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בחינתבנושא")ח"הדו("המסכםח"הדואתבפניכםלהציגשמחה")EY("מ"בע)ישראל(יאנגארנסט,2021,בינואר28מיוםהעבודהלנספחובהתאםלבקשתכם
חשבונאותתקן:התקינהוהנחיותמקצועיותלהנחיותבהתאםבוצעהעבודתנו.2020,בדצמבר31ליום,")החברה"או"הרכבת("מ"בעישראלרכבתנכסיערךירידת

.")36IAS(""נכסיםערךירידת"36בינלאומי
אתישלהנהלהוכיומדויקנכוןלידינושהועברהמידעכילנוהוצג.")ההנהלה"להלן(החברהמהנהלתשהתקבלמידעעלהתבססנו,עבודתנובביצועכייודגש

.זהמידעלנולהעבירהסמכות

בההשימושומגבלותהשוויהערכתמטרת
,והנהלתםיועציהםלרבות,בלבדלמכותביםמיועדזהדוח.אחרצורךלכלולאהרכבתנכסיערךירידתבחינתלצורךלהנחייתכםבהתאםנערכההשוויהערכת

,לצטטאו/ולהפיץואיןסודימידעבגדרהינםהעבודהתוצרי:הבאיםהתפוצההגבלתתנאיאתעליהםומקבליםבלבדלעילהאמורלצורךהמידעאתלקבלהנדרשים
אובמלואואחרשימושבולעשותאו\וכלשהו'גצדלכלאוציבורימסמךבכלל"הנהעבודהתוצרעםבקשרEYללהתייחסאוכלשהועבודהתוצר,בכתבאופהבעל

רשאייהיהלא,כלשהושלישיצד,לעילמהאמורלגרועמבלי.ההתקשרותבמכתבהמפורטיםלתנאיםבכפוףוהכלובכתבמראשלכךהסכמתנולקבלמבלי,בחלקו
.לעילהאמורמהפרתכתוצאהשיגרם,עקיףאוישיר,נזקלכלאחראיםנהיהולאאיננו.ובכתבמראשאישורנולקבלמבליעליולהסתמךאו,שימושכלבדוחלעשות

.בלבדאחריותועלזאתעושה,לעיללאמורבניגודח"הדועלשיסתמךמי

העבודההיקף
המזומניםמניבתהיחידהניתוח;לנושנמסרומידעתחזיות,כספייםנתונים,החברהפעילותעלרקעלגביהרכבתהנהלתעםראיונותעריכתכללעבודתנוהיקף

וההנחותהמידעעםיחד,ממצאינואתהמסכםח"הדווהכנתהשוויהערכתלביצועהמתאימותהמתודולוגיותבחינת,הרכבתשלהפיננסייםהנתוניםניתוח,שזוהתה
.השווילהערכתבסיסשהיווהעיקריות

אירועיםבגיןח"הדולעדכוןאחראייםלאואנו)אחרתצוייןאםאלא(ח"הדומועדלאחרשחלונסיבותאושאירעואירועיםכוללאינוח"הדו,עבודתנוביצועלצורך
.אלוונסיבות

בהתקשרותהקשוריםלצדדיםאוהשוויהערכתלנושאבהקשראישיענייןבעליולאהשוויהערכתבנושאעקיףאוישירכספיענייןבעליאינםהתקשרותנוצוותחברי
הכלולים,מגביליםלתנאיםכפופהעבודתנו,כןכמו.שהוערכובשוויםאושניתנובהמלצותשהואאופןבשוםתלוייםאינםזהח"דובגיןהטרחהושכרהעסקתנו.זו

.לאימותםנהליםכלשבצענוללאהחברהמהנהלתשהתקבלמידעעלהתבססנוכינדגיש.'בנספחראהמגביליםלתנאים.ח"בדו

.זוהתקשרותלגבישאלותלכםשישככלאלינופנואנא,ענייןאושאלהבכל.שירותינואתלכםלספקההזדמנותעללכםמודיםאנו

,רבבכבוד
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תוכן עניינים
כללי

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

01020304
28-48עמוד 19-27עמוד 15-18עמוד 6-14עמוד 

נספחיםרקע בר  אמידת סכום
השבה

ניתוח נתונים 
פיננסיים  

היסטוריים  
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תקציר מנהלים
כללי

2020, בדצמבר31נכון ליוםח"מליוני ש

753סכום בר השבה  

724ערך פנקסני

29עליית ערך

.  DCFשיטת , לפי גישת ההכנסות, הסכום בר ההשבה נאמד בהתאם לשווי הפעילות של החברה
כללי:ההשבה נכון למועד הערכת השווי-להלן המלצותינו לגבי הסכום בר

הידועיםונתוניםמידעעלומתבססת2020,בדצמבר31ליוםבוצעההשוויהערכת
2017-2020לשניםכספייםנתוניםעלמסתמכתהשוויהערכת,כןכמו.זהלתאריך

.החברהמהנהלתהתקבלואשר2021לשנתפרופורמהודוח

מתודולוגיה
ובהתאם,אחתמזומניםמניבתכיחידההחברהכללאתזיהתההחברההנהלת

מניבתליחידההמיוחסיםוההתחייבויותהנכסיםלכללמתייחסתהערךירידתבחינת
.מזומנים

לוהנוסעיםלמגזרהבסיסרווחהשתנה,2015מרץבחודשח"האגגיוסבעקבות
טרםמההכנסות2%בגובהמרווחהסובסידיההסכםבמסגרתהחברהזכאית
שלתקופהלמשךח"האגהנפקתלאחרמההכנסות4%בגובהלרווחח"האגהנפקת
.שניםחמש

3.4%של2025לשנתעדרווחיותשיעורישקףהבאההסכםכימעריכההחברה
)2%שלרווחיותלשיעור30%-ו4%שלרווחיותלשיעור70%שלמשקלולמורכב(

.2%שלרווחיותשיעורזותקופהולאחר

2021שנתשלהמזומניםתזרים,דיפרנציאליהיווןשיעורהינוהנבחרההיווןשיעור
היווןבשיעורהוונוהשניםיתרשלהמזומניםותזרימי5.50%שלהיווןבשיעורהוון
.'הנספחראהנוספיםלפרטים.5.00%של

.ביקרה או סקרה את אופן חישוב הערך הפנקסני, לא בחנהEY. הערך הפנקסני  התקבל מהנהלת החברה1

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

סיכום ומסקנות
הסכום בר השבה של היחידה מניבת המזומנים למועד הערכת , לאור ההנחות לעיל

.ח"מליוני ש753-בכהשווי נאמד 

724-הערך הפנקסני של היחידה מניבת המזומנים כפי שנמסר מהנהלת החברה הינו כ
.ח"מליוני ש

.  ח"מיליוני ש29-לפיכך יש צורך ברישום רווח מעליית ערך בגובה של כ

הערכות שווי קודמות

1

ביטול ירידת ערך  
)ביצוע ירידת ערך( שיעור ההיוון ערך פנקסני סכום בר השבה ח  "מליוני ש

49 4.91% 803 852 31/03/2020

45 4.91% 663 708 31/12/2019

23 5.00% 636 659 31/03/2019

)193( 5.03% 948 755 30/09/2018*

הותאם על פי תיקון היסטורי של הערך הפנקסני* 



מ"בחינת ירידת ערך נכסי רכבת ישראל בע Page 5 of 48

2021, מרץ22 |

תנאי ההתקשרות
כללי

מטרת והיקף העבודה

רכבתלנכסיערךירידתבחינתלבצעידכםעלנתבקשנו
.2020,בדצמבר31ליוםמ"בעישראל

:כוללתההתקשרותבמסגרתהעבודההיקף

רקעלגביהרכבתהנהלתעםושיחותראיונותעריכת◄
היסטורייםכספייםנתונים,החברהפעילותעל

.ותחזיות
שלההיסטורייםהפיננסייםהנתוניםשלניתוחביצוע◄

.הרכבת
,כלכליתמבחינההרכבתשלהעסקיתהסביבהבחינת◄

ואשרבעברמגמותלרבות,תחרותיות,הענףמצב
.בעתידצפויות

לביצועהמתאימותהמתודולוגיותשלויישוםבחירה◄
ההשוואהגישת,ההכנסהגישת:ביניהןהשוויהערכת
.העלותוגישת

אותנוששימשוהמתודולוגיותאתהמסכםח"דועריכת◄
.התבססנועליהןוההנחותבעבודתנו

מקורות מידע

ידיעללנושנמסרובנתוניםהשתמשנו,עבודתנובמהלך
.ההנהלה

בביצועאותנושימשואשרהמידעמקורותעיקרילהלן
:השוויהערכת

שנחתםישראלרכבתוהפעלתלפיתוחמסגרתהסכם◄
.נספחיוכלעל2014,ביוני17ביום

שנתיתרבתוכנית◄

31ו2018,בדצמבר31ליוםחתומיםכספייםדוחות◄
2019,בדצמבר

.2020,בדצמבר31ליוםכספייםדוחותטיוטת◄

.2021לשנתפרופורמהדוח◄

.ומשתנותקבועותהוצאותניתוח◄

היקףכגוןמהחברהשהתקבלונוספיםשוניםנתונים◄
מפורטיםוקבציםפחתטפסי,מקסימליוהובלהנסועה
למועדנכוןנוספיםולסעיפיםהקבועלרכושבנוגע

;השוויהערכת

מהנהלתשהתקבלונוספיםואומדניםתחזיות,מידע◄
החברה

;EYשלפנימייםמידעמאגרי◄

;בלומברגמידעמערכת◄

Capitalמידעמערכת◄ IQ

תנאים מגבילים

,לעילהנלווהולמכתבההתקשרותלמכתבבהתאם◄
.'בבנספחהכלוליםמגביליםלתנאיםכפופהעבודתנו
הנספחים,בוהכלולותהמסקנות,ח"הדו,בנוסף

בכלשימושבהםייעשהלאאו/וייקראולאוהטבלאות
מגביליםלתנאיםהתייחסותשניתנהמבלישהיאדרך
.אלו

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4



מ "בחינת ירידת ערך נכסי רכבת ישראל בע Page 6 of 48

תיאור החברה

רקע

1

נושאעמוד

החברהתיאור7

הסכם הסובסידיה10
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תיאור החברה
רקע . 1

כללירקע
הנדרשותהתשתיותוהקמתמסחרמתחמישלהשכרה,ברכבתומטעניםנוסעיםבהסעתעוסקתמ"בעישראלרכבתחברת

,הממשלתיותהחברותחוקעליהוחלממשלתיתחברההינהולפיכך,ישראלמדינתשלמלאהבבעלותהינההחברה.לפעילותה
.2003,ביולי1ביוםפעילותהאתוהחלה,1998בינוארהוקמההחברה.פיועלשניתנווההוראות1975ה"התשל

עצמאיתכחברהביסוסהבעקבות.בישראלהתחבורהבמערכתמהפכההאחרונותבשניםמובילהמ"בעישראלרכבתחברת
לחברתאותההפכהאשרמקיפהפיתוחתכניתביישוםהחלהמ"בעישראלרכבתחברת,2003בשנתממשלתיתבבעלות

.עובדים4,000-כמעסיקההחברה.בישראלהגדולההתחבורהתשתיותולחברת,ביותרהמהירההצמיחהאתהמציגההתחבורה

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

הנוסעיםבמגזרותחנותקויםמפת
ישראלרכבתאתר:מקור

החברהשלהפעילותמגזרי
:כדלקמן,פעילותמגזרילמספרחלוקהלפיהכנסותיהעלמדווחתהחברה

אליההקשורותתחנותוכןבישראלהברזלמסילותרשתאתומפעילהמתחזקת,מנהלת,מפתחת,מקימההחברה-הנוסעיםמגזר
.החברהשלהעיקריתהפעילותהינהזופעילות.לציבורההסעותבקוויתחבורהשירותיומספקת

הברזלמסילותרשתבאמצעותבישראלהפועליםשוניםלגורמיםמטעניםהובלתשירותימספקתהחברה-מטעניםמגזר
בתחברהתוקםלפיה,ישראלרכבתבחברתהמבניהשינויבענייןממשלההחלטתהתקבלה2012באפריל2ביום.שברשותה
30ביוםהתבצעהזוחברהשלהעסקיתהפעילותתחילת.מ"בעמטעניםישראלרכבתחברת–המטעניםלפעילותמלאהבבעלות

חברתלתוךפעילותהאתולהעבירהמטעניםחברתאתלסגורלממשלההמליץהרכבתדירקטוריון2019בשנת.2016,בספטמבר
.ישראלרכבת

חכירהזכויותבעלתהינההחברה.מוגבליםבהיקפיםבתחנותלנוסענלוויםושירותיםמסחרשירותימפתחתהחברה-סחרמגזר
ממשלההחלטתהתקבלה2012באפריל2ביום.הרכבתמתחמיבכלנרחביםבהיקפיםעתידיפיתוחלההמאפשריםבמקרקעין

רכבתמתחמיפיתוחחברת–ן"הנדללפעילותמלאהבבעלותבתחברהתוקםלפיה,ישראלרכבתבחברתהמבניהשינויבעניין
.מ"בעישראל

המאושרותהפיתוחלתוכניותבהתאםהממשלהמדיניותפיעלפרויקטיםומממשתמפתחת,מתכננתהחברה–פיתוחמגזר
.שלהוהמפורטות

הנוסעיםמגזר
.מימיןבתרשיםכמוצג,ארציתבפריסהתחנות69-וקווים15פניעלמשתרעותאשר,ביממהרכבות479-כבממוצעמפעילההרכבת

מספר)הקורונהמגפתשנת(2020בשנת.ליוםנסיעותאלפי80-כוהובילוביוםמ"קאלפי46-כנסעוהנוסעיםרכבות4,2020ברבעון
69-לכבשנהנוסעיםמיליוני35-מכברכבתהנסיעותמספרעלה2014-2019השניםבין,מיליון24.2-בכהסתכםברכבתהנסיעות
.בשנהנוסעיםמיליוני

שיפור,השימושמנוחות,היתרבין,נובעזהגידול.השניםלאורךהקבועיםהנוסעיםבשיעורבגידולמאופייןהנוסעיםהסעתתחום
בשירותילהשתמשהמתמידלנוסעחיובייםתמריציםיצירת,קבועיםלנוסעיםהנסיעהבמחירהטבות,ותחנותקוויםהוספת,השירות
.השוניםסוגיהעלהציבוריתהתחבורהעםהרכבתשלהשילובושיפורקבועבאופןהחברה



מ"בחינת ירידת ערך נכסי רכבת ישראל בע  Page 8 of 48

2021, מרץ 22  |

תיאור החברה
רקע . 1

המטענים מגזר
 מיליוני של בהיקף ,בארץ הגדולים המטען מובילי על נמנית ,ישראל רכבת של מלאה בבעלות בת חברה הינה אשר ,המטענים חברת
 השינוי בעניין ממשלה החלטת התקבלה 2012 באפריל 2 ביום.בינלאומיים בסטנדרטים מטען הובלת שירותי ומעניקה ,שנה מדי טונות
  ביום התבצעה העסקית פעילותה תחילת אשר ,המטענים לפעילות מלאה בבעלות בת חברה תוקם לפיה ,ישראל רכבת בחברת המבני

  חברת לתוך פעילותה את ולהעביר המטענים חברת את לסגור לממשלה המליץ הרכבת דירקטוריון 2019 בשנת .2016 ,בספטמבר 30
.ישראל רכבת

  ,פוספטים ,מחצבים ,מכולות :רכבתי לשינוע מובהקים יתרונות קיימים בהם מטענים בהובלת מתמקדת ישראל ברכבת המטענים פעילות
:ואשפה חול ,סלעים ,גרעינים ,מסוכנים חומרים

ייעודיים קרונות או מכולות באמצעות ועוד בוצה ,אשפה ,חול ,חצץ ,פוספטים שינוע - ואשפה חול ,מחצבים שינוע.

ייעודיים קרונות באמצעות נוספים גרעינים וסוגי שועל שיבולת ,תירס ,חיטה שינוע  - גרעינים שינוע.

לתקנות בהתאם שטוחים בקרונות נוספים מסוכנים וחומרים ברום ,אשלג ,מזוט ,גופרית ,חומצות שינוע - מסוכנים חומרים שינוע  
.הרלוונטיות הבטיחות

שהותאמו רכבת מתקני גבי על נוספים פלדה ומוצרי פלדה גלילי שינוע - פלדה שינוע.

שטוחים קרונות גבי על מכולות שינוע – מכולות שינוע. 

  להובלת מיכלית קרון ,רגל 40-ו 20 מכולות להובלת מודולארי שטוח קרון כגון שונים מסוגים קרונות באמצעות מתבצעת המטען הובלת
.ומחצבים אגרגטים ,תפזורת להובלת סגור וקרון נוזלים

 אחסון ,משאיות באמצעות משלימה הובלה שירותי הכוללת ללקוחותיה מקיפה שירותים מעטפת ליצירת פועלת ישראל רכבת
 ישראל רכבת של המסילות לרשת ישיר לקישור עתידי או קיים פוטנציאל בעלי עסקיים גורמים מאתרת החברה ,בנוסף .ולוגיסטיקה

.פעולה לשיתוף השונות האפשרויות את עמם יחד ובוחנת

המטענים פעילות רשת
 למסוף ועד חובב ורמת אורון ,צין נחל ,רותם ,צפע ובמסופי המלח ים במפעלי הארץ מדרום משתרע המטענים חברת של הפעילות אזור
 חדרה ,ברק בני ,אשדוד נמל ,חובב רמת ,צפע כגון פעילות למוקדי בסמוך אסטרטגיים באזורים ממוקמים המטען מסופי.בצפון חיפה
.הרכבת של המטען וקווי המסופים מפת את מציג מימין התרשים.בחיפה דשנים ל"וכי מערב

:שוטפת בפעילות תפעולים אתרים

הדרום ולתחנות בצפון למפעלים חיפה בין מטען רכבות תפעול - חיפה שינוע מרכז. 

דרומה ואשדוד לחיפה אשדוד בין מטען רכבות תפעול - לוד/אשדוד שינוע מרכז.

לצפע צין מפעל ובין וחיפה לאשדוד ואורון צפע ,צין נחל הדרום מתחנות מטען רכבות תפעול  - דימונה שינוע מרכז.

.ובנימינה ברק בני שבע באר תחנות שינוע מרכזי קיימים בנוסף  

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

מטען וקווי מסופים מפת
ישראל רכבת אתר :מקור
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תיאור החברה
רקע . 1

:הבאיםהמסופיםאתלמנותניתןהרכבתבבעלותאשרהמסופיםבין.פרטיתבבעלותומסופיםהרכבתבבעלותמסופים-עיקרייםסוגיםלשנינחלקיםהמטעניםמסופי
כל,וייצואייבואלמכולותשינועפתרונותמתןהינהומטרתופניהסוגלכלמענהנותןהמסוף.ישראלרכבתי'עמתבצעתשהפעלתומסילתיקישורמערבחדרהלמסוף-מערבחדרהמסוף

.פתוחהואחסנהבתחומואחד

בתחומואחדכלוייצואייבואלמכולותשינועפתרונותמתןומטרתופניהסוגלכלמענהנותןהמסוף.ישראלרכבתי'עמתבצעתשהפעלתומסילתיקישורברקבנילמסוף-ברקבנימסוף,
.ואשפהחולהובלתוכןפתוחהאחסנה

ברום"באזורהגדוליםלמפעליםמענהנותןהמסוף.כללייםלחומריםבנוסף,מסוכניםחומריםושינועאחסנההינהמטרתו.2004בשנתהוקםחובב-רמתמסוף-חובברמתמסוף"
להובלתומענהשירותנותןהמסוף,כןכמו.בחברותיהםהמיוצריםלחומריםמטעניםמסוףשלנחיצותוראייתמתוך,המסוףהקמתשלחלקיבמימוןהשתתפואלהמפעלים-"מכתשים"ו

.בפרטשבע-בארוהעירבכללהנגבמרחבשלהתעשייהבאזוריהמפעליםלכלרגילותמכולות

וייצואייבוא(מטעניםולאחסןלשנעמבקשיםאשרללקוחותמענהנותןהמסוף.דונם50-כשלבגודלבקישורחיפהנמלבעורףהרכבתייםהמלאכהבתיבמתחםמטעניםמסוף–קישוןמסוף(
.אשדודלנמלוהןחיפהלנמלהן

מדדים תפעוליים

בדירקטוריוןמאושרים)התפעולייםהמדדיםלרבות(והמדדיםהיעדים,עליההחלהלרגולציהבהתאם.תפעולייםמדדיםגםובהם,השוניםפעילותהבתחומיומדדיםיעדיםלחברה
החברהביעדיהעמידהאחוז.שוטףבאופןנמדדיםאשר,השונותהחטיבותשלספציפייםויעדיםחברהיעדיכולליםאלהיעדים.הממשלתיותהחברותרשותלידיעתומועבריםהחברה
.זהבענייןבחברההנתוניםכללשנאספוולאחר,הרלוונטיתהשנהבתוםהדירקטוריוןלאישורמובאמהחטיבותאחתכלוביעדי

שלהתגמוללמדיניותבהתאם,אלהביעדיםעמידתםבגיןהחברהעובדיתמרוץוהיקףאופןבחינתלצורךוהןפעילותהתחומיבכללהחברהעבודתושיפורטיובלצורךהןנמדדיםהיעדים
.החברה

הרכבתשלהקבועהרכושתיאור

:כדלקמןלקבוצותמחולק,2020,בדצמבר31ליוםבחברההקייםהקבועהרכוש

ברזלמסילתהוקמהעליהםבשטחיםבעיקרמדובר,הפקעתועבורשילמהשהרכבתמקרקעיןהינוהחברהשבידיהמקרקעין-מקרקעין.

הרכבותמונעותעליולבסיסהקשורוכלמנהרות,גשרים,ברזלמסילות-תשתיות.

הניידהציודשלוחנייהלתחזוקההמשמשיםתפעולייםמתחמיםוכןנוסעיםוהורדתהעלאהלצורךתחנות-ומתחמיםתחנות.

הרכבתלפעילותהמשמשיםוקרונותמקטריםמורכב-ניידציוד.

עזרוחומריחילוףחלקי,ומחשביםציוד,רכבכליכוללת–אחררכוש.
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הסכם הסובסידיה
רקע . 1

כללירקע

נחתם הסכם הסובסידיה החדש בין החברה לבין ממשלת ישראל בשם  2014, ביוני17ביום 
מחליף את הסכם הסובסידיה הישן שנחתם בשנת  , הסכם הסובסידיה החדש. מדינת ישראל

.ואת כל התוספות שנחתמו בקשר להסכם הישן, 2009

מטרת ההסכם הינה להסדיר את היחסים בין המדינה לבין החברה בכל הנוגע להתחייבויות 
וכן לקבוע הוראות בדבר מתן  , החברה ביחס לפעילותה השוטפת וביחס לביצוע תכניות הפיתוח

.י המדינה כנגד עמידתה בהתחייבויות אלה"תשלומי סובסידיה לחברה ע

במסגרת ההסכם החברה מתחייבת לפעול למימוש מדיניות הממשלה בתחום התחבורה  
:וכן לפעול לקידום המטרות הבאות, הרכבתית

בפרט בשעות שיא ובאזורי , הגברת השימוש בתחבורה ציבורית במקום שימוש ברכב פרטי
גודש תנועתי

שיפור רמת השירות לנוסעים ברכבת

הגברת רמת הבטיחות בנסיעות ברכבת

פיתוח תשתיות הרכבת ואימוץ טכנולוגיות חדשות

הגברת השימוש ברכבת לצורך הובלת מטענים

מתחייבת    , וכנגד ביצוע התחייבויותיה של החברה לפי ההסכם, לשם מימוש מדיניותה כאמור
.הממשלה לסייע לחברה בדרך של מתן סובסידיה שוטפת וסובסידיה לפיתוח

ההסכם כולל מנגנון סובסידיה המבוסס על תכנית הפעלה רב שנתית וכן על תכנית הפיתוח הרב  
.  שנתית של החברה

סובסידיה למטענים וכן סובסידיה , הסובסידיה השוטפת תכלול סובסידיה נורמטיבית בגין נוסעים
.תמריצית בגין נוסעים

בהתאם  , ההסכם כולל מנגנון סובסידיה לכיסוי תשלומים בגין תכנית הפיתוח של הרכבת, בנוסף
.למועדי התשלומים החזויים של התכנית

ההסכםתוקף

.2016בדצמבר31-הליוםועד2013בינואר1-המיוםהחלבתוקפועומדהסובסידיההסכם

הוארך,להסכם23לסעיףבהתאם,ח"אגהנפקתהחברההשלימה2015,מרץשבחודשמכיוון
.2020,בדמבר31ליוםעדההסכםתוקף

השוטפתהסובסידיה

:כךייקבעהשוטפתהסובסידיהגובה

:שלסכום
נוסעיםבגיןהנורמטיביתהשנתיתהסובסידיה;

נוסעיםבגיןהתמריציתהסובסידיה;

למאי13-הבתאריךלהסכםתוספתנחתמהבגינהאשרלמטעניםהשנתיתהסובסידיה,
2019

בניכוי:

ונהליםהוראות,תפעול,שירותברמתעמידהאיבגיןמוסכמיםפיצויים.

המדינהמוללהסכםתוספת
ניתנוזותוספתבמסגרת,והפיתוחההפעלהלהסכם'גתוספתנחתמה2020,במאי27ביום

שיפויהיתרביןכוללתהתוספת.2020שנתוכוללועד2018משנתרטרואקטיביותתוספות
בגיןושיפויקיימותבתחנותחדשיםטרמינליםוהפעלתנבוןיצחקתחנתהפעלתעלויותבגין

.הרכבתמערכיהארכת

היתרביןכוללתהתוספת.והפיתוחההפעלהלהסכם'דתוספתנחתמה2020,יוניבחודש
להחזרתועד2020,ינוארמחודשהחלהתמריציתהסובסידיהבגיןההתחשבנותביטול

.נוסעיםהגבלתכוללתשלאמלאהלפעילותהרכבת

ביןכוללתהתוספת.והפיתוחההפעלהלהסכם'התוספתנחתמה2020,ספטמברבחודש
מפרויקטהנובעותסגירותבגללתבצעלאשהרכתמ"קבגיןמהמדינהפיצוימנגנוןהיתר

.הקורונההגבלותבגיןנסיעותביטוליאו,החשמול

אתמאריכהזותוספת.והפיתוחההפעלהלהסכם'ותוספתחתמהנ2020,דצמברבחודש
הסעתפעילותבהיקףהירידהבגיןכיהסכמההיתרביןוכוללת31/03/2021לההסכםתוקף

ההכנסהשלקיזוזיתבצעלאכימוסכם,המסחרבפעילותמירידהוכתוצאההנוסעים
.ההסכםתקופתסיוםלמועדעדממסחרהשנתיתהנורמטיבית
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הסכם הסובסידיה
רקע . 1

נוסעיםבגיןהנורמטיביתהשנתיתהסובסידיה

הביטחוןבהוצאותשינוייםבגיןהמוכרתהשנתיתההוצאהעםיחד,נוסעיםבגיןהמוכרתהשנתיתההוצאהכסכום,להסכם12.1בסעיףמוגדרתנוסעיםבגיןתמטיביהנורהשנתיתהסובסידיה
.)חוץומגורמיממסחרהרכבתהכנסותלרבות(אחרותהכנסותובניכוי,ממסחרהמוכרתהשנתיתההכנסהבניכוי,נוסעיםבגיןהמוכרתהשנתיתההכנסהבניכוי,וארנונה

שלהנורמטיביתהעלותשלהמכפלותסיכוםידיעלתחושבאשר,החברהשלהמוכרתהשנתיתההוצאהעלמבוססהסובסידיהתשלום.להסכםהמצורף'אבנספחמפורטהסובסידיהחישובאופן
.בפועלהחברהידיעלבוצעואשר,עלותמחוללאותושלההפעלהתכניתבמסגרתהמאושרותהיחידותבמספר,עלותמחולליחידתכל

.להסכםאבנספחהמופיעההמדדיםבטבלתמהמחולליםאחדכללצדהמפורטיםלמדדיםבהצמדהלהסכם'אבנספחהמופיעהבטבלהמפורטתהעלותלמחולליהנורמטיביתהעלות

:להסכם'אבנספחשמופיעהכפיהמחולליםטבלת

למועדעדמההכנסות2%הינו2015-2020בשניםלחברהשינבעהשנתיהרווח,לעילבטבלהכמוצג.הנוסעיםקווישלהתפעולעלויותאתלכסותנועדהנוסעיםבגיןהנורמטיביתהסובסידיה
.החובאגרותהנפקתממועדהחלמההכנסות4%-ו,החובאגרותהנפקת

.לעילבטבלהבחשבוןהובאהזוהפחתה.להשקדמהלשנהביחס1%שלבשיעורהעלותמחוללישבטבלתמהמחולליםאחדכלעלותתופחתשנהכלבינואר1ביום,2014משנתהחל

מסךהחברהשתוציאסכומיםכייצוין.קטניםפיתוחפרויקטיעבורתשלוםלטובתבמחציתוהעוקבתבשנההחברהתשתמש,מסויימתבשנה,בהסכםהגדרתופיעל,חיובישנתירווחשקייםככל
.קטניםפרויקטיםלטובתהתחבורהמשרדשלהכספיותההתחייבויותאתיקטינולאקטניםפרויקטיםלטובתהמוקצההרווח

20132014201520162017201820192020יחידת מידת העלותהמחולל
8,9938,6148,5288,4428,3588,2748,1928,110לחודש₪ מ מסילה פעילה"ק

280,699283,646280,809278,001275,221272,469269,744267,047לחודש₪ קטנות-תחנות נוסעים פעילות 
596,433602,695596,668590,702584,795578,947573,157567,426לחודש₪ גדולות-תחנות נוסעים פעילות 

79.4178.9478.1577.3776.5975.8375.0774.32מ"לק₪ מ נסיעת רכבות נוסעים "ק
23,145,06926,863,14925,656,08524,713,46623,547,40223,195,09622,847,89922,661,087לחודש₪ קבוע-פעילות שוטפת 
2%2%2%2%2%2%2%2%סך העלויות סעיפים קודמיםי"תמלוגים לרמ

3%3%3.3%4%4%4%4%4%סך העלויות סעיפים קודמים*רווח בסיס 
2,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,300לשכירת אוטובוס ליום₪ היסעים בעת סגירת מסילה

השלמת טיפולים תקופתיים עד  
ח"מלש38סכום של 

-----1,900,0001,900,0001,900,000לקרונוע₪ 
-----1,500,0001,500,0001,500,000לקטר₪ 

המצורף להסכם ' כפי שמופיע בנספח במרווח קנסות
4,583,3334,583,3334,583,3334,583,3334,583,3334,583,3334,583,3334,583,333לחודש₪ קבוע-שכר מסילאים ופיתוח 

.בכל שנה4%-ח רווח הבסיס יגדל ל"החל ממועד הנפקת אג. ח"עד למועד הנפקת אג2%הינו 2015רווח הבסיס החל משנת * 
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רקע . 1

נוסעיםבגיןהתמריציתהסובסידיה

כסכוםתחושבנוסעיםבגיןהשנתיתהתמריציתהסובסידיה,להסכם12.1סעיףלפי
בגיןהשנתיתהתמריציתוהסובסידיהשיאבשעותנוסעיםבגיןהשנתיתהתמריציתהסובסידיה

.שפלבשעותנוסעים

השעותובין6:00-9:00שביןהשעותמןאחתככללהסכם2.16בסעיףמוגדרתשיאשעת
.הממשלהנציגיידיעללשינוייםנתונותהשעות.חולבימי15:00-19:00

בשעותהינםסיומהמועדאותחילתהשמועדנוסענסיעתכלהינהשיאבשעתנוסענסיעת
.שיאשעותשאינןהשעותמןאחתככללהסכם2.17בסעיףמוגדרתשפלשעת.השיא

כמויותלפיתחושבנוסעיםבגיןהתמריציתהסובסידיה,להסכםהמצורף'אלנספח'זסעיףלפי
:להשקדמהלשנהבהשוואההשוטפתבשנההנוסעים

בסךהנוסעיםמכמות102%-מפחתההשיאשעותבסךהנוסעיםנסיעותשכמותככל
נוסענסיעתכלבגין9.9₪שלבסכוםתחוייבהחברה,לההקודמתבשנההשיאשעות
שעותבסךהנוסעיםנסיעותמכמות97%-לומעל102%-למתחתאשרשיאבשעת
.הקודמתבשנההשיא

בסךהנוסעיםמכמות102%עלעלתההשיאשעותבסךהנוסעיםנסיעותשכמותככל
נוסענסיעתכלבגין9.9₪שלבסכוםתזוכההחברה,לההקודמתבשנההשיאשעות
בשנההשיאשעותבסךהנוסעיםנסיעותמכמות102%-למעלאשרשיאבשעת

.הקודמת

בסךהנוסעיםמכמות102%-מפחתההשפלשעותבסךהנוסעיםנסיעותשכמותככל
נוסענסיעתכלבגין2.8₪שלבסכוםתחוייבהחברה,לההקודמתבשנההשפלשעות
שעותבסךהנוסעיםנסיעותמכמות97%-לומעל102%-למתחתאשרשפלבשעת
.הקודמתבשנההשפל

בסךהנוסעיםמכמות102%עלעלתההשפלשעותבסךהנוסעיםנסיעותשכמותככל
נוסענסיעתכלבגין2.8₪שלבסכוםתזוכההחברה,לההקודמתבשנההשיאשעות
בשנההשפלשעותבסךהנוסעיםנסיעותמכמות102%-למעלאשרשפלבשעת

.הקודמת

היתרביןכוללתהתוספת.והפיתוחההפעלהלהסכם'דתוספתנחתמה2020,יוניבחודש
להחזרתועד2020,ינוארמחודשהחלהתמריציתהסובסידיהבגיןההתחשבנותביטול

.נוסעיםהגבלתכוללתשלאמלאהלפעילותהרכבת

למטעניםהשנתיתהסובסידיה

בסכוםמ"ק-טוןמכפלתתהיהלמטעניםהסובסידיה,להסכםהמצורף'אלנספח'חסעיףלפי
להסכםבתוספת2בסעיףמפורטיםמ"ק-טוןסובסידיהתעריפיכאשר,שנהלאותהקבוע

:בניכוילמטעניםהסובסידיה

בדוחותשמופיעכפיהמטעניםפעילותאתהמשמשניידציודבגיןהשנתיהפחתסכום
;הקודמתבשנההחברהשלהכספיים

החברהשלההוצאהמסכום15%–המטעניםפעילותאתהמשמשותתשתיותבגיןפחת
₪מיליוני7.5-מפחותלאמקרהובכל,הקודמתבשנהמסילתיותתשתיותשיקוםלטובת
.בשנה

בתוספתהחברהתזכהלמטעניםהסובסידיהלהסכםבתוספת'ב2לסעיףבהתאם,בנוסף
:להלןלמפורטבהתאם2019משנתהחלסובסידיה

סובסידיהתוספת:טוןמיליון8.9-לטוןמיליון8.5שביןשנתיבהיקףמטעניםהובלת
.טוןמיליון8.5מעלטוןאלף100לכל₪אלף500בגובה

סובסידיהתוספת:)כולל(טוןמיליון9.4-לטוןמיליון9שביןשנתיבהיקףמטעניםהובלת
8.9מעלטוןאלף100לכל₪מיליון1בגובהסובסידיהתוספתוכןהקודםבסעיףכמפורט
.טוןמיליון

בסעיפיםכמפורטסובסידיהתוספת:טוןמיליון9.5שלשנתיבהיקףמטעניםהובלת
.₪מיליון3בגובהסובסידיהתוספתוכןהקודמים

בסעיפיםכמפורטסובסידיהתוספת:טוןמיליון10שלשנתיבהיקףמטעניםהובלת
.₪מיליון3בגובהסובסידיהתוספתוכןהקודמים

ח"ש15שלבגובה,2019משנתהחלמכולותהובלתבגיןבתמריץתזכההרכבת,כןכמו
.TEUאלף260עלתעלההשנתיתTEU-השכמותובתנאי,TEU-יחידתלכל

כדיןמ"מעיתווסףלעילהמצויניםלסכומים
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ונהליםהוראות,תפעול,שירותברמתעמידהאיבגיןמוסכמיםפיצויים

אתלהפעילמנתעלהנדרשיםהצעדיםבכללנקוטמתחייבתהחברה,להסכם8סעיףלפי
השירותלמדדיבהתאם,דיןלכלבכפוף,מיטביתשירותברמתהנוסעיםבקוויההסעהשירותי

:להסכםהמצורפים1'ב-ו'בובנספחים,להסכם8בסעיףהמפורטים

ברכבותבנסיעהדיוק

וסדרניקיון,תחזוקהשלנאותהרמהעלשמירה

לציבורמידעלנוהלבהתאםלציבורמידעהפצת

ההסכםלהנחיותבהתאםכרטוס

פיסיתמוגבלותבעלילנוסעיםנגישות

ההסכםלהנחיותבהתאםשירותתקלותבעקבותהתנהלות

הציבורבפניותטיפול

ומציאותבאבדותטיפול

עמידהאיבגין.לעילהמפורטיםהשירותלמדדיבהתאםתיבחןהשירותברמתהעמידה
המצורפים1'ב-ו'בבנספחיםכמפורטמוסכמיםבפיצוייםהחברהתחוייב,השירותבמדדי
.להסכם

פיתוחבגיןסובסידיה

פיתוחתכניתהממשלהלאישורתוגשההסכםעלהחתימהממועדחודשיםמשלושהיאוחרלא
התכניתלאישורעד.חודשים4בתוךהתכניתאתלאשרישאפוהצדדים.ההסכםתקופתלכל

.זמניתפיתוחלתכניתבהתאםהחברהתפעל

תשלםהממשלה,ושנהשנהלכלהמעודכנתהפיתוחתכניתשלבפועללביצועבהתאם
תשלומי.ההסכםלפילפיתוחסובסידיהתשלומי,הענייןלפי,ממנהתגרעאו,לחברה

למשרדהחברהידיעלשיועברותשלוםלדרישותבהתאםיועברולפיתוחהסובסידיה
.הבקרהולחברתהתחבורה

נציגילאישורתגישהחברה,ואילך2014משנתהחל,שנהכלשלבספטמבר1מיוםיאוחרלא
אומדנים(הפיתוחתכניתעליתבססאשרהעוקבתלשנההפיתוחלתכניתעדכוןהממשלה
.)מהפרויקטיםאחדלכלמעודכנים

להיותעתידותשאינןעלויותלרבות,ביישומההכרוכותהעלויותכלאתתכלולהפיתוחתכנית
.התחבורהמשרדתקציבמתוךממומנות

הפיתוחלתכניתבהתאםלפיתוחסובסידיהתשלומילעתמעתלחברהתעבירהממשלה
.המאושרלתקציבובכפוף

המחיריםלמדדיוצמדוהשנתייםלתחשיבים,החודשייםהתחשיביםביןשיווצרוהפרשים
.המקוריהתשלוםביוםהידועלצרכן
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רקע . 1

כלליותהוראות

חובאגרותהנפקת

ח"אגגיוס.2016,בדצמבר31מיוםיאוחרולאההסכםחתימתממועדהחללציבורח"אגשלהנפקהבאמצעות₪מיליארדשניעדשלסךלגייסלחברהמאפשרהסובסידיהלהסכם23סעיף
.ח"שמיליארד1-כשלכוללבסך,.2015מרץבחודשבוצעכאמור

תשלומילחברהיועברולא,ההנפקהבאמצעותשגויסוהכספיםשלהייעודיהבנקבחשבוןחיוביתיתרהותיווצרבמידה.הפיתוחתכניותמימוןלטובתישמשוההנפקהבאמצעותשיגויסוהכספים
.החובאגרותבגיןהחברהשלהתחייבויותיהבגובהתשלומים,לפיתוחהסובסידיהכספיבמסגרתלחברהתעבירהמדינה.לפיתוחסובסידיה

ההסכםביטול

.מראשימים90שלבהתראהוזאתהבלעדידעתםשיקוללפיההסכםאתלבטלהסמכותאתהממשלהלנציגימעניקהסובסידהלהסכם27סעיף

.הביטולמועדטרםנחתמואשר,שלישייםצדדיםכלפיהחברההתחייבויותאתלאחריםתמחהאועצמהעלתיטולהמדינה,יבוטלוההסכםבמידה
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רווח והפסד–ניתוח נתונים היסטוריים 
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים  2

2020–2018נתוני רווח והפסד לשנים 
הכנסות

ממגזרהכנסותכוללותהעצמיותההכנסות.מהמדינהסובסידיהומהכנסותעצמיותמהכנסותמורכבותהחברההכנסות
סובסידיההכנסות,הנוסעיםמגזרבגיןמסובסידיההכנסותכוללותהסובסידיההכנסות.ואחרותוהמסחר,המטענים,הנוסעים
.ואחרותמסחרמגזרבגיןרווחוקיזוז,ביעדיםעמידהבגיןמבונוס

תשלוםכוללותהמטעניםמגזרהכנסות.הרכבתשלהנוסעיםבקווינסיעהכרטיסיממכירותנובעותהנוסעיםמגזרהכנסות
מחנויותנובעותמסחרמשטחיהחברההכנסות.ואשפהגרעינים,מסוכניםחומרים,פוספטים,מחצבים,מכולותהובלתעבור
.הנוסעיםמגזרלהכנסותמשלימההכנסההינהזוהכנסה.התחנותבשטחימזוןודוכני

עלות המכר

,ואבטחהשמירה,וכלליותתפעול,תחנות,דלק,ותשתיתציודאחזקת,שכרמהוצאותמורכבתהנוסעיםבמגזרהמכרעלות◄
,קבועיםהוצאהמרכיבימורכבתהנוסעיםבמגזרהמכרעלות.ישראלמקרקעילרשותותמלוגיםחוץמיקור,ונזקיםביטוח
.חדשיםנוסעיםקוויומפתיחתהתשתיותמהגדלתכתוצאהעלויותותוספתמשתניםרכיבים

שמירה,וכלליותתפעול,תחנות,חשמל,דלק,ותשתיתציודאחזקת,שכרמהוצאותמורכבתהמטעניםבמגזרהמכרעלות◄
,קבועיםהוצאהמרכיבימורכבתהמטעניםבמגזרהמכרעלות.ישראלמקרקעילרשותותמלוגיםונזקיםביטוח,ואבטחה
.חדשיםמסופיםומפתיחתהתשתיותמהגדלתכתוצאהעלויותותוספתמשתניםרכיבים

ואבטחהשמירה,וכלליותתפעול,תחנות,ותשתיתציודמאחזקת,שכרמהוצאותמורכבתואחרותהמסחרבמגזרהמכרעלות◄
.ישראלמקרקעילרשותותמלוגים

רווחיות תפעולית

2020בשנת.בהתאמה,0.3%-וכ)12.0%(-כעלעמדהחברהשלהתפעולי)ההפסד(רווחשיעור2018-2019בשנים
.)0.2%(עלעמדהתפעוליההפסדשיעור

201820192020ח"מליוני ש: מטבע

2,4342,5642,397הכנסות

)6.5%(5.0%)0.1%(שיעור צמיחה

)2,283()2,464()2,377(עלות המכר

57100114גולמי) הפסד(רווח 

 %2.3%4.0%5 0%.

)15()6()14(הוצאות מכירה ושיווק  

 %(0.6%)(0.2%))0.6%(

)153()156()146(הוצאות הנהלה וכלליות

 %(6.0%))6.1%()6.4%(

,  אחרות) הוצאות(הכנסות 
7049)188(נטו

%7.7%(2.7%)-

(5)8)291(תפעולי) הפסד(רווח 

 %)12.0%(0.3%)0.2%(

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

.ללא עדכון עליית הערך כפי שמשתקפת מעבודה זו2018-2020דוחות כספיים מבוקרים לשנים : מקור

רווחיות גולמית

הרווחשיעור2020בשנת.בהתאמה,4.0%-וכ2.3%-כעלעמדהחברהשלהגולמיהרווחשיעור2018-2019בשנים
.5.0%הינוהגולמי
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31/12/201831/12/201931/12/2020מליוני שח' 000: מטבע

1186839מזומנים ושווה מזומנים  

4165139השקעות לזמן קצר   

12011976לקוחות

1,343845688ממשלת ישראל

317291326חייבים ויתרות חובה

141415מלאי

1,9161,5021,283כ נכסים שוטפים  "סה
1923529השקעות בנכסים פיננסיים

3638144חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
פעילות  (ח "ממשלת ישראל בגין אג

--97)פיתוח

366773נכסי מיסים נדחים  
26,52727,82029,843נטו, רכוש קבוע

289293301נטו, נכסים בלתי מוחשיים
29,כ נכסים"סה 093,29 755,31 673

936812630התחייבות לספקים ונותני שירותים

222205237זכאים ויתרות זכות

1816-התחייבות בגין חכירה לזמן קצר

8686163ממשלת ישראל

495255233התחייבויות תלויות

249249124ח לזמן קצר"התחייבות בגין אג

--0.03התחייבות בגין מיסים שוטפים

1,9881,6251,403כ התחייבויות שוטפות  "סה
הכנסה נדחית בגין מענקים  

25,98927,18229,329ממשלתיים

124143141הטבות לעובדים

--249ח לזמן ארוך"התחייבות בגין אג

2620-התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך

26,36227,35129,490כ התחייבויות שאינן שוטפות  "סה
743779780הון עצמי 

29,09329,755,31כ התחייבויות והון עצמי "סה 673

2020–2018נתוני מאזן לשנים 

מאזן–ניתוח נתונים היסטוריים 

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים  2

לקוחות

בחברההמסחרופעילותהמטעניםפעילות,הנוסעיםפעילותבגיןאשראיותקבוליפתוחיםמחובותמורכבהסעיף.
בהתאמה,מיליון16-ו,33,23הינה2020,בדצמבר31ליוםומסחרנוסעים,המטעניםמגזרבגיןהלקוחותסעיףיתרת,

.מיליון4בסךלקבלוהכנסות

ממשלת ישראל

תקבוליםוכן,שולמושטרםבפיתוחהשקעותובגיןהשוטפתהפעילותבגיןמהמדינהסובסידיהתקבוליכוללהסעיף
60בתוךהשוטפתהסובסידיהתשלומיאתתשלםהממשלה,הסובסידיההסכםפיעל.ח"האגבגיןמהמדינהצפויים
.הסובסידיהניתנהבגינהההוצאהממועדימים

י"עישולמוכיסבירביטחוןלגביהםקייםאשרפיתוחספקימחשבונותמורכבבפיתוחהשקעותבגיןהסובסידיהסעיף
שלהפיתוחלפעילותמשוייךוהואתפעוליאיננוהסעיף.בקבלתםהמזכיםהרלבנטייםבתנאיםתעמודוהחברההמדינה
.בחברההחוזרמההוןחלקמהווהאינוהסעיף,לפיכך.החברה

מלאי

כהיוהמלאיימי.החברהשלהתפעוליתלפעילותהנדרשיםשוניםחומריםוכןוחלפיםאחזקהחומריכוללהחברהמלאי-
החברהמדוחותשמשתקףכפי2019-2020שביןלתקופהבממוצעימים6-ו,2018-2019שביןלתקופהבממוצע5

.אלובשנים

חובהויתרותחייבים

ואחריםפקדונות,לקבלביטוח,מראשהוצאות,מוסדותבגיןיתרותכוללהשוטףהחייביםסעיף.

רכוש קבוע

וחלקימחשביםציוד,רכבכלי,ניידציוד,ומתחמיםתחנות,תשתיות,מקרקעין:רכיביםשישהכוללבחברההקבועהרכוש
.בהקמהקבועומרכושמופעלקבועמרכושמורכבבחברההקבועהרכוש.חילוף

הופחתהשטרםערךלירידתההפרשהיתרתובניכוישנצברפחתבניכויהרכושמעלותמורכבהמוצגהקבועהרכוש.

.ללא עדכון עליית הערך כפי שמשתקפת מעבודה זו2018-2020דוחות כספיים מבוקרים לשנים : מקור
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שירותונותנילספקיםהתחייבות

מפעילותהספקים.פיתוחמפעילותומספקיםשוטפתמפעילותמספקיםמורכבהחברהבדוחותהספקיםסעיף
בממוצע50-כהיושוטפתמפעילותהספקיםימי.שוטפתמפעילותהחברהלספקיפתוחיםמחובותמורכביםשוטפת
.2019-2020שביןלתקופהבממוצע52-ו2018-2019שביןלתקופה

והואתפעוליאינוהסעיף.החברהשלהפיתוחפעילותבגיןשהוגשומחשבונותמורכבהחברהשלהפיתוחספקיסעיף
סובסידיהקבלתכנגדומשולם,החברהידיעלממומןאינוהסעיףכןכמו.החברהשלהפיתוחלפעילותמשוייך

.בחברההחוזרמההוןחלקמהווהאינוהסעיף,לפיכך.מהמדינה

מאזן–ניתוח נתונים היסטוריים 

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים  2

נדחיתהכנסה

נרשמיםהפיתוחמענקי.לפיתוחסובסידיההענקתשלבדרךהמדינהידיעלממומנתהחברהשלהפיתוחפעילות
בספרישנרשםהקבועהרכושבגיןהפחת,שבנטוכך,הקבועהרכושהפחתתבקצבומופחתים,החברהבדוחות
.פיתוחמענקיידיעלממומןשאינוהקבועהרכושבגיןהפחתהינוהחברה

תלויותהתחייבויות

והיטליומיםארנונה,פיתוחבגיןמשפטיותתביעות,שוטפותמשפטיותתביעותבגיןהפרשותכוללההפרשותסעיף
.פיתוח

התחייבויותהינןפיתוחוהיטליפיתוחבגיןמשפטיותלתביעותהפרשות,החברהמהנהלתשנתקבלוהבהרותפיעל
תשלוםתעבירהמדינה,ההפרשותתשולמנהבובמועדכיציינההחברה.החברהשלהפיתוחלתכניתהמיוחסות
התחייבותלמעשההינההשוויהערכתבמועדמהותן,בהתאם.נדחיתכהכנסהתרשמנהוההפרשותכנגדןסובסידיה

.נדחיתהכנסהבגין

זכאים ויתרות זכות

פיצויבגיןוהתחייבויותאחריםזכותויתרותזכאים,לחופשההפרשה,שכרבגיןהתחייבותבגיןיתרותכוללהסעיף
נוצלושלאמחלהימיבגין

2020–2018נתוני מאזן לשנים 

.ללא עדכון עליית הערך כפי שמשתקפת מעבודה זו2018-2020דוחות כספיים מבוקרים לשנים : מקור

31/12/201831/12/201931/12/2020מליוני שח' 000: מטבע

1186839מזומנים ושווה מזומנים  

4165139השקעות לזמן קצר   

12011976לקוחות

1,343845688ממשלת ישראל

317291326חייבים ויתרות חובה

141415מלאי

1,9161,5021,283כ נכסים שוטפים  "סה
1923529השקעות בנכסים פיננסיים

3638144חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
פעילות  (ח "ממשלת ישראל בגין אג

--97)פיתוח

366773נכסי מיסים נדחים  
26,52727,82029,843נטו, רכוש קבוע

289293301נטו, נכסים בלתי מוחשיים
29,כ נכסים"סה 093,29 755,31 673

936812630התחייבות לספקים ונותני שירותים

222205237זכאים ויתרות זכות

1816-התחייבות בגין חכירה לזמן קצר

8686163ממשלת ישראל

495255233התחייבויות תלויות

249249124ח לזמן קצר"התחייבות בגין אג

--0.03התחייבות בגין מיסים שוטפים

1,9881,6251,403כ התחייבויות שוטפות  "סה
הכנסה נדחית בגין מענקים  

25,98927,18229,329ממשלתיים

124143141הטבות לעובדים

--249ח לזמן ארוך"התחייבות בגין אג

2620-התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך

26,36227,35129,490כ התחייבויות שאינן שוטפות  "סה
743779780הון עצמי 

29,09329,755,31כ התחייבויות והון עצמי "סה 673
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אמידת סכום בר השבה

3

נושאעמוד

שווי שימוש יחידה מניבת מזומנים20

תוצאות הערכת השווי28
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מרכזיותוהנחותנבחרתמתודולגיה

.ההכנסותבגישתלהשתמשבחרנו,הרכבתשלההשבהברהסכוםשוויאמידתלצורך◄
.)DCF(המזומניםתזרימיהיווןמתודולוגייתהיאיושמהאשרהמתודולוגיה

מרכזיותהנחות

השוטפתמהסובסידיהההכנסותחישובאופןבבחינת,הסובסידיהלהסכםבהתאם
הנפקתממועדנוספים2%-בכויגדל2%יהיההבסיסרווחמחוללכיהוסכם,לנוסעים

.ח"האג

מיליארד2עדשלסךלגייסרשאיתתהיההחברהכינקבעהסובסידיההסכםבמסגרת
הערכתלמועדנכון.ההסכםחתימתממועדהחללציבורח"אגהנפקתבאמצעותח"ש

גיוס.2021,ביונילהיפרעצפויאשרח"שמיליארד1בגובהח"אגגייסההחברה,השווי
.בנושאקונקרטייםצעדיםמספרנערכוואף,2018לשנתתוכננהנוספתח"אגסדרת
וודאותחוסרוקיימת2018שנתבמהלךהתרחשלאנוסףח"אגגיוס,סיבותממגוון,אולם

הסובסידיהבהסכםהאמוראףעלוזאת,2021בשנתנוסףח"אגשלגיוסילגבימסוימת
סדרתלגייסהרלבנטיםהרגולטוריםהגורמיםושלהחברהשלהעקרוניתכוונתהולמרות

.נוספתח"אג

כימניחההחברה.3.4%-בהוערכההבאההסכםלמשךמשוקללתנורמטיביתרווחיות
הקודמותלהנחותזההתהיההרווחיותתוחלת,שנים5שללתקופהיהיההבאההסכם

.זאתרווחיותשישקףמקדם/מנגנוןבתוכויגלםהבאהסובסידיההסכםוכי

.2%,יותרנמוכהטווחארוכתרווחיותהניחההחברה,שמרנותמשיקולי

.

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

אמידת סכום בר השבה. 3
שווי שימוש יחידה מניבת מזומנים

:המודלחייאורך/שימושייםחייםאורך◄.  

,כתשתיותהמסווגיםהנכסיםשלהממוצעהנותרהחייםאורךפיעלנאמדהמודלחייאורך
הליבהנכסלמעשהוהינם,החברהשלהקבועהרכושמכללהמובילהנכסאתהמהווים

המופעלים,הרכבתשלהתשתיתנכסישלהממוצעהחייםאורך.החברהפעילותשל
.השוויהערכתלמועדנכון,שנים27-בכהחברהי"ענאמד,ובהקמה

:המזומניםתזרימיתחזיות◄

לשנההחברהתקציבעלמבוססת–2021בשנתהמזומניםתזרימיתחזית◄
.זאת

עלתיאמדאלולשניםתחזית–2021לאחרהמזומניםתזרימיתחזית◄
הפיתוחתכניתבמסגרתוהמתוכנניםהקיימיםוהמסילותהקוויםבסיס

.בנפרדוהמטעניםהנוסעיםמגזרלגבי,הקיימת

:צפויותהשקעות◄

IASי"עפ במצבוהנכסלגביייאמדוהעתידייםהמזומניםתזרימי,שימוששוויבאמידת,36
שלילייםאוחיוביםמזומניםתזרימייכללולאעתידייםמזומניםתזרימיאומדני.הנוכחי
כאשרכיהתקןמצייןבנוסף.הנכסשלהביצועיםרמתהגדלתאומשיפורלנבועהחזויים
שלהביצועיםרמתאתמגדיליםאומשפריםאשרשלילייםמזומניםתזרימימתהוויםלישות
החיובייםהמזומניםתזרימיאומדןאתיכללולאהעתידייםהמזומניםתזרימיאומדני,הנכס

.השליליהמזומניםלתזאימיםהמיוחסותהכלכליותבהטבותמהגידוללנבועהחזויים
שלהשימוששוויהערכתלצורך.השקעותנכללות,החברהשלהפיתוחתכניתבמסגרת
לתוכניתבהתאם.פיתוחפרויקטימהשלמתכתוצאההצפוייםחיובייםתזרימיםנלקחוהחברה
.החברהשלהמאושרתהפיתוח
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המזומניםתזריםלגביפרטניותהנחות

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

אמידת סכום בר השבה. 3
שווי שימוש יחידה מניבת מזומנים

הכנסות

הנוסעיםמגזרהכנסות◄

עללנושסופקהנורמטיביתהרווחיותבתוספתהחברההוצאותתקציבעלמבוססת2021לשנתההכנסותתחזית
נוסעיםקוויופתיחתהתשתיותלהרחבתבהתאםהתחזיתתקופתלאורךמשתנותההכנסות.החברההנהלתידי

.באוכלוסיהטבעילגידולובהתאםהחברהשלהפיתוחלתכניתבהתאם

.הרכבתהפעלהלפיתוחהמסגרתלהסכםשלישיתהתוספתסכום)1(בתוכהכוללת2021לשנתההכנסותתחזית
.התמריציתהסובסידיהבגיןההתחשבנותביטול)2(

להנחותבהתאםהשנתיתהנסועהבהיקףהחזויהצמיחהשיעורעלמבוססת2022-2024לשניםההכנסותתחזית
ההכנסותכיהונחואילך2026משנת,לפיכך.2025בשנתהמקסימליתלקיבולתתגיעהנוסעיםשכמותכךהחברה
.תצמחנהלאהנוסעיםממגזרהעצמיות

רווחובתוספתהתייעלותבניכויהשנתיתהמוכרתההוצאהעלסובסידיהתקבלהחברה,הסובסידיההסכםפיעל
ההכנסותובניכוי,לעילשנדונולתרחישיםבהתאם,החברהלהערכתבהתאם2%או4%שלבשיעורבסיס

בהתאםנקבעתהנוסעיםבמגזרההכנסותתחזית,כלומר.חוץוגורמיממסחררווחובניכויהחברהשלהעצמיות
שביןלפערהשלמהמהווההסובסידיה(הרכבתוהפעלתלפיתוחבהסכםמוגדריםאשר,המוכרתההוצאהלמחוללי
קבועיםמרכיביםעלמבוססתהמוכרתההוצאהתחזית.)המוכרתההוצאהכ"לסהנסיעהכרטיסיממכירתהכנסות
בתוספת,נורמטיביתבעלותהמוכפליםתפעולייםפרמטריםעלמבוססיםהמשתניםהמרכיבים.משתניםומרכיבים

והפעלתלפיתוחמסגרתהסכם(ישראלמדינתלביןישראלרכבתביןלהסכםבהתאםוקנסותפרסיםמנגנון
מ"וקנוסעיםתחנותמספר,)מ"בק(שנתיתרכבותנסועת:הינםההסכםפיעלהעיקרייםהפרמטרים.)הרכבת
.פעילהמסילה

2018
)בפועל(

2019
)בפועל(

2020
)בפועל(

2021
)תחזית(

נסועת  
רכבות  
מ"מיליוני ק

14.114.810.213.8

מ מסילה "ק
סוף  (פעילה 

)תקופה
1,4621,4621,4971,497

מספר 
סוף  (תחנות 

)תקופה
68696969

מליוני  
נסיעות  
נוסעים

67.76924.246.6

:ההכנסותלקביעתהעיקרייםהפרמטרייםסיכוםלהלן
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המטעניםמגזרהכנסות◄

ידיעללנושסופקזאתלשנההחברהתחזיתעלמבוססת2021לשנתההכנסותתחזית
הובלהתחזיתבסיסעלנבנותזהבמגזרההכנסות.השוויהערכתלמועדנכוןהחברההנהלת
הידועיםהמדדיםעלבעיקרמבוססתהמחיריםרמת.הובלהתחוםאוהלקוחברמתמפורטת
לבצעהחברהתכננהאותםמחיריםעליותבתוספת,ערךלהשבתהעבודהביצועבתקופת
תפעולליוםהובלהממוצעבסיסקביעתהינוהתחזיתקביעתאופן.הלקוחותעםמ"מווניהלה

אחוזכפול(מ"מושלשוניםבשלביםחוזיםלגביעבודההנחותבתוספת,מייצגתבתקופה
בכמותמוכפלתהתחזית.שינוייםבהםצפוייםאשרחתומיםולחוזים)הסכםלחתימתסבירות

כסף)טון(כמות(:מימדים3-בנבניתהתחזית.חזוייםסגירהימיבניכוי,צפוייםתפעולימי
תחזיתלצורך(מ"ק*וטון)מסוימיםלקוחותמולצפויותמחיריםעליותאוהתייקרויותכולל(

.)מסובסידיההמטעניםמגזרלהכנסות

בישראלג"בתמהצפויהצמיחהשיעורעלמבוססת2026-2039לשניםההכנסותתחזית
לאורךשהונחוהצמיחהלשיעוריבהתאם,החברההנחותפיעל.3.3%שהינו,הארוךבטווח
מ"ק*טוןמיליוני2,212בסך,המקסימליתלקיבולתיגיעמ"לקטוןכ"סה,התחזיתתקופת
לאהמטעניםממגזרהעצמיותההכנסותכיהונחואילך2039משנת,לפיכך.2039בשנת

.תצמחנה

20212022202320242025

* מיליוני טון
1,2721,2511,2581,3101,416מ"ק

ואחרותמסחרהכנסות◄

ידיעללנושסופקזאתלשנההחברהתקציבעלמבוססת2021לשנתההכנסותתחזית
בהתאםהתחזיתתקופתלאורךמשתנותההכנסות.השוויהערכתלמועדנכוןהחברההנהלת

ובהתאםהחברהשלהפיתוחלתכניתבהתאםחדשותתחנותופתיחתהתשתיותלהרחבת
.באוכלוסיהטבעילגידול

לתקופהאחוזיםשנישלהצמיחהשיעורעלמבוססת2022-2039לשניםההכנסותתחזית
.₪מיליון70-כשלהכנסהלתקרתעדהנהלההערכתסמךעל,האמורה
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ביעדיםלעמידהבונוס◄

.ביעדיםלעמידהבונוסשלמרכיבכוללותמנוסעיםהסובסידיההכנסות

:רכיביםמשניהמורכבבונוסשנהבכלתקבלהחברה,הסובסידיההסכםפיעל

שירותביעדילעמידהבונוס)1(

נוסעיםכמויותמהגדלתכתוצאהבונוס)2(

₪מיליוני6שלבגובהושירותדיוקביעדיעמידהאיבגיןקנסהונח,2021שנתלאחר
.בשנה

תהיהלאכיהונחלהסכםהרביעיתהתוספתעלהמבוססתהחברההנחתי"עפ
לאור,בנוסף.)2021(הראשונההתחזיתבשנתהתמריציתהסובסידיהבגיןהתחשבנות

נכוןזהאיןכיהניחההחברה,הנוסעיםהיקףשלהעלייהקצבאתזהבשלבלחזותהקושי
.בעתידגםזהתמריץולחשבלהמשיך

למטעניםסובסידיה◄

הקבועבסכוםמ"ק-טוןמכפלתתהיהלמטעניםהסובסידיה,הסובסידיההסכםפיעל
ניכוילאחרזאת,למטעניםהסובסידיהלהסכםבתוספת2בסעיףכמפורטשנהלאותה
משנתהחלובתמריץסובסידיהבתוספתהחברהתזכה,בנוסף.מ"מעובתוספת,פחת

.מכולותוהובלתהשנתיתהמטעניםהובלתלהיקףבהתאם2019

לטוןבאשרהחברהתחזיותעלמבוססות2021בשנתוהתמריץמסובסידיהההכנסות
.המכולותהובלתותחזיתפחתובניכויבחוזההנקובהסובסידיהבסכוםמוכפל,מ"לק

בתוספתהחברהתזכהלמטעניםהסובסידיהלהסכםבתוספת'ב2לסעיףבהתאםבנוסף
.זהלדוח12'בעמכמתוארמטעניםהובלתעלסובסידיה

המכרעלות◄

הנוסעיםמגזר

ידיעללנוסופקאשר,זאתלשנההחברהתקציבעלמבוססת2021לשנתהמכרעלות
לפרטים(זהיםעלויותמחוללימבוססתואילך2022משנתהמכרעלות.החברההנהלת
.2019–2018בשניםשהונחולאלו)'חנספחראהנוספים

המטעניםמגזר

ידיעללנוסופקאשר,זאתלשנההחברהתקציבעלמבוססת2021לשנתהמכרעלות
זהיםעלויותמחולליעלמבוססתואילך2022משנתהמכרעלות.החברההנהלת

.2019–2018בשניםשהונחולאלו)'חנספחראהנוספיםלפרטים(

ואחרותמסחרמגזר

ידיעללנוסופקאשר,זאתלשנההחברהתקציבעלמבוססת2021לשנתהמכרעלות
זהיםעלויותמחולליעלמבוססתואילך2022משנתהמכרעלות.החברההנהלת

.2019–2018בשניםשהונחולאלו)'חנספחראהנוספיםלפרטים(

וכלליותהנהלה,מכירההוצאות◄

,זאתלשנההחברהתקציבעלמבוססות2021לשנתוכלליותהנהלה,מכירההוצאות
.החברההנהלתידיעללנוסופקאשר

ועלויותכלליותהוצאות,מטהשכרהוצאותבעיקרכוללותוכלליותהנהלה,מכירההוצאות
,זאתלשנההחברהתקציבעלמבוססותאלההוצאות2021בשנת.ושיווקמכירהבגין
אחדבכלאלוהוצאותואילך2022משנתהחל.החברההנהלתידיעללנוסופקאשר

שהונחולאלו)'חנספחראהנוספיםלפרטים(זהיםעלויותמחולליפיעלחושבומהמגזרים
.התחזיתשנותלאורך,2019–2018בשנים
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פחתהוצאות◄

:הבאיםמהרכיביםמורכבתהפחתתחזית

,החברהמהנהלתשהתקבלונתוניםי"עפ:עצמימהוןקייםרכושבגיןפחת◄
פחת-ברתשהינה,ערךלירידתהפרשהבניכויעצמימהוןהקבועהרכושיתרת
תקופתפניעליופחתזהרכוש.ח"שמליוני507-כעלעומדת,ההערכהבמועד

מהנהלתהתקבלהאשרהקבועהרכוששלההפחתהתחזיתפיעל,התחזית
.החברה

להסכםבהתאם-התחזיתתקופתלאורךקבועברכושצפויותהשקעות◄
פיתוחבפרויקטישנהבכלמהרווחיםמחציתתשקיעהחברה,הסובסידיה

העוקבתמהשנההחלתופחתהשנתיתההשקעה.העוקבתבשנהקטנים
המוערךהחייםלאורךבהתאם.שנים22-כשלתקופהלאורךלהשקעה
שלהאחרונהלשנהעדהופחתהשלאהקבועהרכושיתרת.קטניםלפרויקטים
אחתבכלהחברההנחתי"עפ.גרטכערךהשוויהערכתלמועדתהווןהתחזית
לכלקודמתבשנהשהופקמהרווחמחציתתשקיעהחברההתחזיתמשנות
75%-ווהמטעניםהנוסעיםממגזרמסולאחרפחתללאהתחזיתמשנותאחת

ללא,המסחרבמגזרהתחזיתמשנותאחתלכלקודמתבשנהשהופקמהרווח
.מסולאחרפחת

מגידולכתוצאה,הקבועהרכושיתרתהפחתתבגיןהחזויבפחתקיטון◄
שימושנעשההקבועהרכוששימוששוויבחינתלצורך-ערךלירידתבהפרשה

מגידולהנובעהקבועהרכושביתרתהקיטוןכאשר,האיטרטיביבמודל
.התחזיתתקופתלאורךמופחתערךלירידתבהפרשה

◄EBITDA

תחזיתעלמבוססזהשיעור.2.8%-כהינו2021לשנתEBITDA-השיעור◄
.החברההנהלתידיעללנושסופקזאתלשנההחברה

,נוסעיםפעילותבגיןשוטפתסובסידיההחברהתקבלהסובסידיההסכםפיעל◄
.החברהלהערכתבהתאם2%אוEBITDA4%לחברהתניבאשר

מטעניםהובלתבגיןהבונוסמרכיבללאהמטעניםבמגזרEBITDA-השיעור◄
במגזרEBITDAהלשיעורבהתאם2031משנתהחל2%-כלהיותנקבע

EBITDA-השיעורכיהונח2021-2030שביןבתקופה.אלובשניםהנוסעים
בשנת2%-לכ2021בשנת)12.4%(-מכישתפראך,שלילייהיההמגזרשל

2030.

אתלצפותמאודקשהאשר,נקודתייםאירועיםהינםועיצומיםשביתותאירועי◄
אינההחברההשנתיתהתחזיתהכנתבעת,ככלל.מראשוהיקפםעיתוים
,יצויןלכןבהמשך.זהמסוגמארועיםהנובעתמשמעותיתפגיעהבחשבוןלוקחת

במגזרועיצומיםשביתותשלאירועיםנרשמולא2018–2013השניםביןכי
אך,)קצריםזמןלפרקי(עיצומיםהתרחשואמנםהמטעניםבמגזר,הנוסעים

ההסתברותזהבמגזרגםולכן.החברהשלפעילותעלמהותיתהשפעהללא
,זהבענייןנוסיף.2021לשנתהתחזיתהכנתבעתבחשבוןנלקחהלאלשביתה

שאירעכפי,בחברההעבודהיחסיבמערכתהסלמהמתרחשתבהםבמקריםכי
מנתעללרשותההעומדיםהאמצעיםבכלפועלתהחברה,2019שנתבתחילת
.החברהשלהתקינהפעילותהלצורךהתעשייתיהשקטאתלהחזיר
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קבועברכושהשקעות◄

בפרוייקטישנהבכלמהרווחיםמחציתתשקיעהחברה,הסובסידיהלהסכםבהתאם◄
התחזיתמשנותאחתבכלהחברההנחתי"עפ.העוקבתבשנהקטניםפיתוח
ממגזרמסולאחרפחתללאהעוקבתבשנהשהופקמהרווחמחציתתשקיעהחברה
ללא,המסחרבמגזרהעוקבתבשנהשהופקמהרווח75%-ווהמטעניםהנוסעים

להסכםבהתאםקטניםפיתוחבפרוייקטיהינהההשקעה.מסולאחרפחת
.הסובסידיה

גרטערך◄

למועדתהווןהאחרונההמודלבשנתקבועברכושההשקעותשלהמופחתתהעלות◄
ההשקעותשלהמופחתתהעלותכיהינההחברההנחת.גרטכערךהשוויהערכת
הזכותנתונהשלחברהמכיווןוזאת,השבהברתתהיההאחרונההמודלבשנת

הקטניםהפרויקטיםמסךלבחירתההנתוניםבפרויקטיםמהרווחיםמחציתלהשקיע
.שנהבאותה

מסהוצאות◄

הסטטוטוריהחברותלמסבהתאםהינוהתחזיתלאורךהונחאשרהמסשיעור◄
.ואילך2018משנת23%עלעומדאשר,ההערכהבמועדבישראל

החוזרבהוןשינויים◄

לידיבאיםהמודלבמסגרת.סעיףלכלנורמטיבייםמחולליםעלמבוססהחוזרההון◄
החוזרההוןכיהונח2047בשנתכאשר,שנהמידיהחוזרבהוןהשינוייםביטוי

.מתאפס

מפורטות2021-2047לשניםהחוזרההוןתחזיתבבנייתהעיקריותההנחות◄
:להלן

50הינםהראשונההתחזיתלשנתנבחרואשרומסחרנוסעיםלקוחותימי◄
נוסעיםלקוחותוימי2020–2019בשניםהלקוחותימילממוצעבהתאם
לקוחותימילממוצעבהתאם30הינםהתחזיתשנותליתרנבחרואשרומסחר
.2018-2019בשנים

בהתאם75הינםהראשונההתחזיתלשנתנבחרואשרמטעניםלקוחותימי◄
נבחרואשרמטעניםלקוחותוימי2019-2020בשניםהלקוחותימילממוצע
-2018בשניםלקוחותימילממוצעבהתאם80הינםהתחזיתשנותליתר

2019.

בהתאם,הסובסידיהתשלוםבגיןהחייביםליתרתימים60-כ–ישראלממשלת◄
.הסובסידיהבהסכםהנקוביםהתשלוםלתנאי

בגיןתפעוליותיתרותכוללהסעיף–חובהויתרותחייבים,מראשהוצאות◄
צפויותאלוהוצאותהחברההנחותפיעל.אחריםוחייביםמראשהוצאות
תקופתלאורך.דלקוללאפחתללאהמכרמעלותקבועכאחוזלהישאר
ליתרות0.1%ומראשההוצאותליתרות2%הינונבחראשרהאחוז.התחזית
.2018-2020בשניםלממוצעבהתאםהחובהויתרותהחייבים

הממוצעיםהמלאילימיבהתאם,הראשונההתחזיתלשנתמלאיימי6–מלאי◄
,הנותרותהתחזיתשנותליתרמלאיימי2020.5-ל2019שביןלתקופה
.2018-2019שביןלתקופההממוצעיםהמלאילימיבהתאם

מפעילותהספקיםלימיבהתאם,ספקיםימי55-כ–שוטפתמפעילותספקים◄
הצפויהדלקספקיעםהחדשוההסכם2018-2019שביןלתקופהשוטפת
.הדלקספקימולהחברהשליותרטוביםאשראילתנאילהביא



מ"בחינת ירידת ערך נכסי רכבת ישראל בע Page 26 of 48

2021, מרץ22 |

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

אמידת סכום בר השבה. 3
שווי שימוש יחידה מניבת מזומנים

ההיווןשיעור◄

תחזיתאתהכולל,ומאוחדיחידתזריםעלמבוססלעילכמפורטהשימוששוויאמידתמודל
מטענים,נוסעים:פעילותהתחומימשלושתלהלנבועהעתידים,החברהשלהמזומניםתזרימי
תחוםכלעבורשנאמדוההיווןשיעורישלשקלולהינוהחברהשלההיווןשיעור,לפיכך.ומסחר
.פעילות

שלהמאפייניםנבחנו,הפעילותמתחומיאחדלכלהראויההיווןשיעוראתלאמודמנתעל
כוללאשר,המסחרפעילותתחוםכיעולהמבחינתנו.ביניהםהגומליןקשריוכןהפעילותתחומי
.בתחנותהנוסעיםלמעברהדוקבאופןקשור,בלבדהתחנותשטחיבתוךהמסחרפעילותאת

לאמודיש,בנוסף.המסחרולפעילותהנוסעיםלפעילותיחידהיווןשיעורלאמודראוי,לפיכך
.המטעניםלפעילותנפרדהיווןשיעור

להתפלגותבהתאם,לעילההיווןשיעורישלמשוקללכממוצענקבעהחברהשלההיווןשיעור
תקופתלאורךהחברההכנסותלכללביחסהפעילותמתחומיאחדלכלהמיוחסותההכנסות
לאמידתפרט,זהותהינןלעילההיווןשיעוריבתחשיביההנחותלמעשהכייודגש.התחזית
.בנפרדפעילותתחוםלכלהרלוונטייםהסיכוניםאתהמשקללת,הביטא

פעילותאופילאור.5.50%הינוהקורונההשפעתתחת2021בשנתשנלקחההיווןשיעור
פעילותעלהקורונההשפעתכיהחברההנהלתוהנחתמהמדינההמתמשךהסבסוד,החברה
ירדההיווןשיעורהתחזיתשנותבשארכיהערכנו,בלבד2021בשנתביטוילידייבואוהחברה

.5.00%-כשלהיווןלשיעור0.5%-בכ

.'הנספחראהלהרחבה

:הבאותהתפעוליותהיתרותאתכוללהסעיף–זכותויתרותזכאים◄

בתחזיתנקבעהאשר,ונלוותשכרבגיןהחברהלעובדיהתחייבותיתרת◄
הממוצעההתחייבותלאחוזבהתאם,השנתיתהשכרמעלותקבועכאחוז

.2019–2020שביןלתקופה

כאחוזבתחזיתנקבעה,החברההנחותפיעל.אחריםזכאיםבגיןיתרות◄
–2019שביןלתקופההממוצעההתחייבותלאחוזבהתאם,מההכנסות

2020.
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ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

אמידת סכום בר השבה. 3
תוצאות הערכת השווי

ניתוח רגישות לשווי פעילות  

הרווחיותובשיעור2022משנתהחלההיווןבשיעורהשינויהשפעתאתמציגהרגישותניתוח
:החברהשלהפעילותשוויעל,ארוךלטווח

.ביקרה או סקרה את אופן חישוב הערך הפנקסני, לא בחנהEY. הערך הפנקסני  התקבל מהנהלת החברה1

44, ח"שמליוני  00%.4.50%5.00%5.50%6.00%

1.0%684645609577549

1.5%770723680643609

2.0%856801753708669

2.5%944881825775730

3.0%1,032961898842792

ומסקנותסיכום
למועדהמזומניםמניבתהיחידהשלהשבהברהסכום,לעילההנחותלאור

.ח"שמליוני753נאמדהשוויהערכת

ח"שמליוני724הינוהחברהמהנהלתשנמסרכפיהחברהשלהפנקסניהערך

.ח"שמליוני29-כשלבגובהערךמעלייתרווחברישוםצורךישלפיכך

שיטת,ההכנסותגישתלפי,החברהשלהפעילותלשוויבהתאםנאמדההשבהברהסכום
DCF.
:השוויהערכתלמועדנכוןההשבה-ברהסכוםלגביהמלצותינולהלן

2020,  בדצמבר31נכון ליוםח"מליוני ש

753סכום בר השבה  

724ערך פנקסני

29עליית ערך

1
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שמות
מ"בע) ישראל(ארנסט יאנג EYארנסט אנד יאנג או 

החברה או הרכבת או  
רכבת ישראל

מ"רכבת ישראל בע

2021, מרץ22ח זה מיום "דוח"הדו

הנהלת רכבת ישראלהנהלה

2020, בדצמבר31מועד הערכת השווי

קיצורים
הסכם  

הסובסידיה
, ליוני17הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביום 

כולל כל הנספחים המצורפים להסכם, 2014

הסכם  
הסובסידיה הישן

,  לדצמבר30הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביום 
.כולל כל הנספחים המצורפים להסכם, 2009

ענף הרכבותענף

תכנית הפיתוח של רכבת ישראלתכנית הפיתוח

תוצר מקומי גולמיג "תמ

2047–2021השנים תקופת התחזית

CAPMCapital Asset Pricing Model

DCFDiscounted Cash Flow

EBITDAפחת והפחתות, מס, רווח לפני הוצאות ריבית

EVEnterprise Value–שווי פעילות

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

IFRSInternational Financial Reporting Standards–כספידיווחתקני
בינלאומיים

WACCWeighted Average Cost of Capital-מחיר ההון המשוקלל

A##FY20##-רווח והפסד לשנה שנסתיימה ב

IFRSInternational Financial Reporting Standards– תקני דיווח כספי
בינלאומיים

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

קיצורים-' נספח א
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4
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כילהאמיןלנוגורםאשרדברלידיעתנוהובאלא,להלןהמפורטותנוספותלמגבלותבכפוף◄
.נכוניםאינםזהח"בדוהמפורטיםוהנתוניםהעובדות

ומוגבל,הנדוניםהאחריםובנושאיםשוויבהערכותשלנווהניסיוןהידעעלמבוססזהח"דו◄
ביחס,מקובליםחשבונאותכללילפיחות"דועריכתאוסקירה,ביקורתערכנולא.להם

אודעהחוויםאנואין,לפיכך.זהח"בדוהכלולעתידפניצופהאוהיסטוריפיננסילמידע
Fairnessמהווהאינוזהח"דו.זהמידעלגבישהואסוגמכלביטחוןנותנים Opinion,ייעוץ
להטילשניתןמעונשיםהתחמקותלשםלשמשנועדלאזהח"דו.משפטיייעוץאוהשקעה

בולעשות,רשאיאינוכןגםאחרמיסיםמשלםוכל,רשאיםואינכם,החליםהמסדיניפיעל
.כאמורשימוש

עלהסתמכנו.זהח"דונשואבנכסיםאובעסקהבעלותזכויותלגביבדיקותערכנולא◄
תקפההבעלותזכות)i(כילהניחרשאיםואנוזהבענייןהבעליםידיעלשניתנוהמצגים
עמידהקיימת)iii(;כלשהםלשעבודיםאולעכבוןנתוניםאינםוהנכסיםהעסק)ii(;וסחירה
איכות,לשימושיםהמתייחסיםאלולגרועומבלילרבות(החליםוהתקנותהחוקיםבכלמלאה
,האכלוסתעודות,הרישיונותכל)iv(-ו;)דרישותבאלווכיוצא,ובנייהתכנון,סביבה

יישות,ממשלתיתסוכנותאורשותמכל,והמנהלייםהחקיקתייםוההיתריםההסכמות
זהח"לדוכלשהובאופןהקשורברכושכלשהושימושעבורהנדרשים,פרטיארגוןאופרטית

אחריותעצמנועלנוטליםאנואין.חודשואוהשגהבריאוהושגו,ח"הדונשואלשירותיםאו
.כלשהורכוששלהמשפטילתיאורכלשהי

שימושכלבולעשותואיןהתואםהעבודהבנספחהמצוינתלמטרהורקאךהוכןזהח"דו◄
דרךפומביות,שלוסיכוםאותמצית,ממנוחלקלכלאוזהח"לדולתתאין.אחרתמטרהלכל

.ובכתבמראשהסכמתנוללא,)פרטייםאו(פומבייםמדיהערוצי

יכוליםהשוקבתנאישינויים.לעילכמפורטהקובעלתאריךנכונותהינןהוגןלשוויהמלצותינו◄
עלנוטליםאנואין.הקובעבתאריךהמצוינותמאלובמהותןשונותשווילהערכותלגרום
,הדוחאתנעדכןאנו.הקובעהתאריךלאחרהשוקבתנאילשינוייםכלשהיאחריותעצמנו

המיעוטמניותרכישתעםבקשרידיכםעלשיידרשככל,הקובעלמועדמאוחריםלמועדים
.לעילכאמורוהכלומופחתאחידשעהלתעריףבתמורה,כאמור

אולעסקורוכשלאתרהבעליםשלהיכולתלחוסרכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין◄
.ח"בדוהמצויןבשווילנכסיו

לגביהםלנכסיםאולעסקביחס,אלקטרונייםבאמצעיםונתוניםפהובעלבכתבמידעקיבלנו◄
לוודאכלשהיאחריותלנוואיןח"הדוהכנתלשםזהמידעעלהסתמכנו.הניתוחאתביצענו
אחריותעצמנועלנוטליםאנואין.האמורהמידעשלהשלמותאוהנכונותאתעצמאיבאופן
.שלכםההנהלהידיעללרבות,אחריםידיעללנוסופקאשרהמידעדיוקאולשלמותכלשהי

השוויבהערכתהשתמשובהםאשר,מסוימיםהיסטורייםפיננסייםלנתוניםוהגענוייתכן◄
חות"דו.ההנהלהבאחריותאשר,מבוקריםלאאו/ומבוקריםכספייםחות"דומתוך,שלנו

בדקנולאאנו.מקובליםחשבונאייםכלליםמתוקףנדרשיםאשרגילוייםלכלוליכוליםכספיים
נותניםאודעהחוויםואיננוהגענואליהםהנתוניםשלהשלמותאוהנכונותאתעצמאית
.הכספייםחות"הדולגביאוהנתוניםלגבישהואסוגמכלהבטחה

הערכתביצועלצורךורקאךח"בדוכלולותהמזומניםתזרימילגביהנתוניםשלההערכות◄
לביצועים"Projections"מסוגאו"Forecasts"מסוגכתחזיותלשמשנועדוולאהשווי

Agreedביצענולאוכן,חות"דואובדיקהערכנולא.עתידיים upon procedures,ביחס
נותניםאודעהחוויםאנואין,לפיכך.כלשהוחשבונאיתקןלפיהמזומניםתזריםלנתוני

מאחר,ועודזאת.התבססושעליהןלהנחותאולנתוניםביחסשהואסוגמכלהבטחה
ביןהבדליםישנםרובפיעל,שצפויכפימתרחשיםאינםונסיבותאירועיםקרובותולעתים
.מהותייםלהיותיכוליםאלווהבדליםבפועלותוצאותתוצאותהערכת

,מסלדיווחיהחלטותאופיננסיותלהחלטותביחסכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין◄
.ההנהלהבאחריותהינןאשר

להיותאועדותלתתאו,נוספתעבודהלבצעאונוספיםשירותיםלספקנדרשיםאנואין◄
,זהח"לדובנוגעאוהניתוחאתביצענולגביהםלנכסיםאולעסקבנוגעמשפטבביתנוכחים
לרבות,מוסמכתרשותכלידיעל,כאמורהמיעוטמניותלרכישתבקשריידרשואלואםאלא
.ע"נירשות

אחרדיןאו,כאלותקנותאולרעהושימושמרמהחוקיהופרוהאםכלשהיקביעהערכנולא◄
כיממליציםואנוכלשהומשפטיייעוץלספקכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין.כלשהו
.משפטייםלנושאיםביחסשלכםהמשפטייםביועציםתיוועצו

הצהרה על תנאים מגבילים–' נספח ב
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4
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ירידת ערך נכסים

גישה כללית לבחינת ירידת ערך–' נספח ג
נספחים. 4

רקע

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

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

הגדרות

:ומשמעותם36IAS-להלן מונחים המשמשים ב

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

המפיקה תזרימי מזומנים  , היא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר-מזומנים-יחידה מניבה
המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות  בתזרימישהם בלתי תלויים בעיקרם , חיוביים

.נכסים אחרות

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

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

.בניכוי עלויות מימוש, בצורה מושכלת

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

עיתוי בחינת ירידת ערך

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

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

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

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

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

.אחת לשנה ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים. ב

סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכס

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

:מקורות מידע חיצוניים
חלה ירידה משמעותית בערך השוק של הנכס מעבר לחזוי כתוצאה  , במהלך התקופה

.מחלוף הזמן או משימוש רגיל

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

.או בשוק אליו מיועד הנכס, הישות

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

.  השבה של הנכס-ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר

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

:מקורות מידע פנימיים
קיימות ראיות זמינות להתיישנות או לנזק פיזי של נכס.

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

תוכניות להפסקת פעילות או לשינוי מבני  , שינויים אלה כוללים השבתת שימוש בנכס
תוכניות למימוש הנכס לפני המועד שנחזה קודם לכן , שאליה שייך הנכס, בפעילות

.והערכה מחדש של אורך החיים השימושיים של הנכס כמוגדר ולא כבלתי מוגדר

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

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

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

.ואין צורך לאמוד את הסכום האחר

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

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

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

אם אין סיבה להאמין ששווי השימוש של נכס עולה באופן מהותי על השווי ההוגן שלו בניכוי 
.  ההשבה-השווי ההוגן של הנכס בניכוי עלויות למכירה עשוי לשמש כסכום בר, עלויות למכירה
זה יהיה המקרה כאשר הנכס מיועד, לעיתים קרובות

זאת מכיוון ששווי השימוש של נכס המיועד למימוש יתבסס בעיקר על התמורה נטו  . למימוש
הם  , מהמשך השימוש בנכס עד למכירתו, מאחר וסביר כי תזרימי המזומנים העתידיים, מהמימוש
.זניחים

אלא אם הנכס אינו מניב תזרימי מזומנים חיוביים שהם , השבה ייקבע לגבי נכס בודד-סכום בר
אם  . או מקבוצות נכסים אחרות, מזומנים חיוביים מנכסים אחריםבתזרימיבלתי תלויים בעיקרם 
.מזומנים אליה שייך הנכס-השבה ייקבע לגבי היחידה המניבה-זה המקרה הסכום בר

מכירהעלויותבניכויהוגןשווי

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

.במישרין למימוש הנכסלייחסןתוספתיות שניתן יהיה 

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

השווי ההגון בניכוי עלויות למכירה יתבסס  , כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס
בתאריך  , על המידע הזמין הטוב ביותר על מנת לשקף את הסכום שישות הייתה יכולה לקבל

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

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

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

 המחיר לנשיאת)for bearing (שטבועה בנכס, אי וודאות.

שמשתתפים בשוק ישקפו בתמחור תזרימי המזומנים , כגון היעדר נזילות, גורמים אחרים
.העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס

:אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את השלבים הבאים

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

 מזומנים עתידיים אלהלתזרימייישום שיעור ניכיון מתאים.

:במדידת שווי השימוש הישות

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

.החיים השימושיים של הנכס

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

.אלה אם ניתן להצדיק תקופה ארוכה יותר, שנים5מרבית של 
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:לכלולצריכיםעתידייםמזומניםתזרימיאומדני

בנכסהמתמשךמהשימושחיובייםמזומניםתזרימיתחזיות.

המזומניםתזרימיאתלהפיקמנתעל,בהכרחשיתהוו,שלילייםמזומניםתזרימיתחזיות
)לשימושהנכסלהכנתשלילייםמזומניםתזרימיכולל(בנכסהמתמשךמהשימושהחיוביים

.לנכס,ועקביסבירבאופןלהקצותםאובמישריןלייחסםניתןואשר

השימושייםחייובתוםהנכסבמימוש)שישולמואו(שיתקבלו,בכללאם,נטומזומניםתזרימי.

החזוייםשלילייםאוחיובייםמזומניםתזרימיאומדנייכללולאעתידייםמזומניםתזרימיאומדני
:מלנבוע

לגביומחויבתאינהשהישותעתידימבנישינוי

הנכסשלהביצועיםרמתהגדלתאושיפור.

:יכללולאהעתידייםהמזומניםתזרימישלאומדנים

מימוןמפעילויותשלילייםאוחיובייםמזומניםתזרימי.

ההכנסהעלמסיםתקבוליאותשלומי.

שימושתוךמהווניםמכןולאחרמופקיםהםבובמטבענאמדיםהעתידייםהמזומניםתזרימי
המיידיהחליפיןשערלפיהנוכחיהערךאתמתרגמתישות.מטבעלאותוהמתאיםניכיוןבשיעור
.השימוששוויחישובבמועד

הניכיוןשיעור

שלשוטפותשוקהערכותהמשקףמסלפנישיעורלהיותצריךהניכיוןשיעור

הכסףשלהזמןערך.

המזומניםתזרימישלהאומדניםהותאמולאבגינםאשר,הנכסשלהספציפייםהסיכונים
.העתידיים

ערךמירידתהפסדשלומדידההכרה

שלהשבה-ברהסכום,אםורק,אםשלוהשבהברלסכוםבספריםהנכסערךאתלהפחיתיש
.ערךמירידתהפסדמהווהזוהפחתה.בספריםמערכונמוךהנכס

יחידותשלביותרהקטנההקבוצה(מזומנים-מניבהיחידהשלערךמירידתבהפסדלהכיריש

קבוצת(היחידהשלהשבה-ברהסכום,אםורק,אם)מוניטיןהוקצהשאליהמזומנים-מניבות
.היחידהשלבספריםמהערךנמוך)היחידות

הנכסשייךאליהמזומניםמניבתיחידהזיהוי

.נכסאותושלההשבה-ברהסכוםאתלחשביש,נכסשלערךלירידתכלשהוסימןישנואם
-ברהסכוםאתלחשבהישותעל,הבודדהנכסשלההשבה-ברהסכוםאתלאמודניתןלאאם

.הנכסשייךאליה,מזומנים-המניבההיחידהשלההשבה

אונכסיםלאותםלתקופהמתקופהעקביבאופןמזוהותלהיותצריכותמזומנים-מניבותיחידות
.לשינויהצדקהקיימתאםאלא,נכסיםסוגי

אחתלכלהרכישהממועדיוקצה,עסקיבצירוףשנרכשמוניטין,ערךלירידתבחינהלצורך
אשר,הרוכששלמזומנים-המניבותהיחידותשלקבוצותאומזומנים-המניבותמהיחידות

שלאחרותהתחייבויותאואחריםנכסיםאםקשרללא,הצירוףשלמהסינרגיהליהנותחזויות
אליהןיחידותשלקבוצהאויחידהכל.אלויחידותשלקבוצותאוליחידותשויכושנרכשהגוף

עלמעקבקייםשבהבישותביותרהנמוכההרמהאתתייצג,לעילכאמורמוניטיןהוקצה
.פנימייםהנהלהלצורכיהמוניטין
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זיהוי יחידה מניבת מזומנים

,אחריםמנכסיםהחיובייםהמזומניםבתזרימיבעיקרםתלוייםבלתישהם,חיובייםמזומניםתזרימיהמפיקה,ביותרהקטנההמזוהההנכסיםכקבוצתמוגדרתמזומניםמניבתיחידה,36IASי"עפ
מזומניםמניבתיחידהמהווה)התחנותבמתחמיהסחרופעילותהמטעניםפעילות,הנוסעיםפעילותאתהכוללת(בכללותההחברהכינקבע,הרכבתהנהלתעםבתיאום.'אנספחראהלהרחבה

:הבאיםהגורמיםעל,היתרביןמתבססתזוקביעה.אחת

לשייךניתןלא,בנוסף.המטעניםמגזראתוהןהנוסעיםמגזראתהןמשמשותוהןהרכבתפעילותשלהליבהנכסהינןהתשתיות;לתשתיותמיוחסהחברהשלהקבועמהרכושממחציתיותר
.שרירותיתבצורהאלאהמטעניםולמגזרהנוסעיםלמגזרל"הנהתשתיותמרביתאת

נכסיםלייחסניתןאמנם.התשתיתבאותהשימושתוךהכנסותמפיקותהפעילויותשתיכאשר,הפעלתןלצורךבתשתיותמהותיבאופןתלויותהנוסעיםפעילותוהןהמטעניםפעילותהן
תוךמזומניםתזרימיהמפיקותהרכבתלפעילויותלהתייחסניתן,ולפיכך,התשתיותהינוהכנסותלהפקתהמשמשהעיקריהנכסאך,ניידציודובעיקר,מהפעילויותאחתלכלאחריםספציפיים
.אחתמזומניםמניבתכיחידה,משותפתבתשתיתשימוש

פעילותבגיןשוטפתסובסידיה)א(:עיקרייםמרכיביםשלושהלמעשהכוללתלחברההמוענקתהסובסידיהכיעולההחדשלהסכםבהתאםלחברההמוענקתהסובסידיהסכומימניתוח
.קיימיםקוויםוהרחבתחדשיםקוויםהקמת,תשתיותפיתוחבגיןפיתוחסובסידיית)ג(,וכן;המטעניםפעילותבגיןשוטפתסובסידיה)ב(;הנוסעים

לפעילויותהפיתוחסובסידייתסכומיאתלהקצותניתןלא,המטעניםלפעילותהמיוחסיםהסובסידיהסכומילביןהנוסעיםלפעילותהמיוחסיםהשוטפתהסובסידיהסכומיביןלהפרידשניתןבעוד
.יחדגםהפעילויותשתיאתישרתוקיימיםבקוויםהתשתיותושדרוגשיוקמוהחדשיםהקוויםמרבית.שרירותישאינובאופןהשונות

אוהקיימיםמהקוויםיותראובאחדרכבתשירותיולספקלהפסיקניתןלא,בנוסף.במקבילהתחומיםבשניולפעולרכבתשירותילספקמחויבתהרכבת,החדשהסובסידיההסכםפיעל
.אחתמזומניםמניבתכיחידהוהפעילויותהקוויםלכללהתייחסיש,פעילותאוקולבטלניתןשלאבמקרה,לתקן68סעיףלפי.אחתכמקשההקוויםכלאתלהפעילוישהמתוכננים

תחומיבתוךהמסחרייםהשטחים.לנוסעיםנלוויםשירותיםמתןלצורךהרכבתתחנותבתחומיהנמצאיםמסחרייםשטחיםשלישייםלצדדיםמשכירההרכבת,כאמור,הסחרלפעילותבאשר
,הפעילותמכללהסחרפעילותתוצאותאתלהפרידניתןאמנם.מהירומזוןקפיטריה–כגוןלנוסעיםבסיסייםשירותיםמספקיםוהםהיותהרכבתתחנתממתחםאינטגרליחלקמהוויםהתחנה

שירותיםבמתןכרוכהרכבתתחנתהפעלתשכן,הנוסעיםלמגזרהדוקבאופןקשורותשהכנסותיהמכיוון,עצמאיבאופןמזומניםתזרימימפיקהזופעילותכילומרניתןלאאך
יותרגדולהמזומניםמניבתמיחידהחלקמהווהזופעילות,לפיכך.פעילההייתההרכבתתחנתאלמלאמתקיימיםהיולאהמסחרייםהמתחמיםכילומרניתן,כןכמו.התחנהלבאינלווים

.הרכבתפעילותאתהכוללת

גישה כללית לבחינת ירידת ערך–' נספח ג
נספחים. 4
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סקירה כללית

ההכנסהגישת:הגישותמשלושיותראואחתשלנאותיישוםעלתתבססהפעילותשוויהערכת
)Income Approach(,ההשוואהגישת/השוקגישת)Market Approach(העלותוגישת
)Cost Approach(.ההערכהבניתוחהגישותמשלושאחתבכלשימושלשקולשישאףעל,

מנתעללבחוריש,גישותאו,גישהבאיזויכתיבומידעשלוזמינותוהחברהפעילותאופי
.החברהשלההוגןהשוויאתמיטביבאופןלהעריך

)Market Approach(גישת ההשוואה 
שווי,כלומר.דומותבחברותבעסקאותשוקממחיריהנאסףמידעעלמתבססתההשוואהגישת

איסוףלאחר.דומותחברותעבורבשוקאחריםרוכשיםששילמוהמחירפיעלנמדדחברה
לחברותיחסיבאופןהמוערכתהחברהמצבאתנאותבאופןשישקפוהתאמותמבוצעות,המידע
.החברהממכירתלהתקבלהצפויהשווימתקבלההשוואהגישתמיישוםכתוצאה.בשוקהדומות

)Income Approach(גישת ההכנסה 
זוגישהשלהיסודהנחת.החברהפעילותשלהכנסותהפקתביכולתמתמקדתההכנסהגישת

מזומןכניסת(נטוהכלכליתההטבהשלהנוכחיהערךי"עלמדידהניתןחברהשלששוויההיא
כולליםזוגישהביישוםלבצעשישהצעדים.החברהחיילאורךשתתקבל)מזומןהוצאתכנגד

באמצעותנוכחילערךאלוהתזרימיםוהמרת,מסלאחרהצפוייםהמזומניםתזרימיהערכת
.העסקיהסיכוןאתוהןהזמןערךאתהןשמשקללהיווןבשיעורמשתמשההיווןתהליך.היוון

.ההוגןלשוויאינדיקציהייתןמסלאחרהעתידייםהתזרימיםשלהנוכחיהערךסיכום,לבסוף

)Cost Approach(גישת העלות 
בעל,תחליפינכסעלותמאשריותרהקייםהנכסעלישלםלאשמשקיעהיאהגישההנחת

הנכסלשחלוףהצפויהשוויעלבהתבססמוערךהחברהשווי,זוגישהפיעל.זהיםמאפיינים
אופונקציונאליתהתיישנותהמבטאפחתבניכוימוערכתבחדשהנכסהחלפתעלות.אחרבנכס

ההתחייבויותבניכויהנכסיםשלהכלכליהשווילפיחברהשווייוערך,זוגישהפיעל.כלכלית
.ן"נדלוחברותהחזקהחברותשווילהערכתמקובלתזוגישה.שלה

המתודולוגיה הנבחרת  
בשיטת היוון תזרימי מזומנים , במסגרת הערכת השווי של נעשתה לפי גישת ההכנסה

(Discounted Cash Flow)–DCF.

Income Approach

Methods Cash Flow oriented Profit
oriented

Market Approach Cost Approach

Guideline Company
method

Capitalised
Earnings methodDCF method Similar transactions

method

Value is
based on

- Future revenue for capital providers

- Discounted revenue

- Trading risk into account

Market value
comparable
companies/
transactions

- Current assets
and liabilities

- Hidden
reserves

- Historical
performance

Overview valuation methods

Source: EY TAS

גישות הערכת שווי ומתודולוגיה–' נספח ד
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סיכון אי וודאות

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

ההנחה היא כי משתתפי שוק הם  . בו לחשיפה יש תוצאה שלילית, חשיפה למצב של אי ודאות
משתתף שוק אוהב סיכון מעדיף מצב עם טווח צר של אי ודאות על מצב של טווח    . שונאי סיכון

הנקרא  , משתתפי שוק מחפשים אחר פיצוי. רחב יותר של אי ודאות בהקשר לתוצאה צפויה
.בעבור קבלת אי ודאות, פרמיית סיכון

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

. המופקים מהנכס המוערך ומהשקעה אלטרנטיבית הינם שווי ערך במונחי סיכון ומועדי פירעון

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

WACC =      WE * KE + WD * KD
:כאשר

WE= שווי שוק של הון  / שווי שוק הון עצמי
KE  =שיעור תשואה נדרש על הון עצמי
WD= שווי שוק של הון/ שווי חוב נושא ריבית
KD=שיעור תשואה נדרש על החוב אחרי מס

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

שיעור תשואה נדרש על הון עצמי
מניח כי מחיר ההון שווה CAMP-ה. CAPM-על מנת להעריך את מחיר ההון משתמשים במודל ה

פרמיית הסיכון הינה הסיכון  . לתשואה על נייר ערך חסר סיכון בתוספת פרמיית סיכון פרטנית
.מוכפל בתשואת סיכון השוק ובתוספת סיכונים ספציפיים) ביטא(השיטתי של הענף 

:הנוסחה הבאה משמשת לחישוב שיעור תשואה נדרש על הון עצמי
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

שיעור ההיוון–' נספח ה
נספחים. 4
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ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4



מ"בחינת ירידת ערך נכסי רכבת ישראל בע Page 37 of 48

2021, מרץ22 |

)המשך(סיכון אי וודאות 

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

.לקביעת שיעור הריבית חסר הסיכון, ציבוריות בעלות ריבית קבועה

היא ההבדל בין שיעור התשואה הצפוי על תיק השוק לבין  ) מחיר הסיכון(פרמיית סיכון השוק 
בדיקה היסטורית של השוק הראתה כי השקעה במניות יוצרת תשואה גבוהה  . ריבית חסרת סיכון

. מהשקעה בניירות ערך בעלות סיכון נמוך7%-ל4%יותר בין 

-מודל ה. יש להתאים את פרמיית סיכון השוק הממוצעת על מנת לשקף את מבנה הסיכון הספציפי
CAPMהביטא מייצגת משקל . לוקח בחשבון את הסיכון הספציפי של השותפות בתוך הביטא

למעשה הביטא מהווה כלי מדידה של . לרגישות של תשואות השותפות ביחס למגמות בכלל השוק
ביטא נמוכה מאחד ; ביטא גבוהה מאחד משקפת תנודתיות גבוהה יותר. תנודתיות הסיכון השיטתי

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

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

מחיר החוב
הערכת מחיר החוב מתייחסת לשוק הון המשקף באופן הטוב ביותר את המטבע בו תזרים 

שיעור הריבית  , לפיכך. המזומנים תוכנן תוך שימוש בריביות שוק הנוכחיות לחוב בעל סיכון דומה
.אינו רלוונטי לקביעת מחיר החוב הנוכחי, של החוב) או הטבוע(ההיסטורית 

מבנה ההון
.מבנה ההון נגזר מממוצע מבנה ההון של קבוצת חברות השוואה

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

שיעור היוון דיפרנציאלי

לאור אופי פעילות . 5.50%תחת השפעת הקורונה הינו 2021שיעור ההיוון שנלקח בשנת 
הסבסוד המתמשך מהמדינה והנחת הנהלת החברה כי השפעת הקורונה על פעילות  , החברה

-הערכנו כי ביתר שנות התחזית שיעור ההיוון ירד בכ, בלבד2021החברה יבואו לידי ביטוי בשנת 
.5.00%-לשיעור היוון של כ0.5%

שיעור ההיוון–' נספח ה
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מגזר הנוסעים-שיעור היוון משוקלל 

ביטא לא ממונפתשיעור מס על הכנסהשנים ממוצע5שווי שוק / חובשווי שוקליום העבודה-חוב נטו)א(ביטא ממונפת סימבולחברה

National Express Group PLCLSE:NEX1.606,9686,89356%18%1.09
Stagecoach Group plcLSE:SGC1.383,3591,87884%17%0.81

ComfortDelGro Corporation LimitedSGX:C520.995409,9851%19%0.98
SBS Transit LtdSGX:S610.741742,36226%15%0.60

FirstGroup plcLSE:FGP1.5515,6434,039234%19%0.54
1.2580.3%0.81ממוצע
1.3856.2%0.81חציון

חישוב מחיר החובחישוב מחיר ההון
0.00שיעור ריבית החוב  0.81)א(חציון-ביטא לא ממונפת 

0.0%שיעור מס צפוי0.0%)ב(שווי שוק /חוב

0.00%מחיר החוב לאחר מס23.0%)ג(שיעור מס על הכנסה צפוי  

0.23%-)ד(ריבית חסרת סיכון  

0.81ביטא ממונפת
Weighted Average Cost of

Capital
- Rm(פרמיית סיכון שוק  Rf))0.0%0.00%0.00חוב6.00%)ה

100.0%5.6%0.06הון0.00%פרמיית סיכון לגודל  

1.00%WACC5.62%)ו(פרמיית סיכון ספציפי

) מעוגל(5.62%מחיר ההון WACC5.50%

Capital IQ: מקור. 2020, בדצמבר31שנים שמסתיימת ביום 5ב שבועי לתקופה של "ביטא מתואמת ע) א(

.החלק שימומן בהון זר מתוך סך תכנית הפיתוח הינו זניח. אולם גיוס זה הינו לצורך מימון חלק מתכנית הפיתוח, 2015בשנת ₪מיליארד 1-אמנם החברה גייסה חוב בסך של כ. 0%-המינוף הנורמטיבי לחברה הוערך ב) ב(

.שיעור מס חברות) ג(

2020, בדצמבר31שנה נכון ליום 15של מ"למחח מדינה  צמוד "תשואה לפדיון של אג) ד(

פרמיית סיכון השוק מבוססת על מחקרים ומאמרים אקדמיים שנעשו בנושא) ה(

ספציפית בגין אי עמידה בתחזיות ההנהלה בשנים הקודמותפרמייה) ו(
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שיעור ההיוון–' נספח ה
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

מגזר המטענים-שיעור היוון משוקלל 

ביטא לא ממונפתשיעור מס על הכנסהשנים ממוצע5שווי שוק / חובשווי שוקליום העבודה-חוב נטו)א(ביטא ממונפת סימבולחברה
Union Pacific CorporationNYSE:UNP1.0321,119113,25415%38%0.95

CSX CorporationNasdaqGS:CSX1.0612,49462,00631%37%0.89
Kansas City SouthernNYSE:KSU1.002,63211,08020%30%0.88

Norfolk Southern CorporationNYSE:NSC1.089,49648,26331%36%0.90
Canadian National Railway CompanyTSX:CNR0.859,64064,30916%27%0.76

Canadian Pacific Railway LimitedTSX:CP0.967,26230,43926%22%0.80
1.0022.9%0.86ממוצע
1.0222.8%0.89חציון

חישוב מחיר החובחישוב מחיר ההון

0.00שיעור ריבית החוב  0.89)א(חציון-ביטא לא ממונפת 

0.0%שיעור מס צפוי0.0%)ב(שווי שוק  /חוב

0.00%מחיר החוב לאחר מס23.0%)ג(שיעור מס על הכנסה צפוי  

0.23%-)ד(ריבית חסרת סיכון  

0.89Weighted Average Cost of Capitalביטא ממונפת

- Rm(פרמיית סיכון שוק  Rf))0.0%0.00%0.00חוב6.00%)ה

100.0%6.1%0.06הון0.00%פרמיית סיכון לגודל  

1.00%WACC6.09%)ו(פרמיית סיכון ספציפי

) מעוגל(6.09%מחיר ההון WACC6.00%

Capital IQ: מקור. 2020, בדצמבר31שנים שמסתיימת ביום 5ב שבועי לתקופה של "ביטא מתואמת ע) א(

.החלק שימומן בהון זר מתוך סך תכנית הפיתוח הינו זניח. אולם גיוס זה הינו לצורך מימון חלק מתכנית הפיתוח, 2015ח בשנת "מיליארד ש1-אמנם החברה גייסה חוב בסך של כ. 0%-המינוף הנורמטיבי לחברה הוערך ב) ב(

.שיעור מס חברות) ג(

2020, בדצמבר31שנה נכון ליום 15של מ"למחח מדינה  צמוד "תשואה לפדיון של אג) ד(

פרמיית סיכון השוק מבוססת על מחקרים ומאמרים אקדמיים שנעשו בנושא) ה(

פרמייה ספציפית בגין אי עמידה התחזיות ההנהלה בשנים הקודמות) ו(
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שיעור ההיוון–' נספח ה
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

אחדלכלהראויההיווןשיעוראתלאמודמנתעל–משוקללהיווןשיעור◄
הגומליןקשריוכןהפעילותתחומישלהמאפייניםנבחנו,הפעילותמתחומי
פעילותאתכוללאשר,המסחרפעילותתחוםכיעולהמבחינתנו.ביניהם
הנוסעיםלמעברהדוקבאופןקשור,בלבדהתחנותשטחיבתוךהמסחר
ולפעילותהנוסעיםלפעילותיחידהיווןשיעורלאמודראוי,לפיכך.בתחנות
.המטעניםלפעילותנפרדהיווןשיעוראתלאמודישבנוסף.המסחר

,לעילההיווןשיעורישלמשוקללכממוצענקבעהחברהשלההיווןשיעור◄
ביחסהפעילותמתחומיאחדלכלהמיוחסותההכנסותלהתפלגותבהתאם
.התחזיתתקופתלאורךבחברהההכנסותלכלל

.5.50%הינוהקורונההשפעתתחת2021בשנתשנלקחההיווןשיעור◄
הנהלתוהנחתמהמדינההמתמשךהסבסוד,החברהפעילותאופילאור

בשנתביטוילידייבואוהחברהפעילותעלהקורונההשפעתכיהחברה
0.5%-בכירדההיווןשיעורהתחזיתשנותביתרכיהערכנו,בלבד2021

.5.00%-כשלהיווןלשיעור

EYחישוב -שיעור היוון משוקלל 
מ"מחברת רכבת ישראל בע

משוקללמטעניםנוסעים ומסחרשיעור היוון משוקלל
84משקל מסך ההכנסות 8%.15.2%

5.50%6.00%שיעור היוון למגזר
5.50%שיעור היוון משוקלל
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מודל הערכת שווי שימוש רכבת ישראל  –' נספח ו
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

מיליוני  :מטבע
₪202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047

הכנסות  
עצמיות

5129089791,0591,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,1081,108נוסעים

183180181189204211218225232240248256265274283292302312319319319319319319319319319מטענים

606162636465666768697072737475777879808080808080808080מסחר ואחרות

כ הכנסות  "סה
7551,1481,2211,3101,3751,3831,3911,4001,4081,4171,4261,4361,4451,4551,4661,4761,4871,4991,5061,5061,5061,5061,5061,5061,5061,5061,506עצמיות

52.1%6.4%7.3%5.0%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.8%0.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%צמיחה% 

הכנסות  
מסובסידיה  

כולל  (נוסעים 
בונוס בגין  

עמידה  
)ביעדים

1,7421,4071,3441,3231,2991,2651,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,2641,264

כולל  (מטענים 
בונוס בגין  

)היקף הובלה
133130131137153163168176181187186185184183182180179178177177177177177177177177177

קיזוז רווח 
---------------------------מסחר ואחרות

כ הכנסות  "סה
1,8741,5371,4751,4601,4521,4281,4321,4401,4461,4511,4501,4491,4481,4471,4461,4451,4441,4421,4411,4421,4421,4421,4421,4421,4421,4421,442מסובסידיה  

2%0%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-1%-1%-4%-18%-צמיחה% 

2,6292,6852,6972,7702,8272,8112,8232,8402,8542,8682,8762,8852,8932,9022,9122,9212,9312,9412,9482,9482,9482,9482,9482,9482,9482,9482,948כ הכנסות  "סה

0.6%0.4%0.6%0.5%0.5%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-2.1%0.4%2.7%2.1%צמיחה% 
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מודל הערכת שווי שימוש רכבת ישראל  –' נספח ו
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

מ:מטבע
₪202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047יליוני

עלות  
המכר

)2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,166()2,167()2,167()2,149()2,095()2,087()2,031(נוסעים

)452()452()452()452()452()452()452()452()452()446()437()429()421()414()406()399()392()386()379()372()366()360()354()341()335()334()336(מטענים

מסחר  
)22()22()22()22()22()22()22()22()22()22()22()21()21()21()21()20()20()20()20()20()19()19()19()19()19()18()16(ואחרות

הוצאות 
)60()59()58()57()54()52()50()47()44()41()68()65()62()59()57()54()51()49()46()44()42()40()38()36()34()32()32(פחת

כ  "סה
עלות  
המכר

)2,415()2,472()2,483()2,545()2,578()2,586()2,594()2,603()2,612()2,621()2,630()2,640()2,650()2,660()2,671()2,682()2,693()2,675()2,684()2,687()2,690()2,693()2,694()2,697()2,698()2,699()2,700(

%91.9%92.0%92.1%91.9%91.2%92.0%91.9%91.7%91.5%91.4%91.4%91.5%91.6%91.7%91.7%91.8%91.9%90.9%91.1%91.1%91.2%91.3%91.4%91.5%91.5%91.6%91.6%

רווח  
214214214225250224229237242247246245243242241239238266264261258255254251250248247גולמי  

%8.1%8.0%7.9%8.1%8.8%8.0%8.1%8.3%8.5%8.6%8.6%8.5%8.4%8.3%8.3%8.2%8.1%9.1%8.9%8.9%8.8%8.7%8.6%8.5%8.5%8.4%8.4%

הוצאות 
,  מכירה

הנהלה  
וכלליות

)172()177()177()181()188()188()188()188()189()189()189()189()189()190()190()190()190()191()191()191()191()191()191()191()191()191()191(

רווח  
423637446236414954595756545251494776737067646360595856תפעולי

%6.5%6.6%6.6%6.5%6.6%6.7%6.7%6.6%6.6%6.6%6.6%6.6%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%6.5%

הוצאות 
323234363840424446495154575962656841444750525457585960פחת

EBITDA74697180100768393100107109109111112113114115116117117117117117117117117117

%2.8%2.6%2.6%2.9%3.5%2.7%2.9%3.3%3.5%3.7%3.8%3.8%3.8%3.8%3.9%3.9%3.9%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0%
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מודל הערכת שווי שימוש רכבת ישראל  –' נספח ו
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

₪202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047מיליוני :מטבע

EBITDA74697180100768393100107109109111112113114115116117117117117117117117117117

)13()13()13()14()14()15()15()16()17()17()11()11()12()12()12()13()13()13()12()11()9()8()14()10()8()8()10(הוצאות מס 

)317()0()0()0()0()0()0(0000000000)1()1()1()1(2672610104שינויים בהון חוזר

)65()65()65()64()64()64()64()63()63()65()64()63()62()61()60()59()58()55()52()47()44()53()45()41()40()42(-השקעות ברכוש קבוע

תזרים מזומנים  
)279(9190283951192933353837383839394040343737383838383839חופשי  

0.501.502.503.504.505.506.507.508.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5022.5023.5024.5025.5026.50תקופה להיוון  

)76(8884253341142123232422222120191918151514141313121211תזרים מהוון  

₪מיליוני :מטבע
560תזרים מהוון

193ערך גרט
753שווי שימוש
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ניתוחי רגישות נוספים–' נספח ז
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

ניתוח רגישות לשווי פעילות  

,  ניתוח הרגישות מציג את השפעת השינוי בשיעור ההיוון ובשיעור הרווחיות לתקופת ההסכם
:על שווי הפעילות של החברה

44, ח"שמליוני  00%.4.50%5.00%5.50%6.00%

4.0%882827777733693

3.4%857802753709669

2.6%823769720677638

2.0%798744697654616

ניתוח רגישות לשווי פעילות  

י הגידול החזוי  "עפ. ג על שווי החברה"ניתוח הרגישות מציג את השפעת שיעור הגידול בתמ
.  מהתחזית2/3-ו1/3וכן גידולים בשיעור של ) 3.3%(

ג"שיעור צמיחת התמ
41.1%2.2%3.3%, ח"שמליוני 

701727753שווי חברה
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ניתוח הוצאות קבועות ומשתנות–' נספח ח
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

מגזר הנוסעים והמסחר-חלוקה לעלות קבועה ועלות משתנה

ממוצע20182019

משתנה %קבוע%משתנה %קבוע%משתנה %קבוע%
שכר עלות  

63%37%62%38%63%37%המכר

תפעול וכלליות  
71%29%69%31%70%30%ללא ביטוחים

אחזקת ציוד  
34%66%30%70%32%68%ותשתית

0%100%0%100%0%100%סולר ודלק

10%90%10%90%10%90%ביטוח ונזקים

64%36%65%35%65%35%תחנות

תגמולים  
י בגין "לרמ

הסכם  
המקרקעין

90%10%90%10%90%10%

40%100%40%100%40%100%חשמל רכבות

שמירה  
86%14%87%13%87%13%ואבטחה

מכירה הנהלה  
79%21%79%21%79%21%וכלליות

80%20%80%20%80%20%ליסינג

מגזר המטענים-חלוקה לעלות קבועה ועלות משתנה

ממוצע20182019

משתנה %קבוע%משתנה %קבוע%משתנה %קבוע%
שכר עלות  

68%32%72%28%70%30%המכר

תפעול וכלליות  
46%54%50%50%48%52%ללא ביטוחים

אחזקת ציוד  
36%64%40%60%38%62%ותשתית

0%100%0%100%0%100%סולר ודלק

10%90%10%90%10%90%ביטוח ונזקים

63%37%67%33%65%35%תחנות

תגמולים  
י בגין "לרמ

הסכם  
המקרקעין

90%10%90%10%90%10%

0%100%0%100%0%100%חשמל רכבות

שמירה  
90%10%90%10%90%10%ואבטחה

מכירה הנהלה  
75%25%77%23%76%24%וכלליות

80%20%80%20%80%20%ליסינג

.2018-2019לשניםעלויותמחולליממוצעעלמבוססתואילך2022משנתהעלויותמחוללי◄



מ"בחינת ירידת ערך נכסי רכבת ישראל בע Page 46 of 48

2021, מרץ22 |

תחזית מול ביצוע–' נספח ט
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

2020ניתוח תחזית מול ביצוע שנת 

:31/03/2020-שהונחה בעבודת בחינת ירידת הערך הקודמת שבוצעה לתאריך ה2020בפועל אל מול התחזית לשנת 2020להלן ניתוח של תוצאות שנת 

פער באחוזיםפער בסכוםבפועל2020*תחזית2020ח"מליוני ש: מטבע

(2.3%))54(2,4512,397הכנסות

(6.5%))4.4%(שיעור צמיחה

472.2%)2,256()2,303(עלות המכר

)7(148141רווח גולמי

 %6 0%.6.0%

,  הוצאות מכירה
הנהלה וכלליות  

ואחרות
)147()153()6(3.9%

 %(6.0%)(6.4%)

EBITDA2)13()15(

 %0.1%)0.5%(

.2020הרכבת עמדה בתחזיותיה לשנת , בהשוואה לתחזית אשר הונחה בעבודה הקודמת, כפי שניתן לראות בטבלה המסכמת לעיל◄

:₪מיליון 54-בגובה של כ2020להלן הרכב הפער בין תחזית ההכנסות בעבודה הקודמת לבין ההכנסות של הרכבת בפועל לשנת ◄

₪מיליון 35-קיטון של כ–מגזר נוסעים ◄

₪מיליון 1-קיטון של כ–מגזר מטענים ◄

.₪מיליון 18-קיטון של כ–מגזר מסחר ואחרות ◄

.  בתוספת התחזית לשלושת הרבעונים הנותרים2020, 1מבוססת על נתונים בפועל לרבעון 2020התחזית לשנת * 
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קודמתמעבודהבהנחותשינויים–'ינספח
נספחים. 4

כללי
רקע. 1
ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2
אמידת סכום בר השבה. 3
נספחים. 4

:לבין העבודה הנוכחית31/03/2020-להלן ניתוח של השינויים העיקריים בהנחות בין העבודה הקודמת שבוצעה לתאריך ה

הערות31/03/202031/12/2020נושא

שיעור היוון דיפרנציאלישיעור היוון דיפרנציאלי)אינו מהותי(שיעור היוון 

2021בעבודה הנוכחית תזרים המזומנים של שנת 
ותזרימי המזומנים של 5.50%הוון בשיעור היוון של 

.5.00%יתר השנים הוונו בשיעור היוון של 
תזרים המזומנים של 2020, במרץ31בעבודה ליום 

ותזרימי  5.41%הוון בשיעור היוון של 2020שנת 
המזומנים של יתר השנים הוונו בשיעור היוון של 

4.91% .

במגזר  התמריציתביטול הסובסידיה 
)4תוספת (הנוסעים 

נלקחו בחשבון בתחזית  התמריציתסכומי הסובסידיה 
תזרימי המזומנים העתידית

נלקחו בחשבון  לאהתמריציתסכומי הסובסידיה 
בתחזית תזרימי המזומנים העתידית 

הניחה החברה כי לא  2021בתקציב החברה לשנת 
גם  התמריציתתתבצע התחשבנות בגין הסובסידיה 

לאחר ביטול הגבלת הנוסעים ברכבות וזאת בשל אי 
התאמת המנגנון בהינתן הנסיבות המיוחדות שנגרמו 

כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה והקושי בחיזוי 
. התנהגות הנוסעים והיקף הנסיעות ביום שאחרי

2026ג החל משנת "תחזית צמיחה לפי צמיחה בתמ2021ג החל משנת "תחזית צמיחה לפי צמיחה בתמתחזית צמיחה מגזר המטענים
)תחזית לפני הנחת הנהלה2025–2021(

ביטול הקיזוז בגין סובסידיה ממסחר  
שינוי שיעור ההשקעה  , )6תוספת (

)  50%במקום (75%ברכוש קבוע ל
במגזר המסחר ועדכון תחזית  

. ההכנסות במגזר המסחר

סכומי קיזוז ההכנסה הנורמטיבית ממסחר נלקחו 
.בחשבון בתחזית תזרימי המזומנים העתידית

בכל אחת משנות התחזית תשקיע החברה מחצית  
.  ללא פחת ולאחר מס, מהרווח שהופק בשנה הקודמת

5%-תחזית הצמיחה בהכנסות כ

סכומי קיזוז ההכנסה הנורמטיבית ממסחר לא נלקחו 
בחשבון בתחזית תזרימי המזומנים העתידית 

מהרווח שהופק בשנה קודמת ללא פחת ולאחר מס 
מהרווח שהופק 75%ממגזר הנוסעים והמטענים ו

.  ללא פחת ולאחר מס, בשנה קודמת במגזר המטענים
.2%-תחזית הצמיחה בהכנסות כ

י הנחת החברה המתבססת על התוספת  "עפ
של ההכנסה הנורמטיבית  לא יתבצע קיזוז , השישית

כמו כן . השנתית ממסחר לאורך כל שנות התחזית
75%בכל אחת משנות התחזית תשקיע החברה 

מהרווח שהופק בשנה  ) בעבודה קודמת50%לעומת (
.ללא פחת ולאחר מס, קודמת במגזר המסחר

2039–2022בנוסף תחזית ההכנסות לשנים 
לתקופה שני אחוזים מבוססת על שיעור הצמיחה של 
לעומת  , ₪  מיליון 70האמורה עד לתקרת הכנסה של 

תחזית הכנסות המבוססות על שיעור צמיחה של  
עד 2024-2021לתקופה שבין חמישה אחוזים 

₪מיליון 70לתקרת הכנסה של 
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