שיעור המס, אשר יושם בעבודתנו עומד על 

  החברה, נכון למועד ההערכה.

  

  

 מחיר ההון  4.3

 - WACCמחיר ההון נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר ההון (

Weighted Average Cost of Capital (:על פי הנוסחה כמפורט 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.  

  

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

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

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

 היחסי של הסיכון במקדם המניות של שוק הממוצעת פרמיית הסיכון מכפלת

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

  :הבאה הלנוסח בכללותו ובתוספת פרמייה ספציפית, בהתאם

S+ R)Rf - Rm*(β +fR=Ke   
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Rf-  דולרית (היות והתזרים הנו דולרי) ריבית חסרת סיכון .  

Rm-Rf) (-  בשוק. הממוצעת פרמיית הסיכון  

β-  היחסי הסיכון את משקף זה היחסי. מקדם הסיכון מקדם 

 בין המתאם על רמת בהשקעה מסוימת ומבוסס הכרוך

נוטה להיות   β-ה  .ההון כולו שוק תשואת עם ההשקעה תשואת

  גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של החברה גבוה יותר. 

SR-  והשלב  שיעור תשואה נוסף, המיוחס לגודל חברה

  . ההתפתחותי בו נמצאת החברה

  

  :ההון מחירלהלן הפרמטרים אשר על בסיסם חושב 

  הערות  7.2020 פרמטר

Rf 13  0.6%  שנים 7-10, מח"מ התזרים הנו דולרי   

β14-   1.3   Drugs (Biotechnology( ,Globale 

Rf)-Rm( 15-  6.0%  מכירות החברה הנן בכל העולם  

16
SR-  10.9%    

    Ke(  19.4%ההון (מחיר 

 
center/interest-chart-center/data-https://www.treasury.gov/resource-מקור: 13

rates/Pages/TextView.aspx?data=yield  
14 Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu  

D/(D+E)17  0%    

Tax  NR  היות ואין מינוף  

Rd  NR  היות ואין מינוף 

   19.4%  שיעור הון משוקלל 

  

  

  חיובים תורמים 4.4

 כן-כי הנכס עומד בפני עצמו. על ,הערכת נכס בלתי מוחשי נעשית תחת ההנחה

 רעיוניות (אובתזרים המזומנים הנקי, בניכוי מס, יש להביא זקיפת הוצאות 

 חיובים תורמים) בגין השימוש בנכסים אחרים. במסגרת הוצאות אלו נכללות

ובכלל זה  ,מנת לתמוך בקיום הנכס הבלתי מוחשי-הנדרשות על ,ההוצאות

רעיוניות המשקפות את זקיפת דמי השכירות הכלכלית שעל הנכס  הוצאות

י מוחשיים, לשלם לנכסים השונים של העסק, מוחשיים ובלת הבלתי מוחשי

, רכוש כוח עבודה מיומן , במקרה שלנו,נכסים אלו כוללים בגין השימוש בהם.

  והון חוזר. קבוע

מייצג את  הנרכשתשל  )working capitalההון החוזר ( - הון חוזר •

הכספים הדרושים לשם מימון עסקיה השוטפים ולגישור על פערי הזמן 

 הכספים לבין מועד קבלת התשלומים על שירותיה. שבין מועד הוצאת

  Duff & Phelps Web site ,6.2020 מקור:מקור:  15
  Duff & Phelps Web site ,6.2020 מקור: 16
  חברות בשלב בו נמצאת החברה אינן ממונפות ומתבססות על הנפקת הון. 17
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מההכנסות החזויות  2.7%הונח חיוב תורם אחרי מס בגובה 

 מטכנולוגיה, כדלקמן:

  

 -ומייצג  'נקסטייגשיעור הון חוזר מתבסס על שיחות עם הנהלת  -

ימים וימי  45-וזכאים כיום. ימי ספקים  90-ימי לקוחות של כ

 ימים. 75-מלאי כ

שיעור המימון מבוסס על מאגר מידע של מרווח הוגן למועד  -

  . )Nr2, שנים 5(דולרי, מח"מ  החישוב

מההכנסות   5.1%הונח חיוב תורם, אחרי מס, בגובה    -כוח עבודה מיומן •

שיעור זה חושב בהתבסס על הנחות החברה . לקוחותמקשרי  החזויות

 כוח של ההוגן השווי .חברהוהכשרת כוח אדם מיומן ב בקשר לגיוס

, הרכישה ליום נכון, זה כוח של קיומו. העלות בשיטת חושב האדם

 כוח מערך של בהקמתו הכרוכות הבאות העלויות את מהחברה חוסך

  : ויכולותיו בהיקפו המקביל אדם

 . עובדים וגיוס מיון בגין הוצאות  .א

 
  ההון של הנרכשת.מחיר  18

 של העסקתו מיום זמן פרק קיים. עובדים הדרכת בגין הוצאות  .ב

 של ההדרכה הוצאות. מרבית תפוקה למתן להבאתו עד חדש עובד

 מרבית אינה העובד תפוקת בו הזמן פרק את מייצגות חדש עובד

 . הראשונים העבודה חודשי במהלך

 %19.418של    לאחר מסמתבסס על שיעור תשואה  החיוב התורם  חישוב  

. להלן טבלה המציגה חישוב זה השווי ההוגן של כוח האדםסמך -ועל

  (מוצג באלפי ש"ח):עבור החברה 

  

וח העבודה יש לציין, במקרה זה, החברה אינה נדרשת להגדיל את כ

צל א –שלה היות וכל הייצור מבוצע אצל קבלני משנה, שיווק והפצה 

  חברות ייעוץ וקבלני משנה וכיו"ב. -םמפיצים על פי טריטוריה, ניסויי

כל הייצור הנו אצל קבלני משנה והחברה אינה נדרשת  – רכוש קבוע •

 לרכוש קבוע.

 

100בסיס הכנסות

28.8%שיעור הון חוזר

       28.8הון חוזר מסך הכנסות

9.3%שיעור מימון (נטו ממס)

       2.67עלות הון חוזר

2.7%שיעור מסך הכנסות 

     1,200שכר עבודה בסיסי (שנה)

         4.0תקופת הכשרה (חודשים)

         2.0עלות גיוס (חודשים)

        600סך עלות גיוס כ"א 

wacc19.4%

        116חיוב בגין כ"א 
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  5  פרק

  

   

  שזוהו  מוחשיים הבלתי הנכסים  של  שווי  הערכת
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   19טכנולוגיה 5.1

 אמצעים  וייצור  פיתוח  לשם  המדע  ממצאי  את  שרותם  ידע  תחוםטכנולוגיה הנה  

  .האדם של צרכים מילוי או בעיות לפתרון

מבוססים על עיקר מוצרי הקבוצה לעיל  3.2כמפורט בהרחבה בסעיף 

  ., ונמצאים בשלבי פיתוח ומסחור שונים®CellDetect-טכנולוגיית ה

 הנכס את בהערכתנויכולה לכלול פטנטים, תהליכי ייצור וידע אחר.  טכנולוגיה

 הקיימת הטכנולוגיה על המתבססים המוצרים לכל מתייחסים אנו, טכנולוגיה

 מוצרים ידי-על בהדרגתיות יוחלפו הם בחייהם מסויים בשלב כי ומניחים

  נהוג לחלק את הטכנולוגיה לשנים: .אחרת/מתקדמת בטכנולוגיה שייוצרו

 ).Core technologyטכנולוגיה ליבה (  .א

 טכנולוגיה.  .ב

 מוצריה את החברה מבססת עליה הטכנולוגי הבסיס הינה ליבה טכנולוגית

 פותחו אשר עצמם מהמוצרים מורכב כטכנולוגיה שהוגדר הנכס ואילו

  .הליבה טכנולוגית בסיס על ומפותחים

 חדש מוצר וכל, כלל להתקיים לא עשויה הליבה טכנולוגיית, רבים במקרים

  .חדש טכנולוגי מצע בסיס-על מפותח

 
  Core technology -לרבות טכנולוגיית ליבה 19

ים המוצר  למשפחת  מלאה  התאמה  יש  חוזר  שימוש  נעשה  בה  לטכנולוגיה  כאשר

 פיתוח בשלבי מוצר לטכנולוגיית להיחשב שעשוי מה בין הגבול, הקיים

   .הנו קשה לזיהוי ולכן בעייתי להפרדה ליבה לטכנולוגיית

 ההכנסות על התבססנו, הטכנולוגיה נכס של ההוגן השווי הערכת לצורך

 הנהלת  ידי-על  שנתקבל  כפי,  הרכישה  במודל  נקבעו  אשר,  החברה  של  העתידיות

 היוון" גישת פי-על נעשתה מוחשי-הבלתי הנכס של השווי הערכת. החברה

  .בהמשך  שיפורט  כפי הנדרשות  ההתאמות  עם  )"DCF("  עתידי  מזומנים  תזרימי

. העסקה השלמת ליום נכון בחברה קיימת אינה עתידית טכנולוגיה כי לציין יש

  הנוכחית לטכנולוגיה מופנים והפיתוח המחקר מאמצי כל, כן על יתר

  הערכת השווי בוצעה באופן הבא:

o  תחזית ההכנסות , המיזוג, נכון ליום הפעילותבהתחשב בתחזית הכנסות

התואמים את אורך חיי השימוש בטכנולוגיה.   שנים  10.5לתקופה של  הנה  

אשר צפויים לפוג בסוף   לשם כך התבססנו על הפטנטים בגין טכנולוגיה זו

 . 2030שנת 

o ) עלות היות וכל פעילות החברה הנה בדבר מודל רכישה, כל ההוצאות

 הנה"כ) הנם בהתאם למוצג המודל הרכישה.ומכר, מו"פ, מכירה ושיווק 

o  23%של  נוכו מהרווח בשיעורהוצאות מס. 

o 2027עד לסוף שנת  1%בשיעור של  20הסכם תמלוגים למור. 

 של מסחור המאפשר מור עם בהסכם התקשרה זטיק – מ"בע מחקרים יישום מור הסכם 20

 של בשיעור תמלוגים תשלומי לקבל זכאית מור, ההסכם פי-על®. CellDetect-ה טכנולוגיית
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o הפעילות של מוחשיים הבלתי הנכסים הערכת של המתודולוגיה תחת 

 עצמם בפני עומדים אינם אלו נכסים כי בחשבון לקחת יש, הנרכשת

 של אחרים מנכסים שונים לשירותים נדרשים הם כי במובן, מלא באופן

 ביטוי  לידי  להביאה  יש  אשר  כלכלית  עלות  להם  יש  אשר  הנרכשת  החברה

 Stand הינו כי ההנחה תחת הלקוחות קשרי של ההוגן שוויו הערכת

Alone .ממס נטו, הנקי המזומנים זרמי של לתחזית זקפנו, לפיכך ,

 השימוש בגין כלכליות הוצאות, הנרכשת הפעילות של הלקוחות מקשרי

 רעיוניות הוצאות כוללות אלה הוצאות. אחרים בנכסים טכנולוגיה של

 של  שונים  לנכסים  לשלם  הטכנולוגיה  שעל  שכירות  דמי  זקיפת  המשקפות

 רעיוניות הוצאות. כאחד, מוחשיים ובלתי מוחשיים, הנרכשת הפעילות

. רעיונית  תרומה  או  כלכלית  שכירות  דמי,  הוניים  חיובים  גם  ותנקרא  אלה

 לעיל 4.4 סעיף גם ראה

o  19.4%התזרים מהוון בשיעור היוון לאחר מס של. 

o  לתזרים המהוון של נכס זה הוסף נכס מס הנוצר כתוצאה מההפחתה

העתידית של הנכס לצורכי מס, על מנת להגיע לשווי ההוגן של נכס זה. 

משקף את הטבת המס העתידית שתיווצר מהפחתת הנכס נכס המס 

 לצורכי מס. להלן טבלה המציגה את אופן חישוב נכס זה:

 

 -(כולל מגן מס) בכהטכנולוגיה נאמד השווי ההוגן של על בסיס תחשיב זה 

  פי ש"ח.אל 5,477

  

  

  

  

  

 

 התמלוגים תשלום המשך .®CellDetect-ה טכנולוגיית ממסחור הנובעות ההכנסות מכל 1%
 בקשה הגשת מיום שנים 17 בת תקופה תום) א: (השניים מבין למאוחר עד בתוקפו יישאר

 מסחור תקופת תום) ב( או® CellDetect-ה טכנולוגיית בבסיס מסוימת המצאה בגין לפטנט
 .ההמצאה

תקופה 

(שנים)

תה  הפח

(A) בשנה

תק ' 

היוון

שיעור 

(B) המס

שיעור 

היוון

מקדם 

(A*B)PV

1.0010.0%0.50   23.0%19.4%2.3%2.1%

2.0010.0%1.50   23.0%19.4%2.3%1.8%

3.0010.0%2.50   23.0%19.4%2.3%1.5%

4.0010.0%3.50   23.0%19.4%2.3%1.2%

5.0010.0%4.50   23.0%19.4%2.3%1.0%

6.0010.0%5.50   23.0%19.4%2.3%0.9%

7.0010.0%6.50   23.0%19.4%2.3%0.7%

8.0010.0%7.50   23.0%19.4%2.3%0.6%

9.0010.0%8.50   23.0%19.4%2.3%0.5%

10.0010.0%9.50   23.0%19.4%2.3%0.4%

100.0%10.8%

   1.121פקטור הטבת מס
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  :ש"חהתזרים שלהלן מוצג באלפי 

  

  

  

  

  

  

  

7-12/20202021202220232024202520262027202820292030

2461,0632,2203,3345,55311,96018,96630,01947,52755,24063,808סך הכנסות מיוחסות 

1212,4759,51016,76520,24624,417(3,450)(2,927)(3,218)(2,267)(1,330)רווח (הפסד) נקי לאחר מסים

         -         -         -         -         -         -         -         -        -            -            -חיוב בגין רכוש קבוע

    (116)    (116)    (116)    (116)    (116)    (116)    (116)    (116)   (116)       (116)       (116)חיוב בגין הון אנושי

  (1,702)  (1,474)  (1,268)    (801)    (506)    (319)    (148)      (89)     (59)         (28)           (7)חיוב בגין הון חוזר

1,8538,59315,38118,65722,598(315)(3,715)(3,133)(3,393)(2,411)(1,453)תזרים מזומנים להיוון

0.251.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00תקופת הפחתה

    0.17    0.20    0.24    0.29    0.35    0.41    0.49    0.59   0.70       0.84       0.96מקדם היוון

6402,4853,7263,7853,841(130)(1,828)(1,841)(2,381)(2,020)(1,390)תזרים מהוון

4,888סך תזרים מהוון

1.121מגן מס
5,477שווי הוגן
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  6  פרק

   ם ההקצאהסיכו
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בהתבסס על החישובים שערכנו הקצאת עלות הרכישה בגין השווי ההוגן של 

הינו כמפורט  הפעילות הנרכשתוהבלתי מוחשיים של  21הנכסים המוחשיים

  להלן (אלפי ש"ח):

  

הערך המהוון של התמלוגים חושב על בסיס תחזית   -התחייבות למדען   -

לעיל) ומהוון  5.1(ראה סעיף  רהבהטכנולוגיה של החההכנסות מ

 
 נבחנו על ידינו.יתרות הנכסים וההתחייבויות המוחשיות לא  21

 3%. התמלוגים למדען הנם בשיעור של 19.4%בשיעור היוון של 

 .מההכנסות

אשר  אש"ח 137מוצג בניכוי התחייבות בסך של  -התחייבויות אחרות -

 שאינן זכויותבנוסף התחייבות זו כוללת  במונחי שווי הוגן הנו זניח.

 אש"ח. 50-בסך של כ שליטה מקנות

 גיוס החברה השלימה, המאזן תאריך לאחר, 2020 ביולי -הנפקת הון -

', נקסטייג עם המיזוג עסקת להשלמת מתלה תנאי היווה אשר, הון

 הסתכמה ההנפקה תמורת. רגילות מניות של לציבור הנפקה של בדרך

  .הנפקה מהוצאות נטו, ח"ש מיליון 7.6 -בכ

כולל התייחסות ליצירת עתודה למס בגין וחישוב המוניטין הינו שיורי  -

עתודה למס בגין ה ויעודכן תחשיבהנכסים הבלתי מוחשיים. היה 

 המוניטין בגובה העתודה נטו.נכסים אלה יש לעדכן את שווי 

  להלן ניתוח רגישות להשפעה על שווי המוניטין ביחס לשינוי מחיר ההון:

  

100%חלק נרכש/מיוחס

 ערך 

בספרים

 שווי הוגן 

100%

 אורך 

חיים

 הקצאה 

100%

507507507נכסים מוחשיים

7,6187,6187,618הנפקת הון, תקבול נטו

        -         -4,389מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

(1,833)(1,833)(1,850)התחייבות למדען 

(922)(922)(1,061)התחייבויות אחרות

9,6035,3705,370סה "כ

שיים  נכסים בלתי מוח

10.55,477טכנולוגיה

(1,260)עתודה למס

(P.N) 7,761מוניטין

17,348תמורה 

הקצאת שווי הוגן 

17.4%6,268          

17.9%6,670          

18.4%7,052          

18.9%7,415          

19.4%7,761          

19.9%8,089          

20.4%8,402          

20.9%8,700          

21.4%8,983          
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  פרטים נוספים אודות מעריכי השווי -נספח א' 

  פרטי החברה המעריכה

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

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

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי   IFRSלאומית  

בארץ משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות 

  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 �

 .הבנקאיתליווי חברות מול המערכת  �

 .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

 ".מ) בע"2009( מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות •

במנהל  M.B.Aבחשבונאות וכלכלה, תואר שני  BAבעל תואר ראשון  •

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

 בלימודי משפט.

 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל. •

שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי  19-בעל ניסיון של מעל ל •

ם והמימוני, הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרי

עבודות כלכליות במגוון תחומים אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ו

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל  •

רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת וים של מספר חברות כספ

BDO .זיו האפט 

מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות  •

 כספיים.

 :שווי למעריכי בינלאומיים גופים/ארגוניםב (Member) חבר •

o Member in the International Association of Consultants, 

Valuators and Analysts – IACVA 
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   מודל רכישה -ב' נספח

  

7-12/20202021202220232024202520262027202820293030

  63,808  55,240  47,527  30,019  18,966  11,960    5,553    3,334   2,220   1,063         246סה"כ הכנסות

עור השינוי  109%50%67%115%59%58%58%16%16%שי

       -       -       -      300      190      120        56       33       22       11            2בניכוי תמלוגים למור

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

  63,808  55,240  47,527  29,719  18,776  11,841    5,497    3,300   2,198   1,052         244הכנסות בניכוי תמלוגים

14,258   8,916   5,633   3,552   1,649      990     666     319          74עלות מכר  16,572  19,142  

      750      750      750      750    1,500    1,500    1,500    1,500   1,500   1,500         750הוצאות מחקר ופיתוח

  12,205  11,624  11,070  10,543    9,168    6,668    5,798    3,738   3,250   1,500         750הוצאות תפעול אחרות

1212,4759,51021,44926,29431,710(3,450)(2,927)(3,218)(2,267)(1,330)רווח (הפסד) תפעולי 

לי  עור רווח תפעו 62%1%13%31.7%45.1%47.6%49.7%-88%-145%-213%-540%-שי

הוצאות מיסים

1212,4759,51021,44926,29431,710(3,450)(2,927)(3,218)(2,267)(1,330)רווח (הפסד) תפעולי לאחר מס

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

15,820(2,219)(5,037)(3,180)(2,015)(1,843)(638)(320)(333)(164)(71)קיטון (גידול) בהון חוזר

4606,33016,41224,07547,530(1,723)(4,088)(3,248)(3,551)(2,431)(1,401)תזרים שוטף

     10.0       9.0       8.0       7.0       6.0       5.0       4.0       3.0      2.0      0.251.0תקופת הפחתה

     0.17     0.20     0.24     0.29     0.35     0.41     0.49     0.59    0.70    0.84        0.96מקדם היוון

1591,8313,9764,8858,078(710)(2,012)(1,908)(2,491)(2,036)(1,340)תזרים מהוון

8,430שווי פעילות 
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  ההפרש הנ"ל מייצג שווי "שלד" בורסאי. להלן ביסוס לשווי זה:

 . 22ליון ש"ח ימ 6.1 -נרכש ב ב, שלד זה. לפי דיווחי אינטרנט זהבשימור (נקי ללא נכסים והתח') מניות החברה הנן  -"אינטרנט זהבעסקת " •

  מלש"ח   14.6  -של כח. משקף שווי  "ליון שימ  9-) לתשעה רוכשים תמורת כ61.6%-בעלי השליטה בחברה מכרו מניותיהם בחברה (כ  -  2020דצמבר    מחודש  "גו.די אםעסקת " •

  .23מיליון ש"ח   10 -מיליון (החברה נקייה). לכן שווי שלד של כ  4.5 -היה מזומן של כוחי גו.די.אם, בקופת החברה על פי דיו. )100%(ברמת 

  

 

  

 
22 00.pdf-1343000/P1342867-https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1342001  
23 https://maya.tase.co.il/reports/details/1341040/2/0 

8,430שווי פעילות 

7,618הנפקת הון, תקבול נטו

358מזומנים ופיקדונות

(1,833)התחייבויות למדען

(922)התחייבויות אחרות

13,651סה "כ שווי חברה 

     17,348תמורה

3,697הפרש 
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