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  שווי הערכת להכין ")איי.י'ג.בי" או/ו "הלקוח" :להלן( מ"בע השקעות איי.י'ג.בי ידי ידי על נתבקשה ")הפירמה" או/ו "פרומתאוס" :להלן( מ"בע כלכלי יעוץ פרומתאוס•

  במסגרת ")דיזנהאוז" או/ו "החברה" או/ו "המוערכת הפעילות" :להלן( מ"בע 1998 נכנסת יוניתורס - דיזנהאוז חברת באמצעות לישראל נכנסת תיירות פעילות של

 לעשות אין .כספי דיווח ולצורך בלבד הלקוח של לשימושו מיועדת הדעת חוות .")העבודה" או/ו "הדעת חוות" :להלן( 30.09.2021 ליום וזאת ערך ירידת בחינת

  .ובכתב מראש הפירמה אישור קבלת ללא ,אחר שימוש כל זו דעת בחוות

  צופה מידע זה ובכלל ותחזיות אומדנים ,יסוד להנחות התייחסות ותוך ידועים נתונים בסיס על ,מסוים בזמן נתון מצב והוגן סביר באופן לשקף נועדו כלכליות הערכות•

  מהלקוח מידע על מבוססת והיא ,בלבד חתימתה למועד תקפה זו דעת חוות ,בהתאם .ודאית אינה שהתממשותו ,)1968-ח"התשכ ע"ני בחוק כהגדרתו( עתיד פני

 את מתארת הדעת חוות .")המידע" להלן( ושומות תחזיות ,הערכות ,כספיים דוחות לכלול עשויה היא זה ובכלל נוספים וממקורות מטעמם ממי או מהחברה או

  מניחה והיא המידע של עצמאית בדיקה מבצעת אינה הפירמה כי יודגש .מפורט או מלא בהכרח איננו התיאור אך שבוצעו הבדיקה ונהלי הניתוחים ,המידע עיקרי

  הפירמה .החשבונאות לכללי התאמתו לגבי ביקורת כוללת אינה והיא המידע ולדיוק לשלמות ,לנכונות אימות מהווה אינה הדעת חוות לפיכך .מהימן הינו שהמידע

 הנחות על וכן ,הדעת חוות למועד קיים ידע על בחלקו מבוסס המידע .וקיימות במידה המידע של )אחרת או חשבונאית( ההצגה צורת להשלכות אחראית אינה

  או מדויק ,שלם אינו והמידע היה .בכללותו המשק ומצב פוטנציאלים מתחרים ,השוק מצב לרבות ,רבים חיצוניים לגורמים והן לחברה  הן הנוגעות שונות וציפיות

 בא לא כי יצויין ,זאת עם .חדש מידע שיתקבל ככל הדעת חוות את לעדכן הזכות את לעצמה שומרת הפירמה ולכן ,להשתנות עשויות הדעת חוות תוצאות ,מהימן

.המידע סבירות חוסר על להצביע העלול דבר הפירמה לידיעת

 דעת חוות עבור טרחה שכר מקבלת שהפירמה העובדה למעט ,בו השליטה ובבעלי בלקוח ,בחברה ,הדעת בחוות אישי עניין או תלות לפירמה אין כי בזאת מוצהר•

 עבור שווי לקבוע מיועדת איננה היא ,כן כמו .במקומה באה ואינה נאותות בדיקת מהווה אינה זו דעת חוות .הדעת חוות בתוצאות מותנה אינו הטרחה שכר וכי ,זו

.משפטית ד"חוו או ייעוץ משום בה ואין ספציפי משקיע

.סוג מכל עסקה מביצוע הימנעות או ביצוע לכדאיות ביחס דעת חוות או המלצה או הצעה מהווה אינה זו דעת חוות כי יובהר•

  אובדן ,הפסד ,מוניטין אובדן ,נזק לכל )בזדון פעלו אם למעט( אחראים אינם ,מהן במי משרה נושא וכל ,שליטה בעל כל וכן ידה על הנשלטת חברה כל ,הפירמה•

  הלקוח .לא או נצפה הנזק אם בין חלקה או כולה זו דעת חוות על למסתמך שייגרמו ")הנזק" להלן( עקיפים או ישירים הינם אלה כל אם בין ,סוג מכל והוצאה ,רווחים

 הקשורות או הנובעות תביעות עם בקשר או ,מיוחד או עונשי כפיצוי או ,אחרת או חוק לפי ,בנזיקין או חוזה פי על בין ,הנזק בגין סכום כל מאתנו לקבל זכאי יהא לא

 דעת חוות ביצוע עם בקשר 'ג לצד כלשהו סכום לשלם )אחר או משפטי בהליך( שנחויב ככל ,לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי בנוסף .זו דעת חוות עם אחר באופן

.בזדון פעלנו אם למעט ,טרחתנו משכר שלושה פי על העולה כאמור סכום כל בגין הראשונה דרישתנו עם מיד לשפותנו הלקוח מתחייב ,זו

  של הכפלה / סכימה בעת מהותית לא סטיה להיות עשויה ,כתוצאה .מעוגל בפורמט הוצגו אך מדוייקים מספרים על בוצעו הדעת בחוות המוצגים חישובים •

  .זו בעבודה המוצגים המספרים

  חישוב ניירות ,עבודה גיליונות .דעתנו חוות את ייצג ולא אותנו יחייב לא ידינו על חתום שאינו מסמך כל .שמחייב והיחיד הסופי הנוסח הוא ,העבודה של חתום נוסח•

  .הבלעדי דעתנו לשיקול נתונה אחריה או העבודה במהלך אלו מסמכים העברת ,ולפיכך ,שלנו פנימי מידע הינם שהן כל טיוטות או

הקדמה והגבלת אחריות
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הגדרות

שםהגדרה

מ"ישראייר תעופה ותיירות בע"ישראייר"

מ"השקעות בע איי.י'ג.בי"הלקוח"או " איי.י'ג.בי"

מ "בע 1998נכנסת  יוניתורס - דיזנהאוז"הפעילות המוערכת"או " החברה"או " דיזנהאוז"



4

מקורות מידע

:להלן מפורטים העבודה בהכנת ששימשו העיקריים המידע מקורות

 2018-2020 לשנים החברה של מבוקרים כספיים דוחות•

)מבוקרים לא( 2021 שנת של ראשונים חודשים 9 -ל החברה של כספיים נתונים•

2021-2025 לשנים החברה תחזית•

לבקשתנו לנו שהועברו פ"בע שונות והבהרות נוספים נתונים•

אחרים פומביים מקורות או בעיתונות כתבות ,אינטרנט באתרי המתפרסם גלוי מידע מתוך ,שוק ונתוני רקע חומר•

Capital מערכת• IQ

Thomson מערכת• Reuters

בחברה גורמים עם דיונים•
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כלכלי ייעוץ פרומתאוס

  מאז .פלץ גדעון ח"ורו מלכה אלי ח"רו ,)B.Sc, MBA( שבח אייל ,)MBA( זילברשטיין יובל ח"רו של בהובלתם תלויה בלתי ופיננסי כלכלי ייעוץ חברת הינה פרומתאוס

  כמומחים המשרד יועצי משמשים ,כן כמו .ל"ובחו בישראל הנסחרות ציבוריות לחברות עבודות מאות מהן ,עבודות אלפי כלכלי ייעוץ פרומתאוס ביצעה ,הקמתה

  עסקיים מהלכים של בהקשר ומימוני כלכלי בייעוץ ומוכח מוצלח רקורד פרומתאוס למנהלי .מורכבים משפטיים בתיקים והמחוזי הכלכלי המשפט בית מטעם

 מובילים והם ,הארגון בחיי מהותיות החלטות קבלת לצורך מרכזיים החלטה בצמתי המשמשים אחרים מורכבים כלכליים ניתוחים בביצוע גם כמו ,ואסטרטגיים

.מגוונים כלכליים בנושאים מעמיק ידע בעלי דין ועורכי חשבון רואי ,מנוסים כלכלנים הכולל צוות לצד ,הכלכליות הדעת וחוות השווי הערכות את אישי באופן ומבצעים

  ,ומיזמים חברות שווי הערכת לרבות ,וחשבונאי כלכלי ויעוץ ליווי ,שווי בהערכות ניסיון שנות עשר מעל מומחה ,מלכה אלי ח"רו בראשות צוות ידי על בוצעה העבודה

  אופציות בנושא ייעוץ ,מורכבים פיננסיים מכשירים של מדידה ,שונים בשלבים לסטראטאפים עסקיות תוכניות ובניית שווי הערכות ,מוחשיים בלתי נכסים שווי הערכת

Complex במחלקת כיועץ שימש ,לפרומתאוס הצטרפותו טרם .ל”ובחו בארץ והון חוב וגיוס ציבוריות הנפקות במסגרת מימוני וליווי לעובדים Finance חייקין בסומך  

KPMG  הנגזרים בתחומי התמחות תוך ,ביטוח וחברות בבנקים וחשבונאות סיכונים ניהול ,מימון ,רגולציה בתחומי ,היתר בין ,עסק במסגרתו תפקיד ,חשבון רואי,  

  חשבונאות ללימודי התכנית בוגר והוא ,B.A)( וניהול בכלכלה ראשון תואר למלכה .אפ-סטארט לחברות ויועץ כדירקטור מלכה משמש ,בנוסף .ונזילות אשראי סיכוני

.אילן בר באוניברסיטת לכלכלה מהמחלקה

,בברכה

___________________

מ"יעוץ כלכלי בע פרומתאוס

30.11.2021

פרטי החברה המעריכה
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תמצית מנהלים
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תמצית מנהלים

השווי הערכת תמצית

 הלקוח של תמציתי תיאור

  ישראייר בחברת השליטה לרכישת העסקה הושלמה 2021 בינואר 21 ביום
  המונפק מהונה 51% איי.י'ג.בי רכשה במסגרתה ,מ"בע ותיירות תעופה
  של היחידה פעילותה להיות ישראייר הפכה ,לאורה ,ישראייר של והנפרע

.איי.י'ג.בי

  החברה של תמציתי תיאור

  ביום התאגדה ,)החברה - להלן( מ"בע 1998 נכנסת תיירות יוניתורס -דיזנהאוז
  זכויות במלוא המחזיקה טרמינל ידי על מוחזקת והיא 1998 באוגוסט 16

  .בה והשליטה הבעלות

 הבת חברת באמצעות בישראל נכנסת תיירות שירותי מציעה ישראייר
  המגיעים( ל"מחו לתיירים וחבילות תיירות שירותי ומשווקת המייצרת ,דיזנהאוז
  ,מלונות ,רכב השכרת ,העברות :כגון ,שונים קרקע שירותי על בדגש )לישראל
  .באלה וכיוצא תיירות ליעדי סיורים ,הדרכות

 מחמשת אחד היותה בשל לגודל מיתרון נהנית נכנסת תיירות דיזנהאוז
  של וההפצה המידע מערכות בתחום מהותי ומיתרון בענף הגדולים השחקנים

.הסופי ללקוח תיירות שירותי

מתודולוגיה  

  מורכב אשר ישראייר של נכנסת תיירות מגזר על בוצעה השווי הערכת
.כאמור דיזנהאוז חברת מפעילות

.)DCF( מזומנים תזרימי היוון שיטת פי-על נערכה החברה שווי הערכת

  המימון בתורת המקובלת השיטה הינה ממונפים הבלתי המזומנים תזרימי היוון
  הערך הינו פעילות שווי ,מזומנים תזרימי היוון בניתוח ."חי עסק" הערכת לצורך

  התחזית בתקופת המיוצר ממונף הבלתי החופשי המזומנים תזרים של הנוכחי
 המזומנים תזרימי של הנוכחי השווי את המשקף "גרט ערך" ועוד ,שנקבעה

.אינסוף ועד התחזית תקופת מסוף העתידיים

)המשך( מתודולוגיה

  ,ופעיל "חי עסק" הנה החברה כי הינו הניתוח ביסוד המונח הבסיסי העיקרון
  זרמי תחזית של הנוכחי לשווי להגיע היא המטרה ומכאן ,סוף אין עד יפעל אשר

.אינסוף עד המזומנים

  מזומנים זרמי ליצור העסק יכולת ואומדן ניתוח הינו זו בשיטה להערכה הבסיס
 הנותנים מתאימים היוון בשיעורי מהוונים אלו זרמים .בעתיד רווחיות ולהגדיל

.המוערכות לפעילויות סביר ערכים תחום

  הוא עליו היסוד הנחות עוד כל וסביר מתאים הינו מזומנים תזרימי היוון ניתוח
  .גבוהה סבירות ברמת העתיד את ומשקפות יחסית מדויקות ,נכונות הנן נסמך
  היא שקביעתם ,המתאימים ההיוון שיעורי לבחירת רגיש הניתוח ,בנוסף

.מסוימת במידה וסובייקטיבית קלה לא משימה כשלעצמה

  בה מידה באותה "נכונים" או "טובים" הינם והתוצאות המודל ,הניתוח ,כלומר
  "טובות" הנן בעתיד התפתחות לגבי נשען המודל עליהן העיקריות ההנחות

.ריאליים אכן הנם שנבחרו ההיוון ושיעורי ,"נכונות"ו

  השנים בין הפעילות תוצאות על ,היתר בין ,הסתמכה המזומנים תזרימי תחזית
  .הקרובות השנים לגבי מהחברה שנתקבלו ותחזיות הערכות ועל 2018-2021

 פרמטרים של התממשותם סבירות את ,יכולתה כמיטב ,העריכה פרומתיאוס
  .הפעילות ענפי ניתוח בסיס ועל ,בפניה הוצג אשר המידע על בהתבסס ,שונים

  .נומינליים בערכים מוצגים המזומנים תזרימי כי יצוין

  חשבונאות לתקן בהתאם הוגן שווי לפי הינו זו בעבודה המוצג השווי כי נציין
36IAS.  
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תמצית מנהלים

השווי הערכת תמצית

  

השווי הערכת סיכום

  נכנסת תיירות פעילות שווי ,זו בעבודה המוצגת המזומנים תזרימי תחזית בסיס על
  לא ואותו ,מהלקוח שקיבלנו מידע פי על .דולר אלפי 13,470 הינו 30.09.2021 ליום

 על עומד השווי הערכת ביצוע למועד המוערכת הפעילות של הפנקסני הערך ,ביקרנו
.דולר אלפי 2,972 בגובה ערך ירידת נדרשת לפיכך ,דולר אלפי 16,442

רגישות ניתוח

  והצמיחה ההיוון לשיעור בכפוף ,החברה של הפעילות לשווי רגישות ניתוח להלן
:הפרמננטית

WACC)(שיעור היוון משוקלל 

 13,47011.2%11.7%12.2%12.7%13.2%

צמיחה 
פרמננטית

1.8%14,52313,64912,86012,14511,493

2.1%14,90213,98313,15612,40811,728

2.4%15,30814,33913,47012,68611,976

2.7%15,74214,71813,80412,98112,239

3.0%16,20815,12414,15913,29512,517
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תיאור פעילות החברה והסביבה העסקית -פרק א 
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תיאור פעילות החברה והסביבה העסקית -פרק א 

החזקות מבנה

מ"איי השקעות בע. י'ג.בי

מ"ישראייר תיירות ותעופה בע

מ"אחזקות בע 1טרמינל 

תיירות   יוניתורס דיזנהאוז
מ"בע) 1998(נכנסת 

GMBHרם  דיזנהאוז

51%

66.67%

100%

100%
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תיאור פעילות החברה והסביבה העסקית -פרק א 

העסקית והסביבה החברה פעילות תיאור

החברה תיאור

  באוגוסט 16 ביום התאגדה ,מ"בע 1998 נכנסת תיירות יוניתורס -דיזנהאוז
  זכויות במלוא המחזיקה מ"בע אחזקות 1 טרמינל ידי על מוחזקת היא ,1998

.לישראל נכנסת תיירות שירותי במתן עוסקת החברה .בה והשליטה הבעלות

  סוגי בכל ופועלת בישראל המוביל הסיטונאי התיירות מפעיל הינה החברה
  עליות ,מקצועיים סיורים ,עצמאיים נוסעים ,קבוצות כולל הנכנסת התיירות

.ועוד לרגל

  ,מלון בתי :השאר בין הכוללים נכנסת תיירות שרותי כספק משמשת דיזנהאוז
  השרותים .דרישה לפי אחרים קרקע ושרותי רכב השכרת ,העברות ,טיולים
.תמריץ וסיורי כנסים ,בודדים תיירים ,לקבוצות ניתנים

:אפיקים משלושה כיום מורכבת החברה פעילות

  מרבית את כוללת ,החברה של המרכזית הפעילות – נכנסת תיירות1.
.החברה שמפעילה הנכנסת התיירות פעילות

  ,תעופה כלל פעילות את כולל החברה מפעילות חלק – תעופה כלל2.
  הקרן ושל תגלית של תיירים מקבוצת במרביתה מורכבת זו פעילות
.לידידות

.3Diesenhaus RAM GMBH – במכירת העוסקת החברה של בת חברת 
.בגרמניה לישראל בעיקר תיירות שירותי

החברה של השוק נתח

  ,הנכנסת התיירות בענף שלה השוק נתח לגבי דיזנהאוז של ההערכה יכולת
  הפועלות ,רבות חברות כי העובדה לאור ,מוגבלת סוכנים ידי על מתבצע אשר

  פעילותן היקף על המידע ולפיכך פרטיות הינן ,הנכנסת התיירות בתחום
  את והיכרותה ניסיונה בסיס על ,החברה הנהלת מעריכה ,זאת עם יחד .מוגבל
  הינו הקורונה לשנת שקדמו בשנים זה בתחום שלה השוק נתח כי ,הענף
.12%-10% של בטווח

וברווחיות הפעילות בהיקף שינויים

  וזאת 35%-ב דיזנהאוז של הפעילות מחזורי גדלו 2019 שנת ועד 2014 משנת
  הן נובע כאמור הגידול .חדשים לשווקים וחדירה השיווק פעילות הרחבת בשל

  נכנסת תיירות דינהאוז של בחלקה מגידול והן בכללותו התיירות בשוק מגידול
  .התיירות בשוק

  וזאת הרווחיות בשיעור קיטון של מגמה ישנה ההכנסות בהיקף לגידול במקביל
 החברה שמשלמת בתמורה והגידול הפעילות בתחום הגוברת מהתחרות כחלק

  מבוקש תיירותי כיעד ישראל מדינת של מביקושה מושפעת הפעילות .לסוכניה
.בעולם

  2020 משנת החל ,השונות הממשלה החלטות ולאור הקורונה משבר לאור
  נפגעו מכך יוצא וכפועל מוחלט כמעט באופן לישראל תיירים כניסת הוגבלה
.נכנסת תיירות דיזנהאוז של הפעילות תוצאות

בתחום התחרות מבנה

 תחרות המהווים הגופים .קשה בתחרות מתאפיין הנכנסת התיירות שוק
  :הן החברה לפעילות

.הגלובליים האינטרנט אתרי•

.רכב השכרת וחברות מלון בתי :לצרכן ישירות המוכרים תיירות ספקי•

  על לשוק להיכנס המנסים חדשים סוכנים לרבות ,מקומיים תיירות מפעילי•
.הקיימות החברות של הרווחיות ברמת שפוגע מה מחירים הורדת ידי

.ירושלים ובמזרח הפלסטינית ברשות הנסיעות סוכני של תחרות•
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תיאור פעילות החברה והסביבה העסקית -פרק א 

העסקית והסביבה החברה פעילות תיאור

החברה ושירותי מוצרי

  של טיולים ,יומיים טיולים ,רכב השכרת ,העברות ,מלון בתי - הבודדים שוק•
  ,מצרים ,ירדן את גם כולל מהם חלק כאשר ,שפות של רב במגוון יום 5-14
.ואיטליה טורקיה ,האמירויות אחוד

 עם טיולים ,צליינים סיורי ,מצווה בר סיורי ,קלאסיים טיולים - הקבוצות שוק•
  הטיול תוכנית כאשר ,שונים עניין בתחומי טיולים ,מוסלמיים אתרים על דגש

.)וכדומה קולינריה ,ארכאולוגיה( הלקוח דרישת פי על נבנית

 הרפואיים הכנסים בשוק פעילה נכנסת תיירות דיזנהאוז - הכנסים שוק•
  ,התקציב עריכת משלב החל ,בארץ בינלאומיים כנסים ומבצעת ,והאקדמיים

.הכנס לצורך המקצועי החומר ועריכת בהרשמה טפול ,התכנון

  .הלקוח דרישת לפי הארץ ברחבי סיור תוכנית בנית - התמריץ סיורי שוק•

החברה פעילות על הקורונה נגיף השפעת

 נאסרה ,הבריאות ומשרד הממשלה להנחיות בהתאם ,2020 מרץ מחודש החל
  נעצרה נכנסת תיירות דיזנהאוז פעילות ומשכך לישראל תיירים כניסת כליל

   דיזנהאוז ,החברה על כאמור המשבר השפעות עם להתמודד מנת על .לחלוטין
  זכויותיה כלל למיצוי פעלה וכן שלה האדם בכוח משמעותית התאמה ביצעה
  החליטה ,זאת עם יחד .הקורונה נגיף עם בקשר ומענקים הלוואות עם בקשר

 לשם הנסיעות וסוכני העסקיים שותפי מול קשר ולשמר בפעילותה להמשיך
  .המותג תפישת שימור

  פעילות להשבת תוכנית של מימושה החל טרם ,זאת שווי הערכת למועד נכון
 תתאפשר נכנסת תיירות ,במסגרתה ,מבוקר באופן לישראל הנכנסת התיירות

  ,לתייר הניתן החיסון יצרן ,התיירים של המוצא מדינות - בסיס על מבוקר באופן
  .לישראל הנכנסים התיירים והיקף

  הסוכנים עם הקשר שמירת לרבות הפעלתה בהמשך חשיבות רואה דיזנהאוז
  בישראל הנכנסת התיירות בענף מוביל כגורם מיצובה המשך לטובת ,ל"בחו

.המגבלות הסרת שלאחר ביום לתיירות המהירה חזרתה את תאפשר ואשר
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דוחות כספייםניתוח  -פרק ב 
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ניתוח דוחות כספיים -פרק ב 

הכספי המצב על דוח

 נובעת 2020-2021 בשנים במזומנים הירידה - מזומנים ושווי מזומנים•
  ביתרות מירידה וכן אלה בתקופות החברה שהציגה הנקי מההפסד בעיקר

.והזכאים הספקים

  )12.1%( על ועמד שלילי הינו 2020 בשנת החוזר ההון - חוזר הון•
  החוזר ההון עמד אז ,2019 שנת לעומת )מוחלט בערך( עליה .מההכנסות

  ההכנסות במחזור משמעותית מירידה נובעת העלייה ,)8.5%( -כ על עמד
  הון והתחייבויות החוזר ההון נכסי יתרות כי לראות ניתן כן כמו .החברה של

.2019 לשנת בהשוואה 2020 בשנת ירדו דווקא חוזר

  פיננסים נכסים יתרת החברה הציגה 2019 בשנת – פיננסיות התחייבויות•
  הסיבה .נטו פיננסיות התחייבויות מציגה היא 2020 משנת החל ואילו נטו

  וכן החברה של המזומנים בתזרים פגע אשר הקורונה משבר הינה העיקרית
  נטו הפיננסיות ההתחייבויות .בנקאיים מגופים הלוואות ליטול אותה חייב
  ושווי המזומנים ביתרת ירידה בשל בעיקר 2021 בשנת גדלו החברה של

.המזומנים

30.09.2021 31.12.2020 31.12.19 31.12.18 $ אלפי
נכסים
שוטפים נכסים

1,556 2,421 5,654 621 מזומנים ושווי מזומנים
509 156 3,481 3,342 לקוחות

1,407 2,549 3,210 6,720 חייבים ויתרות חובה
3,472 5,126 12,345 10,682 נכסים שוטפים סך

נכסים שאינם שוטפים
319 408 401 351 נטו, רכוש קבוע

1,100 1,517 1,587 1,626 רכוש אחר
1,447 1,453 1,373 1,210 נדחים מסים

- 163 - - פיקדונות משועבדים
375 - - - הלוואות לחברות קשורות

3,241 3,541 3,362 3,188 נכסים שאינם שוטפים סך
6,713 8,667 15,706 13,870 נכסים סך

והון התחייבויות
שוטפות התחייבויות

857 354 - 1,626
וחלויות שוטפות   ק"לזאשראי והלוואות 

א"לזשל הלוואות 
1,353 1,269 7,352 4,806 ספקים ונותני שירותים
2,965 2,849 5,957 4,261 זכאים ויתרות זכות
5,175 4,473 13,309 10,693 סך התחייבויות שוטפות

שאינן שוטפות התחייבויות
917 923 853 621 נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים

2,574 3,188 - - א"לזחוב לבנקים 
3,491 4,111 853 621 שאינן שוטפות התחייבויות סך
8,667 8,584 14,162 11,315 סך התחייבויות

הון עצמי
)1,954( 84 1,545 2,555 עצמי הון

6,713 8,667 15,706 13,870 והון סך התחייבויות

$31.12.1831.12.1931.12.2030.09.21אלפי 
10,0616,6912,7051,916נכסי הון חוזר

9,06713,3094,1194,318התחייבויות הון חוזר
)2,402()1,413()6,618(994נטו, הון חוזר

n/a)12.1%()8.5%(1.4%מההכנסות% הון חוזר כ

$31.12.1831.12.1931.12.2030.09.21אלפי 
6215,6542,5841,931נכסים פיננסיים

2,2478534,4654,349התחייבויות פיננסיות

)2,418()1,881(4,801)1,626(פיננסיים נטו) התחייבויות(נכסים 
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ניתוח דוחות כספיים -פרק ב 

והפסד רווח דוח

-אפיקים משלושה מורכבות החברה הכנסות – הכנסות•

.נכנסת תיירות מפעילות הכנסות  -

.תעופה כלל מפעילות הכנסות-

Diezenhouz בגרמניה הבת חברת מפעילות הכנסות- RAM.

  עם .2018 לשנת בהשוואה 11.3%-ב 2019 בשנת עלו החברה הכנסות
 החברה הכנסות 2020 מרץ בחודש שהחל הקורונה ממשבר כתוצאה ,זאת
  של ראשונים רבעונים 3( 2020-2021 בשנים משמעותית בצורה ירדו

2021(.

  של הגולמית הרווחיות שיעור ,הקורונה משבר טרם – הגולמית רווחיות•
 חדה מירידה כתוצאה ,2020 משנת החל .14.7%-14.2%-כ היה החברה
  הרווחיות שיעורי ,החברה שביצעה ההתייעלות ותהליך הפעילות בהיקף

 הראשונים הרבעונים 3-ב 20.8%-ל ועלו 17.9% היו 2020 בשנת הגולמית
.2021 של

  ושיווק מכירה מהוצאות מורכבות התפעוליות ההוצאות – תפעולי רווח•
  הציגה 2018-2019 בשנים .עובדים שכר בעיקר - וכלליות הנהלה והוצאות
  בשנת .3.2%-3.1% של בשיעור יחסית יציבה תפעולית רווחיות החברה

  להציג עברה היא ,החברה על הקורונה משבר מהשפעת וכתוצאה 2020
  48.2% של תפעולי והפסד 2020 בשנת 13.4% של תפעולי הפסד

.2021 של הראשונים הרבעונים בשלושת

$201820192020אלפי 
1.1.21-

30.09.21

70,37978,31511,6373,113הכנסות ממתן שירותי תיירות

)85.1%(11.3%שינוי מול תקופה מקבילה

60,41066,8249,5522,465עלות המכירות

9,96911,4912,084647רווח גולמי

14.2%14.7%17.9%20.8%אחוז מהכנסות

4,1894,8141,508757כ הוצאות מכירה ושיווק"סה

6.0%6.1%13.0%24.3%אחוז מהכנסות

3,6314,1542,1311,389כ הוצאות הנהלה וכלליות"סה

5.2%5.3%18.3%44.6%אחוז מהכנסות

--5-נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

)1,499()1,554(2,1492,527תפעולי) הפסד(רווח 

)48.2%()13.4%(3.1%3.2%אחוז מהכנסות

18)64(1454מימון נטו) הכנסות(הוצאות 

)1,517()1,490(2,1352,474לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

-)13(229218)על הכנסה מסים(הטבת מס 

)1,517()1,477(1,9052,256נקי) הפסד(רווח 

)48.7%()12.7%(2.7%2.9%אחוז מהכנסות
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הערכת השווי -פרק ג 
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הערכת השווי -פרק ג 

השווי הערכת מתודולוגיית

כללי

  מורכב אשר ישראייר של נכנסת תיירות מגזר על בוצעה השווי הערכת
.כאמור דיזנהאוז חברת מפעילות

.)DCF( מזומנים תזרימי היוון שיטת פי-על נערכה החברה שווי הערכת

  המימון בתורת המקובלת השיטה הינה ממונפים הבלתי המזומנים תזרימי היוון
."חי עסק" הערכת לצורך

  תזרים של הנוכחי הערך הינו פעילות שווי ,מזומנים תזרימי היוון בניתוח
 ועוד ,שנקבעה התחזית בתקופת המיוצר ממונף הבלתי החופשי המזומנים

  מסוף העתידיים המזומנים תזרימי של הנוכחי השווי את המשקף "גרט ערך"
.אינסוף ועד התחזית תקופת

  ,ופעיל "חי עסק" הנה החברה כי הינו הניתוח ביסוד המונח הבסיסי העיקרון
  זרמי תחזית של הנוכחי לשווי להגיע היא המטרה ומכאן ,סוף אין עד יפעל אשר

.אינסוף עד המזומנים

  מזומנים זרמי ליצור העסק יכולת ואומדן ניתוח הינו זו בשיטה להערכה הבסיס
 הנותנים מתאימים היוון בשיעורי מהוונים אלו זרמים .בעתיד רווחיות ולהגדיל

.המוערכות לפעילויות סביר ערכים תחום

  הוא עליו היסוד הנחות עוד כל וסביר מתאים הינו מזומנים תזרימי היוון ניתוח
  .גבוהה סבירות ברמת העתיד את ומשקפות יחסית מדויקות ,נכונות הנן נסמך
  היא שקביעתם ,המתאימים ההיוון שיעורי לבחירת רגיש הניתוח ,בנוסף

.מסוימת במידה וסובייקטיבית קלה לא משימה כשלעצמה

  בה מידה באותה "נכונים" או "טובים" הינם והתוצאות המודל ,הניתוח ,כלומר
  "טובות" הנן בעתיד התפתחות לגבי נשען המודל עליהן העיקריות ההנחות

.ריאליים אכן הנם שנבחרו ההיוון ושיעורי ,"נכונות"ו

  השנים בין הפעילות תוצאות על ,היתר בין ,הסתמכה המזומנים תזרימי תחזית
  .הקרובות השנים לגבי מהחברה שנתקבלו ותחזיות הערכות ועל 2021-2018

 פרמטרים של התממשותם סבירות את ,יכולתה כמיטב ,העריכה פרומתיאוס
  .הפעילות ענפי ניתוח בסיס ועל ,בפניה הוצג אשר המידע על בהתבסס ,שונים

  .נומינליים בערכים מוצגים המזומנים תזרימי כי יצוין

  חשבונאות לתקן בהתאם הוגן שווי לפי הינו זו בעבודה המוצג השווי כי נציין
36IAS.  
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מרכזיות הנחות

הכנסות
-כ של לסך והסתכמו הקורונה ממשבר נפגעו החברה הכנסות 2020 בשנת
  הרבעונים בשלושת .2019 לשנת בהשוואה 85%-כ של ירידה ,דולר 'מ 11.6

-לכ והסתכמו לעבר ביחס נמוכות נותרו החברה הכנסות 2021 של הראשונים
  מניחה במודל ההכנסות תחזית ,החברה תחזית על בהתבסס .דולר מיליון 3.1

  החברה הכנסות יסתכמו 2022 שבשנת כך הענף של הדרגתית התאוששות
  יחסית דומים לשיעורים שיחזרו כך לצמוח וימשיכו דולר מיליון 27.9-לכ

  הונח מכן שלאחר בשנים .2025 משנת החל הקורונה משבר מלפני לתוצאות
.ארוך לטווח העולמי הצמיחה שיעור לפי יצמחו החברה שהכנסות

)פחת ללא( המכר עלות
 עמד הקורנה משבר טרום 2019-2018 בשנים מההכנסות המכר עלות שיעור

 להתייעל הצליחה החברה 2020 בשנת .בממוצע מההכנסות 86% -כ על
 כאשר ,החברה להערכת בהתאם .מההכנסות המכר עלות שיעור את ולהקטין

  .המשבר טרום לתוצאות יחזור המכר עלות שיעור גם לשגרה יחזור הענף
  לממוצע הדומה שיעור אל המכר עלות בשיעור הדרגתית עליה הונחה ,בהתאם
  בשנים ישמר זה מכר עלות ששיעור הונח .2023 שנת עד 2018-2019 בשנים

.מכן שלאחר

)פחת ללא( ושיווק מכירה הוצאות
  משבר טרום ,2018-2019 בשנים מההכנסות והשיווק המכירה הוצאות שיעור

 הענף חזרת של המודל להנחת בהתאם .מההכנסות 6%-כ על עמד ,הקורונה
  בשנים לממוצע דומה יהי ההוצאות שיעור 2021 של 4 ברבעון כי הונח ,לשגרה

  נגיע 2022 שבשנת כך הדרגתית התכנסות תהיה מכן לאחר .2018-2021
  התכנסות הונחה 2023 משנת החל .2018-2020 בשנים הממוצע לאחוז

.2024 משנת החל 2018-2019 של הממוצע לשיעור עד הדרגתית

)פחת ללא( וכלליות הנהלה הוצאות
 משבר טרום 2018-2019 בשנים מההכנסות וכלליות ההנהלה הוצאות שיעור

  .מההכנסות 5%-כ כל עד הקורונה

המשך - )פחת ללא( וכלליות הנהלה הוצאות.
  דומה יהיה 2021 של 4 ברבעון וכלליות הנהלה הוצאות ששיעור הונח במודל

 כך ,הדרגתית התכנסות תהיה 2022 משנת החל .2018-2021 לממוצע
  הונחה מכן לאחר ,2018-2020 מהשנים הממוצע לאחוז נגיע 2022 שבשנת

.2025 משנת החל 2018-2019 של הממוצע לשיעור עד הדרגתית התכנסות

EBITDA
  -27.3%-מכ לצמוח צפוי החברה של EBITDA -ה שיעור ,ל"הנ ההנחות לאור

 שלאחר בשנים זה בשיעור קבוע ולהישאר 2025 בשנת 3.2%-לכ 2021 בשנת
.מכן

חוזר הון
  שלילי היה 2018-2019 בשנים החברה של מההכנסות החוזר ההון שיעור
  ועמד שלילי היה 2020 בשנת החוזר ההון שיעור .בממוצע -3.5%-כ כל ועמד

  ההון לשיעור זה משיעור הדרגתית התכנסות הונחה במודל ,-12.1% על
.ואילך 2024 משנת החל ,-5.62% ,ההשוואה חברות של החוזר

)CAPEX( הוניות השקעות
  השיעור על בהתבסס הינו במודל ההוניות ההשקעות שיעור 2022 משנת החל

.2018-2019 בשנים הממוצע

מס
  2018 משנת החל 23% :בישראל הסטטוטורי המס שיעור פי על חושב המס
.ואילך

פרמננטית צמיחה
  שיעור הינו אשר אחוז 2.42% הינו שהונח הפרמננטית הצמיחה שיעור

.OECD-ה ארגון ידי על ארוך לטווח החזוי העולמי הצמיחה

  היוון שיעור
  אודות על לפירוט( 12.16% הינו השווי בהערכת השתמשנו בו ההיוון שיעור

.)זו לעבודה 'א נספח ראה ,ההיוון שיעור חישוב אופן
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נכנסת תיירות – המזומנים תזרים תחזית

$2018A2019A2020Aאלפי 
1.1.21 -
30.09.21

-01.10.21
31.12.21

2021E2022E2023E2024E2025E2026ETY

70,37978,31511,6373,1132,4755,58827,97045,17056,60067,70069,33571,010הכנסות
401%61%25%20%2%2%)52%()85%(11%אחוז שינוי ביחס לתקופה מקבילה

)60,927()59,490()58,087()48,563()38,756()23,623()4,522()2,057()2,465()9,552()66,824()60,410()פחת והפחתות בניטרול(עלות המכר 
85.8%85.3%82.1%79.2%83.1%80.9%84.5%85.8%85.8%85.8%85.8%85.8%אחוז מהכנסות

9,96911,4912,0846474181,0654,3476,4148,0379,6139,84610,083)פחת והפחתות בניטרול(רווח גולמי 
14%15%18%21%17%19%16%14%14%14%14%14%אחוז מהכנסות

)4,296()4,195()4,096()3,424()3,252()2,335()1,063()306()757()1,508()4,814()4,189()פחת והפחתות בניטרול(הוצאות מכירה ושיווק 
6%6%13%24%12%19%8%7%6%6%6%6%אחוז מהכנסות

)3,508()3,425()3,344()3,481()3,325()2,397()1,530()386()1,143()1,840()3,852()3,497()פחת והפחתות בניטרול(הוצאות הנהלה וכלליות 
5%5%16%37%16%27%9%7%6%5%5%5%אחוז מהכנסות

----------5-)בנטרול פחת והפחתות(הכנסות אחרות 
----------)0%(-אחוז מהכנסות

)7,804()7,620()7,440()6,905()6,577()4,733()2,592()692()1,900()3,347()8,661()7,686()פחת והפחתות בניטרול(סך הוצאות תפעול 
11%11%29%61%28%46%17%15%12%11%11%11%אחוז מהכנסות

EBITDA2,2832,830)1,263()1,253()274()1,527()385()163(1,1322,1732,2262,279רווח 
2.0%3.2%3.2%3.2%)0.4%()1.4%()27.3%()11.1%()40.3%()10.9%(3.2%3.6%אחוז מהכנסות

)108()230()216()204()194()186()294()48()246()291()302()134(סך פחת והפחתות

9281,9571,9952,172)356()571()1,821()322()1,499()1,554(2,1492,527רווח תפעולי
1.6%2.9%2.9%3.1%)0.8%()2.0%()32.6%()13.0%()48.2%()13.4%(3.1%3.2%אחוז מהכנסות

)500()459()376(-----13)218()229(מס) הוצאות(הכנסות 
19%23%23%-----11%9%1%שיעור מס

)108()105()103()86()68()42()8(השקעות הוניות
0%0%0%0%0%0%0%אחוז מהכנסות

6249294)95(1,897791)1,814(משינוי בהון החוזר) שלילי(תזרים חיובי 
1,4705609522,3181,7541,766 )2,096(תזרים מזומנים

0.130.751.752.753.754.754.75תקופה להיוון
1.011.091.221.371.541.720.17מחלק היוון

1,3494586941,5081,01710,511 )2,066(תזרים מזומנים מהוון
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סיכום

הטבלה הבאה מציגה את תוצאות הערכת השווי של פעילות תיירות נכנסת באמצעות 
:דיזנהאוזחברת 

שווי פעילות תיירות נכנסת ליום  , על בסיס תחזית תזרימי המזומנים המוצגת בעבודה זו
,  ואותו לא ביקרנו, על פי מידע שקיבלנו מהלקוח. אלפי דולר 13,470הינו  30.09.2021

 16,442הערך הפנקסני של הפעילות המוערכת למועד ביצוע הערכת השווי עומד על 
.אלפי דולר 2,972לפיכך נדרשת ירידת ערך בגובה , אלפי דולר

ניתוח רגישות

  ולשיעור הפרמננטית לצמיחה בכפוף הפעילות לשווי רגישות ניתוח ביצענו
:ההיוון

$אלפי תוצאות הערכת השווי

2,959שווי פעילות שנובע משנות המודל

10,511שווי פעילות שנובע מהשנה המייצגת

13,470שווי פעילות

סיכום

WACC)(שיעור היוון משוקלל 

 13,47011.2%11.7%12.2%12.7%13.2%

צמיחה 
פרמננטית

1.8%14,52313,64912,86012,14511,493

2.1%14,90213,98313,15612,40811,728

2.4%15,30814,33913,47012,68611,976

2.7%15,74214,71813,80412,98112,239

3.0%16,20815,12414,15913,29512,517
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נספחים
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  WACC –נספח א 

הערותהעצמי ההון מחיר

  לתקופה אמריקאי ממשלתי ח"אג של שנתי הרב לפדיון נומינלית תשואה1.
.2021 בספטמבר 30-ל ישראל של CDS-ה כולל שנים 15 של

  דמודרן נתוני על מתבססת הישראלי בשוק הממוצעת הסיכון פרמיית2.
)Damodaran( 2021 לפברואר המעודכנים.

  על נבחרה התקופה .שנתיים של לתקופה שבועי בסיס על חושבה הבטא3.
  השפעות עקב התיירות בענף שנוצר המשמעותי הסיכון את לשקף מנת

.העולמית הקורנה מגפת

Duff מחקרלנתוני בהתאם4. and Phelps לשוק בהתאמה ,2021 לשנת  
.הפירמה של הפנימית למתודולוגיה בהתאם הישראלי

  ביחס השתמשנו .ההשוואה חברות בסיס על חושב עצמי להון החוב יחס5.
  עקב .האחרונות השנים בחמש ההשוואה חברות של הממוצע להון החוב

 יחס הקורונה מגפת בזמן התיירות חברות של המנייה במחירי חדות ירידות
  משקף איננו זה יחס ,להערכתנו בהתאם .משמעותית השתנה להון החוב

 החוב ביחס השתמשנו ולכן בתחום חברות של המייצג להון החוב יחס את
.ההיסטורי הממוצע להון

.2018 משנת החל ישראל במדינת חברות מס6.

  לפי שנים 5 של לתקופה a1 דירוג בעלות חברות עבור לעקום בהתאם7.
.הוגן מרווח של נתונים

ומסקנות סיכום

12.16% :הוא CAPMה־ ממודל שנובע WACCה־

CAPM מודל לפי WACC חישוב

הערהערךפרמטר

14.13%מחיר ההון העצמי

%3.17מחיר החוב

23%6שיעור מס

D/V16.7%5

WACC12.16%

הערהערךפרמטר
2.64%1ריבית חסרת סיכון

4.97%2פרמיית השוק

1.303בטא ממונפת

5.01%4פרמיית סיכון ספציפית

 14.13%מחיר ההון העצמי

D/Vבטא לא ממונפתחברה
Issta Lines Ltd.0.8843.6%

Hanatour Service Inc.1.130.3%

Cox & Kings Limited0.5229.2%

Voyageurs du Monde SA1.210.0%

TUI AG1.3718.8%

Thomas Cook (India) Limited1.320.0%

Aviation Links Ltd.0.8714.8%
CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S.A.
1.7416.7%

EGL Holdings Company Limited0.7325.1%

1.1316.7%חציון

הערהערךפרמטר
1.13בטא לא ממונפת

D/E20.1%5
23%מס לטווח ארוך

1.30בטא ממונפת
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