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דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

פרק א' – תיאור עסקי התאגיד
חלק ראשון  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
 .1פעילות וואלה ותיאור התפתחות עסקיה
 .1.1כללי
וואלה! נוסדה כחברה פרטית בשם משוב מחשבים שיווק ) (1986בע"מ .ב 1994-הפכה החברה לציבורית
וב 1995-החלה החברה את פעילותה באינטרנט כמדריך האתרים הישראלי הראשון במסגרת חברת
"טלטל ערוצי תקשוב בע"מ" .בשנת  1999שונה שמה של החברה לוואלה! תקשורת בע"מ ומניותיה
הונפקו בבורסה לניירות ערך בת"א.
קבוצת וואלה! פועלת באמצעות חברות בנות וחברות קשורות )"הקבוצה"( ,במתן מגוון רחב של
שירותים בתחום האינטרנט לקהלים רבים ומגוונים .בנוסף משקיעה הקבוצה ,מעת לעת ,במיזמים
שונים בתחום האינטרנט.
הקבוצה עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:
) (1הפעלת פורטל ואתרי תוכן ושירותים -החברה מפעילה ,באמצעות חברות בת ,שורה של אתרי תוכן
ושירותים ובראשם אתרי וואלה! ויד ,2וואלה הוא פורטל האינטרנט המוביל בישראל ,המשרת
קהילה של מעל  3מיליון גולשים ייחודיים מדי חודש ,מרביתם מישראל .יד 2הוא אתר הלוחות
המוביל בישראל עם קהילה של מעל ל 1.4 -מיליון גולשים ייחודיים בחודש.1
) (2מסחר – החברה ,באמצעות חברות בת ,מפעילה אתרי מסחר מקוון ,ובראשם אתר וואלה! שופס,
שהינו ,למיטב ידיעת החברה ,אתר הסחר האלקטרוני הגדול בישראל .והמחזיק גם ב 50%-מוואלה
טורס
 .1.2תרשים אחזקות קבוצת וואלה נכון למועד פרסום הדוח

* תאגיד לא פעיל
** בתקופת הדוח החזיקה החברה ,באמצעות טלטל ערוצי תקשוב בע"מ גם בחברות הלוחות ,כהגדרתן
בסעיף  1.3.1להלן ,אשר נמכרו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .לפרטים ראה סעיף  1.3.1להלן.

1

עפ"י נתוני קומסקור
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 .1.3אחזקות רכישה ומכירה של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל
 .1.3.1ביום  11בנובמבר 2008 ,אישרה ועדת הביקורת של החברה שלא להעמיד מימון ללוח און ליין
בע"מ וללוח הצעות עבודה בע"מ )שתיהן ביחד" ,חברות הלוחות"( ,בהן החזיקה החברה בכ-
 35.2%ובכ 37.2%-מהון המניות ,בהתאמה .בעלי המניות הנוספים בחברות הלוחות הן חברות
מקבוצת הארץ .בין החברה לבין קבוצת הארץ נחתם הסכם בקשר עם מימון חברות הלוחות
ובקשר עם מגבלות מסויימות על פעילות בתחום הלוחות )"הסכם הלוחות"( ,לפיו בהתאם
להסכם הלוחות ,ולאור החלטתה של החברה שלא להעמיד מימון לחברות הלוחות ,אחזקתה של
החברה עשויה להיות מדוללת ,בהתאם לנוסחת דילול שנקבעה בהסכם הלוחות ,עד לסף תחתון
של  20%החזקה בכל אחת מחברות הלוחות .ביום  8בפברואר 2011 ,העבירה החברה לקבוצת
הארץ את החזקותיה בחברות הלוחות ללא תמורה כספית .במקביל ,בוטל הסכם הלוחות
וקבוצת הארץ קיבלה אפשרות לפרסום ללא תמורה באתר החברה ,בהיקף לא מהותי ,לניצול
במשך שנתיים ,וזאת על בסיס מקום פנוי בלבד.
 .1.3.2ביום  6באוגוסט ,2008 ,התקשרה החברה עם רדמץ' אינטרנשיונל בע"מ )"רדמץ"( בהסכם
להקמת שותפות ,בשיעורי החזקה שווים ,אשר תפעיל אתר אינטרנט בתחום ה"דרושים" אשר
יבצע התאמה ויקשר בין מחפשי עבודה בישראל למעסיקים )"וואלה ג'ובס"( .ביום 11
באוקטובר ,2009 ,חתמה החברה על הסכם עם רדמץ  ,לפיו תרכוש החברה את מלוא זכויותיה
של רדמץ בוואלה ג'ובס ,תמורת סך במזומן של  3.5מיליון ש"ח .ביום  15בנובמבר2009 ,
התקשרה החברה בהסכם עם קורל תל בע"מ )"יד  ,("2מפעילת אתר האינטרנט "יד  ,"2לפיו
תרכוש יד  50% 2מההון המונפק של חברת ג'וב סיטי בע"מ )"ג'וב סיטי"( ,אשר אליה תועבר
פעילות וואלה ג'ובס ,תמורת  4מליון ש"ח ,אשר ישולמו לג'וב סיטי .אתר האינטרנט ג'וב סיטי
עוסק בקישור בין מחפשי עבודה למעסיקים .רדמץ העניקה לג'וב סיטי ,בין היתר ,רישיון
לשימוש בטכנולוגיה ,תמורת סכום חודשי קבוע וסכום משתנה אשר ייגזר מתוצאות הפעילות של
ג'וב סיטי בקשר עם הטכנולוגיה נשוא הרישיון .ההסכמים הושלמו ביום  10בינואר,2010 ,
ולאחר השלמתם החברה ויד  2מחזיקות כל אחת ב 50% -מהון המניות המונפק של ג'וב סיטי.
 .1.3.3ביום  8ביולי ,2010 ,התקשרה החברה עם בעלי מניותיה של יד  ,2בהסכם לפיו תרכוש החברה
 75%מהון מניותיה של יד  2בתמורה כוללת של כ 117 -מיליון ש"ח ,בתוספת סכום נוסף שישולם
לחלק מן המוכרים ,והמבוסס על גובה ההון החוזר של יד  2ובכפוף להתאמות .בפועל ,שילמה
החברה במזומן כ 116 -מיליון ש"ח ,לאחר התאמות כאמור .בנוסף ,התקשרה החברה בהסכם
לרכישת  42.5%מהון מניותיה בדילול מלא של כמה השוואת מחירים בע"מ )"כמה"( ,חברה
פרטית המפעילה את אתר האינטרנט "כמה" להשוואת מחירים ,בתמורה של  42,500דולר .אתר
יד  2מפעיל פלטפורמת לוחות מקוונים והינו אחד מעשרת האתרים המובילים בישראל על פי
סקרי  .TIMבנוסף ,התקשרה החברה באותו המועד בהסכם בעלי מניות עם בעלי המניות
הנותרים ביד  .2לפרטים נוספים אודות הסכם הרכישה והסכם בעלי המניות ראה בדוח המיידי
של החברה מיום  11ביולי) 2010 ,מספר אסמכתא .(2010-01-549432
ביום  2בספטמבר ,2010 ,הושלמו העסקאות לרכישת יד  2וכמה .תמורת העסקה שולמה על ידי
החברה במועד ההשלמה באמצעות מקורותיה הכספיים העצמאיים הזמינים ,לאחר פירעון
הלוואת בעלים מהחברה הבת שנטלה הלוואה בנקאית בסך של  70מיליון ש"ח במח"מ של כ4-
שנים )לפרטים נוספים אודות הלוואה בנקאית לחברה הבת ראו סעיף  9.2להלן וכן ביאור 16
לדוחות הכספיים(.
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 .2תחומי הפעילות
הקבוצה פועלת בתחום האינטרנט .לקבוצה ,שני תחומי פעילות:
א.

ב.

הפעלת פורטל ואתרי תוכן ושירותים  -החברה מפעילה ,באמצעות חברות בת ,שורה של אתרי
תוכן ושירותים ,ובראשם אתר וואלה! ,פורטל האינטרנט המוביל בישראל )המשרת קהילה של
מעל  3מיליון גולשים ייחודיים מדי חודש ,מרביתם מישראל( וכן :אתר יד ,2שהינו ,למיטב ידיעת
החברה ,אתר הלוחות המוביל בישראל ואתר יורם לימודים שהוא למיטב ידיעת החברה אתר
הלימודים המוביל בישראל.
סחר  -החברה ,באמצעות חברות בת ,מפעילה אתרי מסחר מקוון ,ובראשם אתר וואלה! שופס,
שהינו ,למיטב ידיעת החברה ,אתר הסחר האלקטרוני המוביל בישראל והמחזיק ב 50%-מוואלה
טורס שהוא למיטב ידיעת החברה אחד מאתרי התיירות המובילים בישראל

נכון למועד הדוח ,האתרים העיקריים אותם מפעילה הקבוצה הינם פורטל וואלה! ,הפועל תחת שם
המתחם  www.walla.co.ilואתר יד  2הפועל תחת שם המתחם  .www.yad2.co.ilפורטל וואלה מיועד
לכלל ציבור הגולשים ברשת האינטרנט ומציע מגוון רחב של תכנים ,יישומים ושירותים מקוונים .אתר
יד  2מפעיל פלטפורמת לוחות מקוונים לפרסום מודעות פרטיות ועסקיות בתחומים שונים כגון רכב,
נדל"ן ,מוצרי יד שניה ,בעלי חיים ועוד שמטרתם לקשר בין מוכרים ונותני שירותים לרוכשים בתחומים
השונים .עוד מפעילה הקבוצה מספר אתרי אינטרנט המיועדים לפלחי אוכלוסייה ממוקדים יותר.
הכנסות החברה בתחום הפעלת הפורטל ואתרי התוכן והשירותים נובעות ברובן המכריע מפרסום.
בנוסף ,מפעילה הקבוצה את אתר הסחר וואלה שופס וכן ואת אתר שירותי התיירות וואלה טורס.
 .3השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
 .3.1עסקאות מהותיות בהון החברה אשר נעשו על ידי בעלי עניין במניות החברה:
 .3.1.1ביום  14במרץ ,2010 ,הודיעה הוצאת עיתון הארץ בע"מ )"הארץ"( ,שהיתה במועד האמור בעלת
שליטה בחברה ,לחברה ,כי התקשרה עם ס.ה .סקיי אחזקות בע"מ ,שותף כללי ,באמצעות סקיי
)א.א( שותפות מוגבלת בהקמה ,בהסכם למכירת כל מניותיה בחברה תמורת סך של  6ש"ח
למניה .בהמשך לכך ,הודיעה ביום  18במרץ 2010 ,חברת בזק בינלאומי בע"מ )"בזק בינלאומי"(,
שהיתה באותו מועד בעלת שליטה בחברה ,על החלטתה לממש את זכות הסירוב הראשונה
שעמדה לה ביחס למניות החברה הנמצאות בבעלות הארץ .ביום  25באפריל ,2010 ,הודיעה בזק
בינלאומי לחברה כי השלימה את רכישת  14,807,939מניות החברה אשר הוחזקו על ידי הארץ,
תמורת סך של  6ש"ח למניה ,ובסך כולל של  88,847,634ש"ח לעסקה כולה .בנוסף מסרה בזק
בינלאומי לחברה כי חלק מהמניות הנרכשות אשר הביאו את בזק בינלאומי לאחזקה של מעל
 44.99%מהון המניות של החברה באותו מועד יועברו על ידי בזק בינלאומי לנאמנות עיוורת.
 .3.1.2ביום  29באוגוסט  ,2010השלימה בזק בינלאומי הצעת רכש מיוחדת ,לרכישת  5%ממניות
החברה מידי הציבור )"הצעת הרכש"( ,במסגרתה רכשה בזק בינלאומי מהציבור 2,274,299
ממניות החברה ,במחיר של  ₪ 6למניה ובעבור תמורה כוללת של .₪ 13,645,794
לאחר קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ,ביום  21בספטמבר ,2010 ,מסרה בזק
בינלאומי לחברה ,כי המניות שהוחזקו בנאמנות עיוורת כאמור בסעיף  3.1.1לעיל ,הועברו לבזק
בינלאומי ,כך שבזק בינלאומי החזיקה באותו מועד כ 71.65% -מהון המניות של החברה וכ-
 71.65%בכח ההצבעה בה )ובדילול מלא 67.99% :בהון ו 67.99%-בכח ההצבעה(.
 .3.1.3ביום  21בספטמבר ,2010 ,הודיעה בזק בינלאומי לחברה כי היא העבירה את מלוא החזקותיה
בהון המניות של החברה לבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"בזק"( ,אשר הינה בעלת
השליטה בבזק בינלאומי ,ובעקיפין בעלת השליטה בחברה ,בתמורה לסך של  6ש"ח למניה.
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למועד הדוח ,מחזיקה בזק ,בעלת השליטה בחברה ,בכ 71.65% -מהון המניות של החברה וכ-
 71.65%בכח ההצבעה בה )ובדילול מלא 67.99% :בהון ו 67.99%-בכח ההצבעה(.
 .3.2מימושי אופציות לעובדים בתקופת הדוח:
תאריך

כמות אופציות שמומשה

 24בדצמבר2009 ,
 28במרץ2010 ,
 8באפריל2010 ,
 5בספטמבר2010 ,
 5בספטמבר2010 ,
 25באוקטובר 2010
 25באוקטובר2010 ,
 31באוקטובר2010 ,
 16בנובמבר2010 ,
 16בדצמבר2010 ,

5,000
33,334
5,000
30,000
43,028
5,576
6,972
34,424
10,000
10,000

מחיר מימוש לאופציה
ש"ח למניה
4.459
3.72
4.459
4.459
3.80
4.459
3.80
4.459
4.459
4.459

כמות מניות
5,000
33,334
5,000
30,000
43,028
5,576
6,972
34,424
10,000
10,000

לפרטים בדבר הקצאת אופציות בשנים  ,2009-2010ותוכניות האופציות של הקבוצה ראה סעיף 7.11.6
להלן.
 .4חלוקת דיבידנדים
דיבידנדים שהתאגיד הכריז וחילק בשנתיים האחרונות:
תאריך תשלום
 29ביוני2009 ,

אופן החלוקה
מזומן

סכום
 15מ' ש"ח

ליום  31בדצמבר  , 2010מסתכמים ה"רווחים" של החברה לעניין מבחן הרווח כהגדרתם בסעיף  302לחוק
החברות בכ 13.8 -מיליון ש"ח.
במסגרת הלוואה שנטלה חברה בת של החברה ,כמפורט בסעיף  9.2להלן ,התחייבה החברה לעמוד במגבלות
פיננסיות מסויימות ,אשר עשויות להשפיע על יכולתה של החברה לחלק דיבידנד בעתיד )הגם שאינן שוללות
או מגבילות במישרין את זכותה של החברה לחלק דיבידנד(.
דירקטוריון החברה לא אימץ מדיניות לגבי חלוקת דיבידנדים בעתיד.
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חלק שני  -מידע אחר
 .5מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
נכון למועד הדוח מתמקדת פעילות הקבוצה בהפעלת פורטלים ואתרי תוכן באינטרנט )שהעיקריים בהם
הינם אתר וואלה! ,הפועל במתחם ") Walla.co.ilהפעלת הפורטל"( ואתר יד  2הפועל במתחם
 (www.yad2.co.ilוכן במסחר באמצעות האינטרנט )"מסחר אלקטרוני"( ,בעיקר באמצעות האתר וואלה!
שופס הפועל במתחם .www.wallashops.co.il
נתונים כספיים של הקבוצה בחלוקה לתחומי פעילות )באלפי ש"ח(:
שנת 2010
הפעלת
הפורטל
116,135
961
117,096

מכירות לחיצוניים
מכירות בין מגזרים
סה"כ הכנסות

עלויות אשר אינן מהוות הכנסות בתחום פעילות אחר 105,525
עלויות המהוות הכנסות בתחום פעילות אחר
105,525
סה"כ עלויות
94,369
עלויות קבועות המיוחסות לתחום הפעילות
11,156
עלויות משתנות המיוחסות לתחום הפעילות
11,688
רווח תפעולי המיוחס לבעלים של החברה האם
הפסד תפעולי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות
)(117
שליטה
275,778
סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות
46,208
סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות

סחר
64,702
64,702

התאמות
)(961
)(961

59,964
961
60,925
13,126
47,799
3,777

)(961
-

40,147
32,010

10,256
143,187

)(961
)(961

סה"כ
180,837
180,837
165,489
165,489
107,495
57,994
15,465
)(117
326,181
221,405

שנת 2009
הפעלת
הפורטל
102,330
964
103,294

מכירות לחיצוניים
מכירות בין מגזרים
סה"כ הכנסות

עלויות אשר אינן מהוות הכנסות בתחום פעילות אחר 79,341
עלויות המהוות הכנסות בתחום פעילות אחר
79,341
סה"כ עלויות
70,392
עלויות קבועות המיוחסות לתחום הפעילות
8,949
עלויות משתנות המיוחסות לתחום הפעילות
23,953
רווח תפעולי המיוחס לבעלים של החברה האם
הפסד תפעולי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
130,428
סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות
37,703
סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות
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סחר
30,057
30,057

התאמות
)(964
)(964

סה"כ
132,387
132,387

25,239
964
26,203
11,558
14,645
3,854

)(964
)(964
)(964
-

104,580
104,580
81,950
22,630
27,807

-

-

-

43,718
22,022

6,116
26,429

180,262
86,154

שנת 2008

מכירות לחיצוניים
מכירות בין מגזרים
סה"כ הכנסות

הפעלת
הפורטל
89,588
932
90,520

עלויות אשר אינן מהוות הכנסות בתחום פעילות אחר 70,013
עלויות המהוות הכנסות בתחום פעילות אחר
70,013
סה"כ עלויות
62,877
עלויות קבועות המיוחסות לתחום הפעילות
7,136
עלויות משתנות המיוחסות לתחום הפעילות
20,507
רווח תפעולי המיוחס לבעלים של החברה האם
הפסד תפעולי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
104,934
סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות
29,360
סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות

סחר
22,264
22,264
17869
932
18,801
9,452
9,349
3,463

התאמות
)(932
)(932
)(932
)(932
)(932

סה"כ
111,852
111,852
87,882
87,882
72,329
15,553
23,970

-

-

-

39,949
19,527

9,287
18,883

154,170
67,770

התאמות לדוחות המאוחדים נובעות מעסקאות בין שני תחומי הפעילות ,וכן מהשפעת עלויות
ונכסים כלליים שלא ניתן להקצותם לתחומי הפעילות על בסיס סביר.
להסבר התפתחויות שחלו בנתוניה הכספיים של החברה ראה בדוח הדירקטוריון המצורף כפרק ב'
לדוח זה.
 .6סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
 6.1מודל הפעילות של הקבוצה הינו המודל האוניברסלי של תעשיית האינטרנט ,כלומר :יצירת רייטינג
ומסחורו .רייטינג נמדד ע"י שילוב של שני מדדים עיקריים) :א( מספר גולשים ) (Usersליחידת זמן
)בד"כ במונחי ימים או שבועות(; )ב( מידת הפעילות ) (Usageשל הגולשים באתר )לדוגמה  -בכמה דפים
או קטעי ווידאו צפה הגולש בכל ביקור באתר וכמה זמן שהה הגולש באתר( .על מנת ליצור רייטינג ,קרי
למשוך גולשים לאתרי החברה ,החברה מציעה לגולש מגוון תכנים ,שירותים ומוצרים ,רובם ללא תשלום.
את הרייטינג החברה מתרגמת להכנסות ע"י חיבור הגולשים לעסקים בשתי צורות עיקריות) :א( בדרך
של מכירת שטחי פרסום  -מפרסמים משלמים לחברה עבור הצגת פרסום לגולשים; )ב( בדרך של סחר
אלקטרוני  -ספקים המשלמים לחברה עמלה בגין מכירת מוצריהם לגולשים .מרבית הניתוח בסעיפים
השונים להלן יתייחס לשלושת מדדי המפתח שתוארו להלן :רייטינג ,מסחור בדרך של מכירת פרסום
ומסחור בדרך סחר אלקטרוני.
 6.2מדדי המפתח שתוארו לעיל מושפעים ממספר גורמים חיצוניים לרבות גורמים מאקרו כלכליים:
6.2.1

השפעות חיצוניות על הרייטינג:
 6.2.1.1מגמות טכנולוגיות ושיווקיות גלובליות בתעשייה העולמית בתחומי האינטרנט,
התקשורת ,המדיה והבידור – בשנים האחרונות ניתן להבחין במגמה של התכנסות
) (convergenceשל תעשיות רבות  -כגון פרסום ,תקשורת ,מו"לות מודפסת ,מוסיקה
והפצת ווידאו  -אל תוך האינטרנט .ההתכנסות נוגעת לא רק לסוגי התוכן המוצעים
לגולש אלא גם למכשירי הקצה ופלטפורמות ההפצה .הצרכנים גולשים באינטרנט לא רק
דרך מחשב שולחני או נייד ,אלא גם באמצעות מכשירי טלפון חכמים ,מחשבי לוח
ומכשירים ניידים נוספים .לצד ההתכנסות מאפיינת את הסביבה מגמת הגלובליזציה .כל
התופעות שתוארו לעיל מתרחשות בעוצמה ובמהירות לא רק בארה"ב ,בה נקבעות
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מרבית המגמות הטכנולוגיות והצרכניות ,אלא מתפשטות במהירות לכל העולם לרבות
ישראל .בהתאם ,חברות אמריקאיות גלובליות כמו גוגל facebook ,ו Apple -הפכו
במהירות לשחקנים משמעותיים בשוק המקומי.
 6.2.1.2מגמות מקומיות בתעשיות המדיה והתקשורת  -פריסת תשתיות תקשורת פס מהיר
נחשבת כאחד מגורמי הצמיחה העיקריים של תעשיית האינטרנט ,המשפיע על כל אחד
ממדדי המפתח שתוארו בסעיף שלעיל .מאידך ,החלטות של גופי תקשורת ומדיה גדולים
)כמו חברות הטלוויזיה המסחרית והרב ערוצית וחברות הסלולר( להיכנס לתחום ,יוצרת
איום תחרותי מהותי על החברה.
 6.2.1.3רגולציה  -האינטרנט אינו נתון כיום כמעט לרגולציה שעה שמדיות וענפים אחרים
בתחום התקשורת נתונים לרגולציה בהיבטים שונים .אולם ,לאור התהליכים המהירים
של התכנסות וניפוץ שרשרות הערך ההיסטוריות ,בעיקר בתחום הפצת הוידאו ,יש
מגמה ברורה של שינוים רגולטוריים בשני מישורים ,להם עלולה להיות השפעה שלילית
על החברה:
א .הקלה במגבלות רגולוטוריות על חברות אחרות/ענפים אחרים תלווה בהגברה
ניכרת של הלחץ התחרותי על החברה .כך למשל היתר לכבלים וללוין למכור פרסום
יגדיל את התחרות הצפופה ממילא בתחום ההכנסות העיקרי של החברה.
ב .הטלת מגבלות רגולוטוריות על ענף האינטרנט -לדוגמא בתחום תכני ווידאו .עלולה
להביא לפגיעה באחד מתחומי הצמיחה העיקריים של הענף ,הן במונחי רייטינג והן
במונחי הכנסה.
6.2.2

השפעות חיצוניות על מסחור שטחי פרסום
 6.2.2.1מכירת שטחי פרסום באינטרנט היא תחום הפעילות העיקרי של החברה המייצר את
מרבית הכנסותיה ורווחיה .תחום זה מושפע מההוצאה הכוללת של מפרסמים על שיווק
ופרסום .הוצאה זו מושפעת מרמת הפעילות הכללית במשק .החוסן של הכלכלה
הישראלית והמשך הצמיחה במשק משפיעים ישירות על ההוצאה של עסקים על פרסום.
בנוסף ,גם למבנה המשק יש השפעה ישירה על ההוצאה על פרסום .כך לדוגמא -
ריכוזיות ומבנה אוליגופולי של חלק מהענפים המרכזיים מקטינים את התחרות
וההוצאה על שיווק ופרסום .שינוי בתחום זה עשוי להביא להגדלת התחרות וההוצאה
על פרסום ולהגדיל הכנסות החברה.
 6.2.2.2ההוצאה על פרסום באינטרנט מושפעת מהצלחה של מדיות אחרות המהוות מוצרים
חלופיים ובראשן הטלוויזיה המסחרית .הצלחה של הטלוויזיה המסחרית בישראל
עשויה לפגוע בצמיחה של מסחור הפרסום באינטרנט בישראל.

 6.2.3השפעות חיצוניות על תחום הסחר האלקטרוני
 6.2.3.1תחום הסחר האלקטרוני מושפע מהיקף הפעילות במשק .באופן כללי ,המשך צמיחה
מתבטא בעלייה בצריכה הפרטית וכן בהוצאה על סחר אלקטרוני ,אך לעיתים ניתן
להבחין במגמה הפוכה לפיה משבר כלכלי מביא לעליה בסחר אלקטרוני על חשבון סחר
פיסי וזאת בשל התפיסה הצרכנית שקנייה באינטרנט היא יעילה וזולה יותר.
 6.2.3.2התחום מושפע בעיקר מהתחרות של יבואנים ורשתות פיסיות הרואות באתרי הסחר
האלקטרוני איום עיקרי ומתמודדות עם איום זה במספר דרכים עיקריות:
א .הורדת מחירים  -שילוב של לחץ על יבואנים לתנאים משופרים יחד עם הגדלת
הנחות וירידה ברווחיות במטרה להציג מחיר תחרותי למחירי האינטרנט.
ב .קונסולידציה על ידי מיזוגים אופקיים ואנכיים .כל אלו מגדילים את הלחץ
התחרותי על תחום הסחר האלקטרוני של החברה.
 6.2.3.3כניסה מואצת לתחום הסחר האלקטרוני ע"י רכישה או הקמה של אתרים .ניתן להבחין
בתופעת הגלובליזציה של האינטרנט גם בתחום הסחר האלקטרוני ,עם כניסת חברות
סחר אלקטרוני גלובאליות לפעילות בישראל.
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חלק שלישי  -תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות
 .7תחום הפעלת הפורטל
 .7.1מידע כללי על תחום הפעלת הפורטל
 .7.1.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
אתר האינטרנט העיקרי המופעל על-ידי הקבוצה משמש פורטל המספק מגוון רחב של שירותים
מקוונים .סקרי  TIMשל "טלסקר" שנעשו בשנים האחרונות ,כמו גם מדידות של מערכות
אחרות בלתי תלויות ,מצביעים על כך שוואלה! הוא פורטל האינטרנט הפופולארי בישראל.
וואלה! שומרת באופן יציב על רייטינג מוביל בצמרת מדרוג האתרים בישראל .סקר  TIMלחודש
דצמבר  2010מצביע על שיעורי חשיפה שבועיים של  65.9%מגולשי האינטרנט לוואלה!.2
בתחום הפעלת הפורטל מספקת הקבוצה מגוון רחב של שירותים אינטרנטיים הכוללים ,בין
היתר ,ערוצי תוכן מובילים בתחומם המשלבים תוכן אדיטוריאלי כגון :חדשות ,ספורט ועסקים;
תכנים בידוריים כגון :משחקים ,מוסיקה ותכני וידאו; אפליקציות כגון :שירות דואר אלקטרוני
חינמי בנפח בלתי מוגבל ,מנועי חיפוש ;מדריכים וערוצי מידע במגוון קטגוריות כגון :מפות,
תחזית מזג אוויר ,הורסקופ יומי ,אינדקס סרטים ומסעדות ,שערי מטבע ומניות ועוד .בנוסף,
פועלים תחת תחום הפורטל אתר הלוחות המקוון "יד  ,"2אשר כולל לוחות מקוונים ,בעיקר
בתחומי הרכב ,הנדל"ן ומוצרי יד שנייה ,מנוע להשוואת מחירים באמצעות אתר "כמה" ,לוח
דרושים באמצעות אתר  ,JobCityהרשת החברתית מקושרים ,אינדקסי תוכן ושירותים בתחום
ההכוונה ללימודי פסיכומטרי והשכלה גבוהה וכן אינדקס חוגים באמצעות יורם לימודים ,מוגובי
 סביבת משחקים ופעילויות לילדים ועוד.להלן יתארו השינויים בכל אחד ממדדי המפתח שתוארו בסעיף  6לעיל ,אשר עשויים להשפיע על
פעילותה של החברה בתחום הפעילות:
רייטינג  -נתוני טלסקר כפי שפורסמו בחודש דצמבר  2010מצביעים על המשך גידול
א.
בהיקפי השימוש באינטרנט .במהלך שנת  2010הצטרפו למניין הגולשים כ270,000 -
גולשים חדשים .היקף השימוש באינטרנט בישראל נאמד בכ 4.67-מיליון משתמשי
אינטרנט בגילאי  13ומעלה )בהשוואה לכ 4.4-מיליון איש בדצמבר  .(2009כ82.6% -
מבתי האב היהודיים מחוברים לאינטרנט ,מתוכם  93%מחוברים לאינטרנט מהיר
בפס רחב וכ 81%-מבין הגולשים בממוצע משתמשים באינטרנט לפחות פעם ביום.
לאור שיעור החדירה הגבוה של החיבור בפס רחב ,עיקר הצמיחה בתחום נובע מהגדלת
השימוש ע"י הגולשים ולא מעליית מספר הגולשים הכולל .כניסה של שחקנים
גלובליים כמו  facebookו youtube -והמגמה הכללית של גולשים לבלות חלק גדול
מזמנם ברשתות חברתיות מגבירים את האיום התחרותי על החברה .לכך יש להוסיף
את התחרות הגוברת מצד אתרים של קבוצות מדיה גדולות וכן את התרבות אתרי
הנישה הנבנים על טראפיק בעיקר מגוגל ומ.facebook -
פרסום  -המשק הישראלי המשיך להפגין את חוסנו ב 2010-והציג צמיחה של 10.5%
ב.
בתמ"ג .בהתאם אופיינה השנה בעליה בהוצאה על פרסום וכן בעליה בהיקף הסחר.
שנת  2010אופיינה ביציאה מההאטה אשר אפיינה את ענף הפרסום בשנת  2009על רקע
3
המשבר הכלכלי העולמי .עפ"י הערכות יפעת בקרת פרסום ואיגוד השיווק הישראלי
ההוצאה על פרסום בישראל גדלה ב 2010-ב 6.6%-בהשוואה ל 2009-והגיעה לכ3.943 -
מיליארד ש"ח .עפ"י אותו דו"ח ההוצאה על פרסום באינטרנט בישראל גדלה ב2010-
בכ 18%-ועמדה על כ 616-מילון ש"ח .נתח הפרסום באינטרנט מתוך כלל עוגת הפרסום
2
3

2
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גדל ב 2%-ב 2010-והגיע לכ) 16%-כולל באנרים ,ווידאו ,מנועי חיפוש ולא כולל לוחות
ואינדקסים( .הגידול בתקציבי הפרסום באינטרנט נמשך למרות התחזקות משמעותית
של הטלוויזיה המסחרית בישראל )אשר היקפי הפרסום בה עלו בכ 13%-והגיעו לכ-
 1.6מיליארד ש"ח וגם נתח הפרסום בטלוויזיה עלה ב 2%-והגיע ל. (42%-עיקר הגידול
הושג על חשבון העיתונות המודפסת .לצד הגידול בהוצאה על פרסום חל גידול בהיצע
שטחי פרסום באינטרנט ,הן ע"י אתרים גלובליים והן ע"י אתרי נישה שמספרם עולה
מיום ליום על רקע מחסומי הכניסה הנמוכים בתחום .ההיצע המוגבר של שטחי פרסום
יצר לחץ מחירים ודחף לקונסולידציה של שטחי פרסום והקמת גופי מדיה המוכרים
את מלאי שטחי הפרסום שלהם במשותף.
 .7.1.2מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
באופן מסורתי לא היה נתון תחום האינטרנט לרגולציה מהותית .יחד עם זאת ,בעת האחרונה
ניכרת מגמה של הרחבת הרגולציה החלה על תחום האינטרנט ובין היתר בפסיקה ודברי חקיקה
הנוגעים לשמירה על פרטיות גולשים ,מגבלות על דיוור אלקטרוני ,הטלת אחריות על מפעילי
אתרים בקשר עם דברי לשון הרע המתפרסמים באתר וכן מגבלות נוספות העשויות להשפיע
באופן עקיף יותר על תחום הפעילות כגון :הגבלות על מפעילים סלולרים בנושא אספקת תכנים,
לרבות גלישת  WAPורגולציה על תכני וידאו באינטרנט ,אשר ככל שתאומץ עשויה להקשות על
הפצת תוכני וידאו באינטרנט.
 .7.1.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו ,התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או
שינויים במאפייני הלקוחות שלו
א.

כללי  -תחום הפעלת הפורטל מושפע בעיקר מהיקף השימוש הנעשה באינטרנט
בישראל ,שנגזרותיו העיקריות הן היקף החדירה של טכנולוגיית הפס הרחב ,והרגלי
הפנאי וצריכת האינטרנט של הציבור .בשנים האחרונות תעשיות וענפים רבים
מתמזגים אל תוך האינטרנט ,עוד ועוד חברות ,ביניהן חברות ענק מרחיבות את
פעילותן ברשת.

ב.

רייטינג:
א .כלל הגורמים המשפיעים על מדד זה נמצאים בצמיחה  -יותר גולשים מצטרפים
לאינטרנט מידי יום ,רוחב הפס עולה ועימו גם איכות ועצמת מכשירי הקצה –
וכפועל יוצא גורמים ליותר זמן גלישה ליום לגולש ודוחפים לעליה ברייטינג של
האתר שמשמעה עליה במלאי ובשווי המלאי הפרסומי של החברה.
ב .במקביל אותם גורמים ממש דוחפים להגברת התחרות ,הן מצד שחקנים גלובליים
והן מצד שחקנים מקומיים .האתרים מתחרים הן על זמנו של הגולש בהצעה של
תכנים ,מוצרים ושירותים חלופיים והן על כספו של המפרסם.
ג .בשנים האחרונות התגברה התחרות של הטלוויזיה המסחרית בישראל ,המצליחה
להגיע לרייטינג גבוה בזמני צפיית שיא ) (prime timeבעיקר ע"י פורמטים חדשים
של תוכניות ריאליטי .רייטינג זה מושך מפרסמים גדולים ופוגע בצמיחת ההוצאה
על פרסום באינטרנט בישראל.
הלחצים התחרותיים המתוארים לעיל מביאים להגדלת ההוצאה של החברה
לשימור רייטינג ,לרבות ע"י רכישת תכנים מצדדים שלישיים ורכישת חברות
ואתרים .בנוסף ,מביא הדבר להגדלת הוצאות החברה על שיווק ורכישת טראפיק
)תנועת גולשים לאתר( .שני אלו מביאים להקטנה ברווחיות החברה.

ג.

פרסום:
א .כפי שתואר בסעיף 7.1.1.א לעיל הוצאה על פרסום באינטרנט גדלה גם בשנת
 .2010יחד עם זאת עיקר הגידול אינו בתחום הפרסום המותגי בבאנרים  -תחום
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ב.
ג.
ד.

ההכנסות העיקרי של החברה בתחום הפרסום .לצד הסטגנציה היחסית בתחום
הבאנרים ,ניתן להבחין בצמיחה יחסית בפורמטי הפרסום הבאים באינטרנט:
פרסום בווידאו ,פרסום בתוכן שיווקי ,ופרסום מוטה תוצאות.
בנוסף ,הגדלת היצע של אתרי ענק גלובליים כמו  youtubeו facebook -וכן
קונסולידציה של אתרים אשר החלו למכור את המלאי שלהם במשותף יוצרת לחץ
תחרותי והורדת מחירים בשוק.
ביטוי נוסף להשתכללות הענף אפשר למצוא בהקמת משרדי בקרת מדיה בלתי
תלויים המגישים שירותים למפרסמים ובקונסולידציה מואצת של משרדי פרסום
בכל הקשור לרכש מדיה באינטרנט.
בנוסף ,בשנה האחרונה התגברה התחרות מצד אתרים של קבוצות מדיה מובילות.
להן חברות קשורות המפעילות מדיה אחרת כגון עיתון מודפס או ערוץ טלוויזיה
מסחרית .אתרים אלו מציעים למפרסמים לרכוש אצלם חבילות פרסום משולבות
באתר וכן במדיה האחרת ) ,(bundlingובכך מציע יתרון על מוצרי החברה.

 .7.1.4שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
ההתקדמות הטכנולוגית בתחום הפס הרחב תורמת להגדלת היקף הגולשים המשתמשים
בפורטל המופעל על-ידי הקבוצה ,וכן להארכת זמן הגלישה הממוצע של כל גולש באתר הקבוצה.
טכנולוגיית הפס הרחב מאפשרת לגולשים ליהנות מתוכן עשיר יותר ,בעיקר בתחום הוידאו
ומאיצה את תהליכי ההתכנסות של תעשיות וענפים נוספים מהעולם הפיסי לעולם האינטרנט.
השתכללות מנועי החיפוש ,ותפוצת השימוש הנרחבת בהם ,הובילה לפיתוח מוצרי פרסום
ושיטות פרסום המבוססות על תוצאות חיפוש .תחום זה נשלט ברובו המכריע ע"י גוגל הן בעולם
והן בישראל .גוגל ממשיכה במינוף ההגמוניה שלה בתחום החיפוש גם לתחומים אחרים כגון
דפדפן כרום –שנתח השוק שלו עולה במהירות ומערכת הפעלה אנדרואיד בתחום הסלולר .ניסיון
העבר הראה כי למוצרי גוגל השפעה חיובית על הענף והם מהווים קטליזטור צמיחה המגדיל
שימוש באינטרנט וטראפיק לאתרים ,אולם בה בעת גוגל עושה מאמצים להשתלט על תחום
הפרסום על כל רבדיו ,הן באמצעות פיתוח עצמי והן באמצעות רכישת חברות .הגדלת כוחה
בתחומים נוספים מעבר לחיפוש עלולה להקטין את נתח השוק לאתרים אחרים לרבות אתרי
הקבוצה.
השתכללות מכשירי הקצה הסלולרים והניידים ,המאפשרים למשתמשים שימושים אינטרנטיים,
הובילה להתפתחות מוצרי תוכן המכוונים למכשירי קצה אלה ומגדילים באופן משמעותי את
הגלישה באינטרנט הנייד ) .(Mobile Internetהגדלת השימוש באייפון ובאייפד ויצירת הרגלי
גלישה תוך שימוש באפליקציות מקטינים הגלישה דרך פורטלים מהסוג המופעל ע"י החברה
אולם יוצרים לחברה הזדמנויות ע"י הפצה של סדרת אפליקציות בתחומי פעילותה .מודל
האפליקציות במכשירי אייפון ואייפד הוא חלק מגן נעול הנשלט ע"י חברת אפל העלולה להחליט
על שינויים אשר יחלקו מחדש את הערך על שרשרת הערך באופן שיפגע בחברה ,למשל ע"י גביית
עמל ה על הפצת תוכן באמצעות אפליקציות אשר קודם לכן הופצו חינם דרך חנות האפליקציות
של אפל ללא כל חיוב מצידה או תמורת חיוב חד פעמי זעום.
השתכללות כלים טכנולוגיים בתחום מערכות הפרסום ,מאפשרים פרסום חכם ,מפולח ויעיל
למפרסם ,תוך הגעה לקהל יעד רלוונטי .הדבר עשוי להגדיל האפקטיביות של מוצרי הפרסום של
החברה בה בעת הדבר מגדיל הלחץ לקומודיטיזציה )  (commoditizationשל מוצרי הפרסום
של החברה .בנוסף ,התחום מאופיין ביצירת פלטפורמות טכנולוגיות מתוחכמות המאפשרות
יצירת רשתות פרסום ) (ad networksהמאגדות בתוכן נדל"ן פרסומי של מאות ואלפי אתרים
קטנים וכן שווקים מתוחכמים של היצע ובקוש למלאי פרסומי של אתרים ) exchange
 .( networksכל אלו מגדילים את היצע המוצרים החלופיים למוצרי החברה על כל המשתמע
מכך.
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 .7.1.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
א .רייטינג -להערכת החברה ,הרייטינג הינו המדד הקריטי ביותר להמשך מובילות והצלחת
החברה .יעד עיקרי של החברה להמשיך למשוך אליה יותר ויותר גולשים אשר ישהו באתר
יותר זמן ויעשו בו יותר פעילויות .בתחום זה נתונה החברה בתחרות קשה מצד אתרים
גלובליים ומקומיים.
ב .יכולות בתחום מוצרי הפרסום ומערכות המידע  -הגדלת היצע המלאי הפרסומי על ידי
אתרי ענק גלובליים ,מתחרים מקומיים גדולים ורשתות פרסום המבצעות קונסולידציה של
מלאי ממאות ואלפי אתרים קטנים ) (long tailמחייבים את החברה לחיזוק וחידוד
יכולותיה בתחום מוצרי הפרסום ,תמחורם ואופן הגשתם .החברה נערכה בהתאם ע"י
רכישה והטמעה של מערכות הגשה משוכללות וגיוס הון אנושי המתאים לניהול תפיסת
מדיה חדשה.
ג .מערך מכירות ושיווק  -השתכללות השוק והתגברות התחרות הופכת את היכולות בתחום
המכירות והשיווק לקריטיות .החברה יוזמת בהתאם שינויים במערך המכירות והשיווק
והתאמות למתודולוגיית העבודה מול השוק והלקוחות  -מפרסמים ומשרדי פרסום.
 .7.1.6שינויים במערך הספקים לתחום הפעילות
א .שינוי עיקרי בספקי תחום הפעילות נובע מהגידול בצריכת הוידאו באינטרנט ,היוצר תלות
גוברת בספקי תכני ווידאו .החברה נערכה ע"י חתימת הסכמים אסטרטגיים ארוכי טווח עם
מגוון ספקים וכן ע"י הגדלת הפקה עצמית של תכנים.
ב .לאור מכירת אחזקות הארץ בחברה ,החברה זכאית לקבל את תכני עיתון הארץ ללא
תשלום למשך תקופה של  18חודש המסתיימת באוקטובר  .2011החברה מעריכה שלסיום
הסכם התכנים לא תהיה השפעה מהותית על יכולתה להמשיך לספק לגולשים תכנים
חלופיים בין בדרך של רכישה מספק תוכן אחר ובין בדרך של הפקה עצמית .בהתאם,
החברה מעריכה כי לסיום הסכם התכנים לא תהיה השפעה מהותית על הכנסותיה או
רווחיה.

הערכת החברה ביחס להשפעת ביטול הסכם התכנים הינה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך .מידע זה נסמך על הערכות של החברה .בפועל ,עשויה השפעת ביטול הסכם
התכנים להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה כאמור ,כתוצאה מגורמים שונים שהעיקריים
בהם הינם ,טעמי הגולשים ויכולתה של החברה לספק תכנים חלופיים.
 .7.1.7חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם
מחסומי הכניסה באינטרנט נמוכים יחסית ,עובדה המאפשרת התפתחות מהירה של חברות
גדולות בטווח זמן מהיר ,תוך יצירת מודלים חדשים וכיבוש נתחי שוק מחברות שפעלו בתחום.
בה בעת ,לצד יצירת ענקים יש מאין )דוגמת  (Grouponמאפשר הסף הנמוך יצירת אתרי נישה
מתמחים ) (long tailהנהנים מהגישה הישירה ללקוחותיהם )בעיקר באמצעות גוגל ו-
.(facebook
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 .7.1.8תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
התחליפים העיקריים למוצרי תחום הפעילות הינם מוצרי פרסום של המתחרים העיקריים בענף,
קרי אתרים להם רייטינג גבוה ומוצרי פרסום אפקטיביים הדומים למוצרי החברה .כמתואר
לעיל ,היצע מוצרים החלופיים והלחץ תחרותי בתחום נמצאים במגמת עלייה מתמדת.
תחליף נוסף הוא פרסום במדיות אחרות כגון עיתונות מודפסת ,טלוויזיה מסחרית ,רדיו ושילוט
חוצות .לפרטים נוספים אודות המגמות בפרסום במדיות אחרות ראה סעיף  7.1.1לעיל.
 .7.1.9מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
באתר הקבוצה מתחרים אתרים ישראליים ובינלאומיים .התחרות של אתרים מקומיים גדלה
עקב חיזוק אתרים הנתמכים ע"י קבוצות מדיה גדולות )עיתונים מודפסים ,חברות סלולר,
טלוויזיה מסחרית ,כבלים ( וכן עקב התחזקות מגמת הקונסולידציה ושיתופי הפעולה בענף.
בנוסף ,גברה מאוד בשנה האחרונה הגלובליזציה באינטרנט המתבטאת במיצוב חזק של האתרים
הבינלאומיים  facebook ,Googleו youTube -בצמרת דירוג הרייטינג של האתרים המובילים
בישראל.
בנוסף ,מתחרה הקבוצה על תקציבי פרסום גם מול אמצעי מדיה מסורתיים כגון טלוויזיה
מסחרית עיתונות מודפסת ,רדיו ושילוט חוצות .מגמת ההתכנסות הגוברת של תעשיית
האינטרנט עם תעשיות הפצת הווידאו והבידור ,תעשיית הטלקום ותעשיות הסלולר יוצרים
לחברה הזדמנויות לכניסה לתחומים חדשים ובה בעת חושפים אותה לתחרות מצד שחקנים
גדולים.

המידע בדבר התגברות התחרות מול אתרים גלובאלים וגופי תקשורת גדולים ,לרבות זכייני הטלוויזיה,
הוט ויס ,כאמור הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .מידע זה נסמך על הערכות של
החברה ,בנוסף למידע פומבי בדבר כוונתה של מועצת הכבלים והלווין .התחרות מול אתרים גלובאלים
וגופי תקשורת גדולים ,לרבות זכייני הטלויזיה ,הוט ויס ,בפועל ,עשויה להיות שונה באופן מהותי מזה
שנחזה כאמור ,כתוצאה מגורמים שונים שהעיקריים בהם הינם ,כניסתם של מתחרים חדשים,
רגולציה שידורי הטלוויזיה ,היקף פעילותם של מתחריה הקיימים של החברה ,וכן כתוצאה מגורמי
הסיכון כמתואר בסעיף  9.5להלן.
 .7.2מוצרים ושירותים
מבחינה מהותית רואה החברה במכירת פרסום באינטרנט כמוצר יחיד בתחום הפעילות .החברה
משרתת שני קהלי יעד עיקריים .מחד ,גולשים להם מוצעים תכנים יישומים ,ערוצי מידע ושירותים
שרובם המכריע ניתן ללא תשלום ,ומאידך מפרסמים ,להם מציעה החברה ,תמורת תשלום ,מוצרי
פרסום ושיווק.
כמפורט לעיל ,המפתח המרכזי לשימור והגדלת נתח השוק של החברה בתחום הפרסום באינטרנט ,הינו
שמור הרייטינג של אתרי הפורטל .כך ,עמוד הבית ) (Home Pageשל אתר החברה מהווה שער כניסה
לאינטרנט עבור גולשים רבים ויש לו חשיבות מכרעת הן במשיכת הגולשים והן בהיותו פלטפורמה
מרכזית למוצרי הפרסום של החברה .החברה השיקה עמוד בית חדש באוקטובר  2008במטרה ליצור
תמהיל מעודכן של תכנים ומוצרים מחד ,ומוצרי פרסום מאידך .ביולי  ,2009בהמשך לעדכון דף הבית,
השיקה החברה גרסה חדשה של מרבית ערוצי התוכן שבאתר ,הכוללת רכיבי  web 2.0עדכניים ,כגון
תגיות ,שיפור מערכת התגובות ,דירוג פופולריות של כתבות ועוד .בהמשך נוספה האפשרות לשתף תוכן
המופיע באתר באמצעות רשתות חברתיות .בנוסף ,בתקופת הדוח רכשה החברה את השליטה באתר יד
 ,2ש מפעיל פלטפורמת לוחות מקוונים והינו אחד מעשרת האתרים המובילים בישראל על פי סקרי
.TIM
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החברה מפתחת ,מעדכנת ,מרחיבה ומשפרת באופן מתמיד את מוצרי התוכן לגולשים – יישומים ,ערוצי
תוכן וערוצי מידע .החברה מרחיבה את השימוש במוצרי הגולשים למכשירי קצה נוספים מעבר
לאינטרנט הנייח ,במיוחד למכשירי טלפון סלולריים .הדבר נעשה הן ע"י פיתוח עצמי של תכנים
ויישומים והן באמצעות הסכמים עם ספקי תכנים וטכנולוגיות.
 .7.2.1מוצרי פרסום ושיתופי פעולה
החברה מוכרת פרסום בפורמטים שונים בדפי האינטרנט הכלולים באתר הקבוצה ובכלל זה:
באנרים ) (Display Ads & Rich Mediaוידאו ) , Video Ads: PreRolls , MidRolls, Post
 (Rollsפרסום טקסטואלי ,לרבות כתבות פרסומיות ,ופרסום בדפי תוצאות חיפוש ,בעמודי תוכן
ובמסגרת וואלה! דואר .כמו כן מוכרת החברה מוצרי תוכן שיווקי .בנוסף ,החברה מוכרת מוצרי
פרסום מבוססי תוצאות כגון :מכירה על פי קליקים ,ומכירה על פי לידים.
במהלך חודש מרס  2007חתמה החברה עם  ICQעל הסכם שיתוף פעולה במסגרתו תמכור וואלה!
באופן בלעדי את כל שטחי הפרסום של  ICQבישראל .ההסכם בין החברה ו ICQ -יסתיים בחודש
מרס  .2011לפרטים נוספים ראה סעיף  7.16.2להלן.
 .7.2.2יישומים
להלן תיאור של יישומים עיקריים המוצעים לגולשים באתר האינטרנט המופעל על-ידי הקבוצה.
למעט במקומות בהם מצוין במפורש אחרת ,כל היישומים והתוכן מוצעים לגולשים בחינם.
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א.

דואר אלקטרוני  -שירות דואר וואלה מאפשר לגולש להתחבר לתיבת הדואר
האלקטרוני שלו באתר וואלה! מכל מחשב .השירות כרוך בכניסה לאתרי הקבוצה,
ובכך מהווה מקור משיכה לאתרים אלה .במהלך חודש ספטמבר  2007השיקה החברה
גרסת דואר חדשה המאופיינת בממשק  Ajaxהמאפשר פונקציונליות רבה יותר ,יחד
עם חוויית משתמש מתקדמת .בחודש מאי 2008 ,שודרגו כל תיבות הדואר לנפח אחסון
בלתי מוגבל ובאוגוסט  2008נפתחה גישה סלולרית לדואר וואלה .במהלך  2009הועברו
משתמשי הדואר לגרסה עדכנית הכוללת ,בין היתר ,מנגנון אנטי ספאם מתקדם להגנה
מפני וירוסים .בדצמבר  2009הושק שירות דואר אלקטרוני בגרסה מותאמת אייפון.
נכון למועד הדוח ישנן כ 2.2 -מיליון תיבות דואר פעילות 4בשירות הדואר המופעל על-
ידי הקבוצה.

ב.

לוחות מקוונים  -בחודש ספטמבר  ,2010השלימה החברה רכישת  75%מחברת קורל תל
בע"מ ,המפעילה את אתר יד ) 2לפרטים אודות הסכם הרכישה ראה הדוח המיידי של
החברה מיום  11ביולי) 2010 ,מספר אסמכתא  .((2010-01-549432אתר יד  2הינו אחד
מעשרת האתרים המובילים בישראל על פי סקרי  .TIMהאתר הינו פלטפורמה לפרסום
וצפייה ב מודעות פרטיות ועסקיות בתחומים מגוונים :רכב ,נדל"ן ,בעלי חיים ,יד
שנייה ,ועוד .לאתר יד  2אפליקציה סלולרית המאפשרת גישה מהירה ונוחה ללוח
המקוון ממכשירי אייפון .הצפייה ופרסום המודעות באתר מוצעים לגולש בחינם.
בנוסף ,מציע האתר שירותים בתשלום לגולש )שירותי פרימיום( ,דוגמת הדגשת מודעות
שפרסם.

ג.

רשת חברתית  -ביום  8ביולי ,2008 ,התקשרה החברה בהסכם )בסעיף זה" :ההסכם"(
עם בעל מניות בלילה בא בע"מ )"לילה"( לפיו רכשה החברה ביום  4באוגוסט,2008 ,

תיבת דואר פעילה – תיבת דואר אליה נכנס משתמש ייחודי בשלושת החודשים האחרונים.
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 100%מהון המניות המונפק של לילה המחזיקה בכ 33%-בדילול מלא ,מהון המניות של
מקושרים בע"מ )"מקושרים"(  ,וכן בהסכם בעלי מניות עם מייסדי מקושרים .ביום 24
במרץ ,2009 ,התקשרה החברה בהסכם )"הסכם מקושרים"( עם מייסדי חברת
מקושרים )"המייסדים"( ,על-פיו תרכוש החברה מניות במקושרים כך שסך החזקותיה
של החברה במקושרים )ביחד עם החזקותיה הקיימות של החברה במקושרים באמצעות
לילה בא בע"מ( ,יהוו  70%מהונה המונפק והנפרע של מקושרים בדילול מלא .במסגרת
הסכם מקושרים ,הקנו המייסדים לחברה אופציה לרכוש מהם מניות נוספות של
מקושרים והחברה הקנתה למייסדים אופציה למכור לחברה מניות נוספות של
מקושרים )"אופציית המכר"( .ביום  12באפריל ,2010 ,פקעה אופציית המכר שהעניקה
החברה לאחד ממייסדי מקושרים ,כך שככל שתמומשנה במלואן אופציות המכר
הנותרות בידי יתר מייסדי מקושרים ,תחזיק החברה כ 90%-מההון המונפק והנפרע של
מקושרים בדילול מלא .אופציית הרכש שהעניק אותו מייסד לחברה לרכישת יתרת
מניותיו נותרה בתוקף בהתאם להסכם הרכישה המקורי.
מקושרים בע"מ מפעילה את אתר האינטרנט "מקושרים" רשת חברתית ישראלית אשר
קהל היעד העיקרי שלה הוא צעירים .למקושרים מאות אלפי גולשים יחודיים מדי
חודש .הפלטפורמה של מקושרים מאפשרת פרסום מפולח וממוקד לגולשים באתר.
היקף הפעילות באתר ירדה בשנה האחרונה לאור חדירתה של  .facebookמקושרים
מוזגה תפעולית לתוך פורטל וואלה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
ד.

לוח דרושים – ג'ובסיטי בע"מ מפעילה אתר אינטרנט בתחום הדרושים המקשר בין
מחפשי עבודה בישראל למעסיקים) .ראה גם סעיף  1.3.2לעיל( .האתר מציע לגולשים
לוח הצעות עבודה חינמי מקוון ,וכן אפשרות לחפש ולקבל דיווח על משרות
המפורסמות באתר ומתאימות לגולש .בנוסף ,מציעה ג'ובסיטי לגולש שירותי ערך מוסף
בתשלום ,דוגמת עזרה בכתיבת קורות חיים .למעסיקים מציע האתר לפרסם משרות
תמורת תשלום.

ה.

מוצרי סלולר – במהלך שנת  2007השיקה החברה מגוון מוצרים לפלטפורמת הסלולר
במסגרת הסכמי שיתוף פעולה עם מפעילות סלולריות .בין היתר ,אתר התוכן של
וואלה! הושק אצל שלושת המפעילים הגדולים בישראל ,כולל אפשרות צפייה בתכני
ווידאו מקוריים של וואלה בסלולר .במהלך הרבעון הראשון של  2008השיקה החברה
מערכת מבזקי  SMSבסלולר .במהלך חודש יולי  2009חתמה החברה על הסכם עם
חברת מינטמרק  ,העוסקת בפיתוח ומתן שירותים ואפליקציות סלולריים ,לרבות
פעילות  ,WAPשירותי ערך מוסף ואספקת תוכן סלולרי .במסגרת ההסכם התחייבה
החברה לרכוש ממינטמרק שירותי  WAPעבור אתר האינטרנט הסלולרי שלה .החברה
קיבלה ,בין היתר ,את הזכות למנות מטעמה שניים מתוך ארבעה דירקטורים
בדירקטוריון מינטמרק .בנוסף ,הקנתה מינטמרק לחברה אופציה לרכוש 51%
ממניותיה בתקופה של  20חודשים החל ממועד חתימת ההסכם ,ללא תמורה כספית
)"האופציה הראשונה"( .ביום  27בפברואר ,2011 ,החליט דירקטוריון החברה לממש
את האופציה הראשונה ,וזאת כאמור ללא תמורה כספית .בכפוף למימוש האופציה
הראשונה ,יקנו בעלי המניות של מינטמרק לחברה אופציה לרכוש את יתרת
החזקותיהם בחברה ,במחיר שיקבע על פי נוסחה המבוססת על הרווח התפעולי של
מינטמרק") ,אופציית ה ,("CALL-וכן תקנה החברה לבעלי המניות של מינטמרק את
האופציה למכור לחברה את יתרת החזקותיהם במחיר שיקבע על פי נוסחה המבוססת
על הרווח התפעולי של מינטמרק )"אופציית ה .("PUT-אם וככל שתמומש במלואה
אופציית ה CALL-או אופציית ה PUT -תחזיק החברה במלוא ההון המונפק והנפרע
של מינטמרק ,בדילול מלא .העסקה הושלמה ביום  13בספטמבר.2009 ,
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ו.

ברבעון הרביעי של שנת  2009השיקה החברה אפליקציה סלולארית למכשירי אייפון,
המאפשרת גישה מהירה ונוחה למגוון ערוצי תוכן ומידע של האתר וכן גישה לשירות
הדואר האלקטרוני של החברה .מעת לעת משיקה החברה גרסאות עדכון לאפליקציית
האיפון .במהלך שנת  2010השיקה החברה אפליקציה סלולרית למכשירים מבוססי
מערכת הפעלה אנדרואיד.

ז.

השוואת מחירים  -בחודש ספטמבר  ,2010השלימה החברה רכישת  42.5%מחברת כמה
השוואת מחירים בע"מ ,המפעילה את אתר השוואת המחירים כמה .האתר מספק
לגולשים מנוע להשוואת מחירים בין מוצרים שונים הנמכרים באינטרנט ,וכן מדריכי
רכישה וסקירות מוצרים.

ח.

מוגובי  -במהלך נובמבר  2009השיקה וואלה ערוץ חדש לילדים המבוסס על עולם
התוכן הווירטואלי של חברת מוגובי ) .(Mogobeבמסגרת שיתוף הפעולה ,פועלת בתוך
אתר וואלה סביבת מוגובי הכוללת משחקים ,הפעלות ועוד .האתר מוצע לגולשים
תמורת דמי מנוי חודשי ,או בחינם ,בגרסה מוגבלת .ההסכם בין החברות כולל ,בין
היתר ,מיתוג משותף והקצאת משאבים משותפים לפיתוח סביבת מוגובי הישראלית.
הסכם שיתוף הפעולה בין החברה לחברת מוגובי מעניק לחברה אופציה להחזקות
בשיעור  50%בחברה אליה תועבר הפעילות של מוגובי בישראל.

 .7.2.3ערוצי תוכן ומידע
במהלך חודש יוני  2009החלה החברה בתהליך השקת גרסה חדשה לכלל ערוצי האתר .במסגרת
המהלך שודרגו רובם המכריע של ערוצי התוכן והמידע .מלבד שינויים ויזואליים המעדכנים את
מראה הערוצים והמרחיבים את שטח התצוגה )לרבות שילוב נגני וידאו בעמודים הראשיים של
הערוצים והגדלת שטחי התמונות( כוללת הגרסה החדשה שורה של ממשקים חדשים ובהם
ממשק תגיות ,מערכת תגובות משופרת ועוד .כמו כן ,גרסה זאת מציגה תמיכה בגדלי באנרים
סטנדרטיים.
א.

ערוץ החדשות הוא ערוץ התוכן העיקרי בפורטל הקבוצה .הקבוצה מפעילה מערכת
חדשות עצמאית בעלת דסק רחב של כתבים ,עורכים ,צלמים ואנשי הפקה ,ובכלל זה
מפיקה אייטמים מקוריים של תוכן ווידאו בתחום החדשות .במקביל ,לערוץ החדשות
שיתופי פעולה והסכמים עם ספקי תוכן השונים חיצוניים .הקבוצה מחוברת ישירות
למערכת התוכן של עיתון הארץ ,ומקבלת ממנו את התכנים שמתפרסמים בעיתון
ובאתר .בסוף שנת  2008נחתם הסכם תוכן עם רשות השידור ,המאפשר שידור חי של
תכניות החדשות ושידור תכנים אחרים של ערוץ  1ב .VOD-לפרטים אודות סיום
הסכם התכנים עם הארץ ,ראה סעיף  7.16לעיל.
במהלך חודש נובמבר  2009החל שיתוף פעולה בין וואלה לבין ישראל היום .במסגרת
ההסכם מקיימים שני גופי המדיה סינדיקציית תוכן ומקדמים האחד את השני
באמצעות הכלים הפרסומיים העומדים לרשותם.

ב.

ערוץ העסקים מספק מידע עסקי מגוון מהארץ ומהעולם ,ובכלל זה שערי מט"ח ,ציטוט
נתוני מסחר בניירות ערך מהבורסות בארץ ובעולם ,המלצות אנליסטים וכיו"ב .בערוץ
העסקים קיימים מספר יישומים פיננסיים המאפשרים לבצע חישובים פיננסיים שונים
בעזרת האתר ,כגון :חישובי שכר ,חישובי ריבית וכיו"ב .בנוסף ,מאפשר האתר יצירת
תיק מניות אישי .התכנים בערוץ נרכשים בין היתר מדה-מארקר ומגלובס.
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ג.

ערוץ הספורט מספק מידע חדשותי וכתבות על ענפי הספורט השונים .בנוסף כולל
האתר תקצירי משחקי כדורסל וכדורגל  ,לוחות המשדרים של ערוצי הספורט השונים
בטלוויזיה וכן את תוצאות המשחקים בזמן אמת .התכנים בערוץ מופקים עצמאית וכן
נרכשים מצדדים שלישיים .במהלך שנת  2010הושק ערוץ ייעודי לתחרויות המונדיאל.

ד.

ערוצי וידאו – ערוץ "וואלה וידאו" מהווה שער כללי לפעילויות הוידאו של החברה,
אשר חלקן נמצאות באיזורים ייעודיים נפרדים באתר כמפורט להלן .הערוץ מאפשר
צפייה באלפי שעות של סדרות ותוכניות באורך מלא ,טריילרים ,תקצירים ,סרטים
ותכנים משלימים המסופקים על ידי ספקי תוכן חיצוניים .הקבוצה אחראית לבניית
האתר המשותף ולתחזוקתו ,כמו גם למכירת שטחי הפרסום בו .בדרך כלל מתחלקות
הכנסות האתר בין הקבוצה לבין ספקי התוכן החיצוניים ,בכפוף להתחייבות לתמלוגים
מינימליים .במהלך שנת  2010עוצב הערוץ מחדש ובמסגרתו הושקו בין היתר תכנים של
ספורט  ,5ערוץ ההיסטוריה ,ערוץ הביוגרפיה ,ערוץ האופנה ,ערוץ הבריאות ,הטלויזיה
החינוכית ועוד .בנוסף ,הושקו ערוצי וידאו ייעודיים עבור תכני  ,yesניקולודיאון ,ויוה,
קופיקו ,ג'וניור ועוד.
לפירוט נוסף על ההתקשרות של החברה עם חברת  yesראה סעיף  7.16להלן.

ה.

וואלה כיף  -ערוץ פנאי מוביל הכולל משחקי רשת מז'אנרים שונים ,בדיחות ,תשבצים
ועוד .במהלך שנת  2010השיקה החברה גרסאות אייפון של משחקים מובילים.

ו.

וואלה לימודים  -מרכז מידע ופרסומים שונים בנושאי לימודים אקדמיים ,לימודי
תעודה והנדסאים וכן ,בהכוונה מקצועית .מעל ל 300,000-גולשים מדי חודש בקבוצת
אתרי יורם הכוללת את אתר הבית ואת ערוצי הלימודים שמפעילה יורם בעשרות
אתרים אחרים .אתר מציע את אינדקס הלימודים המקיף בישראל עם יותר מ7,000-
מסלולי לימוד אקדמיים ומקצועיים .בנוסף ,כולל האתר ערוצי תוכן בנושא סטודנטים,
תעסוקה ,חיילים ומשתחררים ולימודים בחו''ל ולוח המכיל את כל הימים הפתוחים
בישראל .האתר הוקם במסגרת חברה משותפת )יורם לימודים בע"מ( של הקבוצה ושל
צד שלישי ,בהתאם להסכם מחודש מרס  .2001הקבוצה מחזיקה במניות המקנות לה
 50%מהזכויות במיזם .בתחילת  2009השיקה הקבוצה במסגרת אתר הלימודים
אינדקס חוגים.

ז.

הערוץ הסלולארי  -מכיל מגוון מוצרי תוכן סלולאריים בתשלום להורדה מיידית
)אפליקציות ,רינגטונים ,אייקונים ,משחקים ועוד( למכשיר הטלפון הנייד .כמו כן
מספקת הקבוצה לכל חברות הסלולר )באמצעות פרוטוקול  (WAPתכנים אינטרנטיים
הניתנים לצפייה במכשירי הקצה .בנוסף ,מפעילה החברה  ,OVI Storeחנות
האפליקציות הסלולאריות של נוקיה אשר הושקה בדצמבר  2009באופן בלעדי באתר
וואלה בגרסה עברית.

ח.

ערוצי תוכן נוספים  -בנוסף על הערוצים שפורטו לעיל ,כולל אתר וואלה! ערוצים
נוספים ,בין השאר בנושאים הבאים ,Tech :תרבות ,סלבס ,רכב ,בריאות ,קהילות,
אופנה ,אוכל ,אסטרולוגיה ,מוזיקה ,בית ועוד.

ט.

ערוצי מידע ומדריכים  -וואלה! מספקת לגולשים מדריכים ושירותי מידע במגוון
קטגוריות כגון :תחזית מזג אוויר ,מפות ,הורוסקופ ,מילון ,אנציקלופדיה ,אינדקס
סרטים ומסעדות ,שערי מטבע ומניות וכו'.
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 .7.3הכנסות ורווחיות תחום הפעילות
הכנסות הקבוצה מתחום פעילות זה הסתכמו בשנים  2010ו 2009 -ב 116,135 -אלפי ש"ח ו102,330 -
אלפי ש"ח ,בהתאמה .שיעור הרווח התפעולי של תחום הפעילות היה בשנים  2010ו 2009 -כ 10% -וכ-
 ,23%בהתאמה.
חלקן היחסי של הכנסות החברה בתחום הפעילות שנבעו מפורטל "וואלה" בשנים  2010ו 2009 -הינו כ-
 74%וכ ,88% -בהתאמה.
מרביתן המכריעה של הכנסות הקבוצה בתחום פעילות זה נבעו מפרסום באינטרנט .מבחינה מהותית
רואה החברה במכירת פרסום באינטרנט כמוצר יחיד בתחום הפעילות ,וזאת בשל הסיבות הבאות(1) :
אופן ההתקשרות עם משרדי הפרסום קושר את תגמול משרד הפרסום עם היקפי רכש הפרסום הכולל
שלו; ) (2החברה שמה לה למטרה למקסם את כלל שטחי הפרסום באתרי תחום הפעילות ,ואינה
מעדיפה באופן עקבי פרסום בפורמט זה או אחר )הפורמטים הפרסומיים באינטרנט דינמיים והם
משתנים ומתעדכנים באופן מהיר(; ) (3החברה אינה מנהלת דוח רווח והפסד נפרד לכל פורמט פרסום,
שכן הפורטל בנוי מתמהיל של אתרים ותכנים בהם משולבים פורמטים שונים של פרסום ,ולא קיימת
משמעות אופרטיבית להקצאת עלויות בין צורות הפרסום השונות לצרכי קבלת החלטות.
 .7.4לקוחות
עיקר לקוחות החברה בתחום הפעילות הינם משרדי פרסום בישראל ,המייצגים את המפרסמים,
ורוכשים עבורם שטחי פרסום באתרי החברה .ככלל ,לחברה יש הסכמי מסגרת שנתיים עם מרבית
משרדי הפרסום .הסכמים אלו מגדירים יעדי הכנסות שנתיים ,אשר בהתאם להיקפם יהיה משרד
הפרסום זכאי לעמלות .חלק מהמפרסמים הבינוניים והקטנים ) (SMBמבצעים את הרכישות של מוצרי
הפרסום של החברה ישירות מול החברה ללא תיווך של משרד פרסום.
חלקים קטנים מהכנסות החברה בתחום הפורטל נובעים מתשלומים הנגבים ע"י מפעילים סלולרים בגין
גלישה סלולרית באתרי החברה .בנוסף ,לחברה הכנסות לא משמעותיות משירותים בתשלום לגולשים
)שירותי פרימיום(.
יצויין כי לקוחות הלוח המקוון כוללים בנוסף למשרדי הפרסום ולמפרסמים כלליים גם מתווכי נדל"ן
)לקוחות אלה דומים לעסקים קטנים ובינוניים )  (SMBהמפרסמים בפורטל בד"כ במוצרי פרסום מוטה
תוצאות ,בחיפוש או בתוכן( .לקוחות מנוע השוואת המחירים כוללים בעיקר עסקים וחנויות אשר
המוצרים אותם הם מציעים למכירה נכללים במסגרת מנוע השוואת המחירים.
חלק ניכר מתקציבי הפרסום באינטרנט מנוהל על ידי מספר מצומצם של משרדי פרסום ,כולם לקוחות
החברה .החברה מעריכה כי אין לה תלות בלקוח בודד ,אולם פגיעה בעבודה מול כל אחד ממשרדי
הפרסום המובילים עלולה להיות בעלת השפעה מהותית על הכנסות החברה ורווחיותה בתחום הפעילות.
 .7.5שיווק והפצה
עיקר השיווק והמכירה בתחום הפעילות נעשה על-ידי אנשי המכירות של הקבוצה ,ולא על-ידי גופים
חיצוניים .החברה מפנה חלק ניכר ממאמצי השיווק והמכירות שלה כלפי משרדי הפרסום השונים.
משרדי הפרסום גובים מהחברה עמלות בסיס בגין כל עסקה ומקבלים בנוסף הטבות מסחריות )עמלות
יתר( בהתאם להיקפי הזמנותיהם השנתיות בחברה .במקביל ,מפנה החברה מאמצי שיווק ומכירה באופן
ישיר לגופים המפרסמים באתרי החברה באופן ישיר.
מרבית ההתקשרויות עם משרדי הפרסום נעשות על ידי כל אחת מחברות הפורטל בנפרד .יחד עם זאת,
קיימת מגמה של הגברת הזיקה בין ההתקשרויות של חברות הפורטל השונות עם מפרסמים וחלק
מההתקשרויות נעשות במשותף .מסגרת היעדים למשרדי הפרסום היא במהותה כוללת ,ללא אבחנה בין
אופני הפרסום השונים באתרי החברה .בנוסף החברה החלה במכירה משותפת של שטחי פרסום
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מסויימים וכן של שטחי פרסום לא מנוצלים של כל חברות והאתרים בקבוצה וזאת באמצעות פעילות
של פרסום מוטה תוצאות שהחברה החלה להפעיל בחודשים האחרונים במסגרת שת"פ עם חברת Atom
 Mediaהמתמחה בתחום פרסום מוטה תוצאות )( Performance Based Advertising
 .7.6צבר הזמנות
צבר ההזמנות של הקבוצה בתחום הפעלת הפורטל הסתכם ביום  31בדצמבר 2010 ,ב 40,744 -אלפי ש"ח
לעומת צבר הזמנות של כ 33,398 -אלפי ש"ח ביום  31בדצמבר  ,2009לא היו ביטולים ו/או שינויים
מהותיים בצבר לשנת  ,2009כפי שהוצג בעבר .סכומים אלו של צבר הזמנות מוצגים בנטו לאחר עריכת
אומדן בנוגע לניכוי העמלה הצפויה למשרדי פרסום.
צבר ההזמנות בתחום הפעלת הפורטל מתפלג כלהלן:

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה
רבעון I
רבעון II
רבעון III
רבעון IV
סה"כ להכרה תוך שנה
להכרה בין שנה לשנתיים

31.12.09
10,815
7,739
6,122
5,506
30,182
3,216

31.12.10

27.2.2011

12,962
10,761
8,440
5,163
37,326
3,418

10,412
14,685
12,366
9,088
46,511
3,593

עסקאות הפרסום נחתמות לפרקי זמן שונים ,בהתאם לצורכי המפרסם ,בדרך כלל ,החל מיום אחד של
פרסום ועד פרסום לתקופה של שנה.
ההכנסה בתחום פעילות זה ,מוכרת רק לגבי עסקאות אשר מתקיימים לגביהם שלושת התנאים הבאים
במצטבר:
 xנחתמה בגינן הזמנת פרסום;
 xהפרסום מומש
 xהגביה מובטחת באופן סביר.
צבר ההזמנות של הקבוצה מורכב מאותן עסקאות אשר התקיימו לגביהן התנאים המפורטים לעיל אך
הפרסום בגינן מומש באופן חלקי או שלא מומש בכלל.
 .7.7תחרות
 .7.7.1תנאי תחרות בתחום הפעילות בשווקים בהם התאגיד מתחרה ,מספר מתחרים בתחום ,גודלם
ומעמדו של התאגיד ביניהם ,הערכת חלקו של התאגיד בשוק:
השוק בו פועלת החברה תחרותי מאד מהסיבות שתוארו לעיל ,לרבות ובמיוחד :התרחבותם של
אתרים גלובליים ) (Google, facebook. youtubeופעילותם בשוק הישראלי ,קיומם של אתרים
מקומיים משמעותיים ובכלל כך אתרים של של קבוצות מדיה גדולות כמו  ynetשל קבוצת
ידיעות ו mako-של קבוצת קשת ,וכן קיומן של אתרי נישה ורשתות של פרסום מוטה תוצאות
המציעות מוצרים חלופיים.
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למרות התחרות העזה ,להערכת החברה ,היא נחשבת למובילת שוק וממשיכה לשמור על
רייטינג גבוה .עפ"י סקרי  ,TIMמדד חיפושים בגוגל ,ונתונים של חברת המדידה קומסקור,
וואלה הוא האתר הישראלי המוביל )לאחר האתרים הבינלאומיים גוגל facebook ,ו(Youtube -
עפ"י נתוני מערכות יפעת בקרת פרסום )"יפעת"(  ,החברה מובילה בנתח שוק של פרסום
באנרים עם נתח של כ 23% -מול כ 20% -של  ynetוכ 10%-לכל אחד מ Mako -ו.MASA -
 .7.7.2שמות המתחרים המשמעותיים:
המתחרים העיקריים מבין האתרים גלובליים -גוגלfacebook ,youtube ,
המתחרים העיקריים מבין האתרים מקומיים ynet -מקבוצת ידיעות אחרונות אשר הינו
המתחרה העיקרי של החברה בתחום הפעילות ,וכן אתרים כגון  Makoו .MASA -בנוסף ,עם
השלמת רכישת יד  ,2מתחרה החברה באופן ישיר גם באתרי לוחות מקוונים שונים ,כגון
 winwinמקבוצת ידיעות אחרונות ,אתר הומלס ואחרים.
 .7.7.3שיטות להתמודדות עם התחרות גורמים חיוביים ושליליים המשפיעים על מעמדו התחרותי של
התאגיד:
החברה מתמודדת עם התחרות על הרייטינג ע"י מעקב מתמיד אחר מגמות גולשים עולמיות
ומקומיות ותמהיל של פעולות לחיזוק המוצר הן באופן אורגני ע"י פיתוחים עצמיים הן ע"י
שיתופי פעולה כגון הסכמי החברה עם ספקים בתחום תכני ווידאו והן בדרך של רכישת אתרים
על מנת לחזק היצע התכנים השירותים והמוצרים של החברה .בנוסף פועלת החברה לחיזוק
הרייטינג ע"י תמהיל של פעולות שיווק.
בתחום מוצרי פרסום החברה מתמודדת עם התחרות ע"י השקעה בהשבחת מערכות הגשת
פרסום וההון האנושי המפעיל את המוצרים על מנת להגדיל את יעילות מוצריה למפרסמים
ולהציג ערך מוסף למוצרי החברה מול השוק -מפרסמים ומשרדי פרסום .במקביל ,מחזקת
החברה את פעולות המכירה והשיווק שלה הן מול מפרסמים ישירות והן מול משרדי פרסום
הפועלים כגופים מקצועיים המתווכים בין המפרסמים לאתרי האינטרנט.
 .7.8עונתיות
הנהלת החברה מעריכה שקיימת עונתיות מסוימת בתחום הפעלת הפורטל באופן כזה שהרבעון האחרון
של השנה מתאפיין בפעילות מכירות מוגברת המיוחסת לאופן חלוקת תקציבי פרסום ורצון משרדי
הפרסום לעמוד ביעדי עמלות שנתיים .עם זאת ,העונתיות בהכנסות ,כלומר היקף הקמפיינים שמומשו
ברבעון מסויים אינה ודאית והיא מושפעת מגורמים נוספים כגון :מספר ימי העבודה ברבעון ,מימוש
קמפיינים במדיות אחרות ועוד.
 .7.9רכוש קבוע ומתקנים
המשרדים העיקריים ,בהם מתנהל תחום הפעילות ,בשטח של כ 3,300 -מ"ר ,ממוקמים בתל-אביב.
המשרדים מושכרים על-פי הסכם שכירות עד לחודש אוגוסט  ,2016תמורת דמי שכירות חודשיים של כ-
 50אלפי דולר .רכוש קבוע מהותי אחר בבעלות הקבוצה בתחום פעילות זו ,כולל שרתים ,מחשבים ,ציוד
תקשורת וציוד אחסון מידע.
החל מחודש אפריל  ,2007חוות השרתים העיקרית של הקבוצה ,שהייתה ממוקמת עד למועד האמור
במשרדי החברה ,נמצאת במתקן ייעודי לאירוח חוות שרתים של בזק ,בו שוכרת החברה שטחים
לשרתיה.
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 .7.10פיתוח
הקבוצה עוסקת באופן שוטף בפיתוח יישומים אינטרנטיים הן בצד התוכן ומוצרי הגולשים והן בצד
אופני הפרסום שמציעה החברה ,וכן בשיפור היישומים הקיימים והתאמתם לדרישות המשתנות של
הגולשים ושל המפרסמים .מרבית מוצרי החברה מפותחים באופן עצמאי על ידי החברה.
 .7.11הון אנושי
 .7.11.1מבנה ארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני של תחום הפעלת הפורטל:

 .7.11.2מצבת העובדים בתחום הפעלת הפורטל
להלן פירוט מספר העובדים בתחום הפעלת הפורטל לפי המבנה הארגוני של תחום הפעילות
ליום  31בדצמבר:2010 ,
מספר העובדים ליום 31
מספר העובדים ליום 31
בדצמבר*2009 ,
בדצמבר*2010 ,
22
34
הנהלה ומטה תחום הפעילות
54
103
מכירות וניהול טראפיק
17
20
שיווק ופיתוח עסקי
58
66
פיתוח ותשתיות
95
111
תוכן וסטודיו
5
27
שירות לקוחות
251
360
סך הכל
* מספר העובדים בתחום הפעלת הפורטל כולל את עובדי החברות טלטל ערוצי תקשוב בע"מ,
לילה בא בע"מ ,יורם לימודים בע"מ ,מקושרים בע"מ ,ג'ובסיטי בע"מ ,מינטמרק בע"מ,
וליום  31בדצמבר 2010 ,גם את עובדי קורל תל בע"מ וכמה השוואת מחירים בע"מ.
 .7.11.3שינויים מהותיים במצבת העובדים במהלך שנת 2010
בשנת  2010נרשם גידול )נטו – קליטה פחות עזיבה( של  109עובדים ,עיקרו מרכישת יד  .2עיקר
הגידול הינו במחלקות הפיתוח ,התשתיות ,המכירות ושירות הלקוחות.
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 .7.11.4שינויים במצבת נושאי המשרה בחברה בתקופת הדוח
א .ביום  1בינואר ,2010 ,החל דרור אלמוג לכהן כסמנכ"ל מדיה ומחקר בחברה .דרור אלמוג
חדל לכהן בתפקידו ביום  29באפריל.2010 ,
ב .ביום  12בינואר ,2010 ,הוארכה כהונתה של פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה.
ג .ביום  14באפריל ,2010 ,מונה עמיקם שורר לתפקיד דירקטור חליף בדירקטוריון החברה
ליואב רובינשטיין.
ד .ביום  14באפריל ,2010 ,מונה אור אלוביץ לתפקיד דירקטור חליף בדירקטוריון החברה
לאלון שליו.
ה .ביום  25באפריל ,2010 ,חדלו לכהן בדירקטוריון החברה עמוס שוקן ,רחלי אידלמן וחיים
אינזלברג.
ו .ביום  6ביולי ,2010 ,חדלו לכהן בדירקטוריון החברה יואב רובינשטיין ואלון שליו.
ז .ביום  6ביולי ,2010 ,מונו אור אלוביץ' ועמיקם שורר לדירקטורים בחברה.
ח .ביום  1בינואר ,2011 ,מונה שאול אלוביץ' לתפקיד דירקטור חליף בדירקטוריון החברה
לשלמה רודב.
ט .ביום  10בינואר ,2011 ,חדל אבישי ממיה לכהן כמנהל כספים בחברה.
י .ביום  25בינואר ,2011 ,חדל שלמה רודב לכהן בדירקטוריון החברה.
יא .ביום  25בינואר ,2011 ,מונה שאול אלוביץ' לכהונת דירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון.
יב .ביום  15בפברואר ,2011 ,החל לכהן מר גד ויסלוביץ' כעורך הראשי של החברה וכחבר
הנהלה.
 .7.11.5תלות בעובדים
להערכת הקבוצה ,אין לה תלות מהותית בעובד מסוים בתחום הפעלת הפורטל .יחד עם זאת,
אובדנם של מספר עובדים מקצועיים באופן לא צפוי עלול להשפיע על חלק מיישומי הפורטל
לתקופה מוגבלת.
 .7.11.6תוכניות תגמול לעובדים
א .ביום  9ביולי ,2003 ,החליט דירקטוריון החברה על הענקת  32,450אופציות לעובדי
החברה ,עפ"י תוכנית  2003אשר אומצה על ידי החברה באותו החודש והניתנות למימוש
)לאחר ביצוע התאמות( ל 926,787 -מניות רגילות של החברה תמורת מחיר מימוש של
 0.599ש"ח למניה ,צמוד למדד .מתוך האופציות הנ"ל מומשו  83,334אופציות בתקופת
הדוח ל 83,334 -מניות החברה .למועד הדוח ,נותרו 40,001אופציות הניתנות למימוש
למניות מתוך הענקה הנ"ל.
ב .בחודש אוגוסט  2004הקצתה החברה לעובד בכיר בחברה  46,010אופציות בלתי סחירות
הניתנות למימוש )לאחר ביצוע התאמות( ל 1,003,574 -מניות רגילות של החברה במשך 10
שנים ממועד ההענקה .בשנת  ,2007בעקבות שינויים אשר נערכו בהסכם ההעסקה עם
אותו בכיר ,פקעה זכותו של העובד הבכיר לממש אופציות לסך של  201,787מניות
החברה .נכון למועד הדוח מתוך האופציות הנ"ל מומשה יתרת האופציות ל801,787 -
מניות החברה.
ג .ביום  29באוקטובר  ,2006הוקצו למנכ"ל החברה ,מר אילן ישועה ,אופציות לרכישת
 400,000מניות של החברה תמורת מחיר מימוש של  7.788ש"ח למניה .ביום  26במרס,
") ,2008מועד ההענקה"( ,אישר הדירקטוריון ביטול והקצאה מחדש של כל 400,000
האופציות שהוענקו למנכ"ל באוקטובר ) 2006כולל אופציות שכבר הבשילו( למימוש ל-
 400,000מניות רגילות של החברה כמו כן הוקצו למנכ"ל  200,000אופציות נוספות
הניתנות למימוש ל 200,000 -מניות רגילות של החברה ,באופן שסך כל האופציות שהוקצו
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למנכ"ל ,היו  600,000אופציות הניתנות למימוש ל 600,000 -מניות בחברה )האופציות
המחודשות ביחד עם האופציות הנוספות") :האופציות למנכ"ל"( .מחיר המימוש
המתואם של האופציות למנכ"ל הינו  4.459ש"ח למניה רגילה )מותאם לאחר חלוקות
הדיבידנד במהלך השנים  .(2008-2009מחיר המימוש של אופציות המנכ"ל זהה למחיר
המימוש של האופציות שהוענקו לעובדים אחרים של החברה באותו מועד .למועד הדוח,
הבשילו כל האופציות למימוש למניות החברה .למועד הדוח ,נותרו מתוך האופציות הנ"ל,
 600,000אופציות הניתנות למימוש ל 600,000 -מניות בחברה שלא מומשו או פקעו.
לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה שהוקצו ותנאיהן )לרבות הוראות התאמה( ,ראה
הדיווח המיידי של החברה מיום  2באפריל ) 2008מס' אסמכתא .(2008-01-098115
לפרטים נוספים אודות תנאי העסקתו של המנכ"ל ראה תקנה  21לחלק ד' של הדוח
התקופתי.
ד .לאחר שביום  22בינואר ,2008 ,אימץ דירקטוריון החברה תוכנית להקצאת אופציות
לעובדים ,לנושאי משרה ונותני שירותים בחברה )"תוכנית  ,("2007ביום  26במרס,2008 ,
אישר דירקטוריון החברה הקצאה לעובדי החברה של  1,745,000אופציות לרכישת
 1,745,000מניות של החברה ,במחיר מימוש של 5.25ש"ח למניה רגילה אחת של החברה,
כפוף להתאמות .עקב חלוקות דיבידנד בשנים  2008ו ,2009 -הותאם מחיר המימוש ל-
 4.459ש"ח למניה .מתוך האופציות הנ"ל מומשו למועד הדוח  100,000אופציות ל-
 100,000מניות החברה ,מהן  95,000אופציות מומשו בתקופת הדוח ל 95,000 -מניות
החברה .למועד הדוח ,נותרו מתוך האופציות הנ"ל 1,075,000 ,אופציות הניתנות למימוש
ל 1,075,000 -מניות בחברה שלא מומשו או פקעו.
ה .ביום  1ביולי ,2009 ,אישר דירקטוריון החברה הקצאת  335,000אופציות לשלושה עובדים
של החברה ,מתוך תוכנית  .2007ביום  7ביולי ,2009 ,הוקצו  290,000אופציות לרכישת
 290,000מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של  4.49ש"ח למניה אחת של החברה,
כפוף להתאמות .ביום  4באוקטובר ,2009 ,הוקצו  45,000אופציות לרכישת  45,000מניות
רגילות של החברה במחיר מימוש של  5.13ש"ח למניה אחת של החברה ,כפוף להתאמות.
האופציות הוקצו בהתאם לתנאי תוכנית  ,2007כפי שתוארו בדוח שפרסמה החברה ב27 -
למרץ .2008 ,לא מומשו אופציות מתוך האופציות הנ"ל למועד הדוח .למועד הדוח ,נותרו
מתוך האופציות הנ"ל 305,000 ,אופציות הניתנות למימוש ל 305,000 -מניות בחברה שלא
מומשו או פקעו.
 .7.11.7עובדי תחום הפורטל מועסקים על-פי חוזי עבודה אישיים המחולקים למספר קבוצות:
הסכמי עבודה לעובדים בכירים ולנושאי משרה:
הסכמי העבודה קובעים שכר עבודה גלובלי ,לרבות מרכיב גמול עבור שעות נוספות ,וכן הטבות
סוציאליות נוספות )קרן השתלמות ,ביטוח מנהלים ,ביטוח אובדן כושר עבודה( .תנאי השכר
של נושאי המשרה נגזרים ממאפייני התפקיד של כל אחד מהם .לנושאי המשרה ולחלק
מהעובדים הבכירים אופציות בלתי סחירות לרכישת מניות רגילות של החברה בכפוף להליך
האישור הקבוע בדין.
דירקטוריון החברה קובע בתחילת כל שנה קלנדרית את היעדים לנושאי המשרה בחברה ,ואת
היקף הבונוס שישולם לנושאי המשרה ,בסוף השנה הקלנדרית ,ואם וככל שיעמדו ביעדים
שקבע הדירקטוריון.
הסכמי עבודה אישיים לעובדי דרג ביניים ועובדים זוטרים:
הסכמי העבודה קובעים שכר עבודה גלובלי ,לרבות מרכיב תגמול עבור שעות נוספות והחזר
הוצאות נסיעה .חלק מהעובדים מכוסים בפוליסות ביטוח מנהלים וזכאים לקרן השתלמות
בהתאם לתפקידם ולוותק שצברו בחברה .לחלק ממנהלי דרג הביניים אופציות בלתי סחירות
לרכישת מניות רגילות של החברה.
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הסכמי עבודה אישיים לעובדי המכירות:
העובדים העוסקים במכירות מקבלים שכר בסיס ועמלות מכירה ובונוסים הנגזרת מעמידתם
ביעדי המכירות.
חלק מהעובדים מכוסים בפוליסות ביטוח מנהלים בהתאם לתפקידם וזכאים לקרן השתלמות
בהתאם לתפקידם ולוותק שצברו בחברה .לחלק מאנשי המכירות אופציות בלתי סחירות
לרכישת מניות רגילות של החברה.
הסכמי עבודה אישיים לעובדים במשמרות:
הסכמי העסקה הסטנדרטים כוללים מרכיבי שכר לפי שעות העבודה בפועל והטבות סוציאליות
כחוק .חלק מהעובדים מכוסים בביטוח מנהלים.
סעיף  14לחוק הפיצויים:
מדיניות החברה לגבי עובדים הזכאים על פי תפקידם לכיסוי ביטוחי להחיל את סעיף  14לחוק
הפיצויים וזאת עפ"י אישור משרד העבודה.
הסכמי סודיות ואי תחרות:
כל הסכמי ההעסקה האישיים כוללים סעיף סודיות ואי תחרות.
הסכמים קיבוציים:
על החברה ועובדיה לא חלים הסכמים קיבוציים ,למעט הוראות הסכמים קיבוציים החלים על
החברה ועובדיה מכוח צווי הרחבה החלים על כלל העובדים והמעבידים בישראל.
נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה:
נושאי המשרה וההנהלה הבכירה של החברה מועסקים בחוזים אישיים כפי שתואר לעיל.
לפרטים בדבר הסדרי פטור ,ביטוח ושיפוי של נושאי משרה בחברה ראה תקנה 29א להלן.
לשינויים במצבת נושאי המשרה בחברה בתקופת הדוח ראה בסעיף  7.11.4לעיל .
 .7.11.8הדרכה ואימונים
הקבוצה משקיעה משאבים בהדרכות מקצועיות לעובדיה בהתאם לסוג העובד והתחום בו הוא
פעיל.
בין היתר שולחת החברה את עובדיה המקצועיים להשתלמויות וקורסים ייעודיים וזאת על
מנת לשמור על רמה מקצועית גבוהה.
הדרכות מקצועיות לצוות המכירות:
אנשי המכירות זוכים להשתתף במספר ימי הדרכה במהלך השנה .ההדרכות כוללות בעיקר
תדרוך בשיטות מכירה ומתן שרות ,בנוסף משתתפים אנשי המכירות בימי עיון וכנסים
מקצועיים.
הדרכות מקצועיות לאנשי הפיתוח והתשתיות:
חלק מאנשי הפיתוח והתשתיות משתתפים בקורסים מקצועיים בתחומם על מנת לשפר את
מומחיותם הטכנולוגית.
הדרכות מקצועיות לאנשי כספים:
חלק מאנשי הכספים והתשתיות משתתפים בקורסים מקצועיים וימי עיון.
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 .7.11.9תגמול עובדים מצטיינים
החברה מתגמלת את עובדיה המצטיינים העומדים ביעדים שהוגדרו בתחילת השנה ,וביעדים
הנקבעים במהלך השנה לאור האופי התחרותי הדינמי של הענף ,בפרסים כספיים המשתנים
בהתאם לתוצאות העובד ולתוצאות החברה.
בנוסף ,אימצה החברה תכניות הקצאת אופציות לעובדים .לנתונים בקשר לכמויות האופציות
שהוקצו ,מועדי מימוש ומחירי מימוש ,ראה דוחות מיידים שפרסמה החברה.
 .7.12ספקי תוכן
החברה מתקשרת ,במהלך העסקים הרגיל ,עם ספקי תוכן שונים ושירותים בקשר להצבת תוכן באתר
הקבוצה .מודל ההתקשרות יכול להיעשות בדרך של תשלום קבוע על פני תקופת ההתקשרות או באופן
המבוסס על חלוקת הכנסות נטו בפועל ממסחור התוכן המסופק על-ידי ספק התוכן ,כאשר בחלק
מהמקרים מתחייבת הקבוצה בתשלום סכומי מינימום בקשר עם התוכן המסופק )מודל זה מקובל
בעיקר מול ספקי תכני וידאו( .לתיאור הסכם התכנים בין הקבוצה לבין קבוצת הארץ ,שהייתה בעלת
שליטה בחברה ,ולתיאור הסכם עם  ,yesחברה בת של בזק ,בעלת השליטה בחברה ,ראה סעיף 7.16
להלן.
 .7.13אשראי ללקוחות
בדרך כלל מעניקה הקבוצה ללקוחותיה בתחום הפעלת הפורטל אשראי לתקופה של עד שוטף  90+יום.
תנאי התשלום נקבעים בהתאם לסוג הלקוח ,סוג ההתקשרות עמו ,היקף העסקה ותקופת העסקה.
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 .7.14השקעות
.7.14.1

.7.14.2

מיזם מוגובי – כאמור לעיל ,במסגרת שיתוף הפעולה עם חברת מוגובי ,פועלת בתוך אתר
וואלה סביבת מוגובי הכוללת משחקים ,הפעלות ועוד .ההסכם בין החברות כולל ,בין היתר,
מיתוג משותף והקצאת משאבים משותפים לפיתוח סביבת מוגובי הישראלית .כמו כן לחברה
אופציה לרכוש  50%מהון המניות של פעילות מוגובי בישראל ,בכפוף לעמידה ביעדים כספיים
שנקבעו בהסכם.
וואלה מוסיקה  -במהלך שנת  2010פעלה החברה להקמת מיזם מוסיקה משותף עם NMC
יונייטד ,במסגרתו יוכל הגולש לרכוש תכני מוסיקה בתשלום במסגרת חנות וירטואלית ,או
לצרוך מוסיקה בחינם על גבי האינטרנט ,במודל מבוסס פרסום .המיזם צפוי לעלות לאויר
במצית הראשונה של שנת .2011

 .7.15מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה ,כפופה לדיני מדינת ישראל.
חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  (40תשס"ח ") 2008התיקון"( אשר נכנס לתוקפו ביום 1
בדצמבר ,2008 ,אוסר על משלוח דברי פרסומת ,באמצעות פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה
אלקטרונית או הודעת טקסט ,אלא אם נתקבלה לכך הסכמתו של הנמען מראש ובכתב ,למעט בנסיבות
מסוימות שנקבעו בתיקון .בית המשפט רשאי להטיל קנס על מפרסם המשגר דבר פרסומת שלא
בהתאם לתיקון ולפסוק פיצויים לדוגמה לנמען בסכום שאינו עולה על  1,000ש"ח בשל כל דבר פרסומת
שקיבל הנמען בניגוד להוראות התיקון .כמו כן ,הפרת הוראות מסוימות מהוראות החוק הינה עוולה
אזרחית והוראות פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ יחולו עליה .בנוסף ,במסגרת התיקון בוצע גם תיקון לחוק
התובענות הייצוגיות ,התשס"ו ,2006-המאפשר הגשת תובענה ייצוגית נגד מפרסם ,על-פי העילות
שבתיקון.
ביום  12.12.2010פורסמה החלטת שר התקשורת בדבר שורה של תיקונים לרישיונות הכללים של חברות
הסלולר ,אשר עתידים להיכנס לתוקפם בחודש מרץ .2011 ,במסגרת החלטה זו ,יחויבו חברות הסלולר,
בין היתר ,לחסום למנוייהם כברירת מחדל את שירות הגישה לאינטרנט ממכשירי הטלפון הסלולרי.
לקוח אשר יבקש להצטרף כמנוי לחברת סלולר ולקבל במסגרת זו שירות גלישה באינטרנט הסלולארי,
יתבקש ,החל ממועד כניסת התיקון האמור לתוקף ,לציין זאת באופן פוזיטיבי .על אף שהתיקון האמור
אינו נוגע במישרין לחברה ואינו מטיל עליה חובה כלשהי ,עשויה להיות לו השפעה על היקף הגלישה
הסלולארית באתרי החברה.

המידע בדבר השלכות אפשריות של התיקון האמור לרישיונות חברות הסלולאר הינו מידע צופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר נסמך בעיקר על הערכות החברה .אין בידי החברה להעריך את
השפעת כניסתו לתוקף של תיקון זה על תוצאותיה של החברה בפועל ,וזו יכולה להשתנות כתוצאה
מגורמים שונים ,שהעיקריים שבהם הינם הבדל בין הערכת החברה את השלכות התיקון לבין
השלכותיו בפועל ,קיומן של עלויות נוספות הנובעות מיישום התיקון ושינויים בתוכנו.
 .7.16הסכמים מהותיים
 .7.16.1ביום  31בדצמבר 2000 ,התקשרה החברה עם קבוצת הארץ ואחרים בהסכם ,על-פיו תספק
קבוצת הארץ לחברה רישיון לשימוש בתכני קבוצת הארץ .החברה קיבלה רישיון להתאים את
תכני קבוצת הארץ לפורטל וואלה ,רישיון להפצת התכנים ,הצגתם ושידורם וכן רישיון
למכירת התכנים לצדדים שלישיים לשם שימוש בהם בתחום האינטרנט וסביבתו .ביום 25
באפריל 2010 ,חדלה קבוצת הארץ מלהיות בעלת עניין בחברה ,לאחר שמכרה את החזקותיה
בחברה לחברת בזק בינלאומי כאמור בסעיף  3.1.1לדוח זה .בהתאם להוראות הסכם התכנים,
ובהתאם להסכם מכירת מניות החברה בין הארץ לבין בזק בינלאומי ,למיטב ידיעת החברה,

א25-

תסתיים תקופת הסכם התכנים בחלוף שמונה עשר חודשים מהמועד בו חדלה הארץ מלהחזיק
במניות החברה מעל לסף החזקה אשר נקבע בהסכם התכנים ,קרי ביום  24באוקטובר.2011 ,
בתום התקופה האמורה ,תהא לחברה זכות סירוב ראשון להאריך את תקופת ההסכם לשתי
תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם התכנים .כמפורט
בדוח זה ,החברה פועלת באופן רציף להרחבה ולפיתוח התכנים המוצגים בערוצי התוכן השונים
באתר החברה ,ובכלל כך תמשיך החברה להתבסס על תכנים מקוריים אותם מפיקה הקבוצה
ולפתחם וכן על תכנים המופקים על ידי צדדים שלישיים איתם התקשרה החברה בנוסף
להתקשרותה בהסכם התכנים ,כך שבידי החברה יהיו תכנים תחליפיים מספקים לתכנים אשר
סופקו לה על ידי קבוצת הארץ בהתאם להסכם התכנים.
 .7.16.2בחודש מרץ  2007חתמה החברה על הסכם עם  ICQבמסגרתו היא תשמש כ Reseller -הבלעדי
של הנדל"ן הפרסומי של  ICQבישראל בתקופת ההסכם .החברה מתחלקת עם  ICQבהכנסות
הנטו שלה ממכירת הנדל"ן הפרסומי למפרסמים וכן מחויבת בתשלומי מינימום רבעוניים.
בחודש מרץ  2009הוארך החוזה בשנתיים .בנוסף ,הסכימה החברה עם  ICQעל הרחבת שיתוף
הפעולה ביניהן גם לתחום מוצרי הפרסום של  ICQעל פלטפורמת הסלולר .הסכם זה עתיד
להסתיים בחודש מרץ  2011ולצדדים אין כוונה להאריכו.
 .7.16.3בחודש ינואר  2007חתמה החברה עם חברת בת של ! Yahooעל הסכם לשימוש בטכנולוגיית
החיפוש ובסיסי הנתונים של ! Yahooבמוצר החיפוש שמציעה הקבוצה לגולשיה .בחודש
ספטמבר  2007חתמה החברה על חוזה עם חברת הבת של ! Yahooהמאריך רישיון השימוש
בטכנולוגיית החיפוש ובסיסי הנתונים של ! Yahooעד לחודש מרץ .2011 ,החברה התחייבה
בתקופת ההסכם להעניק בלעדיות ל Yahoo! -ביחס לשירותי החיפוש באתרי האינטרנט
המופעלים על ידיה ,בכפוף למקרים מסוימים .החברה משלמת לחברת הבת של !Yahoo
תמורה המחושבת בהתאם לשימוש שנעשה במנוע החיפוש האמור וכן מחויבת לתמלוגי
מינימום חודשיים .ההתקשרות עם חברת ! yahooתסתיים בחודש מארס  .2011להערכת
החברה ,השפעת סיום ההתקשרות לא תשפיע באופן מהותי על הכנסותיה או רווחיה של
החברה.
 .7.16.4ביום  22באוגוסט ,2007 ,השיקו במשותף החברה ו– די.בי.אס שירותי לווין בע"מ )" ,("yesאתר
תכני וידאו חדש ניסיוני באינטרנט ,תחת שם המתחם") yes.walla.co.il :האתר המשותף"(,
כחלק ממיזם משותף של העלאת תכנים של  yesלרשת האינטרנט ,המאפשר צפייה בתכני
וידאו מסוגים שונים ,המסופקים לאתר על ידי  ,yesאותם הפיקה או רכשה ") yesהמיזם
המשותף"( .לאור הצלחת הניסוי התקשרו הצדדים ביום  19באוגוסט ,2009 ,בהסכם להקמת
האתר המשותף )"ההסכם"( ,וזאת בהמשך למסמך עקרונות אשר נחתם בין הצדדים ,ביום 8
באוגוסט ,2007 ,ואשר חל בקשר עם הפעלת האתר המשותף בתקופת הניסיון החל מיום 17
ביוני ,2007 ,ועד ליום חתימת ההסכם .ביום  14באוקטובר 2009 ,אישרה האסיפה הכללית של
בעלי המניות של החברה את ההסכם ,ברוב מיוחד ,כנדרש על-פי דין לפרטים נוספים בדבר
ההסכם ראה דיווחה המיידי של החברה מיום  14בספטמבר) 2009 ,מס' אסמכתא2009-01- :
 .(231318ביום  4ביולי 2010 ,אושר ההסכם על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים ,בתוקף ל5 -
שנים .למועד הדוח ,הסתיימה תקופת ההסכם עם  .yesדירקטוריון החברה וועדת הביקורת
החליטו כי החברה תמשיך לפעול בהתאם להוראות ההסכם האמור ,וזאת עד להגעת החברה ו-
 yesלסיכום ביחס לחידוש ההסכם כאמור ,או עד לביטולו.
 .7.16.5לפרטים בדבר הסכם לרכישת  75%מהון המניות של קורל תל בע"מ )"יד  ,("2מפעילת אתר יד
 ,2לרבות הסכם בעלי המניות ביד  2והסכם השירותים בין יד  2לבין יו"ר הדירקטוריון שלה,
ראה דיווחה המיידי של החברה מיום  11ביולי) 2010 ,מספר אסמכתא .(2010-01-549432
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 .7.16.6לפרטים בדבר הסכם לרכישת מקושרים ראה סעיף 7.2.2.ג לעיל.
 .7.16.7לפרטים בדבר הסכם לרכישת מינטמרק ראה סעיף 7.2.2.ה לעיל.
 .7.16.8לפרטים בדבר הסכם העברת פעילות וואלה ג'ובס לחברת ג'וב סיטי ,ראה סעיף  1.3.2לעיל.
 .7.16.9לפרטים בדבר הסדרי פטור ,ביטוח ושיפוי של נושאי משרה בחברה ראה תקנה 29א להלן.
 .7.17הליכים משפטיים
לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים אשר החברה צד להם ,ראה ביאור  20לדוחות כספיים.
 .7.18יעדים ואסטרטגיה עסקית
יעדיה העיקריים של הקבוצה בתחום הפעילות מתייחסים לגולשים ולמפרסמים .מול הגולשים פועלת
הקבוצה לשמירה על מעמדה כפורטל התוכן המוביל בישראל .על מנת להשיג יעד זה פועלת הקבוצה
באסטרטגיה של יצירת תמהיל מגוון וחדשני של מוצרים ושירותים לצד תכנים עשירים ,אשר רובם
המכריע מוצע לגולשים חינם ,במגמה ליצור עבורם תועלות אשר יתורגמו לנאמנות לאתר שתתבטא
בביקורים חוזרים ובמשכי שהייה וצפייה גבוהים בתכני האתר .בשנה האחרונה פיתחה החברה את
תחום תכני הוידאו -והשיקה סדרה של ערוצי ווידאו בשיתוף עם ערוצי נישה שונים הפועלים בדרך כלל
מול הכבלים והלווין .בנוסף השקיעה החברה במיזם משותף בתחום מוסיקה יחד עם  NMCיונייטד.
האתר עתיד להיות מושק במהלך החודשים הקרובים.
אסטרטגיית הקבוצה בתחום זה ביחס למפרסמים היא להוביל במגוון ,בחדשנות ובאיכות מוצרי
הפרסום והשיווק שהיא מציעה למפרסמים .הקבוצה פועלת לגיוון מוצרי הפרסום כך שיוכלו לשרת הן
לקוחות גדולים והן מפרסמים בינוניים וקטנים .מול משרדי הפרסום לחברה יחסי עבודה נמשכים
במטרה להגדיל את תקציב הפרסום המופנים אליה .במהלך שנת  2010השקיעה החברה ברכישת רישיון
והטמעה של מערכות הגשת פרסום חדשניות המיועדות לשפר את ניהול מלאי מוצרי הפרסום ולאפשר
אופטימיזציה מירבית שלהם על מנת להבטיח תוצאות מיטביות למפרסמים .המערכת פועלת בתחומי
פרסום בווידאו וצפויה להיכנס לפעולה מלאה גם בתחומים אחרים עד לאמצע שנת .2011
בנוסף ,פועלת החברה להקמת יכולות בתחום פרסום מוטה תוצאות על מנת להבטיח מענה לביקוש
הגדל התחום זה מצד מפרסמים.
לצד המשך הפעולות להשאת הכנסותיה באינטרנט פועלת הקבוצה למינוף המותג והתכנים שלה גם
לפלטפורמות אחרות ,במיוחד בתחום האינטרנט הנייד והסלולארי .בנוסף ,פועלת החברה למינוף
יכולותיה בתכנים בידוריים דיגיטליים חדשים )וידאו ,מוסיקה ,משחקים וכדומה( וזאת לאור שינוי
דרכי ההפצה המסורתיות של תכנים אלו והתכנסותם לעולם האינטרנט וערוצי ההפצה הדיגיטליים
המשוכללים שהוא מציע.
החברה פועלת בכל התחומים על ידי אסטרטגיה משולבת של בנייה עצמית וצמיחה אורגנית לצד
רכישות של חברות ופעילויות בתחומי צמיחה .כך לדוגמא בתחום הלוחות רכשה החברה את אתר
הלוחות המוביל בישראל יד 2וכן את אתר הדרושים  jobcityובתחום השוואת מחירים החברה רכשה
אחזקות באתר  .KAMAבתחום המוסיקה פועלת החברה להקמת מיזם משותף עם  NMCיונייטד.
בתחום הילדים פועלת החברה במיזם משותף עם מוגובי -עולם ווירטואלי לילדים.
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 .7.19צפי להתפתחות בשנה הקרובה
הקבוצה צופה המשך פיתוח של יישומי ותכני האינטרנט המוצעים באתר הקבוצה לגולשים המבקרים
באתר הקבוצה כמו גם המשך פיתוח של מוצרי פרסום ושיווק למפרסמים .הקבוצה מעריכה כי המשך
פיתוח היישומים האינטרנטיים ,והתוכן המוצע על-ידי הקבוצה ,ישרת באופן מיטבי את הקבוצה בדרך
להשגת יעדיה.

המידע המובא לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,וככזה ,אינו ודאי ,ועלול שלא להתממש ,כולו או חלקו.
המידע הצופה פני עתיד מבוסס על מידע הקיים בקבוצה בתאריך הדוח ,וכולל הערכות של הקבוצה,
הנחות עבודה או כוונות שלה ,נכון לתאריך הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי
מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה.
התחזית המובאת לעיל יכולה שלא להתממש או להתממש רק בחלקה וזאת אם לא תעמוד הקבוצה
בדרישה להמשך פיתוח מהיר של יישומים ותוכן אינטרנטי ,בשל שינויים טכנולוגיים שהקבוצה לא
תצליח ליישם במהירות המתאימה ,בשל נוכחותם בשוק הישראלי של גורמים עולמיים בעלי יכולת
טכנולוגית ופיננסית העולות על יכולותיה של הקבוצה ,בשל מיתון בשוק הישראלי אשר יקטין את
תקציבי הפרסום בכלל ותקציבי הפרסום באינטרנט בפרט ,בשל שינויים רגולטוריים העלולים לפגוע
ביכולתה של הקבוצה לתת מענה לדרישות שוק קיימות או משתנות ,וכן בשל כל יתר גורמי הסיכון
המאיימים על פעילות הקבוצה כפי שפורטו להלן.
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 .8תחום המסחר
 .8.1מידע כללי על תחום המסחר
 .8.1.1מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו
החברה ,באמצעות אחזקתה בחברת שופמיינד בע"מ )"שופמיינד"( ,הינה הבעלים והמפעילה של
אתר המסחר האלקטרוני וואלה! שופס )"וואלה שופס"( אשר הינו אתר המסחר האלקטרוני
המוביל בישראל .על-פי נתוני סקר  TIMשפורסמו בדצמבר  2010מוביל אתר הסחר וואלה שופס
עם שיעורי חשיפה שבועיים של ) 14.1%באינטרנט בקרב גולשים מעל גיל  .(13אתרי הסחר
משמשים כפלטפורמה למכירת מוצרים על גבי רשת האינטרנט .החברה וחברת סייפרטק בע"מ
מחזיקות בחלקים שווים במניות שופמיינד  .תחומי סחר מובילים באתרים שמפעילה החברה
הינם מוצרי חשמל ,אלקטרוניקה ומחשבים ,ובנוסף להם נמכרים באתר החברה מגוון רחב של
מוצרים תחומים נוספים כגון מוצרי פנאי ונופש ,ריהוט ,מוצרים לבית ,מוצרי ספורט ופנאי,
מוצרים לרכב ,אלבומי תמונות אישיים ,מוצרי דפוס ועוד .בנוסף ,החל מחודש אוקטובר2010 ,
מפעילה החברה את "הדיל היומי" ,פעילות למכירת קופונים בהנחה של כ 50% -לפחות למגוון
פעילויות ,בעיקר בתחום פנאי .הקבוצה מפתחת ומשדרגת את פלטפורמת המכירות ,משכללת
את שיטות הסחר ,וכן עוסקת בפיתוח תוכנות לניהול חיוב הלקוחות .דרכי המכירה האופייניות
באתר הסחר המקוון הינן מכירות אישיות וקבוצתיות וכן מכירות ישירות.
בנוסף ,מחזיקה חברת שופמיינד  50%ממניות חברת וואלה! טורס בע"מ העוסקת בשיווק מוצרי
תיירות בארץ ובחו"ל ו 100% -מחברת וואלה פיי בע"מ ,אשר מספקת שירותי סליקה וניכיון
לעסקאות הנקשרות באתרי המסחר המופעלים על-ידי הקבוצה.
החל מחדש דצמבר 2008 ,מפעילה החברה את אתר הסחר נענע שופס .ביום  13בפברואר2011 ,
חתמו וואלה שופס ונענע  10על הסכם לסיום התקשרות ביניהן ,וזאת בכפוף לקיומם של תנאים
מתלים כמפורט בהסכם סיום ההתקשרות .להערכת החברה ,ההסכם וסיומו אינם מהותיים
מבחינת החברה.
תחום הקמעונאות סבל מהאטה מסוימת במהלך  .2010ההאטה גרמה להתגברות משמעותית של
התחרות בעיקר בין אתרי סחר אלקטרוני לרשתות פיסיות .הדבר התבטא בלחץ מחירים וגידול
בעלויות שיווק ופרסום תוך פגיעה ברווחיות .במקביל הואצה מגמת הקונסולידציה בתחום הן
אופקית ,בין הרשתות השונות ,והן אנכית בשרשרת האספקה ,דבר המגדיל את העוצמה של חלק
מהגורמים התחרותיים בשוק.
במקביל ,מגדילה החברה את חלקה בשרשרת האספקה על ידי הגדלת המכירות הנובעות ממלאי
שרוכשת החברה )"מכירות ברוטו"( ,בשונה מעסקאות בהן החברה מהווה מתווך בלבד
)"עסקאות נטו"(.
 .8.1.2מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
לפרטים אודות מגבלות ואילוצים עיקריים החלים על החברה בתחום הפעילות מכוח הוראות
חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א") 1981 -חוק הגנת הצרכן"( והתקנות מכוחו ,ראה סעיף 8.12.2
להלן .לפרטים אודות מגבלות חקיקה נוספות החלות על פעילות החברה בתחום הפעילות ,ראה
סעיף  8.14להלן.
 .8.1.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו ,התפתחות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים
במאפייני הלקוחות שלו
תחום הסחר האלקטרוני מושפע בעיקר מהיקף השימוש הנעשה באינטרנט בישראל וכן ממגמות
צרכניות כלליות .הרחבת היקפי השימוש באינטרנט ,הגדלת אמון הגולשים והמוכרים
בפלטפורמה האינטרנטית ,לצד העלייה בהיקף החדירה של טכנולוגיית הפס הרחב ,מגבירים את
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השימוש באינטרנט בכלל ,ובאתרי הסחר האלקטרוני המופעלים על-ידי הקבוצה בפרט .מאידך,
במהלך שנת  2010התגברו מספר מגמות כדלהלן:
א .השתכללות אתרי השוואת מחירים והרחבת שיעורי החדירה שלהם.
ב .מתן הנחות משמעותיות על ידי רוב רשתות הקמעונאיות ,ולמעשה הפיכתן לרשתות
.Discount
ג .הקמת פעילות עצמאית משמעותית על ידי יבואנים מרכזיים ורשתות שפעלו בעבר רק
בעולם הפיסי.
ד .הקמת אתרי קופונים ורכישות חברתיות )במהלך שנת  2010קמו בישראל כ 30 -אתרי
קופונים( ,ובנוסף ,נכנסה לתחום בישראל חברת גרופון ,מובילת השוק העולמית ,באמצעות
רכישת חברת גרופר.
המגמות המתוארות לעיל הביאו לתחרות מחירים בענף לצד השקעה גבוהה יותר בשיווק
ופרסום ,הפוגעים ברווחיות תחום הפעילות.
מאידך ,בשנתיים האחרונות הגדילה החברה את חלקה בשרשרת הערך בתחום הפעילות ,על ידי
רכישת מלאי מראש ,על ידי הפעלת אתר נענע שופס תוך סינרגיה עם מחלקות החברה השונות,
ועל ידי סליקת האשראי של הלקוחות וניכיון התשלומים עבור הספקים ,אשר מבצעת החברה
באמצעות חברת וואלה פיי.
מכירת מלאי הגדילה את ההכנסות של החברה באופן משמעותי אולם גרמה לפגיעה בשיעורי
הרווחיות הגולמית ותפעולית שכן במכירה כמתווך שיעור התרומה השולית של כל מכירה הינו
 ,100%בעוד שמכירת מלאי כרוכה בעלויות משמעותיות של רכישתו.
בנוסף ,נכנסה החברה לתחומים חדשים כגון תחום הפרינט ותחום מכירת הקופונים לרכישות
חברתיות.
 .8.1.4שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
ההתקדמות הטכנולוגית בתחום הפס הרחב והיקף החדירה של הטכנולוגיה האמורה מגדיל את
מספר הגולשים המבצעים רכישות באתר הסחר האלקטרוני המופעל על-ידי הקבוצה .בנוסף,
פלטפורמת וואלה פיי מאפשרת תשלום באמצעות האתר ברמת אבטחה גבוהה יותר מאשר
תשלום ממוצע באמצעות כרטיס אשראי ברשת האינטרנט .בשנת  2009החברה השיקה מערכת
הודעות און ליין ,המאפשרת ללקוח לתקשר עם נציגי החברה באמצעות כתיבת הודעות באתר.
 .8.1.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
החברה מזהה מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחום הסחר האלקטרוני:
א .רייטינג :המשך מעמדו של אתר הקבוצה כאתר האינטרנט המוביל בישראל לקניות
באינטרנט.
ב .מוצר:
המשך השקעות שוטפות בפיתוח פלטפורמות סחר מתקדמות.
x
 xחידושים ושיפורים טכנולוגיים להעלאת איכות היישומים באתר הקבוצה ביחד עם
בניית ממשקים פשוטים וידידותיים למשתמש במסחר אלקטרוני ,תוך שיפור רמת
האבטחה של האתר.
 xפיתוח ויישום שיטות מכירה חדשניות ,המשיאות את יתרונה של פלטפורמת הסחר
האלקטרוני ,דוגמת מכירות קבוצתיות משוכללות ומכירות אישיות.
ג .קשרים מסחריים ויעילות תפעולית :
 xהתקשרות עם ספקים אמינים להצעת סחורות ושירותים במחירים תחרותיים ושירות
מקצועי לאורך תקופה.
 xהצעת תמהיל מוצרים ,סחורות ושירותים אטרקטיבי לגולשים.
 xרכישת מוצרים למלאי ,וניהולו באופן יעיל ,על מנת לשלוט בשרשרת האספקה ולהקטין
למינימום את זמני האספקה ללקוח.
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 .8.1.6שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
בשנתיים האחרונות ,ובמיוחד בשנת  ,2010הגדילה החברה את חלקה בשרשרת האספקה בתחום
הפעילות ,על ידי רכישת מלאי מראש )כתחליף להיותה מתווך בלבד באמצעות אתר הסחר(.
בהתאם ,מחזורי הרכש מספקי החברה גדלו משמעותית .המלאי נרכש בהתאם לתחזיות
ביקושים שעורכת החברה.
 .8.1.7חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם
מחסומי הכניסה באינטרנט נמוכים יחסית ,עובדה המאפשרת התפתחות מהירה של חברות
גדולות בתווך זמן מהיר ,תוך יצירת מודלים חדשים וכיבוש נתחי שוק מחברות שפעלו בתחום.
בנוסף ,עבור חברות הפועלות בתחום הסחר הפיסי ,הקמת אתר מסחר באינטרנט הינה פעולה לא
מסובכת ,אשר בשילוב מנועי השוואת מחירים יכולה ליצור אתר משמעותי תוך זמן קצר.
 .8.1.8תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
המוצרים הנמכרים באתר הקבוצה אינם ייחודיים ,ולרובם תחליפים רבים אותם ניתן לרכוש הן
באתרי סחר אלקטרוני אחרים והן באתרי אינטרנט של יבואנים או רשתות פיסיות.
מוצרי התיירות המוצעים באתר וואלה טורס ניתנים לרכישה הן באתרי אינטרנט מתחרים והן
באמצעות סוכני נסיעות.
 .8.1.9מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
המתחרים העיקריים של הקבוצה בתחום הסחר האלקטרוני הן חנויות ורשתות קמעונאיות
פיסיות ,אשר למספר הולך וגדל שלהן יש במקביל אתר למכירה באמצעות האינטרנט.
באתר הקבוצה מתחרים בנוסף אתרי סחר ישראליים ,אתרי סחר גלובליים השולחים סחורה
לישראל ,אתרי ספק בודד המאפשרים רכישה אלקטרונית.
בתחום התיירות התחרות הינה מצד סוכנויות נסיעות פיזיות וכן מאתרי אינטרנט של סוכני
נסיעות ו/או חברות תעופה המשווקים מוצרי נופש וטיסות בארץ ובחול .
בתחום פעילות מכירת הקופונים קיימת לחברה תחרות מצד כ 30 -אתרי רכישות חברתיות אשר
משווקים את עצמם ברשתות החברתיות ובמדיות נוספות כמו מנועי חיפוש וטלוויזיה .בנוסף,
מתחרות בתחום זה גם חברות כרטיסי האשראי אשר החלו לפרסם מבצעים אטרקטיביים כחלק
מההטבות ללקוחותיהן.
 .8.2מוצרים
באתר וואלה שופס נמכרים בעיקר מוצרי חשמל ,אלקטרוניקה ,מחשבים ותקשורת .בנוסף נמכר מגוון
רחב של מוצרים נוספים כגון :מוצרים לבית ולגן ,ספרים ,סרטים ,כרטיסים למופעים וסרטים,
משחקים ,מוצרי ספורט ופנאי ,אביזרים לרכב ועוד .בנוסף ,נמכרים באתר וואלה שופס קופונים כאמור
לעיל.
המוצרים באתר נמכרים בדרך של מכירות אישיות או מכירות קבוצתיות או בדרך של מכירה ישירה
מתוך קטלוג וירטואלי הנמצא באתר .כמו כן כולל האתר קישורים לאתרי אינטרנט של בתי עסק רבים,
אשר גם בהם יכול הגולש לרכוש מוצרים שונים.
וואלה! שופס מפעילה שירות תשלומים בשם "וואלה  "Payאשר נועד לאפשר תשלום מאובטח בלי
הצורך לחשוף את פרטי המוכר והקונה באתר וואלה שופס ונכון למועד דוח זה ,רובן המכריע של
העסקאות שנעשות באתר וואלה שופס נסלקות דרך חברת הבת וואלה פיי בע"מ .כתוצאה מכך החברה
מחזיקה בשוברי כרטיסי אשראי של לקוחות ספקיה אותם היא פורעת לפי הסדרי התשלומים עימם
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בכפוף לכך שהחברה מוודאת אספקה ללקוח ובד"כ אף בכפוף לסליקת תשלום אחד לפחות .החברה
מממנת זאת באמצעות אשראי לזמן קצר בדמות הלוואות און-קול מבנקים מסחריים ,הלוואות בריבית
קבועה ,הלוואות בעלים בהתאם לתנאי הבנק וניכיון שוברי אשראי לחברות ניכיון.
באתר וואלה טורס משווקים מוצרי תיירות פנים וחוץ.
 .8.3הכנסות ורווחיות תחום הפעילות
הכנסות הקבוצה מתחום פעילות זה הסתכמו בשנים  2010ו 2009 -ל 64,702 -אלפי ש"ח ו 30,057 -אלפי
ש"ח ,בהתאמה .שיעור הרווח התפעולי של תחום הפעילות היה בשנים  2010ו 6% 2009 -ו,13% -
בהתאמה.
 .8.4לקוחות
הקבוצה מכירה בשני סוגים של לקוחות בתחום הפעילות:
• יבואנים או בתי עסק המשתמשים בפלטפורמה האינטרנטית של הקבוצה למכירת מוצרים
ושירותים )עסקאות נטו(.
• הלקוח הסופי הרוכש את הסחורות והשירותים באתר המופעל על-ידי הקבוצה )עסקאות ברוטו(.
יבואנים/בתי העסק המוכרים סחורות ושירותים באתר הסחר האלקטרוני פועלים בתחומים שונים.
האתר משמש פלטפורמה לרכישת קשת רחבה של מוצרים :מוצרי חשמל ,מחשבים ומוצרים דיגיטליים,
ספרים ,סרטים ,כרטיסים למופעים וסרטים ,כותרי מוזיקה מוצרי תיירות שונים ואחרים.
בעסקאות נטו ,בהתאם להסכמים בהם מתקשרת הקבוצה עם בתי העסק והיבואנים המוכרים את
מוצריהם באתר ,זכאית הקבוצה לקבל עמלות ,בשיעורים שנקבעו בינה לבין גורמים אלו ,בגין כל רכישה
המתבצעת באתר .הקבוצה זכאית לעמלה בגין עסקה שהושלמה במועד בו משלם הלקוח של בית העסק
את התמורה בגין המוצר שרכש .5בהסכמים בהם מתקשרת הקבוצה עם בתי העסק והיבואנים המוכרים
את מוצריהם באתר ,מובהר כי האחריות המשפטית בגין פעולות המכירה המתבצעות באתר היא על בתי
העסק ולא על הקבוצה ,וכי בתי העסק איתם קשורה הקבוצה אחראיים מול הלקוח הסופי שרכש את
המוצר בגין המוצר ואספקתו .עוד מתחייבים בתי העסק בחובות בקשר עם שמירת פרטי כרטיסי
האשראי של לקוחותיהם ובקשר עם השימוש בהם .התחייבות הקבוצה כלפי בתי העסק היא בקשר עם
הפעלת האתר ,ואספקת הממשקים הטכנולוגים הדרושים לביצוע העסקאות בין בתי העסק
ללקוחותיהם .בנוסף ,החברה רוכשת מוצרים בעצמה מהספקים ומוכרת ללקוחות הסופיים במקרים
אלו כל הסיכונים המשפטיים בגין פעולות המכירה חלים על החברה ולא על הספק יחד עם זאת כל
התשואות הן של החברה בלבד.
בעסקאות ברוטו ,רוכשת החברה מוצרים בעצמה מהספקים ומוכרת ללקוחות הסופיים .במקרים אלו
כל הסיכונים המשפטיים בגין פעולות המכירה חלים על החברה ולא על הספק יחד עם זאת כל
התשואות הן של החברה בלבד.
ככלל ,שיעורי הרווחיות עבור שני סוגי הלקוחות בתחום המסחר הינם דומים ,משמע ,במקרים בהם
מוכרת החברה כמתווך )מכירות נטו( ,מקבלת החברה בדרך כלל עמלה בשיעור של כ 5%-8% -עמלה.
רווח דומה צומח לחברה ממכירת מוצרים ממלאי )מכירות ברוטו( .יצוין כי בדוחותיה הכספיים של
החברה ,הכנסה מעמלה נתרמת כולה לרווח הגולמי ,בעוד שבמכירה ברוטו מכירה החברה בהכנסה
ברוטו ובעלות המוצר שנמכר.
להלן טבלה המפלחת את שיעורי מכירות הנטו והברוטו של החברה מכלל מכירות תחום הפעילות:
5

במקרים בהם מבטל הלקוח את העסקה לא מקבלת הקבוצה את העמלה מהעסקה.
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מכירות ברוטו
מכירות נטו
סה"כ

2010
80%
20%
100%

2009
53%
47%
100%

החברה מעריכה כי אין לה תלות בלקוח בודד ,אולם איבוד מספר יבואנים מובילים כלקוחות במקביל
עלול להשפיע באופן מהותי על הכנסות החברה ורווחיותה בתחום הפעילות.
 .8.5שיווק והפצה
השיווק והמכירה של אתר המסחר האלקטרוני נעשה על-ידי עובדי הקבוצה .הקבוצה מרכזת את
מאמצי השיווק שלה בקשר עם בתי עסק אשר מתמחים בסוגי סחורות ושירותים אשר היקף
מכירותיהם באינטרנט גדול .הקבוצה פועלת להרחבת מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר הסחר
האלקטרוני.
מול הגולשים מפעילה החברה החל משנת  2010מוקד מכירה טלפוני אשר מאפשר לגולש לרכוש מוצרים
באמצעות הטלפון .המוקד הטלפוני מאוייש על ידי עובדי החברה.
 .8.6תחרות
המתחרים העיקריים בתחום הפעילות הינם רשתות החשמל וחנויות החשמל הקמעונאיות ,בעלי חנויות
פיזיות ,אשר להערכת החברה מהווים כ 75% -מהשוק .להערכת החברה ,כ 25% -מהמכירות בשוק
מתבצעת על גבי רשת האינטרנט ,באמצעות אתרים יעודיים .השחקנים בשוק המסחר האלקטרוני
מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות :הראשונה ,חנויות ורשתות קמעונאיות שבמקביל לחנויות פיזיות
מפעילות גם אתרי סחר אלקטרוני )כגון בסט ביי ,שקם אלקטריק ,טרקלין חשמל ועוד( ,הקבוצה
השנייה ,מורכבת מחברות אשר עוסקות בסחר אלקטרוני בלבד ,אשר המובילות בו הינן וואלה שופס,
) P1000שנרכשה לאחרונה על ידי בסט ביי( ,ואולסייל.
החברה מתמודדת עם התחרות בעיקר על ידי הגדלת חלקה בשרשרת הערך בתחום הפעילות ,וזאת
באמצעות רכישת מלאי מראש.
חסמי הכניסה הנמוכים כמתואר לעיל מעלים באופן ניכר את רמת התחרות .מאידך ,להערכת החברה
יש לה יתרון תחרותי הנובע בין היתר מכך כי לחברה בסיס לקוחות רחב ,קשרים מסחריים מפותחים
עם ספקים ,יכולת לספק לרוכש רמת שירות גבוהה ובמחיר תחרותי .בנוסף ,החברה מפתחת את אתר
הסחר ומרחיבה את כמות המוצרים הנמכרים בו ,ובמקביל ,נכנסה לתחומים חדשים כגון תחום
הפרינט ,וקופונים.
בתחום התיירות מתחרה החברה בא תרי מכירה של מוצרי תיירות ,בסוכנויות נסיעות ובחברות תעופה,
בתי מלון וסוכנויות להשכרת רכב ,המוכרות שירותי תיירות באופן ישיר.
החברה מתמודדת עם התחרות בעיקר על ידי הצעת מגוון מוצרי תיירות רחב במחירים אטרקטיביים
לגולש.
 .8.7עונתיות
בתחום הסחר מורגשת עונתיות בעיקר בתחום התיירות ,אשר עיקר הפעילות בו מרוכזת בתקופת הקיץ -
הרבעון השלישי .בתחום הסחר מורגשת עליה במכירות סביב ראש השנה ופסח .עונתיות זאת אינה
מהותית לקבוצה.
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 .8.8רכוש קבוע ומתקנים
המשרדים העיקריים של תחום הפעילות ממוקמים בשטח של כ  1,100מ"ר בהרצליה .המשרדים
מושכרים על-פי הסכם שכירות עד לחודש דצמבר  ,2014תמורת דמי שכירות חודשיים של כ 69 -אלפי
ש"ח ,הצמודים למדד המחירים לצרכן.
 .8.9פיתוח
אתר הסחר של החברה מפותח באופן עצמאי .לחברה מחלקת פיתוח אשר אחראית ,בין היתר ,על
פיתוח ,תחזוקה ושיפור אתר הסחר ופלטפורמת הסליקה והנכיון וואלה פיי .מחלקת הפיתוח עוסקת גם
באבטחת המסחר והתשלום האלקטרוני.
 .8.10הון אנושי
 .8.10.1מבנה ארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני של תחום המסחר:

 .8.10.2מצבת עובדים לתחום המסחר האלקטרוני
להלן פירוט מספר העובדים בתחום המסחר האלקטרוני לפי המבנה הארגוני של תחום
הפעילות ליום  31בדצמבר :2010

הנהלת תחום הפעילות
פיתוח
שירות לקוחות
שיווק ,מכירות וסטודיו
סך הכל

מספר העובדים ליום
6
 31בדצמבר2010 ,
15
9
36
88
148

מספר העובדים ליום
 31בדצמבר2009 ,
15
10
40
75
140

בשנת  2010נרשם גידול נטו )קליטה פחות עזיבה( של  8עובדים במצבת העובדים .עיקר הגידול
נבע מפתיחת מוקד המכירה הטלפוני ומפעילות מכירת הקופונים.

6

כמות העובדים בשופמיינד ובוואלה טורס במצטבר.
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 .8.10.3תלות בעובדים
להערכת הקבוצה ,אין לה תלות מהותית בעובד מסוים בתחום המסחר האלקטרוני .יחד עם
זאת ,אובדנם של מספר עובדים מקצועיים באופן לא צפוי עלול להשפיע על תחום המסחר
האלקטרוני לתקופה מוגבלת.
 .8.10.4תוכניות תגמול לעובדים
עובדי תחום המסחר האלקטרוני מועסקים על-פי חוזי עבודה אישיים אשר נחלקים למספר
קבוצות:
הסכמי עבודה לעובדים בכירים:
הסכמי העבודה קובעים שכר עבודה גלובלי הכולל מרכיב גמול עבור שעות נוספות ,וכן הטבות
סוציאליות )קרן השתלמות ,ביטוח מנהלים(
הסכמי עבודה אישיים לעובדים זוטרים ועובדי דרג ביניים:
הסכמי העבודה קובעים שכר עבודה גלובלי הכולל מרכיב גמול עבור שעות נוספות .חלק
מהעובדים מכוסים בפוליסות ביטוח מנהלים בהתאם לתפקידם.
הסכמי עבודה אישיים לעובדי המכירות והסחר:
העובדים העוסקים במכירות מקבלים שכר בסיס ועמלות מכירה כנגזרת מהיעדים ומהביצועים
בפועל.
עמלות אנשי המכירות והסחר נגזרות מהעמידה ביעדי המכירות .עובדים אשר עוברים את יעדי
המכירות בחודש מסוים ,באופן מהותי מתוגמלים בבונוס נוסף.
הסכמי עבודה אישיים לעובדים במשמרות:
הסכמי העסקה הסטנדרטים כוללים מרכיבי שכר לפי שעות העבודה בפועל.
הסכמי סודיות:
כל הסכמי ההעסקה האישיים כוללים סעיף סודיות ואי תחרות התקפים בכל תקופת עבודתו
של העובד ,ולמשך תקופה של לא פחות מ 3-חודשים מיום סיום העסקת העובד.
הסכמים קיבוציים:
על הקבוצה ועובדיה בתחום הפעילות לא חלים הסכמים קיבוציים ,למעט הוראות הסכמים
קיבוציים החלים על הקבוצה ועובדיה בתחום הפעילות מכוח צווי הרחבה החלים על כלל
העובדים והמעבידים בישראל.
נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה:
נושאי המשרה וההנהלה הבכירה של תחום הפעילות מועסקים בחוזים אישיים כפי שתואר
לעיל.
 .8.10.5הדרכה ואימונים:
בחברה קיים מערך הדרכה במהלכו עוברים העובדים סדנאות הן בתחום פעילותם הספציפי והן
סדנאות כלליות .
 .8.10.6מענקים
הקבוצה מתגמלת את עובדיה המצטיינים בתחום הפעילות העומדים ביעדים שהוגדרו בתחילת
השנה ,בפרסים כספיים המשתנים בהתאם לתוצאות העובד ולתוצאות תחום הפעילות.
בנוסף מתוגמלות מחלקות העומדות ביעדים המחלקתיים שהוגדרו להם בפרס מחלקתי
המשתנה בהתאם לתוצאות
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 .8.11ספקים
בשנתיים האחרונות ,ובעיקר בשנת  2010רוכשת החברה מלאי מוצרים מוגמרים על מנת לקצר זמני
אספקה ולספק סחורה במחירים אטרקטיביים .המלאי הנרכש הינו בעיקר מחשבים ניידים ,טלוויזיות,
מוצרים לבנים ועוד .המלאי נרכש מספקים בישראל .בין ספקיה של החברה נמנים מיניליין BSH ,ו-
.CMS
לחברה בדרך כלל זכות החזרה על המוצרים הנרכשים למלאי במקרים של פגם במוצר או במקרים בהם
המלאי אינו נמכר תקופה ארוכה )מלאי איטי( או במקרים של מוצרים שהוחזרו עקב ביטול עסקאות.
 .8.12הון חוזר
 .8.12.1מדיניות החזקת מלאי
החברה רוכשת מלאי במגוון קטגוריות כגון :מחשבים ניידים ,טלויזיות ,מוצרים לבנים ועוד.
על ניהול המלאי ממונה סמנכ"לית הסחר בחברה .עיתוי הרכישות והכמות המוזמנת נקבעת
בחלוקה לפי מוצרים ועל סמך נסיון העבר וביחס למחיר הסחורה ,הביקוש הצפוי למוצרים,
תוך התחשבות במבצעים ובעיתוי החגים .בהתאם לפרמטרים הבאים :מחיר קנייה  ,רמת
מלאי קיימת וצפי למכירת המלאי הנרכש .בשנת  2010היה מספר ימי המלאי הממוצע כ.45 -
 .8.12.2מדיניות החזרת סחורות
מדיניות החזרת המוצרים מהלקוחות הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ,קרי ללקוח עומדת
הזכות להחזיר את המוצר תוך  14ימים ממועד קבלתו ,בכפוף לחריגים הקבועים בחוק הגנת
הצרכן .תמצית ההוראות העיקריות בחוק הגנת הצרכן הנוגעות לביטול עסקאות והחזרת
סחורות הינן כדלקמן:
ברכישה של מוצר  -מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או
.1
מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג)ב( לחוק הגנת הצרכן,
לפי המאוחר מביניהם.
ברכישת שירות  -בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך
.2
המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג)ב( לחוק הגנת הצרכן ,לפי המאוחר
מביניהם ,כמפורט להלן :בעסקה מתמשכת )כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן(  -בין אם
הוחל במתן השירות ובין אם לאו ,ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת  -בתנאי שביטול
כאמור ייעשה לפחות שני ימים ,שאינם ימי מנוחה ,קודם למועד שבו אמור השירות
להינתן.
לחברה ישנה זכות החזרה של סחורות הנרכשות למלאי מול רוב הספקים ,במקרים של פגם במוצרים או
במקרים בהם המלאי אינו נמכר תקופה ארוכה )מלאי איטי( או במקרים של מוצרים שהוחזרו עקב
ביטול עסקאות.
 .8.12.3מדיניות מתן אחריות למוצרים
האחריות בגין המוצרים הנמכרים באתר הסחר מסופקת על ידי הספק או מי מטעמו.
 .8.12.4מדיניות אשראי
החברה רוכשת מלאי מהספקים בתנאי תשלום הנעים בין שוטף  60 +לשוטף  180+יום,
ובממוצע  163ימים.
החברה מאפשרת רכישה בתשלומים ללקוחות הסופיים הרוכשים את המוצרים דרך האתר,
מספר התשלומים הממוצע עומד על  12תשלומים המשקף אשראי ממוצע של כ 180 -יום.
הקבוצה מבצעת ניכיון עבור עסקאות אלו לספקיה ומשלמת להם את הכסף בממוצע של שוטף
 20 +ובכפוף לאספקת המוצרים ,ובתמורה לעמלת ניכיון .הסליקה מבוצעת באמצעות וואלה
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פיי כאשר האחרונה מממנת זאת באמצעות הלוואות לזמן קצר .האשראי הממוצע של הקבוצה
בתחום פעילות זה היה כ 180 -ימים נכון ליום  31בדצמבר.2010 ,
 .8.12.5תקופה והיקף של אשראי ממוצע

לקוחות וחייבים בגין כרטיסי אשראי
ספקים וזכאים בגין כרטיסי אשראי

היקף אשראי ממוצע
)מיליוני ש"ח(
33
23

ממוצע ימי
אשראי
180
163

 .8.13מימון
 .8.13.1בחודש ספטמבר  2009קיבלה שופמיינד הלוואה בסך  6מיליון ש"ח מחברת סייפרטק שהינה
בעלת שליטה בה .ההלוואה נושאת ריבית פריים ותיפרע על פי דרישת המלווה .במהלך שנת
 2010פרעה החברה את מרבית ההלוואה ,ויתרתה ליום  31בדצמבר 2010 ,הינה  739אלפי ש"ח.
 .8.13.2לוואלה פיי קיימת מסגרת און קולים ע"ס  70מיליון ש"ח לצורך מימון הניכיונות לספקים.
נכון ליום המאזן ניצלה וואלה פיי כ 12 -מיליון ש"ח ממסגרת זו .שיעור הריבית הממוצעת
והאפקטיבית על הלוואות אלה ליום  31בדצמבר 2010 ,הינו כ.3% -
 .8.14מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
החוקים אשר חלים על הקבוצה בתחום פעילות הסחר האלקטרוני הינם חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א–
 ,1981אשר מגדיר בין היתר ,את חובות הגילוי ,את רמת הפירוט בהצגת המחירים ואת האפשרויות
לביטול עסקה וכן חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-אשר מגדיר לקבוצה את חובותיה לעניין שמירת
מידע פרטי כגון מספרי אשראי של לקוחות.
לעניין השפעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  (40תשס"ח 2008-על פעילות החברה ,ראו
סעיף  7.15לעיל.
 .8.15יעדים ואסטרטגיה
יעדה העיקרי של הקבוצה בתחום הסחר האלקטרוני הוא המשך הצמיחה בתחום ,הן בהגדלת מספר
הגולשים המבצעים עסקאות באתר הסחר המופעל על-ידי הקבוצה ,והן בגידול וגיוון המוצרים
והשירותים הניתנים לרכישה באתר הסחר האלקטרוני המופעל על-ידי הקבוצה ,בין היתר על ידי
הרחבת היקפי המלאי הנרכש מראש על ידי הקבוצה .הקבוצה שמה לה ליעד להמשיך ולהיות מובילת
שוק בתחום הסחר האלקטרוני בישראל .הקבוצה אימצה "אמנת שירות" אשר הינה ביטוי לאסטרטגיה
שאימצה הקבוצה להגברת אמון הציבור כלפי סחר מקוון והעלאת רמת השקיפות בה מתבצעות
העסקאות .הקבוצה מאמינה כי האסטרטגיה האמורה תמשיך להגדיל את היקף מכירות הקבוצה הן
על-ידי צירוף גולשים רבים למעגל המבצעים רכישות אלקטרוניות ,והן ,ובעיקר ,על-ידי טיפוח לקוחות
חוזרים לאתר הסחר.
 .8.16צפי להתפתחות בשנה הקרובה
להערכת החברה ,היקף הפעילות בתחום הסחר האלקטרוני צפוי לגדול לצד הגידול בתחרות המתואר
לעיל .להערכת החברה ,יותר ויותר גולשים יבחרו לבצע עסקאות מקוונות ומגוון המוצרים והשירותים
המוצעים באתר הסחר המופעל על-ידי הקבוצה .בהתאם ,ובהתאם לדרישות המשתנות של השוק,
מעריכה החברה כי תמשיך ולפתח את צורות ושיטות המכירה בתחום הפעילות וכי תוכל להמשיך
ולבסס את מעמדה כשחקן מוביל בתחום הסחר האלקטרוני .להערכת החברה ,במהלך השנה הקרובה
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פעילות מכירת הקופונים תצמח באופן משמעותי ,תוך צמצום מספר השחקנים בתחום ,והחברה תמשיך
לבסס את מעמדה המוביל בתחום הקופונים וכן בענף התיירות המקוונת באמצעות חברת וואלה טורס.

המידע המובא לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,וככזה ,אינו ודאי ,ועלול שלא להתממש ,כולו או חלקו.
המידע הצופה פני עתיד מבוסס על מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח ,וכולל הערכות של החברה
)לרבות ביחס למצב המשק בישראל ,המשך החדירה של טכנולוגיית הפס הרחב והמשך הגידול
במספר המשתמשים ברשת האינטרנט ,הגידול בהיקפי הסחר האלקטרוני ומגוון המוצרים הנרכשים
באמצעות מסחר מקוון(  ,הנחות עבודה או כוונות שלה ,נכון לתאריך הדוח.
התחזית המובאת לעיל יכולה שלא להתממש או להתממש רק בחלקה וזאת אם לא תעמוד הקבוצה
בדרישה להמשך פיתוח מהיר של יישומים ופלטפורמות אינטרנטים ,בשל שינויים טכנולוגיים
שהקבוצה לא תצליח ליישם במהירות המתאימה ,בשל נוכחותם בשוק הישראלי של גורמים עולמיים
בעלי יכולת טכנולוגית ופיננסית העולות על יכולותיה של הקבוצה ,בשל מיתון בשוק הישראלי אשר
יקטין את כוח הקניה בישראל ,בשל שינויים רגולטוריים העלולים לפגוע ביכולתה של הקבוצה לתת
מענה לדרישות שוק קיימות או משתנות בשל הגברת תחרות מצד רשתות קמעונאיות הן ב-
 offlineוהן ב ,Online -וכן בשל כל יתר גורמי הסיכון המאיימים על פעילות הקבוצה כפי שפורטו
להלן.
 .9עניינים המשותפים לכלל תחומי הפעילות
הנושאים המפורטים להלן מוצגים ביחס לחברה בכללותה היות והם משותפים לכלל פעילותה.
 .9.1נכסים לא מוחשיים
 .9.1.1סימני מסחר בבעלות החברה ,קורל-תל ושופמיינד סימני מסחר רשומים ,ובתהליך רישום,
הכוללים בין היתר את הלוגו של החברות ,וכן סימני מסחר נוספים.
הקבוצה מנהלת מעקב אחר תאריכי חידוש התוקף והתפוגה של קנייניה הרוחניים הרשומים
על שמה ומאריכה ,לפי הצורך ,את תוקפם מעת לעת .עלויות הקבוצה בקשר עם רישום הקניין
הרוחני הינן זניחות.
 .9.1.2נכסים לא מוחשיים נוספים
לחברה ולחברות הבת מספר מאגרי מידע רשומים פעילים ,בין היתר ,בנושאים כדלהלן :מאגרי
מידע הקשורים במידע שנצבר בקשר עם הגולשים באתר )כגון :פרטי בעלי תיבות דואר
אלקטרוני ,פרטי משתמשים ברשת החברתית ועוד( ,כוח אדם ושכר של עובדי החברה ועוד.
החברה עושה שימוש במערכות ובתוכנות מחשב בתחומים שונים ,חלקן על-פי רישיונות
שרכשה החברה וחלקן פותחו על-ידי מחלקת הפיתוח של החברה .חלק מהרישיונות האמורים
אינם מוגבלים בזמן.
במסגרת רכישות שביצעה החברה יוחסו עלויות רכישה לנכסים לא מוחשיים כגון מותג קשרי
לקוחות ,טכנולוגיה ומוניטין.
לפרטים נוספים ,ראה ביאורים  3ו 12 -לדוחות הכספיים בדבר נכסים בלתי מוחשיים וכן
עבודת הקצאת מחיר רכישת יד 2-המצורפת לחלק ד' לדוח התקופתי
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.9.2

מימון
ביום  2בספטמבר ,2010 ,פרעה חברת הבת טלטל ערוצי תקשוב בע"מ )"החברה הבת"( הלוואת בעלים
לחברה ,בסך של כ 70 -מיליון ש"ח .לצורך החזר הלוואת הבעלים לחברה ,התקשרה החברה הבת
בהסכם הלוואה )"ההלוואה"( עם בנק מזרחי טפחות בע"מ )"הבנק"( אשר עיקריו מפורטים להלן:
 .9.2.1קרן ההלוואה תעמוד על סך של  70מיליון ש"ח ותישא ריבית שנתית בשיעור פריים ,0.2% +
המשתנה מדי חודש )שיעור הריבית בסמוך למועד הדוח הינו  .(4.20%קרן ההלוואה והריבית
תיפרענה בתשלומים חצי שנתיים שווים במהלך שבע שנים ממועד העמדת ההלוואה לחברה
הבת ,כאשר במהלך השנה הרא שונה תיפרע ריבית ההלוואה בלבד ואילו קרן ההלוואה תיפרע
כאמור החל מיום  2במרץ.2012 ,
 .9.2.2החברה התחייבה כי תהיה ערבה בערבות בלתי מוגבלת לקיום כל התחייבויותיה של החברה
הבת בהתאם להסכם ההלוואה .עוד התחייבה החברה כי כל עוד לא נפרעה ההלוואה במלואה,
היא תעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן )בהתאם לדוחותיה הכספיים
המאוחדים(:
א.
ב.
ג.
ד.

ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת מסך של  70מיליון ש"ח;
היחס בין ההון העצמי למאזן לא יפחת בכל עת מ;25%-
7
היחס בין התזרים הפנוי לחלויות השוטפות לא יפחת מ;1.2-
8
היחס בין החוב הפיננסי לתזרים הפנוי לא יעלה על ;4

ליום  31בדצמבר ,2010 ,עמדה החברה בכל המגבלות האמורות לעיל.
בנוסף ,התחייבו החברה והחברה הבת שלא ליצור שעבודים על נכסיהן בלא לקבל את אישור
הבנק מראש ,למעט בקשר עם שעבודים אשר פורטו בהסכם ההלוואה.
 .9.2.3הסכם ההלוואה כולל עילות מקובלות לפירעון מיידי ,ובהן שינוי מהותי לרעה ביכולתן הכספית
של החברה או החברה הבת ,אי עמידה באמות המידה הפיננסיות האמורות לעיל וכן במקרה בו
תרד החזקתה של החברה ביד  2מתחת ל .50.01% -החברה הבת תהיה רשאית לפרוע את יתרת
ההלוואה בפירעון מוקדם בהתאם לתנאים אשר פורטו בהסכם ההלוואה .כמו כן ,התחייבה
החברה הבת כי ככל שירדו החזקותיה ביד  2אל מתחת לשיעור של  65%וככל שיתרת קרן
ההלוואה במועד זה תעלה על סך אשר יחושב באותה עת ,היא תפרע בפירעון מוקדם חלק יחסי
מתוך יתרת קרן ההלוואה.
לפרטים נוספים אודות ההלוואה ראו ביאור  16לדוח הכספי.
 .9.3הליכים משפטיים
לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים אשר החברה צד להם ,ראה ביאור  20לדוחות כספיים.
 .9.4מיסוי
לפרטים בדבר דיני המס החלים על החברה ו/או סוגיות שונות בנושא מיסוי ראה ביאור  19לדוחות
הכספיים.

7

התזרים הפנוי יחושב על פי התזרים המזומנים המצטבר בארבעת הרבעונים האחרונים מהפעילות השוטפת של החברה ,בניכוי הוצאות על רכישת

רכוש קבוע.
8
"חוב פיננסי" משמעו – יתרת סכומי החובות של החברה על פי דוחותיה הכספיים כלפי בנקים ,מוסדות פיננסיים אחרים ומחזיקי אגרות חוב ,למעט
סכומי החובות של חברת שופמיינד בע"מ וחברות בנות שלה המובטחים בשעבודים על שוברי כרטיסי אשראי.
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 .9.5דיון בגורמי סיכון

המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך .מידע זה נסמך על מידע פומבי שנמצא בידי החברה לרבות סקרי ריטיינג שונים
המבוצעים על-ידי גופים שונים ,ולרבות נתוני רייטינג הנמדדים על-ידי הקבוצה לצרכיה.
ההשפעה בפועל על ביצועי החברה עשויה להיות שונה באופן מהותי מזאת שנחזתה ,כתוצאה
מגורמים שונים ,שהעיקריים שבהם ,שינויים במגמות ובהעדפות הגולשים ,המפרסמים ובתנאים
הפוליטיים ,הכלכליים והביטחוניים בישראל.

פעילות הקבוצה מתאפיינת בגורמי הסיכון הבאים:
סיכוני מקרו
 .9.5.1שינויים בשווקים בעולם ובארץ
פעילות הקבוצה עשויה להיות מושפעת משינויים במצב המקרו-כלכלי ומתנודות בשווקים
בארץ ובעולם ,העשויות להשפיע על היקף הפעילות הכולל במשק הישראלי ובכלל כך על
ההוצאה לפרסום בישראל ,ובאינטרנט בפרט ,כמו גם על היקף הצריכה בכלל והסחר
האלקטרוני בפרט.
 .9.5.2שינויים בריבית הפריים
בשל לקיחת הלוואה בנקאית הצמודה לריבית הפריים ,כמפורט בסעיף  9.2לעיל ,ובשל
הלוואות און קול הצמודות לריבית הפריים כמפורט בסעיף  ,8.13תנודות בשיעורי ריבית
הפריים עלולות לגרום לתנודתיות בתוצאות הכספיות של החברה .כמו כן ,הוצאות והכנסות
מימון של הקבוצה נתונות לתנודות בגין שינויים בשיעורי הריבית הנוגעים להלוואות שנתקבלו
מבנקים ולפיקדונות שהופקדו בבנקים.
סיכונים ענפיים
 .9.5.3התפתחות בתחום האינטרנט והתחרות בתחום
הקבוצה פועלת בתחום האינטרנט בלבד .הפעילות בתחום זה מאופיינת בהתפתחויות מהירות
ומתמידות ובתחרות אינטנסיבית  .תוצאות פעילותה של הקבוצה תלויות ביכולתה לפתח בכל
עת דורות חדשים של מוצרים ושירותים המותאמים לתנאים המשתנים של שוק האינטרנט,
ולפלטפורמות טכנולוגיות משתנות .סף הכניסה הנמוך לתחום עלול להציב לקבוצה תחרות
מצד שחקנים חדשים או קיימים אשר ייכנסו לתחום המובל כיום ע"י הקבוצה .תופעת
הגלובליזציה של התחום מגדילה באופן משמעותי הסיכון לתחרות מצד תאגידי ענק
בינלאומיים דוגמת  YouTube ,Googleו .facebook -גם ההתכנסות של תעשיות האינטרנט
עם תעשיות ענק כגון :טלקום ,סלולר ,הפצת וידאו ותכנים בידוריים גורמים לכניסה של
שחקנים גדולים נוספים לתחום מתעשיות אלו המגבירים את התחרות .בנוסף ריבוי אתרים
מביא להגדלת היצע הנדל"ן הפרסומי באינטרנט מה שעלול להביא להקטנת הביקוש למוצרי
החברה ולירידת מחירים של מוצרי הפרסום העיקריים של החברה.
 .9.5.4רגולציה בשוק האינטרנט
יתכן כי בעתיד יהיו תחום האינטרנט והתכנים המצויים בו או פעילויות אשר הקבוצה מעורבת
בהן היום ,כפופים לדרישות רישוי או למגבלות חוקיות אחרות .ייתכן שדרישות רגולטוריות
אלו ישפיעו על אופן ניהולה של הקבוצה ועל פעילותה ועסקיה .לאחרונה הועלתה אפשרות
לרגולציה של תחום הוידאו באינטרנט .תחום הוידאו מהווה תחום צמיחה חשוב לחברה
ורגולציה שלו עלולה לפגוע בסיכויי הצמיחה של התחום.
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 .9.5.5אי ודאות לגבי ביקוש למוצרי הקבוצה והשירותים המסופקים על-ידה
לאור אי הוודאות באשר לדרך התפתחות שוק האינטרנט בעתיד ,קיימת אי ודאות לגבי
הביקוש למוצריה הנוכחיים של הקבוצה והשירותים המסופקים על-ידיה ,וכן לגבי מוצרים
ושירותים אותם תפתח הקבוצה בעתיד .בנוסף ,אין ודאות בקשר להמשך התפתחות וצמיחת
תחום המסחר האלקטרוני.
 .9.5.6גורמים חיצוניים
הצלחתם של מוצרי הקבוצה והשירותים המסופקים על-ידיה תלויה גם בגורמים חיצוניים
שלקבוצה אין שליטה עליהם ,כגון :פיתוח מוצרים ושירותים על-ידי גורמים מתחרים ,היעדר
שיתוף פעולה מצד יצרני חומרה שונים שלמוצריהם אמורים מוצרי והשירותים המסופקים על-
ידי הקבוצה להתאים ,היעדר שיתוף פעולה מצד חברות המספקות קווי תקשורת לאינטרנט ,אי
התאמת מוצרי הקבוצה לשינויים טכנולוגיים בשוק האינטרנט ,וכן בפעילות הכלכלית במשק
העולמי בכלל ובשוק התקשורת העולמי בפרט.
 .9.5.7קניין רוחני
הטכנולוגיה בה פועלת הקבוצה וכלי התוכנה והשירותים שפותחו על-ידיה מוגנים מכוח
הוראות הדין הכללי .הקבוצה אינה יכולה להעריך את היקף ההגנה העומדת לה מכוח הדין
הכללי .קיים סיכון לפיו יפותחו על-ידי מתחרי הקבוצה כלי תוכנה ושירותים דומים נוספים
לכלי התוכנה שפיתחה הקבוצה ולשירותים המסופקים על-ידיה.
 .9.5.8אבטחת מידע ופרטיות
ייתכן שגורמים ברשת האינטרנט ינסו ,ואף יצליחו ,לחדור לאתרי הקבוצה .חדירה לאתרים
עלולה לפגוע בהם או לפגוע בפרטיותו של ציבור המשתמשים אשר פרטיהם כלולים במאגרי
המידע האמורים ו/או לפגוע בזכויות יוצרים כלשהן .משתמשים אשר פרטיותם עלולה להיפגע
כאמור ,עשויים לתבוע את הקבוצה בשל נזקים אשר ייגרמו להם כתוצאה מהחדירה לאתר.
בנוסף ,קיים חשש שפריצה לאתר תגרום וירוס או תקלות בתפעול האתר.
 .9.5.9שיבושים ברשת האינטרנט
ייתכן ,כי כתוצאה מעומס בקווי תקשורת ברשת האינטרנט ,מעומס גולשים באתר או בשל
תקלות חשמל או תקשורת כלשהן ,יארעו שיבושים באתר ואף שיבושים חמורים עד כדי
קריסת מערכת ,אשר תפסיק את פעילות האתר לתקופת זמן כלשהי .במצב של שיבושים או
קריסה כאמור עלולה הקבוצה להיתבע על-ידי משתמשים ,דוגמת גולשים ,בעלי אתרים
המתארחים ב"חוות השרתים" של הקבוצה ,ספקים המשווקים את מוצריהם באמצעות האתר
או מפרסמים באתר ,בגין נזקים והפסדים שייגרמו כתוצאה מפעילות בלתי סדירה של האתר.
בנוסף עלולים שיבושים כאמור לגרום ירידה בכמות הגולשים באתר הקבוצה.
סיכונים מיוחדים לחברה
 .9.5.10תכנים באתר
הקבוצה חשופה לתביעות ,כתוצאה מעיבוד מידע ופרסום תכנים באתר ,בין אם התכנים נערכו
על-ידיה ובין אם לאו ,וזאת בשל הסיכון כי מסרים שיפורסמו באתר יפגעו ברגשותיהם של
גולשים מסוימים .הקבוצה חשופה לתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים באתר ,בין אם על-ידיה
ובין אם על-ידי גולשים באתר .כמו כן ,הקבוצה חשופה לתביעות מצד גולשים ו/או אחרים
אשר ייפגעו ,בין היתר ,מלשון הרע ,ממסרים פוגעים אשר יפורסמו באתר ,ממידע שגוי ,ממידע
פוגע ,ממידע מסית ,וממידע הקשור לעבירות פליליות.

א41-

 .9.5.11האחריות למוצרים באתר
קיים חשש ,כי גולשים הרוכשים מספקים מוצרים שונים באמצעות האתר ,ייפגעו מהשימוש
במוצר ,או יטענו לפגם בו .גולשים אלו או ארגוני צרכנים שונים ,עלולים לתבוע את הקבוצה
בגין אחריות למוצר ,על כל היבטיה ,וזאת בשל פרסומו ושיווקו באמצעות האתר.
 .9.5.12מערכת חיוב הלקוחות
קיימים סיכונים בקשר עם מערכת חיוב הלקוחות ,דוגמת פריצות אפשריות למערכת ,וכן
שיבושים שונים בפעילות המערכת.
 .9.5.13תלות בהסכמי שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים
חלק מהאזורים האינטרנטיים בהם מוכרת הקבוצה מוצרי פרסום הינם אזורים המשותפים
לקבוצה ולצדדים שלישיים ,דוגמת  yesוספקי וידאו אחרים .סיום או שינוי מהותי לרעה
בהסכמי שיתוף הפעולה עם אותם צדדים שלישיים עלולים לפגוע בפופולאריות של אתר
הקבוצה ,להקטין את שטחי הנדל"ן הפרסומי העומד לרשות הקבוצה למכירה למפרסמים ,וכן
לפגוע בהכנסות הקבוצה ממוצרי פרסום הרלוונטי לאותם האזורים.
להלן טבלה המתארת את גורמי הסיכון על פעילות הקבוצה ,טיב הסיכונים ,ואת הערכת הנהלת
הקבוצה את השפעת הסיכונים על עסקי הקבוצה.
מידת ההשפעה של התממשות גורם
הסיכון על פעילות החברה בכללותה

גורם סיכון

גדולה

בינונית

קטנה

סיכוני מקרו
שינויים בשווקים בעולם ובארץ

+

שינויים בריבית הפריים

+

סיכונים ענפיים
התפתחות בתחום האינטרנט והתחרות בתחום

+
+

רגולציה בשוק האינטרנט
אי ודאות לגבי ביקוש למוצרי הקבוצה והשירותים המסופקים על ידה

+
+

גורמים חיצוניים

+

קניין רוחני

+

אבטחת מידע ופרטיות
+

שיבושים ברשת האינטרנט
סיכונים מיוחדים לחברה

+

תכנים באתר
האחריות למוצרים באתר

+

מערכת חיוב הלקוחות

+

תלות בהסכמי שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים
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פרק ב' – דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנת 2010
דירקטוריון וואלה תקשורת בע"מ )"החברה"( מתכבד בזאת להגיש לבעלי המניות את דוח
הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר") 2010 ,תקופת הדוח"( ,בהתאם לתקנות ניירות
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
הנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים
ליום  31בדצמבר") 2010 ,הדוחות הכספיים"( .הנתונים הכספיים ותוצאות הפעילות של החברה
מושפעים מנתונים כספיים ותוצאות הפעילות של החברות המוחזקות על ידה )החברה והחברות
המוחזקות על ידה יכונו יחדיו" :הקבוצה" או "קבוצת וואלה"( .במקרים מסוימים מובאים
פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד פרסום הדוח
)"מועד פרסום הדוח"( או פרטים ונתונים נוספים ברמת החברה בלבד.
מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה .בחלק מהמקרים ניתן תיאור
נוסף ומפורט בכדי ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר ,אשר הינו לטעמה של החברה מהותי
לצורך דוח זה.
הדוחות הכספיים המצורפים ערוכים על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים .IFRS -לפרטים
נוספים ,ראו באור  2לדוחות הכספיים.

 .1הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
להלן יובא המידע הדרוש לדעת הדירקטוריון להבנת עסקי התאגיד.
.1.1

תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית
קבוצת וואלה! פועלת באמצעות חברות בנות וחברות קשורות ,במתן מגוון רחב של
שירותים בתחום האינטרנט לקהלים רבים ומגוונים .החברה פועלת בשני מגזרי הפעילות
המדווחים.
מצבה העסקי של החברה ,תוצאות פעולותיה ,הונה ותזרימי המזומנים שלה מושפעים
מהיקף תקציבי הפרסום המופנים למדיית האינטרנט ומהיקפי הרכישות באתרי סחר
ותיירות אלקטרוניים .אלה ,מושפעים בעיקר מהמצב הכללי במשק ומהיקפי השימוש
באינטרנט בישראל הנגזרים בין היתר מקצב חדירת הפס הרחב והיקפי רוחב הפס
המסופקים לגולשים.
התוצאות העסקיות של הקבוצה מושפעות בין היתר מתחרות עם אתרי אינטרנט
מקומיים וזרים ,מתלות בהסכמי שיתוף פעולה ומתמהיל התכנים ,היישומים והמוצרים
המוצעים למכירה באתרי החברה .ישנם גורמים חיצוניים נוספים רבים המשפיעים כל
פעילות הקבוצה .לפירוט בנושא זה ראו סעיפים  2.1ו 2.2 -לדוח התקופתי.
שנת  2010אופיינה ביציאה מההאטה אשר אפיינה את ענף הפרסום בשנת  2009על רקע
המשבר הכלכלי העולמי .עפ"י הערכות יפעת בקרת פרסום ואיגוד השיווק הישראלי
ההוצאה על פרסום בישראל גדלה ב 2010-ב 6.6%-בהשוואה ל 2009-והגיעה לכ3.9 -
מיליארד ש"ח .עפ"י אותו דו"ח ההוצאה על פרסום באינטרנט בישראל גדלה ב2010-
בכ 18%-ועמדה על כ 616-מילון ש"ח .נתח הפרסום באינטרנט מתוך כלל עוגת הפרסום
גדל ב 2%-ב 2010-והגיע לכ) 16%-כולל באנרים ,ווידאו ,מנועי חיפוש ולא כולל לוחות
ואינדקסים( .הגידול בתקציבי הפרסום באינטרנט נמשך למרות התחזקות משמעותית
של הטלוויזיה המסחרית בישראל )אשר היקפי הפרסום בה עלו בכ 13%-והגיעו לכ1.6-
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מיליארד ש"ח וגם נתח הפרסום בטלוויזיה עלה ב 2%-והגיע ל. (42%-עיקר הגידול הוא
על חשבון העיתונות המודפסת שהיקף הפרסום בה ירד בכ 7%-והוא עומד ב 2010-על כ-
 1.2מיליארד ש"ח עם נתח שוק של  31%בלבד .לצד הגידול בהוצאה על פרסום חל גידול
בהיצע שטחי פרסום באינטרנט הן ע"י אתרים גלובליים והן ע"י אתרי נישה ,שמספרם
עולה מיום ליום ,על רקע מחסומי הכניסה הנמוכים .ההיצע המוגבר של שטחי פרסום
יצר לחץ מחירים ודחף לקונסולידציה של שטחי פרסום והקמת גופי מדיה המוכרים את
מלאי שטחי הפרסום שלהם במשותף.
גם בתחום הסחר התגברה התחרות מצד רשתות קמעונאיות אשר מקבלת ביטויה ,בין
היתר ,בירידת מחירים ופגיעה ברווחיות הגולמית לצד עליה בהוצאות המופנות לשיווק
ומכירות.
.1.2

.1.3

תמצית מגזרי הפעילות של החברה
כאמור לעיל ,לחברה שני מגזרי פעילות .להלן תיאור תמציתי של מגזרי הפעילות של
הקבוצה .לנתוני החברה לפי מגזרים ראו ביאור  25לדוחות הכספיים.
א.

מגזר הפורטל :החברה ,באמצעות אחזקותיה ,מספקת מגוון רחב של תכנים
ושירותים אינטרנטיים הכוללים ,בין היתר ,ערוצי תוכן כגון :חדשות ,ספורט
ועסקים; ערוצים בידוריים כגון :וידאו ,משחקים ומוסיקה; אפליקציות ושירותים
כגון :שירות דואר אלקטרוני חינמי בנפח בלתי מוגבל ,מדריכים וערוצי מידע ,לוחות
נדל"ן ,רכב ,דרושים ויד שניה ,רשת חברתית ,אתר לימודים ,מנוע להשוואת מחירים
ועוד.
התכנים והשירותים באתרי וואלה מוצעים בחינם )למעט מספר חריגים( ורובן
המכריע של הכנסות המגזר הינן מפרסום באתרי החברה.

ב.

מגזר סחר :החברה ,באמצעות אחזקתה בחברת שופמיינד בע"מ )"שופמיינד"(,
הינה הבעלים והמפעילה של אתר הסחר וואלה! שופס )"וואלה שופס"( אשר הינו
אתר המסחר האלקטרוני המוביל בישראל .אתר הסחר משמש כפלטפורמה למכירת
מוצרים על גבי רשת האינטרנט .החברה וחברת סייפרטק בע"מ מחזיקות בחלקים
שווים במניות שופמיינד .תחומי סחר מובילים באתרים שמפעילה החברה הינם
מוצרי חשמל ,אלקטרוניקה ומחשבים ,ובנוסף להם נמכרים באתר החברה מגוון
רחב של מוצרים מתחומים נוספים כגון מוצרי פנאי ונופש ,ריהוט ,מוצרים לבית,
מוצרי ספורט ,מוצרים לרכב ,אלבומי תמונות אישיים ,מוצרי דפוס ועוד .לאחרונה
החלה וואלה שופס למכור קופוני הנחה לפעילויות בתחום הפנאי .בנוסף ,מחזיקה
חברת שופמיינד בכ 50% -ממניות חברת וואלה! טורס בע"מ העוסקת בשיווק מוצרי
תיירות בארץ ובחו"ל ו 100% -מחברת וואלה פיי בע"מ ,אשר מנהלת מערכת סליקה
ונכיון ,ומשמשת בעיקר לעסקאות הנקשרות באתרי המסחר המופעלים על-ידי
הקבוצה.

שינויים מהותיים בפעילות החברה בשנת 2010
 .1.3.1ביום  11באוקטובר 2009 ,חתמה החברה על הסכם עם רדמץ אינטרנשיונל
בע"מ )"רדמץ"( ,לפיו תרכוש החברה את מלוא זכויותיה של רדמץ בוואלה
ג'ובס ,תמורת סך במזומן של  3.5מיליון ש"ח .ביום  15בנובמבר  2009התקשרה
החברה בהסכם עם קורל תל בע"מ )"יד  ,("2מפעילת אתר האינטרנט "יד ,"2
לפיו רכשה יד  50% 2מההון המונפק של ג'וב סיטי בע"מ )"ג'וב סיטי"( חברה
חדשה אשר אליה הועברה פעילות השותפות וואלה ג'ובס ,תמורת  4מליון ש"ח

ב2-

אשר שולמו לג'וב סיטי .רדמץ העניקה לג'וב סיטי ,בין היתר ,רישיון לשימוש
בטכנולוגיה ,תמורת סכום חודשי קבוע וסכום משתנה אשר ייגזר מתוצאות
הפעילות של ג'וב סיטי בקשר עם הטכנולוגיה נשוא הרישיון .אתר האינטרנט
"ג'וב סיטי" עוסק בקישור בין מחפשי עבודה לבין מעסיקים .ההסכמים הושלמו
ביום  10בינואר  ,2010ולאחר השלמתם החברה ויד  2מחזיקות כל אחת ב50% -
מהון המניות המונפק של ג'וב סיטי.
 .1.3.2ביום  8ביולי ,2010 ,התקשרה החברה עם בעלי מניותיה של יד  ,2בהסכם לפיו
תרכוש החברה  75%מהון מניותיה של יד  2בתמורה כוללת של כ 117 -מיליון
ש"ח ,בתוספת סכום נוסף שישולם לחלק מן המוכרים ,והמבוסס על גובה ההון
החוזר של יד  2ובכפוף להתאמות .בפועל ,שילמה החברה כ 116 -מיליון ש"ח,
לאחר ביצוע התאמות כאמור .בנוסף ,התקשרה החברה בהסכם לרכישת 42.5%
מהון מניותיה בדילול מלא של כמה השוואת מחירים בע"מ )"כמה"( ,חברה
פרטית המפעילה את אתר האינטרנט "כמה" להשוואת מחירים ,בתמורה של
 42,500דולר .אתר יד  2מפעיל פלטפורמת לוחות מקוונים והינו אחד מעשרת
האתרים המובילים בישראל על פי סקרי  .TIMבנוסף ,התקשרה החברה באותו
המועד בהסכם בעלי מניות עם בעלי המניות הנותרים ביד  .2לפרטים נוספים
אודות הסכם הרכישה והסכם בעלי המניות ראה בדוח המיידי של החברה מיום
 11ביולי) 2010 ,מספר אסמכתא  .(2010-01-549432לפרטים אודות הקצאת
מחיר הרכישה ראה הערכת שווי המצורפת לחלק ד' לדוח התקופתי.
ביום  2בספטמבר ,2010 ,הושלמו העסקאות לרכישת יד  2וכמה .תמורת העסקה
שולמה על ידי החברה במועד ההשלמה באמצעות מקורותיה הכספיים
העצמאיים הזמינים ,לאחר פירעון הלוואת בעלים מהחברה הבת שנטלה
הלוואה בנקאית בסך של  70מיליון ש"ח במח"מ של כ 4-שנים )לפרטים נוספים
אודות הלוואה בנקאית לחברה הבת ראו סעיף  9.2לחלק א' בדוח התקופתי וכן
ביאור  16לדוחות הכספיים לשנת .(2010
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 .1.4תוצאות הפעילות
 .1.4.1תמצית דוחות רווח והפסד לשנים שנסתיימו ביום ה 31-בדצמבר 2010 ,וביום ה-
 31בדצמבר2009 ,

תוצאות פעילות שנת
2010
אלפי ש"ח
אחוז

תוצאות פעילות שנת
2009
אלפי ש"ח
אחוז

הכנסות
עלות ההכנסות

54%

180,837
98,359

45%

רווח גולמי

46%

82,478

55%

72,909

הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח מעלייה לשליטה בחברה מאוחדת
באיחוד יחסי

8%

14,943
36,151
16,655

8%

10,748
21,655
12,699

רווח מפעולות רגילות
הכנסות אחרות
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות

20%
9.2%

10%

619
8.5%

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח נקי

16%

15,348
250
)(1,690
-

21%

13,908
4,878
5%

9,030

132,387
59,478

27,807
20
688
44
28,559
8,438

15%

20,121

סך ההכנסות בשנת  2010הסתכמו ב 180,837 -אלפי ש"ח ,המהוות גידול של כ-
 37%ביחס להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכמו ב 132,387 -אלפי
ש"ח.
הכנסות ממכירות לחיצוניים במגזר הפורטל ואתרי התוכן בשנת  2010הסתכמו
ב 116,135 -אלפי ש"ח ,בהשוואה ל 102,330 -אלפי ש"ח בשנה קודמת ,המהוות
גידול של כ .13% -הגידול בהכנסות מגזר הפורטל נבע בעיקר כתוצאה מצירופי
עסקים ומאיחוד לראשונה של תוצאות יד  ,2ומינטמרק בע"מ.

ב4-

הכנסות מגזר הסחר בשנת  2010הסתכמו ב 64,702 -אלפי ש"ח ,בהשוואה ל-
 30,057אלפי ש"ח בשנה קודמת .גידול של כ .115% -הגידול נבע בעיקרו מהרחבת
חלקה של החברה על גבי שרשרת האספקה המתבטאת ,בין היתר ,בהגדלת היקף
העסקאות בהן מוכרת החברה מלאי שנרכש על ידה ,ולא משמשת כמתווכת בלבד
בין הספק והגולש )"עסקאות ברוטו"( ,וכן מגידול אבסולוטי בסך הכספי של
הרכישות שנעשו באמצעות אתרי הסחר של החברה.
צבר ההזמנות של החברה בתחום הפעלת הפורטל )בניכוי עמלות משוערות
למשרדי פרסום( ליום  31.12.10הינו  40.7מליוני ש"ח ,עליה של  22%לעומת צבר
ההזמנות ליום  31.12.09אשר הסתכם ל 33.4 -מיליון ש"ח .העליה בצבר נובעת
מגידול בהזמנות הפרסום שנחתמו במהלך התקופה ,יחסית לתקופה המקבילה
אשתקד ,ויוכרו כהכנסות במהלך הרבעונים הבאים.
לפרטים נוספים בנוגע לצבר ההזמנות ראה סעיף  2.1.8לחלק א' לדוח התקופתי.
הרווח הגולמי בשנת  2010הסתכם ב 82,478 -אלפי ש"ח .הנ"ל מהווה גידול של
כ 13% -ביחס לרווח הגולמי בתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכם ב72,909 -
אלפי ש"ח .שיעור הרווח הגולמי מההכנסות ירד מ 55% -בשנת  2009ל46% -
בשנת  .2010הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר בשל גידול משמעותי
בשיעור עסקאות הברוטו במגזר הסחר ,מ 53% -ממכירות המגזר בשנת  2009ל-
 80%ממכירות המגזר בשנת  .2010מכירות אלה מאופיינות בשיעור רווח גולמי
של  ,5-8%הנמוך מהממוצע בחברה.
הוצאות הפיתוח בשנת  2010הסתכמו ב 14,943 -אלפי ש"ח .הנ"ל מהווה גידול
של כ 39% -ביחס להוצאות הפיתוח בתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכמו ב-
 10,748אלפי ש"ח .שיעור הוצאות הפיתוח מסך ההכנסות הינו כ 8% -בשנים
 2010ו .2009 -הגידול בהוצאות הפיתוח נבע בעיקר מצירופי עסקים וכן מגיוס
עובדים למחלקות הפיתוח בחברות הקבוצה בהתאם לתוכנית אסטרטגית
להגדלת השקעות החברה בפיתוח תחומי צמיחה.
הוצאות המכירה והשיווק בשנת  2010הסתכמו ב 36,151 -אלפי ש"ח .הנ"ל
מהווה גידול של כ 67% -ביחס להוצאות המכירה והשיווק בתקופה המקבילה
אשתקד אשר הסתכמו ב 21,655 -אלפי ש"ח .העלייה בהוצאות המכירה והשיווק
נובעת מגידול בהוצאות הפרסום של החברה ,לרבות בהשקה של אתר הדרושים
ג'וב סיטי במהלך הרבעון השני בשנת  ,2010ושל אתר כמה במהלך הרבעון
הרביעי ,מגיוס עובדים ,הקמת מוקד מכירות טלפוני באתר הסחר ,ומשילובי
עסקים ,לרבות הפחתת עודפי עלות בגינם שעיקרה נובעת מרכישת יד .2-בנוסף,
ביצעה החברה הפחתה של מותג "מקושרים" בסך של כ 875 -אלפי ש"ח ,על מנת
לשקף את הערך בר ההשבה שלו לחברה .בשל המפורט לעיל ,עלה שיעור הוצאות
המכירה והשיווק מסך ההכנסות מ 16% -בשנת  2009ל 20% -בשנת .2010
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הוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2010הסתכמו ב 16,655 -אלפי ש"ח .הנ"ל מהווה
גידול של כ 31% -ביחס להוצאות הנהלה וכלליות בתקופה המקבילה אשתקד
אשר הסתכמו ב 12,699 -אלפי ש"ח .העלייה בהוצאות ההנהלה וכלליות נובעת
בעיקר מצירוף לראשונה של עסקים כמצוין לעיל לרבות הוצאות עסקה בקשר
עם רכישת יד 2-והוצאות והפחתת עודפי עלות בגינן .שיעור הוצאות ההנהלה
וכלליות מסך ההכנסות הינו  9%ו 10% -בשנים  2010ו ,2009 -בהתאמה.
במהלך הרבעון השלישי של שנת  2010רשמה החברה רווח מעליה לשליטה
בחברת ג'ובסיטי ,שאוחדה בעבר באיחוד יחסי ,בסך של  619אלפי ש"ח.
הרווח התפעולי בשנת  2010הסתכם ב 15,348 -אלפי ש"ח .הנ"ל מהווה ירידה של
כ 45% -ביחס לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכם ב-
 27,807אלפי ש"ח .שיעור הרווח התפעולי מההכנסות הינו  8%ו 21% -בשנים
 2010ו ,2009 -בהתאמה .הירידה ברווח התפעולי נובעת רובה ככולה ממגזר
הפורטל.
במגזר הפורטל ואתרי התוכן הסתכם הרווח התפעולי בשנת  2010ב11,571 -
אלפי ש"ח ,המהווים ירידה של  52%ביחס לרווח התפעולי בתקופה המקבילה
אשתקד ,שהסתכם ב 23,953 -אלפי ש"ח .הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר
בשל הגדלת הוצאות התפעול ,ובעיקרן הוצאות על תשתיות ,פיתוח ,שיווק
ופרסום בקשר עם מוצרים ושירותים חדשים שמוצעים באתרי החברה ,אשר
טרם הניבו הכנסות משמעותיות ,וכן מהוצאות חד פעמיות הכרוכות ברכישת
יד.2
במגזר הסחר הסתכם הרווח התפעולי בשנת  2010ב 3,777 -אלפי ש"ח ,המהווים
ירידה של  2%ביחס לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד ,שהסתכם ב-
 3,854אלפי ש"ח .הירידה ברווחי מגזר הסחר נובעת בעיקר מתחרות מחירים עם
רשתות סחר קמעונאיות הגורמת לפגיעה ברווח הגולמי מחד ,לצד השקעה גדלה
בפרסום ומכירות מאידך.
הוצאות המימון ,נטו בשנת  2010הסתכמו ב 1,690 -אלפי ש"ח לעומת הכנסות
מימון ,נטו בסך של  688אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .העלייה בהוצאות
המימון ,נטו ,בשנת  2010לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר
מהוצאות מימון בגין הלוואה בסך  70מיליון ש"ח שנטלה חברה בת של החברה
במהלך חודש ספטמבר 2010 ,וכן מרישום הוצאות מימון בגין התחייבויות
עתידיות לבעלי מניות המיעוט של יד  2שנרשמו בקשר עם רכישתה.
בשנת  2010היו לחברה הוצאות מס של כ 4,878 -אלפי ש"ח ,בהשוואה להוצאות
מס של כ 8,438 -אלפי ש"ח בשנת  .2009שיעור המס האפקטיבי של החברה בשנת
 2010היה  35%לעומת כ 30% -בשנת  .2009הגידול בשיעור המס האפקטיבי נבע
בעיקר מגידול בשיעור ההוצאות הלא מוכרות לצרכי מס ,הנובעים בעיקר
מהפסדים אשר לא נוצר בגינם נכס מס נדחה.
כתוצאה מהירידה ברווח התפעולי של החברה בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד ומהאמור לעיל ,הרווח הנקי לשנת  2010הסתכם ל 9,030 -אלפי ש"ח,
בהשוואה לרווח נקי בסך  20,121בשנה קודמת .ירידה של .55%
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החברה סיימה את שנת  2010ב EBITDA -בסך של כ 28,235 -אלפי ש"ח,
המהווה קיטון של כ 23% -בהשוואה ל EBITDA -של אלפי  36,445ש"ח בשנת
.2009
 .1.4.2תמצית דוחות רווח והפסד לשלושה חודשים שנסתיימו ביום ה 31.12.2010 -ו-
31.12.2009

תוצאות פעילות רבעון 4
2010
אלפי ש"ח
אחוז

תוצאות פעילות רבעון 4
2009
אלפי ש"ח
אחוז

הכנסות
עלות ההכנסות

52%

49,773
25,780

43%

רווח גולמי

48%

23,993

57%

19,748

הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

8%

3,832
13,591
5,426

9%

3,042
5,591
3,562

רווח מפעולות רגילות
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

27%
11%
2%

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח )הפסד( נקי

1,144
)(1,666

16%
10%
22%

)(522
684
)(2%

)(1,206

34,807
15,059

7,553
49
7,602
2,527

15%

5,075

סך ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת  2010הסתכמו ב 49,773 -אלפי ש"ח .הנ"ל
מהווה גידול של כ 43% -ביחס להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד אשר
הסתכמו ב 34,807 -אלפי ש"ח.
הכנסות ממכירות לחיצוניים במגזר הפורטל ואתרי התוכן ברבעון הרביעי לשנת
 2010הסתכמו ב 33,507 -אלפי ש"ח ,בהשוואה ל 26,424 -אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .גידול של כ .27% -הגידול בהכנסות נובע מאיחוד תוצאות יד-
 2החל מספטמבר ,2010 ,לצד ירידה בהכנסות אתר וואלה ואתר מקושרים
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
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הכנסות מגזר הסחר ברבעון הרביעי לשנת  2010הסתכמו ב 16,266 -אלפי ש"ח,
בהשוואה ל 8,383 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .גידול של .94%
הגידול נבע בעיקר מעליה בהיקף העסקאות בהן מוכרת החברה מלאי שנרכש על
ידה ולא משמשת כמתווכת בין הספק והגולש בלבד )עסקאות ברוטו( ,וכן
מהגדלת מחזור המכירות הכולל של אתרי הסחר בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי לשנת  2010הסתכם ב 23,993 -אלפי ש"ח .הנ"ל
מהווה גידול של כ 21% -ביחס לרווח הגולמי בתקופה המקבילה אשתקד אשר
הסתכם ב 19,748 -אלפי ש"ח .שיעור הרווח הגולמי מההכנסות ירד מ 57%-בשנת
 2009ל 48% -בשנת  .2010הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר בשל גידול
בשיעור הכנסות הברוטו של מגזר הסחר מתוך כלל הכנסות החברה ,המאופיינות
ברווח גולמי נמוך מהממוצע בחברה ,כמתואר לעיל.
הוצאות הפיתוח ברבעון הרביעי לשנת  2010הסתכמו ב 3,832 -אלפי ש"ח .הנ"ל
מהווה גידול של כ 26% -ביחס להוצאות הפיתוח בתקופה המקבילה אשתקד
אשר הסתכמו ב 3,042 -אלפי ש"ח .שיעור הוצאות הפיתוח מסך ההכנסות ירד
מכ 9% -ברבעון הרביעי של שנת  2009לכ 8% -ברבעון הרביעי של שנת .2010
הגידול בהוצאות הפיתוח נובע מצירופי עסקים שבוצעו במהלך השנה.
הוצאות המכירה והשיווק ברבעון הרביעי לשנת  2010הסתכמו ב 13,591 -אלפי
ש"ח .הנ"ל מהווה גידול של כ 143% -ביחס להוצאות המכירה והשיווק בתקופה
המקבילה אשתקד אשר הסתכמו ב 5,591 -אלפי ש"ח .עיקר העליה בהוצאות
המכירה והשיווק נובעת בעיקר מצירופי עסקים שבוצעו במהלך השנה ומהפחתת
עודפי עלות בגינם ,וכן מהפחתת שווי מותג "מקושרים" בסך של  875אלפי ש"ח
כמתואר לעיל ,מחיזוק מחלקת המוצרים בפורטל ,ומהוצאות בקשר להשקת
פעילות הקופונים והמוקד הטלפוני באתר הסחר .שיעור הוצאות המכירה
והשיווק מסך ההכנסות הינו כ 27% -ברבעון הרביעי לשנת  ,2010לעומת 16%
בתקופה במקבילה אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי לשנת  2010הסתכמו ב 5,426 -אלפי
ש"ח .הנ"ל מהווה גידול של כ 52% -ביחס להוצאות הנהלה וכלליות בתקופה
המקבילה אשתקד אשר הסתכמו ב 3,562 -אלפי ש"ח .העלייה בהוצאות ההנהלה
וכלליות נובעת רובה ככולה מצירוף עסקים ומהפחתת עודפי עלות בגינם .שיעור
הוצאות ההנהלה וכלליות מסך ההכנסות עלה מ 10% -ברבעון הרביעי לשנת
 2009ל 11% -בתקופה המקבילה בשנת .2010
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כתוצאה מהמפורט לעיל ,הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת  2010הסתכם ב-
 1,144אלפי ש"ח .הנ"ל מהווה קיטון של כ 85% -ביחס לרווח התפעולי בתקופה
המקבילה אשתקד אשר הסתכם ב 7,553 -אלפי ש"ח .שיעור הרווח התפעולי
מההכנסות הינו  2%ברבעון הרביעי לשנת  2010ו 22% -בתקופה המקבילה
אשתקד.
הוצאות המימון ,נטו ברבעון הרביעי לשנת  2010הסתכמו ב 1,666 -אלפי ש"ח
לעומת הכנסות המימון ,נטו בתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכמו ב49 -
אלפי ש"ח .הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מהוצאות מימון בגין הלוואה
בסך  70מיליון ש"ח שנטלה חברה בת של החברה במהלך חודש ספטמבר ,2010
וכן מרישום הוצאות מימון בגין התחייבויות עתידיות לבעלי מניות המיעוט של
יד  2שנרשמו בקשר עם רכישתה.
ברבעון הרביעי לשנת  2010היו לחברה הוצאות מס של  684אלפי ש"ח ,בהשוואה
להוצאות מס של  2,527אלפי ש"ח בשנת  .2009הוצאות המס ברבעון הרביעי
לשנת  2010נוצרו בשל הוצאות שאינן מותרות בניכוי ובשל אי יצירת נכס מס
בחברות מפסידות.
בשל הירידה ברווח התפעולי ,והגידול בהוצאות המימון ,ההפסד הנקי ברבעון
הרביעי לשנת  2010הסתכם ל 1,206 -אלפי ש"ח ,בהשוואה לרווח נקי בתקופה
מקבילה בשנת  2009בסך  5,075אלפי ש"ח.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי לשנת  2010ב EBITDA -בסך של כ6,752 -
אלפי ש"ח ,המהווה ירידה של כ 32% -בהשוואה ל EBITDA -של  9,979אלפי
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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 .1.4.3תמצית נתוני דוח רווח והפסד לפי רבעונים לשנת  2010ולרבעון הרביעי של שנת
) 2009אלפי ש"ח(

סה"כ

רבעון 4

2010
רבעון 3

רבעון 2

רבעון 1

הכנסות
עלות ההכנסות

180,837
98,359

49,773
25,780

48,235
27,955

42,407
24,425

40,422
20,199

34,807
15,059

רווח גולמי

82,478

23,993

20,280

17,982

20,223

19,748

הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח מעליה לשליטה בחברה
מאוחדת באיחוד יחסי

14,943
36,151
16,655
619

3,832
13,591
5,426
-

3,879
8,313
4,437
619

3,740
7,311
3,174
-

3,492
6,936
3,618
-

3,042
5,591
3,562
-

רווח מפעולות רגילות
הכנסות ) הוצאות ( אחרות
הכנסות מימון
הוצאות מימון

15,348
250
1,284
2,974

1,144
435
2,101

4,270
310
644

3,757
363
135

6,177
250
176
94

7,553
172
123

רווח )הפסד( לפני מסים על
ההכנסה
מיסים על ההכנסה

13,908

)(522

3,936

3,985

6,509

7,602

4,878

684

1,183

1,266

1,745

2,527

רווח )הפסד( נקי לתקופה

9,030

)(1,206

2,753

2,719

4,764

5,075

 .1.5מצב כספי
 .1.5.1מצב כספי
המצב הכספי המפורט להלן מנתח את מאזני החברה ליום ה31.12.2010 -
בהשוואה ליום ה.31.12.2009 -
המאזן המאוחד של החברה ליום  31.12.2010הסתכם ב 326 -מיליון ש"ח לעומת
 180אלפי ש"ח ביום  .31.12.2009עיקר הגידול במאזן נובע מהלוואה בסך 70
מיליון ש"ח שלקחה חברה בת ,ומהתחייבויות עתידיות לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה ביד.2-
ההון העצמי ליום ה 31.12.2010 -הסתכם ל 105 -מיליוני ש"ח ,המהווה כ32% -
מהמאזן ,בהשוואה להון עצמי של  94מיליוני ש"ח אשר מהווה כ 52% -מהמאזן
ב .31.12.2009 -הגידול בהון העצמי ליום  31.12.2010נבע בעיקר מרווח נקי בשנת
 2010וכן ממימוש אופציות לעובדים.
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2009
רבעון 4

ההון החוזר ליום ה 31.12.2010 -הסתכם ל 44 -מיליוני ש"ח לעומת הון חוזר
שהסתכם לסך של  71מיליוני ש"ח ליום ה .31.12.2009 -הקיטון בהון החוזר
לעומת התקופה המקבילה ,נובע בעיקר מירידה במזומנים ושווי מזומנים בקשר
עם רכישת יד ,2-וכן מירידה ביתרות חייבים של כ 9 -מיליון ש"ח ,עליה
בהתחייבויות לספקים בסך של כ 13 -מיליון ש"ח ועליה ביתרות זכאים בסך של
כ 5 -מיליון ש"ח ,המקוזזים באופן חלקי על ידי גידול בלקוחות בסך  13מליון
ש"ח ,קיטון באשראי מתאגידים בנקאיים בסל של כ 10 -מיליוני ש"ח ,גידול
במלאי בסך של כ 4 -מיליון ש"ח ,וגידול בניירות ערך הסחירים בכ 2 -מיליון
ש"ח .עיקר השינויים בהון החוזר נובעים מגידול בפעילות המכירות ברוטו
ורכישות המלאי של וואלה שופס ,ומאיחוד מאזני יד.2-
 .1.5.2השקעה בנכס פיננסי זמין למכירה
ההשקעה בנכס פיננסי זמין למכירה ליום  31.12.10הסתכמה ב 3,060 -אלפי ש"ח
לעומת  3,190אלפי ש"ח ביום ה ,31.12.09 -והיא משקפת את שוויו ההוגן של
הנכס ליום המאזן .השינוי בשווי ההשקעה נזקף להון העצמי.
 .1.5.3נכסים בלתי מוחשיים ,נטו ומוניטין
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו ומוניטין ליום  31.12.10הסתכמו ב 172 -מיליוני ש"ח
לעומת  13מיליוני ש"ח ביום ה .31.12.09 -רובו המכריע של הגידול נובע מנכסים
לא מוחשיים ומוניטין בקשר עם רכישת יד 2שבוצעה במהלך שנת .2010
למידע נוסף בדבר הנכסים הבלתי מוחשיים ראה באורים  3ו  12 -לדוחות
הכספיים .למידע נוסף בדבר נכסים בלתי מוחשיים שזוהו בקשר עם רכישת יד,2
ראה עבודת הקצאת מחיר הרכישה המצורפת לדוח דוח התקופתי.
 .1.5.4רכוש קבוע ,נטו
הרכוש קבוע )נטו( ליום ה 31.12.2010 -הסתכם ב 12,266 -אלפי ש"ח ומהווה כ-
 4%מהמאזן לעומת  12,700אלפי ש"ח ביום ה 31.12.2009 -אשר היוו כ7% -
מהמאזן .למידע נוסף בדבר הרכוש הקבוע ראה באור  11לדוחות הכספיים.
 .1.5.5מלאי
המלאי ליום ה 31.12.2010 -הסתכם ב 5,298 -אלפי ש"ח לעומת יום ה-
 31.12.2009בו מלאי המלאי הסתכם ב 1,190 -אלפי ש"ח .הגידול נובע מרכישת
מלאי מוצרים קנויים על ידי וואלה שופס.
למידע נוסף בדבר מלאי ראה באורים  2ו  8 -לדוחות הכספיים.

ב11-

 .1.6נזילות ומקורות מימון
 .1.6.1נזילות
יתרת המזומנים ושווי מזומנים של החברה ביום ה 31.12.10 -הינה כ–  29.3מליון
ש"ח בהשוואה ל 54.7 -מליון ש"ח ביום ה .31.12.2009 -כאמור לעיל ,הירידה
ביתרות המזומנים נובעת מרכישת יד.2-
יתרת האשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים ביום ה -
 31.12.2010הינה כ–  6,753אלפי ש"ח לעומת כ 16,282 -אלפי ש"ח ליום ה-
 .31.12.2009אשראי זה משמש בעיקר את חברת וואלה פיי ,לסליקה ונכיון של
רכישות באתרי הסחר האלקטרוני של החברה ויתרתו מותאמת לצרכי המימון
השוטפים של החברה.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת  2010הסתכמו ב 28,315 -אלפי ש"ח
בהשוואה ל 32,925 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .מזומנים נטו שנבעו
מפעילות שוטפת לשלושת החודשים שנסתיימו ביום  31.12.2010הסתכמו ל-
 10,278אלפי ש"ח לעומת  9,292אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון
במזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בין השנים  2010ו 2009 -נובע בעיקר
מהירידה ברווח הנקי בקיזוז פחת והפחתות ,בקיזוז שינויים ביתרות סעיפי רכוש
והתחייבויות בהון החוזר.
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה לשנת  2010הסתכמו ב 115 -מיליון ש"ח
בהשוואה ל 13 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .המזומנים ששימשו
לפעילות השקעה בשנת  2010שימשו בעיקר לרכישת יד 2-וכן לרכישת רכוש
קבוע .המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בשנת  2009שימשו בעיקר לרכישת
רכוש קבוע ,לרכישת חברת מקושרים ולמתן אשראי לספקים של אתרי הסחר
האלקטרוני.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון לשנת  2010הסתכמו בכ–  61מיליון ש"ח
לעומת  17מיליון ש"ח ששימשו לפעילות מימון בתקופה המקבילה אשתקד.
המזומנים נבעו בעיקר מהלוואה לזמן ארוך בסך  70מיליון ש"ח שלקחה חברה
בת ,בקיזוז פירעון של אשראי בנקאי לזמן קצר המשמש למימון במגזר הסחר.
 .1.6.2מקורות מימון
החברה מממנת את פעילותה בעיקר ממקורות עצמיים .תחום ניכיון כרטיסי
האשראי ממומן בהלוואות לזמן קצר ,בעיקר מתאגידים בנקאיים.
לחברת וואלה פיי )חברה מאוחדת באיחוד יחסי ,העוסקת בניכיון כרטיסי
האשראי כאמור( ,קיימת מסגרת און קולים ע"ס  70מיליון ש"ח לצורך מימון
הניכיונות לספקים .נכון ליום המאזן ניצלה וואלה פיי כ 12-מיליון ש"ח ממסגרת
זו .הניצול הממוצע של הלוואות האון קול בשנת  2010היה כ 21 -מיליון ש"ח.
הלוואות האון קול צמודות לריבית הפריים המשתנה מדי שבוע .שיעור הריבית
הממוצעת והאפקטיבית על הלוואות אלה ליום  31בדצמבר 2010 ,הינו כ.3% -
לפרטים בגין אשראי ספקים ולקוחות במגזר הסחר ראה סעיף  8.13לחלק א'
לדוח התקופתי.
ביום  2בספטמבר ,2010 ,פרעה חברת הבת טלטל ערוצי תקשוב בע"מ )"החברה
הבת"( הלוואת בעלים לחברה ,בסך של כ 70 -מיליון ש"ח במח"מ של  4שנים.
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לצורך החזר הלוואת הבעלים לחברה ,התקשרה החברה הבת בהסכם הלוואה
)"ההלוואה"( עם בנק מזרחי טפחות בע"מ )"הבנק"(.
קרן ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים  .0.2% +קרן ההלוואה
והריבית תיפרענה בתשלומים חצי שנתיים שווים במהלך שבע שנים ממועד
העמדת ההלוואה לחברה הבת ,כאשר במהלך השנה הראשונה תיפרע ריבית
ההלוואה בלבד ואילו קרן ההלוואה תיפרע כאמור החל מיום  2במרץ.2012 ,
לפרטים נוספים בקשר עם ההלוואה ,והתחייבויות נוספות בגינה ,ראה סעיף 9.2
לחלק א' לדוח התקופתי.
בנוסף ,במהלך שנת  2010מומשו אופציות לעובדים בהיקף של  738אלפי ש"ח.
 .1.7נתוני הפרופורמה
נתוני הפרופורמה משקפים את תוצאות הפעולות במאוחד לו רכישת יד  2ו" -כמה"
היתה מתבצעת ביום  1בינואר  .2008נתוני הפרופורמה כוללים הפחתות כתוצאה
מהקצאת מחיר הרכישה לנכסים ולהתחייבויות השונים של יד 2וכמה )מותג ,קשרי
לקוחות ,הסכם אי תחרות ,טכנולוגיה וצבר הזמנות( וזאת בהתאם לעבודת ההקצאה
שבוצעה ע"י אליהו אלעל בע"מ והמצורפת לדוח התקופתי של החברה .על פי נתוני
הפרופורמה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2010סך ההכנסות הסתכמו לסך של כ-
 207מיליון ש"ח ,עלות ההכנסות לסך של כ 102 -מיליון ש"ח והרווח הגולמי לסך של כ-
 105מיליון ש"ח .הוצאות פיתוח ,מכירה והנהלה וכלליות הסתכמו לסך של כ 85 -מיליון
ש"ח .הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ 19 -מיליון ש"ח .הוצאות המימון ,נטו הסתכמו
לסך של כ 5 -מיליון ש"ח והרווח לפני מיסים על הכנסה הסתכם לסך של כ 15 -מיליון
ש"ח .מיסים על הכנסה הינם בסך של כ 6 -מיליון ש"ח והרווח לתקופה הינו בסך של כ-
 9מיליון ש"ח .הרווח לבעלי מניות החברה הינו כ 9 -מיליון ש"ח.
 .1.8תרומה לתוצאות החברה לפי מגזרי פעילות
רווח המגזר בשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010

רווח המגזר בתקופה של  3חודשים
שהסתיימו ביום  31בדצמבר
2010

2009

2009

אלפי ש"ח

פורטל
סחר
סה"כ רווח מיוחס
הכנסות אחרות
הכנסות )הוצאות(
מימון ,נטו
הוצאות מיסים
חלק החברה ברווחי
חברות כלולות
רווח )הפסד(נקי
לתקופה
רווח )הפסד( כולל
לתקופה

11,571
3,777
15,348
250
)(1,690

23,953
3,854
27,807
20
688

)(140
1,284
1,144
)(1,666

6,621
932
7,553
49

4,878
-

8,438
44

684
-

2,527
-

9,030

20,121

)(1,206

5,075

8,545

20,648

)(1,403

5,402
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 .2דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראי על סיכוני השוק בחברה הינו סמנכ"ל הכספים של החברה ,מר גיל בנימיני .לפרטים
בדבר השכלתו ,כישוריו ונסיונו העסקי ראה תקנה 26א' בחלק ד' לדוח התקופתי.
 .2.1כללי
בתקופת הדוח נטלה חברה בת של החברה הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של  70מיליון
ש"ח .ההלוואה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן והיא נושאת ריבית משתנה בהתאם
לשינוי בריבית הפריים .לפרטים ראה סעיף  17לפרק א' לדוח התקופתי וכן ביאור 16
לדוח הכספי.
 .2.2תיאור סיכוני השוק
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק )סיכון שער
חליפין ,סיכון מדד מחירים לצרכן ,סיכון ריבית וסיכון מחיר( ,סיכון אשראי וסיכון
נזילות.
 .2.2.1סיכון שער חליפין
החל מינואר  2008כל מכירות שירותי הפרסום נעשות על פי מחירון שקלי.
למעט מוצרי תיירות כמפורט להלן ,פעילות החברה מתנהלת בשוק המקומי.
החברה רוכשת את רובם המכריע של שירותיה בשוק המקומי ועלות שירותים
אלו הינה שקלית .למספר מצומצם של שירותים שהחברה צורכת והשקעות
שהחברה מבצעת קיים מחיר דולרי אולם אין הם מהותיים ביחס להרכב
ההוצאות של החברה.
חלק ניכר ממכירות הסחר האלקטרוני בתחום התיירות בוצעו כאשר אלו
צמודים לשער החליפין של הדולר .החשבונית המופקת על ידי החברה מתורגמת
לשקלים ביום הפקתה .ממועד זה ואילך סכום החשבונות אינו צמוד לשער
הדולר.
 .2.2.2סיכון אשראי
לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי .הקבוצה שואפת להבטיח
שהכנסותיה תבוצענה מול לקוחות איתנים פיננסית ושהיסטוריית האשראי
שלהם נאותה .מכירות ללקוחות שאינם איתנים פיננסית להערכת החברה
מבוצעות ככל שניתן בתשלום מראש.
עם זאת בתחום פעילות הסחר האלקטרוני סולקת שופמיינד בע"מ באמצעות
וואלה פיי חלק מהתשלומים המבוצעים בכרטיסי האשראי .כתוצאה מכך
החברה אוחזת בשוברי כרטיסי אשראי של לקוחות מחד ,ומממנת את פעילותה
באמצעות אשראי לזמן קצר מבנקים מאידך .סיכון האשראי מפעילות זו אינו
גבוה בשל הפיזור הרב של הלקוחות ששילמו באמצעות כרטיסי אשראי,
והתשלום לספק בגינם משולם רק לאחר שנפרע תשלום ראשון בכרטיס האשראי
ושהסחורה מסופקת ללקוח.
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 .2.2.3סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית
הוצאות המימון בגין הלוואה חברה בת בסך של  70מיליון ש"ח חשופות לשינויים
בריבית הפריים .בנוסף ,סליקת כרטיסי אשראי על ידי וואלה פיי חשופה לשינוי
בשיעור הריבית שכן קיים פער זמן הנע בין חודשים ספורים ועד כ 11-חודשים,
בין מועד התשלום לספקים לבין מועד הפרעון של שוברי כרטיסי האשראי של
לקוחות ספקיה שבגינם לקחה החברה אשראי לזמן קצר בריבית פריים משתנה
מהבנקים.
 .2.2.4מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק
מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק שלו הינה לצמצם עד כמה שניתן חשיפה
בתזרים המזומנים של החברה .החברה משקיעה את עודפי הכספים הנזילים
שלה במטרה להשיג תשואה נאותה בסיכון נמוך .בנוסף ,החברה מבצעת עסקאות
הגנה על מנת להקטין את סיכוני מטבע החוץ בתחום התיירות.
מדיניות החברה הינה שלא להשקיע בניירות ערך ספקולטיביים .החברה אינה
משקיעה בגופים שעיקר עיסוקם בנגזרים למכירות בחסר.
 .2.2.5אמצעי הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה
החברה מנהלת מעקב שוטף אחר התפתחויות בשיעורי הריבית ושערי חליפין.
הטיפול בנושא החשיפות הפיננסיות וניהול עודפי המזומנים מבוצע על ידי
סמנכ"ל הכספים.
 .2.3מבחני רגישות
רגישות לשינויים בשער הדולר )באלפי ש"ח(:
רווח מהשינויים
עלייה של
עלייה של
 10%בשער  5%בשער
הדולר
הדולר
מזומנים ושווי מזומנים
סה"כ

100
100

50
50

שווי הוגן
ליום 31
בדצמבר
20101
1,005
1,005

 1השווי ההוגן של המזומנים ושווי מזומנים הצמודים נמדד לדולר על פי ציטוט שווי מהבנק ליום  31בדצמבר 2010
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הפסד מהשינויים
ירידה של ירידה של
 5%בשער  10%בשער
הדולר
הדולר
)(50
)(50

)(100
)(100

 .2.4דוח בסיסי הצמדה מאוחד
בסיסי ההצמדה של נכסים והתחייבויות בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום 31
בדצמבר:2010 ,

במטבע
חוץ או
בהצמדה
אליו

בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן

מאוחד
 31בדצמבר 2010
ללא
הצמדה
אלפי ש"ח מותאמים

פריטים
שאינם
פיננסיים

סה"כ

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
ניירות ערך סחירים
לקוחות
מסים שוטפים לקבל
מלאי
חייבים בגין פעילות כרטיסי
אשראי
חייבים ויתרות חובה
פקדונות משועבדים
השקעה בנכס פיננסי זמין
למכירה
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מיסים נדחים
חוב שותף בחברה מאוחדת
באיחוד יחסי

29,260

-

1,005
-

28,255
2,392
52,275
2,286
-

5,298

2,392
52,275
2,286
5,298

179

-

26,852
2,212
1,005

14,817
-

26,852
17,029
1,184

-

-

-

3,060
12,266
85,963
85,700
1,334

3,060
12,266
85,963
85,700
1,334

-

-

1,282

-

1,282

179

1,005

116,559

208,438

326,181

התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ומנותני אשראי אחרים
התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
מסים שוטפים לשלם
זכאים בגין פעילות כרטיסי
אשראי
זכאים ויתרות זכות
אופציות מכר לבעלי זכויות
שאינן מקנות שליטה לזמן קצר
מתאגידים
לז"א
הלוואה
בנקאים ואחרים
עודף הפסדים על השקעות
בחברות מוחזקות
התחייבות בשל הטבות לעובדים
אופציות מכר לבעלי זכויות
שאינן מקנות שליטה לזמן ארוך
מסים נדחים

-

-

6,753

-

6,753

-

-

29,252
4,769

-

29,252
4,769

-

-

8,019
36,342

1,719

8,019
38,061

-

-

4,298

-

4,298

-

-

70,000

-

70,000

-

-

2,886

288
-

288
2,886

-

-

37,952
-

19,127

37,952
19,127

-

-

200,271

21,134

221,405
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בסיסי ההצמדה של נכסים והתחייבויות בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום 31
בדצמבר:2009 ,

במטבע
חוץ או
בהצמדה
אליו

בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן

מאוחד
 31בדצמבר 2009
ללא
הצמדה
אלפי ש"ח מותאמים

פריטים
שאינם
פיננסיים

סה"כ

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
מסים שוטפים לקבל
מלאי
חייבים בגין פעילות כרטיסי
אשראי
חייבים ויתרות חובה
פקדונות משועבדים
השקעה בנכס פיננסי זמין
למכירה
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מיסים נדחים

-

315
-

54,375
39,416
1,192
-

1,190

54,690
39,416
1,192
1,190

174

-

37,612
1,924
1,062

13,134
-

37,612
15,058
1,236

-

-

-

3,190
12,700
5,718
7,762
498

3,190
12,700
5,718
7,762
498

174

315

135,581

44,192

180,262

-

התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ומנותני אשראי אחרים
התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
מסים שוטפים לשלם
זכאים בגין פעילות כרטיסי
אשראי
זכאים ויתרות זכות
מתאגידים
לז"א
הלוואה
בנקאים ואחרים
עודף הפסדים על השקעות
בחברות מוחזקות
התחייבות בשל הטבות לעובדים
אופציות מכר למיעוט
מסים נדחים

-

-

16,245

-

16,245

-

-

16,358
4,162

-

16,358
4,162

-

-

13,249
27,834

264

13,249
28,098

57

-

-

-

57

-

-

2,020
3,273
-

288
2,404

288
2,020
3,273
2,404

57

-

83,141

2,956

86,154
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 .3היבטי ממשל תאגידי
 .3.1תרומות
נכון למועד הדוח החברה לא אימצה מדיניות בנוגע לתרומות כספיות ,אך מפעם לפעם
תורמת החברה למטרות שונות .בתקופת הדוח ניתנו תרומות בסך של כ 15 -אלפי ש"ח
ש"ח.
 .3.2תגמול נושאי משרה בכירה
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים לשנת  ,2010ערך דירקטוריון החברה דיון רחב
בתנאי ההעסקה והתגמול של כל אחד מנושאי המשרה בחברה ,המפורטים במסגרת
תקנה  21לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ,בנפרד .הדירקטוריון דן ,בין היתר ,בקשר
בין סכומי התגמולים שניתנו בשנת  2010לכל אחד מהם לבין תרומתו לחברה בתקופת
הדוח וכן בפועלו של כל אחד מהם במהלך שנת  .2010לצורך הדיון הובאו בפני חברי
הדירקטוריון ,מבעוד מועד ,הנתונים הרלוונטיים לגבי כל נושא משרה ובעל עניין ,כנדרש
על פי הוראות תקנה  21לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
בקובעו את סבירותם של התגמולים אשר ניתנו לנושאי המשרה הבכירה ואת המענק
השנתי אשר יוענק להם התחשב הדירקטוריון בתפקידו של כל נושא משרה בכירה
ובתרומתו האישית של כל נושא משרה להצלחת החברה ולפעילותה בתקופת הדוח .כמו
כן ,נדונו תגמולי כל נושא משרה בכירה בהתחשב בתוצאות הכספיות ובהיקף העסקים
של החברה ומורכבותם ובהתייחס לתנאים התחרותיים בענף ,מהלכים מהותיים שבוצעו
מעבר לתוכנית העסקית באישור הדירקטוריון .הדיון נערך בשים לב ליעדי החברה לשנת
 ,2010כפי שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה בתחילת שנת  ,2010בשים לב לעמידתם
של נושאי המשרה הבכירה ביעדיהם .להערכת דירקטוריון החברה תגמול נושאי המשרה
בשנת  2010וכן המענקים אשר הוענקו להם בגין שנה זו משקפים את תרומת נושאי
המשרה האמורים לחברה.
להערכת דירקטוריון החברה ,התגמולים הניתנים לנושאי המשרה הבכירה כמפורט
בתקנה  21בפרק ד' לדוח זה ,הינם ראויים ,הוגנים וסבירים בשים לב לגודלה של
החברה ,היקף ומורכבות פעילותה ועסקיה ,למטלות ולהיקף האחריות של נושאי
המשרה הבכירה המקדישים ממיטב מרצם וזמנם לטובת קידום ענייניה של החברה
ותרומתם להתפתחות עסקיה של החברה.
 .3.3דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
בהתאם להנחיה שפרסמה רשות ניירות ערך בדבר דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות
חשבונאית ופיננסית ,וסעיף )92א() (12לחוק החברות ,קבע דירקטוריון החברה כי המספר
המזערי הראוי של דירקטורים בחברה בעלי מיומנות זו ,הינו דירקטור אחד .קביעה זו
נעשתה בהתחשב ,בין השאר ,בגודל החברה ,היקף פעילותה ,מספר חברי הדירקטוריון
שלה ומידת המורכבות של הדיווח הכספי בה .לדעת החברה ,המספר המזערי הראוי
שנקבע כאמור ,יאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי
ההתאגדות של החברה ,ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה,
לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם.
הדירקטוריון ,לקראת מינוי כל דירקטור ,בחן את הצהרות הדירקטור והגיע למסקנה כי
כל אותם דירקטורים הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית:
א .מר שאול אלוביץ'
ב .מר אור אלוביץ'
ג .מר עופר בלוך
ד .גב' פנינה שנהב
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לפרטים אודות כישוריהם ,השכלתם וניסיונם של הדירקטורים בעלי המומחיות
החשבונאים והפיננסית ,ראו תקנה  26לפרק ד' לדוח התקופתי.
 .3.4דירקטורים בלתי תלויים
נכון למועד הדוח ,החברה לא אימצה הוראות כלשהן בתקנונה בקשר עם כהונת
דירקטורים בלתי תלויים בהתאם לסעיף )219ה( לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
 .3.5חילופי דירקטורים
באסיפה כללית שנתית של בעלי המניות שהתקיימה ביום  6ביולי ,2010 ,הוחלט למנות
את אור אלוביץ' ועמיקם שורר לדירקטורים בחברה .קודם לכן ,ביום  14באפריל,2010 ,
מונו השניים כדירקטורים חליפים .מר עמיקם שורר מונה לחבר בוועדת הביקורת
ובוועדת המאזן של הדירקטוריון.
בתוך כך ,ביום  25באפריל ,2010 ,הפסיקו לכהן בדירקטוריון החברה עמוס שוקן ,רחלי
אידלמן וחיים אינזלברג .ביום  6ביולי ,2010 ,הפסיקו לכהן בדירקטוריון החברה יואב
רובינשטיין ואלון שליו.
ביום  25בינואר ,2011 ,לאחר תאריך המאזן ,מינתה האסיפה הכללית של בעלי המניות
של החברה את מר שאול שלוביץ' לדירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה .קודם לכן ,ביום
 1בינואר ,2011 ,מונה מר אלוביץ' כדירקטור חליף למר שלמה רודב .מר שלמה רודב
הפסיק לכהן בדירקטוריון החברה ביום  25בינואר.2011 ,
 .3.6המבקר הפנימי
 .3.6.1פרטי המבקר הפנימי
א .שם המבקר :רו"ח דניאל שפירא.
ב .תאריך תחילת כהונתו 31 :בדצמבר.2003 ,
ג .הכשרה :רואה חשבון המתמחה בביקורת פנים.
ד .למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף )3א(
לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב") 1992-חוק הביקורת הפנימית"(.
ה .למיטב ידיעת החברה ,בהתאם להצהרת המבקר הפנימי ,הוא עומד בהוראות
סעיף )146ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית.
ו .למיטב ידיעת החברה ,אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או
קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף הקשור לחברה.
ז .המבקר הפנימי אינו בעל עניין בחברה ואינו קרוב של בעל עניין או נושא
משרה בחברה ,ואינו מכהן כרואה החשבון המבקר של החברה ,או מטעמו.
המבקר הפנימי לא ממלא בחברה תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית ולמיטב
ידיעת החברה ,הוא לא ממלא ,מחוץ לחברה ,תפקיד היוצר או העלול ליצור
ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי בחברה.
ח .המבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנימית
כספק חיצוני.
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 .3.6.2דרך המינוי
מר דניאל שפירא מונה לכהן כמבקר הפנימי של החברה החל מ 31.12.2003 -על
פי המלצת ועדת הביקורת של החברה והחלטת דירקטוריון החברה .מר שפירא
מונה כמבקר הפנימי של החברה לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו וניסיונו רב
השנים .מר שפירא נמצא מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה ,בין היתר
בהתחשב בהיקף פעילותה ומורכבותה של החברה.
 .3.6.3הממונה על המבקר הפנימי
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון החברה.
 .3.6.4תכנית העבודה של המבקר הפנימי
תוכנית הביקורת הינה תוכנית שנתית .תוכנית הביקורת ,בשנת הדיווח ,נקבעה
ע"י וועדת הביקורת בהתאם להמלצת הנהלת החברה והמבקר הפנימי ,תוך
מטרה לכסות נושאים בעלי חשיבות בכל יחידות החברה ותוך מתן דגש לתחומים
שלא נבדקו בשנים האחרונות ולתחומים חדשים בהם עוסקת החברה .תוכנית
העבודה מובאת לאישור בפני ועדת הביקורת אחת לשנה .סטייה מתוכנית
העבודה שאושרה דורשת אישור ועדת הביקורת.
החברה התקשרה בשנת הדיווח בעסקאות מהותיות ,ואלה לא נכללו במסגרת
תוכנית ביקורת הפנים לשנת .2010
 .3.6.5ביקורת של תאגידים מוחזקים
תוכנית הביקורת נעשית בראייה כוללת של הקבוצה ,וכוללת מעת לעת גם בדיקה
של נושאים בתאגידים מוחזקים.
 .3.6.6היקף העסקה
היקף העסקתו של המבקר בשנת הדיווח נקבע לכ 300 -שעות .להערכת
דירקטוריון החברה ,היקף ,אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של מבקר
הפנים הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת
הפנימית בחברה.
ביקורת פנימית ביקורת פנימית בתאגידים
מוחזקים
בחברה
שעות עבודה בשנת הדיווח 300
 .3.6.7עריכת הביקורת
בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה על ידי מבקר הפנים ,הביקורת הפנימית
נערכה בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית ,והנחיות
מקצועיות בנושא ,כפי שאושרו ופורסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים
בישראל ועל פי חוק הביקורת הפנימית.
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 .3.6.8גישה למידע
למבקר ניתנה גישה חופשית ,גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של
החברה לרבות גישה לנתונים הכספיים ,כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת
הפנימית .בנוסף ,ניתנה למבקר גישה חופשית לאנשי ההנהלה והעובדים.
 .3.6.9דין וחשבון המבקר הפנימי
דוחות המבקר לגבי ביקורת לשנת  2010הוגשו בכתב בחודשים ספטמבר
ואוקטובר .2010 ,ישיבות וועדת ביקורת בנוגע לדוחות המבקר התקיימו בחודש
ינואר.2011 ,
 .3.6.10הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
להערכת דירקטוריון החברה ,היקף ,אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה
של מבקר הפנים הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את
מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
 .3.6.11תגמול
שכר טרחת מבקר הפנים לשנת  2010הסתכם בכ 70 -אלפי ש"ח .התגמול
למבקר הפנימי ולעובדיו אינו משתנה בהתאם לתוצאות הביקורת ולפיכך,
להערכת דירקטוריון החברה ,אינו משפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של
המבקר הפנימי ועל תוצאות הביקורת.
 .3.7רואה החשבון המבקר
 .3.7.1זהות רואה החשבון המבקר
רואי החשבון המבקרים של החברה והחברות המוחזקות הינם פירמת רואי
החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון )"המבקר"(.
 .3.7.2שכר המבקר
שכר טרחת המבקר הכולל שירותי ביקורת ,בגין שירותים הקשורים לביקורת
ובגין שירותי מס עמד בשנת  2010על סך של כ 440 -אלפי ש"ח ,לעומת כ349 -
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .סה"כ שעות העבודה של המבקר במהלך
שנת  2010בגין שירותים אלה עמד על כ 3,950 -שעות לעומת כ 2,561 -שעות
בתקופה המקבילה אשתקד.
שכר טרחת המבקר בגין שירותים אחרים עמד בשנת  2010על סך של כ492 -
אלפי ש"ח ,לעומת כ 97 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .סה"כ שעות
העבודה של המבקר בגין שירותים אלה עמד על כ 1,900 -שעות לעומת כ294 -
שעות בתקופה המקבילה אשתקד.
 .3.8גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הינו האורגן המופקד על בקרת העל בחברה .לפרטים בדבר חברי
הדירקטוריון ראה תקנה  26לפרק הרביעי בדוח זה .דירקטוריון החברה מינה את ועדת
הביקורת לשמש גם כועדה לבחינת הדוחות הכספיים )"הועדה"( ,הממליצה בפניו על
אישור הדוחות הכספיים לאחר שדנה בהם קודם ההמלצה לאישור .לישיבות הועדה
לבחינת הדוחות הכספיים ,כמו גם לישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות
הכספיים ,מוזמן גם נציג רואי החשבון המבקרים של החברה הנדרש להציג את
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הממצאים העיקריים  -אם היו כאלה  -שעלו מתהליך הביקורת ,וכן מוזמן מבקר הפנים
של החברה.
 .3.8.1חברי הועדה
הועדה לבחינת הדוחות הכספיים מורכבת משלושה חברים מתוכם שני דח"צים,
כמפורט להלן:
פנינה שנהב
שם הדירקטור המכהן בועדה:
דח"צ
האם דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:
כן
האם מכהן כיו"ר הוועדה:
כן
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כישוריו ,השכלתו ,ניסיונו והידע אשר בהסתמך עליהם בעלת  MBAמאוניברסיטת תל
החברה רואה אותו כספיים כבעל מומחיות חשבונאית אביב.
ופיננסית:
משמשת כדירקטורית במספר
תאגידים.
כן
האם נתן הצהרה עובר למינויו:

עופר בלוך
שם הדירקטור המכהן בועדה:
כן
האם דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:
לא
האם מכהן כיו"ר הוועדה:
כן
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כישוריו ,השכלתו ,ניסיונו והידע אשר בהסתמך בעל תואר ראשון בכלכלה וMBA-
עליהם החברה רואה אותו כבעל מומחיות מאוניברסיטת תל אביב .בעל ניסיון רב
בניהול חברות ציבוריות ופרטיות.
חשבונאית ופיננסית:
משמש כדירקטור במספר תאגידים.
כן
האם נתן הצהרה עובר למינויו:

עמיקם שורר
שם הדירקטור המכהן :
לא
האם דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:
לא
האם מכהן כיו"ר הוועדה:
לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כישוריו ,השכלתו ,ניסיונו והידע אשר בהסתמך בעל ניסיון רב בניהול בחברות ציבוריות
עליהם החברה רואה אותו כמי שיש לו היכולת ופרטיות .משמש כדירקטור במספר
תאגידים.
לקרוא ולהבין דוחות כספיים:
כן
האם נתן הצהרה עובר למינויו:

ב22-

 .3.8.2הליך אישור הדוחות הכספיים
א .בתאריך  17בינואר 2011 ,קיימה הועדה ישיבה בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי בחברה .בישיבת הועדה נכחו בנוסף לכל
חברי הועדה )הגב' פנינה שנהב ,מר עופר בלוך ומר עמיקם שורר( המבקר
הפנימי מר דניאל שפירא ,רואה החשבון המבקר ,מנכ"ל החברה מר אילן
ישועה ,סמנכ"ל הכספים מר גיל בנימיני ויועץ חיצוני .במסגרת הישיבה,
בחנה הוועדה בין היתר את היערכות החברה בעניין תהליכי הבקרה הפנימית
הנדרשים לצורך בחינת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי ,התהליכים המהותיים שזוהו ,תוצאות ביניים של מבחנים לבדיקת
קיום הבקרות בחברה.
ב .בתאריך  24בפברואר 2011 ,דנה הועדה בסוגיות הדיווח המהותיות בדוחות
הכספיים ובגיבוש המלצותיה לדירקטוריון בעניין הליך אישור הדוחות
הכספיים .הועדה המליצה בפני הדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים.
בישיבות הוועדה נכחו כל הדירקטורים המכהנים בוועדה ,כמפורט לעיל.
בישיבת הוועדה נכחו ,בנוסף לחברי הועדה נציג רואה החשבון המבקר של
החברה ,מנכ"ל החברה מר אילן ישועה ,סמנכ"ל הכספים של החברה מר גיל
בנימיני וחשב החברה מר סהר ארץ קדושאי.
במסגרת ישיבתה ,ולצורך גיבוש המלצתה ,בחנה הועדה ,את הסוגיות
המהותיות בדיווח הכספי ,ובכלל כך ,בין היתר ,את ההערכות והאומדנים
המהותיים שנעשו בקשר עם הדוח הכספי לשנת  ,2010את הבקרות הפנימיות
הקשורות בדיווח הכספי ,את שלמות ונאותות הדיווח הכספי מכל ההיבטים
המהותיים שלו ,את המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי
שיושם בעניינים מהותיים של החברה ואת הערכות השווי לרבות ההנחות
והאומדנים שבבסיסן ,שעליהן נסמכים נתונים בדוח הכספי לשנת .2010
בנוסף ,ניתנה התייחסותם של רואי החשבון המבקרים לנושאים שהוצגו וכן
הוצגה סקירה של עבודות הערכת השווי על ידי מעריך חיצוני.
לצורך גיבוש המלצתה לדירקטוריון ,בישיבה ערכו מנכ"ל החברה וסמנכ"ל
הכספים סקירה לחברי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בדבר מצבה של
החברה ,תוצאותיה הכספיות וכן בדבר יתר הנושאים בהם דנה הועדה
כמפורט לעיל ,ונענו שאלות שהעלו חברי הועדה .בסיום הישיבה נערכה
הצבעה בנוגע להמלצת הועדה לדירקטוריון בכל אחד מהנושאים המפורטים
לעיל ולאישור הדוחות הכספיים.
הועדה המליצה בפני דירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים.
הדירקטוריון קיבל את מלוא המלצות הועדה.
ג .ביום  27בפברואר 2011 ,דן דירקטוריון החברה בהמלצות הועדה ואישר את
הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2010 ,להערכת
הדירקטוריון ,המלצות הוועדה הועברו לעיונו זמן סביר לפני הדיון
בדירקטוריון ,וזאת לאור היקף ומורכבות ההמלצות .דירקטוריון החברה
קבע כי זמן סביר לעניין מסירת המלצת הוועדה הינו  72שעות ,ובהם יום
עסקים אחד לפחות.
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בישיבת הדירקטוריון נכחו כל הדירקטורים של החברה ,כמפורט לעיל.
בנוסף נכחו בישיבה נציג רואה החשבון המבקר ,מנכ"ל החברה מר אילן
ישועה ,וסמנכ"ל הכספים מר גיל בנימיני .בישיבת הדירקטוריון ערכו מנכ"ל
החברה וסמנכ"ל הכספים סקירה בדבר מצבה של החברה ותוצאותיה
הכספיות ,וענו על שאלות שהעלו חברי הדירקטוריון .בסיום הישיבה נערכה
הצבעה בנוגע לאישור הדוחות .לאחר אישור הדוחות הוסמכו מנכ"ל החברה
וסמנכ"ל הכספים לחתום על הדוחות ביחד עם יו"ר הדירקטוריון.
 .3.9נוהל עסקאות זניחות
א .ביום  8במרס  ,2009החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים
לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה )"עסקת
בעלי עניין"( כעסקה זניחה כקבוע בתקנה )(3)64ד() (1לתקנות ניירות ערך )ערכית
דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג .1993-כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם
לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף )לרבות בדוחות הצעת מדף( לגבי
עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה
 22לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל") 1970-תקנות דוחות
תקופתיים"( ובתקנה  54לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף -
מבנה וצורה( ,התשכ"ט ,1969-וכן לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה
כאמור ,כקבוע בתקנה )37א() (6לתקנות דוחות תקופתיים.
ב.

במהלך העסקים הרגיל שלה ,החברה וחברות מאוחדות שלה ,מבצעות או עשויות
לבצע עסקאות בעל עניין ,לרבות עסקאות מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט
להלן :עסקאות רכישת שירותים מבעלי עניין )כגון שימוש בחוות שרתים ,שירותי
תקשורת ,עסקאות רכישת ו/או שכירת מיטלטלין וטובין מבעלי עניין )כגון:
טלפונים סלולרים( עסקאות בקשר עם מבצעי שיווק ,פרסום והנחות ביחד עם בעלי
עניין או הקשורים למוצרים של בעלי עניין .כמו כן מתקשרת החברה וחברות
מאוחדות מעת לעת בעסקאות למתן שרותי פרסום לבעלי עניין.

ג.

דירקטוריון החברה קבע ,כי בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל
נסיבות העניין ,עסקת בעלי עניין ,תיחשב כעסקה זניחה אם אמת המידה
הרלבנטית המחושבת לעסקה )אחת או יותר ,כאמור להלן( הינה בשיעור של פחות
מאחוז אחד ).(1%
בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות
המידה הרלבנטיות לעסקה המסויימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים
השנתיים האחרונים של החברה) :א( יחס מכירות  -סך המכירות נשוא עסקת בעל
העניין חלקי סך המכירות השנתי; )ב( יחס עלות מכירות  -עלות עסקת בעל העניין
חלקי סך עלות המכירות השנתית; )ג( יחס רווחים  -הרווח או ההפסד בפועל או
החזוי המשויך לעסקת בעל העניין חלקי הרווח או ההפסד השנתי הממוצע בשלוש
השנים האחרונות ,מחושב על בסיס  12הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם
דוחות כספיים סקורים או מבוקרים; )ד( יחס נכסים  -היקף הנכסים נשוא עסקת
בעלי העניין חלקי סך הנכסים; )ה( יחס התחייבויות  -ההתחייבות נשוא עסקת
בעל העניין חלקי סך ההתחייבויות; )ו( יחס הוצאות תפעוליות  -היקף ההוצאה
נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתי.
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כך לדוגמא ,לעסקה לרכישת מוצרים או שירותים אמת המידה הרלבנטית תהיה
בדרך כלל יחס עלות מכירות .במקרים בהם ,לפי שיקול דעת החברה ,כל אמות
המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של עסקת בעל
עניין ,תיחשב העסקה כזניחה ,בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת ,שתיקבע על
ידי החברה ,ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של
פחות מאחוז אחד ).(1%
ד.

בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעלי העניין עשויה להוביל לסתירת
החזקה בדבר זניחות העסקה כאמור בסעיף ג' לעיל .כך למשל ,ולשם הדוגמא
בלבד ,עסקת בעל עניין לא תיחשב בדרך כלל כזניחה אם היא נתפסת כאירוע
משמעותי על ידי הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות ,או
אם במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי עניי לקבל טובות הנאה שיש חשיבות
במסירת דיווח עליהם בציבור.

ה .זניחות עסקה תיבחן על בסיס שנתי לצורך דיווח במסגרת דוח תקופתי ,דוחות
כספיים ותשקיף )לרבות דוח הצעת מדף( ,תוך צירוף כלל העסקאות מאותו סוג של
החברה עם בעל העניין או עם תאגידים בשליטתו של בעל העניין .יובהר ,כי
עסקאות נפרדות המתבצעות באופן תדיר וחוזר מדי תקופה ,שאין ביניהן תלות
)כגון רכישת מלאי מדי תקופה מבעל עניין על בסיס הזמנה נקודתית וללא שקיימת
התחייבות לרכישה כאמור( ,ייבחנו על בסיס שנתי לצורך דיווח במסגרת דוח
תקופתי ,דוחות כספיים ותשקיף )לרבות דוח הצעת מדף( ,ועל בסיס העסקה
המסוימת לצרכי דיווח מיידי.
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 .4הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
 .4.1אירועים לאחר תאריך המאזן
לפירוט אירועם לאחר תאריך המאזן ראה ביאור  28לדוחות הכספיים.
 .4.2נתונים כספיים המיוחסים לחברה כחברה אם
בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות דוחות תקופתיים ,מצורף כנספח לדוח הדירקטוריון דוח
כספי נפרד של החברה ,בצירוף חוות דעת רואה החשבון המבקר.
 .4.3שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים
בעריכת הדוחות הכספיים ,בהתאם ל ,IFRS -נדרשת ההנהלה להשתמש בשיקול דעת
בהערכות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית והסכומים
של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות
שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה,
נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לאירועים ונסיבות הכרוכים באי וודאות
משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת הנהלת החברה על נסיון העבר,
עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ,ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל
אומדן .האומדנים וההנחות שבבסיסם הוכנו דוחות אלה נסקרים באופן שוטף .שינויים
באומדנים חשבונאיים ,מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית
המושפעת התיקונים כאמור.
להלן סקירה של האומדנים החשבונאיים הקריטיים וההנחות שבבסיסם:
א .תביעות תלויות
כנגד החברה וחברות מאוחדות של החברה הוגשו תביעות משפטיות הקשורות
לפעילות הרגילה של החברה .בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד
החברה וחברות מוחזקות שלה ,הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים.
הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי,
בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים
השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות תוצאות אלה
להיות שונות מהערכות אלה.
ראה גם ביאור  20לדוח הכספי לשנת .2010
ב .ירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים
החברה בוחנת בכל מועד דיווח אם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות
המצביעים על כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא כספיים.
בהתקיים סימנים לירידת ערך ,נערכת בחינה האם הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס
ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים מאותו נכס ,ובמידת
הצורך נרשמת הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום בר ההשבה .קביעת האומדנים
לגבי תזרימי המזומנים מתבססת על נסיון העבר בקשר עם הנכס המוערך ,ועל פי
מיטב הערכת החברה לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים
של הנכס .שינויים בהערכות החברה עשויים להוביל לשינויים מהותיים בערכם
בספרים של הנכסים ובתוצאות הפעולות.
ראה גם ביאור 2יז' וביאור  12לדוח הכספי לשנת .2010
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ג .מיסים על הכנסה
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים,
שטרם נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם.
נדרש שיקול דעת של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן
להכיר בו בהתבסס על העיתוי ,סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה
ואסטרטגיית תכנון המס.
ראה גם ביאור 2יט' ו 19 -לדוח הכספי לשנת .2010
ד .הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש
בטכניקות הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר
לגבי שיעורי היוון ,שיעורי תשואה צפויים על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי
תחלופת עובדים .קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות
לזמן ארוך.
ראה גם ביאור 2כא' וביאור  18לדוח הכספי לשנת .2010
ה .קביעת שווי של נכס פיננסי שאינו סחיר
השווי ההוגן של נכס פיננסי לא סחיר המסווג לרמה  3במדרג השווי ההוגן בהתאם
ל IFRS 7-נקבע בהתאם לשיטות הערכה ,בדרך כלל על פי הערכת תזרימי המזומנים
העתידיים המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני
סיכון דומים או על פי שיטות הערכה מקובלות אחרות .קיימת אי ודאות בגין אומדן
תזרימי מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי ההיוון בהתחשב בהערכת סיכונים ,כגון
סיכון נזילות ,סיכון אשראי ותנודתיות.
ראה גם ביאור  17לדוח הכספי לשנת .2010

 .4.4הדירקטוריון
דירקטוריון החברה קיים  12ישיבות במהלך שנת  .2010ועדות הדירקטוריון קיימו
ישיבות נוספות.
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וואלה! תקשורת בע"מ
הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים
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דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל -
 1970של וואלה תקשורת בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2010ו 2009-ולכל אחת משלוש השנים
שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות
המיוחסים להן ,נטו הסתכמו לסך של  610אלפי ש"ח ו 1,089 -אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2010ו,2009-
בהתאמה ,ואשר הרווח מחברות מוחזקות אלו הסתכם לסך של  1,058אלפי ש"ח 899 ,אלפי ש"ח ו 309-אלפי ש"ח
לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2009 ,2010ו ,2008-בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על
ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו בגין
אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית.
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו
סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 27בפברואר2011 ,

2

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'  -נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה
להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד ,המיוחסים לחברה ,מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום
 31בדצמבר 2010 ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  -דוחות מאוחדים( ,המוצגים לפי תקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל.1970-
עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור  2לדוחות המאוחדים.

3

וואלה! תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח

מידע נוסף
נכסים שוטפים
א
ב

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

2,925
1,237

81
2,271

4,162

2,352

נכסים לא שוטפים
השקעות בחברות מוחזקות
נכסים בלתי מוחשיים

144,556
50

95,412
54

144,606

95,466

148,768

97,818

התחייבויות שוטפות
ג

זכאים ויתרות זכות
אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

2,834
4,298

437
-

7,132

437

התחייבויות לא שוטפות
37,822

אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

3,273

הון
172,144
9,940
)(79,155
)(495
1,380

171,406
9,190
)(87,975
1,487

הון מניות ופרמיה על מניות
קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
יתרת הפסד
קרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

103,814

94,108

148,768

97,818

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 27בפברואר2011 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים
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יו"ר הדירקטוריון
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וואלה! תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח והפסד המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
עלות מתן שירותים

45

316

505

הפסד גולמי

)(45

)(316

)(505

הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח מעלייה לשליטה בחברה מוחזקת

209
211
1,418
619

406
479
962
-

313
461
1,214
-

הפסד תפעולי

)(1,264

)(2,163

)(2,493

הכנסות )הוצאות( אחרות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
רווח מחברות מוחזקות

250
69
)(886
11,029

20
56
)(97
22,305

)(34
677
)(9
19,280

סה"כ רווח נקי המיוחס לחברה

9,198

20,121

17,421

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

5

וואלה! תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
רווח נקי המיוחס לחברה

9,198

20,121

17,421

רווח כולל אחר המיוחס לחברה

-

-

-

סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

9,198

20,121

17,421

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

6

וואלה! תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
9,198

רווח נקי המיוחס לחברה

20,121

17,421

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
החברה:
התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
עלות תשלום מבוסס מניות
רווח ממימוש ומשערוך השקעה בחברה כלולה ומוחזקת
רווח מחברות מוחזקות
שערוך אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

4
750
)(619
)(11,029
882

6
1,827
)(20
)(22,305
97

2
2,290
)(19,280
-

)(10,012

)(20,395

)(16,988

שינויים בסעיפי נכסים תפעוליים והתחייבויות תפעוליות של
החברה:
עלייה בחייבים ויתרות חובה
ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של
החברה

)(313
1,194

)(523
)(28
)(167

)(493
)(22
265

881

)(718

)(250

67

)(992

183

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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וואלה! תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
פרעון שטרי הון והלוואות
דיבידנד מחברה מוחזקת
חייבים בגין השקעה
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
רכישת חברות מוחזקות

79,043
37,500
1,000
)(115,504

)(1,000
)(3,159

32,704
)(62
)(8,292

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימש לפעילות( השקעה

2,039

)(4,159

24,350

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
מימוש כתבי אופציה למניות
דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

738
-

22
)(15,000

421
)(30,000

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון של
החברה

738

)(14,978

)(29,579

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

2,844

)(20,129

)(5,046

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

81

20,210

25,256

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

2,925

81

20,210

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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וואלה! תקשורת בע"מ
מידע נוסף

א.

יתרת מזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח
מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
פקדונות לזמן קצר

771
2,154

81
-

2,925

81

המזומנים בתאגידים הבנקאיים אינם צמודים ונושאים ליום הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי
ריבית בגין הפקדות בנקאיות יומיות ).(0% - 1.65%
ב.

חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח
מוסדות
צדדים קשורים
אחרים

ג.

63
1,035
139

69
2,180
22

1,237

2,271

זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח
הוצאות לשלם
צדדים קשורים
אחרים

9

718
913
1,203

266
171
-

2,834

437

וואלה! תקשורת בע"מ
מידע נוסף

ד.

צירופי עסקים
רכישת חברות קורל תל בע"מ וכמה השוואת מחירים בע"מ
ביום  8ביולי 2010 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי מניותיה של קורל תל בע"מ )להלן  -יד
 ,(2המפעילה פלטפורמת לוחות מקוונים ,לפיו תרכוש החברה  75%מהון מניותיה של יד 2
בתמורה כוללת של כ 117-מליון ש"ח בתוספת סכום נוסף שישולם למוכרים המבוסס על
גובה ההון החוזר של יד  2ובכפוף להתאמות .העסקה הושלמה ביום  2בספטמבר.2010 ,
בנוסף ,התחייבה החברה לספק ליד  2מדיה באתר החברה בסך של  2מליון ש"ח לשנה ,למשך
 3שנים.
במסגרת הסכם הרכישה קיבלה החברה אופציית רכש לרכישת כל אחזקות בעלי הזכויות
שאינן מקנות שליטה לפי שווי חברה שיקבע לפי מכפיל  6.5על ה) EBITDA-ה EBITDA-ימדד
לפי הרווח התפעולי של קורל תל "סולו" בנטרול הוצאות פחת והפחתות ובנטרול רווחים
ו/או הפסדים יוצאים מן הכלל( בארבעת הרבעונים האחרונים שהסתיימו לפני מימוש
האופציה ,ואשר לא יפחת מסך מינימאלי של  125מליון ש"ח ולא יעלה על סך של  200מליון
ש"ח.
תוצאות ה EBITDA -של קורל תל בשנים  2010ו 2009-הסתכמו לסך של כ 17 -מליוני ש"ח וכ-
 15מליוני ש"ח ,בהתאמה.
כמו כן ,הקנתה החברה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר למכירת כל
מניותיהם לחברה במחיר קבוע שנקבע לפי שווי חברה של  125מליון ש"ח.
האופציות ניתנות למימוש לאחר  3שנים מיום השלמת העסקה ולמשך תקופה של שנה.
כמו כן ,בהסכם בעלי המניות של יד  ,2הוסכם בין החברה לבין בעלי הזכויות שאינן מקנות
שליטה על חלוקת דיבידנד מירבית אפשרית.
בשל קיומן של אופציות הרכש והמכר צירוף העסקים טופל כרכישת  100%מהזכויות בנרכשת
כאשר התמורה בגין צירוף העסקים כוללת גם את השווי ההוגן של ההתחייבות הצפויות
להשתלם לבעל הזכויות שאינן מקנות שליטה.
בנוסף ,ביום  8ביולי 2010 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי מניותיה של כמה השוואת
מחירים בע"מ )להלן  -כמה( לרכישת  42.5%מהון מניותיה בדילול מלא של כמה בתמורה ל-
 162אלפי ש"ח .בנוסף ,התחייבה החברה לספק לכמה מדיה באתר החברה בסך של  0.5מליון
ש"ח לשנה ,למשך  3שנים .במסגרת הסכם הרכישה קיבלה החברה אופציות רכש ל42.5%-
נוספים בחברת כמה ,חסומות ל 3-שנים ,וניתנות למימוש במשך שנה .העסקה הושלמה ביום
 2בספטמבר.2010 ,
לחברה שליטה משותפת בכמה ולפיכך מאוחדת כמה באיחוד יחסי .רכישת כמה אינה מהווה
צירוף עסקים מהותי לחברה .במסגרת רכישת מניות כמה נוצר בספרי החברה מוניטין בסך
של כ 1.1-מליון ש"ח.
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וואלה! תקשורת בע"מ
מידע נוסף

ד.

צירופי עסקים )המשך(
השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של יד  2וכמה ויתרתם בדוחות
הכספיים של החברה למועד הרכישה ,הינם כדלקמן:
אלפי ש"ח
מזומן
לקוחות
חייבים
ספקים
זכאים

1,004
10,894
5,546
)(1,759
)(4,120

נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין

2,031
85,222
77,406
176,224

התחייבויות לזמן ארוך
עתודה למס

479
16,719
17,198

נכסים נטו

159,026

עלויות שהתהוו לחברה בגין צירופי העסקים בסך של כ 0.8-מליון ש"ח נרשמו כהוצאה
בתקופת הדיווח.
נכון ליום  30בספטמבר 2010 ,החברה ביצעה ייחוס זמני של עלות הרכישה בהתייחס לשווי
ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו במסגרת צירוף העסקים הנ"ל וזאת בשל סמיכות
הרכישה למועד הדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2010 ,ומורכבות איסוף הנתונים
וניתוחם .נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,השלימה החברה את ייחוס עלויות הרכישה.
במסגרת ייחוס עלויות הרכישה הסופית לא נתגלו הפרשים מהותיים לעומת הייחוס הזמני
של עלויות הרכישה וזאת ביחס למאזן החברה ולרווח הנקי .הנכסים הבלתי מוחשיים
העיקריים שזוהו ברכישה הינם מותג ומוניטין .המותג צפוי להיות מופחת בקו ישר על פני
תקופה של כ 9-שנים.
במסגרת הסכם רכישת המניות נקבע מנגנון שיפוי לחברה ולחברת קורל תל ,לפי העניין,
מצידם של המוכרים בקשר עם מצגיהם בנוגע לחברה הנרכשת.
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וואלה! תקשורת בע"מ
מידע נוסף

ד.

צירופי עסקים )המשך(
עלות הרכישה
אלפי ש"ח
מזומן ששולם
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
זכאים בגין השקעה
שירותי מדיה

115,504
38,119
1,203
4,200

סך הכל

159,026

מזומנים אשר שימשו לרכישה
אלפי ש"ח
מזומן ששולם
מזומנים ושווי מזומנים בחברות הנרכשות למועד הרכישה

115,504
)(1,004
114,500

---------------F:\W2000\W2000\1549\M\10\12-IFRS-SOLO.DOCX
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וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר2010 ,
תוכן העניינים
עמוד
דוח רואה החשבון המבקר  -בקרה פנימית על דיווח כספי
2
דוח רואה החשבון המבקר  -דוחות כספיים שנתיים
מאזנים מאוחדים

3
4-5

דוחות רווח והפסד מאוחדים

6

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

7

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

8

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

9-11

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

12-77

נספח לדוחות הכספיים המאוחדים  -רשימת חברות מוחזקות ליום  31בדצמבר2010 ,

------------

78

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 67067
טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
www.ey.com/il

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של וואלה! תקשורת בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב')ג( בתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של וואלה! תקשורת בע"מ וחברות בנות )להלן ביחד  -החברה( ליום
 31בדצמבר  .2010רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום
בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת
לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס
על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון
בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן  -תקן ביקורת  .(104רכיבים אלה הינם (1) :בקרות
ברמת הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ) (2בקרות
על תתי התהליכים הבאים במסגרת תהליך המכר במגזר הפעלת הפורטל :ניהול הזמנות ,הפקת חשבוניות ללקוחות
ונאותות ההכרה בהכנסה; ) (3בקרות על תתי התהליכים הבאים במסגרת תהליך הרכש במגזר הסחר :אישור הזמנות
רכש מספקים ,קליטת מלאי למחסן ורישום בספרים של חשבוניות הספק )כל אלה יחד מכונים להלן  -רכיבי הבקרה
המבוקרים(.
כפי שצוין בדוח הדירקטוריון והנהלת החברה בנוגע לאפקטביות רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי )להלן –
"דוח הערכת האפקטיביות"( ,דוח הערכת האפקטיביות אינו כולל את הערכת האפקטיביות של רכיבי הבקרה הפנימית
הדיווח הכספי ביחס לחברת קורל תל בע"מ ,אשר נרכשה במהלך שנת הדיווח ואוחדה בדוחות הכספיים המאוחדים ליום
 31בדצמבר ,2010 ,ואשר סך הנכסים המיוחסים לה הסתכמו לסך של  33,019אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר ,2010 ,ואשר
מחזור המכירות שלה הסתכם לסך של  12,938אלפי ש"ח לתקופה שהחלה ביום  2בספטמבר) 2010,מועד האיחוד
לראשונה( והסתיימה ביום  31בדצמבר .2010 ,בהתאם ,הביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה
אינה כוללת את חוות דעתנו על רכיבי בקרה פנימית של קורל תל בע"מ.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל
הבחינות המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים,
הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול
של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים
כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על
כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו
כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות
דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות
הצגה מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות
תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  31בדצמבר
.2010
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31
בדצמבר  2010ו 2009-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2010והדוח שלנו ,מיום 27
בפברואר  ,2011כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 27בפברואר2011 ,
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דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של וואלה! תקשורת בע"מ

ביקרנו את המאזנים המאוחדים המצורפים של וואלה! תקשורת בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר 2010
ו 2009-ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד ,הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2009 ,2010ו .2008-דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.
אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה שאוחדה באיחוד יחסי אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ1.6%-
וכ 5%-מכלל הנכסים המאוחדים לימים  31בדצמבר  2010ו ,2009-בהתאמה ,והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ-
 ,7.1%כ 8.2%-וכ 8.1%-מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2009 ,2010ו ,2008-בהתאמה.
הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא
מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים
בכללותה.אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר 2010
ו 2009 -ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 31
בדצמבר  2009 ,2010ו 2008-בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות
כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010 -
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי" ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2010והדוח שלנו מיום  27בפברואר 2011 ,כלל
חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 27בפברואר2011 ,
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וואלה! תקשורת בע"מ
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
4
17
5
19
6
7
8

מזומנים ושווי מזומנים
ניירות ערך סחירים
לקוחות
מסים שוטפים לקבל
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
חייבים ויתרות חובה
מלאי

29,260
2,392
52,275
2,286
26,852
17,029
5,298

54,690
39,416
1,192
37,612
15,058
1,190

135,392

149,158

נכסים לא שוטפים
9
17
11
12
12
19

פקדונות משועבדים
השקעה בנכס פיננסי זמין למכירה
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מסים נדחים
חוב בעל מניות בחברה מאוחדת באיחוד יחסי

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

4

1,184
3,060
12,266
85,963
85,700
1,334
1,282

1,236
3,190
12,700
5,718
7,762
498
-

190,789

31,104

326,181

180,262

וואלה! תקשורת בע"מ
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
13
14
6
19
15
3

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
מסים שוטפים לשלם
זכאים ויתרות זכות
אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

6,753
29,252
8,019
4,769
38,061
4,298

16,282
16,358
13,249
4,162
28,098
-

91,152

78,149

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
מסים נדחים

16
10
18
3
19

הון המיוחס לבעלי מניות החברה

21

הון מניות ופרמיה על מניות
קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
יתרת הפסד
קרן בגין נכסים זמינים למכירה
קרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

70,000
288
2,886
37,952
19,127

20
288
2,020
3,273
2,404

130,253

8,005

172,144
9,940
)(79,155
1,380
)(495

171,406
9,190
)(87,975
1,487
-

103,814

94,108

זכויות שאינן מקנות שליטה

962

-

סה"כ הון

104,776

94,108

326,181

180,262

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 27בפברואר2011 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

שאול אלוביץ'
יו"ר הדירקטוריון

5

אילן ישועה
מנכ"ל

גיל בנימיני
סמנכ"ל כספים

וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים

באור

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
)למעט נתוני רווח נקי למניה(

הכנסות מהפעלת פורטל
הכנסות ממכירת מוצרים ושירותי תיירות

116,135
64,702

102,330
30,057

89,588
22,264

סה"כ הכנסות

180,837

132,387

111,852

46,683
51,676

41,088
18,390

37,002
11,458

סה"כ עלות ההכנסות

98,359

59,478

48,460

רווח גולמי

82,478

72,909

63,392

14,943
36,151
16,655
619

10,748
21,655
12,699
-

8,956
19,558
10,908
-

15,348

27,807

23,970

הכנסות )הוצאות( אחרות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
חלק החברה ברווחי )בהפסדי( חברות כלולות

23ו'
23ז'
23ז'

250
1,284
)(2,974
-

20
1,548
)(860
44

)( 9
3,171
)(2,030
)(324

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

19

13,908
4,878

28,559
8,438

24,778
7,357

9,030

20,121

17,421

23א'
23ב'

עלות ההכנסות מהפעלת פורטל
עלות ההכנסות ממכירת מוצרים ושירותי תיירות

23ג'
23ד'
23ה'

הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח מעלייה לשליטה בחברה שאוחדה באיחוד יחסי
רווח תפעולי

רווח נקי
מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה )בש"ח(

9,198
)(168

20,121
-

17,421
-

9,030

20,121

17,421

24

רווח נקי בסיסי

0.20

0.44

0.38

רווח נקי מדולל

0.19

0.44

0.38

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
9,030

רווח נקי

20,121

17,421

רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
רווח )הפסד( בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הפסד אקטוארי בגין תכנית להטבה מוגדרת

)(107
)(378

634
)(107

)(363
)(551

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

)(485

527

)(914

סה"כ רווח כולל

8,545

20,648

16,507

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

8,713
)(168

20,648
-

16,507
-

8,545

20,648

16,507

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון מניות
ופרמיה
על מניות

קרן בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות

מיוחס לבעלי מניות החברה
קרן
מעסקאות
עם בעלי
קרן בגין
זכויות
נכסים
שאינן
זמינים
יתרת
מקנות
למכירה
הפסד
שליטה
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2008 ,

170,752

5,073

)(79,859

1,216

-

97,182

-

97,182

רווח נקי
הפסד כולל אחר ,נטו ממס

-

-

17,421
)(551

)(363

-

17,421
)(914

-

17,421
)(914

סה"כ רווח )הפסד( כולל
מימוש אופציות לעובדים
למניות
דיבידנד ששולם
עלות תשלום מבוסס
מניות

-

-

16,870

)(363

-

16,507

-

16,507

421
-

-

)(30,000

-

-

421
)(30,000

-

421
)(30,000

-

2,290

-

-

-

2,290

-

2,290

יתרה ליום  31בדצמבר,
2008

171,173

7,363

)(92,989

853

-

86,400

-

86,400

-

-

20,121

-

-

20,121

-

20,121

-

-

)(107

634

-

527

-

527

סה"כ רווח כולל
מימוש אופציות לעובדים
למניות
דיבידנד ששולם
שערוך נכסי החברה
מעלייה לשליטה
לראשונה
עלות תשלום מבוסס
מניות

-

-

20,014

634

-

20,648

-

20,648

22
-

-

)(15,000

-

-

22
)(15,000

-

22
)(15,000

211

-

-

-

-

211

-

211

-

1,827

-

-

-

1,827

-

1,827

יתרה ליום  31בדצמבר,
2009

171,406

9,190

)(87,975

1,487

-

94,108

-

94,108

רווח נקי )הפסד(
הפסד כולל אחר ,נטו ממס

-

-

9,198
)(378

)(107

-

9,198
)(485

)(168
-

9,030
)(485

סה"כ רווח )הפסד( כולל
מימוש אופציות לעובדים
למניות
עלות תשלום מבוסס
מניות
ירידה בשיעור אחזקה
בחברה מאוחדת

-

-

8,820

)(107

-

8,713

)(168

8,545

738

-

-

-

-

738

-

738

-

750

-

-

-

750

-

750

-

-

-

-

)(495

)(495

1,130

635

יתרה ליום  31בדצמבר,
2010

172,144

9,940

)(79,155

1,380

)(495

103,814

962

104,776

רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר,
נטו ממס

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
9,030

רווח נקי

20,121

17,421

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
רווח ממימוש ומשערוך השקעה בחברה כלולה ומוחזקת
פחת והפחתות
עלות תשלום מבוסס מניות
רווח ממימוש רכוש קבוע
שערוך פקדון ,התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות לזמן
ארוך ,נטו
חלק החברה בהפסדי )ברווחי( חברות כלולות
מסים נדחים ,נטו
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
שערוך אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

)(619
12,886
750
-

)(20
8,638
1,827
-

7,547
2,290
)(25

)(17
)(726
)(74
)(8
1,012

)(21
)(44
2,604
)(3
97

)(31
324
4,599
)(411
967
-

13,204

13,078

15,260

שינויים בסעיפי נכסים תפעוליים והתחייבויות תפעוליות:
עלייה בלקוחות
ירידה בחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
עלייה בחייבים ויתרות חובה
עלייה במלאי
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה )ירידה( בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
עלייה בזכאים ויתרות זכות

)(2,868
154
)(427
)(4,108
10,292
83
9,102

)(1,242
399
)(3,751
)(1,190
4,379
)(143
4,773

)(1,277
1,829
)(1,709
)(1,952
)(393
12,352

12,228

3,225

8,850

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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)(6,481
334

)(3,505
6

)(1,944
57

)(6,147

)(3,499

)(1,887

28,315

32,925

39,644

וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה )א(
רכישת פעילות )ב(
רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה
תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה ממימוש )רכישה( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד ,נטו
חייבים בגין מקדמה על חשבון עסקה
גביית )הפקדת( פקדונות בתאגידים בנקאיים ,נטו
נכיון יתרות זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

)(114,500
)(5,352
-

)(3,824
)(250
)(6,168
165
10

)(4,469
)(1,500
)(8,157
)(62
124

)(2,384
1,000
68
6,233

)(1,000
)(102
)(1,883

7,526
)(100
)(3,478

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(114,935

)(13,052

)(10,116

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת הלוואה לזמן ארוך
פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ,נטו
דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
הלוואה בגין חכירה מימונית
מימוש כתבי אופציה למניות

70,000
)(56
)(9,492
738

)(99
)(1,643
)(15,000
22

)(109
1,890
)(30,000
124
421

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

61,190

)(16,720

)(27,674

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(25,430

3,153

1,854

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

54,690

51,537

49,683

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

29,260

54,690

51,537

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
)א(

רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה
נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה:
גרעון )הון חוזר( )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
התחייבויות לא שוטפות
השקעה בחברה כלולה

)ב(

)(114,500

)(3,824

)(4,469

רכישת פעילות
נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין שנוצר ברכישה
זכאים

)ג(

)(4,130
)(2,031
)(162,628
54,289
-

)(391
)(762
)(10,868
3,432
4,765

438
)(123
)(147
56
)(4,693

-

)(250

)(158
)(1,560
)(135
353

-

)(250

)(1,500

פעילות מהותית שלא במזומן
2,354

ספקים בגין רכישת רכוש קבוע באשראי

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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1,511

110

וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי
א.

תאור החברה
וואלה! תקשורת בע"מ )להלן  -החברה או וואלה( פועלת בתחום האינטרנט ועוסקת בניהול
שירותים שונים ומדיה המיועדים למגוון קהלים .החברה מפעילה מגוון אתרי תוכן ושירותים
ובראשם אתר וואלה פורטל האינטרנט המוביל בישראל המיועד לכלל ציבור הגולשים המציע מספר
רב של תכנים ,יישומים ושירותים מקוונים וכן את אתר יד  ,2אתר הלוחות המוביל בישראל .החברה
מחזיקה בין היתר בחברת שופמיינד בע"מ מפעילת אתר הסחר וואלה שופס ובנוסף מחזיקה בחברת
וואלה טורס העוסקת במכירת שירותי תיירות באינטרנט.

ב.

צירופי עסקים
רכישות חברות קורל תל בע"מ וכמה השוואת מחירים בע"מ
ביום  8ביולי 2010 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי מניותיה של קורל תל בע"מ )להלן  -יד ,(2
המפעילה פלטפורמת לוחות מקוונים ,לפיו תרכוש החברה  75%מהון מניותיה של יד  2בתמורה
כוללת של כ 117 -מליון ש"ח בתוספת סכום נוסף שישולם למוכרים המבוסס על גובה ההון החוזר
של יד  2ובכפוף להתאמות .העסקה הושלמה ביום  2בספטמבר .2010 ,ראה בנוסף באור 3א'.
ביום  8ביולי 2010 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי מניותיה של כמה השוואת מחירים בע"מ
)להלן  -כמה( לרכישת  42.5%מהון מניותיה בדילול מלא של כמה בתמורה לכ 162 -אלפי ש"ח.
במסגרת הסכם הרכישה קיבלה החברה אופציות רכש ל 42.5%-נוספים בחברת כמה ,חסומות ל3-
שנים ,וניתנות למימוש במשך שנה .העסקה הושלמה ביום  2בספטמבר.2010 ,
לחברה שליטה משותפת בכמה ולפיכך מאוחדת כמה באיחוד יחסי .ראה בנוסף באור 3א'.
עלייה לשליטה בחברת ג'וב סיטי
עם השלמת רכישת  75%מהון המניות של חברת קורל תל )ראה באור 3א'( ביום  2בספטמבר,2010 ,
עלתה החברה לשליטה בחברת ג'וב סיטי .כתוצאה מהעלייה לשליטה רשמה החברה רווח בסך של
 619אלפי ש"ח )ראה בנוסף באור 3ד'(.

ג.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -
החברה

 -וואלה! תקשורת בע"מ.

הקבוצה

 וואלה! תקשורת בע"מ והחברות המוחזקות שלה המצוינות בנספחלדוחות הכספיים.

חברות מאוחדות

 חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתן ב (IAS 27-ואשרדוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.

חברות בשליטה משותפת  -חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית
לשליטה משותפת ,ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות כספיים
מאוחדים של החברה בדרך של איחוד יחסי.
חברות כלולות

 חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות,ואשר השקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה על בסיס השווי המאזני.

חברות מוחזקות

 -חברות מאוחדות ,חברות בשליטה משותפת או חברות כלולות.

חברות אחרות

 חברות שאינן חברות מוחזקות ואשר ההשקעה בהן מוצגת על בסיסשווי הוגן.
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וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי )המשך(
החברה האם

 -בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

בעלי עניין ובעל שליטה  -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע-
.2010
צדדים קשורים
באור - :2

 -כהגדרתם ב.IAS 24-

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט מכשירים פיננסיים מסויימים ,אשר
נמדדים בהתאם לשווים ההוגן.
החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות.
מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  .(IFRS -תקנים אלו
כוללים:
.1
.2
.3

תקני דיווח כספי בינלאומיים ).(IFRS
תקני חשבונאות בינלאומיים ).(IAS
הבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRICולתקני חשבונאות בינלאומיים ).(SIC

כמו כן ,הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע.2010-
מדיניות חשבונאית עקבית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות בכל התקופות המוצגות.
שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים
) IFRS 3מתוקן(  -צירופי עסקים ו) IAS 27 -מתוקן(  -דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים
על פי התקנים החדשים:
-

הגדרת עסק הורחבה כך שכוללת גם פעילויות ונכסים שלא מנוהלים כעסק ,כל עוד המוכר
מסוגל להפעיל אותם כעסק.

-

ניתן לבחור לגבי כל עסקת צירוף עסקים בנפרד ,האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות
שליטה ,וכנגזר מכך את המוניטין ,על בסיס מלוא השווי ההוגן או לפי החלק היחסי הנרכש
בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים ,נטו במועד הרכישה.

-

תמורה מותנית בצירופי עסקים נמדדת בהתאם לשווייה ההוגן כאשר שינויים בשווי ההוגן
של התמורה המותנית ,שאינם מהווים התאמות בתקופת המדידה לעלות הרכישה ,לא
מוכרים כהתאמת המוניטין .במקרים בהם התמורה המותנית נחשבת נגזר פיננסי בתחולת
 ,IAS 39היא נמדדת בשווי הוגן כאשר השינוי נזקף לרווח והפסד.

-

עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקת צירוף העסקים מוכרות ברווח והפסד עם התהוותן.
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וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
-

עדכון יתרת נכס מס נדחה בגין הפרשים זמינים שנרכשו ,ואשר לא עמדו בדרישות ההכרה
במועד הרכישה ,תתבצע מול רווח והפסד ,ולא כתיקון מוניטין.

-

הפסדי חברה בת ,גם אם מביאים לגרעון בהון החברה הבת ,מוקצים בין החברה האם לבין
הזכויות שאינן מקנות שליטה ,גם אם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אינם ערבים או
שאין להם מחוייבות חוזית לתמוך בחברה הבת או לבצע השקעה נוספת.

-

עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ,בין אם מכירה ובין אם רכישה ,מטופלת כעסקה
במישור ההוני .לפיכך ,רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה מוכרת כגידול או
קיטון בהון )קרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( המחושב כהפרש בין
התמורה ששולמה על ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות שאינן מקנות שליטה
אשר נגרע במועד הרכישה .במימוש החזקה בחברה בת ,ללא איבוד שליטה ,מוכר גידול או
קיטון בהון )קרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( בגובה ההפרש בין
התמורה שהתקבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה
בחברה הבת שהתווספו להון החברה ,בהתחשב גם במימוש קרנות הון שמקורן ברווח )הפסד(
כולל אחר ,כגון הפרשי תרגום ,במידה שקיימים ,בהתאם לירידה בשיעור ההחזקה בחברה
הבת.
במועד הרכישה מבוצע סיווג וייעוד מחדש של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים
החוזיים ,התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים שקיימים במועד הרכישה ,למעט
חכירות וחוזי ביטוח.
בצירוף עסקים המושג בשלבים ,זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם
להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה
ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן ,כולל מימוש סכומים שנזקפו כרווח כולל אחר.
במועד אובדן שליטה בחברה הבת יתרת האחזקה ,אם קיימת ,משוערכת לשווי הוגן כנגד
רווח והפסד מהמימוש ושווי הוגן זה מהווה בסיס לעלותה לצורך טיפול עוקב.
התקנים מיושמים באופן של מכאן ולהבא ,החל מיום  1בינואר.2010 ,
 - IFRS 5נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
א(

בהתאם לתיקון ל ,IFRS 5-כאשר החברה האם מחליטה לממש חלק מהחזקתה בחברה
מאוחדת כך שלאחר המימוש תישאר לחברה האם החזקה שאינה מקנה שליטה,
לדוגמה זכויות המקנות השפעה מהותית ,כל הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לחברה
המאוחדת יסווגו כמוחזקים למכירה ויחולו הוראות  IFRS 5הרלוונטיות ,לרבות הצגה
כפעילות שהופסקה.

ב(

תיקון נוסף מבהיר מהם הגילויים הנדרשים לגבי נכסים לא שוטפים )או קבוצות
מימוש( המסווגים כמוחזקים למכירה או כפעילויות שהופסקו .בהתאם לתיקון ,יש
לתת רק את הגילויים הנדרשים על פי  .IFRS 5דרישות הגילוי המופיעות בשאר תקני
 IFRSיחולו על נכסים אלו רק אם הן מתייחסות באופן ספציפי לאותם נכסים לא
שוטפים או לאותן קבוצות מימוש.
התיקונים מיושמים באופן של מכאן ולהבא החל מיום  1בינואר.2010 ,

 - IAS 1הצגת דוחות כספיים
התיקון ל IAS 1-דן בסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בהתייחס למכשירים
פיננסיים המירים .בהתאם לתיקון ,תנאי התחייבות אשר מאפשרים בכל זמן לצד שכנגד
להביא לסילוק ההתחייבות של הישות על ידי הנפקת מכשיריה ההוניים ,אינם משפיעים
כשלעצמם על סיווג ההתחייבות בדוח על המצב הכספי כשוטפת או לא שוטפת.
התיקון מיושם החל מיום  1בינואר 2010 ,תוך יישומו למפרע במספרי השוואה.
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וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 - IAS 7דוח על תזרימי מזומנים
התיקון ל IAS 7-קובע כי רק תזרימים שהביאו להכרה בנכס יכולים להיות מסווגים כתזרימי
מזומנים מפעילות השקעה .התיקון מיושם למפרע החל מיום  1בינואר.2010 ,
 - IAS 36ירידת ערך נכסים
התיקון ל IAS 36-מבהיר מהי היחידה החשבונאית הנדרשת אליה יוקצה מוניטין ,לצורך
בחינה לירידת ערך מוניטין .בהתאם לתיקון ,הרמה הגבוהה ביותר האפשרית להקצאת
מוניטין שהוכר בצירוף עסקים הינה מגזר פעילות כהגדרתו ב - IFRS 8-מגזרי פעילות ,לפני
קיבוץ לצורכי דיווח.
התיקון מיושם באופן של מכאן ולהבא החל מיום  1בינואר.2010 ,
 - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה
א(

התיקון ל IAS 39-מבהיר שחברה רשאית לייעד חלק משינויי השווי ההוגן או
תנודתיות תזרימי המזומנים של מכשיר פיננסי כפריט מגודר .התיקון מיושם החל מיום
 1בינואר ,2010 ,תוך יישומו למפרע במספרי השוואה ,אולם אין לייעד מחדש יחסי
גידור.

ב(

כמו כן בהתאם לתיקון ל IAS 39-מובהר כי רק חוזי אקדמה בין הרוכש למוכר לגבי
מכירה או רכישה של גוף נשלט ,במסגרת צירוף עסקים במועד עתידי ,אינם בתחולת
 ,IAS 39כאשר תקופת חוזה האקדמה אינה יותר מתקופה רגילה להשגת האישורים
הדרושים לעסקה .התיקון מיושם באופן של מכאן ולהבא החל מיום  1בינואר,2010 ,
על כל החוזים שטרם פג תוקפם באותו היום.

 - IFRIC 17חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלים
) IFRIC 17להלן  -ההבהרה( מספקת הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי בחלוקת נכסים שאינם
במזומן לבעלים.
ההבהרה מיושמת באופן של מכאן ולהבא החל מיום  1בינואר.2010 ,
בהתאם להבהרה ,התחייבות בגין החלוקה תוכר כאשר זו אושרה על ידי הסמכות הרלוונטית
בחברה .ההתחייבות תימדד לפי השווי ההוגן של הנכס המועבר ,ותיזקף ישירות להון ליתרת
הרווח .בכל תאריך דיווח ,עד לגריעת הנכס ,ההתחייבות תימדד לפי השווי ההוגן של הנכס,
כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים ליתרת הרווח .במועד גריעת הנכס ,רווח או הפסד מוכר
בדוח רווח והפסד בגובה ההפרש בין סכום ההתחייבות ויתרת הנכס בדוחות הכספיים למועד
הגריעה .בנוסף התחולה של  IFRS 5הורחבה כך שהיא כוללת חלוקת נכסים שאינם במזומן
לבעלים.
יישום מוקדם של תקני IFRS
תיקון לIAS 1 -
הקבוצה אימצה מוקדם את התיקון ל IAS 1-החל מדוחות כספיים אלה .בהתאם לתיקון ניתן
להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בגין כל רכיב של רווח כולל אחר בדוח
על השינויים בהון או במסגרת הבאורים לדוחות הכספיים השנתיים .הקבוצה בחרה להציג
את התנועה כאמור במסגרת הדוח על השינויים בהון.
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וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
השיקולים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ,הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים ,שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו
בדוחות הכספיים:
-

ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה
בכל תאריך דיווח בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו של הנכס נפגם
וקיימת ירידת ערך לגביו .לצורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה שיקול דעת לגבי
סממנים המעידים על ראיה אובייקטיבית המתייחסים לשיעור הירידה בשווי ההוגן באחוזים
וכן להימשכות תקופת הירידה בשווי ההוגן .ראה גם סעיף יא'.
דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו
במקרים בהם הקבוצה פועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות
הנגזרים מהעסקה ,הכנסותיה מוצגות על בסיס נטו .לעומת זאת ,במקרים בהם הקבוצה
פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על
בסיס ברוטו.

אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים על
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים
בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות תאריך הדיווח ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של
נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
-

תביעות משפטיות
בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה ,הסתמכו
החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות
על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון המשפטי
שנצבר בנושאים השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות
תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

-

ירידת ערך מוניטין
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה .הבחינה מחייבת את ההנהלה
לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת
המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה .ראה מידע נוסף בסעיף יז'.

-

נכסי מסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ,שטרם נוצלו,
במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש שיקול דעת של
ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי,
סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה ואסטרטגיית תכנון המס .ראה מידע נוסף בסעיף
יט'.
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-

הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות
הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון,
שיעורי תשואה צפויים על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים .קיימת אי
ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך .ראה מידע נוסף בסעיף
כא'.

-

קביעת שווי הוגן של נכס פיננסי לא סחיר
השווי ההוגן של נכס פיננסי לא סחיר המסווג לרמה  3במדרג השווי ההוגן בהתאם לIFRS 7-
נקבע בהתאם לשיטות הערכה ,בדרך כלל על פי הערכת תזרימי המזומנים העתידיים
המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים או על פי
שיטות הערכה מקובלות אחרות .קיימת אי ודאות בגין אומדן תזרימי מזומנים עתידיים
ואומדן שיעורי ההיוון בהתחשב בהערכת סיכונים ,כגון סיכון נזילות ,סיכון אשראי
ותנודתיות.

-

קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות באמצעות מודל תמחור אופציות .הנחות
המודל כוללות את מחיר המניה ,מחיר המימוש ,תנודתיות צפויה ,אורך החיים הצפוי ,דיבידנד
צפוי ושיעור ריבית חסרת סיכון.

ג.

דוחות כספיים מאוחדים
בשל היישום לראשונה של ) IFRS 3 (Revisedושל ) IAS 27 (2008הקבוצה שינתה את המדיניות
החשבונאית המיושמת בטיפול בצירופי עסקים ועסקאות עם הזכויות שאינן מקנות שליטה .למידע
נוסף ראה סעיף א' לעיל.
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות
בנות( .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת ,במישרין או בעקיפין ,להתוות את המדיניות
הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת .בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה
פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך הדיווח .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת
השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו
במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה
ברווח )הפסד( הכולל של החברות הבנות ובנכסים נטו לפי שוויים ההוגן במועד רכישת החברות
הבנות .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה.
החל מיום  1בינואר 2010 ,רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד גידול
בהון )קרן בגין עסקאות עם הזכויות שאינן מקנות שליטה( המחושב כהפרש בין התמורה ששולמה
על ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות שאינן מקנות שליטה אשר נגרע במועד הרכישה
)כאשר הזכויות שאינן מקנות שליטה כללו חלק ברווח כולל אחר ,החברה מייחסת מחדש את
הסכומים המצטברים שהוכרו ברווח כולל אחר בין הבעלים של החברה לבין הזכויות שאינן מקנות
שליטה( .כאשר הפרש זה שלילי ,מוכר קיטון בהון )קרן בגין עסקאות עם הזכויות שאינן מקנות
שליטה( בגובה הפרש זה.
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במימוש החזקה בחברה בת ,ללא איבוד שליטה ,מוכר גידול או קיטון בהון )קרן בגין עסקאות עם
הזכויות שאינן מקנות שליטה( בגובה ההפרש בין התמורה שהתקבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות
הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת שהתווספו להון החברה ,בהתחשב גם
במימוש המוניטין בגין החברה הבת ,אם קיים ,וכן בהפרשי תרגום בגין פעילות חוץ שהוכרו ברווח
כולל אחר ,אם קיימים ,בהתאם לירידה בשיעור ההחזקה בחברה הבת .עד ליום  31בדצמבר,2009 ,
בגין רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה הוכר מוניטין נוסף וההשפעה בגין מכירת זכויות שאינן
מקנות שליטה נזקפה לדוח רווח והפסד.
החל מיום  1בינואר 2010 ,הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך
יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית .עד ליום 31
בדצמבר 2009 ,הפסדים יוחסו כולם לבעלי המניות של החברה ,אלא אם לבעלי הזכויות שאינן
מקנות שליטה היתה מחויבות וביכולתם היה לבצע השקעות נוספות .הפסדים שנצברו עד ליום 31
בדצמבר 2009 ,לא הוקצו מחדש בין בעלי המניות של החברה לבין בעלי הזכויות שאינן מקנות
שליטה.
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת ,לגביה
קיים בין בעלי מניותיה הסכם חוזי לשליטה משותפת ,ואשר מאוחדת עם דוחות החברה בדרך של
איחוד יחסי .החברה מאחדת בדוחותיה הכספיים המאוחדים את חלקה בנכסים ,בהתחייבויות,
בהכנסות ובהוצאות של החברה בשליטה משותפת עם פריטי הדוחות הכספיים המתאימים .יתרות
ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה בשליטה
משותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה בשליטה המשותפת.
כאשר הקבוצה מאבדת את השליטה המשותפת על החברה ,היא מודדת ומכירה בהשקעה שנותרה
לה לפי שווייה ההוגן .כל הפרש בין הערך בספרים של החברה בשליטה משותפת לשעבר נכון למועד
שבו נפסקה השליטה המשותפת ,לבין השווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה ותמורה כלשהי
ממימוש מוכר ברווח או הפסד .כאשר ההשקעה שנותרה היא תחת השפעה מהותית ,היא מטופלת
כהשקעה בחברה כלולה.
פעילויות בשליטה משותפת הן עסקאות משותפות בהן כל צד משתמש בנכסים שבבעלותו לצורך
הפעילות המשותפת .הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את נכסי הפעילות המשותפת שבשליטת
החברה ,התחייבויות הפעילות המשותפת להן היא חשופה ,ההוצאות בהן היא נושאת בהקשר
לפעילות המשותפת וחלקה בהכנסות הפעילות המשותפת.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של החברה.
ד.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת
החברה ואת עסקאותיה ,נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה ,לרבות חברה כלולה המוצגת
על פי שיטת השווי המאזני ,ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה .מטבע
הפעילות של החברה הינו ש"ח.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה
הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי
שער החליפין במועד זה .הפרשי שער ,נזקפים לדוח רווח והפסד .נכסים והתחייבויות לא
כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.
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.3

פריטים כספיים צמודי מדד
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן
בישראל )להלן  -המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי ,בכל תאריך דיווח ,בהתאם לתנאי
ההסכם.

ה.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר
אשר אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה
או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס ,ומהווים חלק מניהול
המזומנים של הקבוצה.

ו.

פקדונות לזמן קצר
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.

ז.

פקדונות משועבדים
פקדונות אשר מוגבלים על ידי הבנק ולא ניתן להשתמש בהם אלא עם התקיימות תנאים מסויימים.

ח.

הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם
מוטלת בספק .כמו כן ,החברה מכירה בהפרשה בגין קבוצות לקוחות המוערכות באופן קולקטיבי
בגין ירידת ערך בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם .חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם,
נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.

ט.

מלאי
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת
המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך
העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.
עלות המלאי נקבעת כדלקמן:
מוצרים קנויים

 -על בסיס ממוצע משוקלל.

החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.
י.

תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינו שנה.

יא.

מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת
עלויות עסקה המיוחסות ישירות ,למעט לגבי השקעות המוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו לדוח
רווח והפסד ,אשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח והפסד.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת
מארבע הקבוצות שלהלן:





נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
השקעות המוחזקות לפדיון.
הלוואות וחייבים.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה.

.1

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
לקבוצה נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הכוללים נכסים פיננסיים
המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים
לדוח רווח והפסד.
נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או רכישה
חוזרת בתקופה הקרובה ,מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים יחד
להשגת רווחים בזמן הקצר ,או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה .רווחים או הפסדים
מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד התהוותם לדוח רווח והפסד.

.2

הלוואות וחייבים
לקבוצה הלוואות וחייבים אשר הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( בעלי תשלומים קבועים או
הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות על פי
תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון גם את
עלויות העסקה המיוחסות ישירות ,במידה שקיימות .אשראי לזמן קצר )כגון אשראי לקוחות
וחייבים אחרים( מוצג לפי תנאיו ,בדרך כלל בערכו הנומינלי .רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח
והפסד כשההלוואות והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך ,כמו גם כתוצאה
מההפחתה השיטתית .באשר להכרה בהכנסות ריבית ,ראה סעיף כב'.

.3

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
לקבוצה נכסים פיננסיים זמינים למכירה אשר הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( שיועדו
כזמינים למכירה או שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל .לאחר ההכרה
הראשונית ,נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן .רווחים או הפסדים
כתוצאה מהתאמות שווי הוגן ,למעט בגין הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב כספיים
אשר נזקפים לרווח והפסד לסעיף המימון ,נזקפים להון כרווח )הפסד( כולל אחר לקרן הון
בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה .במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך,
הרווח )הפסד( כולל אחר מועבר לדוח רווח והפסד .באשר להכרה בהכנסות ריבית בגין
השקעות במכשירי חוב ובדיבידנדים בגין השקעות במכשירים הוניים ,ראה סעיף כב'.

.4

שווי הוגן
השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך
המאזן .בגין מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל ,השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש
בשיטות הערכה .שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק,
התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו ,היוון תזרימי מזומנים או
שיטות הערכה אחרות.

.5

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג במאזן אם קיימת זכות
שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת
ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
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התחייבויות פיננסיות
.1

התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
הלוואות ואשראי מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות,
במידה שקיימות )לדוגמה ,עלויות גיוס הלוואה( .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות ,מוצגות
על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון
גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות .אשראי לזמן קצר )כגון אשראי ספקים וזכאים
אחרים( מוצג לפי תנאיו ,בדרך כלל בערכו הנומינלי .רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח
והפסד בעת גריעת ההתחייבות הפיננסית וכתוצאה מההפחתה השיטתית.

.2

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות
המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות
מוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח והפסד.
התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה בתקופה
הקרובה .רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים לדוח רווח והפסד.

התחייבויות בגין ערבויות פיננסיות
התחייבויות בגין ערבויות פיננסיות שניתנו על ידי הקבוצה מתהוות כתוצאה מחוזה המחייב את
הקבוצה לתשלום פיצוי למוטב בגין הפסד שנגרם לו בשל אי גבייה על פי תנאי ההסכם.
ההתחייבויות בגין ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך התחשבות גם בעלויות
עסקה ישירות המיוחסות למתן הערבות .לאחר ההכרה הראשונית ,ההתחייבות נמדדת לפי הסכום
הגבוה מבין הסכום שהוכר לראשונה )בניכוי הפחתה מתאימה על פני תקופת הערבות( והאומדן
לסכום שנדרש )אם נדרש( להכיר בו לתאריך הדיווח על פי  IAS 37בהתייחס להסכם הערבות.
אופציית מכר שהוענקה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הקבוצה העניקה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה אופציות מכר ) (PUTלמכור חלק או את כל
החזקותיהם במספר חברות מאוחדות במשך תקופה מסויימת .ביום ההענקה סווגו בעלי הזכויות שאינן
מקנות שליטה כהתחייבות פיננסית .הקבוצה מכירה בכל תאריך דיווח בהתחייבות פיננסית הנמדדת על
בסיס אומדן הערך הנוכחי של התמורה בעת מימוש אופציית המכר .במידה שבתקופות עוקבות
האופציה ממומשת ,התמורה במימוש מטופלת כסילוק ההתחייבות ובמידה שהאופציה פוקעת ,הפקיעה
מטופלת כמימוש השקעה בחברה המאוחדת.
גריעת מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או החברה
העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחויבות
לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי ,ובנוסף
העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה
באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
עסקת מכירת לקוחות ) (Factoringושוברי אשראי של לקוחות מטופלת כגריעה כאשר מתקיימים
התנאים כאמור לעיל.
כאשר חברה בקבוצה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא הותירה
באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס ,מוכר
נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס .מעורבות נמשכת בדרך של ערבות
לנכס המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה בדוחות הכספיים המקורית של הנכס והסכום המירבי
של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה.
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התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או פקעה.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה(:



פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או
שירותים ,או
משוחרר משפטית מההתחייבות.

כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים
מהותית ,או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת ,ההחלפה או השינוי מטופלים
כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה .ההפרש בין היתרה בדוחות
הכספיים של שתי ההתחייבויות הנ"ל נזקף לדוח רווח והפסד .במידה שההחלפה או השינוי אינם
מהותיים ,הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפה.
ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי או
קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
.1

נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב ,הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת
קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים
פיננסיים ,לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית .סכום ההפסד הנזקף
לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי של
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(,
המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי )שיעור הריבית
האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית( .אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה ,ההיוון
נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית .היתרה בדוחות הכספיים של הנכס
מוקטנת באמצעות רישום הפרשה )ראה גם לעיל הפרשה לחובות מסופקים( .בתקופות
עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של
הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד .ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה
ההפסד שהוכר.

.2

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים ,הראיה האובייקטיבית כוללת
ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים
בסביבה הטכנולוגית ,הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה
את המכשיר .הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת ,תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח,
כאשר ,במסגרת הבחינה ,מובאות בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של
מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן בשיעור כולל של  20%ויותר או משך זמן של ירידה
בשווי ההוגן של  6חודשים ויותר .כאשר קיימת ראיה לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שנזקף
להון ,הנמדד כהפרש בין עלות הרכישה )בניכוי הפסדים קודמים מירידת ערך( לבין השווי
ההוגן ,מועבר מההון ומוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד .בתקופות עוקבות ,ביטול
הפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח והפסד אלא נזקף להון כרווח )הפסד( כולל אחר.
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יב.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד
ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב:IAS 17-
הקבוצה כחוכר
חכירה תפעולית
הסכמי חכירה ,בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס
החכור ,מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר
באופן שוטף על פני תקופת החכירה.

יג.

צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים מטופלים באמצעות יישום שיטת הרכישה .בשיטה זו מזוהים הנכסים וההתחייבויות
של החברה הנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה .עלות הרכישה הינה השווי ההוגן
המצרפי במועד הרכישה של הנכסים שניתנו ,ההתחייבויות שניטלו והזכויות ההוניות שהונפקו על
ידי הרוכש .לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום  1בינואר 2010 ,זכויות שאינן מקנות
שליטה נמדדות לפי שוויין ההוגן במועד הרכישה או לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות
שליטה בנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכשת .בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום 31
בדצמבר 2009 ,הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדו ,במועד הרכישה ,לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן
של הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכשת .לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום 1
בינואר 2010 ,עלויות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות מיידית כהוצאה בדוח רווח והפסד .בגין
צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,עלויות כאמור הוכרו כחלק מעלות
הרכישה.
במועד הרכישה מבוצע סיווג וייעוד מחדש של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים,
התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים שקיימים במועד הרכישה ,למעט בגין חוזי חכירה שלא
שונו במועד הרכישה ולפיכך סיווגם כחכירה מימונית או תפעולית אינו נבחן מחדש.
החל מיום  1בינואר ,2010 ,בצירוף עסקים המושג בשלבים ,זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי
הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך
הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור .בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד
ליום  31בדצמבר 2009 ,החברה מדדה את המוניטין ביחס לכל רכישה בנפרד.
מוניטין נמדד לראשונה לפי עלות ,שהינה עודף תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה על
הסכום נטו של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו כפי שנמדדו במועד
הרכישה .אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי אזי מדובר ברכישה במחיר הזדמנותי ,ועל הרוכש
להכיר ברווח שנוצר כתוצאה מכך ברווח או הפסד במועד הרכישה.
לאחר ההכרה הראשונית ,נמדד המוניטין לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר ,במידה
שקיים .המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי .באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין ,ראה סעיף יז'.
לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום  1בינואר ,2010 ,תמורה מותנית מוכרת בשווייה ההוגן
במועד הרכישה ומהווה התחייבות פיננסית בהתאם ל .IAS 39-שינויים עוקבים בשווי ההוגן של
התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד .ביחס לצירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום 31
בדצמבר 2009 ,תמורה מותנית הוכרה במועד הרכישה אם היתה קיימת סבירות ברמה probable
)לעניין זה משמע "יותר סביר מאשר לא"( והתמורה היתה ניתנת למדידה באופן מהימן .שינויים
עוקבים בהערכת התמורה המותנית גורמים לעדכון עלות הרכישה כנגד המוניטין ,ומטופלים כשינוי
אומדן באופן של מכאן ולהבא.
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בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה ,החברה:
-

-

יד.

גורעת את הנכסים )לרבות מוניטין( ואת ההתחייבויות של החברה הבת.
גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה.
מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה.
לגבי אובדן שליטה החל מיום  1בינואר ,2010 ,מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי
שנותרה .לגבי אובדן שליטה אשר התרחש עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,נגרע חלק יחסי
מההשקעה שנמכרה ,תוך הכרה ברווח או הפסד ,כאשר ההשקעה שנותרה טופלה בשיטת
השווי המאזני )בהתאם ל (IAS 28 -או כנכס פיננסי )בהתאם ל ,(IAS 39 -לפי העניין.
מכירה בהפרש כלשהו שנוצר )עודף או גרעון( כרווח או כהפסד.
מסווגת מחדש את החלק של החברה האם ברכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח )הפסד( כולל
אחר ,לפי אותו בסיס שהיה נדרש אם החברה האם הייתה מממשת ישירות את הנכסים או
ההתחייבויות הקשורים.

השקעות בחברות כלולות
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן,
אך לא שליטה.
ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי המאזני .לפי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה בחברה
הכלולה מוצגת במאזן לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו,
לרבות רווח )הפסד( כולל אחר של החברה הכלולה .שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד
ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה המוחזקת למכירה.
מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה
בשווי ההוגן ,נטו של הנכסים המזוהים ,ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות התלויות של החברה
הכלולה .לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי .מוניטין
נבחן לצורך ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה בכללותה .ראה גם סעיף יז'.
הדוח על הרווח הכולל משקף את חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברה הכלולה במסגרת
חלק הקבוצה ברווחי )בהפסדי( חברות כלולות וכן את חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר נטו
המתייחס לחברה הכלולה אשר נזקף כרווח )הפסד( כולל אחר להון החברה לסעיף המתאים .רווחים
והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה
בחברה הכלולה.
בחברות כלולות בהן נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלהן ,הכירה החברה בחלקה
בהפסדי החברות הכלולות עד גובה השקעתה בחברות הכלולות בתוספת הפסד העלול להיגרם לה
כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברות כלולות אלה עד לגובה הערבות
או התמורה הפיננסית האחרת .לצורך כך ,ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך )כגון
הלוואות שניתנו( אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.

טו.

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ,בניכוי
הפסדים מירידת ערך ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת.
עלות פריטי רכוש קבוע כוללת את האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הנכס ושיקום
האתר בו ממוקם הנכס ,אשר בגינן מתהווה לחברה מחוייבות כאשר הנכס נרכש או כתוצאה
משימוש בנכס במשך תקופה מסויימת ,שלא לצורך ייצור מלאי במהלך אותה תקופה.
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הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים
השימושיים בנכס ,כדלקמן:
%
מחשבים וציוד היקפי
ריהוט וציוד משרדי
כלי רכב
שיפורים במושכר

בעיקר
%

33
7-15
15
לאורך תקופת השכירות ולרבות תקופת האופציה
7

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת האופציה
להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של השיפור ,לפי
הקצר שבהם.
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט ,מופחתים בנפרד ,לפי
שיטת הרכיבים .הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים
להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם.
אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה
והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא .לגבי בחינת ירידת ערך של
רכוש קבוע ,ראה סעיף יז' להלן.
טז.

נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות
רכישה ישירות .נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד
הרכישה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים בלתי מוחשיים מוצגים על-פי עלותם בניכוי הפחתה
מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו .עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו
באופן פנימי ,למעט עלויות פיתוח מהוונות ,נזקפות לדוח רווח והפסד בעת התהוותן.
על-פי הערכת ההנהלה ,לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים שימושיים מוגדר .הנכסים מופחתים על
פני אורך החיים השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר
קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי
בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה .שינויים באורך החיים השימושיים
או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן
חשבונאי באופן של מכאן ולהבא .הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים
שימושיים מוגדר נזקפות לדוח רווח והפסד.
אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הינו כדלקמן:
שנים
9.3-12.5
3-10
1-9.3
4-5
10
1
6

מותג
טכנולוגיה
בסיס לקוחות
מאגר מידע
סימן מסחרי
צבר הזמנות
אי תחרות
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נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי
וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך
)ראה גם סעיף יז' להלן( .אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם
הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה .אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה
כאמור ,השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי
מכאן ולהבא ,ובאותו מועד נבחנת גם ירידת ערך ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך
החיים השימושיים שלו.
רווחים או הפסדים מגריעת נכס בלתי מוחשי נמדדים לפי ההפרש בין התמורה ממימוש ,נטו ועלות
הנכס ונזקפים לדוח רווח והפסד.
עלויות פיתוח
עלויות פיתוח נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן .נכס בלתי מוחשי הנובע מפרוייקט פיתוח או
מפיתוח עצמי מוכר ,אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי
כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי
ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו הנכס
הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים :טכניים,
פיננסיים ואחרים ,הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי והיכולת למדוד באופן מהימן את
ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו.
הנכס נמדד על-פי העלות ומוצג בניכוי ההפחתה המצטברת ובניכוי ירידת ערך שנצברה ,אם קיימת.
הפחתת הנכס מתחילה כאשר הפיתוח הושלם והנכס זמין לשימוש.
לגבי בחינת ירידת ערך ,ראה גם סעיף יז' להלן.
תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק אינטגרלי
מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש קבוע .לעומת
זאת ,רשיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה ,מסווגים
כנכסים בלתי מוחשיים.
יז.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בבחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים )רכוש קבוע ומוניטין( כאשר ישנם
סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה
בת-השבה .במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר-
ההשבה שלהם ,מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .סכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין
שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים
הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו
מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר-השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך
הנכס .הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד.
הפסדים מירידת ערך של נכס ששוערך בעבר והשערוך נזקף לקרן הון ,נזקפים לקרן הון עד לאיפוסה
והיתרה נזקפת לדוח רווח והפסד.
הפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו
בקביעת הסכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה(
או סכום בר-ההשבה של הנכס .לגבי נכס המוצג לפי העלות הפסד כאמור נזקף לרווח והפסד .לגבי
נכס שהוערך מחדש ביטול כאמור מוכר כרווח )הפסד( כולל אחר ונזקף להון ,למעט ביטול של הפסד
שנזקף בעבר לרווח או הפסד אשר נזקף אף הוא לרווח והפסד.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
הקריטריונים היחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
.1

מוניטין בגין חברות מאוחדות
לצורך בחינת ירידת ערך ,מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל אחת
מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף העסקים.
החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה ,עבור  31בדצמבר ,או לעיתים קרובות יותר
אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר-ההשבה של יחידה מניבת
מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה מתייחס המוניטין .כאשר סכום בר-
השבה של יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך מהיתרה
בדוחות הכספיים של יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה
הוקצה המוניטין ,מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין .הפסדים מירידת ערך
מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

.2

חברות כלולות
החברה קובעת ,לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין
ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות .החברה קובעת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראיה
אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה .בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס
להשקעה בכללותה ,כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה .במידה שקיימת ראיה
אובייקטיבית כאמור ,מוכר הפסד מירידת ערך ,בסכום ההפרש בין סכום בר-ההשבה של
ההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה בדוחות הכספיים .סכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין
שווי הוגן ושווי שימוש המחושב בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נטו
שמפיקה החברה הכלולה .הפסד כאמור מירידת ערך אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין
הכלול בהשקעה ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד ניתן לביטול עד למלוא סכומו במידה
שסכום בר-ההשבה של ההשקעה עלה .ההפסד ,או ביטולו ,נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף
חלק הקבוצה ברווחי )בהפסדי( חברות כלולות.

.3

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר
הבחינה לירידת ערך נעשית אחת לשנה עבור  31בדצמבר ,או לעתים קרובות יותר אם
אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על סימנים המעידים כי קיימת ירידת ערך.

יח.

נכס לא שוטף ו/או נכסים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה ,כאשר יישובם ייעשה בעיקר
באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך .האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים
למכירה מיידית במצבם הנוכחי ,קיימת מחויבות של החברה למכירה ,קיימת תוכנית לאיתור קונה
והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה ביותר ) (highly probableלהסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג.
נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד במאזן ,לפי
הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה .כאשר היתרה בדוחות
הכספיים גבוהה מהשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה ,מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס לנכס )או
לקבוצת הנכסים( בגובה ההפרש .במקביל ,ההתחייבויות המתייחסות לנכסים אלה מוצגות בנפרד
במאזן באופן דומה .כמו כן ,יתרות בגין רווח )הפסד( כולל אחר מוצגות בנפרד בדוח על השינויים
בהון.
פעילות שהופסקה הינה קבוצת נכסים המהווה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירה
כאמור לעיל והיא מייצגת תחום פעילות עסקית או אזור גיאוגרפי של פעילות שהוא עיקרי ונפרד.
בנוסף לסיווגה בדוח על המצב הכספי כאמור לעיל ,תוצאות הפעילות המתייחסות לפעילות
שהופסקה מוצגות בנפרד בדוח רווח והפסד ,ניתן גילוי בבאורים לתזרימי המזומנים המתייחסים
לפעילות שהופסקה ,וזאת גם עבור מספרי השוואה שסווגו מחדש לצורך כך ,לרבות אלה
המתייחסים לבאור המגזרי.
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יט.

מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים .תוצאות המס בגין מסים
שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד ,למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים להון.
במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס בהון.
.1

מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה ,עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס
לתשלום בגין שנים קודמות.

.2

מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין
הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס .מסים נדחים המיוחסים לפריטים הנזקפים להון ,נזקפים
אף הם לסעיף המתייחס בהון.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לדוח
רווח והפסד או להון ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד
לתאריך הדיווח .סכום המסים הנדחים בדוח רווח והפסד מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל
בתקופת הדיווח ,למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפים להון.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים.
במקביל ,הפרשים זמניים )כגון הפסדים מועברים לצורכי מס( בגינם לא הוכרו נכסי מסים
נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים .כל הפחתה והכרה כאמור
נזקפות לסעיף מסים על ההכנסה.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש
ההשקעות בחברות מוחזקות ,כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד
הנראה לעין .כמו כן ,לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות
מוחזקות כדיבידנדים ,מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת ,או בשל
מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת.
כל נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים במאזן כנכסים לא שוטפים
והתחייבויות לא שוטפות ,בהתאמה .מסים נדחים מקוזזים במאזן אם קיימת זכות חוקית בת
אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים
לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

כ.

עסקאות תשלום מבוסס מניות
עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים.
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים
ההוניים שהוענקו במועד ההענקה .השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל ,ראה
פרטים נוספים בבאור  .22במצבים בהם לא ניתן למדוד את השווי ההוגן של הסחורות או השירותים
המתקבלים בתמורה למכשירי הון ,הם נמדדים לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו.
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עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על
פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים
הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  -תקופת ההבשלה( .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות
המסולקות במכשירים הוניים בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת
ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של
דבר .ההוצאה או ההכנסה בדוח רווח והפסד משקפת את השינוי בהוצאה המצטברת שהוכרה עד
לסוף התקופה המדווחת.
הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת ,למעט הענקות שההבשלה שלהן
תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק ,בהנחה שכל
שאר תנאי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו.
כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים ,מוכרת הוצאה
נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של התגמול
המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר לפי השווי ההוגן במועד השינוי.
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני ,מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם
הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית .עם זאת ,אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה
ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה ,ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה
שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר בפסקה הקודמת.
עסקאות המסולקות במזומן
עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש במודל
תמחור מקובל .השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות.
ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוקה ,כאשר שינויים בשווי
ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
כא.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:
.1

הטבות עובדים לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות ,ימי חופשה ,מחלה ,הבראה והפקדות מעסיק
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים .התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית
להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם
את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את
הסכום.

.2

הטבות לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה
מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.
לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות
לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .הפקדות לתוכנית
להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית
במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.
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כמו כן ,הקבוצה מפעילה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי
פיטורין .לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם .ההתחייבות
בשל סיום יחסי עובד-מעביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה.
החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים ,וזאת על בסיס
הערכה של עיתוי התשלום .הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים ,לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות ,אשר מועד פרעונן קרוב לתקופת
ההתחייבות המתייחסות לפיצויי הפרישה.
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף
בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן  -נכסי התוכנית( .נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים
על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות .נכסי התוכנית אינם זמינים
לשימוש נושי הקבוצה ,ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת במאזן מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות
ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית ,בניכוי עלות שירותי עבר ורווחים
או הפסדים אקטואריים שטרם הוכרו.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים כרווח )הפסד( כולל אחר להון בתקופת התהוותם.
.3

הטבות בגין פיטורין
פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה ,ללא אפשרות ממשית
לביטול ,לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה המקובל על פי תוכנית פורמלית מפורטת.
הטבות הניתנות לעובדים בפרישה מרצון נזקפות כאשר הקבוצה הציעה לעובדים תוכנית
המעודדת פרישה מרצון ,צפוי שההצעה תתקבל וניתן לאמוד באופן מהימן את מספר הנענים
להצעה.

כב.

הכרה בהכנסה
הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות
למדידה באופן מהימן .ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות
מסחריות ,הנחות כמות והחזרות.
הכנסות מעסקאות מכירות באשראי הכוללות עסקת מימון ,מוכרות בערכן הנוכחי כך שההפרש בין
השווי ההוגן של העסקה אילו היתה מתבצעת ללא אשראי לסכום הנקוב של התמורה מוכר בדוח
רווח והפסד כהכנסות מימון תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:
הכנסות ממכירת סחורות
הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים
מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת .בדרך כלל ,מועד
המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות.
הכנסות ממתן שירותים )לרבות דמי ניהול(
הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה תאריך הדיווח .על-פי שיטה זו,
ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים .במקרה שתוצאת החוזה אינה ניתנת
למדידה באופן מהימן ,ההכנסה מוכרת עד לגובה ההוצאות שהתהוו הניתנות להשבה.
כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על-פי חוזה הקמה ,מוכרת הכנסה
בגובה עלויות שהוצאו ,אשר השבתן צפויה )") (PROBABLEהצגת מרווח אפס"(.
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כאשר צפוי הפסד מהחוזה ,מלוא ההפסד מוכר מיידית ללא קשר לשיעור ההשלמה במסגרת עלות
ההכנסות.
הכנסות ריבית
הכנסות ריבית בגין נכסים פיננסיים מוכרות על בסיס צבירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
הכנסות מדיבידנד
הכנסות מדיבידנד מהשקעות במניות שאינן מטופלות לפי שיטת השווי המאזני )השקעות בנכסים
פיננסיים זמינים למכירה( מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד.
הכנסות מתמלוגים
הכנסות מתמלוגים מוכרות על בסיס צבירה בהתאם למהות ההסכם ותנאיו.
דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו
במקרים בהם הקבוצה פועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים
מהעסקה ,הכנסותיה מוצגות על בסיס נטו .לעומת זאת ,במקרים בהם הקבוצה פועלת כספק עיקרי
ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על בסיס ברוטו.
הנחות ללקוחות
הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות.
הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה אשר לגביהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים מסוימים,
נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות האמורות.
הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים ,כגון עמידה בהיקף
רכישות שנתי )כמותי או כספי( מינימלי ,גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד,
נכללות בדוחות הכספיים ,באופן יחסי ,בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח בתקופה המדווחת
המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדים ,וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את
סכומי ההנחות באופן סביר .אומדן העמידה ביעדים מבוסס ,בין היתר ,על נסיון העבר ומערכות
היחסים של החברה עם הלקוחות ועל היקף הרכישות החזוי של הלקוחות ביתרת התקופה.
כג.

עלות ההכנסות והנחות מספקים
בעלות ההכנסות נכללות הוצאות בגין אובדן ,אחסון ושינוע מלאי עד לנקודת המכירה הסופית .כמו
כן ,נכללים בעלות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי ,מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איטי.
הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות .חלק
מההנחות בגין אותו חלק מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את
עלות המכירות.
הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת החברה לעמוד ביעדים מסוימים,
נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את החברה בהנחות האמורות.
הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית בעמידת החברה ביעדים מסוימים ,כגון עמידה בהיקף
רכישות שנתי )כמותי או כספי( מינימלי ,גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד,
נכללות בדוחות הכספיים ,באופן יחסי ,בהתאם להיקף הרכישות שביצעה החברה מהספקים
בתקופה המדווחת המקדמות את החברה לקראת העמידה ביעדים ,וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים
יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר .אומדן העמידה ביעדים מבוסס ,בין היתר ,על
נסיון העבר ומערכות היחסים של החברה עם הספקים ועל היקף הרכישות החזוי מהספקים ביתרת
התקופה.
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כד.

הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו )לרבות נכסים פיננסיים זמינים
למכירה( ,הכנסות מדיבידנדים ,שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ורווחים מהפרשי שער .הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית
האפקטיבית .הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום .אם
מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחירות ,מכירה הקבוצה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס.
שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים גם
הכנסות מדיבידנדים וריביות.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שהתקבלו ,שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות
ואופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ,שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים.
רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.

כה.

רווח למניה
הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות
הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה .ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות
בפועל במהלך התקופה .מניות רגילות פוטנציאליות )ניירות ערך המירים כדוגמת אגרות חוב
להמרה ,כתבי אופציה ואופציות לעובדים( נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה במידה
שהשפעתן מדללת את הרווח למניה על ידי כך שהמרתן מקטינה את הרווח למניה או מגדילה את
ההפסד למניה מפעילויות נמשכות .בנוסף ,מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה
נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה ,ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה.
חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות
מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה.

כו.

מגזרי פעילות
מגזר פעילות הינו רכיב של הקבוצה העונה על שלושת התנאים הבאים:

כז.

.1

עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו
הוצאות ,לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה;

.2

תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של
הקבוצה ,על מנת לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את ביצועיו; וכן

.3

קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את
המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .במידה שההשפעה מהותית ,הפרשות נמדדות תוך היוון
תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ,תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות
השוק בנוגע לערך הזמן של הכסף ,ובמקרים מסויימים ,אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים
להתחייבות.
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להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,יותר סביר מאשר לא ) (more likely than notכי
הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר
השפעת ערך הזמן מהותית ,נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
התחייבות תלויה שהוכרה בצירוף עסקים
התחייבות תלויה שהוכרה בצירוף עסקים נמדדת במועד ההכרה לראשונה בשווייה ההוגן .בתקופות
עוקבות היא נמדדת לפי הגבוה מבין:
כח.

הסכום שהוכר לראשונה בניכוי ,כאשר רלוונטי ,הפחתה מתאימה; או
אומדן לסכום שנדרש )אם נדרש( להכיר בו לתאריך הדיווח על פי .IAS 37

הוצאות פרסום
הוצאות בגין פעילויות פרסום ,קידום מכירות ושיווק ,כגון הפקת קטלוגים ועלוני פרסום ,מוכרות
כהוצאה במועד בו קיימת לקבוצה גישה למוצרי הפרסום או כאשר השירות בגין פעולות אלה ניתן
לקבוצה.

כט.

הצגת דוח על הרווח הכולל
החברה בחרה להציג דוח על הרווח הכולל בשני דוחות :דוח רווח והפסד ,ודוח על הרווח הכולל,
במסגרתו מוצגים ,מלבד סכום הרווח הנקי הנלקח מדוח רווח והפסד ,כל הפריטים אשר הוכרו
ברווח כולל אחר.

ל.

גילוי ל IFRS -חדשים בתקופה שלפני יישומם
 - IFRS 7מכשירים פיננסיים :גילוי
התיקונים ל IFRS 7 -עוסקים במספר נושאים:
.1

הבהרת דרישות הגילוי המובאות בתקן .במסגרת זו מודגש הקשר בין הגילויים הכמותיים
והגילויים האיכותיים וכן האופי וההיקף של הסיכונים הנובעים ממכשירים פיננסיים .כמו כן
במסגרת התיקון צומצמו דרישות הגילוי בדבר בטוחות שהחברה מחזיקה ותוקנו דרישות
הגילוי אודות סיכון האשראי .התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות
המתחילות ביום  1בינואר .2011 ,יישום מוקדם אפשרי.

.2

דרישות גילוי חדשות ונרחבות לגבי גריעת נכסים פיננסיים ודרישת גילוי במקרים בהם
מתבצעות העברות חריגות סביב בסמוך למועד הדיווח .מטרת התיקון לסייע למשתמשים
בדוחות הכספיים להעריך את החשיפות לסיכונים בגין העברות של נכסים פיננסיים והשפעת
סיכונים אלה על המצב הכספי של החברה .התיקון יגביר את שקיפות הדיווח של עסקאות
העברה ,ובפרט של עסקאות איגוח נכסים פיננסיים .התיקון ייושם באופן של מכאן ולהבא
החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר .2012 ,יישום מוקדם אפשרי.

הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה.
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 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
.1

בחודש נובמבר  2009פורסם החלק הראשון בשלב הראשון ) (phase 1של  - IFRS 9מכשירים
פיננסיים ,כחלק מפרוייקט החלפת  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידהIFRS 9 .
מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים
שבתחולת .IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים )כולל מכשירים משולבים שבהם
החוזה המארח הוא נכס פיננסי( יימדדו בשווי הוגן .בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב
בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:
-

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את
תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.

-

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל
תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.
למרות האמור לעיל ,חברה יכולה ,בעת ההכרה לראשונה ,לייעד מכשיר חוב אשר עונה
על שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם עשות כן מבטלת או
מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה )(accounting mistmatch
שהייתה נגרמת אלמלא כן.

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי
הוגן.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר ,על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי
כל מכשיר ומכשיר )סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד(.
אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד .הבחירה הינה סופית ואין לשנותה .עם זאת ,כאשר חברה משנה את המודל
העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים ,עליה לסווג מחדש את כל המכשירים הפיננסיים
המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת לשקף שינוי זה .בכל יתר הנסיבות ,אין לבצע סיווג
מחדש של המכשירים הפיננסיים.
תאריך התחילה של התקן הוא  1בינואר .2013 ,אימוץ מוקדם אפשרי .אימוץ לראשונה ייעשה
למפרע תוך הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ,בכפוף להקלות המצויינות בתקן.
.2

בחודש אוקטובר  2010פורסמו תיקונים ל IFRS 9-בנושא גריעה ובנושא התחייבויות
פיננסיות .לפי הוראות התיקונים ,יש להמשיך וליישם את הוראות  IAS 39לגבי גריעה ולגבי
התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן )ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או
הפסד( .כלומר ,הוראות הסיווג והמדידה של  IAS 39ימשיכו לחול על התחייבויות פיננסיות
שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת.
השינויים הנובעים מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה לגביהן
חלופת השווי ההוגן .לפי התיקונים ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס
לשינויים בסיכון האשראי  -ייזקף לרווח כולל אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו
לדוח רווח והפסד אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות ,שנגרם כתוצאה משינויים
בסיכון האשראי ,לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית בדוח רווח והפסד ,אזי גם
אותו שינוי ייזקף לדוח רווח והפסד .ולא לרווח כולל אחר.
כמו כן ,לפי התיקונים ,התחייבויות בגין נגזרים מסוימים על מכשירים הוניים לא מצוטטים
כבר לא יהיה ניתן למדוד לפי עלות ,אלא אך ורק לפי שווי הוגן.
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באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
תאריך התחילה של התיקונים הוא  1בינואר .2013 ,אימוץ מוקדם אפשרי ,בתנאי שהחברה
מיישמת גם את הוראות  IFRS 9בנוגע לסיווג ומדידה של נכסים פיננסים )שלב הנכסים(.
אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ,בכפוף
להקלות המצויינות בתיקונים.
להערכת החברה ,לתקנים לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 - IAS 24גילויים בהקשר לצד קשור
התיקון ל IAS 24 -מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד קשור
ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו .בנוסף ,לחברות הקשורות לממשלה ניתנת ,במסגרת
התיקון ,הקלה חלקית במתן גילוי בדבר עסקאות עם הממשלה ועם חברות אחרות כאמור .התיקון
ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2011 ,יישום
מוקדם אפשרי.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה.
 - IAS 32מכשירים פיננסיים :הצגה  -סיווג של הנפקת זכויות
התיקון ל IAS 32 -קובע כי זכויות ,אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של מכשירים
הוניים של החברה ,תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו ,יסווגו כמכשירים הוניים אם החברה מציעה
את הזכויות ,האופציות או כתבי האופציה באופן יחסי ) (pro rataלכל המחזיקים הקיימים באותו
סוג של מכשיריה ההוניים שאינם נגזרים.
התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2011 ,
יישום מוקדם אפשרי.
להערכת החברה ,לתקנים לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

באור - :3

צירופי עסקים
א.

רכישת חברות קורל תל בע"מ וכמה השוואת מחירים בע"מ
ביום  8ביולי 2010 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי מניותיה של קורל תל בע"מ )להלן  -יד ,(2
המפעילה פלטפורמת לוחות מקוונים ,לפיו תרכוש החברה  75%מהון מניותיה של יד  2בתמורה
כוללת של כ 117-מליון ש"ח בתוספת סכום נוסף שישולם למוכרים המבוסס על גובה ההון החוזר
של יד  2ובכפוף להתאמות .העסקה הושלמה ביום  2בספטמבר .2010 ,בנוסף ,התחייבה החברה
לספק ליד  2מדיה באתר החברה בסך של  2מליון ש"ח לשנה ,למשך  3שנים.
במסגרת הסכם הרכישה קיבלה החברה אופציית רכש לרכישת כל אחזקות בעלי הזכויות שאינן
מקנות שליטה לפי שווי חברה שיקבע לפי מכפיל  6.5על ה) EBITDA-ה EBITDA-ימדד לפי הרווח
התפעולי של קורל תל "סולו" בנטרול הוצאות פחת והפחתות ובנטרול רווחים ו/או הפסדים יוצאים
מן הכלל( בארבעת הרבעונים האחרונים שהסתיימו לפני מימוש האופציה ,ואשר לא יפחת מסך
מינימאלי של  125מליון ש"ח ולא יעלה על סך של  200מליון ש"ח.
תוצאות ה EBITDA -של קורל תל בשנים  2010ו 2009-הסתכמו לסך של כ 17 -מליוני ש"ח וכ15 -
מליוני ש"ח ,בהתאמה.
כמו כן ,הקנתה החברה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר למכירת כל מניותיהם
לחברה במחיר קבוע שנקבע לפי שווי חברה של  125מליון ש"ח.
האופציות ניתנות למימוש לאחר  3שנים מיום השלמת העסקה ולמשך תקופה של שנה.
כמו כן ,בהסכם בעלי המניות של יד  ,2הוסכם בין החברה לבין בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
על חלוקת דיבידנד מירבית אפשרית.
בשל קיומן של אופציות הרכש והמכר צירוף העסקים טופל כרכישת  100%מהזכויות בנרכשת כאשר
התמורה בגין צירוף העסקים כוללת גם את השווי ההוגן של ההתחייבות הצפויות להשתלם לבעל
הזכויות שאינן מקנות שליטה.
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צירופי עסקים )המשך(
בנוסף ,ביום  8ביולי 2010 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי מניותיה של כמה השוואת מחירים
בע"מ )להלן  -כמה( לרכישת  42.5%מהון מניותיה בדילול מלא של כמה בתמורה ל 162 -אלפי ש"ח.
בנוסף ,התחייבה החברה לספק לכמה מדיה באתר החברה בסך של  0.5מליון ש"ח לשנה ,למשך 3
שנים .במסגרת הסכם הרכישה קיבלה החברה אופציות רכש ל 42.5%-נוספים בחברת כמה ,חסומות
ל 3-שנים ,וניתנות למימוש במשך שנה .העסקה הושלמה ביום  2בספטמבר.2010 ,
לחברה שליטה משותפת בכמה ולפיכך מאוחדת כמה באיחוד יחסי .רכישת כמה אינה מהווה צירוף
עסקים מהותי לחברה .במסגרת רכישת מניות כמה נוצר בספרי החברה מוניטין בסך של כ 1.1-מליון
ש"ח.
השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של יד  2וכמה ויתרתם בדוחות הכספיים
של החברה למועד הרכישה ,הינם כדלקמן:
אלפי ש"ח
מזומן
לקוחות
חייבים
ספקים
זכאים

1,004
10,894
5,546
)(1,759
)(4,120

נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין

2,031
85,222
77,406
176,224

התחייבויות לזמן ארוך
עתודה למס

479
16,719
17,198

נכסים נטו

159,026

עלויות שהתהוו לחברה בגין צירופי העסקים בסך של כ 0.8-מליון ש"ח נרשמו כהוצאה בתקופת
הדיווח.
נכון ליום  30בספטמבר 2010 ,החברה ביצעה ייחוס זמני של עלות הרכישה בהתייחס לשווי ההוגן
של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו במסגרת צירוף העסקים הנ"ל וזאת בשל סמיכות הרכישה
למועד הדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2010 ,ומורכבות איסוף הנתונים וניתוחם .נכון ליום 31
בדצמבר 2010 ,השלימה החברה את ייחוס עלויות הרכישה.
במסגרת ייחוס עלויות הרכישה הסופית לא נתגלו הפרשים מהותיים לעומת הייחוס הזמני של
עלויות הרכישה וזאת ביחס למאזן החברה ולרווח הנקי .הנכסים הבלתי מוחשיים העיקריים שזוהו
ברכישה הינם מותג ומוניטין .המותג צפוי להיות מופחת בקו ישר על פני תקופה של כ 9-שנים.
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צירופי עסקים )המשך(
במסגרת הסכם רכישת המניות נקבע מנגנון שיפוי לחברה ולחברת קורל תל ,לפי העניין ,מצידם של
המוכרים בקשר עם מצגיהם בנוגע לחברה הנרכשת.
עלות הרכישה
אלפי ש"ח
מזומן ששולם
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
זכאים בגין השקעה
שירותי מדיה

115,504
38,119
1,203
4,200

סך הכל

159,026

מזומנים אשר שימשו לרכישה
אלפי ש"ח
מזומן ששולם
מזומנים ושווי מזומנים בחברות הנרכשות למועד הרכישה

115,504
)(1,004
114,500

החל ממועד הרכישה ,קורל תל וכמה תרמו  1,294אלפי ש"ח לרווח הנקי המאוחד ו 12,938-אלפי
ש"ח למחזור ההכנסות המאוחד .אם צירוף העסקים היה מתבצע בתחילת השנה ,הרווח הנקי
המאוחד היה מסתכם לסך של  12,720אלפי ש"ח ומחזור ההכנסות המאוחד היה מסתכם לסך של
 204,391אלפי ש"ח ,ללא הנחות פרופורמה.
המוניטין שנוצר ברכישה נובע בעיקרו מההטבות הכלכליות הגלומות ב"יד  "2כגון היקפי הגלישה
באתר )טראפיק( ,מובילות שוק ,ידע ונסיון נצברים ,הון אנושי וכד'.
ב.

רכישת חברת מינטמרק
החברה התקשרה בהסכם עם חברת מינטמרק בע"מ )להלן  -מינטמרק( ,העוסקת בפיתוח ומתן
שירותים ואפליקציות סלולריים ,לרבות פעילות  ,WAPשירותי ערך מוסף ואספקת תוכן סלולרי.
במסגרת ההתקשרות קיבלה החברה ,בין היתר ,את הזכות למנות מטעמה שניים מתוך ארבעה
דירקטורים בדירקטוריון מינטמרק .בנוסף ,הקנתה מינטמרק לחברה אופציה לרכוש  51%ממניותיה
בתקופה של  20חודשים החל ממועד חתימת ההסכם ,ללא תמורה כספית )להלן -אופציה הראשונה(.
החברה התחיבה לרכוש ממינטמרק שירותים להפעלת אתר ה WAP -של החברה בהיקף מינימלי
מובטח ובתנאים הדומים לאלו ששררו בין החברה לספק צד ג' טרם צירוף העסקים של מינטמרק.
בכפוף למימוש האופציה הראשונה ,יקנו בעלי המניות של מינטמרק לחברה אופציה לרכוש את
יתרת החזקותיהם בחברה ,במחיר שיקבע על פי נוסחה המבוססת על הרווח התפעולי של מינטמרק,
)אופציית ה ,(CALL-וכן הקנתה החברה לבעלי המניות של מינטמרק את האופציה למכור לחברה
את יתרת החזקותיהם במחיר שיקבע על פי נוסחה המבוססת על הרווח התפעולי של מינטמרק
)אופציית ה .(PUT-אם וככל שתמומש במלואה אופציית ה CALL-או אופציית ה PUT-תחזיק
החברה במלוא ההון המונפק והנפרע של מינטמרק ,בדילול מלא.
הדוחות הכספיים של מינטמרק מאוחדים לראשונה בדוחות החברה החל מיום השלמת העסקה.
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צירופי עסקים )המשך(
הנכסים הבלתי מוחשיים שנרשמו במועד השלמת העסקה והאיחוד לראשונה הינם בסיס לקוחות
והסכם הפצת משחקים.
השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של מינטמרק ויתרתם בדוחות הכספיים
של החברה למועד הרכישה ,הינם כדלקמן:
אלפי ש"ח
522
118
847

הון חוזר
נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים

1,487
התחייבויות לזמן ארוך

34

נכסים נטו

1,453

החברה ביצעה יחוס של עלות הרכישה בהתייחס לשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו
במסגרת צירוף עסקים.
עלות הרכישה
אלפי ש"ח
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
עלויות רכישה ישירות

1,353
100

סך הכל

1,453

מזומנים אשר שימשו לרכישה
מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה

315

ביום  31בדצמבר 2010 ,העריכה החברה את השווי ההוגן של אופצית המכר לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה ושערכה את ערכן בספרים ב 481-אלפי ש"ח כנגד מוניטין.
ג.

רכישת חברה לילה בא בע''מ )להלן  -לילה( וחברת מקושרים בע"מ )להלן  -מקושרים(
ביום  4באוגוסט 2008 ,רכשה החברה  100%מזכויות ההצבעה של לילה ,המחזיקה  34%מחברת
מקושרים תמורת סך של  4.55מליון ש"ח .לילה הינה חברה פרטית הפועלת בישראל והיא בעלת
הזכויות באתר "לילה" המספק תכנים ייעודיים לצעירים על תרבות הבילויים והפנאי הישראלי .על
פי תנאי ההסכם הועברו לחברה יתרות מאזניות הקשורות לפעילות בסכומים לא מהותיים וכן
הומחו לה הלוואות בעלים .בנוסף ,הקנה המוכר לחברה אופציה למכור לו בחזרה את מניות לילה,
לאחר מכירת החזקות לילה במקושרים לחברה ,בתנאים שנקבעו בהסכם .אופציה זו פקעה ביום 4
בנובמבר.2008 ,
העסקה טופלה בשיטת הרכישה בהתאם ל.IFRS 3-
הדוחות הכספיים כוללים את תוצאות הפעולות של לילה החל ממועד רכישתה.
ביום  24במרס 2009 ,התקשרה החברה בהסכם )להלן  -ההסכם( עם מייסדי מקושרים על-פיו רכשה
החברה כ 36%-ממניות מקושרים תמורת תשלום במזומן של כ 4.5 -מליון ש"ח ,כך שסך החזקותיה
של החברה במקושרים )יחד עם החזקותיה הקיימות של החברה במקושרים באמצעות לילה בא
בע"מ( מהווה כ 70%-מהונה המונפק והנפרע של מקושרים ,בדילול מלא .מקושרים מפתחת ומפעילה
רשת חברתית באינטרנט הפונה בעיקר לצעירים.
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צירופי עסקים )המשך(
במסגרת ההסכם ,אשר הושלם ביום  7במאי ,2009 ,הקנו המייסדים לחברה אופציה לרכוש
מהמייסדים את יתרת החזקותיהם במקושרים תמורת תשלום נוסף במזומן של  5מליון ש"ח
)אופציית  ,(CALLוהחברה הקנתה למייסדים את האופציה למכור לחברה את יתרת החזקותיהם
של המייסדים במקושרים תמורת תשלום במזומן של  2מליון ש"ח )אופציית  .(PUTאם וככל
שתמומש במלואה אופציית  CALLאו אופציית  PUTתחזיק החברה במלוא ההון המונפק והנפרע
של מקושרים ,בדילול מלא.
במסגרת ההסכם התחייבו המייסדים לתת לחברה זכות הצעה ראשונה וזכות סירוב ראשון בקשר
להעברת החזקותיהם במקושרים ,לאחר תקופת מגבלה על מכירת מניות ) (no saleשל שנתיים
ממועד השלמת העסקה .לחברה ניתנה זכות לחייב את המייסדים למכור את מניותיהם בחברה לצד
שלישי ,במחיר למניה השווה לפחות למחיר למניה שנקבע בהסכם כתמורה בגין מימוש אופציית
.PUT
במועד השלמת העסקה התקשרה מקושרים בהסכמי העסקה ואי-תחרות עם המייסדים .במסגרת
הסכמי העסקה ,ובקשר עם עבודתם של המייסדים במקושרים ,יהיו המייסדים זכאים לבונוסים
ממקושרים בשווי כולל של עד  1.5מליון ש"ח ,תלויי יעדים ,כפי שנקבעו ,לשנים .2009-2011
הדוחות הכספיים של מקושרים מאוחדים לראשונה בדוחות החברה החל מיום השלמת העסקה.
הנכסים הבלתי מוחשיים שנרשמו במועד השלמת העסקה והאיחוד לראשונה הינם :מותג,
טכנולוגיה ,בסיס לקוחות ומוניטין.
השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של מקושרים ויתרתם בדוחות הכספיים
של החברה למועד הרכישה ,הינם כדלקמן:
אלפי ש"ח
500
310
156
5,677

הון חוזר
נכסים קבועים
מסים נדחים
נכסים בלתי מוחשיים

6,643
התחייבויות לזמן ארוך

147

נכסים נטו

6,496

החברה ביצעה יחוס של עלות הרכישה בהתייחס לשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו
במסגרת צירוף עסקים.
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צירופי עסקים )המשך(
עלות הרכישה
אלפי ש"ח
4,533
1,823
140

מזומן ששולם
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
עלויות רכישה ישירות

6,496
מזומנים אשר שימשו לרכישה

ד.

מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה
מזומנים ששולמו

)(394
4,533

מזומנים ,נטו

4,139

רכישת ג'וב סיטי
ביום  6באוגוסט 2008 ,התקשרה החברה עם רדמץ' אינטרנשיונל בע"מ )להלן  -רדמץ'( בהסכם
להקמת שותפות ,בשיעורי החזקה שווים ,אשר תפעיל אתר אינטרנט בתחום "הדרושים" אשר יבצע
התאמה ויקשר בין מחפשי עבודה בישראל למעסיקים )להלן  -וואלה ג'ובס( .ביום  11באוקטובר,
 ,2009חתמה החברה על הסכם עם רדמץ' ,לפיו תרכוש החברה את מלוא זכויותיה של רדמץ'
בוואלה ג'ובס ,תמורת סך במזומן של  3.5מליון ש"ח .ביום  15בנובמבר ,2009 ,התקשרה החברה
בהסכם עם קורל תל בע"מ )להלן  -יד  ,(2מפעילת אתר האינטרנט "יד  ,"2לפיו תרכוש יד 50% 2
מההון המונפק של חברת ג'וב סיטי בע"מ )להלן  -ג'וב סיטי(  ,אשר אליה תועבר פעילות וואלה
ג'ובס ,תמורת  4מליון ש"ח ,אשר ישולמו לג'וב סיטי .אתר האינטרנט ג'וב סיטי עוסק בקישור בין
מחפשי עבודה למעסיקים .רדמץ העניקה לג'וב סיטי ,בין היתר ,רשיון לשימוש בטכנולוגיה ,תמורת
סכום חודשי קבוע וסכום משתנה אשר ייגזר מתוצאות הפעילות של ג'וב סיטי בקשר עם
הטכנולוגיה נשוא הרישיון .ההסכמים הושלמו ביום  10בינואר ,2010 ,ולאחר השלמתם החברה ויד 2
מחזיקות כל אחת ב 50%-מהון המניות המונפק של ג'וב סיטי.
כתוצאה מהסכמים אלה ,רשמה החברה רווח בסך  250אלפי ש"ח אשר נרשם במסגרת הכנסות
אחרות.
עם השלמת רכישת  75%מהון המניות של חברת קורל )ראה באור 3א'( ביום  2בספטמבר,2010 ,
עלתה החברה לשליטה בחברת ג'וב סיטי .כתוצאה מהעלייה לשליטה רשמה החברה רווח בסך של
 619אלפי ש"ח.

באור - :4

מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח
מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
פקדונות לזמן קצר

7,068
22,192

12,536
42,154

29,260

54,690

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין
הפקדות בנקאיות יומיות ).(0% - 1.5%
פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים.
הפקדונות נושאים ריבית הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות ).(0.2% - 1.9%
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לקוחות
 31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
חובות פתוחים )(1
המחאות לגבייה
הכנסות לקבל

32,164
16,912
3,199

23,147
13,492
2,777

לקוחות ,נטו

52,275

39,416

) (1לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים

5,657

4,421

ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.
להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר2009 ,

3,826

הפרשה במשך השנה ,נטו
חברה שאוחדה לראשונה

403
192

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

4,421

הפרשה במשך השנה ,נטו
חברה שאוחדה לראשונה

730
506

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

5,657

להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים( ,לקוחות נטו ,לפי
תקופת הפיגור בגבייה ביחס תאריך הדיווח:
לקוחות שטרם
הגיע מועד
פרעונם )ללא
פיגור בגבייה(

לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו
מעל 120
90-120
60-90
30-60
עד
יום
יום
יום
יום
 30יום
אלפי ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר2010 ,

31,669

8,189

3,154

4,279

893

4,091

52,275

 31בדצמבר2009 ,

25,307

4,815

4,630

1,048

368

3,248

39,416
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חייבים וזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
חייבים בגין כרטיסי אשראי  -יתרת לקוחות של חברה בשליטה משותפת )להלן  -שופמיינד בע"מ( אשר
רכשו באמצעות כרטיסי אשראי מוצרים דרך אתר האינטרנט של שופמיינד בע"מ .יתרת החייבים תיפרע
עם קבלת התשלום דרך חברות האשראי.
זכאים בגין כרטיסי אשראי  -יתרות הזכות העומדות לרשות הספקים והיבואנים אשר מציעים למכירה את
מוצריהם באתר האינטרנט של שופמיינד בע"מ ומספקים את המוצרים ללקוחות .יתרה זו מוצגת בניכוי
העמלות לשופמיינד בע"מ ובקיזוז סכומים אשר שולמו מכבר.

באור - :7

חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח
הוצאות מראש
מוסדות
חברות מאוחדות באיחוד יחסי )(1
מקדמה על חשבון עסקה
אחרים

)(1
באור - :8

14,817
294
537
1,381

13,134
69
550
1,000
305

17,029

15,058

יתרה שוטפת.

מלאי
2010
מוצרים קנויים

באור - :9

 31בדצמבר
אלפי ש"ח

5,298

2009

1,190

פקדונות משועבדים
2010
1,184

פקדון משועבד

 31בדצמבר
אלפי ש"ח

2009

1,236

נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,לחברה פקדונות בסך של  1,184אלפי ש''ח ) 1,236 - 2009אלפי ש''ח( אשר
הוגבלו על ידי הבנק ולא ניתן להשתמש בהם אלא עם התקיימות תנאים מסויימים.
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השקעות )עודף הפסדים על השקעות( בחברות מוחזקות
א.

השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
ההרכב

עלות ההשקעה במניות
הפסדים שנצברו ממועד הרכישה
הלוואות לזמן ארוך

 *()(2,391
2,103

 *()(2,391
2,103

סה"כ עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות

)(288

)(288

*(
ב.

חברות כלולות
 31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח

מייצג סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.

חברות בשליטה משותפת
תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות שאוחדו בשיטת האיחוד היחסי
2010
חלק הקבוצה במאזן החברות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן
לתאריך הדיווח:

 31בדצמבר
אלפי ש"ח

2009

נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים *(
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

44,884
4,351
)(36,746
)(3,377

50,173
3,601
)(43,014
)(803

נכסים ,נטו

9,112

9,957

*(

כולל יתרות עודפי עלות ומוניטין.

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות בהתאם
לשיעור ההחזקה בהן בשנה:
הכנסות
הוצאות תפעוליות ,נטו *(

71,341
68,850

37,094
33,991

27,700
24,556

רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
מסים על ההכנסה

2,491
802
932
712

3,103
1,316
585
1,120

3,144
894
242
1,051

רווח נקי

1,649

2,714

2,745

*(

כולל התאמות בגין עודפי עלות.
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השקעות )עודף הפסדים על השקעות( בחברות מוחזקות )המשך(
ג.

ד.

מידע נוסף בגין חברות מוחזקות
.1

לגבי רשימת חברות מאוחדות ,בשליטה משותפת ,ראה נספח לדוחות הכספיים.

.2

לגבי רכישות בשנים  2009 ,2008ו 2010-ראה באור .3

צירוף דוחות כספיים של חברות כלולות
החברה אינה מצרפת את הדוחות הכספיים של לוח און ליין בע"מ כיוון שדוחותיה הכספיים אינם
מהותיים ביחס לדוחות הכספיים של החברה.

באור - :11

רכוש קבוע
ההרכב והתנועה:
שנת 2010
מחשבים,
וציוד
היקפי

ריהוט
וציוד
משרדי

כלי
רכב
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
תוספות במשך השנה
תוספות בגין כניסה לאיחוד

53,472
5,929
1,111

2,028
124
116

184
112

9,245
142
65

64,929
6,195
1,404

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

60,512

2,268

296

9,452

72,528

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
תוספות במשך השנה
תוספות בגין כניסה לאיחוד

43,067
6,943
597

1,205
95
21

50
32
47

7,907
271
27

52,229
7,341
692

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

50,607

1,321

129

8,205

60,262

947

167

1,247

12,266

יתרת עלות מופחתת ליום  31בדצמבר9,905 2010 ,
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רכוש קבוע )המשך(
שנת 2009
מחשבים,
וציוד
היקפי

ריהוט
וציוד
משרדי

כלי
רכב
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2009 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה
תוספות בגין כניסה לאיחוד

46,159
6,518
795

1,700
314
)(10
24

241
8
)(65
-

8,521
728
)(56
52

56,621
7,568
)(131
871

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

53,472

2,028

184

9,245

64,929

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2009 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה
תוספות בגין כניסה לאיחוד

35,356
7,427
284

1,106
91
)(2
10

43
27
)(20
-

7,607
301
)(53
52

44,112
7,846
)(75
346

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

43,067

1,205

50

7,907

52,229

823

134

1,338

12,700

יתרת עלות מופחתת ליום  31בדצמבר10,405 2009 ,
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מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים
ההרכב:
שנת 2010
בסיס
לקוחות

מותג

מאגר
מידע

טכנולוגיה

סימן
מסחרי

צבר
הסכם אי
הזמנות
תחרות
אלפי ש"ח

אחרים

מוניטין

סה''כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
חברות שאוחדו לראשונה ועלייה לשליטה
בחברה בשליטה משותפת )באור (3
שערוך אופציות מכר לבעלי זכויות
שאינן מקנות שליטה

2,179

1,618

2,252

219

-

-

62

258

54,875

61,463

73,313

6,773

781

2,594

1,054

1,213

-

62

77,457

163,247

-

-

-

-

-

-

-

-

481

481

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

75,492

8,391

3,033

2,813

1,054

1,213

62

320

132,813

225,191

הפחתה שנצברה
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
ירידת ערך )ראה ג' להלן(
הפחתה שהוכרה במהלך השנה

129
875
2,785

214
591

433
595

73
182

58

404

8
4

13
51

47,113
-

47,983
875
4,670

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

3,789

805

1,028

255

58

404

12

64

47,113

53,528

יתרה ,נטו
ליום  31בדצמבר2010 ,

71,703

7,586

2,558

2,005

46

996

809

50

256

85,700

171,663
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מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים )המשך(
שנת 2009
מותג

בסיס
לקוחות

סימן
מאגר
מסחרי
מידע
אלפי ש"ח

טכנולוגיה

אחרים

סה''כ

מוניטין

עלות
יתרה ליום  1בינואר,
2009
חברות שאוחדו
לראשונה )באור (3

147

102

1,239

219

62

-

48,460

50,229

2,032

1,516

1,013

-

-

258

6,415

11,234

יתרה ליום  31בדצמבר,
2009

2,179

1,618

2,252

219

62

258

54,875

61,463

הפחתה שנצברה
יתרה ליום  1בינואר,
2009
הפחתה שהוכרה במהלך
השנה

5

12

41

18

2

-

47,113

47,191

124

202

392

55

6

13

-

792

יתרה ליום  31בדצמבר,
2009

129

214

433

73

8

13

47,113

47,983

יתרה ,נטו
ליום  31בדצמבר2009 ,

2,050

1,404

1,819

146

245

54

13,480

7,762

הוצאות הפחתה
הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים אחרים מסווגות בדוח רווח והפסד באופן הבא:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
הכנסות מהפעלת פורטל
עלות המכירות
מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

404
629
3,850
662

383
409

41
37

5,545

792

78

ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר
יתרות המוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר הוקצו למגזר הפעלת הפורטל.
א.

מוניטין "יד "2
סכום בר-השבה של מוניטין "יד ) "2אשר ערכו בספרים ליום  31בדצמבר 2010 ,הינו  75.6מליון ש"ח(
נקבע על בסיס שווי השימוש ,המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס,
אשר נקבע לפי תחזית לחמש השנים הקרובות .שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים
הינו  .18.8%תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על חמש שנים יאמדו תוך שימוש בשיעור
צמיחה קבוע של .5%
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מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים )המשך(
הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש
החישוב של שווי השימוש נתון לשינויים בהנחות הבאות:





רווח תפעולי.
שיעור ניכיון.
נתח שוק והכנסות במהלך תקופת התחזית.
שיעור הצמיחה לתקופה מעל  5שנות התחזית.

רווח תפעולי  -שיעור הרווח התפעולי מחושב על בסיס ערכים ממוצעים שהושגו במהלך שלוש
השנים שקדמו לתקופת התחזית .רווחים תפעוליים אלו עולים במהלך תקופת התחזית על בסיס
תחזית לשיפור בתוצאות התפעוליות.
שיעור הניכיון  -שיעור הניכיון משקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של חברת קורל תל.
שיעור ניכיון זה מהווה בסיס מקובל שמשמש את ההנהלה לאמוד את ביצועיה התפעוליים ולהעריך
הצעות השקעה עתידיות.
נתח שוק  -להנחות אלה חשיבות רבה משום שבנוסף לשימוש בשיעור צמיחה )כמתואר להלן(,
הנחות ההנהלה בנוגע לתפקוד חברת קורל תל ביחס למתחרים עשויות להשתנות לאורך תקופת
התחזית.
שיעור הצמיחה  -שיעורי הצמיחה מבוססים על הערכות הנהלת החברה ועל שיעורי הצמיחה בשלוש
השנים שקדמו לתקופת התחזית.
לאור הבדיקות שתוארו לעיל ,סבורה הנהלת החברה כי היתרה בדוחות הכספיים של מוניטין "יד "2
אינה עולה על סכום בר ההשבה .כמו כן ,ההנהלה סבורה כי אין שינויים בהנחות המפתח שפורטו
לעיל אשר עלולים לגרום ליתרה בדוחות הכספיים של המוניטין לעלות באופן משמעותי על הסכום
בר ההשבה.
ב.

בנוסף ביצעה החברה בחינת יחידת ערך לגבי יתרות מוניטין הקיימות במאזן החברה בהיקף כולל של
כ 10 -מליון ש"ח ולגביהן סבורה החברה כי היתרה בדוחות הכספיים של המוניטין אינה עולה על
סכום בר ההשבה.

ג.

הפחתת מותג "מקושרים"
במהלך תקופת הדוח בוצעה בספרים הפחתה בגין ירידת ערך של מותג "מקושרים" ,אשר משתייך
למגזר הפעלת הפורטל ,בסכום של  875אלפי ש"ח וזאת בגין ירידה בתחזיות של ההכנסות העתידיות
הצפויות לנבוע מהנכס.
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אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
א.

ההרכב:
שיעור
ריבית
משוקלל
 31בדצמבר
2010
%
אשראי לזמן קצר
מתאגידים
בנקאיים
אשראי לזמן קצר
מנותני אשראי
אחרים
חלויות שוטפות
של התחייבויות
לזמן ארוך

ב.
באור - :14

 31בדצמבר 2010
בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
סה"כ
הצמדה
לצרכן
אלפי ש"ח

 31בדצמבר 2009
בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן

ללא
הצמדה
אלפי ש"ח

סה"כ

3.15%

-

6,383

6,383

-

12,661

12,661

3.15%

-

370

370

-

3,584

3,584

-

-

-

37

-

37

-

6,753

6,753

37

16,245

16,282

באשר לבטחונות ,ראה באור 20ד'.

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
חובות פתוחים
שיקים לפרעון

27,530
1,722

13,592
2,766

29,252

16,358

החובות לספקים אינם נושאים ריבית .ימי אשראי ספקים בקבוצה הינם בין  60ל 180-ימים.
באור - :15

זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
עובדים ומוסדות בגין שכר
הפרשה לחופשה
מוסדות
הוצאות לשלם
מקדמות מלקוחות
אחרים
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6,038
1,758
3,280
21,301
1,719
3,965

4,798
1,144
2,622
17,355
264
1,915

38,061

28,098
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הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
א.

ההרכב:
שיעור
ריבית
משוקלל
2010
%
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

ב.

3.64

 31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
70,000

20

ביום  2בספטמבר 2010 ,התקשרה החברה הבת בהסכם הלוואה עם תאגיד בנקאי לנטילת הלוואה
על סך  70מליון ש"ח .ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של פריים  .0.2%+קרן ההלוואה
והריבית תיפרענה בתשלומים חצי שנתיים שווים במהלך שבע שנים ממועד קביעת ההלוואה ,כאשר
במהלך השנה הראשונה תיפרע ריבית ההלוואה בלבד ,ואילו קרן ההלוואה תיפרע החל מיום 2
במרס.2012 ,
החברה התחייבה כי תהיה ערבה בערבות בלתי מוגבלת לקיום התחייבויותיה של החברה הבת
בהתאם להסכם ההלוואה ושלא ליצור שעבוד על נכסיה ונכסי החברה הבת מבלי לקבל את אישור
הבנק מראש .עוד התחייבה החברה כי כל עוד לא נפרעה ההלוואה במלואה ,היא תעמוד באמות
מידה פיננסיות המפורטות בסעיף ג' להלן.
הסכם הלוואה כולל עילות מקובלות לפרעון מיידי ,ובהן שינוי מהותי לרעה ביכולתן של החברה או
החברה הבת ,אי עמידה באמות המידה הפיננסיות המתוארות בסעיף ג' להלן ,וכן במקרה בו תרד
החזקתה של החברה ביד  2מתחת ל .51%-כמו כן ,התחייבה החברה הבת כי ככל שירדו ההחזקות
ביד  2אל מתחת לשיעור של  65%וככל שיתרת קרן ההלוואה במועד זה תעלה על סך אשר יחושב
באותה עת ,היא תפרע בפרעון מוקדם חלק יחסי מתוך יתרת קרן ההלוואה.

ג.

אמות מידה פיננסיות
במסגרת הסכם ההלוואה של החברה הבת ,המפורט בסעיף ב' לעיל ,שיתרתה ליום  31בדצמבר2010 ,
מסתכמת לסך של כ 70-מליוני ש"ח ,התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות בהתאם
לדוחות הכספיים המאוחדים כמפורט להלן:
(1

ההון העצמי לא יפחת בכל עת מסך של  70מליון ש"ח.

(2

היחס בין ההון העצמי לסך המאזן המאוחד לא יפחת בכל עת מ.25%-

(3

היחס בין התזרים הפנוי )תזרים מאוחד מפעילות שוטפת בניכוי השקעות ברכוש קבוע(
לחלויות השוטפות לא יפחת מ.1.2-

(4

היחס בין החוב הפיננסי לתזרים הפנוי )כהגדרתו בתת סעיף  3לעיל( לא יעלה על .4

בחינת עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות תיערך אחת לרבעון ,על פי נתוני הדוחות הכספיים
של החברה בארבעת הרבעונים הקודמים.
נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,עמדה החברה באמות המידה הפיננסית הנ"ל.
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מכשירים פיננסיים
א.

סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים
בהתאם ל:IAS 39-
 31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים
ניירות ערך סחירים בשווי הוגן רווח או הפסד

2,392

-

נכסים פיננסיים זמינים למכירה

3,060

3,190

שאר יתרות המכשירים הפיננסיים במאזן החברה נמדדים לפי שיטת העלות המופחתת.
ב.

ניהול סיכונים פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק )סיכון שער חליפין,
סיכון מדד מחירים לצרכן ,סיכון ריבית וסיכון מחיר( ,סיכון אשראי וסיכון נזילות.
סמנכ"ל הכספים של החברה משמש כאחראי על ניהול הסיכונים בחברה.
.1

.2

סיכון שער חליפין
א(

פעילות החברה מתנהלת כיום בשוק המקומי.

ב(

חלק ניכר ממכירות הסחר האלקטרוני בתחום התיירות בוצעו כאשר אלו צמודים
לשער החליפין של הדולר .החשבונית המופקת על ידי החברה מתורגמת לשקלים ביום
הפקתה .ממועד זה ואילך סכום החשבונית אינו צמוד לשער הדולר .החל משנת ,2008
כל מכירות שירותי הפרסום נעשות על פי מחירון שקלי.

ג(

החברה רוכשת את רובם המכריע של שירותיה בשוק המקומי כאשר עלות שירותים
אלו אינה צמודה לשער חליפין .לחלק קטן מהשירותים שהחברה צורכת מחיר הצמוד
לשער הדולר במעמד ההתקשרות .החשבונית המופקת לחברה בגינם מתורגמת
לשקלים ביום הפקתה .ממועד זה ואילך סכום החשבונית אינו צמוד לשער הדולר.

סיכון אשראי
לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי .לקבוצה מדיניות להבטיח שהכנסותיה
תבוצענה מול לקוחות איתנים פיננסית ושהיסטוריית האשראי שלהם נאותה .מכירות
ללקוחות שאינם איתנים פיננסית להערכת החברה מבוצעות ככל שניתן בתשלום מראש.
עם זאת בתחום פעילות הסחר האלקטרוני בשנת  2007החלה שופמיינד בע"מ באמצעות
וואלה פיי )חברה מאוחדת על ידי שופמיינד בע"מ ,להלן  -וואלה פיי( לסלוק חלק מכרטיסי
האשראי .כתוצאה מכך החברה אוחזת בשוברי כרטיסי אשראי של לקוחות מחד ,ומממנת את
פעילותה באמצעות אשראי לזמן קצר מבנקים .סיכון האשראי מפעילות זו אינו גבוה בשל
הפיזור הרב של הלקוחות ששילמו באמצעות כרטיסי אשראי ,וההון החוזר בגינם משולם רק
לאחר שנפרע תשלום ראשון בכרטיס האשראי.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
החברה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים ומכשירים פיננסיים אחרים במוסדות פיננסיים
שונים .מוסדות פיננסיים אלו ממוקמים בישראל ,ומדיניות החברה הינה ביזור השקעותיה בין
המוסדות השונים .בהתאם למדיניות החברה ,מבוצעות באופן שוטף הערכות על איתנות
האשראי היחסית של המוסדות הפיננסיים השונים.
נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,הסתכמו המזומנים ושווי מזומנים בסך של  29,260אלפי ש"ח,
ופקדונות לזמן ארוך בסך של כ 1,184-אלפי ש"ח .כל הפקדונות מופקדים בתאגידים פיננסיים
מהדרג הגבוה ביותר בישראל.
ההכנסות של החברות המאוחדות נובעות בעיקר מלקוחות בישראל .החברות המאוחדות
עוקבות באופן שוטף אחר חובות הלקוחות ,ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות
מסופקים המשקפות בצורה נאותה ,לפי הערכת החברות המאוחדות ,את ההפסד הגלום
בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
.3

סיכון נזילות
מטרת הקבוצה היא לשמור על רמת הון חוזר שתאפשר לה להתמודד עם סיכונים שונים
העומדים בפניה.
ליום  31בדצמבר2010 ,
עד
שנה
אשראי מתאגידים
בנקאיים ואחרים
התחייבויות
לספקים ולנותני
שירותים
זכאים בגין פעילות
בכרטיסי אשראי
מסים שוטפים
לשלם
זכאים ויתרות זכות
אופציות מכר
לבעלי זכויות
שאינן מקנות
שליטה
הלוואה מתאגידים
בנקאיים ואחרים

משנתיים מ 3-שנים מ 4-שנים
עד 3
משנה עד
עד 5
עד 4
שנים
שנתיים
שנים
שנים
אלפי ש"ח

מעל 5
שנים

סה"כ

6,753

-

-

-

-

-

6,753

29,252

-

-

-

-

-

29,252

8,019

-

-

-

-

-

8,019

4,769
38,061

-

-

-

-

-

4,769
38,061

4,298

3,366

3,494

28,549

2,543

-

42,250

-

10,692

11,064

11,450

11,848

24,946

70,000

91,152

14,058

14,558

39,999

14,391

24,946

199,104
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ליום  31בדצמבר2009 ,
עד
שנה
אשראי מתאגידים
בנקאיים ואחרים
התחייבויות
לספקים ולנותני
שירותים
זכאים בגין פעילות
בכרטיסי אשראי
מסים שוטפים
לשלם
זכאים ויתרות זכות
אופציות מכר
לבעלי זכויות
שאינן מקנות
שליטה
הלוואה מתאגידים
בנקאיים ואחרים

.4

משנתיים מ 3-שנים מ 4-שנים
עד 5
עד 4
עד 3
משנה עד
שנים
שנים
שנים
שנתיים
אלפי ש"ח

מעל 5
שנים

סה"כ

16,282

-

-

-

-

-

16,282

16,358

-

-

-

-

-

16,358

13,249

-

-

-

-

-

13,249

4,162
28,098

-

-

-

-

-

4,162
28,098

-

3,273

-

-

-

-

3,273

20

-

-

-

-

-

20

78,169

3,273

-

-

-

-

81,442

סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית
א(

סליקת כרטיסי אשראי על ידי וואלה פיי חשופה לשינוי בשיעור הריבית שכן קיים פער
זמן הנע בין חודשים ספורים עד כ 11-חודשים ,בין מועד התשלום לספקים לבין מועד
הפרעון של שוברי כרטיסי האשראי של לקוחות ספקיה שבגינם לקחה החברה אשראי
לזמן קצר בריבית פריים משתנה מהבנקים.

ב(

סיכון ריבית
הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואה לזמן ארוך
והלוואות לזמן קצר שהתקבלו ונושאות ריבית משתנה.
 31בדצמבר
2010
אלפי ש"ח
מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית
רווח )הפסד( מהשינוי:

ג.

עליית ריבית של 2%

)(1,535

ירידת ריבית של 2%

1,535

שווי הוגן
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,חייבים וזכאים בגין פעילות כרטיסי
אשראי ,חייבים ויתרות חובה ,אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים ,התחייבויות
לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
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נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר ,הטבות לאחר סיום העסקה והטבות אחרות לטווח ארוך.
א.

הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין
או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות להפקדה מוגדרת לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין
כמתואר להלן .התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה .חישוב התחייבות
החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד
ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית
להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

ב.

תוכניות להפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ''ג ,1963-על-פיו
הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל
התחייבות נוספת לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין
תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת

ג.

996

491

417

תוכניות להטבה מוגדרת
החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת ,כאמור לעיל,
מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה
הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.
.1

הוצאות שנזקפו לדוח רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
עלות שירות שוטף
הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות
תשואה צפויה על נכסי התוכנית

2,113
297
)(205

1,461
254
)(164

1,162
239
)(169

סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

2,205

1,551

1,232

ההוצאות הוצגו בדוח רווח והפסד כדלקמן:
עלות המכירות
הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
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815
355
718
317

709
190
446
206

554
148
333
197

2,205

1,551

1,232
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נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
.2

נכסי )התחייבויות( התוכנית ,נטו
 31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח

.3

התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
שווי הוגן של נכסי התוכנית

9,319
6,433

6,232
4,212

סה"כ התחייבות ,נטו

2,886

2,020

השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
2009

2010
אלפי ש"ח

.4

יתרה ליום  1בינואר

6,232

4,439

הוצאות הריבית
עלות שירות שוטף
הטבות ששולמו
חברות שאוחדו לראשונה
הפסד אקטוארי ,נטו )נזקף לרווח כולל אחר(

297
2,113
)(1,108
1,330
455

254
1,461
)(458
271
265

יתרה ליום  31בדצמבר

9,319

6,232

נכסי התוכנית
א(

נכסי התוכנית
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן
פוליסות ביטוח מתאימות.

ב(

התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית
2009

2010
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר

4,212

2,803

תשואה צפויה
הפקדות לתוכנית על ידי המעביד
הטבות ששולמו
חברות שאוחדו לראשונה
רווח )הפסד( אקטוארי ,נטו )נזקף לרווח כולל אחר(

205
1,649
)(478
851
)( 6

164
1,332
)(236
15
134

יתרה ליום  31בדצמבר

6,433

4,212
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נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
.5

ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
2010

באור - :19

2008

2009
%

שיעור ההיוון

2.3

2.45

3.446

שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

4.85

5.95

6

שיעור עליית שכר צפויה

2.5

2.5

2.5

מסים על ההכנסה
א.

חוקי המס החלים על החברה
חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים
במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה-
 1985המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008ואילך .החל משנת  ,2008נמדדות
התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים
לצרכן בתקופה שעד ליום  31בדצמבר .2007 ,תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון בגין מימוש
נדל"ן )שבח( וניירות ערך ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל ,בין היתר ,את
ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת .2008

ב.

שיעורי המס החלים על החברה
שיעור מס החברות בישראל הינו כדלקמן :שנת  ,27% - 2008שנת  ,26% - 2009שנת  .25% - 2010מס
בשיעור מופחת של  25%חל על רווחי הון הנצמחים החל מיום  1בינואר ,2003 ,וזאת במקום שיעור
המס הרגיל .בחודש יולי  2009התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום
התוכנית הכלכלית לשנים  2009ו ,(2010-התשס"ט 2009-אשר קובע ,בין היתר ,הפחתה הדרגתית
נוספת של שיעור מס חברות ושיעור מס רווח הון ריאלי בישראל החל משנת  2011לשיעורי המס
הבאים :שנת  ,24% - 2011שנת  ,23% - 2012שנת  ,22% - 2013שנת  ,21% - 2014שנת ,20% - 2015
שנת  2016ואילך .18% -
לשינוי כאמור אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

ג.

שומות מס
לחברה ולחברות המאוחדות שומות מס סופיות או נחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס .2006

ד.

הפסדים מועברים לצורכי מס
לקבוצה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31
בדצמבר 2010 ,לסך של כ 28,190-אלפי ש"ח .בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים
נדחים בסך של כ 623-אלפי ש"ח.
לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים עסקיים והפסדי הון להעברה בסך של כ 25,593-אלפי
ש"ח ,בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.
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מסים על ההכנסה )המשך(
ה.

מסים נדחים
ההרכב:
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח
התחייבויות מסים נדחים
פער בין בסיס חשבונאי לבסיס המס
הטבות לעובדים
השקעות זמינות למכירה המוצגות בשווי הוגן
נכסים בלתי מוחשיים

)(4,447
)(146
)(255
)(16,244

)(3,715
)(229
)(278
-

)(21,092

)(4,222

נכסי מסים נדחים
הפרשה לחובות מסופקים והפרשי עיתוי אחרים
הטבות לעובדים
הפסדים לצורכי מס

נכסי מסים נדחים ,נטו

1,514
1,162
623

1,420
896
-

3,299

2,316

)(17,793

)(1,906

המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח
נכסים לא שוטפים

1,334

498

התחייבויות לא שוטפות

19,127

2,404

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של  (18%-25% - 2009) 18%-24%בהתבסס על
שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש.
לא הוכרו התחייבויות מסים נדחים המתייחסים להשקעות בחברות מוחזקות בשל העדר צפי
למימוש השקעות אלה בעתיד הנראה לעין.
מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר
סכומי מסים נדחים שנזקפו להון בגין:
 31בדצמבר
2010
אלפי ש"ח
הפסד )רווח( בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הפסד אקטוארי
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)(46
23

106

)(23
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מסים על ההכנסה )המשך(
ו.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
מסים נדחים ,ראה גם ה' לעיל

ז.

6,107
)(1,229

6,072
2,366

2,758
4,599

4,878

8,438

7,357

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים
בדוח רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה
שנזקף בדוח רווח והפסד:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
רווח לפני מסים על ההכנסה )ללא רווחי )הפסדי( אקוויטי(

13,908

28,515

25,102

שיעור המס הסטטוטורי

25%

26%

27%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

3,477

7,414

6,778

עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מ:

ח.

הפסדים לצורכי מס בגינם לא נוצרו מסים נדחים
הוצאות שאינן מותרות בניכוי
מסים נדחים בשיעורי מס שונים
ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות בגינם לא נוצרו
מסים נדחים

689
701
11

89
863
72

725
)(133

-

-

)(13

מסים על ההכנסה

4,878

8,438

7,357

חברה מאוחדת וחברות בשליטה משותפת בקבוצה מדווחות על הכנסותיהן לצורכי מס על בסיס
מזומן.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות
א.

התחייבויות תלויות
.1

ביום  16באוקטובר 2005 ,הוגשה תביעה כנגד החברה ואחרים בבית המשפט המחוזי בתל-
אביב ,בה נטען כי החברה הפרה את זכויותיהן של חברת אי .אם .אי .וחברת מדיה מן גרופ
ביצירות המושמעות ,בין היתר ,באתר "וואלה! רדיו" .בתביעה התבקש בית המשפט להורות
לוואלה להמציא לתובעות במסגרת צו למתן חשבונות את רשימת כל היצירות המוזיקליות
שהופצו לציבור על ידי הזרמה ) (streamingבין ה 1-במאי ,2003 ,לבין ה 31-בדצמבר.2004 ,
בנוסף מבקשות התובעות פיצויים בסך מוערך של  3.5מליון ש"ח )הסכום עשוי להשתנות
בהתאם לחשבונות המבוקשים(.
נתבעת נוספת בתובענה הינה החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ )להלן  -קוקה
קולה( .קוקה קולה טוענת ,כי היא זכאית לשיפוי מהחברה אם היא )קוקה קולה( תחויב לשלם
פיצוי כלשהו לתובעות בתביעה דנא .קוקה קולה מסתמכת בהקשר זה על הוראה בהסכם
בינה לבין החברה ,בה הוגבל היקף השיפוי לסך של  2מליון ש"ח .לעת עתה סוכם בין החברה
לבין קוקה קולה לעכב הדיון בדרישת השיפוי עד שתוכרע הבקשה לסילוק על הסף.
בית המשפט הורה לצרף לתובענה גם את אקו"ם ,בציינו כי לעמדתה של אקו"ם יש השפעה
ממשית על התביעה ועל הבקשה לסילוקה על הסף.
במסגרת ישיבת קדם משפט הורה בית המשפט כי הפלוגתא הראשונה שתוכרע בתיק תהיה
מי מחזיק בזכויות ביצירות נשוא התביעה  -אקו"ם או התובעות.
להערכת ההנהלה ויועציה המשפטיים הסיכוי שהתביעה וכן שהתביעה שכנגד תידחנה עולים
על הסיכויים שתביעות אלה תתקבלנה.

.2

ביום  3בינואר 2010 ,הוגשה לבית הדין האזורי בתל אביב תביעה על ידי ,עובד לשעבר
בחברה .בכתב התביעה נטען ,כי התובע פוטר שלא כדין וכי הוא זכאי לתשלומים המסתכמים
לסכום של  841אלפי ש"ח בתוספת פיצויי הלנת שכר או לחלופין הפרשי הצמדה וריבית.
החברה הגישה כתב הגנה מטעמה ביום  1בפברואר  ,2010ובמסגרת זו דחתה את כלל טענות
התובע .בית הדין הפנה את הצדדים להליך גישור .הליך זה טרם החל .במקביל ,נוהל בין
הצדדים הליך של גילוי מסמכים.
להערכת הנהלת החברה ויועציה המשפטיים ,בשל השלב המוקדם של התביעה ,לא ניתן
להעריך את סיכוייה.

.3

ביום  4בספטמבר 2007 ,הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בקשה לאישור תובענה
ייצוגית נגד  70משיבים הכוללים מפעילים של אתרי סחר אלקטרוני ,בהם חברת שופמיינד
בע"מ )להלן-שופמיינד( ,וספקים שהציעו מוצרים למכירה באמצעות האתרים האמורים.
לטענת המבקשים ,המשיבים מפעילים כביכול "מציעים פיקטיביים" המגישים "הצעות מחיר
פיקטיביות" במכירות פומביות הנערכות באתרים על מנת למנוע ממשתתפים במכירות
הפומביות לזכות בהן במחירים הנחשבים על ידי המשיבים כנמוכים מדי ,ובכך ,לטענתם,
נוהגים בדרך של הפרת חוזה והטעיה לפי חוק הגנת הצרכן .הסעדים שהתבקשו על ידי
המשיבים כוללים צווים האוסרים על המשיבים להתערב במכירות פומביות וסעדים
כספיים אשר אינם ניתנים להערכה.
למועד הדיווח ,טרם ניתנה החלטת בית המשפט בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
להערכת הנהלת חברת שופמיינד ויועציה המשפטיים ,הסיכויים שהבקשה לאישור התובענה
כתובענה ייצוגית תידחה עולים על הסיכויים שתתקבל.

.4

ביום  25באוגוסט 2010 ,הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת שופמיינד ,בעילת
נטילת כספים שלא כדין מלקוחותיה .לטענת המבקש גובה החברה המאוחדת באיחוד יחסי,
לכאורה ,מלקוחותיה סכומים בגין דמי משלוח בעסקאות שבוטלו ,וזאת בנוסף לדמי הביטול
שמתיר החוק להגנת הצרכן.
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הסעדים המבוקשים מסתכמים לסך כולל של כ 4.9-מליון ש"ח לחברי קבוצת התובעים וצו
המורה לחברה לחדול מגביית כספים אלו.
להערכת הנהלת חברת שופמיינד ויועציה המשפטיים ,סיכויי הבקשה לקבלת התובענה
הייצוגית אינה עולה על הסיכויים לדחיית הבקשה.

ב.

.5

ביום  31בדצמבר 2009 ,הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תובענה ובקשה לאישורה
כתובענה ייצוגית ,בסך כולל של כ 32-מליון ש"ח ,כנגד וואלה טורס ,חברה נכדה של החברה,
המאוחדת באיחוד יחסי .יסודה של התביעה ,בטענת המבקשת ,כי וואלה טורס גבתה ,לכאורה,
מלקוחותיה את התמורה עבור השירותים שהיא מוכרת ונקובים במטבע חוץ ,לפי שער חליפין
גבוה משער המכירה להעברות והמחאות האחרון ,ביום העסקים שקדם ליום התשלום ,ובכך
מפרה לכאורה את חוק הגנת הצרכן.
להערכת יועציה המשפטיים של וואלה טורס ,הסיכויים שהבקשה לאישור התובענה כתובענה
ייצוגית תידחה עולים על הסיכויים שתתקבל.

.6

כנגד חברת קורל תל הוגשה תביעה על ידי עובד לשעבר בסך של כ 2,172 -אלפי ש"ח בעקבות
פיטוריו מהחברה .במהלך חודש נובמבר  2010הגיעה החברה לפשרה עם העובד ,אשר קיבלה
תוקף של פסד דין .במאזני החברה ליום  31בדצמבר 2010 ,נכללה הפרשה במלוא סכום
הפשרה בגין תביעה זאת .במהלך חודש פברואר  2011שולם סכום הפשרה לתובע ,ובמקביל,
התקבל בחברת קורל תל שיפוי על מלוא הסכום מבעלי המניות של קורל תל ערב מכירתה
לחברה.

.7

כנגד חברת קורל תל ,הוגשה בקשה בפני רשם המסחר אשר במסגרתה מבקש צד ג' למחוק את
סימני המסחר של קורל תל )" יד  ("yad2" ,"2ואת הסימן המסחרי המעוצב של החברה ,או
להוסיף להם הגבלה .קורל תל הגישה תביעה שכנגד על הפרת הסימן המסחרי ,בסך של כ6.5 -
מיליון ש"ח.
נכון למועד הדוח ,מצוי ההליך בשלב ההוכחות .לתביעה למחיקת סימני המסחר אין השלכות
כספיות על החברה ,אולם מחיקת הסימנים כאמור עלולה לפגוע בהכנסות החברה ורווחיה
העתידיים.

.8

כמו כן ,עומדות נגד החברה  28תביעות נוספות בסך כולל של  868אש"ח ,בגינן יצרה החברה
הפרשה בסך של  239אלפי ש"ח.
להערכת הנהלת החברה ,בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים ,לחברה הפרשה מספקת
בדוחותיה הכספיים בגין תביעות אלה.

התקשרויות
.1

החברה מתקשרת בעסקאות עם צדדים קשורים .עסקאות אלו מתבצעות בתנאי שוק
מקובלים )ראה באור  26להלן(.

.2

ביום  24בינואר 2010 ,אישר דירקטוריון החברה עדכון בתנאי העסקת המנכ"ל והעלאת שכרו
החודשי ל 75-אלפי ש"ח ללא שינוי בתנאי העסקה אחרים .לפירוט נוסף בגין תנאי העסקת
המנכ"ל ראה תקנה  21לחלק ד' לדוח התקופתי.

.3

ביום  22באוגוסט 2007 ,השיקו במשותף החברה ו-די.בי.אס שירותי לווין בע"מ )להלן ,(yes -
אתר תכני וידאו חדש נסיוני באינטרנט ,תחת שם המתחם) yes.walla.co.il :להלן  -האתר
המשותף( ,כחלק ממיזם משותף של העלאת תכנים של  yesלרשת האינטרנט ,המאפשר צפייה
בתכני וידאו מסוגים שונים ,המסופקים לאתר על ידי  ,yesאותם הפיקה או רכשה ) yesלהלן
 המיזם המשותף( .לאור הצלחת הניסוי התקשרו הצדדים ביום  19באוגוסט 2009 ,בהסכםלהקמת האתר המשותף )להלן  -ההסכם( ,וזאת בהמשך למסמך עקרונות אשר נחתם בין
הצדדים ,ביום  8באוגוסט ,2007 ,ואשר חל בקשר עם הפעלת האתר המשותף בתקופת הנסיון
החל מיום  17ביוני 2007 ,ועד ליום חתימת ההסכם .השלמת הסכם זה הותנתה בקיומם של
תנאים מתלים ,ביניהם אישור ההסכם כעסקת בעלי שליטה ,לאור החזקותיה של בזק )בעלת
שליטה בחברה באמצעות אחזקתה במלוא ההון המונפק של בזק בינלאומי( ב .yes-ביום 14
באוקטובר 2009 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההסכם ,ברוב
מיוחד ,כנדרש על פי דין .העסקה אושרה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים.
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.4

ביום  11באוקטובר 2009 ,חתמה החברה על הסכם עם רדמץ' אינטרנשיונל בע"מ )להלן -
רדמץ'( ,לפיו תרכוש החברה את מלוא זכויותיה של רדמץ' בוואלה ג'ובס ,תמורת סך של 3.5
מליון ש"ח במזומן .ביום  15בנובמבר 2009 ,התקשרה החברה בהסכם עם קורל תל בע"מ,
מפעילת אתר האינטרנט יד  ,2לפיו תרכוש קורל תל בע"מ )להלן  -יד  50% (2מההון המונפק
של החברה החדשה )להלן  -החברה החדשה( אשר אליו תועבר פעילות השותפות וואלה
ג'ובס ,תמורת  4מליון ש"ח אשר שולמו לחברה החדשה.
אתר האינטרנט ג'ובס סיטי עוסק בקישור בין מחפשי עבודה למעסיקים .השלמת שני
ההסכמים המתוארים לעיל הותנתה בקיומם של תנאים מתלים .ההסכמים הושלמו ביום 10
בינואר 2010 ,ולאחר השלמתם החברה ויד  2מחזיקות כל אחת ב 50%-מהון המניות המונפק
של החברה החדשה.
כתוצאה מהסכמים אלה ,רשמה החברה רווח בסך של  250אלפי ש"ח אשר נרשם במסגרת
הכנסות אחרות.

ג.

הסכמי שכירות
.1

בחודש אוגוסט  2006חתמה החברה על הסכם שכר דירה ל 5-שנים ואופציית הארכה ל5-
שנים נוספות בגין משרדיה בת"א )בית וואלה( .במהלך שנת  2009שכרה החברה שטחים
נוספים בבית וואלה בהם אוכלסו חברות המוחזקות על ידי החברה לתקופות החופפות לאלה
שבהסכם השכירות הקיים.
לצורך הבטחת התחייבויותיה ,קיימת נכון ליום  31בדצמבר ,2010 ,ערבות בנקאית על סך של
 922אלפי ש"ח .להבטחת הערבות הבנקאית הוקפא פקדון של החברה על סך של  973אלפי
ש"ח ו 962-אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר 2010 ,ו ,2009-בהתאמה .הפקדון אינו צמוד ונושא
ריבית שנתית בשיעור של  1.37%ליום  31בדצמבר.2010 ,
דמי השכירות השנתיים הינם כ 1,850-אלפי ש"ח לשנה.

.2

במהלך חודש יוני  2008חתמה שופמיינד בע"מ על הסכם שכירות ל 5-שנים ואופציית הארכה
ל 5-שנים נוספות למשרדיה בהרצליה פיתוח.
להבטחת התחייבויותיה בהסכם שכר הדירה החדש העמידה שופמיינד בע"מ ערבות בסך של
כ 285-אלפי ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן.
דמי השכירות השנתיים הינם כ 890-אלפי ש"ח לשנה.

.3

א(

במהלך חודש מאי  2009חתמה קורל תל בע"מ על הסכם שכר דירה לשנתיים למשרדיה
ברמת גן.
דמי השכירות השנתיים הינם כ 90-אלפי ש"ח לשנה.

ב(

במהלך חודש ספטמבר  2010חתמה קורל תל בע"מ על הסכם שכר דירה לשנה עם
אופצייה להארכת החוזה בשנתיים נוספות למשרדיה בחיפה.
דמי השכירות השנתיים הינם כ 180-אלפי ש"ח לשנה.

דמי השכירות העתידיים לקבוצה בגין חוזי השכירות ליום  31בדצמבר] 2010 ,משרדים של בית
וואלה ,שופס ,טורס ,יד) 2-קורל תל+ת"א([ הינם כדלקמן:
אלפי ש"ח
3,125
995
995
995

שנת 2011
שנת 2012
שנת 2113
שנת 2114

6,110
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.4

ד.

באור - :21

החברה שוכרת כלי רכב תחת חוזי שכירות הניתנים לביטול ,לתקופות עד שנת  .2013דמי
השכירות המינימליים שישולמו בעת ביטול חוזה השכירות ליום  31בדצמבר 2010 ,הם בסך
של כ 416-אלפי ש"ח.

שעבודים
.1

בשופמיינד בע"מ משועבדים כל שוברי כרטיסי האשראי לבנק .בנוסף קיים שעבוד שוטף עבור
התחייבויות וואלה פיי לבנקים פרי פסו.

.2

בחברת וואלה פיי ,חברה מאוחדת ,בבעלות חברה בשליטה משותפת משועבדים כל שוברי
כרטיסי האשראי לבנק מזרחי ומשמשים לבטחון כנגד הלוואות און קול המתקבלות על ידי
הבנק.

הון
א.

הרכב הון המניות:
 31בדצמבר 2010
מונפק
ונפרע
רשום
מספר המניות
מניות רגילות

ב.

55,000,000

45,625,969

 31בדצמבר 2009
מונפק
ונפרע
רשום
מספר המניות
55,000,000

התנועה בהון המניות
ההון המונפק והנפרע:

ג.

45,447,635

מספר מניות

יתרה ליום  1בינואר2009 ,

45,442,635

מימוש אופציות למניות

5,000

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

45,447,635

מימוש אופציות למניות

178,334

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

45,625,969

זכויות המניות
כל המניות הרגילות הינן שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין ,וכל מניה מקנה לבעליה:
.1

זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה ,הן השנתיות והן המיוחדות,
וזכות לקול אחד בגין כל מניה בכל הצבעה ,בכל אסיפה כללית של החברה.

.2

זכות לקבלת דיבידנדים ,אם וכאשר יחולקו ,וזכות לקבלת מניות הטבה ,אם יחולקו.

.3

זכות להשתתף בחלוקת יתרת נכסי החברה בעת פירוקה.

במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2009 ,מומשו  5,000כתבי אופציות לעובדים למניות
תמורת סך של כ 22-אלפי ש"ח.
במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2010 ,מומשו  178,334כתבי אופציות לעובדים
למניות תמורת סך של כ 738 -אלפי ש"ח.
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הון )המשך(
ד.

דיבידנד שהוכרז
ביום  29ביוני 2009 ,חולק דיבידנד במזומן בסך כולל של  15מליוני ש"ח לבעלי המניות של החברה,
המהווים  0.33ש"ח למניה.
ביום  2ביולי 2008 ,חולק דיבידנד במזומן בסך כולל של  30מליוני ש"ח לבעלי המניות של החברה,
המהווים  0.66ש"ח למניה.

ה.

ביום  12באפריל 2010 ,פקעה אופציית מכר שהעניקה החברה לאחד ממייסדי מקושרים )ראה באור
3ג'( כך שככל שתממושנה במלואן אופציות המכר הנותרות בידי מייסדי מקושרים אחרים ,תחזיק
החברה כ 90%-מההון המונפק והנפרע של מקושרים בדילול מלא .אופציית הרכש שהעניק לחברה
לרכישת יתרת מניותיו תישאר בתוקף בהתאם להסכם הרכישה המקורי .כתוצאה מהירידה בשיעור
ההחזקה במקושרים קטן ההון המיוחס לבעלי מניות של החברה בסכום של  495אלפי ש"ח.

ו.

ניהול ההון בחברה
מטרת החברה בניהול ההון העצמי שלה הינה לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות
העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי המניות ,משקיעים ובעלי עניין אחרים.
החברה פועלת להשגת תשואה על ההון ברמה המקובלת בענף ובתחום הפעילות בשווקים בהם
פועלת החברה .תשואה זו נתונה לשינויים בהתאם לגורמי השוק בענף הפעילות ובסביבה העסקית
של החברה .החברה נתונה לדרישה לעמוד בהון מינימאלי של  70מליון ש"ח מכח אמות המידה
הפיננסיות המתוארות בבאור 16ג' לעיל .החברה אינה נתונה לדרישות כלשהן להשגת רמה מסוימת
של תשואה על ההון.

באור - :22

עלות תשלום מבוסס מניות
א.

הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים
ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה שלהלן:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום מבוסס מניות

ב.

750

1,827

2,290

תוכנית אופציות לעובדים
.1

כללי
החברה אימצה מספר תוכניות הקצאת אופציות לעובדים .האופציות ממוסות על פי סעיף
 102לפקודת מס הכנסה.
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עלות תשלום מבוסס מניות )המשך(
.2

הקצאת אופציות למנכ"ל החברה
ביום  29באוקטובר 2006 ,הוקצו למנכ"ל החברה אופציות לרכישת  400,000מניות של החברה
תמורת מחיר מימוש של  7.788ש"ח למניה .בהתאם למחיר המניה במועד ההענקה ,האופציות
ניתנות למימוש לאורך תקופה של  5שנים כאשר  20%מהכמות ניתנת למימוש בתום שנה
ממועד הקצאת האופציות ובסוף כל רבעון לאחר תום שנה ,תינתן למימוש כמות נוספת של
 5%מסך האופציות שהוקצו .הערך הכלכלי של האופציות כשהוא מחושב בהתאם לנוסחה
הבינומית על-פי מחיר המניה בבורסה ביום  29באוקטובר ,2006 ,הינו  2,398אלפי ש"ח .הערך
הכלכלי האמור חושב בהתבסס על סטיית התקן לתאריך ההענקה שנע בין  49.9%לבין
 ,77.67%אורך חיים כלכלי ממוצע של כ 6-שנים ושיעורי ריבית משתנים בין  5.85%לבין
) 6.32%התוכנית המקורית(.
ביום  26למרס 2008 ,החליט דירקטוריון החברה לבטל ולהקצות מחדש את כל האופציות
שהוענקו למנכ"ל בחודש אוקטובר ) 2006כולל אופציות שכבר הבשילו( למימוש ל400,000-
מניות רגילות של החברה )להלן  -האופציות המחודשות( ראה סעיף ג') (1להלן בהקשר לתנאי
האופציות המחודשות.
ההפרש בין השווי ההוגן של האופציות שבוטלו ובין השווי ההוגן של האופציות המחודשות
ליום הביטול וההקצאה מחדש הינו זניח .כמו כן הוקצו למנכ"ל  200,000אופציות נוספות
הניתנות למימוש ל 200,000-מניות רגילות של החברה )האופציות הנוספות(.

ג.

תנועה במהלך השנה
להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות ,את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן
ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת:
 31בדצמבר 2010
מחיר
מימוש
מספר
משוקלל
האופציות
ש"ח

 31בדצמבר 2009
מחיר
מימוש
מספר
משוקלל
האופציות
ש"ח

 31בדצמבר 2008
מחיר
מימוש
מספר
משוקלל
האופציות
ש"ח

אופציות למניות
לתחילת השנה
2,303,335
)(1
אופציות למניות
שהוענקו
במהלך השנה )- (1
אופציות למניות
שחולטו במהלך
)(105,000
השנה )(1
אופציות למניות
שמומשו
)(178,334
במהלך השנה

4.443

2,103,335

4.423

767,003

5.376

-

335,000

4.576

2,145,000

4.459

4.651

)(130,000

4.459

)(588,334

6.698

4.169

)(5,000

4.459

)(220,334

1.999

2,020,001

4.456

2,303,335

4.443

2,103,335

4.423

1,534,997

4.449

964,998

4.380

376,668

4.256

אופציות למניות
לסוף השנה )(1
אופציות למניות
אשר ניתנות
למימוש לסוף
השנה )(1
)(1

מחיר המימוש מוצג לאחר התאמה למדד או לדיבידנדים שחולקו ,לפי העניין.
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עלות תשלום מבוסס מניות )המשך(
)(1

מידע כללי

4.459

03/2014

ראה לעיל

03/2014

519
1,693

כמות

מועד
הענקה

אופציות מחודשות למנכ"ל

400,000

03/2008

 80,000אופציות בשלות במועד הענקה ,יתר
ההבשלה רבעונית החל מ1/2008-

אופציות נוספות למנכ"ל

200,000

03/2008

הבשלה רבעונית על פני  3שנים החל מ1/2008-

4.459

מנהלים אחרים

740,000

03/2008

הבשלה על פני  3שנים במנות שנתית שוות

4.459

03/2013

אופציות לעובדים

805,000

03/2008

הבשלה על פני  3שנים במנות שנתיות שוות

4.459

03/2013

1,669

מנהלים

290,000

07/2009

הבשלה ב 3-מנות שוות ב 1/2011 ,1/2010-ו1/2012-

4.49

12/2013

733,734

עובדים

45,000

10/2009

הבשלה ב 3-מנות שנתיות שוות ממועד הענקה

5.13

12/2013

89,796

תוכנית

)(2

מחיר מימוש
לאחר
התאמות

מועד
פקיעה

שווי הוגן
למועד
הענקה
באלפי
ש"ח

תנאי הבשלה

פרמטרים לחישוב שווי הוגן
ממוצע משוקלל מחיר מניה

תנודתיות

ריבית
להיוון

דיבידנד חזוי

4.459-5.13

42%-59%

1.52%-5.72%

קיים מנגנון התאמה למחיר המימוש

ד.

הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של האופציות למניות ליום  31בדצמבר 2010 ,הינו  2.7שנים ) 3.7 - 2009שנים(.

ה.

טווח מחירי המימוש של האופציות למניות ליום  31בדצמבר 2010 ,עומד על  3.75 - 5.62ש"ח כפוף להתאמות ) 3.75 - 5.13 - 2009ש"ח(.

ו.

מדידת השווי ההוגן של האופציות למניות המסולקות במכשירים הוניים
החברה משתמשת במודל הבינומי למדידת השווי ההוגן של האופציות למניות המסולקות במכשיריה ההוניים .המדידה מתבצעת ביום הענקת
האופציות למניות אשר מסולקות במכשירים הוניים ,שכן מדובר באופציות המוענקות לעובדים.
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פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח

א .עלות ההכנסות מהפעלת הפורטל
שכר ומשכורת
תפעול תכנים
שכר דירה ואחזקת מבנה וציוד
פחת והפחתות
שותפי תוכן וקניות
אחרות

20,653
5,196
3,120
6,830
9,505
1,379

18,539
2,956
2,793
7,407
8,191
1,202

16,504
3,064
2,760
6,962
6,856
856

46,683

41,088

37,002

ב .עלות ההכנסות ממכירת מוצרים ושירותי תיירות
שכר ומשכורת
שכר דירה ואחזקת מבנה וציוד
פחת והפחתות
קניות שירותי תיירות
קניות תוצרת גמורה
עלייה במלאי תוצרת גמורה
אחרות

3,467
454
297
8,669
42,338
)(4,108
559

3,290
470
229
7,101
7,978
)(1,190
512

2,276
315
131
5,994
2,190
552

51,676

18,390

11,458

ג .הוצאות פיתוח
שכר ומשכורות
פחת
שכר דירה ואחזקת מבנה וציוד
אחרות

66

13,056
252
800
835

9,691
146
402
509

8,003
96
389
468

14,943

10,748

8,956
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פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד )המשך(

ד.

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח

הוצאות מכירה ושיווק
שכר ומשכורת
שכר דירה ואחזקת מבנה
עמלות
פרסום
פחת והפחתות
אחרות

ה.

9,119
971
3,570
886
287
758
1,064

7,438
664
2,391
572
363
832
439

6,337
369
2,757
159
126
797
363

16,655

12,699

10,908

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
רווח הון ממימוש החזקות בחברות מאוחדות וכלולות
רווח הון ממימוש רכוש קבוע
אחרות

ז.

36,151

21,655

19,558

הוצאות הנהלה וכלליות
שכר ומשכורת
שכר דירה ואחזקת מבנה
שירותים מקצועיים
פחת והפחתות
משרדיות
חובות מסופקים ואבודים
אחרות

ו.

20,038
1,391
1,021
8,359
4,217
1,125

14,772
929
1,043
3,786
284
841

14,201
772
1,197
2,642
199
547

250

20
-

25
)(34

250

20

)( 9

הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון
הכנסות ריבית מפקדונות בבנקים
הכנסות ריבית מנכיון כרטיסי אשראי
הכנסות מימון אחרות

544
523
217

244
855
449

1,534
1,279
358

1,284

1,548

3,171

הוצאות מימון
הוצאות מימון בגין אשראי מבנקים ונותני אשראי
אחרים
הפסד מניירות ערך סחירים שיועדו לרווח או הפסד
הוצאות מימון אחרות
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1,332
8
1,634

190
670

728
967
335

2,974

860

2,030
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רווח נקי למניה
פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח נקי למניה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
רווח לצורך חישוב רווח נקי בסיסי למניה

9,198

20,121

17,421

רווח לצורך חישוב רווח נקי מדולל למניה

8,766

20,121

17,421

כמות המניות
כמות המניות לחישוב רווח למניה בסיסי
השפעת מניות רגילות פוטנציאליות מדללות
כמות המניות לחישוב רווח למניה מדולל
באור - :25

45,512
427
45,939

45,443
125
45,568

45,260
238
45,498

מגזרי פעילות
א.

כללי
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי
) (CODMלצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים .בהתאם לזאת ,למטרות
ניהול ,הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות
ולה מגזרי פעילות כדלקמן:
מגזר הפעלת הפורטל

-

עיקר ההכנסות הינן מפרסום באתרי התוכן של מפעילי הקבוצה.

מגזר הסחר

-

עיקר הפעילות הינה סחר באינטרנט באמצעות אתר המופעל על
ידי חברה בשליטה משותפת.

שני ענפי הפעילות של החברה מתבצעים בישראל ,מקום מושבה של החברה.
נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים בהם משתמש המגזר ומורכבים בעיקר ממזומנים
ושווי מזומנים ,לקוחות ,מלאי רכוש קבוע ורכוש אחר .את רוב הנכסים ניתן לייחס למגזר מסוים.
התחייבויות של המגזר כוללות את כל ההתחייבויות התפעוליות הנובעות מהפעילויות התפעוליות
של המגזר ומורכבות בעיקר מהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים ,זכאים ויתרות זכות
והתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו.
המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בבאור  2כו'.
ביצועי המגזרים )רווח )הפסד( מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח )הפסד( תפעולי כמוצג בדוחות
הכספיים.
תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות
למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.
פריטים שלא הוקצו ,כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה ,עלויות הנהלה וכלליות ,מימון )כולל
עלויות מימון והכנסות מימון ,לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( ומסים על
ההכנסה ,מנוהלים על בסיס קבוצתי.
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מגזרי פעילות )המשך(
מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את נכסי המגזר שלא כוללים מסים נדחים ומיסים
שוטפים לקבל ,הלוואות לחברות בקבוצה ,פקדונות משועבדים וניירות ערך סחירים מאחר שנכסים
אלה מנוהלים על בסיס קבוצתי.
מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את התחייבויות המגזר שלא כוללות מסים נדחים,
התחייבות מסים שוטפים ,אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים ,מאחר שהתחייבויות אלה
מנוהלות על בסיס קבוצתי.
השקעות הוניות כוללות רכישות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.
ב.

מידע לפי מגזרי פעילות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2010
הפעלת
הפורטל

התאמות
סחר
אלפי ש"ח

סה"כ

מכירות לחיצוניים
מכירות בין מגזרים

116,135
961

64,702
-

)(961

180,837
-

סה"כ הכנסות

117,096

64,702

)(961

180,837

תוצאות המגזר

11,571

3,777

-

15,348

הוצאות מימון ,נטו
הכנסות אחרות ,נטו

)(1,690
250

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

13,908
4,878

רווח נקי

9,030
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2009
הפעלת
הפורטל

התאמות
סחר
אלפי ש"ח

סה"כ

מכירות לחיצוניים
מכירות בין מגזרים

102,330
964

30,057
-

)(964

132,387
-

סה"כ הכנסות

103,294

30,057

)(964

132,387

תוצאות המגזר

23,953

3,854

-

27,807

הכנסות מימון ,נטו
הכנסות אחרות ,נטו

688
20

רווח לפני חלק החברה ברווחי חברות
כלולות
חלק החברה ברווחי חברות כלולות
מסים על ההכנסה

28,515
44
8,438

רווח נקי

20,121
69

וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :25

מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2008
הפעלת
הפורטל

סה"כ

התאמות
סחר
אלפי ש"ח

מכירות לחיצוניים
מכירות בין מגזרים

89,588
932

22,264
-

)(932

111,852
-

סה"כ הכנסות

90,520

22,264

)(932

111,852

תוצאות המגזר

20,507

3,463

-

23,970

הכנסות מימון ,נטו
הוצאות אחרות ,נטו

1,141
)(9

רווח לפני חלק החברה בהפסדי חברות
כלולות
חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
מסים על ההכנסה

25,102
)(324
7,357

רווח נקי

17,421
 31בדצמבר 2010
הפעלת
הפורטל

סחר

 31בדצמבר 2009
סה"כ

הפעלת
הפורטל

אלפי ש"ח

סחר

סה"כ

אלפי ש"ח

מידע אחר
נכסי המגזר

275,778

40,147

315,925

130,428

43,718

174,146

התאמות:
השקעות בחברות אחרות
אחרים

3,060
7,196

3,190
2,926

סך הנכסים במאוחד

326,181

180,262

התחייבויות המגזר

46,208

32,010

78,218

37,703

22,022

59,725

התאמות:
עודף הפסדים על השקעות
בחברות מוחזקות
אופצית מכר לבעלי זכויות
שאינן מקנות שליטה
הלוואות
אחרים

288

288

42,250
76,753
23,896

3,273
16,302
6,566

סך ההתחייבויות במאוחד

221,405

86,154

פחת והפחתות

12,407

479

12,886

8,211

427

8,638

השקעות הוניות

170,878

449

171,327

18,171

1,371

19,542
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר2010 ,
בעל
שליטה
)החברה
האם(
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות לזמן ארוך
יתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה
ביותר במשך השנה

צדדים
קשורים
אחרים

חברות
בשליטה
חברות
משותפת
אחיות
אלפי ש"ח

535
549
430
-

1,473
216
3,042
143
-

537
2,482

64
984
56
-

-

2,684

-

-

ליום  31בדצמבר2009 ,
חברות
בשליטה
משותפת
אלפי ש"ח

בעלי
עניין
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
יתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך
השנה
ב.

413
145
1,923
567

550
-

537
255
427
166

837

-

-

הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים המועסקים בחברה:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
סכום
סכום
מס'
מס'
אלפי ש"ח
אנשים
אלפי ש"ח
אנשים
הטבות לעובדים לטווח
קצר
תשלום מבוסס מניות

3,487
485

3
3

3,972
ג.

צדדים
קשורים
אחרים

3
3

3,179
958

2008
מס'
אנשים

אלפי ש"ח

3
3

4,137

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים המועסקים בחברה
מנהלים בכירים משתתפים גם בתוכנית כתבי האופציה למניות של החברה )ראה באור .(22
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ד.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
בעל
שליטה
)החברה
האם(
מכירות
עלות המכירות
פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

חברות
בשליטה
חברות
משותפת
אחיות
אלפי ש"ח

צדדים
קשורים
אחרים

1,683
)(2,587
)(12
)(19
)(8

2,293
)(1,101
)(75
)(120
)(319

99
)(47
-

58
)(415
-

)(943

678

52

)(357

2,280

רכישת רכוש קבוע
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,

חברות
בשליטה
משותפת
אלפי ש"ח

בעלי
עניין
מכירות
עלות המכירות
הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

רכישת רכוש קבוע

צדדים
קשורים
אחרים

870
)(1,838
)(20
-

314
)(41
-

997
)(1,241
)(66
)(106
)(40

)(988

273

)(456

1,508

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2008 ,
חברות
בשליטה
משותפת
אלפי ש"ח

בעלי
עניין
מכירות
עלות המכירות
הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

רכישת רכוש קבוע

528
)(3,040
)(10
-

65
)(32
-

736
)(898
)(44
)(71
)(27

)(2,522

33

)(304

63
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ה.

הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין
תנאי העסקאות עם צדדים קשורים
הקניות והמכירות מצדדים קשורים מבוצעות במחירי שוק .יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן
מובטחות ,אינן נושאות ריבית ויישובן יעשה במזומן .לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים
לקבל או לשלם .לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2010 ,החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות
מסופקים בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים.
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תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(
מאזנים
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

2,925
1,237

81
2,271

4,162

2,352

נכסים לא שוטפים
השקעה בחברות מוחזקות
נכסים בלתי מוחשיים

72,375
50

34,149
54

72,425

34,203

76,587

36,555

התחייבויות שוטפות
זכאים ויתרות זכות
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

2,834
4,298

437
-

7,132

437

התחייבויות לא שוטפות
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

37,822

3,273

הון
הון מניות ופרמיה על מניות
קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
יתרת הפסד
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171,933
9,940
)(150,240

171,195
9,190
)(147,540

31,633

32,845

76,587

36,555
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תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( )המשך(
דוחות רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
עלות מתן שירותים

45

316

505

הפסד גולמי

)(45

)(316

)(505

הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

209
211
1,418

406
479
962

313
461
1,214

הפסד תפעולי

)(1,883

)(2,163

)(2,493

הכנסות )הוצאות( אחרות
הכנסות מימון
הוצאות מימון

69
)(886

20
56
)(97

)(34
677
)(9

הפסד

)(2,700

)(2,184

)(1,859
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תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( )המשך(
דוחות על השינויים בהון
הון מניות
ופרמיה
על מניות

קרן בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס מניות יתרת הפסד
אלפי ש"ח

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2008 ,

170,752

5,073

)(98,497

77,328

הפסד
מימוש אופציות לעובדים למניות
עלות תשלום מבוסס מניות
דיבידנד ששולם

421
-

2,290
-

)(1,859
)(30,000

)(1,859
421
2,290
)(30,000

יתרה ליום  31בדצמבר2008 ,

171,173

7,363

)(130,356

48,180

הפסד
מימוש אופציות לעובדים למניות
עלות תשלום מבוסס מניות
דיבידנד ששולם

22
-

1,827
-

)(2,184
)(15,000

)(2,184
22
1,827
)(15,000

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

171,195

9,190

)(147,540

32,845

הפסד
מימוש אופציות לעובדים למניות
עלות תשלום מבוסס מניות

738
-

750

)(2,700
-

)(2,700
738
750

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

171,933

9,940

)(150,240

31,633
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תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( )המשך(
המדיניות החשבונאית שיושמה לגבי תמצית הנתונים הנ"ל זהה לזו שיושמה לגבי הדוחות הכספיים
המאוחדים כמפורט בבאור  2למעט:
-

יישום מוקדם של תקני IFRS
החברה אימצה מוקדם את ) IFRS 1מתוקן(  -אימוץ לראשונה של תקני  IFRSו) IAS 27-מתוקן( -
דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים.
בהתאם לתיקון לתקנים ,נוספה הקלה מיישום למפרע של תקני  IFRSבמאזן הפתיחה לפי IFRS 1
במועד המעבר לדיווח לראשונה לפי תקני  IFRSבדוחות הכספיים הנפרדים )דוחות כספיים 'סולו'(.

בהתאם להקלה ,בדוחות כספיים אלה ,עלות ההשקעה במניות של חברות בנות ,חברות בשליטה
משותפת וחברות כלולות יכולה להיקבע ,מלבד על בסיס עלות היסטורית או שווי הוגן ,גם לפי
עלות נחשבת ) (Deemed Costהמבוססת על הערך הפנקסני של ההשקעה כפי שהוצגה לפי כללי
חשבונאות מקובלים קודמים ,דהיינו לפי שיטת השווי המאזני .הבחירה הנ"ל יכולה להיעשות עבור
כל השקעה בנפרד .כמו כן ,דיבידנד בגין השקעות בחברות כאמור לעיל יוכר בדוחות הכספיים
הנפרדים כהכנסה ללא הבחנה אם חולק בגין רווחים שנצברו לפני רכישת ההשקעה או לאחר מכן.
התקן ייושם בדוחות הכספיים הנפרדים כאמור לעיל עם מועד מעבר של  1בינואר 2007 ,ואילך.
בהתאם לכך ,החברה בחרה להציג במאזן הפתיחה ליום המעבר בדוחות הכספיים הנפרדים את
השקעותיה במניות של חברות בנות ,חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות לפי עלות נחשבת
שהינה היתרה על בסיס שיטת השווי המאזני ליום המעבר כפי שהוצגה בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים קודמים.
באור - :28

אירועים לאחר תאריך הדיווח
ביום  11בנובמבר 2008 ,אישרה ועדת הביקורת של החברה שלא להעמיד מימון ללוח און ליין בע"מ וללוח
הצעות עבודה בע"מ )להלן שתיהן ביחד  -חברות הלוחות( ,בהן החזיקה החברה בכ 35.2%-ובכ 37.2%-מהון
המניות ,בהתאמה .בעלי המניות הנוספים בחברות הלוחות הן חברות מקבוצת הארץ .בין החברה לבין
קבוצת הארץ נחתם הסכם בקשר עם מימון חברות הלוחות ובקשר עם מגבלות מסויימות על פעילות
בתחום הלוחות )להלן  -הסכם הלוחות( ,לפיו בהתאם להסכם הלוחות ,ולאור החלטתה של החברה שלא
להעמיד מימון לחברות הלוחות ,אחזקתה של החברה עשויה להיות מדוללת ,בהתאם לנוסחת דילול
שנקבעה בהסכם הלוחות ,עד לסף תחתון של  20%החזקה בכל אחת מחברות הלוחות .ביום  8בפברואר,
 2011העבירה החברה לקבוצת הארץ את החזקותיה בחברות הלוחות ללא תמורה כספית .במקביל ,בוטל
הסכם הלוחות וקבוצת הארץ קיבלה אפשרות לפרסום ללא תמורה באתר החברה ,בהיקף לא מהותי,
לניצול במשך שנתיים ,וזאת על בסיס מקום פנוי בלבד.
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וואלה! תקשורת בע"מ
נספח לדוחות הכספיים המאוחדים
רשימה חברות מוחזקות
ליום  31בדצמבר2010 ,
מניות המקנות
מניות המקנות
זכויות הצבעה זכויות לרווחים
 %ההחזקה
משוב מחשבים שיווק פיננסים ) (1994בע"מ )מאוחדת בבעלות החברה  -לא
פעילה(

99.9

99.9

טלטל ערוצי תקשוב בע"מ )מאוחדת בבעלות החברה(

100

100

לוח הצעות עבודה בע"מ )כלולה בבעלות טלטל  -לא פעילה(

37.2

37.2

לוח און ליין בע"מ )כלולה בבעלות טלטל(

35.2

35.2

שופמיינד בע"מ )בשליטה משותפת בבעלות החברה(

50

50

יורם לימודים בע"מ )בשליטה משותפת בבעלות החברה(

50

50

וואלה! טורס בע"מ )בשליטה משותפת בבעלות חברה בשליטה משותפת(

25

25

וואלה! פיי בע"מ )מאוחדת ,בבעלות חברה בשליטה משותפת(

50

50

לילה בא בע"מ )מאוחדת בבעלות החברה(

100

100

מקושרים בע"מ )מאוחדת בבעלות ישירה ובבעלות חברה מאוחדת(

70

(1) 70

וואלה! ג'ובס )שותפות( – לא פעילה

100

100

מינטמרק )מאוחדת מכח אופציה לרכישתה(

( 2) 0

0

ג'ובס סיטי בע"מ )מאוחדת בבעלות ישירה ובבעלות חברה מאוחדת(

100

100

קורל תל בע"מ )מאוחדת בבעלות החברה(

75

75

כמה השוואת מחירים בע"מ )בשליטה משותפת בבעלות החברה(

42.5

42.5

מחירון רכב יד  2בע"מ )מאוחדת בבעלות חברה מאוחדת(

90

90

)(1
)(2

ראה באור 3א' בדבר צירופי עסקים.
ראה באור 3ג' בדבר צירופי עסקים.
------------------
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וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  31בדצמבר2010 ,

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר פרופורמה

2

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה

3

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה

4

5-8

באורים לדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה

----------------

וואלה! תקשורת בע"מ
קוסט פורר גבאי את קסירר
חר' עמינדב ,3
תל-אביב 67067
טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
www.ey.com/il

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של וואלה! תקשורת בע"מ

ביקרנו את דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה
המצורפים של וואלה! תקשורת בע"מ (להלן  -החברה) לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר ,2010
 2009ו .2008-דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה
על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון
(דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת
נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,דוחות הפרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את תוצאות
פעולותיהן של החברה והחברות המאוחדות שלה פרופורמה ,לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר
 2009 ,2010ו 2008-בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) )IFRSובהתאם לתקנה  9א' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל , 1970-וההנחות המפורטות בבאור  2לדוחות המאוחדים פרופורמה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 27בפברואר2011 ,

2

וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה

2010

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
אלפי ש"ח

2008

הכנסות מהפעלת הפורטל
הכנסות ממכירת מוצרים ושירותי תיירות

142,263
64,702

134,866
30,057

112,702
22,264

סה"כ הכנסות

206,965

164,923

134,966

עלות הכנסות מהפעלת הפורטל
עלות ההכנסות ממכירת מוצרים ושירותי תיירות

50,269
51,676

45,375
18,390

40,599
11,458

סה"כ עלות הכנסות

101,945

63,765

52,057

רווח גולמי

105,020

101,158

82,909

הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

16,044
49,261
20,489

12,029
38,932
17,772

9,662
34,199
14,681

רווח תפעולי

19,226

32,425

24,367

הכנסות (הוצאות) אחרות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
חלק החברה ברווחי (בהפסדי) חברות כלולות

250
1,114
()5,727
-

20
1,517
()5,713
44

()17
3,178
()6,932
()324

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

14,863
5,886

28,293
9,243

20,272
6,841

רווח נקי

8,977

19,050

13,431

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

9,145
()168

19,050
-

13,431
-

8,977

19,050

13,431

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.

 27בפברואר2011 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

שאול אלוביץ'
יו"ר הדירקטוריון

3

אילן ישועה
מנכ"ל

גיל בנימיני
סמנכ"ל כספים

וואלה! תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה

2010
8,977

רווח נקי

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
אלפי ש"ח
19,050

2008

13,431

רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):
רווח (הפסד) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
רווח (הפסד) אקטוארי בגין תוכנית הטבה מוגדרת

()107
()615

634
30

()363
()608

סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

()722

664

()971

סה"כ רווח כולל

8,255

19,714

12,460

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

8,423
()168

19,714
-

12,460
-

8,255

19,714

12,460

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור - :1

עיקרי המדיניות החשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הינם עקביים
לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה.

באור - :2

הנחות פרופורמה
א.

כאמור בבאור  3להלן ,ביום  2בספטמבר 2010 ,אירע אירוע פרופורמה במסגרתו בוצע צירוף
עסקים מהותי של רכישת  75%מהון מניותיה של חברת קורל תל בע"מ (להלן  -יד  ,)2וכן
נרכשו  42.5%מהון המניות בדילול מלא של חברת כמה השוואת מחירים בע"מ.
הדוחות הכספיים המאוחדים על הרווח והפסד פרופורמה ועל הרווח הכולל פרופורמה הוצגו
בהתאם להנחה שאירוע הפרופורמה התרחש ביום  1בינואר.2008 ,
לפיכך כוללים את איחוד תוצאות הפעילות של החברות הנרכשות בכל התקופות המדווחות
בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.

ב.

ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות המאוחדים פרופורמה
.1

כאמור בבאור  3להלן ,החברה ביצעה ייחוס של שווי הוגן לנכסים והתחייבויות
המזוהים בצירוף העסקים .ברכישה נוצרו נכסים בלתי מוחשיים על פי הייחוס כאמור
שעיקרם הינם מותג ומוניטין .הפחתת נכסים בלתי מוחשיים אלו ,למעט המוניטין,
נכללו בדוחות מאוחדים על הרווח והפסד פרופורמה.

.2

כאמור בבאור  3להלן ,התמורה בגין צירוף העסקים כוללת גם את השווי ההוגן של
ההתחייבויות הצפויות להשתלם לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה .הדוחות
המאוחדים על הרווח והפסד פרופורמה כוללים הוצאות מימון בגין התחייבויות אלו.

.3

הוצאות המימון ,נטו בדוחות מאוחדים על הרווח והפסד פרופורמה הותאמו להוצאות
המימון שבהם מחוייבת החברה לאחר צירוף העסקים.

.4

עסקאות בין חברתיות בוטלו לצורך האיחוד.

.5

כתוצאה מצירוף העסקים עלתה החברה לשליטה בחברת ג'וב סיטי בע"מ אשר אוחדה
טרם צרוף העסקים באיחוד יחסי .תוצאות חברת ג'וב סיטי אוחדו באופן מלא בדוחות
מאוחדים על הרווח והפסד פרופורמה.
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וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור - :3

צירופי עסקים
רכישת חברות קורל תל בע"מ וכמה השוואת מחירים בע"מ
ביום  8ביולי 2010 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי מניותיה של קורל תל בע"מ (להלן  -יד
 ,)2המפעילה פלטפורמת לוחות מקוונים ,לפיו תרכוש החברה  75%מהון מניותיה של יד 2
בתמורה כוללת של כ 117-מליון ש"ח בתוספת סכום נוסף שישולם למוכרים המבוסס על גובה
ההון החוזר של יד  2ובכפוף להתאמות .העסקה הושלמה ביום  2בספטמבר .2010 ,בנוסף,
התחייבה החברה לספק ליד  2מדיה באתר החברה בסך של  2מליון ש"ח לשנה ,למשך  3שנים.
במסגרת הסכם הרכישה קיבלה החברה אופציית רכש לרכישת כל אחזקות בעלי הזכויות
שאינן מקנות שליטה לפי שווי חברה שיקבע לפי מכפיל  6.5על ה( EBITDA-ה EBITDA-ימדד
לפי הרווח התפעולי של קורל תל "סולו" בנטרול הוצאות פחת והפחתות ובנטרול רווחים
ו/או הפסדים יוצאים מן הכלל) בארבעת הרבעונים האחרונים שהסתיימו לפני מימוש
האופציה ,ואשר לא יפחת מסך מינימאלי של  125מליון ש"ח ולא יעלה על סך של  200מליון
ש"ח.
תוצאות ה EBITDA -של קורל תל בשנים  2010ו 2009-הסתכמו לסך של כ 17 -מליוני ש"ח וכ-
 15מליוני ש"ח ,בהתאמה.
כמו כן ,הקנתה החברה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר למכירת כל
מניותיהם לחברה במחיר קבוע שנקבע לפי שווי חברה של  125מליון ש"ח.
האופציות ניתנות למימוש לאחר  3שנים מיום השלמת העסקה ולמשך תקופה של שנה.
כמו כן ,בהסכם בעלי המניות של יד  ,2הוסכם בין החברה לבין בעלי הזכויות שאינן מקנות
שליטה על חלוקת דיבידנד מירבית אפשרית.
בשל קיומן של אופציות הרכש והמכר צירוף העסקים טופל כרכישת  100%מהזכויות בנרכשת
כאשר התמורה בגין צירוף העסקים כוללת גם את השווי ההוגן של ההתחייבות הצפויות
להשתלם לבעל הזכויות שאינן מקנות שליטה.
בנוסף ,ביום  8ביולי 2010 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי מניותיה של כמה השוואת
מחירים בע"מ (להלן  -כמה) לרכישת  42.5%מהון מניותיה בדילול מלא של כמה בתמורה ל-
 162אלפי ש"ח .בנוסף ,התחייבה החברה לספק לכמה מדיה באתר החברה בסך של  0.5מליון
ש"ח לשנה ,למשך  3שנים .במסגרת הסכם הרכישה קיבלה החברה אופציות רכש ל42.5%-
נוספים בחברת כמה ,חסומות ל 3-שנים ,וניתנות למימוש במשך שנה .העסקה הושלמה ביום
 2בספטמבר.2010 ,
לחברה של יטה משותפת בכמה ולפיכך מאוחדת כמה באיחוד יחסי .רכישת כמה אינה מהווה
צירוף עסקים מהותי לחברה .במסגרת רכישת מניות כמה נוצר בספרי החברה מוניטין בסך
של כ 1.1-מליון ש"ח.
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וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור - :3

צירופי עסקים (המשך)
השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של יד  2וכמה ויתרתם בדוחות
הכספיים של החברה למועד הרכישה ,הינם כדלקמן:
אלפי ש"ח
מזומן
לקוחות
חייבים
ספקים
זכאים

1,004
10,894
5,546
()1,759
()4,120

נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין

2,031
85,222
77,406
176,224

התחייבויות לזמן ארוך
עתודה למס

479
16,719
17,198

נכסים נטו

159,026

עלויות שהתהוו לחברה בגין צירופי העסקים בסך של כ 0.8-מליון ש"ח נרשמו כהוצאה
בתקופת הדיווח.
נכון ליום  30בספטמבר 2010 ,החברה ביצעה ייחוס זמני של עלות הרכישה בהתייחס לשווי
ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו במסגרת צירוף העסקים הנ"ל וזאת בשל סמיכות
הרכישה למועד הדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2010 ,ומורכבות איסוף הנתונים
וניתוחם .נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,השלימה החברה את ייחוס עלויות הרכישה.
במסגרת ייחוס עלויות הרכישה הסופית לא נתגלו הפרשים מהותיים לעומת הייחוס הזמני
של עלויות הרכישה וזאת ביחס למאזן החברה ולרווח הנקי .הנכסים הבלתי מוחשיים
העיקריים שזוהו ברכישה הינם מותג ומוניטין .המותג צפוי להיות מופחת בקו ישר על פני
תקופה של כ 9-שנים.
במסגרת הסכם רכישת המניות נקבע מנגנון שיפוי לחברה ולחברת קורל תל ,לפי העניין,
מצידם של המוכרים בקשר עם מצגיהם בנוגע לחברה הנרכשת.

7

וואלה! תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור - :3

צירופי עסקים (המשך)
עלות הרכישה
אלפי ש"ח
מזומן ששולם
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
זכאים בגין השקעה
שירותי מדיה

115,504
38,119
1,203
4,200

סך הכל

159,026

מזומנים אשר שימשו לרכישה
אלפי ש"ח
מזומן ששולם
מזומנים ושווי מזומנים בחברות הנרכשות למועד הרכישה

115,504
()1,004
114,500

F:\W2000\w2000\1549\M\10\C12-IFRS-PROFORMA.docx

8

פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד
שם החברה :וואלה תקשורת בע"מ

מספר חברה ברשם החברות52-004174-0 :

כתובת :אבן גבירול  ,166תל אביב62032 ,

דואר אלקטרוניgil_b@walla.net.il :

טלפון03-6010601 :

פקסימיליה03-6010619 :

תאריך המאזן 31 :בדצמבר2010 ,

תאריך הדוח 27 :בפברואר2011 ,

תקנה 8ב)א(:

הערכת שווי מהותית מאוד
מצ"ב כנספח א' לפרק זה ,הערכת שווי מהותית מאוד שערכה החברה בדבר הקצאת מחיר
רכישת מניות חברת "קורל-תל" בע"מ.

תקנה 8ב)ט(:

הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד שביצעה החברה

ייחוס עודף עלות הרכישה ברכישת
זיהוי נושא ההערכה
מניות חברת קורל תל בע"מ
 2בספטמבר 2010
עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה ,אילו לא רלוונטי
כללי החשבונאות המקובלים ,לרבות פחת
והפחתות ,לא היו מחייבים את שינוי ערכו בהתאם
להערכת השווי:
כמפורט בגוף העבודה המצורפת לדוח
שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה
התקופתי
זיהוי המעריך ואפיוניו
שם המעריך
השכלה

אליהו אל-על בע"מ
בעל תואר ) MAמחקרי( בכלכלה ,תואר
 BAמאוניברסיטת בן גוריון בכלכלה עם
התמחות בחשבונאות .רישיון ראיית
חשבון בישראל מספר  25628וחבר בלשכת
רואי חשבון בישראל מספר .9248
בעל ניסיון של מעל ל 11 -שנים בתחום
הערכות השווי והייעוץ הכלכלי ,הכולל
ביצוע של מאות הערכות שווי ועבודות
ייעוץ כלכליות לחברות ציבוריות ופרטיות
רבות בארץ ובחו"ל.
לא קיימת תלות
כמפורט בגוף העבודה המצורפת לדוח
התקופתי
מודלים שונים בהתאם לנכס המוערך.
מודלים עיקריים :היוון תזרימי מזומים,
פטור מתמלוגים ),(Relief from Royalty
תוחלת הנזק.

ניסיון בביצוע

תלות במזמין ההערכה
הסכמי שיפוי עם מעריך השווי
מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה
15.5%-18.9%
שיעור ההיוון )או :(WACC
לא רלוונטי
שיעור הצמיחה:
אחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה לא רלוונטי
):(Terminal
לא רלוונטי
סטיית תקן:
לא רלוונטי
מחירים ששימשו בסיס להשוואה:
לא רלוונטי
מספר בסיסי להשוואה:

ד1-

הערכת שווי מותג מקושרים
זיהוי נושא ההערכה
 31בדצמבר 2010
עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה ,אילו כ 1,750 -אלפי שקלים חדשים
כללי החשבונאות המקובלים ,לרבות פחת
והפחתות ,לא היו מחייבים את שינוי ערכו בהתאם
להערכת השווי:
כ 875 -אלפי שקלים חדשים
שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה
זיהוי המעריך ואפיוניו
שם המעריך
השכלה

אליהו אל-על בע"מ
בעל תואר ) MAמחקרי( בכלכלה ,תואר
 BAמאוניברסיטת בן גוריון בכלכלה עם
התמחות בחשבונאות .רישיון ראיית
חשבון בישראל מספר  25628וחבר
בלשכת רואי חשבון בישראל מספר .9248
בעל ניסיון של מעל ל 11 -שנים בתחום
הערכות השווי והייעוץ הכלכלי ,הכולל
ביצוע של מאות הערכות שווי ועבודות
ייעוץ כלכליות לחברות ציבוריות ופרטיות
רבות בארץ ובחו"ל.
לא קיימת תלות
לא נכלל שיפוי בגין העבודה
פטור מתמלוגים )(Relief from Royalty

ניסיון בביצוע

תלות במזמין ההערכה
הסכמי שיפוי עם מעריך השווי
מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה
18.2%
שיעור ההיוון )או :(WACC
לא רלוונטי
שיעור הצמיחה:
אחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה לא רלוונטי
):(Terminal
לא רלוונטי
סטיית תקן:
לא רלוונטי
מחירים ששימשו בסיס להשוואה:
לא רלוונטי
מספר בסיסי להשוואה:
תקנה :9

דוחות כספיים
רצ"ב כפרק ג' לדוח זה ,הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  ,2010בצרוף חוות דעת רואה
החשבון המבקר.

תקנה 9א:

דוח פרופורמה
רצ"ב כנספח לפרק ג' לדוח זה ,דוח פרופורמה של החברה בעקבות רכישת יד  2וכמה.

תקנה 9ב:

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
רצ"ב כפרק ה' לדוח זה ,דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

תקנה 9ג:

דוח כספי נפרד של התאגיד
רצ"ב כנספח לפרק ג' לדוח זה ,דוח כספי נפרד של החברה.

תקנה 9ד:

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פרעון
מצורף בדוח מיידי נפרד.

תקנה :10

דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד

ד2-

תקנה 10א:

רצ"ב כפרק ב' לדוח זה ,דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד ליום  31בדצמבר.2010 ,
תמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת ) 2010באלפי ש"ח(
רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

סה"כ

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי

40,422
20,199
20,223

42,407
24,425
17,982

48,235
27,955
20,280

49,773
25,780
23,993

180,837
98,359
82,478

הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח מעליה לשליטה בחברה
שאוחדה באיחוד יחסי
רווח מפעולות רגילות

3,492
6,936
3,618
-

3,740
7,311
3,174
-

3,879
8,313
4,437
619

3,832
13,591
5,426
-

14,943
36,151
16,655
619

6,177

3,757

4,270

1,144

15,348

הכנסות אחרות
הכנסות מימון
הוצאות מימון

250
176
94

363
135

310
644

435
2,101

250
1,284
2,974

רווח )הפסד( לפני מסים על
ההכנסה
מיסים על ההכנסה

6,509

3,985

3,936

)(522

13,908

1,745

1,266

1,183

684

4,878

רווח )הפסד( נקי לתקופה

4,764

2,719

2,753

)(1,206

9,030

מרכיבים של רווח )הפסד(
כולל אחר
הפסד בגין נכסים פיננסיים
זמינים למכירה
בניכוי השפעת המס
הפסד אקטוארי בגין תכנית
הטבה מוגדרת ,נטו
סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

תקנה :11

3
4

)(41

)(186

)(61

)(90

)(378

4,723

2,533

2,692

)(1,403

8,545

רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן )באלפי ש"ח(
הון המניות
המונפק והנפרע

טלטל ערוצי
תקשוב בע"מ
שופמיינד בע"מ
קורל תל בע"מ
כמה השוואת
מחירים בע"מ
לילה בא בע"מ
מקושרים בע"מ
4
ג'וב סיטי בע"מ
מינטמרק בע"מ

-

-

-

)(107

)(107

מספר
המניות
המוחזקות

שיעור החזקה בידי החברה,
במישרין ובעקיפין

סוג
מניות

ע"נ
בש"ח

רגילות

1.00

200

רגילות
רגילות

1.00
1.00

50
22,650

50%
75%

רגילות

0.01

566,667

42.5%

42.5%

רגילות
רגילות
רגילות
-

0.01
0.01
0.1
-

17,376
12,662
50
-

100%
70%
87.5%
-

100%
70%
87.5%
-

עלות
מניות
מותאמת
למחזיקה

שווי מאזני של
ההשקעה ליום
 31בדצמבר,
2010

הון
מניות
מונפק

הצבעה

בסמכות
למנות
דירקטורים

100%

100%

100%

2,156

50%
75%

50%
75%

1
154,663

4,448
156,392

40%

162

244

100%
75%
100%
50%

4,823
4,673
-

)(600
8,689
3,052
2,405

מותאם ליום  31בדצמבר 2003 ,בהתאם לתקן חשבונאות מס'  12בדבר הפסקת ההתאמה של הדוחות הכספיים.
יתרת מניות גוב סיטי בע"מ מוחזקת על ידי קורל תל בע"מ
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3

49,258

תקנה :12

שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות לתאריך אישור הדוחות הכספיים
מהות השינוי

תאריך השינוי

שם החברה

ינואר 2010

רכישת חלק השותף בשותפות

ינואר 2010

העברת פעילות וואלה ג'ובס לחברה חדשה ג'וב סיטי
והנפקת  50%ממנה לקורל תל בע"מ
קורל תל
רכישת חברה בת
בע"מ
כמה השוואת
רכישת חברה בשליטה משותפת
מחירים בע"מ
לוח אונליין
מכירת חברה
בע"מ
לוח הצעות
מכירת חברה
עבודה בע"מ

ספטמבר 2010
ספטמבר 2010
פברואר 2011
פברואר 2011

וואלה ג'ובס

אחוז החזקה
100%
50%
75%
42.5%
37.2%
35.2%

למידע נוסף ראה סעיפים  1.3לפרק א' לדוח זה וביאור  3לדוחות הכספיים.
תקנה :13

הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן )באלפי ש"ח(

שם החברה
טלטל ערוצי תקשוב בע"מ
שופמיינד בע"מ
4
וואלה פיי בע"מ
5
וואלה! טורס בע"מ
קורל תל בע"מ
כמה השוואת מחירים בע"מ
מחירון רכב יד  2בע"מ
יורם לימודים בע"מ
לילה בא בע"מ
מקושרים בע"מ
ג'וב סיטי בע"מ
מינטמרק בע"מ

תוצאות הפעילות של החברות המוחזקות
כפי שנכללו בדוחותיהן הכספיים )*(100%
רווח )הפסד( נקי רווח )הפסד( כולל
10,483
10,646
83
204
2,002
2,002
4,234
4,234
3,891
4,123
)(1,882
)(1,882
)(218
)(218
618
618
)(408
)(408
)(398
)(368
)(2,319
)(2,319
651
651

3

הכנסות החברה מהחברות
המוחזקות
ריבית
דמי ניהול
דיבידנד
37,500
-

* לא כולל רווחי אקוויטי
תקנה :20

מסחר בבורסה – ניירות ערך שנרשמו למסחר
בשנת  2010לא נרשמו ניירות ערך של החברה למסחר בבורסה .בתקופת הדוח מומשו 178,334
אופציות לעובדים של החברה ל 178,334 -מניות החברה.

תקנה :21

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
נושאי משרה בכירה בתאגיד ובתאגיד בשליטתו
דירקטוריון החברה קובע בתחילת השנה את יעדי החברה לשנה .בנוסף ,מאשר הדירקטוריון
יעדים ספציפיים לכל אחד מנושאי המשרה הבכירים בהתאם לתחום פעילותו של כל אחד
מנושאי המשרה וכן את המענק לו יהיה כל נושא משרה זכאי בהתאם לשיעור העמידה ביעדים

3
4
5

לא נכללו חברות שאינן פעילות
מאוחדת ע"י שופמיינד בע"מ.
מאוחדת באיחוד יחסי ע"י שופמיינד בע"מ.

ד4-

שנקבעו .בסיום השנה דירקטוריון החברה מחליט על מתן מענקים לנושאי המשרה הבכירים
בהתאם לשיעור העמידה ביעדים ,ביצועי החברה ,בהתייחס לתנאים התחרותיים בענף ,מהלכים
מהותיים שבוצעו מעבר לתוכנית העסקית באשור הדירקטוריון ,וגובה חבילת התגמול הכוללת
של כל נושא משרה .הדירקטוריון בקובעו את היעדים לפיהם נקבע גובה המענק השנתי מתחשב
בשיעור הרווחיות ,בתוצאות הכספיות ,בהיקף העסקים ומורכבותם ובתרומה האישית של
המנהלים להצלחת החברה .להערכת דירקטוריון החברה המענקים שאושרו בגין שנת 2010
משקפים את תרומת נושאי המשרה האמורים לחברה והמענק ששולם להם הינו סביר בהתחשב
בתוצאות החברה ובנהוג בשוק בחברות מסוג העסקים של החברה ובהיקף פעילותה.
הדירקטוריון קבע יעדים וגובה מענקים לשנת  2010לכל אחד מנושאי המשרה בהתחשב ביעדי
החברה ,בתנאים התחרותיים בענף ,ובסך חבילת התגמול הכוללת של כל אחד מנושאי המשרה.
להלן פרטים לגבי תגמול חמשת נושאי המשרה הבכירה בשנת :2010
פרטי מקבל התגמולים
שם
אילן
ישועה
דוד
)(2
בקר
גיל
)(3
בנימיני
שרון
)(4
וייס
גיא
)(5
סעד
)(1

תפקיד

היקף
משרה

תגמולים בעבור שירותים
שיעור
החזקה
בהון
התאגיד

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

אחר
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סה"כ

מנכ"ל

100%

-

1,110,707

387,235

203,451

124,172

1,825,565

משנה למנכ"ל

100%

-

664,289

270,000

250,790

70,642

1,255,721

סמנכ"ל
כספים
סמנכ"ל
טכנולוגיות
משנה למנכ"ל
מכירות וסחר

100%

-

636,036

170,000

81,818

96,830

984,684

100%

-

628,760

175,500

31,038

79,958

915,256

100%

-

663,084

119,000

31,038

86,714

899,836

) (1מר אילן ישועה מועסק כמנכ"ל החברה החל מיום  5בנובמבר .2006 ,ע"פ הסכם ההעסקה
שבין החברה לבין מר אילן ישועה ,ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור תקופת הודעה
מוקדמת של  4חודשים בתוספת תקופת הסתגלות )כמפורט להלן( מן המועד בו ימסור מי מן
הצדדים למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות שעל-פי הסכם ההעסקה.
תקופת הסתגלות הינה של חודש אחד בשנת העבודה הראשונה והיא עולה בחודש אחד
בתחילת כל שנת עבודה ועד למקסימום של  6חודשי הסתגלות להם יהיה זכאי המנכ"ל החל
מתחילת השנה השישית לעבודתו .היה והחל המנכ"ל לעבוד אצל מעסיק חדש לפני תום
תקופת ההסתגלות ישולם לו שכר עד ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק החדש בלבד .שכרו
של המנכ"ל מתעדכן מדי רבעון בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן .כמו כן במהלך ינואר
 2008עדכן דירקטוריון החברה את מנגנון הבונוס השנתי אשר היה קבוע בהסכם ההעסקה
של המנכ"ל וקבע שהבונוס השנתי יעמוד על סך של עד  6משכורות )ללא תנאים נלווים(
בכפוף לעמידת החברה ביעדיה ,כפי שיאושרו על ידי הדירקטוריון .רכיב השכר כולל גם
תנאים נלווים לשכר לרבות רכב צמוד ,תנאים סוציאליים ,הפרשות בשל סיום יחסי עובד
מעביד וכד'.
רכיב התשלום מבוסס מניות מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010ע"פ תקן
חשבונאות בינלאומי  IFRS2בגין הקצאת  600,000אופציות למנכ"ל בהתאם לתוכנית
האופציות של החברה כפי שאושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום  26במרץ 600,000 .2008
האופציות ניתנות למימוש ל 600,000 -מניות של החברה ,במחיר מימוש של  4.459ש"ח
למניה רגילה אחת של החברה ,כפוף להתאמות .שווין ההוגן של האופציות לתאריך ההענקה
הנו  2,917אלפי ש"ח.
לפרטים נוספים ראה דוח מיידי על הקצאה פרטית מיום  ,02/04/2008אסמכתא 2010-01-
.098115
6

הסכום כולל הוצאות רכב ,אחזקת טלפון ומנוי לעיתון .נושאי המשרה אינם מקבלים דמי יעוץ ,ריבית ,דמי שכירות או תגמול אחר מהחברה.
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ביום  27בפברואר ,2011 ,החליט דירקטוריון החברה להעניק למנכ"ל בונוס שנתי בסך של
 387,385ש"ח )ללא תנאים נלווים( ,בגין שנת  .2010נימוקי דירקטוריון החברה להענקת
הבונוס האמור כללו בין היתר את הישגיו של מנכ"ל החברה בשימור הרייטינג של אתרי
החברה תוך התמודדות עם שוק תחרותי ,תרומתו לפיתוח עסקי החברה ובפרט את תרומתו
להשלמת רכישת קורל תל בע"מ ,המפעילה את אתר יד  2בשנת  2010ולפיתוח ערוצי תוכן
שונים באתרי החברה ואת השפעתו ותרומתו הניכרת של מנכ"ל החברה בהתמודדות עם
האתגרים המורכבים בפניהם ניצבה החברה בשנת .2010
) (2מר דוד בקר מועסק בחברה כמשנה למנכ"ל מיום  21בנובמבר .2006 ,ע"פ הסכם ההעסקה
שבין הצדדים החברה לבין מר דודו בקר ,ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור חודשיים
מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את
ההתקשרות שעל-פי הסכם ההעסקה.
רכיב השכר לשנת  2010כולל בתוכו את הרכיבים הבאים  :שכר חודשי בגובה  45,000ש"ח,
בונוס רבעוני בלתי מותנה בגובה  0.75משכורת חודשית )ללא תנאים נלווים( ,ובונוס שנתי
בגובה עד  3משכורות חודשיות המותנה בעמידת החברה והעובד ביעדים המאושרים על-ידי
דירקטוריון החברה ,מדי שנה .רכיב השכר כולל גם תנאים נלווים לשכר לרבות רכב צמוד,
תנאים סוציאליים ,הפרשות בשל סיום יחסי עובד מעביד וכד'.
רכיב התשלום מבוסס מניות מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010ע"פ תקן
חשבונאות בינלאומי  IFRS2בגין הקצאת  400,000אופציות למר דוד בקר בהתאם לתוכנית
האופציות של החברה כפי שאושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום  26במרץ 200,000 .2008
אופציות ניתנות למימוש ל 200,000 -מניות של החברה ,במחיר מימוש של  4.459ש"ח למניה
רגילה אחת של החברה ,כפוף להתאמות .שווין ההוגן של האופציות לתאריך ההענקה הנו
 457,510ש"ח 200,000 .אופציות נוספות ניתנות למימוש ל 200,000 -מניות של החברה,
במחיר מימוש של  4.49ש"ח למניה רגילה אחת של החברה ,כפוף להתאמות .שווין ההוגן של
האופציות לתאריך ההענקה הנו  506,200ש"ח.
ביום  27בפברואר ,2011 ,החליט דירקטוריון החברה להעניק למר בקר בונוס שנתי בגין שנת
 2010בסך של  135,000ש"ח )ללא תנאים נלווים( .אישור מתן הבונוס התבסס על מכלול
שיקולים ,וביניהם תרומתו של מר בקר בשימור הרייטינג של אתרי החברה ,תרומתו
ליצירת סינרגיה בין אתרי החברה ,ותרומתו להישגיה הכוללים של החברה בשנת  2010וכן
על עמידה ביעדים ספציפיים כפי שנקבעו לו.
) (3מר גיל בנימיני מועסק בחברה מיום  1בינואר .2009 ,ע"פ הסכם ההעסקה שבין הצדדים,
ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור  3חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים
למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות שעל-פי הסכם ההעסקה.
רכיב השכר לשנת  2010כולל בתוכו את הרכיבים הבאים :שכר חודשי בגובה  42,500ש"ח,
ובונוס בגובה עד  4משכורות חודשיות )ללא תנאים נלווים( המותנה בעמידת החברה והעובד
ביעדים שנקבעים על-ידי דירקטוריון החברה ,מדי שנה .רכיב השכר כולל גם תנאים נלווים
לשכר לרבות רכב צמוד ,תנאים סוציאליים ,הפרשות בשל סיום יחסי עובד מעביד וכד'.
רכיב התשלום מבוסס מניות מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010ע"פ תקן
חשבונאות בינלאומי  IFRS2בגין הקצאת  90,000אופציות למר גיל בנימיני בהתאם
לתוכנית האופציות של החברה כפי שאושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום  26במרץ.2008 ,
האופציות ניתנות למימוש ל 90,000 -מניות של החברה ,במחיר מימוש של  4.49ש"ח למניה
רגילה אחת של החברה ,כפוף להתאמות .שווין ההוגן של האופציות לתאריך ההענקה הנו
 227,790ש"ח.
ביום  27בפברואר ,2011 ,החליט דירקטוריון החברה להעניק למר בנימיני בונוס שנתי בגין
שנת  2010בסך של  170,000ש"ח )ללא תנאים נלווים( .אישור מתן הבונוס התבסס על מכלול
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שיקולים ,וביניהם תרומתו של מר בנימיני להישגיה הכוללים של החברה בשנת  2010וכן על
עמידה ביעדים בתחום הכספים כפי שנקבעו לו.
) (4מר שרון וייס מועסק בחברה מיום  31ביולי .2000 ,ביום  5במרץ 2007 ,מונה לסמנכ"ל
הפיתוח של החברה ,וביום  21בספטמבר 2009 ,הורחב תפקידו לסמנכ"ל הטכנולוגיות
בחברה .ע"פ הסכם ההעסקה שבין הצדדים ,ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור 3
חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את
ההתקשרות שעל-פי הסכם ההעסקה.
רכיב השכר לשנת  2010כולל בתוכו את הרכיבים הבאים :שכר חודשי בגובה  42,500ש"ח,
בונוס רבעוני בלתי מותנה בגובה  12,000ש"ח )ללא תנאים נלווים( ,ובונוס שנתי בגובה עד 4
משכורות חודשיות )ללא תנאים נלווים( המותנה בעמידת החברה והעובד ביעדים שנקבעים
על-ידי דירקטוריון החברה ,מדי שנה .רכיב השכר כולל גם תנאים נלווים לשכר לרבות רכב
צמוד ,תנאים סוציאליים ,הפרשות בשל סיום יחסי עובד מעביד וכד'.
רכיב התשלום מבוסס מניות מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010ע"פ תקן
חשבונאות בינלאומי  IFRS2בגין הקצאת  90,000אופציות למר שרון וייס בהתאם לתוכנית
האופציות של החברה כפי שאושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום  26במרץ  .2008האופציות
ניתנות למימוש ל 90,000 -מניות של החברה ,במחיר מימוש של  4.459ש"ח למניה רגילה
אחת של החברה ,כפוף להתאמות .שווין ההוגן של האופציות לתאריך ההענקה הנו 205,879
ש"ח.
ביום  27בפברואר ,2011 ,החליט דירקטוריון החברה להעניק למר וייס בונוס שנתי בגין שנת
 2010בסך של  127,500ש"ח )ללא תנאים נלווים( .אישור מתן הבונוס התבסס על מכלול
שיקולים ,וביניהם תרומתו של מר וייס להישגיה הכוללים של החברה בשנת  2010וכן על
עמידה ביעדים בתחום הפיתוח והתשתיות כפי שנקבעו לו.
) (5מר גיא סעד מועסק בחברה כמשנה למנכ"ל מכירות וסחר מיום  15באפריל ,2008 ,ע"פ
הסכם ההעסקה שבין הצדדים ,ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור  3חודשים מן
המועד בו ימסור מי מן הצדדים למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות
שעל-פי הסכם ההעסקה.
רכיב השכר לשנת  2010כולל בתוכו את הרכיבים הבאים :שכר חודשי בגובה  45,000ש"ח,
מענק רבעוני בגובה של  20,000ש"ח )ללא תנאים נלווים( בכפוף לעמידה ביעדי מכירות,
ובונוס בגובה של עד  4משכורות חודשיות )ללא תנאים נלווים( המותנה בעמידת החברה
והעובד ביעדים שנקבעים על-ידי דירקטוריון החברה ,מדי שנה .רכיב השכר כולל גם תנאים
נלווים לשכר לרבות רכב צמוד ,תנאים סוציאליים ,הפרשות בשל סיום יחסי עובד מעביד
וכד'.
רכיב התשלום מבוסס מניות מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010ע"פ תקן
חשבונאות בינלאומי  IFRS2בגין הקצאת  90,000אופציות למר גיא סעד בהתאם לתוכנית
האופציות של החברה כפי שאושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום  26במרץ  .2008האופציות
ניתנות למימוש ל 90,000 -מניות של החברה ,במחיר מימוש של  4.459ש"ח למניה רגילה
אחת של החברה ,כפוף להתאמות .שווין ההוגן של האופציות לתאריך ההענקה הנו 205,879
ש"ח.
ביום  27בפברואר ,2011 ,החליט דירקטוריון החברה להעניק למר סעד בונוס שנתי בגין שנת
 2010בסך של  99,000ש"ח )ללא תנאים נלווים( .אישור מתן הבונוס התבסס על מכלול
שיקולים ,וביניהם תרומתו של מר סעד להישגיה הכוללים של החברה בשנת  2010וכן על
עמידה ביעדים בתחום המכירות כפי שנקבעו.
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גמול דירקטורים חיצוניים
הדירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים בחברה אינם מקבלים מהחברה כל תגמול בגין
כהונתם כדירקטורים בחברה .הדירקטורים החיצוניים בחברה זכאים לגמול בהתאם לסכומים
הקבועים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני( ,התש"ס ,2000-בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה ,לרבות הוצאות נלוות .במהלך שנת
 2010הסתכמו התגמולים כאמור לשני הדירקטורים החיצוניים בחברה לכדי  313אלפי ש"ח.
תקנה 21א:

השליטה בתאגיד
.1
.2
.3

תקנה :22

למועד הדוח ,בעלת השליטה בתאגיד היא בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,חברה
ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
עד ליום  21בספטמבר ,2010 ,הייתה בעלת השליטה בתאגיד בזק בינלאומי בע"מ ,חברה
פרטית בבעלות מלאה של בזק.
ביום  25באפריל ,2010 ,השלימה בזק בינלאומי את רכישת החזקותיה של הוצאת עיתון
הארץ בע"מ בחברה .הארץ הייתה מבעלות השליטה בחברה מכוח הסכם בעלי מניות בינה
לבין בזק בינלאומי.

עסקאות עם בעל שליטה
עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק החברות"(
.1

ביום  14באוקטובר 2009 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר קבלת אישורם של
דירקטוריון החברה וועדת הביקורת ,את התקשרות החברה בהסכם להקמת אתר משותף
עם די.בי.אס שירותי לווין בע"מ )" ,("yesאשר הינה חברה כלולה של בזק ,בעלת השליטה
בחברה ,המוחזקת על ידה בשיעור של  .49.78%האתר הינו אתר תכני וידאו באינטרנט,
תחת שם המתחם ,yes.walla.co.il :אשר הוקם כחלק ממיזם משותף של העלאת תכנים
של  yesלרשת האינטרנט ,והמאפשר צפייה בתכני וידאו מסוגים שונים ,המסופקים לאתר
על ידי  ,yesאותם הפיקה או רכשה ") yesהמיזם המשותף"( .במסגרת ההסכם נקבעו תנאי
שיתוף פעולה בין הצדדים ,לרבות תחומי האחריות ומחויבויות כל צד כלפי המיזם המשותף
ובמקביל את אופן המסחור של האתר המשותף וחלוקת ההכנסות שינבעו ממסחור זה,
כמפורט להלן.
במסגרת שיתוף הפעולה במיזם המשותף הוסכם כי) :א(  yesתספק את התכנים לאתר ,על
בסיס בלעדי וכן תהיה אחראית לתפעול תכני האתר; )ב( החברה תבנה ותתחזק את האתר
המשותף; )ג( שני הצדדים יפעלו בצורה מרבית לקידום הרייטינג של האתר המשותף; )ד(
החברה תמכור את שטחי הפרסום באתר המשותף והצדדים יתחלקו באופן שווה )- 50%
 (50%בכל ההכנסות נטו )לאחר ניכוי עמלות משרדי פרסום( ,שיניב האתר המשותף; )ה( כל
צד ישא בהוצאותיו ,מלבד הוצאות שהצדדים יחליטו לשאת בהן במשותף; החלטה של
החברה לשאת בהוצאה בסכום מהותי תתקבל בועדת הביקורת של החברה ,והחברה תוציא
דוח מיידי בקשר עם קבלת החלטה כאמור; )ו( החברה התחייבה כלפי  yesבתשלומי
מינימום ,ככל שחלקה של  yesבהכנסות האתר המשותף יהיו נמוכות מן המינימום שנקבע,
בהתאם לתנאי ההסכם; )ז( החברה התחייבה לשאת בחלק מעלויות התמלוגים שידרשו
להשתלם לארגוני זכויות יוצרים ומבצעים בקשר עם שידור התכנים באתר המשותף,
בסכומים שאינם מהותיים לחברה.
למועד הדוח ,הסתיימה תקופת ההסכם עם  .yesדירקטוריון החברה וועדת הביקורת
החליטו כי החברה תמשיך לפעול בהתאם להוראות ההסכם האמור ,וזאת עד להגעת
החברה ו yes -לסיכום ביחס לחידוש ההסכם כאמור ,או עד לביטולו.

.2

קבוצת הארץ ,אשר היתה מבעלות שליטה בחברה עד ליום  25באפריל ,2010 ,מספקת
לחברה תכנים שונים .לתיאור הסכם התכנים ראה סעיף  7.16לפרק א' לדוח התקופתי.
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.3

ביום  6ביולי ,2010 ,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון ,אישרה האסיפה
הכללית של החברה הענקת תנאי ביטוח ושיפוי למר אור אלוביץ' ,אשר מונה לכהן
בדירקטוריון החברה .מר אור אלוביץ' הינו בנו של מר שאול אלוביץ' ,אשר הינו בעקיפין,
באמצעות תאגידים בשליטתו ,בעל השליטה בבזק .תנאי הביטוח והשיפוי של מר אור
אלוביץ' זהים לתנאי הביטוח והשיפוי של כלל הדירקטורים בחברה ,כמפורט בתקנה 29
להלן.

.4

ביום  25בינואר ,2011 ,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון ,אישרה האסיפה
הכללית של החברה הענקת תנאי ביטוח ושיפוי למר שאול אלוביץ' ,אשר מונה לכהן כיו"ר
דירקטוריון החברה .מר שאול אלוביץ' הינו בעקיפין ,באמצעות תאגידים בשליטתו ,בעל
השליטה בבזק .תנאי הביטוח והשיפוי של מר שאול אלוביץ' זהים לתנאי הביטוח והשיפוי
של כלל הדירקטורים בחברה ,כמפורט בתקנה 29א להלן.

עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ואינן עסקאות זניחות
.5

ביום  20בפברואר 2006 ,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את העברת חוות
השרתים העיקרית של הקבוצה למתקן ייעודי לאירוח חוות שרתים של בזק ,בעלת השליטה
בחברה .עד חודש אפריל  ,2007שכנה חוות השרתים העיקרית של הקבוצה במשרדי החברה.
תיקון להסכם חוות השרתים ,אשר הסדיר את חבות החברה לבזק בגין העמסת מיזוג אויר
וקירור ובגין קווי תמסורת ,וכן תשלום חד פעמי של בזק לוואלה בגין מחלוקות עבר
בעניינים אלה אושר בועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה ביום  24בינואר ,2010 ,כעסקה
שאינה חריגה.

.6

ביום  20במאי ,2010 ,אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת הביקורת ,רכישת
מערכת אחסון של חברת היטאצ'י לשימוש עבור שירות הדואר של החברה בהיקף של כ2 -
מיליון  .₪הרכישה בוצעה ממבזק בינלאומי )אשר הינו אחד המפיצים של היטאצ'י
בישראל( ,שהייתה באותו מועד בעלת השליטה בחברה והינה חברה בת בבעלות מלאה של
בזק .הרכישה בוצעה לאחר סקר שוק מקיף בנוגע למערכות אחסון שונות ,לרבות בנוגע
לרמת השירות ,הביצועים והיציבות.

נוהל עסקאות זניחות
.1

ביום  8במרץ ,2009 ,החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של
עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה )"עסקת בעל עניין"( כעסקה
זניחה כקבוע בתקנה )(3)64ד() (1לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(,
התשנ"ג .1993-כללים וקווים מנחים אלו משמשים גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי
ובתשקיף )לרבות בדוחות הצעת מדף( לגבי עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש
באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה  22לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל") 1970-תקנות דוחות תקופתיים"( ובתקנה  54לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה( ,התשכ"ט ,1969-וכן לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי
בגין עסקה כאמור ,כקבוע בתקנה )37א() (6לתקנות דוחות תקופתיים.
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.2

במהלך העסקים הרגיל שלה ,החברה וחברות מאוחדות שלה ,מבצעות או עשויות לבצע
עסקאות בעל עניין ,לרבות עסקאות מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן :עסקאות
רכישת שירותים מבעלי עניין )כגון שימוש בחוות שרתים ,שירותי תקשורת ,עסקאות
רכישת ו/או שכירת מיטלטלין וטובין מבעלי עניין )כגון :טלפונים סלולרים( עסקאות בקשר
עם מבצעי שיווק ,פרסום והנחות ביחד עם בעלי עניין או הקשורים למוצרים של בעלי עניין.
כמו כן מתקשרת החברה וחברות מאוחדות מעת לעת בעסקאות למתן שרותי פרסום לבעלי
עניין .לפרטים נוספים ראה ביאור  26לדוחות הכספיים.

.3

דירקטוריון החברה קבע ,כי בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות
הענין ,עסקת בעל עניין ,תיחשב כעסקה זניחה אם אמת המידה הרלבנטית המחושבת
לעסקה )אחת או יותר ,כאמור להלן( הינה בשיעור של פחות מאחוז אחד ) (1%ובלבד שהיקף
העסקה השנתי אינו עולה על מיליון ש"ח.
בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות המידה
הרלבנטיות לעסקה המסויימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים האחרונים
של החברה) :א( יחס מכירות – סך המכירות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך המכירות
השנתי; )ב( יחס עלות מכירות – עלות עסקת בעל העניין חלקי סך עלות המכירות השנתית;
)ג( יחס רווחים – הרווח או ההפסד בפועל או החזוי המשויך לעסקת בעל העניין חלקי הרווח
או ההפסד השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות ,מחושב על בסיס  12הרבעונים
האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים; )ד( יחס נכסים – היקף
הנכסים נשוא עסקת בעלי העניין חלקי סך הנכסים; )ה( יחס התחייבויות – ההתחייבות
נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההתחייבויות; )ו( יחס הוצאות תפעוליות – היקף ההוצאה
נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתי.
כך לדוגמא ,לעסקה לרכישת מוצרים או שירותים אמת המידה הרלבנטית תהיה בדרך כלל
יחס עלות מכירות .במקרים בהם ,לפי שיקול דעת החברה ,כל אמות המידה הכמותיות
הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין ,תיחשב העסקה כזניחה,
בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת ,שתיקבע על ידי החברה ,ובלבד שאמת המידה
הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות מאחוז אחד ).(1%

.4

בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל עניין עשויה להוביל לסתירת החזקה בדבר
זניחות העסקה כאמור בסעיף  3לעיל .כך למשל ,ולשם הדוגמא בלבד ,עסקת בעל עניין לא
תיחשב בדרך כלל כזניחה אם היא נתפסת כאירוע משמעותי על ידי הנהלת החברה
ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות ,או אם במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי
עניין לקבל טובות הנאה שיש חשיבות במסירת דיווח עליהם בציבור.

.5

זניחותה של עסקה תיבחן על בסיס שנתי לצורך דיווח במסגרת דוח תקופתי ,דוחות כספיים
ותשקיף )לרבות דוח הצעת מדף( ,תוך צירוף כלל העסקאות מאותו סוג של החברה עם בעל
העניין או עם תאגידים בשליטתו של בעל העניין .יובהר ,כי עסקאות נפרדות המתבצעות
באופן תדיר וחוזר מדי תקופה ,שאין ביניהן תלות )כגון רכישת מלאי מדי תקופה מבעל עניין
על בסיס הזמנה נקודתית וללא שקיימת התחייבות לרכישה כאמור( ,ייבחנו על בסיס שנתי
לצורך דיווח במסגרת דוח תקופתי ,דוחות כספיים ותשקיף )לרבות דוח הצעת מדף( ,ועל
בסיס העסקה המסוימת לצרכי דיווח מיידי.
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תקנה :24

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
להלן פירוט ,למיטב ידיעת החברה ,של ניירות הערך המוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה
בתאגיד ,או בחברה מוחזקת שפעילותה מהותית לחברה ,נכון ליום  22בפברואר.2011 ,
ת.ז/מס'
ברשם
החברות

שם
הנייר

מס'
הנייר
בבורסה

כמות ני"ע

שיעור
החזקה

שיעור
החזקה
בדילול
מלא

520031931

וואלה

1080415

 32,644,997מניות רגילות

71.55%

67.99%

520033986

וואלה

1080415

אילן ישועה

)(2

054566112

וואלה
אפ
3/08

1110212

-

0.42%

אילן ישועה

)(2

 054566112אפ 1110410 4/08

 5,223,189מניות רגילות
 200,000אופציות
לעובדים לא סחירות
הניתנות למימוש ל-
 200,000מניות
 400,000אופציות
לעובדים לא סחירות
הניתנות למימוש ל-
 400,000מניות
 400,000אופציות
לעובדים לא סחירות
הניתנות למימוש ל-
 400,000מניות
 90,000אופציות לעובדים
לא סחירות הניתנות
למימוש ל 90,000-מניות
 90,000אופציות לעובדים
לא סחירות הניתנות
למימוש ל 90,000-מניות
 90,000אופציות לעובדים
לא סחירות הניתנות
למימוש ל 90,000-מניות
 20,000אופציות לעובדים
לא סחירות הניתנות
למימוש ל 20,000-מניות
 90,000אופציות לעובדים
לא סחירות הניתנות
למימוש ל 90,000-מניות
 16,667מניות רגילות
 90,000אופציות לעובדים
לא סחירות הניתנות
למימוש ל 90,000-מניות
 6,667אופציות לעובדים
לא סחירות הניתנות
למימוש ל 6,667-מניות
 15,000אופציות לעובדים
לא סחירות הניתנות
למימוש ל 15,000-מניות

11.45%

10.88%

-

0.83%

-

0.83%

-

0.19%

-

0.19%

-

0.19%

-

0.04%

-

0.19%

-

0.03%

שם בעל העניין
בזק החברה הישראלית
)(1
לתקשורת בע"מ
הראל השקעות בביטוח
ופיננסים בע"מ

וואלה

)(3

022874473

דוד בקר

)(4

גיא אברהם סעד
גיל בנימיני

)(5

029564317
025704172

יהורם דילמאני

)(6

028758704

יהורם דילמאני

)(6

028758704

)(7

027117498

שרון וייס

)(7

027117498

עידו אשד

)(8

עידו אשד

)(8

שרון וייס

סהר ארץ קדושאי
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

) (9

וואלה
אפ
3/08
וואלה
אפ
3/08
וואלה
אפ
3/08
וואלה
אפ
3/08
וואלה
אפ 99
וואלה
אפ
3/08
וואלה

1110212

1110212
1110212
1110212
1083492
1110212
1080415

וואלה
1110212
אפ
028135879
3/08
 028135879וואלה
1084599 2/00
אפ
וואלה
1110212
אפ
32016313
3/08

-

0.19%

-

0.01%

-

0.03%

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל
אביב .כ 30.3% -ממניות בזק מוחזקות ע"י בי קומיוניקיישנס בע"מ )באמצעות פועלים )רוממה( נאמנים
בע"מ( .יתרת מניות החברה מוחזקות ע"י הציבור.
מנכ"ל החברה.
משנה למנכ"ל החברה.
משנה למנכ"ל מכירות וסחר בחברה.
סמנכ"ל כספים בחברה.
סמנכ"ל תוכן בחברה.
סמנכ"ל טכנולוגיות בחברה.
סמנכ"ל מוצרים בחברה.
חשב בחברה.
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תקנה 24א:

הון רשום מונפק וניירות ערך המירים
הון המניות הרשום של החברה הינו  55,000,000מניות רגילות.
הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו  45,625,969מניות רגילות.
ניירות הערך ההמירים של החברה כוללים  2,389,704אופציות לא סחירות אשר ניתנות למימוש
ל 2,389,704 -מניות רגילות של החברה.

תקנה 24ב:

מרשם בעלי המניות
שם בעל המניה

מען

החברה לרישומים של בנק לאומי
יהודה בר לב
טל סביון
סה"כ

לילנבלום  ,2תל אביב
אחד העם  ,9תל אביב
גאולים  ,44זיכרון יעקב

תקנה 25א:

מען רשום

תקנה :26

הדירקטורים של התאגיד )סמוך למועד פרסום הדוח(

כתובת:
טלפון:
פקס:
דואר אלקטרוני:

מספר מניות ללא
ערך נקוב
45,625,671
9
289
45,625,969

אבן גבירול  ,166תל אביב
03-6010601
03-6010619
gil_b@walla.net.il

שאול אלוביץ
שם:
042089367
מס' ת.ז:.
 4בינואר.1948 ,
תאריך לידה:
רחוב דב פרידמן  ,2רמת גן .52503
מען:
ישראלית.
נתינות:
חברותו בוועדה או בועדות של לא.
הדירקטוריון:
לא.
דירקטור בלתי תלוי:
לא.
דח"צ:
האם הוא עובד של התאגיד ,לא.
חברה בת ,חברה קשורה או של
מר שאול אלוביץ הינו בעקיפין ,באמצעות חברות בשליטתו,
בעל עניין:
בעל השליטה בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
)"בזק"( ,שהינה בעלת השליטה בחברה .מכהן כיו"ר
דירקטוריון החברה וכן כיו"ר דירקטוריון בזק והחברות
הבנות שלה.
תאריך תחילת כהונה:

 1בינואר 2011 ,כדירקטור חליף;  25בינואר2011 ,
כדירקטור.

השכלה:
עיסוקים עיקריים
השנים האחרונות:

תיכונית.
בחמש החל משנת  1987ועד היום  -יו"ר ובעלים של קבוצת
יורוקום .מכהן כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון בחברות
נוספות בקבוצת יורוקום ובזק.

פירוט תאגידים נוספים שבהם מכהן כדירקטור בחברות שונות בקבוצת יורוקום )לרבות
כיו"ר דירקטוריון בחלקן( ,לרבות חברות ציבוריות ,ובכללן:
הוא משמש דירקטור:
בזק-יו"ר ,פלאפון תקשורת בע"מ-יו"ר ,בזק בינלאומי בע"מ-
יו"ר ,בזק זהב )אחזקות( בע"מ-יו"ר ,בזק און-ליין בע"מ,
יו"ר ,יורוקום אחזקות ) (1979בע"מ-יו"ר ,יורוקום אחזקות
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תקשורת  2005בע"מ ,יורוקום ניהול טכנולוגיות )(2005
בע"מ ,יורוקום נכסים בע"מ ,יורוקום אחזקות נכסים בע"מ,
יורוקום ניהול כללי בע"מ ,יורוקום תקשורת בע"מ-יו"ר,
יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ-יו"ר ,יורוקום תעשיות
) (1986בע"מ-יו"ר ,יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ-יו"ר,
טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ-יו"ר ,ד.מ(3000) .
הנדסה בע"מ ,חלל-תקשורת בע"מ ,סאטקום מערכות בע"מ,
גילת סאטקום בע"מ ,גאיה קום בע"מ ,אי פי פלנט נטוורק
בע"מ ,סאטלינק תקשורת בע"מ ,אינטרנט גולד  -קווי זהב
בע"מ-יו"ר ,אינטרנט זהב בינלאומית בע"מ ,בי
קומיוניקשיינס בע"מ-יו"ר ,בי תקשורת )אס פי ,(1בי
תקשורת )אס פי ,(2גולדמיינד מדיה בע"מ-יו"ר ,יורוקום
מדיה-נט אחזקות בע"מ ,יורוקום נטוורקס  21בע"מ,
יורוקום נטוורקס וטכנולוגיות בע"מ ,יורוקום די.בי.אס
בע"מ-יו"ר ,די.בי.אס שירותי לוויין ) (1998בע"מ ,יורוקום
אחזקות והשקעות בע"מ ,יורוקום ניהול השקעות 2005
בע"מ ,אי.ג'י.אר.אי בע"מ ,יורוקום נדל"ן בע"מ ,מבני
דולינגר חברה לבניין והשקעות בע"מ ,מבני דולינגר )שער
העיר( חברה לבניין והשקעות בע"מ ,אר.אפ .השקעות וייזום
 1988בע"מ ,קונטנינטל  -חברה לבניין והשקעות  -ד.א.
בע"מ ,יורוקום נדל"ן ניהול פרוייקטים ) (1990בע"מ ,דניתם
בע"מ ,דניתם  -אחזקות ) (1981בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל אביו של הדירקטור מר אור אלוביץ ,אשר בין היתר ,משמש
כנושא משרה בבזק ובחברות בנות ו/או קשורות לה )וחמה
עניין אחר בתאגיד:
של אורנה אלוביץ המכהנת כדירקטורית בבזק וחברות בנות
שלה(; אחיו של מר יוסף אלוביץ ,בעל עניין )בשרשור( בבזק.
האם הוא דירקטור שהחברה כן.
רואה אותו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית לצורך
העמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון:
אור אלוביץ
שם:
038475117
מס' ת.ז:.
 24במאי.1976 ,
תאריך לידה:
רחוב דב פרידמן  ,2רמת גן .52503
מען:
ישראלית.
נתינות:
חברותו בוועדה או בועדות של לא.
הדירקטוריון:
לא.
דירקטור בלתי תלוי:
לא.
דח"צ:
האם הוא עובד של התאגיד ,מכהן כסמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי והשקעות בחברת
חברה בת ,חברה קשורה או של יורוקום תקשורת בע"מ .מכהן כיו"ר דירקטוריון בחברות
הבאות המצויות בשליטת יורוקום תקשורת :אנלייט אנרגיה
בעל עניין:
מתחדשת בע"מ )חברה ציבורית( ,יורוקום קפיטל פיננסים
בע"מ ,יורוקום קפיטל חיתום בע"מ.
תאריך תחילת כהונה:

 14באפריל 2010 ,כדירקטור חליף;  6ביולי 2010 ,כדירקטור.

השכלה:

בוגר מנהל עסקים ,המכללה למנהל
מוסמך במנהל עסקים עם התמחות במימון – CITY OF
.NEW YORK UNIVERSITY
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עיסוקים עיקריים
השנים האחרונות:

בחמש מכהן כסמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי והשקעות בחברת
יורוקום-תקשורת בע"מ )להלן" :יורוקום תקשורת"( ,החל
משנת  .2006כמו כן ,מכהן כיו"ר דירקטוריון יורוקום קפיטל
חיתום בע"מ ויורוקום קפיטל פיננסים בע"מ ,חברות פרטיות
המצויות בשליטת יורוקום תקשורת; מכהן כיו"ר
דירקטוריון חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ,חברת
ציבורית המצויה בשליטת יורוקום תקשורת .במהלך השנים
 ,2008 - 2007כיהן כיו"ר דירקטוריון בחברת סאטקום
מערכות בע"מ )כיום עדיין מכהן כדירקטור(.

פירוט תאגידים נוספים שבהם פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס .שרותי לויין ) (1998בע"מ,
בזק אונליין תקשורת בע"מ ,בזק זהב אחזקות בע"מ ,חברות
הוא משמש דירקטור:
פרטיות נוספות מקבוצת וואלה! כמה השוואות מחירים
וקורל תל בע"מ( ,בי תקשורת )אספי  ,(1בי תקשורת )אספי
 ,(2יורוקום קפיטל חיתום ,יורוקום קפיטל פיננסים ,אנלייט
אנרגיה מתחדשת בע"מ ,חלל-תקשורת בע"מ ,סאטקום
מערכות בע"מ ,גילת סאטקום בע"מ ,גאיה קום בע"מ ,אי פי
פלנט נטוורק בע"מ ,טלסרב לימיטד )בבעלות קבוצת
סאטקום( ,סאטלינק תקשורת בע"מ ,אי.ג'י.אר.אי בע"מ,
איתג בע"מ ,אי.ג'י.אר.אי )ארה"ב( בע"מ .כמו כן ,מכהן
כדירקטור בחברת פילת גלובל מדיה פי.אל.סי בע"מ )חברה
ציבורית( וחברת דה טיים חדשנות בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל בנו של שאול אלוביץ ,בעל השליטה בחברה )בשרשור( ויו"ר
דירקטוריון החברה; בעלה של אורנה אלוביץ ,דירקטורית
עניין אחר בתאגיד:
בבזק )וחברות שונות בקבוצת בזק(; אחיינו של יוסף אלוביץ
אשר הינו בעל עניין )בשרשור( בבזק.
האם הוא דירקטור שהחברה כן.
רואה אותו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית לצורך
העמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון:
עמיקם שורר
שם:
059821983
מס' ת.ז:.
 27ביולי.1967 ,
תאריך לידה:
רחוב דב פרידמן  ,2רמת גן .52503
מען:
ישראלית.
נתינות:
חברותו בוועדה או בועדות של ועדת ביקורת והועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
הדירקטוריון:
לא.
דירקטור בלתי תלוי:
לא.
דח"צ:
האם הוא עובד של התאגיד ,מכהן החל משנת  2005כסמנכ"ל בכיר לעניינים עסקיים
חברה בת ,חברה קשורה או של בחברת יורוקום-תקשורת; החל מחודש דצמבר  2008ועד
לחודש יוני  2010כיהן כמנכ"ל חברת אנלייט אנרגיה
בעל עניין:
מתחדשת בע"מ )לשעבר סהר אינווסטמנטס בע"מ( ,חברה
המצויה בשליטת יורוקום-תקשורת )דירקטור משנת 2005
ועד היום( .כמו כן ,מכהן כיו"ר הדירקטוריון של סאטקום
מערכות בע"מ ,החל משנת ) 2008דירקטור משנת  ,2007וכן
כיהן כמנכ"ל סאטקום בין השנים  .(2007-2008כמו כן ,כיהן
כדירקטור בחברת פרטנר תקשורת בע"מ במשך מספר שנים
ועד לשנת  .2009מכהן כדירקטור בחברות שונות בקבוצת
יורוקום.
תאריך תחילת כהונה:

 14באפריל 2010 ,כדירקטור חליף;  6ביולי 2010 ,כדירקטור.
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בוגר משפטים ,אוניברסיטת בר אילן.
השכלה:
עיסוקים עיקריים בחמש החל משנת  2005ועד היום :סמנכ"ל בכיר לעניינים עסקיים
ביורוקום תקשורת בע"מ.
השנים האחרונות:
החל משנת  2008ועד היום :מנכ"ל ודירקטור באנלייט
אנרגיה מתחדשת בע"מ )דירקטור משנת .(2005
החל משנת  2008ועד היום :יו"ר דירקטוריון בסאטקום
מערכות בע"מ )דירקטור משנת .(2007
 :2007-2008מנכ"ל בסאטקום מערכות בע"מ.
דירקטור בחברות נוספות בקבוצת יורוקום.
פירוט תאגידים נוספים שבהם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,פלאפון תקשורת
בע"מ ,די.בי.אס .שרותי לווין ) (1998בע"מ ,בזק אונליין
הוא משמש דירקטור:
בע"מ ,בזק זהב )אחזקות( בע"מ ,חלל  -תקשורת בע"מ,
סאטקום מערכות בע"מ ,גילת סאטקום בע"מ ,גאיה קום
בע"מ ,אי פי פלנט נטוורק בע"מ ,סאטלינק תקשורת בע"מ,
אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ ,בי תקשורת )אס פי  ,(1בי
תקשורת )אס פי  ,(2יורוקום קפיטל חיתום בע"מ ,אנלייט
אנרגיה מתחדשת בע"מ ,אי.ג'י .אר.אי בע"מ ,איתג בע"מ,
אי.ג'י.אר.אי )ארה"ב( בע"מ TCL ,IP planet Network
TNL Teleserve Network ,Teleserve Communication Ltd
Teleserve Limited ,Ltd
האם הוא בן משפחה של בעל לא.
עניין אחר בתאגיד:
האם הוא דירקטור שהחברה לא.
רואה אותו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית לצורך
העמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון:
עופר בלוך
שם:
56002546
מס' ת.ז:.
 17בספטמבר.1959 ,
תאריך לידה:
בר כוכבא  ,113הרצליה.
מען:
ישראלית ,בריטית.
נתינות:
חברותו בוועדה או בועדות של ועדת ביקורת והועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
הדירקטוריון:
כן.
דח"צ:
חשבונאית בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
מומחיות
בעל
ופיננסית או בעל כשירות
מקצועית:
לא.
דירקטור מומחה:
האם הוא עובד של התאגיד ,לא.
חברה בת ,חברה קשורה או של
בעל עניין:
 6ביולי 2010 ,כדירקטור.
תאריך תחילת כהונה:
בוגר כלכלה ,אוניברסיטת תל אביב
השכלה:
מוסמך במנהל עסקים ,אוניברסיטת תל אביב.
עיסוקים עיקריים בחמש מנכ"ל נייר חדרה בע"מ ,מנכ"ל לידקום בע"מ ,מנכ"ל ונשיא
נטפים בע"מ ,מנכ"ל די.בי.אס .שירותי לווין בע"מ.
השנים האחרונות:
פירוט תאגידים נוספים שבהם יו"ר וייטווטר סקיורטי מקבוצת וויטווטר בע"מ .דירקטור
בקבוצת וויטווטר בע"מ .דירקטור במספר חברות בנות
הוא משמש דירקטור:
בקבוצת נייר חדרה בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל לא.
עניין אחר בתאגיד:
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פנינה שנהב
שם:
053650230
מס' ת.ז:.
 4בינואר.1956 ,
תאריך לידה:
רש"י  ,6רמת השרון .47207
מען:
ישראלית.
נתינות:
חברותו בוועדה או בועדות של ועדת ביקורת והועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
הדירקטוריון:
כן.
דח"צ:
חשבונאית בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
מומחיות
בעל
ופיננסית או בעל כשירות
מקצועית:
כן.
דירקטור מומחה:
האם הוא עובד של התאגיד ,לא.
חברה בת ,חברה קשורה או של
בעל עניין:
 6ביולי 2010 ,כדירקטור.
תאריך תחילת כהונה:
בוגר במדעי החיים -ביולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
השכלה:
מוסמך במנהל עסקים ,אוניברסיטת תל אביב.
עיסוקים עיקריים בחמש יו"ר המרכז הישראלי לניהול ,מנכ"ל המרכז הישראלי
השנים האחרונות:
לניהול ,יועצת אסטרטגית שיווקית )עצמאית( ,משנה למנכ"ל
ערוץ  ,10סמנכ"ל שיווק בבזק החברה הישראלית לתקשורת
בע"מ.
פירוט תאגידים נוספים שבהם לאומי קארד ,קמן אחזקות
הוא משמש דירקטור:
האם הוא בן משפחה של בעל לא.
עניין אחר בתאגיד:
תקנה 26א:

נושאי משרה בכירים של התאגיד )סמוך למועד פרסום הדוח(

אילן ישועה
שם:
054566112
מס' ת.ז:.
 19באוקטובר.1956 ,
תאריך לידה:
נובמבר .2006
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,מנכ"ל.
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
או בעל עניין בתאגיד:
בוגר במדעי הרפואה ,האוניברסיטה העברית;
השכלה:
מוסמך במנהל עסקים ,אוניברסיטת תל-אביב.
עיסוקים עיקריים בחמש מנכ"ל וואלה תקשורת.
השנים האחרונות:

שם:
מס' ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:

דוד בקר
022874473
 6בפברואר.1967 ,
אוגוסט .2007
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תפקיד בחברה ,חברה בת ,משנה למנכ"ל.
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
או בעל עניין בתאגיד:
בוגר בפסיכולוגיה וסוציולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן;
השכלה:
מוסמך בחינוך ,אוניברסיטת תל-אביב.
עיסוקים עיקריים בחמש סמנכ"ל פרויקטים  -וואלה תקשורת.
השנים האחרונות:
גיא סעד אברהם
שם:
029564317
מס' ת.ז:.
 7בנובמבר.1972 ,
תאריך לידה:
אפריל .2008
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,משנה למנכ"ל מכירות וסחר.
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
או בעל עניין בתאגיד:
בוגר במנהל עסקים ,מכללת רופין.
השכלה:
עיסוקים עיקריים בחמש סמנכ"ל לפיתוח עסקי ואינטרנט  -גלובס.
השנים האחרונות:
גיל בנימיני
שם:
025704172
מס' ת.ז:.
 7בנובמבר.1973 ,
תאריך לידה:
ינואר .2009
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,סמנכ"ל כספים.
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
או בעל עניין בתאגיד:
בוגר כלכלה סטטיסטיקה וחקב"צ ,אוניברסיטת תל-אביב
השכלה:
בוגר חשבונאות ,אוניברסיטת תל-אביב
מוסמך במנהל עסקים ,אוניברסיטת תל-אביב
עיסוקים עיקריים בחמש סמנכ"ל כספים  -אקסנט טכנולוגיות בע"מ; חשב קבוצת
טקנומטיקס טכנולוגיות בע"מ.
השנים האחרונות:
יהורם דילמאני
שם:
028758704
מס' ת.ז:.
 26בנובמבר.1971 ,
תאריך לידה:
דצמבר .2004
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,סמנכ"ל תוכן.
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
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או בעל עניין בתאגיד:
השכלה:
עיסוקים עיקריים
השנים האחרונות:

בוגר בתקשורת וניהול ,המכללה למנהל
בחמש סמנכ"ל תוכן ,וואלה תקשורת

שרון וייס
שם:
027117498
מס' ת.ז:.
 6בינואר.1974 ,
תאריך לידה:
ספטמבר .2009
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,סמנכ"ל טכנולוגיות.
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
או בעל עניין בתאגיד:
השכלה:
בוגר הנדסת תוכנה וניהול תעשיתי ,המכללה להנדסה בת"א
עיסוקים עיקריים בחמש סמנכ"ל פיתוח  -וואלה תקשורת; מנהל פיתוח  -וואלה
תקשורת.
השנים האחרונות:
עידו אשד
שם:
028135879
מס' ת.ז:.
 1באפריל.1971 ,
תאריך לידה:
אוגוסט .2008
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,סמנכ"ל מוצרים.
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
או בעל עניין בתאגיד:
תיכונית
השכלה:
עיסוקים עיקריים בחמש מנהל מחלקת הסטודיו  -וואלה תקשורת.
השנים האחרונות:
גד ויסלוביץ'
שם:
027108117
מס' ת.ז:.
 22בדצמבר.1973 ,
תאריך לידה:
פברואר.2011 ,
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,עורך ראשי וחבר הנהלה
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
או בעל עניין בתאגיד:
בוגר פילוסופיה ואומנות ,אוניברסיטת תל-אביב
השכלה:
מוסמך במנהל עסקיםESADE Barcelona ,
עיסוקים עיקריים בחמש סמנכ"ל תוכן חטיבת האינטרנט ,הארץ
מרצה במרכז הבינתחומי.
השנים האחרונות:
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סהר ארץ קדושאי
שם:
32016313
מס' ת.ז:.
 23בינואר.1975 ,
תאריך לידה:
יולי .2007
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,חשב.
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
או בעל עניין בתאגיד:
בוגר מנהל עסקים )התמחות בחשבונאות( ,המכללה למנהל
השכלה:
מוסמך במנהל עסקים ,המכללה למנהל
עיסוקים עיקריים
השנים האחרונות:

בחמש רואה חשבון  -קוסט פורר גבאי את קסירר.

דניאל שפירא
שם:
052755998
מס' ת.ז:.
 27ביולי.1954 ,
תאריך לידה:
דצמבר .2003
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,מבקר פנימי.
חברה קשורה או בבעלת עניין:
לא.
מורשה חתימה עצמאי:
האם הוא בעל עניין בתאגיד או לא.
בן משפחה של נושא משרה אחר
או בעל עניין בתאגיד:
בוגר כלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת בר-אילן
השכלה:
עיסוקים עיקריים בחמש מנהל משרד רו"ח דניאל שפירא ושות'.
השנים האחרונות:
תקנה 26ב:

מורשי חתימה עצמאיים
אין לתאגיד מורשי חתימה עצמאיים.

תקנה :27

רואה החשבון של התאגיד
קוסט ,פורר גבאי את קסירר ,רחוב עמינדב  ,3תל-אביב.

תקנה :28

שינוי בתזכיר או בתקנון
ביום  19באפריל ,2010 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיקון בתקנון
החברה ,כדלקמן:
סעיף  78לתקנון החברה הקובע מניין חוקי לישיבת הדירקטוריון שונה ,כך שכיום המניין החוקי
בישיבת דירקטוריון יתקיים בנוכחות רוב הדירקטורים המכהנים באותה עת.
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תקנה :29

המלצות והחלטות הדירקטורים
המלצות בדבר שינוי תזכיר או תקנון:
ביום  28במרץ ,2010 ,המליץ דירקטוריון החברה לאסיפה הכללית לתקן את תקנון החברה,
כמפורט בתקנה  28לעיל .האסיפה הכללית אישרה את תיקון התקנון ביום  19באפריל.2010 ,
החלטות אסיפות כלליות מיוחדות:
 .1ביום  12בינואר ,2010 ,אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה את
ההחלטות כדלהלן:
א .לאשר למר עופר בלוך ,אשר מונה לדירקטור בחברה ,הסדר ביטוח בהתאם להסדר
הביטוח שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום  16באוגוסט 2009 ,וכן מתן התחייבות
לשיפוי בהתאם להסדר השיפוי בחברה אשר אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 7
באוקטובר.2007 ,
ב .להאריך את מינויה של הגב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה ,באותם תנאי
גמול ,שיפוי וביטוח אשר אושרה בתקופת כהונתה הראשונה.
 .2ביום  19באפריל ,2010 ,אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה את תיקון
תקנון החברה ,כמפורט בתקנה  28לעיל.
 .3ביום  6ביולי ,2010 ,אישרה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה את
ההחלטות כדלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואי החשבון
המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
לאשר את מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט דירקטורים
חיצוניים(.
למנות את ה"ה עמיקם שורר ואור אלוביץ' לדירקטורים בחברה.
לאשר את התקשרות החברה בביטוח דירקטורים ונושאי משרה לביטוח אחריותם של
ה"ה עמיקם שורר ואור אלוביץ' ,בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה
החברה ולהחלטת האסיפה הכללית מיום  16באוגוסט.2009 ,
לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי כלפי ה"ה עמיקם שורר ואור אלוביץ' ,בהתאם
לתנאים המפורטים בכתב ההתחייבות לשיפוי אשר אושר על ידי האסיפה הכללית ביום
 7באוקטובר.2007 ,

 .4ביום  25בינואר ,2011 ,אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה את
ההחלטות כדלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.

למנות את מר שאול אלוביץ' לדירקטור בחברה
למנות את מר שאול אלוביץ' לכהונת יו"ר דירקטוריון החברה.
לאשר את התקשרות החברה בביטוח דירקטורים ונושאי משרה לביטוח אחריותו של
מר שאול אלוביץ' ,בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה החברה
ולהחלטת האסיפה הכללית מיום  16באוגוסט.2009 ,
לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי כלפי מר שאול אלוביץ' ,בהתאם לתנאים
המפורטים בכתב ההתחייבות לשיפוי אשר אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 7
באוקטובר.2007 ,
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תקנה 29א:

החלטות החברה
 .1פטור ,ביטוח והתחייבות לשיפוי:
) (1ביום  7באוקטובר ,2007 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן התחייבות מראש
לשיפוי על ידי החברה לדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ובחברות הבנות,
למעט דירקטורים אשר הינם בעלי שליטה אשר להם יינתן שיפוי באישור מיוחד של
האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ,מעת לעת .השיפוי יחול על כל הליך שיפוטי
בפני עצמו עד לסכום הכולל שיפויים אשר ניתנו בעבר ויינתנו בעתיד לכל נושאי המשרה
במצטבר על פי כתבי השיפוי ,על הנמוך מבין) :א( שיעור של  25%מההון העצמי של
החברה בהתאם לדוחות המבוקרים והסקורים של החברה ליום  31בדצמבר,2006 ,
כשסכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום פרסום הדוחות הכספיים לשנת
 ,2006ועד למועד מתן השיפוי בפועל ,או )ב(  10מיליון דולר .השיפוי יהיה בתוקף ממועד
תחילת כהונת הדירקטור בדירקטוריון החברה .ההתחייבות לשיפוי תחול במקרים
המפורטים בחוק החברות וכן על כל חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין,
שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם ו/או תאגיד בשל פעולה שעשה ,לרבות פעולות
שנעשו לפני תאריך חתימת ההסכם ,בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,או בתוקף היותו,
לפי בקשת החברה ,נושא משרה בחברה בת של החברה .התחייבות לשיפוי מראש ניתנת
על רשימה של אירועים אשר את התרחשותם צופה הדירקטוריון וצורפה לזימון
לאסיפה .לפירוט בדבר הסדר השיפוי ,ראו דוח מיידי מיום  27באוגוסט) 2007 ,אסמכתא
.(2007-01-407551
) (2ביום  16באוגוסט ,2009 ,אישרה האסיפה הכללית ע"פ המלצת דירקטוריון החברה את
התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בגבולות
אחריות של  10מיליון דולר למקרה ולסך תקופת ביטוח ,ובנוסף  2מיליון דולר בגין
הוצאות משפטיות סבירות בישראל ,בפרמיה שנתית של  14,000דולר .בעלי המניות
אישרו את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה גם בשנים
הבאות ,בתנאים הדומים באופן מהותי לתנאים המפורטים לעיל .ביום  24ביוני,2010 ,
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של  12חודשים ,בהתאם לתנאים אשר אושרו על ידי
האסיפה הכללית כאמור לעיל.

תאריך החתימה 27 :בפברואר.2011 ,

אילן ישועה,
מנכ"ל

שאול אלוביץ',
יו"ר הדירקטוריון
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פרק ה' – דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי ,לפי תקנה 9ב(א)
מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א) לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1971-
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של וואלה! תקשורת בע"מ (להלן – התאגיד) ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של
בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 .1אילן ישועה ,מנהל כללי;
 .2דוד בקר ,משנה למנהל כללי;
 .3גיל בנימיני ,סמנכ"ל כספים;
 .4גיא סעד אברהם ,משנה למנכ"ל מכירות וסחר;
 .5יהורם דילמאני ,סמנכ"ל תוכן;
 .6שרון וייס ,סמנכ"ל טכנולוגיות;
 .7עידו אשד ,סמנכ"ל מוצרים;
 .8גד ויסלוביץ' ,עורך ראשי;
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים
האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח
הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם
על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור,
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת
הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט
שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד
והאפקטיביות שלה (למעט הערכת האפקטיביות של רכיבי הבקרה הפנימית הדיווח הכספי ביחס לחברת קורל תל
בע"מ כמפורט להלן) .בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר 2111 ,הינה אפקטיבית.
פרטים נוספים:
דוח זה אינו כולל את הערכת האפקטיביות של רכיבי הבקרה הפנימית הדיווח הכספי ביחס לחברת קורל תל
בע"מ ,אשר נרכשה במהלך שנת הדיווח ואוחדה בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר ,2111 ,ואשר סך
הנכסים המיוחסים לה הסתכמו לסך של  33,119אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר ,2111 ,ואשר מחזור המכירות שלה
הסתכם לסך של  12,938אלפי ש"ח לתקופה שהחלה ביום  2בספטמבר( 2111 ,מועד האיחוד לראשונה) והסתיימה
ביום  31בדצמבר .2111 ,הנהלת החברה טרם ביצעה הערכה של האפקטיביות של הבקרה הפנימית בקורל תל,
למועד הדוח עקב השלמת העסקה במועד הסמוך לדיווח הדוחות השנתיים ועקב משך הזמן הנדרש לצורך ביצוע
הערכה כאמור.

ה1-

הצהרות מנהלים:
(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(:)1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,אילן ישועה ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוח התקופתי של וואלה! תקשורת בע"מ (להלן – התאגיד) לשנת ( 2111להלן –
הדוחות).
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא
יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של
התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות
הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי.
 .5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן
בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2111-מובא לידיעתי על ידי אחרים
בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח
זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור
למועד הדוחות.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

_________________
 27בפברואר2111 ,

________________________
אילן ישועה ,מנכ"ל

(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(:)2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,גיל בנימיני ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של וואלה! תקשורת בע"מ (להלן
– התאגיד) לשנת ( 2111להלן – הדוחות).
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו
בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
 .3לפי ידיעתי ,הדו חות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע
הכספי האחר הכלול בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד
לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח
הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי.
 .5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן
בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2111-ככל שהוא רלוונטי לדוחות
הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות
המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות .מסקנותיי
לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
_________________
 27בפברואר2111 ,

________________________
גיל בנימיני ,סמנכ"ל כספים

