
 

  השקעות וגיוס הון,  יעוץ כלכלי ועסקי- ' ושותאורי דהן
 

  , 050 5516067טלפון נייד ,  02 6790162. פקס,  073-7292232, 077-7032332. טל
  ,     com.dahan-uri.www :  אתר ,    com.dahan-uri@info : ל"דוא

  

  92585ירושלים  ', כניסה ג, 48טשרניחובסקי '  רח: כתובת

  

  

  

  

XXXמ" בע  

XXXמ " בע  
  צילוםלהפקת אירועי לצילום אווירי ומיפוי וחברה 

  

  

  הערכת שווי
  

משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים (  
, כת השוויערהמוצגת באתר רק תמצית המנהלים של   

)מזהה על החברהתוך הסתרת מידע   
  

  

  

  



 

 1

  תוכן העבודה

  

  מטרות העבודה ועקרי המסקנות  .1

  

  תיאור החברות ופעילותן  .2

  

  כללי  2.1  

  תיאור החברות ופעילותן   2.2  

  לקוחות  2.3  

    

  תיאור הענף והמתחרים  .3

  

  ניתוח פיננסי  .4

  

  4.1  XXXמ" בע  

  4.2  XXXמ" בע  

  

  מתודולוגיה ושיטות ההערכה  .5

  

  הערכת השווי  .6

  

  גישת היוון תזרימי המזומנים  6.1  

  הנחות תזרים המזומנים והערכת השווי  6.2  

  רגישות השווי למשתנים קריטיים  6.3  

  
  



 

 2

  תמצית מנהלים  .1

  

מ העוסקת " בעXXX" לחוות את דעתנו על שוויין של החברות XXXי מר "נתבקשנו ע

העוסקת בצילומי אויר אנכיים בעיקר " מ" בעXXX"בשירותי מעבדה מקצועיים בעיקר ו

  ). XXX או XXX -להלן (

  

 וממנהלים נוספים בשתי XXXקבלתי מידע והסברים ממר , לצורך כך ערכתי ביקור בחברה

נו דוחות כספיים של מו כן קבלכ, החברות וחומר נוסף לגבי אופי פעילות החברה והענף

  . החברה לשנים האחרונות וחומר פיננסי וכלכלי אחר ונעזרנו במקורות מידע עצמאיים

  

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

לן על כן ההערכה שלה, מטרת ההערכה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן נתון

  .נכונה בסמוך למועד כתיבתה ולא בטווח של זמן ממועד זה

  

כך שמבחינתו של משקיע , מסויםנציין כי ההערכה הוכנה באופן כללי ולא עבור משקיע 

 בחשבון ואשר לא הובאו בחשבון בהערכה חלהילק יתכנו שיקולים נוספים הצריכים מסוים

  .שיפורט בגוף העבודה בהרחבהשיטות ההערכה התבססו על מתודות מקובלות כפי . זו

  

מערך , ערכנו תיאור של החברות על מערך הלקוחות, כחומר רקע למשקיעים פוטנציאליים

. תארנו את הסביבה העסקית בהן הן פועלות ותארנו את המתחרים, השיווק והמכירות

  ).3 -    ו2פרקים ( של החברה יהפיננסניתחנו את מצבה , מתוך הדוחות הכספיים

  

 מיליון 3 - עמד על כ95 שהיקף מכירותיה לשנת XXXקר הפעילות מתרכזת בחברת כיום עי

מצב זה צפוי להשתנות בשנה . XXX נפח מכירות של כשליש מזה של XXXלחברת . ח"ש

בתקופה זו ננקטים שורה . XXXמירב המאמץ האסטרטגי מושקע כיום בחברת . הקרובה

פעולות שיווקיות ופעולות משפטיות , איתור משקיעים, של מהלכים הכוללים השקעות בציוד

  . למניעת מצב של תחרות לא הוגנת ועוד

  

 מוכרת XXXכיום .  תכבוש נתח שוק משמעותיXXXכל אלו במטרה לגרום למצב בו חברת 

. ח לשנה" מיליון ש33 -כאשר נפח השוק מוערך בלמעלה מ, ח לשנה"  מיליון ש1 -פחות מ

  . הננקטות לכבוש נתח של לפחות שליש מהשוק בטווח השנים הקרובותמטרת הפעולות

  

 לשנה 30% התפתח בשיעורים המגיעים עד כדי רהאווישוק צילומי , XXXלהערכת אנשי 

  . דומים בשנים הקרובותםבהיקפיוצפוי להתפתח , בארבעת השנים האחרונות
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 בשנה 8%מוצע ריאלי של  צמחה בשיעור מXXXמניתוח פיננסי שערכנו עולה כי חברת 

 54% צמחה בשיעור ממוצע ריאלי גבוה של XXXבארבעת השנים האחרונות ואילו חברת 

  ). מוצג ניתוח פיננסי מקיף4בפרק (בשנה 

  

עוד עולה מהניתוח הפיננסי כי החברה השקיעה בציוד בהיקפים משמעותיים ולמרות זאת 

  .שמרה על רמת נזילות ואיתנות פיננסית גבוהות

  

.  מציגים את המתודולוגיה עליה מתבססת הערכת השווי ואת הערכת השווי6 - ו5פרקים 

אשר נמצאה מתאימה להערכת , "היוון תזרימי המזומנים"הערכת השווי התבססה על גישת 

 העומד בבסיס גישה זו הוא שעיקר שוויה של החברה נובע ןהעיקרו. שוויה של החברה

  ). ולא משווי נכסיה(יה ממידת יכולתה לייצר הכנסות לבעל

  

ללא ( והלא ממונף יהחופששווי העסק הינו הערך הנוכחי של תזרים המזומנים י גישה זו "עפ

שווי זה יש להוסיף או להפחית ל, של החברה המיוצר בתקופת תחזית שנקבעה, )הלוואות

חסרים אשר אינם משמשים ביצור /התחייבויות הפנויים/את עודף או חוסר הנכסים

חוסרים פיננסיים בבנקים או /ן וכן להוסיף או להחסיר עודפים" העסקית כגון נדלההכנסה

  .אצל לקוחות או ספקים

  

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

ההיוון המשקף בין היתר את רמת שיעורי הריבית במשק ואת התחלופה בין סיכונים 

  ).6 - ו5ראה פרקים , לתיאור מתודולוגי נרחב(ננסיים לבין תשואה תפעוליים ופי

  

נו התייחס. עקב הראיה האסטרטגית של שיתוף בין שתי החברות והאיחוד המתוכנן שלהן

למרות שמבחינה . לקביעת שווי החברות,  המשותפותבהערכת השווי לתוצאות הפעילות

  .טכנית הוערכה כל חברה בנפרד

  

נסות וגזירת תזרים המזומנים הנחנו שורה של הנחות שהקו המנחה לבניית תחזית ההכ

שיעורי . הנחות אלו התייחסו לשיעורי הצמיחה של השוק ושל החברות. שלהן היה שמרני

הצעדים הננקטים לשיפור , צמיחת החברות הונחו בהתבסס על מעמדן של החברות בענפיהן

הליך שיכלול השוק והתגברות ת, )בפרט ההשקעות המתוכננות בטווח המיידי(מעמדן 

  . בהרחבה6.2ההנחות והבסיס להנחות מפורטות בפרק . ' וכדרהאוויהתחרות בענף צילומי 

שהיא רכיב ההשקעה , תאווירי מהמימון הנדרש לרכישת מצלמה 60%נציין בשלב זה כי 

הסתמך הבנק , באישורו. י בנק הפועלים"אושר עקרונית ע,  המתוכנן בטווח המיידייהעיקר
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 ןבפירעוין היתר על הבטחת ספק המצלמות לרכישת המצלמה חזרה במקרה של אי עמידה ב

 האחרונים ימומנו 10% - הנותרים סוכמו עם משקיע פרטי וה30% -מימון ה, ההלוואה

  .מאשראי ספקים

  

 בשנת 15%מבין ההנחות נציין בפרט את ההנחה המתייחסת לכיבוש נתח שוק משמעותי של 

 בתום השנה 40%ל שנה שאחרי כן עד להתייצבות על נתח שוק של  נוספים בכ5% - ו96

הביסוס להנחה זו מסתמך על הצעדים האסטרטגיים שנמנו . החמישית לתקופת התחזית

 3הרחבה בעניין זה מופיעה בפרק . לעיל ואשר יגרמו לפתיחת השוק בכיוון של תחרות הוגנת

  ).הערכת השווי  (6ובפרק  )  הסקירה הענפית(

  

אך למעשה כל שנות , היה נוח לעשות שימוש בלשון של שנים שלמות,  כי מבחינה טכניתנעיר

הינן למעשה שנים המתחילות באמצע השנה ומסתיימות באמצע ) השנים העתידיות(התחזית 

  .96ממוקמת באמצע שנת , זאת משום שעת תחילת התחזית. השנה שלאחריה

  

. 96ת נגזר מתוך נתוני פעילותן לשנת  של שתי החברויהחופשתזרים המזומנים התפעולי 

עקב שמירה על מבנה הוצאות דומה . ח לשנה הראשונה" מיליון ש1.37 -התזרים עומד על כ

התזרים צומח , )למעט התאמות שנדרשו בהוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון(בעיקרו 

  .בשיעורים דומים להנחות הגידול של הפעילויות השונות

  

במובן שאינו כולל הכנסות או הוצאות , נו תזרים מייצג של החברההתזרים שנגזר הי

הוצאה שאינה /השקעות מיוחדות או כל הכנסה, מיוחדות כגון מימוש או רכישת נכסים

  .קשורה בפעילות הרגילה של החברה

  

בשיעור היוון ,  שנים10לתקופה של ,  לשתי החברותיהחופששווי תזרים המזומנים התפעולי 

לקבלת שווי החברות הוספו , ח" מיליון ש14.5 -עומד על כ, XXXל 12% - וXXX ל10%של 

 -לשווי התזרימים התפעוליים עודפי הנכסים הפיננסיים על ההתחייבויות הפיננסיות ל

השווי הממוצע של החברות יחדיו לאחר הפחתת עודף . ח" מיליון ש2.1- בגובה 30/4/96

  . $ מיליון 3.75או , ח" מיליון ש12.4 -ומד על    כההתחייבויות על הנכסים הפיננסיים ע

  

אלא )  לעילשצויןהשווי הממוצע " (שווי נקודתי"כיוון שאין בכוונת הערכת השווי לספק 

, )5%(+לבין ) 5%-(אנו מעריכים את שוויין של שתי החברות בתחום הנע בין , "תחום שווי"

  .  אלף דולר3,932 -  לכ3,558 -בין ככלומר 
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העודפים הפיננסיים ושווי שתי החברות , ן פירוט של סיכום ממצאי השווי התזרימילהל

  :בנפרד

            XXX    XXX    כ"סה  

  

  14,461    9,412    5,049      שווי תזרים המזומנים

  2,103-    1,112-    980-   עודף נכסים על התחייבויות פיננסיות

  12,359    8,290    4,069      ח"שווי החברה באלפי ש

  3,745    2,512    1,233    )$-ח ל" ש3.3($ החברה באלפי שווי 

  3,558    2,387    1,171    5% שווי בניכוי -תחום תחתון 

  3,932    2,638    1,295    5% שווי בתוספת -תחום עליון 

  

). 6פרק (שווי החברות מבוסס על מודל הפעילות וההנחות המפורטים בפרק הערכת השווי 

למעט השינויים , רות במתכונתן הנוכחיתההערכה מבוססת על המשך תפעול החב

המתחייבים מהפעולות האסטרטגיות הננקטות להרחבת הפעילות ונתח השוק של חברת 

XXX .העשויים להיגרם כתוצאה משינוי מבנה , מובן כי לשינויים במתכונת התפעול

והשווי התזרים , הרווח, ההוצאות, אפשר כי יהיו השלכות על מבנה נתוני ההכנסות, הבעלות

  ).6 פרק -לעניין זה ראה גם הערות בסיום פרק הערכת השווי (

  

: כדי לבחון את מידת תקפות תוצאת השווי, ערכנו מבחני רגישות השווי למשתנים קריטיים

  . בגוף העבודה6.3פירוט מבחני הרגישות בפרק . לשיעור ההיוון ולשיעורי הצמיחה

  
ית של הנתונים והתבססנו על נתונים שקיבלנו להכנת הערכת שווי זו לא ערכנו בדיקה עצמא

  . לעילשצויןמן החברה הכוללים כאמור את הדוחות הכספיים והחומר האחר 


