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 27/1/2013          לכבוד

 תפוז אנשים בע"מ

נתבקשנו על ידי תפוז אנשים בע"מ לבצע הערכת שווי לחברה הבת נטקראפט בע"מ. 

הכוללים דוחות כספיים עד  הערכת השווי בוצעה על סמך נתונים שהתקבלו מהחברה האם

ונתונים  ונים מפורטים שהתקבלו מהחברה הבת;נת ;12/2012, והערכה לדוחות 9/2012

מפורטות בגוף גם הן . הנחות המודל המפורטים בגוף המסמך ממקורות שונים כלכליים

 המסמך. 

 וסקרי שוק מחקרי ובפרט, לעסקים וכלכליים עסקיים מחקר שירותי במתן עוסקת ס'ריסרצ

 ניתוחי, ארגוני אבחון, חלופות הערכת, כלכליות כדאיות בדיקות, שיווקי מידע סקירת, שוק

, בעל ניסיון בניהול, MBAעמי, -מבצע הערכה זו, יונתן בן. חברות שווי והערכת כספיים דוחות

עיינות -וי. ריסרצ'ס הינו מותג של חברת אשברבניתוח דוחות כספיים ובביצוע הערכות שו

 בע"מ, מולה בוצעה ההתקשרות. 

 פעולות ננקטו ולא, שהתקבלו והנתונים הדיווחים של בדיקות בוצעו לא ההערכה במסגרת

, תכללי סבירותבדיקת  למעט חשבונאות כללי לפי ביקורת או נאותות בדיקת משום בהן שיש

 ולפיכך האמיתות הערכת השווי כפופה לאמיתות הנתונים שהתקבלו. 

  על המבוסס, העתיד לגבי וודאי בלתי מידע עתיד, שהינו פני צופה בהערכה זו נכלל מידע

 למועד נכון שלה כוונות או החברה של הערכות וכולל ההערכה במועד הקיים המידע

 או המוערכות התוצאות מן מהותי באופן שונות להיות עשויות בפועל התוצאות. ההערכה

 זה. ממידע משתמעות

 ברשלנות שנגרמו נזקים למעט ,שהם ומין סוג מכל נזקים בגיןהאחריות,  תקרתבכל מקרה 

 הערכה זו.  בגין המשולם הטרחה שכר לסכום, מוגבלת במתכוון או/ו בזדון או/ו

 תפוז אנשים יכולה לעשות כל שימוש ופרסום במסמכי ההערכה. 

 בתפוז אנשים ו/או בחברות שבבעלותה.  עניין עיינות בע"מ אין-למבצע ההערכה ו/או לאשבר

 להלן מסמך ההערכה

 בברכה        

 עמי-יונתן בן        

 עיינות בע"מ-אשבר        
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 תקציר מנהלים

 

 עיצוב, אפיון שירותי במתן כחברה פרטית המתמחה 2003 בשנת הוקמה חברת נטקראפט

על ידי  החברה נרכשה 2010 ינואר בחודש .והסלולאר האינטרנט בתחום בעיקר ופיתוח

ומאז היא פועלת בבעלותה ₪, אלפי  900החברה הציבורית תפוז אנשים בע"מ תמורת 

, החברה עוסקת גם בהפעלת בית ספר לחוויית 2011החל מינואר המלאה של תפוז. 

 משתמש. 

לימוד ומחקר מתמידים של התחומים חברת נטקראפט משמרת יתרון תחרותי על ידי 

המקצועיים העדכניים ביותר, תהליך שמאפשר לחברה להעניק ללקוחותיה מענה לצרכים 

 הטכנולוגיים המשתנים בקצב מהיר.

בגורמים המשפיעים על ההכנסות ישנן שתי מגמות מנוגדות: מצד אחד, מדובר בתחום 

השימוש הגובר בסמארטפונים,  בצמיחה המגלם בתוכו הזדמנויות רבות, ובמיוחד לאור

והחשיבות ההולכת וגדלה של חוויית המשתמש. מצד שני, חוסר הוודאות לגבי המצב הכלכלי 

 , וזאת בשל זהירות יתירה שנוקטים לקוחות החברה. בעולם מקשה על המכירות

ובשל פלח השוק הצר בשל ההשקעה הרבה הדרושה לצורך הכשרת עובדים, זו,  מסיבה

בשנה  18%מכמגמת הצמיחה המרשימה במכירות צפויה להתמתן, , החברהיחסית של 

 בשנים הקרובות.  6%האחרונה, לכ

-אש"ח ל 2,378על בסיס ההנחות המפורטות מטה, הערכת השווי של נטקראפט נעה בין 

 אש"ח.  4,493אש"ח, כאשר האומדן הטוב ביותר הוא  4,877
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 ניתוח הסביבה הכלכלית. 1

 

 

 סביבת המאקרו: כלכלה גלובלית

 

במגמות מאקרו מעורבות, הסביבה כלכלית הגלובלית בעת כתיבת הערכת שווי זו מתאפיינת 

 2008של העולמי המשבר הכלכלי ל המקשות על ביצוע תחזיות ארוכות טווח. מצד אחד, צ

כבר חלף, וניכרת צמיחה במדינות כגון קנדה, אוסטרליה, סין, וחלק ממדינות אירופה. מצד 

המעיבים על תחזיות הצמיחה. בין קשיים אלה ניתן למנות את מצבן שני, ישנם קשיים 

חוסר , ה"ברמת החוב החריגה של אר ,הכלכלי של מדינות כגון יוון, ספרד, פורטוגל ואיטליה

אבטלה גבוהים במדינות  הסחורות בכלל והאנרגיה בפרט, ושיעורי ודאות לגבי מחירי

 אירופה(. ב 11.8%בארה"ב ו 9%המפותחות )נעים סביב 

חוסר הוודאות הנוצר בעקבות המגמות המעורבות מביא למצב בו הריבית המוניטרית נמוכה, 

מחירי ולכן י פרמיות הסיכון גבוהות, אך מצד שנבשל ניסיון הממשלות לעודד את הכלכלה, 

 ההון אליהם נחשפות החברות הכלכליות עדיין גבוהים. 

 3.5%תחזית הצמיחה של קרן המטבע העולמית נמוכה יחסית, ועומדת על  כתוצאה מכך,

צפויה להיות  בארה"בצמיחה ממוצעת זו אינה אחידה, כאשר הצמיחה הצפויה . 2013לשנת 

 . בסיןבמדינות  8.5%לעומת צמיחה של כ( 2%כיותר ) נמוכה

 

 

 סביבת המאקרו: ישראל

 

ית הצמיחה העולמית של קרן מתחז נמוכה 2013לשנת בנק ישראל  תחזית הצמיחה של

מהתוצר. בעקבות  4%. הסיבות לכך הן עלייה בגרעון הציבורי לכדי כ3%המטבע ועומדת על 

. 2012במהלך  סה לתוקףשנכנ 1%מצב זה החליטה הממשלה על העלאת מיסים של כ

העלאה זו עשויה להכביד על המגזר העסקי, ולכן עשויה להיות לה השפעה שלילית על 

 הצמיחה במשק, ומכאן הנמכת תחזית הצמיחה על ידי בנק ישראל. 
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 2006-2012שיעור הצמיחה בישראל : 1 תרשים

, שבה הצמיחה וירדה 2010מעיון בתרשים ניתן לראות שלאחר צמיחה גבוהה בשנת 

. ירידה זו מיוחסת בחלקה ל"מחאה החברתית" 2012-ו 2011לשיעורים נמוכים יותר בשנת 

המתמקדת ביוקר המחייה בישראל בכלל ובמחירי הדיור בפרט. המחאה הביאה לירידה 

 בחלק מהמגזרים העסקיים. מסוימת 

עשוי לעודד את היחסית של השקל מול הדולר ביחס למצב בשנים האחרונות  חולשתו

הפעילות במשק ובמיוחד פעילות ייצוא, ובכך למתן עוד יותר את הפגיעה האפשרית במקרה 

איזון חלקי להשפעה של התפרצות משבר החוב באירופה. מצב זה של יחס חליפין מהווה 

 המצננת הצפויה של העלאת המיסים. 

 

 שקל/דולר: 2 תרשים

לסיכום, נראה שהמשק הישראלי יוצא לאיטו מהאטה שפקדה אותו בשנים האחרונות. 

ההשפעה של משברים אפשריים בכלכלות העולם ובמיוחד באירופה על השוק הישראלי 

אך עשויה להיות משמעותית. כמו כן קשה לאמוד מה תהיה באופן יחסי צפויה להיות מוגבלת 

 השפעת העלאת המיסים הצפויה ועד כמה היא תכביד באופן ישיר ועקיף על המגזר העסקי.  
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 netcraft חברת .2

 

 

 כללי

 

 עיצוב, אפיון שירותי במתן כחברה פרטית המתמחה 2003 בשנת הוקמה חברת נטקראפט

על ידי  החברה נרכשה 2010 ינואר בחודש .והסלולאר האינטרנט בתחום בעיקר ופיתוח

, ומאז היא פועלת ₪אלפי  900, תמורת )"תפוז"( החברה הציבורית תפוז אנשים בע"מ

, החברה עוסקת גם בהפעלת בית ספר 2011החל מינואר בבעלותה המלאה של תפוז. 

 לחוויית משתמש )להלן "האקדמיה"(. 

 

 

 מוצרים ושירותים

 

לחברת נטקראפט שני תחומי פעילות עיקריים, המשלימים זה את זה: תחום מחקר, איפיון 

 "(, והאקדמיה. השירותים)להלן "תחום  (User Experience)ועיצוב חוויית משתמש 

 

 השירותיםתחום 

netcraft בסביבות הניתנים, טכנולוגי ופיתוח אינטרנט פתרונות ומפתחת מעצבת, מאפיינת 

וטאבלטים, טלויזיה ומסכי מגע,  חכמים טלפונים כגון ניידים מכשירים, אינטרנט, תוכנה

 משתמש.  חווית ועיצוב איפיון, מחקר כגון מקצועיים שירותים מציעהו

 כחלק החברה לקוחות את משרתים נטקראפט ל ידע שניתנים המקצועיים השירותים תוצרי

 אתרי, סלולאר וטאבלטים למכשירי אפליקציות כגון במוצרים, שלהם המוצר משרשרת

 מורכבות ועוד.  CRMמערכות , אינטרנט

 

"Netcraft Academy" 

 משתמש לחווית ספר בית מפעילה נטקראפט, לשירותי המחקר, הפיתוח והעיצוב בנוסף

 סוגי ומפעילה, 2011 בינואר הוקמה האקדמיה". Netcraft Academy" המותג שם תחת
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 הקמת מאז. ומובייל אינטרנט לסביבת ופיתוח משתמש חווית בנושאי שונים קורסים

 . השונים בקורסים תלמידים של מחזורים מספר בהצלחה עברו, האקדמיה

 

 

 לקוחות

  

 :עיקריות קבוצות לשתימתחלקים  השירותים בתחום נטקראפט לקוחות

ביטוח ישיר  פרטנר, בזק כגוןישראליים  תאגידים . ביניהםגדולות וחברות תאגידים .א

מיקרוסופט, אמדוקס  כגון, בישראל גם הפועלות בינלאומיות חברותכן ו, ואחרים

 ועוד. 

 האמריקאי לשוק הפונות שונים בשלבים אפ סטארט מחברות מורכבת שניה קבוצה .ב

 תקופת במהלך שירותים מקצועיים , ודורשותגיוס סבבי עברו אשר, העולמי או/ו

 כגון, מבוססות חברות כבר שהינן כאלה ישנן אפ הסטארט חברות בין המוצר. פיתוח

Conduit ופיתוח גדילה בשלבי אפ הנמצאות סטארט חברות או . 

מבחינת פילוח השוק, נטקראפט מתמקדת בלקוחות שחשובה להם חוויית המשתמש 

ושיכולים להרשות לעצמם להשקיע בה, כלומר פונה לפלח שוק צר יחסית וממוקד, הכולל 

ולות הממצבות את עצמן כמתקדמות וכמוכוונות שירות, ו/או חברות שחוויית חברות גד

 המשתמש היא חלק אימננטי מהמוצר או השירות שלהן. 

 

 : עיקריות קבוצות לשלוש מתחלקים האקדמיה לקוחות

 הם בו, ומתפתח דינאמי בתחום וללמוד להמשיך המבקשים, פרטיים תלמידים .א

 .כעצמאיים עוסקים

, יכולותיהם לצורך הרחבת, לקורסים הןעובדיאת  לשלוח מעוניינותש, חברות עובדי .ב

 . בתחום שלהם וההבנה התאורטי הרקע

 .חיצוניים לתלמידים סגורה, לעובדיהן פנימי קורס המזמינות חברות .ג
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 השוק והתחרות

 

 מגמות בשוק

 

 טכנולוגייםהשפעת שינויים 

ם כגון מכשירי של והצלחתם האחרונות בשנים הניידים המכשירים בשוק המואצת הצמיחה

בשוק הפיתוח וחוויית המשתמש, כיוון  רבות הזדמנויותיוצרת סמארטפונים וטאבלטים 

שיציאתם של מכשירים חדשים לתחום מחייבת את הלקוחות להתאים את האפליקציות 

 ם החדשים בהם משתמשים לקוחותיהם. למכשירי

דורש מהחברות הפעילות בתחום גם  ודשובח חודש מדי לשוק היוצאים המכשירים עומס

 כאשר, רסהגרסה לג ובין למכשיר מכשיר בין השינוי את לנתח מנת על גבוהה למידה יכולת

 העזה התחרות עקב, מסודרים הדרכה חומרי ללא נמכרים חדשים מכשירים רבות פעמים

 .החברות בין הניטשת

 נקלטות חלקן בטכנולוגיות הפיתוח, אשרהשינויים המהירים אינם רק במכשירים, אלא גם 

מגמה זו דורשת מהחברות העוסקות בתחום  .המהירה באבולוציה שורדות אינן וחלקן, בשוק

 להתעדכן באופן שוטף בשינויים ולהבין אותם ואת השפעתם על התחום המקצועי. 

 מצד דרישה של האחרונות בשנים מגמה קיימת, שמציעה נטקראפט השירותים בתחום

 ובחזית חדשניים להיות שאיפתם עקבTtM (Time to Market )ה זמני לקיצור הלקוחות

, בתחום שירותיהן את המציעות חברות .פועלים הם בהם הדינמיים הטכנולוגיה בשווקים

 ביצוע זמן מחייביםה פרויקטים על להתמודד מנת על, זו למגמה עצמן את להתאים חייבות

 .גבוהה תוצרת איכות על שמירה תוך, מהיר

 

 השפעת שינויים כלכליים

קבלת  ותהליכי זהירות, חששות לסימני הביא ובישראל הגלובלי בשוק הכלכלי המצב

 אינטרנט, תוכנה בסביבות השירותים תחום גם ובהם שונים בתחומים ארוכים החלטות

חינה בב בעיקר, וחותבקרב הלק ביטוי לידי באים סימנים אלה .החברה עוסקת בהם ,ומובייל

עדוף פרויקטים הכרחיים ודחיית פרויקטים יעל ידי הלקוחות תוך תקטים מחודשת של הפרוי

 שאינם הכרחיים, ובשחיקה מסוימת ברמת המחירים. 
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 תחרות ומתחרים

, חדשניים למקצועות נחשבים, ואחרים מפתח, מעצב, מאפיין כגון, בתחום השונים המקצועות

 מובילה זו מגמה .אלו במקצועות לעסוק המבקש, איכותי קהל ומושכים וטרנדיים דינאמיים

 לעבוד יכולים אלו שחקנים. זה בתחום להשתלב המנסים חדשים שחקנים שישנם לכך

  .בתחום שירותים המציעות מתחרות חברות דרךאו , כפרילנסרים

 של רכישתה ובהן נטקראפט פועלת בו בתחום רכישות מספר בוצעו האחרונות בשנים

 יל ידע מנטיס רכישת את, היתר בין, כללו, נוספות רכישות. תפוז יל ידע עצמה נטקראפט

Ngsoft רכישות אלה משנות את מבנה  .ועוד מטריקס ידי על נטוויז של תהישרכ ולאחרונה

 התחרות בכך שהן מאפשרות ליותר שחקנים גדולים להיכנס לשוק. 

 

 סוגים:ניתן לחלק את המתחרים הישירים של נטקראפט לשלושה 

 את גם, השירותים שאר בין המציעים, ואחרים נס, מטריקס כגון, גדולים תוכנה בתי 

 .מתמחה נטקראפט בהם הספציפיים השירותים

 כגון, בינוניים תוכנה בתי הינם eWave נטקראפט בהם גם שירותים מספקים אשר 

  .משתמש חווית כגון, מתחרה

 אשר, מנטיס כגון, עובדים 50 עד כלל בדרך המונות, יחסית קטנות פיתוח חברות 

 עובדים.  40המעסיקה כיום , נטקראפט גם נמנית עליהם

 

אצבע  כלל מספק הוא אך, התחרות מבנה בניתוח היחידי המדד אינו העובדים מספר מדד

. במעגל של נטקראפט של שוק המתחרים הישירים ראשונית חלוקה לבצע ניתן פיו על ברור

, פרסום משרדי, מחקר חברות, כגון שונים בגופיםמתחרה גם  נטקראפט, של התחרות השני

 חברות להקמת אתרים ובתי תוכנה. 

ק לאמוד במדוי מכיוון שתמהיל השירותים הניתנים על ידי כל אחד מהמתחרים שונה, לא ניתן

 את נתח השוק של נטקראפט.

 

 ויתרונות תחרותיים ,מיצוב

 מתן יכולתבהם מתמודדת נטקראפט מול מתחריה הוא מימד האיכות, הכולל  אחד המימדים

 מתודולוגיות, מצטבר ניסיון, מקצוע אנשי והעסקת גיוס פרופיל ,זמנים בלוחות ועמידה שירות

 בעלת והיא בתחומה למתמחה נחשבת נטקראפט, פנימיות תוהערכ פי על .ועוד עבודה

 .האיכות במדד יחסית גבוה ממוקמת היאו, פועלת היא בהם בתחומים מוניטין
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 על דגש השמות, ובינוניות קטנות בחברותמתחרה  נטקראפט בשל הדגש על מימד האיכות

 מקצועית ומתודולוגיה, מעולים מקצוע אנשי, גבוהה ברמה שירות מתן, בתחום חדשנות

 בלימודמשקיעה  נטקראפט, השירותים בתחום התחרות עם להתמודד מנת על .סדורה

 פרויקטים נטקראפט מבצעת, כן כמו. שלה המקצוע לאנשי והדרכות ובהכשרות התחום

  .חדשות טכנולוגיות עם העובדים היכרות לצורך שנועדו ,הפיתוח בתחום פנימיים

השאיפה להעניק ללקוחות שירות באיכות מעולה היא גם אחת הסיבות לאסטרטגיית המיקוד 

חוויית משתמש והשלבים  :פרטהיא מתמחה, ובת רק בשירותים בהם של החברה, המתמקד

רת כך יכולה נטקראפט למקד את הלימוד המתמיד, המחקר, והכשהכרוכים ביצירתה. 

יבת, בתחום הספציפי בו היא מתמחה ולשמור על מובילות העובדים הרציפה אליהם היא מחו

 מקצועית. 

, Usability קרימח בתחוםהוא  נטקראפט יתרון מול מתחריהיתרון תחרותי נוסף של 

 המשתמש מבט אחרי מעקב המאפשרת טכנולוגיה, Eye Trackingטכנולוגית  על הנסמכים

 מעבדת מחזיקה נטקראפט .ועוד מובייל באפליקציות ,תוכנה במערכות, באתרים גלישה בעת

 מבצעת בסיסה נטקראפט על ואשר, בעולם המובילות לאחת הנחשבת ניידת שמישות

 Eye מבצעת מחקרי והן החברה של השוטפים העבודה לתוצרי הן מקצועיות בדיקות

Tracking בכך.  המעוניינים ללקוחות ייעודיים 

 

 חסמי כניסה לתחום

 מנת עלהנדרש  נרחבה טכנולוגיה ידעקשורים ב השירותים לתחום העיקריים הכניסה חסמי

 ,מידע באבטחת ידע, ספציפיות פיתוח בשפות ידע כגון, מורכבים פרויקטים בביצוע לעמוד

, נוסף חסם מהווה טכנולוגיים והן עיצוביים הן ,פרויקטים בביצוע ניסיוןועוד.  בחומרה ביצוע,

 . הפרויקט לקבלת הכרחי סף כתנאי, כלל בדרך, ניסיון זה מציבים הלקוחותכיוון ש

 תחומים במגוון ומיומן מקצועי צוות בגיוס צורך לבצע פרויקטים בתחום יש מנת על, כמו כן

 לביצוע הנדרשים הטכנולוגיים ההיבטים לכלל כולל מענה לתת מסוגל אשר, טכנולוגיים

 .בתחום שונים פרויקטים
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 אסטרטגיה עסקית ותפעול

 

 ופיתוח עסקיאסטרטגיה 

האסטרטגיה הגנרית בה נוקטת החברה היא אסטרטגיית מיקוד. בתחום עתיר שינויים 

והתפתחויות כמו תחום הפיתוח ועיצוב חוויית המשתמש, מיקוד מאפשר יצירת יתרון תחרותי 

באמצעות צבירה של ידע מתאים ועדכונו השוטף. החברה פועלת בתחום אחד מרכזי בו היא 

 ולכן יכולה לספק ללקוחותיה שירותים ברמה גבוהה. מתמחה, על תחומי המשנה שלו, 

 לשמור נטקראפט הצליחה, קטיםקשיים הגדלים והולכים בהשגת פרוילמרות הבהתאם לכך, 

אפקטיבית השקעה  הודות להגדילן, ואף ,השירותים בתחום מפרויקטים ההכנסות היקף על

 .ובמחקר בלימוד

 בהקמת נטקראפט התמקדה 2011 על פי המטרות המוצהרות של החברה, בשנת

 לקוחות לגיוס במקביל, שנפתחו לקורסים נרשמים וגיוס הדרכה תכני בגיבוש, האקדמיה

 התמקדה 2012 בשנת .הקיימים הלקוחות עם הקשר והעמקת הפרויקטים לפעילות חדשים

 ובהרחבת פעילות, רגל דריסת לא הייתה לה בהם למגזרים לקוחותיה, בפניה מגוון בהרחבת

נערכת החברה לקליטה והכשרה של כח אדם נוסף לצורך  2013לקראת שנת  .האקדמיה

רציפים על מנת  ומחקר מנהלי נטקראפט מודעים לכך שעליהם לשמור על לימודהתרחבות. 

 לשמר את היתרון התחרותי. 

 

 SWOTניתוח 

 

 חוזקות

  נטקראפט מתעדכנת תדיר בידע המקצועי החדש בתחום ומשקיעה בלימוד ובמחקר

יביים. ליכולת זו חשיבות רבה בתחום המשתנה במהירות בו יש צורך בידע אפקט

 עדכני לא רק לביצוע הפרויקטים עצמם, אלא אפילו לצורך הערכתם הראשונית. 

 לנטקראפט יכולת לעמוד ביעדי הTtM  השאפתניים של לקוחותיה. חלק גדול

 הראשונים להיות מעוניינים כן ועל, בתחומם מובילים נחשבים נטקראפטמלקוחות 

 לתכנון גבוהה חשיבות יש, לכן. חדש שירות או מסוימת אפליקציה שמשחררים

 השאפתניות.  TtMבדרישות  לעמוד יכולת שתהיה מנת על משאבים

  יכולת . הפרויקט אותו במסגרתעובדי נטקראפט מיומנים בעבודה מול מספר גופים

 מסגרת מתוך מסוים חלק מבצעת נטקראפט, רבים במקריםזאת חשובה כיוון ש
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 את המבצעות נוספות חברות עם מיטבי באופן פעולה לשתף לדעת ועליה, הפרויקט

 .הפרויקט של יםהאחר ויחלק

 

 חולשות

 אפט איננה מסוגלת לתת קראסטרטגיית המיקוד של נטקראפט מביאה למצב בו נט

(, שהיא דרישת סף של חלק One-Stop-Shopפתרון כולל תחת קורת גג אחת )

 ברות המעוניינות בשירותיה. מהח

  המבנה הפרוייקטלי של השירותים הניתנים, בשילוב עם הפנייה לפלח שוק צר, יוצר

אתגר בוויסות המכירות כך שיתאימו לכושר הייצור של החברה. קבלת פרויקטים 

, בעוד מחסור בפרויקטים עלול להביא לירידה TtMרבים מדי עלולה להעלות את ה

 יוצר אתגר מתמשך בפני המכירות וההנהלה.  בריווחיות. מצב זה

  כיוון שנטקראפט משקיעה זמן רב ומשאבים רבים בהכשרת עובדים, היא חשופה

 לעלויות גבוהות במקרה של תחלופה. 

 פונה ללקוחות גדולים, היא חשופה לכוח מיקוח גבוה של חלק  כיוון שנטקראפט

 מהלקוחות, הבא לידי ביטוי בתנאי התשלום, המחיר, והקפאת פרויקטים. 

 

 איומים 

  חוסר הודאות לגבי עתיד המצב הכלכלי גורם ללקוחות נטקראפט לנהוג בזהירות

 יתרה ולהזמין רק פרויקטים שנתפסים בעיניהם כהכרחיים. 

  תהליך ה"ברירה הטבעית" המהיר של הטכנולוגיות והמכשירים יוצר סיכון בבחירה

להתמחות בטכנולוגיות ומכשירים מסויימים, כיוון שקשה להעריך מראש איזו 

 טכנולוגיה תיקלט ותתפתח ואיזו טכנולוגיה תיעלם או תצא מן הזרם המרכזי. 

 וזאת למרות התחרותיות הגבוהה בתחום מקטינה את מתח הרווחים בענף ,

 שנטקראפט מצליחה לשמור על בידול וכך למתן השפעה זו. 

 

 הזדמנויות

  עבור החברות הפועלות בתחום, שינויי הטכנולוגיה המהירים יוצרים גם הזדמנויות

בכך שהם "מאלצים" את החברות המעוניינות בממשק משתמש מעודכן, להתעדכן 

 קק לשירותי החברה. עם השינויים הטכנולוגיים המהירים, ולכן להזד
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  העלייה באיכות חוויית המשתמש עשויה ליצור אפקט סחף, המעודד חברות לשפר

את חוויית המשתמש שהן מספקות ללקוחותיהן על מנת להתאים את רמת השירות 

 שלהן למתחרות שכבר עשו זאת. 

  העלייה בשימוש באינטרנט בכלל ובאמצעות סמארטפונים בפרט ביותר ויותר

 יים, יוצרת הזדמנויות רבות בשוק בו פועלת החברה. מתחומי הח

 

 שיווק

 בכנסים השתתפות יל ידע, היתר בין, עובדיה באמצעות נעשית נטקראפט של השיווק פעילות

 הרצאות, מקצועיים נטקראפט אירועים מעבירה בנוסף. ובארגון ל"ובחו בארץ עיון ימיו

נטקראפט  .הרחב לקהל שירותיה את לחשוף מנת על, אקדמאיים במוסדות מקצועיות

מארגנת ימי עיון מקצועיים ללקוחות פוטנציאליים ולאנשי מקצוע מהתחום. על אף ההשקעה 

הרבה בימי עיון אלה, יש להם תרומה הן מבחינת החשיפה ללקוחות והן מבחינת מיתוג 

 .ומיתוגה החברה לשיווק תורמת האקדמיה פעילותומיצוב. גם 

 

 כוח אדם

תי, בעל אופי דינאמי ומוטיבציה רבה להצלחה הוא תנאי הכרחי להצלחה כוח אדם איכו

, מעולים מקצוע אנשי גיוסבתחום בו פועלת נטקראפט. מסיבה זו נטקראפט פועלת ל

ולהכשרתם על ידי ראשי צוותים. זאת, בנוסף להשקעה בכוח האדם הקיים בלימוד ובמחקר. 

כחלק מהתחרות בתחום. אסטרטגיית קיימת מגמה של עלייה בתנאי השכר של העובדים, 

 ווחיות. עשויה להביא לשחיקה בר שימור העובדים

 :2013לחודש ינואר  להלן מצבת העובדים

 מס' עובדים 

 2 ניהול ופיתוח עסקי

 3 מכירות

 1 אקדמיה

 36 טכנולוגיה

 42 סה"כ
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 ניתוח פיננסי. 3

 

 

 מגמות בהכנסות ובריווחיותניתוח 

 

האחרונות, החלטנו לנתח את התוצאות  משלוש השניםכיוון שישנם נתונים מבוקרים רק 

מכיוון שאין עונתיות בפעילות החברה אין מניעה לשימוש בנתונים ברמה רבעונית. 

ות רווח והפסד רבעוניים של החברה. כל הנתונים באלפי שקלים להלן דו"חהרבעוניים. 

 חדשים. 

 

 קבית בהכנסות, גם ברמה הרבעונית: עלייה עמן הדוחות בולטת לעין 

 

 : הכנסות נטקראפט3 תרשים

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

  1,053  1,318  1,435  1,552  1,612  1,650  1,698  1,693 1,733 1,877 1,964 2,341מכירות

     658     728     885     942  1,002  1,121  1,123     981 1,050 1,101 1,073 1,243שכר

       15       17       20       24       19       17       18      21      20      21      23      25פחת

       48     117       21       15       58       28       40      60      44      46      40    150הוצאות אחרות

     721     862     926     981  1,079  1,166  1,181  1,062 1,114 1,168 1,136 1,418סה"כ עלות המכר

     332     456     509     571     533     484     517     631    619    709    828    923רווח גולמי

       68     -     -       6-     -     -     -     -    -    -    -    -הוצאות מו"פ

       99     129     156     195     191     240     214     231    194    247    301    435הוצאות מכירה ושיווק

       50     160     144     138     131     148     146     144    240    208    228    272הוצאות הנהלה וכלליות

     217     289     300     327     322     388     360     375    434    455    529    707סה"כ הוצאות תפעול

     115     167     209     244     211       96     157     256    185    254    299    216רווח תפעולי

       11       11       11       11       13       13       13      13      13      13      15      15הוצאות מימון

     104     156     198     233     198       83     144     243    172    241    284    201רווח לפני מס

       26       39       50       58       48       20       35      58      43      60      71      50מסים על ההכנסה

       78     117     148     175     150       63     109     185    129    181    213    151רווח נקי

201220112010
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העליה בהכנסות, למרות הקשיים הגדלים והולכים בגיוס פרויקטים, ולמרות היציאה מתחום 

גבוהה וכיוון אסטרטגי מוצלח של ההנהלה.  פיתוח צד אחורי, מעידה על יכולת מכירתית

ה הפרוייקטלי של ההכנסות, היציבות הרבה בהכנסות אפילו ברמה הרבעונית, למרות המבנ

הנהלת החברה מייחסת את מעידה על יכולת ההנהלה ליצור אחידות בזרימת הפרויקטים. 

 . האקדמיה ולפעילות הפרויקטים בהיקף לגידולהגידול בהכנסות 

 אה מציגה את שיעורי הריווחיות של החברה:הטבלה הב

 

ה כי שיעורי הרווח הגולמי נשאר יציב פחות או יותר לאורך התקופה, ואף מן הטבלה עול

 , פחות יציב לאורך התקופה:זאת, שיעור הרווח התפעולי עולה מעט. עם

 

 : שיעורי ריווחיות מרכזיים4 תרשים

 

הירידה הזמנית במדדי הריווחיות בסביבות הרבעון השני נובעת מעלייה מהירה יותר בעלות 

המכר ביחס לעליה בהכנסות. רוב העלייה נובעת מעלייה בהוצאות השכר. החל מהרבעון 

, התייצבו הוצאות השכר, דבר שהביא לשיפור בשיעור רווח הגולמי, 2011הרביעי של שנת 

לעלות באופן עקבי ולכן הביאו לחוסר יציבות בשיעור הרווח  אך הוצאות התפעול הוסיפו

 התפעולי. 

  ברווח התפעולי עצמו לאורך התקופה:גם חלה עלייה בשל העלייה במכירות, 

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

39%42%38%36%37%30%29%33%37%35%35%32%שיעור הרווח הגולמי

9%15%14%11%15%9%6%13%16%15%13%11%שיעור הרווח התפעולי
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 שיעור הרווח התפעולי שיעור הרווח הגולמי
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 : רווח תפעולי נטקראפט5 תרשים

 

 216-אש"ח ל 115-מ, 88%-כבהתפעולי עלה במשך התקופה הרווח למרות התנודות, 

 אש"ח ברבעון. 

 

 

 ניתוח המצב הפיננסי

 

 ניתוח המאזן

מוצגים בטבלה  2012והרבעון השלישי של  2011, שנת 2010מאזני החברה לסוף שנת 

 הבאה:

 

מסך הנכסים. עם זאת, מדובר  75%מהטבלה ניתן לראות שסעיף הלקוחות גבוה ועומד על 

 כסים. מסך הנ 82%, בה עמד סעיף זה על 2010על שיפור ביחס ל

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

Q3
2012

Q3
2012

Q2
2012

Q1
2012

Q4
2011

Q3
2011

Q2
2011

Q1
2011

Q4
2010

Q3
2010

Q2
2010

Q1
2010

 רווח תפעולי

Q320112010 2012התחייבויותQ320112010 2012נכסים

832926ספקים ונותני שירותים61838391מזומנים ושווי מזומנים

208019491719זכאים ויתרות זכות301424962126לקוחות

216319781745סה"כ התחייבויות שוטפות534143חייבים ויתרות חובה

365304371התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו368329192260סה"כ נכסים שוטפים

252822822116סה"כ התחייבויות241717פקדונות

111הון מניות115116122מיסים נדחים

1510971467עודפים185171154רכוש קבוע

1511972468סה"כ הון323131רכוש אחר

403932542584סה"כ התחייבויות והון 356335324סה"כ רכוש קבוע

403932542584סה"כ נכסים
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מפירוק הסעיף "זכאים ויתרות זכות", עולה כי מלבד התחייבויות לעובדים ולמוסדות, החברה 

 אש"ח: 1110-כ נהנית מהלוואת בעלים של

 

נתון זה מפצה על השיעור הגבוה של סעיף לקוחות, כיוון שהוא מעיד על כוונת החברה האם 

. בנוסף, מבנה ההון של החברה יציב יחסית ועומד על למנוע מצוקה תזרימית מנטקראפט

 63%ל 2010בשנת  82%גם ביחס זה חל שיפור מהתחייבויות ביחס לסך הנכסים.  63%

 . 2012הרבעון השלישי של בסוף שנת 

 

 חוב פיננסי נטו

 

 

 הון חוזר

 

בצריכת בות לאורך זמן מחישוב צריכת ההון החוזר ביחס להכנסות ניתן לראות שישנה יצי

. צריכת ההון החוזר הגבוהה נובעת מתנאי האשראי ללקוחות, המאפשרים להם ההון החוזר

 לשלם זמן רב יחסית לאחר סיום הפרויקט. 

 

Q320112010 2012זכאים ויתרות זכות

488500519עובדים ונלוות לשכר

266444285מוסדות

1110956834צדדים קשורים

2164981הוצאות לשלם ואחרים

חישוב חוב פיננסי נטו

83ספקים ונותני שירותים

2080זכאים ויתרות זכות

365התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

2528סה"כ התחייבויות

618מזומנים ושווי מזומנים

24פקדונות

115מיסים נדחים

1771חוב פיננסי נטו

Q320112010 2012חישוב צריכת הון חוזר

2126      30142,496לקוחות

           43           5341חייבים ויתרות חובה

      2,169      2,537      3,067הון חוזר

      6,249      79157,001הכנסות

39%36%35%שיעור ההון החוזר מההכנסות
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 השקעות ופחת

כיוון שאין נתונים רבעוניים לגבי ההשקעה, החישוב נעשה לגבי השנים האחרונות לגביהן יש 

 נתונים מבוקרים. 

 

גם בשנה  1-בשתי השנים שנותחו, וצפוי להיות גבוה מ 1-מ יחס ההשקעה לפחת גבוה

 כרוך בהשקעה בריהוט ובציוד. שהקרובה בשל מעבר משרדים 

 

 

  

20112010חישוב יחס השקעה לפחת

89159השקעה

7576פחת

119%209%יחס השקעה לפחת
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 הערכת שווי. 4

 

 

 הצגת שיטות החישוב

 

)תזרים מזומנים מהוון(, הנחשבת  DFCהערכת השווי של חברת נטקראפט נערכה בשיטת 

מתבססת על ההנחה שערך  DFCלשיטה המדויקת ביותר להערכת שווי כלכלי. שיטת 

החברה שווה לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שהיא מסוגלת לייצר, כלומר תזרימי 

( הנובעים מהפעילות התפעולית, בהיוון על פי מחיר הון ממוצע FCFהמזומנים החופשיים )

 (. WACCקלל )משו

לצורך כך הערכת השווי מתבססת על הערכות לגבי תוצאות הפעילות התפעולית של החברה 

השנים הקרובות, בתוספת הערך המהוון של החברה בטווח הארוך )שנה שישית ואילך(.  5ל

חישוב התזרים החופשי מתבסס על הרווח התפעולי לאחר מס, ועל התאמות בגין פחת, 

 בהון החוזר. השקעות, ושינויים 

 ת ההיוון:נוסח

∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

5

𝑡=1

+
𝑇𝑉

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)6
 

 כאשר:

FCFt – תזרים מזומנים חופשי לשנה 

WACC – מחיר הון ממוצע משוקלל 

TV – ערך החברה מהשנה השישית ואילך, מהוון לשנה השישית 

 

 לחישוב מחיר הון ממוצע משוקלל: נוסחה

W𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 ×
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝑘𝑑 × (1 − 𝑇) ×

𝐷

𝐸 + 𝐷
 

 כאשר:

Ke – מחיר הון עצמי 

Kd – מחיר הון זר 
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T – שיעור מס אפקטיבי 

D – אומדן שווי חוב פיננסי נטו 

E – אומדן שווי הון עצמי 

 

 לחישוב מחיר הון עצמי: CAPMנוסחת מודל 

𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) × 𝛽 + 𝛿 

 כאשר:

Rf – ריבית חסרת סיכון 

Rm – תשואת השוק 

β – ביטא, מקדם המתאם של תשואת המניה עם תשואת תיק השוק 

δ – פרמיית סיכון ספציפית לחברה 

 

 

 הנחות המודל על סמך הניתוח הפיננסי וניתוח הסביבהבניית 

 

 הכנסות

בגורמים המשפיעים על ההכנסות התגלו שתי מגמות מנוגדות. מצד אחד, מדובר בתחום 

בצמיחה המגלם בתוכו הזדמנויות רבות, ובמיוחד לאור השימוש הגובר בסמארטפונים, 

והחשיבות ההולכת וגדלה של חוויית המשתמש. מצד שני, חוסר הוודאות לגבי המצב הכלכלי 

 בעולם מקשה על המכירות. 

גידול במכירות יוכל לנבוע בעיקר מהרחבת  ב בתכניות הפיתוח העסקי של החברה,בהתחש

פעילות האקדמיה, ומעט משיפור מחירים והגדלת כמות המכירות. במלים אחרות, הצמיחה 

המואצת והעקבית במכירות שנראתה בשנתיים האחרונות צפויה להתמתן בשנים הקרובות, 

רכה זו נצפה לירידה בשיעור הצמיחה בתחום לצורך העולעבור לצמיחה מתונה יותר. 

בלבד.  6%לצמיחה שנתית של במכירות בשנה האחרונה,  18%צמיחה של שירותים זה מ

לעומת זאת, החברה ממשיכה להשקיע במימוש הפוטנציאל של תחום האקדמיה, ולכן לצורך 

רובות, הק בשלוש השנים 12%הערכה זו שיעור הצמיחה הצפוי של תחום זה ימשיך להיות 

 מהשנה הרביעית ואילך.  2%ומטעמי שמרנות נניח צמיחה של 
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 שיעור הרווח הגולמי

מעיון בדו"ח רווח והפסד של החברה עולה כי עלות ההכנסות כוללת בעיקר את עלות שכר 

כאמור נמצאת במגמת עלייה בשל אסטרטגיית שימור עלות שכר העבודה העבודה. 

מניתוחי הריווחיות עולה כי שיעור העובדים, באופן שיביא לשחיקה בשיעור הרווח הגולמי. 

. בשל התחרות 39%ל 32%האחרונות מ בשלוש השניםהרווח הגולמי של החברה עלה 

ימשך, ולכן קשה להעריך שמגמת עלייה זו תובשל העלייה בשכר העבודה הרבה בתחום 

  . 36%שנתיים האחרונות, האומדן שיעור הרווח הגולמי לצורך הערכה זו יעמוד על ממוצע 

 

 תפעולהוצאות 

בדומה להאטת הצמיחה במכירות בשנים הקרובות, גם מגמת העלייה בהוצאות התפעול 

, 2011לשנת  2010משנת  27%צפויה להאט, לצורך הערכה זו. הוצאות התפעול עלו ב

 . מעליה בהיקף כוח האדם בחברה. עלייה זו נבעה בעיקר 2012לשנת  2011שנת מ 47%וב

, כממוצע מההכנסות 23%לצורך הערכה זו, הוצאות התפעול צפויות להמשיך לעמוד על 

 . Q2 2012-ל Q3 2011שנה שבין ב

 

 מס

 . 2018עד שנת  25%הכנסת, שיעור מס חברות צפוי להישאר על פי נתוני 

 

 השקעות ופחת

מהכנסות החברה. יחס  1%הפחת, המורכב בעיקר מירידת ערך המחשבים, יציב ועומד על כ

, כיוון שהחברה ממשיכה להשקיע במחשבים ובציוד. לצורך 1ההשקעה לפחת גבוה מ

 מההכנסות.  1%הערכה זו ההשקעה צפויה להיות שווה לפחת ולעמוד על 

 

 צריכת הון חוזר

חברה, צריכת ההון החוזר נשארת יציבה ועומדת על כפי שעולה מניתוח המצב הכספי של ה

 מההכנסות.  37%-כ
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 מחיר הון ממוצע משוקלל

 לחישוב מחיר ההון העצמי, נעשה שימוש בנתונים הבאים: 

 1.74%, 1אג"ח ממשלתי מסוג שחר במח"מ ון, על פי תשואת נכס חסר סיכ. 

  האחרונות בעשר השנים 100תשואת תיק השוק, על פי ממוצע תשואות של ת"א ,

18.7% . 

  לצורך חישוב בטא נעשה שימוש בבטא של חברת מטריקס, המתחרה. חישוב בטא

התשואות החודשיות של מטריקס עם תיק השוק  השונות המשותפת שלהתבסס על 

 . 1.21בחמש השנים האחרונות. אומדן הבטא עומד על 

  ,יותר  גדולהשהיא חברה כיוון שהבטא חושבה לפי הבטא של חברת מטריקס

אומדן לפרמיית הסיכון הספציפית . δמנטקראפט, יש להוסיף פרמיית סיכון ספציפית, 

על פי פרמיית הסיכון של השוק על חברה קטנה מהענף לעומת מטריקס,  חושב

 . 5.5%החברה המתחרה לפיה חושבה הבטא. פרמיית הסיכון עומדת על 

והנתונים לעיל, אומדן מחיר ההון העצמי של נטקראפט עומד על  CAPMעל פי נוסחאת 

27.8% . 

 לחישוב מחיר הון ממוצע משוקלל נעשה שימוש בנתונים הבאים:

  .מחיר הון עצמי: על פי החישוב לעיל 

  :על פי מאזן מבוקר אחרון.  63%מינוף 

  :על פי הוראות מס הכנסה למינימום ריבית על הלוואת בעלים. 5.24%מחיר הון זר , 

  :25%שיעור מס חברות . 

 . 12.78%, מחיר ההון הממוצע המשוקלל של נטקראפט עומד על WACCנוסחאת על פי 

 

 שיעור צמיחה בטווח הארוך

יעור הגידול , כאומדן ש2%מטעמי שמרנות, הונח כי הצמיחה בטווח הארוך תעמוד על 

 באוכלוסייה. 

 

 

 הערכת שווי

 

 הערכת השווי, על פי הנחות המודל ועל פי הנתונים שחושבו לעיל, מפורטת בטבלה הבאה:
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כת השווי לחברת נטקראפט עומדת על , ובהתחשב בהנחות המודל, הערDFCעל פי שיטת 

 אש"ח.  4,493

יוצג ניתוח הרגישות, שיבחן את רגישות שווי החברה לשינויים בשער ההיוון ובשיעור להלן 

 הצמיחה. 

 

 

 רגישות ניתוח

 

 שיעור צמיחה  

W
A

C
C

 

 1% 1.5% 2% 2.5% 3% 

10.00% 6,149 6,455 6,801 7,192 7,639 

12.78% 4,175 4,327 4,493 4,676 4,877 

15.00% 3,172 3,267 3,370 3,481 3,600 

17.50% 2,378 2,438 2,502 2,570 2,643 

20.00% 1,801 1,840 1,882 1,926 1,937 

 

מניתוח הרגישות ניתן לראות שערך החברה רגיש מאד לשער ההיוון. עם זאת, ניתן ללמוד 

, ערך 17.5%, ובשער היוון סביר של בלבד 1%מניתוח הרגישות כי גם בצמיחה עתידית של 

 . אש"ח 2,378החברה לא ייפול 

 

2012201320142015201620172018

0123456תקופת זמן

             1,784             1,683              1,588            1,417            1,266             1,130הכנסות אקדמיה

             9,080             8,566              8,081            7,624            7,192             6,785הכנסות שירותים

           10,864           10,249              9,669            9,041            8,458             7,915סה"כ הכנסות

39%36%36%36%36%36%שיעור הרווח הגולמי

             3,911             3,690              3,481            3,255            3,045             3,079רווח גולמי

             2,499             2,357              2,224            2,079            1,945             2,125הוצ' תפעול

             1,412             1,332              1,257            1,175            1,100                954רווח תפעולי

                353                333                 314               294               275                239מס

             1,059                999                 943               882               825                716רווח תפעולי לאחר מס

                 -                 -                 -                -                -עודף השקעה על פחת

                228                215                 232               216               201שינוי בהון החוזר

FCF624               666               711                 785                832                7,718          

          3,751                456                485                 495               523               553תזרים/ערך מהוון

הערכת שווי

             6,264סה"כ ערך מהוון

             1,771חוב פיננסי נטו

             4,493סה"כ הערכת שווי

פרמטרים:

12.78%שער היוון

6.00%צמיחה במכירות

2.00%שיעור צמיחה
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