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02 דוחות כספיים ומס

 השירותים שלנו
 ייעוץ כלכלי קיובאס 

אנו מספקים שירותי 

ייעוץ כלכלי והערכות שווי  

 עבור מגוון צרכים

הערכות שווי ליחסי מיזוג 

עסקיות תוכניות 

מצגות למשקיעים 

בדיקות נאותות 

ייעוץ בתהליכי תגמול והטבות למנהלים ועובדים 

הקצאת עלות רכישה

 409הערכות שווי לצורךA 

IFRS 16 / ASC 842

הערכות שווי מותג ופטנטים

 חוות דעת מומחה כלכלי

בחינת חדלות פירעון

כימות מחלוקות כספיות 

ייעוץ כלכלי בסוגיות משפטיות 

01 מיזוגים ורכישות

03 חוות דעת כלכליות
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אס קיוב היא בין החברות היחידות בארץ המוסמכת על ידי ה-NACVA    האמריקאי

(National Association of Certified Valuation Analysts) 

פרטיות וציבוריות בתחומי התעשייה  צוות החברה ביצע אלפי עבודות לחברות

.פיננסים וכדומה, פארמה,הייטק, והמסחר

 הצוות שלנו
 ייעוץ כלכלי קיובאס 
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Money is No Problem

No Money is a Problem
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 ?מדוע חברות מגייסות כסף
 גיוס הון חכם

01 כניסה לשווקים חדשים
הקמת מערך מכירות , עלויות שיווק: מימון עלויות חדירה

 בינלאומי ועוד

02 מימון הון חוזר
 ההפרש  (מימון ההפרש הנובע מעיתוי קבלת המזומנים

 )בין מספר ימי הלקוחות למספר ימי הספקים

03 פיתוח מוצרים חדשים
טיפוס-בניית אב, א"מימון כ, השקעה במחקר ופיתוח ,

 הכנת קו ייצור וכדומה

04 מימון ביניים
מימון ההון , הלוואה מגשרת לטווח קצר עד מועד קבלת התשלום

 העצמי הנדרש בפרויקטים גדולים ועוד

05 מיזוגים ורכישות
או פעילות סינרגטית לצורך גידול מהיר/מימון רכישת חברות ו  ,

 חדירה לשוק וכדומה, אי תחרות

06 השקעה ברכוש קבוע
רכישת ציוד וכדומה, שדרוג קווי ייצור, מימון הקמת מפעל חדש 
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קרנות השקעה
 קרנות המתמחות בהשקעה בעיקר בשלב הבוגר

קרנות הון סיכון
קרנות המתמחות בעיקר בשלב הראשוני ובצמיחה

 מימון באמצעות קרנות
 גיוס הון חכם
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 מימון באמצעות הנפקה לציבור
 גיוס הון חכם

אגרות חוב
סוג של הלוואה או שטר חוב הכולל קרן  

 בתוספת ריבית והצמדה

מניות
קרנות המתמחות בעיקר בשלב הראשוני  

ובצמיחה

 כתבי אופציה
המאפשר לרכוש מניה בשני  , נייר ערך המיר

 בעת הרכישה ובעת מימושו למניה -תשלומים 
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 )אחר(מימון באמצעות הון 
 גיוס הון חכם

לים'אנג מיזמים משותפים מימון המונים

גיוס הון על ידי הנפקת מניות  

באמצעות  , ע"בפיקוח הרשות לני

 פלטפורמות אינטרנטיות

מימון השקעה על ידי אנשים  
בדרך כלל  , )בעלי ממון רב(פרטיים 

בשלבים המוקדמים
 

'  מימון באמצעות שותפות עם צד ג

ישות נפרדת   -למימון מיזם משותף 

 ללא דילול במניות של החברה האם
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 אגרות חוב
 מימון חוב באמצעות הנפקת חוב

 הלוואות
 גופים מוסדיים, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, מימון חוב מבנקים

 מימון באמצעות הון זר
 גיוס הון חכם

01 מסגרת אשראי בנקאית
מימון הפעילות השוטפת של החברה 

02 הלוואות
מימון השקעה עתידית של החברה 

03 הלוואות בערבות מדינה
הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים 

Venture Lending 04)(הון סיכון 
קרנות המתמחות בהלוואות 

01 אגרות חוב ציבוריות  
גיוס חוב באמצעות הנפקה בבורסה 

02 אגרות חוב פרטיות  
מקרנות השקעה ואפיקים נוספים, גיוס חוב בהנפקה פרטית 

03 אגרות חוב להמרה  
פרטית או ציבורית, ח עם אופציית המרה למניות"אג 
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 מימון באמצעות קרנות ממשלתיות
 גיוס הון חכם

01 מימון ישיר באמצעות מענקים  
הלוואות  , מימון ממקורות זרים, פ"סיוע במימון מו

 בערבות מדינה ועוד

03 מסלול חממות
תמיכה בשלב הפרה,Seed   קידום רעיונות טכנולוגיים

 חדשניים עד למצב המאפשר גיוס הון פרטי

02 מימון עקיף באמצעות הקלות מס
מס מופחת בחלוקת  , פחת מואץ, שיעורי מס חברות מופחתים

 וכדומה" לים'האנגחוק ", דיבידנד

04 "כסף חכם"תכנית , מענקי שיווק
 0.5ועד 50%מימון הוצאות שיווק של עדM ח לשנתיים"ש  .

 שנים 3-ח ל"ועד מיליון ש 50%מימון עד , סין ויפן, במדינות הודו
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 גיוס באמצעות חוב
 קרנות סיוע, ח"אג, הלוואות

 גיוס באמצעות הון
 כתבי אופציות, הנפקה ציבורית, הנפקה פרטית

 הון או חוב
 גיוס הון חכם

גיוס הון זר אינו מדלל את בעלי המניות הנוכחיים

הוצאות ריבית גבוהות, מינוף פיננסי

לוחות זמנים קצרים

הלימה בין אופן השימוש לאורך חיי החוב

שעבודים, ערבויות, אמות מידה פיננסיות

שיפור המבנה הפיננסי ביחס החוב להון העצמי

 הערכות שווי, דוחות כספיים, חובת דיווח בהון ציבורי

בעלים חדשים עם ידע וקשרים לפתיחת דלתות

)מ"חברה בע(אין הוצאות ריבית והתחייבויות אישיות 

 הוצאות הנפקה גבוהות

 דילול בעלי המניות הקיימים
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 ?מה צריך כדי להצליח בגיוס כסף
 גיוס הון חכם

 שוק

 ?מה יותר חשוב

 צוות

 טכנולוגיה
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 שיטות מקובלות לתמחור חברות
 גיוס הון חכם

שווי נכסי
בתוספת או  , בסיס חישוב הון עצמי

בהורדה כזאת או אחרת

השוואה לחברות נסחרות בבורסה

השוואה לעסקאות דומות

מודל גורדון+היוון תזרימי מזומנים

מכפיל עתידי+היוון תזרימים

היוון תזרימי דיבידנדים

גישת ההשוואה / מכפיל היוון תזרימי מזומנים

NAV

MULTIPLE DCF
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(DCF)היוון תזרימי מזומנים   גישת ההשוואה  / מכפיל 

 למכפיל DCFהבדלים בין 
 גיוס הון חכם

01 פשטות
בחינת חברות השוואה והשלכה על החברה הספציפית 

02 מדד קבוע
חוסר היכולת לבצע מניפולציות בשווי החברה 

03 מודל מועדף במיזוגים ורכישות
לרוב בעולם העסקי שווי חברות נמדד לפי מכפיל 

01 בוחן את שווי פעילות החברה
מכפיל בוחן שווי חברה לפי תמחור שוק בלבד 

02 בוחן תוכניות עתידיות
ארגון ומגמות בחברה נלקחים בחשבון-רה, שינויים עתידיים 

03 מבחין איכותית בין פעילויות
לא מתומחר במכפיל, חברה בעלת ביצועים עדיפים בשוק 
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 לשיטת המכפיל  DCF-הבדלים בין שיטת ה
 גיוס הון חכם

 :שיטת היוון תזרימי המזומנים :שיטת המכפיל

 בחינת חברות השוואה והשלכה על החברה - פשטות1.

 חוסר היכולת לבצע מניפולציות בשווי החברה - מדד קבוע2.

 השיטה המועדפת בעולם העסקי -מיזוגים ורכישות 3.

מכפיל בוחן שווי חברה לפי תמחור שוק   - בוחן שווי פעילות1.

 בלבד

ארגון ומגמות בחברה -רה, שינויים עתידיים -פעילות עתידית 2.

 נלקחים בחשבון

לא , חברה בעלת ביצועים עדיפים בשוק -בחינה איכותית 3.

 מתומחר במכפיל

 

VS 

 ב תוצאות החברה ללא שינויים במגמות הקיימות זהה בתוצאותיו למכפיל תזרים מזומנים"ע  DCFמודל
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 התאמות לשיטת המכפיל
 גיוס הון חכם

 
 

 

 

 ?כמה שנים אחורה בודקים

 פעילות החברה בעתיד

 בחינה של פעילות החברה בעיני הרוכש1.

 שינויים במדיניות החשבונאית, שינויים מבניים2.

 רכישת פעילויות/ מכירת פעילויות 3.

 הון חוזר

, גיול ימי לקוחות(בחינה של ההון החוזר הנורמטיבי 

)שינויים בשווי סחורות וכדומה, עונתיות

 יחס חוב הון

 מתבסס על העבר

הפסקת  , אסון ספציפי(פעמיות -ניכוי של פעולות חד

 )פעמי גדול-לקוח חד, פעילות זמנית

השוואה של יחס חוב הון ליחס  

 נורמטיבי

     

 
 התאמות לרווח  התאמות לרווח  יחס חוב הון הון חוזר
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DCF-חישוב לפי שיטת ה
 גיוס הון חכם

 ערך חברה נמדד על פי תזרימי המזומנים אותו היא מצליחה לייצר בתקופות עתידיות

 DCF -מגולם ב -נכסים אשר משמשים לפעילות החברה לא מוערכים בנפרד 

01 שנים   5 -ל ז"תזמבניית תחזית 
שינויים  , תוכניות הנהלה, תקציב/מתבססת על תוצאות עבר

 נתוני שוק וכדומה, מבניים

02 המזומנים בתזרימיאומדן הסיכון 
סיכונים  , אי עמידה בתחזיות, מתבססת על סיכוני שוק

 סיכוני גודל החברה וכדומה, ספציפיים

03 בחינת הצמיחה לטווח ארוך
החברה לא יכולה לחזות צמיחה  , מניחים לרוב צמיחה סולידית

 ארוכת טווח

04 ליום הערכת השווי ז"תזמהיוון 
 יש משמעות קריטית ליום הערכת השווי עקב ערך הזמן

 של הכסף והסיכון שצופים לחברה

05 הפחתת נכסים פיננסיים
  התזרים שנבדק הוא ללא הלוואות או נכסים כספיים

 )שווי מזומנים וכדומה, מזומנים(

06 הוספת נכסים עודפים
  הוספת נכסים אשר לא משמשים לפעילות החברה

 )ן"לדוגמה נדל(
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 ?כמה משקיעים משלמים בפועל
 גיוס הון חכם

 :להלן התוצאות, עסקאות בשנים האחרונות 500-בחן למעלה מ S Cubeסקר

המשקיעים משלמים יותר ביחס לאותו  , ככל שמתקדמים בסבבי הגיוס

שיעור אחזקה

+Cסיבוב  Bסיבוב  Aסיבוב  SEEDסיבוב 

$10.82M $7.00M $4.44M $1.25M השקעה חציונית

19.1% 25.8% 32.9% 22.5% י המשקיעים"אחזקה ע% 

$45.89M $20.18M $9.06M $4.3M Pre-Money Valuation
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