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עידכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד(
לדוח תקופתי לשנת ") 2007הדוח התקופתי"(
של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה"(
בדוח זה הכולל עידכון לפרק תיאור עסקי התאגיד מתוך הדוח התקופתי לשנת  ,2007כלל
התאגיד ,ביחס לעצמו וביחס לשוק ,מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח-
) 1968להלן":חוק ניירות ערך"( .מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות
ואומדנים ,המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים ,אשר התממשותם אינה וודאית ואינה
בשליטת התאגיד .מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באופן ספציפי ,או באמירות
כמו "החברה צופה"" ,החברה מעריכה"" ,בכוונת החברה" ,וביטויים דומים.
מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתו הסובייקטיבית של
התאגיד ,אשר הסתמך בהנחותיו ,בין השאר ,על ניתוח מידע כללי ,שהיה בפניו במועד עריכת
דוח זה ,ובכללו פרסומים ציבוריים ,מחקרים וסקרים ,אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו
או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי התאגיד באופן עצמאי .הערכות
התאגיד משתנות מעת לעת בהתאם לנסיבות.
בנוסף ,התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא
ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת התאגיד ובכללם ,גורמי הסיכון המאפיינים
את פעילותו כמפורט בדוח זה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים
והרגולציה המשפיעים על פעילות התאגיד כמפורט בדוח זה.

.1

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה
לסעיף  - 1.1פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה
ביום  12.3.08פורסם דו"ח ועדת גרונאו אשר מונתה ע"י שר התקשורת לצורך גיבוש
המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל )"ועדת
גרונאו"( .להלן עיקרי ההמלצות ,בתמצית:
המגזר הנייח
 .1לפעול לפיתוח שוק סיטונאי במגזר הנייח שבמרכזו חובת פירוק למקטעים .במסגרת
זו יש לחייב את בעלי התשתיות האוניברסאליות במכירה סיטונאית של שירותים
ובהחכרת מקטעי גישה למתחרים .מסיבות של ישימות טכנולוגית תחול בשלב זה
חובת הפירוק למקטעים רק על החברה.
 .2מוצע שתוך  15חודש מיום אימוץ ההמלצה על ידי שר התקשורת ,יפרסם הגוף
המסדיר תעריפים מרביים להחכרת מקטעי גישה ושירותים אחרים הנמכרים בשוק
הסיטונאי )שירותי  Resale ,Bitstream accessוכד'( ותנאים לאספקת
השירותים האמורים .תעריפים ותנאים אלו ייקבעו לאחר שמיעת עמדות הגורמים
הפעילים במגזר.
 .3לתת היתר לחברות הבת של החברה לספק חבילות שירותים לא פריקות 2הכוללות
שירותי טלפוניה ופס רחב של "בזק-קווי" ו  IPTV-וזאת לאחר יישום ההסדר
האמור בסעיף  1לעיל .במועד זה ניתן יהיה להעניק לחברות הבת של החברה גם
רישיונות מפ"א יחודיים לאספקת שירותי מפ"א שאינם .VOB
 .4כל עוד נתח השוק של קבוצת בזק גבוה מ  60% -ימשך הפיקוח על תעריפי החברה
במתכונת של קביעת תעריפים מחייבים ) ;(Fixייקבעו מגבלות שונות )כמפורט
בהמלצות( ביחס לאישור סלי תעריפים חלופיים לחברה; באשר לתעריפים מפוקחים
 -עד מחצית  2009ייקבעו תעריפים מבוססי עלויות עבור השלמת שיחה ברשת
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העידכון הינו בהתאם לתקנה 39א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל  1970 -וכולל שינויים
או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי .העידכון הינו ביחס לדוח
התקופתי של החברה לשנת  2006ומתייחס למספרי הסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( באותו דוח תקופתי.
 2בהן אין חובה כי כל שירות הכלול בהן ניתן יהיה לרכישה גם בנפרד בתנאים זהים בהם ניתן השירות בחבילה.

2
הנייחת; באשר לתעריפים לא מפוקחים  -ייאסר על "הנחות נאמנות" כל עוד החברה
הינה מונופולין; צירי ) PRIאגד קווים(  -אם לא יחול שינוי משמעותי בנתח השוק,
מחיריהם יועברו לפיקוח.
 .5יש להותיר על כנה את ההפרדה המיבנית בחברה כל עוד קיימות רק שתי חברות
בעלות תשתית נייחת בפריסה כלל ארצית .כמו כן ,אם ימצא שר התקשורת תוך זמן
סביר מהפעלת הסדר הפירוק למקטעים )לא יאוחר משנתיים( שפעולות החברה
מונעות את הרחבת התחרות בשוק התקשורת הפנים ארצית ,ההמלצה היא כי הוא
יפעיל את סמכותו לפי סעיף )4ד (3)(2לחוק התקשורת להפרדה מיבנית בין תפעול
התשתית ובין תפעול השירותים בחברה.
המגזר הנייד
יש להאיץ תהליכי ההסדרה הנדרשים לכניסת מפעילים וירטואליים ולהאיץ את מכרז ה
  WiMAXלחיזוק התחרות במיגזר הנייד וכן לבדוק במהלך שנת  2009עלות השלמתשיחה ברשת הניידת ולתקן התעריף בהתאם.
מגזר השיחות הבינלאומיות
תעריף השיחה הבינלאומית באמצעות טלפון נייד ייקבע ע"י חברת השיחות הבינלאומית
וזו תשלם לחברת הרט"ן לפי התעריף הקבוע בתקנות קישור גומלין עבור השלמת שיחה
ברשת ניידת .בהמשך לכך תותר כניסת שחקנים חדשים בשליטת חברות הרט"ן למגזר
השיחות הבינלאומיות.
מגזר הטלוויזיה הרב ערוצית
הקמת "חבילת ערוצים בסיסית צרה" הכוללת  10 - 5ערוצים )הערוצים הפתוחים
וערוצים עם ערך חברתי או תרבותי מיוחד( עם אפשרות לגוף המסדיר לקבוע את מחיר
החבילה וכן אכיפת ההפרדה המיבנית בין "הוט שידורים" והוט טלקום במסגרת
רישיונותיהם ,בהתאם למתכונת הקיימת בחברה.
כללי
סוגיות צרכניות  -המלצות ה –  OECDהינן מסגרת מנחה לטיפול בסוגיות צרכניות .יוטל
איסור על שינוי תעריפים הקבועים בהסכם ההתקשרות עם הלקוחות במהלך תקופת
ההתקשרות ,תקופת הסכמי ההתקשרות תוגבל ל  24 - 18 -חודשים ויוסר חסם המעבר
הנובע מכריכה בין רכישת מכשיר לרכישת שירותים.
תמלוגים  -אימוץ עמדת "ועדת קרול" בדבר הפחתה הדרגתית של שיעור התמלוגים
שחלים על בעלי רישיונות עד לביטולם בעתיד .במידה שיהיו הפחתות מיסים במהלך
השנים  2012 - 2008יבטלו התמלוגים .ראוי שביטול התמלוגים ילווה בהפחתה מקבילה
בתעריפים.
שר התקשורת טרם אימץ את ההמלצות ,כולן או מקצתן.
אם יאומצו וייושמו כל ההמלצות הכלולות בדו"ח כלשונן ,צפויה השפעה מהותית לרעה
על התוצאות העיסקיות של החברה ושל חברות בנות שלה .עם זאת ,החברה אינה יכולה
להעריך מה תהא החלטת השר ומתי תתקבל.
ראו גם עידכונים לסעיפים  4.1.2 ,3.7ו –  5.1.1להלן.
לסעיף  - 1.1.4אחזקות בחברה
להלן פירוט שיעור האחזקות הנוכחי בחברה בדילול מלא ,בהנחה של מימוש כל
האופציות שהוקצו בפועל לעובדי החברה נכון ליום פירסום דוח זה )כמפורט בדוח
התקופתי לשנת  2007ובעידכון לסעיף  1.3.2להלן ,ולמעט הקצאה ליו"ר הדירקטוריון
שטרם הושלמה( ,וכן בהנחה של מימוש אופציית אפ.סב.אר .לרכישת כ –  10.66%ממניות
המדינה בחברה:

3

בעלי מניות
אפ.סב.אר.
מדינת ישראל
קבוצת זאבי
הציבור

שיעור אחזקות
נכון ליום 20.5.08
30.00%
15.68%
17.75%
36.57%

שיעור אחזקות
בדילול מלא
38.81%
0.97%
16.95%
43.27%

לסעיף 1.1.5א  -מיזוגים ורכישות  -די.בי.אס.
במהלך דיון בערר שהגישה החברה על החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים להתנגד
למיזוג החברה עם די.בי.אס .הוצע ע"י בית הדין להגבלים עסקיים ,כי הצדדים ינסו
להגיע להסכמה בדבר אישור המיזוג בתנאים.
לסעיף  - 1.1.6מימושים
לעניין פעילות התקשורת הלווינית  -ביום  26במרץ  2008נחתם בין החברה לבין RRsat
 ,Global Communications Network Ltd.חברה הרשומה בישראל ,אשר מניותיה
נסחרות בבורסת ה NASDAQ -בארה"ב ,הסכם בעניין מכירת פעילות התקשורת
הלווינית של החברה )"אינמרסאט" ו"בזק סאט"( ונכסים הקשורים באותה פעילות,
לרבות אתר התקשורת הלווינית בעמק האלה .עפ"י ההסכם תימכר הפעילות בתמורה
לסכום כולל בש"ח השווה ל 15 -מיליון דולר ארה"ב )לפי שער יציג ביום התשלום( בצירוף
מע"מ ,כפוף להתאמות במחיר כתוצאה מהתניות שונות ומשינויים שיחולו ,אם יחולו,
בפעילות ,בתקופה שעד למועד השלמת העסקה .השלמת העיסקה כפופה ,בין היתר,
לאישורים רגולטוריים של משרד הביטחון ,משרד התקשורת והממונה על הגבלים
עסקיים .אם תושלם העיסקה במחיר המירבי כמפורט לעיל ,אזי צפויה החברה לרשום
בגינה רווח הון ,בכפוף לשינויים בשער היציג של הדולר ,של כ 49 -מיליון ) ₪לפני מס(.3

לסעיף  - 1.3השקעות בהון התאגיד ועיסקאות במניותיו
לסעיף  - 1.3.2תוכניות אופציות לעובדים
במסגרת תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה מחודש נובמבר 2007
להקצאת עד  65,000,000אופציות הוקצו ,מאז מועד פירסום הדוח התקופתי לשנת ,2007
 5,600,000אופציות נוספות כך שנכון למועד עידכון זה הוקצו בסה"כ 45,700,000
אופציות במסגרת התוכנית .כמו כן ,אישר דירקטוריון החברה הקצאת 9,000,000
אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם לדוח הצעה פרטית של החברה שפורסם ביום
 .18.4.08ההקצאה ליו"ר הדירקטוריון טעונה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות
אשר זומנה ליום .1.6.08

לסעיף  - 1.4חלוקת דיבידנדים
ביום  28.4.08חולק דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום כולל של 679
מיליון  ,₪שהיוו למועד החלוקה  ₪ 0.260648למניה ,וזאת לאחר שאושר ע"י האסיפה
הכללית של בעלי המניות של החברה ביום .3.4.08

 3בהתבסס על שער חליפין של  ₪ 3.5לדולר.
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לסעיף  - 1.5מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה
לסעיף  - 1.5.3עיקרי התוצאות ונתונים תפעוליים
א.

בזק קווי )פעילות החברה כמפ"א(
רבעון
ראשון
2008
1,408
368
218
586

רבעון
רביעי
2007
1,453
340
233
573

רבעון
שלישי
2007
1,425
327
236
563

רבעון
שני
2007
1,393
243
235
478

רבעון
ראשון
2007
1,442
369
237
606

124

141

149

101

113

תמורה ממכירת רכוש קבוע

0

23

16

96

18

מספר קווי מנוי פעילים בסוף
התקופה )באלפים(
הכנסה חודשית ממוצעת לקו
)*(₪
מספר דקות שימוש יוצאות

2,713

2,761

2,767

2,778

2,797

84.9

85.8

85.6

85.1

88.3

3,594

3,738

3,849

3,753

3,914

מספר דקות שימוש נכנסות

1,182

1,164

1,149

1,069

1,045

970

963

942

924

912

58.1

58.1

58.5

58.1

57.4

הכנסות )במיליוני (₪
רווח תפעולי )במיליוני (₪
פחת והפחתות )במיליוני (₪

רווח תפעולי לפני פחת
והפחתות )(EBITDA
)מיליוני (₪
השקעות ברכוש קבוע
ונכסים בלתי מוחשיים
)במיליוני (₪
)במיליוני (₪

)במיליונים(
)במיליונים(

מספר מנויי  ADSLבסוף
התקופה )באלפים(
הכנסה חודשית ממוצעת
למנוי (₪) ADSL

* לא כולל הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ,שירותים למפעילי תקשורת
ועבודות כקבלן ואחרים .בסעיף זה בוצעו התאמות לא מהותיות ברבעונים קודמים על מנת
להציג את הנתונים הנומינליים ולא המתוקננים.
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פלאפון
ב.
פלאפון
הכנסות )במיליוני (₪
רווח תפעולי )במיליוני (₪

פחת והפחתות
רווח תפעולי לפני פחת
והפחתות )(EBITDA
)מיליוני (₪
רווח נקי
תזרים מפעילות שוטפת
השקעות ברכוש קבוע
ונכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממכירת רכוש
קבוע
מספר מנויים לסוף
תקופה )אלפים(
ממוצע דקות שימוש
למנוי בחודש )(MOU
הכנסה חודשית
ממוצעת למנוי )(₪
)(ARPU
מספר מנויי דור שלישי
לסוף תקופה )אלפים(
 %הכנסות משירותי
ערך מוסף ותוכן
מהכנסות משירותים
סלולריים
ג.

רבעון
ראשון
2008

רבעון
רביעי
2007

רבעון
שלישי
2007

רבעון
שני
2007

רבעון
ראשון
2007

1,173

1,182

1,203

1,152

1,147

215

133

219

240

213

129

125

121

115

117

343

258

340

355

330

163

104

154

173

154

264

252

392

246

359

103

120

81

117

63

1

3

-

-

2

2,595

2,622

2,560

2,513

2,478

355

358

363

350

344

126

130

135

129

132

867

749

607

471

358

15.0%

13.6%

12.8%

12.5%

12.0%

בזק בינלאומי

הכנסות )במיליוני (₪
רווח תפעולי )במיליוני
(₪
פחת והפחתות
)במיליוני (₪
רווח תפעולי לפני פחת
והפחתות )(EBITDA
)במיליוני (₪
רווח נקי )במיליוני (₪
תזרים מפעילות
שוטפת )במיליוני (₪
השקעות ברכוש קבוע
ונכסים בלתי מוחשיים
)במיליוני *(₪
תמורה ממכירת רכוש
קבוע )במיליוני (₪

רבעון
ראשון
2008
314

רבעון
רביעי
2007
333

רבעון
שלישי
2007
326

רבעון
שני
2007
322

רבעון
ראשון
2007
323

55

45

54

54

51

20

21

21

22

23

75

66

75

76

74

42

38

39

39

36

8

30

34

32

)(1

28

36

29

18

8

-

2

2

-

-

* סעיף זה כולל גם השקעות בנכסים לז"א.
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ג.

די.בי.אס.

הכנסות
)במיליוני (₪
רווח תפעולי
)במיליוני (₪
פחת
והפחתות
)במיליוני (₪
רווח )הפסד(
נקי )במיליוני
(₪
תזרים
מפעילות
שוטפת
)במיליוני (₪
השקעות
ברכוש קבוע
ונכסים בלתי
מוחשיים*
)במיליוני (₪
תמורה
ממכירת
רכוש קבוע
)במיליוני (₪
מספר מנויים
)בסוף
התקופה,
באלפים(
הכנסה
חודשית
ממוצעת
למנוי )בש"ח(

רבעון
רבעון רבעון רבעון רבעון
ראשון 2007
ראשון רביעי שלישי שני
2007 2007 2007 2008
354
354
360
349
381
27

5

)(4

31

24

65

70

66

69

68

)(65

)(73

70

)(65

)(48

84

76

56

25

93

79

81

84

45

45

0

-

-

-

-

549

549

545

543

542

231

212

220

218

218

*סעיף זה כולל גם השקעות בעלות הרכשת מנויים

לסעיף  - 1.7סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה
עיסקת הרכישה של  15%מהון המניות של "הוט" ע"י "נטויז'ן" ,שעליה דיווחה
"דסק"ש" ,אם וככל שתושלם ,עשויה לחזק את מעמדן של "קבוצת אי .די .בי ".ושל
"הוט" כקבוצת תקשורת המתחרה בקבוצה.
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.2

תקשורת פנים-ארצית נייחת -
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה"(
לסעיף  - 2.1מידע כללי על תחום הפעילות
לסעיף  - 2.1.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
לשינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו ראו עידכון לסעיף )1.5.3א( לעיל.

לסעיף  - 2.2מוצרים ושירותים
לסעיף  - 2.2.2טלפוניה
ביום  7.4.08התקבלה ממשרד התקשורת טיוטה לתיקון רישיון ותיק שירות של שירות
שיחת חינם למתקשר ) .(1-800משמעות התיקון הינה ,בין היתר ,שמנוי  1-800של החברה
ישלם לחברות הרט"ן תעריף גבוה יותר בגין שיחות המתבצעות אליו מרשת הרט"ן .ביום
 6.5.08העבירה החברה למשרד התקשורת את הערותיה לתיקון האמור.
לסעיף  - 2.2.3שירותי גישה לאינטרנט
לשינויים שחלו ברבעון הראשון של  2008במספר מנויי  ADSLוהכנסה חודשית ממוצעת
למנוי  ADSLראו עידכון לטבלה בסעיף )1.5.3א( לעיל.
לעניין שירות גישה רחבת פס באמצעות ספקי אינטרנט ללא רכישת שירות טלפון בסיסי
) - (ADSL onlyהחברה החלה לספק את השירות ביום .15.5.08
לסעיף  2.2.5ב  -שירותי לווין ושידור
ראו עידכון לסעיף  1.1.6לעיל בעניין ההסכם למכירת פעילות התקשורת הלווינית של
החברה.

לסעיף  - 2.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
לעידכונים בנתונים אודות התפלגות הכנסות החברה לפי מוצרים ושירותים ראו ביאור
12ב לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31במרץ .2008

לסעיף  - 2.6תחרות
לעידכון בנושא פירסום המלצות ועדת גרונאו ראו עידכון לסעיף  1.1לעיל.
לסעיף  - 2.6.1תחום הטלפוניה
לעניין עתירת החברה לבג"צ בבקשה לאכוף על "הוט" את חובת ההפרדה המבנית – ביום
 28.4.08הגישה החברה הודעת עדכון לביהמ"ש ובקשה לקביעת דיון .לפי הודעת החברה,
בדו"ח ועדת גרונאו כלולה המלצה חד-משמעית לפיה על משרד התקשורת לאכוף את
חובת ההפרדה המבנית על הוט בהתאם למתכונת ההפרדה הקיימת אצל החברה.
לסעיף 2.6.6א  -מיספור וניידות מספרים
נכון לסוף חודש אפריל  2008נויידו מהחברה כ –  90,000אלף קווים כאשר רובם נויידו
להוט.
ביום  9.4.08הודיע משרד התקשורת לחברה ולמפעילי תקשורת אחרים ,כי הוא שוקל
לתקן את תוכנית המיספור ולקבוע כי לעניין הזכאות לניידות מספרים יראו כ"מנוי" אף
בעל רישיון נס"ר שהוקצו לו מספרי טלפון שהוא משלם בגין שימוש בהם ,ומשתמש
הקצה לא יהיה רשאי לנייד מספר כאמור .ביום  7.5.08הגישה החברה הערותיה לתיקון
האמור וטענה כי יש בו כדי להפקיע ממשתמש הקצה את הזכות להחליט על ניודו או על
אי ניודו.
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ביום  4.5.08התקבלה בחברה "הוראת מנהל" ממשרד התקשורת ולפיה לקוח שהוקצה
לו מספר מקוצר לעסקים )כוכבית וארבע ספרות( זכאי לניידו .החברה לומדת את
משמעויות ההוראה.
לסעיף  - 2.6.7היערכות החברה להתמודדות עם התחרות הגוברת
לס"ק ט' בענין בחינת פריסת תשתית אחודה להולכת שירותי תקשורת  -דירקטוריון
החברה אישר להיכנס לתכנון מפורט של פרוייקט ,(Next Generation Network) NGN
להשלים רכש של התקנת המתגים הרכים ) (soft switchesולהביא לדיון בדירקטוריון
ניתוח מפורט של הפרוייקט.

לסעיף  - 2.9הון אנושי
לסעיף  - 2.9.1מבנה אירגוני ומצבת עובדים לפי מבנה אירגוני
א .לתרשים המבנה האירגוני  -משנה למנכ"ל כספים ומשנה למנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח
עסקים כפופים למנכ"ל בלבד.
ב .בחודש מאי  2008הושלמה חתימת התיקון להסכם הקיבוצי החדש בעניין הקדמת
השלמת היישום של המבנה האירגוני ובעניין הקדמת מועדי פרישה ושינוי תמהיל
הפורשים שאמורים לפרוש עפ"י ההסכם הקיבוצי החדש עד סוף שנת .2008
לסעיף  - 2.9.2מצבת עובדים על פי מסגרות העסקה
במהלך שלושת החודשים הראשונים של שנת  2008פחת מספר עובדי החברה מ – 7,614
עובדים נכון ליום  31.12.07ל 7,458 -עובדים נכון ליום ) 31.3.08ירידה נטו של 156
עובדים( כתוצאה מפרישה של עובדים מהחברה )במקביל לקליטת עובדים נדרשים ,כגון
נציגי שרות(.
יצויין ,כי מתוך  975עובדים שאמורים ,עפ"י ההסכם הקיבוצי מיום  ,5.12.06לסיים
עבודתם בחברה בין השנים  2006-2008במסלולי פרישה מוקדמת או פיצויים מוגדלים
)ראו סעיף )2.17.4ו'( לדוח התקופתי לשנת  – (2006פרשו נכון ליום  951 31.3.08עובדים.
לסעיף  - 2.9.6תוכניות תיגמול לעובדים
לסעיף  - 2.9.6.3לעניין הקצאת אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה ,לרבות ליו"ר
הדירקטוריון ,ראו עידכון לסעיף  1.3.2לעיל.
לסעיף  - 2.9.7נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה
ביום  17.4.08אישר דירקטוריון החברה ,לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התיגמול וועדת
הביקורת של הדירקטוריון ,את תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון כפי שפורטו בדיווח
מיידי של החברה שפורסם ביום  .18.4.08תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון טעונים אישור
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אשר זומנה ליום .1.6.08

לסעיף  - 2.13מימון
לסעיף  - 2.13.4סכומי אשראי שנתקבלו לאחר 31.12.07
החברה לא נטלה הלוואות בתקופת הדוח.
לסעיף  - 2.13.6דירוג אשראי
ביום  21.5.08הודיעה חברת הדירוג "מידרוג" כי היא השיבה את אופק הדירוג של
החברה )אשר הינו  (Aa1מאופק שלילי לאופק יציב לאור שיפור בתוצאותיה הכספיות של
החברה והמשך הצגת פרופיל פיננסי חזק ,פיצוי על השחיקה במגזר התקשורת הנייחת
באמצעות פעילות במגזרים האחרים והתממנות ברמות נמוכות מאוד ,וזאת על אף
חלוקה של מלוא הרווח הנקי כדיבידנד לאחר החלפת גרעין השליטה בחברה.
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לסעיף  - 2.13.7הערכה לגיוס בשנה הקרובה ) (2008ומקורות הגיוס
להערכת החברה עשויה החברה לגייס מעת לעת הלוואות לזמן קצר מבנקים ו/או ספקי
אשראי אחרים לגישור על פערים בתזרים המזומנים כפי שיהיו ,אם יהיו ,מעת לעת.

לסעיף  - 2.15איכות הסביבה
עם סיום השביתה במשרד להגנת הסביבה מתקדם הליך הוצאת היתרי ההפעלה למתקני
תקשורת ושידור ע"י הממונה על הקרינה.

לסעיף  - 2.16מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
לסעיף  - 2.16.1פיקוח על תעריפי החברה
לס"ק א' בדבר עדכון תעריפי החברה – ביום  20.3.08התקבל מכתב משרד התקשורת
ולפיו העדכון הקרוב )ביום  (1.6.08יתבסס על מתווה התעריפים הקיים אותו קבעה ועדת
גרונאו מ ,2003-בהתאם לנוסחה הקבועה בתקנות התקשורת לעניין חישוב תשלומים
בעד שירותי בזק והצמדתם )"תקנות החישוב"( .עפ"י המכתב ,לאחר וככל שיאומצו
המלצות ועדת גרונאו בדבר מדיניות וכללי התחרות בשוק התקשורת ,תיסלל הדרך
לעבודתה של ועדה אשר תקבע הסדר תעריפים חדש לשנים הקרובות .ביום 11.5.08
התקבל בחברה מכתב משרד התקשורת ולפיו ביום  1.6.08צפוי לחול עדכון שנתי בהתאם
לאמור לעיל ,שיתבטא בהפחתה בשיעור של כ 2%-בתעריפי החברה ,למעט התשלום
הקבוע החודשי בעד קו טלפון ,לגביו יחול שיעור עדכון אחר בהתאם לתקנות החישוב.
כמו כן ,בהתאם למכתב ,יופחתו תעריפי קישור הגומלין המשולמים כיום למפ"א ע"י
בעלי הרישיונות בשיעור ממוצע של כ .2%-לעניין עדכון תעריפי החברה ראו גם עדכון
בנושא פרסום המלצות ועדת גרונאו בסעיף  1.1לעיל.
לסעיף  - 2.16.5חסינויות
ביום  19.5.2008התקבלה בחברה פנייתו מיום  18.5.2008של משרד התקשורת ,המופנית
אל בעלי רשיונות תקשורת ,ולפיה סבור משרד התקשורת כי בעקבות אימוצו של החוק
לתיקון פקודת הנזיקין )מס'  ,(10תשס"ה  ,2005 -במסגרתו צומצמו הסייגים לאחריות
המדינה בנזיקין ,ייתכן כי יש מקום לשקול את צמצומו של הסדר החסינות הקיים
המוענק לבעלי רישיונות כלליים ולבעלי רישיונות כלליים ייחודיים .בעלי הרשיונות
התבקשו להעביר עמדותיהם למשרד התקשורת עד ליום  .18.6.2008החברה בוחנת את
פניית המשרד לצורך גיבוש עמדתה.
לסעיף  - 2.16.7דיני הגבלים עסקיים
לס"ק ח' בעניין קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים לפיה החברה ניצלה לרעה את
מעמדה בשוק בקשר עם טיפולה בתקלה בקישור גומלין בין רשת החברה לרשת "הוט" על
רקע עיצומים של עובדי החברה  -ביום  16.3.08הגישה החברה ערר על קביעת הממונה.
לעניין זה ראו גם ביאור 7ג) (1לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31
במרץ .2008
לסעיף  - 2.16.9הצעות חקיקה לתיקון חוק הגנת הצרכן
במהלך חודש אפריל  2008אושר בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה
)"התיקון"( .על פי התיקון יחויבו העוסקים ליידע את הצרכן בדבר מועד תום עסקה
קצובה לפני סיומה וכן בדבר התנאים שיחולו אחרי מועד הסיום .בנוסף יחויב העוסק
לקבל הסכמה פוזיטיבית של הצרכן להמשך התקשרות מעבר לתקופה הקצובה .היה ולא
התקבלה הסכמה פוזיטיבית ינותק הצרכן משרות שלגביו חלה העסקה הקצובה ,וזאת
למעט שירותי טלפון בסיסים כהגדרתם בחוק התקשורת )שרותי  .(VOICEהתיקון
האמור יכנס לתוקף החל משנת  .2009החברה בוחנת את משמעות יישום התיקון ונערכת
ליישומו .כמו כן נמשך הליך השימוע לחברה בעניין התיקון לרישיון החברה ובעלי
רישיונות נוספים בנושא זה ,שהוצע ע"י משרד התקשורת .בנוסף ,אושר בכנסת חוק הגנת
הצרכן בעניין התנתקות משירותים מתמשכים ,וכן אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת,
לקראת קריאה שנייה ושלישית ,הצעת החוק בעניין דואר זבל והצעת חוק בעניין ביקורי
טכנאים )האחרונה  -בהסתייגות מסוימת של הממשלה(.
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לסעיף  - 2.16.11הקמת מתקני תקשורת  -תמא 36
ביום  17.4.08הגישה החברה את השגותיה לנוסח המוצע של תוכנית מיתאר ארצית
לתקשורת תמ"א36/א מתקני שידור קטנים ושל תוכנית מיתאר ארצית לתקשורת תמ"א
/36ב מתקני שידור גדולים .תמצית ההשגות הינה ,כי התוכניות בנוסחן המוצע ,ובעיקר
בכל הנוגע לשינוי ההגדרות של מתקני שידור קטנים ומתקני שידור גדולים ,מעוררות
קשיים מעשיים אשר עלולים למנוע מהחברה להעניק לציבור חלק מהשירותים המגוונים
שהיא מעניקה לו ושאותן היא מחוייבת להעניק לו עפ"י דין.

לסעיף  - 2.17הסכמים מהותיים
לעניין סעיף )2.17.4ו(  -הסכם קיבוצי חדש מיום  - 5.12.06לעניין התיקון להסכם ראו
עידכון לסעיף  2.9.1לעיל.

לסעיף  - 2.18הליכים משפטיים
לעידכונים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  7לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  31במרץ .2008

.3

רדיו-טלפון נייד  -פלאפון תקשורת בע"מ )להלן" :פלאפון"(
לסעיף  - 3.2.1שירותים
בסוף חודש מרץ  2008פרסם משרד התקשורת מסמך של שימוע ציבורי בנושא מדיניות
להסדרת מתן שירותי מסחר טלפוני באמצעות רשת בזק ציבורית .שירותי מסחר טלפוני
כוללים שירותי מידע קולי וחזותי ,שירותי בידור ,הכרויות וכד' ,הניתנים למנוי באמצעות
ציוד קצה המחובר לרשת .חשוב לציין כי תחום שירותי מסחר טלפוני מהווה מקור
הכנסה משמעותי בעולם התוכן של חברת פלאפון כמו אצל יתר המפעילים הסלולאריים.
במסגרת ההסדרה המוצעת מבקש הרגולטור לשנות מהותית את התנהלות תחום שירותי
המסחר הטלפוני ,באופן שעלול גם לפגוע בהכנסות פלאפון בתחום זה .משרד התקשורת
ביקש מכל הגורמים הרלוונטיים הפועלים בתחום המסחר הטלפוני לקבל התייחסות
לשימוע האמור עד ליום  29במאי  .2008פלאפון מגבשת את עמדתה בנושא.

לסעיף  - 3.7תחרות
לעידכון בנושא פירסום המלצות ועדת גרונאו ראו עידכון לסעיף  1.1לעיל.

לסעיף  - 3.18מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון
לסעיף  - 3.18.1.4חוק הגנת הצרכן
במהלך חודש אפריל  2008אושר בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה.
לעניין זה ראו סעיף  2.16.9לעיל.
לסעיף  3.18.3.1ו'  -רישיון פלאפון
במהלך חודש מרץ  2008התקבלה החלטת משרד התקשורת ליישם את התיקון לרישיונות
רט"ן ,לפיו תקוצר תקופת ההתחייבות המקסימאלית ללקוחות שאינם עסקיים ל18 -
חודשים והמפעילים יחויבו להציע ללקוח חלופה סבירה שאינה כוללת התחייבות.
ההחלטה הנ"ל התקבלה בעקבות שימוע שנערך בנושא .יישום התיקון החל ביום 22
באפריל .2008
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לסעיף  3.18.3.1ז'  -רישיון פלאפון
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2008הגישה פלאפון את התייחסותה לשימוע בנושא
עסקה לתקופה קצובה ביחס למתכונת המדיניות כפי שהוצגה .אולם ,ביום  14באפריל
התקבלה בקשת תגובה לשימוע נוסף ממשרד התקשורת בנושא זה ובמסגרתו הציע משרד
התקשורת קביעה חדשה לפיה יחול תעריף קבוע במשך תקופת התחייבות קרי ,בשונה
מהשימוע הקודם :התיקון הנוכחי מציע ,כי במהלך תקופת התחייבות ,לא ניתן יהיה
לבצע עדכוני תעריפים .פלאפון לומדת את המשמעויות ותגבש התייחסותה.

לסעיף  - 3.21הליכים משפטיים
לעידכונים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  7לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  31במרץ .2008

.4

תקשורת בין-לאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר  -בזק בינלאומי בע"מ )להלן:
"בזק בינלאומי"(
לסעיף  - 4.1.2מגבלות חקיקה ותקינה החלות על בזק בינלאומי
ביום  12במרץ  2008פורסם דו"ח הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי
התחרות בתחום התקשרות בישראל ,בראשותו של הפרופ' ראובן גרונאו .בין היתר ,כולל
הדוח המלצות הנוגעות לתחומי פעילותה של בזק בינלאומי ,אשר אם וככל שתאומצנה על
ידי משרד התקשורת בקביעת מדיניותו ,תהא להן השפעה על ניהול עסקי בזק בינלאומי.
כך ,המליצה הוועדה :שיינתן היתר לחברות הבת של החברה לספק חבילות שירותים לא
פריקות ,הכוללות שירותי טלפוניה ופס רחב של החברה ,וזאת לאחר יישום הסדר הפירוק
למקטעים )ראו עדכון לסעיף  1.1לעיל(; כי במועד האמור יוענקו לחברות הבת רישיונות
מפ"א ייחודיים ,לאספקת שירותי מפ"א שאינם  ;VOBוכי תאופשר כניסת שחקנים
חדשים ,בשליטת חברות הטלפוניה הניידת ,למגזר השיחות הבינלאומיות  -לאחר ששיטת
התיערוף של שיחה בינלאומית באמצעות מכשיר נייד תשונה ,כך שתעריף שיחה בינלאומית
ייקבע על ידי חברת השיחות הבינלאומיות וזו תשלם למפעיל הרט"ן ,לפי תעריף הקבוע
בתקנות קישור הגומלין עבור השלמת השיחה.
לעידכון בנושא פירסום המלצות ועדת גרונאו ראו גם עידכון לסעיף  1.1לעיל.

לסעיף  - 4.9נכסים לא מוחשיים
ביום  23למרץ  2008חתמה בזק בינלאומי עם שותפות גיל א.ר .מערכות טלקום )"גיל
א.ר (".על הסכם ,לפיו רכשה בזק בינלאומי את כלל פעילות גיל א.ר .בקשר עם מכירה,
השכרה ושירות של מוצרי תקשורת ומרכזיות מתוצרת . Avaya Office

לסעיף  - 4.14השקעות
נכון ליום  31במרץ  2008החזיקה בזק בינלאומי ב) 34.38%-בדילול מלא –  (32.42%מהון
מניות וואלה! תקשורת בע"מ.

לסעיף  - 4.19הליכים משפטיים
לעניין סעיף  4.19.2לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2007בקשר עם תביעה שהוגשה כנגד
בזק בינלאומי וכנגד שני מפעילים בינלאומיים נוספים ,בטענה להפרת פטנט למערכת
טלפונית בתשלום מראש ,על ידי מי שטוענים כי הינם ממציאי ובעלי הפטנט האמור  -ב"כ
התובעים הגיש ביום  16באפריל  ,2008הודעה לבית המשפט ,בה הודיע כי המשא ומתן
לפשרה שנוהל בין הצדדים לא הבשיל לכלל הסכם ,ולפיכך מתבקש בית המשפט לקבוע
מועד לקדם משפט ומועדים להשלמת הליכי גילוי מסמכים ,עיון במסמכים ומתן תשובות
לשאלונים .למועד דוח זה טרם התקבלה החלטה בבקשה.
לעדכונים נוספים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  7לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  31במרץ .2008

12

.5

טלוויזיה רב-ערוצית  -די.בי.אס .שירותי לווין ) (1998בע"מ )להלן:
"די.בי.אס(".
לסעיף  - 5.1.3התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות
לסעיף  - 5.1.3.3הצעת החוק הפרטית בנושא הכללת שני ערוצים יעודיים וערוץ הטלוויזיה
החינוכית במערך ה  DTT -אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת .כן הוגשו לכנסת
מספר הצעות חוק פרטיות העוסקות בצירוף ערוצים נוספים למקבץ הערוצים המיועד
לשידור באמצעות מערך ה DTT -ולמיטב ידיעת די.בי.אס .הן מצויות בהליכי חקיקה
ראשוניים.
לסעיף  - 5.1.3.5בחודש מרץ  2008פירסם שר התקשורת את המלצות ועדת גרונאו.
ההמלצות עוסקות בתחומי הטלפוניה ,האינטרנט ובתחום השידורים הרב ערוציים .בין
יתר המלצות הועדה ,המליצה הועדה לחייב את חברות השידורים הרב ערוציות להציע
למנוייהן חבילת ערוצים צרה שתכלול  10 - 5ערוצים ,במאפיינים הנזכרים בהמלצות .עוד
המליצה הועדה שלא להסיר ,בשלב זה ,את ההפרדה המבנית החלה על החברה לנוכח
מעמדה בתחום הטלפונייה הנייחת ,וכן המליצה ,כי לא תתאפשר לחברות בת של החברה,
לרבות די.בי.אס ,.לספק "חבילות שירותים" הכוללות שירותים של החברה )לרבות שירותי
 (IPTVעד אשר ייושמו המלצות אחרות שלה הנוגעות לתשתיות ושירותי החברה.
לעידכון בנושא פירסום המלצות ועדת גרונאו ראו גם עידכון לסעיף  1.1לעיל.
לסעיף  - 5.15.1כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
במהלך חודש אפריל  2008אושר בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה.
לעניין זה ראו סעיף  2.16.9לעיל.
לסעיף  - 5.6.5שיטות עיקריות להתמודדות עם התחרות
לסעיף  5.6.5ז " -סל שירותים"  -החל מחודש אפריל  2008חדלה די.בי.אס .מלשווק
למנוייה סל שירותים הכולל שידורים ותשתית חיבור לגלישה מהירה ברשת האינטרנט,
והחלה בשיווק מבצעים של החברה בקשר לתשתית חיבור לגלישה מהירה ברשת
האינטרנט באופן שהתקשרות המנויים ביחס לתשתית האמורה מבוצעת עם החברה בלבד.

לסעיף  - 5.13מימון
לסעיף  - 5.13.6ליום  ,31.3.2008די.בי.אס .עמדה בהתניות הפיננסיות שעל פי הסכם
המימון )כפי שתוקנו(.
לסעיף  - 5.16.2הסכמי חכירת מקטעי חלל
להסכם חלל השני  -ביום  28.4.08שוגר בהצלחה הלווין "עמוס  ,"3אותו תפעיל חלל,
המיועד לשמש כלווין המשך ללוויינים "עמוס  "1ו" -עמוס  ."2בהתאם למידע שנמסר
לדי.בי.אס .על ידי חלל ,הליכי הבדיקות וההצבה של הלווין במיקום המתאים בחלל צפויים
להסתיים במהלך חודש יוני  .2008עם תום חיי הלווין "עמוס  "1מיועדת הקיבולת
המוחכרת בלווין "עמוס  "1להעברה ללווין "עמוס  "2וללווין "עמוס ."3
המידע הנזכר לעיל ביחס להצבת הלווין "עמוס  "3הינו מידע הצופה פני עתיד ,המבוסס
למיטב ידיעת די.בי.אס ,.גם על פרמטרים טכניים וטכנולוגיים הקשורים בלווין .לפיכך,
כשלים טכניים וארועים אחרים עלולים לעכב או למנוע את הצבתו הסופית של הלווין
"עמוס  "3בחלל .כן תלוייה העברת חלק משידורי די.בי.אס באמצעות הלווין "עמוס "3
בהגעה לסיכום בעניין עם חלל .נכון למועד דוח זה טרם נקבע מועד לתחילת העברת
השידורים באמצעות הלווין "עמוס ."3

לסעיף  - 5.17הסכמי שיתוף פעולה
לסעיף  -5.17.1כאמור בסעיף 5.6.5ז' ,שיתוף פעולה זה הסתיים.
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לסעיף  - 5.18הליכים משפטיים
לעניין דרישת הגירעון מאגף המכס )סעיף  :(5.18.7במהלך חודש אפריל  2008נתקבלה
תשובה מאת הלשכה המשפטית בהנהלת רשות המסים אשר התייחסה אך ורק לחיוב הקרן
במע"מ הכלולה בדרישה לגירעון .בתשובת רשות המיסים נאמר ,כי אין מניעה שהמע"מ
בשובר הקופה ישולם על ידי די.בי.אס .אשר תהיה זכאית לנכות את מס התשומות הכלול
בו ,זאת על אף שרשות המסים רואה ביורוקום תקשורת כיבואנית הכרטיסים החכמים.
עוד נכתב בתשובת רשות המיסים ,כי אין באמור לעיל כדי להשליך על חבותה של יורוקום
תקשורת בגין מס הקניה המוטל על הכרטיסים החכמים.
לעידכונים נוספים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  7לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  31במרץ .2008
לסעיף  - 5.21.3סיכונים מיוחדים לדי.בי.אס
לסעיף  - 5.21.3.5כאמור בעידכון לסעיף  5.16.2לעיל ,הלווין "עמוס  "3שוגר בחודש אפריל
 2008אך טרם הסתיימה הצבתו התקינה בחלל.

21.5.08
_______________
תאריך
שמות החותמים ותפקידיהם:
שלמה רודב ,יו"ר הדירקטוריון
אבי גבאי ,המנהל הכללי

______________________________
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

פרק ב' לדוח התקופתי

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לרבעון שנסתיים ביום  31במרס 2008

הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני "בזק" החברה הישראלית
לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה"( וחברות הקבוצה במאוחד )החברה והחברות המאוחדות
יכונו ביחד להלן" :הקבוצה"( ,לרבעון שנסתיים ביום  31במרס ) 2008להלן" :דוח
הדירקטוריון"(.
לקבוצה ארבעה תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה המאוחדים של
החברה כלהלן:
(1
(2
(3
(4

תקשורת פנים ארצית נייחת
רדיו טלפון נייד
תקשורת בינלאומית ,שרותי אינטרנט ונס"ר
טלוויזיה רב ערוצית

לקבוצה תחום פעילות נוסף שאינו מהותי לפעילות הקבוצה והוא נכלל בדוחות הכספיים ליום
 31.3.08כמגזר עסקי אחר הכולל בעיקר שירותי מוקדים ללקוחות והשקעה בקרן הון סיכון.
הרווח הנקי ברבעון המדווח הסתכם בכ 385-מיליון ש"ח  -שווה לרווח הנקי ברבעון המקביל.
הזהות ברווח הנקי נבעה מתוצאות פעולות דומות בכל המגזרים .במגזר התקשורת הפנים
ארצית הנייחת ובמגזר התקשורת הבינלאומית ,שרותי אינטרנט ונס"ר חלה ירידה בהכנסות
ובהוצאות בהתאמה ובמגזר הרדיו טלפון נייד ובטלוויזיה הרב ערוצית חלה עליה בהכנסות
ובהוצאות בהתאמה .לפרוט נוסף ראו להלן.

.1

המצב הכספי
א .הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי הדיווח הבינלאומיים ).(IFRS
ב.

נכסי הקבוצה ליום  31.3.08מסתכמים בכ 15.18 -מיליארד ש"ח לעומת כ15.69 -
מיליארד ש"ח ליום  .31.3.07מתוכם כ 5.98 -מיליארד ש"ח )כ (39% -רכוש קבוע
לעומת כ 6.33 -מיליארד ש"ח )כ (40% -ב.31.3.07 -
הירידה נבעה ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת .במגזר זה חלה ירידה בסך
הנכסים ,ללא השקעה בחברות מוחזקות ,בהשוואה לתקופה המקבילה בסך של
כ 1,019-מיליון ש"ח בעיקר בשל מימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר לצורך
חלוקת דיבינד .בנוסף ,חלה ירידה בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע כתוצאה
מהפער בין הוצאות הפחת לבין ההשקעה שבוצעה בתקופת הדוח .הירידה בסך
הנכסים מותנה בשל עליה ביתרת הלקוחות שנגרמה בעיקר בשל איחור בהפקת
חשבונות ללקוחות ,ומעבר מחיוב מראש של דמי שימוש קבועים בגין קווי טלפון
לחיוב בדיעבד.
במגזר הרדיו טלפון הנייד גדלו נכסי המגזר מכ 4.1 -מיליארד ש"ח ליום 31.3.07
לסך של כ 4.42 -מיליארד ש"ח ליום  .31.3.08עיקר הגידול נבע מעליה ביתרות
המזומנים .בנוסף ,חל גידול ביתרת הלקוחות שנבע בעיקר מהפסקת ניכיון
תשלומים בכרטיסי אשראי .מנגד ,חל קיטון בנכס המס שנבע מניצול הנכס
שנרשם בעבר בשל הפסדים ,וחלה ירידה בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע.
במגזר התקשורת הבינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר חל גידול בסך הנכסים
בהשוואה ליום  31.3.07שנבע בעיקרו מגידול ביתרת הלקוחות ובהוצאות מראש
עבור זכויות שימוש בקיבולות שקוזזו על ידי ירידה ביתרות המזומנים ששימשו
לפרעון מוקדם של הלוואות ותשלום מקדמות מס.
במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית חל גידול בסך הנכסים בהשוואה ליום 31.3.07
שנבע בעיקרו מעליה בזכויות שידור ועליה ביתרת ההשקעות נטו ברכוש הקבוע.

ג.

ההון העצמי המיוחס למחזיקי ההון של החברה ליום  31.3.08הסתכם בכ4.95-
מיליארד ש"ח המהווים כ 33% -מכלל המאזן ,זאת לעומת כ 4.35 -מיליארד ש"ח
ב 31.3.07 -שהיוו כ . 28% -הגידול בהון העצמי נבע בעיקרו מהרווח הנקי של
הקבוצה ,שקוזז בחלקו ע"י חלוקת דיבידנד של כ 760 -מיליון ש"ח במהלך שנת
.2007

ד .סה"כ החוב של הקבוצה הסתכם בכ 6.93 -מיליארד ש"ח ליום  31.3.08לעומת כ-
 7.83מיליארד ש"ח ב .31.3.07 -חוב הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח
ליום  31.3.08הסתכם בכ 6.54 -מיליארד ש"ח וזאת לעומת כ 7.25-מיליארד ש"ח
ליום  .31.3.07הקיטון נבע בעיקרו ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת בשל
פרעון אגרות חוב יורובונדס ואג"ח פרטיות בסכום של כ 1.96 -מיליארד ש"ח
וממגזר הרדיו טלפון הנייד בשל פרעון הלוואות ואג"ח .בנוסף ,נפרעו בפרעון
מוקדם ההלוואות במגזר התקשורת הבינלאומית ,שרותי אינטרנט ונס"ר.
הקיטון קוזז בחלקו בעיקר בשל מכירת אג"ח למוסדיים במגזר התקשורת הפנים
ארצית נייחת בסכום של  1.2מיליארד ש"ח .וכן הנפקת אג"ח במגזר הטלוויזיה
הרב ערוצית ביולי  2007בסכום של כ 614 -מיליון ש"ח .
רואי החשבון של החברה הפנו תשומת הלב בדוחות הכספיים למצבה הכספי של
די.בי.אס .כאמור בבאור  6ליום  31במרס  ..2008די.בי.אס .עומדת באמות המידה
הפיננסיות שנקבעו לה וזאת לאחר שדי.בי.אס קיבלה מהבנקים ב 5-במרס 2008
עידכון התניות לשנת  2008באופן שיתאמו לתקציבה .המשך פעילותה של
די.בי.אס .מותנה ,בין היתר ,בעמידה בהתניות שנקבעו לגבי שנת  2008ו/או
בהקלות נוספות שיתקבלו במהלך השנה .להערכת הנהלת די.בי.אס .מקורות
המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילותה לתקופה הקרובה וזאת
בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון די.בי.אס.
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ה .יתרות המזומן והשקעות שוטפות אחרות של הקבוצה ליום  31.3.08הסתכמו לסך
של כ 1.6 -מיליארד ש"ח לעומת כ 1.88 -מיליארד ש"ח ב .31.3.07 -הקיטון נבע
בעיקרו מירידה ביתרות המזומנים וממימוש ני"ע המוחזקים למסחר במגזר
התקשורת הפנים ארצית הנייחת ,ששימשו לחלוקת דיבידנד .במגזר התקשורת
הבינלאומית ,שרותי אינטרנט ונס"ר חל קיטון ביתרות המזומנים ששימשו לפרעון
מוקדם של הלוואות ותשלום מקדמות מס.
הקיטון מותן בשל עליה ביתרות המזומנים במגזר הרדיו טלפון הנייד ,ובשל תזרים
מזומנים חיובי מהפעילות השוטפת במגזרים העיקריים בהם פועלת הקבוצה.

.2

תוצאות הפעולות
א.

עיקרי התוצאות
הרווח הנקי המיוחס למחזיקי ההון של החברה ברבעון הראשון של שנת 2008
הסתכם בכ 398 -מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ 399 -מיליון ש"ח ברבעון
המקביל.
להלן פרוט השינויים בתוצאות המגזרים בהשוואה לרבעון המקביל:
31.3.2008
מיליון ש"ח
רווח תיפעולי

31.3.2007
מיליון ש"ח
רווח תיפעולי

תקשורת פנים ארצית נייחת
רדיו טלפון נייד
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט
ונס"ר
טלויזיה רב ערוצית

368
214

369
213

55
27

51
24

סה"כ

664

657

מגזר

הרווח הבסיסי ומדולל למניה ברבעון הראשון של שנת  2008וברבעון המקביל
הסתכם ב 0.15 -ש"ח ל 1-ש"ח ערך נקוב.
ב.

הכנסות
הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של שנת  2008הסתכמו בכ 3.1 -מיליארד ש"ח
לעומת כ 3.09-מיליארד ש"ח ברבעון המקביל.
הכנסות מגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת ירדו מסך של כ 1.44 -מיליארד
ש"ח ברבעון המקביל לכ 1.41 -מיליארד ש"ח ברבעון המדווח )ירידה של כ.(2% -
הירידה בהכנסות המגזר נבעה מירידה בדמי הקישוריות לרשתות הסלולריות
)במקביל ישנה ירידה בהוצאה( .ירידה נוספת נבעה מירידה במספר הקווים
)בעיקר עקב ניידות המספרים( ,מירידה בתנועת השיחות ומהפחתת תעריפים
ביוני  .2007הירידה בהכנסות מותנה בעיקר בשל המשך הגידול בהכנסות
משירותי האינטרנט המהיר ) (ADSLוכן בשל גידול בהכנסות מתקשוב .רואי
החשבון של החברה ממשיכים להפנות את תשומת הלב להתגברות התחרות בענף
התקשורת והשפעת הרגולציה.
הכנסות מגזר הרדיו טלפון הנייד עלו מסך של כ 1.15 -מיליארד ש"ח ברבעון
המקביל לכ 1.17 -מיליארד ש"ח ברבעון המדווח .העליה נבעה בעיקר מגידול
בהכנסות תוכן ומגידול במספר המנויים אשר קוזז בחלקו בשל ירידה בהכנסה
הממוצעת למנוי .בנוסף נרשמה עליה בהכנסות ממכירת ציוד קצה עקב גידול
בכמות המכשירים שנמכרו ושודרגו.
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הכנסות מגזר התקשורת הבינלאומית ,שרותי אינטרנט ונס"ר ברבעון המדווח
הסתכמו בכ 314 -מיליון ש"ח לעומת כ 323-מיליון ש"ח ברבעון המקביל .במגזר
זה חל קיטון בפעילות העברת שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם ,ומנגד חל גידול
בהכנסות משרות הפס הרחב באינטרנט ובהכנסות משיחות יוצאות.
הכנסות מגזר הטלוויזיה הרב ערוצית עלו מסך של כ 354-מיליון ש"ח ברבעון
המקביל לכ 381-מיליון ש"ח ברבעון המדווח ,כתוצאה מגידול במספר המנויים
ומגידול בהכנסה הממוצעת ללקוח.
ג.

פחת והפחתות
הוצאות הפחת והפחתות של הקבוצה ירדו מסך של כ 441 -מיליון ש"ח ברבעון
המקביל לסך של כ 429 -מיליון ש"ח ברבעון המדווח ,בעיקר כתוצאה מירידה
בהוצאות הפחת במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת שנבעה מסיום הפחתתו
של רכוש קבוע וירידה בהשקעות ברכוש חדש .הירידה קוזזה בחלקה בשל גידול
בהוצאות הפחת במגזר הרדיו טלפון אלחוטי נייד ,כתוצאה מהאצת פחת רשת ה-
 1Xבשל הקמת רשת בטכנולוגית ה.UMTS-

ד.

שכר עבודה
הוצאות שכר העבודה של הקבוצה עלו מסך של כ 575 -מיליון ש"ח ברבעון
המקביל לסך של כ 616 -מיליון ש"ח ברבעון המדווח .עיקר העליה בשכר מקורה
בגידול במספר העובדים כחלק מהערכות לניוד המספרים במגזר הרדיו טלפון
נייד .חיסכון בעלויות ,שנבע מפרישה מוקדמת של עובדים במגזר התקשורת
הפנים ארצית הנייחת ,קוזז בשל עליות שכר במגזר זה ובשאר המגזרים בקבוצה.

ה.

הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה ברבעון המדווח הסתכמו בכ1.37 -
מיליארד ש"ח ,לעומת כ 1.42 -מיליארד ש"ח ברבעון המקביל.
במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת ירדו הוצאות הפעלה וכלליות מסך של
כ 533 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל לכ 486-מיליון ש"ח ברבעון המדווח.
הירידה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות דמי הקישוריות לרשתות הסלולריות,
שירותים ואחזקה על ידי קבלני משנה,אחזקת בניינים ,והוצאות תמלוגים ,אשר
קוזז בחלקו בעליה בהוצאות חומרים וחלקי חילוף ובהוצאות כלליות.
במגזר הרדיו טלפון הנייד ירדו הוצאות ההפעלה והכלליות מסך של כ668 -
מיליון ש"ח ברבעון המקביל לסך של כ 660 -מיליון ש"ח ברבעון המדווח.
הירידה נבעה בעיקר מירידת מחירי ציוד קצה והוצאות פרסום שקוזזה בחלקה
בשל עליה בהוצאות תוכן וקישוריות במקביל לגידול בהכנסות.
במגזר התקשורת הבינלאומית ,שרותי האינטרנט ונס"ר חלה ירידה בהוצאות
ההפעלה והכלליות מסך של כ 189 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל לסך של כ174 -
מיליון ש"ח ברבעון המדווח .הירידה נבעה בעיקר מקיטון בפעילות העברת
שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם במקביל לירידה בהכנסות.
במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית עלו הוצאות ההפעלה והכלליות מסך של כ219 -
מיליון ש"ח ברבעון המקביל לכ 239 -מיליון ש"ח ברבעון המדווח ,כתוצאה
מעליה בהוצאות צריכת התוכן לאור שידורי הפקות מקור והוצאות כלליות.
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ו.

הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות ,נטו
הוצאות תפעוליות אחרות נטו של הקבוצה מקורן בעיקר ממגזר התקשורת
הפנים ארצית הנייחת .הוצאות אלה הסתכמו בסך כ 21-מיליון ש"ח ברבעון
המדווח לעומת הכנסות בסך של כ 7 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל  ,זאת בעיקר
בשל גידול בהוצאות שנרשמו להפרשה בגין סיום יחסי עובד ומעביד בפרישה
מוקדמת וכן בשל העדר רווחי הון.

ז.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון המדווח הסתכם בכ 664-מיליון ש"ח לעומת
כ 657 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל ,גידול של כ 7 -מיליון ש"ח .הגידול ברווח
התפעולי נבע מהשינויים בתוצאות המגזרים המתוארים לעיל בסעיפי ההכנסות
וההוצאות.

ח.

הוצאות מימון נטו
הוצאות המימון נטו של הקבוצה ברבעון המדווח הסתכמו בסך של כ 100-מיליון
ש"ח לעומת כ 58 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל ,גידול של כ 42 -מיליון ש"ח.
החוב של הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח צמוד ברובו למדד
המחירים לצרכן והוצאות המימון מושפעות משינויים במדד .בתקופת הדוח חלה
עליה בשיעור עליית מדד ,אליו צמודות יתרות החוב בהשוואה לתקופה המקבילה
ושיערוך ההתחייבויות גרם לגידול בהוצאות המימון בקבוצה .
במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת חל גידול בהוצאות המימון נטו בהשוואה
לתקופה המקבילה שנבע בעיקר מקיטון בהכנסות בשוק ההון בשל מימוש
פיקדונות ,מימוש ניירות ערך וירידה בתשואה עליהם .במגזר זה חל גידול
בהוצאות בשל שיערוך ההתחייבויות הצמודות למדד שקוזז ברובו בשל עסקאות
הגנה.
במגזר הטלפון הנייד חלה עליה בהכנסות המימון נטו בעיקר בשל הקיטון במצבת
ההתחייבויות והירידה בשער החליפין של הדולר ,אשר קוזזה בחלקה בשל
הגידול בהוצאות שיערוך ההתחייבויות הצמודות למדד המחירים לצרכן כתוצאה
מעליית המדד.
במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית הסתכמו הוצאות המימון נטו ברבעון המדווח לסך
של כ 92 -מיליון ש"ח בהשוואה לכ 72 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל .העלייה
בשיעור עליית המדד גרמה לעליה בהוצאות המימון בשל שיערוך התחייבויות
הצמודות למדד וכן לגידול בסך החוב הפיננסי של החברה.

ט.

מיסים על הכנסה
הוצאות המיסים של הקבוצה ברבעון המדווח הסתכמו לסך של כ 180 -מיליון
ש"ח המהווים כ 32% -מהרווח לפני מיסים ,לעומת כ 214 -מיליון ש"ח ברבעון
המקביל שהיוו כ 36% -מהרווח לפני מיסים .עיקר הירידה בשיעור הוצאות
המיסים מהרווח לפני מיסים על הכנסה ,נבע מירידה בשיעור המס וכן מביטול
חוק מיסוי בתנאי אינפלציה.

.3

נזילות ומקורות מימון
תזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת ברבעון המדווח הסתכם בכ 637 -מיליון
ש"ח לעומת כ 865 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל ,ירידה של כ 228 -מיליון ש"ח.
הירידה שחלה בתזרים מפעילות שוטפת מקורה בעיקר מעליה ביתרת הלקוחות
מהסיבות המתוארות לעיל וירידה ביתרת ספקים כתוצאה מירידה בהיקף הרכישות
במגזר הטלפון האלחוטי נייד ומגזר התקשורת הבינלאומי ,שרותי האינטרנט ונס"ר
ותשלומים בגין פרישה מוקדמת.
5

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו אחד המקורות למימון השקעות הקבוצה
שבמסגרתו הושקעו ברבעון המדווח ,בין היתר ,כ 307 -מיליון ש"ח בפיתוח תשתיות
תקשורת ,זאת בהשוואה להשקעה בסך של כ 177 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
ברבעון המדווח ,פרעה הקבוצה חובות נטו ושילמה ריבית בסך כולל של כ 313 -מיליון
ש"ח ,בהם כ 229 -מיליון ש"ח אגרות חוב ,כ 40 -מיליון ש"ח הלוואות וכ 56 -מיליון
ש"ח תשלומי ריבית ו 12 -מיליון ש"ח בקבלת אשראי לזמן קצר .זאת בהשוואה
לפירעון חוב נטו ותשלומי ריבית בסך של כ 258 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
ברבעון המדווח לא שולם דיבידנד במזומן ,זאת בהשוואה לרבעון המקביל בו שולם
סכום של  2.1מיליארד ש"ח.
ממוצע חודשי של יתרת אשראי לזמן קצר מבנקים ברבעון המדווח היה כ 87 -מיליון
ש"ח .ממוצע חודשי של התחייבויות זמן ארוך ,למוסדות פיננסיים ומחזיקי אג"ח
ברבעון המדווח היה כ 6,658 -מיליון ש"ח.
ההון החוזר ליום  31.3.08הינו חיובי והסתכם בכ 573 -מיליון ש"ח ,בהשוואה להון
חוזר שלילי ליום  31.3.07שהסתכם בכ 2.59 -מיליארד ש"ח ,שיפור של כ3.2 -
מיליארד ש"ח .השיפור בהון החוזר מקורו בשיפור בהון החוזר בכל המגזרים בהם
פועלת הקבוצה .
במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת חל קיטון בגרעון בהון החוזר בהשוואה לרבעון
המקביל בסך של כ 1.2 -מיליארד  .₪הקיטון בגרעון נבע בעיקרו מירידה בהתחייבויות
השוטפות שנבעה בעיקר מיפרעון של אגרות חוב )יורובונדס(  ,מירידה בהפרשות
שוטפות הקשורות עם הטבות לעובדים ,ובנוסף חלה עליה ביתרת לקוחות .מנגד ,חל
קיטון בהשקעות בנכסים פיננסיים המוחזקים למסחר.
במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית חל קיטון בגרעון שנבע בעיקרו בשל סיווג הלוואות
מתאגידים בנקאיים כהלוואות לזמן ארוך ,לאור העמידה בתנאי הסכם המימון עם
התאגידים הבנקאיים.

.4

מעורבות הקבוצה בקהילה ותרומות
הקבוצה פועלת למען הקהילה באמצעות תרומות והתנדבות עובדים בגופים ללא מטרות
רווח מוכרים המייעדים את הכספים למטרות חינוך ,רווחה ועוד ,ובאמצעות פיתוח
פעילות התנדבותית ישירה מול הקהילה .החברה החלה לפעול ברבעון המדווח יחד עם
הארגון "מתן" המתמחה בסיוע לחברות בתחום התרומה לקהילה .כמו כן החברה הפכה
להיות חברה בארגון "מעלה" ,מלכ"ר הפועל בתחום האחריות החברתית .מעורבות
במוסדות וארגונים חברתיים כגון מערכת החינוך באזורי מצוקה וקו העימות .בנוסף,
מתנדבים עובדי הקבוצה לפעילויות קהילתיות מגוונות נוספות.
בתקופת הדוח תרמה הקבוצה כ 214-אלפי ש"ח .הנושאים העיקריים מפורטים להלן:
א .בפרויקט "העסקת נוער בבזק" שפועל מזה כ 14 -שנים עובדי החברה חונכים
בהתנדבות נוער במצוקה ,העובד בבזק כדי להכשירו ולשלבו במסגרת חיים
נורמטיבית.
כמו כן בזק ממשיכה לתמוך בפרויקט "דיאלוג בחשיכה" במוזיאון הילדים בחולון
ועוד פעילויות אחרות.
ב .חברת בזק בינלאומי מעורבת בפעילויות מתמשכות למען אוכלוסיות חלשות בפתח
תקווה ,אימוץ חיילים בודדים  ,אימוץ גדוד לוחם והשתתפות בפרוייקטים למען
ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
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.5

פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
א.

בהמשך למתואר בדוח הדירקטוריון לשנת  ,2007עסקאות הגנה מפני סיכוני
שוק הקשורים בחשיפה לשינויים בשערי החליפין ולשינויים במדד המחירים
לצרכן הקטינו מהותית חשיפה זו.

ב.

דוח פוזיציות בנגזרים ליום  ,31.3.08אינו שונה באופן מהותי מאוד מהדוח ליום
.31.12.07

ג.

ניתוחי הרגישות לשווי ההוגן והשפעת השינוי במחירי השוק על השווי ההוגן של
היתרות במאזן והיתרות שלא במאזן אשר קיימת לגביהן התקשרות איתנה
ליום  ,31.3.08אינם שונים באופן מהותי מאוד מהדוח ליום  .31.12.07יחד עם
זאת סך השווי ההוגן של התחייבויות נטו הרגישות לשינויים בשער דולר/שקל
ליום  31.12.07צריך לעמוד על סך של כ 1,148 -מיליון ש"ח .רגישות לשינויים
בריבית הדולרית צריכה לעמוד על סך  622מיליון ש"ח וזאת כתוצאה מעדכון
במדידת התקשרות למקטעי חלל שצריכה לעמוד על  611מיליון ש"ח במקום
 343מיליון ש"ח.

ד.

דוח בסיסי הצמדה ליום  ,31.3.08אינו שונה באופן מהותי מהדוח ליום
.31.12.07
עודף ההתחייבויות הכספיות על נכסים כספיים במטבע חוץ או בהצמדה אליו
ליום  31.03.08הסתכם בכ 93 -מיליון ש"ח בקבוצה .היקף עסקאות המטבע
העתידיות במטבע חוץ נכון ליום  31.3.08עומד על סך של כ 335-מיליון ש"ח.
העסקאות נועדו להגן גם על ההתחייבויות החוץ מאזניות ,במטבע חוץ או
בהצמדה אליו .
עודף ההתחייבויות על נכסים כספיים הצמודים למדד המחירים לצרכן ליום
 31.3.08מסתכם בכ 6,027 -מיליון ש"ח בקבוצה .כתוצאה מביצוע עסקאות
הגנה ,נכון ליום  31.3.08עומדת יתרת ההתחייבויות הצמודות למדד המחירים
לצרכן נטו ,שאינה מגודרת ע"י עסקאות עתידיות כאמור על סך של כ3,577-
מיליון ש"ח.

.6

אומדנים חשבונאיים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומיים מחייבת את ההנהלה
לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של נכסים ,התחייבויות,
הכנסות והוצאות וכן על הגילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים .ההנהלה מבססת
את האומדנים וההערכות על ניסיון העבר ועל הערכות שווי ,חוות דעת וגורמים נוספים
שלדעתה הינם רלוונטיים בהתחשב בנסיבות העניין .התוצאות בפועל יכול שתהיינה
שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים .מידע בדבר נושאים עיקריים של אי
ודאות באומדנים ושיקולי דעת קריטיים בישום המדיניות החשבונאית ,ניתן בדוחות
הכספיים השנתיים .אנו מעריכים שהערכות ואומדנים אלה הינם קריטיים משום שלכל
שינוי בהערכות ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

.7

גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה
האורגן בחברה אשר מופקד על בקרת העל הינו הדירקטוריון .דירקטוריון החברה מינה
ועדת מאזן אשר תפקידיה והרכבה מתוארים בדוח הדירקטוריון לשנת .2007
הדוחות הכספיים נדונו בועדת המאזן והועברו לאישור הדירקטוריון .בדיון בדירקטוריון
השתתפו נושאי המשרה הבאים :חברי הדירקטוריון  -שלמה רודב ,איל יניב ,מנחם
ענבר ,מייקל גרבינר ,רן גוטפריד ,יואב רובינשטיין ,אלון שליו ,קי קיארה ,דוד גלבוע,
7

רמי נומקין ,יצחק אידלמן ויהודה פורת .כמו כן השתתפו גם נושאי המשרה :אבי גבאי –
מנכ"ל ,אלן גלמן  -משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי ובשמת שלוש – היועצת
המשפטית .כן השתתפו בדיון נציגים ממשרד רואי החשבון של החברה סומך חייקין.

 .8שונות
ארועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים
א.

ביום  31בינואר  2008אישרה האסיפה הכללית של החברה את תוכנית הענקת
אופציות למנהלים ולעובדים בכירים בחברה ו/או בחברות קשורות .בהמשך
הוקצו  45,700,000אופציות וביום ביום  17באפריל  2008החליט דירקטוריון
החברה להקצות בנפרד  9,000,000אופציות נוספות ליושב ראש הדירקטוריון
בהתאם לתוכנית כמתואר בבאור  9בדוחות הכספיים.

ב.

ביום  10במרס  2008החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה כללית של
בעלי המניות של החברה לחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של 679
מיליון ש"ח )המהווים כ 0.26-ש"ח למניה( .ביום  3באפריל  ,2008אישרה
האסיפה הכללית את תשלום הדיבידנד והוא שולם ביום  28באפריל .2008

ג.

ביום  17.4.08החליט דירקטוריון החברה לאמץ באופן חלקי את המלצות
הוועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי )ועדת גושן( כמפורט בדיווח מיידי של
החברה מיום . 18.4.08

ד.

ביום  17באפריל  2008החליט דירקטוריון החברה ,לאשר את תנאי העסקתו של
היו"ר בחברה כמתואר בבאור  8בדוחות הכספיים .הדירקטורים בחנו את
חבילת התגמול על כל אחד ממרכיביה וכמכלול ,ולדעתם חבילת התגמול
הכוללת הינה הולמת וסבירה בנסיבות העניין ותואמת את מהות התפקיד ואת
האתגרים וציפיות הדירקטוריון מהיו"ר .חבילת התיגמול נבחנה גם בהשוואה
לחברות גדולות במשק ונמצא כי חבילת התיגמול הינה בתוך טווח הנתונים
שנסקרו ,בחלק הגבוה של הטווח.

ה.

נכון ליום  31במרס  2008היקף ההתחייבויות החוזיות )לרבות חוץ מאזניות(,
נטו הצמודות לדולר הסתכמו בכ 1,028 -מיליון ש"ח .שער החליפין של הדולר
ירד בכ 5.4% -מיום  31במרס  2008ועד לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים.
להערכת החברה סכום החשיפה לא הצריך חריגה מאופן ניהול החשיפה לדולר
עד כה.

הננו מודים למנהלי חברות הקבוצה ,לעובדיה ולציבור בעלי המניות.

__________________
אבי גבאי
המנהל הכללי

____________________
שלמה רודב
יו"ר הדירקטוריון
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"בזק" החברה הישראלית
לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות כספיים
ביניים מאוחדים
ליום  31במרס 2008
)בלתי מבוקרים(

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרס ) 2008בלתי מבוקרים(

תוכן העניינים
עמוד
דוח סקירה של רואי החשבון

2

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרס ) 2008בלתי מבוקרים(
תמצית מאזנים ביניים מאוחדים

3

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

4

תמצית דוחות ביניים מאוחדים על הכנסות והוצאות שהוכרו

5

תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים

6

באורים לדוחות כספיים ביניים מאוחדים
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סומך חייקין
הרטום  ,8תא דואר 212
ירושלים 91001

טלפון
פקס
אינטרנט

02 531 2000
02 531 2044
www.kpmg.co.il

לכבוד
הדירקטוריון של
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
לבקשתכם סקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן -
"החברה"( ליום  31במרס  ,2008את תמצית דוח רווח והפסד הביניים המאוחד ,את תמצית דוח הביניים המאוחד
על הכנסות והוצאות שהוכרו ואת תמצית דוח הביניים המאוחד על תזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך.
סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים ,שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל .הנהלים כללו בין השאר :קריאת
הדוחות הכספיים הנ"ל ,קריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת
בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים.
הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של חברות כלולות אשר ההשקעה בהן הינה כ 39 -מיליון ש"ח ליום 31
במרס  ,2008וחלקה של החברה ברווחיהן הינו כ 1.6 -מיליון ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו
תאריך.
מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,אין אנו
מחווים דעה על דוחות הביניים המאוחדים התמציתיים.
בביצוע סקירתנו ,לרבות עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיל ,לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך ,שיש
צורך בשינויים מהותיים בדוחות האמורים ,כדי שיוכלו להחשב כדוחות הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי
 ,34דיווח כספי לתקופות ביניים ,ובהתאם להוראות פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל .1970 -
אנו מפנים את תשומת הלב לאי הוודאויות הקיימות בשל העניינים שלהלן אשר החשיפה המירבית האפשרית
בגינם משמעותית:
התגברות התחרות ,מכלול השינויים בשוק התקשורת ,והשפעת הרגולציה על מצבה הכספי של הקבוצה
)(1
ועל תוצאות פעולותיה ,כאמור בבאור .1
)(2
תביעות שהוגשו נגד הקבוצה ,ואשר טרם ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינן ותלויות
אחרות ,כאמור בבאור 7ב' ו7 -ג'.
מצבה הכספי של חברה מאוחדת .כאמור בבאור  ,6ליום  31במרס  2008חברה מאוחדת עומדת באמות
)(3
המידה הפיננסיות שנקבעו לה ,וזאת לאחר שהחברה המאוחדת קיבלה מהבנקים ביום  5במרס 2008
עדכון התניות לשנת  2008באופן שיתאמו לתקציב החברה המאוחדת .המשך פעילותה של החברה
המאוחדת מותנה ,בין היתר ,בעמידה בהתניות שנקבעו לגבי שנת  2008ו/או בהקלות נוספות שיתקבלו
במהלך השנה .להערכת הנהלת החברה המאוחדת מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי
פעילותה של החברה המאוחדת לשנה הקרובה וזאת בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי
דירקטוריון החברה המאוחדת.

סומך חייקין
רואי חשבון
 21במאי 2008

תמצית מאזנים ביניים מאוחדים ליום

 31במרס 2008

 31במרס 2007

 31בדצמבר 2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות והלוואות ,לרבות נגזרים
לקוחות
חייבים אחרים
מלאי
זכויות שידור
מס שוטף לקבל
נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה

1,283
317
2,480
245
238
271
28
20

1,033
851
*2,060
296
252
200
12
-

1,203
389
2,403
247
203
243
11
17

סך הכל נכסים שוטפים

4,882

4,704

4,716

לקוחות וחייבים אחרים
השקעות והלוואות ,לרבות נגזרים
רכוש קבוע
נכסים בלתי-מוחשיים
הוצאות נדחות ואחרות
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
נכסי מסים נדחים

562
227
5,981
2,495
376
39
623

*489
326
6,335
2,563
366
32
871

535
233
6,064
2,526
367
37
678

סך הכל נכסים בלתי שוטפים

10,303

10,982

10,440

סך הכל נכסים

15,185

15,686

15,156

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 31במרס 2008

 31במרס 2007

 31בדצמבר 2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

התחייבויות
הלוואות ואשראי
ספקים
זכאים אחרים ,לרבות נגזרים
התחייבויות מס שוטפות
הכנסה נדחית
הפרשות
הטבות לעובדים

1,032
1,350
866
33
19
388
621

3,707
1,467
*873
68
36
302
*844

1,913
1,533
745
57
47
392
705

סך הכל התחייבויות שוטפות

4,309

7,297

5,392

אגרות חוב
התחייבויות לתאגידים בנקאיים
הלוואות מאחרים
הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
הטבות לעובדים
הכנסה נדחית ואחרים
הפרשות
מסים נדחים

4,242
1,125
140
389
262
52
58
42

2,940
435
172
578
360
75
53
-

4,420
307
136
375
261
36
57
-

סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

6,310

4,613

5,592

סך הכל התחייבויות

10,619

11,910

10,984

הון עצמי
הון מניות
קרנות
יתרת גרעון

6,132
690
)(1,870

6,132
672
)(2,450

6,132
681
)(2,268

סך הכל הון מיוחס למחזיקי ההון של החברה

4,952

4,354

4,545

זכויות מיעוט

)(386

)(578

)(373

סך הכל הון עצמי

4,566

3,776

4,172

סך הכל הון עצמי והתחייבויות

15,185

15,686

15,156

שלמה רודב
יו"ר הדירקטוריון

אבי גבאי
מנהל כללי

אלן גלמן
משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי

תאריך אישור הדוחות הכספיים 21 :במאי  ,2008ט"ז באייר תשס"ח
*

ראה באור 3ג'

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
3

"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות )באור (10

3,100

3,089

12,400

עלויות והוצאות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות )באור (11
הוצאות תפעוליות אחרות
הכנסות תפעוליות אחרות

429
616
1,370
21
-

441
575
1,423
8
)(15

1,769
2,375
5,841
188
)(109

2,436

2,432

10,064

רווח תפעולי

664

657

2,336

עלויות מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון

161
)(61

162
)(104

796
)(487

עלויות מימון ,נטו

100

58

309

רווח לאחר עלויות מימון

564

599

2,027

חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

1

*-

6

רווח לפני מסים על הכנסה

565

599

2,033

מסים על הכנסה

180

214

672

רווח לתקופה

385

385

1,361

מיוחס ל:
מחזיקי ההון של החברה
זכויות המיעוט

398
)(13

399
)(14

1,330
31

רווח לתקופה

385

385

1,361

רווח למניה
רווח בסיסי למניה )בש"ח(

0.15

0.15

0.51

רווח מדולל למניה )בש"ח(

0.15

0.15

0.50

*

פחות מ 500 -אלפי ש"ח

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
4

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על הכנסות והוצאות שהוכרו

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
זמינים למכירה

-

*-

4

שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
זמינים למכירה שהועבר לרווח והפסד

)(5

-

-

רווחים אקטואריים מתכנית להטבה מוגדרת )(1

-

-

14

מסים בגין הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות להון עצמי

1

*-

)(4

הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות להון

)(4

*-

14

רווח לתקופה

385

385

1,361

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו לתקופה

381

385

1,375

מיוחס ל:
מחזיקי ההון של החברה
זכויות המיעוט

394
)(13

399
)(14

1,344
31

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו לתקופה

381

385

1,375

)(1

הקבוצה אינה בוחנת מחדש בכל תקופת דיווח ביניים את ההערכות ,ההנחות והאומדנים לצורך מדידת ההתחייבויות לעובדים
שלה אלא אם כן חלים שינויים משמעותיים בתקופת הביניים .כתוצאה מכך לא מוכרים רווחים או הפסדים אקטואריים
בתקופת הדוח.

*

פחות מ 500 -אלפי ש"ח

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
5

"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי לתקופה
התאמות:
פחת
הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
הפחתת הוצאות נדחות ואחרות
רווח מירידה בשעור אחזקה בחברות מוחזקות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
עלויות מימון ,נטו
רווח הון ,נטו
עסקאות תשלום מבוסס מניות
תשלומים לנושא מישרה בכירה לשעבר
הוצאות מסים על הכנסה
תקבול )תשלום( בגין סילוק מכשירים פיננסיים נגזרים ,נטו

385

385

1,361

351
68
10

376
60
5

1,482
270
17

)(1
129
)(1
13
180
)(10

)(1
*19
)(17
214
5

1
)(6
372
)(88
6
672
)(9

שינוי במלאי
שינוי בלקוחות
שינוי בחייבים אחרים
שינוי בזכאים אחרים
שינוי בספקים
שינוי בהפרשות
שינוי בזכויות שידור
שינוי בהטבות לעובדים
שינוי בהכנסה נדחית ואחרים

)(37
)(104
)(53
73
)(143
)(4
)(28
)(83
1

)(48
)(13
)(52
56
33
16
)(31
)(85
38

)(6
)(437
4
)(18
36
105
)(74
)(300
)(11

746

960

3,377

ריבית שהתקבלה
דיבידנד שהתקבל
מס הכנסה ששולם

19
)(128

43
)(138

116
3
)(430

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

637

865

3,066

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות
תמורה ממכירת רכוש קבוע והוצאות נדחות
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר ,נטו
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש השקעות והלוואות לזמן ארוך
רכישת השקעות והלוואות לזמן ארוך
השקעה בחברה כלולה

)(59
61
57
)(307
6
)(1

)(63
23
116
)(177
8
-

)(273
177
647
)(973
66
)(8
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(243

)(93

)(364

*

ראה באור 3ג'

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
6

"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך(

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים לפעילות מימון
תמורה מהנפקת אגרות חוב
קבלת הלוואות
פרעון אגרות חוב
החזר הלוואות
אשראי לזמן קצר ,נטו
דיבידנד ששולם
ריבית ששולמה
תקבול )תשלום( בגין סילוק מכשירים פיננסיים נגזרים ,נטו

)(229
)(40
12
)(56
4

)(82
)(69
)(32
)(2,100
)(75
)*(12

1,814
50
)(1,927
)(840
)(37
)(2,860
)(389
77

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

)(309

)(2,370

)(4,112

גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים

85
1,203
)(5

)(1,598
2,632
)(1

)(1,410
2,632
)(19

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

1,283

1,033

1,203

*

ראה באור 3ג'

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
7

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נספח לתמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

נספח פעולות שלא במזומן
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
באשראי

103

186

183

מכירת רכוש קבוע באשראי

67

162

126

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
8

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 1הישות המדווחת
א.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן " -החברה"( הינה חברה רשומה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל-אביב .המען הרשמי של החברה הינו רחוב מנחם בגין  ,132תל-אביב .תמצית הדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה )להלן יחד – "הקבוצה"( וכן את זכויות
הקבוצה בחברות כלולות .הקבוצה הינה ספק מרכזי של שרותי תקשורת במדינת ישראל )ראה גם באור  - 13מגזרי
פעילות עסקית(.

ב.

ביום  11באוקטובר  2005הועברה השליטה בחברה מהמדינה לחברה אפ.סב.אר החזקות בע"מ והחברה חדלה
להיות חברה ממשלתית .החברה הוכרזה כבעלת מונופולין בתחומים העיקריים בהם היא עוסקת .בבית הדין להגבלים
עסקיים היה תלוי ועומד ערר שהגישה החברה על אי ביטול הכרזתה כמונופול בתחום הטלפוניה הבסיסית .בהמשך,
לפי הצעת בית הדין )לאור חלוף הזמן מאז הוא הוגש( הסכימה החברה למשוך את הערר .כל מגזרי הפעילות של
הקבוצה נמצאים בתחרות .פעילות הקבוצה כפופה ,ככלל ,להסדרה שלטונית ולפיקוח.

ג.

החברה כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות את פעילותה העסקית לרבות תעריפיה .על תעריפי
החברה חלים הסדרים מכח סעיפים  15עד  17לחוק התקשורת .תעריפי השרותים המפוקחים של החברה שנקבעים
בתקנות מתעדכנים על פי נוסחת הצמדה בניכוי מקדם הפחתה ,הכל כקבוע בתקנות ובהסתמך על המלצות של
ועדות ציבוריות לבחינת תעריפי החברה .בחודש מרס  2008הגישה ועדה לבחינת המדיניות וכללי התחרות בתחום
התקשרות בישראל את המלצותיה לשר התקשורת ,שר התקשורת טרם אימץ את ההמלצות ,כולן או מקצתן.

התגברות התחרות ומכלול השינויים בשוק התקשורת ,צפויים להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה ,אולם אין
באפשרות הקבוצה לאמוד השפעה זו.

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  34העוסק בדיווח כספי
לתקופות ביניים ובהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל .1970 -

ב.

הדוחות אינם כוללים את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים ויש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות
הכספיים השנתיים של החברה וחברות מאוחדות שלה ליום  31בדצמבר  2007ולשנה שהסתיימה באותו תאריך
ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  -הדוחות הכספיים השנתיים( .הקבוצה מציגה בבאורים לדוחות הכספיים ביניים רק
את השינויים המהותיים שארעו מתאריך הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים ועד לתאריך דוחות כספיים ביניים אלו.

ג.

הדוחות אושרו על ידי הדירקטוריון ביום  21במאי .2008

באור  - 3כללי דיווח ומדיניות חשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בתמצית דוחות כספיים אלו באופן עקבי ליישומם בדוחות השנתיים ,לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  2007פרט לאמור בבאור זה.
א.

יישום לראשונה של תקני חשבונאות

החל מיום  1בינואר  , 2008נכנסו לתוקף מספר תקנים והבהרות של תקני דווח כספי הבינלאומיים כדלקמן:
)(1

פרשנות מספר  11של הועדה לפרשנויות של דווח כספי בינלאומי תקן דווח כספי בינלאומי  - 2עסקאות במניות
הקבוצה ובמניות אוצר .הפרשנות דורשת כי הסדר תשלום מבוסס מניות שבו הישות מקבלת סחורות ושרותים
בתמורה למכשירים הוניים שלה ,יטופל כתשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים ,בלי קשר לשאלה כיצד
הושגו המכשירים ההוניים .לפרשנות לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי של הקבוצה.

)(2

פרשנות מספר  14של הועדה לפרשנויות של דווח כספי בינלאומי תקן חשבונאות בינלאומי  - 19הגבלה על נכסי
תוכנית להטבה מוגדרת ,דרישות מימון מזעריות והממשק ביניהן .הפרשנות מבהירה אימתי החזרים והפחתות
בהפקדות עתידיות בקשר עם נכסי תוכנית להטבה מוגדרת צריכים להחשב כזמינים ומספקת הדרכה אודות ההשפעה
של דרישות להפקדה מזערית על נכסים אלו .הפרשנות אף מתייחסת אמתי דרישה להפקדה מזערית מקימה
התחייבות .לפרשנות לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי של הקבוצה.
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באור  - 3כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
א.

יישום לראשונה של תקני חשבונאות )המשך(

)(3

הקבוצה בחרה ליישם ביישום מוקדם את תקן דווח כספי בינלאומי  2תשלום מבוסס מניות – תנאי הבשלה וביטולים.
התקן קובע כי תנאי הבשלה הם תנאים הקובעים האם הקבוצה מקבלת את השרותים אשר מזכים את הצד השני
בתשלום מבוסס מניות והם מוגבלים לתנאי שרות וביצוע .תנאים שאינם תנאי הבשלה ,יקבלו ביטוי בשוויו ההוגן של
המענק ביום ההענקה כאשר לאחר יום ההענקה הקבוצה לא תעדכן את השווי ההוגן בגין תנאים אלה .כמו כן ,התקן
קובע את הטיפול באי עמידה בתנאים שאינם תנאי הבשלה .ליישום המוקדם לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות
פעילותה ומצבה הכספי של הקבוצה.

ב.

תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם

מספר תקנים חדשים ,תיקונים לתקנים קיימים ופרשנויות עדיין אינם בתוקף ליום  31במרס  2008ולכן לא יושמו בעריכת
דוחות כספיים מאוחדים אלה .מאז פרסום הדוח השנתי האחרון פורסם תקן חשבונאות בינלאומי  ,32מכשירים פיננסים:
הצגה תקן חשבונאות בינלאומי  1הצגת דוחות כספיים  -מכשירים פיננסיים הניתנים לפדיון ומחויבויות הנוצרות אגב פרוק.
לפי התיקונים יש לסווג כהון מכשירים פיננסים מסוימים הניתנים לפדיון וכן מחויבויות הנוצרות אגב פירוק )(Liquidation
וזאת אם ומתקיימים מספר קריטריונים .כמו כן ,נדרש לתת גילוי מתאים לגבי מכשירים הניתנים לפדיון המסווגים כהון.
התיקונים יחולו על תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2009או לאחר מכן .התיקונים אינם צפויים להשפיע מהותית
על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי של הקבוצה.
ג.

סכומים שמויינו

תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים כוללים מיון של סכומים מסויימים במספרי השוואה לסעיפים הרלוונטיים.

באור  - 4אומדנים
בעת הכנת דוחות כספיים ביניים ,נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים על
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .התוצאות בפועל עשויות
להיות שונות מהאומדנים שנקבעו.
האומדנים המהותיים אשר נערכו בדוחות ביניים אלה אינם שונים באופן מהותי מהאומדנים אשר נערכו בדוחות השנתיים.

באור  - 5שעורי השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של מטבע חוץ
להלן שעורי השינוי ,שחלו במדד המחירים לצרכן בשערי החליפין של הדולר של ארה"ב והאירו בתקופות הדיווח:
מדד המחירים
לצרכן

שער החליפין של
הדולר של ארה"ב

שער החליפין
של האירו

%

%

%

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום:
 31במרס 2008
 31במרס 2007
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2007

0.1
)(0.23

)(7.62
)(1.66

)(0.74
)(0.54

3.40

)(8.97

1.71
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באור  - 6ישויות הקבוצה
תאור מפורט של ישויות הקבוצה מופיע בבאור  33לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  .2007להלן
פרוט של השינויים המהותיים שחלו בקשר לישויות הקבוצה מאז פרסום הדוח השנתי האחרון.
א.

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ

)(1

מאז תחילת פעילותה צברה די.בי.אס הפסדים ניכרים .ההפסד לשנת  2007הסתכם בכ 118 -מיליון ש"ח וההפסד
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס  2008הסתכם לסך של כ 65 -מיליון ש"ח .כתוצאה
מהפסדים אלה ,הסתכמו הגרעון בהון והגרעון בהון החוזר שלה ליום  31במרס  ,2008לסך של כ 2,695 -מיליון ש"ח
וכ 513 -מיליון ש"ח בהתאמה.

)(2

השקעת החברה בדי.בי.אס )בעיקר בהלוואות בעלים( לתאריך המאזן מגיעה לכ 1,562 -מיליון ש"ח )ללא ריבית
והצמדה( .יתרת החוב השוטף של די.בי.אס לחברה וחברות מאוחדות שלה מסתכמת בסך של כ 166 -מיליון ש"ח,
מתוכם כ 123 -מיליון ש"ח לחברה .החברה גיבשה ,עם די.בי.אס ,הסדר לגביית יתרת חוב של די.בי.אס לחברה בסך
של כ 55.6 -מיליון ש"ח שהיה בפיגור .בהתאם להסדר ,החוב משולם ב 60 -תשלומים חודשיים שווים בתוספת ריבית
פריים  .1.5% +לתאריך המאזן יתרת החוב בהסדר הינו כ 39 -מיליון ש"ח .יתרת החוב לחברה מעבר להסדר
כמפורט לעיל ,הינו חוב שוטף אשר תנאי התשלום המוסכמים לגביו הינם תנאי האשראי הרגילים הנהוגים בין החברה
ולקוחותיה .למועד אישור הדוחות הכספיים די.בי.אס איננה עומדת בתנאי ההסדר ובתנאי האשראי כאמור .החברה,
כמו גם חברות מאוחדות שלה ,פועלות לגביית חובות די.בי.אס שבפיגור.

)(3

במהלך שנת  2005השלימו הבנקים את העמדת מלוא מסגרת האשראי לה הייתה זכאית די.בי.אס על פי הסכמי
המימון.
תנאי הלוואות ומסגרת האשראי שקבלה די.בי.אס מתאגידים בנקאיים שיתרתן ליום  31במרס  2008הינה  974מיליון
ש"ח ,מטילים מגבלות שונות על די.בי.אס הכוללות ,בין היתר :הגבלות לגבי שעבוד או מכירה של נכסים מסוימים,
מגבלה בקבלת אשראי מתאגידים בנקאיים אחרים ללא אישור מוקדם ,מגבלה ביחס לפרעון הלוואות בעלים ודרישה
לעמוד באמות מידה פיננסיות )להלן  -התנאים(.

ב.

א.

ד.בי.אס פנתה לבנקים בבקשה לעדכון ההתניות לשנת  2008באופן שיתאמו לתקציב שלה .ביום  5במרס
 ,2008התקבלה הסכמת הבנקים לתיקון ההתניות האמורות.

ב.

נכון ליום  31במרס  2008עומדת די.בי.אס באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה.

ג.

להערכת הנהלת די.בי.אס מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי הפעילות של די.בי.אס לשנה
הקרובה וזאת בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון די.בי.אס ובמידה וידרשו
מקורות נוספים כדי לעמוד בצרכי הפעילות לשנה הקרובה תתאים די.בי.אס את פעילותה באופן שלא יצריך
מקורות נוספים מעבר לאלה העומדים לרשותה.

וואלה! תקשורת בע"מ

ביום  13במאי  2008החליט דירקטוריון חברת וואלה! תקשורת בע"מ )להלן " -החברה הכלולה"( על חלוקת דיבידנד לבעלי
מניותיה בסכום כולל של  30מיליוני ש"ח ,חלקה של הקבוצה כ 10 -מיליוני ש"ח .חלוקת הדיבידנד כפופה לאישור האסיפה
הכללית של בעלי המניות ובהתאם לתקנון החברה הכלולה.

באור  - 7התחייבויות תלויות
א.

תביעות

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות ,לרבות בקשות לאישור תביעות כייצוגיות.
לדעת הנהלות חברות הקבוצה ,המתבססת ,בין היתר ,על חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי התביעות ,לרבות הבקשות
לאישור התביעות הייצוגיות ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ 370 -מיליון ש"ח ,במקום בו נדרשו
הפרשות ,לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור.
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באור  - 7התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות )המשך(

לדעת הנהלות חברות הקבוצה סכום החשיפה הנוספת )מעבר להפרשות האמורות( ליום  31במרס  ,2008בשל תביעות
שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים שונים ואשר ההסתברות להתממשותן אפשרית ,מסתכם בסך כולל של כ12.7 -
מיליארד ש"ח ,מתוכם סך של כ 3.4 -מיליארד ש"ח מתייחס לתביעות שכר של קבוצות עובדים או תביעות פרטניות של
עובדים בעלות השפעת רוחב .הסכומים הנ"ל הינם לפני תוספת ריבית.
בהתייחס לבקשות להכיר בתביעות כתובענות ייצוגיות אשר בגינן קיימת לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל )לנוכח
העובדה שלא צויין בתביעה סכום תביעה מדוייק( ראה תביעות בבאור  17א') (7) ,(5) ,(4ו (20) -בדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר .2007
תאור מפורט של תביעות הקבוצה מופיע בבאור 17א' לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  .2007להלן
פרוט של השינויים המהותיים שחלו במצבת ההתחייבויות התלויות המהותיות של הקבוצה מאז  31בדצמבר :2007
)(1

בהמשך לאמור בבאור 17א'))(2א( בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בעניין תביעה שהוגשה על ידי 2,343
גמלאים שהיו עובדים שהועברו ממשרד התקשורת לחברה עם הקמתה ,ביום  12בפברואר  2008הגישו התובעים
כתב סיכום טענותיהם .התובעים צמצמו את תביעתם לרכיב שכר עידוד וחזרו בהם מתביעתם בנוגע לרכיבי גילום מס
וביגוד.
כמו כן ,התביעה מחודש ינואר  2007שהוגשה על ידי  85גמלאים נוספים ,אוחדה עם התביעה האמורה.

)(2

בהמשך לאמור בבאור 17א') (8בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בעניין תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה
ייצוגית בטענה לגבייה שלא כדין על ידי החברה בגין גלישה באינטרנט מהיר במהירות המובטחת ,ביום  7באפריל
 2008הגישה החברה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר הגשת תובענה ייצוגית בקשר
לשלב הפוסט חוזי של התקשרות המנוי עם החברה ולדחות את הבקשה להגשת התובענה הייצוגית בקשר לשלב
הטרום חוזי של ההתקשרות .בית המשפט העליון קבע כי בקשת רשות הערעור מצריכה תשובה והורה למשיבים
להשיב לה .ביום  19במאי  2008הוגשה התשובה.

)(3

בהמשך לאמור בבאור 17א') (19בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בעניין תביעה ובקשה להכיר בתביעה
כתובענה ייצוגית כנגד החברה )אשר נמחקה בהמשך מכתב התביעה( ,בזק בינלאומי ,יו"ר דירקטוריון בזק בינלאומי
ומנכ"ל בזק בינלאומי דאז ,שהוגשו לבית המשפט המחוזי בנובמבר  ,1997התקיים ביום  14באפריל  2008דיון,
במסגרתו הציע בית המשפט לבזק בינלאומי פשרה כמפורט בבאור 17א') (19הנ"ל .בזק בינלאומי ממתינה עתה
להחלטת בית המשפט העליון בערעור גופו ,קרי האם יש להפוך את החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את הבקשה
לאישור התובענה כייצוגית ,אם לאו.

)(4

בהמשך לאמור בבאור 17א') (30לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בקשר לתביעה הייצוגית שהוגשה כנגד
די.בי.אס וכנגד חברות הכבלים בקשר עם שידור פרסומת במסגרת שידורי משחקי המונדיאל ,ביום  17במרס 2008
הגישו המבקשים לבית המשפט בקשת הסתלקות מוסכמת ללא צו להוצאות ,בנימוק כי בעקבות העמדה אותה הגישה
המועצה ביום  10בספטמבר  ,2007הגיעו למסקנה כי סיכויי התביעה נמוכים .ביום  18במרס  2008ניתנה החלטת
בית המשפט להעתר לבקשת המבקשים להסתלק מתביעתם.

)(5

בהמשך לאמור בבאור 17א') (32לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בקשר לתביעות שהוגשו כנגד די.בי.אס
שעניינן הפרעות בשידורים ,ביום  13באפריל  2008הגישה די.בי.אס את תגובתה לבקשת האישור.

)(6

בהמשך לאמור בבאור 17א') (1בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בעניין תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה
ייצוגית בטענה להסדרים כובלים בתחום המיתוג הציבורי ,הליך אישור התביעה כייצוגית שסכומה מוערך על ידי
התובע בכ 1,750 -מיליון ש"ח עדיין מצוי בשלבים מקדמיים ובחודש אפריל  2008הוגשה על ידי התובע בקשה נוספת
לגילוי מסמכים וכן בקשה לזימון עדים .החברה הגישה התנגדותה לבקשות התובע.

ב.

תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינן

תאור מפורט של תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינן מופיע בבאור 17ב' לדוחות הכספיים
השנתיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  ,2007להלן השינויים המהותיים שחלו מאז  31בדצמבר :2007
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באור  - 7התחייבויות תלויות )המשך(
ב.

תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינן )המשך(

תביעות אשר לא ניתן לחשב את החשיפה בגינן
)(1

בהמשך לאמור בבאור 17ב') (1בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בעניין תביעה נגד החברה ונגד קרן מקפת
שהוגשה על ידי עובדים שפרשו מהחברה במסגרת הסכם פרישה מחודש נובמבר  ,2007בחודש מרס  2008הוגשה
לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה זהה על ידי  17גמלאים נוספים של החברה.

תביעות אשר טרם ניתן להעריכן
)(2

בחודש אפריל  ,2008הוגשו נגד בזק בינלאומי ,בבתי המשפט המחוזיים בתל-אביב ופתח-תקוה ,שלוש תביעות,
שעניינן שימוש בכרטיסי חיוג בינלאומיים לחיוג ליעדים בפיליפינים ,תאילנד ונפאל ,בצרוף בקשות להכיר בהן
כתובענות ייצוגיות .התובעים מבקשים להכיר בתביעותיהם כתובענות ייצוגיות ,מכוח חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו -
 ,2006בשם קבוצה שכוללת כל אדם שבמהלך  7השנים שקדמו להגשת התביעה ,כמו גם במהלך ניהולה של
התביעה ,רכש כרטיסי חיוג מהסוג נשוא התביעות .להערכת התובעים ,הנזק שנגרם לכלל חברי הקבוצה מסתכם בכ-
 200מיליון ש"ח בתביעת אזרחי הפיליפינים ,כ 150 -מיליון ש"ח בתביעת אזרח תאילנד ,וכ 58 -מיליון ש"ח בתביעת
אזרחי נפאל.

)(3

בחודש אפריל  2008הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד פלאפון בצרוף בקשה לאשרה כתביעה
ייצוגית בסכום כולל של כ 60 -מליון ש"ח .התביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובעת נגבו ביתר ממנויי פלאפון,
והיא מחולקת לשלוש עילות ושלוש קבוצות תובעים נפרדות:
הראשונה ,טענה כי פלאפון לא מאפשרת ביצוע חיוג חינם מכל טלפון )בכל רשת( אל מוקד השרות של פלאפון ,תוך
הפרה לכאורה של הוראות החוק .הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו  30מיליון ש"ח .השנייה ,טענה כי בביצוע "חיוג
המשך" מתוך התא הקולי )כלומר ,המשך של השיחה מהמענה הקולי ישירות אל משאיר ההודעה ,מבלי לנתק את
השיחה( ,פלאפון מחייבת בגין זמן אוויר גם במהלך הזמן שעד למענה מנוי היעד )משאיר ההודעה( ,תוך הפרה
לכאורה של רשיון פלאפון .הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו  10.7מיליון ש"ח .השלישית ,טענה כי כאשר מנוי המצוי
בתוכנית הכוללת חבילת דקות ,מחייג במסגרת חבילת הדקות ליעדי  ,1-800מקוזז מחבילת הדקות משך השיחה
המלא ל  ,1-800 -ללא התחשבות בכך שחיוג בשיחה ליעדי  1-800אמור להיות בתעריף מוזל .התביעה מתייחסת
לאותם מנויים אשר חרגו מחבילת הדקות וחויבו על שיחות שמעבר לחבילה .הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו 20
מיליון ש"ח.

)(4

בחודש מאי  2008הוגשה תביעה כספית בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד פלאפון ונתבעת נוספת .התביעה הינה
על סך  479.5ש"ח )כתב התביעה נושא כותרת של "תובענה ייצוגית" ,אך חסר סכום נתבע מטעם כל הקבוצה ואיננו
כולל כתבי בי-דין נפרדים " -כתב תביעה" ו"בקשה להכיר בתביעה כייצוגית" ,כנדרש(.
כאמור ,סכום התביעה הכולל איננו מוגדר בתביעה .חברת פלאפון הינה נתבעת מספר  2כאשר נתבעת מספר  1הינה
החברה הנוספת .התביעה הינה להשבת סכומים על ידי הנתבעת  ,1אשר לטענת התובע נגבו על ידה ,באמצעות
חברת פלאפון ,ממנויי "מועדון הלקוחות" שלה עבור שרותים שסיפקה ללקוחות אלה.
לטענת התובע ,בהתקשרות שבין הנתבעת  1וחברי מועדון הלקוחות ,אשר על בסיסה הם צורפו למועדון ונגבו מהם
הכספים ,נפלו פגמים ,ועל כן יש להשיב למנויים את הסכומים כאמור.
הטענה הספציפית כלפי חברת פלאפון היא כי החיוב עבור שרותי הנתבעת  1איננו מובחן בבירור בחשבונית הנשלחת
על ידי חברת פלאפון ללקוחותיה ,לכאורה שלא בהתאם לרשיון פלאפון.

)(5

בחודש מאי  ,2008התקבלה תביעה כספית וכן בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ,אשר הוגשו בבית המשפט המחוזי
בתל-אביב ,כנגד פלאפון ,חברת סלקום ישראל בע"מ ופרטנר תקשורת בע"מ .סכום התביעה הכולל )כנגד שלוש
החברות יחדיו( הינו  50מיליון ש"ח .התביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובעים נגבו ביתר ממנויי הנתבעות,
במסגרת שירות ה) callback-שיחות המבוצעות מחו"ל לארץ באמצעות שרות הקרוי בפלאפון "שירות חסכון"(.
לטענת התובעים ,הנתבעות מחייבות את מנוייהן העושים שימוש בשרות זה ,בניגוד לרישיונן ,בגין שיחה וזאת החל
מהמועד בו נוצר קשר )שיחה( בין המתקשר לבין המערכת באמצעותה מסופק השרות ,וזאת אף אם לא נוצרה שיחה
עם הנמען הסופי איתו מבקש המתקשר לשוחח .לטענתם ,בהעדר שיחה עם הנמען הסופי ,לא ניתן לחייב בגין
השרות.
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באור  - 7התחייבויות תלויות )המשך(
ג.

תלויות אחרות

תאור מפורט של תלויות אחרות מופיע בבאור 17ג' לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  ,2007להלן
השינויים המהותיים שחלו מאז  31בדצמבר :2007
)(1

בהמשך לאמור בבאור 17ג') (1בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בעניין קביעת הממונה על ההגבלים
העסקיים לפיה החברה ניצלה לרעה את מעמדה בשוק בקשר עם הניתוק בין רשתה לרשת "הוט" ,ביום  16במרס
 2008הגישה החברה ערר על קביעת הממונה.

)(2

בהמשך לאמור בבאור 17ג'))(2ב( בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בעניין פניית בעל מניות בהתאם לסעיף
 194לחוק החברות בנושא אישור הזרמת כספים מהחברה לדי.בי.אס .בניגוד להחלטות שרי התקשורת ,ביום 6
באפריל  2008הוגשה על ידי הפונה בקשה לאישור הגשת תובענה נגזרת נגד החברה וכן כתב תביעה נגד דירקטורים
שהיו שותפים להחלטה .בקשות החברה לבית המשפט להגשת תגובה לבקשה לאישור הגשת תובענה נגזרת עד ליום
 15ביולי  2008וכן להגשת כתבי הגנה ,ככל שיהיה בכך צורך ,בתוך  60יום מיום אישור הגשתה של התביעה
הנגזרת ,התקבלו .יצויין ,כי ביום  25במרס  2008דחה שר התקשורת את הערר שהגישה החברה בנוגע לחילוט
הערבות בסך  10מיליון ש"ח ובהמשך לכך הערבות חולטה.

)(3

בהמשך לאמור בבאור 17ג') (6לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בקשר לתביעה שהוגשה על ידי חברות
הכבלים )להלן " ("HOTכנגד די.בי.אס ,ביום  12במרס  2008הגישה  HOTהודעה לבית המשפט ובה ביקשה שלא
תמחק או תדחה התביעה וכי בית המשפט יסתפק בפסיקת הוצאות .בית המשפט נעתר לבקשת  HOTשלא למחוק
את התובענה ,והשית על  HOTאת הוצאות די.בי.אס .בנוסף ,נקבעה ישיבת קדם משפט ליום  13ביולי .2008

)(4

בהמשך לאמור בבאור 17ג') (7לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007בעניין הפעלת מתקנים הפולטים קרינה
אלקטרומגנטית ,עם סיום השביתה במשרד להגנת הסביבה מתקדם הליך הוצאת היתרי ההפעלה למיתקני תקשורת
ושידור על ידי הממונה על הקרינה .כמו כן ,ביום  17באפריל  2008הגישה החברה את השגותיה לנוסח המוצע של
תוכנית מתאר ארצית לתקשורת תמ"א36/א מתקני שידור קטנים ושל תוכנית מתאר ארצית לתקשורת תמ"א /36ב
מתקני שידור גדולים .תמצית ההשגות הינה ,כי התוכניות בנוסחן המוצע ובעיקר בכל הנוגע לשינוי ההגדרות של
מתקני שידור קטנים ומתקני שידור גדולים ,מעוררות קשיים מעשיים אשר עלולים למנוע מהחברה להעניק לציבור
חלק מהשרותים המגוונים שהיא מעניקה לו ושאותן היא מחוייבת להעניק לו על פי דין.

)(5

בהמשך לאמור בבאור 17ג') (9בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2007בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד
פלאפון על סך כולל של  12מיליארד ש"ח התובענה נמחקה ללא צו להוצאות.

)(6

בהמשך לאמור בבאור 17ג') (10בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2007ביום  28בפברואר  2008פנתה בעלת
מניות בדי.בי.אס לבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בדרישה למינוי בורר .החברה הגישה תשובה לבקשה ובה
הבהירה כי אין עילה למינוי בורר .ביום  4במאי  2008החליט בית המשפט ,כי לנוכח הקושי להבין מה מהות התביעה
אותה מבקשת בעלת המניות להעלות בפני הבורר ,עליה להגיש לבית המשפט טיוטת תביעה שכזו.

)(7

בחודש פברואר  2008פתח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן – "משרד התמ"ת"( בהליך בדיקה מול
ד.בי.אס ,בנוגע לתנאי ההעסקה של קבוצת עובדים מסוימת בדי.בי.אס ודי.בי.אס נדרשה להמציא לידי משרד התמ"ת
מסמכים שונים אותם היא המציאה כמבוקש .הליך הבדיקה מצוי בראשיתו וטרם התברר מלוא הקפו.
כמו כן ,בחודש דצמבר  2007התקבל בדי.בי.אס מכתב מ 19 -עובדים של די.בי.אס ) 18מהם אינם עוד עובדי
די.בי.אס( לגבי תקופות שונות בין השנים  2001ל ,2007-במסגרתו הם טוענים כי בתקופת עבודתם בדי.בי.אס לא
שולמו להם כל הכספים המגיעים להם .ביום  21באפריל  2008הועברה לעובדים אלה תשובת די.בי.אס אשר דחתה
את כל טענותיהם .בשלב זה ,טרם התברר הקף הבדיקה הנערכת בידי משרד התמ"ת ולא הוגשה כל תובענה מצד
העובדים.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 8עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ביום  17באפריל  2008החליט דירקטוריון החברה ,לאחר שנתקבל ביום  10באפריל  2008אישור ועדת התגמול של
דירקטוריון החברה ולאחר שנתקבל ביום  15באפריל  2008אישור וועדת הביקורת של דירקטוריון החברה ,לאשר את תנאי
העסקתו של היו"ר בחברה .להלן עיקרי ההתקשרות עם יו"ר הדירקטוריון:
א.
היו"ר יועסק במסגרת הסכם עבודה אישי כיו"ר דירקטוריון פעיל של דירקטוריון החברה בהקף משרה של ,100%
בתוקף מיום  4בספטמבר  ,2007מועד תחילת עבודתו בפועל של היו"ר בחברה.
שכרו של היו"ר יהיה  175,000ש"ח לחודש ,והשכר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן .כמו כן ,יהיה היו"ר זכאי
ב.
להפרשות לביטוח מנהלים ,קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה .החברה תעמיד לרשות היו"ר רכב צמוד ותשא
בכל הוצאות אחזקת הרכב.
ליו"ר יוענקו  9,000,000כתבי אופציה כמתואר בבאור 9ב' להלן.
ג.
החלטה לגבי הענקת בונוס שנתי תעשה בהתאם לקביעתו ושיקול דעתו של דירקטוריון החברה ובכפוף לאישור ועדת
ד.
הביקורת של הדירקטוריון והאסיפה הכללית .סכום הבונוס השנתי במידה ויוחלט על הענקתו יסתכם בשש עד שמונה
עשרה משכורות חודשיות.
בסמוך לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית להסכם ,תשלם החברה ליו"ר תשלום מיוחד כ"מענק חתימה" בסך
ה.
 1,200,000ש"ח.
ו.
החברה תבטח את היו"ר בביטוח דירקטורים נושאי משרה וכן תשפה את היו"ר ,כפי שיהיה מקובל מעת לעת לגבי
דירקטורים אחרים בחברה.
ההתקשרות בין החברה ליו"ר הינה לתקופה בלתי מוגבלת ,עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל עת ומכל סיבה
ז.
שהיא בהודעה של  12חודשים מראש )על ידי החברה( ו 6-חודשים מראש )על ידי היו"ר(.
ההתקשרות עם יו"ר הדירקטוריון טעונה גם אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה אשר זומנה ליום  1ביוני .2008

באור  - 9תשלומים מבוססי מניות
א.

ביום  20בנובמבר  ,2007החליט דירקטוריון החברה לאמץ תוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים בחברה ו/או
בחברות קשורות במסגרתה יוקצו עד  65,000,000כתבי אופציה בלתי סחירים ,הניתנים למימוש לעד 65,000,000
מניות של החברה והמהוות כ 2.5% -מהון המניות המונפק של החברה ,ובדילול מלא כ 2.36% -מהון המניות.
החברה פרסמה ביום  25בדצמבר  2007מתאר להקצאת  41,350,000כתבי אופציה )לרבות למנכ"ל החברה( מתוך
התוכנית )מתוכם בפועל הוקצו ליום הדוחות הכספיים סך של  40,100,000כתבי אופציות( בהתאם לתקנות ניירות
ערך )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים( ,התש"ס  2000 -שבו פורטו ,בין היתר ,תנאי התוכנית ,וכן דוח הצעה
פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( ,התש"ס .2000 -
כמו כן ,החברה פרסמה ביום  11במרס  2008מתאר להקצאת  5,600,000כתבי אופציה נוספים מתוך התוכנית )כל
כתבי האופציה הוקצו בפועל עד ליום הדוחות הכספיים( בהתאם לתקנות ניירות ערך )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך
לעובדים( ,התש"ס  2000 -שבו פורטו ,בין היתר ,תנאי התוכנית.
תוכנית האופציות והקצאת כל האופציות מכוחה ,אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  31בינואר 2008
בהתאם לתקנון החברה .מימוש האופציות על פי התוכנית מותנה בקבלת האישורים המתאימים לפי הוראות צו
תקשורת )בזק ושידורים( )קביעת שרות חיוני שנותנת "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ( ,תשנ"ז 1997 -
)"צו הבזק"( וייתכן שמימוש כאמור יחייב תיקון לצו הבזק או פתרון אחר .יצויין כי ביום  30במרס  2008התקבל מכתב
ממשרד התקשורת הדוחה את האפשרות כי יתוקן צו הבזק .על אף האמור להערכת החברה יימצא פתרון שיאפשר
הקצאת מניות בחברה תוך קיום צו הבזק.
כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות .מועדי ההבשלה של כל מנה יחולו בתום כל אחת מן השנה
הראשונה ,השנייה והשלישית ממועד ההענקה ,בהתאמה ,וההוצאה תפרס בגין כל מנה בהתאם לתקופת ההבשלה
שלה .כמו כן ,בתוכנית נקבעו תנאים שבהתקיימם מועדי ההבשלה יוקדמו.
מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו  5.50ש"ח והוא משקף הנחה של כ 16.8% -ביחס לשער הסגירה של מניות
החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ביום  31בינואר  ,2008מועד אישור האסיפה הכללית.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 9תשלומים מבוססי מניות )המשך(
הערך הכלכלי התאורטי של כל כתבי האופציה הכלולים בתוכנית ,בהסתמך על מודל בלק ושולס משוקלל ,הינו כ-
 170מיליון ש"ח ,ואילו הערך הכלכלי התאורטי של כל כתבי האופציות שאושרו ו/או הוקצו ) 45,700,000אופציות(
הינו כ 118 -מיליון ש"ח ,וזאת בהתבסס ,בין היתר ,על מחיר המניה במועד ההענקה )לגבי האופציות שאושרו ו/או
הוקצו( ועל מחיר המניה בסמוך לתאריך אישור הדוחות הכספיים )לגבי אופציות שטרם אושרו או הוקצו( ,שעור ריבית
חסרת סיכון שנתית שבין  5.09%ל ,5.68% -ממוצע משוקלל של אורך החיים הצפוי של בין  4.5ל 5.5 -שנים ,מחיר
המימוש המפורט לעיל ,סטיית תקן שנתית שבין  22.7%ל 24.3% -והנחה של כ 5% -בגין חילוט ,עבור כל שנה.
המגבלה המתוארת לעיל מכח צו הבזק נלקחה בחשבון בחישוב הערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופציה על פי
הנחה שהמגבלה הינה ברת פתרון .החברה טרם החליטה לגבי מחיר המימוש של אופציות עתידיות שיוקצו ,ככול
שיוקצו ,במסגרת התוכנית .יום הענקה נקבע כמאוחר מבין יום האסיפה הכללית לבין יום ההודעה לעובדים.
ב.

ביום  17באפריל  2008החליט דירקטוריון החברה להקצות  9,000,000כתבי אופציה ליושב ראש הדירקטוריון
בהתאם לתוכנית כמתואר בסעיף א' לעיל בכפוף למספר שינוים שנקבעו ביחס לתנאי האופציות ליו"ר .הקצאת
האופציות ליו"ר הדירקטוריון טעונה גם אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה אשר זומנה ליום  1ביוני
.2008
כתבי האופציה יבשילו ב 12 -מנות רבעוניות שוות .מועדי ההבשלה של כל מנה יחולו בתום כל רבעון ממועד ההענקה
וההוצאה תפרס בגין כל מנה בהתאם לתקופת ההבשלה שלה .כמו כן ,בתוכנית נקבעו תנאים שבהתקיימם מועדי
ההבשלה יוקדמו.
מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו  6.4405ש"ח למניה .המחיר נקבע בהתאם למחיר המניה בעת כניסת היו"ר
לתפקיד ביום  4בספטמבר  6.649) 2007ש"ח למניה( ולאחר התאמה לחלוקת דיבידנד נטו שיום האקס שלה היה 14
באפריל  2008בסך של  0.26ש"ח למניה .שער הנעילה של מנית החברה ביום  14באפריל  ,2008בסמוך למועד
האישור של ועדת הביקורת ,היה  6.40ש"ח למניה.
הערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופציות שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון כאמור ,בהסתמך על מודל בלק ושולס
משוקלל ,הינו כ 14 -מיליון ש"ח ,וזאת בהתבסס ,בין היתר ,על מחיר המניה במועד ההענקה ,שעור ריבית חסרת
סיכון שנתית של  ,4.73%ממוצע משוקלל של אורך החיים הצפוי של  4שנים ,מחיר המימוש המפורט לעיל וסטיית
תקן שנתית של  23.14%וכן פתרון למגבלה המתוארת בסעיף א' לעיל מכח צו הבזק.

ג.

תנאי המענקים הינם כמפורט להלן )כל האופציות מסולקות בדרך של מסירה פיזית של מניות(:
מספר המכשירים
באלפים

תנאי ההבשלה

משך החיים
החוזיים של
האופציות

א.

הענקת אופציות מהמדינה
לעובדים ביום  11באוקטובר 2005

122,698

מיידי )כפוף לחסימה ,החל מתום שנתיים,
לשלוש שנים  -שליש בכל שנה(

 4שנים

ב.

הענקת אופציות לעובדים ביום
 22בפברואר (1) 2007

78,151

מיידי )כפוף לחסימה לשנתיים(

 5שנים

ג.

אישור ו/או הענקת אופציות למנהלים,
לעובדים בכירים ולנושאי משרה עד
למועד אישור הדוח הכספי

45,700

מועד ההענקה  /עובדים זכאים

סך אופציות למניות שהוענקו

 8שנים

שלוש מנות שנתיות שוות

246,549

) (1ההוצאות בגין הענקה זו נרשמו בשנת  2006שכן כבר בשנת  2006ניתנה הבטחה לעובדים ,עם תנאי המענק.
המספר והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש של האופציות למניות הינם כדלקמן:
מספר האופציות

מספר האופציות

מספר האופציות

)באלפים(

)באלפים(

)באלפים(

 31במרס 2008

 31במרס 2007

 31בדצמבר 2007

יתרה במחזור ליום  1בינואר
אופציות שהוענקו במשך התקופה
אופציות שמומשו במהלך התקופה

200,849
45,700
)(17,748

200,849
-

200,849
-

יתרה במחזור לסוף התקופה

228,801

200,849

200,849

ניתנות למימוש לסוף התקופה

183,101

200,849

200,849

16

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 9תשלומים מבוססי מניות )המשך(
ג.

תנאי המענקים הינם כמפורט להלן )כל האופציות מסולקות בדרך של מסירה פיזית של מניות( )המשך(:

לאחר תאריך המאזן מומשו כ 471 -אלף כתבי אופציה שהוענקו מהמדינה לעובדים ביום  11באוקטובר .2005
הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס  2008ובשנת  2007הינו
 3.04ש"ח למניה ו 2.852 -ש"ח למניה ,בהתאמה.
הממוצע של מחיר המניה בתקופה של שלשה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס  2008ובשנת  2007הינו  6.92ש"ח למניה
ו 6.82-ש"ח למניה ,בהתאמה.
ליתרת האופציות שהונפקו ליום  31במרס  2008מחיר מימוש בטווח של  2.43ש"ח עד  5.5ש"ח והממוצע המשוקלל של
משך החיים החוזי הנותר הינו  3.537שנים.
השווי ההוגן של השרותים שנתקבלו בתמורה לאופציות למניות שהוענקו מבוסס על השווי ההוגן של האופציות שהוענקו,
שנמדד בהתאם למודל בלק ושולס בהתבסס על הפרמטרים הבאים:
השווי ההוגן של האופציות וההנחות
 31במרס 2008

 31במרס 2007

 31בדצמבר 2007

ממוצע משוקלל של השווי ההוגן במועד ההענקה

2.84

-

-

מחיר המניה
מחיר המימוש
תנודתיות צפויה )ממוצע משוקלל(
משך החיים של האופציה )ממוצע
משוקלל צפוי(
שעור ריבית חסרת סיכון )בהתבסס על
אגרות חוב ממשלתיות(

 7.049 - 6.61ש"ח
 5.5ש"ח
24.3% - 22.7%

-

-

 5.5 - 4.5שנים

-

-

5.68% - 5.09%

-

-

הוצאות שכר

אופציות למניות שהוענקו בתקופת הדווח

 31במרס 2008

 31במרס 2007

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

13

-

-
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 10הכנסות
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס
2008
2007
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

תקשורת פנים ארצית נייחת
טלפוניה קווית
אינטרנט  -תשתית
תמסורת ,תקשורת נתונים ואחרים

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2007
)מבוקר(
מיליוני ש"ח

915
198
229

986
164
230

3,798
711
935

1,342

1,380

5,444

842
258

814
254

3,669
711

1,100

1,068

4,380

תקשורת בינלאומית ,שרותי אינטרנט ונס"ר

294

306

1,226

טלויזיה רב ערוצית

358

332

1,331

אחרים

6

3

19

3,100

3,089

12,400

רדיו טלפון נייד
שרותי סלולר וציוד קצה
מכירת ציוד קצה

באור  - 11הוצאות הפעלה וכלליות
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

הוצאות טלפון אלחוטי נייד
הוצאות כלליות
חומרים וחלקי חילוף
צריכת תוכן שרותי לווין
שרותים ואחזקה על ידי קבלני משנה
אחזקת בניינים
הוצאות בגין תקשורת בינלאומית
הוצאות אחזקת כלי רכב
תמלוגים למדינת ישראל
עמלות גבייה

*

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

442
276
217
115
84
78
68
46
32
12

452
*263
220
104
102
82
*93
46
48
13

1,828
1,187
924
426
381
332
338
183
194
48

1,370

1,423

5,841

ראה באור 3ג'
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 12נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הביניים הנפרדים של החברה
א.

רווח והפסד
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות )ראה ב' להלן(

1,408

1,442

5,713

עלויות והוצאות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו

218
316
485
21

237
310
533
)(7

941
1,293
2,121
79

1,040

1,073

4,434

368

369

1,279

רווח תפעולי לתקופה
ב.

פילוח הכנסות
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

טלפוניה
אינטרנט
תמסורת ותקשורת נתונים
שרותים אחרים

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

933
198
192
85

1,008
164
183
87

3,905
712
754
342

1,408

1,442

5,713
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 13מגזרי פעילות עסקית
החברה והחברות המוחזקות פועלות במגזרים שונים בענף התקשורת .נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים מוצגים בהתאם למגזרי
הפעילות של החברות הנ"ל.
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס ) 2008בלתי מבוקר(

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו טלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית
שרותי
אינטרנט
ונס"ר

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

1,323
85

1,100
73

294
20

377
4

6
13

)(195

3,100
-

סך הכל הכנסות

1,408

1,173

314

381

19

)(195

3,100

תוצאות המגזר

368

214

55

27

-

-

664

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו טלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית
שרותי
אינטרנט
ונס"ר

לתקופה של שלושה חודשים הסתיימה ביום  31במרס ) 2007בלתי מבוקר(

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

1,362
80

1,068
80

306
17

350
4

3
11

)(192

3,089
-

סך הכל הכנסות

1,442

1,148

323

354

14

)(192

3,089

תוצאות המגזר

369

213

51

24

-

-

657

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו טלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית
שרותי
אינטרנט
ונס"ר

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2007מבוקר(

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

5,373

4,380

1,226

1,402

19

-

12,400

340

304

78

12

46

)(780

-

סך הכל הכנסות

5,713

4,684

1,304

1,414

65

)(780

12,400

תוצאות המגזר

1,279

804

203

50

-

-

2,336
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 14תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין )(1998
בע"מ ושל בזק בינלאומי בע"מ
.1

פלאפון תקשורת בע"מ

א.

מאזן
 31במרס 2008

 31במרס 2007

 31בדצמבר 2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

2,081
2,336

*1,614
*2,492

1,976
2,363

4,417

4,106

4,339

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

1,058
1,112

1,171
1,283

1,106
1,154

סך הכל התחייבויות
הון עצמי

2,170
2,247

2,454
1,652

2,260
2,079

4,417

4,106

4,339

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף

*

ראה באור 3ג'

ב.

דוח רווח והפסד
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות משרותים ומכירות
עלות השרותים והמכירות

1,173
830

1,147
808

4,684
3,347

רווח גולמי

343

339

1,337

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

97
31

102
24

430
102

128

126

532

רווח תפעולי

215

213

805

הוצאות מימון
הכנסות מימון

26
)(35

21
)(29

114
)(109

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו

)(9

)(8

5

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

224
61

221
67

800
215

רווח נקי לתקופה

163

154

585
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 14תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.2

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ

א.

מאזן

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף

 31במרס 2008

 31במרס 2007

 31בדצמבר 2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

442
709

376
668

400
700

1,151

1,044

1,100

התחייבויות שוטפות
התחייבויות שאינן שוטפות

684
3,161

1,928
2,025

1,483
2,246

סך ההתחייבויות
גרעון בהון

3,845
)(2,694

3,953
)(2,909

3,729
)(2,629

1,151

1,044

1,100

ב.

דוח רווח והפסד
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות

381

354

1,415

עלות ההכנסות

286

270

1,117

רווח גולמי

95

84

298

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

39
29

35
25

138
104

68

60

242

רווח תפעולי

27

24

56

הוצאות מימון
הכנסות מימון

111
)(19

85
)(13

394
)(226

הוצאות מימון ,נטו

92

72

168

הפסד לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

)(65
*-

)(48
*-

)(112
6

הפסד נקי לתקופה

)(65

)(48

)(118

*

פחות מ 500-אלפי ש"ח.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 14תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.3

בזק בינלאומי בע"מ*

א.

מאזן

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף

 31במרס 2008

 31במרס 2007

 31בדצמבר 2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

446
459

411
422

431
456

905

833

887

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

287
25

351
50

312
26

סך ההתחייבויות
הון עצמי

312
593

401
432

338
549

905

833

887

ב.

דוח רווח והפסד
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2008

2007

2007

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות
הוצאות הפעלה

314
190

323
216

1,304
859

רווח גולמי

124

107

445

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

43
26
**-

35
22
)(1

147
94
**-

69

56

241

רווח תפעולי

55

51

204

הוצאות מימון
הכנסות מימון

5
)(6

4
)(3

13
)(14

עלויות )הכנסות( מימון ,נטו
חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת
לפי שיטת השווי המאזני

)(1

1

)(1

2

**-

6

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

58
16

50
14

211
58

רווח נקי לתקופה

42

36

153

*
**

הדוחות הנ"ל מוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSבלבד.
פחות מ 500 -אלפי ש"ח
23

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 15ארועים מהותיים במהלך תקופת הדוח וארועים לאחר תאריך המאזן
א .ביום  10במרס  2008החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק דיבידנד
במזומן לבעלי המניות בסך כולל של  679מיליון ש"ח )המהווים כ 0.26 -ש"ח למניה( .ביום  3באפריל  ,2008אישרה
האסיפה הכללית את תשלום הדיבידנד והוא שולם ביום  28באפריל .2008
ב .ביום  26במרס  2008נחתם על ידי החברה הסכם בעניין מכירת פעילות התקשורת הלווינית של החברה )"אינמרסאט" ו-
"בזק סאט"( ונכסים הקשורים באותה פעילות ,לרבות אתר התקשורת הלווינית בעמק האלה .על פי ההסכם תמכר
הפעילות בתמורה לסכום כולל של כ 15 -מיליון דולר ארה"ב בצרוף מע"מ ,כפוף להתאמות במחיר כתוצאה מהתניות שונות
ומשינויים שיחולו ,אם יחולו ,בפעילות ,בתקופה שעד למועד השלמת העסקה .השלמת העסקה כפופה לאשורים שונים,
בנוסף לאשורים רגולטוריים של משרד הביטחון ,משרד התקשורת והממונה על הגבלים עסקיים .אם תושלם העסקה
במחיר המרבי כמפורט לעיל ,אזי צפויה החברה לרשום בגינה רווח הון ,של כ 47 -מיליון ש"ח )לפני מס(.
ג.

בחודש מאי  2008הושלמה חתימת תיקון להסכם הקיבוצי החדש בעניין הקדמת השלמת היישום של המבנה הארגוני
ובעניין הקדמת מועדי פרישה ושינוי תמהיל הפורשים שאמורים לפרוש על פי ההסכם הקיבוצי החדש עד סוף שנת .2008

24

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 16פרוט תנועות נוספות בהון העצמי

הון מניות
מיליוני ש"ח

פרמיה על
מניות
מיליוני ש"ח

קרן הון בגין
קרן הון בגין
קרן הון בגין
פעילות בין
נכסים פיננסיים כתבי אופציה
תאגיד לבעל
לעובדים
זמינים למכירה
שליטה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מתייחס למחזיקי ההון של החברה

יתרת גרעון
מיליוני ש"ח

סך הכל
מיליוני ש"ח

זכויות המיעוט
מיליוני ש"ח

סך כל
הון עצמי
מיליוני ש"ח

שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרס
2008
יתרה ליום  1בינואר ) 2008מבוקר(

6,132

-

390

4

287

)(2,268

4,545

)(373

4,172

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו בתקופה )בלתי מבוקר(

-

-

-

)( 4

-

398

394

)(13

381

תשלומים מבוססי מניות )בלתי מבוקר(

-

-

-

-

13

-

13

-

13

יתרה ליום  31במרס ) 2008בלתי מבוקר(

6,132

-

390

-

300

)(1,870

4,952

)(386

4,566

שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרס
2007
יתרה ליום  1בינואר ) 2007מבוקר(

6,309

1,623

384

1

287

)(2,849

5,755

)(564

5,191

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו בתקופה )בלתי מבוקר(

-

-

-

*-

-

399

399

)(14

385

דיבידנדים לבעלי המניות בחברה  -חלוקה שאינה מקיימת את
מבחן הרווח )בלתי מבוקר(

)(177

)(1,623

-

-

-

-

)(1,800

-

)(1,800

יתרה ליום  31במרס ) 2007בלתי מבוקר(

6,132

-

384

1

287

)(2,450

4,354

)(578

3,776

*

פחות מ 500 -אלפי ש"ח
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31במרס 2008

באור  - 16פרוט תנועות נוספות בהון העצמי )המשך(

הון מניות

פרמיה על
מניות

קרן הון בגין
פעילות בין
תאגיד לבעל
שליטה

קרן הון בגין
נכסים פיננסיים
זמינים למכירה

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

קרן הון בגין
כתבי אופציה
לעובדים

יתרת גרעון

סך הכל

זכויות המיעוט

סך הכל
הון עצמי

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מתייחס למחזיקי ההון של החברה

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2007מבוקר(
יתרה ליום  1בינואר 2007

6,309

1,623

384

1

287

)(2,849

5,755

)(564

5,191

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו

-

-

-

3

-

1,341

1,344

31

1,375

דיבידנדים לבעלי המניות בחברה

-

-

-

-

-

)(760

)(760

-

)(760

דיבידנדים לבעלי המניות בחברה  -חלוקה שאינה מקיימת
את מבחן הרווח

)(177

)(1,623

-

-

-

-

)(1,800

-

)(1,800

שינוי במועד פרעון הלוואה שהעמיד המיעוט בחברה
מאוחדת

-

-

-

-

-

-

-

160

160

תשלומים לנושא מישרה בכירה לשעבר

-

-

6

-

-

-

6

-

6

יתרה ליום  31בדצמבר ) 2007מבוקר(

6,132

-

390

4

287

)(2,268

4,545

)(373

4,172
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