
 השלכות פרקטיות על חברות והערכות שווי

 חכירות - IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי 

 דטלקרמרמוטי 
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לצורך השכלה כללית ואינו מחליף בשום אופן התייעצות ספציפית עם מומחה  במצגת זו נועד המידע הנמסר כל 

שינוי והרחבה ולכן שינויים  , מפנים את תשומת לב הקורא לכך שנושאים אלו נמצאים בעדכוןאנו . בנסיבות המקרה

המוצגות להלן הינן של  הדעות אנו מדגישים כי , כןכמו . מהותיים עשויים להתרחש מבלי שמצגות אלו יעברו עדכון

 .  המרצים בלבד ואינן של הגופים בהם המרצים עובדים או קשורים אליהם



 רקע

IFRS 16 –  (אפשרי מוקדם יישום) 2019 מינואר יישום 

החוכר של החשבונאי והגילוי המדידה ,ההכרה כללי את מהותי באופן משנה התקן 

מצומצם בהיקף שינויים למעט ,מחכיר לגבי הקיים החשבונאי הטיפול את משנה אינו החדש התקן ,כללי באופן 

עיקריות השפעות: 

החברה מינוף הגדלת וכן במאזן וההתחייבויות הנכסים הגדלת 

(ואנרגיה תחבורה ,תעופה ,קמעונאות) מרובים חכירה חוזי בעלות מסוימות חברות אצל בעיקר מהותית השפעה   

מזומנים תזרים דוח ,והפסד רווח דוח ,מאזן יתרות על השפעה, EBITDA סנטימנט על אפשרית והשפעה ,מינוף ויחסי  

 אשראי ודירוגי אנליסטים סקירות ,מניות מחירי ,השוק

 יש להתאים את מתודולוגיות הערכות השווי לשינויים הצפויים מיישום התקן  , לאור האמור לעיל

 



 תמצית הטיפול החשבונאי



 :יירשמו במאזן

  שימוש זכות נכס1)

 חכירה בגין התחייבות2)

זהה בסכום יירשמו וההתחייבות הנכס הראשון ביום 

הריבית בשיטת תקודם ההתחייבות ואילו ישר בקו יופחת הנכס שכן ,להתחייבות הנכס בין פער ייפתח עוקבות בתקופות  

 האפקטיבית

במקום זאת ,חכירה בגין ההתחייבות בגין מימון הוצאות וכן שימוש זכות נכס בגין פחת הוצאות יירשמו והפסד רווח בדוח  

 בעבר תפעוליות שכירות הוצאות

ואילו ,התקופתיים החכירה מתשלומי גבוהה החדש לתקן בהתאם והפסד רווח בדוח הוצאה – החכירה של הראשונות בשנים  

 התקופתיים החכירה מתשלומי נמוכה החדש לתקן בהתאם והפסד רווח בדוח הוצאה - החכירה של האחרונות בשנים

 השפעה על הדוחות הכספיים



 הערכת שווי התחייבות בגין חכירה



העתידיים החכירה תשלומי של הנוכחי בערך החכירה התחייבות של לראשונה מדידה 

בנקל לקביעה ניתן זה שיעור אם ,החכירה הגלום הריבית בשיעור שימוש תוך יהוונו החכירה תשלומי 

ה כשיעור מוגדר בחכירה הגלום הריבית שיעור-IRR זמין תמיד לא – מהעסקה המחכיר שרואה 

החוכר של התוספתי הריבית בשיעור ישתמש החוכר ,בנקל לקביעה ניתן אינו זה שיעור אם 

דומה בטוחה ועם דומה לתקופה ללוות מנת על לשלם נדרש היה שחוכר הריבית שיעור" :לתקן בהתאם הגדרה 

 ."דומה כלכלית בסביבה שימוש זכות לנכס דומה ערך בעל נכס להשיג מנת על הדרושים הסכומים את

הבאים הגורמים בכל יתחשב הריבית שיעור: 

ומטבע מדינה ,כלכלית סביבה סיכוני; 

החוכר של האשראי ודירוג עצמו החוכר סיכון; 

הצפוי הסילוקין ולוח החכירה חוזה של מ"המח; 

צמודים לא / צמודים חכירה דמי – החכירה של התנאים; 

מתאימים לביטחונות התייחסות (יחס כלומר LTV, הביטחונות ואיכות אופי); 

הנכס על התשואה שיעור. 

 

 

 להיוון התחייבות בגין חכירהקביעת הריבית 



   :החוכר של התוספתית הריבית שיעור קביעת לצורך

התאמות לבצע ניתן שעליהם עוגנים -   

היבטי ,אינפלציה היבטי ,מ"מח התאמות :לדוגמא ,התאמות לבצע ניתן עליה ,קיימת הלוואה היא לדוגמא עוגן נקודת  

 בטוחות והיבטי מטבע

בטוחה היבטי התאמת:   

o"מגלם – החכירה לחוזה כבטוחה "השימוש זכות LTV 100% של 

oנוספים פיקדונות או ערבויות יועמדוש ייתכן 

והבטוחות המינוף לפערי בהתאם הריבית שיעור התאמת 

אליו ספציפית – החוכר מבט מנקודת נקבעת התוספתית הריבית שיעור  

התוספתי הריבית לשיעור העליון כרף הנכס על התשואה שיעור 

 כתלות באורך תקופת החכירה( 1.5%ממוצע משוקלל של ) 3.6% -ל 1.3%בין שיעור הריבית של החוכר נע  –בזק 

 

 

 

 

 של החוכרהתוספתי הריבית שיעור 



 :לדוגמא - עצמו הנכס משווי גבוה שהוא בסכום לראשונה יימדד שימוש זכות נכס שבו עיוות להיווצר עשוי

 

 

 

 

 

 המחכיר מצד הנכס משווי גבוהות החוכר של הזכויות שווי כי מתקבל זו בדוגמא

 

 

 

 (המשך)החוכר של התוספתי שיעור הריבית 

 חוכר מחכיר צד לעסקת החכירה

 100 100 (ח"ש אלפי)דמי חכירה שנתיים 

 2.5% 7% ריבית על ההתחייבות/ שיעור התשואה על הנכס 

 שנה 20 אינסוף התזריםתקופת  –להיוון  תקופה

 1,578 1,429 (ח"אלפי ש)גובה התחייבות להיום / שווי הוגן נכס 



 יחסים פיננסיים והערכות שווי  



התקן יישום בעקבות השתנו כיצד להבין מנת על דומות חברות / השוואה חברות נתוני לבחון הצורך   

נוספים אפשריים פערים: 

מוקדם יישום המאפשרת בתקופה פערים  

המיישמות חברות בין פערים IFRS המיישמות חברות לבין US GAAP 

 השוואתיותהשפעה על 

 :US GAAPל  IFRSפערים עיקריים בין ' מס

   אין הקלה פרקטית לחכירות בהן השווי של נכס הבסיס הוא נמוך -בתקינה האמריקאית 

   טיפול שונה לחכירות תפעוליות(בחכירה תפעולית יירשמו הוצאות שכירות בניגוד ל, בתקינה האמריקאית- IFRS 16) 

 (מוכר כרווח או הפסד –בתקינה האמריקאית )פער כאשר דמי החכירה משתנים כתלות במדד או שער חליפין 



חברות של מינוף יחסי על השפעה   

בקובננטים עמידה יכולת על אפשרית השפעה 

ה מכפילי על השפעה-EBITDA   

נוספים יחסים על אפשרית השפעה: 

הנכסים לסך תשואה יחס; 

תפעולי רווח שיעור; 

ריבית כיסוי יחס; 

חוזר הון יחס. 

דומות חברות של המכפילים בשיטת המשתמשות שווי הערכות בעת לעיל האמור של בחשבון לקיחה 

ה מבחינת חברות בין ההשוואתיות על יקל החדש התקן כי ייתכן EBITDA (ומימונית תפעולית בחכירה חברות בין) 

 

 פיננסיים ומכפיליםהשפעה על יחסים 



  בהוצאות מכירה הייתה שהחברה הנחה תחת שחזור ולבצע יישמה שהחברה החשבונאי מהטיפול לחלוטין להתעלם1)

 הישן התקן תחת מיושם היה אשר לטיפול בדומה ,שכירות

ה תחזית-DCF רגילות שכירות הוצאות תשקף 

העצמי להון חזרה יסווגו חכירה בגין וההתחייבות שימוש זכות הנכס 

הישנה לתקינה זהה במתודולוגיה שווי הערכות 

ההשקעות את וכן בעתיד החברה של השכירות הוצאות את לחזות מנת על מהחברה בנתונים הצורך  

(CapEx) העתידי והפחת   

ערך לירידת בחינה מסוג עבודות עבור בעייתי   

 מלא באופן התקן יישום תחת שווי הערכת לבצע2)

 הערכת שווי תחת התקן החדש  לביצוע אפשרויות שתי 



 :הבאות ההתאמות את לבצע יש

העצמי ההון לשווי להגיע מנת על (נטו חוב) חכירות בגין ההתחייבות הורדת – המתקבל החברה לשווי התאמות 

השכירות הוצאות את יכללו לא החברה של התפעוליות ההוצאות – התפעולי לרווח התאמות   

התפעולי המזומנים לתזרים התאמות –   

.Iהשימוש זכות נכס בגין פחת הוצאות  

.IICAPEX עתידיים חידושים – שימוש זכות בנכס השקעה בגין 

 

 להלן הרחבה בקשר לסוגיות עיקריות העולות מיישום התקן

 

 

 הערכת שווי תחת יישום התקן באופן מלא  



התחזית תקופת לאורך שימוש זכות תחדש החברה - לאינסוף היא התחזית ואילו בלבד מוגבלת לתקופה היא שימוש זכות 

בצורת (הקיים החכירה חוזה סיום לאחר) אלו שכירות חידושי מידול CapEx 

הקיימים החוזים תקופות – שימוש זכות נכס הרכב 

להיוון הריבית + החדשה השכירות תקופת :חידושים לגבי הנחות  

שנים 5-ל מעבר התחזית שנות הרחבת תדרוש שנים 5 -מ הארוכה לתקופה שימוש זכות 

הטיפול לפשט ניתן תועלת-עלות מטעמי 

טכנולוגיה חברות ,מסוימות תעשייתיות חברות ,אחזקות חברות) מהותיים חכירה חוזי של בודד מספר להן בחברות  

 השכירות מחוזי אחד כל של ספציפי באופן מידול - (דומות וחברות

חוזי ריבוי לאור - (דומות וחברות אנרגיה ,תעופה ,תקשורת ,קמעונאות חברות) חכירה חוזי של רב מספר בעלות בחברות  

 יחד חוזים מספר מידול לשקול יש ,החכירה

חריגה בצורה נמוך / גבוה או משקל בשיווי האם – שימוש זכות נכס 

ה בין שוויון - הטרמינלית בשנה- CapEx הפחת להוצאות 

 

 

 

 

CAPEX 



  לגדול עתיד החברה של המינוף שיעור  

פעילותה את לממן מנת על (מאזני חוץ היה היום שעד) נוסף זר במימון משתמשת החברה ,החדש לתקן בהתאם 

ה בשיעור שהוונו בתחזית השכירות הוצאות ביטול- WACC, ריבית בשיעור שימוש תוך במאזן להתחייבות היוון ומנגד  

 (WACC ב כלשהו שינוי ללא) העצמי ההון בשווי לקיטון מביא ,החברה של החוב

ה שיעור את להקטין יש-WACC החברה שווי על לשמור מנת על   

הנורמטיבי החברה מינוף הגדלת ידי על מושג זה קיטון (D/V) 

המינוף את לקחת ,לחילופין או ,החדש התקן את יישמו אשר השוואה חברות לקחת יש ,החדש הנורמטיבי המימון להשגת  

 החכירה בגין ההתחייבות תוספת בגין נוסף ספציפי מינוף ולהוסיף התקן את מיישמות שלא השוואה חברות של

מהן אחת כל לגבי עומק ולניתוח השוואה חברות לבחירת גדולה מאוד משמעות יש 

 שיעור ההיוון



יישום IFRS 16 הכנסה למס הספרים בין פער ,הנראה ככל ,ייצור   

עשוי אשר בסכום שהינם ומימון פחת בהוצאות מכיר החדש התקן ואילו שכירות הוצאות - הכנסה מס של מבט מנקודת  

 השכירות מהוצאות שונה להיות

בספרים נדחה מס נכס או עתודה פתיחת גוררים אלו פערים   

הרי ,הבודדת השנה ברמת זהים לא אך ,השכירות הוצאות לסך שווים המימון והוצאות הפחת הוצאות שסך העובדה לאור  

   :זהה לא אך ,דומה מס לתוצאת שנגיע

מס לצרכי המוכרות ההוצאות לעומת חשבונאיות הוצאות בעודף נכיר הראשונות בשנים 

יתהפך המצב האחרונות בשנים 

הבודדת השנה ברמת רק ולא כ"הסה ברמת פערים נפתחים ,החכירה חוזה חיי באמצע נמצאים אנו כאשר 

ליישום מורכבת אך ,ביותר המדויקת היא זו אפשרות - בפועל תשלם שהחברה המס הוצאות את למדל לכאורה נדרש 

בספרים מהערך חלק הם והאם הנדחים המיסים את לסווג כיצד השאלה נשאלת ,ערך לירידת בחינה ביצוע בעת 

 

 

 הוצאות המסתחשיב 
 



 :הבאות ההנחות תחת ,הבאים בשקפים מספרית דוגמא

לשנה 10 בגובה שכירות הוצאות 

(הישן לתקן זהות מס הוצאות) החדש התקן לפי גם לשנה 10 של שכירות הוצאות לראות ממשיך הכנסה מס 

(שווים והתחייבות נכס) היום באותו ונחתם נוספות שנים 5-ל הינו 31.12.18 ליום החכירה חוזה 

3% הינה ההתחייבות ריבית 

החישוב הקלת לצורכי לפחת שווה השנתית ההונית ההשקעה כי מניחים – הנוכחי החכירה חוזה סיום לאחר 

 

 דוגמא מספרית
 



 לפני יישום התקן   -לדוגמאהערכת שווי 

צמיחה טרמינליתטרמינלית20192020202120222023לפי התקן הישן

1.5% 142 140 135 130 120 100הכנסות

(71)(70)(68)(65)(60)(50)הוצאות תפעוליות )ללא שכירות(

(10)(10)(10)(10)(10)(10)הוצאות שכירות

EBITDA40 50 55 58 60 61 

%40%42%42%43%43%43% מההכנסות

(2)(2)(2)(2)(2)(2)פחת והפחתות

 59 58 56 53 48 38רווח לפני מס

(14)(13)(13)(12)(11)(9)הוצאות מס

 45 45 43 41 37 29רווח אחרי מס

%29%31%31%32%32%32% מההכנסות

התאמות

 2 2 2 2 2 2פחת והפחתות

CAPEX(2)(2)(2)(2)(2)(2)

(1)(1)(1)(1)(1)(1)שינוי בהון החוזר

(1)(1)(1)(1)(1)(1)סה"כ התאמות

 44 44 42 40 36 28תזרים נקי

 4.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5תקופה להיוון

15.0%שיעור היוון

 175 23 26 28 29 26תזרים מהוון

 308שווי פעילות

(50)חוב נטו

 258שווי חברה



צמיחה טרמינליתטרמינלית20192020202120222023לפי התקן החדש

1.5% 142 140 135 130 120 100הכנסות

(71)(70)(68)(65)(60)(50)הוצאות תפעוליות )ללא שכירות(

EBITDA50 60 65 68 70 71 

%50%50%50%50%50%50% מההכנסות

(11)(11)(11)(11)(11)(11)פחת והפחתות

 60 59 56 54 49 39רווח לפני מס

(14)(13)(13)(12)(11)(9)הוצאות מס

 46 45 43 42 38 30רווח אחרי מס

%30%31%32%32%32%32% מההכנסות

התאמות

 11 11 11 11 11 11פחת והפחתות

CAPEX(2)(2)(2)(2)(11)(11)

(1)(1)(1)(1)(1)(1)שינוי בהון החוזר

(1)(1) 8 8 8 8סה"כ התאמות

 45 44 52 50 46 38תזרים נקי

 4.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5תקופה להיוון

14.5%שיעור היוון

 189 24 32 36 38 36תזרים מהוון

 354שווי פעילות

(50)חוב נטו

(46)התחייבות בגין חכירה

 258שווי חברה

 (    המשך)דוגמא  –מלא הערכת שווי תחת יישום התקן באופן 

לשווי החברה תתווסף  

החכירה  ההתחייבות בגין 

 למועד הערכת השווי

כולל את הפחתת 

  5-נכס זכות שימוש ל

 שנים בקו ישר

לאחר סיום חוזה  

,  החכירה הנוכחי

מניחים השקעות  

 בגובה הפחת



 !תודה רבה


