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הנדון:

דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם
ל תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה) ,התשס"א "( 1002-תקנות עסקה
עם בעל שליטה") ,תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל "( 2970-תקנות
הדיווח") ,חוק החברות ,התשנ"ט "( 2999-חוק החברות") ותקנות החברות ( הצבעה בכתב
והודעות עמדה ) ,התשס "ו "( 100 5-תקנות ההצבעה")
כריכה

.2

הנושא שעל סדר היום
אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת על  -פי דוח זה ( "האסיפה" ) את
התקשרות החברה בעסקה שמשמעותה עליית החברה להחזקה של  100%במניות חברת די.בי.אס.
שירותי לווין ( ) 1998בע"מ (" יס ") ,עסקה אשר ל בעלת השליטה ב חברה יש בה ענין אישי  ,כמפורט
בדוח העסקה המצורף להלן  .במועד דוח זה מחזיקה החברה בכ  49.78% -ממניות יס ,ויתרת מניות
יס מוחזקו ת ע"י יורוקום די.בי.אס בע"מ ( "יורוקום די.בי.אס " )  ,חברה הנשלטת (בעקיפין) ע"י
שאול ויוסף אלוביץ בעל י השליטה בחברה (בשרשור) .

.1

תמצית ההחלט ות המוצע ות
בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  10בפברואר  2015 ,לאחר קבלת אישורה של ועדת
הביקורת ממועד זה  ,מוצע בזאת לקבל את ההחלטות הבאות לאישור ההתקשרות והפעולות
ה מפורטות להלן  ,אשר יביאו לכך שיס תהפוך להיות חברה בת בבעלותה המלאה (  ) 100%של
החברה :
א.

לאשר את קבלת התנאים שקבע הממונה על ההגבלים העסקים (" הממונה ") בהחלטת
אישור מיזוג בתנאים ( מזג  )7915שניתנה על ידו ביום  "( 26.3.2014תנאי המיזוג ") הן על
ידי החברה והן על ידי יס (במסגרת הצבעת החברה כבעלת מניות באסיפה הכללית של
יס) ולהודיע את ההודעות כמפורט בסעיף  9לאישור המיזוג ; להודיע על מימוש האופציה
הקיימת בידי החברה להקצאה מיס ,ללא תמורה ,של  6,221מניות יס המהוות כ 8.6% -
ממניות יס ("האופציה" ) (לאחר מימוש האופציה יעמדו החזקותיה של החברה ביס על
כ  , 58.36 % -בדילול מלא );

- 2ב.

להתקשר בהסכם (" הסכם הרכישה ") עם יורוקום די.בי.אס בע"מ (" יורוקום
די.בי.אס ") ,שתנאיו העיקריים מפורטים בדוח זה  ,לפיו תרכוש החברה את מלוא
החזקותיה של יורוקום די.בי.אס במניות יס (לרבות זכות הניתנת למימוש ל  43-מניות
יס הקיימת בידה) ( "מניות המכר " ) וכן את כל הלוואות הבעלים שהעמידה יורוקום
די.בי.אס ליס (" הלוואות הבעלים הנרכשות")  ,והכל בתמורה ובתנאים (לרבות התנאים
המתלים) כמפורט בהסכם הרכישה (" עסקת הרכישה ");
התמורה עבור רכישת הלוואות הבעלים הנרכשות ומניות המכר ,אשר נקבעה בהסכם
הרכישה מורכבת משלושה רכיבים כמפורט להלן ( :א) סך מזומן של ( 680,000,000שש
מאות שמונים מיליון) ש"ח (" תמורת המזומן ")  ,שישולם במועד מכירתן של הלוואות
הבעלים הנרכשות לחברה כשהן נקיות וחופשיות והעברתן של מניות המכר לחברה כשהן
נקיות וחופשיות; ( ב ) סך מזומן של עד ( 200,000,000מאתיים מיליון) ש"ח ,אשר יהיה
מותנה בהתקיימות ה תנאים המפורטים בסעיף  4.6.4.2לדוח העסקה המצורף להלן
(" התמורה הנוספת הראשונה ") ,וכן  ( -ג ) סך מזומן של עד ( 170,000,000מאה ו שבעים
מיליון) ש"ח אשר יהיה מותנה בהתקיימות התנאים המפורטים בסעיף  4.6.4.3לדוח
העסקה המצורף להלן (" התמורה הנוספת השנייה ").

במסגרת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות תתבקש האסיפה גם לאשר את הסמכת ועדת
הביקורת של החברה לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות הנדרשות מצד החברה להשלמת עסקת
הרכישה ולביצועה ,לרבות החלטות בקשר עם קיומם של תנאים שונים הקבועים בהסכם הרכישה,
וזאת ללא צורך באישור נוסף של האסיפה  ,ויראו את אישור האסיפה להחלטות אלו כמאשר
הסמכה זו .
השלמת עסקת הרכישה כפופה לקבלת אישור שר התקשורת ואישור האסיפה הכללית של בעלי
המניות של החברה המזומנת בזאת.
.3

שמות בעל י השליטה שיש ל הם ענ י ין אישי בעסקה ומהות ענ י ין זה
לחברת בי קומי וניקיישנס בע"מ ("בי ק ום ") ,בעלת השליטה בחברה ,המחזיקה נכון למועד דוח זה
בכ  30.76% -מהונה המונפק של החברה ,עניין אישי באישור עסקת הרכישה בשל היותה של בי קום
חברה בשליטתה (בעקיפין) של יורוקום תקשורת בע"מ (" יורוקום תקשורת ")  ,ה מצויה בשליטת
שאול ויוסף אלוביץ (בשרשור ובעקיפין) ,אשר הינ ם גם בעל י השליטה ( באמצעות חבר ות אחרות
ו בעקיפין ) ביורוקום די.בי.אס .
עני ין אישי נוסף של בעלי השליטה נובע מכך שעם קבלת תנאי המיזוג ע"י החברה ויס (שהינם
כ מפורט להלן תנאי שנקבע ע "י הממונה על ההגבלים העסקיים לעל ייתה של החברה לשליטה ביס
ולביצוע עסקת הרכישה) ,תשוחרר יורוקום די.בי.אס מחובת מכירת מניותיה ביס ,אשר הוטלה
עליה ע"י הממונה ( לפרטים נוספים ר או סעיף  4.1לדוח העסקה) .למיטב ידיעת החברה ,יורוקום
תקשורת הינה חברה פרטית בשליטת יורוקום אחזקות ( ) 1979בע"מ ,חברה פרטית בשליטתם של
מר שאול אלוביץ ואחיו מר יוסף אלוביץ .
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דירקטורים בעלי ענ י ין אישי ב עסקה ומהות עני י ן זה
לאור עניינה האישי של יורוקום די.בי.אס כמפורט לעיל ,הדירקטורים בעלי עני ין אישי בעסקה הם
ה"ה  :שאול אלוביץ ,יו"ר דירקטוריון החברה ,שהינו בעל שליטה (בעקיפין) ב יורוקום די.בי.אס ,
אור אלוביץ – בנו של שאול אלוביץ ,אורנה אלוביץ -פלד – אשתו של אור אלוביץ וכלתו של מר

- 3אלוביץ ,וכן מר עמיקם שורר המכהן כנושא משרה ב יורוקום תקשורת וב חברות נוספות ב"קבוצת
יורוקום" (דהיינו חברות הנשלטות ע"י יורוקום תקשורת ו/או מצויות באותה שליטה עמה ).
.5

אסיפה כללית והרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :
מזומנת בזאת אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לי ום  23במרץ  2015 ,בשעה
 12:00במשרדי החברה במרכז עזריאלי  , 2תל אביב (הבניין המשולש ,קומה  ,) 27אשר על סדר
יומה הנושאים המפורטים לעיל .אסיפה נדחית ,באם תידרש ,תתקיים ביום  30במרץ 2015 ,באותו
מקום ובאותה שעה  ,הכל כמפורט בדוח העסקה המצורף .
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורט ו ת לעיל ,לאור העובדה שמדובר בהתקשרות ח ריגה של
חברה בעסקה של בעל ה שליטה יש בה עניין אישי  ,הינו כקבוע בסעיף (275א)( ) 3לחוק החברות :רוב
רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה ,ובלבד שיתקיים
אחד מאלה:
(  ) 1במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין
אישי באישור הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה המשתתפים בהצבעה; במנין כלל
הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
(  ) 2סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (  ) 1לא עלה על שיעור של שני
אחוזים מכלל זכויות הה צבעה בחברה.
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המועד הקובע
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפ"י סעיף ( 182ב) לחוק החברות יחול ביום 22
בפברואר "( 2015 ,המועד הקובע ") ,דהיינו ,כל המחזיק במניות בסוף המסחר ביום  22בפברואר ,
 2015יהיה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה כנגד הצגת אישור בדבר בעלותו במניות במועד
הקובע ,ערוך בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית),
התש"ס  2000-ולא יאוחר מ  24-שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
כמות המניות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה  137,183,261מניות רגילות של
החברה .כמות מניות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מ ו חזקות בידי בעל
שליטה כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות הינה  94,935,379מניות רגילות של החברה.

.7

עיון במסמכים
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין ,לפי בקשתם ,בדוח העסקה ובמסמכים המצורפים אליו ,
במזכירות החברה ,במרכז עזריאלי ( 2המג דל המשולש ,קומה  ) 27בימים א' עד ה' בין השעות
 10:00-15:00ובתאום מראש בטלפון . 03-6262200
_______________________
לינור יוכלמן ,עו"ד
הממונה על האכיפה הפנימית
ומזכירת התאגיד
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דוח עסקה
דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית")
בהתאם לתק נות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה) ,התשס"א "( 1002-תקנות עסקה עם
בעל שליטה") ,תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל "( 2970-תקנות הדיווח") ,חוק
החברות ,התשנ"ט "( 2999-חוק החברות") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו -
"( 1005תק נות ההצבעה")
בהתאם לתקנות הדיווח ,תקנות עסקת בעל שליטה ותקנות ההצבעה  ,ניתנת בזאת הודעה על כינוס
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ,אשר תתכנס ביום  23במרץ  2015בש עה 12:00
במשרדי החברה במרכז עזריאלי  2תל אביב (המגדל המשולש ,קומה  , ) 27אשר על סדר יומה אישור
התקשרות החברה בעסקת הרכישה כמפורט בדוח זה (" האסיפה ") .אסיפה נדחית ,באם תידרש ,תתקיים
ביום  30במרץ  2015 ,באותו מקום ובאותה שעה  ,הכל כמפורט בדוח זה להלן.
חלק א'  -ההתקשרות המוצעת
.2

על סדר יומה של האסיפה
אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת על  -פי דוח זה ( "האסיפה" ) את
התקשרות החברה בעסקה שמשמעותה עליית החברה להחזקה של  100%במניות חברת די.בי.אס.
שירותי לווין ( ) 1998בע"מ (" יס ") ,עסקה אשר ל בעלת השליטה ב חבר ה יש בה ענין אישי  ,הכל
כמפורט להלן בדוח זה .במועד דוח זה מחזיקה החברה בכ  49.78% -ממניות יס ,ויתרת מניות יס
מוחזקות ע"י יורוקום די.בי.אס בע"מ (" יורוקום די.בי.אס")  ,חברה הנשלטת (בעקיפין) ע"י שאול
ויוסף אלוביץ בעל י השליטה בחברה (בשרשור) .
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תמצית ההחלטות המוצעות
בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  10בפברואר  2015 ,לאחר קבלת אישורה של ועדת
הביקורת ממועד זה  ,מוצע בזאת לקבל את ההחלטות הבאות לאישור ההתקשרות והפעולות
המפורטות להלן ,אשר יביאו לכך שיס תהפוך להיות חברה בת בבעלותה המלאה (  ) 100%של
החברה :
א .לאשר את קבלת התנאים שקבע הממונה על ההגבלים העסקים (" הממונ ה ") בהחלטת אישור
מיזוג בתנאים (מזג  )7915שניתנה על ידו ביום  "( 26.3.2014תנאי המיזוג") הן על ידי החברה והן
על ידי יס (במסגרת הצבעת החברה כבעלת מניות באסיפה הכללית של יס) ולהודיע את ההודעות
כמפורט בסעיף  9לאישור המיזוג ; להודיע על מימוש האופציה הקיימת בידי הח ברה להקצאה

- 5מיס ,ללא תמורה ,של  6,221מניות יס המהוות כ  8.6% -ממניות יס ("האופציה" ) (לאחר מימוש
האופציה יעמדו החזקותיה של החברה ביס על כ  58.36 % -בדילול מלא );
ב .להתקשר בהסכם (" הסכם הרכישה ") עם יורוקום די.בי.אס בע"מ (" יורוקום די.בי.אס "),
שתנאיו העיקריים מפורטים בדוח זה  ,לפיו תרכוש החברה את מלוא החזקותיה של יורוקום
די.בי.אס במניות יס ( לרבות זכות הניתנת למימוש ל  43-מניות יס הקיימת בידה) ( " מניות
המכר ") וכן את כל הלוואות הבעלים שהעמידה יורוקום די.בי.אס ליס (" הלוואות הבעלים
הנרכשות ")  ,והכל בתמורה ובתנאים (לרבות התנאי ם המתלים) כמפורט בהסכם הרכישה
(" עסקת הרכישה ");
לפרטים נוספים ,ראו סעיף  4.5להלן.
התמורה עבור רכישת הלוואות הבעלים הנרכשות ומניות המכר ,אשר נקבעה בהסכם הרכישה
מורכבת משלושה רכיבים כמפורט להלן ( :א ) סך מזומן של ( 680,000,000שש מאות שמונים
מיליון) ש"ח (" תמורת המזומן ")  ,וזאת במועד מכירתן של הלוואות הבעלים הנרכשות לחברה
כשהן נקיות וחופשיות והעברתן של מניות המכר לחברה כשהן נקיות וחופשיות; ( ב ) סך מזומן של
עד ( 200,000,00 0מאתיים מיליון) ש"ח ,אשר יהיה מותנה בהתקיימות ה תנאים המפורטים בסעיף
 4.6.4.2להלן (" התמורה הנוספת הראשונה ") ,וכן  ( -ג ) סך מזומן של עד ( 170,000,000מאה
ו שבעים מיליון) ש"ח אשר יהיה מותנה בהתקיימות התנאים המפורטים בסעיף  4.6.4.3להלן
(" התמורה הנוספת השנייה ").
במסגרת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות תתבקש האסיפה גם לאשר את הסמכת ועדת
הביקורת של החברה לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות הנדרשות מצד החברה להשלמת עסקת
הרכישה ולביצועה ,לרבות החלטות בקשר עם קיומם של תנאים שונים הקבועים בהסכם הרכישה,
וזאת ללא צורך באישור נוסף של האסיפה  ,ויראו את אישור האסיפה להחלטות אלו כמאשר
הס מכה זו .
עם השלמת הסכם הרכישה ,תהפוך יס לחברה בת בבעלות מלאה של החברה.
לפרטים נוספים אודות הסכם הרכישה ,ראו סעיף  4.6להלן.
.3

פרטים נוספים בקשר עם העסקה המובאת לאישור האסיפה
3.1

השלמת עסקת הרכישה כפופה ,בנוסף לקבלת תנאי המיזוג כמפורט לעיל על ידי החברה
ועל ידי יס  ,לאישור שר התקשורת ו ל אישור האסיפה הכללית המזומנת בזא ת ברוב
הנדרש לפי סעיף ( 275א)(  ) 3לחוק החברות .

3.2

לצורך בחינת האפשרויות השונות העומדות בפני החברה בקשר עם תנאי המיזוג ,מונתה
על ידי דירקטוריון החברה ועדת דירקטוריון בלתי תלויה להחזקות החברה ביס
(" הוועדה המיוחדת") שתורכב כולה מדירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים  .הוועדה
המיוחדת ניהלה את המו"מ ביחס לעסקת הרכישה ושכרה יועצים מקצועיים חיצוניים
ובלתי תלויים לצורך ליווי הליך התקשרות החברה בעסקת הרכישה ,בחינת החלופות
לה ,המו" מ בקשר לעסקה ,הכנת חוות דע ת הוגנו ת והערכה של הוגנות המחיר שנקבע
בהסכם הרכישה.

- 63.3

ה וועדה המיוחדת  ,ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה דנו בכדאיות עסקת הרכישה
שעיקריה פורטו לעיל ,היבטיה השונים ובכלל זה התמורה על  -פי עסקת הרכישה
ו השלכות הפעולות הכרוכות בהוצאתה לפועל ,והתבססו בהחלטתם לאשר את
ההתקשרות בעסקה ,בין היתר ,על ה  , Valuation Report -אשר הוכן ע"י Merrill
 Lynch Internationalמקבוצת  ,)" ML"( Bank of Americaששימש כיועץ הפיננסי של
הוועדה ואשר מצורף כ נספח א '  1לדוח העסקה .כמו  -כן ,בהחלטתם כאמור הסתמכו חברי
ה ו ועדה המיוחדת  ,ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה על שתי חו וֹ ת דעת הוגנות
(  ) Fairness Opinionsשקיבלה החברה מ  ML -ו מ ברנע ייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ ( ,
בדבר הוגנות התמורה שתשולם על  -ידי החברה במסגרת עסקת הרכישה ,ו המצורפ ו ת
כ נספח ב '  2ו  -נספח ב '  1לדוח עסקה זה ( " חווֹת דעת הוגנות ") .לפרטים נוספים בקשר עם
הליך בחינת כדאיות העסקה והמו"מ  ,ראו סעיף  4.3להלן.

3.4

נכון למועד הדו"ח קיימות בידי החברה יתרות מזומנים המספיקות לתשלום כל תמורת
הרכישה .יחד עם זאת ,על מנת לממן את מכלול צרכי המזומנים של החברה לשנת , 2015
בכוונת החברה לגייס חוב בסך מוערך של כ  500 -מיליוני ש "ח .החברה אינה צופה
להיתקל בקשיים בגיוס חוב זה .
בהקשר זה יצויין כי החברה צופה שככל שהעסקה תושלם ,יווצרו לה ,בהתאם לכללי
החשבונאות ,רווחי שערוך של כ  16 -מיליון  ₪ברבעון שבו תושלם העסקה .דירקטוריון
החברה  ,בהחלטתו מיום  10.2.2015קבע כי רווחי שערוך אלו יוחרגו ממדיניות חלוקת
הדיבידנד ולא יחולקו כדיבידנד.

.4

רקע ל עסקת הרכישה
4.1

בקשות לאישור מיזוג בין החברה ויס ותנאים שנקבעו בקשר לכך ע"י הממונה על
ההגבלים העסקיים
החברה ,באופן ישיר ובאמצעות חברות בנות ,הינה ספק מרכזי של שירותי תקשורת
במדינת ישראל  .יס ,אשר החברה מחזיקה בכ  49.78 % -ממניותיה ,מספקת שירותי
טלוויזיה רב  -ערוצית לציבור בישראל באמצעות לוויין .
החל משנת  2004הוקצו לחברה כתבי האופציה (לרקע להקצאתם ר או סעיף  4.5להלן ) ,
הניתנים למימוש ,ללא תמורה ,ל מניות נוספות של יס  ,אשר יביאו את החברה להחזקה
של כ  58% -ביס .ב שנת  2004ביקשה החברה לראשונה לקבל את אישור הממונה למימוש
חלק מ כתבי האופציה שהיו בידה באותה עת ,באופן שיאפשר לה לעלות ל שליטה ביס ,
פעולה המחייבת אישור למיזוג לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח –  . 1988ביום
 2.1.2005אישר הממונה את מיזוג החברה ויס בתנאים  ,2אולם אישורו של הממונה פקע
כעבור שנה לאחר שהחברה לא ביצעה את המיזוג .

1

ל נספ ח ים א' ו  -ב  1מצו רף גם תרגום נוח ות לע בר ית .מודגש כי צי רוף התרגום ה ינו ל נו חות הקו רא ים בל ב ד וא י נ ו מ ח י י ב.
ה נ וס ח המ ח י י ב של מסמ כ ים אל ו ה וא ה נ וס ח המצ ו ר ף בא נגל ית.

2

לע י ו ן בא יש ו ר הממ ו נ ה מש נת  2005רא ו ב כת ו בת ht t p ://w w w .ant it rus t .gov.il/s ubject /112/it em/24667.as p x

- 7בשנת  2006פנו יס והחברה בשנית לממונה בבקשה לאשר מיזוג ביניהן על מנ ת לאפשר
לחברה לממש את כתבי האופציה ,אולם הממונה סירב באותה עת לאשר את המיזוג  .3על
החלטה זו של הממונה הגישה החברה ערר לבית הדין להגבלים עסקיים ,וביום 4.2.2009
קיבל בית הדין להגבלים עסקיים את עררה של החברה ,ואישר את מיזוגה עם יס בכפוף
לתנאים .ביום  ,20.8.2009קיבל בית המשפט העליון את ערעור הממונה ואסר את מיזוג
החברה עם יס .לנוכח החלטת בית המשפט העליון  ,שלא לאשר את מיזוג החברה עם יס,
החברה חדלה לה י חשב כ בעלת השליטה ביס ולפיכך חדלה החל מיום  21.8.2009מלאחד
בדוחותיה הכספיים את דוחות יס וההשקעה במניות יס מוצגת החל מאותו היום
בדוחות החברה לפי שיטת השווי המאזני .
בשנת  2009ביקש ה בי קום( ,הנשלטת כמפורט לעיל בעקיפין בידי יורוקום תקשורת )
לרכוש את השליטה בחברה מידי בעלי השליטה הקודמים בה .במועד זה ,הוחזקו כ -
 32%ממניות יס באמצעות יורוקום די.בי.אס  ,4והחברה החזיקה כ  49.8% -מ מניות יס .5
בהקשר לכך ,בוצעה פנייה לממונה בבקש ה ל אישור מיזוג בין החברה לבין חברות
מקבוצת יורוקום  ,וזאת במסגרת רכישת השליטה בחברה .בקשה זו אושרה ע"י הממונה,
ביום  ,31.3.2010בכפוף לעמידה בתנאים שונים שנקבעו  ,אשר כללו ,בין השאר ,קביעת
לוחות זמנים המחייבים את יורוקום די.בי.אס למכור את מניותיה ב יס  6וקביעה כי עד
לביצוע המכירה ,ימונה נאמן ,אשר ינהג במניות האמורות מנהג בעלים ,ובכלל זה י פעיל
בעצמו ולפי שיקול דעתו המלא את זכויות יו וסמכויותיו לטובתה של יס (" הנאמן ") .
לאור שינויים שחלו בשוק התקשורת מאז  ,נא ות הממונה לבקשת יורוקום די.בי.אס
לחזור ולשקול את ה ת נאים שהטיל במסגרת אישור המיזוג הנזכר בפיסקה הקודמת ,
ושינה את תנאיו של אישורו הנ"ל  ,על דרך של ביטול חובת המכירה  ,באופן ש עם קבלת
התנאי ם על ידי החברה ויס ,ית אפשר ,הלכה למעשה ,מיזוג בין החברה לבין יס ויתאפשר
ביצוען של ההחלטות המובאות לאישור האסיפה הכללית  ,תוך שחרור הנאמן מתפקידו
וביטול חובת המכירה .למעשה לראשונה משנת  2006נפתח חלון הזדמנויות (מוגבל בזמן)
לחברה לעלות לשליטה ביס וזאת עד ליום . 25.3.2015
ביום  26.3.2014אישר הממונה את הבקשה וניתן האישור הכולל את תנ אי המיזוג  ,אשר
עיקרם הינם כמפורט להלן :7
א .החברה  8לא תטיל כל מגבלה על צריכת שירותי תשתית אינטרנט הנובעת מנפח
הגלישה המצטבר של הלקוח  .בכלל זה נקבע כי החברה לא תקבע את מחיר ואיכות
שירותי תשתית האינטרנט על פי נפח הגלישה המצטבר של הלקוח .9
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את ית רת מ נ י ות י ה ב יס ר כש ה י ו ר וק ום מצ ד ד ים של יש י ים ב מ הל ך ש נת . 2010

5

לא כ ולל הא ופצ י ות ,ש ה ח ב ר ה ה ית ה מ נ וע ה בא ות ה עת מלממש ן.

6

למ יט ב י דיעת ה חבר ה המוע ד האחר ון לקי ום ח ובת המכי רה על יד י י ורוקום די.בי.אס הואר ך ע"י הממו נה ל בקשת יור וק ום
ד י .ב י.אס מעת לעת ,ובמועד דו ח זה הי נ ו ס ו ף מ רץ  , 2015ולא ח ר מ וע ד ז ה ,י ה י ה ל נאמ ן פ רק זמ ן קצ ו ב על מ נת לפע ול
למ כ י רת המ נ י ות האמ ו ר ות.

7

ע ותק מת נאי המיזוג ,כפ י שפו רס ם ע" י הממונ ה מצ ורף ל נוח ות הקוראים כ נספח ה'  .ל נימוקי הממו נה ר או בכתו בת
.ht t p://w ww.antitrust.gov.il/files /33161/7915A.pdf
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בת נא י המ יז וג  " ,ה ח ב ר ה" משמע ה ה ח ב ר ה ו כל א דם הקש ו ר ב ה .

- 8ב .החברה תנכה מתשלומי ספק אינטרנט עבור חיבור ספק האינטרנט לרשת החברה
סכומים בגין אספקת שירותי טלוויזיה רב ערוצית (" יחידת טלוויזיה ") כמפורט
להלן:
 )1יחידות טלוויזיה יחושבו כמכפלת מספר המנויים בסוף כל רבעון של ספק
שירותי טלוויזיה רב ערוצית בשתי יחידות מגה -סיביות לשנייה ( .) Mbpsיחידות
הטלוויזיה ינוכו מתשלומי ספק האינטרנט לחברה בעבור כל אחד מהחודשים
ברבעון הרלבנטי.
 )2לצורך חישוב יחידת טלוויזיה ,ספק שירותי טלוויזיה רב ערוצית ימסור לחברה
את מספר מנוייו בסוף כל רבעון ,בתצהיר מאומת כדין מטעם מנהלו .אין באמור
כדי לחייב ספק שירותי טלוו יזיה רב ערוצית בדיווח לחברה אודות מספר מנוייו,
ככל שאינו מעוניין בכך.
 )3ספק טלוויזיה ר ב ערוצית ידווח לחברה מיהו ספק האינטרנט או ספקי
האינטרנט אשר יקבלו יחידות טלוויזיה בגינו ובלבד שמספר המנויים המשמש
לקביעת יחידות הטלוויזיה לא יעלה על מספר מנוייו.
 )4מבלי לגרוע מהוראות כל דין ,הובהר כי הממונה רשאי לעדכן תנאי זה ככל
שיהיו בפניו טעמים המצדיקים זאת.
ההסדר הקבוע בסעיף ב ' זה יכונה להלן – " הסדר הגיגות ".
ג .החברה לא תגרום להגבלה או לחסימה של האפשרות הנתונה ללקוח לעשות שימוש
בכל שירות או יישום המסופקים על גבי רשת האינטרנט בכל עת ,במישרין א ו
בעקיפין ,לרבות בדרך של קביעת תעריפים או באמצעים טכנולוגיים .
ד .שירותי הטלוויזיה של החברה יימכרו ויסופקו בתנאים שוויוניים לכל לקוחותיה
בין אם אלו רוכשים מהחברה שירותי תקשורת נוספים  ,ובין אם לאו  .בכלל זה,
החברה לא תציע סל שירותים הכולל שירותי טלוויזיה אלא אם תאפשר רכישה של
שירותי טלוויזיה גם בנפרד ,שלא במסגרת סל שירותים ,בתנאים זהים לתנאים
בהם נמכרים שירותי הטלוויזי ה במסגרת אותו סל שירותים .מבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,מחיר שירוית הטלוויזיה במסגרת סל שירותים יוצג בנפרד משאר השירותים.
ה .שירותי תשתית האינטרנט של החברה יימכרו ויסופקו בתנאים שוויוניים לכל
לקוחותיה בין אם אלו רוכשים מהחברה שירותי תקשורת נוספים  ,ובין אם לאו .
לעניין זה ,לא תחשב מכירה של ש ירותי תשתית אינטרנט כחלק מסל שירותים
כשלעצמה מכירה בתנאים לא שיוויוניים ,והכל בכפוף לאמור בסעיף ד ' לעיל.
ו.

החברה ו יס תבטלנה את כל הסדרי הבלעדיות  10ביחס ל הפקו ת אחרות (היינו ,תוכן
אודיו ויזואלי שאינו הפקות מקור ,שהוגדרו כתוכן אודיו ויזואלי שהופק על ידי יס
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יצ ו י ין  ,כי במסגרת איש ור למ יזוג מיום  22.5.2014בין פ רטנ ר תקש ורת בע "מ ו הוט מו בייל בע " מ נק בע תנאי ם דומים
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הס ד ר בלעד יות – הסד ר הגו רם או מתמרץ ,במ ישרי ן או בעקיפ ין ,מוכ ר לה ימ נע א ו ל הג ב יל מ כ י רת ת ו כ ן א ו ד י ו ו יז ואל י
לצ ד של יש י ,למעט ביחס לצד של ישי ש הוא ,במועד החלטת הממ ונה ,בעל רש יון לש ידו רי כבלים א ו לוו יין ,או בעל זכיונות
א ו ר י ש י ונות לשי דור י טלוו יזיה לפ י ח וק הרש ות השנ ייה ,התש" ן –  1 9 9 0א ו ה רש ות ש ה וקמ ה לפ י ח וק רש ות הש י ד ו ר,

התש כ " ה  ( 1965 -בסע י ף ז ה – " ב על רשיון שי דו רים ") .

- 9או עבורה לצורך שידורו בישראל או לישראל) שהן צד להם ,ולא תהיינה עוד צדדים
להסדרי בלעדיות כאלו ביחס להפקות כאמור.
ז.

החל ממועד אישור המיזוג ול משך שנתיים  ,החברה לא תמ נע מאף גורם ,למעט מי
שהוא בעל רשיון שידורים במועד החלטת הממונה ,מלרכוש זכויות בהפקות מקור.
כלל זה לא יחול על הפקות חדשות (שהוגדרו כהפקות מקור שנכון למועד אישור
המיזוג ,טרם שודרו על ידי יס ,למעט הפקות המהוות המשך להפקות מקור קודמות
ששודרו על ידי יס ,ובכלל ז ה עונה חדשה) .

4.2

שוק התקשורת הישראלי ערב עסקת הרכישה
כאמור בסעיף  4.1לעיל ,החברה ביקשה מזה כעשור לעלות ל שליטה ביס ,וזאת מתוך
ראייה ארוכת טווח של מגמות ההתפתחות בשוק התקשורת הישראלי .החברה סבורה,
כי ענף התקשורת בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט ,מתאפיין בקצב התפתחות מהיר ,
ובשינויים תכופים הן מבחינה טכנולוגית  ,הן מבחינת המבנה העסקי של הענף והן
מבחינת הרגולציה החלה עליו .בעוד שבעבר התרכזה התחרות בשוק התקשורת בתחרות
בין ספקי תקשורת עצמאיים בכל מגזר פעילות בנפרד  ,בשנים האחרונות ניכרת מגמה
של מיזוג והתגבשות ומעבר לתחרות בין קבוצות הפועלות במקביל במספר מגזרים של
שוק התקשורת ( הקבוצות העיקריות המתחרות בחברה :קבוצת הוט ,קבוצת סלקום
וקבוצת פרטנר)  ,לרבות באופן של שיתופי פעולה בין הקבוצות השונות (בתנאים
המאושרים על ידי הממונה) .על כך יש להוסיף את כניסתם לשוק של שחקנים קטנ ים,
אשר שינויים רגולטורים מהשנים האחרונות ,מאפשרים להם להשתמש בתשתיות
שהוקמו על ידי קבוצות התקשורות הגדולות ,ולספק לצרכן שירותי תקשורת ספציפיים,
בתחום הטלפוניה ה סלולארית (למשל – גולן טלקום ו מפעילים ו ו ירטואלים נוספים) ,
והחל מחודש פברואר ( 2015בהתאם לרפורמת השוק הסיטונאי ,ראו להלן) ,גם בתחום
התקשורת הקווית .
ביום  17.11.2014נתקבלה החלטתו של שר התקשורת בעניין אסדרת השוק הסיטונאי
בתחום גישה רחבת פס מנוהלת ושירות טלפוניה סיטונאית (" רפורמת השוק
הסיטונאי") ,הקובעת תעריפים מירביים אותם רשאית החברה לגבות מלקוחותיה בש ל
שימוש בתשתיות החברה  .כפועל יוצא מרפורמת השוק הסיטונאי ,החברה צופה כי
עשויים להיכנס לשוק הטלוויזיה הרב ערוצית שחקנים חדשים  ,וזאת בנוסף לחברת
סלקום בע"מ ,שהחלה לספק תוכן רב ערוצי על גבי רשת האינטרנט בסוף חודש דצמבר
. 2014
גוף תקשורת נוסף שהחל לפרוס תשתית עליה ניתן יהיה לשדר טלוויזיה רב ערוצית
בישראל הינה חברת איי.בי.סי איזראל ברודבנד קומפני (  ) 2013בע"מ ("  ,)" IB Cאשר
החלה לפרוס סיבים אופטיים על גבי תשתית חברת החשמל בעקבות קבלת רשיון מתאים
ממשרד התקשורת בתחילת שנת  ,2014כאשר הלקוחות הראשונים של  IBCחוברו לרשת
הסיבים שלה בחודש ספטמבר . 2014
החברה כפופ ה כיום למגבלות רגולטוריות בהקשר של מיזוג ואיחוד תשתיות ופעילויות
בין החברה לחברות הבנות שלה  ,ו לענייננו בפרט ,בין החברה לבין יס ( " ההפרדה
ה מבנית" ) .הר י שיונות המסדירים את פעולות החברה בשוק התקשורת ,מחייבים אותה
לקיים הפרדה מבנית מלאה בין הנהלת החברה ובין הנהלות ה חברות ה בנות ,לרבות בכל

 - 10הקשור למערכת העסקית ,הכספים והשיווק ,הכוללת גם איסור על העברת מידע מסחרי
לחברות הבנות .מגבלות ההפרדה המבנית מציבות כיום את החברה והחברות הבנות
שלה בעמדת נחיתות תחרותית אשר הולכת ומחריפה עם הזמן מול מיזוגי קבוצות
התקשורת האחרות אשר אינן כפופות למגבלות בהיקף דומה  ,וכן גורמות לתקורות
ניהול גבוהות  .החל משנת  2010הוסרו חלק מ ה הגבלות ,כך שהותר לחברה לשווק
למנוייה הפרטיים ,והחל מ שנת  - 2012למנוייה העסקיים סלי שירותים משותפים ,בכפוף
לכך שהם יהיו "פריקים" – היינו ,כי כל שירות הכלול בהם יוצע גם בנפרד ,בתנאים
זהים ,וכן ,קיימת בשוק אפשרות לרכישת סל השירותים מקבוצת תקשורת אחרת,
שאינה קשורה לחברה .עם זאת ,בחודש אוקטובר  2012הודיע הממונה ליס כי לגישתו,
הצעת סל שירותים משותף לחברה וליס מהווה שיתוף פעולה בין מתחרים
(פוטנציאלים) ,העולה כדי הסדר כובל הטעון אישור בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח  , 1988 -אף אם הוא עולה בקנה אחד עם תנאי הרי שיונות של יס ושל החברה,
וכי אין בכוונתו ליתן פטור מהצורך באישור הסדר כובל כאמור .מגבלה זו תבוטל מאליה
עם קבלת תנאי המיזוג ,הכו ללים הגדרת התנאים לשיווק משותף (ראו סעיף  4.1לעיל) .
להערכת החברה ,קיימת סבירות גבוהה כי מגבלות ההפרדה המבנית תבוטלנה במהלך
השנים הקרובות ,והחברה ויס יוכלו להתמזג באופן מלא .הערכה זו של החברה מבוססת
על אימוצן של מסקנות הוועדה לבחינת מבנה תעריפי חברת "בזק" ועדכונם ולקביעת
תעריפי שירותים סיטונאיים בתח ום התקשורת הנייחת (וועדת חייק)  ,הקובעות  ,בין
היתר  ,את ביטול ההפרדה המבנית בין החברה לבין יס ,בהינתן אפשרות סב י רה לספק
חבילת שידורי טלוויזיה בסיסית באמצעות רשת האינטרנט .11
בשל המגמות והשינויים הר גולטוריים שפורטו לעיל ,ולצורך התמודדות מיטבית עם
התחרות הגוברת מצד השחקנים הותיקים בשוק התקשורת בכללותו ,כמו גם עם
ה שחקנים ה חדשים המצטרפים ושעשויים לה צ טרף אליו ,נדרשת החברה לספק את כל
מגוון שירותי התקשורת המתקדמים הנדרשים על ידי השוק והמסופקים גם על ידי
מת חר יה השונים  .בעוד שבתת -השווקים האחרים בשוק התקשורת (תשתית  ,טלפוניה
קווית וניידת ,הספקת גישה לאינטרנט ושירותים נלווים) החברה פועלת באמצעות
חברות בנות בבעלותה המלאה (בכפוף להגבלות ההפרדה המבנית כמפורט לעיל)  ,הרי
שבשוק הטלוויזיה הרב ערוצית פועלת החברה כיום כבעלת מניות מיעוט ביס ,המנועה
לשתף פעולה עמה בשיווק סלי שירותים משותפים (טריפל) ,עובדה הפוגעת לדעת החברה
במיצוי הפוטנציאל הגלום ביס ופוגעת בה בתחרות מול מתחריה  .משכך ,מבקשת החברה
לבצע את עסקת הרכישה במועד הנוכחי בו קיים חלון הזדמנויות מתאים להסרת
המגבלות ש הוטלו בעבר ע"י הממונה  ,ולהביא לכך כי יס תהפוך לחברה בת בבעלותה
המלאה של החברה ,ובהמשך ,ועם ביטול חובת ההפרדה המבנית כאמור לעיל ,לפעול
למיזוג מלא בין החברה ליס ,באופן שימקסם את ניצול הסינרגיות בפעילות החברה
והחברה תוכל ל י הנות מ היכולת לספק חבילת שירותים מלאה ואטרקטיבית יותר
ללקוחותיה הקיימים והפוטנציאלים.
4.3

תיאור מפורט של הליך בחינת כדאיות עסקת המכירה וגיבוש תנאיה
4.3.1

11

הקמת הוועדה הבלתי תלויה ,הרכבה ויועציה

לפ רט ים נ וספים רא ו סעיף ( 1.6.3א) לד וח התקופתי של הח ברה לש נת  2013שפ ורסם במג נא בי ום ( 6.3.2014מס ' אסמכתא
.) 2014-01-006669

 - 11עם קבל ת ה ע"י החברה של הודעת הממונה שכללה את טיוטת תנאי המיזוג ,
החליט דירקטוריון החברה ביום  12 27.10.2013כי החברה מעוניינת עקרונית
להיערך לתהליך של בדיקת אפשרויות החברה להגדיל את החזקותיה ב יס,
וזאת בכפוף לעריכת כל הבדיקות ,ובחינת כל התנאים שיקבעו (אם וככל
שיקבעו) על ידי הממונה ורשויות אחרות  .לצורך כך ,הקים הדירקטוריון
וועדת משנה שכל חבריה הם דירקטורים חיצוניי ם או בלתי תלויים לטיפול
בנושא ("הוועדה המיוחדת" או "הוועדה" ) ,מאחר ונלקחה בחשבון ה אפשרות
שעסקת הרכישה ת הא כרו כה בעסקה עם בעלת השליטה בחברה.
הדירקטוריון קבע בהחלטתו כי תפקידיה של הוועדה יהיו כדלקמן( :א)
להנחות וללוות את הנהלת החבר ה ביחס לכל הבדיקות הנדרשות ובכלל זה ,
הטיפול והמגעים מול הממונה ורשויות נוספות ,ככל שידרשו; (ב) לבחון את
האפשרויות השונות להגדלת החזקות החברה ביס; (ג) ככל שתעמוד על הפרק
עסקה עם יורוקום די.בי.אס בעניין ,וככל ויבשילו התנאים לביצועה ,ל נהל את
המו "מ עם נציגי יורוקום די.בי.אס ,לרבות עם בעל השליטה בחברה או מי
מטעמו .לשם כך  ,הוועדה תהיה מוסמכת לשכור וכן לקבוע את שכרם של
גורמים נוספים ויועצים לפי בחירתה  ,בין היתר לצורך ביצוע הערכות שווי ;
(ד) יו "ר הוועדה יעדכן  ,לפי שיקול דעתו  ,את ועדת הביקורת ואת
הדירקטוריון מעת לעת על התפתחויות מרכזיות בעבודתה  .בכל מקרה  ,בכל
ישיבת דירקטוריון יעודכנו הדירקטורים על ההתקדמות ,ככל שישנה ,וכן (ה )
להביא את המלצותיה בפני וועדת הביקורת והדירקטוריון לאחר שתבחן את
כדאיות העסקה ואת תנאיה .
חברי הועדה המיוחדת הינם הדירקטורים החיצוניים מר יצחק אידלמן ( יו"ר
הוועדה) ,מר מרדכי קרת וגב' טלי סימון  .13הוועדה המיוחדת קיימה למעלה מ -
 40ישיבות  ,החל ממועד ישיבתה הראשונה ביום  .14 30.10.2013בנוסף קיימו
חברי הועדה פגישות עבודה והתייעצויות עם יועציה השונים של הוועדה ו עם
הנהלת החברה כמו גם עם הנהלת יס  ,וקיימו מספר שיחות עם מנכ"ל יס  .כמו
כן קיימו חברי הועדה פגישות ושיחות מו"מ רבות עם נציגי יורוקום די.בי.אס.
לצורך בחינת כדאיות התקשרות החברה בעסקת הרכישה ,שכרה הוועדה את
שירותיהם של מספר יועצים מקצועיים חיצוניים ובלתי תלויים  ,אשר נבחרו
על ידה לאחר דיון  .לאחר הליך בחירה קפדני במסגרתו נבחנו מספר גופי ייעוץ
מקצועיים בין לאומיים ,בחרה הוועדה את בנק ההשקעות Merrill Lynch
 Internationalמקבוצת  )" M L "( Bank of Americaכיועץ הפיננסי של
הועדה ,כאשר במועד ההתקשרות עמו הובהר כי  MLעשויה להתבקש ע"י
12

כל יש י ב ות די רקטו ריו ן ה חבר ה ה נז כ ר ות ב ד ו" ח ז ה בקש ר לעסקת ה ר כ יש ה ו נ ושא ים הקש ו ר ים אל י ה התק י ימ ו ללא
נ ו כ ח ות הדי רקטו רים ש הינם בעלי ע נין א ישי ( כמפ ו רט בסע י ף  12ל הל ן )  ,ו כ ן ללא נ ו כ ח ות מ ר פל יקס כ ה ן ,אש ר כ י ה ן
כ ד י רקט ו ר ב ח ב ר ה ע ד ל י ום  , 9.9.2014ואש ר נ חש ב גם ה וא כ בעל ע נ י ן א יש י ,ב ה י ות ו ע ו ב ד בק ב וצת י ו ר וק ום.

13

ה ד י רקטור הבלתי תלו י ד" ר י הושע ר וזנצוו יג כי הן כחבר הוע דה בשת י יש יבותיה הראשו נות ו כן כמחל י ף של י ו" ר ה וע ד ה
בעת ש ה ות ו ב ח ו"ל לתק ופ ה של כש ב וע י ים ב י נ וא ר . 2015

14

ב חלק מ ה ישיב ות השתתפ ו ,ל בקשת הועד ה ,גם די רקטור ים נ וספ ים (שא ינם מבי ן ה דירקטור ים בעל י הענ ין הא ישי ,ר או
ה"ש  11לע יל) ,וזאת על מ נת שי היו מעו דכנ ים בזמן אמת במידע הרל וונטי וה יות וח ברי הוע דה ביקשו לשמוע את דעת
ית ר ה ח בר ים ,לפנ י שה ועדה ק יבלה החלטות בצמת י ה חלטה ש ונ ים.

 - 12הועדה לתת  ,בנוסף להערכת שווי ,חוות דעת בדבר הוגנות התמורה ( Fairness
 , ) Opinionככל שיושג סיכום על עסקת רכישה  .בנוסף ל  ML-שכרה הוועדה
את שירותיהם של יועצים נוספים לייעוץ משפטי לוו עדה ,ליעוץ בעני יני מיסוי
ו ל בדיקת נאותות חשבונאית ומשפטית בנוגע ליס .כמו כן החליטה הוועדה
ל בקש חוות דעת הוגנות נוספת מברנע יעוץ כלכלי ו פיננסי בע"מ  .כל היועצים
של הועדה הצהירו בפני הוועדה עובר לתחילת עבודתם כי אינם מייעצים ולא
ייעצו בעבר ל מי מקבוצת יורוקום או בעלי השליטה בה .15
הערכת השווי שנמסרה לוועדה על ידי  MLמצורפת לדוח זה כ נספח א'
(" הערכת השווי ")  ,חוות דעת ההוגנות שנמסרה לוועדה על ידי  MLמצורפת
לדוח זה כ נספח ב'  , 2וחוות דעת ההוגנות שנמסרה לוועדה על ידי ברנע יעוץ
כלכלי ו פיננסי בע"מ מצורפת לדוח זה כ נספח ב' ( 1יחדיו  -חווֹת דעת הוגנות").
לאחר דיון שבו סקרה ה ו ועדה את הערכ ת השווי ,חוות דעת ההוגנות  ,ומסמכי
הסיכום שהוגשו ע"י יתר היועצים ,החליטה הועדה ביום  10.2.2015להמליץ על
אישור עסקת הרכישה בתנאים העיקריים בדוח זה  ,ומסרה את המלצתה
ל ועדת הביקורת ו דירקטוריון החברה .
4.3.2

הנושאים שנ בחנ ו על ידי הוועדה
הנושאים העיקריים שנ בחנ ו על ידי הוועדה הינם היתרונות האסטרטגים
מבחינת החברה לעליה לאחזקה של  100%ביס ,שוויה של יס כעסק נפרד
(  ,) Stand-alone valueשהוערך באמצעות היוון תזרימי המזומנים שלה תוך
התחשבות במבנה החוב שלה; ערך הסינרגיות התפעוליות וסינרג י ית ההכנסות
שינבעו לחברה מרכישת מלוא הון המניות של יס ,ה תועלת שתנבע לחברה
מניצול הפסדיה של יס להפחתת נטל המס שתשלם החברה בעתיד  ,ו מפל
החלוקה ,דהיינו אופן החלוקה ההוגן של השוויים הנ"ל בין שני בעלי המניות
של יס ,בהינתן מבנה הלוואות הבעלים שהעמידו החברה ויורוקום די.בי.אס
ליס ורמות העדיפות ביניהן  .כן בחנה הוועדה את החלופות כמפורט להלן .

4.3.3

חלופות שנבחנו ל ביצוע עסקת הרכישה
בבואם להעריך את כדאיות עסקת הרכישה לחברה ולבעלי מניותיה ,השוו
חברי הוועדה את התועלת הצפוייה לחברה מעסקת הרכישה ,תוך התחשבות
בתמורה אותה היא צפוייה לשלם בגינה ,בתועלת ובעלות שהיו צפויות לחברה
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ל י ועצ י ה ו ועדה לא ניתנ ו התח ייבו יות לשיפ וי ,פ רט ל  M L -אש ר ע יק ר י הס ד ר הש יפ ו י עמ ו מת וא ר ים בעמ '  6ל הע ר כת
הש ו ו י .הו ועד ה ב חנה באופן פ רטני את אי התל ות של  , M Lכמו גם של יתר הי ועצ ים ,ואת העדר הקשרים העסק י ים ב י נ ה
ל ב י ן ה חבר ה ו בעלי השליטה .ה וועדה ק יימה דיו ן מפורט ב נושא התח ייב ות השיפו י ,ט רם ה התקשר ות עם  , M Lו השת כנע ה
כ י מת ן התחי יבות השיפו י אינ ה פוגעת באי התל ות של  . M Lה וו עד ה ראתה חשיב ות בהתקש רות עם יועץ פי ננסי ש הינ ו גוף
פ י נ נס י בינלאומי מו ביל  ,לאור מ ורכב ות העסק ה ו הרצון ל הסתי יע ב ניסיו ן ו במומח יות של ג ו ף כז ה  .לא ח ר מספ ר פג יש ות
שע ר כ ה ה וועד ה עם מספר גופ ים כאמ ור ,השתכ נעה הוועד ה כ י ה דריש ה לקבל התח ייב ות לש יפו י ה ינה פ רקט יק ה מק ו בלת
ב י חס לג ופים פ יננסים בי נלא ומ י ים מ ו ב יל ים  ,המשמש ים כ י ועצ ים פ י נ נס ים בעסקא ות של ח ב ר ות צ י ב ו ר י ות עם בעל י
של יט ה ב הן  ,ואש ר נ ות נים חוות דעת ה וג נ ות במסג רת ן ו נ חש ב ים בש ו וק ים ה ב י נלא ומ י ים כ בלת י תל ו י ים ח ר ף ק בלת
הת ח י יב ות השיפו י .כן השתכנע ה הו ועדה כי ללא מתן הת חיי בות ה ש יפוי בה יקף המק ובל אצל אותם ג ופים  ,לא נ ית ן י ה י ה
לק בל את ה י יע וץ מג ו ף פ י נ נס י ב י נלא ומ י כאמ ו ר .
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עסקת הרכישה שנשקלו על ידי חברי הוועדה  ,אשר ה ו ועדה סברה שה ן עדיפ ות
פחות בהשוואה לעסקת הרכישה המובאת לאישור לפי דוח זה הי נ ן כמפורט
להלן:
א .חלופת מימוש כתבי האופציה בלבד (" חלופת ה  – )"58 % -בהתאם ל חלופה
זו ,החברה תקבל את תנאי המיזוג ותממש את כתבי האופציה ,כך שתחזיק
בכ  58% -מהון המניות של יס  ,אולם לא תרכוש את מניות המכר ואת
הלוואות הבעלים הנרכשות  .היתרונות העיקריים בחלופה זו הינם
ה י מנעות מתשלום התמורה; הערכה כי השפעת קבלתם של תנאי המיזוג
על התוצאות הכספיות של החברה תסתכם בעלות שנתית זניחה ; יצירת
אפשרות לחברה להציע ללקוחות חבילת שירותים משולבת עם שירותי
טלו ו יזיה ושמירה על האפשרות לרכוש את יתרת החזקותיה של יורוקום
די.בי.אס ביס בעתיד .מנגד ,החסרונות העיקריים בחלופה זו הינם  -ביחס
לאפשרות לשיווק סלי שירותים משותפים – חוסר גמישות שיווקית ביחס
לתמחור רכיבי החבילה (שעל פי תנאי הממונה חייבת להיות פריקה) ,בשל
הצ ורך להגיע להסכמה בענין זה עם יס; העדר האפשרות לפעול למיזוג
מלא עם יס ולנצל באופן מלא את הסינרגיות; חוסר יכולת של החברה
להנות בצורה משמעותית מה הפסדים צבורים של יס לצרכי מס; שליטה
מוגבלת באסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה לספק את כל שירותי
התקשורת  ,לרבות טלוויזיה רב ערוצית ,ללא תלות בגורמים חיצוניים
16
לחברה ; הצורך להתחשב בזכויות המיעוט ביס בהתאם לתקנונה
ולהוראות הדין  ,כאשר ליס ולמיעוט עשויים להיות אינטרסים עסקיים
שאינם תואמים את האינטרסים העסקיים של החברה ; חוסר ה וודאות
ביחס ליכולתה של החברה לרכוש את יתרת מניות יס בתנאים משופרים
בזמן כלשהו בעתיד .
הוועדה דנ ה בחלופה זו בהשוואה לביצוע עסקת הרכישה ,והעריכ ה כי ,
לאור מכלול נסיבות הענין  ,התועלת הצפויה לחברה ב נקיטה ב חלופה זו
הינ ה נמוכ ה מהתועלת הצפויה בביצוע עסקת הרכישה.
ב .חלופת הקמת מערך שידור טלוויזיה רב ערוצית על גבי תשתית האינטרנט
של החברה  -בהתאם לחלופה זו ,החברה תדחה את תנאי המיזוג ולא
תממש את כתבי האופציה ,תפעל למכירת מלוא החזקותיה ביס ותפעל
ל הקמת זרוע טלוויזיה רב ערוצית על ג בי תשתית האינטרנט של החברה
באופן עצמאי .הונח בחלופה זו כי החברה תידרש למכור את ה חזקותיה
ביס ולא תורשה להחזיק בשתי זרועות טלוויזיה במקביל .היתרונות
העיקריים הגלומים בחלופה זו הינם קבלת תמור ה ממכירת החזקות
החברה ביס  ,אולם ,מנגד ,החיסרון הבולט בקשר לכך הינו ב סיכון הרב
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תק נ ו נ ה של יס קו בע ,בי ן ה ית ר ,כי ההחלטות הבאות יתק בלו בדי רקטו רי ו ן יס א ו באס יפ ה ה כלל ית של יס (לפ י הע נ י ן)
ב ר ו ב של ( : 75%א) ש ינ וי בת כנית העסקית או בתקצ י ב הש נת י של יס ,המ ה ו ו ה על י י ה של  25%א ו י ות ר מ הת כ נ ית א ו
התקצ י ב הקו דמ ים; (ב) מי נוי מ נכ"ל יס; (ג) ה חלט ות הנוגעות למיז וג א ו מכי רת כל א ו ר ו ב נ כס י ה של יס ; ( ד) ה חלט ות
ה נ וגע ות לחיסול ה של יס ; ( ה ) ה חלטות בקש ר לפשיטת רגל או הס כמ ה למ י נ ו י מפ ר ק  ( .ו ) ה חלט ות בקש ר לש י נ ו י ת ח ו ם
הע יס וק א ו מט ר ות י ה של יס ; ( ז ) ש י נ ו י ז כ ו י ות הצמ ו ד ות לס וג מס ו י ים של מ נ י ות.
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שחקנים בולטים (יס ,הוט והחברה) ,דבר שככל הנראה יובא בחשבון על
ידי רוכש פוטנציאלי של החזקות החברה ביס ,ויגרום לפגיעה משמעותית
בתמורה שהחברה תוכל לקבל בעבורן בעת מכירתן; כמו כן ,החברה תמנע
מביצוע עסקה עם בעל שליטה על כל העלויות הכרוכות בה; החברה תוכל
ליישם את האסטרטגיה של אספקת כל שירותי התקשורת ת חת קורת הגג
של החברה ,תוך מינוף פעילויות קיימות בחברה כמו מערך השיווק ,שירות
הלקוחות  ,ההנדסה וההנהלה  ,לתמיכה בזרוע הטלוויזיה של החברה.
חסרונות נוספים של חלופה זו הינם ,ראשית כי לחברה אין מומחיות
אינהרנטית בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית (בהיבטי רכישת תכנים
איכותיים ,שיווקם וכ'ו) ,דבר שעלול לגרום ,ברמה גבוהה של וודאות,
כניסה איטית לשוק ,מתח רווחים נמוך או שלילי ,ונחיתות מול המתחרים
למשך תקופה א רוכה יחסית .כמו כן ,החברה תדרש לביצוע השקעות
מאסיביות בתחילת המהלך – הן ברכישת תוכן והן ברכי שת ציוד קצה
מתאים ( וזאת אף בהנחה כי לא ת דרש בנוסף השקעה ב שדרוג תשתית
האינטרנט של החברה); לחלופה זו אין גם ודאות לישימות רגולטורית.
בדיוני הועדה בחלופה זו נסקרו ניתו חים ונתונים השוואתיים מ מדינות
אחרות בהן השוק דומה יחסית לשוק הישראלי ,ו חברי הוועדה השתכנעו
כי החסרונות והסיכונים הגלומים בחלופה זו אינם מצדיקים בחירה בה .
ג .אי עשיית דבר – יצויין כי חלופה זו נדחתה בשלב מוקדם יחסית של הליך
העבודה של הוועדה ,לאחר שה ו ועדה נוכחה כי לחלופה שפורטה בסעיף א'
לעיל עדיפות ברורה בהשוואה אליה ,מאחר וקבלת תנאי המיזוג ומימוש
כתבי האופציה ,כרוכים בעלויות שנתיות זניחות בלבד לחברה ,אולם
מאפשרים את קבלת השליטה ב יס על היתרונות המפורטים בס"ק א' לעיל.
כמו כן ,נבחנה ונדחתה ההצעה כי החברה תנקוט טקטיקה של הימנעות
מנקיטת פעולה כלשהי עד לתום תקופת חובת המכירה של מניות יס ע"י
יורוקום די.בי.אס ו הנאמן מטעמה ,אז יהיה על הנאמן למכור את מניות
יס  ,כך שקיים סיכוי ש החברה תוכל לרכוש את המניות במחיר נמוך יותר
מאשר המחיר אותו היא צפוייה לשלם במסגרת עסקת הרכישה ,תוך
שימוש (ככל שיידרש) בזכות הסירוב הראשון המוקנית לה על פי הסכמי
בעלי המניות של יס ו תקנונה של יס .הסיבה העיקרית לדחיית הצעה זו
היא חוסר הוודאות באשר ליישימותה ,לרבות חוסר וודאות רגולטורית
ככל שהחברה לא תקבל את תנאי הממונה בפרק הז מן שהוקצב לכך וכן
הסיכון הרב לאי הצלחתה של החברה לרכוש את החזקות יורוקום די.בי.
אס ביס בשל קבועי זמן גבוליים בין התקופה להודעה על מימוש זכות
הסירוב הראשון ו מסגרת הזמנים הדרושה לחברה כחברה ציבורית ,לאשר
עסקה זו .לאור החשיבות האסטרטגית של עסקת הרכישה ושל יס לחברה
לא ראתה הועדה לנכון לנקוט בטקטיקות מו"מ הכרוכות באי וודאות כזו.
4.4

לאחר בחינת החלופות כמפורט לעיל ,הגיעה הוועדה למסקנה כי מבחינת טובתה של
החברה וכלל בעלי המניות שלה ,ביצוע עסקת הרכישה  ,היינו ,קבלת תנאי המיזוג,
מימוש כתבי האופציה ,רכישת מניות המכר והלוו אות הבעלים הנמכרות ,הינה דרך
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למזג את יס באופן מלא ובדרך זו לנצל באופן מיטבי וכולל את הסינרגיות (ובפרט –
סינרגיות ההוצאות) ,וכן ,מאחר ו בעת הנוכחית לאור החלטת הממונה ביחס לתנאי
המיזוג נוצר חלון הזדמנויות עבור החברה למימוש דרך פעולה זו .הנימוקים המפורטים
שעמדו בבסיס החלטת הוועדה לאשר את עסקת הרכישה התקבלו גם ע"י ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה והם מפורטים בסעיף  10להלן.
יוער כי מטבעם של דברים לא ניתן ליישם הליך תחרותי בקשר לעסקה הנדונה משהוחלט
כי מיזוג מלא של יס והחברה הוא דרך הפעולה המיטבית עבור החברה מהבחינה
האסטרטגית ,ולאור העובדה כי לא קיים צד ג' אחר ממנו יכולה החברה לרכוש את
מניות יס.
4.5

פרטים נוספים בקשר עם כתבי האופציה וקבלת תנאי המיזוג
כתבי האופציה הוקצו לחברה בגין הלוואות בעלים שהעמידה החברה ליס מתוקף היותה
בעלת מניות ביס ,וזאת בהתאם להסכמים בין בעלי המניות של יס דאז  ,לפי הם החל
ממועד שנקבע ,בסמוך לאחר כל הענקת הלוואות בעלים על ידי בעלי המניות ביס ,יוקצו
לכל בעל מניות שהעניק הלוואות בעלים כאמור ,לפי בחירתו ,מניות אשר יאפשרו את
התאמת שיעור החזקותיו ביס להשקעתו בפועל ביס ,ביחס להשקעותיהם של יתר בעלי
המניות ביס ,או יוקצו ל ו כתבי אופציה למניות אשר יאפשרו לבעל המניות ,עם מימושם,
התאמה כאמור .מאחר ובמועדים בהם ביצעה החברה את ההשקעות האמורות חלו על
החברה מגבלות רגולטוריות שונות אשר בשלן החברה לא רצתה ,או לא היתה יכולה
להגדיל את החזקותיה בהון המניות של יס אל מעל ל  ,50% -כפי שפורט בסעיף  4.1לעיל,
ומאחר ובהתאם להוראות ה הסכם ,אמורה היתה החברה לקבל לידה כמות מניות שיעלו
את החזקותיה מעל לרף ההחזקה של  ,50%בחרה החברה לקבל לידה לחברה את כתבי
האופציה ,וזאת כאמור חלף הענקת מניות בגין הלוואות הבעלים העודפות שהעמידה
ליס  .כתבי האופציה ניתנים למימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה של החברה ,וללא כל
תמורה ,אך בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.
קבלת תנאי המיזוג מחייבת את החברה לבצע את הפעולות שפורטו בסעיף  4.1לעיל,
ובעיקר ,להודיע לספקיות האינטרנט על הסדר הגיגות ולגרום לביטול הסדרי הבלעדיות
שיש ליס עם ספקי תוכן מסויימים .החברה צופה כי ליישום הסדר הגיגות תהא השפעה
זניחה במונחי עלות שנתיים על החברה ( לרבות יס) ,כאשר היקף השפעה זו נבחן ע ל ידי
ה ו ועדה .עוד יצויין כי החברה צופה כי יישום מתקדם של רפורמת השוק הסיטונאי יוביל
להסדר שיחליף את הסדר הגיגות ,מאחר והסדר זה מבוסס על רכיב נורמטיבי שנקבע על
ידי הממונה בשנת  2014עם מתן החלטתו ביחס לתנאי המיזוג ,ואשר בס ביבה
טכנולוגית  -תחרותית אחרת יכול להקבע על רף נמוך יותר או להתבטל לחלוטין  .החברה
אינה צופה כי תישא בעלויו ת או הפסדים מ יישום מדיניות ניטראליות הרשת או מביטול
הסדרי הבלעדיות .פריקות חבילות השירותים הינה דרישה שכבר חלה כיום על החברה
מכח מגבלות שהוטלו עליה על ידי משרד התקשורת  ,מכח ההפרדה המבנית.

4.6

תיאור הסכם הרכישה
4.6.1

כללי
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כתבי האופציה ,ואת מכירת הלוואות הבעלים הנרכשות לחברה  ,כך שלאחר
ביצועו ובכפוף לכך ,תחדל יורוקום די.בי.אס מלהיות בעלת מניות או נושה של
יס ,ויס תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של החברה ובעלים של כל הלוואות
הבעלים .
4.6.2

הצהרות  ,התחייבויות ומצגים
במסגרת הסכם הרכישה נתנה יורוקום די.בי.אס הצהרות ומצגים מקובלים
מטעמם של מוכרים בהסכמים מסוג זה ,שיהיו נכונים גם במועד השלמת
העסקה ,לרבות היות מניות המכר והלוואות הבעלים הנרכשות נקיות
וחופשיות מכל זכות של צד שלישי במועד העברתן לחברה (לעיל ולהלן –
" נקיות וחופשיות") .לא ניתנו מצגים כלשהם על מצבה של יס ,לנוכח היכרותה
של החברה עם עסקיה של יס ,בה היא מחזיקה כ  49.78 % -מהמניות ,ואשר
דוחותיה ה כספיים מפורסמים ע"י החברה ביחד עם דו"חותיה הכספיים שלה.
מעבר ל הצהרות ומצגים מקובלים מטעם רוכשים בהסכמים מסוג זה  ,החברה
הצהירה במסגרת הסכם הרכישה כי תפעל למימוש כתבי האופציה ,ולהבאת
עסקת הרכישה לאישור בעלי מניותיה בהתאם לדין.

4.6.3

תנאים מתלים להשלמת העסקה ; תקופ ת הביניים
4.6.3.1

כניסתו לתוקף של הסכם הרכישה וביצועו הותנו ב תנאים
המתלים הבאים (" התנאים המתלים ") ( :א ) י תקבל אישור
האסיפה הכללית המזומנת בזאת ברוב הנדרש לאישור עסקה עם
בעל שליטה כקבוע בחוק החברות; ( ב ) יס תקבל את אישור שר
התקשורת לעסקה וזאת ללא תנאים על החברה ו/או על יס למעט
תנאים אשר לדעת דירקטוריון החברה  ,לפי שיקול דעתו המלא,
אינם פוגעים בכדאיות עסק ת הרכישה באופן שאינו זניח מנקודת
ראותה של החברה  .17הותנה אישור שר התקשורת בתנאי שאינו
זניח כאמור  ,יפעלו הצדדים להסכם הרכישה לצמצומו או
להסרתו ,ואם לא יעלה הדבר ביד ם ,תהיה החברה רשאית
להתנגד לתנאי ובמקרה כזה יראו את האישור האמור כאילו לא
ניתן .

4.6.3.2

אם התנאים המתלים לא יתקיימו עד ליום ( 25.3.2015שהינו
המועד האחרון לקבלת תנאי המיזוג ע"י החברה ויס ,אלא אם
יוארך)  ,אזי יתבטל הסכם הרכישה ,ובמקרה כאמור לא תקום על
פיו כל זכות או עילת תביעה למי מהצדדים לו  .אולם ,בכפוף
לאישור הממונה ,ככל שיידרש ,לכל אחד מהצדדים להסכם
הרכישה הזכות להודיע לצד השני על הארכת התקופה להשלמתו
(עד שתי תקופות נוספות בנות  90ימים כל אחת אך לא יותר מ -
 180ימים במצטבר )  ,ואם ניתנה הודעת הארכה כאמור יפעלו
הצדדים גם במהלכה בניסיון להשלים את יתר התנאים המתלים.
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בתקופה שבין מועד חתימת הסכם הרכישה למועד השלמתו
(לאחר התקיימות כל התנאים המתלים לכך ) ,התחייבו הצדדים
כי ינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם על פי דין בכדי שיס
תמשיך לנהל את עסקיה במהלך העסקים הרגיל ולא תעשה
פעולות החורגות ממנו שהוגדרו בהסכם .

4.6.4

התמורה
4.6.4.1

תמורת המזומן
עבור מכירתן של הלוואות הבעלים הנרכשות לחברה כשהן נקיות
וחופשיות והעברתן לחברה של מניות המכר כשהן נקיות
וחופשיות  ,תשלם החברה ליורוקום די.בי.אס במועד השלמת
עסקת הרכישה סך מזומן של  ( 680,000,000שש מאות שמונים
מיליון) ש"ח (" תמורת המזומן ") .
התמורות הנוספות
כן עשויה החברה לשלם סך של עד ( 200,000,000מאתיים מיליון)
ש"ח ,ה מותנה בהתקיימות ה תנאים המפורטים בסעיף 4.6.4.2
להלן (" התמורה הנוספת הראשונה ") ,וכן  ,סך של עד
( 170,000,000מאה ו שבעים מיליון) ש"ח ה מותנה בהתקיימות
התנאים המפורטים בסעיף  4.6.4.3להלן (" התמורה הנוספת
השנייה ").

4.6.4.2

התמורה הנוספת הראשונה
להלן פירוט התנאים לתשלום התמורה הנוספת הראשונה ואופן
חישובה:
התמורה הנוספת הראשונה תחושב לפי חלופת המיזוג (כמפורט
להלן) .אולם ,כל עוד לא תתקבל במהלך תקופת ההתחשבנות
החלטה סופית ביחס לחלופה זו ,אזי תחושב התמורה הנוספת
הראשונה לפי חלופת הניצול בפועל ולפיכך כל עוד לא תתקבל
החלטה סופית ביחס לחלופת המיזוג ,תתבצע התחשבנות לפי
חלופת הניצול בפועל.
בסעיף זה :
" תקופת ההתחשבנות "  -תקופה בת  10שנים החל מיום
 , 1.1.2015דהיינו המסתיימת ב ; 31.12.2024 -
" החלטה סופית"  -החלטה או החלטות בענין גובה " סך ההפסד "
(לענין חלופת המיזוג) או בענין גובה "ההפסדים המועברים"
הניתנים לקיזוז לענין חישוב "הכנסה ברת קיזוז" (לענין חלופת
הניצול בפועל) (כהגדרת מונחים אלו להלן) ) 1 ( :שהתקבלה ע"י
רשות המיסים או ע"י בית מ שפט( :א) ש הינה חלוטה ,כלומר לא
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עם רשות המסים ('פרה רולינג') תיחשב כ"החלטה סופית" ; או
(ב) החלטה כאמור שהחברה רשאית לערער עליה אולם החליטה
שלא לעשות כן ,ובמקרה שיורוקום די.בי.אס התנגדה להחלטה
שלא לערער כאמור  -הפוסק (כהגדרתו להלן) קבע שאין מקום
לערער עליה; או  ) 2 ( -שנקבעה בשומה שהפכה לסופית.

חלופת המיזוג -
" סך ההפסד"  -סך ההפסדים המועברים לצרכי מס של יס כפי
שהיו נכון ליום  31.12.2014אשר יותרו לקיזוז ,כנגד הכנסותיה
החייבות במס של החברה  ,אם וכאשר תתמזג עם יס; לענין זה
מובהר ,להסרת ספק ,כי " סך ההפסד " אינו תלוי בקיומו של
מיזוג בפועל בין החברה ליס או בביצוע קיזוז בפועל ,אלא אך ורק
בסכום שי קבע בהחלטה סופית שתינתן בתקופת ההתחשבנות
כמ ותר לקיזוז במקרה שיתבצע מיזוג כאמור .
מובהר ,כי בכל מקרה בו ה חלטה סופית (או פסק דין לפי ס"ק (ו')
להלן) שיתקבלו ,יתייחסו לשנת מס מאוחרת משנת  , 2014אזי כדי
לגזור ממנה מהו סכום ההפסדים המותרים לקיזוז שהיה נכון
ליום  , 31.12.2014ינוטרלו מהסכומים שיוכרו בהחלטה או בפסק
דין כאמור( :א) הפסדים שהצטברו לאחר יום  ;1.1.2015ו/או (ב)
קיזוזי הפסדים ש ארעו לאחר יום  1.1.2015כאשר כל סכום הפסד
שינוצל בשנת מס מסויימת המאוחרת משנת  , 2017יהוו נו
לתחילת תקופת ההתחשבנות (  ) 1.1.2015לפי שיעור היוון שנתי
של . 6.9%
א .במקרה בו יקבע בהחלטה סופית כי סך ההפסד הינו 5,400
מיליוני ש"ח (" רף עליון ") ,אזי תשלם החברה ליורוקום
די .בי.אס את מלוא התמורה הנוספת הראשונה בסך של 200
מיליון ש"ח ;
ב.

במקרה בו יקבע בהחלטה סופית כי סך ההפסד הינו בסכום
שאינו גבוה מ  3,000 -מיליוני ש"ח (" רף תחתון ") ,אזי
יורוקום די.בי.אס לא תהיה זכאית לתשלום כלשהו על
חשבון התמורה הנוספת הראשונה ,ולהסרת ספק ,גם לא
תהיה מחויבת לשלם סכומים כלשהם לחברה עקב כך;

ג.

במקרה בו יקבע בהחלטה סופית כי סך ההפסד הינו בסכום
שבין הרף התחתון לבין הרף העליון ,אזי תשלם החברה
ליורוקום די.בי.אס חלק יחסי מהתמורה הנוספת הראשונה
המקסימאל י ת שיחושב באופן יחסי (לינארי) לחלק סך
ההפסד שהוכר מעל הר ף התחתון ביחס להפרש שבין הרף
העליון לרף התחתון (" הדלת א ") .
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בפס"ד שאינו פסק דין חלוט ומשכך אינו מהווה החלטה
סופית כהגדרתה לעיל  ,אזי יחולו ההוראות הבאות:
)1

ככל והחברה תבקש לערער לבדה על פסה"ד (כלומר לא
יוגש ערעור נגדי על ידי המדינה) ,תשלם החברה את
התמורה הנוספת המגיעה ליורוקום די.בי.אס בהתאם
לתחשיב שיבוצע בהתבסס על תוצאות פסה"ד שהתקבל
(שאינו פס"ד חלוט) .בהמשך וככל שהערעור של החברה
יתקבל וייקבע כי סך ההפסד גבוה יותר ,אז י החברה
תשלם את היתרה המגיעה ליורוקום די.בי.אס בהתאם
לתוצאות הערעור.

)2

ככל והמדינה תחליט לערער על תוצאות פסה"ד ולרבות
במצב שגם החברה תגיש ערעור מצידה ,תשלם החברה
ליורוקום די.בי.אס את חלק מהתמורה הנוספת המגיעה
לה בהתאם לתחשיב שיבוצע בהתבסס על סכום סך
ההפסד כק בוע בפסק הדין שאינו במחלוקת (ככל שהיה
סכום כאמור שאינו במחלוקת) ואילו לגבי סכום סך
ההפסד שבמחלוקת ואשר בגינו הוגש הערעור ,תשלם
החברה  70%מהתמורה הנוספת המגיעה ליורוקום
די.בי.אס בהתאם לתחשיב המתבסס על סכום סך
ההפסד שבמחלוקת .עם קבלת תוצאות הערעור תבוצע
התחש בנות בין הצדדים בהתאם לתוצאות הערעור.

חלופת הניצול בפועל -
במהלך תקופת ההתחשבנות ועד המועד בו תתקבל החלטה סופית
לעניין סך ההפסד (ככל שתתקבל במהלך תקופת ההתחשבנות),
יחושב חלקה של יורקום די.בי.אס בתמורה הנוספת הראשונה
בהתאם לקיזוז בפועל של הפסדים מועברים כנגד הכנסות חייבות
במס של יס (או במקרה של מיזוג יס לתוך חברה אחרת בשליטתה
של החברה  -הכנסותיה החייבות במס של החברה הממוזגת)
כמפורט להלן (לעיל ולהלן – " חלופת הניצול בפועל ") ,וזאת חלף
חישוב התמורה הנוספת הראשונה לפי חלופת המיזוג שתוארה
לעיל :
א.

במועד קבלת החלטה סופית ביחס לשנת מס כלשהי  ,או
למספר שנות מס בתקופת ההתחשבנות (" מועד חישוב ") -
תבחן ההכנסה החייבת במס של יס (או החברה הממוזגת)
באותה שנה או באותן שנים  ,לפי העניין  ,אשר ניתן לקזזה
כנגד ההפסדים המועברים בהתאם להחלטה הסופית
(" הכנסה ברת קיזוז ");
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ההכנסה ברת הקיזוז תוכפל בשיעור מס חברות הידוע בתום
שנת המס הרלוונטית ,וסכום זה יהוון לקבלת ערך ריאלי
נכון לתחילת תקופת ההתחשבנות (  ) 1.1.2015לפי שיעור
היוון שנתי של  "( 6.9%ערך הניצול ");

ג.

ערך הניצול בגין כל שנה בתקופת ההתחשבנות יתווסף
לערכי הניצול שנוצרו בשנ ים קודמות במהלך תקופת
ההתחשבנות וחושבו כאמור לעיל לקבלת " ערך ניצול
מצרפי ";

ד.

ככל וערך הניצול המצרפי בגין כל השנים הכלולות בתקופת
ההתחשבנות לא יהיה נמוך מ  994 -מיליוני ש"ח ,תהיה
יורקום די.בי.אס זכאית למלוא התמורה הנוספת הראשונה.
ככל וערך הניצול המצרפי יפחת מסך של  556מיליון ש"ח
אזי יורוקום די.בי.אס לא תהיה זכאית לתשלום כלשהו על
חשבון התמורה הנוספת הראשונה  ,ולהסרת ספק ,גם לא
תהא מחוייבת לשלם לחברה סכומים כלשהם עקב כך .
ככל וערך הניצול המצרפי יהיה בטווח של בין  556מיליון
ש"ח לבין  994מיליוני ש"ח אזי יורוקום די.בי.אס תהיה
זכאית לחלק יחסי מהתמורה הנוספת הראשונה אשר יחושב
בהתאם באופן יחסי (לינארי) לחלק ערך הניצול המצרפי
שהוכר מעל  556מיליון ש"ח ביחס ל  438 -מיליון ש"ח ( 556
– . ) 994

ה.

ההוראות בדבר תשלום חלק התמורה נוספת על פי פסק דין
שאינו חלוט בחלופת המיזוג כמפורט לעיל יחולו בהתאמה
גם על תשלום חלק התמורה הנוספת על פי פסק דין שאינו
חלוט לעניין חלופת הניצול בפועל.

ו.

על אף האמור ,מובהר ,כי בכפוף לקיום החלטה סופית או
פסק דין כאמור לעיל ביחס לגובה הכנסה ברת הקיזוז במועד
התשלום ,תשלום תמורה מותני ת בגין ערך ניצול מצרפי אשר
חושב על פי חלופת הניצול בפועל ,יכול שיבוצע לשיעורין,
כאשר בתוך  30ימים מכל מועד חישוב תשולם תמורה
חלקית המחושבת על פי ס"ק (ד) לעיל מתוך ערך הניצול
המצרפי כ פי שנקבע באותו מועד חישוב ,בניכוי כל הסכומים
אשר שולמו על חשבון התמורה המו תנית קודם למועד
החישוב.

מובהר ,כי –
)1

אם החלטה סופית (או פסק דין כאמור בס"ק (ד))
תתקבל לאחר מועד חישוב ,ובכלל זה אף אם ההחלטה
הסופית תתקבל לאחר תום תקופת ההתחשבנות ביחס

 - 21לשנים שבתוך תקופת ההתחשבנות ,ישולמו סכומי
התמורה המותנית החלקית או המלאה (לפי העניין),
ב תוך  30ימים ממועד ההחלטה הסופית ,בהתאם
לזכאות במועד/י החישוב.
)2

במקרה בו בשנים מסוימות שולמה תמורה חלקית על
חשבון התמורה המותנית בהתאם לחלופת הניצול
בפועל ,ולאחר מכן ,במהלך תקופת ההתחשבנות ,נקבע
בהחלטה סופית סך ההפסד לעניין חלופת המיזוג,
תשולם יתרת התמורה המ ותנית בהתאם להחלטה
הסופית כאמור ,אך בכל מקרה לא יותר מסך התמורה
הנוספת הראשונה המקסימלית (  200מיליון ש"ח)
בתוספת הריבית בגינה כאמור להלן ,אשר להסרת ספק,
תיצבר רק בגין סכומים אשר לא שולמו עד אותו מועד
על חשבון התמורה המותנית.

מועד תשלום התמורה הנוספת הראשונ ה –
תשלום (חלקי או מלא) על חשבון התמורה הנוספת הראשונה
(ככל שתשולם) יבוצע כדלקמן ) 1 ( :במקרה של תשלום על פי
חלופת המיזוג  -תוך  30ימים לאחר קבלת החלטה סופית (או
לאחר קבלת פסק דין בהתאם לס"ק (ה) לעיל ) ביחס לגובה סך
ההפסד; ( ) 2במקרה של תשלום על פי חלופת הניצול בפועל  -תוך
 30ימים לאחר מועד החישוב ביחס לגובה ערך הניצול המצרפי
(ובכפוף להוראות ס "ק (ו) לעיל במקרה של תשלום לשיעורין).
הסכום לא ישא ריבית ככל שתשלום התמורה הנוספת הראשונה
יבוצע במלואו תוך שנה מ מועד השלמת עסקת המכירה  .אולם,
אם תשלום האמור ,כולו או חלקו ,י בוצע לאחר חלוף שנה ממועד
השלמת עסקת המכירה ,ישא חלק התשלום שבוצע כאמור ריבית
בשיעור שנתי של  4%שתחושב ממועד השלמת עסקת המכירה ועד
מועד התשלום בפועל והוא הדין לגבי כל התחשבנות שתבוצע בין
הצדדים על פי הוראות הסכם הרכישה הנוגעות לתשלום התמורה
הנוספת הראשונה .
כמו כן ,נקבע בהסכם הרכישה הוראות לעניין ביצוע תחשיב
התמורה הנוספת הראשונה ופתרון מחלוקות לעניין זה בין
החברה לבין יורוקום די.בי.אס.
שיתוף פעולה מול רשויות המס -
הצדדים ישתפו פעולה (לרבות באמצעות יועציהם) ביחס לאופן
שבו יש לפעול לצורך הכרה במלוא סך ההפסד בגובה הרף העליון.
ככל ויוחלט כי יש לפנות לרשות המסים בפניה מקדימה ולפניה
כאמור יקדם הליך של הגשת מסמכים לרשות המסים ,יועברו
טיוטות של מסמכים אלו (לרבות טיוטת הפניה לרשות המסים )
ליורוקום די.בי.אס בטרם המשלוח לרשויות המס והיא תחווה

 - 22את דעתה עליהם .החברה מתחייבת להתחשב בהערות
והתייחסויות של יורוקום די.בי.אס על המסמכים כאמור ולא
לדחות ן אלא מסיבות סבירות  ,אשר לבקשתה של יורוקום
די.בי.אס יפורטו בכתב.
החברה תודיע ליורוקום די.בי.אס על כל מידע שיתבקש על ידי
רשות המיסים ,או הזמנה לדיון ,או כל הליך אחר שיתנהל בפני
כל גורם או ערכאה מוסמכים בקשר לסך ההפסד ו/או ההפסדים
המועברים ,לרבות הליך שומה שיתנהל ברשות המסים ,וזא ת זמן
סביר לאחר שייוודע לחברה או ליס לראשונה על כך והחברה
תעביר (ותדאג כי יס תעביר) ליורוקום די.בי.אס  ,כל מסמך
רלבנטי שיימסר למי מהן בקשר לאותו הליך  ,וכל מסמך אותו
בכוונת מי מהן למסור בקשר לאותו הליך.
יורוקום די.בי.אס תהיה זכאית ,למנות נציג אחד או יותר מטעמה
(עו"ד ו/או רו"ח) ,אשר יהיה זכאי להשתתף כמשקיף בטיפול של
החברה בכל ה הלי כים מול רשות המיסים ו/או בתי המשפט בענין
היבט המס הנוגע לסך ההפסד ו/או ההפסדים המועברים ה ובהר
כי משקיף יורוקום לא יהיה זכאי לקבל או למנוע החלטות כלשהן
ו/או להתערב באופן כלשהו בהליכים האמורים ואלו ינוהלו לפי
שיקול דעתה של החברה וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה
העוסק בשיתוף הפעולה מול רשויות המס.
החברה תשתף ותיתן גילוי מלא ליורוקום די.בי.אס לגבי אופן
ודרכי פעולתה (לרבות דרכי פעולתה של יס) בכל הנוגע לטיפול
בסך ההפסד ובהפסדים המועברים  ,ותתחשב ככל האפשר
בעמדתה של יורוקום די.בי.אס בעניין ,וכל זאת בהתבסס על כך
שמטרת החברה הינה למקסם את סכום סך ההפסד וההפסדים
המועברים הניתנים לקיזוז  .ככל שיורוקום די.בי.אס תסבור כי
יש לפעול באופן אחר לעניין זה והצדדים לא יגיעו להסכמה בענין
תהיה זכאית יורוקום די.בי.אס ,להעביר את המחלוקת להכרעת
פוסק שיתמנה בהתאם להוראות הסכם הרכישה .הצדדים הנחו
מראש את הפוסק להכריע בענין זה על פי מיטב הערכתו
המקצועית לאיזו דרך פעולה יש את הסיכוי הטוב יותר להביא
למיקסום סך ההפסד ו/או ההפסדים המועברים הניתנים לקיזוז .
החברה לא תביא לסיום הליך השומה בדרך של פשרה ו/או הסדר
ו/או וויתור על זכות ערעור המוקני ת לה בדין (ותגרום ליס לנהוג
בהתאם) ,אשר כתוצאה מכך סך ההפסד ו/או ההפסדים
המועברים שהוכרו לקיזוז ייקבע בסכום הנמוך מהרף העליון,
אלא לאחר הודעה מראש ובכתב על כך ליורוקום די.בי.אס .היה
ויורוקום די.בי.אס תתנגד לפשרה המוצעת ו/או לויתור על זכות
הערעור ,תהיה זכאית יורוקום די.בי.אס להביא את המחלוקת
להכרעת הפוסק ,וכל עוד לא ניתנה פסיקתו תמשיך החברה

 - 23בהליך השומה וזאת עד קבלת החלטה חלוטה מצד רשויות המס
או כל החלטה שיפוטית אחרת .
דיונים קיימים והשלכותיהם
החברה ויורוקום די.בי.אס נתנו מצגים בקשר ל היקף הלוואות
הבעלים שהעמידו ליס והריבית שנצברה עליהן  ,היקף ההכנסות
המימון שהוכרו בגינן ודיונים קיימים עם רשות המיסים בעני נים
אלו .
הסכם הרכישה קובע מנגנון לפיו ככל ויורוקום די.בי.אס תגיע
לפשרה עם רשויות המס אשר יהיה בה כדי לפגוע בהפסדים
המועברים ,אזי היא תשפה את החברה בסכום נטו שהחברה
ניזוקה ממנו ,בהתאם לתחשיב שנקבע בהסכם.
כמו כן ,נקבע בהסכם הרכישה כי ככל שיושגו פשרה או הסדר עם
רשויות המס ביחס להכנסות המימון של החברה או ביחס לכל
עניי ן אחר ,אשר יהיה בה בכדי להקטין את ההפסדים המועברים,
אזי לצורך חישוב גובה סך ההפסד או ההכנסה ברת קיזוז ,לפי
העניין ,יראו את הסכום בו קטנו ההפסדים המועברים עקב
הפשרה כאילו נכללו בסך ההפסד או ההכנסה ברת הקיזוז.
4.6.4.3

התמורה הנוספת השנייה
התמורה הנוספת השניה תלויה בעמידת יס ביעדי תזרים חופשי
בשנים  2015-2017כמפורט בסעיף זה להלן.
בסעיף זה " ,תזרים חופשי "  -מזומנים נטו שנבעו מפעילות
שוטפת בתוספת מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה ,כפי
שאלו מופיעים בדוחותיה הכספיים של יס.
ה תמורה הנוספת השנייה תהא מותנית בעמידת יס ביעדי תזרים
חופשי בשלוש השנים ( 2017- 2015בסעיף זה – " שלוש השנים ") ,
ותחולק לשני רכיבים בסך  100מיליון ש"ח ו  70 -מיליון ש"ח .
יעדי התזרים החופשי שנקבעו הינם (במיליוני ש"ח ) :18
1025

1026

1027

סה"כ מצטבר 1025-1027

רף א'

198

322

316

836

רף ב'
רף ג'

213

389

387

989

228

417

414

1,058

ככל שיחולו שינויים במדיניות החשבונאית או הפיננסית של יס ,
בהשוואה למדיניות החשבונאית או הפיננסית שננקטה בשנת
 , 2014לפי העניין – ינוטרלו שינויים אלו מהתחשיב ,כלומר
18

רפ י ה ב יצוע המפו רט ים בטבל ה נקבעו כדלקמ ן  :ר ף א ' ה י נ ו ממ וצע של  ) 1 ( :תז ר ים המז ומ נ ים כפ י ש ה וע ר ך במסג רת
הת כ נ ית העסק ית של יס על יד י הח ברה לצ ורך הער כת השוו י ,ל בי ן (  ) 2תז רים המזומנ ים כפ י ש ה וע ר ך על י ד י יס במ הל ך
העסק ים ה רג יל שלה (" תזרים יס "); רף ב' הינ ו תזרים יס ; ר ף ג ' מי יצג תזר ים מז ומ נים ש נת י הגב וה ב  7% -מתזר ים יס ;

 - 24התחשיב של היעדים יבוצע כאילו השינויים לא קרו וננקטה
המדיניות הקיימת .דוגמאות לשינוי במדיניות הפיננסית של יס
הינן  :שינוי במדיניות מכירת הרכוש הקבוע ,שינוי במודל חיוב
הלקוחות ,ביצוע פקטורינג על תקבולי לקוחות ,שינוי חריג בת נאי
אשראי (ספקים או לקוחות) וכדומה.
חישוב סופי של סכום התמורה המותנית יערך בסמוך לאחר
חתימת הדוחות הכספיים של יס לשנת ( 2017או  -אם יס התמזגה
עם החברה לפני סוף  2016או  - 2017במועד חתימת הדוחות
הכספיים של יס לשנת  2016או במועד המיזוג ,לפי העניין)
בהתאם לסכ ום המצטבר של התזרים החופשי בשלוש השנים.
ככל שלפני תום שנת  2017תתמזג החברה עם יס  ,לצורך תחשיב
התמורה המותנית כמפורט להלן  ,יראו את תוצאות התזרים
החופשי של  2017כתוצאות התזרים החופשי של שנת  , 2016ועל
בסיס התזרים החופשי כאמור ויעדי התזרים המצוינים לעיל
לשנים  2015עד  , 2017תחושב התמורה .להסרת ספק ,אם מיזוג
בין החברה לבין יס יבוצע לפני תום  ,2016תהיה החברה מחוייבת
להכין דוחות כספיים נפרדים של פעילות זו (אף אם כבר מוזגה
בפועל) עד תום שנת  , 2016לצורך חישוב התמורה .
תשלום תמורה מותני ת בביצועי יתר (רף ב')  -רכיב  2של
התמורה הנוספת השנייה -
א.

אם התזרים החופשי המצטבר בשלוש השנים לא יהיה נמוך
מ הסכום המצטבר של רף ב' כמפורט בטבלה לעיל ,תהיה
יורוקום די.בי.אס זכאית לתמורה בסך  100מיליון ש"ח בגין
רכיב זה.

ב.

אם התזרים החופשי המצטבר בשלוש השנים יהיה נמוך
מהסכום המצטבר של רף א' כמפורט בטבלה לעיל ,לא תהיה
יורוקום די.בי.אס זכאית לתמורה כלשהי בגין רכיב זה.

ג.

אם התזרים החופשי המצטבר בשלוש השנים יהיה בין רף
א' לרף ב' תשלם החברה ליורוקום די.בי.אס את החלק
היחסי של  100מ יליון ש"ח בהתאם לתחשיב לינארי בין רף
א' לרף ב' .

תשלום מקדמות  -בסמוך לאחר חתימת הדוחות הכספיים של יס
לכל אחת מהשנים  2015ו  2016 -יערך חישוב של העמידה ביעד
התזרים החופשי של יס באותה שנה ,ותשולם ליורוקום די.בי.אס
מקדמה על חשבון רכיב  1של התמורה הנוספת השנייה  ,שסכומה
יחושב על פי העמידה ביעדים באותה שנה בלבד ,כדלקמן :
א .על תוצאה שנתית שמתחת לרף א' – יורוקום די.בי.אס לא
תהיה זכאית לכל תשלום ( ;) 0
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על תוצאה שבין רף א' לרף ב' – יורוקום די.בי.אס תהיה
זכאית לחלק יחסי מ  33.3 -מיליון ש"ח שיחושב בהתאם
לתחשיב לינארי בי ן רף א' לרף ב'.

ג.

על תוצאה שנתית השווה או עולה על רף ב'  -יורוקום
די.בי.אס תהיה זכאית לסכום של  33.3מיליון ש"ח ;

סכום המקדמה שיחושב כאמור ישולם תוך  10ימים לאחר מועד
חתימת הדוחות השנתיים של יס לכל אחת מהשנים  2015ו 2016 -
לפי הענין ,בתוספת ריבית בשיעור שנתי ש ל  4%שתחושב ממועד
השלמת עסקת הרכישה ועד מועד התשלום בפועל .
תשלום תמורה מותנית בביצועי יתר עודפים (רף ג')  -רכיב  1של
התמורה הנוספת השנייה
א .אם התזרים החופשי המצטבר בשלוש השנים לא יהיה נמוך
מה סכום המצטבר של רף ג' כמפורט בטבלה לעיל ,תהיה
יורוקום די.בי.אס זכאי ת לתמורה בסך  70מיליון ש"ח בגין
רכיב זה.
ב .אם התזרים החופשי המצטבר בשלוש השנים יהיה נמוך
מהסכום המצטבר של רף ב' כמפורט בטבלה לעיל ,לא תהיה
יורוקום די.בי.אס זכאית לתמורה כלשהי בגין רכיב זה.
ג .אם התזרים החופשי המצטבר בשלוש השנים יהיה בין רף ב'
לרף ג' תשלם החברה ליורוקום די.בי.אס את החלק היחסי
של  70מיליון ש"ח בהתאם לתחשיב לינארי בין רף ב' לרף ג'.
תשלום מקדמות  -בסמוך לאחר חתימת הדוחות הכספיים של יס
לכל אחת מהשנים  2015ו  2016 -יערך חישוב של העמידה ביעד
התזרים החופשי של יס באותה שנה ,ותשולם ליורוקום די.בי.אס
מקדמה על חשבון רכיב  2של התמורה הנוספת השנייה  ,שסכומה
יחושב על פי העמידה ביעדים באותה שנה בלבד ,כדלקמן :
א .על תוצאה שנתית שמתחת לרף ב' – יורוקום די.בי.אס לא
תהיה זכאית לכל תשלום ( ;) 0
ב.

על תוצאה שבין רף ב' לרף ג' – יורוקום די.בי.אס תהיה
זכאית לחלק יחסי מ  23.3 -מיליון ש"ח שיחושב בהתאם
לתחשיב לינארי בין רף ב' לרף ג' .

ג.

על תוצאה שנתית השווה או עולה על רף ג'  -יורוקום
די.בי.אס תהיה זכאית לסכום של  23.3מיליון ש"ח ;

סכום המקדמה שיחושב כאמור ישולם תוך  10ימים לאחר מועד
חתימת הדוחות השנתיים של יס לכל אחת מהשנים  2015ו 2016 -

 - 26לפי הענין ,בתוספת ריבית בשיעור שנתי של  4%שתחושב ממועד
השלמת עסקת הרכישה ועד מועד התשלום בפועל .
התחשבנות סופית על שני רכיבי התמורה הנוספת השנייה
בסמוך לאחר חתימת הדוחות הכספיים של יס לשנת ( 2017או -
אם החברה התמזגה עם יס לפני סוף  2016או  – 2017במועד
חתימת הדוחות הכספיים של יס לשנת  2016או במועד המיזוג,
לפי העניין) יערך החישוב הסופי של רכיב  1ושל רכיב  2של
התמורה הנוספת השנייה בהתאם לאמור לעיל  ,ותבוצע
התחשבנות סופית בין הצדדים על שני רכיבי התמורה המותנית
באופן הבא:
א .ככל שהסכום הסופי עולה על סכומ י המקדמות ששולמו –
תשלם החברה את ההפרש בגין כל אחד מהרכיבים ליורוקום
די.בי.אס .
ב.

ככל שהסכום הסופי יפחת מסכום המקדמות ששולמו –
תחזיר יורוקום די.בי.אס לחברה את ההפרש .סכום ההפרש
(אם ישולם ע"י החברה ליורוקום די.בי.אס או להיפך) ישולם
תוך  10ימים ממועד ביצוע ההת חשבנות ,וישא ריבית
בשיעור שנתי של  4%שתחושב ממועד השלמת עסקת
המכירה ועד מועד התשלום בפועל של סכום ההפרש.

ג.

כל המחלוקת וחילוקי הדעות בין הצדדים ביחס לחישוב
התמורה הנוספת השנייה יוכרעו בידי פוסק שנקבע לצורך זה
בהסכם הרכישה.

4.6.5

שיפוי בגין תביעות חדשות
הסכם הרכישה כולל סעיף שיפוי לפיו אם וככל ובמהלך ה תקופ ה שבין מועד
חתימת הסכם המכירה ועד לתום ארבע שנים ממועד השלמתו (" תקופת
השיפוי ")  ,תידרש יס לשלם בגין תביעות משפטיות שהוגשו ויוגשו עד מועד
הסגירה של העסקה (מועד השלמת העסקה) ואשר לדוחו ת יה הכספיים של יס
ליום  30.9.2014טרם הוערכו  ,סכום כולל ( שנקבע בפסק דין שאין עליו עיכוב
ביצוע או בהסכם פשרה סופי  ,בניכוי כל סכום שבגינו זכאית יס לתגמולי
ביטוח או לשיפוי או פיצוי מצד ג' כלשהו ובניכוי ההוצאה של יס לצרכי מס
הגלומה בתשלום ) העולה על  10מיליון ש"ח ,אזי יורוקום די.בי.אס תשפה את
ה חברה בגובה  25%מכל הסכומים כאמור  .תשלום השיפוי יבוצע תוך  30ימים
מיום הודעת החברה ליורוקום די.בי.אס על כך כי סכומים אלו שולמו ע"י יס
בתוספת ריבית שנתית של  4%ממועד תשלום יס את הסכום האמור ועד מועד
ביצוע השיפוי בפועל  .החברה התחייבה ליידע את יורוקום די.בי.אס בדבר
קיומן של תביעות משפטיות לא מוערכות ובדבר צפי לקיומו של הסדר פשרה
בהן ,וכן נקבעו הסדרי התחשבנות למצב בו סכומי השיפוי ששולמו לא תאמו
את הסכומים בפועל בהם תשא יס בגין תביעות כאמור (כגון שינוי הסכום
בערעור) .

 - 274.6.6

יישוב מחלוקות
ככל שתתעורר מחלוקת ביחס לתמורה הנוספת הראשונה או התמורה הנוספת
השנייה ,יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להסכם הרכישה להפנות את הסוגייה
להכרעתו של פוסק בהתאם לסוג העניין שבמחלוקת .כן הוסכם על מנגנון
בוררות לישוב מחלוקות שיתגלעו בין הצדדים להסכם הרכישה בעניינים
אחרי ם שאינם קשורים לתמורות הנוספות ההסכם קובע הוראות ביחס לזהות
הפוסקים והבורר ,ההליך בפניהם ,מידע ונתונים שיימסרו במהלכו ,נשיאה
בעלויותיהם ,וסופיות החלטתם.

4.6.7

שונות
החברה התחייבה לגרום לכך שלמשך תקופה של שבע שנים ממועד השלמת
עסק ת המכירה ,תחזיק יס (ובמקרה של מיזוג בין החברה לבין יס  -תחזיק
החברה בעצמה) פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,אשר
ת כלול גם את הדירקטורים ונושאי המשרה שכיהנו ביס מטעם יורוקום
די.בי.אס (לרבות ה נאמן ומי מטעמו) עד למועד השלמת הסכם המכירה ,בהיקף
שאינו נ ופל בהיקפו מהכיסוי הביטוחי הקיים כיום לנושאי המשרה ביס.
ב הסכם הובהר כי אין באמור בו כדי למנוע מ דירקטוריון החברה או לחייבו
לפרסם את המלצותיו בפני האסיפה הכללית המזומנת בזו ,ובמידת ה צורך
לעדכן מעת לעת את המלצותיו.

.5

שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי ב אישור עסק ת הרכישה ומהות העניין האישי
לחברת בי קומי וניקיישנס בע"מ ("בי ק ום ") ,בעלת השליטה בחברה ,המחזיקה נכון למועד דוח זה
בכ  30.76% -מהונה המונפק של החברה ,עניין אישי באישור עסקת הרכישה בשל היותה של בי קום
חברה בשליטתה (בעקיפין) של יורוקום תקשורת בע"מ (" יורוקום תקשורת ")  ,אשר הינה בעלת
השליטה (בעקיפין) ביורוקום די.בי.אס  ,אשר ,כמפורט לעיל ,הינה המוכרת של מניות המכר
והלוואות הבעלים הנרכשות .יורוקום תקשורת מצויה בשליטת שאול ויוסף אלוביץ (בשרשור
ובעקיפין)  ,אשר הינ ם גם בעל י השליטה בחברה ( באמצעות חברות אחרות ו בעקיפין ).
עני ין אישי נוסף של בעלי השליטה נובע מכך שעם קבלת תנאי המיזוג ע"י החברה ויס (שהינם
כמפורט להלן תנאי שנקבע ע "י הממונה על ההגבלים העסקיים לעל ייתה של החברה לשליטה ביס
ולביצוע עסקת הרכישה) ,תשוחרר יורוקום די.בי.אס מחובת מכירת מניותיה ביס ,אשר הוטלה
עליה ע"י הממונה ( לפרטים נוספים ר או סעיף  4.1לעיל ) .למיטב ידיעת החברה ,יורוקום תקשורת
הינה חברה פרטית בשליטת יורוקום אחזקות ( ) 1979בע"מ ,חברה פרטית בשליטתם של מר שאול
אלוביץ ואחיו מר יוסף אלוביץ .

.6

התמורה ,הדרך בה נקבעה ואופן תשלום התמורה
כמפורט בסעיף  4.5לעיל ,מימוש כתבי האופציה אינו כפוף לתשלום תמורה כלשהי על ידי החברה,
ועלות קבלת תנאי המיזוג הינה זניחה במונחים שנתיים עבור החברה ויס .
התמורה שתשלם החברה עבור מניות המכר והלוואות הבעלים הנרכשות נקבעה במשא ומתן בין
חברי הוועדה לבין יורוקום די.בי.אס ,תוך לקיחה בחשבון של ה י יעוץ שקיבלה מ יועציה .בתחילת
תהליך המו"מ דנו הצדדים על תמורה כוללת במזומן ,וזאת לנוכח סירובה של יורוקום די.בי.אס

 - 28להתנות חלקים מהתמורה באירועים עתידיים .בהמשך הליך המו"מ ו הדיונים  ,צומצמו ה פערים
בין עמדות הצדדים ביחס לסכום זה ,אולם נותרו פער ים משמעותיים בעיקר לגבי הסכום
שיורוקום די.בי.אס דרשה במזומן  .לאחר דיונים נוספים ,הגיעו חברי הוועדה למסקנה כי המתווה
העדיף לחברה הוא ,התניית חלק מהותי מהתמורה בתנאים כמפורט לעיל ,מתווה אשר מצמצם את
הסיכון של החברה בתמחור העסקה ,וחולק סיכוני אי וודאות משמעות יים עם יורוקום די.בי.אס .
יורוקום די.בי.אס הסכימה לבסוף לקבל מתווה כאמור .הועדה ראתה חשיבות במתווה עסקה כזה,
היות ואם יתרחשו התרחישים האופטימיים שיזכו במלוא התמורות הנוספות ,יעיד הדבר על כך כי
שווי ה של יס גבוה יותר מהשווי שהוערך על בסיס הנחות התכנית ממנה נגזר המחיר שהציעה
הוועדה המיוחדת  .לאחר שהושגה הבנה עקרונית בין חברי הועדה לנציגי יורוקום די.בי.אס על
עיקרי המתווה ,התקיים מו"מ פרטני  ,בין היתר לאור התייחסויות שהתקבלו מהיועצים ,על פרטי
התנאים שבהם מותנית התמורה ועל תמהיל התמורות המותנות.
לאחר שבחנה הוועדה את התמורה על בסיס הערכת השווי וחוות דעת ההוגנות שנמסרו לה ,ובתום
המשא ומתן שניהלה הוועדה מול יורוקום די.בי.אס  ,גיבשה הוועדה את החלטתה הסופית
והעבירה את המלצותיה לאישור העסקה ותנאיה ,לרבות התמורות הנוספות ,לוועדת הביקורת
ולדירקטוריון החברה ,אשר אישרו אותן.

.7

אישורים ותנאים נדרשים לביצוע העסקה
כמפורט בסעיף  3.1לעיל ,העסקה ,אשר אושרה כאמור על  -ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה  ,כפופה לאישור האסיפה המזומנת על  -פי דוח עסקה זה דוח עסקה זה  .כמו כן כפופה
העסקה לאישור שר התקשורת.

.8

עסקאות מסוג העסקה בין החברה לבין בעל השליטה
החברה לא ביצעה בשנתיים שקדמו למועד דוח עסקה זה עסקאות מסוגה של העסקה נשוא דוח
ע ס קה זה או עסקאות דומות לה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי  ,בינה לבין בע ל השליטה
בה .

.9

פרטים נוספים בקשר עם רכישת נכס שהינו ניירות ערך לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה
להלן פרטים נוספים בקשר עם רכישת מניות יס על -ידי החברה  ,המהוות נכס שהינו ניירות ערך
כנדרש על  -פי תקנות עסקה עם בעל שליטה:
9.1

תיאור עסקי יס
9.1.1

לתיאור עסקי יס ראו את הדוחות הבאים המצורפים לדוח זה על דרך ההפניה
(" תיאור עסקי יס ") :

9.1.1.1

סעיף  5לפרק א' של הדוח התקופתי של החברה ליום  31.12.2013אשר פורסם
ביום  6במרץ  2014מספר אסמכתא  "( 2014-01-006669הדוח התקופתי לשנת
; )" 1023

9.1.1.2

סעיף  5לפרק א' של הדוח הרבעוני של החברה ליום  30.9.2014אשר פורסם
ביום  10בנובמבר  2014מספר אסמכתא  2014-01-191289וכפי שתוקן ביום 11

 - 29בנובמבר 2014 ,מספר אסמכתא  "( 2014-01-192564דוח הרבעון השלישי לשנת
; )" 1024
9.1.1.3

למיטב ידיעת החברה ,החל ממועד פרסום דוח הרבעון השלישי לשנת  2014ועד
סמוך למועד דוח זה  ,לא חלו שינויים מהותיים בעסקיה של יס .

9.2

הסברי דירקטוריון יס לדוחות הכספיים של יס
לפרטים בדבר הסברי דירקטוריון יס לדוחות יה הכספיים התקופתיים והביניים  ,ראו את
דוח ות הדירקטוריון לימים  31.12.2013ו  ,30.9.2014 -המצור פים כ נספח ג ' לדוח עסקה
זה.

9.3

דוחות כספיים של יס בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף ,מבנהו וצורתו),
התשכ"ט 2969-
ל דוחות הכספיים של יס על -פי הקבוע בתקנה  56לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף,
מבנהו וצורתו) ,התשכ"ט  1969-ראו פרק ג' לדוח התקופתי לשנת  2013ו ל דוח רבעון
שלישי . 2014

9.4

דוחות כספ יים פרופורמה של החברה
לדוח כספיים פרופורמה של החברה ליום  30.9.2014המתאר את מצב עסקיה לאחר
מימוש כתבי האופציה  ,ראו נספח ד '  2לדוח עסקה זה .לדוח פרופורמה של החברה
המתאר את מצב עסקיה לאחר ביצוע עסקת הרכישה  ,ראו נספח ד '  1לדוח עסקה זה .
לדוחות הכספיים פרופורמה לעיל מצורפות הערכות שווי על בסיסן נקבעו נתונים
מהותיים בדוחות הכספיים פרופורמה .19

9.5

תוכניות החברה לנכס הנרכש
עם ביצוע עסקת הרכישה ,ובהתאם לתנאי המיזוג אשר נקבעו על ידי הממונה  ,החברה
תפעל לשיווק סלי שירותים משותפים עם יס .במקביל ,החברה מתכננת לפעול למיזוג
מלא שלה עם יס וזאת על מנת ליהנות מניצול מלא של הסינרגיות השונות ,כפי שפורט
בהרחבה בדוח זה לעיל.

9.6

פרטים לגבי נכס שנרכש לאחרונה כנדרש בתקנות עסקה עם בעל שליטה
ב מהלך עשרים וארבע ה החודשים שקדמו לדוח עסקה זה ,לא התבצעה במניות יס או
בהלוואות הבעלים הנרכשות כל עסקה .

.20
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נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה

הע ר כ ות שו וי אלו נער כו מנקו דת מבטו של משתתף ש וק ,היי נו  ,צד של ישי שאינ ו ה ח ב ר ה ול כ ן ה ן א י נ ן כ ולל ות מ ר כ י ב י
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 - 30כאמור לעיל ,החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור עסקת הרכישה התקבלו ביום
 .20 10.2.2015בדיונים אלו הוצגה המלצת ה ו ועדה לאישור העסקה  ,נסקרו והוצגו ע"י יועצי הוועדה
הערכת השווי ,חוות דעת ההוגנות ,ומסמכי הסיכום שהוגשו ע"י יתר היועצים .כן סקר ו ועדת
הביקורת והדירקטוריון הדירקטוריון את עיקרי הדו"חות הכספיים פרופורמה הנזכרים לעיל
והיבטי מימון העסקה .בוועדה המיוחדת ובועדת הביקורת התקבלו ההחלטו ת פה אחד.
בדירקטוריון התקבלה ההחלטה ברוב קולות ,בהתנגדות הדירקטור רמי נומקין אשר נימק את
התנגדותו בכך שלדעתו התמורה שתשולם בעסק ת הרכישה גבוהה מדי.
להלן נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה:
.1

ביצוע עסקת הרכישה ומיזוגה של יס הם צעד מתחייב מן התחרות בשוק התקשורת,
במסגרתה מוכרות קבוצות תקשורת כמו החברה והחברות הבנות שלה (בסעיף זה –
" הקבוצה") חבילות שירותים כמכלול – דבר שהחברה היתה מנועה ממנו עד כה ,בין היתר
מתוקף החלטות הממונה .ביצוע עסקאות אלה יאפשרו צמיחה ,התפתחות והתרחבות של
החברה בטווח הארוך בשוק ה תקשורת הישראלי ,תוך השאת ערך לכלל בעלי המניות
בחברה .
עם השלמת עסקת הרכישה ,בכוונת החברה לפעול לביצוע מיזוג מלא של החברה ויס ,אשר
י אפשר לחברה להרחיב את היקף ומגוון השירותים המוצעים ללקוחותיה הקיימים
והפוטנציאלים ,ולספק מענה תחרותי הולם ליתר קבוצות התקשורת האחרות הפועלות
בשוק המתחרות בחברה .מיזוג כאמור יתאפשר דה -פאקטו לאחר ביטול ההפרדה המבנית ,
אולם העלייה לשליטה מלאה של החברה ביס אפשרית כבר בטווח המיידי ויש לה ערך
עצמאי משמעותי בפני עצמה .הדירקטוריון וועדת הביקורת קיבלו כסבירה ,תוך לקיחת
בחשבון כי אין וודאות בעניין ,את הערכת החברה ביחס למועד המאוחר ביותר המשוער
לביטול ההפרדה המבנית (תום שנת  ,) 2016וזאת על בסיס אימוצו מיום  2.5.2012של שר
התקשורת את מסקנות וועדת חייק ,הקובעות ,בין היתר ,את ביטול ההפרדה המבנית בין
החברה ליס בהינתן אפשרות סבירה לספק חבילת שידורי טלוויזי ה בסיסית באמצעות רשת
האינטרנט.

.2

מיזוגה של יס יאפשר לחברה ביתר קלות להרחיב את פעילותה בתחום התקשורת גם
לפעילות המשלימה של אספקת שירותי תוכן טלוויזיוני רב  -ערוצי באמצעות לוויין כחלק
אינטגרלי מפעילותה ומשירותיה  .במישור זה מצויה הקבוצה מאחרי קבוצות התקשורת
האחרות ועד כה נמנע ממנה למצות את מלוא הפוטנציאל והסינרגיה שלה בהיבט זה.
ב מהלך ה שנים האחרונות מתרחשים בשוק התקשורת הישראלי תהליכי מיזוג והתגבשות של
קבוצות תקשורת; תהליכים אלה מוצאים ביטויי הן בפן הטכנולוגי  ,הן בתוכן המסופק
ללקוחות והן בפן השיווקי .שוק התקשורת הישראלי עובר בשנים האחרונות שינויים
ארגוניים ומבניים במסגרתם מתגבשות קבוצות תקשורת גדולות ,המציעות למנוייה ן סל
מלא של שירותי תקשורת .אל מול תהליכי ם אלו נדרשת גם החברה להתאים עצמה
למציאות הקיימת בשוק התקשורת המקומי ולאפשר ללקוחותיה לרכוש גם ממנה סל מלא
של שירותי תקשורת  .כמענה לצורך זה ,חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי
עסקת הרכישה טומנת בחובה ערך אסטרטגי רב לחברה ולקבוצה ,מאחר ובעת הזו זרוע
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ב הת י יחס לסעיף  ( 111ב) ל חוק החבר ות יצוי ין כי הדי רקטור יון ק יים דיו ן בע נין וכל חבר י ה דירקטורי ון ס ב ר ו כ י במ כל ול
נס י ב ות הענ ין נכו ן וסב יר לקי ים את ישיבת הדי רקטו ריון לא ישור העסק ה בסמ וך לאח ר סיום ישי בת ועדת ה ביקורת שדנה
ב כ ך.

 - 31טלוויזיונית רב  -ערוצית מהווה מצרך שירות בסיסי ונדרש ,וריכוז השירותים בידי ספק אחד
 בתחו ם התקשורת בפרט  -הינה המגמה הגוברת בארץ ובעולם .התרומה של התוכןהטלוויזיוני ללקוחות החברה ,בנוסף על התשתיות האיכותיות בהן היא מחזיקה ,תהווה
גורם משמעותי להתפתחות העתידית של החברה ותיצור ערך רב ללקוחותיה מחד ,ו תאפשר
לה לתת מענה תחרותי לשירותים המוצעים על יד י קבוצות תקשורת אחרות המתחרות
בחברה כיום ,ואלו הנבנות כשחקניות משמעותיות לעתיד ,מאידך.
.3

ככל שיס תתמזג באופן מלא עם החברה ,הרי שלדעת חברי הדירקטוריון וועדת הביקורת,
תוכל החברה לנצל טוב יותר את פעילותה בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית ,עם זאת גם
בטרם מיזוג תפעולי מ לא ,תתאפשר גמישות שיווקית מסויימת ,שתאפשר שיווק חבילות
תקשורת משותפות ,פיתוח משותף של מוצרי ם ,שירותים וציוד קצה ואפשרות לממש חלק
מהסינרגיות בהתאם למותר על פי דין.
בשוק התקשורת מתחוללים שינויים רגולטורים רבים ,אשר יש בהם כדי להשפיע על
התחרות בשוק ,על עוצמת השחקנים בו ועל ההפרדה הברורה ש היתה קיימת בין תחומי
התקשורת השונים .בין השינויים הרגולטורים המשפיעים על החברה ופעילותה בולטים
בעיקר השפעותיהן של רפורמת השוק הסיטונאי והאפשרות כי תבוטל ההפרדה המבנית בין
ספקי התשתיות לבין השחקנים הפועלים ב תחום הטלוויזיה הרב ערוצית  ,בהינתן אפשרות
סבירה לספק חבילת שירותי טלוויזיה בסיסית באמצעות רשת האינטרנט על ידי ספקים
חסרי תשתית נייחת כלל ארצית .
עוד טרם ביצוע מיזוג מלא  ,הצעה של סל שירותים היא כלי מרכזי לשימור הלקוחות בכל
העולם וגם בישראל .הוא יקטין את שחיקת הטלפוניה ויתמוך בה משך הצמיחה של שירותי
האינטרנט.
החזקת החברה ב  100% -ביס תאפשר גם לבנות את סל השירותים באופן אפקטיבי יותר
ומתוך ראיה כוללת של כלל צרכי הקבוצה ,דבר שלא אפשר י בהחזקת מיעוט.

.4

מיזוג מלא של החברה ויס יאפשר לחברה ל יהנות מסינרגי ות פוטנציאליות ,יסייע לחברה
לפתח ולהרח יב את שירותיה ולמנף את הידע והיכולות המצוי ים בחברה וביס ביעילות רבה
יותר .
להערכת הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה ,מימוש העסקה יפחית את הוצאות
הקבוצה ,יאפשר בטווח הקצר ו/או הארוך יצירת סינרגיות תפעוליות יעילות (לרבות צמצום
כפילויות ,חסכון בהוצאות תפעול) ויקל על אופן התנהלותה השוטפת ,זאת לאור העובדה
שתחומי הפעילות של החברה ושל יס הינם תחומים משלימים והתנהלותן בהיבטים רבים
חופפת .בנוסף ,מימוש העסקה צפוי לשפר את מחזור המכירות ,את תזרים המזומנים ואת
רווחיות החברה ,הן כפועל יוצא של החיסכון בהוצאות והסינרגיות התפעוליות כאמור
לעיל ,והן כתוצאה מהגדלת בסיס הלקוחות הקיים של החברה באמצעות הוספת צבר
הלקוחות של יס וכן הצטרפות לקוחות חדשים ושימור לקוחות קיימים כתוצאה משיפור
השירותים שתציע החברה  ,וכפועל יוצא מכ ך תיווצרנה סינרגיות בהכנסות .בנוסף ,בעלות
על  100%ממניותיה של יס תאפשר לחברה לבצע מיזוג מלא ,תוך יצירת סינרגיה מיסויית
בקבוצה בהתייחס להפסדי המס הצבורים של יס.

.5

חברי הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה הינם בדעה כי יס הינה שחקנית תחרותית
מובילה בשוק התוכן ו הטלוויזיה הרב – ערוצי ת בישראל  .זאת  ,בין היתר  ,הודות לתוכן
טלוויזיוני איכותי ומגוון  ,שירותים דיגיטליים מתקדמים  ,תשתיות איכותיות ושירות
לקוחות מצטיין  .כל אלה  ,מאפשרים ליס להציע ללקוחותיה מוצר מתקדם ,אטרקטיבי ובעל

 - 32" ערך מוסף " (פרימיום)  .גם בשל כך ,אין זה בטובתה של החברה לפנות להקמת זרוע
טלוויזיה ותוכן עצמאית ( למשל ,בטכנולוגיית  ) IP TVתוך מכירת החזקותיה ביס ,בשל
העלות הכספית והתפעולית העצומה הכרוכה בכך ,בשל הצפי לחדירה איטית לשוק שתעמיס
הוצאות למשך תקופה ארוכה על החברה ובשל העובדה שקיימת לחברה חלופה טובה וזו לה
יותר בדמות החזקה מלאה ביס .בנוסף ,יצירת זרוע תוכן עצמאית תוסיף מתחרה משמעותי
לשוק ,דבר שיגרום לפגיעה משמעותית בתמורה שהחברה תוכל לקבל עבור מניות יס בעת
מכירתן.
.6

לצורך מימוש האופציה והתקשרות החברה בעסקת הרכישה ,החברה תקבל את תנאי
המיזוג ותממש את האופציה ל עלייה לשליטה ביס .עלות קבלת תנאי המיזוג על ידי החברה
ויס הינה זניחה במונחים שנתיים ,ובמקביל ,הדבר יביא להסרת המגבלות הקיימות היום
מטעם הממונה על שיווק סלי שירותים משותפים של החברה ויס.

.7

יחד עם זאת ,חברי הדירקטוריון וועדת הביקורת סבורים כי חלופת מימוש האופצ יה בלבד,
הגם שתביא לשליטתה של החברה ביס ,לא תאפשר לחברה למצות את מלוא הפוטנציאל
הגלום בסינרגיות של החברה ושל יס ,ולא תאפשר לה את הגמישות המלאה הדרושה לה
ביישום תכניותיה האסטרטגיות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית ושילובה בכלל פעילותה.
בעלות מלאה של החברה ביס מונ עת קשיים אלה ומאפשרת לחברה שליטה מלאה
בהתנהלותה של יס כחלק אורגני מהחברה  ,לכל דבר וענין.

.8

ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי התמורה המוצעת בגין ה רכישה הינה סבירה
והוגנת ,ומשקפת באופן הולם את ערך הסינרגיות הטמון בשילוב פעילותן של החברה ושל
יס וזאת על בסיס כל הבדיקות ועל בסיס הערכות השווי אותן ביצעה וקיבלה בהתאמה.
משכך ,אין עסקת הרכישה מהווה "חלוקה" כהגדרת המונח בחוק החברות.
תמורת הרכישה נקבעה במו"מ שניהלה הוועדה המיוחדת של דירקטוריון החברה לעניין
החזקות החברה ביס עם יורוקום די.בי.אס ,על בסיס המידע הכלול בהערכת השווי
שהועברה לעיון חברי הוועדה והדירקטוריון עובר לישיבה  .בנוסף ,חברי הוועדה
והדירקטוריון קיבלו לעיונם שתי חוות דעת הוגנות שניתנו לחברה ,בה ן נקבע כי תמורת
הרכישה ותנאיה הינ ם הוגנים וסבירים .
אופן תשלום התמורה הכוללת ,אשר ,במסגרת המו"מ בין הצדדים נקבע כי חלקה תשולם
במועד ביצוע העסקה במזומן ,ע"ב הערכת השווי של יס ,וחלקה כתמורה מותנית עתידית
הינו נכון והגיוני בנסיבות העניין ,ומשקלל בצורה הוגנ ת את הסיכונים הכרוכים בפעילותה
העתידית של יס ובאפשרות לניצול הפסדיה של יס לצרכי מס ,כאשר יורוקום די.בי.אס
נושאת בחלק משמעותי מהסיכונים האמורים .

בהתבסס על כל אלו ,ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה  ,כי אישור ההחלטה על כל
מרכיביה – קבלת תנאי המיזוג ,מימוש ה אופציה ורכישת מניות המכר והלוואות הבעלים הנרכשות
מיורוקום די.בי.אס  -הינה ל טובת החברה וכלל בעלי מניותיה ,וכי התמורה המוצעת במסגרתה
כמו גם יתר תנאי עסקת הרכישה הינ ם הוגנים וסבירים .
.22

שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת הביקורת ו הדירקטוריון בקשר לעסקה
בישיבת וועדת הביקורת מיום  , 10.2.2015השתתפו ה"ה  :מרדכי קרת ( דח"צ – יו"ר הוועדה) ,
יצחק אידלמן (דח"צ) ,טלי סימון (דח"צית) ,חגי הרמן (דח"צ) ,יהושע רוזנצוויג (דירקטור בלתי
תלוי) ואלדד בן  -משה (דירקטור בלתי תלוי) .

 - 33בישיבת הדירקטוריון מיום  10.2.2015השתתפו ה"ה :יצ חק אידלמן (דח"צ) ,מרדכי קרת (דח" צ ),
טלי סימון (דח"צית) ,חגי הרמן (דח"צ) ,יהושע רוזנצוויג (דירקטור בלתי תלוי)  ,אלדד בן -משה
(דירקטור בלתי תלוי) והדירקטור מ קרב העובדים  ,מר רמי נומקין .
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דירקטורים בעלי ענין אישי בעסקה
לאור עניינה האישי של יורוקום די.בי.אס כמפורט בדוח העסקה ,הדירקטורים בעלי ענ י ין אישי
בעסקה הם :שאול אלוביץ ,יו"ר דירקטוריון החברה ,שהינו בעל השליטה (בעקיפין) ב יורוקום
די.בי.אס  ,אור אלוביץ – בנו של שאול אלוביץ ,אורנה אלוביץ -פלד – אשתו של אור אלוביץ וכלתו
של מר אלוביץ ,וכן מר עמיקם שורר המכהן כנושא משרה ב יורוקום תקשורת ו חברות נוספות
ב"קבוצת יורוקום" (דהיינו חברות הנשלטות ע"י יורוקום תקשורת ו/או מצויות באותה שליטה
עמה ).

חלק ב'  -הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
.23

אסיפה כללית והרוב הנדרש לקבלת ההחלטות
מזומנת בזאת אסיפה כל לית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום  23במרץ  2015 ,בשעה
 12:00במשרדי החברה במרכז עזריאלי  , 2תל אביב (הבניין המשולש ,קומה  ,) 27אשר על סדר
יומה הנושאים המפורטים לעיל.
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורט ו ת לעיל ,לאור העובדה שמדובר בהתקשרות חריגה של
חברה בעסקה של בעל ה שליטה יש בה עניין אישי  ,הינו כקבוע בסעיף (275א)( ) 3לחוק החברות :רוב
רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה ,ובלבד שיתקיים
אחד מאלה:
(  ) 1במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין
אישי באישור הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה המשתתפים בהצבעה; במנין כלל
הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
(  ) 2סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות הא מורים בפסקה (  ) 1לא עלה על שיעור של שני
אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
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מניין חוקי
אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (שני חברים המחזיקים ביחד
 51%לפחות מהון המניות המונפקות של החברה) תדחה האסיפה ל יום  30במרץ  , 2015 ,באותה
שעה ובאותו מ קום .לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע
לה ,תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
כל בעל מניות יכול להשתתף באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוחו שכתב מינויו יופקד במשרדה
הרשום של החברה .
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המועד הקובע
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפ"י סעיף ( 182ב) לחוק החברות יחול ביום 22
בפברואר "( 2015 ,המועד הקובע ") ,דהיינו ,כל המחזיק במניות בסוף המסחר ביום  22בפברואר ,
 2015יהיה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה כנגד הצגת אישור בדבר בעלותו במניות במועד
הקובע ,ערוך בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית),
התש"ס  2000-ולא יאוחר מ  24-שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 - 34כמות המניות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה למועד דוח זה הינה 137,183,261
מניות רגילות של החברה .כמות מניות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן
מ ו חזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות למועד דוח זה הינה 94,935,379
מניות רגילות של החברה.
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כתב הצבעה ,הודעת עמדה והוספת נושאים לסדר היום
16.1

הצבעות ביחס לכל הנושאים המפורט ים לעיל תתאפשרנה גם באמצעות כתב הצבעה.
ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

16.2

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך
בתל  -אביב בע"מ שמצויים בהם נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה :אתר ההפצה של
רשות ניירות ערך , www.magna.isa.gov.il :אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך
בתל  -אביב בע"מ www.maya.tase.co.il :ואתר האינטרנט של החברה בכתובת:
. www.bezeq.co.il

16.3

חבר בורסה ישלח ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי
העמדה ,באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך ,לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם
בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה ,אלא אם כן הודיע בעל
המניות כי אינו מעוניין בכך ,ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים
ובמועד קודם למועד הקובע.

16.4

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודע ות
העמדה.

16.5

בעל מניו ת שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר
הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל
מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון
ניירות ערך מסוים.

16.6

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (  ) 10ימים
לאחר המועד הקובע והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא
עד לא יאוחר מ  12 -ימים ממועד כינוס האסיפה הכללית.

16.7

מסירת כתב הצבעה והודעת עמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

16.8

בהתאם לסעיף ( 66ב) לחוק החברות ,בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד לפחות
מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום
של האסיפה הכללית ,ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית .בהתאם
לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כלל ית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת
נושא לסדר היום) ,תש"ס  , 2000-בקשה לפי סעיף ( 66ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד
שבעה ימים לאחר זימון האסיפה .ככל שהוגשה בקשה כאמור ,קיימת אפשרות כי
נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות
ערך .
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א ת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) יש להמציא
למשרדי החברה עד  72שעות לפני מועד כינוס האסיפה .לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו
המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה.

חלק ג '  -הוראות רשות ניירות ערך
על  -פי תקנה  10ל תקנות עסקה עם בעל שליטה ,רשאית רשות ניירות ערך או כל עובד שהוסמך

.17

מטעמה ("הרשות ") ,תוך  21ימים ממועד הגשת דוח זה ,להורות לחברה לתת ,בתוך מועד שתקבע,
הסבר ,ידיעות ומסמכי ם בנוגע להתקשרות נשוא דוח מיידי זה  ,וכן להורות לחברה על תיקון דוח
מיידי זה ,באופן ובמועד ש ת קבע .
ניתנה הוראה לתיקון כ אמור ,רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא
לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד הפרסום התיקון לדיווח.
עיון במסמכים

.28

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין ,לפי בקשתם ,במסמכים הנוגעים לעסקה המובאת בזאת
לאישור האסיפה ,המפורטים בתקנה  5לתקנות עסקה עם בעל שליטה ,במזכירות החברה ,במרכז
עזריאלי ( 2המגדל המשולש ,קומה  ) 27בימים א' עד ה' בין השעות  10:00-15:00ובתאום מראש
בטלפון . 03-6262200
נציג החברה לענ י ין הטיפול בדוח
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נציג החברה לעני י ן הטיפול בדוח זה הינה :
עו"ד לינור יוכלמן – הממונה על האכיפה הפנימית ומזכירת התאגיד
מען :מרכז עזריאלי ( 2המגדל המשולש  ,קומה  ,) 27תל אביב
טלפון , 03-6262200 :פקס. 03-6262209 :

_____ _____ _____________________
" בזק " החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באמצעות עו"ד לינור יוכלמן
הממונה על האכיפה הפנימית ומזכירת התאגיד
רשימת נספחים:








נספח א' –  Valuation Reportשל  , MLלרבות תרגום לעברית .יודגש כי הנוסח המחייב של מסמך זה הוא
הנוסח באנגלית;
נספח ב' – 2חוות דעת הוגנות של  , MLלרבות תרגום לעברית .יודגש כי הנוסח המחייב של מסמך זה הוא
הנוסח באנגלית;
נספח ב' – 1חוות דעת הוגנות של ברנע ייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ;
נספח ג' – דוחות דירקטוריון יס ליום  31.12.2013וליום ;30.9.2014
נספח ד' – 2דוחות כספיים פרופורמה של החברה (בהנחת קבלת תנאי המיזוג ומימוש האופציה);
נספח ד' - 1דוחות כספיים פרופורמה של החברה (בהנחת רכישת  100%ממניות יס);
נספח ה' – החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים מיום .26.3.2014
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Disclaimer
Confidential

“Bank of America Merrill Lynch” is the marketing name for the global banking and global markets businesses of Bank of America Corporation. Lending, derivatives, and other commercial banking activities are performed globally by banking affiliates of Bank
of America Corporation, including Bank of America, N.A., a member of FDIC. Securities, strategic advisory, and other investment banking activities are performed globally by investment banking affiliates of Bank of America Corporation (“Investment Banking
Affiliates”), including, in the United States, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and Merrill Lynch Professional Clearing Corp., which are both registered broker dealers and members of FINRA and SIPC, and, in other jurisdictions, by locally
registered entities.
Investment products offered by Investment Banking Affiliates: Are Not FDIC Insured * May Lose Value * Are Not Bank Guaranteed.
These materials have been prepared by Merrill Lynch International, a subsidiary of Bank of America Corporation for the Board of Directors of Bezeq, the Israeli Telecommunications Corp. Ltd (the “Company”) to whom such materials are directly addressed
and delivered in connection with our engagement pursuant to an engagement letter dated 9 April 2014 and may not be used or relied upon for any purpose other than as specifically contemplated by a written agreement with us. These materials must not
be copied, reproduced, published, distributed, passed on or disclosed (in whole or in part) to any other person or used for any other purpose at any time without the prior written consent of Bank of America, save that Bank of America Merrill Lynch has
consented that they may be included in the materials sent to Bezeq shareholders together with the invitation to be published by the Company for the convening of a shareholders meeting to consider a transaction involving the purchase of shares in D.B.S
Satellite Services (1998) Ltd. ("YES"). These materials are based on information provided by or on behalf of the Company and/or other potential transaction participants, from public sources or otherwise received by us. We assume no responsibility for
independent investigation or verification of such information (including, without limitation, data from third party suppliers) and have relied on such information being complete and accurate in all material respects. With respect to estimates and forecasts
of future financial performance prepared by or reviewed with the managements of the Company and/or other potential transaction participants or obtained from public sources, we have assumed that such estimates and forecasts have been reasonably
prepared on bases reflecting the best currently available estimates and judgments of such managements (or, with respect to estimates and forecasts obtained from public sources, represent reasonable estimates). We have relied, at the direction of the
Company, on the assessments of the management of the Company as to the Company’s ability to achieve the synergies and the timing of achieving such synergies and we have assumed with the Company’s consent, that the synergies will be realised in the
amounts and at the times projected. In particular but without limitation, we have relied on the assessments of management of the Company as to the likely content and timing of changes to the regulatory position in the industries in which Bezeq and YES
operate, upon which a significant portion of the synergies depend. We have relied, at the direction of the Company, on the contents of a tax report and tax utilisation analysis prepared by the Company’s tax advisers as to the Company’s ability to benefit
from certain net operating losses and the quantity and timing of achieving such benefits from them. No representation or warranty, express or implied, is made as to the accuracy or completeness of such information and nothing contained herein is, or
shall be relied upon as, a representation, whether as to the past, the present or the future. It is up to any recipient of these materials to make its own assessment of the validity of such assumptions and no liability is accepted by Bank of America Merrill
Lynch in respect of the achievement of such assumptions.
These materials were designed for use by persons familiar with the publicly available information regarding business and affairs of the Company and YES and are being furnished and should be considered only in connection with such information. These
materials are not intended to provide the sole basis for evaluating, and should not be considered a recommendation with respect to, any transaction or other matter. These materials are not a fairness opinion nor a recommendation to take any action and
do not address the merits of any decision by any person or entity (including the Company) in connection with any transaction or the price at which a transaction should be undertaken, and Bank of America Corporation and its affiliates do not express any
judgment or opinion in connection therewith. These materials should be read in conjunction with, and are subject to the same assumptions and limitations as are set out in, the fairness opinion letter dated on or about the same date as these materials.
These materials do not constitute an offer or solicitation to sell or purchase any securities and are not a commitment by Bank of America Corporation or any of its affiliates to provide or arrange any financing for any transaction or to purchase any security
in connection therewith. The materials speak as of the date hereof (unless an earlier date is indicated herein) and are based on the economic, regulatory, market and other conditions a they exist on, and information made available to us as of, the date
hereof and we assume no obligation to update or otherwise revise these materials. These materials are intended for the benefit and use of the Company, and may not be reproduced, disseminated, quoted or referred to, in whole or in part, without our
prior written consent, save as aforementioned. These materials may not reflect information known to other professionals in other business areas of Bank of America Corporation and its affiliates.
None of Bank of America Merrill Lynch, or its associates accepts any liability whatsoever to the extent permitted by applicable law, whether in contract or in tort or under statute or otherwise (including in negligence), for any direct, indirect or
consequential loss arising from any use of these materials, their contents or preparation or otherwise in connection with them.
Bank of America Merrill Lynch is acting exclusively for the Company in connection with these materials and any transaction contemplated herein and for no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the
protections afforded to its clients or for providing advice in relation to these materials and any transaction contemplated herein.
Bank of America Corporation and its affiliates (collectively, the “BAC Group”) comprise a full service securities firm and commercial bank engaged in securities, commodities and derivatives trading, foreign exchange and other brokerage activities, and
principal investing as well as providing investment, corporate and private banking, asset and investment management, financing and strategic advisory services and other commercial services and products to a wide range of corporations, governments and
individuals, domestically and offshore, from which conflicting interests or duties, or a perception thereof, may arise. In the ordinary course of these activities, parts of the BAC Group at any time may invest on a principal basis or manage funds that invest,
make or hold long or short positions, finance positions or trade or otherwise effect transactions, for their own accounts or the accounts of customers, in debt, equity or other securities or financial instruments (including derivatives, bank loans or other
obligations) of the Company, potential counterparties or any other company that may be involved in a transaction. Products and services that may be referenced in the accompanying materials may be provided through one or more affiliates of Bank of
America Corporation. We have adopted policies and guidelines designed to preserve the independence of our research analysts. The BAC Group prohibits employees from, directly or indirectly, offering a favorable research rating or specific price target, or
offering to change a rating or price target to a subject company as consideration or inducement for the receipt of business or for compensation and the BAC Group prohibits research analysts from being directly compensated for involvement in investment
banking transactions. We are required to obtain, verify and record certain information that identifies the Company, which information includes the name and address of the Company and other information that will allow us to identify the Company in
accordance, as applicable, with the USA Patriot Act (Title III of Pub. L. 107-56 (signed into law October 26, 2001)) and such other laws, rules and regulations as applicable within and outside the United States.
We do not provide legal, compliance, tax or accounting advice. Accordingly, any statements contained herein as to tax matters were neither written nor intended by us to be used and cannot be used by any taxpayer for the purpose of avoiding tax
penalties that may be imposed on such taxpayer. If any person uses or refers to any such tax statement in promoting, marketing or recommending a partnership or other entity, investment plan or arrangement to any taxpayer, then the statement
expressed herein is being delivered to support the promotion or marketing of the transaction or matter addressed and the recipient should seek advice based on its particular circumstances from an independent tax advisor. Notwithstanding anything that
may appear herein or in other materials to the contrary, the Company shall be permitted to disclose the tax treatment and tax structure of a transaction (including any materials, opinions or analyses relating to such tax treatment or tax structure, but
without disclosure of identifying information or, except to the extent relating to such tax structure or tax treatment, any non-public commercial or financial information) on and after the earliest to occur of the date of (i) public announcement of discussions
relating to such transaction, (ii) public announcement of such transaction or (iii) execution of a definitive agreement (with or without conditions) to enter into such transaction; provided, however, that if such transaction is not consummated for any reason,
the provisions of this sentence shall cease to apply. Copyright 2015 Bank of America Corporation.
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1. Preliminary Observations

Preliminary Observations

1



As requested and in accordance with an engagement letter dated April 9, 2014, Bank of America Merrill Lynch ("BofAML") has prepared a valuation
report for the Independent Committee of the Board of Directors of Bezeq



This valuation report sets out the methodologies used to determine the value of the Transaction to Bezeq



BofAML is a leading global corporate and investment banking group operating in EMEA through its subsidiary Merrill Lynch International (“MLI”)



MLI is primarily involved in the following business activities:


Investment banking advisory and underwriting services



Broker and dealer in equity and fixed income, currency and commodities financial instruments



Post trade related services



Equity and fixed income research



MLI’s leading investment banking advisory credentials include a number of significant transactions including in the Telecom and Pay TV sectors



BofAML acted as financial advisor to the Independent Committee of the Board of Directors of Bezeq in connection with the Transaction and will receive
a fee for our services, a portion of which is payable in connection with the rendering of an opinion



The compensation to be paid to BofAML for the preparation and delivery of this valuation report is not dependent on the outcome of the Transaction

Preliminary Observations

2



The Company has agreed to indemnify BofAML and its affiliates and its and their respective directors, officers, employees and agents (each, an
“Indemnified Party”) and hold each of them harmless from and against all losses, claims, damages and liabilities (collectively, “Liabilities”) to which any
of the Indemnified Parties may become subject relating to, arising in any manner out of or in connection with the rendering of services to the Company
(the “Services”), the Transaction or an Indemnified Party’s role in connection therewith, except and solely to the extent it is finally judicially determined
that such Liabilities resulted from the gross negligence or willful misconduct of such Indemnified Party



The Company has also agreed to reimburse each Indemnified Party for any properly incurred legal and other expenses properly incurred in connection
with any pending or threatened action, claim, suit, proceeding or investigation (each and collectively, an “Action”), relating to, arising in any manner out
of or in connection with the rendering of Services to the Company, the Transaction or an Indemnified Party’s role in connection therewith, or the
enforcement of the engagement agreement between the Company and BofAML, in each case as such expenses are incurred



The Company has further agreed that no Indemnified Party shall have any Liability to the Company, its security holders, creditors or any person asserting
claims on behalf of or in right of the Company, relating to or in connection with the rendering of Services to the Company, the Transaction or an
Indemnified Party’s role in connection therewith, except and solely to the extent it is finally judicially determined that such Liability resulted from the
gross negligence or willful misconduct of such Indemnified Party



These materials must not be copied, reproduced, published, distributed, passed on or disclosed (in whole or in part) to any other person or used for any
other purpose at any time without the prior written consent of Bank of America, save that Bank of America Merrill Lynch has consented that they may
be included in the materials sent to Bezeq shareholders together with the invitation to be published by the Company for the convening of a shareholders
meeting to consider a transaction involving the purchase of shares in D.B.S Satellite Services (1998) Ltd. ("YES")

Preliminary Observations
General Valuation Considerations
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In order to determine the value of the Transaction to Bezeq, we have assessed the various components of value accruing to Bezeq and reviewed the
following:


Intrinsic value of Eurocom’s equity stake and shareholder loans



Operational synergies resulting from the contemplated Transaction



Tax asset

Whilst performing our analyses, we have relied on assumptions and information provided by Bezeq management and third party professionals including:



A business plan



The share purchase agreement used to assess the upside share and contingent tax consideration



The assessment of operating synergies – additional value buckets exist but they have not been quantified for this valuation report (e.g. financing
synergies)

Net debt and debt split as of latest reported date (September 30, 2014)

2. YES Overview

YES Overview
Business Overview

Sole satellite Pay TV operator in Israel with over 41% Pay TV market share

YES TV Offering
Offering



Description


Approximately 623k subscribers





Distributing 160 local and international channels



Premium positioning in Israeli TV market relying on:


Superior content offering



Innovation leadership




Customer service

Main competitor is HOT (owned by Altice)

“YES”
Branded
Channels







Over 140 external channels
including:
sports, children, music, movie,
entertainment, news and more



> 25,000 titles in the VOD
catalogue
Over 1,000 new titles added
monthly
c. 8m content views per month
Primary content items categories
include: children’s world, series,
programs from channels, movies,
Russian titles, other

External
Channels



VOD
Offering

4

____________________
Source: Company website and management presentation.

5 Feature film/ movie channels
4 Series channels
Award - winning Documentary
channel
24 hour programming
Full HD




YES Overview

Israeli Pay TV Market – Key Statistics

 Approximately 63% Pay TV
penetration
 Increase in households to drive
Pay TV subscriptions
 IPTV launch expected to result
in a decrease in market share
for YES

Israel Total Households by Sector

YoY Growth
1.7%
(%)
‘000s
3,000
2,500
2,000

2,298
90
334

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

CAGR
14E-18E
1.5%

2,377
93
354

2,337
91
343

2,418
94
364

2,459
96
375

2,502
97
386

3.0%
1.5%

Pay TV Penetration
Pay TV / Other Households as % of Total Households
80%
70%

62.3%

62.3%

62.3%

62.3%
(0.8%)

60%

40%
30%
1,874

1,930

1,902

1,959

1,989

2,019

24.0%

23.1%

24.0%

24.0%

24.0%

24.0%

10%

12.2%

0.0%

13.8%

13.8%

13.8%

13.8%

13.8%

2014

2015

2016

2017

2018

0%

0
2013A

2014E

2015E

Jewish Households

2016E

Arab Households

2017E

0.6%

0.3%

1.7%

2013

2018E

Households (1)

Pay TV
Other Households (2)

Other Households

Israel Total Pay TV Households

YoY Growth
(0.4%)
(%)
‘000s

1.7%

1.7%

CAGR
14E-18E
1.4%

1,600

1,467

1,476

1,481

1,506

1,532

1,558

Unconnected Households

YES Pay TV Market Share (3)
Implied
Mkt Share 26.2%
of Total
Households
44%

27.1%

27.0%

26.8%

26.5%

26.2%

43.3%
43.0%

42.8%

43%

5

1,400

42%

1,300

41%

42.5%

41.0%

1,200
2013A

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

40%
2013A

p.p. Change
14E-18E
(0.8%)

42.0%

____________________
Source: Bezeq management estimates (the “Bezeq
Management Case”).
(1) Includes YES, HOT, Cellcom and Partner.
(2) Includes DTT and private satellite dishes.
(3) Assumes incremental IPTV market share increase of
2.5% per year from 2014 to 2018 (10% Pay TV market
share in 2018).

0.9%

20%

500

1,500

63.1%

50%

1,500
1,000

63.8%

p.p. Change
14E-18E

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

YES Overview
Key Financial Metrics

 YES financial projections as
developed by Bezeq
Management based on bottomup approach
 More conservative views than
business plan provided by YES
Management

 Flat revenues and EBITDA vs.
approximately 2.1% and 4.5%
growth respectively
 Stable EBITDA margin vs.
increase to approximately
36%
 OpFCF to reach approximately
NIS270m vs. approximately
NIS420m in 2018 in the YES
plan

Total Revenues
YoY
(0.1%)
Growth
(%)

5.4%

CAGR
14E-18E

1.5%

0.9%

(1.6%)

(0.3%)

0.1%

NISm
2,500

Total Operating Expenses
% of Total 67.6%
Revenues
NISm
1,400
1,200

2,000

1,635

1,723

1,749

1,765

1,737

1,731

66.3%

CAGR
14E-18E

66.9%

66.9%

66.9%

1,105

1,153

1,170

1,169

1,161

2013A

2014E

2015E

2016E

2017E

66.7%

1,155

1,000

1,500

800
600

1,000

400
500

200
0

0
2013A

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

Total EBITDA
EBITDA 32.4%
Margin
(%)
NISm
800
600

530

CAGR
14E-18E

33.1%

33.1%

33.7%

33.1%

33.3%

570

579

596

575

576

0.3%

2018E

Total OpFCF (1)
OpFCF 12.5%
Margin
(%)
NISm
400
300

CAGR
14E-18E

14.1%

14.2%

243

249

2014E

2015E

16.1%

15.6%

15.7%

284

271

272

2016E

2017E

2018E

204
400

200

200

100

0

0
2013A

____________________
Source: Bezeq Management Case.
(1) OpFCF defined as EBITDA minus Capex.
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0.0%

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

2013A

2.9%

YES Overview
Key Market Risks

7



Macro environment



Increased competition from HOT leading to further ARPU erosion



Entrance of new competitors such as Cellcom, Partner, Golan, IBC and other OTT / DTT players



Increased impact of “cord-cutters”



Increased penetration of alternative TV packages



Greater supervision of content and service prices by the Ministry of Communications



Potential content price inflation driven by increased competition



Content piracy

____________________
Source: Bezeq.

YES Overview

YES Capital Structure and Existing Indebtedness
 Capital structure includes external debt, shareholder loans and ordinary equity
 Adjusted external net debt of NIS1,881m as of September 30, 2014 (for further detail, please refer to page 15)
 Two categories of shareholder loans:
1•

CPI+11% and CPI+5.5% shareholder loans which rank pari passu and are junior to the external debt

2•

CPI-linked shareholder loans rank junior to the CPI+11% and CPI+5.5% shareholder loans but senior to the ordinary equity

 Eurocom holds 14.5% of the first category of shareholder loans, 49.1% of the second category and 41.6% of the ordinary equity (post
exercise of Bezeq’s call option)

YES Nominal Shareholder Loans Balance as of September 30, 2014 (NISm)
Senior

1

2

Subordinated

Pari Passu
NISm

CPI+11%
Interest

CPI+11%/
CPI+5.5% Interest

Total Shareholder
Loans

CPI-Linked

Bezeq

371

1,745

2,116

1,214

3,330

Eurocom

122

238

360

1,173

1,533

Total

493

1,983

2,476

2,387

4,864

% Bezeq

75.2%

88.0%

85.5%

50.9%

68.5%

% Eurocom

24.8%

12.0%

14.5%

49.1%

31.5%

____________________
Source: Bezeq.
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CPI+5.5%
Interest

3. YES Standalone Valuation

YES Standalone Valuation

Standalone Enterprise Value (“EV”) – Key Valuation Methodologies

1

• Broad range of listed DTH peer companies considered, although no perfect comparable
• YES benchmarked against peers on key financial metrics and qualitative elements
Relevant
Trading
Multiples

• Financial analysis focused on peers in mature markets: Sky Plc (UK/Germany/Italy), Dish Network (US) and Sky Network (New Zealand)
• Peer financial metrics adjusted for differences in accounting policies (1), minority interests and associate investments to the extent possible
• Key trading multiples used include: EV/EBITDA 2015E/2016E, EV/OpFCF 2015E/2016E

2

• Limited number of recent relevant transactions involving DTH platform acquisitions
• Focus on transactions in mature markets

• BSkyB/Sky Italia (Italy/July 2014), AT&T/DirecTV (US/May 2014) and Vivendi/Canal+ (France/October 2013)
Relevant
Transaction
Multiples

• BSkyB/Sky Deutschland (Germany/July 2014) and Telefonica/Canal+ (Spain/May 2014) also considered however not included in valuation
ranges due to diverging financial profiles
• Transactions’ financial metrics adjusted for differences in accounting policies (1), minority interests, associate investments and announced synergies to
the extent possible and where appropriate

• Key transaction multiples used include: EV/EBITDA LTM and EV/EBITDA LTM+1

9

____________________
(1) YES Opex adjusted for the portion of broadcasting rights which has not been expensed.

YES Standalone Valuation

Standalone Enterprise Value (“EV”) – Key Valuation Methodologies (Cont’d)
3

• DCF used as primary valuation methodology given business specifics
• DCF based on Bezeq Management Case
• Cash flows discounted to September 30, 2014, assuming mid-year convention
• Unlevered free cash flows calculated assuming statutory tax rate of 26.5%(1)
• Discount rate based on weighted average cost of capital ("WACC") range of 7.6% to 8.5%:
• Cost of Equity (8.8% to 10.2%):
• Risk free rate based on the spot yield (1.91%) (2) of a 10-year NIS denominated Israeli Government bond. Given volatility in the risk free
rate and to ensure a conservative approach, we have also considered a 2-year average yield (3.29%) to derive the cost of equity range
• Market risk premium of 6.39% based on BofAML Research (3)
Discounted
Cash Flows
(“DCF”)

• Unlevered beta of 0.82 based on average unlevered betas of YES’ key listed DTH peers (local predicted Barra estimates)
• Cost of debt (6.3%):
• Based on the cost of debt of similar debt instruments with 10-year duration and ilA credit rating as provided by Financial Immunities
• Terminal value assumptions include:
• EBITDA margin in line with 2018
• Capex/revenues at 16.9%
• WACC of 7.6% to 8.5%
• Perpetual Growth Rate ("PGR") of 1.0% to 2.0% in line with Israeli inflation forecasts
• All financial/operating projections (including terminal value assumptions) as per Bezeq management

____________________
(1) Standalone value does not capture any potential tax benefits.
(2) Data as of 19 January 2015.
(3) BofAML research “Equity Risk Premium Implied by World Capital Markets” dated 19 January 2015.
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YES Standalone Valuation
1

Relevant Trading Multiples (Adjusted When Possible per YES Accounting Policies)
EV/OpFCF

EV/EBITDA
Peer

2015E

2016E

7.9x

7.3x

2015E

2016E

(1)

15.6x

64.7x
13.3x

(2)

Maximum

Minimum

6.8x

6.6x

7.0x

6.7x

7.9x

6.8x

7.3x

6.6x

____________________
Source: broker research, company reports, Factset as of 19 January 2015.
(1) Sky Plc EBITDA adjusted for expensed CPE and Installation costs (marketing and subscriber management expenses) for UK, Germany and Italy businesses.
(2) Dish Network Enterprise Value adjusted for broker views on the value of its Spectrum; EBITDA adjusted for expensed CPE costs and satellite depreciation.

11

12.2x

10.1x

15.6x

10.1x

11.2x

9.4x

13.3x

9.4x

YES Standalone Valuation
2

Relevant Transaction Multiples (Adjusted When Possible per YES Accounting Policies)
Announcement
Date

EV/EBITDA Run-Rate Opex
Synergy Adjusted

EV/EBITDA Headline
Acquirer

Target

LTM

LTM+1

6.9x

6.3x

LTM

LTM+1

(1)

Jul-14

5.2x

4.8x

(2)

May-14

Oct-13

Maximum

Minimum

8.4x

5.8x

8.3x

5.5x

8.4x

5.8x

____________________
Source: broker research, company reports.
Note: LTM based on last quarterly financials available at transactions’ announcement date.
(1) Sky Italia EBITDA adjusted for expensed installation costs and capitalized content rights.
(2) DirecTV enterprise value adjusted for minorities and associates; EBITDA adjusted for satellite capex, run-rate Opex synergies of c. $1.6bn.
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5.8x

8.3x

5.5x

7.0x

7.0x

5.2x

6.9x

5.5x

6.9x

4.8x

YES Standalone Valuation
3

Discounted Cash Flow Analysis

(Y/E Dec, NISm)

2013A

Revenues
% growth

+ EBITDA
% Revenues
D&A
% Capex

2014E

+ Change in Broadcasting Rights
% Revenues

+ Capex
% Revenues

+ Change in Working Capital / Other

(1)

% Revenues

2017E

2018E

Normalized
Year

1,723
5.4%

1,749
1.5%

1,765
0.9%

1,737
(1.6%)

1,731
(0.3%)

1,731
0.0%

530
32.4%

570
33.1%

579
33.1%

596
33.7%

575
33.1%

576
33.3%

576
33.3%

(263)
81.2%

(297)
90.8%

(308)
93.2%

(315)
101.0%

(314)
103.3%

(311)
102.1%

(293)
100.0%

268

% Tax Rate

2016E

1,635
(0.1%)

EBIT

+ Tax Paid

2015E

273

271

280

261

265

284

(71)
26.5%

(72)
26.5%

(72)
26.5%

(74)
26.5%

(69)
26.5%

(70)
26.5%

(71)
25.0% (3)

(39)
(2.4%)

(27)
(1.6%)

(36)
(2.1%)

(25)
(1.4%)

(24)
(1.4%)

(23)
(1.3%)

0.0%

(324)
19.8%

(327)
19.0%

(330)
18.9%

(312)
17.7%

(304)
17.5%

(305)
17.6%

(293)
16.9%

21
1.3%

(117)
(6.8%)

(30)
(1.7%)

(4)
(0.2%)

(1)
(0.1%)

(1)
(0.1%)

(1)
(0.1%)

117

27
(77.0%)

180
62.9%

176
(2.3%)

178
0.9%

Unlevered FCF
Growth

111
311.5%

-

212

Enterprise Value: Perpetuity Growth Method
Discount
Rate
(WACC)
7.6%
7.8%
8.0%
8.3%
8.5%

Present Value of Terminal Value
at a Perpetual Growth Rate of
1.0%
1.5%
2.0%

Enterprise Value at a
Perpetual Growth Rate of
1.0%
1.5%
2.0%

Implied EV/EBITDA 2015E (2)
1.0%
1.5%
2.0%

2,484
2,376
2,275
2,181
2,094

3,035
2,923
2,820
2,723
2,633

5.6x
5.4x
5.2x
5.0x
4.8x

2,703
2,577
2,461
2,354
2,254

2,961
2,813
2,678
2,554
2,439

____________________
Source: Bezeq Management Case, BofAML IBK estimates.
(1) Includes NIS2.5m working capital adjustment in 2015, 2016 and 2017 related to additional tax expense and labor cost.
(2) EBITDA adjusted for change in broadcasting rights.
(3) Normalized year tax rate assumed at 25% as per Bezeq guidance.
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3,253
3,125
3,006
2,896
2,793

3,511
3,361
3,223
3,096
2,978

6.0x
5.8x
5.5x
5.3x
5.1x

6.5x
6.2x
5.9x
5.7x
5.5x

YES Standalone Valuation

Enterprise Valuation Summary: NIS3.0bn - NIS3.5bn
Range Drivers

Metric (NISm)

Implied EV Range (NISm)

1
(1)

■ EV/EBITDA 2015E: 6.8x - 7.9x

543

■ EV/EBITDA 2016E: 6.6x - 7.3x

571

■ EV/OpFCF 2015E: 10.1x - 15.6x

213

(1)

■ EV/OpFCF 2016E: 9.4x - 13.3x

259

(1)

■ EV/EBITDA LTM: 5.2x - 7.0x

540

3,697

(1)

4,315

3,760

4,141

Relevant
Trading
Multiples
2,150

3,309

2,445

3,458

2
Relevant
Transaction
Multiples

(1)

2,803

3,785

(Excluding Run-Rate Synergies)

■ EV/EBITDA LTM+1: 4.8x - 6.9x

535

(1)

2,589

3,717

(Excluding Run-Rate Synergies)

3
DCF

■ WACC: 7.6% - 8.5%
■ PGR: 1.0% - 2.0%

____________________
Source: Bezeq Management Case, FactSet as of 19 January 2015.
(1) EBITDA and OpFCF adjusted for capitalized broadcasting rights.
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2,633

EV Range:

3,511

NIS3.0bn NIS3.5bn

YES Standalone Valuation

Equity Valuation Summary (Including Shareholder Loans): NIS1.1bn - NIS1.6bn
Quarter Ending September 30, 2014
Standalone EV
NISm
Enterprise Value

Min

Mid-Point

Max

3,000

3,250

3,500

(1,616)

(1,616)

(1,616)

(185)

(185)

(185)

Total Employee Provisions

(17)

(17)

(17)

Total Other Financial Obligations to Third Parties

(30)

(30)

(30)

Total Financial Obligations to Related Parties

(34)

(34)

(34)

(266)

(266)

(266)

(1,881)

(1,881)

(1,881)

1,119

1,369

1,619

Reported Net Debt (1)

Net Debt Adjustments:
Mark-to-Market Debt Adjustment

Total Net Debt Adjustments
Adjusted Net Debt

Implied Equity Value (Inc. Shareholder Loans)
____________________
Source: YES company financials, Accounting due diligence report.
(1) Reported net debt includes interest payable on bonds of c. NIS41m as of September 30, 2014.
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4. Operational Synergies

Operational Synergies
Valuation Methodology

• Net present value (“NPV”) of synergies discounted to September 30, 2014, assuming mid-year convention
• Synergies estimates sourced from Bezeq management
• Assumes removal of structural separation by the end of 2016; first full year of synergies in 2017
• Discount rate based on a weighted average cost of capital (“WACC”) range of 6.4% to 8.5%
• Considering synergies will likely be realized at both YES and Bezeq (while YES will be fully owned and integrated), we have looked at values using
the full range of Bezeq and YES WACC
• Bezeq WACC (6.4% to 7.4%):
Net
Present
Value
Calculation

• Cost of Equity (7.7% to 9.1%):
• Risk free rate based on the spot yield (1.91%) (1) of a 10-year NIS denominated Israeli Government bond. Given volatility in the risk free
rate and to ensure a conservative approach, we have also considered a 2-year average yield (3.29%) to derive the cost of equity range
• Market risk premium of 6.39% based on BofAML Research (2)
• Unlevered beta of 0.69 based on average unlevered betas of Bezeq’ key listed Western European telecom peers (local predicted Barra
estimates) crossed checked with alternative sources
• Cost of debt (4.4%):
• Based on the weighted average cost of the outstanding debt instruments at Bezeq as of September 30, 2014
• YES WACC (7.6% to 8.5%)
• Please refer to page 10 for further details on YES WACC range assumptions

____________________
(1) Data as of 19 January 2015.
(2) BofAML research “Equity Risk Premium Implied by World Capital Markets” dated 19 January 2015.
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Operational Synergies
Cost Synergies – Overview

2017 Run-Rate (NISm)
Comments

Opex

Capex

Total

Opex

Capex

Total



No synergies assumed

-

-

-

-

-

-

Transmission



No synergies assumed

-

-

-

-

-

-



Reduction in the volume of sale calls



Ability to leverage YES’s door-to-door salesforce to sell bundles

4

-

4

0.4%

-

0.3%



Potential reduction in commissions



Unification of marketing activities with focus on bundle offerings and content

26

-

26

2.3%

-

1.8%



Unification of customer interface



Reduction in call volume

20

8

28

1.7%

2.6%

1.9%



Reduction in volume of technical interventions
51

8

59

4.4%

2.6%

4.0%

Marketing

Customer
Service

Sub-Total

____________________
Source: YES information, Bezeq Management Case.
(1) Represents pre-tax annual synergies.
(2) Based on annual cost base (Opex + Capex).
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Percentage of 2017 Base

Content

Sales

1

(1)

(2)

Operational Synergies
Cost Synergies – Overview (Cont’d)

2017 Run-Rate (NISm)
Comments

Total

Opex

Capex

Total

(2)

8

18

26

0.7%

5.8%

1.8%

Procurement



Improvement in procurement efficiency across internal operations

12

-

12

1.1%

-

0.8%

Billing &
Collection



Increasing portion of online bills



Reduction in commissions

2

-

2

0.2%

-

0.2%



Integration of overlapping functions

57

-

57

4.9%

-

3.9%

80

18

98

6.9%

5.8%

6.7%

131

26

157

11.3%

8.5%

10.7%

Total

____________________
Source: YES information, Bezeq Management Case.
(1) Represents pre-tax annual synergies.
(2) Based on annual cost base (Opex + Capex).
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Capex

Migration of IT systems

Total
2

Opex



2Sub TotalSubSub-Total

+

Percentage of 2017 Base

IT/
Engineering

G&A
Headcount

1

(1)

Operational Synergies

Cost Synergies – Summary Valuation

Illustrative NPV at Mid-Point WACC of 7.5%
NISm
1,373

1,048
(324)

Total
Synergy NPV

One-Off Items (1) /
Buffer

Net
Synergy NPV
Illustrative Impact of Delayed Structural Separation Removal (2)

WACC (%)

Cost Synergy NPV – Sensitivity to WACC

Delay

Minimum
(6.4%)

1,645

(368)

1,277

Mid-Point
(7.5%)

1,373

(324)

1,048

Maximum
(8.5%)

1,170

(292)

878

____________________
Source: Bezeq Management Case. Synergies NPV at September 30, 2014.
(1) Includes integration (IT/Operational and other) cost, merger cost and other costs.
(2) Based on mid-point WACC of 7.5%
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NISm
Net Synergy NPV
Cumulative
Delta vs. No Delay

No Delay

1 Year

3 Year

1,048

972

835

(76)

(213)

Operational Synergies
Revenue Synergy Assumptions

 Launch of 3P (triple play) offering in 2015 expected to generate incremental gross adds and churn reduction at YES and Bezeq
 Positive impact on gross adds and churn expected in 2016, 2017 and 2018 only – incremental subscribers expected to generate revenues over 8 years
 Impact offset by some repricing of existing YES/Bezeq 3P subscriber base
 Analysis does not ascribe full value to the “defensive” nature of the YES acquisition for Bezeq; in particular, it does not fully capture the risk of revenue losses at Bezeq
in the absence of Transaction
Description
1
Incremental
Gross Additions
2
Churn Reduction
3
Re-Pricing Effect

 10-15% increase in YES and Bezeq gross adds in 2016, 2017 and 2018
 Gross adds to generate incremental revenues over a period of 8 years

NIS300m

 10-15% reduction in YES and Bezeq disconnections
 Reduced disconnections to generate revenues over a period of 8 years

NIS255m

 Re-pricing of existing 3P subscriber base (assumed at 90% of YES subscribers)
 80% existing 3P subscribers repriced over two years (2016/2017)
 Repricing at a NIS20/month discount to the price of a synthetic Bezeq/YES 3P bundle

Total Synergies

NIS(347m)

NIS209m

Buffer

NIS(104m)

Assumed Net
Revenue Synergies

NIS104m(1)

____________________
Source: Bezeq Management. Synergies NPV at September 30, 2014.
(1) Assuming WACC 7.5% (Mid-point of Bezeq WACC and YES WACC).
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NPV (NISm) (1)

Operational Synergies

Synergies in Precedent Telecom-DTH Transactions
Expected Annual Run-Rate Synergies as % of Relevant Base

 Comparable transactions
announced run-rate
Opex/Capex synergies
represent an average 10.1%
of target Opex/Capex base
and 2.8% of combined
Opex/Capex base
 Opex/Capex synergies
contemplated in the
proposed Bezeq/YES
combination represent 10.7%
of YES Opex/Capex base and
2.0% of the combined group
Opex/Capex base
 Sizeable revenue synergies
conservatively excluded from
the analysis

____________________
(1) DirecTV revenue, opex and capex base
excludes DirecTV’s Latin American
operations.
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Announcement
Date

Split

Revenue

Opex

Capex

Opex +
Capex

AT&T /
DirecTV

May
2014

% Smallest Base(1):
% Combined Base(1):

3.2%
0.5%

8.3%
1.6%

2.4%
0.2%

7.7%
1.3%

Cyfrowy Polsat /
Polkomtel

Nov
2013

% Smallest Base:
% Combined Base:

9.2%
2.8%

9.5%
3.1%

–
–

8.8%
2.7%

Dish Network /
Sprint

Apr
2013

% Smallest Base:

7.6%

16.7%

21.2%

17.1%

% Combined Base:

2.1%

4.3%

3.8%

4.3%

Forthnet /
Netmed

Apr
2008

% Smallest Base:
% Combined Base:

–
–

7.9%
3.7%

–
–

6.8%
3.0%

Average

% Smallest Base:
% Combined Base:

6.6%
1.8%

10.6%
3.2%

11.8%
2.0%

10.1%
2.8%

Bezeq + YES
Combination

% Smallest Base:
% Combined Base:

11.3%
2.2%

8.5%
1.5%

10.7%
2.0%

-

5. Tax Asset

Tax Asset

Summary Valuation
Value of Tax Asset (NISm)

 Timing of NOLs utilization and tax rate(4)
assumptions based on tax advisor
analysis provided to Bezeq Independent
Board Committee

 Valuation ranging from NIS544m to
NIS1,018m
 Negative impact of delayed structural
separation removal on tax asset NPV
estimated at c. NIS25m and NIS53m per
year of delay for NIS3.0bn and NIS5.4bn
utilizable NOLs respectively

_________________
(1)

(2)

(3)

(4)
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Sensitivity to NOLs utilization period assumes no refinancing of YES external debt
and future savings discounted back to September 30, 2014 using mid-point of YES
WACC range and Bezeq WACC range of 8.0% and 6.9%, respectively.
Sensitivity to discount rate assumes no refinancing of YES external debt, NOLs
utilization period of 9 years and future savings discounted back to September 30,
2014.
Assumes no refinancing of YES external debt, future savings discounted back to
September 30, 2014 using mid-point of YES WACC range and Bezeq WACC range of
8.0% and 6.9%, respectively. and NOLs utilization period of 7 years post removal of
structural separation (at Bezeq level).
Assumes tax rate of 26.5%.

(1)

Period

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,400

7 Years

588

685

782

879

976

1,054

9 Years

556

648

739

830

921

994

11 Years

528

613

699

785

871

940

Total Utilizable NOLs (NISm)
3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,400

YES WACC / Bezeq WACC

(2)

YES currently does not have
sufficient taxable income against
which it could utilize the tax benefits

NOLs
Utlization



Total Utilizable NOLs (NISm)

Discount Rate

 Transaction and removal of shareholder
loans to allow utilization of up to c. NIS
5.4bn net operating losses (“NOLs”) at
YES, subject to approval by the Israel Tax
Authority

8.5%

7.4%

544

633

722

811

900

971

8.0%

6.9%

556

648

739

830

921

994

7.6%

6.4%

569

663

756

850

943

1,018

Illustrative Impact of Delayed Structural Separation Removal on Value of Tax Asset (3)

Delay
NISm
Tax Asset NPV

Total Utilizable
NOLs

No Delay

1 Year

3 Year

3,000

556

531

490

(25)

(66)

941

849

(53)

(145)

Cumulative Delta vs.
No Delay
Tax Asset NPV
Cumulative Delta vs.
No Delay

5,400

994

6. Transaction Considerations

Transaction Considerations
Consideration to Eurocom – Key Terms

• Transaction consideration agreed between Bezeq and Eurocom
• For complete description please refer to the Transaction documentation

Component

Amount (NISm)

Initial
Consideration

680

Agreed Terms

1
• Cash component payable at completion

2
• Conditional upon the terms of a settlement with the Israel Tax Authority

Conditional Tax
Consideration

Up to 200

• No contingent payment below NIS3.0bn NOLs
• Maximum contingent payment at NIS5.4bn NOLs
• Set additional payment terms and timing

3
Upside Share

Up to 170

Maximum
Consideration

Up to 1,050
Up to 1,050
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• Earn-out payment split into up to three installments contingent upon YES meeting unlevered free
cash flow targets in each of 2015, 2016 and 2017

Transaction Considerations

Value Creation to Bezeq – Assuming Payment of Initial Consideration (NIS680m)

 Implies value creation to Bezeq of
NIS1.0bn - NIS1.5bn


Based on range of intrinsic
values (standalone EVs) and
operational synergies and tax
asset (discount rates)

 Consideration paid by Bezeq is in
excess of intrinsic value to Eurocom
but represents


Intrinsic value plus c. 46% of
cost synergies NPV



Intrinsic value plus c. 42% of
cost and revenue synergies NPV

2,500
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556

2,000

1,500

1,048

1,908

104
1,228
(680)

1,000

500
199
0

Intrinsic value plus c. 28% of
cost synergies, revenue
synergies and tax asset NPV

Intrinsic Value of
Eurocom
(1)
Investments

Value
Range



(NISm)
3,000

Cost
Synergies (2)

Revenue
(3)
Synergies

Tax Asset

(4)

Value to
Bezeq

Consideration to
be Paid by Bezeq

Value Creation
to Bezeq

Min

163

878

98

544

1,682

(680)

1,002

Max

235

1,277

112

569

2,193

(680)

1,513

____________________
Source: Bezeq Management Case.
1)
Range of values based on standalone EV range of NIS3.0bn - NIS3.5bn; Equity value ascribed to shareholder loans (based on total shareholder loan contribution) and ordinary equity in order of seniority.
2)
Base case assuming 7.5% WACC and removal of structural separation by the end of 2016; Value range based on WACC range of 6.4%-8.5%.
3)
Base case assuming 7.5% WACC; Value range based on WACC range of 6.4%-8.5%.
4)
Base case assuming NIS3.0bn NOLs utilization and removal of structural separation by the end of 2016; Tax asset valuation based on YES WACC of 8.0% and Bezeq WACC of 6.9%; Tax asset value range based on YES WACC and Bezeq WACC
ranges of 7.6%-8.5% and 6.4%-7.4%, respectively.

Transaction Considerations

Value Creation to Bezeq – Assuming Payment of Maximum Consideration (NIS1,050m)

(NISm)

 Implies value creation to Bezeq of
NIS1.2bn - NIS2.2bn

3,000

 Includes all contingent payments per
agreement and represents

2,500



Intrinsic value plus c. 54% of cost
synergies NPV

994
438

(680)
2,000

556

1,048



Intrinsic value plus c. 49% of cost
and revenue synergies NPV

1,500



Intrinsic value plus c. 26% of cost
synergies, revenue synergies and
tax asset NPV

1,000

(370)

104

1,584

(1,050)

487

500

288

 Consideration paid by Bezeq at face
value (future payment not
discounted)

199

0

Intrinsic Value of
Eurocom
(1)
Investments

Value
Range

25

2,634

Cost
Synergies (2)

Revenue
(3)
Synergies

Tax Asset

(4)

Value to
Bezeq

Consideration to
be Paid by Bezeq

Value Creation
to Bezeq

Min

316

878

98

971

2,263

(1,050)

1,213

Max

859

1,277

112

1,018

3,266

(1,050)

2,216

____________________
Source: Bezeq Management Case.
1)
Range of values based on standalone EV range of NIS4.1bn - NIS5.4bn based on YES standalone DCF in case of full realization of the Upside Share; Equity value ascribed to shareholder loans (b ased on total shareholder loan contribution) and ordinary equity in order
of seniority.
2)
Base case assuming 7.5% WACC and removal of structural separation by the end of 2016; Value range based on WACC range of 6.4%-8.5%.
3)
Base case assuming 7.5% WACC; Value range based on WACC range of 6.4%-8.5%.
4)
Base case assuming 100% utilization of NOLs (NIS5.4bn) and removal of structural separation by the end of 2016; Tax asset valuation based on YES WACC of 8.0% and Bezeq WACC of 6.9%; Tax asset value range based on YES WACC and Bezeq WACC ranges of 7.6%8.5% and 6.4%-7.4%, respectively.

Appendix

Appendix

Additional Information and Glossary

Additional
Information

 As of September 30, 2014, Bezeq’s carrying amount of investments in YES amounted to NIS1,012m (for additional information please
refer to page 12 of Bezeq’s quarterly financial report for September 30, 2014)

 CAGR = Compound Annual Growth Rate
 Capex = Capital Expenditures
 EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
 LTM = Last Twelve Months at the valuation date
Glossary

 Mid-year convention = a mid-year discount used in a discounted cash flow analysis to discount future cash flows to a present value
 Opex = Operating Expenses
 OpFCF = Operating Free Cash Flow; Defined as: EBITDA minus Capex
 Transaction = Exercise of Bezeq’s call option over 8.6% of the equity shares in YES, purchase by Bezeq of a 41.6% equity stake in YES and
100% of the shareholder loans to YES currently held by Eurocom and its affiliates (1)

____________________
1)
Bezeq’s equity ownership in YES to increase from a 49.8% minority stake to 100% ownership post Transaction.
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 DBSשירותי לווין
( )1998בע"מ (”)“YES
דוח הערכת שווי
 10בפברואר 2015

הערה:
זהו תרגום נוחות לעברית .מודגש כי תרגום
זה הינו לנוחות הקוראים בלבד ואינו מחייב.
הנוסח המחייב של מסמך זה הוא הנוסח
המצורף באנגלית.

סודי

מיאון אחריות

סודי

 Bank of America Merrill Lynchהוא השם השיווקי של עסקי הבנקאות העולמית והשווקים העולמיים של חברת  .Bank of America Corporationפעילויות אשראי ,נגזרים ופעילויות אחרות של בנקאות מסחרית מבוצעות ברחבי העולם על ידי השותפים
הבנקאיים של  ,Bank of America Corporationובכלל זה  – Bank of America, N.A.בנק שהוא חבר ב .FDIC-פעילויות ניירות ערך ,ייעוץ אסטרטגי ופעילויות אחרות של בנקאות השקעות מבוצעות ברחבי העולם על ידי שותפי בנקאות השקעות של Bank of
"( America Corporationשותפי בנקאות השקעות") ובכלל זה :בארה"ב –  Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporatedוכן  – Merrill Lynch Professional Clearing Corp.שתיהן חברות ברוקראז' רשומות וחברות ב FINRA-וב;SIPC-
ובארצות אחרות – על ידי חברות מקומיות רשומות.
מוצרי השקעה אשר מוצעים על ידי שותפי בנקאות השקעות :אינם מבוטחים על ידי  * FDICעשויים לאבד מערכם * אינם מובטחים על ידי הבנק.
חומרים אלה הוכנו על ידי  ,Merrill Lynch Internationalחברה-בת של  Bank of America Corporationעבור מועצת המנהלים של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") והם מיועדים ישירות אליה ונמסרו לה במסגרת העסקתנו על פי מכתב
ההתקשרות מיום  9באפריל  – 2014ולא ניתן להשתמש בהם או להסתמך עליהם לכל מטרה אחרת מזו שצוינה במפורש בהסכם הכתוב עימנו .אין להעתיק ,לשכפל ,לפרסם ,להפיץ ,להעביר או לגלות חומרים אלה (כולם או מקצתם) לכל אדם אחר ואין להשתמש
בהם לכל מטרה אחרת ללא הסכמה מראש בכתב של  ,Bank of Americaלמעט העובדה כי  Bank of Americaהסכים להכללתם בחומרים שיישלחו אל בעלי המניות של בזק יחד עם ההזמנה שתפרסם החברה לכינוס אסיפה של בעלי המניות לשם דיון בעסקה
לרכישת מניות של  DBSשירותי לווין ( )1998בע"מ (" .)"YESחומרים אלה מבוססים על מידע שנמסר על ידי החברה או מטעמה ו/או משתתפים פוטנציאליים אחרים בעסקה ,מידע ממקורות פומביים או מידע שהתקבל על ידנו באופן אחר .לא נישא באחריות
לגבי בדיקה או אימות בלתי-תלויים של מידע זה (ובכלל זה ,בלי הגבלת הכלליות ,נתונים שנמסרו על ידי ספקי צד שלישי) והסתמכנו על מידע זה שהוא שלם ומדויק בכל היבטיו המהותיים .לגבי אומדנים ותחזיות לגבי ביצועים פיננסיים עתידיים שהוכנו על ידי
הנהלת החברה או נסקרו על ידה ו/או על ידי משתתפים פוטנציאליים אחרים בעסקה או שהתקבלו ממקורות פומביים ,הנחנו שאומדנים ותחזיות אלה הוכנו באופן סביר על בסיס שמשקף את האומדנים הטובים ביותר הזמינים ועל בסיס שיקול הדעת של הנהלות
אלה (או ,לגבי תחזיות ואומדנים שהתקבלו ממקורות פומביים – שהם מייצגים אומדנים סבירים) .הסתמכנו – על פי הנחיית החברה – על הערכות של הנהלת החברה לגבי יכולתה של החברה לממש את הסינרגיות ועיתוין וכן הנחנו ,בהסכמת החברה ,כי
הסינרגיות ימומשו בסכומים ובמועדים על פי התחזית .בפרט וללא הגבלת הכלליות ,הסתמכנו על הערכות של הנהלת החברה לגבי התוכן והעיתוי הסביר של שינויים בעמדה הרגולטורית בענפים בהם עוסקות בזק וכן  ,YESשינויים שבהן תלויות הסינרגיות
במידה משמעותית .הסתמכנו ,על פי הנחיית החברה ,על התוכן של דוח מס וניתוח ניצול לצרכי מס שהוכנו על ידי יועצי המס של החברה לגבי יכולת החברה להפיק תועלת מהפסדים תפעוליים נטו מסוימים ולגבי ההיקף והעיתוי של הפקת תועלות כאמור .לא
ניתן כל מצג או אחריות ,במפורש או במשתמע ,לגבי הדיוק והשלמות של מידע מעין זה ואין דבר בתוכן שנכלל בזאת ,ואין להסתמך עליו כעל מצג – בין אם לגבי העבר ,ההווה או העתיד .על כל נמען של חומרים אלה להעריך בעצמו את התקפות של הנחות אלה
ואילו  Bank of America Merrill Lynchלא תהיה אחראית לעניין הנחות אלה.
חומרים אלה נועדו לשימוש אנשים אשר מכירים את המידע הזמין לציבור לגבי העסקים והפעילות של החברה ושל  YESוהם ניתנים ויש לשקול אותם רק בקשר למידע כאמור .חומרים אלה לא נועדו להוות בסיס בלעדי להערכה ואין לראות בהם המלצה לגבי כל
עסקה או כל עניין אחר .חומרים אלה אינם מהווים חוות דעת לגבי הוגנות ,אינם מהווים המלצה לנקוט פעולה כלשהי ואינם מיועדים לעסוק בערך של החלטה כלשהי של כל אדם או ישות (ובכלל זה החברה) בקשר לעסקה כלשהי או למחיר שבו יש לבצע עסקה
כלשהי ,וחברת  Bank of America Corporationושותפיה לא מביעים כל הערכה או חוות דעת במפורש בקשר לאמור לעיל .יש לעיין בחומרים אלה בשילוב עם ההנחות והמגבלות אשר מצוינות במכתב חוות דעת הוגנות שתאריכו דומה לתאריך של חומרים אלה
– ובכפוף אליהן .חומרים אלה לא מהווים הצעה או יוזמה למכור או לקנות ניירות ערך כלשהם ולא מהווים התחייבות מצד  Bank of America Corporationאו מי משותפיה להעניק או להסדיר מימון עבור כל עסקה או לשם רכישה של ניירות ערך כלשהם בקשר
לאמור לעיל .החומרים נכונים לתאריך מסמך זה (אלא אם כן צוין תאריך מוקדם יותר) ומבוססים על תנאים כלכליים ,תנאי אסדרה ,תנאי שוק ותנאים אחרים כפי שהם ,או לפי מידע שנמסר לנו נכון לתאריך מסמך זה ואיננו מתחייבים לעדכן או לשנות באופן אחר
כלשהו את החומרים האלה .חומרים אלה נועדו לתועלת ולשימוש החברה ואין לשכפל ולהפיץ אותם ,לצטט מתוכם או להתייחס אליהם – במלואם או בחלקם – ללא הסכמתנו מראש ובכתב ,למעט כאמור לעיל .חומרים אלה עשויים שלא לשקף מידע שידוע לאנשי
מקצוע אחרים בתחומים עסקיים אחרים של  Bank of America Corporationושל שותפיה.
 Bank of America Merrill Lynchוחברות קשורות אליה לא יהיו אחראיות כלל וכלל ,במידה המותרת על פי החוק ,בין אם על פי דיני חוזים ,דיני נזיקין או על פי כל חוק אחר (ובכלל זה לעניין רשלנות) ,עבור כל נזק ישיר ,עקיף או תוצאתי אשר ינבע
מכל שימוש בחומרים אלה ,תוכנם או הכנתם או בקשר אחר כלשהו עימם.
 Bank of America Merrill Lynchפועלת אך ורק למען החברה בקשר לחומרים אלה ולכל עסקה הנבחנת במסגרתם – ולא עבור כל גורם אחר ולא תישא באחריות כלפי כל גורם אחר פרט לחברה לעניין מתן ההגנות שניתנות ללקוחותיה או לעניין
מתן ייעוץ בקשר לחומרים אלה ולכל עסקה הנבחנת במסגרתם.
חברת  Bank of America Corporationושותפיה (יחד להלן "קבוצת  )"BACמספקים שירותים מלאים לגבי ניירות ערך ובנקאות מסחרית ,עוסקים במסחר בניירות ערך ,בסחורות ובנגזרים ,מט"ח פעילות ברוקראז' אחרת ,וכן השקעה בחשבון הנוסטרו ומציעים
שירותי השקעה ,בנקאות תאגידית ופרטית ,ניהול נכסים והשקעות ,מימון וייעוץ אסטרטגי וכן מוצרים ושירותים מסחריים אחרים למגוון רחב של חברות ,ממשלות ואנשים ,במדינה ומחוצה לה – שבגינם עלולים להתהוות ניגודי עניינים בפועל או למראית עין.
במהלך הרגיל של פעילויות אלה ,חלקים בקבוצת  BACעשויים בכל עת להשקיע בחשבון הנוסטרו או לנהל קרנות אשר משקיעות ,נוטלות פוזיציות יתר או חסר ,מממנות פוזיציות או סוחרות או מבצעות עסקאות באופן אחר ,בחשבונן העצמי או בחשבונות של
לקוחותיהן ,במכשירי חוב ,מניות או ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים (ובכלל זה נגזרים ,הלוואות בנקאיות או התחייבויות אחרות) של החברה ,של צדדים נגדיים פוטנציאליים או של כל חברה אחרת שעשויה להיות מעורבת בעסקה .מוצרים ושירותים
שנזכרים בחומרים הנלווים עשויים להיות מוצעים באמצעות אחד או יותר מהשותפים של  .Bank of America Corporationאימצנו מדיניות וקווים מנחים שנועדו לשמור על האי-תלות של האנליסטים שלנו בתחום המחקר .קבוצת  BACאוסרת על עובדיה להציע,
באופן ישיר או עקיף ,דירוג מחקר משופר או מחיר יעד ספציפי ,או להציע לשנות דירוג או מחיר יעד לחברה נשואת המחקר כתמריץ או כתמורה לשם קבלת עסקיה או כתגמול וכן אוסרת קבוצת  BACעל אנליסטים בתחום המחקר לקבל תגמול ישיר עבור
מעורבותם בעסקאות בנקאות השקעות .אנו נדרשים לקבל ,לאמת ולשמור מידע מסוים אשר מזהה את החברה ,מידע אשר כולל את שם וכתובת החברה וכן מידע אחר שיאפשר לנו לזהות את החברה בהתאם לחוק  Patriot Actבארה"ב (פרק ג' של פרסום L.
 107-56אשר חוקק ביום  26באוקטובר  )2001וכן חוקים ,תקנות וכללים אחרים אשר חלים בארה"ב ומחוצה לה.
איננו מספקים ייעוץ בענייני משפט ,ציות ,מיסוי או חשבונאות .לפיכך ,כל ההצהרות במסמך זה שנוגעות לענייני מיסוי לא נכתבו ולא נועדו על ידנו לשימוש ואסור על כל נישום להשתמש בהן לשם הימנעות מקנסות מיסוי שעלולים להיות מוטלים על אותו נישום.
אם אדם כלשהו משתמש או מתייחס לכל הצהרה מעין זו בענייני מיסוי לשם קידום ,שיווק או המלצה על שותפות או על ישות אחרת ,על תוכנית השקעה או הסדר לכל נישום שהוא ,אזי ההצהרה שמובאת במסמך זה נמסרת לשם תמיכה בקידום או שיווק העסקה
או העניין נשוא המסמך ועל המקבל להתייעץ ,על סמך נסיבותיו הספציפיות ,עם יועץ מס בלתי-תלוי .מבלי לפגוע בכל האמור בזאת או בחומרים אחרים ,החברה תהיה רשאית לגלות את טיפול המס ומבנה המיסוי של עסקה (ובכלל זה חומרים ,חוות דעת או
ניתוחים כלשהם הקשורים לטיפול מס או למבנה מיסוי זה ,אך מבלי לגלות מידע מזהה או ,למעט בהיקף הקשור לאותו טיפול מס או מבנה מיסוי ,כל מידע מסחרי או פיננסי שאינו בחזקת מידע פומבי) החל מהתאריך המוקדם מבין ( )1ההודעה הפומבית על
המשא ומתן בקשר לעסקה כזו )2( ,ההודעה הפומבית בקשר לעסקה כזו ,או ( )3חתימה על הסכם מחייב (מותנה או שאינו מותנה) לביצוע עסקה מעין זו; ובלבד שאם עסקה מעין זו לא תיחתם מכל סיבה שהיא ,הוראות משפט זה לא יחולו עוד .זכויות יוצרים
.2015 Bank of America Corporation

סודי

דוח הערכת שווי

תוכן העניינים

סודי

 .1הערות ראשוניות
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 – YES .2סקירה כללית
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 – YES .3הערכת שווי עצמאי
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 .4סינרגיות תפעוליות
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 .5נכס מס

22

 .6תמורה בעסקה

23

נספח

26

 .1הערות ראשוניות

הערות ראשוניות


כפי שנתבקשנו ובהתאם למכתב ההעסקה מיום  9באפריל  )"BofAML"( Bank of America Merrill Lynch ,2014הכינה דוח הערכת שווי עבור הוועדה הבלתי-
תלויה של מועצת המנהלים של בזק.



דוח הערכת שווי זה מתאר את המתודולוגיות אשר שימשו לקביעת שווי העסקה עבור בזק.



 BofAMLהיא קבוצה עולמית מובילה בתחומי בנקאות תאגידית ובנקאות השקעות ,אשר פועלת באזור אירופה ,המזה"ת ואפריקה באמצעות חברה-בת שלה,
(“.Merrill Lynch International )"MLI



 MLIעוסקת בעיקר בפעילויות העסקיות הבאות:


בנקאות השקעות ,ייעוץ ושירותי חיתום



פעילות ברוקר ודילר במניות ואגרות חוב ,מכשירים פיננסיים של מטבעות וסחורות



שירותים לאחר המסחר



מחקר מניות ואגרות חוב



בין הפעילויות הבולטות של  MLIבתחום הייעוץ לבנקאות השקעות ניתן למנות מספר עסקאות משמעותיות ,בין היתר בתחומי הטלקום והטלוויזיה בתשלום



 BofAMLפעלה כיועצת פיננסית לוועדה הבלתי-תלויה של מועצת המנהלים של בזק בקשר לעסקה ותקבל שכר טרחה עבור שירותיה – אשר חלקו ישולם בקשר
למתן חוות דעת



התמורה אשר תשולם ל BofAML-עבור הכנת דוח הערכת שווי זה ומסירתו אינה תלויה בתוצאות העסקה

1

סודי

הערות ראשוניות


החברה הסכימה לשפות את  BofAMLוהחברות הקשורות אליה וכן את חברי מועצת המנהלים ,בעלי התפקידים ,העובדים והסוכנים שלהן בהתאמה (כל אחד מאלה
"גורם מקבל שיפוי") ולפטור אותם מכל אחריות לעניין כל הפסד ,תביעה ,נזק או התחייבות (יחדיו "התחייבויות") שעשויים לחול על מי מהגורמים מקבלי השיפוי
בקשר עם מתן שירותים לחברה ,כתוצאה מהם או בכל אופן אחר או בקשר עימם ("השירותים") ,העסקה או התפקיד של הגורם מקבל השיפוי בקשר אליהם ,למעט
ואך ורק במידה שנקבע משפטית כי התחייבויות אלה נובעות מרשלנות רבתי או מהתנהגות בלתי הולמת מרצון של אותו גורם מקבל השיפוי



החברה הסכימה גם לשפות כל אחד מהגורמים מקבלי השיפוי בגין הוצאות משפטיות ואחרות שהתהוו כדין בקשר לכל פעולה ,תביעה ,תביעה משפטית ,הליך או
חקירה אשר תלויים ועומדים או איום בכל אחד מאלה (כל אחד וכולם יחדיו "פעולה") בקשר עם מתן שירותים לחברה ,כתוצאה מהם או בכל אופן אחר ,מהעסקה או
מתפקיד הגורם מקבל השיפוי בקשר אליהם ,או אכיפה של הסכם ההתקשרות בין החברה לבין  BofAMLבכל מקרה שיתהוו הוצאות מעין אלה



כמו כן הסכימה החברה כי אף אחד מהגורמים מקבלי השיפוי לא יהיה בעל התחייבות כלשהי כלפי החברה ,המחזיקים בניירות ערך שלה ,נושים או כל אדם אשר
טוען טענה מטעם החברה או בשמה ,בקשר למתן שירותים לחברה ,לעסקה או לתפקיד של גורם מקבל שיפוי בקשר אליהם ,למעט ואך ורק במידה שנקבע משפטית
כי התחייבויות אלה נובעות מרשלנות רבתי או מהתנהגות בלתי הולמת מרצון של אותו גורם מקבל השיפוי



אין להעתיק ,לשכפל ,לפרסם ,להפיץ ,להעביר או לגלות חומרים אלה (כולם או מקצתם) לכל אדם אחר ואין להשתמש בהם לכל מטרה אחרת ללא הסכמה מראש
בכתב של  ,Bank of Americaלמעט העובדה כי  Bank of Americaהסכים להכללתם בחומרים שיישלחו אל בעלי המניות של בזק יחד עם ההזמנה שתפרסם
החברה לכינוס אסיפה של בעלי המניות לשם דיון בעסקה לרכישת מניות של  DBSשירותי לווין ( )1998בע"מ (")"YES

2

סודי

הערות ראשוניות

הערות כלליות לעניין הערכת השווי







על מנת לקבוע את שווי העסקה עבור בזק ,הערכנו את רכיבי השווי השונים עבור בזק ובחנו את אלה:


השווי הפנימי של החזקות יורוקום והלוואות מבעלי המניות



סינרגיות תפעוליות אשר נובעות מהעסקה הנדונה



נכס מס

במהלך ביצוע הניתוח שלנו ,הסתמכנו על הנחות ומידע שניתנו לנו על ידי הנהלת בזק ואנשי מקצוע מצד שלישי ,ובכלל זה:


תוכנית עסקית



הסכם רכישת המניות אשר שימש להערכת החלק בפוטנציאל הרווח ושיקולי מס מותנים



הערכת הסינרגיות התפעוליות – קיימים סלי שווי נוספים אך אלה לא כומתו לצורך דוח הערכת שווי זה (למשל ,סינרגיות פיננסיות)

חלוקת החוב נטו ופירוט החוב נכון למועד הדיווח האחרון ( 30בספטמבר )2014

3

סודי

 – YES .2סקירה כללית

 – YESסקירה כללית
סקירה עסקית

מפעילת הטלוויזיה בתשלום באמצעות לווין היחידה בישראל בעלת נתח שוק של למעלה מ 41%-משוק הטלוויזיה בתשלום

היצע הטלוויזיה של YES
היצע



כ 623-אלף מנויים



הפצה של  160ערוצים מקומיים ובינלאומיים



מיצוב פרימיום בשוק הטלוויזיה הישראלי מסתמך על:

תיאור







היצע תוכן מוביל



מובילות בחדשנות



שרות לקוחות

המתחרה העיקרית – ( HOTבבעלות )Altice

ערוצים
במיתוג
""YES







למעלה מ 140 -ערוצים חיצוניים,
כולל:
ספורט ,ילדים ,מוסיקה ,סרטים,
בידור ,חדשות ועוד



למעלה מ 25,000 -כותרים בקטלוג
VOD
למעלה מ 1,000 -כותרים נוספים
כל חודש
כ 8 -מיליון צפיות בתוכן בחודש
סיווגי פריטי תוכן עיקריים כוללים:
עולם הילדים ,סדרות ,תוכניות
מערוצים ,סרטים ,כותרים ברוסית,
אחרים

ערוצים
חיצוניים



היצע
VOD

____________________
מקור :אתר החברה ומצגת ההנהלה.

4

סודי

 5ערוצי סרטים  /קולנוע
 4ערוצי סדרות
ערוץ דוקומנטרי עטור פרסים
לוח תוכניות של  24שעות
איכות  HDמלאה




 – YESסקירה כללית

שוק הטלוויזיה בתשלום בישראל – סטטיסטיקות עיקריות
סה"כ משקי בית בישראל לפי מגזר

 שיעור החדירה של טלוויזיה
בתשלום הוא כ63%-

שיעור גידול
שנתי ממוצע
( 2014אומדן) –
( 2018אומדן)

1.5%

 הגידול במשקי הבית יניע
את מספר מנויי הטלוויזיה
בתשלום

3.0%
1.5%

 השקת  IPTVצפויה להקטין
את נתח השוק של YES

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

2,502
97
386

2,459
96
375

2,418
94
364

2,377
93
354

2,337
91
343

2,298
90
334

2,019

1,989

1,959

1,930

1,902

1,874

2018E

2017E

2016E

2015E

2014E

2013A

שיעור גידול לעומת
שנה קודמת ()%
באלפים
3,000
2,500

שיעור חדירה – טלוויזיה בתשלום
טלוויזיה בתשלום  /משקי בית אחרים כאחוז מסה"כ משקי בית
לנפש שינוי
( 2014אומדן) –
( 2018אומדן)

משקי בית יהודים

2,000

50%

1,500

40%

1,000

0.9%

500

0.0%

שיעור גידול
שנתי ממוצע
( 2014אומדן) –
( 2018אומדן)

1.4%

1.7%

1,558

1.7%

1,532

1.7%

0.3%

24.0%

24.0%

24.0%

13.8%

שיעור גידול לעומת
שנה קודמת ()%
באלפים
1,600

24.0%

23.1%

24.0%

30%
20%

13.8%

13.8%

13.8%

13.8%

2017

2016

2015

2014

10%

12.2%

0%
2018

ישראל – סה"כ משקי בית – טלוויזיה בתשלום
0.6%

62.3%

63.8%

60%

משקי בית אחרים

)(0.4%

62.3%

62.3%

62.3%

63.1%

70%

)(0.8%

0
משקי בית ערבים

80%

משקי בית עם טלוויזיה בתשלום
משקי בית אחרים () 2

() 1

2013

משקי בית לא-מחוברים

טלוויזיה בתשלום – נתח שוק של YES
לנפש שינוי
( 2014אומדן) – 26.2%
( 2018אומדן)

26.5%

26.8%

27.0%

27.1%

()3

26.2%

נתח שוק
נגזר מסה"כ
משקי בית

44%

)(0.8%
43.3%

1,506

1,481

43.0%
1,476

1,467

1,500

42.8%

43%

42.5%
42.0%

1,400

____________________
מקור :אומדנים של הנהלת בזק ("מקרה הנהלת בזק").
) (1כולל  ,HOT ,YESסלקום ופרטנר.
) (2כולל  DTTוצלחות לווין פרטיות.
) (3בהנחה של גידול מצטבר בנתח השוק של  IPTVבשיעור 2.5%
לשנה משנת  2014עד שנת ( 2018נתח שוק טלוויזיה בתשלום
של 10%בשנת .)2018

5

סודי

42%
41.0%

1,300

41%

1,200
2018E

2017E

2016E

2015E

2014E

2013A

40%
2018E

2017E

2016E

2015E

2014E

2013A

 – YESסקירה כללית
מדדים פיננסיים עיקריים

סה"כ הוצאות תפעוליות

סה"כ הכנסות
 תחזיות פיננסיות של YES
כפי שפותחו על ידי הנהלת
בזק על פי גישת Bottom Up

שיעור גידול
שנתי ממוצע
( 2014אומדן) –
( 2018אומדן) )(0.3%

)(1.6%

0.9%

1.5%

5.4%

0.1%

 עמדות שמרניות יותר
מהתוכנית העסקית שנמסרה
על ידי הנהלת YES

שיעור גידול
) (0.1%לעומת שנה
קודמת
()%
מיליוני ש"ח

 תזרים מזומנים חופשי
תפעולי יגיע עד כ270-
מיליון ש"ח לעומת כ420-
מיליון ש"ח בשנת 2018
לפי תוכנית YES

0.0%

66.7%

2,500
1,731

1,737

1,765

1,749

1,723

1,635

66.9%

66.3%

66.9%

66.9%

67.6%

1,170

1,153

1,105

 %מסה"כ
הכנסות
מיליוני ש"ח

1,400

1,155

1,161

1,169

2,000

1,200
1,000

1,500

 הכנסות ו EBITDA -ללא
שינוי ,לעומת גידול בשיעור
 2.1%וכן  ,4.5%בהתאמה
 שיעור  EBITDAיציב
לעומת גידול עד
לכ36% -

שיעור גידול
שנתי ממוצע
( 2014אומדן) –
( 2018אומדן)

800
600

1,000

400
500

200
0

0
2018E

2017E

2016E

2015E

2014E

2018E

2013A

סה"כ רווח תפעולי-תזרימי ()EBITDA

שיעור גידול
שנתי ממוצע
( 2014אומדן) –
( 2018אומדן)

33.3%

33.1%

33.7%

33.1%

33.1%

0.3%

סה"כ תזרים תזרים מזומנים חופשי תפעולי

שיעור רווח
 32.4%תזרימי-
תפעולי
()%
מיליוני ש"ח

800
576

575

596

579

570

2018E

2017E

2016E

2015E

2014E

530

2017E

2016E

2015E

2014E

2013A

600

שיעור גידול

שנתי ממוצע 15.7%

15.6%

16.1%

14.2%

14.1%

( 2014אומדן) –
( 2018אומדן)
2.9%

שיעור תזרים
 12.5%מזומנים
חופשי תפעולי
()%
מיליוני ש"ח

400
272

271

284
249

300

243
204

400

200

200

100

0
____________________
מקור :מקרה הנהלת בזק.
( )1תזרים מזומנים חופשי תפעולי מוגדר כרווח תזרימי-תפעולי
פחות הוצאות הוניות.

6

סודי

2013A

0
2018E

2017E

2016E

2015E

2014E

2013A

()1

 – YESסקירה כללית
סיכוני שוק עיקריים



סביבה מאקרו-כלכלית



הגברת התחרות מצד  HOTתוביל להמשך שחיקת ההכנסה הממוצעת למשתמש



כניסת מתחרים חדשים ,כגון סלקום ,פרטנר ,גולן IBC ,ושחקני  OTT/DTTנוספים



הגדלת ההשפעה של המתנתקים



הגדלת החדירה של חבילות טלוויזיה חלופיות



פיקוח מוגבר על מחירי תוכן ושירותים על ידי משרד התקשורת



אינפלציה אפשרית במחירי תוכן בשל התחרות המוגברת



פיראטיות של תוכן

____________________
מקור :בזק.
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 – YESסקירה כללית
מבנה ההון וחבות קיימת של YES

 מבנה ההון כולל חוב חיצוני ,הלוואות מבעלי מניות ומניות רגילות
 חוב חיצוני מתואם נטו בסך  1,881מיליון ש"ח ,נכון ליום  30בספטמבר ( 2014לפירוט נוסף ראה עמוד )15
 שתי קטגוריות של הלוואות מבעלי מניות:
•1

הלוואות מבעלי מניות צמודות למדד בריבית של  11%וצמודות למדד בריבית  ,5.5%אשר מדורגות בדרגה שווה ונחותה מזו של החוב החיצוני

•2

הלוואות מבעלי מניות צמודות למדד המדורגות בדרגה נחותה מזו של הלוואות מבעלי מניות צמודות למדד בריבית של  11%וצמודות למדד
בריבית  ,5.5%אך גבוהה מזו של מניות רגילות

 יורוקום מחזיקה בנתח של  14.5%מהקטגוריה הראשונה של הלוואות מבעלי מניות ,בנתח של  49.1%מהקטגוריה השנייה ובנתח של  41.6%מהמניות
הרגילות (לאחר מימוש אופציית הרכש של בזק)

יתרה נומינלית של הלוואות מבעלי המניות ל ,YES-נכון ליום  30בספטמבר ( 2014במיליוני )₪
1

Senior

2
פארי פאסו

מיליוני ₪

הצמדה למדד +
ריבית בשיעור 5.5%

הצמדה למדד +
ריבית בשיעור 11%

2
הצמדה למדד  +ריבית
בשיעור / 11%
הצמדה למדד  +ריבית
בשיעור 5.5%

Subordinated
1

הצמדה למדד

סה"כ הלוואות
מבעלי מניות

בזק

371

1,745

2,116

1,214

3,330

יורוקום

122

238

360

1,173

1,533

סה"כ

493

1,983

2,476

2,387

4,864

 %בזק

75.2%

88.0%

85.5%

50.9%

68.5%

 %יורוקום

24.8%

12.0%

14.5%

49.1%

31.5%

____________________
מקור :בזק.
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 – YES .3הערכת שווי עצמאי

 – YESהערכת שווי עצמאי

שווי פעילות ( )EVעצמאי – שיטות הערכה עיקריות

1

• נבחן מגוון רחב של חברות  DTHציבוריות דומות ,אם כי אין חברות להשוואה הזהות בצורה מושלמת
•  YESנבחנה לעומת חברות דומות על פי מדדים פיננסיים עיקריים ועל פי רכיבים איכותיים
מכפילי
מסחר
רלוונטיים

• הניתוח הפיננסי התמקד בחברות דומות בשווקים מפותחים ( Sky Plcבריטניה/גרמניה/איטליה)( Dish Network ,ארה"ב) וכן ( Sky Networkניו-זילנד)
• המדדים הפיננסיים של חברות דומות הותאמו ,במידת האפשר ,בגין הבדלים במדיניות חשבונאית ( ,)1זכויות שאינן מקנות שליטה והשקעות בחברות קשורות
• מכפילי מסחר עיקריים בשימוש כוללים :שווי פעילות  /רווח תזרימי-תפעולי ( 2015אומדן) ( 2016 /אומדן) ,שווי פעילות  /תזרים מזומנים חופשי תפעולי 2015
(אומדן) ( 2016 /אומדן)

2

• מספר מוגבל של עסקאות רלבנטיות שנעשו לאחרונה ואשר כוללות רכישת פלטפורמת DTH
• התמקדות בעסקאות בשווקים מפותחים

• ( BSkyB/Sky Italiaאיטליה/יולי ( AT&T/DirecTV ,)2014ארה"ב/מאי  ,)2014וכן ( Vivendi/Canal+צרפת/אוקטובר )2013
מכפילי
עסקאות
רלוונטיים

• ( BSkyB/Sky Deutschlandגרמניה/יולי  )2014וכן ( Telefonica/Canal+ספרד/מאי  )2014נשקלו גם הן ,אך לא נכללו בטווחי הערכת השווי בשל
פרופילים פיננסיים שונים
• המדדים הפיננסיים של העסקות הותאמו ,במידת האפשר ואם הדבר מתאים ,בגין הבדלים במדיניות חשבונאית ( ,)1זכויות שאינן מקנות שליטה ,השקעות בחברות
קשורות וסינרגיות שהוכרזו

• מכפילי עסקאות עיקריים בשימוש כוללים :שווי פעילות EBITDA /ב 12 -החודשים האחרונים וכן שווי פעילות  EBITDA /ל 12-החודשים האחרונים 1 +

____________________
) (1הוצאות תפעוליות של  YESהותאמו בגין החלק בזכויות השידור אשר לא נרשם כהוצאה.
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 – YESהערכת שווי עצמאי

שווי פעילות ( )EVעצמאי – שיטות הערכה עיקריות (המשך)
3

• תזרים מזומנים מהוון שימש כשיטה העיקרית להערכת שווי ,לאור הפרטים העסקיים הספציפיים
• תזרים מזומנים מהוון מבוסס על תסריט בסיסי של הנהלת בזק
• תזרים המזומנים הוון ליום  30בספטמבר  2014על פי מוסכמת אמצע השנה
• תזרים מזומנים חופשי בלתי-ממונף חושב בהנחת שיעור מס סטטוטורי של

)1(26.5%

• שיעור ההיוון מבוסס על עלות הון ממוצעת משוקללת בין  7.6%לבין :8.5%
• עלות הון ( 8.8%עד :)10.2%
• שיעור ריבית חסרת סיכון מבוסס על תשואה נוכחית ( )2()1.91%של אג"ח שקלי של ממשלת ישראל ל 10-שנים .לאור התנודתיות בשיעור הריבית
חסרת-הסיכון ועל מנת להבטיח גישה שמרנית ,שקלנו גם את שיעור התשואה הממוצע לשנתיים ( )3.29%על מנת לחשב את טווח המניות
• פרמיית סיכון שוק בשיעור  6.39%מבוססת על מחקר
תזרים
מזומנים
מהוון
(”)“DCF

)3(BofAML

• שיעור בטא בלתי ממונף של  0.82מבוסס על שיעור בטא בלתי ממונף ממוצע של חברות  DTHציבוריות דומות ל( YES-אומדני  Barraמקומיים
חזויים)
• עלות חוב (:)6.3%
• מבוססת על עלות חוב של מכשירי חוב דומים בעלי מח"מ של  10שנים ודירוג אשראי  ,ilAכפי שנמסר על ידי חיסונים פיננסיים
• הנחות שווי סופי כוללות:
• שיעור EBITDAבהתאם לשנת 2018
• הוצאות הוניות  /הכנסות בשיעור 16.9%
• עלות הון ממוצעת משוקללת ( 7.6%עד :)8.5%
• שיעור גידול תמידי בין  1.0%לבין  ,2.0%בהתאם לתחזיות האינפלציה בישראל
• כל התחזיות הפיננסיות  /התפעוליות (ובכלל זה הנחות שווי סופי) הן על פי הנהלת בזק

____________________
) (1השווי העצמאי אינו משקף יתרונות מס פוטנציאליים כלשהם.
) (2נתונים נכון ליום  19בינואר .2015
( )3מחקר " BofAMLפרמיית סיכון מניות נגזרת משוקי ההון בעולם" מיום 19בינואר .2015
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 – YESהערכת שווי עצמאי
1

מכפילי מסחר רלוונטיים (מתואמים במידת האפשר בהתאם למדיניות החשבונאית של )YES
שווי פעילות EBITDA /
חברה דומה
)(1

( 2015אומדן)

7.9x

64.7x

(2016אומדן)

7.3x

שווי פעילות  /תזרים מזומנים חופשי תפעולי
( 2015אומדן)

15.6x

(2016אומדן)

13.3x

)(2

מקסימום

מינימום

6.8x

6.6x

7.0x

6.7x

7.9x

6.8x

7.3x

12.2x

10.1x

15.6x

6.6x

____________________
מקור ,broker research :דוחות חברה Factset ,ליום  19בינואר .2015
) (1הרווח התזרימי-תפעולי של  Sky Plcמתואם עבור הוצאות מהוונות בגין עלויות ציוד קצה ללקוח ועלויות התקנה (הוצאות שיווק וניהול מנויים) עבור הפעילות בבריטניה ,גרמניה ואיטליה.
) (2שווי פעילות עבור  Dish Networkמתואם בגין דעות ברוקרים לגבי השווי של  ;Spectrumרווח תזרימי -תפעולי מתואם עבור הוצאות מהוונות בגין ציוד קצה ללקוח ופחת לווינים.
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10.1x

11.2x

9.4x

13.3x

9.4x

 – YESהערכת שווי עצמאי
2

מכפילי עסקה רלוונטיים (מתואמים במידת האפשר בהתאם למדיניות החשבונאית של )YES
תאריך
הכרזה

שווי פעילות EBITDA /כולל

נרכשת

רוכשת

יולי 2014

 12חודשים אחרונים

6.9x

 12חודשים אחרונים 1 +

שווי פעילות  EBITDA /סינרגיית הוצאות
תפעוליות – קצב שנתי מתואם
 12חודשים אחרונים

5.2x

6.3x

 12חודשים אחרונים 1 +

4.8x

)(2

מאי 2014

אוקטובר 2013

מקסימום

מינימום

8.4x

8.3x

5.8x

8.4x

5.8x

7.0x

5.5x

8.3x

5.8x

7.0x

5.5x

____________________
מקור :מחקר  ,broker researchדוחות החברות.
הערה 12 :חודשים אחרונים – מבוסס על הדוחות הכספיים הרבעונים האחרונים אשר זמינים במועד ההכרזה על העסקאות.
) (1רווח תזרימי-תפעולי של  Sky Italiaמתואם עבור הוצאות מהוונות בגין עלויות התקנה וזכויות תוכן.
) (2שווי הפעילות של  DirecTVמתואם עבור זכויות שאינן מקנות שליטה וחברות כלולות; רווח תזרימי-תפעולי מתואם עבור הוצאות הוניות בגין לווינים ,קצב שנתי של סינרגיית הוצאות תפעוליות
בסך  1.6מיליארד דולר לערך.
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5.2x

6.9x

5.5x

6.9x

4.8x

 – YESהערכת שווי עצמאי
3

ניתוח תזרים מזומנים מהוון

 2013אומדן

 2014אומדן

 2015אומדן

 2016אומדן

 2017אומדן

 2018אומדן

(סוף שנה בדצמבר ,מיליוני )₪
הכנסות

שנה
מנורמלת

 %גידול
EBITDA
 %מהכנסות
פחת והפחתות
 %מהוצאות הוניות
רווח תפעולי
מס ששולם
שיעור מס ()%
שינוי בזכויות שידור
 %מהכנסות
הוצאות הוניות
 %מהכנסות
שינוי בהון חוזר /
 %מהכנסות

אחר()1

תזרים מזומנים חופשי בלתי-ממונף
גידול
שווי פעילות :שיטת גידול תמידי
שיעור היוון
(עלות הון ממוצעת
משוקללת)

שווי נוכחי של השווי הסופי
בשיעור גידול תמידי של

____________________
מקור :מקרה הנהלת בזק ,אומדני .BofAML IBK
) (1כולל התאמת הון חוזר בסך  2.5מיליון ש"ח בשנים  2017 ,2016 ,2015בקשר להוצאות מס ועלויות כוח אדם נוספות.
) (2רווח תזרימי-תפעולי מתואם עבור שינוי בזכויות שידור.
) (3בהנחה כי שיעור המס השנתי המנורמל הוא  ,25%על פי הנחיית בזק.
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שווי פעילות
בשיעור גידול תמידי של

שווי פעילות נגזר 2015 EBITDA /

(אומדן)()2

 – YESהערכת שווי עצמאי

סיכום שווי פעילות 3.5 – 3.0 :מיליארד ש"ח
מניעי הטווח

טווח שווי פעילות נגזר (מיליוני )₪

מדד (מיליוני )₪

1
■

שווי פעילות ( 2015 EBITDA /אומדן)6.8x – 7.9x :

■

שווי פעילות ( 2016 EBITDA /אומדן)6.6x – 7.3x :

)(1

543

3,697

)571 (1

4,315

4,141

3,760

מכפילי
מסחר
רלוונטיים
■ שווי פעילות  /תזרים מזומנים חופשי תפעולי ( 2015אומדן):
10.1x – 15.6x

■ שווי פעילות  /תזרים מזומנים חופשי תפעולי ( 2016אומדן):
9.4x – 13.3x

מכפילי
עסקאות
רלוונטיים

■ שווי פעילות  EBITDA /ל 12-החודשים האחרונים:
5.2x – 7.0x
(ללא סינרגיות בקצב שנתי)

■ שווי פעילות  EBITDA /ל 12-החודשים האחרונים :1 +
4.8 – 6.9x

)(1

213

)259 (1

)(1

)(1

540

535

3,309

2,150

2,445

2,803

2,589

3,458

3,785

3,717

(ללא סינרגיות בקצב שנתי)

3

תזרים
מזומנים
מהוון

■
■

עלות הון ממוצעת משוקללת7.6%-8.5% :
שיעור גידול תמידי1.0%-2.0% :

2,633

טווח שווי פעילות 3.0 :מיליארד ש"ח
____________________
מקור :מקרה הנהלת בזק FactSet ,ליום  19בינואר .2015
( )1רווח תזרימי -תפעולי ותזרים מזומנים חופשי תפעולי מתואמים עבור זכויות שידור מהוונות.
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3,511

 3.5מיליארד ש"ח

 – YESהערכת שווי עצמאי

סיכום הערכת שווי מניות (כולל הלוואות מבעלי מניות) 1.6 – 1.1 :מיליארד ש"ח
לרבעון שהסתיים ביום  30בספטמבר 2014
שווי פעילות עצמאי
מיליוני ₪
שווי פעילות
חוב נטו

מדווח()1

נקודת אמצע

מקסימום

מינימום
3,000

3,250

3,500

()1,616

()1,616

()1,616

התאמות לחוב נטו:
()185

()185

()185

התאמות חוב למחירי שוק
סה"כ הפרשות עובדים

()17

()17

()17

סה"כ התחייבויות פיננסיות אחרות לצד שלישי

()30

()30

()30

סה"כ התחייבויות פיננסיות לצדדים קשורים

()34

()34

()34

()266

()266

()266

()1,881

()1,881

()1,881

1,119

1,369

1,619

סה"כ התאמות לחוב נטו
חוב נטו מתואם
שווי מניות נגזר (כולל הלוואות מבעלי מניות)
____________________
מקור :דוחות כספיים של  ,YESדוח בדיקת נאותות חשבונאית.
) (1החוב נטו המדווח כולל ריבית לתשלום בגין אגרות חוב בסך  41מיליון ש"ח ליום  30בספטמבר .2014
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 .4סינרגיות תפעוליות

סינרגיות תפעוליות

שיטת הערכת שווי

• שווי נוכחי נקי של סינרגיות מהוון ליום  30בספטמבר  ,2014על פי מוסכמת אמצע השנה
• אומדני הסינרגיות מקורם בהנהלת בזק
• בהנחת הסרת ההפרדה המבנית עד לסוף שנת  ;2016שנה מלאה ראשונה לסינרגיות בשנת 2017
• שיעור ההיוון מבוסס על עלות הון ממוצעת משוקללת בין  6.4%לבין 8.5%
• בהתחשב בכך שסביר כי הסינרגיות ימומשו הן ב YES-והן בבזק (כאשר  YESתהיה בבעלות מלאה ומשולבת) ,בחנו את השווי לאור הטווח המלא של עלות
הון ממוצעת משוקללת של בזק ושל YES
• עלות הון ממוצעת משוקללת של בזק ( 6.4%עד :)7.4%
• עלות הון ( 7.7%עד :)9.1%
חישוב שווי
נוכחי נקי

• שיעור ריבית חסרת סיכון מבוסס על תשואה נוכחית ( )1()1.91%של אג"ח שקלי של ממשלת ישראל ל 10-שנים .לאור התנודתיות בשיעור הריבית
חסרת-הסיכון ועל מנת להבטיח גישה שמרנית ,שקלנו גם את שיעור התשואה הממוצע לשנתיים ( )3.29%על מנת לחשב את טווח המניות
• פרמיית סיכון שוק בשיעור  6.39%מבוססת על מחקר

)2(BofAML

• שיעור בטא בלתי ממונף של  0.69מבוסס על שיעור בטא בלתי ממונף ממוצע של חברות טלקום ציבוריות מרכזיות דומות לבזק (אומדני Barra
מקומיים חזויים) אשר אומתו מול מקורות חלופיות
• עלות חוב (:)4.4%
• מבוססת על עלות ממוצעת משוקללת של מכשירי חוב של בזק שבמחזור נכון ליום  30בספטמבר 2014
• עלות הון ממוצעת משוקללת של  7.6%( YESעד :)8.5%
• ראה עמוד 10לפירוט נוסף של ההנחות לגבי טווח עלות ההון הממוצעת של YES

____________________
) (1נתונים נכון ליום  19בינואר .2015
( )2מחקר " BofAMLפרמיית סיכון מניות נגזרת משוקי ההון בעולם" מיום  19בינואר .2015
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סינרגיות תפעוליות

סינרגיות עלויות – סקירה כללית
קצב שנתי ( 2017מיליוני )₪
הוצאות
תפעוליות

הוצאות
הוניות

סה"כ

הוצאות
תפעוליות

הוצאות
הוניות

סה"כ

תוכן



ללא הנחת סינרגיות

-

-

-

-

-

-

תמסורת



ללא הנחת סינרגיות

-

-

-

-

-

-



הפחתת היקף שיחות המכירות



יכולת למנף את אנשי המכירות של יס למכירת חבילות מדלת לדלת



צמצום פוטנציאלי בעמלות



איחוד פעילויות שיווק עם דגש על היצע חבילות ותוכן



איחוד ממשק הלקוחות



צמצום היקף השיחות



צמצום היקף המעורבות הטכנית

הערות

מכירות

שיווק

שירות
לקוחות

1

()1

אחוז מבסיס 2017

סיכום ביניים

____________________
מקור :מידע  ,YESמקרה הנהלת בזק.
) (1מייצג סינרגיות שנתיות לפני מס.
) (2מבוסס על בסיס עלות שנתי (הוצאות תפעוליות  +הוצאות הוניות).
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4

26

20

51

-

-

8

8

4

26

28

59

0.4%

2.3%

1.7%

4.4%

-

-

2.6%

2.6%

()2

0.3%

1.8%

1.9%

4.0%

סינרגיות תפעוליות

סינרגיות עלויות – סקירה כללית (המשך)

קצב שנתי ( 2017מיליוני )₪
הערות

הוצאות
תפעוליות

הוצאות
הוניות

()1

סה"כ

אחוז מבסיס 2017
הוצאות
תפעוליות

הוצאות
הוניות

סה"כ

()2

מערכות
מידע /
הנדסה



הגירת מערכות מידע

8

18

26

0.7%

5.8%

1.8%

רכש



שיפור יעילות הרכש בכלל הפעילות הפנימית

12

-

12

1.1%

-

0.8%



הגדלת נתח החשבונות המקוונים



צמצום עמלות

2

-

2

0.2%

-

0.2%

חיוב וגביה

מצבת
הנהלה
וכללית



שילוב פונקציות חופפות

57

-

57

4.9%

-

3.9%

80

18

98

6.9%

5.8%

6.7%

131

26

157

11.3%

8.5%

10.7%

2

 Subסיכום ביניים
TotalSubTotal
סה"כ

____________________
מקור :מידע  ,YESמקרה הנהלת בזק.
) (1מייצג סינרגיות שנתיות לפני מס.
) (2מבוסס על בסיס עלות שנתי (הוצאות תפעוליות  +הוצאות הוניות).
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2

+

1

סינרגיות תפעוליות

סינרגיות עלויות – סיכום הערכת שווי
ערך נוכחי נקי להדגמה בנקודת האמצע של עלות ההון הממוצעת בשיעור 7.5%

מיליוני ש"ח
1,373

1,048
)(324

שווי נוכחי נקי נטו –
סינרגיה

פריטים חד-פעמיים(/ )1
כרית

סה"כ שווי נוכחי נקי –
סינרגיה

ערך נוכחי נקי של סינרגיית עלויות – רגישות לעלות ההון הממוצעת המשוקללת

השפעה לשם המחשה של עיכוב בהסרת ההפרדה המבנית
עיכוב

עלות הון ממוצעת
משוקללת ()%

מינימום
()6.4%

1,645

()368

1,277

נקודת אמצע
()7.5%

1,373

()324

1,048

ערך נוכחי נקי של
סינרגיות – נטו

מקסימום
()8.5%

1,170

()292

878

הפרש מצטבר
לעומת ללא עיכוב

____________________
מקור :מקרה הנהלת בזק .ערך נוכחי נקי של סינרגיות ליום  30בספטמבר 2014
) (1כולל עלויות שילוב (מערכות מידע  /תפעולי ואחר) ,עלויות מיזוג ועלויות נוספות.
) (2מבוסס על נקודת אמצע של עלות הון ממוצעת משוקללת בשיעור .7.5%
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()2

מיליוני ש"ח

ללא עיכוב

שנה אחת

 3שנים

1,048

972

835

()76

()213

סינרגיות תפעוליות

הנחות לגבי סינרגיות הכנסות

 השקת היצע ( 3Pטריפל) בשנת  2015צפויה להביא לתוספות ברוטו נוספות ולצמצום שיעור הנטישה אצל  YESואצל בזק
 השפעה חיובית על תוספות ברוטו ועל שיעור הנטישה צפויה בשנים  2017 ,2016ו 2018-בלבד – מנויים נוספים צפויים להפיק הכנסות על פני  8שנים
 ההשפעה קוזזה על ידי תמחור מחדש מסוים של בסיס מנויי  3Pקיימים של  / YESבזק
 הניתוח אינו מייחס שווי מלא לאופי "ההגנתי" של רכישת  YESעבור בזק; בפרט ,הוא אינו מביא בחשבון באופן מלא את הסיכון לאובדן הכנסות אצל בזק אלמלא העסקה
תיאור
1
תוספות ברוטו
מצטברות
2
צמצום שיעור
הנטישה
3
השפעת התמחור
מחדש

ערך נוכחי נקי
(מיליוני ש"ח)

()1

 גידול בשיעור  15%-10%בתוספות ברוטו של  YESושל בזק בשנים 2018 ,2017 ,2016
 תוספות ברוטו יביאו ליצירת הכנסות מצטברות לאורך תקופה בת  8שנים

 300מיליון ש"ח

 צמצום בשיעור  15%-10%בניתוקים של  YESושל בזק
 צמצום בניתוקים יביא ליצירת הכנסות לאורך תקופה בת  8שנים

 255מיליון ש"ח

 תמחור מחדש של בסיס לקוחות  3Pהקיים (בהנחה של  90%ממנויי )YES
 תמחור מחדש של  80%ממנויי  3Pהקיימים על פני שנתיים ()2016/2017
 תמחור מחדש בהנחה של  20ש"ח לחודש לעומת המחיר של חבילת  3Pסינתטית של בזק YES /

( )347מיליון ש"ח

סה"כ סינרגיות

209מיליון ש"ח

כרית

( )104מיליון ש"ח

הנחת סינרגיות
הכנסה נטו
____________________
מקור :הנהלת בזק .ערך נוכחי נקי של סינרגיות ליום  30בספטמבר 2014
( )1בהנחת עלות הון ממוצעת משוקללת בשיעור ( 7.5%נקודת האמצע בין עלות ההון הממוצעת המשוקללת של בזק ושל .)YES
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 104מיליון

ש"ח()1

סינרגיות תפעוליות

סינרגיות בעסקאות טלקום –  DTHקודמות
 עסקאות ברות-השוואה
שהכריזו על סינרגיות בקצב
שנתי בהוצאות תפעוליות /
הוצאות הוניות מייצגות בממוצע
 10.1%מיעד בסיס ההוצאות
התפעוליות  /ההוצאות ההוניות
וכן  2.8%מבסיס ההוצאות
התפעוליות  /ההוצאות ההוניות
המשולב
 סינרגיות של הוצאות תפעוליות
 /הוצאות הוניות אשר נבחנו
בשילוב המוצע של בזק YES /
מייצגות  10.7%מבסיס
ההוצאות התפעוליות /
ההוצאות ההוניות של YES
ו 2.0% -מבסיס ההוצאות
התפעוליות  /ההוצאות ההוניות
המשולב
 סינרגיות הכנסות משמעותיות
לא נכללו בניתוח לשם
השמרנות

____________________
) (1בסיס ההכנסות ,ההוצאות התפעוליות
וההוצאות ההוניות של  DirecTVאינו כולל
את פעילות  DirecTVבאמריקה הלטינית.
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הודעה
תאריך

AT&T /
DirecTV

Cyfrowy Polsat /

הכנסות

הוצאות
תפעוליות

הוצאות
הוניות

הוצאות תפעוליות +
הוצאות הוניות

מאי 2014

אחוז מהבסיס הקטן ביותר(:)1
אחוז מהבסיס המשולב(:)1

3.2%
0.5%

8.3%
1.6%

2.4%
0.2%

7.7%
1.3%

נובמבר 2013

אחוז מהבסיס הקטן ביותר(:)1
אחוז מהבסיס המשולב(:)1

9.2%
2.8%

9.5%
3.1%

-

8.8%
2.7%

חלוקה

Polkomtel

Dish Network /
Sprint

אפריל 2013

אחוז מהבסיס הקטן ביותר(:)1
אחוז מהבסיס המשולב(:)1

7.6%
2.1%

16.7%
4.3%

21.2%
3.8%

17.1%
4.3%

Forthnet /
Netmed

אפריל 2008

אחוז מהבסיס הקטן ביותר(:)1
אחוז מהבסיס המשולב(:)1

-

7.9%
3.7%

-

6.8%
3.0%

ממוצע

אחוז מהבסיס הקטן ביותר(:)1
אחוז מהבסיס המשולב(:)1

6.6%
1.8%

10.6%
3.2%

11.8%
2.0%

10.1%
2.8%

שילוב בזק +
YES

אחוז מהבסיס הקטן ביותר(:)1
אחוז מהבסיס המשולב(:)1

-

11.3%
2.2%

8.5%
1.5%

10.7%
2.0%

 .5נכס מס

נכס מס

סיכום הערכת שווי
שווי נכס מס (מיליוני )₪

 עסקה וסילוק הלוואות מבעלי מניות אל
מנת לאפשר ניצול של הפסדים תפעוליים
נטו בסך של עד  5.4מיליארד ש"ח אצל
 ,YESבכפוף לאישור רשות המס בישראל

 הנחות לגבי עיתוי הניצול של ההפסדים
התפעוליים נטו ושיעור המס( )4מבוססות על
הניתוח של יועץ המס שנמסר לוועדה
הבלתי-תלויה של מועצת המנהלים של בזק

תקופת ניצול
הפסדים
תפעוליים נטו()1



כיום אין ל YES-די רווח חייב במס
שכנגדו ניתן לנצל את הטבות המס

סה"כ הפסדים תפעוליים נטו ניתנים לניצול (מיליוני )₪

 7שנים

588

685

782

879

976

1,054

 9שנים

556

648

739

830

921

994

 11שנים

528

613

699

785

871

940

סה"כ הפסדים תפעוליים נטו ניתנים לניצול (מיליוני )₪
3,000

 הערכת השווי נעה בין  544מיליון ש"ח לבין
 1,018מיליון ש"ח
שיעור

)(1

)(2
)(3

)(4

8.5%

7.4%

544

633

722

811

900

8.0%

6.9%

556

648

739

830

921

994

7.6%

6.4%

569

663

756

850

943

1,018

השפעה לשם המחשה של עיכוב בהסרת ההפרדה המבנית על שווי נכס המס

סודי

()3

עיכוב
מיליוני ש"ח
ערך נוכחי נקי – נכס מס

סה"כ הפסדים
תפעוליים נטו
שניתנים לניצול

ללא עיכוב

שנה אחת

 3שנים

3,000

556

531

490

()25

()66

941

849

()53

()145

הפרש מצטבר לעומת ללא עיכוב
ערך נוכחי נקי – נכס מס
הפרש מצטבר לעומת ללא עיכוב
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5,000

971

_________________
הרגישות לתקופת ניצול ההפסדים התפעוליים נטו מניחה שלא יהיה מיחזור של חוב חיצוני
של  YESוהחיסכון העתידי מהוון ליום  30בספטמבר  2014על פי שיעור היוון בנקודת
האמצע של טווח עלות ההון הממוצעת המשוקללת של  YESוטווח עלות ההון הממוצעת
המשוקללת של בזק של  8.0%ו ,6.9% -בהתאמה.
הרגישות לשיעור ההיוון מניחה שלא יהיה מיחזור של חוב חיצוני של  ,YESתקופת ניצול
הפסדים תפעוליים נטו בת  9שנים וחיסכון עתידי מהוון ליום  30בספטמבר .2014
בהנחה שלא יהיה מיחזור של חוב חיצוני של  ,YESחיסכון עתידי מהוון ליום  30בספטמבר
 2014על פי שיעור היוון בנקודת האמצע של טווח עלות ההון הממוצעת המשוקללת של
 YESוטווח עלות ההון הממוצעת המשוקללת של בזק של  8.0%ו ,6.9% -בהתאמה
ותקופת ניצול הפסדים תפעוליים נטו בת  7שנים לאחר הסרת ההפרדה המבנית (ברמת
בזק).
בהנחת שיעור מס של .26.5%

3,500

4,000

4,500

5,400

עלות הון ממוצעת משוקללת
 / YESבזק

היוון()2

 ההשפעה השלילית של העיכוב בהסרת
ההפרדה המבנית על השווי הנוכחי הנקי
של נכס המס נאמדת בכ 25-מיליון ש"ח וכן
 53מיליון ש"ח עבור כל שנת עיכוב עבור
הפסדים תפעוליים נטו הניתנים לניצול בסך
 3.0מיליארד ש"ח וכן  5.4מיליארד ש"ח,
בהתאמה

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,400

5,400
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 .6תמורה בעסקה

תמורה בעסקה

תמורה ליורוקום – תנאים עיקריים
• התמורה בעסקה שהוסכמה בין בזק לבין יורוקום
• לתיאור מלא ,נא לעיין בתיעוד העסקה

רכיב

תנאים מוסכמים

סכום (מיליוני )₪

1
תמורה
התחלתית

680

• רכיב מזומנים לתשלום עם ההשלמה

2
• מותנית בתנאי ההסדר עם רשות המס בישראל

תמורת מס
מותנית

עד 200

• ללא תשלום מותנה עבור הפסדים תפעולים נטו מתחת ל 3.0-מיליארד ש"ח
• תשלום מותנה מרבי עבור הפסדים תפעולים נטו בסך  5.4מיליארד ש"ח
• קביעת תנאי תשלום ועיתוי נוספים

3
חלק בפוטנציאל
הרווח

עד 170

תמורה מרבית

עד 1,050
עד 1,050

23
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• התשלום בגין רווחים מחולק לעד שלושה תשלומים המותנים בכך ש YES-תעמוד ביעדי תזרים מזומנים
חופשי בלתי-ממונף בכל אחת מהשנים  2016 ,2015וכן 2017

תמורה בעסקה

יצירת ערך עבור בזק – בהנחת תשלום התמורה ההתחלתית ( 680מיליון )₪
(מיליוני ש"ח)
3,000

 משקף יצירת ערך עבור בזק בסך
 1.0-1.5מיליארד ש"ח


2,500

מבוסס על טווח שווי פנימי (שווי
פעילות עצמאי) וסינרגיות
תפעוליות ונכס מס (שיעורי היוון)

556

1,908

 התמורה לתשלום על ידי בזק עולה על
השווי הפנימי ליורוקום ,אך מייצגת


שווי פנימי פלוס כ 46% -מהשווי
הנוכחי הנקי של סינרגיות העלויות



שווי פנימי פלוס כ 42% -מהשווי
הנוכחי הנקי של סינרגיות העלויות
וההכנסות



שווי פנימי פלוס כ 28% -מהשווי
הנוכחי הנקי של סינרגיות
העלויות ,סינרגיות ההכנסות ונכס
המס

2,000

104
1,228

1,500

1,048

)(680

1,000

500
199
0
Value
 Creationערך
יצירת
לבזקto
Bezeq

Consideration
to
תמורה לתשלום
be Paid
by
Bezeq
על ידי בזק

Value
to
לבזק
שווי
Bezeq

)(4

מס()4
Tax
Asset
נכס

Revenue
) (3סינרגיות
הכנסות()3
Synergies

Cost
סינרגיות
)(2
)Synergies
עלויות(2

Intrinsic
Value
פנימי של
ofשווי
יורוקום()1
Eurocom
השקעות
)(1
Investments

1,513

)(680

2,193

569

112

1,277

235

מקסימום

____________________
מקור :מקרה הנהלת בזק.
 (1טווח השווי מבוסס על שווי פעילות עצמאי בטווח שבין  3.0-3.5מיליארד ש"ח; שווי המניות אשר יוחס להלוואת מבעלי מניות (מבוסס על התרומה הכוללת להלוואות מבעלי מניות) ומניות רגילות על פי סדר בכירות.
 (2מקרה הבסיס מניח עלות הון ממוצעת משוקללת בשיעור  7.5%והסרת ההפרדה המבנית עד סוף שנת  ;2016טווח השווי מבוסס על טווח עלות הון ממוצעת משוקללת שבין .8.5%-6.4%
 (3מקרה הבסיס מניח עלות הון ממוצעת משוקללת בשיעור  ;7.5%טווח השווי מבוסס על טווח עלות הון ממוצעת משוקללת שבין .8.5%-6.4%
 (4מקרה הבסיס מניח ניצול הפסדים תפעוליים נטו בסך  3.0מיליארד ש"ח והסרת ההפרדה המבנית עד סוף שנת  ;2016הערכת שווי נכס המס מבוססת על עלות הון ממוצעת משוקללת של  YESבשיעור  8.0%ועלות הון ממוצעת
משוקללת של בזק בשיעור  ;6.9%טווח שווי נכס המס מבוסס על טווחי עלות הון ממוצעת משוקללת של  YESושל בזק בשיעורים שבין  8.5%-7.6%וכן  ,7.4%-6.4%בהתאמה.
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טווח ערכים

1,002

)(680

1,682

544

98

878

163

מינימום

תמורה בעסקה

יצירת ערך עבור בזק – בהנחת תשלום התמורה ההתחלתית (1,050מיליון )₪
(מיליוני ש"ח)
3,000

 משקף יצירת ערך עבור בזק בסך
 1.2-2.2מיליארד ש"ח

2,634

 כולל את כל התשלומים המותנים על פי
ההסכם ומייצג


שווי פנימי פלוס כ 54% -מהשווי
הנוכחי הנקי של סינרגיות העלויות



שווי פנימי פלוס כ 49% -מהשווי
הנוכחי הנקי של סינרגיות העלויות
וההכנסות



שווי פנימי פלוס כ 26% -מהשווי
הנוכחי הנקי של סינרגיות העלויות,
סינרגיות ההכנסות ונכס המס

 התמורה ששולמה על ידי בזק בערך
נקוב (ללא היוון תשלומים עתידיים)

994
2,500

438

)(680
2,000

556

1,584

)(370

104

1,048
1,500

)(1,050

1,000

487

500

288
199
Consideration
to Value
Creation
תמורה לתשלום
ערך
יצירת
be Paid by Bezeq
to Bezeq
על ידי בזק
לבזק

Value
 toלבזק
שווי
Bezeq

Tax)4Asset
נכס מס(

Revenue
סינרגיות
Synergies
הכנסות()3

Cost
סינרגיות
Synergies
עלויות()2

0

Intrinsic
שוויValue
of
פנימי של
Eurocom
יורוקום()1
השקעות
Investments

2,216

)(1,050

3,266

1,018

112

1,277

859

מקסימום

____________________
מקור :מקרה הנהלת בזק.
 (1טווח השווי מבוסס על שווי פעילות עצמאי בטווח שבין  4.1-5.4מיליארד ש"ח מבוסס על תזרים מזומנים מהוון עצמאי של  YESבמקרה של מימוש מלא של החלק בפוטנציאל הרווח; שווי המניות אשר יוחס להלוואת מבעלי מניות (מבוסס על התרומה
הכוללת להלוואות מבעלי מניות) ומניות רגילות על פי סדר בכירות.
 (2מקרה הבסיס מניח עלות הון ממוצעת משוקללת בשיעור  7.5%והסרת ההפרדה המבנית עד סוף שנת  ;2016טווח השווי מבוסס על טווח עלות הון ממוצעת משוקללת שבין .8.5%-6.4%
 (3מקרה הבסיס מניח עלות הון ממוצעת משוקללת בשיעור  ;7.5%טווח השווי מבוסס על טווח עלות הון ממוצעת משוקללת שבין .8.5%-6.4%
 (4מקרה הבסיס מניח ניצול מלא של הפסדים תפעוליים נטו ( 5.4מיליארד ש"ח) והסרת ההפרדה המבנית עד סוף שנת  ;2016הערכת שווי נכס המס מבוססת על עלות הון ממוצעת משוקללת של  YESבשיעור  8.0%ועלות הון ממוצעת משוקללת של
בזק בשיעור  ;6.9%טווח שווי נכס המס מבוסס על טווחי עלות הון ממוצעת משוקללת של  YESושל בזק בשיעורים שבין  8.5%-7.6%וכן  ,7.4%-6.4%בהתאמה.
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טווח ערכים

1,213

)(1,050

2,263

971

98

878

316

מינימום

נספח

נספח

פרטים נוספים ומילון מונחים

פרטים
נוספים

 נכון ליום  30בספטמבר  ,2014הערך בספרי בזק של ההשקעות ב YES -הסתכם לסך  1,012מיליון ש"ח (למידע נוסף ראה עמוד  12בדוח הכספי
הרבעוני של בזק ליום  30בספטמבר )2014

 = CAGR שיעור גידול שנתי ממוצע
 = CAPEX הוצאות הוניות
 = EBITDA רווח תזרימי-תפעולי
 = LTM שנים עשר חודשים אחרונים לפני תאריך הערכת השווי
מילון מונחים

 מוסכמת אמצע השנה = שיעור היוון לאמצע השנה המשמש בניתוח תזרים מזומנים מהוון על מנת להוון תזרימי מזומנים עתידיים לשווים הנוכחי
 = OPEX הוצאות תפעוליות
 = OPFCF תזרים מזומנים חופשי תפעולי; מוגדר כ :רווח תזרימי-תפעולי פחות הוצאות הוניות
 עסקה = מימוש אופציית הרכש של בזק לגבי  8.6%ממניות  ,YESרכישה על ידי בזק של  41.6%ממניות  YESוכן  100%מהלוואות מבעלי המניות
ל YES-אשר מוחזקות כיום על ידי יורוקום וחברות הקשורות אליה()1

____________________
שיעור החזקת המניות של  YESעל ידי בזק יגדל מהחזקת מיעוט בשיעור  49.8%לבעלות מלאה לאחר העסקה.
(1
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M e rrill Lynch Inte rnational  – חוות דעת הוגנות2 'נספח ב

התרגום של מסמך זה להלן הינו תרגום נוחות לעברית .מודגש כי תרגום זה הינו לנוחות הקוראים
בלבד ואינו מחייב .הנוסח המחייב של מסמך זה הוא הנוסח המצורף באנגלית.

[נייר מכתבים ]MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -

 01בפברואר 5102

מועצת המנהלים
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
מרכז עזריאלי ,3
תל אביב ,34153
ישראל

חברי מועצת המנהלים7
אנו מבינים כי בכוונת בזק החברה הישראלית לתקשורת ("בזק") להתקשר בהסכם מכירה ורכישה שתאריכו בסמוך
לתאריך מכתב זה ("ההסכם") בין בזק לבין יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ("יורוקום") ,אשר לפיו ,בין היתר,
הסכימה בזק לממש את אופציית הרכש לגבי  5.3%מהון המניות של  DBSשירותי לווין ( )0665בע"מ (")"YES
וכן הסכימה לרכוש  60.3%ממניות  YESוכן  011%מהלוואות שהעמידו בעלי המניות ל  YES-אשר מוחזקות כיום
בידי יורוקום וחברות הקשורות אליה ("העסקה") תמורת עד  0,121מיליון ש"ח במזומן ,בכפוף להתאמות מסוימות
כמתואר בהסכם ,אשר תשולם ליורוקום ("התמורה") ,מתוכה ישולם סכום של  351מיליון ש"ח עם סגירות העסקה
והיתרה בסך  341מיליון ש"ח תידחה ותהיה מותנית בהתממשות תנאים מסוימים כאמור בהסכם .תנאי העסקה
מתוארים בפירוט בהסכם ובנספחים לו.
ביקשתם לקבל את חוות דעתנו לגבי ההוגנות כלפי בזק ,מנקודת מבט פי ננסית ,של התמורה אותה תשלם בזק במסגרת
העסקה.
בקשר לחוות דעתנו זו ,פעלנו בין היתר כך7
)0

בחנו דוחות עסקיים ודוחות כספיים מסוימים אשר זמינים לציבור לגבי  YESולגבי בזק8

)5

בחנו מידע פיננסי ותפעולי פנימי לגבי העסקים ,הפעילות והצפי של  YESאשר הועבר אלינו או נדון עימנו על
ידי הנהלת  , YESובכלל זה תחזיות פיננסיות מסוימות בקשר ל  YES-אשר הוכנו על ידנו או בהנחיית הנהלת
 YESובאישורה (תחזיות אלה נקראות בשם "תחזיות )"8YES

)3

בחנו גרסה חלופית של תחזיות  YESאשר משלבת התאמות מסוימות לתחזיות אלה שבוצעו על ידי הנהלת בזק
("תחזיות  YESהמותאמות") וכן דנו עם הנהלת בזק בהערכותיה לגבי ההסתברות להשגת התוצאות
הפיננסיות

מועצת המנהלים
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
עמוד 5

)6

העתידיות אשר משתקפות בתחזיות  YESובתחזיות  YESהמותאמות8

)2

בחנו מידע פיננסי ותפעולי פנימי לגבי העסקים ,הפעילות והצפי של בזק אשר הועבר אלינו או נדון עימנו על
ידי הנהלת  , YESובכלל זה תחזיות פיננסיות מסוימות בקשר לבזק אשר הוכנו על ידי הנהלת בזק (תחזיות אלה
נקראות בשם "תחזיות בזק")8

)3

בחנו אומדנים מסוימים לגבי הסכום והע יתוי של החיסכון בעלויות והגידול בהכנסות (להלן יחד "הסינרגיות")
שהנהלת בזק צופה כי ינבעו מהעסקה8

)4

דנו בעסקים ,בפעילות ,במצב הפיננסי ובצפי הנוכחיים והקודמים לגבי  YESעם חברים בכירים בהנהלת YES
ובהנהלת בזק וכן דנו בעסקים ,בפעילות ,במצב הפיננסי ובצפי הנוכחיים ו הקודמים לגבי בזק עם חברים בכירים
בהנהלת בזק8

)5

דנו עם הנהלת בזק בהערכותיה לגבי (א) הקשרים ,ההסכמים וההסדרים הקיימים והעתידיים של  YESעם
לקוחות ,ספקים ועובדים עיקריים וכן יכולתה של בזק לשמר אותם 8וכן (ב) המוצרים ,המוצרים האפשריים
והטכנולוגיה של  YESובכלל זה מ ידת התקפות שלהם ,הסיכונים הכרוכים בהם והשילוב על ידי בזק של אותם
מוצרים ,מוצרים אפשריים וטכנולוגיה8

)6

בחנו את ההשפעה הפיננסית האפשרית פרו -פורמה של העסקה על הביצועים הפיננסיים העתידיים של בזק
ובכלל זה ההשפעה האפשרית על אומדן הרווח למניה של בזק8

)01

השווינו בין מי דע פיננסי מסוים לגבי  YESלבין מידע דומה לגבי חברות אחרות שהן רלבנטיות לדעתנו8

)00

השווינו בין תנאים פיננסיים מסוימים של העסקה לבין תנאים פיננסיים של עסקאות אחרות שהן רלבנטיות
לדעתנו  -במידה שתנאים אלה זמינים לציבור8

)05

בחנו את דוח ההפסדים התפעוליים נטו של "( YESההפסדים התפעוליים נטו") ואת ניתוח ניצולם לצרכי מס
שהוכן על ידי משרד עורכי הדין א .ברזילי ,יועץ לענייני מיסוי לוועדה הבלתי -תלויה של מועצת המנהלים של
בזק ("דוח המס")8

)03

בחנו את דוח בחינת הנאותות החשבונאי שהוכן על ידי גרנט תורנטון ישראל ("הדוח החשבונאי")8

)06

בחנו א ת הערכת השווי שהוכנה על ידי חברת חיסונים פיננסיים לגבי שווי החוב החיצוני של  YESכפי שדווח
בדוח הרבעוני של "( YESדוח החוב")8

)02

בחנו את המסקנות מבחינת הנאותות המשפטית שנערכה על ידי משרד יגאל ארנון ושות' ("המכתב
המשפטי")8

)03

בחנו טיוטה מיום  5בפברואר  5102של ההסכם ("טיוטת ההסכם") 8וכן

)04

ערכנו ניתוחים וסקירות נוספות וכן בחנו מידע וגורמים נוספים שהם הולמים לפי דעתנו.

על מנת להגיע למסקנותינו הנחנו והסתמכנו ,ללא אימות עצמאי ,על הדיוק והשלמות של מידע כספי וכן מידע ונתונים
אחרים אשר זמינים לציבור או שניתנו לנו או שנבחנו על ידנו באופן אחר או שנדונו עימנו וכן הסתמכנו על הבטחות
מצד הנהלת בזק כי אינה מודעת לכל עובדות או נסיבות אשר היו גורמים לאותו מידע ונתונים להיות בלתי -מדויקים או
מטעים בכל היבט מהותי שהוא .לגבי תחזיות  ,YESנמסר לנו על ידי  YESוהנחנו ,ב הסכמת בזק ,כי אלה הוכנו באופן
סביר על בסיס אשר משקף את מיטב האומדנים הזמינים וההערכות בתום לב של הנהלת  YESלגבי הביצועים
הפיננסיים העתידיים של  .YESלגבי תחזיות  YESהמותאמות ,תחזיות בזק והסינרגיות ,הנחנו  -על פי הנחיית בזק -
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כי אלה הוכנו באופן סביר אשר משקף את מיטב האומדנים הזמינים וההערכות בתום לב של הנהלת בזק לגבי
הביצועים הפיננסיים העתידיים של  YESושל בזק וכי העניינים האחרים אותם הן מכסות וכן ,על סמך הכרכות של
הנהלת בזק לגבי ההסתברות היחסית להשגת התוצאות הפיננסיות העתידיות אשר משתקפות בתחזיות  YESובתחזיות
 YESהמותאמות ,הסתמכנו  -על פי הנחיית בזק  -על תחזיות  YESהמותאמות לשם גיבוש חוות דעתנו .הסתמכנו  -על
פי הנחיית בזק  -על הערכות של הנהלת בזק לגבי יכולתה של בזק לממש את הסינרגיות ועיתויין וכן הנחנו ,בהסכמת
בזק ,כי הסינרגיות ימומשו בסכומים ובמועדים על פי התח זית .בפרט וללא הגבלת הכלליות ,הסתמכנו על הערכות של
הנהלת בזק לגבי התוכן והעיתוי הסביר של שינויים בעמדה הרגולטורית בענפים בהם עוסקות בזק וכן  ,YESשינויים
שבהן תלויות הסינרגיות במידה משמעותית .הסתמכנו ,על פי הנחיית בזק ,על תוכן דוח המס לגבי היכולת של בזק
להפ יק תועלת מההפסדים התפעוליים נטו וכן לגבי ההיקף והעיתוי של מימוש תועלות אלה מההפסדים התפעוליים נטו.
לא ערכנו ולא נמסרו לנו כל הערכות שווי בלתי -תלויות של הנכסים או ההתחייבויות (תלויים או שאינם תלויים) של
 YESוכן לא ערכנו בחינה פיזית כלשהי של הרכוש או הנכסים של ( YESלמעט דוח המס ודוח החוב ,שאותם בחנו
ושעליהם הסתמכנו ללא אימות עצמאי למטרת חוות דעת זו) .לא הערכנו את כושר הפירעון או השווי ההוגן של YES
ושל בזק על פי חוקים כלשהם שנוגעים לעניין פשיטת רגל ,חדלות פרעון וכיוצא בזה .כמו כן הנחנו ,על פי הנחיית
בזק ,כי הה סכם החתום הסופי לא יהיה שונה באופן מהותי שלילי כלשהו לעניין ההוגנות הפיננסית כלפי בזק ,מטיוטת
ההסכם שנבחנה על ידנו .הנחנו ,על פי הנחיית בזק ,כי העסקה תושלם בהתאם לתנאיה ללא כל ויתור ,שינוי או תיקון
בכל תנאים או הסכמות מהותיים וכי ,במהלך השגת האישורים ,ההסכ מות ,הפטורים והוויתורים נדרשים מהממשלה,
מגופי אסדרה ומאחרים עבור העסקה ,לא יוטלו כל עיכוב ,הגבלה ,מגבלה או תנאי ,ובכלל זה דרישות כלשהן לעניין
ויתור על בעלות ,שינויים או תיקונים ,אשר תהיה להן השפעה שלילית על  , YESבזק או על התועלות הנבחנות
שנובעות מן העסקה.
איננו מביעים כל עמדה או חוות דעת לגבי תנאים או היבטים אחרים כלשהם של העסקה (למעט התמורה ,במידה שזו
מובעת בזאת) ובכלל זה ,ללא הגבלת הכלליות ,לגבי מבנה העסקה או הרכבה .חוות דעתנו מוגבלת להוגנות ,מבחינה
פיננסית ,כלפי בזק של התמורה אשר תשולם במסגרת העסקה ליורו קום ובזק אישרה ,ואנו הסתמכנו על אישור זה ,כי
לא תתקבל כל תמורה אחרת בקשר לעסקה על ידי המחזיקים בכל סוג של ניירות ערך ,נושים או בעלי עניין אחרים של
מי מהצדדים וכי לא יתקבל כל תגמול אחר בידי בעלי התפקידים ,חברי מועצת המנהלים או העובדים של מי מהצדדים
לעסקה או קבוצות כלשהן של אנשים מעין אלה .זאת ועוד ,איננו מביעים כל דעה או עמדה לגבי היתרונות היחסיים של
העסקה לעומת אסטרטגיות או עסקאות אחרות שעשויות להיות זמינות לבזק או שבהן עשויה בזק להתקשר ,או לגבי
ההחלטה העסקית הבסיסית של בזק להתקדם במימוש העסקה .כמו כן ,איננו מביעים כל דעה או המלצה לגבי האופן
שבו כל בעל מניות יצביע או יפעל בקשר לעסקה או לכל עניין הקשור בה.
פעלנו כיועצים פיננסיים לוועדה הבלתי -תלויה של מועצת המנהלים של בזק בקשר לעסקה ונקבל שכר טרחה עבור
שירותינו  -אשר חלק ממנו ישולם בקשר למתן חוות דעת זו .כמו כן ,בזק הסכימה להחזיר את הוצאותינו ולשפות
אותנו כנגד התחייבויות מסוימות אשר נובעות מפעילותנו.
אנו וחברות הקשורות בנו מספקים שירותים מלאים לגבי ניירות ערך ובנקאות מסחרית ,עוסקים במסחר בניירות ערך,
בסחורות ובנגזרים ,מט"ח פעילות ברוקראז' אחרת ,וכן השקעה בחשבון הנוסטרו ומציעים שירותי השקעה ,בנקאות
תאגידית ופרטית ,ניהול נכסים והשקעות ,מימון וייעוץ פיננסי וכן מוצרים ושירותים מסחריים אחרים למגוון רחב של
חברות ,ממשלות ויחידים .במהלך העניינים הרגיל של עסקינו ,אנו וחברות הקשורות בנו עשויים להשקיע כמשקיע
ראשי או מטעם ל קוחות או לנהל קרנות אשר משקיעות ,יוצרות או מחזיקות בפוזיציות לונג או שורט ,מממנות פוזיציות
או סוחרות או מבצעות עסקאות באופן אחר במניות ,חוב או ניירות ערך ומכשירים פיננסיים אחרים (ובכלל זה נגזרים,
הלוואות בנקאיות או התחייבויות אחרות) של בזק ,יורוקום וחברות מסוימות הקשורות בהן.
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אנו וחברות הקשורות בנו לא סיפקנו שירותי בנקאות השקעות ,בנקאות מסחרית ושירותים פיננסיים אחרים לבזק וכן
לא קיבלנו תגמול תמורת מתן שירותים מעין אלה בשלוש השנים האחרונות.
כמו כן ,אנו וחברות הקשורות בנו לא סיפקנו שירותי בנקאות השקעות ,בנקאו ת מסחרית ושירותים פיננסיים אחרים
לקבוצת יורוקום וכן לא קיבלנו תגמול תמורת מתן שירותים מעין אלה בשלוש השנים האחרונות.
מובן בזאת כי מכתב זה נועד לשימוש מועצת המנהלים של בזק (במסגרת תפקידה זה) בקשר ולשם הערכת העסקה על
ידה ,וכי לא יעניק זכויות או תרופות כלשהן לכל אדם פרט למועצת המנהלים של בזק .חוות דעת זו ניתנת לגילוי,
התייחסות או העברה (במלואה או בחלקה) לכל צד שלישי ולא תיע שה כל התייחסות ציבורית שהיא אלינו לכל מטרה
שהיא ,ללא אישורנו מראש ובכתב בכל מקרה ומקרה ,למעט העובדה כי Bank of America Merrill Lynch
הסכימה להכללתה בחומרים שהועברו לבעלי המניות של בזק יחד עם ההזמנה שתוציא בזק לכינוס אסיפת בעלי מניות
לשם דיון בעסקה.
חוות דעתנו מבוססת בהכרח על תנאי פיננסיים ,כלכליים ,מוניטאריים ,תנאי שוק וכן נסיבות ותנאים אחרים אשר
קיימים במועד מתן חוות דעתנו זו וכן על מידע אשר נמסר לנו נכון למועד זה .יש להבין כי התפתחויות עתידיות
עשויות להשפיע על חוות דעת זו ואיננו מחויבים לעדכן ,לתקן או ל שוב ולאשר חוות דעת זו.
מתן חוות דעת זו אושר על ידי הוועדה שלנו לבחינת חוות דעת בעניין הוגנות באזור .EMEA
חוות דעת זו נוסחה באנגלית ותורגמה לעברית .במקרה של סתירה בין הנוסח האנגלי לבין הנוסח העברי ,הנוסח האנגלי
יהיה הקובע.
על סמך האמור לעיל ובכפוף לכך ,ובכל ל זה ההנחות והמגבלות השונות שמפורטות בזה ,חוות דעתנו לתאריך מסמך זה
היא כי התמורה אשר תשולם על ידי בזק במסגרת העסקה היא הוגנת מבחינה פיננסית כלפי בזק.
בכבוד רב,
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

 - 38נספח ב'  – 1חוות דעת הוגנות ברנע ייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ
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לכבוד
רו"ח יצחק אידלמן ,יו"ר
ועדת הדירקטוריון לעניין האחזקות בדי.בי.אס שירותי לווין ( )6448בע"מ (להלן)"YES" :
ועדת הביקורת וחברי הדירקטוריון1
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן" :בזק" או "החברה")
כאן

62.2.2260

א.נ,.

נדון :בחינת הוגנות ( )Fairnessשל הסכם רכישת מניות יורוקום בYES-
א5

מבוא

.6

התבקשנו על ידי חברי וועדת דירקטוריון בזק לעניין אחזקות החברה ב( YES -להלן" :הוועדה"),
לבחון ולחוות דעה על הוגנות הסכם עסקת רכישת אחזקות יורוקום די.בי.אס בע"מ (להלן:
"יורוקום") ב ( YES -להלן" :עסקת הרכישה") על ידי בזק .פרטי עסקת הרכישה כפי שסוכמו בין
נציגי בזק ויורוקום בתאריך  8.2.2260מונחים בפני חברי הוועדה והדירקטוריון.

.2

עסקת הרכישה סווגה כעסקה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה אשר אישורה כפוף להליך
שקבע החוק .בין היתר נדרשת בחינת הוגנות שמתפקידה להעריך את ההשלכות הכלכליות של
העסקה על בעלי מניות בזק בנפרד מבעל השליטה בבזק שהוא גם בעל השליטה ביורוקום כלומר
מעורב בעסקת הרכישה כמוכר.

.0

עתוי עסקת הרכישה נקבע בין היתר על פי לוחות זמנים שקבע הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן:
"הממונה") .על פי לוחות הזמנים נקבע זמן קצוב ותנאים ליורוקום למימוש מניותיה ב YES -ולבזק
להגדלת חלק בעלותו ב YES -למעל .202%

.9

לצורך עריכת חוות הדעת קיבלנו תחזית פעילות עסקית של  YESלשנים  2268 – 2269אשר הוכנה על
ידי בזק וכן תחזית פעילות עסקית שהוכנה על ידי  .YESהועברו לעיוננו חוות דעת מיסוי ואחרות
שהוגשו לוועדה (ראו נספח ב' – רשימת מקורות) .כמו כן קיבלנו בדיקת נאותות חשבונאית שבוצעה
על ידי משרד פאהן קנה .לא התבקשנו ולא ערכנו בדיקת נאותות עצמאית של נתוני  .YESערכנו
פגישות עם הוועדה ועם מנהלים בבזק וב – YES -בכלל זה מנכ"ל בזק ומנכ"ל  .YESחוות הדעת
מסתמכת על מסמכים ,מצגים והערכות של מנהלי בזק אשר סבירותם נבדקה ומאושרת על ידינו ,הן
על סמך נתוני עבר כפי שפורסמו בדוחות  YESוהן על סמך הכרותנו עם הענף בארץ ובחו"ל.

 1למעט דירקטורים בעלי עניין אישי.
2

אחוז אחזקת בזק במניות הרגילות של  YESהוא  .94.78%לבזק אופציה לרכישת  8.1%נוספים (במחיר מימוש אפס) שמוגבלת
בזמן וכפופה לעמידה בתנאים שהציב הממונה .סה"כ אחזקת בזק ב  YES -כולל מימוש האופציה הוא כ .08.9% -יורוקום היא
הבעלים של יתרת המניות הרגילות.

מגדל אביב ,קומה 94
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ברצוננו להדגיש כי לא לקחנו כל חלק במשא ומתן שהתנהל בין הצדדים אשר סיכומו הוגש לנו כנתון.
חוות הדעת מניחה שהסיכום משקף תוצאות משא ומתן מיטבי ושהסכום שנקבע הוא הנמוך ביותר
שמאפשר את עסקת הרכישה.

.1

למען גילוי נאות ברצוננו לציין כי ביצענו בעבר עבודות כלכליות עבור בזק או בהקשר לבזק .להלן
פרוט עבודות אשר ביצענו בעשר השנים האחרונות:
א .בשנת  2269בדקנו עם אחרים ,חוות דעת כלכלית בהקשר לשימוע שמיועד היה להיערך על ידי
משרד התקשורת לעניין קביעת מחיר השירותים הסיטונאים.
ב.

בשנים  2262 – 2260הגשנו מספר חוות דעת בהן בחנו את השלכות חלוקת דיבידנד בבזק על
יכולת הפירעון שלה .חוות הדעת הוזמנו על ידי נאמנים של אגרות החוב שהנפיקה בזק ושולמו
על ידם.

ג.

בשנת  2220הגשנו לביהמ"ש ,מטעם בזק ,חוות דעת כלכלית לעניין החלטת הממונה בהקשר
לאישור מיזוג בזק ו.YES -

.7

פרט לעבודות כלכליות אלה אין לנו כל קשר עסקי עם בזק YES ,או עם בעל השליטה בחברות אלה.
לא ניתן לנו כתב שיפו י בגין חוות דעת זו .התשלום בגין חוות הדעת נקבע מראש ואיננו תלוי בתוצאות
חוות הדעת .נספח א' כולל פרטים על ניסיוננו המקצועי.

.8

חוות הדעת נכתבה רק לצורך בחינת הוגנות עסקת הרכישה 5אין לראות בה המלצה להשקעה
בניירות ערך אשר הונפקו על ידי החברה או על ידי חברות הקשורות לה5

.4

אנו נותנים את הסכמתנו שחוות דעת זו תוצג ותפורסם בפני האורגנים המוסמכים של החברה,
אספות מחזיקים ובעלי מניות ,הרשויות הרגולטוריות ותצורף לדיווחים מידיים שתפרסם החברה,
ככל שיהיה צורך בכך.
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ב5

הוגנות Fairness

.62

להלן פירוט גישתנו להערכת הוגנות עסקה בה חברה ציבורית רוכשת נכס מבעל השליטה בה .עסקה
תוערך כהוגנת אם תעמוד בשלוש הבחינות הבאות:

.66

א.

מימושה עקבי עם המדיניות האסטרטגית של החברה הציבורית.

ב.

עלותה נמוכה באופן מובהק מתרומתה לשווי החברה הציבורית.

ג.

השווי שנקבע בעסקה מחלק באופן הוגן את שווי הסינרגיות בין המוכר (בעל השליטה) ובין
הרוכשת (החברה הציבורית) כשחלוקת השווי בינהם נקבעת על בסיס חלוקה שהיתה מתקיימת
בין מוכר לרוכש לו המוכר לא היה בעל שליטה.

בחינת ההוגנות איננה לוקחת בחשבון אילוצים רגולטוריים ספציפיים המוטלים על המוכר והרוכשת
כגון לוחות זמנים קצרים למימוש ההשקעה .זאת משני טעמים:
א.

מיצוי אילוצים על ידי אחד הצדדים לעסקה עשוי לשבש את מערכת היחסים ארוכי הטווח
בין בעל השליטה ודירקטוריון הרוכשת עם השלכות שווי רוחביות שליליות על החברה
הציבורית.

ב.

הוגנות נבחנת על פי השוואה בין נתוני העסקה ונתוני עסקה (היפוטטית) דומה בין קונה
מרצון למוכר מרצון .בהשוואה כזו לא ניתן משקל ל"כבילה" רגולטורית של מי מהצדדים
שנובעת מהקשר התאגידי בינהם .בחינת ההוגנות מיועדת לנטרל קשר זה והשלכותיו.

.62

הערכת הוגנות מחייבת גילוי מלא ואובייקטיבי של כל האינפורמציה הרלבנטית ,3במיוחד בהקשר
לפוטנציאל ניגוד אינטרסים בין המעריך ,העסקה והצדדים לעסקה .בנושא ניגוד האינטרסים קבעה
רשות ניירות הערך האמריקאית ( )SECבשנת  2227את כלל  )NASD Rule( 2242לפיו נדרש גילוי
מלא של אינטרס המעריך בהשלמת העסקה או בעסקיו עם מי מהצדדים וכן גילוי מלא של אינטרס
מנהלים או בעלי מניות בהשלמת העסקה ובשווי שיקבע.

.60

בנוסף ,בהתייחס לאפיונים הספציפיים של העסקה המוצעת כאן ,יש לקחת בחשבון בבחינת ההוגנות
גם אלמנטים מהותיים אלה:
א.

מבנה בעלות לפיו חברה ציבורית נשלטת ע"י בעל שליטה שחלקו בהון נמוך מהותית מחלקו
בשליטה .במצב זה נוצר פער בין האינטרס ההוני של בעל השליטה כצד בעסקה ובין עלות
העסקה מבחינתו שהיא נמוכה לאור חלקו הנמוך בהון החברה הציבורית .הליך ההוגנות מיועד
לגשר על פער זה.

ב.

מרכיבי שווי מהותיים בעסקה תלויים בהתקיימות הסכמה רגולטורית עתידית שאיננה ודאית
ויכולה להיות מותנה וקשורה בעלויות שיוטלו על החברה הציבורית.

ג.

החברה הציבורית הרוכשת (בזק) היא בעלת מניות בנכס הנמכר ( )YESוזכאית לחלקה
בתמורת המכירה עקב מניות רגילות בבעלותה ועקב מבנה המימון של  YESשמורכב
מהלוואות בעלים שניתנו ל YES -בעיקר על ידי בזק והן בעלות עדיפות על המניות הרגילות.

 ."A balanced and truthful account of all matters" 3ראו.Malone v. Brincat, 722 A.2d5 (Delaware 1998) :
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סיטואציה ספציפית זו מקלה מאד על שאלת חלוקת העודף משום שעיקר השווי של הנכס
הנרכש מוחזר לבזק בתוקף מעמדה כבעלים וכנושה של .YES
.69

שווי הנכס הנמכר ( )YESמורכב משלושה אלמנטים אלה:
א.

שווי  YESכחברה נפרדת (.)Stand alone

ב.

שווי סינרגיה שמושגת על ידי הצעת מוצר משולב (( )Tripleלהלן" :סינרגיה שיווקית") וחסכון
בהוצאות (להלן" :סינרגיה תפעולית").

ג.
.60

מיצוי הפסדי  YESכמגן מס לרוכש (להלן" :נכס מס").

מימוש מלא של הסינרגיות מותנה במיזוג  YESעם בזק שכפוף להסכמה רגולטורית (להלן" :ביטול
הפרדה מבנית") .ביטול ההפרדה המבנית מחייב את האישורים הרגולטורים הבאים:
א.

אישור רגולטורי לשליטה של בזק ב .YES -האישור הוא בסמכות הממונה על ההגבלים ומשרד
התקשורת.

ב.

.61

אישור משרד התקשורת לביטול הפרדה מבנית בין שירותי טלוויזיה רב ערוצית ותקשורת
כלומר למיזוג הפעילות בחברה אחת.

מימוש סינרגיות בין בזק ל YES -ניתן לביצוע בהיקפים וברמות שונות:
א.

בהיקף מצומצם אם אין עסקה אבל מתקבל אישור הממונה ומשרד התקשורת בהתניות שיקבעו
באפן שיתאפשר לבזק לממש את האופציה ולעלות לשיעור בעלות של –  08%ב .YES -הסינרגיה
כאן היא בשיווק מוצר פריק ( ,)bundleעם בעיות בחלוקת הכנסה והנחות שניתנות ללקוח אשר
לא ברור מי נושא בהן בזק או  .YESבנוסף ,כל עסקה שמחלקת את ההכנסה בין בזק ל – YES
נופלת בקטגוריה של עסקה עם בעל עניין שמחייבת הליך אישור מורכב ויקר .מורכבות זו פוגעת
בגמישות התמחור השיווקי מול לקוחות וביכולת התחרות של בזק מול חברות המאגדות תוכן
ותקשורת בחברה אחת.

ב.

בהיקף בינוני אם מתרחשת עסקה ובזק עולה ל 622% -ב .YES -במצב זה יהיה אפשר להציע
חבילת מוצרים ( )bundleללקוח כשמרכיב הטלויזיה פריק ,ללא בעיית חלוקת הכנסה והנחות
אך עדיין עם בעיית חלוקה בין חברות שמנוהלות על ידי הנהלה ודירקטוריון עצמאיים כשכל
אחת מהחברות שואפות לשפר את תוצאותיה העסקיות בנפרד מהאינטרס הכללי.

ג.

בהיקף מלא אם מתבטלת ההפרדה המבנית וחל מיזוג בין בזק ל YES -שמאפשר ניצול
סינרגיות בשיווק ,בעלויות התפעול ובמגן המס .מיזוג יאפשר שיווק חבילה ( )bundleללקוח
מחברה יחידה ללא ניגודי אינטרסים ,כך שגם אם מרכיב הטלויזיה יהיה פריק כדרישת
הרגולציה ,תתקיים גמישות בבניית החבילה ותמחורה .ביטול ההפרדה תלוי במשרד התקשורת
ואינו ודאי .למדנו שגם במקרה סרוב מוחלט (שאיננו סביר) של הרגולטור או קביעת תנאים
בלתי סבירים על ידו כתנאי לאישור ,אפשר יהיה לבצע מיזוג חלקי של  YESעם חברות בנות של
בזק ,פלאפון או בזק בנלאומי ולהשיג לפחות חלק מהסינרגיה.
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עיקרי עסקת רכישת מניות יורוקום ב YES -כפי שסוכמה על ידי נציגי הצדדים יפורסמו לציבור
בדיווח מיידי .על פי ההסכם מחולקת התמורה ליורוקום לשלושה מרכיבים:4
א.

סכום של  182מיליון ש"ח במזומן שניתן ליחסו כפיצוי על שווי  ,Stand alone YESשווי
סינרגיה וניצול נכס מס בסכום של  0מיליארד ש"ח.

ב.

סכום של  222מיליון ש"ח שישולם אם יתקבלו הסדרי מס שיאפשרו מימוש (לצרכי מס) של
הפסדי  YESמעל  0מיליארד ש"ח ועד  0.9מיליארד ש"ח .ההתניה מוגבלת ל 62 -שנים.

ג.

סכום של  672מיליון ש"ח שמותנה בביצועי  YESיחסית לצפי 5עליו נבנתה הערכת שווי  YESכ-
 .Stand aloneההתניה מוגבלת לשלש שנים.

סה"כ התמורה בהנחה שהרף הגבוה של התשלום המותנה יושג בלוח הזמנים שנקבע ,הוא 2,0.0
מיליון ש"ח 5מתוך סכום זה  370מליון ש"ח הם תלויי ביצוע כלומר הסיכון הכרוך בהשקעת סכום
זה אינו מוטל על בזק5
.68

נסכם את מרכיבי בחינת ההוגנות של עסקת הרכישה כפי שסוכמה בין נציגי המוכר (יורוקום) ונציגי
בזק (וועדת הדירקטוריון):
א.

בחינת השתלבות העסקה באסטרטגיה של בזק.

ב.

בחינת תרומת העסקה לשווי של בזק.

ג.

בחינת הוגנות הסכום המוצע במזומן בעסקה מול:
)6

שווי  YESעל בסיס .Stand alone

)2

שווי סינרגיות.

)0

שווי מגן מס של  0מיליארד ש"ח.

ד.

בחינת הוגנות הסכום המוצע בגין מגן המס שמעל  0מיליארד ש"ח.

ה.

בחינת הוגנות תוספת התשלום למוכר בגין ביצוע עודף .

התמורה ההוגנת ליורוקום בגין סעיפים ג' ,ד' ,ה' לעיל נקבעת על פי המפל ( ,6)Waterfallכלומר
לוקחת בחשבון את מבנה ההון והלוואות הבעלים העדיפות ב.YES -
4

החלוקה למרכיבים תואמת את הסכם הרכישה ונוחה לבחינת ההוגנות .עם זאת נמסר לנו שבמהלך המשא ומתן לא היה קשר
ישיר בין מרכיבי העסקה לבין הסכומים שנקבעו לכל מרכיב.

5

הערכת שווי  YESכ Stand alone -התבססה על צפי תזרימי שכלול בתוכנית העסקית של  YESאשר על פיו קבעו יועציה
הפיננסים שווי של כ 9.20 -מיליארד ש"ח .צפי  YESנבחן על ידי יועציה הפיננסיים של בזק ותוקן באופן שהשווי שנגזר פחת לכ-
 0.2 – 0.0מליארד ש"ח .כדי שימומש כל הסכום של  672מליון ש"ח חייב הביצוע התזרימי של  YESלעלות בכ 7% -על צפי YES
כפי שנכלל בתוכניתה העסקית .במידה והביצוע בפועל יפחת מממוצע התזרים הכלול בצפי  YESובצפי שתוקן על ידי בזק,
התמ ורה ליורוקום בסעיף זה תהיה אפס .במצבי ביניים הסכום שימומש בפועל מתוך  672מיליון ש"ח ,יקבע ליניארית על בסיס
התחום שצויין (ראה פירוט בסעיף  96להלן).

 6העברת תמורת המכירה ליורוקום דרך המפל לאחר החזר הלוואות עדיפות ,חשובה לבחינת ההוגנות משום שהיא מייצגת תמורה
שהיתה יורוקום מקבלת לו מכרה את הנכס לרוכש בו אין לה שליטה .המפל כולל  0שכבות של הלוואות בעלים להם עדיפות
תזרימית על המניות הרגילות לפי המדרג הבא (הנתונים ל 02.4.2269 -במיליארדי ש"ח) מעוגל.
בזק

יורוקום

סה"כ

שכבה עדיפה

6.70

2.20

150

שכבה שניה

2.9

2.6

05.

שכבה שלישית

6.2

6.2

152

סה"כ

353.

25..

254
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קיומה המהותי של הסינרגיה בעסקה שלפנינו מחייבת את מעריך ההוגנות לבחון איך מחלקת העסקה
המוצעת את תוספת השווי שנובעת מהסינרגיה (מלאה וחלקית) בין המוכר והרוכש .לגבי שווי הנכס
כ Stand alone -הבעיה פחות רלבנטית כי שווי זה נקבע על פי השוואה עם נתוני עסקה היפוטטית
נפרדת בין בעל השליטה וגורם שלישי שהוא חיצוני לבזק .עקב העברת התמורה דרך המפל בו חלקה
של בזק בשתי השכבות העליונות הוא גבוה ( ,)80%מחולקת אפקטיבית תוספת השווי בין בזק
ליורוקום כשעיקרו ( )94%מוקצה לבזק ,גם אם כל תמורת הסינרגיה מועברת למוכרי הנכס.

.22

בחינת ההוגנות היא על בסיס הדוחות הכספיים האחרונים של  YESל 02.4.2269 -בתוספת עדכון צפי
הפעילות העסקית לאור נתוני הרבעון הרביעי של שנת  2269של  .YESקיבלנו כמצג מבזק וYES -
שלא חל כל אירוע מהותי מאז הדוחות שמשנה את חוות דעתנו .גם משרד פאהן קנה שביצע בדיקת
נאותות ( )Due Diligenceחשבונאית לנתוני  YESהסתמך על מצגים אלה .חוות דעתנו לוקחת
בחשבון את עיקרי תוצאות בדיקת הנאותות.
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ג5

נחיצות אסטרטגית

.26

קיבלנו מצגים בכתב ובעל פה ממנהלי בזק ו YES -וכן בחנו באופן עצמאי את נחיצות העסקה
המוצעת לבזק על בסיס המתווה האסטרטגי שהוצג לנו על ידי מנהלי בזק .אין לדעתנו ספק ששילוב
מוצר תקשורת עם מוצר תוכן ,שמימושו האופטימלי מותנה במיזוג חברת תקשורת עם חברת תוכן
(חלקי או מלא) כמוצע בעסקה ,הוא מרכיב חיוני באסטרטגיה של בזק 5שילוב זה לא התאפשר עד
עכשיו עקב דרישות רגולטוריות .כפי שצוין לעיל ,לממונה דרישות מבזק כתנאי לאישור הגדלת חלקה
בבעלות על  YESמעל  .02%קיים "חלון הזדמנויות" רגולטורי שמאפשר בלוח זמנים קצר לעמוד
בדרישות הממונה ומשרד התקשורת ולקבל אישור לממש אופציה שמקנה לבזק כ 8.1%-ב YES -
ושליטה ( )08%בבעלות עליה גם אם העסקה המוצעת לא תצא לפועל .עם זאת ללא העסקה ,קיומו של
מיעוט ב YES -יפגע בגמישות התמחור ללקוח של מוצר שמשלב תקשורת עם תוכן כאשר מוצר
משולב כזה מוצע ללקוח על ידי המתחרה העיקרי של בזק שהוא  .HOTקיבלנו לעיוננו את דו"ח ועדת
חייק משנת ( 2266סעיף  60וכן עמודים  )72 – 79שהמליץ לבטל את ההפרדה המבנית בכפוף להפעלת
שוק סיטונאי על בסיס תשתיות בזק .הדו"ח אומץ ב 2.0.2262-על ידי שר התקשורת דאז ונקבע לוח
זמנים של  4חודשים ממועד הפעלת השוק הסיטונאי 7עד מועד ביטול ההפרדה .לאור מתווה מדיניות
זה אפשר לקבוע שההסתברות לקבלת היתר לביטול ההפרדה בטווח הזמן שנקבע בצפי בזק למיזוג
( ,)2267היא גבוהה .ביטול ההפרדה המבנית חיוני למימוש מלא של הסינרגיות שהוא חלק מהותי
בעסקת הרכישה .חוות דעתנו נסמכת על האינפורמציה שפורטה לעיל ועל הערכה שקיבלנו מבזק לגבי
ההסתברות הגבוהה לביטול ההפרדה .לא ערכנו מטעמנו בדיקה או אימות עצמאי של כוונת הרגולטור
בהקשר לביטול ההפרדה המבנית.

.22

הנחיצות האסטרטגית של עסקת הרכישה בנויה על צפי שנמסר לנו מבזק לפיו תקשורת קווית או
סלולרית כשלעצמה הופכת להיות  ,Commodityכלומר מוצר התקשורת שיוצע ללקוחות יהיה מוצר
סטנדרטי ללא הבחנה מי היא החברה המספקת שירות זה .הבחנה בין חברות וחלק כל אחת בשוק
( ,)market shareיקבעו בין היתר על פי יכולת שילוב תוכן בחבילת התקשורת .צפי זה מגובה
בעסקאות שנעשו בחו"ל בהן מוזגו חברות תקשורת עם חברות שמספקות תוכן והתפתחויות בשוק
התקשורת המקומי כאשר חברות מציעות שילוב של תקשורת ותוכן (סלקום) או מתכננות שילוב כזה
במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי .מכאן שהעסקה המוצעת המקדמת את נושא השילוב כמפורט
לעיל ,תואמת את צרכי בזק והאסטרטגיה שלה.

 7קיימת אי בהירות האם ספירת החודשים תתחיל מיום הפעלת השוק הסיטונאי ב 67.2.2260 -או במועד מאוחר יותר.
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ד5

תרומת העסקה לשווי בזק

.20

הערכה של תרומת העסקה לשווי בזק היא קריטית לבחינת ההוגנות .הערכה זו נשענת על השוואת שני
מצבים :שווי בזק לאחר ביצוע העסקה ומימושה מול שווי בזק בהנחה שהעסקה איננה מתממשת
ובזק פועלת רק למימוש האופציה .ההנחה בבחינה זו היא שההסכם המוצע הוא הטוב ביותר שניתן
היה להשיג במשא ומתן מול נציגות המוכר .כלומר השאלה היא כדאיות ביצוע עסקה נתונה ולא האם
העסקה המוצעת היא עסקה אופטימלית על פי אילוצי הקונה והמוכר.

.29

עלות העסקה היא  6,202מיליון ש"ח .יש לנכות מסכום זה  672מיליון ש"ח שמותנים בביצוע משום
שישולמו רק אם נתוני הביצוע יהיו טובים מצפי בזק (ראו ה"ש  )0כלומר שווי  YESיהיה גבוה
מהסכום שנלקח בחשבון בעסקה כשהתוספת למוכר משולמת מתוך עודף זה (ראו סעיף  96להלן) .מול
עלות של  882מיליון ש"ח מקבלת בזק עקב ביצוע העסקה:
שווי סינרגיות

(ראו סעיפים  02-00להלן)

שווי נכס מס

(ראו סעיפים  09ו 92 -להלן) 6.22
2.22

שווי חלק יורוקום בStand alone -
סה"כ
.20

6.60

 153.מיליארד ש"ח

מימוש מלא של הסינרגיות ונכס המס תלוי במיזוג אשר לפי הערכות שקיבלנו ,ההסתברות למימושו
גבוהה משום שאושר על ידי הרגולטור .גם אם ניקח בחשבון שהשגת המיזוג אינה ודאית ,וגם אם יושג
חלק קטן מהסינרגיות ללא עסקה כאשר לבזק שליטה על  ,YESהפער המהותי בין עלות העסקה
ותרומתה לשווי בזק מבטיח שהעסקה על פניה כדאית ותורמת לשווי בזק.

.21

בסעיף זה אנסה להבהיר מזוית אחרת את הסיבה מדוע מבנה הבעלות על  YESיוצר את הסיטואציה
הספציפית לפיה גם אם עסקת הרכישה מעבירה את מלוא ערך הסינרגיה למוכר ,היא מאד כדאית
לבעלי מניות הרוכש (בזק) .הסיבה נובעת מהאלמנטים הבאים:
א .מרכיב מהותי בעסקת הרכישה נובע ממימוש סינרגיות בשיווק ,תפעול ומס ,שניתן להשגה על ידי
מיזוג שתי החברות.
ב .מיזוג מותנה בביצוע עסקת הרכישה כלומר בהסכמת יורוקום.
ג .העברת תמורת הרכישה דרך מפל הלוואות הבעלים מקנה לבזק בכובעו כבעלים וכנושה של
 ,YESאת עיקר תמורת הרכישה.
לאור זאת מקבל בזק כרוכש ,את עיקר השווי הסינרגטי שנוצר בעסקת הרכישה ( .)14%זהו שווי חדש
שנוצר בעסקה ומימושו מותנה כאמור בביצועה.
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ה5

חלוקה הוגנת של תמורת הרכישה

.27

לצורך בחינת הוגנות על בסיס התמורה שהיתה מקבלת יורוקום אם מכרה את מניותיה לחברה דומת
בזק ללא שליטה בה ,פיצלנו את תמורת העסקה לפי מרכיביה ובחנו בנפרד את הוגנות הסכום שנקבע
ברכיבי התשלום במזומן ,בתמורה בגין מגן מס עודף ובתמורה בגין תוספת ביצוע כמפורט בעסקת
הרכישה.
הוגנות הסכום שנקבע כתשלום במזומן ( 980מיליון ש"ח)

.28

כאמור הסכום נקבע על פי שווי  YESכ Stand alone -ועוד שווי הסינרגיה ועוד שווי נכס מגן מס
בסכום של  0מיליארד ש"ח ,כשסכומים אלה מועברים ליורוקום באמצעות המפל.
שווי  YESכStand alone -

.24

הערכת השווי מסתמכת על תחזית שהוכנה על ידי בזק וסבירותו נבחנה ואושרה על ידינו .תחזית בזק
לתזרים נטו נמוכה מהתזרים בתוכנית העסקית שהוכנה על ידי  YESבמיוחד בשני סעיפים:
א.

שיעור צמיחה שנתי בהכנסות (פער של  2.9%בממוצע בשנות התחזית ו 2.7%-בשנה היציגה
לטווח ארוך).

ב.

הסכום הנדרש להשקעה (( )CAPEXפער של  00מליון ש"ח לשנה בשנות התחזית ו 99-מליון
ש"ח בשנה היציגה לטווח ארוך).

.02

נספח ג' כולל את עיקרי תחזית בזק והנתונים המקבילים בתוכנית  .YESאנו הסתמכנו על נתוני בזק
כפי שעודכנו על סמך תוצאות הרבעון הרביעי של שנת  .2269שווי  Stand alone YESחושב על פי
הפרמטרים הבאים:
א.

מחיר ההון להיוון תזרים  YESהוא  8.2%שהוא גבוה ממחיר ההון להיוון סינרגיות בזק
שנאמד ב .81.7% -פרמיית הסיכון הגלומה במחיר ההון של  ,YESהושוותה לפרמיית סיכון
בעסקאות רכישת חברות דומות בחו"ל תוך התאמת המינוף הפיננסי.

ב.

חוב נטו למלווים חיצונים נקבע על פי הדוחות הכספיים תוך התאמת החוב החשבונאי לחוב
כלכלי שנעשתה על ידי חברת "חיסונים פיננסיים" .בחישוב השווי הכלכלי מתווסף לחוב סכום
של כ 680 -מיליון ש"ח .יתרת החוב נטו לאחר התאמה כלכלית היא  6,886מיליון ש"ח.

ג.

שיעור הצמיחה בתקופת התחזית נקבע ל 2.2% -בממוצע לתקופת התחזית ו 2.0% -לשנת 2268
והוא נמוך ב 2.9% -ו 2.7% -בהתאמה משיעור הצמיחה בתוכנית .YES

התחזיות אינן מניחות מיזוג בין החברות ולא שיווק ה.Triple -

 8מחיר ההון להיוון שנקבע ל YES -ולבזק ( 8.2%ו 1.7% -בהתאמה) מתייחס לפעילות התפעולית השוטפת ובאופן ספציפי לסיכון
הכרוך במימוש סינרגיות וניצול מגן המס של חברות אלה שהן חברות בשלות שחלקן בשוק התקשורת ובשוק התוכן הוא יציב.
מרכיב ה סיכון העיקרי שרלבנטי להערכת השווי כאן ,הוא סיכון רגולטורי שחלקו מועבר למוכרים על ידי התליית חלק
מהתמורות בביצוע בפועל .מחיר ההון מושפע מת שואת חוב לטווח ארוך שנקבעו לאחרונה (ב YES -ובבזק).קיבלנו כמצג
ששיעורי התשואה הנדרשים על חוב חדש ארוך טווח ב YES -ובזק הם כ 1% -נומינלי ו 9% -נומינלי ,בהתאמה .אין לערבב בין
מחיר ההון להיוון סינרגיות או הטבות מס עם מחיר ההון בהשקעות בתשתית עקב הפער בסיכון התפעולי .להערכתנו מחיר ההון
של בזק ( )WACCגבוה ממחיר ההון להיוון סינרגיות משום שהוא מושפע מסיכון השקעה ארוכת טווח בתשתיות.
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.06

על פי פרמטרים אלו ,שווי  Stand alone YESהוא  0.2 – 0.0מיליארד ש"ח לפני הפחתת חוב וכ– 6.9 -
 6.0מיליארד ש"ח אחרי הפחתת החוב .בחנו ואנו מאשרים את סבירות המתודלוגיה ,הפרמטרים
וההנחות שגיבו שווי זה.
סינרגיה תפעולית

.02

בזק ערכה ניתוח מפורט  bottom upשל החיסכון הפוטנציאלי בעלויות תפעול שניתן להשגה אם
יאושר המיזוג .בחנו ואשרנו את סבירות הניתוח ואנו מסתמכים עליו .החסכון השנתי בעלויות מהוון
במחיר הון של  .1.7%הערכת השווי של הסינרגיה התפעולית איננה לוקחת בחשבון אפשרות סרוב
הרגולטור להכיר בביטול ההפרדה המבנית והיא מניחה שבמידה וידרשו תנאים לביטול ,עלותם
לבזק תהיה זניחה .הסיכון הכרוך בסרוב הרגולטור לבטל את ההפרדה מוטל על בזק .כפי שצוין לעיל
אנו מסתמכים על אינפורמציה ומצגים שקיבלנו לפיהם הסיכון הנ"ל הוא נמוך .סה"כ שווי הסינרגיה
התפעולית הוא  2,029מליון ש"ח .השווי רגיש לשנויים במחיר ההון .תוספת של  6%למחיר ההון
תפחית כ 60% -משווי הסינרגיה.
סינרגית שיווק

.00

צויינה לעיל החשיבות שרואה בזק בהצגת מוצר משולב של תקשורת ותוכן כאלמנט מרכזי
באסטרטגיה העתידית של החברה שנדרשת לתחרות עם הגורם המתחרה העיקרי שהוא  .HOTבזק
כימתה את ערך הסינרגיה השיווקית בסכום של כ 622 -מיליון ש"ח שהוא להערכתנו נמוך .קיבלנו
חומר בכתב מסמנכ"ל השיווק של בזק שמפרט את השפעת מוצר ה Triple -תוך הסתמכות על חברות
תקשורת בעולם .להערכתו נשמר חלק  HOTבשוק (כ )16% -רק בגלל הצעת ה .Triple -חלק HOT
השוק ירד בתלילות לפני שהמוצר הזה הוצע ללקוחות .הוא גם מעריך שלחברה שממזגת תקשורת
ותוכן גם אם החבילה פריקה ,יכולת תמחור גמיש יותר מאשר חבילה שבזק תוכל להציע אם YES
תשאר חברה נפרדת .לדעתו שיעורי הנטישה ( )Churnפוחתים באופן מהותי כאשר מוצע  Tripleזאת
על סמך נתונים אירופאים ונתוני  HOTכפי שידועים לו .נציין ש YES -מעריכה את סינרגיית השיווק
בכ 222 -מיליון ש"ח .אין בידנו אומדן טוב יותר המכמת את סינרגיות השיווק ואנו מסתמכים על
הערכות איכותיות שקיבלנו שמגבות את הערכת בזק שהיא  622מיליון ש"ח כשווי בסיסי עם תוספת
שווי אופציונלי (אופציה ראלית) שקשור לתרומת העסקה ליכולת בזק להציע מוצר משולב בעתיד.
שווי האופציה הראלית לא נלקח בחשבון בחישוב השווי ההוגן של העסקה וקיומו מחזק את מסקנתו
לגבי הוגנותה.
נכס מס בסך  3מיליארד ש"ח

.09

כאמור כולל הסכום המוסכם במזומן תמורה בגין נכס מס בסך  0מיליארד ש"ח .שווי נכס המס
בניצול מידי הוא  0,222 x 21.0%מיליון =  740מיליון ש"ח .בזק איננה יכולה לנצל סכום זה באופן
מידי בין היתר לאור צפי לוח הזמנים למיזוג ( .)2267חלק קטן מסכום זה ינוצל נגד רווחי  YESוחלק
יכול שינוצל נגד רווחי חברות הבת של בזק אם לא יבוצע המיזוג .אנו מתייחסים לחסכון המס כאילו
היה הכנסה תפעולית של בזק ולכן מחיר ההון להיוון הוא במחיר ההון של בזק  .1.7%הערך הנוכחי
של החסכון במס הוא  .90מיליון ש"ח.
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סיכום הערכת
.00

השווי9

להלן סיכום הערכת השווי (מיליארדי ש"ח):
0.2 – 0.0

שווי Stand alone YES
שווי סינרגיה תפעולית
שווי סינרגיה שיווקית
שווי מגן מס

6.20
2.6
2.01

סה"כ שווי YES

2549

פחות חוב נטו לחיצוניים

6.88

שווי YES

3508

לבעלים2

הוגנות הסכום במזומן המשולם ליורוקום ()Split
.01

חלק יורוקום בשווי  YESלבעלים נקבע על פי המפל .הסכום מחולק על פי מדרג הלוואות בעלים
כדלקמן (מיליארדי ש"ח):
סכום לחלוקה שכבת  22%שכבת  .5.%צמוד מדד
חלק יורוקום

2.108

2.208

2.622

2.248

חלק בזק

2.922

6.792

2.076

2.024

3508

2548

05243

05907

סה"כ
.07

להלן חלק הבעלים:10
חלק בזק בשווי YES

74%

=

2.922:0.28

חלק יורוקום בשווי YES

26%

=

2.108 :0.28

בעסקה הוסכם שהתמורה במזומן ליורוקום היא בסך  182מיליון ש"ח שהיא גבוהה ב 11 -מיליון
ש"ח ( )980 - 9.8מחלק יורוקום בשווי שנקבע לפי המפל.
נכס מס עודף
.08

ל YES -הפסד נכון ל 06.62.2269 -בסך  0.9מיליארד ש"ח אשר  0מיליארד ממנו נלקחו בחשבון
בחישוב מרכיב המזומן .ניצולו המלא של ההפסד בתחום  0 – 0.9מיליארד ש"ח על ידי בזק ,תלוי
בהסכמות עם שלטונות המס לגבי הסכום שיקבע כמותר לקיזוז .חשוב להדגיש שההסכם מנטרל
הפחתה של נכס המס בעקבות הסדר המחלוקת עם שלטונות המס בנוגע לצרוף ריבית הלוואות
הבעלים להכנסה החייבת של בזק ,ככל שיהיה כזה .על פי ההסכם זכאית יורוקום לסכום של 222

 9לא כולל מגן מס בסכום ההפרש בין הפסד  0.9 YESמיליארד ובין ההפסד שנלקח בחשבון במרכיב המזומן בעסקה  0.2מיליארד
ש"ח .תוספת שווי מגן המס היא  992מיליון ש"ח בערך הנוכחי.
 10ראו ה"ש .1
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מיליון ש"ח ככל שיוכר נכס המס העודף בסך  2.9מיליארד ש"ח ופיצוי יחסי ל 222 -מיליון ש"ח ,אם
יוכר נכס מס בתחום בין  0-0.9מיליארד ש"ח כאמור לעיל.11
.04

מונחת לפני חוות דעתו של מומחה המס מטעם בזק אודי ברזילי מתאריך  ,2.1.2269המעלה סוגיות
שונות במימוש נכס המס תוך מתן הסתברויות להשלכות חקיקה ותקדימים על העסקה .לאור חוות
דעתו ונתונים נוספים אנו מניחים שיכולת בזק לממש מגן מס בסך  0מיליארד ש"ח ,קרובה לוודאית.
קיימת ודאות פחותה ליכולת בזק לממש את מגן המס הנוסף בסך  2.9מיליארד ש"ח .אנו מניחים
שמשום כך נקבע בעסקה שהתשלום בגינו יהיה תלוי מימוש בפועל.

.92

בהנחה שינוצל כל מגן המס העודף בטווח הזמן המתוכנן ,ערכו הנוכחי הוא כ 220 -מליון ש"ח (ערך
נוכחי במחיר הון  1.7%על סכום  )2,922 x 2.210וחלק יורוקום כ 222 -מיליון ש"ח .על פי ההסכם
תזוכה יורוקום ב 100 -מיליון ש"ח ,עודף של כ 10 -מיליון ש"ח.
תוספת בגין ביצוע

.96

ההסכם כולל פיצוי בסך של עד  672מיליון ש"ח שיתממש רק אם הביצוע בפועל של  YESיעבור רף

 benchmarkכמפורט להלן .רף הביצוע שמתחתיו אין פיצוי עומד על ממוצע צפי התזרים בתוכנית
העסקית שהכינה ( YESלהלן" :רף  )"YESובתוכנית  YESשתוקנה על ידי בזק (להלן" :רף בזק")
(להלן" :הרף הממוצע") .רף זה גבוה מרף בזק ששימש כבסיס להערכת השווי  .Stand aloneהסכום
כולו 672 ,מיליון ש"ח ,ישולם רק אם ביצועי שלוש השנים ( )2260 – 2267יגיעו לרף הגבוה ב 7% -מרף
 .YESשווי  YESבמצב זה יגדל בכ 6.00 -מיליארד ש"ח לעומת השווי בתוכנית בזק .ההסכם קובע כי
סכום של  622מיליון מתוך  672מיליון ,ישולם יחסית (ליניארית) להפרש בין הרף הממוצע ורף .YES
סכום  72מיליון ש"ח ישולם יחסית (ליניארית) להפרש בין רף  YESורף  YESהמוגדל ב .7% -אפשר
לראות שדרישות הביצוע שמקנות פיצוי הן גבוהות יחסית לצפי הבסיסי עליו התבססה הערכת השווי.
חלק יורוקום בתוספת השווי אינו עולה על  23%מהתוספת ,כלומר  87%מתוספת השווי יוקצו לבזק.
לא התייחסנו לסכום זה בבחינת ההוגנות משום שהוא ימומש רק אם שווי  Stand alone YESשנגזר
מביצועי  ,YESיפצה את בזק בתוספת שווי גבוהה בהרבה כלומר הגינותו מובטחת.

 11נטרול הפחתה בנכס המס לצורך קביעת הפיצוי בעקבות הסדר כאמור ,יכולה להביא למצב בו הסדר מס נח עם שלטונות המס
שיפחית את מגן המס ב ,YES -יקוזז בחלקו על ידי פיצוי יורוקום שמחושב בנטרול הפחתה זו.
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ו5

הגינות העסקה

.92

כפי שצוין במבוא הגינות העסקה נקבעת על פי שלושה מבחנים:

.90

א.

הלימה אסטרטגית.

ב.

תרומה לשווי החברה הציבורית.

ג.

חלוקה הוגנת של תוספת השווי.

אין לנו ספק שהרכישה תואמת את צרכיה האסטרטגיים של בזק כמפורט בסעיפים  26 – 22לעיל.
מנימוקים המפורטים שם אפשר להסיק שללא הרכישה תמצא בזק בכשל תחרותי מול חברות
תקשורת שביכולתן להציע ללקוחות מוצר משולב וכתוצאה תגדלנה על פי הערכתנו ,את חלקן בשוק
על חשבון בזק.

.99

העסקה תורמת משמעותית לשווי בזק עקב המרכיב המהותי של סינרגיה בשיווק ,בעלויות התפעול
ומגן המס שתקבל בזק .על פי התחשיב שהוצג בסעיף  29לעיל ,תרומת העסקה היא בסדר גודל של כ-
 2.9מיליארד ש"ח כשעלותה  882מיליון ש"ח (לא כולל פיצוי בגין ביצוע עודף) .מרכיב עיקרי בסינרגיה
יושג אם יתאפשר מיזוג מלא של בזק ו YES -ומרכיב חלקי אם יתאפשר להגיע לבעלות מלאה על
 .YESהערכת התרומה המהותית של העסקה לשווי בזק מתבססת על מצג וסימוכין שקיבלנו לפיו
ההסתברות למימוש המיזוג היא גבוהה (ראה סעיף  26לעיל).

.90

הגינות החלוקה של שווי  YESבין בזק ליורוקום נקבעה כאשר סוכם להעביר את תמורת  YESדרך
מפל הלוואות הבעלים .על פי נתוני העסקה מקבל בזק בכובעו כרוכש של  74% ,YESמשווי YES
כולל הסינרגיות ומגן המס בעוד שחלק יורוקום  .26%תוספת השווי הנובעת מסינרגיות הקשורות
לרכישה מתחלקת  14%לבזק 06% ,ליורוקום .חלק יורוקום בעסקה נמוך בהרבה מחלקו בבעלות על
.YES

.91

בנוסף מתבססת מסקנתנו על הוגנות העסקה על שני אלמנטים נוספים אלה:
א.

הערכת שווי  YESעל פיה נקבעה התמורה בעסקה ,נערכה על ידי המחלקה הכלכלית של
בזק והיא נמוכה בהרבה מהערכת השווי שהציגה ( YESראה ה"ש .)0

ב.

.97

חלק מהותי מתמורת העסקה ( 072מליון ש"ח) ,הוא תלוי ביצוע ומימוש .כלומר בזק איננה
נושאת בסיכון למימוש התשלום שיחול רק אם תובטח התמורה הנוספת לשווי בזק.

לאור נתונים אלה ועל סמך ההנחות והמצגים שפורטו לעיל ,אנו מחווים דעתנו שהעסקה הוגנת
לבעלי מניות בזק.

62.2.2260
תאריך

אמיר ברנע
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רשימת נספחים
נספח א'  -פרופ' אמיר ברנע -השכלה וניסיון מקצועי 2. 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
נספח ב' – רשימת מקורות 29 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
נספח ג' –עיקרי תחזית  YESלשנים 27 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1022 - 1028
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נספח א'  -פרופ' אמיר ברנע -השכלה וניסיון מקצועי
השכלה:
דוקטורט במימון וכלכלת עסקים אוניברסיטת קורנל ,ניו-יורק ,ארה"ב .6472
מוסמך בכלכלה ומנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית .6417
בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה האוניברסיטה העברית .6419

תפקידי הוראה:
הנני בעל מינוי של פרופסור מן המניין (אמריטוס) בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב
ופרופסור למימון (אמריטוס) בבית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה;
בשנים  2222-6440כיהנתי כדיקאן בית הספר אריסון למנהל עסקים;
בין השנים  6484-6488שימשתי כפרופסור אורח באוניברסיטת  RICEביוסטון ,טקסס;
בשנים  6474ו 6484 -שימשתי כפרופסור אורח באוניברסיטת ויסקונסין – מדיסון;
בשנת  6470שימשתי כפרופסור אורח באוניברסיטת קורנל;
ובשנת  6470כיהנתי כפרופסור אורח באוניברסיטת ניו יורק.

תפקידים ציבוריים
אני מכהן כחבר בוועדת ניסים לבחינת תנאי הגמלאות של נושאי משרה שיפוטית .כהונה בעבר במספר
וועדות ציבוריות ,ובכלל זה יו"ר הוועדה לבחינת מודל הדיווח בתשקיפי חברות ציבוריות ,יו"ר הוועדה
לכללי דיווח ברשויות מקומיות ,יו"ר וועדת כרית הביטחון לקרנות הפנסיה ,יו"ר הוועדה לבחינת חסמים
במערך התכנון ,חבר הוועדה המייעצת לעניני בנקאות בבנק ישראל ,חבר הוועדה המקצועית של המוסד
לתקינה חשבונאית ,חבר הועדה לרפורמה במערכת המס הישיר .חבר בוועדה לפיתוח והגברת התחרות
בשוק ההון ,חבר בוועדת ברודט לשינויים מבניים בשוק ההון .דירקטור בבורסה לני"ע בת"א וחבר מוטב
בבית הדין להגבלים עסקיים .כהונה בעבר כדירקטור חיצוני בחברות ציבוריות ביניהן מגדל ובנק הפועלים.

פעילות מקצועית :זינגר ברנע ושות' ,ברנע ייעוץ כלכלי ופיננסי
מתחילת שנת  6449אני משמש כמנכ"ל בית ההשקעות זינגר ברנע ושות' בע"מ שפעילותו הועברה החל מחודש
אפריל  2227לברנע ייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ .המשרד עוסק בהערכות שווי ,ייעוץ פיננסי ובנקאי ,הצעות רכש
ונושאים הקשורים לדיווח כספי בחברות ציבוריות .במסגרת עבודתי כתבתי מספר רב של חוות דעת והערכות
שווי של חברות ציבוריות וכן עסקתי כיועץ לחברות בהסדרי חוב כגון הסדר החוב של חברת אפריקה ישראל
בע"מ וחברת דלק נדלן בע"מ.

חברות בדירקטוריונים
דירקטור חיצוני באמות השקעות.
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נספח ב' – רשימת מקורות


טיוטה להסכם עסקת הרכישה על נספחיו.8.2.2260 ,



החלטת רשות ההגבלים העסקיים בעניין מיזוג בזק.21.0.2269 ,



דוחות כספיים של החברה ל 02.4.2269 -ול – .06.62.2260



נתוני שוק שהועברו אלינו כמצגים על ידי החברה.



בדיקת נאותות חשבונאית פיננסית של  YESליום  ,02.4.2269פאהן קנה יועצים בע"מ.6.0.2260 ,



תחזית  YESלשנים 2268 - 2269


הוכנה על ידי בזק.



הוכנה על ידי הנהלת .YES



חוות דעת עו"ד אודי ברזלי אודות היבטי מס הקשורים למיזוג אפשרי בין בזק לבין חברת ,YES
.2.1.2269



דו"ח הוועדה לבחינת מבנה תעריפי חברת "בזק" ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים
בתחום התקשורת הנייחת ("דוח חייק").9.62.2266 ,
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נספח ג' –עיקרי תחזית  YESלשנים 1022 - 1028
(במיליוני ש"ח)

עיקרי תחזית  – YESהנהלת YES

הכנסות

1022

102.

1029

1027

1028

6,720

6,774

6,822

6,894

6,870

הוצאות תפעול ()6,640( )6,642( )6,680( )6,672( )6,600
EBITDA

072

127

107

107

182

CAPEX

()027

()002

()201

()210

()212

תזרים נקי

202

277

086

049

922

ARPU

200

202

200

209

209

עיקרי תחזית  – YESהנהלת בזק

הכנסות

1022

102.

1029

1027

1028

6,720

6,794

6,710

6,707

6,706

הוצאות תפעול ()6,600( )6,616( )6,614( )6,672( )6,600
EBITDA

072

074

041

070

071

CAPEX

()027

()002

()062

()029

()020

תזרים נקי

202

294

289

276

272

ARPU

200

224

228

220

226

67

 - 39נספח ג' – דוחות דירקטוריון יס ליום  32.21.1023וליום 30.9.1024

 8בפברואר2015 ,

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2013
הננו מתכבדים בזאת להגיש את דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני די.בי.אס שירותי לווין ()1998
בע"מ (להלן" :החברה") ,לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2013להלן " :דו"ח הדירקטוריון") .1

א .הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעולותיו ,הונו העצמי,
תזרימי מזומנים ונושאים נוספים
 .1תיאור עיסקי התאגיד
די.בי.אס .שרותי לווין ( )1998בע"מ (להלן " -החברה") ,התאגדה בישראל בשנת  1998ומשרדיה
הראשיים ממוקמים ברחוב היוזמה  ,6כפר סבא.
החברה מחזיקה ברישיון ממשרד התקשורת לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין (להלן -
"הרישיון").
בפעילותה כפופה החברה ,בין היתר ,לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ( 1982-להלן -
"חוק התקשורת" ) ,התקנות והכללים שהוצאו מכוחו וכן לתנאי הרישיון.
לפירוט ומידע נוסף אודות עסקי החברה ,שינויים שחלו בפעילותה ואירועים חיצוניים מהותיים
ביחס לתקופה נשוא דוח זה ראה סעיף  5.1לתיאור עיסקי התאגיד ליום  31בדצמבר 2013
בדוחותיה הכספיים התקופתיים של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן " -בזק").

 .2המצב הכספי
2013

2012

גידול (קיטון)

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

אחוזים

סה"כ נכסים שוטפים

291

165

126

76%

רכוש קבוע ונכסים בלתי
מוחשיים נטו

909

845

64

8%

זכויות שידור בניכוי
זכויות שנוצלו

417

377

40

11%

סה"כ נכסים

1,617

1,387

230

17%

חוב למוסדות פיננסים
ולמחזיקי אג"ח

1,716

1,608

108

7%

הלוואות מבעלי מניות

3,572

3,086

486

16%

התחייבויות אחרות

672

655

17

3%

סה"כ התחייבויות

5,960

5,349

611

11%

סה"כ גרעון הון

4,343

3,962

381

10%

הסבר

הגידול נובע מעליה ביתרת המזומנים ושווי
מזומנים עקב גיוס חוב.
הגידול נובע בעיקר מעליה בתוכנות וביתרת
המפענחים.
הגידול נובע בעיקר מעליה ביתרת הפקות המקור
ורכישת תכנים.

הגידול נובע בעיקרו בשל הנפקת אג"ח בדרך של
הרחבת סדרת אג"ח קיימת אשר קוזז ברובו בשל
פירעון אג"ח.
הגידול נובע בעיקר מריבית וניכיון.

השינוי בהון הינו תוצאה של הפסדי החברה בשנת
.2013

 1יובהר ,כי מצב ענייני החברה הנסקרים על פי דוח זה מתייחס למצבה במועד אישור דוחותיה הכספיים של החברה
ליום ( 31.12.2013קרי ,ביום  27בפברואר .)2014

א .הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי הדיווח הבינלאומיים (.)IFRS
ב .מאז תחילת פעילותה צברה החברה הפסדים ניכרים .הפסדי החברה בשנים  2013ו 2012-
הסתכמו בכ  381-מיליון ש"ח וכ  310-מיליון ש"ח ,בהתאמה .כתוצאה מהפסדים אלה ,מסתכמים
הגרעון בהון והגרעון בהון החוזר של החברה ליום  31בדצמבר  2013לסך של כ  4,343 -מיליון ש"ח
וכ  678-מיליון ש"ח ,בהתאמה.
ג .החוב הכספי נטו ( אשראי מתאגידים בנקאיים ,הלוואות מבעלי מניות ואגרות חוב בקיזוז
מזומנים ושווי מזומנים) של החברה ליום  31בדצמבר  2013הסתכם בכ  5,163 -מיליון ש"ח
(לעומת כ  4,694 -מיליון ליום .)31.12.2012
להלן הרכב החוב הכספי נטו (מיליוני ש"ח):
אשראי מתאגידים בנקאים ואג"ח
הלוואות מבעלי מניות
בניכוי  -מזומנים ושווי מזומנים
חוב כספי ,נטו

31.12.13
1,716
3,572
()125
5,163

31.12.12
1,608
3,086
4,694

ד .החברה עמדה בהתניות הפיננסיות שעל פי הסכם המימון והאג"ח ליום  31בדצמבר .2013

 .3תוצאות הפעילות
עיקרי התוצאות
להלן תמצית נתוני דוחות רווח והפסד לשנים  2012ו :2013 -
2013
מיליוני

2012
מיליוני

גידול (קיטון)
מיליוני

ש"ח

ש"ח

ש"ח

אחוזים

הכנסות

1,635

1,636

()1

0%

עלות ההכנסות

1,052

1,067

()15

()1%

רווח גולמי

583

569

14

2%

הוצאות מכירה ושיווק

153

166

()13

()8%

הוצאות הנהלה כלליות

162

150

12

8%

רווח תפעולי

268

253

15

6%

הוצאות מימון

168

155

13

8%

הכנסות מימון

()7

()2

()5

275%

הוצאות מימון בגין
הלוואות מבעלי מניות

486

408

78

19%

הוצאות מימון ,נטו

647

561

86

15%

הפסד לפני מיסים על
הכנסה

()379

()309

()70

23%

מיסים על הכנסה

1.4

1.7

()0.3

()19%

הפסד לתקופה

()381

()310

()71

23%

הסבר
יציבות בהכנסות; ניכרת עליה בהכנסות ממוצרים
מתקדמים שקוזזה בירידה בהכנסות משירותי תוכן.
הקיטון בעלות ההכנסות נובע בעיקר מירידה בהוצאות
תמלוגים ,מקטעי חלל ותוכן אשר קוזזה בעליה
בהוצאות הפחת.
הקיטון נובע בעיקר מירידה בהוצאות פרסום וירידה
בהוצאות פחת בגין הרכשת מנויים אשר החל מיום
ביטול תקופת התחייבות הלקוח נזקפות מיידית לרווח
והפסד .מנגד חלה עליה בעמלות המכירה בשל גידול
בהרכשת מנויים ביחס לשנה קודמת.
הגידול נובע בעיקר מעליה בהוצאות הפחת.
עיקר הגידול נובע מ שינוי בשווי הוגן של נכסים
פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח הפסד.
עיקר הגידול נובע מהכנסות מהפרשי שער ,כתוצאה
מירידה בשער הדולר.
הגידול נובע בעיקר מהוצאות ריבית וניכיון.

מספר לקוחות החברה נכון ל  31.12.13 -עומד על כ  601 -אלף לקוחות.
בשנת  2013הצטרפו לחברה  22,734לקוחות נטו ,לעומת  8,003לקוחות נטו שנטשו את החברה בשנת
 . 2012הגידול נטו ברבעון הרביעי הסתכם ב  8,220 -לקוחות לעומת קיטון של  2,243לקוחות נטו
ברבעון המקביל אשתקד.
שיעור הנטישה בשנת  2013עומד על כ  13.5% -לעומת שיעור נטישה של כ  15.5% -בשנת  .2012שיעור
הנטישה ברבעון הרביעי עמד על  12.2%בחישוב שנתי לעומת כ  15.1% -ברבעון המקביל אשתקד.

 .4נזילות
להלן תזרים המזומנים לתקופה ( במיליוני ש"ח)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013

2012

2011

תזרים שנבע מפעילות שוטפת

490

418

513

תזרים ששימש לפעילות השקעה

()323

()284

()264

תזרים ששימש לפעילות מימון

()42

()147

()236

גידול (קיטון) במזומנים

125

()13

13

א .תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת  2013הסתכם בכ  490 -מיליון ש"ח לעומת תזרים
של כ  418 -מיליון ש"ח בשנת  .2012הגידול בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבע ברובו מגידול
בג רעון בהון החוזר.
ב .תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בשנת  2013הסתכם בכ  323 -מיליון ש"ח לעומת כ -
 284מיליון ש"ח בשנת  .2012הגידול בתזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה נבע בעיקר
מגידול בהשקעה ברכוש קבוע ורכוש אחר.
ג .תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון בשנת  2013הסתכם בסך של כ  42 -מיליון ש"ח לעומת
כ  147 -מיליון ש"ח בשנת  . 2012הקיטון בתזרים ששימש לפעילות מימון נבע בעיקרו מפירעון
קרן אג"ח בסך  223מיליון ש"ח בשנת  2013לעומת פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים בשנת
 2012בסך  423מיליון ש"ח ,בקיזוז קיטון באשראי לזמן קצר בסך של  34מיליון ש"ח בשנת 2013
לעומת גידול בסך של  66מיליון ש"ח בשנת .2012
ד .הג רעון בהון החוזר הוא אחד ממקורות המימון של החברה ולדעת דירקטוריון החברה ,לא מעיד
על בעיית נזילות .כמו כן ,הג רעון בהון נובע מהלוואות בעלים  -לפרטים ראה באור  15לדוחות
הכספיים השנתיים של החברה ליום .31.12.2013

 .5מקורות מימון
החברה מממנת את פעילותה בעיקר מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת וכן באמצעות הנפקת
אגרות חוב.
א .במהלך שנת  2013ביצעה החברה הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') בדרך של הרחבת סדרה ,בסך
כולל של כ  341-מיליון ש"ח.
ב .להערכת הנהלת החברה מקורות המימון העומדים לרשותה הכוללים ,בין היתר ,את הגרעון
בהון החוזר ואת היקפי הגיוס הפוטנציאלים ,יספקו את צרכי פעילות החברה לשנה הקרובה
וזאת בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון החברה .אם ידרשו
מקורות נוספים כדי לעמוד ב צרכי הפעילות לשנה הקרובה תתאים החברה את פעילותה באופן
שלא יצריך מקורות נוספים מעבר לאלה העומדים לרשותה.
ג .היקף ממוצע בשנה המדווחת:
התחייבויות לזמן ארוך ( כולל חלויות שוטפות) למחזיקי אג"ח :כ  1,605 -מיליון ש"ח.
אשראי מספקים לזמן קצר :כ  423-מיליון ש"ח .אשראי מספקים לזמן ארוך :כ  40-מיליון ש"ח.
אשראי לקוחות :כ  161-מיליון ש"ח.

 .6הקשר בין התגמולים שניתנו לפי תקנה  21לבין תרומת מקבל התגמולים לתאגיד
תגמול נושאי משרה בכירה בחברה ניתן על פי הסכמים שנחתמו מול כל אחד מאלה .בעת קביעת
התגמולים הניתנים לנושאי המשרה הבכירה כאמור נלקחים בחשבון מספר פרמטרים ,ובכלל כך,
אופי התפקיד ומעמדו ,יכולותיו וניסיונו של המועמד וכן תרומתו (לרבות הצפויה) של נושא המשרה
הבכירה לפעילותה ועסקיה של החברה .כמו כן ,דירקטוריון החברה מקיים דיון ,על פי שיקול דעתו
המלא ,על מתן מענקים לנושאי המשרה הבכירה ,בהתאמה לביצועי החברה .במסגרת הדיונים
כאמור מתחשב דירקטוריון החברה בתוצאות הפעילות של החברה ובתרומתו האישית של נושא
המשרה הבכירה הרלוונטי לחברה ובעמידה ביעדים .להערכת דירקטוריון החברה ,התגמולים
הניתנים לנושאי המשרה הבכירה בחברה הינם סבירים והוגנים ומשקפים את הישגי החברה
בהתבסס על תוצאותיה של החברה בהשוואה לשנה הקודמת וכן בהתאם למקובל בשוק.

 .7חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
א .כללי
במהלך העסקים הרגיל ,נחשפת החברה לסיכוני אשראי ,סיכוני נזילות וסי כוני שוק (הכוללים
סיכוני ריבית ,סיכוני שער מטבע ומדד המחירים לצרכן) .האגף האמון על ניהול סיכונים אלה הינו
אגף הכספים ,בראשותו של סמנכ"ל הכספים .לחברה מדיניות מוסדרת לניהול סיכוני שוק.
לחברה מעורבות מ וגבלת במכשירים פיננסיים נגזרים ,החברה משתמשת בנגזרים למטרות הגנה
בלבד .החברה מתקשרת בעסקאות הנ"ל ,במטרה להגן על תזרים המזומנים החזוי של החברה.
ליום  31בדצמבר  2013קשורה החברה בעסקאות הגנה עתידיות דולר  -שקל .הסך הכולל של
עסקאות דולר  -שקל עומד על כ  72-מיליון דולר ע.נ בשערים שונים.
לפרטים נוספים על ניהול הסיכונים הפיננסים בחברה ומידע בדבר תנאי ההצמדה של היתרות
שבמאזן (דוח בסיסי ההצמדה) ראה באורים  28ו  29-לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום
.31.12.2013

ב .טבלאות מבחני רגישות (באלפי ש"ח)
רגישות לשע"ח דולר/שקל
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
התחייבויות לזמן ארוך
התקשרויות איתנות-חוזי שכירות
התקשרויות איתנות-מקטעי חלל
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקאות אקדמה דולר/שקל
סה"כ

רווח (הפסד) מהשינויים
+5%
+10%
48
95
28
56
)(8,192
)(16,383
)(343
)(686
)(391
)(782
)(41
)(82
)(36,166
)(72,331

שווי הוגן
3.4710
954
560
)(163,832
)(6,858
)(7,824
)(820
)(723,314

רווח (הפסד) מהשינויים
-10%
-5%
)(95
)(48
)(56
)(28
16,383
8,192
686
343
782
391
82
41
72,331
36,166

12,543
)(32,514

)(6,809
)(907,943

)(25,086
65,028

25,086
)(65,028

)(12,543
32,514

בטבלה מוצגים הפריטים הרגישים לשינויים בשער חליפין דולר/שקל .נבחנה רגישותם של פריטים
המופיעים במאזן וכן פריטים חוץ -מאזניים.
ההתקשרויות האיתנות הן התקשרויות חוץ -מאזניות ,הנקובות ו/או צמודות לדולר ולכן רגישות
לשינויים בשער החליפין .ההתקשרויות כוללות תשלום שכ"ד ותשלום עבור חכירת מקטעי חלל.
לחברה עסקאות אקדמה לרכישת דולרים כנגד שקלים לטווח של עד כ  9.5-חודשים .שווי זה חשוף
לשינויים בשע"ח באופן שעלייה בשער החליפין מעלה את השווי ההוגן של העסקאות.
לחברה עודף התחייבויות דולריות אשר חושפות אותה לפיחות השקל ביחס לדולר.

רגישות לשע"ח אירו ואחר/שקל

רווח (הפסד) מהשינויים
+5%
+10%
1
1
)(26
)(52
)(166
)(332
)(191
)(383

מזומנים ושווי מזומנים
ספקים ונותני שירותים
הפרשות
סה"כ

שווי הוגן
4.7819
10
)(519
)(3,321
)(3,830

רווח (הפסד) מהשינויים
-10%
-5%
)(1
)(1
52
26
332
166
383
191

בטבלה מוצגים הפריטים הרגישים לשינויים בשער חליפין אירו /שקל .נבחנה רגישותם של
פריטים המופיעים במאזן.
רגישות לריביות
רגישות לריבית דולרית

התקשרויות איתנות-חוזי שכירות
התקשרויות איתנות-מקטעי חלל
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקאות אקדמה דולר/שקל
סה"כ

רווח (הפסד) מהשינויים
+5%
+10%
0.10
0.20
5,273
10,459
)(24
10,435

)(12
5,262

שווי הוגן
)(820
)(723,314
)(6,809
)(730,944

רווח (הפסד) מהשינויים
-10%
-5%
)(0.2
)(0.1
)(10,819
)(5,363
12
)(5,351

24
)(10,795

לחברה התקשרויות איתנות עם משכירים והתחייבויות ארוכות טווח בגין מקטעי חלל .שינוי
בריבית יגרום לשינוי בשווי ההוגן באופן ש עלייה בריבית תקטין את השווי ההוגן של ההתחייבויות
(רווח) ,וההפך.
רגישות לריבית שקלית ריאלית
רווח (הפסד) מהשינויים
+5%
+10%
291
578
)(19
)(39
)(3
)(6
269
534

אג"ח
התקשרויות איתנות-ליסינג רכבים
התקשרויות איתנות-חוזי שכירות
סה"כ

שווי הוגן
)(1,933,242
)(34,689
)(11,766
)(1,979,697

רווח (הפסד) מהשינויים
-10%
-5%
)(592
)(294
39
19
6
3
)(548
)(272

לחברה שלוש אגרות חוב צמודות מדד אג"ח א' ,אג"ח ב' ואג"ח ג' לשנים  2019 ,2017ו 2022 -
בהתאמה .לחברה התקשרויות איתנות חוץ מאזניות אשר מושפעות משינויים בריבית השקלית.
עלייה בריבית הריאלית תקטין את השווי ההוגן של ההתחייבויות (רווח) ,אולם ירידה בריבית
הריאלית תגדיל את השווי ההוגן של ההתחייבות (הפסד).
רגישות למדד המחירים לצרכן

חייבים אחרים
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
הפרשות
הלוואות מבעלי מניות
אג"ח א'
אג"ח ב'
אג"ח ג'
התקשרויות איתנות-ליסינג רכבים
התקשרויות איתנות-חוזי שכירות
סה"כ

רווח (הפסד) מהשינויים
+0.2%
+1.5%
0
0
)(2
)(12
)(3
)(21
)(18
)(136
)(7,144
)(53,578
)(1,177
)(8,827
)(1,829
)(13,721
)(860
)(6,450
)(69
)(520
)(24
)(176
)(11,126
)(83,442

שווי הוגן
+0.1%
0
)(1
)(1
)(9
)(3,572
)(588
)(915
)(430
)(35
)(12
)(5,563

2
)(779
)(1,385
)(9,039
)(3,571,900
)(588,477
)(914,738
)(430,027
)(34,689
)(11,766
)(5,562,799

רווח (הפסד) מהשינויים
-0.2%
-0.1%
)(0
)(0
2
1
3
1
18
9
7,144
3,572
1,177
588
1,829
915
860
430
69
35
24
12
11,126
5,563

-1.5%
)(0
12
21
136
53,578
8,827
13,721
6,450
520
176
83,442

לחברה חשיפה למדד המחירים לצרכן בגין התחייבויות והתקשרויות איתנות .ניתוח הרגישות של
 5%ו ( 10%-למעלה ולמטה) בוצע על הערכת אינפלציה של  2%לשנה ,המבוססת על מרכז יעד
האינפלציה של בנק ישראל .כמו כן התווסף תרחיש קיצון של ( 1.5%למעלה ולמטה) וזאת על פי
בדיקה היסטורית ב  10-שנים האחרונות של שינוי במדד המחירים לצרכן.

 .8אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח

2

לפרטים ראה באור  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום .31.12.2013

 .9הליך אישור דוחות כספיים
א.
ב.
ג.
ד.

חלק מהדירקטורים שמינתה בזק ל דירקטוריון החברה הוגדרו בקשר עם כהונתם כדירקטורים
בבזק כ בעלי מומחיות פיננסית
ועדה לאישור דוחות כספיים דנה בדוחות הכספיים טרם אישור הדוחות על ידי הדירקטוריון.
הדירקטוריון  ,בהמלצת הועדה לאישור דוחות כספיים ,בחן בין היתר את ההערכות והאומדנים
שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים ,בקרות פנימיות הקשורות בדיווח הכספי ,שלמות ונאותות
הגילוי בדוחות הכספיים והמדיניות החשבונאית שאומצה בעניינים המהותיים של החברה.
הדירקטוריון אחראי על הקשר עם רואי החשבון המבקרים ,לגבי עבודתם.

הדוחות הכספיים נדונו בדירקטוריון של החברה .בדיון בדירקטוריון השתתפו נושאי המשרה
הבאים :חברי הדירקטוריון  -שאול אלוביץ ,אור אלוביץ ,עמיקם שורר ,רינת גזית ו דוד אפרתי .כמו
כן השתתפו גם נושאי המשרה :רון אילון  -מנכ"ל ,מיקי ניימן  -סמנכ"ל כספים ,והיועץ המשפטי -
עופר ויסוקר .כן השתתפו בדיון נציגי אגף הכספים בחברה ונציגים ממשרד רואי החשבון של החברה
סומך חייקין .הדוחות הכספיים אושרו ביום  27בפברואר .2014

 .10מדיניות מתן תרומות
לחברה אין מדיניות מתן תרומות .במהלך תקופת הדוח החברה העניקה תרומות בסכומים לא
מהותיים.

 .11גילוי בדבר שכר רואה חשבון מבקר
להלן הוצאות שכר טרחה לרואי החשבון של החברה ,משרד סומך חייקין ,בגין שירותי ביקורת
ושירותים אחרים:

פרטים
שרותי ביקורת ונלוות לביקורת
שירותים אחרים

שנת 2013
שכר טרחה
(באלפי ש"ח)
530
37

שעות
5,285
138

שנת 2012
שכר טרחה
(באלפי ש"ח)
540
32

שעות
4,979
110

שכר הטרחה לרואי החשבון נדון ומאושר על ידי דירקטוריון החברה .שכר הט רחה נקבע תוך
התייחסות לתעריף שנקבע בשנה הקודמת תוך התאמתו לשינויים ואירועים שחלו בשנה המדווחת.

 .12גילוי בדבר מבקר פנים בתאגיד מדווח
א .שם המבקר :עוזיאל שמואלי
ב .מועד תחילת כהונה ותמצית הנימוקים :מינוי המבקר הפנימי אושר לראשונה בדירקטוריון
החברה ביום  ,27.5.2002בהתחשב ,בין היתר ,בכישוריו ונסיונו כמפורט להלן.
ג .כישוריו :רואה חשבון מוסמך ,בוגר מנהל עסקים ,חבר לשכת רואי חשבון ולשכת המבקרים
הפנימיים ,משמש כמבקר פנים בחברות ציבוריות ופרטיות החל משנת  ,1997שימש כמרצה
בביקורת באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת חיפה.
 2ארועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח משמע אירועים שאירעו בתקופה שמיום  31.12.2013ועד ליום  27בפברואר
( 2014הוא מועד אישורם של דוחותיה הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום .)31.12.2013

ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

( ) 1המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיפים (3א) ו  8-לחוק הביקורת הפנימית,
תשנ"ב ( 1992-להלן" :חוק הביקורת הפנימית") ,ובסעיף (146ב) לחוק החברות ,תשנ"ט ;1999-
( ) 2המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה; ( )3למבקר
הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף
קשור אליה; ( ) 4למבקר הפנימי נמסרו מסמכים ומידע על פי בקשתו ,כאמור בסעיף  9לחוק
הביקורת הפנימית ובכלל זה ניתנה לו גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של
החברה ,לרבות לנתוניה הכספיים.
המבקר הינו נותן שירותים חיצוני לתאגיד במסגרת משרד מורד ,שמואלי ושות' רואי חשבון.
הממונה על המבקר הפנימי הינו דירקטוריון החברה .תוכנית הביקורת מתבססת על סקר
סיכונים ועל צרכי הביקורת כפי שנקבעו על ידי ועדת הביקורת.
שיקולים בקביעת תוכנית עבודה :העיקרון המנחה של בניית תוכנית עבודה של ה ביקורת
הפנימית הוא הסיכון הטמון בתהליכם ופעילויות של החברה .לשם הערכת סיכונים אלו
הביקורת הפנימית התייחסה לסקר סיכונים.
המבקר הפנימי עורך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים בארץ ובעולם.
תוכנית העבודה :המבקר הפנימי בחברה פועל על פי תכנית שנתית ,אשר אושרה על ידי ועדת
הביקורת.
במהלך תקופת הדיווח עסק המבקר בנושאי הביקורת הבאים :התנתקות לקוחות ,זיכויים,
מבצעים ,עסקאות עם צדדים קשורים ,ניהול משק ממירים ,ערוצים משלמים ,ניהול מלאי
שידורים ,הבטחת הכנסה ומקשיבון.
דוחות מבקר הפנים נדונו בועדת הביקורת בתארי ך.3.3.2013 :
היקף עבודת מבקר הפנים נקבע באופן המאפשר סבב של הנושאים המהותיים בחברה אחת
ל  4 -שנים.
החברה מצהירה כי אפשרה למבקר הפנים גישה חופשית ,מתמדת ובלתי אמצעית לכל מידע
בבעלותה.

____________________
דוד אפרתי
הוסמך לחתום כיו"ר ישיבת האישור

__________________
רון אילון
המנהל הכללי

 5בפברואר5102 ,

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שנסתיימו
ביום  63בספטמבר 5347
הננו מתכבדים בזאת להגיש את דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני די.בי.אס שירותי לווין ( )0665בע"מ (להלן" 7החברה"),
לתקופות של תשעה ושלושה חודשיים שנסתיימו ביום  01בספטמבר ( 5101להלן " 7דו"ח הדירקטוריון") .1
דו "ח הדירקטוריון כולל סקירה ,במתכונת מצומצמת ,של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך בהתחשב בכך שבפני קורא
הדו"ח מצוי גם דו"ח הדירקטוריון ליום  00בדצמבר .5100

א .ה סברי הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעולותיו ,הונו העצמי,
תזרימי מזומנים ונושאים נוספים
 .4תיאור עיסקי התאגיד
די.בי.אס .שרותי לווין ( )0665בע"מ (להלן " -החברה") ,התאגדה בישראל בשנת  0665ומשרדיה הראשיים
ממוקמים ברחוב היוזמה  ,3כפר סבא.
החברה מחזיקה ברישיון ממשרד התקשורת לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין (להלן " -הרישיון").
בפעילותה כפופה החברה ,בין היתר ,לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ( 0655-להלן  -חוק התקשורת),
התקנות והכללים שהוצאו מכוחו וכן לתנאי הרישיון.
לפירוט ומידע נוסף אודות עסקי החברה ,שינויים שחלו בפעילותה ואירועים חיצוניים מהותיים ביחס לתקופה
הנסקרת על פי דוח זה ראה סעיף  2.0לתיאור עיסקי התאגיד ליום  00בדצמבר  5100בדוחותיה הכספיים
התקופתיים של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן  " -בזק").

 .5המצב הכספי
 63.<.5346 63.<.5347גידול (קיטון)
מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

אחוזים

הסבר

סה"כ נכסים שוטפים

061

041

551

053%

הגידול נובע מעליה ביתרת המזומנים ושווי מזומנים עקב גיוס חוב.

רכוש קבוע ונכסים בלתי
מוחשיים נטו

653

565

55

0%

זכויות שידור בניכוי זכויות
שנוצלו

105

114

52

3%

סה"כ נכסים

4,:85

<4,7:

5:6

4;%

חוב למוסדות פיננסים
ולמחזיקי אג"ח

0,455

0,303

033

01%

הלוואות מבעלי מניות

0,601

0,135

145

01%

התחייבויות אחרות

301

331

()13

()4%

סה"כ התחייבויות

9,663

;8,:6

8<5

43%

סה"כ גרעון ב הון

;7,8:

<7,58

<64

:%

הגידול נובע בעיקר מעליה ביתרת המפענחים ועליה בתוכנות.
הגידול נובע בעיקר מעליה ביתרת הפקות המקור.

הגידול נובע בעיקרו בשל הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרת אג"ח
קיימת אשר קוזז ברובו בשל פירעון אג"ח.
הגידול נובע בעיקר מריבית וניכיון.

ראה סעיף א להלן.

 1יובהר כי ,מצב ענייני החברה הנסקרים על פי דוח זה מתייחס למצבה במועד אישור דוחותיה הכספיים של החברה ליום ( 01.6.5101קרי ,ביום 1
בנובמבר .)5101

א.

הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי הדיווח ה בינלאומיים (.)IFRS

ב.

מאז תחילת פעילותה צברה החברה הפסדים ניכרים .הפסדי החברה לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו ביום
 01בספטמבר  5101ו  5100-הסתכמו לסכום של כ  502-מיליון ש"ח ו  565-מיליון ש"ח ,בהתאמה .בשנת 5100
הסתכמו הפסדי החברה בסכום של כ  050-מיליון ש"ח .כתוצאה מהפסדים אלה ,מסתכמים הגרעון בהון והגרעון
בהון החוזר של החברה ליום  01בספטמבר  5101לסך של כ  1,245-מיליון ש"ח וכ  240-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

ג.

החוב הכספי נטו (אשראי מתאגידים בנקאיים ,הלוואות מבעלי מניות ואגרות חוב בקיזוז מזומנים ושווי מזומנים)
של החברה ליום  01בספטמבר  5101הסתכם בכ  2,216-מיליון ש"ח (לעומת כ  2,136-מיליון ש"ח ליום .)01.6.5100
להלן הרכב החוב הכספי נטו (מיליוני ש"ח)7
63.<.5346 63.<.5347
0,303
0,455
אשראי מתאגידים בנקאים ואג"ח
0,135
0,601
הלוואות מבעלי מניות
()6
()514
בניכוי  -מזומנים ושווי מזומנים
<8,39
<8,83
חוב כספי ,נטו

ד.

החברה עמדה בהתניות הפיננסיות שעל פי הסכמי המימון והאג"ח ליום  01בספטמבר .5101

ה.

לעניין עלייה בדרוג החברה בתקופת הדוח ראה סעיף 4א' להלן.

.6

תוצאות הפעילות
עיקרי התוצאות
להלן תמצית נתוני דוחות רווח והפסד7
4-<.5347

4-<.5346

גידול (קיטון)

:-<.5347

:-<.5346

גידול (קיטון)

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

%

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

%

0,551

0,505

33

2%

105

101

55

2%

עלות ההכנסות

551

444

10

3%

543

525

05

4%

רווח גולמי

797

774

56

8%

489

485

7

5%

הוצאות מכירה ושיווק

001

004

()0

()0%

01

10

()4

()05%

הוצאות הנהלה כלליות

002

004

05

02%

14

06

5

51%

רווח תפעולי

548

53:

;

7%

:9

:5

7

8%

הוצאות מימון ,נטו

55

055

()11

()00%

52

23

()00

()22%

הוצאות מימון בגין הלוואות
מבעלי מניות ,נטו

035

044

()02

()1%

003

025

()03

()00%

הוצאות מימון ,נטו

121

211

()21

()00%

030

515

()14

()50%

()567

()5<:

96

()54%

();9

()469

83

()6:%

1.4

1.5

()1.0

()03%

1.5

1.1

()1.5

()02%

()568

(;<)5

96

()54%

();9

()469

83

()6:%

הכנסות

הפסד לפני מיסים על הכנסה
מיסים על הכנסה
הפסד לתקופה

הסבר
עיקר הגידול נבע מעליה במצבת הלקוחות הממוצעת.
הגידול נבע בעיקר מעליה בהוצאות הפחת ,זכויות שידור
שנוצלו ועלויות תוכן.
חלה ירידה בהוצאות פרסום אשר מותנה בעליה בהוצאות
שכר.
הגידול נבע בעיקר מעליה בהוצאות שכר והוצאות פחת.
הירידה נבעה בעיקר מהפרשי הצמדה בגין אגרות חוב עקב
שינוי מדד בתקופה של  6חודשים  1.0%לעומת שינוי מדד
בתקופה המקבילה  .5.10%ו שינוי בשווי ההוגן של עסקאות
אקדמה בשל עליה בשער הדולר.
הירידה נבעה בעיקר מהפרשי הצמדה בקיזוז הוצאות ריבית
וניכיון.

מספר לקוחות החברה נכון ל  01.6.01-עומד על כ  350.2-אלף לקוחות .בתשעת החודשים הראשונים של  5101הצטרפו
לחברה  55,034לקוחות נטו ,לעומת  01,201לקוחות נטו שהצטרפו לחברה בתקופה המקבילה בשנת .5100
הגידול נטו ברבעון השלישי הסתכם ב  01,432-לקוחות לעומת גידול של  01,060לקוחות נטו ברבעון המקביל אשתקד.
שיעור הנטישה בתשעת ה חודשים הראשונים של  5101עומד על כ  00.5%-לעומת שיעור נטישה של כ  01%-בתקופה
המקבילה אשתקד ,בחישוב שנתי.
שיעור הנטישה ברבעון השלישי עמד על  05.6%בחישוב שנתי לעומת כ  00.5%-ברבעון המקביל אשתקד.

 .7נזילות
להלן תזרים המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים (במיליוני ש"ח)7
4-<.5347

4-<.5346

:-<.5347

:-<.5346

תזרים שנבע מפעילות שוטפת

051

024

010

053

תזרים ששימש לפעילות השקעה

()516

()510

()30

()34

תזרים ששימש לפעילות מימון

()56

()014

()504

()21

גידול (קיטון) במזומנים

;5

<

(<)4:

<

א.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  01.6.01הסתכם בכ  051-מיליון
ש"ח ,לעומת תזרים של כ  024 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הירידה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בתקופה הנ"ל  -נבעה בעיקרה מקיטון בגרעון בהון החוזר שקוזז
בירידה בהפסד לתקופה.
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת  5101הסתכם בכ  010-מיליון ש"ח ,לעומת
כ  053-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הירידה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בתקופה הנ"ל -
נבעה בעיקרה מקיטון בגרעון בהון החוזר שקוזז בירידה בהפסד לתקופה.

ב.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  01.6.01הסתכם בכ 516-
מיליון ש"ח לעומת כ  510-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הירידה בתזרים מזומנים מפעילות
השקעה נבעה בעיקרה מקיטון בהשקעות רכוש קבוע ובנכסים בלתי מוחשיים.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה ברבעון השלישי של שנת  5101הסתכם בכ  30-מיליון ש"ח לעומת
כ  34-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ג.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  01.6.01הסתכם בסך של כ 56-
מיליון ש"ח ,לעומת תזרים של כ  014-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון בתזרים ששימש
לפעילות מימון נבע בעיקרו מהנפקת אג"ח נטו בסך של  566מליון ש"ח בתקופה ,לעומת הנפקת אג"ח נטו
בסך של  66מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .בקיזוז פירעון קרן אג"ח בסך של  501מיליון ש"ח
בתקופה ,לעומת פירעון קרן אג"ח בס ך של  61מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון ברבעון השלישי של שנת  5101הסתכם בכ  504-מיליון ש"ח ,לעומת
תזרים מזומנים של כ  21 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ד.

הגרעון בהון החוזר הוא אחד ממקורות המימון של החברה ולדעת דירקטוריון החברה ,לא מעיד על בעיית
נזילות .כמו כן ,הגרעון בהון נובע מהלוואות בעלים ,ראה באור  02לדוחות השנתיים של החברה ליום
.00.05.5100

 .8מקורות מימון
החברה מממנת את פעילותה בעיקר מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת וכן באמצעות הנפקת אגרות חוב.
א .לעניין גיוס חוב נ וסף בתקופת הדוח ולאחריה ראה סעיפים 4א' ו  4 -ב' להלן.
ב .להערכת הנהלת החברה מקורות המימון העומדים לרשותה הכוללים ,בין היתר ,את הג רעון בהון החוזר ואת
היקפי הגיוס הפוטנציאלים ,יספקו את צרכי פעילות החברה לשנה הקרובה וזאת בהתאם לתחזית תזרימי
המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון החברה .אם ידרשו מקורות נוספים כדי לעמוד בצרכי הפעילות לשנה
הקרובה תתאים החברה את פעילותה באופן שלא יצריך מקורות נוספים מעבר לאלה העומדים לרשותה.
ג .היקף ממוצע בתקופה המדווחת7
התחייבויות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח 7כ  0,446-מיליון ש"ח.
אשראי מספקים לזמן קצר 7כ  116-מיליון ש"ח .אשראי מספקים לזמן ארוך 7כ  01-מיליון ש"ח.
אשראי לקוחות 7כ  033-מיליון ש"ח.

 .9חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
במהלך העסקים הרגיל ,נחשפת החברה לסיכוני אשראי ,סיכוני נזילות וסי כוני שוק (הכוללים סיכוני ריבית ,סיכוני שער
מטבע ומדד המחירים לצרכן) .האגף האמון על ניהול סיכונים אלה הינו אגף הכספים ,בראשותו של סמנכ"ל הכספים.
לחברה מדיניות מוסדרת לניהול סיכוני שוק.
לחברה מעורבות מ וגבלת במכשירים פיננסיים נגזרים ,החברה משתמשת בנגזרים למטרות הגנה בלבד .החברה
מתקשרת בעסקאות הנ"ל ,במטרה להגן על תזרים המזומנים החזוי של החברה.
ליום  01בספטמבר  5101קשורה החברה בעסקאות הגנה עתידיות דולר  -שקל .הסך הכולל של עסקאות דולר -שקל עומד
על כ  24 -מיליון דולר ע.נ בשערים שונים.
לפרטים נוספים על ניהול הסיכונים הפיננסים בחברה ומידע בדבר תנאי ההצמדה של היתרות שבמאזן (דוח בסיסי
ההצמדה) ראה באורים  55ו  56-לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום .00.05.5100

 .:גילוי בקשר עם הדיווח הכספי
א .אירועים מהותיים בתקופת המאזן
א .ביום  0.1.5101קבעה  S&Pמעלות דירוג  - ilAלאגרות חוב נוספות שיונפקו על ידי החברה עד לסך של  521מיליון
ש"ח ע.נ .באמצעות הנפקה חדשה של אגרות חוב או הרחבה של סדרה קיימת.
ב .בחודש אפריל  ,5101ביצעה החברה הנפקה נוספת של אגרות החוב (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה בסך של
כ  520 -מיליון ש"ח והנפקה נוספת של אגרות החוב (סדרה ב') בדרך של הרחבת סדרה בסך של כ  14 -מיליון
ש"ח .לתנאי אגרות החוב ראה באור  01לדוחות הכספיים ליום .00.05.00
ג .ביום  01.1.5101העלתה  S&Pמעלות את דירוגה של החברה ואת דירוגן של אגרות החוב של החברה לדירוג ilA
) , (stableתוך שהכניסה את הדירוג לרשימת מעקב עם השלכות חיוביות.
ד .ביום  01.6.5101קבעה  S&Pמעלות דירוג  ilAלאגרות חוב נוספות שיונפקו על ידי החברה עד לסך של  521מיליון
ש"ח ע.נ .ב אמצעות הנפקה חדשה של אגרות חוב או הרחבה של סדרה קיימת.

ב .אירועים לאחר תקופת הדוח

2

ראה באור  5לדוחות הכספיים של החברה ליום .01.6.5101

; .הליך אישור דחות כספיים=
א.
ב.
ג.
ד.

חלק מהדירקטורים שמינתה בזק ל דירקטוריון החברה הוגדרו בקשר עם כהונתם כדירקטורים בבזק כ בעלי
מומחיות פיננסית
ועדה לאישור דוחות כספיים דנה בדוחות הכספיים טרם אישור הדוחות על ידי הדירקטוריון.
הדירקטוריון ,בהמ לצת הועדה לאישור דוחות כספיים ,בחן בין היתר את ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר
עם הדוחות הכספיים ,בקרות פנימיות הקשורות בדיווח הכספי ,שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים
והמדיניות החשבונאית שאומצה בעניינים המהותיים של החברה.
הדירקטוריון אחראי על הקשר עם רואי החשבון המבקרים ,לגבי עבודתם.

הדוחות הכספיים נדונו בדירקטוריון של החברה .בדיון בדירקטוריון השתתפו נושאי המשרה הבאים 7חברי הדירקטוריון -
שאול אלוביץ ,אור אלוביץ ,אורנה אלוביץ פלד ,עמיקם שורר ,רינת גזית ו דוד אפרתי .כמו כן השתתפו גם נושאי המשרה7
רון אילון  -מנכ"ל ,מיקי ניימן  -סמנכ"ל כספים ,והיועץ המשפטי  -עופר ויסוקר .כן השתתפו בדיון נציגי אגף הכספים
בחברה ונציגים ממשרד רואי החשבון של החברה סומך חייקין .הדוחות הכספיים אושרו ביום  1בנובמבר .5101

____________________
דוד אפרתי
הוסמך לחתום כיו"ר ישיבת האישור

__________________
רון אילון
המנהל הכללי

 2ארועים לאחר תקופת הדיווח משמע אירועים שאירעו בתקופה שמיום  01.6.5101ועד ליום  1בנובמבר ( 5101הוא מועד אישור דוחותיה הכספיים
של החברה ליום .)01.6.5101

 - 40נספח ד'  – 2דוחות כספיים פרופורמה של החברה (מימוש האופציה)
הערכת השווי ועבודת  PPAביחס ,בין היתר ,לדוחות אלה ,מצורפים במסגרת נספח ד'  2להלן.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

דוחות כספיים
מאוחדים פרופורמה ליום
 13בדצמבר 3131
עליה לאחזקה של  85%בחברת די.בי.אס
שירותי לווין ( )3995בע"מ

תוכן ה עניינים

עמוד

דוח רואי החשבון המבקרים

2

דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  13בדצמבר 3131
דוח מאוחד פרופורמה על המצב הכספי

3

דוחות מאוחדים פרופורמה על ה רווח והפסד ועל הרווח הכולל

5

באורים ל דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה

8

תמצית דוחות ביניים מאוחדים על הרווח והפסד
תמצית דוחו ביניים מאוחדים על המצב הכספי ליום

סומך חייקין

הרטום  ,8תא דואר 212
ירו שלים 11221

טלפון
פקס
אי נטרנט

22 531 2222
22 531 2244
www.kpmg.co.il

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

ביקרנו את הדוח המאוחד פרופורמה על המצב הכספי המצורף של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן -
"החברה") ליום  31בדצמבר  2013ואת הדוחות המאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד והרווח הכולל לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2013דוחות כספיים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיי ם פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 1.6%-מסך הנכסים
המאוחדים ליום  31בדצמבר  ,2013והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ ,1.3%-כ  1.6%-וכ  1.5%-מכלל ההכנסות
המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2012 ,2013ו ,2011-בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו
על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן
חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקו רת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו
של רואה חשבון) ,התשל"ג  . 1973 -על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני ם
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הנ"ל
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה ליום
 31בדצמבר  2013ואת תוצאות הפעולות פר ופורמה שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2013בהתאם להוראות תקנה  9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל  1970 -וזאת על בסיס ההנחות
המפורטות בביאור .3

סומך חייקין
רואי חשבון

 15בפברואר 2015
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  13בדצמבר 3131
דוח מאוחד פרופורמה על המצ ב הכספי ליום

 13בדצמבר 3131
לפני אירוע
הפרופורמה
מיליוני ש"ח

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לרבות נגזרים
לקוחות
חייבים אחרים
מלאי
נכסים המוחזקים למכירה
סך הכל נכסים שוטפים
לקוחות וחייבים
זכויות שידור  -בניכוי זכויות שנוצלו
רכוש קבוע
נכסים בלתי -מוחשיים
הוצאות נדחות ואחרות
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני (בעיקר בהלוואות)

610
1,132
2,651
344
117
66
4,920
652
5,973
2,060
261

126
118
2
246
417
775
2,162
36

716
33313
33769
146
337
66
53366
653
437
63748
43333
397

1,015

()979

16

השקעות
נכסי מסים נדחים
סך הכל נכסים שאינם שוטפים

81
60
10,102

2,411

83
61
333531

סך הכל נכסים

15,022

2,657

373679

נכסים

3
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דוחות מאוחד פרופורמה על המצב הכספי ליום
 13בדצמבר 3131
לפני אירוע
הפרופורמה
מיליוני ש"ח

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

אגרות חוב ,הלוואות ואשראי
ספקים
זכאים אחרים לרבות נגזרים
התחייבויות מסים שוטפים
הפרשות
הטבות לעובדים
סך הכל התחייבויות שוטפות
הלוואות ואגרות חוב
הלוואות בעלי מניות המיעוט ב די.בי.אס
הטבות לעובדים
הפרשות
התחייבויות מסים נדחים
התחייבויות אחרות לרבות נגזרים
סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

1,136
719
707
523
125
257
3,467
8,691
234
68
55
84
9,132

328
422
150
13
10
923
1,568
187
6
25
1,786

33464
33343
857
531
318
367
43191
313359
387
341
68
55
319
313938

סך הכל התחייבויות
הון
סך הכל הון המיוחס לבעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

12,599

2,709

353118

2,423
-

120
()172

33541
()373

סך הכל הון

2,423

()52

33173

סך הכל התחייבויות והון

15,022

2,657

373679

התחייבויות והון

יצחק אידלמן 3דירקטור חיצוני
הוסמך לחתום כיו"ר הדי רקטוריון
(ראה באור )2

סטלה הנדלר
מנהל כללי

דודו מזרחי
משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי

תאריך אישור הדוחות הכספיים פרופורמה15.2.2015 :

הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  13בדצמבר 3131
דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3131
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות ,נטו

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו
רווח לאחר הוצאות מימון 3נטו
חלק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני
רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לשנה
מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לשנה
רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי ומדולל למניה

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

9,563

1,624

333387

1,311
1,872
3,576
()15

404
253
841
-

33735
33335
43437
()35

6,744

1,498

83343

2,819

126

33945

573
()428
145

178
219
397

753
()319
543

2,674

()271

33411

252

()250

3

2,422
651
1,771

()21
()5
()16

33413
646
33755

1,771
1,771

93
()109
()16

33864
()319
33755
1.68

0.65

דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3131
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופו רמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

רווח לשנה
פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
רווחים אקטואריים ,נטו ממס
פריטי רווח כולל אחר (נטו ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגר ת הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

1,771

()16

33755

22

-

33

()16

-

()36

סך הכל רווח כולל לשנה

1,777

()16

33763

הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3133
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

הכנסות

10,278

1,614

333893

הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות ,נטו

1,436
1,976
3,953
()128

428
244
869
-

33864
33331
43833
()338

7,237

1,541

83778

3,041

73

13334

649
()498
151

156
192
348

815
()116
499

רווח לאחר הוצאות מימון 3נטו
חלק בהפסדי (ברווחי) חברות מוחזקות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני

2,890

()275

33635

245

()248

()1

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לשנה

2,645
778
1,867

()27
()5
()22

33638
771
33845

מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לשנה

1,861
6
1,867

88
()110
()22

33949
()314
33845

רווח בסיסי ומדולל למניה

0.68

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

1.73

דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3133
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

רווח לשנה
פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
רווחים אקטוארים ,נטו ממס
פריטי רווח כולל אחר (נטו ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

1,867

()22

33845

()20

-

()31

()7

-

()7

סך הכל רווח כולל לשנה

1,840

()22

33838

באורים המצורפים ל דוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3133
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות ,נטו

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

11,373

1,603

333976

1,395
2,090
4,494
139
8,118

456
233
800
()16
1,473

33853
33131
53394
331
93593

3,255

130

13185

601
()389
212

169
165
334

771
()334
546

רווח לאחר הוצאות מימון 3נטו
חלק בהפסדי חב רות מוחזקות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני

3,043

()204

33819

216

()217

()1

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לשנה

2,827
758
2,069

13
4
9

33841
763
33178

2,074
()5
2,069

93
()84
9

33367
()89
33178

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לשנה
רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי למניה

0.77

1.81

רווח מדולל למניה

0.76

1.81

דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3133
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

רווח לשנה
פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
רווחים אקטואריים ,נטו ממס
פריטי רווח כולל אחר (נטו ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

2,069

9

33178

27

-

37

8

-

8

סך הכל רווח כולל לשנה

2,104

9

33331

הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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באורים לדוחות הכספיים פרופורמה
.3

כללי
דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה נערכו בהתאם להוראות תקנה 9א לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל  1970 -ומתייחסים לרכ ישת השליטה בחברת די.בי.אס
שירותי לווין ( )1998בע"מ ("די.בי.אס") באמצעות מימוש אופציה למניות די.בי.אס על ידי החברה
המוקנית לה ללא תמורה בשעור של כ  8.6% -מההון המונפק של די.בי.אס שכתוצאה ממנה יעמוד
שעור האחזקה של החברה בדי.בי.אס על כ .58% -

.3

הדירקטוריון הסמיך את הדירקטור החיצוני ,יצחק אידלמן ,יו"ר הועדה לבחינת הדוחות
הכספיים ,לחתום על דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלו במקום יו"ר הדירקטוריון בהתאם
לתקנה ( 9ה) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל –  .1970דוחות אלו מהווים
צרופה לדו"ח שמפרסמת החברה ,בין השאר ,בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבעל
שליטה בה) ,התשס"א –  2001בעניין התקשרות החברה בעסקה לרכישת אחזקות יורוקום
די.בי.אס בע"מ ("יורוקום די.בי.אס") בדי.בי.אס .יו"ר הדירקטוריון לא השתתף בישיבת
הדירקטוריון לאישור דוחות אלו ,מטעמי זהירות ,בהיותו בעל השליטה (בעקיפין) ביורוקום
די.בי.אס .גם הדירקטורים הנוספים בחברה שהינם קרוביו של יו"ר הדירקטוריון ו/או נושאי
המשרה בקבוצת יורוקום לא השתתפו בישיבה זו.

.1

אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה
 . 1.3אירוע פרופורמה
במסגרת עסקת הרכישה המתוארת להלן מתעת דת החברה להתקשר בעסקה עם בעל שליטה
בחברה בה יש לו עניין אישי ,שמשמעותה עליית החברה להחזקה של  100%במניות חברת
די.בי.אס שירותי לווין ( ) 1998בע"מ ("די.בי.אס") .כתוצאה מהעסקה ,ככל שתאושר,
די.בי.אס תהפוך להיות חברה בת בבעלות מלאה של החברה.
ביום  10.2.2015אישרו ועדת משנה מיוחדת לדירקטוריון ,וועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה את התקשרות ה חברה בעסקה עם יורוקום די.בי.אס ,שהינה חברה בשליטתם
(בעקיפין) של ה"ה שאול ויוסף אלוביץ ,בעלי השליטה בחברה .במסגרת העסקה ,ככל
שתאושר ,תרכוש החברה את מלוא אחזקותיה של יורוקום די.בי.אס בדי.בי.אס ,אשר נכון
למועד זה מהוות כ  50.22%-מהון המניות המונפק של די.בי.אס ( 41.62%בדילול מלא) וכן
את כל הלוואות הבעלים אשר יורוקום העמידה ל די.בי.אס ("עסקת הרכישה") .קודם לעסקת
הרכישה יקבלו החברה ודי.בי.אס את התנאים שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים
בהחלטת המיזוג שניתנה על ידו ביום  26.3.2014וכן תממש החברה אופציה המוקנית לה ללא
תשלום להקצאת מניות ב די.בי.אס בשיעור של כ  8.6% -מההון המונפק של די.בי.אס.
בהתאם לתנאי עסקת הרכישה תשלם החברה ליורוקום די.בי.אס ,במועד ההשלמה ,כנגד
רכישת המניות והלוואות הבעלים ,סכום של  680מיליון ש"ח במזומן .בנוסף יורוקום תהיה
זכאית לשתי תמורות מותנות נוספות כדלקמן :תמורה נוספת ראשונה בסך של עד  200מיליון
ש"ח תשולם בהתאם לסינרגיית מס ותמורה נוספת בסך של עד  170מיליון ש"ח תשולם על פי
תוצאותיה העסקיות של די.בי.אס בשלוש השנים הקרובות.
השלמת עסקת הרכישה כפופה לקבלת אישור משרד התקשורת וכן לאישור האסיפה הכללית
של בעלי המניות של החברה.
 . 1.3ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים פרופורמה
3.2.1

הדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את המצב הכספי של
החברה ליום  31.12.2013ואת תוצאות הפעולות של החברה לשלוש השנים
8
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שהסתיימו ביום  31.12.2013בהנחה של צירוף עסקים עם די.בי.אס ,ככל שיושלם ,כך
שאחזקות החברה בדי.בי.אס יגיעו לכדי כ  58.36%-מההון המונפק של די.בי.אס
כתוצאה ממימוש האופציה למניות די.בי.אס המוחזקת בידי החברה של כ .8.6%-
3.2.2

הדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים מאוחדים של
החברה ועל הדוחות הכספיים של די.בי.אס ליום  31.12.2013אשר נערכו בהתאם
לתקני דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS

3.2.3

הדוח על המצב הכספי פרופורמה של החברה ליום  31.12.2013נערך תחת ההנחה כי
צירוף העסקים בוצע ביום  . 31.12.2013דוחות רווח והפסד ודוחות רווח כולל אחר
פרופורמה נערכו תחת ההנחה כי צירוף העסקים בוצע ביום .1.1.2011

3.2.4

טרם רכישת השליטה בדי.בי.אס כאמור לעיל ,החזיקה החברה ב  49.8% -מניותיה
וטיפלה בהשקעה זו לפי שיטת השווי המאזני .ב התאם לכך ,בדוחות רווח והפסד
המאוחדים נכללו הפסדי אקוויטי בגין השקעה זו .כתוצאה ממימוש האופציה
המוקנית לה ,החברה צפויה להחזיק בכ  58%-מהזכויות בחברת די.בי.אס .לצורך
הדוח על המצב הכספי פרופורמה ליום  ,31.12.2013נגרעה ההשקעה בדי.בי.אס אשר
הוצגה לפי שיטת השווי המאזני .בנוסף ,לצורך דוח רווח והפסד פרופורמה ,בוטלו
הפסדי האקוויטי שהוכרו.

3.2.5

רכישת השליטה טופלה בהתאם לשיטת הרכישה בהתאם להוראות תקן IFRS 3
"צירופי עסקים" .לפיכך ,במועד עסקת הרכישה ,החברה העמידה את השקעתה
במניות ,באופציות למניות ובהלוואות שהועמדו על ידה ל די.בי.אס טרם צירוף
העסקים ,על פי השווי ההוגן בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי
חיצוני שחוות דעתו מצורפת לדוחות אלו .על פי הערכת השווי ,שווי השקעות החברה
טרם רכישת השליטה מוערך בכ  1.099-מיליארד ש"ח .החברה הכירה ברווח מרכישת
השליטה של כ  16 -מליון ש"ח במסגרת דוח רווח והפסד פרופורמה לשנת .2011

3.2.6

לצורך הערכת שווי פעילות די.בי.אס יושמה גישת ההכנסות ,במסגרתה יושמה שיטת
היוון תזרימי המזומנים (  ) DCFעל בסיס תזרים המזומנים למשך חמש השנים
הבאות .תחזית תזרים המזומנים מתבססת על תוצאות חברת די.בי.אס לשנת 2013
ותשעה חודשים שהסתיימו ביום  .30.9.2014במסגרת ההערכה הונח כי נתח השוק
של די.בי.אס צפוי לשמור על יציבות לאורך כל שנות התחזית .כמו כן ,הונח כי צפויה
שחיקה הדרגתית ב  ARPU -של די.בי.אס בטווח הקצר והבינוני .תחזית ההכנסות
נבנתה לחמש שנים על בסיס תחזית מספר המנויים ,הכנסה ממוצעת ומצב התחרות
בשוק .מחיר ההון הינו ( 8.5%לאחר מס) וכמו כן ,הונח כי שעור הצמיחה הפרמננטית
יעמוד על .1%
הערכת השווי התבססה על הנחות בדבר משתתף השוק הרלוונטי שעשוי היה לרכוש
את אחזקות החברה בדי.בי.אס ואינה מביאה בחשבון את סינרגיות התפעול והמס
הספציפיות בין החברות .הערכת השווי הינה ליום .30.9.2014

3.2.7

החברה מכינה בימים אלה חישוב הקצאת השווי ההוגן לנכסים מוחשיים ובלתי
מוחשיים של די.בי.אס (עבודת  ) PPAבאמצעות מעריך שווי חיצוני .עבודה זו טרם
הסתיימה .העבודה מצורפת לדוחות אלה .נכון למועד אישור דוח פרופורמה זה ,עודף
העלות הסתכם לסך של כ  2,234 -מליון ש"ח .לצורך דוחות הפרופורמה ,יוחס עודף
העלות שנקבע באופן ארעי.
להלן עיקרי הערכת השווי:
א .קשרי לקוחות  -הוערכו בכ  761 -מיליון ש"ח .הערכה בוצעה לפי גישת
ההכנסות ,במסגרתה יושמה שיטת היוון הרווחים העודפים ( Multi Period
 ) Excess Earning Methodעל פי גישה זו ,שוויו של הכנס נגזר מערכם הנוכחי
של תזרימי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים.
ההפחתה תתבצע בהתאם לאורך החיים הכלכליים של קשרי הלקוחות אשר
9

באורים ל דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  13בדצמבר 3131
נקבע ל  7-שנים ,כאשר ההפחתה תתבצע בהתאם לתוואי הנטישה של
לקוחות קיימים ,תוך גילום התוואי כאמור לתקופת ההפחתה של  7שנים
כדלקמן :שנים  ,20% – 1-2שנים  ,15% – 3-4ושנים .10% – 5-7
ב .שווי המותג  -הוערך בכ  329 -מיליון ש"ח .ההערכה בוצעה בהתאם לשיטת
"הפטור מתמלוגים" (  ,)Relief From Royaltyלפי יתרת אורך חיים כלכליים
של  12שנה.
ג .אגרות חוב  -עודף השווי על העלות הוערך בכ  180 -מיליון ש"ח וזאת בשל
ירידה בשעור התשואה לפדיון של כל אחת מסדרות אגרות החוב .הריביות
על בסיסן הוונו תזרימי המזומנים החזויים הינם בשעור של .2.3%-2.6%
ד .הלוואות בעלים יורוקום – השווי ההוגן של ההלוואות למיעוט נקבע על סך
של  187מליון ש"ח ו בהתאם נגזר עודף העלות בגין הלוואות אלה בסך של כ -
 343מליון ש"ח.
ה .מוניטין  -שוויו בסך  981מיליון ש"ח והוא מהווה כאמור את ההפרש בין
התמורה ב צירוף העסקים לבין השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים ,הנכסים
הבלתי מוחשיים וההתחיי בויות בחברת די.בי.אס.
3.2.8

הזכויות שא ינן מקנות שליטה חושבו על פי חלקן בשווי ההוגן של הנכסים
וההתחייבויות המזוהים ,נטו ליום העליה לשליטה בהתאם לשיטת השכבות .החלק
של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהון למועד צירוף העסקים בשיטת השכבות
מהווה כ  .15% -חלקם של הזכויות שאי נן מקנות שליטה ברווח והפסד בתקופות
עוקבות הינו בהתאם לשעור החזקתן בהון המניות ( .)41.64%התאמה לשיטת
השכבות מבוצעת כעסקה הונית עם הזכויות שאינן מקנות שליטה.

3.2.9

במסגרת דוח רווח והפסד נמשכו הפסדי די.בי.אס בשיטת השכבות תוך שימוש
בשיעור משוקלל של חלק החברה בהפסדים של כ .85%-

10

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

דוחות כספיים ביניים
מאוחדים פרופורמה ליום
 03בספטמבר 4302
(בלתי מבוקרים)
עליה לאחזקה של  85%בחברת די.בי.אס
שירותי לווין ( )0995בע"מ

תוכן ה עניינים

עמוד

דוח סקירה של רואי החשבון

2

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)
תמצית דוח ביניים מאוחד פרופורמה על המצב הכספי

3

תמצית דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על ה רווח והפסד ועל הרווח הכולל

5

באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

8

תמצית דוחות ביניים מאוחדים על הרווח והפסד
תמצית דוחו ביניים מאוחדים על המצב הכספי ליום

סומך חייקין

הרטום  ,8תא דואר 212
ירו שלים 11221

טלפון
פקס
אי נטרנט

22 531 2222
22 531 2244
www.kpmg.co.il

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

מבוא
סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברות הבנות שלה (להלן -
"הקבוצה") הכולל את תמצית דוח ביניים המאוחד פרופורמה על המצב הכספי ליום  30בספטמבר  2014ואת תמצית
דוחות ביניים המאוחדים פרופורמה על רווח והפסד ועל הרווח הכולל לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו
באותו התאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתאם
לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי
פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתאם להוראות תקנה  38ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל -
 . 1970אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות ביניים התמציתי של חברה שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ0.8%-
מסך הנכסים המאוחדים ליום  30בספטמבר  , 2014והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ 1.1%-וכ  0.8%-מכלל ההכנסות
המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ,בהתאמה .המידע הכספי לתקופות הביניי ם
התמציתי של אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוח הסקירה שלהם הומצא לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא
מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה ,מבוססת על דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי ם
הנערכת על י די רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר ע ם
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג
ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מביעים חוות
דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע
הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  IAS 34וזאת על בסיס
ההנחות המפורטות בביאור .3
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים ,לא בא לתשומת ליבנו
דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי בהתאם
לתקנה  38ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל  1970-וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור .3

סומך חייקין
רואי חשבון
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דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)
תמצית דוח ביניים מאוחד פרופורמה על המצב הכספי ליום
 03בספטמבר 4302
לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה

נתוני הפרופורמה

(בלתי מבוקר)

(בלתי מבוקר)

( בלתי מבוקר)

נכסים

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מזומנים ושווי מזומנים

1,599

208

00831

השקעות לרבות נגזרים

2,495

-

40225

לקוחות

2,225

161

40082

חייבים אחרים

286

17

030

מלאי

83

-

80

נכסים המוחזקים למכירה

33

-

00

סך הכל נכסים שוטפים

6,721

386

10031

לקוחות וחייבים

567

-

521

זכויות שידור – בניכוי עלויות שנוצלו

-

432

204

רכוש קבוע

6,052

787

20802

נכסים בלתי -מוחשיים

1,810

2,057

00821

הוצאות נדחות ואחרות

255

41

422

השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני (בעיקר בהלוואות)

1,043

()1,012

00

השקעות

85

-

85

נכסי מסים נדחים

6

-

2

סך הכל נכסים שאינם שוטפים

9,818

2,305

040040

סך הכל נכסים

16,539

2,691

020403
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דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)
תמצית דוח ביניים מאוחד פרופורמה על המצב הכספי ליום (המשך)
 03בספטמבר 4302
לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה

נתוני הפרופורמה

(בלתי מבוקר)

(בלתי מבוקר)

( בלתי מבוקר)

התחייבויות והון

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

אגרות חוב ,הלוואות ואשראי

1,491

377

00828

ספקים

572

421

220

זכאים אחרים לרבות נגזרים

787

140

241

התחייבויות מסים שוטפים

592

-

524

הפרשות

124

9

000

הטבות לעובדים

358

11

022

דיבידנד לתשלום

1,267

-

00421

סך הכל התחייבויות שוטפות

5,191

958

20022

הלוואות ואגרות חוב

8,872

1,586

030258

הלוואות בעלי מניות המיעוט ב די.בי.אס

-

186

082

הטבות לעובדים

231

6

401

הפרשות

69

-

22

התחייבויות מסים נדחים

16

-

02

התחייבויות אחרות לרבות נגזרים

136

20

052

סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

9,324

1,798

000044

סך הכל התחייבויות
הון
סך הכל הון המיוחס לבעלים של החברה

14,515

2,756

010410

2,024

87

40000

זכויות שאינן מקנות שליטה

-

()152

()054

סך הכל הון

2,024

()65

00252

סך הכל התחייבויות והון

16,539

2,691

020403

יצחק אידלמן 0דירקטור חיצוני
הוסמך לחתום כיו"ר הדריקטוריון
(ראה באור )2

סטלה הנדלר
מנהל כללי

דודו מזרחי
משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי

תאריך אישור הדוחות הכספיים פרופורמה15.2.2015 :
הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

4

דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)
דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4302
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4300
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה

(בלתי
מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש" ח

( בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

6,793

1,274

80321

7,154

1,210

80022

960
1,328
2,513
()601

324
197
644
-

00482
00545
00051
()230

983
1,431
2,610
()96

297
186
624
-

00483
00201
00402
()22

4,200

1,165

50025

4,928

1,107

20305

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

2,593

109

40134

2,226

103

40042

365
()252
113

130
135
265

225
()001
018

447
()351
96

139
174
313

582
()011
232

רווח לאחר הוצאות מימון 0נטו

2,480

()156

40042

2,130

()210

00243

הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות (באור
)9
הכנסות תפעולי ות אחרות ,נטו

חלק בהפסדי (ברווחי) חברות
מוחזקות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני

132

()127

5

195

()196

() 0

רווח לפני מסים על הכנסה

2,348

()29

40002

1,935

()14

00240

מסים על הכנסה

653

()7

222

516

()3

500

רווח לתקופה

1,695

()22

00210

1,419

()11

00238

מיוחס ל:
בעלים של החברה

1,695

42

00101

1,419

73

00224

זכויות שאינן מקנות שליטה

-

()64

() 22

-

()84

()82

רווח לתקופה

1,695

()22

00210

1,419

()11

00238

רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי למניה

0.62

3.22

0.52

3.55

רווח מדולל למניה

0.62

3.20

0.52

3.55

דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4302
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
רווח לתקופה

1,695

()22

00210

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4300
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה
( בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
1,419

()11

00238

פריטי רווח כולל אחר (נטו
ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגרת הרווח
הכולל יועברו לרווח והפסד

()33

-

() 00

()19

-

()02

סך הכל רווח כולל לתקופה

1,662

()22

00223

1,400

()11

00082

ה באורים המצורפים ל דוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

5

דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)
דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד (המשך)
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4302
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4300
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה

(בלתי
מבוקר) ש"ח
מיליוני

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

( בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

2,232

432

40222

2,398

409

40831

327
437
822

110
67
216

201
532
00308

329
464
890

100
63
207

242
541
00321

()25

()1

() 42

()6

()1

() 1

1,561

392

00250

1,677

369

40322

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

671

40

100

721

40

120

125
()86
39

47
46
93

014
() 23
004

163
()118
45

73
74
147

402
()22
024

רווח לאחר הוצאות מימון 0נטו

632

()53

512

676

()107

522

הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הכנסות תפעוליות אחרות ,נטו

חלק בהפסדי (ברווחי) חברות
מוחזקות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני
רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לתקופה

34
598

()33
()20

0
518

88
588

()89
()18

() 0
513

170

()4

022

139

()5

002

428

()16

204

449

()13

202

מיוחס ל:
בעלים של החברה

428

6

202

449

26

215

זכויות שאינן מקנות שליטה

-

()22

() 44

-

()39

()02

428

()16

204

449

()13

202

רווח לתקופה
רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי ומדולל למניה

3.02

0.16

3.01

0.16

דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4302

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4300

לפני אירוע
הפרופורמה
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

התאמות בגין
נתוני
הפרופורמה
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

נתוני
הפרופורמה
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

לפני אירוע
הפרופורמה
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

התאמות בגין
נתוני
הפרופורמה
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

נתוני
הפרופורמה
( בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

רווח לתקופה

428

()16

204

449

()13

202

פריטי (הפסד) רווח כולל
אחר (נט ו ממס) שלאחר
ההכרה לראשונה במסגרת
הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

()24

-

() 42

()9

088
()16
404
440
סך הכל רווח כולל לתקופה
הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

-

() 2

()13

241

6

דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)

דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על ה רווח והפסד (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום  00בדצמבר 4300
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
(מבוקר)
(מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות ,נטו

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו
רווח לאחר הוצאות מימון 0נטו
חלק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני
רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לשנה
מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לשנה
רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי ומדולל למניה

נתוני הפרופורמה
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

9,563

1,624

000081

1,311
1,872
3,576
()15

404
253
841
-

00105
40045
20201
()05

6,744

1,498

80424

2,819

126

40225

573
()428
145

178
219
397

150
()432
524

2,674

()271

40230

252

()250

4

2,422
651
1,771

()21
()5
()16

40230
222
00155

1,771
1,771

93
()109
()16

00822
()032
00155
3.28

0.65

דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  00בדצמבר 4300
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
(מבוקר)
(מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
רווח לשנה

1,771

()16

נתוני הפרופורמה
(מבוקר)
מיליוני ש"ח
00155

פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו ל רווח והפסד
רווחים (הפסדים) אקטואריים ,נטו ממס

22

-

44

פריטי רווח כולל אחר (נטו ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

()16

-

()02

סך הכל רווח כולל לשנה

1,777

()16

00120

הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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באורים לדוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)

באורים לדוחות הכספיים פרופורמה
.0

כללי
דוחות כספיים בינייים מאוחדים פרופורמה אלה נערכו בהתאם להוראות תקנה  38ב לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל  1970 -ומתייחסים לרכישת השליטה בחברת
די.בי.אס שירותי לווין ( )1998בע"מ ("די.בי.אס") באמצעות מימוש אופציה למניות די.בי.אס על
ידי החברה המוקנית לה ללא תמורה בשעור של כ  8.6% -מההון המונפק של די.בי.אס שכתוצאה
ממנה יעמוד שעור האחזקה של החברה בדי.בי.אס על כ .58% -

.4

הדירקטוריון הסמיך את הדירקטור החיצוני ,יצחק אידלמן ,יו"ר הועדה לבחינת הדוחות
הכספיים ,לחתום על דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה אלו במקום יו"ר הדירקטוריון
בהתאם לתקנה ( 9ה) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל –  .1970דוחות אלו
מהווים צרופה לדו"ח שמפרסמת החברה ,בין השאר ,בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין
החברה לבעל שליטה בה) ,התשס"א –  2001בעניין התקשרות החברה בעסקה לרכישת אחזקות
יורוקום די.בי.אס בע"מ ("יורוקום די.בי.אס") בדי.בי.אס .יו"ר הדירקטוריון לא השתתף בישיבת
הדירקטוריון לאישור דוחות אלו ,מטעמי זהירות ,בהיותו בעל השליטה (בעקיפין) ביורוקום
די.ב י.אס .גם הדירקטורים הנוספים בחברה שהינם קרוביו של יו"ר הדירקטוריון ו/או נושאי
המשרה בקבוצת יורוקום לא השתתפו בישיבה זו.

.0

אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה
 . 0.0אירוע פרופורמה
במסגרת עסקת הרכישה המתוארת להלן מתעתדת החברה להתקשר בעסקה עם בעל שליטה
בחברה בה יש לו ע ניין אישי ,שמשמעותה עליית החברה להחזקה של  100%במניות חברת
די.בי.אס שירותי לווין ( ) 1998בע"מ ("די.בי.אס") .כתוצאה מהעסקה ,ככל שתאושר,
די.בי.אס תהפוך להיות חברה בת בבעלות מלאה של החברה.
ביום  10.2.2015אישרו ועדת משנה מיוחדת לדירקטוריון ,וועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה את התקשרות ה חברה בעסקה עם יורוקום די.בי.אס ,שהינה חברה בשליטתם
(בעקיפין) של ה"ה שאול ויוסף אלוביץ ,בעלי השליטה בחברה .במסגרת העסקה ,ככל
שתאושר ,תרכוש החברה את מלוא אחזקותיה של יורוקום די.בי.אס בדי.בי.אס ,אשר נכון
למועד זה מהוות כ  50.22%-מהון המניות המונפק של די.בי.אס ( 41.62%בדילול מלא) וכן
את כל הלוואות הבעלים אשר יורוקום העמידה ל די.בי.אס ("עסקת הרכישה") .קודם לעסקת
הרכישה יקבלו החברה ודי.בי.אס את התנאים שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים
בהחלטת המיזוג שניתנה על ידו ביום  26.3.2014וכן תממש החברה אופציה המוקנית לה ללא
תשלום להקצאת מניות ב די.בי.אס בשיעור של כ  8.6% -מההון המונפק של די.בי.אס.
בהתאם לתנאי עסקת הרכישה תשלם החברה ליורוקום די.בי.אס ,במועד ההשלמה ,כנגד
רכישת המניות והלוואות הבעלים ,סכום של  680מיליון ש"ח במזומן .בנוסף יורוקום תהיה
זכאית לשתי תמורות מותנות נוספות כדלקמן :תמורה נוספת ראשונה בסך של עד  200מיליון
ש"ח תשולם בהתאם לסינרגיית מס ותמורה נוספת בסך של עד  170מיליון ש"ח תשולם על פי
תוצאותיה העסקיות של די.בי.אס בשלוש השנים הקרובות.
השלמת עסקת הרכישה כפופה לקבלת אישור משרד התקשורת וכן לאישור האסיפה הכללית
של בעלי המניות של החברה.
 . 0.4ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים פרופורמה
3.2.1

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את המצב הכספי
של החברה ליום  30.9.2014ואת תוצאות הפעולות של החברה לתקופה של תשעה
8

באורים לדוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)

ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30.9.2014וביום  ,30.9.2013בהתאמה ,בהנחה של
צירוף עסקים עם די.בי.אס ,ככל שיושלם ,כך שאחזקות החברה בדי.בי.אס יגיעו
לכדי כ  58.36%-מההון המונפק של די.בי.אס כתוצאה ממימוש האופציה למניות
די.בי.אס שמוחזקת בידי החברה של כ .8.6%-
3.2.2

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים של החברה ועל הדוחות הכספיים ביניים של די.בי.אס ליום 30.9.2014
אשר נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS

3.2.3

הדוח על המצב הכספי ביניים פרופורמה של החברה ליום  30.9.2014נערך תחת
ההנחה כי צירוף העסקים בוצע ביום  .30.9.2014דוחות רווח והפסד ביניים
פרופורמה ודוחות רווח כולל אחר ביניים פרופורמה נערכו תחת ההנחה כי צירוף
העסקים בוצע ביום .1.1.2011

3.2.4

טרם רכישת השליטה בדי.בי.אס כאמור לעיל ,החזיקה החברה ב  49.8% -מניותיה
וטיפלה בהשקעה זו לפי שיטת השווי המאזני .בהתאם לכך ,בדוחות רווח והפסד
המאוחדים נכללו הפסדי אקוויטי בגין השקעה זו .כתוצאה ממימוש האופציה
המוקנית לה ,החברה צפויה להחזיק בכ  58%-מהזכויות בחברת די.בי.אס .לצורך
הדוח על המצב הכספי ביניים פרופורמה ליום  ,30.9.2014נגרעה ההשקעה בדי.בי.אס
אשר הוצגה לפי שיטת השווי המאזני .בנוסף ,לצורך דוח רווח והפסד ביניים
פרופורמה ,בוטלו הפסדי האקוויטי שהוכרו כאמור עד ליום .30.9.2014

3.2.5

IFRS 3

רכישת השליטה טופלה בהתאם לשיטת הרכישה בהתאם להוראות תקן
"צירופי עסקים" .לפיכך ,במועד עסקת הרכישה ,הח ברה העמידה את השקעתה
במניות ,באופציות למניות ובהלוואות שהועמדו על ידה לדי.בי.אס טרם צירוף
העסקים ,על פי השווי ההוגן בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי
חיצוני שחוות דעתו מצורפת לדוחות אלו .על פי הערכת השווי ,שווי השקעות החברה
טרם רכישת השליטה מוע רך בכ  1.099-מיליארד ש"ח .החברה הכירה ברווח מרכישת
השליטה של כ  16 -מליון ש"ח במסגרת דוח רווח והפסד פרופורמה לשנת .2011

3.2.6

לצורך הערכת שווי פעילות די.בי.אס יושמה גישת ההכנסות ,במסגרתה יושמה שיטת
היוון תזרימי המזומנים (  ) DCFעל בסיס תזרים המזומנים למשך חמש השנים
הבאות .תחזית תזרים המזומנים מתבססת על תוצאות חברת די.בי.אס לשנת 2013
ותשעה חודשים שהסתיימו ביום  .30.9.2014במסגרת ה הערכה הונח כי נתח השוק
של די.בי.אס צפוי לשמור על יציבות לאורך כל שנות התחזית .כמו כן ,הונח כי צפויה
שחיקה הדרגתית ב  ARPU -של די.בי.אס בטווח הקצר והבינוני .תחזית ההכנסות
נבנתה לחמש שנים על בסיס תחזית מספר המנויים ,הכנסה ממוצעת ומצב התחרות
בשוק .מחיר ההון הינו ( 8.5%לאחר מס) וכמו כן ,הונח כי שעור הצמיחה הפרמננטית
יעמוד על .1%
הערכת השווי התבססה על הנחות בדבר משתתף השוק הרלוונטי שעשוי היה לרכוש
את אחזקות החברה בדי.בי.אס ואינה מביאה בחשבון את סינרגיה התפעול והמס
הספציפיות בין החברות .הערכת השווי הינה ליום .30.9.2014

3.2.7

החברה מכינה בימים אלה חישוב הקצאת השווי ההוגן לנכסים מוחשיים ובלתי
מוחשיים של די.בי.אס (עבודת  ) PPAבאמצעות מעריך שווי חיצוני .עבודה זו טרם
הסתיימה .העבודה מצורפת לדוחות אלה .נכון למועד אישור דוח פרופורמה זה ,עודף
העלות הסתכם לסך של כ  2,181 -מליון ש"ח .לצורך דוחות הפרופורמה ,יוחס עודף
העלות שנקבע באופן ארעי.
להלן עיקרי הערכת השווי:
א .קשרי לקוחות  -הוערכו בכ  761 -מיליון ש"ח .ההערכה בוצעה לפי גישת
ההכנסות ,במסגרתה יושמה שיטת היוון הרווחים העודפים ( Multi Period
 ) Excess Earning Methodעל פי גישה זו ,שוויו של הכנס נגזר מערכם הנוכחי
9
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של תזרימי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים.
ההפחתה תתבצע בהתאם לאורך החיים הכלכליים של קשרי הלקוחות אשר
נקבע ל  7-שנים ,כאשר ההפחתה תתבצע בהתאם לתוואי הנטישה של
לקוחות קיימים ,תוך גילום התוואי כאמור לתקופת ההפחתה של  7שנים
כדלקמן :שנים  ,20% – 1-2שנים  ,15% – 3-4ושנים .10% – 5-7
ב .שווי המותג  -הוערך בכ  329 -מיליון ש"ח .ההערכה בוצעה בהתאם לשיטת
"הפטור מתמלוגים" (  ,)Relief From Royaltyלפי יתרת אורך חיים כלכליים
של  12שנה.
ג .אגרות חוב  -עודף השווי על העלות הוערך בכ  180 -מיליון ש"ח וזאת בשל
ירידה בשעור התשואה לפדיון של כל אחת מסדרות אגרות החוב .הריביות
על בסיסן הוונו תזרימי המזומנים החזויים הינם בשעור של .2.3%-2.6%
ד .הלוואות בעלים יורוקום – השווי ההוגן של ההלוואות למיעוט נקבע על סך
של  187מליון ש"ח ו ב התאם נגזר עודף העלות בגין הלוואות אלה בסך של כ -
 397מליון ש"ח.
ה .מוניטין  -שוויו בסך  874מיליון ש"ח והוא מהווה כאמור את ההפרש בין
התמורה בצירוף העסקים לבין השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים ,הנכסים
הבלתי מוחשיים וההתחייבויות בחברת די.בי.אס.
3.2.8

הזכויות שאינן מקנות שליטה חושבו על פי חלקם בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים
נטו וההתחייבויות נטו ליום העליה לשליטה בהתאם לשיטת השכבות .החלק של
הזכויות שאינן מקנות של יטה בהון למועד צירוף העסקים בשיטת השכבות מהווה כ -
 .15%חלקם של הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח והפסד בתקופות עוקבות הינו
בהתאם לשעור החזקתם בהון המניות ( .)41.64%התאמה לשיטת השכבות מבוצעת
כעיסקה הונית עם הזכויות שאינן מקנות שליטה כפעולה הונית.

3.2.9

במסגרת דוח ר ווח והפסד נמשכו הפסדי די.בי.אס בשיטת השכבות תוך שימוש
בשיעור משוקלל של חלק החברה בהפסדים של כ .85%-
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 - 41נספח ד'  – 1דוחות כספיים פרופורמה של החברה (רכישת  200 %ביס)
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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

ביקרנו את הדוח המאוחד פרופורמה על המצב הכספ י המצורף של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן -
"החברה") ליום  31בדצמבר  2013ואת הדוחות המאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד והרווח הכולל לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2013דוחות כספיים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה
ש ל החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 1.6%-מסך הנכסים
המאוחדים ליום  31בדצמבר  ,2013והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ ,1.3%-כ  1.6%-וכ  1.5%-מכלל ההכנסות
המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2012 ,2013ו ,2011-בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו
על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן
חברות ,מבוססת על דוחות רואי הח שבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו
של רואה חשבון) ,התשל"ג  . 1973 -על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני ם
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו ס בורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הנ"ל
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה ליום
 31בדצמבר  2013ואת תוצאות הפעולות פרופורמה שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2013בהתאם להוראות תקנה  9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל  1970 -וזאת על בסיס ההנחות
המפורטות בביאור .3
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דוח מאוחד פרופורמה על המצב הכספי ליום
 13בדצמבר 3131
לפני אירוע
הפרופורמה
מיליוני ש"ח

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לרבות נגזרים
לקוחות
חייבים אחרים
מלאי
נכסים המוחזקים למכירה
סך הכל נכסים שוטפים
לקוחות וחייבים
זכויות שידור  -בניכוי זכויות שנוצלו
רכוש קבוע
נכסים בלתי -מוחשיים
הוצאות נדחות ואחרות
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני (בעיקר בהלוואות)

610
1,132
2,651
344
117
66
4,920
652
5,973
2,060
261

()554
118
2
()434
417
775
2,082
36

65
33313
33759
145
337
55
43485
563
437
53748
43343
397

1,015

()979

15

השקעות
נכסי מסים נדחים
סך הכל נכסים שאינם שוטפים

81
60
10,102

846
3,177

83
915
313379

סך הכל נכסים

15,022

2,743

373756

אגרות חוב ,הלוואות ואשראי
ספקים
זכאים אחרים לרבות נגזרים
התחייבויות מסים שוטפים
הפרשות
הטבות לעובדים
סך הכל התחייבויות שוטפות
הלוואות ואגרות חוב
הטבות לעובדים
הפרשות
התחייבויות מסים נדחים
התחייבויות אחרות לרבות נגזרים
סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

1,136
719
707
523
125
257
3,467
8,691
234
68
55
84
9,132

328
422
150
13
10
923
1,568
6
126
1,700

33454
33343
867
631
318
357
43191
313369
341
58
66
331
313813

סך הכל התחייבויות

12,599

2,623

363333

סך הכל הון

2,423

120

33641

סך הכל התחייבויות והון

15,022

2,743

373756

נכסים

התחייבויות והון

סטלה הנדלר
מנהל כללי

יצחק אידלמן 3דירקטור חיצוני
הוסמך לחתום כיו"ר הדירקטוריון
(ראה באור )2
תאריך אישור הדוחות הכספיים פרופורמה15.2.2015 :
הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

דודו מזרחי
משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי
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דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3131
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הכנסות תפעוליות אחרות ,נטו
רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

9,563

1,624

333387

1,311
1,872
3,576
()15
6,744

404
253
841
1,498

33736
33336
43437
()36
83343

2,819

126

33946

573
()428
145

132
219
351

716
()319
495

2,674

()225

33449

252
2,422
651
1,771

()250
25
8
17

3
33447
569
33788

רווח לאחר הוצאות מימון 3נטו
חלק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני
רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לשנה
רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי למניה

0.65

1.55

רווח מדולל למניה

0.65

1.56

דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3131
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

רווח לשנה
פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרוו ח והפסד
רווחים אקטואריים ,נטו ממס
פריטי רווח כולל אחר (נטו ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

1,771

17

33788

22

-

33

()16

-

()35

סך הכל רווח כולל לשנה

1,777

17

33794

הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3133
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
ה כנסות תפעוליות אחרות ,נטו

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

10,278

1,614

333893

1,436
1,976
3,953
()128
7,237

428
244
869
1,541

33854
33331
43833
()338
83778

3,041

73

13334

649
()498
151

117
192
309

755
()115
451

רווח לאחר הוצאות מימון 3נטו
חלק בהפסדי (ברווחי) חברות מוחזקות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני
רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לשנה

2,890

()236

33564

245
2,645
778
1,867

()248
12
5
7

()1
33567
781
33874

מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לשנה

1,861
6
1,867

7
7

33858
5
33874

רווח בסיסי ומדולל למניה

0.68

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

1.59

דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3133
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

רווח לשנה
פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
הפסדים אקטואריים ,נטו ממס
פריטי רווח כולל אחר (נטו ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

1,867

7

33874

()20

-

()31

()7

-

()7

סך הכל רווח כולל לשנה

1,840

7

33847

באורים המצורפים ל דוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3133
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות ,נטו

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

11,373

1,603

333975

1,395
2,090
4,494
139
8,118

456
233
800
()16
1,473

33863
33131
63394
331
93693

3,255

130

13186

601
()389
212

133
165
298

714
()334
631

רווח לאחר הוצאות מימון 3נטו
חלק בהפסדי (ברווחי) חברות מוחזקות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני

3,043

()168

33876

216

()217

()1

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לשנה

2,827
758
2,069

49
14
35

33875
773
33314

2,074
()5
2,069

35
35

33319
()6
33314

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לשנה
רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי למניה

0.77

1.77

רווח מדולל למניה

0.76

1.77

דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 3133
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

רווח לשנה
פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
רווחים אקטואריים ,נטו ממס
פריטי רווח כולל אחר (נטו ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

2,069

35

33314

27

-

37

8

-

8

סך הכל רווח כולל לשנה

2,104

35

33319

הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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באורים לדוחות הכספיים פרופורמה
.3

כללי
דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה נערכו בהתאם להוראות תקנה 9א לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל  1970 -ומתייחסים לרכישת השליטה בחברת די.בי.אס
שירותי לווין ( )1998בע"מ ("די.בי.אס").

.3

הדירקטוריון הסמיך את הדירקטור יצחק אידלמן ,יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,לחתום
על דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלו במקום יו"ר הדירקטוריון בהתאם לתקנה (9ה)
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל  .1970 -דוחות אלו מהווים צרופה לדו"ח
שמפרסמת החברה ,בין השאר ,בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבעל השליטה בה),
התשס"א –  2001בעניין התקשרות החברה בעסקה לרכישת אחזקות יורוקום די.בי.אס בע"מ
("יורוקום די.בי.אס") בדי.בי.אס .יו"ר הדירקטוריון לא השתתף בישיבת הדירקטוריון לאישור
דוחות אלו ,מטעמי זהירות ,בהיותו בעל השליטה (בעקיפין) ביורוקום די.בי.אס .גם הדירקטורים
הנוספים בחברה שהינם קרוביו של יו"ר הדירקטוריון ו/או נושאי המשרה בקבוצת יורוקום לא
השתתפו בישיבה זו.

.1

אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה
 . 1.3אירוע פרופורמה
במסגרת עסקת הרכישה המתוארת להלן מתעת דת החברה להתקשר בעסקה עם בעל שליטה
בחברה בה יש לו עניין אישי ,שמשמעותה עליית החברה להחזקה של  100%במניות חברת
די.בי.אס .כתוצאה מהעסקה ,ככל שתאושר ,די.בי.אס תהפוך להיות חברה בת בבעלות מלאה
של החברה.
ביום  10.2.2015אישרו ועדת משנה מיוחדת לדירקטוריון ,וועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה את התקשרות החברה בעסקה עם יורוקום די.בי.אס ,שהינה חברה בשליטתם
(בעקיפין) של ה"ה שאול ויוסף אלוביץ ,בעלי השליטה בחברה .במסגרת העסקה ,ככל
שתאושר ,תרכוש החברה את מלוא אחזקותיה של יורוקום די.בי.אס בדי.בי.אס ,אשר נכון
למועד זה מהוות כ  50.22%-מהון המניות המונפק של די.בי.אס ( 41.62%בדילול מלא) וכן
את כל הלוואות הבעלים אשר יורוקום העמידה ל די.בי.אס ("עסקת הרכישה") .קודם לעסקת
הרכישה יקבלו החברה ו די.בי.אס את התנאים שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים
בהחלטת המיזוג שניתנה על ידו ביום  26.3.2014וכן תממש החברה אופציה המוקנית לה ללא
תשלום להקצאת מניות ב די.בי.אס בשיעור של כ  8.6% -מההון המונפק של די.בי.אס.
בהתאם לתנאי עסקת הרכישה תשלם החברה ליורוקום די.בי.אס ,במועד ההשלמה ,כנגד
רכישת המניות והלוואות הבעלים ,סכום של  680מיליון ש"ח במזומן .בנוסף יורוקום תהיה
זכאית לשתי תמורות מותנות נוספות כדלקמן :תמורה נוספת ראשונה בסך של עד  200מיליון
ש"ח תשולם בהתאם לסינרגיית מס ותמורה נוספת בסך של עד  170מיליון ש"ח תשולם על פי
תוצאותיה העסקיות של די.בי.אס בשלוש השנים הקרובות.
השלמת עסקת הרכישה כפופה לקבלת אישור משרד התקשורת וכן לאישור האסיפה הכללית
של בעלי המניות של הח ברה.
 . 1.3ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים פרופורמה
 3.2.1הדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את המצב הכספי של
החברה ליום  31.12.2013ואת תוצאות הפעולות של החברה לשלוש השנים
שהסתיימו ביום  31.12.2013בהנחה של צירוף עסקים עם די.בי.אס ,ככל שיושלם ,כך
שאחזקות החברה בדי.בי.אס יגיעו לכדי  100%מההון המונפק של די.בי.אס כתוצאה
8
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ממימוש האופציה המוקנית לה ורכישת אחזקותיה של יורוקום די.בי.אס כמתואר
בבאור  3.1לעיל.
3.2.2

הדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים מאוחדים של
החברה ועל הדוחות הכספיים של די.בי.אס ליום  31.12.2013אשר נערכו בהתאם
לתקני דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS

3.2.3

הדוח על המצב הכספי פרופורמה של החברה ליום  31.12.2013נערך תחת ההנחה כי
עסקת הרכישה בוצעה ביום  .31.12.2013דוחות רווח והפסד פרופורמה ודוחות רווח
כולל אחר פרופ ורמה נערכו תחת ההנחה כי עסקת הרכישה בוצעה ביום .1.1.2011

3.2.4

טרם רכישת השליטה בדי.בי.אס כאמור לעיל ,החזיקה החברה ב  49.8% -מניותיה
וטיפלה בהשקעה זו לפי שיטת השווי המאזני .בהתאם לכך ,בדוחות רווח והפסד
המאוחדים נכללו הפסדי אקוויטי בגין השקעה זו .כתוצאה מעסקת הרכישה ,ככל
שתושלם ,החברה צפויה להחזיק ב  100% -מהזכויות בדי.בי.אס .לצורך הדוח על
המצב הכספי פרופורמה ליום  ,31.12.2013נגרעה ההשקעה בדי.בי.אס אשר הוצגה
לפי שיטת השווי המאזני .בנוסף ,לצורך דוח רווח והפסד פרופורמה ,בוטלו הפסדי
האקוויטי שהוכרו.

3.2.5

רכישת השל יטה טופלה בהתאם לשיטת הרכישה בהתאם להוראות תקן IFRS 3
"צירופי עסקים" .לפיכך ,במועד עסקת הרכישה ,החברה העמידה את השקעתה
במניות ,באופציות למניות ובהלוואות שהועמדו על ידה לדי.בי.אס טרם רכישת
השליטה ,על פי השווי ההוגן בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי
חיצוני שחוות דעתו מצורפת לדוחות אלו .על פי הערכת השווי ,שווי השקעות החברה
טרם רכישת השליטה מוערך בכ  1.099-מיליארד ש"ח .החברה הכירה ברווח מרכישת
השליטה של כ  16 -מליון ש"ח במסגרת דוח רווח והפסד פרופורמה לשנת .2011

3.2.6

לצורך הערכת שווי פעילות די.בי.אס יושמה גישת ההכנסות ,במסגרתה יושמה שיטת
היוון תזרימי המזומנים (  ) DCFעל בסיס תזרים המזומנים למשך חמש השנים
הבאות .תחזית תזרים המזומנים מתבססת על תוצאות חברת די.בי.אס לשנת 2013
ותשעה חודשים שהסתיימו ביום  .30.9.2014במסגרת ההערכה הונח כי נתח השוק
של די.בי.אס צפוי ל שמור על יציבות לאורך כל שנות התחזית .כמו כן ,הונח כי צפויה
שחיקה הדרגתית ב  ARPU -של די.בי.אס בטווח הקצר והבינוני .תחזית ההכנסות
נבנתה לחמש שנים על בסיס תחזית מספר המנויים ,הכנסה ממוצעת ומצב התחרות
בשוק .מחיר ההון הינו ( 8.5%לאחר מס) וכמו כן ,הונח כי שעור הצמיחה הפרמננטית
יעמוד על .1%
הערכת השווי התבססה על הנחות בדבר משתתף השוק הרלוונטי שעשוי היה לרכוש
את אחזקות החברה בדי.בי.אס ואינה מביאה בחשבון את סינרגיות התפעול והמס
הספציפיות בין החברות .הערכת השווי הינה ליום .30.9.2014

3.2.7

שווי תמורת העסקה
א .השווי ההוגן של התמורה המותנית הנוספת ה ראשונה בסך של עד 200
מיליון ש"ח אשר תשולם בהתאם לסינרגיית מס ,חושב על פי הערכת שווי
כלכלית על בסיס תחזית לניצול הפסדים צבורים של די.בי.אס לצורכי מס
בתקופה של  10שנים ותוך שימוש בשיעור היוון של  .8.5%אומדן השווי
ההוגן של התמורה הנוספת הראשונה הוערך על ידי מעריך השווי בסך של
כ  83-מליון ש"ח.
ב .השווי ההוגן של התמורה המותנית הנוספת בסך של עד  170מליון ש"ח
אשר תשולם על פי תוצאותיה העסקיות של די.בי.אס בשלוש השנים
הקרובות חושב על פי הערכת שווי כלכלית על בסיס תחזיות לביצועי העתיד
של די.בי.אס .אומדן השווי ההוגן של תמורה זו הוערך בכ  18-מליון ש"ח.
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באורים לדוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  13בדצמבר 3131
ג .סך הכל עלות הרכישה בדוחות הכספיים פרופורמה של התמורה והתמורות
המותנות הנוספות של עסקה זו הינה  781מליון ש"ח.
ד .הנחת החברה הינה שאין שינוי בשווי ההוגן של התמורה המותנית במהלך
התקופות.
3.2.8

החברה מכינה בימים אלה חישוב הקצאת השווי ההוגן לנכסים מוחשיים ובלתי
מוחשיים של די.בי.אס (עבודת  ) PPAבאמצעות מעריך שווי חיצוני .עבודה זו טרם
הסתיימה .העבודה מצורפת לדוחות אלה .נ כון למועד אישור דוח פרופורמה זה,
עודף העלות הסתכם לסך של כ  2,652 -מליוני ש"ח .לצורך דוחות הפרופורמה ,יוחס
עודף העלות שנקבע באופן ארעי.
להלן עיקרי הערכת השווי:
א .קשרי לקוחות  -הוערכו בכ  761 -מיליון ש"ח .ההערכה בוצעה לפי גישת
ההכנסות ,במסגרתה יושמה שיטת היוון הרווחים העודפים ( Multi Period
 )Excess Earning Methodעל פי גישה זו ,שוויו של הנ כס נגזר מערכם הנוכחי
של תזרימי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים.
ההפחתה תתבצע בהתאם לאורך החיים הכלכליים של קשרי הלקוחות אשר
נקבע ל  7-שנים ,כאשר ההפחתה תתבצע בהתאם לתוואי הנטישה של
לקוחות קיימים ,תוך גילום התוואי כאמור לתקופת ההפחתה של  7שנים
כדלקמן :שנים  ,20% – 1-2שנים  ,15% – 3-4ושנים .10% – 5-7
ב .שווי המותג  -הוערך בכ  329 -מיליון  .₪ההערכה בוצעה בהתאם לשיטת
"הפטור מתמלוגים" (  ,)Relief From Royaltyלפי יתרת אורך חיים כלכליים
של  12שנה.
ג .אגרות חוב  -עודף השווי על העלות הוערך בכ  180 -מיליון  ₪וזאת בשל ירידה
בשעור התשואה לפדיון של כל אחת מסדרות אגרות החוב .הריביות על
בסיסן הוונו תזרימי המזומנים החזויים הינם בשעור של .2.3%-2.6%
ד .נכס מס נדחה  -השווי שיוחס לנכס מס הינו  847מיליון  ₪כדלקמן:
מליוני ש"ח
1,087
נכס מס בגין הפסדים צבורים
עתודה למס בגין עודפי עלות מיוחסים ()240
847
החברה סבורה כי צפוי שתוכל לנצל את נכס המס בגין ההפסדים הצבורים
הן מהרווחים העתידיים מדי.בי.אס והן כתוצאה ממיזוג אפשרי בין החברות.
ה .מוניטין  -שוויו בסך  895מיליון ש"ח והוא מהווה כאמור את ההפרש בין
התמורה בצירוף העסקים לב ין השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים ,הנכסים
הבלתי מוחשיים וההתחייבויות בחברת די.בי.אס.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

דוחות כספיים ביניים
מאוחדים פרופורמה ליום
 03בספטמבר 4302
(בלתי מבוקרים)
עליה לאחזקה של  033%בחברת די.בי.אס
שירותי לווין ( )0991בע"מ

תוכן ה עניינים

עמוד

דוח סקירה של רואי החשבון

2

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)
תמצית דוח ביניים מאוחד פרופורמה על המצב הכספי

3

תמצית דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על ה רווח והפסד ועל הרווח הכולל

5

באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

8

תמצית דוחות ביניים מאוחדים על הרווח והפסד
תמצית דוחו ביניים מאוחדים על המצב הכספי ליום

סומך חייקין

הרטום  ,8תא דואר 212
ירו שלים 11221

טלפון
פקס
אי נטרנט

22 531 2222
22 531 2244
www.kpmg.co.il

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

מבוא
סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברות הבנות שלה (להלן -
"הקבוצה") הכולל את תמצית דוח ביניים המאוחד פרופורמה על המצב הכספי ליום  30בספטמבר  2014ואת תמצית
דוחות ביניים המאוחדים פרופורמה על רווח והפסד ועל הרווח הכולל לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו
באותו התאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתאם
לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי
פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתאם להוראות תקנה  38ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל -
 . 1970אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות ביניים התמציתי של חברה שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ0.8%-
מסך הנכסים המאוחדים ליום  30בספטמבר  , 2014והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ 1.1%-וכ  0.8%-מכלל ההכנסות
המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ,בהתאמה .המידע הכספי לתקופות הביניי ם
התמציתי של אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוח הסקירה שלהם הומצא לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא
מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה ,מבוססת על דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי ם
הנערכת על י די רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר ע ם
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג
ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מביעים חוות
דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע
הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  IAS 34וזאת על בסיס
ההנחות המפורטות בביאור .3
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים ,לא בא לתשומת ליבנו
דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי בהתאם
לתקנה  38ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל  1970-וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור .3

סומך חייקין
רואי חשבון
 15בפברואר 2015
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דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)
תמצית דוח ביניים מאוחד פרופורמה על המצב הכספי ליום
 03בספטמבר 4302
לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה

נתוני הפרופורמה

(בלתי מבוקר)

(בלתי מבוקר)

( בלתי מבוקר)

נכסים

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מזומנים ושווי מזומנים

1,599

()472

0,041

השקעות לר בות נגזרים

2,495

-

4,225

לקוחות

2,225

161

4,0,2

חייבים אחרים

286

17

030

מלאי

83

-

,0

נכסים המוחזקים למכירה

33

-

00

סך הכל נכסים שוטפים

6,721

()294

2,241

לקוחות וחייבים

567

-

521

זכויות שידור – בניכוי עלויות שנוצלו

-

432

204

רכוש קבוע

6,052

787

2,,02

נכסים בלתי -מוחשיים

1,810

1,958

0,12,

הוצאות נדחות ואחרות

255

41

422

השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני (בעיקר בהלוואות)

1,043

()1,012

00

השקעות

85

-

,5

נכסי מסים נדחים

6

846

,54

סך הכל נכסים שאינם שוטפים

9,818

3,052

04,,13

סך הכל נכסים

16,539

2,758

02,421
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דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)
תמצית דוח ביניים מאוחד פרופורמה על המצב הכספי ליום (המשך)
 03בספטמבר 4302
לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה

נתוני הפרופורמה

(בלתי מבוקר)

(בלתי מבוקר)

( בלתי מבוקר)

התחייבויות והון

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

אגרות חוב ,הלוואות ואשראי

1,491

377

0,,2,

ספקים

572

421

220

זכאים אחרים לרבות נגזרים

787

140

241

התחייבויות מסים שוטפים

592

-

524

הפרשות

124

9

000

הטבות לעובדים

358

11

022

דיבידנד לתשלום

1,267

-

0,421

סך הכל התחייבויות שוטפות

5,191

958

2,022

הלוואות ואגרות חוב

8,872

1,586

03,25,

הטבות לעובדים

231

6

401

הפרשות

69

-

22

התחייבויות מסים נדחים

16

-

02

התחייבויות אחרות לרבות נגזרים

136

121

451

סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

9,324

1,713

00,301

סך הכל התחייבויות

14,515

2,671

01,0,2

סך הכל הון

2,024

87

4,000

סך הכל התחייבויות והון

16,539

2,758

02,421

יצחק אידלמן ,דירקטור חיצוני
הוסמך לחתום כיו"ר הדירקטוריון
(ראה באור )2

סטלה הנדלר
מנהל כללי

דודו מזרחי
משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי

תאריך אישור הדוחות הכספיים פרופורמה15.2.2015 :
הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)
תמצית דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4302

הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
(באור )9
הכנסות תפעוליות אחרות,
נטו

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4300

לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני
הפרופורמה

נתוני
הפרופורמה

לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני
הפרופורמה

נתוני
הפרופורמה

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

( בלתי מבוקר )
מיליוני ש"ח

6,793

1,274

,,321

7,154

1,210

,,022

960
1,328
2,513

324
197
644

0,4,2
0,545
0,051

983
1,431
2,610

297
186
624

0,4,3
0,201
0,402

()601

-

()230

()96

-

()22

4,200

1,165

5,025

4,928

1,107

2,305

2,593

109

4,134

2,226

103

4,042

365

95

223

447

103

553

()252
113

135
230

()001
020

()351
96

174
277

()011
010

רווח לאחר הוצאות מימון,
נטו
חלק בהפסדי ( ברווחי)
חברות מוחזקות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני

2,480

()121

4,052

2,130

()174

0,252

132

()127

5

195

()196

()0

רווח לפני מסים על הכנסה

2,348

מסים על הכנסה

653

6
3

4,052

1,935

22

0,251

252

516

7

540

רווח לתקופה

1,695

3

0,22,

1,419

15

0,202

הוצאות מימון ,נטו

רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי למניה

0.62

3.24

0.52

3.50

רווח מדולל למניה

0.62

3.24

0.52

3.54

דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4302
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
רווח לתקופה

1,695

פריטי רווח כולל אחר (נטו
ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגרת הרווח
הכולל יועברו לרווח והפסד

()33

3

-

0,22,

() 00

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4300
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה
( בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
1,419

()19

1,400
0,225
3
1,662
סך הכל רווח כולל לתקופה
הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

15

0,202

-

()02

15

0,205
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תמצית דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד (המשך)
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4302

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4300

לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני
הפרופורמה

נתוני
הפרופורמה

לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני
הפרופורמה

נתוני
הפרופורמה

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

( בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

2,232

432

4,222

2,398

409

4,,31

327
437
822

110
67
216

201
532
0,30,

329
464
890

100
63
207

242
541
0,321

()25

()1

() 42

()6

()1

() 1

1,561

392

0,250

1,677

369

4,322

רווח תפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון

671

40

100

721

40

120

הוצאות מימון

125

34

052

163

47

403

הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

()86
39

46
80

() 23
002

()118
45

74
121

()22
022

רווח לאחר הוצאות מימון,
נטו

632

()40

524

676

()81

525

הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
(באור 9
הכנסות) תפעוליות אחרות,
נטו

חלק בהפסדי ( ברווחי)
חברות מוחזקות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני
רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה

34
598

()33
()7

0
520

88
588

()89
8

() 0
522

170

()1

022

139

2

020

רווח לתקופה

428

()6

244

449

6

255

רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי ומדולל למניה

3.05

0.16

3.01

0.16

דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4302
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03
בספטמבר 4300
התאמות בגין
נתוני
נתוני
לפני אירוע
הפרופורמה
הפרופורמה
הפרופורמה

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

( בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

רווח לתקופה

428

()6

244

449

6

255

פריטי (הפסד) רווח כולל
אחר (נטו ממס) שלאחר
ההכרה לראשונה במסגרת
הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

()24

-

() 42

()9

-

() 2

סך הכל רווח כולל לתקופה

404

()6

02,

440

6

222

הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום  00בדצמבר 4300
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
(מבוקר)
(מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
הכנסות
הוצאות הפעילות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הכנסות תפעוליות אחרות ,נטו

נתוני הפרופורמה
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

9,563

1,624

00,0,1

1,311
1,872
3,576
()15

404
253
841
-

0,105
4,045
2,201
()05

6,744

1,498

,,424

2,819

126

4,225

573
()428
145

132
219
351

135
()432
222

רווח לאחר הוצאות מימון ,נטו
חלק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני

2,674

()225

4,222

252

()250

4

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לשנה

2,422
651
1,771

25
8
17

4,221
252
0,1,,

רווח למניה (בש"ח)
רווח בסיסי למניה

0.65

3.22

רווח מדולל למניה

0.65

3.25

רווח תפעולי
הו צאות (הכנסות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

דוחות ביניים מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  00בדצמבר 4300
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
(מבוקר)
(מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
רווח לשנה

1,771

17

נתוני הפרופורמה
(מבוקר)
מיליוני ש"ח
0,1,,

פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
רווחים אקטואריים ,נטו ממס

22

-

44

פריטי רווח כולל אחר (נטו ממס) שלאחר ההכרה
לראשונה במסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח
והפסד

()16

-

()02

סך הכל רווח כולל לשנה

1,777

17

0,122

הבאורים המצורפים ל דוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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באורים לדוחות הכספיים פרופורמה
.0

כללי
דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה אלה נערכו בהתאם להוראות תקנה 38ב לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל  1970 -ומתייחס ים לרכישת השליטה בחברת
די.בי.אס שירותי לווין ( )1998בע"מ (די.בי.אס").

.4

הדירקטוריון הסמיך את הדירקטור יצחק אי דלמן ,יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,לחתום
על דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה אלו במקום יו"ר הדירקטוריון בהתאם לתקנה (9ה)
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל –  .1970דוחות אלו מהווים צרופה לדו"ח
שמפרסמת החברה ,בין השאר ,בהתאם לתקנות ני ירות ערך (עסקה בין החברה לבעל השליטה בה),
התשס"א –  2001בעניין התקשרות החברה בעסקה לרכישת אחזקות יורוקום די.בי.אס בע"מ
("יורוקום די.בי.אס") בדי.בי.אס .יו"ר הדירקטוריון לא השתתף בישיבת הדירקטוריון לאישור
דוחות אלו ,מטעמי זהירות ,בהיותו בעל השליטה (בעקיפין) ביורוקום די.בי.אס .גם הדירקטורים
הנוספים בחברה שהינם קרוביו של יו"ר הדירקטוריון ו/או נושאי המשרה בקבוצת יורוקום לא
השתתפו בישיבה זו.

.0

אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה
 . 0.0אירוע פרופורמה
במסגרת עסקת הרכישה המתוארת להלן מתעתדת החברה להתקשר בעסקה עם בעל שליטה
בחב רה בה יש לו עניין אישי ,שמשמעותה עליית החברה להחזקה של  100%במניות חברת
די.בי.אס .כתוצאה מהעסקה ,ככל שתאושר ,די.בי.אס תהפוך להיות חברה בת בבעלות מלאה
של החברה.
ביום  10.2.2015אישרו ועדת משנה מיוחדת לדירקטוריון ,וועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה את התקשרות ה חברה בעסקה עם יורוקום די.בי.אס ,שהינה חברה בשליטתם
(בעקיפין) של ה"ה שאול ויוסף אלוביץ ,בעלי השליטה בחברה .במסגרת העסקה ,ככל
שתאושר ,תרכוש החברה את מלוא אחזקותיה של יורוקום די.בי.אס בדי.בי.אס ,אשר נכון
למועד זה מהוות כ  50.22%-מהון המניות המונפק של די.בי.אס ( 41.62%בדילול מלא) וכן
את כל הלוואות הבעלים אשר יורוקום העמידה ל די.בי.אס ("עסקת הרכישה") .קודם לעסקת
הרכישה יקבלו החברה ודי.בי.אס את התנאים שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים
בהחלטת המיזוג שניתנה על ידו ביום  26.3.2014וכן תממש החברה אופציה המוקנית לה ללא
תשלום להקצאת מניות ב די.בי.אס בשיעור של כ  8.6% -מההון המונפק של די.בי.אס.
בהתאם לתנאי עסקת הרכישה תשלם החברה ליורוקום די.בי.אס ,במועד ההשלמה ,כנגד
רכישת המניות והלוואות הבעלים ,סכום של  680מיליון ש"ח במזומן .בנוסף יורוקום תהיה
זכאית לשתי תמורות מותנות נוספות כדלקמן :תמורה נוספת ראשונה בסך של עד  200מיליון
ש"ח תשולם בהתאם לסינרגיית מס ותמורה נוספת בסך של עד  170מיליון ש"ח תשולם על פי
תוצאותיה העסקיות של די.בי.אס בשלוש השנים הקרובות.
השלמת עסקת הרכישה כפופה לקבלת אישור משרד התקשורת וכן לאישור האסיפה הכללית
של בעלי המניות של החברה.
 . 0.4ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים פרופורמה
3.2.1

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את המצב הכספי
של החברה ליום  30.9.2014ואת תוצאות הפעולות של החברה לתקופות של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30.9.2014בהנחה של צירוף עסקים עם די.בי.אס,
ככל שיושלם ,כך שאחזקות החברה בדי.בי.אס יגיעו לכדי  100%מההון המונפק של
8
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די.בי.אס כתוצאה ממימוש האופציה המוקנית לה ורכישת אחזקותיה של יורוקום
די.בי.אס כמתואר בבאור  3.1לעיל.
3.2.2

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופ ורמה מבוססים על הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים של החברה ועל הדוחות הכספיים ביניים של די.בי.אס ליום 30.9.2014
אשר נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS

3.2.3

הדוח על המצב הכספי ביניים פרופורמה של החברה ליום  30.9.2014נערך תחת
ההנחה כי עסקת הרכישה בוצעה ביום  .30.9.2014דוחות רווח והפסד ביניים
פרופורמה ודוחות רווח כולל אחר ביניים פרופורמה נערכו תחת ההנחה כי עסקת
הרכישה בוצעה ביום .1.1.2011

3.2.4

טרם רכישת השליטה בדי.בי.אס כאמור לעיל ,החזיקה החברה ב  49.8% -מניותיה
וטיפלה בהשקעה זו לפי שיטת השווי המאזני .בהתאם לכך ,בדוחות רווח והפסד
ביניים מאוחדים נכללו הפסדי אקוויטי בגין השקעה זו .כתוצאה מעסקת הרכישה,
ככל שתושלם ,החברה צפויה להחזיק ב  100% -מהזכויות בדי.בי.אס .לצורך הדוח על
המצב הכספי ביניים פרופורמה ליום  ,30.9.2014נגרעה ההשקעה בדי.בי.אס אשר
הוצגה לפי שיטת השווי המאזני .בנוסף ,לצורך דוח רווח והפסד ביניים פרופורמה,
בוטלו הפסדי האקוויטי שהוכרו.

3.2.5

רכישת השליטה טופלה בהתאם לשיטת הרכישה בהתאם להוראות תקן IFRS 3
"צירופי עסקים" .לפיכך ,במועד עסקת הרכישה ,החברה העמידה את השקעתה
במניות ,באופציות למניות ובהלו ואות שהועמדו על ידה לדי.בי.אס טרם רכישת
השליטה ,על פי השווי ההוגן בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי
חיצוני שחוות דעתו מצורפת לדוחות אלו .על פי הערכת השווי ,שווי השקעות החברה
טרם רכישת השליטה מוערך בכ  1.099-מיליארד ש"ח .החברה הכירה ברווח מרכישת
השליטה של כ  16 -מליון ש"ח במסגרת דוח רווח והפסד פרופורמה לשנת .2011

3.2.6

לצורך הערכת שווי פעילות די.בי.אס יושמה גישת ההכנסות ,במסגרתה יושמה שיטת
היוון תזרימי המזומנים (  ) DCFעל בסיס תזרים המזומנים למשך חמש השנים
הבאות .תחזית תזרים המזומנים מתבססת על תוצאות חברת די.בי.אס לשנת 2013
ותשעה חודשים שהסתיימו ביום  .30.9.2014במסגרת ההערכה הונח כי נתח השוק
של די.בי.אס צפוי לשמור על יציבות לאורך כל שנות התחזית .כמו כן ,הונח כי צפויה
שחיקה הדרגתית ב  ARPU -של די.בי.אס בטווח הקצר והבינוני .תחזית ההכנסות
נבנתה לחמש שנים על בס יס תחזית מספר המנויים ,הכנסה ממוצעת ומצב התחרות
בשוק .מחיר ההון הינו ( 8.5%לאחר מס) וכמו כן ,הונח כי שעור הצמיחה הפרמננטית
יעמוד על .1%
הערכת השווי התבססה על הנחות בדבר משתתף השוק הרלוונטי שעשוי היה לרכוש
את אחזקות החברה בדי.בי.אס ואינה מביאה בחשבון את סינ רגיות התפעול והמס
הספציפיות בין החברות .הערכת השווי הינה ליום .30.9.2014

3.2.7

שווי תמורת העסקה
א .השווי ההוגן של התמורה המותנית הנוספת ה ראשונה בסך של עד 200
מיליון ש"ח אשר תשולם בהתאם לסינרגיית מס ,חושב על פי הערכת שווי
כלכלית על בסיס תחזית לניצול הפסדים צבורים של די.בי.אס לצורכי מס
בתקופה של  10שנים ותוך שימוש בשיעור היוון של  .8.5%אומדן השווי
ההוגן של התמורה הנוספת הראשונה הוערך על ידי מעריך השווי בסך של
כ  83-מליון ש"ח.
ב .השווי ההוגן של התמורה המותנית הנוספת בסך של עד  170מליון ש"ח
אשר תשולם על פי תוצאותיה העסקיות של די.בי.אס בשלוש השנים
הקרובות חושב על פי הערכת שווי כלכלית על בסיס תחזיות לביצועי העתיד
של די.בי.אס .אומדן השווי ההוגן של תמורה זו הוערך בכ  18-מליון ש"ח.
9

דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  03בספטמבר ( 4302בלתי מבוקרים)

ג .סך הכל עלות הרכישה בדוחות הכספיים פרופורמה של התמורה והתמורות
המותנות הנוספות של עסקה זו הינה  781מליון ש"ח.
ד .הנחת החברה הינה שאין שינוי בשווי ההוגן של התמורה המותנית במהלך
התקופות.
3.2.8

החברה מכינה בימים אלה חישוב הקצאת השווי ההוגן לנכסים מוחשיים ובלתי
מוחשיים של די.בי.אס (עבודת  ) PPAבאמצעות מעריך שווי חיצוני .עבודה זו טרם
הסתיימה .העבודה מצורפת לדוחות אלה .נכון למועד אישור דוח פרופורמה זה ,עודף
העלות הסתכם לסך של כ  2,525 -מליוני ש"ח .לצורך דוחות הפרופורמה ,יוחס עודף
העלות שנקבע באופן ארעי.
להלן עיקרי הערכת השווי:
א .קשרי לקוחות  -הוערכו בכ  761 -מיליון ש"ח .ההערכה בוצעה לפי גישת
ההכנסות ,במסגרתה יושמה שיטת היוון הרווחים העודפים ( Multi Period
 )Excess Earning Methodעל פי גישה זו ,שוויו של הנ כס נגזר מערכם הנוכחי
של תזרימי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים.
ההפחתה תתבצע בהתאם לאורך החיים הכלכליים של קשרי הלקוחות אשר
נקבע ל  7-שנים ,כאשר ההפחתה תתבצע בהתאם לתוואי הנטישה של
לקוחות קיימים ,תוך גילום התוואי כאמור לתקופת ההפחתה של  7שנים
כדלקמן :שנים  ,20% – 1-2שנים  ,15% – 3-4ושנים .10% – 5-7
ב .שווי המותג  -הוערך בכ  329 -מיליון  .₪ההערכה בוצעה בהתאם לשיטת
"הפטור מתמלוגים" (  ,)Relief From Royaltyלפי יתרת אורך חיים כלכליים
של  12שנה.
ג .אגרות חוב  -עודף השווי על העלות הוערך בכ  180 -מיליון  ₪וזאת בשל ירידה
בשעור התשואה לפדיון של כל אחת מסדרות אגרות החוב .הריביות על
בסיסן הוונו תזרימי המזומנים החזויים הינם בשעור של .2.3%-2.6%
ד .נכס מס נדחה  -השווי שיוחס לנכס מס הינו  847מיליון  ₪כדלקמן:
נכס מס בגין הפסדים צבורים
עתודה למס בגין עודפי עלות מיוחסים

מליוני ש"ח
1,087
()240
847

החברה סבורה כי צפוי שתוכל לנצל את נכס המס בגין ההפסדים הצבורים
הן מהרווחים העתידיים מדי.בי.אס והן כתוצאה ממיזוג אפשרי בין החברות.
ה .מוניטין  -שוויו בסך  768מיליון ש"ח והוא מהווה כאמור את ההפרש בין
התמורה ב צירוף העסקים לבין השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים ,הנכסים
הבלתי מוחשיים וההתחייבויות בחברת די.בי.אס.
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די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ
אומדן שווי הוגן ( )Fair Valueשל אחזקות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בדי.בי.אס
שירותי לווין ( )1988בע"מ ( )Yesנכון ליום  30בספטמבר 2014
מיועד לצורך הצגת דוחות פרופורמה של בזק במסגרת עסקת בזק Yes -
פברואר 2015

תוצאות העבודה הינן ארעיות והוכנו למטרות דוח הפרופורמה ליום  30בספטמבר  2014ועשויות
להשתנות עם השלמת העסקה
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הגדרות ומונחים
מונח

פירוט

החברה או Yes

חברת די.בי.אס שרותי לווין ( )1998בע"מ

בזק

חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

יורוקום

חברת יורוקום די.בי.אס בע"מ

הוט או Hot

חברת הוט מערכות תקשורת בע"מ

סלקום

חברת סלקום ישראל בע"מ

פרטנר

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

חלל

חברת חלל תקשורת בע"מ

 DTTאו עידן+

מערך להפצה קרקעית של שידורי רדיו המכונה  )Digital Terrestrial Television( DTTאו עידן +המופעל ע"י הרשות השנייה
לטלויזיה ולרדיו ובאמצעותו מופצים לציבור ערוצים מסוימים ללא תשלום

דוחות כספיים

דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנים  2012ו 2013 -ודוחות כספיים לא מבוקרים לרבעון השלישי לשנת 2014

הלמ"ס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

OTT

 - Over The Topטכנולוגיה המשתמשת בתשתית אינטרנט ציבורי כדי לספק שירותי טלויזיה ווידאו על פי דרישה

VOD

 - Video on demandשירות אינטראקטיבי של  Yesהמאפשר גישה לתכנים כגון סרטים ,סדרות ,תכניות טלויזיה ,הפקות
מקור ותכני ילדים בממירי טלוויזיה מתקדמים .באמצעות שירות זה יכולים המשתמשים לצפות בתוכן טלוויזיוני לפי
הזמנה אישית .לצורך שירות זה נדרש חיבור אינטרנט אלחוטי במהירות של 2.5 MB

YesMax Total

ממיר מקליט של Yesהמאפשר צפייה ברמת איכות  ,HDשירות  ,VODשירות ( YesStreamerהמאפשר צפייה בתכני
מחשב במסך הטלוויזיה) ושירות YesMultiroom

YesMax

ממיר מקליט של Yes
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הגדרות ומונחים
מונח

פירוט

YesHD

ממיר לא מקליט של  Yesבעל רמת שידור ברזולוציה גבוהה -ברמת איכות HD

YesMultiroom

שירות של  Yesבאמצעותו ניתן לצפות בתכנים מוקלטים ברשת הביתית

YesGO

החברה השיקה בשנת  2014אפליקציה המכונה  YesGOהמאפשרת למנויים צפייה באמצעות מגוון מכשירי קצה
(סמארטפונים ,מחשבי טאבלטים ומחשבים) בחלק מהערוצים המשודרים ע"י החברה אותם רכש המנוי במסגרת שידורי
הטלויזיה בביתו וכן בתכני VOD

PPV

 - Pay Per Viewערוצי וידאו של החברה הניתנים לצפייה בתשלום

PVR

מפענחי  Personal Video Recorderהמשמשים לצורך ממירים מקליטים של החברה ומהווים ממשק אל לוח השידורים
האלקטרוני של החברה על מנת לאפשר קבלת שירותים כגון הזמנת הקלטות מראש ,הקלטת סדרות והשהיית שידור חי

HD ZAPPER

מפענחים המאפשרים קליטת שידוריי טלוויזיה ברמת איכות  HDעבור ממיר לא מקליט  YesHDהמאפשר הוספת שירות
 VODאליו בתשלום

HD PVR

מפענחים המשמשים עבור ממיר מקליט ברמת  ,HDקרי YesMax Total

ARPU

 - Average Revenue Per Userמדד הכנסה ממוצעת לחודש פר מנוי/לקוח

צדדים קשורים

כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי ,גילויים בקשר לצד קשור ()IAS 24

EBITDA

רווח תפעולי לפני מימון ,מיסים בתוספת פחת והפחתות
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תוכן עניינים
פרק

עמוד

 .1כללי

5

 .2מבנה הפעילות והסביבה העסקית

11

 .3סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים

18

 .4ניתוח דוחות כספיים

28

 .5מתודולוגיה

36

 .6פירוט ההנחות ששימשו לבניית תזרים המזומנים

39
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כללי
מטרת הערכת השווי
נתבקשנו על ידי הנהלת בזק (להלן" :מזמין העבודה") לאמוד את שווי
השקעת בזק ב Yes -במניות ,אופציות למניות ובהלוואות הבעלים לסוגיהן.
מועד ההתקשרות בינינו לבין הנהלת בזק לביצוע עבודה זו הינו מחודש
ינואר  .2015הערכת השווי בוצעה נכון ליום  30בספטמבר ( 2014להלן:
"מועד הערכת השווי").

מקורות המידע
בביצוע העבודה הסתמכנו ,בין היתר ,על הנתונים הבאים:
נתונים שהתקבלו ממזמין העבודה:
•
•

אודות Yes
חברת  Yesנוסדה בשנת  1998והחלה את שידוריה לראשונה בחודש יולי
 Yes .2000היא החברה היחידה בארץ המספקת שירותי טלוויזיה רב
ערוציים למנויים באמצעות לוויין Yes .היא גם החברה הראשונה שסיפקה
שידורים דיגיטאליים ושירותי טלוויזיה אינטראקטיביים.

•
•

מאז הקמתה ,החברה צברה כ 600 -אלף לקוחות ,המהווים כ 40% -משוק
הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל .החברה מעסיקה מעל ל 2,100 -עובדים.

•

שיטת הערכת השווי
לצורך הערכת שווי פעילות יישמנו את גישת ההכנסות ( Income
 ,)Approachבמסגרתה יושמה שיטת היוון תזרימי המזומנים (.)DCF
שיטת ההערכה של החברה התבצעה על סמך ניתוח פעילויותיה של ,Yes
בהתבסס על בחינת המצב הקיים וצפי התפתחות עתידית.
מתוך שווי הפעילות ניכינו את שווי החוב הפיננסי נטו ללא הלוואות בעלים.
הקצאת השווי שהתקבל (קרי ,שווי פעילות בניכוי התחייבויות פיננסיות נטו
אך ללא חוב בעלים) בין הלוואות הבעלים ,הון המניות והאופציה בוצעה
עפ"י סדר קדימות פירעון הלוואות הבעלים כפי שנקבע בהסדר בין בעלי
המניות לחברה מיום  30בדצמבר  ,2002בו הוחלט כי ההלוואות שהועמדו
על ידי חלק מבעלי המניות לחברה החל מיום  10ביולי  2002הינן עדיפות על
הלוואות הבעלים הישנות.
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•
•
•
•

תקציב החברה לשנת .2015
תחזית פיננסית מפורטת של החברה לשנים  ,2018 - 2015תחת ההנחה
שהחברה תמשיך לפעול ברמת ( Stand Aloneקרי ,ללא הבאה בחשבון של
הסינרגיות בין בזק ל Yes -שינבעו מהמיזוג) ,אשר הוכנה על ידי הנהלת
בזק.
מצגת למשקיעים המפרטת את הפעילות העסקית של .Yes
דוחות בחינת אינדיקציה לפגימה בערך ההשקעה ב Yes -בספרי בזק
מיום  10.3.2013ומיום  4.3.2014שנערך על ידי יצחק סוארי בע"מ.
דוח בחינת עודפי העלות שנזקפו בספרי בזק בגין  Yesמחודש מרץ 2013
שנערך על ידי יצחק סוארי בע"מ.
אומדן הנהלת החברה ליתרת ההפסד הצפוי לצורכי מס נכון ליום
.30.9.2014
נתונים שהוצגו ע"י החברה בחדר המידע הווירטואלי.
מידע נוסף שנאסף על ידינו ממקורות גלויים ,לרבות דיווחי החברה
לציבור ,דוחות דירוג ומידע פומבי אחר.
מידע נוסף שנתקבל בפגישות ,שיחות ומיילים מהנהלת החברה.

נתונים הזמינים לציבור הרחב:
• דוחות כספיים סקורים של החברה ושל בזק ליום .30.9.2014
• דוחות כספיים מבוקרים של החברה ושל בזק לימים  31.12.2013ו-
.31.12.2012

• נתונים פיננסיים ואחרים של חברות ציבוריות ,המחזיקות בפעילויות
דומות לפעילות המוערכת.
• מידע משלים שנאסף על ידינו ממקורות גלויים.
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סיכום אומדן שווי השקעת בזק בYes -
להלן סיכום אומדן שווי הון המניות וחוב הבעלים של ( Yesבמיליוני ש"ח) :
אומדון שווי הון המניות והלוואות הבעלים
במיליוני ש"ח
אומדן שווי הפעילות
בניכוי התחייבויות פיננסיות ,נטו (ללא חוב בעלים)
שווי הפסדים שינוצלו לאחר שנת 2018
שווי הון המניות  +חוב בעלים

סה"כ
2,716
)(1,891
461
1,286

להלן סיכום אומדן שווי השקעת בזק ב( Yes -במיליוני ש"ח) ,בחלוקה למניות ,אופציות למניות ובהלוואות הבעלים לסוגיהן:
פירוט שווי הון מניות והלוואות בעלים
מיליוני ש"ח
שווי הלוואות בעלים חדשות ()11%
שווי הלוואות בעלים חדשות ()5.5%
שווי הלוואות בעלים ישנות ()0%
שווי הון המניות  +אופציה
שווי הון המניות  +חוב בעלים
כ % -מהשווי הכולל

סה"כ

שיעור חלקה
של בזק

1,030
256
0
0
1,286
100%

88.0%
75.2%
50.9%
57.8%

שווי חלקה של
בזק
906
192
0
0
1,099
85%

שווי חלקה של
יורוקום
124
63
0
0
187
15%

בהתאם להערכות והפרמטרים כמפורט לעיל ולהן בעבודה זו ולאור הנתונים שקיבלנו ובדיקות
שביצענו ,השווי ההוגן ( )Fair Valueלצרכים חשבונאיים של הון המניות והלוואות הבעלים ב-
 Yesנכון ליום  30בספטמבר  2014נאמד בכ 1,286 -מיליוני ש"ח .שווי השקעת בזק בYes -
מוערך בכ 1,099 -מיליוני ש"ח ,כ 85% -מהשווי הכולל ,בהתאם לחלקה בהלוואות הבעלים,
ובהתחשב בקדימות פירעון הלוואות הבעלים השונות.
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015

7

די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

המסגרת החשבונאית של שווי הוגן ()Fair Value
להלן סקירת היבטים חשבונאיים עיקריים המתייחסים לסוגיית "משתתף
שוק" ) )Market Participantבהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מס' ,13
מדידת שווי הוגן (( )IFRS 13להלן " -התקן").
• התקן מגדיר את המונח "שווי הוגן" כמחיר יציאה ) )exit priceדהיינו,
כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר שהיה משולם להעברת
התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה .כפי
שעולה מסעיף  2לתקן ,מדידת שווי הוגן צריכה להיות אובייקטיבית,
בתנאיי שוק ,ולא מדידה סובייקטיבית.
• על פי סעיף  23לתקן ,ישות אינה צריכה לזהות משתתפים ספציפיים
בשוק .הישות תזהה מאפיינים שמייחדים באופן כללי משתתפים בשוק,
תוך הבאה בחשבון של גורמים ספציפיים הקשורים לפריט המוערך
ולשוק העיקרי (וכן למשתתפים בשוק שהישות תתקשר איתם בעסקה
באותו שוק).
• בהתאם לתקן ,על משתתף שוק להיות בעל הידע המתאים בענף בו
פועלת החברה .כיום פעילותה העיקרית של  Yesהינה הספקת שירותי
טלוויזיה רב ערוציים למנויים באמצעות לוויין .אולם עפ"י מידע שנמסר
לנו ,לולא אחזקתה הישירה של בזק ב Yes -הייתה עשויה לפנות לענפי
תקשורת נוספים לרבות מתן שירותי טלפון נייח ,שירותי אינטרנט ועוד.
לפיכך ,נראה כי הענף הרלוונטי הינו ענף התקשורת בכללותו ,כולל עולם
תוכן טלוויזיוני.

המקורות עולה בבירור כי משתתף שוק אינו בהכרח הישות שעשויה לנצל
באופן מיטבי את הסינרגיות ואת יכולת השימוש בפריט אשר נבחן שוויו
ההוגן.
• כמו כן ,אין כל נפקות לשאלת קיומם/אי קיומם דה-פקטו של רצון או
יכולת מכירה במועד המדידה וכי מדידת שוויה ההוגן של  Yesמנקודת
המבט של 'משתתף בשוק' צריכה להיעשות לפי שוויה ההוגן גם אם בזק
כאמור לא הייתה מוכנה לבצע עסקה למכירת או לרכישת האחזקות ב-
 Yesבתנאים כאלה או אחרים.
• לאור האמור לעיל ,נראה כי במקרה של חברת  Yesניתן להרחיב את
ההגדרה של משתתף שוק לשחקנים בשוק המקומי או בינלאומי ,להם
קיימת זיקה לתחום התקשורת והם בעלי האמצעים הנדרשים לצורך
ביצוע השקעה ב .Yes -לפיכך ,שוויה ההוגן של  Yesנבחן במסגרת
עבודה זו מנקודת מבט של משתתף שוק שאינו בהכרח חברת בזק ,כלומר
בהתעלם מהסינרגיות הספציפיות המיוחסות למיזוג בין בזק לבין ,Yes
אך בהתייחס לסינרגיות קיימות בראייה כללית של משתתף שוק כלשהו
שהינו צד בלתי קשור/תלוי בעסקה.

• בהתאם לתקן ,מדידת שווי הוגן אינה ערך ספציפי לחברה וכן השווי
ההוגן אינו ערך ספציפי לאחד מאותם 'משתתפי שוק' אשר יסכים
לדוגמה לשלם מחיר גבוה יותר מאשר יתר משתתפי השוק לאור הערכת
סיכונים ו/או קיומן של סינרגיות ספציפיות מנקודת מבטו שלו .מן
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תנאים מגבילים
עבודה זו מהווה הערכת שווי הוגן ( )Fair Valueשל השקעת בזק ב Yes -והיא נערכה לצרכים חשבונאים בלבד .עבודה זו אינה מהווה בהכרח אינדיקציה
לשווי הכלכלי הפנימי ( )Intrinsic Vlaueשל השקעת בזק ב Yes -ובפרט אינה מביאה בחשבון את הסינרגיות הספציפיות (כדוגמת ניצול הפסדים לצורכי מס,
חסכון בעלויות ועוד) שניתן לייחס למיזוג מלא אפשרי בין בזק ל.Yes -
העבודה מיועדת עבור הנהלת בזק ולא תהיה לנו כל מחויבות כלפי כל צד שלישי ,אלא אם אישרנו בכתב את ההסתמכות של הצד השלישי על ממצאי עבודה
זו .אין לתת לעבודה זו או לכל חלק ממנה ,תמצית או סיכום שלה ,פומביות דרך ערוצי מדיה פומביים (או פרטיים) ,ללא הסכמתנו מראש ובכתב .עם זאת,
בכפוף להסכמתה של החברה ושל בזק ,אין לנו התנגדות כי עבודה זו תצורף לדוחות הכספיים של בזק ו/או לדיווחים מיידיים שלה.
עבודה זו מתבססת ,בין היתר ,על נתונים שנלקחו מחדר מידע ונתונים שנמסרו לנו על ידי הנהלת בזק .האחריות לגבי אמינות המידע ,הנתונים ,המצגים
וההסברים השונים שנמסרו לנו ,בקשר עם ביצוע עבודתנו זו ,הינה על ספקי מידע זה ,ואין אנו יכולים לאשר את דייקנותם ,שלמותם והגינותם של הנתונים.
יודגש כי עבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ) (Due-Diligenceואינה כוללת בדיקה ואימות של הנתונים האמורים ,לפיכך עבודתנו זו לא תיחשב ולא
תהייה אישור לנכונותם ,שלמותם ודיוקם של הנתונים שהועברו אלינו.
בשום מקרה לא נהיה אחראיים לכל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל אופן ודרך ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעייה ,מסירת מידע שאינו נכון או
מניעת מידע מאיתנו.
ייתכן והגענו לנתונים פיננסיים היסטוריים מסוימים ,אשר בהם השתמשנו לעבודה זו ,מתוך נתונים פיננסיים לא מבוקרים כפי שהופיעו בחדר מידע
וירטואלי ,אשר הינם באחריות הנהלת החברה .אנו לא בדקנו עצמאית את הנכונות או השלמות של הנתונים אליהם הסתמכנו (לרבות השוואתם לנתונים
המופיעים בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה) ואיננו חווים דעה או נותנים הבטחה מכל סוג שהוא לגבי הנתונים בהם השתמשנו או לגבי הדוחות
הכספיים של החברה.
למטרת העבודה הנחנו שהנתונים שנמסרו לנו הינם מדויקים ,שלמים והוגנים ,ולא בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר סבירותם של הנתונים בהם
השתמשנו .אם יתברר אחרת ,תשתנה הערכתנו בהתאם .לפיכך ,הננו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכן עבודה זו אם יובאו בפנינו נתונים חדשים שלא
הובאו בפנינו קודם למתן אומדן השווי שבעבודה זו .כמו כן ,אין לראות בעבודה זו משום המלצה לרכישה או מכירה של מניות החברה ,לאור ממצאי העבודה.
אין בעבודה זו משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שונים שבהם עיינו ,נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת כלכלית זו .המידע המופיע
בעבודתנו אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שעשוי לדרוש משקיע פוטנציאלי ואינו מיועד להעריך את שווי החברה למשקיע אחר ,היות ולמשקיעים
שונים עשויים להיות מטרות ושיקולים שונים וכן שיטות בדיקה ,על בסיס הנחות אחרות .בהתאם ,אומדן הערך הכלכלי אשר על בסיסו עשויים גורמים שונים
לבצע פעולות כלכליות ,עשוי להיות שונה.
ככל הערכה כלכלית ,אף הערכת שווי הוגן זו אמורה לשקף באופן סביר והוגן מצב נתון בזמן מסוים ,על בסיס נתונים ידועים ותוך התייחסות למסגרת
החשבונאית ,להנחות יסוד ותחזיות שנאמדו על בסיס מידע זה .שינויים במשתנים העיקריים ו/או מידע נוסף ,עשויים לשנות את בסיס הנחות היסוד ובהתאם
לכך גם את המסקנות שגובשו ומוצגות להלן .עבודתנו לא כללה בדיקה או סקירה משפטית בנוגע להיבטים משפטיים הקשורים לחברה וכן לא ביקשנו ולא
קיבלנו כל יעוץ משפטי.
9
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תנאים מגבילים (המשך)
כמו כן ,שינויים בתנאיי השוק יכולים לגרום להערכות שווי שונות במהותן מאלו המצוינות בתאריך הערכת השווי .אין אנו נוטלים על עצמו אחריות כלשהי
לשינויים בתנאי השוק לאחר תאריך הערכת השווי ואין אנו מחויבים לעדכן את עבודתנו ,ניתוחנו ,מסקנותינו או מסמכים אחרים הנוגעים לשירותים שלנו
לאחר תאריך הערכת השווי ,מכל סיבה שהיא.
ברצוננו לציין כי אין לנו עניין אישי במניות החברה או במניות בזק .בנוסף נדגיש ,כי עבודתנו אינה כוללת עמדה ו/או המלצה אם לבצע עסקה כלשהי במניות
החברה ,ואין בחוות דעתנו המלצה לבעלי המניות ולבעלי החוב של חברות המשתתפות בביצוע עסקה כלשהי כיצד להצביע באסיפה הכללית או בכל הצבעה
אחרת בקשר לרכישת או למכירת המניות ,האופציות וחוב הבעלים של החברה.
בעבודה זו התייחסנו גם למידע צופה פני עתיד שנמסר לנו על ידי הנהלת החברה .מידע צופה פני עתיד עבודה זו משקפת את הערכתנו לגבי פרמטרים שונים
ובהתבסס על המידע שהיה בפנינו .אם הערכות אלה לא תתממשנה ,התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות שהערכנו.
ההערכות של הנתונים לגבי תזרימי המזומנים כלולות במסמך זה אך ורק לצורך קבלת אינדיקציה לשווי הוגן של השקעת בזק ב Yes -ולא נועדו לשמש
כתחזיות מסוג  Forecastsאו מסוג  Projectionsלביצועים עתידיים .זאת ועוד ,מאחר ולעיתים קרובות אירועים ונסיבות אינם מתרחשים כפי שצפוי ,על פי
רוב ישנם הבדלים בין הערכת תוצאות ותוצאות בפועל והבדלים אלו יכולים להיות מהותיים.
מוסכם כי אתם ואחרים שעבורם יסופקו השירותים עפ"י הסכם ההתקשרות (לרבות צדדים שלישים כלשהם) אינכם רשאים לקבל מאיתנו בין עפ"י חוזה או
בנזיקין ,לפי חוק או אחרת ,פיצוי בגין נזקים והפסדים מצטברים בסכום העולה על פי  2משכר הטרחה ששולם עבור השירותים שגרמו ישירות לנזק או
להפסד בקשר עם תביעות הנובעות מהסכם זה או הקשורות באופן אחר למתן השירותים.
מוסכם כי אינכם רשאים להגיש תביעה או ליזום הליכים משפטיים בקשר עם השירותים או אחרת לפי הסכם זה כנגד בעלי המנהלים ,הדירקטורים,
המנהלים או העובדים שלנו למעט אם בוצעה פעולה בזדון או הונאה ע"י מי מהם.
מוסכם כי העבודה מיועדת לכם בלבד לא תהיה לנו כל מחויבות כלפי כל צד שלישי אלא אם אישרנו את ההסתמכות של הצד השלישי על הדו"ח בכתב.
ובהר בזאת ,כי מסקנות עבודתנו זו ככל שהן מועברות ללקוח במסגרת העברת המידע אינן אלא בגדר הבעת דעה וכי כל החלטה בקשר עם השירותים
המוענקים בין אם כללה את הנחות ומסקנות עבודתנו זו ,ובין אם לאו ,תיעשה בידי הלקוח בלבד והיא באחריותו הבלעדית.
בשל ביצוע החישובים בגיליונות אלקטרוניים ,ייתכנו הפרשי עיגול.
על הקורא לעיין בכל ההנחות אשר הונחו במהלך ההערכה.
בכבוד רב,
פאהן קנה יועצים בע"מ

 15בפברואר 2015
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מסמך חסוי

 .2מבנה הפעילות והסביבה העסקית
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אודות החברה
תיאור החברה ומבנה ההחזקות של

החברה1

• חברת  Yesנוסדה בשנת  1998והחלה את שידוריה לראשונה בחודש יולי
 Yes .2000היא החברה היחידה בארץ המספקת שירותי טלוויזיה רב
ערוציים למנויים באמצעות לווין .כמו כן Yes ,היא גם החברה הראשונה
שסיפקה שידורים דיגיטאליים ושירותי טלוויזיה אינטראקטיביים.
• מאז הקמתה ,החברה צברה כ 600 -אלף לקוחות ,המהווים כ40% -
משוק הטלוויזיה הרב-ערוצית.
• החברה מעסיקה מעל ל 2,100 -עובדים .היקף הכנסותיה של החברה
בשנת  2013עמד על כ 1,635 -מיליוני ש"ח וצפוי להסתכם בשנת 2014
בכ 1,723 -מיליוני ש"ח.
• החברה משדרת למעלה מ 150 -ערוצים (וידאו ,רדיו ,מוזיקה ,משחקים
וערוצי מידע) ,ביניהם ערוצי ) ,HD (High Definitionממשק לוח שידורים
אלקטרוני ( ,)EPG -Electronic Program Guideממירים חכמים מקליטים
(גם בטכנולוגיית  ,)HDשירותי  (Video On Demand) VODוטכנולוגיית
 Streamingהמאפשרת צפייה בקבצי וידאו ,אודיו ותמונות בפורמטים
שונים מהמחשב הביתי על גבי הטלוויזיה וגישה לתכני אינטרנט שונים.
• החברה מחזיקה בשיעור של  20%מחברת זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת
האינטרנט בע"מ) ,חברה ישראלית בבעלות  11גופי מדיה שהוקמה
במטרה להיאבק בהפרת זכויות יוצרים שנגרמת מהורדות פיראטיות
ברשת .החברה מייצגת בין היתר את תאגידי התוכן רשת ,קשת ,ערוץ ,10
הוט ,יונייטד קינג ואחרים.

 1מקורות :אתר החברה ,מצגת הנהלה ודוחות כספיים של בזק לשנת 2013
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בעלי עניין
• החברה מוחזקת ע"י בזק בשיעור של ( 49.78%לא כולל כתבי אופציות
למימוש לכ 8.6% -נוספים ממניות  .)Yesיתרת המניות מוחזקות בידי
יורוקום ,חברה בשליטתו של מר שאול אלוביץ' .מניות אלה מוחזקות
באמצעות נאמן ,בכדי לעמוד בדרישת הרשות להגבלים עסקיים שלא
להחזיק באופן פעיל במניות  Yesבמקביל לאחזקת השליטה בבזק.
• נוכח עמדת הממונה על הגבלים עסקיים והחלטת בית המשפט העליון
משנת  2009לא לאשר את מיזוג בזק ו ,Yes -נמנע מבזק להגדיל
החזקותיה ב Yes -או לשלוט בה ,באופן שמגביל את יכולתה של
הקבוצה להנות ממלוא היתרונות אשר היו עשויים לנבוע מפעילות
קבוצתית מלאה.
• ככל שבעתיד תוסרנה המגבלות הרגולטוריות האמורות וכן מגבלות
ההפרדה המבנית ויתר המגבלות החלות על שיתופי פעולה בין
החברות ,הרי שהאפשרויות שתעמודנה במקרה כזה בפני בזק להגדיל
החזקותיה בחברה או לשלוט בה ,עשויות ליצור לבזק הזדמנויות
שונות לניצול סינרגיה עם החברה או להקל על ניצול סינרגיה כאמור.
• יחד עם זאת ,ביום  26למרץ 2014 ,אישר הממונה על ההגבלים
העסקיים את המיזוג בין  Yesלבין בזק .כפועל יוצא ,רשאית בזק
לממש באופן מידי את האופציה שברשותה לרכישת  8.6%ממניות Yes
ולהפוך לבעלת השליטה בחברה.
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אודות החברה
בעלי עניין (המשך)
• עיקר השקעות הבעלים ב Yes -בוצעה לאורך השנים בדרך של הלוואות
בעלים .ההשקעה הושפעה מקשיים בקבלת מימון בנקאי ,מהשתתפות
חלקית או העדר השתתפות בעלי המניות האחרים בסבב הגיוס,
ומהגבלות רגולטוריות על הגדלת השקעת בזק ב ,Yes -מחשש לפגיעה
בתחרות השוק הטלוויזיה הרב-ערוצית.

בהתאם להסכם ,תהיינה הלוואות הבעלים החדשות זכאיות להיפרע
במלואן על ידי החברה לפני כל חלוקת דיבידנדים על ידי החברה ו/או
החזר הלוואות הבעלים הישנות שהועמדו לחברה על ידי בעלי המניות,
וזאת בכפוף לתזרים המזומנים של החברה ולהתחייבויותיה על פי
הסכמים עם התאגידים הבנקאיים וחלק ממחזיקי האג"ח.

• ההגבלות הרגולטוריות התבטאו בהגבלת שיעור ההחזקה של בזק ל-
 50%לכל היותר ,וכן ,בחלק מהתקופה ,בהגבלות על השקעה במזומן
בשיעור העולה על חלקה של בזק במניות .בזק ערערה על תוקף הגבלות
אלה במסגרות משפטיות שונות .ביום  20לאוגוסט  2009פסק בית
המשפט העליון כי המיזוג בין בזק ל Yes -לא יאושר.

כמו כן ,השקעות בעלי המניות בהלוואות בעלים חדשות מקנות את
הזכות לבחור בין הקצאת מניות לבין אופציות למניות כנגזר מהשקעתם.
זכות זו מקנה לבזק את האפשרות להמשיך ולהשקיע ב Yes -מבלי לממש
את זכותה לקבלת מניות נוספות בחברה שיביאו אותה להחזקה שעולה
על שיעור ההחזקה הנוכחי במניות החברה.

• בחודש נובמבר  2001הגיעו בעלי המניות בחברה להסכם שקבע את מנגנון
דילול האחזקות ,שכן לא כל בעלי המניות משקיעים בחברה על פי שיעורי
האחזקה המקוריים .בשנים  2001-2006הזרימה בזק הלוואות בעלים
בהיקפים העולים על חלקה היחסי במניות החברה ,בתמורה למניות
ולאופציות למניות ,אשר ניתנות למימוש ללא תמורה ,אשר מימושן,
יגדיל החזקות בזק בחברה לכ.58.36% -

להלן התפלגות הלוואות הבעלים ,כולן צמודות מדד ,לפי קדימויותיהן,
וחלק בזק בהן ,נכון ליום  30בספטמבר ( 2014במיליוני ש"ח):

• בהסדר בין בעלי המניות לחברה מיום  30בדצמבר  2002הוחלט כי
ההלוואות שהועמדו על ידי חלק מבעלי המניות לחברה החל מיום 10
ביולי ( 2002להלן" :הלוואות הבעלים החדשות") הינן עדיפות על
הלוואות הבעלים הישנות .כלומר ,הלוואות אשר התקבלו החל מיום
 10.7.2002ועד ליום  ,27.4.2003הנושאות ריבית שנתית של 5.5%
והלוואות אשר התקבלו מיום  27.4.2003ואילך ,הנושאות ריבית שנתית
של  ,11%ותהיינה ראשונות בקדימותן.
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חלקה %
פירוט יתרות הלוואות בעלים על פי תנאיהן הנקובים שיעור יתרה ליום מתוכן
ריבית  30.9.2014השקעות בזק של בזק
מיליוני ש"ח
הלוואות בעלים ישנות
הלוואות בעלים חדשות
הלוואות שניתנו עד ליום 27.4.2003
הלוואות שניתנו לאחר ה27.4.2003 -

0%

2,387

1,214

50.9%

5.5%
11%

493
1,983

371
1,745

75.3%
88.0%

סה"כ הלוואות חדשות

2,476

2,116

85.4%

סה"כ

4,864

3,330

68.5%
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אודות החברה (המשך)
אישור המיזוג עם בזק
• כתוצאה מאישור המיזוג ביום  26למרץ  2014על ידי הממונה על
ההגבלים העסקיים ,ב 29 -לאפריל  2014העלתה Standard & Poor’s
 Maalotאת הדירוג של  Yesלדירוג ' 'ilAמדירוג קודם של ' 'ilA-ובו זמנית
הכניסה את הדירוג ל CreditWatch -עם השלכות חיוביות .הכנסת הדירוג
לרשימת מעקב עם השלכות חיוביות מבטאת את ההערכות לגבי
הפוטנציאל החיובי הטמון בביצוע המיזוג עבור החברה .זאת בשל
היתרון הגלום לחברה באפשרות לקבל תמיכה פיננסית מבזק (ככל
שתהא חברה אם) במידת הצורך ,באפשרות להגדלת בסיס הלקוחות,
בחסכון הצפוי בעלויות ובסופו של דבר בביטול ההפרדה המבנית.
• יצוין כי הנחת עבודה מרכזית במסגרת עבודה זו הינה כי משתתף שוק
(כהגדרתו ב )IFRS13 -הינו שחקן בשוק המקומי או בינלאומי ,לו
קיימת זיקה לתחום התקשורת ולא בהכרח חברת בזק .בהתאם לזאת,
שוויה ההוגן של  Yesנבחן בעבודה זו בהתעלם מהסינרגיות הספציפיות
המיוחסות למיזוג עתידי אפשרי בינה לבין בזק ,אך בהתייחס
לסינרגיות קיימות בראייה כללית של משתתף שוק כלשהו שהינו צד
בלתי קשור/תלוי בעסקה.
מוצרים ושירותים
• ערוצים  -שידורי די.בי.אס כוללים מגוון רחב של ערוצים :כ 150 -ערוצי
וידאו שונים (מתוכם כ 5-ערוצי וידאו לצפייה לפי תשלום ( Pay Per View
 )PPVוכ 20-ערוצי  )High Definition( HDובנוסף ערוצי רדיו ,מוסיקה
ושירותים אינטראקטיביים.
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• חבילות ערוצים  -בהתאם לרישיון השידורים של די.בי.אס והחלטות
המועצה ,השידורים כוללים חבילת בסיס או איזו מחבילות היסוד
אותן נדרש לרכוש כל מנוי וכן ערוצים נוספים אותם יכול המנוי
לרכוש לפי בחירתו ,בין כחבילות ובין כערוצים בדידים וערוצי .PPV

• שירותים מתקדמים  -די.בי.אס משווקת מפענחי  PVRשהינם ממשק
אל לוח השידורים האלקטרוני של די.בי.אס ומאפשרים קבלת
שירותים מיוחדים ,ובכלל זה הזמנת הקלטות מראש ,הקלטת סדרות
והשהיית שידור חי .כן מאפשרים מפענחי ה PVR -צפייה בתכנים
אותם מעבירה די.בי.אס מעת לעת לזכרון המפענח (.)Push Video
די.בי.אס מספקת שידורי טלוויזיה ברזולוציית  ,HDהניתנים לקליטה
באמצעות מפענחי  .HD ZAPPERשידורים אלו מאפשרים איכות
צפייה גבוהה .כן משווקת די.בי.אס מפענחי  HDPVRקרי ממיר מקליט
 YesMax Total-HDהמאפשרים הן אספקת שידורי  HDוהן אספקת
שירותי  .PVRבנוסף מאפשרים מפענחים אלה את שירות ה-
 ,MultiRoomבאמצעותו ניתן ,דרך הרשת הביתית ,לצפות בתכנים
המוקלטים במפענחים אלה גם באמצעות מפענחים נוספים (מסוג HD
 ZAPPERאו  )HDPVRבבית המנוי.
מרבית מנויי  Yesמשתמשים במפענחים מתקדמים ( PVRאו HD
 .)ZAPPERלהערכת די.בי.אס ,הגדלת שיעור מנויי די.בי.אס
המשתמשים במפענחים כאמור ,תתרום לגידול בהכנסותיה ממנויים
אלה ולשימורם כמנוייה ,אך מחייבת השקעה כספית מהותית.
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אודות החברה (המשך)
• שירותי  - VODדי.בי.אס מספקת למנוייה שירותי  VODבאמצעות רשת האינטרנט ,המאפשרים צפייה בתכנים לפי בחירת המנוי .השירותים ניתנים
בתמורה לדמי מנוי לשירות ,כאשר חלק מהתכנים ניתנים בתשלום נוסף .התחברות לשירות דורשת שימוש בסוגי מפענחים מסוימים וכן חיבור לרשת
האינטרנט ברוחב פס מתאים .בשנים האחרונות חל גידול מהותי במספר מנויי די.בי.אס המחוברים לשירותי  VODובצריכת שירותי ה VOD -בין היתר
לנוכח הגדלת היצע התכנים הזמינים בשירות זה ,הגידול ברוחב הפס הזמין בבתי המנויים והעלייה המשמעותית בשימוש במפענחים מתקדמים.
התרשימים שלהלן מציגים את הפילוח הפנימי של הכנסות החברה משירותים מתקדמים בשנת  2013ובתשעת החודשים הראשונים של שנת :2014

התפלגות הכנסות משרותים מתקדמים בשנת 2013
8%

התפלגות הכנסות משרותים מתקדמים בתשעת החודשים
הראשונים לשנת 2014

18%

10%

22%

9%
10%

13%

52%

VOD

yesHD

yesMax

yesMax Total

הכנסות משירות טכני ודמי התקנה
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50%

VOD

yesHD

8%

yesMax

yesMax Total

הכנסות משירות טכני ודמי התקנה

15

די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

אודות החברה (המשך)
החברה השיקה בשנת  2014אפליקציה המכונה  ,YesGOהמאפשרת למנויים צפייה באמצעות מגוון מכשירי קצה (סמארטפונים ,מחשבי טאבלטים
ומחשבים) בחלק מהערוצים המשודרים ע"י החברה אותם רכש המנוי במסגרת שידורי הטלויזיה בביתו וכן בתכני .VOD
התרשים שלהלן מציג את התפתחות המוצרים והשירותים עיקריים שהושקו לציבור ע"י החברה על פני הזמן:

YesMR

YesGO

YesVOD

Yes
Streamer

תחילת
הפעילות

YesHD

YesMaxHD

YesMax

כפי שניתן להבחין בתרשים לעיל ,נראה כי בכל שנה-שנתיים החברה משיקה מוצר חדש ללקוחותיה.
בחודש יולי  2015החברה צפויה להשיק את ממיר  Yesmaxtotal3אשר יאפשר הקלטת שני ערוצים בו זמנית באופן רטרואקטיבי גם לתוכניות אשר שודרו עד
שבעה ימים טרם מועד ההקלטה.
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אודות החברה (המשך)
מנויים

פילוח לפי ותק מנויים 2014 Q3 Yes

• לקוחות  -מספר המנויים של החברה בסוף הרבעון השלישי לשנת 2014
עלה בשיעור של כ 4% -לעומת מספר המנויים של החברה בשנת 2013
(מספר המנויים בסוף הרבעון השלישי לשנת  2014עמד על כ 619 -אלפי
מנויים לעומת כ 601 -אלפי מנויים בסוף שנת  .)2013מגמת גידול בשיעור
דומה חלה גם בין השנים  2012ל( 2013 -מספר המנויים עמד בסוף שנת
 2013על כ 601 -אלפי מנויים לעומת כ 578 -אלפי מנויים בסוף שנת
 .)2012יצוין כי מספר הלקוחות בסוף שנת  2014גדל והינו מוערך בסך כ-
 632אלפי מנויים (גידול בשיעור של כ 5% -לעומת שנת .)2013
מספר מנויים לסו תקופה (אלפים )
623

Q3/2014

613

607

601

593

Q2/2014

Q1/2014

Q4/2013

Q3/2013

583

578

Q2/2013

Q1/2013

• ותק המנויים – נכון ליום  30.9.2014וליום  31.12.2013מספר המנויים
של החברה בעלי וותק של למעלה מ 8 -שנים הינו בשיעור של כ38% -
מסך המנויים של החברה.
יחד עם זאת ,לקוחות החברה בעלי הוותק הנמוך יותר מהווים במצטבר
חלק ניכר מסך המנויים של החברה (קרי ,שיעור של כ 62% -מסך
המנויים בחברה).

15%
38%

10%

ותק של שנה עד שנתיים

ותק של שנתיים עד חמש שנים

20%

ותק של חמש עד שמונה שנים

16%

ותק של מעל לשמונה שנים

• מנויים מצטרפים לעומת נוטשים  -בשנת  2014מספר המצטרפים
עלה על מספר הנוטשים ומספר המצטרפים ,נטו הסתכם לסך של כ-
 31אלפים .לעומת של כ 23 -אלפים בשנת  .2013ממוצע הנוטשים
בשנים  2011-2014הינו כ 80 -אלפי לקוחות וממוצע המצטרפים
בשנים  2011-2014הינו כ 93 -אלפי לקוחות.
התרשים שלהלן מציג את כמות המנויים המצטרפים והנוטשים לשנים
:2010-2014

110
31
-79

102
23
-79

מצטרפים נטו
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ותק של עד שנה

2014

2013

82
-8

82

78
9

7

-69

-90
נוטשים
2012

-75

מצטרפים
2011

17 2010

מסמך חסוי

 .3סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים
רגולציה
• כללי  -תחום פעילותה של  Yesמוסדר במערכת דינים ענפה החלה על
תחום השידורים ,הכוללת חקיקה ראשית (ובפרט את חוק התקשורת
ותקנות שהותקנו לפיו) ,חקיקת משנה וכן הוראות מינהל והחלטות
מועצה .בנוסף ,כפופה פעילותה של  Yesלהוראות רישיונותיה ,ובראשם
רישיון השידורים .בחודש יולי  2013פורסמה הצעת חוק התקשורת (בזק
ושידורים) (תיקון מס' ( )57הרשות והמועצה לשידורים מסחריים),
התשע"ג  ,2013על פיה תוקם הרשות לשידורים מסחריים ,שתהווה גוף
רגולטורי שירכז את סמכויות האסדרה המצויות כיום בידי הרשות
השנייה ,מועצת הרשות השנייה והמועצה ויעסוק באסדרת תחום
השידורים המסחריים בישראל.
• תנאי כשירות לבעל רישיון לשידורי לווין מגבלות על בעלויות צולבות -
תקנות רישיון לשידורי לווין קובעות מגבלות שונות על בעל רישיון ,ובין
השאר ,תנאי כשירות ,המתייחסים לאחזקותיו של בעל הרישיון ובעלי
ענין בו ,במישרין ובעקיפין ,בבעלי זכיונות לשידורי כבלים ,בבעלי זכיונות
לפי חוק הרשות השניה ובעיתונים בעלי תפוצה יומית.
• פיקוח על תעריפים  -רישיון השידורים קובע הוראות בדבר סוגי
תשלומים שרשאי בעל הרישיון לגבות ממנוייו בגין שירותים הניתנים
מכוח הרישיון ,ואלו נקבעים במחירון די.בי.אס .חלק הארי של המנויים
מצטרפים למבצעים המציעים את שירותי די.בי.אס ,לרבות הרכבים
שונים של חבילות תוכן ,שירותים נלווים וכן קבלת ציוד הקצה והתקנתו,
במחירים הנמוכים ממחירי המחירון.
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על די.בי.אס מוטלת החובה להודיע ליו"ר המועצה על כל שינוי
במחירון שאושר על-ידי המועצה מיד עם פרסומו והיו"ר רשאי
במקרים מסויימים לאסור על שינוי המחירון .יו"ר המועצה אף רשאי
להתערב במבצעים או הנחות שמציעה די.בי.אס ,אם מצא שיש בהם
כדי להטעות את הציבור או להפלות בין מנויים.
מכוח סעיף 6מט לחוק התקשורת ,ניתן לקבוע ברישיון מחירים
מרביים שבהם ניתן לחייב מנוי .נכון למועד דוח זה לא נקבעו מחירים
כאמור .בנוסף ,מכח סעיף 6יא  2לחוק התקשורת השר רשאי לקבוע
מחיר לחבילות היסוד.
• חובת השקעה בהפקות מקומיות  -בהתאם לדרישות רישיון
השידורים והחלטות המועצה ,בגין שנת  2013היה על די.בי.אס
להשקיע סכום שלא יפחת מ 8% -מהכנסותיה מדמי מנוי בהפקות
מקומיות .טרם פורסמה החלטת המועצה בדבר חובת ההשקעה
בהפקות מקומיות לשנת .2014
• תוכן השידורים וחובות ביחס למנוי  -רישיון השידורים קובע הוראות
הנוגעות לתוכן שידורי די.בי.אס ,וביניהן חובת אישור הערוצים
המשודרים על ידי די.בי.אס על ידי המועצה .חוק התקשורת אוסר על
בעלי רישיונות לשידורים לשדר תשדירי פרסומת ,בכפוף למספר
חריגים .כמו כן ,רישיון השידורים כולל תנאים בדבר תנאי השירותים
למנויים לרבות איסור הפליה ביניהם.
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רגולציה (המשך)

תחרות בענ

• מגבלות בדבר דמי יציאה Yes -אינה רשאית לגבות דמי יציאה בגין
ביטול ההסכם על ידי המנוי ממנויים שסכום ממוצע החשבונות
החודשיים שלהם נמוך מ 5,000 -ש"ח שהתקשרו עמם בהסכם החל מיום
 ,8.8.2011וביחס למנויים כאמור שהתקשרו עמם בהסכם קודם ליום
 ,8.8.2011מוגבל התשלום בגין ביטול ההתקשרות ל 8% -מממוצע
החשבון החודשי של המנוי עד למועד הביטול ,כשהוא מוכפל במספר
החודשים שנותרו עד תום תקופת ההתחייבות.

• שוק הטלוויזיה בישראל  -לפי נתונים שנתקבלו מהחברה ,השחקנים
העיקריים המחזיקים בנתח שוק מהותי בענף הטלוויזיה בישראל הם
החברה ומתחרתה העיקרית הוט.
להלן התפלגות שוק הטלוויזיה בישראל לפי הערכות החברה לחודש יוני
:2014

בנוסף ,נאסר על שלילת הטבה מהמנוי שאותה היה מקבל אלמלא סיים
את ההתקשרות ,וכן על העמדה לפירעון מיידי של יתרת התשלומים
בעבור ציוד הקצה במקרה של ביטול הסכם ההתקשרות .תיקוני חקיקה
אלה הביאו ,להערכת החברה ,להגדלת היקף שיעורי הנטישה של מנויים.

שוק הטלויזיה בישראל

3%
11%

ביום  15.10.2013העביר משרד התקשורת לתגובת החברה דוח פיקוח
ראשוני ולפיו החברה מונעת מלקוחות אשר מבטלים התקשרות עם
החברה את המשך קבלת הזיכוי החודשי עבור ציוד קצה (נתבים),
לכאורה בניגוד לאיסורים המתוארים לעיל .לעמדת החברה פעילותה
נעשית כדין ותגובה הועברה למשרד התקשורת.

42%

31%

HOT
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9%

4%

Yes

DTT

לווין פרטי

לא מחוברים

אין טלויזיה
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הרגלי הצריכה של משקי הבית בישראל
• על פי סקר של הלמ"ס ,ההתפתחויות המואצות בשני העשורים האחרונים בטכנולוגיות תקשורת חדשות גרמו לשינויים בהרגלי הצריכה של משקי הבית
בישראל .לאורך השנים חלה עליה מתמדת בשיעור ההוצאות על תקשורת וכן באחוז הבעלות על מוצרי תקשורת.
• על פי נתוני הלמ"ס לשנת  2013עולה כי לשיעור של כ 61.8% -ממשקי הבית יש מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלווין ,לכ 16.8% -ממשקי הבית יש צלחת לווין
ולכ 14.1% -יש ממיר דיגיטלי.
• בהשוואה לפי עשירוני הכנסה ,נראה כי ככל שעשירון ההכנסה גבוה יותר ,כך אחוז הבעלות על מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלווין עולה.

• יחד עם זאת ,בין השנים  2001עד  2013חלה ירידה מתמשכת בשיעור המנויים על טלוויזיה בכבלים או בלווין ,לרוב בעקבות השימוש במדיה חליפית כגון
אינטרנט ,צלחת לווין וממיר דיגיטלי .הירידה בשיעור המנויים בכבלים או בלווין שהחלה משנת  2001נעצרה בשנת  2011ונשמרה דומה בשנים .2012-2013
בשנת  2001שיעור של כ 73.2% -ממשקי הבית היו מנויים לכבלים או בלווין לעומת שיעור של כ 61.8%-בשנים .2011-2013
• אחת הסיבות העיקריות לירידה זו היא כאמור השימוש הגובר במדיה חליפית כגון צלחות לווין וממיר דיגיטלי ,כמו גם השימוש ההולך וגובר באינטרנט
לצפייה בסרטים ובתוכניות.

שיעור המנויים בטלויזיה הרב ערוצית

68.0%
64.3%
61.8%

61.8%

61.8%

2013

2012

2011

68.1%

69.0%

70.1%

70.6%

71.9%

73.2%

65.0%

62.7%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום  29.10.2014בנושא "ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית  2013נתוני הכנסות ,הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית בישראל".
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שוק הטלוויזיה הרב ערוצית
• לפי נתונים שהתקבלו מהחברה ,שוק הטלוויזיה הרב ערוצית מוערך בכ-
 4מיליארד שקלים בשנה ובישראל כיום כ 1.5 -מיליוני מנויים לשידורי
טלוויזיה רב ערוצית.

להלן תרשים המציג את התפלגות שוק הטלוויזיה הרב ערוצית לסוף
רבעון שלישי לשנת :2014
שוק הטלויזיה הרב ערוצית

• לפי נתוני החברה ,עולה כי שיעור החדירה של חברות שידורי הטלוויזיה
הרב ערוצית מוערכת כיום בכ 62% -בלבד מכלל בתי האב בישראל .כיום
שוק הטלוויזיה הרב ערוצית כולל רק את  Yesואת המתחרה העיקרית
שלה  -הוט .הוט מחזיקה בנתח שוק של כ 58% -ולעומתה  Yesמחזיקה
ביתרת השוק ,כלומר ,בשיעור של כ( 42% -זאת ,לעומת סוף שנת 2008
שבה נתח השוק של הוט היה כ 62% -ושל החברה כ.)38% -

42%
58%

• חלוקת נתחי השוק בין החברות המתחרות הללו נשמרת יציבה ,לעומת
השנים שקדמו שבהם נצפתה עלייה מתונה בשיעור החדירה של החברה
במקביל לירידה מתונה בנתח שוק של הוט.
• נראה כי על מנת לשמר את שיעור החדירה הקיים ,החברה תצטרך
להמשיך לגייס מנויים חדשים כמו גם לשמר לקוחות קיימים.

HOT

yes

להלן גרף המציג את שיעורי החדירה של החברה לשוק הטלוויזיה הרב
ערוצית בין השנים  2000עד  ,2014לפי נתוני החברה:

חדירת  yesלשוק הטלויזיה הרב ערוצית
42%

41%

40%

40%
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39%

39%
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33%

30%

27%
20%

6%
2004
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נתח שוק
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פיתוחים טכנולוגיים
• שיפורים טכנולוגיים ופיתוח טכנולוגיות חדשות עלולים להפוך את
הטכנולוגיה הקיימת לנחותה ולחייב את החברה לבצע השקעות כספיות
גדולות על מנת לשמר את מעמדה התחרותי.
• שיפורים ופיתוחים כאמור עלולים להגדיל את הנגישות לתכני וידאו
ולאפשר לגורמים נוספים להציע שירותי צפייה בתכנים ללא צורך
בהשקעות רבות ,באופן שעלול להקשות על החברה בגיוס מנויים,
שימורם ובהצעת שירותיה.
• הרחבת ה ,(Digital Terrestrial Television) DTT -המהווה תשתית חלופית
לשידורים רב ערוציים ,עלולה לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברה.
בפברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק ,שמאפשר שידורי  .DTTחוק
זה מסמיך את הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כגוף האחראי על
שידורים אלה בישראל .שם המיזם הוא עידן( +ערוצים ישראלים
דיגיטאליים נגישים) .קליטת השידורים היא בחינם ,אך עצם החזקת
מקלט הטלוויזיה מחייבת תשלום אגרת הרדיו והטלוויזיה לרשות
השידור (אגרה המוטלת גם על לקוחות הטלוויזיה הרב ערוצית) .הDTT -
כולל  6ערוצים (ערוץ  33 ,23 ,10 ,2 ,1ו .)99 -על מנת לצפות בערוצים
המשדרים יש צורך בקנייה חד פעמית של ממיר דיגיטלי ,כאשר מחיר
הממיר נע בין  250ל 450 -שקלים.
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• קיימים משתמשים טכנולוגיים מתקדמים שאינם זקוקים לשירותי
 Yesו/או הוט ,מכיוון שהם מורידים תכנים מהאינטרנט באמצעים
שונים (הורדת תכנים באמצעות טורנטים ,צפייה בתכנים המשודרים
באתרי סטרימינג ואחרים ,אפליקציות המשדרות קישורי טורנטים
בסטרימינג ואחרים) .התכנים הנצפים באמצעות האינטרנט זמינים
לצפייה מיידית בדרך כלל זמן משמעותי לפני הצגתם בחברות
הטלוויזיה הרב ערוצית.
• שני פיתוחים אלה (ה DTT-והאינטרנט) הנמצאים בשני צדי הסקאלה
הטכנולוגית ,יכולים להוות תחליף לשירותי הטלוויזיה הרב ערוצית,
יחד עם זאת הקהל המשתמש בפיתוחים אלה כיום הוא יחסית
מצומצם.
• יצוין כי הוספת ערוצים ל DTT -ומגמת העלייה ברוחב הפס באינטרנט
עלולים להפוך את השירותים המסופקים באינטרנט לאטרקטיביים
יותר.
• בנוסף ,קיימת טכנולוגיה חדשה שמאפשרת שידורים על גבי
האינטרנט ( )OTTשבה עושה גם החברה שימוש כיום במסגרת שירותי
ה .VOD -נראה כי טכנולוגיה זו עשויה לאפשר למתחרים חדשים
וקיימים לספק שירותים חלופיים לשירותי טלוויזיה רב ערוצית.
• יצוין כי מלבד סלקום ,שנכנסה לשוק באמצעות שירות "סלקום ,"TV
ייתכן כי גולן טלקום (שהודיעה לאחרונה על כוונתה להיכנס לשוק זה)
ופרטנר צפויות להיכנס לשוק זה .נראה כי היכולת של שחקנים אלו
להסתמך על פלטפורמה זו ולהרחיב אותה לערוצים נוספים בתשלום
עלולה להיות גורם מפתח לחדירה מוצלחת שלהן לשוק .יחד עם זאת,
במסגרת המגבלות הטכנולוגיות ה OTT -עשוי שלא להיות מסוגל
לספק שידורים חיים באיכות משביעת רצון (כדוגמת שידורי ספורט).
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שיווק חבילות צרות
• כיום חברות  Yesו Hot -מחויבות להציע ללקוחותיהן "חבילה צרה" -
חבילות עם מספר ערוצים קטן יחסית (כ 25 -ערוצים) במחיר נמוך יותר,
הנע בין  99ל 130 -ש"ח.

• נמסר לנו ,כי תוצאות החברה בתקופה שמסתיימת ביום ,31.12.2014
טרם מביאות לידי ביטוי את השפעת כניסת סלקום לשוק בכל הקשור
בהכנסות והשקעות החברה.

• נראה כי החבילות הצרות כיום אינן שכיחות ומהוות רק כ 1% -מסך
המנויים של  .Yesהחבילות מתומחרות ע"י  Yesוהוט בכ 120 -ש"ח
לחודש.

• יצוין כי מלבד סלקום ,ייתכן כי גולן טלקום (שהודיעה לאחרונה על
כוונתה להיכנס לשוק זה) ופרטנר צפויות להיכנס לשוק זה .נראה כי
היכולת של שחקנים אלו להסתמך על פלטפורמה זו ולהרחיב אותה
לערוצים נוספים בתשלום עלולה להוות גורם חשוב לחדירה שלהן
לשוק .יחד עם זאת ,כפי שצוין לעיל ,במסגרת המגבלות הטכנולוגיות,
ה OTT -עשוי שלא להיות מסוגל לספק שידורים חיים באיכות
משביעת רצון.

• בתאריך  29.12.2014הודיעה סלקום על השקת שירות בשם "סלקום
 ,"TVהמסתמך בעיקרו על האינטרנט .השירות החדש כולל שידור ערוצי
טלוויזיה ו VOD-והוא משלב בין ערוצי עידן פלוס ( ,)DTTשנקלטים
מהאוויר דרך הממיר של סלקום ,לבין ספריית  VODבאינטרנט עם
סרטים וסדרות לצפייה בכל זמן .השירות ,שניתן במחיר של  99ש"ח
לחודש ,כולל ממיר אחד בלבד .יחד עם זאת ,לשירות זה ,שנמצא
"בחיתוליו" ישנם סימני שאלה רבים ,ובהם מהו גודל הפס ,האם הוא
מותאם לכלל גווני האוכלוסייה הישראלית ,האם התחרות היא מול
ספקי הסלולר או מול שוק הטלוויזיה הרב ערוצית ( Hotו )Yes -וכן
הלאה .לאור האמור ,המחיר עלול לגרום להחרפת התחרות הקיימת
ולירידת מחירים (במידה ובעוצמה שכרגע אינן ניתנות להערכה)
ולהשפעה על התוצאות הכספיות של החברה.

• כמו כן ,ספק אם שחקנים אלו יוכלו להציע ללקוחותיהם תוכן נרחב
ומגוון כפי שמוצע כיום על ידי  Yesו.Hot -

• יחד עם זאת ,צפוי כי כניסת מתחרים נוספים לתחום (כדוגמת פרטנר
וסלקום) שצפויים לתמחר את החבילות בפחות מ 100 -ש"ח ,עלול לגרום
להורדת מחירי החבילות הצרות של  Yesו Hot -ולהגדיל את נתח
המנויים שירצו לעבור לחבילות הצרות.
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תחרות מול Hot
• יצוין כי הוט חולשת על נתח שוק גדול יותר מזה של החברה ,ועל כן
מספר המנויים שלה גבוה יותר מזה של החברה .יחד עם זאת ,כפי
שניתן לראות ,ה ARPU -של  Yesהינו גבוה יותר מזה של הוט.

התרשים שלהלן מציג את התפתחות שיעור ה ARPU -של  Yesלעומת Hot
במהלך השנים :2008-2013
ARPU Yes VS. Hot
234 233 232 233

231

234

237
229

234 232 232

229 229 231 229 231

224 224
215 216 213
211 209 210
207 208

218

214 214

208 210
205 207

220

 השירות האיכותי שהיא מעניקה ללקוחותיה לעומת המתחרה
שמשתמשת בשירותי מיקור חוץ על מנת להוזיל עלויות.

240

228
220 222 220 221

202
199 199 201

250

• נמסר לנו מהחברה כי היכולת שלה לגבות פרמיה עודפת לעומת
המתחרה העיקרית הוט ,הינה בזכות:

204

230
210

198
191 193

200

 יצירת חווית משתמש עדיפה ,מבחינה טכנולוגית ומבחינת
התוכן האיכותי והמגוון יותר שהחברה מעניקה ללקוחותיה
לעומת הוט.

190
180
170

HOT

yes

התרשים שלהלן מציג את השוואת מספר מנויים של  Yesאל מול  Hotבמהלך השנים :2010-2014
השוואת מספר מנויים בסו תקופה (באלפים)  Yesמול Hot

623

613

607

601

593

583

578

578

581

582

585

586

585

581

580

578

575

573

571

862

874

872

869

875

888

893

894

893

894

893

891

890

890

889

891

889

892

896
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להלן מיפוי ענ התקשורת בארץ ,בחלוקה לקבוצות אחזקה ולשירותים המוצעים על ידי חברות התקשורת:
• בעוד שבעבר התרכזה התחרות בשוק התקשורת בתחרות
בין ספקי תקשורת עצמאיים בכל מגזר פעילות בנפרד,
בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מעבר לתחרות בין
קבוצות תקשורת הפועלות במקביל במספר מגזרים של
שוק התקשורת.
• בשנים האחרונות קיים גידול בצריכת "סלי שירותים"
(חבילות הכוללות צירופים שונים של מספר שירותי
תקשורת שונים) .קבוצות התקשורת משווקות ,או עשויות
לשווק בעתיד ,סלי שירותים "משותפים" המורכבים
משירותי תקשורת שונים של תאגידי כל קבוצה.
• ככלל ,שיווק הסל המשותף מאפשר לקבוצת התקשורת
להציע ללקוח תעריפים אטרקטיביים עבור הלקוח על פני
תעריף רכישת כל שירות בנפרד (במקרים מסוימים תוך
"סבסוד צולב" בין הרכיבים הכלולים בסל) ,וכן פתרון
כולל המייתר את הצורך להתקשר במקביל עם מספר
ספקים שונים.
• על קבוצת בזק חלות מגבלות נוקשות יותר בשיווק סלי שירותים משותפים מאשר על הקבוצות האחרות .כך ,כפופה בזק למספר מגבלות רגולטוריות בהקשר
של יצירת שיתופי פעולה בין חברות הקבוצה ,אשר העיקריות מביניהן הינן כדלקמן:
 .1חובת הפרדה מבנית  -על החברה לקיים הפרדה מבנית בינה לבין חברות הבת שלה (לרבות הפרדה מלאה בין הנהלות החברות) .עם זאת ,בעקבות ירידת
נתח השוק של החברה אל מתחת ל ,85% -הותר לחברה בחודש מאי  2010להציע למנויים פרטיים סלי שירותים משותפים עם החברות הבנות ובחודש יולי
 2012להציע למנויים עסקיים סלי שירותים משותפים ,והכל בכפוף לאישורם על ידי משרד התקשורת ובכפוף למספר תנאים הקבועים ברישיון המפ"א.
 .2מגבלות נוספות על מתן הטבות לחברות הקבוצה ושיתופי פעולה ביניהן -לרבות (אך לא רק) מגבלת הממונה על הגבלים עסקיים באישורי מיזוג בין החברה
לבין חברות בקבוצה.
 .3מגבלות בנוגע לשליטה ב .Yes -לעניין זה ראה גם ________.
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים
סקירה עולמית -ניתוח השפעת שירותי ה OTT -על שירותי
הטלוויזיה המסורתיים במערב אירופה
מהנתונים המוצגים בגרף להלן ניתן לראות כי היקף שירותי הטלוויזיה
בתשלום במערב אירופה צפוי לצמוח בכ( 24% -צמיחה ממוצעת של  )4%בין
השנים  ,2013-2018ולהגיע להיקף שירותים של כ 141 -מיליון .מנוע
הצמיחה העיקרי של הענף צפוי להיות סקטור ה ,OTT video -אשר עתיד
להכפיל עצמו כמעט פי  ,7ולהגיע להיקף שירותים של כ 26 -מיליון משקי
בית ,זאת בהשוואה לשירותי הטלויזיה בתשלום המסורתיים אשר עתידים
להתאפיין בצמיחה של כ 4.2% -בלבד במהלך השנים ( 2013-2018צמיחה
שנתית ממוצעת של  .)0.8%כלומר ,עפ"י נתונים אלו לא צפויה דעיכה
בסקטור שירותי הטלוויזיה המסורתיים במהלך השנים הנסקרות.
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מהגרף הבא ניתן לראות כי  OTTכתחליף לשירות הטלוויזיה הרב ערוצית
צפוי להוות נישה בלבד (כ 3% -ממשקי הבית) ,בעוד שעבור הרוב המכריע
של משקי הבית שירותי ה OTT -ישמשו כשימוש משני ו/או משלים
( )Secondaryלטלוויזיה בכבלים או בלוויין.

Source: Research Report by Analysys Mason Limited 2013 , “Pay-TV and OTT video services
in Western Europe: forecasts and analysis 2013–2018”, August 2013
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מאזן
להלן יתרות מאזניות של החברה לפי מספרים מדווחים ,ליום  31בדצמבר
של השנים  2011-2013וליום  30בספטמבר ( 2014באלפי ש"ח):
מזומנים ושווי מזומנים
ביום  30.9.2014הסתכמה יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה
לסך של כ 207 -מיליוני ש"ח ,כ 53% -מסך הנכסים השוטפים של החברה,
לעומת שנת  2013שבה הם הסתכמו לסך של כ 125 -מיליוני ש"ח ,כ43% -
מסך הנכסים השוטפים של החברה.
לקוחות
החברה מתקשרת עם כל מנוייה בהסכם מנוי המסדיר את מערך הזכויות
וההתחייבויות של המנויים ביחסיהם עם החברה.
נכון לשנת  2013כ 95% -ממנויי החברה הינם לקוחות פרטיים וכ5%-
הינם לקוחות עסקיים .החברה לא נוהגת לבצע עסקאות פקטורינג
ולהקדים הכנסות מלקוחות .קרי ,התשלום מבוצע בתחילת החודש לגבי
לקוחות המשלמים בכרטיסי אשראי .שאר לקוחות החברה ,בהתאם
לתנאי אשראי (בד"כ שוטף פלוס  30או  60ימים).
יחס ימי הלקוחות של החברה די יציב לאורך שלוש השנים ומייצג,
בקירוב ,יתרה של לקוחות פרטיים בגין חודש אחד (שוטף) ,וככל הנראה
יתרה של לקוחות עסקיים בגין תקופה ארוכה יותר.
חייבים אחרים
הגידול ביתרת החייבים במהלך  9החודשים הראשונים של שנת 2014
נובע הן מגידול בסעיף הוצאות מראש והן מגידול בחייבים אחרים ,בעיקר
עקב השינוי בשווי עסקאות הגנה.
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מאזן
אלפי ש"ח

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

30.09.2014

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

13,325
159,596
8,020
180,941

0
163,043
1,674
164,717

125,263
164,277
1,615
291,155

207,462
168,522
17,782
393,766

שיעור הנכסים השוטפים מסך המאזן

14.1%

11.9%

18.0%

22.5%

נכסים לא שוטפים
ר"ק נטו
נכסים בלתי מוחשיים
זכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו
סה"כ נכסים לא שוטפים

675,954
94,227
330,572
1,100,753

745,365
99,864
377,349
1,222,578

775,131
133,728
416,598
1,325,457

785,910
140,173
431,946
1,358,029

שיעור הנכסים הלא שוטפים מסך המאזן

85.9%

88.1%

82.0%

77.5%

סה"כ נכסים

1,281,694

1,387,295

1,616,612

1,751,795

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שטפות בגין אג"ח
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
הפרשות
סה"כ התחייבויות שוטפות

85,998

69,322

35,785

20,391

57,494

174,305

292,168

355,550

409,298

403,104

467,929

428,871

162,519

147,746

161,318

150,462

55,329
770,638

6,200
800,677

12,360
969,560

9,019
964,293

שיעור התחייבויות שוטפות מסך המאזן

60.1%

57.7%

60.0%

55.0%

התחייבויות לא שוטפות
אג"ח
הלוואות מבעלי מניות
ספקים והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
הטבות לעובדים
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

1,458,485

1,364,840

1,387,616

1,406,010

2,677,916

3,085,742

3,571,900

3,933,610

18,766

92,033

24,931

20,512

6,171
4,161,338

5,837
4,548,452

5,779
4,990,226

5,420
5,365,552

שיעור התחייבויות לא שוטפות מסך המאזן

324.7%

327.9%

308.7%

306.3%

סה"כ התחייבויות

4,931,976

5,349,129

5,959,786

6,329,845

הון עצמי
הון מניות
פרמיה על מניות
כתבי אופציה
קרנות הון
קרן הון בגין תשלומים מבוססי מניות
יתרת הפסד
סה"כ הון עצמי

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()5,331,638
()3,650,282

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()5,643,190
()3,961,834

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()6,024,530
()4,343,174

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()6,259,406
()4,578,050

שיעור גרעון בהון עצמי מסך המאזן

-284.8%

-285.6%

-268.7%

-261.3%

התחייבויות והון עצמי

1,281,694

1,387,295

1,616,612

1,751,795
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מאזן (המשך)
זכויות שידור – בניכוי זכויות שנוצלו
החברה בעלת זכויות שידור בתכני וידאו (סרטים וסדרות) משני סוגים:
 .1זכויות שידור שנרכשות מצדדים שלישיים  -כוללות תכנים בדידים
וערוצים.
 .2זכויות שידור בגין הפקות מקור אשר החברה משקיעה בהפקתם (באופן
מלא או חלקי) ,כאשר בנוסף לעצם הזכות לשדר את התוכן במסגרת
שידוריה ,לחברה על פי רוב זכויות באותם תכנים ,בשיעורים הקבועים
בהסכמים עם המפיקים.
על פי רוב ,החברה זכאית אף להעביר הרשאות לשימוש בזכויות ולהשתתף
בהכנסות הנובעות משימושים נוספים בתכנים מעבר לשידורים אצל
החברה ,בכפוף להסכמים עם הספקים.
• זכויות השידור מוצגות במאזן של החברה לפי עלות בניכוי זכויות
שנוצלו.
• בין ה 31.12.2013 -ל 30.9.2014 -חל גידול ביתרת זכויות השידור בשיעור
של כ ,3.7% -בין ה 31.12.2012 -ל 31.12.2013 -חל גידול ביתרת זכויות
השידור בשיעור של כ 10% -ובין ה 31.12.2011 -ל 31.12.2012 -חל גידול
בשיעור של כ 14% -ביתרה זו .הסיבות העיקריות לעלייה זו הן כדלקמן:
 גידול בהיקף ההשקעה בהפקות מקור בהתאם להחלטת המועצהלשידורי כבלים ולווין .סכום ההשקעה בהפקות מקור נגזר בעבר רק
כשיעור מסוים מהכנסות התוכן .המועצה קבעה כי החל משנת 2012
שיעור ההשקעה בהפקות מקור ייגזר מהכנסות מתוכן יחד עם
ההכנסות מדמי התקנה ,מכירה או השאלת ציוד .בנוסף ,ניתנה הקלה
לפיה את ההשקעה בגין שנת  2012תוכל החברה לפרוס לשלוש שנים
באופן שווה.
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015

 שינוי במדיניות הפחתת הזכויות לשיטת הקו ישר במהלך שנת ,2011דבר שהביא לגידול באורך החיים השימושיים של נכס זה.
 תנודות בשער החליפין של הדולר. מגמת העלייה במחירים של התכנים הנרכשים והתחלת היוון עלויותתרגום לזכויות השידור.
רכוש קבוע
• סעיף הרכוש הקבוע מהווה יתרה משמעותית במצבת הנכסים של
החברה ומסתכם בכ 786 -מיליוני ש"ח ובכ 775 -מיליוני ש"ח לימים 30
בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  ,2013בהתאמה (כ 45% -וכ 48% -מסך
הדוח על המצב הכספי ,בהתאמה) .סעיף זה כולל במסגרתו שתי יתרות
בעלות היקף משמעותי (באור  8לדוחות הכספיים):
 .1מפענחי לוויין דיגיטאליים בסך של כ 467 -מיליוני ש"ח וכ450 -
מיליוני ש"ח לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר ,2013
בהתאמה .אומדן אורך החיים השימושי של ציוד זה נע בטווח של בין
 4-8שנים.
 .2עלויות התקנה שהוונו בסך של כ 235 -מיליוני ש"ח וכ 246 -מיליוני
ש"ח לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  ,2013בהתאמה.
אומדן אורך החיים השימושי של עלויות התקנה נחלק כלהלן :טווח
של בין  13-15שנים (בגין תשתיות בבניינים) וטווח של בין  1-3שנים
(בגין תשתיות בדירות).
• נציין כי ביתרת הרכוש הקבוע קיימות יתרות נוספות ,אך בהיקפים
כספיים נמוכים הרבה יותר ובהם יתרת ציוד שידור וקליטה אשר עלותה
המופחתת הסתכמה לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  2013בסך
של כ 35 -מיליוני ש"ח וכ 33 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה.
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מאזן (המשך)
נכסים בלתי מוחשיים
סעיף נכסים בלתי מוחשיים מורכב משני מרכיבים עיקריים:
 .1עלויות הרכשת מנויים  -בשנת  2011נכנס לתוקף חוק אשר אסר על
החברה לחייב את הלקוחות שנוטשים אותה בקנס יציאה ,והחברה
עברה למודל של חוזה ללא תקופת התחייבות .כתוצאה מכך ,החברה
איבדה את ההכנסה המובטחת שלה מאותו לקוח שכנגדה עד אז היא
הייתה מהוונת את עלויות הרכשת לקוח .לאור שינויי החקיקה והמודל
העסקי ,בחרה החברה לנקוט במדיניות חשבונאית ולהפסיק את היוון
עלויות הרכשת הלקוח וזאת על אף קיומן של פרשנויות חשבונאיות
שמתירות במקרים מסוימים להמשיך ולהוון עלויות הרכשת לקוח גם
במקרים בהם לא קיימת תקופת התחייבות מול הלקוח .לאור זאת,
החל ממועד כניסת החוק לתוקף ,החברה אינה מהוונת עוד את עלויות
הרכשת המנויים כנכס בהתאם ל.IAS38 -
 .2תוכנות ורישיונות  -עיקר הגידול בנכסים בלתי מוחשיים בשנת 2013
לעומת שנת  2012נובע משני פרויקטים:
א -פרויקט  -TRIOשדרוג מערכות הניהול בחברה אשר כולל הליכי
פיתוח של שלוש מערכות:
 מערכת ניהול לקוחות ממוחשבת חדשה ).RBM (Billing מערכת .CRM הכנסת תחום ניהול הלקוחות והגביה לתוך ה.SAP -ב -פרויקט  -TVEפיתוח טכנולוגיית צפייה מהטלפון הנייד.
לחברה תלות במערכת ובשירותי הספקים בשל חשיבותם לצורך ניהול
ומעקב החברה אחר רכישת שירותים ותכנים על ידי מנוייה וכן לצורך חיוב
וגבייה ממנוייה.
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כשלים במערכת או הפסקת מתן השירותים לחברה צפויים לגרום לקושי
תפעולי עד לתיקון העניין או החלפת המערכת/הספק.

מסים נדחים ,נטו
• ביאור  26לדוחות הכספיים לשנת  2013מבהיר כי על אף שלחברה
הפסדים ניכרים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה הניתנים להעברה ללא
מגבלת זמן על ניצולם (סך של כ 5.4 -מיליארד ש"ח ו 5.3 -מיליארד ש"ח
נכון ליום  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  ,2013בהתאמה) ,החברה
אינה מכירה בנכסי מסים נדחים כיוון שאין זה צפוי שתהיה לה בעתיד
הנראה לעין הכנסה חייבת אשר כנגדה הפסדים להעברה כאמור ינוצלו.
• טיפול חשבונאי כאמור עולה בקנה אחד עם עקרונות תקן חשבונאות
בינלאומי  ,12מסים על ההכנסה (.)IAS 12
• מתוך ההפסד שנצבר בסך של  5,400מיליוני ש"ח ,סך של  2,280מיליוני
ש"ח נובעים מהוצאות מימון על הלוואות מבעלי מניות (בזק כ1,760 -
מליוני ש"ח וקבוצת יורוקום כ 520 -מליוני ש"ח).
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דוח רווח והפסד
להלן תמצית נתוני רווח והפסד ליום  31בדצמבר של השנים  2011-2013וליום  30בספטמבר ( 2014באלפי ש"ח):

דוחות רווח והפסד  -די.בי .אס שירותי לווין  1981בע"מ
אלפי ש"ח

מבוקר
2011

מבוקר
2012

מבוקר
2013

1,618,809

1,635,994

1,635,216

1,283,621

1.1%

0.0%

4.7%

עלות ההכנסות
רווח גולמי

1,028,168
590,641

1,067,087
568,907

1,051,618
583,598

820,062
463,559

שיעור הרווח הגולמי

36.5%

34.8%

35.7%

36.1%

152,737
143,036
294,868

166,274
149,884
252,749

153,712
162,372
267,514

18.2%

15.4%

16.4%

168,991
()23,163
377,529
()228,489

155,431
()1,859
407,826
()308,649

167,677
()6,979
486,158
()379,342

113,788
()25,920
361,710
()234,170

1,128

1,668

1,352

706

()229,617

()310,317

()380,694

()234,876

שיעור הרווח הנקי

-14.2%

-19.0%

-23.3%

-18.3%

פחת והפחתות
EBITDA

276,393
571,261

248,250
500,999

262,735
530,249

218,408
433,816

35.3%

30.6%

32.4%

33.8%

הכנסות
צמיחה

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח (הפסד) תפעולי
שיעור הרווח התפעולי

הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון בגין הלוואת מבעלי מניות
רווח (הפסד) לפני מס
מסים על ההכנסה (הטבת מס)
( )
הפסד לתקופה *

שיעור EBITDA

לא מבוקר
30.09.2014

113,590
134,561
215,408
16.8%

(*) לא כולל רווחים (הפסדים) אקטואריים מתוכנית להטבה מוגדרת בערכים לא מהותיים ,כמפורט בדוחות הכספיים של החברה.
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הכנסות
סך ההכנסות של החברה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014
לסך של  1,284מיליוני ש"ח.
בגילום שנתי ,ההכנסות בשנת  2014צפויות להסתכם לסך של כ1,711 -
מיליוני ש"ח ,קרי גידול בשיעור של כ 5% -לעומת שנת .2013
הכנסות החברה נחלקות ל  3 -סוגים עיקריים:
• הכנסות משרותי בסיס ללקוחות  -כוללות הכנסות בגין שירותי תוכן
וציוד בסיסיים ,השכרת ממירים רגילים ושידורים בערוצי בסיס
במחירים חודשיים קבועים.
סך הכנסות אלו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 1,024 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 80% -מסך ההכנסות) ובגילום
שנתי לסך של כ 1,365 -מיליוני ש"ח ,המשקף גידול בשיעור של כ0.2% -
לעומת שנת .2013
• הכנסות משירותים מתקדמים ללקוחות  -כוללות הכנסות בגין שירותים
טכניים ודמי התקנה ,הכנסות בגין שירותים מתקדמים ע"י אספקת
ממירים מתקדמים כגון YesMax Total, YesMax :ו YesHD -ואספקת
שירותי  ,YesMultiroomבאמצעותם ניתן לצפות בתכנים מוקלטים ברשת
הביתית ו/או שירותי  VODבגינם הלקוח משלם דמי שימוש חודשיים
קבועים.
סך הכנסות אלו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 248 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 19% -מסך ההכנסות) ובגילום
שנתי ,הכנסות אלו צפויות להסתכם בשנת  2014לסך של כ 330 -מיליוני
ש"ח ,ולשקף גידול בשיעור של כ 30% -לעומת שנת .2013
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נציין כי בין השנים  2012ל 2013 -חל גידול בסך הכנסות משירותים
מתקדמים בשיעור של כ.32% -
• הכנסות שלא מלקוחות  -כוללות בעיקר הכנסות מערוצים והכנסות
ממכירת תכנים בהתאם להסכמים ספציפיים של החברה מול ספקים
למכירת תכנים הנרכשים ע"י החברה.
סך הכנסות אלו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014
לסך של כ 12 -מיליוני ש"ח ולסך של כ 16 -מיליוני ש"ח בגילום שנתי
המשקף קיטון בשיעור של כ 11% -לעומת שנת .2013
ניתוח ARPU
המונח  ARPUעל גרסאותיו השונות ,הוא מונח מפתח בענף התקשרות.
חברות סלולר ,ספקיות שירותי אינטרנט וחברות טלוויזיה בכבלים
מודדות את עצמן במונחי ה.ARPU (Average Revenue Per User) -
• מהנתונים עולה כי בשנת  2011עלה ה ARPU -בשיעור של כ1% -
בהשוואה לשנת  ,2012מכ 232 -ש"ח לכ 234 -ש"ח .במהלך 2013חל
קיטון של כ 1% -ב ARPU -לכ 233 -ש"ח ,כאשר בתשעת החודשים
הראשונים לשנת  2014נותר ה ARPU-ללא שינוי לעומת שנת .2013
הכנסה חודשית ממוצעת למנוי (ש"ח) ARPU
233

Q1-Q3/2014

234
233

2013

232

2012

2011
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 ARPUבש"ח לחודש
233

233

47

39

234
31

232
24

186

194

203

208

Q1-Q3/2014

2013

2012

2011

בשנת  2013סך הוצאות מכירה ושיווק של החברה הסתכמו לסך של כ-
 154מיליוני ש"ח (שיעור של כ 9% -מסך ההכנסות) ,לעומת כ166 -
מיליוני ש"ח (שיעור של כ 10% -מסך ההכנסות) בשנת .2012
בין השנים  2012ל 2013 -חל קיטון בשיעור של כ 8% -בסך הוצאות
המכירה והשיווק ,הנובע בעיקר מקיטון בהוצאות פחת והפחתות בעקבות
הפסקת היוון עלויות הרכשת מנויים (קרי ,עמלות מכירה ששולמו
למשווקים ולאנשי מכירות) החל מסוף שנת .2011

הוצאות הנהלה וכלליות
משרותים מתקדמים והכנסות שלא מלקוחות ARPU

משרותי בסיס ARPU

עלות ההכנסות
סך עלות ההכנסות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 820 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 64% -מסך ההכנסות) ,כ1,093 -
מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,גידול בשיעור של כ 4% -לעומת שנת .2013
בשנת  2013הסתכמה סך עלות ההכנסות של החברה לסך של כ1,052 -
מיליוני ש"ח (שיעור של כ 64% -מסך ההכנסות) לעומת לסך של כ1,067 -
מיליוני ש"ח בשנת ( 2012שיעור של כ 65% -מסך ההכנסות).
הוצאות מכירה ושיווק
סך הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת
 2014לסך של כ 114 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 9% -מסך ההכנסות) ולסך
של כ 151 -מיליוני ש"ח בגילום שנתי בשנת  2014המגלם קיטון בשיעור של
כ 1.5% -לעומת שנת .2013
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סך הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת
 2014לסך של כ 135 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 10% -מסך ההכנסות) ,כ-
 179מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,קרי צפוי גידול בשיעור של כ 10% -לעומת
שנת .2013
בשנת  2013סך הוצאות הנהלה וכלליות של החברה הסתכמו לסך של כ-
 162מיליוני ש"ח (שיעור של כ 10% -מסך ההכנסות)  ,לעומת לסך של כ-
 150מיליוני ש"ח (שיעור של כ 9% -מסך ההכנסות) בשנת .2012
בין השנים  2012ל 2013 -חל גידול בשיעור של כ 8% -בסך הוצאות הנהלה
וכלליות ובין השנים  2011ל 2012 -חל גידול בשיעור של כ 5% -בסך
הוצאות הנהלה וכלליות .נראה כי מגמת גידול זו נובעת בעיקר מגידול
בהוצאות פחת והפחתות ומהוצאות שכר ונלוות.

34

די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

דוח רווח והפסד
הוצאות מימון ,נטו
סך הוצאות המימון נטו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014
לסך של כ 450 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 35% -מסך ההכנסות) ,כ599 -
מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,קרי צפוי קיטון בשיעור של כ 7% -לעומת שנת
 2013שבה הוצאות המימון נטו הסתכמו לסך של כ 647 -מיליוני ש"ח.
הקיטון בהוצאות המימון ,נטו בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2014
נובע בעיקר עקב הכנסות מרווחים עקב שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

בדו"חות רווח והפסד של החברה נרשמו בשנים  2013ו 2012 -הוצאות מס
בסך של כ 1,352 -אלפי ש"ח ו 1,668 -אלפי ש"ח ,בהתאמה .על פי דו"ח
תזרים מזומנים עולה כי שולמו למס הכנסה עבור השנים  2013ו 2012 -סך
של כ 1,550 -אלפי ש"ח ו 1,337 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

מיסים על ההכנסה
סך עלות ההכנסות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 820 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 64% -מסך ההכנסות) ,כ1,093 -
מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,צפוי גידול בשיעור של כ 4% -לעומת שנת .2013
לפי נתונים שהתקבלו מהחברה ועיון בדוח ההתאמה למס לשנת ,2013
לחברה הפסדים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה המועברים לשנים הבאות
ומסתכמים לימים  31.12.2013ו 31.12.2012 -לסך של כ 5,282 -וכ5,033 -
מיליוני ש"ח בהתאמה .ההפסד הנצבר לצורכי מס ליום  30.9.2014מסתכם
לכ 5,400 -מיליוני ש"ח ,מתוכם סך של  2,280מיליוני ש"ח נובעים מהוצאות
מימון על הלוואות מבעלי מניות (בזק כ 1,760 -מיליוני ש"ח וקבוצת
יורוקום כ 520 -מיליוני ש"ח).
בנוסף ,לחברה הפסד הון מועבר בסך של כ 606 -אלפי ש"ח נכון ליום
.31.12.2013
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שיטות להערכת השווי
סקירת שיטות עיקריות להערכת שווי

גישת השווי הנכסי ()NAV- Net Asset Value

קיימות מספר גישות/שיטות אנליטיות להערכת שווי כלכלי אשר עשויות
להניב תוצאות שונות .לכל אחת מהשיטות יתרונות וחסרונות .בחירת שיטה
מתאימה קשורה לאופי הנכס המוערך ,למטרות ההערכה וכן לגורמים
נוספים אחרים .להלן יפורטו שלוש גישות עיקריות להערכת שווי כלכלי:

בגישת השווי הנכסי יש להעריך את שווי הנכס הראשי עפ"י ערכם הכלכלי
של הנכסים וההתחייבויות המרכיבים אותו.

גישת ההכנסות ()Income Approach
על פי גישת ההכנסות ,שוויו של נכס נגזר מערכם הנוכחי של זרמי המזומנים
אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים .ביישום גישה זו ,יש
לאמוד תחילה את תזרימי המזומנים אשר הנכס צפוי לייצר בעתיד ,כלומר
עמידה של התקבולים והתשלומים העתידיים ,בהתבסס ,בין היתר ,על
ניתוח מידע פיננסי ותפעולי.
בשלב השני יש להביא את תזרימי המזומנים העתידיים לערכים נוכחיים על
ידי היוונם למועד הערכת השווי ( ,Discounted Cash Flowאו בקיצור.)DCF :
תהליך היוון תזרימי המזומנים עושה שימוש בשיעור תשואה ,אשר אמור
לשקף את ערך הזמן של הכסף ואת הסיכון העסקי .השווי ההוגן הינו
למעשה הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים ובכלל זה ערך הגרט,
באם קיים ,בסוף תקופת התחזית.
יתרונה העיקרי של השיטה נובע מהתאמתה לנכס הספציפי והתייחסותה
לגורמים ייחודיים בנכס נשוא ההערכה .חסרונותיה של השיטה טמונים
בקושי לחזות את תזרימי המזומנים העתידיים ובכלל זה את ערך הגרט,
באם קיים ,בסוף תקופת התחזית.
בית המשפט העליון רואה בגישת היוון תזרימי המזומנים ( )DCFכגישה
המתאימה ביותר להערכת שווי כלכלי פנימי של הנכס.
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לצורך ביצוע הערכת השווי עפ"י גישה זו ,יש לקחת את יתרת הנכסים
וההתחייבויות במרכיבים את הישות המוערכת ולבצע אומדן לערכם
הכלכלי .כלומר ,בשונה מ"השווי בספרים" ,הערך "הנכסי" מתייחס לערכי
המימוש נטו ( )Exit Valueשל הנכסים וההתחייבויות .ההפרש בין הערך
הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות אמור לבטא את הערך הכלכלי של
הישות המוערכת.
גישת השוק המכפיל ()Market Approach
בגישה זו מוערכת הישות על בסיס השוואה בינה לבין נתוני ישויות דומות
וזאת על בסיס ההנחה שחברות באותו ענף מאופיינות במכפילים וביחסים
פיננסיים דומים.
ההשוואה נעשית על בסיס היחס המחושב בין שווי השוק או שווי הפעילות
של הנכס המוערך לבין מדד נבחר של ביצוע ,בדרך כלל מדד חשבונאי .יחס
זה נקרא "מכפיל" .גישות המתבססות על מכפילים השוואתיים מניחות ,כי
ניתן להעריך את השווי לבעלי המניות ,על בסיס מכפלה של מספר מסוים,
הזהה לחברות בעלות מאפיינים דומים בפרמטרים הייחודיים לחברה
המוערכת .במקרה זה נבדקים הפרמטרים הייחודיים לחברה הנבחנת כגון
היקף המכירות שלה ,הרווח הנקי ,ההון העצמי וכדומה .דוגמאות
ל"מכפילים" הינם :מכפיל מכירות ,מכפיל רווח תפעולי ,מכפיל ,EBITDA
מכפיל הון עצמי ומכפיל רווח נקי.

37

די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

שיטות להערכת השווי
שיטת הערכה שנבחרה

תקופת התחזית

במסגרת העבודה אמדנו את שווי הפעילות של חברת  Yesתוך שימוש
בטכניקת הערכה מקובלת כאשר בעיקרה עומדת גישת ההכנסות ,במסגרתה
יושמה שיטת היוון תזרימי המזומנים (.)Discounted Cash Flow – DCF

בביצוע הערכת שווי הפעילות ,חולקה התחזית לשתי תקופות.

הנחת היסוד בשיטת היוון תזרימי המזומנים כאמור ,הינה כי שוויו של נכס
הינו הערך הנוכחי של זרמי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת
חייו הכלכליים ,כך שהשווי ההוגן הינו למעשה הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים העתידיים ובכלל זה ערך הגרט ,באם קיים ,בסוף תקופת
התחזית.
מתוך שווי הפעילות ניכינו את שווי החוב הפיננסי נטו ללא הלוואות בעלים.
הקצאת השווי שהתקבל (קרי ,שווי פעילות בניכוי התחייבויות פיננסיות נטו
אך ללא חוב בעלים) בין הלוואות הבעלים ,הון המניות והאופציה בוצעה
עפ"י סדר קדימות פירעון הלוואות הבעלים כפי שנקבע בהסדר בין בעלי
המניות לחברה מיום  30בדצמבר  ,2002בו הוחלט כי ההלוואות שהועמדו
על ידי חלק מבעלי המניות לחברה החל מיום  10ביולי  2002הינן עדיפות על
הלוואות הבעלים הישנות.

תקופת התחזית הראשונה מורכבת מהרבעון הרביעי של שנת  2014וארבע
השנים העוקבות (.)2015-2018
התקופה השנייה מכילה את שנת  ,2019אשר ממנה נגזר התזרים המייצג
(שנה פרמננטית).
תזרים המזומנים הצפוי של החברה נאמד בהתבסס על תחזיות הנהלת
בזק בדבר תוצאותיה העסקיות של  Yesוכן הנחות נוספות לגבי תחזית
הפעילות שנתקבלו לידינו.
לצורכי עבודה זו אנו מניחים כי היתרות עליהן הסתמכנו הינן יתרות
נכונות ואנו שומרים לעצמו את הזכות לבוא ולעדכן עבודה זו ככל שיובאו
בפנינו נתונים שונים מהותית מהנתונים ששימשו לצורכי עבודה זו.

מועד הערכת השווי
הערכת השווי בוצעה נכון ליום  30בספטמבר .2014
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הנחות המודל  -הכנסות
כללי

נתח השוק של  Yesבטלוויזיה הרב ערוצית

תחזית תזרימי המזומנים נבנתה על בסיס תחזית הפעילות העסקית של Yes
כפי שנערכה על ידי הנהלת בזק .נמצא כי תחזית זו הינה שמרנית יותר
במרבית הפרמטרים העיקריים (כדוגמת הכנסות ,ARPU ,רווחיות תפעולית
ותזרים השוטף החזוי) מאשר תחזית תזרימי המזומנים עפ"י הנהלת .Yes

בשנת  2014הוט מחזיקה בנתח שוק של כ 58% -לעומת החברה מחזיקה
ביתרת השוק של הטלוויזיה הרב ערוצית בשיעור של כ .42% -זאת,
לעומת סוף שנת  2008שבה נתח השוק של הוט היה כ 62% -ושל החברה
כ.38% -

נתח המנויים לטלוויזיה הרב ערוצית מסך משקי הבית

חלוקת נתחי השוק בין  Yesל Hot -נשמרת יציבה יחסית בכ 5 -השנים
האחרונות תוך מגמת שיפור קלה לטובת  .Yesזאת לעומת השנים שקדמו
לשנת  2008שבהן נצפתה עלייה מתונה בשיעור החדירה של החברה ((הן
במספר מנויים והן בנתח שוק) במקביל לירידה מתונה בנתח שוק של הוט
(עלייה מ 30% -ל 39% -בנתח שוק במהלך השנים  2003-2008לעומת
עלייה מ 39% -ל 42% -בנתח שוק במהלך השנים .)2008-2014

בשנת  2014כ 63% -מסך משקי הבית בישראל היו מנויים לשירותי
הטלוויזיה של  Yesאו .Hot
שיפורים טכנולוגיים כגון  ,DTTאינטרנט ו ,OTT -עלולים להגדיל את
הנגישות של המנויים לתכני וידאו ולאפשר לגורמים נוספים להציע שירותי
צפייה בתכנים ללא צורך בהשקעות רבות ,באופן שעלול להקשות על Yes
ועל  Hotבגיוס מנויים ,שימורם ובהצעת שירותיה.
על אף שטכנולוגיית ה OTT -עשויה לאפשר למתחרים חדשים וקיימים
לספק שירותים חלופיים לשרותי טלוויזיה רב ערוצית ,נראה כי עבור מרבית
משקי הבית מדובר במוצר משלים ולא מוצר תחליפי לשירותי הטלוויזיה
הרב ערוצית (מחקר השוק המציג את המגמות הצפויות בשוק האירופאי
שהוצג לעיל תומך בטענה זו) .כמו כן Yes ,עושה כבר היום שימוש
בטכנולוגיית ה ,OTT -וזאת במסגרת שירותי ה.VOD -
בהתאם לזאת ,הונח כי לא צפויה ירידה משמעותית
בשיעור משקי הבית המנויים על שירותי הטלוויזיה
הרב ערוצית ושיעור זה ישמור על יציבות יחסית
ויעמוד על כ 62% -לאורך שנות התחזית (בהשוואה
ל 63% -בשנת .)2014
כמו כן ,הונח גידול של האוכלוסייה בשיעור שנתי של
 ,1.7%בהתאם לנתוני הלמ"ס.
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מנתונים אלו עולה ,כי על מנת לשמר את שיעור החדירה הקיים ,החברה
תצטרך להמשיך לגייס מנויים חדשים כמו גם לשמר לקוחות קיימים.
בהתאם לזאת ,הונח לצורך התחזית כי נתח השוק של  Yesצפוי לשמור
יציבות לאורך כל שנות התחזית ויהווה כ 43%-42% -מסך שוק
הטלוויזיה הרב ערוצית ,בדומה לנתח השוק של החברה בשנת .2014

סך משקי בית (אלפים)

2014

2015

2016

2017

2018

2,337

2,377

2,418

2,459

2,502

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

 %צמיחה

סך מנויי הטלוויזיה של יס והוט

1,476

1,481

1,506

1,532

1,558

 %מנויי טלויזיה מסך משקי הבית

63.1%

62.3%

62.3%

62.3%

62.3%

סך מנויי הטלוויזיה של YES

632

641

648

651

654

 %נתח שוק  YESמסך מנויי הטלוויזיה

42.8%

43.3%

43.0%

42.5%

42.0%
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הנחות המודל  -הכנסות
הכנסה ממוצעת למנוי ()ARPU
בשנת  2013ובמהלך ה 9 -החודשים הראשונים של שנת  2014הסתכם ה-
 ARPUבכ 233 -ש"ח .זאת לעומת  ARPUשל  234ש"ח בשנת  2012ושל
 232ש"ח בשנת .2011

כמו כן ,כיום  Yesמחויבת להציע "חבילה צרה" במחיר נמוך יותר ,בין  99ל-
 130ש"ח (כולל מע"מ) .על אף שהחבילות הצרות כיום אינן שכיחות
ומתומחרות ע"י Yesו Hot -בכ 120 -ש"ח לחודש (כולל מע"מ) ,צפוי כי
כניסת מתחרים נוספים לתחום (כדוגמת סלקום) שצפויים לתמחר את
החבילות הצרות בפחות מ 100 -ש"ח (כולל מע"מ) ,עלול לגרום להורדת
מחירי החבילות ולהגדלת נתח החבילות הצרות מסך לקוחות החברה ,דבר
שיביא לשחיקה ב .ARPU -הונח כי אחוז המנויים לחבילה צרה (מסך
המנויים של  )Yesיגדל בהדרגה מכ 1% -בשנת  2014לכ 4% -בשנת .2018

בשנים הקרובות צפויה הקטנת החדרת ממירי  YesMaxTotalוYesMax -
ובמקומם צפויה הגדלת החדרת ממירי ה .YesHD -לצורכי העבודה הונח כי
שיעור ממירי  YesHDיצמח מכ 32% -בשנת  2014לכ 50% -בשנת .2018

בהתאם למכלול הנחות והפרמטרים שהונחו כמפורט לעיל ,צפויה שחיקה
הדרגתית ב ARPU -של החברה בטווח הקצר והבינוני מ ARPU -של 233
ש"ח בשנת  2014לכ 229 -ש"ח בשנת  228 ,2015ש"ח בשנת  223 ,2016ש"ח
בשנת  2017ו 221 -ש"ח בשנת  .2018הונח כי השחיקה תימשך עד שנת ,2018
בעוד שמשנת  2019ואילך צפויה שמירה על ה ARPU -הנומינלי של 221
ש"ח.

מתוך ה ARPU -הכולל ,ניכרת מגמת גידול ההכנסות משירותים מתקדמים
(מ 24 -ש"ח למנוי בשנת  201ל 47 -ש"ח למנוי במהלך ה 9-החודשים
הראשונים של שנת  ,)2014לעומת קיטון בהכנסות משירותי בסיס (מ208 -
ש"ח בשנת  2011ל 186 -ש"ח למנוי במהלך ה 9 -החודשים הראשונים של
שנת .)2014

כמו כן ,הונח כי תחול עלייה בשיעור המנויים המחוברים לשירותי הVOD -
(מכ 40% -בשנת  2014לכ 50% -בשנת  )2018לצד גידול בשיעור משלמי דמי
השימוש בקרב מנויים אלו (מכ 80% -בשנת  2014לכ 85% -בשנת .)2018
סה"כ הצמיחה בהכנסות משירותים מתקדמים צפויה להסתכם בשנת 2015
בכ 18% -בהשוואה לשנת ( 2014בדומה לצמיחה של כ 20% -במהלך ה9 -
החודשים הראשונים של שנת  2014לעומת שנת  )2013ולהתמתן בהדרגה עד
לכ 4% -בשנת .2018
מאידך ,הונחה שחיקה בהכנסה הממוצעת משירותים בסיסיים .ההכנסות
משירותי בסיס צפויות להתמתן במהלך שנות התחזית ,בין היתר לאור
התחרות מול שירותי ה DTT -ו.OTT -
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הנחות המודל  -הכנסות
סך מנויי הטלוויזיה של YES

2013

2014

601

2016

2015

2018

2017

632

641

648

651

654

5.2%

1.4%

1.0%

0.5%

0.5%

615

637

644

649

653

3.5%

1.2%

0.8%

0.5%

233

229

228

223

221

 %צמיחה

0.4%

1.9%-

0.3%-

2.4%-

0.9%-

הכנסות צפויות (מיליוני ש"ח)

1,723

1,749

1,765

1,737

1,731

1.5%

0.9%

1.6%-

0.3%-

 %צמיחה

מספר מנויים ממוצע בתקופה
 %צמיחה

233

ARPU

 %צמיחה

הכנסה ממוצעת למנוי ()ARPU

מספר מנויי Yes

התרשים שלהלן מציג את התחזית למדד ה ARPU -לשנים  ,2014-2018אשר
צפוי להיות מושפע ,בין היתר ,מהגידול בשימוש בחבילת הבסיס:

לצורך חישוב ה ,ARPU -נערכה תחזית למספר המנויים הצפוי בכל שנה,
מתוך ממוצע המנויים לכל שנה.

 ARPUבש"ח

מספר מנויים ממוצע בתקופה
233

236
234

653

660

649
644

232
228

229

650

230

637

640

228

630

226
223

224

221

615

222

610

220
218

600

216

590

214

2018

2017

2016

2015
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2014

620

2018

2017

2016

2015

2014
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הנחות המודל
עלות המכר
עלות המכר מורכבת מהסעיפים הבאים:
• תוכן וזכויות שידור  -הוצאות תוכן מורכבות בעיקר מעלויות בגין
צריכת ערוצים קנויים ,רכישת סרטים וסדרות ,הפקות מקור ,תשלום
בגין זכויות יוצרים ותשלום בגין תרגומים .החברה פועלת לרכישה,
הפקה ושידור תוכן איכותי ,חדשני ומגוון תוך יצירת בידול לתכנים
המשודרים על ידה.
העלויות בגין התוכן המשודר ע"י החברה מסווגות בחלקן לעלויות
תוכן ,המוצגות כהוצאה שוטפת דרך רווח והפסד ואינן מהוונות כלל
וחלק מהתכנים הנרכשים מסווגים לזכויות שידור אשר מוכרות כנכס
בדוחות הכספיים של החברה ,ומופחתות דרך רווח והפסד (קרי,
מוצגות בעלות מופחתת) .לפירוט בנוגע לתחזית הגידול בזכויות שידור
המהוונות ראה סעיף "שינוי ביתרת זכויות שידור" להלן.
הונח כי עלויות השידור ,המהוות כ 30% -מסך ההכנסות בשנת ,2014
יצמחו בכ 3% -בשנת  ,2015כאשר בשנים הבאות הונח כי תחול
צמיחה מתונה יותר ,עד לצמיחה של כ 0% -בשנת  .2018לצד עלויות
אלו ,צפוי גידול ביתרה המאזנית של יתרת זכויות שידור (ראה להלן).
עלויות תוכן וזכויות שידור מהוות כ 33% -מסך ההכנסות בשנה
המייצגת.
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צריכת מקטעי חלל  -החברה עושה שימוש במקטעי חלל לצורך שידוריה
בלוויין .נכון לשנת  2014החברה מנצלת את מקטעי החלל כמעט במלואם.
כתוצאה מהגדלת מספר הערוצים המשודרים על ידי החברה ,ובפרט הגדלת
מספר ערוצי ה HD-המשודרים על ידה ואשר מצריכים רוחב פס גדול יותר,
החברה עושה שימוש במערכות דחיסה לניצול יעיל של מקטעי החלל .הונח כי
מערכות דחיסה יאפשרו שימוש ב 12-מקטעי חלל לאורך כל שנות התחזית
(בדומה לשימוש בפועל כיום) .כמו כן ,הונח גידול בהוצאה זו מ 77 -מיליון
ש"ח בשנת  2014לכ 84 -מיליון ש"ח בשנת  2015לאור עליה בשער החליפין של
הדולר .משנת  2016ואילך הונח גידול מתון של כ 2%-1% -בהוצאה זו.
• תמיכה טכנית  -הונח כי עלויות התמיכה הטכנית יגדלו בשנת  2015בכ5% -
בהשוואה לשנת  .2014זאת בעיקר בשל עדכוני שכר שבוצעו במהלך שנת .2014
הונח כי הוצאות אלו ישמרו על שיעור צמיחה מתון של  1%לאורך יתר שנות
התחזית .עלויות התמיכה הטכנית מהוות כ 6% -מסך עלות המכר בשנת 2014
וכ 7% -לאורך שאר שנות התחזית.
• שירות לקוחות – סך ההוצאות בגין שירות הלקוחות צפויות להתמתן במהלך
שנות התחזית ,בדומה למגמת קיטון בסעיף הוצאה זה במהלך השנים
האחרונות .קיטון זה נובע בעיקר מצמצום הצפוי בהיקף הפניות למוקד שירות
הלקוחות .כך ,בין השנים  2011-2014הוצאות אלו קטנו מכ 206 -מיליון ש"ח
לכ 189 -מיליון ש"ח .הונח כי הוצאות אלו יסתכמו בכ 187 -מיליון ש"ח בשנת
 2015ויקטנו בהדרגה לכ 169 -מיליון ש"ח בשנת .2018
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הנחות המודל
רווח גולמי
בהתבסס על תחזיות החברה ,שיעור הרווח הגולמי צפוי לקטון בשנת 2015
לכ 32.5%-בהשוואה לכ 35.8%-בשנת  .2014זאת בעיקר בשל גידול בהוצאה
בגין רכישת זכויות שידור וכן בגין גידול בהוצאות פחת .בשנת  2016צפוי
שיעור הרווח הגולמי של החברה להסתכם בכ 34%-מסך ההכנסות ולקטון
בצורה הדרגתית עד לכ 32.8%-בשנת  .2018משנת  2019ואילך צפוי שיעור
הרווח הגולמי להסתכם בכ 33.9% -מסך ההכנסות.

הוצאות מכירה ושיווק
בין השנים  2012ל 2013 -חל קיטון בשיעור של כ 8% -בסך הוצאות המכירה
והשיווק .זאת עקב קיטון בהוצאות פחת והפחתות בעקבות הפסקת היוון
עלויות הרכשת מנויים (קרי ,עמלות מכירה ששולמו למשווקים ולאנשי
מכירות) החל מסוף שנת .2011
שיעור הוצאות מכירה ושיווק בשנת  2014עומד על כ 9%-מסך ההכנסות.
מאחר וההוצאות מגלמות מרכיב בעל אופי קבוע (כגון פרסום ,אחזקת רכב),
ומאחר שבשנים האחרונות הוצאות אלו הושפעו מהפסקת היוון הרכשת
המנויים ,וכן בהתבסס על הנחות החברה ,הונח כי צפויה ירידה הדרגתית
בהוצאות אלו ,והן יסתכמו בכ 151 -מיליון ש"ח בשנת  145 ,2015מיליון
ש"ח בשנת  139 ,2016מיליון ש"ח בשנת  2017ו 136 -מיליון ש"ח בשנת
 .2018שיעור הוצאות מכירה ושיווק כאחוז מהכנסות צפוי לקטון
בהדרגתיות לאורך התחזית עד לכ 8%-בשנה המייצגת.
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הוצאות הנהלה וכלליות
בשנים האחרונות הוצאות הנהלה וכלליות (שכמחציתן הינן הוצאות שכר)
היו בעלות אופי קבוע.
הונח כי גם במהלך שנות התחזית הוצאות הנהלה וכלליות יהיו בעלות
אופי קבוע ויסתכמו בכ 140 -מיליון ש"ח לשנה.

השקעות ברכוש קבוע והוצאות הפחת
סך ההשקעה הממוצעת ברכוש קבוע בין השנים  2013 – 2011עמדה על כ-
 303מיליוני ש"ח .בשנת  2014סך ההשקעה ברכוש קבוע צפויה להסתכם
בכ 340 -מיליוני ש"ח .הגידול בהיקפי ההשקעה בשנת  2014נובע ,בין
ביתר ,משדרוג מערכות הניהול בחברה.
בהתאם לתקציב החברה ,בשנת  2015צפויות ההשקעות התזרימיות
ברכוש קבוע להסתכם בכ 330 -מיליון ש"ח .כ 108 -מיליון ש"ח מתוך
השקעות אלו נועדו להתקנות ,כ 133 -מיליון ש"ח נועדו להשקעות
בממירים וכ 89 -מיליון ש"ח נועדו לצורך השקעות בטכנולוגיה ובהנדסה.
הונח ,כי ההשקעות יפחתו בהדרגה בטווח הארוך לרמה של כ305-312 -
מיליון ש"ח במהלך השנים  .2016-2018להערכת החברה ,סך ההשקעות
ברכוש קבוע צפויות להסתכם בכ 293 -מיליון ש"ח בטווח הארוך,
המהוות כ 17% -מסך ההכנסות הצפויות בשנה המייצגת.
בהתאם לתקציב החברה ,עלויות הפחת בשנת  2015צפויות להסתכם בכ-
 361מיליון ש"ח ,בהשוואה לכ 298 -מיליון ש"ח בשנת  .2014במהלך
השנים  2016-2018צפויות הוצאות פחת של כ 340 – 320 -מיליון ש"ח.
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הנחות המודל
השקעה בהון חוזר תפעולי
לחברה גרעון בהון חוזר תפעולי .הונח ,כי בשנת  2015יחול צמצום בימי
האשראי לספקים ,דבר שיביא להשקעה של כ 28 -מיליון ש"ח בהון חוזר
תפעולי .ביתר שנות התחזית לא צפויות השקעות הון חוזר משמעותיות
(מיליוני ש"ח בודדים בכל שנה).

הפעילות במהלך כ 15 -שנים נוספות .שוויו נאמד באמצעות היוון החיסכון
במס על פני תקופה זו על פי שיעור ההיוון המשוקלל .בטווח הארוך הנחנו,
כי רווחי החברה ימוסו לפי שיעור מס החברות בישראל.26.5% -

צמיחה פרמננטית
שינוי ביתרת זכויות שידור
שינוי ביתרת זכויות שידור הינו הוצאה תזרימית ומהווה למעשה הוצאה
תזרימית נוספת לזו שהונחה במסגרת סעיף עלות המכר.

מסים על ההכנסה
לחברה הפסדים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה המועברים לשנים הבאות
ומסתכמים לימים  31.12.2013ו 31.12.2012 -לסך של כ 5,282 -וכ5,033 -
מיליוני ש"ח בהתאמה .ההפסד הנצבר לצורכי מס ליום  30.9.2014מסתכם
לכ 5,400 -מיליוני ש"ח ,מתוכם סך של  2,280מיליוני ש"ח נובעים מהוצאות
מימון על הלוואות מבעלי מניות (בזק כ 1,760 -מיליוני ש"ח וקבוצת
יורוקום כ 520 -מיליוני ש"ח).

יש לציין ,כי שיעור הצמיחה הפרמננטית מושפע ,בין היתר ,מהאחזקות של
בזק בחברה .לצורך עבודה זו נלקח שיעור צמיחה פרמננטית בראיית
"משתתף שוק" של  .1%זאת ,בין היתר ,בהתחשב גם בשיעורי החדירה
הגבוהים בענף .שיעור זה משקף להערכתנו הן את פוטנציאל הצמיחה
כתוצאה מהגידול באוכלוסייה ,פוטנציאל הצמיחה כתוצאה מהרחבת
התכנים והשירותים המוצעים ,אך מאידך את השפעת התחרות הגוברת
כתוצאה מהתפתחות טכנולוגיות חדשות כדוגמת .OTT

ההפסדים להעברה שלא נוצלו לאורך תקופת התחזית ,בהתאם להערכות
לעיל ,יסתכמו לסוף תקופת התחזית הפרטנית (סוף שנת  )2018בכ4.4 -
מיליארד ש"ח .על פי הנחות התחזית ,סכום זה יהווה מגן מס לתחזית
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015
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שיעור ההיוון ()WACC
אמדנו את שיעור ההיוון הנומינלי של החברה בראיית "משתתף שוק" בכ-
 ,8.5%בהתבסס על הפרמטרים הבאים:
• שיעור ריבית חסרת סיכון ) – (Rfאמדנו את שיעור זה בכ3.44% -
עפ"י תשואה לפדיון של אג"ח לא צמודה של ממשלת ישראל לתקופה
של  15שנים.
• ביטא ( - )βבהתאם לביטאות של חברות דומות המוצגות בטבלה
שלהלן ,אמדנו את הביטא הממונפת של החברה בכ.1.32 -
• פרמיית הסיכון של השוק הישראלי ) - (Rm-Rfבהתאם לנתוני
 ,Damodaranאמדנו את פרמיית הסיכון של השוק ב.6.80% -
• פרמיית סיכון נוספת ) – (ARPבהתאם למחקר ,Ibbotson 2013
אמדנו את פרמיית הסיכון הנוספת של החברה בכ.2.46% -
• ריבית על החוב ) – (Rdהריבית על חוב החברה (לפני מס) נאמדה בכ-
 ,5.6%בהתאם לתשואה לפדיון של אגרות החוב בעלות רמת סיכון
דומה לזו של התחייבויותיה של החברה ,למח"מ של  15שנים.
• שיעור המינוף ) – (D/D+Eבהתבסס על רמות החוב של החברה ,נלקח
שיעור מינוף של .59%

שיעור ריבית חסרת סיכון ()Rf
ריבית חסרת סיכון

3.44%

ביטא ()β
0.64
ביטא לא ממונפת
ביטא ממונפת לצורך התחשיב 1.32
תשואה על הון )(Re
Rf
Rm-Rf
Beta
( ARPגודל)
Re

3.44%
6.80%
1.32
2.46%
14.87%

ריבית על החוב )(Rd
Rd
Tax
*)1-Tax(Rd

5.60%
26.5%
4.12%

שיעור ההיוון ()WACC
Re
E/D+E
)Rd*(1-Tax
D/D+E

14.87%
41%
4.12%
59%

WACC

8.5%

• שיעור מס אפקטיבי – נלקח שיעור מס אפקטיבי של כ26.5% -
בהתאם לשיעור המס בישראל.
שם החברה

ביטא
מתואמת R^2

ריבית אג"ח חסר סיכון לא צמוד ל 15 -שנים

בהתאם לשיעור המינוף ושיעור המס של YES

פרמיית סיכון של ישראל עפ"י דמודוראן
ibotson 2013

שערי ריבית  -תשואת אג"ח סחיר לא צמוד ל 15 -שנים A
שיעור מס חברות בישראל

שווי שוק חוב נטו

D/E

Sky PLC
DISH Network Corp
SKY Network Television Ltd
Liberty Global PLC
DIRECTV
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd

0.678
0.697
0.464
0.928
0.943
0.789

10%
7%
1%
20%
20%
5%

13,335
29,762
2,673
33,194
43,454
17,421

1,574
3,634
367
40,178
16,852
6,269

ממוצע משוקלל (לפי )R2
ממוצע פשוט

0.848
0.750

15%
10%

31,107
23,307

0.57 19,078
0.39 11,479
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0.12
0.12
0.14
1.21
0.39
0.36

שיעור ביטא לא
מדינה
לתשלום מס המס ממונפת
בריטניה
ארה"ב
ניו -זילנד
ארה"ב
ארה"ב
ישראל

D/D+E

21%
40%
28%
40%
40%
27%

0.62
0.65
0.42
0.54
0.76
0.62

11%
11%
12%
55%
28%
26%

36%
33%

0.641
0.603

31%
24%
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הנחות המודל
חוב פיננסי נטו
להלן יתרות חוב פיננסי נטו של הקבוצה ליום  30בספטמבר ( 2014באלפי ש"ח):
חוב פיננסי ,נטו באלפי ₪

30.09.2014

• החוב הפיננסי החיצוני ,נטו (ללא הלוואות בעלים) ליום
 30בספטמבר  2014נאמד בכ 1,891 -מיליוני ש"ח.

מזומנים ושווי מזומנים

207,462

אשראי מתאגידים בנקאיים לז"ק +חלויות שוטפות

)(20,391

אשראי מתאגידים בנקאיים לז"א
הפרשות בגין משפטיות

)(3,002
)(9,019

• לחברה  3סדרות אג"ח אשר לפי דיווחי החברה ,שוויין
ההוגן ליום  30.9.2014הינו כ 1,984 -מיליוני ש"ח
(בהשוואה לכ 1,933 -מיליוני ש"ח לסוף שנת .)2013

הטבות לעובדים
הפרשה לדמי חופשה והבראה
התחייבויות אחרות לזמן ארוך  -חובות פתוחים לצדדים קשורים

)(5,420
)(11,910
)(54,596

אג"ח

)(1,403,008

יתרת האג"ח בספרי  Yesנכון ליום  30בספטמבר 2014
הינה כ 1,800 -מיליוני ש"ח .קרי ,קיים פער של כ185 -
מיליוני ש"ח לעומת ערכם של אגרות החוב בספרים.

חלויות שוטפות בגין אג"ח

)(355,550

ריבית לשלם בגין אג"ח

)(41,191

הלוואות מבעלי מניות

)(3,933,610

סה"כ חוב פיננסי ,נטו

)(5,630,235

בניכוי הלוואות בעלים

3,933,610

סה"כ חוב פיננסי ,נטו ללא חוב בעלים

)(1,696,625

שווי הוגן של אג"ח
יתרה בספרים של אג"ח
הפרש בין שווי הוגן ליתרה בספרים

)(1,984,253
)(1,799,749
)(184,504

הפרשה נוספת בגין התחייבויות תלויות
אומדן שווי הוגן של חוב פיננסי ,נטו ללא חוב בעלים

)(10,000
)(1,891,129
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• ההפרשה בפועל בספרי החברה בגין תביעות משפטיות
ליום  30.9.2014הסתכמה לסך של כ 9,019 -אלפי ש"ח.
נמסר לנו כי ההפרשה בספרים אינה משקפת חשיפה בגין
 2תביעות ייצוגיות של כ 20 -מיליוני ש"ח .עוד נמסר לנו
כי אחרי חודש ספטמבר  2014לא היו תביעות מהותיות
נוספות .לצורכי עבודה זו הונח כי יש להגדיל בכ10 -
מיליוני ש"ח את ההפרשה המוצגת בספרי  Yesעל מנת
שתשקף שווי הוגן של ההתחייבויות התלויות.
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ייחוס השווי ההוגן של השקעת בזק
כללי
התבקשנו להקצות לצרכים חשבונאיים את שווי השקעת בזק ביס בכללותה
לסוגי מכשירי ההשקעה השונים  -הלוואות הבעלים לסוגיהן ,הון המניות
והאופציות ,כאשר ההקצאה בוצעה על פי סדר קדימות פירעון הלוואות
הבעלים ,כפי שנקבע בהסדר בין בעלי המניות לחברה מיום  30בדצמבר
 ,2002בו הוחלט כי ההלוואות שהועמדו על ידי חלק מבעלי המניות לחברה
החל מיום  10ביולי  2002הינן עדיפות על הלוואות הבעלים הישנות.
להלן התפלגות הלוואות הבעלים ,כולן צמודות מדד ,לפי קדימויותיהן,
וחלק בזק בהן ,נכון ליום  30בספטמבר ( 2014במיליוני ש"ח):
חלקה %
פירוט יתרות הלוואות בעלים על פי תנאיהן הנקובים שיעור יתרה ליום מתוכן
ריבית  30.9.2014השקעות בזק של בזק
מיליוני ש"ח
הלוואות בעלים ישנות
הלוואות בעלים חדשות
הלוואות שניתנו עד ליום 27.4.2003
הלוואות שניתנו לאחר ה27.4.2003 -

יצוין כי ייחוס מלוא השווי להלוואות הבעלים החדשות בלבד נעשה היות
ועפ"י תזרים המזומנים החזוי של הפעילות ,לא צפוי פירעון מלוא יתרות
הלוואות הבעלים החדשות (יתרת הלוואות הבעלים החדשות ליום 30.9.14
הסתכמה לסך של כ 2,476 -אלפי ש"ח ,בעוד שווי הון המניות וחוב הבעלים
להקצאה הינו  1,286אלפי ש"ח בלבד).

להלן הצגה של ההפרש בין יתרת הלוואות הבעלים החדשות לשווי הוגן
שיוחס להן במסגרת עבודה זו:
אומדון שווי הון המניות והלוואות הבעלים
במיליוני ש"ח
אומדן שווי הפעילות
בניכוי התחייבויות פיננסיות ,נטו (ללא חוב בעלים)
שווי הפסדים שינוצלו לאחר שנת 2018
שווי הון המניות  +חוב בעלים

סה"כ
2,716
)(1,891
461
1,286
2,476
)(1,191

0%

2,387

1,214

50.9%

5.5%
11%

493
1,983

371
1,745

75.3%
88.0%

סה"כ הלוואות חדשות

2,476

2,116

85.4%

יתרת הלוואות חדשות ליום 30.9.14

סה"כ

4,864

3,330

68.5%

הפרש בין שווי הון מניות וחוב בעלים ליתרת ההלוואות החדשות

לצורך ביצוע הקצאת השווי ,ובהתאם לדירוג סדר קדימות פירעון הלוואות
הבעלים ,מלוא שווי הון המניות וחוב הבעלים הוקצה לבעלי ההלוואות
החדשות בלבד ,ועפ"י היקף השקעה שבוצעה ע"י בעלי המניות עד ולאחר
יום  .27.4.2003לאחר ייחוס מלוא השווי הכולל לשני סוגים של הלוואות
הבעלים החדשות ,הוקצה סך השווי שיוחס בכל אחת משתי הלוואות
הבעלים החדשות בין בזק לקבוצת יורוקום ,לפי יחס השקעתן.
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ייחוס השווי ההוגן של השקעת בזק (המשך)
להלן פירוט הקצאת השווי הון מניות וחוב עפ"י סדר קדימות פירעון הלוואות הבעלים החדשות ,ובהתאם
להיקף השקעות הבעלים:
סיכום הקצאת שווי הון מניות וחוב בעלים לבזק
הלוואות שנתנו
עד ה)5.5%( 27.4.2003 -

מיליוני ₪
הלוואות בעלים חדשות
בזק
קב' יורוקום
סה"כ הלוואות בעלים חדשות

371
122
493

הלוואות שנתנו
לאחר ה)11%( 27.4.2003 -
1,745
238
1,983

סה"כ
2,116
360
2,476

 %התפלגות לפי הלוואה

19.9%

80.1%

100.0%

הקצאת שווי הון מניות וחוב בעלים לפי הלוואה
שווי להקצאה
הקצאה לפי הלוואה
סה"כ שווי מוקצה

1,286
19.9%
256

1,286
80.1%
1,030

100.0%
1,286

הקצאת שווי הון מניות וחוב בעלים לבזק עפ"י
חלק יחסי מההלוואה בכל תקופה
שווי חלק בזק

192

906

 %שווי חלק בזק

75.2%

88.0%

שווי חלק יורוקום

63

 %שווי חלק יורוקום

24.8%

1,099
85.5%

124

187

12.0%

14.5%

שווי הוגן של השקעת בזק ב-
 Yesמוערך נכון ליום 30
בספטמבר  2014בכ-
 1,099מיליוני ש"ח ,כ-
 85%מהשווי הכולל,
בהתאם לחלקה בהלוואות
הבעלים ,ובהתחשב
בקדימות פירעון הלוואות
הבעלים השונות.

להלן סיכום אומדן שווי השקעת בזק ב( Yes -במיליוני ש"ח) ,בחלוקה למניות ,אופציות למניות
ובהלוואות הבעלים לסוגיהן:
פירוט שווי הון מניות והלוואות בעלים
מיליוני ש"ח
שווי הלוואות בעלים חדשות ()11%
שווי הלוואות בעלים חדשות ()5.5%
שווי הלוואות בעלים ישנות ()0%
שווי הון המניות  +אופציה
שווי הון המניות  +חוב בעלים
כ % -מהשווי הכולל

סה"כ

שיעור חלקה
של בזק

1,030
256
0
0
1,286
100%

88.0%
75.2%
50.9%
57.8%

© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015

שווי חלקה של
בזק
906
192
0
0
1,099
85%

שווי חלקה של
יורוקום
124
63
0
0
187
15%
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סיכום
בהתאם להנחות ולפרמטרים כמפורט לעיל ,להלן תזרים מזומנים חזוי של הקבוצה:
תחזית תזרימי מזומנים
מיליוני ש"ח

בפועל
2011

בפועל
2012

בפועל
2013

1,619

1,636

1,635

שיעור צמיחת ההכנסות

1.1%

0.0%

תוכן וזכויות שידור
שידור
תמיכה טכנית
שירות לקוחות
פחת
עלות המכר
רווח גולמי

1,028
591

1,067
569

1,052
584

שיעור רווח גולמי

36.5%

34.8%

35.7%

מכירה ושיווק
הנהלה וכלליות
פחת
הוצאות תפעוליות
רווח תפעולי

296
295

316
253

שיעור רווח תפעולי

18.2%

15.4%

16.4%

פחת

276

248

263

הכנסות

תחזית
2014

תחזית
2015

תחזית
2016

תחזית
2017

תחזית
2018

2019

בפועל

תחזית

1,724

1,749

1,765

1,737

1,731

1,748

5.4%

1.5%

0.9%

-1.6%

-0.3%

1.0%

820
464

286
154

514
77
73
189
253
1,106
618

529
84
77
187
304
1,181
569

539
85
75
183
283
1,165
600

545
86
76
176
267
1,150
586

545
88
77
169
283
1,162
569

574
89
77
171
246
1,156
592

36.1%

35.0%

35.8%

32.5%

34.0%

33.8%

32.8%

33.9%

316
268

248
215

93
61

156
144
44
341
276

151
143
58
351
218

145
142
52
339
261

139
139
52
330
256

136
139
54
330
239

137
141
47
325
266

16.8%

13.9%

16.0%

12.4%

14.8%

14.7%

13.8%

15.2%

218

75

293

361

335

319

338

293

9-12/2014 1-9/2014

1,284

440

פרמננטית

EBITDA

571

501

530

433

136

569

579

596

575

576

559

שיעור EBITDA

35%

30.6%

32.4%

33.8%

30.9%

33.0%

33.1%

33.7%

33.1%

33.3%

32.0%

מס על הרווח התפעולי
רווח תפעולי לאחר מסים

0
61

0
218

0
261

0
256

0
239

71
196

שיעור רווח תפעולי לאחר מסים

14%

12.4%

14.8%

14.7%

13.8%

11.2%

החזר פחת והפחתות
השקעות הוניות

75
()95

361
()330

335
()312

319
()304

338
()305

293
()293

כ %-מההכנסות

21.6%

18.9%

17.7%

17.5%

17.6%

16.8%

השקעה בהון חוזר תפעולי
שינוי ביתרת זכויות שידור
תזרים תפעולי נקי

()5
()10
26

()28
()36
185

()2
()25
257

1
()24
248

()1
()23
248

()1

תקופה להיוון
מחלק היוון
תזרים מהוון

0.13

0.75

1.75

2.75

3.75

1.01

1.06

1.15

1.25

1.36

26

174

223

198

183

2,716
אומדן שווי פעילות
)(1,891
התחייבויות פיננסיות ,נטו
461
שווי הפסדים לאחר 2018
שווי הון המניות+חוב בעלים 1,286
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סיכום
להלן ניתוח רגישות לשווי הון המניות כתלות בשיעור ההיוון ,שיעור הצמיחה הפרמננטית וההשקעה ברכוש קבוע בשנה המייצגת:

השקעה בר"ק בשנה
המייצגת

שיעור היוון

שיעור צמיחה פרמננטי

0.0% 1,286
1,568 7.0%
1,174 8.0%
1,009 8.5%
861 9.0%
607 10.0%

0.5%
1,764
1,322
1,139
977
700

1.0%
1,991
1,489
1,286
1,106
802

1.5%
2,256
1,681
1,451
1,250
915

2.0%
2,574
1,903
1,641
1,415
1,041

שיעור צמיחה פרמננטי

1,286
253
273
293
313
333
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0.0%
1,297
1,154
1,009
863
714

0.5%
1,442
1,291
1,139
986
830

1.0%
1,605
1,446
1,286
1,124
960

1.5%
1,791
1,622
1,451
1,280
1,106

2.0%
2,003
1,823
1,641
1,458
1,274
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אומדן אינדיקטיבי בשיטת המכפיל
כאינדיקציה נוספת וכתמיכה לשווי המתקבל בשיטת היוון תזרימי המזומנים ,להלן סיכום תמציתי של הערכת השווי על בסיס מכפיל שווי פעילות
לתזרים תפעולי נקי ( .)EV/OpFCFלצורך גזירת המכפיל הרלוונטי נעשה שימוש בנתוני חברות ציבוריות אשר שימשו לאומדן הביטא של החברה,
כדלקמן:
מכפילי  EV to Training 12M free cashflowשל חברות כבלים ולוויון בישראל ובעולם
 30/09/2014 30/06/2014ממוצע
שם החברה
Sky PLC
DISH Network Corp
SKY Network Television Ltd
Liberty Global PLC
DIRECTV
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd

12.74
37.66
14.33
28.67
20.93
8.54

12.74
29.34
14.33
25.68
18.23
8.93

12.74
33.50
14.33
27.18
19.58
8.74

ממוצע

20.48

18.21

19.34

להלן סיכום אומדן שווי הון המניות וחוב הבעלים של  Yesבשיטת מכפיל התזרים הנקי (במיליוני ש"ח):
אומדן שווי הון המניות והלוואות הבעלים בשיטת המכפיל
מכפיל ענפי מייצג
תזרים תפעולי נקי LTM 30/9/14
אומדן שווי פעילות
התחייבויות פיננסיות ,נטו
שווי הון המניות+חוב בעלים

19.34
161
3,113
)(1,879
1,234
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השווי האינדיקטיבי של הון המניות והלוואות הבעלים
של  Yesשהתקבל בשיטת מכפיל שווי פעילות לתזרים
תפעולי נקי ( ,)EV/OpFCFנכון ליום  30בספטמבר
 ,2014הינו כ 1,234 -מיליוני ש"ח.
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פרטי עורך חוות הדעת
פאהן קנה יועצים הנה חברת הבת של משרד פאהן ,קנה ושות' ,רואי חשבון ,הנמנה על ששת המשרדים הגדולים בישראל .פאהן קנה יועצים הנה חברה מובילה
בתחום הייעוץ הכלכלי ,החשבונאי והעסקי ובמתן שירותי ניהול ובקרה פיננסית וחשבונאית לגופים וחברות.
פאהן קנה יועצים הינה חברת בת של פאהן קנה ושות' ,החבר ברשת  ,)GTIL( Grant Thornton International Ltd.מהווה את זרוע הSpecial advisory -
 servicesשל רשת  Grant Thorntonהעולמית ,המתמחה בהובלת עסקאות בינלאומיות ,ביצוע הערכות שווי וייעוץ בביצוע עסקאות ,הנפקת חברות בבורסות
בעולם וייעוץ ניהולי ומימון פרויקטים .לפירמה כ 4,000 -יועצים הממוקמים בכל המרכזים הפיננסיים הגלובליים ,כאשר מרכז התמיכה הגלובלי ממוקם
בלונדון .פאהן קנה יועצים ,זרוע של  Grant Thornton Advisory Servicesבישראל ,עובד בשיתוף עם משרדי הפירמה ברחבי העולם על פרויקטים בינלאומיים
מגוונים.
רו"ח שלומי ברטוב
שותף ומנכ"ל פאהן קנה יועצים ,בעל תואר שני במנהל עסקים )(MBAובעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ,שניהם מאוניברסיטת ת"א .מר ברטוב הינו בעל
ניסיון עשיר בליווי ויעוץ לחברות מהגדולות במשק.
רו"ח רומן פלק
דירקטור בפאהן קנה יועצים ,בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א.
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די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ
הקצאה ארעית של עלות צירוף העסקים ( )PPAבעלייה לשליטה בחברת די.בי.אס שירותי לווין
( )1988בע"מ ( )Yesעל ידי מימוש האופציה לרכישת  8.6%ממניות החברה
מיועד לצורך הצגת דוחות פרופורמה של בזק במסגרת עסקת בזק Yes -
פברואר 2015

תוצאות ההקצאה הינן ארעיות והוכנו למטרות דוח הפרופורמה ליום  30בספטמבר
 2014ועשויות להשתנות עם השלמת העסקה
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הגדרות ומונחים
מונח

פירוט

החברה או Yes

חברת די.בי.אס שרותי לווין ( )1998בע"מ

בזק

חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

יורוקום

חברת יורוקום די.בי.אס בע"מ

הוט או Hot

חברת הוט מערכות תקשורת בע"מ

סלקום

חברת סלקום ישראל בע"מ

פרטנר

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

חלל

חברת חלל תקשורת בע"מ

 DTTאו עידן+

מערך להפצה קרקעית של שידורי רדיו המכונה  )Digital Terrestrial Television( DTTאו עידן +המופעל ע"י הרשות השנייה
לטלויזיה ולרדיו ובאמצעותו מופצים לציבור ערוצים מסוימים ללא תשלום

דוחות כספיים

דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנים  2012ו 2013 -ודוחות כספיים לא מבוקרים לרבעון השלישי לשנת 2014

הלמ"ס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

OTT

 - Over The Topטכנולוגיה המשתמשת בתשתית אינטרנט ציבורי כדי לספק שירותי טלויזיה ווידאו על פי דרישה

VOD

 - Video on demandשירות אינטראקטיבי של  Yesהמאפשר גישה לתכנים כגון סרטים ,סדרות ,תכניות טלויזיה ,הפקות
מקור ותכני ילדים בממירי טלוויזיה מתקדמים .באמצעות שירות זה יכולים המשתמשים לצפות בתוכן טלוויזיוני לפי
הזמנה אישית .לצורך שירות זה נדרש חיבור אינטרנט אלחוטי במהירות של 2.5 MB

YesMax Total

ממיר מקליט של Yesהמאפשר צפייה ברמת איכות  ,HDשירות  ,VODשירות ( YesStreamerהמאפשר צפייה בתכני מחשב
במסך הטלוויזיה) ושירות YesMultiroom

YesMax

ממיר מקליט של Yes
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הגדרות ומונחים
מונח

פירוט

YesHD

ממיר לא מקליט של  Yesבעל רמת שידור ברזולוציה גבוהה -ברמת איכות HD

YesMultiroom

שירות של  Yesבאמצעותו ניתן לצפות בתכנים מוקלטים ברשת הביתית

YesGO

החברה השיקה בשנת  2014אפליקציה המכונה  YesGOהמאפשרת למנויים צפייה באמצעות מגוון מכשירי קצה
(סמארטפונים ,מחשבי טאבלטים ומחשבים) בחלק מהערוצים המשודרים ע"י החברה אותם רכש המנוי במסגרת שידורי
הטלויזיה בביתו וכן בתכני VOD

PPV

 - Pay Per Viewערוצי וידאו של החברה הניתנים לצפייה בתשלום

PVR

מפענחי  Personal Video Recorderהמשמשים לצורך ממירים מקליטים של החברה ומהווים ממשק אל לוח השידורים
האלקטרוני של החברה על מנת לאפשר קבלת שירותים כגון הזמנת הקלטות מראש ,הקלטת סדרות והשהיית שידור חי

HD ZAPPER

מפענחים המאפשרים קליטת שידורי טלוויזיה ברמת איכות  HDעבור ממיר לא מקליט  YesHDהמאפשר הוספת שירות
 VODאליו בתשלום

HD PVR

מפענחים המשמשים עבור ממיר מקליט ברמת  ,HDקרי YesMax Total

ARPU

 - Average Revenue Per Userמדד הכנסה ממוצעת לחודש פר מנוי/לקוח

צדדים קשורים

כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי ,גילויים בקשר לצד קשור ()IAS 24

EBITDA

רווח תפעולי לפני מימון ,מיסים בתוספת פחת והפחתות

© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015

3

די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

תוכן עניינים
פרק

עמוד

 .1כללי

5

 .2מבנה הפעילות והסביבה העסקית

13

 .3סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים

20

 .4ניתוח דוחות כספיים

30

 .5מתודולוגיה

38

 .6נכסים והתחייבויות מוחשיים

43

 .7נכסים בלתי מוחשיים

47

 .8נספחים

57
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כללי
מטרת הערכת השווי
נתבקשנו על ידי הנהלת בזק (להלן" :מזמין העבודה") לחוות את דעתנו לגבי
אופן הטיפול החשבונאי הראוי בעודף העלות שעשוי להיווצר במידה ובזק
תממש את כתבי האופציות למימוש לכ 8.6% -נוספים ממניות  Yesובכך
להיות בעלת השליטה בחברה המחזיקה ב 58.38%-מהון המניות של ,Yes
תוך בדיקה והערכה של שווי הנכסים והתחייבויות הבלתי מוחשיים של
 .Yesהעבודה נערכה על בסיס מאזני החברה ליום .30/9/2014

או לשלוט בה ,באופן שמגביל את יכולתה של הקבוצה ליהנות ממלוא
היתרונות אשר היו עשויים לנבוע מפעילות קבוצתית מלאה.
ביום  26למרץ 2014 ,אישר הממונה על ההגבלים העסקיים את המיזוג בין
 Yesלבין בזק .כפועל יוצא ,רשאית בזק לממש באופן מידי את האופציה
שברשותה לרכישת  8.6%ממניות  Yesולהפוך לבעלת השליטה בחברה.

עבודה זו הוכנה לצורך דוחות פרופורמה ומהווה הקצאה ארעית ותעודכן
לאחר השלמת העסקה.

נמסר לנו ,כי בכוונתה של בזק לממש את האופציה בתקופה הקרובה.

מועד אישור ההתקשרות לביצוע העבודה הינו בחודש ינואר .2015

המסגרת החשבונאית
לצורך הכנת עבודה זו נעזרנו ,בין היתר ,בתקנים חשבונאים כדלקמן:

אודות Yes
חברת  Yesנוסדה בשנת  1998והחלה את שידוריה לראשונה בחודש יולי
 Yes .2000היא החברה היחידה בארץ המספקת שירותי טלוויזיה רב
ערוציים למנויים באמצעות לוויין Yes .היא גם החברה הראשונה שסיפקה
שידורים דיגיטאליים ושירותי טלוויזיה אינטראקטיביים.
מאז הקמתה ,החברה צברה כ 600 -אלף לקוחות ,המהווים כ 40% -משוק
הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל .החברה מעסיקה כ 2,300 -עובדים.
מבנה הצפוי של העסקה
בזק מחזיקה במניות  Yesבשיעור של ( 49.78%לא כולל כתבי אופציות
למימוש לכ 8.6% -נוספים ממניות  .)Yesיתרת המניות מוחזקות בידי
יורוקום ,חברה בשליטתו של מר שאול אלוביץ' .מניות אלה היו מוחזקות
באמצעות נאמן ,בכדי לעמוד בדרישת הרשות להגבלים עסקיים שלא
להחזיק באופן פעיל במניות  Yesבמקביל לאחזקת השליטה בבזק.
נוכח עמדת הממונה על הגבלים עסקיים והחלטת בית המשפט העליון משנת
 2009לא לאשר את מיזוג בזק ו ,Yes -נמנע מבזק להגדיל החזקותיה בYes-
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כללי (המשך)
מקורות המידע
בביצוע העבודה הסתמכנו ,בין היתר ,על הנתונים הבאים:
נתונים שהתקבלו ממזמין העבודה:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

תקציב החברה לשנת .2015
תחזית החברה שהתקבלה מהנהלת בזק בהתבסס על תוכנית עסקית
שהוכנה על ידי הנהלת Yes.
תחזית פיננסית מפורטת של החברה לשנים  ,2018 - 2015תחת ההנחה
שהחברה תמשיך לפעול ברמת ( Stand Aloneקרי ,ללא הבאה בחשבון של
הסינרגיות בין בזק ל Yes -שינבעו מהמיזוג) ,אשר הוכנה על ידי הנהלת
בזק.
מצגת למשקיעים המפרטת את הפעילות העסקית של .Yes
דוח ייחוס עלות רכישת מניות די.בי.אס שירותי לווין ( )1998בע"מ על ידי
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ מחודש פברואר .2010
דוחות בחינת אינדיקציה לפגימה בערך ההשקעה ב Yes -בספרי בזק
מיום  10.3.2013ומיום  4.3.2014שנערך על ידי יצחק סוארי בע"מ.
דוח בחינת עודפי העלות שנזקפו בספרי בזק בגין  Yesמחודש מרץ 2013
שנערך על ידי יצחק סוארי בע"מ.
אומדן הנהלת החברה ליתרת ההפסד הצפוי לצורכי מס נכון ליום
.30.9.2014
נתונים שהוצגו ע"י החברה בחדר המידע הווירטואלי.
מידע נוסף שנאסף על ידינו ממקורות גלויים ,לרבות דיווחי החברה
לציבור ,דוחות דירוג ומידע פומבי אחר.
מידע נוסף שנתקבל בפגישות ,שיחות ומיילים מהנהלת החברה.

• נתונים פיננסיים ואחרים של חברות ציבוריות ,המחזיקות בפעילויות
דומות לפעילות המוערכת.
• מידע משלים שנאסף על ידינו ממקורות גלויים.
מועד צירוף העסקים
בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מס'  ,(IFRS3R) R3כל צירופי העסקים
יטופלו באמצעות יישום שיטת הרכישה ,לפיה הרוכש מכיר בנכסים שנרכשו
ומכיר בהתחייבויות ובהתחייבויות תלויות שניטלו (לרבות אלה שקודם לכן
לא הוכרו על ידי הגוף הנרכש) על פי שוויים ההוגן במועד הרכישה.
סעיף  8לתקן קובע ,כי מועד הרכישה ( )acquisition dateהינו המועד בו
הרוכש מקבל בפועל את השליטה על הגוף שנרכש .שליטה הינה הכוח לקבוע
את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות או של עסק כדי להפיק הטבות
מפעילויותיו.
מועד ה Closing -של עסקת צירוף העסקים של  Yesטרם ידוע .לצורכי
עבודה זו הונח כי מועד צירוף העסקים הינו  30בספטמבר ( 2014להלן:
"מועד צירוף העסקים").
כפי שצויין ,מועד זה יעודכן בהתאם למועד צירוף העסקים בפועל.

נתונים הזמינים לציבור הרחב:

• דוחות כספיים סקורים של החברה ושל בזק ליום .30.9.2014
• דוחות כספיים מבוקרים של החברה ושל בזק לימים  31.12.2013ו-
.31.12.2012
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תמצית תוצאות הPPA -
תמצית תוצאות הקצאת עלות צירוף העסקים ( )PPAכפי שחושבה בעבודה זו ,מוצגת בטבלה הבאה:
מיליוני ₪

עלות
בספרים

שווי
הוגן

מס
נדחה

שווי הוגן
לאחר מס

30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014

סך עלות צירוף עסקים

1,286

ייחוס עודף עלות לנכסים והתחייבויות:
נכסים:
מזומן
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים (עלות הרכשת מנויים ,תוכנות ורישיונות)
זכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו
סה"כ נכסים מוחשיים ונכסים לא מוחשיים שנרשמו

207
169
18
786
140
432
1,752

207
169
18
786
140
432
1,752

207
169
18
786
140
432
1,752

התחייבויות:
אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים (בניטרול ריבית לשלם אג"ח)
הפרשות
אגרות חוב כולל ריבית לשלם וחלויות שוטפות
ספקים והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
הטבות לעובדים
סה"כ התחייבויות

23
429
109
9
1,800
21
5
2,396

23
429
109
19
1,984
21
5
2,591

()49

23
429
109
19
1,935
21
5
2,542

עודף נכסים על התחייבויות

)(644

)(839

49

)(790

ייחוס עודף עלות לנכסים בלתי מוחשיים נוספים שזוהו:
מותג
קשרי לקוחות

329
761

()87
()202

242
559

סה"כ נכסים בלתי מוחשיים

1,090

)(289

801

מוניטין (ערך שיורי)

()49

אורך חיים אופן הפחתה
 12שנים לינארית על פני אורך החיים שנקבע
כ 7 -שנים לפי קצב נטישת המנויים

1,275

שווי המוניטין נגזר מן ההפרש בין עלות צירוף העסקים לבין השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים ,הנכסים הבלתי מוחשיים וההתחייבויות בחברה הנרכשת.
שווי המוניטין כפוף לשינויים בגין מסים נדחים המיוחסים לנכסים הבלתי מוחשיים .שוויו של המוניטין ,כפי שהוא מופיע בעבודה זו ,הינו ערך שיורי ולכן אין
אנו מחווים את דעתנו על ערכו הספציפי.
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015
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תחשיב עלות עסקת צירוף העסקים
כללי
עלות צירוף העסקים חושבה בהתאם לתוצאות הערכת שווי המניות והלוואות הבעלים של .Yes
סיכום אומדן לסכום עלות צירוף העסקים
להלן סיכום סך עלות צירוף העסקים ,כפי שחושבה על ידינו במסגרת הערכת השווי:

אומדון שווי הון המניות והלוואות הבעלים
במיליוני ש"ח
אומדן שווי הפעילות
בניכוי התחייבויות פיננסיות ,נטו (ללא חוב בעלים)
שווי הפסדים שינוצלו לאחר שנת 2018
שווי הון המניות  +חוב בעלים

© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015
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המסגרת החשבונאית של שווי הוגן ()Fair Value
להלן סקירת היבטים חשבונאיים עיקריים המתייחסים לסוגיית "משתתף
שוק" ) )Market Participantבהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מס' ,13
מדידת שווי הוגן (( )IFRS 13להלן " -התקן").

מן המקורות עולה בבירור כי משתתף שוק אינו בהכרח הישות שעשויה
לנצל באופן מיטבי את הסינרגיות ואת יכולת השימוש בפריט אשר נבחן
שוויו ההוגן.

• התקן מגדיר את המונח "שווי הוגן" כמחיר יציאה ) )exit priceדהיינו,
כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר שהיה משולם להעברת
התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה .כפי
שעולה מסעיף  2לתקן ,מדידת שווי הוגן צריכה להיות אובייקטיבית,
בתנאיי שוק ,ולא מדידה סובייקטיבית.

• כמו כן ,אין כל נפקות לשאלת קיומם/אי קיומם דה-פקטו של רצון או
יכולת מכירה במועד המדידה וכי מדידת שוויה ההוגן של  Yesמנקודת
המבט של 'משתתף בשוק' צריכה להיעשות לפי שוויה ההוגן גם אם בזק
כאמור לא הייתה מוכנה לבצע עסקה למכירת או לרכישת האחזקות ב-
 Yesבתנאים כאלה או אחרים.

• על פי סעיף  23לתקן ,ישות אינה צריכה לזהות משתתפים ספציפיים
בשוק .הישות תזהה מאפיינים שמייחדים באופן כללי משתתפים בשוק,
תוך הבאה בחשבון של גורמים ספציפיים הקשורים לפריט המוערך
ולשוק העיקרי (וכן למשתתפים בשוק שהישות תתקשר איתם בעסקה
באותו שוק).

• לאור האמור לעיל ,נראה כי במקרה של חברת  Yesניתן להרחיב את
ההגדרה של משתתף שוק לשחקנים בשוק המקומי או בינלאומי ,להם
קיימת זיקה לתחום התקשורת והם בעלי האמצעים הנדרשים לצורך
ביצוע השקעה ב .Yes -לפיכך ,שוויה ההוגן של  Yesוהקצאת עלות
צירוף העסקים לנכסים ולהתחייבויות של החברה נבחן במסגרת עבודה
זו מנקודת מבט של משתתף שוק שאינו בהכרח חברת בזק ,כלומר
בהתעלם מהסינרגיות הספציפיות המיוחסות למיזוג בין בזק לבין ,Yes
אך בהתייחס לסינרגיות קיימות בראייה כללית של משתתף שוק כלשהו
שהינו צד בלתי קשור/תלוי בעסקה.

• בהתאם לתקן ,על משתתף שוק להיות בעל הידע המתאים בענף בו
פועלת החברה .כיום פעילותה העיקרית של  Yesהינה הספקת שירותי
טלוויזיה רב ערוציים למנויים באמצעות לוויין .אולם עפ"י מידע שנמסר
לנו ,לולא אחזקתה הישירה של בזק ב Yes -הייתה עשויה לפנות לענפי
תקשורת נוספים לרבות מתן שירותי טלפון נייח ,שירותי אינטרנט ועוד.
לפיכך ,נראה כי הענף הרלוונטי הינו ענף התקשורת בכללותו ,כולל עולם
תוכן טלוויזיוני.
• בהתאם לתקן ,מדידת שווי הוגן אינה ערך ספציפי לחברה וכן השווי
ההוגן אינו ערך ספציפי לאחד מאותם 'משתתפי שוק' אשר יסכים
לדוגמה לשלם מחיר גבוה יותר מאשר יתר משתתפי השוק לאור הערכת
סיכונים ו/או קיומן של סינרגיות ספציפיות מנקודת מבטו שלו.
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015
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תנאים מגבילים
עבודה זו מהווה המלצה להקצאת עלות צירוף עסקים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מס'  .(IFRS3R) R3עבודה זו אינה מהווה בהכרח אינדיקציה
לשווי הכלכלי הפנימי ( )Intrinsic Vlaueשל השקעת בזק ב Yes -ובפרט אינה מביאה בחשבון את הסינרגיות הספציפיות (כדוגמת ניצול הפסדים לצורכי מס,
חסכון בעלויות ועוד) שניתן לייחס למיזוג מלא אפשרי בין בזק ל.Yes -
העבודה מיועדת עבור הנהלת בזק ולא תהיה לנו כל מחויבות כלפי כל צד שלישי ,אלא אם אישרנו בכתב את ההסתמכות של הצד השלישי על ממצאי עבודה
זו .אין לתת לעבודה זו או לכל חלק ממנה ,תמצית או סיכום שלה ,פומביות דרך ערוצי מדיה פומביים (או פרטיים) ,ללא הסכמתנו מראש ובכתב .עם זאת,
בכפוף להסכמתה של החברה ושל בזק ,אין לנו התנגדות כי עבודה זו תצורף לדוחות הכספיים של בזק ו/או לדיווחים מיידיים שלה.
עבודה זו מתבססת ,בין היתר ,על נתונים ,תחזיות ואומדנים שנתקבלו מהנהלת בזק .האחריות לגבי אמינות המידע ,הנתונים ,המצגים ,הערכות וההסברים
השונים שנמסרו לנו ,בקשר עם ביצוע עבודה זו ,הינה על ספקי מידע זה ,ואין אנו יכולים לאשר את דייקנותם ,שלמותם והגינותם של נתונים אלו .יודגש כי
עבודה זו אינה כוללת בדיקת נאותות ( )Due-Diligenceואינה כוללת בדיקה ואימות של הנתונים האמורים .לפיכך עבודתנו לא תיחשב ולא תהיה אישור
לנכונותם ,שלמותם ודיוקם של הנתונים שהועברו אלינו.
בשום מקרה לא נהיה אחראיים לכל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה אשר ייגרמו בכל אופן ודרך ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעייה ,מסירת מידע שאינו נכון
או מניעת מידע מאיתנו.
ייתכן והגענו לנתונים פיננסיים היסטוריים מסוימים ,אשר בהם השתמשנו לעבודה זו ,מתוך נתונים פיננסיים לא מבוקרים כפי שהופיעו בחדר מידע
וירטואלי ,אשר הינם באחריות הנהלת החברה .אנו לא בדקנו עצמאית את הנכונות או השלמות של הנתונים אליהם הסתמכנו (לרבות השוואתם לנתונים
המופיעים בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה) ואיננו חווים דעה או נותנים הבטחה מכל סוג שהוא לגבי הנתונים בהם השתמשנו או לגבי הדוחות
הכספיים של החברה.
אנו מבינים כי ממצאינו ישמשו כדי לסייע להנהלת חברת בזק בקביעת עלות צירוף העסקים ובהקצאת עלות הצירוף לנכסים וההתחייבויות המוחשיים
והבלתי-מוחשיים שנרכשו ,וזאת למטרות דיווח פיננסי בהתאם להוראות  .IFRS 3Rהעבודה נועדה אך ורק לצורכי המידע והשימוש של הנהלת בזק
והמבקרים הבלתי תלויים שלה .אין להשתמש בה ,להפיצה ,לצטט מתוכה או להתייחס אליה בשום צורה שהיא לכל מטרה אחרת ,לרבות ,אך ללא הגבלה,
לרישום ,רכישה או מכירה של ניירות ערך .אין להגיש עבודה זו או להתייחס אליה ,במלואה או בחלקה ,בדוח רישום או בכל מסמך אחר .אולם ,הננו
מסכימים כי ההנחות והתוצאות של עבודה זו ייכללו ו/או יאוזכרו בדוחות המוגשים לרשות ניירות הערך.
אין בעבודה זו משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שונים שבהם עיינו ,נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת כלכלית זו .המידע המופיע
בעבודתנו אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שעשוי לדרוש משקיע פוטנציאלי ואינו מיועד להעריך את שווי החברה למשקיע אחר ,היות ולמשקיעים
שונים עשויים להיות מטרות ושיקולים שונים וכן שיטות בדיקה ,על בסיס הנחות אחרות .בהתאם ,אומדן הערך הכלכלי אשר על בסיסו עשויים גורמים שונים
לבצע פעולות כלכליות ,עשוי להיות שונה.
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015
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תנאים מגבילים
כמו כן ,שינויים בתנאיי השוק יכולים לגרום להערכות שווי שונות במהותן מאלו המצוינות בתאריך הערכת השווי .אין אנו נוטלים על עצמו אחריות כלשהי
לשינויים בתנאי השוק לאחר תאריך הערכת השווי ואין אנו מחויבים לעדכן את עבודתנו ,ניתוחנו ,מסקנותינו או מסמכים אחרים הנוגעים לשירותים שלנו
לאחר תאריך הערכת השווי ,מכל סיבה שהיא.
בעבודה זו התייחסנו גם למידע צופה פני עתיד שנמסר לנו על ידי הנהלת החברה .מידע צופה פני עתיד עבודה זו משקפת את הערכתנו לגבי פרמטרים שונים
ובהתבסס על המידע שהיה בפנינו .אם הערכות אלה לא תתממשנה ,התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות שהערכנו.
ההערכות של הנתונים לגבי תזרימי המזומנים כלולות במסמך זה אך ורק לצורך קבלת אינדיקציה לשווי הוגן ולא נועדו לשמש כתחזיות מסוג  Forecastsאו
מסוג  Projectionsלביצועים עתידיים .זאת ועוד ,מאחר ולעיתים קרובות אירועים ונסיבות אינם מתרחשים כפי שצפוי ,על פי רוב ישנם הבדלים בין הערכת
תוצאות ותוצאות בפועל והבדלים אלו יכולים להיות מהותיים.
מוסכם כי אתם ואחרים שעבורם יסופקו השירותים עפ"י הסכם ההתקשרות (לרבות צדדים שלישים כלשהם) אינכם רשאים לקבל מאיתנו בין עפ"י חוזה או
בנזיקין ,לפי חוק או אחרת ,פיצוי בגין נזקים והפסדים מצטברים בסכום העולה על פי  2משכר הטרחה ששולם עבור השירותים שגרמו ישירות לנזק או
להפסד בקשר עם תביעות הנובעות מהסכם זה או הקשורות באופן אחר למתן השירותים.
מוסכם כי אינכם רשאים להגיש תביעה או ליזום הליכים משפטיים בקשר עם השירותים או אחרת לפי הסכם זה כנגד בעלי המנהלים ,הדירקטורים,
המנהלים או העובדים שלנו למעט אם בוצעה פעולה בזדון או הונאה ע"י מי מהם.
מוסכם כי העבודה מיועדת לכם בלבד לא תהיה לנו כל מחויבות כלפי כל צד שלישי אלא אם אישרנו את ההסתמכות של הצד השלישי על הדו"ח בכתב.
ובהר בזאת ,כי מסקנות עבודתנו זו ככל שהן מועברות ללקוח במסגרת העברת המידע אינן אלא בגדר הבעת דעה וכי כל החלטה בקשר עם השירותים
המוענקים בין אם כללה את הנחות ומסקנות עבודתנו זו ,ובין אם לאו ,תיעשה בידי הלקוח בלבד והיא באחריותו הבלעדית.
בשל ביצוע החישובים בגיליונות אלקטרוניים ,ייתכנו הפרשי עיגול.
ברצוננו לציין כי אין לנו עניין אישי או תלות במניות חברת בזק ו\או מניות חברת .Yes
למטרת העבודה הנחנו שהנתונים שנמסרו לנו הינם מדויקים ,שלמים והוגנים ,ולא בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר סבירותם של הנתונים בהם
השתמשנו .אם יתברר אחרת ,תשתנה המלצתנו בהתאם .לפיכך ,הננו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכנה לאור נתונים חדשים ,שלא הובאו בפנינו קודם
למתן המלצות העבודה.
על הקורא לעיין בכל ההנחות אשר הונחו במהלך העבודה.
פאהן קנה יועצים בע"מ

 15בפברואר 2015
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מסמך חסוי

 .2מבנה הפעילות והסביבה העסקית

© 2013פאהן קנה יועצים |  IDBפתוח | ינואר 2014
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אודות החברה
תיאור החברה ומבנה ההחזקות של

החברה1

• חברת  Yesנוסדה בשנת  1998והחלה את שידוריה לראשונה בחודש יולי
 Yes .2000היא החברה היחידה בארץ המספקת שירותי טלוויזיה רב
ערוציים למנויים באמצעות לווין .כמו כן Yes ,היא גם החברה הראשונה
שסיפקה שידורים דיגיטאליים ושירותי טלוויזיה אינטראקטיביים.
• מאז הקמתה ,החברה צברה כ 600 -אלף לקוחות ,המהווים כ40% -
משוק הטלוויזיה הרב-ערוצית.
• החברה מעסיקה מעל ל 2,100 -עובדים .היקף הכנסותיה של החברה
בשנת  2013עמד על כ 1,635 -מיליוני ש"ח וצפוי להסתכם בשנת 2014
בכ 1,724 -מיליוני ש"ח.
• החברה משדרת למעלה מ 150 -ערוצים (וידאו ,רדיו ,מוזיקה ,משחקים
וערוצי מידע) ,ביניהם ערוצי ) ,HD (High Definitionממשק לוח שידורים
אלקטרוני ( ,)EPG -Electronic Program Guideממירים חכמים מקליטים
(גם בטכנולוגיית  ,)HDשירותי  (Video On Demand) VODוטכנולוגיית
 Streamingהמאפשרת צפייה בקבצי וידאו ,אודיו ותמונות בפורמטים
שונים מהמחשב הביתי על גבי הטלוויזיה וגישה לתכני אינטרנט שונים.
• החברה מחזיקה בשיעור של  20%מחברת זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת
האינטרנט בע"מ) ,חברה ישראלית בבעלות  11גופי מדיה שהוקמה
במטרה להיאבק בהפרת זכויות יוצרים שנגרמת מהורדות פיראטיות
ברשת .החברה מייצגת בין היתר את תאגידי התוכן רשת ,קשת ,ערוץ ,10
הוט ,יונייטד קינג ואחרים.

 1מקורות :אתר החברה ,מצגת הנהלה ודוחות כספיים של בזק לשנת 2013
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בעלי עניין
• החברה מוחזקת ע"י בזק בשיעור של ( 49.78%לא כולל כתבי אופציות
למימוש לכ 8.6% -נוספים ממניות  .)Yesיתרת המניות מוחזקות בידי
יורוקום ,חברה בשליטתו של מר שאול אלוביץ' .מניות אלה מוחזקות
באמצעות נאמן ,בכדי לעמוד בדרישת הרשות להגבלים עסקיים שלא
להחזיק באופן פעיל במניות  Yesבמקביל לאחזקת השליטה בבזק.
• נוכח עמדת הממונה על הגבלים עסקיים והחלטת בית המשפט העליון
משנת  2009לא לאשר את מיזוג בזק ו ,Yes -נמנע מבזק להגדיל
החזקותיה ב Yes -או לשלוט בה ,באופן שמגביל את יכולתה של
הקבוצה להנות ממלוא היתרונות אשר היו עשויים לנבוע מפעילות
קבוצתית מלאה.
• ככל שבעתיד תוסרנה המגבלות הרגולטוריות האמורות וכן מגבלות
ההפרדה המבנית ויתר המגבלות החלות על שיתופי פעולה בין
החברות ,הרי שהאפשרויות שתעמודנה במקרה כזה בפני בזק להגדיל
החזקותיה בחברה או לשלוט בה ,עשויות ליצור לבזק הזדמנויות
שונות לניצול סינרגיה עם החברה או להקל על ניצול סינרגיה כאמור.
• יחד עם זאת ,ביום  26למרץ 2014 ,אישר הממונה על ההגבלים
העסקיים את המיזוג בין  Yesלבין בזק .כפועל יוצא ,רשאית בזק
לממש באופן מידי את האופציה שברשותה לרכישת  8.6%ממניות Yes
ולהפוך לבעלת השליטה בחברה.
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אודות החברה
בעלי עניין (המשך)
• עיקר השקעות הבעלים ב Yes -בוצעו לאורך השנים בדרך של הלוואות
בעלים .ההשקעה הושפעה מקשיים בקבלת מימון בנקאי ,מהשתתפות
חלקית או העדר השתתפות בעלי המניות האחרים בסבב הגיוס,
ומהגבלות רגולטוריות על הגדלת השקעת בזק ב ,Yes -מחשש לפגיעה
בתחרות השוק הטלוויזיה הרב-ערוצית.

בהתאם להסכם ,תהיינה הלוואות הבעלים החדשות זכאיות להיפרע
במלואן על ידי החברה לפני כל חלוקת דיבידנדים על ידי החברה ו/או
החזר הלוואות הבעלים הישנות שהועמדו לחברה על ידי בעלי המניות,
וזאת בכפוף לתזרים המזומנים של החברה ולהתחייבויותיה על פי
הסכמים עם התאגידים הבנקאיים וחלק ממחזיקי האג"ח.

• ההגבלות הרגולטוריות התבטאו בהגבלת שיעור ההחזקה של בזק ל-
 50%לכל היותר ,וכן ,בחלק מהתקופה ,בהגבלות על השקעה במזומן
בשיעור העולה על חלקה של בזק במניות .בזק ערערה על תוקף הגבלות
אלה במסגרות משפטיות שונות .ביום  20לאוגוסט  2009פסק בית
המשפט העליון כי המיזוג בין בזק ל Yes -לא יאושר.

כמו כן ,השקעות בעלי המניות בהלוואות בעלים חדשות מקנות את
הזכות לבחור בין הקצאת מניות לבין אופציות למניות כנגזר מהשקעתם.
זכות זו מקנה לבזק את האפשרות להמשיך ולהשקיע ב Yes -מבלי לממש
את זכותה לקבלת מניות נוספות בחברה שיביאו אותה להחזקה שעולה
על שיעור ההחזקה הנוכחי במניות החברה.

• בחודש נובמבר  2001הגיעו בעלי המניות בחברה להסכם שקבע את מנגנון
דילול האחזקות ,שכן לא כל בעלי המניות משקיעים בחברה על פי שיעורי
האחזקה המקוריים .בשנים  2001-2006הזרימה בזק הלוואות בעלים
בהיקפים העולים על חלקה היחסי במניות החברה ,בתמורה למניות
ולאופציות למניות ,אשר ניתנות למימוש ללא תמורה ,אשר מימושן,
יגדיל החזקות בזק בחברה לכ.58.36% -

להלן התפלגות הלוואות הבעלים ,כולן צמודות מדד ,לפי קדימויותיהן,
וחלק בזק בהן ,נכון ליום  30בספטמבר ( 2014במיליוני ש"ח):

• בהסדר בין בעלי המניות לחברה מיום  30בדצמבר  2002הוחלט כי
ההלוואות שהועמדו על ידי חלק מבעלי המניות לחברה החל מיום 10
ביולי ( 2002להלן" :הלוואות הבעלים החדשות") הינן עדיפות על
הלוואות הבעלים הישנות .כלומר ,הלוואות אשר התקבלו החל מיום
 10.7.2002ועד ליום  ,27.4.2003הנושאות ריבית שנתית של 5.5%
והלוואות אשר התקבלו מיום  27.4.2003ואילך ,הנושאות ריבית שנתית
של  ,11%ותהיינה ראשונות בקדימותן.
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חלקה %
פירוט יתרות הלוואות בעלים על פי תנאיהן הנקובים שיעור יתרה ליום מתוכן
ריבית  30.9.2014השקעות בזק של בזק
מיליוני ש"ח
הלוואות בעלים ישנות
הלוואות בעלים חדשות
הלוואות שניתנו עד ליום 27.4.2003
הלוואות שניתנו לאחר ה27.4.2003 -

0%

2,387

1,214

50.9%

5.5%
11%

493
1,983

371
1,745

75.3%
88.0%

סה"כ הלוואות חדשות

2,476

2,116

85.4%

סה"כ

4,864

3,330

68.5%

15

די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

אודות החברה (המשך)
אישור המיזוג עם בזק
• כתוצאה מאישור המיזוג ביום  26למרץ  2014על ידי הממונה על
ההגבלים העסקיים ,ב 29 -לאפריל  2014העלתה Standard & Poor’s
 Maalotאת הדירוג של  Yesלדירוג ' 'ilAמדירוג קודם של ' 'ilA-ובו זמנית
הכניסה את הדירוג ל CreditWatch -עם השלכות חיוביות .הכנסת הדירוג
לרשימת מעקב עם השלכות חיוביות מבטאת את ההערכות לגבי
הפוטנציאל החיובי הטמון בביצוע המיזוג עבור החברה .זאת בשל
היתרון הגלום לחברה באפשרות לקבל תמיכה פיננסית מבזק (ככל
שתהא חברה אם) במידת הצורך ,באפשרות להגדלת בסיס הלקוחות,
בחסכון הצפוי בעלויות ובסופו של דבר בביטול ההפרדה המבנית.
• יצוין כי הנחת עבודה מרכזית במסגרת עבודה זו הינה כי משתתף שוק
(כהגדרתו ב )IFRS13 -הינו שחקן בשוק המקומי או בינלאומי ,לו
קיימת זיקה לתחום התקשורת ולא בהכרח חברת בזק .בהתאם לזאת,
שוויה ההוגן של  Yesנבחן בעבודה זו בהתעלם מהסינרגיות הספציפיות
המיוחסות למיזוג עתידי אפשרי בינה לבין בזק ,אך בהתייחס
לסינרגיות קיימות בראייה כללית של משתתף שוק כלשהו שהינו צד
בלתי קשור/תלוי בעסקה.
מוצרים ושירותים
• ערוצים  -שידורי Yesכוללים מגוון רחב של ערוצים :כ 150 -ערוצי וידאו
שונים (מתוכם כ 5-ערוצי וידאו לצפייה לפי תשלום ()Pay Per View PPV
וכ 20-ערוצי  )High Definition( HDובנוסף ערוצי רדיו ,מוסיקה ושירותים
אינטראקטיביים.
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• חבילות ערוצים  -בהתאם לרישיון השידורים של Yesוהחלטות
המועצה ,השידורים כוללים חבילת בסיס או איזו מחבילות היסוד
אותן נדרש לרכוש כל מנוי וכן ערוצים נוספים אותם יכול המנוי
לרכוש לפי בחירתו ,בין כחבילות ובין כערוצים בדידים וערוצי .PPV
• שירותים מתקדמים Yes -משווקת מפענחי  PVRשהינם ממשק אל
לוח השידורים האלקטרוני של Yesומאפשרים קבלת שירותים
מיוחדים ,ובכלל זה הזמנת הקלטות מראש ,הקלטת סדרות והשהיית
שידור חי .כן מאפשרים מפענחי ה PVR -צפייה בתכנים אותם מעבירה
Yesמעת לעת לזכרון המפענח (.)Push Video
Yesמספקת שידורי טלוויזיה ברזולוציית  ,HDהניתנים לקליטה
באמצעות מפענחי  .HD ZAPPERשידורים אלו מאפשרים איכות
צפייה גבוהה .כן משווקת Yesמפענחי  HDPVRקרי ממיר מקליט -HD
 YesMax Totalהמאפשרים הן אספקת שידורי  HDוהן אספקת שירותי
 .PVRבנוסף מאפשרים מפענחים אלה את שירות ה,MultiRoom -
באמצעותו ניתן ,דרך הרשת הביתית ,לצפות בתכנים המוקלטים
במפענחים אלה גם באמצעות מפענחים נוספים (מסוג HD ZAPPER
או  )HDPVRבבית המנוי.
מרבית מנויי  Yesמשתמשים במפענחים מתקדמים ( PVRאו HD
 .)ZAPPERלהערכת די.בי.אס ,הגדלת שיעור מנויי Yesהמשתמשים
במפענחים כאמור ,תתרום לגידול בהכנסותיה ממנויים אלה
ולשימורם כמנוייה ,אך מחייבת השקעה כספית מהותית.
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אודות החברה (המשך)
• שירותי Yes - VODמספקת למנוייה שירותי  VODבאמצעות רשת האינטרנט ,המאפשרים צפייה בתכנים לפי בחירת המנוי .השירותים ניתנים בתמורה
לדמי מנוי לשירות ,כאשר חלק מהתכנים ניתנים בתשלום נוסף .התחברות לשירות דורשת שימוש בסוגי מפענחים מסוימים וכן חיבור לרשת האינטרנט
ברוחב פס מתאים .בשנים האחרונות חל גידול מהותי במספר מנויי Yesהמחוברים לשירותי  VODובצריכת שירותי ה VOD -בין היתר לנוכח הגדלת היצע
התכנים הזמינים בשירות זה ,הגידול ברוחב הפס הזמין בבתי המנויים והעלייה המשמעותית בשימוש במפענחים מתקדמים.
התרשימים שלהלן מציגים את הפילוח הפנימי של הכנסות החברה משירותים מתקדמים בשנת  2013ובתשעת החודשים הראשונים של שנת :2014

התפלגות הכנסות משרותים מתקדמים בשנת 2013
8%

התפלגות הכנסות משרותים מתקדמים בתשעת החודשים
הראשונים לשנת 2014

18%

10%

22%

9%
10%

13%

52%

VOD

yesHD

yesMax

yesMax Total

הכנסות משירות טכני ודמי התקנה
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50%

VOD

yesHD

8%

yesMax

yesMax Total

הכנסות משירות טכני ודמי התקנה
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אודות החברה (המשך)
החברה השיקה בשנת  2014אפליקציה המכונה  ,YesGOהמאפשרת למנויים צפייה באמצעות מגוון מכשירי קצה (סמארטפונים ,מחשבי טאבלטים
ומחשבים) בחלק מהערוצים המשודרים ע"י החברה אותם רכש המנוי במסגרת שידורי הטלויזיה בביתו וכן בתכני .VOD
התרשים שלהלן מציג את התפתחות המוצרים והשירותים עיקריים שהושקו לציבור ע"י החברה על פני הזמן:

YesMR

YesGO

YesVOD

Yes
Streamer

תחילת
הפעילות

YesHD

YesMaxHD

YesMax

כפי שניתן להבחין בתרשים לעיל ,נראה כי בכל שנה-שנתיים החברה משיקה מוצר חדש ללקוחותיה.
בחודש יולי  2015החברה צפויה להשיק את ממיר  Yesmaxtotal3אשר יאפשר הקלטת שני ערוצים בו זמנית באופן רטרואקטיבי גם לתוכניות אשר שודרו עד
שבעה ימים טרם מועד ההקלטה.
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אודות החברה (המשך)
מנויים

פילוח לפי ותק מנויים 2014 Q3 Yes

• לקוחות  -מספר המנויים של החברה בסוף הרבעון השלישי לשנת 2014
עלה בשיעור של כ 4% -לעומת מספר המנויים של החברה בשנת 2013
(מספר המנויים בסוף הרבעון השלישי לשנת  2014עמד על כ 619 -אלפי
מנויים לעומת כ 601 -אלפי מנויים בסוף שנת  .)2013מגמת גידול בשיעור
דומה חלה גם בין השנים  2012ל( 2013 -מספר המנויים עמד בסוף שנת
 2013על כ 601 -אלפי מנויים לעומת כ 578 -אלפי מנויים בסוף שנת
 .)2012יצוין כי מספר הלקוחות בסוף שנת  2014גדל והינו מוערך בסך כ-
 632אלפי מנויים (גידול בשיעור של כ 5% -לעומת שנת .)2013
מספר מנויים לסוף תקופה (אלפים )
619

613

607

601

593

Q3/2014

Q2/2014

Q1/2014

Q4/2013

Q3/2013

583

578

Q2/2013

Q1/2013

• ותק המנויים – נכון ליום  30.9.2014וליום  31.12.2013מספר המנויים
של החברה בעלי וותק של למעלה מ 8 -שנים הינו בשיעור של כ38% -
מסך המנויים של החברה.
יחד עם זאת ,לקוחות החברה בעלי הוותק הנמוך יותר מהווים במצטבר
חלק ניכר מסך המנויים של החברה (קרי ,שיעור של כ 62% -מסך
המנויים בחברה).

15%
38%

10%

ותק של שנה עד שנתיים

ותק של שנתיים עד חמש שנים

20%

ותק של חמש עד שמונה שנים

16%

ותק של מעל לשמונה שנים

• מנויים מצטרפים לעומת נוטשים  -בשנת  2014מספר המצטרפים
עלה על מספר הנוטשים ומספר המצטרפים ,נטו הסתכם לסך של כ-
 31אלפים .לעומת של כ 23 -אלפים בשנת  .2013ממוצע הנוטשים
בשנים  2011-2014הינו כ 80 -אלפי לקוחות וממוצע המצטרפים
בשנים  2011-2014הינו כ 93 -אלפי לקוחות.
התרשים שלהלן מציג את כמות המנויים המצטרפים והנוטשים לשנים
( 2010-2014באלפי לקוחות):

110
31
-79

102
23
-79

מצטרפים נטו
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ותק של עד שנה

2014

2013

82
-8

82

78
9

7

-69

-90
נוטשים
2012

-75

מצטרפים
2011

19 2010

מסמך חסוי
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די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים
רגולציה
• כללי  -תחום פעילותה של  Yesמוסדר במערכת דינים ענפה החלה על
תחום השידורים ,הכוללת חקיקה ראשית (ובפרט את חוק התקשורת
ותקנות שהותקנו לפיו) ,חקיקת משנה וכן הוראות מינהל והחלטות
מועצה לשידורים מסחריים .בנוסף ,כפופה פעילותה של  Yesלהוראות
רישיונותיה ,ובראשם רישיון השידורים .בחודש יולי  2013פורסמה הצעת
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )57הרשות והמועצה
לשידורים מסחריים) ,התשע"ג  ,2013על פיה תוקם הרשות לשידורים
מסחריים ,שתהווה גוף רגולטורי שירכז את סמכויות האסדרה המצויות
כיום בידי הרשות השנייה ,מועצת הרשות השנייה והמועצה ויעסוק
באסדרת תחום השידורים המסחריים בישראל.
• תנאי כשירות לבעל רישיון לשידורי לווין מגבלות על בעלויות צולבות -
תקנות רישיון לשידורי לווין קובעות מגבלות שונות על בעל רישיון ,ובין
השאר ,תנאי כשירות ,המתייחסים לאחזקותיו של בעל הרישיון ובעלי
ענין בו ,במישרין ובעקיפין ,בבעלי זכיונות לשידורי כבלים ,בבעלי זכיונות
לפי חוק הרשות השניה ובעיתונים בעלי תפוצה יומית.
• פיקוח על תעריפים  -רישיון השידורים קובע הוראות בדבר סוגי
תשלומים שרשאי בעל הרישיון לגבות ממנוייו בגין שירותים הניתנים
מכוח הרישיון ,ואלו נקבעים במחירון  .Yesחלק הארי של המנויים
מצטרפים למבצעים המציעים את שירותי  ,Yesלרבות הרכבים שונים
של חבילות תוכן ,שירותים נלווים וכן קבלת ציוד הקצה והתקנתו,
במחירים הנמוכים ממחירי המחירון.
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על  Yesמוטלת החובה להודיע ליו"ר המועצה על כל שינוי במחירון
שאושר על-ידי המועצה מיד עם פרסומו והיו"ר רשאי במקרים
מסויימים לאסור על שינוי המחירון .יו"ר המועצה אף רשאי להתערב
במבצעים או הנחות שמציעה  ,Yesאם מצא שיש בהם כדי להטעות
את הציבור או להפלות בין מנויים.
מכוח סעיף 6מט לחוק התקשורת ,ניתן לקבוע ברישיון מחירים
מרביים שבהם ניתן לחייב מנוי .נכון למועד דוח זה לא נקבעו מחירים
כאמור .בנוסף ,מכח סעיף 6יא  2לחוק התקשורת השר רשאי לקבוע
מחיר לחבילות היסוד.
• חובת השקעה בהפקות מקומיות  -בהתאם לדרישות רישיון
השידורים והחלטות המועצה ,בגין שנת  2013היה על  Yesלהשקיע
סכום שלא יפחת מ 8% -מהכנסותיה מדמי מנוי בהפקות מקומיות.
טרם פורסמה החלטת המועצה בדבר חובת ההשקעה בהפקות
מקומיות לשנת .2014
• תוכן השידורים וחובות ביחס למנוי  -רישיון השידורים קובע הוראות
הנוגעות לתוכן שידורי  ,Yesוביניהן חובת אישור הערוצים המשודרים
על ידי  Yesעל ידי המועצה .חוק התקשורת אוסר על בעלי רישיונות
לשידורים לשדר תשדירי פרסומת ,בכפוף למספר חריגים .כמו כן,
רישיון השידורים כולל תנאים בדבר תנאי השירותים למנויים לרבות
איסור הפליה ביניהם.
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די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
רגולציה (המשך)

תחרות בענף

• מגבלות בדבר דמי יציאה Yes -אינה רשאית לגבות דמי יציאה בגין
ביטול ההסכם על ידי המנוי ממנויים שסכום ממוצע החשבונות
החודשיים שלהם נמוך מ 5,000 -ש"ח שהתקשרו עמם בהסכם החל מיום
 ,8.8.2011וביחס למנויים כאמור שהתקשרו עמם בהסכם קודם ליום
 ,8.8.2011מוגבל התשלום בגין ביטול ההתקשרות ל 8% -מממוצע
החשבון החודשי של המנוי עד למועד הביטול ,כשהוא מוכפל במספר
החודשים שנותרו עד תום תקופת ההתחייבות.

• שוק הטלוויזיה בישראל  -לפי נתונים שנתקבלו מהחברה ,השחקנים
העיקריים המחזיקים בנתח שוק מהותי בענף הטלוויזיה בישראל הם
החברה ומתחרתה העיקרית הוט.
להלן התפלגות שוק הטלוויזיה בישראל לפי הערכות החברה לחודש יוני
:2014

בנוסף ,נאסר על שלילת הטבה מהמנוי שאותה היה מקבל אלמלא סיים
את ההתקשרות ,וכן על העמדה לפירעון מיידי של יתרת התשלומים
בעבור ציוד הקצה במקרה של ביטול הסכם ההתקשרות .תיקוני חקיקה
אלה הביאו ,להערכת החברה ,להגדלת היקף שיעורי הנטישה של מנויים.

שוק הטלויזיה בישראל

3%
11%

ביום  15.10.2013העביר משרד התקשורת לתגובת החברה דוח פיקוח
ראשוני ולפיו החברה מונעת מלקוחות אשר מבטלים התקשרות עם
החברה את המשך קבלת הזיכוי החודשי עבור ציוד קצה (נתבים),
לכאורה בניגוד לאיסורים המתוארים לעיל .לעמדת החברה פעילותה
נעשית כדין ותגובה הועברה למשרד התקשורת.

42%

31%

HOT
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9%

4%

Yes

DTT

לווין פרטי

לא מחוברים

אין טלויזיה

22

די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
הרגלי הצריכה של משקי הבית בישראל
• על פי סקר של הלמ"ס ,ההתפתחויות המואצות בשני העשורים האחרונים בטכנולוגיות תקשורת חדשות גרמו לשינויים בהרגלי הצריכה של משקי הבית
בישראל .לאורך השנים חלה עליה מתמדת בשיעור ההוצאות על תקשורת וכן באחוז הבעלות על מוצרי תקשורת.
• על פי נתוני הלמ"ס לשנת  2013עולה כי לשיעור של כ 61.8% -ממשקי הבית יש מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלווין ,לכ 16.8% -ממשקי הבית יש צלחת לווין
ולכ 14.1% -יש ממיר דיגיטלי.
• בהשוואה לפי עשירוני הכנסה ,נראה כי ככל שעשירון ההכנסה גבוה יותר ,כך אחוז הבעלות על מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלווין עולה.

• יחד עם זאת ,בין השנים  2001עד  2013חלה ירידה מתמשכת בשיעור המנויים על טלוויזיה בכבלים או בלווין ,לרוב בעקבות השימוש במדיה חליפית כגון
אינטרנט ,צלחת לווין וממיר דיגיטלי .הירידה בשיעור המנויים בכבלים או בלווין שהחלה משנת  2001נעצרה בשנת  2011ונשמרה דומה בשנים .2012-2013
בשנת  2001שיעור של כ 73.2% -ממשקי הבית היו מנויים לכבלים או בלווין לעומת שיעור של כ 61.8%-בשנים .2011-2013
• אחת הסיבות העיקריות לירידה זו היא כאמור השימוש הגובר במדיה חליפית כגון צלחות לווין וממיר דיגיטלי ,כמו גם השימוש ההולך וגובר באינטרנט
לצפייה בסרטים ובתוכניות.

שיעור המנויים בטלויזיה הרב ערוצית

68.0%
64.3%
61.8%

61.8%

61.8%

2013

2012

2011

68.1%

69.0%

70.1%

70.6%

71.9%

73.2%

65.0%

62.7%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום  29.10.2014בנושא "ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית  2013נתוני הכנסות ,הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית בישראל".
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
שוק הטלוויזיה הרב ערוצית
• לפי נתונים שהתקבלו מהחברה ,שוק הטלוויזיה הרב ערוצית מוערך בכ-
 4מיליארד שקלים בשנה ובישראל כיום כ 1.5 -מיליוני מנויים לשידורי
טלוויזיה רב ערוצית.

להלן תרשים המציג את התפלגות שוק הטלוויזיה הרב ערוצית לסוף
רבעון שלישי לשנת :2014
שוק הטלויזיה הרב ערוצית

• לפי נתוני החברה ,עולה כי שיעור החדירה של חברות שידורי הטלוויזיה
הרב ערוצית מוערכת כיום בכ 62% -בלבד מכלל בתי האב בישראל .כיום
שוק הטלוויזיה הרב ערוצית כולל רק את  Yesואת המתחרה העיקרית
שלה  -הוט .הוט מחזיקה בנתח שוק של כ 58% -ולעומתה  Yesמחזיקה
ביתרת השוק ,כלומר ,בשיעור של כ( 42% -זאת ,לעומת סוף שנת 2008
שבה נתח השוק של הוט היה כ 62% -ושל החברה כ.)38% -

42%
58%

• חלוקת נתחי השוק בין החברות המתחרות הללו נשמרת יציבה ,לעומת
השנים שקדמו שבהם נצפתה עלייה מתונה בשיעור החדירה של החברה
במקביל לירידה מתונה בנתח שוק של הוט.
• נראה כי על מנת לשמר את שיעור החדירה הקיים ,החברה תצטרך
להמשיך לגייס מנויים חדשים כמו גם לשמר לקוחות קיימים.

HOT

yes

להלן גרף המציג את שיעורי החדירה של החברה לשוק הטלוויזיה הרב
ערוצית בין השנים  2000עד  ,2014לפי נתוני החברה:

חדירת  yesלשוק הטלויזיה הרב ערוצית
42%

41%

40%

40%

39%

39%

39%

38%

37%

36%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

33%

30%

27%
20%

6%
2004

2003

2002

2001

2000

נתח שוק
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
פיתוחים טכנולוגיים
• שיפורים טכנולוגיים ופיתוח טכנולוגיות חדשות עלולים להפוך את
הטכנולוגיה הקיימת לנחותה ולחייב את החברה לבצע השקעות כספיות
גדולות על מנת לשמר את מעמדה התחרותי.
• שיפורים ופיתוחים כאמור עלולים להגדיל את הנגישות לתכני וידאו
ולאפשר לגורמים נוספים להציע שירותי צפייה בתכנים ללא צורך
בהשקעות רבות ,באופן שעלול להקשות על החברה בגיוס מנויים,
שימורם ובהצעת שירותיה.
• הרחבת ה ,(Digital Terrestrial Television) DTT -המהווה תשתית חלופית
לשידורים רב ערוציים ,עלולה לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברה.
בפברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק ,שמאפשר שידורי  .DTTחוק
זה מסמיך את הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כגוף האחראי על
שידורים אלה בישראל .שם המיזם הוא עידן( +ערוצים ישראלים
דיגיטאליים נגישים) .קליטת השידורים היא בחינם ,אך עצם החזקת
מקלט הטלוויזיה מחייבת תשלום אגרת הרדיו והטלוויזיה לרשות
השידור (אגרה המוטלת גם על לקוחות הטלוויזיה הרב ערוצית) .הDTT -
כולל  6ערוצים (ערוץ  33 ,23 ,10 ,2 ,1ו .)99 -על מנת לצפות בערוצים
המשדרים יש צורך בקנייה חד פעמית של ממיר דיגיטלי ,כאשר מחיר
הממיר נע בין  250ל 450 -שקלים.
• קיימים משתמשים טכנולוגיים מתקדמים שאינם זקוקים לשירותי Yes
ו/או הוט ,מכיוון שהם מורידים תכנים מהאינטרנט באמצעים שונים
(הורדת תכנים באמצעות טורנטים ,צפייה בתכנים המשודרים באתרי
סטרימינג ואחרים ,אפליקציות המשדרות קישורי טורנטים בסטרימינג
ואחרים) .התכנים הנצפים באמצעות האינטרנט זמינים לצפייה מיידית
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בדרך כלל זמן משמעותי לפני הצגתם בחברות הטלוויזיה הרב ערוצית.
• שני פיתוחים אלה (ה DTT-והאינטרנט) הנמצאים בשני צדי הסקאלה
הטכנולוגית ,יכולים להוות תחליף לשירותי הטלוויזיה הרב ערוצית,
יחד עם זאת הקהל המשתמש בפיתוחים אלה כיום הוא יחסית
מצומצם.
• יצוין כי הוספת ערוצים ל DTT -ומגמת העלייה ברוחב הפס באינטרנט
עלולים להפוך את השירותים המסופקים באינטרנט לאטרקטיביים
יותר.
• בנוסף ,קיימת טכנולוגיה חדשה שמאפשרת שידורים על גבי
האינטרנט ( )OTTשבה עושה גם החברה שימוש כיום במסגרת שירותי
ה .VOD -נראה כי טכנולוגיה זו עשויה לאפשר למתחרים חדשים
וקיימים לספק שירותים חלופיים לשירותי טלוויזיה רב ערוצית.
• יצוין כי מלבד סלקום ,שנכנסה לשוק באמצעות שירות "סלקום ,"TV
ייתכן כי גולן טלקום (שהודיעה לאחרונה על כוונתה להיכנס לשוק זה)
ופרטנר צפויות להיכנס לשוק זה .נראה כי היכולת של שחקנים אלו
להסתמך על פלטפורמה זו ולהרחיב אותה לערוצים נוספים בתשלום
עלולה להיות גורם מפתח לחדירה מוצלחת שלהן לשוק .יחד עם זאת,
במסגרת המגבלות הטכנולוגיות ה OTT -עשוי שלא להיות מסוגל
לספק שידורים חיים באיכות משביעת רצון (כדוגמת שידורי ספורט).
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שיווק חבילות צרות
• כיום חברות  Yesו Hot -מחויבות להציע ללקוחותיהן "חבילה צרה" -
חבילות עם מספר ערוצים קטן יחסית (כ 25 -ערוצים) במחיר נמוך יותר,
הנע בין  99ל 130 -ש"ח.

• נמסר לנו ,כי תוצאות החברה בתקופה שמסתיימת ביום ,31.12.2014
טרם מביאות לידי ביטוי את השפעת כניסת סלקום לשוק בכל הקשור
בהכנסות והשקעות החברה.

• נראה כי החבילות הצרות כיום אינן שכיחות ומהוות רק כ 1% -מסך
המנויים של  .Yesהחבילות מתומחרות ע"י  Yesוהוט בכ 120 -ש"ח
לחודש.

• יצוין כי מלבד סלקום ,ייתכן כי גולן טלקום (שהודיעה לאחרונה על
כוונתה להיכנס לשוק זה) ופרטנר צפויות להיכנס לשוק זה .נראה כי
היכולת של שחקנים אלו להסתמך על פלטפורמה זו ולהרחיב אותה
לערוצים נוספים בתשלום עלולה להוות גורם חשוב לחדירה שלהן
לשוק .יחד עם זאת ,כפי שצוין לעיל ,במסגרת המגבלות הטכנולוגיות,
ה OTT -עשוי שלא להיות מסוגל לספק שידורים חיים באיכות
משביעת רצון.

• בתאריך  29.12.2014הודיעה סלקום על השקת שירות בשם "סלקום
 ,"TVהמסתמך בעיקרו על האינטרנט .השירות החדש כולל שידור ערוצי
טלוויזיה ו VOD-והוא משלב בין ערוצי עידן פלוס ( ,)DTTשנקלטים
מהאוויר דרך הממיר של סלקום ,לבין ספריית  VODבאינטרנט עם
סרטים וסדרות לצפייה בכל זמן .השירות ,שניתן במחיר של  99ש"ח
לחודש ,כולל ממיר אחד בלבד .יחד עם זאת ,לשירות זה ,שנמצא
"בחיתוליו" ישנם סימני שאלה רבים ,ובהם מהו גודל הפס ,האם הוא
מותאם לכלל גווני האוכלוסייה הישראלית ,האם התחרות היא מול
ספקי הסלולר או מול שוק הטלוויזיה הרב ערוצית ( Hotו )Yes -וכן
הלאה .לאור האמור ,המחיר עלול לגרום להחרפת התחרות הקיימת
ולירידת מחירים (במידה ובעוצמה שכרגע אינן ניתנות להערכה)
ולהשפעה על התוצאות הכספיות של החברה.

• כמו כן ,ספק אם שחקנים אלו יוכלו להציע ללקוחותיהם תוכן נרחב
ומגוון כפי שמוצע כיום על ידי  Yesו.Hot -

• יחד עם זאת ,צפוי כי כניסת מתחרים נוספים לתחום (כדוגמת פרטנר
וסלקום) שצפויים לתמחר את החבילות בפחות מ 100 -ש"ח ,עלול לגרום
להורדת מחירי החבילות הצרות של  Yesו Hot -ולהגדיל את נתח
המנויים שירצו לעבור לחבילות הצרות.
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תחרות מול Hot
• יצוין כי הוט חולשת על נתח שוק גדול יותר מזה של החברה ,ועל כן
מספר המנויים שלה גבוה יותר מזה של החברה .יחד עם זאת ,כפי
שניתן לראות ,ה ARPU -של  Yesהינו גבוה יותר מזה של הוט.

התרשים שלהלן מציג את התפתחות שיעור ה ARPU -של  Yesלעומת Hot
במהלך השנים :2008-2013
ARPU Yes VS. Hot
234 233 232 233

231

234

237
229

234 232 232

229 229 231 229 231

224 224
215 216 213
211 209 210
207 208

218

214 214

208 210
205 207

220

 השירות האיכותי שהיא מעניקה ללקוחותיה לעומת המתחרה
שמשתמשת בשירותי מיקור חוץ על מנת להוזיל עלויות.

240

228
220 222 220 221

202
199 199 201

250

• נמסר לנו מהחברה כי היכולת שלה לגבות פרמיה עודפת לעומת
המתחרה העיקרית הוט ,הינה בזכות:

204

230
210

198
191 193

200

 יצירת חווית משתמש עדיפה ,מבחינה טכנולוגית ומבחינת
התוכן האיכותי והמגוון יותר שהחברה מעניקה ללקוחותיה
לעומת הוט.

190
180
170

HOT

yes

התרשים שלהלן מציג את השוואת מספר מנויים של  Yesאל מול  Hotבמהלך השנים :2010-2014
השוואת מספר מנויים בסוף תקופה (באלפים)  Yesמול Hot

623

613

607

601

593

583

578

578

581

582

585

586

585

581

580

578

575

573

571

862

874

872

869

875

888

893

894

893

894

893

891

890

890

889

891

889

892

896
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להלן מיפוי ענף התקשורת בארץ ,בחלוקה לקבוצות אחזקה ולשירותים המוצעים על ידי חברות התקשורת:
• בעוד שבעבר התרכזה התחרות בשוק התקשורת בתחרות
בין ספקי תקשורת עצמאיים בכל מגזר פעילות בנפרד,
בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מעבר לתחרות בין
קבוצות תקשורת הפועלות במקביל במספר מגזרים של
שוק התקשורת.
• בשנים האחרונות קיים גידול בצריכת "סלי שירותים"
(חבילות הכוללות צירופים שונים של מספר שירותי
תקשורת שונים) .קבוצות התקשורת משווקות ,או עשויות
לשווק בעתיד ,סלי שירותים "משותפים" המורכבים
משירותי תקשורת שונים של תאגידי כל קבוצה.
• ככלל ,שיווק הסל המשותף מאפשר לקבוצת התקשורת
להציע ללקוח תעריפים אטרקטיביים עבור הלקוח על פני
תעריף רכישת כל שירות בנפרד (במקרים מסוימים תוך
"סבסוד צולב" בין הרכיבים הכלולים בסל) ,וכן פתרון
כולל המייתר את הצורך להתקשר במקביל עם מספר
ספקים שונים.
• על קבוצת בזק חלות מגבלות נוקשות יותר בשיווק סלי שירותים משותפים מאשר על הקבוצות האחרות .כך ,כפופה בזק למספר מגבלות רגולטוריות בהקשר
של יצירת שיתופי פעולה בין חברות הקבוצה ,אשר העיקריות מביניהן הינן כדלקמן:
 .1חובת הפרדה מבנית  -על החברה לקיים הפרדה מבנית בינה לבין חברות הבת שלה (לרבות הפרדה מלאה בין הנהלות החברות) .עם זאת ,בעקבות ירידת
נתח השוק של החברה אל מתחת ל ,85% -הותר לחברה בחודש מאי  2010להציע למנויים פרטיים סלי שירותים משותפים עם החברות הבנות ובחודש יולי
 2012להציע למנויים עסקיים סלי שירותים משותפים ,והכל בכפוף לאישורם על ידי משרד התקשורת ובכפוף למספר תנאים הקבועים ברישיון המפ"א.
 .2מגבלות נוספות על מתן הטבות לחברות הקבוצה ושיתופי פעולה ביניהן -לרבות (אך לא רק) מגבלת הממונה על הגבלים עסקיים באישורי מיזוג בין החברה
לבין חברות בקבוצה.
 .3מגבלות בנוגע לשליטה ב.Yes -
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סקירה עולמית -ניתוח השפעת שירותי ה OTT -על שירותי
הטלוויזיה המסורתיים במערב אירופה
מהנתונים המוצגים בגרף להלן ניתן לראות כי היקף שירותי הטלוויזיה
בתשלום במערב אירופה צפוי לצמוח בכ( 24% -צמיחה ממוצעת של  )4%בין
השנים  ,2013-2018ולהגיע להיקף שירותים של כ 141 -מיליון .מנוע
הצמיחה העיקרי של הענף צפוי להיות סקטור ה ,OTT video -אשר עתיד
להכפיל עצמו כמעט פי  ,7ולהגיע להיקף שירותים של כ 26 -מיליון משקי
בית ,זאת בהשוואה לשירותי הטלויזיה בתשלום המסורתיים אשר עתידים
להתאפיין בצמיחה של כ 4.2% -בלבד במהלך השנים ( 2013-2018צמיחה
שנתית ממוצעת של  .)0.8%כלומר ,עפ"י נתונים אלו לא צפויה דעיכה
בסקטור שירותי הטלוויזיה המסורתיים במהלך השנים הנסקרות.
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מהגרף הבא ניתן לראות כי  OTTכתחליף לשירות הטלוויזיה הרב ערוצית
צפוי להוות נישה בלבד (כ 3% -ממשקי הבית) ,בעוד שעבור הרוב המכריע
של משקי הבית שירותי ה OTT -ישמשו כשימוש משני ו/או משלים
( )Secondaryלטלוויזיה בכבלים או בלוויין.

Source: Research Report by Analysys Mason Limited 2013 , “Pay-TV and OTT video services
in Western Europe: forecasts and analysis 2013–2018”, August 2013
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מאזן
להלן יתרות מאזניות של החברה לפי מספרים מדווחים ,ליום  31בדצמבר
של השנים  2011-2013וליום  30בספטמבר ( 2014באלפי ש"ח):
מזומנים ושווי מזומנים
ביום  30.9.2014הסתכמה יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה
לסך של כ 207 -מיליוני ש"ח ,כ 53% -מסך הנכסים השוטפים של החברה,
לעומת שנת  2013שבה הם הסתכמו לסך של כ 125 -מיליוני ש"ח ,כ43% -
מסך הנכסים השוטפים של החברה.
לקוחות
החברה מתקשרת עם כל מנוייה בהסכם מנוי המסדיר את מערך הזכויות
וההתחייבויות של המנויים ביחסיהם עם החברה.
נכון לשנת  2013כ 95% -ממנויי החברה הינם לקוחות פרטיים וכ5%-
הינם לקוחות עסקיים .החברה לא נוהגת לבצע עסקאות פקטורינג
ולהקדים הכנסות מלקוחות .קרי ,התשלום מבוצע בתחילת החודש לגבי
לקוחות המשלמים בכרטיסי אשראי .שאר לקוחות החברה ,בהתאם
לתנאי אשראי (בד"כ שוטף פלוס  30או  60ימים).
יחס ימי הלקוחות של החברה די יציב לאורך שלוש השנים ומייצג,
בקירוב ,יתרה של לקוחות פרטיים בגין חודש אחד (שוטף) ,וככל הנראה
יתרה של לקוחות עסקיים בגין תקופה ארוכה יותר.
חייבים אחרים
הגידול ביתרת החייבים במהלך  9החודשים הראשונים של שנת 2014
נובע הן מגידול בסעיף הוצאות מראש והן מגידול בחייבים אחרים ,בעיקר
עקב השינוי בשווי עסקאות הגנה.
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אלפי ש"ח
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

13,325
159,596
8,020
180,941

0
163,043
1,674
164,717

125,263
164,277
1,615
291,155

207,462
168,522
17,782
393,766

שיעור הנכסים השוטפים מסך המאזן

14.1%

11.9%

18.0%

22.5%

נכסים לא שוטפים
ר"ק נטו
נכסים בלתי מוחשיים
זכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו
סה"כ נכסים לא שוטפים

675,954
94,227
330,572
1,100,753

745,365
99,864
377,349
1,222,578

775,131
133,728
416,598
1,325,457

785,910
140,173
431,946
1,358,029

שיעור הנכסים הלא שוטפים מסך המאזן

85.9%

88.1%

82.0%

77.5%

סה"כ נכסים

1,281,694

1,387,295

1,616,612

1,751,795

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שטפות בגין אג"ח
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
הפרשות
סה"כ התחייבויות שוטפות

85,998

69,322

35,785

20,391

57,494

174,305

292,168

355,550

409,298

403,104

467,929

428,871

162,519

147,746

161,318

150,462

55,329
770,638

6,200
800,677

12,360
969,560

9,019
964,293

שיעור התחייבויות שוטפות מסך המאזן

60.1%

57.7%

60.0%

55.0%

1,458,485

1,364,840

1,387,616

1,406,010

2,677,916

3,085,742

3,571,900

3,933,610

18,766

92,033

24,931

20,512

6,171
4,161,338

5,837
4,548,452

5,779
4,990,226

5,420
5,365,552

שיעור התחייבויות לא שוטפות מסך המאזן

324.7%

327.9%

308.7%

306.3%

סה"כ התחייבויות

4,931,976

5,349,129

5,959,786

6,329,845

הון עצמי
הון מניות
פרמיה על מניות
כתבי אופציה
קרנות הון
קרן הון בגין תשלומים מבוססי מניות
יתרת הפסד
סה"כ הון עצמי

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()5,331,638
()3,650,282

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()5,643,190
()3,961,834

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()6,024,530
()4,343,174

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()6,259,406
()4,578,050

שיעור גרעון בהון עצמי מסך המאזן

-284.8%

-285.6%

-268.7%

-261.3%

התחייבויות והון עצמי

1,281,694

1,387,295

1,616,612

1,751,795

התחייבויות לא שוטפות
אג"ח
הלוואות מבעלי מניות
ספקים והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
הטבות לעובדים
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

מבוקר
31.12.2011

מבוקר
31.12.2012

מבוקר
31.12.2013

סקור
30.09.2014
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מאזן (המשך)
זכויות שידור – בניכוי זכויות שנוצלו
החברה בעלת זכויות שידור בתכני וידאו (סרטים וסדרות) משני סוגים:
 .1זכויות שידור שנרכשות מצדדים שלישיים  -כוללות תכנים בדידים
וערוצים.
 .2זכויות שידור בגין הפקות מקור אשר החברה משקיעה בהפקתם (באופן
מלא או חלקי) ,כאשר בנוסף לעצם הזכות לשדר את התוכן במסגרת
שידוריה ,לחברה על פי רוב זכויות באותם תכנים ,בשיעורים הקבועים
בהסכמים עם המפיקים.
על פי רוב ,החברה זכאית אף להעביר הרשאות לשימוש בזכויות ולהשתתף
בהכנסות הנובעות משימושים נוספים בתכנים מעבר לשידורים אצל
החברה ,בכפוף להסכמים עם הספקים.
• זכויות השידור מוצגות במאזן של החברה לפי עלות בניכוי זכויות
שנוצלו.
• בין ה 31.12.2013 -ל 30.9.2014 -חל גידול ביתרת זכויות השידור בשיעור
של כ ,3.7% -בין ה 31.12.2012 -ל 31.12.2013 -חל גידול ביתרת זכויות
השידור בשיעור של כ 10% -ובין ה 31.12.2011 -ל 31.12.2012 -חל גידול
בשיעור של כ 14% -ביתרה זו .הסיבות העיקריות לעלייה זו הן כדלקמן:
 גידול בהיקף ההשקעה בהפקות מקור בהתאם להחלטת המועצהלשידורי כבלים ולווין .סכום ההשקעה בהפקות מקור נגזר בעבר רק
כשיעור מסוים מהכנסות התוכן .המועצה קבעה כי החל משנת 2012
שיעור ההשקעה בהפקות מקור ייגזר מהכנסות מתוכן יחד עם
ההכנסות מדמי התקנה ,מכירה או השאלת ציוד .בנוסף ,ניתנה הקלה
לפיה את ההשקעה בגין שנת  2012תוכל החברה לפרוס לשלוש שנים
באופן שווה.
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 שינוי במדיניות הפחתת הזכויות לשיטת הקו ישר במהלך שנת ,2011דבר שהביא לגידול באורך החיים השימושיים של נכס זה.
 תנודות בשער החליפין של הדולר. מגמת העלייה במחירים של התכנים הנרכשים והתחלת היוון עלויותתרגום לזכויות השידור.
רכוש קבוע
• סעיף הרכוש הקבוע מהווה יתרה משמעותית במצבת הנכסים של
החברה ומסתכם בכ 786 -מיליוני ש"ח ובכ 775 -מיליוני ש"ח לימים 30
בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  ,2013בהתאמה (כ 45% -וכ 48% -מסך
הדוח על המצב הכספי ,בהתאמה) .סעיף זה כולל במסגרתו שתי יתרות
בעלות היקף משמעותי (באור  8לדוחות הכספיים):
 .1מפענחי לוויין דיגיטאליים בסך של כ 467 -מיליוני ש"ח וכ450 -
מיליוני ש"ח לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר ,2013
בהתאמה .אומדן אורך החיים השימושי של ציוד זה נע בטווח של בין
 4-8שנים.
 .2עלויות התקנה שהוונו בסך של כ 235 -מיליוני ש"ח וכ 246 -מיליוני
ש"ח לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  ,2013בהתאמה.
אומדן אורך החיים השימושי של עלויות התקנה נחלק כלהלן :טווח
של בין  13-15שנים (בגין תשתיות בבניינים) וטווח של בין  1-3שנים
(בגין תשתיות בדירות).
• נציין כי ביתרת הרכוש הקבוע קיימות יתרות נוספות ,אך בהיקפים
כספיים נמוכים הרבה יותר ובהם יתרת ציוד שידור וקליטה אשר עלותה
המופחתת הסתכמה לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  2013בסך
של כ 35 -מיליוני ש"ח וכ 33 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה.
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נכסים בלתי מוחשיים
סעיף נכסים בלתי מוחשיים מורכב משני מרכיבים עיקריים:
 .1עלויות הרכשת מנויים  -בשנת  2011נכנס לתוקף חוק אשר אסר על
החברה לחייב את הלקוחות שנוטשים אותה בקנס יציאה ,והחברה
עברה למודל של חוזה ללא תקופת התחייבות .כתוצאה מכך ,החברה
איבדה את ההכנסה המובטחת שלה מאותו לקוח שכנגדה עד אז היא
הייתה מהוונת את עלויות הרכשת לקוח .לאור שינויי החקיקה והמודל
העסקי ,בחרה החברה לנקוט במדיניות חשבונאית ולהפסיק את היוון
עלויות הרכשת הלקוח וזאת על אף קיומן של פרשנויות חשבונאיות
שמתירות במקרים מסוימים להמשיך ולהוון עלויות הרכשת לקוח גם
במקרים בהם לא קיימת תקופת התחייבות מול הלקוח .לאור זאת,
החל ממועד כניסת החוק לתוקף ,החברה אינה מהוונת עוד את עלויות
הרכשת המנויים כנכס בהתאם ל.IAS38 -
 .2תוכנות ורישיונות  -עיקר הגידול בנכסים בלתי מוחשיים בשנת 2013
לעומת שנת  2012נובע משני פרויקטים:
א -פרויקט  -TRIOשדרוג מערכות הניהול בחברה אשר כולל הליכי
פיתוח של שלוש מערכות:
 מערכת ניהול לקוחות ממוחשבת חדשה ).RBM (Billing מערכת .CRM הכנסת תחום ניהול הלקוחות והגביה לתוך ה.SAP -ב -פרויקט  -TVEפיתוח טכנולוגיית צפייה מהטלפון הנייד.
לחברה תלות במערכת ובשירותי הספקים בשל חשיבותם לצורך ניהול
ומעקב החברה אחר רכישת שירותים ותכנים על ידי מנוייה וכן לצורך חיוב
וגבייה ממנוייה.
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כשלים במערכת או הפסקת מתן השירותים לחברה צפויים לגרום לקושי
תפעולי עד לתיקון העניין או החלפת המערכת/הספק.

מסים נדחים ,נטו
• ביאור  26לדוחות הכספיים לשנת  2013מבהיר כי על אף שלחברה
הפסדים ניכרים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה הניתנים להעברה ללא
מגבלת זמן על ניצולם (סך של כ 5.4 -מיליארד ש"ח ו 5.3 -מיליארד ש"ח
נכון ליום  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  ,2013בהתאמה) ,החברה
אינה מכירה בנכסי מסים נדחים כיוון שאין זה צפוי שתהיה לה בעתיד
הנראה לעין הכנסה חייבת אשר כנגדה הפסדים להעברה כאמור ינוצלו.
• טיפול חשבונאי כאמור עולה בקנה אחד עם עקרונות תקן חשבונאות
בינלאומי  ,12מסים על ההכנסה (.)IAS 12
• מתוך ההפסד שנצבר בסך של  5,400מיליוני ש"ח ,סך של  2,280מיליוני
ש"ח נובעים מהוצאות מימון על הלוואות מבעלי מניות (בזק כ1,760 -
מליוני ש"ח וקבוצת יורוקום כ 520 -מליוני ש"ח).
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דוח רווח והפסד
להלן תמצית נתוני רווח והפסד ליום  31בדצמבר של השנים  2011-2013וליום  30בספטמבר ( 2014באלפי ש"ח):

דוחות רווח והפסד  -די.בי .אס שירותי לווין  1981בע"מ
אלפי ש"ח

מבוקר
2011

מבוקר
2012

מבוקר
2013

1,618,809

1,635,994

1,635,216

1,283,621

1.1%

0.0%

4.7%

עלות ההכנסות
רווח גולמי

1,028,168
590,641

1,067,087
568,907

1,051,618
583,598

820,062
463,559

שיעור הרווח הגולמי

36.5%

34.8%

35.7%

36.1%

152,737
143,036
294,868

166,274
149,884
252,749

153,712
162,372
267,514

18.2%

15.4%

16.4%

168,991
()23,163
377,529
()228,489

155,431
()1,859
407,826
()308,649

167,677
()6,979
486,158
()379,342

113,788
()25,920
361,710
()234,170

1,128

1,668

1,352

706

()229,617

()310,317

()380,694

()234,876

שיעור הרווח הנקי

-14.2%

-19.0%

-23.3%

-18.3%

פחת והפחתות
EBITDA

276,393
571,261

248,250
500,999

262,735
530,249

218,408
433,816

35.3%

30.6%

32.4%

33.8%

הכנסות
צמיחה

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח (הפסד) תפעולי
שיעור הרווח התפעולי

הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון בגין הלוואת מבעלי מניות
רווח (הפסד) לפני מס
מסים על ההכנסה (הטבת מס)
( )
הפסד לתקופה *

שיעור EBITDA

לא מבוקר
30.09.2014

113,590
134,561
215,408
16.8%

(*) לא כולל רווחים (הפסדים) אקטואריים מתוכנית להטבה מוגדרת בערכים לא מהותיים ,כמפורט בדוחות הכספיים של החברה.
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דוח רווח והפסד (המשך)
הכנסות
סך ההכנסות של החברה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014
לסך של  1,284מיליוני ש"ח.
בגילום שנתי ,ההכנסות בשנת  2014צפויות להסתכם לסך של כ1,711 -
מיליוני ש"ח ,קרי גידול בשיעור של כ 5% -לעומת שנת .2013
הכנסות החברה נחלקות ל  3 -סוגים עיקריים:
• הכנסות משרותי בסיס ללקוחות  -כוללות הכנסות בגין שירותי תוכן
וציוד בסיסיים ,השכרת ממירים רגילים ושידורים בערוצי בסיס
במחירים חודשיים קבועים.
סך הכנסות אלו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 1,024 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 80% -מסך ההכנסות) ובגילום
שנתי לסך של כ 1,365 -מיליוני ש"ח ,המשקף גידול בשיעור של כ0.2% -
לעומת שנת .2013
• הכנסות משירותים מתקדמים ללקוחות  -כוללות הכנסות בגין שירותים
טכניים ודמי התקנה ,הכנסות בגין שירותים מתקדמים ע"י אספקת
ממירים מתקדמים כגון YesMax Total, YesMax :ו YesHD -ואספקת
שירותי  ,YesMultiroomבאמצעותם ניתן לצפות בתכנים מוקלטים ברשת
הביתית ו/או שירותי  VODבגינם הלקוח משלם דמי שימוש חודשיים
קבועים.
סך הכנסות אלו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 248 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 19% -מסך ההכנסות) ובגילום
שנתי ,הכנסות אלו צפויות להסתכם בשנת  2014לסך של כ 330 -מיליוני
ש"ח ,ולשקף גידול בשיעור של כ 30% -לעומת שנת .2013
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נציין כי בין השנים  2012ל 2013 -חל גידול בסך הכנסות משירותים
מתקדמים בשיעור של כ.32% -
• הכנסות שלא מלקוחות  -כוללות בעיקר הכנסות מערוצים והכנסות
ממכירת תכנים בהתאם להסכמים ספציפיים של החברה מול ספקים
למכירת תכנים הנרכשים ע"י החברה.
סך הכנסות אלו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014
לסך של כ 12 -מיליוני ש"ח ולסך של כ 16 -מיליוני ש"ח בגילום שנתי
המשקף קיטון בשיעור של כ 11% -לעומת שנת .2013
ניתוח ARPU
המונח  ARPUעל גרסאותיו השונות ,הוא מונח מפתח בענף התקשרות.
חברות סלולר ,ספקיות שירותי אינטרנט וחברות טלוויזיה בכבלים
מודדות את עצמן במונחי ה.ARPU (Average Revenue Per User) -
• מהנתונים עולה כי בשנת  2011עלה ה ARPU -בשיעור של כ1% -
בהשוואה לשנת  ,2012מכ 232 -ש"ח לכ 234 -ש"ח .במהלך  2013חל
קיטון של כ 1% -ב ARPU -לכ 233 -ש"ח ,כאשר בתשעת החודשים
הראשונים לשנת  2014נותר ה ARPU-ללא שינוי לעומת שנת .2013
הכנסה חודשית ממוצעת למנוי (ש"ח) ARPU
233

Q1-Q3/2014

234
233

2013

232

2012

2011
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 ARPUבש"ח לחודש
233

233

47

39

234
31

232
24

186

194

203

208

Q1-Q3/2014

2013

2012

2011

בשנת  2013סך הוצאות מכירה ושיווק של החברה הסתכמו לסך של כ-
 154מיליוני ש"ח (שיעור של כ 9% -מסך ההכנסות) ,לעומת כ166 -
מיליוני ש"ח (שיעור של כ 10% -מסך ההכנסות) בשנת .2012
בין השנים  2012ל 2013 -חל קיטון בשיעור של כ 8% -בסך הוצאות
המכירה והשיווק ,הנובע בעיקר מקיטון בהוצאות פחת והפחתות בעקבות
הפסקת היוון עלויות הרכשת מנויים (קרי ,עמלות מכירה ששולמו
למשווקים ולאנשי מכירות) החל מסוף שנת .2011

הוצאות הנהלה וכלליות
משרותים מתקדמים והכנסות שלא מלקוחות ARPU

משרותי בסיס ARPU

עלות ההכנסות
סך עלות ההכנסות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 820 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 64% -מסך ההכנסות) ,כ1,093 -
מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,גידול בשיעור של כ 4% -לעומת שנת .2013
בשנת  2013הסתכמה סך עלות ההכנסות של החברה לסך של כ1,052 -
מיליוני ש"ח (שיעור של כ 64% -מסך ההכנסות) לעומת לסך של כ1,067 -
מיליוני ש"ח בשנת ( 2012שיעור של כ 65% -מסך ההכנסות).
הוצאות מכירה ושיווק
סך הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת
 2014לסך של כ 114 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 9% -מסך ההכנסות) ולסך
של כ 151 -מיליוני ש"ח בגילום שנתי בשנת  2014המגלם קיטון בשיעור של
כ 1.5% -לעומת שנת .2013
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סך הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת
 2014לסך של כ 135 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 10% -מסך ההכנסות) ,כ-
 179מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,קרי צפוי גידול בשיעור של כ 10% -לעומת
שנת .2013
בשנת  2013סך הוצאות הנהלה וכלליות של החברה הסתכמו לסך של כ-
 162מיליוני ש"ח (שיעור של כ 10% -מסך ההכנסות)  ,לעומת לסך של כ-
 150מיליוני ש"ח (שיעור של כ 9% -מסך ההכנסות) בשנת .2012
בין השנים  2012ל 2013 -חל גידול בשיעור של כ 8% -בסך הוצאות הנהלה
וכלליות ובין השנים  2011ל 2012 -חל גידול בשיעור של כ 5% -בסך
הוצאות הנהלה וכלליות .נראה כי מגמת גידול זו נובעת בעיקר מגידול
בהוצאות פחת והפחתות ומהוצאות שכר ונלוות.
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דוח רווח והפסד (המשך)
הוצאות מימון ,נטו
סך הוצאות המימון נטו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014
לסך של כ 450 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 35% -מסך ההכנסות) ,כ599 -
מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,קרי צפוי קיטון בשיעור של כ 7% -לעומת שנת
 2013שבה הוצאות המימון נטו הסתכמו לסך של כ 647 -מיליוני ש"ח.
הקיטון בהוצאות המימון ,נטו בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2014
נובע בעיקר עקב הכנסות מרווחים עקב שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

בדו"חות רווח והפסד של החברה נרשמו בשנים  2013ו 2012 -הוצאות מס
בסך של כ 1,352 -אלפי ש"ח ו 1,668 -אלפי ש"ח ,בהתאמה .על פי דו"ח
תזרים מזומנים עולה כי שולמו למס הכנסה עבור השנים  2013ו 2012 -סך
של כ 1,550 -אלפי ש"ח ו 1,337 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

מיסים על ההכנסה
סך עלות ההכנסות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 820 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 64% -מסך ההכנסות) ,כ1,093 -
מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,צפוי גידול בשיעור של כ 4% -לעומת שנת .2013
לפי נתונים שהתקבלו מהחברה ועיון בדוח ההתאמה למס לשנת ,2013
לחברה הפסדים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה המועברים לשנים הבאות
ומסתכמים לימים  31.12.2013ו 31.12.2012 -לסך של כ 5,282 -וכ5,033 -
מיליוני ש"ח בהתאמה .ההפסד הנצבר לצורכי מס ליום  30.9.2014מסתכם
לכ 5,400 -מיליוני ש"ח ,מתוכם סך של  2,280מיליוני ש"ח נובעים מהוצאות
מימון על הלוואות מבעלי מניות (בזק כ 1,760 -מיליוני ש"ח וקבוצת
יורוקום כ 520 -מיליוני ש"ח).
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מתודולוגיה
טיפול חשבונאי בצירופי עסקים – כללי

נכסים בלתי מוחשיים

תקן בינלאומי ( IFRS 3R Business Combinationsלהלן "IFRS 3R" :או
"התקן") מטפל בנושא של צירופי עסקים ודן בתנאי ההכרה ומדידה של
נכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו בצירוף עסקים והתחייבויות שהועברו,
זכויות מיעוט בישות הנרכשת ( )non-controlling interestומוניטין.

קריטריון יכולת הזיהוי

התקן מגדיר את עסקת צירוף העסקים כעסקה ,או אירוע אחר ,בו הרוכש
מקבל שליטה באחד או יותר מהעסקים הנרכשים .עסקת צירוף העסקים
יכולה להיעשות במספר צורות הנובעות מסיבות חוקיות ,מיסויות או סיבות
אחרות.
מועד הרכישה הוא המועד בו הרוכש מקבל שליטה בישות הנרכשת.

נכס בלתי מוחשי הוא נכס לא כספי ללא מהות פיזית .נכס בלתי מוחשי
ניתן לזיהוי כאשר הוא עומד באחד מהתנאים הבאים:
 .1תנאי יכולת ההפרדה :הנכס ניתן להפרדה ,כלומר ניתן להפריד אותו
מהישות או לפצל אותו וניתן למכרו ,להעבירו ,להעניק רישיון לשימוש
בו ,להשכירו או להחליפו ,בנפרד או יחד עם חוזה קשור ,נכס קשור
הניתן לזיהוי או התחייבות קשורה ,ללא קשר אם הרוכשת מתכוונת
לעשות זאת;

התקן קובע שצירופי העסקים יטופלו בשיטת הרכישה ,אשר דורשת:

 .2תנאי חוזי-משפטי :הנכס נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות
אחרות ,ללא חשיבות אם זכויות אלו ניתנות להעברה או הפרדה
מהישות או מזכויות או ממחויבויות אחרות.

 .2קביעת מועד הרכישה;

נכס בלתי מוחשי שלא ניתן להפרדה בעצמו ,עומד בתנאי ההפרדה אם הוא
ניתן להפרדה יחד עם חוזה קשור ,נכס הניתן לזיהוי או התחייבות.

 .1זיהוי הרוכש;
 .3הכרה ומדידה של נכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות
שהועברו וזכויות מיעוט בישות הנרכשת;
 .4הכרה ומדידה של מוניטין או רווח מעסקה הזדמנותית.
עלויות שנדרשו לצורך ביצוע העסקה ,כגון עלויות עורכי דין ,יעוץ ,הנהלה
וכלליות ,ועלויות הנפקת חוב או הון לצורך הרכישה ,יוכרו על ידי הרוכש
כהוצאה בתקופה בה נגרמו עלויות אלה והתקבלו השירותים בגינן .עלויות
הנפקת חוב והון יוכרו בהתאם להוראות  IAS 32ו.IAS 39 -

דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים מזוהים
בין הדוגמאות לנכסים הבלתי מוחשיים ,נמנים הפריטים הבאים:
נכסים בלתי מוחשיים הקשורים ללקוחות:
• חוזים עם לקוחות וקשרי לקוחות נלווים;
• קשרי לקוחות לא חוזיים;
• רשימות לקוחות;
• צבר הזמנות או ייצור.
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מתודולוגיה (המשך)
נכסים בלתי מוחשיים מבוססי חוזים:
• רישיון ותמלוגים;

• הסכמי זיכיון;
• הסכמי הפעלה ושידור;
• זכויות שימוש שונות.
נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לשיווק:
• סימנים מסחריים;
• שמות מסחריים;

בהעדר שוק פעיל לנכס הבלתי מוחשי ,שוויו ההוגן יהיה המחיר שהיה
משולם במועד הרכישה בין צדדים מושכלים הפועלים מרצון בהתבסס על
המידע הזמין הטוב ביותר .בקביעת ערך זה על הישות לקחת בחשבון את
התוצאות של עסקאות שהתרחשו לאחרונה בנכסים דומים.

ניתן להשתמש בשיטות תמחור שמטרתן לקבוע שווי הוגן והן משקפות
עסקאות ושיטות מצויות בענף אליו שייך הנכס .שיטות אלה כוללות:
• שימוש במכפילים המשקפים יחס בין עסקאות שוק למדדי רווחיות של
הנכס (כגון הכנסות ,או רווח תפעולי או גודל שוק) או תזרים תמלוגים
שניתן היה להפיק מהשכרת הנכס (גישת  ,)relief from royaltiesאו

• שמות דומיין אינטרנט;

• היוון של תזרימי מזומנים נקיים החזויים של הנכס.

נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לאומנות

לפי  ,IAS 38אם הנכס הבלתי מוחשי עומד בקריטריונים של יכולת הזיהוי,
הרי שקיים מידע מספיק למדוד באופן מהימן את שוויו ההוגן של הנכס.

כגון ספרות ,כתבי עת ,מחזות ,יצירות מוזיקליות ,ציורים וצילומים וכו'.

מתודולוגיות עיקריות לביצוע הערכת השווי

קביעת השווי ההוגן של נכסים בלתי מוחשיים

ככלל ,קיימות מספר רב של שיטות להערכת שווי בכלל ושל נכסים בלתי
מוחשיים בפרט .מטבע הדברים ,לכל שיטה יתרונות וחסרונות ויש לנקוט
בה בהתאם למידת ישימותה למקרה המתאים ו/או לסיטואציית הערכה
ומטרתה.

• הסכמי אי תחרות.

הנכסים הבלתי מוחשים ימדדו בשווים ההוגן למועד הרכישה.
בהתאם להוראותיו של  ,IAS 38ציטוט מחירי שוק בשוק פעיל מהווים את
האומדן האמין ביותר לשווי הוגן של נכס בלתי מוחשי .מחיר השוק
המתאים הינו ,בדרך כלל ,מחיר הביקוש השוטף ( .)Bid priceאם מחירים
האמורים אינם זמינים ,המחיר בעסקה דומה ,שהתרחשה בסמיכות ,יכול
להוות בסיס לאמידת השווי ההוגן ,בתנאי שלא התרחשו שינויים מהותיים
בתנאים כלכליים בין מועד עסקה זו למועד המדידה.
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 .1גישת ההכנסות  -על פי גישה זו שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי
של תזרימי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו
הכלכליים .בשיטה זו ,בשלב הראשון יש לאמוד את תזרימי המזומנים
אשר צפויים לנבוע מהנכס בעתיד ,בהתבסס ,בין היתר ,על ניתוח
פיננסי תפעולי.
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בשלב השני יש להביא את תזרימי המזומנים הללו לערכים הנוכחיים
על ידי היוונם למועד הערכת השווי של הנכס .היוון תזרימי המזומנים
נעשה באמצעות שיעור תשואה אשר אמור לשקף את ערך הזמן של
הכסף ואת הסיכון העסקי.
השווי ההוגן הנאמד בשיטה זו הינו למעשה הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים העתידים לנבוע מן הנכס ,ובכלל זה ערך גרט ,באם קיים,
בתום תקופת התחזית.
בהערכת שווי על בסיס גישה זו נהוג להשתמש בשיטות הבאות,
הנגזרות מהגישה הכלכלית האמורה:
• היוון הרווחים העודפים ("- )"Excess Earningsע"פ שיטה זו
מוערך שווי הנכס הבלתי מוחשי לפי היוון "הרווחים העודפים"
העתידיים המיוחסים לנכס" .רווחים עודפים" מוגדרים כהפרש
שבין הרווחים התפעוליים הצפויים מהנכס נשוא ההערכה ובין
התשואה ההוגנת על השווי ההוגן של הנכסים התורמים ומשתתפים
בפעילות המוערכת .התרומה של נכסים תורמים אלה מתבטאת
בשימוש שעושה הנכס הבלתי מוחשי בנכסים אחרים בתהליך יצירת
ההכנסה או במבנה ההוצאות .באופן כללי ,הנכסים התורמים הם
בד"כ רכוש קבוע ,כוח אדם ,מותג ,רישיון ,טכנולוגיה בסיסית ועוד.
ברוב המקרים יהיה יותר מנכס תורם אחד.

• "פטור מתמלוגים" (” - )“Relief from Royaltiesע"פ שיטה זו
מוערך שוויו של נכס בלתי מוחשי על-ידי היוון תשלומי
ה"התמלוגים הראויים" ,שהיה בעל הנכס נדרש לשלם לצורך
השימוש בנכס לולא היה בבעלותו.
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• שיטה זו משמשת בעיקר להערכת שווים של נכסים בלתי מוחשיים
הרשומים באופן משפטי על שם החברה כגון :מותגים ,סימני
מסחר ,שמות אתרי אינטרנט ,מאגרי מידע ,פטנטים וכו'.
 .2גישת השוק  -ע"פ גישה זו השווי ההוגן מתחשב במחירים ששולמו
לאחרונה תמורת נכסים דומים ,על בסיס ניתוח עסקאות דומות ככל
שניתן בין קונה מרצון למוכר מרצון ,תוך ביצוע התאמות למחירי
השוק הנקובים ,על מנת לשקף את המצב והשימושיות של הנכס
המוערך באופן יחסי לנכסים המקבילים בשוק .כתוצאה מכך ,גישה זו
אינה ישימה לעיתים קרובות להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים
ועשויה לשמש כאמת מידה כללית והשוואתית בלבד לתוצאות
ההערכה בשיטות אחרות.
 .3גישת העלות  -ע"פ גישה זו השווי ההוגן מוערך בהתבסס על עלות
השחלוף של הנכס בניכוי פחת המבטא התיישנות פונקציונאלית,
כלכלית או טכנולוגית של הנכס הקיים ביחס לחדש .את תוצאות
ההערכה שנבעו משימוש בגישת העלות ניתן לראות כגבול העליון של
הערך במקרים בהם הנכס ניתן בקלות להחלפה או לחידוש ,שכן אף
משקיע זהיר לא ירכוש נכס קיים במחיר גבוה מכפי שיעלה לו ליצור
נכס שווה ,אשר יספק לו תועלות כלכליות דומות .עקרון זה לא חל
לרוב על נכס בלתי מוחשי ייחודי המוגן משפטית מפני העתקה ,כגון
פטנט או זכויות יוצרים (אם כי ,יש לשים לב לגבולות הטריטוריאליים
של הגנה האמורה) ,או כאשר זמני פיתוח של נכס בלתי מוחשי תחליפי
הינם ארוכים ,או כאשר אי הודאות בהצלחת הפיתוח העצמי גבוהה
באופן חריג מהמקובל.
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אורך חיים שימושיים
על הישות הרוכשת להעריך אם אורך חייו השימושיים של הנכס הבלתי
מוחשי הינו סופי או בלתי מוגדר ,ובמקרה שהוא סופי ,לאמוד את אורכו.
הישות תראה באורך חיים כבלתי מוגדר ,אם לאחר ניתוח של כל הגורמים
הרלוונטיים אין גבול הנראה לעין לתקופה שלאורכה הנכס צפוי להפיק
תזרימים נקיים חיוביים לישות.
נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר יופחת על פני אורך
החיים השימושיים שלו בכפוף לבחינת ירידת ערך.

לעומת זאת ,נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר לא
יופחת .במקום זאת ,על הישות הרוכשת לבצע בחינה לירידת ערך של הנכס
אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר ,אם קיימים סימנים המצביעים כי
ייתכן שחלה ירידת ערך של נכס זה .כמו כן ,הישות תבחן את אורך החיים
השימושיים של הנכס הבלתי מוחשי הנדון מידי תקופה ,כדי לקבוע אם
האירועים והנסיבות תומכים עדיין בהערכה כי אורך החיים השימושיים
הוא בלתי מוגדר.
הטבת מס
בהתאם למדריך לשכת רואי החשבון
הבלתי מוחשי צריכה לכלול:

האמריקאית1

 ,הערכת שווי של הנכס

א -תשלומי המס הצפויים בגין תזרימי המזומנים המיוחסים לנכס הבלתי
מוחשי ו-

המדריך ממשיך ואומר כי הוספת השפעת המס הינה דבר נפוץ בגישת
ההכנסות וגישת העלות ,אך אינה אופיינית במקרה של שימוש בגישת
השוק ,מכיוון שהטבות המס במקרה זה כלולות כבר במחיר השוק
המצוטט בעת משא ומתן על רכישת הנכס בין משתתפי שוק .לדעת הצוות
שהכין את המדריך ,שתי השפעות מס אלה צריכות להיכלל בערכו של
הנכס הבלתי מוחשי ,בין אם העסקה נבנתה כמכירת נכסים של החברה
הנרכשת לצרכי מס ובין אם כמכירת מניות של החברה הנרכשת (ללא שינוי
בבסיס המס של הנכסים הנרכשים וההתחייבויות המתקבלות) .בהתאם
לכך יש לכלול בשווי הנכסים הבלתי מוחשיים את שווי הטבת המס ,אף
אם המדובר בצירוף עסקים בדרך של רכישת מניות אשר בפועל אינה
מאפשרת את הפחתת הנכסים הבלתי מוחשיים לצורכי מס.
בהעדר הוראות מפורשות בנוגע להפחתת נכסים בלתי מוחשיים ,הונח
לצורך עבודה זו כי ההפחתה של הנכסים הבלתי מוחשיים שנרכשו יוכרו
למטרות דיווח למס הכנסה .מאחר וטרם הובעה עמדת רשויות המס
בנושא ,התבססנו על הוראות המדריך הלשכה האמריקאית.
הטבת המס בכל הנכסים הבלתי מוחשיים שהוערכו חושבה לפי שיטה של
הפחתה בקו ישר לתקופת התחזית ששימשה להערכת הנכס הבלתי מוחשי
עצמו או לתקופה של  10שנים (תקופה מרבית להפחתת מוניטין לפי
הוראות מס הכנסה) ,כנמוך מביניהם.

ב -הטבות מס שינבעו מהפחתתו של הנכס הבלתי מוחשי לצרכי מס.

1

AICPA Practice Aid Series - Assets Acquired in a Business Combination to Be Used in Research and Development Activities: A Focus on
Software, Electronic Devices, and Pharmaceutical Industries.
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נכסים והתחייבויות מוחשיים
נכסים שוטפים
יתרת הנכסים השוטפים כוללת מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות וחייבים
אחרים .מכיוון שמדובר בנכסים כספיים שוטפים ,הרי שעל פי כללי
חשבונאות מקובלים אלה אמורים להיות מוצגים בערכים השוטפים
לתאריך המאזן .על כן ,הונח כי אין צורך בהיוון סכומים אלה לאור ההפרש
הלא מהותי בין הסכומים המהוונים לסכומים הרשומים בספרים.
זכויות שידור ,בניכוי זכויות שנוצלו
החברה בעלת זכויות שידור בתכני וידאו (סרטים וסדרות) משני סוגים:
 .1זכויות שידור שנרכשות מצדדים שלישיים  -כוללות תכנים בדידים
וערוצים.
 .2זכויות שידור בגין הפקות מקור אשר החברה משקיעה בהפקתם (באופן
מלא או חלקי) ,כאשר בנוסף לעצם הזכות לשדר את התוכן במסגרת
שידוריה ,לחברה על פי רוב זכויות באותם תכנים ,בשיעורים הקבועים
בהסכמים עם המפיקים.
זכויות השידור מוצגות במאזן של החברה לפי עלות בניכוי זכויות שנוצלו.
השווי הכלכלי של זכויות השידור הוערך בגישת העלות .בהתאם לגישה זו,
הונח כי הזכויות אשר שולם עבורן בעבר אינן שונות מהותית מהעלויות
אשר היו משולמות עבור זכויות דומות במועד ההקצאה וזאת בשל פערי
הזמנים המצומצמים באופן יחסי (כשנה) בין מועד התשלום למועד
ההקצאה .בהתאם לכך ,להערכתנו שווי הנכס המוצג בספרים משקף את
שוויו ההוגן.
כתמיכה לנוספת לכך ,יש להדגיש כי מדובר בהתפלגות רחבה של ספקי
תוכן ,כאשר רכישת זכויות השידור מתבצעת לפי הסכמי מסגרת אשר
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נקבעו במסגרת משא ומתן וסביר כי נערכו בתנאי שוק .כמו כן ,החברה
בוחנת בספריה את משך החיים של הנכסים המשויכים לזכויות השידור
וקובעת את תקופת ההפחתה הרלוונטית בהתאם לאורך החיים החזוי
של נכסים אלו.
בהתאם ליתרה בספרים שווי זכויות השידור מוערך בכ 432 -מיליוני
ש"ח.
רכוש קבוע
סעיף הרכוש הקבוע מהווה יתרה משמעותית במצבת הנכסים של החברה
ומסתכם בכ 786 -מיליוני ש"ח ליום  30בספטמבר  .2014סעיף זה כולל
במסגרתו שתי יתרות בעלות היקף משמעותי (באור  8לדוחות הכספיים
של החברה):
 .1מפענחי לוויין דיגיטאליים בסך של כ 467 -מיליוני ש"ח וכ450 -
מיליוני ש"ח לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר ,2013
בהתאמה .אומדן אורך החיים השימושי של ציוד זה נע בטווח של
בין  4-8שנים.
 .2עלויות התקנה שהוונו בסך של כ 235 -מיליוני ש"ח ליום 30
בספטמבר  .2014אומדן אורך החיים השימושי של עלויות התקנה
נחלק כלהלן :טווח של בין  13-15שנים (בגין תשתיות בבניינים)
וטווח של בין  1-3שנים (בגין תשתיות בדירות).
במסגרת הקצאת עלויות הרכישה ,ביקשנו מהחברה אומדן לשווי ההוגן
של הרכוש הקבוע ליום  .30/9/2014טרם התקבל המידע המבוקש ולפיכך
הונח כי הערך בספרים של הרכוש הקבוע משקף באופן נאות את השווי
ההוגן.
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נכסים והתחייבויות מוחשיים (המשך)
השווי הכלכלי של עלויות ההתקנה הוערך בגישת העלות .בהתאם לגישה זו
הונח ,כי העלויות אשר שולמו בעבר בגין ההתקנות תואמים לסכומים אשר
היו משולמים כיום בעבור אותם השירותים .ההפחתה בדוחות הכספיים
משקפת אף היא הפחתה כלכלית בהתאם לתקופה החוזית של המנויים.
בהתאם לכך להערכתנו שווי הנכס המוצג בספרים משקף את שוויו ההוגן.

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
סעיף נכסים בלתי מוחשיים מורכב משני מרכיבים עיקריים:
 .1עלויות הרכשת מנויים
בשנת  2011נכנס לתוקף חוק אשר אסר על החברה לחייב את הלקוחות
שנוטשים אותה בקנס יציאה ,והחברה עברה למודל של חוזה ללא תקופת
התחייבות .כתוצאה מכך ,החברה איבדה את ההכנסה המובטחת שלה
מאותו לקוח שכנגדה עד אז היא הייתה מהוונת את עלויות הרכשת לקוח.
לאור שינויי החקיקה והמודל העסקי ,בחרה החברה לנקוט במדיניות
חשבונאית ולהפסיק את היוון עלויות הרכשת הלקוח.
מכירות החברה נושאות עמלות מכירה למיניהן .עמלות מזוהות באופן ישיר
עם חוזים מול לקוחות .עלויות הרכשת מנוי של החברה מבוססות על יתרת
סכומים ששולמו בפועל בעבר וטרם הופחתו בדוחות הכספיים לאורך
תקופת ההתחייבות החוזית הממוצעת של המנויים.
השווי הכלכלי של עלויות הרכשת מנוי הוערך בגישת העלות .בהתאם לגישה
זו הונח כי עלויות התמלוגים אשר שולמו בעבר לאנשי המכירות תואמים
לסכומים אשר היו משולמים כיום בעבור אותם השירותים וזאת בשל פערי
הזמנים המצומצמים באופן יחסי בין מועד התשלום למועד ההקצאה.
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ההפחתה בדוחות הכספיים משקפת אף היא הפחתה כלכלית בהתאם
לתקופה החוזית של המנויים .בהתאם לכך להערכתנו שווי הנכס המוצג
בספרים משקף את שוויו ההוגן.
 .2תוכנות ורישיונות
השווי הכלכלי של תוכנות הוערך אף הוא בגישת העלות.

התחייבויות שוטפות
יתרת אשראי מתאגידים בנקאיים ,זכאים (ללא יתרת ריבית לשלם בגין
אג"ח) ןספקים ונותני שירותים הוערכה לפי היתרה החשבונאית בספרי
החברה.
להלן פירוט ההנחות אשר שימשו לאומדן שוויים ההוגן של יתר סעיפי
ההתחייבויות השוטפות:

 חלויות שוטפות בגין אג"ח וריבית לשלם בגין אג"ח – ראה בסעיף"אגרות חוב" להלן.
 הפרשות  -כנגד החברה הוגשו תביעות משפטיות או תלויים ועומדיםנגדה הליכים משפטיים שונים .ההפרשה בפועל בספרי החברה בגין
תביעות משפטיות ליום  30.9.2014הסתכמה לסך של כ 9,019 -אלפי
ש"ח .נמסר לנו כי ההפרשה בספרים אינה משקפת חשיפה בגין 2
תביעות ייצוגיות של כ 20 -מיליוני ש"ח .עוד נמסר לנו כי אחרי חודש
ספטמבר  2014לא היו תביעות מהותיות נוספות .לצורכי עבודה זו
הונח כי יש להגדיל בכ 10 -מיליוני ש"ח את ההפרשה המוצגת בספרי
 Yesעל מנת שתשקף שווי הוגן של ההתחייבויות התלויות.
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אגרות חוב
לחברה  3סדרות אג"ח :אג"ח א' ,אג"ח ב' ואג"ח  .2012מחיר האג"ח עלה
ולכן שיעור התשואה לפדיון המחושב של כל אחת מאגרות החוב קטן בין
שנת  2012ועד רבעון שלישי לשנת  .2014התשואה לפדיון באג"ח בעל
המח"מ הארוך ,קרי אג"ח  ,2012הינה נמוכה יותר מזו של אג"ח ב' שהינו
אג"ח בעל מח"מ יחסית קצר יותר ואילו הביטחונות זהים .נראה כי בעבר
החברה גייסה את האג"חים בריביות גבוהות ואילו כיום הריביות נמוכות
יותר.

לפי נתונים שהתקבלו מהחברה לגבי חישוב שווי הוגן של האג"חים בספרי
החברה ליום  30.9.2014עולה ,כי הריביות על בסיסן הוונו תזרימי
המזומנים החזויים הינם בשיעור של כ ,2.3% -כ 2.3% -וכ 2.6% -בגין
אג"ח א' ,אג"ח ב' ואג"ח ג' ,בהתאמה וכמוצג לבלן:
אג"ח

ריבית ההיוון

אג"ח א

2.3%

אג"ח ב

2.3%

אג"ח ג

2.6%

לפיכך ,שוויין ההוגן ליום  30.9.2014של כל שלושת הסדרות של אגרות
החוב הינו כ 1,984 -מיליוני ש"ח.
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
הונח כי היתרה החשבונאית של התחייבויות אחרות לזמן ארוך משקפת
את שוויים ההוגן של סעיפים אלו.
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נכסים בלתי מוחשיים
המסגרת החשבונאית
בחודש מרץ  2004פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים את תקן
חשבונאות ( 38 )IASמעודכן ,שעניינו נכסים בלתי מוחשיים .התקן קובע את
הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים (שאינם מטופלים במפורש בתקני
חשבונאות אחרים) ,ודורש מישות להכיר בנכס בלתי מוחשי אם וכאשר
מתקיימים קריטריונים מוגדרים.

בהתאם להוראות התקן ,בכדי שפריט יקיים את ההגדרה של נכס בלתי
מוחשי ,עליו להיות נכס לא כספי ,חסר מהות פיזית וניתן לזיהוי .בנוסף,
קיימת דרישה ששוויו ההוגן של הנכס ניתן למדידה באופן מהימן.
סעיף  12לתקן  IAS38קובע ,כי נכס בלתי מוחשי מקיים את התנאי של
יכולת הזיהוי כאשר הוא עונה על אחד מהקריטריונים הבאים:
• קריטריון כלכלי  -הנכס ניתן להפרדה ,קרי ניתן להפריד אותו או לפצל
אותו מהישות ולמכור אותו ,להעביר אותו ,להעניק רישיון לשימוש בו,
להשכיר אותו או להחליפו ,בנפרד או יחד עם חוזה קשור ,נכס קשור או
התחייבות קשורה.
• קריטריון משפטי  -הנכס נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות
אחרות ,מבלי להתחשב אם זכויות אלה ניתנות להעברה או ניתנות
להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות.
לצורך הכנת חוות דעת זו ,בחנו מספר פריטים אשר יכולים להוות נכסים
בלתי מוחשיים אפשריים .לכל פריט נערכה בחינה האם הוא מקיים את
קריטריון יכולת הזיהוי המפורט לעיל ובהתאם לכך ניתן יהיה להכיר בו
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בנפרד מהמוניטין (תחת ההנחה ,כמובן ,שהנכס מקיים את יתר ההתניות
בהגדרה) ,או האם הוא איננו עומד בקריטריון ולכן מהווה מוניטין.
נכסים בלתי מוחשיים שזוהו ונאמדו
נכסים בלתי מוחשיים פוטנציאליים נבחנו באמצעות סקירה של מסמכים
ומידע רלוונטי אחר אודות הפעילות ושיחות עם הנהלת .Yes
לאחר הבחינה שנעשתה ,הנכסים הבלתי מוחשים שזוהו ושווים ההוגן
נאמד במסגרת עבודה זו הינם:
• מותג
• קשרי לקוחות
בנוסף ,זוהו נכסים בלתי מוחשיים אשר שווים ההוגן אינו נכלל במסגרת
יחוס עלות הרכישה מהטעמים המפורטים להלן:
• רישיון שידור  -שידור טלוויזיה מותנה בקבלת רישיון ממשרד
התקשורת מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים) .רישיון זה הוענק ל-
 Yesבשנת  1999ומכורך קבלת הרישיונות ,לחברה התחייבות לתשלום
תמלוגים לממשלת ישראל המחושבים על בסיס ההכנסה כהגדרתם
בתקנות הרלוונטיות .בהתאם לתקנות התקשורת התשס"ו 2006
שיעור התמלוגים החלים במהלך השנים הם כדלקמן:
שנת  ;1.75% - 2011שנת  ;1.75% - 2012ואילו החל משנת 2013
ואילך שיעור התמלוגים הינו .0%
תוקפו של רישיון החברה הינו עד לחודש ינואר  ,2017בתום תקופה זו
ניתן יהיה לחדשו לתקופות נוספות של שש שנים כל אחת.
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נכסים בלתי מוחשיים (המשך)
המסגרת החשבונאית (המשך)
נכסים בלתי מוחשיים שזוהו ונאמדו (המשך)
רישיון שידור (המשך):
עפ"י סעיף  21ל" ,IAS38 -נכס בלתי מוחשי יוכר אם ורק אם( :א) צפוי
שההטבות הכלכליות העתידיות החזויות שניתן ליחסן לנכס יזרמו אל
הישות; וכן (ב) העלות של הנכס ניתנת למדידה באופן מהימן.

עפ ,Hסעיף 38ל ,IAS38 -הנסיבות היחידות בהן ייתכן שלא ניתן יהיה
למדוד האופן מהימן את השווי ההוגן של נכס בלתי מוחשי ,אשר נרכש
בצירוף עסקים ,הן כאשר הנכס הבלתי מוחשי נובע מזכויות משפטיות או
מזכויות חוזיות אחרות וכן(" :א) אינו ניתן להפרדה; או (ב)ניתן
להפרדה ,אך אין היסטוריה או ראיות לעסקאות החלפה של נכסים זהים
או דומים ,ואמידה בדרך אחרת של שווי הוגן תהיה תלויה במשתנים,
שאינם ניתנים למדידה".
להערכתנו ,ובהתאם לשיחות שקיימנו עם הנהלת החברה ,במקרה של
רישיונות שבידי  ,Yesמתקיים מצב בו לא ניתן למדוד את השווי ההוגן
של הנכס הבלתי מוחשי על פי גישת ההכנסות או ההשוואה ,כיוון שאין
היסטוריה או עסקאות החלפה של נכסים זהים או דומים בשוק .יותר
מכך ,קיים קושי לאמוד את המשתנים הנדרשים על מנת לעשות שימוש
בטכניקות אלו להערכת שווי הוגן .לפיכך ,שווי הרישיונות לא הוערך
במסגרת עבודת יחוס זו.
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• הסכמים מסחריים  Yes -קשורה במספר הסכמים מסחריים
העיקריים ,כדלקמן:
 ספקי תוכן  -זכויות השידור שרכישתן משפיעה גם על עלויותהתוכן כאמור ,נרכשות על ידי החברה ממספר רב של ספקי תוכן,
כך שאין לחברה תלות בספק תוכן עיקרי ו/או בודד .עם זאת,
בתחום שידורי הספורט הישראלי קיימת לחברה תלות ברכישת
זכויות השידור של ערוצי ספורט מקומיים מאת שני ספקים  -ערוץ
הספורט וצ'רלטון.
 מקטעי לווין -על פי ההסכם עם חלל תקשורת בע"מ ,חוכרתהחברה מקטעי חלל בלוויינים מסדרת עמוס (הסכם חלל) .ההסכם
הינו לחכירת  12מקטעי חלל ,ואולם החל משנת  2022החכירה
תהא של  9מקטעי חלל .לחברה תלות מהותית בחלל ,כבעלת
זכויות הבלעדית והספק היחיד שלה.
 רכישת מפענחים  -החברה רוכשת מפענחים מחברת יורוקוםבעיקר ומחברת ) .ADB (Advanced Digital Broadcast S.A.לאור
מבנה השוק בו פועלת  Yesישנם "שחקנים" בודדים הרוכשים את
המוצרים הנ"ל בהיקפים משמעותיים ,וכמו כן ישנם מספר ספקים
מצומצם ומשכך אין מידע פומבי בנוגע להסכמים מסוג זה.
הונח כי ההסכמים הקיימים מתבצעים במחירי שוק ואינם משקפים
הטבה או הרעה ביחס לתנאי השוק.
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נכסים בלתי מוחשיים (המשך)
• רשימת לקוחות – קיימת מניעה חוקית לשימוש מסחרי (מעבר לשימוש
פנימי של החברה לצרכיה) ברשימת הלקוחות ועל כך אין להם שווי
כלכלי מהותי.
• מסים נדחים – לחברה הפסדים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה
הניתנים להעברה ללא מגבלת זמן על ניצולם (סך של כ 5.4 -מיליארד ₪
ו 5.3 -מיליארד ש"ח נכון ליום  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר ,2013
בהתאמה) ,החברה אינה מכירה בנכסי מסים נדחים כיוון שאין זה צפוי
שתהיה לה בעתיד הנראה לעין הכנסה חייבת אשר כנגדה הפסדים
להעברה כאמור ינוצלו.
עם זאת ,נמסר לנו כי כתוצאה מביצוע העסקה החברה תכיר בנכסי
מסים מדחים בגין ההפסדים בגובה  4.1מיליארד ש"ח  .משכך ,ייוחס
שווי להפסדים אלה במסגרת ייחוס עלות הרכישה בגובה יתרת המסים
הנדחים –  26.5%מסך ההפסדים של  4.1מיליוני ש"ח.
• ערוצים בבעלות  -ל 10 Yes -ערוצים בבעלותה המלאה ,כאשר חלק
מערוצים אלו כלולים בחבילות הבסיס וחלקם כלולים בחבילות
הכרוכות בתוספת תשלום .לא ניתן לרכוש ערוצים אלו בנפרד מחבילות
הבסיס או מהחבילות אליהן הם משתייכים .כמו כן ,מרבית לקוחות Yes
רוכשים חבילות ערוצים נוספות מעבר לחבילות הבסיס במסגרת
המסלולים השונים .משכך ,ובשל היותם ערוצים הנצרכים בשימוש ביתי
פרטי וכחלק מחבילות רחבות יותר ,לא ניתן לקבוע באופן מהימן את
שווים העצמאי.
•
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שיעור ההיוון ()WACC
אמדנו את שיעור ההיוון הנומינלי של החברה בראיית "משתתף שוק" בכ-
 ,8.5%בהתבסס על הפרמטרים הבאים:
• שיעור ריבית חסרת סיכון ) – (Rfאמדנו את שיעור זה בכ3.44% -
עפ"י תשואה לפדיון של אג"ח לא צמודה של ממשלת ישראל לתקופה
של  15שנים.
• ביטא ( - )βבהתאם לביטאות של חברות דומות המוצגות בטבלה
שלהלן ,אמדנו את הביטא הממונפת של החברה בכ.1.32 -
• פרמיית הסיכון של השוק הישראלי ) - (Rm-Rfבהתאם לנתוני
 ,Damodaranאמדנו את פרמיית הסיכון של השוק ב.6.80% -
• פרמיית סיכון נוספת ) – (ARPבהתאם למחקר ,Ibbotson 2013
אמדנו את פרמיית הסיכון הנוספת של החברה בכ.2.46% -
• ריבית על החוב ) – (Rdהריבית על חוב החברה (לפני מס) נאמדה בכ-
 ,5.6%בהתאם לתשואה לפדיון של אגרות החוב בעלות רמת סיכון
דומה לזו של התחייבויותיה של החברה ,למח"מ של  15שנים.
• שיעור המינוף ) – (D/D+Eבהתבסס על רמות החוב של החברה ,נלקח
שיעור מינוף של .59%

שיעור ריבית חסרת סיכון ()Rf
ריבית חסרת סיכון

3.44%

ביטא ()β
0.64
ביטא לא ממונפת
ביטא ממונפת לצורך התחשיב 1.32
תשואה על הון )(Re
Rf
Rm-Rf
Beta
( ARPגודל)
Re

3.44%
6.80%
1.32
2.46%
14.87%

ריבית על החוב )(Rd
Rd
Tax
*)1-Tax(Rd

5.60%
26.5%
4.12%

שיעור ההיוון ()WACC
Re
E/D+E
)Rd*(1-Tax
D/D+E

14.87%
41%
4.12%
59%

WACC

8.5%

• שיעור מס אפקטיבי – נלקח שיעור מס אפקטיבי של כ26.5% -
בהתאם לשיעור המס בישראל.
שם החברה

ביטא
מתואמת R^2

ריבית אג"ח חסר סיכון לא צמוד ל 15 -שנים

בהתאם לשיעור המינוף ושיעור המס של YES

פרמיית סיכון של ישראל עפ"י דמודוראן
ibotson 2013

שערי ריבית  -תשואת אג"ח סחיר לא צמוד ל 15 -שנים A
שיעור מס חברות בישראל

שווי שוק חוב נטו

D/E

Sky PLC
DISH Network Corp
SKY Network Television Ltd
Liberty Global PLC
DIRECTV
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd

0.678
0.697
0.464
0.928
0.943
0.789

10%
7%
1%
20%
20%
5%

13,335
29,762
2,673
33,194
43,454
17,421

1,574
3,634
367
40,178
16,852
6,269

ממוצע משוקלל (לפי )R2
ממוצע פשוט

0.848
0.750

15%
10%

31,107
23,307

0.57 19,078
0.39 11,479
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0.12
0.12
0.14
1.21
0.39
0.36

שיעור ביטא לא
מדינה
לתשלום מס המס ממונפת
בריטניה
ארה"ב
ניו -זילנד
ארה"ב
ארה"ב
ישראל

D/D+E

21%
40%
28%
40%
40%
27%

0.62
0.65
0.42
0.54
0.76
0.62

11%
11%
12%
55%
28%
26%

36%
33%

0.641
0.603

31%
24%
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קשרי לקוחות
קשרי לקוחות

שיעור הנטישה

תוצאות אומדן שווי הנכס קשרי לקוחות

בשנת  2014מספר המצטרפים עלה על מספר הנוטשים ומספר המצטרפים,
נטו הסתכם לסך של כ 31 -אלפים .ממוצע הנוטשים בשנים  2011עד 2014
הינו כ 80 -אלפי לקוחות.

להלן תוצאות אומדן שווי הנכס הבלתי מוחשי קשרי לקוחות:
אומדן השווי ההוגן של קשרי הלקוחות
סה"כ ערך נוכחי של התזרימים ,לפני הטבת מס
שווי הטבת המס
שווי הוגן בתוספת הטבת המס

מיליוני ₪
623
138
761

מצ"ב נספח א' עם פירוט תחזית תזרימי המזומנים ששימשה להערכת שווי
נכס בלתי מוחשי זה.
השיטה שנבחרה
שוויו ההוגן של נכס בלתי מוחשי קשרי לקוחות הוערך לפי גישת ההכנסות,
במסגרתה יושמה שיטת היוון הרווחים העודפים ( Multi Period Excess
 .)Earnings Methodעל פי גישה זו ,שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי של
תזרימי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים.
בשיטה זו בשלב הראשון יש לאמוד את תזרימי המזומנים אשר צפויים
לנבוע מהנכס בעתיד ,בהתבסס ,בין היתר ,על ניתוח פיננסי תפעולי .בשלב
השני יש להביא את תזרימי המזומנים הללו לערכים הנוכחיים על ידי
היוונם למועד הערכת השווי של הנכס .היוון תזרימי המזומנים נעשה
באמצעות שיעור תשואה אשר אמור לשקף את ערך הזמן של הכסף ואת
הסיכון העסקי.
תחזית ההכנסות מכלל הלקוחות

בהתאם לשיעור הנטישה הממוצע במהלך השנים  2010-2013ועד ליום
 30.9.2014המוצג להלן ,שיעור נטישת הלקוחות הקיימים נקבע על .13.4%
שיעור נטישה
באלפים
מנוייים י.פ.
מצטרפים
נוטשים
מצטרפים נטו
מנויים י.ס.

2010

2011

2012

2013

2014

571
82
-75
7
578

578
78
-69
9
586

586
82
-90
-8
578

578
102
-79
23
601

601
110
-79
31
632

שיעור נוטשים

13.1%

12.0%

15.4%

13.7%

13.1%

ממוצע

13.4%

שיעור רווח תפעולי

הונח כי שיעור הרווח התפעולי בגין הלקוחות הקיימים יהיה זהה לשיעור
הרווח התפעולי של תחזית הפעילות בנטרול  50%מהוצאות המכירה
והשיווק ,מתוך הנחה שהן מיוחסות לרכישת מנויים חדשים והגדלת ערך
המותג.
בהתאם לזאת ,שיעור הרווח התפעולי נאמד בכ 16.1% -ברבעון האחרון של
שנת  ,2014כ 20.4% -בשנת  ,2015כ 16.8% -בשנת  ,2016כ 18.9% -בשנת
 ,2017כ 18.8% -בשנת  2018וכ 17.7% -משנת  2019ואילך.

ניתוח ההכנסות מלקוחות בוצע על סמך תחזית הפעילות העתידית
שנתקבלה מהנהלת בזק .לפירוט אודות ההנחות ששימשו לבניית התחזית
ראה בהערכת השווי שבוצעה לחברה.
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קשרי לקוחות (המשך)
שיעור נטישה
15.4%

13.1%

13.7%

Q1-Q3/2014

2013

12.0%

2012

2011

13.1%

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2010

לצורך תחשיב ההוצאות הרעיוניות בגין ההון החוזר ,הונח כי התשואה
הרעיונית עבור ההון החוזר של החברה הינה בגובה התשואה על החוב
ארוכת הטווח בניכוי ( 2%תשואה לאחר מס) .יתרות ההון החוזר נקבעו
בהתאם לשיעור ההון החוזר של כ( -)25%( -כלומר ,שיעור שלילי) ,שהינו
שיעור ההון החוזר הממוצע של Yesבשנים האחרונות.
• הוצאה רעיונית בגין רכוש קבוע  -עיקר הרכוש הקבוע של החברה מורכב
מציוד שידור והקלטה ,מפענחי לווין דיגיטאליים ,שיפורים במושכר,
עלויות התקנה שהוונו וריהוט וציוד משרדים .שיעור התשואה בגין רכוש
קבוע נקבע בהתאם לממוצע יתרת רכוש קבוע מהכנסות החברה במהלך
השנים  2010-2013ועד ליום  30.9.2014ומוערך בכ.45% -

שיעור נוטשים

הוצאות רעיוניות ( )Contributory Chargesשל הנכס קשרי לקוחות
במסגרת יישום גישת ההכנסות ,יש לשייך לנכס הבלתי מוחשי המוערך
הוצאות כלכליות בגין שימוש בנכסים האחרים של הישות ,להם היה נדרש
הנכס לאורך תקופת חייו הכלכליים .במסגרת הוצאות אלה ,יש לכלול את
כלל ההוצאות הנדרשות על מנת לתמוך בקיומו של הנכס הבלתי מוחשי
ובכלל זה הוצאות רעיוניות הבאות לשקף את זקיפת דמי שכירות כלכלית
שעל הנכס הבלתי מוחשי לשלם לנכסים השונים של הישות ,הן מוחשיים והן
בלתי מוחשיים.
• הוצאה רעיונית בגין הון חוזר  -ההון החוזר של החברה מייצג את
הכספים הדרושים לפירמה לשם מימון עסקיה השוטפים ולגישור על
פערי הזמן שבין מועד הוצאת הכספים בתהליך הייצור לבין מועד קבלת
התשלומים בגין מכירת המוצרים.
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2011

2012

2013

Q1-Q3/
2014

ממוצע

יתרת רכוש קבוע
הכנסות

676
1,619

745
1,636

775
1,635

786
1,724

746
1,653

תשואה בגין רכוש קבוע

41.8%

45.6%

47.4%

45.6%

45.1%

שיעור התשואה הרעיונית בגין רכוש קבוע נאמד בגובה התשואה על
החוב.
• הוצאה רעיונית בגין יתרת זכויות שידור  -שיעור התשואה בגין יתרת
זכויות השידור נקבע בהתאם לממוצע במהלך השנים  2010-2013ועד
ליום  30.9.2014ומוערך בכ .24% -שיעור התשואה הרעיונית בגין יתרת
זכויות השידור נאמד בגובה התשואה על החוב.
2011

2012

2013

Q1-Q3/
2014

ממוצע

יתרת זכויות שידור
הכנסות

331
1,619

377
1,636

417
1,635

432
1,724

389
1,653

תשואה בגין זכויות שידור

20%

23%

25%

25%
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קשרי לקוחות (המשך)
הוצאות רעיוניות ( )Contributory Chargesשל הנכס קשרי לקוחות
(המשך)
• תשואה רעיונית בגין כוח אדם  -לפי הוראות  ,IFRS 3Rהנכס "כוח
האדם" אינו נכס הניתן לזיהוי ,אשר יוכר בנפרד מהמוניטין ,ולפיכך הוא
יהווה חלק מהמוניטין .לעומת זאת ,על פי גישת ההכנסות ,יש להתחשב
בהוצאות הרעיוניות בגין גיוס ואימון של כוח האדם של הפעילות ,שהיו
נדרשות ,אילו היה על בעל הנכס הבלתי מוחשי לגייס מחדש את כוח
האדם הנדרש לפעילות השוטפת לצורך הספקת המוצרים לקשרי
הלקוחות.
בהתבסס על הערכות שנמסרו לנו ע"י הנהלת החברה ,הכללנו בתחזית
תזרים המזומנים חיוב יחסי עבור תקופת הכשרה של כחודשיים.
שיעור התשואה שבו השתמשנו לחישוב החיוב התורם בגין כוח האדם
הינו שיעור ה WACC -כפי שנקבע בעבודה זו.
• תשואה רעיונית בגין מותג  -ההוצאות הרעיוניות בגין המותג הוערכו
בהתאם לאומדן שיעור התמלוגים של  3%מההכנסות הצפויות (בהתחשב
בשיעור הנטישה של הלקוחות).

שיעור המס
הנחנו ,כי רווחי החברה ימוסו לפי שיעור מס החברות בישראל .26.5% -לא
התחשבנו בהפסדים להעברה לצורך מס ,שאינם מהווים חלק מהנכס.
שיעור ההיוון
שיעור ההיוון המשוקלל של  Yesנאמד ב .8.5% -שיעור זה משקלל את
הסיכונים הגלומים בתזרים המזומנים ובמימוש התזרים הצפוי של החברה.
תזרים המזומנים של החברה כולל הן תזרים מלקוחות קיימים והן תזרים
מלקוחות עתידים .להערכתנו ,רמת הסיכון בתזרים המזומנים הנובעת
מלקוחות קיימים דומה לזו של לקוחות עתידיים .אי לכך ,שיעור ההיוון
ששימש אותנו להיוון הכנסות מקשרי לקוחות הוערך על ידינו ב.8.5% -
אורך החיים הכלכליים של הנכס קשרי לקוחות וקצב ההפחתה
אורך חיים כלכליים של הנכס קשרי לקוחות נקבע ל 7 -שנים ,כאשר
ההפחתה תתבצע לפי בהתאם לתוואי הנטישה של לקוחות קיימים ,תוך
גילום התוואי כאמור לתקופת ההפחתה של  7שנים ,כדלקמן :שנים – 1-2
 ;20%שנים  ;15% – 3-4שנים .10% – 5-7
הכללת הטבת המס בשווי הנכס
הונח כי הפחתת הנכס תהיה מוכרת לצורכי מס לאורך אומדן תקופת החיים
הכלכליים של הנכס .הטבת המס מהפחתת קשרי לקוחות חושבה תחת
הנחת הפחתה ליניארית של הנכס הבלתי מוחשי במשך תקופה של  10שנים,
בהתאם לתקופת ההפחתה לצורכי מס של המוניטין.
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מותג
שיעור התמלוגים

מותג

שיעור החסכון בתמלוגים נאמד בהסתמך על מספר מקורות מידע ,כדלקמן:

תוצאות אומדן השווי ההוגן של מותג

להלן תוצאות אומדן שווי הנכס הבלתי מוחשי קשרי לקוחות:

אומדן השווי ההוגן של המותג

מיליוני ₪

סה"כ ערך נוכחי של התזרימים ,לפני הטבת מס
שווי הטבת המס
שווי הוגן בתוספת הטבת המס

271
57
329

רצ"ב נספח ב' עם פירוט תחזית תזרימי המזומנים ששימשה להערכת שווי
נכס בלתי מוחשי זה.
השיטה שנבחרה להערכת שוויו של המותג
אומדן השווי ההוגן של המותג נערך בגישת "הפטור מתמלוגים" (Relief from
 ,)Royaltiesאשר הינה אחד מהסוגים של גישת ההכנסות ,כמתואר לעיל .לפי
גישה זו ,שוויו של הנכס נאמד כערך נוכחי של התמלוגים הראויים אשר
הישות הייתה נדרשת לשלם לצד ג' עבור השימוש בו ,אם היא לא הייתה
הבעלים של אותו הנכס .באופן רגיל התמלוגים עבור השימוש בנכס כגון
מותג משולמים מתוך הכנסות הישות בכל שנה .על כן ,תחזית ההכנסות של
הפעילות מהמותג נערכה על בסיס תחזית ההכנסות הנובעות מהמותג .Yes
תחזית ההכנסות
הונח כי כלל ההכנסות החזויות של החברה משויכות לשם המותג .Yes
ניתוח ההכנסות בוצע על סמך תחזית הפעילות העתידית שנתקבלה מהנהלת
בזק .לפירוט אודות ההנחות ששימשו לבניית התחזית בהערכת השווי
שבוצעה לחברה.
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015

• עפ"י מאגר נתוני עסקאות התמלוגים שהתקבלו מאתר ( ktmine.comאתר
המרכז עסקאות תמלוגים בענפים השונים) ,שיעורי התמלוגים בגין מותג
בתחום התקשורת נעים לרוב בין  .10%-1%יצוין כי לא נמצאו שיעורי
התמלוגים עבור ענף הטלוויזיה בכבלים.
• נמצאו שתי עסקאות תמלוגים בענף הטלוויזיה באתר
 ,royaltysource.comכאשר באחת מהן ניתן רישיון לשימוש בשם CBS
בתמורה לתמלוגים של  7%מההכנסות ובעסקה השנייה ניתן רישיון
לשימוש בשם  Virginבתמורה לתמלוגים של .0.25%
• שיעור התמלוגים כפי שנקבע בעבודת ה PPA -הקודמת של  ,Yesאשר
נערכה בשנת  ,2009נקבע עפ"י עבודה של המשרד יצחק סוארי בע"מ על
.2%
• כלל אצבע נפוץ מניח כי כ 25% -משיעור הרווח התפעולי ניתן לשייך
לתמלוגים בגין המותג .עפ"י תחזית תזרימי המזומנים ,שיעור הרווח
התפעולי נע בין כ ,16%-12% -כאשר בשנה המייצג שיעור הרווח
התפעולי הינו כ .15% -בהתאם לנתונים אלו ,שיעור התמלוגים בגין
המותג אמור להיות כ.4%-3% -
להערכתנו ,למיתוג חשיבות גבוהה בתעשיית הטלוויזיה הרב ערוצית בארץ.
כמו כן ,ה ARPU -של  Yesהינו גבוה מה ARPU -של  Hotבשנים האחרונות.
נמסר לנו מהחברה כי היכולת של  Yesלגבות פרמיה עודפת לעומת המתחרה
העיקרית הוט ,הינה בזכות השירות האיכותי שהיא מעניקה ללקוחותיה
לעומת המתחרה שמשתמשת בשירותי מיקור חוץ על מנת להוזיל עלויות וכן
בזכות יצירת חווית משתמש עדיפה ,מבחינה טכנולוגית ומבחינת התוכן
האיכותי והמגוון יותר שהחברה מעניקה ללקוחותיה לעומת הוט.

על סמך סקירת מכלול הנתונים ומקורות המידע שפורטו לעיל ,נראה כי
שיעור התמלוגים המתאים עבור שם המותג  Yesהינו .3%
55
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מותג (המשך)
שיעור המס

הנחנו ,כי רווחי החברה ימוסו לפי שיעור מס החברות בישראל .26.5% -לא
התחשבנו בהפסדים להעברה לצורך מס ,שאינם מהווים חלק מהנכס.
שיעור ההיוון
להערכתנו ,רמת הסיכון בתזרים המזומנים הנובע מהמותג גבוהה מרמת
הסיכון הממוצעת של החברה .אי לכך ,דמי תמלוגים תיאורטיים הנובעים
מהמותג הוונו בשיעור היוון של  ,9.5%הנגזר משיעור ההיוון המשוקלל
( )WACCשל  8.5%בתוספת מרווח של .1%
אורך חיים
אורך החיים של המותג שהונח במודל הינו למשך כ 12 -שנים ,הן לאור אורך
החיים המוגבל של מותגי תקשורת בעבר (תבל ,ערוצי זהב ,מת"ב וכיוב'),
והן בשל הקושי לאמוד את התפתחות הפרמטרים השונים הנוגעים לאומדן
מעבר לתקופה זו.
הטבת מס
אומדן השווי ההוגן של הנכס אמור לכלול את מגן המס הנובע מהפחתתו של
הנכס .הונח לצורך העבודה כי ניתן להפחית את הנכס הנאמד לצרכי מס
לאורך תקופה של  12שנים.
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 .7נספחים
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נספח א'  -הערכת שווי קשרי לקוחות (במיליוני ש"ח)
בפועל

תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית מייצגת
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 9-12/2014

די.בי.אס שרותי לווין ( )1998בע"מ
מיליוני ₪

בפועל
2013

1-9/2014

אומדן לסך ההכנסות ממוצרי YES

1,635

440 1,284

1,837 1,819 1,801 1,783 1,766 1,748 1,731 1,737 1,765 1,749

 %צמיחה בהכנסות

5.4%

7.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

שיעור נותר
הכנסות נטו מלקוחות קיימים

98%
433

51% 58% 68% 78% 90%
885 1,012 1,173 1,378 1,577

44%
774

38%
677

33%
592

28%
517

25%
452

שיעור רווח תפעולי
רווח תפעולי

17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 18.8% 18.9% 16.8% 20.4% 16.1%
80
92
105
120
137
157
190
221
231
321
70

0.9%

-1.6%

-0.3%

שיעור תמלוגים

()13
57
()15
42

()47
274
()73
201

()41
190
()50
139

()35
186
()49
137

()30
159
()42
117

()27
130
()35
96

()23
114
()30
84

()20
100
()26
73

()18
87
()23
64

()16
76
()20
56

()14
67
()18
49

תשואה רעיונית בגין מותג
רווח תפעולי לאחר ניכוי תשואה בגין מותג
הוצאות מס
תזרים תפעולי לאחר מס

3
()8
()4
()1

10
()29
()15
()3

9
()26
()13
()3

8
()22
()11
()2

7
()19
()10
()2

6
()16
()9
()2

5
()14
()7
()2

4
()13
()7
()1

4
()11
()6
()1

3
()10
()5
()1

3
()8
()4
()1

תזרים נקי להיוון

31

164

107

109

93

75

65

57

50

44

38

מספר שנים להיוון
מחלק היוון לפי שיעור היוון
תזרים נקי מהוון

0.13
1.01
31

0.75
1.06
154

1.75
1.15
92

2.75
1.25
87

3.75
1.36
69

4.75
1.47
51

5.75
1.60
41

6.75
1.73
33

7.75
1.88
27

8.75
2.04
21

9.75
2.22
17

3.0%
26.5%
שיעור תמלוגים

תשואה
תשואה
תשואה
תשואה

רעיונית בגין
רעיונית בגין
רעיונית בגין
רעיונית בגין

הון חוזר
רכוש קבוע
זכויות שידור
כח אדם

ריכוז התחשיב
סה"כ ערך נוכחי של התזרימים ,לפני הטבת מס
שווי הטבת המס
שווי הוגן בתוספת הטבת המס

2.6%
4.1%
4.1%
8.5%

8.5%

623
138
761
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נספח ב'  -הערכת שווי מותג (במיליוני ש"ח)
בפועל בפועל תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית מייצגת תחזית תחזית

די.בי.אס שרותי לווין ( )1998בע"מ

מיליוני ₪

2013

תחזית הכנסות הנובעות מהמותג YES

440 1,284 1,635

9-12/2014 1-9/2014

צמיחה בהכנסות

הוצאה רעיונית בגין מותג
הוצאות מס
הוצאה רעיונית בגין מותג נטו ממס
מספר שנים להיוון
מחלק היוון לפי שיעור היוון

3.0%
26.5%

9.5%

תזרים מהוון נטו ממס
ריכוז התחשיב:
סה"כ ערך נוכחי של התזרימים
מגן מס
שווי הוגן בתוספת הטבת המס

13
()3
10
0.13
1.01
10

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1-9/2025

1,392 1,837 1,819 1,801 1,783 1,766 1,748 1,731 1,737 1,765 1,749 1,724
5.4%

1.5%

0.9%

-1.6%

-0.3%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

52
()14
38

52
()14
39

53
()14
39

52
()14
38

52
()14
38

52
()14
39

53
()14
39

54
()14
39

54
()14
40

55
()14
40

55
()15
41

1.0%

42
()11
31

10.75 9.75 8.75 7.75 6.75 5.75 4.75 3.75 2.75 1.75 0.75
2.65 2.42 2.21 2.02 1.85 1.69 1.54 1.41 1.28 1.17 1.07
36

33

30

27

25

23

21

20

18

17

12

271
57
329
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נספח ג' – תחשיב ( WARAבמיליוני ש"ח)
תחשיב :WARA

אלפי
ש"ח

שיעור
היוון

הון חוזר ,נטו
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים בספרי יס
זכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו
נכס מס נדחה בגין ההפסדים לצורכי מס
קשרי לקוחות
מותג
מוניטין (ערך שיורי)
סה"כ שווי פעילות

-256
786
140
432
0
559
242
1,275
3,178

2.6%
4.1%
8.5%
4.1%
8.5%
8.5%
9.5%
11.0%

משקל
-0.2%
1.0%
0.4%
0.6%
0.0%
1.5%
0.7%
4.4%
8.4%

בניכוי התחייבויות פיננסיות נטו ונכסים/התחייבויות אחרים)1,891(:
1,287
סך עלות צירוף עסקים
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פרטי עורך חוות הדעת
פאהן קנה יועצים הנה חברת הבת של משרד פאהן ,קנה ושות' ,רואי חשבון ,הנמנה על ששת המשרדים הגדולים בישראל .פאהן קנה יועצים הנה חברה מובילה
בתחום הייעוץ הכלכלי ,החשבונאי והעסקי ובמתן שירותי ניהול ובקרה פיננסית וחשבונאית לגופים וחברות.
פאהן קנה יועצים הינה חברת בת של פאהן קנה ושות' ,החבר ברשת  ,)GTIL( Grant Thornton International Ltd.מהווה את זרוע הSpecial advisory -
 servicesשל רשת  Grant Thorntonהעולמית ,המתמחה בהובלת עסקאות בינלאומיות ,ביצוע הערכות שווי וייעוץ בביצוע עסקאות ,הנפקת חברות בבורסות
בעולם וייעוץ ניהולי ומימון פרויקטים .לפירמה כ 4,000 -יועצים הממוקמים בכל המרכזים הפיננסיים הגלובליים ,כאשר מרכז התמיכה הגלובלי ממוקם
בלונדון .פאהן קנה יועצים ,זרוע של  Grant Thornton Advisory Servicesבישראל ,עובד בשיתוף עם משרדי הפירמה ברחבי העולם על פרויקטים בינלאומיים
מגוונים.
רו"ח שלומי ברטוב
שותף ומנכ"ל פאהן קנה יועצים ,בעל תואר שני במנהל עסקים )(MBAובעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ,שניהם מאוניברסיטת ת"א .מר ברטוב הינו בעל
ניסיון עשיר בליווי ויעוץ לחברות מהגדולות במשק.
רו"ח רומן פלק
דירקטור בפאהן קנה יועצים ,בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א.

© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015

61

די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ
הקצאה ארעית של עלות צירוף העסקים ( )PPAבעלייה לשליטה בחברת די.בי.אס שירותי לווין
( )1988בע"מ ()Yes

מיועד לצורך הצגת דוחות פרופורמה של בזק במסגרת עסקת בזק Yes -
פברואר 2015

תוצאות ההקצאה הינן ארעיות והוכנו למטרות דוח הפרופורמה ליום  30בספטמבר
 2014ועשויות להשתנות עם השלמת העסקה
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הגדרות ומונחים
מונח

פירוט

החברה או Yes

חברת די.בי.אס שרותי לווין ( )1998בע"מ

בזק

חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

יורוקום

חברת יורוקום די.בי.אס בע"מ

הוט או Hot

חברת הוט מערכות תקשורת בע"מ

סלקום

חברת סלקום ישראל בע"מ

פרטנר

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

חלל

חברת חלל תקשורת בע"מ

 DTTאו עידן+

מערך להפצה קרקעית של שידורי רדיו המכונה  )Digital Terrestrial Television( DTTאו עידן +המופעל ע"י הרשות השנייה
לטלויזיה ולרדיו ובאמצעותו מופצים לציבור ערוצים מסוימים ללא תשלום

דוחות כספיים

דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנים  2012ו 2013 -ודוחות כספיים לא מבוקרים לרבעון השלישי לשנת 2014

הלמ"ס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

OTT

 - Over The Topטכנולוגיה המשתמשת בתשתית אינטרנט ציבורי כדי לספק שירותי טלויזיה ווידאו על פי דרישה

VOD

 - Video on demandשירות אינטראקטיבי של  Yesהמאפשר גישה לתכנים כגון סרטים ,סדרות ,תכניות טלויזיה ,הפקות
מקור ותכני ילדים בממירי טלוויזיה מתקדמים .באמצעות שירות זה יכולים המשתמשים לצפות בתוכן טלוויזיוני לפי
הזמנה אישית .לצורך שירות זה נדרש חיבור אינטרנט אלחוטי במהירות של 2.5 MB

YesMax Total

ממיר מקליט של Yesהמאפשר צפייה ברמת איכות  ,HDשירות  ,VODשירות ( YesStreamerהמאפשר צפייה בתכני מחשב
במסך הטלוויזיה) ושירות YesMultiroom

YesMax

ממיר מקליט של Yes
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הגדרות ומונחים
מונח

פירוט

YesHD

ממיר לא מקליט של  Yesבעל רמת שידור ברזולוציה גבוהה -ברמת איכות HD

YesMultiroom

שירות של  Yesבאמצעותו ניתן לצפות בתכנים מוקלטים ברשת הביתית

YesGO

החברה השיקה בשנת  2014אפליקציה המכונה  YesGOהמאפשרת למנויים צפייה באמצעות מגוון מכשירי קצה
(סמארטפונים ,מחשבי טאבלטים ומחשבים) בחלק מהערוצים המשודרים ע"י החברה אותם רכש המנוי במסגרת שידורי
הטלויזיה בביתו וכן בתכני VOD

PPV

 - Pay Per Viewערוצי וידאו של החברה הניתנים לצפייה בתשלום

PVR

מפענחי  Personal Video Recorderהמשמשים לצורך ממירים מקליטים של החברה ומהווים ממשק אל לוח השידורים
האלקטרוני של החברה על מנת לאפשר קבלת שירותים כגון הזמנת הקלטות מראש ,הקלטת סדרות והשהיית שידור חי

HD ZAPPER

מפענחים המאפשרים קליטת שידורי טלוויזיה ברמת איכות  HDעבור ממיר לא מקליט  YesHDהמאפשר הוספת שירות
 VODאליו בתשלום

HD PVR

מפענחים המשמשים עבור ממיר מקליט ברמת  ,HDקרי YesMax Total

ARPU

 - Average Revenue Per Userמדד הכנסה ממוצעת לחודש פר מנוי/לקוח

צדדים קשורים

כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי ,גילויים בקשר לצד קשור ()IAS 24

EBITDA

רווח תפעולי לפני מימון ,מיסים בתוספת פחת והפחתות
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תוכן עניינים
פרק

עמוד

 .1כללי

5

 .2תחשיב עלות עסקת צירוף העסקים

12

 .3מבנה הפעילות והסביבה העסקית

16

 .4סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים

23

 .5ניתוח דוחות כספיים

33

 .6מתודולוגיה

41

 .7נכסים והתחייבויות מוחשיים

47

 .8נכסים בלתי מוחשיים

51

 .9נספחים
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 .1כללי
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כללי
מטרת הערכת השווי
נתבקשנו על ידי הנהלת בזק (להלן" :מזמין העבודה") לחוות את דעתנו לגבי
אופן הטיפול החשבונאי הראוי בעודף העלות שעשוי להיווצר במידה ובזק
תממש את כתבי האופציות למימוש לכ 8.6% -נוספים ממניות  Yesובכך
תחזיק ב 58.38%-מהון המניות של  ,Yesותבצע רכישה של שאר המניות
והלוואות הבעלים של  Yesובכך תחזיק ב 100%-מהון המניות וחוב הבעלים
של  .Yesהעבודה נערכה על בסיס מאזני החברה ליום .30/9/2014
עבודה זו הוכנה לצורך דוחות פרופורמה ומהווה הקצאה ארעית ותעודכן
לאחר השלמת העסקה.
מועד אישור ההתקשרות לביצוע העבודה הינו בחודש ינואר .2015
אודות Yes

 41.62%( Yesבדילול מלא) וכן את כל הלוואות הבעלים אשר יורוקום
העמידה ל .Yes -קודם לעסקת הרכישה יקבלו החברה ו Yes -את התנאים
שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים בהחלטת המיזוג שניתנה על
ידו ביום  .26/3/2014כמו כן תממש החברה אופציה המוקנית לה ללא
תשלום להקצאת מניות ביס בשיעור של כ 8.6% -מההון המונפק של .Yes
בהתאם לתנאי עסקת הרכישה תשלם בזק ליורוקום ,במועד ההשלמה ,כנגד
רכישת המניות והלוואות הבעלים ,סכום של  680מיליון ש"ח במזומן .בנוסף
יורוקום תהיה זכאית לשתי תמורות מותנות נוספות כדלקמן :תמורה
נוספת אחת בסך של עד 200מיליון ש"ח תשולם בהתאם לסינרגיית המס
ותמורה נוספת בסך של עד  170מיליון ש"ח ,תשולם על פי תוצאותיה
העסקיות של  Yesבשלוש השנים הקרובות.

חברת  Yesנוסדה בשנת  1998והחלה את שידוריה לראשונה בחודש יולי
 Yes .2000היא החברה היחידה בארץ המספקת שירותי טלוויזיה רב
ערוציים למנויים באמצעות לוויין Yes .היא גם החברה הראשונה שסיפקה
שידורים דיגיטאליים ושירותי טלוויזיה אינטראקטיביים.

א -תקן דיווח כספי בינלאומי ( )IFRSמס' " –R3צירופי עסקים".

מאז הקמתה ,החברה צברה כ 600 -אלף לקוחות ,המהווים כ 40% -משוק
הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל .החברה מעסיקה כ 2,300 -עובדים.

ב -תקן חשבונאות בינלאומי ( )IASמס' " -32מכשירים פיננסיים:
הצגה".

מבנה הצפוי של העסקה
עפ"י דיווח מיידי של בזק מיום  ,11/2/2015ביום  10/2/2015אישרו ועדת
משנה מיוחדת לדירקטוריון ,וועדת הביקורת ודירקטוריון בזק את
התקשרות בזק בעסקה עם יורוקום די.בי.אס .בע"מ ("יורוקום") ,שהינה
חברה בשליטתם (בעקיפין) של ה"ה שאול ויוסף אלוביץ ,בעלי השליטה
בחברה .במסגרת העסקה תרכוש החברה את מלוא אחזקותיה של יורוקום
בחברת  ,Yesאשר נכון למועד זה מהוות  50.22%מהון המניות המונפק של
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015

המסגרת החשבונאית
לצורך הכנת עבודה זו נעזרנו ,בין היתר ,בתקנים חשבונאים כדלקמן:

ג -תקן חשבונאות בינלאומי ( )IASמס' " -39מכשירים פיננסיים :הכרה
ומדידה".
ד -תקן חשבונאות בינלאומי ( )IASמס' " -38נכסים בלתי מוחשיים".
ה -תקן חשבונאות בינלאומי ( )IASמס' " -12מסים על ההכנסה".
ו -תקן דיווח כספי בינלאומי ( )IFRSמס' " – 13מדידת שווי הוגן"
זAICPA Practice Aid series: "Assets Acquired in a Business -
Combination to Be Used in Research and Development Activities: A
Focus on Software, Electronic Devices, and Pharmaceutical
6
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כללי (המשך)
מקורות המידע
בביצוע העבודה הסתמכנו ,בין היתר ,על הנתונים הבאים:
נתונים שהתקבלו ממזמין העבודה:

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

תקציב החברה לשנת .2015
תחזית החברה שהתקבלה מהנהלת בזק בהתבסס על תוכנית עסקית
שהוכנה על ידי הנהלת .Yes
תחזית פיננסית מפורטת של החברה לשנים  ,2018 - 2015תחת ההנחה
שהחברה תמשיך לפעול ברמת ( Stand Aloneקרי ,ללא הבאה בחשבון של
הסינרגיות בין בזק ל Yes -שינבעו מהמיזוג) ,אשר הוכנה על ידי הנהלת
בזק.
מצגת למשקיעים המפרטת את הפעילות העסקית של .Yes
דוח ייחוס עלות רכישת מניות די.בי.אס שירותי לווין ( )1998בע"מ על ידי
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ מחודש פברואר  ,2010שהוכן
ע"י יצחק סוארי בע"מ.
דוחות בחינת אינדיקציה לפגימה בערך ההשקעה ב Yes -בספרי בזק
מיום  10.3.2013ומיום  4.3.2014שנערך על ידי יצחק סוארי בע"מ.
דוח בחינת עודפי העלות שנזקפו בספרי בזק בגין  Yesמחודש מרץ 2013
שנערך על ידי יצחק סוארי בע"מ.
אומדן הנהלת החברה ליתרת ההפסד הצפוי לצורכי מס נכון ליום
.30.9.2014
חוות דעת משפטית אודות היבטי מס הקשורים למיזוג אפשרי בין בזק
לבין Yes,אשר נערכה על ידי עו"ד אודי ברזילי בחודש יוני .2014
נתונים שהוצגו ע"י החברה בחדר המידע הווירטואלי.
מידע נוסף שנאסף על ידינו ממקורות גלויים ,לרבות דיווחי החברה
לציבור ,דוחות דירוג ומידע פומבי אחר.
מידע נוסף שנתקבל בפגישות ,שיחות ומיילים מהנהלת החברה.
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נתונים הזמינים לציבור הרחב:
• דוחות כספיים סקורים של החברה ושל בזק ליום .30.9.2014
• דוחות כספיים מבוקרים של החברה ושל בזק לימים  31.12.2013ו-
.31.12.2012
• נתונים פיננסיים ואחרים של חברות ציבוריות ,המחזיקות בפעילויות
דומות לפעילות המוערכת.

• מידע משלים שנאסף על ידינו ממקורות גלויים.
מועד צירוף העסקים
בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מס'  ,(IFRS3R) R3כל צירופי העסקים
יטופלו באמצעות יישום שיטת הרכישה ,לפיה הרוכש מכיר בנכסים שנרכשו
ומכיר בהתחייבויות ובהתחייבויות תלויות שניטלו (לרבות אלה שקודם לכן
לא הוכרו על ידי הגוף הנרכש) על פי שוויים ההוגן במועד הרכישה.

סעיף  8לתקן קובע ,כי מועד הרכישה ( )acquisition dateהינו המועד בו
הרוכש מקבל בפועל את השליטה על הגוף שנרכש .שליטה הינה הכוח לקבוע
את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות או של עסק כדי להפיק הטבות
מפעילויותיו.
מועד ה Closing -של עסקת צירוף העסקים של  Yesטרם ידוע .לצורכי
עבודה זו הונח כי מועד צירוף העסקים הינו  30בספטמבר ( 2014להלן:
"מועד צירוף העסקים").
כפי שצויין ,מועד זה יעודכן בהתאם למועד צירוף העסקים בפועל.
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תמצית תוצאות הPPA -
תמצית תוצאות הקצאת עלות צירוף העסקים ( )PPAכפי שחושבה בעבודה זו ,מוצגת בטבלה הבאה:
מיליוני ₪

עלות
בספרים

שווי
הוגן

מס
נדחה

שווי הוגן
לאחר מס

30/09/2014

30/09/2014

30/09/2014

30/09/2014

אומדן שווי הוגן של חלקה של בזק בהון המניות והלוואות הבעלים של Yes
בתוספת תמורת המזומן שתשולם ליורוקום בגין חלקה בהשקעה בYes -
בתוספת שווי הוגן של מנגנון התמורה הנוספת הראשונה (בהתאם לנספח ב' להסכם)  -הפסדים
בתוספת שווי הוגן של מנגנון התמורה הנוספת השניה (בהתאם לנספח ג' להסכם)  -ביצועי עתיד
עלות צירוף עסקים

1,099
680
83
18
1,880

ייחוס עודף עלות לנכסים והתחייבויות:
נכסים:
מזומן
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים (עלות הרכשת מנויים ,תוכנות ורישיונות)
זכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו
נכס מס נדחה בגין ההפסדים לצורכי מס
סה"כ נכסים מוחשיים

1,752

207
169
18
786
140
432
1,087
2,838

207
169
18
786
140
432
1,087
2,838

התחייבויות:
אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים (בניטרול ריבית לשלם אג"ח)
הפרשות
אגרות חוב כולל ריבית לשלם וחלויות שוטפות
ספקים והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
הטבות לעובדים
סה"כ התחייבויות מוחשיות

23
429
109
9
1,800
21
5
2,396

23
429
109
19
1,984
21
5
2,591

()49

23
429
109
19
1,935
21
5
2,542

)(644

248

49

עודף התחייבויות מוחשיות על נכסים מוחשיים

207
169
18
786
140
432

()49

296

ייחוס עודף עלות לנכסים בלתי מוחשיים נוספים שזוהו:
מותג
קשרי לקוחות

329
761

()87
()202

242
559

סה"כ נכסים בלתי מוחשיים

1,090

)(289

801

מוניטין (ערך שיורי)

שווי תמורה מותנית בגין הפסדים לצורכי מס
שווי תמורה מותנית בגין ביצועים

אורך חיים אופן הפחתה
 12שנים לינארית על פני אורך החיים שנקבע
כ 7 -שנים לפי קצב נטישת המנויים

782

שווי המוניטין נגזר מן ההפרש בין עלות צירוף העסקים לבין השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים ,הנכסים הבלתי מוחשיים וההתחייבויות בחברה הנרכשת.
שווי המוניטין כפוף לשינויים בגין מסים נדחים המיוחסים לנכסים הבלתי מוחשיים .שוויו של המוניטין ,כפי שהוא מופיע בעבודה זו ,הינו ערך שיורי ולכן אין
אנו מחווים את דעתנו על ערכו הספציפי.
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המסגרת החשבונאית של שווי הוגן ()Fair Value
להלן סקירת היבטים חשבונאיים עיקריים המתייחסים לסוגיית "משתתף
שוק" ) )Market Participantבהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מס' ,13
מדידת שווי הוגן (( )IFRS 13להלן " -התקן").

מן המקורות עולה בבירור כי משתתף שוק אינו בהכרח הישות שעשויה
לנצל באופן מיטבי את הסינרגיות ואת יכולת השימוש בפריט אשר נבחן
שוויו ההוגן.

• התקן מגדיר את המונח "שווי הוגן" כמחיר יציאה ) )exit priceדהיינו,
כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר שהיה משולם להעברת
התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה .כפי
שעולה מסעיף  2לתקן ,מדידת שווי הוגן צריכה להיות אובייקטיבית,
בתנאיי שוק ,ולא מדידה סובייקטיבית.

• כמו כן ,אין כל נפקות לשאלת קיומם/אי קיומם דה-פקטו של רצון או
יכולת מכירה במועד המדידה וכי מדידת שוויה ההוגן של  Yesמנקודת
המבט של 'משתתף בשוק' צריכה להיעשות לפי שוויה ההוגן גם אם בזק
כאמור לא הייתה מוכנה לבצע עסקה למכירת או לרכישת האחזקות ב-
 Yesבתנאים כאלה או אחרים.

• על פי סעיף  23לתקן ,ישות אינה צריכה לזהות משתתפים ספציפיים
בשוק .הישות תזהה מאפיינים שמייחדים באופן כללי משתתפים בשוק,
תוך הבאה בחשבון של גורמים ספציפיים הקשורים לפריט המוערך
ולשוק העיקרי (וכן למשתתפים בשוק שהישות תתקשר איתם בעסקה
באותו שוק).

• לאור האמור לעיל ,נראה כי במקרה של חברת  Yesניתן להרחיב את
ההגדרה של משתתף שוק לשחקנים בשוק המקומי או בינלאומי ,להם
קיימת זיקה לתחום התקשורת והם בעלי האמצעים הנדרשים לצורך
ביצוע השקעה ב .Yes -לפיכך ,שוויה ההוגן של  Yesוהקצאת עלות
צירוף העסקים לנכסים ולהתחייבויות של החברה נבחן במסגרת עבודה
זו מנקודת מבט של משתתף שוק שאינו בהכרח חברת בזק ,כלומר
בהתעלם מהסינרגיות הספציפיות המיוחסות למיזוג בין בזק לבין ,Yes
אך בהתייחס לסינרגיות קיימות בראייה כללית של משתתף שוק כלשהו
שהינו צד בלתי קשור/תלוי בעסקה.

• בהתאם לתקן ,על משתתף שוק להיות בעל הידע המתאים בענף בו
פועלת החברה .כיום פעילותה העיקרית של  Yesהינה הספקת שירותי
טלוויזיה רב ערוציים למנויים באמצעות לוויין .אולם עפ"י מידע שנמסר
לנו ,לולא אחזקתה הישירה של בזק ב Yes -הייתה עשויה לפנות לענפי
תקשורת נוספים לרבות מתן שירותי טלפון נייח ,שירותי אינטרנט ועוד.
לפיכך ,נראה כי הענף הרלוונטי הינו ענף התקשורת בכללותו ,כולל עולם
תוכן טלוויזיוני.
• בהתאם לתקן ,מדידת שווי הוגן אינה ערך ספציפי לחברה וכן השווי
ההוגן אינו ערך ספציפי לאחד מאותם 'משתתפי שוק' אשר יסכים
לדוגמה לשלם מחיר גבוה יותר מאשר יתר משתתפי השוק לאור הערכת
סיכונים ו/או קיומן של סינרגיות ספציפיות מנקודת מבטו שלו.
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015
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תנאים מגבילים
עבודה זו מהווה המלצה להקצאת עלות צירוף עסקים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מס'  .(IFRS3R) R3עבודה זו אינה מהווה בהכרח אינדיקציה
לשווי הכלכלי הפנימי ( )Intrinsic Vlaueשל השקעת בזק ב Yes -ובפרט אינה מביאה בחשבון את הסינרגיות הספציפיות (כדוגמת ניצול הפסדים לצורכי מס,
חסכון בעלויות ועוד) שניתן לייחס למיזוג מלא אפשרי בין בזק ל.Yes -
העבודה מיועדת עבור הנהלת בזק ולא תהיה לנו כל מחויבות כלפי כל צד שלישי ,אלא אם אישרנו בכתב את ההסתמכות של הצד השלישי על ממצאי עבודה
זו .אין לתת לעבודה זו או לכל חלק ממנה ,תמצית או סיכום שלה ,פומביות דרך ערוצי מדיה פומביים (או פרטיים) ,ללא הסכמתנו מראש ובכתב .עם זאת,
בכפוף להסכמתה של החברה ושל בזק ,אין לנו התנגדות כי עבודה זו תצורף לדוחות הכספיים של בזק ו/או לדיווחים מיידיים שלה.
עבודה זו מתבססת ,בין היתר ,על נתונים ,תחזיות ואומדנים שנתקבלו מהנהלת בזק .האחריות לגבי אמינות המידע ,הנתונים ,המצגים ,הערכות וההסברים
השונים שנמסרו לנו ,בקשר עם ביצוע עבודה זו ,הינה על ספקי מידע זה ,ואין אנו יכולים לאשר את דייקנותם ,שלמותם והגינותם של נתונים אלו .יודגש כי
עבודה זו אינה כוללת בדיקת נאותות ( )Due-Diligenceואינה כוללת בדיקה ואימות של הנתונים האמורים .לפיכך עבודתנו לא תיחשב ולא תהיה אישור
לנכונותם ,שלמותם ודיוקם של הנתונים שהועברו אלינו.
בשום מקרה לא נהיה אחראיים לכל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה אשר ייגרמו בכל אופן ודרך ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעייה ,מסירת מידע שאינו נכון
או מניעת מידע מאיתנו.
ייתכן והגענו לנתונים פיננסיים היסטוריים מסוימים ,אשר בהם השתמשנו לעבודה זו ,מתוך נתונים פיננסיים לא מבוקרים כפי שהופיעו בחדר מידע
וירטואלי ,אשר הינם באחריות הנהלת החברה .אנו לא בדקנו עצמאית את הנכונות או השלמות של הנתונים אליהם הסתמכנו (לרבות השוואתם לנתונים
המופיעים בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה) ואיננו חווים דעה או נותנים הבטחה מכל סוג שהוא לגבי הנתונים בהם השתמשנו או לגבי הדוחות
הכספיים של החברה.
אנו מבינים כי ממצאינו ישמשו כדי לסייע להנהלת חברת בזק בקביעת עלות צירוף העסקים ובהקצאת עלות הצירוף לנכסים וההתחייבויות המוחשיים
והבלתי-מוחשיים שנרכשו ,וזאת למטרות דיווח פיננסי בהתאם להוראות  .IFRS 3Rהעבודה נועדה אך ורק לצורכי המידע והשימוש של הנהלת בזק
והמבקרים הבלתי תלויים שלה .אין להשתמש בה ,להפיצה ,לצטט מתוכה או להתייחס אליה בשום צורה שהיא לכל מטרה אחרת ,לרבות ,אך ללא הגבלה,
לרישום ,רכישה או מכירה של ניירות ערך .אין להגיש עבודה זו או להתייחס אליה ,במלואה או בחלקה ,בדוח רישום או בכל מסמך אחר .אולם ,הננו
מסכימים כי ההנחות והתוצאות של עבודה זו ייכללו ו/או יאוזכרו בדוחות המוגשים לרשות ניירות הערך.
אין בעבודה זו משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שונים שבהם עיינו ,נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת כלכלית זו .המידע המופיע
בעבודתנו אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שעשוי לדרוש משקיע פוטנציאלי ואינו מיועד להעריך את שווי החברה למשקיע אחר ,היות ולמשקיעים
שונים עשויים להיות מטרות ושיקולים שונים וכן שיטות בדיקה ,על בסיס הנחות אחרות .בהתאם ,אומדן הערך הכלכלי אשר על בסיסו עשויים גורמים שונים
לבצע פעולות כלכליות ,עשוי להיות שונה.
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תנאים מגבילים
כמו כן ,שינויים בתנאיי השוק יכולים לגרום להערכות שווי שונות במהותן מאלו המצוינות בתאריך הערכת השווי .אין אנו נוטלים על עצמו אחריות כלשהי
לשינויים בתנאי השוק לאחר תאריך הערכת השווי ואין אנו מחויבים לעדכן את עבודתנו ,ניתוחנו ,מסקנותינו או מסמכים אחרים הנוגעים לשירותים שלנו
לאחר תאריך הערכת השווי ,מכל סיבה שהיא.
בעבודה זו התייחסנו גם למידע צופה פני עתיד שנמסר לנו על ידי הנהלת החברה .מידע צופה פני עתיד עבודה זו משקפת את הערכתנו לגבי פרמטרים שונים
ובהתבסס על המידע שהיה בפנינו .אם הערכות אלה לא תתממשנה ,התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות שהערכנו.
ההערכות של הנתונים לגבי תזרימי המזומנים כלולות במסמך זה אך ורק לצורך קבלת אינדיקציה לשווי הוגן ולא נועדו לשמש כתחזיות מסוג  Forecastsאו
מסוג  Projectionsלביצועים עתידיים .זאת ועוד ,מאחר ולעיתים קרובות אירועים ונסיבות אינם מתרחשים כפי שצפוי ,על פי רוב ישנם הבדלים בין הערכת
תוצאות ותוצאות בפועל והבדלים אלו יכולים להיות מהותיים.
מוסכם כי אתם ואחרים שעבורם יסופקו השירותים עפ"י הסכם ההתקשרות (לרבות צדדים שלישים כלשהם) אינכם רשאים לקבל מאיתנו בין עפ"י חוזה או
בנזיקין ,לפי חוק או אחרת ,פיצוי בגין נזקים והפסדים מצטברים בסכום העולה על פי  2משכר הטרחה ששולם עבור השירותים שגרמו ישירות לנזק או
להפסד בקשר עם תביעות הנובעות מהסכם זה או הקשורות באופן אחר למתן השירותים.
מוסכם כי אינכם רשאים להגיש תביעה או ליזום הליכים משפטיים בקשר עם השירותים או אחרת לפי הסכם זה כנגד בעלי המנהלים ,הדירקטורים,
המנהלים או העובדים שלנו למעט אם בוצעה פעולה בזדון או הונאה ע"י מי מהם.
מוסכם כי העבודה מיועדת לכם בלבד לא תהיה לנו כל מחויבות כלפי כל צד שלישי אלא אם אישרנו את ההסתמכות של הצד השלישי על הדו"ח בכתב.
ובהר בזאת ,כי מסקנות עבודתנו זו ככל שהן מועברות ללקוח במסגרת העברת המידע אינן אלא בגדר הבעת דעה וכי כל החלטה בקשר עם השירותים
המוענקים בין אם כללה את הנחות ומסקנות עבודתנו זו ,ובין אם לאו ,תיעשה בידי הלקוח בלבד והיא באחריותו הבלעדית.
בשל ביצוע החישובים בגיליונות אלקטרוניים ,ייתכנו הפרשי עיגול.
ברצוננו לציין כי אין לנו עניין אישי או תלות במניות חברת בזק ו\או מניות חברת .Yes
למטרת העבודה הנחנו שהנתונים שנמסרו לנו הינם מדויקים ,שלמים והוגנים ,ולא בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר סבירותם של הנתונים בהם
השתמשנו .אם יתברר אחרת ,תשתנה המלצתנו בהתאם .לפיכך ,הננו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכנה לאור נתונים חדשים ,שלא הובאו בפנינו קודם
למתן המלצות העבודה.

על הקורא לעיין בכל ההנחות אשר הונחו במהלך העבודה.
פאהן קנה יועצים בע"מ
 15בפברואר 2015
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 .2תחשיב עלות עסקת צירוף העסקים
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די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

תחשיב עלות עסקת צירוף העסקים
כללי
עלות צירוף העסקים חושבה בהתאם לתוצאות הערכת שווי המניות
והלוואות הבעלים של .Yes
סיכום אומדן לסכום עלות צירוף העסקים
להלן סיכום סך עלות צירוף העסקים ,כפי שחושבה על ידינו במסגרת
הערכת השווי:
מיליוני ₪

שווי הוגן
לאחר מס

אומדן שווי הוגן של חלקה של בזק בהון המניות והלוואות הבעלים של Yes
בתוספת תמורת המזומן שתשולם ליורוקום בגין חלקה בהשקעה בYes -
שווי תמורה מותנית בגין הפסדים לצורכי מס
שווי תמורה מותנית בגין ביצועים
עלות צירוף עסקים

1,099
680
83
18
1,880

אומדן שווי הוגן של חלקה של בזק בהון המניות והלוואות הבעלים
של Yes
התבקשנו להקצות לצרכים חשבונאיים את שווי השקעת בזק ביס בכללותה
לסוגי מכשירי ההשקעה השונים  -הלוואות הבעלים לסוגיהן ,הון המניות
והאופציות ,כאשר ההקצאה בוצעה על פי סדר קדימות פירעון הלוואות
הבעלים ,כפי שנקבע בהסדר בין בעלי המניות לחברה מיום  30בדצמבר
 ,2002בו הוחלט כי ההלוואות שהועמדו על ידי חלק מבעלי המניות לחברה
החל מיום  10ביולי  2002הינן עדיפות על הלוואות הבעלים הישנות.
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להלן סיכום תחשיב שווי חלקה של בזק ב:Yes -
פירוט שווי הון מניות והלוואות בעלים
מיליוני ש"ח
שווי הלוואות בעלים חדשות ()11%
שווי הלוואות בעלים חדשות ()5.5%
שווי הלוואות בעלים ישנות ()0%
שווי הון המניות  +אופציה
שווי הון המניות  +חוב בעלים
כ % -מהשווי הכולל

סה"כ

שיעור חלקה
של בזק

1,030
256
0
0
1,286
100%

88.0%
75.2%
50.9%
57.8%

שווי חלקה של
בזק
906
192
0
0
1,099
85%

שווי חלקה של
יורוקום
124
63
0
0
187
15%

לצורך ביצוע הקצאת השווי ,ובהתאם לדירוג סדר קדימות פירעון הלוואות
הבעלים ,מלוא שווי הון המניות וחוב הבעלים הוקצה לבעלי ההלוואות
החדשות בלבד ,ועפ"י היקף השקעה שבוצעה ע"י בעלי המניות עד ולאחר יום
 .27.4.2003לאחר ייחוס מלוא השווי הכולל לשני סוגים של הלוואות הבעלים
החדשות ,הוקצה סך השווי שיוחס בכל אחת משתי הלוואות הבעלים
החדשות בין בזק לקבוצת יורוקום ,לפי יחס השקעתן.
יצוין כי ייחוס מלוא השווי להלוואות הבעלים החדשות בלבד נעשה היות
ועפ"י תזרים המזומנים החזוי של הפעילות ,לא צפוי פירעון מלוא יתרות
הלוואות הבעלים החדשות (יתרת הלוואות הבעלים החדשות ליום 30.9.14
הסתכמה לסך של כ 2,476 -אלפי ש"ח ,בעוד שווי הון המניות וחוב הבעלים
להקצאה הינו  1,286אלפי ש"ח בלבד).
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תחשיב עלות עסקת צירוף העסקים (המשך)
תמורת המזומן שתשולם ליורוקום בגין חלקה בהשקעה בYes -
על פי סעיף  6.1בהסכם הרכישה מיום  11בפברואר  2015בין יורוקום לבין
בזק ,נקבע כי עבור הלוואות הבעלים ומניות המכר ,תשלם בזק ליורוקום
סך של  680מיליוני ש"ח כנגד המחאתן של הלוואות הבעלים הנרכשות
נקיות וחופשיות לטובת הקונה והעברתן של מניות המכר נקיות וחופשיות.
אומדן השווי הוגן של מנגנון התמורה הנוספת הראשונה – הפסדים
לצורכי מס
תחשיב מרכיב התמורה הנוספת בגין ניצול הפסדי חברת  Yesלצרכי מס
בסך של כ 5.4-מיליארד ש"ח חושב על פי תנאים שנקבעהו בטיוטת הסכם
המכירה (כמפורט בנספח ב' להסכם) .עפ"י ההסכם התמורה תחושב עבור
כל סכום "סך ההפסד" השווה או גבוה מהרף התחתון של  3מיליארד ש"ח
ועד לרף העליון של כ 5.4 -מיליארד ש"ח.
מידה יקבע בהחלטה סופית כי סכום "סך ההפסד" הינו בסכום שבין הרף
התחתון לבין הרף העליון ,אזי תשלם בזק למוכרת חלק יחסי מהתמורה
הנוספת הראשונה המקסימאלית של  200מיליוני ש"ח ,שיחושב באופן יחסי
(לינארי) לחלק "סך ההפסד" שהוכר מעל הרף התחתון ביחס להפרש שבין
הרף העליון לרף התחתון ( 2.4מיליארד ש"ח " -הדלתא")
אומדן שווי מרכיב התמורה הנוספת בגין ההפסדים לצורכי מס הוערך
בהתבסס על חוות דעת משפטית אודות היבטי מס הקשורים למיזוג אפשרי
בין בזק לבין  ,Yesאשר נערכה על ידי עו"ד אודי ברזילי בחודש יוני 2014
(להלן" :חוו"ד ברזילי").
בחוו"ד של ברזילי הוצגו הסתברויות שונות בנוגע לסיכויים ולסיכונים
העומדים בפני בזק ,במידה ותנצל את הפסדי  Yesלצרכי מס.
בהתאם להנחות ולפרמטרים כמפורט לעיל ובשקלול ההסתברויות כפי
שעולות מחוו"ד ברזילי ,שוויו של ההפסד מוערך בכ 83 -מיליוני ש"ח.

© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015
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תחשיב עלות עסקת צירוף העסקים (המשך)
אומדן השווי הוגן של מנגנון התמורה הנוספת השנייה – עמידה
ביעדי תזרים
תמורה בסך של עד  170מיליון ש"ח מותנית בעמידת החברה ביעדי תזרים
חופשי בשלוש השנים  ,2015-2017ותחולק לשני רכיבים בסך  100מיליון
ש"ח ו 70 -מיליון ש"ח כמפורט להלן.
חישוב השווי של התמורה המותנית נערכה באמצעות סימולציית מונטה
קרלו תוך מידול ההתנהגות הסטוכסטית מנוטרלת סיכון ( risk neutral
 )measureשל נכס הבסיס ,כלומר תזרים המזומנים החזוי .יצוין כי במסגרת
מידול התנועה הסטוכסטית ניטרלית לסיכון של התזרים ,פרמטר הסחף
( )driftהוגדר כריבית חסרת הסיכון בתוספת פרמטר  ,Gהמהווה הפרש בין
הצמיחה החזויה של התזרים לבין התשואה הנדרשת עליו.
מאחר ומנגנון חישוב התמורה המותנית נגזר מגובה התזרים העתידי הכולל
בשנים  ,2015-2017הרי שבכל תרחיש במסגרת הסימולציה שנערכה בוצע
ניטור גובה התזרים בכל אחת מהשנים וחושב התזרים המצרפי  .על בסיס
התזרים המצרפי שהתקבל ב 100 -אלף התרחישים שבוצעו חושבה התמורה
המותנית שהייתה מתקבלת בכל תרחיש.

• תשואת התזרים הצפוי :נגזרה מתוחלת התזרים שהונח.
• תנודתיות (סטיית התקן) של תוחלת התזרים :סטיית התקן של השינוי
בתזרים המזומנים החופשי הוערכה בכ ,38% -בהתבסס על סטיית התקן
ההיסטורית של תזרים המזומנים של יס ב 7 -השנים האחרונות.
• ריבית חסרת סיכון :ריבית חסרת הסיכון הוערכה בהתבסס על עקומי
תשואה חסרת סיכון לתקופה של  3שנים נכון ליום  31בדצמבר  - 2014כ-
( 0.86%מקור :שערי ריבית).
• מספרי תרחישים :הסימולציה כללה הרצה של כ 100,000 -תרחישים.
שווי התמורה שהקבל עפ"י סימולציית מונטה קרלו הינו  18מיליוני ש"ח.

השווי של התמורה המותנית למועד ההערכה חושב באמצעות היוון התמורה
המותנית התוחלתית העתידית בריבית חסרת סיכון.
להלן פירוט עיקרי הפרמטרים ששימשו לבניית המודל:
• תוחלת של תזרים המזומנים החזוי :הונח תזרים מזומנים בהתאם
להערכת השווי  185 -מיליון ש"ח בשנת  257 ,2015מיליון ש"ח בשנת
 2016ו 248 -מיליון ש"ח בשנת .2017
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מסמך חסוי

 .3מבנה הפעילות והסביבה העסקית
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די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

אודות החברה
תיאור החברה ומבנה ההחזקות של

החברה1

• חברת  Yesנוסדה בשנת  1998והחלה את שידוריה לראשונה בחודש יולי
 Yes .2000היא החברה היחידה בארץ המספקת שירותי טלוויזיה רב
ערוציים למנויים באמצעות לווין .כמו כן Yes ,היא גם החברה הראשונה
שסיפקה שידורים דיגיטאליים ושירותי טלוויזיה אינטראקטיביים.
• מאז הקמתה ,החברה צברה למעלה מ 600 -אלף לקוחות ,המהווים כ-
 40%משוק הטלוויזיה הרב-ערוצית.
• החברה מעסיקה מעל ל 2,100 -עובדים .היקף הכנסותיה של החברה
בשנת  2013עמד על כ 1,635 -מיליוני ש"ח וצפוי להסתכם בשנת 2014
בכ 1,724 -מיליוני ש"ח.
• החברה משדרת למעלה מ 150 -ערוצים (וידאו ,רדיו ,מוזיקה ,משחקים
וערוצי מידע) ,ביניהם ערוצי ) ,HD (High Definitionממשק לוח שידורים
אלקטרוני ( ,)EPG -Electronic Program Guideממירים חכמים מקליטים
(גם בטכנולוגיית  ,)HDשירותי  (Video On Demand) VODוטכנולוגיית
 Streamingהמאפשרת צפייה בקבצי וידאו ,אודיו ותמונות בפורמטים
שונים מהמחשב הביתי על גבי הטלוויזיה וגישה לתכני אינטרנט שונים.
• החברה מחזיקה בשיעור של  20%מחברת זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת
האינטרנט בע"מ) ,חברה ישראלית בבעלות  11גופי מדיה שהוקמה
במטרה להיאבק בהפרת זכויות יוצרים שנגרמת מהורדות פיראטיות
ברשת .החברה מייצגת בין היתר את תאגידי התוכן רשת ,קשת ,ערוץ ,10
הוט ,יונייטד קינג ואחרים.

 1מקורות :אתר החברה ,מצגת הנהלה ודוחות כספיים של בזק לשנת 2013
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בעלי עניין
• החברה מוחזקת ע"י בזק בשיעור של ( 49.78%לא כולל כתבי אופציות
למימוש לכ 8.6% -נוספים ממניות  .)Yesיתרת המניות מוחזקות בידי
יורוקום ,חברה בשליטתו של מר שאול אלוביץ' .מניות אלה מוחזקות
באמצעות נאמן ,בכדי לעמוד בדרישת הרשות להגבלים עסקיים שלא
להחזיק באופן פעיל במניות  Yesבמקביל לאחזקת השליטה בבזק.
• נוכח עמדת הממונה על הגבלים עסקיים והחלטת בית המשפט העליון
משנת  2009לא לאשר את מיזוג בזק ו ,Yes -נמנע מבזק להגדיל
החזקותיה ב Yes -או לשלוט בה ,באופן שמגביל את יכולתה של
הקבוצה להנות ממלוא היתרונות אשר היו עשויים לנבוע מפעילות
קבוצתית מלאה.
• ככל שבעתיד תוסרנה המגבלות הרגולטוריות האמורות וכן מגבלות
ההפרדה המבנית ויתר המגבלות החלות על שיתופי פעולה בין
החברות ,הרי שהאפשרויות שתעמודנה במקרה כזה בפני בזק להגדיל
החזקותיה בחברה או לשלוט בה ,עשויות ליצור לבזק הזדמנויות
שונות לניצול סינרגיה עם החברה או להקל על ניצול סינרגיה כאמור.
• יחד עם זאת ,ביום  26למרץ 2014 ,אישר הממונה על ההגבלים
העסקיים את המיזוג בין  Yesלבין בזק .כפועל יוצא ,רשאית בזק
לממש באופן מידי את האופציה שברשותה לרכישת  8.6%ממניות Yes
ואף לרכוש את יתרת הון המניות בבזק (  41.62%המוחזקות על ידי
יורוקום) ובכך להפוך לבעלת השליטה היחידה בחברה המחזיקה ב-
 100%מהון המניות של .Yes
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אודות החברה
בעלי עניין (המשך)
• עיקר השקעות הבעלים ב Yes -בוצעו לאורך השנים בדרך של הלוואות
בעלים .ההשקעה הושפעה מקשיים בקבלת מימון בנקאי ,מהשתתפות
חלקית או העדר השתתפות בעלי המניות האחרים בסבב הגיוס,
ומהגבלות רגולטוריות על הגדלת השקעת בזק ב ,Yes -מחשש לפגיעה
בתחרות השוק הטלוויזיה הרב-ערוצית.

בהתאם להסכם ,תהיינה הלוואות הבעלים החדשות זכאיות להיפרע
במלואן על ידי החברה לפני כל חלוקת דיבידנדים על ידי החברה ו/או
החזר הלוואות הבעלים הישנות שהועמדו לחברה על ידי בעלי המניות,
וזאת בכפוף לתזרים המזומנים של החברה ולהתחייבויותיה על פי
הסכמים עם התאגידים הבנקאיים וחלק ממחזיקי האג"ח.

• ההגבלות הרגולטוריות התבטאו בהגבלת שיעור ההחזקה של בזק ל-
 50%לכל היותר ,וכן ,בחלק מהתקופה ,בהגבלות על השקעה במזומן
בשיעור העולה על חלקה של בזק במניות .בזק ערערה על תוקף הגבלות
אלה במסגרות משפטיות שונות .ביום  20לאוגוסט  2009פסק בית
המשפט העליון כי המיזוג בין בזק ל Yes -לא יאושר.

כמו כן ,השקעות בעלי המניות בהלוואות בעלים חדשות מקנות את
הזכות לבחור בין הקצאת מניות לבין אופציות למניות כנגזר מהשקעתם.
זכות זו מקנה לבזק את האפשרות להמשיך ולהשקיע ב Yes -מבלי לממש
את זכותה לקבלת מניות נוספות בחברה שיביאו אותה להחזקה שעולה
על שיעור ההחזקה הנוכחי במניות החברה.

• בחודש נובמבר  2001הגיעו בעלי המניות בחברה להסכם שקבע את מנגנון
דילול האחזקות ,שכן לא כל בעלי המניות משקיעים בחברה על פי שיעורי
האחזקה המקוריים .בשנים  2001-2006הזרימה בזק הלוואות בעלים
בהיקפים העולים על חלקה היחסי במניות החברה ,בתמורה למניות
ולאופציות למניות ,אשר ניתנות למימוש ללא תמורה ,אשר מימושן,
יגדיל החזקות בזק בחברה לכ.58.36% -

להלן התפלגות הלוואות הבעלים ,כולן צמודות מדד ,לפי קדימויותיהן,
וחלק בזק בהן ,נכון ליום  30בספטמבר ( 2014במיליוני ש"ח):

• בהסדר בין בעלי המניות לחברה מיום  30בדצמבר  2002הוחלט כי
ההלוואות שהועמדו על ידי חלק מבעלי המניות לחברה החל מיום 10
ביולי ( 2002להלן" :הלוואות הבעלים החדשות") הינן עדיפות על
הלוואות הבעלים הישנות .כלומר ,הלוואות אשר התקבלו החל מיום
 10.7.2002ועד ליום  ,27.4.2003הנושאות ריבית שנתית של 5.5%
והלוואות אשר התקבלו מיום  27.4.2003ואילך ,הנושאות ריבית שנתית
של  ,11%ותהיינה ראשונות בקדימותן.
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015

חלקה %
פירוט יתרות הלוואות בעלים על פי תנאיהן הנקובים שיעור יתרה ליום מתוכן
ריבית  30.9.2014השקעות בזק של בזק
מיליוני ש"ח
הלוואות בעלים ישנות
הלוואות בעלים חדשות
הלוואות שניתנו עד ליום 27.4.2003
הלוואות שניתנו לאחר ה27.4.2003 -

0%

2,387

1,214

50.9%

5.5%
11%

493
1,983

371
1,745

75.3%
88.0%

סה"כ הלוואות חדשות

2,476

2,116

85.4%

סה"כ

4,864

3,330

68.5%
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אודות החברה (המשך)
אישור המיזוג עם בזק
• כתוצאה מאישור המיזוג ביום  26למרץ  2014על ידי הממונה על
ההגבלים העסקיים ,ב 29 -לאפריל  2014העלתה Standard & Poor’s
 Maalotאת הדירוג של  Yesלדירוג ' 'ilAמדירוג קודם של ' 'ilA-ובו זמנית
הכניסה את הדירוג ל CreditWatch -עם השלכות חיוביות .הכנסת הדירוג
לרשימת מעקב עם השלכות חיוביות מבטאת את ההערכות לגבי
הפוטנציאל החיובי הטמון בביצוע המיזוג עבור החברה .זאת בשל
היתרון הגלום לחברה באפשרות לקבל תמיכה פיננסית מבזק (ככל
שתהא חברה אם) במידת הצורך ,באפשרות להגדלת בסיס הלקוחות,
בחסכון הצפוי בעלויות ובסופו של דבר בביטול ההפרדה המבנית.
• יצוין כי הנחת עבודה מרכזית במסגרת עבודה זו הינה כי משתתף שוק
(כהגדרתו ב )IFRS13 -הינו שחקן בשוק המקומי או בינלאומי ,לו
קיימת זיקה לתחום התקשורת ולא בהכרח חברת בזק .בהתאם לזאת,
שוויה ההוגן של  Yesנבחן בעבודה זו בהתעלם מהסינרגיות הספציפיות
המיוחסות למיזוג עתידי אפשרי בינה לבין בזק ,אך בהתייחס
לסינרגיות קיימות בראייה כללית של משתתף שוק כלשהו שהינו צד
בלתי קשור/תלוי בעסקה.
מוצרים ושירותים
• ערוצים  -שידורי  Yesכוללים מגוון רחב של ערוצים :כ 150 -ערוצי וידאו
שונים (מתוכם כ 5-ערוצי וידאו לצפייה לפי תשלום ()Pay Per View PPV
וכ 20-ערוצי  )High Definition( HDובנוסף ערוצי רדיו ,מוסיקה ושירותים
אינטראקטיביים.
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• חבילות ערוצים  -בהתאם לרישיון השידורים של  Yesוהחלטות
המועצה ,השידורים כוללים חבילת בסיס או איזו מחבילות היסוד
אותן נדרש לרכוש כל מנוי וכן ערוצים נוספים אותם יכול המנוי
לרכוש לפי בחירתו ,בין כחבילות ובין כערוצים בדידים וערוצי .PPV
• שירותים מתקדמים  Yes -משווקת מפענחי  PVRשהינם ממשק אל
לוח השידורים האלקטרוני של  Yesומאפשרים קבלת שירותים
מיוחדים ,ובכלל זה הזמנת הקלטות מראש ,הקלטת סדרות והשהיית
שידור חי .כן מאפשרים מפענחי ה PVR -צפייה בתכנים אותם מעבירה
 Yesמעת לעת לזכרון המפענח (.)Push Video
 Yesמספקת שידורי טלוויזיה ברזולוציית  ,HDהניתנים לקליטה
באמצעות מפענחי  .HD ZAPPERשידורים אלו מאפשרים איכות
צפייה גבוהה .כן משווקת  Yesמפענחי  HDPVRקרי ממיר מקליט -HD
 YesMax Totalהמאפשרים הן אספקת שידורי  HDוהן אספקת שירותי
 .PVRבנוסף מאפשרים מפענחים אלה את שירות ה,MultiRoom -
באמצעותו ניתן ,דרך הרשת הביתית ,לצפות בתכנים המוקלטים
במפענחים אלה גם באמצעות מפענחים נוספים (מסוג HD ZAPPER
או  )HDPVRבבית המנוי.
מרבית מנויי  Yesמשתמשים במפענחים מתקדמים ( PVRאו HD
 .)ZAPPERלהערכת  ,Yesהגדלת שיעור מנויי  Yesהמשתמשים
במפענחים כאמור ,תתרום לגידול בהכנסותיה ממנויים אלה
ולשימורם כמנוייה ,אך מחייבת השקעה כספית מהותית.
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אודות החברה (המשך)
• שירותי  Yes - VODמספקת למנוייה שירותי  VODבאמצעות רשת האינטרנט ,המאפשרים צפייה בתכנים לפי בחירת המנוי .השירותים ניתנים בתמורה
לדמי מנוי לשירות ,כאשר חלק מהתכנים ניתנים בתשלום נוסף .התחברות לשירות דורשת שימוש בסוגי מפענחים מסוימים וכן חיבור לרשת האינטרנט
ברוחב פס מתאים .בשנים האחרונות חל גידול מהותי במספר מנויי  Yesהמחוברים לשירותי  VODובצריכת שירותי ה VOD -בין היתר לנוכח הגדלת היצע
התכנים הזמינים בשירות זה ,הגידול ברוחב הפס הזמין בבתי המנויים והעלייה המשמעותית בשימוש במפענחים מתקדמים.
התרשימים שלהלן מציגים את הפילוח הפנימי של הכנסות החברה משירותים מתקדמים בשנת  2013ובתשעת החודשים הראשונים של שנת :2014

התפלגות הכנסות משרותים מתקדמים בשנת 2013
8%

התפלגות הכנסות משרותים מתקדמים בתשעת החודשים
הראשונים לשנת 2014

18%

10%

22%

9%
10%

13%

52%

VOD

yesHD

yesMax

yesMax Total

הכנסות משירות טכני ודמי התקנה
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50%

VOD

yesHD

8%

yesMax

yesMax Total

הכנסות משירות טכני ודמי התקנה
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אודות החברה (המשך)
החברה השיקה בשנת  2014אפליקציה המכונה  ,YesGOהמאפשרת למנויים צפייה באמצעות מגוון מכשירי קצה (סמארטפונים ,מחשבי טאבלטים
ומחשבים) בחלק מהערוצים המשודרים ע"י החברה אותם רכש המנוי במסגרת שידורי הטלויזיה בביתו וכן בתכני .VOD
התרשים שלהלן מציג את התפתחות המוצרים והשירותים עיקריים שהושקו לציבור ע"י החברה על פני הזמן:

YesMR

YesGO

YesVOD

Yes
Streamer

תחילת
הפעילות

YesHD

YesMaxHD

YesMax

כפי שניתן להבחין בתרשים לעיל ,נראה כי בכל שנה-שנתיים החברה משיקה מוצר חדש ללקוחותיה.
בחודש יולי  2015החברה צפויה להשיק את ממיר  Yesmaxtotal3אשר יאפשר הקלטת שני ערוצים בו זמנית באופן רטרואקטיבי גם לתוכניות אשר שודרו עד
שבעה ימים טרם מועד ההקלטה.
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אודות החברה (המשך)
מנויים

פילוח לפי ותק מנויים 2014 Q3 Yes

• לקוחות  -מספר המנויים של החברה בסוף הרבעון השלישי לשנת 2014
עלה בשיעור של כ 4% -לעומת מספר המנויים של החברה בשנת 2013
(מספר המנויים בסוף הרבעון השלישי לשנת  2014עמד על כ 619 -אלפי
מנויים לעומת כ 601 -אלפי מנויים בסוף שנת  .)2013מגמת גידול בשיעור
דומה חלה גם בין השנים  2012ל( 2013 -מספר המנויים עמד בסוף שנת
 2013על כ 601 -אלפי מנויים לעומת כ 578 -אלפי מנויים בסוף שנת
 .)2012יצוין כי מספר הלקוחות בסוף שנת  2014גדל והינו מוערך בסך כ-
 632אלפי מנויים (גידול בשיעור של כ 5% -לעומת שנת .)2013
מספר מנויים לסוף תקופה (אלפים )
619

613

607

601

593

Q3/2014

Q2/2014

Q1/2014

Q4/2013

Q3/2013

583

578

Q2/2013

Q1/2013

• ותק המנויים – נכון ליום  30.9.2014וליום  31.12.2013מספר המנויים
של החברה בעלי וותק של למעלה מ 8 -שנים הינו בשיעור של כ38% -
מסך המנויים של החברה.
יחד עם זאת ,לקוחות החברה בעלי הוותק הנמוך יותר מהווים במצטבר
חלק ניכר מסך המנויים של החברה (קרי ,שיעור של כ 62% -מסך
המנויים בחברה).

15%
38%

10%

ותק של שנה עד שנתיים

ותק של שנתיים עד חמש שנים

20%

ותק של חמש עד שמונה שנים

16%

ותק של מעל לשמונה שנים

• מנויים מצטרפים לעומת נוטשים  -בשנת  2014מספר המצטרפים
עלה על מספר הנוטשים ומספר המצטרפים ,נטו הסתכם לסך של כ-
 31אלפים .לעומת של כ 23 -אלפים בשנת  .2013ממוצע הנוטשים
בשנים  2011-2014הינו כ 80 -אלפי לקוחות וממוצע המצטרפים
בשנים  2011-2014הינו כ 93 -אלפי לקוחות.
התרשים שלהלן מציג את כמות המנויים המצטרפים והנוטשים לשנים
( 2010-2014באלפי לקוחות):

110
31
-79

102
23
-79

מצטרפים נטו
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ותק של עד שנה

2014

2013

82
-8

82

78
9

7

-69

-90
נוטשים
2012

-75

מצטרפים
2011
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים
רגולציה
• כללי  -תחום פעילותה של  Yesמוסדר במערכת דינים ענפה החלה על
תחום השידורים ,הכוללת חקיקה ראשית (ובפרט את חוק התקשורת
ותקנות שהותקנו לפיו) ,חקיקת משנה וכן הוראות מינהל והחלטות
מועצה לשידורים מסחריים .בנוסף ,כפופה פעילותה של  Yesלהוראות
רישיונותיה ,ובראשם רישיון השידורים .בחודש יולי  2013פורסמה הצעת
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )57הרשות והמועצה
לשידורים מסחריים) ,התשע"ג  ,2013על פיה תוקם הרשות לשידורים
מסחריים ,שתהווה גוף רגולטורי שירכז את סמכויות האסדרה המצויות
כיום בידי הרשות השנייה ,מועצת הרשות השנייה והמועצה ויעסוק
באסדרת תחום השידורים המסחריים בישראל.
• תנאי כשירות לבעל רישיון לשידורי לווין מגבלות על בעלויות צולבות -
תקנות רישיון לשידורי לווין קובעות מגבלות שונות על בעל רישיון ,ובין
השאר ,תנאי כשירות ,המתייחסים לאחזקותיו של בעל הרישיון ובעלי
ענין בו ,במישרין ובעקיפין ,בבעלי זכיונות לשידורי כבלים ,בבעלי זכיונות
לפי חוק הרשות השניה ובעיתונים בעלי תפוצה יומית.
• פיקוח על תעריפים  -רישיון השידורים קובע הוראות בדבר סוגי
תשלומים שרשאי בעל הרישיון לגבות ממנוייו בגין שירותים הניתנים
מכוח הרישיון ,ואלו נקבעים במחירון  .Yesחלק הארי של המנויים
מצטרפים למבצעים המציעים את שירותי  ,Yesלרבות הרכבים שונים
של חבילות תוכן ,שירותים נלווים וכן קבלת ציוד הקצה והתקנתו,
במחירים הנמוכים ממחירי המחירון.
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על  Yesמוטלת החובה להודיע ליו"ר המועצה על כל שינוי במחירון
שאושר על-ידי המועצה מיד עם פרסומו והיו"ר רשאי במקרים
מסויימים לאסור על שינוי המחירון .יו"ר המועצה אף רשאי להתערב
במבצעים או הנחות שמציעה  ,Yesאם מצא שיש בהם כדי להטעות
את הציבור או להפלות בין מנויים.
מכוח סעיף 6מט לחוק התקשורת ,ניתן לקבוע ברישיון מחירים
מרביים שבהם ניתן לחייב מנוי .נכון למועד דוח זה לא נקבעו מחירים
כאמור .בנוסף ,מכח סעיף 6יא  2לחוק התקשורת השר רשאי לקבוע
מחיר לחבילות היסוד.
• חובת השקעה בהפקות מקומיות  -בהתאם לדרישות רישיון
השידורים והחלטות המועצה ,בגין שנת  2013היה על  Yesלהשקיע
סכום שלא יפחת מ 8% -מהכנסותיה מדמי מנוי בהפקות מקומיות.
טרם פורסמה החלטת המועצה בדבר חובת ההשקעה בהפקות
מקומיות לשנת .2014
• תוכן השידורים וחובות ביחס למנוי  -רישיון השידורים קובע הוראות
הנוגעות לתוכן שידורי  ,Yesוביניהן חובת אישור הערוצים המשודרים
על ידי  Yesעל ידי המועצה .חוק התקשורת אוסר על בעלי רישיונות
לשידורים לשדר תשדירי פרסומת ,בכפוף למספר חריגים .כמו כן,
רישיון השידורים כולל תנאים בדבר תנאי השירותים למנויים לרבות
איסור הפליה ביניהם.
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
רגולציה (המשך)

תחרות בענף

• מגבלות בדבר דמי יציאה Yes -אינה רשאית לגבות דמי יציאה בגין
ביטול ההסכם על ידי המנוי ממנויים שסכום ממוצע החשבונות
החודשיים שלהם נמוך מ 5,000 -ש"ח שהתקשרו עמם בהסכם החל מיום
 ,8.8.2011וביחס למנויים כאמור שהתקשרו עמם בהסכם קודם ליום
 ,8.8.2011מוגבל התשלום בגין ביטול ההתקשרות ל 8% -מממוצע
החשבון החודשי של המנוי עד למועד הביטול ,כשהוא מוכפל במספר
החודשים שנותרו עד תום תקופת ההתחייבות.

• שוק הטלוויזיה בישראל  -לפי נתונים שנתקבלו מהחברה ,השחקנים
העיקריים המחזיקים בנתח שוק מהותי בענף הטלוויזיה בישראל הם
החברה ומתחרתה העיקרית הוט.
להלן התפלגות שוק הטלוויזיה בישראל לפי הערכות החברה לחודש יוני
:2014

בנוסף ,נאסר על שלילת הטבה מהמנוי שאותה היה מקבל אלמלא סיים
את ההתקשרות ,וכן על העמדה לפירעון מיידי של יתרת התשלומים
בעבור ציוד הקצה במקרה של ביטול הסכם ההתקשרות .תיקוני חקיקה
אלה הביאו ,להערכת החברה ,להגדלת היקף שיעורי הנטישה של מנויים.

שוק הטלויזיה בישראל

3%
11%

ביום  15.10.2013העביר משרד התקשורת לתגובת החברה דוח פיקוח
ראשוני ולפיו החברה מונעת מלקוחות אשר מבטלים התקשרות עם
החברה את המשך קבלת הזיכוי החודשי עבור ציוד קצה (נתבים),
לכאורה בניגוד לאיסורים המתוארים לעיל .לעמדת החברה פעילותה
נעשית כדין ותגובה הועברה למשרד התקשורת.

42%

31%

HOT
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
הרגלי הצריכה של משקי הבית בישראל
• על פי סקר של הלמ"ס ,ההתפתחויות המואצות בשני העשורים האחרונים בטכנולוגיות תקשורת חדשות גרמו לשינויים בהרגלי הצריכה של משקי הבית
בישראל .לאורך השנים חלה עליה מתמדת בשיעור ההוצאות על תקשורת וכן באחוז הבעלות על מוצרי תקשורת.
• על פי נתוני הלמ"ס לשנת  2013עולה כי לשיעור של כ 61.8% -ממשקי הבית יש מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלווין ,לכ 16.8% -ממשקי הבית יש צלחת לווין
ולכ 14.1% -יש ממיר דיגיטלי.
• בהשוואה לפי עשירוני הכנסה ,נראה כי ככל שעשירון ההכנסה גבוה יותר ,כך אחוז הבעלות על מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלווין עולה.
• יחד עם זאת ,בין השנים  2001עד  2013חלה ירידה מתמשכת בשיעור המנויים על טלוויזיה בכבלים או בלווין ,לרוב בעקבות השימוש במדיה חליפית כגון
אינטרנט ,צלחת לווין וממיר דיגיטלי .הירידה בשיעור המנויים בכבלים או בלווין שהחלה משנת  2001נעצרה בשנת  2011ונשמרה דומה בשנים .2012-2013
בשנת  2001שיעור של כ 73.2% -ממשקי הבית היו מנויים לכבלים או בלווין לעומת שיעור של כ 61.8%-בשנים .2011-2013
• אחת הסיבות העיקריות לירידה זו היא כאמור השימוש הגובר במדיה חליפית כגון צלחות לווין וממיר דיגיטלי ,כמו גם השימוש ההולך וגובר באינטרנט
לצפייה בסרטים ובתוכניות.

שיעור המנויים בטלויזיה הרב ערוצית

68.0%
64.3%

61.8%

61.8%

61.8%

2013

2012

2011

68.1%

69.0%

70.1%

70.6%

71.9%

73.2%

65.0%

62.7%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום  29.10.2014בנושא "ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית  2013נתוני הכנסות ,הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית בישראל".
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
שוק הטלוויזיה הרב ערוצית
• לפי נתונים שהתקבלו מהחברה ,שוק הטלוויזיה הרב ערוצית מוערך בכ-
 4מיליארד שקלים בשנה ובישראל כיום כ 1.5 -מיליוני מנויים לשידורי
טלוויזיה רב ערוצית.

להלן תרשים המציג את התפלגות שוק הטלוויזיה הרב ערוצית לסוף
רבעון שלישי לשנת :2014
שוק הטלויזיה הרב ערוצית

• לפי נתוני החברה ,עולה כי שיעור החדירה של חברות שידורי הטלוויזיה
הרב ערוצית מוערכת כיום בכ 62% -בלבד מכלל בתי האב בישראל .כיום
שוק הטלוויזיה הרב ערוצית כולל רק את  Yesואת המתחרה העיקרית
שלה  -הוט .הוט מחזיקה בנתח שוק של כ 58% -ולעומתה  Yesמחזיקה
ביתרת השוק ,כלומר ,בשיעור של כ( 42% -זאת ,לעומת סוף שנת 2008
שבה נתח השוק של הוט היה כ 62% -ושל החברה כ.)38% -

42%
58%

• חלוקת נתחי השוק בין החברות המתחרות הללו נשמרת יציבה ,לעומת
השנים שקדמו שבהם נצפתה עלייה מתונה בשיעור החדירה של החברה
במקביל לירידה מתונה בנתח שוק של הוט.
• נראה כי על מנת לשמר את שיעור החדירה הקיים ,החברה תצטרך
להמשיך לגייס מנויים חדשים כמו גם לשמר לקוחות קיימים.

HOT

yes

להלן גרף המציג את שיעורי החדירה של החברה לשוק הטלוויזיה הרב
ערוצית בין השנים  2000עד  ,2014לפי נתוני החברה:

חדירת  yesלשוק הטלויזיה הרב ערוצית
42%

41%

40%

40%

39%

39%

39%

38%

37%

36%
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33%

30%

27%
20%

6%
2004

2003

2002
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2000

נתח שוק
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
פיתוחים טכנולוגיים
• שיפורים טכנולוגיים ופיתוח טכנולוגיות חדשות עלולים להפוך את
הטכנולוגיה הקיימת לנחותה ולחייב את החברה לבצע השקעות כספיות
גדולות על מנת לשמר את מעמדה התחרותי.
• שיפורים ופיתוחים כאמור עלולים להגדיל את הנגישות לתכני וידאו
ולאפשר לגורמים נוספים להציע שירותי צפייה בתכנים ללא צורך
בהשקעות רבות ,באופן שעלול להקשות על החברה בגיוס מנויים,
שימורם ובהצעת שירותיה.
• הרחבת ה ,(Digital Terrestrial Television) DTT -המהווה תשתית חלופית
לשידורים רב ערוציים ,עלולה לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברה.
בפברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק ,שמאפשר שידורי  .DTTחוק
זה מסמיך את הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כגוף האחראי על
שידורים אלה בישראל .שם המיזם הוא עידן( +ערוצים ישראלים
דיגיטאליים נגישים) .קליטת השידורים היא בחינם ,אך עצם החזקת
מקלט הטלוויזיה מחייבת תשלום אגרת הרדיו והטלוויזיה לרשות
השידור (אגרה המוטלת גם על לקוחות הטלוויזיה הרב ערוצית) .הDTT -
כולל  6ערוצים (ערוץ  33 ,23 ,10 ,2 ,1ו .)99 -על מנת לצפות בערוצים
המשדרים יש צורך בקנייה חד פעמית של ממיר דיגיטלי ,כאשר מחיר
הממיר נע בין  250ל 450 -שקלים.

בדרך כלל זמן משמעותי לפני הצגתם בחברות הטלוויזיה הרב ערוצית.
• שני פיתוחים אלה (ה DTT-והאינטרנט) הנמצאים בשני צדי הסקאלה
הטכנולוגית ,יכולים להוות תחליף לשירותי הטלוויזיה הרב ערוצית,
יחד עם זאת הקהל המשתמש בפיתוחים אלה כיום הוא יחסית
מצומצם.
• יצוין כי הוספת ערוצים ל DTT -ומגמת העלייה ברוחב הפס באינטרנט
עלולים להפוך את השירותים המסופקים באינטרנט לאטרקטיביים
יותר.
• בנוסף ,קיימת טכנולוגיה חדשה שמאפשרת שידורים על גבי
האינטרנט ( )OTTשבה עושה גם החברה שימוש כיום במסגרת שירותי
ה .VOD -נראה כי טכנולוגיה זו עשויה לאפשר למתחרים חדשים
וקיימים לספק שירותים חלופיים לשירותי טלוויזיה רב ערוצית.
• יצוין כי מלבד סלקום ,שנכנסה לשוק באמצעות שירות "סלקום ,"TV
ייתכן כי גולן טלקום (שהודיעה לאחרונה על כוונתה להיכנס לשוק זה)
ופרטנר צפויות להיכנס לשוק זה .נראה כי היכולת של שחקנים אלו
להסתמך על פלטפורמה זו ולהרחיב אותה לערוצים נוספים בתשלום
עלולה להיות גורם מפתח לחדירה מוצלחת שלהן לשוק .יחד עם זאת,
במסגרת המגבלות הטכנולוגיות ה OTT -עשוי שלא להיות מסוגל
לספק שידורים חיים באיכות משביעת רצון (כדוגמת שידורי ספורט).

• קיימים משתמשים טכנולוגיים מתקדמים שאינם זקוקים לשירותי Yes
ו/או הוט ,מכיוון שהם מורידים תכנים מהאינטרנט באמצעים שונים
(הורדת תכנים באמצעות טורנטים ,צפייה בתכנים המשודרים באתרי
סטרימינג ואחרים ,אפליקציות המשדרות קישורי טורנטים בסטרימינג
ואחרים) .התכנים הנצפים באמצעות האינטרנט זמינים לצפייה מיידית
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
שיווק חבילות צרות
• כיום חברות  Yesו Hot -מחויבות להציע ללקוחותיהן "חבילה צרה" -
חבילות עם מספר ערוצים קטן יחסית (כ 25 -ערוצים) במחיר נמוך יותר,
הנע בין  99ל 130 -ש"ח.

• נמסר לנו ,כי תוצאות החברה בתקופה שמסתיימת ביום ,31.12.2014
טרם מביאות לידי ביטוי את השפעת כניסת סלקום לשוק בכל הקשור
בהכנסות והשקעות החברה.

• נראה כי החבילות הצרות כיום אינן שכיחות ומהוות רק כ 1% -מסך
המנויים של  .Yesהחבילות מתומחרות ע"י  Yesוהוט בכ 120 -ש"ח
לחודש.

• יצוין כי מלבד סלקום ,ייתכן כי גולן טלקום (שהודיעה לאחרונה על
כוונתה להיכנס לשוק זה) ופרטנר צפויות להיכנס לשוק זה .נראה כי
היכולת של שחקנים אלו להסתמך על פלטפורמה זו ולהרחיב אותה
לערוצים נוספים בתשלום עלולה להוות גורם חשוב לחדירה שלהן
לשוק .יחד עם זאת ,כפי שצוין לעיל ,במסגרת המגבלות הטכנולוגיות,
ה OTT -עשוי שלא להיות מסוגל לספק שידורים חיים באיכות
משביעת רצון.

• בתאריך  29.12.2014הודיעה סלקום על השקת שירות בשם "סלקום
 ,"TVהמסתמך בעיקרו על האינטרנט .השירות החדש כולל שידור ערוצי
טלוויזיה ו VOD-והוא משלב בין ערוצי עידן פלוס ( ,)DTTשנקלטים
מהאוויר דרך הממיר של סלקום ,לבין ספריית  VODבאינטרנט עם
סרטים וסדרות לצפייה בכל זמן .השירות ,שניתן במחיר של  99ש"ח
לחודש ,כולל ממיר אחד בלבד .יחד עם זאת ,לשירות זה ,שנמצא
"בחיתוליו" ישנם סימני שאלה רבים ,ובהם מהו גודל הפס ,האם הוא
מותאם לכלל גווני האוכלוסייה הישראלית ,האם התחרות היא מול
ספקי הסלולר או מול שוק הטלוויזיה הרב ערוצית ( Hotו )Yes -וכן
הלאה .לאור האמור ,המחיר עלול לגרום להחרפת התחרות הקיימת
ולירידת מחירים (במידה ובעוצמה שכרגע אינן ניתנות להערכה)
ולהשפעה על התוצאות הכספיות של החברה.

• כמו כן ,ספק אם שחקנים אלו יוכלו להציע ללקוחותיהם תוכן נרחב
ומגוון כפי שמוצע כיום על ידי  Yesו.Hot -

• יחד עם זאת ,צפוי כי כניסת מתחרים נוספים לתחום (כדוגמת פרטנר
וסלקום) שצפויים לתמחר את החבילות בפחות מ 100 -ש"ח ,עלול לגרום
להורדת מחירי החבילות הצרות של  Yesו Hot -ולהגדיל את נתח
המנויים שירצו לעבור לחבילות הצרות.
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
תחרות מול Hot
• יצוין כי הוט חולשת על נתח שוק גדול יותר מזה של החברה ,ועל כן
מספר המנויים שלה גבוה יותר מזה של החברה .יחד עם זאת ,כפי
שניתן לראות ,ה ARPU -של  Yesהינו גבוה יותר מזה של הוט.

התרשים שלהלן מציג את התפתחות שיעור ה ARPU -של  Yesלעומת Hot
במהלך השנים :2008-2013
ARPU Yes VS. Hot
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 השירות האיכותי שהיא מעניקה ללקוחותיה לעומת המתחרה
שמשתמשת בשירותי מיקור חוץ על מנת להוזיל עלויות.
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202
199 199 201

250

• נמסר לנו מהחברה כי היכולת שלה לגבות פרמיה עודפת לעומת
המתחרה העיקרית הוט ,הינה בזכות:

204

230
210

198
191 193

200

 יצירת חווית משתמש עדיפה ,מבחינה טכנולוגית ומבחינת
התוכן האיכותי והמגוון יותר שהחברה מעניקה ללקוחותיה
לעומת הוט.

190
180
170

HOT

yes

התרשים שלהלן מציג את השוואת מספר מנויים של  Yesאל מול  Hotבמהלך השנים :2010-2014
השוואת מספר מנויים בסוף תקופה (באלפים)  Yesמול Hot

623

613

607

601

593

583

578

578

581

582

585

586

585

581

580

578

575

573

571

862

874

872

869

875

888

893

894

893

894

893

891

890

890

889

891

889

892

896
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HOT
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
להלן מיפוי ענף התקשורת בארץ ,בחלוקה לקבוצות אחזקה ולשירותים המוצעים על ידי חברות התקשורת:
• בעוד שבעבר התרכזה התחרות בשוק התקשורת בתחרות
בין ספקי תקשורת עצמאיים בכל מגזר פעילות בנפרד,
בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מעבר לתחרות בין
קבוצות תקשורת הפועלות במקביל במספר מגזרים של
שוק התקשורת.
• בשנים האחרונות קיים גידול בצריכת "סלי שירותים"
(חבילות הכוללות צירופים שונים של מספר שירותי
תקשורת שונים) .קבוצות התקשורת משווקות ,או עשויות
לשווק בעתיד ,סלי שירותים "משותפים" המורכבים
משירותי תקשורת שונים של תאגידי כל קבוצה.
• ככלל ,שיווק הסל המשותף מאפשר לקבוצת התקשורת
להציע ללקוח תעריפים אטרקטיביים עבור הלקוח על פני
תעריף רכישת כל שירות בנפרד (במקרים מסוימים תוך
"סבסוד צולב" בין הרכיבים הכלולים בסל) ,וכן פתרון
כולל המייתר את הצורך להתקשר במקביל עם מספר
ספקים שונים.
• על קבוצת בזק חלות מגבלות נוקשות יותר בשיווק סלי שירותים משותפים מאשר על הקבוצות האחרות .כך ,כפופה בזק למספר מגבלות רגולטוריות בהקשר
של יצירת שיתופי פעולה בין חברות הקבוצה ,אשר העיקריות מביניהן הינן כדלקמן:
 .1חובת הפרדה מבנית  -על החברה לקיים הפרדה מבנית בינה לבין חברות הבת שלה (לרבות הפרדה מלאה בין הנהלות החברות) .עם זאת ,בעקבות ירידת
נתח השוק של החברה אל מתחת ל ,85% -הותר לחברה בחודש מאי  2010להציע למנויים פרטיים סלי שירותים משותפים עם החברות הבנות ובחודש יולי
 2012להציע למנויים עסקיים סלי שירותים משותפים ,והכל בכפוף לאישורם על ידי משרד התקשורת ובכפוף למספר תנאים הקבועים ברישיון המפ"א.

 .2מגבלות נוספות על מתן הטבות לחברות הקבוצה ושיתופי פעולה ביניהן -לרבות (אך לא רק) מגבלת הממונה על הגבלים עסקיים באישורי מיזוג בין החברה
לבין חברות בקבוצה.
 .3מגבלות בנוגע לשליטה ב.Yes -
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סביבה כלכלית וגורמי סיכון עיקריים (המשך)
סקירה עולמית -ניתוח השפעת שירותי ה OTT -על שירותי
הטלוויזיה המסורתיים במערב אירופה
מהנתונים המוצגים בגרף להלן ניתן לראות כי היקף שירותי הטלוויזיה
בתשלום במערב אירופה צפוי לצמוח בכ( 24% -צמיחה ממוצעת של  )4%בין
השנים  ,2013-2018ולהגיע להיקף שירותים של כ 141 -מיליון .מנוע
הצמיחה העיקרי של הענף צפוי להיות סקטור ה ,OTT video -אשר עתיד
להכפיל עצמו כמעט פי  ,7ולהגיע להיקף שירותים של כ 26 -מיליון משקי
בית ,זאת בהשוואה לשירותי הטלויזיה בתשלום המסורתיים אשר עתידים
להתאפיין בצמיחה של כ 4.2% -בלבד במהלך השנים ( 2013-2018צמיחה
שנתית ממוצעת של  .)0.8%כלומר ,עפ"י נתונים אלו לא צפויה דעיכה
בסקטור שירותי הטלוויזיה המסורתיים במהלך השנים הנסקרות.
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מהגרף הבא ניתן לראות כי  OTTכתחליף לשירות הטלוויזיה הרב ערוצית
צפוי להוות נישה בלבד (כ 3% -ממשקי הבית) ,בעוד שעבור הרוב המכריע
של משקי הבית שירותי ה OTT -ישמשו כשימוש משני ו/או משלים
( )Secondaryלטלוויזיה בכבלים או בלוויין.

Source: Research Report by Analysys Mason Limited 2013 , “Pay-TV and OTT video services
in Western Europe: forecasts and analysis 2013–2018”, August 2013
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 .5ניתוח דוחות כספיים
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מאזן
להלן יתרות מאזניות של החברה לפי מספרים מדווחים ,ליום  31בדצמבר
של השנים  2011-2013וליום  30בספטמבר ( 2014באלפי ש"ח):

מזומנים ושווי מזומנים
ביום  30.9.2014הסתכמה יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה
לסך של כ 207 -מיליוני ש"ח ,כ 53% -מסך הנכסים השוטפים של החברה,
לעומת שנת  2013שבה הם הסתכמו לסך של כ 125 -מיליוני ש"ח ,כ43% -
מסך הנכסים השוטפים של החברה.
לקוחות
החברה מתקשרת עם כל מנוייה בהסכם מנוי המסדיר את מערך הזכויות
וההתחייבויות של המנויים ביחסיהם עם החברה.
נכון לשנת  2013כ 95% -ממנויי החברה הינם לקוחות פרטיים וכ5%-
הינם לקוחות עסקיים .החברה לא נוהגת לבצע עסקאות פקטורינג
ולהקדים הכנסות מלקוחות .קרי ,התשלום מבוצע בתחילת החודש לגבי
לקוחות המשלמים בכרטיסי אשראי .שאר לקוחות החברה ,בהתאם
לתנאי אשראי (בד"כ שוטף פלוס  30או  60ימים).
יחס ימי הלקוחות של החברה די יציב לאורך שלוש השנים ומייצג,
בקירוב ,יתרה של לקוחות פרטיים בגין חודש אחד (שוטף) ,וככל הנראה
יתרה של לקוחות עסקיים בגין תקופה ארוכה יותר.
חייבים אחרים
הגידול ביתרת החייבים במהלך  9החודשים הראשונים של שנת 2014
נובע הן מגידול בסעיף הוצאות מראש והן מגידול בחייבים אחרים ,בעיקר
עקב השינוי בשווי עסקאות הגנה.
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מבוקר
31.12.2011

מבוקר
31.12.2012

מבוקר
31.12.2013

סקור
30.09.2014

מאזן  -די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ
אלפי ש"ח
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

13,325
159,596
8,020
180,941

0
163,043
1,674
164,717

125,263
164,277
1,615
291,155

207,462
168,522
17,782
393,766

שיעור הנכסים השוטפים מסך המאזן

14.1%

11.9%

18.0%

22.5%

נכסים לא שוטפים
ר"ק נטו
נכסים בלתי מוחשיים
זכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו
סה"כ נכסים לא שוטפים

675,954
94,227
330,572
1,100,753

745,365
99,864
377,349
1,222,578

775,131
133,728
416,598
1,325,457

785,910
140,173
431,946
1,358,029

שיעור הנכסים הלא שוטפים מסך המאזן

85.9%

88.1%

82.0%

77.5%

סה"כ נכסים

1,281,694

1,387,295

1,616,612

1,751,795

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שטפות בגין אג"ח
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
הפרשות
סה"כ התחייבויות שוטפות

69,322

35,785

20,391

57,494

174,305

292,168

355,550

409,298

403,104

467,929

428,871

162,519

147,746

161,318

150,462

55,329
770,638

6,200
800,677

12,360
969,560

9,019
964,293

שיעור התחייבויות שוטפות מסך המאזן

60.1%

57.7%

60.0%

55.0%

1,458,485

1,364,840

1,387,616

1,406,010

2,677,916

3,085,742

3,571,900

3,933,610

18,766

92,033

24,931

20,512

6,171
4,161,338

5,837
4,548,452

5,779
4,990,226

5,420
5,365,552

שיעור התחייבויות לא שוטפות מסך המאזן

324.7%

327.9%

308.7%

306.3%

סה"כ התחייבויות

4,931,976

5,349,129

5,959,786

6,329,845

הון עצמי
הון מניות
פרמיה על מניות
כתבי אופציה
קרנות הון
קרן הון בגין תשלומים מבוססי מניות
יתרת הפסד
סה"כ הון עצמי

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()5,331,638
()3,650,282

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()5,643,190
()3,961,834

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()6,024,530
()4,343,174

29
85,557
48,219
1,537,271
10,280
()6,259,406
()4,578,050

שיעור גרעון בהון עצמי מסך המאזן

-284.8%

-285.6%

-268.7%

-261.3%

התחייבויות והון עצמי

1,281,694

1,387,295

1,616,612

1,751,795

התחייבויות לא שוטפות
אג"ח
הלוואות מבעלי מניות
ספקים והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
הטבות לעובדים
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

85,998
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מאזן (המשך)
זכויות שידור – בניכוי זכויות שנוצלו
החברה בעלת זכויות שידור בתכני וידאו (סרטים וסדרות) משני סוגים:
 .1זכויות שידור שנרכשות מצדדים שלישיים  -כוללות תכנים בדידים
וערוצים.
 .2זכויות שידור בגין הפקות מקור אשר החברה משקיעה בהפקתם (באופן
מלא או חלקי) ,כאשר בנוסף לעצם הזכות לשדר את התוכן במסגרת
שידוריה ,לחברה על פי רוב זכויות באותם תכנים ,בשיעורים הקבועים
בהסכמים עם המפיקים.
על פי רוב ,החברה זכאית אף להעביר הרשאות לשימוש בזכויות ולהשתתף
בהכנסות הנובעות משימושים נוספים בתכנים מעבר לשידורים אצל
החברה ,בכפוף להסכמים עם הספקים.
• זכויות השידור מוצגות במאזן של החברה לפי עלות בניכוי זכויות
שנוצלו.
• בין ה 31.12.2013 -ל 30.9.2014 -חל גידול ביתרת זכויות השידור בשיעור
של כ ,3.7% -בין ה 31.12.2012 -ל 31.12.2013 -חל גידול ביתרת זכויות
השידור בשיעור של כ 10% -ובין ה 31.12.2011 -ל 31.12.2012 -חל גידול
בשיעור של כ 14% -ביתרה זו .הסיבות העיקריות לעלייה זו הן כדלקמן:
 גידול בהיקף ההשקעה בהפקות מקור בהתאם להחלטת המועצהלשידורי כבלים ולווין .סכום ההשקעה בהפקות מקור נגזר בעבר רק
כשיעור מסוים מהכנסות התוכן .המועצה קבעה כי החל משנת 2012
שיעור ההשקעה בהפקות מקור ייגזר מהכנסות מתוכן יחד עם
ההכנסות מדמי התקנה ,מכירה או השאלת ציוד .בנוסף ,ניתנה הקלה
לפיה את ההשקעה בגין שנת  2012תוכל החברה לפרוס לשלוש שנים
באופן שווה.
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 שינוי במדיניות הפחתת הזכויות לשיטת הקו ישר במהלך שנת ,2011דבר שהביא לגידול באורך החיים השימושיים של נכס זה.
 תנודות בשער החליפין של הדולר. מגמת העלייה במחירים של התכנים הנרכשים והתחלת היוון עלויותתרגום לזכויות השידור.
רכוש קבוע
• סעיף הרכוש הקבוע מהווה יתרה משמעותית במצבת הנכסים של
החברה ומסתכם בכ 786 -מיליוני ש"ח ובכ 775 -מיליוני ש"ח לימים 30
בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  ,2013בהתאמה (כ 45% -וכ 48% -מסך
הדוח על המצב הכספי ,בהתאמה) .סעיף זה כולל במסגרתו שתי יתרות
בעלות היקף משמעותי (באור  8לדוחות הכספיים):
 .1מפענחי לוויין דיגיטאליים בסך של כ 467 -מיליוני ש"ח וכ450 -
מיליוני ש"ח לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר ,2013
בהתאמה .אומדן אורך החיים השימושי של ציוד זה נע בטווח של בין
 4-8שנים.
 .2עלויות התקנה שהוונו בסך של כ 235 -מיליוני ש"ח וכ 246 -מיליוני
ש"ח לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  ,2013בהתאמה.
אומדן אורך החיים השימושי של עלויות התקנה נחלק כלהלן :טווח
של בין  13-15שנים (בגין תשתיות בבניינים) וטווח של בין  1-3שנים
(בגין תשתיות בדירות).
• נציין כי ביתרת הרכוש הקבוע קיימות יתרות נוספות ,אך בהיקפים
כספיים נמוכים הרבה יותר ובהם יתרת ציוד שידור וקליטה אשר עלותה
המופחתת הסתכמה לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  2013בסך
של כ 35 -מיליוני ש"ח וכ 33 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה.
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מאזן (המשך)
נכסים בלתי מוחשיים
סעיף נכסים בלתי מוחשיים מורכב משני מרכיבים עיקריים:
 .1עלויות הרכשת מנויים  -בשנת  2011נכנס לתוקף חוק אשר אסר על
החברה לחייב את הלקוחות שנוטשים אותה בקנס יציאה ,והחברה
עברה למודל של חוזה ללא תקופת התחייבות .כתוצאה מכך ,החברה
איבדה את ההכנסה המובטחת שלה מאותו לקוח שכנגדה עד אז היא
הייתה מהוונת את עלויות הרכשת לקוח .לאור שינויי החקיקה והמודל
העסקי ,בחרה החברה לנקוט במדיניות חשבונאית ולהפסיק את היוון
עלויות הרכשת הלקוח וזאת על אף קיומן של פרשנויות חשבונאיות
שמתירות במקרים מסוימים להמשיך ולהוון עלויות הרכשת לקוח גם
במקרים בהם לא קיימת תקופת התחייבות מול הלקוח .לאור זאת,
החל ממועד כניסת החוק לתוקף ,החברה אינה מהוונת עוד את עלויות
הרכשת המנויים כנכס בהתאם ל.IAS38 -
 .2תוכנות ורישיונות  -עיקר הגידול בנכסים בלתי מוחשיים בשנת 2013
לעומת שנת  2012נובע משני פרויקטים:
א -פרויקט  -TRIOשדרוג מערכות הניהול בחברה אשר כולל הליכי
פיתוח של שלוש מערכות:
 מערכת ניהול לקוחות ממוחשבת חדשה ).RBM (Billing מערכת .CRM הכנסת תחום ניהול הלקוחות והגביה לתוך ה.SAP -ב -פרויקט  -TVEפיתוח טכנולוגיית צפייה מהטלפון הנייד.
לחברה תלות במערכת ובשירותי הספקים בשל חשיבותם לצורך ניהול
ומעקב החברה אחר רכישת שירותים ותכנים על ידי מנוייה וכן לצורך חיוב
וגבייה ממנוייה.
© פאהן קנה יועצים בע"מ | כל הזכויות שמורות | פברואר 2015

כשלים במערכת או הפסקת מתן השירותים לחברה צפויים לגרום לקושי
תפעולי עד לתיקון העניין או החלפת המערכת/הספק.
מסים נדחים ,נטו

• ביאור  26לדוחות הכספיים לשנת  2013מבהיר כי על אף שלחברה
הפסדים ניכרים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה הניתנים להעברה ללא
מגבלת זמן על ניצולם (סך של כ 5.4 -מיליארד ש"ח ו 5.3 -מיליארד ש"ח
נכון ליום  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר  ,2013בהתאמה) ,החברה
אינה מכירה בנכסי מסים נדחים כיוון שאין זה צפוי שתהיה לה בעתיד
הנראה לעין הכנסה חייבת אשר כנגדה הפסדים להעברה כאמור ינוצלו.
• טיפול חשבונאי כאמור עולה בקנה אחד עם עקרונות תקן חשבונאות
בינלאומי  ,12מסים על ההכנסה (.)IAS 12
• מתוך ההפסד שנצבר בסך של  5,400מיליוני ש"ח ,סך של  2,280מיליוני
ש"ח נובעים מהוצאות מימון על הלוואות מבעלי מניות (בזק כ1,760 -
מליוני ש"ח וקבוצת יורוקום כ 520 -מליוני ש"ח).
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דוח רווח והפסד
להלן תמצית נתוני רווח והפסד ליום  31בדצמבר של השנים  2011-2013וליום  30בספטמבר ( 2014באלפי ש"ח):

דוחות רווח והפסד  -די.בי .אס שירותי לווין  1981בע"מ
אלפי ש"ח

מבוקר
2011

מבוקר
2012

מבוקר
2013

1,618,809

1,635,994

1,635,216

1,283,621

1.1%

0.0%

4.7%

עלות ההכנסות
רווח גולמי

1,028,168
590,641

1,067,087
568,907

1,051,618
583,598

820,062
463,559

שיעור הרווח הגולמי

36.5%

34.8%

35.7%

36.1%

152,737
143,036
294,868

166,274
149,884
252,749

153,712
162,372
267,514

18.2%

15.4%

16.4%

168,991
()23,163
377,529
()228,489

155,431
()1,859
407,826
()308,649

167,677
()6,979
486,158
()379,342

113,788
()25,920
361,710
()234,170

1,128

1,668

1,352

706

()229,617

()310,317

()380,694

()234,876

שיעור הרווח הנקי

-14.2%

-19.0%

-23.3%

-18.3%

פחת והפחתות
EBITDA

276,393
571,261

248,250
500,999

262,735
530,249

218,408
433,816

35.3%

30.6%

32.4%

33.8%

הכנסות
צמיחה

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח (הפסד) תפעולי
שיעור הרווח התפעולי

הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון בגין הלוואת מבעלי מניות
רווח (הפסד) לפני מס
מסים על ההכנסה (הטבת מס)
( )
הפסד לתקופה *

שיעור EBITDA

לא מבוקר
30.09.2014

113,590
134,561
215,408
16.8%

(*) לא כולל רווחים (הפסדים) אקטואריים מתוכנית להטבה מוגדרת בערכים לא מהותיים ,כמפורט בדוחות הכספיים של החברה.
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דוח רווח והפסד (המשך)
הכנסות
סך ההכנסות של החברה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014
לסך של  1,284מיליוני ש"ח.
בגילום שנתי ,ההכנסות בשנת  2014צפויות להסתכם לסך של כ1,711 -
מיליוני ש"ח ,קרי גידול בשיעור של כ 5% -לעומת שנת .2013
הכנסות החברה נחלקות ל  3 -סוגים עיקריים:
• הכנסות משרותי בסיס ללקוחות  -כוללות הכנסות בגין שירותי תוכן
וציוד בסיסיים ,השכרת ממירים רגילים ושידורים בערוצי בסיס
במחירים חודשיים קבועים.
סך הכנסות אלו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 1,024 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 80% -מסך ההכנסות) ובגילום
שנתי לסך של כ 1,365 -מיליוני ש"ח ,המשקף גידול בשיעור של כ0.2% -
לעומת שנת .2013
• הכנסות משירותים מתקדמים ללקוחות  -כוללות הכנסות בגין שירותים
טכניים ודמי התקנה ,הכנסות בגין שירותים מתקדמים ע"י אספקת
ממירים מתקדמים כגון YesMax Total, YesMax :ו YesHD -ואספקת
שירותי  ,YesMultiroomבאמצעותם ניתן לצפות בתכנים מוקלטים ברשת
הביתית ו/או שירותי  VODבגינם הלקוח משלם דמי שימוש חודשיים
קבועים.
סך הכנסות אלו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 248 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 19% -מסך ההכנסות) ובגילום
שנתי ,הכנסות אלו צפויות להסתכם בשנת  2014לסך של כ 330 -מיליוני
ש"ח ,ולשקף גידול בשיעור של כ 30% -לעומת שנת .2013
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נציין כי בין השנים  2012ל 2013 -חל גידול בסך הכנסות משירותים
מתקדמים בשיעור של כ.32% -
• הכנסות שלא מלקוחות  -כוללות בעיקר הכנסות מערוצים והכנסות
ממכירת תכנים בהתאם להסכמים ספציפיים של החברה מול ספקים
למכירת תכנים הנרכשים ע"י החברה.
סך הכנסות אלו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014
לסך של כ 12 -מיליוני ש"ח ולסך של כ 16 -מיליוני ש"ח בגילום שנתי
המשקף קיטון בשיעור של כ 11% -לעומת שנת .2013
ניתוח ARPU
המונח  ARPUעל גרסאותיו השונות ,הוא מונח מפתח בענף התקשרות.
חברות סלולר ,ספקיות שירותי אינטרנט וחברות טלוויזיה בכבלים
מודדות את עצמן במונחי ה.ARPU (Average Revenue Per User) -
• מהנתונים עולה כי בשנת  2011עלה ה ARPU -בשיעור של כ1% -
בהשוואה לשנת  ,2012מכ 232 -ש"ח לכ 234 -ש"ח .במהלך  2013חל
קיטון של כ 1% -ב ARPU -לכ 233 -ש"ח ,כאשר בתשעת החודשים
הראשונים לשנת  2014נותר ה ARPU-ללא שינוי לעומת שנת .2013
הכנסה חודשית ממוצעת למנוי (ש"ח) ARPU
233

Q1-Q3/2014

234
233

2013

232

2012

2011
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 ARPUבש"ח לחודש
233

233

47

39

234
31

232
24

186

194

203

208

Q1-Q3/2014

2013

2012

2011

בשנת  2013סך הוצאות מכירה ושיווק של החברה הסתכמו לסך של כ-
 154מיליוני ש"ח (שיעור של כ 9% -מסך ההכנסות) ,לעומת כ166 -
מיליוני ש"ח (שיעור של כ 10% -מסך ההכנסות) בשנת .2012
בין השנים  2012ל 2013 -חל קיטון בשיעור של כ 8% -בסך הוצאות
המכירה והשיווק ,הנובע בעיקר מקיטון בהוצאות פחת והפחתות בעקבות
הפסקת היוון עלויות הרכשת מנויים (קרי ,עמלות מכירה ששולמו
למשווקים ולאנשי מכירות) החל מסוף שנת .2011

הוצאות הנהלה וכלליות
משרותים מתקדמים והכנסות שלא מלקוחות ARPU

משרותי בסיס ARPU

עלות ההכנסות
סך עלות ההכנסות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 820 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 64% -מסך ההכנסות) ,כ1,093 -
מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,גידול בשיעור של כ 4% -לעומת שנת .2013
בשנת  2013הסתכמה סך עלות ההכנסות של החברה לסך של כ1,052 -
מיליוני ש"ח (שיעור של כ 64% -מסך ההכנסות) לעומת לסך של כ1,067 -
מיליוני ש"ח בשנת ( 2012שיעור של כ 65% -מסך ההכנסות).
הוצאות מכירה ושיווק
סך הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת
 2014לסך של כ 114 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 9% -מסך ההכנסות) ולסך
של כ 151 -מיליוני ש"ח בגילום שנתי בשנת  2014המגלם קיטון בשיעור של
כ 1.5% -לעומת שנת .2013
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סך הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת
 2014לסך של כ 135 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 10% -מסך ההכנסות) ,כ-
 179מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,קרי צפוי גידול בשיעור של כ 10% -לעומת
שנת .2013
בשנת  2013סך הוצאות הנהלה וכלליות של החברה הסתכמו לסך של כ-
 162מיליוני ש"ח (שיעור של כ 10% -מסך ההכנסות)  ,לעומת לסך של כ-
 150מיליוני ש"ח (שיעור של כ 9% -מסך ההכנסות) בשנת .2012
בין השנים  2012ל 2013 -חל גידול בשיעור של כ 8% -בסך הוצאות הנהלה
וכלליות ובין השנים  2011ל 2012 -חל גידול בשיעור של כ 5% -בסך
הוצאות הנהלה וכלליות .נראה כי מגמת גידול זו נובעת בעיקר מגידול
בהוצאות פחת והפחתות ומהוצאות שכר ונלוות.
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הוצאות מימון ,נטו
סך הוצאות המימון נטו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014
לסך של כ 450 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 35% -מסך ההכנסות) ,כ599 -
מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,קרי צפוי קיטון בשיעור של כ 7% -לעומת שנת
 2013שבה הוצאות המימון נטו הסתכמו לסך של כ 647 -מיליוני ש"ח.
הקיטון בהוצאות המימון ,נטו בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2014
נובע בעיקר עקב הכנסות מרווחים עקב שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

בדו"חות רווח והפסד של החברה נרשמו בשנים  2013ו 2012 -הוצאות מס
בסך של כ 1,352 -אלפי ש"ח ו 1,668 -אלפי ש"ח ,בהתאמה .על פי דו"ח
תזרים מזומנים עולה כי שולמו למס הכנסה עבור השנים  2013ו 2012 -סך
של כ 1,550 -אלפי ש"ח ו 1,337 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

מיסים על ההכנסה
סך עלות ההכנסות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2014לסך
של כ 820 -מיליוני ש"ח (שיעור של כ 64% -מסך ההכנסות) ,כ1,093 -
מיליוני ש"ח בגילום שנתי ,צפוי גידול בשיעור של כ 4% -לעומת שנת .2013
לפי נתונים שהתקבלו מהחברה ועיון בדוח ההתאמה למס לשנת ,2013
לחברה הפסדים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה המועברים לשנים הבאות
ומסתכמים לימים  31.12.2013ו 31.12.2012 -לסך של כ 5,282 -וכ5,033 -
מיליוני ש"ח בהתאמה .ההפסד הנצבר לצורכי מס ליום  30.9.2014מסתכם
לכ 5,400 -מיליוני ש"ח ,מתוכם סך של  2,280מיליוני ש"ח נובעים מהוצאות
מימון על הלוואות מבעלי מניות (בזק כ 1,760 -מיליוני ש"ח וקבוצת
יורוקום כ 520 -מיליוני ש"ח).
בנוסף ,לחברה הפסד הון מועבר בסך של כ 606 -אלפי ש"ח נכון ליום
.31.12.2013
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מתודולוגיה
טיפול חשבונאי בצירופי עסקים – כללי

נכסים בלתי מוחשיים

תקן בינלאומי ( IFRS 3R Business Combinationsלהלן "IFRS 3R" :או
"התקן") מטפל בנושא של צירופי עסקים ודן בתנאי ההכרה ומדידה של
נכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו בצירוף עסקים והתחייבויות שהועברו,
זכויות מיעוט בישות הנרכשת ( )non-controlling interestומוניטין.

קריטריון יכולת הזיהוי

התקן מגדיר את עסקת צירוף העסקים כעסקה ,או אירוע אחר ,בו הרוכש
מקבל שליטה באחד או יותר מהעסקים הנרכשים .עסקת צירוף העסקים
יכולה להיעשות במספר צורות הנובעות מסיבות חוקיות ,מיסויות או סיבות
אחרות.
מועד הרכישה הוא המועד בו הרוכש מקבל שליטה בישות הנרכשת.

נכס בלתי מוחשי הוא נכס לא כספי ללא מהות פיזית .נכס בלתי מוחשי
ניתן לזיהוי כאשר הוא עומד באחד מהתנאים הבאים:
 .1תנאי יכולת ההפרדה :הנכס ניתן להפרדה ,כלומר ניתן להפריד אותו
מהישות או לפצל אותו וניתן למכרו ,להעבירו ,להעניק רישיון לשימוש
בו ,להשכירו או להחליפו ,בנפרד או יחד עם חוזה קשור ,נכס קשור
הניתן לזיהוי או התחייבות קשורה ,ללא קשר אם הרוכשת מתכוונת
לעשות זאת;

התקן קובע שצירופי העסקים יטופלו בשיטת הרכישה ,אשר דורשת:

 .2תנאי חוזי-משפטי :הנכס נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות
אחרות ,ללא חשיבות אם זכויות אלו ניתנות להעברה או הפרדה
מהישות או מזכויות או ממחויבויות אחרות.

 .2קביעת מועד הרכישה;

נכס בלתי מוחשי שלא ניתן להפרדה בעצמו ,עומד בתנאי ההפרדה אם הוא
ניתן להפרדה יחד עם חוזה קשור ,נכס הניתן לזיהוי או התחייבות.

 .1זיהוי הרוכש;
 .3הכרה ומדידה של נכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות
שהועברו וזכויות מיעוט בישות הנרכשת;
 .4הכרה ומדידה של מוניטין או רווח מעסקה הזדמנותית.

עלויות שנדרשו לצורך ביצוע העסקה ,כגון עלויות עורכי דין ,יעוץ ,הנהלה
וכלליות ,ועלויות הנפקת חוב או הון לצורך הרכישה ,יוכרו על ידי הרוכש
כהוצאה בתקופה בה נגרמו עלויות אלה והתקבלו השירותים בגינן .עלויות
הנפקת חוב והון יוכרו בהתאם להוראות  IAS 32ו.IAS 39 -

דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים מזוהים
בין הדוגמאות לנכסים הבלתי מוחשיים ,נמנים הפריטים הבאים:
נכסים בלתי מוחשיים הקשורים ללקוחות:
• חוזים עם לקוחות וקשרי לקוחות נלווים;

• קשרי לקוחות לא חוזיים;
• רשימות לקוחות;
• צבר הזמנות או ייצור.
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נכסים בלתי מוחשיים מבוססי חוזים:
• רישיון ותמלוגים;
• הסכמי זיכיון;

• הסכמי הפעלה ושידור;
• זכויות שימוש שונות.
נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לשיווק:
• סימנים מסחריים;
• שמות מסחריים;

בהעדר שוק פעיל לנכס הבלתי מוחשי ,שוויו ההוגן יהיה המחיר שהיה
משולם במועד הרכישה בין צדדים מושכלים הפועלים מרצון בהתבסס על
המידע הזמין הטוב ביותר .בקביעת ערך זה על הישות לקחת בחשבון את
התוצאות של עסקאות שהתרחשו לאחרונה בנכסים דומים.
ניתן להשתמש בשיטות תמחור שמטרתן לקבוע שווי הוגן והן משקפות
עסקאות ושיטות מצויות בענף אליו שייך הנכס .שיטות אלה כוללות:
• שימוש במכפילים המשקפים יחס בין עסקאות שוק למדדי רווחיות של
הנכס (כגון הכנסות ,או רווח תפעולי או גודל שוק) או תזרים תמלוגים
שניתן היה להפיק מהשכרת הנכס (גישת  ,)relief from royaltiesאו

• שמות דומיין אינטרנט;

• היוון של תזרימי מזומנים נקיים החזויים של הנכס.

נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לאומנות

לפי  ,IAS 38אם הנכס הבלתי מוחשי עומד בקריטריונים של יכולת הזיהוי,
הרי שקיים מידע מספיק למדוד באופן מהימן את שוויו ההוגן של הנכס.

כגון ספרות ,כתבי עת ,מחזות ,יצירות מוזיקליות ,ציורים וצילומים וכו'.

מתודולוגיות עיקריות לביצוע הערכת השווי

קביעת השווי ההוגן של נכסים בלתי מוחשיים

ככלל ,קיימות מספר רב של שיטות להערכת שווי בכלל ושל נכסים בלתי
מוחשיים בפרט .מטבע הדברים ,לכל שיטה יתרונות וחסרונות ויש לנקוט
בה בהתאם למידת ישימותה למקרה המתאים ו/או לסיטואציית הערכה
ומטרתה.

• הסכמי אי תחרות.

הנכסים הבלתי מוחשים ימדדו בשווים ההוגן למועד הרכישה.
בהתאם להוראותיו של  ,IAS 38ציטוט מחירי שוק בשוק פעיל מהווים את
האומדן האמין ביותר לשווי הוגן של נכס בלתי מוחשי .מחיר השוק
המתאים הינו ,בדרך כלל ,מחיר הביקוש השוטף ( .)Bid priceאם מחירים
האמורים אינם זמינים ,המחיר בעסקה דומה ,שהתרחשה בסמיכות ,יכול
להוות בסיס לאמידת השווי ההוגן ,בתנאי שלא התרחשו שינויים מהותיים
בתנאים כלכליים בין מועד עסקה זו למועד המדידה.
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 .1גישת ההכנסות  -על פי גישה זו שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי
של תזרימי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו
הכלכליים .בשיטה זו ,בשלב הראשון יש לאמוד את תזרימי המזומנים
אשר צפויים לנבוע מהנכס בעתיד ,בהתבסס ,בין היתר ,על ניתוח
פיננסי תפעולי.
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בשלב השני יש להביא את תזרימי המזומנים הללו לערכים הנוכחיים
על ידי היוונם למועד הערכת השווי של הנכס .היוון תזרימי המזומנים
נעשה באמצעות שיעור תשואה אשר אמור לשקף את ערך הזמן של
הכסף ואת הסיכון העסקי.
השווי ההוגן הנאמד בשיטה זו הינו למעשה הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים העתידים לנבוע מן הנכס ,ובכלל זה ערך גרט ,באם קיים,
בתום תקופת התחזית.
בהערכת שווי על בסיס גישה זו נהוג להשתמש בשיטות הבאות,
הנגזרות מהגישה הכלכלית האמורה:
• היוון הרווחים העודפים ("- )"Excess Earningsע"פ שיטה זו
מוערך שווי הנכס הבלתי מוחשי לפי היוון "הרווחים העודפים"
העתידיים המיוחסים לנכס" .רווחים עודפים" מוגדרים כהפרש
שבין הרווחים התפעוליים הצפויים מהנכס נשוא ההערכה ובין
התשואה ההוגנת על השווי ההוגן של הנכסים התורמים ומשתתפים
בפעילות המוערכת .התרומה של נכסים תורמים אלה מתבטאת
בשימוש שעושה הנכס הבלתי מוחשי בנכסים אחרים בתהליך יצירת
ההכנסה או במבנה ההוצאות .באופן כללי ,הנכסים התורמים הם
בד"כ רכוש קבוע ,כוח אדם ,מותג ,רישיון ,טכנולוגיה בסיסית ועוד.
ברוב המקרים יהיה יותר מנכס תורם אחד.
• "פטור מתמלוגים" (” - )“Relief from Royaltiesע"פ שיטה זו
מוערך שוויו של נכס בלתי מוחשי על-ידי היוון תשלומי
ה"התמלוגים הראויים" ,שהיה בעל הנכס נדרש לשלם לצורך
השימוש בנכס לולא היה בבעלותו.
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• שיטה זו משמשת בעיקר להערכת שווים של נכסים בלתי מוחשיים
הרשומים באופן משפטי על שם החברה כגון :מותגים ,סימני
מסחר ,שמות אתרי אינטרנט ,מאגרי מידע ,פטנטים וכו'.
 .2גישת השוק  -ע"פ גישה זו השווי ההוגן מתחשב במחירים ששולמו
לאחרונה תמורת נכסים דומים ,על בסיס ניתוח עסקאות דומות ככל
שניתן בין קונה מרצון למוכר מרצון ,תוך ביצוע התאמות למחירי
השוק הנקובים ,על מנת לשקף את המצב והשימושיות של הנכס
המוערך באופן יחסי לנכסים המקבילים בשוק .כתוצאה מכך ,גישה זו
אינה ישימה לעיתים קרובות להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים
ועשויה לשמש כאמת מידה כללית והשוואתית בלבד לתוצאות
ההערכה בשיטות אחרות.
 .3גישת העלות  -ע"פ גישה זו השווי ההוגן מוערך בהתבסס על עלות
השחלוף של הנכס בניכוי פחת המבטא התיישנות פונקציונאלית,
כלכלית או טכנולוגית של הנכס הקיים ביחס לחדש .את תוצאות
ההערכה שנבעו משימוש בגישת העלות ניתן לראות כגבול העליון של
הערך במקרים בהם הנכס ניתן בקלות להחלפה או לחידוש ,שכן אף
משקיע זהיר לא ירכוש נכס קיים במחיר גבוה מכפי שיעלה לו ליצור
נכס שווה ,אשר יספק לו תועלות כלכליות דומות .עקרון זה לא חל
לרוב על נכס בלתי מוחשי ייחודי המוגן משפטית מפני העתקה ,כגון
פטנט או זכויות יוצרים (אם כי ,יש לשים לב לגבולות הטריטוריאליים
של הגנה האמורה) ,או כאשר זמני פיתוח של נכס בלתי מוחשי תחליפי
הינם ארוכים ,או כאשר אי הודאות בהצלחת הפיתוח העצמי גבוהה
באופן חריג מהמקובל.
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אורך חיים שימושיים
על הישות הרוכשת להעריך אם אורך חייו השימושיים של הנכס הבלתי
מוחשי הינו סופי או בלתי מוגדר ,ובמקרה שהוא סופי ,לאמוד את אורכו.
הישות תראה באורך חיים כבלתי מוגדר ,אם לאחר ניתוח של כל הגורמים
הרלוונטיים אין גבול הנראה לעין לתקופה שלאורכה הנכס צפוי להפיק
תזרימים נקיים חיוביים לישות.
נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר יופחת על פני אורך
החיים השימושיים שלו בכפוף לבחינת ירידת ערך.
לעומת זאת ,נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר לא
יופחת .במקום זאת ,על הישות הרוכשת לבצע בחינה לירידת ערך של הנכס
אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר ,אם קיימים סימנים המצביעים כי
ייתכן שחלה ירידת ערך של נכס זה .כמו כן ,הישות תבחן את אורך החיים
השימושיים של הנכס הבלתי מוחשי הנדון מידי תקופה ,כדי לקבוע אם
האירועים והנסיבות תומכים עדיין בהערכה כי אורך החיים השימושיים
הוא בלתי מוגדר.
הטבת מס
בהתאם למדריך לשכת רואי החשבון
הבלתי מוחשי צריכה לכלול:

האמריקאית1

 ,הערכת שווי של הנכס

א -תשלומי המס הצפויים בגין תזרימי המזומנים המיוחסים לנכס הבלתי
מוחשי ו-

המדריך ממשיך ואומר כי הוספת השפעת המס הינה דבר נפוץ בגישת
ההכנסות וגישת העלות ,אך אינה אופיינית במקרה של שימוש בגישת
השוק ,מכיוון שהטבות המס במקרה זה כלולות כבר במחיר השוק
המצוטט בעת משא ומתן על רכישת הנכס בין משתתפי שוק .לדעת הצוות
שהכין את המדריך ,שתי השפעות מס אלה צריכות להיכלל בערכו של
הנכס הבלתי מוחשי ,בין אם העסקה נבנתה כמכירת נכסים של החברה
הנרכשת לצרכי מס ובין אם כמכירת מניות של החברה הנרכשת (ללא שינוי
בבסיס המס של הנכסים הנרכשים וההתחייבויות המתקבלות) .בהתאם
לכך יש לכלול בשווי הנכסים הבלתי מוחשיים את שווי הטבת המס ,אף
אם המדובר בצירוף עסקים בדרך של רכישת מניות אשר בפועל אינה
מאפשרת את הפחתת הנכסים הבלתי מוחשיים לצורכי מס.
בהעדר הוראות מפורשות בנוגע להפחתת נכסים בלתי מוחשיים ,הונח
לצורך עבודה זו כי ההפחתה של הנכסים הבלתי מוחשיים שנרכשו יוכרו
למטרות דיווח למס הכנסה .מאחר וטרם הובעה עמדת רשויות המס
בנושא ,התבססנו על הוראות המדריך הלשכה האמריקאית.
הטבת המס בכל הנכסים הבלתי מוחשיים שהוערכו חושבה לפי שיטה של
הפחתה בקו ישר לתקופת התחזית ששימשה להערכת הנכס הבלתי מוחשי
עצמו או לתקופה של  10שנים (תקופה מרבית להפחתת מוניטין לפי
הוראות מס הכנסה) ,כנמוך מביניהם.

ב -הטבות מס שינבעו מהפחתתו של הנכס הבלתי מוחשי לצרכי מס.

1

AICPA Practice Aid Series - Assets Acquired in a Business Combination to Be Used in Research and Development Activities: A Focus on
Software, Electronic Devices, and Pharmaceutical Industries.
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מוניטין
באופן כללי ,המוניטין הינו נכס המשקף את ההטבות הכלכליות העתידיות
הנובעות מנכסים אחרים שנרכשו בעסקת צירוף העסקים ,אשר אינם ניתנים
לזיהוי והכרה בנפרד.
המוניטין יימדד כעודף של ( )1על ( ,)2כאשר:
 .1ערך של התמורה שהועברה (הנמדד על פי דרישות התקן) ,ערך זכויות
המיעוט שנמדדו בהתאם להוראות התקן ושווי הוגן של זכויות שהיו
לישות הרוכשת בישות הנרכשת ערב צירוף העסקים;
 .2ערכם נטו של נכסים מזוהים והתחייבויות שהועברו למועד הרכישה,
בהתאם להוראות התקן.
לעתים ,ייתכן שהרוכש יעשה עסקאות הזדמנותיות ( Bargain Purchase),
אשר הינן עסקאות בהן ( )2עולה על ( .)1במקרים אלה הרוכש יזקוף את
ההפרש לדוח רווח והפסד במועד הרכישה .הרווח האמור ישויך לישות
הרוכשת.

סיכום
לסיכום ,בהתאם למתודולוגיה לעיל ,על הישות הרוכשת לזהות את
הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים הניתנים לזיהוי והתחייבויות
שהועברו של העסק הנרכש במועד הרכישה ולהעריך את שווים ההוגן של
פריטים אלה.
לאחר מכן ,נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים סופי יופחת על פני
אורך חייו זה בכפוף לבחינת ירידת ערך ,ואילו נכס בלתי מוחשי בעל אורך
חיים שימושיים בלתי מוגדר לא יופחת ותבוצע בחינה של ירידת ערך
לפחות אחת לשנה.
המוניטין ,בעיקרון ,יימדד כעודף של תמורת עסקת צירוף עסקים על שווים
ההוגן של נכסים שנרכשו בניכוי התחייבויות שהועברו .ערכו של המוניטין
כפוף לשינויים בגין מיסים נדחים המיוחסים לנכסים והתחייבויות שזוהו
ונמדדו וערכם שונה מבסיס המס .המוניטין לא יופחת ולפחות אחת לשנה
תבוצע בחינה האם חלה ירידה בערכו.

הצגה
לאחר ההכרה הראשונית ,המוניטין יוצג לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת
ערך שנצברו.
המוניטין לא יופחת ,ובמקום זאת תבוצע בחינה לירידת ערכו אחת לשנה או
בתדירות גבוהה יותר ,אם קיימים סימנים המצביעים כי ייתכן וחלה ירידה
בערכו של המוניטין.
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די.בי.אס שירותי לווין ( )1988בע"מ

נכסים והתחייבויות מוחשיים
נכסים שוטפים
יתרת הנכסים השוטפים כוללת מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות וחייבים
אחרים .מכיוון שמדובר בנכסים כספיים שוטפים ,הרי שעל פי כללי
חשבונאות מקובלים אלה אמורים להיות מוצגים בערכים השוטפים
לתאריך המאזן .על כן ,הונח כי אין צורך בהיוון סכומים אלה לאור ההפרש
הלא מהותי בין הסכומים המהוונים לסכומים הרשומים בספרים.
זכויות שידור ,בניכוי זכויות שנוצלו
החברה בעלת זכויות שידור בתכני וידאו (סרטים וסדרות) משני סוגים:
 .1זכויות שידור שנרכשות מצדדים שלישיים  -כוללות תכנים בדידים
וערוצים.
 .2זכויות שידור בגין הפקות מקור אשר החברה משקיעה בהפקתם (באופן
מלא או חלקי) ,כאשר בנוסף לעצם הזכות לשדר את התוכן במסגרת
שידוריה ,לחברה על פי רוב זכויות באותם תכנים ,בשיעורים הקבועים
בהסכמים עם המפיקים.
זכויות השידור מוצגות במאזן של החברה לפי עלות בניכוי זכויות שנוצלו.
השווי הכלכלי של זכויות השידור הוערך בגישת העלות .בהתאם לגישה זו,
הונח כי הזכויות אשר שולם עבורן בעבר אינן שונות מהותית מהעלויות
אשר היו משולמות עבור זכויות דומות במועד ההקצאה וזאת בשל פערי
הזמנים המצומצמים באופן יחסי (כשנה) בין מועד התשלום למועד
ההקצאה .בהתאם לכך ,להערכתנו שווי הנכס המוצג בספרים משקף את
שוויו ההוגן.
כתמיכה לנוספת לכך ,יש להדגיש כי מדובר בהתפלגות רחבה של ספקי
תוכן ,כאשר רכישת זכויות השידור מתבצעת לפי הסכמי מסגרת אשר
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נקבעו במסגרת משא ומתן וסביר כי נערכו בתנאי שוק .כמו כן ,החברה
בוחנת בספריה את משך החיים של הנכסים המשויכים לזכויות השידור
וקובעת את תקופת ההפחתה הרלוונטית בהתאם לאורך החיים החזוי
של נכסים אלו.
בהתאם ליתרה בספרים שווי זכויות השידור מוערך בכ 432 -מיליוני
ש"ח.

רכוש קבוע
סעיף הרכוש הקבוע מהווה יתרה משמעותית במצבת הנכסים של החברה
ומסתכם בכ 786 -מיליוני ש"ח ליום  30בספטמבר  .2014סעיף זה כולל
במסגרתו שתי יתרות בעלות היקף משמעותי (באור  8לדוחות הכספיים
של החברה):
 .1מפענחי לוויין דיגיטאליים בסך של כ 467 -מיליוני ש"ח וכ450 -
מיליוני ש"ח לימים  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר ,2013
בהתאמה .אומדן אורך החיים השימושי של ציוד זה נע בטווח של
בין  4-8שנים.
 .2עלויות התקנה שהוונו בסך של כ 235 -מיליוני ש"ח ליום 30
בספטמבר  .2014אומדן אורך החיים השימושי של עלויות התקנה
נחלק כלהלן :טווח של בין  13-15שנים (בגין תשתיות בבניינים)
וטווח של בין  1-3שנים (בגין תשתיות בדירות).
במסגרת הקצאת עלויות הרכישה ,ביקשנו מהחברה אומדן לשווי ההוגן
של הרכוש הקבוע ליום  .30/9/2014טרם התקבל המידע המבוקש ולפיכך
הונח כי הערך בספרים של הרכוש הקבוע משקף באופן נאות את השווי
ההוגן.
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נכסים והתחייבויות מוחשיים (המשך)
השווי הכלכלי של עלויות ההתקנה הוערך בגישת העלות .בהתאם לגישה זו
הונח ,כי העלויות אשר שולמו בעבר בגין ההתקנות תואמים לסכומים אשר
היו משולמים כיום בעבור אותם השירותים .ההפחתה בדוחות הכספיים
משקפת אף היא הפחתה כלכלית בהתאם לתקופה החוזית של המנויים.
בהתאם לכך להערכתנו שווי הנכס המוצג בספרים משקף את שוויו ההוגן.

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
סעיף נכסים בלתי מוחשיים מורכב משני מרכיבים עיקריים:
 .1עלויות הרכשת מנויים
בשנת  2011נכנס לתוקף חוק אשר אסר על החברה לחייב את הלקוחות
שנוטשים אותה בקנס יציאה ,והחברה עברה למודל של חוזה ללא תקופת
התחייבות .כתוצאה מכך ,החברה איבדה את ההכנסה המובטחת שלה
מאותו לקוח שכנגדה עד אז היא הייתה מהוונת את עלויות הרכשת לקוח.
לאור שינויי החקיקה והמודל העסקי ,בחרה החברה לנקוט במדיניות
חשבונאית ולהפסיק את היוון עלויות הרכשת הלקוח.
מכירות החברה נושאות עמלות מכירה למיניהן .עמלות מזוהות באופן ישיר
עם חוזים מול לקוחות .עלויות הרכשת מנוי של החברה מבוססות על יתרת
סכומים ששולמו בפועל בעבר וטרם הופחתו בדוחות הכספיים לאורך
תקופת ההתחייבות החוזית הממוצעת של המנויים.
השווי הכלכלי של עלויות הרכשת מנוי הוערך בגישת העלות .בהתאם לגישה
זו הונח כי עלויות התמלוגים אשר שולמו בעבר לאנשי המכירות תואמים
לסכומים אשר היו משולמים כיום בעבור אותם השירותים וזאת בשל פערי
הזמנים המצומצמים באופן יחסי בין מועד התשלום למועד ההקצאה.
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ההפחתה בדוחות הכספיים משקפת אף היא הפחתה כלכלית בהתאם
לתקופה החוזית של המנויים .בהתאם לכך להערכתנו שווי הנכס המוצג
בספרים משקף את שוויו ההוגן.
 .2תוכנות ורישיונות
השווי הכלכלי של תוכנות הוערך אף הוא בגישת העלות.

התחייבויות שוטפות
יתרת אשראי מתאגידים בנקאיים ,זכאים (ללא יתרת ריבית לשלם בגין
אג"ח) ןספקים ונותני שירותים הוערכה לפי היתרה החשבונאית בספרי
החברה.
להלן פירוט ההנחות אשר שימשו לאומדן שוויים ההוגן של יתר סעיפי
ההתחייבויות השוטפות:
 חלויות שוטפות בגין אג"ח וריבית לשלם בגין אג"ח – ראה בסעיף"אגרות חוב" להלן.
 הפרשות  -כנגד החברה הוגשו תביעות משפטיות או תלויים ועומדיםנגדה הליכים משפטיים שונים .ההפרשה בפועל בספרי החברה בגין
תביעות משפטיות ליום  30.9.2014הסתכמה לסך של כ 9,019 -אלפי
ש"ח .נמסר לנו כי ההפרשה בספרים אינה משקפת חשיפה בגין 2
תביעות ייצוגיות של כ 20 -מיליוני ש"ח .עוד נמסר לנו כי אחרי חודש
ספטמבר  2014לא היו תביעות מהותיות נוספות .לצורכי עבודה זו
הונח כי יש להגדיל בכ 10 -מיליוני ש"ח את ההפרשה המוצגת בספרי
 Yesעל מנת שתשקף שווי הוגן של ההתחייבויות התלויות.
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אגרות חוב
לחברה  3סדרות אג"ח :אג"ח א' ,אג"ח ב' ואג"ח  .2012מחיר האג"ח עלה
ולכן שיעור התשואה לפדיון המחושב של כל אחת מאגרות החוב קטן בין
שנת  2012ועד רבעון שלישי לשנת  .2014התשואה לפדיון באג"ח בעל
המח"מ הארוך ,קרי אג"ח  ,2012הינה נמוכה יותר מזו של אג"ח ב' שהינו
אג"ח בעל מח"מ יחסית קצר יותר ואילו הביטחונות זהים .נראה כי בעבר
החברה גייסה את האג"חים בריביות גבוהות ואילו כיום הריביות נמוכות
יותר.
לפי נתונים שהתקבלו מהחברה לגבי חישוב שווי הוגן של האג"חים בספרי
החברה ליום  30.9.2014עולה ,כי הריביות על בסיסן הוונו תזרימי
המזומנים החזויים הינם בשיעור של כ ,2.3% -כ 2.3% -וכ 2.6% -בגין
אג"ח א' ,אג"ח ב' ואג"ח ג' ,בהתאמה וכמוצג לבלן:
אג"ח

ריבית ההיוון

אג"ח א

2.3%

אג"ח ב

2.3%

אג"ח ג

2.6%

לפיכך ,שוויין ההוגן ליום  30.9.2014של כל שלושת הסדרות של אגרות
החוב הינו כ 1,984 -מיליוני ש"ח.
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
הונח כי היתרה החשבונאית של התחייבויות אחרות לזמן ארוך משקפת
את שוויים ההוגן של סעיפים אלו.
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נכסים בלתי מוחשיים
המסגרת החשבונאית
בחודש מרץ  2004פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים את תקן
חשבונאות ( 38 )IASמעודכן ,שעניינו נכסים בלתי מוחשיים .התקן קובע את
הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים (שאינם מטופלים במפורש בתקני
חשבונאות אחרים) ,ודורש מישות להכיר בנכס בלתי מוחשי אם וכאשר
מתקיימים קריטריונים מוגדרים.
בהתאם להוראות התקן ,בכדי שפריט יקיים את ההגדרה של נכס בלתי
מוחשי ,עליו להיות נכס לא כספי ,חסר מהות פיזית וניתן לזיהוי .בנוסף,
קיימת דרישה ששוויו ההוגן של הנכס ניתן למדידה באופן מהימן.
סעיף  12לתקן  IAS38קובע ,כי נכס בלתי מוחשי מקיים את התנאי של
יכולת הזיהוי כאשר הוא עונה על אחד מהקריטריונים הבאים:
• קריטריון כלכלי  -הנכס ניתן להפרדה ,קרי ניתן להפריד אותו או לפצל
אותו מהישות ולמכור אותו ,להעביר אותו ,להעניק רישיון לשימוש בו,
להשכיר אותו או להחליפו ,בנפרד או יחד עם חוזה קשור ,נכס קשור או
התחייבות קשורה.
• קריטריון משפטי  -הנכס נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות
אחרות ,מבלי להתחשב אם זכויות אלה ניתנות להעברה או ניתנות
להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות.
לצורך הכנת חוות דעת זו ,בחנו מספר פריטים אשר יכולים להוות נכסים
בלתי מוחשיים אפשריים .לכל פריט נערכה בחינה האם הוא מקיים את
קריטריון יכולת הזיהוי המפורט לעיל ובהתאם לכך ניתן יהיה להכיר בו
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בנפרד מהמוניטין (תחת ההנחה ,כמובן ,שהנכס מקיים את יתר ההתניות
בהגדרה) ,או האם הוא איננו עומד בקריטריון ולכן מהווה מוניטין.
נכסים בלתי מוחשיים שזוהו ונאמדו
נכסים בלתי מוחשיים פוטנציאליים נבחנו באמצעות סקירה של מסמכים
ומידע רלוונטי אחר אודות הפעילות ושיחות עם הנהלת .Yes
לאחר הבחינה שנעשתה ,הנכסים הבלתי מוחשים שזוהו ושווים ההוגן
נאמד במסגרת עבודה זו הינם:
• מותג
• קשרי לקוחות
בנוסף ,זוהו נכסים בלתי מוחשיים אשר שווים ההוגן אינו נכלל במסגרת
יחוס עלות הרכישה מהטעמים המפורטים להלן:
• רישיון שידור  -שידור טלוויזיה מותנה בקבלת רישיון ממשרד
התקשורת מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים) .רישיון זה הוענק ל-
 Yesבשנת  1999ומכורך קבלת הרישיונות ,לחברה התחייבות לתשלום
תמלוגים לממשלת ישראל המחושבים על בסיס ההכנסה כהגדרתם
בתקנות הרלוונטיות .בהתאם לתקנות התקשורת התשס"ו 2006
שיעור התמלוגים החלים במהלך השנים הם כדלקמן:
שנת  ;1.75% - 2011שנת  ;1.75% - 2012ואילו החל משנת 2013
ואילך שיעור התמלוגים הינו .0%
תוקפו של רישיון החברה הינו עד לחודש ינואר  ,2017בתום תקופה זו
ניתן יהיה לחדשו לתקופות נוספות של שש שנים כל אחת.
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המסגרת החשבונאית (המשך)
נכסים בלתי מוחשיים שזוהו ונאמדו (המשך)
רישיון שידור (המשך):
עפ"י סעיף  21ל" ,IAS38 -נכס בלתי מוחשי יוכר אם ורק אם( :א) צפוי
שההטבות הכלכליות העתידיות החזויות שניתן ליחסן לנכס יזרמו אל
הישות; וכן (ב) העלות של הנכס ניתנת למדידה באופן מהימן.
עפ"י סעיף 38ל ,IAS38 -הנסיבות היחידות בהן ייתכן שלא ניתן יהיה
למדוד האופן מהימן את השווי ההוגן של נכס בלתי מוחשי ,אשר נרכש
בצירוף עסקים ,הן כאשר הנכס הבלתי מוחשי נובע מזכויות משפטיות או
מזכויות חוזיות אחרות וכן(" :א) אינו ניתן להפרדה; או (ב)ניתן
להפרדה ,אך אין היסטוריה או ראיות לעסקאות החלפה של נכסים זהים
או דומים ,ואמידה בדרך אחרת של שווי הוגן תהיה תלויה במשתנים,
שאינם ניתנים למדידה".
להערכתנו ,ובהתאם לשיחות שקיימנו עם הנהלת החברה ,במקרה של
רישיונות שבידי  ,Yesמתקיים מצב בו לא ניתן למדוד את השווי ההוגן
של הנכס הבלתי מוחשי על פי גישת ההכנסות או ההשוואה ,כיוון שאין
היסטוריה או עסקאות החלפה של נכסים זהים או דומים בשוק .יותר
מכך ,קיים קושי לאמוד את המשתנים הנדרשים על מנת לעשות שימוש
בטכניקות אלו להערכת שווי הוגן .לפיכך ,שווי הרישיונות לא הוערך
במסגרת עבודת יחוס זו.
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• הסכמים מסחריים  Yes -קשורה במספר הסכמים מסחריים
העיקריים ,כדלקמן:
 ספקי תוכן  -זכויות השידור שרכישתן משפיעה גם על עלויותהתוכן כאמור ,נרכשות על ידי החברה ממספר רב של ספקי תוכן,
כך שאין לחברה תלות בספק תוכן עיקרי ו/או בודד .עם זאת,
בתחום שידורי הספורט הישראלי קיימת לחברה תלות ברכישת
זכויות השידור של ערוצי ספורט מקומיים מאת שני ספקים  -ערוץ
הספורט וצ'רלטון.
 מקטעי לווין -על פי ההסכם עם חלל תקשורת בע"מ ,חוכרתהחברה מקטעי חלל בלוויינים מסדרת עמוס (הסכם חלל) .ההסכם
הינו לחכירת  12מקטעי חלל ,ואולם החל משנת  2022החכירה
תהא של  9מקטעי חלל .לחברה תלות מהותית בחלל ,כבעלת
זכויות הבלעדית והספק היחיד שלה.
 רכישת מפענחים  -החברה רוכשת מפענחים מחברת יורוקוםבעיקר ומחברת ) .ADB (Advanced Digital Broadcast S.A.לאור
מבנה השוק בו פועלת  Yesישנם "שחקנים" בודדים הרוכשים את
המוצרים הנ"ל בהיקפים משמעותיים ,וכמו כן ישנם מספר ספקים
מצומצם ומשכך אין מידע פומבי בנוגע להסכמים מסוג זה.
הונח כי ההסכמים הקיימים מתבצעים במחירי שוק ואינם משקפים
הטבה או הרעה ביחס לתנאי השוק.
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נכסים בלתי מוחשיים (המשך)
• רשימת לקוחות – קיימת מניעה חוקית לשימוש מסחרי (מעבר לשימוש
פנימי של החברה לצרכיה) ברשימת הלקוחות ועל כך אין להם שווי
כלכלי מהותי.
• מסים נדחים – לחברה הפסדים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה
הניתנים להעברה ללא מגבלת זמן על ניצולם (סך של כ 5.4 -מיליארד ₪
ו 5.3 -מיליארד ש"ח נכון ליום  30בספטמבר  2014ו 31 -בדצמבר ,2013
בהתאמה) ,החברה אינה מכירה בנכסי מסים נדחים כיוון שאין זה צפוי
שתהיה לה בעתיד הנראה לעין הכנסה חייבת אשר כנגדה הפסדים
להעברה כאמור ינוצלו.
עם זאת ,נמסר לנו כי כתוצאה מביצוע העסקה החברה תכיר בנכסי
מסים מדחים בגין ההפסדים בגובה  4.1מיליארד ש"ח  .משכך ,ייוחס
שווי להפסדים אלה במסגרת ייחוס עלות הרכישה בגובה יתרת המסים
הנדחים –  26.5%מסך ההפסדים של  4.1מיליוני ש"ח.
• ערוצים בבעלות  -ל 10 Yes -ערוצים בבעלותה המלאה ,כאשר חלק
מערוצים אלו כלולים בחבילות הבסיס וחלקם כלולים בחבילות
הכרוכות בתוספת תשלום .לא ניתן לרכוש ערוצים אלו בנפרד מחבילות
הבסיס או מהחבילות אליהן הם משתייכים .כמו כן ,מרבית לקוחות Yes
רוכשים חבילות ערוצים נוספות מעבר לחבילות הבסיס במסגרת
המסלולים השונים .משכך ,ובשל היותם ערוצים הנצרכים בשימוש ביתי
פרטי וכחלק מחבילות רחבות יותר ,לא ניתן לקבוע באופן מהימן את
שווים העצמאי.
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שיעור ההיוון ()WACC
אמדנו את שיעור ההיוון הנומינלי של החברה בראיית "משתתף שוק" בכ-
 ,8.5%בהתבסס על הפרמטרים הבאים:
• שיעור ריבית חסרת סיכון ) – (Rfאמדנו את שיעור זה בכ3.44% -
עפ"י תשואה לפדיון של אג"ח לא צמודה של ממשלת ישראל לתקופה
של  15שנים.
• ביטא ( - )βבהתאם לביטאות של חברות דומות המוצגות בטבלה
שלהלן ,אמדנו את הביטא הממונפת של החברה בכ.1.32 -
• פרמיית הסיכון של השוק הישראלי ) - (Rm-Rfבהתאם לנתוני
 ,Damodaranאמדנו את פרמיית הסיכון של השוק ב.6.80% -
• פרמיית סיכון נוספת ) – (ARPבהתאם למחקר ,Ibbotson 2013
אמדנו את פרמיית הסיכון הנוספת של החברה בכ.2.46% -
• ריבית על החוב ) – (Rdהריבית על חוב החברה (לפני מס) נאמדה בכ-
 ,5.6%בהתאם לתשואה לפדיון של אגרות החוב בעלות רמת סיכון
דומה לזו של התחייבויותיה של החברה ,למח"מ של  15שנים.
• שיעור המינוף ) – (D/D+Eבהתבסס על רמות החוב של החברה ,נלקח
שיעור מינוף של .59%

שיעור ריבית חסרת סיכון ()Rf
ריבית חסרת סיכון

3.44%

ביטא ()β
0.64
ביטא לא ממונפת
ביטא ממונפת לצורך התחשיב 1.32
תשואה על הון )(Re
Rf
Rm-Rf
Beta
( ARPגודל)
Re

3.44%
6.80%
1.32
2.46%
14.87%

ריבית על החוב )(Rd
Rd
Tax
*)1-Tax(Rd

5.60%
26.5%
4.12%

שיעור ההיוון ()WACC
Re
E/D+E
)Rd*(1-Tax
D/D+E

14.87%
41%
4.12%
59%

WACC

8.5%

• שיעור מס אפקטיבי – נלקח שיעור מס אפקטיבי של כ26.5% -
בהתאם לשיעור המס בישראל.
שם החברה

ביטא
ממונפת R^2

ריבית אג"ח חסר סיכון לא צמוד ל 15 -שנים

בהתאם לשיעור המינוף ושיעור המס של YES

פרמיית סיכון של ישראל עפ"י דמודוראן
ibotson 2013

שערי ריבית  -תשואת אג"ח סחיר לא צמוד ל 15 -שנים A
שיעור מס חברות בישראל

שווי שוק חוב נטו

D/E

Sky PLC
DISH Network Corp
SKY Network Television Ltd
Liberty Global PLC
DIRECTV
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd

0.678
0.697
0.464
0.928
0.943
0.789

10%
7%
1%
20%
20%
5%

13,335
29,762
2,673
33,194
43,454
17,421

1,574
3,634
367
40,178
16,852
6,269

ממוצע משוקלל (לפי )R2
ממוצע פשוט

0.848
0.750

15%
10%

31,107
23,307

0.57 19,078
0.39 11,479
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0.12
0.12
0.14
1.21
0.39
0.36

שיעור ביטא לא
מדינה
לתשלום מס המס ממונפת
בריטניה
ארה"ב
ניו -זילנד
ארה"ב
ארה"ב
ישראל

D/D+E

21%
40%
28%
40%
40%
27%

0.62
0.65
0.42
0.54
0.76
0.62

11%
11%
12%
55%
28%
26%

36%
33%

0.641
0.603

31%
24%
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קשרי לקוחות
קשרי לקוחות

שיעור הנטישה

תוצאות אומדן שווי הנכס קשרי לקוחות

בשנת  2014מספר המצטרפים עלה על מספר הנוטשים ומספר המצטרפים,
נטו הסתכם לסך של כ 31 -אלפים .ממוצע הנוטשים בשנים  2011עד 2014
הינו כ 80 -אלפי לקוחות לשנה.

להלן תוצאות אומדן שווי הנכס הבלתי מוחשי קשרי לקוחות:
אומדן השווי ההוגן של קשרי הלקוחות
סה"כ ערך נוכחי של התזרימים ,לפני הטבת מס
שווי הטבת המס
שווי הוגן בתוספת הטבת המס

מיליוני ₪
623
138
761

מצ"ב נספח א' עם פירוט תחזית תזרימי המזומנים ששימשה להערכת שווי
נכס בלתי מוחשי זה.
השיטה שנבחרה
שוויו ההוגן של נכס בלתי מוחשי קשרי לקוחות הוערך לפי גישת ההכנסות,
במסגרתה יושמה שיטת היוון הרווחים העודפים ( Multi Period Excess
 .)Earnings Methodעל פי גישה זו ,שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי של
תזרימי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים.
בשיטה זו בשלב הראשון יש לאמוד את תזרימי המזומנים אשר צפויים
לנבוע מהנכס בעתיד ,בהתבסס ,בין היתר ,על ניתוח פיננסי תפעולי .בשלב
השני יש להביא את תזרימי המזומנים הללו לערכים הנוכחיים על ידי
היוונם למועד הערכת השווי של הנכס .היוון תזרימי המזומנים נעשה
באמצעות שיעור תשואה אשר אמור לשקף את ערך הזמן של הכסף ואת
הסיכון העסקי.
תחזית ההכנסות מכלל הלקוחות

בהתאם לשיעור הנטישה הממוצע במהלך השנים  2010-2013ועד ליום
 30.9.2014המוצג להלן ,שיעור נטישת הלקוחות הקיימים נקבע על .13.4%
שיעור נטישה
באלפים
מנוייים י.פ.
מצטרפים
נוטשים
מצטרפים נטו
מנויים י.ס.

2010

2011

2012

2013

2014

571
82
-75
7
578

578
78
-69
9
586

586
82
-90
-8
578

578
102
-79
23
601

601
110
-79
31
632

שיעור נוטשים

13.1%

12.0%

15.4%

13.7%

13.1%

ממוצע

13.4%

שיעור רווח תפעולי
הונח כי שיעור הרווח התפעולי בגין הלקוחות הקיימים יהיה זהה לשיעור
הרווח התפעולי של תחזית הפעילות בנטרול  50%מהוצאות המכירה
והשיווק ,מתוך הנחה שהן מיוחסות לרכישת מנויים חדשים והגדלת ערך
המותג.
בהתאם לזאת ,שיעור הרווח התפעולי נאמד בכ 16.1% -ברבעון האחרון של
שנת  ,2014כ 20.4% -בשנת  ,2015כ 16.8% -בשנת  ,2016כ 18.9% -בשנת
 ,2017כ 18.8% -בשנת  2018וכ 17.7% -משנת  2019ואילך.

ניתוח ההכנסות מלקוחות בוצע על סמך תחזית הפעילות העתידית
שנתקבלה מהנהלת בזק .לפירוט אודות ההנחות ששימשו לבניית התחזית
ראה בהערכת השווי שבוצעה לחברה.
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קשרי לקוחות (המשך)
שיעור נטישה
15.4%

13.1%

13.7%

Q1-Q3/2014

2013

12.0%

2012

2011

13.1%

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2010

לצורך תחשיב ההוצאות הרעיוניות בגין ההון החוזר ,הונח כי התשואה
הרעיונית עבור ההון החוזר של החברה הינה בגובה התשואה על החוב
ארוכת הטווח בניכוי ( 2%תשואה לאחר מס) .יתרות ההון החוזר נקבעו
בהתאם לשיעור ההון החוזר של כ( -)25%( -כלומר ,שיעור שלילי) ,שהינו
שיעור ההון החוזר הממוצע של Yesבשנים האחרונות.
• הוצאה רעיונית בגין רכוש קבוע  -עיקר הרכוש הקבוע של החברה מורכב
מציוד שידור והקלטה ,מפענחי לווין דיגיטאליים ,שיפורים במושכר,
עלויות התקנה שהוונו וריהוט וציוד משרדים .שיעור התשואה בגין רכוש
קבוע נקבע בהתאם לממוצע יתרת רכוש קבוע מהכנסות החברה במהלך
השנים  2010-2013ועד ליום  30.9.2014ומוערך בכ.45% -

שיעור נוטשים

הוצאות רעיוניות ( )Contributory Chargesשל הנכס קשרי לקוחות
במסגרת יישום גישת ההכנסות ,יש לשייך לנכס הבלתי מוחשי המוערך
הוצאות כלכליות בגין שימוש בנכסים האחרים של הישות ,להם היה נדרש
הנכס לאורך תקופת חייו הכלכליים .במסגרת הוצאות אלה ,יש לכלול את
כלל ההוצאות הנדרשות על מנת לתמוך בקיומו של הנכס הבלתי מוחשי
ובכלל זה הוצאות רעיוניות הבאות לשקף את זקיפת דמי שכירות כלכלית
שעל הנכס הבלתי מוחשי לשלם לנכסים השונים של הישות ,הן מוחשיים והן
בלתי מוחשיים.
• הוצאה רעיונית בגין הון חוזר  -ההון החוזר של החברה מייצג את
הכספים הדרושים לפירמה לשם מימון עסקיה השוטפים ולגישור על
פערי הזמן שבין מועד הוצאת הכספים בתהליך הייצור לבין מועד קבלת
התשלומים בגין מכירת המוצרים.
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2011

2012

2013

Q1-Q3/
2014

ממוצע

יתרת רכוש קבוע
הכנסות

676
1,619

745
1,636

775
1,635

786
1,724

746
1,653

תשואה בגין רכוש קבוע

41.8%

45.6%

47.4%

45.6%

45.1%

שיעור התשואה הרעיונית בגין רכוש קבוע נאמד בגובה התשואה על
החוב.
• הוצאה רעיונית בגין יתרת זכויות שידור  -שיעור התשואה בגין יתרת
זכויות השידור נקבע בהתאם לממוצע במהלך השנים  2010-2013ועד
ליום  30.9.2014ומוערך בכ .24% -שיעור התשואה הרעיונית בגין יתרת
זכויות השידור נאמד בגובה התשואה על החוב.
2011

2012

2013

Q1-Q3/
2014

ממוצע

יתרת זכויות שידור
הכנסות

331
1,619

377
1,636

417
1,635

432
1,724

389
1,653

תשואה בגין זכויות שידור

20%

23%

25%

25%
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קשרי לקוחות (המשך)
הוצאות רעיוניות ( )Contributory Chargesשל הנכס קשרי לקוחות
(המשך)
• תשואה רעיונית בגין כוח אדם  -לפי הוראות  ,IFRS 3Rהנכס "כוח
האדם" אינו נכס הניתן לזיהוי ,אשר יוכר בנפרד מהמוניטין ,ולפיכך הוא
יהווה חלק מהמוניטין .לעומת זאת ,על פי גישת ההכנסות ,יש להתחשב
בהוצאות הרעיוניות בגין גיוס ואימון של כוח האדם של הפעילות ,שהיו
נדרשות ,אילו היה על בעל הנכס הבלתי מוחשי לגייס מחדש את כוח
האדם הנדרש לפעילות השוטפת לצורך הספקת המוצרים לקשרי
הלקוחות.
בהתבסס על הערכות שנמסרו לנו ע"י הנהלת החברה ,הכללנו בתחזית
תזרים המזומנים חיוב יחסי עבור תקופת הכשרה של כחודשיים.
שיעור התשואה שבו השתמשנו לחישוב החיוב התורם בגין כוח האדם
הינו שיעור ה WACC -כפי שנקבע בעבודה זו.
• תשואה רעיונית בגין מותג  -ההוצאות הרעיוניות בגין המותג הוערכו
בהתאם לאומדן שיעור התמלוגים של  3%מההכנסות הצפויות (בהתחשב
בשיעור הנטישה של הלקוחות).
שיעור המס
הנחנו ,כי רווחי החברה ימוסו לפי שיעור מס החברות בישראל .26.5% -לא
התחשבנו בהפסדים להעברה לצורך מס ,שאינם מהווים חלק מהנכס.
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שיעור ההיוון
שיעור ההיוון המשוקלל של  Yesנאמד ב .8.5% -שיעור זה משקלל את
הסיכונים הגלומים בתזרים המזומנים ובמימוש התזרים הצפוי של החברה.
תזרים המזומנים של החברה כולל הן תזרים מלקוחות קיימים והן תזרים
מלקוחות עתידים .להערכתנו ,רמת הסיכון בתזרים המזומנים הנובעת
מלקוחות קיימים דומה לזו של לקוחות עתידיים .אי לכך ,שיעור ההיוון
ששימש אותנו להיוון הכנסות מקשרי לקוחות הוערך על ידינו ב.8.5% -
אורך החיים הכלכליים של הנכס קשרי לקוחות וקצב ההפחתה
אורך חיים כלכליים של הנכס קשרי לקוחות נקבע ל 7 -שנים ,כאשר
ההפחתה תתבצע לפי בהתאם לתוואי הנטישה של לקוחות קיימים ,תוך
גילום התוואי כאמור לתקופת ההפחתה של  7שנים ,כדלקמן :שנים – 1-2
 ;20%שנים  ;15% – 3-4שנים .10% – 5-7
הכללת הטבת המס בשווי הנכס
הונח כי הפחתת הנכס תהיה מוכרת לצורכי מס לאורך אומדן תקופת החיים
הכלכליים של הנכס .הטבת המס מהפחתת קשרי לקוחות חושבה תחת
הנחת הפחתה ליניארית של הנכס הבלתי מוחשי במשך תקופה של  10שנים,
בהתאם לתקופת ההפחתה לצורכי מס של המוניטין.
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מותג
שיעור התמלוגים

מותג

שיעור החסכון בתמלוגים נאמד בהסתמך על מספר מקורות מידע ,כדלקמן:

תוצאות אומדן השווי ההוגן של מותג
להלן תוצאות אומדן שווי הנכס הבלתי מוחשי קשרי לקוחות:

אומדן השווי ההוגן של המותג

מיליוני ₪

סה"כ ערך נוכחי של התזרימים ,לפני הטבת מס
שווי הטבת המס
שווי הוגן בתוספת הטבת המס

271
57
329

רצ"ב נספח ב' עם פירוט תחזית תזרימי המזומנים ששימשה להערכת שווי
נכס בלתי מוחשי זה.
השיטה שנבחרה להערכת שוויו של המותג
אומדן השווי ההוגן של המותג נערך בגישת "הפטור מתמלוגים" (Relief from
 ,)Royaltiesאשר הינה אחד מהסוגים של גישת ההכנסות ,כמתואר לעיל .לפי
גישה זו ,שוויו של הנכס נאמד כערך נוכחי של התמלוגים הראויים אשר
הישות הייתה נדרשת לשלם לצד ג' עבור השימוש בו ,אם היא לא הייתה
הבעלים של אותו הנכס .באופן רגיל התמלוגים עבור השימוש בנכס כגון
מותג משולמים מתוך הכנסות הישות בכל שנה .על כן ,תחזית ההכנסות של
הפעילות מהמותג נערכה על בסיס תחזית ההכנסות הנובעות מהמותג .Yes
תחזית ההכנסות
הונח כי כלל ההכנסות החזויות של החברה משויכות לשם המותג .Yes
ניתוח ההכנסות בוצע על סמך תחזית הפעילות העתידית שנתקבלה מהנהלת
בזק .לפירוט אודות ההנחות ששימשו לבניית התחזית בהערכת השווי
שבוצעה לחברה.
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• עפ"י מאגר נתוני עסקאות התמלוגים שהתקבלו מאתר ( ktmine.comאתר
המרכז עסקאות תמלוגים בענפים השונים) ,שיעורי התמלוגים בגין מותג
בתחום התקשורת נעים לרוב בין  .10%-1%יצוין כי לא נמצאו שיעורי
התמלוגים עבור ענף הטלוויזיה בכבלים.
• נמצאו שתי עסקאות תמלוגים בענף הטלוויזיה באתר
 ,royaltysource.comכאשר באחת מהן ניתן רישיון לשימוש בשם CBS
בתמורה לתמלוגים של  7%מההכנסות ובעסקה השנייה ניתן רישיון
לשימוש בשם  Virginבתמורה לתמלוגים של .0.25%
• שיעור התמלוגים כפי שנקבע בעבודת ה PPA -הקודמת של  ,Yesאשר
נערכה בשנת  ,2009נקבע עפ"י עבודה של המשרד יצחק סוארי בע"מ על
.2%
• כלל אצבע נפוץ מניח כי כ 25% -משיעור הרווח התפעולי ניתן לשייך
לתמלוגים בגין המותג .עפ"י תחזית תזרימי המזומנים ,שיעור הרווח
התפעולי נע בין כ ,16%-12% -כאשר בשנה המייצג שיעור הרווח
התפעולי הינו כ .15% -בהתאם לנתונים אלו ,שיעור התמלוגים בגין
המותג אמור להיות כ.4%-3% -
להערכתנו ,למיתוג חשיבות גבוהה בתעשיית הטלוויזיה הרב ערוצית בארץ.
כמו כן ,ה ARPU -של  Yesהינו גבוה מה ARPU -של  Hotבשנים האחרונות.
נמסר לנו מהחברה כי היכולת של  Yesלגבות פרמיה עודפת לעומת המתחרה
העיקרית הוט ,הינה בזכות השירות האיכותי שהיא מעניקה ללקוחותיה
לעומת המתחרה שמשתמשת בשירותי מיקור חוץ על מנת להוזיל עלויות וכן
בזכות יצירת חווית משתמש עדיפה ,מבחינה טכנולוגית ומבחינת התוכן
האיכותי והמגוון יותר שהחברה מעניקה ללקוחותיה לעומת הוט.
על סמך סקירת מכלול הנתונים ומקורות המידע שפורטו לעיל ,נראה כי
שיעור התמלוגים המתאים עבור שם המותג  Yesהינו .3%
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מותג (המשך)
שיעור המס
הנחנו ,כי רווחי החברה ימוסו לפי שיעור מס החברות בישראל .26.5% -לא
התחשבנו בהפסדים להעברה לצורך מס ,שאינם מהווים חלק מהנכס.
שיעור ההיוון
להערכתנו ,רמת הסיכון בתזרים המזומנים הנובע מהמותג גבוהה מרמת
הסיכון הממוצעת של החברה .אי לכך ,דמי תמלוגים תיאורטיים הנובעים
מהמותג הוונו בשיעור היוון של  ,9.5%הנגזר משיעור ההיוון המשוקלל
( )WACCשל  8.5%בתוספת מרווח של .1%
אורך חיים
אורך החיים של המותג שהונח במודל הינו למשך כ 12 -שנים ,הן לאור אורך
החיים המוגבל של מותגי תקשורת בעבר (תבל ,ערוצי זהב ,מת"ב וכיוב'),
והן בשל הקושי לאמוד את התפתחות הפרמטרים השונים הנוגעים לאומדן
מעבר לתקופה זו.
הטבת מס
אומדן השווי ההוגן של הנכס אמור לכלול את מגן המס הנובע מהפחתתו של
הנכס .הונח לצורך העבודה כי ניתן להפחית את הנכס הנאמד לצרכי מס
לאורך תקופה של  12שנים.
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 .9נספחים
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נספח א'  -הערכת שווי קשרי לקוחות (במיליוני ש"ח)
בפועל

תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית מייצגת
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 9-12/2014

די.בי.אס שרותי לווין ( )1998בע"מ
מיליוני ₪

בפועל
2013

1-9/2014

אומדן לסך ההכנסות ממוצרי YES

1,635

440 1,284

1,837 1,819 1,801 1,783 1,766 1,748 1,731 1,737 1,765 1,749

 %צמיחה בהכנסות

5.4%

7.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

שיעור נותר
הכנסות נטו מלקוחות קיימים

98%
433

51% 58% 68% 78% 90%
885 1,012 1,173 1,378 1,577

44%
774

38%
677

33%
592

28%
517

25%
452

שיעור רווח תפעולי
רווח תפעולי

17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 18.8% 18.9% 16.8% 20.4% 16.1%
80
92
105
120
137
157
190
221
231
321
70

0.9%

-1.6%

-0.3%

שיעור תמלוגים

()13
57
()15
42

()47
274
()73
201

()41
190
()50
139

()35
186
()49
137

()30
159
()42
117

()27
130
()35
96

()23
114
()30
84

()20
100
()26
73

()18
87
()23
64

()16
76
()20
56

()14
67
()18
49

תשואה רעיונית בגין מותג
רווח תפעולי לאחר ניכוי תשואה בגין מותג
הוצאות מס
תזרים תפעולי לאחר מס

3
()8
()4
()1

10
()29
()15
()3

9
()26
()13
()3

8
()22
()11
()2

7
()19
()10
()2

6
()16
()9
()2

5
()14
()7
()2

4
()13
()7
()1

4
()11
()6
()1

3
()10
()5
()1

3
()8
()4
()1

תזרים נקי להיוון

31

164

107

109

93

75

65

57

50

44

38

מספר שנים להיוון
מחלק היוון לפי שיעור היוון
תזרים נקי מהוון

0.13
1.01
31

0.75
1.06
154

1.75
1.15
92

2.75
1.25
87

3.75
1.36
69

4.75
1.47
51

5.75
1.60
41

6.75
1.73
33

7.75
1.88
27

8.75
2.04
21

9.75
2.22
17

3.0%
26.5%
שיעור תמלוגים

תשואה
תשואה
תשואה
תשואה

רעיונית בגין
רעיונית בגין
רעיונית בגין
רעיונית בגין

הון חוזר
רכוש קבוע
זכויות שידור
כח אדם

ריכוז התחשיב
סה"כ ערך נוכחי של התזרימים ,לפני הטבת מס
שווי הטבת המס
שווי הוגן בתוספת הטבת המס

2.6%
4.1%
4.1%
8.5%

8.5%

623
138
761
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נספח ב'  -הערכת שווי מותג (במיליוני ש"ח)
בפועל בפועל תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית תחזית מייצגת תחזית תחזית

די.בי.אס שרותי לווין ( )1998בע"מ

מיליוני ₪

2013

תחזית הכנסות הנובעות מהמותג YES

440 1,284 1,635

9-12/2014 1-9/2014

צמיחה בהכנסות

הוצאה רעיונית בגין מותג
הוצאות מס
הוצאה רעיונית בגין מותג נטו ממס
מספר שנים להיוון
מחלק היוון לפי שיעור היוון

3.0%
26.5%

9.5%

תזרים מהוון נטו ממס
ריכוז התחשיב:
סה"כ ערך נוכחי של התזרימים
מגן מס
שווי הוגן בתוספת הטבת המס

13
()3
10
0.13
1.01
10

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1-9/2025

1,392 1,837 1,819 1,801 1,783 1,766 1,748 1,731 1,737 1,765 1,749 1,724
5.4%

1.5%

0.9%

-1.6%

-0.3%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

52
()14
38

52
()14
39

53
()14
39

52
()14
38

52
()14
38

52
()14
39

53
()14
39

54
()14
39

54
()14
40

55
()14
40

55
()15
41

1.0%

42
()11
31

10.75 9.75 8.75 7.75 6.75 5.75 4.75 3.75 2.75 1.75 0.75
2.65 2.42 2.21 2.02 1.85 1.69 1.54 1.41 1.28 1.17 1.07
36

33

30

27

25

23

21

20

18

17

12

271
57
329
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נספח ג' – תחשיב ( WARAבמיליוני ש"ח)
תחשיב :WARA

שיעור
אלפי ש"ח היוון

הון חוזר ,נטו
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים בספרי יס
זכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו
נכס מס נדחה בגין ההפסדים לצורכי מס
קשרי לקוחות
מותג
מוניטין (ערך שיורי)
סה"כ שווי פעילות

-256
786
140
432
1,087
559
242
782
3,772

בניכוי התחייבויות פיננסיות נטו ונכסים/התחייבויות אחרים:
סך עלות צירוף עסקים

()1,891
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2.6%
4.1%
8.5%
4.1%
8.5%
8.5%
9.5%
13.2%

משקל
-0.2%
0.9%
0.3%
0.5%
2.4%
1.3%
0.6%
2.7%
8.5%

1,881
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פרטי עורך חוות הדעת
פאהן קנה יועצים הנה חברת הבת של משרד פאהן ,קנה ושות' ,רואי חשבון ,הנמנה על ששת המשרדים הגדולים בישראל .פאהן קנה יועצים הנה חברה מובילה
בתחום הייעוץ הכלכלי ,החשבונאי והעסקי ובמתן שירותי ניהול ובקרה פיננסית וחשבונאית לגופים וחברות.
פאהן קנה יועצים הינה חברת בת של פאהן קנה ושות' ,החבר ברשת  ,)GTIL( Grant Thornton International Ltd.מהווה את זרוע הSpecial advisory -
 servicesשל רשת  Grant Thorntonהעולמית ,המתמחה בהובלת עסקאות בינלאומיות ,ביצוע הערכות שווי וייעוץ בביצוע עסקאות ,הנפקת חברות בבורסות
בעולם וייעוץ ניהולי ומימון פרויקטים .לפירמה כ 4,000 -יועצים הממוקמים בכל המרכזים הפיננסיים הגלובליים ,כאשר מרכז התמיכה הגלובלי ממוקם
בלונדון .פאהן קנה יועצים ,זרוע של  Grant Thornton Advisory Servicesבישראל ,עובד בשיתוף עם משרדי הפירמה ברחבי העולם על פרויקטים בינלאומיים
מגוונים.
רו"ח שלומי ברטוב
שותף ומנכ"ל פאהן קנה יועצים ,בעל תואר שני במנהל עסקים ) (MBAובעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ,שניהם מאוניברסיטת ת"א .מר ברטוב הינו בעל
ניסיון עשיר בליווי ויעוץ לחברות מהגדולות במשק.
רו"ח רומן פלק
דירקטור בפאהן קנה יועצים ,בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א.
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 - 42נספח ה' – תנאי המיזוג

