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Reliance Restricted 
"( שמחה להציג בפניכם  EY, ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ )" 2021בפברואר    17לבקשתכם, ובהתאם למכתב התקשרות מיום  

( בע"מ )"יס"(  1998את הדו"ח המסכם )"הדוח" או "עדכון השווי"( בנושא בחינת ירידת ערך של נכסי די.בי.אס. שירותי לווין )
)"מועד עדכון השווי"(. העבודה בוצעה    2021,  בספטמבר  30עבור בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"בזק"( נכון ליום  

"(. כמו כן, העבודה בוצעה  IAS36"ירידת ערך נכסים" )"   36מקצועיות ובהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם להנחיות ה
שפרסם סגל הרשות לניירות ערך בישראל בדבר   2018בדצמבר   24מיום   105-23בהתאם להבהרה לעמדה משפטית מספר 

המקורי ששימש לצורך הערכת    DCF  -ס מודל הפרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי. עדכון שווי הפעילות בוצע על בסי
"(, תוך  2021במרץ    31יום  הקודמת מ)"הערכת השווי    2021  , במרץ  31השווי המלאה של סכום בר ההשבה של נכסי יס ליום  

 עדכון פרמטרים מהותיים לקביעת השווי בהם חל שינוי מהותי למועד העדכון.  
"הנהלת בזק" ו/או "ההנהלה"(. הוצג לנו כי    -תקבל מהנהלת בזק ויס )וביחד יודגש כי בביצוע עבודתנו, התבססנו על מידע שה 

המידע שהועבר לידינו נכון ומדויק וכי להנהלה יש את הסמכות להעביר לנו מידע זה. אין לנו יסוד סביר להניח כי המידע והנתונים  
ו/או הוגנים, ולא ערכנו בדיקה עצמא  ו/או שלמים  והנתונים למעט בחינת סבירות  שהועברו לנו אינם מדויקים  ית של המידע 

הנתונים אשר כללה ביצוע ניתוחים של תוצאותיהן העסקיות ההיסטוריות של בזק ויס, כפי שנכללו בדוחותיהן הכספיים של בזק  
 , וכפי שנכללו בדוחות הנהלה לאותן שנים. לא בוצעו במסגרת הדוח בדיקות נאותות כלשהן.  2017-2020ויס לשנים 

 
  105-30יס בהתאם לעמדת הרשות לניירות ערך  או  /יס וכי הננו בלתי תלויים בבזק ואו  /לציין כי אין לנו עניין אישי בבזק ו  הרנו
מצהירים כי לא מתקיימת אחת או יותר מן החלופות היוצרות חזקה   )כפי שתוקנה מעת לעת(. בנוסף, אנו 2015ביולי  22מיום 

כמו כן,   לעמדת רשות ניירות ערך האמורה. האמור התקיים במהלך כל תקופת השירותים.  יס, בהתאםאו /כי אנו תלויים בבזק ו
עדכון השווי עומדת בתנאים ובקריטריונים של הערכת שווי בלתי תלויה בהתאם לתקנות הרשות לניירות ערך )דוחות תקופתיים  

ב לחוק  9ירות ערך )בנושא אי תלות( לפי סעיף  והנחיות הרשות לניירות ערך, לרבות החלטת הרשות לני   1970-ומיידיים(, תש"ל
. עוד נציין כי לא נקבעו התניות לקבלת שכר הטרחה שלנו בקשר עם תוצאות הערכת השווי. בנוסף,  1968  –ניירות ערך תשכ"ח  

קשר  ו/או בעלי מניותיה ו/או דירקטורים מטעמה ו/או שותפיה ו/או עובדיה תחול רק ב  EYההתחייבות לשיפוי שנקבעה כלפי  
פעמים שכר הטרחה נשוא ההתקשרות, למעט במקרה שבו ייקבע כי פעלנו בזדון או ברשלנות רבתי    3לשיפוי בסכום של מעל  

 שאז לא תחול התחייבות לשיפוי כלשהו. 
 

 מטרת עדכון השווי ומגבלות השימוש בו 
 

ולא לכל צורך אחר.    2021,  ספטמברב  30עדכון השווי נערך בהתאם להנחייתכם לצורך בחינת ירידת ערך של נכסי יס ליום  
ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,   ו/או יכלל בדוחות הכספיים של בזק כאמור בתקנות  ידוע לנו כי עדכון השווי ישמש 

. אנו מאשרים לבזק לפרסם באופן פומבי את עדכון השווי בדוחותיה הכספיים, כדרישות הדין לרבות תקנות הרשות  1970-תש"ל
רות ערך. למען הסר ספק, האישור שלנו לפרסם באופן פומבי את עדכון השווי בדוחות הכספיים של בזק, אינו מהווה אישור  לניי 

 להסתמכות של צד ג' כלשהו על עדכון שווי זה, למעט רואה החשבון המבקר של בזק, כל עוד הדבר עומד בדרישות כל דין. 
 

 היקף העבודה 
 

הלות יס ובזק, קבלת מידע על יס, קריאה וניתוח של נתונים כספיים היסטוריים, בחינת הסביבה  היקף עבודתנו כלל שיחות עם הנ 
את   המסכם  דוח  והכנת  בעתיד,  צפויות  ואשר  בעבר  מגמות  לרבות  ותחרותיות,  הענף  מצב  כלכלית,  מבחינה  העסקית 

. הדוח  2021  בספטמבר  30י יס ליום  המתודולוגיות אשר שימשו לביצוע עדכון השווי והמלצותינו לסכום בר ההשבה של נכס
 יכלול נספחים אשר יפרטו את האמור לעיל. 

 בכבוד רב 

 פרופ. הדס גלנדר 

 

 ארנסט אנד יאנג )ישראל( בע"מ ו
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 תקציר מנהלים  .1

  ירידת ערך  1.1

נמצא    , על ידי משרד פרומתאוס,2020בדצמבר    31בבחינת ירידת הערך שבוצעה לטובת הדוחות הכספיים ליום   ◄

כי שווי הפעילות של נכסי יס, לאותו מועד, ותחת גישת היוון ההכנסות )שווי השימוש(, הינו שלילי, ולכן, בהתאם  

נIAS 36להוראות   ונקבע על סכום של  ,  לאותו המועד  יס  נכסי  הנכסי הנקי של  )שווי    -134בחן הערך  מיליון ₪ 

 שלילי(. 

ערכו  . כחלק מהבחינה,  2021במרץ    31נוספת לירידת ערך ליום  נה  ילאור זיהוי סממנים לירידת ערך, בוצעה בח  ◄

, בהתאם  2020בדצמבר    31ליום    הערכת השווילצורך הכנת  עדכון לתחזית הרב שנתית ששימשה  הנהלות בזק ויס  

שווי הפעילות של נכסי יס, לאותו מועד,  הבחינה לאותו מועד העלתה כי  לפרמטרים וההנחות המהותיות שהשתנו.  

. על כן, בהתאם להוראות  מיליון ש"ח  283  -של כהיוון ההכנסות )השווי שימוש(, הביאה לשווי שלילי    תחת גישת

IAS 36 מיליון ₪.  143 -כ  שלשלילי בסך , נבחן הערך הנכסי הנקי של נכסי יס לאותו המועד ונקבע על סכום 

. יצויין כי לאור העבודה כי לא חל  2021ביוני  30לאור סממנים לירידת ערך, בוצעה בחינה נוספת לירידת ערך ליום  ◄

הכנת   לצורך  ששימשה  המזומנים  תזרים  לתחזית  ביחס  יס,  הנהלת  של  המזומנים  תזרים  בתחזית  מהותי  שינוי 

, לא השתנה  DCF  -תו מועד, תחת שיטת ההונח כי שווי הפעילות של יס לאו   2021במרץ    31הערכת השווי ליום  

, נבחן הערך הנכסי הנקי  IAS 36על כן, כפי שנדרש ע"י    מיליון ₪.  283  -מהותית ומוערך בשווי שלילי בסך של כ

יצויין כי הערכת השווי האמורה פורסמה    מיליון ₪ )שווי שלילי(.  -128של נכסי יס לאותו מועד ונקבע על סכום של  

 . 2021גוסט באו  12לציבור ביום 

. יצויין כי הנהלת יס בחנה  2021בספטמבר    30לאור סממנים לירידת ערך, בוצעה בחינה נוספת לירידת ערך ליום   ◄

ומצאה    2021ביוני    30  -ו  2021במרץ    31את הצורך בעדכון תחזית המזומנים ששימשה לצורך הערכות השווי לימים  

יים בתחזיות יס לטווח הקצר, להערכת הנהלת יס אין בשינויים  כי על אף שינויים רגולטוריים שחלו בענף, וכן שינו

אלה בכדי להביא לשינוי בשווי הפעילות כך שיהיה גבוה מהשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה. לפיכך שווי פעילות יס  

מיליון    283  -, לא השתנה מהותית ומוערך בשווי שלילי בסך של כDCF  -, תחת שיטת ה2021בספטמבר    30ליום  

מיליון    -126, נבחן הערך הנכסי הנקי של נכסי יס לאותו מועד ונקבע על סכום של  IAS 36על כן, כפי שנדרש ע"י    ₪.

 ₪ )שווי שלילי(. 

 הערכות שווי קודמותתוצאות הערכת השווי הנוכחית ו 1.2

 מעריך השווי סכום בר השבה שיטת הערכת השווי מועד

 EY ( 126) מכירה עלויות בניכוי הוגן שווי 30/09/2021

 EY ( 128) מכירה  עלויות בניכוי הוגן שווי 30/06/2021

 EY ( 143) מכירה  עלויות בניכוי הוגן שווי 31/09/2021

 פרומתאוס  ( 134) מכירה  עלויות בניכוי הוגן שווי 31/12/2020

 פרומתאוס  ( 118) מכירה  עלויות בניכוי הוגן שווי 30/09/2020
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 תנאי ההתקשרות  1.3

 מטרת והיקף העבודה  1.3.1

 . 2021,  בספטמבר 30נתבקשנו על ידי הנהלת בזק לבצע בחינה לירידת ערך של נכסי יס ליום 

 היקף העבודה במסגרת ההתקשרות כולל: 

, כמו כן, קריאת טיוטת דוח כספי ביניים של בזק לרבעון  2017-2020קריאת הדוחות התקופתיים של בזק לשנים   ◄

 ;2021לשנת   השלישי

 ;2017-2020קריאת הדוחות הכספיים של יס לשנים   ◄

  ;איסוף וקבלת נתונים פיננסיים רלוונטיים של יס, כולל אומדנים והערכות שנמסרו על ידי הנהלת יס ◄

 ;הנתונים הפיננסיים של יס מתוך דוחותיה הכספיים ההיסטורייםניתוח  ◄

שיחות עם הנהלות בזק ויס על מנת להבין את תחזיות יס המעודכנות ביחס לתחזיות ששימשו לצורך הכנת   ◄

 ;2021במרץ,    31הערכת השווי הקודמת מיום 

 ;סטוריות וצפויות בעתידבחינת הסביבה העסקית מבחינה כלכלית: מצב הענף, תחרותיות, לרבות מגמות הי ◄

 ;2021,  בספטמבר   30עריכת שיחות עם הנהלת יס לצורך הבנת הרכב הערך בספרים של נכסי יס בספרים ליום   ◄

הכנת דוח המסכם את המתודולוגיות ששימשו אותנו בעבודתנו, ההנחות עליהן התבסס ניתוח השווי והערכתינו   ◄

 לסכום בר ההשבה.  

 מקורות מידע  1.3.2

 מקורות המידע ששימשו בביצוע עדכון השווי: להלן עיקרי 

לשנת    השלישידוח כספי ביניים של בזק לרבעון  טיוטת  , כמו כן,  2017-2020דוחות תקופתיים של בזק לשנים   ◄

2021; 

 ; 2017-2020דוחות כספיים מבוקרים של יס לשנים  ◄

   ;2021לשנת  ולשלושת הרבעונים הראשונים    2018-2020קבצי תקציב מול בפועל לשנים  ◄

לשנת   ◄ האחרונים  החודשים  לתשעת  יס  הנהלת  ידי  על  שהוכנה  מזומנים  תזרים   ולשנים  2021תחזית 

 "(. 2021במרץ  31מיום  )"התחזית ששימשה לצורך הכנת הערכת השווי הקודמת 2022-2026

  31מיום    ביחס לתחזית ששימשה לצורך הכנת הערכת השווי הקודמת  2021לשנת    שלישיניתוח תוצאות רבעון   ◄

 ; 2021במרץ  

ובשים לב, בין היתר, לפער בין שווי נכסי יס תחת     IAS  36יצוין כי בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  ◄

  השלישי ונים השני והרבעלבין שווי נכסי יס תחת גישת השווי הנכסי, בחנה הנהלת יס את ביצועי    DCFמודל  

ומצאה כי אין בתוצאות הרבעון    2021,  במרץ  31  ביחס לתחזית ששימשה את הערכת השווי ליום  2021  לשנת 

 ;האמור בכדי לשנות באופן מהותי את תחזית יס לשנים קדימה

 מידע, תחזיות ואומדנים נוספים שהתקבלו מההנהלה; שיחות עם הנהלות בזק והנהלת יס;  ◄

 ריים; מקורות מידע ציבו ◄

 . EYמקורות פנימיים של   ◄

 תנאים מגבילים  1.3.3

ב'.   בנספח  הכלולים  מגבילים  לתנאים  כפופה  עבודתנו  לעיל,  הנלווה  ולמכתב  ההתקשרות  למכתב   בהתאם 

בנוסף, הדו"ח, המסקנות הכלולות בו, הנספחים והטבלאות לא ייקראו ו/או לא ייעשה בהם שימוש בכל דרך שהיא  

 ם מגבילים אלו. מבלי שניתנה התייחסות לתנאי
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 רקע  .2

 קבוצת בזק  2.1

)וביחד ◄ שלה  עם החברות הבנות  ביחד  במדינת    -בזק  שירותי תקשורת  ספק מרכזי של  הינה  בזק"(  "קבוצת 

-ישראל. קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק, לרבות שירותי תקשורת פנים

רדיו שירותי  נייחים,  )-ארציים  נייד  בין  –רט"ן  טלפון  תקשורת  שירותי  סלולארית(,  שירותי  -טלפוניה  לאומיים, 

(, שירותי תשתית וגישה לאינטרנט, שירותי  OTTערוצים באמצעות לווין ועל גבי רשת האינטרנט )-טלוויזיה רב

מוקדים טלפוניים, אחזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת, מתן שירותי תקשורת לספקי תקשורת אחרים, לרבות  

שוק סיטונאי, הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו, הספקה לתחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )שירותי  שירותי  

 נס"ר(. 

בזק מחזיקה במלוא ההון המונפק של החברות: פלאפון תקשורת בע"מ )"פלאפון"(, חברת בזק בינלאומי בע"מ   ◄

 )"בב"ל"(, יס וחברת בזק אונליין בע"מ )"בזק אונליין"(. 

פניםפעילות קבו ◄ עיקריים: תקשורת  נייחת לרבות שירותי  -צת בזק מחולקת לארבעה מגזרים עסקיים  ארצית 

תקשורת סלולארית,    – פלאפון    ;טלפוניה, שירותי תשתית גישה לאינטרנט, שירותי תמסורת ותקשורת נתונים

בינלאומי, שירותי  תקשורת    –בזק בינלאומי    ;שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות סלולר

שירותי טלוויזיה דיגיטאליים רב ערוציים למנויים באמצעות    –יס    ;(ISPאינטרנט ונס"ר, ושירותי גישה לאינטרנט )

 לווין ועל גבי רשת האינטרנט. 

. יס הינה חברה בת בבעלותה המלאה  2000והחלה את שידוריה לראשונה בחודש יולי   1998יס הוקמה בשנת   ◄

שיר  ומספקת  בזק  רבשל  טלוויזיה  )-ותי  האינטרנט  רשת  גבי  ועל  לווין  באמצעות  שירותים  OTTערוצית  וכן   )

- נוספים למנויים בישראל. נכון למועד הדוח, יס היא החברה היחידה המחזיקה ברשיונות לשידור טלוויזיה רב

 ערוצית באמצעות לווין בישראל. 

"ל"( ויס, על מנת להשיא ולהציף ערך לטובת  בזק מקדמת שינוי מבני בחברות הבת, בזק בינלאומי בע"מ )"בב  ◄

המבנית   ההפרדה  מגבלות  ברקע  כאשר  ביניהן,  התפעולית  הסינרגיה  העמקת  של  בדרך  גם  מהן,  אחת  כל 

אימץ דירקטוריון בזק את החלטות דירקטוריוני חברות הבת,    2021במרץ    24המוטלות עליה. במסגרת זו, ביום  

מלא וסטטוטורי של הפעילות הפרטית של בב"ל עם ולתוך יס, בין היתר    בהתבסס על עיקרי מתווה שיכלול מיזוג

אישר דירקטוריון בזק, בהמשך לאישור של דירקטוריוני חברות    2021במאי    25בכפוף לאישור הרגולטור, וביום 

, אישר  2021ביולי    19הבת, תוכנית לשינוי מבני בחברות הבת הכוללת מיזוג מלא וסטטוטורי של בב"ל. ביום  

שר התקשורת  את הסבת הרישוי של בב"ל לחברת יס לצורך יישום השינוי המבני, בהתאם לתנאים שנקבעו  

יתוקן באופן שהוראות ההפרדה המבנית יחולו גם על החברה החדשה    בזקבאישור. עוד נקבע באישור כי רישיון  

בזק בינלאומי להמשיך  ו  יס   אליה תועבר פעילות האינטגרציה של בזק בינלאומי. נוכח קבלת האישור, בכוונת 

ולפעול לביצוע התוכנית לשינוי המבני וזאת בכפוף להשלמת מספר תהליכים ואישורים, ובכללם הדברות עם  

בזק בינלאומי וקבלת אישור בית המשפט הנדרש לצורך העברת פעילות האינטגרציה  ו  יסנציגויות העובדים של 

,  באוגוסט   11 ביוםכמו כן יצויין כי    ידי בית המשפט המחוזי. על  7.10.2021לחברה החדשה, אישור שניתן ביום 

  יום   ועד  2022  בינואר  1  מיום  החל,  העובדים  ונציגות  הלאומית  ההסתדרות  לבין  בינה  קיבוצי  הסדר  על  יס  חתמה

 . 2024 בדצמבר 31

)"דוח הוועדה"(.    הועדה לבחינת אסדרת העל בתחום השידוריםפורסם דוח המלצות    2021במהלך חודש יולי   ◄

ויזואלים, ובכלל אלה  - דוח הוועדה כולל המלצות, הדנות, בין היתר, בהחלת רגולציה על כללי ספקי התוכן האודיו

דרג שיקבע ובהתבסס על הכנסותיהם  השונים, החלת רגולציה על ספקי תוכן מקומיים על בסיס מ  OTT  -ספקי ה

השנתיות, קביעת הוראות לעניין קידום הפקות מקור מסוג סוגה עילית בלבד וקביעת חובת השקעה מדורגת  

, קביעת הוראות  הגדלת שיעור ההשקעה בהפקות מקור מסוגה עיליתשתחול על ספקי התכנים השונים, תוך  

חולו על כלל ספקי התכנים המקומיים, והוראות נוספות לעניין  לעניין איסור בלעדיות בתחום שידורי הספורט שי

וכן המלצות לעניין   צרכנות בתחום השידורים  ורכישה של תכני ספורט, מנגנון לקביעת הוראות בעניין  שידור 

התקבלה החלטת שר התקשורת בנושא,   2021בספטמבר  1ביום ביטול חבילות הבסיס בכבלים ולווין. יצויין כי 

השר על אימוץ באופן עקרוני של המלצות הוועדה, בכפוף לשינויים והתאמות כמפורט בהחלטה,    הודיעובה  

אפשר  דורים,  ורה על עבודת מטה ביחס לחלק מההמלצות. לעניין סוגיית המודלים הכלכליים של שוק השי הו

הציבור והמלצות הצוות המקצועי,  מ, ולאחר שיתקבלו הערות    2021באוקטובר,   21השר לקבל הערות עד ליום  

ויס לומדות את החלטת השר, ובשלב זה אין באפשרותן להעריך את  צפוי לקבל   השר החלטות בנושא. בזק 

סופית,   החלטה  קיבל  טרם  השר  מהנושאים  לחלק  שביחס  מכיוון  היתר  בין  יס,  עסקי  על  ההחלטה  השפעת 

ה כללית ונדרשת עבודת מטה לגבי ההמלצות הכלולות בה וכן שנדרשים הליכי חקיקה לצורך  שמדובר בהחלט

. יישום המלצות הועדה
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 קבוצת בזק )המשך(  2.2

 

 

 2020מקור: דוח תקופתי בזק 
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 חברת יס 2.3

 יס מחזיקה ברישיון ממשרד התקשורת לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין.  1998.יס התאגדה בישראל בשנת  ◄

נוספים.    8.6%-מהונה המונפק של יס וכן כתבי אופציה לכ  49.78%- החזיקה בזק בכ  2015במרץ    25עד ליום   ◄

מימשה בזק את כתבי האופציה    2015במרץ    25ידי יורוקום די.בי.אס בע"מ. ביום  - יתרת מניות יס הוחזקו על

ביס וכן את כל הלוואות הבעלים  רכשה את מלוא החזקות יורוקום די.בי.אס    2015ביוני    24שהוקנו לה, וביום  

 אשר העמידה יורוקום תקשורת בע"מ ליס. 

 . 2019ביחס לשנת   32% -של יס נשאר יציב על כ *נתח השוק  2020נכון לשנת  ◄

, ויחד  2020נכון לשנת    41%  -ערוצית, כ-הגבוה ביותר בשוק הטלוויזיה הרב  *חברת הוט מחזיקה בנתח השוק  ◄

 הן מהוות המתחרות העיקריות של יס בשוק זה.  27%-ות ביחד בכעם חברת סלקום ופרטנר אשר מחזיק

 הכנסותיה של יס נובעות מהשירותים הבאים:  ◄

ערוצים שונים כגון: ערוצי ספורט, ערוצי    150-יס מציעה ללקוחותיה מגוון רחב הכולל כ  –ערוצית  -טלוויזיה רב ◄

פנאי וסגנון חיים, ערוצים בשפות שונות,  טבע, מדע והיסטוריה, ערוצי סרטים, סדרות, ילדים ונוער, מוסיקה,  

מן  High Definition (HD)ערוצי    30-וכ חלק  אינטראקטיביים.  ושירותים  רדיו  ערוצי  יס  מציעה  בנוסף   .

 הערוצים נכללים בחבילות בסיס וחלקם נרכשים על ידי הלקוחות באופן פרטני בנוסף לחבילות הבסיס.  

שונים לצורך העברת השידורים מהלוויין, אשר    PVRממירי  יס מציעה ללקוחותיה    –שירותים מתקדמים   ◄

( המאפשרים שידור  yesHD)  HD Zapperמאפשרים הקלטה מראש של תכנים. כמו כן, יס מציעה ממירי  

 4K  (yesוכן ממירי    HDהמאפשרים הן הקלטה והן שידור ברזולוציית    HDPVRברזולוציה גבוהה, ממירי  

Ultra)  4דור ברזולוציית המאפשרים הן הקלטה והן שיK  מספקת שירות  יס . בנוסף, במסגרת שירותי הלווין

MultiRoom  אשר מאפשר לצפות בתכנים שהוקלטו באחד הממירים המקליטים, בממירים שאינם תומכים ,

 yesGoלקוחותיה שימוש חינמי באפליקציית  ל   בהקלטה, באמצעות הרשת הביתית. כמו כן, מאפשרת יס

שבאמצעותה ניתן לצפות במגוון ערוצי טלוויזיה באמצעות סמארטפונים, טאבלטים ומחשבים שונים. בנוסף,  

 )בממירים תומכים(. Start Over - ו  Primetimeמציעה יס שירותי  

◄ VOD  –  באמצעות דרישה  לפי  וידאו  בתכני  צפייה  שירותי  ללקוחותיה  מציעה  וסטרימרים    יס  ממירים 

 המחוברים לתשתית האינטרנט. 

הכוללים ממשקים מתקדמים,    OTTשירותי טלוויזיה באמצעות האינטרנט במתכונת    yesבנוסף מספקת   ◄

ו לינארים  הלווינית.     +VOD  .yes-ערוצים  הפרימיום  בחבילת  הכלולים  והתכנים  הערוצים  רוב  את  כולל 

Sting tv  מצעות לווין ומתחרה בטווח המחירים הזולים. כולל חלק מהתכנים המשודרים בא 

 

ולא מתוך כלל צופי ומנויי  )נתחי השוק חושבו מתוך כלל מנויי די.בי.אס, הוט, פרטנר וסלקום כפי שיפורט להלן *

מבוססת על   2020-ו  2019בשנים   . הערכת נתחי השוק של די.בי.אס(נתונים ממשיים אודותם התחום בהיעדר 

על פי דיווחיהן אודות מספר מנוייהן נכון לתום הרבעון השלישי  )מספר המנויים של די.בי.אס, של סלקום ופרטנר  

הוט לא פרסמה את מספר מנוייה, ולכן הנתונים    2020-ו   2019וכן של הוט, כאשר ביחס לשנים  (  2020של שנת  

עם    .אס, בשים לב למגמות עבר ולנתונים הקיימים ביחס ליתר השחקנים.ביחס להוט הינם לפי הערכת די.בי

ולכן יתכן  זאת, אין בהתאמה, שנתחי השוק בפועל   ,כל ודאות שהנתונים שהונחו ביחס להוט הינם מדויקים, 

 . שונים מאלה שהוערכו 
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 סקירת שוק  .3

 שוק התקשורת בישראל 3.1

מיליארד ₪, בהשוואה לסך הכנסות    17.54-לסך של כהסתכמו    2019הכנסות שוק התקשורת בישראל לשנת   ◄

. מרבית הירידה מוסברת בעיקר בשל התחרות בכלל מגזרי הפעילות  2018מיליארד ₪ בשנת    18.45-של כ

 הקמעונאיים. 

מגזרי הפעילות   ◄ בכלל  שירותי התקשורת  בצריכת  עלייה מתמשכת  נמצא במגמה של  הישראלי  ככלל, השוק 

ת מרבית השירותים. כך לדוגמה, קיים גידול מתמשך של כמות מנויי האינטרנט הנייח  העיקריים לצד גידול באיכו 

והנייד לצד גידול מתמשך ברוחב הפס הממוצע למנוי. הרחבת התחרות היא זו המביאה לכך שמגמות אלו של  

 האצת צריכת השירותים מלוות גם בירידת מחיר. 

לה ◄ צפוי  הישראלי  התקשורת  בשוק  ההכנסות  היקף  בתשתית  צמצום  משימוש  בהכנסות  עלייה  בשל  תמתן 

גידול   של  זו  מגמה  כן,  כמו  התקשורת.  בשוק  השירותים  יתר  לאספקת  בסיס  המשמשת  הנייחת  האינטרנט 

בהכנסות תשתית וקיטון בהכנסות משירותים צפויה להימשך גם בשנים הבאות עם השדרוגים באיכות התשתית  

 הנייחת. 

העיקריים המרכיבים   ◄ ושירותים  סוגי השירותים  אינטרנט  בישראל הם: תשתיות  התקשורת  שוק  הכנסות  את 

)  ;נלווים לאינטרנט  נתונים  ;( ISPגישה  ותקשורת  נייחת  ;תמסורת  ותקשורת    ;שידורים  ;טלפוניה  סלולר 

 בינלאומית. 

לשנת   ◄ התקשורת  שוק  הכנסות  התפלגות  את  המציג  גרף  משרד  2019להלן  שפרסם  לנתונים  בהתאם   ,

ספט בחודש  אינטרנט    2020מבר  התקשורת  תשתיות  לאינטרנט,  גישה  כוללת  נייח"  "אינטרנט  )קטגוריית 

 ושירותים נלווים(: 

 

   
 נתוני חברות ועיבודי אגף כלכלה במשרד התקשורת מקור: 
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 תחום הטלוויזיה הרב ערוצית  3.2

-מיליארד ₪. מדובר בקיטון של כ 3.1-לכ 2019ערוצית בישראל הסתכמו בשנת -הכנסות מגזר הטלוויזיה הרב ◄

 מיליארד ₪.  3.25-, אז הכנסות המגזר הסתכמו לכ2018בהשוואה לשנת   4.3%

הגדולות   ◄ התקשורת  חברות  של  בהכנסות  מירידה  בעיקר  מושפעות  הטלוויזיה  ספקי  בהכנסות  אלו  ירידות 

תחזקות התחרות  ( הנובעת בעיקר מה ARPUהמדווחות. ישנה שחיקה מתמשכת בהכנסות הממוצעות למנוי ) 

באמצעות   בעיקר  מתאפשרת  המתחרים  כניסת  כאשר  החדשים,  השחקנים  של  הפעילות  הרחבת  בעקבות 

 (.OTTשידורים מבוססי אינטרנט )

יס והוט    –בתחום שידורי הטלוויזיה למנויים פועלים מספר מפעילים במספר קטגוריות עיקריות: לווין וכבלים   ◄

; ספקיות ישראליות של תכנים באמצעות האינטרנט  VODהמספקות הן שידורי ערוצים ליניאריים והן שירותי  

(OTTקום  ( כאשר העיקריות שבהן הן יס )סטינג, יס גו, יס פלוס(, סלקום )סלTV  (, פרטנר )פרטנרTV  והוט )

פליי( שירותי    ;)נקסט,  והן  ליניאריים  ערוצים  שידורי  הן  תכנים    ;  VODהמספקות  של  בינלאומיות  ספקיות 

  VOD( כאשר העיקריות שבהן הן נטפליקס, אפל ואמזון המאפשרות צפיה בתכני  OTTבאמצעות האינטרנט )

לינאריים ערוצים  ה   ;ללא  עידן  DTT-מערך  ערוצים    המכונה  תשלום  ללא  לציבור,  מופצים  באמצעותו  פלוס, 

 מסוימים. 

,  5.4%-( של כCAGRהתשלום החודשי הממוצע למנוי ירד בקצב שנתי ממוצע )  2012-2019במהלך השנים   ◄

 זאת בעיקר בעקבות הגברת התחרות בענף, שהתאפשרה באמצעות רפורמת השוק הסיטונאי. 

  -  2012צעת החודשית ללקוח בשוק הטלוויזיה בישראל לשנים  להלן גרף המציג את התפתחות ההכנסה הממו ◄

 : 2020, בהתאם לנתונים שפרסם משרד התקשורת בחודש ספטמבר 2019
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 ניתוח תוצאות   .4

 דוח על המצב הכספי של יס  .4.1

 31/12/2020   30/09/2021 מיליוני ש"ח 

   נכסים שוטפים

 58 99 מזומנים ושווי מזומנים 

 3 *- חייבים אחרים

 115 119 לקוחות 

 218 176 

   נכסים לא שוטפים

 67 57 זכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו 

 104 103 רכוש קבוע 

 1 *- נכסים בלתי מוחשיים 

 76 69 נכסי זכות שימוש 

 229 248 

 424 447 סך נכסים 

   

   התחייבויות שוטפות

 346 316 ספקים ונותני שירותים 

 47 63 זכאים אחרים

 21 17 התחייבויות שוטפות בגין הסכמי חכירה 

 2 *- הפרשות 

 20 15 הטבות לעובדים 

 411 436 

   התחייבויות שאינן שוטפות 

 2 3 התחייבויות אחרות לזמן ארוך 

 62 59 הסכמי חכירה התחייבויות שאינן שוטפות בגין  

 5 5 הטבות עובדים

 67 69 

 505 478 סך התחייבויות

 (81) (31) גירעון בהון

 424 447 סך התחייבויות וגירעון בהון

 

 

  

 מיליון ₪.  1-סכום נמוך מ *
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 דוח על המצב הכספי של יס )המשך(  4.1

 שינויים מהותיים בצד הנכסים:  ◄

 רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ◄

וקליטה,   ציוד שידור  יס מורכב בעיקר מממירים, סטרימרים, עלויות התקנה שלהם,  הרכוש הקבוע של 

 נובע בעיקר מירידת ערך נכסים. 2021ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר. הקיטון במהלך שנת 

 זכויות שימוש בנכסים חכורים  ◄

  חוזי שכירותמקוזז בכניסות לבמצבת הרכבים, וקיטון  הפחתה שוטפת,  נובע מ  2021הקיטון במהלך שנת  

 החברה.   חוכרת של מבנים אותם  חדשים

 זכויות שידור  ◄

 נכסים ומקיטון ברכש זכויות שידור. נובעת בעיקר מירידת ערך  2021הירידה במהלך שנת 

 שינויים מהותיים בצד ההתחייבויות וההון:  ◄

 ספקים  ◄

, וכן מסיווג של יתרות בין חברתיות  והפרשי עיתוינובע מפירעון חוב ספקים    2021הקיטון במהלך שנת  

 . אחרים  לסעיף זכאיםוהפרשה למוסדות 

 זכאים אחרים ◄

ונובע, בין היתר,    2021  שנתהגידול במהלך   סיבים  יתרות בין חברתיותמהפרשה בגין קרן    מסיווג של 

 .לסעיף הזכאים והפרשה למוסדות 
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 והפסד של יס דוח רווח  4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חודשים שהסתיימו ביום 9-ל  
חודשים שהסתיימו   9-ל

 ביום 
חודשים שהסתיימו   3-ל

 ביום 
חודשים   3-ל

 שהסתיימו ביום

 לשנה  

 שהסתיימה ביום 

 31/12/2020 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 ₪במיליוני 

 1,287 313 318 970 948 הכנסות 

הפעלה, תוכן,  הוצאות 
 שכר וירידות ערך 

(752 ) (788 ) (242 ) (245 ) (1,060 ) 

רווח לפני מימון,  
מיסים, פחת  

והפחתות 
(EBITDA ) 

196 182 76 68 227 

פחת, הפחתות  
 וירידות ערך 

(151 ) (144 ) (45) (50) (203 ) 

רווח לפני הוצאות  
מימון, מיסים ואחרות  

(EBIT) 
45 38 31 18 24 

)הוצאות(  הכנסות 
 אחרות 

1 (12) 1 0 15 

רווח לפני הוצאות  
 מימון ומיסים

46 50 30 18 39 
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  (KPI'sמדדי ביצוע נבחרים )

 
חודשים   3-ל

 שהסתיימו ביום
חודשים   9-ל

 שהסתיימו ביום
 לשנה  

 שהסתיימה ביום 

 31/12/2020 30/09/2021 30/09/2021 במיליוני ש"ח 

 (%4.3) (2.2%) 1.5% בהכנסות  (שליליתחיובית )צמיחה 

 (%6.9) (4.5%) (1.2%) בהוצאות הפעלה, תוכן, שכר וירידות ערך  שיעור ירידה

 EBITDA 23.8% 20.6% %17.6מרווח  

 EBIT 9.7% 4.7% %1.90מרווח  

 %15.8 15.9% 14.1% % מההכנסות   -פחת, הפחתות וירידות ערך כ

 %11.0 16.0% 14.0% מההכנסות %  -השקעות הוניות כ

Churn Rate 3.7% 11.6% %21.0 

ARPU 186.9 187.9 190 

 557 560 560 אלפי מנויים 

 

 

 

 מיליון ₪.  1-סכום נמוך מ *
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 דוח רווח והפסד יס )המשך( 4.2

 שינויים מהותיים בסעיפי הרווח והפסד: ◄

 הכנסות  ◄

כתוצאה ממגמה נמשכת של מעבר מנויים    ARPU-נובע מירידה ב  2021הקיטון בהכנסות במהלך שנת  

,  2021השלישי לשנת  ברבעון    משירותי הפרימיום לדיסקאונט ומירידה במכירת תכנים לגופים חיצוניים.

לאור    הספורטמתונה בהכנסות בשל גידול במכירת תכני    בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ישנה עלייה

 . ספורט בתקופה המקבילה עקב משבר הקורונה יעצירת אירוע 

 הוצאות הפעלה, תוכן, שכר וירידות ערך  ◄

.  נובעת בעיקר מתהליכי התייעלות שמבצעת יס במצבת העובדים  2021הירידה בהוצאות במהלך שנת  

 והתייעלות בהוצאות התפעוליות.   בהוצאות תוכןבעיקר מקיטון נובע  2021כמו כן, הקיטון במהלך שנת 

 (:KPI’sשינויים מהותיים במדדי ביצוע נבחרים ) ◄

 מנויים  ◄

תוך המשך מגמת ירידה של    2021אלף בשנת    560- , לכ2020אלף בשנת    557- כמות המנויים גדלה מכ

 מנויים בשירות הפרמיום וגידול בכמות מנויי הדיסקאונט. 

◄ ARPU 

. הירידה נובעת מהמשך  ₪2021 בחודש בשנת    187-, לכ₪2020 לחודש בשנת    190-קטן מכ  ARPU-ה

 . םפרמיוהדיסקאונט ביחס ל שינוי תמהיל 
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 עדכון השווי  .5

   שווי שימוש  .5.1

 מתודולוגיה והנחות מרכזיות  .5.1.1

, נמצא כי שווי הפעילות  2021  ביוני  30בבחינת ירידת הערך שבוצעה לטובת הדוחות הכספיים ליום  

מיליון ₪ )שווי שלילי(. על כן, כפי שנדרש  -283של נכסי יס, לאותו מועד, ותחת גישת ההכנסות, הינו 

מיליון ₪ )שווי    -126, נבחן הערך הנכסי הנקי של נכסי יס לאותו מועד ונקבע על סכום של  IAS 36ע"י  

 שלילי(. 

 ( DCFגישת ההכנסות )

יס ליום  בהתאם למידע שהתק ויס, תחזית תזרימי המזומנים של  ,  בספטמבר  30בל מהנהלות בזק 

, נותרה ללא שינוי ביחס לתחזית תזרימי המזומנים ששימשה לצורך הערכת השווי שבוצעה ליום  2021

 השינויים שיתוארו להלן:  למעט 2020 בדצמבר 31

כך שהוצאות    2026  –  2022לשנים  הנהלת יס עדכנה את תחזיותיה    –הוצאות תוכן ומקטעי לווין   ◄

 אלו יהיו גבוהות יותר לעומת התחזית הקודמת. 

אל מול התחזית   2021לשנת    הרבעון הראשוןלאור שיפור בתוצאות    –  2021שיפור בתוצאות שנת   ◄

עודכנה תחזית יס ליתרת שנת  2020בדצמבר    31ערכת השווי ליום  כנת הששימשה לצורך ה  ,

 ראה להלן.  2021לשנת   הרבעונים השני והשלישיי בתוצאות . לעניין שיפור לא מהות2021

לצורך בניית התחזית בוצעה הסטה בין השקעות להוצאות יס, ללא השפעה על    – חוזי רישוי ענן   ◄

 התזרים החופשי. 

, הונח שיעור צמיחה של  2020בדצמבר    31בהערכת השווי ליום    –שיעור הצמיחה בטווח ארוך   ◄

המשקף, בין היתר,   1.5%וי הנוכחית נלקח שיעור צמיחה של  בטווח הארוך. בהערכת השו  0%

 את הגידול הצפוי באוכלוסיית ישראל. 

אוניברסלית   ◄ כספי   –קרן  מקור  יצירת  לצורך  בעניין מתווה הסיבים,  לחוק התקשורת  תיקון  לפי 

להשתתפות במימון פריסת סיבים באזורים בהם הכדאיות הכלכלית לפריסה נמוכה, תוקם קופת 

מהכנסתם החייבת.   0.5%, שאליה יעבירו מידי שנה גורמים רלוונטיים בשוק התקשורת  מרוץית

ליום   השווי  בהערכת  יס.  של  ההפעלה  הוצאות  במסגרת  נכללת  זו   2020בדצמבר    31הוצאה 

הוצאות הקרן האוניברסלית נלקחו כהוצאה גם בשנה הטרמינלית. בהתאם לשיחות שערכנו עם 

ועל כן, בהערכת   2027לה היא כי תשלום הקרן ימשך עד שנת  הנהלות בזק ויס, הערכת ההנה 

 . 2028השווי הנוכחית נלקחה הנחה כי הוצאות אלו יפסקו החל משנת  

 הנחות והערכות שלא עודכנו ביחס לתחזית המקורית 

בהתאם למידע שנמסר לנו מהנהלות יס ובזק, עולה כי בסעיפים הבאים, כפי שיתוארו להלן, לא חל  

מהותי ביחס להנחות והערכות ההנהלות ששימשו לצורך הכנת תחזיות תזרים המזומנים ליום  שינוי  

 : 2020בדצמבר  31

בדצמבר   31הנחת הנהלת יס נותרה ללא שינוי ביחס להערכת השווי ליום    –  IPמעבר לטכנולוגיית   ◄

ינטרנט(,  )על גבי הא  IP, כאשר הנהלת יס צופה תהליך הגירה לטכנולוגיית שידור באמצעות  2020

 .  2026חלף טכנולוגיית שידור באמצעות לוויין, צפוי להסתיים בתחילת שנת 

בדצמבר   31הנחת הנהלת יס נותרה ללא שינוי ביחס להערכת השווי ליום    –  -ARPUכמות מנויים ו  ◄

2020 . 

למעט השינויים שהוזכרו לעיל, בהתאם למידע שנמסר לנו מהנהלות יס ובזק,   –הוצאות התפעול   ◄

שאר הוצאות התפעול התזרימיות של יס נותרו זהות ביחס לאלו שהונחו בתחזית ששימשה לצורך 

 . 2020בדצמבר   31הערכת השווי ליום  
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   שווי שימוש )המשך(

הערכת השווי הנוכחית נותר זהה לשיעור המס בו  שיעור המס בו נעשה שימוש ב  –שיעור המס   ◄

 .  23%, קרי 2020בדצמבר    31נעשה שימוש בהערכת ליום 

למעט השינויים שהוזכרו, בהתאם למידע שנמסר לנו מהנהלות יס   -(  CAPEXהשקעות הוניות ) ◄

של יס נותרו זהות לאלו שהונחו בתחזית ששימשה לצורך הערכת    CAPEX-ובזק, שאר תחזיות ה

 . 2020בדצמבר   31י ליום השוו 

לצורך עדכון השווי חושב שעור היוון בהתאם לנתוני שוק עדכניים למועד העדכון.    –שיעור היוון   ◄

והוא נותר ללא שינוי ביחס להערכות   8.5%שיעור ההיוון בו נעשה שימוש לצרכי עדכון השווי הינו 

 . 2021 ליוני  30וליום  2021 במרץ 31השווי שבוצעו ליום 

את תוצאות הרבעו לצורך   ◄ יס  ביחס   2021לשנת    השלישיו  נים השניעדכון השווי בחנה הנהלת 

. הבחינה האמורה מצביעה 2021במרץ    31לתחזית ששימשה לצורך הכנת הערכת השווי ליום  

ביחס לתחזית האמורה. עם זאת, הנהלת יס בדעה כי    ניםעל שיפור לא מהותי בתוצאות הרבעו 

השיפור האמור אינו מצריך עדכון של התחזית הרב שנתית של יס וכי השפעתו על השווי המתקבל  

 ( אינו מהותי. DCFמשימוש בגישת ההכנסות )

 תחת גישת שווי שימוש  וצאות הערכת השווית .5.1.2

 *:2021 במרץ 31שווי השימוש של נכסיה והתחייבויותיה התפעוליים של יס ליום 

להלן הסבר של הפער בין תוצאות ערכי שווי השימוש של פעילות יס ממועד הערכת השווי הקודמת  

 ולמועד הערכת השווי הנוכחית: 

 שווי פעילות מיליוני ש"ח 

 ( 145) 2020בדצמבר   31שווי פעילות ליום 

 EBITDA (158 )  -השפעת שינוי בתחזית ה

 CAPEX 26 -השפעת שינוי בתחזית ה

 (6) אחרים** 

 ( 283) 2021במרץ  31שווי פעילות ליום 

 2021לשנת    נים השני והשלישישווי זו, הנהלת יס בחנה את תוצאות הרבעו   להערכת לעיל    5.1.1ובסעיף    1.1בסעיף  כמוסבר  *  

השני   . הנהלת יס בדעה כי השיפור בתוצאות הרבעון2021במרץ  31ערכת השווי ליום ה נתהכ צורך לביחס לתחזית ששימשה 

. יצוין כי שיעור ההיוון  DCF  -מזומנים לא משפיע מהותית על תוצאות מודל הה  עדכון תזרים  ביחס לתחזית אינו מהותי ולפיכך

 . 8.5%הינו  2021 בספטמבר 30וליום   2021ביוני  30, ליום 2021במרץ  30שחושב הן ליום 

 ר הצמיחה, הפחתת נכס מס בגין ההפסדים בשנות התחזית, שינויים בהון חוזר. ** שינוי בשיעו 

 ניתוחי רגישות 

 להלן ניתוח רגישות לשיעור ההיוון ושיעור צמיחה בטווח הארוך: 

 שיעור ההיוון   

 
 

 7.5% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 

שיעור  
הצמיחה  
בטווח  
 הארוך 

0.0% (303 ) (302 ) (300 ) (297 ) (295 ) 

1.0% (291 ) (290 ) (289 ) (288 ) (287 ) 

1.5% (283 ) (284 ) (283 ) (283 ) (282 ) 

2.0% (274 ) (275 ) (276 ) (276 ) (276 ) 

3.0% (249 ) (254 ) (258 ) (260 ) (262 ) 

 נספח ו' להלן. לחישוב שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הרכוש הקבוע ראה *  
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 תוצאות הערכת השווי תחת גישת שווי שימוש )המשך( 

 : ARPU-₪ ב 1-להלן ניתוח רגישות לשינוי של שיעור ההיוון ו

 שיעור ההיוון   

  %7.5 %8.0 %8.5 %9.0 %9.5 

  -שינוי ב
ARPU 

(2.0) (444 ) (430 ) (418 ) (408 ) (398 ) 

(1.0) (366 ) (359 ) (353 ) (347 ) (342 ) 

0.0 (283 ) (284 ) (283 ) (283 ) (282 ) 

1.0 (190 ) (198 ) (205 ) (210 ) (214 ) 

2.0 (96) (112 ) (126 ) (137 ) (147 ) 

 ( NAVשווי נכסי נקי )  .5.2

 והנחות מרכזיות מתודולוגיה  .5.2.1

שמוזכר מעלה, לצורך עדכון השווי בחנה הנהלת יס את תוצאות הרבעונים השני והשלישי לשנת    כפי

ליום    2021 הכנת הערכת השווי  לצורך  לתחזית ששימשה  . הבחינה האמורה  2021במרץ    31ביחס 

כי השיפור  מצביעה על שיפור בתוצאות הרבעונים ביחס לתחזית האמורה. עם זאת, הנהלת יס בדעה  

וכי השפעתו על השווי המתקבל משימוש   יס  אינו מצריך עדכון של התחזית הרב שנתית של  האמור 

( ההכנסות  מהותי. DCFבגישת  אינו  הנכסים    (  של  מכירה  עלויות  בניכוי  ההוגן  השווי  הוערך  כן,  על 

 (. NAVוההתחייבויות של יס בהתאם לגישת הערך הנכסי הנקי )

 רכוש קבוע 

הרכוש הקבוע של יס מורכב מממירים, סטרימרים ועלויות התקנה שהוונו, ציוד שידור וקליטה, ריהוט,  

  30 ,2021במרץ  31לימים  הפרשה לירידת ערך()לפני  ציוד ומחשבים. יתרות הרכוש הקבוע בספרי יס

  124  -הכמויות לאותם המועדים התקבלו מהנהלת יס ועומדות על כ   ,2021בספטמבר    30  -ו  2021ביוני  

 , בהתאמה. מיליון ש"ח 126-₪ וכמיליון  115-כ  ₪,מיליון 

שהוכנסו לשוק במהלך  הממירים שנלקחו בחשבון לעדכון השווי הם ממירי האולטרה של יס    –ממירים   ◄

. על מנת להעריך את השווי של ממירי האולטרה נלקח מחיר המימוש שלהם בניכוי עלויות  2017שנת  

 הכמויות התקבלו מהנהלת יס כאמור.  איסוף מבית הלקוח וכן תיקון ממירים תקולים.

וסטינג. על  אנדרואיד    ;אפל טי.וי  ;ליס מספר סוגי סטרימרים לצפייה בתכנים: שיאומי   –סטרימרים   ◄

מנת להעריך את השווי ההוגן של הסטרימרים נלקח מחיר המימוש שלהם בניכוי עלויות האיסוף  

 הכמויות התקבלו מהנהלת יס.  מבית הלקוח.

ציוד התומך בפעילות יס לשידור. הציוד כולל מערכות דחיסה, משדרים, אנטנות     –ציוד שידור וקליטה   ◄

השווי ההוגן  ערך בהתאם לאומדני הנהלת יס לפי הנמוך מבין  וצלחות שידור. ציוד שידור וקליטה הו

 בהתחשב במועד רכישת ומצב הציוד, לבין העלות בספרי יס למועד עדכון השווי.   בניכוי עלויות מכירה,

 : 2021 ,ספטמברב  30להלן ריכוז של יתרות הרכוש הקבוע של יס והערך הנכסי הנקי שלהם ליום 

 

 ערך פנקסני   מיליוני ₪ 

 חשבונאי

לרבעון   ערך ירידת

 השלישי

 בניכוי הוגן שווי

 * מכירה עלויות

 הערכת שווי 

30/06/2021 

 41 46 - 46 סטרימרים 

 14 14 (3) 17 ציוד שידור וקליטה 

 1 1 (12) 13 עלויות התקנה 

 42 37 (5) 42 ממירים 

ריהוט, ציוד, מחשבים  

 ושיפורים במושכר 
8 (3) 5 5 

 103 103 (23) 126 "כ סה
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 ( )המשך( NAVשווי נכסי נקי )  5.1

 זכויות שידור

  -ו  2021ביוני    30,  2021במרץ    31לימים    בספרי יס )לפני הפרשה לירידת ערך( יתרות זכויות השידור  

מיליון ₪,    84-מיליון ₪ וכ  90-מיליון ₪, כ  100-התקבלו מהנהלת יס ועומדות על כ 2021בספטמבר    30

חיצוניים תוכן  שידור שנרכשו מספקי  זכויות  סוגים:  מורכבות משני  יס  של  זכויות השידור    ;בהתאמה. 

 זכויות שידור בגין הפקות מקור: 

 ר ששודרוהפקות מקו ◄

של הפקות המקור ששודרו נקבע בהתבסס על ההסתברות למכירה   שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה

 שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושיעור  ההשבה הצפוי מאותה מכירה כפי שהוערכו על ידי הנהלת יס.  

  2021בספטמבר    30  -ו  2021ביוני    30,  2021במרץ    31של הפקות המקור ששודרו הוערך לימים  

 בכל אחת מהתקופות. מיליון ₪,  34-הוערכו בכ

 הפקות מקור שטרם שודרו  ◄

מכירה  עלויות  בניכוי  הוגן  ההסתברות    שווי  על  בהתבסס  נקבע  שודרו  המקור שטרם  הפקות  של 

מכירה, הכפוף לשלב בהפקה שבהן הן נמצאות, שיעורים אלו    למכירה ושיעור ההשבה הצפוי מאותה

של הפקות המקור שטרם שודרו הוערך    שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה הוערכו על ידי הנהלת יס.  

מיליון ₪   27- מיליון ₪, בכ  29-בכ  2021בספטמבר    30-ו  2021ביוני    30,  2021במרץ    31לימים  

 מיליון ש"ח, בהתאמה.  23-ובכ

 ים וסדרות רכש סרט ◄

ולסדרות שנרכשו מספקים  לייחס שווי לסרטים  ניתן  לא  יס,  בהתאם לשיחות שנערכו עם הנהלת 

כי שווי   יס מעריכה  ניתנות להעברה, לכן הנהלת  חיצוניים לאור העובדה שזכויות השידור אלו לא 

 המימוש שלהן לא מהותי. 

 שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה מיליוני ₪

30/09/2021 

 הערכת שווי 

30/06/2021 

 34 34 הפקות מקור ששודרו 

 27 23 כתיבה וצילומים 

 *- *- מוכנות לשידור 

 61 57 סה"כ 

 מיליון ₪.  1 -שווי נמוך מ* 

 נכסים בלתי מוחשיים  

יס   של  מוחשיים  הבלתי  הנכסים  ערך(יתרות  ירידת     2021ביוני    30,  2021במרץ    31לימים    )לפני 

,  מיליון ש"ח  7-וכ  מיליון ₪  13-כ  ₪,מיליון    15-התקבלו מהנהלת יס ועומדות על כ  2021בספטמבר    30-ו

לצרכיה של   בהתאמה. הנכסים הבלתי מוחשיים כוללים בעיקר תוכנות ורישיונות שהותאמו באופן ייחודי

יס, ועל כן לא ניתן להעבירם לצד ג' בעת מכירה. לפיכך, שווי המימוש שלהם הוערך בסכום לא מהותי.  

  הנכסים הבלתי מוחשיים כוללים גם עלויות בגין שדרוג של מערכת האחסון והגיבוי של יס אשר הוערכו 

 גם כן בשווי לא מהותי. 

 מיליוני ₪
 ערך פנקסני  

 חשבונאי 
 ירידת ערך 

שווי הוגן 

בניכוי עלויות 

 מכירה 

 הערכת שווי 

30/06/2021 

 *- *- (7) 7 תוכנות ורישיונות 

 מיליון ₪.  1 -שווי נמוך מ* 
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 ( )המשך( NAVשווי נכסי נקי )  5.2

 לקוחות נטו, ספקים, הטבות עובדים 

,  2021בספטמבר    30  -ו  2021ביוני    30,  2021במרץ    31יתרות הלקוחות נטו של יס בספריה לימים  

יס   מהנהלת  כהתקבלו  על  כ  118-ועומדות   ,₪ וכ  120- מיליון   ₪ בהתאמה.   119-מיליון   ,₪ מיליון 

מיליון    402-מיליון ₪, כ  412-התחייבויות בגין ספקים וזכאים התקבלו גם הן מהנהלת יס ועומדות על כ

בהתאם    מהשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירהמיליון ש"ח, בהתאמה. יתרות אלו נכללו כחלק    394-₪ וכ

לערכם בספרי יס בהתאם להנחת ההנהלה כי מדובר ביתרות תפעוליות, הנכללות כחלק מהיחידה מניבת  

 המזומנים, אשר משקפות בקירוב את שווין ההוגן. 

 זכויות בגין חכירת נדל"ן ורכבים

   2021ביוני    30,  2021במרץ    31יתרות נכסי זכות השימוש בגין נדל"ן ורכבים של יס בספריה לימים  

מיליון    69  -מיליון ₪ וכ  67-מיליון ₪, כ  71-התקבלו מהנהלת יס ועומדות על כ  2021בספטמבר    30-ו

יס ועומדות על כ גם כן מהנהלת    79-ש"ח, בהתאמה. יתרת התחייבויות בגין אותן חכירות התקבלה 

מהשווי  המועדים. יתרות אלו נכללו כחלק    בהתאמה, לאותם  מיליון ₪,  76- מיליון ₪ וכ  74-מיליון ₪, כ

בהתאם לערכם בספרי יס לאחר שהופחת מהם קנס יציאה מחוזי החכירה.    ההוגן בניכוי עלויות מכירה 

נדרשת   לא  ולפיכך  כי מחירי השכירות הינם בתנאי שוק  ונמצא  ידינו  נסקרו על  חוזי החכירה  כן,  כמו 

ת לחכירה. זכות חכירה ו/או התחייבויו נכסי  התאמה לשווי
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 ( )המשך( NAV) שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה 5.2

 תוצאות הערכת השווי  5.2.2

 : 2021בספטמבר   30-ו  2021ביוני   30 , 2021במרץ  31סכום בר ההשבה של נכסיה והתחייבויותיה התפעוליים של יס לימים 

 

ערך פנקסני  
לפי ירידת ערך  

 ליום 

ירידת ערך  
שהוכרה  

  3במהלך 
החודשים  
שהסתיימו  

 ביום 
שווי הוגן בניכוי  
 עלויות מכירה 

גידול בנכסים  
תפעוליים, נטו  

  3במהלך 
החודשים  
שהסתיימו  

 ביום 
ערך פנקסני  

 ליום 

ירידת ערך  
שהוכרה  

  3במהלך 
החודשים  
שהסתיימו  

 ביום 
שווי הוגן בניכוי  
 עלויות מכירה 

גידול בנכסים  
תפעוליים, נטו  

  3במהלך 
החודשים  
שהסתיימו  

 ביום 
נקסני  ערך פ

 ליום 

ירידת ערך  
שהוכרה  

  3במהלך 
החודשים  
שהסתיימו  

 ביום 
שווי הוגן בניכוי  
 עלויות מכירה 

 30/09/2021 21/09/30 30/09/2021 30/09/2021 30/06/2021 30/06/2021 30/06/2021 2021/06/30 31/03/2021 21/03/31 31/03/2021 מיליוני ש"ח 

 119 - 119 (1) 120 - 120 2 118 - 118 לקוחות בניכוי חומ"ס 

 - - -  *- (2) 2 - 2 (3) 5 חייבים שונים 

 103 ( 23) 126 23 103 ( 12) 115 19 96 ( 28) 124 רכוש קבוע, נטו מהפחתות 

 69 - 69 2 67 - 67 (4) 71 - 71 נכסי זכות שימוש, נטו מהפחתות 

 - (7) 7 7 - ( 13) 13 12 1 ( 14) 15 נכסים בלתי מוחשיים, נטו מהפחתות 

 57 ( 27) 84 23 61 ( 29) 90 27 63 ( 37) 100 זכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו

 ( 17) - ( 17) - ( 17) - ( 17) 2 ( 19) - ( 19) חלויות שוטפות בגין התחייבות לחכירה 

 ( 316) - ( 316) 14 ( 330) - ( 330) 6 ( 336) - ( 336) ספקים ונותני שירותים 

 ( 78) - ( 78) (6) ( 72) - ( 72) 4 ( 76) - ( 76) עובדים זכאים אחרים והטבות 

 (4) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) התחייבויות אחרות לזמן ארוך 

 ( 59) - ( 59) (2) ( 57) - ( 57) 3 ( 60) - ( 60) חכירה התחייבות לזמן ארוך בגין 

 ( 126) ( 57) ( 69) 60 ( 128) ( 56) ( 72) 71 ( 143) ( 82) ( 61) סה"כ

 

 

 

 מיליון ₪.  1 -שווי נמוך מ* 
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 ( )המשך( NAV) הוגן בניכוי עלויות מכירהשווי   5.2

של נכסי והתחייבויות היחידה המניבה מזומנים של    שווי הוגן בניכוי עלויות מכירהלהלן הסבר פער בין תוצאות ערכי 

 יס ממועד הערכת השווי הקודמת ולמועד עדכון השווי: 

 מיליוני ₪
שווי הוגן בניכוי  

 עלויות מכירה 

 ( 134) 2020בדצמבר   31ליום   שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה

 73 פחת והפחתות גידול ברכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים וזכויות שידור, בניכוי 

 (82) 2021במרץ   31ירידת ערך לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 32 גידול ברכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים, בניכוי פחת והפחתות 

 27 גידול בזכויות שידור, בניכוי זכויות שנוצלו התקופה 

 12 גידול בהון חוזר וזכויות שימוש, נטו 

 (56) 2021ביוני  30שהסתיימו ביום ירידת ערך לשלושה חודשים 

 30 גידול ברכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים, בניכוי פחת והפחתות 

 23 גידול בזכויות שידור, בניכוי זכויות שנוצלו התקופה 

 6 גידול בהון חוזר וזכויות שימוש, נטו 

 (57) 2021בספטמבר  30ירידת ערך לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 ( 126) 2021בספטמבר  30ליום  הוגן בניכוי עלויות מכירהשווי 
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 קיצורים  – נספח א 

 ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ  EYארנסט אנד יאנג או  

 שקל חדש  שקל או ₪ 

 2021בנובמבר  14דו"ח זה מיום  הדו"ח 

 ( 1998די.בי.אס. שירותי לווין ) יס

 ( 1998והנהלת די.בי.אס. שירותי לווין )הנהלת בזק   הנהלה 

 2021בספטמבר,  30 מועד עדכון השווי

   2021במאי  20מיום    2021במרץ  31( בע"מ ליום  1998הערכת השווי לבחינת ירידת ערך של די.בי.אס שירותי לווין ) 2021במרץ   31מיום  הערכת השווי הקודמת

   2021באוגוסט  11מיום  2021ביוני  30( בע"מ ליום  1998הערכת השווי לבחינת ירידת ערך של די.בי.אס שירותי לווין ) 2021ביוני  30מיום  הערכת השווי הקודמת

 תוצר מקומי גולמי  תמ"ג  

DCF Discounted Cash Flow 

EBITDA  רווח לפני הוצאות ריבית, מס, פחת והפחתות 

EV Enterprise Value  –  שווי פעילות 

IAS 36 ירידת ערך נכסים" 36תקן חשבונאות בינלאומי  או התקן" 

IFRS  International Financial Reporting Standards –   תקני דיווח כספי בינלאומיים 

IFRS 16  חכירות"  16תקן דיווח כספי בינלאומי" 

WACC Weighted Average Cost of Capital -  מחיר ההון המשוקלל 

NAV Net Assets Value 
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 הצהרה על תנאים מגבילים  – נספח ב 

 ם. בכפוף למגבלות נוספות המפורטות להלן, לא הובא לידיעתנו דבר אשר גורם לנו להאמין כי העובדות והנתונים המפורטים בדו"ח זה אינם נכוני ◄

לפי כללי חשבונאות מקובלים, ביחס  דו"ח זה מבוסס על הידע והניסיון שלנו בהערכות שווי ובנושאים האחרים הנדונים, ומוגבל להם. לא ערכנו ביקורת, סקירה או עריכת דו"חות  ◄

, ייעוץ  Fairness Opinionסוג שהוא לגבי מידע זה. דו"ח זה אינו מהווה  למידע פיננסי היסטורי או צופה פני עתיד הכלול בדו"ח זה. לפיכך, אין אנו חווים דעה או נותנים ביטחון מכל

אחר גם כן אינו רשאי, לעשות בו   השקעה או ייעוץ משפטי. דו"ח זה לא נועד לשמש לשם התחמקות מעונשים שניתן להטיל על פי דיני המס החלים, ואינכם רשאים, וכל משלם מיסים

 שימוש כאמור. 

(  ii( זכות הבעלות תקפה; )iזכויות הבעלות בעסק או בנכסים נשוא דו"ח זה. הסתמכנו על המצגים שניתנו על ידי הבעלים בעניין זה ואנו רשאים להניח כי )  לא ערכנו בדיקות לגבי  ◄

ע אלו המתייחסים לשימושים, איכות סביבה,  ( קיימת עמידה מלאה בכל החוקים והתקנות החלים )לרבות ומבלי לגרוiiiהעסק והנכסים אינם נתונים לעכבון או לשעבודים כלשהם; )

( כל הרישיונות, תעודות האכלוס, ההסכמות וההיתרים החקיקתיים והמנהליים, מכל רשות או סוכנות ממשלתית, ישות פרטית או ארגון פרטי,  iv) -תכנון ובנייה, וכיוצא באלו דרישות(; ו

ח זה או לשירותים נשוא הדו"ח, הושגו או ברי השגה או חודשו. אין אנו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי לתיאור  הנדרשים עבור שימוש כלשהו ברכוש הקשור באופן כלשהו לדו"

 המשפטי של רכוש כלשהו. 

בזק ויס והפניות  פיים של דו"ח זה הוכן אך ורק למטרה המצוינת בנספח העבודה התואם ואין לעשות בו כל שימוש לכל מטרה אחרת. למעט פרסום הדו"ח במסגרת הדוחות הכס  ◄

 אש ובכתב. עתידיות אליו אין לתת לדו"ח זה או לכל חלק ממנו, תמצית או סיכום שלו, פומביות דרך ערוצי מדיה פומביים )או פרטיים(, ללא הסכמתנו מר

ת שווי שונות במהותן מאלו המצוינות בתאריך הקובע. אין אנו  הערכותינו לסכום בר ההשבה הינן נכונות לתאריך הקובע המפורט בדו"ח זה. שינויים בתנאי השוק יכולים לגרום להערכו ◄

מסקנותינו או מסמכים אחרים הנוגעים   נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי לשינויים בתנאי השוק לאחר התאריך הקובע ואין אנו מחויבים לעדכן את הדו"ח או את המלצותינו, ניתוחינו, 

 ה שהיא. לשירותים שלנו לאחר התאריך הקובע, מכל סיב

 אין אנו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי לחוסר היכולת של הבעלים לאתר רוכש לעסקו או לנכסיו בשווי המצוין בדו"ח.  ◄

חריות כלשהי לוודא  הדו"ח ואין לנו א   קיבלנו מידע בכתב ובעל פה ונתונים באמצעים אלקטרוניים, ביחס לעסק או לנכסים לגביהם ביצענו את הניתוח. הסתמכנו על מידע זה לשם הכנת ◄

י אחרים, לרבות על ידי ההנהלה  באופן עצמאי את הנכונות או השלמות של המידע האמור. אין אנו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי לשלמות או דיוק המידע אשר סופק לנו על יד 

 שלכם. 

שלנו, מתוך דו"חות כספיים מבוקרים ו/או לא מבוקרים, אשר באחריות ההנהלה. דו"חות  ייתכן והגענו לנתונים פיננסיים היסטוריים מסוימים, אשר בהם השתמשנו בעדכון השווי  ◄

הם הגענו ואיננו חווים דעה או נותנים  כספיים יכולים לכלול גילויים אשר נדרשים מתוקף כללים חשבונאיים מקובלים. אנו לא בדקנו עצמאית את הנכונות או השלמות של הנתונים אלי

 לגבי הנתונים או לגבי הדו"חות הכספיים.  הבטחה מכל סוג שהוא
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 הצהרה על תנאים מגבילים )המשך( – נספח ב 

לביצועים    “Projections"" או מסוגForecastsההערכות של הנתונים לגבי תזרימי המזומנים כלולות בדו"ח אך ורק לצורך ביצוע עדכון השווי ולא נועדו לשמש כתחזיות מסוג "  ◄

, ביחס לנתוני תזרים המזומנים לפי תקן חשבונאי כלשהו. לפיכך, אין אנו חווים דעה או נותנים  Agreed upon proceduresיקה או דו"חות, וכן לא ביצענו  עתידיים. לא ערכנו בד 

שצפוי, על פי רוב ישנם הבדלים בין   הבטחה מכל סוג שהוא ביחס לנתונים או להנחות שעליהן התבססו. זאת ועוד, מאחר ולעתים קרובות אירועים ונסיבות אינם מתרחשים כפי

 הערכת תוצאות ותוצאות בפועל והבדלים אלו יכולים להיות מהותיים. 

 אין אנו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי ביחס להחלטות פיננסיות או החלטות לדיווחי מס, אשר הינן באחריות ההנהלה.  ◄

 או לתת עדות או להיות נוכחים בבית משפט בנוגע לעסק או לנכסים לגביהם ביצענו את הניתוח או בנוגע לדו"ח זה.  אין אנו נדרשים לספק שירותים נוספים או לבצע עבודה נוספת, ◄

ליצים  פק ייעוץ משפטי כלשהו ואנו ממ לא ערכנו קביעה כלשהי האם הופרו חוקי מרמה ושימוש לרעה או תקנות כאלו, או דין אחר כלשהו. אין אנו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי לס ◄

 כי תיוועצו ביועצים המשפטיים שלכם ביחס לנושאים משפטיים. 

. תוצאת עדכון השווי  2021  בספטמבר 30 מאחר ושווי הפעילות ו/או שווי היחידה המניבה מזומנים יכולים להשתנות מפעם לפעם, כל אומדן שווי שיוצג כחלק מהדוח הינו רלוונטי ליום ◄

 כפופה לנתונים ומידע שהיו ידועים לאותו מועד. 

, הביאה לירידה בשווי חברות נסחרות. היקף ומשך ההשלכות של הנגיף  על מצב הכלכלה העולמי בזמן הקצר  Covid 19, התפרצות נגיף הקורונה )"הנגיף"(,  2020בתחילת שנת   ◄

 לחיזוי. ובזמן הארוך בלתי נצפים וקשים 
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 כללים לירידת ערך  – נספח ג 

 קע  ר

36  IAS   ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים    -ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום הגבוה מהסכום בר    -קובע נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח שנכסיה לא יוצגו בסכום העולה על הסכום בר

 , חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד מירידת ערך.  עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו. במקרה כזה

 הגדרות 

 ומשמעותם:   IAS 36- להלן מונחים המשמשים ב

 הוא הסכום בו מוכר הנכס לאחר ניכוי כל פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.  - ערך בספרים

חרים או מקבוצות  היא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר, המפיקה תזרימי מזומנים חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים א  -  מזומנים  -יחידה מניבה  

 נכסים אחרות. 

 נים. מזומ  -הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, החזויים לנבוע מנכס או מיחידה מניבה  - שווי שימוש

מזומנים בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון,    -הוא הסכום שניתן לקבל ממכירת נכס או יחידה מניבה    -  שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה

 הפועלים בצורה מושכלת, בניכוי עלויות מימוש. 

 מזומנים כגבוה מבין השווי הוגן שלו בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו.  -ניבה הוא הסכום של נכס או יחידה מ - סכום בר השבה 

 עיתוי בחינת ירידת ערך 

 ההשבה של הנכס. -ישות תבחן בכל תאריך מאזן אם קיימים סימנים, המצביעים על ירידת ערך של נכס. אם מתקיים סימן כלשהו, על הישות לאמוד את הסכום בר 

 יים סימן לירידת ערך, על הישות גם לבחון: ללא קשר אם ק

    ההשבה שלו.   -וואת ערכו בספרים לסכום בר  א. אחת לשנה ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי שלו אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר או נכס בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש על ידי הש

 לך השנה, כל עוד היא מתבצעת באותו מועד בכל שנה. ניתן לבחון ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים שונים במועדים שונים.  בחינה לירידת ערך זו עשויה להתבצע בכל מועד במה    

 ת השוטפת. אולם, אם נכס בלתי מוחשי כזה הוכר לראשונה במהלך התקופה השנתית השוטפת, נכס בלתי מוחשי זה ייבחן לירידת ערך לפני תום התקופה השנתי     

 ת לשנה ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים. ב. אח
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 כללים לירידת ערך )המשך(  – נספח ג 

 סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכס 

 לצורך הערכה אם מתקיים סימן כלשהו, המצביע על ירידת ערך של נכס, על ישות לשקול כמינימום, את הסימנים הבאים: 

 מקורות מידע חיצוניים: 

 התקופה, חלה ירידה משמעותית בערך השוק של הנכס מעבר לחזוי כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל. במהלך  ◄

המשפטית, שבה פועלת הישות, או  שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או שיחולו בעתיד הקרוב, בסביבה הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית או  ◄

 אליו מיועד הנכס. בשוק 

שווי השימוש של הנכס ויקטינו   במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים בשוק וסביר שעליות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון, המשמש בחישוב ◄

 השבה של הנכס.   -באופן מהותי את הסכום בר 

 (.Market capitalizationי השוק של הישות )הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משוו ◄

 מקורות מידע פנימיים: 

 קיימות ראיות זמינות להתיישנות או לנזק פיזי של נכס.  ◄

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

חזה קודם לכן והערכה מחדש של אורך  אלה כוללים השבתת שימוש בנכס, תוכניות להפסקת פעילות או לשינוי מבני בפעילות, שאליה שייך הנכס, תוכניות למימוש הנכס לפני המועד שנ

 החיים השימושיים של הנכס כמוגדר ולא כבלתי מוגדר. 

 נימי, המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים של הנכס הם, או יהיו, גרועים מאלו שנחזו. קיימות ראיות זמינות ממערכת הדיווח הפ ◄

 סכום בר השבה 

 מזומנים לבין שווי השימוש בו.  -השבה כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של נכס או יחידה מניבה  -התקן מגדיר סכום בר 

יכוי עלויות למכירה של הנכס, והן את שווי השימוש שלו. אם אחד מבין סכומים אלה עולה על הערך בספרים של הנכס, לא חלה ירידה בערך  לא תמיד הכרחי לקבוע הן את השווי ההוגן בנ

 הנכס ואין צורך לאמוד את הסכום האחר. 
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 כללים לירידת ערך )המשך(  – נספח ג 

את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה, מכיוון    עשויה להיות אפשרות לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה, גם אם הנכס אינו נסחר בשוק פעיל. אולם, לעיתים אין זה אפשרי לקבוע

דים בין הצדדים בין קונה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת. במקרה  שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממכירת הנכס בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוח 

 ההשבה שלו.  -זה, הישות עשויה להשתמש בשווי השימוש של הנכס כסכום בר  

ההשבה.    -יכוי עלויות למכירה עשוי לשמש כסכום בר  אם אין סיבה להאמין ששווי השימוש של נכס עולה באופן מהותי על השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות למכירה, השווי ההוגן של הנכס בנ

המימוש, מאחר וסביר כי תזרימי המזומנים  לעיתים קרובות, זה יהיה המקרה כאשר הנכס מיועד למימוש. זאת מכיוון ששווי השימוש של נכס המיועד למימוש יתבסס בעיקר על התמורה נטו מ

 חים. העתידיים, מהמשך השימוש בנכס עד למכירתו, הם זני

אחרים, או מקבוצות נכסים אחרות.  השבה ייקבע לגבי נכס בודד, אלא אם הנכס אינו מניב תזרימי מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים  -סכום בר

 מזומנים אליה שייך הנכס.  -השבה ייקבע לגבי היחידה המניבה   -אם זה המקרה הסכום בר 

 ן בניכוי עלויות מכירה שווי הוג

בין הצדדים מותאם בגין עלויות תוספתיות  הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם מכירה מחייב בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים  

 שניתן יהיה לייחסן במישרין למימוש הנכס. 

 כס נסחר בשוק פעיל, השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימוש.  כאשר אין הסכם מכירה מחייב, אך הנ

יך  סכום שישות הייתה יכולה לקבל, בתאר כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס, השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה יתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר על מנת לשקף את ה

אחר ניכוי עלויות מימוש. בקביעת סכום זה,  המאזן, תמורת מימוש הנכס בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים, בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, ל

 ישות מביאה בחשבון את התוצאות של עסקאות שנעשו לאחרונה בנכסים דומים באותו ענף.  

 שווי שימוש 

 המרכיבים שלהלן ישתקפו בחישוב שווי השימוש של נכס: 

 אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס.  ◄

 תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים אלה.  ◄

 סיכון. ערך הזמן של הכסף, המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת  ◄

 ( אי וודאות, שטבועה בנכס. for bearingהמחיר לנשיאת ) ◄

 גורמים אחרים, כגון היעדר נזילות, שמשתתפים בשוק ישקפו בתמחור תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס. ◄
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 כללים לירידת ערך )המשך(  – נספח ג 

 אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את השלבים הבאים: 

 אמידת תזרימי המזומנים העתידיים, הן חיוביים והן שליליים, שינבעו משימוש מתמשך בנכס וממימושו הסופי.  ◄

 יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלה.  ◄

 במדידת שווי השימוש הישות: 

ביותר של ההנהלה לגבי התחום של התנאים הכלכליים, שישררו במהלך יתרת אורך   תבסס את תחזית תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות, המייצגות את האומדן הטוב ◄

 החיים השימושיים של הנכס. 

תחזיות כאלה, יכסו תקופה מרבית של  /תחזיות כספיים, העדכניים ביותר, שאושרו על ידי ההנהלה. תחזיות, המבוססות על תקציבים/תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על תקציבים ◄

 ים, אלה אם ניתן להצדיק תקופה ארוכה יותר. שנ 5

 אומדני תזרימי מזומנים עתידיים צריכים לכלול: 

 תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך בנכס.  ◄

תזרימי מזומנים שליליים להכנת הנכס לשימוש( תחזיות תזרימי מזומנים שליליים, שיתהוו בהכרח, על מנת להפיק את תזרימי המזומנים החיוביים מהשימוש המתמשך בנכס )כולל   ◄

 ואשר ניתן לייחסם במישרין או להקצותם באופן סביר ועקבי, לנכס.

 תזרימי מזומנים נטו, אם בכלל, שיתקבלו )או שישולמו( במימוש הנכס בתום חייו השימושיים.  ◄

 שליליים החזויים לנבוע מ:  אומדני תזרימי מזומנים עתידיים לא יכללו אומדני תזרימי מזומנים חיוביים או ◄

 שינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו.  ◄

 שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס.  ◄

 אומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו:  ◄

 תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון.  ◄

 תשלומי או תקבולי מיסים על ההכנסה.  ◄

הנוכחי לפי שער החליפין  המזומנים העתידיים נאמדים במטבע בו הם מופקים ולאחר מכן מהוונים תוך שימוש בשיעור ניכיון המתאים לאותו מטבע. ישות מתרגמת את הערך תזרימי  ◄

 המיידי במועד חישוב שווי השימוש.

 שיעור הניכיון  ◄



 

31 
 

 כללים לירידת ערך )המשך(  – נספח ג 

 ר לפני מס המשקף הערכות שוק שוטפות של: שיעור הניכיון צריך להיות שיעו  ◄

 ערך הזמן של הכסף.  ◄

 הסיכונים הספציפיים של הנכס, אשר בגינם לא הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים. ◄

 הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך 

 נמוך מערכו בספרים. הפחתה זו מהווה הפסד מירידת ערך.השבה של הנכס  -יש להפחית את ערך הנכס בספרים לסכום בר השבה שלו אם, ורק אם, הסכום בר 

השבה של היחידה )קבוצת    -מזומנים שאליה הוקצה מוניטין( אם, ורק אם, הסכום בר    -מניבות   מזומנים )הקבוצה הקטנה ביותר של יחידות   - יש להכיר בהפסד מירידת ערך של יחידה מניבה  

 היחידות( נמוך מהערך בספרים של היחידה.  

 זיהוי יחידה מניבת מזומנים אליה שייך הנכס 

ההשבה של הנכס הבודד, על הישות לחשב את הסכום בר    -ההשבה של אותו נכס. אם לא ניתן לאמוד את הסכום בר    -אם ישנו סימן כלשהו לירידת ערך של נכס, יש לחשב את הסכום בר  

 מזומנים, אליה שייך הנכס.  - ההשבה של היחידה המניבה  -

 מזומנים צריכות להיות מזוהות באופן עקבי מתקופה לתקופה לאותם נכסים או סוגי נכסים, אלא אם קיימת הצדקה לשינוי.  -מניבות  יחידות 

מנים של הרוכש, אשר חזויות  מזו -מזומנים או קבוצות של היחידות המניבות  -לצורך בחינה לירידת ערך, מוניטין שנרכש בצירוף עסקי, יוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות המניבות 

ל יחידה או קבוצה של יחידות אליהן הוקצה  ליהנות מהסינרגיה של הצירוף, ללא קשר אם נכסים אחרים או התחייבויות אחרות של הגוף שנרכש שויכו ליחידות או קבוצות של יחידות אלו. כ 

 על המוניטין לצורכי הנהלה פנימיים.   מוניטין כאמור לעיל, תייצג את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב
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 גישות הערכת שווי ומתודולוגיה  – נספח ד 

על   (. Cost Approachוגישת העלות ) ( Market Approach(, גישת השוק/גישת ההשוואה )  Income Approachעדכון שווי הפעילות יתבסס על יישום נאות של אחת או יותר משלוש הגישות: גישת ההכנסה )

 ור על מנת להעריך באופן מיטבי את השווי ההוגן של החברה. אף שיש לשקול שימוש בכל אחת משלוש הגישות בניתוח ההערכה, אופי פעילות החברה וזמינותו של מידע יכתיבו באיזו גישה, או גישות, יש לבח

 ( Market Approachגישת ההשוואה )

ע, מבוצעות  ממחירי שוק בעסקאות בחברות דומות. כלומר, שווי חברה נמדד על פי המחיר ששילמו רוכשים אחרים בשוק עבור חברות דומות. לאחר איסוף המידגישת ההשוואה מתבססת על מידע הנאסף   ◄

 י להתקבל ממכירת החברה. התאמות שישקפו באופן נאות את מצב החברה המוערכת באופן יחסי לחברות הדומות בשוק. כתוצאה מיישום גישת ההשוואה מתקבל השווי הצפו

 (Income Approachגישת ההכנסה )

ל ההטבה הכלכלית נטו )כניסת מזומן כנגד הוצאת  גישת ההכנסה מתמקדת ביכולת הפקת הכנסות של פעילות החברה. הנחת היסוד של גישה זו היא ששוויה של חברה ניתן למדידה ע"י הערך הנוכחי ש ◄

ההיוון משתמש  דים שיש לבצע ביישום גישה זו כוללים עדכון תזרימי המזומנים הצפויים לאחר מס, והמרת התזרימים אלו לערך נוכחי באמצעות היוון. תהליך  מזומן( שתתקבל לאורך חיי החברה. הצע

 דיקציה לשווי ההוגן. בשיעור היוון שמשקלל הן את ערך הזמן והן את הסיכון העסקי. לבסוף, סיכום הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים לאחר מס ייתן אינ

 ( Cost Approachגישת העלות )

בסס על השווי הצפוי לשחלוף הנכס בנכס אחר. עלות הנחת הגישה היא שמשקיע לא ישלם על הנכס הקיים יותר מאשר עלות נכס תחליפי, בעל מאפיינים זהים. על פי גישה זו, שווי החברה מוערך בהת ◄

מקובלת להערכת א התיישנות פונקציונאלית או כלכלית. על פי גישה זו, יוערך שווי חברה לפי השווי הכלכלי של הנכסים בניכוי ההתחייבויות שלה. גישה זו החלפת הנכס בחדש מוערכת בניכוי פחת המבט

 שווי חברות החזקה וחברות נדל"ן. 

 המתודולוגיה הנבחרת 

 .DCF – (Discounted Cash Flow)עדכון השווי נעשתה לפי גישת ההכנסה, בשיטת היוון תזרימי מזומנים 
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                                                                                                                                                                                                                                   שיעור היוון   –נספח ה 

חשיפה למצב של אי בשימושה הנפוץ, המילה סיכון מתייחסת לכל יישומה של שיטות היוון תזרים המזומנים דורשת קביעתו של שיעור היוון מתאים. שיטות היוון תזרים מזומנים מיושמות תחת תנאי אי ודאות. 

ות על מצב של טווח   רחב יותר של אי ודאות בהקשר לתוצאה  ודאות, בו לחשיפה יש תוצאה שלילית. ההנחה היא כי משתתפי שוק הם שונאי סיכון. משתתף שוק אוהב סיכון מעדיף מצב עם טווח צר של אי ודא

 ור קבלת אי ודאות. צפויה. משתתפי שוק מחפשים אחר פיצוי, הנקרא  פרמיית סיכון, בעב

ר. בהקשר זה, יש לשים לב שתזרימי המזומנים המופקים מהנכס  לכן קביעתו של שיעור היוון מרמז על השוואה בין תזרימי מזומנים המופקים לבין תזרימי מזומנים המופקים מהשקעות חלופיות המועדפות ביות  

 די פירעון. המוערך ומהשקעה אלטרנטיבית הינם שווי ערך במונחי סיכון ומוע

 : WACC-(. הנוסחה הבאה משמשת לחישוב הWACCקביעתו של שיעור היוון ספציפי לנכס ומותאם סיכון מבוסס על מחיר ההון המשוקלל ) 

 WACC =      WE * KE + WD * KD 

 כאשר:

WE =    שווי שוק הון עצמי / שווי שוק של הון 

KE   =  שיעור תשואה נדרש על הון עצמי 

WD =  שווי חוב נושא ריבית / שווי שוק של הון  

KD  = שיעור תשואה נדרש על החוב אחרי מס 

 משקף את הסיכון הספציפי של הענף, יש לבצע התאמות המתבססות על החברות. WACC-מכיוון שה

 שיעור תשואה נדרש על הון עצמי

מניח כי מחיר ההון שווה לתשואה על נייר ערך חסר סיכון בתוספת פרמיית סיכון פרטנית. פרמיית הסיכון הינה הסיכון השיטתי של    CAPM  -. הCAPM  - על מנת להעריך את מחיר ההון משתמשים במודל ה
 הענף )ביטא( מוכפל בתשואת סיכון השוק ובתוספת סיכונים ספציפיים. 

 חישוב שיעור תשואה נדרש על הון עצמי: הנוסחה הבאה משמשת ל 

KE =      RF + β * MRP + SRP 

 כאשר:

KE   =  שיעור תשואה נדרש על הון עצמי 

RF =  ריבית חסרת סיכון 

β  = הסיכון השיטתי של החברה 

MRP   =  פרמיית סיכון השוק 

SRP   =   פרמיית סיכון ספציפי 
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 שיעור היוון )המשך(   –נספח ה 

סיכון, למשל, אגרות חוב ציבוריות בעלות ריבית ההתחלה להערכת שיעור תשואה נדרש על הון עצמי הינה ריבית חסרת סיכון. בפועל  מקובל להשתמש בשיעור הריבית של השקעה ארוכת טווח חסרת  נקודת  
 קבועה, לקביעת שיעור הריבית חסר הסיכון. 

 -ל  4%  יעור התשואה הצפוי על תיק השוק לבין  ריבית חסרת סיכון. בדיקה היסטורית של השוק הראתה כי השקעה במניות יוצרת תשואה גבוהה יותר בין פרמיית סיכון השוק )מחיר הסיכון( היא ההבדל בין ש  
 מהשקעה בניירות ערך בעלות סיכון נמוך.   7%

לוקח בחשבון את הסיכון הספציפי של החברה בתוך הביטא. הביטא מייצגת משקל לרגישות של   CAPM  -יש להתאים את פרמיית סיכון השוק הממוצעת על מנת לשקף את מבנה הסיכון הספציפי. מודל ה 
  הה יותר; ביטא נמוכה מאחד משקפת תנודתיות נמוכהתשואות החברה ביחס למגמות בכלל השוק. למעשה הביטא מהווה כלי מדידה של תנודתיות הסיכון השיטתי. ביטא גבוהה מאחד משקפת תנודתיות גבו

 לתיק השוק.  יותר מזו של ממוצע השוק. הביטא נקבעת ביחס לכלל השוק, מכיוון שמושג הסיכון השיטתי והסיכון הספציפי דורשים שמנייה בודדת תימדד ביחס

 במצב בו פעילויות במדינות שונות נלקחות בחשבון יתכן וזה יהיה מתאים יותר להשתמש בפרמיית סיכון ספציפית למדינה.  

 מחיר החוב 

בעל סיכון דומה. לפיכך, שיעור הריבית ההיסטורית )או הטבוע(  הערכת מחיר החוב מתייחסת לשוק הון המשקף באופן הטוב ביותר את המטבע בו תזרים המזומנים תוכנן תוך שימוש בריביות שוק הנוכחיות לחוב  
 של החוב, אינו רלוונטי לקביעת מחיר החוב הנוכחי. 

 מבנה ההון

 מוצע מבנה ההון של קבוצת חברות השוואה. מבנה ההון נגזר ממ

 האמור לעיל מתאר מתודולוגיה כללית בלבד של אופן חישוב שיעור ההיוון. לצורך העבודה נעשה חישוב ספציפי ראה פירוט בהמשך. 
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 : שיעור ההיוון לאחר מסלהלן תחשיב 

 

 ( WACC) המשוקללמחיר ההון   מחיר החוב  מחיר ההון

 1.92% ריבית חסרת סיכון )א( 
 

 30.8% (( )וD/(D+E )חוב )
  

 שקלול  משקל  מחיר 

 1.08 ביטא ממונפת מחדש )ב(
 

 3.7% שיעור ריבית חוב )ז(
 

 2.8% 30.8% 0.86% (D/(D+E )חוב )

 6.0% ( )ג(Rm-Rfפרמיית סיכון שוק )
 

 %23 שיעור מס )ח(
 

 11.2% 69.2% 7.75% (((E /E+Dהון ) 

 0.78% פרמיית גודל חברה )ד(
 

  
  

   

 2.0% פרמיית סיכון ספציפית )ה(
 

  
  

   

 11.2% מחיר ההון
 

 %2.8  מחיר החוב לאחר מס 
  

  8.5% 

 

  

 הערות: 
 . מקור: בנק ישראל 2021, בספטמבר 30שנה נכון ליום  15)א( תשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ישראל למח"מ של 

 . Capital IQ. מקור: 2021בספטמבר  30שנים שמסתיימת ביום   5)ב( ביטא מתואמת ע"ב שבועי לתקופה של  
 פרמיה צופים פני עתיד ומחקרים אקדמיים עדכניים.   על סמך פרמיית סיכון הון היסטורית, אומדני  ,EY)ג( פרמיית סיכון השוק מבוססת על מתודולוגיית  

 , בהתאם לגודל שווי השוק של קבוצת בזק למועד הערכת השווי. Duff & Phelps 2020 Valuation Handbook)ד( מבוסס על 
 )ה( פרמיה בגין סיכונים ספציפיים הנוגעים ליס ולתחזיות, רגולציה והשפעות שווקים תחרותיים. 

 שנתי ההיסטורי של חברות ההשוואה. -5חציון של יחס מינוף )ו( מבוסס על 
 שנים ע"ב דירוג חוב של חברות קבוצת בזק. 15)ז( מבוסס על ריבית החוב של בזק לטווח של  

 )ח( שיעור המס הרלוונטי ליס. 
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 שווי הוגן רכוש קבוע   –נספח ו  

 מחיר 

 : 2021בספטמבר  30של יס ליום   להלן תחשיב שווי הממירים והסטרימרים

 שלהם בהתאם להנחות שיפורטו בהמשך:  ההוגן בניכוי עלויות מכירה* שלהם, לשווי *השווי ההוגן של הממירים והסטרימרים של יס הוערך כנמוך מבין העלות המופחתת המקורית

 הנמוך מביניהם  שווי מימוש, נטו  עלות מופחתת מקורית  מיליוני ₪ 

 37 37 60 ממירי א 

 * 0 2 * 0 ממירים אחרים

 5 12 5 סטרימר א' 

 3 4 3 סטרימר ב' 

 38 38 38 סטרימר ג' 

 

 :2021בספטמבר   30של ממירי א ליום   השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירהלהלן תחשיב 

 של ממירי א  השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה

 1ביאור  15 שווי ממירים לפני עלויות נוספות )מיליוני דולר( 

 2ביאור  (1.7) עלויות איסוף )מיליוני דולר( 

 3ביאור  (1.5) עלויות התאמה טכנולוגית )מיליוני דולר( 

   11.8 )מיליוני דולר(סך שווי ממירים, נטו 

   3.23 שער חליפין  

   37 סך שווי ממירים, נטו )מיליוני ש"ח( 

  

 סכום לא מהותי  *

 * הערך בספרים שהיה נקבע )בניכוי פחת או הפחתה( אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך של הנכס בתקופות קודמות. *
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                                                                                                                                                                                    שווי הוגן רכוש קבוע )המשך(  –נספח ו  

 : 1ביאור 

 שכבה 
 *  * עלות מופחתת מקורית

 )מיליוני דולר(
עלויות נוספות שווי ממירים לפני  

 )מיליוני דולר(

 *- *- 2016ממירים 

 3 3 2017ממירים 

 5 7 2018ממירים 

 7 8 2019ממירים 

 15 18 סה"כ 

 מהותי  לא  סכום* 

 ** הערך בספרים שהיה נקבע )בניכוי פחת או הפחתה( אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך של הנכס בתקופות קודמות. 

 : 2ביאור 

 איסוף עלויות 
 114 מותקנים )אלפים(  כמות ממירי א

 50 עלויות איסוף ליחידה )ש"ח(
 94% מקדם עלויות איסוף  

 3.23 שער חליפין 
 1.7 סך עלויות איסוף )מיליוני דולר( 

 : 3ביאור 

 דולר עבור כל הממירים.   מיליון 1.5-בכיס מהנהלת יס נמסר, כי הקונה שירכוש את ממיריה יאלץ לבצע התאמה טכנולוגית לפני שניתן יהיה להשתמש בהם. עלויות אלו, הוערכו ע"י הנהלת 

 הערות: 

 רה תפוג תקופת האחריות החלה עליהם. ההנחה בחישוב שווי ממירי א של יס היא כי הם יימכרו במחיר של מוצר יד שנייה, וכי בעת המכי ◄

 דולר. הכמויות התקבלו מהנהלת יס.   212-אלף ממירים, ומחיר המכירה הוא כ 164-ככמות ממירי א לפיו חושב השווי היא  ◄

 ₪ לממיר.  50-בנוסף, ההנחה היא כי החברה תידרש לשלם עלויות איסוף מלקוחות בגובה של כ ◄

של כל שכבת רכישה שלהם )בהתאם   השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירהבהתאם לשיחות שערכנו עם הנהלת החברה, השווי של הממירים הוערך כנמוך מבין העלות הפנקסנית לבין  ◄

 לשנת הרכישה שלהם(. 
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 שווי הוגן רכוש קבוע )המשך(   –נספח ו  

 :2021בספטמבר  30של ממירים אחרים ליום  הוגן בניכוי עלויות מכירהלהלן תחשיב שווי 

 של ממירים אחרים  הוגן בניכוי עלויות מכירהשווי 

 1ביאור  1.2 שווי ממירים לפני עלויות נוספות )מיליוני דולר( 

 2ביאור  (0.5) עלויות איסוף )מיליוני דולר( 

   0.7 סך שווי ממירים, נטו )מיליוני דולר(

   3.23 שער חליפין  

   2 שווי ממירים, נטו )מיליוני ש"ח( סך 

 : 1ביאור 

 רכוש קבוע ממירים 
 82 כמות ממירים )אלפים( 

 90 עלות ממיר )דולר( 
 15 מחיר מכירה )דולר(

 1.2 סך שווי ממירים לפי עלויות נוספות

 : 2ביאור 

 רכוש קבוע ממירים 
 60 כמות ממירים מותקנים )אלפים( 

 50 ליחידה )₪(עלויות איסוף  
 67% מקדם איסוף 

 2 סך עלויות איסוף )מיליוני ₪(

 3.23 חליפין שער 

 0.5 סך עלויות איסוף )מיליוני דולר( 

 הערות: 

 ההנחה בחישוב שווי הממירים של יס היא כי הם יימכרו במחיר של מוצר יד שנייה.  ◄

בהתאם לשיחות שערכנו עם הנהלת החברה, השווי של הממירים הוערך כנמוך   ◄

 שלהם. הוגן בניכוי עלויות מכירהמבין העלות הפנקסנית לבין שווי 

 כמות הממירים ומחירי המכירה שלהם התקבלו מהנהלת יס.  ◄
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 שווי הוגן רכוש קבוע )המשך(   –נספח ו  

 :2021בספטמבר  30מסוג א' ליום   של סטרימרים שווי הוגן בניכוי עלויות מכירהלהלן תחשיב 

 רכוש קבוע סטרימר א' 

 1ביאור  3.8 שווי סטרימירים לפני עלויות נוספות )מיליוני דולר( 

 2ביאור  (0.1) עלויות איסוף )מיליוני דולר( 

   3.7 סך שווי סטרימרים, נטו )מיליוני דולר(

   3.23 שער חליפין  

   12 )מיליוני ש"ח( סך שווי ממירים, נטו 

 : 1ביאור 

 רכוש קבוע סטרימר א' 
 23 כמות סטרימרים א' )אלפים( 

 163 עלות סטרימר )דולר( 
 163 מחיר מכירה )דולר(

 3.8 סך שווי סטרימרים לפני עלויות נוספות )מיליוני דולר(

 : 2ביאור 

 רכוש קבוע סטרימר א' 
 11 כמות סטרימרים מותקנים )אלפים(

 50 עלויות איסוף ליחידה )₪(
 78% מקדם איסוף 

 0.4 סך עלויות איסוף )מיליוני ₪(

 3.23 שער חילפין 

 0.1 סך עלויות איסוף )מיליוני דולר( 
  

 הערות: 

 של יס היא כי הם יימכרו במחיר של מוצר יד שנייה.  ההנחה בחישוב שווי הסטרימרים ◄

בהתאם לשיחות שערכנו עם הנהלת החברה, השווי של הסטרימרים הוערך כנמוך   ◄

 שלהם. הוגן בניכוי עלויות מכירהמבין העלות הפנקסנית לבין שווי 

 כמות הסטרימרים ומחירי המכירה שלהם התקבלו מהנהלת החברה.  ◄
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 שווי הוגן רכוש קבוע )המשך(   –נספח ו  

 :2021בספטמבר  30של סטרימרים מסוג ב' ליום   עלויות מכירההוגן בניכוי להלן תחשיב שווי 

 רכוש קבוע סטרימר ב' 

 1ביאור  1.6 שווי סטרימירים לפני עלויות נוספות )מיליוני דולר( 

 2ביאור  (0.3) עלויות איסוף )מיליוני דולר( 

   1.3 סך שווי סטרימרים, נטו )מיליוני דולר(

   3.23 שער חליפין  

   4 שווי ממירים, נטו )מיליוני ש"ח( סך 

 : 1ביאור 

 רכוש קבוע סטרימר ב' 
 35 כמות סטרימרים ב' )אלפים( 

 70 עלות סטרימר )דולר( 
 45 מחיר מכירה )דולר(

 1.6 סך שווי סטרימרים לפני עלויות נוספות )מיליוני דולר(

 : 2ביאור 

 רכוש קבוע סטרימר ב' 
 20 כמות סטרימרים מותקנים )אלפים(

 50 עלויות איסוף ליחידה )₪(
 85% מקדם איסוף 

 0.8 סך עלויות איסוף )מיליוני ₪(

 3.23 שער חילפין 

 0.3 סך עלויות איסוף )מיליוני דולר( 
 

 הערות: 

 של יס היא כי הם יימכרו במחיר של מוצר יד שנייה.  ההנחה בחישוב שווי הסטרימרים ◄

בהתאם לשיחות שערכנו עם הנהלת החברה, השווי של הסטרימרים הוערך כנמוך   ◄

 שלהם. ההוגן בניכוי עלויות מכירהשווי המבין העלות הפנקסנית לבין 

 כמות הסטרימרים ומחירי המכירה שלהם התקבלו מהנהלת יס.  ◄
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 שווי הוגן רכוש קבוע )המשך(   –נספח ו  

 : 2021בספטמבר  30של סטרימרים מסוג ג' ליום  עלויות מכירהשווי הוגן בניכוי להלן תחשיב 

 רכוש קבוע סטרימר ג' 

 1ביאור  14 שווי סטרימירים לפני עלויות נוספות )מיליוני דולר( 

(2) עלויות איסוף )מיליוני דולר(   2ביאור  

   12 סך שווי סטרימרים, נטו )מיליוני דולר(

   3.23 שער חליפין  

   38 ממירים, נטו )מיליוני ש"ח( סך שווי 

 : 1ביאור 

 רכוש קבוע סטרימר ג' 
 311 כמות סטרימרים ג' )אלפים(

 51 עלות סטרימר )דולר( 
 45 מחיר מכירה )דולר(

 14 סך שווי סטרימרים לפני עלויות נוספות )מיליוני דולר(

 : 2ביאור 

 רכוש קבוע סטרימר ב' 
 267 כמות סטרימרים מותקנים )אלפים(

 50 עלויות איסוף ליחידה )₪(
 51% מקדם איסוף 

 7 סך עלויות איסוף )מיליוני ₪(

 3.23 שער חילפין 

 2 סך עלויות איסוף )מיליוני דולר( 
  

 הערות: 

 של יס היא כי הם יימכרו במחיר של מוצר יד שנייה.  ההנחה בחישוב שווי הסטרימרים ◄

בהתאם לשיחות שערכנו עם הנהלת החברה, השווי של הסטרימרים הוערך כנמוך   ◄

 שלהם. ההוגן בניכוי עלויות מכירהשווי המבין העלות הפנקסנית לבין 

 ומחירי המכירה שלהם התקבלו מהנהלת יס.   כמות הסטרימרים ◄
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 2021במרץ  31ליום  ( הערכת השווי הקודמת DCFהכנסות ) גישת   - נספח ז 

 להלן תחשיב שווי הפעילות, כפי ששימש בהערכת השווי הקודמת:

חודשים  9    בדצמבר  31-בגין שנים שהסתיימו ב 
 טרמינלית  2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E  )מיליוני שקלים( 

 1,120 1,104 1,128 1,154 1,183 1,224 928  הכנסות 
( 145)  הוצאות שכר   (188 )  (180 )  (175 )  (167 )  (167 )  (169 )  
( 433)  הוצאות תוכן   (562 )  (559 )  (560 )  (550 )  (540 )  (548 )  

( 155)  תפעוליות אחרות   (211 )  (219 )  (223 )  (222 )  (218 )  (221 )  
(57)  מקטעי חלל   (83)  (85)  (65)  (61)  - - 

(22)  דמי חכירה )מבנים ורכבים(   (26)  (25)  (25)  (24)  (24)  (24)  
(6)  קרן אוניברסלית   (6)  (6)  (6)  (6)  (6)  - 

 EBITDA  109 149 108 101 97 149 157רווח לפני הוצ' מימון ,מסים פחת והפחתות ))
( 213)  פחת והפחתות   (267 )  (258 )  (248 )  (235 )  (199 )  (154 )  

( 103)  (EBITרווח לפני הוצ' מימון ומסים )  (117 )  (150 )  (147 )  (138 )  (50)  4 
(3)  הכנסות אחרות )הוצאות(   (12)  (13)  (12)  (7)  (1)  (1)  

( 106)  רווח לפני מס   (130 )  (163 )  (159 )  (144 )  (51)  2 
(1) - - - - - -  הוצאות מסים   

( 106)  רווח אחרי מס )הפסד(   (130 )  (163 )  (159 )  (144 )  (51)  2 
 154 199 235 248 258 267 213  הוסף הוצ' פחת 

(3)  שינויים בהון חוזר   13 17 27 22 14 1 
( 154)  הפחת הוצ' הוניות   (213 )  (201 )  (215 )  (207 )  (151 )  (154 )  

(50)  סה"כ תזרים נקי  (63)  (88)  (99)  (94)  10 3 
  0.65 0.71 0.77 0.83 0.9 0.97  פקטור ערך נוכחי 

(48)  סה"כ תזרים מהוון   (57)  (74)  (76)  (66)  7 - 

 

( 314) תזרים בשנות התחזית   -ערך נוכחי   
 29 תזרים טרמינלי   -ערך נוכחי 

 4 הפסדים בשנות התחזית שטרם נוצלו 
(3) קרן אוניברסלית   

( 283) ( EVשווי פעילות )  

 

 

   חישוב ערך טרמינלי 

 3   תזרים נקי 
 1.50%   שיעור צמיחה לטווח ארוך 

תזרים   –ערך נוכחי 
 טרמינלי 

 29 
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 פרטי מעריך השווי השכלתו וניסיונו  -נספח ח  

 פרופ' הדס גלנדר 

 ( VMEשותפה, מנהלת תחום הערכות שווי ומודלים כלכליים )

 

 השכלה 

 הדס מחזיקה בתואר ראשון בחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למנהל, ראשון לציון  –

 מהאוניברסיטה העברית , ירושלים הדס מחזיקה בתואר שני במנהל עסקים  –

 שבע-גוריון, באר-הדס מחזיקה בתואר ד"ר בהצטיינות מאוניברסיטת בן –

 הדס הינה רואת חשבון מוסמכת בישראל  –

 ניסיון מקצועי 

יה, פיננסים, פארמצבטיקה, אנרגיה, תשתיות, נדל"ן  במסגרת תפקידה מלווה פרופ' הדס גלנדר פרויקטים מול חברות מובילות בארץ ובעולם, בתחומי פעילות וענפים שונים כגון: טכנולוג

בונאיים )הקצאת עלויות רכישה, הערכת שווי  ותעשייה. כמו כן, במהלך תפקידה מלווה ומייעצת לחברות בתחומי הערכות שווי לצרכים עסקיים )הערכות שווי וחוות דעת הוגנות( ולצרכים חש

 ים וכו'(, סיפקה חוות דעת כלכליות כעדה מומחית מטעם בית משפט. נכסים בלתי מוחשיים, הערכת שווי אופציות לעובד 
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 | ביקורת | מיסים | עסקאות | ייעוץארנסט אנד יאנג  
 אודות ארנסט אנד יאנג 

וייעוץ.   עסקאות  מיסים,  ביקורת,  בשירותי  בעולם  מובילה  היא  יאנג"  אנד  "ארנסט 
טחון בשווקי ההון  התובנות והשירותים האיכותיים שאנו מספקים עוזרים לבנת אמון ובי

ובכלכלות ברחבי העולם. אנו מפתחים מנהיגים יוצאים מן הכללים שמשתפים פעולה  
למלא את הבטחותינו לכל בעלי העניין שלנו. בכך אנו ממלאים תפקיד קריטי בבניית  

 עולם עבודה טוב יותר עבור אנשינו, עבור לקוחותינו ועבור קהילותינו. 
יותר   או  לאחת  להתייחס  ועשוי  העולמי,  לארגון  מתייחס  יאנג"  אנד  "ארנסט  השם 
מהחברות בארנסט אנד יאנג גלובל בע"מ, שכל אחת מהן היא ישות משפטית נפרדת.  
ארנסט אנד יאנג גלובל בע"מ, היא חברה בבריטניה המוגבלת בערבות, ואינה מספקת  

 . ey.com, בקרו באתר שירותים ללקוחות. למידע נוסף על הארגון שלנו
ארנסט אנד יאנג )ישראל( בע"מ הינה תאגיד שירותים החבר בארנסט אנד יאנג גלובל  

 בע"מ, ופועל בישראל. 
 ארנסט אנד יאנג )ישראל( בע"מ. 2021© 

 כל הזכויות שמורות. 
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