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  תמצית מנהלים  .1
  

  כללי 1.1
  

"). החברה" -להלן " (מ"בע XXX"חברת לחוות דעתנו לגבי שוויה הכלכלי של נו נתבקש
דוחות ה, הלגבי אופי פעילותמהחברה  חלקיים ולא ממציםהסברים ו מידע נולצורך כך קבל

 .כפי שיפורט בגוף העבודה,  לשנים האחרונות וחומר פיננסי וכלכלי אחרהכספיים שלה
  . כפי שיפורט בגוף העבודה, ההערכה התבססו על מתודות מקובלותשיטות

  
.  והיא נעשית על סמך נתונים ידועים מחד ותחזיות מאידךמדויקהערכת שווי אינה מדע 

על כן ההערכה שלהלן , מטרת ההערכה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן נתון
  .עד זהנכונה בסמוך למועד כתיבתה ולא בטווח של זמן ממו

  
על מערך , ופעילותההחברה פרסנו מידע על , בסיס להערכה ולהבנת החברה ופעילותהכ

היוו בסיס ללימוד ואפיון מבנה הדוחות הכספיים .  והספקים שלה ועודהלקוחות, העובדים
  .הפעילות הפיננסי של החברה

  
  

 פעילות החברה 1.2
  

שווי וי להלן מציגה את הערכת השו.   וחברות נוספותXXXחברת כוללת את  XXXקבוצת 
  . בלבד XXXחברת 

  
 XXXסוגי המניות ושיעורי האחזקות של חברות אלו ב, בחברהבעלי השליטה פירוט  להלן

  ):1לוח ראה (
  

 מ"בעXXX חברת 
 בעלי המניות בחברה:  1לוח 

 בעלי מניות החברה     

   אחוז  סוג שם     

      
 1 XXX47.56% רגילות מ" בע  
 2 XXX36.67% רגילות מ" בע  
 3 XXX15.77% רגילות מ" בע  
  100.00%  כ"סה  

            

  
  

תחום . שירות ותחזוקה בתחום המיכון המשרדי, השכרה,  במכירההחברה עוסקת
  . פקסים סורקים ומכשירים רב תכליתיים, מדפסות, התמחותה הוא מכונות צילום

  
כעת בוחנת . ת מובילה בתחום הציוד המשרדי יצרני,XXXלחברה הסכם בלעדי עם חברת 

  . XXX  - וXXXהחברה אפשרות לעבודה עם חברות 
  

, XXX באזור:  בפריסה ארציתמעבדות שירות,  צוות טכנאים מיומן ומנוסהלחברה
XXX ,XXX ,XXXו XXX .  
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 2007בשנת . היצרניםמבעבר החברה ייבאה את המוצרים אותם היא שיווקה ישירות 
  .  מיבואנים אחריםכיום החברה רוכשת את הסחורהו, קה את פעילות הייבואהחברה הפסי

  
 בוצעו מספר 2007בשנת , כתוצאה מכך.  לא היתה רווחית2004-2006פעילות החברה בשנת 

כתוצאה . שמטרתם היתה לשפר את הניהול העסקי והפיננסי בחברה, מהלכים בחברה
נציין כי בהתעלם מהוצאות . אוזנתמצפויה להיות  החברה 2007בשנת , ממהלכים אלו

 .מימון ופחת קיים רווח תפעולי בשלוש השנים האחרונות
  

  :בין המהלכים שבוצעו בחברה לייעול ופיתוח עסקי נכללים
  

מעבר ממצב בו החברה פעלה כחברת ייבוא וכחברת מכירה ושירות להתמחות  •
 . במכירה ושירות בלבד

זאת . דרג הניהול הזוטר לדרג בכירשוחרר דרג המנהלים הבכיר בחברה וקודם  •
כיוון שדרג הניהול הקודם נמצא כלא מתאים לניהול כמו כן נחסכה עלות שכר דרג 

 . כיוון שקודמו עובדים אחרים לתפקידים אלו בעלות נמוכה יותר, זה
 .  עובדים85 - ל2006 - עובדים ב110 - מ–צומצם עודף העובדים בחברה  •
 .ייעול תהליכי עבודהבוצעו מספר מהלכים לשיפור ו •

  
 

 אפיון פיננסי 1.3
  

 2004בשנת ₪  מיליון 74.9 -מכ, בתקופה הנסקרת קטן משנה לשנההיקף פעילות החברה 
 להלן מראה את פעילות החברה לתקופה 1תרשים . 2007בשנת ₪  מיליון 5.25 -לכ

  .הנסקרת
  

תרשים 1:  פעילות החברה לתקופה 1/2004-12/2007
(אלפי ש" ח,   לפני מע" מ) 74,908
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הכנסות רווח גלמי רווח תפעולי
  

  
עמדה ברווח  2005בשנת , 2004בשנת ₪ מיליון  -9.8 - של כתפעוליבהפסד החברה עמדה 

 מיליון -4.6 -כ שוב היתה החברה בהפסד תפעולי של 2006בשנת  ,₪ מיליון 4 -של כתפעולי 
סביר כי נתוני  ( ₪ מיליון2.3 -של כתפעולי רווח לעמוד בהחברה  ה צפוי2007בשנת  .₪

  . ) יפחיתו רווח זה2007 -הפחת הסופיים ל
  

  
  הערכת שווי החברה 1.4

  
  מציגים את המתודולוגיה עליה מתבססת הערכת השווי ואת הערכת השווי6 - ו5פרקים 
מתאימה להערכת ה, "היוון תזרימי המזומנים" על גישת תתבססמהערכת השווי . עצמה
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 העומד בבסיס גישה זו הוא שעיקר שוויה של החברה נובע ןהעיקרו. החברהשוויה של 
  . לבעליהרווחים ותזרים ממידת יכולתה לייצר 

  
 והלא ממונף יהחופש שווי העסק הינו הערך הנוכחי של תזרים המזומנים ,י גישה זו"עפ

שווי זה יש להוסיף או ל . המיוצר בתקופת תחזית שנקבעה, של החברה)ללא הלוואות(
חסרים אשר אינם משמשים /התחייבויות הפנויים/להפחית את עודף או חוסר הנכסים

חסרים פיננסיים  / להוסיף או להחסיר עודפים וכן ,ן" כגון נדל,ביצור ההכנסה העסקית
  .בבנקים או אצל לקוחות או ספקים

  
גישת היוון תזרימי המזומנים מבוססת על יישום עקרון הערך הנוכחי ועל בחירת שיעור 

ון המשקף בין היתר את רמת שיעורי הריבית במשק ואת התחלופה בין סיכונים וההי
  ).6 - ו5פרקים מתודולוגי ראה לתיאור (תפעוליים ופיננסיים לתשואה 

  
.  כמפורט בגוף העבודה,הונחו מספר הנחותלבניית תחזית הכנסות וגזירת תזרים מזומנים 

מייצגים רמות פדיון , תחזית הפעילות ותזרים המזומנים הנגזר המוצגים בתרשים שלהלן
   .)2תרשים ראה  (התחזית הראשונה בשנת ₪ מיליון 29.3 -של החל מכ

  
 הערכת השווי הוכנה מתוך הנחה כי המשקיעים רוכשים רק את הפעילות העסקית נציין כי

  . של החברה וההתחייבויות בבנקים נשארים אצל הצד המוכר
  

הנחות הצמיחה שלהלן נאמרות בזהירות המתחייבת ונדרשת , כיוון שלא קיבלנו מידע שלם
לפירוט ראה  ( לו ואפשר שעם השלמת המידע ישתנו שיעורים אהשלמת מידע לצורך כך

  ). בגוף העבודה5לוח פרק הערכת השווי ו
  

שנים (אלפי ש" ח, לפני מע" מ) מכירות ותזרים לטווח 10  תרשים 2: תחזית 

29.3
33.0

36.3
39.041.042.042.042.042.042.0

2.32.73.03.23.43.43.43.43.43.4
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12345678910 שנה:
  

  

תוך מתן ביטוי למכלול הפרמטרים לבניית , נגזר מתחזית הפעילותזרים המזומנים ת
פרק ראה (ה לתזרים ועוד "התאמות תחזית רוו, הכוללים יחס הוצאות להכנסות, התזרים

 מיליון 3.4 -עד כה הראשונה  בשנ₪ן  מיליו2.3 -התזרים הנובע נע בין כ).  הערכת השווי- 6
  . האחרונהת התחזית בשנ₪
  

. ₪ מיליון 31.8 -תחזית עומד על כתקופת ההנצבר לתזרים המזומן התפעולי החופשי 
  . ₪מיליון  19 -העומד על כ,  החברה פעילותהיוון תזרים זה מהווה את השווי התזרימי של

  
אך כיוון ההתחייבויות הפיננסיות ם על הנכסים הפיננסייעודף יש להוסיף את לסכום זה 

שלא קיבלנו מידע ותשובות בנושא זה אין אנו יכולים לומר מהו ערכו של עודף הנכסים 
  .)להרחבה בעניין זה ראה גוף העבודה(הפיננסיים על ההתחייבויות הפיננסיות 

  
  . בגוף העבודה6פרק  ראה םממצאיהלפירוט 
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  הערות 1.5
 

התבססנו על נתונים אלא  ו בדיקה עצמאית של הנתוניםלהכנת הערכת שווי זו לא ערכנ
 בוחן מאזני,  2004-2005  הכוללים דוחות הכספיים מבוקרים לשנים,שקיבלנו מן החברה

  .אנשי החברהמ ומידע שקיבלנו ,אחרועסקי חומר כלכלי , 2006-2007שנים ל
  

י שמפורט  וכפ,אלא אם צוין אחרת,  ₪-כל הנתונים המספריים בעבודה זו נקובים ב
  .מ"ככלל הערכים המספריים אינם כוללים מע. בעבודה

  
במחירים קבועים של מועד נקובים נתוני העתיד , נתוני העבר נקובים בערכים שוטפים

  .הכנת העבודה
  

 ,נתוני הלוחות גוברים, יעים בטכסטבמקרה של סתירה בין נתוני הלוחות לנותנים המופ
  .על כך אנו מתנצלים מראשו
  

  .כמפורט בגוף העבודה, חסרים נתונים ותשובות להשלמתה, שווי אינה שלימההערכת ה


