רכבת ישראל בע"מ

דוחות כספיים
תמציתיים ביניים
ליום  30בספטמבר 1028

תוכן עניינים
פרק א'  -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
תיאור עסקי התאגיד – עדכון
פרק ב'  -דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום  03בספטמבר8302 ,
ומידע כספי ביניים נפרד ליום  03בספטמבר8302 ,
פרק ג'  -דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

רכבת ישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד
לתקופה שהסתיימה ביום  03בספטמבר 8302

רכבת ישראל בע"מ

דירקטוריון חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן" :החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  03בספטמבר ( 8302להלן" :תקופת הדוח") בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל0793-
(להלן" :תקנות ניירות ערך") ולהוראו ת חוזרי רשות החברות הממשלתיות ,ובהם חוזר "דוחות כספיים ( "8-5-8300להלן" :חוזר דוחות
כספיים").
הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח הדוח התקופתי של החברה לשנת ( 8309להלן" :הדוח התקופתי").

א .הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

.0

התאגיד וסביבתו העסקית

(א) כללי
החברה הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל ,ולפיכך היא ופעילותה כפופים בין היתר להוראות חוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה( 5791-להלן" :חוק החברות הממשלתיות") .עיקר עיסוקה של החברה הינו בהסעת נוסעים ,הובלת מטענים,
וכן פיתוח ,ניהול ותחזוקה של תשתית מסילות רכבת בישראל ושל מערכות ציוד נייד נלווים.
בחודש יולי  ,5771החליטה ממשלת ישראל לפעול להעברת פעילותה של החברה מרשות הנמלים והרכבות (להלן" :רנ"ר") לחברה
ממשלתית שתוקם בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות.
בחודש ינואר  ,5771החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל ,על אף שטרם החלה לפעול .בחודש
יולי  ,3002עם כניסתו לתוקף של חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון מספר  ,)55התשס"ג ,3003-הופרדה פעילותה של הרכבת מרנ"ר
והחברה החלה לפעול.
בשנת  3053התקבלה החלטת ממשלה על הקמת שתי חברות בת ,אשר תהיינה במועד הקמתן בבעלות מלאה של החברה (להלן:
"חברות הבנות") .חברות הבת התאגדו ונרשמו בישראל ביום  51ביולי  .3052נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,חברות הבנות
מוחזקות במלואן על ידי החברה ,כאשר חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ החלה פעילותה ביום  5באוקטובר  ,3051וחברת פיתוח
מתחמי רכבת ישראל בע"מ החלה את פעילותה ביום  5בינואר .3059
ביום  59ביוני  ,3052נחתם הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל כפי שתוקן ביום  31בפברואר ( 3051להלן" :ההסכם החדש"),
בתוקף מיום  5בינואר  3052ועד ליום  25בדצמבר  .3051בהתאם להסכם זה ,לאור הנפקת אגרות החוב לציבור ביום  51במרץ ,3051
הוארך ההסכם עד סוף שנת  .3030ראה גם באור (30ג)( )5.2()5בפרק ג' לדוח התקופתי.
(ב) מידע הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות
יעדים ואסטרטגיה:
לפרטים בדבר היעדים והאסטרטגיה של החברה ,ראה סעיף  31בפרק א' לדוח התקופתי.
יעדיה הפיננסיים העיקריים של החברה:
לפרטים בדבר היעדים הפיננסיים של החברה ,ראה סעיף  31בפרק א' לדוח התקופתי.
(ג) תחומי הפעילות של החברה
החברה פועלת בארבעה תחומי פעילות עיקריים ,המדווחים כמגזרים עסקיים ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה (לפרטים
ראה באור  1לדוחות הכספיים).
הסעת נוסעים  -ניהול ,תחזוקה והפעלת רשת מסילות הברזל בישראל ואספקת שירותי תחבורה ציבורית ברכבת באמצעות רשת מסילות
ברזל ארצית.
הובלת מטענים  -אספקת שירותי הובלת מטענים לגורמים שונים הפועלים במדינת ישראל באמצעות רשת מסילות הברזל הארצית.
סחר  -החברה מפתחת שירותי מסחר ושירותים נלווים לנוסע בתחנות בהיקפים מוגבלים .בהתאם לתיקון הסכם המקרקעין עם המדינה,
החברה הינה בעלת זכויות חכירה במקרקעין המאפשרים לה פיתוח עתידי בהיקפים נרחבים בכל מתחמי הרכבת.
פיתוח  -תכנון ,פיתוח ומימוש פרויקטים ע"פ מדיניות הממשלה בהתאם לתוכניות הפיתוח המאושרות והמפורטות שלה.
פעילות שולית נוספת הינה פעילות מתן שירותים לגורמי חוץ .החברה מבצעת תשתית ותחזוקה לטובת צדדים שלישיים וגובה תשלום
בגין עבודות אלו .פעילות זו אינה עולה לכדי מגזר פעילות בר דיווח ומדווחת תחת פעילויות אחרות.

1

רכבת ישראל בע"מ

.8

המצב הכספי
להלן הנתונים מתוך סעיפי מאזן החברה:
(א)

נכסים שוטפים

סעיף

ליום
 03בספטמבר
8302

ליום
 00בדצמבר
8309

באלפי ש''ח

סך השינוי
באלפי ש"ח

הסברי החברה לשינויים

ב% -

מזומנים ושווי
מזומנים

70,177

12,217

39,120

22%

השקעות לזמן קצר

10,119

522,502

()12,121

()13%

לקוחות

553,921

523,121

()57,150

()51%

5,035,113

721,513

11,200

7%

חייבים ויתרות חובה

252,222

299,111

()512,123

()22%

מלאי

52,309

53,019

5,530

7%

0,330,030

0,955,000

()050,282

()7%

ממשלת ישראל

סה"כ נכסים
שוטפים

2

עיקר הקיטון נובע ממימוש הקרן
השוטפת לצורך תשלומים בפעילות
השוטפת.
הגידול בסך של כ 11 -מיליוני ש"ח
נובע בעיקרו מגידול בנכס לקבל
פיתוח המקוזז בתקבול מענקים
ממשלתיים בפועל.
הקיטון בסך של כ 512 -מיליוני ש"ח
נובע בעיקר ממימוש פיקדונות
למימון השקעות בפעילות הפיתוח
בסך של כ 337 -מיליוני ש"ח ,בקיזוז
גידול בהוצאות מראש בסך של כ11-
מיליוני ש"ח (בגין מיסי עירייה לשנת
 3051ותמלוגים לרמ"י).
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(ב) נכסים לא שוטפים

סעיף

ליום
 03בספטמבר
8302

ליום
 00בדצמבר
8309

באלפי ש"ח

סך השינוי

הסברי החברה לשינויים

באלפי ש"ח

ב% -

חייבים ויתרות חובה
לזמן ארוך

21,015

12,722

()29,113

()19%

עיקר הקיטון נובע ממיון בסך
של כ 21 -מיליוני ש"ח לחייבים
לזמן קצר עבור תשלום לספקי
פיתוח.

ממשלת ישראל (אג"ח)

71,111

222,173

()329,122

()93%

הקיטון בסך של כ 321 -מיליוני
ש"ח נובע מפירעונות קרן אג"ח
בימים  25במרס 3051 ,ו20 -
בספטמבר.3051 ,

קרן שמורה

512,131

511,072

()217

0%

השקעות בנכסים
פיננסיים

25,920

13,211

()50,921

()30%

נכסי מסים נדחים

21,000

17,000

()32,000

27%-

סה"כ נכסים לא
שוטפים

035,873

375,023

()087,273

()29%

רכוש קבוע מופעל ,נטו

30,231,511

52,101,023

1,130,551

29%

ראה הערה 5

רכוש קבוע בהקמה

1,137,255

7,790,339

()2,220,151

()22%

ראה הערה 3

312,221

391,275

1,011

2%

82,839,308

89,530,795

901,129

2%

נכסים בלתי מוחשיים,
נטו
סה"כ נכסים

ראה הערה 2
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הערה  -0רכוש קבוע מופעל ,נטו  -גידול בסך של כ 1,130 -מיליוני ש"ח נובע בעיקר מ:


גידול בסך של כ 1,210-מיליוני ש"ח בגין פריטי רכוש קבוע אשר הופעלו לראשונה בתקופת הדוח ,ועיקרם כמפורט
להלן:
 כ 1,273 -מיליוני ש"ח בגין השקעה בפרויקטים ותשתיות (קו מהיר לירושלים ,שינוי מערך המסילות בסבידור
ובהגנה ועוד).






כ 127-מיליוני ש"ח תחנות ומתחמים וציוד (תחנת יצחק נבון ,תחנת קריית מלאכי יואב ,טרמינל חדש גשר מודעי
תחנת סבידור ,גשר  10מתחם ב"ש ,שדרוג תחנת מוצקין ועוד).
כ 227-מיליוני ש"ח ציוד נייד (בעיקר נייד חשמלי קרונות וקטרים).
ירידת ערך נכסים בסך  307מיליוני ש"ח אשר בוצעה בדוחות הכספיים ליום  20בספטמבר .3051
בקיזוז הוצאות פחת והפחתות בסך של כ 115-מיליוני ש"ח( .הוצאות הפחת בספרים מוצגות נטו ממענקים
ממשלתיים ומסתכמות לסך של כ 27-מיליוני ש"ח).

הערה  -8רכוש קבוע בהקמה  -קיטון בסך של כ 2,225 -מיליוני ש"ח נובע בעיקר מ:
 גידול בסך של כ 5,127 -מיליוני ש"ח בגין השקעות בפרויקטים חדשים שעיקרם:


כ 123 -מיליוני ש"ח השקעה בתשתיות  ,לרבות פרויקטי החלפת איתות חשמלי לאלקטרוני.ERTMS+



כ 222 -מיליוני ש"ח רכש ציוד נייד (בעיקר ציוד נייד חשמלי).



כ 252 -מיליוני ש"ח תחנות ומתחמים (מתחם ב"ש ,מתחם אשקלון שלב א' ,מתחם לוד שלב א' ,הקמת תחנת מזכרת
בתיה ועוד).



כ 517 -מיליוני ש"ח השקעה בפרויקטים מסילתיים ,לרבות רעננה קו החוף ,הקו המהיר לירושלים ,מסילה 225
ראשונים-ענבה ,קשת מודיעין ועוד.



כ 95 -מיליוני ש"ח בגין פרויקט החשמול.

 קיטון בסך של כ 1,110 -מיליוני ש"ח ברכוש בהקמה עקב הפעלתו והעברתו לרכוש קבוע מופעל .
הערה  -0נכסים בלתי מוחשיים -גידול בסך  1מיליוני ש"ח נובע מסך של כ 31-מיליוני ש"ח רכישות (רכש תוכנה ופיתוחים)
ובקיזוז הפחתות בסך של כ 30 -מיליוני ש"ח.
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הפסד מירידת ערך במהלך שנת 8302
לאור הירידה ברווחיות כפי שהוצגה בדוחות רווח והפסד של החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת  3051מול הצפי שהיה
בשנה הקודמת ,קבעה הנהלת החברה כי התקיימו סימנים המצביעים על הצורך לאמוד מחדש את הסכום בר ההשבה של החברה,
וזאת על מנת לבחון האם נדרש לבטל הפסד כלשהוא מירידת ערך של פריטי רכוש קבוע שהוכר בשנים קודמות .לצורך כך בוצעה
בחינה של אומדן סכום בר ההשבה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי.
להלן פירוט ההנחות המרכזיות ששימשו בבסיס אומדן הסכום בר ההשבה:












אורך חיי התחזית נאמד בכ 31 -שנים ,בהתאם ליתרת אורך החיים הממוצעת של נכסי התשתית ,המהווים את נכס
הליבה של החברה.
תחזית תזרים המזומנים המפורטת (עד לשנת  )3030מבוססת על התכנית העסקית הרב שנתית ועל תכנית פיתוח
מאושרת.
הכנסות החברה מסובסידיה שוטפת חושבו על פי עקרונות ההסכם החדש לאורך כל חיי התחזית תחת ההנחה כי
עקרונות אלו ייכללו גם בהסכמי הסובסידיה שייחתמו בעתיד.
חשוב הכנסות מדמי הפעלה שוטפים נחלקו לשני תרחישים:
 .5תרחיש בו יגויס אג"ח בעל אורך חיים של  1שנים על ידי החברה בשנת  .3030בתרחיש זה הונח כי שיעור הרווח
הבסיסי יהיה  2%עד שנת  .3031לאחר שנת  ,3031הונח כי הרווחיות הנורמטיבית תשוב להיות  3%מההכנסות,
בדומה למצב ערב גיוס האג"ח בהסכם הסובסידיה (הונח כי לטווח הארוך בממוצע ,הרווחית תתכנס לרמה של ,3%
ללא תלות בקיומו של גיוס אג"ח נוסף).
 .3תרחיש בו לא יבוצע גיוס אג"ח נוסף מעבר לאג"ח הקיים נכון למועד הערכת השווי .בתרחיש זה הונח כי הרווחיות
הנורמטיבית החל משנת  3035ועד תום תקופת התחזית תעמוד על  3%מההכנסות.
בהתאם להנהלת החברה ,ההסתברות לתרחיש  5לעיל הינה .90%
שיעור המינוף הנורמטיבי הרלוונטי לחברה בהתאם למגבלות נטילת האשראי החלות עליה מתוקף ההסכם החדש הינו
.0%
שיעור היוון משוקלל (לאחר מס) 1.02% -וחושב כממוצע משוקלל של שיעורי ההיוון שנאמדו עבור כל תחום פעילות.
שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר הנוסעים ומגזר המסחר לאחר שנת  3030נאמד בהתאם לגידול החזוי
בנסועה מהפרויקטים הקיימים למועד הערכת השווי ,עד להגעת כמות הנוסעים לקיבולת המקסימלית בשנת .3032
בעקבות זאת ,החל משנת  3031הונח כי ההכנסות העצמיות של מגזרים אלה לא תצמחנה.
שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר המטענים לאחר שנת  3030נאמד בכ ,2.2%-עד להגעת כמות הטון לק"מ
לקיבולת המקסימלית בשנת  .3023בעקבות זאת ,החל משנת  3022הונח כי ההכנסות העצמיות של מגזר המטענים לא
תצמחנה.
אחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה כ.51% -
סכום בר השבה נקבע לפי שווי שימוש.
נכון ליום המאזן הערך בספרים עולה על שווי השימוש ,לכן רשמה החברה הפסד מירידת ערך נכסים בסך של  307מיליוני
ש"ח ,המתייחס לפריט רכוש קבוע .זאת לאחר שביטלה החברה הפסד מירידת ערך בסך של  51ו 510 -מיליוני ש"ח בשנים
 3051ו 3051 -בהתאמה והכירה בירידת ערך בסך של  21מיליון ש"ח בשנת  .3059השינוי בהפרשה לירידת ערך נכסים נזקף
בכל אחת מהשנים לסעיף הוצאות אחרות בדוח על הרווח והפסד.
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רכבת ישראל בע"מ
(ג) התחייבויות שוטפות

סעיף

ליום
 03בספטמבר
8302

ליום
 00בדצמבר
8309

באלפי ש"ח

סך השינוי
באלפי ש"ח

הסברי החברה לשינויים

ב% -

התחייבויות לספקים
ונותני שירותים

120,121

5,021,113

()201,359

()27%

הקיטון בסך של כ 201 -מיליוני
ש"ח נובע בעיקר מקיטון בספקי
פעילות הפיתוח כתוצאה מביצוע
תשלומים גבוהים בתקופה.

זכאים ויתרות זכות

300,231

317,359

()11,973

()31%

הקיטון בסך של כ 17 -מיליוני ש"ח
נובע בעיקר מקיטון בזכאים בגין
שכר ,בעיקר בשל תשלום
רטרואקטיבי של תוספת בגין
תחזוקת ציוד נייד חשמלי בהתאם
להסכם השכר הקיבוצי מיום 59
בדצמבר  3053שבוצע ברבעון
הראשון של שנת  3051ובנוסף,
מקיטון בהכנסות מראש.

ממשלת ישראל

512,079

11,220

99,919

70%

הגידול בסך של כ 91 -מיליוני ש"ח
נובע מקבלת הלוואה מהמדינה
למימון ההון החוזר.

הפרשות

122,103

575,953

222,070

597%

הגידול בסך של כ 222 -מיליוני ש"ח
נובע עקב גידול בהפרשה לתביעות
משפטיות בפיתוח.

אגרות חוב

321,109

329,955

5,071

0%

51

130

()103

()79%

0,992,973

0,200,058

()58,552

()0%

התחייבות מסים
שוטפים
סה"כ התחייבויות
שוטפות
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רכבת ישראל בע"מ
(ד) התחייבויות לא שוטפות

סעיף

ליום
03
בספטמבר
8302

ליום
 00בדצמבר
8309

באלפי ש"ח

סך השינוי
באלפי ש"ח

הסברי החברה לשינויים
ב% -

אגרות חוב

327,571

271,957

()321,132

()10%

הטבות לעובדים

515,139

591,291

1,213

2%

הכנסה נדחית בגין
מענקים ממשלתיים

31,575,157

32,702,922

5,311,111

1%

סה"כ התחייבויות לא
שוטפות

85,388,338

83,593,289

0,335,205

3%

הקיטון בסך של כ 329 -מיליוני
ש"ח נובע מפירעונות קרן אג"ח
בימים  25במרס 3051 ,ו20 -
בספטמבר.3051 ,

(ה) הון עצמי

סעיף

ליום
 03בספטמבר
8302

ליום
 00בדצמבר
8309

סך השינוי

באלפי ש"ח
הון מניות
קרן הון
יתרת הפסד
סה"כ הון עצמי
סה"כ התחייבויות והון

הסברי החברה
לשינויים

באלפי ש"ח

ב% -

2,000,000

2,000,000

-

0%

592,930

592,930

-

0%

()3,211,122

()3,010,732

()319,130

52%

233,093

0,370,973

()829,383

()83%

82,839,308

89,530,795

935,309

0%
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רכבת ישראל בע"מ
 .0תוצאות הפעילות העסקית
להלן תמצית נתונים אודות התוצאות העסקיות:

לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  03בספטמבר
(באלפי ש"ח)

סך השינוי
(באלפי ש"ח)

8302

8309

סה"כ הכנסות*:

5,113,912

1,814,057

21,901

סה"כ עלות ההכנסות

5,915,201

5,193,907

501,177

רווח גולמי

90,355

030,032

()37,270

הוצאות מכירה ושיווק

7,719

55,313

()5,371

הוצאות הנהלה וכלליות

557,051

71,221

30,113

הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו

301,131

()277

309,331

()833,053

08,037

()873,535

הכנסות מימון

2,190

1,271

()5,731

הוצאות מימון

7,222

1,232

2,757

()893,087

08,883

()038,037

מסים על הכנסה

32,057

2,117

57,210

רווח (הפסד) נקי

()870,032

82,330

()080,237

()1,131

7,129

()51,211

()829,383

02,283

()033,333

רווח (הפסד) תפעולי

רווח (הפסד) לפני מסים

הפסד (רווח) אקטוארי בגין
תכניות להטבה מוגדרת
סה"כ רווח (הפסד) כולל

לפרטים אודות מגזרי הפעילות של החברה ראה באור  1לדוחות הכספיים.
* סה"כ הכנסות – פירוט

לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  03בספטמבר
(באלפי ש"ח)

סך השינוי
(באלפי ש"ח)

8302

8309

922,517

922,122

()50,291

הכנסות מדמי הפעלה

5,557,172

5,090,252

27,515

סה"כ הכנסות

0,258,930

0,203,359

02,933

הכנסות מחיצוניים
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רכבת ישראל בע"מ

באורים לטבלת תוצאות הפעילות העסקית:
להלן השינויים העיקריים שחלו ב 7 -החודשים שהסתיימו ביום  03בספטמבר 8302 ,לעומת  7החודשים
שהסתיימו ביום  03בספטמבר:8309 ,
(א)

ההכנסות מהסעת נוסעים לתשעת החודשים המסתיימים ביום  20בספטמבר  ,3051הסתכמו לסך של כ112 -
מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ 113 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ .5% -כמות
הנסיעות בתשעת החודשים הראשונים לשנת  3051הסתכמה לכ 27.3 -מיליוני נסיעות לעומת כ 29.1 -מיליוני נסיעות
בתקופה מקבילה אשתקד ,גידול של כ ,2% -נציין כי בין התקופות נפתחו תחנות חדשות (כרמיאל ,אחיהוד ,רעננה
מרכז ,רעננה דרום ותחנת יצחק נבון בירושלים).
יש לציין כי עם תחילת הרפורמה בתעריפים ביום  5בינואר  ,3051ההכנסות משקפות את הכרטיסים שנרכשו מקופות
הרכבת ,בעוד שכמות הנסיעות משקפת את נסיעות כלל הלקוחות ,לרבות אלו אשר רכשו את הכרטיסים באמצעי
תחבורה אחרים ,ששותפים לרפורמה.

(ב)

הכנסות מדמי הפעלה לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  20בספטמבר  ,3051הסתכמו לסך של כ 5,530 -מיליוני
ש"ח לעומת סך של כ 5,090 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.1% -

(ג)

הכנסות מהובלת מטענים לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  20בספטמבר  ,3051הסתכמו לסך של כ 521 -מיליוני
ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ 521 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ .9% -בתשעת החודשים
לשנת  3051החברה הובילה  1.1מיליוני טון לעומת  1.7מיליוני טון בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ1% -
בכמות המובלת .הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בתעריף הסובסידיה בכ 9% -וכתוצאה משינוי תמהיל ההובלה לצד
סגירות קווים לא מתוכננות אשר השפיעו על כמות ההובלה.

(ד)

הכנסות מדמי שכירות וגורמי חוץ לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  20בספטמבר  ,3051הסתכמו לסך של כ22 -
מיליוני ש"ח לעומת הכנסות של כ 29 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ 57% -כתוצאה
מפרויקטים חדשים בתקופה.

(ה)

עלות המכירות העבודות והשירותים לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  20בספטמבר  ,3051הסתכמו לסך של כ-
 5,915מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 5,192 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול זה בסך של כ507 -
מיליוני ש"ח ,המהווה כ ,9% -נובע בעיקר מ:
 גידול בסך של כ 20 -מיליוני ש"ח בהוצאות הדלק המהווה גידול של כ ,52% -הנובע בעיקר מעלייה במחיר
הממוצע של הדלק בשיעור של כ ,50% -ובנוסף ,גידול בצריכת הדלק בשיעור של  3%עקב גידול בנסועה.
 גידול בסך של כ 33 -מיליוני ש"ח בהוצאות השכר בעיקר בעקבות גידול במצבת העובדים ועדכון שכר המינימום.
 גידול בסך של כ 33 -מיליוני ש"ח בהוצאות שמירה המהווה גידול של כ ,51% -כתוצאה מפתיחת תחנות
ומתחמים חדשים ,עדכון שכר המינימום ועדכון תעריפים בעקבות הסכמים חדשים עם ספקי שירות זה.
 גידול בסך של כ 51 -מיליוני ש"ח בהוצאות ארנונה הנובע מהקטנה חד פעמית של הפרשה שנכללה בתקופה
מקבילה אשתקד בגין שנים קודמות בסך של כ 53 -מיליוני ש"ח וכן מגידול בתקופה בסך של כ 1 -מיליוני ש"ח
בעיקר עקב פתיחת תחנות חדשות.
 גידול בסך של כ 7 -מיליוני ש"ח בהוצאות ניקיון המהווה גידול של כ ,30% -בעקבות פתיחת תחנות ומתחמים
חדשים ועלייה בשכר המינימום.
 גידול בסך של כ 1 -מיליוני ש"ח בהוצאות שירותי נוסעים המהווה גידול של כ ,53% -הנובע מגידול בהוצאות
היסעים עקב ביצוע עבודות תשתית שגרמו לסגירת מסילות.
 קיטון בסך של כ 9 -מיליוני ש"ח בהוצאות תחזוקה בעיקר עקב קיטון בצריכת חומרים ובהוצאות מיקור חוץ.

(ו )

הוצאות הנהלה וכלליות לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  20בספטמבר  ,3051הסתכמו לסך של כ 557 -מיליוני
ש"ח בהשוואה לסך של כ 71 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול בסך של כ 35 -מיליוני ש"ח ,כ35% -
נובע בעיקר עקב גידול בהוצאות שכר ,גידול במצבת העובדים ועדכון שכר המינימום .יתר הגידול נובע מעלויות מטה
של מבנה ההנהלה אשר החל לפעול במהלך הרבעון הרביעי של שנת .3059

(ז)

הוצאות מכירה ושיווק לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  20בספטמבר  ,3051הסתכמו לסך של כ 50 -מיליוני ש"ח,
לעומת סך של כ 55 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ ,55% -כתוצאה מקיטון בעלויות פרסום.

(ח)

הוצאות אחרות ,נטו לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  20בספטמבר ,3051 ,הסתכמו לסך של כ 309 -מיליוני ש"ח
לעומת הכנסות אחרות ,נטו בתקופה מקבילה אשתקד ,אשר הסתכמו לסך של כ 277 -אלפי ש"ח .ההוצאות האחרות
בתקופה הנוכחית נובעות בעיקר מגידול בהפרשה לירידת ערך נכסים בסך של כ 307 -מיליוני ש"ח .
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 .0תוצאות הפעילות העסקית (המשך)
(ט)

הוצאות מימון ,נטו לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  20בספטמבר  ,3051הסתכמו לסך של כ 1.9 -מיליוני ש"ח
בהשוואה לסך של כ 0.5 -מיליוני ש"ח הכנסות מימון ,נטו בתקופה מקבילה אשתקד ,עיקר הגידול נובע מרישום
הפרשי שער על תשלומים במט"ח בגין ספקי חו"ל בשל הפרשי עיתוי ממועד החשבונית עד יום החתך וכן משערוך
נכסים פיננסיים.

(י )

מסים על הכנסה לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  20בספטמבר  ,3051הסתכמו לסך של כ 32 -מיליוני ש"ח
לעומת סך של כ 2.1 -מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד ,נובע בעיקר מהפחתת נכס מס נדחה.
להלן תמצית נתונים אודות התוצאות העסקיות לתקופה של שלושה חודשים:
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  03בספטמבר
(באלפי ש"ח)
8309
8302

סך השינוי
(באלפי ש"ח)

סה"כ הכנסות*

109,977

101,721

()5,527

סה"כ עלות ההכנסות

109,312

111,151

30,111

505

88,008

()80,209

הוצאות מכירה ושיווק

2,207

2,732

211

הוצאות הנהלה וכלליות

27,211

25,153

9,192

הוצאות אחרות ,נטו

309,719

322

309,952

הפסד תפעולי

()850,003

()00,039

()809,927

הכנסות מימון

179

()5,150

3,209

הוצאות מימון

()517

311

()251

הפסד לפני מסים

()853,023

()05,300

()803,739

מסים על הכנסה

32,003

5,071

35,709

()890,028

()03,532

()853,293

3,927

1,192

()1,531

()893,000

()85,028

()853,937

רווח (הפסד) גולמי

הפסד נקי
הפסד אקטוארי בגין תכניות
להטבה מוגדרת
סה"כ הפסד כולל

לפרטים אודות מגזרי הפעילות של החברה ראה באור  1לדוחות הכספיים.
* סה"כ הכנסות – פירוט
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  03בספטמבר
(באלפי ש"ח)
8309
8302

סך השינוי
(באלפי ש"ח)

הכנסות מחיצוניים

321,121

311,121

()57,002

הכנסות מדמי הפעלה

295,512

212,250

59,112

סה"כ הכנסות

339,977

332,732

()0,037
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רכבת ישראל בע"מ

באורים לטבלת תוצאות הפעילות העסקית:
להלן השינויים העיקריים שחלו ברבעון השלישי של שנת  8302לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
(א)

ההכנסות מהסעת נוסעים ברבעון השלישי של שנת  3051הסתכמו לסך של כ 510 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-
 571מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,כמות הנסיעות בתקופת הדוח הסתכמה לכ 51.9 -מיליוני נסיעות
לעומת כ 51 -מיליוני נסיעות בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ.3% -
יש לציין כי עם תחילת הרפורמה בתעריפים ביום  5בינואר  ,3051ההכנסות משקפות את הכרטיסים שנרכשו
מקופות הרכבת ,בעוד שכמות הנסיעות משקפת את נסיעות כלל הלקוחות ,לרבות אלו אשר רכשו את הכרטיסים
באמצעי תחבורה אחרים ,ששותפים לרפורמה.

(ב)

הכנסות מדמי הפעלה ברבעון השלישי של שנת  3051הסתכמו לסך של כ 295 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ212 -
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ ,1% -עקב עלייה במחירי הדלק.

(ג)

הכנסות מהובלת מטענים ברבעון השלישי של שנת  3051הסתכמו לסך של כ 22 -מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך
של כ 21 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ ,1% -ברבעון השלישי לשנת  ,3051החברה הובילה
 3.5מיליון טון לעומת  3.2מיליון טון בתקופה מקבילה אשתקד ,הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בתעריף הסובסידיה
בכ 9% -וכתוצאה משינוי תמהיל ההובלה לצד סגירות קווים לא מתוכננות אשר השפיעו על כמות ההובלה.

(ד)

הכנסות מדמי שכירות וגורמי חוץ ברבעון השלישי של שנת  3051הסתכמו לסך של כ 53.3 -מיליוני ש"ח לעומת
הכנסות של כ 53.1 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(ה)

עלות המכירות העבודות והשירותים ברבעון השלישי של שנת  3051הסתכמו לסך של כ 109 -מיליוני ש"ח בהשוואה
לסך של כ 119 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .גידול בסך של כ 30 -מיליוני ש"ח ,כ ,2% -נובע בעיקר מ:
 גידול בסך של כ 51 -מיליוני ש"ח בהוצאות הדלק המהווה גידול של כ ,52% -הנובע בעיקר מעלייה במחיר
הממוצע של הדלק בשיעור של כ ,51%-בקיזוז קיטון בצריכת הדלק בשיעור של כ 5% -עקב קיטון בנסועה.
 גידול בסך של כ 7 -מיליוני ש"ח בהוצאות השמירה בעקבות פתיחת תחנות ומבני אבטחה חדשים ,גידול בשכר
המינימום.
 גידול בסך של כ 2 -מיליוני ש"ח בהוצאות ניקיון בעקבות עלייה בשכר המינימום ,פתיחת תחנות ומתחמים
חדשים.
 קיטון בסך של כ 9 -מיליוני ש"ח בהוצאות תחזוקה בעיקר עקב קיטון בצריכת החומרים.

(ו )

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של שנת  3051הסתכמו לסך כ 27 -מיליוני ש"ח ,בהשוואה לסך של כ23 -
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,הנובע מגידול בהוצאות השכר בסך של כ 1.2 -מיליוני ש"ח בעקבות גידול
במצבת העובדים ועדכון שכר המינימום  .יתר הגידול נובע מעלויות מטה של מבנה ההנהלה אשר החל לפעול במהלך
הרבעון הרביעי של שנת .3059

(ז)

הוצאות מכירה ושיווק ברבעון השלישי של שנת  3051הסתכמו לסך של כ 2 -מיליוני ש"ח בדומה לתקופה המקבילה
אשתקד.

(ח)

הוצאות אחרות ,נטו לרבעון השלישי של שנת  3051הסתכמו לסך של כ 301 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ322 -
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,נובע בעיקר מגידול בהפרשה לירידת ערך נכסים בסך של כ 307 -מיליוני
ש"ח.

(ט)

הכנסות מימון ,נטו ברבעון השלישי של שנת  ,3051הסתכמו לסך של כ 0.1 -מיליון ש"ח לעומת הוצאות מימון ,נטו
בסך של כ 3 -מיליון ש"ח ,בתקופה המקבילה אשתקד.

(י )

מסים על הכנסה ברבעון השלישי של שנת  ,3051הסתכמו לסך של כ 32 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 5 -מיליון
ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד ,נובע בעיקר מהפחתת נכס מס נדחה.
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 .3נזילות ומקורות מימון
החברה מממנת את פעילותה מהכנסות עצמיות מנוסעים ,מטענים ומסחר וכן מהכנסות מדמי הפעלה מהמדינה .חלק
דמי ההפעלה מסך כל הכנסות החברה הסתכם בתשעת החודשים שנסתיימו ביום  20בספטמבר  3051וביום 20
בספטמבר  3059לשיעור של כ 15% -וכ 11% -בהתאמה.
במסגרת ההסכם החדש פרט להכנסות דמי ההפעלה:
 המדינה מעמידה לחברה הלוואה לזמן קצר בסך של  99מיליוני ש"ח לצרכי גישור על פערי הון חוזר.
 החברה מקבלת מימון מלא מהממשלה לפעילות הפיתוח שלה.
יש לציין כי החברה אינה רשאית ליטול אשראי מכל גורם שהוא אלא באישור מראש של החשבת הכללית ושל מנכ"ל
משרד התחבורה .נכון למועד חתימת הדוח לא פנתה החברה לקבלת אישור כאמור.
(א)

תזרים המזומנים
( )5תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 97 -מיליוני ש"ח ,בהשוואה לסך
של כ 1 -מיליוני ש"ח שנבעו מהפעילות השוטפת בתקופה המקבילה אשתקד .השינוי נובע מירידה ברווחיות
החברה ,מתשלום רטרואקטיבי של תוספת שכר בגין תחזוקת ציוד נייד חשמלי בהתאם להסכם קיבוצי מיום
 59בדצמבר 3053 ,בסך של כ 22 -מיליוני ש"ח ,בקיזוז שינויים בסעיפי ההון החוזר ,שכוללים ,בין היתר ,עלייה
ביתרת הספקים מפעילות שוטפת.
( )3תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות ההשקעה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 20 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך
של כ 57 -מיליוני ש"ח תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות ההשקעה בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר השינוי
בתזרים נובע ממימוש כספים מתוך הקרן השוטפת לצורך פירעון התחייבויות שוטפות ותשלום לספק פיתוח,
(ראה ביאור  7.3לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים).
( )2תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות המימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 91-מיליוני ש"ח בדומה לתקופה
המקבילה אשתקד.

לפרטים נוספים אודות תזרים המזומנים של החברה ראה דוח תזרים מזומנים בדוחות הכספיים.
(ב)

הון חוזר
לחברה גרעון הון החוזר בסך של כ 591 -מיליוני ש"ח וכ 91 -מיליוני ש"ח ליום  20בספטמבר  3051וליום  25בדצמבר
 ,3059בהתאמה.
יצוין כי ההון החוזר לעיל חושב לפי סה"כ הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות כהגדרתם בתקינה החשבונאית.
התחייבויות החברה השוטפות כוללות יתרות של ספקים ,זכאים והפרשות השייכות לפעילות הפיתוח ,אשר ממומנות
באופן מלא על ידי מענקים ממשלתיים ,כך שליתרות אלו אין כל השפעה על ההון החוזר מהפעילות השוטפת של החברה.
ההון החוזר בניכוי סעיפי הפיתוח כפי שפורטו לעיל ,ליום  20בספטמבר  3051הינו חיובי ומסתכם לסך של כ 2 -מיליוני
ש"ח וזאת בהשוואה להון החוזר בסך של כ 19 -מיליוני ש"ח ליום  25בדצמבר .3059
להערכת החברה יהיו בידיה מקורות מספקים בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את
פעילותה בעתיד הנראה לעין.
בנוסף ,בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  37בנובמבר ,3051 ,קיים דירקטוריון החברה דיון בתחזית תזרים
המזומנים החזוי של החברה לשנתיים הקרובות ,וכן דיון בתחזית תזרים המזומנים החזוי של החברה בלבד ,לפיהם
לחברה ולחברות הבנות ,וכן לחברה בלבד ,צפויים תזרימי מזומנים חיוביים בעתיד הנראה לעין ולפיכך קבע כי קיום
גירעון בהון החוזר אינו מצביע על בעיית נזילות.

12

רכבת ישראל בע"מ

 .5תזרים מזומנים חזוי לתקופה  0באוקטובר 8302 ,עד  03בספטמבר8383 ,
אוקטובר – דצמבר
8302

ינואר – דצמבר 8307

ינואר – ספטמבר 8383

מיליוני ש"ח
יתרת פתיחה (ראה הנחה )0

91

525

501

מקורות סולו:
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ראה
הנחה )3

35

32

12

תזרים מזומנים מפעילות מימון (ראה הנחה
)2

-

503

71

תקבולים מהמדינה לפירעון האג"ח (ראה
הנחה )2

-

321

71

שימוש בקרן שמורה לפירעון האג"ח (ראה
הנחה )2

-

-

510

הנפקת אג"ח(ראה הנחה )1

-

-

5,000

תזרים מזומנים מפעילות השקעה (ראה
הנחה )1

751

3,199

3,015

סה"כ מקורות:

707

0,850

0,352

התחייבויות צפויות (שימושים)

תזרים מזומנים לפעולות מימון (ראה הערה
)2

99

93

50

פירעון אג"ח (ראה הערה )2

-

321

321

תזרים מזומנים לפעילות השקעה (ראה
הערה )9

751

3,700

2,092

סה"כ שימושים

775

0,883

0,008

סה"כ שינוי לתקופה

()53

00

089

יתרת סגירה

95

035

808
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 .5תזרים מזומנים חזוי לתקופה  0באוקטובר 8302 ,עד  03בספטמבר( 8383 ,המשך)
להלן ההנחות בהן החברה השתמשה לעריכת התזרים:
 .1מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר הינם בהתאם לדוחותיה הנפרדים של החברה ("דוח סולו" ) ליום 20
בספטמבר .3051
 .2תחזיות החברה לתזרימי המזומנים מפעילותה השוטפת נקבעו כדלקמן:
 לתקופה אוקטובר  -דצמבר  – 3051בהתאם לתחזיות מעודכנות של החברה לתוצאות סיום שנת .3051
 לשנת  – 3057בהתאם לתכנית העבודה העדכנית של החברה.
 ינואר  -ספטמבר  – 3030בהתאם לתכנית העסקית העדכנית של החברה ,וזאת תחת הנחת התפלגות לינארית
של תזרימי המזומנים על פני השנה.
 תחזיות תזרימי המזומנים לעיל הינן זהות לתחזיות החברה ששימשו לצורך אומדן הסכום בר ההשבה כמפורט
בביאור  1בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.
 פעילותה השוטפת של החברה וכן פעילות הפיתוח שלה מסובסדות על ידי המדינה על פי הסכם מסגרת לפיתוח
והפעלת רכבת ישראל בין ממשלת ישראל (בשם מדינת ישראל) לבין החברה ,מיום  59ביוני ( 3052אשר חלק
מסעיפיו תוקנו ביום  31בפברואר  ,)3051המתואר בסעיף  32.5בדוחות כספיים שנתיים להלן (להלן" :הסכם
ההפעלה והפיתוח") ,המדינה מעבירה מימון לפעילות החברה על ידי מתן סובסידיה שוטפת בגין הסעת נוסעים,
סובסידיה עבור הובלת מטענים ,וכן סובסידיה למימון פעילות הפיתוח של החברה .נוסף על כך ,זכאית החברה
לסובסידיה תמריצית בגין גידול במספר הנוסעים כאשר מנגד מנוכים סכומי פיצויים בגין אי עמידה במדדי
שירות ובמדדי תפעול .לפרטים נוספים ראו ביאור ( 30ג)(()5.2()5ט) לדוחות הכספיים שנתיים .3059
בתקופות הכלולות בתזרים מזומנים חזוי זה  -מהווה הסובסידיה כ 17% -לתקופת הדוח( ,לשנים  3057ו 10% 3030 -ו-
 17%בהתאמה) מסה"כ הכנסות החברה בהתאמה.
 .3תזרים מזומנים מפעילות מימון  -מורכב ברובו מסך של  99מיליון ש"ח ,הלוואת גישור על פערי הון חוזר אשר ניתנת
לחברה מהמדינה בכל חודש ינואר (עד וכולל שנת  )3030בהתאם להסכם הפיתוח וההפעלה( .להלן "הסכם הפיתוח")
בהתאם להסכם הפיתוח-הלוואה זו מוחזרת למדינה בחודש דצמבר בכל שנה .מכיוון שתקופת תזרים המזומנים החזוי
מסתיימת ב  - 20.7.3030הפירעון של הלוואה זו בסוף שנת  3030אינו נכלל בתזרים חזוי זה אלא רק קבלת ההלוואה.
 .4בחודש מרץ  3051השלימה החברה הנפקת אגרות חוב (סדרה א' וסדרה ב') לציבור בתמורה לסך של כמיליארד ש"ח.
במסגרת ההנפקה לציבור ,הונפקו  111מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה א' ו 200-מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות
חוב סדרה ב' בהתאם לתשקיף שפורסם לציבור ביום  31בפברואר  ,3051אשר תוקן ביום  50במרץ  3051וההודעה
המשלימה מכוחו מיום  51במרץ  .3051הסכום שגויס בגין אגרות חוב אלו שימש למימון חלק מהשקעות החברה בפיתוח
בשנת  3051וזאת חרף קבלת מימון מהמדינה.
הקרן של אגרות חוב אלו נפרעת בתקופת תזרים המזומנים החזוי כמפורט :
 לתקופה אוקטובר  -דצמבר  - 3051אין פירעון (פירעון אחרון היה בסוף ספטמבר .)3051
 לשנת  - 3057בחודשים מרץ וספטמבר  -סה"כ כ  532מיליון ש"ח.
 ינואר  -ספטמבר  - 3030שני פירעונות כמו ב  - 3057כאשר התשלום בסוף ספטמבר  3030מהווה פירעון אחרון
ומלא של קרן האג"ח.
פירעון הקרן של אגרות החוב נעשה מסכמים ייעודיים לכך ולא מתזרים החברה מפעילות שוטפת .עד כה וכן גם בשנת
 3037כל הכספים לפירעון קרן האג"ח מועברים מהמדינה לחברה בסכומים המלאים לפירעונות  .בהתאם לשטר
הנאמנות של אגרות חוב אלו הפקידה החברה סך של  510מיליון ש"ח לחשבון בנק ייעודי אשר שועבד לטובת בעלי אגרות
החוב ,ואשר ישמש כ"קרן שמורה" לטובת תשלום לבעלי אגרות החוב במצב בו תשלומי הסובסידיה לפיתוח לא הספיקו
לחברה לתשלום לבעלי אגרות החוב .החברה העבירה את ניהול כספי הקרן לחברה לניהול השקעות.
בהתאם לתנאי האג"ח ,הקרן השמורה תשמש את החברה ב 3-הפירעונות האחרונים של קרן האג"ח בשלהי שנת .3030
סכום הקרן השמורה ליום  20בספטמבר ,3051 ,מסתכם לסך של כ  511מיליוני ש"ח.
 .5לפי הערכת החברה הונחה הנפקת אג"ח נוספת בשנת  ,3030אשר כספיה ישמשו למימון השקעות החברה בפיתוח בדומה
לכספי הנפקת האג"ח הקודמת ,וזאת חרף קבלת מימון מהמדינה.
מידה והנפקת האג"ח לא תצא לפועל ,השקעות החברה בפיתוח ימומנו על ידי המדינה ולא מתזרים המזומנים של
החברה מפעילותה השוטפת ,וזאת בהתאם להסכם הפיתוח וההפעלה של החברה עם המדינה.
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 .5תזרים מזומנים חזוי לתקופה  0באוקטובר 8302 ,עד  03בספטמבר( 8383 ,המשך)
.6

תזרים מזומנים מפעילות השקעה  -כולל את התקבולים מהמדינה בגין השקעות בפיתוח.

.7

תזרים מזומנים לפעילות השקעה  -כולל את סה"כ ההשקעות הצפויות של החברה בתחום הפיתוח בתקופות אלו.
קצב ההשקעות בפועל עשוי להיות שונה מצפי זה  -אבל מכיוון שכל ההשקעות ממומנות ממקורות ייעודיים לא
תהיה לכך השפעה על תזרים החברה מפעילות שוטפת.

 .3אומדנים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים מחייבת את הנהלת החברה לבצע הערכות ואומדנים
המשפיעים על הערכים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות וכן על גילוי בקשר לנכסים והתחייבויות
מותנים .לפרטים אודות שימוש באומדנים חשבונאים קריטיים של החברה ראה באור (3ד) לפרק ג' בדוח התקופתי.
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ב .היבטי ממשל תאגידי

.1

תרומות
החברה מנועה מלתרום נוכח הנחיות רשות החברות הממשלתיות ,ובכלל זה ,חוזר תרומות  300005של רשות החברות
הממשלתיות מיום  37באוקטובר .3000

.2

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום  31בפברואר  ,3051המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית
ופיננסית אשר יכהנו בדירקטוריון החברה ,לרבות דירקטורים חיצוניים ,לאחר הפיכתה של החברה לחברת איגרות
חוב ,יעמוד על  3דירקטורים ,וזאת בהתחשב באופי ובהיקף פעילות החברה .נכון ליום  20בספטמבר  3051בחברה
כיהנו  2דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :מר עופר מרגלית ,גב' חגית בכר וגב' יעל שידלובסקי .ביום 52
באוקטובר  3051הסתיימה כהונתו של הדירקטור עופר מרגלית .לפיכך ,נכון למועד הדוח ,מכהנות בחברה 3
דירקטוריות בעלות מומחיות חשבונאית ופיננסית.
נכון ליום  20בספטמבר  3051ולמועד פרסום הדוח ,מכהן בחברה דירקטור אחד בלתי תלוי ,כהגדרת מונח זה בחוק
החברות ,תשנ"ט -5777-מר קוצאי גנאים.

.3

תגמול נושאי משרה בכירה
תגמול נושאי משרה בכירה מתבצע בהתאם להסכמים שנחתמו מול אותם נושאי משרה .תנאי ההעסקה הינם לפי נוסח
אחיד של הסכמי עבודה לעובדים בכירים של רשות החברות הממשלתיות ,ובהתאם להנחיות רשות החברות
הממשלתיות כפי שתעוגנה מפעם לפעם.

.4

מבקר הפנים של החברה
בתחילת שנת  3051אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון סקר מיפוי מוקדי סיכון מעודכן ותוכנית עבודה רב שנתית
 3051-3033מעודכנת שנבנתה על בסיסו .מידי שנה מתעדכנות עדיפויות הביקורת שנקבעו בסקר המקורי ונפרסת
תכנית עבודה רב שנתית מעודכנת .תכנית העבודה הרב שנתית מהווה את הבסיס לתוכנית העבודה השנתית.
תכנית  3051שאושרה כללה  25נושאי ביקורת ובנוסף ביקורות מעקב וביקורות פתע.
ביום  25באוגוסט 3051 ,סיימה רחלי בן משה את כהונתה כמבקרת הפנימית בחברה ,וביום  5בספטמבר 3051 ,החל
לכהן צביקה דוידוביץ כממלא מקום מבקר הפנים בחברה עד לאיוש התפקיד על דרך קבע.

.5

דירקטורים
ביום  52באוקטובר ,3051 ,חדל מר עופר מרגלית לכהן כדירקטור בחברה ,לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 51
באוקטובר ,3051 ,מס אסמכתא ( 3051-05-071390מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
ביום  39בנובמבר 3051 ,מונתה גברת יעל מרגיט בנימין-אגמון כדירקטורית בחברה ,לפרטים נוספים ראה דיווח מידי
מיום  39בנובמבר , 3051 ,מס' אסמכתא ( 3051-05-552211מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
ביום  37בנובמבר ,3051 ,חדלה הגב' שרית צולשין לכהן כדירקטורית בחברה ,לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום
 37בנובמבר ,3051 ,מס אסמכתא ( 3051-05-551991מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

.6

נושאי משרה
ביום  25באוגוסט 3051 ,סיימה רחלי בן משה את כהונתה כמבקרת הפנימית בחברה ,לפרטים נוספים ראה סעיף 2
לעיל.
ביום  25באוקטובר 3051 ,סיימה הגב' קרן אצלאן את כהונתה כסמנכ"לית כלכלה כספים והתקשרויות בחברה,
לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים מיום  1ביוני  3051 ,ומיום  35באוגוסט ,3051 ,מס' אסמכתא 3051-05-029112
ו ,3051-05-097151 -בהתאמה (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
ביום  5בנובמבר ,3051 ,מונתה הגב' תמר גרטמן אדלר כממלאת מקום סמנכ"ל כלכלה כספים והתקשרויות ,לפרטים
נוספים ראה דיווח מידי מיום  5בנובמבר ,3051 ,מס' אסמכתא ( 3051-05-503113מידע זה מהווה הכללה על דרך
ההפניה).
ביום  31בנובמבר ,3051 ,סיים מר ישראל ברון כמנהל יחידת הסייבר בחברה.
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.7

גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
זהות האורגנים בחברה המופקדים על בקרת העל בקשר עם הליך אישור הדוחות הכספיים :חברי הדירקטוריון ,מנכ"ל
החברה -שחר איילון וממלאת מקום סמנכ"ל כלכלה ,כספים והתקשרויות -תמר גרטמן אדלר.
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,דנה בדוחות הכספיים ביום  31בנובמבר( 3051 ,להלן "הישיבה") בישיבה בה
השתתפו נושאי המשרה הבכירים בחברה ורואה החשבון המבקר .בישיבה סקרה הנהלת החברה את נתוני הדוחות
הכספיים והטיפול החשבונאי שננקט לגביהם .הוועדה שמעה הצגה מפורטת של נושאי המשרה ואחרים בחברה ,לרבות
מנכ"ל החברה ומ"מ סמנכ"ל כלכלה ,כספים והתקשרויות ביחס לסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,את ההערכות
המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים ,ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים
ובמידע הנלווה.
הוועדה דנה וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון בין היתר בעניינים הבאים )5( :הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח
הכספי; ( )3שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; ( )2המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם
בעניינים מהותיים של החברה; ( )2היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים ,הן כאלה המשתקפים בדוחות הכספיים
והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים.
חברי הוועדה שנכחו בישיבה הינם :יו"ר הועדה – יעל שידלובסקי וחברת הוועדה חגית בכר.
המלצות הוועדה הועברו לדירקטוריון ביום  31בנובמבר  ,3051נדונו ואושרו בישיבה מס'  33051שהתקיימה ביום 37
בנובמבר  3051בהשתתפות יו"ר הדירקטוריון  -דן הראל וחברי הדירקטוריון הבאים :אילן אזולאי ,קוצאי גנאים,
ראובן הושיע ,דלית רגב ויעל שידלובסקי.
בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה
שנסתיימה ביום  25בדצמבר( 3059 ,להלן – הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון) ,העריכו הדירקטוריון
וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד בהתבסס על הערכה זו .הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי
הבקרה הפנימית כאמור ליום  20בספטמבר 3051 ,היא אפקטיבית.
עד למועד הדוח ,הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה אירוע או עניין שעשוי לשנות את הערכת האפקטיביות של
הבקרה הפנימית כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון ,כפי שיפורט להלן :החברה
הוציאה הזמנה לספק ציוד נייד וזאת טרם קבלת הרשאה להתחייב חתומה על ידי נציגי המדינה (ראה ביאור
(30ג)( )5.2()5לפרק ג' בדוח התקופתי) .החברה העבירה מקדמה מעודפי המזומנים מהפעילות השוטפת ,ראה ביאור 7.3
לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים.
בעקבות האמור ,הקים הדירקטוריון צוות שחבריו הם דן הראל – יו"ר הדירקטוריון ,וחברי הדירקטוריון חגית בכר,
עופר מרגלית ויעל שידלובסקי .למועד הדוח ,הצוות השלים תחקיר בדבר ההזמנה האמורה והמליץ על מספר פעולות
שיפור ובהן פעולות הנוגעות לחיזוק הבקרה הפנימית בחברה ,במטרה להבטיח כי אירוע מהסוג הנדון של יציאה לרכש
משמעותי ללא קבלת כל האישורים הנדרשים לא יישנה.
בעקבות האמור ,הקים הדירקטוריון צוות שחבריו הם דן הראל – יו"ר הדירקטוריון ,וחברי הדירקטוריון חגית בכר,
עופר מרגלית ויעל שידלובסקי .למועד הדוח ,הצוות השלים תחקיר בדבר ההזמנה האמורה אשר ממנו עלה ליקוי.
בעקבות זאת המליץ הצוות על מספר פעולות שיפור ובהן פעולות הנוגעות לחיזוק הבקרה הפנימית בחברה ,במטרה
להבטיח כי אירוע מהסוג הנדון של יציאה לרכש משמעותי ללא קבלת כל האישורים הנדרשים לא יישנה.
למועד הדוח ,בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון,
ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

.8

הפניית תשומת לב הכלולה בדוח הסקירה של רואה החשבון:
מבלי לסייג את מסקנתם ,הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב:
 .5לאמור בביאורים  2.5.1עד וכולל  2.5.55ובביאור  ,2.2בדבר תביעות ייצוגיות ואחרות ודרישות קבלנים שהוגשו כנגד
החברה אשר להערכת הנהלת החברה ,לאור השלב המקדמי בו נמצאות התביעות הנ"ל לא ניתן להעריך את השפעתן,
אם בכלל ,על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של החברה ,ולפיכך ,בדוחות הכספיים לא נכללו כל הפרשות בגינן.
 .3לאמור בביאור  2.2.3בדבר דרישות אחד מהקבלנים והערכת הנהלת החברה לגבי דרישות אלה.
 .2לאמור בביאור 1ג' בדבר מצבה הכספי של החברה והערכת הנהלת ודירקטוריון החברה כי לחברה יהיו מקורות מספקים
בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין.
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ג .גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
הדיווח הכספי בחברה
הדוחות הכספיים של החברה מקיימים את הוראות תקנות החברות הממשלתיות לעריכת דוחות כספיים ,תקנות ניירות ערך,
תקנות דוחות כספיים וחוזר דוחות כספיים.
לפרטים בדבר אירועים מהותיים אשר התרחשו בתקופת הדוח ולאחריה ראה באורים  7ו 50 -לדוחות הכספיים.

ד .גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בפרק ב' לדוח התקופתי ,למעט פירעון קרן אג"ח סדרה
א' וסדרה ב' בימים  25במרס 3051 ,ו 20 -בספטמבר 3051 ,בסך כולל של כ 329 -מיליוני ש"ח ,לפרטים נוספים ראה דיווחים
מידיים מיום  5באפריל 3051 ,ו 3 -באוקטובר ,3051 ,מס' אסמתא  3051-05-031013ו ,3051-05-075572 -בהתאמה (מידע זה
מהווה הכללה על דרך ההפניה).

דירקטוריון והנהלת החברה מביעים את הערכתם לציבור עובדי החברה ולמנהליה.

______________________

__________________

דן הראל ,יו"ר דירקטוריון

שחר איילון ,המנכ"ל

תאריך אישור הדוח 03 :בנובמבר2018 ,
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עדכון תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי ליום 00.08.8309
פרטים לפי תקנה  27א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים ,התש"ל – )5790
בתקופת הדוח ולאחריה לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי החברה ,למעט המפורט להלן:
 .5בהמשך לאמור בסעיף  1.2.9לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059ראה עדכון בבאור  2.3לדוחות הכספיים.
 .3בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום 51
בפברואר 3051 ,הגישו הסתדרות העובדים הכללית החדשה ונציגות העובדים בקשת צד שעניינה תשלום שכר חלקי בגובה
 10%למנהלי תחנות ופקחים וכן אי תשלום שכר לעובדים בחטיבת המטענים שנקטו בצעדים ארגוניים ושבתו במהלך
חודש פברואר  .3051ביום  52בפברואר  3051החליט בית הדין הארצי לעבודה להשיב את הדיון בסכסוך לבית הדין האזורי
לעבודה .ביום  7באוגוסט  3051ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה ,אשר קיבל באופן חלקי את הבקשה .הוגשו
ערעורים מטעם הצדדים ודיון בבית הדין הארצי לעבודה נקבע ליום  31בפברואר .3057
 .2בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום
 32בינואר  3051הגישו הסתדרות העובדים הכללית החדשה ונציגות העובדים בקשת צד שעניינה הפרה לכאורה של
ההסכם הקיבוצי מיום  1בדצמבר  3053ביחס לביצוע תחזוקת חומרת האיתות האלקטרוני על ידי חברת טאלס ולא על
ידי עובדי החברה .ביום  1במאי  3051ניתן פסק דין במסגרתו ,ניתן צו המורה לחברה לקיים את הוראות ההסכם הקיבוצי
ולהעביר את תחזוקת החומרה של מערכת האיתות לעובדי החברה ,זאת עד ליום  25באוקטובר  .3051ביום  9בנובמבר
 3051הגישו הסתדרות העובדים הכללית החדשה ונציגות העובדים בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט בטענה להפרה
לכאורה של החברה את פסק הדין .ביום  33בנובמבר  3051הוגשה תגובה מטעם החברה ודיון נקבע ליום  31בנובמבר
.3051
 .2בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום 2
במרץ  3051הגישו הסתדרות העובדים הכללית החדשה ונציגות העובדים בקשת צד ובקשה לסעדים זמניים בעניין אופן
מתן השי לחג לעובדי החברה .ביום  9במרץ  ,3051דחה בית הדין האזורי לעבודה את הבקשה לצווי עשה זמניים כנגד
החברה .ביום  52במרץ  3051נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית הגישו בקשת צד מתוקנת .בעקבות דיון נוסף
שהתקיים בבקשת הצד המתוקנת ביום  53ביוני  ,3051הוגשה ביום  53ביולי  3051בקשה למחיקתה .הבקשה נמחקה ללא
צו להוצאות.
 .1בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום 32
במאי  ,3051הגישו נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בעניין החזר
תשלומי ביטוח רכב לעובדי החברה המבטחים את רכבם עצמאית .ביום  51ביולי  3051ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי
לעבודה המורה על מחיקת בקשת הצד בהתאם לבקשת נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה למחיקתה.
 .1בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום 32
במאי  3051הגישה הסתדרות העובדים הכללית החדשה הודעה על סכסוך עבודה בהתאם לחוק יישוב סכסוכי עבודה,
התשי"ז ,5719-שעניינה צמצום במתכונת הסעות העובדים מתחנת הרכבת בלוד לבית ההנהלה בלוד.
 .9בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום
 31בפברואר  ,3051הגישו נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בעניין
אי פרסום מספר התקנים במכרזים פנימיים וחיצוניים .ביום  50באפריל  3051הגישה החברה תגובה לבקשת הצד ודיון
התקיים ביום  55ביוני  .3051דיון נוסף נקבע ליום  5בינואר .3057

 .1בהמשך לאמור בסעיף  1.2.3לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר פרויקטים מסילתיים נוספים ,להערכת
הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח ,צפי ההוצאות המשוערות לסיום פרויקט מסילת השרון (רעננה קו החוף) יסתכם
לסך של כ 521 -מיליוני ש"ח.
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 .7בהמשך לאמור בסעיף  1.2.3לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר פרויקטים מסילתיים נוספים ,להערכת
הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח ,צפי לסיום קשת מודיעין יהיה בשנת .3030
 .50בהמשך לאמור בסעיף  1.2.2לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר פרויקטים שאינם מסילתיים ,להערכת
הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח ,הוצאות המשוערות לסיום פרויקט מתחם באר שבע יסתכמו לסך של כ379 -
מיליוני ש"ח וההוצאות המשוערות לסיום פרויקט החלפת האיתות יסתכמו לסך של כ 195 -מיליוני ש"ח.
 .55בהמשך לאמור בסעיף  1.2.2לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר פרויקטים שאינם מסילתיים ,להערכת
הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח ,צפי לסיום פרויקט במסגרת מתחמי דיוק ותחזוקה במתחם לוד שלב א' הינו
בשנת  ,3057צפי לסיום שלב א' (הרצליה -ת"א-אומה-לוד) במסגרת פרויקט ה ERTMS -הינו בשנת  3035וצפי סיום שלב
ב (יתר הרשת) הינו בשנת  .3032בדבר תחנות חדשות ,צפי סיום לתחנת כפר מנחם הינו בשנת .3051
 .53בהמשך לאמור בסעיף  1.2.2לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר פרויקטים שאינם מסילתיים ,להערכת
הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח ,פרויקט מתח"מ לוד אשר נמצא בשלב ביצוע ,בתקציב  291מיליוני ש"ח  ,צפוי
להסתיים בשנת  3033והוצאותיו המשוערות עד לסיום הפרויקט עומדות על סך של כ 251 -מיליוני ש"ח .בנוסף ,בדבר
הפרדות מסילתיות ,פרויקט הקמת הפרדות מפלסיות להגדלת הבטיחות ולמניעת תאונות נמצא בשלב תכנון ,אשר
תקציבו עומד על סך של כ 222 -מיליוני ש"ח ,צפי סיום הפרויקט צפוי בשנת  3032והוצאותיו המשוערות עד לסיום
הפרויקט עומדות על סך כל ש 229 -מיליוני ש"ח.
 .52בהמשך לאמור בסעיף  31לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר יעדים ואסטרטגיה עיסקית ,הציגה החברה
את התכנית הרב שנתית  3051-3033על פיה מספר רכבות הנוסעים ביממה בשנת  3033צפוי לעמוד על כ 132-רכבות,
לעומת כ 211-רכבות ביממה בשנת  3059ומספר הנסיעות בשנת  3033צפוי לעמוד על כ 75-מיליון נסיעות ,לעומת 12.1
מיליון נסיעות בשנת .3059
ההערכות המפורטות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על תחזיות והערכות החברה
ועל מידע המצוי בידיה נכון למועד פרסום דוח זה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש בפועל ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם העדר מקורות מימון עתידיים,
ובכלל זה תלות החברה בקבלת סובסידיה ממשלתית לצורך התפעול השוטף ומימון תכנית הפיתוח ,אי קבלת אישורים
נדרשים ,שינויים בתכניות העבודה של החברה ,אי עמידה ביעדים ,העדר יכולת לממש ולהטמיע בחברה טכנולוגיות,
התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  31לפרק א' לדוח התקופתי ליום
.25.53.3059
 .52בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום
 9באוגוסט  ,3051הגישה נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בעניין
אי הנפקת תעודות לעובדים שעברו הכשרה בבית הספר הרכבתי ,בין השנים  .3051 – 3053ביום  1בנובמבר  3051הוגשה
תגובת החברה.

 .51בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום
 9במרץ  3051הגישה נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בעניין אופן
חלוקת תקציב הרווחה לעובדי החברה .ביום  37במרץ  3051הוגשה תגובת החברה .דיון בבקשת הצד נקבע ליום 51
בפברואר .3057

 .51בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום
 2ביולי  3051הגישה הסתדרות העובדים הכללית החדשה הודעה על סכסוך עבודה בהתאם לחוק יישוב סכסוכי עבודה,
התשי"ז ,5719-שעניינה כוונה להוציא לכאורה עבודה המבוצעת על ידי עובדי חטיבת תשתיות בחברה למיקור חוץ.
 .59בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום
 31בפברואר  3051הסתדרות העובדים הכללית החדשה הודעה על סכסוך עבודה בהתאם לחוק יישוב סכסוכי עבודה,
התשי"ז ,5719-שעניינה התקשרות החברה בהסכמים טכנו-לוגיסטיים לכאורה עם חברות חיצוניות וכן בנוגע להשלכות
לכאורה של פרויקט חשמול ומנהור על העובדים.
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 .51ביום  31.9.51בישיבת דירקטוריון  ,52051אישר הדירקטוריון את תנאי כהונתו והעסקתו של דן הראל יו"ר
הדירקטוריון במשרה מלאה ,קרי –  500%שכר מנכ"ל חברה ממשלתית בסיווג  ,50והתנאים הנלווים למנכ"ל .בהתאם
להחלטת הדירקטוריון כאמור ,תנאי הכהונה וההעסקה כאמור יעמדו בתוקפם החל ממועד קבלת כתב המינוי כיו"ר
דירקטוריון ,קרי  ,30.1.51ועד תום שנתיים מהמועד האמור ,קרי .57.1.30
יצויין כי נכון למועד זה ,תנאי הכהונה וההעסקה כאמור טעונים אישורה של האסיפה הכללית.
 .57ביום  31.9.51אישר דירקטוריון ,בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה – בשבתה כוועדת תגמול  -כי במדיניות
התגמול של החברה תוטמע הוראת חוזר רשות החברות הממשלתיות  3052-3-3בדבר היקף פעילות יו"ר דירקטוריון
בחברה ממשלתית ,לפיה במקרים חריגים ,בחברות ממשלתיות גדולות ,בסיווגים  50 ,7ו ,)5(50-אשר לגביהן ניתנה
החלטת ממשלה בדבר הפרטה או שינוי מבני או שנדרשת בהן פעילות חריגה אחרת על פי החלטת ממשלה ,תתאפשר
כהונת יו"ר דירקטוריון במשרה מלאה.
הטמעת ההוראה בוצעה על רקע מינויו ואישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה ,במשרה מלאה.
הטמעת ההוראה האמורה אינה טעונה אישור האסיפה הכללית לפי סעיף 319א לחוק החברות התשנ"ט  5777 -נוכח
עמידת החברה בתנאים הקבועים בתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג .3052 -
 .30בהמשך לאמור בסעיף  51.9.2לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר הוראות כלליות הקשורות לתנאי העסקת
עובדים החלות על החברה כחברה ממשלתית בהמשך להנחיית אכיפה שהתקבלה במהלך חודש יוני  3051מאת משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בנוגע לשכר מינימום שעתי לאור צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק מיום
( 51.02.3051להלן" :צו הרחבה") אשר הרחיב את הסכם הקיבוצי הכללי מיום  37.02.3059שנכרת בין נשיאות הארגונים
העסקיים וההסתדרות ,במסגרתה צוין כי עמדת משרד העבודה והרווחה היא שצו ההרחבה מעדכן הלכה למעשה את
השכר שעתי של משתכרי שכר מינימום לשעה ,לסך של  37.53ש"ח ,הרכבת עדכנה את שכר המינימום בהתאם,
רטרואקטיבית החל מיום  .05.02.3051בנוסף ,הרכבת עדכנה את מנגנוני ההצמדה לחוזי הקבלן המוצמדים לשכר
המינימום במשק בהתאם לתעריף שכר המינימום החדש ,רטרואקטיבית ליום ."05.02.3051

 .35בהמשך לאמור בסעיף  33.3לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר חוקים ,תקנות וצווים אחרים החלים על
החברה כחברה ממשלתית לעניין תיקון מס'  51לחוק שעות עבודה ומנוחה התשע"ח ,3051 -שהתקבל ביום  51ביוני ,3051
קובע כי החל מיום  5בינואר  ,3057תעמוד לכל עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית ,הזכות להודיע
למעסיקו כי אינו מסכים לעבוד ביום המנוחה השבועי מבלי שיידרש להצהיר כי סירובו לעבוד הינו על פי איסור שבמצוות
דתו שאותן הוא מקיים.

 .33בהמשך לאמור בסעיף  1.2.2לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר פרויקטים שאינם מסילתיים ,להערכת
הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח ,פרויקט מתחם אשקלון שלב א' צפוי להסתיים ברבעון הרביעי לשנת 3035
והוצאותיו המשוערות עד לסיום הפרויקט עומדות על סך של כ 221 -מיליוני ,פרויקט מתחם אשקלון שלב ב' צפוי
להסתיים בשנת  3032ופרויקט החלפת האיתות צפוי להסתיים בשנת  3032והוצאותיו המשוערות יסתכמו לסך של כ-
 110מיליוני ש"ח.

 .32בהמשך לאמור בסעיף  35.2לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים
בקשר עם איכות הסביבה ,ביום  31באוגוסט התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של כ 300 -מיליון ש"ח,
שעניינה בטענה לקיומו של מפגע סביבתי בדמות זיהום אוויר בתחנת הרכבת "ההגנה" .להערכת החברה ,המבוססת על
דעתם של יועציה המשפטיים ,בשל השלב המקדמי בו נמצאת התביעה לא ניתן להעריך את מידת הסיכון הגלומה
בתובענה.

 .32בהמשך לאמור בסעיף  51.5לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר התקשרות עם ספקים שאינם ספקי ציוד
נייד או חלפים ,ביום  7ליוני  ,3051נחתם הסכם עם חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ לאספקת תשתיות ידע
ושירותים מתקדמים להקמת ותפעול מרכז ניטור קיברנטי לרכבת ישראל .תוקף ההסכם הינו ל 1-שנים ממועד החתימה
עם אופציה להארכת ההתקשרות בתקופות נוספות שלא יעלו על  21חודשים ,ובכפוף לכך שמכרז החשכ"ל יעמוד בתוקף.
היקף ההסכם הינו סך של  31.1מיליוני ש"ח.
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רכבת ישראל בע"מ
 .31בהמשך לאמור בסעיף  52.5לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר תכנית הבטיחות של החברה ,הדירקטוריון
בישיבתו  51051מיום  1בספטמבר 3051 ,אישר את תכנית הבטיחות.

 .31בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום 1
בספטמבר  ,3051הגישה ההסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בעניין תשלום שי לחג
לגמלאי החברה .ביום  51בנובמבר  3051הוגשה תגובת החברה .ביום  30בנובמבר  3051התקיים דיון בעניין במסגרתו צורף
הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר להליך והוא נדרש ליתן עמדתו.

 .39בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום 20
לאוגוסט  3051הגישו נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי שעניינה
תשלום שכר מלא לעובדי חטיבת מטענים ולעובדי חטיבת תשתיות אשר שבתו מספר ימים במהלך החודשים אוגוסט-
ספטמבר  .3051ביום  2לספטמבר  3051הוגשה תגובת החברה וביום  2בספטמבר  3051התקיים דיון .ביום  51לאוקטובר
 3051הגישו נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד מתוקנת .ביום  53בנובמבר  3051הוגשה
תגובה החברה ולאחריה התקיים דיון .דיון נוסף נקבע ליום  3בדצמבר .3051

 .31בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים  ,ביום 2
באוקטובר  ,3051הגישו נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי שעניינה
מתן צו עשה המחייב את החברה להעביר את המנה הראשונה של תחזוקת הציוד הנייד החשמלי שיירכש או שיוסב
לחשמול מכל הסכם התקשרות בו תתקשר החברה .תגובת החברה הוגשה ביום  30בנובמבר .3051 ,דיון נקבע ליום 31
בנובמבר .3051

 .37בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום 51
באוקטובר 3051 ,הגישה הסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד בעניין הרכב הוועדות הראשונות .ביום ,25
באוקטובר 3051 ,הוגשה תגובת החברה .התקיים דיון ביום  1בנובמבר  3051ובו נקבעו מועדים להגשת סיכומים בכתב.

 .20בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום
 7בנובמבר  ,3051הגישו נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בעניין
עובדים שנקלטו לעבוד בחברה במסגרת יישום פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה מיום  1במאי .3051 ,תגובת
החברה הוגשה ביום  52בנובמבר .הדיון הבא נקבע ליום  25בדצמבר .3051
 .25בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום
 51באוקטובר 3051 ,הכריזה הסתדרות העובדים הכללית החדשה על סכסוך עבודה שעניינו נושאים הנוגעים לתנאי
העבודה של העובדים שבחטיבת נוסעים.
 .23בהמשך לאמור בסעיף  51.55לפרק א' לדוח התקופתי ליום  ,25.53.3059בדבר סכסוכי עבודה ,שביתות ועיצומים ,ביום
 7באוקטובר  3051הכריזה הסתדרות העובדים הכללית החדשה על סכסוך עבודה שעניינו בטיחות בעבודה ושלמות גופם
ובריאותם של עובדים במקום עבודתם.

22

רכבת ישראל בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
ליום  03בספטמבר 8302
(בלתי מבוקרים)

רכבת ישראל בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום  03בספטמבר 8302

תוכן העניינים
עמוד
2-4

הצהרות מנהלים

5

דוח סקירה של רואי החשבון

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים (בלתי מבוקרים):

6-7

דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר

8

דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

9

דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

11-11

באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

12-27

1

רכבת ישראל בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום  03בספטמבר 8302

רכבת ישראל בע"מ
הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו 8332 -
הצהרת יו"ר הדירקטוריון

אני ,דן הראל ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוח הרבעוני כהגדרתו ובתקנה  38בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש''ל – 1971
של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן " -החברה") ,לתשעת החודשים ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר
( 2118להלן" :הדוחות").

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים
של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי
הנדרש בדוחות .בהתאם לכך ,קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה
של הדוחות.

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה ,בהתבסס על
הערכתנו העדכנית ביותר:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים ,שיש להם תפקיד משמעותי
בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

דן הראל
יו"ר הדירקטוריון
תאריך 31 :בנובמבר 2118
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רכבת ישראל בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום  03בספטמבר 8302

רכבת ישראל בע"מ
הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו 8332 -
הצהרת מנהל כללי
אני ,שחר איילון ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוח הרבעוני כהגדרתו ובתקנה  38בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש''ל – 1971
של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן " -החברה") ,לתשעת החודשים ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר
( 2118להלן" :הדוחות").

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים
של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי
הנדרש בדוחות .בהתאם לכך ,קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה
של הדוחות.

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה ,בהתבסס על
הערכתנו העדכנית ביותר:
א.
ב.

את כל הליקויים המש מעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.
כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים ,שיש להם תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

שחר איילון
מנהל כללי

תאריך 31 :בנובמבר 2118
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רכבת ישראל בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום  03בספטמבר 8302

רכבת ישראל בע"מ
הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו 8332 -
הצהרת ממלאת מקום סמנכ"ל כספים וכלכלה
אני ,תמר אדלר ,מצהירה כי:
.1

בחנתי את הדוח הרבעוני כהגדרתו ובתקנה  38בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש''ל – 1971
של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן " -החברה") ,לתשעת החודשים ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר
( 2118להלן" :הדוחות").

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים
של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראית לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך
גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך ,קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת
ההכנה של הדוחות.

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה ,בהתבסס על
הערכתנו העדכנית ביותר:
א.
ב.

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.
כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים ,שיש להם תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

תמר אדלר
ממלאת מקום סמנכ"ל כספים וכלכלה

תאריך 31 :בנובמבר 2118
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דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

חברת רכבת ישראל בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת רכבת ישראל בע"מ והחברות הבנות (להלן " -הקבוצה") הכולל את הדוח התמציתי
המאוחד על המצב הכספי ליום  03בספטמבר  1328ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח או הפסד כולל
אחר ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה
אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות
ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים),
התש"ל 2793 -ובהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה
בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  2של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי
רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים
הכספיים והחשב ונאיים ,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 מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות,
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל2793-
והוראות רשות החברות הממשלתיות.
הדגש עניינים מסוימים
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאורים בדוחות הכספיים כלהלן–
 .2לאמור בביאורים  0.2.3עד וכולל  0.2.22ובביאור  ,0.0בדבר תביעות ייצוגיות ואחרות ודרישות קבלנים שהוגשו כנגד
החברה אשר להערכת הנהלת החברה ,לאור השלב המקדמי בו נמצאות התביעות הנ"ל לא ניתן להעריך את השפעתן,
אם בכלל ,על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של החברה ,ולפיכך ,בדוחות הכספיים לא נכללו כל הפרשות בגינן.
 .1לאמור בביאור  0.0.1בדבר דרישות אחד מהקבלנים והערכת הנהלת החברה לגבי דרישות אלה.
 .0לאמור בביאור 1ג' בדבר מצבה הכספי של החברה והערכת הנהלת ודירקטוריון החברה כי לחברה יהיו מקורות מספקים
בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
תל אביב 03 ,בנובמבר8302 ,
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רכבת ישראל בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

ליום 03
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
באור

ליום 03
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

ליום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
ממשלת ישראל
חייבים ויתרות חובה
מלאי

8

סה"כ נכסים שוטפים

938299
238202
0088202
083808208
0038000
008832

111,971
129,892
114,297
961,533
272,915
11,331

63,369
134,113
132,545
935,162
477,865
12,187

080308030

1,591,938

1,755,131

נכסים לא שוטפים
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
ממשלת ישראל
קרן שמורה
השקעות בנכסים פיננסיים
נכסי מיסים נדחים

6

רכוש קבוע

5

8

008320
908222
0238082
308203
008333
0028893

51,159
344,531
153,744
48,313
59,111
656,647

83,933
344,692
155,194
52,465
59,111
695,184

רכוש קבוע מופעל ,נטו
רכוש קבוע בהקמה

8380828022
280898300

14,874,157
9,178,718

14,815,142
9,971,227

סה"כ רכוש קבוע ,נטו

8289238209

24,152,775

24,775,269

נכסים בלתי מוחשיים 8נטו

8238330

272,631

276,391

סה"כ נכסים לא שוטפים

8080338039

24,982,152

25,746,844

סה"כ נכסים

8288328008

26,573,991

27,511,975

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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רכבת ישראל בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

ליום 03
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
באור

ליום 03
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

ליום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)

התחייבויות שוטפות
התחייבות מסים שוטפים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
ממשלת ישראל
הפרשות
אגרות חוב

8

סה"כ התחייבויות שוטפות

02
0038032
8338382
0038392
2038238
8328232

3,559
788,565
*239,118
163,484
187,715
247,617

521
1,135,862
269,217
86,331
191,712
247,711

082228293

1,631,138

1,831,352

התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב
הטבות לעובדים
הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

8

8398090
0208282
8280908009

495,633
*175,138
23,111,558

495,719
176,375
23,914,733

8280888038

23,781,329

24,576,827

הון עצמי
הון מניות
קרן הון
יתרת הפסד

083338333
0238283
()880028233

3,111,111
174,721
()2,112,197

3,111,111
174,721
()2,181,924

סה"כ הון עצמי

2308020

1,162,623

1,193,796

סה"כ התחייבויות והון עצמי

8288328008

26,573,991

27,511,975

* ראה באור ( 2ג) – שינוי מדיניות.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שחר איילון
מנהל כללי

תמר אדלר
ממלאת מקום סמנכ"ל
כספים וכלכלה

רכבת ישראל בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום
 03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 00
בדצמבר
8302
(מבוקר)

הכנסות ממכירות ושירותים

082288200

1,814,157

0328299

618,948

2,436,783

עלות ההכנסות ממכירות
ושירותים

082208032

*1,672,719

0328823

*586,616

**2,275,921

רווח גולמי

208322

141,348

202

22,332

161,862

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו

98902
0098302
()8308280

11,262
*98,336
399

38039
098022
()8328922

3,923
*31,512
()244

16,651
**141,896
()44,118

רווח (הפסד) תפעולי

()8038020

32,149

()8208000

()13,347

()41,813

הכנסות מימון
הוצאות מימון

08223
98030

5,495
5,424

292
()029

()1,811
256

7,126
7,351

רווח (הפסד) לפני מיסים על
הכנסה

()8238089

32,221

()8238023

()15,413

()41,127

מסים על ההכנסה

808309

3,559

808338

1,095

521

רווח (הפסד) נקי

()8908032

28,661

()8208028

()16,518

()41,547

רווח (הפסד) כולל אחר:
רווח (הפסד) אקטוארי בגין
תוכניות להטבה מוגדרת

28282

(*)9,837

()88239

(*)8,874

()8,456

סה"כ רווח (הפסד) כולל

()8228083

18,824

()8208000

()25,382

()51,113

* ראה באור ( 2ג)  -שינוי מדיניות.
**ראה באור ( 2ד) -סיווג מחדש.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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רכבת ישראל בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
יתרת הפסד
קרן הון
אלפי ש"ח

הון מניות

סה"כ הון

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר ( 8302בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר2118 ,
הפסד נקי
רווח כולל אחר

083338333
-

0238283
-

()883238983
()8908032
28282

083908290
()8908032
28282

יתרה ליום  31בספטמבר2118 ,

083338333

0238283

()880028233

2308020

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר( 8302 8בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר2117 ,
רווח נקי
הפסד כולל אחר

3,000,000
-

174,720
-

יתרה ליום  31בספטמבר2117 ,

3,000,000

174,720

)(2,030,921
*28,661
)*(9,837
)(2,012,097

1,143,799
28,661
)(9,837
1,162,623

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר ( 8302בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1ביולי2118 ,
הפסד נקי
הפסד כולל אחר
יתרה ליום  31בספטמבר2118 ,

083338333
083338333

0238283
-

()883988300
()8208028
()88239

083288032
()8208028
()88239

0238283

()880028233

2308020

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר( 8302 8בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1ביולי2117 ,
הפסד נקי
הפסד כולל אחר

3,000,000

174,720

-

-

)(1,986,715
)*(16,508
(*)8,874

1,188,005
)(16,508
()8,874

יתרה ליום  31בספטמבר2117 ,

3,000,000

174,720

)(2,012,097

1,162,623

לשנה שהסתיימה ביום  00בדצמבר 8302
(מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר2117 ,

3,111,111

174,721

()2,131,921

1,143,799

הפסד נקי
הפסד כולל אחר

-

-

()41,547
()8,456

()41,547
()8,456

יתרה ליום  31בדצמבר2117 ,

3,111,111

174,721

()2,181,924

1,193,796

* ראה באור ( 2ג)  -שינוי מדיניות.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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רכבת ישראל בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 00
בדצמבר
8302
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד) נקי

()8908032

*28,661

()8208028

(*)16,518

()41,547

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות
שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
שינוי מסים נדחים
מסים על ההכנסה
פחת והפחתות ,נטו
הפסד מירידת ערך
הפסד (רווח) ממימוש רכוש קבוע
שערוך נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ,נטו

808333
()238
098320
8398333
03

3,559
43,187
()114

808333
0
008080
8398333
()90

1,195
14,993
-

521
57,479
45,111
()114

08892

()4,918

()202

()2,898

()7,221

8208930

41,614

8338093

13,191

95,664

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עלייה) בלקוחות
ירידה (עלייה) בחוב ממשלת ישראל
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה (כולל יתרות
חובה לזמן ארוך)
ירידה (עלייה) במלאי
עלייה בהתחייבות בשל הטבות לעובדים ,נטו
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ,יתרות זכות והפרשות

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
שוטפת

098203
088320

()16,858
*26,717

()88202
038202

11,243
()4,196

()45,116
29,561

()208999
()08083
038923

()51,599
317
*11,556

08208
()233
38208

()1,292
421
*5,589

5,254
()449
14,174

028230
()008803

()808320( )19,746
()008200( *)15,895

4,285
(*)25,861

3,125
23,813

()228003

()64,518

()008000

()9,712

31,362

()228030

5,757

()028223

()13,131

84,479

* ראה באור (2ג) – שינוי מדיניות.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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רכבת ישראל בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 00
בדצמבר
8302
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
()880808220
()828020
()223
082028390
08003

רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
שינוי בזכאים/חייבים בגין מע"מ
תקבולים בגין מענקי השקעה מממשלת ישראל
תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה (השקעה) ממימוש נכסים פיננסיים
908230
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,נטו
ריבית ששולמה
מימוש (השקעה) בפקדונות בתאגידים בנקאיים ,נטו 8288220
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
השקעה

038003

()537,117
()44,932
()31,993
*633,173
7

()2,168,811
()119,378
()18,711
2,394,416
231

()0388232( )1,412,599
()28280( )117,979
38330
()24,634
2228292 *1,375,539
980
216
8,221
142,285

()28090
328203

7,148
()171
()22,818

2,417
()159,216

()18,951

()838080

3,117

()69,142

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון קרן אג"ח
פרעון קרן אג"ח
קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון ריבית אג"ח
ריבית ששולמה
קבלת הלוואה לזמן קצר ממשלת ישראל ,נטו
פרעון הלוואה לזמן קצר ממשלת ישראל ,נטו

8328032
()8328032
28020
()08023
228333
-

247,418
()247,418
*7,698
()9,157
77,111

123,815
0838333
()123,815( )0838333
*3,594
88220
()4,229
()08300
-

247,418
()247,418
7,698
()9,158
77,111
()77,231

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
מימון

208338

75,641

()322

()635

()1,591

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

828203

62,447

()938008

()11,558

13,846

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

008009

49,523

0208800

122,528

49,523

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

938299

111,971

938299

111,971

63,369

* ראה באור (2ד) – סיווג מחדש.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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רכבת ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
באור  - 0כללי
הישות המדווחת
א .חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן "החברה") עוסקת בהסעת נוסעים ובהובלת מטענים ברכבת ,השכרה של מתחמי מסחר
ומקימה את התשתיות הנדרשות לפעילותה .החברה נתמכת באופן שוטף ומתמשך בממשלת ישראל לצורך מימון
פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח שלה .ביום  17ביוני  2114נחתם הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל (להלן
"ההסכם החדש") בתוקף מיום  1.1.2113ועד ליום  .31.12.2121לפרטים בדבר עיקרי ההסכם ראה באור ( 21ג)()1.4()1
לדוחות השנתיים.
החברה הינה בבעלות מלאה של מדינת ישראל ,ולפיכך הינה חברה ממשלתית וחל עליה חוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה 1975-וההוראות שניתנו על פיו ,לרבות כללים והוראות לעריכת הדוחות הכספיים ודוחות דירקטוריון בהתאם
לחוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות.
ב .החל מיום  1באוקטובר  2116החלה לפעול חברת הבת רכבת ישראל מטענים בע"מ (להלן" :חברת הבת") ,והחל מיום 1
בינואר  2117הוסבו כל הסכמי הלקוחות של רכבת ישראל בנושא הובלת מטענים לחברת הבת וחברת הבת הפכה ללקוח
היחיד של רכבת ישראל בתחום הובלת מטענים.
לעניין מס הכנסה החברה טיפלה בהעברת הפעילות בהתאם לסעיף  114לפקודת מס הכנסה.
ג .מצבה הכספי של החברה
לחברה גרעון בהון החוזר ,בסכום של כ 175-מיליוני ש"ח וכ 76-מיליוני ש"ח ליום  31בספטמבר ,2118 ,וליום  31בדצמבר
 ,2117בהתאמה; לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לתקופה של תשעה חודשים בסך של כ 79-מיליוני ש"ח,
תזרים מזומנים שלילי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר  2118בסך של כ 66 -מיליוני ש"ח,
ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2117בסך של כ 84-מיליוני ש"ח.
כמו כן ,לחברה הפסד תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) תפעוליות אחרות (בעיקר הפסד מירידת ערך) לתקופות של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר  2118בסך של כ 57 -מיליוני ש"ח וכ 43 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה ורווח
תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) תפעוליות אחרות (בעיקר הפסד מירידת ערך) לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2117
בסך של כ 3 -מיליוני ש"ח.
כמו כן ,למידע אודות מצבה הכספי של חברת הבת רכבת ישראל למטענים בע"מ ,ראה ביאור  5.2בדוח מידע כספי ביניים
נפרד.
ההרעה בתוצאות הכספיות של החברה נובעת בעיקר מההרעה מתמשכת בתוצאות מגזר המטענים ,משחיקת
דמי ההפעלה מהמדינה ומעלייה בעלויות התפעול של החברה .ברבעון השלישי של שנת  2118חלה גם הרעה בתוצאות
מגזר הנוסעים אשר נגרמה בחלקה עקב ההשלכות של פתיחת הקו המהיר לירושלים.
לאור התפתחויות אלו החלה הנהלת החברה בתכנון ובביצוע של פעולות אשר מטרתן לשפר את תוצאות הפעילות של
החברה .פעולות אלו כוללות בין היתר קיום מגעים מול נציגי המדינה לתיקון הסכם הפיתוח וההפעלה מול מדינת
ישראל ופעולות לחיסכון בעלויות.
תיקון הסכם הפיתוח וההפעלה כפוף לאישור נציגי משרד התחבורה ,החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר .כמו
כן תיקון זה כפופים לאישור דירקטוריון החברה ורשות החברות הממשלתיות.
כמו כן יצוין כי בהמשך לאמור בביאור 20ג((1.4)1יג) לדוחות הכספיים השנתיים ,פירעון הקרן של אגרות החוב עתיד
להתבצע מסכומים המועברים לחברה מהמדינה ומכספי קרן שמורה ולא מתזרים החברה מפעילות שוטפת.
על אף ההרעה בתוצאות הפעילות כאמור לעיל ,לאור היות החברה חברה ממשלתית המפעילה תשתית לאומית הנתמכת
באופן שוטף ומתמשך בממשלת ישראל לצורך מימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח שלה כאמור בסעיף א לעיל,
ולאור הפעולות המתוכננות והמבוצעות על ידי הנהלת החברה כמוזכר לעיל ,להערכת הנהלת ודירקטוריון החברה יהיו
מקורות מספקים בהיקף ובע יתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה
לעין.
באור  – 8עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס לעריכת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן – "דוחות כספיים ביניים") של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן
חשבונאות בינלאומי  ,IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים )להלן " .("IAS 34בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה ,יישמה
הקבוצה מדיניות חשבונאית ,כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 31
בדצמבר 2117 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) התש"ל 1971 -ולהוראות רשות החברות הממשלתיות.
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  31בנובמבר.2118 ,
המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ,הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים ,פרט
לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים  IFRS 15ו IFRS 9 -אשר
נכנסו לתוקף בתקופת הדיווח.
בהמשך לאמור בביאור ( 3י"ד) בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת  ,2117ליישום התקנים לראשונה לא הייתה השפעה
מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה.
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רכבת ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
באור  – 8עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 8IFRS 16חכירות (להלן " -התקן")
בינואר  2116פרסם ה IASB -את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  16בדבר חכירות (להלן – "התקן החדש").
בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס
לתקופת זמן מוגדרת.
להלן עיקר השפעות התקן החדש:
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי (פרט לחריגים מסוימים ,ראה להלן) .חוכרים
יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש ,באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית
בהתאם לתקן הקיים IAS 17 -חכירות .כמו כן ,החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש יוכרו כהוצאה מצד
החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד ,על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות בגין החכירה
כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-השימוש.
התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים בהתייחס
לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי ,סיווג כחכירה מימונית או כחכירה
תפעולית.
התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר ,2119 ,או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי .בשלב
זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:
.1

יישום למפרע מלא – לפי גישה זו ,נכס זכות-השימוש וההתחייבות יוצגו בדוח על המצב הכספי כאילו מאז ומעולם נמדדו
בהתאם להוראות התקן החדש .במקרה זה ,השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת
תיזקף להון .כמו כן ,החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי השוואה .יתרת ההתחייבות למועד
יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו ,תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו
ניתן לקביעה בנקל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד ההתקשרות בחכירה.

.2

גישת יישום למפרע חלקי – לפי גישה זו ,לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה .יתרת ההתחייבות למועד יישום
התקן החדש לראשונה ,תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש
לראשונה .לגבי יתרת נכס זכות-השימוש ,החברה יכולה להחליט ,לגבי כל חכירה בנפרד ,ליישם את אחת משתי החלופות
הבאות:
א .הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה ,עם התאמות מסוימות.
ב .הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי ,אם נוצר ,ייזקף להון.
החברה מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש ,כאשר מדידת נכסי זכות
השימוש תהיה שווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה כפי שיוצגו במועד המעבר.
לחברה חוזי שכירות בעיקר של נכסי נדל"ן ,קרקעות ורכבים (ראה גם ביאור (21ג)( ))2לדוחות הכספיים השנתיים
המאוחדים) .במסגרת בחינת ההשפעה האפשרית של התקן החדש על הדוחות הכספיים ,החברה בוחנת את הנושאים
הבאים:
א .קיומן של אופציות להארכת החכירה – בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם
תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו .החברה
בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי השכירות שלה והאם ודאי באופן סביר שתממש אופציות אלה .במסגרת
הבחינה כאמור ,בוחנת החברה את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר עשויות ליצור תמריץ כלכלי למימוש
האופציה ,בין היתר ,שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו או שחזויים להתבצע ,חשיבות הנכס החכור לפעילות
החברה וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש אופציות להארכה כאמור.
ב .הפרדת רכיבים של חוזה – בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה
כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של נכס בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל בהם
ביחד כרכיב חכירה אחד .החברה בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים שאינם חכירה
כדוגמת שרותי ניהול ואחזקה והאם ליישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את ההקלה כאמור .החברה מעריכה כי
תבחר ליישם את ההקלה בדבר אי-הפרדת רכיבים שאינם חכירה הגלומים בחוזי החכירה.
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באור  – 8עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
ג.

ריבית להיוון – החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדידת ההתחייבות בגין חכירה ונכס
זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן .חברה בוחנת את היכולת לאמוד את שיעור הריבית התוספתית
של החוכר במידה ולא ניתן לקבוע את שיעור הריבית הגלום בחכירה זאת בשים לב לתקופת החכירה ולאופי הנכס
החכור.

ד .לגבי הסכמי חכירה בהם מלוא תשלומי החכירה משתנים בהתאם להכנסות החברה (בעיקר הסכם המקרקעין -
ראה באור  )2.2( 21לדוחות הכספיים השנתיים) ,לפי הוראות התקן החדש החברה לא תכיר בנכס זכות שימוש
ובהתחייבות חכירה בגין תשלומי חכירה משתנים ולכן הסכמים אלו לא ישפיעו על סך הנכסים וההתחייבויות של
החברה.
בנוסף ,החברה בוחנת את הצורך בהתאמת מערכות המידע שלה ,הבקרה הפנימית ,הנהלים והמדיניות אשר נדרשים על
מנת ליישם את הוראות התקן החדש.
החברה בחרה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן החדש ולא לקחה בחשבון בחישוב ההשפעה לעיל את חוזי החכירה אשר
צפויים להסתיים במהלך שנת .2119
בשלב זה ,החברה מעריכה כי השפעת היישום לראשונה של התקן החדש על הדוח על המצב הכספי של החברה צפויה
להיות בסכומים אשר אינם מהותיים לחברה .כמו כן ,החברה צופה קיטון בהוצאות השכירות לשנת  2119בסך כ16 -
מיליון ש"ח ומנגד הכרה בהוצאות פחת והפחתות ובהוצאות מימון בסך כ 15 -מיליון ש"ח ו 1 -מיליון ש"ח בהתאמה.
בנוסף ,החברה צופה כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת  2119יגדל בכ 16 -מיליון ש"ח ותזרים המזומנים
מפעילות מימון לאותה השנה יקטן בסכום דומה.
הגילוי לעיל המהווה הערכה ראשונית בלבד ,מתייחס להשפעות הידועות לחברה למועד זה ובהתאם לחוזי החכירה
הקיימים אשר יהיו בתוקף ליום  1בינואר  2119ויתכן שיהיה שונה מהנתונים אשר ייכללו בסופו של דבר בדוחות
הכספיים לתקופת היישום לראשונה.
החברה תמשיך ותדווח בתקופה של עד מועד היישום לראשונה של התקן החדש על השפעות נוספות ושינויים שיחולו
בנתונים אשר היו ידועים לחברה בדוחות הכספיים האלו והשפעת שינויים אלו על ההשפעה הכמותית כפי שמובאת
בביאור זה.
ב .שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת,
בהערכות ,אומדנים והנחות ,אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות,
הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות
הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות השנתיים.

14

רכבת ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
באור  – 8עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ג.

שינוי מדיניות
בהמשך לאמור בביאור (2ה) בדוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר ,2117 ,החברה שינתה את מדיניותה
החשבונאית בדבר סיווג התחייבות למענקים בגין אי-ניצול ימי מחלה ,אשר עד למועד השינוי נמדדה לפי הוראות תקן
חשבונאות בינלאומי  19הטבות עובד כ"הטבות עובד אחרות לטווח ארוך" והחל ממועד השינוי תימדד כ"הטבות לאחר
סיום העסקה" על פי אותו תקן .החברה סבורה כי סיווג ההתחייבות כהטבה לאחר סיום העסקה תשפר את רלוונטיות
הדוחות הכספיים של החברה בכלל ואת הצגת ההון החוזר של החברה בפרט.
החברה תיאמה את הדוחות הכספיים שלה למפרע בגין יישום שינוי המדיניות לעיל.
להלן השפעות השינוי במדיניות החשבונאית על הדוחות הכספיים של החברה לתקופות קודמות:
בדוחות המאוחדים על המצב הכספי
כפי שדווח
בעבר

השפעת
השינוי
אלפי ש"ח

כמוצג בדוחות
כספיים אלו

ליום  03בספטמבר8302 8
התחייבויות שוטפות
זכאים ויתרות זכות

321,151

()82,132

239,118

התחייבויות לא שוטפות
הטבות לעובדים

93,116

82,132

175,138

הון עצמי

1,162,623

-

1,162,623

בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל
כפי שדווח
בעבר

השפעת
השינוי
אלפי ש"ח

כמוצג בדוחות
כספיים אלו

לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  03בספטמבר8
8302
רווח או הפסד
עלות ההכנסות ממכירות
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח נקי

1,678,789
99,187
21,831

הפסד כולל אחר
הפסד אקטוארי בגין תוכניות
להטבה מוגדרת

3,116

סה"כ רווח כולל

18,824

()6,181
()751
6,831

6,831
-
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ג .שינוי מדיניות (המשך)
כפי שדווח
בעבר

השפעת
השינוי
אלפי ש"ח

כמוצג בדוחות
כספיים אלו

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  03בספטמבר8
8302
רווח או הפסד
עלות ההכנסות ממכירות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד נקי

592,923
32,294
()23,597

הפסד כולל אחר
הפסד אקטוארי בגין תוכניות
להטבה מוגדרת

1,785

סה"כ רווח כולל

()25,382

()6,317
()782
7,189

7,189
-

586,616
31,512
()16,518

8,874
()25,382

ד .סיווג מחדש
במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ליום  31בספטמבר  ,2117החברה ביצעה סיווג מחדש בין תזרים
מזומנים מפעילות השקעה לתזרים מזומנים מפעילות מימון ,המשקף את מימון המדינה בגין ריבית על האג"ח בהתאם
לאישור ההנפקה.
בנוסף ,סיווגה החברה עלויות מטה מסעיף עלות המכר לסעיף הנהלה וכלליות.
באור  -0התחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות
3.1

בהמשך לאמור בביאור 21א'  1לדוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר ,2117 ,לא חלו שינויים מהותיים בתקופת
הדוח ולאחריה בהתחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות ,למעט האמור להלן:
3.1.1

בהמשך לאמור בביאור 21א'  1.2.6לדוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר 2117 ,ביום  9במאי 2118 ,ניתן פסק
דין בבקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של  2.5מיליוני ש"ח ,שעניינה בהחלטות הרכבת להפסיק לנקוב על גבי
כרטיס שירות מקום שמור מספר מושב קונקרטי וכן להפסיק את שירות הדיילים .במסגרת פסק הדין ,אושרה
בקשת ההסתלקות של המבקש ,נמחקה בקשת אישור התובענה הייצוגית וכן נדחתה התביעה האישית של המבקש.
כמו כן ,נפסק לטובת המבקש סכום בסך של  46אלפי ש"ח (בגין שכ"ט ב"כ המבקש וגמול למבקש).

3.1.2

ביום  15באוגוסט 2115 ,הוגשה תביעה כספית נגד החברה על סך של כ 12 -מיליוני ש"ח בגין טענה כי החברה לא
שילמה לתובעת את מלוא התמורה בגין ביצוע עבודות תשתית ועפר אשר ביצעה התובעת במסגרת פרויקט הרכבת
אשקלון -באר שבע .החברה הגישה כנגד התובעת תביעה שכנגד בסך של כ 6 -מיליוני ש"ח .במסגרת הליך גישור
ומו"מ שקיימו הצדדים ,הגיעו הצדדים להסדר פשרה לפיו החברה תשלם לתובעת סך של  5.5מיליוני ש"ח
בצרוף מע"מ כדין לסילוק סופי ומוחלט של התביעה .ביום  19באוגוסט  2118אישר בית המשפט את הסדר
הפשרה ונתן להסדר תוקף של פסק דין.

3.1.3

בהמשך לאמור בביאור 21א'  1.2.8לדוחות השנתיים בקשר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית מיום  14באוגוסט,
 2117על סך של כ 13.8 -מיליוני ש"ח ,שעניינה בטענה לגביית מחירים מופרזים למוצרי שתייה ומזון הנמכרים
באמצעות מכונות אוטומטיות הפזורות בתחנות הרכבת ואי הנפקת חשבונית מס לרוכשים במכונות
האוטומטיות .להערכת החברה ,המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,סיכויי התביעה נמוכים מ51% -
ולפיכך לא נכללה הפרשה בספרי החברה.

3.1.4

בהמשך לאמור בביאור 21א'  1.2.9לדוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר ,2117 ,ביום  28בנובמבר2117 ,
התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של  31.6מיליוני ש"ח ,שעניינה טענה לפיה החברה מפרה את
הוראות תקנה 2א' לתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) ,תשס"ה  ,2114בה נקבע כי כרטיס נסיעה יהא תקף
מתחנת היציאה אל תחנת היעד כולל תחנות ביניים ,להוציא מקרים בהם ירידה או עלייה מתחנת הביניים
עולה על דמי הנסיעה בקו הנדון .להערכת החברה ,המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,סיכויי התביעה
נמוכים מ 51% -ולפיכך לא נכללה הפרשה בספרי החברה.
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3.1.5

בהמשך לאמור בביאור 21א'  1.2.7לדוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר ,2117 ,ביום  12ביולי2117 ,
התקבלה במשרדי החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של  21מיליוני ש"ח ,שעניינה בטענה ליישום
החלטת הרכבת שלא לאפשר לנוסע המחזיק בכרטיס נסיעה תקופתי ,המקנה לו זכות נסיעה בין שתי תחנות,
לנ סוע ליעד רחוק יותר ,שאינו כלול בכרטיס התקופתי ,תוך תשלום של הפרש דמי הנסיעה בלבד .להערכת
החברה ,המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,סיכויי התביעה נמוכים מ 51% -ולפיכך לא נכללה הפרשה
בספרי החברה.

3.1.6

ביום  17במאי 2118 ,התקבלה במשרדי החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד  9מפעילי תחבורה ציבורית
ובהם רכבת ישראל בע"מ על סך  89מיליון ש"ח בסך הכל ,שמתוכם ,חלקה של רכבת ישראל בסכום הנתבע
הוא  ,6%כלומר  5מיליוני ש"ח (לפי האמור בכתב התביעה עצמו) או  ,9%כלומר  8מיליוני ש"ח (לפי האמור
בבקשה לאישור תובענה ייצוגית) .עניינה של הבקשה הוא בטענות כנגד מפעילי התחבורה הציבורית בכל הקשור
למתן הנחות לאזרחים ותיקים .להערכת החברה ,המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,בשל השלב
המקדמי בו נמצאת התביעה לא ניתן להעריך את מידת הסיכון הגלומה בתובענה.

3.1.7

ביום  22במאי 2118 ,התקבלה במשרדי החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,שעניינה טענה להפרת הוראות
החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון ,התשמ"ג –  ,1983בשטחי תחנות הרכבת שמחוץ
לרציפים או למבנים וכן בטענה כי עדיין קיימת הפרה גם לגבי העישון ברציפים ובמבנים בשטחי התחנות.
להערכת החברה ,המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,בשל השלב המקדמי בו נמצאת התביעה לא ניתן
להעריך את מידת הסיכון הגלומה בתובענה.

3.1.8

ביום  28באוגוסט 2118 ,התקבלה במשרדי החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של כ 211 -מיליון
ש"ח ,שעניינה טענה לקיומו של מפגע סביבתי בדמות זיהום אוויר בתחנת הרכבת ההגנה .להערכת החברה,
המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,בשל השלב המקדמי בו נמצאת התביעה לא ניתן להעריך את מידת
הסיכון הגלומה בתובענה.

3.1.9

ביום  7בנובמבר 2118 ,התקבלה במשרדי החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,שעניינה טענה לקיומן של
הפרות של החברה את חובותיה להנגשה של מתקני מים צוננים לשתייה במתחמיה .להערכת החברה,
המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,בשל השלב המקדמי בו נמצאת התביעה לא ניתן להעריך את מידת
הסיכון הגלומה בתובענה.

 3.1.11ביום  8בנובמבר 2118 ,התקבלה במשרדי החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של כ 317 -מיליון ש"ח,
שעניינה טענה שהחברה לא סיפקה שירותי אינטרנט אלחוטי חינמי בקרונות הרכבת ,בניגוד לפרסומיה.
להערכת החברה ,המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,בשל השלב המקדמי בו נמצאת התביעה לא ניתן
להעריך את מידת הסיכון הגלומה בתובענה.
 3.1.11בנוסף לאמור בסעיפים  3.1.6עד  3.1.11לעיל ,בנוגע לתביעות נוספות שלא ניתן להעריך את השפעתן על תוצאות
הפעילות והמצב הכספי של החברה ראה באור (21א)( )1.2( )1לדוחות השנתיים.
3.2

להלן פירוט בדבר שינויים בתביעות משפטיות נוספות ודרישות תשלום שהוגשו כנגד החברה:
3.2.1

בהמשך לאמור בביאור 21א'  8לדוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר ,2117 ,ביום  21בספטמבר 2115 ,הוגשה
תביעה כספית נגד החברה על סך של כ 21 -מיליוני ש"ח בגין טענה כי החברה נמנעה מדיווח אמת ,ובזמן אמת בדבר
נפח החומר המועבר לאתרי הכרייה ,כך שנגרם לתובעת חסרון כיס .עוד נטען ,כי בכדי להפחית את התשלומים
המגיעים לתובעת ,שינתה החברה במכוון ובניגוד להסכם ,את אופן החישוב והתשלום בגין הטמנת נפח עודפי
הכרייה .בין הצדדים התקיים הליך גישור אשר השתכלל לכדי הסכם פשרה לפיו תשלם הרכבת לתובעת סך של 511
אלפי ש"ח וסך של  2מיליוני ש"ח יעמוד לזכות התובעת ויותנה בתוצאותיו של פסק דין חלוט בהליך עתידי שיתקיים
בין הרכבת לבין התובעת בהתאם לתוצאות בג"צ חסן דיב .ביום  28במרץ 2118 ,אישר בית המשפט את הסכם
הפשרה ונתן לו תוקף של פסק דין.
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3.2

3.3

להלן פירוט בדבר שינויים בתביעות משפטיות נוספות ודרישות תשלום שהוגשו כנגד החברה( :המשך)
3.2.2

בהמשך לאמור בביאור 21א' 9לדוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר ,2117 ,במהלך שנת  2114הוגשה כנגד
החברה עתירה במסגרתה התבקש בית המשפט העליון להכיר בשטח בו הוטמנו עודפי עפר שהוצאו מפרויקט הקו
המהיר ,כאדמת העותר ,כאשר משמעות ההכרה הינה הוצאת עודפי עפר .ביום  3במאי 2117 ,הוציא ביהמ"ש
העליון צו על תנאי שבו הורה למשיבים בעתירה (לרבות המדינה והחברה) ליתן טעם מדוע לא ייאכף ללא דיחוי
צו סופי להפסקת העבודה והריסה .עפ"י הנחיית בג"צ היה על המשיבים לעתירה לאתר אתר הטמנה להעברת
עודפי העפר .משלא נמצא אתר מתאים ,בג"צ הורה למדינה להגיש כתב תשובה .ביום  9ביולי ,2118 ,הגישה
המדינה תצהיר תשובה מטעמה .ביום  16ביולי 2118 ,החברה הגישה בקשה להתיר לה להגיש תשובה מטעמה,
אולם טרם ניתנה החלטה בעניין זה .בית המשפט קבע דיון נוסף בעתירה ליום  11בדצמבר .2118 ,להערכת
החברה ,המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,החברה כללה הפרשה המשקפת באופן נאות ,את העלויות
אשר ישולמו ,בסבירות העולה על  ,51%וזאת כנגד יתרות הרכוש הקבוע שלה.

3.2.3

בהמשך לאמור בבאור 21א' 7לדוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר ,2117 ,ביום  8בספטמבר 2113 ,הוגשה
תביעה כספית נגד החברה על סך של כ 21.2 -מיליוני ש"ח בגין אי תשלום עבודות פינוי עפר ופסולת במסגרת
חוזה מסגרת לביצוע עבודות תשתית להכפלה ושדרוג בקו נען  -באר שבע .הצדדים הגיעו להסדר פשרה לפיו
תשלם הרכבת לתובעת סך של  11מיליוני ש"ח בצרוף מע"מ כדין לסילוק סופי ומוחלט של התביעה .ביום 21
במרץ  2118אישר בית המשפט את הסדר הפשרה ונתן להסדר תוקף של פסק דין.

3.2.4

בהמשך לאמור בביאור 21א' 4לדוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר ,2117 ,ביום  18בינואר 2111 ,הוגשה
תביעה כספית נגד החברה על סך של  81מלש"ח .במסגרת כתב התביעה טען הקבלן ,בין היתר ,כי בניגוד למערך
החוזי בין הצדדים ,לא שולמו לו כספים בגין עיכובים בהתחלת העבודות; שינויים ועבודות נוספות; התייקרות
במחירי הברזל ,וכן כי עקב מעשיה ומחדליה של הרכבת ,נגרמו לו נזקים אשר הרכבת חבה בהם .ביום 3
בספטמבר 2118 ,ניתן פסק הדין בתביעה :מתוך סכום התביעה (שהוגבל לסכום נמוך יותר מטעמי אגרה) ,בית
המשפט פסק לטובת הקבלן סך של  42,348אלפי ש"ח בתוספת מע"מ ,הפרשי ריבית והצמדה ,הוצאות ושכ"ט
עו"ד .ביום  28באוקטובר  ,2118הקבלן הגיש ערעור על פסק הדין .למחרת ,ביום  29באוקטובר ,2118 ,בד בבד
עם הגשת בקשה לעיכוב ביצועו ,הרכבת הגישה ערעור על פסק הדין .עוד באותו היום (יום  29באוקטובר ,)2118
ניתן צו ארעי לעיכוב ביצוע פסק הדין .בהתאם לדעת יועציה המשפטיים ,החברה כללה בדוחותיה הכספיים
הפרשה מסוימת אשר שיקפה ,באופן נאות ,את העלויות אשר אפשר וישולמו לקבלן ,בסבירות העולה על ,51%
וזאת כנגד יתרות הרכוש הקבוע שלה .יצוין ,כי הפער בין הערכת סיכויי הצלחת התביעה בגינם בוצעה אותה
הפרשה לבין תוצאת פסק הדין נובעת ,לדעת יועציה המשפטיים ,מכך שבית המשפט לא קיבל חלק מטענות
הרכבת ביחס לעילות התביעה ורכיבי הנזק.

3.2.5

במהלך שנת  2114הוגשו תביעות כספיות נגד החברה על סך כולל של כ 5.4 -מיליוני ש"ח בגין מטרדי רעש וזיהום
אוויר במסגרת הפעלת מסילת הרכבת בקו תל אביב -בני דרום .הצדדים הגיעו להסדר פשרה לפיו תשלם הרכבת
לתובעת סך של  1,761אלפי ש"ח בצרוף מע"מ כדין לסילוק סופי ומוחלט של התביעה .הסדר זה טרם אושר ע"י
בית המשפט.

לקראת סיום ביצוע פרויקטים המבוצעים כחלק מתוכנית הפיתוח ובמסגרת גמר חשבון ,עולות לעיתים דרישות
מהקבלנים לתוספת תשלומים מעבר לנקוב בהסכמים המקוריים .דרישות אלה מסתיימות לרוב בהסכמה בין הצדדים
בסכומים נמוכים משמעותית מסכומי הדרישה .במקרים בהם לא מושגת הסכמה ,חלק מאותם קבלנים עשויים לתבוע
את החברה.
3.3.1

נכון למועד פרסום הדוח ,ידוע לחברה על דרישות לתוספות תשלום כאמור בסכום כולל של כ 1.5 -מיליארד
ש"ח .על פי ניסיונה המצטבר של החברה בטיפול בדרישות כאלו בעבר וההערכה ההנדסית של החברה בגין
עבודות שאכן בוצעו מעבר להסכמים המקוריים ,סכומי תשלום נוספים אלו ,במידה וישולמו ,לא צפויים לעלות
על כ 85 -מיליוני ש"ח .סכומים אלו ,במידה וישולמו ,כלולים בתקציב הפיתוח של הפרויקטים .להערכת
הגורמים המקצועיים בחברה ,הסיכויים שהחברה תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלו הכלולים
בתקציב הפיתוח של הפרויקטים כאמור לעיל הינם נמוכים מ.51% -
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3.3.2

אחד הקבלנים של הקו המהיר לירושלים הגיש לחברה חשבונות הכוללים דרישה לתוספת תשלומים מעבר
לנקוב בהסכמים המקוריים בסך של  2.126מיליארד ש"ח .להערכת החברה ,דרישות הקבלן מופרזות .עם זאת,
לאור הידברות המתקיימת בין החברה לבין הקבלן בעניין הגעה להסדר פשרה בעניין ,אשר עקרונותיו אושרו
עי החברה ,החברה כללה בדוחותיה הכספיים הפרשה מסוימת אשר משקפת באופן נאות את העלויות אשר
אפשר וישולמו לקבלן במסגרת הסדר זה ,בסבירות העולה על  ,51%וזאת כנגד יתרות הרכוש הקבוע שלה .עוד
יצוין כי ככל שייחתם הסדר פשרה כאמור ,הוא יידרש לאישור סופי של הגורמים המוסמכים בחברה וכן
לאישור נציגי הממשלה הרלוונטיים בהתאם להסכם ההפעלה ,אשר אף עימם התקיימו פגישות עבודה
והתכתבויות לצורך קידום הנושא.
סכומים אלו ,במידה וישולמו ,כלולים בתקציב הפיתוח המאושר של הפרויקטים.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין ,כי נכון למועד זה ,אין בידי החברה אישורי תקציב מהמדינה ,אם החברה
תידרש לשלם את מלוא סכום הדרישות.

באור  - 3מכשירים פיננסיים
א.

שווי הוגן
בכל תקופות הדיווח ,היתרות בדוח על המצב הכספי של מזומנים ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ,קרן שמורה,
לקוחות ,חייבים ויתרות חובה (לזמן קצר ולזמן ארוך) ,השקעות בנכסים פיננסיים ,התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים ,זכאים ויתרות זכות ונגזרים פיננסיים תואמות או קרובות לשווי ההוגן שלהם.
השווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות המוצגות בדוח על המצב הכספי הינו כדלקמן:
מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד:
ליום  03בספטמבר 8302
באלפי ש"ח

הערך
בספרים

שווי הוגן
רמה 0

התחייבות בגין אגרות חוב

3928330

2308203

ליום  03בספטמבר 8302
באלפי ש"ח

הערך
בספרים

שווי הוגן
רמה 0

התחייבות בגין אגרות חוב

743,647

747,949

ליום  00בדצמבר 8302
באלפי ש"ח

הערך
בספרים

שווי הוגן
רמה 0

התחייבות בגין אגרות חוב

743,431

751,326
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ב.

סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן
המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים ,לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים,
למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן:
רמה  :1מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה  :2נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים
לצפייה).
 03בספטמבר 8302
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

רמה 0
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
השקעות לזמן קצר
קרן שמורה
קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי ביטוח
השקעות בנכסים פיננסיים

328309
0208320
808082
008009
8388039

 03בספטמבר 8302
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

רמה 0
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
השקעות לזמן קצר
קרן שמורה
קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי הביטוח
השקעות בנכסים פיננסיים

123,498
151,817
26,336
27,402
329,053

 00בדצמבר 8302
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

רמה 0
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
השקעות לזמן קצר
קרן שמורה
השקעות בנכסים פיננסיים
קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי ביטוח

131,173
151,731
27,887
27,113
337,814
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.1

ליום  31בספטמבר  ,2118טרם שולמה עלות רכישת נכסים באשראי העומדת כנגד יתרות התחייבויות לספקים ונותני
שירותים בסך של  327,381אלפי ש"ח (ליום  31בספטמבר  2117בסך של  526,915אלפי ש"ח) .כמו כן ,הרכוש הקבוע
כולל הפרשות בגין היטלי פיתוח והפרשות לתביעות משפטיות בגין פעילות פיתוח ליום  31בספטמבר  ,2118בסך של
 479,269אלפי ש"ח (ליום  31בספטמבר  2117סך של  145,489אלפי ש"ח).

.2

במהלך התקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר  ,2118הסתכמו התוספות לנכסים
קבועים ובלתי מוחשיים לסך של כ 2,167,867 -אלפי ש"ח וכ 883,798 -אש"ח בהתאמה( .בתקופות של תשעה ושלושה
חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר  2117כ 1,749,321 -אלפי ש"ח וכ 694,913 -אלפי ש"ח ,בהתאמה).

.3

פחת והפחתות בהוצאות עלות המכר והוצאות אחרות מהפסד הון מגריעות רכוש קבוע מוצגים בקיזוז הפחתת
הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים .הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים בתקופות של תשעה ושלושה
חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר  ,2118בסכום של  633,127אלפי ש"ח וכ 215,243 -אלפי ש"ח בהתאמה.
( 612,897אלפי ש"ח ו 215,478 -אלפי ש"ח בתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר ,2117
בהתאמה).

הפסד מירידת ערך במהלך שנת 8302
לאור הירידה ברווחיות כפי שהוצגה בדוחות רווח והפסד של החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2118מול הצפי
שהיה בשנה הקודמת ,קבעה הנהלת החברה כי התקיימו סימנים המצביעים על הצורך לאמוד מחדש את הסכום בר ההשבה
של החברה ,וזאת על מנת לבחון האם נדרש לבטל הפסד כלשהוא מירידת ערך של פריטי רכוש קבוע שהוכר בשנים
קודמות .לצורך כך בוצעה בחינה של אומדן סכום בר ההשבה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי.
להלן פירוט ההנחות המרכזיות ששימשו בבסיס אומדן הסכום בר ההשבה:












אורך חיי התחזית נאמד בכ 28 -שנים ,בהתאם ליתרת אורך החיים הממוצעת של נכסי התשתית ,המהווים את נכס
הליבה של החברה.
תחזית תזרים המזומנים המפורטת (עד לשנת  )2121מבוססת על התכנית העסקית הרב שנתית ועל תכנית פיתוח
מאושרת.
הכנסות החברה מסובסידיה שוטפת חושבו על פי עקרונות ההסכם החדש לאורך כל חיי התחזית תחת ההנחה כי
עקרונות אלו ייכללו גם בהסכמי הסובסידיה שייחתמו בעתיד.
חשוב הכנסות מדמי הפעלה שוטפים נחלקו לשני תרחישים:
 .1תרחיש בו יגויס אג"ח בעל אורך חיים של  8שנים על ידי החברה בשנת  .2121בתרחיש זה הונח כי שיעור הרווח
הבסיסי יהיה  4%עד שנת  .2128לאחר שנת  ,2128הונח כי הרווחיות הנורמטיבית תשוב להיות  2%מההכנסות,
בדומה למצב ערב גיוס האג"ח בהסכם הסובסידיה (הונח כי לטווח הארוך בממוצע ,הריווחית תתכנס לרמה של
 ,2%ללא תלות בקיומו של גיוס אג"ח נוסף).
 .2תרחיש בו לא יבוצע גיוס אג"ח נוסף מעבר לאג"ח הקיים נכון למועד הערכת השווי .בתרחיש זה הונח כי
הרווחיות הנורמטיבית החל משנת  2121ועד תום תקופת התחזית תעמוד על  2%מההכנסות.
בהתאם להנהלת החברה ,ההתסברות לתרחיש  1לעיל הינה .71%
שיעור המינוף הנורמטיבי הרלוונטי לחברה בהתאם למגבלות נטילת האשראי החלות עליה מתוקף ההסכם החדש
הינו .1%
שיעור היוון משוקלל (לאחר מס) 5.13% -וחושב כממוצע משוקלל של שיעורי ההיוון שנאמדו עבור כל תחום פעילות.
שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר הנוסעים ומגזר המסחר לאחר שנת  2121נאמד בהתאם לגידול החזוי
בנסועה מהפרויקטים הקיימים למועד הערכת השווי ,עד להגעת כמות הנוסעים לקיבולת המקסימלית בשנת .2124
בעקבות זאת ,החל משנת  2125הונח כי ההכנסות העצמיות של מגזרים אלה לא תצמחנה.
שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר המטענים לאחר שנת  2121נאמד בכ ,3.4%-עד להגעת כמות הטון לק"מ
לקיבולת המקסימלית בשנת  .2132בעקבות זאת ,החל משנת  2133הונח כי ההכנסות העצמיות של מגזר המטענים
לא תצמחנה.
אחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה כ.15% -
סכום בר השבה נקבע לפי שווי שימוש.
נכון ליום המאזן הערך בספרים עולה על שווי השימוש ,לכן רשמה החברה הפסד מירידת ערך נכסים בסך של  219מיליוני
ש"ח ,המתייחס לפריט רכוש קבוע .זאת לאחר שביטלה החברה הפסד מירידת ערך בסך של  15ו 161 -מיליוני ש"ח
בשנים  2116ו 2115 -בהתאמה והכירה בירידת ערך בסך של  45מיליון ש"ח בשנת  .2117השינוי בהפרשה לירידת ערך
נכסים נזקף בכל אחת מהשנים לסעיף הכנסות (הוצאות) אחרות בדוח על הרווח והפסד.
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רכבת ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
באור  – 0מסים על ההכנסה
הוצאות מסים על ההכנסה לתקופות של שלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר 2118 ,מורכבות מהוצאות מסים
שוטפים אשר חושבו בהתבסס על אומדן שיעור מס ההכנסה השנתי הצפוי ,אשר נאמד בכ ,23% -וכן עקב עדכון נכס מס נדחה
לאור ביצוע הערכת שווי נכס בר השבה ,נכון ליום  31בספטמבר.2118 ,
הרכב נכסי מס נדחה
ליום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
הפסדים לצרכי מס

298333

008333

ליום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)
298333

לאור תוצאות החברה ברבעון הנוכחי ,החברה בחנה את תחזיותיה לרווחים העתידיים ,ובהתאם לתחזיות עדכנה את יתרת
נכסי המס הנדחה.
באור  -2מגזרי פעילות
א.

בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביאור  26בדבר מגזרי פעילות בדוחות
הכספיים השנתיים.

ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות
מגזר
נוסעים

מגזר
מטענים

מגזר
מגזר
פיתוח
סחר
אלפי ש"ח

פעילויות
אחרות

סה"כ

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו
ביום  03בספטמבר ( 8302בלתי מבוקר)
הכנסות מחיצוניים
הכנסות מדמי הפעלה שוטפים
סה"כ הכנסות

2238320
083398893
082008020

0028022
0038033
8328008

028333
028333

-

28022
28022

2008009
080098293
082288200

רווח (הפסד) מגזרי
פחת והפחתות ,נטו
הכנסות (הוצאות) משותפות בלתי
מוקצות
רווח (הפסד) תפעולי
הוצאות מימון ,נטו

008233

()298038

838202

-

08088

()008820
098320
()8398333
()8038020
28220
()8238089

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו
ביום  03בספטמבר( 8302 8בלתי מבוקר)
הכנסות מחיצוניים
הכנסות מדמי הפעלה שוטפים
סה"כ הכנסות

561,592
944,781
1,516,373

145,482
125,632
271,114

31,811
31,811

-

5,771
5,771

743,644
1,171,413
1,814,157

רווח (הפסד) מגזרי
פחת והפחתות ,נטו
רווח תפעולי
הכנסות מימון ,נטו

69,211

()13,117

21,314

-

()1,162

75,236
43,187
32,149
71
32,221

רווח לפני מסים על ההכנסה
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רכבת ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
באור  -2מגזרי פעילות (המשך)
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)
מגזר
נוסעים

מגזר
מטענים

מגזר
מגזר
פיתוח
סחר
אלפי ש"ח

פעילויות
אחרות

סה"כ

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו
ביום  03בספטמבר ( 8302בלתי מבוקר)
008880

הכנסות מחיצוניים
הכנסות מדמי הפעלה שוטפים
סה"כ הכנסות

0238333
0028000
2028000

338302
028220
298923

008880

רווח (הפסד) מגזרי
פחת והפחתות ,נטו
הכנסות (הוצאות) משותפות בלתי
מוקצות
רווח (הפסד) תפעולי
הכנסות מימון ,נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה

()008290

()888300

28002

-

992
992

8008002
0208003
0328299

()08283

()898302
008080
()8398333
()8208000
()220
()8238023

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו
ביום  03בספטמבר( 8302 8בלתי מבוקר)
הכנסות מחיצוניים
הכנסות מדמי הפעלה שוטפים
סה"כ הכנסות

194,851
314,553
509,404

47,909
38,757
86,666

10,654
10,654

-

2,224
2,224

255,638
353,310
608,948

רווח (הפסד) מגזרי
פחת והפחתות ,נטו
רווח (הפסד) תפעולי
הוצאות מימון ,נטו
הפסד לפני מסים על ההכנסה

7,864

)(10,828

5,890

-

)(1,280

1,646
14,993
()13,347
))2,066
()15,413

לשנה שהסתיימה ביום
 00בדצמבר8302 8
הכנסות מחיצוניים
הכנסות מדמי הפעלה שוטפים
סה"כ הכנסות
רווח (הפסד) מגזרי
פחת והפחתות ,נטו
הוצאות משותפות בלתי מוקצות
הפסד תפעולי
הוצאות מימון ,נטו

747,681
1,274,814
2,122,484
54,741

191,327
171,681
362,118
()23,534

הפסד לפני מיסים על ההכנסה

43,341
43,341
31,249

-

8,951
8,951
211

991,298
1,446,485
2,436,783
61,655
57,479
44,979
()41,813
()224
()41,127
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רכבת ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
באור  -2מגזרי פעילות (המשך)
מידע נוסף

ג.

מגזר
נוסעים
ליום  03בספטמבר( 8302 8בלתי
מבוקר)
נכסי המגזר

298022

מגזר
מטענים

308090

פעילויות
מגזר סחר מגזר פיתוח אחרות
אלפי ש"ח
38230

28880 282938003

ליום  03בספטמבר( 8302 8בלתי
מבוקר)
נכסי המגזר

54,872

42,174

6,516

9,414,437

ליום  00בדצמבר8302 8
נכסי המגזר

77,159

45,119

8,171

2,196 11,216,412

844

התאמות

סה"כ

8288328008 8888338082

26,573,991 17,155,257

27,511,975 17,153,129

באור  - 2יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
מדינת ישראל וחברות ומוסדות בשליטתה מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה .החברה לא הציגה בדוחות הכספיים עסקאות
שבוצעו במהלך העסקים הרגיל עם בעל עניין בה ,למעט עסקאות חריגות.
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
יתרות עם מדינת ישראל כריבון
ליום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

ליום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)

בחובה:
נכסים שוטפים
ממשלת ישראל בגין דמי הפעלה שוטפים ,נטו (א)( ,ב)
ממשלת ישראל בגין פעילות פיתוח (ב)( ,ה)( ,ו)

נכסים לא שוטפים
ממשלת ישראל -דמי הפעלה לקבל בגין שימוש בכספי אג"ח (ב)(,ד)

8228320
2008329

264,756
696,777

267,961
667,212

083808208

961,533

935,162

908222

344,531

344,692

בזכות:
התחייבויות שוטפות
הלוואה לזמן קצר (ב)
בגין החזר מע"מ (ב)

התחייבויות לא שוטפות
הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים (ב)
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228202
208003

77,154
86,331

86,331

0038392

163,484

86,331

8280908009

23,111,558

23,914,733

רכבת ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
באור  - 2יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
יתרות עם מדינת ישראל כריבון (המשך)

(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו )

הכנסות לקבל בגין דמי הפעלה אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.
לא התקבל אישור מהמדינה לגבי יתרות החובה ויתרות הזכות ליום המאזן.
בהמשך לאמור בבאור (26א)( )1לדוחות השנתיים ,למועד אישור הדוחות הכספיים ,גובשו הסכמות נוספות ובין היתר
בדבר תקציב ההתארגנות הרכבתית אשר אושרה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,הצדדים ממשיכים במגעים
לתיקון הסכם ההפעלה.
בגין משיכה מכספי האג"ח לטובת פרויקטי פיתוח לרבות ריבית שנצברה.
חלות שוטפת בגין אג"ח מוצגת בממשלת ישראל לזמן קצר.
נכס לקבל בגין מענקים ממשלתיים (שצפויים להתקבל אחרי תאריך המאזן בגין תקופת ביצוע השייכת לתקופת הדוח)
מוצג בממשלת ישראל לזמן קצר.
יתרות עם רכבת ישראל מטענים
ליום  31בספטמבר  ,2118לחברת הבת למטענים גירעון בהון החוזר בסכום של כ 13.7 -מיליוני ש"ח וגירעון בהון החוזר
בסכום של כ 13.6 -מיליוני ש"ח (ליום  31בדצמבר  ,2117הון עצמי בסך של כ 1.4 -מיליוני ש"ח והון חוזר חיובי בסכום של
כ 1.5 -מיליוני ש"ח) .כמו כן בתקופת הדוח ,לחברת הבת למטענים הפסד תפעולי ונקי של כ 15.2 -מיליוני ש''ח (בתקופה
המקבילה אשתקד רווח נקי בסך של כ 12.3 -מיליוני ש"ח).
ההרעה בתוצאות הכספיות של חברת הבת למטענים ובמצבה הכספי וביכולתה לפרוע את התחייבויותיה ,נובעת בעיקר
מירידה בהכנסות מפעילות ההובלה ,שחיקה מתמשכת בדמי ההפעלה מהמדינה בהתאם להוראות הסכם המסגרת לפיתוח
והפעלת רכבת ישראל של החברה מול המדינה ("הסכם הפיתוח ההפעלה") ,ועלייה בעלויות התפעול המשולמות לחברה
בשל עליית מדדים ובעיקר כתוצאה מעליית מדד השכר במגזר הציבורי ומעליית מדד מחירי הדלקים.
יצוין כי כ 97%-מתשלומי חברת הבת למטענים הינם תשלומים לחברה בגין הובלת המטענים ברכבת ,וזאת בהתאם
להסכם בין חברת הבת למטענים לבין החברה .כמו כן יצוין כי עיקר הגירעון בהון החוזר של חברת הבת למטענים נובע
מיתרת הזכות מול החברה ,בניכוי יתרת חובה בגין דמי הפעלה המועברים מהחברה לחברת הבת למטענים .לפרטים
נוספים ראה באור (4א) ובאור (4ב)(.)2
לאור הקושי לפרוע את התחייבויותיה של חברת הבת למטענים לחברה ,בתקופת הדוח ,חברת הבת למטענים העבירה
תשלומים לחברה לפי שוטף  61+חלף תנאי האשראי בהסכם בין הצדדים (שוטף  )45+וזאת ללא תיקון פורמלי של ההסכם
בין הצדדים.
חברת הבת למטענים פועלת ,בשיתוף עם החברה ,מול נציגי המדינה לתיקון הסכם הפיתוח וההפעלה של החברה מול
מדינת ישראל ,על מנת להקטין את השחיקה השנתית בתשלומי הסובסידיה (שחיקה שנתית של כ 6.5% -בהתאם להסכם
הפיתוח וההפעלה) .במסגרת התיקון ,מבקשת חברת הבת למטענים ,בין היתר לתקן את תעריף הסובסידיה ,את מודל
הסובסידיה על הובלת מכולות ואת מנגנון הצמדת הסובסידיה.
כמו כן ,החברה הבת לטענים פועלת לתיקון ההסכם מול החברה ,לרבות לגבי תיקון מנגנוני ההצמדה של דמי התפעול
המשולמים לחברה ושינוי תנאי האשראי מול החברה .נכון למועד זה טרם גובשה הסכמה בין הצדדים באשר לתיקון
כאמור.
תיקוני הסכם הפיתוח וההפעלה והסכם חברת הבת למטענים מול החברה כפופים לאישור נציגי משרד התחבורה ,החשב
הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר .כמו כן תיקונים אלה כפופים לאישור דירקטוריון החברה ,דירקטוריון חברת הבת
למטענים ורשות החברות הממשלתיות.
דירקטוריון החברה קיבל ביום  29בנובמבר 2118 ,החלטה על פיה החברה מתחייבת שלא לדרוש את פירעון החוב של
החברה כלפיה למשך תקופה של  12חודשים כל עוד דרישת החוב עלולה להביא את החברה לחדלות פירעון (99%
מהתחיבויות החברה ,לתום תקופת הדיווח הינן לחברה).
לאור התחייבות החברה האם כלפי החברה ולאור הפעולות המוזכרות לעיל ,הנהלת החברה צופה כי החברה תמשיך
בפעילותה העסקית ותעמוד בפירעון התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.
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רכבת ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
באור  - 2יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ב.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
עסקאות עם מדינת ישראל כריבון
לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
הכנסות מדמי הפעלה פעולות שוטפות
הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים
ממשלתיים

1,171,413 0800982938
0008082

612,897

1,673,311 082288280

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)

0208003

353,311

1,446,485

8028830

215,478

812,196

2208332

558,788

2,258,581

באור  - 9אירועים מהותיים בתקופת הדיווח

.1

ראה באור  3לגבי תביעות תלויות וייצוגיות.

.2

במהלך תקופת הדוח ,החברה שילמה מקדמה בגין אבן דרך  1לרכש ציוד נייד בסך של כ 131 -מיליוני ש"ח מתוך עודפי
המזומנים שלה מהפעילות השוטפת ,והמדינה השיבה לחברה סך של  111מיליוני ש"ח בגין אבן דרך זו .למועד אישור
הדוח הכספי המדינה העבירה לחברה סך של כ 14 -מיליוני אירו נוספים בכל גובה אבן דרך  2ומתוכו הושבו סך של כ13 -
מיליון ש"ח למזומנים מפעילות שוטפת .יצוין כי מתנהלת הידברות בין החברה לבין נציגי המדינה בכל הנוגע להשלמת
העברת יתרת המקדמה בגין אבן דרך .1

.3

במהלך הרבעון הראשון לשנת  ,2118פנתה החברה לרשות המסים וקיבלה מהן שתי פסיקות רולינג לעניין מכרז הBOT-
האמור להתפרסם במתחם מודיעין מרכז .הראשון בו קבעה הרשות כי ניתן יהיה להחריג את תקופת הקמת הפרויקט
מתקופת ההפעלה לצורך קביעת בסיס מיסוי לצורכי מס רכישה .והשני בו נקבעו והובהרו אופן ומועדי ההכרה בהכנסות
בגין המכרז לצורכי המס.

.4

ביום  25ביולי 2118 ,אישר דירקטוריון ,בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה – בשבתה כוועדת תגמול  -כי במדיניות
התגמול של החברה תוטמע הוראת חוזר רשות החברות הממשלתיות  2113-2-2בדבר היקף פעילות יו"ר דירקטוריון
בחברה ממשלתית ,לפיה במקרים חריגים ,בחברות ממשלתיות גדולות ,בסיווגים  11 ,9ו ,)1(11-אשר לגביהן ניתנה החלטת
ממשלה בדבר הפרטה או שינוי מבני או שנדרשת בהן פעילות חריגה אחרת על פי החלטת ממשלה ,תתאפשר כהונת יו"ר
דירקטוריון במשרה מלאה.
הטמעת ההוראה בוצעה על רקע מינויו ואישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה ,במשרה מלאה.
הטמעת ההוראה האמורה אינה טעונה אישור האסיפה הכללית לפי סעיף 267א לחוק החברות התשנ"ט  1999 -נוכח
עמידת החברה בתנאים הקבועים בתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג .2113 -
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רכבת ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
באור  - 9אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)

.5

ביום  25ביולי ,2118 ,אישר הדירקטוריון את תנאי כהונתו והעסקתו של דן הראל כיו"ר דירקטוריון החברה במשרה
מלאה ,קרי –  111%שכר מנכ"ל חברה ממשלתית בסיווג  ,11והתנאים הנלווים כמקובל בחברה .ביום  5בספטמבר ,2118
אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את תנאי הכהונה וההעסקה האמורים ,וזאת החל ממועד קבלת כתב המינוי כיו"ר
דירקטוריון ,קרי  ,21.6.2118ועד תום שנה מהמועד האמור ,קרי .19.6.2119

באור  - 03אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח
.1

ראה באור  3.1.9ו 3.1.11 -בדבר תביעות ייצוגיות שהתקבלו ביום  7ו  8בנובמבר ,2118 ,בהתאמה.

.2

ביום  31באוקטובר 2118 ,נחתם הסכם שומות מס הכנסה ניכויים לשנים  .2112-2117מלוא התשלום נשוא ההסכם נכלל
בעבר כהפרשה בדוחותיה הכספיים.
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רכבת ישראל בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד (בלתי מבוקר)
ליום  03בספטמבר 8302

רכבת ישראל בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד

תוכן העניינים

עמוד
2-4

הצהרות מנהלים

5

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר

מידע כספי ביניים נפרד (בלתי מבוקר):

6-7

נתונים על המצב הכספי

8

נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

נתונים על תזרימי המזומנים

9-11

מידע נוסף

11-21

1

רכבת ישראל בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד

רכבת ישראל בע"מ
הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו 8332 -
הצהרת יו"ר הדירקטורון

אני ,דן הראל ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוח הרבעוני כהגדרתו ובתקנה  38בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש''ל – 1971
של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן " -החברה") ,לתשעת החודשים ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר
( 2118להלן" :הדוחות").

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים
של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי
הנדרש בדוחות .בהתאם לכך ,קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה
של הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

דן הראל
יו"ר דירקטוריון
תאריך 31 :בנובמבר 2118

2

רכבת ישראל בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד

הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו 8332 -
הצהרת מנהל כללי
אני ,שחר איילון ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוח הרבעוני כהגדרתו ובתקנה  38בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש''ל – 1971
של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן " -החברה") ,לתשעת החודשים ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר
( 2118להלן" :הדוחות").

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים
של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי
הנדרש בדוחות .בהתאם לכך ,קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה
של הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

שחר איילון
מנהל כללי

תאריך 31 :בנובמבר 2118

3

רכבת ישראל בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד

רכבת ישראל בע"מ
הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו 8332 -
הצהרת ממלאת מקום סמנכ"ל כספים וכלכלה
אני ,תמר אדלר ,מצהירה כי:
.1

בחנתי את הדוח הרבעוני כהגדרתו ובתקנה  38בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש''ל – 1971
של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן " -החברה") ,לתשעת החודשים ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר
 2118להלן" :הדוחות").

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים
של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראית לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך
גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך ,קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת
ההכנה של הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

תמר אדלר
ממלאת מקום סמנכ"ל כספים וכלכלה

תאריך 31 :בנובמבר 2118

4

רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302

דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד
לפי תקנה  83ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל0791-
מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 83ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל 0791-ולפי
הוראות רשות החברות הממשלתיות של רכבת ישראל בע"מ (להלן " -החברה") ליום  81בספטמבר  8103ולתקופות של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו
היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  0של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי
ר ואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם 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 מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל ,אינו ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה  83ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל ,0791-והוראות רשות החברות
הממשלתיות.
הדגש עניינים מסוימים
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאורים בדוחות הכספיים כלהלן–
 .0בביאור  5בדבר תביעות ייצוגיות ,אחרות ודרישות קבלנים שהוגשו כנגד החברה ,אשר להערכת הנהלת החברה ,לאור
השלב המקדמי בו נמצאות התביעות הנ"ל לא ניתן להעריך את השפעתן ,אם בכלל ,על תוצאות הפעילות והמצב הכספי
של החברה ,ולפיכך ,בדוחות הכספיים לא נכללו כל הפרשות בגינן.
 .8בביאור  5בדבר דרישות אחד מהקבלנים והערכת הנהלת החברה לגבי דרישות אלה.
 .8לאמור בביאור  0ב' בדבר מצבה הכספי של החברה והערכת הנהלת ודירקטוריון החברה כי לחברה יהיו מקורות מספקים
בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
תל אביב 81 ,בנובמבר.8103 ,
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302

רכבת ישראל בע"מ
נתונים על המצב הכספי

ליום
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
באור

ליום 03
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

ליום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
ממשלת ישראל
חייבים ויתרות חובה
מלאי

4

סה"כ נכסים שוטפים

280322
230202
0200281
003800208
0010822
000832

99,165
129,892
132,578
961,533
273,636
11,331

54,762
134,113
169,922
935,162
478,991
12,187

000220100

1,618,135

1,785,127

נכסים לא שוטפים
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
קרן שמורה
השקעות בנכסים פיננסיים
עודף נכסים על התחייבויות של חברת הבת
ממשלת ישראל
נכסי מיסים נדחים

000320
0210082
100203
800222
000333
0020881

4

51,159
153,744
48,313
11,113
344,531
59,111
667,661

83,933
155,194
52,465
1,471
344,692
59,111
696,655

רכוש קבוע
רכוש קבוע מופעל ,נטו
רכוש קבוע בהקמה

8300820022
200880100

14,874,157
9,178,718

14,815,142
9,971,227

סה"כ רכוש קבוע ,נטו

8208210208

24,152,775

24,775,269

נכסים בלתי מוחשיים 0נטו

8210110

272,631

276,391

סה"כ נכסים לא שוטפים

8000310038

24,993,165

25,748,315

סה"כ נכסים

8208280218

26,611,211

27,533,342

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
רכבת ישראל בע"מ
נתונים על המצב הכספי

ליום 03
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
באור

ליום 03
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

ליום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
ממשלת ישראל
הפרשות
אגרות חוב

5

סה"כ התחייבויות שוטפות

0230303
0880280
0010382
2010238
8120232

819,954
*238,597
163,484
187,715
247,617

1,168,657
268,577
86,331
191,712
247,711

002020208

1,657,347

1,862,987

התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב
עודף התחייבויות על נכסים של חברת הבת
הטבות לעובדים
הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים

5

סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

8180080
000020
0200230
8200800008

495,633
*175,139
23,111,558

495,719
176,117
23,914,733

8200000331

23,781,231

24,576,559

הון עצמי
הון מניות
קרן הון
יתרת הפסד

סה"כ התחייבויות והון עצמי

003330333
0210283
()800020211

3,111,111
174,721
()2,112,197

3,111,111
174,721
()2,181,924

2300020

1,162,623

1,193,796

8208280218

26,611,211

27,533,342

* ראה באור ( 2ג) – שינוי מדיניות.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

 31בנובמבר2118 ,
תאריך אישור הדוחות
הכספיים

שחר איילון
מנהל כללי

דן הראל
יו"ר הדירקטוריון

7

תמר אדלר
ממלאת מקום סמנכ"ל כספים
וכלכלה

רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
רכבת ישראל בע"מ
נתונים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום
 03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 00
בדצמבר
8302
(מבוקר)

הכנסות ממכירות ושירותים

000020022

1,546,875

2000888

519,966

2,187,214

עלות ההכנסות ממכירות
ושירותים

002080082

*1,424,134

2800200

*513,152

**1,932,114

רווח גולמי

220022

122,741

20202

16,814

155,211

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו
רווחי (הפסדי) חברות בנות ,נטו
ממס

80888
0020220
()8300280

11,259
*95,558
399

10038
020200
()8320822

3,921
*31,473
()244

16,633
**138,471
()44,118

()020088

12,268

()20221

3,382

2,711

רווח (הפסד) תפעולי

()8010020

28,591

()8200002

()14,441

()41,321

הכנסות מימון
הוצאות מימון

00202
80010

5,492
5,422

282
()028

()1,813
254

7,122
7,348

רווח (הפסד) לפני מיסים על
הכנסה

()8230012

28,661

()8230028

()16,518

()41,547

מסים על הכנסה

800333

-

800333

-

-

רווח (הפסד) נקי

()8800012

28,661

()8200028

()16,518

()41,547

רווח (הפסד) כולל אחר:
רווח (הפסד) כולל אחר

20282

(*)9,837

()80218

(*)8,874

()8,456

סה"כ רווח (הפסד) כולל

()8220083

18,824

()8200000

()25,382

()51,113

* ראה באור ( 2ג) – שינוי מדיניות.
**ראה באור ( 2ד)  -סיווג מחדש.

באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302

רכבת ישראל בע"מ
נתונים על תזרימי המזומנים
לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 00
בדצמבר
8302
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד) נקי

()8800012

*28,661

()8200028

(*)16,518

()41,547

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
שינוי מסים נדחים
פחת והפחתות ,נטו
הפסד מירידת ערך
(רווח) הפסד ממימוש רכוש קבוע
שערוך נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
00882
רווח או הפסד ,נטו
חלק החברה (ברווחי) בהפסדי חברות בנות
020022
8220202
800333
080320
8380333
03

43,187
()114

800333
000080
8380333
()80

14,993
-

57,479
45,111
()114

()4,918
()12,267
25,788

()202
20222
8200823

()2,898
()3,382
8,713

()7,221
()2,725
92,419

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עלייה) בלקוחות

()00230

()45,325

()20100

2,731

()82,669

ירידה (עלייה) בחוב ממשלת ישראל
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה (כולל יתרות
חובה לזמן ארוך)

080120

*26,717

030202

()4,196

29,561

()220282

()51,321

00230

()2,156

4,127

()00083
030881

317
11,513

()211
10188

421
5,572

()449
13,952

820000
()000880
()200800

12,698
(*)15,924
()61,344

()820000
()000120
()100810

6,369
(*)23,637
()14,698

36,975
23,655
25,152

()220201

()6,895

()020020

()22,493

76,124

ירידה (עלייה) במלאי
עלייה בהתחייבות בשל הטבות לעובדים ,נטו
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ,יתרות זכות והפרשות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
שוטפת
* ראה באור (2ג)  -שינוי מדיניות.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
רכבת ישראל בע"מ
נתונים על תזרימי המזומנים
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)

לשנה
שהסתיימה ביום
 00בדצמבר
8302
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
שינוי בזכאים/חייבים בגין מע"מ
תקבולים בגין מענקי השקעה
מממשלת ישראל
תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד ,נטו
ריבית ששולמה
מימוש (השקעה) בפקדונות
בתאגידים בנקאיים ,נטו

()800800220
()820020
()222

()1,412,599
()117,979
()24,777

()0180212
()20280
10130

()537,117
()44,932
()31,993

()2,168,811
()119,378
()18,853

002020182
00003

*1,375,539
216

2220282
880

*633,173
7

2,394,416
231

800210
-

8,221
-

()20080
-

7,148
()171

2,417
-

8280221

142,285

120201

()22,819

()159,216

מזומנים נטו שנבעו מפעילות
(ששימשו לפעילות) השקעה

030002

()19,194

()810080

3,116

()69,185

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון
קרן אג"ח
פרעון קרן אג"ח
קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון
ריבית אג"ח
ריבית ששולמה
קבלת הלוואה לזמן קצר ממשלת
ישראל ,נטו
פרעון הלוואה לזמן קצר ממשלת
ישראל ,נטו

-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות
(ששימשו לפעילות) מימון

200338

75,641

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי
מזומנים

820080

49,652

()830020

יתרת מזומנים ושווי מזומנים
לתחילת התקופה

210208

49,513

0280800

119,187

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
התקופה

280322

99,165

280322

99,165

8120032
()8120032

247,418
()247,418

0810131
()0810131

123,815
()123,815

247,418
()247,418

20020
()00021

*7,698
()9,157

80220
()00300

*3,594
()4,229

7,698
()9,157

220333

77,111

-

-

77,111

-

-

()77,231

()122

()635

()1,591

()21,122

5,249
49,513

54,762

-

*ראה באור (2ד)  -סיווג מחדש.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
באור  - 0כללי
הישות המדווחת
א .חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן "החברה") עוסקת בהסעת נוסעים ,הובלת מטענים ברכבת והשכרה של מתחמי מסחר
ומקימה את התשתיות הנדרשות לפעילותה .החברה נתמכת באופן שוטף ומתמשך בממשלת ישראל לצורך מימון פעילותה
השוטפת ופעילות הפיתוח שלה .ביום  17ביוני  ,2114נחתם הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל (להלן "ההסכם
החדש") בתוקף מיום  1.1.2113ועד ליום .31.12.2121
החברה הינה בבעלות מלאה של מדינת ישראל ,ולפיכך הינה חברה ממשלתית וחל עליה חוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה 1975-וההוראות שניתנו על פיו ,לרבות כללים והוראות לעריכת הדוחות הכספיים ודוחות דירקטוריון בהתאם
לחוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות.
ב .לחברה גרעון בהון החוזר ,בסכום של כ  162-מיליוני ש"ח וכ 78-מיליוני ש"ח ליום  31בספטמבר 2118 ,וליום  31בדצמבר
 ,2117בהתאמה; לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לתקופה של תשעה חודשים בסך של כ 79 -מיליוני ש"ח,
תזרים מזומנים שלילי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר  2118בסך של כ 65 -מיליוני ש"ח,
ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2117בסך של כ 76-מיליוני ש"ח.
כמו כן ,לחברה הפסד תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) תפעוליות אחרות (בעיקר הפסד מירידת ערך) לתקופות של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר  2118בסך של כ 57 -מיליוני ש"ח וכ 43 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה ורווח
תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) תפעוליות אחרות (בעיקר הפסד מירידת ערך) לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2117בסך
של כ 3 -מיליוני ש"ח.
כמו כן ,למידע אודות מצבה הכספי של חברת הבת רכבת ישראל למטענים בע"מ ,ראה ביאור .5.2
ההרעה בתוצאות הכספיות של החברה נובעת בעיקר מההרעה מתמשכת בתוצאות מגזר המטענים ,משחיקת דמי ההפעלה
מהמדינה ומעלייה בעלויות התפעול של החברה .ברבעון השלישי של שנת  2118חלה גם הרעה בתוצאות מגזר הנוסעים
אשר נגרמה בחלקה עקב ההשלכות של פתיחת הקו המהיר לירושלים.
לאור התפתחויות אלו החלה הנהלת החברה בתכנון ובביצוע של פעולות אשר מטרתן לשפר את תוצאות הפעילות של
החברה .פעולות אלו כוללות בין היתר קיום מגעים מול נציגי המדינה לתיקון הסכם הפיתוח וההפעלה מול מדינת
ישראל ופעולות לחיסכון בעלויות.
תיקון הסכם הפיתוח וההפעלה כפוף לאישור נציגי משרד התחבורה ,החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר .כמו
כן תיקון זה כפופים לאישור דירקטוריון החברה ורשות החברות הממשלתיות.
כמו כן יצוין כי בהמשך לאמור בביאור 20ג((1.4)1יג) לדוחות הכספיים השנתיים ,פירעון הקרן של אגרות החוב עתיד
להתבצע מסכומים המועברים לחברה מהמדינה ומכספי קרן שמורה ולא מתזרים החברה מפעילות שוטפת.
על אף ההרעה בתוצאות הפעילות כאמור לעיל ,לאור היות החברה חברה ממשלתית המפעילה תשתית לאומית הנתמכת
באופן שוטף ומתמשך בממשלת ישראל לצורך מימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח שלה כאמור בסעיף א לעיל ,ולאור
הפעולות המתוכננות והמבוצעות על ידי הנהלת החברה כמוזכר לעיל ,להערכת הנהלת ודירקטוריון החברה יהיו מקורות
מספקים בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין.
באור  – 8עיקרי המדיניות החשבונאית
א .הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
 )1המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) התש"ל.1971-
יש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2117 ,
(להלן" -הדוחות השנתיים").
המידע הכספי ביניים נפרד אושר לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  31בנובמבר.2118 ,
המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ,הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים,
פרט לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים  IFRS 15וIFRS -
 9אשר נכנסו לתוקף בתקופת הדיווח.
בהמשך לאמור בביאור ( 3יד) בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת  ,2117ליישום התקנים לראשונה לא הייתה
השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה.
 )2המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור  3לדוחות השנתיים פרט
לאמור להלן:
א .הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ,למעט
השקעות בחברות מוחזקות.
ב .השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות המציגים בדוחות
המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות.
ג .חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המציגים
בדוחות המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות.
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באור  – 8עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 0IFRS 16חכירות (להלן " -התקן")
בינואר  2116פרסם ה IASB -את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  16בדבר חכירות (להלן – "התקן החדש").
בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס
לתקופת זמן מוגדרת.
להלן עיקר השפעות התקן החדש:
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי (פרט לחריגים מסוימים ,ראה להלן) .חוכרים
יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש ,באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית
בהתאם לתקן הקיים IAS 17 -חכירות .כמו כן ,החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש יוכרו כהוצאה מצד
החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד ,על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות בגין החכירה
כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-השימוש.
התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים בהתייחס
לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי ,סיווג כחכירה מימונית או כחכירה
תפעולית.
התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר ,2119 ,או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי .בשלב
זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:
.1

יישום למפרע מלא – לפי גישה זו ,נכס זכות-השימוש וההתחייבות יוצגו בדוח על המצב הכספי כאילו מאז ומעולם נמדדו
בהתאם להוראות התקן החדש .במקרה זה ,השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת
תיזקף להון .כמו כן ,החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי השוואה .יתרת ההתחייבות למועד
יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו ,תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו
ניתן לקביעה בנקל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד ההתקשרות בחכירה.

.2

גישת יישום למפרע חלקי – לפי גישה זו ,לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה .יתרת ההתחייבות למועד יישום
התקן החדש לראשונה ,תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש
לראשונה .לגבי יתרת נכס זכות-השימוש ,החברה יכולה להחליט ,לגבי כל חכירה בנפרד ,ליישם את אחת משתי החלופות
הבאות:
א .הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה ,עם התאמות מסוימות.
ב .הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי ,אם נוצר ,ייזקף להון.
החברה מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש ,כאשר מדידת נכסי זכות
השימוש תהיה שווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה כפי שיוצגו במועד המעבר.
לחברה חוזי שכירות בעיקר של נכסי נדל"ן ,קרקעות ורכבים (ראה גם ביאור (21ג)( ))2לדוחות הכספיים השנתיים
המאוחדים) .במסגרת בחינת ההשפעה האפשרית של התקן החדש על הדוחות הכספיים ,החברה בוחנת את הנושאים
הבאים:
א .קיומן של אופציות להארכת החכירה – בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם
תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו .החברה
בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי השכירות שלה והאם ודאי באופן סביר שתממש אופציות אלה .במסגרת
הבחינה כאמור ,בוחנת החברה את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר עשויות ליצור תמריץ כלכלי למימוש
האופציה ,בין היתר ,שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו או שחזויים להתבצע ,חשיבות הנכס החכור לפעילות
החברה וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש אופציות להארכה כאמור.
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גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
ב .הפרדת רכיבים של חוזה – בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה
כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של נכס בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל בהם
ביחד כרכיב חכירה אחד .החברה בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים שאינם חכירה
כדוגמת שרותי ניהול ואחזקה והאם ליישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את ההקלה כאמור .החברה מעריכה כי
תבחר ליישם את ההקלה בדבר אי-הפרדת רכיבים שאינם חכירה הגלומים בחוזי החכירה.
ג.

ריבית להיוון – החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדידת ההתחייבות בגין חכירה ונכס
זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן .חברה בוחנת את היכולת לאמוד את שיעור הריבית התוספתית
של החוכר במידה ולא ניתן לקבוע את שיעור הריבית הגלום בחכירה זאת בשים לב לתקופת החכירה ולאופי הנכס
החכור.

ד .לגבי הסכמי חכירה בהם מלוא תשלומי החכירה משתנים בהתאם להכנסות החברה (בעיקר הסכם המקרקעין -
ראה באור  )2.2( 21לדוחות הכספיים השנתיים) ,לפי הוראות התקן החדש החברה לא תכיר בנכס זכות שימוש
ובהתחייבות חכירה בגין תשלומי חכירה משתנים ולכן הסכמים אלו לא ישפיעו על סך הנכסים וההתחייבויות של
החברה.
בנוסף ,החברה בוחנת את הצורך בהתאמת מערכות המידע שלה ,הבקרה הפנימית ,הנהלים והמדיניות אשר נדרשים על
מנת ליישם את הוראות התקן החדש.
החברה בחרה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן החדש ולא לקחה בחשבון בחישוב ההשפעה לעיל את חוזי החכירה אשר
צפויים להסתיים במהלך שנת .2119
בשלב זה ,החברה מעריכה כי השפעת היישום לראשונה של התקן החדש על הדוח על המצב הכספי של החברה צפויה
להיות בסכומים אשר אינם מהותיים לחברה .כמו כן ,החברה צופה קיטון בהוצאות השכירות לשנת  2119בסך כ16 -
מיליון ש"ח ומנגד הכרה בהוצאות פחת והפחתות ובהוצאות מימון בסך כ 15 -מיליון ש"ח ו 1 -מיליון ש"ח בהתאמה.
בנוסף ,החברה צופה כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת  2119יגדל בכ 16 -מיליון ש"ח ותזרים המזומנים
מפעילות מימון לאותה השנה יקטן בסכום דומה.
הגילוי לעיל המהווה הערכה ראשונית בלבד,מתייחס להשפעות הידועות לחברה למועד זה ובהתאם לחוזי החכירה
הקיימים אשר יהיו בתוקף ליום  1בינואר  2119ויתכן שיהיה שונה מהנתונים אשר יכללו בסופו של דבר בדוחות הכספיים
לתקופת היישום לראשונה.
החברה תמשיך ותדווח בתקופה של עד מועד היישום לראשונה של התקן החדש על השפעות נוספות ושינויים שיחולו
בנתונים אשר היו ידועים לחברה בדוחות הכספיים האלו והשפעת שינויים אלו על ההשפעה הכמותית כפי שמובאת
בביאור זה.
ב .שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות,
אומדנים והנחות ,אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות
והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות
הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות השנתיים.
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ג.

שינוי מדיניות
החברה שינתה את מדיניותה החשבונאית בדבר סיווג התחייבות למענקים בגין אי-ניצול ימי מחלה ,אשר עד למועד
השינוי נמדדה לפי הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  19הטבות עובד כ"הטבות עובד אחרות לטווח ארוך" והחל ממועד
השינוי תימדד כ"הטבות לאחר סיום העסקה" על פי אותו תקן .החברה סבורה כי סיווג ההתחייבות כהטבה לאחר סיום
העסקה תשפר את רלוונטיות הדוחות הכספיים של החברה בכלל ואת הצגת ההון החוזר של החברה בפרט.
החברה תיאמה את הדוחות הכספיים שלה למפרע בגין יישום שינוי המדיניות לעיל.
א.

להלן השפעות השינוי במדיניות החשבונאית על הדוחות הכספיים של החברה לתקופות קודמות:
בדוח הנפרד על המצב הכספי
השפעת
השינוי
אלפי ש"ח

כפי שדווח
בעבר

כמוצג בדוחות
כספיים אלו

ליום  03בספטמבר8302 0
התחייבויות שוטפות
זכאים ויתרות זכות

321,629

()82,132

238,597

התחייבויות לא שוטפות
הטבות לעובדים

93,117

82,132

175,139

הון עצמי

1,162,623

-

1,162,623

בדוח הנפרד על הרווח הכולל
השפעת
השינוי
אלפי ש"ח

כפי שדווח
בעבר

כמוצג בדוחות
כספיים אלו

לתקופה שהסתיימה ביום
 03בספטמבר8302 0
רווח או הפסד
עלות ההכנסות ממכירות
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח נקי

1,431,214
96,319
21,831

הפסד כולל אחר
הפסד אקטוארי בגין תוכניות
להטבה מוגדרת

3,116

סה"כ רווח כולל

18,824

()6,181
()751
6,831

6,831
-

1,424,134
95,558
28,661

9,837
18,824

ד .סיווג מחדש
החברה ביצעה סיווג מחדש בין תזרים מזומנים מפעילות השקעה לתזרים מזומנים מפעילות מימון ,המשקף את מימון
המדינה בגין ריבית על האג"ח בהתאם לאישור ההנפקה.
בנוסף ,סיווגה החברה עלויות מטה מסעיף עלות המכר לסעיף הנהלה וכלליות.
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
באור  - 0מכשירים פיננסיים
א.

שווי הוגן
בכל תקופות הדיווח ,היתרות בדוח על המצב הכספי של מזומנים ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ,קרן שמורה,
לקוחות ,חייבים ויתרות חובה (לזמן קצר ולזמן ארוך) ,השקעות בנכסים פיננסיים ,התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים ,זכאים ויתרות זכות ונגזרים פיננסיים תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
השווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות המוצגות בדוח על המצב הכספי הינו כדלקמן:
מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד:
ליום  03בספטמבר 8302
באלפי ש"ח

הערך
בספרים

שווי הוגן
רמה 0

התחייבות בגין אגרות חוב

1820330

2300203

ליום  03בספטמבר8302 0
באלפי ש"ח

הערך
בספרים

שווי הוגן
רמה 0

התחייבות בגין אגרות חוב

2100012

2120818

ליום  00בדצמבר8302 0

ב.

באלפי ש"ח

הערך
בספרים

שווי הוגן
רמה 0

התחייבות בגין אגרות חוב

743,431

751,326

סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן
המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים ,לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים,
למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן:
רמה  :1מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה  :2נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים
לצפייה).
 03בספטמבר 8302

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

רמה 0
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
השקעות לזמן קצר
קרן שמורה
קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי ביטוח
השקעות בנכסים פיננסיים

120108
0200120
800082
000008
8180018

15

רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
באור  - 0מכשירים פיננסיים (המשך)
 03בספטמבר 8302
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

רמה 0
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
השקעות לזמן קצר
קרן שמורה
קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי ביטוח
השקעות בנכסים פיננסיים

0800182
0200202
800000
820138
0880320

 00בדצמבר 8302
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

רמה 0
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
השקעות לזמן קצר
קרן שמורה
קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי הביטוח
השקעות בנכסים פיננסיים

131,173
151,731
27,113
27,887
337,814

באור  - 1מסים על ההכנסה
הוצאות מסים על ההכנסה לתקופות של שלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ביום  31בספטמבר 2118 ,מורכבות מעדכון נכס
מס נדחה לאור ביצוע הערכת שווי נכס בר השבה ,נכון ליום  31בספטמבר.2118 ,
הרכב נכסי מס נדחה
ליום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
000333

הפסדים לצרכי מס

280333

ליום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)
280333

לאור תוצאות החברה ברבעון הנוכחי ,החברה בחנה את תחזיותיה לרווחים העתידיים ,ובהתאם לתחזיות עדכנה את יתרת
נכסי המס הנדחה.
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
באור  - 2יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
מדינת ישראל וחברות ומוסדות בשליטתה מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה .החברה לא הציגה בדוחות הכספיים
עסקאות שבוצעו במהלך העסקים הרגיל עם בעל עניין בה ,למעט עסקאות חריגות.
א.

ביום  17ביוני 2114 ,נחתם הסכם הפעלה והפיתוח בדבר סבסוד הפעילות השוטפת ופעילות הפיתוח של רכבת ישראל
(אשר חלק מסעיפיו תוקנו ביום  25בפברואר ( )2115להלן" :ההסכם החדש") .ראה ביאור ( 21ג)( )1.4()1לדוחות
השנתיים.
הסכם עם חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ
ביום  1בספטמבר 2116 ,נחתם הסכם בין החברה לבין חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ (להלן" :חברת הבת"),
שתכליתו להסדיר את העברת פעילות הובלת המטענים ברכבת ישראל לחברת הבת ,לרבות הסבה לטובת חברת הבת
של הסכמים בין החברה ובין צדדים שלישיים ,למעט פעילות התפעול הכוללת הובלה של מטענים מסוגים שונים בנפח
ובכמויות כמפורט בהסכם .עם העברת הפעילות ,הפכה חברת הבת ללקוח הבלעדי של רכבת ישראל בתחום הובלת
המטענים באמצעות הרכבת.
ההסכם מבהיר ,כי הסובסידיה בגין הובלת מטענים במסגרת ההסכם החדש מוסבת לחברת הבת.
תמורת הפעילות והובלת המטענים ,תשלם חברת הבת לרכבת ישראל סכום קבוע ובנוסף סכום משתנה בגין גידול
בהיקפי ההובלה בפועל בכל שנה כמפורט בהסכם.
בהתאם להסכם ,התקשרויות חברת הבת עם צדדים שלישיים להובלת מטענים ברכבת ישראל ייעשו בהתאם למדיניות
התפעולית והבטיחותית הנהוגה ברכבת ישראל.
חברת הבת רשאית לרכוש מרכבת ישראל שירותים להובלה ,בתחומי הכספים ,הפיתוח ,ההנדסה ,דוברות ,מבקר ,יעוץ
משפטי ,כוח אדם ,מזכירות חברה ומערכות מידע ,בהתאם לתמורה המפורטת בהסכם .כמו כן רשאית חברת הבת לשכור
שטחים תפעולים מרכבת ישראל בהתאם להסכמים נפרדים כפי שיחתמו בין הצדדים.
לטובת פעילות המטענים ,חברת הבת תפעל בשטח המסופים .רכבת ישראל תעמיד לחברת הבת שירותים במסופי
המטענים ,בכפוף לתשלום שיסוכם בין הצדדים.
פיתוח תשתיות הרכבת לרבות הקמת שלוחות נוספות וקביעת מיקומן יעשו בתיאום בין רכבת ישראל לחברת הבת.
למעט אם נאמר אחרת בהסכם ,כל ההכנסות וההוצאות הנובעות מן הפעילות המועברת מהיום הקובע ואילך יהיו של
חברת הבת.
חברת הבת לא תיתן ולא תגייס אשראי אלא באישורה של רכבת ישראל .אשראי שיאושר ע"י רכבת ישראל לחברת הבת,
יראו בו כאשראי לעניין המגבלה הקיימת על לקיחת אשראי ברכבת ישראל בהתאם להסכם החדש.
ההסכם יעמוד בתוקפו כל עוד ההסכם החדש בתוקף .נציגי הממשלה יכולים להורות על ביטולו לפי שיקול דעתם
הבלעדי ,בהודעה של  91ימים מראש .עוד נקבע ,כי בעת הפרטת חברת הבת (אם וככל שתופרט) תוקפו של ההסכם יפקע
והצדדים יפעלו לחתימה על הסכם חדש אשר נוסחו יאושר על ידי נציגי הממשלה.
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
באור  - 2יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
הסכם עם חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ
ביום  31ביולי  2116נחתם הסכם בין החברה לבין חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ (להלן" :חברת הבת"),
שתכליתו הסדרת מערכת היחסים ומודל ההתחשבנות ביניהן לתקופה של  5שנים מיום  1.1.2116ועד ליום .31.12.2121
במסגרת זו ,תרכוש רכבת ישראל מחברת הבת שירותי ניהול ופיתוח למתחמים המיועדים לשימושים מסחריים במתחמי
הרכבת .וחברת הבת תרכוש מרכבת ישראל שירותים מנהלתיים ,ותהיה אחראית על ניהול ה"זכויות הסחירות
במקרקעין" ומעטפת השירותים הנלווים ושיווקם ו/או השכרתם במתחמים עליהם תחליט רכבת ישראל.
יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
 .0יתרות עם מדינת ישראל כריבון

ב.

הרכב
ליום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

ליום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)

בחובה:
נכסים שוטפים
ממשלת ישראל בגין דמי הפעלה שוטפים ,נטו (א)( ,ב)
ממשלת ישראל בגין פעילות פיתוח (ב)( ,ה)( ,ו)

נכסים לא שוטפים
ממשלת ישראל -דמי הפעלה לקבל בגין שימוש בכספי אג"ח (ב)( ,ד)

8220120
2000328

264,756
696,777

267,961
667,212

003800208

961,533

935,162

800222

344,531

344,692

בזכות:
התחייבויות שוטפות
הלוואה לזמן קצר (ב)
בגין החזר מע"מ (ב)

התחייבויות לא שוטפות
הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים (ב)
(א)
(ב)

(ג)

(ד)
(ה)
(ו )

220202
200003

77,154
86,331

86,331

0010382

163,484

86,331

8200800008

23,111,558

23,914,733

הכנסות לקבל בגין דמי הפעלה אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.
לא התקבל אישור מהמדינה לגבי יתרות החובה ויתרות הזכות ליום המאזן.
בהמשך לאמור בבאור (26א)( )1לדוחות השנתיים ,למועד אישור הדוחות הכספיים ,גובשו הסכמות נוספות ובין היתר
בדבר תקציב ההתארגנות הרכבתית אשר אושרה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,הצדדים ממשיכים במגעים
לתיקון הסכם ההפעלה.
בגין משיכה מכספי האג"ח לטובת פרויקטי פיתוח לרבות ריבית שנצברה.
חלות שוטפת בגין אג"ח מוצגת בממשלת ישראל לזמן קצר.
נכס לקבל בגין מענקים ממשלתיים (שצפויים להתקבל אחרי תאריך המאזן בגין תקופת ביצוע השייכת לתקופת הדוח)
מוצג בממשלת ישראל לזמן קצר.
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
באור  - 2יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ב.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

 .8יתרות עם רכבת ישראל מטענים:
ליום 03
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)

לקוחות
חייבים ויתרות חובה
התחייבות לספקים ולנותני שירותים

ליום 03
בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

ליום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)

820280
()020082

66,485
()31,826

76,472
()31,561

030281

35,659

45,912

ליום  31בספטמבר  ,2118לחברת הבת למטענים גירעון בהון החוזר בסכום של כ 13.7 -מיליוני ש"ח וגירעון בהון החוזר
בסכום של כ 13.6 -מיליוני ש"ח (ליום  31בדצמבר  ,2117הון עצמי בסך של כ 1.4 -מיליוני ש"ח והון חוזר חיובי בסכום
של כ 1.5 -מיליוני ש"ח) .כמו כן בתקופת הדוח ,לחברת הבת למטענים הפסד תפעולי ונקי של כ 15.2 -מיליוני ש''ח
(בתקופה המקבילה אשתקד רווח נקי בסך של כ 12.3 -מיליוני ש"ח).
ההרעה בתוצאות הכספיות של חברת הבת למטענים ובמצבה הכספי וביכולתה לפרוע את התחייבויותיה ,נובעת בעיקר
מירידה בהכנסות מפעילות ההובלה ,שחיקה מתמשכת בדמי ההפעלה מהמדינה בהתאם להוראות הסכם המסגרת
לפיתוח והפעלת רכבת ישראל של החברה מול המדינה ("הסכם הפיתוח ההפעלה") ,ועלייה בעלויות התפעול המשולמות
לחברה בשל עליית מדדים ובעיקר כתוצאה מעליית מדד השכר במגזר הציבורי ומעליית מדד מחירי הדלקים.
יצוין כי כ 97%-מתשלומי חברת הבת למטענים הינם תשלומים לחברה בגין הובלת המטענים ברכבת ,וזאת בהתאם
להסכם בין חברת הבת למטענים לבין החברה .כמו כן יצוין כי עיקר הגירעון בהון החוזר של חברת הבת למטענים נובע
מיתרת הזכות מול החברה ,ב ניכוי יתרת חובה בגין דמי הפעלה המועברים מהחברה לחברת הבת למטענים .לפרטים
נוספים ראה באור (4א) ובאור (4ב)(.)2
לאור הקושי לפרוע את התחייבויותיה של חברת הבת למטענים לחברה ,בתקופת הדוח ,חברת הבת למטענים העבירה
תשלומים לחברה לפי שוטף  61+חלף תנאי האשראי בהסכם בין הצדדים (שוטף  )45+וזאת ללא תיקון פורמלי של
ההסכם בין הצדדים.
חברת הבת למטענים פועלת ,בשיתוף עם החברה ,מול נציגי המדינה לתיקון הסכם הפיתוח וההפעלה של החברה מול
מדינת ישראל ,על מנת להקטין את השחיקה השנתית בתשלומי הסובסידיה (שחיקה שנתית של כ 6.5% -בהתאם להסכם
הפיתוח וההפעלה) .במסגרת התיקון ,מבקשת חברת הבת למטענים ,בין היתר לתקן את תעריף הסובסידיה ,את מודל
הסובסידיה על הובלת מכולות ואת מנגנון הצמדת הסובסידיה.
כמו כן ,החברה הבת לטענים פועלת לתיקון ההסכם מול החברה ,לרבות לגבי תיקון מנגנוני ההצמדה של דמי התפעול
המשולמים לחברה ושינוי תנאי האשראי מול החברה .נכון למועד זה טרם גובשה הסכמה בין הצדדים באשר לתיקון
כאמור.
תיקוני הסכם הפיתוח וההפעלה והסכם חברת הבת למטענים מול החברה כפופים לאישור נציגי משרד התחבורה,
החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר .כמו כן תיקונים אלה כפופים לאישור דירקטוריון החברה ,דירקטוריון
חברת הבת למטענים ורשות החברות הממשלתיות.
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רכבת ישראל בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
באור  - 2יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ב.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
דירקטוריון החברה קיבל ביום  29בנובמבר 2118 ,החלטה על פיה החברה מתחייבת שלא לדרוש את פירעון החוב של
החברה כלפיה למשך תקופה של  12חודשים כל עוד דרישת החוב עלולה להביא את החברה לחדלות פירעון (99%
מהתחיבויות החברה ,לתום תקופת הדיווח הינן לחברה).
לאור התחייבות החברה האם כלפי החברה ולאור הפעולות המוזכרות לעיל ,הנהלת החברה צופה כי החברה תמשיך
בפעילותה העסקית ותעמוד בפירעון התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.

 .0יתרות עם פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ:
ליום 00
בדצמבר
8302

ליום 03
בספטמבר
8302
אלפי ש"ח

לקוחות
התחייבות לספקים ולנותני שירותים

ג.

00280
()80880

883
()1,375

()128

()492

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
. 0עסקאות עם מדינת ישראל כריבון
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום 03
בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)

הכנסות מדמי הפעלה פעולות שוטפות
הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים
ממשלתיים

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום  00בדצמבר
8302
(מבוקר)

948,994 003080280

0080302

312,462

1,287,331

0000082

612,897

8020810

215,478

812,196

000280812

1,551,891

517,941

2,199,426

2210003

 .8עסקאות עם רכבת ישראל מטענים
לשנה
לתקופה של תשעה חודשים לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום
שהסתיימה ביום 03
 00בדצמבר
 03בספטמבר
בספטמבר
8302
8302
8302
8302
8302
(מבוקר)
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
דמי הפעלה בגין חברת רכבת ישראל מטענים
אשר מועברים דרך החברה
עלות הכנסות ממכירות ושירותים -השתתפות
בהוצאות תפעול בהתאם למפורט בבאור 3
הוצאות הנהלה וכלליות -השתתפות בהוצאות
תפעול בהתאם למפורט בבאור 3

880220

121,419

080382

41,848

159,155

()8120022

()248,338

()280808

()83,459

()342,356

()200

()1,255

()828

()469

()1,733

()0120802

()128,174

()200031

()43,181

()184,934
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נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום  03בספטמבר 8302
באור  - 2יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ג .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
 .0עסקאות עם פיתוח מתחמי רכבת ישראל
לתקופה מיום
תחילת הפעילות
העסקית ועד ליום
 00בדצמבר
8302
(מבוקר)

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  03בספטמבר
8302
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

80230

202

2,183

()22

()91

()032
-

()411
()11

222

1,671

הוצאות דמי ניהול
עלות הכנסות ממכירות ושירותים -השתתפות בהוצאות
תפעול בהתאם למפורט בבאור 4א'
()023
הוצאות הנהלה וכלליות -השתתפות בהוצאות תפעול
בהתאם למפורט בבאור 4א'
()010
()02
השתתפות בהוצאות אחרות
00828
באור  - 0התחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות

לפרטים ראה באור  3בדוחות המאוחדים ,לרבות בנוגע לתביעות ייצוגיות שאינן ניתנות להערכה כמפורט בסעיף , 3.1.7 ,3.1.6
 3.1.11 ,3.1.9 ,3.1.8ו 3.1.11 -ולדרישות קבלנים ראה כמפורט בסעיף .3.3
באור  - 2אירועים בתקופת הדיווח ואירועים לאחר תאריך הדיווח
לפרטים ראה באורים  9ו 11 -בדוחות המאוחדים.
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רכבת ישראל בע"מ
דוח של הדירקטוריון וההנהלה
בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות
(דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי) ,התשס"ח 7002 -
ההנהלה ,בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של רכבת ישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,אחראים לקביעתה והתקיימותה
של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה.
בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתיות.
במסגרת אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 1027 ,הדירקטוריון ביצע בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית
בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה מודל "קוסו
 ."1022בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריון הגיע למסקנה ,כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח הכספי של
החברה לשנה המסתיימת ביום  22בדצמבר  1027הינה אפקטיבית.
כפי שדווח בדוח החברה ליום  ,20.9.23הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה אירוע או עניין שעשוי לשנות את הערכת
האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון ,כפי שיפורט
להלן :החברה הוציאה הזמנה לספק ציוד נייד וזאת טרם קבלת הרשאה להתחייב חתומה על ידי נציגי המדינה (ראה
ביאור (10ג)( )2.1()2לפרק ג' בדוח התקופתי) .החברה העבירה מקדמה מעודפי המזומנים מהפעילות השוטפת ,ראה
ביאור  9.1לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים.
בעקבות האמור ,הקים הדירקטוריון צוות שחבריו הם דן הראל – יו"ר הדירקטוריון ,וחברי הדירקטוריון חגית בכר,
עופר מרגלית ויעל שידלובסקי .למועד הדוח ,הצוות השלים תחקיר בדבר ההזמנה האמורה אשר ממנו עלה ליקוי.
בעקבות זאת המליץ הצוות על מספר פעולות שיפור ובהן פעולות הנוגעות לחיזוק הבקרה הפנימית בחברה ,במטרה
להבטיח כי אירוע מהסוג הנדון של יציאה לרכש משמעותי ללא קבלת כל האישורים הנדרשים לא יישנה.
למועד הדוח ,בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון,
ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

תאריך 20 :בנובמבר1023 ,

דן הראל

יו"ר הדירקטוריון

שחר איילון
מנהל כללי

תמר אדלר
ממלא מקום סמנכ"ל
כספים וכלכלה

רכבת ישראל בע"מ
בחינת ירידת ערך נכסים ליום  30בספטמבר2018 ,
נובמבר 2018

ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ
שד' פל-ים 2
חיפה 33095
טל04-8654000 .
פקס 03-5633443
www.ey.com/il

לכבוד,
תמי אדלר ,ממלאת מקום סמנכ"לית כספים וכלכלה
רכבת ישראל בע"מ
לבקשתכם ובהתאם לנספח העבודה מיום  8בנובמבר ,2018 ,ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ
)" ("EYשמחה להציג בפניכם את הדו"ח המסכם )"הדו"ח"( בנושא בחינת ירידת ערך נכסי
רכבת ישראל בע"מ )"הרכבת" או "החברה"( ,ליום  30בספטמבר .2018 ,עבודתנו בוצעה
בהתאם להנחיות מקצועיות והנחיות התקינה :תקן חשבונאות בינלאומי " 36ירידת ערך
נכסים" )".("IAS 36
היקף עבודתנו כלל עריכת ראיונות עם הנהלת הרכבת לגבי רקע על פעילות החברה ,נתונים
כספיים ,תחזיות ומידע שנמסר לנו; ניתוח היחידה מניבת המזומנים שזוהתה ,ניתוח
הנתונים הפיננסיים של הרכבת ,בחינת המתודולוגיות המתאימות לביצוע הערכת השווי
והכנת הדו"ח המסכם את ממצאינו ,יחד עם המידע וההנחות העיקריות שהיוו בסיס להערכת
השווי.

30/11/2018

בהתאם למכתב ההתקשרות ,עבודתנו כפופה לתנאים מגבילים ,הכלולים בדו"ח .נדגיש כי
התבססנו על מידע שהתקבל מההנהלה ללא שבצענו כל נהלים לאימותם.
אנו מאשרים כי אין לנו עניין אישי בחברה ו/או בבעלי מניותיה למעט העובדה שאנו מקבלים
שכר טרחה עבור דו"ח זה ושכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות הערכת השווי.
הנכם רשאים לגלות את הדו"ח )או חלק כלשהו ממנו או סיכום שלו( לכל אדם ,לרבות צירופו
לדוחות הכספיים של החברה ו/או איזכורו בהם.
אנו שומרים את הזכות לעדכן את הערכת שווי זו בהתאם לאינפורמציה חדשה שתובא
לידיעתנו ,שלא היתה זמינה בעת ביצוע הערכת שווי זו.
אנו מודים לכם על ההזדמנות לספק לכם את שירותי הערכת השווי שלנו .בכל שאלה או
עניין ,אנא פנו לאלון לוגאסי בטלפון  04 - 8654018וטל קליין בטלפון .04 - 8654070
בכבוד רב,
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קיצורים
הדו"ח

דו"ח זה מיום  30בנובמבר.2018 ,

החברה או הרכבת או רכבת ישראל

רכבת ישראל בע"מ

ההנהלה

הנהלת החברה

הסכם הסובסידיה

הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביום  17ליוני ,2014 ,כולל כל הנספחים המצורפים להסכם

הסכם הסובסידיה הישן

הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביום  30לדצמבר ,2009 ,כולל כל הנספחים המצורפים להסכם

התכנית התפעולית

"תכנית עסקית רב-שנתית לרכבת ישראל"

מועד הערכת השווי

 30בספטמבר2018 ,

ענף

ענף הרכבות

תכנית הפיתוח

תכנית הפיתוח של רכבת ישראל לשנת 2018

תמ"ג

תוצר מקומי גולמי

תקופת התחזית

השנים  2019-2046ושלושת החודשים האחרונים של שנת 2018

CAPM

Capital Asset Pricing Model

EBITDA

רווח לפני מימון ,מיסים ,פחת והפחתות

EY

ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ

FY##A

רווח והפסד לשנה שנסתיימה ב20## -

IFRS

 – International Financial Reporting Standardsתקני דיווח כספי בינלאומיים

 IAS 36או התקן

תקן חשבונאות בינלאומי " 36ירידת ערך נכסים".

WACC

 - Weighted Average Cost of Capitalמחיר ההון המשוקלל
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 .1תקציר מנהלים

.1

תקציר מנהלים
1.1
1.2

1
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תוצאות הערכת השווי
תנאי התקשרות

A member firm of Ernst & Young Global Limited

 .1תקציר מנהלים

1.1

תוצאות הערכת השווי

חברת רכבת ישראל בע"מ עוסקת בהסעת נוסעים והובלת מטענים ברכבת ,השכרה של מתחמי מסחר והקמת התשתיות
הנדרשות לפעילותה .החברה הינה בבעלות מלאה של מדינת ישראל ,ולפיכך הינה חברה ממשלתית וחל עליה חוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה  1975וההוראות שניתנו על פיו.
בעקבות הפסדים תפעוליים מתמשכים ותזרימי מזומנים שלילים מפעילות שוטפת שלא כוסו במלואם על-ידי הסכם
הסובסידיה הישן ,הכירה החברה במסגרת דוחותיה הכספיים בהפסד מירידת ערך של הרכוש הקבוע בסך של כ2,367 -
מיליוני .₪
בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם הסובסידיה החדש ,בחנה הנהלת הרכבת בחודש יוני  2014את הצורך בביטול ההפסד
מירידת ערך אשר יוחס במלואו לרכוש הקבוע ,וזאת על פי הוראות  .IAS36בעקבות בדיקה זו ,התבצעה השבת ערך בגובה
 484מיליוני .₪
בעקבות גיוס האג"ח בחודש מרץ  ,2015השתנה רווח הבסיס למגזר הנוסעים לו זכאית החברה במסגרת הסכם הסובסידיה
מרווח בגובה  2%מההכנסות טרם הנפקת האג"ח לרווח בגובה  4%מההכנסות לאחר הנפקת האג"ח .בעקבות הגידול
ברווח הבסיס כאמור ,הנהלת החברה בחנה את הצורך בביטול נוסף של ההפסד מירידת ערך .בעקבות בדיקה זו ,התבצעה
השבת ערך בגובה  160מיליוני .₪
בעקבות השיפור בתוצאותיה העסקיות ,בחנה הנהלת החברה בחודש דצמבר  2016את הצורך בביטול נוסף של ההפסד
מירידת ערך .בעקבות בדיקה זו ,התבצעה השבת ערך בגובה  15מיליוני .₪
בחודש דצמבר  2017בחנה הנהלת החברה את הצורך בביצוע ירידת ערך .בעקבות בדיקה זו ,התבצעה ירידת ערך בגובה
 45מיליוני .₪
הנהלת החברה זיהתה את כלל החברה כיחידה מניבת מזומנים אחת ,ובהתאם בחינת ירידת הערך מתייחסת לכלל
הנכסים וההתחייבויות המיוחסים ליחידה מניבת מזומנים.
נתבקשנו ע"י הנהלת החברה לבחון את הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים .מטרת ההתקשרות שלנו היא
לסייע להנהלה באמידת הסכום בר ההשבה ובבחינת הצורך ברישום ההפסד מירידת ערך ,נכון למועד הערכת השווי.
להלן המלצותינו לגבי הסכום בר-ההשבה נכון למועד הערכת השווי:
מטבע :מיליוני ש"ח
בחינת ירידת ערך ליום  30בספטמבר 2018

סכום בר השבה
755

ערך

פנקסני1

964

שיעור ההיוון

סך הפסד מירידת ערך

5.03%

)(209

לאור ההנחות לעיל ,הסכום בר השבה של היחידה מניבת המזומנים למועד הערכת השווי הוערך
בכ 755 -מיליוני  .₪הערך הפנקסני של היחידה מניבת המזומנים כפי שנמסר מהנהלת החברה הינו
כ 964 -מיליוני  .₪לפיכך יש צורך ברישום הפסד מירידת ערך בגובה של כ 209 -מיליוני .₪
הערך הפנקסני התקבל מהנהלת החברה EY .לא בחנה ,ביקרה
או סקרה את אופן חישוב הערך הפנקסני.

1
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 .1תקציר מנהלים
בשנים הקודמות בוצעו על ידנו הערכות שווי כמפורט להלן :בחינת ירידת ערך נכסים לימים  30ביוני  31 ,2014במרץ
 31 ,2015בדצמבר  2016ו 31-בדצמבר  .2017להלן תוצאות הערכות שווי קודמות שבוצעו על ידנו:
מטבע :מיליוני ש"ח

סכום בר השבה

ערך פנקסני

1

ביטול ירידת ערך
שיעור ההיוון
)ביצוע ירידת ערך(
484
5.33%

בחינת ירידת ערך ליום  30ביוני 2014

656

172

בחינת ירידת ערך ליום  31במרץ 2015

577

417

5.04%

160

בחינת ירידת ערך ליום  31בדצמבר 2016

854

839

5.02%

15

בחינת ירידת ערך ליום  31בדצמבר 2017

824

868

4.45%

)(45

הערכת השווי שלנו התבססה על מידע ונתונים פיננסיים ,אשר סופקו לנו ע"י ההנהלה והינה כפופה לתנאים המגבילים
בנספח ו'.
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 .1תקציר מנהלים

 1.2תנאי ההתקשרות

מטרת ההתקשרות
מטרת עבודתנו הינה להעריך את הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים ,כפי שנקבע על ידי ההנהלה ,על מנת
לסייע להנהלת הרכבת בבחינת הצורך בביטול או הקטנת ההפרשה לירידת ערך המיוחסת לרכוש הקבוע ,וזאת בהתאם
להוראות .IAS 36
להבנתנו ,הרכבת תעשה שימוש בדו"ח זה לצרכי דיווח כספי בלבד.
היקף עבודתנו במסגרת ההתקשרות כולל:
◄
◄
◄
◄
◄
◄

שיחות ופגישות עם ההנהלה לגבי רקע על היחידה מניבת המזומנים ,נתונים כספיים ,תחזיות ומידע שנמסר לנו;

דיונים עם רו"ח המבקר של החברה אודות סוגיות מהותיות שעלו במסגרת תהליך העבודה;
ניתוח הנתונים הפיננסיים של היחידה מניבת המזומנים;
הבנת הסביבה העסקית בה פועלות היחידות מניבות המזומנים;
בחינת המתודולוגיות המתאימות לביצוע הערכת השווי;
הכנת דו"ח מסכם הכולל את ממצאינו.

תקינה ,והנחות היסוד לשווי
 IAS 36קובע את הנהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח ,שנכסיה לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר-ההשבה שלהם.
ירידת ערך של נכס חלה כאשר ערכו בספרים עולה על סכום בר-ההשבה שלו .סכום זה הוא הגבוה מבין השווי ההוגן שלו
בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו .להרחבה ראה נספח א' להלן.
במקרה זה ,לצורך בחינת הסכום בר ההשבה ,יש לאמוד את שווי השימוש של היחידה מניבת המזומנים .שווי השימוש
נאמד לפי גישת היוון תזרימי המזומנים.

מקורות מידע
במהלך עבודתנו ,השתמשנו בדוחות כספיים מבוקרים וסקורים ,נתונים כספיים שאינם מבוקרים ,מידע צופה פני עתיד
ומסמכים נוספים .בנוסף שוחחנו עם מספר חברי הנהלה במהלך ביצוע ההתקשרות.
בנוגע למסמכים הקשורים לחברה ,התייחסנו לדוחות כספיים ומסמכים ציבוריים אחרים.
להלן עיקרי מקורות המידע אשר שימשו אותנו בביצוע בחינת שווי השימוש:
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
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הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביום  17ביוני  2014,על כל נספחיו;
דוחות כספיים מבוקרים של החברה לימים  31בדצמבר ;2014-2017
טיוטת דוחות כספיים של החברה ליום  30בספטמבר;2018 ,
תכנית עסקית רב שנתית לרכבת ישראל;
נתונים שונים נוספים שהתקבלו מהחברה כגון היקף נסועה והובלה מקסימלי ,טפסי פחת וקבצים מפורטים בנוגע
לרכוש הקבוע ולסעיפים נוספים נכון למועד הערכת השווי;
מערכת מידע ;Capital IQ
מערכת מידע בלומברג; וכן
מאגרי מידע פנימיים של EY

A member firm of Ernst & Young Global Limited

 .1תקציר מנהלים

תנאים מגבילים
בהתאם למכתב ההתקשרות ולמכתב הנלווה לעיל ,עבודתנו כפופה לתנאים מגבילים ,הכלולים בנספח ו' .בנוסף ,הדו"ח,
המסקנות הכלולות בו והנספחים והטבלאות לא ייקראו או לא ייעשה בהם שימוש בכל דרך שהיא מבלי שניתנה התייחסות
לתנאים מגבילים אלו.
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תיאור החברה
הרקע לבחינת הצורך בביטול הפסד מירידת ערך
הסכם הסובסידיה
נתונים כספיים

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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רקע

 2.1פעילות החברה
מפת קוים ותחנות במגזר הנוסעים
מקור :אתר רכבת ישראל

רקע כללי
חברת רכבת ישראל בע"מ עוסקת בהסעת נוסעים ומטענים ברכבת ,השכרה של מתחמי מסחר והקמת התשתיות
הנדרשות לפעילותה .החברה הינה בבעלות מלאה של מדינת ישראל ,ולפיכך הינה חברה ממשלתית וחל עליה חוק
החברות הממשלתיות ,התשל"ה  1975וההוראות שניתנו על פיו .החברה הוקמה בינואר  ,1998והחלה את פעילותה
ביום  1ביולי.2003 ,
חברת רכבת ישראל בע"מ מובילה בשנים האחרונות מהפכה במערכת התחבורה בישראל .בעקבות ביסוסה כחברה
עצמאית בבעלות ממשלתית בשנת  ,2003חברת רכבת ישראל בע"מ החלה ביישום תכנית פיתוח מקיפה אשר הפכה
אותה לחברת התחבורה המציגה את הצמיחה המהירה ביותר ,ולחברת תשתיות התחבורה הגדולה בישראל .החברה
מעסיקה כ 3,839 -עובדים.

מגזרי הפעילות של החברה
החברה מדווחת על הכנסותיה לפי חלוקה למספר מגזרי פעילות ,כדלקמן:
◄

מגזר נוסעים  -החברה מקימה ,מפתחת ,מנהלת ,מתחזקת ומפעילה את רשת מסילות הברזל בישראל וכן תחנות
הקשורות אליה ומספקת שירותי תחבורה בקווי ההסעות לציבור .פעילות זו הינה הפעילות העיקרית של החברה.

◄

מגזר מטענים  -החברה מספקת שירותי הובלת מטענים לגורמים שונים הפועלים בישראל באמצעות רשת מסילות
הברזל שברשותה .ביום  2באפריל  2012התקבלה החלטת ממשלה בעניין השינוי המבני בחברת רכבת ישראל,
לפיה תוקם חברה בת בבעלות מלאה לפעילות המטענים – חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ .תחילת הפעילות
העסקית של חברה זו התבצעה ביום  30בספטמבר.2016 ,

◄

מגזר סחר – החברה מפתחת שירותי מסחר ושירותים נלווים לנוסע בתחנות בהיקפים מוגבלים .החברה הינה
בעלת זכויות חכירה במקרקעין המאפשרים לה פיתוח עתידי בהיקפים נרחבים בכל מתחמי הרכבת .ביום  2באפריל
 2012התקבלה החלטת ממשלה בעניין השינוי המבני בחברת רכבת ישראל ,לפיה תוקם חברה בת בבעלות מלאה
לפעילות הנדל"ן – חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ.

◄

מגזר פיתוח  -החברה מתכננת ,מפתחת ומממשת פרויקטים על פי מדיניות הממשלה בהתאם לתוכניות הפיתוח
המאושרות והמפורטות שלה.

מגזר הנוסעים

2

הרכבת מפעילה בממוצע כ 518 -רכבות ביממה ,אשר משתרעות על פני  15קווים ו 68-תחנות בפריסה ארצית ,כמוצג
בתרשים מימין.
רכבות הנוסעים נוסעות כ 51-אלפי ק"מ ביום ומובילות כ 250-אלפי נסיעות ליום .בשש השנים האחרונות עלה מספר
הנסיעות ברכבת מכ 35-מיליוני נוסעים בשנה לכ 67-מיליוני נוסעים בשנה ,המשקף גידול של כ.91%-

 2מקור :אתר רכבת ישראל.
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רקע

מפת מסופים וקווי מטען
מקור :אתר רכבת ישראל

תחום הסעת הנוסעים מאופיין בגידול בשיעור הנוסעים הקבועים לאורך השנים .גידול זה נובע ,בין היתר ,מנוחות השימוש,
שיפור השירות ,הוספת קווים ותחנות ,הטבות במחיר הנסיעה לנוסעים קבועים ,יצירת תמריצים חיוביים לנוסע המתמיד
להשתמש בשירותי החברה באופן קבוע ושיפור השילוב של הרכבת עם התחבורה הציבורית על סוגיה השונים.

מגזר המטענים
חברת המטענים ,אשר הינה חברה בת בבעלות מלאה של רכבת ישראל ,נמנית על מובילי המטען הגדולים בארץ ,בהיקף
של מיליוני טונות מדי שנה ,ומעניקה שירותי הובלת מטען בסטנדרטים בינלאומיים .ביום  2באפריל  2012התקבלה
החלטת ממשלה בעניין השינוי המבני בחברת רכבת ישראל ,לפיה תוקם חברה בת בבעלות מלאה לפעילות המטענים,
אשר תחילת פעילותה העסקית התבצעה ביום  30בספטמבר.2016 ,
פעילות חטיבת המטענים ברכבת ישראל מתמקדת בהובלת מטענים בהם קיימים יתרונות מובהקים לשינוע רכבתי:
מכולות ,מחצבים ,פוספטים ,חומרים מסוכנים ,גרעינים ,סלעים ,חול ואשפה:
◄ שינוע מחצבים ,חול ואשפה  -שינוע פוספטים ,חצץ ,חול ,אשפה ,בוצה ועוד באמצעות מכולות או קרונות ייעודיים.
◄ שינוע גרעינים  -שינוע חיטה ,תירס ,שיבולת שועל וסוגי גרעינים נוספים באמצעות קרונות ייעודיים.
◄ שינוע חומרים מסוכנים  -שינוע חומצות ,גופרית ,מזוט ,אשלג ,ברום וחומרים מסוכנים נוספים בקרונות שטוחים
בהתאם לתקנות הבטיחות הרלוונטיות.
הובלת המטען מתבצעת באמצעות קרונות מסוגים שונים כגון קרון שטוח מודולארי להובלת מכולות  20ו 40-רגל ,קרון
מיכלית להובלת נוזלים וקרון סגור להובלת תפזורת ,אגרגטים ומחצבים.
רכבת ישראל פועלת ליצירת מעטפת שירותים מקיפה ללקוחותיה הכוללת שירותי הובלה משלימה באמצעות משאיות,
אחסון ולוגיסטיקה .בנוסף ,החברה מאתרת גורמים עסקיים בעלי פוטנציאל קיים או עתידי לקישור ישיר לרשת המסילות
של רכבת ישראל ובוחנת יחד עמם את האפשרויות השונות לשיתוף פעולה.
רשת פעילות המטענים
אזור הפעילות של חברת המטענים משתרע מדרום הארץ במפעלי ים המלח ובמסופי צפע ,רותם ,נחל צין ,אורון ורמת
חובב ועד למסוף חיפה בצפון .מסופי המטען ממוקמים באזורים אסטרטגיים בסמוך למוקדי פעילות כגון צפע ,רמת חובב,
נמל אשדוד ,בני ברק ,חדרה מערב וכי"ל דשנים בחיפה .התרשים מימין מציג את מפת המסופים וקווי המטען של הרכבת.
אתרים תפעולים בפעילות שוטפת:
◄ מרכז שינוע חיפה  -תפעול רכבות מטען בין חיפה למפעלים בצפון ולתחנות הדרום.
◄ מרכז שינוע אשדוד/לוד  -תפעול רכבות מטען בין אשדוד לחיפה ואשדוד דרומה.
◄ מרכז שינוע דימונה  -תפעול רכבות מטען מתחנות הדרום נחל צין ,צפע ואורון לאשדוד וחיפה ובין מפעל צין
לצפע.
בנוסף קיימים מרכזי שינוע תחנות באר שבע ,בני ברק ובנימינה.
מסופי המטענים נחלקים לשני סוגים עיקריים  -מסופים בבעלות הרכבת ומסופים בבעלות פרטית .בין המסופים אשר
בבעלות הרכבת ניתן למנות את המסופים הבאים:
◄ מסוף חדרה מערב  -למסוף חדרה מערב קישור מסילתי שהפעלתו מתבצעת ע'י רכבת ישראל .המסוף נותן
מענה לכל סוג פניה ומטרתו הינה מתן פתרונות שינוע למכולות ייבוא וייצוא ,כל אחד בתחומו ,אחסנה פתוחה
וכן הובלת חול ואשפה.
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◄

◄
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מסוף בני ברק  -למסוף בני ברק קישור מסילתי שהפעלתו מתבצעת ע'י רכבת ישראל .המסוף נותן מענה לכל
סוג פניה ומטרתו מתן פתרונות שינוע למכולות ייבוא וייצוא כל אחד בתחומו ,אחסנה פתוחה וכן הובלת חול
ואשפה.
מסוף רמת חובב  -מסוף רמת-חובב הוקם בשנת  .2004מטרתו הינה אחסנה ושינוע חומרים מסוכנים ,בנוסף
לחומרים כלליים .המסוף נותן מענה למפעלים הגדולים באזור "ברום" ו"מכתשים"  -מפעלים אלה השתתפו
במימון חלקי של הקמת המסוף ,מתוך ראיית נחיצותו של מסוף מטענים לחומרים המיוצרים בחברותיהם .כמו
כן ,המסוף נותן שירות ומענה להובלת מכולות רגילות לכל המפעלים באזורי התעשייה של מרחב הנגב בכלל
והעיר באר-שבע בפרט.
מסוף קישון  -מסוף מטענים במתחם בתי המלאכה הרכבתיים בעורף נמל חיפה בקישון בגודל של כ 50-דונם.
המסוף נותן מענה ללקוחות אשר מבקשים לשנע ולאחסן מטענים )ייבוא וייצוא( הן לנמל חיפה והן לנמל אשדוד.
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 2.2רקע לבחינת הצורך בירידת ערך

הכרה הסטורית בהפסד מירידת ערך
ביום  30לדצמבר  2009נחתם בין הרכבת ובין ממשלת ישראל ,בשם מדינת ישראל )להלן – "המדינה" או "הממשלה"(,
הסכם סובסידיה )להלן – "הסכם הסובסידיה הישן"( .ההסכם הישן עמד בתוקף החל מה 1.1.2010 -ועד למועד החתימה
על הסכם הסובסידיה החדש שהחליף את ההסכם הקודם.
בעקבות הפסדים תפעוליים מתמשכים ותזרימי מזומנים שלילים מפעילות שוטפת שלא כוסו במלואם על-ידי הסכם
הסובסידיה הישן ,הכירה החברה במסגרת דוחותיה הכספיים בהפסד מירידת ערך אשר יוחס במלואו לרכוש הקבוע בסך
של כ 2,367 -מיליוני  .₪יתרת ההפרשה לירידת ערך קטנה בסכום של כ 484 -מיליוני ש"ח ביוני  ,2014בסכום של
כ 160-מיליוני ש"ח במרץ  2015ובסכום של כ 15-מיליוני  ₪בדצמבר  ,2016זאת בעקבות השבת ערך כתוצאה מבחינת
שווי השימוש של החברה במועדים אלו .בחודש דצמבר  2017בחנה הנהלת החברה את הצורך בביצוע ירידת ערך.
בעקבות בדיקה זו ,גדלה יתרת ההפרשה לירידת ערך ב 45-מיליוני  .₪יתרת ההפרשה לירידת ערך ליום  30בספטמבר,
 2018הינה כ 921 -מיליוני .₪
הסכם הסובסידיה החדש
ביום  17ביוני 2014 ,נחתם הסכם חדש בין החברה לבין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל )להלן – "הסכם הסובסידיה
החדש" או "ההסכם"( .הסכם הסובסידיה החדש ,מחליף את הסכם הסובסידיה הישן ,וכולל מנגנון סובסידיה המבוסס על
תכנית הפעלה רב שנתית .בפרט ,סכום הסובסידיה השוטפת יורכב משלושה מרכיבים עיקריים )סעיף  12.1להסכם
הסובסידיה החדש(:
◄
◄
◄

הסובסידיה השנתית הנורמטיבית בגין נוסעים;
הסובסידיה התמריצית בגין נוסעים; וכן,
הסובסידיה השנתית למטענים.

במסגרת הסכם הסובסידיה החדש סכומי הסובסידיה השנתית השוטפת יגדלו באופן משמעותי ביחס לסכומים שהתקבלו
תחת הסכם הסובסידיה הישן ולכן ,על פי סעיף  111ד' לתקן מדובר בסימן המצביע על כך שההפסד מירידת ערך שהוכר
בתקופות קודמות אינו קיים עוד או הוקטן .לפיכך ,בחודש יוני  2014בחנה הנהלת הרכבת את סכום בר ההשבה של
הרכוש הקבוע כאמור .בבחינה זו התבצעה השבת ערך של כ 484 -מיליוני .₪
הסכם הסובסידיה מכתיב את הרווחיות לה תהיה זכאית הרכבת .הרווחיות הבסיסית לה זכאית הרכבת הינה  2%החל
משנת  ,2013אולם במידה והחברה תשלים תנפקת אג"ח ,הרווחיות הבסיסית לה תהיה זכאית החברה תגדל ל.4%-
בחודש מרץ  2015השלימה החברה הנפקת אג"ח לציבור בתמורה לסך של כמיליארד  .₪הנפקת האג"ח הגדילה למעשה
את הרווחיות לה זכאית החברה ולכן מדובר בסימן היכול להצביע על ביטול נוסף של חלק מההפרשה לירידת ערך .לפיכך,
בחודש מרץ  2015בחנה הנהלת הרכבת את סכום בר ההשבה של הרכוש הקבוע כאמור .בבחינה זו התבצעה השבת
ערך של כ 160 -מיליוני ש"ח.
לפירוט אודות תנאי הסכם הסובסידיה החדש ,ראה פרק  2.3להלן.
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תיאור הרכוש הקבוע של הרכבת
הרכוש הקבוע הקיים בחברה ליום  30בספטמבר ,2018 ,מחולק לקבוצות כדלקמן:
◄
◄
◄
◄
◄

מקרקעין  -המקרקעין שבידי החברה הינו מקרקעין שהרכבת שילמה עבור הפקעתו ,מדובר בעיקר בשטחים עליהם
הוקמה מסילת ברזל.
תשתיות  -מסילות ברזל ,גשרים ,מנהרות וכל הקשור לבסיס עליו מונעות הרכבות.
תחנות ומתחמים  -תחנות לצורך העלאה והורדת נוסעים וכן מתחמים תפעוליים המשמשים לתחזוקה וחנייה של
הציוד הנייד.
ציוד נייד  -מורכב מקטרים וקרונות המשמשים לפעילות הרכבת.
רכוש אחר  -כוללת כלי רכב ,ציוד ומחשבים ,חלקי חילוף וחומרי עזר.

בחינת הצורך בהכרה בהפסד מירידת הערך בגין הרכוש הקבוע
על פי סעיף  110לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  36בדבר ירידת ערך )להלן – "התקן"(:
"על ישות להעריך בסוף כל תקופת דיווח אם קיים סימן כלשהו ,המצביע על כך שהפסד מירידת ערך של נכס ,למעט
מוניטין ,שהוכר בתקופות קודמות ,אינו קיים עוד או הוקטן .אם קיים סימן כזה ,על הישות לאמוד את הסכום בר-
ההשבה של אותו נכס".
סעיף  111לתקן מונה סימנים ,פנימיים וחיצוניים ,המצביעים על כך שהפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין ,שהוכר
בשנים קודמות ,אינו קיים עוד או הוקטן:
"מקורות מידע חיצוניים:
א.
ב.
ג.

במהלך התקופה חלה עלייה משמעותית בשווי השוק של הנכס.
שינויים משמעותיים בעלי השפעה חיובית על הישות חלו במהלך התקופה ,או יחולו בעתיד הקרוב ,בסביבה
הטכנולוגית ,השיווקית ,הכלכלית או המשפטית שבה פועלת הישות ,או בשוק אליו מיועד הנכס.
במהלך התקופה חלה ירידה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק ,וסביר שירידות
אלה ישפיעו על שיעור הניכיון ,המשמש בחישוב שווי השימוש של הנכס ,ויגדילו באופן מהותי את הסכום בר-
ההשבה של הנכס.

מקורות מידע פנימיים:
א.

ב.

שינויים משמעותיים בעלי השפעה חיובית על הישות חלו במהלך התקופה ,או חזויים לחול בעתיד הקרוב ,בהיקף
או באופן שבו נעשה שימוש בנכס ,או חזוי להיעשות שימוש בנכס .שינויים אלה כוללים עלויות שהתהוו במהלך
התקופה ,במטרה לשפר או להגדיל את רמת הביצועים של הנכס או לשנות את מבנה הפעילות אליה שייך הנכס.
ראיות ניתנות להשגה ממערכת הדיווח הפנימי המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים של הנכס הם טובים מהחזוי
או יהיו כאלה"

.
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 2.3הסכם הסובסידיה

רקע כללי
ביום  17ביוני 2014 ,נחתם הסכם הסובסידיה החדש בין החברה לבין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל .הסכם
הסובסידיה החדש ,מחליף את הסכם הסובסידיה הישן שנחתם בשנת  ,2009ואת כל התוספות שנחתמו בקשר להסכם
הישן.
מטרת ההסכם הינה להסדיר את היחסים בין המדינה לבין החברה בכל הנוגע להתחייבויות החברה ביחס לפעילותה
השוטפת וביחס לביצוע תכניות הפיתוח ,וכן לקבוע הוראות בדבר מתן תשלומי סובסידיה לחברה ע"י המדינה כנגד
עמידתה בהתחייבויות אלה.
במסגרת ההסכם החברה מתחייבת לפעול למימוש מדיניות הממשלה בתחום התחבורה הרכבתית ,וכן לפעול לקידום
המטרות הבאות:
◄
◄
◄
◄
◄

הגברת השימוש בתחבורה ציבורית במקום שימוש ברכב פרטי ,בפרט בשעות שיא ובאזורי גודש תנועתי
שיפור רמת השירות לנוסעים ברכבת
הגברת רמת הבטיחות בנסיעות ברכבת
פיתוח תשתיות הרכבת ואימוץ טכנולוגיות חדשות
הגברת השימוש ברכבת לצורך הובלת מטענים

לשם מימוש מדיניותה כאמור ,וכנגד ביצוע התחייבויותיה של החברה לפי ההסכם ,מתחייבת הממשלה לסייע לחברה
בדרך של מתן סובסידיה שוטפת וסובסידיה לפיתוח.
ההסכם כולל מנגנון סובסידיה המבוסס על תכנית הפעלה רב שנתית וכן על תכנית הפיתוח הרב שנתית של החברה.
הסובסידיה השוטפת תכלול סובסידיה נורמטיבית בגין נוסעים ,סובסידיה למטענים וכן סובסידיה תמריצית בגין נוסעים.
בנוסף ,ההסכם כולל מנגנון סובסידיה לכיסוי תשלומים בגין תכנית הפיתוח של הרכבת ,בהתאם למועדי התשלומים
החזויים של התכנית.

תוקף ההסכם
הסכם הסובסידיה עומד בתוקפו החל מיום ה 1 -בינואר  2013ועד ליום ה 31 -בדצמבר .2016
מכיוון שבחודש מרץ  2015השלימה החברה הנפקת אג"ח ,בהתאם לסעיף  23להסכם ,הוארך תוקף ההסכם עד ליום
 31בדצמבר .2020

הסובסידיה השוטפת
גובה הסובסידיה השוטפת ייקבע כך:
סכום של:
◄ הסובסידיה השנתית הנורמטיבית בגין נוסעים;
◄ הסובסידיה התמריצית בגין נוסעים;
◄ הסובסידיה השנתית למטענים
בניכוי:
◄ פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה ברמת שירות ,תפעול ,הוראות ונהלים.
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הסובסידיה השנתית הנורמטיבית בגין נוסעים
הסובסידיה השנתית הנורמטיבית בגין נוסעים מוגדרת בסעיף  12.1להסכם ,כסכום ההוצאה השנתית המוכרת בגין
נוסעים ,יחד עם ההוצאה השנתית המוכרת בגין שינויים בהוצאות הביטחון וארנונה ,בניכוי ההכנסה השנתית המוכרת
בגין נוסעים ,בניכוי ההכנסה השנתית המוכרת ממסחר ,ובניכוי הכנסות אחרות )לרבות הכנסות הרכבת ממסחר ומגורמי
חוץ(.
אופן חישוב הסובסידיה מפורט בנספח א' המצורף להסכם .תשלום הסובסידיה מבוסס על ההוצאה השנתית המוכרת של
החברה ,אשר תחושב על ידי סיכום המכפלות של העלות הנורמטיבית של כל יחידת מחולל עלות ,במספר היחידות
המאושרות במסגרת תכנית ההפעלה של אותו מחולל עלות ,אשר בוצעו על ידי החברה בפועל.
העלות הנורמטיבית למחוללי העלות מפורטת בטבלה המופיעה בנספח א' להסכם בהצמדה למדדים המפורטים לצד כל
אחד מהמחוללים בטבלת המדדים המופיעה בנספח א להסכם.
טבלת המחוללים כפי שמופיעה בנספח א' להסכם:
יחידת מידת העלות

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 ₪לחודש

8,993

8,614

8,528

8,442

8,358

8,274

8,192

8,110

המחולל

280,699

283,646

280,809

278,001

275,221

272,469

269,744

267,047

596,433

602,695

596,668

590,702

584,795

578,947

573,157

567,426

ק"מ נסיעת רכבות נוסעים

 ₪לק"מ

79.41

78.94

78.15

77.37

76.59

75.83

75.07

74.32

פעילות שוטפת  -קבוע

 ₪לחודש

22,661,087 22,847,899 23,195,096 23,547,402 24,713,466 25,656,085 26,863,149 23,145,069

תמלוגים לרמ"י

ק"מ מסילה פעילה
תחנות נוסעים פעילות  -קטנות  ₪לחודש
תחנות נוסעים פעילות  -גדולות  ₪לחודש

סך העלויות סעיפים קודמים 2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

רווח בסיס *

סך העלויות סעיפים קודמים 3%

3%

3.3%

4%

4%

4%

4%

4%

היסעים בעת סגירת מסילה

 ₪לשכירת אוטובוס ליום

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

השלמת טיפולים תקופתיים עד
סכום של  38מלש"ח

 ₪לקרונוע

1,900,000

1,900,000

1,900,000

-

-

-

-

-

 ₪לקטר

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

-

-

-

-

שכר מסילאים ופיתוח  -קבוע

 ₪לחודש

4,583,333

4,583,333

4,583,333

4,583,333

4,583,333

כפי שמופיע בנספח ב' המצורף להסכם

מרווח קנסות

4,583,333

4,583,333

4,583,333

* רווח הבסיס החל משנת  2015הינו  2%עד למועד הנפקת אג"ח .החל ממועד הנפקת אג"ח רווח הבסיס יגדל ל 4% -בכל שנה.

הסובסידיה הנורמטיבית בגין נוסעים נועדה לכסות את עלויות התפעול של קווי הנוסעים .כמוצג בטבלה לעיל ,הרווח
השנתי שינבע לחברה בשנים  2015-2020הינו  2%מההכנסות עד למועד הנפקת אגרות החוב ,ו 4% -מההכנסות החל
ממועד הנפקת אגרות החוב.
החל משנת  ,2014ביום  1בינואר כל שנה תופחת עלות כל אחד מהמחוללים שבטבלת מחוללי העלות בשיעור של 1%
ביחס לשנה שקדמה לה .הפחתה זו הובאה בחשבון בטבלה לעיל.
ככל שקיים רווח שנתי חיובי בשנה מסויימת ,תשתמש החברה בשנה העוקבת במחציתו לטובת תשלום עבור פרויקטי
פיתוח קטנים .יצוין כי סכומים שתוציא החברה מסך הרווח המוקצה לטובת פרויקטים קטנים לא יקטינו את ההתחייבויות
הכספיות של משרד התחבורה לטובת פרויקטים קטנים.
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הסובסידיה התמריצית בגין נוסעים
לפי סעיף  12.1להסכם ,הסובסידיה התמריצית השנתית בגין נוסעים תחושב כסכום הסובסידיה התמריצית השנתית בגין
נוסעים בשעות שיא והסובסידיה התמריצית השנתית בגין נוסעים בשעות שפל.
שעת שיא מוגדרת בסעיף  2.16להסכם ככל אחת מן השעות שבין  6:00-9:00ובין השעות  15:00-19:00בימי חול.
השעות נתונות לשינויים על ידי נציגי הממשלה.
נסיעת נוסע בשעת שיא הינה כל נסיעת נוסע שמועד תחילתה או מועד סיומה הינם בשעות השיא.
שעת שפל מוגדרת בסעיף  2.17להסכם ככל אחת מן השעות שאינן שעות שיא.
לפי סעיף ז' לנספח א' המצורף להסכם ,הסובסידיה התמריצית בגין נוסעים תחושב לפי כמויות הנוסעים בשנה השוטפת
בהשוואה לשנה שקדמה לה:
◄

ככל שכמות נסיעות הנוסעים בסך שעות השיא פחתה מ 102% -מכמות הנוסעים בסך שעות השיא בשנה
הקודמת לה ,החברה תחוייב בסכום של  ₪ 9.9בגין כל נסיעת נוסע בשעת שיא אשר מתחת ל 102% -ומעל
ל 97% -מכמות נסיעות הנוסעים בסך שעות השיא בשנה הקודמת.

◄

ככל שכמות נסיעות הנוסעים בסך שעות השיא עלתה על  102%מכמות הנוסעים בסך שעות השיא בשנה
הקודמת לה ,החברה תזוכה בסכום של  ₪ 9.9בגין כל נסיעת נוסע בשעת שיא אשר מעל ל 102% -מכמות
נסיעות הנוסעים בסך שעות השיא בשנה הקודמת.

◄

ככל שכמות נסיעות הנוסעים בסך שעות השפל פחתה מ 102% -מכמות הנוסעים בסך שעות השפל בשנה
הקודמת לה ,החברה תחוייב בסכום של  ₪ 2.8בגין כל נסיעת נוסע בשעת שפל אשר מתחת ל 102% -ומעל
ל 97% -מכמות נסיעות הנוסעים בסך שעות השפל בשנה הקודמת.

◄

ככל שכמות נסיעות הנוסעים בסך שעות השפל עלתה על  102%מכמות הנוסעים בסך שעות השיא בשנה
הקודמת לה ,החברה תזוכה בסכום של  ₪ 2.8בגין כל נסיעת נוסע בשעת שפל אשר מעל ל 102% -מכמות
נסיעות הנוסעים בסך שעות השפל בשנה הקודמת.

סכומי הסובסידיה התמריצית בגין נוסעים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן החל מיום ה 1 -לינואר .2013
הסובסידיה השנתית למטענים
לפי סעיף ח' לנספח א' המצורף להסכם ,הסובסידיה למטענים תהיה מכפלת טון-ק"מ בסכום קבוע לאותה שנה ,בניכוי:
◄

סכום הפחת השנתי בגין ציוד נייד המשמש את פעילות המטענים כפי שמופיע בדוחות הכספיים של החברה
בשנה הקודמת;

◄

פחת בגין תשתיות המשמשות את פעילות המטענים –  15%מסכום ההוצאה של החברה לטובת שיקום תשתיות
מסילתיות בשנה הקודמת ,ובכל מקרה לא פחות מ 7.5 -מיליוני  ₪בשנה.

לסכומים אלו יתווסף מע"מ כדין.
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פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה ברמת שירות ,תפעול ,הוראות ונהלים
לפי סעיף  8להסכם ,החברה מתחייבת לנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת להפעיל את שירותי ההסעה בקווי הנוסעים
ברמת שירות מיטבית ,בכפוף לכל דין ,בהתאם למדדי השירות המפורטים בסעיף  8להסכם ,ובנספחים ב' ו -ב' 1המצורפים
להסכם:
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄

דיוק בנסיעה ברכבות
מניעת צפיפות יתר
שמירה על רמה נאותה של תחזוקה ,ניקיון וסדר
הפצת מידע לציבור בהתאם לנוהל מידע לציבור
כרטוס בהתאם להנחיות ההסכם
נגישות לנוסעים בעלי מוגבלות פיסית
התנהלות בעקבות תקלות שירות בהתאם להנחיות ההסכם
טיפול בפניות הציבור
טיפול באבדות ומציאות

העמידה ברמת השירות תיבחן בהתאם למדדי השירות המפורטים לעיל .בגין אי עמידה במדדי השירות ,תחוייב החברה
בפיצויים מוסכמים כמפורט בנספחים ב' ו -ב' 1המצורפים להסכם.

סובסידיה בגין פיתוח
לא יאוחר משלושה חודשים ממועד החתימה על ההסכם תוגש לאישור הממשלה תכנית פיתוח לכל תקופת ההסכם.
הצדדים ישאפו לאשר את התכנית בתוך  4חודשים .עד לאישור התכנית תפעל החברה בהתאם לתכנית פיתוח זמנית.
בהתאם לביצוע בפועל של תכנית הפיתוח המעודכנת לכל שנה ושנה ,הממשלה תשלם לחברה ,או תגרע ממנה ,לפי
העניין ,תשלומי סובסידיה לפיתוח לפי ההסכם .תשלומי הסובסידיה לפיתוח יועברו בהתאם לדרישות תשלום שיועברו על
ידי החברה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה.
לא יאוחר מיום  1בספטמבר של כל שנה ,החל משנת  2014ואילך ,החברה תגיש לאישור נציגי הממשלה עדכון לתכנית
הפיתוח לשנה העוקבת אשר יתבסס על תכנית הפיתוח )אומדנים מעודכנים לכל אחד מהפרויקטים(.
תכנית הפיתוח תכלול את כל העלויות הכרוכות ביישומה ,לרבות עלויות שאינן עתידות להיות ממומנות מתוך תקציב
משרד התחבורה.
הממשלה תעביר לחברה מעת לעת תשלומי סובסידיה לפיתוח בהתאם לתכנית הפיתוח ובכפוף לתקציב המאושר.
הפרשים שיווצרו בין התחשיבים החודשיים ,לתחשיבים השנתיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום
המקורי.
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הוראות כלליות
הנפקת אגרות חוב
סעיף  23להסכם הסובסידיה מאפשר לחברה לגייס סך של עד שני מיליארד  ₪באמצעות הנפקה של אג"ח לציבור החל
ממועד חתימת ההסכם ולא יאוחר מיום  31בדצמבר .2016 ,גיוס אג"ח כאמור בוצע בחודש מרץ .2015
הכספים שיגויסו באמצעות ההנפקה ישמשו לטובת מימון תכניות הפיתוח .במידה ותיווצר יתרה חיובית בחשבון הבנק
הייעודי של הכספים שגויסו באמצעות ההנפקה ,לא יועברו לחברה תשלומי סובסידיה לפיתוח .המדינה תעביר לחברה
במסגרת כספי הסובסידיה לפיתוח ,תשלומים בגובה התחייבויותיה של החברה בגין אגרות החוב.
ביטול ההסכם
סעיף  27להסכם הסובסידה מעניק לנציגי הממשלה את הסמכות לבטל את ההסכם לפי שיקול דעתם הבלעדי וזאת
בהתראה של  90ימים מראש.
במידה וההסכם יבוטל ,המדינה תיטול על עצמה או תמחה לאחרים את התחייבויות החברה כלפי צדדים שלישיים ,אשר
נחתמו טרם מועד הביטול.
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 2.4נתונים כספיים

נתוני מאזן

תמצית נתוני מאזן של רכבת ישראל
מקור :דוחות כספיים מבוקרים לשנים  2015-2017וטיוטת דוחות כספיים ל-
30/09/2018
מטבע :מיליוני ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
ממשלת ישראל
חייבים ויתרות חובה
מלאי
סה"כ נכסים שוטפים
השקעות בנכסים פיננסיים
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
ממשלת ישראל
נכסי מסים נדחים
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים,נטו
סה"כ נכסים לא שוטפים
סה"כ נכסים
התחייבויות שוטפות
התחיבויות לספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
ממשלת ישראל
הפרשות
התחייבות בגין אג"ח לזמן קצר
התחייבות בגין מסים שוטפים
סה"כ התחייבויות שוטפות
הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים
הטבות לעובדים
התחייבות בגין אג"ח לזמן ארוך
סה"כ התחייבויות לא שוטפות
הון עצמי
סה"כ התחייבויות והון

2017 2016 2015
63
50
27
134
136
92
133
87
95
935
708
261
478
267
157
12
12
10
1,755 1,259
642
208
197
194
84
126
159
345
600
848
59
59
24,775 23,035 21,730
276
186
129
25,747 24,203 23,061
27,502 25,462 23,703

30/09/2018
91
51
113
1,022
314
13
1,603
196
36
97
36
26,164
284
26,813
28,417

1,036
571
531
269
229
205
86
86
86
192
218
98
248
247
0.5
1,831 1,352
920
23,905 22,070 20,656
176
154
146
496
743
993
24,577 22,967 21,794
1,094 1,144
989
27,502 25,462 23,703

631
200
164
535
249
0.02
1,779
25,192
182
249
25,623
1,015
28,417

◄

לקוחות
הסעיף מורכב מחובות פתוחים ותקבולי אשראי בגין פעילות הנוסעים ,פעילות המטענים ופעילות המסחר בחברה.
ימי הלקוחות היו כ 38.7-בממוצע לתקופה שבין  2015ל , 30/09/2018 -כפי שמשתקף מדוחות החברה בשנים אלו.
עם זאת ,לדברי החברה ,חלק מיתרת הלקוחות ב 30/09/2018 -הינה גבוהה באופן שאיננו נורמטיבי ,וזאת בשל
מספר לקוחות שבאופן חריג טרם שילמו את יתרת החוב שלהם נכון למועד הערכת השווי.

◄

ממשלת ישראל
הסעיף כולל תקבולי סובסידיה מהמדינה בגין הפעילות השוטפת ובגין השקעות בפיתוח שטרם שולמו ,וכן תקבולים
צפויים מהמדינה בגין האג"ח.
על פי הסכם הסובסידיה ,הממשלה תשלם את תשלומי הסובסידיה השוטפת בתוך  60ימים ממועד ההוצאה בגינה
ניתנה הסובסידיה.
סעיף הסובסידיה בגין השקעות בפיתוח מורכב מחשבונות ספקי פיתוח אשר קיים לגביהם ביטחון סביר כי ישולמו ע"י
המדינה והחברה תעמוד בתנאים הרלבנטיים המזכים בקבלתם .הסעיף איננו תפעולי והוא משוייך לפעילות הפיתוח
של החברה .לפיכך ,הסעיף אינו מהווה חלק מההון החוזר בחברה.

◄

חייבים ויתרות חובה
סעיף החייבים השוטף כולל יתרות בגין מוסדות ,הוצאות מראש ,ביטוח לקבל ,פקדונות ואחרים.
סעיף החייבים לזמן ארוך כולל פיקדונות ,הוצאות מראש לזמן ארוך ואחרים .סעיף ההוצאות מראש ל30/09/2018 -
גבוה ביחס לערכו ההיסטורי ,וזאת בשל הפרשי עיתוי בגין תשלום הארנונה והביטוחים.

◄

מלאי
מלאי החברה כולל חומרי אחזקה וחלפים וכן חומרים שונים הנדרשים לפעילות התפעולית של החברה .ימי המלאי
היו כ 4.7-בממוצע לתקופה שבין  2015ל , 30/09/2018 -כפי שמשתקף מדוחות החברה בשנים אלו.

◄

ספקים
סעיף הספקים בדוחות החברה מורכב מספקים מפעילות שוטפת ומספקים מפעילות פיתוח.
הספקים מפעילות שוטפת מורכבים מחובות פתוחים לספקי החברה מפעילות שוטפת .ימי הספקים מפעילות שוטפת
היו כ 47.8-בממוצע לתקופה שבין  2015ל , 30/09/2018 -כפי שמשתקף מדוחות החברה בשנים אלו.
סעיף ספקי הפיתוח של החברה מורכב מחשבונות שהוגשו בגין פעילות הפיתוח של החברה .הסעיף אינו תפעולי והוא
משוייך לפעילות הפיתוח של החברה .כמו כן הסעיף אינו ממומן על ידי החברה ,ומשולם כנגד קבלת סובסידיה
מהמדינה .לפיכך ,הסעיף אינו מהווה חלק מההון החוזר בחברה.

17

רכבת ישראל בע"מ

A member firm of Ernst & Young Global Limited

.2

18

רקע

רכבת ישראל בע"מ

◄

זכאים ויתרות זכות
הסעיף כולל יתרות בגין התחייבות בגין שכר ,הפרשה לחופשה ,הכנסות מראש ,זכאים ויתרות זכות אחרים,
התחייבויות בגין פרישה מוקדמת וגורמי חוץ.

◄

רכוש קבוע
הרכוש הקבוע בחברה כולל שישה רכיבים :מקרקעין ,תשתיות ,תחנות ומתחמים ,ציוד נייד ,כלי רכב ,ציוד מחשבים
וחלקי חילוף .הרכוש הקבוע בחברה מורכב מרכוש קבוע מופעל ומרכוש קבוע בהקמה.
הרכוש הקבוע המוצג מורכב מעלות הרכוש בניכוי פחת שנצבר ובניכוי יתרת ההפרשה לירידת ערך שטרם הופחתה.

◄

הכנסה נדחית
פעילות הפיתוח של החברה ממומנת על ידי המדינה בדרך של הענקת סובסידיה לפיתוח .מענקי הפיתוח נרשמים
בדוחות החברה ,ומופחתים בקצב הפחתת הרכוש הקבוע ,כך שבנטו ,הפחת בגין הרכוש הקבוע שנרשם בספרי
החברה הינו הפחת בגין הרכוש הקבוע שאינו ממומן על ידי מענקי פיתוח.

◄

הפרשות
סעיף ההפרשות כולל הפרשות בגין תביעות משפטיות שוטפות ,תביעות משפטיות בגין פיתוח ,ארנונה ומים והיטלי
פיתוח.
על פי הבהרות שנתקבלו מהנהלת החברה ,הפרשות לתביעות משפטיות בגין פיתוח והיטלי פיתוח הינן התחייבויות
המיוחסות לתכנית הפיתוח של החברה .החברה ציינה כי במועד בו תשולמנה ההפרשות ,המדינה תעביר תשלום
סובסידיה כנגדן וההפרשות תרשמנה כהכנסה נדחית .בהתאם ,מהותן במועד הערכת השווי הינה למעשה התחייבות
בגין הכנסה נדחית.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

.2

רקע

נתוני רווח והפסד
תמצית נתוני רווח והפסד של רכבת ישראל

מקור :דוחות כספיים מבוקרים לשנים  2015-2017וטיוטת דוחות כספיים
לרבעון השלישי של 2018
מטבע :מיליוני ש"ח
הכנסות ממכירות ושירותים
צמיחה %

עלות המכר
רווח גולמי
שיעור רווח גולמי

הוצאות מכירה ושיווק
 %מההכנסות

הוצאות הנהלה וכלליות
 %מההכנסות

רווח תפעולי
שיעור רווח תפעולי

2015
2,204

2016
2,309

2017
2,437

Q1-Q3 2018
1,853

)(1,997
207

)(2,080
228

)(2,276
161

)(1,781
71

9.4%

9.9%

6.6%

3.9%

)(22

1.0%

)(117
5.3%

68

3.1%

4.7%

)(18

0.8%

5.5%

)(17

0.7%

)(10

0.5%

)(138

)(141

6.0%

5.5%

3

)(58

3.1%

0.1%

הכנסות החברה מורכבות מהכנסות עצמיות ומהכנסות סובסידיה מהמדינה .ההכנסות העצמיות כוללות הכנסות
ממגזר הנוסעים ,המטענים ,המסחר ואחרות .הכנסות הסובסידיה כוללות הכנסות מסובסידיה בגין מגזר הנוסעים,
הכנסות סובסידיה מבונוס בגין עמידה ביעדים ,הכנסות סובסידיה בגין מגזר המטענים וקיזוז רווח בגין מגזר מסחר
ואחרות.
הכנסות מגזר הנוסעים נובעות ממכירות כרטיסי נסיעה בקווי הנוסעים של הרכבת .הכנסות מגזר המטענים כוללות
תשלום עבור הובלת מכולות ,מחצבים ,פוספטים ,חומרים מסוכנים ,גרעינים ואשפה .הכנסות החברה משטחי מסחר
נובעות מחנויות ודוכני מזון בשטחי התחנות .הכנסה זו הינה הכנסה משלימה להכנסות מגזר הנוסעים.
בשנים  2016-2017חלה צמיחה במכירות בשיעור של כ 4.7% -וכ ,5.5% -בהתאמה ,ואילו ב 2018-צפויה צמיחה
מתונה יותר של כ 1.4%-בקצב המכירות הנוכחי.

1.4%

)(119

72

◄

הכנסות

6.2%

◄

-3.1%

עלות המכר
עלות המכר במגזר הנוסעים מורכבת מהוצאות שכר ,אחזקת ציוד ותשתית ,דלק ,תחנות ,תפעול וכלליות ,שמירה
ואבטחה ,ביטוח ונזקים ,מיקור חוץ ותמלוגים לרשות מקרקעי ישראל .עלות המכר במגזר הנוסעים מורכבת מרכיבי
הוצאה קבועים ,רכיבים משתנים ותוספת עלויות כתוצאה מהגדלת התשתיות ומפתיחת קווי נוסעים חדשים.
עלות המכר במגזר המטענים מורכבת מהוצאות שכר ,אחזקת ציוד ותשתית ,דלק ,תחנות ,תפעול וכלליות ,שמירה
ואבטחה ,ביטוח ונזקים ותמלוגים לרשות מקרקעי ישראל .עלות המכר במגזר המטענים מורכבת מרכיבי הוצאה
קבועים ,רכיבים משתנים ותוספת עלויות כתוצאה מהגדלת התשתיות ומפתיחת מסופים חדשים.
עלות המכר במגזר המסחר ואחרות מורכבת מאחזקת ציוד ותשתית ,תחנות ,תפעול וכלליות ,שמירה ואבטחה,
הוצאות בגין עבודות לגורמי חוץ ותמלוגים לרשות מקרקעי ישראל.

◄

רווח גולמי
בשנים שלפני החתימה על הסכם הסובסידיה התהוו לחברה הפסדים גולמיים בשיעורים של כ 4.2% -בשנת 2012
וכ 3.7% -בשנת  .2013בשנת  ,2014בעקבות החתימה על הסכם הסובסידיה החברה עברה לרווחיות .שיעור הרווח
הגולמי בשנה זו עמד על כ) 12.2% -בניכוי הכנסות חד פעמיות מדמי הפעלה בגין שנים קודמות( .בשנים
 2015-2017שיעור הרווח הגולמי של החברה עמד על כ 9.9%,9.4%-וכ ,6.6%-בהתאמה ,ואילו בשלושת הרבעונים
הראשונים של  2018שיעור הרווח הגולמי ירד לרמה של  ,3.9%וזאת בשל גידול בעלויות שכר והוצאות תפעול אחרות
ביחס להכנסות.

◄

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות כוללות בעיקר הוצאות שכר מטה ,הוצאות כלליות ועלויות בגין מכירה ושיווק.
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רקע
◄
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רווח תפעולי
בשנים שלפני החתימה על הסכם הסובסידיה התהוו לחברה הפסדים תפעוליים בשיעורים של כ 10.5% -בשנת 2012
וכ 10.6% -בשנת  .2013בשנת  ,2014בעקבות החתימה על הסכם הסובסידיה ,החברה עברה לרווחיות .שיעור
הרווח התפעולי בשנה זו עמד על כ) 6.0% -בנטרול רווח מביטול הפרשה לירידת ערך( .בשנים  2015-2016שיעור
הרווח התפעולי של החברה )בנטרול הכנסות והוצאות אחרות( עמד על כ .3.1%-בשנת  2017עמד שיעור הרווח
התפעולי על כ ,0.1%-ואילו בשלושת הרבעונים הראשונים של  2018שיעור ההפסד התפעולי עמד על כ,-3.1%-
וזאת בשל הירידה בשיעור הרווח הגולמי כמוסבר לעיל.
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רקע

תקציב מול ביצוע

תמצית נתונים תפעוליים

מקור :הנהלת החברה

◄

נוסעים
מספר נוסעים )מיליון(
הכנסה ממוצעת לנוסע )(₪

תקציב Q1-Q3
2018

בפועל Q1-Q3
2018

51.4
11.7

49.2
11.2

הכנסות
הכנסות מחיצוניים )מיליוני (₪
סובסידיה שוטפת

602
952

554
1,009

מטענים
טון הובלה )מיליון(

7.1

6.5

הכנסות
הכנסות מחיצוניים )מיליוני (₪
סובסידיה שוטפת

152
121

135
110

מסחר ואחרות
הכנסות ממסחר )מיליוני (₪
הכנסות מגו"ח ואחרות )מיליוני (₪

32.3
5.5

35.0
8.7

43

)(19

מגזר הנוסעים

רווחיות
EBITDA
.
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מגזר הנוסעים
◄

◄

◄

פרמטרים תפעוליים
החברה לא עמדה ביעדי התקציב בנוגע למספר נוסעים ) 49.2מיליוני נוסעים בפועל לעומת  51.4מיליוני נוסעים
בתקציב(  .כמו כן ,חל קיטון בהכנסה ממוצעת לנוסע עקב רפורמה שהחלה בשנת  2018לקידום כרטיסי נסיעה
משולבים בין המטרופולינים שמורידה את המחיר הממוצע לנוסע.
הכנסות
החברה לא עמדה ביעדי התקציב בנוגע להכנסות ממגזר הנוסעים .הכנסות החברה מחיצוניים בפועל היו נמוכות
מאלו שבתקציב ) 554מיליוני  ₪לעומת  602מיליוני  ₪בתקציב( וזאת בשל סגירת קווים זמנית שהתבצעה עקב
פרוייקט החשמול ,צמצום שירותים במספר תחנות וירידה בכמות הנוסעים בקו כרמיאל עקב תום תקופת מחירי
נסיעות מוזלים.
ההכנסות מסובסידיה שוטפת הסתכמו לכ 1,009 -מיליוני ש"ח בפועל ,זאת לעומת תקציב של כ 952 -מיליוני
ש"ח.

מגזר המטענים
◄

פרמטרים תפעוליים
החברה לא עמדה ביעדיה בנוגע לטון הובלה בתשעת החודשים הראשונים של שנת  .2018בפועל הובלות
החברה הסתכמו לכ 6.5 -מיליוני טון ,זאת לעומת תקציב של כ 7.1 -מיליוני טון הובלה.

◄

הכנסות
החברה לא עמדה ביעדי התקציב בנוגע להכנסות ממגזר המטענים .ההכנסות העצמיות של החברה ממגזר זה
הסתכמו לכ 135 -מיליוני ש"ח ,לעומת תקציב של כ 152 -מיליוני ש"ח .ההכנסות מסובסידיה ממגזר המטענים
הסתכמו לכ 110 -מיליוני ש"ח בפועל ,זאת לעומת תקציב של כ 121 -מיליוני ש"ח .הסיבות לאי העמידה ביעדי
התקציב הינן ירידה בהיקף הייצוא של המחצבים ,שינוי תמהיל ההובלה בתחום המחצבים ,השבתת מסופים
בשל בעיות איכות סביבה ,סגירת קווים לא מתוכננת ואי העלאת תעריפים בהתאם לחוזה בתחום החול והאשפה.
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רקע
◄

מגזר מסחר ואחרות
◄

◄

הכנסות
החברה עברה את יעדי התקציב הן בנוגע להכנסות ממסחר והן בנוגע להכנסות מגו"ח ואחרות .הכנסות המגזר
בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018הסתכמו לכ 44-מיליוני  ,₪לעומת תקציב של כ 38-מיליוני ,₪
אשר הינם כ 16%-מעל התחזית.

EBITDA

ניתן לראות כי החברה לא עמדה ביעדי התקציב ,וה EBITDA-בפועל הייתה נמוכה מה EBITDA-החזויה בכ62-
מיליוני .₪
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אמידת סכום בר השבה

.3

אמידת סכום בר השבה
3.1
3.2
3.3
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רקע תיאורטי
אמידת שווי שימוש
תוצאות הערכת השווי
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אמידת סכום בר השבה

3.1

רקע תיאורטי
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עיתוי בחינת הסכום בר ההשבה
לבקשת ההנהלה הבחינה לירידת ירידת ערך נכסים בחברה בוצעה לפי .IAS 36
לצורך בחינת ביטול ,הקטנת או הגדלת הפסד מירידת ערך יש לזהות את "היחידות המניבות-מזומנים" בחברה ולאמוד לכל
אחת מהן בנפרד את סכום בר ההשבה שלה .במידה וסכום בר ההשבה של אחד מהיחידות גבוה מערכה בספרים ניתן לבטל
הפסד מירידת ערך שהוכר בעבר וזאת עד לגובה העלות המופחתת המקורית של נכסי היחידה .בהקשר זה יצויין כי לצורך
בחינת ירידת הערך בעבר זיהתה החברה את החברה בכללותה כיחידה מניבת מזומנים.
בהתאם לכך ,ולבקשת ההנהלה ,בחינת הסכום בר ההשבה בחברה בוצעה לפי  .IAS 36הנהלת החברה קבעה שמועד
בחינת הסכום בר ההשבה יהיה ליום  30בספטמבר.2018 ,

זיהוי יחידה מניבת מזומנים
עפ"י  ,IAS 36יחידה מניבת מזומנים מוגדרת כקבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר ,המפיקה תזרימי מזומנים חיוביים,
שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים ,להרחבה ראה נספח א' .בתיאום עם הנהלת
הרכבת ,נקבע כי החברה בכללותה )הכוללת את פעילות הנוסעים ,פעילות המטענים ופעילות הסחר במתחמי התחנות(
מהווה יחידה מניבת מזומנים אחת .קביעה זו מתבססת בין היתר ,על הגורמים הבאים:
◄

יותר ממחצית מהרכוש הקבוע של החברה מיוחס לתשתיות; התשתיות הינן נכס הליבה של פעילות הרכבת והן
משמשות הן את מגזר הנוסעים והן את מגזר המטענים .בנוסף ,לא ניתן לשייך את מרבית התשתיות הנ"ל למגזר
הנוסעים ולמגזר המטענים אלא בצורה שרירותית.
הן פעילות המטענים והן פעילות הנוסעים תלויות באופן מהותי בתשתיות לצורך הפעלתן ,כאשר שתי הפעילויות מפיקות
הכנסות תוך שימוש באותה התשתית .אמנם ניתן לייחס נכסים ספציפיים אחרים לכל אחת מהפעילויות ,ובעיקר ציוד
נייד ,אך הנכס העיקרי המשמש להפקת הכנסות הינו התשתיות ,ולפיכך ,ניתן להתייחס לפעילויות הרכבת המפיקות
תזרימי מזומנים תוך שימוש בתשתית משותפת ,כיחידה מניבת מזומנים אחת.

◄

מניתוח סכומי הסובסידיה המוענקת לחברה בהתאם להסכם החדש עולה כי הסובסידיה המוענקת לחברה כוללת
למעשה שלושה מרכיבים עיקריים) :א( סובסידיה שוטפת בגין פעילות הנוסעים; )ב( סובסידיה שוטפת בגין פעילות
המטענים; וכן) ,ג( סובסידיית פיתוח בגין פיתוח תשתיות ,הקמת קווים חדשים והרחבת קווים קיימים.
בעוד שניתן להפריד בין סכומי הסובסידיה השוטפת המיוחסים לפעילות הנוסעים לבין סכומי הסובסידיה המיוחסים
לפעילות המטענים ,לא ניתן להקצות את סכומי סובסידיית הפיתוח לפעילויות השונות באופן שאינו שרירותי .מרבית
הקווים החדשים שיוקמו ושדרוג התשתיות בקווים קיימים ישרתו את שתי הפעילויות גם יחד.

◄

על פי הסכם הסובסידיה החדש ,הרכבת מחויבת לספק שירותי רכבת ולפעול בשני התחומים במקביל .בנוסף ,לא ניתן
להפסיק ולספק שירותי רכבת באחד או יותר מהקווים הקיימים או המתוכננים ויש להפעיל את כל הקווים כמקשה אחת.
לפי סעיף  68לתקן ,במקרה שלא ניתן לבטל קו או פעילות ,יש להתייחס לכל הקווים והפעילויות כיחידה מניבת מזומנים
אחת.

◄

באשר לפעילות הסחר ,כאמור ,הרכבת משכירה לצדדים שלישיים שטחים מסחריים הנמצאים בתחומי תחנות הרכבת
לצורך מתן שירותים נלווים לנוסעים .השטחים המסחריים בתוך תחומי התחנה מהווים חלק אינטגרלי ממתחם תחנת
הרכבת היות והם מספקים שירותים בסיסיים לנוסעים כגון – קפיטריה ומזון מהיר .אמנם ניתן להפריד את תוצאות
פעילות הסחר מכלל הפעילות ,אך לא ניתן לומר כי פעילות זו מפיקה תזרימי מזומנים באופן עצמאי ,מכיוון שהכנסותיה
קשורות באופן הדוק למגזר הנוסעים ,שכן הפעלת תחנת רכבת כרוכה במתן שירותים
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נלווים לבאי התחנה .כמו כן ,ניתן לומר כי המתחמים המסחריים לא היו מתקיימים אלמלא תחנת הרכבת הייתה פעילה.
לפיכך ,פעילות זו מהווה חלק מיחידה מניבת מזומנים גדולה יותר הכוללת את פעילות הרכבת.

סכום בר-השבה של היחידה מניבת המזומנים
עפ"י  ,IAS 36הסכום בר-השבה של היחידה מניבת המזומנים הינו שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה או שווי שימוש ,כגבוה
מביניהם .להרחבה ראה נספח א'.
אופן אמידת הסכום בר השבה נידון ארוכות מול גורמים מקצועיים שונים במשרדנו .מדיונינו בנושא עלו הנקודות הבאות:
◄ לפי  ,IFRS 13סעיפים  ,72-90הראייה הטובה ביותר לשווי הוגן הינה מחירי שוק מצוטטים לנכס או להתחייבות
הספציפית )רמה  .(1המדרג השני לבסיס קביעת שווי הוגן )רמה  ( 2הינו מחירי שוק ניתנים לצפייה של נכסים דומים.
הרמה האחרונה במדרג אמידת שווי הוגן הינה נתונים שאינם ניתנים לצפייה )רמה  .(3במקרה זה ,יש להשתמש
באומדנים ולהניח הנחות שונות על מנת לאמוד את השווי ההוגן של הנכס הנדון.
◄

על פי סעיף  20לתקן ,לעיתים אין זה אפשרי למדוד את השווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש ,מכיוון שלא קיים בסיס לאומדן
מהימן של המחיר שבו עסקה רגילה למכירת הנכס תתרחש בין משתתפים בשוק במועד המדידה בתנאי שוק נוכחיים.
במקרה זה ,הישות עשויה להשתמש בשווי השימוש של הנכס כסכום בר ההשבה שלו.

◄

ראייה לשווי הוגן לפי רמה  1ורמה  2איננה קיימת במקרה של היחידה מניבת מזומנים שבנדון .בהתאם להבהרות
שנתקבלו מהנהלת החברה ,אין זה אפשרי למדוד את השווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש גם לפי רמה  ,3בין היתר
מהסיבות הבאות:

◄
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◄ הרכבת הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה .על מנת שניתן יהיה למכור את החברה ,נדרשת החלטת ממשלה
שתאפשר לחברה להפוך לחברה פרטית ,לכן ,נכון למועד הערכת השווי ,מכירת הרכבת איננה אפשרית מבחינה
חוקית ורגולטורית.
◄ נכון למועד הערכת השווי ,אין דרך להעריך האם קיים משתתף שוק לעסקה מסוג זה.
◄ נכון למועד הערכת השווי ,החברה מקבלת סובסידיה לצורך פעילותה השוטפת ולצורך פעילות הפיתוח .מנגנון
הסובסידיה הינו הגורם המאפשר לחברה להפוך מחברה מפסידה לחברה מרוויחה ,וכמו כן תזרים המזומנים של
החברה תלוי באופן ישיר בהסכם הסובסידיה .במקרה של מכירת פעילות הרכבת לצד שלישי ,מנגנוני הסובסידיה,
הן התפעולית והן סובסידיית הפיתוח ,ישתנו באופן שלא ניתן לחזות נכון למועד הערכת השווי .לפיכך ,אין אפשרות
לאמוד בצורה מהימנה את תזרימי המזומנים הצפויים במקרה של מכירת הנכס.
לאור האמור ,להערכתנו ,האומדן הסביר ביותר לסכום בר השבה של היחידה מניבה מזומנים ,יתקבל מאמידת שווי
השימוש של היחידה מניבה מזומנים .על מנת להעריך את שווי השימוש של היחידה מניבת מזומנים אנו מעריכים כי
גישת ההכנסה ,שיטת היוון תזרימי מזומנים ) ,(Discounted Cash Flowsהינה המתאימה ביותר לצורך הערכת השווי.
להרחבה בנושא גישות להערכת שווי ומתודולוגיות ,ראה נספח ב'.
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הערך הפנקסני של היחידה מניבת מזומנים
עפ"י  ,IAS 36הערך הפנקסני של היחידה מניבת מזומנים ייקבע באופן עקבי עם האופן בו נקבע הסכום בר-השבה של
היחידה מניבת המזומנים .הערך הפנקסני יכלול את הערך בספרים של הנכסים וההתחייבויות הניתנים לייחוס במישרין
ליחידה מניבת המזומנים ,אשר יפיקו את תזרימי המזומנים החיוביים העתידיים ,אשר משמשים בקביעת שווי השימוש של
היחידה מניבת המזומנים .להרחבה ראה נספח א'.
הערך הפנקסני של היחידה מניבת המזומנים ליום  30בספטמבר 2018 ,התקבל מהנהלת החברה .יובהר כי  EYלא בחנה,
ביקרה או סקרה את אופן חישוב הערך הפנקסני .מכיוון שהערך הפנקסני נקבע בהתאם לערך התפעולי )לא כולל התחייבויות
פיננסיות ונכסים עודפים( ,גם הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים נבחן ללא ניכוי של התחייבויות פיננסיות ,נטו
ונכסים עודפים.
עפ"י הנהלת החברה הערך הפנקסני של היחידה מניבת מזומנים הינו כ 964 -מיליוני .₪

בחינת ביטול או הכרה בהפסד מירידת ערך
עפ"י  ,IAS 36בחינת ירידת ערך תבוצע על ידי השוואת הערך הפנקסני של היחידה לסכום בר ההשבה שלה .אם הסכום בר
ההשבה של היחידה עולה על הערך הפנקסני של היחידה ,היחידה תיחשב כבלתי פגומה בערכה .במקרה בו נרשמה ירידת
ערך בעבר ,ובבחינת שווי השימוש הסכום בר ההשבה של היחידה עולה על הערך הפנקסני של היחידה ,ניתן לבטל את
ירידת הערך ,כולה או חלקה ,עד לגובה ההפרש בין שווי השימוש לערך היחידה בספרים.
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אמידת שווי שימוש

הנחות מודל הערכת שווי השימוש
הנחות כלליות
בהתאם להסכם הסובסידיה ,בבחינת אופן חישוב ההכנסות מהסובסידיה השוטפת לנוסעים ,הוסכם כי מחולל רווח הבסיס
יהיה  2%ויגדל בכ 2% -נוספים ממועד הנפקת האג"ח ועד למועד פרעונו המלא.
במסגרת הסכם הסובסידיה נקבע כי החברה תהיה רשאית לגייס סך של עד  2מיליארד  ₪באמצעות הנפקת אג"ח לציבור
החל ממועד חתימת ההסכם .נכון למועד הערכת השווי לחברה גייסה החברה אג"ח בגובה  1מיליארד ש"ח אשר ייפרע בשנת
 .2020גיוס סדרת אג"ח נוספת תוכננה לשנת  ,2018ואף נערכו מספר צעדים קונקרטיים בנושא .אולם ,ממגוון סיבות ,גיוס
אג"ח נוסף לא התרחש במהלך שנת  2018וקיימת חוסר וודאות לגבי גיוסו של אג"ח נוסף בשנים  ,2019-2020וזאת על אף
האמור בהסכם הסובסידיה ולמרות כוונתה העקרונית של החברה ושל הגורמים הרגולטורים הרלבנטים לגייס סדרת אג"ח
נוספת.
בשל האמור לעיל ,תחזית תזרים המזומנים חושבה על בסיס שני תרחישים כדלקמן:
 .1גיוס אג"ח בעל אורך חיים של  8שנים על ידי החברה בשנת ) 2020להלן "תרחיש ההנפקה"( .בתרחיש זה הונח
כי שיעור הרווח הבסיסי יהיה  4%עד שנת  .2028לאחר שנת  ,2028הונח כי הרווחיות הנורמטיבית תשוב להיות
 2%מההכנסות ,בדומה למצב ערב גיוס האג"ח בהסכם הסובסידיה )הונח כי לטווח הארוך בממוצע ,הריווחית
תתכנס לרמה של  ,2%ללא תלות בקיומו של גיוס אג"ח נוסף(.
 .2לא יבוצע גיוס אג"ח נוסף מעבר לאג"ח הקיים נכון למועד הערכת השווי )להלן "תרחיש אי הנפקה"( .בתרחיש
זה הונח כי הרווחיות הנורמטיבית החל משנת  2021ועד תום תקופת התחזית תעמוד על  2%מההכנסות.
יש לציין כי למעט ההכנסות מסובסידה )ולכן שיעור הרווח( לשנים  ,2021-2028שאר ההנחות הינן זהות עבור שני התרחשים.
בהתאם להנהלת החברה ,ההתסברות לתרחיש  1לעיל הינה .70%
◄

אורך חיים שימושיים /אורך חיי המודל

אורך חיי המודל נאמד על פי אורך החיים הנותר הממוצע של הנכסים המסווגים כתשתיות ,המהווים את הנכס המוביל מכלל
הרכוש הקבוע של החברה ,והינם למעשה נכס הליבה של פעילות החברה.
אורך החיים הממוצע של נכסי התשתית של הרכבת ,המופעלים ובהקמה ,נאמד ע"י החברה בכ 28 -שנים ,נכון למועד הערכת
השווי.
◄

תחזיות תזרימי מזומנים
◄ תחזית תזרימי המזומנים עד  – 2020מבוססת על התכנית העסקית הרב-שנתית העדכנית ביותר נכון למועד
הערכת השווי ועל תכנית הפיתוח של החברה .תחזית תזרימי המזומנים לשנים  2019-2020ו 2018 Q4 -מבוססת
על הנחות החברה.
◄ תחזית תזרימי המזומנים לאחר  – 2020תחזית לשנים אלו תיאמד על בסיס הקווים והמסילות הקיימים והמתוכננים
במסגרת תכנית הפיתוח הקיימת ,לגבי מגזרי הנוסעים והמטענים בנפרד.

◄ השקעות צפויות
על פי  ,IAS 36באמידת שווי שימוש ,תזרימי המזומנים העתידיים ייאמדו לגבי הנכס במצבו הנוכחי .אומדני תזרימי מזומנים
עתידיים לא יכללו תזרימי מזומנים חיובים או שליליים החזויים לנבוע משיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס .בנוסף
מציין התקן כי עד שלישות מתהווים תזרימי מזומנים שליליים אשר משפרים או מגדילים את רמת הביצועים של הנכס ,אומדני
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תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו את אומדן תזרימי המזומנים החיוביים החזויים לנבוע מהגידול בהטבות הכלכליות
המיוחסות לתזרים המזומנים השלילי.
במסגרת תכנית הפיתוח של החברה ,נכללות השקעות .לצורך הערכת שווי השימוש של החברה נלקחו תזרימים חיוביים
הצפויים כתוצאה מהשלמת פרויקטי פיתוח בהתאם לתכנית הפיתוח המאושרת של החברה.
הנחות פרטניות לגבי תזרים המזומנים
◄ הכנסות
◄

הכנסות עצמיות מגזר הנוסעים

תחזית ההכנסות לתקופות  2019-2020ו 2018 Q4-מבוססת על "תכנית עסקית רב שנתית לרכבת ישראל" שסופקה
לנו על ידי הנהלת החברה .ההכנסות משתנות לאורך תקופת התחזית בהתאם להרחבת התשתיות ופתיחת קווי נוסעים
בהתאם לתכנית הפיתוח של החברה ובהתאם לגידול טבעי באוכלוסיה.
תחזית ההכנסות לשנים  2021-2024מבוססת על שיעור הצמיחה החזוי בהיקף הנסועה השנתית בהתאם להנחות
החברה כך שכמות הנוסעים תגיע לקיבולת המקסימלית בשנת  .2024לפיכך ,משנת  2025ואילך הונח כי ההכנסות
העצמיות ממגזר הנוסעים לא תצמחנה.
◄

הכנסות עצמיות ממגזר המטענים

תחזית ההכנסות לתקופות  2019-2020ו 2018 Q4 -מבוססת על "תכנית עסקית רב שנתית לרכבת ישראל" שסופקה
לנו על ידי הנהלת החברה .ההכנסות משתנות לאורך תקופת התחזית בהתאם להרחבת התשתיות ופתיחת מסופים
בהתאם לתכנית הפיתוח של החברה.
תחזית ההכנסות לשנים  2021-2042מבוססת על שיעור הצמיחה הצפוי בתמ"ג בישראל  3בטווח הארוך ,שהינו .3.4%
על פי הנחות החברה ,בהתאם לשיעורי הצמיחה שהונחו לאורך תקופת התחזית ,סה"כ טון לק"מ יגיע לקיבולת
המקסימלית בשנת  .2032לפיכך ,משנת  2033ואילך הונח כי ההכנסות העצמיות ממגזר המטענים לא תצמחנה.
◄

הכנסות ממגזר מסחר ואחרות

תחזית ההכנסות לתקופות  2019-2022ו 2018 Q4-מבוססת על "תכנית עסקית רב שנתית לרכבת ישראל" שסופקה
לנו על ידי הנהלת החברה .ההכנסות משתנות לאורך תקופת התחזית בהתאם להרחבת התשתיות ופתיחת תחנות
חדשות בהתאם לתכנית הפיתוח של החברה ובהתאם לגידול טבעי באוכלוסיה.
תחזית ההכנסות לשנים  2023-2024מבוססת על שיעור הצמיחה של מגזר הנוסעים לתקופה האמורה ,כך שכמות
הנוסעים תגיע לקיבולת המקסימלית בשנת  .2024לפיכך ,משנת  2025ואילך הונח כי ההכנסות העצמיות ממגזר מסחר
ואחרות לא תצמח.
◄

הכנסות סובסידיה מנוסעים

על פי הסכם הסובסידיה ,החברה תקבל סובסידיה על ההוצאה המוכרת השנתית בניכוי התייעלות ,ובתוספת רווח בסיס
אשר הוגדר בחוזה )בהתאם לתרחישים שנדונו לעיל( בניכוי ההכנסות העצמיות של החברה ובניכוי רווח ממסחר וגורמי
חוץ.
 3מקור – OECD :תחזית תמ"ג בישראל.
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◄

◄

◄

בתרחיש ההנפקה ,בשנים  2021-2028הונח שיעור רווחיות של  4%ומשנת  2029ואילך הונח שיעור רווחיות של
 2%עבור מגזר הנוסעים .הסובסידיה לנוסעים נגזרה משיעור רווחיות זה ,על ידי התאמת סכום הסובסידיה וניכויו
מההכנסות בכל שנה.
בתרחיש אי ההנפקה ,הונח כי הרווחיות הנורמטיבית החל משנת  2021ולאורך חיי התחזית תעמוד על 2%
מההכנסות עבור מגזר הנוסעים .הסובסידיה לנוסעים נגזרה משיעור רווחיות זה ,על ידי התאמת סכום הסובסידיה
וניכויו מההכנסות בכל שנה.
הונח כי מבנה ההוצאות המוכרות יותאם בעקבות פרויקט החשמול ,אשר הקו הראשון שלו הופעל בספטמבר ,2018
כך שרווחיות החברה לא תפחת מהשיעורים הקבועים בהסכם הסובסידיה ,אך גם לא תהיה גבוהה משיעורים אלו.
בונוס לעמידה ביעדים

הכנסות הסובסידיה מנוסעים כוללות מרכיב של בונוס לעמידה ביעדים.
על פי הסכם הסובסידיה ,החברה תקבל בכל שנה בונוס המורכב משני רכיבים:
) (1בונוס לעמידה ביעדי שירות
) (2בונוס כתוצאה מהגדלת כמויות נוסעים
הבונוס כתוצאה מעמידה ביעדי שירות נקבע על פי הנחות החברה באשר לעמידה ביעדי שירות וביעדי דיוק בכל שנה
מהתקופות  2019-2020ו .2018 Q4 -הבונוס בנוגע למדדי דיוק נקבע על סמך ניסיון החברה ותוצאותיה תוך התחשבות
בגידול בנסועה .לאחר שנת  ,2020הונח קנס בגין אי עמידה ביעדי שירות בגובה של  6מיליוני  ₪בשנה ,בהתאם לגובה
קנס זה בתכנית העסקית של החברה.
הבונוס כתוצאה מהגדלת כמויות נוסעים נאמד על פי תעריפי הבונוס בשעות השיא והשפל ועל פי תחזית החברה באשר
לגידול החזוי במספר הנוסעים .משנת  2025ואילך הונח כי כמות הנוסעים תגדל בשיעור שלא זכאי לבונוס ,ולכן לא
הונח בונוס לאחר שנה זו.
◄

סובסידיה למטענים

על פי הסכם הסובסידיה ,הסובסידיה למטענים תהיה מכפלת טון-ק"מ בסכום הקבוע לאותה שנה כמפורט בנספח א'
להסכם ,זאת לאחר ניכוי פחת ,ובתוספת מע"מ.
ההכנסות מסובסידיה בשנים  2019-2020ו 2018 Q4-מבוססות על תחזיות החברה באשר לטון לק"מ ע"פ התכנית
התפעולית של החברה ,מוכפל בסכום הסובסידיה הנקוב בחוזה ובניכוי פחת.
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◄

בתרחיש ההנפקה ,בשנים  2021-2028הונח שיעור רווחיות של  4%ומשנת  2029ואילך הונח שיעור רווחיות של
 2%עבור מגזר המטענים .הסובסידיה למטענים נגזרה משיעור רווחיות זה ,על ידי התאמת סכום הסובסידיה וניכויו
מההכנסות בכל שנה.

◄

בתרחיש בו אין גיוס אג"ח נוסף ,הונח כי הרווחיות הנורמטיבית החל משנת  2021ולאורך חיי התחזית תעמוד על
 2%מההכנסות עבור מגזר המטענים .הסובסידיה לנוסעים נגזרה משיעור רווחיות זה ,על ידי התאמת סכום
הסובסידיה וניכויו מההכנסות בכל שנה.

◄

תחזית ההכנסות הינה ריאלית ,והונח כי לא יהיה שינוי בהכנסות הנובע מאינפלציה.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

.3

אמידת סכום בר השבה

◄

עלות המכר
◄

מגזר הנוסעים

עלות המכר לתקופות  2019-2020ו 2018 Q4-מבוססת על "תכנית עסקית רב שנתית לרכבת ישראל" שסופקה לנו
על ידי הנהלת החברה .עלות המכר משנת  2021ואילך מבוססת על מחוללי עלויות זהים לאלו שהונחו בתקופות
 ,Q4 2018-2020בהתבסס על קווי הנוסעים שנפתחו עד לשנת  2021וללא הרחבת התשתית משנה זו ואילך.
◄

מגזר המטענים

עלות המכר לתקופות  2019-2020ו 2018 Q4-מבוססת על "תכנית עסקית רב שנתית לרכבת ישראל" שסופקה לנו
על ידי הנהלת החברה .עלות המכר משנת  2021ואילך מבוססת על מחוללי עלויות זהים לאלו שהונחו בתקופות
 ,Q4 2018-2020בהתבסס על מסופי המטענים שנפתחו עד לשנת  2021וללא הרחבת התשתית משנה זו ואילך.
◄

מגזר מסחר ואחרות

עלות המכר בתקופות  2019-2022ו 2018 Q4-מבוססת על "תכנית עסקית רב שנתית לרכבת ישראל" שסופקה לנו
על ידי הנהלת החברה .עלות המכר משנת  2023ואילך מבוססת על מחוללי עלויות זהים לאלו שהונחו בתקופות
 ,Q4 2018-2022בהתבסס על תחנות הנוסעים שנפתחו עד לשנת  2021וללא הרחבת התשתית משנה זו ואילך.
◄

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות כוללות בעיקר הוצאות שכר מטה ,הוצאות כלליות ועלויות בגין מכירה ושיווק .הוצאות אלו
בכל אחד מהמגזרים חושבו על פי מחוללי העלויות הנורמטיביים של החברה לאורך שנות התחזית.
◄

EBITDA
◄

◄
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שיעורי ה EBITDA -לתקופות  2019-2020ו 2018 Q4-הינם  0.7% ,2.7%ו -2.7% -בהתאמה .שיעורים אלו
מבוססים על "תכנית עסקית רב שנתית לרכבת ישראל" שסופקה לנו על ידי הנהלת החברה ,הכוללת שינויים
כתוצאה מפיתוח התשתיות הקיימות.
על פי הסכם הסובסידיה תקבל החברה סובסידיה שוטפת בגין פעילות נוסעים ,אשר תניב לחברה  EBITDAבשיעור
של כ 4% -במקרה של הנפקת האג"ח .במקרה בו אין גיוס אג"ח או לאחר פירעונו כמוסבר לעיל ,שיעור הEBITDA -
ישוב להיות .2%
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◄

הוצאות פחת

תחזית הפחת מורכבת מהרכיבים הבאים:

◄

◄

פחת בגין רכוש קיים – על פי נתונים שהתקבלו מהנהלת החברה ,יתרת הרכוש הקבוע בניכוי הכנסה נדחית ,שהינה
ברת-פחת במועד ההערכה ,עומדת על כ 722-מיליוני  .₪רכוש זה יופחת על פני תקופת התחזית ,על פי תחזית
ההפחתה של הרכוש הקבוע אשר התקבלה מהנהלת החברה.

◄

השקעות צפויות ברכוש קבוע לאורך תקופת התחזית – כאמור ,בהתאם להסכם הסובסידיה ,החברה תשקיע
מחצית מהרווחים בכל שנה בפרויקטי פיתוח קטנים בשנה העוקבת .ההשקעה השנתית תופחת החל מהשנה
העוקבת להשקעה לאורך תקופה של כ 23.6-שנים ,בהתאם לאורך החיים המוערך לפרויקטים קטנים .יתרת הרכוש
הקבוע שלא הופחתה עד לשנה האחרונה של התחזית תהוון למועד הערכת השווי כערך גרט.

◄

קיטון בפחת החזוי בגין הפחתת יתרת הרכוש הקבוע ,כתוצאה מגידול בהפרשה לירידת ערך – לצורך בחינת שווי
שימוש הרכוש הקבוע נעשה שימוש במודל האיטרטיבי ,כאשר הקיטון ביתרת הרכוש הקבוע הנובע מגידול בהפרשה
לירידת ערך מופחת לאורך תקופת התחזית.

השקעות ברכוש קבוע
◄
◄

בהתאם להסכם הסובסידיה ,מידי שנה תשקיע החברה מחצית מהרווח שהופק בשנה הקודמת ,ללא פחת ולאחר
מס כמוגדר בהסכם הסובסידיה ,בפרויקטי פיתוח קטנים.
ההשקעה ברכוש קבוע בכל שנה משנות התחזית מופחתת החל מהשנה העוקבת להשקעה לאורך תקופה של כ-
 23.6שנים ,בהתאם לאורך החיים המוערך עבור הרכוש הקבוע הנובע מפרויקטים קטנים .יתרת הרכוש הקבוע
שלא הופחתה עד לשנה האחרונה של התחזית מהוונת למועד הערכת השווי כערך גרט.

◄

ערך גרט
העלות המופחתת של ההשקעות ברכוש קבוע בשנת המודל האחרונה תהוון למועד הערכת השווי כערך גרט .הנחת
החברה הינה כי העלות המופחתת של ההשקעות בשנת המודל האחרונה תהיה ברת השבה ,וזאת מכיוון שלחברה
נתונה הזכות להשקיע מחצית מהרווחים בפרויקטים הנתונים לבחירתה מסך הפרויקטים הקטנים באותה שנה.

◄

הוצאות מס
שיעור המס אשר הונח לאורך התחזית הינו בהתאם למס החברות הסטטוטורי בישראל במועד ההערכה ,אשר עומד על
 23%משנת  2018ואילך .היות ולחברה הפסדים תפעוליים ב 2019-ו ,2018 Q4-הרווח לצורכי מס בשנת  2020מחושב
בקיזוז הפסדים מועברים אלו.

◄

שינויים בהון חוזר
תחשיב ההון החוזר לרבעון האחרון של שנת  2018ולשנים  2019-2020מבוסס על "תכנית  "24שסופקה לנו על ידי
הנהלת החברה .ההון החוזר לתקופה שלאחר שנת  2020מבוסס על מחוללים נורמטיביים לכל סעיף .במסגרת המודל
באים לידי ביטוי השינויים בהון החוזר מידי שנה ,כאשר בשנת  2046הונח כי ההון החוזר מתאפס.
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ההנחות העיקריות בבניית תחזית ההון החוזר לשנים  2021-2046מפורטות להלן:
◄

◄

◄
◄
◄
◄
◄

◄

לקוחות נוסעים ומסחר –  31.3ימי לקוחות ,בהתאם לימי הלקוחות הנורמטיביים לתקופה שבין  2017ל-
 ,30/09/2018אשר חושבו בהתאם ליתרת הלקוחות בפועל של מגזרי הנוסעים והמסחר בניכוי יתרה חריגה,
בהתאם להנחות החברה.
לקוחות מטענים –  83.7ימי לקוחות ,בהתאם לימי הלקוחות הנורמטיביים לתקופה שבין  01/01/2018ל-
 ,30/09/2018אשר חושבו בהתאם ליתרת הלקוחות בפועל של מגזר המטענים בניכוי יתרות חריגות ,בהתאם
להנחות החברה.
ממשלת ישראל –  60ימים ליתרת החייבים בגין תשלום הסובסידיה ,בהתאם לתנאי התשלום הנקובים בהסכם
הסובסידיה.
חייבים ויתרות חובה – הסעיף כולל יתרות תפעוליות בגין הוצאות מראש ואחרים .על פי הנחות החברה הוצאות
אלו צפויות להישאר בסכום קבוע לאורך תקופת התחזית.
מלאי –  4.7ימי מלאי ,בהתאם לימי המלאי הממוצעים לתקופה שבין  2015ל.30/09/2018 -
ספקים מפעילות שוטפת–  47.8ימים ליתרת הספקים מפעילות שוטפת ,בהתאם לימי הספקים הממוצעים
לתקופה שבין  2015ל.30/09/2018 -
זכאים ויתרות זכות – הסעיף כולל את היתרות התפעוליות הבאות:
 יתרת התחייבות לעובדי החברה בגין שכר ונלוות ,אשר נקבעה בתחזית כאחוז קבוע מעלות השכר
השנתית ,בהתאם לאחוז ההתחייבות הממוצע לתקופה שבין  2017ל .30/09/2018 -מיתרה זו נוכתה
הפרשה שבוצעה בגין הסכם ניכויים עם מס הכנסה.
 יתרות בגין זכאים אחרים .על פי הנחות החברה ,יתרות אלו צפויות להישאר בסכום קבוע לאורך
תקופת התחזית.

שיעור ההיוון

מודל אמידת שווי השימוש כמפורט לעיל מבוסס על תזרים יחיד ומאוחד ,הכולל את תחזית תזרימי המזומנים של החברה,
העתידים לנבוע לה משלושת תחומי פעילותה :נוסעים ,מטענים ומסחר .לפיכך ,שיעור ההיוון של החברה הינו שקלול של
שיעורי ההיוון שנאמדו עבור כל תחום פעילות.
על מנת לאמוד את שיעור ההיוון הראוי לכל אחד מתחומי הפעילות ,נבחנו המאפיינים של תחומי הפעילות וכן קשרי
הגומלין ביניהם .מבחינתנו עולה כי תחום פעילות המסחר ,אשר כולל את פעילות המסחר בתוך שטחי התחנות בלבד,
קשור באופן הדוק למעבר הנוסעים בתחנות .לפיכך ,ראוי לאמוד שיעור היוון יחיד לפעילות הנוסעים ולפעילות המסחר.
בנוסף ,יש לאמוד שיעור היוון נפרד לפעילות המטענים.
שיעור ההיוון של החברה נקבע כממוצע משוקלל של שיעורי ההיוון לעיל ,בהתאם להתפלגות ההכנסות המיוחסות לכל
אחד מתחומי הפעילות ביחס לכלל הכנסות החברה לאורך תקופת התחזית .יודגש כי למעשה ההנחות בתחשיבי שיעורי
ההיוון לעיל הינן זהות ,פרט לאמידת הביטא ,המשקללת את הסיכונים הרלוונטיים לכל תחום פעילות בנפרד.
שיעור ההיוון שנלקח לצורך היוון תזרימי המזומנים באמידת שווי השימוש הינו כ .5.03% -להרחבה ראה נספח ג'.

32

רכבת ישראל בע"מ

A member firm of Ernst & Young Global Limited

אמידת סכום בר השבה

.3

3.3

תוצאות הערכת השווי

תוצאות הערכת השווי
בהתאם להנחות שהוצגו לעיל ,הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים בתרחיש ההנפקה המוזכר לעיל הינו כ-
 809מיליוני .₪
מטבע :מיליוני ש"ח
בחינת ירידת ערך ליום  30ספטמבר 2018

סכום בר השבה
809

בהתאם להנחות שהוצגו לעיל ,הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים בתרחיש אי הנפקה המוזכר לעיל הינו
כ 629 -מיליוני .₪
מטבע :מיליוני ש"ח
בחינת ירידת ערך ליום  30ספטמבר 2018

סכום בר השבה
629

הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים הכולל את שקלול שני התרחישים בהתאם להסתברויות המוצגות לעיל
של הינו כ 755 -מיליוני .₪
מטבע :מיליוני ש"ח
בחינת ירידת ערך ליום  30ספטמבר 2018

סכום בר השבה
755

ערך

פנקסני4

964

סך הפסד מירידת ערך
)(209

לאור ההנחות לעיל ,הסכום בר השבה הכולל של היחידה מניבת המזומנים למועד הערכת השווי הוערך בכ755 -
מיליוני  .₪הערך הפנקסני של היחידה מניבת המזומנים כפי שנמסר מהנהלת החברה הינו כ 964 -מיליוני .₪
לפיכך יש צורך ברישום הפסד מירידת ערך בגובה של כ 209 -מיליוני .₪

4

הערך הפנקסני התקבל מהנהלת החברה EY .לא בחנה ,ביקרה או
סקרה את אופן חישוב הערך הפנקסני.
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.3

אמידת סכום בר השבה

ניתוח רגישות
לצורך בדיקת רגישות של ההפסד מירידת ערך ערכנו לכל אחד משני התרחישים ניתוחי רגישות.
לתרחיש ההנפקה ערכנו שני ניתוחי רגישות המתייחסים לארבעה פרמטרים עיקריים:
◄
◄
◄

שיעור ההיוון
שיעור רווחיות מגזר המטענים לאחר שנת 2028
שיעור רווחיות מגזר הנוסעים לאחר שנת 2028

תוצאות ניתוח רגישות שינויים ברווחיות מגזר המטענים לאחר שנת ) 2028אנכי( ובשיעור ההיוון )אופקי(

1.50%
1.75%
2.00%
2.25%
2.50%

5.63%
748
753
758
763
769

5.43%

5.23%

5.03%

4.83%

4.63%

4.43%

764
769
775
780
785

781
786
792
797
802

798
803
809
815
820

815
821
827
833
839

834
840
846
852
858

853
859
865
872
878

תוצאות ניתוח רגישות שינויים ברווחיות מגזר הנוסעים לאחר שנת ) 2028אנכי( ובשיעור ההיוון )אופקי(

1.50%
1.75%
2.00%
2.25%
2.50%
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5.63%
710
734
758
783
808

5.43%

5.23%

5.03%

4.83%

4.63%

4.43%

724
749
775
800
826

739
765
792
818
845

754
781
809
837
864

770
798
827
856
885

786
816
846
876
906

804
834
865
896
928
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.3

אמידת סכום בר השבה
לתרחיש אי הנפקה ערכנו שני ניתוחי רגישות המתייחסים לארבעה פרמטרים עיקריים:
◄
◄
◄

שיעור ההיוון
שיעור רווחיות מגזר המטענים לאחר שנת 2020
שיעור רווחיות מגזר הנוסעים לאחר שנת 2020

תוצאות ניתוח רגישות שינויים ברווחיות מגזר המטענים לאחר שנת ) 2020אנכי( ובשיעור ההיוון )אופקי(

1.50%
1.75%
2.00%
2.25%
2.50%

5.63%
580
583
586
589
592

5.43%

5.23%

5.03%

4.83%

4.63%

4.43%

594
597
600
603
606

608
611
614
617
620

623
626
629
632
635

638
641
644
647
651

654
657
660
663
667

671
674
677
680
683

תוצאות ניתוח רגישות שינויים ברווחיות מגזר הנוסעים לאחר שנת ) 2020אנכי( ובשיעור ההיוון )אופקי(

1.50%
1.75%
2.00%
2.25%
2.50%
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5.63%
505
545
586
627
669

5.43%

5.23%

5.03%

4.83%

4.63%

4.43%

516
558
600
642
685

528
571
614
658
701

540
584
629
674
719

553
598
644
690
737

566
613
660
708
756

580
628
677
726
775
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נספח ב -
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גישה כללית לבחינת ירידת ערך
גישות הערכת שווי
שיעור היוון ושיעור היוון לפני מס
חברות השוואה
המלצה לסכום בר השבה
תנאים מגבילים
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נספחים – א

נספח א  -גישה כללית לבחינת ירידת ערך

ירידת ערך נכסים
רקע
 IAS 36קובע נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח שנכסיה לא יוצגו בסכום העולה על הסכום בר-ההשבה שלהם .נכס
מוצג בסכום ,הגבוה מהסכום בר-ההשבה שלו ,כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו.
במקרה כזה ,חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד מירידת ערך.
הגדרות
להלן מונחים המשמשים ב IAS 36-ומשמעותם:
◄

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

◄

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

◄

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

◄

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

◄

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

עיתוי בחינת ירידת הערך
ישות תבחן בכל תאריך מאזן אם קיימים סימנים ,המצביעים על ירידת ערך של נכס .אם מתקיים סימן כלשהו ,על הישות
לאמוד את הסכום בר-ההשבה של הנכס.
ללא קשר אם קיים סימן לירידת ערך ,על הישות גם לבחון:
א.

ב.
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אחת לשנה ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי שלו אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר או נכס בלתי מוחשי שאינו
זמין עדיין לשימוש על ידי השוואת ערכו בספרים לסכום בר-ההשבה שלו .בחינה לירידת ערך זו עשויה להתבצע
בכל מועד במהלך השנה ,כל עוד היא מתבצעת באותו מועד בכל שנה .ניתן לבחון ירידת ערך של נכסים בלתי
מוחשיים שונים במועדים שונים .אולם ,אם נכס בלתי מוחשי כזה הוכר לראשונה במהלך התקופה השנתית
השוטפת ,נכס בלתי מוחשי זה ייבחן לירידת ערך לפני תום התקופה השנתית השוטפת.
אחת לשנה ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

נספחים – א
סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכס
לצורך הערכה אם מתקיים סימן כלשהו ,המצביע על ירידת ערך של נכס ,על ישות לשקול כמינימום ,את הסימנים הבאים:
מקורות מידע חיצוניים:
◄
◄
◄
◄

במהלך התקופה ,חלה ירידה משמעותית בערך השוק של הנכס מעבר לחזוי כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל.
שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או שיחולו בעתיד הקרוב ,בסביבה
הטכנולוגית ,השיווקית ,הכלכלית או המשפטית ,שבה פועלת הישות ,או בשוק אליו מיועד הנכס.
במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים בשוק וסביר שעליות אלה ישפיעו על
שיעור הניכיון ,המשמש בחישוב שווי השימוש של הנכס ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר -השבה של הנכס.
הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משווי השוק של הישות ).(Market capitalization

מקורות מידע פנימיים:
◄
◄

◄

קיימות ראיות זמינות להתיישנות או לנזק פיזי של נכס.
שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או חזויים לחול בעתיד הקרוב ,בהיקף או
באופן שבו נעשה שימוש בנכס או חזוי שיעשה בו שימוש .שינויים אלה כוללים השבתת שימוש בנכס ,תוכניות להפסקת
פעילות או לשינוי מבני בפעילות ,שאליה שייך הנכס ,תוכניות למימוש הנכס לפני המועד שנחזה קודם לכן והערכה
מחדש של אורך החיים השימושיים של הנכס כמוגדר ולא כבלתי מוגדר.
קיימות ראיות זמינות ממערכת הדיווח הפנימי ,המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים של הנכס הם ,או יהיו ,גרועים
מאלו שנחזו.

סכום בר השבה
התקן מגדיר סכום בר-השבה כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של נכס או יחידה מניבה-מזומנים לבין שווי
השימוש בו.
לא תמיד הכרחי לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של הנכס ,והן את שווי השימוש שלו .אם אחד מבין
סכומים אלה עולה על הערך בספרים של הנכס ,לא חלה ירידה בערך הנכס ואין צורך לאמוד את הסכום האחר.
עשויה להיות אפשרות לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה ,גם אם הנכס אינו נסחר בשוק פעיל .אולם ,לעיתים
אין זה אפשרי לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה ,מכיוון שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל
ממכירת הנכס בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בין קונה מרצון למוכר מרצון ,הפועלים בצורה
מושכלת .במקרה זה ,הישות עשויה להשתמש בשווי השימוש של הנכס כסכום בר -ההשבה שלו.
אם אין סיבה להאמין ששווי השימוש של נכס עולה באופן מהותי על השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות למכירה ,השווי ההוגן
של הנכס בניכוי עלויות למכירה עשוי לשמש כסכום בר-ההשבה .לעיתים קרובות ,זה יהיה המקרה כאשר הנכס מיועד
למימוש .זאת מכיוון ששווי השימוש של נכס המיועד למימוש יתבסס בעיקר על התמורה נטו מהמימוש ,מאחר וסביר כי
תזרימי המזומנים העתידיים ,מהמשך השימוש בנכס עד למכירתו ,הם זניחים.
סכום בר-השבה ייקבע לגבי נכס בודד ,אלא אם הנכס אינו מניב תזרימי מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם
בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים אחרים ,או מקבוצות נכסים אחרות .אם זה המקרה הסכום בר-השבה ייקבע לגבי היחידה
המניבה-מזומנים אליה שייך הנכס.
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נספחים – א
שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה
הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם מכירה מחייב בעסקה שאינה
מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים מותאם בגין עלויות תוספתיות שניתן יהיה לייחסן במישרין למימוש הנכס.
כאשר אין הסכם מכירה מחייב ,אך הנכס נסחר בשוק פעיל ,השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה יהיה מחיר השוק של הנכס
בניכוי עלויות המימוש.
כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס ,השווי ההגון בניכוי עלויות למכירה יתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר
על מנת לשקף את הסכום שישות הייתה יכולה לקבל ,בתאריך המאזן ,תמורת מימוש הנכס בעסקה שאינה מושפעת
מיחסים מיוחדים בין הצדדים ,בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון ,הפועלים בצורה מושכלת ,לאחר ניכוי עלויות מימוש.
בקביעת סכום זה ,ישות מביאה בחשבון את התוצאות של עסקאות שנעשו לאחרונה בנכסים דומים באותו ענף.
שווי שימוש
המרכיבים שלהלן ישתקפו בחישוב שווי השימוש של נכס:
◄
◄
◄
◄
◄

אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס.
תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים אלה.
ערך הזמן של הכסף ,המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון.
המחיר לנשיאת ) (for bearingאי וודאות ,שטבועה בנכס.
גורמים אחרים ,כגון היעדר נזילות ,שמשתתפים בשוק ישקפו בתמחור תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה
להפיק מהנכס.

אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את השלבים הבאים:
◄
◄

אמידת תזרימי המזומנים העתידיים ,הן חיוביים והן שליליים ,שינבעו משימוש מתמשך בנכס וממימושו הסופי
יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלה.

במדידת שווי השימוש הישות:
◄
◄
◄

תבסס את תחזית תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות ,המייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה
לגבי התחום של התנאים הכלכליים ,שישררו בהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס.
תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על תקציבים/תחזיות כספיים ,העדכניים ביותר ,שאושרו על ידי ההנהלה .תחזיות,
המבוססות על תקציבים/תחזיות כאלה ,יכסו תקופה מרבית של  5שנים ,אלה אם ניתן להצדיק תקופה ארוכה יותר
תאמוד תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה ,שמעבר לתקופה ,המכוסה על ידי התקציבים/תחזיות העדכניים ביותר,
על ידי שימוש בשיעור צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן.

אומדני תזרימי מזומנים עתידיים צריכים לכלול:
◄
◄

◄
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תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך בנכס.
תחזיות תזרימי מזומנים שליליים ,שיתהוו בהכרח ,על מנת להפיק את תזרימי המזומנים החיוביים מהשימוש
המתמשך בנכס )כולל תזרימי מזומנים שליליים להכנת הנכס לשימוש( ואשר ניתן לייחסם במישרין או להקצותם באופן
סביר ועקבי ,לנכס.
תזרימי מזומנים נטו ,אם בכלל ,שיתקבלו )או שישולמו( במימוש הנכס בתום חייו השימושיים.
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נספחים – א
אומדני תזרימי מזומנים עתידיים לא יכללו אומדני תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים החזויים לנבוע מ:
◄
◄

שינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו
שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס.

אומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו:
◄
◄

תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון.
תשלומי או תקבולי מסים על ההכנסה.

תזרימי המזומנים העתידיים נאמדים במטבע בו הם מופקים ולאחר מכן מהוונים תוך שימוש בשיעור ניכיון המתאים לאותו
מטבע .ישות מתרגמת את הערך הנוכחי לפי שער החליפין המיידי במועד חישוב שווי השימוש.
שיעור הניכיון
שיעור הניכיון צריך להיות שיעור לפני מס המשקף הערכות שוק שוטפות של
◄
◄

ערך הזמן של הכסף.
הסיכונים הספציפיים של הנכס ,אשר בגינם לא הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים.

הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך
יש להפחית את ערך הנכס בספרים לסכום בר השבה שלו אם ,ורק אם ,הסכום בר-השבה של הנכס נמוך מערכו בספרים.
הפחתה זו מהווה הפסד מירידת ערך.
יש להכיר בהפסד מירידת ערך של יחידה מניבה-מזומנים )הקבוצה הקטנה ביותר של יחידות מניבות-מזומנים שאליה
הוקצה מוניטין( אם ,ורק אם ,הסכום בר-השבה של היחידה )קבוצת היחידות( נמוך מהערך בספרים של היחידה.
זיהוי יחידה מניבת מזומנים אליה שייך נכס
אם ישנו סימן כלשהו לירידת ערך של נכס ,יש לחשב את הסכום בר-ההשבה של אותו נכס .אם לא ניתן לאמוד את הסכום
בר-ההשבה של הנכס הבודד ,על הישות לחשב את הסכום בר-ההשבה של היחידה המניבה-מזומנים ,אליה שייך הנכס.
יחידות מניבות-מזומנים צריכות להיות מזוהות באופן עקבי מתקופה לתקופה לאותם נכסים או סוגי נכסים ,אלא אם קיימת
הצדקה לשינוי.
לצורך בחינה לירידת ערך ,מוניטין שנרכש בצירוף עסקי ,יוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות המניבות-מזומנים או
קבוצות של היחידות המניבות-מזומנים של הרוכש ,אשר חזויות ליהנות מהסינרגיה של הצירוף ,ללא קשר אם נכסים אחרים
או התחייבויות אחרות של הגוף שנרכש שויכו ליחידות או קבוצות של יחידות אלו .כל יחידה או קבוצה של יחידות אליהן
הוקצה מוניטין כאמור לעיל ,תייצג את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצורכי הנהלה פנימיים.
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נספחים – א
ביטול הפסד מירידת ערך
על ישות להעריך בסוף כל תקופת דיווח אם קיים סימן כלשהו ,המצביע על כך שהפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין,
שהוכר בתקופות קודמות ,אינו קיים עוד או הוקטן .אם קיים סימן שכזה ,על הישות לאמוד את הזכות בר ההשבה של אותו
נכס.
סעיף  111לתקן מונה סימנים ,פנימיים וחיצוניים ,המצביעים על כך שהפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין ,שהוכר
בשנים קודמות ,אינו קיים עוד או הוקטן:
"מקורות מידע חיצוניים:
א.
ב.
ג.

במהלך התקופה חלה עלייה משמעותית בשווי השוק של הנכס.
שינויים משמעותיים בעלי השפעה חיובית על הישות חלו במהלך התקופה ,או יחולו בעתיד הקרוב,
בסביבה הטכנולוגית ,השיווקית ,הכלכלית או המשפטית שבה פועלת הישות ,או בשוק אליו מיועד הנכס.
במהלך התקופה חלה ירידה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק ,וסביר
שירידות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון ,המשמש בחישוב שווי השימוש של הנכס ,ויגדילו באופן מהותי
את הסכום בר-ההשבה של הנכס.

מקורות מידע פנימיים:
ד.

ה.

שינויים משמעותיים בעלי השפעה חיובית על הישות חלו במהלך התקופה ,או חזויים לחול בעתיד הקרוב,
בהיקף או באופן שבו נעשה שימוש בנכס ,או חזוי להיעשות שימוש בנכס .שינויים אלה כוללים עלויות
שהתהוו במהלך התקופה ,במטרה לשפר או להגדיל את רמת הביצועים של הנכס או לשנות את מבנה
הפעילות אליה שייך הנכס.
ראיות ניתנות להשגה ממערכת הדיווח הפנימי המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים של הנכס הם
טובים מהחזוי או יהיו כאלה"

ביטול הפסד מירידת ערך של יחידה מניבה מזומנים יוקצה לנכסי היחידה ,פרט למוניטין ,באופן יחסי לערך בספרים של
נכסים אלה .לצורך הקצאת ביטול הפסד מירידת ערך של יחידה מניבה מזומנים ,הערך בספרים של נכס לא יעלה על הנמוך
מבין )א( הסכום בר ההשבה שלו )אם ניתן לקביעה( ,לבין )ב( הערך בספרים שהיה נקבע )בניכוי פחת או הפחתה( אילו
לא הוכר הפסד מירידת ערך של הנכס בשנים קודמות.
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נספח ב  -גישות הערכת שווי

סקירה כללית
הערכת שווי סכום בר ההשבה של נכס תתבסס על יישום נאות של אחת משלוש הגישות :גישת ההכנסה ) Income
 ,(Approachגישת השוק/גישת ההשוואה ) (Market Approachוגישת העלות ) .(Cost Approachעל אף שיש לשקול שימוש

בכל אחת משלוש הגישות בניתוח ההערכה , ,טבעם של הנכסים וזמינותו של מידע יכתיבו באיזו גישה ,או גישות ,יש לבחור
על מנת להעריך באופן מיטבי את סכום בר -ההשבה של יחידה מניבת מזומנים.

גישת ההשוואה )(Market Approach
גישת ההשוואה מתבססת על מידע הנאסף ממחירי שוק בעסקאות בנכסים דומים .כלומר ,הערך של נכס נמדד על פי
המחיר ששילמו רוכשים אחרים בשוק לנכסים דומים לנכס המוערך .לאחר איסוף המידע ,מבוצעות התאמות לנכסים אלו
על מנת שישקפו באופן נאות את המצב ואופן השימוש של הנכס המוערך באופן יחסי לנכסים הדומים בשוק .כתוצאה
מיישום גישת ההשוואה מתקבל מחיר הצפוי במידה סבירה להתקבל ממכירת הנכס.

גישת ההכנסה )(Income Approach
גישת ההכנסה מתמקדת ביכולת הפקת הכנסות של הנכס המזוהה .הנחת היסוד של גישה זו היא ששוויו של נכס ניתן
למדידה ע"י הערך הנוכחי של ההטבה הכלכלית נטו )כניסת מזומן כנגד הוצאת מזומן( שיתקבלו לאורך חיי הנכס .הצעדים
שיש לבצע ביישום גישה זו כוללים הערכת תזרימי המזומנים הצפויים לאחר מס ,והמרת תזרימים אלו לערך נוכחי באמצעות
היוון .תהליך ההיוון משתמש בשיעור היוון שמשקלל הן את ערך הזמן והן את הסיכון העסקי .לבסוף ,סיכום הערך הנוכחי
של התזרימים העתידיים לאחר מס ייתן אינדיקציה לשווי ההוגן.

גישת העלות )(Cost Approach
הנחת הגישה היא שמשקיע לא ישלם על הנכס הקיים יותר מאשר עלות נכס תחליפי ,בעל מאפיינים זהים .על פי גישה זו,
הנכס מוערך בהתבסס על העלות הצפויה לשחלוף הנכס בנכס אחר .עלות החלפת הנכס בחדש מוערכת בניכוי פחת
המבטא התיישנות פונקציונאלית או כלכלית .גישה זו תיושם לנכסים שהחלפתם בנכסים דומים או זהים פשוטה יחסית.
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נספח ג  -שיעור היוון

סיכון ואי ודאות
יישומה של שיטות היוון תזרים המזומנים דורשת קביעתו של שיעור היוון מתאים .שיטות היוון תזרים מזומנים מיושמות
תחת תנאי אי ודאות .בשימושה הנפוץ ,המילה סיכון מתייחסת לכל חשיפה למצב של אי ודאות ,בו לחשיפה יש תוצאה
שלילית .ההנחה היא כי משתתפי שוק הם שונאי סיכון .משתתף שוק אוהב סיכון מעדיף מצב עם טווח צר של אי ודאות על
מצב של טווח רחב יותר של אי ודאות בהקשר לתוצאה צפויה .משתתפי שוק מחפשים אחר פיצוי ,הנקרא פרמיית סיכון,
בעבור קבלת אי ודאות.
לכן קביעתו של שיעור היוון מרמז על השוואה בין תזרימי מזומנים המופקים מהנכס לבין תזרימי מזומנים המופקים
מהשקעות חלופיות המועדפות ביותר .בהקשר זה ,יש לשים לב שתזרימי המזומנים המופקים מהנכס המוערך ומהשקעה
אלטרנטיבית הינם שווי ערך במונחי סיכון ומועדי פירעון.
קביעתו של שיעור היוון ספציפי לנכס ומותאם סיכון מבוסס על מחיר ההון המשוקלל ) .(WACCהנוסחה הבאה משמשת
לחישוב ה:WACC-
WE * KE + WD * KD

כאשר:
WE
KE
WD
KD

=
=
=
=

= WACC

שווי שוק הון עצמי  /שווי שוק של הון
שיעור תשואה נדרש על הון עצמי
שווי חוב נושא ריבית  /שווי שוק של הון
שיעור תשואה נדרש על החוב ,לאחר מס

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

שיעור תשואה נדרש על הון עצמי
על מנת להעריך את מחיר ההון נהוג ליישם את מודל ה .CAPM -ה CAPM -מניח כי מחיר ההון שווה לתשואה על נייר ערך
חסר סיכון בתוספת פרמיית סיכון פרטנית .פרמיית הסיכון הינה הסיכון השיטתי של החברה )ביטא( מוכפל בתשואת סיכון
השוק ובתוספת סיכונים ספציפיים.
הנוסחה הבאה משמשת לחישוב שיעור תשואה נדרש על הון עצמי:
כאשר:
=
KE
=
RF
=
β
= MRP
= SRP

RF + β * MRP + SRP

= KE

שיעור תשואה נדרש על הון עצמי
ריבית חסרת סיכון
הסיכון השיטתי של החברה
פרמיית סיכון השוק
פרמיית סיכון ספציפי

נקודת ההתחלה להערכת שיעור תשואה נדרש על הון עצמי הינה ריבית חסרת סיכון .בפועל מקובל להשתמש בשיעור
הריבית של השקעה ארוכת טווח חסרת סיכון ,למשל ,אגרות חוב ציבוריות בעלות ריבית קבועה ,לקביעת שיעור הריבית
חסר הסיכון.
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פרמיית סיכון השוק )מחיר הסיכון( היא ההבדל בין שיעור התשואה הצפוי על תיק השוק לבין ריבית חסרת סיכון .בדיקה
היסטורית של השוק הראתה כי השקעה במניות יוצרת תשואה גבוהה יותר בין  4%ל 7% -מהשקעה בניירות ערך בעלות
סיכון נמוך.
יש להתאים את פרמיית סיכון השוק הממוצעת על מנת לשקף את מבנה הסיכון הספציפי .מודל ה CAPM -לוקח בחשבון
את הסיכון הספציפי של החברה בתוך הביטא .הביטא מייצגת משקל לרגישות של תשואות החברה ביחס למגמות בכלל
השוק .למעשה הביטא מהווה כלי מדידה של תנודתיות הסיכון השיטתי .ביטא גבוהה מאחד משקפת תנודתיות גבוהה
יותר; ביטא נמוכה מאחד משקפת תנודתיות נמוכה יותר מזו של ממוצע השוק .הביטא נקבעת ביחס לכלל השוק ,מכיוון
שמושג הסיכון השיטתי והסיכון הספציפי דורשים שמנייה בודדת תימדד ביחס לתיק השוק.
במצב בו פעילויות במדינות שונות נלקחות בחשבון יתכן וזה יהיה מתאים יותר להשתמש בפרמיית סיכון ספציפית למדינה.

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

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

שיעור היוון לפני מס
עפ"י תקן  ,IAS 36אומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו תשלומי או תקבולי מסים על ההכנסה ,לפיכך שיעור
ההיוון נדרש להיות לפני מס.
באופן תיאורטי ,היוון של תזרימי מזומנים לאחר מס לפי שיעור היוון לאחר מס והיוון של תזרימי מזומנים לפני מס לפי שיעור
היוון לפני מס אמור לתת תוצאה זהה ,כל עוד שיעור ההיוון לפני מס שווה לשיעור ההיוון לאחר מס ,כשהוא מותאם כך
שישקף את הסכום והעיתוי הספציפיים של תזרמי המזומנים העתידים בגין מסים .שיעור ההיוון לפני מס אינו שווה תמיד
לשיעור ההיוון לאחר מס כשהוא מגולם לפי שיעור מס סטנדרטי.
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נתוני חברות ההשוואה הנדרשים לחישוב שיעור ההיוון למגזר הנוסעים לאחר מס

מקור :מערכת מידע בלומברג
מטבע :מיליוני דולר

EV

חברה

שווי שוק

חוב ,נטו

ביטא ממונפת

D/E

שיעור מס

ביטא לא ממונפת

D/V

743

904

-

0.90

0.0%

19%

0.90

0.0%

3,885

2,608

1,277

0.77

48.9%

19%

0.55

32.9%

STAGECOACH GROUP PLC

1,703

1,170

532

0.87

45.5%

19%

0.63

31.3%

COMFORTDELGRO CORP LTD

3,977

3,849

128

0.82

3.3%

17%

0.79

3.2%

SBS TRANSIT LTD

697

590

106

0.67

18.0%

17%

0.58

15.3%

FIRSTGROUP PLC

3,046

1,439

1,607

0.93

111.7%

19%

0.49

52.8%

GO-AHEAD GROUP PLC
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC

חציון

0.66

ממוצע

0.61

שיעור ההיוון למגזר הנוסעים לאחר מס

מקור :מערכת מידע בלומברג
מחיר ההון העצמי )(Re

שווי שוק /שווי פעילות )א(

100.0%

ריבית חסרת סיכון )ב(

1.07%

ביטא ממונפת )ג(

0.61

פרמיית סיכון שוק )) (Rm-Rfד(

6.0%

מחיר ההון

4.72%

מקור:
)א( המינוף הנורמטיבי לחברה הוערך ב .0% -אמנם החברה גייסה חוב בסך של כ 1 -מיליארד  ₪בשנת  ,2015אולם גיוס זה הינו לצורך מימון חלק מתכנית הפיתוח .החלק שימומן בהון זר מתוך
סך תכנית הפיתוח הינו זניח.
)ב( לפי נתוני אג"ח ממשלתי צמודות מדד בעלות מח"מ של  14שנים.
)ג( לפי חציון של מדגם חברות ההשוואה.
)ד( הערכות  EYלגבי פרמיית סיכון למועד הערכת השווי.
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נספחים – ג

נתוני חברות ההשוואה הנדרשים לחישוב שיעור ההיוון למגזר המטענים לאחר מס

מקור :מערכת מידע בלומברג
מטבע :מיליוני דולר
חברה

EV

שווי שוק

חוב ,נטו

ביטא ממונפת

D/E

שיעור מס

ביטא לא ממונפת

D/V

140,923

120,412

20,511

1.01

17.0%

26.5%

0.90

14.6%

CSX CORP

76,105

63,595

12,510

1.17

19.7%

26.5%

1.02

16.4%

KANSAS CITY SOUTHERN

14,482

11,573

2,909

1.03

25.1%

26.5%

0.87

20.1%

NORFOLK SOUTHERN CORP

60,951

50,545

10,406

1.09

20.6%

26.5%

0.95

17.1%

GENESEE & WYOMING INC-CL A

7,942

5,469

2,473

1.35

45.2%

26.5%

1.01

31.1%

CANADIAN NATL RAILWAY CO

74,555

65,607

8,947

0.88

13.6%

26.5%

0.80

12.0%

CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD

36,407

30,119

6,288

1.07

20.9%

26.5%

0.92

17.3%

UNION PACIFIC CORP

חציון

0.92

ממוצע

0.92

שיעור ההיוון למגזר המטענים לאחר מס

מקור :מערכת מידע בלומברג
מחיר ההון העצמי )(Re

שווי שוק /שווי פעילות )א(

100.0%

ריבית חסרת סיכון )ב(

1.07%

ביטא ממונפת )ג(

0.92

פרמיית סיכון שוק )) (Rm-Rfד(

6.0%

מחיר ההון

6.61%

מקור:
)א( המינוף הנורמטיבי לחברה הוערך ב .0% -אמנם החברה גייסה חוב בסך של כ 1 -מיליארד  ₪בשנת  ,2015אולם גיוס זה הינו לצורך מימון חלק מתכנית הפיתוח .החלק שימומן בהון זר מתוך
סך תכנית הפיתוח הינו זניח.
)ב( לפי נתוני אג"ח ממשלתי צמודות מדד בעלות מח"מ של  14שנים.
)ג( לפי חציון של מדגם חברות ההשוואה.
)ד( הערכות  EYלגבי פרמיית סיכון למועד הערכת השווי.
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נספחים – ג
שיעור היוון משוקלל לאחר מס
שיעור היוון משוקלל

נוסעים ומסחר

מטענים

סה"כ

משקל מסך ההכנסות

83.7%

16.3%

100%

שיעור היוון למגזר

4.72%

6.61%

שיעור היוון משוקלל
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נספחים – ד

נספח ד – חברות השוואה
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תיאור חברות ההשוואה של מגזר הנוסעים
◄

Go-Ahead Group plc
החברה מספקת שירותי הסעות נוסעים באוטובוס וברכבת ,בעיקר בתחומים עירוניים בבריטניה .פעילות הרכבות של
החברה כפופה לרגולציה ופיקוח ,כאשר מחירי הנסיעה ,נתיבי השירות ותכיפות הרכבות נקבעים ע"י הממשלה.

◄

National Express Group plc
החברה שבסיסה בבריטניה ,מספקת שירותי הסעה המוניים באמצעות חברות הבנות שלה .החברה מציעה שרותי
הסעה באוטובוסים עירוניים ובין עירוניים ,שרותי הסעות תלמידים ,רכבת ורכבת קלה בבריטניה ובארצות הברית.
פעילות החברה כפופה לרגולציה בשלוש דרגות :רגולציה מדינית ,רגולציה אזורית ורגולציה עירונית ,בהתאם לטווח
הגיאוגרפי של כל שירות ההסעה.

◄

Stagecoach Group plc
החברה ,ביחד עם חברות הבת ,מספקת שירותי תחבורה ציבורית בבריטניה ,אירופה ,ארה"ב וקנדה .החברה מפעילה
קווי אוטובוס בכל מדינות פעילותה ,ורכבות בבריטניה .החברה כפופה לפיקוח רגולטורי במדינות הפעילות השונות ,ואף
זכאית לסובסידיה ממשלתית במקביל לחוזי הפעלה ושירות.

◄

ComfortDelGro Corporation Limited
החברה שבסיסה בסינגפור פועלת כחברת הובלה יבשתית ,ומספקת שרותי הסעות באוטובוסים ,רכבות ,שירותי השכרת
רכב ,השכרת מוניות ,בדיקות רכבים והנדסת רכב .החברה פועלת בעיקר בסינגפור ,אירלנד ,בריטניה ,אוסטרליה ,סין,
ויאטנם ומלזיה .פעילות החברה כפופה לרגולציה הכוללת פיקוח על מחירים ,שירותים ,ורישיונות במדינות הפעילות
השונות.

◄

SBS Transit Ltd
החברה מספקת שרותי תחבורה ציבורית באמצעות אוטובוסים ורכבות בסינגפור .החברה מפעילה קווי אוטובוסים ,קווי
רכבות ,וקווי רכבת קלה .בנוסף מספקת החברה שירותים מיוחדים כגון הסעות פרימיום ,הסעות ישירות ,ומוניות .פעילות
החברה כפופה לרגולציה הכוללת פיקוח על מחירים ,שירותים ,ורישיונות במדינות הפעילות השונות.

◄

FirstGroup plc
החברה שבסיסה בבריטניה ,עוסקת במתן שירותי הסעות נוסעים בעיקר בבריטניה ובצפון אמריקה .החברה מפעילה
קווים של אוטובוסים וקווים של רכבות נוסעים ,קווי הסעות סטודנטים ,הסעות לקוחות במגזר הפרטי והציבורי .פעילות
החברה כפופה לפיקוח רגולטורי בנושאים תפעוליים ובטיחותיים.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

נספחים – ד

תיאור חברות ההשוואה של מגזר המטענים
◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄
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Union Pacific Corporation
החברה ,באמצעות חברת הבת שלה ,מספקת שרותי הובלת מטענים באמצעות רכבות .החברה מספקת שרותי הובלה
למוצרים חקלאיים ,הובלת מזון ומשקאות ,מוצרים לרכב ,כימיקלים ,נפט ,מוצרי בנייה ,מתכות ומוצרי צריכה בארצות
הברית .פעילות הרכבות של החברה כפופה לרגולציה בנושאי תפעול ובטיחות ,וכן כפופה לפיקוח של The Surface
) ,Transportation Boars (STBהכולל פיקוח של מחירים ,נתיבים ושירותים ,ושל The Federal Railroad
).Administration (FRA
CSX Corporation
החברה ,יחד עם החברות הבנות שלה ,מספקת שרותי תחבורה מבוססי רכבות בארצות הברית ובקנדה .החברה מציעה
שרותי רכבת מסורתיים ,הובלות מוצרי צריכה ומוצרי תעשייה כגון מוצרים חקלאיים ,מתכות ,פחם ,ועוד .בנוסף החברה
מפעילה רשת לשילוח מוצרי צריכה בארצות הברית .החברה פועלת באמצעות רכבות ,משאיות וצי רכבים .פעילות
החברה כפופה לרגולציה פדרלית ,אזורית ומדינית בקשר לנושאים תפעוליים ובטיחותיים.
Kansas City Southern
החברה ,באמצעות החברות הבנות שלה ,עוסקת בהובלה באמצעות רכבות משא בארצות הברית .החברה מובילה
משאות מענפי המשק השונים בהם כלי עזר להפקת חשמל ,מוצרים כימיים ,מוצרי נפט ,נייר ,מוצרי חקלאות ,מינרליים
ותחבורה .פעילות הרכבות של החברה כפופה לרגולציה בנושאי תפעול ובטיחות ,וכן כפופה לפיקוח של
) ,The Surface Transportation Board (STBהכולל פיקוח על מחירים ,נתיבים ושירותים ,וכן של Department of
).Transportation (DOT
Norfolk Southern Corporation
החברה ,יחד עם החברות הבנות שלה ,עוסקת בהובלת משאות ברכבות .החברה מובילה חומרי גלם ,מוצרי ביניים
ומוצרים מוגמרים ,משלוחי מטענים ושרותי לוגיסטיקה .בנוסף החברה מספקת שירותי תחבורת משאיות במזרח ארצות
הברית .פעילות הרכבות של החברה כפופה לרגולציה בנושאי תפעול ובטיחות ,וכן כפופה לפיקוח של The Surface
) ,Transportation Board (STBהכולל פיקוח על מחירים ,נתיבים ושירותים ,ושל The Federal Railroad Administration
).(FRA
Genesee & Wyoming Inc.
החברה מחזיקה ומפעילה רכבות משא בתחום הסחורות כגון מוצרי פחם ,נייר ,מתכות ומוצרים חקלאיים ,מוצרי אבן
ועץ ,סחורות לשוק הרכבים ולשוק הבנייה .החברה מפעילה כ 111 -קווי סחורות בארה"ב ,אוסטרליה ,קנדה ,הולנד
ובלגיה .פעילות החברה כפופה לרגולציה במדינות הפעילות בקשר לנושאים תפעוליים ובטיחותיים.
Canadian National Railway Company
החברה ,יחד עם החברות הבנות שלה ,עוסקת בתחום הובלת משאות ברכבת בצפון אמריקה .החברה עוסקת בהובלת
סחורות שונות כגון רכבים ,נפט וכימיקלים ,דגנים ודשנים ,פחם ,מתכות ומינרלים ומוצרי עץ .החברה פועלת בארצות
הברית ובקנדה .פעילות החברה כפופה לרגולציה הן בארה"ב והן בקנדה בנושאים תפעוליים ובטיחותיים .בקנדהThe ,
) Canada Transportation Act (CTAמפקח על מחירים ותנאי שירות .כמו כן החברה כפופה לפיקוח של Federal Railroad
).Administration (FRA
Canadian Pacific Railway Limited
החברה ,באמצעות חברות הבנות שלה ,מספקת שרותי לוגיסטיקה ושרשרת אספקה באמצעות רכבות בקנדה .החברה
עוסקת בשילוח סחורות כולל דגנים ,פחם ,דשנים ,גופרית ,חומרי גלם לייצור ,פלסטיק ,מתכות ,מוצרי עץ ומוצרים
קמעונאיים .פעילות החברה כפופה לרגולציה הן בארה"ב והן בקנדה בנושאים תפעוליים ובטיחותיים .בקנדהThe ,
) Canada Transportation Act (CTAמפקח על מחירים ותנאי שירות.
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נספח ה – המלצה לסכום בר השבה
מודל הערכת שווי שימוש רכבת ישראל בתרחיש הנפקה
מקור :הנהלת החברה ומתודולוגיית EY
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נספחים – ה

מודל הערכת שווי שימוש רכבת ישראל בתרחיש אי הנפקה
מקור :הנהלת החברה ומתודולוגיית EY
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נספחים – ו

נספח ו' – תנאים מגבילים
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הצהרה על תנאים מגבילים
.1

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

.2

דו"ח זה מבוסס על הידע והניסיון שלנו בהערכות שווי ובנושאים האחרים הנדונים ,ומוגבל להם .לא ערכנו ביקורת,
סקירה או עריכת דו"חות לפי כללי חשבונאות מקובלים ,ביחס למידע פיננסי היסטורי או צופה פני עתיד הכלול בדו"ח
זה .לפיכך ,אין אנו חווים דעה או נותנים ביטחון מכל סוג שהוא לגבי מידע זה .דו"ח זה אינו מהווה Fairness
 ,Opinionייעוץ השקעה או ייעוץ משפטי .דו"ח זה לא נועד לשמש לשם התחמקות מעונשים שניתן להטיל על פי דיני
המס החלים ,ואינכם רשאים ,וכל משלם מיסים אחר גם כן אינו רשאי ,לעשות בו שימוש כאמור.

.3

לא ערכנו בדיקות לגבי זכויות הבעלות בעסק או בנכסים נשוא דו"ח זה .הסתמכנו על המצגים שניתנו על ידי הבעלים
בעניין זה ואנו רשאים להניח כי ) (iזכות הבעלות תקפה וסחירה; ) (iiהעסק והנכסים אינם נתונים לעיכבון או לשעבודים
כלשהם; ) (iiiקיימת עמידה מלאה בכל החוקים והתקנות החלים )לרבות ומבלי לגרוע אלו המתייחסים לשימושים,
איכות סביבה ,תכנון ובנייה ,וכיוצא באלו דרישות(; ו (iv) -כל הרישיונות ,תעודות האכלוס ,ההסכמות וההיתרים
החקיקתיים והמנהליים ,מכל רשות או סוכנות ממשלתית ,ישות פרטית או ארגון פרטי ,הנדרשים עבור שימוש כלשהו
ברכוש הקשור באופן כלשהו לדו"ח זה או לשירותים נשוא הדו"ח ,הושגו או ברי השגה או חודשו .אין אנו נוטלים על
עצמנו אחריות כלשהי לתיאור המשפטי של רכוש כלשהו.

.4

דו"ח זה הוכן אך ורק למטרה המצוינת בנספח העבודה התואם ואין לעשות בו כל שימוש לכל מטרה אחרת .אין לתת
לדו"ח זה או לכל חלק ממנו ,תמצית או סיכום שלו ,פומביות דרך ערוצי מדיה פומביים )או פרטיים( ,ללא הסכמתנו
מראש ובכתב.

.5

המלצותינו לשווי הוגן הינן נכונות לתאריך הקובע המפורט בדו"ח זה .שינויים בתנאי השוק יכולים לגרום להערכות
שווי שונות במהותן מאלו המצויינות בתאריך הקובע .אין אנו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי לשינויים בתנאי השוק
לאחר התאריך הקובע ואין אנו מחוייבים לעדכן את הדו"ח או את המלצותינו ,ניתוחינו ,מסקנותינו או מסמכים אחרים
הנוגעים לשירותים שלנו לאחר התאריך הקובע ,מכל סיבה שהיא.

.6

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

.7

קיבלנו מידע בכתב ובעל פה ונתונים באמצעים אלקטרוניים ,ביחס לעסק או לנכסים לגביהם ביצענו את הניתוח.
הסתמכנו על מידע זה לשם הכנת הדו"ח ואין לנו אחריות כלשהי לוודא באופן עצמאי את הנכונות או השלמות של
המידע האמור .אין אנו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי לשלמות או דיוק המידע אשר סופק לנו על ידי אחרים ,לרבות
על ידי ההנהלה שלכם.

.8

ייתכן והגענו לנתונים פיננסיים היסטוריים מסוימים ,אשר בהם השתמשו בהערכת השווי שלנו ,מתוך דו"חות כספיים
מבוקרים ו/או לא מבוקרים ,אשר באחריות ההנהלה .דו"חות כספיים יכולים לכלול גילויים אשר נדרשים מתוקף כללים
חשבונאיים מקובלים .אנו לא בדקנו עצמאית את הנכונות או השלמות של הנתונים אליהם הגענו ואיננו חווים דעה או
נותנים הבטחה מכל סוג שהוא לגבי הנתונים או לגבי הדו"חות הכספיים.

.9

ההערכות של הנתונים לגבי תזרימי המזומנים כלולות בדו"ח אך ורק לצורך ביצוע הערכת השווי ולא נועדו לשמש
כתחזיות מסוג " "Forecastsאו מסוג " "Projectionsלביצועים עתידיים .לא ערכנו בדיקה או דו"חות ,וכן לא ביצענו
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נספחים – ו

 ,Agreed upon proceduresביחס לנתוני תזרים המזומנים לפי תקן חשבונאי כלשהו .לפיכך ,אין אנו חווים דעה או
נותנים הבטחה מכל סוג שהוא ביחס לנתונים או להנחות שעליהן התבססו .זאת ועוד ,מאחר ולעתים קרובות אירועים
ונסיבות אינם מתרחשים כפי שצפוי ,על פי רוב ישנם הבדלים בין הערכת תוצאות ותוצאות בפועל והבדלים אלו יכולים
להיות מהותיים.

53

רכבת ישראל בע"מ

.10

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

.11

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

.12

לא ערכנו קביעה כלשהי האם הופרו חוקי מרמה ושימוש לרעה או תקנות כאלו ,או דין אחר כלשהו .אין אנו נוטלים על
עצמנו אחריות כלשהי לספק ייעוץ משפטי כלשהו ואנו ממליצים כי תיוועצו ביועצים המשפטיים שלכם ביחס לנושאים
משפטיים.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

