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2021מרץ,    11  

                                                                                                               לכבוד, 
   סמנכ"ל כספים   –   ארז קינן מר  

 בע"מ    סולושנס   אולמד 

 ------------------------------------- 

וריאנס  ביצעה חברת  לבקשתך,  " אסכולה    בהמשך  )להלן:  "( בחינה  וריאנס אסכולה בע"מ 

בגין מספר  "(  אולמד סלושנס בע"מ )להלן: "   אולמד הרשום בספרי    מוניטין של ה לירידת ערך  

  2020  , בדצמבר   31. הבחינה נעשתה ליום  רכישות של חברות בנות שביצעה לאורך השנים 

, ירידת ערך  36לאומי מספר  - בהתאם להוראות תקן חשבונאות בין "(  מועד ההערכה )להלן: " 

 "(. IAS 36)להלן: "   נכסים 

, המבקרים הבלתי תלויים  אולמד דו"ח הערכה זה נועד אך ורק לצורכי המידע והשימוש של  

. אין להשתמש בדו"ח זה, להפיצו או לצטטו בכל מסמך שהוא,  אולמד והיועצים המשפטיים של  

 . אסכולה   ללא קבלת אישור בכתב ומראש מוריאנס 

אשר קובע את הטיפול החשבונאי    IAS 36- נקבעה ב עבודתינו מבוססת על המתודולוגיה ש 

וההצגה, הנדרשים במקרה של ירידת ערך נכסים. התקן קובע את הנהלים שעל תאגיד ליישם  

בר  על סכום  יוצגו בסכום העולה  לא  להבטיח שנכסיו  מוצג  - על מנת  נכס  ההשבה שלהם. 

בר  מסכום  הגבוה  שיתקבל  - בסכום  הסכום  על  עולה  בספרים  ערכו  כאשר  שלו  ההשבה 

 ש בנכס או ממימושו. מהשימו 

 מטרת העבודה  

חברות  עקב רכישת    אולמד מטרת העבודה שלהלן הינה לבחון את המוניטין אשר נזקף בספרי  

 .  IAS 36, למועד ההערכה, בהתאם לכללי תקן חשבונאות בינלאומי  הבנות 

לקבוע את  כיוון שמוניטין אינו מניב תזרים מזומנים באופן בלתי תלוי מנכסים אחרים, לא ניתן 

מניבה   ליחידה  ייקבע  ההשבה  בר  סכום  כן  על  נפרד,  כנכס  מוניטין  של  ההשבה  בר  סכום 

הקטנה ביותר של    קבוצה מזומנים אליה שייך המוניטין. יחידה מניבה מזומנים של נכס היא ה 

ומניבה תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך שהם בלתי   נכסים, המכילה את הנכס, 

 זרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים. תלויים בעיקרם בת 

 אמידת סכום בר השבה 

השבה של הנכס או יחידה מניבה מזומנים יחושב כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי  - סכום בר 

של   השימוש  שווי  בחינת  את  כללה  עבודתנו  כי  יודגש  השימוש.  שווי  לבין  המכירה  עלויות 

ההוגן של החברה. תזרימי המזומנים העתידיים  פעילות החברה ולא כללה את בחינת השווי  

 הוונו בשיעור ניכיון מתאים לתזרים לפני מס, המשקף את הסיכון הגלום בפעילות. 

 שיטות ההערכה 

ההשבה של היחידה מניבת המזומנים חושב על בסיס שיטת שווי השימוש, שהינו  - סכום בר 

לנבוע משימוש מתמשך בנכסים    הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים 

התפעוליים. השימוש בגישה זאת לצורך אמידת השווי ההוגן מבוססת על הערכת יכולתו של  

העסק להפיק מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שווי העסק באמצעות היוון תזרימי המזומנים,  

את הסיכון  אשר צפוי כי יפיק בעתיד. תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף  

הגלום בפעילות העסק, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מעסק בעל סיכון  

 דומה. 

 מקורות המידע 

על   התבססנו  בנוסף  מהחברה.  שנתקבלו  פיננסי  ומידע  נתונים  על  התבססנו  בהערכתנו 

 מקורות מידע חיצוניים אודות הענף בו פועלת החברה. 

 השתמשנו לצורכי ההערכה: להלן מקורות המידע העיקריים בהם  

 ; 2020  , בדצמבר   31  - של אולמד ליום ה   דוח כספי  -

 ; 2017-2020לשנים  "(  אליום בע"מ )להלן: "   אליום של    פרופורמה דוחות   -

מבוקרים של   - בע"מ   פרוקאטיד דוחות  "   מדיקל  -2018לשנים    "( פרוקאטיד )להלן: 

2019 ; 

 ; 2020  , בדצמבר   31  - ליום ה   פרוקאטיד מאזן פרופורמה של   -

 ; 2021  לשנת   אליום תקציב   -

 ; 2022-2023תחזית אליום לשנים   -

 ; 2021-2024לשנים    פרוקאטיד תחזית   -
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 מקורות מידע ציבוריים;  -

 ; אולמד שיחות עם הנהלת   -

 ; IAS 36תקן חשבונאות   -

בהערכת השווי ובמסמך זה התבססנו על הצהרת ההנהלה כי כל המידע שהועבר אלינו נמסר  

ו/או פרט מידע   ו/או רלוונטי כלשהו  וכי לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי  לנו בשלמותו 

מהותי ו/או רלוונטי כלשהו. כמו כן, התבססנו על כך שכל הנתונים שהועברו לנו הינם סופיים  

וכי לא נעשו בהם שינויים לאחר שנמסרו לנו. כמו כן, הנחנו כי המידע והנתונים שהועברו אלינו  

לא נדרשה ולא לקחה על עצמה לבצע כל    אסכולה   כונים, שלמים ומדויקים. וריאנס הינם נ 

והערכות   הנחות  על  השאר  בין  מבוסס  זה  מסמך  כאמור.  המידע  של  סקירה  או  אימות 

סובייקטיביות. שינויים בתשתית אשר שימשה בסיס להנחות אלו, עשויים להשפיע, כמובן, על  

 תוצאות ההערכה.  

 עיגול ספרות 

 יגול ספרות, תיתכן סטייה קלה בעת סכימה / הכפלה של המספרים המוצגים במסמך. עקב ע 

  מסקנה

 להלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין )מיליוני ש"ח(:    

 מסקנה  סכום בר השבה  ערך פנקסני  מועד הערכה

 אין הפחתה  14,091 10,628 31/12/2020

הערך   ההערכה,  למועד  בכ נכון  מסתכם  הפעילות  של  נמוך    10.6- הפנקסני  ש"ח,  מיליוני 

, בשל העובדה  IAS 36מיליוני ש"ח. על פי הוראות    14.1- מסכום בר ההשבה שלו המסתכם בכ 

 שהערך הפנקסני, נמוך מסכום בר ההשבה שלו, לא נדרשת הפחתת ערך למוניטין. 

 

 

 ושל מעריך השווי  אסכולה  –ניסיון מקצועי של וריאנס 

אסכולה  וריאנס   לוריאנס  בפרט.  חשבונאיים  ולצרכים  בכלל  כלכליות  בעבודות  רב    ניסיון 

ביצעה מספר רב של הערכות שווי חברות, הערכת שווי אחזקות והערכת שווי אופציות    אסכולה 

ומכשירים פיננסיים על פי תקינה חשבונאית )בינלאומית ואמריקאית(. את בחינת המוניטין  

הכלולה בעבודה זו הוביל רם לוי אשר הינו בעל ניסיון רב בניהול ובביצוע הערכות שווי בכלל  

ג זה בפרט. ניסיונו כולל בין השאר הערכות שווי לחברות ציבוריות, בהיקפים  והערכות שווי מסו 

נשוא הערכה. רם הינו בעל השכלה מתאימה    אולמד דומים ואף גבוהים משווי הפעילות של  

 (. ג' וניסיון רלוונטי עשיר )ראה פרופיל החברה וניסיון מעריך השווי בנספח  

 אי תלות והגבלת אחריות 

, על פי ההגדרות והתנאים שנקבעו בהסכם ההתקשרות  אולמד עבודה זו בוצעה לבקשת   .א 

. אנו מצהירים בזאת כי אין לנו כל  2021  ינואר מחודש    אסכולה   לבין וריאנס   אולמד בין  

 . .  ד , ואיננו בעלי עניין בחברה או צפויים להפוך לבעלי עניין בהן בעתי אולמד ב תלות  

במידה ווריאנס אסכולה תחויב בפסק דין חלוט לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר   .ב 

התחייבה לשפות את וריאנס    אולמד לעבודה ו/או לשירות שבוצע במסגרת התקשרות זו,  

ל    3  - אסכולה על פי דרישתה בכתב בגין כל סכום שוריאנס אסכולה תחויב בו מעבר 

וי לא תחול אם ייקבע ע"י בית המשפט  פעמים שכר הטרחה ששולם בפועל. חובת השיפ 

בפסק דין חלוט כי וריאנס אסכולה פעלה בקשר למתן השירות ו/או העבודה נשוא חוות  

שלא לנקוט הליכים    אולמד הדעת ברשלנות רבתית או בזדון או במתכוון. כמו כן, מתחייבת  

הלים  משפטיים בקשר עם התקשרות זו, כנגד וריאנס אסכולה ו/או מי מהשותפים, המנ 

 . או העובדים בוריאנס אסכולה, באופן אישי 

תוצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות משכר הטרחה אותו קיבלנו   .ג 

 עבור ביצועה.  

עוד חשוב לציין, כי מסקנותינו בעבודה זו מסתמכות במידה רבה על מידע צופה פני עתיד   .ד 

במועד כתיבת עבודה זו וכולל הערכות,    אולמד ב המבוסס בעיקרו על אינפורמציה הקיימת  

הנחות או כוונות, נכון למועד כתיבת עבודה זו, העשויות שלא להתממש או להתממש  
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צאות בפועל, כולן או חלקן, עשויות להיות שונות באופן  באופן חלקי בלבד. לפיכך, התו 

ממידע   המשתמעות  או  הנגזרות  המוערכות,  התוצאות  מן  לשלילה,  או  לחיוב  מהותי, 

   . אולמד שקיבלנו מהנהלת  

)  .ה  נאותות  בדיקת  מהווה  אינה  זו  את  Due Diligenceעבודה  לכלול  מתיימרת  ואינה   )

לרבות   נאותות,  בדיקת  מידע אחר הכלול בעבודת  כל  או  והמבחנים  המידע, הבדיקות 

 . אולמד בדיקת חוזים והתקשרויות של  

בוצעה.   .ו  היא  עבורה  ולמטרה  בלבד  העבודה  למועד  רלוונטיות  הינן  זו  עבודה  תוצאות 

 כאמור, אין לעשות בעבודה זו שימוש כלשהו למעט למטרה זו. 

לתנאים   .ז  בכפוף  בוצעה  והיא  הפעילות,  המוניטין של  בחינת  לביצוע  מוגבלת  זו  עבודה 

 בע"מ.    . כל הזכויות שמורות לוריאנס אסכולה  ' א והגבלות נוספים המתוארים בנספח  

 

ובכל שאלה ועניין הקשורים לעבודה, אנא    אולמד אנו מתכבדים לספק הערכת שווי זו להנהלת  

 03  –   5025155בטלפון     בע"מ   פנו לוריאנס אסכולה  

 בכבוד רב, 

 

 בע"מ וריאנס אסכולה  
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םמילון מונחי

  
 הנחה הפניה

  בע"מ   סולושנס   אולמד הנהלת   ההנהלה/ הנהלת החברה 

 בע"מ סולושנס    אולמד    אולמד הפעילות/  

 תרוליף מדיקל בע"מ,      , פרוקאטיד מדיקל בע"מ   אליום בע"מ, איביאי ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע"מ,  חברות הבנות 

 אלווטיקס מדיקל בע"מ   

 אליום בע"מ  אליום  

 אייביאיי ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע"מ  אייביאיי  

 פרוקאטיד )גרדיה לשעבר( מדיקל בע"מ   פרוקאטיד 

 תרוליף מדיקל בע"מ   תרוליף 

 אלווטיקס מדיקל בע"מ  אלווטיקס  

 בע"מ וריאנס אסכולה   אסכולה   וריאנס 

 2020בדצמבר     31 מועד ההערכה 

IAS 36   ירידת ערך נכסים   36תקן חשבונאות בינלאומי"" 

IFRS 3R   צירופי עסקים   3תקן חשבונאות בינלאומי מספר"" 

IAS 38   נכסים בלתי מוחשיים"   38תקן חשבונאות בינלאומי מספר" 

EBITDA  רווח לפני מימון, מס, פחת והפחתות 

WACC  המשוקלל  ההון  מחיר 
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 עניינים  תוכן

 

 6   מבוא

 10  ניתוח תוצאות עסקיות 

 11  מתודולוגיה 

 15  אמידת סכום בר השבה 

 21  סיכום ומסקנות 

 23  תנאים והגבלות  - נספח א'

 24  קביעת מחיר ההון - נספח ב' 

 25  פרטי מעריך השווי  -נספח ג'
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 מבוא .1

   אולמד 1.1

מרכז יזמות טכנולוגית    - כחברה פרטית במסגרת חממת מיט"ב   2004בינואר  התאגדה    אולמד 

 החלה להסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.    2007בע"מ. בפברואר  

רפואי,   מכשור  חברת  לבנות  במטרה  מוצריה  קווי  להרחבת  החברה  לאסטרטגיית  בהתאם 

שיווק ויצירת מגוון רחב של  לרבות על דרך של שילוב סינרגטי של פעילות מחקר ופיתוח, ייצור ו 

,  2012,  2011,  2010, ביצעה החברה מספר עסקאות מיזוג ורכישת פעילות בשנים  מוצרים 

. כל אחת מהעסקאות היו בתורן סינרגטיות לעסקת המיזוג שקדמה לה במטרה  2017- ו   2016

פולשניים  זעיר  ומוצרים  בטכנולוגיות  המתמחה  רפואי  מכשור  לחברת  החברה  את    להפוך 

 (Mininmally  Invasive )  . 

 תיאור חברות בנות ומוצרי החברה: 

  ים פריפריאלי  ים סטנט   -   ים פולשני   ים זעיר   ים טכנולוגיה ומוצר פיתחה  אליום   –  אליום  -

 .  ( Stents)   בעיקר בתחום האורולוגיה 

מפני  מערכת הגנה  פיתחה    מדיקל בע"מ,   רדיה , לשעבר ג פרוקאטיד   –   פרוקאטיד  -

 (.  EPDותסחיפים הנוצרים תוך כדי פרוצדורות צנתור ) קרישי דם, חלקיקים  

מיועד להחליף מסתם  תרוליף נמצאת בשלבי פיתוח של מסתם לבבי ה   –   תרוליף  -

 פולשנית.  זעיר  לבבי מיטרלי דולף, ונועד להשתלה בשיטה  

פיתוח   –   אלווטיקס  - בשלבי  נמצאת  ייחודית    אלווטיקס  פולשנית  זעיר  מערכת  של 

 ובהשמנת יתר.    2לטיפול בסוכרת סוג  

 

 

 להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה: 

 

 אליום   1.1.1

קו מוצרי סטנטים פריפריאליים לשימוש רפואי, לשחרור  אליום מפתחת, מייצרת ומשווקת  

חסימות אלה עשויות להגרם בין היתר, בשל    בעיקר בתחום האורולוגיה.ומניעת חסימות  

משיקים,   באיברים  ואנדוסקופיים  כירורגים  הליכים  ופנימיות,  חיצוניות  טראומה  חבלות 

 בצקות, מצבורי מינרלים, וכן גידולים ממאירים או שפירים.  

סטנטים מהווים חלק בלתי נפרד מפרוטוקול הטיפולי במערכות נוזלים ואוויר בגוף במסגרת  

 ן לטפל בחסימות הנוצרות במערכות אלו באמצעים הכוללים חדירה מזערית לגוף.ניסיו

קו מוצרי הסטנטים מתבסס על טכנולוגיה המאפשרת ייצור סטנטים המשלבים מאפיינים  

 ותכונות שברובם אינם קיימים כיום בשוק הסטנטים למערכות פיזיולוגיות פריפריאליות.  

, הציגה אליום בכנס אורולוגיה  2018במרץ  ליום  לאור תוצאות מחקר מוצלחות שביצעה א

חולים בהם הושתלו הסטנטים    100תקציר מחקר קליני שנערך על    2018של שנת  האירופי  

המצופים של החברה לטיפול ארוך טווח בהיווצרויות של השופכן. בתקציר המחקר הוכחה 

ניתוחיים, היצרויות  יעילות הסטנטים כאלטרנטיבה לחולים בעלי היצרויות בעקבות סיבוכים  

 אונוקולוגיות, חולים עם פיסטולות וכן לחולים עם היצרויות במעקפים של השופכן.  

 

אולמד סולושנס  
מ"בע

אלווטיקס מדיקל  
מ"בע

Allevetix

מ"פרוקאטידבע

EPD

מ"אליום בע

Stents

תרוליף מדיקל
מ"בע

Mitral Valve  
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 אליום סטנטים שונים לשימוש במערכת השתן ודרכי המרה: ל

האורט - )לשופכנים(  רסטנט  האורט  –לי  חסימות  רהסטנט  לפתיחת  מיועד  לי 

השתן.   שלפוחית הינם שני צינורות המחברים את הכליות אל    בשופכנים. השופכנים

פרוצדורות  רוב החסימות בשופכנים ובזרימה התקינה של השתן נוצרות לאחר ביצוע  

בדיקה  או  ובכליות  בשופכנים  אבנים  ריסוק  לשם  למשל  המבוצעות  אנדוסקופיות 

וסמת  שופכן, אשר גוררת בדרך כלל התפתחות בצקת החב )דיאגנוסטית(  אבחנתית 

כדי   השופכנים  אל  מוכנסים  האורטרליים  הסטנטים  בשופכן.  הנוזלים  מעבר  את 

את  תמל למנוע  וכן  השתן  מעבר  במהלך  בשופכנים  הנגרמים  הכאבים  וך  העזים 

וכיום הוא    2007סטנט זה החל להימכר על ידי אליום בסוף שנת  לחולה מן החסימה.  

 ארצות בהן הקבוצה משווקת את מוצרי הסטנטים. ה כלמשווק ב

הפרוסטטי   - לפ   – הסטנט  מיועד  הפרוסטטי  בבלוטת  תיהסטנט  חסימות  חת 

שנגמרו   חסימות  לפתיחת  וכן  ממאירה  או  שפירה  מהגדלה  כתוצאה  הערמונית, 

כתוצאה מהליכים זעיר פולשניים. הסטנט הנו היחיד בשוק אשר מאושר להשתלה  

עם שכבת פולימר מאפשר טיפול זעיר פולשני יעיל, ללא    בשילולמשך שלוש שנים, וב

זה הסטנט   למועד  נכון  מיני.  לפגיעה בתפקוד  וללא סיכון  כירורגי באנטומיה  שינוי 

כירורגי כמו   הפרוסטטי משמש אוכלוסיות שקשה או לא מומלץ לטפל בהן בהליך 

מחסימות    קשישים או חולים הנמצאים בסיכון לניתוח, אך גם מטופלים אשר סובלים

סטנט זה החל להימכר על ידי החברה חוזרות ונשנות למרות ההליך הכירורגי שעברו.  

 . 2009החל משנת  

טנט הבולברי מיועד לתמוך ולפתוח את  סה  – הסטנט הבולברי )לשופכה הבולברית(   -

החלק הקדמי של השופכה הגברית אשר קיימת בו היצרות. איזור השופכה הגברי 

מבנה האנטומי שלו. על כן, כתוצאה מחבלה באיזור, אם בשל  הנו פגיע ורגיש בשל ה

תאונה או בשל הכנסת מכשיר אנדוסקופי דרך השופכה לשם בדיקה וטיפול בדרכי 

השתן, עלולה להתפתח אצל גברים היצרות בשופכה הבולברית, הגורמת להפרעה  

טים  במתן שתן. סטנט זה גם משמש לחולים הסובלים משיתוק מוחין ואשר אינם שול 

 . 2009ת נ בסוגרים האורולוגיים. סטנט זה החל להמכר על ידי אליום בש 

הסטנט הביליארי נועד לשחרור חסימות הנוצרות בדרכי המרה    – הסטנט הביליארי   -

בסטנט   השימוש  מטרת  המעי.  אל  בכבד  הנוצרים  המרה  מיצי  את  המעבירות 

תוח כירורגי. בשל  הביליארי היא לפתוח את המעבר לניקוז מיצי המרה ללא צורך בני

החומרים מהם עשוי הסטנט הוא עמיד לחומציות השוררת בקיבה ומיועד לשימוש 

ארוך טווח של שלוש שנים. החברה החלה בשיווק סטנט זה במחצית השנייה של  

 וכיום הוא משווק בחלק מארצות בהן הקבוצה משווקת את מוצרי הסטנטים.   2007

השלפוחית   - לצוואר  להסטנט    –סטנט  מיועד  השלפוחית  בצוואר תמלצוואר  וך 

מניעה  מכך  וכתוצאה  ההיצרות  הישנות  ולמנוע  היצרות,  של  במקרים  השלפוחית 

במתן שתן. הסטנט מאפשר הרחבה של צוואר השלפוחית ובהמשך הזמן גם מתפקד  

כתבנית המאפשרת לעיתים לגוף לבנות רקמה בריאה מסביב לסטנט. על כן, לאחר  

וב  רים ניתן לשלוף את הסטנט ממקומו ואין בו צורך עוד ולתקופה של מספר חודש

אף אין צורך בטיפולים נוספים. לעומת זאת, במידה ולא יתקיים ריפוי טבעי של הגוף  

שנים. לשלוש  עד  המטופל  בגוף  להשאירו  ניתן  לסטנט,  החל    מסביב  זה  סטנט 

 .2009להימכר על ידי החברה בשנת  

דרום  מקסיקו, מספר מדינות בהיתר באירופה, סין,    ןאישורי שיווק, בי  למערכת הסטנטים

ושותפיה  דרום  אמריקה,   מפיציה  באמצעות  פועלת  אליום  וישראל.  אוסטרליה  אפריקה, 

בין היתר    מדינות נוספות. כמו כן פועלת אליוםסין והאסטרטגיים לקבלת אישורים נוספים ב

 יווק בברזיל. קבלת אישור שלהתקשרות בהסכם הפצה ביפן ו

הסטנטים    2020בנובמבר   מערכות  של  בלעדית  להפצה  הסכם  על  אליום  חתמה 

ציוד  וניסיון בשיווק  ומצרים עם חברת הפצה בעלת רקע  האורולוגיים באיחוד האמירויות 

 רפואי של חברות גלובליות הפועלת ברחבי הטריטוריה בתחום האורולוגי. 
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 פרוקאטיד   1.1.2

עוסקת במחקר ופיתוח של מערכת המגנה מפני קרישים, חלקיקים ותסחיפים    פרוקאטיד

הנוצרים תוך כדי תהליך פתיחה והרחבה של כלי דם חסומים באמצעות בלון, סטנט או כל  

בבעלות   אחר.  ותסחיפים    פרוקאטידאמצעי  חלקיקים  דם,  קרישי  מפני  הגנה  מערכת 

 (Carotidהעורקי התרדמוהרחבה של    הנוצרים תוך כדי פרוצדורות צנתור ותהליך פתיחה 

(Artery . 

לפי כעשור החלה להצטבר בקרב העוסקים בענף הקרדיולוגיה הצנתורית ובקרב התעשייה 

גורמת   כי הפעולה המכנית המופעלת בשלבי הצנתור השונים  המשרתת אותה ההכרה 

חמור לשחרור חלקיקים העלולים ליצור תסחיפים/סתימות בכלי הדם באופן שיפגע באופן  

בתפקודם של איברים אליהם מובילים כלי דם אלה כגון שבץ מוחי. חלק מיצרני הסטנטים  

  ן מטרתם למנוע מתסחיפים אלה להתקדם עם זרם הדם ולסכ שהצטיידו או פיתחו כלים  

(. כלים אלו הנם מרכיב חשוב ונעשה בהם שימוש נרחב באינדיקציות  EPDאיברים חיוניים )

 . הנתור בעורקי התרדמקליניות ספציפיות כגון צ 

פרוקאטיד  מערכת של  פיתחה  ההגנה  אותה  טכנולוגיה  על  נעילה  ,  מושתת  המאפשרת 

 תיל מוליך לפי בחירת הרופא המצנתר.   עלפילטר עצמאי  שלמרחוק 

הטכנולוגיה כוללת צנתר הובלה המוביל את הפילטר למקום היעד על גבי תיל הובלה ומיקום 

לידי   איסוף שבא  צנתר  לפי בחירת הרופא. חלקה השני של המערכת הנו  גבי התיל  על 

המצנתר.   הרופא  רצון  לשביעות  הורחב  הדם  שכלי  לאחר  הפרוצדורה,  תום  עם  שימוש 

צינור ולהוציא אותו עם התסחיפים שנאספו  תפקידו לקפל את הפילטר לתוך  ית האיסוף 

 בזמן הצנתור אל מחוץ לגוף.  

חברת ציוד  ,  .Cardiovascular Systems, incעם    אולמד, התקשרה  2019  ,באוגוסט  5ביום  

ב למסחר  רשומות  מניותיה  אשר  של  Nasdaq-רפואי  וזכויות  נכסים  למכירת  בהסכם   ,

למערכת    פרוקאטיד מ  WIRIONהקשורים  ותסחיפים  להגנה  חלקיקים  דם,  קרישי  פני 

 .  הנוצרים תוך כדי פרוצדורות צנתור תהליכי פתיחה והרחבה של כלי דם חסומים

בהתאם להסכם, נרכשו על ידי הרוכשת, בין היתר, כלל זכויות הקניין הרוחני, מלאי, ציוד, 

 רישיונות, האישורים הרגולטורים ונכסים בלתי מוחשיים אחרים הקשורים למערכת. 

-מיליון דולר, המורכב מ 5.5במועד החתימה על ההסכם העבירה הרוכשת לחברה סך של  

מיליון   1.5. כמו כן הועברו  החברה הרוכשת  מיליון דולר במניות   1.4-מיליון דולר במזומן ו  4.1

יועברו לרוכשת רק עם השלמת העברת הייצור. בנוסף   ואלה    אולמד דולר במזומן לנאמן 

לרוכשת וכן  הייצור  לאחר השלמת העברת    מיליון דולר,  10בסך    לתשלומים נוספיםזכאית  

 מכירות עתידיות.ן יתשלומים נוספים בג 

 Carotid)"  נותרה מערכת הגנה לצנתור עורקי התרדמה  פרוקאטידלאחר הרכישה בחברת  

indication)"  .ניתן  גלובאלי, נצחי, ללא כל תשלום, ה  ,פרוקאטיד מחזיקה ברישיון בלעדי

על מנת להמשיך    הנ"ללהעברה, להמשיך להשתמש בכל הקניין הרוחני הקשור למערכת  

. למערכת זו  Carotid stentהמערכת ביחד עם   לפתח, לייצר, לשווק, למכור ולמסחר את

( ואישור לשיווק באוסטרליה  FDAאישור שיווק באירופה ובישראל, אישור שיווק בארה"ב )

 וניו זילנד. 

החברה   של  להערכת  המערכת  אסטרטגי    PROCATIDלמאפייני  שותף  עבור  ערך 

– PROCATID להערכת החברה, לאחר חדירתו הראשונית לשוק של מוצר ה  .פוטנציאלי

עקב   שנה  מדי  לעלות  בו  השימוש  צפוי  התרדמה,  בעורקי  בצנתורים  שתתרחש(  )ככל 

 .פרופיל הבטיחות והיעילות של המוצר וכן וקלות השימוש בו

 תרוליף   1.1.3

ה רכשה  2016בספטמבר    11-בתאריך  שהנה    אולמד,  תרוליף,  הבת  חברת  באמצעות 

פעילות הקשורה לפיתוח מסתם לבבי באת כל הנכסים והזכויות  ,  אולמדבבעלות מלאה של  

במטופלים הסובלים מאי ספיקת  חדשנית  מיטרלי הנועד להשתלה בשיטת זעיר פולשנית  

   המסתם.

תם מיטרלי פגום היה ניתוח לב  סלהחלפה של מהעיקרי  הפתרון הפרוצדורלי  עד לאחרונה,  

אינו מתאים לחלק מהחולים  זה  ניתוח  פתוח תוך דימום הלב ושימוש במכונת לב ריאה.  

שרובם מבוגרים הסובלים בנוסף ממחלות רקע והינם בסיכון גבוה לניתוח המוצע. לפיכך,  



 אולמד סולושנס בע"מ

 

 
 בחינת מוניטין                                                            9  

Allium_IAS36_31.12.2020.Final. 

עבור מיליוני חולים עשוי להיות מאוד  לעורי  מיעל פי הנהלת החברה, הפוטנציאל לפתרון  

 משמעותי. 

מיליון ש"ח מהרשות    2.6קבלה תרוליף את יתרת המענק בסכום    2020  ,במרץ  19ביום  

הלאומית לחדשנות טכנולוגית לאור הצלחת הפרויקט לפיתוח מסתם לבבי הנועד להשתלה  

  , באפריל   5ביום  ם.  בשיטה זעירה פולשנית חדשנית במטופלים הסובלים מדלף קשה במסת

מדלל    2020 בלתי  מו"פ  למענק  אישור  תרוליף  לאומית  נוסף  קבלה  לחדשנות  מהרשות 

דו והתעשיה בתוכנית המשך לפיתוח מערכת המחליפה מסתם  צניפי  -במשרד הכלכלה 

מיליון ש"ח לתקופה    4.9  -יב המענק הינו כקצת  ף קשה במסתם.לבחולים אשר סובלים מד

 .30%שתתפות של יעור השחודשים וב 12של 

  והקפאת תכן המערכת נכון למועד הערכה, החברה ממשיכה לקדם את פעילות הפיתוח  

(design freeze)    לקראת ניסוי קליני ראשוני בבני אדם וכן פועלת להרחבת הקניין הרוחני

החברה השלימה בהצלחה ניסוי ארוך  במטרה לחבור לשותף אסטרטגי בינ"ל.  של החברה,  

אשר   המערכת  טווח  של  החדשני  הפעולה  עקרון  נבחן  במסגרתו  גדולות  בחיות  בוצע 

המפותחת על ידה מבחינת הובלת השתלים למקום ההשתלה ומבחינת תפקוד השתלים  

 .בנוסף, פיתחה תרוליף מערכות הובלה וציוד נוסף הדרושים לביצוע הפרוצדורה  .לאורך זמן

 אלווטיקס   1.1.4

חברת אלווטיקס מדיקל בע"מ, על הסכם מחייב חתמה החברה באמצעות    2017  ,ביוני  4-ב

 . NobiX -המזכויות הקניין הרוחני והמסחור בקשר עם מערכת  100%המקנה לה 

קיבלה החברה אישור ממשרד הפטנטים בארה"ב בגין פטנט המגן על    2018במהלך שנת  

הודיעה החברה כי החלה ניסוי קליני   2018טכנולוגיית הליבה של המערכת. כמו כן, במרץ  

 ראשוני בבני אדם במערכת האמורה. 

דם,  הודיעה החברה על הצלחה בהשלמת ניסוי קליני ראשוני בבני א   2019  , בספטמבר   24- ב 

יפה מגוף  ל כאשר תוצאות הניסוי העידו כי השתל בטוח לשימוש, קל ונוח להשתלה וכן לש 

מהוות הלכה למעשה הוכחת היתכנות על תפקוד המערכת לתקופה    . תוצאות הניסוי החולה 

 לפרוטוקול הניסוי.   חודשים במהלכה שהתה בגוף של מספר חולים בהתאם   3- של כ 

לאומית    2020  , ביולי   5ביום   לחדשנות  מהרשות  מדלל  בלתי  מו"פ  מענק  אלווטיקס  קבלה 

חודשים ובשיעור   12מליון ש"ח לתקופה של   5בסך  ציב תק במשרד הכלכלה והתעשיה עבור 

 . 50%מקסימלי של    ות השתתפ 

, לאחר מועד ההערכה, נתחם הסכם השקעה בין אלווטיקס למשקיעים חיצוניים  2021במרץ  

  - כ   של עם אפשרות להשקעה נוספת    מיליון ש"ח   10  - כ שקעו באלווטיקס  וקיימים, על פיו הו 

 מיליון ש"ח לאחר ההשקעה.   26.5  - . שווי החברה המשתקף מהשקעה זו הינו כ ש"ח מיליון    10
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 ניתוח תוצאות עסקיות  .2

 דוחות רווח והפסד 2.1

 )אלפי ש"ח(   2020-8201לשנים    חברה של ה דוחות רווח והפסד  להלן  

 2020 2019 2018 רווח והפסד

 9,719 11,147 9,279 סה"כ הכנסות 

-13% 20%  שיעור גידול   

 4,348 6,917 6,099 עלות מכר 

 5,371 4,230 3,180 רווח גולמי 

 55% 38% 34% % מהכנסות 

 6,922 12,209 13,452 הוצאות מחקר ופיתוח 

 1,554 2,815 3,058 הוצאות מכירה ושיווק 

 6,694 7,966 9,794 וכלליות הוצאות הנהלה  

 3,871 40,843 196 אחרות, נטו  הכנסות

 ( 5,928) 22,083 ( 22,928) רווח )הפסד( תפעולי

 הכנסות  

  2018מיליון ש"ח בשנת    9.3  - בהכנסות אולמד מסך של כ   20%  - חל גידול של כ   2019בשנת  

כ  נובע בעיקר מגידול במכירות בקו    . 2019מיליון ש"ח בשנת    11.1  - לסך של  עיקר הגידול 

  13%  - חלה שחיקה בהכנסות החברה בשיעור של כ   2020. בשנת  40%הסטנטים בשיעור של  

מיליון ש"ח. השחיקה נבעה בעיקר משחיקה בקו הסטנטים כתוצאה ממשבר    9.7  - לסך של כ 

כות ומעסקת מכירת  מות ר ק מגפת הקורונה וכן כתוצאה מסגירת קו המוצרים לחיבור וחיזוק ר 

 נכסי פרוקאטיד. 

 עלות המכר 

עלות המכר כוללת בעיקר עבודות חוץ ואחזקת מחלקת תפעול, שכר ונלוות, שכירות ואחזקת  

מיליון ש"ח,    6.1- הסתכמה עלות המכר בכ   2018בשנת  מבנה, הוצאות ייצור אחרות, ומלאי.  

מיליון ש"ח,    6.9- הסתכמה עלות המכר בכ   2019בשנת  ו מסך ההכנסות    66%- המהווים כ 

מיליון    4.3  - חלה ירידה בסך עלות המכר לכ   2020בשנת  .  מסך ההכנסות   62%- המהווים כ 

 במקבילה לשחיקה בהכנסות החברה בשנה זו. ש"ח  

 הוצאות מחקר ופיתוח 

דירה   שכר  גלם,  וחומרי  משנה  קבלני  ונלוות,  שכר  בעיקר  כוללות  ופיתוח  מחקר  הוצאות 

- ופיתוח בכ הסתכמו הוצאות מחקר    2018ואחזקה, רגולציה ובקרת איכות ואחרות. בשנת  

ירידה  מיליון ש"ח,    12.2- הסתכמו הוצאות מחקר ופיתוח בכ   2019מיליון ש"ח. בשנת    13.5

מקיטון בהוצאות הקשורות לניסוי הקליני    ה ברוב   ה אשר נבע   2018בהשוואה לשנת    9%  - של כ 

של פרואקטיד ומקיטון בתשלום מבוסס מניות אשר התקזז חלקית עם גידול בהוצאות פרויקט  

בכ   2020תם הלבבי המיטרלי. בשנת  פיתוח המס  אלו הסתכמו  מיליון ש"ח.    6.9  - הוצאות 

לות  ע הירידה בהוצאות בשנה זו נבעה ברובה מקיטון בהוצאות השכר עקב שורת צעדי התיי 

 שנקטה החברה בעקבות משבר מגפת הקורונה, כולל צמצום היקף הפעילות בתקופה זו. 

 הוצאות מכירה ושיווק   

שכר עבודה ונלוות, עבודות חוץ, פרסום ואחרות.  הוצאות  כוללות בעיקרן    הוצאות מכירה ושיווק 

הוצאות אלו    2020מיליון ש"ח בשנה. בשנת    3  - הסתכמו הוצאות אלו בכ   2018-2019בשנים  

מיליון ש"ח אשר נבע ברובו מקיטון בהוצאות שכר ונסיעות    1.6  - ירדו משמעותית לסך של כ 

 הקורונה. לחו"ל בעקבות משבר מגפת  

 הוצאות הנהלה וכלליות 

בעיקר הוצאות שכר ונלוות, שירותים מקצועיים, פטנטים, דמי שכירות  הוצאות אלו כוללות  

,  מיליון ש"ח   8  - הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות בכ   2019ואחזקת משרד ואחרות. בשנת  

ן נובע בעיקר  . הקיטו 2018מיליון ש"ח בשנה    9.8  - בהשוואה להוצאות בסך כ   19%  - ירידה של כ 

בשנת   מקצועיים.  ושירותים  יועצים  בשכר  ומקיטון  מניות  מבוסס  בתשלום    2020מקיטון 

נבע    2019מיליון ש"ח כאשר הקיטון בהשוואה לשנת    6.7  - הסתכמו הוצאות אלו בסך של כ 

בהנהלת   שחלו  שינויים  עקב  בהוצאות שכר  מקיטון  וכן  משפטיות  בהוצאות  מקיטון  בעיקר 

 . די התייעלות שנקטה החברה בעקבות משבר מגפת הקורונה החברה ומשורת צע 
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 תפעולי )הפסד( רווח  

, עקב עלייה  2019בשנת    מיליון ש"ח.   23  - לחברה הפסד תפעולי בסך של כ   2018בשנת  

הון   ירידה בהוצאות התפעול בשיעור הרווחיות הגולמית,   רווח  בגין    וגידול בהכנסות אחרות 

החברה    2020בשנת  מיליון ש"ח.    22.1- התפעולי לכ גדל הרווח  ,  פרוקאטיד הנובע ממכירת  

אף    מקיטון בהכנסות אחרות על מיליון ש"ח אשר נבע בעיקרו    5.9עברה להפסד תפעולי בסך  

 שהחברה נקטה. ותכנית ההתייעלות    שיפור ברווחיות הגולמית, קיטון בהוצאות תפעוליות 

ה  של  התפעולית  הרווחיות  שיעור  וכן  ההכנסות  התפתחות  את  מציג  שלהלן    חברה הגרף 

 )אלפי ש"ח(:   2020-8201בשנים  

 

 

 

 מאזן 2.2

   )באלפי ש"ח(:   2020  דצמבר ב   13- ליום ה   החברה להלן מאזן  

 31/12/2020 ח "ש  אלפי

   שוטפים נכסים

 9,939 מזומנים מזומנים ושווי  

 28,770 תמורה מותנית 

 1,015 לקוחות 

 355 חייבים ויתרות חובה 

 1,674 מלאי 

 41,753 סך נכסים שוטפים

 269 מזומן משועבד 

 556 רכוש קבוע, נטו 

 2,221 נכסי זכות שימוש, נטו 

 920 , נטו נכסים בלתי מוחשיים

 10,641 מוניטין 

 56,360 סך נכסים

   שוטפות התחייבויות

 923 ספקים ונותני שירותים 

 61 הפרשה לאחריות  

 3,669 זכאים ויתרות זכות  

 1,147 חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה 

 204 תמורה מותנית  

 6,004 סך התחייבויות שוטפות

 568 התחייבות לרשות לחדשנות במשרד הכלכלה 

 1,015 התחייבות בגין חכירה 

 48,773 הון עצמי

 56,360 סך התחייבויות והון עצמי 
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 שווי פנקסני 2.3

את   המציגה  טבלה  הפנקסנילהלן  ה  השווי  ליום  החברה  מהנהלת  שהתקבלו    13  -כפי 

 )אלפי ש”ח(:  2020דצמבר ב

   אלפי ש"ח 

   נכסים תפעוליים

 1,015 לקוחות 

 355 חייבים ויתרות חובה 

 1,674 מלאי 

 556 רכוש קבוע, נטו 

 2,221 , נטו נכסי זכות שימוש

 920 , נטו נכסים בלתי מוחשיים

 10,641 מוניטין 

  התחייבויות תפעוליות

 923 ספקים ונותני שירותים 

 3,669 זכאים ויתרות זכות  

 1,147 פות של התחייבות בגין חכירה טחלויות שו 

 1,015 התחייבות בגין חכירה 

 10,628 סה"כ שווי פנקסני
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 מתודולוגיה  .3

 כללי  3.1

יוצגו בסכום,    IAS36תקן   ליישם בכדי להבטיח שנכסיו לא  קובע את הנהלים שעל תאגיד 

ההשבה שלו, כאשר  - ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום הגבוה מסכום בר - העולה על סכום בר 

 ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממימושו.  

 בדיקת ירידת ערך כוללת את השלבים הבאים: 

הנד  - העיתוי  הערך קביעת  ירידת  לבחינת  סימנים    - רש  לזיהוי  דרישה  כולל  זה  שלב 

 המצביעים על ירידת ערך; 

ההשבה של הנכס או של היחידה מניבת המזומנים אליה שייך הנכס.  - אמידת סכום בר  -

שווי   לבין  הנכס  של  נטו  המכירה  מחיר  מבין  כגבוה  מוגדר  נכס  של  השבה  בר  סכום 

 השימוש בו; 

ערכו    - דת ערך והקצאתו לנכסי היחידה מניבת המזומנים  הכרה ומדידה של ההפסד מירי  -

של נכס יופחת לסכום בר ההשבה שלו, אם הסכום בר ההשבה של הנכס נמוך מערכו  

 בספרים.  

 מוניטין 3.2

, אין להפחית מוניטין הנובע מרכישה של חברה. במקום זאת, יש לבצע  IAS 36בהתאם לתקן  

 ( המוניטין  של  ערך  לירידת  קיימים  Impairment Testבחינה  אם  יותר  )או  לשנה  אחת   ,)

 סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של נכס זה(.  

מנכסים   הנובעות  כלכליות עתידיות  הטבות  המייצג  נכס  הוא  עסקים  בצירוף  שהוכר  מוניטין 

אינו   בנפרד. מוניטין  בהם  ולהכיר  בנפרד  לזהותם  שלא ניתן  עסקים  בצירוף  שנרכשו  אחרים 

אחרות. לפיכך,   בקבוצות נכסים  או  אחרים  בנכסים  תלוי  בלתי  באופן  מזומנים  תזרימי מפיק  

לא ניתן לקבוע את סכום בר ההשבה של המוניטין כנכס נפרד. על כן, סכום בר ההשבה ייקבע  

 להלן.   5.3ליחידה מניבת המזומנים אליה שייך המוניטין כמתואר בסעיף  

 סימנים המצביעים על ירידת ערך  3.3

קובע כי ישות מדווחת נדרשת לבחון סימנים לירידת ערך של נכס או של יחידה    IAS 36תקן  

מניבה מזומנים בכל תאריך מאזן. בחינת הסימנים לירידת ערך צריכה להתבצע ברמת היחידה  

מניבה המזומנים אך לא ברמה גבוהה יותר כדוגמת מגזר. כדי לבחון אם מתקיים סימן כלשהוא  

ון כדרישת מינימום רשימת סימנים ספציפיים. מקורות המידע  לירידת ערך התקן דורש לבח 

מהם ניתן לשאוב את הסימנים כוללים מקורות מידע פנימיים )הפסקת השימוש בנכס, שינויים  

 לרעה בביצועי הנכס וכדומה( וחיצוניים )כגון מחירי שוק ושינויים בסביבה הכלכלית(. 

 הגדרת יחידה מניבה מזומנים 3.4

יש ליישם את הטיפול החשבונאי בירידת ערך לגבי נכס בודד. כאשר    IAS 36בהתאם להוראות  

הדבר אינו אפשרי, מאחר והנכס מפיק תזרימי מזומנים רק ביחד עם נכסים אחרים, יש לבחון  

 ירידת ערך באמצעות קיבוץ מספר נכסים לקבוצה שנקראת "יחידה מניבה מזומנים". 

  .נכס ההשבה של אותו-הסכום בר את לחשב נכס, יש של ערכו לירידת כלשהו סימן ישנו אם"

-הסכום בר הישות לחשב את הבודד, על הנכס של ההשבה-הסכום בר את לאמוד ניתן לא אם

הנכס("  של מזומנים-הנכס )היחידה המניבה שייך אליה מזומנים,-המניבה היחידה של השבהה

 (. IAS 36בתקן  66)סעיף 

ם של נכס היא הקבוצה הקטנה ביותר של נכסים, המכילה את הנכס,  יחידה מניבת מזומני 

בתזרימי   בעיקרם  תלויים  בלתי  שהם  מתמשך,  משימוש  חיוביים  מזומנים  תזרימי  ומניבה 

 המזומנים החיוביים מנכסים אחרים. 

. על כן, מבחן ירידת הערך המפורט בהמשך,  לפי החברה, המוניטין משוייך לכלל נכסי החברה 

 , כיחידה מניבת מזומנים. של כלל הקבוצה   מתייחס לפעילות 

מאוחדת   בראייה  החברות,  פעילות  ואת  המוניטין  את  בוחנים  והדירקטוריון  החברה  הנהלת 

 כדלקמן: 

והדירקטוריון רואים לנגד עיניהם חברה יצרנית של מכשור רפואי בעלת  הנהלת החברה   -

, וזאת למרות היות החברות ישויות  מאוחד  מערך תפעולי, פיננסי, קליני, רגולטורי ושיווקי 

 .  נפרדים קווי מוצרים    4משפטיות נפרדות בעלות  
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 . 2021לחברה תקציב מאוחד לשנת   -

ידי   - על  החברות,  כלל  של  מאוחדת  בראייה  מתבצעת  הכספיים  הנתונים  בחינת 

 הדירקטוריון. 

תפעול, מערכות  לחברה וחברות הבנות שלה ניהול משותף הכולל בין היתר מערך שיווק,   -

ו  קליני  רגולציה,  לעובדים    פיננסי מידע,  המשימות  החברה,  של  המחלקות  ברוב  אחד. 

השונים, מחולקות לפי צרכים ולא לפי חברות, כך שבחלק מהמקרים, עובדים של חברה  

 אחת, עובדים על פרוייקטים של החברה השנייה, ללא כל הבחנה בין החברות. 

טיד, הנה יצירת  א תרוליף, אלווטיקס ופרוק אייביאיי,   סקאות אליום,  ע מטרתן העיקריות של   -

תפעולית,   סינרגיה  לרבות  רבים,  עסקיים  בהיבטים  יותר  חזקה  רפואי  מכשור  חברת 

רחב יותר ומקורות כספיים  פיננסית, שיווקית, קלינית ורגולטורית, ובכלל זה מגוון מוצרים  

זא  הממוזגת.  החברה  לקידומה של  יותר  אסטרטגיה של  גדולים  על  התבססות  תוך  ת, 

קונסולדציה שתאפשר יתרון לגודל ושימוש אפקטיבי יותר במגוון המשאבים והמקורות  

גוף אחד בפעילות כל החברות ופועלת לגיבוש  כ של החברה הממוזגת. החברה פועלת  

מוצריה   כלל  של  כוללת  בראייה  אינטגרטיביים  ותקציב  עבודה  תכנית  אסטרטגיה, 

שלה וכל חברות הבנות הקבוצה )וזאת במקום ראיה נפרדת של כל חברה   והטכנולוגיות 

תכניות העבודה העתידיות של החברה   כי גם  צופה  יוצא מכך, החברה  לחוד(. כפועל 

 ישקפו ראייה כוללת, וזאת במקום ראיה נפרדת של כל אחת מהחברות הבנות בנפרד.  

תזרימים לאחר רכישות השונות,  לאור הסעיפים המפורטים לעיל, הנהלת החברה בדעה כי ה 

של היחידות המניבות מזומנים תלויים אחד בשני וכי לא ניתן להקצות את המוניטין בין היחידות  

 מניבות המזומנים, ולכן יש לבחון את המוניטין במשולב.  

 השבה -אומדן סכום בר  3.5

השוות בין  כדי לבחון את הצורך להכיר בהפסד מירידת ערך בגין יחידה מניבה מזומנים יש ל 

הערך בספרים של היחידה לבין סכום בר ההשבה שלה. הערך בספרים של היחידה מניבת  

המזומנים צריך להיקבע באופן עקבי עם האופן בו נקבע סכום בר ההשבה של היחידה מניבה  

 המזומנים. 

כגבוה  סכום בר ההשבה יחושב כשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס או שווי השימוש,  

 שבהם: 

מכירה   .א  עלויות  בניכוי  הוגן  הוגן   – שווי  מתקבל   שהיה  המחיר  הוא  (Fair value) שווי 

 בין משתתפים  רגילה  בעסקה  התחייבות  להעברת  משולם  שהיה  המחיר  נכס או  במכירת 

 .( 13בינלאומי   דיווח  תקן  המדידה )בהתאם להגדרות  במועד  בשוק 

הערך   .ב  הוא  הנכס  של  השימוש  העתידיים,  שווי  המזומנים  תזרימי  אומדן  של  הנוכחי 

הצפויים לנבוע משימוש מתמשך בנכס וממימושו של הנכס בתום החיים השימושיים  

 שלו. 

המזומנים.   תזרימי  היוון  שיטת  באמצעות  החברה  השימוש של  שווי  את  הערכנו  בעבודתנו 

ידרשו לה מספר  ה כי  יכ , החברה מער 2026בשנת  למוצרי אליום    FDAחת קבלת אישור  נ בה 

מייצגת.   תפעולית  רווחיות  על  להתייצב  מנת  על  מכן  לאחר  תזרימי  שנים  נחזו  כך,  לשם 

לשנים   )   2021-2028המזומנים  מייצגת  שנמסרו  2029ושנה  פיננסיים  נתונים  בסיס  על   ,)

מהנהלת החברה והערכות שביצענו. בנוסף, נקבע תזרים מייצג לאינסוף על בסיס התחזיות  

צורך אמידת שווי פעילות החברה בתום התקופה. תזרימי המזומנים החזויים לא כללו  הנ"ל, ל 

   תזרימים עתידיים מפעילות מימון ותשלומי מס. 

כיוון   בפעילות.  הגלום  הסיכון  את  המשקף  מס,  לפני  ניכיון  בשיעור  הוונו  המזומנים  תזרימי 

קבע, בהתאם, שוויה  שהונח שהפעילות תמשיך להתקיים גם לאחר תום התקופה האמורה, נ 

בתום התקופה כערך הנוכחי של זרמי המזומנים לאין סוף, על בסיס התזרים המייצג, עם שיעור  

 , המתבסס על הערכות לגבי צמיחת המשק בטווח הארוך. 3%צמיחה שנתי קבוע של  

 קביעת שיעור ניכיון לפני מס  3.6

ניכיון לאחר מס והיוון של תזרימי  באופן תיאורטי, היוון של תזרימי מזומנים לאחר מס בשיעור 

מזומנים לפני מס בשיעור ניכיון לפני מס צפויים לתת תוצאה דומה, כל עוד שיעור הניכיון לפני  

מס שווה לשיעור הניכיון לאחר מס כשהוא מותאם כך שישקף את הסכום והעיתוי הספציפיים  

מס אינו שווה תמיד לשיעור    של תזרימי המזומנים העתידיים בגין מיסים. שיעור הניכיון לפני 

הניכיון לאחר מס כשהוא מגולם לפי שיעור מס סטנדרטי. קבענו את שיעור הניכיון לפני מס,  

תוך שימוש   השימוש, שנקבע  כך ששווי  וטעייה  ניסוי  ע"י  המזומנים,  מניבת  היחידה  עבור 

ניכיון לפני מס, שווה לשווי שימוש, הנקבע  ושיעור  תוך שימוש    בתזרימי מזומנים לפני מס 

 בתזרימי מזומנים לאחר מס ושיעור ניכיון לאחר מס. 
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 אמידת סכום בר השבה  .4

 כללי  4.1

ההערכה   המזומנים.  תזרימי  היוון  במודל  שימוש  ידי  על  הוערך  החברה  של  השימוש  שווי 

באמצעות מודל זה מתבססת על אומדן תזרימי המזומנים הצפויים מפעילות החברה על פני  

אופק התחזית. בבסיס גישה זו ההנחה היא כי היחידה מניבת המזומנים הינה "עסק חי", אשר  

 הנוכחית לאורך אופק פעילות אינסופי.  ימשיך בפעילותו העסקית  

תחזית תזרימי המזומנים של הפעילות התבססה בין היתר על תחזיות בראיית משתתף שוק  

 (market participant  וכן נתונים שהתקבלו מההנהלה, ותוצאות היסטוריות אחרות, ביחד )

 עם נתונים ציבוריים על הענף. 

נכון למועד הערכה החברה משווקת חלק מהמוצריה, חלקם נמצאים בפיתוח וחלקם נמכרו  

 כמפורט לעיל.  

 הטבלה שלהלן מציגה את הרכב פעילות ומוצרי החברה: 

 תיאור מוצר חברה 

 החברה פועלת לשיווק ומכירת המוצר  Stents אליום 

 EPD פרוקאטיד 
לצנתור עורקי  Wirionנמכרה מערכת 

לצנתור   Procatid הרגליים. נותרה מערכת
 עורקי התרדמה. 

 מוצר בפיתוח  Mitral Valve תרוליף 

 מוצר בפיתוח  NobiX אלווטיקס  

הבנות  ת  ו חבר ך תזרים המזומנים הנובע מ לטבלה המפורטת, בהערכת השווי הוער בהתאם  

  הכולל את מוצר , הכולל את מערכת ההגנה לצנתור עורקי התרדמה בלבד, ואליום, פרוקאטיד 

 .  כמפורט מטה   הסטנטים 

 

אין כוונה לשווק בעצמה את מערכת ההגנה לצנתור עורקי  על פי הנהלת החברה, לחברה  

למצוא רוכש למוצר. לפיכך, הערכת    והתרדמה של חברת פרוקאטיד והיא עוסקת בימים אל

השווי אומדת את התועלת הכלכלית לקונה פוטנציאלי משימוש במוצר. הסיכון בהצלחת  

כמו כן, שיקללנו את הסיכון העודף בפעילות  מכירת המוצר נלקח בחשבון דרך מחיר ההון.  

לות  פרוקאטיד הנובע מהצורך בהשלמת הסכם מכירה והשלב המוקדם יותר בה נמצאת הפעי 

 . 36%- ביחס לפעילות אליום, ולכן התזרימים בגין פעילות זו שוקללו בפקטור של כ 

נאמדו במסגרת   לא  נמצאים בשלבי פיתוח,  מוצריהן עדיין  ואלווטיקס, אשר  חברות תרוליף 

     . הערכת שווי זו 

  תחזית רווח והפסד 4.2

  אולמד של    הפעילות ת על תקציב  ו מבוסס ופרוקאטיד  אליום  פעילויות  תחזית רווח והפסד של  

וכן  2021לשנת   רוכש    לגבי   החברה   תחזיות ,  ע"י  רכישה  לאחר  פרואקטיד  של  הפעילות 

 בשנים שלאחר מכן.  של אליום  התפתחות הפעילות העסקית  אסטרטגי ו 

   להלן הנחות היסוד ששימשו אותנו בהערכת הרווח והפסד העתידי של הפעילות המוערכת: 

 הכנסות 

 הכנסות אליום  

מיליון ש"ח, גידול    10.6- צפויות להסתכם בכ   2021    בהתאם לתקציב החברה, ההכנסות בשנת 

טרום השפעת    2019, בדומה להכנסות בפועל לשנת  2020ביחס להכנסות בשנת    10%- של כ 

מיליון   13.6- על פי תחזיות החברה סך ההכנסות יגדלו מכ  2022-2023בשנים   נגיף הקורונה. 

בשנת    17- לכ   2022בשנת  ש"ח   ש"ח  לגידול  2023מיליון  הסיבה  החברה  הנהלת  פי  על   .

ו  גידול,  ממגמת  נובעת  שנוספו    וחלפו שה מפיצים  מ בהכנסות  ומפיצים  קיימות  בטריטוריות 

חדשות.  ל   בטריטוריות  כניסה  צופה  החברה  כן,  ו כמו  ציבוריים  חולים  חדשים  ל בתי  שווקים 

   . בעתיד 

  15%  - בהדרגה משיעור גידול של כ שיעור הגידול בהכנסות צפוי לרדת    2024-2025בשנים  

קבלת  בהנחת  . משיחות עם הנהלת החברה עולה כי  2025גידול בשנת    10%  - לכ   2024בשנת  
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אלפי    27.9- צפוי גידול משמעותי בהכנסות בהדרגתיות מסך של כ   2026בשנת    FDAאישור  

בשנה המייצגת הונח גידול  .  2028מיליון ש"ח בשנת    55.8  - להכנסות של כ   2026ש"ח בשנת  

   . 3%של  

 הכנסות פרוקאטיד  

על פי הנהלת החברה כמחצית מההכנסות הצפויות נובעות ממכירות בארה"ב והיתר בשאר  

אלף    25- העולם.  למיטב ידיעת החברה, מספר הפרוצדורות הרלוונטיות בארה"ב עומד על כ 

 בשנה.   3%- 2%וכי מספר הפרוצדורות עולה ב   , העולם אלף בשאר    40- בשנה וכ 

החברה מעריכה כי רוכש פוטנציאלי של המוצר, שלו רשת שיווק פרוסה ומנוסה, יכול להגיע  

. כמו כן מעריכה החברה כי רוכש כזה ימכור את המוצר  18%- 15%- לנתח שוק מקסימילי של כ 

בשאר העולם יהיה מעט נמוך    לפרוצדורה בארה"ב ושהמחיר   ש"ח אלפי    4.7-4.1- בטווח של כ 

 לפרוצדורה.   ש"ח אלפי    3.8  - יותר, כ 

בפעילות זו, בהערכת השווי    1בהתאם להערכות החברה לעיל, ולאחר שקלול הסיכון הנוסף 

.  2027מיליון ש"ח בשנת    8.2- לכ   2021ש"ח בשנת    אלפי   435- הונח כי סך ההכנסות יגדל מכ 

    . 3%- כ של  שנתי  גידול  לשנים הבאות הונח  

 עלות המכר )ללא פחת( 

 עלות מכר אליום  

מסך    44%- כ   מיליון ש"ח,   4.7- בכ   תסתכם עלות המכר   2021בשנת  בהתאם לתקציב החברה,  

בשנת    42%- עלות המכר מכ לרדת  על פי תחזיות החברה, כשיעור מהכנסות, צפויה  ההכנסות.  

כפי שבאה  על פי הנהלת החברה, הירידה הצפויה בעלות המכר  .  2023בשנת    40%- לכ   2022

בתקציב   ביטוי  ה   נובעת החברה  ובתחזית  לידי  עלות  שעיקר  מהוצאות  מ מכך  מורכבת  כר 

קבועות שלא צפויות להשתנות באופן מהותי והעלות המשתנה היא העלות התוספתית בגין  

יחידה  מ 2024-2026לשנים    . כל  כשיעור  המכר,  עלות  כי  הונח  כ ,  תהווה    40%- ההכנסות, 

ואילך, הונח כי עלות המכר,    2027. משנת  2023מההכנסות, בדומה לתחזית החברה לשנת  

 

 השווי   בערכת שהונחו לנתונים החברה תקציב  בהשוואת דיוקלעיל ולצורך  כמפורט 1

מההכנסות, בטווח חברות המדגם,    35%  - כשיעור מההכנסות, תשתפר ותרד לשיעור של כ 

 וזאת לאור כניסת החברה למכירות בארה"ב וגידול משמעותי בהכנסות.  

 עלות מכר פרוקאטיד  

גדולים,    היקפים למיטב הערכת החברה, רוכש פוטנציאלי בעל ניסיון וידע בייצור מכשור רפואי ב 

ליחידה עבור כמויות ייצור קטנות    ש"ח   1,900יוכל לייצר את המוצר בשיעור עלות בטווח של  

לכ  עד  גדולות   ש"ח   870- שיירדו  כמויות  עבור  מורכבת    ליחידה  המכר  עלות  שעיקר  מכיוון 

קבוע  העלות  מהוצאות  היא  המשתנה  והעלות  מהותי  באופן  להשתנות  צפויות  שלא  ות 

 התוספתית בגין כל יחידה.  

מסך    70%- , כ ש"ח אלפי    304- תסתכם עלות המכר בכ   2021בהערכת השווי הונח כי בשנת  

הונח כי שיעור  ואילך,    2022משנת    , בדומה לשיעור ההיסטורי של פרוקאטיד. הכנסות החברה 

תרד   המכר  מכ עלות  בשנת    60%- בהדרגה  ההכנסות  הכנסות    30%- לכ   2022מסך  מסך 

 חברות המדגם.    בטווח ,  ואילך   2026משנת  החברה  

 הוצאות מחקר ופיתוח )בניכוי פחת( 

הסיכון   שקלול  לאחר  פרואקטיד,  פעילות  לגבי  החברה  והערכות  החברה  לתקציב  בהתאם 

  - מיליון ש"ח ו   1.9 - צפויות הוצאות אלו להסתכם בכ  2022-2021בשנים   בפעילות זו,   2הנוסף 

  - בכ להסתכם    מחקר ופיתוח צפויות הוצאות    2023-2025בשנים  מיליון ש"ח, בהתאמה.    2.7

על פי הנהלת החברה    , בהתאמה. מיליון ש"ח   7.4  - וכ   מיליון ש"ח   10.3  - , כ מיליון ש"ח   9.9

נובע מביצוע ניסוי קליני   2023-2025הגידול, בערך אבסולטי, בהוצאות מחקר ופיתוח בשנים 

ואילך,    2026בשנים  בגין מוצר הסטנטים.     FDA- לצורך בקשה לאישור שיווק בארה"ב על ידי ה 

כ  של  משיעור  בהדרגה  ירד  מההכנסות,  כאחוז  ופיתוח,  מחקר  הוצאות  כי    15%  - הונח 

 ואילך.   2027משנת    13%  - ולכ   2026מההכנסות בשנת  

 

 השווי   בערכת שהונחו לנתונים החברה תקציב  בהשוואת דיוקלעיל ולצורך  כמפורט 2



 אולמד סולושנס בע"מ
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 )בניכוי פחת(   הוצאות מכירה ושיווק 

החברה  לתקציב  הסיכון    בהתאם  שקלול  לאחר  פרואקטיד,  פעילות  לגבי  החברה  והערכות 

.  מיליון ש"ח   1.9- צפויות הוצאות מכירה ושיווק להסתכם בכ   2021, בשנת  בפעילות זו    3הנוסף 

ואילך, הונח כי הוצאות מכירה ושיווק, כשיעור מההכנסות, ירדו בהדרגה משיעור    2022בשנים  

 ואילך.    2026מההכנסות בשנת    21%  - לכ   2022מההכנסות בשנת    26%  - של כ 

   )בניכוי פחת(  הוצאות הנהלה וכלליות 

החברה  לתקציב  הסיכון    בהתאם  שקלול  לאחר  פרואקטיד,  פעילות  לגבי  החברה  והערכות 

זו   4הנוסף  בכ   1202, בשנת  בפעילות  וכלליות להסתכם  הוצאות הנהלה  מיליון    3.7- צפויות 

הוצאות  לשנים הבאות  ש"ח.   הנן  וכלליות  והוצאות הנהלה  כי    קבועות, שעיקרן  היות  הונח 

  7%  - לכ   2022מההכנסות בשנת    26%  - הוצאות אלו ירדו בהדרגה, כשיעור מההכנסות מכ 

 ואילך.    2028משנת  

 שיעור המס 

אומדן תזרימי המזומנים לא יכלול תשלומים או תקבולי מסים.    , IAS365בהתאם להנחיות תקן  

 לאור האמור לעיל, תחזית תזרים המזומנים שביצענו הינה לפני מס. 

 

 השווי   בערכת שהונחו לנתונים החברה תקציב  בהשוואת דיוקלעיל ולצורך  כמפורט 3
 השווי   בערכת שהונחו לנתונים החברה תקציב  בהשוואת דיוקלעיל ולצורך  כמפורט 4

  

 . 36IASבתקן  50ראה פסקה  5



 אולמד סולושנס בע"מ
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 להלן תחזית רווח והפסד  של ה פעילות   בהסתמך על ההנחות שפורטו לעיל  ) אלפי   ש"ח(:  

 מייצגת  2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 

 66,193 64,266 52,854 35,361 27,948 23,911 19,355 14,662 11,084 הכנסות 

 3% 22% 49% 27% 17% 24% 32% 32%  שיעור גידול  

 22,733 22,071 18,089 13,400 10,855 9,564 7,980 6,353 5,027 עלות המכר 

 43,460 42,194 34,765 21,961 17,092 14,347 11,375 8,309 6,057 רווח גולמי 

 66% 66% 66% 62% 61% 60% 59% 57% 55% שיעור מההכנסות  

 8,779 8,523 7,035 5,304 7,442 10,282 9,912 2,742 1,948 הוצאות מחקר ופיתוח 

 13,586 13,191 10,898 7,370 6,987 5,870 4,788 3,774 1,899 הוצאות מכירה ושיווק 

 4,880 4,623 4,527 4,400 4,260 4,101 3,927 3,787 3,676 הוצאות הנהלה וכלליות 

    EBITDA (1,466) (1,994) (7,253) (5,907) (1,597) 4,887 12,304 15,858 16,215 

 24.5% 24.7% 23.3% 13.8% 5.7%- 24.7%- 37.5%- 13.6%- 13.2%- שיעור מההכנסות  

 1,299 645 485 369 290 221 197 125 314 פחת 

 14,916 15,212 11,820 4,518 (1,887) (6,128) (7,450) (2,120) (1,781) תפעולי)הפסד( רווח 

 23% 24% 22% 13% 7%- 26%- 38%- 14%- 16%- שיעור מההכנסות 

 



 

 

   תחזית תזרים המזומנים 4.3

 השקעות ברכוש קבוע 

ואילך,    2022מיליון ש"ח. בשנים    0.2  - הונח כי השקעות ברכוש קבוע יסתכמו בכ   2021לשנת  

מההכנסות, בטווח חברות    2%  - הונח כי ההשקעות ברכוש קבוע, כשעור מההכנסות, יהוו כ 

 המדגם.  

   הון חוזר   

ספקים  אחרים,  חייבים  מלאי,  לקוחות,  ימי  על  מבוסס  החוזר  ההון  אחרים    חישוב  וזכאים 

 . חברה וכן משיחות עם הנהלת ה נתוני חברות המדגם  שחושבו על סמך  

 מחיר הון )לפני מס(  

ההון   עלות  של  המשוקלל  הממוצע  מודל  את  יישמנו  מס  לפני  ההון  מחיר  אמידת  לצורך 

 (WACC  לאחר מס על מנת שישקף את הסיכון הגלום בתזרימי המזומנים של החברה. שיעור )

לפירוט ראה נספח    21.3%- שיעור ההיוון לפני מס הינו כ )במעוגל(.    19%הינו  ההיוון המתקבל  

 . ב' 

 . 3%שיעור הצמיחה הנומינלי לטווח ארוך שנלקח הינו    - שיעור הצמיחה לטווח ארוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ל הלן תזרים המזומנים של החברה )אלפי ש"ח( : 

 מייצגת  2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 

 14,916 15,212 11,820 4,518 (1,887) (6,128) (7,450) (2,120) (1,781) תפעולי   )הפסד( רווח 

 1,299 645 485 369 290 221 197 125 314 פחת 

 (1,299) (1,266) (1,042) (707) (559) (478) (387) (293) (222) ק "השקעות בר 

 (77) (456) (700) (297) (161) (182) (188) (143) (117) גידול בהון החוזר 

 14,839 14,136 10,562 3,883 (2,317) (6,567) (7,828) (2,431) (1,805) תזרים מזומנים פנוי 

 83,451         ערך שייר 

 98,291 14,136 10,562 3,883 (2,317) (6,567) (7,828) (2,431) (1,805) סך תזרים מזומנים פנוי 

 19,021 3,319 3,008 1,342 (971) (3,340) (4,829) (1,819) (1,639) תזרים מהוון 

 

 לאור האמור לעיל, שווי פעילות אולמד נאמד בכ -14.1 מיליון ש"ח. 

  



 

 

 ניתוח רגישות  4.4

של   השוטפת  הפעילות  לשווי  רגישות  ניתוח  שני  ערכנו  השפעת  בדיקת  ידי  על  החברה, 

 פרמטרים מרכזיים במודל והם: מחיר ההון לפני מס ושיעור הצמיחה לטווח הארוך. 

 מחיר ההון )לפני מס(

  19.3% 20.3% 21.3% 22.3% 23.3% 

שיעור 
צמיחה 
לטווח  

 ארוך

1.0% 16,989 14,437 12,219 10,281 8,584 

2.0% 18,233 15,485 13,106 11,038 9,232 

3.0% 19,630 16,654 14,091 11,873 9,943 

4.0% 21,210 17,966 15,190 12,799 10,729 

5.0% 23,010 19,450 16,423 13,831 11,600 

 

 סיכום ומסקנות   .5

 להלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין )מיליוני ש"ח(:    

 מסקנה  סכום בר השבה  ערך פנקסני  מועד הערכה

 אין הפחתה  14,091 10,628 31/12/2020

בכ  מסתכם  הפעילות  של  הפנקסני  הערך  ההערכה,  למועד  נמוך    10.6- נכון  ש"ח,  מיליוני 

, בשל העובדה  IAS36מיליוני ש"ח. על פי הוראות    14.1- מסכום בר ההשבה שלו המסתכם בכ 

 שהערך הפנקסני, נמוך מסכום בר ההשבה שלו, לא נדרשת הפחתת ערך למוניטין. 

 השוואה לשווי שוק 5.1

  31  - ל   בשנתיים שקדמו בבורסה לניירות ערך בת"א    אולמד הגרף שלהלן מציג את מחיר מניית  

 : 2020  דצמבר ב 

 

, שווי  אג'   39.6שווי המניה הנמוך ביותר בששת החדשים שקדמו למועד הערכת השווי הינו  

מיליון    55.3  - המשקף לחברה שווי שוק של כ   , אג'   68.9הינו    לתקופה זו המניה הגבוה ביותר  

,  אג'   50.2והשווי הממוצע למניה בששת החודשים שקדמו למועד הערכת השווי הינו    , ש"ח 

  .מיליון ש"ח   40.3- וק של כ המשקף לחברה שווי ש 



 

 

מיליון ש"ח    52.2  - ש"ח, וזאת לעומת שווי כלכלי של כ   מיליון   40הינו    הערכה שווי השוק למועד  

 :כמפורט בטבלה שלהלן    6בהתאם לעבודה זו 
 במיליוני ש"ח   

 14.1 שווי פעילות 

 39.0 בתוספת: נכסים פיננסים 

 ( 0.8) בניכוי: התחייבויות פיננסיות   

 52.2 שווי כלכלי 

הכלכלי הנגזר מעבודתנו    מהשווי   21%- שווי השוק של החברה נכון למועד ההערכה נמוך בכ 

 בין היתר מהסיבות שלהלן: 

מסחר  - הערכה,    -   היקף  למועד  קדמה  אשר  השנה  בחצי  במניה  היומי  המסחר  ממוצע 

ובשנה אשר קדמה למועד הערכה הסתכם ממוצע המסחר  אלפי ש"ח.    176- בכ הסתכם  

 אלפי ש"ח.    145- היומי במניה בכ 

 סנטימנט שלילי של מדד הביומד.  -

 הפוטנציאל הגלום בהן. שוק שאינו מייחס שווי לחברות בשלבי פיתוח ואינו יודע להעריך את   -

 

 

 

 

 

 

 

את שווי השימוש שהינו שווי הפעילות. שווי הכלכלי של ההון העצמי הינו שווי הפעילות   בעבודה זו אמדנו 6
 בתוספת נכסים פיננסיים ובניכוי התחייבויות פיננסיות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 תנאים והגבלות -'אנספח 

. אין להשתמש בו, להפיצו או לצטטו  אולמד מסמך זה מיועד לצרכיה הפנימיים בלבד של חברת  

לצורך   ומראש מוריאנס אסכולה בע"מ, למעט  בכל מסמך שהוא, ללא קבלת אישור בכתב 

. במסמך ההערכה  אולמד צירוף המסמך כנספח לדוחות הכספיים המפורסמים לציבור של  

ותחזיות( שהתקבלו מהנהלת   דוחות כספיים  )כולל  ואחרים  פיננסיים  נתונים  על  התבססנו 

, כולל מידע אודות החברה והענף. יחד עם זאת לא בחנו את אמינות הנתונים שהתקבלו  אולמד 

ולא ביצענו בדיקה כלשהי כי מידע זה הינו שלם, מדויק ומעודכן ואנו מניחים כי מידע זה משקף  

נאמנה את תוצאות פעילות החברה ומצבה הפיננסי. מסמך זה מבוסס בין השאר על הנחות  

קטיביות. שינויים בתשתית אשר שימשה בסיס להנחות אלו, עשויים להשפיע,  והערכות סוביי 

כמובן, על תוצאות ההערכה. כל מידע ששימש את חברת וריאנס אסכולה בבחינת המוניטין  

כולל מסמכים ונתונים שנאספו בתהליך העבודה יישמר במאגר המידע של וריאנס אסכולה.  

בוססות על הנחות שלא בהכרח תישארנה תקפות  התחזיות מתייחסות לאירועים עתידיים ומ 

במהלך תקופת התחזית הרלבנטית. כתוצאה מכך לא ניתן להסתמך על נתוני התחזיות כאילו  

 .היו באותו היקף ותוקף של הדוחות הכספיים המבוקרים 

ואיננו בעלי עניין בה או צפויים להפוך    אולמד נציין כי אין לנו כל תלות בחברה ו/או בחברת  

תוצאות  לבעל  על  שהיא  צורה  בכל  השפיע  לא  שירותינו  עבור  התשלום  בעתיד.  בה  עניין  י 

  .הבדיקה שלנו. תוצאות ההערכה שהתקבלו במסמך זה לא כוללות חוות דעת הוגנות 



 

 

 קביעת מחיר ההון   -' בנספח 

מחיר הון המשקף את רמת    CAPM- לצורך קביעת מחיר ההון של החברה חישבנו עפ"י מודל ה 

הסיכון של החברה. מאחר והפעילות הינה פרטית לגביה חסרים חלק מהנתונים הנדרשים  

 לקביעת מחיר ההון, הסתמכנו על נתוני חברות ציבוריות העוסקות בתחום הפעילות. 

 להלן חישוב מחיר ההון: 

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

Ke= Rf + Rp * BETA+ Sp  

 כאשר: 

 הערך משמעות החלק 

T  23%  7שיעור המס 

Rf  1.83% 8ריבית חסרת סיכון 

Rp   חסרת ריבית  לשער  מעבר  למשקיעים  הסיכון  פרמיית 
 9סיכון 

7.25% 

BETA  )0.80 10סיכון ביחס לשוק )ממונפת מחדש 

Ssp  11.29% 11פרמיית סיכון ספציפית 

Ke  18.9% העצמי שיעור התשואה הנדרש להון 

E / (D + E)  100% 12 חלק ההון העצמי במימון הפעילות 

 

 

 

 של החברהשיעור המס   7
 (. Reuters)מקור: מערכת  2020 דצמברב 13תשואה לפדיון על אג"ח מדינה לא צמוד "שחר", ליום  8
 .Guide to Cost of Capital published by Duff & Phelps, LLC –Valuation Handbook  2120מקור:  9

 )במעוגל(   19%- ( המתקבל ע"פ הנתונים הנ"ל נאמד ב WACCשיעור ההיוון ) 

 21.3%( לפני מס הנגזר מהחישוב הנ"ל הינו  WACCשיעור ההיוון ) 

  

 .Healthcare Products ,amodaranD -בהתאם ל 10
 .Guide to Cost of Capital published by Duff & Phelps, LLC –Valuation Handbook  2021מקור:  11
   חברהשיעור המינוף של ל בהתאם 12



 

 

  פרטי מעריך השווי -'גנספח 

 כללי

המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי   מובילה, בלתי תלויה, וריאנס אסכולה הינה חברה 

   (Start-up)  וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק  ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות 

צוות  של  הרבה  המקצועיות  ממשלה.  מסייעת   ומשרדי  הכלכלי  הייעוץ  בתחומי  החברה 

לציב  הנפקה  כספים,  גיוס  בתהליכי  בדיווחים  ללקוחותינו  וכן  ורכישות  מיזוגים  השקעה,  ור, 

 .הכספיים שלהם 

לכללי התקינה   שווי מסוגים שונים בהתאם  והערכות  ייעוץ  ניסיון רב במתן שירותי  לחברה 

מבוצעות וערוכות   כמו כן, עבודותינו  (US GAAP). והאמריקאי  (IFRS) החשבונאית הבינלאומית 

 .  SEC  ,IASB   (IFRS  ,)AICPA  ,IRS- ה  לפי דרישות 

למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת:   ניתן  וריאנס אסכולה  אודות  נוספים  פרטים 

www.variance.co.il . 

 הצוות המוביל 

 מייסד, שותף מנהל.    – רם לוי )רו"ח(  

ניסיונו של רם כולל ייעוץ עסקי  לרם ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחברות ועסקים במשק הישראלי.  

שווי חברות,   לחברות מובילות במשק הישראלי ולחברות הזנק. ניסיונו של רם כולל הערכות 

חוות דעת לבתי    BOTמיסוד תוכניות למטרת מיזוגים ושיתופי פעולה עסקיים, בחינת פרויקטי  

לפני עבודתו בוריאנס   משפט, בניית מודלים פיננסיים ובדיקות כדאיות והתכנות של פרויקטים. 

 PriceWaterhouseCoopers Corporate)אסכולה שימש כמנהל בכיר בקסלמן פיננסיים  

Finance) .  וכיועץ בע"מ  ספקטרוניקס  בחברת  עסקי  פיתוח  כסמנכ"ל  כיהן  כן,  פיננסי   כמו 

אקדמי(, כמו   למנהל )מסלול בחברות ייעוץ פרטיות. לרם תואר ראשון בחשבונאות מהמכללה  

) כן,   עסקים  במנהל  שני  ותואר  החיים  במדעי  ראשון  במימון   התמחות  (, MBAתואר 

 .אילן - מאוניברסיטת בר 

  שותף, מנהל תחום הערכות שווי   - אמנון אלון  

וציבוריות   לחברות פרטיות  ייעוץ  בין היתר  נרחבים הכולל  פיננסיים  ניסיון בתחומים  לאמנון 

בחינת פרויקטים ובניית מודלים פיננסים   ות, בתחומים של הערכות שווי, בחינות כדאיות כלכלי 

ורכישות. לפני הצטרפותו לוריאנס אסכולה , אמנון   ויעוץ במיזוגים   project finance  - בתחום ה 

פרויקטים  לליווי  במחלקה  דיסקונט  בבנק  ה  עבד  בתחום  פרויקטים  ומנהל    BOT- כאנליסט 

( ופרויקטי  BOT/PFI)  project finance - במסגרת תפקיד זה עסק בפרויקטים רבים בתחום ה 

מאוניברסיטת  בכלכלה  ראשון  תואר  לאמנון  עם   נדל"ן.  עסקים  במנהל  שני  ותואר  מרילנד 

 התמחות במימון, מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס )בהצטיינות(. 
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י. במידע עשויות להיכלל טעויות והוא נסמך על מקורות מידע  מסמך זה, לרבות הנתונים, המידע, ההערכות, הדעות והתחזיות המתפרסמים בה )להלן: "המידע"( מסופק כשירות לקוראים וכולל מידע סובייקטיב

אימות לנתונים אלה ו/או למהימנותם. יובהר, כי המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע כשלם חיצוניים שהינם פומביים וגלויים לציבור ואינו מהווה אימות או אישור לנכונות או  

 יה. ו/או על דרך ההפנוכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו, במישרין ו/או בעקיפין 

שב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, מצבו הכספי, נסיבותיו  אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתח

 קאות כלשהן לרבות באמצעות התייעצות מסוימת עם יועץ השקעות מוסמך. ומטרות השקעות המיוחדים לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות ו/או או עס

אסכולה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע  -אסכולה אינה מחויבת להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. קבוצת וריאנס -קבוצת וריאנס 

 המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש.   מהסתמכות על

 רים בהחלט.אסכולה והעברה או פרסום מלאים או חלקיים של מסמך זה ללא קבלת אישור כאמור הינם אסו-אין להפיץ, להעתיק או לעשות שימוש אחר במסמך זה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מקבוצת וריאנס 
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