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 28מרץ2018 ,
ישראל מסר ,סמנכ"ל כספים
אלגומייזר בע"מ
מר מסר הנכבד,
חברת פולברניס ברקת בן יהודה ,לשעבר :דה-קלו בן יהודה ושות' בע"מ )להלן " -מעריך
השווי"( נתבקשה על ידי חברת אלגומייזר בע"מ )להלן " -החברה"( ביום  28בדצמבר2017 ,
לבחון את הצורך בהכרה מהפסד ירידת ערך המוניטין שנוצר ברכישת חברת לינקיורי בע"מ
)להלן " -לינקיורי"( ליום  31בדצמבר) 2017 ,להלן " -מועד הערכת השווי"(.
חוות דעת זו מיועדת לצרכי עריכת דוחות כספיים והיא נערכה בהתאם לכללים ולהנחיות
שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי " ,IAS 36ירידת ערך נכסים" .לצורך חוות דעתנו
הסתמכנו על נתונים פיננסיים הקשורים בלינקיורי וכן על מידע שהתקבל מהנהלת החברה,
באשר לתחזיות תזרימי מזומנים ואומדנים נוספים אחרים.
מטרת חוות הדעת ,המובאת להלן ,הינה לבחון האם נדרש להכיר בהפסד מירידת ערך
המוניטין שנוצר ברכישת לינקיורי ,דהיינו ,האם סכום בר ההשבה של היחידה מניבת
המזומנים ,לינקיורי ,קטן מערכה בספרים.
חוות דעת זו נערכה על מנת לסייע להנהלת החברה בבחינת הצורך בהכרה בהפסד מירידת
ערך המוניטין ,כאמור לעיל ,לצורך הדוחות הכספיים ולמטרה זו בלבד .לפיכך ,חוות דעת זו
לא תשמש למטרות אחרות ולא תופץ לגוף שלישי )למעט ,הגופים המוזכרים להלן( וכן צד
שלישי לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ללא אישורינו
מראש ובכתב.
חוות דעתנו התבססה על עיון בנתונים פיננסיים היסטוריים ,עריכת בירורים עם האחראים
לעניינים הכספיים והחשבונאיים ועל תחזיות שהתקבלו מהנהלת החברה באמצעות דיונים,
אשר ערכנו עם עובדים בכירים ונושאי משרה אחרים בחברה בהתבסס על מיטב ידיעתם
וניסיונם .התחזיות ,כוללות נתונים ומסתמכות על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים,
שלמים ועדכניים ,אולם לא ביצענו כל בדיקה או בחינה עצמאית בלתי תלויה על מנת לאמת
את הנתונים ,כאמור.
ככלל ,התחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות למועד עריכת
חוות הדעת .הנחות אלו עשויות להשתנות לאורך תקופת התחזית ,ועל כן תחזיות ,אשר נערכו
ליום הבדיקה ,עשויות להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל או/ו מתחזיות שתעשינה במועד
מאוחר יותר .על כן לא ניתן להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני
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דוחות כספיים מבוקרים .אין אנו מחווים דעה באשר להתאמת התחזיות שנערכו לתוצאות
הפיננסיות שתתקבלנה בפועל.
ככל הערכת שווי כלכלית ,אף הערכה זו התבססה על המידע האמור .שינויים במידע זה ,או
מידע נוסף ,עשויים להשפיע ,על תוצאות חוות הדעת .לפיכך ,אין לראות בחוות דעתנו משום
אימות כלשהוא לנכונותם ,לשלמותם או דיוקם של נתונים אלו ,אלא הערכה כלכלית
המבוססת על מודלים כלכליים כמפורט בגוף חוות הדעת להלן.
בחינת הצורך בירידת ערך המוניטין שלהלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים
הקשורים בקביעת סכום בר ההשבה של לינקיורי בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה
כלשהיא ,לרבות המלצת השקעה במכשיר פיננסי כלשהוא.
מעריך השווי לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק ,עלות או הוצאה ,אשר יגרמו בכל אופן
ודרך ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעיה ,מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע
מצד החברה ו/או מי מטעמה ,או כל התבססות אחרת על המידע כאמור .החברה מתחייבת
לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי ,אשר עולה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה
ששולם ע"י החברה למעריך השווי בגין חוות הדעת ,בו יהיה חייב מעריך השווי כלפי צד
שלישי ו/או החברה בקשר עם חוות הדעת ,לרבות ,בכל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג
משפטי לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים .הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך  30יום
מהרגע שהודיע עליהן מעריך השווי לחברה.
הרינו להצהיר ,כי אין לנו כל עניין אישי במניות החברה ,בעלי מניותיהן או צדדים קשורים
להן ,כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם או לצדדים
קשורים אליהן כהגדרתם בחוק החברות.
אנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם לבחון את הצורך בהכרה מהפסד ירידת המוניטין
שנוצר ברכישת לינקיורי .במידה שדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים
בחוות דעתנו ,או כל מידע נוסף ,נשמח להרחיבה במידה שתידרש לכם.
להלן ריכוז ממצאים )אלפי ש"ח(:
ריכוז ממצאים
סכום בר השבה

61,958

ערך בספרים

38,684

הפחתה נדרשת

-
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מידע אודות המומחים
פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ )לשעבר :דה-קלו בן-יהודה ושות' בע"מ( מתמחה במתן שרותי
ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלויות לחברות ,פעילויות ,מיזמים ,נכסים בלתי מוחשיים
וכשירים פיננסיים .חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון
וכלכלנים.
מאז הקמתה )בשנת  ,(1998ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי-תלויות עבור למעלה מ200 -
חברות ציבוריות הנסחרות בארץ ,בארה"ב ובאירופה ,לצד מאות חברות פרטיות ולקוחות פרטיים.
ניסיוננו הרב כולל עריכת חוות דעת כלכליות למטרות מגוונות ,ביניהן :צרכים חשבונאיים
)דיווחים כספיים בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והאמריקאית( ,צרכי מס ,חוות דעת
משפטיות וכן חוות דעת כלכליות הנדרשות בתהליכים כגון :מיזוגים ורכישות ,בדיקות נאותות,
בדיקות כדאיות ,גיוס הון ,הנפקה לציבור ועוד.
פולברניס ברקת בן-יהודה שמה דגש על מקצועיות ,מהימנות ותודעת שירות גבוהה.
רו"ח שי פולברניס  -שותף מנהל
• בעל תואר  B.Aבכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון .בעל רישיון ישראלי
לראיית חשבון.
• רו"ח פולברניס מנהל משנת  2007את פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ .ניסיונו הרב כולל מגוון
רחב של חוות דעת כלכליות ,בלתי תלויות ,עבור למעלה מ 200 -חברות ציבוריות ומאות חברות
פרטיות ,בישראל ובחו"ל ,כגון :הערכות שווי חברות ,פעילויות ,מיזמים ,נכסים בלתי מוחשיים
)מוניטין וכד'( ,מכשירים פיננסיים ,נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.
• התמחותו וניסיונו של רו"ח פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון :מיזוגים ורכישות,
גיוס הון ,הנפקה לציבור ,דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה
האמריקאית ).(IFRS; US-GAAP
• רו"ח פולברניס עבד מספר שנים בתחום הביקורת ,הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים ורכישות
במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן ) ,(PWCבמהלכן היה שותף בליווי עסקאות משמעותיות
במשק הישראלי.
רו"ח ערן ברקת  -שותף מנהל
• בעל תואר  B.Aבכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון .בעל רישיון ישראלי
לראיית חשבון.
• רו"ח ברקת מכהן משנת  2007כמנהל בכיר בפולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ .ניסיונו הרב כולל
מגוון רחב של חוות דעת כלכליות ,בלתי תלויות ,עבור למעלה מ 200 -חברות ציבוריות ומאות
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חברות פרטיות ,בישראל ובחו"ל ,כגון :הערכות שווי חברות ,פעילויות ,מיזמים ,נכסים בלתי
מוחשיים )מוניטין וכד'( ,מכשירים פיננסיים ,נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.
• התמחותו וניסיונו של רו"ח ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון :מיזוגים ורכישות ,גיוס
הון ,הנפקה לציבור ,דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית
).(IFRS; US-GAAP
• רו"ח ברקת עבד מספר שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומית E&Y Ernest & Young
כמנהל בתחום ביקורת ,במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות
מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע ,בין היתר ,בדיקות נאותות בתחום המיזוגים
והרכישות.

בכבוד רב,
שי פולברניס ,רואה חשבון

_______________________
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 .1לינקיורי בע"מ
לינקיורי בע"מ )החברה( התאגדה בינואר ,2009 ,כחברה פרטית בישראל .לינקיורי מספקת
פתרונות מוניטיזציה באמצעות תוכנה בפלטפורמות המחשבים ,האינטרנט והמובייל.
ללינקיורי פעילויות משלימות בתחום הפירסום באינטרנט הכוללים את תחום פיתוח תוכנות
ותחום ה (Real Time Bidding) RTB -בדגש על וידאו .החברה ממוקמת בהרצליה.

 .1.1תחומי פעילות
 .1תחום פיתוח תוכנות פרודקטביות  -לינקיורי פיתחה מספר מוצרי תוכנה

BTB

) (Business to Businessו:(Business to Customer) BTC -
תוספים לדפדפני אינטרנט  -בתחום זה ,משתמשי אינטרנט מורידים תוספי דפדפנים
באופן וולונטרי בדרך כלל מהחנויות של דפדפני הגלישה )לרוב דפדפני Google
 Chromו .(Firefox -תוספי דפדפן אלו מעניקים למשתמשים פרודוקטיביות גבוהה,
השלמת מידע ותוכן ועוד.
תוכנות "משוחררות דפדפן"  -עבור מערכת ההפעלה של ) Appleמחשבי  (Macועבור
מערכת ההפעלה של ) Microsoftמחשבי .(PC
מוצרי חיפוש הכוללים אנטי וירוס.
התוכנות ניתנות להורדה על ידי המשתמשים ללא עלות .הכנסות לינקיורי מהתוכנות
נובעות באופן עקיף על ידי שיתוף פעולה עם מפרסמים ברשת )חברות אשר מספקות
פרסומות טקסט בהתאם למילת מפתח( לאספקת תנועת גולשים בתמורה לחלוקת
הכנסות או בהתאם למודל ה) PPI -תשלום ללחיצה(.
חברות אשר איתן עובדת לינקיורי מספקות לה תעבורת גולשים העוברת דרך מערכת
הניתוב מבוססת הענן של לינקיורי .כל בקשה נבדקת בזמן ריצה ,תוך שימוש בנתוני
המשתמש שחולצו מהבקשה ומנתוני העבר )פיתרונות  BIG DATAו .(BI -לאחר
שהבקשה אושרה ,היא מנותבת לתוכן הפרסום הטוב ביותר האפשרי עבור משתמש
ספציפי זה .תוכן הפירסום נבחר מתוך מאגר גדול של שותפים מפרסמים ברשת .לדוגמא,
לאחר הורדה של אחת מהתוכנות החינמיות של לינקיורי ,מוצע למשתמשים לשנות את
מנוע החיפוש לזה של שותפיה העסקיים.
 .2תחום ה - RTB -לינקיורי פיתחה מערכת לקנייה אוטומטית פרוגרמטית של מדיה ,בדגש
על טכנולוגית וידאו.
פרסום/מכירה בזמן אמת הינה טכנולוגיה המאפשרת לאתרי תוכן ברשת האינטרנט
לפרסם מודעות המתבססות על דפוסי עניין של הגולשים בזמן אמת וברמת החשיפה
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הבודדת .הטכנלוגיה מאפשרת לאתרים ולמפרסמים להשתתף בזירת מסחר ,המתנהלת
באמצעות מערכת ממוחשבת המבצעת תיווך בזמן אמת בין גורמים המעוניינים למכור
שטחי פרסום באתרי אינטרנט וגורמים המעוניינים לקנותם.
טכנולגיית ה RTB -מאפשרת היחשפות לשוק מפולח וממוקד יותר בזמן אמת ולכן
מאופיינת בעלויות נמוכות יותר בהשוואה לקניית שטחי פרסום במדיה הדיגיטלית באופן
המסורתי ,וניצול תקציבי הפרסום באופן מקסימלי.
מערכת ה RTB-בנויה על אלגוריתמים מורכבים המחקים עוגיות ספציפיות ,בעיקר כאלה
הכוללות נתונים דמוגרפיים והתנהגותיים של הצרכן .המערכת מאפשרת למפרסמים
לבחור את מאפייני הגולש אשר אליו מעוניינים לפנות ולשלם מחיר משתנה בעבור חשיפה
לגולש ,וזאת על פי מידת התאמתו לדרישותיהם .תחילה מבקש הגולש להיכנס באמצעות
הדפדפן לאתר שבו פועלת מערכת הפרסום בזמן אמת ) .(RTBלאחר מכן מתקבלים
מאפייני הצרכן במערכת ומתקיים מכרז בזמן טעינת הדף בדפדפן .המערכת הממוחשבת
בוחרת את המפרסמים המתאימים על פי פרופיל הגולש שאותו הזינו המפרסמים
בפלטפורמת הביקוש ) ,(DSPופותחת מכרז על מאגר שטחי הפרסום הפועלים בשיטה זו.
הזוכה במכרז הוא המרבה במחיר ומודעתו מוצגת לגולש ,ובכך משיגים חשיפה מפולחת
לגולשים.
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 .1.2שוק הפרסום האינטרנטי
בהתאם לתחזית של  ,eMarketer1שוק הפרסום הדיגיטלי העולמי צפוי להגיע לכ228.44 -
מיליארד דולר בשנת  ,2017גידול של כ 19.1% -בהשוואה לשנת  .2016כמו כן ,שוק הפרסום
הדיגיטלי העולמי צפוי להגיע לכ 375.8 -מיליארד דולר בשנת  ,2021קרי שיעור גידול מצטבר
של כ 64.5% -בארבע שנים.

בהתאם לתחזית של  ,eMarketer2ההוצאה על פרסום לתצוגה דיגיטלית באופן תכנותי
) (Progremmatic Digital Display Ad Spendingבארה"ב צפויה להגיע לכ 32.56 -מיליארד
דולר בשנת  ,2017גידול של כ 27.8% -בהשוואה לשנת .2016

1

https://www.emarketer.com/Report/Worldwide-Ad-Spending-eMarketers-Updated-Estimates-

Forecast-20162021/2002145
2

https://www.emarketer.com/Article/eMarketer-Releases-New-US-Programmatic-Ad-Spending-

Figures/1016698
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 .2מתודולוגיה
תקן חשבונאות בינלאומי) ,IAS 36 ,להלן " -התקן"( ,קובע נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח
שנכסיה לא יוצגו בסכום ,העולה על הסכום בר ההשבה שלהם .נכס )או יחידה מניבת מזומנים(
מוצג בסכום ,הגבוה מסכום בר ההשבה שלו ,כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל
מהשימוש בנכס או ממכירתו .במקרה זה חלה ירידת ערך והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד
מירידת ערך.
התקן מגדיר סכום בר השבה כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס או יחידה
מניבת מזומנים ,לבין שווי השימוש בהם .דהיינו ,במקרה בו השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה או
שווי השימוש או שניהם ,גבוהים מהערך הפנקסני ,לא נדרשת הישות להכיר בהפסד מירידת ערך.
השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה נאמד בהתאם למדרג המצוין ב ,IFRS 13 -להלן בסדר יורד:
נתוני רמה  - 1מחירי שוק מצוטטים אשר ניתנים לצפייה בשוק פעיל )מחיר ני"ע ,נגזר פיננסי
וכיו"ב(.
נתוני רמה  - 2מחירי שוק שאינם מצוטטים אשר ניתנים לצפייה )במישרין או בעקיפין( בשוק
פעיל )מחירים מצוטטים לפריטים דומים בשוק פעיל ,מחירים מצוטטים זהים דומים בשוק
לא פעיל וכיו"ב(.
נתוני רמה  - 3נתונים אשר אינם ניתנים לצפייה  -טכניקות הערכה והערכות שווי.
אמידת שווי השימוש של נכס או יחידה מניבת מזומנים כוללת את השלבים הבאים :
זיהוי המרכיבים אשר ישתקפו בחישוב שווי השימוש בנכס:
אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס;
תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים אלה;
ערך הזמן של הכסף ,המיוצג ע"י שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון;
המחיר לנשיאת אי וודאות ,שטבועה בנכס; וכן
גורמים אחרים ,כגון היעדר נזילות ,אי סחירות ואי גודל אשר ישתקפו בתמחור תזרימי
המזומנים שהישות מצפה להפיק מהנכס.
אומדן של תזרימי המזומנים העתידים ,הן החיוביים והן השליליים ,שינבעו משימוש מתמשך
בנכס וממימושו הסופי; וכן
יישום שיעור ניכיון )מחיר ההון( מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלו.
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בסיס לאומדן ומדידת תזרימי המזומנים:
ביסוס תחזיות תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות ,המייצגות את האומדן הטוב
ביותר של ההנהלה לגבי התחום של התנאים הכלכליים ,שישררו במהלך יתרת אורך החיים
השימושיים של הנכס.
ביסוס תחזיות תזרימי המזומנים על תקציבים/תחזיות כספיים ,העדכניים ביותר ,שאושרו
ע"י ההנהלה .אמידת תחזיות תזרימי מזומנים לתקופה שמעבר לתקופה ,המכוסה ע"י
התקציבים/תחזיות העדכניות ביותר ,על ידי אקסטרפולציה של אותן תחזיות ,תוך שימוש
בשיעור צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן ,אשר לא יעלה על שיעור הצמיחה הממוצע
לזמן ארוך בענף  ,במדינה ,בשוק בו פועלת החברה.
אומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו:
תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילות מימון;
תשלומי או תקבולי מיסים על הכנסה;
אומדן תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים החזויים לנבוע משינויים מבניים עתידיים או
מהגדלה או שיפור של ביצועי הנכס/יחידה מניבת המזומנים.
לשם היוון תזרים המזומנים העתידיים למועד בחינת הצורך בירידת ערך הנכסים ,יש לקבוע את
מחיר ההון המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף וכן את הסיכונים הספציפיים
של הנכס או הפעילות הנבחנת ,אשר בגינם לא הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים
העתידיים .מחיר ההון מחושב באמצעות מודל Weighted Average Cost Of Capital -
) ,(WACCדהיינו ,ממוצע משוקלל של מקורות המימון אשר נקבע להלן:
WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V
כאשר:
 - Eהינו ההון העצמי במונחי שווי שוק.
 - Dהינו שווי השוק של החוב.
 - (D+E) = Vשווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה.
 - Keהינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה.
 - Kdהינו מחיר החוב ,הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של החברה.
 - Tשיעור המס הסטטוטורי לטווח ארוך שחל על החברה.
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חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:
Ke=Rf+β*(Rm-Rf)+P
 - Rfהינו שיעור הריבית חסרת הסיכון.
 - βמקדם הסיכון היחסי .מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס
על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו .הביטא הינה המדד לסיכון
"הסיסטמטי" של החברה.
כאשר מקדם זה גדול מ ,1 -לעסק רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק )קרי ,במקרה של מיתון
יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים ,ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מענפים
אחרים( ,וכפועל יוצא ,שווי העסק רגיש יותר מהממוצע לשינויים במצב השוק.
) - (Rm-Rfהינה פרמיית הסיכון הממוצעת ,פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין
הריבית הריאלית חסרת הסיכון.
 - Pשיעור תשואה נוסף ,המשקף סיכון ספציפי ,לרבות ,פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של העדר
סחירות וגודל.
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 .3הערכת שווי הוגן לינקיורי
השיטה המקובלת להערכת שווי חברה מסחרית הינה שיטת היוון זרמי מזומנים עתידיים.
הערכת השווי של לינקיורי בשיטה זו מבוססת על תחזית הכנסות והוצאות תפעוליות
עתידיות ועל התאמות הדרושות על מנת להסב אותן לתזרים מזומנים תפעולי.
להלן תחזית תזרים המזומנים של לינקיורי )אלפי ש"ח(:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

צמיחת הכנסות
הכנסות
עלות המכר
רווח גולמי

44.8%
105,445
)(75,219
30,226

30.2%
137,308
)(102,087
35,221

25.0%
171,617
)(126,996
44,620

20.0%
205,940
)(152,395
53,544

10.0%
226,534
)(167,635
58,899

-30.0%
158,574
)(95,144
63,429

-30.0%
111,002
)(61,051
49,951

-30.0%
77,701
)(38,851
38,851

שיעור רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח תפעולי לפני מס

28.7%
)(10,875
)(4,770
)(8,056
6,525

25.7%
)(10,998
)(5,054
)(7,953
11,216

26.0%
)(12,922
)(5,938
)(8,946
16,814

26.0%
)(14,731
)(6,769
)(9,841
22,203

26.0%
)(15,762
)(7,243
)(10,333
25,561

40.0%
)(11,033
)(5,070
)(7,233
40,093

45.0%
)(7,723
)(3,549
)(5,063
33,615

50.0%
)(5,406
)(2,484
)(3,544
27,416

6.2%

8.2%
50
)(50
)(132

9.8%
50
)(50
)(1,148

10.8%
50
)(50
)(1,028

11.3%
50
)(50
)(617

25.3%
50
)(50
)(3,514

30.3%
50
)(50
1,703

35.3%
50
)(50
1,608

תזרים מזומנים תפעולי

11,084

15,667

21,175

24,944

36,579

35,318

29,024

7,002

תזרים תפעולי מהוון

9,601

10,181

10,324

9,124

10,038

7,271

4,483

937

שיעור רווח תפעולי לפני מס
התאמות בגין פחת
השקעות ברכוש הקבוע
התאמות בגין שינויים הון חוזר
ערך גרט

שווי פעילות
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הנחות עבודה עיקריות
תחזית ההכנסות וההוצאות התפעוליות ,כפי שמוצגת לעיל ,מבוססת על הנחות הנהלת
לינקיורי ועל התאמות שביצענו כמעריכי השווי על פי מיטב הבנתנו וניסיוננו.
הכנסות
כאמור בפרק  ,1לינקיורי עוסקת בפיתוח תוכנה ליצירת מוניטיזציה בפלטפורמות המחשבים,
האינטרנט והמובייל.
לינקיורי מפתחת תוכנות ואפליקציות למגוון רחב של שימושים אשר ניתנים להורדה ללא
עלות מצד משתמשי האינטרנט .הכנסותיה של לינקיורי ממוצרי התוכנה נובעות באופן עקיף
על ידי השתתפות בחלוקת הכנסות פרסום הנובעות לשותפותיה ,חברות החיפוש ,אשר
מפרסמות תוכן שיווקי )להלן " -חברות החיפוש"( .הפניית תעבורת הגולשים לחברות
החיפוש הינה בעיקר באמצעות הפעלת מנועי חיפוש ושאילתות חיפוש של שותפותיה במוצרי
התוכנה החינמיות של לינקיורי )תוכנות מבוססות חיפוש( .החיוב של חברות החיפוש מתבצע
על בסיס מודל תשלום ללחיצה ) (PPCוכאשר המשתמש הופנה על ידי לינקיורי ,מתחלקת
חברת החיפוש עם לינקיורי בתשלום מהמפרסמות על בסיס חוזה ובו מצוין אופן חלוקת
ההכנסות.
ללינקיורי הסכם מהותי עם אחת מחברות החיפוש הגדולות בעולם ,כ 94% -מהכנסותיה
בשנת  2017נבעו משיתוף הפעולה עם אותה חברת חיפוש.
ניתוח נתוני עבר
הטבלה להלן מציגה את הכנסות החברה בשנים ) 2014-2017אלפי ש"ח(:
2014
צמיחת הכנסות
הכנסות

73,115

2015
-48.5%
37,688

2016
92.9%
72,695

2017
45.1%
105,445

בשנת  2015הכנסותיה של לינקיורי ירדו בצורה ניכרת והסתכמו בכ 37,688 -אלפי ש"ח
בהשוואה לסך של כ 73,115 -אלפי ש"ח בשנת  .2014ירידה זו בהיקף ההכנסות בשיעור של כ-
 48.5%הינה כתוצאה מהגברת הרגולציה על פעילות הפצת תוכנות בסביבת ה PC -על ידי
הגופים הגדולים הפועלים בתחום כגון  Microsoft ,Googleו .Yahoo -הרגולציה כללה ,בין
היתר ,שינויים בדרישות לגבי צורתם ואפיונם של באנרים ודפי נחיתה .החמרת הרגולציה
והדרישות חייבו את לינקיורי בביצוע התאמות לפעילותה ולמוצריה.
השינויים במהותם סובבים סביב חווית המשתמש במטרה לעלות את השקיפות במהלך
ההתקנה ולהבטיח שהמשתמש יקבל מידע לגבי התוכנות המוצעות ותהליך ההתקנה ,ויוכל
להסירן בדרכים מקובלות.
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בשנת  2016חלה עליה משמעותית בהכנסותיה של לינקיורי אשר הסתכמו בסך של כ72,695 -
אלפי ש"ח ,קרי גידול בשיעור של כ 92.9% -בהשוואה לשנת  .2015על פי הנהלת לינקיורי,
צמיחת ההכנסות בשנת  2016נבעה מיכולתה של לינקיורי להסתגל לשינויים בשוק ולעמוד
בדרישות הרגולציה הקשיחות של חברות החיפוש.
בשנת  2017נמשכה הצמיחה הניכרת בהכנסותיה של לינקיורי אשר גדלו בכ 45.1% -בהשוואה
לשנת  2016והסתכמו בסך של כ 105,445 -אלפי ש"ח .הצמיחה בהכנסות בשנת  2017היתה
בכל פעילויותיה של לינקיורי ובכל השווקים בהן היא פועלת .הסיבות העיקריות לגידול
בהכנסות בשנת  2017הינן כדלהלן:
 .1גידול בפעילות האורגנית של לינקיורי  -עיקר הגידול בהכנסות בשנת  2017מקורו בגידול
אורגני בפעילותה של לינקיורי בתחום פיתוח התוכנות ושיתוף הפעולה עם מפרסמים
באינטרנט ,כמו גם הביקוש הגובר למוצריה וגידול בשוק הפרסום המקוון בו היא פועלת.
 Extensions .2ותוכנות תוספי דפדפן  -תוכנות הרחבה לדפדפן אשר מוצעות להורדה על
ידי המשתמשים בחנויות הדפדפנים )בעיקר  Chromeו .(Firefox -תחום זה הינו חדש יחסית
בלינקיורי אשר החל להניב הכנסות במחצית השנייה של שנת  .2016ההכנסות מתחום זה
בשנת  2017הסתכמו בלמעלה מ 10.5 -מיליון ש"ח בהשוואה לכ 0.5 -מיליון ש"ח בשנת .2016
 .3תחום ה - RTB -תחום זה הינו חדש בלינקיורי אשר בשנת  2016פעל במשך כארבעה
חודשים בלבד .בשנת  2017הסתכמו הכנסותיה של לינקיורי מתחום הוידאו בסך של כ5.6 -
מיליוני ש"ח מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 1.6 -מיליון ש"ח בשנת  .2016הגידול בהכנסות
בתחום ה RTB -בשנת  2017הינו הודות לצמיחה אקסוגנית )משום שפעל על פני שנה מלאה(
והן אנדוגנית עקב צמיחה אורגנית בפעילות זו.
תחזית לשנים 2018-2021
ברבעון הרביעי של שנת  2017חתמה לינקיורי על הסכם חדש עם חברה המספקת פתרונות
חיפוש ופרסום מהגדולות בעולם ,אשר יאפשר ללינקיורי להתרחב גיאורפית ולהציע את
מוצריה גם במדינות נוספות הכוללות מדינות במזרח הרחוק ,דרום אמריקה ,מזרח אירופה
ומדינות ברית המועצות לשעבר .לקראת סוף שנת  2017החלה לינקיורי בהפצת והפעלת
הפתרונות עבור שווקים פוטנציאליים אלו ,אשר להערכת החברה ,פעולות אלו תתרומנה
להמשך צמיחת הכנסותיה של לינקיורי בשנים הבאות.
על פי תקציב החברה ,לאור האמור לעיל בדבר ההסכם החדש ובהמשך למגמה בשנת ,2017
הכנסותיה של לינקיורי בשנת  2018צפויות לצמוח בשיעור של כ 30.2% -בהשוואה לשנת 2017
ולהסתכם בסך של כ 137,308 -אלפי ש"ח .בשנים  2019-2020צופה הנהלת החברה כי
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הכנסותיה של לינקיורי יצמחו בכ 25% -מדי שנה ,כאשר בשנת  2021שיעור צמיחת ההכנסות
יתמתן לכ.16% -
בחוות דעתנו הנחנו ,עקב התחרות בתחום ,שיעורי צמיחה מתונים יותר לאורך שנות התחזית,
כמוצג בטבלה שלהלן )אלפי ש"ח(:
הכנסות
תחזית הנהלת לינקיורי
שיעור צמיחה
תחזית בחוות הדעת
שיעור צמיחה

2018
137,308
30.2%
137,308
30.2%

2019
171,617
25%
171,617
25%

2020
214,954
25.3%
205,940
20%

2021
249,624
16.1%
226,534
10%

תחזית לשנים 2022-2024
פעילותה של לינקיורי מושפעת מכמה גורמי סיכון עיקריים:
 .1ללינקיורי לקוח מהותי ,אחת מחברות החיפוש הגדולות בעולם ,אשר כ94% -
מהכנסותיה של לינקיורי בשנת  2017נבעו מאותו לקוח.
 .2ללינקיורי ספק מהותי אשר אחראי על אספקת רוב תעבורת הגולשים של לינקיורי.
 .3הגברת הרגולציה ודרישת אישורים מחברות החיפוש המובילות שפועלות בשוק עלול
להביא לצמצום התקנת התוכנות על ידי המשתמשים ולפגוע בהכנסותיה של לינקיורי.
דוגמא לכך הינה הפגיעה המהותית בהכנסותיה של לינקיורי בשנת  2015כתוצאה
מהשינויים הרגולטורים בשוק התוכנות להורדה .הענף כולו עבר טלטלה ,ומספר חברות
וביניהן בבילון הישראלית הפסיקו את פעילותן.
על מנת לתת ביטוי לסיכון העודף הקיים בלינקיורי עקב התלות שלה בשיתוף הפעולה עם
אותו לקוח מהותי ועם המפיץ כאמור ,קבענו ,בשונה מהערכת שווי גנרית ,אורך חיים של שבע
שנים כאשר ארבע שנים עם צמיחת הכנסות ושלוש שנים של דעיכת הכנסות עד להפסקת
הפעילות של לינקיורי .שיעור דעיכת ההכנסות במהלך השנים  2022-2024נאמד ב30% -
בשנה.
עלות המכר והרווח הגולמי
עלות המכר מורכבת מהוצאות רכישת מדיה בלבד ,הכוללות תשלום למפיצים בגין הפצת
התוכנות של לינקיורי ברשת .התשלום למפיצים מתבצע באמצעות מודל תשלום להתקנה
) (PPIאו באמצעות מודל חלוקת הכנסות ) .(Revshareמודל  PPIהינו תשלום קבוע למפיץ
בעבור כל משתמש שמתקין את התוכנה של לינקיורי ,ללא קשר לתקבול של לינקיורי מחברות
החיפוש .בהתאם למודל חלוקת הכנסות ,כאשר לינקיורי מקבלת את חלקה בהכנסות
הפירסום מחברות החיפוש ,היא משתתפת בחלקה בהכנסה עם המפיץ שסיפק את תעבורת
הגולשים שממנה נבעו הכנסות הפירסום.
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עיקר הכנסותיה של לינקיורי נובע מהסכמים עם מפיצים במתכונת של חלוקת הכנסות
) (Revshareוזאת על מנת לצמצם את הסיכון .במידה ובבדיקות שעורכת לינקיורי עולה מפיץ
שבאמצעותו היא מגייסת לקוחות "איכותיים" מבחינת אורך זמן השימוש שלהם בתוכנה
וכמות הלחיצות על תוכן שיווקי ,תעדיף לינקיורי לעבוד איתו במתכונת של  PPIוזאת על מנת
למקסם את ה IRR -על רכישת לקוחות חדשים.
בשנת  2017שיעור הרווח הגולמי של לינקיורי ירד בצורה ניכרת והסתכם בשיעור של כ-
 28.7%בהשוואה לשיעור של כ 40.9% -בשנת  .2016מהנהלת החברה נמסר כי הירידה בשיעור
הרווח הגולמי בשנת  2017הינה בעקבות הגורמים הבאים:
 .1בשנת  2017קיבלה לינקיורי החלטה אסטרטגית להעמיק את שיתוף הפעולה עם הלקוח
העיקרי שלה וזאת מהסיבה שמדובר בחברת חיפוש מהגדולות בעולם ויציבה בהיקפי
פעילותה .יחד עם זאת ,בעקבות היתרון לגודל של אותו לקוח והעובדה כי הינו בעל יכולת
להוזיל את מחירי הקנייה שלו ,חלה ירידה בהכנסה הממוצעת של לינקיורי בעסקאות
מאותו לקוח ,דבר אשר גרם לירידה בשיעור הרווח הגולמי שלה.
 .2תחום ה RTB -מאופיין ,באופן כללי ,בשיעורי רווחיות גולמית נמוכים ביחס ליתר
פעילותיה של לינקיורי .כמו כן ,מאחר ושנת  2017היתה שנת החדירה המלאה הראשונה
של לינקיורי בתחום ה ,RTB -מחירי המכירה היו נמוכים כך ששיעור הרווח הגולמי
בתחום זה היה חד ספרתי )נמוך בצורה מהותית משיעור הרווח הגולמי הכולל של
לינקיורי( .
 .3ירידה בשער החליפין הממוצע של הדולר מול השקל בשנת  2017בשיעור של כ6.3% -
בהשוואה לשנת .2016
שיעור הרווח הגולמי בשנת  2018נאמד בהתאם לתחזית הנהלת החברה והוא צפוי להסתכם
בשיעור של כ .25.7% -הנהלת החברה מעריכה כי הירידה בשיעור הרווח הגולמי בשנת 2018
הינה הודות להתגברות התחרות בשוק הפרסום ,אשר גורמת להתייקרות התשלומים לספקי
התעבורה האחראים על הפצת תוכנות לינקיורי ברשת .בשנים  2019-2021מעריכה הנהלת
החברה כי שיעור הרווח הגולמי של לינקיורי יתייצב בשיעור של כ.26% -
בשנות דעיכת ההכנסות ,קרי בשנים  ,2022-2024לינקיורי לא צפויה להשקיע משאבים נוספים
בגיוס לקוחות חדשים ,אלא להפיק הכנסות בעיקר ממשתמשים שכבר התקינו את התוכנות
של לינקיורי ,ולכן שיעור הוצאות רכישת המדיה ביחס להכנסות צפוי לרדת .מאחר ובשנים
אלו שיעור ההכנסות במודל ה PPI -ביחס לסך ההכנסות צפוי לקטון בצורה מהותית עקב
ירידה במספר התקנות חדשות של תוכנות ,שיעור עלות המכר של לינקיורי צפוי לקטון
משמעותית בשנות דעיכת ההכנסות.
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לאור האמור ,עלות המכר בשנים  2022-2024נאמדה בשיעורים הולכים ויורדים ביחס
להכנסות ,כך ששיעור הרווח הגולמי בשנים  2023 ,2022ו 2024 -יהיה כ 45% ,40% -ו50% -
בהתאמה.
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות המחקר והפיתוח מורכבות בעיקר מהוצאות שכר ונלוות של עובדי פיתוח התוכנות.
בשנת  2017הוצאות המחקר והפיתוח הסתכמו בסך של כ 10,875 -אלפי ש"ח בהשוואה לסך
של כ 11,686 -אלפי ש"ח בשנת .2016
הוצאות המחקר והפיתוח בשנת  2018נאמדו בהתאם לתחזית הנהלת החברה .בשנים 2019-
 2024נאמדו הוצאות המחקר והפיתוח בהתאם לשיעור גמישות של  70%ביחס לצמיחת
ההכנסות .בשנות דעיכת ההכנסות ,הנחנו כי שיעור הוצאות המחקר והפיתוח ביחס להכנסות
יתייצב בהתאם לשיעורן בשנת  ,2021קרי בשיעור של כ.7% -
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות מכירה ושיווק מורכבות בעיקר מהוצאות שכר ונלוות .הוצאות המכירה והשיווק
קורלטיביות להכנסות .בשנת  2017הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו בסך של כ4,770 -
אלפי ש"ח בהשוואה לסך של כ 3,150 -אלפי ש"ח בשנת  ,2016קרי גידול בשיעור של כ-
 .51.4%מהנהלת החברה נמסר כי הגידול בהוצאות המכירה והשיווק בשנת  2017נבע בעיקר
מגידול בהוצאות שכר ובונוסים לעובדים .כמו כן ,בסוף שנת  2017הגדילה לינקיורי את
מאמצי השיווק והמכירה שלה בעקבות חדירה לטריטוריות חדשות  -בעיקר מדינות באירופה.
לשם כך ,הגדילה לינקיורי את מספר אנשי השיווק והמכירות והשתתפה במספר גדול יותר של
כנסים ותערוכות בעולם.
הוצאות המכירה והשיווק בשנת  2018נאמדו בהתאם לתקציב שאישרה הנהלת החברה
וצפויות להסתכם בסך של כ 5,054 -אלפי ש"ח ,קרי גידול של כ 5.9% -בהשוואה לשנת .2017
בשנים  2019-2021נאמדו הוצאות המכירה והשיווק בהתאם לשיעור גמישות של  70%ביחס
לצמיחת ההכנסות .בשנות דעיכת ההכנסות ,הנחנו כי שיעור הוצאות המכירה והשיווק ביחס
להכנסות יתייצב בהתאם לשיעורן בשנת  ,2021קרי בשיעור של כ.3.2% -
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות מורכבות בעיקר מהוצאות שכר ונלוות ,שכירות ואחזקה ,שירותים
מקצועיים והוצאות אחרות .בשנת  2017הסתכמו הוצאות ההנהלה וכלליות בסך של כ8,056 -
אלפי ש"ח בהשוואה לסך של כ 4,673 -אלפי ש"ח בשנת  ,2016קרי גידול בשיעור של כ-
 .72.4%מהנהלת החברה נמסר כי עיקר הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות בשנת  2017הינו
בהוצאות חד פעמיות בסך של כ 1 -מיליון ש"ח בגין עסקת הרכישה של לינקיורי ,כ 1 -מיליון
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ש"ח בגין בונוסים לעובדים ומענקים וגידול נוסף בהוצאות בעקבות גידול במשכורות
לעובדים והאצת הבשלת אופציות לעובדים בעקבות רכישת לינקיורי.
הוצאות ההנהלה וכלליות בשנות התחזית  2018-2021נאמדו בהתאם לתחזית הנהלת החברה.
בשנת  2018הוצאות ההנהלה וכלליות צפויות להסתכם בכ 8 -מיליון ש"ח ,בדומה לשנת 2017
עקב מעבר למשרדים חדשים וגידול בהוצאות בגין אופציות שהוענקו בסוף שנת  .2017גידול
זה בהוצאות ההנהלה וכלליות צפוי לקזז את הירידה בגין ההוצאות החד פעמיות שארעו,
כאמור ,בשנת  .2017הוצאות הנהלה וכלליות הינן הוצאות קבועות במהותן בעלות גמישות
נמוכה להכנסות .לפיכך ,בשנים  2019-2021נאמדו הוצאות ההנהלה וכלליות בהתאם לשיעור
גמישות של  50%ביחס לצמיחת ההכנסות .בשנות דעיכת ההכנסות ,הנחנו כי שיעור הוצאות
ההנהלה וכלליות ביחס להכנסות יתייצב בהתאם לשיעורן בשנת  ,2021קרי בשיעור של כ-
.4.6%
פחת והשקעות הוניות
ההשקעות ההוניות של החברה הינן בעיקר בגין מחשבים ,ריהוט וציוד משרדי .להערכת
הנהלת לינקיורי ,הוצאות הפחת השנתיות משקפות את ההשקעות ההוניות.
שינויים בהון החוזר
ההון החוזר של לינקיורי לאורך שנות התחזית  2018-2024חושב בהתאם למדיניות אשראי
הלקוחות והספקים של לינקיורי ,כפי שנגזרת מתוצאות פעילותה בשנת .2017
לקוחות  -יתרת הלקוחות של לינקיורי לאורך שנות התחזית נאמדה בהתאם לכ 78 -ימי
לקוחות בשנה.
ספקים  -יתרת הספקים של לינקיורי לאורך שנות התחזית נאמדה בהתאם לכ 91 -ימי
ספקים בשנה.
הוצאות המס
לינקיורי זכאית לשיעור מס מופחת מתוקף היותה מפעל מועדף כהגדרתו בחוק לעידוד
השקעות הון ,התשי"ט .1959-שיעור המס החל על מפעל מועדף באיזור אחר )שאינו אזור
פיתוח א'( הינו .16%
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ערך גרט
הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים נטו שיתקבל התקבול בגינם במועד הפסקת הפעילות )אלפי
ש"ח(:
ערך גרט
לקוחות

16,701

חייבים ויתרות חובה

2,981

רכוש קבוע ,נטו

358

ספקים

)(9,712

זכאים ויתרות זכות

)(3,326

סה"כ

7,002

מחיר ההון
מחיר ההון נקבע בהתאם למודל ה ) ,Weighted Average Cost Of Capital -להלן -
" ,("WACCדהיינו ,ממוצע משוקלל של מקורות המימון אשר נקבע להלן:
WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V
כאשר:
 - Keהינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה.
שיעור התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:
Ke=Rf + β*(Rm - Rf ) + P
 -Rfאמדנו את שיעור הריבית חסרת סיכון בכ ,2.33% -בהתבסס על התשואה לפדיון של
אגרות חוב של ממשלת ארה"ב בהתאם לאורך החיים החזוי של לינקיורי ,קרי  7שנים.
 - βאמדנו את ה β -המתאימה באמצעות ממוצע המבוסס על מדגם של מספר חברות בעלות
פעילות דומה ומאפייני סיכון דומים ללינקיורי.
להלן מדגם החברות:
חברה

β

וויטסמוק תוכנה בע"מ
)Perion Network Ltd. (PERI

1.77
2.37

)the Rubicon Project, Inc. (RUBI
)Marin Software Incorporated (MRIN

2.35
1.93

ממוצע

2.1
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 - Rm-Rfפרמיית הסיכון נאמדה בכ 5.89% -וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון המאפיינת את
השוק הישראלי .פרמיית הסיכון של השוק הישראלי נאמדה ע"י  ,Moody'sכפי שפורסם
באתר .Damodaran Online
 - Pשיעור תשואה נוסף ,המשקף סיכון ספציפי ,לרבות ,פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של
העדר גודל .פרמיית הסיכון שנלקחה בחישובינו הינה  ,11.63%וזאת בהסתמך על מחקרם של
 Duff & Phelpsובהסתמך על ניסיוננו כמעריכי שווי.
הואיל ולינקיורי אינה ממומנת באמצעות הון זר ומהנהלת החברה נמסר כי לינקיורי אינה
צפויה לגייס הון זר בעתיד הנראה לעין ,קבענו כי מחיר ההון המשוקלל שווה בקירוב לשיעור
התשואה הנדרש ע"י בעלי מניות בעלי סיכון דומה ).(KE=WACC
בהתאם לפרמטרים אלו ,מחיר ההון הינו  26.36%כמפורט בטבלה הבאה:
פרמטר

שיעור שנלקח
בחוות הדעת

β

2.10

Rf

2.33%

)(Rm-Rf

5.89%

P

11.63%

Ke

26.36%

פירוט  /הסבר
בהתאם למדגם חברות דומות
תשואה לפדיון של אגרות חוב של ממשלת
ארה"ב לתקופה של  7שנים
פרמיית הסיכון המאפיינת את השוק
הישראלי
בהסתמך על ניסיוננו כמעריכי שווי ועל
מחקרם של Duff & Phelps

בהתאם לתקן יש לאמוד את שווי השימוש באמצעות תזרימי המזומנים מהוונים לפני מס,
ע"י שימוש במחיר הון מתאים .בחוות דעתנו נאמד מחיר ההון לפני מס באמצעות איטרציה
בין שווי השימוש )כפי שחושב לאחר מס( לבין תזרים המזומנים ללא השפעת המס ).(IRR
מחיר הון המתקונן לאחר ההתאמה הינו .33.29% -
מרכיב המס שנלקח בחשבון לצורך התקנון הינו הוצאות המס השוטפות ,אשר חושבו בהתאם
לשיעור המס הסטטוטורי החל על לינקיורי ואשר צפוי לחול עליה בשנות התחזית ואילך.
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 .3.1ניתוח רגישות
הטבלה הבאה מציגה ניתוח רגישות של שוויה ההוגן של לינקיורי ביחס לשינוי מחיר ההון
)אלפי ש"ח(:
32.29% 31.29%
65,063

מחיר ההון
33.29%
61,958

63,479

35.29% 34.29%
60,497

59,092

 .3.2הרכב היחידה מניבת המזומנים ,לינקיורי
להלן טבלה המציגה את מרכיבי היחידה מניבת המזומנים כפי שמוצגת בספרי החברה )אלפי
ש"ח(:
מרכיבי יחידה מניבת מזומנים
לקוחות
חייבים שונים
רכוש קבוע ,נטו
ספקים
זכאים שונים

22,664
2,981
358
)(18,803
)(3,326

טכנולוגיה
הסכם תפעולי לינקיורי
מוניטין
סה"כ

8,204
16,482
10,123
38,684

 .4ריכוז ממצאים
להלן סכום בר השבה של היחידה מניבת המזומנים בהשוואה לערכה בספרים )אלפי ש"ח(:
ריכוז ממצאים
סכום בר השבה

61,958

ערך בספרים

38,684

הפחתה נדרשת

-
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הקצאת התמורה ששולמה עבור
רכישת חברת לינקיורי בע"מ

אלגומייזר בע"מ

פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ
בית ערן הדר ,רחוב בצלאל  ,3רמת גן  | 5252103טלפון | 03-7529000 :פקסwww.pbb.co.il | 03-7529002 :

c

 11ינואר2018 ,

ישראל מסר ,סמנכ"ל כספים
אלגומייזר בע"מ
מר מסר הנכבד,
חברת פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ ,לשעבר :דה-קלו בן-יהודה ושות' בע"מ )להלן -
"מעריך השווי"( נתבקשה על ידי חברת אלגומייזר בע"מ )להלן " -החברה"( להקצות את
התמורה ששולמה עבור רכישת מניות חברת לינקיורי בע"מ )להלן " -לינקיורי"( לשווים
ההוגן של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,ליום  18ביולי) 2017 ,להלן " -מועד השלמת
העסקה"( ,על בסיס מידע שהתקבל מהנהלת החברה ונתונים פיננסיים אחרים הקשורים עם
לינקיורי.
חוות דעת זו מיועדת לצרכי עריכת דוחות כספיים והיא נערכה בהתאם לתקני חשבונאות
בינלאומיים ) IFRS 3Rו (IAS 38 -הדנים בטיפול החשבונאי בצירופי עסקים ובנכסים בלתי
מוחשיים .לצורך חוות הדעת הסתמכנו על דוחות כספיים של לינקיורי וכן על מידע שהתקבל
מהנהלת החברה ,באשר לתחזיות תזרימי מזומנים ואומדנים נוספים ,בקשר עם עסקת
הרכישה.
מטרת חוות הדעת ,המובאת להלן ,הינה לאמוד את השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים
והבלתי מוחשיים של לינקיורי ,כפי שעשוי להיקבע בעסקה עם משקיע רציונאלי ,בלתי תלוי,
על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך .בבדיקה אין התייחסות לשיקולים העשויים
להשפיע על אומדן השווי עבור משקיע ספציפי .מטרת חוות דעת זו הינה לסייע להנהלת
החברה לאמוד את השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים לצורך הדוחות
הכספיים של החברה ולמטרה זו בלבד .לפיכך ,חוות דעת זו לא תשמש למטרות אחרות ולא
תופץ לגוף שלישי וכן צד שלישי לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל
מטרה שהיא ללא אישורינו מראש ובכתב.
חוות דעתנו כללה עריכת בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ועל
תחזיות שהתקבלו באמצעות דיונים ,אשר ערכנו עם עובדים בכירים ונושאי משרה אחרים
בחברה בהתבסס על מיטב ידיעתם וניסיונם .התחזיות ,כוללות נתונים ומסתמכות על מקורות
מידע הנראים לנו כאמינים ,שלמים ועדכניים ,אולם לא ביצענו כל בדיקה או בחינה עצמאית
בלתי תלויה על מנת לאמת את הנתונים ,כאמור.
ככלל ,התחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות למועד
הרכישה .הנחות אלו עשויות להשתנות לאורך תקופת התחזית ,ועל כן תחזיות ,אשר נערכו
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למועד הרכישה ,עשויות להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל או/ו מתחזיות שתעשינה במועד
מאוחר יותר .על כן לא ניתן להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני
דוחות כספיים מבוקרים .אין אנו מחווים דעה באשר להתאמת התחזיות שנערכו לתוצאות
הפיננסיות שתתקבלנה בפועל.
ככל הערכת שווי כלכלית ,אף הערכה זו התבססה על המידע האמור .שינויים במידע זה ,או
מידע נוסף ,עשויים להשפיע ,על תוצאות הבדיקה .לפיכך ,אין לראות בחוות דעתנו משום
אימות כלשהו לנכונותם ,לשלמותם או דיוקם של נתונים אלו ,אלא הערכה כלכלית
המבוססת על מודלים כלכליים כמפורט להלן ובגוף חוות הדעת.
חוות הדעת להלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים הקשורים באומדן השווי ההוגן של
הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים של לינקיורי בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה
כלשהי ,לרבות המלצת השקעה במכשיר פיננסי כלשהו.
מעריך השווי לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק ,עלות או הוצאה ,אשר יגרמו בכל אופן
ודרך ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעיה ,מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע
מצד החברה ו/או מי מטעמה ,או כל התבססות אחרת על המידע כאמור .החברה מתחייבת
לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי ,אשר עולה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה
ששולם ע"י החברה למעריך השווי בגין חוות הדעת ,בו יהיה חייב מעריך השווי כלפי צד
שלישי ו/או החברה בקשר עם חוות הדעת ,לרבות ,בכל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג
משפטי לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים .הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך  30יום
מהרגע שהודיע עליהן מעריך השווי לחברה.
הרינו להצהיר ,כי אין לנו כל עניין אישי במניות החברה ו/או לינקיורי ,בעלי מניותיהן או
צדדים קשורים להן ,כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם או
לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.
אנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם בקשר עם הקצאת תמורת רכישת לינקיורי על ידי
החברה .במידה שדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים בחוות דעתנו ,או
כל מידע נוסף ,נשמח להרחיבה במידה שתידרש לכם.
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להלן ריכוז הקצאת תמורת הרכישה )אלפי ש"ח(:
הקצאת תמורת הרכישה
תמורה
נכסים "מאזניים" ,נטו
סה"כ להקצאה
טכנולוגיה
עתודה למס
הסכם מסחרי
עתודה למס
מוניטין
סה"כ

ערך בספרים שווי הוגן
10,897
-
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21,257

36,933
3,445
33,488
הפרש
10,897
)(1,744
21,257
)(3,401
6,479
33,488
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מידע אודות המומחים
פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ )לשעבר :דה-קלו בן-יהודה ושות' בע"מ( מתמחה במתן שרותי
ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלויות לחברות ,פעילויות ,מיזמים ,נכסים בלתי מוחשיים
וכשירים פיננסיים .חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון
וכלכלנים.
מאז הקמתה )בשנת  ,(1998ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי-תלויות עבור למעלה מ200 -
חברות ציבוריות הנסחרות בארץ ,בארה"ב ובאירופה ,לצד מאות חברות פרטיות ולקוחות פרטיים.
ניסיוננו הרב כולל עריכת חוות דעת כלכליות למטרות מגוונות ,ביניהן :צרכים חשבונאיים
)דיווחים כספיים בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והאמריקאית( ,צרכי מס ,חוות דעת
משפטיות וכן חוות דעת כלכליות הנדרשות בתהליכים כגון :מיזוגים ורכישות ,בדיקות נאותות,
בדיקות כדאיות ,גיוס הון ,הנפקה לציבור ועוד.
פולברניס ברקת בן-יהודה שמה דגש על מקצועיות ,מהימנות ותודעת שירות גבוהה.
רו"ח שי פולברניס  -שותף מנהל
• בעל תואר  B.Aבכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון .בעל רישיון ישראלי
לראיית חשבון.
• רו"ח פולברניס מנהל משנת  2007את פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ .ניסיונו הרב כולל מגוון
רחב של חוות דעת כלכליות ,בלתי תלויות ,עבור למעלה מ 200 -חברות ציבוריות ומאות חברות
פרטיות ,בישראל ובחו"ל ,כגון :הערכות שווי חברות ,פעילויות ,מיזמים ,נכסים בלתי מוחשיים
)מוניטין וכד'( ,מכשירים פיננסיים ,נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.
• התמחותו וניסיונו של רו"ח פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון :מיזוגים ורכישות,
גיוס הון ,הנפקה לציבור ,דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה
האמריקאית ).(IFRS; US-GAAP
• רו"ח פולברניס עבד מספר שנים בתחום הביקורת ,הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים ורכישות
במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן ) ,(PWCבמהלכן היה שותף בליווי עסקאות משמעותיות
במשק הישראלי.
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רו"ח ערן ברקת  -שותף מנהל
• בעל תואר  B.Aבכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון .בעל רישיון ישראלי
לראיית חשבון.
• רו"ח ברקת מכהן משנת  2007כמנהל בכיר בפולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ .ניסיונו הרב כולל
מגוון רחב של חוות דעת כלכליות ,בלתי תלויות ,עבור למעלה מ 200 -חברות ציבוריות ומאות
חברות פרטיות ,בישראל ובחו"ל ,כגון :הערכות שווי חברות ,פעילויות ,מיזמים ,נכסים בלתי
מוחשיים )מוניטין וכד'( ,מכשירים פיננסיים ,נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.
• התמחותו וניסיונו של רו"ח ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון :מיזוגים ורכישות ,גיוס
הון ,הנפקה לציבור ,דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית
).(IFRS; US-GAAP
• רו"ח ברקת עבד מספר שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומית E&Y Ernest & Young
כמנהל בתחום ביקורת ,במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות
מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע ,בין היתר ,בדיקות נאותות בתחום המיזוגים
והרכישות.

בכבוד רב,
שי פולברניס ,רואה חשבון

_______________________
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 .1תיאור העסקה
ביום  9במרץ ,2017 ,אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה במזכר הבנות לרכישת מלוא
הון המניות של לינקיורי ,ספקית פתרונות מוניטיזציה באמצעות תוכנה בפלטפורמות
המחשבים ,האינטרנט והמובייל .ביום  18ביולי ,2017 ,נחתם הסכם סופי בין החברה לבעלי
המניות בלינקיורי )להלן " -עסקת הרכישה"(.
להלן עיקרי עסקת הרכישה:
• במסגרת עסקת הרכישה ,החברה תרכוש את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של
לינקיורי ,לרבות החברות הבנות והחברות הנכדות שלה )להלן " -הקבוצה"(.
• התמורה בעבור לינקיורי הינה כדלקמן:
א .תשלום במזומן  -החברה תשלם לבעלי המניות בלינקיורי )להלן " -המוכרים"( סך של
 9,100אלפי דולר ,כ 32,442 -אלפי ש"ח ,במועד השלמת העסקה.
מתוך התמורה במזומן ,סך של  1מיליון דולר הופקדו בנאמנות לשם הבטחת כל שיפוי
שהחברה תהא זכאית לו בגין התקופה שקדמה למועד השלמת העסקה )להלן " -סכום
השיפוי"( .סכום השיפוי יישאר בנאמנות לתקופה של  12חודשים ממועד ההשלמה.
לאחר מועד השלמת העסקה תיערך התחשבנות בין החברה והמוכרים בגין תקבולים
שלינקיורי אמורה לקבל עבור הכנסות שנבעו עד מועד השלמת העסקה בניכוי
התחייבויות שעליה לשלם בגין התקופה של עד מועד השלמת העסקה .במידה
והתקבולים יהיו גבוהים מההתחייבויות ,ההפרש יועבר למוכרים כתוספת על תמורת
הרכישה .במידה שההתחייבויות גבוהות מהתקבולים ,ההפרש יילקח מסכום השיפוי.
ב .תשלום בניירות ערך של החברה  -לאחר מועד השלמת העסקה ,החברה תפעל להנפיק
למוכרים את ניירות הערך הבאים:
 .1כתבי אופציה לרכישת מניות החברה  534,425 -כתבי האופציות אשר יבשילו בשתי
מנות שוות ביום  31בדצמבר בשנים  2017ו 2018 -ויהיו ניתנים למימוש למניות
רגילות ללא ערך נקוב של החברה )להלן " -מניות רגילות"( במשך  12חודשים
ממועד הבשלתם ,במחיר מימוש שהינו המחיר המזערי כפי שיהיה בתקנון הבורסה
במועד המימוש ,לכל כתב אופציה .כתבי האופציות יונפקו למוכרים בהתאם ליחס
החזקתם בלינקיורי.
 .2מניות רגילות  411,111 -מניות רגילות שיונפקו לאחד מבעלי המניות לשעבר
בלינקיורי ,מר נתנאל נמדר ,המשמש גם כמנכ"ל לינקיורי )להלן " -נתנאל נמדר"(.
כאמור ,ביום  18ביולי 2017 ,נחתם הסכם סופי בין הצדדים והושלמה עסקת הרכישה.
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 .2החברה הרוכשת  -אלגומייזר בע"מ
החברה הינה חברה ציבורית אשר התאגדה ביום  24ביולי 1978 ,בשם מלון תיאודור הרצל
ירושלים בע"מ ,החליפה את שמה למעריב החזקות בע"מ וביום  24באוקטובר 2013 ,החליפה
את שמה שוב ,לשמה הנוכחי ,אלגומייזר בע"מ.
החברה הינה חברת טכנולוגיה המשווקת ומפתחת תוכנות העוסקות באוטומציה
ואופטימיזציה לשירותי שיווק ופרסום באינטרנט ,לרבות על גבי הפלטפורמה של ,Google
לסוכנויות ולמפרסמים בארץ ובעולם .בנוסף ,ללקוחות מסוימים משמשת החברה כFull -
 ,(FSP) Service Providerאפליקציה המפעילה את השרות עבור הלקוחות על גבי התוכנה של
החברה .התוכנות המשווקות ומפותחות על ידי החברה ,מאפשרות לבצע פעולות הן בצורה
אוטומטית לחלוטין והן בהתערבות ידנית שאינה אוטומטית ).(BYPASS
נכון למועד החישוב ,מתמקדת החברה בפיתוח ושיווק חבילה של תוכנות אשר רובן ככולן
עוסקות באופטימיזציה ואוטומציה באינטרנט .חבילת התוכנות כוללת את Ad-Opitimizer
המיועד לעסקים המפרסמים באינטרנט )כגון מפרסמים ומשרדי פרסום( ומעניק להם באופן
אוטומטי שרותי אופטימיזציה של "בידים" בגוגל .תוכנת  PROMODITYאשר מבצעת
אופטימיזציה ואוטומציה של דפי נחיתה באינטרנט ומיועדת ,אף היא ,למפרסמים באינטרנט.
וכן את תוכנת  Ad-Assistantאשר מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים ומאפשרת להם יצירת
קמפיינים באופן אוטומטי באינטרנט.
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 .3החברה הנרכשת  -לינקיורי בע"מ
לינקיורי בע"מ )החברה( התאגדה בינואר ,2009 ,כחברה פרטית בישראל .לינקיורי מספקת
פתרונות מוניטיזציה באמצעות תוכנה בפלטפורמות המחשבים ,האינטרנט והמובייל.
ללינקיורי פעילויות משלימות בתחום הפירסום באינטרנט הכוללים את תחום פיתוח תוכנות
ותחום ה (Real Time Bidding) RTB -בדגש על וידאו .החברה ממוקמת בהרצליה.

 .3.1תחומי פעילות
 .1תחום פיתוח תוכנות פרודקטביות  -לינקיורי פיתחה מספר מוצרי תוכנה

BTB

) (Business to Businessו:(Business to Customer) BTC -
תוספים לדפדפני אינטרנט  -בתחום זה ,משתמשי אינטרנט מורידים תוספי דפדפנים
באופן וולונטרי בדרך כלל מהחנויות של דפדפני הגלישה )לרוב דפדפני Google
 Chromו .(Firefox -תוספי דפדפן אלו מעניקים למשתמשים פרודוקטיביות גבוהה,
השלמת מידע ותוכן ועוד.
תוכנות "משוחררות דפדפן  -עבור מערכת ההפעלה של ) Appleמחשבי  (Macועבור
מערכת ההפעלה של ) Microsoftמחשבי .(PC
מוצרי חיפוש הכוללים אנטי וירוס.
התוכנות ניתנות להורדה על ידי המשתמשים ללא עלות .הכנסות לינקיורי מהתוכנות
נובעות באופן עקיף על ידי שיתוף פעולה עם מפרסמים ברשת )חברות אשר מספקות
פרסומות טקסט בהתאם למילת מפתח( לאספקת תנועת גולשים בתמורה לחלוקת
הכנסות או בהתאם למודל ה) PPI -תשלום ללחיצה(.
חברות אשר איתן עובדת לינקיורי מספקות לה תעבורת גולשים העוברת דרך מערכת
הניתוב מבוססת הענן של לינקיורי .כל בקשה נבדקת בזמן ריצה ,תוך שימוש בנתוני
המשתמש שחולצו מהבקשה ומנתוני העבר )פיתרונות  BIG DATAו .(BI -לאחר
שהבקשה אושרה ,היא מנותבת לתוכן הפרסום הטוב ביותר האפשרי עבור משתמש
ספציפי זה .תוכן הפירסום נבחר מתוך מאגר גדול של שותפים מפרסמים ברשת .לדוגמא,
לאחר הורדה של אחת מהתוכנות החינמיות של לינקיורי ,מוצע למשתמשים לשנות את
מנוע החיפוש לזה של שותפיה העסקיים.
 .2תחום ה - RTB -לינקיורי פיתחה מערכת לקנייה אוטומטית פרוגרמטית של מדיה ,בדגש
על טכנולוגית וידאו.
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פרסום/מכירה בזמן אמת הינה טכנולוגיה המאפשרת לאתרי תוכן ברשת האינטרנט
לפרסם מודעות המתבססות על דפוסי עניין של הגולשים בזמן אמת וברמת החשיפה
הבודדת .הטכנלוגיה מאפשרת לאתרים ולמפרסמים להשתתף בזירת מסחר ,המתנהלת
באמצעות מערכת ממוחשבת המבצעת תיווך בזמן אמת בין גורמים המעוניינים למכור
שטחי פרסום באתרי אינטרנט וגורמים המעוניינים לקנותם.
טכנולגית ה RTB -מאפשרת היחשפות לשוק מפולח וממוקד יותר בזמן אמת ולכן
מאופיינת בעלויות נמוכות יותר בהשוואה לקניית שטחי פרסום במדיה הדיגיטלית באופן
המסורתי ,וניצול תקציבי הפרסום באופן מקסימלי.
מערכת ה RTB-בנויה על אלגוריתמים מורכבים המחקים עוגיות ספציפיות ,בעיקר כאלה
הכוללות נתונים דמוגרפיים והתנהגותיים של הצרכן .המערכת מאפשרת למפרסמים
לבחור את מאפייני הגולש אשר אליו מעוניינים לפנות ולשלם מחיר משתנה בעבור חשיפה
לגולש ,וזאת על פי מידת התאמתו לדרישותיהם .תחילה מבקש הגולש להיכנס באמצעות
הדפדפן לאתר שבו פועלת מערכת הפרסום בזמן אמת ) .(RTBלאחר מכן מתקבלים
מאפייני הצרכן במערכת ומתקיים מכרז בזמן טעינת הדף בדפדפן .המערכת הממוחשבת
בוחרת את המפרסמים המתאימים על פי פרופיל הגולש שאותו הזינו המפרסמים
בפלטפורמת הביקוש ) ,(DSPופותחת מכרז על מאגר שטחי הפרסום הפועלים בשיטה זו.
הזוכה במכרז הוא המרבה במחיר ומודעתו מוצגת לגולש ,ובכך משיגים חשיפה מפולחת
לגולשים.

 .3.2שוק הפרסום האינטרנטי
בהתאם ל ,Global Entertainment & Media Outlook 2016-2020, PwC, Ovum -שוק
פירסום האינטרנט העולמי צפוי לצמוח בשיעור צמיחה שנתי ממוצע ) (CAGRשל 11.1%
במהלך השנים  ,2015-2020מ 65 -מיליארד דולר בשנת  2015ל 260.36 -מיליארד דולר בשנת
 .2020הגרף להלן מציג את ההכנסות של שוק הפירסום באינטרנט לפי סוג ממהלך השנים
) 2011-2020מילארד דולר(:
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בהתאם לתחזית של  ,eMarketer1ההוצאה על פרסום לתצוגה דיגיטלית באופן תכנותי
) (Progremmatic Digital Display Ad Spendingבארה"ב צפויה להגיע לכ 22.1 -מיליארד
דולר בשנת  ,2016גידול של כ 39.7% -בהשוואה לשנת .2015

בנוסף לפי  ,eMarketerההוצאה על פרסום דיגיטלי באמצעות וידאו צפויה לגדול בשנים
הבאות כך ששיעור ההוצאה על פרסום באמצעות וידאו מתוך סך ההוצאה על פרסום דיגיטלי
צפוי לעלות משיעור של  14.3%בשנת  2016לשיעור של  15.1%בשנת  .2017הגרף להלן מציג
את ההוצאה על פרסום דיגיטלי לפי סוג פורמט לשנת ) 2016במיליאר דולר(:

1

https://www.emarketer.com/Article/More-Than-Two-Thirds-of-US-Digital-Display-Ad-

Spending-Programmatic/1013789
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 .4מתודולוגיה
הערכת השווי ההוגן של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,מבוססת בעיקר על כללים והנחיות
שנקבעו על פי תקני חשבונאות בינלאומיים ) IFRS 13 ,IFRS 3Rו (IAS 38-ועל פרסום
אמריקאי.AICPA Practice Aid ,
תקן בינלאומי  ,38מגדיר את הקריטריונים לזיהוי נכסים בלתי מוחשיים ומגדיר כיצד יש
למדוד את ערכם של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו כחלק מצירוף עסקים.
תהליך הקצאת תמורת הרכישה כולל זיהוי הנכסים המוחשיים ,נטו ,ולאחריו  -זיהוי הנכסים
הבלתי מוחשיים שנרכשו במועד הרכישה והערכת שווים ההוגן .יתרת תמורת הרכישה שלא
ניתן לייחס לאחד מהמרכיבים האמורים תיוחס למוניטין או תוכר כרווח בגין רכישה במחיר
הזדמנותי )מוניטין שלילי(.
זיהוי נכס בלתי מוחשי  -זיהוי נכס בלתי מוחשי מותנה בעמידה באחד משני התנאים
הבאים:
ניתן להפריד את הנכס ולפצל אותו מהישות וניתן למכור אותו ,להעביר אותו ,להעניק
רישיון להשתמש בו ,להשכיר אותו או להחליפו בנפרד או יחד עם חוזה קשור ,נכס קשור
או התחייבות קשורה.
הנכס נובע מזכויות חוזיות או משפטיות אחרות ,מבלי להתחשב אם זכויות אלה ניתנות
להעברה או ניתנות להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות.
מדידת השווי ההוגן  -במקרה ולנכס בלתי מוחשי שנרכש בצירוף עסקים ,יש אורך חיים
מוגדר ,אזי הנחת הבסיס הינה ששוויו ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן.
לצורך כך  IFRS 13כולל מדרג שווי הוגן הקובע שלוש רמות שונות לפי סדר העדיפויות של
הנתונים במדידת שווי הוגן .להלן רמות המדרג השונות לשווי הוגן:
נתוני רמה  - 1מחירי שוק מצוטטים אשר ניתנים לצפייה בשוק פעיל )מחיר ני"ע ,נגזר
פיננסי וכיו"ב(;
נתוני רמה  - 2מחירי שוק שאינם מצוטטים אשר ניתנים לצפייה )במישרין או בעקיפין(
בשוק פעיל )מחיר מצוטטים לפריטים דומים בשוק פעיל ,מחיר מצוטטים זהים דומים
בשוק לא פעיל וכיו"ב(;
נתוני רמה  - 3נתונים אשר אינם ניתנים לצפייה  -טכניקות הערכה והערכות שווי.
 IFRS 13מגדיר  3גישות הערכה שונות לתמחור נכסים אשר יש להשתמש בהן באמידת שווי
הוגן .גישות אלו ,משקפות עסקאות ופרקטיקות שוטפות ,בתעשייה אליה משתייך הנכס ,ולהלן
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הגישות :גישת ההכנסות) ,הגישה הנפוצה ביותר והנחשבת כמבוססת ביותר ,הן מבחינה כלכלית
תיאורטית והן מבחינה מימונית פרקטית( גישת העלות וגישת השוק.
 oגישת ההכנסות  -גישה זו מנתחת ומודדת את התוחלת המהוונת של התמורה הכלכלית
הנובעת מתזרים המזומנים העתידי הצפוי לנבוע מהנכס המוערך .תזרים מזומנים זה
מהוון למועד ההערכה בשיעור היוון המותאם ,בין היתר ,למידת הסיכון הגלומה בתחזיות
על פני משך אופק ההיוון .בהערכת שווי על בסיס גישה זו נהוג להשתמש בשיטות הבאות:
"פטור מתמלוגים" ) - (Relief from Royaltyעל פי שיטה זו מוערך שוויו של נכס בלתי
מוחשי על פי היוון תשלומי "התמלוגים הראויים" ,שהיה בעל הנכס נדרש לשלם לצורך
השימוש בנכס לולא היה בבעלותו .שיטה זו משמשת בעיקר להערכת שווים של נכסים
בלתי מוחשיים הרשומים באופן משפטי על שם החברה כגון :מותגים ,סימני מסחר,
שמות מסחריים ,אתרי אינטרנט ,פטנטים וכיו"ב.
היוון הרווחים העודפים ) - (Excess Earningsעל פי שיטה זו מוערך שווי הנכס הבלתי
מוחשי לפי היוון "הרווחים העודפים" העתידיים המיוחסים לנכס .רווחים עודפים
מוגדרים כהפרש שבין הרווחים התפעוליים הצפויים מהנכס ובין התשואה הראויה על
השווי ההוגן של הנכסים אשר תורמים לרווחים התפעוליים ,כאמור .התשואה הראויה
נאמדה על בסיס הנחיות ה  AICPA Practice Aid-בנושא .נכסים תורמים אלו
כוללים נכסים בלתי מוחשיים כגון :מותגים ,הסכמים ,חוזים והון אנושי מיומן ועוד.
ונכסים מוחשיים כגון :רכוש קבוע והון חוזר.
 oגישת העלות  -גישה זו מודדת את שוויו של הנכס הבלתי מוחשי על בסיס עלות ייצורו עד
למועד הערכת השווי .בגישה זו מודדים את עלויות פיתוח הנכס הבלתי מוחשי ,תוך
התייחסות לעלויות אותן הייתה מוציאה ישות בפיתוח נכס דומה ,לו התחילה מבראשית.
 oגישת השוק  -בהתאם לגישה זו ,השווי ההוגן מתחשב במחירים ששולמו לאחרונה תמורת
נכסים דומים ,עם התאמות שנעשו במחירי השוק נקובים על מנת לשקף את המצב
והשימושיות של הנכס המוערך באופן יחסי לנכסים המקבילים בשוק.
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אורך חיים שימושיים
ראשית יש להעריך האם אורך החיים של הנכס הינו מוגדר או בלתי מוגדר )נכס בעל אורך
חיים מוגדר מופחת באופן שיטתי ואילו נכס ללא אורך חיים מוגדר נתון לבחינה של ירידת
ערך כל שנה או כאשר מתקיים סממן לכך(.
כאשר הנכס נובע מזכויות חוזית או זכויות משפטיות ,אורך החיים לא יעלה על תקופת
הזכויות וכאשר לא מוגדרות זכויות ,כאמור ,אורך החיים הכלכלי יהיה בהתאם למספר
השנים בהן צפויות הטבות הכלכליות עתידיות אשר ניתן ליחסן לנכס.
דרך הפעולה בייחוס עלות הרכישה ,הנדרשת בתקינה ,הינה " ,"Market Participantקרי,
הערכת השווי ההוגן על בסיס שיקולים שהיו ננקטים על ידי רוכשים פוטנציאלים הפעילים
בשוק בו פועלת החברה ,ולא על בסיס שיקולים המיוחדים לרוכש בלבד.
מדידת השווי ,הלכה למעשה ,הינה תהליך אשר כולל אמידת זרם מזומנים עתידי על פני ציר
זמן וגזירת המשמעויות הכלכליות הנובעות מהנכסים או מיחידת מניבת המזומנים
המוערכים .הערכת השווי משקללת ,ככל שניתן ,גם את השפעתם האפשרית של גורמים
אקסוגנים ואנדוגנים על החברה ועל תוחלות זרמי המזומנים מהנכסים המוערכים ,הן
באמצעות תחזית למספר השנים בהן צפויות הטבות הכלכליות עתידיות אשר ניתן ליחסן
לנכס והן באמצעות שיעורי ההיוון המשקפים ,בין היתר ,את מידת אי הוודאות הגלומה
בתחזיות הקשורות לנכס.
לשם היוון תזרים המזומנים העתידי למועד הרכישה ולשם אמידת שיעורי תשואה ראויים
לנכסים בלתי מוחשיים ,יש לקבוע את מחיר ההון המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך
הזמן של הכסף וכן את הסיכונים הספציפיים של הנכס או הפעילות הנבחנת ,אשר בגינם לא
הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים .מחיר ההון מחושב באמצעות מודל -
) ,Weighted Average Cost Of Capital (WACCדהיינו ,ממוצע משוקלל של מקורות
המימון אשר נקבע להלן:
WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V
כאשר:
 - Eהינו ההון העצמי במונחי שווי שוק.
 - Dהינו שווי השוק של החוב.
 - (D+E) = Vשווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה.
 - Keהינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה.
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 - Kהינו מחיר החוב ,הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של החברה.
 - Tשיעור המס הסטאטוטורי לטווח ארוך שחל על החברה.
חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:
Ke=Rf+β*(Rm-Rf)+P
 - Rfהינו שיעור הריבית חסרת הסיכון.
 - βמקדם הסיכון היחסי .מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת
ומבוסס על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו .הביטא הינה
המדד לסיכון "הסיסטמטי" של החברה.
כאשר מקדם זה גדול מ ,1-לעסק רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק )קרי ,במקרה של
מיתון יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים ,ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר
מענפים אחרים( ,וכפועל יוצא ,שווי העסק רגיש יותר מהממוצע לשינויים במצב השוק.
) - (Rm-Rfהינה פרמיית הסיכון הממוצעת ,פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין
הריבית הריאלית חסרת הסיכון.
 - Pשיעור תשואה נוסף ,המשקף סיכון ספציפי ,לרבות ,פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של
העדר סחירות וגודל.
הטבת המס המהוונת
שווים ההוגן של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים כולל שני מרכיבים:
א .השווי הכלכלי של הנכס ,אשר חושב בהתאם לאחת הגישות ,כאמור לעיל.
ב .הטבת המס ,המעשית או התיאורטית) ,תלוי אם הפחתת הנכס מותרת בניכוי לצרכי מס(,
2

אשר תנבע מהפחתה של הנכס לצרכי מס.
התקנים החשבונאיים )סעיף  5.3.102במדריך לשכת רואי החשבון האמריקאית( מחייבים את
הכללתו של רכיב הטבת המס ,גם בעסקת רכישת נכסים בלתי מוחשיים המבוצעת בדרך של
רכישת מניות ,אשר אינה מאפשרת בפועל את הפחתת הנכס לצורך מס.
הטבת המס בנכסים הבלתי מוחשיים שהוערכו חושבה בהתאם להנחיות של תקנות מס
הכנסה באשר להפחתת נכסים בלתי מוחשיים.

2אין להוסיף רכיב זה לאמידת השווי אשר הוערך על בסיס גישת השוק ,היות וגישה זו מניחה שהטבת המס
מגולמת בשווי השוק של הנכסים ,מהם נגזר שווי הנכס המוערך.
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 .5הרכב התמורה
על פי סעיף  37בתקן בינלאומי " IFRS 3Rהתמורה שהועברה בצירוף עסקים תימדד בשווי
הוגן ,אשר יחושב כסיכום של ערכי השווי ההוגן של הנכסים שהועברו ע"י הרוכש,
ההתחייבויות שהתהוו לרוכש מול הבעלים הקודמים של הנרכש והזכויות ההוניות שהונפקו
ע"י הרוכש.
התמורה בעבור רכישת לינקיורי תשולם כדלקמן:
א .מזומן -במועד השלמת העסקה תשלם החברה סך של  9,100אלפי דולר ,כ 32,442 -אלפי
ש"ח.
ב .ניירות ערך של החברה  -לאחר מועד השלמת העסקה ,החברה תפעל להנפיק למוכרים את
ניירות הערך הבאים:
 .1כתבי אופציה  -השווי ההוגן של כתבי האופציה ,חושב באמצעות מודל B&S
בהתבסס על הפרמטרים הבאים:
• מועד החישוב  -מועד החישוב הינו מועד השלמת העסקה 18 ,ביולי.2017 ,
• נכס הבסיס  -נכס הבסיס הינו שווי מניית החברה במועד החישוב כפי שצוטט
בבורסה לני"ע בתל אביב .נכס הבסיס אשר שימש אותנו בחישובינו הינו 4.919
ש"ח.
• מחיר המימוש  -מחיר המימוש בגין כתבי האופציה הינו המחיר המזערי כפי
שיהיה בתקנון הבורסה במועד המימוש .נכון למועד השלמת העסקה ,המחיר
המזערי בהתאם לתקנון הבורסה הינו  0.3ש"ח.
• מועד פקיעה  -בהתאם להסכם העסקה ,מועד הפקיעה של כל מנה הינו 12
חודשים ממועד הבשלתה .הטבלה להלן מציגה את מועדי הפקיעה של כתבי
האופציה:
כמות כתבי
אופציה
267,212

31/12/2018

2

267,213

31/12/2019

סה"כ

534,425

מנה
1
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• ריבית חסרת סיכון  -שיעור הריבית חסרת הסיכון נלקח מהתשואה לפדיון של
אגרות חוב ממשלתיות מסוג שחר בעלות אורך החיים זהה לאורך החיים החוזי של
כתבי האופציה .הטבלה להלן מציגה את הריביות חסרות הסיכון אשר שימשו
אותנו בחישובינו:
מנה
1

ריבית חסרת
סיכון
0.11%
0.29%

2

• סטיית תקן  -התנודתיות ההיסטורית של החברה משמשת כנקודת התחלה
בקביעת התנודתיות הצפויה .סטיית התקן נמדדה על בסיס תצפיות יומיות
)מתוקננות לשנה( של מניית החברה לאורך תקופה השווה לאורך החיים של כתבי
האופציה .הטבלה להלן מציגה את סטיות התקן אשר שימשו אותנו בחישובנו:
מנה

סטיית תקן

1

29.25%

2

42.75%

• דיבידנד  -מחיר המימוש של כתבי האופציה מותאם במלאו לחלוקת דיבידנדים
מניות הטבה וכיו"ב ,לפיכך ,לא לקחנו בחישובינו תשואת דיבידנד.
הטבלה להלן מציגה את השווי ההוגן של כתבי האופציה למועד השלמת העסקה
)אלפי ש"ח(:
כמות כתבי
אופציה
267,212

שווי לכתב
אופציה
4.620

1,234

2

267,213

4.621

1,235

סה"כ

534,425

מנה
1

סה"כ

2,469

 .2מניות רגילות  -הטבלה שלהלן מציגה את השווי ההוגן של המניות הרגילות שיונפקו
לנתנאל נמדר למועד השלמת העסקה )אלפי ש"ח(:
כמות מניות
רגילות

שווי מניה
רגילה בש"ח

סה"כ

411,111

4.919

2,022

פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ

- 18 -

c

ריכוז ממצאים
הטבלה שלהלן מציגה את סה"כ התמורה ואת מרכיביה ,כפי שפורטו לעיל )אלפי ש"ח(:
הרכב התמורה

שווי הוגן

מזומן

32,442

כתבי אופציה

2,469

מניות רגילות

2,022

סה"כ

36,933
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 .6זיהוי הנכסים החוץ מאזניים ,נטו
תהליך איתור וזיהוי הנכסים החוץ מאזניים כלל שיחות והתייעצויות עם הנהלת החברה.
הנכסים "החוץ מאזניים" שזוהו הינם הסכם מסחרי וטכנולוגיה .מלבד נכסים בלתי מוחשיים
אלו ,לא זוהו נכסים נוספים בהקשר עם לינקיורי.
הנכסים הבלתי מוחשיים שנבחנו ,כללו ,בין היתר:
הסכם אי תחרות
במסגרת עסקת הרכישה ,התחייבו בעלי המניות בלינקיורי וביניהם מנכ"ל לינקיורי ,כי למשך
תקופה של  18חודשים ממועד השלמת העסקה ,לא יתחרו בלינקיורי ,לא יפנו ללקוחות
המזוהים עמה ולא יפעלו על מנת לשדל עובדים של לינקיורי להפר הסכמי עבודה ולעזוב
אותה .בנוסף ,הם ימנעו מלעסוק ,במישרין או בעקיפין ,ולא יהיו שותפים ,בעלי מניות,
דירקטורים ,מנהלים ,עובדים או יועצים בעסקים ,בישראל או מחוצה לה ,בעסקים מתחרים
באופן כלשהו בלינקיורי.
ככלל ,בהסכמים רבים עולה נושא אי התחרות במסגרת המשא ומתן בין הצדדים לעסקה
ולעיתים אף בא לידי ביטוי במחיר שהוסכם .במקרה דנן ,מסרה הנהלת החברה כי מדובר
ב"סעיף סל" שכיח ושגור שאין לו ,לכשעצמו ,משמעות כלכלית ,והוא בחזקת מרכיב
אינטגרלי מהסכם הרכישה אשר לא ניתן להפרדה.
בנוסף מצאנו לנכון לציין מספר גורמים נוספים שנבחנו בהקשר זה:
 .1מנכ"ל לינקיורי קשור בהסכם העסקה עם החברה וממשיך לכהן בתפקידו כמנכ"ל גם
לאחר עסקת הרכישה ,ולכן אינו יכול להתחרות גם מתוקף הסכם העסקתו.
 .2אין לבעלים הקודמים יתרון ביחס לחברה או ביחס לכל "שחקן" אחר בשוק הפרסום
באינטרנט )המונה מאות מתחרים( בהתקשרות עם לקוחות חדשים.
לאור האמור לעיל ולאור העובדה כי הסכם התחרות ,במתווה המופיע בהסכם הרכישה ,הינו
בהתאם למקובל בשוק ,מצאנו כי אין ערך כלכלי להסכם אי התחרות ולכן לא ייחסנו לו חלק
מהתמורה.
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 .7שווי הוגן נכסים והתחייבויות
הטבלה שלהלן מציגה את הערך בספרים של הנכסים וההתחייבויות של לינקיורי למועד
השלמת העסקה ,וכן את שווים ההוגן )אלפי ש"ח(:
ליום  18ביולי2017 ,
ערך בספרים

שווי הוגן

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות

6,854
15,122

6,854
15,122

חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

800
22,775

800
22,775

378
-

378
10,897
21,257

סה"כ נכסים

23,153

55,307

התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

12,565
5,440

12,565
5,440

התחייבויות לא שוטפות
התחייבות לפיצויים ,נטו
מסי הכנסה נדחים

1,703
-

1,703
5,145

הון עצמי

3,445

30,454

נכסים לא שוטפים
רכוש קבוע
טכנולוגיה
הסכם מסחרי

ביאור

א'

ב'
ג'

ד'

ה'

ביאורים
באור א'
יתרת חייבים ויתרות חובה מורכבת מיתרות שוטפות שעתידות להיפדות בזמן הקצר )עד
שנה( ולכן ערכן בספרים מייצג בקירוב את שווין ההוגן.
באור ב'
השווי הכלכלי של הטכנולוגיה הוערך בשיטת "") "Relief from Royaltyפטור מתמלוגים"(,
על פי שיטה זו מוערך שוויו של נכס בלתי מוחשי על פי היוון תשלומי "התמלוגים הראויים"
)נטו ממס( ,שהיה בעל הנכס נדרש לשלם לצורך השימוש בנכס אילולא היה בבעלותו.
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התשלום השכיח והמקובל ביותר עבור שימוש בנכס בלתי מוחשי כדוגמת טכנולוגיה ,הינו
תמלוגים כשיעור מסך ההכנסות .תמלוגים אלו הוונו לערך נוכחי בשיעור ההיוון המשקף את
מחיר ההון ) (WACCשל לינקיורי )ראה פרק .(8
הטבלה להלן מציגה את השווי ההוגן של הטכנולוגיה:
טכנולוגיה
2018 18.7.17-31.12.17
80,422
49,256

2019
61,283

2020
44,055

2021
21,587

4,825
)(772
4,053
3,403

3,677
)(588
3,089
2,159

2,643
)(423
2,220
1,292

1,295
)(207
1,088
527

סך ההכנסות הקשורות לטכנולוגיה
חיסכון בתמלוגים בגין הטכנולוגיה
מגן מס על ההוצאה
חיסכון בתמלוגים בניכוי מגן המס
תזרים מזומנים מהוון

2,955
)(473
2,482
2,381

שווי טכנולוגיה
הטבת מס
סה"כ

9,762
1,135
10,897

סך ההכנסות הקשורות לטכנולוגיה
כאמור ,לינקיורי מפתחת תוכנות ואפליקציות למגוון רחב של שימושים אשר ניתנות להורדה
ללא עלות מצד משתמשי האינטרנט .הכנסותיה של לינקיורי ממוצרי התוכנה נובעות מחלוקת
הכנסות מחברות החיפוש בתמורה להפניית תעבורת הגולשים בעיקר באמצעות הפעלת מנועי
חיפוש ושאילתות חיפוש של שותפותיה במוצרי התוכנה החינמיות של לינקיורי )תוכנות
מבוססות חיפוש( .לפיכך ,קבענו כי סך הכנסותיה של לינקיורי נובעות משימוש מהטכנולוגיה.
שיעור צמיחת ההכנסות הקשורות לטכנולוגיה
שיעור צמיחת ההכנסות הקשורות לטכנולוגיה נאמד בהקבלה לשיעורי הצמיחה של הכנסות
לינקיורי )ראה בנוסף ביאור ג'(.
שחיקת הטכנולוגיה לאורך השנים
משיחות שניהלנו עם הנהלת לינקיורי עיקר הפיתוח ,נכון למועד השלמת העסקה ,הסתיים
ויש לבצע התאמות ,שדרוגים ועדכונים לצורך תחזוקת הטכנולוגיה הקיימת .עם זאת ,כמו כל
טכנולוגיה הקיימת בשוק ,על מנת לשמר את הלקוחות ,לצמוח ולשמור על אטרקטביות
הפלטפורמה ביחס למתחרים ,יש צורך להשקיע בפיתוח דורות חדשים של טכנולוגיה לאורך
השנים .בבואנו לאמוד את שווי הטכנולוגיה הקיימת של לינקיורי הבאנו בחשבון פרמטר
המבטא את שחיקתה לאורך השנים.
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שיעור שחיקת הטכנולוגיה לאורך השנים נאמד בהתבסס על שיחות עם הנהלת החברה
והנהלת לינקיורי ועל ניסיוננו כמעריכי שווי .שיעור השחיקה השנתי ששימש אותנו בחישובנו
לאורך השנים  2018-2023הינו .30%
שיעור התמלוגים
שיעור התמלוגים הינו השיעור מסך ההכנסות המיוחסות לטכנולוגיה ,אותו הייתה החברה
מוכנה לשלם אילולא הייתה הטכנולוגיה בבעלותה .על מנת לאמוד את שיעור התמלוגים
המקובל בעבור שימוש בטכנולוגיה הפועלת בתחום פעילותה של לינקיורי פנינו לאתר
 ,www.royaltysourse.comהמרכז ,בין היתר ,עסקאות שבוצעו בענפים שונים ברחבי
העולם ,של שימוש בטכנולוגיה בתמורה לתשלום תמלוגים .על מנת לאמוד את שיעור
התמלוגים של הטכנולוגיה ,בחנו את העסקאות הבאות:
 .1במהלך שנת  VARIOUS, Inc. ,2000חתמה על הסכם עם חברת  EFFNET ABעבור
שימוש בטכנולוגיה לאופטימיזציה של עיבוד חבילת פרוטוקול אינטרנט .הטכנולוגיה
מבוססת האלגוריתם מספקת חומות אש ונתבים עתירי ביצועים עבור יצרנים של רכיבי
רשת על מנת לשלב במערכותיהן שבב רכיב שלהם או עיצובי מערכת .התמורה עבור
השימוש בטכנולוגיה נקבעה בטווח של  5%עד  15%מהמכירות.
 .2ביום  11בדצמבר ,2001 ,נחתם הסכם רישיון בין  DELTA MUTUAL INCל-
 .ENTERPRISE SOLUTIONS INCהסכם הרישיון הינו כלל עולמי ומעניק ל-
 DELTA MUTUAL INCרישיון בלעדי לעשות שימוש בטכנולוגיה .בתמורה לרישיון
הבלעדי שהוענק ל DELTA -על ידי  DELTA ,ESIתשלם תמלוגים בשיעור של 7%
מההכנסות שנבעו ממכירת מוצרי התוכנה של  ESIותמלוגים בשיעור של  3%מההכנסות
שנבעו ממכירת מוצרי החומרה של .ESI
 .3הסכם רישיון אשר נחתם ביום  8באוקטובר 2002 ,בין

FULLCOMM

) TECHNOLOGIES INCהשוכרת( לבין חברת הבת שלה )המשכירה( אשר מעניק
לשוכרת רישיון לא בלעדי להשתמש ,להתאים ,למכור ,להפיץ ולקדם את הטכנולוגיה
בטריטוריה ספציפית .הכוונה לשימוש בטכנולוגיה הינה קוד מקור עבור חלקים מרכזיים
של הצפנה  /אבטחת חומרה .ההסכם הינו בתוקף לתקופה בת  10שנים .בתמורה לזכויות
שהוענקו ,השוכרת תשלם למשכירה עמלה של  1מיליון דולר לשנה ותמלוגים בשיעור של
 5%מכל ההכנסות שינבעו מהרישיון.
 .4ביום

9

ביולי,

2003

מכתב

הבנות

להסכם

) ADVAINTERNATIONAL INCהשוכרת( לבין LP

רישיון

נחתם

בין

DATA FACTOR,

)המשכירה( .המשכירה העניקה רישיון בלעדי כלל עולמי לטכנולוגית הצפנה ושימוש קצה
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אבטחה בתמורה לתמלוגים בשיעור של  5%מהמכירות .רישיון הטכנולוגיה הינה לפיתוח
ושיווק מוצרים לשימוש להצפנת מידע ,רשת מאובטחת ומערכת טלפוניה.
בחוות דעתנו ,קבענו את שיעור התמלוגים בהתאם למדגם העסקאות המוצגות לעיל ,בהיוועץ
עם הנהלת החברה ובהתאמה לרווח התפעולי של לינקיורי במהלך החיים השימושיים של
הטכנולוגיה .שיעור התמלוגים בגין השימוש בטכנולוגיה נאמד בגובה  6%מהיקף המחזור
השנתי של לינקיורי.
הוצאות מס
מכיוון שלינקיורי זכאית לשיעור מס מופחת מתוקף היותה מפעל מועדף כהגדרתו בחוק
לעידוד השקעות הון ,התשי"ט ,1959-הפחתנו מהתמלוגים הוצאות מס בשיעור של ) 16%המס
החל על מפעל מועדף באיזור אחר שאינו אזור פיתוח א'(.
מחיר ההון המשוקלל
הוצאות התמלוגים הוונו לערך נוכחי בשיעור היוון של לינקיורי ) ,(WACCראה פרק  ,8בניכוי
.3%
אורך חיים שימושיים
אורך החיים השימושיים שנקבע לתוכנה הינו  4.45שנים .אורך החיים השימושיים נקבע
בהתאם לתקופה בה צפויות להתקבל הטבות כלכליות מהטכנולוגיה.
הטבת מס
השווי ההוגן של הטכנולוגיה ,כולל הטבת מס מהוונת.
כפי שמצוין במתודולוגיה ,שווים ההוגן של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים כולל את
מרכיב הטבת המס ,המעשית או התיאורטית ,אשר תנבע מהפחתה של הנכס לצורכי מס.
להלן סיכום הערכת שווי הטכנולוגיה )באלפי ש"ח(:
טכנולוגיה
אורך חיים שימושיים
שווי טכנולוגיה )ללא הטבת מס(
הטבת מס
סה"כ
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השווי הכלכלי של ההסכם המסחרי הוערך בשיטת " ,"Excess Earningלפיה מוערך שווי
ההסכם המסחרי כסיכום של "הרווחים העודפים" העתידיים המיוחסים לנכס ,מהוונים
למועד השלמת העסקה .רווחים עודפים מוגדרים כהפרש שבין הרווחים התפעוליים הצפויים
מההסכם המסחרי ובין התשואה הראויה על השווי ההוגן של הנכסים )מוחשיים ובלתי
מוחשיים( אשר תורמים לרווחים התפעוליים ,כאמור" .הרווחים העודפים" העתידיים הוונו
לערך נוכחי בשיעור ההיוון המשקף את הסיכונים הגלומים בנכסים בלתי מוחשיים כגון
הסכם מסחרי.
להלן חישוב השווי הכלכלי של ההסכם המסחרי בשיטת היוון הרווחים העודפים )אלפי ש"ח(:
הסכם מסחרי
2018 18.7.17-31.12.17
91%
91%
שיעור הכנסות מהסכם מסחרי מסך ההכנסות
104,254
44,696
הכנסות מיוחסות להסכם המסחרי
19,808
8,492
רווח גולמי
)(759
)(335
הוצאות מחקר ופיתוח
)(5,182
)(2,182
הוצאות מכירה ושיווק
)(4,100
)(1,877
הוצאות הנהלה וכלליות
)(142
)(64
הוצאות פחת
9,626
4,034
רווח תפעולי לפני מס
)(6,255
)(2,682
תמלוגים בגין טכנולוגיה
3,371
1,352
רווח לפני מס
)(539
)(216
הוצאות מס
2,831
1,136
רווח תפעולי )אחרי מס(
חיוב בגין הון חוזר
חיוב בגין הון אנושי
חיוב בגין רכוש קבוע
רווח לאחר חיוב נכסים תורמים
תזרים מזומנים מהוון
שווי הסכם מסחרי
הטבת מס
סה"כ הסכם מסחרי

)(58
)(354
)(27
696
665

)(177
)(779
)(27
1,848
1,527

2019
91%
113,490
21,563
)(806
)(5,641
)(4,281
)(142
10,693
)(6,809
3,884
)(621
3,262

2020
91%
116,552
22,145
)(821
)(5,793
)(4,339
)(142
11,050
)(6,993
4,057
)(649
3,407

2021
91%
81,586
32,634
)(649
)(4,055
)(3,688
)(142
24,101
)(4,895
19,205
)(3,073
16,133

2022
91%
57,110
25,700
)(513
)(2,839
)(3,135
)(142
19,072
)(3,427
15,645
)(2,503
13,142

2023
91%
39,977
19,989
)(405
)(1,987
)(2,665
)(142
14,790
)(2,399
12,392
)(1,983
10,409

)(200
)(779
)(27
2,255
1,526

)(212
)(779
)(27
2,389
1,324

)(182
)(779
)(27
15,144
6,873

)(128
)(779
)(27
12,208
4,537

)(89
)(779
)(27
9,513
2,896

19,348
1,908
21,257

הנחות עבודה עיקריות:
כאמור בפרק  ,1לינקורי עוסקת בפיתוח תוכנה ליצירת מוניטיזציה בפלטפורמות המחשבים,
האינטרנט והמובייל.
לינקיורי מפתחת תוכנות ואפליקציות למגוון רחב של שימושים אשר ניתנים להורדה ללא
עלות מצד משתמשי האינטרנט .הכנסותיה של לינקיורי ממוצרי התוכנה נובעות באופן עקיף
על ידי השתתפות בחלוקת הכנסות פרסום הנובעות לשותפותיה ,חברות החיפוש ,אשר
מפרסמות תוכן שיווקי )להלן " -חברות החיפוש"( .הפניית תעבורת הגולשים לחברות החיפוש
הינה בעיקר באמצעות הפעלת מנועי חיפוש ושאילתות חיפוש של שותפותיה במוצרי התוכנה
החינמיות של לינקיורי )תוכנות מבוססות חיפוש(.
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שיעור ההכנסות המיוחסות להסכם המסחרי  -משיחות עם הנהלת לינקיורי עולה כי
ללינקיורי הסכם מסחרי עם אחת מחברות החיפוש הגדולות אשר ההכנסות הנובעות בגינו
מהוות כ 91% -מסך הכנסותיה של לינקיורי.
בהתאם לזאת ,אמדנו את שיעור ההכנסות המיוחסות להסכם המסחרי בכ 91% -מסך
ההכנסות של לינקיורי ,בהתאם לשיעור בפועל נכון למועד השלמת העסקה.
שיעור צמיחת ההכנסות מההסכם המסחרי  -שיעור צמיחת ההכנסות מההסכם המסחרי
נאמד בהקבלה לשיעורי הצמיחה של ההכנסות של לינקיורי.
הטבלה שלהלן מציגה את תחזית ההכנסות של לינקיורי לתקופה ממועד השלמת העסקה ועד
תום  2017ולשנים ) 2018-2020אלפי ש"ח(:
19.7.1731.12.17
צמיחת הכנסות
הכנסות

49,256

*2018

2019

2020

18.74%
114,888

8.86%
125,067

2.70%
128,441

* שיעור צמיחת ההכנסות בשנת  2018משקף שיעור צמיחה שנתי ביחס להכנסות בשנת .2017

הטבלה להלן מציגה את הכנסות לינקיורי מפולחות לסוגי הכנסות:

Syndication - Revshare
Syndication - PPI
Extensions
Video
סה"כ באלפי דולר
שע"ח*
סה"כ באלפי ש"ח

19.7.1731.12.17

2018

2019

2020

9,762
2,148
1,265
641
13,816
3.565
49,256

23,170
4,510
2,994
1,553
32,227
3.565
114,888

25,487
4,504
3,203
1,887
35,082
3.565
125,067

26,252
4,401
3,299
2,076
36,028
3.565
128,441

* בהתאם לשע"ח ליום  18ביולי.3.565 ,2017 ,

 - Syndicationהפצת תוכנות ברשת
לינקיורי מסווגת את הכנסותיה מהפצת תוכנות ברשת לפי אופן התשלום למפיצי התוכנות
אשר מספקים לה תעבורת גולשים .התשלום למפיצים מתבצע באמצעות מודל תשלום
להתקנה ) (PPIאו באמצעות מודל חלוקת הכנסות ).(Revshare
 -Revshare .1סינדיקציה באמצעות חלוקת הכנסות עם המפיץ מהווה את עיקר הכנסותיה
של לינקיורי .תחזית ההכנסות לתקופה שממועד השלמת העסקה ועד תום שנת 2017
ולשנת  2018נאמדה בהתבסס על תחזית הנהלת לינקיורי .ההכנסות בשנים  2019ו2020 -
נאמדו בהתאם לשיעורי גידול של  10%ו ,3% -בהתאמה.
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 - PPI .2תשלום להתקנה
הטבלה להלן מציגה את הרכב ההכנסות מ PPI -בתקופה ממועד השלמת העסקה ועד
תום  2017ובשנים ) 2018-2020אלפי דולר(:

PC
Mac

סה"כ

19.7.1731.12.17
1,937
211
2,148

2018

2019

2020

3,884
626
4,510

3,690
814
4,504

3,505
895
4,401

•  - PCתוכנות המותקנות על המחשב )"משוחררות" דפדפן( עבור מחשבי ) PCמערכת
ההפעלה של  .(Microsoftבהתאם להנהלת לינקיורי ,הכנסותיה בתחום צפויות לדעוך
במהלך השנים הקרובות וזאת בגלל המשך המגמה של העברת מפיצים ממתכונת PPI
למתכונת  .Revshareתחזית ההכנסות בתקופה ממועד השלמת העסקה ועד תום
 2017ובשנת  2018נאמדה בהתבסס על תחזית הנהלת לינקיורי .ההכנסות בשנים
 2019-2020נאמדו בהתאם לשיעורי דעיכה של ) (-5%בכל שנה.
•  - Macפעילות הפצת תוכנות במחשבי ) Macמערכת ההפעלה של  .(Appleתחזית
ההכנסות בתקופה ממועד השלמת העסקה ועד תום  2017ובשנת  2018התבססה על
תחזית הנהלת ליקיורי .בשנים  2019ו 2020 -אמדנו את שיעור צמיחת ההכנסות
מפעילות הפצת תוכנות במחשבי  Macב 30% -ו ,10% -בהתאמה.
 Extensions .3תוכנות תוספי דפדפן  -תוכנות הרחבה לדפדפן אשר מוצעות להורדה על ידי
המשתמשים בחנויות הדפדפנים )בעיקר  Chromeו .(Firefox -תחום זה הינו חדש יחסית
בלינקיורי אשר מניב הכנסות רק מסוף שנת  .2016התשלום למפיצים הינו באמצעות
מודל ה .PPI -תחזית ההכנסות בתקופה ממועד השלמת העסקה ועד תום  2017ובשנת
 2018התבססה על תחזית הנהלת ליקיורי .בשנים  2019ו 2020 -אמדנו את שיעור צמיחת
ההכנסות מתוספי הדפדפן בשיעור של  7%ו ,3% -בהתאמה.
 - Video .4תחום הוידאו מורכב משני אפיקי הכנסה  Network & RTBו.OTA & D2S -
הטבלה להלן מציגה את הרכב ההכנסות מתחום הוידאו בתקופה ממועד השלמת העסקה
ועד תום  2017ובשנים ) 2018-2020אלפי דולר(:

Network & RTB
OTA & D2S

סה"כ

19.7.1731.12.17
596
45
641
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2018

2019

2020

1,309
244
1,553

1,571
317
1,887

1,728
349
2,076
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•  - Network & RTBלינקיורי פיתחה מערכת לקנייה אוטומטית פרוגרמטית של
מדיה ,בדגש על טכנולוגית וידאו .תחזית ההכנסות בתקופה ממועד השלמת העסקה
ועד תום  2017ובשנת  2018התבססה על תחזית הנהלת ליקיורי .בשנים  2019ו2020 -
אמדנו את שיעור צמיחת ההכנסות בשיעור של  20%ו ,10% -בהתאמה.
•  - OTA & D2Sתחום זה הינו חדש בלינקיורי אשר נכון למועד השלמת העסקה ,אין
ללינקיורי הכנסות בגינו .הטכנולוגיה מייצרת שאילתות מוידאו או באנר ומתאימה
את הפרסום לתוכן המוצג בוידאו .תחזית ההכנסות בתקופה ממועד השלמת העסקה
ועד תום  2017ובשנת  2018התבססה על תחזית הנהלת ליקיורי .בשנים  2019ו2020 -
אמדנו את שיעור צמיחת ההכנסות בשיעור של  30%ו ,10% -בהתאמה.
תחזית לשנים 2021-2023
פעילותה של לינקיורי מושפעת מכמה גורמי סיכון עיקריים:
 .1ללינקיורי לקוח מהותי אשר מהווה כ 90% -מהכנסותיה של לינקיורי.
 .2הגברת הרגולציה ודרישת אישורים מחברות החיפוש המובילות שפועלות בשוק עלול
להביא לצמצום התקנת התוכנות על ידי המשתמשים ולפגוע בהכנסותיה של לינקיורי.
דוגמא לכך הינה הפגיעה המהותית בהכנסותיה של לינקיורי בשנים  2014-2015כתוצאה
מהשינויים הרגולטורים בשוק התוכנות להורדה .הענף כולו עבר טלטלה ,ומספר חברות
וביניהן בבילון הישראלית הפסיקו את פעילותן.
על מנת לתת ביטוי לסיכון העודף הקיים בלינקיורי ,כאמור ,קבענו ,בשונה מהערכת שווי
גנרית ,אורך חיים של כשש וחצי שנים כאשר שלוש וחצי שנים עם צמיחת הכנסות ושלוש
שנים של דעיכת הכנסות עד להפסקת הפעילות של לינקיורי .שיעור דעיכת ההכנסות במהלך
השנים  2021-2023נאמד ב 30% -בשנה.
עלות המכר והרווח הגולמי
שיעור הרווח הגולמי הנובע מההסכם המסחרי נאמד בהתאם לשיעור הרווח הגולמי של
לינקיורי .עלות המכר מורכבת בעיקר מהוצאות שכר עבודה ונלוות ועלויות אחזקת שרתים
והוצאות רכישת מדיה הכוללות הוצאות למפיצים בגין הפצת התוכנות של לינקיורי ברשת.
לינקיורי משלמת למפיצים במתכונת של חלוקת הכנסות או בהתאם למודל  .PPIבשיטת
חלוקת הכנסות כאשר לינקיורי מקבלת תשלום משותפיה ,היא מעבירה חלק מהתשלום
למפיץ שממנו הגיע המשתמש .במודל ה PPI -התשלום למפיץ עבור רכישת המדיה הינו עבור
כל התקנה של תוכנה.
שיעור עלות המכר בתקופה ממועד השלמת העסקה ועד תום שנת  2017ובשנים 2018-2020
נאמד ב ,81% -בדומה לשיעור עלות המכר בפועל בתקופה מתחילת שנת  2017ועד מועד
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השלמת העסקה .בשנות דעיכת ההכנסות ,לינקיורי לא צפויה להשקיע משאבים נוספים בגיוס
לקוחות חדשים ולהפיק הכנסות בעיקר ממשתמשים שכבר התקינו את התוכנות של לינקיורי,
ולכן שיעור עלות המכר מההכנסות צפוי לרדת .עלות המכר בשנים  2021-2023נאמדה
בהתאם לשיעורים יורדים מההכנסות של  55% ,60%ו.50% -
רווח תפעולי לפני מס  -עלויות התפעול כוללות הוצאות מחקר ופיתוח ,הוצאות מכירה
ושיווק ,הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות פחת:
הוצאות מחקר ופיתוח  -הוצאות המחקר והפיתוח מורכבות בעיקר מהוצאות שכר ונלוות של
עובדי פיתוח התוכנות .משיחות שניהלנו עם הנהלת החברה והנהלת לינקיורי עולה כי הוצאות
המחקר והפיתוח הינן בעיקר פיתוחים חדשים לצורך תמיכה בהמשך יצירת ההכנסות
מהתוכנות הקיימות ותוכנות נוספות )עתידיות( .לפיכך ,הנחנו ,בהיוועץ עם הנהלת החברה ,כי
יש לייחס כ 20% -מהוצאות מחקר ופיתוח של לינקיורי להסכם המסחרי .הוצאות המחקר
והפיתוח ממועד השלמת העסקה ועד תום שנת  2017נאמדו בהתאם לתחזית הנהלת לינקיורי
לפי שיעור של  3.8%מההכנסות .בשנים  2018-2023נאמדו ההוצאות בהתאם לשיעור גמישות
של  70%ביחס לצמיחת ההכנסות.
הוצאות מכירה ושיווק  -הוצאות מכירה ושיווק מורכבות בעיקר מהוצאות שכר ונלוות.
הוצאות המכירה והשיווק קורלטיביות להכנסות .הוצאות המכירה והשיווק בתקופה ממועד
השלמת העסקה ועד תום שנת  2017נאמדו בהתאם לתחזית הנהלת לינקיורי לפי שיעור של
 4.9%מההכנסות .הוצאות המכירה והשיווק בשנים  2018-2023נאמדו בהתאם לשיעורן הנגזר
מההכנסות בשנת  .2017שיעור הוצאות המכירה והשיווק מההכנסות לאורך השנים 2018-
 2023נאמד בכ.5% -
הוצאות הנהלה וכלליות  -הוצאות הנהלה וכלליות מורכבות בעיקר מהוצאות שכר ונלוות,
שכירות ואחזקה ,שירותים מקצועיים והוצאות אחרות.
הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה ממועד השלמת העסקה ועד תום שנת  2017נאמדו בהתאם
לתחזית הנהלת החברה לפי שיעור של  4.2%מההכנסות .הוצאות ההנהלה והכלליות בשנת
 2018התבססו על תחזית הנהלת לינקיורי .החל משנת  2019ואילך ,נאמדו הוצאות ההנהלה
והכלליות בהתאם לשיעור גמישות של  50%ביחס לשינוי השנתי בהכנסות.
הוצאות פחת  -הרכוש הקבוע של לינקיורי הינן בעיקר בגין מחשבים ,ריהוט וציוד משרדי.
הוצאות הפחת השנתיות לאורך התחזית נאמדו בהתאם להוצאות הפחת בפועל בשנת ,2016
בכ 156 -אלפי ש"ח.
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תמלוגים בגין טכנולוגיה
מהרווח התפעולי לפני מס הפחתנו תמלוגים בגין הטכנולוגיה בשיעור של  6%מההכנסות
המיוחסות להסכם המסחרי )לעניין שיעור התמלוגים ראה ביאור ב'(.
הוצאות מס
מכיוון שלינקיורי זכאית לשיעור מס מופחת מתוקף היותה מפעל מועדף כהגדרתו בחוק
לעידוד השקעות הון ,התשי"ט ,1959-הפחתנו הוצאות מס בשיעור של ) 16%המס החל על
מפעל מועדף באיזור אחר שאינו אזור פיתוח א'(.
חיוב בגין נכסים תורמים
הון חוזר  -מהרווח התפעולי )לאחר מס( הפחתנו את התשואה הראויה על ההון החוזר,
הנדרש לאורך השנים בהן צפויה תרומה להכנסות מההסכם המסחרי.
שיעור התשואה )לאחר מס( בגין ההון החוזר מייצג את מחיר החוב )לזמן קצר( של לינקיורי,
אשר נאמד בכ.4% -
הון אנושי  -מהרווח התפעולי )לאחר מס( הפחתנו את התשואה הראויה על ההון האנושי,
הנדרש לטיפול בהכנסות הנובעות מההסכם המסחרי לאורך השנים בהן צפויה התרומה
מההסכם המסחרי.
שיעור התשואה )לאחר מס( בגין ההון האנושי הינו מחיר ההון של לינקיורי ,אשר נאמד בכ-
) 23.11%ראה פרק .(8
רכוש קבוע  -מהרווח התפעולי )לאחר מס( הפחתנו את התשואה הראויה על הרכוש הקבוע
הנדרש לאורך השנים בהן צפויה תרומה להכנסות מההסכם המסחרי.
שיעור התשואה )לאחר מס( בגין הרכוש הקבוע נאמד בשיעור של .8%
אורך חיים שימושיים
אורך החיים השימושיים נקבע בהתאם לתקופה בה צפויות להתקבל הטבות כלכליות מקשרי
הלקוחות .אורך החיים השימושיים שנקבע לקשרי הלקוחות הינו כ 6.45 -שנים.
מחיר ההון המשוקלל
תזרים המזומנים מההסכם המסחרי הוון לערך נוכחי בשיעור היוון של לינקיורי ),(WACC
ראה פרק  ,8בניכוי .1%
הטבת מס
השווי ההוגן של ההסכם המסחרי ,כולל הטבת מס מהוונת.
שווים ההוגן של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים כולל את מרכיב הטבת המס ,המעשית
או התיאורטית ,אשר תנבע מהפחתה של הנכס לצורכי מס.
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להלן סיכום הערכת שווי ההסכם המסחרי )אלפי ש"ח(:
הסכם מסחרי
אורך חיים שימושיים )שנים(
שווי הסכם מסחרי )ללא הטבת מס(
הטבת מס
סה"כ הסכם מסחרי

6.45
19,348
1,908
21,257

באור ד'
יתרת זכאים אחרים מורכבת מיתרות שוטפות שעתידות להיפרע בזמן הקצר )עד שנה( ולכן
ערכן בספרים מייצג בקירוב את שווין ההוגן.
באור ה'
הטבלה שלהלן מציגה את אופן חישוב ההתחייבות בגין מיסים נדחים )אלפי ש"ח(:
עתודה למסים נדחים
שווי בספרים
התאמות
טכנולוגיה
הסכם מסחרי
סה"כ עתודה למסים נדחים
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3,401
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 .8מחיר ההון המשוקלל
תזרים המזומנים העתידי אשר ינבע מקשרי הלקוחות ,הוון לערך נוכחי בשיעור היוון המשקף
את מחיר ההון ) (WACCשל לינקיורי.
מחיר ההון נקבע בהתאם למודל ה ) ,Weighted Average Cost Of Capital -להלן -
 ,(WACCדהיינו ,ממוצע משוקלל של מקורות המימון אשר נקבע להלן:
WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V
כאשר:
 - Keהינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה.
שיעור התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:
 Ke=Rf + β*(Rm - Rf ) + Pכאשר:
 - Rfשיעור הריבית חסרת סיכון נאמד בכ ,2.01% -בהתבסס על התשואה לפדיון של אגרות
חוב של ממשלת ארה"ב בהתאם לאורך החיים החזוי של לינקיורי ,כ 6.45 -שנים.
 - βהסיכון הסיסטמטי של חברה מחושב כיחס בין תשואת מניית החברה לתשואת השוק.
כאשר החברה אינה נסחרת ,יחושב הסיכון הסיסטמטי שלה כממוצע משוקלל של הסיכונים
הסיסטמטים של חברות דומות הנסחרות בענף .היות שלינקיורי אינה נסחרת ,נאמדה ה β -
בהתבסס על ממוצע  βשל ארבע חברות בעלות מאפייני סיכון דומים ללינקיורי ,כמוצג להלן:
חברה
וויטסמוק תוכנה בע"מ
)Tremor Video, Inc. (TRMR
)the Rubicon Project, Inc. (RUBI
)YuMe, Inc. (YUME
ממוצע

β
1.17
1.34
1.73
1.33
1.39

 - Rm-Rfפרמיית הסיכון נאמדה בכ 6.69% -וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון המאפיינת את
השוק הישראלי .פרמיית הסיכון של השוק הישראלי נאמדה ע"י  ,Moody'sכפי שפורסם
באתר .Damodaran Online
 - Pשיעור תשואה נוסף ,המשקף סיכון ספציפי ,לרבות ,פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של
העדר גודל .פרמיית הסיכון שנלקחה בעבודתנו הינה  11.79%וזאת בהתבסס על ניסיוננו
כמעריכי שווי ובהתאם למחקריו של .Duff & Phelps LLC
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בהתאם לפרמטרים אלו ומאחר שהחברה אינה צופה לממן את לינקיורי באמצעות הון זר
בעתיד הנראה לעין ,נקבע מחיר ההון בהתאם לשיעור התשואה על ההון העצמי ,כמפורט
בטבלה שלהלן:
פרמטר

שיעור שנלקח
בחוות הדעת

פירוט  /הסבר
בהתאם למדגם חברות דומות

β

1.39

Rf

2.01%

תשואה לפדיון של אגרות חוב של ממשלת
ארה"ב לטווח הארוך

)(Rm-Rf

6.69%

פרמיית הסיכון המאפיינת את השוק הישראלי

P

11.79%

בהסתמך על ניסיוננו כמעריכי שווי ועל
מחקרם של Duff & Phelps

Ke

23.11%
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 .9הכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי
על פי סעיף  32בתקן בינלאומי  IFRS 3Rהרוכש יכיר במוניטין למועד הרכישה שיימדד כעודף
של )א( על פני )ב( להלן:
)א( הסכום הכולל של:
o

התמורה שהועברה;

o

הסכום של זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש;

o

בצירוף עסקים שהושג בשלבים ,השווי ההוגן למועד הרכישה של הזכות ההונית
בנרכש שהוחזקה קודם לכן על ידי הרוכש.

)ב( הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות
שניטלו.
סיכום
הטבלה שלהלן מציגה את אופן חישוב המוניטין אשר נוצר בעקבות עסקת הרכישה )אלפי
ש"ח(:
אופן חישוב המוניטין
36,933
תמורה שהועברה
)(30,454
בניכוי נכסים מזוהים
מוניטין

6,479

תמורה שהועברה  -ראה פרק .5
נכסים מזוהים ,נטו  -ראה פרק .7

פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ
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c
 .10ריכוז ממצאים
הטבלה הבאה מציגה את הקצאת התמורה ששולמה בעבור לינקיורי )אלפי ש"ח(:
הקצאת תמורת הרכישה
תמורה
נכסים "מאזניים" ,נטו
סה"כ להקצאה
טכנולוגיה
עתודה למס
הסכם מסחרי
עתודה למס
מוניטין
סה"כ

ערך בספרים שווי הוגן
10,897
-

פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ

21,257

36,933
3,445
33,488
הפרש
10,897
)(1,744
21,257
)(3,401
6,479
33,488
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אלגומייזר בע"מ
הערכת שווי מרכיבי חבילת ניירות ערך ליום  5ביולי 2017

מרץ 2018

י''ב ניסן ,תשע"ח
 28מרץ2018 ,
לכבוד
מר ישראל מסר ,סמנכ"ל הכספים
אלגומייזר בע"מ
מר ישראל מסר הנכבד,
הנדון :הערכת שווי מרכיבי חבילת ניירות ערך לתאריך 5.7.17
רקע
נתבקשנו על-ידי מר ישראל מסר ,סמנכ"ל הכספים של אלגומייזר בע''מ (להלן:

לצורך עבודתנו הסתמכנו על מידע שהתקבל מהנהלת החברה; וניתן לנו על בסיס

"אלגומייזר" או "החברה") להעריך את השווי ההוגן של מרכיבי חבילת ניירות ערך

מיטב ידיעתה וניסיונה .כמו כן ,הסתמכנו על נתונים פומביים אשר פורסמו על-ידי

ליום ה( 5.7.17-להלן" :מועד החישוב" או "תאריך החישוב" או "מועד ההסכם

אחרים.

ההלוואה") .
היקף הבדיקה
מטרת ההתקשרות

העבודה בוצעה בהתאם להנחיות תקן הדיווח הבינלאומי " IAS 39מניות מכשירים

מטרת ההתקשרות בין אלגומייזר לבין א.ל .לאור – יעוץ והשקעות בע"מ (להלן:

פיננסים :הכרה ומדידה" (להלן.)"IAS 39" :

"לאור") הינה לאמוד את השווי ההוגן של מרכיבי חבילת ניירות ערך ,לרבות לקבוע
גובה ריבית אפקטיבית של הלוואה ,בכפוף להסתייגויות לעיל ולהלן ולמטרה זו

מקורות מידע

בלבד .למעט ה"ה רואי החשבון המבקרים לצורך ביקורתם ורשות לניירות ערך ,צד

בביצוע העבודה הסתמכנו ,בין היתר ,על הנתונים הבאים:

ג' לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ללא אישורנו



הסכם ההלוואה;

מראש ובכתב.



לוח סילוקין של ההלוואה;



נתונים הודות עמלות גיוס;
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הצעה לגיוס הון לחברת אלגומייזר לצורך רכישת פעילות;

מקורות מידע



שיחות עם הנהלת החברה; וכן

לצורך העבודה קיבלנו ,בין היתר ,את הדו"חות והמצגים הבאים:



מידע ציבורי.



תנאי ההקצאה הפרטית;



הבהרות שונות שנתקבלו מהנהלת החברה;



שיחות עם הגורמים הבאים:

נהלים שבוצעו על ידינו

 -מר ישראל מסר ,סמנכ"ל הכספים של החברה;

הנהלים שבוצעו על ידינו כוללים ,בין היתר ,את הנהלים הבאים:

 -מר ניב סגל ,חשב החברה;



שיחות עם ההנהלה לגבי הנתונים והמידע שהומצאו לנו;



הערכת שווי הוגן של אופציה לרכישה  25%מהון חברת ליקניורי בע''מ;



הערכת שווי הוגן של הלוואה;

יצוין כי תחשיבים פרטניים אשר שימשו אותנו במהלך ביצוע העבודה אינם מוצגים



קביעת גובה ריבית אפקטיבית של הלוואה ,וכן;

בעבודה; והיות וביצוע החישובים נעשה באמצעות שימוש בגיליון אלקטרוני ייתכנו



הערכת שווי אופציות אלגומייזר.

הפרשי עיגול.



מידע ציבורי.

הרינו להצהיר כי אין לנו כל עניין אישי במניות אלגומייזר ,בעלי מניותיה או צדדים
יצוין כי תחשיבים פרטניים אשר שימשו אותנו במהלך ביצוע העבודה אינם מוצגים

קשורים להן ,כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם

בעבודה; והיות וביצוע החישובים נעשה באמצעות שימוש בגיליון אלקטרוני ייתכנו

או לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.

הפרשי עיגול.

התשלום עבור שירותנו לא השפיע בכל צורה שהיא על תוצאות הבדיקה שלנו.

הרינו להצהיר כי אין לנו כל עניין אישי במניות אלגומייזר ,בעלי מניותיה או צדדים
קשורים להן ,כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם

התאריך הקובע לחוות דעת זו הינו ה 28-במרץ  .2018להלן חוות דעתנו.

או לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.
התשלום עבור שירותנו לא השפיע בכל צורה שהיא על תוצאות הבדיקה שלנו.

בכבוד רב,

ידוע לנו כי ממצאינו ישמשו את הנהלת אלגומיזר לשם הדיווח הפיננסי הנדרש
במסגרת העקרונות החשבונאיים המקובלים בישראל ובמסגרת תשקיף הנפקה
לציבור .אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל ו/או תאוזכר בדוחותיה הכספיים
ובתשקיף הנפקה לציבור.
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פרק
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תיאור החברה והסכם ההלוואה
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תיאור החברה והסכם ההלוואה
אלגומייזר

הסכם ההלוואה

חברת אלגומייזר בע"מ הינה חברת טכנולוגיה המשווקת ומפתחת תוכנות העוסקות

ביום  5ביולי ,2017 ,חתמה החברה על הסכם הלוואה לצורך מימון רכישת חברת

באוטומציה ואופטימיזציה לשירותי שיווק ופרסום באינטרנט ,לסוכניות ולמפרסמים.

לינקיורי בע"מ (להלן" :לינקיורי") עם מספר מלווים במסגרתו התחייבו המלווים

החברה ,משווקת ומפתחת את תוכנת  ,Ad-Optimizerאת תוכנת AD-Assistant

להעניק לחברה סך של כ 31.9 -מיליון ש"ח .ההלוואה נושאת ריבית שנתית של 8%

את  ,Promodityאת מערכת  AppFormaומוצר לווידאו אוטומטי לעסקים קטנים-

 ,ולה שמונה מועדי פירעון חצי שנתיים אשר חלים לאחר שנה מיום החתימה ,כך

 .MYSMBVIDEOסט תוכנות אלו מבצע אופטימיזציה ואוטומציה לסגמנטים שונים

שההלוואה תוחזר במלואה לאחר חמש שנים ממועד החתימה (להלן" :הלוואה").

של השוק ועל גבי הפלטפורמות המובילות בעולם כדוגמא :גוגל ופייסבוק .עקב עסקת

בנוסף ,במסגרת ההסכם העניקה החברה למלווים אופציות כדלקמן:

הרכישה ,הרחיבה החברה את סל מוצריה ללקוחות שונים והוא כולל כעת פיתוח



סך של  6,396,980אופציות הניתנות להמרה ל 6,396,980 -מניות רגילות

ושיווק של תוספי דפדפן מסוגים שונים (למעלה ממאה) פיתוח ושיווק תוכנות

ללא ערך נקוב של החברה ,במחיר מימוש של  5ש"ח .האופציות הינן

פרודוקטיביות למחשבי  PCומחשבי  ,MACפיתוח ושיווק של מערכת  RTBבדגש

בעלות אורך חיים של שלוש שנים (להלן" :אופציות אלגומייזר").

על תחום הפרסום בווידאו .פיתוח ושימוש של מערכות למוניטיזציה של כלים מסוג



אופציה לרכישת  25%ממניותיה הרגילות של חברת לינקיורי ,במחיר

זה באמצעות בינה מלאכותית ו ,BI-פיתוחים נוספים בתחום הבוטים (לפייסבוק),

מימוש המשקף שווי חברה של  15מיליון דולר .האופציות יפקעו לפי

מוצרי תוכנה נוספים בתחומים משלימים בעולם האון ליין מרקטינג,Virtual Reality ,

המוקדם בין תום תקופת ההלוואה לבין רישום מניות חברת לינקיורי

הגנה ועוד.

למסחר (להלן" :אופציית ליקניורי").

נכון למועד כתיבת חוו"ד הנדונה שווי החברה בבורסה לני"ע בת"א נע סביב ה80-

ביום  18ביולי 2017 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי המניות של לינקיורי

מיליון שקל.

לרכישת מלוא הון מניותיה שלה ,על כל הזכויות והחובות הנלוות לבעלות ואחזקה
במניות ,לרבות חברות הבנות והנכדות של לינקיורי.כאמור ,מטרת נטילת ההלוואה
היא מימון העסקה לרכישת מלוא הון המניות המונפק של לינקיורי בע"מ.
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פרק 2
מתודולוגיה
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תקן דיווח בינלאומי IAS 39

להלן תאור שיטות ההערכה העיקריות המשמשות להערכת שווי ני"ע בלתי סחירים:

בתאריך הסכם ההלוואה ,מועד ההכרה הראשוני ,יש לחלק את התמורה בגין



ההלוואה בין אופציית ליקניורי ,אופציות אלגומייזר וההלוואה.
תקן  IAS39עוסק בהכרה ומדידה של נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות .הסוגיה

השוואה למחירי שוק של מכשירים דומים .מצב בו תוכל החברה לזהות מחירי
שוק לאג''ח/הלוואות דומות.



הפרשי ריביות .במסגרת שיטת הערכה זו מחושב ההפרש בין הריבית הנגבית

המרכזית העולה בעת הנפקת חבילה הכוללת מספר מכשירים פיננסים היא כיצד

על האג"ח /הלוואות עליה ניתנה הערבות לבין הריבית שהייתה נגבית אלמלא

לחלק את התמורה בין ניירות השונים שהונפקו .שאלה זו הינה בעלת חשיבות יתרה,

הער בות .הנחת היסוד היא כי הריבית עליה הבנק מוכן לוותר ,מייצגת את

שכן היא משפיעה על מדידת ההתחייבויות מול מדידת ההון העצמי.

ה"מחיר" שהוא מוכן לשלם על הערבות.

היות ואופציית ליקניורי בעלת מחיר מימוש שנקוב בדולר ארה''ב בעוד שמטבע



השוואה למכשירים דומים של החברה .חישוב שווי ההוגן של האג"ח /הלוואה

הדיווח של החברה הוא שקל ,אזי בעת ההכרה הראשונית ,על פי המדרג שקובע

על ידי היוון תזרימי האג''ח /הלוואה בתשואה לפדיון של אג''ח אחרות של

התקן ,יש לחשב תחילה את שווי אופציית ליקניורי .על פי קביעת התקינה חשבונאית,

החברה ,בעלות מאפיינים דומים.

אופציית לינקיורי תטופל כהתחייבות פיננסית אשר תימדד במועד החישוב על פי שווי



מחקרים אמפיריים (חברות צעירות /סיכון גבוה) .חישוב שווי ההוגן של

ההוגן ותעודכן בכל תקופת הדיווח.

האג"ח/הלוואה על ידי היוון תזרימי האג''ח/הלוואה בתשואה לפדיון חברות

לאחר חישוב אופציית ליקניורי נחשב את שוויה ההוגן של ההלוואה :תחילה נגזור

בתחילת דרכם או חברות בעלות רמת סיכון גבוה .על פי רוב ,שיעור תשואה

את הריבית האפקטיבית ונפחית אותה על פני תקופת חיי ההלוואה .יתרת התמורה

לפדיון דומה למחיר ההון ונגזר מתוך נתונים של מחקרים אמפיריים שבוחנים

תיוחס לאופציות אלגומייזר.

תשואה שדורשים קרנות הון סיכון על השקעה בחברות הנ''ל.

הערכת שווי אופציית ליקניורי:

שווי הוגן אופצית לינקיורי חושב על פי מודל בלק אנד שולס; שווי הוגן של

אופציית לינקיורי תחושב לפי מודל בלק אנד שולס (.)B&S

ההלוואה וקביעת ריבית האפיקטיבית נקבע בהסתמך על מחקרים אמפיריים;
שווי הוגן של אופציות אלגומייזר הינו בגובה היתרה.

שיטות הערכת שווי הלוואה:
המידע האיכותי ביותר לצורך הערכת שווי מגיע מהשווקים הפעילים .לכן המידע הכי
טוב קיים במידה ומתקיימות הלכה למעשה עסקאות.
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פרק 3
הערכת שווי מרכיבי החבילה
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פרמיית אי הסחירות והעדר שליטה :היות ומדובר בחלק מהותי בהון המניות

כללי

של חברה פרטית ( )25%סביר להניח שקיים קושי לממש באופן מיידי את

חישוב שווי הוגן של מרכיבי החבילה בוצע בהתאם למדרג שנקבע בפרק

החבילה הנדונה בעת מצבי קיצון בשוק .בנוסף ,מבנה ההון הנוכחי של אופציית

מתודולוגיה.

לינקיורי הינו אופציית מיעוט היות ו 75%-נותרים אצל בעל מניות אחד .לפיכך
השתמשנו בפרמיית מיעוט ואי סחירות של כ 14.12%-שחושבה באמצעות

הערכת שווי אופציית ליקניורי

אופציית  PUTאסיאתית בעזרת הפרמטרים הבאים :משך החיים כשנה; סטיית

כאמור ,עפ"י הסכם ההלוואה העניקה החברה למלווים אופציה לרכישת 25%

התקן כ ;58.12%-ריבית חסרת הסיכון.1.24% -

ממניותיה הרגילות של חברת לינקיורי ,במחיר מימוש המשקף שווי חברה של 15



שער החליפין למועד החישוב 3.522 :שקל לדולר.

מיליון דולר .להלן פירוט המשתנים העיקריים הנדרשים לשם קביעת שווי האופציה:



מודל חישוב .בינומי ,בלק אנד שולס.



מועד החישוב.



מחיר מימוש 3,750 .אלפי דולר ארה''ב.

תוצאות החישוב



מחיר נכס הבסיס 3,000 .אלפי דולר ארה''ב( ,בהתבסס על שווי לינקיורי מתוך

להערכתנו ועל בסיס חישובנו ,בכפוף להסתייגויות לעיל ולהלן ,נאמד שווי ההוגן

העסקה).

של האופציית לינקיורי נכון למועד החישוב בכ 3,740,630-שקל כמפורט להלן:



משך חיים חוזי .חמש שנים בנועד הענקה;



תנודתיות צפויה (סטיית התקן) .הואיל לינקיורי הינה חברה פרטית ,ולצורך
חישוב סטיית התקן של נכס הבסיס למועד הענקה ,השתמשנו בנתוני חברת

מועד החישוב

שווי הוגן
באלפי דולר

05/07/2017

1,062

שער
החליפין
3.52

אלגומייזר הנסחרת בבורסה לניירות ערבך בת''א*.


ריבית חסרת הסיכון .היות והאופציה ניתנה במחיר מימוש דולרי ,השתמשנו
בעקום תשואת  US Treasuryלתקופה התואמת את אורך חיי האופציה במועד
החישוב ( 5שנים) **.שיעור ריבית חסרת סיכון לצורכי חישוב הינו.1.92%-
* לפירוט ראה נספח א'.
** מקור.www.ustreas.gov :
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שווי הוגן
באלפי שקל

3,741 ₪

₪

הערכת שווי הוגן של הלוואה וקביעת ריבית האפקטיבית
כאמור ,במסגרת ההסכם התחייבו המלווים להעניק לחברה הלוואה בסך של כ-
 31.9מיליון ש"ח .ההלוואה נושאת ריבית שנתית של  ,8%ולה שמונה מועדי פירעון
חצי שנתיים אשר חלים לאחר שנה מיום החתימה ,כך שההלוואה תוחזר במלואה
לאחר חמש שנים ממועד החתימה כמפורט כאן:
מועד הפרעון

קרן

ריבית

קביעת שיעור תשואה לפדיון אינה פשוטה כלל ועיקר ,במיוחד בחברות מו''פ וחברות
הנמצאות בשלבי מכירות ראשוניים .במקרה של חברות כמו אלגומייזר אין אפשרות
לבחון את שיעור הריבית באמצעות חברות דומות או הלוואות בעלות מאפיינים
דומים בשל הסיכון רב הטמון בחברה מנקודת מבט בנקאית וציבור המשקיעים.

סה''כ התשלום

כתוצאה מכך ,הלכה למעשה אין לחברה שום יכולת לגייס חוב ללא מרכיב המרה או

31/12/2017

1,279,401 ₪ 1,279,401

₪

לחלופין ללא בטוחות מתאימות של בעלי השליטה .במקרה דנן ,משתמשים במחיר

30/06/2018

1,279,401 ₪ 1,279,401

₪

ההון או תשואה נדרשת של החברה הנדונה בהתאם לממצאים מחקרים אמפיריים

31/12/2018

5,277,530 ₪ 1,279,401 ₪ 3,998,129

₪

בתחום של חברות צעירות ,חברות מו''פ וקרנות הון סיכון .הטבלה הבאה מפרטת

30/06/2019

5,117,605 ₪ 1,119,476 ₪ 3,998,129

₪

31/12/2019

₪ 3,998,129

959,551

4,957,680 ₪

₪

30/06/2020

₪ 3,998,129

799,626

4,797,755 ₪

₪

31/12/2020

₪ 3,998,129

639,701

4,637,830 ₪

₪

את שיעור הריבית האלטרנטיבית המתאימה בהתאם לשלב חיי החברה השונים*:
שלב בהתפתחות

Scherlis & Sahlman

Plummer

30/06/2021

₪ 3,998,129

479,775

4,477,904 ₪

₪

Start-up

70%-50%

70%-50%

31/12/2021

₪ 3,998,129

319,850

4,317,979 ₪

₪

"First stage or "early development

60%-40%

60%-40%

30/06/2022

₪ 3,998,129

159,925

4,158,054 ₪

₪

"Second stage or "expansion

50%-30%

50%-35%

:סה"כ

₪ 31,985,032

₪ 8,316,108

Bridge/IPO

35%-20%

35%-25%

₪ 40,301,140

בהתאם למדרג המתואר בטבלה מצויה אלגומייזר ברמת הריבית האלטרנטיבית
שתואמת את רמת הסיכון של כ.28%-
כללו של דבר :שווי ההוגן של הלוואה במועד החישוב הינו 20,166,664-שקל.
* מקור."Valuation of Privately-Held-Company Equity Securities Issued as Compensation" August, 2012 :

תוצאות החישוב
להלן שווי מרכיבי החבילה לפני עלויות העסקה נכון למועד הערכה:
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בהתאם לכללי התקן יש להפחית את עמלת תיווך שמוקצית להלוואה מתוך התמורה

שווי הוגן
(ברוטו)

מרכיב בחבילה

שמיוחסת להלוואה ולחשב מחדש את הריבית האפקטיבית .מהלך זה נעשה

3,741

₪

הלוואה

20,167

₪

אופציות אלגומייזר ()P.N

8,078

₪

31,985

₪

אופציית לינקיורי

סה''כ

באמצעות פונקציית חתירה למטרה ,כאשר הנעלם הוא הריבית האפקטיבית
המביאה את השווי ההוגן לתמורה נטו.
במקרה דנן ,השווי ההוגן של הלוואה נאמד בכ 21,167-אלפי ש''ח ואילו עלויות
נאמדות בכ 1,736-אלפי ש''ח .לפיכך השווי ההוגן נטו הינו כ 18,431-אלפי ש''ח.

יחוס עלויות העסקה בין מרכיבי החבילה השונים

הריבית האפקטיבית לצורכי ניכיון הינה כ.32.5%-

כחלק מהסכם ההשקעה שילמה החברה עמלות תיווך ועסקה שונות על סך של

להלן לוח סילוקין של ההלוואה בהתאם לריבית האפקטיבית שנקבעה:

 2,753,440שקל.
להלן חלוקת עלויות העסקה בין מרכיבי חבילה השונים על פי משקלם היחסי:
שווי הוגן
(ברוטו)

מרכיב בחבילה

חלק יחסי
בתמורה

עמלה
שמיחסת

מועד הפרעון

קרן

סה''כ התשלום

ריבית

שווי מהוון (ברוטו)

שווי מהוון (נטו)

31/12/2017

1,279,401 ₪ 1,279,401

₪

1,133,522

₪

₪ 1,114,348

30/06/2018

1,279,401 ₪ 1,279,401

₪

1,002,918

₪

969,090

₪

אופציית לינקיורי

3,741

₪

12%

322

₪

31/12/2018

5,277,530 ₪ 1,279,401 ₪ 3,998,129

₪

3,652,951

₪

₪ 3,468,379

הלוואה

20,167

₪

63%

1,736

₪

30/06/2019

5,117,605 ₪ 1,119,476 ₪ 3,998,129

₪

3,134,119

₪

₪ 2,924,868

אופציות אלגומייזר ()P.N

8,078

₪

25%

695

₪

31/12/2019

₪ 3,998,129

959,551

4,957,680 ₪

₪

2,680,906

₪

₪ 2,458,421

30/06/2020

₪ 3,998,129

799,626

4,797,755 ₪

₪

2,293,945

₪

₪ 2,067,399

31,985

₪

100%

2,753

₪

31/12/2020

₪ 3,998,129

639,701

4,637,830 ₪

₪

1,958,007

₪

₪ 1,733,961

30/06/2021

₪ 3,998,129

479,775

4,477,904 ₪

₪

1,672,668

₪

₪ 1,455,939

31/12/2021

₪ 3,998,129

319,850

4,317,979 ₪

₪

1,424,197

₪

₪ 1,218,112

30/06/2022

₪ 3,998,129

159,925

4,158,054 ₪

₪

1,213,431

₪

₪ 1,020,094

:סה"כ

₪ 31,985,032

₪ 8,316,108

₪

₪ 18,430,611

סה''כ

20,166,664 ₪ 40,301,140

קביעת ריבית האפקטיבית
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נספח א' – חברות השוואה

אלגומייזר ,הינה חברת טכנולוגיה אינטרנטית ,הנסחרת בבורסה בתל-אביב
ומתמחה בתחום הפרסום הדיגיטלי .החברה עוסקת בפיתוח תוכנה מבוססת בינה
מלאכותית המיועדת לייעול ואופטימיזציה של קמפיינים פרסומיים אינטרנטיים.
מוצר הדגל של החברה ,ה ,Ad assistant-מספק פתרון מהפכני באמצעות
טכנולוגיה המשלבת שימוש באלגוריתמים ייחודיים ,הפועלים בסינרגיה מוחלטת
עם מודלים סטטיסטיים מתקדמים ובכך מבטיחה למשתמשים בה תוצאות
מקסימאליות בהתאם לתקציב שברשותם.

חברה
אלגומייזר

-14- .

סטיית תקן
05/07/2017
58.12%

www.laorc.co.il

נספח ב' – הגבלת אחריות
עבודה זו מתבססת ,בין היתר על נתונים ,תחזיות ואומדנים שהתקבלו מהנהלת

ברצוננו לציין כי אין לנו עניין אישי במניות חברת אלגומייזר.

אלגומייזר וה"ה רו"ח מבקר על פי בקשתנו .האחריות לגבי אמינות המידע ,הנתונים,

למטרת העבודה הנחנו שהנתונים שנמסרו לנו הינם מדוייקים ,שלמים והוגנים ,ולא

המצגים ,ההערכות וההסברים השונים שנמסרו לנו ,בקשר עם ביצוע עבודה זו ,הינה

בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר סבירותם של הנתונים בהם השתמשנו.

על ספקי מידע זה ,ואין אנו יכולים לאשר את דייקנותם ,שלמותם והגינותם של נתונים

אם יתברר אחרת ,תשתנה המלצתנו בהתאם .לפיכך ,הננו שומרים לעצמנו את

אלה .יודגש ,כי עבודה זו אינה כוללת בדיקת נאותות ( )Due-Diligenceואינה כוללת

הזכות לשוב ולעדכנה לאור הנתונים החדשים ,שלא הובאו בפנינו קודם למתן ממצאי

בדיקה ואימות של הנתונים האמורים .לפיכך ,עבודתנו לא תיחשב ולא תהיה אישור

העבודה.

לנכונותם ,שלמותם ודיוקם של הנתונים שהועברו לנו.

במידה וניתבע בהליך משפטי לשם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע

אין בחוות דעתנו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שונים ,שבהם

השירותים הניתנים על ידנו עקב הפרה של התחייבויותינו לעיל ,מתחייבת

עיינו ,נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו.

אלגומייזר ,לשאת בכל ההוצאות הסבירות אשר יוצאו על ידינו או אשר נידרש לשלם

בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה אשר ייגרמו בכל

עבור ייעוץ וייצוג משפטי ,התגוננות מפני הליכים משפטיים וכיוצ"ב בקשר לכל

אופן ודרך ח"ח ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעייה ,מסירת מידע שאינו נכון ואינו

תביעה ,דרישה או הליכים אחרים בשל השירותים הניתנים על ידינו.

מלא או מניעת מידע מצד אלגומייזר ו/או מי מטעמה ,או כל התבססות אחרת על

בנוסף ,אנו פטורים מאחריות לכל נזק שייגרם לאלגומייזר ו/או למי מטעמה ,עקב

מידע כאמור.

מעשה ו/או מחדל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע השירותים ,למעט במקרה

עבודתנו זו נועדה אך ורק לצורכי המידע והשימוש של דירקטוריון אלגומייזר לצורך

של רשלנות רבתי או זדון מצידנו .אחריותינו ככל שהינה נובעת ממתן השירותים

בחינת הוגנות וסבירות ההקצאה הפרטית .אין להשתמש בה ,להפיצה ,לצטט

כאמור לא תחרוג בשום מקרה מסך התמורה המשולמת לנו מאלגומייזר בגין מתן

מתוכה או להתייחס אליה בשום צורה שהיא לכל מטרה אחרת ,לרבות ,אך ללא

השירותים.

הגבלה ,לרישום ,רכישה ,או מכירה של ניירות ערך .אין להגיש עבודה זו או להתייחס

על הקורא לעיין בכל ההנחות אשר הונחו במהלך העבודה.

אליה ,במלואה או בחלקה ,בדוח רישום או בכל מסמך אחר.
אין בעבודה זו משום המלצה למחזיק מניות כלשהו לגבי אופן הצבעתו בעניין עסקה
כלשהי או המלצה לרכישה או מכירה של מניות חברת אלגומייזר לאור ממצאי
העבודה.
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נספח ג'  -פרטי החברה המעריכה ומעריך השווי
פרטי החברה המעריכה :לאור – ייעוץ והשקעות בע"מ
לאור ייעוץ והשקעות בע"מ ,מתמחה במתן ייעוץ כלכלי -פיננסי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות ,על פי כללי חשבונאות בינלאומית  IFRS ,US GAAPותקינה חשבונאית
ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי משפט ,בארץ ובחו"ל .בין לקוחות החברה נמנות חברות הזנק ,חברות ציבוריות משרדים וגופים ממשלתיים.
להלן תחומי התמחות החברה:
תקינה
חשבונאית

ייעוץ עסקי-
כלכלי

בנקאות
להשקעות

מימון פרויקטים

הקצאת עודף עלות
רכישה )(PPA

הערכת שווי חברות

מיזוגים ורכישות

בחינת היתכנות של
פרויקטים

סקירות מאקרו

בדיקות פגימה
למוניטין

בדיקות כדאיות

הנפקה ראשונה
לציבור ()IPO

ייעוץ למשרדי וחברות
ממשלתיות

סקירות ענפים

תמחור אופציות
לעובדים ולמנהלים

תוכניות עסקיות /
מכרזים

ייעוץ להנפקות
פרטיות

ליווי וייעוץ חברות
פרטיות

תמחור מכשירים
פיננסים ונגזרים

תוכניות עידוד ומדען
ראשי

ליווי במימון ובסגירה
הפיננסית

הערכת שווי מניה
רגילה ()409A

ייצוג חברות מול
המערכת הבנקאית

בניית מודלים פיננסים
מורכבים

תכנון ובנית תוכניות
תגמול

חוות דעת לבתי
משפט

Model Auditing

מחקר

ניהול סיכונים
פיננסים

פרטי מעריך השווי האחראי :מר דוד (איגור) ליטבינוב
בעל ניסיון עסקי-פיננסי מעל  11שנים .מומחה בהנדסה פיננסית ,וביישום המעבר לכללי חשבונאות בינלאומיים ,IFRS ,לרבות הערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסים מורכבים.
בשנים האחרונות צבר ניסיון עשיר בליווי וייעוץ למספר רב של חברות ,תוך התמקדות בביצוע הערכות שווי לחברות ומעורבות אישית בהנפקת החברות בבורסה בת"א ובנאסד"ק.
בעל תואר מוסמך ) (MBAבמנהל עסקים ותואר ראשון (בהצטיינות) בכלכלה וניהול .כמו כן ,בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות לניירות ערך.
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אלגומייזר בע"מ
הערכת שווי אופציית לינקיורי ליום  31בדצמבר 2017

מרץ 2018

י''ב ניסן ,תשע"ח
 28מרץ2018 ,
לכבוד
מר ישראל מסר ,סמנכ"ל הכספים
אלגומייזר בע"מ
מר ישראל מסר הנכבד,
הנדון :הערכת שווי מרכיבי אופציית ליניקורי לתאריך 31.12.17
רקע
נתבקשנו על-ידי מר ישראל מסר ,סמנכ"ל הכספים של אלגומייזר בע''מ (להלן:

לצורך עבודתנו הסתמכנו על מידע שהתקבל מהנהלת החברה; וניתן לנו על בסיס

"אלגומייזר" או "החברה") להעריך את השווי ההוגן של אופציה לרכישת 25%

מיטב ידיעתה וניסיונה .כמו כן ,הסתמכנו על נתונים פומביים אשר פורסמו על-ידי

ממניותיה הרגילות של חברת לינקיורי (להלן" :אופציית לינקיורי") ,שקיבלו מלווים

אחרים.

במסגרת הסכם ההלוואה מתאריךה 5.7.17-וזאת נכון לתאריך ( 31.12.17להלן:
"מועד החישוב" או "תאריך החישוב") .

היקף הבדיקה
העבודה בוצעה בהתאם להנחיות תקן הדיווח הבינלאומי " IAS 39מניות מכשירים

מטרת ההתקשרות

פיננסים :הכרה ומדידה" (להלן.)"IAS 39" :

מטרת ההתקשרות בין אלגומייזר לבין א.ל .לאור – יעוץ והשקעות בע"מ (להלן:
"לאור") הינה לאמוד את השווי ההוגן של אופציית לינקיורי ,בכפוף להסתייגויות

נהלים שבוצעו על ידינו

לעיל ולהלן ולמטרה זו בלבד .למעט ה"ה רואי החשבון המבקרים לצורך ביקורתם

הנהלים שבוצעו על ידינו כוללים ,בין היתר ,את הנהלים הבאים:

ורשות לניירות ערך ,צד ג' לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה



שיחות עם ההנהלה לגבי הנתונים והמידע שהומצאו לנו;

לכל מטרה שהיא ללא אישורנו מראש ובכתב.



הערכת שווי הוגן של אופציה לרכישה  25%מהון חברת ליקניורי בע''מ

-2-
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מקורות מידע
לצורך העבודה קיבלנו ,בין היתר ,את הדו"חות והמצגים הבאים:


הסכם ההלוואה מתאריך ;05.07.2017



הבהרות שונות שנתקבלו מהנהלת החברה;



שיחות עם הגורמים הבאים:
 מר ישראל מסר ,סמנכ"ל הכספים של החברה; -מר ניב סגל ,חשב החברה;



מידע ציבורי.

יצוין כי תחשיבים פרטניים אשר שימשו אותנו במהלך ביצוע העבודה אינם מוצגים
בעבודה; והיות וביצוע החישובים נעשה באמצעות שימוש בגיליון אלקטרוני ייתכנו
הפרשי עיגול.
הרינו להצהיר כי אין לנו כל עניין אישי במניות אלגומייזר או/ו לינקיורי ,בעלי
מניותיה או צדדים קשורים להן ,כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל
תלות או זיקה אליהם או לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.
התשלום עבור שירותנו לא השפיע בכל צורה שהיא על תוצאות הבדיקה שלנו.
התאריך הקובע לחוות דעת זו הינו ה 28-במרץ  .2018להלן חוות דעתנו.
בכבוד רב,

לאור  -ייעוץ והשקעות בע"מ

-3-
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פרק 1
תיאור החברה והסכם ההלוואה
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תיאור החברה והסכם ההלוואה
אלגומייזר

הסכם ההלוואה

חברת אלגומייזר בע"מ הינה חברת טכנולוגיה המשווקת ומפתחת תוכנות העוסקות

ביום  5ביולי ,2017 ,חתמה החברה על הסכם הלוואה לצורך מימון רכישת חברת

באוטומציה ואופטימיזציה לשירותי שיווק ופרסום באינטרנט ,לסוכניות ולמפרסמים.

לינקיורי בע"מ (להלן" :לינקיורי") עם מספר מלווים במסגרתו התחייבו המלווים

החברה ,משווקת ומפתחת את תוכנת  ,Ad-Optimizerאת תוכנת AD-Assistant

להעניק לחברה סך של כ 31.9 -מיליון ש"ח .ההלוואה נושאת ריבית שנתית של

את  ,Promodityאת מערכת  AppFormaומוצר לווידאו אוטומטי לעסקים קטנים-

 , 8%ולה שמונה מועדי פירעון חצי שנתיים אשר חלים לאחר שנה מיום החתימה,

 .MYSMBVIDEOסט תוכנות אלו מבצע אופטימיזציה ואוטומציה לסגמנטים שונים

כך שההלוואה תוחזר במלואה לאחר חמש שנים ממועד החתימה (להלן:

של השוק ועל גבי הפלטפורמות המובילות בעולם כדוגמא :גוגל ופייסבוק .עקב

"הלוואה") .בנוסף ,במסגרת ההסכם העניקה החברה למלווים אופציות כדלקמן:

עסקת הרכישה ,הרחיבה החברה את סל מוצריה ללקוחות שונים והוא כולל כעת



סך של  6,396,980אופציות הניתנות להמרה ל 6,396,980 -מניות

פיתוח ושיווק של תוספי דפדפן מסוגים שונים (למעלה ממאה) פיתוח ושיווק תוכנות

רגילות ללא ערך נקוב של החברה ,במחיר מימוש של  5ש"ח .האופציות

פרודוקטיביות למחשבי  PCומחשבי  ,MACפיתוח ושיווק של מערכת  RTBבדגש

הינן בעלות אורך חיים של שלוש שנים (להלן" :אופציות אלגומייזר").

על תחום הפרסום בווידאו .פיתוח ושימוש של מערכות למוניטיזציה של כלים מסוג



אופציה לרכישת  25%ממניותיה הרגילות של חברת לינקיורי ,במחיר

זה באמצעות בינה מלאכותית ו ,BI-פיתוחים נוספים בתחום הבוטים (לפייסבוק),

מימוש המשקף שווי חברה של  15מיליון דולר .האופציות יפקעו לפי

Virtual

המוקדם בין תום תקופת ההלוואה לבין רישום מניות חברת לינקיורי

מוצרי תוכנה נוספים בתחומים משלימים בעולם האון ליין מרקטינג,
 ,Realityהגנה ועוד.

למסחר (להלן" :אופציית ליקניורי").

נכון למועד כתיבת חוו"ד הנדונה שווי החברה בבורסה לני"ע בת"א נע סביב ה80-

ביום  18ביולי 2017 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי המניות של לינקיורי

מיליון שקל.

לרכישת מלוא הון מניותיה שלה ,על כל הזכויות והחובות הנלוות לבעלות ואחזקה
במניות ,לרבות חברות הבנות והנכדות של לינקיורי.כאמור ,מטרת נטילת ההלוואה
היא מימון העסקה לרכישת מלוא הון המניות המונפק של לינקיורי בע"מ.
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פרק 2
מתודולוגיה
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תקן דיווח בינלאומי IAS 39
תקן  IAS39עוסק בהכרה ומדידה של נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות.
הסוגיה המרכזית העולה בעת הנפקת חבילה הכוללת מספר מכשירים פיננסים
היא כיצד לחלק את התמורה בין ניירות השונים שהונפקו .שאלה זו הינה בעלת
חשיבות יתרה ,שכן היא משפיעה על מדידת ההתחייבויות מול מדידת ההון
העצמי.
בתאריך הסכם ההלוואה ,מועד ההכרה הראשוני ,יש לחלק את התמורה בגין
ההלוואה בין אופציית ליקניורי ,אופציות אלגומייזר וההלוואה.
היות ואופציית ליקניורי בעלת מחיר מימוש שנקוב בדולר ארה''ב בעוד שמטבע
הדיווח של החברה הוא שקל ,אזי בעת ההכרה הראשונית ,על פי המדרג שקובע
התקן,

יש לחשב תחילה את שווי אופציית ליקניורי .על פי קביעת התקינה

חשבונאית ,אופציית לינקיורי תטופל כהתחייבות פיננסית אשר תימדד במועד
החישוב על פי שווי ההוגן ותעודכן בכל תקופת הדיווח.
הערכת שווי אופציית ליקניורי:
אופציית לינקיורי תחושב לפי מודל בלק אנד שולס (.)B&S
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פרק 3
הערכת שווי אופציית לינקיורי
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פרמיית אי הסחירות והעדר שליטה :היות ומדובר בחלק מהותי בהון המניות

כללי

של חברה פרטית ( )25%סביר להניח שקיים קושי לממש באופן מיידי את

חישוב שווי הוגן של אופציית לינקיורי נכון למועד החישוב בוצע לפי מודל בלק אנד

האופציה הנדונה בעת מצבי קיצון בשוק .בנוסף ,מבנה ההון הנוכחי ,אופציית

שולס (.)B&S

לינקיורי הינה אופציית מיעוט היות ו 75%-נותרים אצל בעל מניות אחד.

פרמטרים ששמשו להערכת שווי אופציית ליקניורי

לפיכך השתמשנו בפרמיית מיעוט ואי סחירות של כ 13.6%-שחושבה

כאמור ,עפ"י הסכם ההלוואה העניקה החברה למלווים אופציה לרכישת 25%

באמצעות אופציית  PUTאסיאתית בעזרת הפרמטרים הבאים :משך החיים

ממניותיה הרגילות של חברת לינקיורי ,במחיר מימוש המשקף שווי חברה של 15

כשנה; סטיית התקן כ ;56.92%-ריבית חסרת הסיכון.1.76% -

מיליון דולר .להלן פירוט המשתנים העיקריים הנדרשים לשם קביעת שווי



שער החליפין למועד החישוב 3.467 :שקל לדולר.

האופציה:



מודל חישוב .בינומי ,בלק אנד שולס.



מועד החישוב31.12.17.



מחיר מימוש 3,750 .אלפי דולר ארה''ב.



מחיר נכס הבסיס 4,600 .אלפי דולר ארה''ב ,נכון לתאריך 31.12.17

להערכתנו ועל בסיס חישובנו ,בכפוף להסתייגויות לעיל ולהלן ,נאמד שווי

(בהתבסס על הערכת שווי חיצונית שהתקבלה מהנהלת החברה).

ההוגן של האופציית לינקיורי נכון למועד החישוב בכ 6,844,749-שקל כמפורט



משך חיים חוזי 4.51 .במועד הערכה;

להלן:



תנודתיות צפויה (סטיית התקן) .הואיל לינקיורי הינה חברה פרטית ,ולצורך
חישוב סטיית התקן של נכס הבסיס למועד הענקה ,השתמשנו בנתוני חברת
אלגומייזר הנסחרת בבורסה לניירות ערבך בת''א.56.92% *.



תוצאות החישוב

מועד החישוב

שווי הוגן
באלפי דולר

31/12/2017

1,974

שער
החליפין
3.47

6,845 ₪

ריבית חסרת הסיכון .היות והאופציה ניתנה במחיר מימוש דולרי ,השתמשנו
בעקום תשואת  US Treasuryלתקופה התואמת את אורך חיי האופציה
במועד החישוב ( 4.5שנים) **.שיעור ריבית חסרת סיכון לצורכי חישוב הינו-
.2.17%
* לפירוט ראה נספח א'.
** מקור.www.ustreas.gov :
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נספח א' – חברות השוואה

אלגומייזר ,הינה חברת טכנולוגיה אינטרנטית ,הנסחרת בבורסה בתל-אביב
ומתמחה בתחום הפרסום הדיגיטלי .החברה עוסקת בפיתוח תוכנה מבוססת בינה
מלאכותית המיועדת לייעול ואופטימיזציה של קמפיינים פרסומיים אינטרנטיים.
מוצר הדגל של החברה ,ה ,Ad assistant-מספק פתרון מהפכני באמצעות
טכנולוגיה המשלבת שימוש באלגוריתמים ייחודיים ,הפועלים בסינרגיה מוחלטת
עם מודלים סטטיסטיים מתקדמים ובכך מבטיחה למשתמשים בה תוצאות
מקסימאליות בהתאם לתקציב שברשותם.
חברה
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אלגומייזר

56.92%

ממוצע

56.92%
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נספח ב' – הגבלת אחריות
עבודה זו מתבססת ,בין היתר על נתונים ,תחזיות ואומדנים שהתקבלו מהנהלת

ברצוננו לציין כי אין לנו עניין אישי במניות חברת אלגומייזר.

אלגומייזר וה"ה רו"ח מבקר על פי בקשתנו .האחריות לגבי אמינות המידע,

למטרת העבודה הנחנו שהנתונים שנמסרו לנו הינם מדוייקים ,שלמים והוגנים ,ולא

הנתונים ,המצגים ,ההערכות וההסברים השונים שנמסרו לנו ,בקשר עם ביצוע

בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר סבירותם של הנתונים בהם השתמשנו.

עבודה זו ,הינה על ספקי מידע זה ,ואין אנו יכולים לאשר את דייקנותם ,שלמותם

אם יתברר אחרת ,תשתנה המלצתנו בהתאם .לפיכך ,הננו שומרים לעצמנו את

והגינותם של נתונים אלה .יודגש ,כי עבודה זו אינה כוללת בדיקת נאותות (Due-

הזכות לשוב ולעדכנה לאור הנתונים החדשים ,שלא הובאו בפנינו קודם למתן

 )Diligenceואינה כוללת בדיקה ואימות של הנתונים האמורים .לפיכך ,עבודתנו

ממצאי העבודה.

לא תיחשב ולא תהיה אישור לנכונותם ,שלמותם ודיוקם של הנתונים שהועברו לנו.

במידה וניתבע בהליך משפטי לשם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע

אין בחוות דעתנו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שונים ,שבהם

השירותים הניתנים על ידנו עקב הפרה של התחייבויותינו לעיל ,מתחייבת

עיינו ,נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו.

אלגומייזר  ,לשאת בכל ההוצאות הסבירות אשר יוצאו על ידינו או אשר נידרש

בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה אשר ייגרמו

לשלם עבור ייעוץ וייצוג משפטי ,התגוננות מפני הליכים משפטיים וכיוצ"ב בקשר

בכל אופן ודרך ח"ח ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעייה ,מסירת מידע שאינו

לכל תביעה ,דרישה או הליכים אחרים בשל השירותים הניתנים על ידינו.

נכון ואינו מלא או מניעת מידע מצד אלגומייזר ו/או מי מטעמה ,או כל

בנוסף ,אנו פטורים מאחריות לכל נזק שייגרם לאלגומייזר ו/או למי מטעמה ,עקב

התבססות אחרת על מידע כאמור.

מעשה ו/או מחדל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע השירותים ,למעט

עבודתנו זו נועדה אך ורק לצורכי המידע והשימוש של דירקטוריון אלגומייזר לצורך

במקרה של רשלנות רבתי או זדון מצידנו .אחריותינו ככל שהינה נובעת ממתן

בחינת הוגנות וסבירות ההקצאה הפרטית .אין להשתמש בה ,להפיצה ,לצטט

השירותים כאמור לא תחרוג בשום מקרה מסך התמורה המשולמת לנו מאלגומייזר

מתוכה או להתייחס אליה בשום צורה שהיא לכל מטרה אחרת ,לרבות ,אך ללא

בגין מתן השירותים.

הגבלה ,לרישום ,רכישה ,או מכירה של ניירות ערך .אין להגיש עבודה זו או

על הקורא לעיין בכל ההנחות אשר הונחו במהלך העבודה.

להתייחס אליה ,במלואה או בחלקה ,בדוח רישום או בכל מסמך אחר.
אין בעבודה זו משום המלצה למחזיק מניות כלשהו לגבי אופן הצבעתו בעניין
עסקה כלשהי או המלצה לרכישה או מכירה של מניות חברת אלגומייזר לאור
ממצאי העבודה.
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נספח ג'  -פרטי החברה המעריכה ומעריך השווי
פרטי החברה המעריכה :לאור – ייעוץ והשקעות בע"מ
לאור ייעוץ והשקעות בע"מ ,מתמחה במתן ייעוץ כלכלי-פיננסי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות ,על פי כללי חשבונאות בינלאומית  IFRS ,US GAAPותקינה חשבונאית
ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי משפט ,בארץ ובחו"ל .בין לקוחות החברה נמנות חברות הזנק ,חברות ציבוריות משרדים וגופים ממשלתיים.
להלן תחומי התמחות החברה:
תקינה
חשבונאית

ייעוץ עסקי-
כלכלי

בנקאות
להשקעות

מימון פרויקטים

הקצאת עודף עלות
רכישה )(PPA

הערכת שווי חברות

מיזוגים ורכישות

בחינת היתכנות של
פרויקטים

סקירות מאקרו

בדיקות פגימה
למוניטין

בדיקות כדאיות

הנפקה ראשונה
לציבור ()IPO

ייעוץ למשרדי וחברות
ממשלתיות

סקירות ענפים

תמחור אופציות
לעובדים ולמנהלים

תוכניות עסקיות /
מכרזים

ייעוץ להנפקות
פרטיות

ליווי וייעוץ חברות
פרטיות

תמחור מכשירים
פיננסים ונגזרים

תוכניות עידוד ומדען
ראשי

ליווי במימון ובסגירה
הפיננסית

הערכת שווי מניה
רגילה ()409A

ייצוג חברות מול
המערכת הבנקאית

בניית מודלים פיננסים
מורכבים

תכנון ובנית תוכניות
תגמול

חוות דעת לבתי
משפט

Model Auditing

מחקר

ניהול סיכונים
פיננסים

פרטי מעריך השווי האחראי :מר דוד (איגור) ליטבינוב
בעל ניסיון עסקי-פיננסי מעל  11שנים .מומחה בהנדסה פיננסית ,וביישום המעבר לכללי חשבונאות בינלאומיים ,IFRS ,לרבות הערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסים
מורכבים .בשנים האחרונות צבר ניסיון עשיר בליווי וייעוץ למספר רב של חברות ,תוך התמקדות בביצוע הערכות שווי לחברות ומעורבות אישית בהנפקת החברות בבורסה
בת"א ובנאסד"ק .בעל תואר מוסמך ) (MBAבמנהל עסקים ותואר ראשון (בהצטיינות) בכלכלה וניהול .כמו כן ,בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות לניירות ערך.
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אלגומייזר בע"מ
בחינת ירידת ערך לתוכנת אפ פורמה ליום  31בדצמבר 2017

מרץ 2018

ד' ניסן ,תשע"ח
 20מרץ2018 ,
לכבוד
אלגומייזר בע"מ

הנדון :בחינת ירידת ערך לתוכנת אפ פורמה

רקע
נתבקשנו על-ידי מר ישראל מסר ,סמנכ"ל הכספים של חברת אלגומייזר בע"מ

למעט ה"ה רואי החשבון המבקרים לצורך ביקורתם ,צד ג' לא יוכל לעשות בה

("אלגומייזר" ו/או "החברה") להעריך את שוויה הכלכלי של תוכנת אפ פורמה

שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ללא אישורנו מראש ובכתב.

(להלן" :אפ פורמה" או "התוכנה") ,וזאת לצורך יישום הוראות תקן חשבונאות

לצורך עבודתנו הסתמכנו על דוחות כספיים מבוקרים ובלתי מבוקרים של

בינלאומי מספר  – 36ירידת ערך נכסים (להלן.)"IAS 36" :

אלגומייזר ,מידע פיננסי ,תפעולי ,דוחות ניהוליים פנימיים ומידע נוסף שהתקבל

הערכת השווי בוצעה נכון ליום  31בדצמבר ( 2017להלן" :מועד הערכה") ,מועד

מהנהלת החברה; וניתן לנו על בסיס מיטב ידיעתה וניסיונה .כמו כן ,הסתמכנו על

הדיווח הכספי.

נתונים פומביים אשר פורסמו על-ידי אחרים.

מטרת ההתקשרות

הסתמכנו על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים ,שלמים ,מדויקים ועדכניים ,אולם

מטרת ההתקשרות בין אלגומייזר לבין לאור הינה לאמוד את שוויה ההוגן של
תוכנת אפ פורמה על מנת לבחון האם חלה ירידה בערכה בהשוואה לשווי הפנקסני
הרשום בספרי החברה ,וזאת על פי התקינה החשבונאית הרלוונטית ,ובכפוף
להסתייגויות לעיל ולהלן ולמטרה זו בלבד .בבדיקה אין התייחסות לשיקולים
העשויים להשפיע על אומדן השווי עבור משקיע ספציפי.
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לא ביצענו כל פעולות ביקורת ,כמוגדר בדין ובפסיקה ,או ערכנו בדיקה או בחינת
עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלנו ואיננו מחווים כל דעה אודות נאותות
הנתונים ששימשו ב עבודתנו .עם זאת ,ביצענו מספר בדיקות שונות לסבירות
הנתונים והתחזיות .בדיקות אלה כללו ,בין היתר ,ניתוח דוחות כספיים ומידע
פיננסי היסטורי על החברה.
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היקף הבדיקה
העבודה בוצעה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר  – 38נכסים

לאור הכינה בשנים האחרונות מספר עבודות כלכליות בנוגע לחברה ,כמפורט:

בלתי מוחשיים (להלן )"IAS 38" :ויישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר



הערכת שווי מרכיבי חבילת ניירות ערך ליום  5ביולי ;2017

 – 36ירידת ערך נכסים (להלן( )"IAS 36" :להלן ביחד" :התקן") על-ידי השוואת



בחינת סבירות תנאי ההקצאה הפרטית ליום  9ביוני .2017

הערך בספרים של הנכסים הנדונים לסכום בר ההשבה שלהם ,המחייבים להכיר
בירידת הערך בכל עת שהסכום בר ההשבה נמוך מערכו בספרים.

ידוע לנו כי ממצאינו ישמשו את הנהלת אלגומייזר לשם הדיווח הפיננסי הנדרש
במסגרת העקרונות החשבונאיים המקובלים בישראל .אנו מסכימים כי חוות דעת זו

מקורות מידע

תיכלל כחלק מהדוח הכספי של אלגומייזר ליום  31בדצמבר  ,2017וכן בדיווחיה

בביצוע העבודה הסתמכנו ,בין היתר ,על הנתונים הבאים:

לרשות לניירות ערך ,אם תידרש לכך.



בדיקות הצורך בירידת ערך מוניטין אפפורמה ליום ה 31.12.16-וליום ה-
 30.6.16שנערכו ע"י חברת דה קלו בן יהודה ושות' בע"מ.



טיוטת דוח כספי לשנת ( 2017גיליון אלקטרוני);



טיוטת מזכר לגבי תכנת אפ פורמה מה;11.3.18-



נתונים כספיים ותפעוליים אחרים אשר התקבלו מהנהלת אלגומייזר;



שיחות והבהרות עם הנהלת החברה; וכן



מידע פיננסי וכללי ממקורות גלויים שונים.

סיכום
להערכתנו ,ועל בסיס חישובינו ,בכפוף לסייגים לעיל ולהלן ,שווי תוכנת אפ פורמה
נאמד למועד עבודתנו בכ 2,528-אלפי ש"ח .שווי זה נמוך על הערך הפנקסני ,נטו
המיוחס לתוכנה של כ 4,393-אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2017לפיכך ולאור
האמור לעיל מצאנו כי חלה ירידת ערך בערכה של התוכנה בסך של  1,865אלפי
ש"ח.

יצוין כי תחשיבים פרטניים אשר שימשו אותנו במהלך ביצוע העבודה אינם מוצגים

להלן פרטי עבודתנו,

בעבודה; והיות וביצוע החישובים נעשה באמצעות שימוש בגיליון אלקטרוני ייתכנו
הפרשי עיגול.

בכבוד רב,

הרינו להצהיר כי אין לנו כל עניין אישי במניות אלגומייזר ,בעלי מניותיה או צדדים
קשורים להן ,כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם

לאור– ייעוץ והשקעות בע"מ

או לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.
התשלום עבור שירותנו לא השפיע בכל צורה שהיא על תוצאות הבדיקה שלנו.
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תוכן עניינים

פרק

נושא

עמוד

1

תיאור החברה

6

2

תוכנת אפ פורמה

8

3

מתודולוגיה ותקינה חשבונאית רלוונטית

11

תקינה חשבונאית רלוונטית

21

מתודולוגית בדיקת ירידת ערך לתוכנה

21

שיעור ההיוון

21

הערכת שווי התוכנה

18

הנחות עבודה עיקריות

21

שווי התוכנה

12

נספחים

24

נספח א'  -הגבלת אחריות

11

נספח ב'  -פרטי החברה המעריכה ומעריך השווי

11

4
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פרק 1
תיאור החברה
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אלגומייזר
חברת אלגומייזר בע"מ הינה חברת טכנולוגיה ציבורית המשווקת ומפתחת
תוכנות העוסקות באוטומציה ואופטימיזציה לשירותי שיווק ופרסום באינטרנט,
לסוכניות ולמפרסמים.
החברה משווקת ומפתחת את תוכנת  ,Ad-Optimizerאת תוכנת AD-Assistant
את  ,Promodityאת תוכנת  AppFormaומוצר לווידאו אוטומטי לעסקים קטנים -
 .MYSMBVIDEOסט תוכנות אלו מבצע אופטימיזציה ואוטומציה לסגמנטים
שונים של השוק ועל גבי הפלטפורמות המובילות בעולם כדוגמא :גוגל ופייסבוק.
עקב עסקת הרכישה ,הרחיבה החברה את סל מוצריה ללקוחות שונים והוא כולל
כעת פיתוח ושיווק של תוספי דפדפן מסוגים שונים (למעלה ממאה) פיתוח ושיווק
תוכנות פרודוקטיביות למחשבי  PCומחשבי  ,MACפיתוח ושיווק של מערכת
 RTBבדגש על תחום הפרסום בווידאו .פיתוח ושימוש של מערכות למוניטיזציה
של כלים מסוג זה באמצעות בינה מלאכותית ו ,BI-פיתוחים נוספים בתחום
הבוטים (לפייסבוק) ,מוצרי תוכנה נוספים בתחומים משלימים בעולם האון ליין
מרקטינג ,Virtual Reality ,הגנה ועוד.

אלגומייזר הודו

אלגומייזרארה"
ב
*
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פרק 2
תוכנת אפ פורמה
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עסקת הרכישה
ב 6.6.16-חתמה החברה על הסכם עם חברת אפ פורמה בע"מ לרכישת פעילותה



בתחום הפרסום באינטרנט .בבעלות אפ פורמה הייתה תוכנה המייצרת באופן
אוטומטי קמפיינים בפייסבוק ,טוויטר ובהודעות דואר אלקטרוני .קהל היעד –

אלגומייזר מתעתדת להיעזר במערכת אפ פורמה לשימוש פנימי לצורך קידום
מוצרים שפותחו בחברת הבת לינקיורי; חברה שרכשה אלגומייזר ביולי .2017



רכישת אפ פורמה אף הניבה לאלגומייזר חיסכון בזמן ובעלויות הפיתוח שכן

עסקים קטנים ובינוניים.

לדברי הנהלת החברה סט החבילות שמציעה אלגומייזר הופך בעזרת תוכנת

הסכם הרכישה כלל את הקניין הרוחני ואת כל הזכויות הקנייניות הקשורות

אפ פורמה לאטרקטיבי עוד יותר ללקוחות פוטנציאלים באמצעות היצע של סל

בתוכנה ,לרבות הסכמים מסחריים ,כגון :הסכם הפצה למפיץ יפני וקוד התוכנה

מוצרים ופתרונות לחברות/לקוחות פוטנציאלים של החברה.

שפותח עבור השוק היפני (להלן" :הפרויקט היפני").



תוכנת אפ-פורמה אף עברה תרגום לשפה היפנית לאור הסכם הפצה עם
מפיץ יפני ,אשר נכון למועד כתיבת חוו"ד דחה את התחלת ההפצה למועד

בתמורה לרכישת הפעילות הקצתה החברה לחברת אפ פורמה  1,100,000מניות

בלתי ידוע.

רגילות של החברה הכוללות מנגנון הגנת מחיר* והתחייבות לתשלום תמלוגים לאפ

משמעות הדבר שהמערכת כולה הן בצד המפיץ והן בצד הצרכן הסופי

פורמה במשך תקופה של  4שנים ממועד השלמת העסקה לאחר שהכנסות

תורגמה ליפנית .להערכת הנהלת החברה ,התרגום ליפנית של "קוד התוכנה

החברה תעלינה על  500אלפי ש"ח לשנה .שיעור התמלוגים נקבע על שיעור של

ושל "המסרים השיווקיים ,לרבות דמויות יפניות ולא מערביות ,צבעים יפניים,

 50%מההכנסות שתנבענה מהפרויקט היפני ושיעור של  15%מיתר הכנסותיה

מטבע יפני וכו' ,המיוצרים אוטומטית במערכת מהווים נכסים נוספים ברכישה.

ממכירת התוכנה.

למיטב ידיעת החברה ,תוכנה שכזו שמתורגמת ליפנית ואשר אין דומות לה
בשפה היפנית מהווה נכס בפני עצמו שכן מדובר בשוק גדול ופוטנציאלי.
השיקולים לרכישה


לאור הפוטנציאל ,התקשרה החברה לאחרונה ,בנוסף ,עם חברה שאחראית

לדברי הנהלת החברה ,תוכנת אפ-פורמה היא מוצר משיק לסט התוכנות

על פיתוח עסקי ביפן כולל קידום התחלת השיווק על ידי המפיץ הקיים ועל ידי

האחרות של אלגומייזר שמתאים לצרכי קהל היעד של לקוחות אלגומייזר

מציאת מפיצים נוספים.

בכלל ועסקים קטנים בפרט .מדובר בכלי תוכנה העומד בפני עצמו לצרכי



אפ פורמה היא תוכנה שמטפלת בפרסום בפייסבוק ,שוק ענק שהולך וגדל עם

פרסום בפלטפורמת המדיה החברתית הגדולה בעולם ,פיסבוק ,בה

השנים .רוצה לומר ,מעבר לעובדה שמדובר בשוק גדול ומאות מיליוני לקוחות

משתמשים נכון לפברואר  2017למעלה מ 2.1-מיליארד אנשים מיד חודש.

ברחבי העולם ,מדובר אף בפלטפורמה עדכנית אשר לא צפויה להיעלם
בעתיד הנראה לעין.

* במקרה שממוצע מחיר המניה של החברה ב 30-הימים שבתום השנתיים ממועד השלמת העסקה יהא נמוך מ ,₪ 2.5-יוקצו לאפ פורמה  300,000מניות נוספות ש החברה ,בכפוף לתשלום של המחיר המינימלי הנדרש על
ידי הבורסה לני"ע; קרי 30 ,אג' למניה.
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תיאור תוכנת אפ פורמה

מאמצי השיווק של אלגומייזר

אפ פורמה עוסקת בפיתוח תוכנת שיווק דיגיטלי לחברות קטנות ובינוניות .התוכנה

נכון ל 31-בדצמבר ונכון מועד כתיבת חוו"ד ,החברה מנהלת מגעים עם שותפים

מהווה תחליף למשרד הפרסום המסורתי ומציעה מגוון חבילות ,בין היתר ,יצירת

פוטנציאלים באמצעים ישירים ובעזרת חברת פיתוח עסקי המתמחה בשוק היפני

קמפיינים ברשתות חברתיות ,שיווק תכנים שונים במייל ,שימוש במידע לקוחות

ואשר מקדמת פגישות עם שותפים פוטנציאלים בשוק היפני.

(פרסומות באירועים מיוחדים ,הענקת מתנות ללקוחות המשווקים את הקמפיינים(,

מאז שנרכשה התוכנה ,משקיעה אלגומייזר בקוד המוצר כדי להשאירו רלוונטי

יצירת דף נחיתה ועוד.

"באוויר" ומתאים לדרישות הרגולציה של פייסבוק .החברה מחזיקה קבלן לתחזוק

התוכנה מחשבת את יעדי השיווק לכל קמפיין ודואגת לגיוס ושימור לקוחות העסק.

שוטף של המערכת ועובדי חברה .התאמות מתבצעות חדשות לבקרים עקב

במסגרת פיתוח התוכנה מיפתה אפ פורמה את סוגי העסקים הקטנים לכ 30-סוגי

שינויים ותוספות המתבצעות בפייסבוק בכל עת.

עסקים עיקריים ובנתה מספר קמפיינים שנתיים שונים לכל סוג עסק ,לרבות

בנוסף ,מתעתדת החברה להכניס מוצר זה לסל מוצרי החברה אשר יתבצע עבור

עיצובים גרפיים ,מבצעים ותוכן שיווקי .בנוסף ,פיתחה אפ פורמה מטריצה

 ,ICOקרי השתתפות ההמונים ב"הנפקה" של טוקן עבור פלטפורמה זו .לדברי

שמתאימה את התכנים והמבצעים הרלוונטיים לכל בית עסק ובמועדים

הנהלת החברה ,החבילה המוצעת תכיל את תוכנת אפ פורמה ,כאשר הגיוס

המתאימים.

מוערך לפי שווי  ICOשל  50-100מיליון דולר; ולמוצר הפייסבוק ,אפ פורמה חלק
משמעותי בכך.

מאמצי השיווק של אפ פורמה
בתחילת הדרך שיווק התוכנה היה כמוצר חינמי עם תוספות לתשלום .אסטרטגיה
זו אומנם הביאה למספר הורדות גדול של התוכנה ובכך הביאה לחשיפת המוצר
אך לא הניבה הכנסות ממשיות .כמו כן ,היו ניסיונות למכירת התוכנה ישירות לבתי
עסק אך בסופו של יום הגיעה הנהלת החברה למסקנה כי אסטרטגיה זו אינה
יעילה דיה מבחינת זמן ועלויות .לפיכך ,החליטה אפ פורמה לשוק את התוכנה
ללקוחות הקצה דרך שותפים אסטרטגיים .במסגרת זו התקשרה במהלך שנת
 2015עם חברת ( DesignOne Japanלהלן )"DesignOne" :לשם מכירת
התוכנה ביפן.
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השלכות עסקת לינקיורי על מכירות תוכנת אפ פורמה
לדברי הנהלת החברה הסיבה היחידה בגללה טרם נרשמו מכירות של התוכנה
נעוצה בעובדה שהחל מתחילת שנת ( 2017ואף קודם לכן) הייתה החברה עסוקה
בהשלמת עסקה רבת משמעות לחברה ,רכישת חברת לינקיורי אשר הושלמה
כאמור רק בחודש יולי  .2017כאשר ,גם לאחר מועד ההשלמה המשפטית עדיין
הנהלת החברה הייתה עסוקה בלמידת חברת לינקיורי ,בין היתר ,למידת שילוב
אופטימלי של המשאבים של שתי החברות וביצוע בפועל של השינויים הנדרשים.

www.laorc.co.il

בנוסף ,החליטה החברה לרכז את מאמצי השיווק והוצאות החברה לא בקידום
מוצר זה ,דווקא משום כי להערכתה המקצועית התיישנותו הינה בקצב איטי
לעומת מוצרים אחרים ,וסברה כי אם יתחיל להיות משווק מאוחר יותר ,לא יפגע
הדבר בצורה רבה בחברה.
כאמור ,אי העמידה בתחזיות החברה להכנסות מהתוכנה נבעו בעיקר מכך
שמשאבי הניהול לרבות המשאבים המוקצים למכירה ושיווק הופנו בשנת 2017
לעסקת לינקיורי .עבור רכישת לינקיורי ,גייסה החברה במזומן כ 40-מיליון ;₪
היקף גיוס משמעותי ביותר לחברה!
כללו של דבר :הנהלת החברה הייתה עסוקה בעסקת הרכישה והגיוס עבורה ולא
הקדישה די משאבים לקידום המכירות של תוכנת אפ-פורמה .לאור זה אלגומייזר
לא רשמה מכירות בשנת .2017
כיום ,החברה צרפה לכוח המכירות שלה שני אנשי מכירות נוספים שיהיו אחראים
בין השאר על מכירות המערכת .בכוונת החברה להמשיך ולתחזק את הקוד הנ"ל,
ולהתאימו באופן תדיר לשינויים והתמורות בשוק הן לדרישות לקוחות ,הן לרגולציה
של פייסבוק ,והן לשינויים בשוק כגון המעבר למובייל לבוטים וכו'.
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מתודולוגיה ותקינה חשבונאית
רלוונטית
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תקינה חשבונאית רלוונטית
תקן חשבונאות בינלאומי ( 36המתוקן) (להלן" :התקן" או " )"IAS 36מבקש

שלב א' – זיהוי נכס שתיתכן ירידה בערכו

להבטיח כי נכסיה של ישות לא יוצגו בסכום העולה על הסכום בר ההשבה שלהם.

יש לבחון האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .בהתקיים אחד מהסימנים

נכס מוצג בסכום הגבוה מסכום בר ההשבה שלו כאשר ערכו של הנכס בספרים

יש להמשיך בתהליך בחינת ירידת הערך .בחינת הסימנים תיעשה בכל תאריך

עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו .במקרה כזה ,חלה ירידה

מאזן .התקן מפרט רשימה של דוגמאות לסימנים לירידת ערך:

בערך הנכס והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד מירידת הערך.
התקן חל על כל הנכסים (למעט חריגים המנויים בתקן עצמו) לרבות ,רכוש קבוע,
נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין שנרכש בצירוף עסקים .מוניטין שנרכש בצירוף

מקורות מידע חיצוניים


כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל;

עסקים מייצג תשלום שביצע הרוכש מתוך ציפייה להטבות כלכליות עתידיות
מנכסים שלא ניתן לזהותם בנפרד ולהכיר בהם בנפרד .מוניטין אינו מפיק תזרימי

במהלך התקופה חלה ירידה משמעותית בערך השוק של הנכס מעבר לחזוי



חלו שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות במהלך התקופה או

מזומנים באופן בלתי תלוי בנכסים אחרים או בקבוצות נכסים אחרות ,ולעתים

שיחולו בעתיד הקרוב ,בסביבה הטכנולוגית ,השיווקית ,הכלכלית או

קרובות תורם לתזרימי המזומנים של מספר יחידות מניבות מזומנים.

המשפטית ,שבה פועלת הישות ,או בשוק אליו מיועד הנכס;


חלה עלייה בשיעורי התשואה בשוק ,וסביר שעלויות אלה ישפיעו על שיעור

יחידה מניבת מזומנים ( )Cash Generating Unitהיא קבוצת הנכסים המזוהה

הניכיון המשמש בחישוב שווי הנכס ,ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר

הקטנה ביותר ,המפיקה תזרימי מזומנים חיוביים ,שהם בלתי תלויים בעיקרם

ההשבה של הנכס;

בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים אחרות.



קביעת ירידת ערך של נכסים ברי הפחתה .התקן מגדיר מספר שלבים לזיהוי,
הכרה ומדידה של ירידת ערך של נכס המופחת באופן שיטתי ,לרבות רכוש קבוע.
מעבר לשלב הבא נדרש רק בהתקיים השלב שלפניו.

הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משווי השוק של הישות
(.)Market Capitalization

מקורות מידע פנימיים


קיימות ראיות זמינות להתיישנות או לנזק פיסי של הנכס;



חלו שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות במהלך התקופה או
חזויים לחול בעתיד הקרוב ,בהיקף או באופן שבו נעשה שימוש בנכס או חזוי
שייעשה בו שימוש.

-12-

 054-4760991אליכין ,ת.ד602 .

www.laorc.co.il

תקינה חשבונאית


רלוונטית (המשך)

קיימות ראיות המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים של הנכס הם ,או יהיו,

שווי שימוש ( )Value in Useהוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים,

גרועים מאלה שנחזו.

החזויים לנבוע מנכס או יחידה מניבה-מזומנים.
התקן קובע שלעתים לא הכרחי לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה והן

היה ונמצאו סימנים לירידת ערך יש לבחון באם אכן התרחשה ירידת ערך לאור
הסימנים לעייל ואחרים .לצורך כך יש למדוד את סכום בר ההשבה .היה ויימצא כי
הסכום בר ההשבה של הנכס נמוך מערכו בספרים ,יש להפחית את הנכס
בהתאם .לגבי נכס בלתי מוחשי שלו אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר או נכס
בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש וכן לגבי מוניטין שנרכש בצירוף עסקים,
קובע התקן כי יש לבצע אחת לשנה בדיקה בדבר ירידת ערך וזאת ללא קשר
לקיומם או אי קיומם של סימנים לירידת ערך.

את שווי השימוש שלו; וזאת במצב בו אחד מבין הרכיבים האלה גבוה מהערך
בספרים של הנכס .כמו כן ,מציין התקן שלעיתים אין זה אפשרי לקבוע את השווי
ההוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס ,במיוחד שהנכס אינו נסחר בשוק פעיל .במצב
זה ,מציין התקן כי הישות עשויה להשתמש בשווי השימוש של הנכס כסכום בר
השבה שלו.
בהתאם לתקן ,שווי השימוש של נכס (או יחידת מניבת מזומנים) כולל תחזיות
תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים משימוש מתמשך בנכס (לרבות תקורות
תפעוליות ועלויות "שמירה על הקיים") .התקן מדגיש כי תזרימי המזומנים מהנכס

שלב ב' – אמידת סכום בר השבה

לא יכללו תזרימים שליליים מפעילות מימון ותשלומים או תקבולים בגין מיסים על

סכום בר השבה ( )Recoverable Amountשל נכס או יחידה מניבה מזומנים

הכנסה.

הוא הגבוה מבין השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו.

עוד מדגיש התקן ,כי שיעור ההיוון בו צריך להוון את תזרימי המזומנים מהנכס (או

סכום בר השבה ייקבע לגבי נכס בודד או לגבי היחידה מניבת מזומנים אליה שייך

מיחידת מניבת המזומנים) הוא שיעור הניכיון לפני מס* המשקף הערכות שוק של

הנכס.

ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים של הנכס (או של יחידת מניבת

שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ( )Fair Value less Costs to Sellהוא

המזומנים) אשר בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים של הנכס.

הסכום שניתן לקבל ממכירת נכס או יחידה מניבת מזומנים בעסקה שאינה
מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון ,הפועלים
בצורה מושכלת ,בניכוי עלויות מימוש.

* באופן תיאורטי ,היוון תזרימי מזומנים לאחר מס בשיעור ניכיון לאחר מס ,והיוון תזרימי מזומנים לפני מס לפי שיעור ניכיון לפני מס ,אמור לתת אותה תוצאה ,כל עוד שיעור הנכיון לפני מס מותאם כך שהוא משקף את
הסכום והעיתוי הספיציפיים של תזרימי המזומנים בגין מיסים .לפיכך ,ומשיקולי נוחות ,ובהתאם לפרקטיקה המקובלת ,ביצענו את הערכת השווי לפי תזרימי מזומנים לאחר מס ,ובשיעור היוון לאחר מס.
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תקינה חשבונאית

רלוונטית (המשך)

שלב ג' – הכרה ומדידה של הפסד מירידת הערך
כאמור ,סכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס ו/או שווי השימוש
של הכס .יש להפחית את ערך הנכס בספרים לסכום בר השבה שלו ,אם ורק אם,
הסכום בר ההשבה של הנכס נמוך מערכו בספרים.
ערך בספרים ( )Carrying Amountמוגדר כסכום בו נמכר הנכס לאחר ניכוי כל
הפחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
הפחתה זו מהווה הפסד מירידת ערך .בנוסף ,קובע התקן כי הפסד מירידת ערך
יוכר באופן מיידי בדוח רווה"פ ,כאשר ירידת הערך של יחידה מניבה מזומנים
תוקצה תחילה למוניטין במידה וקיים ,ולאחר מכן ,תוקצה הירידה ליתרת הנכסים
הבלתי שוטפים באופן פרופורציונאלי לערכם בספרים.
התקן אף קובע מגבלה לצורך הקצאת ההפסד מירידת ערך לנכס השייך ליחידה
מניבה מזומנים ,כך שנכס ,בשלב השני ,לא יופחת מעבר לגבוה מבין השווי ההוגן
שלו בניכוי עלויות מכירה ,לבין שווי השימוש שלו או לאפס.
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מתודולוגית בדיקת ירידת ערך לתוכנה
בהתאם לתקינה הבינלאומית נבצע בדיקה לירידת ערך התוכנה.
היחידה מניבת המזומנים הקטנה ביותר לגביה תבוצע בדיקת ירידת הערך הינה
התוכנה הצפויה להפיק תזרימי מזומנים חיוביים.
נכון למועד הערכה לא ניתן לאמוד את הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס; לחברה
לא ידוע על מכירה של נכס זהה ,והמחיר בעסקאות של מכירת נכסים דומים עשוי
לנוע בטווח רחב בתלות בגורמים שונים השונים מהותית מנכס לנכס ,כגון
טכנולוגיה ועוד.
התקן מציין שלעתים אין זה אפשרי לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירת
הנכס ,במיוחד שהנכס אינו נסחר בשוק פעיל .במצב זה ,מציין התקן כי הישות
עשויה להשתמש בשווי השימוש של הנכס כסכום בר השבה שלו.
מאחר שלא נמצא שווי הוגן בניכוי עלות המכירה של הנכס ,אזי סכום בר ההשבה
של המוצר ייקבע על-ידי חישוב שווי השימוש של הנכס.
שווי השימוש של הנכס נאמד לפי גישת הכנסות באמצעות היוון תזרימי המזומנים
( )DCFהחזויים לנבוע מפעילות הנכס ,וזאת בהתבסס על הערכות הנהלת
החברה ,הנתונים והמסמכים שהתקבלו מהחברה ועל הנחותינו כפי שיפורטו
בהמשך .תזרימי המזומנים הוונו במחיר הון לאחר מס שנמצא הולם את פעילות
הנכס .תוצאת ההיוון של תזרים המזומנים מהווה את שווי השימוש של היחידה
מניבת המזומנים.
שווי השימוש של הנכס יהווה כאמור את סכום בר ההשבה של הנכס .סכום זה
יושווה לערך בספרים של הנכס (בהתאם לטיוטת דוח הכספי לשנת .)2017
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שיעור ההיוון
לצורך הערכת שווי הנכסים בגישת ההכנסות יש להוון את תזרימי המזומנים

שיעור התשואה על החוב – הינו מחיר החוב הנורמטיבי לאפ פורמה .אפ פורמה

השנתיים מהנכס לערכם הנוכחי בשיעור היוון המגלם את הסיכונים הגלומים

אינה נוטלת אשראי.

בתזרים המזומנים ובמימוש התזרים הצפוי.

מבנה ההון של אפ פורמה – אפ פורמה אינה ממומנת ע"י הון זר.

בקביעת שיעור ההיוון יש להתחשב בכך ששיעור ההיוון הינו יחסי לסיכון הגלום

שיעור התשואה על ההון העצמי  -נקבע בהתאם למודל הCapital ( CAPM-

בהשקעה הספציפית .משקיע ישווה בין השקעות אלטרנטיבות ויבחר בזו המביאה

 .)Asset Pricing Modelעל-פי מודל זה ,שיעור התשואה על ההון העצמי נגזר

לו התשואה הגבוהה על השקעתו בהינתן רמות הסיכון .בקביעת שיעור ההיוון יש

מריבית חסרת סיכון ליום הרכישה בתוספת פרמיית סיכון שוק המוכפלת ברמת

להתחשב בתשואה הממוצעת על ההון של החברה כמכלול .שיעור היוון זה הינו

הסיכון של החברה ביחס לסטיית התקן של תיק השוק (.)

ממוצע משוקלל של עלות ההון הזר והתשואה על ההון של בעלי המניות.
שיעור ההיוון מחושב לפי מודל ה,WACC-

( Ke=Rf+ *)Rm - Rf

Weighted Average Cost of

 ,Capitalשהינו ממוצע משוקלל של עלות ההון הזר והתשואה על הון בעלי
כאשר:

המניות ,כמפורט להלן:

ריבית חסרת הסיכון בארה"ב ( - )Rfנקבעה על בסיס תשואה ארוכת טווח של
)WACC = Kd * (d%) + Ke * (e%
כאשר:

אגרת חוב של ממשלת ארה"ב ( 20שנים) ,והוערכה למועד הערכה בכ**.2.58%-
פרמיית הסיכון של השוק (– )Rm-Rfפרמיית הסיכון הממוצעת של השוק נקבעה
מטעמי שמרנות בהתאם לפרמיית הסיכון המאפיינת את השוק המקומי ,כ-

Kd

=

שיעור התשואה על החוב;

d%

=

שיעור החוב מסך הנכסים;

Ke

=

שיעור התשואה על ההון העצמי;

e%

=

שיעור ההון העצמי מסך הנכסים;

**.5.89%

* מקור :הפ'ד.
** מקור.Damodaran online, Stern Business School :
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שיעור

ההיוון (המשך)

הביטא של אפ פורמה ( - )מקדם הסיכון היחסי של החברה ביחס לפרמיית

פרמיה זו חושבה על בסיס הבדלים היסטוריים בתשואות בין חברות קטנות

השוק .מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה כלשהי ומבוסס על

לחברות גדולות בשוק האמריקאי .בהתאם לנתון זה ושיקול דעת המעריכים,

רמת הקורלציה בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו .כאשר מקדם זה

נלקחה פרמיית סיכון של כ *.11.63%-בצרוף פרמיה סיכון של  3%בשל היעדר

גדול מ ,1-לעסק רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק; קרי ,במקרה של מיתון

הסכמים חתומים וכו'.

יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים ,ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה
יותר מענפים אחרים .ואילו כאשר מקדם זה קטן מ ,1-שווי העסק רגיש פחות

בהתאם לפרמטרים אלה ,מחיר ההון שנקבע לאפ פורמה הינו כ ,26.2%-כמפורט

מהממוצע לשינויים במצב השוק.

בטבלה הבאה:

לצורך ההערכה ,התבססנו על הביטא של חברות השוואה ,כמפורט:
חברה

D/E

ביטא ממונפת
()L

ביטא לא
ממונפת ()UL

1.08

1.08
1.75
1.31

NASDAQ:SHSP

0%

Limelight Networks, Inc :LLNW

0%

1.75

3.6%

1.34

0%

1.73

1.73

1.53

1.52

Social Reality, Inc. :SRAX
Marin Software Incorporated:MRIN
חציון

הערה :הביטא של אלגומייזר (כ )0.9-לא נכללה במדגם.

מחיר הון משוקלל ()WACC
שיעור ריבית חסרת סיכון בישראל ()Rf

2.58%

פרמיית השוק ()Rm-Rf

5.89%

ביטא ממונפת ()

1.52

פרמיה לחברה קטנה ()SFP

14.63%

מחיר ההון ()Re

26.2%

משקל ההון העצמי

100%

מחיר הון משוקלל ()WACC

26.2%

פרמיית סיכון לחברות קטנות ( – )SFPלמחיר ההון העצמי נוספה פרמיה
המשקפת את עודף הסיכון בהשקעות בחברות קטנות .פרמיה זו נובעת מכך
שהשקעה בחברות קטנות נושאת סיכון רב יותר מאשר השקעה בחברות גדולות
ומבוססות ,ולפיכך משקיעים מצפים לתשואה גבוהה יותר כאשר הם משקיעים
בחברות קטנות.
* מקורDuff & Phelps 2018 :
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פרק 4
הערכת שווי אפ פורמה
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הנחות עבודה עיקריות
תמצית הערכת שווי תוכנת אפ פורמה

תחזית הכנסות

בטבלה הבאה מוצגת הערכת שווי תוכנת אפ פורמה (באלפי דולר ארה"ב):

תחזית ההכנסות נשענת על הנחות הנהלת החברה לגבי היקף ועיתוי

אלפי דולר

2021

2019

2020

הכנסות

-

387

774

עמלה לשותפים אסטרטגיים

-

)(194

)(387

)(716

הכנסות נטו

-

194

387

716

תמלוגים לאפפורמה

-

7

29

הוצאות מו"פ

2018

1,432

2022

2023

2,577

2,655

)(1,289

)(1,327

1,289

1,327

191

385

397

408

421

90

93

95

98

101

104

)(281

)(292

)(134

209

767

790

-17.3%

14.6%

29.7%

29.7%

מיסים
רווח תפעולי לאחר מס

)(281

)(292

-134

209

62
705

182
608

תזרים מזומנים תפעולי
תזרים מזומנים מהוון

)(281
)(251

)(292
)(209

-134
)(77

209
96

705
259

608
179

שווי פעילות בדולר
שע"ח ל31.12.17-
שווי פעילות בשקלים

839
3.467
2,909

הנהו"כ
 %רווח תפעולי מההכנסות

האחרונים עם שותפים פוטנציאלים באמצעים ישירים ובעזרת חברת פיתוח עסקי
המתמחה בשוק היפני ואשר מקדמת פגישות עם שותפים פוטנציאלים בשוק
היפני .יודגש ,כי לפי שעה ,מגעים אלו טרם הבשילו לכלל הסכמים מחייבים.

433

רווח תפעולי

T.V.

התקשרויותיה עם שותפים אסטרטגיים ,בהתאם למגעים שהינה מנהלת בחודשים

להלן ההנחות אשר שימשו את הנהלת החברה בבניית תחזית ההכנסות:


הואיל והשוק העיקרי אליו פונה החברה הינו השוק האמריקני ,תחזית
ההכנסות מבוססת על מכירות לשוק זה בלבד.

2,860
842



תחזית ההכנסות מבוססת על התקשרות הדרגתית עם  8שותפים אסטרטגיים
לאורך השנים  .2023-2019להערכת החברה מכירות ראשונות תהיינה
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2019בהיקף של כ 30-אלפי דולר.
להלן תחזית מועד התקשרות ותחילת הכנסות מכל שותף (אלפי דולר):
מס' שותף
התחלת מכירות
מס' שותף
התחלת מכירות

שותף 1
Q1-19
שותף 5
Q3-21

שותף 2
Q2-19

Q3-19

שותף 6
Q2-22

שותף 3

שותף 7
Q3-22
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שותף 4
Q4-19
שותף 8
Q3-22

הנחות


עבודה (המשך)

תחזית ההכנסות מבוססת על התקשרות עם שותפים פוטנציאליים בעלי



עשרות אלפי מנויים המהווים לקוחות קצה פוטנציאליים .לפיכך ,להערכת

להלן תחזית ההכנסות בהשוואה לתחזית ההכנסות בהערכת שווי קודמת
(( )30.6.17אלפי דולר):

הנהלת החברה מספר הלקוחות בחודשים הראשונים צפוי לצמוח השיעור
2018

2019

2020

2021

2022

הערכת שווי 30.6.17

403

1,135

1,790

2,229

2,411

התאמה להערכת שווי

=

387

774

1,432

2,577

-66%

-57%

-36%

7%

גבוה בשל החשיפה הגבוהה ומאמצעי השיווק של השותף האסטרטגי
הרלוונטי.




פער

יצוין כי הצמיחה במספר הלקוחות הקצה לוקחת בחשבון נטישת לקוחות
לאורך שנות התחזית לאור שינויים בשוק .כמו כן ,ההכנסות החזויות נגזרות

עינינו הרואות כי תחזית ההכנסות הינה שמרנית הן ביחס להערכת שווי

מהסכמים עם  8שותפים אסטרטגיים בלבד והינן לוקחות בחשבון נטישה

קודמת שנערכה ליום ה 30.6.17-וזאת חלף הצהרתה ויכולתה של הנהלת

ותחלופה של שותפים אסטרטגיים.

החברה כיום להתמקד בקידום השיווק והמכירות של התוכנה.

ההכנסות החזויות בשנים  2020-2019מבוססות על דמי שימוש חודשיים
(ממוצעים) בסך כ 80-דולר עבור שימוש בתוכנה .משיחות שקיימנו עם



להלן התפתחות ההכנסות ממכירת התוכנה בחתך שנים ושותף אסטרטגי
(אלפי דולר):

הנהלת החברה ומבחינת מתחרים בשוק ,דמי השימוש החודשיים הינם
סבירים ביחס למקובל בשוק .הונח שמשנת  2021ואילך דמי השימוש

שותף 1

=

174

264

450

635

594

שותף 2

=

114

216

390

555

520

שותף 3

=

66

156

285

396

371

שותף 4

=

33

138

210

317

297

שותף 5

=

=

=

97

254

238

ראה ע"מ  9-10לעיל) ,לרבות בתחזיות שהוכנו על ידי מעריך השווי הקודם

שותף 6

=

=

=

=

210

310

הכינה הנהלת החברה תחזית עדכנית וריאלית שמושתתת על הנחת העבודה

שותף 7

=

=

=

=

120

185

שכיום ,לאחר השלמת עסקת לינקיורי ,יופנו מלוא תשומות הזמן וכ"א הניהולי

שותף 8

=

=

=

=

90

140

סה"כ הכנסות

=

387

774

1,432

2,577

2,655

החודשיים יעלו ל 100-דולר .לשם השוואה ,בהערכת שווי קודמת דמי
השימוש היו  100דולר לכל אורך שנות התחזית.


2018

2019

2020

2021

2022

2023

היות ומאז הרכישה החברה לא עמדה בתחזיות שהכינה (לפירוט הסיבות

והשיווקי שלה לקידום מכירות תוכנת אפ פורמה כך שכבר ברבעון הראשון של
שנת  2019יהיו פירות ראשוניים ממאמצים אלו.
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הנחות

עבודה (המשך)

תשלום עמלה לשותפים אטסטרטגיים
הנהלת החברה מעריכה בהתאם למו"מ שהיא מנהלת עם שותפים פוטנציאלים
ובהתאם למקובל בשוק ,כי בעבור השיווק ,המכירה והתמיכה בלקוחות הקצה
תשלם החברה עמלה לשותפים האסטרטגיים בשיעור של  50%מהכנסותיה.

ותוכן שיווקי .בנוסף ,פותחה מטריצה שמאפשרת התאמת מבצעים רלוונטיים
בחתך בית עסק ובזמן המתאים.
לדברי הנהלת החברה פיתוח התוכנה הסתיים וכיום מתמקדת החברה בביצוע
התאמות ,שדרוגים ,הוספת פיצ'רים ועדכוני תורנה לצורך התקשרות עם לקוחות
חדשים ותחזוקת התוכנה הקיימת .עם זאת ,ובדומה לכל תוכנה קיימת בשוק ,על

תמלוגים לאפ פורמה

מנת לשמר את הלקוחות ,לצמוח ולשמור על אטרקטיביות התוכנה בהשוואה

במסגרת הסכם רכישת הפעילות מאפ פורמה התחייבה החברה לתשלום תמלוגים
לאפ פורמה במשך תקופה של  4שנים ממועד השלמת עסקת הרכישה לאחר
שהכנסות החברה תעלינה על  500אלפי ש"ח (כ 144-אלפי ש"ח ליום ה-
.)31.12.17

למתחרים נדרש להשקיע בפיתוח דורות חדשים של טכנולוגיה לאורך השנים.
הוצאות המו"פ מורכבות בעיקרן מכ"ע של מפתחים ואנשי  ,QAהוצ' בגין שרתים,
שירותי אונליין ועוד .הוצ' המו"פ נאמדו בהתאם להנחות הנהלת החברה לגבי קצב
שיעור הגידול בכ"א וההוצאות הנלוות .משנת  2020ואילך ,נאמדו הוצ' המו"פ

שיעור התמלוגים נקבע על שיעור של  50%מההכנסות שתנבענה מהפרויקט
היפני ושיעור של  15%מיתר הכנסותיה ממכירת התוכנה .כאמור ,נכון למועד

בהתאם לגידול שנתי של  .3%שיעור הוצ' המו"פ מסך ההכנסות בשנה המייצגת
נאמד בכ.16%-

הערכת השווי אין צפי כי הפרויקט היפני ייצא לפועל ולכן חושבו התמלוגים לאפ
פורמה בהתאם לשיעור של  .15%התמלוגים לאפ פורמה ישולמו מההכנסות נטו
של החברה; היינו בניכוי עמלה לשותף האסטרטגי.

הוצאות מכירה ושיווק
היות והחברה מוכרת באמצעות שותפים אסטרטגיים שאחראיים לכלל מערך
השיווק ,המכירה והתמיכה בלקוחות הקצה בתמורה לעמלה בשיעור של  50%לא

הוצאות מו"פ

כומתו הוצ' מכירה ושיווק במודל הנדון.

כאמור ,תוכנת אפ פורמה הינה תוכנת שיווק דיגיטלי המהווה תחליף למשרד
הפקסום המסורתי ומציעה מגוון קמפיינים ,פרסומות ,קד"מ וכו' לצורך גיוס ושימור
לקוחות .החברה מיפתה את סוגי העסקים לכ 30-סוגי עסקים עיקריים והנתה
מספר קמפיינים שנתיים שונים לכל סוג עסק ,לרבות עיצובים גרפיים ,מבצעים
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הנחות

עבודה (המשך)
מיסים

הוצאות הנהלה וכלליות

כאמור בהתאם לתקינה הבינלאומית ( )IAS 36תחזית המזומנים אינה אמורה

הוצאות הנהלה וכלליות מורכבות בעיקר מהוצאות שכר בגין אנשי ההנהלה
ומנהלה ,שכירות ,אחזקת משרד וכו' .לדברי הנהלת החברה ,הניהול השוטף של
הפעילות נמוך יחסית וכי אין אנשי הנהלה ומנהלה ייעודיים לפעילות.
הוצא' מכירה ושיווק שכומתו בחוו"ד מבטאות את ההוצ' הכרוכות באיתור ,ניהול

לכלול הוצאות מס .עם זאת ,משיקולי נוחות ,ובהתאם לפרקטיקה המקובלת,
ביצענו את הערכת השווי לפי תזרימי מזומנים לאחר מס ,ובשיעור היוון לאחר מס
(להרחבה ראה עמ'  13לעיל) .הוצאות המס חושבו אפוא בהתאם לשיעורי מס
חברות בישראל.

מו"מ והתקשרות עם שותפים פוטנציאליים שנעשית בעזרת אנשי ההנהלה של
החברה.

התאמות לתזרים מזומנים

הוצ' המכירה ,השיווק וההנהו"כ נאמדו בהתאם להקצאת הוצאות השכר והוצאות
משרדיות מסך הוצאות החברה עפ"י הערכת החברה לגבי משך הזמן המוקצה
לפעילות זו.
הוצ' הנהו"כ נאמדו החל משנת  2020בהתאם לגידול שנתי של .3%

בהתאם לאופי הפעילות ולדברי הנהלת החברה אין צפי להשקעות מהותיות
ברכוש קבוע בשנים הקרובות .כמו כן ,החברה פועלת לפי מדיניות אשראי (לקוחות
וספקים) שוטפת; קרי ,בטווח של החודש הנוכחי ותחילת חודש שלאחריו.

להלן תחזית הוצ' הנהו"כ בהשוואה לתחזית הוצ' הנהו"כ בהערכת שווי קודמת
(( )30.6.17אלפי דולר):

שיעור היוון
2018

2019

2020

2021

2022

הערכת שווי 30.6.17

66

74

76

79

81

התאמה להערכת שווי

90

93

95

98

101

פער

36%

26%

25%

24%

25%
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שווי תוכנת אפ פורמה
להלן פירוט שווי התוכנה בספרי אלגומייזר ליום ה 31-בדצמבר ( 2017באלפי

בטבלה הבאה מוצג ניתוח רגישות דו-פרמטרי של שווי ההשבה החברה ביחס

ש"ח):

למחיר ההון המשוקלל של המוצר לאחר מס ושינוי בהיקף ההכנסות (אלפי ש"ח):

תוכנה

3,925

מוניטין

519

בניכוי :תמורה מותנית

)(51

שווי פנקסני

4,393

להלן סכום בר-ההשבה המוערך של תוכנת אפ פורמה וערכה בספרי אלגומייזר
ליום ה 31-בדצמבר ( 2017באלפי ש"ח):

סה"כ שווי בר השבה

2,528

שווי פנקסני

4,393

הפרש

()1,865

שיעור הצמיחה לטווח ארוך

שיעור ההיוון
25.2% 2,528

25.7%

26.2%

26.7%

27.2%

0%

2,619

2,490

2,367

2,249

2,137

1.0%

2,679

2,544

2,416

2,294

2,177

2.0%

2,745

2,604

2,470

2,342

2,221

3.0%

2,816

2,668

2,528

2,395

2,268

4.0%

2,895

2,739

2,592

2,452

2,319

5.0%

2,981

2,817

2,662

2,515

2,375

להערכתנו ,ועל בסיס חישובינו ,בכפוף לסייגים לעיל ,שווי תוכנת אפ פורמה
נאמד למועד עבודתנו בכ 2,528-אלפי ש"ח .שווי זה מתחת לערך הפנקסני
המיוחס לתוכנה של כ 4,393-אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  .2017לפיכך ולאור
האמור לעיל מצאנו כי חלה ירידת ערך בערכה של התוכנה בהיקף של כ1,865-
אלפי ש"ח.
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נספחים
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נספח א'  -הגבלת אחריות
עבודה זו מתבססת ,בין היתר על נתונים ,תחזיות ואומדנים שהתקבלו מהנהלת אלגומייזר על פי בקשתנו .האחריות לגבי אמינות המידע ,הנתונים ,המצגים ,ההערכות
וההסברים השונים שנמסרו לנו ,בקשר עם ביצוע עבודה זו ,הינה ע ל ספקי מידע זה ,ואין אנו יכולים לאשר את דייקנותם ,שלמותם והגינותם של נתונים אלה .יודגש ,כי עבודה
זו אינה כוללת בדיקת נאותות ( ) Due-Diligenceואינה כוללת בדיקה ואימות של הנתונים האמורים .לפיכך ,עבודתנו לא תיחשב ולא תהיה אישור לנכונותם ,שלמותם ודיוקם
של הנתונים שהועברו לנו.
אין בחוות דעתנו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שונים ,שבהם עיינו ,נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו.
בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה אשר ייגרמו בכל אופן ודרך ח"ח ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעייה ,מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא
או מניעת מידע מצד אלגומייזר ו/או מי מטעמה ,או כל התבססות אחרת על מידע כאמור.
עבודתנו זו נועדה אך ורק לצורכי המידע והשימוש של הנהלת אלגומייזר והמבקרים הבלתי תלויים שלה .אין להשתמש בה ,להפיצה ,לצטט מתוכה או להתייחס אליה בשום
צורה שהיא לכל מ טרה אחרת ,לרבות ,אך ללא הגבלה ,לרישום ,רכישה ,או מכירה של ניירות ערך .אין להגיש עבודה זו או להתייחס אליה ,במלואה או בחלקה ,בדוח רישום
או בכל מסמך אחר .אולם ,הננו מסכימים כי עבודה זו תצורף לדוחות הכספיים של אלגומייזר.
עבודה זו מתייחסת למכלול ההיבטים הקשורים לבחינת ירידת ערך מוצר מונה חשמל חכם  .אין בעבודה זו משום המלצה למחזיק מניות כלשהו לגבי אופן הצבעתו בעניין
עסקה כלשהי או המלצה לרכישה או מכירה של מניות חברת אלגומייזר לאור ממצאי העבודה.
ברצוננו לציין כי אין לנו עניין אישי במניות חברת אלגומייזר.
למטרת העבוד ה הנחנו שהנתונים שנמסרו לנו הינם מדוייקים ,שלמים והוגנים ,ולא בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר סבירותם של הנתונים בהם השתמשנו .אם
יתברר אחרת ,תשתנה המלצתנו בהתאם .לפיכך ,הננו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכנה לאור הנתונים החדשים ,שלא הובאו בפנינו קודם למתן ממצאי העבודה.
במידה וניתבע בהליך משפטי לשם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירותים הניתנים על ידנו עקב הפרה של התחייבויותינו לעיל ,מתחייבת אלגומייזר ,לשאת בכל
ההוצאות הסבירות אשר יוצאו על ידינו או אשר נידרש לשלם עבור ייעוץ וייצוג משפטי ,התגוננות מפני הליכים משפטיים וכיוצ"ב בקשר לכל תביעה ,דרישה או הליכים אחרים
בשל השירותים הניתנים על ידינו.
בנוסף ,אנו פטורים מאחריות לכל נזק שייגרם לאלגומייזר או למי מטעמה ,עקב מעשה ו/או מחדל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע השירותים ,למעט במקרה של
רשלנות רבתי א ו זדון מצידנו .אחריותינו ככל שהינה נובעת ממתן השירותים כאמור לא תחרוג בשום מקרה מסך התמורה המשולמת לנו מאלגומייזר בגין מתן השירותים.
על הקורא לעיין בכל ההנחות אשר הונחו במהלך העבודה.
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נספח ב'  -פרטי החברה המעריכה ומעריך השווי
פרטי החברה המעריכה :לאור – ייעוץ והשקעות בע"מ)דולר

אלפי( )

לאור ייעוץ והשקעות בע"מ ,מתמחה במתן ייעוץ כלכלי-פיננסי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות ,על פי כללי חשבונאות בינלאומית  IFRS ,US GAAPותקינה חשבונאית
ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי משפט ,בארץ ובחו"ל .בין לקוחות החברה נמנות חברות הזנק ,חברות ציבוריות משרדים וגופים ממשלתיים.
להלן תחומי התמחות החברה:
תקינה
חשבונאית

ייעוץ עסקי-
כלכלי

הקצאת עודף עלות
רכישה )(PPA

הערכת שווי חברות

מיזוגים ורכישות

בדיקות פגימה
למוניטין

בדיקות כדאיות

הנפקה ראשונה
לציבור ()IPO

ייעוץ למשרדי
וחברות ממשלתיות

תמחור אופציות
לעובדים ולמנהלים

תוכניות עסקיות /
מכרזים

ייעוץ להנפקות
פרטיות

ליווי וייעוץ חברות
פרטיות

תמחור מכשירים
פיננסים ונגזרים

תוכניות עידוד
ומדען ראשי

ליווי במימון
ובסגירה הפיננסית

הערכת שווי מניה
רגילה ()409A

ייצוג חברות מול
המערכת הבנקאית

מודלים
בניית
פיננסים מורכבים

תכנון ובנית תוכניות
תגמול

חוות דעת לבתי
משפט

Model Auditing

בנקאות
להשקעות

מימון פרויקטים
בחינת היתכנות של
פרויקטים

סקירות מאקרו
סקירות ענפים

מחקר

ניהול סיכונים
פיננסים

פרטי מעריך השווי האחראי :מר דוד (איגור) ליטבינוב
בעל ניסיון עסקי-פיננסי מעל  11שנים .מומחה בהנדסה פיננסית ,וביישום המעבר לכללי חשבונאות בינלאומיים ,IFRS ,לרבות הערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסים
מורכבים .בשנים האחרונות צבר ניסיון עשיר בליווי וייעוץ למספר רב של חברות ,תוך התמקדות בביצוע הערכות שווי לחברות ומעורבות אישית בהנפקת החברות בבורסה
בת"א ובנאסד"ק .בעל תואר מוסמך ) (MBAבמנהל עסקים ותואר ראשון (בהצטיינות) בכלכלה וניהול .כמו כן ,בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות לניירות ערך.

-26-

 054-4760991אליכין ,ת.ד602 .

www.laorc.co.il

