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הגדרות
Forward & Roaming

שירותי נדידה ללקוח רשת סלולרית ישראלית אשר נמצא בחו"ל או ללקוח
זר הנמצא בארץ ומקבל שירותים שונים מרשת סלולרית אחרת ,שאינה רשת
הבית שלו
מכירת שירותי העברת שיחות בינלאומיות בין ספקי תקשורת

FTTH

 – Fiber To The Homeסיב אופטי אל בית הצרכן

ISP

 - Internet Service Providerספק שירותי גישה לאינטרנט

MVNO

 - Mobile Virtual Network Operatorמפעיל סלולרי וירטואלי אשר עושה
שימוש בתשתיות התקשורת הקיימות של מפעילי הסלולר ,ללא צורך
בתשתית פיסית משל עצמו )ידוע גם כ"מפעיל רט"ן ברשת אחרת"(

OTT TV

 - Over The Top TVשירות במסגרתו מסופקים ללקוח תכנים שונים,
לרבות סרטים סדרות וכדומה על גבי רשת האינטרנט
תעבורת איתותים בין מפעיל סלולרי מקומי למפעיל זר שנועדה "לאותת"
לרשת המקומית על מיקומו של טלפון סלולרי אשר נמצא מחוץ לתחומי רשת
הבית שלו על מנת שאותו טלפון יוכל לקבל שירותי נדידה ) & Forward
(Roaming

Hubbing

Signaling

IP

פרוטוקול אינטרנט .טכנולוגיית  ,IPהינה טכנולוגיה עליה מבוססת רשת
האינטרנט

TDM

 - Time Division Multiplexingטכנולוגיה לאספקת שירותי טלפוניה
המבוססת על העברת מספר מסרים על אותו ערוץ תקשורת ,בחלוקה
למרווחי זמן קבועים לשימוש בערוץ

VOB

 - Voice over Broadbandאספקת שירותי טלפוניה בטכנולוגיית ,IP
הניתנים באמצעות שירות גישה רחבת פס )אינטרנט(

VOIP

 - Voice Over Internet Protocolטכנולוגיה המאפשרת אספקת שירותי
שיחות שמע )טלפון( ושיחות וידאו )חוזי( ,בינלאומיות ופנים-ארציות ,על גבי
רשת האינטרנט
די.בי.אס שירותי לווין ) (1998בע"מ

Yes
 013נטוויז'ן
 013נטוויז'ן שת"מ
 012סמייל
אי די בי אחזקות
אי די בי פתוח
אלרון
אקספון
הבורסה
בזק
בזק בינלאומי
ברק
גלובקול

 013נטוויז'ן בע"מ ,לשעבר נטוויז'ן  013ברק בע"מ )לשעבר ,ברק(
 013נטוויז'ן שירותי תקשורת מנוהלים בע"מ )מחוסלת עקב מיזוג; לשעבר
גלובקול(
 012סמייל טלקום בע"מ
אי די בי חברה לאחזקות בע"מ
אי די בי חברה לפתוח בע"מ
אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ
אקספון תקשורת בע"מ
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
בזק בינלאומי בע"מ ,חברה בת של בזק
ברק אי .טי .סי ) (1995החברה לשירותי בזק בינלאומיים בע"מ )קודם
להפיכתה ל 013 -נטוויז'ן(
גלובקול תקשורת בע"מ )קודם להפיכתה ל 013 -נטוויז'ן שת"מ(
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דוח הדירקטוריון
דולר
דסק"ש
הדוחות הכספיים
הוט
החברה או נטוויז'ן
המינהל האזרחי
הסכם בעלי המניות
הקבוצה
חוק החברות
חוק ניירות ערך
חוק תובענות ייצוגיות
חוק התקשורת

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ,ליום  31בדצמבר  - 2010חלק ב'
לדוח תקופתי זה
דולר ארה"ב
חברת השקעות דיסקונט בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים של הקבוצה ,ליום  31בדצמבר  - 2010חלק ג' לדוח
תקופתי זה
הוט מערכות תקשורת בע"מ
נטוויז'ן בע"מ
המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון
הסכם בין בעלות השליטה בחברה ,כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,כללקום
בע"מ ודסק"ש
נטוויז'ן יחד עם החברות הבנות שלה ,הנמצאות בבעלותה המלאה או
החלקית ,אשר דוחותיהן הכספיים מאוחדים עם דוחותיה של נטוויז'ן
חוק החברות ,התשנ"ט 1999 -
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968 -
חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו 2006 -
חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב 1982 -

טלרום
ישראל 10
כללקום
כת"ש
מב"ל

טלרומינג פתרונות תקשורת מתקדמים בע"מ
ישראל  - 10שידורי הערוץ החדש בע"מ
כללקום בע"מ ביחד עם כללקום אי.אס (1995) .בע"מ
כלל תעשיות והשקעות בע"מ
מפעיל בין לאומי  -גוף המחזיק ברישיון מטעם משרד התקשורת למתן
שירותי בזק בין לאומיים

מד-נאוטילוס

 Mediterranean Nautilus LtdוMediterranean Nautilus (Israel) Ltd. -

מדד

מדד המחירים לצרכן ,כפי שמפורסם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה
מירס תקשורת בע"מ
מניות רגילות של החברה ,בנות  1ש"ח ע.נ כל אחת
מפעיל פנים ארצי ,דהיינו ,גוף המספק שירותי טלפוניה פנים-ארציים נייחים

מירס
מניות רגילות
מפ"א
מפעילי הרט"ן או מפעילי
הסלולר
נטוויז
נ.ס.ר
נענע10
סל שירותים משותף

סלקום
עסקת הרכישה

גופים המספקים שירותי תקשורת סלולרית מכוח רישיון מטעם משרד
התקשורת למתן שירותי רט"ן )רדיו טלפון נייד( בשיטה התאית )סלולרית(
נטוויז יישומים בע"מ
נקודת סיום רשת
נענע  10בע"מ
מקבץ שירותים )לדוגמא  -טלפוניה קווית ,גישה לאינטרנט ותשתית
אינטרנט( הכולל מספר שירותים המסופקים על-ידי חברה אחת או על-ידי
מספר חברות שונות המשווק ללקוח כחבילת שירות אחת
סלקום ישראל בע"מ .סלקום נמצאת בשליטתה של דסק"ש אשר הנה בעלת
שליטה בחברה
הסכם מיום  6בספטמבר  ,2006במסגרתו רכשה נטוויז'ן את מלוא הונן
המונפק של  013נטוויז'ן )לשעבר ברק( ושל  013נטוויז'ן שת"מ )לשעבר
גלובקול( ,כנגד הקצאת מניות של נטוויז'ן לבעלי המניות הקודמים של
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פלאפון
פרטנר
קבוצת אי די בי
קבוצת הוט
קבוצת בזק

החברות האמורות
פלאפון תקשורת בע"מ
פרטנר תקשורת בע"מ
אי די בי אחזקות וחברות בשליטתה
הוט ותאגידים בשליטתה
בזק ,בזק בינלאומי Yes ,ופלאפון

קיבולת

נפח התקשורת של אמצעי תמסורת )לצרכי תקשורת בינלאומית ,אמצעי
התמסורת הוא בדרך כלל כבל תת ימי(

רימון ישראל
רישיון האינטרנט

רימון ישראל  2009בע"מ
רישיון מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט שהוענק על-ידי משרד
התקשורת ל  013 -נטוויז'ן ,כפי שתוקן מעת לעת
רשיון כללי למתן שירותי בזק בינלאומיים שהוענק על-ידי משרד התקשורת
ל  013 -נטוויז'ן ,כפי שתוקן מעת לעת
רשיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים -ארציים נייחים שהוענק על-ידי
משרד התקשורת לשותפות ועידן ,כפי שתוקן מעת לעת
ועידן פתרונות קונפרנסינג ש.מ ,לשעבר גלובקול תקשורת ש.מ
אספקת רשתות תקשורת פרטיות ייעודיות בינלאומיות המנוהלות עבור
הלקוח ומכירת קווים פרטיים בינלאומיים ללקוחות עסקיים

שירותי גשר ועידה

שירותי שיחות ועידה המאפשרים להצטרף לשיחה מוגדרת לפרק זמן קבוע
מראש ,באמצעות מספר טלפון וסיסמת גישה מוגדרים תוך הגבלת מספר
המשתמשים

שירותי מב"ל
שירותי תמסורת

שירותי בזק בין-לאומיים
שירותים ,הכוללים בין השאר העברת אותות תקשורת בין מתקני בזק
שונים ,אשר מספקים ללקוח תשתית להעברת נתונים בין מתקנים או סניפים
תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו
טלפון נייד ברשת אחרת( ,התש"ע2010-
תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס-
2000
תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים לתנאים לקבלת רישיון כללי
למתן שירותי בזק בין -לאומיים( ,התשס"ד 2004 -
תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( ,התשס"א 2001 -
תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור גומלין( ,התש"ס -
2000
תקנות התקשורת )בזק ושידורים()הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי
ייחודי( ,התשס"ד 2004 -

רישיון המב"ל
רישיון המפ"א
שותפות ועידן
שירותי Data

תקנות הMVNO -
תקנות הגמול
תקנות המב"ל
תקנות התמלוגים
תקנות קישור גומלין
תקנות רישיון כללי ייחודי
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חלק א'  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
.1

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו

.1.1

כללי
נטוויז'ן הוקמה והתאגדה בישראל כחברה פרטית ביום  31בינואר  ,11994וביום  11לינואר 2005
הפכה לחברה ציבורית ,אשר מניותיה נסחרות בבורסה.
נכון למועד זה ,בעלות השליטה בחברה הנן כדלקמן:
דסק"ש ,מכוח החזקתה בכ 38.04% -המונפק של נטוויז'ן ומזכויות ההצבעה בה ,בשל היותה צד
להסכם בין בעלי המניות ,2וכן בשל היותה נשלטת על-ידי אי די בי פתוח.
כת"ש ,מכוח החזקותיה בכ 29.74% -מהונה המונפק של נטוויז'ן ומזכויות ההצבעה בה ,בשל היותה
צד להסכם בעלי המניות וכן בשל היותה בשליטת אי די בי פתוח.3
אי די בי פתוח ואי די בי אחזקות ,בשל היותן בעלות השליטה בדסק"ש ובכת"ש.4
מבנה האחזקות של הקבוצה

.1.2

נטוויז'ן בע"מ
50%

56.3%

100%

 013נטוויז'ן
בע"מ

נענע 10
בע"מ
51%
טלרומינג פתרונות
תקשורת
מתקדמים בע"מ

50.1%

בטא סופט מערכות
ממוחשבות בע"מ

100%

51%
אינטרנט רימון
ישראל  2009בע"מ

50%

100%

סיפווי פתרונות
אבטחת מידע
בע"מ

100%

Alex
Developments
Georgia

ברק אי.טי.סי )(1999
החברה לשירותי בזק
בינלאומיים )אחזקות
לווין( בע"מ

 013נטוויז'ן
תקשורת נייחת
 2006בע"מ

27.7%

תבל טלקום בע"מ

טיקט נט בע"מ

100%

100%

60%

Zennor
investments Inc

נטוויז יישומים
בע"מ

 522קו אייל בע"מ

ברק אי.טי.סי
) (2001החברה
לשירותי בזק בע"מ

0.01%
99.99%
ועידן פתרונות
קונפרנסינג שותפות
מוגבלת

25%
ג.ב .אחזקות לווין
בע"מ

26%
סאטלינק תקשורת
בע"מ

1
2
3
4

נטוויז'ן הוקמה תחת השם אינטרנט מנג' בע"מ .ביום  6ביולי  1994שונה שמה לנטוויז'ן בע"מ.
לתיאור הסכם בעלי המניות ,ראו סעיף  18.1להלן.
בנוסף ,יצוין נכון למועד דוח זה גופים מוסדיים שונים מקבוצת אי די בי מחזיקים בכ 3.5% -מהון המניות של החברה.
למיטב ידיעת הקבוצה ,נכון למועד דוח זה ,אי די בי פתוח מחזיקה בכ 60.54% -מהון המניות המונפק ומזכויות
ההצבעה בכת"ש ובכ 73.51% -מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בדסק"ש.
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100%

.1.3

שינויים במבנה התאגיד ,מיזוגים ורכישות מהותיים

 .1.3.1רכישת  013נטוויז'ן ו  013 -נטוויז'ן שת"מ  -בחודש ינואר  ,2007הושלמה עסקת הרכישה ,במסגרתה
רכשה נטוויז'ן את מלוא הונן המונפק של  013נטוויז'ן )בשמה אז ברק( ו  013 -נטוויז'ן שת"מ )בשמה
אז גלובקול( ,בתמורה להקצאת מניות בנטוויז'ן לבעלי מניותיהן הקודמים .לפרטים נוספים בדבר
עסקת הרכישה ,ראו דוח עסקה שפרסמה החברה ,ביום  22בנובמבר ) 2006אסמכתא מס' 2006-01-
 ,(139405המובא על דרך הפניה.
 .1.3.2רה-ארגון פעילות הקבוצה -לאחר השלמת עסקת הרכישה וכחלק מתהליכים לייעול הפעילות
העסקית ,ביצעה הקבוצה במהלך השנים ,מספר מהלכי ארגון מחדש ,כמפורט להלן )"הרה-ארגון"(.
בחודש אוגוסט  2007העבירה החברה ל 013 -נטוויז'ן את פעילותה כספק שירותי אינטרנט וטלפוניה
)לרבות נכסיה והתחייבויותיה בקשר עמם( וכן את אחזקותיה ב 013 -נטוויז'ן שת"מ ובתבל טלקום
בע"מ .בנוסף ,כחלק מהרה-ארגון ,ביצעה הקבוצה איחוד בתשתיות התקשורת ובמערכות המידע
שלה ,לרבות מערכות המידע ,החיוב וה  .(Customer Relations Management) CRM -תהליך זה
והפעולות המשלימות הסתיימו במהלך שנת .2009
בחודש יוני  2009התמזגה  013נטוויז'ן שת"מ עם ולתוך  013נטוויז'ן כך ש 013 -נטוויז'ן שת"מ
התחסלה )"מיזוג  013נטוויז'ן שת"מ"( .המיזוג האמור מהווה רה-ארגון פנימי ,והחל מהשלמתו
מספקת  013נטוויז'ן גם את השירותים שסופקו קודם לכן על-ידי  013נטוויז'ן שת"מ ,ובכלל זה
שירותי אינטרנט ,שירותי טלפוניה בינלאומית ושירותי מרכזיות )כהגדרתם בסעיף  2.2להלן( וכן
היא בעלת הזכויות בשותפות ועידן ,המספקת את שירותי הטלפוניה הפנים-ארציים.
 .1.3.3בחינה מקדמית -ראשונית של אפשרויות לשילוב עסקי עם סלקום  -במסגרת הערכות שונות אותן
מבצעת החברה ,בעקבות השינויים החלים בשוק התקשורת ,החברה נמצאת בשלבים מקדמיים -
ראשוניים ביותר של בחינת אפשרויות לשילוב עסקי עם סלקום ,העשוי להיות כרוך בשינוי תאגידי
ביחס לחברה .סלקום מצויה בשליטת דסק"ש ,בעלת השליטה בקבוצה.
לעניין תיקון תקנות המב"ל באופן שמאפשר למשרד התקשורת לאשר למפעיל סלולר להיות בעל
השפעה ניכרת במפעיל בינלאומי ,ראו סעיף  6.1.5להלן .התיקון האמור לתקנות המב"ל פותח בפני
הקבוצה אפשרויות עסקיות חדשות ,ובין היתר מסיר מגבלה שהייתה קיימת עד למועד התיקון
לביצוע שילוב עסקי כאמור.
נוכח ההתפתחויות בשבועות האחרונים ,הכוללות את תיקון תקנות המב"ל כמפורט לעיל ,השלמת
רכישת  012בידי פרטנר כמפורט בסעיף  6.1.2.3להלן ופרסום המלצות הביניים של ועדת חייק
כמפורט בסעיף  6.6.3להלן ,בכוונת החברה לפעול לקידום בחינת אפשרות השילוב העסקי האמור
עם סלקום.
בחינת האפשרות לשילוב עסקי עם סלקום הנה בשלבים ראשוניים ביותר וטרם נדונה בדירקטוריון
החברה .אין וודאות כלשהי באשר לעצם האפשרות שמהלך כאמור יוכל להתבצע ,באשר לכדאיות
בביצועו ,ובאשר לעיתויו ,מתכונתו ותנאיו )אם בכלל(.
למיזוגים ורכישות נוספים בתחומי הפעילות השונים של הקבוצה ,ראו חלק ג' להלן.
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תחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה

.2

הקבוצה עוסקת בתחומים שונים של ענף התקשורת .ליום  31בדצמבר  ,2010הקבוצה עוסקת בשני
תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים:
) (1

אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט )") (ISPתחום הקישוריות"(;

) (2

אספקת שירותי טלפוניה )"תחום הטלפוניה"(.

בנוסף ,הקבוצה עוסקת בפעילויות נוספות כמפורט בסעיף  2.3להלן.
עד מיזוג  013נטוויז'ן שת"מ עסקה הקבוצה בשלושה תחומי פעילות אשר דווחו כמגזרים בדוחותיה
הכספיים )אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט ,אספקת שירותי טלפוניה ואספקת שירותים
מנוהלים( ,וכן בפעילויות נוספות .כאמור בסעיף  1.3.2לעיל ,המיזוג האמור משקף שינוי ניהולי
ארגוני ,בעקבותיו שינתה הקבוצה את ההצגה של מגזרי הפעילות שלה ,באופן שהחל מהדוחות
הכספיים לרבעון הראשון לשנת  2010תחום השירותים המנוהלים ,שעד אותו מועד דווח כמגזר
פעילות עצמאי בדוחותיה הכספיים של החברה ,חדל להיות מגזר פעילות עצמאי ,ומאותו מועד
לקבוצה שני מגזרי פעילות עיקריים בלבד ,כמפורט לעיל .לפרטים נוספים ראו סעיף  5להלן וביאור
 26לדוחות הכספיים.
תחום הקישוריות

.2.1

הקבוצה מספקת את שירותי האינטרנט באמצעות  013נטוויז'ן ,מכוח רישיון האינטרנט .בנוסף,
פועלת הקבוצה בתחום שירותי האינטרנט גם באמצעות חברת הבת רימון ישראל ,אשר  51%מהונה
המונפק נרכש על-ידיה במהלך שנת .52009
ליום  31בדצמבר  ,2010לקבוצה כ 604 -אלפי לקוחות ,6המקבלים שירותי קישוריות לאינטרנט על
בסיס חבילות התקשרות שונות .להערכת הקבוצה ,במועד הדוח ,נתח השוק של הקבוצה בתחום
הקישוריות ,עומד על כ ,736% -מתוך כלל שוק אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט המהיר ,בדומה
לנתח השוק ביום  31בדצמבר .2009
בתקופת הדוח ,שיעור הנטישה 8בתחום הקישוריות עמד על כ.15.2% -
בנוסף ,מספקת הקבוצה ללקוחותיה פתרונות תקשורת כוללים )שירותי אינטגרציה( ,שירותי
תקשורת נתונים )שירותי  ,(Dataשירותי אירוח אתרים ושרתים ,שירותי אבטחת מידע ,שירותי
תמסורת רחבת פס וכן מוצרים ושירותים נלווים שונים.
לפירוט נוסף אודות פעילות הקבוצה בתחום זה ,ראו סעיף  7להלן.

5
6
7

8

שירותיה של רימון ישראל כוללים ניהול תוכן מקוון והתאמתו ללקוח ,בעיקר בקרב המגזר הדתי לאומי והחרדי
בישראל.
כולל לקוחות רימון ישראל.
המספר הכולל של לקוחות האינטרנט בו נעשה שימוש לצורך החישוב מתבסס על דיווחי חברות התשתית )בזק והוט(
ביחס למספר הכולל של לקוחותיהם ,בקיזוז של ) 6%לקוחות בתקופת מעבר בין ספקי תשתיות האינטרנט ,אשר הינם
משויכים בתקופה זו ליותר מספק אינטרנט אחד(.
מספר המנויים לשירותי קישוריות לאינטרנט בקבוצה שהתנתקו ונותקו בשנת  2010חלקי מצבת מדווחת ממוצעת
בשנת .2010
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תחום הטלפוניה

.2.2

במסגרת תחום הטלפוניה ,מספקת הקבוצה ,בין היתר ,שירותי שיחות בינלאומיות )ובכלל זה
שירותי  ,(Hubbingשירות מרכזיות )כהגדרתם להלן( ,שירותי מפ"א ושירותי גשר ועידה.
שירותי השיחות הבינלאומיות מסופקים מכוח רישיון המב"ל וכוללים מגוון רחב של שירותים,
ביניהם חיוג ישיר מישראל למאות יעדים שונים בעולם ,שירותי השלמת שיחות נכנסות מחו"ל
לישראל ,שירותי  ,Hubbingשירותי  ,Forward & Roamingשירותי  Signalingושירותים נלווים.
למיטב ידיעת הקבוצה ,נתח השוק הכולל בתחום שירותי שיחות בינלאומיות )שיחות יוצאות
ונכנסות( של הקבוצה בשנת  2010עמד על כ ,931.5% -בדומה לנתח השוק בשנת  .2009לפירוט ראו
סעיף  8.1.3להלן.
החל משנת  ,2006מספקת הקבוצה את שירותי המפ"א )טלפוניה נייחת( באמצעות שותפות ועידן,
בהתאם לרישיון המפ"א .שירותי המפ"א כוללים אספקת שירותי טלפוניה נייחת בטכנולוגיית VOB
או בטכנולוגיות אחרות )ובכללן בטכנולוגיית  TDMהוותיקה( לבתי לקוחות ולעסקים וכן שירותי
גשר ועידה .נכון ליום  31בדצמבר  2010לקבוצה כ 52 -אלפי קווי טלפון ביתי ,10בהשוואה לכ17 -
אלפי קווי טלפון ביתי נכון ליום  31בדצמבר .2009
מכוח הרישיון המיוחד למתן שירותי נ.ס.ר שהוענק ל 013 -נטוויז'ן על-ידי משרד התקשורת ,מספקת
הקבוצה שירותי מכירת ציוד תקשורת )מרכזיות ,מתגים ,טלפונים( ,הפעלה ,ניהול ורכישת שירות
של מערכות תקשורת קוליות ומערכות תקשורת נתונים עבור הלקוח ומספקת שירותי תמיכה
ותחזוקה לרשתות תקשורת ולמרכזיות )"שירותי המרכזיות"(.
לפירוט נוסף אודות פעילות הקבוצה בתחום זה ,ראו סעיף  8להלן.
פעילויות נוספות

.2.3

הקבוצה מבצעת פעילויות נוספות ,כדלקמן:

.3

)(1

מתן שירותי תוכן באינטרנט;11

)(2

תכנון ,הקמה ואספקה של יישומי אינטרנט ופיתוח פתרונות תוכנה יעודים ללקוחות ) Custom
;12(Applications

)(3

מתן פתרונות לארגונים ,המעוניינים להקים מרכז תמיכה ושירות המספק שירות ללקוחות
הקצה שלהם ) (Call Centerוהשמת עובדים במיקור חוץ ).(Outsourcing

השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
ההשקעות בהון החברה שבוצעו ,למיטב ידיעת החברה ,בשנים  2009ו ,2010 -וכל עסקה מהותית
אחרת בהון החברה ,שנעשתה על-ידי בעלי עניין בחברה ,מחוץ לבורסה ,הן כדלקמן:13

9
10
11
12
13

בהתאם לפרסום נתוני משרד התקשרות מיום  7בפברואר .2011
החישוב כולל מספרי טלפון ייחודים של קו ביתי שחויבו ונעשה בהם שימוש בתקופה של שלושה חודשים שקדמו
לתאריך הדוח.
באמצעות אתר "נענע ,"10המופעל על-ידי נענע ;10ראו סעיף  9.1להלן.
באמצעות חברת נטוויז.
בנוסף ,נעשו עסקאות על-ידי בעלי עניין במסגרת המסחר בבורסה.
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ביום  29באוקטובר  2009רכשו כת"ש ודסק"ש את מלוא החזקותיה של אלרון במניות החברה
) 15.25%מהונה המונפק של החברה ,לאותו מועד( ,במחיר של  49.6ש"ח למניה .14במועד זה ,חדלה
אלרון להיות בעלת מניות בחברה .ביום  18במרץ  2010פרסמה כת"ש )במסגרת הביאורים לדוחותיה
הכספיים לשנת  (2009פרטים מתוך תוצאות העבודה הכלכלית שבוצעה עבורה ועבור דסק"ש על-ידי
מעריך שווי חיצוני ,שעניינה ייחוס מחיר הרכישה שנקבע בעסקה לנכסים מוחשיים ,לנכסים בלתי
מוחשיים ולהתחייבויותיה של החברה )על-פי אומדן שוויים ההוגן ליום השלמת העסקה;  .(PPAעל-
פי הפרטים שפרסמה כת"ש ,נכון למועד הרכישה כאמור ,התאמות השווי ההוגן של מחיר הרכישה
אשר בוצעו על-ידיה מייחסות ערכים לנכסים בלתי-מוחשיים של החברה וקשרי לקוחות בסך של כ -
 491מיליון ש"ח ושם מסחרי בסך של כ  72 -מיליון ש"ח.

.3.1

יובהר ,כי עבודה זו בוצעה עבור כת"ש ודסק"ש בלבד ,החברה לא בחנה את תוצאותיה ואינה
אחראית לתוכנה או למסקנותיה .המסקנות והממצאים לעיל ,מובאים למען הזהירות.
לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים  20באוגוסט 20 ,באוקטובר ו 1 -בנובמבר
 2009וכן  21במרץ ) 2010אסמכתאות מספר  ,2009-01-269715 ,2009-01-260364 ,2009-01-203331ו
  ,2010-01-422028בהתאמה( ,המובאים על דרך ההפניה.המרת אגרות חוב למניות

.3.2

לפרטים אודות אגרות החוב של החברה ראו סעיף  22לדוח הדירקטוריון.
להלן נתונים אודות המרות אגרות חוב )סדרה ב'( למניות החברה בתקופה שמיום  1בינואר :2009
תקופה
שנת 2009
שנת 2010
7.3.2011- 1.1.2011

סך אגרות חוב )סדרה ב'(
שהומרו )בקירוב(
 761אלפי ש"ח ע.נ.
 30מיליון ש"ח ע.נ.
--

סך מניות שהוקצו בהמרה
)בקירוב(
 25אלפי ש"ח ע.נ.
 1מיליון ש"ח ע.נ.
--

יצוין ,כי בספטמבר  ,2010נמחקו אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה מן הרישום למסחר בבורסה
)לפרטים נוספים ראו סעיף  6.15לדוח הדירקטוריון(.
מימוש אופציות למניות החברה

.3.3

 .3.3.1כתבי האופציה )סדרה  - (1בשנת  2009מימשו מחזיקי כתבי האופציה )סדרה  (1של החברה ,כ 867 -
אלפי כתבי אופציה לכ  867 -אלפי מניות רגילות של החברה .תמורת מימוש האופציות הסתכמה לכ
  26.4מיליון ש"ח .מועד המימוש האחרון של כתבי אופציה )סדרה  (1חל ביום  22במאי ,2009ובמועד זה פקעו  1,737כתבי אופציה )סדרה  ,(1אשר היוו את יתרת האופציות )סדרה  (1שלא
מומשו ,עד לאותו מועד.
 .3.3.2אופציות עובדים  -לפרטים אודות תוכניות האופציות לעובדי החברה וההקצאות שבוצעו מכוחן,
ראו ביאור  23לדוחות הכספיים.
להלן נתונים אודות מימושי אופציות עובדים בתקופה שמיום  1בינואר – 2009

14

למיטב ידיעת החברה ,המחיר נקבע בהתבסס על הערכות שווי של החברה שביצעו כת"ש ודסק"ש ואשר פורסמו על-
ידיהן לציבור.
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סך אופציות
שמומשו בתקופה
)בקירוב(
225,000
30,000
86,000
443,000
146,000

תקופה
שנת 2009
שנת 2010
7.3.2011 - 1.1.2011

סך תמורת
המימוש ששולמה
)בקירוב(
 5מיליון ש"ח
(*) - 3מיליון ש"ח
(*) - 600אלפי ש"ח

סך מניות שהוקצו
במימוש האופציות
)בקירוב(
225,000
1,700
86,000
90,000
59,500

)*( אופציות הכוללות מנגנון "מימוש נטו" אשר מומשו ללא תשלום תוספת מימוש.

.4
.4.1

דיבידנדים
להלן פרטים אודות דיבידנדים שחולקו על-ידי החברה בשנים :2010 - 2009
מועד התשלום סכום הדיבידנד דיווח מיידי הכולל פרטים נוספים אודות
מועד ההכרזה
החלוקה והמובא על דרך הפניה
שחולק
תאריך
הדוח

מספר אסמכתא

9.8.10

7.9.10

 60מיליון ש"ח

24.8.10

2010-01-597924

8.3.10

7.4.10

 65מיליון ש"ח

24.3.10

2010-01-427185

10.8.09

9.9.09

 26מיליון ש"ח

12.8.09

2009-01-195354

9.3.09

7.4.09

 90מיליון ש"ח

10.3.09

2009-01-054987

כל חלוקות הדיבידנד המפורטות לעיל הן חלוקות מותרות כמשמען בחוק החברות ,אשר בוצעו
במזומן ולא הצריכו אישור בית המשפט לביצוען.
ביום  9במרץ  2011קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של  41מיליון
ש"ח .החלוקה הנה חלוקה מותרת בהתאם להוראות חוק החברות ובכפוף לתנאים הקבועים בו
ביחס לחלוקה ולהוראות כל דין.
ליום  31בדצמבר  2010מסתכמים הרווחים הראויים לחלוקה של החברה ,לעניין מבחן הרווח לפי
סעיף  302לחוק החברות ,בכ 55.3 -מיליון ש"ח.15

.4.2

לפרטים אודות המגבלות על חלוקת דיבידנד מכוח הסכמי המימון של הקבוצה ,ראו סעיף 15.4.1

להלן.

15

חישוב הרווחים בהתאם לסעיף  302לחוק החברות בוצע בהתבסס על הרווח הנקי לבעלי המניות של החברה בשנים
 2009ו .2010 -יצוין ,כי הפסדים אקטוארים והתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ בסך של  2.4ו-
 2.7מיליון ש"ח בשנים  2009ו 2010 -בהתאמה ,נזקפו ישירות לעודפים ולא נכללו ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות
של החברה ,אלא ברווח הכולל בלבד ,כך שהרווחים בהתאם לסעיף  302לחוק החברות אינם כוללים הפסדים אלה.
הסכום האמור נכון ליום  31בדצמבר  ,2010היינו לפני החלוקה אשר אושרה בדירקטוריון ביום  9במרץ .2011
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חלק ב'  -מידע אחר
.5

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה
כאמור בסעיף  2לעיל ,החל מהדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת  ,2010תחום
השירותים המנוהלים חדל להיות מגזר פעילות עצמאי ,ומאותו מועד לקבוצה שני מגזרי פעילות
עיקריים בלבד .פעילויות המפ"א ,שירותי המרכזיות ושירותי גשר ועידה שניתנו עד אותו מועד
במסגרת מגזר השירותים המנוהלים צורפו לתחום הטלפוניה .שירותי האינטרנט שניתנו עד אותו
מועד במסגרת מגזר זה צורפו לתחום שירותי הקישוריות .בהתאם לכך ,מספרי ההשוואה שלהלן
מוינו מחדש והם מוצגים בהתאם למגזרי הפעילות החדשים.
נתונים כספיים של הקבוצה ,בחלוקה לתחומי פעילות ,באלפי ש"ח

.5.1
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שנת 2010

מחיצוניים

הכנסות

סך העלויות
המיוחסות

רווח תפעולי

16

17

18

קישוריות
לאינטרנט מוצרים
ושירותים נלווים

טלפוניה

אחרים

625,422

592,239

85,247

-

מתחומי
אחרים

814

פעילות

17

התאמות
למאוחד

18

מאוחד

1,302,908
)(2,170

-

1,356

סך הכל

626,236

592,239

86,603

)(2,170

1,302,908

עלויות אשר אינן
מהוות הכנסות
פעילות
בתחום
אחר

516,018

572,476

89,034

10,305

1,187,833

עלויות המהוות
הכנסות בתחום
פעילות אחר

-

-

2,170

)(2,170

-

סך הכל

516,018

572,476

91,204

8,135

1,187,833

עלויות קבועות

273,735

138,697

78,884

)(43,929

447,387

עלויות משתנות

242,283

433,779

12,320

52,064

740,446

סך הכל

516,018

572,476

91,204

8,135

1,187,833

המיוחס
החלק
לבעלי המניות של
החברה

109,824

24,003

)(5,122

)(10,305

118,400

המיוחס
החלק
שאינן
לזכויות
מקנות שליטה

394

)(4,240

521

-

)(3,325

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על-ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי )הנהלת החברה
והדירקטוריון( לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים .כיוון שמקבל ההחלטות התפעוליות
בקבוצה אינו קובע את החלטותיו בהתאם לייחוס נכסים והתחייבויות למגזרים השונים ,לא נכלל בדוחות אלו דיווח
בדבר הקצאת נכסים והתחייבויות המיוחסים למגזרים השונים .סכומי ההכנסות ,ההוצאות ,הנכסים וההתחייבויות
בתחומי הפעילות השונים ,אשר ניתן לייחסם לתחום פעילות מסוים ,יוחסו בהתאם .נכסים שהינם רלבנטיים ליותר
מתחום פעילות אחד ,יוחסו לתחום הפעילות אשר בו מבוצע מרבית השימוש בנכס זה.
מגזר פעילות "אחרים" כולל פעילויות ,שכל אחת מהן בנפרד אינה מהווה מגזר בר דיווח בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים .רוב פעילויות אלה אינן מתופעלות באופן עצמאי ,אלא נסמכות על תשתיות ועל משאבי כוח אדם של מגזרי
פעילות אחרים של הקבוצה.
ההתאמות של ההכנסות נובעות ממכירת שירותים בין תחומי הפעילות .ההתאמות של הנכסים נובעות מנכסים שלא
הוקצו למגזרים.
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סך הכל

קישוריות
לאינטרנט מוצרים
ושירותים נלווים

טלפוניה

אחרים

110,218

19,763

)(4,601

17

התאמות
למאוחד

18

)(10,305

מאוחד

115,075

שנת 2009

הכנסות

העלויות
סך
המיוחסות

רווח תפעולי

קישוריות
לאינטרנט מוצרים
ושירותים נלווים

טלפוניה

אחרים

מחיצוניים

587,332

576,476

86,351

19

התאמות
למאוחד

20

מאוחד

1,250,159

מתחומי פעילות
אחרים

-

-

2,605

)(2,605

-

סך הכל

587,332

576,476

88,956

)(2,605

1,250,159

עלויות אשר אינן
מהוות הכנסות
בתחום פעילות
אחר

471,446

510,685

89,006

23,422

1,094,559

עלויות המהוות
הכנסות בתחום
פעילות אחר

-

-

2,605

)(2,605

-

סך הכל

471,446

510,685

91,611

20,817

1,094,559

עלויות קבועות

251,218

134,586

68,276

22,684

476,764

עלויות משתנות

220,228

376,099

23,335

)(1,867

617,795

סך הכל

471,446

510,685

91,611

20,817

1,094,559

החלק המיוחס
לבעלי המניות של
החברה

115,886

65,791

)(2,696

)(23,422

155,559

החלק המיוחס
שאינן
לזכויות
מקנות שליטה

-

-

41

-

41

סך הכל

115,886

65,791

)(2,655

)(23,422

155,600

שנת 2008

הכנסות

19
20
21
22

21

קישוריות לאינטרנט
מוצרים ושירותים
נלווים

טלפוניה

אחרים

מחיצוניים

544,614

608,040

81,930

מתחומי פעילות
אחרים

-

-

2,786

)(2,786

סך הכל

544,614

608,040

84,716

)(2,786

ראו ה"ש  17לעיל.
ראו ה"ש  18לעיל.
ראו ה"ש  17לעיל.
ראו ה"ש  18לעיל.
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התאמות
למאוחד

22

מאוחד

1,234,584

1,234,584

העלויות
סך
המיוחסות

קישוריות לאינטרנט
מוצרים ושירותים
נלווים

טלפוניה

אחרים

456,180

514,418

111,825

40,768

2,786

)(2,786

סך הכל

456,180

514,418

114,611

37,982

1,123,191

עלויות קבועות

240,967

125,518

104,021

36,656

507,162

עלויות משתנות

215,213

388,900

10,590

1,326

616,029

סך הכל

456,180

514,418

114,611

37,982

1,123,191

88,434

93,622

)(29,895

)(40,768

111,393

עלויות אשר אינן
מהוות הכנסות
בתחום פעילות
אחר
עלויות המהוות
הכנסות בתחום
פעילות אחר

תפעולי
רווח
המיוחס לבעלי
של
המניות
החברה

.5.2

21

התאמות
למאוחד

22

מאוחד

1,123,191

התפתחויות הנתונים
לניתוח התפתחויות הנתונים האמורים ,ראו דוח הדירקטוריון.

.5.3

שינויים בפילוח תחומי הפעילות
לפרטים אודות שינוי מגזרי הפעילות של החברה באופן שמגזר השירותים המנוהלים חדל להיות
מגזר פעילות עצמאי ,ראו סעיף  2לעיל.

.5.4

התפתחויות חשבונאיות שחלו במהלך שלוש השנים האחרונות
הקבוצה אימצה לראשונה את תקני הדיווח הבינלאומיים )" ("IFRSבשנת  ,2008ולפיכך מועד
המעבר לדיווח על-פי תקני ה IFRS -הוא יום  1בינואר ) 2008עד לאותו מועד ערכה הקבוצה את
דוחותיה הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים(.
בחודש פברואר  2008החליט דירקטוריון החברה לאמץ את שיטת ה"שווי ההוגן" בטיפול בצירופי
עסקים הנמצאים תחת אותה שליטה ,ובכלל זה הוחלט ליישם את שיטת ה"שווי ההוגן" ביחס
לעסקת הרכישה.
לפרטים נוספים לעניין עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה ,ראו ביאור  2לדוחות הכספיים.

.6
.6.1

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לקבוצה
שינויים במבנה התחרות בשוק התקשורת

 .6.1.1כללי  -תחום התקשורת בישראל הנו תחום דינאמי אשר מתאפיין ,בין היתר ,בשינויים רגולטורים,
שינויים במבנה הבעלויות בחברות הפועלות בתחום ,מיזוגים ,שינויים במבנה התחרות ,בזהות
השחקנים או בעצמת השחקנים ,בכניסה של שחקנים חדשים וקיימים לתחומי פעילות נוספים.
ניתן לזהות בשוק התקשורת מגמת התגבשות "קבוצות תקשורת" )מספר חברות הנשלטות על-ידי
אותו בעל שליטה המספקות שירותי תקשורת שונים והפעולות ביניהן תוך שיתוף פעולה עסקי ו/או
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תפעולי ו/או שיווקי במטרה להציע סל שירותים כולל ללקוח; ראו לעניין זה סעיף  6.1.2להלן(.
שינויים אלה עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על פעילות הקבוצה.
בנוסף ,תחומי הפעילות של הקבוצה מתאפיינים בתחרותיות רבה ובשיעורי חדירה גבוהים ,בין היתר
עקב מדיניות משרד התקשורת לעודד את התחרות ולהקל בתנאי קבלת רישיונות תקשורת ,וכן עקב
התפתחויות תחליפים לשירותי התקשורת המסורתיים .התחרות בתחום נסבה ,במידה רבה ,על
המחיר המוצע ללקוח ועל החבילות המוצעות .לכניסתם של שחקנים נוספים לתחומי הפעילות
הקיימים של הקבוצה וכן להתפתחות תחליפים משמעותיים בתחומים אלה עשויה להיות השפעה
מהותית לרעה על עסקי הקבוצה.
לפירוט על התחרות בתחומי הפעילות של הקבוצה והשפעתה על פעילות הקבוצה והכנסותיה ,ראו גם
סעיפים  7.8ו 8.7 -להלן.
 .6.1.2שינויים מבניים בשוק התקשורת ויצירת קבוצות תקשורת  -בשנים האחרונות בכלל ובשנה
האחרונה בפרט ,חלו מספר שינויים מבניים משמעותיים בשוק התקשורת:
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.6.1.2.1

בחודש אפריל  2010דיווחה בי קומיוניקיישנס בע"מ )לשעבר  012 -סמייל.תקשורת
בע"מ( ,חברה בשליטתה העקיפה של יורוקום תקשורת בע"מ )"בי קומיוניקיישנס"( כי
השלימה עסקת רכישת מניות המהוות כ 30.66% -מהון מניותיה של בזק מ -אפ.סב.אר
אחזקות בע"מ ,והוענק לה ולבעלי השליטה בה אישור לשליטה בבזק )"עסקת בזק"(.
קודם להשלמת עסקת בזק ,בחודש ינואר  ,2010מכרה בי קומיוניקיישנס את פעילותה
בתחום התקשורת 23ל 012 -סמייל )אז  -אמפל השקעות ותקשורת בע"מ( ,חברה
בשליטתה המלאה של מרחב אמפל אנרגיה בע"מ )"אמפל"(.

.6.1.2.2

בחודש דצמבר  2009דיווחה הוט כי בעל השליטה בעקיפין בהוט ,באמצעות חברת
 ,("ALTICE") ALTICE Securities S.A.r.lהתקשר בעסקה עם מוטורולה ישראל
בע"מ )"מוטורולה"( ,לרכישת מלוא הונה המונפק של מירס וכן נכסים אחרים של
מוטורולה המשמשים את מירס )"עסקת רכישת מירס"( .על-פי הדיווחים ,כלל הסכם
הרכישה סעיף המאפשר ל ,ALTICE -להמחות את העסקה להוט ,בתנאים מסוימים.
למיטב ידיעת הקבוצה ,בחודש מאי  2010הושלמה עסקת רכישת מירס ונכון למועד
הדוח ,לא המחתה  ALTICEאת העסקה להוט.

.6.1.2.3

בחודש אוקטובר  2010דיווחה פרטנר על התקשרותה בעסקה לרכישת מלוא מניותיה
של  012סמייל מאמפל )"רכישת  012סמייל בידי פרטנר"( .ביום  28בפברואר 2011
פורסם תיקון לתקנות המב"ל וביום  1במרץ  2011הודיע משרד התקשורת על אישור
עסקת רכישת  012סמייל בידי פרטנר ,בכפוף לקיומה של הפרדה מלאה בין פעילות
הסלולר לבין פעילות הטלפוניה הבינלאומית .לפירוט אודות השינוי הרגולטורי ראו
סעיף  6.6.2להלן .ביום  3במרץ  2011הודיעה פרטנר על השלמת העסקה .לפרטים
נוספים אודות השפעתה האפשרית של עסקת רכישת  012סמייל בידי פרטנר על מבנה
התחרות בשוק התקשורת ,ראו סעיפים  6.1.5 ,1.3.3ו 7.8.2 -לעיל ולהלן.

פעילות מפעיל שיחות בינלאומיות ,ספק שירותי אינטרנט ומפעיל טלפוניה נייחת )מפ"א( שנוהלה תחת המותג "012
סמייל".
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העסקאות המתוארות לעיל ,ובפרט רכישת  012סמייל בידי פרטנר ועסקת רכישת מירס על-ידי בעל
השליטה בהוט ,מסמנות מגמה של התלכדות לקבוצות תקשורת ,אשר באפשרותן לספק ללקוח מגוון
שירותי תקשורת ,בנוסף לקבוצת בזק.
להערכת הקבוצה ,בעקבות מגמת התלכדות קבוצות התקשורת ומעבר לתחרות על סל שירותים,
הקבוצה עשויה להיות בעמדת נחיתות לעומת מתחרותיה אשר באפשרותן לספק סל שירותים רחב
ללקוחותיהן .להשפעות נוספות של תהליך זה על הקבוצה ראו סעיף  1.3.3לעיל וסעיפים  6.1.3ו-
 20.1להלן.
 .6.1.3שיווק סלי שירות משותפים וכניסת קבוצת הוט לפעילות בתחום הגישה לאינטרנט
.6.1.3.1

שיווק סלים משותפים על-ידי קבוצת בזק
בחודש מאי  2010הודיע משרד התקשורת על תיקון רישיונותיהן של בזק וחברות הבת
שלה באופן שיאפשר להן לשווק סלי שירות משותפים ללקוחות המגזר הפרטי בכפוף
לאישור סל השירות על-ידי משרד התקשורת .האישור לשיווק סלי שירות משותפים
ניתן לקבוצת בזק בעקבות ירידה בנתח השוק של בזק במגזר הפרטי אל מתחת ל .85% -
בתיקון נקבעו מגבלות שונות בנוגע לשיווק סלי השירותים המשותפים על-ידי בזק ,בין
היתר על מנת לנסות למנוע העדפת שירותיהן של החברות בקבוצת בזק על פני חברות
מתחרות וסבסוד בין השירותים השונים .על-פי התיקון האמור ,בסל שירותים משותף
המשווק על-ידי קבוצת בזק ,הכולל שירותים של בזק ושל חברת בת שלה ,בזק וחברות
הבת תהיינה מחויבות לאפשר למנויים לרכוש בנפרד כל שירות או חבילת שירותים
המסופקים על-ידיהן והכלולים בסל השירותים המשותף ,בתנאים זהים לתנאים בהם
ניתן השירות או חבילת השירותים במסגרת סל השירותים המשותף )"סל פריק"(;24
בנוסף ,על-פי התיקון ,ביחס לשירותים ספציפיים שהוגדרו במפורש )שירותי גישה
לאינטרנט ,שיחות בינלאומיות וטלפון על פס רחב( ,על בזק להציע למתחרים להשתתף
בסל מקביל בתנאים זהים ולשווק את הסל המקביל באופן שוויוני.25
למיטב ידיעת הקבוצה ,בחודש אוגוסט  2010החלה בזק בשיווק סל שירות משותף,
הכולל שירותי תשתית וגישה לאינטרנט באמצעות ספק אינטרנט לפי בחירת הלקוח
ובחודש נובמבר  2010החלה לשווק סל הכולל טלפוניה נייחת ,תשתית וגישה לאינטרנט
באמצעות ספק אינטרנט לפי בחירת הלקוח.
שיווק סלי השירותים על-ידי בזק הוביל לירידה במחירי שירותי הגישה לאינטרנט
הנמכרים במסגרת סל השירותים .בנוסף ,מכיוון שבמסגרת הסלים מוצעים שירותי

24

25

חובה זו לא תחול לגבי סל שירותים משותף כאמור ,שהשירות היחיד של בזק הכלול בו הנו שירות תשתית האינטרנט
שלה ) (ADSLוהסל משווק על-ידי חברת בת.
ככל שתבקש בזק לשווק סל שירותים משותף ,הכולל אחד או יותר מהשירותים הבאים :שירות גישה לאינטרנט ,שירות
שיחות בינלאומיות ושירות טלפון על פס רחב )"השירותים הנלווים"( ,המסופקים בידי חברת בת של בזק )"הסל
המשולב"( ,עליה להציע במועד הגשת הבקשה למשרד ,לכל בעל רישיון המספק את כלל השירותים הנלווים הכלולים
בסל ,ואשר אינו חברת בת של בזק ,כי שירותיו הנלווים יכללו בסל השירותים שישווק על-ידי בזק )"הסל המקביל"(.
בהתאם להודעת משרד התקשורת ,שירותי קבוצת בזק )שאינם שירותים נלווים( יוצעו במסגרת הסל המקביל באותם
תנאים בהם הם ניתנים במסגרת הסל המשולב ,ובזק תשווק למנוייה באופן שוויוני את הסל המשולב ואת הסל
המקביל.
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הגישה לאינטרנט של כלל הספקים )לרבות ספקים קטנים( ,להערכת הקבוצה ,חלקה
היחסי של הקבוצה במכירות שירותי גישה לאינטרנט במסגרת סלי השירותים של בזק
נמוך מחלקה היחסי בשוק .על אף האמור ,בשלב זה אין לכך השפעה מהותית לרעה על
נתח השוק של הקבוצה בתחום הקישוריות.
בחודש פברואר  2011פרסם משרד התקשורת שימוע לקבוצת בזק בכוונה לתקן את
רישיונותיה ולאפשר לה לספק סל שירותים משותף גם למגזר העסקי בעקבות ירידה
בנתח השוק של בזק במגזר זה מתחת ל .85% -בהתאם לשימוע שפורסם ,בכוונת משרד
התקשורת לקבוע לעניין שיווק סלי השירותים במגזר העסקי ,תנאים דומים לתנאים
אשר נקבעו לעניין שיווק סלי השירותים במגזר הפרטי.26
הקבוצה אינה יכולה להעריך בשלב זה מה יהיו התנאים אשר יקבעו לשיווק סלי
שירותים במגזר העסקי או אילו סלי שירותים תשווק קבוצת בזק במגזר זה.
להערכות הקבוצה ביחס להשלכות אפשריות של שיווק סלי השירותים המשותפים על-
ידי קבוצת בזק ,ראו סעיף  6.1.3.4להלן.
.6.1.3.2

שיווק סלים משותפים על-ידי קבוצת הוט וכניסת קבוצת הוט לפעילות בתחום הגישה
לאינטרנט
בחודש דצמבר  2010העניק משרד התקשורת לחברת הוט השקעות ומימון בע"מ
מקבוצת הוט ,רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט ).28(ISP

27

משרד התקשורת הודיע שכתנאי למתן רישיון  ISPלהוט-נט ,תיקבע חובת הפרדה מבנית
מלאה )במתכונת דומה לזו הנהוגה בקבוצת בזק( ,בין הוט-נט ליתר התאגידים מקבוצת
הוט ,וכן כי קבוצת הוט תהא רשאית לשווק סל שירותים משותף הכולל גם מרכיב גישה
לאינטרנט ,ובלבד שמרכיב זה בתוך הסל יהיה "פריק" )ניתן יהיה לרכוש אותו בנפרד
באותו מחיר בו הוא מוצע בסל( ויוצע למתחרים להשתתף בסל ,ולהציע את מרכיב
הגישה לאינטרנט ) (ISPשלהם ,בתנאים שווים.
נכון למועד דוח זה ,למיטב ידיעת הקבוצה ,קבוצת הוט טרם החלה בשיווק שירותי
גישה לאינטרנט או סל שירותים משותף הכולל שירות גישה לאינטרנט .עם זאת ,למיטב
ידיעת הקבוצה קבוצת הוט נערכת לפעילות כאמור .להערכות הקבוצה ביחס להשלכות
שיווק סלי השירותים המשותפים על-ידי קבוצת הוט ,ראו סעיף  6.1.3.4להלן.
.6.1.3.3

צפי למעבר לתחרות על סל שירותים
בהמשך להתפתחויות המתוארות לעיל לעניין מעבר לתחרות בין קבוצות תקשורת
ולהתפתחויות הטכנולוגיות המתוארות להלן ,המאפשרות להעביר מגוון רחב של שירותי
תקשורת באמצעות רשת האינטרנט )ראו סעיף  6.8להלן( ,הקבוצה מעריכה כי בשוק
התקשורת תמשך מגמת המעבר לתחרות על סלי שירותים ,כך שספקי התקשורת יבקשו

26
27
28

שיווק סל שירות משותף בידי חברת בת של בזק אשר אינו כולל שירות של בזק זולת שירות תשתית ) (ADSLשאינו
פריק ,כאמור בה"ש  24לעיל ,מותר לשיווק רק במגזר הפרטי.
שם החברה שונה לאחר קבלת הרשיון ל -הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ )"הוט-נט"(.
לפרטים אודות עתירה שהגישה הקבוצה נגד מתן הרישיון  ISPלקבוצת הוט ומשיכת העתירה ,ראו סעיף  19.1להלן.
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לספק ללקוח סל מלא של שירותי תקשורת .נכון למועד פרסום הדוח ,הגורמים
העיקריים אשר מסוגלים לספק סל שירותים מלא הנם קבוצת בזק וקבוצת הוט ,זאת
בשל בעלותן בתשתיות הנייחות.
.6.1.3.4

הערכות הקבוצה ביחס להשפעות שיווק סלים משותפים על-ידי קבוצות בזק והוט
ומעבר לתחרות על סלי שירותים
נכון למועד פרסום הדוח ,אין ביכולת הקבוצה להעריך את ההשפעה של שיווק סלי
שירותים משותפים על-ידי בזק במגזר הפרטי או במגזר העסקי ,של כניסת קבוצת הוט
לתחום הגישה לאינטרנט והאפשרות שניתנה לה לשווק סל שירותים משותף ,הכולל
שירותי גישה לאינטרנט ,או את השלכותיהן על שוק התקשורת ועל פעילות הקבוצה
ותוצאותיה .עם זאת ,להערכת הקבוצה ,מכיוון שנכון למועד זה ,רק לקבוצת הוט
ולקבוצת בזק קיימת אפשרות להציע סל שירותי תקשורת מלא ,שיווק סלי השירותים
עשוי לפגוע בתחרות בתחום התקשורת ,במעמדה התחרותי של הקבוצה ובתוצאותיה.
בנוסף ,שיווק הסלים המשותפים צפוי להגביר את התחרות על מחיר השירות בין ספקי
שירותי הגישה לאינטרנט ולחזק את כוחם של ספקים קטנים.
נכון למועד פרסום הדוח ,אין ביכולת הקבוצה להעריך אם יתקיימו תנאים אשר יאפשרו
לקבוצה לספק סל שירותי תקשורת הכולל שירותי תשתית נייחת ,לדוגמא על-ידי יצירת
שוק סיטונאי )ראו סעיף  6.6.3להלן( או כניסה של חברה נוספת לתחום התשתית אשר
מבצעת מכירה לספקי תקשורת בלבד )ראו גם סעיף  7.10.1להלן( .ייתכן כי יתאפשר
לקבוצה להרחיב את סל המוצרים שלה ולהתחרות באמצעות סל רחב יותר גם במוצרים
נוספים.

.6.1.3.5

הפרדות מבניות בשוק התקשורת
נכון למועד פרסום הדוח מחויבות קבוצת בזק וקבוצת הוט בהפרדה מבנית בין חברות
הקבוצה .ההפרדה המבנית ,וכן חובות נוספות המוטלות על קבוצת בזק וקבוצת הוט,
יוצרות הפרדה בין פעילות החברות בקבוצות אלה בתחומים השונים של ענף התקשורת,
המקטינה את יכולתן לנצל את היתרון התחרותי של סל השירותים שהן מציעות .שינוי
בתנאי ההפרדה המבנית הנהוגה בקבוצות אלו ,ובפרט ביטול חובת ההפרדה המבנית,
וכן אופן יישום הוראות ההפרדה המבנית הקיימות ,עשויים להשפיע באופן מהותי לרעה
על הקבוצה ועל יכולתה התחרותית .זאת ,בין היתר ,בשל בעלותן בתשתיות הנייחות
היחידות בישראל ,בשל כוח השוק ובסיס הלקוחות הרחב של קבוצת בזק ושל קבוצת
הוט )בפרט אך לא רק בתחומים בהם הן מהוות מונופולין/דואופול( ויכולתן להציע סל
מלא הקושר בין השירותים השונים הנמכרים על-ידי החברות השונות בקבוצות אלו.
לאחרונה ,במסגרת המלצות הביניים של ועדת חייק החלה להיבחן אפשרות לביטול
הפרדה זו והתנאים לכך; ראו גם סעיף  6.6.3להלן.

הערכות הקבוצה בנוגע להשפעה על עסקי הקבוצה של שיווק סלי שירותים משותפים על-ידי קבוצת
בזק ,כניסת קבוצת הוט לתחום שירותי הגישה לאינטרנט ותחילת שיווק סלי שירותים הכוללים גם
שירות גישה לאינטרנט על-ידיה ,השפעות ביטול ואופן יישום ההפרדה המבנית בקבוצות בזק והוט
וכן המעבר לתחרות על סלי שירותים בשוק התקשורת ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
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ניירות ערך .הערכות אלה מבוססות על מצב השוק ,מעמד בזק והוט כספקי תשתית בלעדיים
ומעמדה של הוט בתחום שירותי הטלוויזיה ,ניתוח הגורמים המשפיעים על התחרות ,מספר וזהות
השחקנים בכל תחום שירותים והיעדר קיומה של אפשרות אפקטיבית להציע סלי שירותים מתחרים
לסלים המשווקים על-ידי בזק ולסלים אותם עשויה לשווק קבוצת הוט.
אין וודאות האם אכן יהיה מעבר משמעותי לתחרות על סלי שירותים ,מה תהיה השפעתו ,האם
יתאפשר לשחקנים נוספים דוגמת הקבוצה למכור סל מתחרה .כמו כן ,אין וודאות בנוגע לתנאי
הרגולציה ,מבנה התחרות בענף או בנוגע לאופן אכיפת ההוראות שנקבעו על-ידי משרד התקשורת,
לסוגי הסלים שיבחרו בזק והוט לשווק או אופן התנהלותן בנוגע לשיווק הסלים כאמור .הערכות
אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין
היתר ,בשל שינויים במבנה התחרות ,כניסת שחקנים חדשים לתחומי פעילות קיימים וכניסת
שחקנים קיימים לתחומי פעילות נוספים ,שינויים והחלטות רגולטוריות ,התפתחויות טכנולוגיות,
התנאים אשר יקבעו על-ידי משרד התקשורת או המועדים בהם יותר לשווק סלים נוספים מעבר
לאלו המסופקים כיום ,האופן בו יאכוף משרד התקשורת את הוראות הרישיונות לרבות הוראות
ההפרדה המבנית וכן החלטותיהן והתנהלותן של בזק והוט בקשר עם שיווק סלי השירותים.
 .6.1.4כניסת מתחרים חדשים לתחום הקישוריות
לעניין אספקת שירותי גישה לאינטרנט על-ידי חברות תקשורת נוספות ,ראו סעיף  7.8.2להלן .לעניין
רישיון אינטרנט להוט-נט ,ראו סעיף  6.1.3.2לעיל.
 .6.1.5כניסת מתחרים חדשים והתפתחות תחליפים בתחום השיחות הבינלאומיות
כאמור בסעיף  6.1.2.3לעיל וכמפורט בסעיף  6.6.2להלן ,ביום  28בפברואר  2011תוקנו תקנות
המב"ל באופן המאפשר למשרד התקשורת להתיר למפעיל סלולר להחזיק בהשפעה ניכרת 29במפעיל
טלפוניה בינלאומי ,בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות המב"ל .בהתאם אישר שר התקשורת את עסקת
רכישת  012סמייל בידי פרטנר.
נוכח התחרות העזה הקיימת בתחום השיחות הבינלאומיות ,הרי שכניסה של מפעילי סלולר לתחום,
בעצמם ,באמצעות חברות בשליטתם או בדרך של שיתופי פעולה עם מפעילים אחרים ,עלולה להביא
לפגיעה מהותית בנתח השוק של הקבוצה .בנוסף ,כניסת מפעילי סלולר לפעילות בתחום הטלפוניה
הבינלאומית צפויה להפחית ,באופן חלקי או מלא ,את הזדקקותם לשירותי ה-
) Forward&Roamingשירותי נדידה( של המפעילים הבינלאומיים ,ובכללם הקבוצה .כתוצאה מכך,
כניסתם של מפעילי סלולר לתחום עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על הקבוצה ועל תוצאותיה.
מצד שני ,האפשרות שמפעילי סלולר יפעלו כמפעילים בינלאומיים עשויה לפתוח הזדמנויות עסקיות
חדשות עבור הקבוצה ,ובכלל זה בחינת אפשרויות שילוב עסקי עם סלקום )ראו סעיף  1.3.3לעיל(.

הערכות הקבוצה בנוגע להשפעה אפשרית של כניסת מפעילי הסלולר לתחום הטלפוניה הבינלאומית
על תוצאות הקבוצה ועל האפשרויות לשילוב עסקי עם סלקום ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
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על-פי תקנות המב"ל" ,השפעה ניכרת" הינה היכולת להשפיע על פעילותו של התאגיד השפעה של ממש  -בין לבד ובין
יחד עם אחרים או באמצעותם ,בין במישרין ובין בעקיפין  -הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בו או בתאגיד אחר,
לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד ,מכוח חוזה בכתב ,בעל פה או באופן אחר ,או יכולת הנובעת מכל מקום אחר,
ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור ,יראו אדם כבעל השפעה
ניכרת בתאגיד אם הוא מחזיק  25%או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בתאגיד.
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בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מצב השוק והתחרות השוררת בו ,המצב הרגולטורי הקיים,
הערכות וניתוחים פנימיים שמבצעת הקבוצה ,מידע שפורסם על-ידי משרד התקשורת וכן פרסומים
בכלי התקשורת .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בעקבות שינויים במבנה התחרות ,שינויים והחלטות רגולטוריות,
ושינויים מבניים ביחס לקבוצה או לחברות אחרות בתחום.
מגמה משמעותית נוספת אשר השפעותיה ניכרות בתחום הטלפוניה הבינלאומית היא התפתחותם
של תחליפים טכנולוגיים ,אשר מאפשרים ביצוע שיחות בינלאומיות על גבי רשת האינטרנט )ראו
סעיף  8.1.5להלן( וכן הקלת חסמי הכניסה ותחילת פעילות בתחום על-ידי שחקנים נוספים )כך
לדוגמא ,בתקופת הדוח העניק משרד התקשורת רישיון למתן שירותי בזק בינלאומיים לטלזר
שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ(.
.6.2

שינויים בשערי חליפין
ראו סעיף  21.7להלן וסעיף  8.2לדוח הדירקטוריון.

.6.3

עלייה בצריכת רוחב הפס ושינוי בעלויות התקשורת
בשנים האחרונות חלה עלייה מתמשכת ברוחב הפס הנצרך על-ידי לקוחות הקבוצה .כניסת תשתיות
המאפשרות גלישה בקצבים מהירים לישראל בשנת  NGN) 2009של בזק ו UFI -של הוט( הובילה
לעלייה משמעותית נוספת ברוחב הפס הנצרך על-ידי הלקוחות.
על מנת לספק את הביקוש הגדל לרוחב פס ,ועל מנת להמשיך ולהתחרות ,נדרשת הקבוצה להגדיל
באופן מתאים את הקיבולת הנרכשת על-ידיה מספקי התשתית הישראלים והבינלאומיים.
עליית כמות הקיבולת הנצרכת אינה מלווה בירידת מחיר מלאה בעלויות הקיבולת הנרכשת על-ידי
הקבוצה מספקי התשתית הבינלאומית והפנים-ארצית .כל עוד תישמר מגמה זו ,עלויות התקשורת
של הקבוצה ימשיכו לגדול משנה לשנה .מגמה זו עלולה להביא לשחיקת הרווחיות בתחום
הקישוריות .ראו גם סעיפים  7.1.4ו 21.15 -להלן.
הקבוצה בוחנת מעת לעת חלופות שונות להורדת עלויות התקשורת שלה ,בין היתר באמצעות
טכנולוגיות מתקדמות ,עדכון תנאי ההתקשרות עם ספקיה ,רכישה או הקמה של תשתיות תקשורת
עצמאיות.

הערכות הקבוצה בנוגע לעלייה בעלויות התקשורת של הקבוצה ולשחיקת הרווחיות בתחום
הקישוריות ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מצב השוק
והתפתחותו ,התנהגות הלקוחות ועלויות הקיבולת של הקבוצה .אין כל וודאות אם עלויות
התקשורת של הקבוצה ימשיכו לגדול ואם הרווחיות בתחום תישחק .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בשל שינויים
בצריכת רוחב הפס על-ידי הלקוחות ,ירידה במחירי עלויות הקיבולת ושינויים במבנה התחרות
בתחום התשתיות הבינלאומיות והפנים-ארציות.
.6.4

אפשרות כניסת מתחרים בתחום התשתיות
תשתיות בינלאומיות  -לעניין האפשרות כי תוקם תשתית תקשורת בינלאומית חלופית לתשתית
התקשורת של מד-נאוטילוס ,ראו סעיף  7.10.1להלן.
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תשתיות פנים-ארציות – בחודש יולי  2010אישרה ממשלת ישראל את תכנית משרד התקשורת
לפריסת תשתית לרשת תקשורת מהירה לבית הלקוח ) (FTTHעל-ידי חברת חשמל לישראל בע"מ
)"חברת החשמל"( .אישור זה ,פותח פתח לכניסת מתחרה נוסף לתחום תשתיות האינטרנט בישראל.
לפרטים נוספים ראו סעיף  7.10.1להלן.
להערכת הקבוצה ,כניסת מתחרים נוספים בתחום התשתיות הפנים-ארציות או הבינלאומיות עשויה
להפחית את תלותה של הקבוצה בספקי התשתית הקיימים להוזיל עלויות ולהגביר את יכולת
התחרות של הקבוצה .עם זאת טרם נכנסו מתחרים נוספים כאמור ובשלב זה טרם ניתן להעריך מה
יהיו ההשפעות הנוספות של כניסה כאמור ,אם בכלל.

הערכות הקבוצה בנוגע לאפשרות כניסת מתחרים בתחום התשתיות והשפעתה של כניסה כאמור על
הקבוצה ותוצאותיה ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מצב השוק
והתחרות השוררת בו ,פרסומים בכלי התקשורת ,הרגולציה הקיימת בשוק והערכות וניתוחים
פנימיים שמבצעת הקבוצה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בעקבות שינויים בזהות בעלי תשתית הקישור הנוספת,
שינויים במבנה התחרות ושינויים רגולטורים.
.6.5

שינויים בקצבי הצמיחה בתחומי הפעילות של הקבוצה

 .6.5.1תחום הקישוריות
שיעורי החדירה הגבוהים של האינטרנט בקרב משקי הבית והעסקים בישראל ,מובילה בשנים
האחרונות לירידה בקצב גידול מספר משתמשי האינטרנט בישראל .להערכת הקבוצה מגמה זו
תמשיך גם בשנים הקרובות והיא עשויה להשפיע על קצב גידול לקוחות הקבוצה ועל תוצאותיה
בתחום זה .הקבוצה פועלת להרחבת סל המוצרים הנמכר על-ידיה ללקוחותיה על מנת להגדיל את
ההכנסה מלקוח.
לפרטים אודות תוצאות הקבוצה בתחום זה בשנת  2010ראו סעיף  7.3להלן ,סעיף  2.10לדוח
הדירקטוריון וביאור  26לדוחות הכספיים.

הערכות הקבוצה בדבר האטה בקצב הגידול במספר משתמשי האינטרנט והשפעתו על תוצאות
הקבוצה הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,הנסמכות על סקרים שונים ,ניתוח
הקבוצה את השוק ופרסומים בכלי התקשורת .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן,
או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בעקבות שינויים טכנולוגיים באינטרנט
ושינויים במבנה התחרות בתחום הקישוריות.
 .6.5.2תחום הטלפוניה
בתחום הטלפוניה הבינלאומית חלה בשנת  2010ירידה בהיקף הדקות היוצאות והנכנסות לארץ ,זאת
בהמשך לירידה שחלה גם בשנת  .2009הקבוצה מעריכה כי עיקר הירידה בהיקף הפעילות הכולל
בשוק השיחות הבינלאומיות נובעת מהתפתחות תחליפים שונים דוגמת טכנולוגיות המאפשרות
העברת שיחות בינלאומיות על גבי רשת האינטרנט ) ,(VOIPדוגמת .Skype
בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית הייתה בזק ,במשך שנים ,שחקנית יחידה ,וגם במועד זה היא מהווה
מונופול בתחום .בשנים האחרונות החלו מתחרות חדשות להיכנס לפעילות בתחום ,לרבות הוט
)המספקת שירותי מפ"א על תשתיותיה( וכן שחקנים נעדרי תשתית המספקים את שירותיהם על גבי
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תשתית האינטרנט )ובכלל זה  - (VOBביניהם גם הקבוצה אשר הרחיבה בתקופת הדוח את פעילותה
בתחום זה )ראו לעניין זה סעיף  8.1.3להלן(.
לפרטים אודות תוצאות הקבוצה מתחום הטלפוניה בשנת  2010ראו סעיף  8.3להלן ,סעיף  2.10לדוח
הדירקטוריון וביאור  26לדוחות הכספיים.
רישיונות ורגולציה

.6.6

שוק התקשורת בישראל מוסדר ,בהתאם לחוק התקשורת ,באמצעות רישיונות ונתון לפיקוח
רגולטורי על-ידי משרד התקשורת )ראו סעיפים  7.1.2ו 8.1.2 -להלן(.30
שינויים רגולטורים עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בתחומי פעילותה
השונים ,על מבנה התחרות בשוק ,על עוצמת השחקנים וכיוצ"ב .להלן מספר התפתחויות רגולטוריות
עיקריות בתקופת הדוח -
 .6.6.1התפתחויות ושינויים המשפיעים על מבנה התחרות ואפשרות לשיווק סלי שירותים  -ראו סעיף 6.1

לעיל.
 .6.6.2תיקון תקנות המב"ל ומתן אפשרות למפעילי הסלולר לפעול בתחום הטלפוניה הבינלאומית  -ביום
 28בפברואר  ,2011פורסם תיקון לתקנות המב"ל .31על-פי התיקון לתקנות ,בוטלה המגבלה שהייתה
קיימת על מפעילי הסלולר להיות בעל השפעה ניכרת 32בבעל רישיון מב"ל ,ובכלל זה החברה.
על-פי התיקון לתקנות המב"ל ,בתקופה שעד ליום  31בדצמבר  2012מתן רישיון מב"ל למי שבעל
השפעה ניכרת בו הוא מפעיל סלולר )וכפועל יוצא מכך גם אישור למפעיל סלולר להחזיק בהשפעה
ניכרת במב"ל( ,יתאפשר בכפוף להפרדה מבנית מלאה בין פעילות הטלפוניה הבינלאומית לבין
פעילות הסלולר )ובכלל זה ,הפרדה מלאה בהנהלות ,במערכות העסקיות ,הכספיות והשיווקיות,
בנכסים ובעובדים( .כמו כן ,נאסרה העברת מידע מסחרי בין בעלי הרישיון ונאסר על בעל רישיון
המב"ל להפלות את בעל רישיון הרט"ן ביחס למפעילי סלולר אחרים.
בנוסף ,נקבע בתיקון לתקנות המב"ל כי המנהל הכללי של משרד התקשורת עשוי לקבוע מועד
מוקדם יותר מיום  31בדצמבר  2012לביטול ההפרדה המבנית האמורה ,וזאת אם התקיימו תנאים
שנקבעו בתקנות המב"ל )הנוגעים בעיקרם לתחילת פעילות מפעילי הסלולר הוירטואליים העושים
שימוש בתשתיות התקשורת הקיימות של מפעילי הסלולר ).((MVNO
בהתאם להודעת משרד התקשורת ,ביום  1במרץ  2011ניתן אישור משרד התקשורת לעסקת רכישת
 012סמייל בידי פרטנר; ראו לעניין זה סעיף  6.1.2.3לעיל.
להשפעות התיקון כאמור לתקנות המב"ל ראו סעיפים  6.1.2.3 ,1.3.3ו 6.1.5 -לעיל.
 .6.6.3ועדת חייק – בחודש מרץ  2010מונתה ועדה ציבורית לבחינת מבנה תעריפי חברת בזק ועדכונם
ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים בתחום התקשורת הנייחת )"ועדת חייק"( .המפעילים
השונים וביניהם הקבוצה הוזמנו והציגו עמדותיהם בפני ועדת חייק.

30

31
32

בחודש יולי  2010פרסם משרד התקשורת תזכיר חוק ,במסגרתו מוצע להקים רשות ישראלית לתקשורת אשר תפעל
באופן עצמאי במילוי תפקידיה והפעלת סמכויותיה .נכון למועד הדוח ,מדובר בתזכיר חוק בלבד ואין כל ודאות האם
אכן תוקם רשות כאמור ,מה יהיו סמכויותיה וכיצד תפעל.
כפי שפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ,בכתובת .www.justice.gov.il
ראו ה"ש  29לעיל.
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בראשית שנת  2011פורסם באמצעי התקשורת כי שר התקשורת נעתר לבקשת ועדת חייק והתיר לה
לעסוק גם בשאלת ההפרדה המבנית בין החברות הפועלות בתחום התקשורת.
ביום  3במרץ  2011פרסמה ועדת חייק הזמנה להגשת עמדות בנוגע לתמצית ההמלצות הנשקלות
ליישום על-ידיה ,ואשר פורסמו במועד זה )"מסקנות הביניים"( .על-פי מסקנות הביניים מוצעים
השינויים העיקריים הבאים (1) :ביטול חובת ההפרדה המבנית בתחום התקשורת למעט טלוויזיה רב
ערוצית )אשר לפי מסקנות הביניים תבוטל לאחר שתתאפשר פעילות של שוק טלוויזיה על גבי
תשתית האינטרנט( ,בהתקיים מספר תנאים וביניהם בין היתר יצירת שוק סיטונאי (2) ;33ביטול
הפיקוח על תעריפי בזק באופן מיידי עם המסקנות הסופיות של הוועדה )וללא תלות בתנאים
אחרים(; ) (3יצירת שוק סיטונאי בדרך של מו"מ בין ספקים חסרי תשתית לבין ספקים בעלי תשתית
והתערבות רגולטור במקרה של חוסר הסכמה בלבד.
הקבוצה מעריכה כי למסקנות ועדת חייק בנושאים השונים ,עשויות להיות השפעות מהותיות על
פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה.
כאמור לעיל ,יכולתה של הקבוצה לספק ללקוחותיה סל שירותים ולהרחיב את השירותים
המסופקים על-ידיה מוגבלת ,בין היתר ,בשל מיעוט החברות הפועלות תחום שירותי התשתית
הנייחת )בזק והוט בלבד( .יצירת שוק סיטונאי אפקטיבי בתשתיות הנייחות ,עשוי לאפשר לקבוצה
להתחרות ולהרחיב את סל השירותים המסופק על-ידיה ללקוחותיה.
מאידך ,ממסקנות הביניים עולה כוונה לבטל את הפיקוח על תעריפי בזק ואת ההפרדה המבנית בין
החברות השונות בקבוצת בזק ובקבוצת הוט .לביטול או צמצום של חובות ההפרדה המבנית בקבוצת
בזק ובקבוצת הוט וכן לאופן אכיפתן ,כמו גם לביטול פיקוח על תעריפי בזק ,עשויה להיות השפעה
מהותית לרעה על תוצאות הקבוצה ויכולתה להתחרות ,זאת בשל מעמדן הדומיננטי של חברות בזק
והוט.

הערכות הקבוצה בנוגע להשפעת המלצות ועדת חייק הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוססות על מצב התחרות בשוק והמתחרים בו ,נתונים המתפרסמים על-ידי משרד
התקשורת והערכות הקבוצה בדבר מסקנות ועדת חייק ,בהתבסס על מדיניות משרד התקשורת .אין
כל ודאות בנוגע ליישום החלטות ועדת חייק או כי תהיה ליישומן השפעה בפועל על עסקיה של
הקבוצה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית
מכפי שנצפה ,בין היתר ,בעקבות שינויים בשוק התקשורת ובמבנה התחרות בו והתפתחויות
רגולטוריות אחרות.
 .6.6.4דמי יציאה שרשאי בעל רישיון לדרוש ממנוי  -בחודש אפריל  2010פרסם משרד התקשורת שימוע
שעניינו דמי יציאה שרשאי בעל רישיון 34לדרוש ממנוי אשר אינו עומד בהתחייבות הכלולה בהסכם
ההתקשרות עמו .על-פי הפרסום ,משרד התקשורת שוקל לקבוע מגבלות אשר עשויות להגביל באופן
משמעותי את המסלולים הכוללים קנסות יציאה וכן מסלולים הכוללים מוצרים והטבות שונות.

33

34

"שוק סיטונאי"  -מתן אפשרות למפעילים חסרי תשתית לפעול בתחום התשתיות ,על-ידי חיוב בעלי התשתית )בזק
והוט( לתת שירות ולאפשר לספקים חסרי תשתית לעשות שימוש בתשתיות שלהם ,על מנת לספק שירותים ללקוחות
הקצה.
התיקון המוצע לפי השימוע יחול ,בין היתר ,על בעלי רישיונות לאספקת שירותי גישה לאינטרנט ) ,(ISPרישיונות
לאספקת שירותי שיחות בינלאומיות ורישיונות לאספקת שיחות פנים-ארציות ,דוגמת הקבוצה.

25

בחודש פברואר  2011הפיץ משרד התקשורת תזכיר חוק לפיו יוגבל הסכום שניתן יהיה לגבות ממנוי
של ספק תקשורת )אינטרנט ,טלפוניה ,כבלים ולווין (35כקנס יציאה ,בגין הפסקת התקשרות בטרם
הסתיימה תקופת ההתחייבות .יתר על כן ,לפי תזכיר החוק המגבלות האמורות בו יחולו גם על
הסכמים קיימים אשר נחתמו בעבר.
להערכת הקבוצה עשויה להיות לשינוי כאמור השפעה מהותית לרעה על פעילותה ועל תוצאותיה.

הערכות הקבוצה בנוגע להשפעה שעשויה להיות להסדר המגביל באופן משמעותי תוכניות הכוללות
תקופת התחייבות או מוצרים והטבות שונות ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוססות על מצב השוק ,ניתוח הגורמים המשפיעים על התחרות ועל הערכות וניתוחים פנימיים
שמבצעת הקבוצה .אין כל וודאות מה יהיו תוצאות אימוץ הסדר כאמור )אם יאומץ( .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר,
בשל שינויים במבנה התחרות או בתנאיה והתנאים אשר ייקבעו על-ידי משרד התקשורת בנוגע
להסדר כאמור.
 .6.6.5שינוי מבנה התעריפים בגין שיחות לחו"ל באמצעות מכשיר סלולרי  -ראו סעיף  8.1.4להלן.
מצב השווקים הפיננסיים

.6.7

ראו לעניין זה סעיף  9לדוח הדירקטוריון.
התפתחויות טכנולוגיות

.6.8

תחום התקשורת הינו תחום דינמי ,המושפע מאד משינויים טכנולוגיים תדירים ,אשר חלקם יוצרים
הזדמנויות לקבוצה )אפשרויות לספק שירותים נוספים ללקוחותיה( וחלקם יוצרים סיכונים
)תחליפים לשירותי הקבוצה(.
בין שינויים אלה ניתן לזהות מגמה של התלכדות טכנולוגית ) - (Convergenceמעבר ל"שפה
טכנולוגית אחידה" )פרוטוקול האינטרנט( ,המאפשרת למערכות שונות לפעול על גבי תשתית אחת.
כך לדוגמא ,התפתחה בשנים האחרונות האפשרות להעביר קול על גבי תשתית רחבת פס נייחת או
ניידת )לדוגמא שירותי ה VOB -המסופקים על-ידי הקבוצה( וכן האפשרות להעביר קול על גבי רשת
האינטרנט הפתוחה ) Skypeוכדומה( המתחרים בשירותי הקבוצה .בנוסף התפתחה בשנים
האחרונות האפשרות להעביר תכני וידאו על גבי רשת האינטרנט ,ראו לעניין זה סעיף  20.2להלן.
ההתלכדות הטכנולוגית מאפשרת למפעילי התקשורת חדשים לפעול במגזרים בהם לא פעלו בעבר,
ולספק סלי שירותים מגוונים יותר אשר אינם תלויים בציוד הקצה או בתשתית מסוימת ,על גבי
התשתיות הקיימות )קול ,תוכן וכו'(.
לתיאור ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי פעילות הקבוצה ,ראו סעיפים  8.1.5 ,7.1.4ו21.14 -

להלן.

35

יצוין כי החל מיום  1בינואר  2011הוגבלו קנסות היציאה ללקוחות חברות הסלולר.
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חלק ג'  -תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי הפעילות
תחום שירותי הגישה לאינטרנט ,שירותים ומוצרים נלווים )תחום הקישוריות(

.7

מידע כללי על תחום הקישוריות

.7.1

 .7.1.1מבנה תחום הקישוריות והשינויים החלים בו  -הקבוצה עוסקת באספקת שירותי גישה לאינטרנט,
לרבות שירותים ומוצרים נלווים ,מכוח רישיון האינטרנט .אספקת שירותי תחום הקישוריות הינה
אחד מתחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה ,המהווה כ 48% -מהכנסות הקבוצה בשנת .2010
שוק האינטרנט  -בישראל ,מתחברים המשתמשים לרשת האינטרנט הנייחת דרך ספקי אינטרנט
בעלי רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט ) .(ISPעל מנת להתחבר לרשת האינטרנט נדרשים
המשתמשים גם לתשתית אינטרנט .ספק התשתית אחראי על חיבור משתמש הקצה מנקודת הקצה
אל המרכזיה של ספק התשתית .ספק הגישה )כגון הקבוצה( אחראי על מתן הגישה ממרכזיית ספק
התשתית ,דרך מרכזיית ספק הגישה ,לרשת האינטרנט המקומית והעולמית.
במועד הדוח ,קיימות בישראל עשרות חברות בעלות רישיונות למתן שירותי גישה לאינטרנט ,ורק
שני ספקי תשתית קווית עיקריים לשוק הפרטי :בזק )על גבי תשתית טלפון( והוט )על גבי תשתית
כבלים(; לפירוט נוסף ראו סעיף  7.8.5להלן .הלקוח ברשתות הקוויות בוחר את ספק התשתית וכן
את ספק הגישה לרשת האינטרנט.
על גבי התשתיות הניידות )אינטרנט סלולרי( משמשים מפעילי הסלולר הן כספקי תשתית והן כספקי
גישה )בין בעצמם ובין באמצעות רכישת שירותים מספק אינטרנט(.
תשתית האינטרנט של הקבוצה  -תשתית האינטרנט של הקבוצה מורכבת משני אתרי תקשורת
עיקריים ,בחיפה ובפתח תקווה ,המאפשרים ,באמצעות נקודות נוכחות נוספות בחו"ל )בניו-יורק,
בלונדון ובפרנקפורט( ,חיבור לרשת האינטרנט העולמית .תשתית האינטרנט בנויה במבנה מגובה,
באופן שנועד להגביר יכולת לאספקת שירותים רציפה.
 .7.1.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הקישוריות
חקיקה  -שוק התקשורת בישראל מוסדר בעיקר על-ידי חוק התקשורת והתקנות מכוחו וכן
באמצעות רישיונות שמעניק משרד התקשורת למפעילים בתחום התקשורת .למגבלות ,חקיקה
ותקינה החלות על כל תחומי הפעילות של הקבוצה ,ראו סעיף  17להלן.
רשיונות התקשורת של הקבוצה בתחום הקישוריות
36
השירותים
הרישיון
הרישיון
רישיון מיוחד למתן שירותי שירותי גישה לאינטרנט
גישה לאינטרנט
רימון ישראל
רישיון מיוחד למתן שירותי שירותי גישה לאינטרנט
גישה לאינטרנט
רישיון מיוחד מהמינהל שירותי גישה לאינטרנט באיזור  013נטוויז'ן

המסופקים

36

בעלת תוקף

מכוח החברה
הרישיון
 013נטוויז'ן

31.1.12
31.5.12
17.8.12

ניתן לצפות בנוסחים לדוגמה של הרישיונות באתר האינטרנט של משרד התקשורת ).(www.moc.gov.il
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36
השירותים
הרישיון
הרישיון
האזרחי למתן שירותי גישה יהודה ושומרון
לאינטרנט באיו"ש

המסופקים

מכוח החברה
הרישיון

בעלת תוקף

רישיונות אלה כוללים תנאים שונים ביחס לאספקת השירותים מכוחם .הרישיונות הנם אישיים
והעברתם או העברת זכויות או חובות מכוחם טעונה אישור מנהל משרד התקשורת .הרישיונות
כוללים מגבלות על העברת אמצעי שליטה בבעל הרישיון.37
כמו כן ,הקבוצה קיבלה רישיון להפצה ומכירה בישראל של אמצעי הצפנה ,בהתאם למוצרי
האבטחה המשווקים על-ידיה ,וזאת בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשל"ה.1974 -
תקינה  -לקבוצה אישור של מכון התקנים הישראלי ,לפיו הקבוצה עומדת בדרישות תקן ת"י :2008
 ISO 9001בתחומי אספקת פתרונות אינטרנט ,תמיכה טכנית ושירות לקוחות ,בתוקף עד יוני .2011
 - RIPEהקבוצה חברה בארגון האינטרנט האירופאי ) ,(RIPEהמנטר את פעילות האינטרנט ,קובע
סטנדרטים לאופן הפעילות באינטרנט ואחראי על הקצאת וניתוב כתובות האינטרנט האזוריות.
 RIPEמקצה לקבוצה טווחי כתובות  IPוהקבוצה מקצה את הכתובות ללקוחותיה.
 .7.1.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו ,התפתחויות בשווקים של תחום הקישוריות ,או
שינויים במאפייני הלקוחות שלו
כללי  -ענף התקשורת ,ובפרט ענף האינטרנט ,הוא ענף דינמי המושפע מהתפתחויות טכנולוגיות,
מהחלטות רגולטוריות ,מחידושים שיווקיים ומשינויים מהותיים בגודל ה"שחקנים" הפועלים בו או
במבנה הבעלות בהם ,המשפיעים על יחסי הכוחות בין השחקנים השונים .התחרותיות בתחום
הקישוריות גבוהה מאוד ,גורמת לשחיקת מחירים בתחום ודורשת יעילות גבוהה והתאמת המוצרים
והשירותים שהקבוצה מספקת לדפוסי הצריכה של הלקוחות .בתקופת הדוח חל גידול במספר
הלקוחות המבקשים לקנות חבילת אינטרנט הכוללת ספק תשתית וספק גישה .לעניין שיווק סלי
שירותים משותפים ראו סעיף  6.1.3לעיל .לעניין שינויים בסביבה הכללית אשר יש להם השפעה על
הקבוצה באופן כללי ובתוך כך גם על תחום זה ראו סעיף  6לעיל.
שיעורי חדירה גבוהים והאטה בקצב הגידול במספר המשתמשים  -ענף האינטרנט בישראל
מתאפיין בשיעורי חדירה גבוהים במשקי הבית ובעסקים .על-פי סקר  TIMמחודש יוני ,382010
מספר משתמשי האינטרנט בישראל הוא כ 4.5 -מיליון משתמשים .השוק הרווי ושיעור החדירה
הגבוה של האינטרנט המהיר בישראל ,הביאו בשנים האחרונות להאטה בקצב הגידול במספר
המשתמשים באינטרנט .עם זאת ,היקף המשתמשים באינטרנט ממשיך לעלות בשיעור מתון.

37

38

בחודש פברואר  ,2008הגישה הקבוצה בקשה למשרד התקשורת ,להורות על תיקון הרישיונות המיוחדים של הקבוצה,
כך שיובהר כי אישור משרד התקשורת להעברת אמצעי שליטה יידרש רק להעברה של אמצעי שליטה אשר כתוצאה
ממנה ייעשה אדם בעל עניין ,בעל השפעה מהותית או בעל שליטה בבעל הרישיון .בנוסף ,ביקשה הקבוצה כי היקף
ההעברה )ביחס לרישיונות הכללים וביחס לרישיונות המיוחדים( ,יחושב בשרשור  -בהתאם לחלק היחסי שמחזיק
התאגיד בבעל הרישיון .בחודש מרץ  2008השיב משרד התקשורת כי בכוונתו לשקול את הבקשה בחיוב ,ואולם התהליך
צפוי לקחת זמן .על אף תזכורות חוזרות של הקבוצה ,נכון למועד הדוח ,טרם התקבלה התייחסות נוספת מטעם משרד
התקשורת.
ראו .http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=obz20100714_01
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בשנת  2010נמשכה מגמת האטה בקצב גידול לקוחות האינטרנט של הקבוצה ,אולם כמות לקוחות
הקבוצה בתחום המשיכה לגדול בשל גידול בכמות לקוחות רימון ישראל )ראו סעיף  7.2להלן(.
השקת תשתיות תקשורת מהירות ועלייה בצריכת רוחב הפס  -בשנת  2009הושקו תשתיות
התקשורת החדשות של ספקי התשתית )בזק והוט( ,המאפשרות אספקת שירותי אינטרנט
במהירויות גבוהות .בהמשך למגמה בשנים האחרונות ובפרט לאחר השקת תשתיות התקשורת
המהירות ,כאמור לעיל ,המשיכה והתגברה העלייה בצריכת רוחב הפס על-ידי לקוחות האינטרנט;
ראו לעניין זה גם סעיף  6.3לעיל וסעיף  7.1.4להלן .במקביל לשינוי האמור ,חלה ירידה במחיר
הממוצע ללקוח בגין יחידת רוחב פס.
בשנת  2010לא חל שינוי מהותי בהכנסה החודשית מלקוח .זאת ,כתוצאה ממספר גורמים ,וביניהם
פעילות הקבוצה למניעת שחיקה בהכנסות בדרכים שונות ,לרבות הצעת סל מוצרים רחב הכולל
שירותי ערך מוסף ומוצרים משלימים ,התאמת מחירי השירותים ומעבר לקוחות למהירויות גלישה
גבוהות יותר .שינויים אלו אפשרו להכנסות הקבוצה בתחום הקישוריות לצמוח ,על אף הירידה
בקצב גידול הלקוחות והירידה במחיר הממוצע בגין יחידת רוחב פס.
 .7.1.4שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הקישוריות  -בעולם ובישראל קיימת
מגמה של עלייה מתמדת ברוחב הפס הנצרך על-ידי הלקוחות ,ובמיוחד על רקע ההשקה בשנת 2009
של רשת ה NGN -של בזק ורשת ה UFI -של הוט ,כאמור לעיל .משכך ,התחרות בין ספקי
האינטרנט מתמקדת בין היתר גם ברוחב הפס המסופק על-ידיהם ויכולתם לשמור על מהירות
החיבור לאינטרנט ולאפשר צריכת יישומים מגוונים ,כגון וידאו על גבי האינטרנט.
מגמה זו מחייבת את הקבוצה להשקיע ולשדרג באופן שוטף את תשתיות התקשורת ולהרחיב את
כמות הקיבולת הנרכשת על-ידיה מספקי התשתית על מנת להמשיך לספק את שירותיה )לעניין
עלויות התשתית ראו סעיף  6.3לעיל וסעיף  21.15להלן(.
הרחבת רוחב הפס וההתפתחויות הטכנולוגיות עשויות לאפשר לשחקנים שונים וביניהם הקבוצה
להרחיב את סל השירותים המוצע על-ידיהם ולהתחרות בשירותים נוספים על גבי רשת האינטרנט;
ראו לעניין זה סעיף  6.8לעיל וסעיף  20.3להלן.
בנוסף ,בשנים האחרונות ,מתפתחת מגמה של שימוש בתשתית אלחוטית כתחליף לתשתית הקווית.
למיטב ידיעת הקבוצה ,נכון למועד הדוח ,רוב מפעילי הסלולר מספקים תשתית גישה אלחוטית,
כאלטרנטיבה לרשתות הגישה הפיזיות של בזק והוט .ראו גם סעיף  7.8.4להלן.
 .7.1.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הקישוריות והשינויים החלים בהם  -בין גורמי ההצלחה
המרכזיים בתחום הקישוריות ניתן למנות :מותג חזק; יכולת טכנולוגית גבוהה ומתעדכנת; קיבולת
זמינה; מערך תמיכה מקצועי הפועל  24שעות ביממה; חדשנות מתמדת במוצרים ושירותים;
מחירים תחרותיים; נאמנות לקוחות; שיתופי פעולה אסטרטגיים עם תאגידים חזקים מקומיים
ובינלאומיים.
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 .7.1.6חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הקישוריות ושינויים החלים בהם
חסמי כניסה  -עלויות חדירה  -השקעה גבוהה בתשתיות ,מערכות תומכות ,מערכי תמיכה ושירות,
שיווק ,מיתוג ומכירות .בשל קיומן של עלויות אלה ,הרווחיות בתחום תלויה בקיומו של בסיס
לקוחות רחב.
מגבלות רגולטוריות שונות בקשר לכניסה לתחום  -בפרט ,קבלת רישיון למתן שירותי גישה
לאינטרנט ממשרד התקשורת ,עם זאת ,בשל מדיניות משרד התקשורת ,בין היתר בהקלה בתנאים
לקבלת רישיון ,להערכת הקבוצה ,הלכה למעשה ,חסם זה אינו מהווה מגבלה אמיתית.
יצוין ,כי חסמי כניסה אלו אינם קיימים ביחס למפעילי תקשורת קיימים )מפעילי הסלולר ,הוט
וכיוצ"ב( ,ובעיקר לגבי מפעילי תקשורת אשר הנם גם ספקי תשתית ,אשר נהנים מקהל לקוחות רחב.
לחלק ממפעילי התקשורת יש רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט כבר כיום ,וחלקם עשויים לקבל,
באופן פשוט יחסית ,רישיון כאמור.
חסמי יציאה  -חסמי היציאה העיקריים בשוק הקישוריות הנם :הסכמים ארוכי טווח עם ספקי
התשתית והקיבולת ,השקעות רחבות היקף שהחזר השקעתן נפרס על פני שנים רבות וכן מחויבות
למתן שירות ללקוחות במהלך תקופת ההתקשרות עמם.
 .7.1.7תחליפים למוצרי תחום הקישוריות והשינויים החלים בהם  -למיטב ידיעת הקבוצה ,רוב מפעילי
הסלולר מספקים תשתית גישה אלחוטית ,כאלטרנטיבה לרשתות הגישה הפיזיות של בזק והוט.
מפעילי הסלולר משמשים הן כספקי תשתית והן כספקי גישה )בין בעצמם ובין בדרך של רכישת
שירותים מספק אינטרנט( .לפרטים נוספים ראו סעיף  7.8.4להלן.
 .7.1.8מבנה התחרות בתחום הקישוריות ושינויים החלים בו  -ראו סעיף  7.8להלן.
.7.2

מוצרים ושירותים
שירותי גישה וחבילות גישה ותשתית  -הקבוצה מציעה ללקוחותיה שירותי גישה לאינטרנט וכן
מוצרים ושירותים נלווים .בנוסף ,מציעה הקבוצה ללקוחותיה חבילות משולבות של שירותים
המסופקים על-ידי הקבוצה וכן חבילות משולבות הכוללות שירותי גישה לאינטרנט ושירותים או
מוצרים של חברות אחרות.
פתרונות לעסקים  -הקבוצה מספקת פתרונות אינטרנט לעסקים ,וכן פתרונות תקשורת גלובליים
לגופים עסקיים עם פריסה בינלאומית )קרי ,גופים ישראליים עם פריסה בחו"ל וגופים זרים עם
נוכחות בישראל(.
מוצרי ושירותי ערך מוסף  -הקבוצה מציעה ללקוחותיה מגוון שירותי ומוצרי ערך מוסף ,הנלווים
לשירותי הקישוריות וכרוכים בתשלום נוסף .39במסגרת כך מספקת הקבוצה גם שירותי אבטחת
מידע ללקוחות פרטיים ופתרונות אינטגרציה ללקוחות עסקיים )לרבות ,Anti Virus ,Firewall
 ,(Spamבין היתר ,באמצעות חברות הבת סייפווי פתרונות אבטחת מידע בע"מ )"סייפווי"( ושירותי
אינטרנט בחו"ל באמצעות חברת טלרום )ראו סעיף  7.4להלן(.

39

מוצרי הערך המוסף לרוב מתאפיינים במכירות חד-פעמיות ,אשר על-פי רוב גדלות בסוף כל שנה קלנדארית.
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פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום הקישוריות

.7.3

להלן פירוט הכנסות הקבוצה מקישוריות ,משירותי ערך מוסף וממכירת מוצרי ערך מוסף בתחום
הקישוריות ,באלפי ש"ח:40

2008

2009

2010

הכנסות מקישוריות ושירותי ערך מוסף

486,157

526,019

558,550

שיעור מסך הכנסות התאגיד

39.4%

42.1%

42.9%

הכנסות ממכירת מוצרי ערך מוסף בתחום הקישוריות

55,470

62,824

77,769

שיעור מהכנסות התאגיד

4.5%

5%

6%

הכנסות בין מגזריות*

1,151

5,139

10,079

544,614

587,332

626,236

סה"כ הכנסות מקישוריות מוצרים ושירותים נלווים
*מכירות של  013נטוויז'ן לחברות בקבוצה.

לניתוח תוצאות הקבוצה במגזר זה ראו סעיף  2.10לדוח הדירקטוריון.
.7.4

שירותים ומוצרים חדשים בתחום הקישוריות
תחום הקישוריות נמצא בהתפתחות טכנולוגית מתמדת ,הן ברוחבי הפס האפשריים )לפי יכולות
ספקי התשתיות( והן במוצרים והשירותים הנלווים לו .במהלך תקופת הדוח הרחיבה הקבוצה את
המאמצים השיווקיים במכירת אינטרנט במהירויות גבוהות )עד ל 100-מגה( .במהלך שנה זו חל
מעבר משמעותי של לקוחות מצריכה של  1.5מגה ומטה לצריכה של  10 ,5ואף יותר מגה ללקוח.
הקבוצה בוחנת כל הזמן אפשרויות לספק מוצרים חדשים על מנת לפתח ולהרחיב את סל המוצרים
שלה ,על-פי ההתפתחויות הטכנולוגיות.
הקבוצה החלה לספק ,באמצעות חברת הבת טלרום 41שירותי אינטרנט סלולריים ללקוחות היוצאים
לחו"ל באמצעות מודם המתחבר לרשתות סלולר מקומיות.

.7.5

לקוחות תחום הקישוריות
ליום  31בדצמבר  ,2010לקבוצה כ 604 -אלפי לקוחות ,42המחוברים באמצעות חיבור מהיר
לאינטרנט; הלקוחות הפרטיים מתקשרים עם הקבוצה בהסכם מנוי ,בנוסח המתפרסם באתר
האינטרנט של הקבוצה; הלקוחות העסקיים )גופיים מסחריים גדולים ,מוסדות ממשלתיים וכיוצ"ב(
מתקשרים עימה בהסכמים ספציפיים ,מכוחם מסופקים להם מגוון רחב של שירותים.
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ביום  1ביוני  2009הושלם מיזוג  013נטוויז'ן שת"מ .כאמור בסעיף  5לעיל ,לאחר השלמת המיזוג מספקת  013נטוויז'ן
גם את השירותים שסופקו קודם לכן על-ידי  013נטוויז'ן שת"מ ,ובכלל זה שירותי אינטרנט ,שירותי טלפוניה
בינלאומית ושירותי מרכזיות וכן היא בעלת הזכויות בשותפות ועידן ,המספקת את שירותי המפ"א .כתוצאה מכך ,לא
נבחנות הפעילויות שהיו בעבר במסגרת  013נטוויז'ן שת"מ כמגזר נפרד .בהתאם לכך מספרי ההשוואה של השנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2009סווגו מחדש.
הקבוצה רכשה  51%מהונה המונפק של חברת טלרום במהלך שנת הדוח.
ראו ה"ש  6לעיל.
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בתחום הקישוריות ,שיעור הנטישה בקרב לקוחות הקבוצה בשנת הדוח עמד על כ.4315.2% -
.7.6

שיווק והפצה בתחום הקישוריות
הקבוצה משווקת את שירותיה ומוצריה בדרכים שונות ,וביניהן פרסום במגוון מדיות )טלוויזיה,
אינטרנט ועיתונות(; פעילויות קידום מכירות; פעילות טלפונית למכירה ושיווק מוצרים ושירותים
ללקוחות פוטנציאליים ,ופנייה וללקוחות קיימים לשדרוג או למכירה של מוצרי ערך מוסף; שיתופי
פעולה שיווקיים עם גורמים שונים )לרבות חברות התשתית ,בזק והוט( ,באמצעותם מגויסים מנויים
לחבילות שונות; פניה יזומה של צוותי מכירות אל לקוחות עסקיים ,פוטנציאליים וקיימים ,והפעלת
מוקדי שימור לקוחות ייעודיים המותאמים לצרכים של לקוחות אלה.

.7.7

צבר הזמנות
בשל אופי הפעילות בתחום הקישוריות ,אין לקבוצה צבר הזמנות מהותי בתחום זה.

.7.8

תחרות בתחום הקישוריות

 .7.8.1כללי  -תחום הקישוריות הנו תחרותי מאוד ומאופיין בחסמי כניסה נמוכים יחסית )ראו סעיף 7.1.6

לעיל( .כמו כן ,מתאפיין השוק בהעדר חסמים משמעותיים בפני מעבר לקוחות בין מתחרים ,למעט
תקופות התחייבות קצרות בחלק מהמסלולים )לעניין תזכיר חוק בנושא הגבלת קנסות היציאה
שרשאי בעל רישיון לגבות ממנוי ,ראו סעיף  6.6.4לעיל( ,וכן הרגלי השימוש בשירותי ערך מוסף
ספציפיים שמציע ספק הגישה .התחרות בשוק זה מתמקדת בעיקר בשירותי האינטרנט המהיר.
למיטב ידיעת הקבוצה ,במועד הדוח קיימים בישראל עשרות בעלי רישיונות למתן שירותי גישה
לאינטרנט ,אם כי לרובם הגדול אין נתח שוק משמעותי.
נכון למועד הדוח ,מתחרותיה העיקריות של הקבוצה בתחום הקישוריות ,הנן  012סמייל ובזק
בינלאומי; לקראת סוף שנת  2008החלו לפעול בתחום גם פרטנר 44ואקספון .בשנת  2010הוענק
רישיון לאספקת שירות גישה לאינטרנט ) (ISPלהוט-נט שירותי אינטרנט מקבוצת הוט ולמספר
חברות נוספות.
ליום  31בדצמבר  ,2010נתח השוק של הקבוצה בתחום הקישוריות עמד על כ  ,4536%-מתוך כלל שוק
אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט המהיר ,בדומה לנתח השוק ביום  31בדצמבר .2009
 .7.8.2כניסת מתחרים חדשים לתחום הקישוריות
בשנים האחרונות נכנסו לתחום הגישה לאינטרנט מספר שחקנים חדשים )אקספון ,טריפל סי מחשוב
ענן בע"מ וכיוצ"ב(.
בנוסף ,חלק ממפעילי הסלולר ,אשר עד לפני כמה שנים פעלו בתחום האינטרנט במכשירי הסלולר
בלבד ומכרו שירותי גישה לאינטרנט אותם רכשו מספקי הגישה ,החלו לספק שירותי גישה
לאינטרנט בעצמם על גבי התשתיות הניידות והנייחות.
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ראו ה"ש  8לעיל.
בהתאם לפרסומים בתקשורת ,לאחר התקשרותה בעסקת רכישת  012סמייל ,הודיעה פרטנר על כוונתה להעביר את
פעילות ה ISP -שלה ל 012 -סמייל לאחר השלמת רכישתה.
ראו ה"ש  7לעיל.
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כאמור בסעיף  6.1.3.2לעיל ,לאחרונה העניק משרד התקשורת רישיון לאספקת שירותי גישה
לאינטרנט לחברת הוט-נט מקבוצת הוט .לפירוט נוסף ראו שם.
להערכת הקבוצה ,נכון למועד פרסום הדוח ,אין לכניסת המתחרים החדשים השפעה מהותית על
תוצאותיה .עם זאת ,להערכת הקבוצה ,על פני זמן ,כניסתן של חברות בעלות כוח שוק משמעותי או
בסיס לקוחות רחב ,דוגמת מפעילי הסלולר ו/או חברות קשורות לחברות התשתית או השידורים,
עשויה להשפיע באופן מהותי על התחרות בתחום ,להביא לשחיקת מחירים ,להאט את קצב גיוס
הלקוחות על-ידי הקבוצה ולהעלות את שיעורי הנטישה.
להשפעות ההתלכדות לקבוצות תקשורת והמעבר לתחרות על סלי שירותים ראו סעיפים  6.1.2ו-
 6.1.3לעיל.

הערכת הקבוצה בנוגע להשפעת כניסתן של חברות נוספות לפעילות בתחום הקישוריות על התחרות
ובנוגע להגברת התחרות הנן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססת על מבנה
השוק ,גודל המתחרים ,תנאי התחרות בו וסקרים שמבצעת הקבוצה .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בעקבות קשיים בחדירה
לשוק ,שינויים במבנה התחרות הגבלות או שינויים רגולטוריים.
 .7.8.3השפעת מדיניות משרד התקשורת על התחרות  -מדיניות משרד התקשורת משפיעה באופן מהותי
על התחרות בענף ,בין היתר ,בעניינים הבאים :הענקת רישיונות גישה לאינטרנט והתנאים למתן
רישיונות אלה; הטלת חובת הפרדה מבנית בין סוגי שירותים שונים הניתנים בידי אותו בעל רישיון
או בידי חברות קשורות המספקות מספר שירותי תקשורת; מתן אפשרות לספק סלי שירותים
משותפים וקביעת תנאים לכך; חיוב בעלי התשתית לאפשר לצרכן לבחור את ספק הגישה
ולהתקשר עימו; פיקוח על חלק מתעריפיה של בזק; חיוב בעלי רישיון לאספקת שירותי תשתית
לאינטרנט לאפשר לספקי הגישה להשתמש בתשתיות בתנאים שווים; יצירת שוק סיטונאי
בתשתיות .ראו לעניין זה סעיף  6.1לעיל.
 .7.8.4התלכדות קבוצות תקשורת ומעבר לתחרות על סלי שירותים  -ראו סעיפים  6.1.2ו 6.1.3 -לעיל.
 .7.8.5השפעת מעמדם של ספקי התשתית על התחרות בתחום הקישוריות
תשתיות נייחות  -כאמור בסעיף  7.1.1לעיל ,על מנת לצרוך שירותי אינטרנט ,לקוח נדרש לרכוש
שירותי תשתית אינטרנט מספק תשתית ושירותי גישה לאינטרנט מספק גישה ,כגון הקבוצה .נכון
למועד הדוח בתחום התשתיות הנייחות פועלות בזק והוט בלבד )לעניין כניסה אפשרית של חברת
החשמל לפעילות בתחום תשתיות האינטרנט ,ראו סעיף  7.10.1להלן(.
מעמדם הדומיננטי של ספקי התשתית על התחרות בתחום הקישוריות משפיע בכמה מישורים -
.7.8.5.1

פעילות גופים מקבוצת בזק ומקבוצת הוט בתחום הקישוריות ואפשרותם לשווק סלי
שירותים הכוללים שירותי קישוריות ,משפיעה על התחרות בתחום הגישה לאינטרנט
בישראל ועשויה לפגוע בה .ראו לעניין זה סעיפים  6.4 ,6.1ו 7.1.4 -לעיל.

.7.8.5.2

על מנת לספק שירותים ללקוחותיה ,הקבוצה חייבת להתחבר לרשתות ספקי התשתית,
ובכך תלויה בהם .תלות זו מתבטאת הן בחוסר יכולתה של הקבוצה לספק את שירותיה
ללא השירות של ספקי התשתית ,הן בהשפעתן של תקלות תשתית על שירותיה והן
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בתשלומים אותם נאלצת לשלם הקבוצה לספקי התשתית בגין החיבור לתשתיות .לעניין
זה ראו סעיף  6.3לעיל וסעיף  7.10להלן.
נכון למועד פרסום הדוח ,רישיונותיהן של בזק והוט מחייבים אותן למכור את שירותי
התשתית לאינטרנט לכל ספקי הגישה לאינטרנט בתנאים בלתי מפלים.
להערכת הקבוצה ,בהתבסס על ניסיונה ,אם בעתיד יתאפשר למי מספקי התשתית,
להעניק ,במישרין או בעקיפין ,תנאים טובים יותר לחברה קשורה ,או לספקים אחרים
בתחום ,או שהם יפרו את איסור ההפליה הקבוע ברישיונותיהם ,עלול הדבר להשפיע
באופן מהותי על מבנה התחרות בתחום ,לשנות את חלקה של הקבוצה ולפגוע
בתוצאותיה.

הערכות הקבוצה בדבר השפעת התנהלותם של ספקי התשתיות הנייחות והשפעת
התנהלות זו על התחרות בתחום הקישוריות ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוססת על מצב השוק ,ניתוח הגורמים המשפיעים על התחרות ועל
ניתוחים ואומדנים פנימיים של הקבוצה ,בין היתר בהתבסס על ניסיון העבר .הערכות
אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי
שנצפה ,בעיקר בשל אילוצים רגולטורים ,שינויים במבנה התחרות ,שינויים במערך
הספקים והתנאים שייקבעו לפעילותו של ספק תשתית נוסף.
תשתיות ניידות  -בתחום התשתיות הניידות )אספקת שירותי אינטרנט על בסיס התשתיות
הסלולריות( ,פועלים ,נכון להיום ,מפעילי הסלולר בלבד.
בשנת  2009פרסם משרד התקשורת שימוע ,שמטרתו להסדיר את מבנה שוק שירותי פס רחב על גבי
רשת רט"ן )רשת של מפעיל הסלולר( .בין היתר ,מוצע בשימוע לבחון את מתכונת הפעילות הנוכחית,
לפיה לקוח שירותי פס רחב על גבי רשת רט"ן ,אינו יכול כיום לרכוש בנפרד גישה רחבת פס ,ובנפרד
חיבור לאינטרנט ) ,(ISPכך שבפועל הוא אינו בוחר את ספק האינטרנט הסלולרי שלו וספק התשתית
הסלולרי בוחר אותו עבורו ,וזאת בניגוד למצב השורר בתחום שירותי הפס הרחב על גבי רשת נייחת.
להערכת הקבוצה ,התבססות תשתיות אלחוטיות והתפתחותן כתחליף לתשתיות האינטרנט
הנייחות ,מבלי שמפעילי הסלולר יחוייבו לאפשר ללקוחות הקצה לבחור את ספק האינטרנט שלהם
ולהתקשר עימו בנפרד ,עלולה להשפיע לרעה על עסקיה ותוצאותיה.

הערכות הקבוצה בנוגע להשפעת כניסת מפעילי הסלולר לתחום התשתית ולשינוי ההסדרה הקיימת
בשוק על תוצאות הקבוצה ,הנן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על
מדיניות משרד התקשורת ,המתחרים בשוק וגודלם מבנה ותנאי התחרות בשוק .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בעיקר בשל
שינויים רגולטורים ,התפתחויות טכניות ,שינויי מדיניות או שינויים במבנה התחרות בתחום.
.7.9

כושר ייצור
מגבלות כושר הייצור של הקבוצה בתחום הקישוריות נובעות מהקיבולת אותה היא נדרשת לצרוך
לשם אספקת שירותי הגישה ללקוחותיה .ככלל ,מגבלה זו אינה מהווה חסם מהותי לפעילות
הקבוצה ,שכן הקבוצה מתאימה ,באופן שוטף ,את הקיבולת העומדת לרשותה לתחזיות השימוש
בשירותיה .עם זאת ,פגיעה ביכולת הקבוצה להתאים את הקיבולת העומדת לרשותה לצרכיה ,או
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עלייה משמעותית בעלויותיה הכוללות של הקבוצה בגין רכישת קיבולת )ראו סעיף  6.3לעיל וסעיף
 21.15להלן( עלולה לפגוע מהותית בפעילותה.
ספקים עיקריים בתחום הקישוריות

.7.10

 .7.10.1מד-נאוטילוס
תשתית התקשורת הפנויה המקשרת בין הרשת הישראלית ובין "נקודות הכניסה" לרשת העולמית
שייכת ל ,Mediterranean Nautilus Ltd -העוסקת בהקמה ,אחזקה ,הפעלה ושיווק של רשת
תקשורת תת ימית בינלאומית.46
נכון למועד פרסום הדוח ,אין חלופה מספיקה לתשתית זו ,ולקבוצה תלות בהתקשרויות מול מד-
נאוטילוס .לעניין אפשרות כניסת מתחרים נוספים ראו סעיף זה להלן.
כאמור בסעיף  6.3לעיל ,בעקבות מגמת צריכת פס רחב יותר על-ידי הלקוחות ,נדרשת הקבוצה
להגדיל מדי שנה את הקיבולת הנרכשת על-ידיה ולהתקשר עם מד-נאוטילוס בהסכמים נוספים
לצורך כך ,דבר המוביל לעליית עלויות הקבוצה בגין רכישת קיבולת.
ההתקשרויות עם מד-נאוטילוס  -הקבוצה רוכשת ממד-נאוטילוס זכות שימוש בלתי חוזרת )(IRU
בקווי קיבולת בין-לאומית )"קווי תקשורת"( במכפלות של  ,STM1המכילים קיבולת של 155
מגהביט לשנייה .ככלל ,הקבוצה עושה שימוש בקווי תקשורת אלה בעצמה או מעניקה זכות שימוש
בהם לצדדים שלישים.
לקבוצה מספר התקשרויות מול מד-נאוטילוס לרכישת זכויות שימוש בקווי תקשורת מהשנים 2003
עד  .2006ההתקשרויות מורכבת ממספר הסכמים שונים ,בהתאם להם הקבוצה משלמת למד-
נאוטילוס שני סוגי תשלומים  -תשלום בעבור זכות השימוש הבלתי חוזרת ) (IRUוכן תשלומים בגין
שירותי הפעלה ותחזוקה של קווי התקשורת.
בהסכמים אלה מחויבת הקבוצה להפעיל כמות מסוימת של קווים בתוך התקופה המוגדרת
בהסכם .47נכון למועד הדוח ,הקבוצה הפעילה את כל קווי התקשורת שנרכשו במסגרת ההתקשרויות
לפי ההסכמים מהשנים .2003-2006
בחודש אפריל  2008התקשרו הקבוצה ומד-נאוטילוס בהסכם נוסף )"ההתקשרות האחרונה"(
לרכישת זכות שימוש בלתי חוזרת ) (IRUבקווי תקשורת ,אותם תפעיל הקבוצה עד ליום  1במאי
") 2017מועד היציאה הראשון"( .לקבוצה זכות להאריך את תקופת השימוש ,ללא תמורה נוספת
)למעט תשלום דמי תחזוקה שנתיים לתקופת ההארכה( ,בשתי תקופות נוספות ,בנות חמש שנים כל
אחת .כמו כן ,הקבוצה התחייבה להפעלת היקף קיבולת מינימאלית מדי פרקי זמן.
ההתקשרות האחרונה אושרה כעסקה עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי ,לפי סעיף
 (4)270לחוק החברות ,כמפורט בביאור  27לדוחות הכספיים .לפרטים נוספים ראו גם דוח עסקה
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חלק מההסכמים נחתמו מול  Mediterranean Nautilus Ltdוהומחו לMediterranean Nautilus (Israel) Ltd. -
וחלקם נחתמו ישירות מול .Mediterranean Nautilus (Israel) Ltd
בהתאם לתנאי ההתקשרות הקבוצה מחויבת לשלם למד-נאוטילוס את דמי הרכישה בגין זכויות השימוש ועלויות
ההפעלה של קווי התקשורת גם אם לא עשתה בהם שימוש )חבות הקבוצה לתשלום זה תקום בהתאם ללוח הזמנים
הקבוע בהסכם(.
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ודוח עסקה מתקן מימים  8באפריל ו 6 -במאי ) 2008אסמכתאות מס'  2008-01-103326ו2008-01- -
 ,126840בהתאמה( ,המובאים על דרך ההפניה.
בהתאם להסכמים עם מד-נאוטילוס ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2010סך ההתחייבות החוזיות של
הקבוצה ,עד מועד היציאה הראשון ,לתשלום עבור רכישת זכויות השימוש בקווי תקשורת שהופעלו
אך טרם שולמו במלואם וכן ההתחייבות לתשלומי תחזוקה בגין קווי התקשורת כאמור ,עומד על כ-
 270מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ראו גם סעיף 8.2א לדוח הדירקטוריון.
בנוסף ,התחייבות הקבוצה לרכישת זכויות שימוש בקווי תקשורת נוספים שטרם הופעלו והקבוצה
מחויבת להפעיל על פני אבני דרך שונות הקבועות בהסכמים ,48עומדת על סך כולל של כ 22 -מיליון
דולר.
כניסת אפשרית של מתחרה למד-נאוטילוס  -למיטב ידיעת הקבוצה ,לפי פרסומים באמצעי
התקשורת ,מספר גורמים בוחנים אפשרויות להקים תשתית קישור בינלאומית חלופית לתשתית של
מד-נאוטילוס .בנוסף ,בחודש נובמבר  2010דיווחה בזק כי דירקטוריון בזק אישר כניסה של בזק
בינלאומי להשקעה בהקמת ותפעול כבל אופטי תת-ימי בין ישראל ואירופה.
ככל שתוקם תשתית קישור נוספת לתשתית של מד-נאוטילוס ,ובכפוף בין היתר לכדאיות עסקית,
מחירי התשתית ומאפייניה ,ייתכן שהתשתית האמורה תהווה תחליף מסוים לחלק משירותי
התשתית הנרכשים כיום ממד-נאוטילוס באופן שעשוי להפחית במעט את תלותה של הקבוצה במד-
נאוטילוס .כמו כן ,קיומה של תשתית נוספת עשויה להוריד את העלות הממוצעת של קווי תקשורת
בינלאומיים עבור הקבוצה.

הערכות הקבוצה בנוגע להשפעה שעשויה להיות להקמת תשתית קישור נוספת כאמור ,הנן מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססת על מצב השוק ,ניתוח הגורמים המשפיעים על
התחרות ועל הערכות וניתוחים פנימיים שמבצעת הקבוצה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש,
כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בשל שינויים בזהות בעלי
תשתית הקישור הנוספת ,בשל שינויים במבנה התחרות ,ובשל שינויים רגולטורים.
 .7.10.2ספקי תשתית פנים-ארצית
כאמור בסעיף  7.8.4לעיל ,לקבוצה תלות בהתקשרות עם ספקי התשתית בזק והוט ,הואיל והקבוצה
אינה יכולה לספק את שירותיה ללא שירותי התשתית שלהם .שיבוש ההתקשרות של הקבוצה עם מי
מספקי התשתית ,או שיבוש באספקת שירותי התשתית על-ידיהם ,יכול להיות בעל השפעה מהותית
לרעה על יכולתה של הקבוצה לספק ללקוחותיה שירותי גישה לאינטרנט.
בנוסף ,כאמור בסעיף  6.3לעיל ,בעקבות מגמת צריכת פס רחב יותר על-ידי הלקוחות ,נדרשת
הקבוצה להגדיל מדי שנה את הקיבולת הנרכשת על-ידיה מספקי התשתית ,דבר המוביל לעליית
עלויות התקשורת של הקבוצה )ללא חלופה לשירותים אלה( .בעקבות כך ,במהלך תקופת הדוח
הקבוצה פנתה למשרד התקשורת בבקשה שיתערב במחירים אותן גובות בזק והוט בגין החיבור
לתשתיותיהן ובבקשה שיכריע בסכסוך בינה לבין בזק בנושא זה.
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במסגרת ההתקשרות האחרונה התחייבה הקבוצה להפעלת היקף קיבולת מינימאלית מדי פרקי זמן ,ובכלל זה הפעלה
של לפחות כ 30% -מהקיבולת עד לסוף שנת .2011
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בעקבות הפניה האמורה ,בחודש אוגוסט  2010חתמו בזק והקבוצה )באמצעות  013נטוויז'ן( על
הסכם המסדיר את אספקת שירותי הקישור לתשתית של בזק ,היקפי הקיבולת שתספק בזק
והתמורה שתשולם לה עבור השירותים ,אשר ממצה את טענות הצדדים לעניין שירותי התשתית
וההתחשבנות בגינם .ההסכם בתוקף עד ליום  31בדצמבר  ,2012ולאחר תקופה זו תיתכן הארכתו
לתקופות נוספות של  12חודשים בכל פעם .ההסכם משקף הנחה משמעותית על יחידת קיבולת
)ג'יגה( ,כאשר במקביל התחייבה הקבוצה לרכישת היקפי קיבולת מינימאליים במהלך תקופת
ההסכם .49ראו דיווח מיידי מיום  8באוגוסט ) 2010אסמכתא מספר  ,(2010-01-577965המובא על
דרך ההפניה .הקבוצה פועלת לעדכון תנאי ההתקשרות שלה גם עם הוט ,לעניין אספקת שירותי
הקישור לתשתית הוט.
שיעור רכישותיה של הקבוצה מספקי התשתית הפנים-ארצית העיקריים )בזק והוט( בשנת ,2010
עמד על כ  8% -מסך רכישותיה.
כניסה אפשרית של חברת החשמל לתחום תשתית האינטרנט  -במהלך שנת  2010ביצעה חברת
החשמל ניסוי טכנולוגי במטרה לבדוק את יכולתה לספק תשתית תקשורת מהירה אל בית הלקוח.
הקבוצה ,כמו גם מספר ספקי אינטרנט נוספים ,השתתפה בניסוי זה ומספקת ללקוחות הסופיים
המשתתפים בניסוי מגוון שירותי תקשורת .בחודש יולי  2010אישרה הממשלה את תוכנית משרד
התקשורת לפריסת רשת  FTTHבישראל על-ידי חברת החשמל ,באמצעות חברה חדשה שתוקם )לה
יינתן רישיון מתאים( ,אשר תוחזק בשיעור של עד  49%בידי חברת החשמל כאשר השליטה בה תהיה
בידי בעלי מניות פרטיים שייבחרו בהליך מכרזי )"חברת התקשורת"( .באישור הממשלה נקבעו
תנאים שונים ביחס לפעילות זו ,ובין היתר נקבע כי חברת התקשורת תתקשר עם בעלי רישיונות
בלבד לצורך אספקת שירותי בזק ולא תתקשר במישרין עם צרכנים פרטיים )למעט חריגים באישור
שר התקשורת( .ביום  6במרץ  2011הורתה הממשלה על הקמתה של חברת התקשורת ,וקבעה כי
חברת החשמל תיתן זכות שימוש בלעדית לחברת התקשורת ,ביחס למתן שירותי תקשורת בלבד על
בסיס רשת ה .FTTH -למיטב ידיעת הקבוצה ,חברת התקשורת טרם הוקמה.
להערכת הקבוצה ,כניסת מתחרה נוסף לתחום תשתיות האינטרנט בישראל ,ובפרט מתחרה שיספק
שירותי תקשורת לבעלי רישיונות בלבד ולא יתקשר במישרין עם צרכנים פרטיים ,עשויה להפחית את
תלותה של הקבוצה בבזק והוט כספקי תשתית ,והיא עשויה לפתוח בפני הקבוצה הזדמנויות עסקיות
חדשות .עם זאת ,נכון למועד דוח זה ,לא ידוע האם אכן תוקם חברת תקשורת כאמור ומתי תחל
בפעילותה .בשל אי הוודאות ,נכון למועד הדוח ,טרם ניתן להעריך מה יהיו ההשפעות של כניסת
מתחרה נוסף לחברות התשתית על הקבוצה ,אם בכלל.
 .7.10.3ספקי שירות הקישוריות לרשת האינטרנט העולמית  -הקבוצה מקושרת לרשת האינטרנט העולמית
במספר אתרים ,באמצעות ספקי אינטרנט בינלאומיים שונים ,בארה"ב ובאירופה ,המשתנים מעת
לעת .ספקים אלו מספקים לקבוצה את המקטע האחרון בקישוריות לשדרת האינטרנט העולמית.
שירותי הגישה לאינטרנט אותם מספקת הקבוצה תלויים ,משכך ,בין היתר ,באיכות ובתנאי שירותי
הגישה לאינטרנט המסופקים על-ידי הספקים הבינלאומיים .יחד עם זאת ,לקבוצה אין תלות במי
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יצוין ,כי לו הייתה הקבוצה מבקשת להגדיל את צריכת הקיבולת שלה להיקפי המינימום שנקבעו בהסכם ,על בסיס
המחירים ששולמו במסגרת ההסכם הישן ,עלויותיה הכוללות על פני השנים  2010עד  2012יחד היו גבוהות בכ 20 -
מיליון ש"ח מעלויותיה הכוללות הצפויות לפי מחירי ההסכם לכמות קיבולת זו ,אולם אין להסכם השפעה מהותית על
ההוצאות בשנת .2010
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מהספקים ולהערכת הקבוצה ניתן יהיה להתקשר עם ספקים חלופיים במקרה של סיום ההתקשרות
עם מי מהם .ההסכמים עם הספקים הבינלאומיים כוללים התחייבות של הקבוצה לנפח תנועה
מינימאלי בכל תקופה נתונה.
 Cisco .7.10.4ותשתית הקישוריות  -הקבוצה עושה שימוש במוצרים רבים של Cisco Systems inc
)" ("Ciscoציוד של חברת  Ciscoמשמש בתשתית התקשורת של הקבוצה ,הנדרשת לצורך אספקת
שירותיה .כמו כן הקבוצה מוכרת מוצרים של חברת  Ciscoללקוחות קצה שונים .להערכת
הקבוצה ,לקבוצה תלות בהמשך אספקת שירותים על-ידי  Ciscoלרבות תחזוקה ופיתוח של ציוד
קיים אצל הקבוצה ואצל לקוחותיה.
 .7.10.5ספקי המערכות התומכות של הקבוצה -כאמור בסעיף  10.1להלן ,לקבוצה מספר מערכות
משמעותיות המשמשות אותה במתן שירותים ללקוחותיה ,ובכלל זה תשתיות התקשורת של
הקבוצה והמערכות המשמעותיות בהן ,מערכות ניהול קשרי לקוחות ,מערכת ניהול מלאי וספקים,
מערכת חיוב לקוחות ,מערכת פיננסית ומערכת תשתיות אינטגרציה .מערכות אלה ,כל אחת
בתחומה ,הנן קריטיות לפעולתה של הקבוצה בניהול ממשק הלקוחות שלה ,בחיובם בניהול ספרי
החברה וכיוצ"ב .משכך ,לקבוצה תלות בהמשך אספקת שירותי תחזוקה למערכות אלה על-ידי
החברות המספקות את השירותים בהתאם להסכמים עימן ובין היתר חברת  Oracleונציגתה
בישראל חברת מטריקס ,חברת אשבל ונציגתה חברת מידעטק CODA ,אנגליה ומיקרוסופט.
יחד עם זאת ,בחלק מהמערכות כאמור פיתחה הקבוצה התמחות בתחום ,המאפשרת לה להעניק
בעצמה פתרונות לחלק לא מבוטל של התקלות ולפתח את המערכת באופן שוטף.
 .7.10.6שיעור רכישות הקבוצה מהספקים העיקריים בתחום הקישוריות  -להלן פירוט שיעורי רכישות
הקבוצה מספקיה העיקריים בתחום הקישוריות ,בשנת :2010

ספק עיקרי
מד-נאוטילוס

.7.11

שיעור מסך רכישות הקבוצה
50

11%

בזק

5%

הוט

3%

סלקום

1%

נכסים לא מוחשיים
לפרטים על רישיונות האינטרנט מכוחם פועלת הקבוצה ,ראו סעיף  7.1.2לעיל.
בנוסף ,הקבוצה משתמשת בסימני מסחר המאפיינים שירותים ומוצרים שלה ,הרשומים או בהליך
רישום אצל רשם סימני המסחר .לפרטים נוספים ראו סעיף  11.1להלן.
לרימון ישראל רישיון בלעדי בישראל בתוכנה המאפשרת שליטה בתכנים אותם מקבל גולש ברשת
האינטרנט ,והיא זכאית לקבל מנטספרק בע"מ ,חברה אחות של רימון ישראל )"נטספרק"( כל פיתוח
שייעשה בתוכנה .לרימון ישראל תלות ברישיון השימוש בתוכנה שהוענק לה על-ידי נטספרק.
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בעיקר בגין זכויות שימוש בלתי חוזרות ) (IRUבקווי תקשורת.
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.8
.8.1

פעילות הקבוצה בתחום הטלפוניה
מידע כללי על תחום הטלפוניה
כללי -
בתחום הטלפוניה מספקת הקבוצה שירותים שונים הכוללים שירותי טלפוניה בינלאומית )ובכלל זה
 ,(Hubbingשירותי טלפוניה פנים-ארצית )ובכלל זה שירותי מרכזיות( וכן שירותים ומוצרים נלווים.
טלפוניה בינלאומית
שירותי שיחות בינלאומיות מאפשרים למשתמש הקצה ,בישראל או בחו"ל ,לקיים שיחת טלפון עם
משתמש קצה הנמצא ביעד אחר בעולם .על מנת לקיים שיחה בינלאומית ,עושה המשתמש שימוש
ברשת הגישה של מפעיל פנים-ארצי או ברשת הסלולרית של מפעיל סלולר ,המחוברת לרשת של
המפעיל הבינלאומי .רשת המיתוג של המפעיל הבינלאומי מחוברת לרשתות מיתוג של ספקי השיחות
הבינלאומיות ,שהם למעשה מפעילים בינלאומיים בארצם .המפעיל הישראלי מנתב את השיחות
למפעיל בינלאומי ,אשר ממשיך ומנתב את השיחה אל המפעיל הפנים-ארצי או מפעיל הסלולר בארץ
היעד .שיחות מחו"ל לישראל מועברות באופן דומה.
להלן תרשים המציג באופן סכמטי מסלול של שיחה בינלאומית

טלפוניה פנים-ארצית )מפ"א(
שירותי הטלפוניה הפנים-ארצית של הקבוצה מאפשרים ללקוח לבצע שיחה מהבית או מהעסק
לטלפון נייח או נייד בארץ או בחו"ל )דרך מפעיל בינלאומי( .השירותים מסופקים בטכנולוגיית
 ,VOBבאמצעותה מועברות השיחות על גבי תשתית האינטרנט של הלקוח )גישה רחבת פס( ,או
בטכנולוגיות אחרות במסגרתן מועברות השיחות על תשתיות אחרות שאינן תשתיות אינטרנט.
במסגרת שירותי המפ"א ,מציעה הקבוצה ללקוחותיה העסקיים סל שירותי תקשורת שונים ,הכולל
הנחת תשתית ,חיבור והקמת רשת טלפוניה ,מרכזיה ,מתג ,חיבור והקמת רשת מחשבים פנים
ארגונית ,אספקת תשתיות ,שירותי טלפוניה ושירותי תקשורת נתונים ,וכן רוכשת עבור לקוחותיה
שירותי קישוריות לשיחות בינלאומיות.
בנוסף ,מספקת הקבוצה ללקוחותיה שירותי מרכזיות ,ובכלל מוכרת ומפעילה ציוד תקשורת
)מרכזיות ,מתגים ,טלפונים ,אינטרקומים ,נתבי שיחות וכדומה( ,ומפעילה שירות מערכות קול
) (Voiceומערכות נתונים ) (Dataעבור הלקוח.
כמו כן ,מספקת הקבוצה בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית מגוון שירותי שיחות גשר ועידה.
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 .8.1.1מבנה תחום הטלפוניה והשינויים שחלים בו
אספקת שירותי טלפוניה מהווה אחד מתחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה וכ 45% -מהכנסותיה
בשנת  2010נבעו מתחום פעילות זה.
טלפוניה בינלאומית  -בשנים האחרונים חלה התפתחות ניכרת של תחליפים שונים לשירותי
הטלפוניה הבינלאומית ,ביניהם טכנולוגיות המאפשרות העברת שיחות בינלאומיות על גבי רשת
האינטרנט ) ,(VOIPדוגמת  .Skypeלהערכת הקבוצה ,בין היתר ,התפתחויות אלה הובילו לירידה
בכמות הכוללת של הדקות לארץ הבינלאומיות המבוצעות באמצעות כלל המפעילים הבינלאומיים.
היקף כלל הדקות )יוצאות ונכנסות( בשוק ירד בשנת  2010בכ 5% -ביחס לשנת  ,2009ובשנת 2009
חלה ירידה בהיקף של כ 3% -בהיקף הדקות בהשוואה לשנת .2008
לפירוט בנוגע לכניסת שחקנים חדשים לתחום הטלפוניה הבינלאומית ראו סעיף  6.1.5לעיל.
טלפוניה פנים-ארצית  -תחום הטלפוניה הפנים-ארצית נשלט במשך שנים ארוכות על-ידי חברת בזק
ולאחר מכן על-ידי בזק והוט אשר סיפקו שירותי שיחות פנים-ארציות באמצעות תשתיות שלהן.
בשנים האחרונות חלו התפתחויות טכנולוגיות ורגולטוריות המאפשרות אספקת שירותי מפ"א
בטכנולוגיית  ,VOBומאפשרות לשחקנים נטולי תשתית לספק שירותי מפ"א )ראו סעיף  8.1.5להלן(.
אפשרות זו מגדילה באופן משמעותי את כמות השחקנים בתחום )לרבות הקבוצה(.
 .8.1.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הטלפוניה  -פעילות הקבוצה בתחום
הטלפוניה כפופה להוראות חוק התקשורת ,תקנות המב"ל )ביחס לתחום הטלפוניה הבינלאומית(,
תקנות רישיון כללי ייחודי )ביחס לתחום המפ"א( ,תקנות קישור גומלין והוראות רישיונות הקבוצה
בתחום הטלפוניה -
הרישיון

השירותים
הרישיון
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המסופקים

מכוח החברה
הרישיון

בעלת תוקף

 013נטוויז'ן

1.5.25

רישיון המב"ל

שירותי שיחות בינלאומיות

רשיון מב"ל באיו"ש

שירותי שיחות בינלאומיות באזור  013נטוויז'ן
יהודה ושומרון

17.8.18

רישיון המפ"א

שירותי טלפוניה נייחת ,טלפוניה שותפות ועידן

4.3.26

באמצעות גישה רחבת פס ),(VOB
שירותי ועידה
רישיון
שירותי
הנ.ס.ר(

 013נטוויז'ן

מיוחד למתן שירותי מרכזיות
בזק )רישיון

רישיון כללי ייחודי למתן שירותי טלפוניה נייחת ,טלפוניה שותפות ועידן
שירותי בזק נייחים באמצעות גישה רחבת פס ,שירותי
ועידה באיזור יהודה ושומרון
באיו"ש
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31.7.12

30.10.17

ניתן לצפות בנוסח רישיונות המב"ל והמפ"א ,וכן בנוסח לדוגמה של רישיון נ.ס.ר באתר האינטרנט של משרד התקשורת
).(www.moc.gov.il
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הרישיונות בתחום הטלפוניה מסדירים את התנאים למתן שירותי הטלפוניה בידי הקבוצה .רישיונות
המב"ל והמפ"א קובעים ,בין היתר ,חובת קישור גומלין )חיבור לרשת של מפעיל תקשורת אחר(
ואיסור הפליה בחיבור ,הוראות בדבר אופן קביעת התעריפים הנגבים מלקוחות ועדכונם וחובת
תשלום תמלוגים בהתאם לתקנות התמלוגים .52הרישיונות דלעיל אינם ניתנים להעברה ללא אישור
שר התקשורת או מנכ"ל משרד התקשורת )לפי הרישיון( ,והם כוללים מגבלות על העברת אמצעי
שליטה בקבוצה )ראו להלן(.
מגבלות על בעלות צולבת ועל העברת אמצעי שליטה בקבוצה  -תקנות המב"ל ותקנות רישיון כללי
ייחודי קובעות מגבלות שונות על בעלויות צולבות בבעלי רישיון מכוחן .בין היתר ,קובעות תקנות
המב"ל כי לא יינתן רישיון מב"ל )או יישלל הרישיון מבעל רישיון קיים( )א( למי שהוא מפעיל פנים-
ארצי ,מפעיל סלולרי )רט"ן( או מפעיל מהותי במגזר פעילות של שירותי תמסורת בינלאומיים; )ב(
למי שבעל עניין בו הוא מפעיל בינלאומי; לתיקון תקנות המב"ל לעניין האפשרות שמפעיל סלולר
יהיה בעל השפעה ניכרת במב"ל ראו סעיף  6.1.5לעיל .כמו כן ,קיימות בתקנות המב"ל מגבלות
נוספות על בעלויות צולבות ,אשר שר התקשורת רשאי להתירן משיקולים של קידום התחרות
בתחום הבזק או במגזר פעילות או טובת הציבור.
בתקנות רישיון כללי ייחודי נקבעו מגבלות נוספות על בעלויות צולבות .רישיונות המב"ל והמפ"א
אוסרים על העברת אמצעי שליטה בבעל הרישיון ללא אישור שר התקשורת ,אם כתוצאה מכך יחזיק
הנעבר החזקה מהותית 53בקבוצה ,וכן על שעבוד אמצעי שליטה בבעל הרישיון ,באופן שמימוש
השעבוד יגרום להחזקה מהותית של הנושה בקבוצה ,אלא אם כלל הסכם השעבוד סייג לפיו לא ניתן
לממש את השעבוד ללא אישור שר התקשורת מראש ובכתב.
נכון למועד הדוח ,הקבוצה  -באמצעות  ,Alex Developments Georgiaחברה הרשומה בגיאורגיה
)" - ("Alexמחזיקה גם ברישיונות תקשורת בגיאורגיה .54עם זאת ,בחודש ינואר  2011החליטה
הקבוצה להפסיק את פעילותה בגיאורגיה על-ידי מכירת מניותיה של  Zennorאשר מצויות בבעלותה
או בדרך של סגירת פעילותן של  Zennorו .Alex -נכון למועד פרסום הדוח ,הקבוצה מנהלת מו"מ
לקראת סיום פעילותה כאמור; ראו גם סעיף  20.4להלן .לעניין ההשפעות הכספיות של סגירת
הפעילות כאמור ראו סעיף  2.9לדוח הדירקטוריון וביאור  1לדוחות הכספיים.
למגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים החלים על כל תחומי הפעילות של הקבוצה ,ראו סעיף  17להלן.
 .8.1.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום הטלפוניה וברווחיותו  -שוק הטלפוניה בישראל הוא שוק דינמי
ותחרותי ביותר.
לתיאור מגמת ירידה בהיקף הכללי של דקות השיחה הבינלאומיות ראו סעיפים  6.5.2ו 8.1.1 -לעיל.
לתיאור שינויים בסביבה הכללית אשר יש להם השפעה על הקבוצה באופן כללי ובתוך כך גם על
תחום פעילות זה ראו סעיף  6לעיל.
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החל משנת  2010עומד שיעור התמלוגים על-פי רישיונות המב"ל והמפ"א על  1%מההכנסות המחייבות כהגדרתן
בתקנות התמלוגים.
"החזקה מהותית" מוגדרת ברישיונות המב"ל והמפ"א כהחזקת אמצעי שליטה בבעל הרישיון אשר כתוצאה ממנה
נעשה אדם לבעל עניין ,או לבעל השפעה ניכרת ,או לבעל שליטה ,בבעל הרישיון..
בשנת  ,2009רכשה הקבוצה )באמצעות  013נטוויז'ן(  50%מהון מניותיה של  - Zennor Investments incחברת האם
של  ,("Zennor") Alexובשנת  2010הועברו לקבוצה  0.1%נוספים ממניות  ,Zennorבהתאם להוראות הסכם הרכישה.
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בהתאם להסכמים עם מפעילי התקשורת הזרים ,כמות השיחות היוצאות מישראל באמצעות
הקבוצה משפיעה על כמות השיחות הנכנסות שיועברו אל הקבוצה על-ידי המפעילים הזרים; לפיכך,
לשינויים בנתח השוק בשיחות היוצאות של הקבוצה עשויה להיות השפעה גם על השיחות הנכנסות
באמצעות הקבוצה .ראו סעיף  8.10.5להלן.
בהתאם לנתוני משרד התקשורת מיום  7בפברואר  ,2011בשנת  2010נתח השוק של הקבוצה בשיחות
הבינלאומיות )שיחות יוצאות ונכנסות( עמד על כ ,31.5% -בדומה לנתח השוק בשנת .2009
כאמור בסעיף  8.1.1לעיל ,כניסת שחקנים נוספים לתחום הטלפוניה הפנים-ארצית הובילה בשנים
האחרונות להגברת התחרות בתחום ולירידת מחירים מסוימת .עם זאת ,בזק עדיין מהווה מונופול
בתחום עם נתח של כ 72%-במגזר הפרטי וכ 81% -במגזר העסקי.55
במסגרת האמור לעיל ,בשנת  2008החלה הקבוצה לספק שירותי טלפוניה פנים-ארצית ביתית
בטכנולוגית  VOBובשנים  2009ו 2010 -הרחיבה פעילות זו .נכון ליום  31בדצמבר  2010לקבוצה כ-
 52אלפי 56קווי טלפון ביתי בהשוואה לכ 17 -אלפי קווי טלפון ביתי נכון ליום  31בדצמבר .2009
בנוסף ,מספקת הקבוצה שירותי טלפוניה פנים-ארצית בטכנולוגיות שונות לעסקים קטנים וגדולים.
הקבוצה ממשיכה לפעול ולהעמיק באופן ניכר את חדירתה בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית .העמקת
החדירה בתחום זה מלווה בהוצאות רבות בגין גיוס והרכשת לקוח ובפגיעה ברווחיות בטווח הקצר.
הקבוצה מעריכה כי לאורך זמן הרחבת שירותי הטלפוניה הפנים-ארצית על-ידיה הנו מהלך העשוי
לסייע לה לשפר את תוצאותיה הכספיות ,וזאת הן באמצעות הגדלת כמות הלקוחות והגדלת
הכנסותיה והן כתוצאה מהקטנת עלויות הקבוצה בין העברת שיחות למפעילים אחרים .להערכת
הקבוצה ,בטווח הארוך תתרום פעילות הטלפוניה הפנים-ארצית לרווחיות הקבוצה ,לחיזוק המותג,
לנאמנות לקוחותיה ,ליכולתה להתמודד עם התגברות התחרות בשוק והמעבר לתחרות על סלי
שירותים.

הערכות הקבוצה בדבר הרחבת הפעילות בתחום שירותי הטלפוניה הפנים-ארצית או השפעתה על
תוצאות הקבוצה ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על היכרות
הקבוצה את שוק הטלפוניה ,בכלל ,ושוק הטלפוניה הפנים-ארצית בפרט ,ניתוח נתונים והערכות
הקבוצה לגבי התפתחות השוק והעלויות הצפויות מהרחבת הפעילות לעומת ההכנסות שהיא צפויה
להניב .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי
שנצפה ,בעיקר עקב שינוי בצרכי הלקוחות או בביקוש ,שינויים טכנולוגיים ,שינויים בעלויות
וכיוצ"ב.
 .8.1.4התפתחויות בשוק הטלפוניה ושינויים במאפייני הלקוחות בתחום
לקוחות הקבוצה בתחום הטלפוניה הינם לקוחות פרטיים ועסקיים )קטנים בינוניים וגדולים(.
כחלק משירותי השיחות הבינלאומיות מספקת הקבוצה את השירותים הבאים (1) :שירותי
) Hubbingהעברת שיחות בינלאומיות בין ספקי תקשורת זרים לבין עצמם(  -לקוחות הקבוצה
בשירותים אלה הינם מפעילים בינלאומיים אחרים .היקף שירותים אלה גדל בשנים האחרונות,
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במונחי הכנסה נורמטיבית .בהתאם לפרסום משרד התקשורת בדבר נתוני נתח השוק של בזק במגזר הטלפוניה הפנים-
ארצית נייחת ,נכון לחודש אוגוסט .2010
ראו ה"ש  10לעיל.
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וזאת עקב שכלולו של שוק השיחות הבינלאומיות וגידול בפעילות המסחר )ארביטראז'( בקיבולת
שיחות בינלאומיות בין מפעילים בינלאומיים שונים; ו (2) -שירותי שיחות בינלאומיות משולמות
מראש ") "pre-paidבאמצעות כרטיסי חיוג( – עיקר לקוחות הקבוצה בשירותים אלה הינם העובדים
הזרים השוהים בארץ .למיטב ידיעת הקבוצה ,57אימץ שר האוצר את המלצות ועדת המשנה לנושא
העובדים הזרים ,לצמצום משמעותי של כמות העובדים הזרים החוקיים המועסקים בישראל עד סוף
 .2012צמצום משמעותי כאמור ,אם יתרחש בפועל ,עשוי להוביל לצמצום בהיקף השיחות המבוצעות
מישראל לחו"ל באמצעות הקבוצה ,וכתוצאה מכך להשפיע באופן מהותי לרעה על תוצאות הקבוצה.
נכון למועד הדוח לא הייתה לכך השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה.

הערכות הקבוצה בנוגע להשפעה אפשרית של צמצום כמות העובדים הזרים בארץ על היקף השיחות
המבוצעות מישראל לחו"ל באמצעות הקבוצה ועל תוצאות הקבוצה ,הנן מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על נתונים על כמות השיחות היוצאות לחו"ל למדינות היעד
הרלוונטיות והערכות הקבוצה את מצב השוק והתחרות השוררת בו .אין כל ודאות כי המצב אכן
יחול צמצום מהותי בכמות העובדים הזרים בארץ או כי המדיניות האמורה אכן תיושם ומה יהיו
השפעות צמצום כאמור על תוצאות הקבוצה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בשל שינויים בתמהיל השיחות היוצאות
לחו"ל ושינויים במבנה התחרות.
שינוי מבנה התעריפים להתקשרות לחו"ל באמצעות מכשיר סלולרי  -בחודש אוגוסט  2010נכנס
לתוקף תיקון לתקנות קישור גומלין ,לפיו המפעילים הבינלאומיים הם שיקבעו את התעריף הכולל
בגין התקשרות המבוצעת לחו"ל ממכשיר הסלולר .התיקון שינה את המצב הקודם לפיו בגין שיחה
המבוצעת לחו"ל ממכשיר סלולר ,שילם הלקוח למפעיל הבינלאומי בגין תעריף השיחה לחו"ל,
ולמפעיל הסלולרי בגין "זמן האוויר" הסלולרי .השינוי הביא עד כה לעלייה מסוימת בהכנסות
הקבוצה ,אשר לוותה בעלייה דומה בהוצאותיה ,כך שההשפעה הנוכחית של השינוי על הרווח הינה
זניחה .להערכת הקבוצה ,השינוי האמור אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על תוצאות הקבוצה.

הערכות הקבוצה בנוגע להשפעה של שינוי מבנה התעריפים להתקשרות מחו"ל באמצעות מכשיר
סלולרי על תוצאות הקבוצה ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על
הערכות וניתוחים פנימיים שמבצעת הקבוצה ,בהתבסס בין היתר על פעילות הקבוצה בחודשים
האחרונים .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית
מכפי שנצפה ,בין היתר ,בעקבות שינויים רגולטוריים.
שינוי תעריפי קישור גומלין לרשת הסלולר )רט"ן( – בחודש ספטמבר  2010הודיע משרד התקשורת
על הפחתה הדרגתית של תעריפי קישור הגומלין לרשת רט"ן )תעריפי קישור גומלין הם סכומים
המשולמים על-ידי חברת תקשורת אחת לאחרת בגין חיבור השיחה אליה( .על-פי ההחלטה ,יופחתו
באופן משמעותי תעריפי קישור הגומלין לרשת הסלולר )רט"ן( עד שנת  .2014הקבוצה בחנה
וממשיכה לבחון את ההשלכות האפשריות של שינוי זה ,ובכלל זה את האפשרות כי הפחתה זו בדמי
הקישוריות תיצור הזדמנויות עסקיות שונות בעבור הקבוצה .הקבוצה מעריכה כי בגין פעילות
הטלפוניה הקיימת שלה ,השינוי האמור צפוי להביא לירידה בהכנסותיה ולירידה דומה בהוצאותיה
כך שהשפעת השינוי על הרווח תהיה זניחה.
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בהתאם לפרסומים שונים בכלי התקשורת.
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הערכות הקבוצה בנוגע להשפעה של הפחתת תעריפי קישור הגומלין על תוצאות הקבוצה ,הנן מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מצב השוק והתחרות השוררת בו ,המצב
הרגולטורי הקיים והערכות וניתוחים פנימיים שמבצעת הקבוצה .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בעקבות שינויים
במבנה התחרות ,מצב השוק ושינויים רגולטוריים.
שימוע בנושא הגבלת דמי היציאה שרשאי בעל רישיון לגבות ממנוי  -ראו סעיף  6.6.4לעיל.
 .8.1.5שינויים טכנולוגיים בעלי השפעה מהותית על תחום הטלפוניה
טכנולוגיית  - IPבשנים האחרונות התפתחה טכנולוגית ה ,VOIP -המאפשרת אספקת שירותי שיחות
שמע )טלפון(  -בינלאומיות ופנים-ארציות ,שיחות וידאו )חוזי( שירותי מרכזיות ושירותים אחרים על
גבי תשתיות האינטרנט הציבוריות .חלק מהשירותים ניתן ללא תשלום על-ידי ספקים שונים )דוגמת
 .(Skypeכמו כן ,ניתן לספק שירותי שמע )טלפון( ,שירותי וידאו )חוזי( ושירותי נתונים ) (Dataעל גבי
פלטפורמה אחת ) ,(IPדבר המאפשר ,לחברות המשתמשות בטכנולוגיה החדשה ,וביניהן הקבוצה,
להציע ללקוחותיהן שירותים חדשים ,ובכלל זה שירות גלובאלי של טלפון ,וידאו ו ,Data -ובעלויות
נמוכות יותר.
בשנת  2010המשיכה המגמה לפיה כמות הלקוחות המקבלים מהקבוצה שירותים בטכנולוגית IP

גדלה ,ומנגד יורד מספר הלקוחות המקבלים שירותים בטכנולוגיות המסורתיות )לרבות טכנולוגיית
 .(TDMהקבוצה פועלת לקידום טכנולוגיית  IPחלף הטכנולוגיות המסורתיות בקרב לקוחותיה.
כאמור לעיל ,שירותי שיחות בינלאומיות בטכנולוגית  VOIPמתחרים בשירותי השיחות
הבינלאומיות באמצעות הרשת הקווית או הסלולרית ,וקיימת מגמה של ירידה בשימוש בטלפוניה
המסורתית )פנים-ארצית או סלולרית( ,ובכלל זה ירידה בממוצע הדקות ללקוח שירותי הטלפוניה
המסורתית לעומת הגדלת השימוש בטכנולוגיית ה .VOIP -להשפעות על שימוש בטכנולוגיית VOIP
על הכנסות הקבוצה בתקופת הדוח ראו סעיף  8.1.3לעיל .להערכת הקבוצה ,השימוש בטכנולוגיית
ה VOIP -צפוי להמשיך ולגדול ,ולנגוס בנתח משמעותי משוק השיחות ה"מסורתי" .חדירה מואצת
של טכנולוגיית ה VOIP -עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על תוצאות פעילות הקבוצה בתחום.
מנגד ,השינויים הטכנולוגיים המאפשרים שילוב טכנולוגיית שמע ,חוזי ונתונים על גבי פלטפורמת IP

אחת מהווים ,עבור הקבוצה ,הזדמנות להתבסס בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית בטכנולוגית VOB
כמתואר בסעיף  8.1.3לעיל וכן להעצים את היתרון היחסי של ספקים )וביניהם הקבוצה( המספקים
ללקוח הפרטי והעסקי סל של שירותי  Video ,Voiceו ,Data -שירותים מתקדמים )דוגמת מרכזיות
וירטואליות( ואינטגרציה של פתרונות .כמו כן התפתחויות אלה עשויות לאפשר לקבוצה להיכנס
בעתיד לתחומים נוספים.

הערכות הקבוצה בנוגע להשפעה האפשרית של הגדלת השימוש בטכנולוגיית ה VOIP -על השימוש
בטלפוניה המסורתית ועל פעילות השיחות הבינלאומיות של הקבוצה ובנוגע להשפעת היכולת לשלב
טכנולוגיית שמע ,חוזי ונתונים על גבי פלטפורמת  IPאחת על תוצאות הקבוצה ,הנן מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות הקבוצה את מצב השוק ההתפתחויות
הטכנולוגיות הצפוי והתחרות השוררת בשוק .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן,
או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בשל שינויים טכנולוגיים ,שינויים
רגולטוריים ושינויים במבנה התחרות.
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 .8.1.6גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הטלפוניה והשינויים החלים בו  -להערכת הקבוצה ,גורמי
ההצלחה המרכזיים בתחום הטלפוניה הנם :מחירים תחרותיים המתעדכנים באופן שוטף; עוצמת
מותג ומוניטין )לרבות קידומת מוכרת(; יכולת טכנולוגית גבוהה המתעדכנת בהתאם להתפתחויות
הטכנולוגיות; רשת תקשורת יציבה ויכולת תמיכה גבוהה; הון אנושי איכותי ,ובכלל זה מערך
תמיכה מקצועי הפועל  24שעות ביממה; יכולת לספק ללקוח סל מוצרים רחב; יצירת קבוצת
לקוחות משמעותית ,לרבות לקוחות קו טלפון פנים-ארצי ביתי ,ובניית נאמנות של לקוחות; יכולת
התמודדות עם התחרות הקיימת בתחום.
בתחום השיחות הבינלאומיות ,ישנה חשיבות גם לקשרים עסקיים אסטרטגיים טובים עם ספקי
התקשורת הזרים ,וקיומם של הסכמים מתמשכים עמם.
 .8.1.7חסמי הכניסה העיקריים של תחום הטלפוניה ושינויים החלים בהם  -חסמי הכניסה העיקריים
לפעילות בתחום הטלפוניה הנם :איתנות פיננסית; השקעה בציוד ותשתיות; השקעה במערכי
שירות ותמיכה; שיווק ומכירות; מוניטין של הספקים הקיימים והרגלי השימוש של הצרכנים;
יכולת להציע ללקוח מגוון שירותי תקשורת; יכולת טכנולוגית הנובעת מההתפתחויות
הטכנולוגיות; קבלת רישיונות מתאימים מאת משרד התקשורת )אם כי חסם זה אינו משמעותי
נוכח מדיניות משרד התקשורת לעידוד התחרות והענקת רישיונות לפעילות בתחום(; בניית בסיס
הלקוחות ,הכרוכה בין היתר בעלויות גיוס גבוהות.
חסמי כניסה ייחודים לתחום השיחות הבינלאומיות  -השקעה כספית בתשתיות) 58אף שזו אינה
מהווה חסם כניסה מהותי כבעבר ,בשל ירידה ניכרת במחירי המתגים המשמשים להעברת השיחות(;
נוכח שיעורי הרווחיות הנמוכים בתחום הנובעים מהתחרות החריפה השוררת בו פרק הזמן הנדרש
ממפעיל בינלאומי חדש להגיע לאיזון תפעולי הנו ממושך; חשיבות לקיום קשרים והסכמים עם ספקי
תקשורת בינלאומיים ,הקשורים בהסכמים עם המפעילים הבינלאומיים הקיימים.
יצוין ,כי מרביתם של חסמים אלה אינם קיימים ביחס למפעילי תקשורת קיימים )כגון מפעילי
הסלולר והוט( ,הנהנים מקיומו של קהל לקוחות רחב ,קישור למפעילים זרים וכיוצ"ב.
חסמי היציאה העיקריים בתחום הטלפוניה הנם התקשרויות מתמשכות עם ספקי התשתית )מד-
נאוטילוס( ועם ספקים אחרים של קווי תקשורת בינלאומיים וכן מחויבויות קיימות של הקבוצה
למתן שירות ללקוחות ולאספקת שירותי טלפוניה ,כקבוע ברישיונות הטלפוניה )מב"ל ומפ"א(.
 .8.1.8תחליפים למוצרי הטלפוניה  -בשנים האחרונות נכנסו לשימוש בשוק הטלפוניה טכנולוגיות
חלופיות ,המאפשרות העברת שיחות על גבי רשת האינטרנט ) ;(VOIPלפירוט ראו סעיף  8.1.5לעיל.
 .8.1.9מבנה התחרות בתחום הטלפוניה והשינויים החלים בו  -לפירוט על התחרות בתחום הטלפוניה
והשינויים בו ,ראו סעיף  8.7להלן.

58

תקנות המב"ל מציבות תנאים שונים לקבלת רישיון מפעיל בינלאומי ,וביניהם ,בין היתר ,עמידה בדרישות הבאות:
הפעלת מוקד שירות מאויש בישראל לקבלת מידע בנוגע לשיחות בינלאומיות; הפעלה של לפחות שני מתגים
בינלאומיים בישראל )שלפחות אחד מהם בבעלותו(; בעלות על זכות שימוש בלתי הדירה ) (IRUבתשתית תמסורת
בינלאומית לתקופה של חמש שנים לפחות ,בהיקף תנועה שלא יפחת מ 25% -מהיקף התנועה החזויה על-פי התוכנית
העסקית שהוגשה למשרד התקשורת; הפעלת מערכת עצמאית לחיוב לקוחות.
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.8.2

שירותים ומוצרים בתחום הטלפוניה

 .8.2.1טלפוניה בינלאומית
שירותי שיחות יוצאות ונכנסות  -שירות ביצוע שיחה מישראל ליעדים שונים בעולם )כ 250 -יעדים(
הקבוצה מספקת שירותים אלה בתשלום לאחר ביצוע וכן באמצעות כרטיסי חיוג המשולמים מראש
) (pre paidבנוסף ,מספקת הקבוצה למפעילי תקשורת זרים ,המעבירים שיחות מחו"ל לישראל,
שירות השלמת שיחה.
שירותי  - Hubbingשירותי  Hubbingלמפעילי תקשורת זרים במקרים בהם אין למפעיל תקשורת
מסוים חיבור ישיר למפעיל תקשורת במדינת היעד או במקרים בהם קיימים פערי תמחור.
שירותי נדידה ) (Forward & Roamingושירותי איתות ) - (Signalingשירותי הנדידה ניתנים ללקוח
מרשת סלולרית אשר נמצא בחו"ל ומקבל שירותים שונים מרשת סלולרית אחרת ,שאינה רשת הבית
שלו ) .(Forward / Roamingעל מנת שטלפון סלולרי הנמצא מחוץ לתחומי רשת הבית שלו יוכל
לקבל שירותי נדידה ,על מכשיר הטלפון שלו "לאותת" לרשת המקומית ולהודיע על מיקומו
) .(Signalingהקבוצה מספקת שירותים אלה לסלקום וכן מספקת שירותי תנועת איתותים למפעילי
סלולר מקומיים וזרים.
 .8.2.2טלפוניה פנים-ארצית
שירותי המפ"א כוללים בין היתר ,שירות טלפון בסיסי )בטכנולוגיית  VOBאו בטכנולוגיות
מסורתיות אחרות ,לרבות  ;(TDMשירותי מרכזיות )מכירה של ציוד תקשורת :מרכזיות ,מתגים,
טלפונים ,אינטרקומים ,נתבי שיחות וכיוצ"ב ,הפעלה ניהול ורכישת שירות מערכות קול )(Voice
ומערכות נתונים ) (Dataעבור הלקוח .ראו הגדרה בסעיף  2.2לעיל(; שירותי גשר ועידה; ושירותי
ערך מוסף משלימים ,בהיקפים שאינם מהותיים ,המספקים פתרונות טלפוניה שונים ללקוחות.
.8.3

פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום הטלפוניה
להלן פירוט הכנסות ורווחי הקבוצה משירותי הטלפוניה ,באלפי ש"ח:
2008

2009

2010

הכנסות מדקות יוצאות ,נכנסות ו-
Hubbing

484,677

459,797

463,001

שיעור מהכנסות התאגיד

39.3%

36.8%

35.5%

הכנסות בין מגזריות*

10,363

7,873

9,028

סה"כ הכנסות מגזר טלפוניה

608,040

576,476

592,239

*מכירות של  013נטוויז'ן לחברות בקבוצה.

לפירוט לגבי הירידה בכמות הכוללת של הדקות )נכנסות ויוצאות( במגזר הטלפוניה הבינלאומית,
ראו סעיפים  8.1.1ו 8.1.3 -לעיל.
לניתוח תוצאות הקבוצה במגזר הטלפוניה ראו סעיף  2.10לדוח הדירקטוריון.
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.8.4

לקוחות תחום הטלפוניה
הקבוצה מספקת שירותי טלפוניה ללקוחות פרטיים ועסקיים )ביניהם גופים ממשלתיים(.
השירותים ללקוחות העסקיים מאופיינים בהסכמים המותאמים לצרכיי הלקוחות ,המוגדרים
לפרקי זמן קצובים בהתייחס לגודל ,סוג והיקף העסק .ככלל ,לקוחות הקבוצה קשורים עימה
בהסכמים.
בתחום הטלפוניה הבינלאומית  -לקבוצה מספר לקוחות גדולים הרוכשים כמות גדולה של דקות
שיחה בינלאומיות ,בהתאם להסכמים ספציפיים שנחתמו עמם .הפסקת הסכמים אלה עשויה לפגוע
ביכולתה של הקבוצה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי המפעילים הבינלאומיים לעניין כמות הדקות
המועברות לחו"ל על-ידיה )ראו סעיף  8.10.5להלן( ,וכתוצאה מכך לפגוע בכמות הדקות הנכנסות
שיועברו לקבוצה באמצעות אותם מפעילים .הקבוצה מעריכה כי היקפו הכספי של הפסד כאמור
אינו מהותי ביחס להיקף פעילותה של הקבוצה בתחום.
מפעילי תקשורת זרים עמם קשורה הקבוצה בהסכמים הדדיים להעברת תנועת שיחות הם לקוחות
הקבוצה בשיחות הבינלאומיות הנכנסות ושירותי ה .Hubbing -לגבי תנועת השיחות היוצאות
מישראל ,מפעילים אלה הינם ספקים של הקבוצה ,וההתחשבנות עמם נעשית בדרך כלל במונחי
"נטו" .לפירוט בדבר הסכמי הקבוצה עם מפעילי תקשורת בינלאומיים ראו סעיף  8.10.5להלן.
בנוסף ,מפעילי סלולר )ישראליים וזרים( צורכים מהחברה שירותי נדידה )(Forward &Roaming
ושירותי איתות ) .(Signalingלפרטים בדבר התקשרות הקבוצה בהסכם לאספקת שירותי תעבורת
שיחות בינלאומית לסלקום ראו סעיף  18.7להלן.
הקבוצה מספקת גם שירותי שיחות בינלאומיות המשולמים מראש ) ,(pre-paidאשר לקוחותיה
העיקריים בהם הינם עובדים זרים ,כמתואר בסעיף  8.1.4לעיל.
בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית  -מתקשרת הקבוצה עם לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים .בנוסף
הקבוצה מתקשרת עם יזמים או חברות ניהול של בנייני עסקים וכן עם חברות גדולות הרוכשות סל
של שירותי תקשורת המותאם באופן פרטני לצרכי החברה או לצרכי בניין העסקים.

.8.5

שיווק והפצה בתחום הטלפוניה
שיווק המוצרים והשירותים של הקבוצה בתחום מבוצע בעיקר על-ידי פרסום במדיה ,בעיקרו
בטלוויזיה וברדיו ,אך גם באמצעות טלמרקטינג ודיוור ישיר כגון משלוח דואר אלקטרוני או
מכתבים ללקוחות .בנוסף ,מתבצעות פעילויות מכירה לא בלעדיות באמצעות קמעונאים ,על-ידי
מוקדי טלמרקטינג חיצוניים ומשווקים .לקבוצה אין תלות בצינורות שיווק חיצוניים בתחום.
ללקוחות עסקיים מבוצע השיווק גם באמצעות פניה ללקוחות פוטנציאליים )לרבות יזמים המקימים
בנייני עסקים או פארקים תעשייתיים( בהצעות למתן שירותי תקשורת ,השתתפות וזכייה במכרזים
שונים )בעיקר באספקת שירותי תמיכה ותחזוקה( ,ופעילות שיווק וקידום מכירות ,לרבות באמצעות
וועדי עובדים ,חסויות ,הצבת עמדות שיווק בכנסים ומתן הטבות ומבצעים ,הנערכים עם גופים
עסקיים שונים.

.8.6

צבר הזמנות
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010אין לקבוצה צבר הזמנות מהותי בתחום.

47

תחרות בתחום הטלפוניה

.8.7

 .8.7.1טלפוניה בינלאומית  -שוק השיחות הבינלאומיות הוא שוק פתוח ותחרותי ,המתאפיין ,בין היתר,
בחסמי מעבר לקוחות נמוכים ביותר ורגישות גבוהה למחירים .התחרות בין המפעילים נסבה בעיקר
על המחיר .בנוסף ,מכיוון שעלות השיחה הבינלאומית ממדינה אחת לאחרת מושפעת גם מעלות
סיום השיחה )המשולמת למפעיל הבינלאומי במדינת היעד( ,הרי שהתגברות התחרות במדינות היעד,
מובילה ,גם היא ,להוזלת השיחות הנכנסות לאותם יעדים ,וכתוצאה מכך נוטה להשפיע על הגידול
במספר דקות השיחה הבינלאומיות לאותם יעדים .למועד הדוח ,פועלים בתחום הטלפוניה
הבינלאומית מפעילים רבים ,ביניהם ארבעה מתחרים עיקריים 013 :נטוויז'ן ,בזק בינלאומי )",("014
 012סמייל )",("012אקספון )" .("018לפרטים בנוגע לנתח השוק של הקבוצה ראו סעיף  8.1.3לעיל;
לפרטים בנוגע לכניסת מפעילי סלולר לפעילות בתחום ראו סעיף  6.1.5לעיל; לפרטים בנוגע
לתחליפים לשירותי החברה בתחום הפעילות ראו סעיף  8.1.8לעיל.
 .8.7.2טלפוניה פנים-ארצית  -להערכת הקבוצה ,למועד הדוח ,מתחרותיה העיקריות בתחום אספקת
שירותי הטלפוניה הפנים-ארצית הנן בזק ,הוט טלקום )המספקות שירותי מפ"א באמצעות תשתיות
שלהן( וכן  012טלקום ,סלקום ,פרטנר ובזק בינלאומי) 59המספקות כולן שירות מפ"א בטכנולוגיית
 ,VOBתוך שימוש בתשתית רחבת הפס לאספקת שירותי טלפוניה( .למיטב ידיעת הקבוצה ,בזק
עדיין מהווה מונופול בתחום זה עם נתח שוק של כ 72% -במגזר הפרטי וכ 81% -במגזר העסקי.60
להערכת הקבוצה ,בשלב זה ,נתח השוק של הקבוצה בתחום המפ"א אינו מהותי .הקבוצה מעריכה
כי חברות נוספות צפויות לפעול בעתיד בתחום אספקת שירותי טלפוניה פנים-ארצית ,ביניהן חברות
המספקות קישוריות לאינטרנט ומפעילי הסלולר.
מתחרותיה העיקריות של הקבוצה בשירותי המרכזיות הן בזק בינלאומי ,שותפות תדיראן ,טלקום
שירותי תקשורת בישראל ,טלדור תקשורת בע"מ ,בינת בע"מ ,נטקום )מלם-תים תקשורת( בע"מ,
י.ב.מ ישראל בע"מ ובזק )המתחרה בשירותי המרכזייה המנוהלים(.
העובדה שיישומי ה Voice & Data -מסופקים על-ידי פלטפורמת ה ,IP -הופכת את מתחרי הקבוצה
בתחום ה) Data -נתונים( למתחרים גם בתחום ה) Voice -טלפוניה( ולהיפך .הגברת התחרות בשוק
הטלפוניה הפנים-ארצית ,ובפרט כניסת מתחרים חזקים ובעלי אמצעים כספיים ,עשויה להביא
להורדת מחירים בתחום.
 .8.7.3השפעת מדיניות משרד התקשורת על התחרות  -כמתואר בתחום הקישוריות לאינטרנט ,גם בתחום
הטלפוניה ,מדיניות משרד התקשורת משפיעה באופן מהותי על התחרות בענף .ראו לעניין זה
סעיפים  6.1.1 ,1.3.3ו  6.1.3 -עד  6.1.5לעיל.
 .8.7.4השפעת מעמדה של בזק על התחרות  -לעניין מתן היתר לבזק לשיווק סלי שירותים ,ראו סעיף 6.1.3

לעיל.
 .8.7.5השפעת כניסת מתחרים חדשים לתחום הטלפוניה  -ראו סעיף  6.1.5לעיל.

59
60

באמצעות בי איי פי פתרונות תקשורת שותפות מוגבלת.
ראו ה"ש  55לעיל.
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.8.8

עונתיות
ככלל ,הכנסות ורווחיות הקבוצה בתחום הטלפוניה אינן נתונות להשפעות עונתיות משמעותיות.
בשירותי השיחות הבינלאומיות קיימת עונתיות מסוימת )שאין לה השפעה מהותית על הכנסות
הקבוצה( ,ולה מספר מאפיינים :ירידה בהיקף השיחות מעסקים בחודש אוגוסט ובחופשות פסח
וסוכות לעומת עלייה בהיקף השיחות בבתי אב פרטיים .כמו כן ,קיימת השפעה מסוימת על היקף
השיחות בחגים ומועדים.

.8.9

כושר ייצור
מגבלות כושר הייצור של הקבוצה נובעות מהקיבולת העומדת לרשותה לשם העברת השיחות
ללקוחותיה ,ראו לעניין זה סעיף  7.10.1לעיל .להערכת הקבוצה ,למגבלה זו אין השפעה מהותית על
פעילות הקבוצה בתחום .עם זאת ,פגיעה ביכולת הקבוצה להתאים את הקיבולת העומדת לרשותה
לצרכיה ,עלולה לפגוע מהותית בפעילותה .לעניין עלויות הקיבולת ראו סעיף  6.3לעיל ו 21.15 -להלן.

.8.10

ספקים עיקריים בתחום הטלפוניה
בהתאם לרישיונות התקשורת ,המפעילים השונים ,וביניהם הקבוצה ,מחויבים לקיים קישור גומלין
בין מערכת התקשורת שלהם לבין רשתות התקשורת של מפעילי תקשורת אחרים .בגין העברת
השיחות ,משלמים המפעילים תשלומים בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בתקנות קישור גומלין.

 .8.10.1בזק  -בחודש יוני  1997התקשרו הקבוצה ובזק בהסכם לחיבורי גומלין בין מערכת הבזק
הבינלאומית של הקבוצה לבין הרשת של בזק ,לצורך העברת תנועת בזק בינלאומית בין המערכות,
ולאספקת שירותים נלווים על-ידי הקבוצה .ההסכם נחתם לתקופה של חמש שנים ,והוא מתחדש
מאליו ,אלא אם יודיע צד להסכם כי הוא מעוניין בסיומו שבעה חודשים לפני תום תקופת ההסכם.
לקבוצה תלות בקישור עם בזק הואיל וחלק גדול מתנועת השיחות הפנים-ארציות והבינלאומיות
מתחיל או מסתיים בבזק .יצוין ,כי בזק מחויבת על-פי דין לספק לקבוצה שירותי קישור גומלין.
בנוסף ,בין הקבוצה לבין בזק קיים הסדר לצורך קבלת שירותי חיוב וגבייה מאת בזק ,באמצעות
חשבונות הטלפון של בזק ,ללקוחות המקבלים שירותי שיחות בינלאומיות מהקבוצה על בסיס
מזדמן ואינם מנויים של הקבוצה.
 .8.10.2הוט  -לקבוצה הסכם חיבור גומלין עם הוט ,המסדיר את אופן התמחור וההתחשבנות בין החברות,
בגין שיחות בינלאומיות יוצאות ונכנסות מ/אל רשת הטלפוניה של הוט וכן הסכם בגין שירותי
הטלפוניה הפנים-ארצית .עלייה במספר לקוחות הטלפוניה של הוט מגדילה את תלות הקבוצה
בהסכם .הוט מחויבת על-פי דין ועל-פי הוראות רישיונה ,לקיים קישור גומלין עם הקבוצה.
לקבוצה הסכמי קישור גם עם יתר מפעילי הטלפוניה הפנים-ארצית.
 .8.10.3מפעילי הסלולר  -לקבוצה הסכמים עם ארבעת מפעילי הסלולר הפועלים בישראל )סלקום ,פרטנר,
פלאפון ומירס( ,המסדירים את היבטיהם השונים של קישורי הגומלין בין הקבוצה לבין מפעילי
הסלולר ,את אופן התמחור של שיחות בינלאומיות יוצאות ונכנסות באמצעות קווי המפעילים
האמורים ,התחשבנות הצדדים בגינן ונושא הגבייה .ההסכמים מאפשרים למנויי מפעילי הסלולר
להתקשר לחו"ל באמצעות קידומת " "013של הקבוצה או באמצעות שיוך )קידומת " ("00וכן
להתקשר למספר טלפון פנים-ארצי של הקבוצה .לקבוצה תלות בהסכמים עם מפעילי הסלולר .עם
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זאת ,מפעילי הסלולר מחויבים ,על-פי דין ועל-פי הוראות רישיונותיהם ,לקיים קישור גומלין עם
הקבוצה .לפירוט על שיתוף פעולה נוסף של הקבוצה עם סלקום ,ראו סעיף  18.7להלן.
 .8.10.4הסכמי חכירת קווים
עיקר התקשורת הבינלאומית כיום בין ישראל לעולם ,ובכללה השיחות הבינלאומיות ,מועברת על
גבי רשת התקשורת התת-ימית של מד-נאוטילוס .לפירוט על התקשרויות הקבוצה עם מד-נאוטילוס,
ראו סעיף  7.10.1לעיל.
לקבוצה הסכמים לרכישת זכויות שימוש בקווי תקשורת עם מפעילים נוספים Cyprus -
 Telecommunications Authorityו .France Cables et Radio S.A -התמורה בגין זכויות השימוש
שולמה במלואה ,והקבוצה נדרשת לשלם רק תשלומים בגין תחזוקת הקווים .תשלומים אלה אינם
מהותיים עבור הקבוצה.
 .8.10.5ספקי תקשורת זרים  -לקבוצה התקשרויות עם למעלה מ 100 -ספקי תקשורת זרים ,המסדירות
את העברת השיחות הבינלאומיות באמצעות הקבוצה ,וכן את פעילות ה  Hubbing -של הקבוצה,
כאשר עיקר פעילות הקבוצה )כ (75% -בהעברת השיחות ,מתבצע באמצעות כ 20 -ספקים זרים .על-
פי רוב ,ההסכמים עם ספקי התקשורת הזרים הנם לתקופות קצרות )רבעון עד חצי שנה( ,במסגרתם
מתחייבים הצדדים ,זה כלפי זה ,להעברת כמות דקות מסוימת במחירים נתונים ,המתעדכנים על-פי
השינויים בתנאי השוק; ההתחשבנות בין הצדדים להסכם היא בדרך כלל במונחי "נטו" ,לפי כמות
השיחות שהעביר כל צד .חלק מההסכמים כוללים התחייבות של הצדדים להיקף תנועת שיחות
מינימאלי בתקופה מסוימת )לפיכך שינויים בכמות הדקות היוצאות של הקבוצה עשויים להשפיע
על עמידת הקבוצה בהתחייבויות אלה ובכמות השיחות הנכנסות באמצעותה( .בטווח הקצר ,סיום
ההתקשרות עם אחד מהספקים כאמור ,עלול להביא לפגיעה מסוימת ביכולתה של הקבוצה
בהעברת שיחות בינלאומיות.
 - ("Geneband") GENEBAND INC .8.10.6נורטל נטוורקס ישראל )מכירה ושיווק( בע"מ )"נורטל"(,
סיפקה לקבוצה את מתג התקשורת הבינלאומית ,עליו מבוססת יכולת הקבוצה לספק שירותי
שיחות בינלאומיות .בשנת  ,2010בהמשך להליכי פירוק אשר התנהלו כנגד נורטל ,נמכרה פעילותה
של נורטל בתחום הפיתוח ותחזוקת המתגים ) (CVASל .(Geneband -במסגרת המכירה הומחה
ההסכם בין נורטל לקבוצה .בנוסף ,רוכשת הקבוצה מ Geneband -שירותי תמיכה ותחזוקה
למוצרי החומרה והתוכנה הקשורים במתג .נכון למועד הדוח ,רק  Genebandיכולה לספק את
מרבית שירותי התחזוקה .לקבוצה תלות בהתקשרות עם  Genebandבכל הקשור לתמיכה וטיפול
בתקלות במתג שכן פגיעה במתג עשויה לפגוע באופן מהותי ביכולתה של הקבוצה לספק שירותי
שיחות בינלאומיות וכתוצאה מכך לפגוע באופן מהותי בעסקיה של הקבוצה.
 .8.10.7ספקי תשתיות תמסורת -החיבורים בין האתרים השונים של הקבוצה בארץ ובחו"ל ,באמצעותם
מקושרת הקבוצה לרשת האינטרנט העולמית מתבססים )משנת  (2003על ציוד מיתוג תמסורתי של
 .("ECI") ECI Telecomלקבוצה התחייבות לתשלום בגין תחזוקה עד לסוף שנת  .2012לצורך
אספקת שירותי הקישוריות על-ידי הקבוצה היא נדרשת להשתמש בתשתיות התמסורת כאמור ,כך
שהפסקת ההתקשרות מול  ECIעשויה לפגוע באופן מהותי ביכולתה של הקבוצה לספק את
שירותיה .כמו כן ,החלפת תשתיות התמסורת האמורות הינה הליך מורכב וממושך הכרוך בתוספת
עלות משמעותית מאוד עבור הקבוצה.
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בנוסף ,קישור אתרי הליבה של הקבוצה בארץ מבוסס על סיבי תקשורת של פרטנר .הפסקת
ההתקשרות עם פרטנר עשויה לפגוע באופן מהותי ביכולתה של הקבוצה לספק את שירותיה.
החלפת סיבים אלו הינו הליך מורכב וממושך הכרוך בתוספת עלות מהותית מאוד עבור הקבוצה.
 .8.10.8ספקי מתגי תקשורת פנים-ארצית  -לקבוצה מערך מתגים לטיפול בתקשורת הפנים-ארצית .חברת
") Sonus Networks Inc.סונוס"( היא ספק מתג  Class 4של הקבוצה ,המשמש לחיבור עם חברות
תקשורת אחרות ועם לקוחות עסקיים גדולים .בנוסף ,לחברה מתג  Avayaהמשמש כמתג Class 5
ללקוחות עסקיים ובחלקו גם ללקוחות פרטיים .עם הגידול המסיבי בלקוחות הטלפוניה הפנים-
ארציים הפרטיים התקשרה הקבוצה בשנת  2009עם חברת  Comverseלרכישת מתג  Class 5נוסף.
החברות האמורות מספקות לקבוצה שירותי תמיכה ותחזוקה במוצרים הקשורים במתגים ולקבוצה
תלות בהמשך אספקת השירותים כאמור .בהקשר זה יצוין כי בחודש אוקטובר  2010הודיעה
 Comverseלקבוצה כי בכוונתה לסגור את הפעילות הנוגעת למערכת וכי תפסיק לספק תמיכה
ותחזוקה למערכת ,וזאת עד אמצע שנת  .2012הקבוצה הודיעה ל Comverse -כי הודעתה אינה עולה
בקנה אחד עם התחייבויותיה על-פי ההתקשרות בין הצדדים ,דרשה מ Comverse -לבטל הודעתה
ולמלא את כל התחייבויותיה ,ומשלא נענתה בחיוב הגישה הקבוצה כנגד  Comverseתובענה
במסגרת הליך בוררות.

השפעות הפסקת אספקת השירותים על-ידי מי מהספקים המהותיים של הקבוצה ,הנן מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות הקבוצה באשר למשמעויות והעלויות
של החלפת המערכת ו/או התשתית ו/או השירות ו/או הספק הרלוונטי ,ואלה עשויות שלא להתממש,
כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בעיקר בשל חוסר הודאות בקשר עם
היכולת של ספק אחר לספק את המערכת ו/או השירות ,תוצאות הפעולות שתנקוט הקבוצה לצורך
אכיפת זכויותיה ומשך הזמן שיעבור עד להתקשרות עם ספק חלופי ואספקת המערכת ו/או השירות
על-ידו.
 .8.10.9שיעור רכישות הקבוצה מהספקים העיקריים בתחום הטלפוניה בשנת 2010

.8.11

שיעור מסך רכישות הקבוצה

ספק עיקרי

בזק

5%

פרטנר

4%

סלקום

3%

פלאפון

2%

הוט

1%

נכסים לא מוחשיים
הקבוצה פועלת בתחום הטלפוניה תחת רישיונות התקשורת שהוענקו לה; לפרטים נוספים ראו סעיף
 8.1.2לעיל.
בנוסף ,הקבוצה משתמשת בסימני מסחר המאפיינים שירותים ומוצרים שלה ,הרשומים או בהליך
רישום אצל רשם סימני המסחר; לפרטים נוספים ראו סעיף  11.1להלן.

.9

פעילויות נוספות
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מידע כללי על הפעילויות הנוספות

.9.1

כאמור בסעיף  2.3לעיל ,בנוסף לפעילות הקבוצה בתחומי האינטרנט והטלפוניה המתוארים לעיל,
מבצעת הקבוצה פעילויות נוספות כמפורט להלן )יחד" :הפעילויות הנוספות"(.
 .9.1.1תוכן אלקטרוני
הקבוצה מספקת שירותי תוכן באינטרנט באמצעות אתר נענע.10
אתר נענע 10נמצא בבעלות חברת נענע 10המוחזקת בחלקים שווים ) (50%על-ידי החברה וישראל ,10
במסגרת הסכם בין החברה לבין ישראל  10מחודש מאי ") 2007עסקת נענע ,("10העבירו נטוויז'ן
וישראל  10לנענע 10את פעילותן בתחום האינטרנט 61והתחייבו לפעול לקידום אתר נענע 10ופעילותו.
ישראל  10התחייבה להעביר ולקיים ,במגבלות מסוימות המפורטות בהסכם ,פעילות אינטרנטית של
ערוץ  10באתר נענע .10לנענע 10זכויות בלעדיות לקבל מישראל  10תכנים טלוויזיוניים לשידור
באינטרנט .בנוסף ,פועלת נענע 10בתחום תכני המקור ,הבלוגים ,כתבות ,פורומים ,משחקים ,קהילות
ועוד .אתר נענע 10משמש פורטל לכ  4 -מיליון גולשים ייחודיים מדי חודש.
יצוין כי נענע 10תלויה באופן משמעותי בתכנים המועברים מערוץ  ,10משכך ,פגיעה משמעותית
בערוץ  10או בזיכיון שלו ,62או כל סיבה אחרת בגינה תהיה פגיעה בתכנים המועברים מערוץ ,10
עלולה להשפיע לרעה על יכולתו של ערוץ  10לספק תכנים לנענע 10ולעמוד ביתרת התחייבויותיו
למתן זמן פרסום לנטוויז'ן ,על-פי הסכם נענע.10
בעקבות תוכניות התייעלות שננקטו בנענע 10החל משנת  ,2009חלה ירידה משמעותית בהפסדי
נענע 10בכל אחת מהשנים  2009ו 2010 -ביחס לשנה שקדמה לה .על אף האמור ,גם בתקופת הדוח
נדרש מימון נוסף לפעילותה של נענע .10המימון כאמור הוזרם לנענ 10על-ידי הקבוצה וישראל .10
להערכת הקבוצה ,בהסתמך על הערכות נענע ,10גם בשנת  2011יידרש לנענע 10מימון נוסף .לפרטים
נוספים ראו ביאור  8לדוחות הכספיים.
הקבוצה בוחנת אפשרויות שונות ביחס לאחזקותיה בנענע 10ולפעילותה לרבות מכירת מניותיה.

הערכות הקבוצה בנוגע לאפשרות כי תידרש להעמיד מימון נוסף לנענע 10בשנת  2011הנן מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות נענע ,10תוכנית ההתייעלות של
נענע 10והערכות וניתוחים פנימיים שמבצעת הקבוצה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בעיקר בשל שינויים בהיקף הפעילות של
נענע 10בהפסדים או ברווחים שלה ,שינויים בתוכנית ההתייעלות ושינויים אחרים שיבוצעו
בנענע ,10ככל שיבוצעו ,במהלך השנה.
שינויים בהיקף הפעילות בתחום התוכן האלקטרוני וברווחיותו  -תחום התוכן האינטרנטי מושפע
בעיקר מהיקף החשיפה והשימוש באינטרנט בישראל ,מרוחב הפס הנצרך על-ידי הלקוחות ומהרגלי
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נטוויז'ן העבירה לנענע 10את פעילותה באתר התוכן "נענע" ובאתר המסחר האלקטרוני "נענע שופס" ,אשר מצוי כיום
בבעלותה של נענע  .10החל מחודש דצמבר  2010ועד לחודש פברואר  ,2011פעילות הסחר האלקטרוני של אתר "נענע
שופס" בתחום המיטלטלין ,בוצעה באמצעות שופמיינד בע"מ )לשעבר וואלה שופמיינד בע"מ;"שופמיינד"( ,אשר זכאית
הייתה לזכויות הנובעות מהפעילות כאמור וחבה בחובות בקשר אליה .ביום  13בפברואר  2011החליטו נענע10
ושופמיינד ,בהסכמה הדדית ,ובהתאם לאפשרות הקבועה בהסכם על סיומו המיידי של ההסכם.
בחודש ינואר  2010אישרה מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו את הארכת זיכיון ישראל  10בשנתיים נוספות )עד
ליום  28בינואר  (2012על בסיס ההסדר שהושג בין הרשות ובינה ושעוגן בהצעת חוק.
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הציבור .הגברת החשיפה לשימוש בתוכן אינטרנטי מגדילים את היקף חשיפת האתר ומגדילים את
כדאיות הפרסום באינטרנט ואת תקציבי המפרסמים המוקצים לכך.
התפתחויות בשווקים של תחום התוכן האלקטרוני או שינויים במאפייני הלקוחות  -שוק התוכן
האלקטרוני מאופיין בשיתופי פעולה בין אתרי תוכן לבין רשתות וערוצי טלוויזיה )דוגמת שיתוף
הפעולה בין וואלה ל Yes -ובין  Ynetלהוט ולרשת( .כאמור ,נענע 10עושה שימוש בתכני ערוץ  .10על
מנת להפוך לשחקן מדיה מוביל ,משקיעה נענע 10גם בפיתוח של מוצרים ושירותים חדשים ,בתכנים
איכותיים ,וכן בשיתופי פעולה עם ספקי טכנולוגיה וספקי תכנים.
שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום התוכן האלקטרוני  -ההתקדמות
הטכנולוגית והשימוש ברוחבי פס גלישה רחבים יותר ,משפיעים על כמות הגולשים והשימוש
שהגולשים עושים באינטרנט )צפייה בתכני וידאו רבים יותר וארוכים יותר( .על מנת לשמור על
יכולתה התחרותית ,נדרשת נענע 10לספק לגולשים מגוון שירותי תוכן מתקדמים ועדכניים .בנוסף,
השימוש באינטרנט במכשירים הסלולריים ,הוביל להתפתחות אספקת שירותי תוכן למכשירים אלו.
גורמי הצלחה בתחום התוכן האלקטרוני  -גורמי ההצלחה העיקריים בתחום הנם חידושים
ושיפורים טכנולוגיים; בניית פורטל אינטרנטי ידידותי ונוח למשתמש; אספקת תכנים מגוונים
ואטרקטיביים; השקעות בפיתוח מוצרים ושירותים בתחום האינטרנט; שימוש ברוחבי פס גדולים
יותר; אספקת סל רחב של מוצרים ושירותים; הגדלת נאמנות הגולשים למותג ושיתופי פעולה
להרחבת פעילות תוכן ופעילות נלווית.
תחליפים למוצרי תחום התוכן והשינויים החלים בהם  -לאתר האינטרנט של נענע 10קיימים
אתרים תחליפים ,ישראליים ובינלאומיים ,המציעים מגוון שירותי תוכן אלקטרוני ,חלקם בעלי
איתנות פיננסית לפחות כמו של נענע ;10ריבוי האתרים מחזק את התחרות בשוק.
נוסף על אתרי התוכן וסחר ה"רגילים" ,גם הרשת החברתית פייסבוק ,אתר החיפוש  Googleואתר
קבצי הוידיאו  YouTubeאשר אינם אתרי תוכן ,משלימים בפעילותם לשירותים המוצעים על-ידי
נענע .10בשנת  2009חתמה נענע 10על הסכם שיווק עם פייסבוק  -ראו סעיף  9.3.1להלן.
מבנה התחרות בתחום התוכן האלקטרוני והשינויים החלים בו  -למידע על התחרות בתחום ראו
סעיף  9.4להלן.
 .9.1.2יישומי אינטרנט
הקבוצה מחזיקה בכ 56.31% -מהון המניות של נטוויז ,הפועלת בתחומי יזום תכנון ,הקמה ותפעול
של מערכות אינטראקציה לארגונים; פיתוח פתרונות תוכנה ייעודיים ללקוחות (custom
) applicationsעל גבי תשתיות האינטרנט והסלולר; מתן שירותי ניתוח צרכים ,אפיון עיצוב ותוכן
וייעוץ אסטרטגי ושיווקי ) ;(User Experienceבתחומי ניהול התוכן ובתחומי המסחר האלקטרוני.
פעילויות אלה אינן מיועדות בהכרח למנויי הקבוצה בתחום הקישוריות לאינטרנט .חלק מהמכירות
נעשה ללקוחות בחו"ל .בשנת  2008החלה נטוויז בפעילות בשוק הבינלאומי בפרויקטים של e-
 Governmentבאפריקה ובכניסה לתחום האפליקציות הסלולריות ,שני תחומים הנמצאים בצמיחה.
.9.2

לקוחות הפעילויות הנוספות

 .9.2.1תוכן אלקטרוני  -עיקר לקוחות נענע 10הם המפרסמים השונים ומשרדי הפרסום ,ומיעוט הלקוחות
הנם מפעילי הסלולר המשלמים לקבוצה בגין גלישה באתרי התוכן וצריכה של תכנים ומוצרים.
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הקבוצה מוכרת את עיקר שירותי הפרסום אותם היא מעניקה בעיקר דרך משרדי האינטראקטיב
השונים בעבור לקוחותיהם.
 .9.2.2יישומי אינטרנט  -לקוחות נטוויז בארץ ובחו"ל הם ארגונים גדולים וגופים ממשלתיים ופיננסיים.
.9.3

מוצרים ושירותים

 .9.3.1תוכן אלקטרוני  -נענע 10מציעה לגולשים מגוון רחב של שירותים ומוצרים ,ברובם ללא תמורה,
כגון תכני וידיאו ,קהילות ,פורומים ,צ'אטים ,תיבות דואר וכיוצ"ב .נענע 10פועלת כל העת לשדרוג
פורטל הבית שלה ,להוספת תכנים חדשים וליצירתו ממשק נוח וידידותי למשתמש .כאמור בסעיף
 9.2.1לעיל ,נענע 10מוכרת שירותי פרסום שונים למפרסמים.
בחודש דצמבר  ,2009התקשרו נענע 10ופייסבוק בהסכם ,לפיו נענע 10תתפקד כמשווק הרשמי של
מלאי שטחי הפרסום של אתר פייסבוק ואתרים ונכסים נוספים למפרסמים בישראל .נענע 10תהיה
זכאית לעמלה בשיעור שנקבע מעמלות הפרסום החודשי נטו .תוקף הסכם הנו עד לדצמבר ,2012
והוא יתחדש לתקופה של שנה נוספת בהסכמת הצדדים מראש.
בנוסף ,בחודש פברואר  2010נחתם הסכם שיתוף פעולה בתחום התוכן באינטרנט והקמת בית
מכירות משותף למכירת פרסומות באתרי האינטרנט של נענע 10ו MSN -ובאפליקציות נוספות
שמועלות על-ידי הצדדים .משך שיתוף הפעולה המתוכנן הוא עד לחודש ינואר  ,2013כשלאחר מכן
ההסדר יתחדש אוטומטית ,לתקופות של שנה בכל פעם ,אלא אם צד ביטל אותו בהודעה לצד השני
בדרכים ובמועדים שהוסכמו.
 .9.3.2יישומי אינטרנט  -נטוויז מציעה מגוון שירותים וביניהם :יזום ,אפיון ,עיצוב ,פיתוח ,בדיקות,
עריכת תוכן ותפעול .נטוויז מייצגת בישראל מספר מוצרים ,שהעיקריים שבהם הנם מערכות ניהול
תוכן והיא מוכרת רישיונות תוכנה עבורם.
.9.4

תחרות בפעילויות הנוספות

 .9.4.1תוכן אלקטרוני  -אתר נענע 10הוא אחד מארבעת שערי כניסה )פורטלים( העיקריים בעברית.
מתחריו העיקריים הם הפורטל הישראלי וואלה! ,אתרים המתמחים בחדשות Ynet ,ו.Mako-
בנוסף ,בשירותי הפרסום מתחרים גם אתרים בינלאומיים ,הזוכים לשיעורי חשיפה גבוהים בקרב
הגולשים הישראליים )בעיקר  YouTube ,Googleופייסבוק(.
אמצעי המדיה המסורתיים )עיתונות ,טלוויזיה וכיוצ"ב( ,התוכן והסחר האלקטרונים האחרים,
המתחרים בנענע 10על זמן הגולשים ותקציבי הפרסום.
 .9.4.2יישומי אינטרנט – בארץ קיימים מספר גופים העוסקים בפיתוח פתרונות תוכנה ייעודיים ללקוחות,
על גבי תשתיות האינטרנט .תחום זה הולך ומתרחב בשנים האחרונות .מתחרותיה של נטוויז הן
חברות גדולות ומבוססות כגון נס ,מטריקס e-Waves ,ונטקום )מלם-תים תקשורת( בע"מ.
בשוק הבינלאומי מתחרה נטוויז מול חברות מקומיות בכל מדינה ומול חברות בינלאומיות כגון
 KPMG ,Accentureוסימנס.
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פרק ד' -מידע נוסף ברמת התאגיד
.10
.10.1

רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים
מערכות התקשורת ומערכות תומכות
לתיאור תשתית התקשורת של הקבוצה ראו סעיפים  7.1ו 8.1 -לעיל.
בנוסף ,לקבוצה רשת תמסורת עצמאית  ,013NETהמחברת בין אתריה המרכזיים ,וכן משמשת
למתן שירותים שונים ללקוחותיה .רשת התמסורת בארץ מתבססת על תשתית סיבים אופטיים
עצמאיים אותם חוכרת הקבוצה ,מרשת קישורים אלחוטיים ומקיבולת הנרכשת מספקים שונים.
מערכות תומכות
לקבוצה מספר מערכות משמעותיות המשמשות אותה במתן שירותים ללקוחותיה -
מערכת החיוב  -כלי מרכזי בניהול המידע על לקוחות הקבוצה ,האחראי ,בין היתר ,לביצוע תהליכי
החיוב של הקבוצה וניהול קטלוג המוצרים והשירותים של הקבוצה.
מערכת ה - (Customer Relations Management) CRM -אחראית על ניהול נתוני הלקוחות .המידע
הנצבר במערכת משמש גם ככלי מרכזי בניהול המוקדים השונים ,היקפי כוח האדם הנדרש בהם
ותהליכי עבודה עיקריים בקבוצה.
מערכת ה  - (Enterprise Resource Planning) ERP -אחראית על ניהול תהליכי המכירה ללקוחות
שרכשו מספר מוצרים ושירותים ו/או מערכות רשת מורכבות ,וכן על ניהול תהליכי הרכש בקבוצה.
המערכת הכספית  -שומרת את כל המידע לגבי ההתחשבנויות השונות של הקבוצה עם לקוחותיה
וספקיה .כל דוחות הקבוצה מבוססים על המידע הנאגר במערכת.

.10.2

משרדי הקבוצה

 .10.2.1הקבוצה שוכרת משרדים בבית אומגה בחיפה ,בשטח כולל של כ 8,320 -מ"ר ,ובראש העין ,בשטח
כולל של כ 8,404 -מ"ר )כולל מחסן נוסף בראש העין בשטח של  470מ"ר( .השטחים האמורים
משמשים אותה למשרדים ,מערכי המוקדים ,לאחסון ציוד רשת וחוות שרתים .בהתאם להסכמי
השכירות ,תקופת השכירות בחיפה מסתיימת בחודש פברואר  2013וקיימת אופציה להארכתה
לחמש שנים נוספות ,ותקופת השכירות בראש העין מסתיימת בחודש אפריל  2014וקיימת אופציה
להארכתה לשלוש שנים נוספות.
 .10.2.2חברות הבת וחברות קשורות של החברה ,נענע ,10רימון ישראל Alex ,ושותפות ועידן שוכרות
משרדים מצדדים שלישיים ,בסכומים שאינם מהותיים עבור הקבוצה.
.10.3

נקודות נוכחות )(POP
נקודות נוכחות בחו"ל  -הקבוצה שוכרת ,מצדדים שלישיים ,שטחים לאחסון ציוד התמסורת
והשרתים בערים ניו יורק ,לונדון ופרנקפורט.

55

נקודות נוכחות בארץ  -הקבוצה שוכרת ,מצדדים שלישיים ,נקודות נוכחות ברחבי הארץ ,המשמשות
לאחסון שרתים וציוד תקשורת של הקבוצה .בנוסף ,שוכרת הקבוצה שטחים באתרים המשמשים
לאחסון מרכזיות וציוד תקשורת למתן שירותי מפ"א )ובכלל זה שירותי מרכזיות( לאתרים.
.10.4

ציוד ורכוש קבוע מהותי
הציוד ומערכות המחשוב והתקשורת העיקריים של הקבוצה ,ליום  31בדצמבר :2010
קווי תקשורת בינלאומיים -לקבוצה זכויות שימוש בקווי תקשורת בינלאומיים מכוח הסכמים ארוכי
טווח ) ,(IRUכמפורט בסעיף  7.10.1לעיל.
ציוד תקשורת ומחשבים  -ציוד זה כולל ,בין היתר ,מערכות אנרגיה ומיזוג ,תמסורת ,מחשוב
ותוכנות ,נתבים בשכבות הגישה והשדרה ,מתגים וציוד לחוות שרתים.
מרכזיות ומערכות תקשורת  -לקבוצה מרכזיות ותשתיות תקשורת מסוגים שונים.
מערכות מחשוב תומכות שירות  -לפירוט בנוגע למערכות התומכות ראו סעיף  10.1לעיל.

.10.5

השקעה ברכוש קבוע
בשנת  2010הקבוצה השקיעה במערכות המידע ומערכות התמיכה ,במטרה לשפר את השירות
ללקוחות ולייעל את הפעילות התפעולית .כמו כן הקבוצה מבצעת באופן שוטף שדרוג של מערכות
ותשתיות התקשורת שלה .לפירוט על השקעות הקבוצה ברכישת קיבולת בינלאומית ראו סעיף
 7.10.1לעיל.
לפרטים נוספים בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה ,ראו ביאור  9לדוחות הכספיים.

.11
.11.1

נכסים לא מוחשיים
סימני מסחר וקניין רוחני אחר
לקבוצה סימני מסחר הרשומים אצל רשם סימני המסחר והפטנטים ,המשמשים אותה בפעילותה
ותורמים ליצירת מותג חזק .בנוסף ,בבעלות הקבוצה עשרות דומיינים )שמות מתחם(.
לפירוט אודות רישיון השימוש הבלעדי של רימון ישראל בתוכנת הסינון ,ראו סעיף  7.11לעיל.

.11.2

רישיונות
רישיונות התקשורת של הקבוצה הנם תנאי לפעילותה בתחומי הרישיון ,ומשכך מהותיים לפעילותה.
לפירוט רישיונות התקשורת של הקבוצה ותנאיהם העיקריים ראו סעיפים  07.1.2ו 8.1.2 -לעיל.

.12
.12.1

הון אנושי
המבנה הארגוני של הקבוצה
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מנכ"ל

סמנכ"ל
Pre Paid

.12.2

סמנכ"ל
לקוחות
עסקיים

סמנכ"ל סמנכ"ל סמנכ"ל
יועצת
משפטית טכנולוגית אסטרטגיה קשרי
מזכירת
פיתוח מפעילים
המידע
עסקי
החברה
ומנהלת
ופיננסים
רגולציה

סמנכ"ל
כספים

סמנכ"ל
שיווק

סמנכ"ל
לקוחות
פרטיים

סמנכ"ל
הנדסה

סמנכ"ל
משאבי
אנוש

סמנכ"ל
תפעול
ושרשרת
אספקה

העובדים המועסקים לפי תחומי פעילות

 .12.2.1כללי
ליום  31בדצמבר  ,2010מועסקים על-ידי הקבוצה  2,210עובדים ,63מתוכם כ 100 -עובדים מועסקים
עבור לקוחות הקבוצה ,לצורך תמיכה שוטפת ,בשיטת מיקור חוץ ) ,(Outsourcingוזאת במשרדי
הקבוצה או במשרד לקוחותיה.
 .12.2.2התפלגות עובדי הקבוצה לפי תחומי הפעילות
להלן פירוט התפלגות עובדי הקבוצה לפי תחומי הפעילות השונים:
מספר עובדים נכון ליום 31
בדצמבר 2009

מספר עובדים נכון ליום 31
בדצמבר 2010

שירותי טלפוניה

526

679

שירותי קישוריות

927

938

פעילויות נוספות

575

593

2,028

2,210

סה"כ

להלן התפלגות עובדי הקבוצה לפי המבנה הארגוני בקבוצה:

מספר עובדים נכון
ליום  31בדצמבר
2009

מספר עובדים נכון
ליום  31בדצמבר
2010

הנהלה בכירה

12

13

כספים ומשפטית

101

96

משאבי אנוש

21

23

אסטרטגיה וpre-paid -

20

26

שרשרת אספקה

29

33

שיווק

23

24

אגף

63

הנתונים האמורים בסעיף  12זה לעניין כמות העובדים מתייחסים לכמות המשרות בחברה ובחברות הבנות שלה ,זאת
בשל העסקתם של עובדים במשמרות כמפורט בסעיף  12.6להלן.
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טכנולוגיות מידע

80

98

הנדסה

63

67

מכירות ופתרונות עסקיים

410

422

קשרי מפעילים ודאטה בינ"ל

14

14

מכירות פרטיים

198

218

שירות ותמיכה פרטיים

559

680

חברות בנות

498

496

סה"כ

2028

2,210

בנוסף ,נכון למועד הדוח ,בחברות בנות של הקבוצה )שאינן בבעלות מלאה( מועסקים כ 467 -עובדים
בסה"כ.64
.12.3

שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים
בעקבות עסקת הרכישה והרה-ארגון שהמשיך גם בשנת  ,2009וכלל ביצוע מספר צעדי התייעלות,
חלו שינויים במערך כוח האדם של הקבוצה ,כאמור בסעיף  12.2לעיל ,וכן שינויים במבנה ההנהלה,
ובכלל זה גובשה הנהלה במבנה פונקציונאלי ,בו כל סמנכ"ל אחראי לפעילויות החברות בבעלותה
המלאה )במישרין או בעקיפין( של החברה ,למעט תפקידים ספציפיים .כמו כן ,במהלך שנת 2010
מחלקות התפעול ,הרכש והביטחון אוחדו למחלקה אחת שבראשה סמנכ"ל שרשרת אספקה.
לשינויים בהנהלה הבכירה ,ראו סעיף  12.7.1להלן.

.12.4

הדרכת והכשרת עובדים
עובדי הקבוצה עוברים הדרכות והכשרות מקצועיות פנים-ארגוניים ונשלחים לימי עיון וסמינרים
מקצועיים חוץ-ארגוניים בתחומים שונים של שירות ,תמיכה ,מכירות ,אבטחת מידע ,תקשורת,
פיתוח מערכות מידע ועוד .בשנת  2010השתתפו מרבית מנהלי הקבוצה בתוכנית פיתוח מנהלים,
שמטרתה לשפר את דרכי הניהול בקבוצה וליצור תרבות ניהול אחידה לקבוצה.

.12.5

תכניות תגמול לעובדי הקבוצה

 .12.5.1תוכניות אופציות
לפירוט על תוכניות האופציות של החברה ותנאיהן ,ראו ביאור  23לדוחות הכספיים.
 .12.5.2תוכניות תגמול והטבות לעובדי הקבוצה
.12.5.2.1

חלק מעובדי הקבוצה ,אשר ביצועיהם אינם נמדדים בפרמטרים תפעוליים שוטפים
מתוגמלים על בסיס בונוס שנתי ,התלוי בביצועי הקבוצה ובביצועי העובד .לעומת זאת,
עיקר העובדים שניתן לאמוד את ביצועיהם באופן שוטף ,מתוגמלים על בסיס תגמול
גמיש ,המחולק בסוף כל חודש או רבעון ,מתוך מטרה לפתח את עשייתם האישית
ולהגדיל את התפוקות .בקבוצה  1,210עובדים ,המתוגמלים בתגמול גמיש ,על-פי מודל
תגמול ייחודי ,הקובע יעדים בהתחשב באופי התפקיד ,והמביא בחשבון גם את ביצועי
הקבוצה.

 64ראו ה"ש  63לעיל.
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.12.5.2.2

בחודש מאי  2008אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה תוכנית תגמול למנהלים
בחברה ,שאינם נושאי משרה בכירה )"מנהלי ביניים" ו" -תוכנית התגמול" ,בהתאמה(,
המאפשרת הענקת תגמול חד פעמי ,בתנאי שיועסקו בחברה שלוש שנים וחצי החל מיוני
) 2008עד לחודש דצמבר  (2011ובתנאי שיעמדו בתנאי סף ,הכוללים עמידה ביעדי
 ,EBITDAמחיר שוק מינימאלי למניות החברה והמלצת מנהל .מנהל אשר לא יעמוד
ברף המינימאלי של תנאי הסף ,לא יהיה זכאי לכל חלק יחסי מהתגמול .הבונוס ישולם
פעם אחת ,לאחר אישור הדוחות הכספיים לשנת  ,2011ובנוסף לבונוסים השוטפים
אותם נוהגת החברה להעניק לעובדיה ומנהליה .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי מיום
 13במאי ) 2008אסמכתא מס'  ,(2008-01-131886המובא על דרך הפניה.

.12.5.2.3

בחודש מאי  2010אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול של החברה,
הרחבה של תוכנית התגמול למנהלי ביניים נוספים .ההרחבה מאפשרת הענקת תגמול
חד פעמי למנהלי ביניים בתנאי התוכנית ובלבד שיועסקו בחברה בשלוש וחצי שנים,
שתחילתן בחודש אפריל ) 2010קרי עד לחודש ספטמבר .(2013

הקבוצה בוחנת מעת לעת את תוכניות התגמול הקיימות לרבות תנאיהן ,סבירותן ביחס למקובל
בשוק וזהות נושאי המשרה המתוגמלים מכוחן ומעדכנת אותן ככל הנדרש.
.12.6

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
עובדי הקבוצה מועסקים על בסיס הסכמי עבודה אישיים ,שברובם ניתנים לסיום מוקדם על-ידי כל
אחד מהצדדים בהודעה מראש על-פי דין ועד  90ימים ,בהתאם לזהות הצד המודיע ובהתאם לוותק
של העובד .בנוסף לתקופת ההודעה המוקדמת ,אצל הבכירים קיימת תקופת הסתגלות.
בקבוצה מועסקים  1,028עובדים "בהסכמים שעתיים" )שכר בהתאם לשעות העבודה בפועל(,
לחלקם משולם שכר מינימום ,משכך הקבוצה מושפעת משינויים בשכר המינימום .מרבית עובדים
אלה מועסקים במשמרות לפי צרכי החברה.
יתר העובדים מועסקים לפי הסכמי עבודה חודשיים .ככלל ,הסכמי העסקה כוללים את תנאי
העסקתם של עובדים ,התחייבויות לשמירת סודיות ,שמירה על קניין רוחני ואיסור תחרות.
התחייבויות הקבוצה בגין סיום יחסי עובד-מעביד מכוסות על-ידי הפקדות לביטוחי מנהלים ,ועל-ידי
יצירת התחייבויות במאזן הקבוצה ,המחושבת על בסיס אקטוארי ,בהתאם לתקן בינלאומי ,IAS19
לגבי יתרת התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד שאינה מכוסה בהפקדות כאמור ,לרבות רווחים
שנצברו בגינן.
בנוסף ,אצל חלק מחברות הקבוצה ,קיימים עובדים ספציפיים אשר אינם מועסקים על-ידי החברות,
אלא מעניקים להן שירותים כקבלנים עצמאיים ).(Freelancers

.12.7

נושאי משרה והנהלה בכירה
ליום  31בדצמבר  ,2010לחברה עשרה דירקטורים )מתוכם שני דירקטורים חיצוניים( ,מנכ"ל ,אחד
עשר סמנכ"לים ,יועצת משפטית ומזכירת חברה ,חשב ומבקר פנים חיצוני.
בכל אחת מחברות הבת של הקבוצה ,מכהן מנכ"ל וכן הנהלה לפי הצורך )בחברת הבת סייפווי
מכהנים שני מנכ"לים במשותף(.
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 .12.7.1שינויים במצבת נושאי המשרה
דירקטורים – בחודש יוני  2010הודיעה גב' פנינה דבורין על התפטרותה מתפקידה כדירקטורית
חיצונית בחברה ,וזאת ,כפי שנמסר לחברה ,משום שנודע לה כי קיים חשש כי לא מתקיימים בה
תנאי הכשירות לכהונה כדירקטורית חיצונית ,נוכח קיומו של קשר עסקי מתמשך בין קרובה לבין
חברה הנמצאת בשליטת בעלי השליטה בחברה )ראו דיווח מיידי מיום  17ביוני ) 2010אסמכתא
מספר  ,(2010-01-523941המובא על דרך ההפניה( .בחודש יולי  2010מונה מר דניאל יעקובי לחבר
דירקטוריון החברה.
לפרטים אודות מצבת הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה בחברה ,ראו תקנה  26בפרק ד' לדוח.
לפרטים אודות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,ראו סעיף  12לדוח הדירקטוריון.
נושאי משרה שאינם דירקטורים – בחודש ינואר  2010הודיע מנכ"ל החברה דאז ,מר ריצ'רד הנטר,
על סיום תפקידו ביום  31במרץ  .2010מר הנטר מונה כמנהל עסקים ראשי בשופרסל בע"מ ,החל
ממועד סיום תפקידו בחברה .בחודש מרץ  2010אישר דירקטוריון החברה ,בהתאם להמלצת ועדת
התגמול ,את מינויו של מר ניר שטרן כמנכ"ל החברה ,החל מיום  25באפריל  2010ואת תנאי
העסקתו.
לפרטים אודות מענק הפרישה ששולם למר הנטר ולתנאי העסקתו של מר שטרן כמנכ"ל ,ראו תקנה
 21בפרק ד' לדוח.
במהלך השנים  2009ו 2010 -חלו שינויים נוספים בהנהלת החברה :המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל לקוחות
עסקיים סיימה את תפקידה ,שני סמנכ"לים סיימו את תפקידם וחמישה סמנכ"לים חדשים מונו.
 .12.7.2גמול נושאי המשרה וההנהלה הבכירה
.12.7.2.1

גמול דירקטורים חיצוניים  -הדירקטורים החיצוניים בחברה זכאים לגמול בגובה
הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול ,בקשר לדירקטורים חיצוניים )מומחים ושאינם
מומחים ,לפי העניין( על-פי דרגת החברה ,כפי שתהיה מעת לעת.

.12.7.2.2

גמול דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים-
דירקטורים אחרים - 65ה"דירקטורים האחרים" )נכון למועד הדוח ,מר ארז סיניבר ומר
דניאל יעקובי( ,זכאים לגמול בגובה הסכום המרבי המפורט בתוספת לתקנות הגמול
בקשר לדירקטורים מומחים ושאינם מומחים ,לפי העניין ,על-פי דרגת החברה ,כפי
שתהיה מזמן לזמן.
דירקטורים שאינם "דירקטורים אחרים" -בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מינואר
 ,2007גמול הדירקטורים בחברה )גמול שנתי וגמול השתתפות( ,שאינם דירקטורים
אחרים ,הנו בגובה הגמול המרבי הקבוע בתקנות הגמול ,על-פי דרגת החברה .בהחלטת
הדירקטוריון מחודש אוקטובר  2007נקבע ,כי בכל מקרה הגמול המקסימאלי יהיה

65

"דירקטור אחר" מוגדר בתקנות הגמול ,כדלקמן" :דירקטור שאיננו דירקטור חיצוני בחברה ,למעט כל אחד מאלה(1) :
דירקטור בעל שליטה; ) (2דירקטור הממלא תפקיד נוסף בחברה או נותן לה שירותים נוספים באופן שוטף; ) (3דירקטור
הממלא תפקיד בתאגיד שהוא בעל שליטה בחברה או נותן לו שירותים באופן שוטף; ) (4דירקטור הממלא תפקיד
בתאגיד שהוא בשליטת בעל השליטה בחברה או נותן לו שירותים באופן שוטף; ) (5דירקטור שאינו מקבל גמול
מהחברה" )"דירקטור אחר"(.
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בגובה הגמול המרבי הקבוע בתקנות הגמול ,בהתאם לדרגת החברה לפי מאזן החברה
ליום  31בדצמבר ) 2006דרגה ג'(.
.12.7.2.3

גמול נושאי משרה שאינם דירקטורים -הקבוצה מתקשרת בהסכמים אישיים עם נושאי
המשרה הבכירה )שאינם דירקטורים( .תנאי השכר של נושאי משרה אלה נגזרים
ממאפייני התפקיד של נושא המשרה ,והם מתוגמלים גם באמצעות אופציות )ראו ביאור
 23בדוחות הכספיים( ובאמצעות בונוסים שנתיים .בין היתר ,כוללים ההסכמים עימם
תקופת הודעה מוקדמת והסתגלות.
מדי שנה מאשרים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי העסקתם של נושאי
המשרה בחברה ואת המענקים השנתיים .ככלל ,המדדים לקביעת המענקים לנושאי
המשרה הנם) :א( עמידה ביעדי החברה ) (EBITDAביחס לתקציב שאושר לאותה שנה;
)ב( עמידה במדדים אישיים; ו) -ג( הערכת מנכ"ל בהתחשב בביצועיו של נושא המשרה
ותרומתו לחברה .לפירוט המדדים ראו סעיף  8לחלק ד' לדוח וכן סעיף  7לדוח
הדירקטוריון .בתקופת הדוח ,טווח המענקים האפשריים לנושאי המשרה נע עד שמונה
משכורות ,טווח המענק האפשרי למנכ"ל הקבוצה נע עד  10משכורות .קביעת המענקים
השנתיים בפועל כפופה להחלטת הדירקטוריון בהתבסס ,בין היתר ,על המלצת ועדת
התגמול .לפרטים נוספים ראו סעיף  7לדוח הדירקטוריון.

.12.7.2.4

בחודש דצמבר  ,2008הודיעו מנכ"ל הקבוצה דאז ,נושאי המשרה הבכירים בקבוצה
ומנהלים נוספים כי הם מוותרים על  8% ,10%ו ,5% -בהתאמה מהתגמול שהם זכאים
לקבל מהקבוצה )ברוטו( ,לתקופה שבין נובמבר  2008ועד לתום שנת ) 2009למעט
הפרשות בגין זכויות סוציאליות( .בנוסף ,גובה המענקים אשר אושרו על-ידי
הדירקטוריון במרץ  ,2009בגין ביצועי נושאי המשרה הבכירה אשר עמדו ביעדיהם לשנת
 ,2008מגלם הפחתה של  20%מהמענק לו היו זכאים; כל זאת ,מתוך מגמה להמשיך
בהיערכות למשבר בכלכלה ולמיתון במשק .החל מחודש ינואר  2010הסתיימה ההפחתה
בתגמול כאמור.

.12.7.2.5

פטור ,ביטוח ושיפוי
הקבוצה העניקה כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בכירה.
ביטוח אחריות נושאי משרה -לקבוצה פוליסה לביטוח אחריות נושאי המשרה בגבול
אחריות של עד  20מיליון דולר עבור כל נושאי המשרה למקרה ולתקופת הביטוח ,בכפוף
לתשלום השתתפות עצמית .הפוליסה מתחדשת מדי שנה ,ונכון למועד דוח זה הנה
בתוקף עד ליום  31במאי .2011
באסיפה כללית מיוחדת מיום  10במאי  2005הוחלט לאשר החלטת מסגרת )בתוקף עד
ליום  31בדצמבר  ,(2015המאפשרת להתקשר בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה,
לנושאי המשרה אשר יכהנו מעת לעת בחברה.
במסגרת עסקת הרכישה ,רכשה הקבוצה ביטוח מסוג  ,Run Offלמשך שבע שנים
)שתחילתן ביום  25בינואר  ,(2007לדירקטורים ולנושאי המשרה ב 013 -נטוויז'ן וב013 -
נטוויז'ן שת"מ ,כפי שהיו במועד חתימת הסכמי הרכישה ,בגין מקרי ביטוח שאירעו עד

61

למועד הקובע ,בהיקף כיסוי ביטוחי של  20מיליון דולר .לפרטים נוספים ,ראו סעיף 10.2
לחלק ד' לדוח.
פטור ושיפוי -בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום  10במאי  2005הקבוצה מעניקה
לדירקטורים ולנושאי המשרה המכהנים בקבוצה מעת לעת )לרבות מקרב בעל השליטה(
כתבי פטור ושיפוי.

.13
.13.1

הון חוזר
ההון החוזר של התאגיד
ליום  31בדצמבר  ,2010לקבוצה הון חוזר בסך של כ 203.3 -מיליון ש"ח.

.13.2

מדיניות אשראי
לקבוצה אשראי שוטף מספקים ,בעיקרו בתנאי תשלום של שוטף 68+ימים.
הקבוצה מחייבת את לקוחותיה על בסיס חודשי .חיוב הצרכנים הפרטיים נעשה על בסיס שקלי,
בעיקר באמצעות הוראות קבע וכרטיסי אשראי .חיוב הלקוחות העסקיים נעשה ,בדרך כלל ,בתנאי
תשלום של שוטף 30+עד  90ימים .במקרים מסוימים פורסת הקבוצה את תשלומי הלקוחות על
המוצרים על פני תקופה שבין  12ל 36 -תשלומים ,כנגד התחייבות הלקוח לתקופת שירות מקבילה.

.13.3

תנאי אשראי מפעילים בינלאומיים בתחום הטלפוניה )לקוחות וספקים(
תנאי האשראי מול מפעילי תקשורת בינלאומיים נקבעים בהתאם להסכמים הקיימים עמם .תקופות
האשראי וההתחשבנויות על-פי הסכמים אלו ,נעות בין  14יום לשישה חודשים והתשלום מתבצע
בדרך כלל על בסיס "נטו" )חוב לקוח בניכוי חוב ספק(.

.14

השקעות
למידע בנושא השקעות בחברות מוחזקות והשינויים שחלו בהן בתקופת הדוח ,ראו סעיפים  3ו4 -
לחלק ד'.

.15
.15.1

מימון
כללי

 .15.1.1הקבוצה מממנת את פעילותה בעיקר מתזרים מזומנים מפעילותה השוטפת ,מאשראי ספקים לזמן
ארוך ולזמן קצר ,הלוואות בנקאיות לזמן ארוך ולזמן קצר וממסגרות אשראי בבנקים .להערכת
הקבוצה ,מקורות מימון אלה ,ביחד עם המזומנים שברשותה ,מאפשרים לה לממן את פעילותה
העסקית השוטפת.
לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה ב( שבמחזור ראו סעיף  22לדוח הדירקטוריון.
.15.2

שיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית
להלן פרטים אודות הלוואות שהיו בתוקף במהלך תקופת הדוח ,שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי
הקבוצה:
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סעיף בדוח
לזמן

הלוואות
בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
בנקאיים בריבית משתנה
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
בנקאיים בריבית קבועה
מקורות לא-בנקאיים )אגרות חוב
)סדרה ב(
.15.3

קצר

מתאגידים

15.4.3

סך אשראי ליום
31.12.2010
)במיליוני ש"ח(
5.7

15.4.4
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15.4.4

98.8

סעיף 22
לדוח
הדירקטוריון

0.2

 %ריבית
ממוצעת
5

 %ריבית
אפקטיבית
5

פריים 0.7-+פריים0.7-+
1.08
1.08
4.75-6
4.75-6
7

7.25

מגבלות על התאגיד בקבלת אשראי

 .15.3.1מגבלת "קבוצת לווים"
הקבוצה ,בהיותה חלק מקבוצת אי די בי ,מושפעת מהוראות "ניהול בנקאי תקין" של המפקח על
הבנקים ,הכוללות ,בין היתר ,מגבלות על היקף ההלוואות שרשאי בנק בישראל להעניק ל"לווה
בודד" ,לששת הלווים הגדולים ו"קבוצות הלווים" הגדולות ביותר בתאגיד הבנקאי.66
אי די בי אחזקות ,בעלי השליטה בה וחלק מהחברות בקבוצת אי די בי נחשבים "קבוצת לווים"
אחת ,דבר העשוי להשפיע ,בנסיבות מסוימות ,על יכולתה של הקבוצה ללוות סכומים נוספים
מבנקים בישראל ,לבצע השקעות אשר למימונן נדרש גם אשראי בנקאי ,להשקיע בחברות שנטלו
אשראי בהיקף גדול מבנקים מסוימים בישראל ,וכן לבצע פעולות עסקיות מסוימות בשיתוף עם
גופים שנטלו אשראי כאמור.
למיטב ידיעת הקבוצה ,בחודש נובמבר  2010הפיץ המפקח על הבנקים לבנקים המסחריים טיוטה
לתיקון ההוראה הקיימת בדבר מגבלות על חבות של "לווה" ושל "קבוצת לווים" .בין היתר כוללת
הטיוטה מחד ,ביטול של המגבלה על סך כל חבויות ששת הלווים וקבוצות הלווים הגדולים של
התאגיד הבנקאי ,ומאידך הקטנה מסוימת של ההיקף המרבי של חבות קבוצת לווים אחת המותרת
לתאגיד הבנקאי ,תוך קביעת תקופה מרבית להקטנת חוב קיים ,ככל הדרוש במקרה ששינוי המגבלה
כאמור יעמיד את התאגיד הבנקאי בחריגה ממגבלה זו.
 .15.3.2שעבודים
על-פי חוק התקשורת והרישיונות השונים שהוענקו לקבוצה על-ידי משרד התקשורת ,מוטלות על
הקבוצה מגבלות על שעבוד רישיונותיה ,לרבות זכות מהזכויות המוקנות בהם ,וכן על שעבוד נכסיה.
ככלל ,בהתאם לחוק התקשורת ולהוראות הרישיונות כאמור ,נדרשת הסכמת שר התקשורת ו/או
מנכ"ל משרד התקשורת )לפי הרישיון( ליצירת שעבודים.
סך התחייבויות הקבוצה נכון ליום  31בדצמבר  ,2010המובטחות בשעבודים שונים ,עומד על כ149 -
מיליון ש"ח.
להבטחת אשראים שנטלה הקבוצה ,כאמור בסעיף  15.4להלן ,לאחר קבלת אישור משרד התקשורת
בהתאם להוראות רישיונות הקבוצה ,יצרו  013נטוויז'ן ונטוויז שעבודים שונים לטובת מספר בנקים,
ובעיקרם שעבוד שוטף על הרכוש ,הנכסים והזכויות ושעבודים קבועים על-פיקדונות ספציפיים.
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כהגדרת מונחים אלה בהוראות ניהול בנקאי תקין מס' " 313מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים".
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בנוסף ,החברה יצרה שעבוד שלילי ) (Negative Pledgeשלא ליצור שעבודים על נכסים ,למעט
בחריגים מסוימים .לפרטים נוספים ראו ביאור  21בדוחות הכספיים.
 .15.3.3ועדת חודק
בחודש יולי  2010פורסם חוזר הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר )"הממונה"(
בנושא הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות ,המבוסס על מסקנותיה
של ועדה שמונתה על-ידי הממונה לעניין זה )ועדת חודק( .החוזר מטיל חובות שונות על גופים
מוסדיים בקשר עם השקעה באגרות חוב קונצרניות .67מרבית הוראות החוזר נכנסו לתוקף בחודש
אוקטובר  2010או בחודש ינואר  .2011בחודשים שחלפו מאז מועד פרסום החוזר ,ניכרת מגמה של
הגברת מעורבות הגופים המוסדיים במשא ומתן על תנאי אגרות החוב הקונצרניות המוצעות לציבור,
לרבות דרישות לקביעת חובת עמידה תניות פיננסיות שונות באגרות החוב.
החוזר והאופן בו ייושמו הוראותיו על-ידי הגופים המוסדיים ,עשויים להשפיע על אפשרויות גיוס הון
מגופים מוסדיים באמצעות אגרות חוב לרבות התנאים והמחיר לגיוס הון כאמור ,ככל שהקבוצה
תחליט על הנפקת אגרות חוב גיוס הון באמצעות אגרות חוב.
מסגרות האשראי של התאגיד ,תנאיהן ויתרת האשראי שנוצלה לתאריך הדוח

.15.4

מסגרות האשראי הבנקאי של הקבוצה )במאוחד( ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2010אשר נתקבלו
מהבנקים השונים ,עומדות על סך כולל של כ 189 -מיליון ש"ח ,מתוכן נוצלו כ 186 -מליון ש"ח,
לרבות ערבויות בנקאיות.
 .15.4.1התחייבויות נטוויז'ן ו/או  013נטוויז'ן במסגרת נטילת אשראי בנקאי  -במסגרת נטילת אשראי
ממוסדות בנקאיים שונים ,במהלך שנת  ,2009התחייבו נטוויז'ן ו/או  013נטוויז'ן )לפי העניין(
בהתחייבויות שונות ,אשר נכון למועד פרסום דוח זה העיקריות שבהן הנן כדלהלן -
)א( רכישה שתקנה לרוכש שליטה ב 013 -נטוויז'ן ,דורשת קבלת הסכמה מראש ובכתב של
הבנקים;
)ב( שינויי מבנה ב 013 -נטוויז'ן )ובכלל זה מיזוגים( דורשים את הסכמת הבנקים המממנים .בחלק
מן ההסכמים קיימות מגבלות גם על החברה עצמה בביצוע מיזוגים או רכישות ,שלא באמצעות
 013נטוויז'ן;
)ג( נדרשת הסכמה של הבנקים לכל שינוי בהון המניות;
)ד( נחיתות הלוואות בעלים שהוענקו ל 013 -נטוויז'ן לעומת ההלוואות שניתנו על-ידי הבנקים
המממנים;
)ה( מגבלות מסוימות על  013נטוויז'ן בהעברת נכסים שלא במהלך העסקים הרגיל .כמו-כן קיימת
התחייבות כי רוב העסקים והנכסים של החברה ירוכזו ב  013 -נטוויז'ן;
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החוזר כולל ,בין היתר ,הוראות בעניין תהליכים פנימיים בגוף מוסדי טרם ההשקעה באגרות חוב ,המידע הנחוץ לגוף
מוסדי לבחינת השקעה באגרות חוב ולמעקב שוטף אחריהן ,מנגנונים לשיתוף פעולה בין גופים מוסדיים בנושאים
מסוימים הנוגעים להשקעה באגרות חוב ,הוראות שיש לכלול במסמכי אגרות החוב כתנאי להשקעת גופים מוסדיים
בהן ובעניין חיובם של גופים מוסדיים לקבוע מדיניות השקעות באגרות חוב )לרבות ביחס לזכויות העמדה לפירעון
מיידי שתיכללנה באגרות החוב( ,המתייחסת למאפייניהם של אגרות החוב והמנפיקים השונים.

64

)ו(  013נטוויז'ן לא תרכוש את עיקר נכסיו של תאגיד אחר ,או מניות המקנות לחברה שליטה
בתאגיד אחר ,אם הדבר יביא להפרת התניות הפיננסיות )כמפורט בסעיף  15.4.2להלן(;
)ז( נטוויז'ן לא תמכור את נכסיה ,אלא במהלך העסקים הרגיל לצורך ניהול עסקיה;
)ח( נטוויז'ן לא תיתן ערבות או תעניק הלוואה או תיצור התחייבויות אחרות לטובת צד שלישי,
אלא לצורך ניהול עסקיה .להתחייבות זאת נקבעו חריגים לעניין מתן ערבות לחברות בת;
)ט(  013נטוויז'ן לא תמשכן בדרגה כלשהי את רכושה ,מבלי לקבל את הסכמת הבנקים מראש.
 .15.4.2התחייבויות במסגרת נטילת אשראי בנקאי לגבי עמידה באמות מידה פיננסיות  -בנוסף
להתחייבויות כאמור בסעיף  15.4.1לעיל ,במסגרת נטילת אשראי ממוסדות בנקאיים שונים ,במהלך
שנת  ,2009התחייבה  013נטוויז'ן כלפי ארבעה מהבנקים הגדולים בישראל לעמידה באמות המידה
הפיננסיות הבאות) :א( ההון העצמי המוחשי של  013נטוויז'ן 68לא יפחת משיעור של  30%מסך
המאזן של  013נטוויז'ן; )ב( יחס כיסוי החוב 69של כל אחת מנטוויז'ן ומ 013 -נטוויז'ן לא יעלה על
) ;2.5ג( ההון העצמי המוחשי של נטוויז'ן לא יפחת משיעור של  35%מסך המאזן של נטוויז'ן.
ליום  31בדצמבר  2010ונכון למועד הדוח ,נטוויז'ן ו 013 -נטוויז'ן עומדות בכל אמות המידה
הפיננסיות שתוארו לעיל ובכל התחייבויותיהן כאמור בסעיף  15.4.1לעיל.
כתנאי לקבלת מסגרת אשראי בסך  10מיליון ש"ח מבנק ,התחייבה נטוויז כי) :א( שיעור ההון העצמי
המוחשי שלה מסך המאזן לא יפחת מ 4 -מיליון ש"ח ומ 15% -מהמאזן; )ב( סך השירותים
הבנקאיים של נטוויז בכל נקודת זמן לא יהיה גבוה מ 60% -מיתרת הלקוחות ,כפי שדווחה במאזן;
)ג( מאזן נטוויז יסתיים ברווח בכל שנה החל מ  ;2008 -ו ) -ד( יחס אשראי חלקי  EBITDAלא יעלה
על .3.5
 .15.4.3אשראי לזמן קצר
לחברת הבת נענע 10הועמד אשראי לזמן קצר בסך  0.1מיליון ש"ח ולחברת הבת נטוויז הועמד
אשראי לזמן קצר בסך  5.5מליון ש"ח.
 .15.4.4אשראי לזמן ארוך
במהלך שנת  2009גייסה הקבוצה מחמישה בנקים שונים הלוואות )לזמן ארוך( בסכום כולל של 190
מיליון ש"ח לפי החלוקה כדלקמן) :א( שתי הלוואות בריבית משתנה בסך כולל של  70מיליון ש"ח
לתקופות של שלוש וחמש שנים ובריבית של פריים 0.7%+ו  -פריים ,1.08%+בהתאמה; )ב( ארבע
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ההגדרות דומות במהותן אך משתנות במקצת בין ההסכמים עם הבנקים השונים .לצורך ההמחשה ,נביא דוגמה אחת
להגדרת "הון עצמי מוחשי" -הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים ,לרבות הון מניות נפרע ,עודפים בלתי מחולקים,
קרנות ,בתוספת יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק הבינלאומי על-ידי  013נטוויז'ן ובעלי
מניותיה ,כתבי נחיתות ) (subordinationובניכוי נכסים בלתי מוחשיים ובניכוי חייבים שהנם בעלי עניין ו/או חברות
בנות ו/או חברות קשורות ,כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך למעט עסקאות הנעשות במהלך עסקיה הרגיל של
 013נטוויז'ן עם חברות שונות בקבוצת אי די בי( וכן בניכוי ערבויות שניתנו על-ידי  013נטוויז'ן להבטחת חובותיהם של
בעלי עניין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של  013נטוויז'ן.
ההגדרות דומות במהותן אך משתנות במקצת בין ההסכמים השונים עם הבנקים השונים .לצורך ההמחשה ,נביא
דוגמה אחת להגדרת "יחס כיסוי החוב" )-(Debt Service Ratioהמנה המתקבלת מחלוקת הסכום המצטבר של יתרת
ההתחייבויות כלפי בנקים ,מוסדות פיננסיים ,בעלי אגרות חוב ומלווים אחרים בניכוי יתרת מזומנים ושווה מזומנים,
ברווח התפעולי לשרות החוב" .הרווח התפעולי לשרות החוב" ) -(EBITDAמשמעו הסכום המצטבר של הרווח
התפעולי מפעילות שוטפת ,על-פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים ,לפני הוצאות מימון ומיסים ובתוספת הוצאות
פחת והפחתות שנרשמו באותה תקופה.
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הלוואות בריבית קבועה ,לתקופות של ארבע עד שש שנים בריבית של  4.75%עד  .6%יתרת קרן
ההלוואות ליום  31בדצמבר  ,2010הנה  148.8מיליון ש"ח.
בחודש פברואר  2011פרעה הקבוצה ,בפירעון מוקדם ,הלוואות בסך של כ 92 -מיליון ש"ח לתאגידים
בנקאיים )כ 47 -מיליון ש"ח בריבית פריים +וכ 45 -מיליון ש"ח בריבית קבועה( .בנוסף ,הועמדו
אשראים לחברות הבת כדלקמן:
חברת הבת רימון ישראל קיבלה אישור ממוסד בנקאי לקבלת הלוואות בהיקף של עד  3מיליון ש"ח,
כנגד שעבוד שוטף על נכסי החברה .נכון ליום  31בדצמבר  ,2010ניצלה רימון ישראל  2מיליון ש"ח
מתוך מסגרת זו בהלוואה שתיפרע בשנת  2011בריבית של פריים .1% +
לחברת הבת נטוויז הועמדה הלוואה בסך  2מיליון ש"ח לפירעון ב 36 -תשלומים חודשיים של קרן
וריבית .שיעור הריבית המותאמת הינו  .3.6%קרן ההלוואה והריבית צמודות למדד .יתרת ההלוואה
ליום  31בדצמבר  ,2010הנה  1.07מיליון ש"ח.
ערבויות

.15.5

 .15.5.1כחלק מתנאי האשראי שנטלה  013נטוויז'ן מהבנקים ,כאמור בסעיף  15.4.4לעיל ,העניקה נטוויז'ן,
לכל אחד מהבנקים האמורים ,ערבות מתחדשת ללא הגבלה בסכום לטובת  013נטוויז'ן.
 .15.5.2הקבוצה העמידה ערבויות בנקאיות לצדדים שלישיים ,שיתרתן ליום  31בדצמבר  2010הסתכמה
לסך כולל של כ 33 -מיליון ש"ח .הערבויות כוללות ערבויות למשרד התקשורת בגין רישיונותיה,70
כנדרש לפי חוק התקשורת והתקנות מכוחו ,נכון למועד הדוח ,בסך כולל של כ 20 -מיליון ש"ח,
שתוקפן עד לשנת  .2013הערבויות האחרות נוגעות לפעילותה העסקית השוטפת של הקבוצה
)ערבויות מכרזים ,ערבויות ביצוע ,ערבויות בגין הסכמי שכירות ,ערבויות לבית המשפט וכיוצ"ב(.

.16

מיסוי
לפרטים לעניין דיני המס החלים על הקבוצה ,סטאטוס שומות המס של החברה וחברות הבנות,
תכנון מס החייב בדיווח ,השלכות מס של הנפקת ניירות ערך של הקבוצה והפסדים צבורים לצרכי
מס ,ראו ביאור  20לדוחות הכספיים.

.17

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
להלן פירוט המגבלות על-פי דין וההסדרים החוקיים הנוגעים לקבוצה .לפירוט הרגולציה הרלוונטית
לכל אחד מתחומי הפעילות ,ראו סעיפים  7.1.2ו 8.1.2 -לעיל.
דיני התקשורת ורישיונות הקבוצה  -פעילות הקבוצה במרבית תחומי הפעילות כפופה להוראות חוק
התקשורת והתקנות מכוחו ולרישיונות התקשורת השונים של הקבוצה .דיני התקשורת וחלק
מהרישיונות כוללים הוראות שונות כל בעלויות צולבות ,שמשמען ,באופן כללי ,מגבלות שונות על
החזקות באמצעי שליטה של תאגידים מתחרים .בנוסף ,קיימות מגבלות שונות על עיסוק בתחום
פעילות אשר תאגידים הקשורים לקבוצה עוסקים בהם .מגבלות שונות מכוח הדין כאמור וכן
מגבלות חוזיות ,עלולות להגביל את יכולתה של הקבוצה לנצל הזדמנויות עסקיות להשקעות חדשות,
עריכת מיזוגים או לכניסה לתחומי פעילות חדשים .יתר על כן ,דיני התקשורת ורישיונות הקבוצה

.17.1
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הערבויות ניתנו לצורך הבטחת קיום תנאי הרישיונות וכן לפיצוי המדינה על כל נזק ,אובדן ,הפסד או הוצאה שייגרמו
לה כתוצאה מכך.
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קובעים חובות שונות שעל הקבוצה למלא באספקת שירותיה ובפעילותה השוטפת .שינויים בדיני
התקשורת וברישיונות הקבוצה עשויים להשפיע באופן מהותי על פעילות הקבוצה.
.17.2

הגבלים עסקיים  -מעמדות הממונה על ההגבלים העסקיים במספר נושאים ,עולה כי הממונה רואה
את פעילותה של נטוויז'ן והחברות בשליטתה ,מבחינת דיני ההגבלים העסקיים ,כחלק מפעילות
קבוצת אי די בי בתחומי התקשורת השונים .לכך ,עשויה להיות השפעה על הקבוצה ,בין היתר,
בעניין האפשרות לבצע מיזוגים או רכישות ,אשר עשויות לדרוש אישור של הממונה.

.17.3

חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו  - 2006 -ראו לעניין זה סעיף  21.13להלן.

.17.4

חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א") 1981 -חוק הגנת הצרכן"(  -הקבוצה כפופה בפעילותה להוראות חוק
הגנת הצרכן ,ובכלל זה בין היתר להוראות בדבר עסקאות מכר מרחוק ,איסור הטעיית צרכנים )בין
לפני מועד ההתקשרות ובין לאחריו( ,סימון טובים ,הצגת מחירים והוראות לעניין עסקאות לתקופות
קצובות ועסקאות מתמשכות .חוק הגנת הצרכן מקנה לבית המשפט את האפשרות לפסוק פיצויים
ללא הוכחת נזק ,עד לגובה של  10אלפי ש"ח ,ועד לגובה של  50אלפי ש"ח במקרה של הפרה חוזרת
או נמשכת ,במקרים המנויים בו .שינויים תכופים בחוק הגנת הצרכן ובהוראות מכוחו משפיעים
באופן משמעותי על פעילותה של הקבוצה כספקית שירותים .בשנים האחרונות מסתמנת מגמה של
ריבוי תביעות לפי חוק הגנת הצרכן הכוללות בקשה לאשרן כתובענות ייצוגיות כנגד חברות מסחריות
גדולות וביניהן הקבוצה .מגמה זו עשויה להגדיל את הוצאותיה וחשיפתה של הקבוצה ראו לעניין זה
סעיף  21.13להלן.

.17.5

מאגרי מידע  -הקבוצה מפעילה מאגרי מידע אשר הינם משמעותיים ביותר לפעילותה .על מאגרים
אלה חל חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – .1981

.17.6

תקינה  -לקבוצה תקן  ISO-9000ממכון התקנים .וכן תקן ת"י  ISO27001בתחומי חטיבת
הטכנולוגיות במערכות מידע.

.18

הסכמים מהותיים
הסכם בעלי המניות  -הסכם מיום  25בינואר  ,2007בין כת"ש ,כללקום 71ודסק"ש ,שעיקריו
כדלקמן) :א( הצדדים יצביעו יחד באסיפות כלליות בקשר למינוי דירקטורים בנטוויז'ן ,וכן בקשר
למינוי דירקטורים חיצוניים מוסכמים בנטוויז'ן; )ב( בכל עניין אחר שיהיה על סדר יומה של
האסיפה הכללית של נטוויז'ן ,יעשו הצדדים כמיטב יכולתם על מנת להגיע להסכמה ,ואם הושגה
הסכמה -יצביעו בהתאם לה; )ג( הצגת המלצה משותפת לדירקטוריון נטוויז'ן בדבר הרכביהן של
ועדות הדירקטוריון ובדבר מינויים של דירקטורים לחברות בנות ,ככל שלנטוויז'ן יש זכות מינוי
כאמור ,באופן שישקף את השתתפות מומלצי הצדדים בהרכב דירקטוריון נטוויז'ן; ו) -ד( זכות
סירוב ראשון ,בהצעה למכירת מניות נטוויז'ן ,המייצגות  5%או יותר מכוח ההצבעה בנטוויז'ן ,וכן
זכות הצטרפות למכירת מניות נטוויז'ן ,במקרה בו מוצעות למכירה לפחות  80%מהחזקותיו של צד
להסכם במניות נטוויז'ן ,והמניות המוצעות מקנות  15%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית
של נטוויז'ן .הסכם בעלי המניות יישאר בתוקף ,כלפי כל צד ,כל עוד ימשיך להחזיק ב 5% -ויותר
מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של נטוויז'ן .בנוסף ,הסכם זה יסתיים ,לגבי כל צד ,במקרה
שתועבר השליטה בו לאחר שאינו נעבר מותר ,כהגדרתו בהסכם.

.18.1
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כללקום הנה חברת בת בבעלות ובשליטה מלאות ) (100%של כת"ש.
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.18.2

הסכם מד-נאוטילוס  -ראו סעיף  7.10.1לעיל ,וכן ביאור  27בדוחות הכספיים.

.18.3

הסכמים לאספקת תשתית התקשורת  -לפירוט בדבר הסכמים עם ספקי תשתיות התקשורת
העיקריים בתחום הקישוריות ראו סעיף  7.10לעיל ולפרטים בדבר הסכמים עם ספקי תשתיות
התקשורת העיקריים בתחום הטלפוניה ראו סעיף  8.10לעיל.

.18.4

הסכמי שכירות  -ראו סעיף  10.2לעיל.

.18.5

הסכמים עם ספקי מערכות קריטיות – ראו סעיפים  7.10ו 8.10 -לעיל.

.18.6

שיתוף פעולה עם חברת  - Ciscoהקבוצה מבססת את רוב תשתיות התקשורת שלה על ציוד של
 ,Ciscoוכן מוכרת ומתקינה ציוד תקשורת ואבטחת מידע )לרבות ציוד ניתוב ורשתות אלחוטיות( של
 Ciscoבחצרי הלקוח .ראו לעניין זה סעיף  7.10.4לעיל.

.18.7

התקשרויות עם סלקום – בחודש יולי  2007התקשרה הקבוצה בהסכם הForward&Roaming -
לפיו תספק הקבוצה לסלקום שירותי תעבורת שיחות בינלאומיים ,הכוללים שירותי נדידה
) (Forward & Roamingושירותי איתות ) .(Signalingבחודש דצמבר  ,2010הוארך תוקף ההסכם
עד ליום  31בדצמבר  ,2011תוך הפחתת התעריפים המשולמים על-ידי סלקום לקבוצה החל מתחילת
שנת  2010בשיעור של כ 9% -וזאת לצורך התאמתם לשינויים שחלו בשנים האחרונות בשוק השיחות
הבינלאומיות .ההסכם יחודש אוטומטית לתקופות של שנה אחת ,אלא אם הודיע אחד הצדדים על
רצונו שלא להאריך את ההסכם .הארכת ההסכם לאחר יום  31בדצמבר  2013כפופה לאישור מחדש
של האורגנים של החברה .לפירוט נוסף ראו דיווחים מיידים מימים  2ביולי  2007ו 4 -בינואר 2011
)אסמכתאות מספר  2007-01-312751ו ,2011-01-004989 -בהתאמה( ,המובאים על דרך הפנייה ,וכן
ביאור  27לדוחות הכספיים.
לפירוט נוסף בנוגע להסכמים מהותיים ראה ביאור 21ג' לדוחות הכספיים.

.19

הליכים משפטיים מהותיים
לפירוט ההליכים המשפטיים המהותיים של הקבוצה ,ראו ביאור 21א' לדוחות הכספיים.
להלן פרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים נוספים אשר הקבוצה הינה או הייתה צד להם
בתקופת הדוח -

.19.1

עתירת החברה נגד שר התקשורת – בחודש מרץ  2010הגישה הקבוצה עתירה נגד שר התקשורת
ואחרים וביקשה להורות למשרד התקשורת שלא להעניק רישיון גישה לאינטרנט ) (ISPלקבוצת הוט
בתנאים מועדפים על פני ספקי אינטרנט אחרים ,לפני שמשרד התקשורת יישם שוק סיטונאי בענף
התקשורת בהתאם להמלצות דוח גרונאו .72בחודש דצמבר  ,2010משכה הקבוצה את העתירה וזאת
נוכח העובדה שהתנאים אשר נקבעו על-ידי משרד התקשורת בהחלטתו מדצמבר  2010בעניין מתן
רישיון  ISPלהוט-נט ושיווק סלים משותפים על-ידי קבוצת הוט ,הפכו חלק משמעותי מהעתירה
לבלתי רלוונטי.

.19.2

עתירות פרטנר – בחודש אפריל  2010הגישה פרטנר עתירה לבג"צ נגד שר התקשורת ,משרד
התקשורת ,בזק בינלאומי  013נטוויז'ן 012 ,סמייל ואקספון )ביחד" :המשיבים"( לביטול התקנה
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דוח גרונאו  -דו"ח הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל ,שהוגש
לשר התקשורת ביום  9במרץ .2008
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בתקנות המב"ל ,לפיה לא ינתן רישיון מב"ל למי שבעל השפעה ניכרת בו הוא מפעיל סלולר
)"העתירה הראשונה"( .ביוני  2010הוגשו תגובות המשיבים לעתירה .ראו לעניין זה סעיף  6.1.5לעיל.
בחודש מאי  2010הגישה פרטנר עתירה נוספת ,כנגד המשיבים בעתירה הראשונה וכן כנגד פלאפון,
סלקום ומירס ,להוציא צו על תנאי המורה על ביטול החלטת משרד התקשורת ,לפיה ישתנה מבנה
התעריפים בשיחה לחו"ל שמקורה ברשת המפעיל הסלולרי )רשת רט"ן( )"העתירה השנייה"(.
כאמור בסעיף  8.1.4לעיל השינוי במבנה התעריפים נכנס לתוקף בחודש אוגוסט  .2010בחודש יולי
 2010דחה בית משפט העליון את בקשת פרטנר למתן צו ביניים .בית המשפט איחד את הדיון
בעתירה הראשונה ובעתירה השנייה .דיון בעתירות המאוחדות נקבע לחודש מרץ  .2011הקבוצה
מעריכה כי בעקבות אישור עסקת רכישת  012סמייל בידי פרטנר יתכן ופרטנר תמשוך עתירות אלה.

.20

יעדים ואסטרטגיה
שיפור ביצועי הקבוצה ,במטרה להגדיל את הרווחיות הכלכלית לטווח הארוך ,מהווה יעד עיקרי של
הקבוצה .לצורך השגת היעד של שיפור ביצועי הקבוצה ,פועלת הקבוצה בשלושה מישורים עיקריים:
)א( הרחבת תחומי הפעילות והעסקים הקיימים ,בהתבסס על צמיחה בהכנסות מתחומי פעילות
אלה ,המשך ההתייעלות ורכישת פעילויות סינרגטיות לפעילויות הקיימות; )ב( בחינה מתמדת של
תחומי פעילות משיקים לפעילות הקבוצה וכניסה לשווקים ולתחומי פעילות חדשים ,תוך ניצול
תשתיות טכנולוגיות והון אנושי הקיימים בקבוצה; ו) -ג( ניצול התפתחויות טכנולוגיות המאפשרות
אספקת שירותים מתקדמים על גבי רשת האינטרנט ,לצורך הרחבת סל השירותים המוצע על-ידי
הקבוצה תוך שאיפה לספק ללקוח סל שירותי תקשורת מלא.
הקבוצה נוהגת לבחון את תכניותיה האסטרטגיות מעת לעת ,ולעדכן את יעדיה בהתאם
להתפתחויות שחלות במצב הכלכלי של המשק בכללותו ,התפתחויות בשוק התקשורת ,במפת
התחרות ובסביבה העסקית ,שינויים טכנולוגים ,והכל בהתאם ובכפוף להחלטות רגולטוריות.
יעדיה האסטרטגים של הקבוצה ,כוללים בין היתר ,את היעדים הבאים:

.20.1

בחינת האפשרויות העומדות בפני הקבוצה בעקבות מגמת ההתלכדות לקבוצות תקשורת והמעבר
לתחרות על סלי שירותים
כאמור בסעיפים  6.1.2ו 6.1.3 -לעיל ,להערכת הקבוצה שוק התקשורת נמצא בעיצומו של תהליך
התלכדות לקבוצות תקשורת ומעבר לתחרות על סלי שירותים .להערכת הקבוצה ,בתנאי השוק
כאמור עשויה הקבוצה להיות בעמדת נחיתות לעומת מתחרותיה אשר באפשרותן לספק סל שירותים
רחב ללקוחותיהן .בעקבות תהליך זה בוחנת הקבוצה אפשרויות שונות להרחבת סל השירותים,
וביניהן  -כאמור בדיווח המיידי של החברה מיום  23בספטמבר ) 2009אסמכתא מספר 2009-01-
 ,(239064המובא על דרך ההפניה  -הקבוצה נמצאת בשלבים מקדמיים ראשוניים ביותר ,של בחינת
אפשרויות שילוב עסקי עם סלקום ,העשוי להיות כרוך בשינוי תאגידי ביחס לחברה .ראו לעניין זה
גם סעיף  1.3.3לעיל.

.20.2

גידול במספר המנויים של הקבוצה ובמגוון השירותים ללקוח
הקבוצה פועלת לשימור והגדלת בסיס הלקוחות ,להגברת נאמנות הלקוחות ולהגדלת ההכנסה
החודשית הממוצעת .לצורך כך ,הקבוצה מפתחת ,רוכשת ומציעה ללקוחותיה סל של מוצרים
ושירותים איכותיים ,ייחודיים וחדשניים בתחומי התקשורת השונים; פועלת לשדרוג מהירויות
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הגלישה של לקוחותיה; בונה רבדי שירות נוספים בתחומים הקיימים; פועלת למתן שירות ותמיכה
ללקוחותיה ברמה גבוהה.
בנוסך ,הקבוצה בוחנת ומבצעת רכישות ומיזוגים של ועם חברות תקשורת ,הפועלות בקרב מגזרים
שונים באוכלוסיה שהקבוצה מעוניינת לחזק את פעילותה בקרבם .כך למשל ,בשנת  2009רכשה
הקבוצה  51%מהון מניותיה של רימון ישראל ,המתמחה במתן שירותי ניהול תוכן ברשת האינטרנט
ומספקת שירותי תקשורת בעיקר בקרב המגזר הדתי לאומי והחרדי בישראל.
לקבוצה )בין היתר באמצעות חברת הבת סייפווי( יכולות אינטגרציה וניהול פרויקטים מורכבים
בתחומי אבטחת המידע והתקשורת ,אותם היא ממנפת למימוש יעדים אלו.
.20.3

ניצול הזדמנויות הנוצרות בעקבות פתיחת שוק התקשורת לתחרות וההתפתחויות הטכנולוגיות
בענף התקשורת
שוק התקשורת מושפע באופן תדיר משינויים טכנולוגיים; ראו לעניין זה גם סעיף  8.1.5לעיל.
במטרה להרחיב את סל השירותים אותו מספקת הקבוצה ,להגדיל את מצבת לקוחותיה ולחסוך
בהוצאות תקשורת )על-ידי הרחבת התשתית העצמאית של הקבוצה( ,הקבוצה עוקבת ,באופן שוטף,
אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים הרגולטורים בשוק ובוחנת אפשרויות כניסה לתחומי
פעילות נוספים.
בשנים האחרונות חלה מגמה של התלכדות טכנולוגית ) (Convergenceכך שכיום ניתן לספק על גבי
רשת האינטרנט שירותים מתקדמים ,לרבות ,שיחות שמע )טלפון( ושיחות וידאו )חוזי( ,שיחות
בינלאומיות ופנים-ארציות ,שירותי מרכזיה ,שירותי תוכן ושירותים אחרים על גבי תשתיות
האינטרנט הציבוריות ,ולכל מכשיר קצה.
כאמור לעיל ,בתקופת הדוח הקבוצה הרחיבה באופן משמעותי את שירותי קו הטלפוניה הפנים-
ארצי ביתי המסופקים על-ידיה .בשנה הקרובה צפויה הקבוצה להמשיך ולהרחיב את פעילותה
בתחום זה .כמקובל בתחום התקשורת ,חדירה לתחום חדש מלווה בהשקעות ואף בהפסדים בשלבי
הפעילות הראשונים וכך גם בשירות ה .VOB -ההפסד מפעילות זו בשנת  2010הסתכם בכ 31 -מיליון
ש"ח )ראו גם סעיף  8.1.3לעיל( .הקבוצה מעריכה ,כי גם בשנת  2011תרשום הפסדים מפעילות זו .עם
זאת ,הקבוצה מעריכה כי בטווח הארוך תתרום פעילות זו לרווחיות הקבוצה ,לחיזוק המותג,
לנאמנות לקוחותיה ,ליכולתה להתמודד עם התגברות התחרות בשוק התקשורת והצורך לספק
ללקוח סל מוצרים כולל.
בנוסף ,כחלק מכוונת הקבוצה להרחיב את סל המוצרים המסופק על-ידיה ללקוחותיה ולספק סל
שירותי תקשורת מלא ,בחודש מרץ  2011החליט דירקטוריון החברה על ביצוע היערכות לכניסה
לתחום ה OTT TV -לרבות ביצוע ההשקעות הנדרשות לצורך כך.
להערכת הקבוצה אם וככל שהקבוצה תחליט להיכנס לתחום ה ,OTT TV -החדירה לתחום תלווה
בהשקעות משמעותיות ואף בהפסדים בשלבי הפעילות הראשונים.
בנוסף ,הקבוצה פעלה בתקופת הדוח ובכוונתה להמשיך ולפעול להרחבת סל השירותים המסופקים
על-ידיה במתכונת של מחשוב ענן ) ,(Cloud computingזאת על מנת לספק ללקוח את צרכי
המחשוב שלו בעסק ובבית ללא צורך בביצוע השקעות נרחבות בציוד קצה.
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הקבוצה מאמינה כי התשתיות הטכנולוגיות וההון האנושי שלה ערוכים להטמעה של יישומים
נוספים מבוססי  IPולמתן שירות לבסיסי לקוחות ולסלי מוצרים גדולים מאלו הקיימים כיום.
הקבוצה עוקבת אחר ההתפתחויות טכנולוגיות נוספות ,לרבות העברת תקשורת על בסיס תשתיות
חשמל )ראו לעניין זה סעיף  7.10.2לעיל( ותשתיות אלחוטיות.
התמקדות בפעילויות בתחומי הליבה של הקבוצה

.20.4

מתוך מטרה למקסם את פוטנציאל הצמיחה והרווחיות של פעילויות הליבה של הקבוצה ,בוחנת
הקבוצה אפשרויות לצמצום בדרך של מכירה או סגירה של פעילויות שאינן בתחומי הליבה שלה.
במסגרת זו ,החליטה הקבוצה לסיים את פעילותה בגיאורגיה ,73על-ידי מכירת הפעילות או סגירתה
)ראו סעיף  8.1.2לעיל וסעיף  2.9לדוח הדירקטוריון( ,בנוסף ,בוחנת הקבוצה אפשרויות למכירה או
לסגירה של פעילויות נוספות שאינן בתחומי הליבה של פעילותה ואשר אינן מהותיות לקבוצה.

.21

דיון בגורמי סיכון
הקבוצה מעריכה כי פעילות הקבוצה חשופה בעיקר לגורמי הסיכון הבאים:
רגולציה ,פיקוח והסדרה שלטוניים

.21.1

הקבוצה פועלת בתחומים עתירי רגולציה .הן מבנה התחרות בשוק התקשורת והן הפעילות במתן
השירותים השונים כפופים להחלטות משרד התקשורת .שינויים רגולטורים שונים עשויים להיות
בעלי השפעה מהותית על פעילות הקבוצה .כך לדוגמא ,שינויים במבנה התחרות בשוק ,שינוי
בהפרדות המבניות המחויבות כיום מכוח הרגולציה עשויה להשפיע באופן מהותי לרעה על תוצאות
הקבוצה ויכולתה להתחרות בקבוצות בזק והוט.
בנוסף ,הקבוצה כפופה לדינים שונים החלים על פעילותה ,כאמור בסעיף  17לעיל .משכך ,פעילות
הקבוצה מושפעת באופן משמעותי ממדיניות הרגולטורים השונים ,מהחקיקה הרלוונטית ומפסיקת
בתי המשפט ביחס אליהם.
מצב בשווקים הפיננסיים

.21.2

ראו סעיף  6.7לעיל וסעיף  9לדוח הדירקטוריון.
התלכדות קבוצות תקשורת ומעבר לתחרות על סלי שירותים

.21.3

כאמור בסעיפים  6.1.2ו 20.1 -לעיל ,שוק התקשורת נמצא במגמת התלכדות לקבוצות תקשורת
ומעבר לתחרות על סלי שירותים .בתנאי שוק אלה ,הקבוצה עשויה להיות בעמדת נחיתות ביחס
למתחרותיה ,בין היתר ,באפשרות לשווק סל שירותים רחב ללקוחות .ראו לעניין זה גם סעיף 1.3.3
לעיל.
כניסת מתחרים נוספים לתחומי פעילות קיימים של הקבוצה

.21.4

תחום התקשורת מאופיין בתחרותיות רבה ובשיעורי חדירה גבוהים .התחרותיות מתעצמת בשל
"התרככותם" של חסמי הכניסה לשוק ,ובפרט נוכח מדיניות משרד התקשורת לעודד את התחרות
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במהלך שנת  2010פעלה  Alexלהקמת התשתיות הדרושות לצורך הענקת שירותי טלפוניה בינלאומיים בגיאורגיה,
ובכלל זה ,בין היתר ,הקימה מתג בינלאומי להעברת שיחות וחתמה על הסכמים עם מפעילי תקשורת שונים בגיאורגיה.
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בשוק ולהקל בתנאים לקבלת רישיונות תקשורת )ראו סעיף  6.6לעיל( .לאחרונה החלו מפעילים בעלי
כוח שוק משמעותי לפעול בתחומי הפעילות של הקבוצה ,ומפעילים נוספים הביעו את התעניינותם
בכניסה לתחומים אלה )ראו סעיפים  6.1.4 ,6.1.3ו 6.1.5 -לעיל(.
הגברת התחרות בשוק התקשורת ,כניסה של מתחרים בעלי כוח שוק משמעותי דוגמת חברות
תשתית ו/או חברות הסלולר ,וכן שיווק סלי שירותים הכוללים בין היתר שירותים מהסוג שמספקת
הקבוצה ,עשויים להוריד את שיעורי הרווחיות בתחום ואת יכולת התחרות של הקבוצה לגייס
לקוחות ולשמר לקוחות קיימים ,ועשויה להיות להם השפעה מהותית לרעה על תוצאות הקבוצה.
.21.5

פגיעה במתקנים חיוניים
פגיעה באחד ממתקניה החיוניים של הקבוצה או בתשתיותיה ,עשויה להשפיע באופן מהותי על
יכולתה לספק שירותים ללקוחותיה באופן זמני או באופן מתמשך ,ובנוסף לדרוש מהקבוצה להשקיע
סכומים ,שיכולים להיות מהותיים ,בשיקום התשתיות שנפגעו או ברכישת תשתיות חדשות )לפי
העניין( ולפגוע באופן מהותי בתוצאות הקבוצה .בנוסף ,כאמור לעיל ,אספקת שירותיה של הקבוצה
תלויה גם בתשתיות ושירותים של חברות נוספות לרבות מפעילים אחרים ,ספקיות תשתיות וכיוצ"ב,
פגיעה בתשתיות או בשירותים של גורמים אלה עשויה גם היא לפגוע ביכולתה של הקבוצה לספק את
שירותיה ולפגוע באופן מהותי בתוצאותיה.
פגיעה כאמור עשויה להיגרם בשל גורמים שונים ,ובין היתר ,מפעולה מכוונת של גורמים עוינים
)לרבות עקב המצב הביטחוני פוליטי בארץ ,כאמור לעיל חלק ממתקניה החיוניים של הקבוצה
ממוקמים בחיפה ולכן לחימה בצפון עשויה לסכנם( ,נזקי טבע או פגיעה אחרת בתשתיות קריטיות
של הקבוצה או של בעלי רישיונות אחרים עליהם מבוססים שירותי הקבוצה.

.21.6

התפתחות תחליפים לשירותי הטלפוניה
בשנים האחרונות קיימת מגמה של ירידה בכמות דקות השיחות הבינלאומיות המבוצעות באמצעות
כלל המפעילים הבינלאומיים )ראו סעיף  8.1.1לעיל( .זאת בין היתר ,בשל כניסתן של טכנולוגיות
חלופיות המאפשרות לבצע שיחה בינלאומית ,מבלי לעשות שימוש בשירותיו של מפעיל בינלאומי
)לדוגמה  .(Skypeטכנולוגיות אלה מהוות גם תחליפים לשירותי הטלפוניה הפנים-ארצית המסופקים
על-ידי הקבוצה .המשך מגמה זו ,התפתחות תחליפים נוספים ,התעצמות כוחם של השחקנים
המספקים שירותים בטכנולוגיות החלופיות והחרפת המגמה וירידה בהיקף דקות הבינלאומיות
המבוצעות באמצעות כלל המפעילים ,עשויה לצמצם באופן משמעותי את כמות השיחות המבוצעות
באמצעות הקבוצה ולהוביל לפגיעה בהכנסותיה מתחום זה.
התפתחות התחליפים עשויה ליצור הזדמנויות עבור הקבוצה לספק שירותים נוספים ,ראו סעיף
 6.1.5לעיל.
להשפעה אפשרית של ירידה במצבת העובדים הזרים בארץ על היקף השיחות הבינלאומיות ,ראו
סעיף  8.1.4לעיל.

.21.7

חשיפה לסיכוני מטבע
פעילות הקבוצה מתבצעת בעיקר בשוק המקומי ,שמרבית המכירות בו מבוצעות בשקלים ,באשראי
שקלי לא צמוד וללא ריבית; עם זאת ,חלקן של המכירות מנוהלות בשקלים צמודים לשער הדולר,
ביום הוצאת החשבונית ,ולכן קיימת חשיפה לירידה במכירות עקב ירידה בשערי החליפין של הדולר
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בהשוואה לשקל .כמו כן ,לקבוצה הכנסות מהעברת תנועת שיחות בינלאומיות ממפעילי תקשורת
בחו"ל ,הנקובות במטבע זר ,ולכן קיימת חשיפה לירידה במכירות ,בשל ירידה בשערי החליפין של
המטבעות הזרים בהשוואה לשקל.
על מנת להגן ,באופן חלקי ,על החשיפה לתנודתיות בשערי החליפין ,נוהגת הקבוצה להתקשר
בעסקאות הגנה פיננסיות ולרכוש מכשירים פיננסיים אחרים .בנוסף ,במגזר העסקי ,הקבוצה נוהגת
להתקשר בהסכמים שקליים.
ראו לעניין זה סעיף  8.2לדוח הדירקטוריון.
.21.8

מגבלות על נטילת אשראי
הוראות המפקח על הבנקים כוללות מגבלות מסוימות החלות על פעילות הקבוצה כלווה ,כאמור
בסעיף  15.3.1לעיל .להוראות אלה עלולה להיות השפעה על יכולת הקבוצה ללוות סכומים נוספים
מהמערכת הבנקאית בישראל ,ועל יכולתה לבצע השקעות להן נדרש אשראי בנקאי או השקעות
בחברות שנטלו אשראי בהיקף גדול מבנקים מסוימים בישראל.
לעניין מסקנות ועדת חודק וחוזר הממונה בנושא השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא
ממשלתיות ,ראו סעיף  15.3.3לעיל.

.21.9

סימני מסחר
הקבוצה מסתמכת במערך השיווק שלה ,בין השאר ,גם על מוניטין הגלום בשמות המסחריים
ובסמלים של הקבוצה .שימוש לרעה בסימני המסחר של הקבוצה ,על-ידי צד שלישי ,עשוי לפגוע
במוניטין של הקבוצה ,וכתוצאה מכך בפעילותה .הקבוצה פועלת להגנה על סימני המסחר שלה.

.21.10

אבטחת מידע ופרטיות וסיכונים הנובעים מהעברת מידע ברשת האינטרנט של הקבוצה

 .21.10.1לקבוצה מספר מאגרי מידע ,ובהם מאגרים הכוללים מידע רגיש אודות לקוחותיה .במקרה של
חדירה לא מורשית למאגר מידע ,עשויה הקבוצה להיות חשופה להליכים משפטיים שונים בגין
פגיעה בפרטיות .פוליסת הביטוח לאחריות מקצועית של הקבוצה איננה מכסה נזקים בשל אירוע
הנוגע לאבטחת מידע .הקבוצה פועלת על מנת להגן על מאגרים הכוללים מידע רגיש.
 .21.10.2הקבוצה מפעילה קווי תקשורת ,שרתים ומערכות מטמון ,בהם מאוחסן ומועבר מידע בהתאם
לשימוש הלקוחות )צפייה באתרים ,הורדת ושיתוף של קבצים ,משלוח דואר( .הקבוצה אינה יודעת
מה תוכן המידע ואינה נוקטת בפעולות לזיהויו ,וייתכן ,כי חלק מהמידע מפר זכויות יוצרים או
אסור על-פי דין.
.21.11

סיכונים הקשורים בבעלי המניות של הקבוצה
חברות הקשורות לקבוצת אי די בי ,פועלות ,בין היתר ,בתחומים הקשורים לתחומי פעילותה של
הקבוצה ,ועשויות להתחרות בה .יתכנו מצבים בהם בעלי השליטה בקבוצה ,במעמדם כבעלי מניות,
ימצאו במצב של ניגוד עניינים בנושאים הקשורים לפעילויות אלה.
כאמור בסעיף  17.2לעיל ,עמדת הממונה על ההגבלים העסקיים הנה כי רואים את פעילות הקבוצה,
מבחינת דיני ההגבלים העסקיים ,כחלק מפעילות קבוצת אי די בי בתחומי התקשורת השונים .לכך,
עשויה להיות השפעה על הקבוצה ,בעיקר בעניין האפשרות לבצע מיזוגים או רכישות או להיכנס
לתחומי פעילות חדשים ,העשויים לדרוש אישור של הממונה ,שאין כל וודאות יינתן.
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מגבלות מסוימות על יכולתה של הקבוצה ,כחלק מקבות אי די בי ,לבצע מיזוגים או רכישות או
להיכנס לתחומי פעילות חדשים ,קיימות גם מכוח דיני התקשורת ונוכח מדיניות משרד התקשורת.
ראו סעיף  6.1.5לעיל לעניין המגבלות החלות על הקבוצה לקבל רישיון  ,MVNOכפי שעוגנו בתקנות
ה MVNO -וכן סעיף  1.3.3לעיל ,לעניין המגבלות הרגולטוריות שאינן מאפשרות שילוב עסקי של
הקבוצה עם סלקום נכון למועד זה.
.21.12

תלות בספקים

 .21.12.1ספקי תשתית  -לקבוצה תלות בספקי התשתית שלה )מד-נאוטילוס ,בזק ,הוט ופרטנר( ,בין היתר,
בשל העובדה שלגבי חלק מהתשתיות או בחלק מהאזורים קיים ספק אחד בלבד .הפסקת
ההתקשרות עם ספקים אלה ,פגיעה בשירותיהם ,שינוי תנאי ההתקשרות ,שינויים רגולטורים או
סירוב של ספקים אלה לספק לקבוצה שירותי תשתית או קישור לתשתית ,עשוי לפגוע באופן מהותי
ביכולתה של הקבוצה לספק את השירותים המסופקים על-ידיה .לעניין הסיכון הנובע מתלות
הקבוצה בספקי התשתית ,ראו סעיפים  7.10.1ו 7.10.2 -לעיל.
כמו כן ,לקבוצה תלות בספקים המחזיקים בנקודות נוכחות הן בארץ והן באתרים בלונדון,
בפרנקפורט ובניו-יורק ,בשל כך שהפסקת התקשרות עם ספקים תדרוש פרקי זמן ארוכים ליישום
נקודות אחרות ותגרום לעלויות מעבר מהותיות.
כאמור לעיל ,כל פגיעה בתשתיות של ספקים אלה לרבות תקלות חשמל ,רעידת אדמה ,פגיעה
בכבלים ,באתרים עצמם ותקלות טכניות אחרות ,עשויה לפגוע בתשתיות המסופקות על-ידם
לקבוצה ,ועשויה בשל כך ,לפגוע באופן מהותי השירותים המסופקים על-ידי הקבוצה.
 .21.12.2מפעילי תקשורת זרים  -עיקר התקשורת הבינלאומית של הקבוצה מתבצעת דרך מספר מצומצם
של מפעילי תקשורת זרים ,המהווים ספקים ולקוחות של הקבוצה .חלק מההסכמים של הקבוצה
עם מפעילי התקשורת הזרים הם לתקופות קצרות ,ומתחדשים בכל פעם .אם תופסק או תקטן
פעילות מספר ספקים בו זמנית מול הקבוצה ,צפוי הדבר להשפיע לרעה על פעילותה של הקבוצה.
לעניין הסיכון הנובע מתלות הקבוצה במפעילי התקשורת הזרים ראו סעיף  8.10.5לעיל.
 .21.12.3ספקים נוספים -לקבוצה יש השקעות מהותיות בציוד תקשורת מערכות ומחשבים של מספר ספקים
מובילים .החלפת הספק עשויה להיות כרוכה בעלויות מהותיות .בנוסף ,מערכות התוכנה העיקריות
של הקבוצה מושתתות על ספקי תוכנה חיצוניים ,ואפשרות אי-עמידתם בחוזי שירות ותמיכה
עשויה להשפיע לרעה על פעילותה של הקבוצה.
.21.13

הליכים משפטיים וחשיפה לתובענות ייצוגיות
הקבוצה מספקת שירותים למאות אלפי צרכנים בישראל ,וכפועל ישיר מכך הנה צד להליכים
משפטיים שונים ,ובכללם תובענות ייצוגיות .הליכים אלה ,ובפרט התובענות הייצוגיות ,עלולים
להביא לחיוב הקבוצה בפסקי דין או הסכמי פשרה הנושאים סכומים משמעותיים.
מגמת ריבוי התביעות הייצוגיות הולכת ומחריפה בשנים האחרונות ,ובעיקר ממועד כניסתו לתוקף
של חוק תובענות ייצוגיות ,אשר בין היתר הרחיב את העילות בגינן ניתן להגיש תביעה ייצוגית
ומשיתה על הקבוצות עלויות אשר גדלות עם הזמן.
בנוסף ,פוליסות הביטוח של הקבוצה מוגבלות לעילות מסוימות ואינן מכסות תביעות שעלולות
להיות מוגשות כנגד הקבוצה בגין נזקים עקיפים שיגרמו ללקוחותיה )אובדן הכנסות ,אובדן רווחים
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וכיוצ"ב( .בחלק מהסכמיה עם הלקוחות ,לא הוגבלה אחריות הקבוצה ,ולפיכך ,חשופה הקבוצה
לתשלום נזקים שאינם כלולים בפוליסות ביטוח אלה.
.21.14

חדירת טכנולוגיות חלופיות והתפתחות תחליפים לשירותי הקבוצה
שוק התקשורת מושפע באופן תדיר מהתפתחויות טכנולוגיות ,התפתחות וחדירה של טכנולוגיות
חדשות ,המהוות תחליף לרכישת שירותי הקבוצה ,עלולה לפגוע באופן מהותי בפעילות הקבוצה.
לעניין כניסת טכנולוגיות חלופיות ,המאפשרות העברת שיחות בינלאומיות על גבי רשת האינטרנט
) ,(VOIPחלף השימוש במפעיל הבינלאומי ,ראו סעיף  8.1.5לעיל.

.21.15

השקעות בתשתיות ובפיתוחים טכנולוגיים
הקבוצה נדרשת ,מדי שנה ,להשקעות ברכוש קבוע בהיקפים תזרימים משמעותיים )כ 103 -מיליון
ש"ח בשנת  2009וכ 65 -מיליון ש"ח בשנת .(2010
בנוסף ,כאמור בסעיף  6.3לעיל ,בשל מגמת הגידול ברוחב הפס הנצרך על-ידי הלקוחות ,הקבוצה
נדרשת מדי שנה להשקעות משמעותיות בתשתיות תקשורת .תשלום לספקים בגין רכישת זכויות
שימוש בקווי תקשורת מוצגים במאזני הקבוצה ,לפי התקנים החשבונאיים הבינלאומיים ,כתזרים
מזומנים מפעילות שוטפת )כ 38 -מיליון ש"ח בשנת  2009וכ 47 -מיליון ש"ח בשנת .(2010

.21.16

שיבושים במערכת המחשוב של הקבוצה
עסקי הקבוצה תלויים במידה רבה בתשתיות תקשורת ,מערכות מחשב ומערכות מידע מתוחכמות,
החיוניות לשם ניהול פעילות הקבוצה ואספקת השירותים ללקוחותיה .כל תקלה במערכות אלה –
בין עקב תקלות טכניות למיניהן ,בין עקב אסונות טבע )רעידות אדמה ,שיטפונות וכיוצ"ב( או בין
עקב פעולות יזומות של גורמים שונים  -עלולה לגרום לפגיעה ביכולתה של הקבוצה לספק את
השירותים ללקוחותיה ,לפגיעה במוניטין של הקבוצה ואף להוביל לעזיבת לקוחות.

.21.17

תלות בכוח אדם מקצועי
יכולת התחרות של הקבוצה נשענת בעיקר על היכולות המקצועיות הגבוהות של עובדיה .כיום,
לקבוצה הון אנושי משמעותי בעל השכלה פורמאלית והסמכות מקצועיות ,המאפשר ביצוע
פרויקטים בהיקף גדול בתחומי העיסוק של הקבוצה .עם זאת ,אין הקבוצה יכולה להעריך האם הון
אנושי זה יישאר בקבוצה לאורך זמן ,והאם הקבוצה תוכל לגייס כוח אדם מקצועי ומיומן על מנת
לאפשר את המשך פעילותה באותה רמה בה היא פועלת כיום.
להלן הערכת הקבוצה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון המפורטים לעיל ,על הקבוצה:

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על הקבוצה
השפעה גדולה

השפעה
בינונית

השפעה קטנה

סיכוני מקרו
+

המצב הכלכלי בישראל

+

חשיפה לסיכוני מטבע
סיכונים ענפיים
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון על הקבוצה
השפעה גדולה
חדירת טכנולוגיית חלופיות לשירותי
הקבוצה

השפעה
בינונית

השפעה קטנה

+

פגיעה במתקנים חיוניים

+

פיקוח והסדרה שלטוניים

+

התלכדות קבוצות תקשורת ומעבר
לתחרות על סלי שירותים

+

כניסת מתחרים נוספים לתחומי פעילות
הקבוצה

+

סיכונים ייחודיים לחברה
תלות בספקים
השקעות
טכנולוגיים
שיבושים
הקבוצה

+

בתשתיות
במערכות

ובפיתוחים

+

של

+

המחשוב

תלות בכוח אדם מקצועי

+

התפתחות תחליפים לשירותי הטלפוניה

+
+

סימני מסחר

+

מגבלות על נטילת אשראי
אבטחת מידע ופרטיות

+

סיכונים הקשורים בבעלי המניות

+
+

הליכים משפטיים ,חשיפה לתובענות
ייצוגיות

המידע הכלול בסעיף  21זה והערכות הקבוצה על השפעת גורמי הסיכון על פעילות הקבוצה ועסקיה,
הנם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .המידע וההערכות נסמכים על פרסומים שונים
בכלי התקשורת ,נתונים מסקרים שנערכו ואשר עליהם נסמכת הקבוצה ,נתונים שפורסמו על-ידי
משרד תקשורת ,פרסומי בנק ישראל והערכות הקבוצה את דוחותיה .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית ממה שנצפה וההשפעה בפועל על ביצועי
הקבוצה עשויה להיות שונה באופן מהותי מזאת שנחזתה ,כתוצאה מגורמים שונים ,לרבות שינויים
מדיניים ,רגולטורים ,כלכליים וביטחוניים.
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נטוויז'ן בע"מ
דוח תקופתי
לשנת 2010

חלק ב'
דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2010

נטוויז'ן בע"מ
דוח הדירקטוריון
ליום  31בדצמבר  2010ולשנה שנסתיימה באותו תאריך

הרינו מתכבדים להגיש את דוח הדירקטוריון של נטוויז'ן בע"מ )"החברה"( והחברות המוחזקות שלה אשר
דוחותיהן הכספיים מאוחדים עם דוחותיה הכספיים של החברה) 1ביחד" :הקבוצה"( ליום  31בדצמבר 2010
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך )"תקופת הדוח"( ,בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידים( ,התש"ל") 1970 -תקנות דוחות תקופתיים"(.
הקבוצה עוסקת בתחומים שונים של ענף התקשורת.

חלק א'  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי הקבוצה
.1

נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי הקבוצה
ליום  31בדצמבר  ,2010הקבוצה עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים ,המהווים את פעילות הליבה של
הקבוצה ,והמדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים .לתיאור שינוי בדיווח המגזרים של הקבוצה
החל מהרבעון הראשון בשנת  ,2010ראו סעיף  2להלן:
א .אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט )") (ISPתחום הקישוריות"(;
ב .אספקת שירותי טלפוניה )"תחום הטלפוניה"(;
בנוסף ,מבצעת הקבוצה פעילויות נוספות אשר מוצגות כמגזר אחד נפרד .פעילויות אלה מבוצעות על ידי,
הקבוצה באמצעות נענע 10אשר החברה מחזיקה ב 50% -מהון מניותיה המונפק - 2הבעלים ומפעילת פורטל
התוכן "נענע - "10ובאמצעות נטוויז אשר החברה מחזיקה בכ 56.3% -מהון מניותיה המונפק ,העוסקת
בפיתוח יישומי אינטרנט )ביחד" :הפעילויות הנוספות"(.
בתקופת הדוח ,הקבוצה שמרה על מעמדה כמובילת שוק בתחומי הטלפוניה והקישוריות ,כאשר על-פי נתוני
משרד התקשורת מיום  7בפברואר  2011נתח השוק של הקבוצה בשיחות הבינלאומיות )יוצאות ונכנסות(
בשנת  2010עמד על כ ,31.5% -ועל-פי הערכותיה ,ליום  31בדצמבר  2010מחזיקה הקבוצה גם בנתח שוק של
כ 36% -ממנויי האינטרנט המהיר בישראל.3

 1החברות הבנות  013נטוויז'ן בע"מ )" 013נטוויז'ן"(  ,רימון ישראל  2009בע"מ )"רימון ישראל"( ,ועידן פתרונות קונפרנסינג ,שותפות
מוגבלת )לשעבר גלובקול תקשורת שותפות מוגבלת; "שותפות ועידן"( ,סייפוי פתרונות אבטחת מידע בע"מ ,טלרומינג פתרונות
תקשורת מתקדמים בע"מ Zennor Investments inc ,שהינה חברת האם של ,Alex Developments Georgiaנענע 10בע"מ )"נענע("10
ונטוויז יישומים בע"מ )"נטוויז"(.
2נענע 10הוקמה במסגרת הסכם בין החברה לבין ישראל  – 10שידורי הערוץ החדש בע"מ ,מיום  8במאי .2007
 3המספר הכולל של לקוחות האינטרנט בו נעשה שימוש לצורך החישוב מתבסס על דיווחי חברות התשתית )"בזק" החברה הישראלית
לתקשורת בע"מ; "בזק" ו" -הוט מערכות תקשורת בע"מ; "הוט"( ביחס למספר הכולל של לקוחותיהם ,בקיזוז של ) 6%לקוחות
בתקופת מעבר בין ספקי תשתיות האינטרנט ,אשר הינם משויכים בתקופה זו ליותר מספק אינטרנט אחד(.

1

כאמור בסעיף  8.1.3לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת ") 42010פרק תיאור עסקי התאגיד
לשנת  ,("2010בשנת הדוח הקבוצה המשיכה לפעול ולהעמיק באופן ניכר את חדירתה בתחום הטלפוניה
הפנים-ארצית הביתית בטכנולוגית ה") VOB -טלפון ביתי"( .נכון ליום  31בדצמבר  2010לקבוצה כ 52-א'

5

קווי טלפון ביתי בהשוואה לכ 17 -א' קווי טלפון ביתי ,נכון ליום  31בדצמבר .2009
העמקת החדירה בתחום זה מלווה בהוצאות רבות בגין גיוס והרכשת לקוח ובפגיעה ברווחיות בטווח הקצר
)לעניין ההשפעה הכספית של פעילות זו על הרווח התפעולי ראו סעיף  2.10להלן( .החברה מעריכה כי לאורך
זמן הרחבת שירותי הטלפוניה הפנים-ארצית על-ידי הקבוצה הנו מהלך העשוי לסייע לה לשפר את
תוצאותיה הכספיות ,וזאת הן באמצעות הגדלת כמות הלקוחות והגדלת הכנסותיה מלקוח והן כתוצאה
מהקטנת עלויות הקבוצה בגין העברת שיחות למפעילים אחרים .להערכת החברה ,בטווח הארוך תתרום
פעילות הטלפוניה הפנים-ארצית לרווחיות הקבוצה ,לחיזוק המותג ,לנאמנות לקוחותיה ,ליכולתה להתמודד
עם התגברות התחרות בשוק והמעבר לתחרות על סלי שירותים ,משכך בכוונת הקבוצה להמשיך ולפעול
להעמקת פעילותה בתחום זה.
הערכות החברה בדבר הרחבת הפעילות בתחום שירותי הטלפוניה הפנים-ארצית או השפעתה על תוצאות
הקבוצה ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח") 1968 -חוק ניירות ערך"(
המבוססות על היכרות הקבוצה את שוק הטלפוניה הפנים-ארצית ,ניתוח נתונים והערכות הקבוצה לגבי
התפתחות השוק והעלויות הצפויות מהרחבת הפעילות לעומת ההכנסות שהיא צפויה להניב .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בעיקר עקב שינוי
בצרכי הלקוחות או בביקוש ,שינויים טכנולוגיים ,שינויים בעלויות וכיוצ"ב.
בקשר עם אירועים מהותיים בתקופת הדוח ראו סעיף  6להלן.
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תוצאות הפעילות
 .2.1עיקרי התוצאות:
מחזור המכירות המאוחד של הקבוצה בשנת  ,2010הסתכם לסך של כ 1,302.9 -מ' ש"ח ,בהשוואה לכ-
 1,250.2מ' ש"ח בשנת  ,2009המהווה גידול של כ ,4.2% -וזאת בעיקר בגין הגידול במכירות במגזר
הקישוריות ובתחום הטלפון הביתי.
הרווח התפעולי המאוחד של הקבוצה בשנת  ,2010הסתכם הסתכם בכ 115.1 -מ' ש"ח )כולל הפסד של כ8 -
מ' ש"ח מירידת ערך הנכסים בחברת הבת בגיאורגיה ,(6בהשוואה לרווח תפעולי של כ 155.6 -מ' ש"ח בשנת
 .2009עיקר הקיטון ברווח התפעולי נובע ממגזר הטלפוניה שכולל את השפעת כניסת החברה לתחום הטלפון
הביתי ,הפסדים בשירותי תמיכה ותחזוקה למרכזיות ,מכירת מרכזיות ,וירידת ערך נכסים בחברת הבת
בגיאורגיה .מאידך ,הפחתות החברה בגין עודפי העלות קטנו בכ 13.1 -מ' ש"ח.

4פרק תיאור עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר  ,2010אשר פורסם ביום  9במרץ  2011המהווה חלק מדוח תקופתי זה.
 5החישוב כולל מספרי טלפון ייחודים של קו ביתי שחויבו ונעשה בהם שימוש בתקופה של שלושה חודשים שקדמו לתאריך הדוח.
 6הסכום כולל כ 2.5-מ' ש"ח בגין חלקו של המיעוט בירידת ערך הנכסים המוצג בדוח רווח והפסד במסגרת הרווח הנקי המיוחס
לזכויות שאינן מקנות שליטה.
7.מספרי ההשוואה מוצגים לאחר העדכון בדיווח המגזרי בהתאם לאמור בסעיף  2.2לעיל.
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בנוסף נציין ,כי בשנת  2009הרווח התפעולי כלל רווחים חד פעמיים בסך כ 10.6 -מ' ש"ח ,כמפורט בסעיף
 2.10להלן.
הרווח התפעולי המאוחד לפני מס ,פחת והפחתות )" ("EBITDAשל הקבוצה בשנת  ,2010הסתכם בכ-
 244.3מ' ש"ח ,בהשוואה לכ 271.2 -מ' ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ 26.9 -מ' ש"ח .עיקר
הקיטון ב EBITDA -בשנת  2010נובע מהשפעת הכניסה לתחום הטלפון הביתי ,שהסבה הפסד במונחי
 EBITDAבסך של כ 25.6 -מ' ש"ח בהשוואה להפסד במונחי  EBITDAבסך של כ 9.5 -מ' ש"ח בשנת 2009
ומגידול בהפסדים במונחי  EBITDAבפעילות אספקת שירותי תמיכה ותחזוקה למרכזיות ומכירת מרכזיות
בסך של כ 13.5 -מ' ש"ח.
בנוסף נציין כי בשנת  2009הרווח במונחי  EBITDAכלל רווחים חד פעמיים בסך כ 10.6 -מ' ש"ח ,כמפורט
בסעיף  2.10להלן.
 .2.2שינוי בדיווח על מגזרי הפעילות לשנת 2010
בחודש יוני  ,2009הושלמה עסקה במסגרתה התמזגה  013נטוויז'ן שירותי תקשורת מנוהלים בע"מ )"013
נטוויז'ן שת"מ"( עם ולתוך  013נטוויז'ן כך שלאחר המיזוג חוסלה  013נטוויז'ן שת"מ )"מיזוג  013נטוויז'ן
שת"מ"( .המיזוג האמור מהווה רה-ארגון פנימי ,והחל מהשלמתו מספקת  013נטוויז'ן גם את השירותים
שסופקו קודם לכן על-ידי  013נטוויז'ן שת"מ ,ובכלל זה שירותי אינטרנט ,שירותי טלפוניה בינלאומית
ושירותי מרכזיות )קרי ,מכירת ציוד תקשורת )מרכזיות ,מתגים ,טלפונים( ,הפעלה ,ניהול ורכישת שירות של
מערכות תקשורת קוליות ומערכות תקשורת נתונים עבור הלקוח ומספקת שירותי תמיכה ותחזוקה לרשתות
תקשורת ולמרכזיות; "שירותי מרכזיות"( וכן הינה בעלת הזכויות בשותפות ועידן ,המספקת את שירותי
הטלפוניה הפנים-ארציים )מפ"א( .המיזוג האמור משקף שינוי ניהולי ארגוני ,בעקבותיו שינתה הקבוצה את
ההצגה של מגזרי הפעילות שלה ,באופן שהחל מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת  2010תחום אספקת
השירותים המנוהלים חדל להיות מגזר פעילות עצמאי ,ומאותו מועד ,לקבוצה שני מגזרי פעילות עיקריים
בלבד )כאמור בסעיף  1לעיל( .הפעילויות שיוחסו עד כה למגזר המפ"א ,שירותי גשר ועידה ושירותי מרכזיות
צורפו למגזר הטלפוניה .שירותי האינטרנט שניתנו במסגרת השירותים המנוהלים צורפו לתחום שירותי
הקישוריות .בהתאם לכך ,מספרי ההשוואה מוינו מחדש ומוצגים בהתאם למגזרי הפעילות החדשים.

3

 .2.3תמצית דוחות רווח והפסד המאוחדים של הקבוצה )במיליוני ש"ח(

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2010

2008

2009

הכנסות ,נטו

1,302.9

1,250.2

1,234.6

עלות ההכנסות

1,060.4

977.1

981.8

רווח גולמי

242.5

273.1

252.8

הוצאות מכירה ושיווק

53.7

49.7

52.1

הוצאות הנהלה וכלליות

65.7

67.8

75.2

הפרשה לירידת ערך בגין פעילות של
חברה מאוחדת

8

-

-

ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים

-

-

14.1

127.4

117.5

141.4

רווח מפעולות

115.1

155.6

111.4

הוצאות מימון ,נטו

14.2

18.7

8.7

הכנסות אחרות ,נטו

0.3

1.8

0.4

רווח לפני מסים על הכנסה
הוצאות מסים

101.2
19.7

138.7
33

103.1
16.4

81.5

105.6

86.7

רווח נקי

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

84.8
)(3.3

4

105.6
-

86.7
-

 .2.4תמצית תוצאות הפעילות העסקית של הקבוצה בחלוקה לתחומי הפעילות העסקיים לשנים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר  2010ו2009 -
הכנסות החברה לפי מגזרים עסקיים לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2010ו ,2009 -במיליוני
ש"ח:

קישוריות לאינטרנט
טלפוניה
אחר
התאמות
סה"כ

לשנה שהסתיימה ב-
31.12.2010
626.2
592.2
86.6
)(2.1
1,302.9

לשנה שהסתיימה ב-
7
31.12.2009
587.3
576.5
89
)(2.6
1,250.2

שינוי %
6.6%
2.7%
)(2.7%
)(19.2%
4 .2 %

רווח )הפסד( תפעולי ,לפי מגזרים עסקיים ,לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2010ו ,2009 -במיליוני
ש"ח:
לשנה שנסתיימה ב-
31.12.2010
קישוריות לאינטרנט
טלפוניה
אחר
התאמות
סה"כ

לשנה שנסתיימה ב-
8
31.12.2009
115.8
65.8
)(2.6
)(23.4
155.6

110.2
*19.8
)(4.6
)(10.3
115.1

שינוי %
)(4.8%
)(69.9%
)(76.9%
)(56%
)(26%

* כולל הפרשה לירידת ערך בגין פעילות של חברה בת בסך של כ 8 -מ' ש"ח כמפורט בסעיף  2.9להלן.

 .2.5הכנסות
מחזור ההכנסות המאוחד של הקבוצה בשנת  ,2010הסתכם לסך של כ 1,302.9 -מ' ש"ח ,בהשוואה לכ-
 1,250.2מ' ש"ח בשנת  2009גידול של כ.4.2%-
הגידול בהכנסות נטו ,נובע בעיקר מעלייה בהכנסות במגזר הקישוריות בשיעור של כ 6.6% -ביחס לשנת
 ,2009הנובע בעיקר מגידול ממכירת מוצרי אבטחת מידע ,מגידול בפעילות האינטרנט ושירותי ערך
9
מוסף הנמכרים ללקוחות ומאיחוד לראשונה של דוחותיה הכספיים של חברת רימון ישראל
)שדוחותיה מאוחדים החל מחודש ספטמבר . (2009

7מספרי ההשוואה מוצגים לאחר העדכון בדיווח המגזרי בהתאם לאמור בסעיף  2.2לעיל.
8מספרי ההשוואה מוצגים לאחר העדכון בדיווח המגזרי בהתאם לאמור בסעיף  2.2לעיל.
 9החברה מחזיקה ב 51% -מהון מניותיה של רימון ישראל.
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על-פי הערכות הקבוצה ,נתח השוק של הקבוצה בתחום הקישוריות ליום  31בדצמבר  ,2010עמד על כ-
 ,1036%בדומה לנתח השוק ביום  31בדצמבר . 2009
ליום  31בדצמבר  ,2010לקבוצה כ 604 -א' לקוחות ,המקבלים שירותי קישוריות בפס רחב לאינטרנט
על בסיס חבילות התקשרות שונות ,לעומת  594א' לקוחות כאמור ליום  31בדצמבר  .2009כמות
הלקוחות בתאריכים אלו כוללת גם את לקוחותיה של רימון ישראל.
בתקופת הדוח ,שיעור הנטישה 11בתחום הקישוריות עמד על כ.15.2% -
בשנת  2010ההכנסות במגזר הטלפוניה עלו בכ 2.7% -ביחס לשנת  .2009הגידול בהכנסות נובע בעיקר
מגידול בהכנסות ממכירות קו הטלפון הביתי בסך של כ 17.6 -מ' ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד )סה"כ מחזור המכירות בשנת  2010בתחום קו הטלפון הביתי הסתכמו לכ 23 -מ' ש"ח( ,מגידול
בפעילות ה Hubbing -ומהכנסות הנובעות משינוי מבנה התעריפים להתקשרות לחו"ל באמצעות
מכשיר הסלולר )כמפורט בסעיף  6.5להלן( .מנגד חלה ירידה בהיקף הדקות בשוק השיחות הבינלאומי,
שמוסברת בירידה כללית בהיקף הדקות בשוק ,וכן ירידה בהכנסות מאספקת שירותי תמיכה ותחזוקה
למרכזיות ומכירת מרכזיות.
בשנת  2010חלה ירידה בשער הדולר הממוצע לעומת שנת  2009של כ 5% -אשר השפיעה אף היא על
הירידה בהכנסות בתחום הטלפוניה.
בהתאם לנתוני משרד התקשורת ,היקף כלל הדקות הבינלאומיות )יוצאות ונכנסות( בשוק ,ירד בשנת
 2010בכ 5% -ביחס לשנת  .2009הקבוצה מעריכה ,כי עיקר הירידה בהיקף הפעילות בשוק השיחות
הבינלאומיות נובעת משימוש בטכנולוגיות חלופיות המאפשרות העברת שיחות בינלאומיות על גבי רשת
האינטרנט ).(VOIP
בהתאם לנתוני משרד התקשורת מיום  7בפברואר  2011נתח השוק של הקבוצה בשיחות הבינלאומיות
)יוצאות ונכנסות( בשנת  2010עמד על כ 31.5% -בדומה לנתח השוק שלה בשנת .2009
הירידה במכירות במגזר ה"אחר" נובעת בעיקר מכך שבשנת  2009רשמה החברה הכנסות מכרטיסים
למופע שהופק בחסות החברה.
 .2.6עלות ההכנסות
עלות ההכנסות גדלה בשנת  2010ביחס לשנת  2009בכ ,8.5% -והסתכמה לסך של כ 1,060.4 -מ' ש"ח )כ-
 81.4%מההכנסות( בהשוואה לסך של כ 977.1 -מ' ש"ח בשנת ) 2009כ 78.2% -מההכנסות( .הגידול
בעלות ההכנסות בסך כולל של כ 83.4 -מ' ש"ח נובע בעיקר מגידול של כ 54.7 -מ' ש"ח ברכש דקות,
רכש מוצרי ערך מוסף ללקוחות והתקנות קו טלפון ביתי.

 10ראו ה"ש  3לעיל.

 11מספר המנויים לשירותי קישוריות לאינטרנט בקבוצה שהתנתקו ונותקו בשנת  2010חלקי מצבת מדווחת ממוצעת בשנת .2010
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בנוסף עלות המכר בשנת  2010כוללת גידול של  25.4מ' ש"ח בשכר שנובע בעיקר מגידול בפעילויות
החדשות כגון הטלפון הביתי ורימון ישראל ,וכן גידול בשכר בגין עמלות מכירה ,ומגיוס כוח אדם
בחברת הבת נטוויז.
 .2.7הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות המכירה והשיווק בשנת  2010הסתכמו לכ 53.7 -מ' ש"ח )כ 4.1% -מהמכירות( בהשוואה לכ-
 49.7מ' ש"ח בשנת ) 2009כ 4% -מהמכירות( .עיקר הגידול נובע מעליה בהוצאות פרסום.
 .2.8הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2010הסתכמו לכ 65.7 -מ' ש"ח )כ 5% -מהמכירות( בהשוואה לכ67.8 -
מ' ש"ח בשנת ) 2009כ 5.4% -מהמכירות( .עיקר הירידה נובעת מקיטון בהפרשה לחובות מסופקים בסך
של כ 3.5 -מ' ש"ח וכן קיטון בהוצאות בגין שירותים מקצועיים של כ 3.5 -מ' ש"ח ,בעיקר בנושא
הייעוץ העסקי והמשפטי .מנגד חל גידול בהוצאות שכר עבודה ונלוות וגיוס והשמה בסך כ 4.3 -מ' ש"ח.
 .2.9הפסד מירידת ערך נכסים
בשנת  ,2009רכשה הקבוצה )באמצעות  013נטוויז'ן(  50%מהון מניותיה של חברת

Zennor

 Investments incשהינה חברת האם של  "Zennor") Alex Developments Georgiaו ,("Alex" -
חברה הרשומה בגיאורגיה ,והמחזיקה ברישיונות תקשורת בגיאורגיה .12במהלך שנת  2010פעלה Alex
להקמת התשתיות הדרושות לצורך הענקת שירותי טלפוניה בינלאומיים בגיאורגיה ,ובכלל זה ,בין
היתר ,הקימה מתג בינלאומי להעברת שיחות וחתמה על הסכמים עם מפעילי תקשורת שונים
בגיאורגיה.
בחודש ינואר  2011החליטה הקבוצה להפסיק את פעילותה בגיאורגיה על ידי מכירת מניותיה של
 Zennorאשר מצויות בבעלותה או בדרך של סגירת פעילותן של  Zennorו .13Alex -למועד פרסום
הדוח ,הקבוצה מנהלת מו"מ לקראת סיום פעילותה כאמור.
הקבוצה רשמה בגין האמור הפרשה לירידת ערך בגין הנכסים בסך של כ 8 -מ' ש"ח .14להערכת החברה
בשנת  2011ירשמו הפסדים נוספים בגין סגירת פעילות זו הכוללים מחיקת קרן הון מהפרשי תרגום
בסך של כ 1-2 -מ' ש"ח.15

 12בשנת  2010הועברו ל  013 -נטוויז'ן  0.1%נוספים ממניות  ,Zennorבהתאם להוראות הסכם הרכישה.
 13נכון לתאריך המאזן החברה עדיין פעילה וטרם נמכרה.
 14ראה העארת שוליים  6לעיל.
 15על-פי כללי התקינה החשבונאית הבינלאומית יש לכלול בהצגת עודף עלות הרכישה גם את חלקו של המיעוט בעודף עלות זה ומנגד
מוצג המיעוט במאזן בתוספת חלקו בעודף העלות .לכן כאשר הקבוצה רכשה  50.1%בחברת הבת בגיאורגיה עודף העלות המשקף את
תמורת הרכישה בניכוי נכסים נטו יוחס ב 100% -לרישיון התקשורת של החברה הגיאורגית )כולל חלק המיעוט( ומאידך לזכויות
המיעוט התווסף חלקם בעודף עלות זה .לכן ,כאשר הקבוצה ביצעה הפחתה של הנכסים בגיאורגיה על פי  IAS-36ההפחתת הנכסים
נרשמת במלואה כלומר  100%מהנכסים של חברת הבת כולל  100%מעודפי העלות כפי שהוצגו במאזן המאוחד ,ומאידך המיעוט נושא
בחלקו בהפחתת עודף העלות כמוצג בדוח רווח והפסד.
לפיכך חלקם של בעלי המניות בחברה בירידת ערך הנכסים בגיאורגיה בשנת  2010הינו כ 5.5 -מ' ש"ח .בנוסף ,החברה מעריכה כי בשנת
 2011ירשמו הפסדים נוספים בגין סגירת הפעילות בגיאורגיה הכוללים מחיקת קרן הון מהפרשי תרגום בסך של כ 1-2 -מ' ש"ח ובסה"כ
 6-7מ' ש"ח.
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הערכת החברה בנוגע להשפעה שתהא להפסקת הפעילות כאמור לעיל על תוצאותיה הכספיות הינה
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססת על המידע שקיים בידי הקבוצה במועד דוח
זה בנוגע לאופן בו צפויה הקבוצה להפסיק את הפעילות .הערכה זו עשויה שלא להתממש ,או להתממש
באופן שונה מהותית מכפי שנחזה ,בין היתר ,בעקבות שינויים באופן בו תופסק בפועל על-ידי הקבוצה
פעילותה בגיאורגיה.
.2.10

רווח מפעולות

הרווח מפעולות בדוחות הכספיים לשנת  ,2010הסתכם בכ 115.1 -מ' ש"ח )כ 8.8% -מהמכירות( ,כולל
הפסד של כ 8 -מ' ש"ח מירידת ערך הנכסים בחברת הבת בגיאורגיה כמפורט לעיל ,בהשוואה לרווח של
כ 155.6 -מ' ש"ח בשנת ) 2009כ 12.4% -מהמכירות( .עיקר הקיטון ברווח מפעולות ביחס לתקופה
המקבילה אשתקד נובע ממגזר הטלפוניה שכולל את השפעת העמקת חדירת החברה לתחום הטלפון
הביתי ,הפסדים בשירותי תמיכה ותחזוקה למרכזיות ומכירת מרכזיות וירידת ערך נכסים בגיאורגיה.
מאידך הפחתות החברה בגין עודפי העלות קטנו בכ 13.1 -מ' ש"ח.
בנוסף נציין כי בשנת  2009הרווח התפעולי כלל רווחים חד פעמיים בסך כ 10.6 -מ' ש"ח )כ 6.6 -מ' ש"ח
נרשמו כהקטנת הוצאות תקשורת ו 4 -מ' ש"ח נרשמו כהכנסות בגין הסכם פשרה עם מפעיל תקשורת(.
ניתוח השינוי ברווח מפעולות לפי מגזרים:
הרווח מפעולות במגזר הקישוריות בשנת  2010הסתכם לכ 110.2 -מ' ש"ח בהשוואה לסך של כ115.8-
מ' ש"ח בשנת  .2009הקיטון ברווח מפעולות במגזר הקישוריות ,נובע בעיקר מהשפעת ההפסד התפעולי
בגין פעילותה של רימון ישראל ,הנמצאת עדיין בשלבי גיוס ראשונים של לקוחות וחברת טלרומינג
פתרונות תקשורת מתקדמים בע"מ )"טלרום"( שנרכשה בחודש יולי  .2010בנוסף ,בשנת  2010הוצאות
התקשורת של הקבוצה גדלו וזאת כתוצאה מעלייה בהיקף רכישת הקיבולת הפנים-ארצית
והבינלאומית.
הרווח מפעולות במגזר הטלפוניה ,לשנת  ,2010הסתכם לכ 19.8 -מ' ש"ח בהשוואה לסך של כ 65.8 -מ'
ש"ח בשנת  .2009הקיטון ברווח במגזר זה נובע בעיקר מהשפעת הכניסה של הקבוצה לתחום הטלפון
הביתי אשר גרמה להפסד תפעולי בסך של כ 31 -מ' ש"ח בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ 10.3 -מ'
ש"ח בשנת  ,2009ומגידול בהפסד התפעולי בפעילות שירותי המרכזיות בסך של כ 16.6 -מ' ש"ח .בנוסף
רשמה הקבוצה הפרשה לירידת ערך בגין פעילות החברה בגיאורגיה בסך של כ 8 -מ' ש"ח.
במגזר ה"אחר" גדל ההפסד ,בעיקר כתוצאה מירידה ברווחיות בחברת הבת נטוויז.
.2.11

הוצאות מימון נטו

הוצאות המימון ,נטו בשנת  ,2010הסתכמו לסך של כ 14.2 -מ' ש"ח ,לעומת הוצאות ,נטו בסך של כ-
 18.7מ' ש"ח בשנת .2009
הקיטון בהוצאות המימון ,נטו בשנת  2010לעומת ההוצאות ,נטו בשנת  2009נובע בעיקר מהמרה
למניות של אגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה ב( )"אגרות חוב )סדרה ב("( ,כמפורט בסעיף  6.15להלן,
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שבגינה רשמה החברה הכנסות מימון בסך כ 1.2 -מ' ש"ח לעומת הוצאות הריבית בגין אגרות חוב אלו
בסך של כ 2.7 -מ' ש"ח בשנת  ,2009מרישום של הכנסות מהפרשי שער והצמדה בסך של כ 0.2 -מ' ש"ח
לעומת רישום הוצאות בסך כ 2.2 -מ' ש"ח בשנת  2009ומגידול בהכנסות מימון בגין פקדונות וניירות
ערך סחירים בסך כ 1.6 -מ' ש"ח .מנגד חל גידול בהוצאות הריבית בגין אשראי מבנקים לזמן ארוך בכ-
 3.3מ' ש"ח לעומת שנת .2009
לתאריך חתימת הדוח לקבוצה פוזיציות פתוחות בעסקאות הגנה בסך כ 2.25 -מ' דולר.
.2.12

הוצאות מסים

הוצאות המס בשנת  ,2010הסתכמו לסך של כ 19.7 -מ' ש"ח ,לעומת הוצאות בסך של כ 33 -מ' ש"ח
בשנת  .2009עיקר הקיטון בהוצאות המס נובע מירידה ברווח לצורכי מס בשנת  .2010בשנת 2010
ממשה החברה מס נדחה בגין הפסדים מועברים בסך כ 11 -מ' ש"ח ומנגד רשמה מס נדחה בגין הפסד
מועבר שלא נרשם מס נדחה בגינו בעבר בסך כ 10 -מ' ש"ח.
.2.13

הרווח הנקי

הרווח הנקי המאוחד של הקבוצה בשנת  ,2010הסתכם לכ 81.5 -מ' ש"ח ,בהשוואה לרווח נקי מאוחד
של כ 105.6 -מ' ש"ח בשנת  2009ירידה של .22.8%
הרווח הנקי בשנת  2010כלל הפסד תפעולי מהשפעת כניסת הקבוצה לתחום הטלפון הביתי וכן הפסד
תפעולי בפעילות שירותי המרכזיות .בנוסף ,הרווח הנקי כולל הפרשה בגין ירידת ערך נכסים בחברת
הבת בגיאורגיה.
מנגד ,הוצאות המימון ,נטו בשנת  2010קטנו בסך של כ 4.6 -מ' ש"ח ,כמפורט בסעיף  2.11לעיל
והוצאות המס קטנו בסך של כ 13.3 -מ' ש"ח בעיקר בגין ירידה ברווח לצורכי מס כמוסבר בסעיף 2.12
לעיל .הרווח הנקי בשנת  2009כלל רווחים חד פעמיים בסך של כ 12.5 -מ' ש"ח הכוללים סך של כ8.5 -
מ' ש"ח בגין הסדר פשרה בין הקבוצה לבין "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"בזק"( בנוגע
לתשלום עמלת טמכ"ים ,16וכן הכנסה חד פעמית בסך של כ 4 -מ' ש"ח בגין הסכם פשרה עם מפעיל
תקשורת.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת  2010הסתכם לכ 84.8 -מ' ש"ח ,בהשוואה לכ105.6 -
מ' ש"ח בשנה קודמת.

16מתוך הסכום הכולל ,סך של  6.6מ' ש"ח נרשמו כהקטנת הוצאות תקשורת ו 1.9 -מ' ש"ח נרשמו כהכנסות מימון .
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 .2.14להלן תוצאות הרבעון הרביעי בשנת  2010לעומת הרבעון המקביל בשנת 2009
להלן ריכוז תוצאות הפעילות של הקבוצה ברבעון הרביעי של  2010ושל ) 2009במיליוני ש"ח(:

רבעון רביעי

רבעון רביעי

2010

2009

הכנסות

346

318.5

8.6%

רווח תפעולי

24.5

37.4

)(34.4%

EBITDA

64.4

69

)(6.7%

שינוי ב%-

מחזור המכירות המאוחד ברבעון הרביעי בשנת  ,2010הסתכם לסך של כ 346 -מ' ש"ח ,בהשוואה לכ318.5 -
מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,גידול של כ.8.6% -
הרווח התפעולי המאוחד ברבעון הרביעי בשנת  ,2010הסתכם לכ 24.5 -מ' ש"ח בהשוואה לרווח של כ37.4 -
מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הרווח התפעולי ברבעון הרביעי בשנת  2010כלל הפסד מכניסה לפעילות
בתחום הטלפון הביתי בסך של כ 8.9 -מ' ש"ח לעומת הפסד של כ 4.3 -מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בפעילות שירותי המרכזיות נרשם ברבעון הפסד בסך של כ  8מ' ש"ח לעומת הפסד של כ 2 -מ' ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .החברה בוחנת מהלכים לצמצום הפסדים בפעילות זו.
בנוסף ההפסד ברבעון הרביעי בשנת  2010כולל הפסד מירידת ערך נכסים בסך כ 8 -מ' ש"ח ,כמוסבר לעיל.
ה EBITDA -של הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת  2010קטן בכ 6.7% -לעומת התקופה המקבילה אשתקד
והסתכם לכ 64.4 -מ' ש"ח .ה .EBITDA -עיקר הקיטון נובע מהכניסה לתחום הטלפון הביתי ומהפסדים
בפעילות שירותי המרכזיות כאמור לעיל.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי בשנת  ,2010הסתכם לכ 20.1 -מ' ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ 26.8 -מ' ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד .הרווח הנקי בשנת  2010כולל גידול בהפסד התפעולי של כ 4.7 -מ' ש"ח בגין כניסה
לפעילות בתחום הטלפון הביתי והפחתה בגין ירידת ערך נכסים של חברת הבת בגיאורגיה ,בסך כ 8 -מ' ש"ח,
כמוסבר לעיל.
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.3

נזילות ומקורות מימון
 .3.1תזרים מזומנים
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת בשנת  ,2010הסתכם לסך של כ 167.4 -מ' ש"ח לעומת
סך של כ 210.5 -מ' ש"ח בשנת  .2009עיקר הירידה מוסברת בקיטון בלקוחות בסך של כ 26.7 -מ' ש"ח
בשנת  2009לעומת גידול קל בלקוחות בסך של כ 0.7 -מ' ש"ח בשנת  2010וכן בירידה ברווח לעומת שנת
.2009
תזרים המזומנים עבור רכישת זכויות שימוש בקווי תקשורת גדל בסך של כ 9.4 -מ' ש"ח לעומת שנת
 2009והסתכם בשנת  2010לכ 47 -מ' ש"ח.
תשלומי המיסים בניכוי מסים שהתקבלו בשנת  2010ירדו בכ 9 -מ' ש"ח בהשוואה לשנת  ,2009בעיקר
בשל החזרי מס שנתקבלו.
תזרים מזומנים מפעילות השקעה
תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בשנת  ,2010הסתכם לסך של כ 262 -מ' ש"ח לעומת סך של
כ 112 -מ' ש"ח בשנת .2009
פעילות ההשקעה בשנת  ,2010כוללת בעיקר :השקעה ,נטו בניירות ערך סחירים בסך כ 186.5 -מ' ש"ח
ורכישת נכסים קבועים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,בסך של כ 75.5 -מ' ש"ח בהשוואה לתזרים בגין
רכישת נכסים קבועים מוחשיים ובלתי מוחשיים בשנת  2009בסך של כ 104.3 -מ' ש"ח )מתוכם כ15-
מ' ש"ח עבור רכישת רכבים ולאחר פיצוי של  6מ' ש"ח שהתקבל מחברת הביטוח(.
תזרים המזומנים מפעילות השקעה בשנת  2009כלל סך של  7.7מ' ש"ח ששולמו במזומן בגין עסקת
הרכישה של רימון ישראל.
כאמור בסעיף זה לעיל ,בשנת  2010שילמה הקבוצה עבור זכויות שימוש בקווי תקשורת סך של כ 47 -מ'
ש"ח ,המוצגים על-פי תקני ה IFRS -בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת.
תזרים מזומנים מפעילות מימון
תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון בשנת  ,2010הסתכמו לסך של כ 152 -מ' ש"ח ,לעומת
תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון בסך כ 3.4 -מ' ש"ח בשנת .2009
תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון בשנת  2010הושפע בעיקר מתשלום דיבידנד בסך  125מ' ש"ח
ומפירעון הלוואות לזמן ארוך מבנקים בסך כ 36.1 -מ' ש"ח ,מנגד גייסה הקבוצה אשראי לזמן קצר
מתאגידים בנקאיים בסך של כ 5.5 -מ' ש"ח והלוואות לזמן ארוך מבנקים בסך כ 2 -מ' ש"ח.
במהלך שנת  2010מומשו אופציות עובדים למניות בתוספת מימוש נטו של כ 2.9 -מ' ש"ח.
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בשנת  2009נטלה הקבוצה מימון בנקאי ,נטו לזמן ארוך בסך של  183מ' ש"ח ותמורתו פרעה הלוואות
מבנקים לזמן קצר בסך של כ 85.7 -מ' ש"ח .בנוסף ,בשנת  2009חילקה החברה דיבינד בסך של 116.5
מ' ש"ח ופרעה כ 15.7 -מ' ש"ח מהתחייבויותיה בגין אגרות חוב )סדרה ב(.
במהלך שנת  2009הומרו אופציות שהוחזקו על-ידי הציבור למניות ואופציות עובדים נוספות בתוספת
מימוש נטו של כ 31.4 -מ' ש"ח.
יתרת המזומנים של הקבוצה מושקעת בקרנות כספיות ,תיקים מנוהלים ופיקדונות שקליים לזמן קצוב
בבנקים.
 .3.2גיוס אשראי לזמן ארוך מבנקים
בשנת  ,2009ובהמשך להחלטת הדירקטוריון מחודש יולי  ,2009בה נקבע כי הקבוצה תפעל לגיוס
אשראי נוסף לזמן ארוך ,כך שסך האשראי לזמן ארוך של הקבוצה יעמוד על סכום כולל של עד  190מ'
ש"ח ,נטלה  013נטוויז'ן הלוואות לזמן ארוך מחמישה בנקים ,בסך כולל של  190מ' ש"ח .
ההלוואות לזמן ארוך הובטחו בביטחונות הבאים :ערבות של החברה ושעבוד שלילי )(Negative Pledge
שניתן על ידה לבנקים ,וכן שעבוד שוטף על נכסי  013נטוויז'ן )פרי פסו בין הבנקים( .כמו כן נקבעו
התניות פיננסיות והתחייבות להנחתת הלוואות בעלים.
במהלך תקופת הדוח פרעה הקבוצה  36.1מ' ש"ח הלוואות לזמן ארוך ורימון ישראל נטלה כ 2-מ' ש"ח
הלוואה לזמן ארוך שאינה צמודה וברבית של פריים פלוס .1%
ליום  31בדצמבר  ,2010יתרת ההלוואת לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים בספרי החברה )כולל חלויות
שוטפות( הנה כ 149 -מ' ש"ח.
במהלך הרבעון הראשון בשנת  2011פרעה הקבוצה ,בפירעון מוקדם ,הלוואות בסך של כ 92 -מ' ש"ח
לתאגידים בנקאיים )כ 47-מ' ש"ח בריבית פריים וכ 45 -מ' בריבית קבועה(.
לפרטים נוספים אודות מסגרות האשראי של הקבוצה ראו סעיף  15.4לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת
.2010
 .3.3אגרות חוב להמרה
ליום  31בדצמבר  ,2010לחברה התחייבויות לבעלי אגרות החוב )סדרה ב( שיתרתן בספרים הנה כ0.2-
מ' ש"ח המוצגות במסגרת חלויות שוטפות במסגרת ההתחייבויות השוטפות ,לעומת התחייבות לבעלי
אגרות חוב )סדרה ב( בסך כ 30.5 -מ' ש"ח )כולל חלויות שוטפות בסך של כ 15.3 -מ' ש"ח ,המוצגות
במסגרת ההתחייבויות השוטפות( ,ליום  31בדצמבר .2009
אגרות חוב )סדרה ב( אינן צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  .7%יתרת קרן אגרות חוב
)סדרה ב( בסך  177א' ש"ח ,תשולם עד יוני  .2011אגרות חוב )סדרה ב( ניתנות להמרה באופן שכל 27.28
ש"ח ע.נ אגרות חוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת של החברה ,בעלת ערך נקוב של  1ש"ח.
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לפרטים בדבר המרה ופדיון מוקדם של אגרות חוב )סדרה ב( ראו סעיף  6.15להלן.
.4

המצב הכספי
 .4.1להלן תמצית נתונים עיקריים מתוך המאזנים המאוחדים של החברה ,במיליוני ש"ח:
ליום
31.12.2010

ליום
31.12.2009

רכוש שוטף
זכויות שימוש בקווי תקשורת

583.3
261.7

640.9
242.4

רכוש קבוע

199.9

208.7

מסים נדחים ויתרות חובה לזמן
ארוך
מוניטין

59.8
531.1

63.7
530.7

נכסים בלתי מוחשיים אחרים ,נטו

39.5

54.6

1,675.3

1,741

התחייבויות שוטפות

380

380.6

התחייבויות לזמן ארוך

197

252.8

סה"כ
הון עצמי

577
1,098.3

633.4
1,107.6

סה"כ התחייבויות

1,675.3

1,741

סה"כ נכסים

 .4.2סך הרכוש השוטף ליום  31בדצמבר  ,2010קטן בכ 57.6 -מ' ש"ח מיום  31בדצמבר  2009והסתכם בכ-
 583.3מ' ש"ח .הקיטון נובע בעיקר מתשלום דיבידנד בסך של  125מ' ש"ח ,כאמור בסעיף  6.13להלן,
ומנגד הקבוצה הגדילה את יתרות המזומנים כתוצאה מפעילות שוטפת.
 .4.3סך הרכוש הקבוע נטו ליום  31בדצמבר  ,2010קטן בכ 8.8 -מ' ש"ח מיום  31בדצמבר  2009והסתכם
בכ 199.9 -מ' ש"ח .עיקר השינוי נובע מפחת שוטף בסך כ 77-מ' ש"ח ,מחיקת רכוש קבוע בגין הפסד
מירידת ערך נכסים בסך כ 1.8 -מ' ש"ח ומנגד גידול ברכוש קבוע בסך כ 72.3 -מ' ש"ח.
 .4.4סך יתרות חובה לזמן ארוך ליום  31בדצמבר  2010הסתכם לכ 59.8 -מ' ש"ח קיטון של כ 3.9 -מ' ש"ח
לעומת  31בדצמבר  .2009עיקר הקיטון נבע מקיטון ביתרת מסים נדחים .הקיטון,נטו ביתרת מסים
נדחים נובע בעיקר מימוש מסים נדחים בגין הפרשים זמניים.
 .4.5המוניטין ליום  31בדצמבר  ,2010הסתכם לכ 531.1 -מ' ש"ח ,בדומה ליתרת המוניטין ליום  31בדצמבר
.2009
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 .4.6הנכסים הבלתי מוחשיים האחרים נטו ,כוללים בעיקר קשרי לקוחות בסך כ 10.7 -מ' ש"ח ,עלויות
פיתוח תוכנה ואתר אינטרנט בסך כ 19.4 -מ' ש"ח ,זכויות שימוש בתכנים בסך של כ 4.1 -מ' ש"ח,
זכויות למתן שירותי תקשורת בסך כ 3 -מ' ש"ח ומותג בסך כ 2.2 -מ' ש"ח .הקיטון בנכסים הבלתי
מוחשיים ,נובע בעיקר מהפחתות בסך של כ 22.6 -מ' ש"ח ,מחיקת רישיונות תקשורת בגיאורגיה בסך כ-
 4.5מ' ש"ח ומנגד גידול בסך של כ 12.4 -מ' ש"ח בעיקר בגין היוון פיתוח תוכנה.
 .4.7סך ההתחייבויות השוטפות ליום  31בדצמבר  2010פחתו בכ 0.6 -מ' ש"ח לעומת יום  31בדצמבר ,2009
והסתכמו בכ 380 -מ' ש"ח .הקיטון בהתחייבויות השוטפות נובע בעיקר :מקיטון בחלויות שוטפות של
אגרות חוב )סדרה ב( בסך של כ 15.1 -מ' ש"ח ,כתוצאה מהמרת אגרות חוב )סדרה ב( להון מניות
)לפרטים נוספים ראו סעיף  6.15להלן( ,ומנגד גידול באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בסך של כ-
 5.5מ' ש"ח ,גידול בזכאים ויתרות זכות בסך של כ 7.7 -מ' ש"ח  -בעיקר בגין גידול בהתחייבויות
לעובדים ומגידול ביתרת ספקים ונותני שירותים בסך של כ 1.6 -מ' ש"ח.
 .4.8סך ההתחייבויות לזמן ארוך ליום  31בדצמבר  ,2010קטנו בכ 55.8 -מ' ש"ח לעומת היתרה ליום 31
בדצמבר  ,2009והסתכמו בכ 197 -מ' ש"ח .הקיטון נובע בעיקר מפירעון של התחייבויות לזמן ארוך
לבנקים בסך של כ 34.2 -מ' ש"ח ,ירידה בהכנסות מראש בסך כ 5.1 -מ' ש"ח וקיטון בגין המרה של
אגרות חוב )סדרה ב( בסך של כ 15.2 -מ' ש"ח להון מניות.
 .4.9ההון החוזר המאוחד של הקבוצה ליום  31בדצמבר  ,2010הסתכם לסך של כ 203.3 -מ' ש"ח ,לעומת
הון חוזר של כ 260.3 -מ' ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2009קיטון של  57מ' ש"ח .הקיטון בהון החוזר נובע
בעיקר מתשלום דיבידנד בסך כ 125 -מ' ש"ח .מנגד ,הקבוצה הגדילה את יתרות המזומנים כתוצאה
מפעילות שוטפת.
בנוסף ,חל גידול באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בסך של כ 5.5 -מ' ש"ח ,גידול בזכאים ויתרות
זכות בסך של כ 7.7 -מ' ש"ח ומגידול ביתרת ספקים ונותני שירותים בסך של כ 1.6 -מ' ש"ח .וחל קיטון
בחלויות שוטפות של אגרות חוב )סדרה ב( בסך של כ 15.1 -מ' ש"ח כתוצאה מהמרת אגרות חוב )סדרה
ב( להון מניות.
 .4.10ההון העצמי של הקבוצה ליום  31בדצמבר  ,2010מסתכם לסך של  1,098.3מ' ש"ח בהשוואה להון עצמי
בסך של  1,107.6מ' ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2009קיטון של כ 9.3 -מ' ש"ח .עיקר השינוי בהון נובע
מתשלום דיבידנד בסך של כ 125 -מ' ש"ח ,מרווח נקי בסך של כ 81.5 -מ' ש"ח ומגידול בפרמיה על מניות
בסך כ 34.1 -מ' ש"ח )בעיקר כתוצאה מהמרת אגרות חוב )סדרה ב( למניות(.
.5

סיכום בדבר מבחני הרגישות
לסיכום בדבר השפעת מבחני הרגישות שביצעה הקבוצה ,ראו סעיף  8.5להלן.
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 .6אירועים בעלי אופי מהותי בתקופת הדוח ולאחריו
 .6.1חילופי מנכ"ל
בחודש ינואר  2010הודיע מנכ"ל החברה דאז ,מר ריצ'רד הנטר )"המנכ"ל היוצא"( על סיום
תפקידו בחברה ביום  31במרץ  .2010לעניין מענק הפרישה למנכ"ל היוצא ראו תקנה  21ותקנה 22
בפרק ד' לדוח.
ביום  18במרץ  2010אישר דירקטוריון החברה ,בהתאם להמלצת ועדת התגמול ,את מינויו של מר
ניר שטרן כמנכ"ל החברה החל מיום  25באפריל  2010ואת תנאי העסקתו .לעניין תנאי העסקתו
של מר שטרן ראו תקנה  21בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח.
 .6.2התלכדות קבוצות תקשורת
בחודש אוקטובר  2010דיווחה פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר"( על התקשרותה בעסקה לרכישת
מלוא מניותיה של  012סמייל טלקום בע"מ )" 012סמייל"( ממרחב אמפל אנרגיה בע"מ )"רכישת
 012סמייל בידי פרטנר"( .ביום  28בפברואר  2011פורסם תיקון לתקנות התקשורת )בזק
ושידורים( )הליכים לתנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין -לאומיים( ,התשס"ד -
") 2004תקנות המב"ל"( וביום  1במרץ  2011הודיע משרד התקשורת על אישור עסקת רכישת 012
סמייל בידי פרטנר ,בכפוף לקיומה של הפרדה מלאה בין פעילות הסלולר לבין פעילות הטלפוניה
הבינלאומית .ביום  3במרץ  2011הודיעה פרטנר על השלמת העסקה .לפירוט ראו סעיף  6.1.2לפרק
תיאור עסקי התאגיד לשנת .2010
רכישת  012סמייל בידי פרטנר מצטרפת למספר עסקאות נוספות אשר התרחשו במהלך שנת 2010
)ראו לעניין זה סעיף  6.1.2לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  (2010ומסמנת מגמה של התלכדות
לקבוצות תקשורת ,אשר באפשרותן לספק ללקוח מגוון שירותי תקשורת ,בנוסף לקבוצת בזק. 17
להערכת החברה ,בעקבות מגמת התלכדות קבוצות התקשורת ומעבר לתחרות על סל שירותים,
הקבוצה עשויה להיות בעמדת נחיתות לעומת מתחרותיה אשר באפשרותן לספק סל שירותים
רחב ללקוחותיהן .להשפעות נוספות של תהליך זה על הקבוצה ראו סעיפים  6.4ו 6.8 -להלן .
 .6.3בחינה מקדמית ראשונית של אפשרויות לשילוב עסקי עם סלקום
במסגרת הערכות שונות אותן מבצעת החברה ,בעקבות השינויים החלים בשוק התקשורת,
החברה נמצאת בשלבים מקדמיים  -ראשוניים ביותר של בחינת אפשרויות לשילוב עסקי עם
סלקום ישראל בע"מ )"סלקום"( ,העשוי להיות כרוך בשינוי תאגידי ביחס לחברה .סלקום מצויה
בשליטת חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,בעלת השליטה בקבוצה.
לעניין תיקון תקנות המב"ל באופן שמאפשר למשרד התקשורת לאשר למפעיל סלולר להיות בעל
השפעה מהותית במפעיל בינלאומי ,ראו סעיף  6.1.5לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת .2010

 17בזק ,בזק בינלאומי בע"מ ,פלאפון תקשורת בע"מ ודי.בי.אס שירותי לווין ) (1998בע"מ ,ביחד" :קבוצת בזק".
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התיקון לתקנות המב"ל פותח בפני הקבוצה אפשרויות עסקיות חדשות ובין היתר ,מסיר מגבלה
שהיתה קיימת עד למועד התיקון לביצוע שילוב עסקי כאמור.
נוכח ההתפתחויות בשבועות האחרונים ,הכוללות את תיקון תקנות המב"ל כמפורט לעיל ,השלמת
רכישת  012בידי פרטנר כמפורט בסעיף  6.1.2.3בפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  2010ופרסום
המלצות הביניים של ועדת חייק כמפורט בסעיף  6.6.3בפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת ,2010
בכוונת החברה לפעול לקידום בחינת אפשרות השילוב העסקי האמור עם סלקום.
בחינת האפשרות לשילוב עסקי עם סלקום הנה בשלבים ראשוניים ביותר וטרם נדונה
בדירקטוריון החברה .אין וודאות כלשהי באשר לעצם האפשרות שמהלך כאמור יוכל להתבצע,
באשר לכדאיות בביצועו ,ובאשר לעיתויו ,מתכונתו ותנאיו )אם בכלל(.
 .6.4שיווק סלי שירות משותפים וכניסת קבוצת הוט לפעילות בתחום הגישה לאינטרנט
.6.4.1שיווק סלים משותפים על-ידי קבוצת בזק
בחודש מאי  2010הודיע משרד התקשורת על תיקון רישיונותיהן של בזק וחברות הבת שלה
באופן שיאפשר להן לשווק סלי שירות משותפים ללקוחות המגזר הפרטי בכפוף לאישור סל
השירות על-ידי משרד התקשורת .האישור לשיווק סלי שירות משותפים ניתן לקבוצת
בזקבעקבות ירידה בנתח השוק של בזק במגזר הפרטי אל מתחת ל .85% -
בתיקון נקבעו מגבלות שונות בנוגע לשיווק סלי השירותים המשותפים על-ידי בזק ,בין היתר
על מנת לנסות למנוע העדפת שירותיהן של החברות בקבוצת בזק על פני חברות מתחרות
וסבסוד בין השירותים השונים.
למיטב ידיעת החברה ,בחודש אוגוסט  2010החלה בזק בשיווק סל שירות משותף הכולל
שירותי תשתית וגישה לאינטרנט באמצעות ספק אינטרנט לפי בחירת הלקוח ,ובחודש נובמבר
 ,2010החלה לשווק סל הכולל טלפוניה נייחת ,תשתית וגישה לאינטרנט באמצעות ספק
אינטרנט לפי בחירת הלקוח.
שיווק סלי השירותים על-ידי בזק הוביל לירידה במחירי שירותי הגישה לאינטרנט הנמכרים
במסגרת סל השירותים .בנוסף ,מכיוון שבמסגרת הסלים מוצעים שירותי הגישה לאינטרנט
של כלל הספקים )לרבות ספקים קטנים( ,להערכת החברה ,חלקה היחסי של הקבוצה
במכירות שירותי גישה לאינטרנט במסגרת סלי השירותים של בזק נמוך מחלקה היחסי
בשוק .עם זאת ,בשלב זה אין לכך השפעה מהותית על נתח השוק של הקבוצה.
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בחודש פברואר  2011פרסם משרד התקשורת שימוע לקבוצת בזק בכוונה לתקן את
רישיונותיה ולאפשר לה לספק סל שירותים משותף גם למגזר העסקי בעקבות ירידה בנתח
השוק של בזק במגזר זה מתחת ל .85% -בהתאם לשימוע שפורסם בכוונת המשרד לקבוע
לעניין שיווק סלי השירותים במגזר העסקי ,תנאים דומים לתנאים אשר נקבעו לעניין שיווק
סלי השירותים במגזר הפרטי.
לפרטים נוספים לעניין שיווק סלים משותפים על-ידי קבוצת בזק והתנאים לכך ראו סעיף
 6.1.3.1לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת .2010
להערכות החברה ביחס להשלכות אפשריות של שיווק סלי השירותים המשותפים על-ידי
קבוצת בזק ,ראו סעיף  6.4.4להלן.
.6.4.2שיווק סלים משותפים על-ידי קבוצת הוט וכניסת קבוצת הוט לפעילות בתחום הגישה
לאינטרנט
בחודש דצמבר  2010העניק משרד התקשורת לחברת הוט השקעות ומימון בע"מ )"הוט-נט"(
מקבוצת הוט ,18רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט ).(ISP
משרד התקשורת הודיע שכתנאי למתן רישיון ה ISP -להוט-נט ,תיקבע חובת הפרדה מבנית
מלאה )במתכונת דומה לזו הנהוגה בקבוצת בזק( ,בין הוט-נט ליתר התאגידים מקבוצת הוט.
במקביל הותר לקבוצת הוט לשווק סלי שירותים הכולל גם שירותי  ISPשל חברה מקבוצת
הוט בכפוף למגבלות שנקבעו .ראו לעניין זה סעיף  6.1.3.2לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת
.2010
נכון למועד זה ,למיטב ידיעת החברה קבוצת הוט טרם החלה בשיווק שירותי גישה לאינטרנט
או סל שירותים משותף הכולל שירות גישה לאינטרנט .עם זאת ,למיטב ידיעת החברה קבוצת
הוט נערכת לפעילות כאמור .להערכות החברה ביחס להשלכות כניסת הוט לתחום הISP -
שיווק סלי השירותים המשותפים על-ידי קבוצת הוט ,ראו סעיף 6.4.4להלן.
.6.4.3צפי למעבר לתחרות על סל שירותים
בשנים האחרונות בכלל ובשנה האחרונה בפרט ,חלו מספר שינויים מבניים משמעותיים בשוק
התקשורת ,שעיקרם בהתגבשותן של קבוצות תקשורת )ראו לעניין זה סעיפים  20.1 6.1.2ו-
 21.3לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  .(2010בנוסף ,ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים
האחרונות מאפשרות להעביר מגוון רחב של שירותי תקשורת באמצעות רשת האינטרנט )ראו
לעניין זה סעיף  6.8לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  .(2010בהמשך להתפתחויות אלה,
החברה מעריכה כי בשוק התקשורת תמשך בשנים הקרובות מגמת המעבר לתחרות על סלי
שירותים ,כך שספקי התקשורת יבקשו לספק ללקוח סל מלא של שירותי תקשורת .נכון
למועד זה ,הגורמים העיקריים אשר מסוגלים לספק סל שירותים מלא כאמור הנם קבוצת
בזק וקבוצת הוט בשל בעלותן בתשתיות הנייחות.
 18הוט מערכות תקשורת בע"מ )"הוט"( ותאגידים בשליטתה ,ביחד" :קבוצת הוט".
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.6.4.4הערכות הקבוצה ביחס להשפעות שיווק סלים משותפים על-ידי קבוצות בזק והוט ומעבר
לתחרות על סלי שירותים
נכון למועד פרסום הדוח ,אין ביכולת החברה להעריך את ההשפעה של שיווק סלים שירותים
משותפים משותפים על-ידי בזק במגזר הפרטי או במגזר העסקי ושל כניסת קבוצת הוט
לתחום הגישה לאינטרנט והאפשרות שניתנה לה לשווק סל שירותים משותף ,הכולל שירותי
גישה לאינטרנט ,או את השלכותיהן על שוק התקשורת ועל פעילות הקבוצה ותוצאותיה .עם
זאת ,להערכת החברה ,מכיוון שנכון למועד זה ,רק לקבוצת הוט ולקבוצת בזק קיימת
אפשרות להציע סל שירותי תקשורת מלא ,שיווק סלי השירותים עשוי לפגוע בתחרות בתחום
התקשורת ,במעמדה התחרותי של הקבוצה ובתוצאותיה .בנוסף ,שיווק הסלים המשותפים
צפוי להגביר את התחרות על מחיר השירות בין ספקי שירותי הגישה לאינטרנט ולחזק את
כוחם של ספקים קטנים.
נכון למועד הדוח ,אין ביכולת החברה להעריך אם יתקיימו תנאים אשר יאפשרו לקבוצה
לספק סל שירותי תקשורת הכולל שירותי תשתית נייחת ,לדוגמא על-ידי יצירת שוק סיטונאי
)ראו סעיף  6.6.3לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  (2010או כניסה של חברה נוספת לתחום
התשתית אשר מבצעת מכירה לספקיות תקשורת בלבד )ראו סעיף  7.10.1לפרק תיאור עסקי
התאגיד לשנת  .(2010ייתכן כי יתאפשר לקבוצה להרחיב את סל המוצרים שלה ולהתחרות
באמצעות סל רחב יותר גם במוצרים נוספים.
 .6.4.5הפרדות מבניות בשוק התקשורת
נכון למועד פרסום הדוח מחויבות קבוצת בזק וקבוצת הוט בהפרדה מבנית בין חברות
הקבוצה .ההפרדה המבנית וכן חובות נוספות המוטלות על קבוצת בזק וקבוצת הוט יוצרות
הפרדה בין פעילות החברות בקבוצות אלה בתחומים השונים של ענף התקשורת ,המקטינה
את יכולתן לנצל את היתרון התחרותי של סל השירותים שהן מציעות .שינוי בתנאי ההפרדה
המבנית הנהוגה בקבוצות אלו ,ובפרט ביטול חובת ההפרדה המבנית ,וכן אופן יישום הוראות
ההפרדה המבנית הקיימות ,עשויים להשפיע באופן מהותי לרעה על הקבוצה ועל יכולתה
התחרותית .זאת ,בין היתר ,בשל בעלותן בתשתיות הנייחות היחידות בישראל ,בשל כוח
השוק ובסיס הלקוחות הרחב של קבוצת בזק ושל קבוצת הוט )בפרט אך לא רק בתחומים
בהם הן מהוות מונופולין/דואופול( ויכולתן להציע סל מלא הקושר בין השירותים השונים
הנמכרים על-ידי החברות השונות בקבוצות אלו .לאחרונה ,במסגרת המלצות הביניים של
ועדת חייק החלה להיבחן אפשרות לביטול הפרדה זו והתנאים לכך .ראו גם סעיף  6.6.3לפרק
תיאור עסקי התאגיד לשנת .2010
הערכות החברה בנוגע להשפעה על עסקי הקבוצה של שיווק סלי שירותים משותפים על-ידי
קבוצת בזק ,כניסת קבוצת הוט לתחום שירותי הגישה לאינטרנט ותחילת שיווק סלי
שירותים הכוללים גם שירות גישה לאינטרנט על-ידיה ,השפעות ביטול ואופן יישום ההפרדה
המבנית בקבוצות בזק והוט וכן המעבר לתחרות על סלי שירותים בשוק התקשורת ,הנן מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .הערכות אלה מבוססות על מצב השוק ,מעמד
בזק והוט כספקי תשתית בלעדיים ומעמדה של הוט בתחום שירותי הטלויזיה ,ניתוח
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הגורמים המשפיעים על התחרות ,מספר וזהות השחקנים בכל תחום שירותים והיעדר קיומה
של אפשרות אפקטיבית להציע סלי שירותים מתחרים לסלים המשווקים על-ידי בזק ולסלים
אותם עשויה לשווק קבוצת הוט.
אין וודאות האם אכן יהיה מעבר משמעותי לתחרות על סלי שירותים ,מה תהיה השפעתו,
האם יתאפשר לשחקנים נוספים דוגמת הקבוצה למכור סל מתחרה .כמו כן ,אין וודאות בנוגע
לתנאי הרגולציה ,מבנה התחרות בענף או בנוגע לאופן אכיפת ההוראות שנקבעו על-ידי משרד
התקשורת ,לסוגי הסלים שיבחרו בזק והוט לשווק או אופן התנהלותן בנוגע לשיווק הסלים
כאמור .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בשל שינויים במבנה התחרות ,כניסת שחקנים חדשים
לתחומי פעילות קיימים וכניסת שחקנים קיימים לתחומי פעילות נוספים ,שינויים והחלטות
רגולטוריות ,התפתחויות טכנולוגיות ,התנאים אשר יקבעו על-ידי משרד התקשורת או
המועדים בהם יותר לשווק סלים נוספים מעבר לאלו המסופקים כיום ,האופן בו יאכוף משרד
התקשורת את הוראות הרישיונות לרבות הוראות ההפרדה המבנית וכן החלטותיהן
והתנהלותן של בזק והוט בקשר עם שיווק סלי השירותים.
 .6.5כניסת מתחרים חדשים והתפתחות תחליפים בתחום השיחות הבינלאומיות
כאמור בסעיפים  6.1.5ו 6.6.2 -לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  ,2010ביום  28בפברואר
 2011תוקנו תקנות המב"ל באופן המאפשר למשרד התקשורת להתיר למפעיל סלולר להחזיק
בהשפעה ניכרת
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במפעיל טלפוניה בינלאומי ,בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות המב"ל.

בהתאם אישר שר התקשורת את עסקת רכישת  012סמייל בידי פרטנר.
נוכח התחרות העזה הקיימת בתחום השיחות הבינלאומיות ,הרי שכניסה של מפעילי הסלולר
לתחום ,בעצמן ,באמצעות חברות בשליטתן או בדרך של שיתופי פעולה עם מפעילים אחרים,
עלולה להביא לפגיעה מהותית בנתח השוק של הקבוצה .בנוסף ,כניסת מפעילי סלולר
לפעילות בתחום הטלפוניה הבינלאומית צפויה להפחית ,באופן חלקי או מלא ,את הזדקקותם
לשירותי ה Forward -וה) Roaming -שירותי נדידה( של המפעילים הבינלאומיים ,ובכללם
הקבוצה .כתוצאה מכך ,כניסתם של מפעילי הסלולר לתחום השיחות הבינלאומיות ,ככל
שתותר ,עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על הקבוצה ועל תוצאותיה.
מצד שני ,האפשרות כי מפעילי הסלולר יפעלו כמפעילים עשויה לפתוח הזדמנויות עסקיות
חדשות עבור הקבוצה ,ובכלל זה בחינת אפשרויות שילוב עסקי עם סלקום כאמור בסעיף 6.4
לעיל.

 19על-פי תקנות המב"ל" ,השפעה ניכרת" הינה היכולת להשפיע על פעילותו של התאגיד השפעה של ממש  -בין לבד ובין יחד עם אחרים
או באמצעותם ,בין במישרין ובין בעקיפין  -הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בו או בתאגיד אחר ,לרבות יכולת הנובעת מתקנון
התאגיד ,מכוח חוזה בכתב ,בעל פה או באופן אחר ,או יכולת הנובעת מכל מקום אחר ,ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא
משרה בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור ,יראו אדם כבעל השפעה ניכרת בתאגיד אם הוא מחזיק  25%או יותר מאמצעי שליטה
כלשהו בתאגיד.
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הערכות החברה בנוגע להשפעה אפשרית של כניסת מפעילי הסלולר לתחום הטלפוניה
הבינלאומית על תוצאות הקבוצה ועל האפשרויות לשילוב עסקי עם סלקום ,הנן מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מצב השוק והתחרות השוררת בו ,המצב
הרגולטורי הקיים ,הערכות וניתוחים פנימיים שמבצעת הקבוצה ,מידע שפורסם על-ידי
משרד התקשורת וכן פרסומים בכלי התקשורת .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנחזה ,בין היתר ,בעקבות שינויים במבנה
התחרות ,שינויים והחלטות רגולטוריות ,ושינויים מבניים ביחס לקבוצה או לחברות אחרות
בתחום.
מגמה משמעותית נוספת אשר השפעותיה ניכרות בתחום הטלפוניה הבינלאומית היא
התפתחותם של תחליפים טכנולוגיים ,אשר מאפשרים ביצוע שיחות בינלאומיות על גבי רשת
האינטרנט )ראו סעיף  8.1.5לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  (2010וכן הקלת חסמי הכניסה
ותחילת פעילות בתחום על-ידי שחקנים נוספים )כך לדוגמא ,בתקופת הדוח העניק משרד
התקשורת רישיון למתן שירותי בזק בינלאומיים לטלזר שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ(.
 .6.6כניסת מתחרים חדשים לתחום שירותי הגישה לאינטרנט )(ISP
בשנים האחרונות נכנסו לתחום הגישה לאינטרנט מספר שחקנים חדשים .בנוסף ,חלק
ממפעילי הסלולר ,אשר עד לפני כמה שנים פעלו בתחום האינטרנט במכשירי הסלולר בלבד
ומכרו שירותי גישה לאינטרנט אותם רכשו מספקי הגישה ,החלו לספק שירותי גישה
לאינטרנט בעצמם על גבי התשתיות הניידות והנייחות.
כאמור בסעיף  6.1.3.2לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  ,2010לאחרונה העניק משרד
התקשורת רישיון  ISPלחברת הוט-נט מקבוצת הוט.
להערכת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,אין לכניסת המתחרים החדשים השפעה מהותית
על תוצאות הקבוצה .עם זאת ,להערכת החברה ,על פני זמן ,כניסתן של חברות בעלות כוח
שוק משמעותי או בסיס לקוחות רחב ,דוגמת מפעילי הסלולר ו/או חברות קשורות לחברות
התשתית או השידורים ,עשויה להשפיע באופן מהותי על התחרות בתחום ,להביא לשחיקת
מחירים ,להאט את קצב גיוס הלקוחות על-ידי הקבוצה ולהעלות את שיעורי הנטישה.
להשפעות ההתלכדות לקבוצות תקשורת והמעבר לתחרות על סלי שירותים ראו סעיף 6.2
לעיל וסעיף  6.1.2לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת .2010
הערכת החברה בנוגע להשפעת כניסתן של חברות נוספות לפעילות בתחום הקישוריות על התחרות
ובנוגע להגברת התחרות הנן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססת על מבנה
השוק ,גודל המתחרים ,תנאי התחרות בו וסקרים שמבצעת הקבוצה .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בעקבות קשיים בחדירה
לשוק ,שינויים במבנה התחרות הגבלות או שינויים רגולטוריים.
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 .6.7שינויים בקצבי הצמיחה בתחומי הפעילות של הקבוצה
.6.7.1תחום הקישוריות
שיעורי החדירה הגבוהים של האינטרנט בקרב משקי הבית והעסקים בישראל ,מובילה בשנים
האחרונות לירידה בקצב גידול מספר משתמשי האינטרנט בישראל .להערכת החברה מגמה זו
תמשיך גם בשנים הקרובות והיא עשויה להשפיע על קצב גידול לקוחות הקבוצה ועל
תוצאותיה בתחום זה .הקבוצה פועלת להרחבת סל המוצרים הנמכר על-ידיה ללקוחותיה על
מנת להגדיל את ההכנסה מלקוח.
לפרטים אודות תוצאות הקבוצה בתחום זה בשנת  2010סעיף  2.10לעיל וביאור  26לדוחות
הכספיים לשנת .2010
הערכות החברה בדבר האטה בקצב הגידול במספר משתמשי האינטרנט והשפעתו על תוצאות
הקבוצה הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,הנסמכות על סקרים שונים,
ניתוח הקבוצה את השוק ופרסומים בכלי התקשורת .הערכות אלה עשויות שלא להתממש,
כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בעקבות שינויים
טכנולוגיים באינטרנט ושינויים במבנה התחרות בתחום.
.6.7.2תחום הטלפוניה
בתחום הטלפוניה הבינלאומית חלה בשנת  2010ירידה בהיקף הדקות היוצאות והנכנסות
לארץ ,זאת בהמשך לירידה שחלה גם בשנת  .2009החברה מעריכה כי עיקר הירידה בהיקף
הפעילות הכולל בשוק השיחות הבינלאומיות נובעת מהתפתחות תחליפים שונים דוגמת
טכנולוגיות המאפשרות העברת שיחות בינלאומיות על גבי רשת האינטרנט ) ,(VOIPדוגמת
.Skype
בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית )מפ"א( במשך שנים היתה בזק שחקנית יחידה ,והיא מהווה
מונופול בתחום גם במועד זה .בשנים האחרונות החלו מתחרות חדשות להיכנס לפעילות
בתחום ,לרבות הוט )המספקת שירותי מפ"א על תשתיותיה( וכן שחקנים נעדרי תשתית
המספקים את שירותיהם על גבי תשתית האינטרנט )ובכלל זה  -(VOBביניהם גם הקבוצה
אשר הרחיבה בתקופת הדוח את פעילותה בתחום הטלפון הביתי.
לפרטים אודות תוצאות הקבוצה בתחום הטלפוניה בשנת  2010ראו סעיף  2.10לעיל וביאור 26
לדוחות הכספיים לשנת .2010
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 .6.8דמי יציאה שרשאי בעל רישיון לדרוש ממנוי
בחודש אפריל  2010פרסם משרד התקשורת שימוע שעניינו דמי יציאה שרשאי בעל רישיון

20

לדרוש ממנוי אשר אינו עומד בהתחייבות הכלולה בהסכם ההתקשרות עמו .על-פי הפרסום,
משרד התקשורת שוקל לקבוע מגבלות אשר עשויות להגביל באופן משמעותי את המסלולים
הכוללים קנסות יציאה וכן מסלולים הכוללים מוצרים והטבות שונות.
בחודש פברואר  2011הפיץ משרד התקשורת תזכיר חוק החל על מגזר הלקוחות הפרטי
והעסקי לפיו יוגבל הסכום שניתן לגבות ממנוי של ספק תקשורת )אינטרנט ,טלפוניה ,כבלים
ולווין (21כקנס יציאה בגין הפסקת התקשרות בטרם הסתיימה תקופת התחייבות .על-פי
תזכיר החוק ,אין למנוע מלקוח המפסיק התקשרות בתוך תקופת התחייבות ,הטבה שהיה
זכאי לה אילמלא הפסיק את ההתקשרות .כמו כן נקבע ,כי תזכיר החוק יחול מרגע כניסתו
לתוקף גם על הסכמים קיימים אשר נחתמו בעבר.
להערכת החברה עשויה להיות לשינוי כאמור השפעה מהותית לרעה על פעילותה ועל
תוצאותיה.
הערכות החברה בנוגע להשפעה שעשויה להיות להסדר המגביל באופן משמעותי תוכניות הכוללות
תקופת התחייבות או מוצרים והטבות שונות ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוססות על מצב השוק ,ניתוח הגורמים המשפיעים על התחרות ועל הערכות וניתוחים
פנימיים שמבצעת הקבוצה .אין כל וודאות מה יהיו תוצאות אימוץ הסדר כאמור )אם יאומץ(.
הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי
שנצפה ,בין היתר ,בשל שינויים במבנה התחרות או בתנאיה והתנאים אשר ייקבעו על-ידי משרד
התקשורת בנוגע להסדר כאמור.
 .6.9עליה בצריכת רוחב פס ושינוי בעלויות התקשורת
בשנים האחרונות חלה עלייה מתמשכת ברוחב הפס הנצרך על-ידי לקוחות הקבוצה .כניסת
תשתיות המאפשרות גלישה בקצבים מהירים לישראל בשנת  NGN) 2009של בזק ו –  UFIשל
הוט( הובילה לעלייה משמעותית נוספת ברוחב הפס הנצרך על-ידי הלקוחות.
על מנת לספק את הביקוש הגדל לרוחב פס ,ועל מנת להמשיך ולהתחרות ,נדרשת הקבוצה להגדיל
באופן מתאים את הקיבולת הנרכשת על-ידיה מספקי התשתית הישראלים והבינלאומיים.
עליית כמות הקיבולת הנצרכת אינה מלווה בירידת מחיר מלאה בעלויות הקיבולת הנרכשת על-
ידי הקבוצה מספקי התשתית הבינלאומית והפנים-ארצית .כל עוד תישמר מגמה זו ,עלויות
התקשורת של הקבוצה ימשיכו לגדול משנה לשנה .מגמה זו עלולה להביא לשחיקת הרווחיות
בתחום הקישוריות.
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התיקון המוצע לפי השימוע יחול ,בין היתר ,על בעלי רישיונות לאספקת שירותי גישה לאינטרנט ) ,(ISPרישיונות לאספקת שירותי
שיחות בינלאומיות ורישיונות לאספקת שיחות פנים ארציות ,דוגמת הקבוצה.
21
יצוין כי החל מיום  1בפברואר  2011הוגבלו קנסות היציאה ללקוחות חברות הסלולר.
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הקבוצה בוחנת מעת לעת חלופות שונות להורדת עלויות התקשורת שלה ,בין היתר באמצעות
טכנולוגיות מתקדמות ,עדכון תנאי ההתקשרות עם ספקיה ,רכישה או הקמה של תשתיות
תקשורת עצמאיות.
הערכות החברה בנוגע לעלייה בעלויות התקשורת של הקבוצה ולשחיקת הרווחיות בתחום
הקישוריות ,הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מצב השוק
והתפתחותו ,התנהגות הלקוחות ועלויות הקיבולת של הקבוצה .אין כל וודאות אם עלויות
התקשורת של הקבוצה ימשיכו לגדול ואם הרווחיות בתחום תישחק .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בשל שינויים
בצריכת רוחב הפס על-ידי הלקוחות ,ירידה במחירי עלויות הקיבולת ושינויים במבנה התחרות
בתחום התשתיות הבינלאומיות והפנים-ארציות.
 .6.10אישור תובענה כייצוגית
בהמשך לאמור בביאור 21א') (2לדוחות הכספיים לשנת  ,2010בעניין הגשת בקשות לאישורן של
מספר תביעות כתובענות ייצוגיות ,אשר אוחדו לכדי תביעה אחת )בקשות ארפית ,מירנה ונרט
)ביחד" :המבקשים"( ,אשר עניינה )של התביעה המאוחדת( טענות להטעיות שונות הקשורות
בכרטיסי חיוג של הקבוצה ושל חברות תקשורת נוספות ,קיום הסדר כובל ואי הענקת הטבות
שונות שהובטחו לרוכשי הכרטיסים ,בחודש נובמבר  2010התקבלה החלטת בית המשפט לאשר
את בקשת האישור והותרה הגשתה של התובענה )המאוחדת( כתובענה ייצוגית ,וזאת ביחס
לכרטיסים שנרכשו בשנים .2004-2008
בית המשפט קבע ,כי בבחינה לכאורה ,עלה בידי המבקשים להוכיח הסתברות סבירה לזכיה
בתביעה הסופית בנוגע להטעיית הצרכנים רוכשי כרטיסי החיוג הבינלאומיים למדינות פיליפינים,
תאילנד ונפאל במספר עילות.
על-פי ההחלטה ,עילות התביעה בין הצדדים תהיינה כדלקמן) :א( הטעיית צרכני כרטיסי חיוג
בינלאומיים שפורטו בבקשה לאישור התביעה כייצוגית בנוגע לדקות "בונוס" שנכללו בכרטיסי
החיוג; )ב( הפחתת זמן שיחה בכרטיסי החיוג בגין המתנה ללא מענה וניתוקי שיחות.
בנוסף ,בית המשפט איפשר למבקשים לנסות ולהוכיח בתביעה העיקרית כי ההטעיה חלה גם לגבי
כרטיסים נוספים  -אל מעבר לכרטיס הראשון שרכש כל צרכן  -אך הביע דעה ,לכאורה ,כי לא
ניתן לייחס הטעיה המזכה בפיצויים ברכישה חוזרת.
החברה כללה בדוחותיה הכספיים הפרשה בגובה הסיכון הפוטנציאלי ,לפי הערכת יועציה
המשפטיים ,וזאת ביחס לאותן סוגיות אשר להערכת החברה ,על בסיס הערכת יועציה
המשפטיים ,הסיכוי שהחברה תחויב בנזק בגינן הינו למעלה מ.50%-
 .6.11הצעה פרטית למנהלי הקבוצה
בחודש מאי  ,2010אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול של החברה ,להקצות
למנכ"ל החדש של החברה ,מר ניר שטרן ,בדרך של הקצאה פרטית 238,882 ,כתבי אופציה )בלתי
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סחירים( וכן להקצות לנושא משרה נוסף בחברה ,בדרך של הצעה פרטית 25,751 ,כתבי אופציה
)בלתי סחירים( ,והכל לפי תוכנית האופציות ,ולאישורים הנדרשים על פי דין.
לפרטים נוספים ,ראו דוח הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית על
פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( התש"ס ,2000-שפרסמה
החברה ביום  10במאי ) 2010אסמכתא מס'  ,(2010-01-476214המובא על דרך ההפניה וכן ביאור
 23לדוחות הכספיים לשנת .2010
 .6.12שינוי מבנה התעריפים להתקשרות לחו"ל באמצעות מכשיר הסלולר )מכשיר רט"ן; רדיו
טלפון נייד(
ראו לעניין זה סעיף  8.1.4לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  ,2010ובכלל זה לעניין העליה
בהכנסות הקבוצה משיחות בינלאומיות ,במקביל לעליה דומה בהוצאותיה.
 .6.13תעריפי קישור גומלין לרשת הסלולר )רט"ן(
ראו לעניין זה סעיף  8.1.4לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  ,2010ובכלל זה לעניין הירידה
הצפויה בהכנסותיה ובהוצאותיה של הקבוצה.
 .6.14דיבידנד שהוכרז ושולם
במהלך שנת  2010קיבל דירקטוריון החברה שתי החלטות על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי
המניות של החברה ,בהיקף של  125מ' ש"ח ששולמו בחודשים אפריל וספטמבר  .2010שתי
חלוקות הדיבידנד הנן חלוקות מותרות בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט") 1999 -חוק
החברות"( .ראו דיווח מיידי מיום  9במרס ) 2009אסמכתא מס'  ,(2010-01-407985וכן דיווח מיידי
מיום  10באוגוסט ) 2010אסמכתאות מספר  2010-01-581244ו  ,(2010-01-581439 -המובאים על
דרך ההפניה.
לפרטים בדבר ביצוע התאמה בשערי ההמרה של ניירות הערך ההמירים של החברה :אגרות חוב
ניתנות להמרה )סדרה ב( ואופציות עובדים לא סחירות ,בגין חלוקת הדיבידנד כאמור לעיל ,ראו
דיווחים מיידיים מימים  24במרץ ) 2010אסמכתאות מספר  2010-01-427125ו,(2010-01-427185 -
 24ו 25 -באוגוסט ) 2010אסמכתאות מספר  2010-01-597924ו ,2010-01-598521 -בהתאמה(,
המובאים על דרך ההפניה.
 .6.15תיקון במועדי מימוש של אופציות שהוקצו למנהלי הקבוצה
בחודש מרץ  2010אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת הביקורת ובהסתמך ,בין היתר ,על
המלצת ועדת התגמול של החברה ,להאריך את תקופות המימוש של האופציות מכוח תוכנית
אופציות  2008עבור שבעה נושאי משרה בחברה להם הוענקו סך של  412,017אופציות ,באופן
שתקופת המימוש של מנת האופציה הראשונה תהיה  29חודשים )במקום  24חודשים כקבוע
בתוכנית אופציות  (2008ותקופת המימוש של מנות האופציות השנייה עד הרביעית תהיה 24
חודשים לכל מנה )במקום  12חודשים כקבוע בתוכנית אופציות  .(2008ההארכה תחול לגבי
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האופציות שהוענקו לאותם שבעה נושאי המשרה בלבד .תוספת ההטבה הנובעת כתוצאה
מהחלטה זו מסתכמת בסך של כ 0.8 -מ' ש"ח והיא מופחתת בספרי החברה בשנים  2010ו.2011 -
החישוב בוצע כאמור בביאור 23ב' לדוחות הכספים על-פי המודל הבינומי .הערך הכלכלי של
הארכת מועדי המימוש של האופציות על-פי מודל בלאק אנד שולס הנו כ 1 -מ' ש"ח.
לפרטים נוספים בדבר הארכת מועדי המימוש של האופציות כאמור ,ובכלל זה בדבר הערך
הכלכלי של האופציות ונימוקי הדירקטוריון ,ראו דיווח מיידי מיום  9במרץ ) 2010אסמכתא
מספר  ,(2010-01-407994המובא על דרך ההפניה.
 .6.16המרה ופדיון מוקדם של אג"ח
בחודש מאי  2010הודיעה החברה על מימוש של כ 22 -מ' אגרות חוב )סדרה ב( ,אשר כתוצאה
ממנו נותרו במחזור כ 954 -א' אגרות חוב )סדרה ב( בלבד .ראו דיווח מיידי מיום  23במאי 2010
)אסמכתא מספר  (2010-01-489297המובא על דרך ההפניה .בהמשך להודעתה זו ,בחודש יולי
 2010הודיעה הבורסה לחברה 22כי שווי החזקות הציבור באגרות חוב )סדרה ב( מסתכם בכ0.3 -
מ' ש"ח ,סכום הנמוך מ 1.6 -מ' ש"ח כנדרש בכללי השימור של הבורסה .בהתאם הודיעה
הבורסה ,החל מחודש ספטמבר  2010אגרות החוב )סדרה ב( תימחקנה מהרישום למסחר בבורסה.
בהתאם לתנאי אגרות חוב )סדרה ב( )כמפורט בדיווח המיידי מיום  5במרץ ) 2008אסמכתא מספר
 ,(2008-01-064320המובא על דרך ההפניה( ,החברה הודיעה כי ביום  12בספטמבר  2010יתקיים
מועד הפדיון המוקדם ,בו רשאים המחזיקים באגרות חוב )סדרה ב( לפדותן ובמועד זה תשלם
החברה למחזיקים את הקרן בתוספת ריבית )על פי תנאי אגרות חוב )סדרה ב(( שנצברה עד ליום
הפדיון בפועל .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  5באוגוסט ) 2010אסמכתא מספר 2010-01-
 (577467המובא על דרך ההפניה.
במועד הפדיון המוקדם נפדו כ 5 -א' ש"ח ע.נ .אגרות חוב בתמורה לכ 5 -א' ש"ח.
נכון למועד פרסום דוח זה ,נותרו במחזור כ 177 -א' אגרות חוב )סדרה ב'( אשר נמחקו מהמסחר
בבורסה.
 .6.17חילופי נושאי משרה
ביום  17ביוני  2010הודיעה הגב' פנינה דבורין על התפטרותה מתפקידה כדירקטורית חיצונית
בחברה .בהתאם ,נסתיימה גם כהונתה של הגב' דבורין בוועדת הדירקטוריון השונות :ועדת
ביקורת ,ועדת מאזן ,ועדת השקעות וועדת תגמול.
ביום  27ביולי  2010מונה מר דניאל יעקובי כדירקטור בחברה .החברה הכירה במר דניאל יעקובי
כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
ביום  2בספטמבר  2010אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויים מחדש של הדירקטורים
המכהנים בדירקטוריון החברה ,אשר אינם דירקטורים חיצוניים :מר עמי אראל ,מר חיים
22וכפי שפורסם באותו מועד באתר האינטרנט של הבורסה . www.maya.tase.co.il
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גבריאלי ,מר ארי ראב"ד ,מר גיא רוזן ,מר ארז סיניבר ,מר גדי וינריב ,מר דניאל שנער ומר דניאל
יעקובי )מר וינריב ,מר שנער ומר יעקובי מונו במהלך השנה כדירקטורים חדשים על-ידי
דירקטוריון החברה(.
ביום  12ביולי  2010הודיע מר טובי קנאור על התפטרותו מתפקיד סמנכ"ל הנדסה של החברה.
ביום  11באוקטובר  2010סיים מר קנאור את כהונתו .ביום  30באוגוסט  2010החליט דירקטוריון
החברה על מינויו של מר יניב גרינולד לתפקיד סמנכ"ל כללי בחברה .תחילת כהונתו של מר
גרינולד החלה ביום  17באוקטובר .2010
ביום  14באוקטובר  2010החליט דירקטוריון החברה על מינויו של מר רפאל פורן לתפקיד סמנכ"ל
תפעול ושרשרת אספקה בחברה .תחילת כהונתו של מר פורן החלה ביום  20באוקטובר .2010
 .6.18הסכם בזק )ג'יגות(
בשנת  2010נחתם בין הקבוצה )באמצעות  013נטוויז'ן( ובין בזק הסכם חדש המסדיר את אספקת
שירותי הקישור לתשתית של בזק ,היקפי הקיבולת שתספק בזק לקבוצה והתמורה שתשולם לה
עבור השירותים .לפרטים ראו סעיף  7.10.2לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  2010ודיווח מיידי
של החברה מיום  8באוגוסט ) 2010אסמכתא מספר  ,(2010-01-577965המובא על דרך ההפניה.
 .6.19עדכון כללים לסיווג עסקאות כ"זניחות"
לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה בדבר הקווים המנחים והכללים לסיווגה של עסקת
בעל עניין כעסקה זניחה ,ראה סעיף  10.1לחלק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת .2010
 .6.20הפסקת פעילות החברה בגיאורגיה
לפרטים בדבר החלטת החברה על הפסקת פעילות בגיאורגיה ראה סעיף  2.9לעיל.
 .7תגמול בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
התגמולים שניתנו לנושאי המשרה הבכירה בחברה ,בהתאם לדרישות תקנה  21לתקנות דוחות תקופתיים
)"נושאי המשרה"( ,מפורטים בסעיף  8לחלק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת .2010
בחודש אוגוסט  ,2009מינה דירקטוריון החברה ועדת תגמול אשר חבריה הינם יו"ר הדירקטוריון,
הדירקטורים החיצוניים של החברה ומר ארז סיניבר )אשר אינו דירקטור חיצוני ,אך מהווה דירקטור
אחר .(23תפקידה של ועדת התגמול להמליץ לדירקטוריון בנוגע לשכר ,תגמולים ותנאי העסקתם ופרישתם
של נושאי המשרה בחברה.
דירקטוריון החברה וועדת התגמול דנים בכלל התגמולים הניתנים לנושאי המשרה ,לרבות מענק שנתי
)בונוס(.

23

"דירקטור אחר" מוגדר בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס") 2000 -תקנות הגמול"( ,כדלקמן:
"דירקטור שאיננו דירקטור חיצוני בחברה ,למעט כל אחד מאלה (1) :דירקטור בעל שליטה; ) (2דירקטור הממלא תפקיד נוסף בחברה
או נותן לה שירותים נוספים באופן שוטף; ) (3דירקטור הממלא תפקיד בתאגיד שהוא בעל שליטה בחברה או נותן לו שירותים באופן
שוטף; ) (4דירקטור הממלא תפקיד בתאגיד שהוא בשליטת בעל השליטה בחברה או נותן לו שירותים באופן שוטף; ) (5דירקטור שאינו
מקבל גמול מהחברה" )"דירקטור אחר"(.
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ביום  6במרץ  2011קיים דירקטוריון החברה דיון וקבע את הקריטריונים לבחינת סבירות תגמול נושאי
המשרה בשנת  2010והקשר בין התגמול לבין תרומת נושא המשרה.
ביום  9מרץ  ,2011קיים דירקטוריון החברה דיון ובחינה בדבר הסכמי השכר של נושאי המשרה והתגמולים
להם הם זכאים בגין תקופת הדוח ,ובכלל זה במענקים שישולמו להם בגין שנת  .2010הבחינה נעשתה
בהתחשב בתפקידו של נושא המשרה בחברה ,ברקע ובניסיון שלו ,בתרומת כל אחד מנושאי המשרה לחברה
בתקופת הדוח ,וזאת בין היתר ,בהשוואה לבעלי תפקידים דומים בחברות אחרות או לבעלי תפקידים דומים
בחברה ובהתבסס על המלצות ועדת התגמול בישיבתה מיום  7במרץ  2011ועל הקריטריונים שקבע
הדירקטוריון בישיבתו מיום  6במרץ .2011
 .7.1תנאי העסקה של כל אחד מבין חמשת נושאי המשרה
.7.1.1ניר שטרן )מנכ"ל החברה המכהן(;
.7.1.2שלומי פרילינג )סמנכ"ל אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ופיננסים(;
.7.1.3רן הרפז )סמנכ"ל טכנולוגיות ומידע(;
.7.1.4קרן שתוי )סמנכ"ל לקוחות פרטיים(;
.7.1.5ריצ'רד הנטר )מנכ"ל החברה היוצא(.
בפני חברי הדירקטוריון נסקרו במהלך ישיבת הדירקטוריון כל התגמולים אשר ניתנו לנושאי המשרה בגין
בשנת  ,2010ובכלל זה המלצת המנכ"ל לעניין מענק לנושאי המשרה )שאינם המנכ"ל( והמלצת יו"ר
הדירקטוריון לעניין מענק למנכ"ל החברה .המענקים שנקבעו ישולמו בפועל לנושאי המשרה בשנת .2011
לצורך הדיון ,הובאו בפני חברי הדירקטוריון ,מבעוד מועד ,הנתונים הרלוונטיים לגבי כל נושא משרה,
לרבות דוח שהוכן על-ידי פרופ' משה צבירן הבוחן את תנאי ההעסקה והתגמול של כל אחד מנושאי המשרה
אל מול נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות שונות במשק בסדר גודלה של החברה )"דוח צבירן"(.
 .7.2הקריטריונים לאורם בחן דירקטוריון החברה את התגמול
.7.2.1האם התגמול הכולל שקיבל נושא המשרה עמד בנורמות המקובלות בשוק לנושא משרה בתפקיד
דומה בחברות בעלות מאפיינים ברי השוואה?
.7.2.2האם חלו שינויים מהותיים בהגדרת תפקידו ,סמכויותיו ואחריותו של נושא המשרה מעת קביעת
התגמול ועד לתום שנת הדוח?
.7.2.3ככל שהתגמול כולל מרכיב משתנה )מענקים וכיוצ"ב( – האם הביצוע אכן משקף אירועים מהסוג
שהחברה התכוונה לתמרץ או שמא חלו ארועים בלתי צפויים שגרמו לגידול מלאכותי בתגמול?
.7.2.4האם התגמול הינו לפי מדדים שהוצעו על-ידי המנכ"ל ובחינת סבירות המדדים.
 .7.3תמצית מסקנות ונימוקי הדירקטוריון
.7.3.1בהתאם לקריטריונים האמורים ,דן הדירקטוריון בקשר בין סכומי התגמולים שניתנו בשנת 2010
ובכלל זה המענק המוצע בגין שנת ) 2010שישולם בשנת  (2011לכל אחד מנושאי המשרה בנפרד
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לבין תרומתו לחברה בתקופה הרלוונטית ,פועלו וביצועיו של כל אחד מנושאי המשרה במהלך שנת
 2010בהתאם לדרישות תפקידו ,עמידתו במדדים האישיים ותרומתו לחברה ,לפעילותה
ולהצלחתה.
.7.3.2דירקטוריון החברה ציין כי בבואו לאשר את המענקים השנתיים )בונוסים( לנושאי המשרה,
נלקחים בחשבון התוצאות הכספיות של החברה ) ,(EBITDAעמידה בביצועים אישיים והערכת
מנכ"ל )או הערכת יו"ר הדירקטוריון במקרה של מנכ"ל החברה( .עוד ציין הדירקטוריון כי
בהתאם למנגנון התגמול כאמור ,המענק המקסימאלי האפשרי לנושאי המשרה בשנת הדוח עומד
על  8משכורות.
.7.3.3לאחר דיון נפרד ומפורט אשר נתקיים בהתייחס לכל אחד מבין נושאי המשרה ,על בסיס המלצת
המנכ"ל )או המלצת יו"ר הדירקטוריון ,לפי העניין( ולפי המדדים שתוארו לעיל ,קבע הדירקטוריון
כי תגמולי נושאי המשרה הינם הוגנים וסבירים ,וזאת בשים לב ,בין היתר ,למצבה הכספי של
החברה ,ליעדי ה EBITDA -שהושגו על-ידיה ולאתגרים שניצבו והניצבים בפניה.
 .7.4תמצית מסקנות ונימוקי הדירקטוריון
.7.4.1מנכ"ל החברה ,ניר שטרן – מר שטרן מכהן כמנכ"ל הקבוצה החל מיום  25באפריל  .2010על-פי
הסכם העסקתו ובהתאם להחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  18במרץ ) 2010בין
היתר בהתבסס על המלצת ועדת התגמול( ,מר שטרן זכאי לשכר חודשי ,זכויות סוציאליות ונלוות
ולרכב לרבות גילום שווי הרכב למס .למר שטרן הוקצו  238,882כתבי אופציה )בלתי סחירים(
בהתאם לתוכנית האופציות  .2008לפרטים נוספים ראו סעיף  8לחלק ד' )פרטים נוספים( לדוח
התקופתי לשנת  .2010ביום  9במרץ  2011אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת הביקורת
ובהתאם להמלצת ועדת התגמול ,תשלום מענק למר שטרן בסך  450אלף ש"ח בגין פעולתו בשנת
) 2010החל ממועד כניסתו לתפקיד( ,אשר ישולם בשנת .2011
לצורך בחינת המענק למר שטרן ,בחן דירקטוריון החברה את עמידתו של מר שטרן במדדי
ההערכה כדלקמן (1) :עמידת החברה ביעדי  (2) EBITDAעמידה בתקציב המכירות של החברה
במאוחד ) (3עמידה בתקציב תזרים המזומנים של החברה במאוחד ) (4עמידה בתקציב הוצאות
חברה מאוחד ) (5עמידה בתקציב השקעות החברה במאוחד ) (6עמידה ביעדי זמינות המענה של
מוקדי השירות של החברה.
דירקטוריון החברה סקר את תרומתו של מר שטרן להתפתחות הקבוצה וניהולה השוטף בשנת
) 2010מאז מועד כניסתו לתפקיד( ,ניהול ופיתוח עסקאות ותהליכים מהותיים בתחומי פעילותה
של הקבוצה ,ומצא כי מר שטרן פעל במקצועיות ,במסירות ביעילות ובאחריות ,וכי בהתחשב
בתרומתו של מר שטרן לקבוצה מאז כניסתו לתפקיד ,לקידומו את הקבוצה ,וזאת בתקופה של
תחרות מתגברת ושינויים רגולטורים משמעותיים ,הגמול המשולם לו ,לרבות המענק לשנת 2010
הוגן וסביר.
היקף התגמול בניירות ערך שהוענק למר שטרן ,שמטרתו לעודד את מר שטרן להמשיך ולהקדיש
ממרב זמנו ומרצו לחברה ,הינו הוגן וסביר ומשקף את המקובל בשוק לנושאי משרה בתפקידים
דומים.
בנוסף ,אושרה על-ידי דירקטוריון החברה העלאה בשכרו החודשי של מר שטרן לסך של 90,000
ש"ח ,בתוקף מיום  1בינואר .2011
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דירקטוריון החברה מצא כי העלאת השכר של מר שטרן הנה הוגנת וסבירה ומשקפת את הגמול
המקובל לנושאי משרה בתפקידים דומים בחברות ברות השוואה ,ועולה בקנה אחד עם התחייבות
החברה בחוזה העסקתו של מר שטרן כי תנאי שכרו ייבחנו בתום שישה חודשים מתחילת כהונתו.
.7.4.2סמנכ"ל אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ופיננסים ,שלומי פרילינג – מר פרילינג מכהן כסמנכ"ל
אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ופיננסים מיום  1בינואר  .2008על-פי הסכם העסקתו ,מר פרילינג זכאי
לשכר חודשי ,זכויות סוציאליות ונלוות ולרכב לרבות גילום שווי הרכב למס .למר פרילינג הוקצו
בשנת  103,004 2008כתבי אופציה )בלתי סחירים( בהתאם לתוכנית האופציות  .2008לפרטים
נוספים ראו סעיף  8לחלק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  .2010ביום  9במרץ 2011
אישר דירקטוריון החברה ,בהתאם להמלצת ועדת התגמול ,תשלום מענק למר פרילינג בסך 250
אלף ש"ח בגין פעולתו בשנת  ,2010אשר ישולם בשנת .2011
לצורך בחינת המענק למר פרילינג ,בחן דירקטוריון החברה את עמידתו של מר פרילינג במדדי
ההערכה כדלקמן (1) :עמידת החברה ביעדי  (2) ;EBITDAמדדי הערכה אישיים) -א( עמידה
בתקציב הוצאות התפעול של החברה; )ב( עמידה בתקציב  EBITDAשל חברות בנות; ו) -ג(
עמידה בתקציב שכר כלכלה ואסטרטגיה; ו (3) -הערכת מנכ"ל בהתחשב בביצועיו של מר פרילינג
ותרומתו לחברה.
דירקטוריון החברה סקר את תרומתו של מר פרילינג לעמידת החברה וחברות הבנות במדדי ה-
 ,EBITDAהשקעות ,רכישות ומיזוגים שבוצעו בתחומי פעילות הסינרגטיים לחברה ,כניסה
לשווקים חדשים והתמקדות הקבוצה בפעילות הליבה שלה ,ומצא כי בהתחשב בתרומתו של מר
פרילינג לחברה ,וזאת בתקופה של תחרות מתגברת ושינויים רגולטורים משמעותיים ,הגמול
המשולם לו ,לרבות המענק לשנת  2010הוגן וסביר.
היקף התגמול בניירות ערך שהוענק למר פרילינג ,שמטרתו לעודד את מר פרילינג להמשיך
ולהקדיש ממרב זמנו ומרצו לחברה ,הינו הוגן וסביר ומשקף את המקובל בשוק לנושאי משרה
בתפקידים דומים.
.7.4.3סמנכ"ל טכנולוגיות מידע ,רן הרפז – מר הרפז מכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות מידע מיום 22
באוקטובר  .2008על-פי הסכם העסקתו ,מר הרפז זכאי לשכר חודשי ,זכויות סוציאליות ונלוות
ולרכב לרבות גילום שווי הרכב למס .למר הרפז הוקצו  51,502כתבי אופציה )בלתי סחירים(
בהתאם לתוכנית האופציות  .2008לפרטים נוספים ראו סעיף  8לחלק ד' )פרטים נוספים( לדוח
התקופתי לשנת  .2010ביום  9במרץ  2011אישר דירקטוריון החברה ,בהתאם להמלצת ועדת
התגמול ,תשלום מענק למר הרפז בסך  250אלף ש"ח בגין פעולתו בשנת  ,2010אשר ישולם בשנת
.2011
לצורך בחינת המענק למר הרפז ,בחן דירקטוריון החברה את עמידתו של מר הרפז במדדי ההערכה
כדלקמן (1) :עמידת החברה ביעדי  (2) ;EBITDAמדדי הערכה אישיים) -א( עמידה בתקציב
הוצאות והשקעות מערכות מידע; )ב( עמידה בתקציב שכר מערכות מידע; ו) -ג( עמידה ביעדי
זמינות מערכות קריטיות; ו (3) -הערכת מנכ"ל בהתחשב בביצועי מר הרפז ותרומתו לחברה.
דירקטוריון החברה סקר את תרומתו של מר הרפז לעמידה בזמינותן ותקינותן של המערכות
הקריטיות המשמשות את הקבוצה בפעילותה השוטפת וביצוע פרויקטים שונים במערכות המידע
הקיימות ובמערכות חדשות ,ומצא כי בהתחשב בתרומתו של מר הרפז לחברה ולפעילותה
השוטפת ,הגמול המשולם לו ,לרבות המענק לשנת  2010הוגן וסביר.
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היקף התגמול בניירות ערך שהוענק למר הרפז ,שמטרתו לעודד את מר הרפז להמשיך ולהקדיש
ממרב זמנו ומרצו לחברה ,הינו הוגן וסביר ומשקף את המקובל בשוק לנושאי משרה בתפקידים
דומים.
.7.4.4סמנכ"ל לקוחות פרטיים ,קרן שתוי – גב' שתוי גב' מועסקת בחברה החל מיום  29בנובמבר 1998
וביום  1בספטמבר  2004החלה לכהן כסמנכ"ל לקוחות פרטיים .24על-פי הסכם העסקתה ,גב'
שתוי זכאית לשכר חודשי ,זכויות סוציאליות ונלוות ולרכב לרבות גילום שווי הרכב למס .לגב'
שתוי הוקצו  103,004כתבי אופציה )בלתי סחירים( בהתאם לתוכנית האופציות  ,2008וכן ב6900 -
כתבי אופציה )בלתי סחירים( בהתאם לתוכנית אופציות  .2006לפרטים נוספים ראו סעיף  8לחלק
ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  .2010ביום  9במרץ  2011אישר דירקטוריון החברה,
בהתאם להמלצת ועדת התגמול ,תשלום מענק לגב' שתוי בסך  250אלף ש"ח בגין פעולתה בשנת
 ,2010אשר ישולם בשנת .2011
לצורך בחינת המענק לגב' שתוי ,בחן דירקטוריון החברה את עמידתה של גב' שתוי במדדי
ההערכה כדלקמן (1) :עמידת החברה ביעדי  (2) ;EBITDAמדדי הערכה אישיים) -א( עמידה
בתקציב מכירות ורווחיות ללקוחות פרטיים; )ב( עמידה בתקציב שכר מכירות ושירות; ו(3) -
הערכת מנכ"ל בהתחשב בביצועי גב' שתוי ותרומתה לחברה.
דירקטוריון החברה סקר את תרומתה של גב' שתוי לגיוס לקוחות חדשים ושימור לקוחות
קיימים ,את תרומתה לרמת השירות וזמינות מוקדי החברה ומצא כי בהתחשב בתרומתה של גב'
שתוי לחברה ,וזאת בתקופה של תחרות גוברת המתמקדת במחיר המוצע ללקוח ובחבילות
השירות ומתאפיינת בשחיקת הרווחיות בתחומי הקישוריות והטלפוניה הגמול המשולם לה,
לרבות המענק לשנת  2010הוגן וסביר.
היקף התגמול בניירות ערך שהוענק לגב' שתוי ,שמטרתו לעודד את גב' שתוי להמשיך ולהקדיש
ממרב זמנה ומרצה לחברה ,הינו הוגן וסביר ומשקף את המקובל בשוק לנושאי משרה בתפקידים
דומים.
.7.4.5מנכ"ל החברה היוצא ,ריצ'רד הנטר  -מר הנטר הועסק בחברה החל מיום  1באוקטובר ,2007
וביום  1בינואר  2008החל לכהן כמנכ"ל הקבוצה .ביום  19בינואר  2010הודיע מר הנטר על סיום
תפקידו כמנכ"ל החברה החל מיום  31במרץ  .2010על-פי הסכם העסקתו ,זכאי היה מר הנטר
לשכר חודשי ,זכויות סוציאליות ונלוות ולרכב לרבות גילום שווי הרכב למס .מר הנטר החזיק ב-
 351,931כתבי אופציה )בלתי סחירים( .בהתאם להוראות תוכנית אופציות  ,2008מנות האופציה
השלישית והרביעית שהוענקו למר הנטר פקעו ) 175,965אופציות( .לפרטים נוספים ראו סעיף 8
לחלק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת .2010
בחודש יולי  2010אישרו ועדת הביקורת ולאחריה דירקטוריון החברה )בין היתר בהתבסס על דוח
צבירן בדבר מענקי פרישה מקובלים למנכ"לים בחברות בסדר גודלה של החברה והמלצות ועדת
התגמול( ,להעניק למר הנטר מענק פרישה בסך כולל של כ 945 -אלפי ש"ח ,המגלם שש משכורות
חודשיות הכוללות זכויות סוציאליות .בחודש ספטמבר  ,2010אושר מענק הפרישה על-ידי
האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד לפי סעיף  (4)270לחוק החברות .דירקטוריון החברה בחן
למפרע את התגמול שהוענק למר הנטר ,ובכלל זה מענק הפרישה ,וסבר כי בהתחשב בתרומתו
הרבה לפעילות החברה והובלתו את החברה ,בתקופת כהונתו ,לתוצאות מרשימות ולרווחי שיא,
 24ביום  1במאי  2011תסיים גב' שתוי את תפקידה כסמנכ"ל לקוחות פרטיים ותמשיך לכהן כסמנכ"ל כללי.
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וזאת בתקופה של האטה כלכלית במשק אי וודאות ותחרות מתגברת ,ומתוך הערכה רבה
להישגיו ,התגמול ששולם למר הנטר ,לרבות מענק הפרישה ,הוגן וסביר.

חלק ב'  -חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 .8דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 .8.1האחראי על ניהול סיכוני שוק בקבוצה
האחראי על ביצוע מדיניות ניהול סיכוני השוק בחברה הוא סמנכ"ל הכספים של החברה ,מר אופיר שריד.
לפרטים לגבי מר שריד ראו תקנה 26א בחלק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת .2010
 .8.2מדיניות התאגיד בניהול סיכוני השוק
א.

חשיפה לשינויים בשער החליפין
פעילות הקבוצה מתבצעת בעיקר בשוק המקומי ,שמרבית המכירות בו מבוצעות בשקלים ,באשראי
שקלי לא צמוד וללא ריבית; עם זאת ,חלקן של המכירות מנוהלות בשקלים צמודים לשער הדולר,
ביום הוצאת החשבונית ,ולכן קיימת חשיפה לירידה במכירות עקב ירידה בשערי החליפין של הדולר
בהשוואה לשקל .כמו-כן ,לקבוצה הכנסות מהעברת תנועת שיחות בינלאומיות ממפעילי תקשורת
בחו"ל .הכנסות אלו נקובות במטבע זר ,ולכן קיימת חשיפה לירידה במכירות ,בשל ירידה בשערי
החליפין של המטבעות הזרים בהשוואה לשקל.
בשנת  2010חלה ירידה בשער החליפין הממוצע של הדולר בשיעור של כ 5% -שהובילה לירידה של כ-
 1.4%בהכנסות.
הוצאות הקבוצה בתחום התקשורת הבינלאומית נקובות בעיקר בדולרים; הוצאות התקשורת
המקומית הן ,בחלקן ,במחירים דולרים במועד ההתקשרות ,שמתורגמים לש"ח ביום הפקת
החשבונית )ממועד זה הסכום איננו צמוד לשער הדולר( .לפיכך ,בתחום הטלפוניה ,לקבוצה חשיפה
לעליית שער החליפין של הדולר.
השפעת עליית שער החליפין של הדולר על רווחיות המגזרים הנה שונה .בעוד שהרווחיות במגזר
הקישוריות משתפרת כתוצאה מעליית שער החליפין של הדולר ,הרווחיות במגזר הטלפוניה נפגעת.
בסה"כ ההשפעות הללו מתקזזות וההשפעה על הרווחיות של כלל הקבוצה איננה מהותית .ליום 31
בדצמבר  ,2010במאזן הקבוצה קיימות התחייבויות דולריות בסך של כ 65 -מ' ש"ח ,בעיקר בגין ספקי
תקשורת בינלאומיים .מנגד ,קיימים נכסים צמודים לדולר ,בסך של כ 37.2 -מ' ש"ח.
בנוסף ,לקבוצה התחייבויות לתשלומים במטבע דולר עבור זכויות שימוש בקווי תקשורת שנרכשו
והופעלו ממד-נאוטילוס ,בסכום של כ 116 -מ' ש"ח שעל-פי תקנים בינלאומיים איננה רשומה
במאזנים המאוחדים של החברה.
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הקבוצה נוקטת פעולות לצמצום החשיפה בגין עודף ההתחייבויות בדולר ארה"ב ומבצעת מעת לעת
עסקאות הגנה על שער החליפין של הדולר .ליום  31בדצמבר  2010לקבוצה חוזי אקדמה )(Forward
על הדולר בערך נקוב של  4.5מ' דולר.
ב.

חשיפה לשינויים בשיעור האינפלציה
שיעור האינפלציה משפיע על עלות ההכנסות של הקבוצה .עליה בשיעור האינפלציה עלולה להביא
לעליית מחירים של ציוד ומוצרים אותם קונה הקבוצה ,כאשר ,מנגד ,נקבעים מחירי המכירה לצרכן
על-פי התחרות בשוק .על-כן גידול בעלויות ,כמו גם תוספות יוקר שישפיעו על עליות שכר ,עלולות
להביא לשחיקת הרווח של החברה באם תנאי התחרות בשוק לא יאפשרו עלית המחירים לצרכן.

ג.

חשיפה לשינויים בשערי הריבית
לקבוצה הלוואות לזמן ארוך מבנקים ,שיתרתן בספרי החברה ליום  31בדצמבר  ,2010הנה  148.8מ'
ש"ח; מתוכן כ 49 -מ' ש"ח הן הלוואות בריבית משתנה )פריים( .בנוסף ,לקבוצה פקדונות לזמן קצר
בתאגידים בנקאיים ברבית משתנה בסך של כ 52 -מ' ש"ח עלייה בריבית בנק ישראל תביא לגידול
בעלויות המימון של החברה בגין ההלוואות ולגידול בהכנסות המימון בגין הפקדונות .בסך הכל
השפעות אלו מתקזזות.
נכון למועד הדוח ,אין הקבוצה מגינה על חשיפה של השינוי בשערי הריבית אולם לא מן הנמנע שתבצע
הגנות כאמור בעתיד .עם זאת ,מאחר ומדובר בריבית משתנה ,להערכת החברה במועד זה אין סיכון
שוק בהקשר זה.

 .8.3הפיקוח על מדיניות הקבוצה בניהול סיכוני שוק ואופן מימושה.
הקבוצה נוהגת לקיים דיונים כל רבעון בנושאי סיכוני אשראי ,נזילות ,סיכוני השוק לרבות חשיפות
לשינויים בשער החליפין ,בשיעור האינפלציה ובשערי הריבית ,תוך ניתוח של השפעת שינוים בשער
החליפין על הכנסות והוצאות החברה ועל נכסיה והתחייבויותיה .דיונים אלו נעשים בהשתתפות כל
הגורמים הרלוונטיים בחברה ובדירקטוריון ובהתאם נקבעת מדיניות הקבוצה בניהול סיכוני שוק
ומתקבלות החלטות הרלוונטיות לנושא.
 .8.4דוח בסיסי הצמדה
לעניין דוח תנאי הצמדה של יתרות מאזניות ליום  31בדצמבר  2010ו 2009 -ראו ביאור 18ג' בדוחות
הכספיים לשנת .2010
 .8.5מבחני רגישות בדבר בגין שינוי בגורמי שוק-
סיכוני שוק הוגדרו בהתאם להגדרות התקינה הבינלאומית .בהתאם לתקנות דוחות תקופתיים,
סיכוני שוק המגלמים את הפוטנציאל להפסד או לרווח ,כתוצאה מהשינויים בשווי ההוגן של
המכשירים הרגישים ,כהגדרתם בתוספת השנייה לתקנות דוחות תקופתיים )"המכשירים
הרגישים"( ,מורכבים מסוגי הסיכון הבאים:
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א.

סיכון מטבע– כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.

ב.

סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית -כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית השוק.

ג.

סיכון מחיר– כתוצאה משינויים במחירי שוק ,בין אם שינויים אלה הם תוצאה של גורמים
ספציפיים למכשיר הבודד או בין אם שינויים אלה הם תוצאה של גורמים המשפיעים על כל
המכשירים הנסחרים בשוק.

ד.

סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית– הסיכון של תנודות בסכום תזרימי המזומנים
העתידיים של מכשיר פיננסי ,כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק.

הקבוצה ביצעה לתאריך המאזן ) 31בדצמבר  ,(2010ארבעה מבחני רגישות בגין שינויים בטווח עליון
ותחתון של  5%ו 10% -בגורמי השוק .לגבי מבחנים בשווי ההוגן של מכשירים הרגישים לשינויים
בריבית הדולרית ובריבית השקלית הנומינאלית נבדקו מבחני קיצון בגין שינוי אבסולוטי של  2%לכל
אחד מסוגי הריבית .מבחני השוק בוצעו בהתאם למודל שנקבע.
טבלאות המרכזות את השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הרגישים לשינויים בשער החליפין של
הדולר והאירו )מבחן א'( :
רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

באלפי ש"ח

באלפי ש"ח

באלפי ש"ח

+10%

+5%

3.549

-5%

-10%

226

113

2,258

)(113

)(226

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים לזמן ארוך

2,984

1,492

29,838

)(1,492

)(2,984

517

260

5,174

)(260

)(517

1,596

798

)(171

)(798

)(1,596

)(5,597

)(2,799

)(55,970

2,799

5,597

)(18

)(9

)(175

9

18

)(888

)(444

)(8,882

444

888

)(282

)(5,640

282

564

)(5,936

)(118,712

5,936

11,871

עסקאות פורוורד
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לזמן ארוך לספקים
התקשרות איתנה שכר דירה*
)(564
התקשרות איתנה זכויות שימוש
בקווי תקשורת**

)(11,871

סה"כ

13,615
6,807
)(152,280
)(6,807
)(13,615
* משרדי החברה בחיפה הנם תחת חוזי שכירות הצמודים בחלקם לשער החליפין של הדולר ומהווים התקשרות איתנה.
* * לחברה חוזי חכירה לזכויות שימוש בקווי תקשורת צמודי דולר ,המהווים התקשרות איתנה.
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השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן נאמד בהתחייבות של כ (27.92) -מ' ש"ח נכון ליום 31
בדצמבר  .2010החשיפה הבסיסית של הקבוצה הוא לפיחות בשקל )עלייה בשער דולר( .במצב זה,
עלייה בשער הדולר שוחקת את ההון העצמי של הקבוצה .השווי ההוגן של הרכיבים שאינם מוכרים
אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה ,נאמד בהתחייבות של כ (124) -מ' ש"ח נכון ליום  31בדצמבר
 ;2010במצב זה עלייה בשער החליפין של הדולר תגרום לחשיפה לתזרים המזומנים של החברה.
רגישות לשינויים בשע"ח אירו/שקל
רווח )הפסד( מהשינויים

רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

באלפי ש"ח

באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
+10%

+5%

4.738

-5%

-10%

49

25

492

)(25

)(49

697

348

6,970

)(348

)(697

)(394

)(197

)(3,938

197

394

352

176

3,524

)(176

)(352

מזומנים ושווי
מזומנים
לקוחות
ספקים ונותני
שרותים
סה"כ

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן נאמד בכ 3.52 -מ' ש"ח ,נכון ליום  31בדצמבר .2010
החשיפה הבסיסית של החברה היא לייסוף בשקל )ירידה בשער האירו( .במצב זה ,ירידה בשער האירו
שוחקת את ההון העצמי של החברה.
טבלה המרכזת את השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הרגישים לשינויים בריבית הדולרית
)מבחן ב'(:
רגישות לשינויים בריבית דולרית

עיסקאות
פורוורד
התקשרות
איתנה שכר
דירה
התקשרות
איתנה
זכויות
שימוש בקווי
תקשורת
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

באלפי ש"ח

באלפי
ש"ח

באלפי ש"ח

מבחן קיצון-
שינוי
אבסולוטי
+2%

+10%

+5%

)(74

)(1

)(1

)(171

114

20

10

)(5,640

)(10

3,098
3,138

358
377

179
188

)(118,712
)(124,523

)(180
)(189
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-5%

-10%

מבחן קיצון -שינוי
אבסולוטי
-2%

1

1

75

)(20

)(119

)(361
)(380

)(3,288
)(3,332

חוזי שכירות בגין משרדי החברה בחיפה ,הצמודים בחלקם לשער החליפין של הדולר ומהווים
התקשרות איתנה .במקרה של עלייה בשיעור הריבית הדולרית ,השווי ההוגן של ההתחייבות קטן
ולהיפך במקרה של ירידה בשיעור הריבית הדולרית.
השווי ההוגן של ההתקשרות לתשלום שכר הדירה חושב על-ידי היוון התזרים העתידי בשיעור היוון
של .3.4%
לקבוצה חוזי חכירה לזכויות שימוש בקווי תקשורת 25הרגישים לשינויים בריבית הדולרית .במקרה
של עליית הריבית ,השווי ההוגן של ההתחייבות קטן ולהיפך במקרה של ירידת ריבית.
השווי-ההוגן של חוזי החכירה חושב בהתבסס על שיעור התשואה הפנימי המגולם בחוזה האחרון
שנחתם ) ,(4%תוך התאמה לשיעור הריבית חסרת הסיכון במועד ההערכה ולמח"מ החוזים השונים.
ניתוח הרגישות של הריבית הדולרית כולל תרחיש נוסף )שינוי אבסולוטי של  2%בריבית למעלה
ולמטה( ,בהתאם לשינוי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות בריבית הדולרית.
טבלה המרכזת את השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הרגישים לשינויים במדד
המחירים לצרכן )מבחן ג'(:
רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינויים
באלפי ש"ח
השקעות
לזמן קצר
הלוואה
צמודה
לזמן ארוך
של חברה
בת
התקשרות
איתנה-
שכ"ד
סה"כ ,נטו

שווי הוגן
באלפי ש"ח

רווח )הפסד( מהשינויים
באלפי ש"ח

+10%
4,253

+5%
2,126

42,527

-5%
)(2,126

-10%
)(4,253

)(108

)(54

)(1,073

54

108

)(1,228

)(614

)(12,282

614

1,228

2,917

1,458

29,172

)(1,458

)(2,917

משרדי החברה בראש העין ובחיפה הינם תחת חוזי שכירות הצמודים בחלקם למדד המחירים לצרכן
ומהווים התקשרות איתנה.
השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן נאמד בכ (41.5) -מ' ש"ח נכון ליום  31בדצמבר .2010
החשיפה הבסיסית של הקבוצה הוא לירידה במדד .במצב זה ירידה במדד המחירים לצרכן שוחקת
את ההון העצמי ואת תזרים המזומנים של הקבוצה .

 25יצוין כי בהתאם לתקינה החשבונאית הבינלאומית אותה מיישמת הקבוצה ,זכויות השימוש בקווי התקשורת מהווים חכירה
תפעולית ,כאשר הקבוצה רושמת הוצאות מראש בגין תשלומים על שהעבירה על הקווים בשימושה.
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טבלה המרכזת את השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הרגישים לשינויים בריבית
השקלית הנומינאלית )מבחן ד'(:
רגישות לשינויים בריבית שיקלית נומינאלית
רווח )הפסד( מהשינויים
באלפי ש"ח

השקעות
לזמן קצר
הלוואות
מתאגידים
בנקאיים
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים
באלפי ש"ח

שווי הוגן
באלפי
ש"ח
-5%

-10%

מבחן קיצון-
שינוי
אבסולוטי
-2%

מבחן קיצון-
שינוי
אבסולוטי
+2%

+10%

+5%

219

438

2,391

)(2,391

)(438

)(219

43,385

)(1,162

)(3,934

3,664

1,137

572

)(100,299

)(578

1,273

699

353

)(56,914

)(359

)(724

)(1,543

לקבוצה יש הלוואות בנקאיות בריבית שקלית קבועה בשיעורים של  4.75%-6%ומנגד השקעות
בריבית קבועה .במקרה של עליית הריבית ,השווי ההוגן של ההתחייבות קטן )רווח( ולהיפך במקרה
של ירידת ריבית.
 .8.6שינויים בסיכוני השוק אליהם חשופה הקבוצה.
למעט כאמור לעיל ,במהלך תקופת הדוח ,ובתקופה שמיום  31בדצמבר  2010ועד למועד אישור הדוחות
הכספיים ,לא חל שינוי מהותי בסיכוני השוק אליהם חשופה הקבוצה ,במדיניות הקבוצה בניהול סיכונים
אלו ,באחראים לניהולם ובאמצעי הפיקוח ומימוש המדיניות.
לתאריך חתימת הדוח לקבוצה פוזיציות פתוחות בעסקאות הגנה בסך כ 2.25 -מ' דולר.
 .9המצב בשווקים הפיננסיים
מתחילת שנת  2010נמשכת מגמת ההתאוששות הכלכלית במרבית השווקים הפיננסיים והריאליים בעולם,
בפרט במשקים המתעוררים וגם בישראל ,אך השלכות המשבר הפיננסי שהחל בשנת  2008עדיין ניכרות,
לרבות בתנודתיות שעריהם של ניירות ערך ומטבעות ,וזאת על רקע אי וודאות ביחס ליכולתן של חלק
ממדינות אירופה לשרת את חובן ,יכולתה של ארה"ב להקטין את שיעור האבטלה ,ההתאוששות האיטית
של שוק הנדל"ן האמריקני והטיפול באינפלציה גוברת במדינות המתפתחות )ובפרט סין( עקב זינוק במחירי
הסחורות בעולם .בשוק ההון המקומי נרשמה בשנת  2010מגמה חיובית ובמקביל ,הגיוסים בשוק החוב
הקונצרני גדלו בהדרגה .ההתאוששות הברורה של המשק הישראלי מחד ,והחשש להתפתחות בועה בשוק
הנדל"ן למגורים המקומי בצד חשש מפני התגברות אינפלציה מאידך ,הביאו את בנק ישראל לנקוט
בהעלאה איטית ומדורגת של הריבית המוניטארית ,ובמקביל להמשיך ולהתערב בשוק המט"ח ,ולאחרונה,
תוך שיתוף פעולה עם משרד האוצר ,גם להכביד על תנועות ההון לטווח קצר.
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שנת  2011נפתחה תוך המשך מגמת הצמיחה במשק הישראלי והתאוששות השווקים הפיננסיים ,לצד
התפתחותה של מגמת אי יציבות גיאופוליטיות במספר מדינות במזרח התיכון .הימשכותה של מגמת אי
היציבות הגיאופוליטית במזרח התיכון עשויה ,בתרחישים מסוימים ,להשפיע לשלילה על מצבו של המשק
הישראלי.
ההתפתחויות בשווקים העולמיים ,ובפרט בגוש האירו ובארה"ב ,הכוללות גם תנודתיות בשערי החליפין
בארץ ובעולם ,השפיעו ועלולות להמשיך ולהשפיע על התוצאות העסקיות של החברה ושל חברות מוחזקות
שלה ,על נזילותן ,על שווי הונן העצמי ,על שווי הנכסים שלהן ויכולת מימושם ,על מצב עסקיהן )ובכלל זה,
הביקוש למוצרים של החברות המוחזקות( ,על אמות המידה הפיננסיות שלהן ,על דירוג האשראי שלהן ,על
יכולתן לחלק דיבידנדים ואף על עצם יכולתן לגייס מימון לפעילותן השוטפת ולפעילותן ארוכת הטווח ,כמו
גם על תנאי המימון.
נכון למועד פרסום הדוח ,לא הייתה למשבר הפיננסי ולתנודות בשער החליפין ,כאמור לעיל ,השפעה מהותית
על המצב הכספי של הקבוצה ובכלל זה על הרכב ושווי הנכסים ,על האיתנות הפיננסית ומצב הנזילות .יצוין,
כי מיתון וסטגנציה בשווקים עשויים להוביל לירידה בצריכת מוצרי תרבות הפנאי ,אשר תפגע במכירות
הקבוצה ,וכן למודעות ורגישות גבוהה יותר למחירים בקרב הלקוחות .נכון למועד הדוח ,לא ניתן להעריך
האם המשבר בשווקים הפיננסיים הסתיים ,מהו היקף השלכותיו הכלכליות הישירות והעקיפות בעולם
ובארץ ,ומה יהיה המשכן של השלכות אלה ,אם בכלל.
 .10ועדת חודק
בחודש יולי  2010פורסם חוזר הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר )"הממונה"( בנושא
הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות ,המבוסס על מסקנותיה של ועדה
שמונתה על ידי הממונה לעניין זה )ועדת חודק( .החוזר מטיל חובות שונות על גופים מוסדיים בקשר עם
השקעה באגרות חוב קונצרניות .26מרבית הוראות החוזר נכנסו לתוקף בחודש אוקטובר  2010או בחודש
ינואר  .2011בחודשים שחלפו מאז מועד פרסום החוזר ,ניכרת מגמה של הגברת מעורבות הגופים המוסדיים
במשא ומתן על תנאי אגרות החוב הקונצרניות המוצעות לציבור ,לרבות דרישות לקביעת חובת עמידה תניות
פיננסיות שונות באגרות החוב.
החוזר והאופן בו ייושמו הוראותיו על-ידי הגופים המוסדיים ,עשויים להשפיע על אפשרויות גיוס הון מגופים
מוסדיים באמצעות אגרות חוב לרבות התנאים והמחיר לגיוס הון כאמור ,ככל שהקבוצה תחליט על הנפקת
אגרות חוב וגיוס הון באמצעות אגרות חוב.

 26החוזר כולל ,בין היתר ,הוראות בעניין תהליכים פנימיים בגוף מוסדי טרם ההשקעה באגרות חוב ,המידע הנחוץ לגוף מוסדי לבחינת
השקעה באגרות חוב ולמעקב שוטף אחריהן ,מנגנונים לשיתוף פעולה בין גופים מוסדיים בנושאים מסוימים הנוגעים להשקעה באגרות
חוב ,הוראות שיש לכלול במסמכי אגרות החוב כתנאי להשקעת גופים מוסדיים בהן ובעניין חיובם של גופים מוסדיים לקבוע מדיניות
השקעות באגרות חוב )לרבות ביחס לזכויות העמדה לפירעון מיידי שתיכללנה באגרות החוב( ,המתייחסת למאפייניהם של אגרות החוב
והמנפיקים השונים.
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חלק ג' – היבטי ממשל תאגידי
 .11דיווח מדיניות החברה בנושא תרומות
החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל מרכיב חשוב ביותר שראוי לשלבו במסגרת מכלול פעילויות
הקבוצה .החברה ,בהיותה נמנית על החברות מקבוצת אי די בי ,רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל
נדבך מרכזי בחזון העסקי שלה ומאמינה כי יש לה אחריות כלפי החברה בישראל ,והכל מתוך הכרה ,כי
מובילות עסקית דרה בכפיפה אחת עם מובילות ערכית-חברתית.
החברה תרמה במהלך שנת  2010סך של כ 153 -א' ש"ח לעמותות וארגונים שמטרותיהם מתמקדות בעיקר
בתחומי הבריאות והרווחה החברתית.
מתוך רצון לפעול ולהגביר משמעותית את הסיוע ליישובי קווי העימות בצפון ובדרום ממשיכה קבוצת אי די
בי ,מאז תום מלחמת לבנון השניה ,ובכלל זה גם החברה ,להירתם ולסייע בהיקף נרחב לתושבי קו העימות.
במסגרת זו ,בהמשך לדיווח מיום  5במרץ  2007בדבר התרומה למען הקמת מרכז טניס לילדים בעיר עכו,
התחייבה החברה לתרום למען הקמת המרכז סכום של כ 2.5 -מ' ש"ח .עד למועד הדוח העבירה החברה סך
של כ 2.1 -מ' ש"ח .בנוסף ,פועלת החברה זו השנה השנייה ברציפות בעיר אופקים ומסייעת לה בשדרוג
טכנולוגי והקמת כיתות חכמות בבתי ספר יסודיים בעיר.
ביום  17בפברואר  ,2011קבע דירקטוריון החברה כי החברה תהא רשאית לתרום בשנת  2011לפרויקטים
ולארגונים שונים בתחומי החינוך והבריאות ,עד לסכום של  200א' ש"ח.
 .12דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
החברה קבעה ,בהתאם להוראות סעיף )92א() (12לחוק החברות ,כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים
חיצוניים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על אחד.
החברה סבורה כי בהתחשב בסוגי פעילותה של קבוצה ,שהנה קבוצת שירותים ,המתרכזת במספר מצומצם
של תחומים ,המספר הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי
ההתאגדות של החברה ,בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ואישור דוחותיה הכספיים .זאת ,גם
בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה בכללותו ,הכולל חברים בעלי ניסיון עסקי ,ניהולי ומקצועי המאפשר
להם להתמודד עם הניהול ,הפיקוח והבקרה הנדרשים על עסקי הקבוצה.
מר יוסי אלשיך ,המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ,יו"ר ועדת הביקורת ויו"ר הועדה לבחינת הדוחות
הכספיים )כהגדרתה בסעיף  17להלן( ,הנו דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,27בעל תואר
בוגר בכלכלה .מר אלשיך מכהן כדירקטור בפיבי אחזקות בע"מ ,אי.בי.אי .קרנות נאמנות בע"מ ,תעשיות
לכיש בע"מ דח"צ בשיכון ובינוי בע"מ ,אן אם סי בע"מ ,במוצרי מעברות בע"מ ,דן חברה לתחבורה בע"מ,
עלבד בע"מ ,הריבוע הכחול נכסים והשקעות בע"מ ,הראל פיננסים בע"מ ומגשר מוסמך בנושאים שונים.

 27כהגדרת המונח בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(,
תשס"ו") 2005-תקנות הכשירות"(.
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בנוסף ,ביום  22ביולי  2008קבע דירקטוריון החברה ,כי מר ארז סיניבר )אשר אינו דירקטור חיצוני אך
מהווה דירקטור אחר ,(28הנו דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,בהתאם לתקנות הכשירות.
מר ארז סיניבר הנו בעל תואר בוגר בהנדסה תעשיה וניהול MBA ,במנהל עסקים ,ו Ph.D-בכלכלה .מר
סניבר מילא שורה של תפקידי הוראה בתחום הכלכלה והמימון באוניברסיטאות שונות .מכהן כראש החוג
לכלכלה במסלול האקדמי של המכללה למנהל ,מרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית ודירקטור חיצוני
בפריזמה קרנות נאמנות.
ביום  27ביולי  2010מונה מר דניאל יעקובי כדירקטור בחברה .החברה הכירה במר דניאל יעקובי כדירקטור
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .מר דניאל יעקובי הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ובעל
תואר שני ) (EMBAבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן .מכהן כמנכ"ל אלרן נדל"ן המזרח הרחוק בע"מ
וכיו"ר ,מנכ"ל ודירקטור . DTH Television Group SA
בנוסף לדירקטורים האמורים לעיל ,מר עמי אראל ,יו"ר הדירקטוריון ,גם הוא דירקטור בעל מומחיות
חשבונאית פיננסית .מר אראל הנו בעל תואר בוגר  BSCבהנדסת אלקטרוניקה .משמש למעלה מעשור
בתפקידי מנכ"ל ,דירקטור ו/או יו"ר דירקטוריון בחברות עסקיות שונות ,פרטיות וציבוריות ,הפועלות
במגוון תחומים ,ביניהם :תקשורת ,טכנולוגיה מתקדמת ,מסחר ושירותים ,תעשיה ונדל"ן ,ובכללן סלקום
ישראל בע"מ ,השקעות דיסקונט בע"מ ,כור תעשיות בע"מ ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,אלרון תעשיה
אלקטרונית בע"מ ,חברה לנכסים ולבניין בע"מ ,ובעבר מנכ"ל בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
למעט כהונתם כדירקטורים וחברותם בועדות הדירקטוריון ,אין דירקטורים אלה מכהנים בתפקידים
אחרים בחברה.
כאמור בסעיף  6.17לעיל ,ביום  17ביוני  2010הודיעה הגב' פנינה דבורין על התפטרותה מתפקידה
כדירקטורית חיצונית בחברה )בהתאם נסתיימה גם כהונתה בועדות הדירקטוריון השונות לרבות בועדה
לבחינת הדוחות הכספיים )כהגדרתה בסעיף  17להלן(.
 .13דירקטורים בלתי תלויים
נכון למועד הדוח ,החברה לא אימצה הוראה בתקנון החברה בדבר כמות מינימאלית של דירקטורים בלתי
תלויים ,כהגדרת מונח זה בסעיף )219ה( לחוק החברות ,אשר יכהנו מעת לעת בדירקטוריון החברה.
יצוין ,כי נכון למועד הדוח ,מכהנים בדירקטוריון החברה ארבעה דירקטורים אשר עונים לקריטריונים
הקבועים בחוק לעניין דירקטורים בלתי תלויים  -שני דירקטורים חיצוניים )מר יוסי אלשיך ומר יחיאל
גוטמן( ,וכן ה"ה ארז סיניבר ודניאל יעקובי .על אף האמור יצויין ,כי משלא קבעה החברה בתקנונה מספר
מינימאלי של דירקטורים בלתי תלויים כאמור לעיל ,דירקטוריון החברה לא דן בכשירותם של הדירקטורים
האמורים כדירקטורים בלתי תלויים והדירקטורים האמורים לא הצהירו בפני החברה על כשירותם לכהן
ככאלה ,כנדרש בהתאם לחוק החברות .בנוסף ,אין כל ודאות כי מספר הדירקטורים הבלתי תלויים
המכהנים בדירקטוריון החברה או שיעורם מסך כל הדירקטורים בחברה יוותר כאמור בכל זמן.

28ראו ה"ש  23לעיל.
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 .14מבקר פנימי
 .14.1פרטי המבקר הפנימי
א.

שם המבקר הפנימי -גלי גנה.

ב.

תאריך תחילת כהונה -חודש יולי .2002

ג.

כישורים -המבקר הפנימי הינו רואה חשבון מוסמך משנת  ,1994שותף במשרד רו"ח רוזנבלום הולצמן
החל משנת  1997ועוסק בביקורת פנימית בחברות ציבוריות וחברות טכנולוגיות.

ד.

המבקר הפנימי הנו בוגר המכללה למינהל בחשבונאות ועסקים ,מוסמך במנהל ציבורי וביקורת
פנימית מאוניברסיטת בר-אילן ,מבקר מערכות מידע ממוחשבות מוסמך ) ,(CISAמבקר פנימי
מוסמך ).(CIA

ה.

למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף )146ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף 8
לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב") 1992 -חוק הביקורת הפנימית"(.

ו.

המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה.

ז.

משרד רואי החשבון בו שותף המבקר הפנימי ,מעניק שרותי ביקורת פנימית לתאגידים בקבוצת אי די
בי .לדעת הדירקטוריון ,אין באמור לעיל כדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי של
החברה.

ח.

המבקר הפנימי מעניק שרותי ביקורת פנימית ואינו עובד החברה .בביצוע ביקורתו נעזר המבקר בצוות
עובדים ממשרדו .המבקר הפנימי לא ממלא תפקיד נוסף בקבוצה על הביקורת הפנימית ,והוא -או מי
מטעמו  -אינו משמש כרואה חשבון מבקר של החברה )או מי מהחברות המוחזקות שלה(.

 .14.2דרך המינוי של המבקר הפנימי
מינוי המבקר הפנימי אושר על-ידי הדירקטוריון ביום  1ביולי .2002
בין הנימוקים לאישור מינויו :השכלתו ,כישוריו ונסיונו הרב של המבקר בביקורת פנימית ,בחברות
ציבוריות בסדר גודלה של החברה.
 .14.3זהות הממונה על המבקר הפנימי
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו מנכ"ל הקבוצה ,מר ניר שטרן ,תוך תיאום עם ועדת
הביקורת של החברה.
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 .14.4תוכנית העבודה של המבקר הפנימי
תוכנית הביקורת השנתית נקבעת על ידי הגורמים הרלוונטיים בהנהלת החברה )ובכלל זה המנכ"ל
וסמנכ"ל הכספים( בשיתוף עם המבקר הפנימי ,בהסתמך על סקר הערכת סיכונים שערך המבקר
הפנימי .התוכנית מובאת לאישור ועדת הביקורת של החברה ,השוקלת ,בין היתר ,את שיקולים
הבאים :ניסיון שנים קודמות ,פוטנציאל ליעילות וחיסכון ,סיכונים טבועים בפעילותה של החברה,
רגולציה ותקנות החלות על החברה ונקודות תורפה הנראות לדירקטוריון החברה ,להנהלה או למבקר
הפנים באופן שוטף.
תכנית העבודה מאפשרת למבקר הפנימי שיקול דעת לסטיה מהתכנית ,בהתאם לנסיבות ,תוך
התייעצות עם הנהלת החברה.
תוכנית העבודה לשנת  2010עסקה בתחומים הבאים :ניהול תחום הפריפייד משווקים; כח אדם
ושכר; חטיבת לקוחות עסקיים; וביקורת בחברה מאוחדת רימון ישראל.
 .14.5ביקורת בחו"ל או של תאגידים מוחזקים
תכנית הביקורת מתייחסת אף לתאגידים מוחזקים מהותיים של החברה בהם לא מונה מבקר פנימי.
תוכנית הביקורת אינה מתייחסת לפעילות הקבוצה בחו"ל.
 .14.6היקף העסקה
היקף העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו ,הסתכם בשנת  2010לכ 710 -שעות .בידי
ועדת הביקורת האפשרות להרחבת ההיקף בהתאם לנסיבות.
 .14.7עריכת הביקורת
על-פי הודעת המבקר הפנימי ,הביקורת נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ
ובעולם ובהתאם להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית ,כולל תקנים של לשכת המקרים
הפנימיים בארה"ב ) (IIAובהתאם לחוק הביקורת הפנימית ,וחוק החברות .הדירקטוריון הסתמך על
דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בתקנים המקצועיים ,לפיהם הוא עורך את הביקורת.
 .14.8גישה למידע
למבקר הפנימי גישה מלאה ,בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים כספיים לצורך
הביקורת ,בהתאם להוראות סעיף  9לחוק הביקורת הפנימית.
המבקר הפנימי מזומן לכל ועדות הביקורת של החברה.
 .14.9דין וחשבון המבקר הפנימי
דוחות הביקורת הפנימית מוגשים בכתב ונידונים באופן שוטף עם הנהלת החברה והמנכ"ל.
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בשנת  2010המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי למנהל הכללי ולחברי ועדת
הביקורת הינם כדלקמן 28 :בפברואר 15 ,ביולי ו 12 -בדצמבר.
בשנת  2010המועדים בהם התקיים דיון בועדת הביקורת בממצאי המבקר הפנימי ,הינם 7 :במרץ25 ,
ביולי ו 29 -בדצמבר.
.14.10

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
להערכת דירקטוריון וועדת הביקורת של החברה ,כישורי המבקר הפנימי וצוותו ,היקף ,אופי ורציפות
הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי ,הינם סבירים בנסיבות העניין ,ויש בהם כדי להגשים
את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

.14.11

תגמול המבקר הפנימי
תגמול המבקר הפנימי מבוסס על שעות עבודה בפועל .בשנת  2010הסתכמה עלות העסקת המבקר
הפנימי וצוותו ,לסך של כ 37 -א' דולר )בתוספת מע"מ כדין(.
להערכת דירקטוריון החברה ,אין בתגמול המבקר הפנימי בכדי להשפיע או לפגוע בהפעלת שיקול
דעתו המקצועי של המבקר הפנימי .החברה קבעה כמדיניות חיונית את עצמאות הביקורת הפנימית
ודואגת ליישם מדיניות זאת .בהתאם לזאת ,המבקר הפנימי אינו תלוי בחברה ובהנהלתה.

 .15גילוי בדבר רואה החשבון המבקר
רואה החשבון המבקרים של החברה וחלק מהחברות המאוחדות הם קוסט פורר גבאי את קסירר .ביום 2
בספטמבר  ,2010אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויים מחדש.
להלן פירוט השכר הכולל לו זכאי רואה החשבון המבקר של החברה וחלק מהחברות המאוחדות ,בשנת
הדיווח ובשנה שקדמה לה -
בשנת  2010הסתכם שכר רואה החשבון בגין שירותי ביקורת ושירותים הקשורים לביקורת ,לסך של כ906 -
א' ש"ח וכן שירותים נוספים בסך כ 112 -א' ש"ח ,במסגרת של כ 4,240 -שעות עבודה .בשנת  2009הסתכם
שכר רואה החשבון בגין שירותי ביקורת ,שירותים הקשורים לביקורת ובגין שירותי מס ,לסך של כ 760 -א'
ש"ח וכן בגין שירותים נוספים בסך כ 181 -א' ש"ח ,במסגרת של כ 4,500 -שעות עבודה.
בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ,דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר,
בהתאם להיקף ולאופן מתן השירותים .דיווח על שכר טרחתם של רואה החשבון ניתן לבעלי המניות
באסיפה הכללית השנתית.
 .16סקר עמיתים
בהמשך להנחיית רשות ניירות ערך מיום  28ביולי  ,2005המחייבת גילוי בדבר מתן הסכמה לביצוע "סקר
עמיתים" שמטרתו ,כאמור בהנחיה ,להניע תהליך בקרה על עבודת משרדי רואי החשבון המבקרים ,ביום 23
בינואר  2006התקבל אישור דירקטוריון החברה לביצוע סקר עמיתים.
42

 .17הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הנו האורגן המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור הדוחות הכספיים של החברה.
דירקטוריון החברה מינה את ועדת הביקורת של החברה לשמש כ"ועדה לבחינת הדוחות הכספיים של
החברה" )"הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים "( ,שתפקידה לבחון את דוחותיה הכספיים של החברה ,לדון
בהם קודם לאישור ולהמליץ בפני הדירקטוריון לעניין אישור הדוחות הכספיים .בוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים מכהנים ,נכון למועד הדוח ,שלושה דירקטורים ,וביניהם הדירקטורים החיצוניים  -ה"ה יוסי
אלשיך ,דירקטור בעל מומחיות חשבונאית פיננסית ,המכהן גם כיו"ר הוועדה ,מר יחיאל גוטמן – וכן מר
ארז סיניבר )דירקטור "אחר" בעל מומחיות חשבונאית פיננסית(.29
לפירוט פרטי השכלתם ,ניסיונם והידע של הדירקטורים מר יוסי אלשיך ומר ארז סניבר ,שכאמור לעיל
הוכרו על-ידי דירקטוריון החברה כדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,ראו סעיף  12לעיל.
מר יחיאל גוטמן ,בעל תואר ראשון בסוציולוגיה והיסטוריה כללית ותואר ראשון ) (L.L.Bבמשפטים .מר
גוטמן היה חבר מליאת הרשות לניירות ערך ומכהן שנים רבות כחבר כדירקטור וכחבר ועדת ביקורת
בחברות שונות ,בסדר גודל לפחות כמו של החברה .נוכח השכלתו ,ניסיונו והידע של מר גוטמן ,ובהתבסס על
הצהרתו ,החברה רואה אותו כמי שיש לו יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
ביום  9במרץ  2011הצהירו הדירקטורים האמורים על כשירותם לכהן כחברי הועדה לבחינת הדוחות
הכספיים.
לישיבות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,כמו גם לכל ישיבת דירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות
הכספיים ,מוזמן ונוכח רואה החשבון המבקר של החברה ,הנדרש לפרוש את הממצאים העיקריים ,ככל
שהיו כאלה ,שעלו מתהליך הביקורת או הסקירה של הדוחות הכספיים והעומד לרשות חברי הוועדה לבחינת
הדוחות הכספיים ו/או הדירקטוריון ,לפי העניין ,בכל שאלה והבהרה בקשר עם הדוחות הכספיים ואישורם.
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים בוחנת ,באמצעות הצגה מפורטת של נושאי משרה ואחרים בחברה ,לרבות
מנכ"ל החברה ,סמנכ"ל הכספים וחשב החברה ,את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,לרבות :עסקאות
שאינן במהלך העסקים הרגיל ,אם ישנן; ההערכות והאומדנים שיושמו בדוחות הכספיים; הערכות שווי ,אם
בוצעו ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן שעליהם נסמכים נתונים בדוחות הכספיים; סבירות הנתונים;
המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים ,לרבות שינויים שחלו
במדיניות החשבונאית; ויישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה.
המבקר הפנימי מקבל הודעות על קיום הישיבות ומוזמן להשתתף בהן.
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים בוחנת היבטים שונים של הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי
וניהול סיכונים הן כאלה המשתקפים בדוחות הכספיים )כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים( והן כאלה
המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים .במקרה הצורך ,דורשת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
כי יינתנו בפניה סקירות מקיפות בעניינים בעלי השפעה מהותית במיוחד .הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
מעבירה המלצותיה לדירקטוריון החברה.
 29בתקופת הדוח כיהנה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים המאזן דירקטורית חיצונית נוספת – הגב' פנינה דבורין ,אשר סיימה את
כהונתה בחברה בהתאם להודעתה מיום  17ביוני  .2010ראו לעניין זה סעיף  6.17לעיל.
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המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הנו רוב חבריה ,ובהם דירקטור
חיצוני אחד לפחות.
במהלך שנת  2010קיימה הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ארבע ישיבות.
בישיבה מיום  7במרץ  2010נכחו נושאי המשרה הבאים :הדירקטורים וחברי הוועדה  -מר יוסי אלשיך ,מר
יחיאל גוטמן ,מר ארז סיניבר וגב' פנינה דבורין .30בנוסף נכחו מר ריצ'רד הנטר – מנכ"ל לשעבר )ראו סעיף
 6.1לעיל( ,מר דניאל שנער -דירקטור ,מר אופיר שריד – סמנכ"ל כספים ,מר אלון גרוס – חשב ,מר שלומי
פרילינג – סמנכ"ל אסטרטגיה פיתוח עסקי ופיננסים וגב' קרן צוקרמן  -יועצת משפטית ומנהלת רגולציה.
בנוסף נכחו רואי החשבון המבקרים של החברה ויועצים חיצוניים.
בישיבה מיום  9במאי  2010נכחו נושאי המשרה הבאים :הדירקטורים וחברי הוועדה  -מר יוסי אלשיך ,מר
יחיאל גוטמן ,מר ארז סיניבר וגב' פנינה דבורין .31בנוסף נכחו מר ניר שטרן – מנכ"ל ,מר אופיר שריד –
סמנכ"ל כספים ,מר אלון גרוס – חשב ,מר שלומי פרילינג – סמנכ"ל אסטרטגיה פיתוח עסקי ופיננסים וגב'
קרן צוקרמן  -יועצת משפטית ומנהלת רגולציה .בנוסף נכחו רואי החשבון המבקרים של החברה ויועצים
חיצוניים.
בישיבה מיום  8באוגוסט  2010נכחו נושאי המשרה הבאים :הדירקטורים וחברי הוועדה -מר יוסי אלשיך,
מר ארז סיניבר ומר יחיאל גוטמן )טלפונית( .בנוסף נכחו מר ניר שטרן – מנכ"ל ,מר אופיר שריד – סמנכ"ל
כספים ,מר אלון גרוס – חשב ,מר שלומי פרילינג – סמנכ"ל אסרטגיה פיתוח עסקי ופיננסים וגב' קרן
צוקרמן  -יועצת משפטית ומנהלת רגולציה .בנוסף נכחו רואי החשבון המבקרים של החברה ויועצים
חיצוניים.
בישיבה מיום  7בנובמבר  2010נכחו נושאי המשרה הבאים :הדירקטורים וחברי הוועדה  -מר יוסי אלשיך,
מר ארז סיניבר ומר יחיאל גוטמן .בנוסף נכחו מר ניר שטרן – מנכ"ל ,מר אופיר שריד – סמנכ"ל כספים ,מר
אלון גרוס – חשב וגב' קרן צוקרמן  -יועצת משפטית ומנהלת רגולציה .בנוסף נכחו רואי החשבון המבקרים
של החברה ויועצים חיצוניים.
אישור הדוחות הכספיים כרוך במספר ישיבות ,בהתאם לצורך ,כאשר לפחות אחת מהן הנה של הוועדה
לבחינת הדוחות הכספיים ואחת הנה של הדירקטוריון .בישיבות כאמור מתקיים דיון עקרוני ומקיף בסוגיות
הדיווח המהותיות ודיון בתוצאות .דירקטוריון החברה דן גם בהמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
לדעת דירקטוריון החברה במהלך שנת  2010המלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הועברו לעיונו זמן
סביר לפני הדיון בדירקטוריון ,וזאת בשים לב להיקף ומורכבות המלצות הוועדה.
דירקטוריון החברה קבע כי יראה את המלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים כאילו הועברו לעיונו זמן
סביר מראש ,אם יועברו לפחות שני ימי עסקים קודם לישיבתו.

 30סיימה את כהונתה בחברה בהתאם להודעתה מיום  17ביוני .2010
 31ראו ה"ש .29
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חלק ד' – הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הקבוצה
 .18אומדנים חשבונאיים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל דורשת מהנהלת החברה
לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעות על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים .בין אלה קיימים
אומדנים המצריכים שיקול דעת בסביבה של אי-ודאות והנם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים
בדוחות הכספיים.
להלן תיאור האומדנים החשבונאים הקריטיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים ,אשר בעת גיבושם
נדרש להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי-וודאות משמעותית .בשיקול דעת בקביעת
האומדנים ,מתבססות החברה או החברות המאוחדת ,לפי המקרה ,על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים
חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות
מאומדנים אלו.
דירקטוריון החברה מעריך כי האומדנים החשבונאים המפורטים להלן הנם קריטיים ,משום שהם כוללים
הערכות לגבי השפעת אירועים שהתממשותם אינה וודאית.
 .18.1ירידת ערך נכסים
בהתאם להוראות  IAS36בדבר ירידת ערך נכסים ,בוחנות החברה והחברות המאוחדות שלה ,בכל
תאריך מאזן באם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על כך שחלה ירידת ערך באחד
או יותר מהנכסים הלא כספיים עליהם חל תקן זה .בהתקיים סימנים לירידת ערך בוחנות החברה
והחברות המאוחדות ,באם הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס ,ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים
הצפויים מאותו הנכס ,ובמידת הצורך ,רושמת הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהנו בר השבה.
קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים מתבססת על ניסיון העבר של נכס זה או נכסים
דומים ,ועל מיטב הערכת החברה לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים
השימושיים של הנכס .מקום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום בר השבה ,מכירה הקבוצה
בהפסד מירידת ערך של הנכס .הגברת התחרות בשוק הקישוריות ,כמו גם היווצרות תחרות בתחום
אספקת התשתיות הבין-לאומיות והפנים-ארציות ובפעילות שירותי המרכזיות ,עלולים להשפיע באופן
מהותי על התחזיות לתזרימי המזומנים ,על יתרת אורך החיים השימושיים ועל קביעת מחיר נטו של
הנכסים .לעניין קביעת אורך החיים השימושיים בקווי התקשורת של החברה ,ראו ביאור  2לדוחות
הכספיים לשנת .2010
 .18.2מסים נדחים
לקבוצה הפסדים עסקיים צבורים לצרכי מס ,הניתנים לקיזוז כנגד הכנסות חייבות לצרכי מס בעתיד.
בהתאם להוראות תקן חשבונאות  ,IAS12החברה אומדת ,מידי תקופה ,האם צפוי שתהיה הכנסה
חייבת עתידית ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפסדים לצרכי מס שטרם נוצלו ,וכן את זיכויי המס
שטרם נוצלו בעתיד הנראה לעין ,ובהתאם רושמת בספריה את המיסים הנדחים כנכס .אומדן זה
מתבסס על צפי הפעילות בעתיד ועל הרווחיות הצפויה .סכומים אלו עשויים להיות גדולים יותר או
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קטנים יותר בהתאם לתוצאות העסקיות העתידיות של הקבוצה ולמימוש התחזיות .ליום  31בדצמבר
 ,2010לקבוצה יתרת מיסים נדחים בגין הפסדים מועברים לצרכי מס והפרשי עיתוי נוספים בסך של כ-
 46.7מ' ש"ח.
 .18.3תביעות 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.
 .18.4מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
הקבוצה מיישמת את הוראות ) IAS 38מתוקן( בדבר "הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי
מוחשיים של חברה מוחזקת" )"התקן"(.
בהתאם לתקן ,עודף עלות הרכישה של השקעה בחברה בת על חלקה של החברה בשווים ההוגן של
נכסים הניתנים לזיהוי )לרבות נכסים בלתי מוחשיים( ,בניכוי שוויין ההוגן של התחייבויותיה הניתנות
לזיהוי )לאחר יחוס מיסים( ,במועד הרכישה ,הוא מוניטין .המוניטין מוצג במאזן המאוחד של החברה
במסגרת "נכסים בלתי שוטפים".
מוניטין אינו מופחת באופן שיטתי .במקום זאת ,מבצעת החברה בחינה לירידת ערך של מוניטין ,הנובע
מרכישה של חברה בת ,אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר ,אם אירעו אירועים או שינויים בנסיבות
המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של הנכס .עודף העלות שיוחס לנכסים ולהתחייבויות נזקף
לסעיפים המתאימים במאזן.
לעניין הערכות השווי שביצעה הקבוצה ליום  31בדצמבר  2010לבחינת מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
בחברות בנות ,ראו סעיף  19להלן וביאור 10ג' לדוחות הכספים לשנת .2010
 .18.5הטבות לעובדים
בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל ,התחייבויות בגין סיום יחסי עובד-מעביד בספרי
החברה ,מוכרות בגובה הפער בין חבות החברה בגין תשלום פיצויי פיטורין ,בהתחשב בנסיון העבר,
המצב בהווה והפיטורים הצפויים בעתיד ,לבין הסכומים שהופקדו בפועל.
החל ממועד המעבר ל ,IFRS -נמדדות כל ההתחייבויות נטו בגין ההתחייבויות לעובדים ,לאחר
הפרישה ותוכניות הטבה אחרות לזמן ארוך ,בהתאם להוראות  IAS 19בדבר הטבות לעובדים.
הטבות לאחר פרישה ,שהנן בגין תוכניות הטבה מוגדרות ,נמדדות בהתבסס על אומדנים אקטוארים
וסכומים מהוונים.
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הקבוצה בחרה להכיר ברווחים והפסדים אקטואריים ישירות לסעיף העודפים ,מאחר שלפי חלופה זו
דוח רווח והפסד משקף את השווי ההוגן הנאות של ההתחייבויות נטו לעובדים לתאריך החתך .כמו כן,
על-פי חלופה זו ,דוח הרווח והפסד של הקבוצה משקף באופן נאות יותר את תוצאות פעילותה של
הקבוצה ,כך שנמנעת תנודתיות בגין רווחים והפסדים אקטוארים.
לפרטים נוספים ראו ביאור  19לדוחות הכספיים לשנת .2010
 .19פרטים לגבי הערכת השווי שבוצעה ל 013 -נטוויז'ן
.19.1

נושא ההערכה -בדיקת ירידת ערך של מוניטין המיוחס ל 013 -נטוויז'ן בהתאם לתקן חשבונאות

 ,IAS 36בדבר ירידת ערך נכסים.
.19.2

עיתוי ההערכה -שווי המוניטין נכון ליום  31בדצמבר  ,2010ההערכה בוצעה במהלך חודש

פברואר .2011
.19.3

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה -כ 498.3 -מ' ש"ח.

.19.4

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה -כ 809 -מ' ש"ח )בהתאם להערכת השווי ,החברה

הגיעה למסקנה כי לא קיימת ירידת ערך הדורשת הפחתה בסכום המוניטין הרשום בספרי החברה(.
 .19.5זיהוי המעריך ואיפיוניו– גיזה זינגר אבן .גיזה זיגה אבן הנה מפירמות הייעוץ הכלכלי והמימוני
הגדולות ,הותיקות והמובילות בישראל ,העוסקת ,בין היתר ,בביצוע ניתוחים כלכליים והערכות שווי;
לגיזה זינגר אבן ניסיון צבור של עשרות שנים ועשרות משימות של הערכות שווי בתחומים מגוונים
חשבונאיים וכלכליים שונים .צוות העבודה בגיזה זינגר אבן בראשות רו"ח יובל זילברשטיין ,שותף מנהל
ובעל ניסיון של מעל  15שנה בייעוץ כלכלי ובחשבונאות .להלן יובאו פרטים בדבר השכלתו של רו"ח יובל
זילברשטיין:


 – .B.Aהחוג לחשבונאות וכלכלה באוניברסיטה העברית ,ירושלים;



 – MBAהאוניברסיטה העברית ,ירושלים;

.19.6

המעריך הנו מעריך בלתי תלוי בחברה.

.19.7

מודל ההערכה :DCF -היוון תזרים מזומנים של פעילות הקישוריות לאינטרנט ופעילות

הטלפוניה.
.19.8

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה-


שיעור היוון 11.5% :לפעילות הקישוריות לאינטרנט ו 13% -לפעילות הטלפוניה;



שיעור הצמיחה הפרמננטית;1.5% :



אחוז ערך הגרט מסך השווי )על בסיס חמש שנות תחזית( ,בין 64% -ל;66%-

 נתונים ששימשו בסיס להשוואה :דוחות כספיים של  013נטוויז'ן ,תקציב החברה ומידע
פומבי הכולל חומר רקע כללי  013נטוויז'ן ועל הענף בו היא פועלת.
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 .20הפניית תשומת לב בדוח המבקר
בדוח רואה החשבון המבקר המצורף לדוחות הכספיים ,הפנה רואה החשבון את תשומת לב הקורא לאי-
וודאות הקיימת בשל תביעות ובקשות לאישורן כתביעות ייצוגיות ,שהוגשו נגד החברה וחברות בנות שלה,
כאמור בביאור 21א' לדוחות הכספיים לשנת .2010
 .21חלוקת דיבידנד
ביום  9במרץ  2011החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד מזומן בסך של  41מ' ש"ח .החלוקה הנה
חלוקה מותרת בהתאם להוראות חוק החברות.
החברה הכריזה על חלוקת הדיבידנד האמור ,נכון למועד הדוח הדיבידנד טרם שולם.

חלק ה'  -גילוי ייעודי למחזיק אגרות חוב
 .22גילוי בדבר תעודות התחייבות של התאגיד
בחודש מאי  2005הנפיקה החברה לציבור אגרות חוב )סדרה א( ,אשר על פי תנאיהן הקרן עמדה לפרעון
בשלושה תשלומים שנתיים שווים )בשנים  2009עד  (2011והריבית הייתה אמורה להיות משולמת אחת לשנה
בכל אחת מהשנים  2006עד  .2011אגרות החוב )סדרה א( נשאו ריבית שנתית בשיעור של  ,4%והיו צמודות
)קרן וריבית( למדד .על פי תנאיהן ,אגרות חוב )סדרה א( היו ניתנות להמרה מחודש יוני  2005ועד לחודש
מאי  2011במניות רגילות לפי שער המרה של  32ש"ח ע.נ אגרות חוב במניה רגילה אחת ,בכפוף להתאמות.
במסגרת הסדר אגרות חוב שביצעה החברה ,בחודש מרץ  2010הוחלפו אגרות החוב )סדרה א( באגרות חוב
)סדרה ב( ,אשר הקרן והריבית שלהן אינן צמודות למדד ,כאשר ,כל  100ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה א(
הוחלפו ב 105.66 -ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה ב( )"הסדר האג"ח"(.
תנאי אגרות חוב )סדרה ב( זהים לתנאי אגרת חוב )סדרה א( ,אולם אגרות החוב )סדרה ב( לא צמודה למדד.
הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה ב( נושאת ריבית שנתית בשיעור של  ,7%שאינה צמודה למדד.
אגרות החוב )סדרה ב( ניתנות להמרה למניות החברה כך שכל  33.81ש"ח ע.נ .יומרו למניה רגילה אחת.
על-פי הסדר האג"ח ,תוקפן של אגרות החוב )סדרה ב( למפרע ,מיום  15בינואר .2008
בחודש מרץ  2008הוחלפו אגרות החוב )סדרה א( לאגרות חוב )סדרה ב( וממועד ביטולן אין אלו מקנות
למחזיקים בהן זכות כלשהי כלפי החברה.
כתוצאה מהסדר האג"ח ,סיווגה החברה את הרכיב ההוני הנובע מאופציות ההמרה בסכום של כ 9,574 -א'
ש"ח להון העצמי ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " - IAS 32מכשירים פיננסיים  -הצגה" .אגרות חוב
)סדרה ב( נמדדות לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
לפרטים אודות המרה ופדיון מוקדם של אגרות חוב )סדרה ב( ראו סעיף  6.16לעיל .ראו גם ביאור 14ד'
לדוחות הכספיים לשנת .2010
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 .1פרטים בדבר תעודות ההתחייבות שבמחזור
הסדרה
ומועד
ההנפקה

השווי
הנקוב
במועד
ההנפקה
בש"ח

רישום
הריבית
השווי
שנצברה למסחר
הנקוב
ליום  31עד ליום ושווי
בורסאי
31
בדצמבר
בדצמבר באלפי
2010
ש"ח
2010
באלפי
ש"ח

סוג
ריבית
ושיעור
הריבית

אגרת חוב
)סדרה ב(
הונפקו ביום
במרץ
13
2008
54,865,772

176,677

5

כן .נמחק
ממסחר

קבועה;
32
7%

מועדי
תשלום
הקרן

מועדי
תשלום
הריבית

בסיס
ההצמדה
ותנאיה

המרה לניירות ערך

זכות תאגיד לבצע ערב
פדיון מוקדם או לתשלום
המרה כפויה

שלושה
תשלומים
שווים,
ביום 1
ביוני של
כל אחת
מהשנים
 2009עד
2011

אחת
לשנה
ביום 1
ביוני,
בכל אחת
מהשנים
 2008עד
2011
)כולל(

אין

להמרה
ניתנת
למניות רגילות ,בכל
יום מסחר עד ליום
 16במאי 2011
ולמעט
)כולל(
בימים שבין 17
במאי ל 11 -ביוני
)כולל( של כל אחת
מהשנים  2008עד
) 2010כולל(

קיימת זכות לפדיון אין
מוקדם ,אם יוחלט
על ידי הבורסה על
הרישום
מחיקת
מהמסחר של אגרות
החוב ,מפני ששווי
הציבור
החזקות
באגרות החוב פחת
שנקבע
מהסכום
בהנחיות הבורסה
מחיקה
בדבר
מהמסחר

 32תשלום הריבית הראשון של אגרת חוב )סדרה ב( התבצע ביום  6ביוני  ,2008בשיעור של  2.63%אשר נצברה על היתרה הבלתי מסולקת של אגרת חוב )סדרה ב(.מיום  15בינואר  2008ועד ליום  31במאי .2008
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 .2הנאמן ושטר הנאמנות
ממועד הנפקת אגרות החוב ועד לחודש יולי  ,2008הנאמן על תעודות ההתחייבות היה חברת יובנק חברה לנאמנות בע"מ )"יובנק"( .בחודש ינואר  ,2008הודיע יובנק על רצונו
להתפטר מתפקידו כנאמן למחזיקי אגרות חוב )סדרה א( של החברה ,עקב חשש אפשרי לניגוד עניינים .ביום  1ביוני  ,2008ניתנה פסיקתא ,על סמך החלטות קודמות אשר
ניתנו על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב ,במסגרת בקשה למתן הוראות ,שהגיש יובנק בנוגע להתפטרותו מתפקידו כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב של מחזיקים שונים
)לרבות אגרות חוב )סדרה א( של החברה(.
בית המשפט אישר ,במסגרת הפסיקתא ,את מינויה של הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ ,כנאמן למחזיקי אגרות חוב )סדרה א( ,אשר במסגרת הסדר האג"ח הוחלפו לאגרות חוב
)סדרה ב( ,בהתאם לתנאי שטר הנאמנות שנחתם בין החברה לבין יובנק .ראו דיווח מיידי של החברה מיום  7ביולי .2008
החל מיום  1ביוני  2008מכהנת הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ )"הנאמן"( כנאמן לאגרות החוב )סדרה ב( .כתובתו של הנאמן הנה רחוב הירקון  ,113תל-אביב.
במהלך שנות הדוח ,ועד למועד דוח זה ,למיטב ידיעת החברה ,החברה עומדת בכל הוראות שטר הנאמנות ,לא התקיימו התנאים המקימים עילה להעמדת אגרות חוב )סדרה
ב( לפירעון מיידי והחברה לא קיבלה הודעות כלשהן מהנאמן בדבר אי עמידתה בתנאי שטר הנאמנות בקשר עם העמדת אגרות החוב )סדרה ב( לפירעון מיידי.
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 .3המרת אגרות החוב )סדרה ב(
נייר הערך להמרת אגרות החוב
)סדרה ב(

יחס ההמרה

עיקרי תנאי ההמרה והתאמות לחלוקה

זכות לביצוע המרה כפויה ותנאים
למימושה

מניות רגילות של החברה ,בנות 1.00
ש"ח ע.נ .כל אחת

כל  27.28ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה
ב( ניתנים להמרה למניה רגילה של
החברה.

)א( אם החברה תחלק מניות הטבה ,יגדל מספר המניות
שמחזיק אגרת חוב יהיה זכאי להן עם המרתה וזאת על
ידי הוספת מספר מניות שמחזיק אגרת החוב יהיה זכאי
להן כמניות הטבה אילו המיר את אגרות חוב בתאריך
הקובע;
)ב( אם יוצעו לבעלי המניות זכויות לרכישת ניירות ערך
כלשהם של החברה ,יותאם שער ההמרה של אגרות
החוב שטרם הומרו ,בהתאם למרכיב ההטבה של
הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס בין שער המניה
בבורסה בתאריך הקובע לשער הבסיס "אקס זכויות".
)ג( אם החברה תחלק דיבידנד במזומן תחולנה
ההוראות הבאות (1) :מיד לאחר היום הקובע לחלוקת
הדיבידנד במזומן יחושב היחס בין שער מניית החברה
בסוף היום הקובע כאמור לבין שער מניית החברה ,כפי
שייקבע על ידי הבורסה ,כשהוא מותאם לחלוקת
הדיבידנד; ) (2שער ההמרה של אגרות החוב יותאם
בהתאם לתוצאת חלוקת שער ההמרה כפי שיהיה
באותה עת ביחס שנקבע כאמור בסעיף קטן ) (1לעיל
)להלן" :שער ההמרה המותאם"( .החברה תודיע על
שער ההמרה המותאם לא יאוחר מהיום בו תיסחרנה
מניות החברה בבורסה "אקס דיבידנד".

אין
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ברצוננו להודות להנהלת ועובדי החברה ולהנהלות ועובדי החברות המוחזקות על העבודה ,המאמץ
והתרומה הנמשכים להצלחת הקבוצה.

 9במרץ 2011
תאריך אישור הדוח

עמי אראל
יו"ר הדירקטוריון
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ניר שטרן
מנהל כללי

נטוויז'ן בע"מ
דוח תקופתי
לשנת 2010

חלק ג'
 .1דוחות כספיים מאוחדים לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2010
 .2הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
המיוחסים לחברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2010

נטוויז'ן בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים
ליום  31בדצמבר 2010

נטוויז'ן בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר2010 ,
תוכן העניינים
עמוד
דוח רואה החשבון המבקר – בקרה פנימית על הדיווח הכספי

2

דוח רואה החשבון המבקר

3

דוחות כספיים מאוחדים
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
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דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של נטוויז'ן 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 נטוויז'ן בע"מ )להלן "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 דעה 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 תהליך ההכנסות; ) (3בקרות על תהליך
השכר )כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"(.
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 קויימו 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 של החברה לימים
 31בדצמבר  2010ו 2009 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2010והדוח
שלנו ,מיום  9במרס 2011 ,כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים וכן הפניית תשומת
לב בגין אי הוודאות הקיימת בשל תביעות ובקשות לאישורן כתביעות ייצוגיות שהוגשו נגד החברה
והחברות המאוחדות.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

חיפה,
 9במרס2011 ,
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דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של נטוויז'ן בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים המצורפים על המצב הכספי של נטוויז'ן בע"מ )להלן  -החברה(
לימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -ואת הדוחות המאוחדים על 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 דעה 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 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  2010ו 2009 -ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים
שלהן לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2009 ,2010ו 2008 -בהתאם לתקני דיווח כספי
בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010 -
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  21לדוחות
הכספיים בדבר אי הוודאות הקיימת בשל תביעות ובקשות לאישורן כתביעות ייצוגיות שהוגשו נגד
החברה והחברות המאוחדות שלה.
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  9במרס 2011 ,כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים
באופן אפקטיבי.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

חיפה,
 9במרס2011 ,
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נטוויז'ן בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באור
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות ,נטו
חייבים ויתרות חובה
מלאי מוצרים קנויים

4
5
6
7

ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
79,329
187,264
262,375
49,120
5,176
583,264

325,948
261,857
46,435
6,609
640,849

13,189
261,732
199,868
531,098
39,548
46,652
1,092,087

13,230
242,390
208,692
530,737
54,612
50,510
1,100,171

1,675,351

1,741,020

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך לספקים
חלויות שוטפות של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות

11
12
13
16
14

41,843
204,155
129,845
4,018
177
380,038

36,335
202,583
122,094
4,293
15,293
380,598

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות
הכנסות מראש בגין זכויות שימוש בקווי תקשורת
התחייבויות לזמן ארוך לספקים
התחייבויות בשל הטבות לעובדים

17
14
15
16
19

112,650
56,995
9,885
17,506
197,036

146,805
15,246
62,123
14,236
14,388
252,798

32,422
1,091,830
31
)(956
)(182
)(28,981

31,205
1,047,393
5,337
)(600
15,878

זכויות שאינן מקנות שליטה

4,113

8,411

סה"כ הון

1,098,277

1,107,624

1,675,351

1,741,020

נכסים לא שוטפים
חייבים לזמן ארוך
זכויות שימוש בקווי תקשורת
רכוש קבוע ,נטו
מוניטין
נכסים בלתי מוחשיים אחרים ,נטו
מסים נדחים

9
10א'
10ב'
20

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות
פרמיה על מניות
תקבולים בגין אופציית המרה באגרות חוב
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
קרן הון בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
יתרת רווח )הפסד(

 9במרס2011 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

עמי אראל
יו"ר הדירקטוריון

22

ניר שטרן
מנהל כללי

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים

4

אופיר שריד
סמנכ"ל כספים

נטוויז'ן בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2010
2008
2009
אלפי ש"ח
)למעט נתוני רווח נקי למניה(

באור

1,302,908

1,250,159

1,234,584

1,060,463

977,063

981,822

242,445

273,096

252,762

הוצאות מכירה ושיווק

24ב'

53,662

49,663

52,108

הוצאות הנהלה וכלליות

24ג'

65,672

67,833

75,118

הפרשה לירידת ערך בגין פעילות של חברה מאוחדת

8ב'

הכנסות
24א'

עלות ההכנסות
רווח גולמי

ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים

8,036

-

-

-

-

14,143

115,075

155,600

111,393

הכנסות מימון

24ה'

5,347

3,844

10,733

הוצאות מימון

24ה'

)(19,524

)(22,604

)(19,395

הכנסות אחרות ,נטו

24ד'

344

1,826

382

101,242

138,666

103,113

19,696

33,018

16,359

81,546

105,648

86,754

רווח תפעולי

רווח לפני מסים על ההכנסה
20

מסים על ההכנסה
רווח נקי
הפסד כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
הפסד אקטוארי בגין תוכניות הטבה מוגדרות ,נטו

)(517
)(2,192

)(1,144
)(1,242

)(8,746

סה"כ הפסד כולל אחר ,נטו

)(2,709

)(2,386

)(8,746

סה"כ רווח כולל

78,837

103,262

78,008

84,871
)(3,325
81,546

105,607
41
105,648

86,754
86,754

82,467
)(3,630
78,837

103,740
)(478
103,262

78,008
78,008

רווח נקי מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
25

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

2.74

3.54

2.99

רווח נקי מדולל

2.66

3.45

2.70

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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נטוויז'ן בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
מיוחס לבעלי מניות החברה

פרמיה על
מניות

הון
מניות

אופציית
המרה
באג"ח
)סדרה ב'(

כתבי
אופציה
)סדרה (1

התאמות
הנובעות
מתרגום
דוחות
כספיים

קרן הון
בגין
עסקה
עם בעלי
זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

יתרת
רווח
)הפסד(

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ

סה"כ הון

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

31,205

1,047,393

-

5,337

)(600

-

15,878

1,099,213

8,411

1,107,624

הפסד כולל אחר ,נטו ממס

-

-

-

-

)(356

-

84,871
)(2,048

84,871
)(2,404

)(3,325
)(305

81,546
)(2,709

סה"כ רווח )הפסד( כולל

-

-

-

-

)(356

-

82,823

82,467

)(3,630

78,837

הטבת שכר בגין אופציות
לעובדים
המרת אגרות חוב במניות
)סדרה ב'(

-

-

-

-

-

-

4,802

4,802

-

4,802

1,040

34,076

-

)(5,223

-

-

-

29,893

-

29,893

מימוש אופציות עובדים למניות

177

10,278

-

-

-

-

)(7,484

2,971

-

2,971

פרעון אגרות חוב )סדרה ב'(
רכישה עצמית של מניות
בחברת בת מבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה

-

83

-

)(83

-

-

-

-

-

-

דיבידנד

-

-

-

-

-

)(182
-

)(125,000

)(182
)(125,000

)(668
-

)(850
)(125,000

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

32,422

1,091,830

-

31

)(956

)(182

)(28,981

1,094,164

4,113

1,098,277

יתרה ליום  1בינואר2009 ,

30,086

998,556

9,727

8,206

-

-

29,087

1,075,662

-

1,075,662

רווח נקי
הפסד כולל אחר ,נטו ממס

-

-

-

-

)(600

-

105,607
)(1,267

105,607
)(1,867

41
)(519

105,648
)(2,386

סה"כ רווח )הפסד( כולל

-

-

-

-

)(600

-

104,340

103,740

)(478

103,262

הטבת שכר בגין אופציות
לעובדים

-

-

-

-

-

-

3,650

3,650

-

3,650

25

870

-

)(134

-

-

-

761

-

761

867

35,233

)(9,708

-

-

-

-

26,392

-

26,392

רווח נקי )הפסד(

המרת אגרות חוב במניות
מימוש כתבי אופציות )סדרה (1
למניות
פקיעת כתבי אופציות )סדרה (1

-

19

)(19

-

-

-

-

-

-

-

227

9,980

-

-

-

-

)(5,199

5,008

-

5,008

-

2,735

-

)(2,735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,215

6,215

-

-

-

-

-

-

-

-

3,140

3,140

דיבידנד

-

-

-

-

-

-

)(116,000

)(116,000

)(466

)(116,466

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

31,205

1,047,393

-

5,337

)(600

-

15,878

1,099,213

8,411

1,107,624

מימוש אופציות עובדים למניות
פרעון אגרות חוב )סדרה ב'(
רכישת חברה שאוחדה
לראשונה
פקיעת אופציית מכר למיעוט
בחברה מאוחדת

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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נטוויז'ן בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון
מניות

פרמיה על
מניות

מיוחס לבעלי מניות החברה
התאמות
הנובעות
אופציית
מתרגום
המרה
כתבי
דוחות
באג"ח
אופציה
)סדרה ) (1סדרה ב'(
כספיים
אלפי ש"ח

יתרת
רווח
)הפסד(

סה"כ

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון

יתרה ליום  1בינואר2008 ,

29,641

981,775

-

-

-

)(53,787

957,629

284

957,913

רווח נקי
הפסד כולל אחר ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל

-

-

-

-

-

86,754
)(8,746

86,754
)(8,746

-

86,754
)(8,746

-

-

-

-

-

78,008

78,008

-

78,008

הטבת שכר בגין אופציות לעובדים
רכיב הוני של אגרות חוב להמרה
המרת אגרות חוב להמרה במניות
סיווג התחייבות בגין כתבי אופציות
)סדרה (1
מימוש כתבי אופציות )סדרה (1
למניות
מימוש אופציות עובדים למניות
סיווג זכויות מיעוט למוניטין בגין
אופציית מכר למיעוט בחברה
מאוחדת

293

11,559

-

9,574
)(1,368

-

7,066
-

7,066
9,574
10,484

-

7,066
9,574
10,484

-

-

9,971

-

-

-

9,971

-

9,971

22
130

949
4,273

)(244
-

-

-

)(2,200

727
2,203

-

727
2,203

-

-

-

-

-

-

-

)(284

)(284

יתרה ליום  31בדצמבר2008 ,

30,086

998,556

9,727

8,206

-

29,087

1,075,662

-

1,075,662

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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נטוויז'ן בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
81,546

רווח נקי

105,648

86,754

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
פחת רכוש קבוע והפחתת נכסים בלתי מוחשיים
ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים
הפרשה לירידת ערך בגין פעילות של חברה מאוחדת
הטבת שכר בגין אופציות לעובדים
שערוך )שחיקה( פקדונות לזמן קצר
שערוך אגרות חוב )סדרה א'( הניתנות להמרה במניות המוצגות בשווי שוק דרך רווח
והפסד
עלית ערך כתבי אופציה )סדרה  (1נטו
עליה )ירידה( בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
ירידה )עליה( ביתרת מסים נדחים
מסים על הכנסה
הוצאות מימון ,נטו
רווח מפקיעת אופציית מכר שניתנה למיעוט בחברה מאוחדת
הפסד )רווח( הון

121,233
8,036
4,802
)(756

115,623
3,650
-

130,694
14,143
7,066
423

925
)(184
19,880
7,843
161,779

)(3,242
1,660
31,358
6,023
)(1,523
2
153,551

)(5,151
)(1,602
)(7,052
15,079
1,280
2,952
)(382
157,450

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
)(716
1,045
1,376
)(5,345
1,652
42
)(4,626
)(46,956
6,333
)(5,128
)(52,323

ירידה )עליה( בלקוחות
ירידה בחייבים ויתרות חובה
ירידה )עליה( במלאי מוצרים קנויים
ירידה בספקים ונותני שירותים
עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
ירידה )עליה( ביתרות חובה לזמן ארוך
עליה )ירידה( בהתחייבות לזמן ארוך לספקים
תשלום עבור זכויות שימוש בקווי תקשורת
מימוש זכויות בקווי תקשורת
ירידה בהכנסות מראש בגין מכירת זכויות שימוש בקווי תקשורת

26,656
1,251
)(66
)(8,274
)(3,420
)(3,535
2,609
)(37,550
6,715
)(2,935
)(18,549

)(45,159
1,628
2,073
)(35,624
16,568
)(2,013
)(278
)(38,001
6,561
)(3,616
)(97,861

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו

)(10,944
3,113
)(21,513
5,772
)(23,572

)(9,687
3,739
)(24,395
225
)(30,118

)(6,905
4,044
)(58
)(2,919

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

167,430

210,532

143,424

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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נטוויז'ן בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת נכסים קבועים
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
רכישת ניירות ערך סחירים
מזומנים ששימשו לרכישת חברות ופעילות שאוחדו לראשונה )א(
תמורה ממימוש פיקדונות וניירות ערך סחירים
תמורה ממימוש השקעות בחברות שאוחדו בעבר )ב(
שיפוי מחברת ביטוח בגין נזק לרכוש קבוע )ראה באור 27ה'(

)(65,205
)(10,334
)(228,936

-

)(103,181
)(7,130
)(7,742
6,054

)(72,309
)(6,228
)(23,300
37,514
213
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(262,047

)(111,999

)(64,110

42,428

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
רכישה עצמית של מניות בחברה מאוחדת מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
מימוש כתבי אופציה ואופציות לעובדים
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו
פרעון אגרות חוב )סדרה ב'(
פרעון הלוואות לזמן ארוך
קבלת הלוואות לזמן ארוך
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

)(850
2,971
5,501
)(482
)(36,148
2,000
)(125,000

31,400
)(85,656
)(15,675
)(8,750
191,727
)(116,466

2,930
53,107
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

)(152,008

)(3,420

56,037

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

6

)(31

-

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(246,619

95,082

135,351

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

325,948

230,866

95,515

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

79,329

325,948

230,866

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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נטוויז'ן בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
)א( מזומנים ששימשו לרכישת חברות ופעילות שאוחדו
לראשונה
נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה:
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
זכויות שאינן מקנות שליטה

)ב(

-

)(7,742

)(23,300

תמורה ממימוש השקעות בחברות שאוחדו בעבר
נכסים והתחייבויות של החברה המאוחדת ליום המכירה:
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
רווח הון

)ג(

-

8,541
)(1,320
)(21,412
234
6,215

198
)(1,059
)(22,439
-

-

-

)(169
382

-

-

213

פעילויות מהותיות שלא במזומן
המרת אגרות חוב למניות
רכישת נכסים קבועים באשראי
סיווג רכיב הוני של אגרות חוב להמרה מהתחייבות להון
סיווג תקבולים בגין כתבי אופציה )סדרה  (1מהתחייבויות להון
רישום מסים נדחים כנגד הקטנת מוניטין

29,893
)(26,004
-

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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761
)(21,421
19,456

10,484
)(23,984
9,574
9,971
17,845

נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי
א.

תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה
נטוויז'ן בע"מ )להלן  -החברה או נטוויז'ן( והחברות הבנות שלה ,הנמצאות בבעלותה המלאה או החלקית,
אשר דוחותיהן הכספיים מאוחדים עם דוחותיה של החברה )להלן  -הקבוצה( עוסקות בתחומים שונים של
ענף התקשורת .הקבוצה הינה ספקית מרכזית של שירותי תקשורת בישראל.
נטוויז'ן הוקמה והתאגדה בישראל כחברה פרטית ביום  31בינואר .1994 ,ביום  11במאי 2005 ,הפכה נטוויז'ן
לחברה ציבורית ומאותו מועד נסחרות מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן  -הבורסה(.
ביום  25בינואר ,2007 ,הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא הונן המונפק והנפרע של 013
נטוויז'ן בע"מ )לשעבר ברק אי.טי.סי - (1995) .החברה לשירותי בזק בינלאומיים בע"מ ,להלן  013 -נטוויז'ן( ו-
 013נטוויז'ן שירותי תקשורת מנוהלים בע"מ )לשעבר גלובקול תקשורת בע"מ ,להלן  013 -נטוויז'ן שת"מ(.
החל מיום  1באוגוסט 2007 ,רוכזה כל פעילות חברת נטוויז'ן בתחום שירותי האינטרנט והטלפוניה
הבינלאומית בחברת הבת  013נטוויז'ן .לאור האמור ,הועברו לחברת  013נטוויז'ן נכסיה והתחייבויותיה של
החברה הקשורים לפעילות זו .כמו כן רוכזו ב 013 -נטוויז'ן גם אחזקותיה הישירות והעקיפות של החברה
ב 013 -נטוויז'ן שת"מ.
ביום  1ביוני 2009 ,הושלם המיזוג של  013נטוויז'ן שת"מ עם ולתוך  013נטוויז'ן ,לאחר קבלת אישורי משרד
התקשורת והמנהל האזרחי באזור יהודה והשומרון .המיזוג בוצע בהתאם לסעיף 103ג' לפקודת מס הכנסה
והינו אפקטיבי לצרכי מס החל מיום  31בדצמבר.2008 ,
לאחר השלמת המיזוג מספקת  013נטוויז'ן גם את השירותים שסופקו קודם לכן על-ידי  013נטוויז'ן שת"מ,
ובכלל זה שירותי אינטרנט ,שירותי טלפוניה בינלאומית ושירותי מרכזיות וכן היא בעלת הזכויות בשותפות
ועידן ,המספקת את שירותי המפ"א .כתוצאה מכך ,לא נבחנות הפעילויות שהיו בעבר במסגרת  013נטוויז'ן
שת"מ כמגזר נפרד .בהתאם לכך מספרי ההשוואה בבאור המגזרים של השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
 2009סווגו מחדש.
כמו כן מחזיקה החברה באמצעות  013נטוויז'ן באינטרנט רימון ישראל  2009בע"מ )להלן  -רימון ישראל(,
בועידן פתרונות קונפרנסינג ,שותפות מוגבלת )לשעבר גלובקול תקשורת שותפות מוגבלת; להלן  -שותפות
ועידן( ,בטלרומינג פתרונות תקשורת מתקדמים בע"מ )להלן – טלרומינג( ובAlex Developments -
 ,Georgiaחברה הרשומה בגאורגיה )להלן  -החברה הגאורגית או .(Alex
בהתאם לאמור לעיל ,הקבוצה עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים המהווים את פעילות הליבה של הקבוצה
והמדווחים כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים המאוחדים:
) (1אספקת שרותי קישוריות לאינטרנט ,מוצרים ושירותים נלווים.
) (2אספקת שרותי טלפוניה.
בנוסף ,לחברה אחזקות בשיעור של  50%בחברת נענע  10בע"מ )להלן – נענע  (10שהינה הבעלים ומפעילת
פורטל התוכן "נענע  "10וכן הבעלים של אתר הסחר האלקטרוני "נענע שופס" ואחזקות בשיעור של 56.3%
בחברת נטוויז יישומים בע"מ )להלן  -נטוויז( העוסקת בפיתוח יישומי אינטרנט .פעילויות אלו בכללותן
מוצגות כמגזר אחד נפרד.
כתובות משרדיה הרשומים של החברה הינן:
חיפה  -מרכז אומגה ,מת"מ ,חיפה.31905 ,
ראש העין -המלאכה  ,15פארק אפק ,ראש העין.48091 ,
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נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי )המשך(
ב.

ארועים מהותיים בתקופת הדוח
 .1בשנת  2010קיבל דירקטוריון החברה שתי החלטות על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה,
בסך של  125מיליון ש"ח .החלוקות הינן חלוקות מותרות בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט1999-
)להלן  -חוק החברות( .הדיבידנד שולם לבעלי המניות של החברה בחודשים אפריל וספטמבר .2010
במקביל וכתוצאה מההכרזה על חלוקות הדיבידנד בוצעו התאמות לשערי ההמרה של ניירות הערך
ההמירים של החברה ,ראה ביאור  22ח' להלן.
 .2ביום  19בינואר ,2010 ,הודיע מנכ"ל החברה ,מר ריצ'רד הנטר )להלן  -המנכ"ל היוצא( ,על סיום תפקידו
כמנכ"ל החברה החל מיום  31במרס.2010 ,
ביום  18במרס ,2010 ,אישר דירקטוריון החברה ,בהתאם להמלצת ועדת התגמול ,את מינויו של מר ניר
שטרן כמנכ"ל החברה החל מיום  25באפריל 2010 ,ואת תנאי העסקתו .ראה באור  23ב' .5
 .3ביום  25ביולי 2010 ,אישרה ועדת הביקורת וביום  27ביולי 2010 ,אישר דירקטוריון החברה ,בין היתר
בהתבסס על המלצות ועדת התגמול מאותו מועד ,לאשר מענק פרישה למנכ"ל היוצא ,בסך כולל של
 945,273ש"ח ,המגלם שש משכורות חודשיות וכן זכויות סוציאליות )להלן  -מענק הפרישה( .ביום 2
בספטמבר 2010 ,אישרה האסיפה הכללית את מענק הפרישה ,כאמור.
 .4ביום  25באפריל ,2010 ,אישרה ועדת התגמול של החברה וביום  10במאי 2010 ,אישר דירקטוריון החברה,
תוכנית תגמול מקיפה למנהלים נוספים בחברה ,ראה באור  19ד' להלן.
 .5ביום  27ביולי 2010 ,הודיעה הבורסה לחברה כי שווי החזקות הציבור באגרות החוב הניתנות להמרה
במניות )סדרה ב'( נמוך מהנדרש בכללי השימור של הבורסה .בהתאם ,הודיעה הבורסה ,כי יום המסחר
האחרון באגרות החוב )סדרה ב'( יהיה ביום  26בספטמבר 2010 ,והן תימחקנה מהרישום למסחר בבורסה
ביום  28בספטמבר .2010 ,ראה באור 14ה' להלן.
 .6בהמשך להחלטת משרד התקשורת מיום  31בינואר 2010 ,בדבר שינוי מבנה התעריפים להתקשרות מרשת
רט"ן )רדיו טלפון נייד; להלן" :רט"ן"( לחו"ל ולתיקון )בהתאם( שנערך באותו מועד לרישיונות המפעילים
הבין-לאומיים )להלן" :מב"ל"( ולרישיונות מפעילי הסלולר )רישיונות הרט"ן( ביום  1באוגוסט 2010 ,נכנס
לתוקפו תיקון לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור גומלין( ,התש"ס) 2000 -להלן:
"תקנות קישור גומלין"( ,לפיו המפעילים הבינלאומיים יקבעו את התעריף הכולל בגין התקשרות
המבוצעת לחו"ל באמצעות מכשיר הרט"ן )להבדיל מהמצב שהיה קיים עד כה ,לפיו המפעיל הבינלאומי
קבע את תעריף השיחה לחו"ל ללא מרכיב התשלום למפעיל הרט"ן בגין השיחה(.
 .7בין החברה לבין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :בזק"( התקיימה מחלוקת לעניין המחיר
אותו גובה בזק מהחברה )כספק גישה לאינטרנט( בגין החיבור לתשתית של בזק ,אשר בעקבותיה לא
הוארך הסכם הקישור בין השתיים ונעשתה פנייה על-ידי הקבוצה למשרד התקשורת בבקשה שיכריע
במחלוקת בינה לבין בזק.
ביום  5באוגוסט  ,2010חתמו בזק והחברה )באמצעות  013נטוויז'ן( על הסכם המסדיר את אספקת שירותי
הקישור לתשתית של בזק ,היקפי הקיבולת שתספק בזק לחברה והתמורה שתשולם על ידי החברה לבזק
בגין השירותים כאמור )להלן" :ההסכם"( .ההסכם ממצה ומסיים את הסכמות וטענות הצדדים לעניין
שירותי התשתית וההתחשבנות בגינם.
תוקף ההסכם הנו מיום  1בינואר 2010 ,ועד ליום  31בדצמבר .2012 ,לאחר תום תקופה זו ,תיתכן הארכת
ההסכם לתקופות נוספות של  12חודשים בכל פעם.
ההסכם משקף הנחה משמעותית על המחיר ליחידת קיבולת )גיגה( ,כאשר במקביל התחייבה החברה
לרכישת היקפי קיבולת מינימאליים במהלך תקופת ההסכם.
להסכם אין השפעה מהותית על ההוצאות בשנת .2010
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כללי )המשך(
ג.

ארועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח
 .8ביום  9במרס 2011 ,קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של  41מיליון ש"ח.
החלוקה הינה חלוקה מותרת בהתאם להוראות חוק החברות .נכון למועד הדוח ,הדיבידנד טרם שולם.

ד .הגדרות
בדוחות כספיים אלה -

באור - :2

החברה

 -נטוויז'ן בע"מ.

הקבוצה

 -החברה והחברות המוחזקות שלה המצוינות ברשימה המצורפת.

חברות מאוחדות

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

חברה בשליטה
משותפת

 חברה המוחזקת על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית לשליטהמשותפת ,ואשר דוחותיה מאוחדים עם הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
בדרך של איחוד יחסי.

חברות מוחזקות

 -חברות מאוחדות וחברה בשליטה משותפת.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.IAS 24 -

בעלי עניין ובעל שליטה

 -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-

החברה האם הסופית

 -אי די בי חברה לאחזקות בע"מ.

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
.1

בסיס המדידה
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט:
מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד;
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים;
נכסים בשל הטבות לעובדים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים;
הפרשות;
התחייבות בגין עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן.
החברה בחרה להציג את הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות.

.2

מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  .(IFRS -תקנים אלו
כוללים:
א( תקני דיווח כספי בינלאומיים ).(IFRS
ב( תקני חשבונאות בינלאומיים ).(IAS
ג( 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-
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
א .בסיס הצגת הדוחות הכספיים )המשך(
.3

מדיניות חשבונאית עקבית

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות המוצגות.
.4

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 השינויים נזקפים לרווח או הפסד.

-

עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקת צירוף העסקים מוכרות ברווח והפסד עם
התהוותן ,ולא כחלק מעלות הרכישה.

-

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

-

הפסדי חברה בת ,גם אם מביאים לגרעון בהון החברה הבת ,מוקצים בין החברה האם לבין
זכויות שאינן מקנות שליטה ,גם אם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אינם ערבים או
שאין להם מחויבות 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 בגין עסקאות 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 בגין עסקאות 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 )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(.

-

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 או הפסד מהמימוש ושווי הוגן זה מהווה בסיס לעלותה לצורך טיפול עוקב.

-

תזרימי מזומנים בגין עסקאות עם הזכויות שאינן מקנות שליטה )ללא שינוי סטאטוס(
מסווגים בדוח על תזרימי המזומנים רק במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון )ולא ניתן
יותר לסווגם במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה(.

התקנים מיושמים באופן של מכאן ולהבא החל מיום  1בינואר.2010 ,
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
א .בסיס הצגת הדוחות הכספיים )המשך(
שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים )המשך(

.4

 - 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.
 - 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

ב.

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.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
.1

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

רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
בהתאם ל ,IFRS 3 -במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילויות ,החברה מעריכה האם הרכישה
מהווה צירוף עסקים בהתאם ל .IFRS 3 -ההערכה מתבססת על הנסיבות הבאות המצביעות על
רכישת עסק :מספר רב של נכסים שנרכשו ,קיומם של שירותים נלווים בהיקף רב הקשורים
לתפעול הנכס ומורכבות ניהול הנכס .ראה גם סעיף יא'.
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נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב .עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
.1

השיקולים )המשך(
-

הכרה בהכנסה ברוטו/נטו
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.

.2

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 לתאריך המאזן ואומדנים
קריטיים שהוערכו 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 טו'.

-

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 ואסטרטגית תכנון המס .ראה מידע נוסף בסעיף טז'.

-

הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה
אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוכה 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 יח'.

-

עלויות פיתוח
עלויות פיתוח מהוונות בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בסעיף יד'.
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נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב .עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
.2

אומדנים והנחות )המשך(
-

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 3מתוקן(ושל ) IAS 27מתוקן( הקבוצה 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 נלקחת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות
שניתנות למימוש בתאריך המאזן .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 .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  31בדצמבר2009 ,
הפסדים יוחסו כולם לבעלי המניות של החברה ,אלא אם לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה הייתה
מחויבות וביכולתם היה לבצע השקעות נוספות .הפסדים שנצברו עד ליום  31בדצמבר 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.
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נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ג.

דוחות כספיים מאוחדים )המשך(
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.
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 של החברה 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
ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעולותיה.
כאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה ממטבע הפעילות של החברה ,חברה זו מהווה
פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים המאוחדים
כדלקמן:
א(

ב(
ג(
ד(
ה(

נכסים והתחייבויות בכל תאריך מאזן מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך מאזן .מוניטין
וכל התאמות שווי הוגן ליתרה בדוחות הכספיים של הנכסים וההתחייבויות במועד רכישת
פעילות חוץ מטופלים כנכסים והתחייבויות של פעילות החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה,
בכל תאריך מאזן.
הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח רווח והפסד מתורגמות לפי שערי חליפין
ממוצעים בכל התקופות המוצגות; אולם ,במקרים בהם חלו תנודות משמעותיות בשערי
החליפין ,הכנסות והוצאות מתורגמות לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן.
הון מניות ,קרנות הון ותנועות הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד
התהוותם.
יתרת הרווח מתורגמת בהתבסס על יתרת הפתיחה שתורגמה לפי שער החליפין לאותו
מועד ותנועות רלוונטיות נוספות )כגון :דיבידנד( במשך התקופה שתורגמו כאמור בסעיפים
ב( ו-ג( לעיל.
כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים כהפסד כולל אחר לסעיף נפרד בהון ,בקרן הון "התאמות
הנובעות מתרגום דוחות כספיים".

הלוואות בינחברתיות לפעילות חוץ הפועלת במטבע השונה מהשקל ,מהוות במהותן חלק
מההשקעה בפעילות חוץ ומטופלות כחלק מההשקעה ,כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו
)בניכוי השפעת המס( נזקפים לאותו סעיף בהון ,כאמור בסעיף ה( לעיל.
בעת מימוש פעילות חוץ ,בחלקה או במלואה ,הרווח )הפסד( המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר
מועבר לדוח על הרווח הכולל .החל מיום  1בינואר ,2010 ,בעת מימוש חלק מפעילות חוץ ,שהינה
חברה מאוחדת ,תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת ,חלק יחסי של הסכום המצטבר שהוכר
ברווח כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.
מטבע הפעילות של חברה מוחזקת בגאורגיה ,הינו הדולר.
.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 מאזן למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה.
הפרשי שער ,נזקפים לדוח על הרווח הכולל .נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות
מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ
המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע
השווי ההוגן.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ד.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ )המשך(
.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 .הפרשי
הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור ,נזקפים לדוח על הרווח הכולל.

ה.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר
אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ומהווים
חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.

ו.

הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם מוטלת
בספק .כמו כן ,החברה מכירה בהפרשה בשיעור מסוים מסכום חובות הלקוחות .חובות לקוחות שחלה
ירידה בערכם ,מופחתים במועד בו נקבע שחובות אלו אינם ניתנים לגבייה.

ז.

מלאי
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך
העסקים הרגיל.
עלות המלאי נקבעת לפי עלות הרכישה על בסיס "נכנס ראשון  -יוצא ראשון".
החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.

ח.

מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות
עסקה המיוחסות ישירות.
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.

באשר לפירוט בסיסי הצמדה של נכסים והתחייבויות פיננסיות ,ראה באור .18

.1

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
לקבוצה נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הכוללים נכסים פיננסיים
המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי
הוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח על הרווח הכולל.
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 על הרווח הכולל.
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נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ח.

מכשירים פיננסיים )המשך(

 .1נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )המשך(
נגזרים משובצים מופרדים מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם) :א( אין קשר הדוק בין המאפיינים
הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל הנגזר המשובץ) ,ב( מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל
הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו) -ג( המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח או
הפסד.
נגזרים ,לרבות נגזרים משובצים שהופרדו ,מסווגים כמוחזקים למסחר ,למעט אם הם מיועדים לשמש
כמכשירים להגנה אפקטיבית .במקרה של מכשיר פיננסי המכיל נגזר משובץ אחד או יותר ,המכשיר
המשולב בשלמותו יכול להיות מיועד במועד ההכרה הראשונית בלבד כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד.
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות לראשונה צד
להתקשרות .הערכה מחדש של נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן
משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.
.2

חייבים
לקבוצה חייבים אשר הינם מכשירים פיננסיים )שאינם נגזרים( בעלי תשלומים קבועים או הניתנים
לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל .יתרות חוב לזמן קצר של לקוחות וחייבים אחרים מוצגות בערכן
הנומינלי .חייבים לזמן ארוך מוצגים לפי עלות מופחתת.

 .3שווי הוגן
השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח.
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.
התחייבויות פיננסיות
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 ,לרבות אגרות חוב ,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.
מכשירים פיננסיים מורכבים
אגרות חוב ניתנות להמרה שהונפקו במטבע הפעילות של החברה ושאינן צמודות ואינן נקובות
במטבע חוץ ,הכוללות רכיב של הון בגין אופציית ההמרה ורכיב של התחייבות ,מפוצלות לרכיב הוני
ולרכיב התחייבותי וכל רכיב מוצג בנפרד בניכוי עלויות העסקה המיוחסות לרכיבים השונים .הפיצול
כאמור ,מחושב על ידי קביעה של הרכיב ההתחייבותי בהתבסס על השווי ההוגן של התחייבות דומה
ללא אופציית המרה .הערך של הרכיב ההוני נקבע כערך שייר ומחושב כהפרש בין סך התמורה
שהתקבלה בגין אגרות החוב להמרה לבין הסכום שיוחס לרכיב ההתחייבותי ,כאמור לעיל .עלויות
עסקה ישירות הוקצו בין רכיב ההון )בניכוי השפעת המס( ורכיב ההתחייבות על בסיס יחס ההקצאה
של התמורה לרכיבי ההון וההתחייבות ,כאמור לעיל.
רכיב ההתחייבות מטופל ,לאחר ההכרה הראשונית ,כהתחייבות פיננסית ומוצג בדוח על המצב הכספי
כהתחייבות לא שוטפת ,בהתאם למועד הסילוק המבוסס על מועד הפרעון במזומן.
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נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ח.

מכשירים פיננסיים )המשך(
אופציית מכר שהוענקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
אופציית מכר ) (PUTשניתנת על ידי הקבוצה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת המסולקת
במזומן או במכשיר פיננסי אחר נרשמת כהתחייבות לפי הערך הנוכחי של תוספת המימוש ,ומטופלת כעלות
רכישה מותנית של הזכויות שאינן מקנות שליטה .בתקופות עוקבות ,שינויים בשווייה ההוגן של ההתחייבות
בגין אופציות מכר שהונפקו החל מיום  1בינואר  ,2010מוכרים בדוח רווח והפסד.
שינויים בהתחייבויות בגין אופציית מכר שהונפקה על ידי הקבוצה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה לפני יום
 1בינואר  2010מטופלות כלהלן :שערוך ההתחייבות בגין מרכיב הזמן ותשלומי דיבידנד לבעלי הזכויות שאינן
מקנות שליטה מקבל ביטוי בהוצאות המימון ואילו שערוך ההתחייבות בגין שינויים אחרים באומדן סכום
התשלום של תוספת המימוש נזקף כנגד סעיף המוניטין .בגין צירופי עסקים שהתרחשו החל מיום  1בינואר,
 2010כל השינוי בסכום ההתחייבות נזקף לרווח והפסד.
חלק הקבוצה ברווחי הנרכשת כולל את חלקם של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ,להם הנפיקה הקבוצה
אופציית מכר .בהתאם לכך ,רווחים או הפסדים אינם מוקצים לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה המחזיקים
באופציית המכר .במועד פקיעת אופציית המכר ,לגבי אופציית מכר שהונפקה לפני ה  1לינואר  ,2010תבוטל
ההתחייבות ויבוטל המוניטין כנגד זכויות שאינן מקנות שליטה לפי ערכם המאזני והיתרה תזקף לרווח והפסד.
לעומת זאת לגבי אופציית מכר שהונפקה לאחר ה  1בינואר  ,2010בעת פקיעת האופציה ,יבוצע סילוק של
ההתחייבות וכן מימוש של חלק מההשקעה בחברה המאוחדת ,ללא איבוד שליטה בה.
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.
כאשר החברה 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.
התחייבויות פיננסיות
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.
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נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ח.

מכשירים פיננסיים )המשך(
ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי:
נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
הראיה האובייקטיבית לגבי חייבים 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 על הרווח הכולל 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.

ט.

מכשירים פיננסיים נגזרים
הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה ) (Forwardבגין מטבע
חוץ כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ .נגזרים פיננסיים
אלה מוכרים לראשונה לפי השווי ההוגן .עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד בעת
התהוותן .לאחר ההכרה הראשונית ,הנגזרים הפיננסיים נמדדים לפי השווי ההוגן .נגזרים מוכרים במאזן
כנכסים כשהשווי ההוגן שלהם חיובי וכהתחייבויות כשהשווי ההוגן שלהם שלילי.
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים
מיידית לדוח רווח והפסד.
נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,לחברה פוזיציות פתוחות בחוזי אקדמה בערך נקוב של  4.5מליון דולר.

י.

חכירות תפעוליות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד
ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב.IAS 17 -
הסכמי חכירה ,בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור,
מסווגים כחכירה תפעולית .עלויות ישירות ראשוניות שהתהוו מתווספות לעלות הפינקסנית של הנכס
המושכר ומוכרות על פני תקופת השכירות .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח והפסד בקו ישר
באופן שוטף על פני תקופת החכירה.

יא.

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  31בדצמבר 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  1בינואר 2010 ,עלויות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות מיידית
כהוצאה בדוח על הרווח הכולל בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,עלויות
כאמור הוכרו כחלק מעלות הרכישה.
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יא.

צירופי עסקים ומוניטין )המשך(
במועד הרכישה מבוצע סיווג וייעוד מחדש של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים ,התנאים
הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים שקיימים במועד הרכישה.
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 טו'.
בעת מימוש יחידה מניבה מזומנים ,ההפרש בין התמורה לבין הנכסים נטו בתוספת הפרשי תרגום נצברים
שנזקפו להון העצמי ויתרת מוניטין שטרם הופחתה ,נזקף לדוח רווח והפסד .רווח או הפסד ממימוש חלק
מהיחידה מניבת המזומנים כולל את חלק המוניטין הנמדד בהתאם לחלק היחסי שמומש מתוך היחידה
מניבת המזומנים.
לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום  1בינואר ,2010 ,תמורה מותנית מוכרת בשווייה ההוגן
במועד הרכישה .אם התמורה המותנית מסווגת כהתחייבות פיננסית בהתאם ל ,IAS 39-שינויים עוקבים
בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד .אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני,
היא נמדדת לפי שווייה ההוגן ביום הרכישה ללא מדידה עוקבת .ביחס לצירופי עסקים אשר התרחשו עד
ליום  31בדצמבר 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 )לרבות שינויים לאחר יום  1בינואר ,(2010 ,מטופלים כשינוי אומדן באופן של
מכאן ולהבא וגורמים לעדכון עלות הרכישה כנגד המוניטין.
בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה ,החברה:
-

-

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 28או כנכס פיננסי )בהתאם ל ,(IAS 39 -לפי העניין.
מכירה בהפרש כלשהו שנוצר )עודף או גרעון( כרווח או כהפסד.
לגבי אובדן שליטה החל מיום  1בינואר ,2010 ,זוקפת את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח )הפסד(
כולל אחר ,באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הייתה מממשת ישירות את הנכסים או
ההתחייבויות הקשורים .בהקשר זה הפרשי תרגום נזקפים לרווח או הפסד במועד הגריעה .לגבי
אובדן שליטה עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,זוקפת רק את החלק שמומש.

רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
במועד רכישת חברות מאוחדות אשר אינן מהוות עסק תמורת הרכישה מוקצית בין הנכסים
וההתחייבויות המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד הרכישה ומבלי
לייחס סכום כלשהו למוניטין או למסים נדחים ,תוך שיתוף הזכויות שאינן מקנות שליטה ,אם קיימות ,לפי
חלקו בשווי ההוגן בנכסים המזוהים נטו הנ"ל במועד הרכישה .ברכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
בחברות מאוחדות כאמור ,עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,ההפרש בין התמורה ששולמה לבין סכום החלק
הנרכש בזכויות שאינן מקנות שליטה למועד הרכישה מיוחס לנכסים וההתחייבויות בהתאם לאמור לעיל.
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יב.

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ,בניכוי
הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת.
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים
בנכס ,כדלקמן:

ציוד תקשורת
מחשבים וציוד היקפי
ריהוט וציוד משרדי
שיפורים במושכר

%

בעיקר %

15-20
33
6-10
לאורך תקופת השכירות

בעיקר 15%
בעיקר 6%
בעיקר 10%

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות או בהתאם לתקופת החיים
המשוערת של השיפור ,לפי הקצר שבהם.
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 טו' להלן.
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס
נגרע .נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש
בנכס .רווח או הפסד מגריעת הנכס )המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת
בדוחות הכספיים( נכלל בדוח על הרווח הכולל בתקופה בה נגרע הנכס.
יג.

זכויות שימוש בקווי תקשורת
הקבוצה מיישמת את " - IFRIC 4קביעה האם הסדר כולל חכירה" ,אשר מגדיר קריטריונים לקביעה
בתחילת ההסדר ,האם זכות לשימוש בנכס מהווה הסדר חכירה.
בהתאם ל ,IFRIC 4 -כאמור לעיל ,עסקאות לרכישת זכות שימוש בלתי הדירה בקיבולת כבלים תת ימיים
מטופלות כעסקאות קבלת שרות .הסכום ששולם בגין זכויות השימוש בקווי תקשורת מופחת בקו ישר על
פני התקופה הנקובה בהסכם לרבות תקופת האופציה אשר מהווים את אומדן אורך החיים השימושיים של
אותן קיבולות.

יד.

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 מוחשים 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 על הרווח הכולל 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 על
הרווח הכולל.
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יד.

נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הוא כדלקמן:
שנים
תוכנות מחשב ועלויות פיתוח תוכנה ואתר אינטרנט
בסיס וקשרי לקוחות
מותג
תכנים
זכויות ורשיונות להענקת שירותי תקשורת

 3-7שנים
 4-8שנים
 5שנים
 6שנים
 10-20שנים

זכויות ורשיונות להענקת שרותי תקשורת
עודף עלות שיוחס לרשיונות החברה למתן שירותי תקשורת הופחת על פני תקופת ההנאה המשוערת ,בקו
ישר.לאור אינדיקציות לירידת ערך ,שהתגלו בתום שנת  ,2010רשמה החברה הפרשה לירידת ערך בגין
רשיונות החברה הגיאורגית למתן שירותי תקשורת בגיאורגיה בגובה עלותם המופחתת.
עלויות מחקר ופיתוח
עלויות מחקר נזקפות לדוח על הרווח הכולל עם התהוותן.
עלויות פיתוח הנובעות מפרוייקט פיתוח או מפיתוח עצמי מוכרות כנכס ,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 .הפחתת הנכס
מתחילה כאשר הפיתוח הושלם והנכס זמין לשימוש .לגבי בחינת ירידת ערך ,ראה גם סעיף טו' להלן.
תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק אינטגרלי
מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוספות המותקנות עליה ,מסווגת כרכוש קבוע .לעומת זאת,
רשיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונאלית מוספת לחומרה ,מסווגים כנכסים בלתי
מוחשיים.
טו.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בבחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים )זכויות שימוש בקווי תקשורת ,רכוש
קבוע ,מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים( 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 הסכום 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 על הרווח הכולל.
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 או הפסד.
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טו.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים )המשך(
הקריטריונים היחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של 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 מצרוף 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.

טז.

מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה בדוח על הרווח הכולל כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים .תוצאות המס בגין מסים
שוטפים או נדחים נזקפות לדוח על הרווח הכולל ,למעט אם הן מתייחסות לפרטים הנזקפים להן .במקרים
אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס להון.
.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.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לדוח על הרווח
הכולל או להון ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך
הדיווח .סכום המסים הנדחים בדוח על הרווח הכולל מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל בתקופת
הדיווח .עד ליום  31בדצמבר  2009נזקפו שינויים במסים נדחים המיוחסים לחברות בנות בתקופות
שקדמו למועד רכישתן כנגד יתרת מוניטין ,החל מיום  1בינואר  2010נזקפים שינויים במסים נדחים
המיוחסים לחברות בנות בתקופות שקדמו למועד רכישתן מול רווח או הפסד ולא כתיקון מוניטין,
בהתאם להוראות ) IFRS3מתוקן(..
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 או לסעיף מוניטין במידה ומתייחס להפסדים מועברים לצרכי מס בתקופה שקדמה
למועד רכישת החברה הרלוונטית.
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.
כל נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים ,מוצגים במאזן כנכסים לא שוטפים והתחייבויות
לא שוטפות ,בהתאמה .מסים נדחים מקוזזים בדוח על המצב הכספי 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.
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יז.

עסקאות תשלום מבוסס מניות
עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים וחלק
מהעובדים זכאים להטבות המסולקות במזומן ומחושבות בין היתר,על בסיס עליית ערך מניות החברה.
ראה באור .22
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 .23
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון )יתרת
העודפים( על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסתיימים 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 על
הרווח הכולל משקפת את השינוי בהוצאה המצטברת שהוכרה עד לסוף התקופה המדווחת.
בגין הענקות שפקעו לפני הבשלתן לא נזקפת הוצאה.
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 לפי השווי ההוגן במועד השינוי.
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני ,מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאות שטרם הוכרו
בגין ההענקה מוכרות מיידית .עם זאת ,אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה ומיועדת כהענקה
תחליפית לתאריך שבו היא הוענקה ,ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה שתיהן כשינוי של
ההענקה המקורית כמתואר בפסקה הקודמת.

יח.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בקבוצה קיימות מספר סוגי הטבות לעובדים:
 .1הטבות לעובדים לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות ,ימי חופשה ,מחלה ,הבראה והפקדות מעסיק לביטוח
לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים .התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות
ברווחים ,מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור
בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
 .2הטבות לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרת
וכן כתוכניות הטבה מוגדרת.
לקבוצה תוכניות הפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת
באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות 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 הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין
תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא
נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.
כמו כן ,הקבוצה מפעילה תוכנית הטבה 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.
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התחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
 .2הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(
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 בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של
התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית ,בניכוי עלות שירותי עבר ורווחים
או הפסדים אקטוארים שטרם הוכרו.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים כרווח )הפסד( כולל אחר בתקופת התהוותם.

יט.

הכרה בהכנסה
הכנסות מוכרות בדוח על הרווח הכולל 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.
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:
הכנסות ממתן שירותים )לרבות דמי ניהול(
הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה לתאריך הדיווח .על-פי שיטה זו,
ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים .במקרה שתוצאת החוזה אינה ניתנת למדידה
באופן מהימן ,ההכנסה מוכרת רק במידה שניתן להשיב את ההוצאות שהתהוו הניתנות להשבה.
הכנסות מעסקאות תוכנה
החברה מכירה בהכנסה ממכירת תוכנה רק לאחר העברת הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים
מהבעלות על הסחורה לקונה ,כאשר תנאי הכרחי אך לא מספק הינו תנאי מסירת התוכנה ,בין באופן פיזי,
אלקטרוני ,מתן זכות שימוש או הרשאה לשכפול עותקים קיימים .החברה מכירה בהכנסות הקשורות
להספקת שירותים מעסקאות תוכנה ,אשר תוצאותיהן ניתנות לאמידה באופן מהימן ,בהתאם לשלב
ההשלמה של העסקה לתאריך הדיווח.
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 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.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כ.

הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו ,שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,רווחים מהפרשי שער ורווחים ממכשירים מגדרים המוכרים
ברווח והפסד .הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.
שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים גם הכנסות
מריבית.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שהתקבלו ,שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות,
שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,הפסדים מירידת ערך
של נכסים פיננסיים והפסדים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח או הפסד .עלויות אשראי ,שאינן
מהוונות על נכסים כשירים ,נזקפות לדוח על הרווח הכולל לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.

כא.

מגזרי פעילות
מגזר פעילות הינו רכיב של הקבוצה העונה על שלושת התנאים הבאים:
 .1עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו הוצאות ,לרבות
הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה;
 .2תוצאותיו 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
 .3קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין.
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי )הנהלת
החברה והדירקטוריון( לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים .כיוון שמקבל
ההחלטות התפעוליות בקבוצה אינו קובע את החלטותיו בהתאם לייחוס נכסים והתחייבויות למגזרים
השונים ,לא נכלל בדוחות אלו דיווח בדבר הקצאת נכסים והתחייבויות המיוחסים למגזרים השונים.

כב.

רווח למניה
הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של 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.

כג.

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 וההשפעה 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.
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
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כג.

הפרשות )המשך(
למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר השפעת ערך הזמן
מהותית ,נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
חוזים מכבידים
הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה נמוכות ביחס
לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות החוזיות .ההפרשה נמדדת על פי הנמוך מבין הערך
הנוכחי של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה.

כד.

הוצאות פרסום
הוצאות בגין פרסום ,קידום מכירות ושיווק מוכרות כהוצאה במועד בו קיימת לקבוצה גישה למוצרי
הפרסום או כאשר השירות בגין פעולות אלה ניתן לקבוצה.
זכויות לפרסום שנתקבלו כתמורה בעסקת נענע  ,10סווגו כהוצאות פרסום מראש והן נזקפות לרווח
והפסד עם ניצולן בפועל.

כה.

הצגת דוח על הרווח הכולל
החברה בחרה להציג דוח יחיד על הרווח הכולל ,הכולל את פריטי דוח רווח והפסד ואת פריטי הרווח
הכולל האחר.

כו.

גילוי לתקני  IFRSחדשים 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.
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
 .1בחודש נובמבר  2009פורסם החלק הראשון בשלב הראשון ) (phase 1של  - IFRS 9מכשירים
פיננסיים ,כחלק מפרוייקט החלפת  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה IFRS 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.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כו.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים )המשך(
-

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל תזרימי
מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.

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 .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.
 .2בחודש 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 על הרווח הכולל .אם זקיפתהשינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות ,שנגרם כתוצאה משינויים בסיכון האשראי ,לרווח כולל אחר
ייצור חוסר סימטריה חשבונאית בדוח על הרווח הכולל ,אזי גם אותו שינוי ייזקף לדוח על הרווח
הכולל .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.
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.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התיקון ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו,
אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
 - IFRIC 14המגבלה על נכס הטבה מוגדרת ,דרישות הפקדה מזעריות ויחסי הגומלין ביניהן
התיקון ל IFRIC 14 -מנחה כיצד להעריך את הסכום בר ההשבה של נכס תכנית להטבה מוגדרת .התיקון
מאפשר לחברה לטפל בתשלומים מראש במסגרת דרישת הפקדה מזערית כנכס .התיקון ייושם למפרע
החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר .2011 ,יישום מוקדם אפשרי.
להערכת החברה ,לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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הקמה ורכישת פעילות
ביום  11ביולי) 2010 ,להלן  -מועד הרכישה( ,התקשרה  013נטוויז'ן בהסכם עם טלרומינג פתרונות תקשורת
מתקדמים בע"מ )להלן  -טלרומינג( ,חברה הפועלת בתחום שירותי השכרת מכשירי מודם סלולארי עם כרטיס
 ,SIMועם שני המייסדים שהם בעלי כל המניות ואמצעי השליטה בטלרומינג )להלן  -המייסדים(.
לפי ההסכם ,השקיעה  013נטוויז'ן בטלרומינג סך כולל של  1,750אלפי ש"ח במזומן בתמורה לקבלת  10,408מניות
רגילות של טלרומינג ,המהוות  51%מהון המניות המונפק שלה ומאמצעי השליטה בה .עודף העלות ברכישה בסך
של  1.7מליון ש"ח יוחס כולו לידע ומופחת לאורך תקופת ההנאה המשוערת במשך  3שנים.
במסגרת ההסכם הוענקו אופציות מכר ורכש .בהתאם לתנאי אופציית המכר ,תהיינה למייסדים )ביחד ולחוד(
הזכות למכור ל 013-נטוויז'ן את יתרת מניותיהם בטלרומינג בתום  3שנים ממועד הרכישה בתנאים ובתמורה
שהוסכמו .אופציית המכר תהיה בתוקף למשך  6חודשים ,ממועד כניסתה לתוקף.
בתום  3.5שנים ממועד הרכישה ובמידה והמייסדים לא מימשו את אופציית המכר תוכל  013נטוויז'ן לרכוש
מהמייסדים את יתרת מניותיהם בטלרומינג )להלן  -אופציית הרכש( בתנאים ובתמורה שהוסכמו .אופציית הרכש
תהיה בתוקף למשך  12חודשים ,ממועד כניסתה לתוקף.
העסקה טופלה בשיטת הרכישה בהתאם ל IFRS 3 -המתוקן .הדוחות הכספיים כוללים את תוצאות הפעילות של
טלרומינג החל ממועד הרכישה.
אופצית המכר שהונפקה לבעלי זכויות המיעוט נרשמה כהתחייבות ,המהווה עלות רכישה מותנית של זכויות
המיעוט לפי סכום התשלום הצפוי המהוון .התחייבות זו תשוערך ותימדד מחדש בכל תקופת חתך ושינויים בה
ייזקפו לרווח והפסד .החברה כוללת בתוצאותיה את מלוא הפעילות של החברה המאוחדת ,בהנחת מימוש
אופציית המכר.

באור - :4

מזומנים ושווי מזומנים
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
פקדונות לזמן קצר

26,877
52,452

9,054
316,894

79,329

325,948

המזומנים בתאגידים הבנקאיים אינם נושאים ריבית שוטפת ליום המאזן.
פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים בנקאיים הינם לתקופות של עד חודש .הפקדונות נושאים ריבית
הנקבעת בהתאם לתקופת ההפקדות ).(1.55% - 1.94%
באור - :5

השקעות לזמן קצר
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח

מלווה קצר מועד
יחידות השתתפות בקרנות נאמנות
אגרות חוב ומלוות ממשלתיים
אגרות חוב קונצרניות

9,821
96,933
56,016
24,494

-

187,264

-

השקעות לזמן קצר מטופלות כנכסים פיננסיים שיועדו לשווי הוגן ושינויים בהם נזקפים לדוח על הרווח הכולל
)דרך רווח והפסד( ,מועדי המימוש של ההשקעות לזמן קצר יהיו על בסיס צרכי תזרים המזומנים של החברה.
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לקוחות ,נטו
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
208,188
33,191
20,996

211,344
32,674
17,839

חובות פתוחים )(2) (1
הכנסות לקבל
המחאות לגבייה )(1

262,375

261,857

) (1לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים

38,553

44,389

) (2כולל בעלי עניין

13,479

13,629

באשר לתנאי יתרות לקוחות  -בעלי עניין ,ראה באור .27
חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית.
להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר2009 ,

38,741

חברות שאוחדו לראשונה
הפרשה במשך השנה
הכרה בחובות אבודים שנמחקו

283
14,918
)(9,553

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

44,389

הפרשה במשך השנה
הכרה בחובות אבודים שנמחקו

8,022
)(13,858

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

38,553

להלן ניתוח יתרת הלקוחות ,לאחר ניכוי של הפרשה לחובות מסופקים ,לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך
המאזן הרלוונטי:
לקוחות שטרם
הגיע מועד
פרעונם )ללא
פיגור בגבייה(

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

עד
 30יום

 31בדצמבר2010 ,

223,904

5,429

4,409

2,402

1,140

25,091

262,375

 31בדצמבר2009 ,

220,176

9,680

4,433

4,168

2,147

21,253

261,857
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חייבים ויתרות חובה
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
הוצאות מראש בגין רכישת זכויות שימוש בקווי תקשורת
הוצאות מראש
הוצאות פרסום מראש )*(
חייבים ויתרות חובה אחרים
עובדים )(1

)( 1
)*(
באור - :8

29,987
13,497
3,784
1,401
451

30,199
8,345
4,909
2,328
654

49,120

46,435

יתרות עובדים צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של .4%
זכויות פרסום שנבעו מעסקת נענע  ,10ראה באור 10ג') (2להלן.

השקעות בחברות מוחזקות
א.

חברה בשליטה משותפת המאוחדת באיחוד יחסי
 .1תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
חלק הקבוצה בדוח על המצב הכספי של החברה בהתאם לשיעור ההחזקה
בה לתאריך הדיווח:
נכסים שוטפים
נכסים בלתי שוטפים )*(
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

7,298
6,224
)(8,600
)(145

4,670
9,379
)(5,126
)(143

נכסים נטו

4,777

8,780

)*(

כולל עלות רכישה שיוחסה לנכסים לא מוחשיים.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברה בהתאם
לשיעור ההחזקה בה בשנה:
הכנסות
הוצאות תפעוליות ,נטו )*(

12,983
)(18,509

11,225
)(20,166

13,693
)(46,899

הפסד תפעולי
הוצאות מימון ,נטו
הוצאות מס אחרות

)(5,526
)(959
)(243

)(8,941
)(770
)(141

)(33,206
)(631
-

הפסד נקי

)(6,728

)(9,852

)(33,837

)*(

כולל הפחתת עלות רכישה שיוחסה לנכסים לא מוחשיים והפחתות בגין ירידת ערך נכסים בלתי
מוחשיים שנרשמה בשנת  ,2008כאמור בבאור .10
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השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
א.

חברה בשליטה משותפת המאוחדת באיחוד יחסי )המשך(
 .2מידע נוסף בדבר חברה בשליטה משותפת המוחזקת במישרין על ידי החברה
מידע כללי

מדינת
התאגדות

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
הצבעה
%

היקף
הלוואות
שהעמידה
ההשקעה
החברה לחברה
בחברה
בשליטה
בשליטה
משותפת
משותפת
אלפי ש"ח

2010
ישראל

נענע10

50%

(*) 26,816

4,777

2009
נענע10
)*(
ב.

ישראל

50%

(*) 24,041

8,780

ההלוואות אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשעור של פריים בתוספת .1%

חברות מאוחדות
 .1מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקת במישרין על ידי החברה
מידע כללי

מדינת
התאגדות

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
הצבעה
%

הלוואות
היקף
ההשקעה
שהעמידה החברה
בחברות
לחברות
מאוחדות
מאוחדות
אלפי ש"ח

2010
ישראל
ישראל

 013נטוויז'ן
נטוויז יישומים

100%
56.31%

(**) 8,518
-

1,051,623
8,266

8,518

1,059,889

2009
ישראל
ישראל

 013נטוויז'ן
נטוויז יישומים

100%
53.4%

(*) 93,145
-

1,085,110
8,066

93,145

1,093,176

)*( ההלוואות צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית בשעור של .4%
)**( בשנת  2010המירה החברה הלוואות בסך  85,202אלפי ש"ח לשטרי הון שאינם צמודים ואינם
נושאים ריבית ולתקופה שלא תפחת מחמש שנים.
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השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
ב.

חברות מאוחדות )המשך(
 .2שינויים בהשקעות בחברות מאוחדות במהלך התקופה
א .בחודש יולי  2010התקשרה חברת הבת נטוויז בהסכם לרכישה עצמית של כ 5% -מהונה המונפק
והנפרע מבעלי מניות המיעוט בחברה תמורת סך של  850אלפי ש"ח במזומן .כתוצאה מכך ,קטנה
יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של  668אלפי ש"ח ונרשמה קרן הון בחובה בסך של 182
אלפי ש"ח .לאחר הרכישה העצמית ,מחזיקה החברה ב 56.3% -מהונה המונפק והנפרע של חברת
נטוויז.
ב .לאור אינדיקציות לירידת ערך הפעילות של חברה מאוחדת הרשומה בגאורגיה ,בתום שנת ,2010
ובהתאם לתקן חשבונאות  IAS 36בדבר ירידת ערך נכסים ,רשמה החברה הפרשה לירידת ערך
נכסים בסך של כ 8 -מיליון ש"ח .בחודש ינואר  2011החליטה הקבוצה להפסיק את פעילותה
בגיאורגיה .נכון למועד פרסום הדוח ,הקבוצה מנהלת מו"מ לקראת סיום פעילותה.

 .3סכומי דיבידנד שקיבלה החברה מחברות מאוחדות
לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
 013נטוויז'ן
נטוויז יישומים

125,000
-

116,000
534

125,000

116,534

ביום  20בפברואר  2011הודיעה חברת הבת נטוויז יישומים על חלוקת דיבידנד בסך של  2מיליון ש"ח
לבעלי מניותיה,מתוכם זכאית החברה לסך של כ 1.12 -מיליון ש"ח .נכון למועד הדוח ,הדיבידנד טרם
שולם.
 .4דמי ניהול שקיבלה החברה מחברות מאוחדות
בשנת  2010קיבלה החברה דמי ניהול בסך  4.7מיליון ש"ח מחברת  013נטוויז'ן.
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רכוש קבוע
א.

הרכב ותנועה
שנת 2010
ציוד
תקשורת

ריהוט וציוד
מחשבים
משרדי
וציוד היקפי
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

רכבים

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

538,166

352,940

39,105

60,427

15,062

1,005,700

תוספות במשך השנה:
רכישות
הפרשה לירידת ערך
גריעות
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

26,943
)(2,036
)(1,725
)(179

38,001
)(720
-

2,252
-

892
-

4,237
-

72,325
)(2,036
)(2,445
)(179

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

561,169

390,221

41,357

61,319

19,299

1,073,365

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

448,871

286,234

20,490

40,506

907

797,008

תוספות במשך השנה:
פחת
הפרשה לירידת ערך
גריעות
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

28,546
)(202
)(74

40,706
)(334
-

2,007
-

3,149
-

2,691
-

77,099
)(202
)(334
)(74

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

477,141

326,606

22,497

43,655

3,598

873,497

יתרת עלות מופחתת ליום  31בדצמבר,
2010

84,028

63,615

18,860

17,664

15,701

199,868
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רכוש קבוע )המשך(
א.

הרכב ותנועה )המשך(

שנת 2009
ציוד
תקשורת
עלות
יתרה ליום  1בינואר2009 ,

526,777

ריהוט וציוד
מחשבים
משרדי
וציוד היקפי
אלפי ש"ח
307,136

33,375

שיפורים
במושכר

56,877

רכבים

-

סה"כ

924,165

תוספות במשך השנה:
רכישות
חברות שאוחדו לראשונה
גריעות
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

באור - :10

44,607

5,662
68
-

3,519
31
-

15,165
)(103
-

100,618
1,320
)(20,340
)(63

352,940

39,105

60,427

15,062

1,005,700

31,665
1,197
24
)- (*) (20,237
)(63

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

538,166

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2009 ,

435,375

תוספות במשך השנה:
פחת
גריעות

32,491
27,679
)- (*) (14,183

18,160

36,444

-

743,722

253,743

2,330
-

4,062
-

911
)( 4

67,473
)(14,187

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

448,871

286,234

20,490

40,506

907

797,008

יתרת עלות מופחתת ליום  31בדצמבר,
2009

89,295

66,706

18,615

19,921

14,155

208,692

)*(

גריעות אלו מתייחסות לציוד שיצא מכלל שימוש בקשר עם אירוע הצפה )ראה באור 27ה'(.

ב.

באשר לשעבודים ,ראה באור 21ד'.

מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים
א .מוניטין:
שנת 2010
מוניטין
אלפי ש"ח
עלות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

556,795

עדכון מוניטין כנגד התחייבות בגין אופציית מכר למיעוט בחברה מאוחדת

361

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

557,156

הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך שנצברו ליום  31בדצמבר2010 ,

26,058

יתרה נטו
531,098

ליום  31בדצמבר2010 ,
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מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים )המשך(
א .מוניטין )המשך(:
שנת 2009
מוניטין
אלפי ש"ח
עלות
יתרה ליום  1בינואר2009 ,

566,431

חברות שאוחדו לראשונה
הכרה במס נדחה מול קיטון במוניטין
קיטון במוניטין כתוצאה מפקיעת אופציית מכר למיעוט בחברה מאוחדת

11,310
)(19,456
)(1,490

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

556,795

הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך שנצברו ליום  31בדצמבר2009 ,

26,058

יתרה נטו
530,737

ליום  31בדצמבר2009 ,
ב .נכסים בלתי מוחשיים אחרים
שנת 2010
זכויות
ורשיונות
להענקת
שרותי
תקשורת

עלויות
פיתוח
תוכנה
ואתר
אינטרנט

בסיס
וקשרי
מותג
לקוחות
אלפי ש"ח

תכנים

סה''כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

11,887

24,745

149,681

17,185

28,807

232,305

תוספות  -נוצרו באופן פנימי
חברות שאוחדו לראשונה
הפרשה לירידת ערך
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים

68
)(5,492

10,684
1,679
-

-

-

-

10,752
1,679
)(5,492

)(283

-

-

-

-

)(283

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

6,180

37,108

149,681

17,185

28,807

238,961

הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך
שנצברו
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

3,331

10,524

128,857

11,980

23,001

177,693

הפחתה שהוכרה במהלך השנה
הפרשה לירידת ערך

774
)(954

7,157
-

10,162
-

2,923
-

1,658
-

22,674
)(954

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

3,151

17,681

139,019

14,903

24,659

199,413

יתרה נטו
ליום  31בדצמבר2010 ,

3,029

19,427

10,662

2,282

4,148

39,548
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מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים )המשך(
ב .נכסים בלתי מוחשיים אחרים )המשך(
שנת 2009
זכויות
ורשיונות
להענקת
שרותי
תקשורת

עלויות
פיתוח
תוכנה
ואתר
אינטרנט

בסיס
וקשרי
מותג
לקוחות
אלפי ש"ח

תכנים

סה''כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2009 ,

6,180

17,615

145,861

17,185

28,807

215,648

תוספות  -נוצרו באופן פנימי
חברות שאוחדו לראשונה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים

6,282

7,130
-

3,820

-

-

7,130
10,102

)(575

-

-

-

-

)(575

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

11,887

24,745

149,681

17,185

28,807

232,305

הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך
שנצברו
יתרה ליום  1בינואר2009 ,

2,765

6,515

105,631

9,057

21,343

145,311

הפחתה שהוכרה במהלך השנה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים

577

4,009

23,226

2,923

1,658

32,393

)(11

-

-

-

-

)(11

יתרה ליום  31בדצמבר2009,

3,331

10,524

128,857

11,980

23,001

177,693

יתרה ,נטו
יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

8,556

14,221

20,824

5,205

5,806

54,612

ג .נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו בצירופי עסקים
.1

לצורך בחינה האם נדרשת הפחתה בסכום המוניטין הרשום בספרי החברה והמיוחס לפעילות הליבה של
החברה ,ביצעה החברה הערכת שווי בהתאם לתקן חשבונאות  IAS 36בדבר ירידת ערך נכסים .בהתאם
להערכת השווי ,החברה הגיעה למסקנה כי לא קיימת ירידת ערך הדורשת הפחתה בסכום המוניטין
הרשום בספרי החברה.
הנחות המפתח ששימשו בחישוב הערכת השווי:

א(

הערכת השווי של פעילות הקישוריות לאינטרנט ופעילות הטלפוניה בוצעה על פי מודל הערכה
המתבסס על היוון תזרים מזומנים ).(DCF

ב(
ג(
ד(

שיעור היוון 11.5% :לפעילות הקישוריות לאינטרנט ו 13% -לפעילות הטלפוניה.

ה(

שיעור הצמיחה הפרמננטית.1.5% :
אחוז ערך הגרט מסך שווי הפעילויות )על בסיס חמש שנות תחזית( ,בין 64% -ל.66% -
נתונים ששימשו בסיס להשוואה :דוחות כספיים של החברה ,תקציב החברה ומידע פומבי הכולל
חומר רקע כללי על החברה ועל הענף בו היא פועלת.
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מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים )המשך(
ג .נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו בצירופי עסקים )המשך(
 .2ביום  8במאי ,2007 ,חתמה החברה עם ערוץ  10על הסכם ליצירת צירוף עסקים בשליטה משותפת של
החברה ) (50%ושל ערוץ  (50%) 10אשר בוצע במסגרת חברת נענע  .10במועד השלמת העסקה הקצתה
נענע  10לערוץ  10מניות של נענע  ,10וזאת תמורת כל אלה (1) :סך של  3מיליון דולר; ) (2חבילת שירותי
קידום לנענע  10ולנטוויז'ן בערוץ  (3) ;10זכויות שימוש בלעדיות באינטרנט בתכנים טלוויזיוניים של ערוץ
 ,10בהתאם להוראות ההסכם )להלן  -התכנים( .ככלל ,שירותי הקידום וזכויות השימוש באינטרנט יינתנו
ללא מגבלת זמן ,וזאת בכפוף לכך שהחל מהשנה השביעית שלאחר מועד השלמת העסקה יהיה ערוץ 10
רשאי לסיימם במקרה שיחדל להחזיק לפחות  25%בנענע .10כתוצאה מהאמור ,נרשמו בספרי החברה
נכסים בלתי מוחשיים בסכום של כ 28.8 -מיליון ש"ח.
לאור האינדיקציות לירידת ערך בתום שנת  ,2008ביצעה החברה ,הערכת שווי לחברת נענע  10בהתאם
לתקן חשבונאות  IAS 36בדבר ירידת ערך נכסים .כתוצאה מכך ,רשמה החברה הפרשה לירידת ערך
לתכנים בסך של כ 14.1 -מיליון ש"ח המוצגת כ"הפחתה בגין ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים" במסגרת
ההוצאות התפעוליות בדוח רווח והפסד לשנת .2008
ביום  17בינואר 2010 ,מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו אישרה את הארכת זיכיון ישראל 10
בשנתיים נוספות ,על בסיס ההסדר שהושג עם הרשות ועוגן בהצעת החוק שאושרה בועדת הכלכלה
בכנסת כמה ימים לפני-כן.
פגיעה משמעותית בערוץ  10או בזיכיון שלו עלולה להשפיע לרעה על יכולתו של ערוץ  10לספק תכנים
לנענע  10ולעמוד בהתחייבויותיו כלפי החברה ,למתן זמן פרסום .על פי הסכם נענע  ,10נכון למועד דוח
זה ,סך התחייבויותיו של ערוץ  10כלפי החברה לזמן פרסום ,כפי שמוצגות בספרי החברה ,עומדות על סך
של כ 3.8 -מיליון ש"ח.
בחודש פברואר  ,2011ביצעה החברה עדכון להערכת השווי ,על-פיו ,לא קיימת ירידת ערך של נכסים
הקשורים לפעילות נענע  10ורשומים בספרי החברה.
 .3יתרות עודפי עלות ברכישת רימון ישראל יוחסו למוניטין בסך  11.3מיליון ש"ח וסך של  3.8מיליון ש"ח
יוחס לקשרי לקוחות.
.4

עודף העלות ברכישת החברה הגאורגית בסך  6.3מיליון ש"ח יוחס לרישיון החברה הגאורגית למתן שירותי
תקשורת בגאורגיה .לאור אינדיקציות לירידת ערך בתום שנת  ,2010ובהתאם לתקן חשבונאות IAS 36
בדבר ירידת ערך נכסים ,רשמה החברה הפרשה לירידת ערך לרישיון בסך של כ 4.5 -מיליון ש"ח המוצגת
כחלק מההפרשה לירידת ערך בגין פעילות של חברה בת במסגרת ההוצאות התפעוליות בדוח רווח והפסד
לשנת .2010

ד .הוצאות הפחתה
הוצאות הפחתה וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים אחרים מסווגות בדוח רווח והפסד באופן הבא:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
עלות המכירות
הוצאות מכירה ושיווק
ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים

41

19,719
2,923
4,538

29,470
2,923
-

51,368
4,152
14,143

27,180

32,393

69,663
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אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
א.

ההרכב
שיעור
ריבית משוקלל
ליום  31בדצמבר 2010
%
משיכות יתר מבנקים
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים
בנקאיים צמודות מדד:

3.5%

ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
5,664

163

679

672

חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים
בנקאיים ללא הצמדה:
0.7 % -1.08%

בריבית הפריים
בריבית קבועה

ב.
באור - :12

4.8% - 6%

18,000
17,500

18,000
17,500

41,843

36,335

באשר לביטחונות ,ראה באור .21

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
חובות פתוחים )(1
שטרות לפרעון

) (1כולל בעלי עניין
באור - :13

202,937
1,218

201,647
936

204,155

202,583

11,193

10,177

זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
התחייבויות לעובדים ,מוסדות בגין שכר והתחייבויות אחרות
הוצאות לשלם
מוסדות ממשלתיים
הכנסות מראש בגין זכויות שימוש בקווי תקשורת
הכנסות מראש

42

51,750
39,223
15,216
9,606
14,050

45,998
40,685
15,818
7,255
12,338

129,845

122,094
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אגרות חוב הניתנות להמרה במניות
א .ההרכב
ליום  31בדצמבר2010 ,
סכום
הקרן
אלפי ש"ח
אגרות חוב ניתנות להמרה במניות
)סדרה ב'(

177

שיעור
ריבית
נקובה
%
7%

יתרה בניכוי
שיעור ריבית
חלויות שוטפות
אפקטיבית
יתרה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
%
7.25%

177

-

ב .אגרות חוב הניתנות להמרה במניות
ביום  11במאי ,2005 ,פרסמה החברה תשקיף להנפקה לציבור של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות )סדרה
א'( בסכום נקוב של  100,000אלפי ש"ח ,אשר עמדו לפרעון )עד למועד החלפתן ,כאמור להלן( ב 3-תשלומים
שנתיים שווים ,החל מיום  1ביוני של כל אחת מהשנים  .2009-2011הריבית על אגרות החוב הניתנות להמרה
הינה לתשלום אחת לשנה ביום  1ביוני של כל אחת מהשנים .2006-2011
אגרות החוב הניתנות להמרה )סדרה א'( נשאו ריבית שנתית בשיעור של  ,4%צמודות )קרן וריבית( למדד
המחירים לצרכן בגין חודש אפריל  2005וניתנות להמרה במניות רגילות ,לפי שער המרה של  32ש"ח ערך
נקוב אגרות חוב במניה אחת בת  1ש"ח ערך נקוב ,בכפוף להתאמות.
אגרות החוב הניתנות להמרה )סדרה א'( שתוספת המימוש בגינן אינה קבועה הוצגו בשווים ההוגן והשינויים
בהם נזקפו לדוח רווח והפסד .במהלך שנת  2008נזקפו הכנסות מימון בגין השינויים בשווי ההוגן בסך של כ-
 5,151אלפי ש"ח.
ג .שינוי תנאי אגרות החוב הניתנות להמרה
באסיפה מיוחדת שהתקיימה ביום  3בפברואר 2008 ,של מחזיקי איגרות חוב הניתנות להמרה של החברה,
שאינם בעלי מניות של החברה ,אושר הסדר במסגרתו הוחלפו אגרות החוב הניתנות להמרה )סדרה א'(
באגרות חוב חדשות  -אגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה ב'( ,אשר הקרן והריבית שלהן אינן צמודות למדד.
לאחר ההחלפה ,אגרות החוב הניתנות להמרה )סדרה א'( בוטלו ואינן מקנות למחזיקים בהן זכות כלשהי כלפי
החברה )להלן" :הסדר האג"ח"( ,וכמפורט להלן:
על פי הסדר האג"ח ,כל  100ש"ח ע.נ .אגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה א'( הוחלפו ב 105.66-ש"ח ע.נ.
אגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה ב'( אשר אינן צמודות למדד )להלן  -יחס ההחלפה(.
תנאי אגרות החוב הניתנות להמרה )סדרה ב'( הינם זהים לתנאי אגרות החוב הניתנות להמרה )סדרה א'(,
למעט התנאים הבאים:
א.
ב.

קרן אגרות החוב הניתנות להמרה )סדרה ב'( לא צמודה למדד.
הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב הניתנות להמרה )סדרה ב'( נושאת ריבית שנתית בשיעור של
 ,7%שאינה צמודה למדד.

כתוצאה מהחלפת אגרות החוב הניתנות להמרה )סדרה א'( באגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה ב'( ,סיווגה
החברה את הרכיב ההוני הנובע מאופציות ההמרה בסכום של כ 9,574 -אלפי ש"ח להון העצמי ,בהתאם לתקן
חשבונאות בינלאומי " - IAS 32מכשירים פיננסיים  -הצגה" .אגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה ב'( נמדדות
לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית .במהלך שנת  2008נזקפה ההפחתה השיטתית בסך של
כ 91-אלפי ש"ח להוצאות המימון.
ראה באור 22ח' בקשר עם עדכון שער ההמרה.
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אגרות חוב הניתנות להמרה במניות )המשך(
ד .המרת אגרות חוב במניות בתקופת הדיווח
בשנת  2008ועד ליום החלפת איגרות החוב )סדרה א'( באיגרות החוב )סדרה ב'( ,הומרו  1,964אלפי ש"ח ערך
נקוב של אגרות חוב ניתנות להמרה )סדרה א'( ל 61,384 -מניות ונזקף סך של  2,673אלפי ש"ח לפרמיה על
מניות.
בשנים  2008ו 2009 -הומרו  7,842אלפי ש"ח ו 761 -אלפי ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב הניתנות להמרה
)סדרה ב'( ל 231,951 -מניות ו 25,359 -מניות ,בהתאמה ,ונזקף סך של  8,886אלפי ש"ח ו 870 -אלפי ש"ח
לפרמיה על מניות ,בהתאמה.
ביום  1ביוני ,2009 ,פרעה החברה את התשלום הראשון )מתוך שלושה( בגין אגרות חוב הניתנות להמרה
במניות )סדרה ב'( בסך  15,675אלפי ש"ח במסגרת מועדי הפירעון החוזיים המקוריים .לאחר מועד התשלום
נותרו במחזור  31,349אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה ב'(.
במהלך שנת  2010הומרו כ 29,893 -אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב לכ 1,040 -אלפי מניות ונזקף סך של 34,076
אלפי ש"ח לפרמיה על מניות .ביום  1ביוני ,2010 ,פרעה החברה את התשלום השני )מתוך שלושה( בגין יתרת
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות )סדרה ב'( בסך  477אלפי ש"ח במסגרת מועדי הפירעון החוזיים
המקוריים.
ה .מחיקה ממסחר בבורסה
ביום  27ביולי 2010 ,הודיעה הבורסה לחברה כי שווי החזקות הציבור באגרות החוב הניתנות להמרה במניות
)סדרה ב'( נמוך מהנדרש בכללי השימור של הבורסה והן תמחקנה מהרישום למסחר בבורסה ביום 28
בספטמבר.2010 ,
ביום  12בספטמבר 2010 ,נפדו בפדיון מוקדם כ 5 -אלפי ש”ח ע.נ .אגרות חוב בתמורה לכ 5 -אלפי ש"ח.

באור - :15

הכנסות מראש בגין זכויות שימוש בקווי תקשורת
החברה רוכשת זכויות שימוש בקווי תקשורת ומוכרת זכויות אלו לצדדים שלישיים .מכירת זכות השימוש לצד
שלישי וקבלת תקבולים מראש בגין זכות עתידית זו מהווים הכנסות מראש אשר מוכרות על פני יתרת תקופת
החוזה )בין  12-15שנים( .כאמור לעיל ,העלויות הכרוכות ברכישת זכויות שימוש אלו ,נפרסות גם הן על פני
תקופת השימוש בזכויות שימוש אלו.

באור - :16

התחייבויות לזמן ארוך לספקים
א .ההרכב
ליום  31בדצמבר2010 ,
יתרה בניכוי
חלויות שוטפות
יתרה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
13,903

התחייבויות לזמן ארוך לספקים

9,885

ליום  31בדצמבר2009 ,
יתרה בניכוי
חלויות שוטפות
יתרה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
18,529

התחייבויות לזמן ארוך לספקים
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התחייבויות לזמן ארוך לספקים )המשך(
ב .מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן ליום  31בדצמבר2010 ,
שנה
ראשונה

שנה
שנייה

התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות לזמן ארוך לספקים )(1
התחייבויות לזמן ארוך לספקים )(2

2,682
1,336

932
1,336

741
998

סך הכל

4,018

2,268

1,739

שנה
חמישית

שנה
שישית
ואילך

776
657

811
638

2,939
57

8,881
5,022

1,433

1,449

2,996

13,903

שנה
שנה
שלישית רביעית
אלפי ש"ח

סה"כ

) (1סכום ההתחייבות צמוד לדולר ומוצג בערך נוכחי לפי שיעור היוון של  4.5%לשנה.
) (2הפרשה בגין חוזים מכבידים.
באור - :17

הלוואות מתאגידים בנקאיים
א.

ההרכב
 31בדצמבר

שעור ריבית משוקלל
ליום  31בדצמבר 2010
%

2009

2010
אלפי ש"ח

הלוואות מתאגידים בנקאיים צמודות
מדד:
3.5%
הלוואות מתאגידים בנקאיים ללא
הצמדה:
בריבית פריים
בריבית קבועה

1,079

0.7 % -1.08%
4.75% - 6%

בניכוי  -חלויות שוטפות

1,727

49,000
98,750

65,000
116,250

148,829

182,977

36,179

36,172

112,650

146,805

ב .מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן ליום  31בדצמבר2010 ,
שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה
שנה
שלישית רביעית
אלפי ש"ח

שנה
חמישית

סה"כ

הלוואות מתאגידים בנקאיים:
-

צמודות מדד
בריבית פריים 0.7 % - 1.08 +
בריבית קבועה 4.75% - 6%

679
18,000
17,500

400
15,000
27,500

8,000
23,750

8,000
20,000

10,000

סך הכל

36,179

42,900

31,750

28,000

10,000

-

1,079
49,000
98,750
148,829

במהלך הרבעון הראשון בשנת  2011פרעה החברה ,בפירעון מוקדם ,הלוואות בסך של כ 92 -מיליון ש"ח
לתאגידים בנקאיים )כ 47-מיליון ש"ח בריבית פריים וכ 45 -מיליון בריבית קבועה(.
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הלוואות מתאגידים בנקאיים )המשך(
ג .ההלוואות לזמן ארוך של החברה הובטחו בביטחונות הבאים :ערבות של החברה ושעבוד שלילי ) Negative
 (Pledgeשניתן על ידה לבנקים ,שעבוד שוטף על נכסי  013נטוויז'ן ,התחייבות להנחתת הלוואות בעלים
ועמידה באמות מידה פיננסיות ,במפורט בסעיף ד' להלן.
הלוואות לזמן ארוך של חברה מאוחדת שיתרתן ליום  31בדצמבר  2010מסתכמת לסך של  2מיליון ש"ח
הובטחו בשעבוד שוטף על נכסי החברה המאוחדת.
ד .עמידה באמות מידה פיננסית
 .1בקשר להלוואות מבנקים ,אשר יתרתן ליום  31בדצמבר ,2010 ,מסתכמת לסך של כ 145.8 -מיליון ש"ח,
התחייבה החברה ו 013 -נטוויז'ן כלפי הבנקים ,בין היתר ,כי ההון העצמי המוחשי של  013נטוויז'ן לא
יפחת משיעור של  30%מסך המאזן של  013נטוויז'ן ,ההון העצמי של החברה לא יפחת משיעור של 35%
מסך המאזן של החברה על בסיס מאוחד ויחס כיסוי החוב של  013נטוויז'ן לא יעלה על .2.5
נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,עמדו החברה ו 013 -נטוויז'ן באמות המידה הפיננסיות הנ"ל.
 .2בקשר לאשראי מתאגידים בנקאיים בסך של כ 1 -מיליון ש"ח ,התחייבה חברה בת כלפי הבנק ,בין היתר,
כי ההון העצמי המוחשי שלה מסך כל המאזן לתום שנה לא יפחת מ 4,000 -אלפי ש"ח ושיעורו לא יפחת
מ 15% -ממאזן החברה הבת.
כמו כן התחייבה החברה הבת ,כי סך ההתחייבויות של החברה הבת כלפי אותו בנק ,לא יהיה גבוה מ-
 60%מיתרת הלקוחות במאזן החברה הבת ושיחס אשראי חלקי  EBITDAלא יעלה על .3.5
נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,עמדה החברה הבת באמות המידה הפיננסיות הנ"ל.

באור - :18

מכשירים פיננסיים
א.

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון:
 סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ ,סיכון מדד מחירים לצרכן וסיכון ריבית(
 סיכון אשראי
 סיכון נזילות.
הקבוצה נוהגת לקיים דיונים בכל רבעון בנושאי סיכוני אשראי ,נזילות ,סיכוני השוק לרבות חשיפות
לשינויים בשער החליפין ,בשיעור האינפלציה ובשערי הריבית ,תוך ניתוח של השפעת שינוים בשער
החליפין על הכנסות והוצאות החברה ועל נכסיה והתחייבויותיה .דיונים אלו נעשים בהשתתפות כל
הגורמים הרלוונטיים בחברה ובדירקטוריון ובהתאם מתקבלות החלטות רלוונטיות בנושא.
.1

סיכוני שוק
סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק ,כגון שערי חליפין של מטבע חוץ ,מדד המחירים
לצרכן ושיעורי ריבית ,ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים.
א.

סיכון מטבע חוץ
חלק מהכנסותיה ,הוצאותיה ,נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה צמודות למטבעות זרים
)בעיקר דולר ארה"ב( ,ועל כן לחברה חשיפה לשינויים בשערי המטבעות שבהם פועלת הקבוצה
ביחס לשקל .השפעת עליית שער החליפין של הדולר על רווחיות המגזרים הינה שונה .בעוד
שהרווחיות במגזר הקישוריות משתפרת כתוצאה מעליית שער החליפין של הדולר ,הרווחיות
במגזר הטלפוניה נפגעת .ההשפעות הללו מתקזזות וההשפעה על הרווחיות הכוללת אינה
מהותית.
החברה נוקטת פעולות לצמצום החשיפה בגין עודף ההתחייבויות בדולר ארה"ב ומבצעת מעת
לעת עסקאות הגנה על שער החליפין של הדולר .ליום  31בדצמבר  2010לחברה חוזי אקדמה
) (forwardעל הדולר בערך נקוב של  4.5מיליון דולר.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
א.

גורמי סיכון פיננסיים )המשך(
.1

סיכוני שוק )המשך(
א.

סיכון מטבע חוץ )המשך(
ליום  31בדצמבר 2010 ,לחברה התחייבויות דולריות בסך של כ 65 -מיליון ש"ח בעיקר בגין
ספקי תקשורת בינלאומיים .בנוסף לחברה התחייבויות חוץ מאזניות דולריות )התקשרות
איתנה( לזמן ארוך בסך כ 125 -מיליון ש"ח .לחברה נכסים שוטפים צמודים לדולר בסך של כ-
 37מיליון ש"ח .כמו כן לחברה התחייבויות במטבעות אחרים בסך כ 4 -מיליון ש"ח ומנגד
נכסים שוטפים בסך כ 7 -מיליון ש"ח.

ב.

סיכון מדד מחירים לצרכן
שיעור האינפלציה משפיע על עלות ההכנסות של החברה .עליה בשיעור האינפלציה עלולה
להביא לעליית מחירים של ציוד ומוצרים אותם קונה החברה כאשר מנגד נקבעים מחירי
המכירה לצרכן עפ"י התחרות בשוק .על כן גידול בעלויות ,כמו גם תוספות יוקר שישפיעו על
עליות שכר ,עלולות להביא לשחיקת הרווח של החברה באם תנאי התחרות בשוק לא יאפשרו
עלית המחירים לצרכן.

ג.

סיכון ריבית
סיכון שיעור הריבית של החברה נובע בעיקר מהלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים בריבית
משתנה )פריים( בסך כ 49 -מיליון ש"ח ומפיקדונות לזמן קצר בתאגידים בנקאיים בריבית
משתנה בסך כ 52 -מיליון ש"ח .עלייה בריבית בנק ישראל תביא לגידול בהוצאות המימון של
החברה בגין ההלוואות ולגידול בהכנסות המימון בגין הפקדונות .בסך הכל השפעות אלו
מתקזזות.

.2

סיכון אשראי
סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר הפיננסי לא
יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ,והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים ויתרות חובה.
ההכנסות של החברה נובעות בעיקר מלקוחות בישראל .החברה עוקבת באופן שוטף אחר חובות
הלקוחות ,ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה ,לפי
הערכת החברה ,את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.

.3

סיכון נזילות
סיכון נזילות הוא סיכון שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן.
גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את מידת הנזילות המספקת
לעמידה בהתחייבויותיה במועד .החברה מוודאת קיומן של רמות מספקות של מזומנים על פי דרישה
לתשלום הוצאות התפעול הצפויות ,כולל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות.
האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה
לצפותם.
נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,הסתכמו המזומנים ושווי מזומנים בסך של כ 79 -מיליון ש"ח ויתרת
ההשקעות לזמן קצר הסתכמה לסך של כ 187 -מיליון ש"ח .יתרות המזומנים וההשקעות של החברה
מופקדים בתאגידים פיננסיים מהגדולים בישראל.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
א.

גורמי סיכון פיננסיים )המשך(
.3

סיכון נזילות )המשך(
הטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים
החוזיים:

ליום  31בדצמבר2010 ,
עד שנה
אשראי והלוואות
מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים
ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות )*(
אגרות חוב ניתנות
להמרה )סדרה ב'( )**(
התחייבויות לזמן ארוך
לספקים
)*(

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

מעל 5
שנים

סה"כ

41,843

42,900

31,750

28,000

10,000

-

154,493

204,155
106,189

-

-

-

-

-

204,155
106,189

177

-

-

-

-

-

177

1,739
33,489

1,433
29,433

1,449
11,449

2,996
2,996

13,903
478,917

4,018
356,382

2,268
45,168

הסכום אינו כולל יתרות הכנסות מראש.

)**( הסכום אינו כולל יתרת הוצאות ריבית שנצברו המוצגת בזכאים.
ליום  31בדצמבר2009 ,
עד שנה

אשראי והלוואות
מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים
ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות )*(
אגרות חוב ניתנות
להמרה )סדרה ב'( )**(
התחייבויות לזמן ארוך
לספקים

)*(

מעל 5
שנים

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

סה"כ

36,335

36,203

40,852

31,750

28,000

10,000

183,140

196,446
108,638

-

-

-

-

-

196,446
108,638

16,185

16,364

-

-

-

-

32,549

4,293

4,197

2,090

1,787

1,482

4,680

18,529

361,897

56,764

42,942

33,537

29,482

14,680

539,302

הסכום אינו כולל יתרות הכנסות מראש.

)**( היתרות מייצגות את הסכומים לפירעון ,לא מהוונים ואינו כולל יתרת הוצאות ריבית שנצברו
המוצגת בזכאים.
ב .שווי הוגן
הערך בספרים של מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,חייבים ויתרות חובה ,אשראי והלוואות מתאגידים
בנקאיים בריבית משתנה )פריים( ,התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואם או קרוב
לשווי ההוגן שלהם.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .שווי הוגן )המשך(
 .1היררכיה של שווי הוגן
רמות ההיררכיה השונות הוגדרו כלהלן:
רמה  :1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.
רמה  :2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,במישרין או בעקיפין ,שאינם כלולים ברמה 1
לעיל.
רמה  :3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
 31בדצמבר2010 ,
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
רמה 1
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
9,821
96,933
56,016
24,494

מלווה קצר מועד
יחידות השתתפות בקרנות נאמנות
אגרות חוב ומלוות ממשלתיים
אגרות חוב קונצרניות

187,264
 .2הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ,המוצגים
בדוחות הכספיים ,שלא על-פי שווים ההוגן:
שעורי הריבית
ששימשו בקביעת
השווי ההוגן
 31בדצמבר
2010

שווי הוגן
הערך בספרים
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2009
2010
2009
2010
אלפי ש"ח

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות לתאגידים בנקאיים
בריבית קבועה )*(

6.29%-5.78%

חוזי אקדמה ) (forwardמט"ח לא
מגדרים )*(
אגרות חוב )סדרה ב'( )*(

99,829

117,977

100,299

117,503

229
177

30,539

171
178

41,230

)*( השווי ההוגן נמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,במישרין או בעקיפין )רמה .(2
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ג .תנאי הצמדה של יתרות מאזניות
ליום  31בדצמבר2010 ,
צמוד
לדולר
של
ארה"ב

צמוד
מדד

צמוד
ל(*) SDR-
אלפי ש"ח

צמוד
לאירו

ללא
הצמדה

פריטים לא
כספיים

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות ,נטו
חייבים ויתרות חובה
מלאי מוצרים קנויים

42,527
-

2,258
29,838
-

492
6,970
-

-

76,579
144,737
225,567
2,248
-

46,872
5,176

79,329
187,264
262,375
49,120
5,176

נכסים לא שוטפים
חייבים לזמן ארוך
זכויות שימוש בקווי תקשורת
רכוש קבוע ,נטו
מוניטין
נכסים בלתי מוחשיים אחרים ,נטו
מסים נדחים

-

5,174
-

-

-

2,604
-

5,411
261,732
199,868
531,098
39,548
46,652

13,189
261,732
199,868
531,098
39,548
46,652

42,527

37,270

7,462

-

451,735

1,136,357

1,675,351

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות
שוטפות של הלוואות מתאגידים
בנקאיים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן
ארוך
חלויות שוטפות של אגרות חוב
הניתנות להמרה במניות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הכנסות מראש בגין זכויות שימוש
בקווי תקשורת
התחייבויות לזמן ארוך לספקים
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
זכויות מיעוט
סה"כ הון

679

55,970
175

3,938
-

229
-

41,164
144,018
106,014

23,656

-

2,682

-

-

1,336

-

4,018

-

-

-

-

177

-

177

400

-

-

-

112,250

-

112,650

-

6,200
-

-

-

3,685
-

56,995
17,506
4,113
1,094,164

56,995
9,885
17,506
4,113
1,094,164

1,079

65,027

3,938

229

408,644

1,196,434

1,675,351

-

)*( סל מטבעות המורכב מדולר ארה"ב ,יורו ,לירה שטרלינג ויין יפני.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ג .תנאי הצמדה של יתרות מאזניות )המשך(
ליום  31בדצמבר2009 ,
צמוד
לדולר
של
ארה"ב

צמוד
מדד

צמוד
לאירו

צמוד
ל(*) SDR-
אלפי ש"ח

ללא
הצמדה

פריטים
לא
כספיים

סה"כ

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות ,נטו
חייבים ויתרות חובה
מלאי מוצרים קנויים

-

2,701
33,548
195
-

117
4,637
20
-

13
-

323,130
223,659
1,393
-

44,827
6,609

325,948
261,857
46,435
6,609

נכסים לא שוטפים
חייבים לזמן ארוך
זכויות שימוש בקווי תקשורת
רכוש קבוע ,נטו
מוניטין
נכסים בלתי מוחשיים אחרים ,נטו
מסים נדחים

-

6,120
-

-

-

2,600
-

4,510
242,390
208,692
530,737
54,612
50,510

13,230
242,390
208,692
530,737
54,612
50,510

-

42,564

4,774

13

550,782

1,142,887

1,741,020

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות
שוטפות של הלוואות מתאגידים
בנקאיים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן
ארוך
חלויות שוטפות של אגרות חוב
הניתנות להמרה במניות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות
הכנסות מראש בגין זכויות שימוש
בקווי תקשורת
התחייבויות לזמן ארוך לספקים
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
זכויות מיעוט
סה"כ הון

)*(

672
-

65,866
312

3,829
-

-

35,663
132,888
102,188

19,594

36,335
202,583
122,094

-

2,893

-

-

1,400

-

4,293

-

-

-

-

15,293

-

15,293

1,055
-

-

-

-

145,750
15,246

-

146,805
15,246

-

9,596
-

-

-

4,640
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,123
14,388
8,411
1,099,213

62,123
14,236
14,388
8,411
1,099,213

1,727

78,667

3,829

-

453,068

1,203,729

1,741,020

סל מטבעות המורכב מדולר ארה"ב ,יורו ,לירה שטרלינג ויין יפני.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ד .מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק
.1

מבחן רגישות הרווח וההפסד בגין שינויים בשיעורי הריבית:
רווח )הפסד( מהשינוי
ירידת ריבית
עליית ריבית
אבסולוטית
אבסולוטית
של 0.75%
של 0.75%
אלפי ש"ח
השפעת השינויים בשנים:
2010

1,025

)(1,025

2009

1,437

)(1,437

מבחן הרגישות לסיכון ריבית מבטא את השינוי בהכנסות משווי מזומנים ומפקדונות לזמן קצר ואת
השינוי בהוצאות בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים בהנחה של שינוי הרכיב המשתנה בריבית בשנים
 2010ו .2009 -ההשפעה על הרווח והפסד חושבה בהנחה של שינוי אבסולוטי בשיעור הריבית של
 0.75%שמבטא את השינוי המרבי בשנה שחלפה בריבית הבסיס ביחס לריבית ששררה ב 31 -בדצמבר
 .2010במקרה של עליית הריבית צפויה החברה לרשום רווח.
.2

מבחן רגישות הרווח וההפסד בגין שינויים בשער החליפין של הדולר:
רווח )הפסד( מהשינוי
ירידת שע"ח
עליית שע"ח
של 10%
של 10%
אלפי ש"ח
השפעת השינויים בשנים:
2010

1,828

)(1,915

2009

)(1,441

1,441

השפעת השינוי בשער החליפין של הדולר על הרווח התפעולי של החברה אינה מהותית .עליית שער
הדולר מגדילה את הרווח של החברה בגין שערוך חוזי האקדמה על הדולר.
.3

מבחן רגישות הרווח והפסד בגין שינויים במדד המחירים לצרכן:
רווח )הפסד( מהשינוי
ירידה במדד
עלייה במדד
המחירים
המחירים
לצרכן ב-
לצרכן ב-
5%
5%
אלפי ש"ח
השפעת השינויים בשנים:
2010
2009

2,073
)(86

)(2,073
86

לחברה עודף נכסים פיננסיים צמודי מדד על התחייבויות פיננסיות צמודות מדד .עלייה במדד
המחירים לצרכן תביא לרישום הכנסות מימון בחברה.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ד.

מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(
מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים
אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות
או המצב הכספי המדווחים .בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות
הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים
קבועים.
בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה ,מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה
בריבית.

ה.

מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים
 .1פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל:IAS 39 -
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח

לקוחות וחייבים )*(
חייבים לזמן ארוך

264,227
7,778

264,839
8,720

272,005

273,559

)*( הסכום אינו כולל יתרת הוצאות מראש.
 .2מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל-
:IAS 39
 31בדצמבר2010 ,
עד שנה

ו.

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

מעל 5
שנים

סה"כ

לקוחות וחייבים 264,227
חייבים לזמן ארוך -

616

644

674

704

5,140

264,227
7,778

264,227

616

644

674

704

5,140

272,005

ניהול ההון בחברה
מטרות החברה בניהול ההון העצמי שלה הינן:
להבטיח תשואה הולמת לבעלי המניות ברמת סיכון המותאמת לפעילות השוק בו פועלת החברה
בהתאם למדיניות דירקטוריון החברה כפי שתקבע מעת לעת.
לגבי אמות מידה פיננסיות שנקבעו לחברה ול 013 -נטוויז'ן בקשר עם הלוואות מתאגידים בנקאיים,
ראה באור 17ד' לעיל.
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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 הפקדה 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 הטבה
מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

ב.

תוכניות הפקדה 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 הפקדה מוגדרת.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
הוצאות בגין תוכניות הפקדה מוגדרת

ג.

2,754

4,114

2,318

תוכניות הטבה מוגדרת
החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת ,כאמור לעיל,
מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית הטבה 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

4,896
1,433
)(887

5,432
1,277
)(372

6,215
2,015
)(844

סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

5,442

6,337

7,386

תשואה בפועל על נכסי התוכנית

1,605

1,847

)(5,455

ההוצאות הוצגו בדוח רווח והפסד כדלקמן:
עלות ההכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון
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4,080
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4,580
852
905

3,108
3,107
1,171

5,442

6,337

7,386
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נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
ג.

תוכניות הטבה מוגדרת )המשך(
.2

נכסי )התחייבויות( התוכנית ,נטו
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח
התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
שווי הוגן של נכסי התוכנית

)(36,938
27,500

)(33,979
24,740

סה"כ התחייבות ,נטו

)(9,438

)(9,239

)*( סכומים מצטברים בגין ערך ההתחייבות ובגין שווי הזכויות בנכסי התוכנית.
.3

השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
2009

2010
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר

.4

33,979

-

35,023

חברות שאוחדו לראשונה
הוצאות הריבית
עלות שירות שוטף
הטבות ששולמו
הפסד אקטוארי ,נטו

1,433
4,896
)(6,337
2,967

234
1,277
5,432
)(10,703
2,716

יתרה ליום  31בדצמבר

36,938

33,979

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

24,740

23,045

תשואה צפויה
הפקדות לתוכנית על ידי המעביד
הטבות ששולמו
מעבר תשואה בין פיצויים לתגמולים
רווח )הפסד( אקטוארי ,נטו

1,116
4,670
)(3,572
)(229
775

871
6,820
)(6,972
)(499
1,475

יתרה ליום  31בדצמבר

27,500

24,740
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נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
ג.

תוכניות הטבה מוגדרת )המשך(
.5

ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
2010

.6

2008

2009
%

שיעור ההיוון

3.47%-4.42%

3.45%-4.3%

3.4%-4.2%

שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

3.86%-4.7%

3.64%-4.55%

3.55%-4.7%

שיעור עליית שכר צפויה
עובדים חודשיים
עובדים שעתיים

2%-4%
2%

2%-4%
2%

2%-4%
2%

הסכומים לגבי השנה השוטפת ושנים קודמות
2010

ערך נוכחי של ההתחייבות בגין ההטבה המוגדרת )(36,938

2008

2009
אלפי ש"ח
)(33,979

)(35,023

שווי הוגן של נכסי התוכנית

27,500

24,740

23,045

גרעון בתוכנית

)(9,438

)(9,239

)(11,978

התאמות הנובעות מניסיון העבר לגבי:

ד.

התחייבויות התוכנית

)(2,967

)(2,716

)(2,560

נכסי התוכנית

775

1,475

)(6,186

הטבות אחרות לטווח ארוך
 31בדצמבר
2009

2010
אלפי ש"ח
התחייבות בגין הסתגלות

)(2,425

)(1,925

התחייבות בגין תכנית תגמול לעובדים )*(

)(5,643

)(3,224

)*( התחייבות בגין תכנית תגמול מקיפה למנהלים בחברה ,שאינם נושאי משרה בכירה )להלן -
"מנהלי ביניים" ו" -תוכנית התגמול" ,בהתאמה( .תוכנית התגמול באה חלף תגמול למנהלי
הביניים על דרך של תוכנית אופציות ,והיא מאפשרת הענקת תגמול חד פעמי בתנאי שיועסקו
בחברה בשלוש שנים וחצי הקרובות ,שתחילתן בחודש יוני ) 2008קרי עד לחודש דצמבר (2011
ובתנאי שיעמדו בתנאי סף ,הכוללים עמידה ביעדי  ,EBITDAמחיר שוק מינימאלי למניות
החברה והמלצת מנהל .מנהל ביניים אשר לא יעמוד בתנאי הסף ,לא יהיה זכאי לתגמול או לחלק
יחסי ממנו.
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נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
הטבות אחרות לטווח ארוך )המשך(

ד.

התגמול ישולם למנהלי הביניים ,פעם אחת ,לאחר אישור הדוחות הכספיים לשנת  .2011תגמול זה
הינו נוסף לבונוסים השוטפים אותם נוהגת החברה להעניק לעובדיה ומנהליה ,בהתבסס על התוצאות
השנתיות של החברה ובהתאם להסכמי העסקתם .החברה מעריכה כי התגמול ישולם במלואו לכ60%-
ממנהלי הביניים המשתתפים בתוכנית התגמול .על פי ההערכה ,היקף ההוצאות הכולל בגין תוכנית
התגמול יעמוד על סך של כ 7.4 -מיליון ש"ח )כ 2.1 -מיליון ש"ח לשנה( והוא ייזקף כהוצאה לפי שיטת
הקו הישר על פני תקופת השרות.
ביום  25באפריל ,2010 ,אישרה ועדת התגמול של החברה וביום  10במאי 2010 ,אישר דירקטוריון
החברה ,תוכנית תגמול מקיפה למנהלים נוספים בחברה ,שאינם נושאי משרה בכירה )להלן  -מנהלי
ביניים ו -תוכנית התגמול ,בהתאמה( בתנאי סף דומים לתוכנית התגמול שאושרה בשנת  .2008תוכנית
התגמול באה חלף תגמול למנהלי הביניים על דרך של תוכנית אופציות ,והיא מאפשרת הענקת תגמול
חד פעמי בתנאי שיועסקו בחברה בשלוש שנים וחצי הקרובות ,שתחילתן בחודש אפריל ) 2010קרי עד
לחודש ספטמבר  (2013ובתנאי שיעמדו בתנאי סף ,הכוללים עמידה ביעדי  ,EBITDAמחיר שוק
מינימאלי למניות החברה והמלצת מנהל .מנהל ביניים אשר לא יעמוד בתנאי הסף ,לא יהיה זכאי
לתגמול או לחלק יחסי ממנו.
הבונוס ישולם פעם אחת ,לאחר אישור הדוחות הכספיים לשנת  ,2013ובנוסף לבונוסים השוטפים
אותם נוהגת החברה להעניק לעובדיה ומנהליה .החברה מעריכה כי התגמול ישולם במלואו לכ60% -
ממנהלי הביניים המשתתפים בתוכנית התגמול .על פי ההערכה ,היקף ההוצאות הכולל בגין תוכנית
התגמול יעמוד על סך של כ 1.3 -מיליון ש"ח )כ 0.4 -מיליון ש"ח לשנה( והוא ייזקף כהוצאה לפי שיטת
הקו הישר על פני תקופת השרות.
באור - :20

מסים על ההכנסה
א .חוקי המס החלים על חברות הקבוצה
חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים
לצרכן.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
המגביל 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 ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק
כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת .2008
ב .שיעורי המס החלים על הקבוצה
.1

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% -
השפעת השינוי כאמור על יתרות המסים הנדחים הביאה לקיטון ברווח הנקי בסך של כ 456 -אלפי
ש"ח ,שנזקף לסעיף מסים על ההכנסה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2010 ,

.2

שיעורי המס העיקריים החלים על חברה מאוחדת שמקום התאגדותה מחוץ לישראל הינם:
חברה המאוגדת בגאורגיה  -שיעור מס חברות של .15%
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מסים על ההכנסה )המשך(
ג.

שומות מס סופיות
לחברה שומות מס הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס  .2006לחברה המאוחדת  013נטוויז'ן שומות
מס הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס  .2005לחברה המאוחדת נטוויז יישומים בע"מ שומות מס
הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס  .2006לחברה המאוחדת באיחוד יחסי טרם הוצאו שומות מס
סופיות מיום היווסדה .לחברות המאוחדות סייפווי ,רימון ישראל ,טלרומינג והחברה הגאורגית טרם
הוצאו שומות מס מיום היווסדן.

ד.

תכנון מס חייב בדיווח
ביום  25בינואר ,2007 ,הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא הונן המונפק והנפרע של 013
נטוויז'ן ושל  013נטוויז'ן שת"מ במישרין ועקיפין.
החל מיום  1באוגוסט) 2007 ,להלן" :המועד הקובע"( רוכזה כל פעילות חברת נטוויז'ן בתחום שירותי
האינטרנט והטלפוניה הבינלאומית בחברת הבת  013נטוויז'ן .לאור האמור ,הועברו לחברת  013נטוויז'ן
נכסיה והתחייבויותיה של החברה הקשורים לפעילות זו .הנכסים הקבועים ,נכון למועד הקובע ,הועברו
אל  013נטוויז'ן כנגד הקצאת מניות של  013נטוויז'ן לחברה ,בהתאם לסעיף 104א' לפקודת מס הכנסה
]נוסח חדש[ ובכפוף למגבלות הקבועות בו.
הנכסים השוטפים וההתחייבויות של החברה ,נכון למועד הקובע ,הועברו אל  013נטוויז'ן כנגד תמורה
במזומן .כמו כן רוכזו ב 013נטוויז'ן גם אחזקותיה הישירות והעקיפות של החברה ב 013 -נטוויז'ן שת"מ.
ביום  30בדצמבר ,2008 ,רכשה  013נטוויז'ן את אחזקותיה של תבל טלקום ב 013 -נטוויז'ן שת"מ ונחתם
הסכם מיזוג ,של  013נטוויז'ן שת"מ עם ולתוך  013נטוויז'ן .המיזוג הושלם ביום  1ביוני 2009 ,לאחר
קבלת אישורי משרד התקשורת והמנהל האזרחי באזור יהודה והשומרון .המיזוג בוצע בהתאם לסעיף
103ג' לפקודת מס הכנסה והינו אפקטיבי לצרכי מס החל מיום  31בדצמבר.2008 ,
לאחר השלמת המיזוג מספקת  013נטוויז'ן ,בנוסף לשירותי האינטרנט והטלפוניה הבינלאומית ,גם את
השירותים שסופקו קודם לכן על-ידי  013נטוויז'ן שת"מ ,ובכלל זה שירותי אינטרנט ,שירותי טלפוניה
בינלאומית ושירותי מרכזיות וכן היא בעלת הזכויות בשותפות ועידן ,המספקת את שירותי המפ"א.
בהתאם לתקנות מס הכנסה )תכנון מס החייב הדיווח( )הוראת השעה( תשס"ז ,2006-דיווחה החברה על
העסקאות המתוארות לעיל בדוחות המס אשר הוגשו לרשויות וציינה ,בהתאם לסעיף  (8)2לתקנה ,כי
לחברות הנרכשות הפסדים לצרכי מס ,שנוצרו טרום עסקת הרכישה ,בסכום העולה על שלושה מיליון
ש" ח .
כמו כן ,בהתאם לסעיף  (1)2לתקנות מס הכנסה בדבר תכנון מס חייב בדיווח שהוזכרו לעיל ,תדווח
החברה בדוחות המס שיוגשו לרשויות ,על הכנסות מדמי ניהול שהתקבלו מחברה מאוחדת בשנת 2010
בסך של כ 4.7-מליון ש"ח ובהתאם לסעיף  (9)2לתקנות ,תדווח החברה על אחזקות בחברת Zennor
 New Investments, Inc.המחזיקה בחברת  ,Alex Developments Georgia, Ltd.להן אין אמנת מס
עם מדינת ישראל.

ה.

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים
ליום  31בדצמבר ,2010 ,לחברה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות בסך
כולל של כ 2.5 -מיליון ש"ח .לחברות מאוחדות הפסדים לצרכי מס המסתכמים לסך של כ 190 -מיליון
ש"ח והפסד הון מועבר בסך כ 6.6 -מיליון ש"ח ולחברה באיחוד יחסי הפסדים לצרכי מס המסתכמים
לסך של כ 61 -מיליון ש"ח .בגין הפסדים אלה ובגין הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי הציגה
החברה בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים ,נטו בסך של כ 46.6 -מיליון ש"ח.
לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים עסקיים להעברה בסך של כ 84 -מיליון ש"ח ,בשל אי הוודאות
לניצולם בעתיד הנראה לעין.
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מסים על ההכנסה )המשך(
ו.

מסים נדחים
ההרכב:
מאזן
 31בדצמבר
2009
2010
התחייבויות מסים נדחים
התאמות לשווי הוגן ברכישה

)(1,352

נכסי מסים נדחים
התאמות לשווי הוגן ברכישה
הפסדים מועברים לצורכי מס
הפרשה לחובות מסופקים
הטבות לעובדים
חופשה והבראה
הפרשים זמניים אחרים

988
31,667
8,163
1,891
1,910
3,385

1,481
32,876
9,657
1,910
1,993
6,805

נכסי מסים נדחים ,נטו

46,652

50,510

)(4,212

הכנסות )הוצאות( מסים
נדחים

דוח רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
6,454

2,860

)(644
)(3,262
293
)(1,677
)(577
)(2,247

)(494
)(1,208
)(1,494
)(19
)(84
623

)(1,660

184

12,684

)(1,863
)(40,429
7,111
2,660
1,915
2,843

)(15,079

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של כ (26% - 2008 ,23% - 2009) 22% -בהתבסס על
שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש.
לא הוכרו התחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים המתייחסים להשקעות בחברות מוחזקות
בשל העדר צפי למימוש השקעות אלה בעתיד הנראה לעין והעדר חבות במס בגין חלוקת דיבידנד על
ידי חברות אלה.
ז.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
מסים בגין שנים קודמות
שינוי במסים נדחים ,נטו
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)(17,874
)(2,006
184

)(30,574
)(784
)(1,660

)(1,280
)(15,079

)(19,696

)(33,018

)(16,359
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מסים על ההכנסה )המשך(
ח.

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

באור - :21

רווח לפני מסים על ההכנסה

101,242

138,666

103,113

שיעור המס הסטטוטורי

25%

26%

27%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי:

25,311

36,053

27,841

עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
הפרשי פחת ואחרים
גידול בהפסדים לצורכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחים
ניצול הפסדים לצורכי מס ,בגינם לא נזקפו מסים נדחים בעבר
יצירת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים ,בגינם לא נזקפו מסים
נדחים בעבר
עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס
מסים בגין שנים קודמות

4,240
)(862
3,317
)(9,876

2,523
)(4,247
3,223
)(8,965

7,451
)(1,344
9,733
)(12,793

)(884
456
)(2,006

1,968
1,679
784

)(14,529
-

מסים על ההכנסה

19,696

33,018

16,359

שיעור מס אפקטיבי ממוצע

19.5%

23.8%

15.7%

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים
א .התחייבויות תלויות
במהלך העסקים הרגיל ,הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות מסוגים שונים וכן תביעות אשר צורפה
אליהן בקשה לאישורן כתביעות ייצוגיות.
לדעת הנהלת החברה ,המתבססת ,בין היתר ,על חוות דעת יועציה המשפטיים באשר לסיכויי התביעות,
לרבות הבקשות לאישור תביעות ייצוגיות ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ3.6 -
מיליון ש"ח ,לכיסוי החשיפה המוערכת כתוצאה מהתביעות כאמור.
להלן פירוט הליכים לרבות הליכים מהותיים ,ובכלל זה תביעות ייצוגיות ובקשות לתובענות ייצוגיות
שעומדות כנגד הקבוצה:
תביעות ייצוגיות נגד הקבוצה
.1

בחודש ספטמבר  2007הוגשה תביעה ,בצירוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ,לבית המשפט
המחוזי בת"א-יפו ,כנגד נטוויז'ן ,נענע 10וכן חברות נוספות שהפעילו אתרי מסחר אלקטרוני וספקים
שונים )המשיבים ,להלן  -הנתבעים( .התביעה מתייחסת למכירות פומביות מקוונות ברשת
האינטרנט )להלן  -מכירות פומביות(.
במסגרת התביעה נטען ,כי הנתבעים או מי מטעמם ,התערבו במכירות פומביות באופן בלתי הוגן
על-ידי שימוש במשתתפים פיקטיביים ,כדי להעלות את מחירי הזכייה במוצרים המוצעים למכירה
במכירות כאלה ,או אפשרו התערבות כזו.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
א .התחייבויות תלויות )המשך(
) .1המשך(
המבקשים מבקשים מבית המשפט סעדים שונים כנגד הנתבעים וביניהם ,בין השאר ,צווים
הצהרתיים ,והטלת חיובים כספיים על הנתבעים ,מבלי שהמבקשים נקבו בסכום תביעה כלשהו.
סיכומים הוגשו ע"י הצדדים לבית המשפט ,וטרם ניתנה החלטת בית המשפט בבקשת האישור.
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב דיוני זה ולאורו ,הסיכויים כי הבקשה
תאושר כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך לא
כללה החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.
.2

במהלך שנת  2008הוגשו כנגד החברה ומספר חברות נוספות )המשיבות ,להלן  -הנתבעות(  3תביעות
הכוללות בקשות לאישורן כתביעות ייצוגיות )בקשות ארפית ,מירנה ונרט ,להלן  -המבקשים(.
תביעות אלה אוחדו לכדי בקשה המאגדת בתוכה את שלוש הבקשות.
במסגרת הבקשה המאוחדת הועלו טענות כנגד החברה בדבר הטעיות שונות הקשורות בכרטיסי חיוג
של הקבוצה ושל חברות תקשורת נוספות ,קיום הסדר כובל ואי הענקת הטבות שונות שהובטחו
לרוכשי הכרטיסים.
להערכת המבקשים ,הנזק הנתבע מהחברה בגין כרטיסי החיוג לפיליפינים ,עומד כיום על כ340 -
מיליון ש"ח; והנזק הנתבע מהחברה בגין כרטיסי החיוג לתאילנד עומד כעת על  478מיליון ש"ח.
בדיון שנערך ביום  3בנובמבר ,2010 ,התקבלה החלטת בית המשפט לאשר את בקשת האישור
והותרה הגשתה של התובענה )המאוחדת( כתובענה ייצוגית ,וזאת ביחס לכרטיסים שנרכשו בשנים
.2004-2008
בית המשפט קבע ,כי בבחינה לכאורה ,עלה בידי המבקשיםלהוכיח הסתברות סבירה לזכייה בתביעה
הסופית בנוגע להטעיית הצרכנים רוכשי כרטיסי החיוג הבינלאומיים למדינות פיליפינים ,תאילנד
ונפאל במספר עילות.
על-פי ההחלטה ,עילות התביעה בין הצדדים תהיינה כדלקמן) :א( הטעיית צרכני כרטיסי חיוג
בינלאומיים שפורטו בבקשה לאישור התביעה כייצוגית בנוגע לדקות "בונוס" שנכללו בכרטיסי
החיוג; )ב( הפחתת זמן שיחה בכרטיסי החיוג בגין המתנה ללא מענה וניתוקי שיחות.
בנוסף ,בית המשפט אפשר למבקשים לנסות ולהוכיח בתביעה העיקרית כי ההטעיה חלה גם לגבי
כרטיסים נוספים  -אל מעבר לכרטיס הראשון שרכש כל צרכן  -אך הביע דעה ,לכאורה ,כי לא ניתן
לייחס הטעיה המזכה בפיצויים ברכישה חוזרת.
בחודש דצמבר  ,2010הגישה החברה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לאשר את ניהול
התובענה כייצוגית .ביום  23בינואר  2011קבע בית המשפט העליון כי הבקשות לרשות ערעור
מצריכות תשובה.
ביום  7במרס 2011 ,ניתן צו על ידי בית המשפט העליון לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי
מיום  3בנובמבר  2011כאמור.
החברה כללה בדוחותיה הכספיים הפרשה בגובה הסיכון הפוטנציאלי ,לפי הערכת יועציה
המשפטיים ,וזאת ביחס לאותן סוגיות אשר להערכת החברה ,על בסיס הערכת יועציה המשפטיים,
הסיכוי שהחברה תחויב בנזק בגינן הינו למעלה מ.50%-

.3

שתי תביעות נפרדות בצירוף בקשה לאישור כל אחת מהן כתובענה ייצוגית ,שהוגשו במהלך חודש
יולי  ,2008על-ידי אביעד סרן ניהול בע"מ )להלן  -אביעד סרן( ויוניברסל מובייל בע"מ )להלן -
יוניברסל() ,להלן  -התובעות( ,כנגד  013נטוויז'ן ,בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו.
בחודש יולי  2009נמחקה תביעת יוניברסל ,והדיון בתביעה נערך במסגרת תביעת אביעד סרן.
במסגרת התביעה נטען ,בין היתר ,כי  013נטוויז'ן פעלה שלא כדין בכך ששינתה את מחיר
ההתקשרות עם הלקוחות באופן חד צדדי ,כאשר קיבעה את שער הדולר בחשבוניות שהוציאה ,החל
מיום  31בדצמבר ,2007 ,על  4.1ש"ח לדולר .התובעות מעריכות את הנזק הכולל שנגרם לכל חברי
הקבוצה הנטענת בסך של בין כ 7 -מיליון ש"ח לכ 76 -מיליון ש"ח.
ביום  12בינואר  2011נתן בית המשפט תוקף להסדר דיוני בין הצדדים ,לפיו הדיון בבקשת האישור
שהוגשה נגד  013נטוויז'ן יעוכב עד להכרעה בבקשת אישור דומה המתבררת נגד בזק בינלאומי
.1740/08
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
א .התחייבויות תלויות )המשך(
) .3המשך(
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,הסיכויים כי הבקשה תאושר
כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך ,לא כללה
החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.
.4

בחודש דצמבר  2008הוגשה תביעה ,בצירוף בקשה )בקשת לנקרי ,להלן  -התובעים( לאישורה
כתובענה ייצוגית ,כנגד  013נטוויז'ן וכנגד חברות נוספות )המשיבות ,להלן  -הנתבעות( ,בבית
המשפט המחוזי מחוז מרכז.
התובעים טוענים ,בין היתר ,כי הנתבעות לא הפחיתו את מחירי המנוי שלהן בשיעור הפחתת
המע"מ ,ובכך למעשה העלו את מחיר המנוי הנגבה מהלקוחות .לטענתם קיימת הצדקה לאישור
הבקשה כתובענה ייצוגית כנגד המשיבות בשם קבוצה ,אשר תכלול את כל מנויי המשיבות בשנים
 2004ואילך.
ביום  23במרץ ,2010 ,אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את חזרת התובעים מהתביעה ומהבקשה
לאישורה כתביעה ייצוגית ,ולפיכך התביעה והבקשה לאשרה כתביעה ייצוגית ,נמחקו.
המבקשים רשאים להגיש מחדש את התביעה ואת בקשת האישור בתוך  60ימים ממועד מתן פסק
דין בע"א  5732/09שמעון בארי נ' הוצאת עיתון הארץ )המשיבות לא יעלו טענת התיישנות ביחס
לפרק הזמן שבין החזרה מהתביעה ומבקשת האישור לבין הגשתן מחדש ככל שיוגשו בתוך  60יום
ממועד מתן פסק הדין כאמור לעיל(.
ביום  24בינואר  ,2011אישר בית המשפט העליון את מחיקת הבקשה בע"א  5732/09שמעון בארי נ'
הוצאת עיתון הארץ ,ובית המשפט העליון אישר את מחיקת הבקשה .כאמור ,למבקשים שמורה
הזכות לחדש את התביעה לבקשת האישור עד  60ימים ממועד זה.

.5

בחודש אוגוסט  2009הוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית על ידי שלושה תובעים )בקשת גנאור,
להלן  -התובעים( כנגד  013נטוויז'ן וכנגד פרטנר )להלן  -הנתבעות( בבית המשפט המחוזי מחוז
מרכז.
במסגרת הבקשה נטען ,בין היתר ,כי הנתבעות הפחיתו באופן חד צדדי את מספר דקות השיחה אשר
ניתן לבצע בחיוג ליעדים נייחים וניידים בישראל ,זאת בסדרה מסוימת של כרטיסי חיוג משולמים
מראש אשר נרכשו על ידי הקבוצה הנטענת.
התובעים מבקשים לתבוע פיצוי בסך של  58ש"ח לכל כרטיס חיוג וכן פיצויים עונשיים לפי חוק
הגנת הצרכן בגובה של כ 600 -אלפי ש"ח .לטענת התובעים הנזק הכולל שנגרם לקבוצה הנטענת,
מוערך בסך של כ 28 -מיליון ש"ח ,לשתי הנתבעות יחד ,וזאת על בסיס הנחתם של התובעים לעניין
מספר כרטיסי החיוג שרכשו חברי הקבוצה הנטענת ,ועל בסיס הנחתם של התובעים לגבי סכום
הנזק הממוצע .התובעים טוענים כי מדובר בהערכה בלבד וכי הם סבורים כי הסכום גבוה מכך.
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,הסיכויים כי הבקשה תאושר
כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך ,לא כללה
החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.

.6

בחודש ינואר  2010הוגשה כנגד  013נטוויז'ן ונתבעות נוספות )להלן  -הנתבעות( ,תובענה ובקשה
)בקשת צור ,להלן  -התובעים( לאישורה כייצוגית.
עניינה של התביעה הוא בחובת הנתבעות לשאת בעלות התקשרות לקוחותיהן למוקד השירות.
לטענת התובעים ,המשיבות הפרו חובה המוטלת עליהן ,מכוח רישיונותיהן ,לשאת בתשלום עלות
השיחה למוקד הטלפוני הנותן מענה בנושאי שירות לקוחות.
להערכת התובעים ,מסתכם סכום התביעה לכ 197 -מיליון ש"ח ,כאשר חלקה של  013נטוויז'ן בסכום
זה הוערך בכ 36 -מיליון ש"ח.
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,הסיכויים כי הבקשה תאושר
כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך ,לא כללה
החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
א .התחייבויות תלויות )המשך(
.7

בחודש בפברואר  2010הוגשה כנגד  013נטוויז'ן תביעה בצירוף בקשה )בקשת אריאב מג'יק ,להלן -
התובע( לאישורה כתובענה ייצוגית.
במסגרת התובענה נטען ,בין היתר ,כי התובע הסכים להצעת החברה לשדרוג מהירות הגלישה,
כאשר בפועל תשתית התקשורת )המסופקת לתובע לטענתו ע"י חברת בזק( לא אפשרה לו שימוש
במהירות לה התחייבה החברה .בכך לטענת התובע ,בין היתר ,הטעתה אותו החברה בחוסר תום לב,
הפרה את חובתה לגילוי נאות ואת ההסכם עם התובע.
להערכת התובע מסתכם היקף הפיצוי הכספי לקבוצה הנטענת בסכום כולל של כ 16 -מיליון ש"ח.
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,הסיכויים כי הבקשה תאושר
כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך לא כללה
החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.

.8

בחודש אפריל  ,2010הוגשה כנגד  013נטוויז'ן תביעה בצירוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית
)בקשת שלם ,להלן  -התובעים( .התובענה הוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי בירושלים.
במסגרת התובענה נטען ,בין היתר ,כי החברה גבתה מהתובעים סכומי כסף שונים בניגוד לדין ולא
ניתקה את התובעים משירותיה במועד בקשתם לניתוק .בכך לטענתם ,החברה ,בין היתר ,הטעתה
אותם ,הפרה הוראות שונות בחוק הגנת הצרכן ,הפרה את הוראות ההסכם עימם ועשתה עושר ולא
במשפט.
לטענת התובעים קיימת הצדקה לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית בשם קבוצת לקוחות החברה,
אשר התחברו לשירותיה לשם קבלת שירות אינטרנט ,ללא התחייבות או בהתחייבות לתקופה
קצובה והחברה לא אפשרה להם להתנתק מהשירות לאחר תום תקופת ההתחייבות והמשיכה לגבות
תשלומים בגין ההתנתקות )להלן  -הקבוצה(.
התובעים מבקשים כי בית המשפט יורה לחברה להשיב לחברי הקבוצה את הסכומים אשר שולמו
על ידי חברי הקבוצה ביתר ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד למועד התשלום בפועל .להערכת
התובעים מסתכם היקף הפיצוי הכספי לחברי הקבוצה בכ 44 -מיליון ש"ח.
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,הסיכויים כי הבקשה תאושר
כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך לא כללה
החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.

.9

בחודש יוני  2010הוגשה כנגד  013נטוויז'ן תביעה בצירוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )בקשת
אלגרנטי ,להלן  -התובעים( .התובענה הוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת התובעים ,במקרים בהם החברה גבתה מלקוחותיה סכומים ביתר ,היא מזכה את לקוחותיה
ומשיבה את כספיהם בערכים נומינליים בלבד ,כלומר ללא ריבית והצמדה .התובעים טוענים כי
החברה פועלת בניגוד לדין תוך עשיית עושר ולא במשפט ,רשלנות והפרת תום לב.
התובעים מעריכים את סכום התביעה המצרפי בכ 10 -מיליון ש"ח .טרם הוגשה תשובת החברה
לבקשת האישור.
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,הסיכויים כי הבקשה תאושר
כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך לא כללה
החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.
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א .התחייבויות תלויות )המשך(
 .10בחודש יולי  2010הוגשה תביעה בצירוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית כנגד  013נטוויז'ן )בקשת
מנדנך( ,וכנגד חברה נוספת )"הנתבעות"( ,בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
במסגרת התובענה נטען ,בין היתר ,כי הנתבעות שלחו לתובע דברי פרסומת ללא הסכמתו ובניגוד
להודעות סירוב ,ובכך לטענתו ,בין השאר ,הפרו את סעיף 30א' לחוק התקשורת )בזק ושידורים(,
התשמ"ב) 1982-להלן  -חוק התקשורת(.
לטענת התובע קיימת הצדקה לאישור הבקשה כתובענה ייצוגית כנגד הנתבעות בשם קבוצה ,אשר
תכלול את כלל הנמענים אשר קיבלו דברי פרסומת ממי מהנתבעות ,בכל אחת מן הדרכים המנויות
בסעיף 30א' לחוק התקשורת ובניגוד להוראות הסעיף ,מאז כניסתו לתוקף ועד למועד אישור
התובענה כייצוגית.
להערכת התובע ,ומבלי לייחד את הסכומים לכל משיבה בנפרד ,מסתכם היקף הפיצוי הכספי
לקבוצת הנמענים )אשר כוללת נמענים של שתי הנתבעות( בסכום כולל של כ 519 -מליון ש"ח ללא
הוכחת נזק ,ולחילופין לטענתו ולהערכתו על כ 364 -מליון ש"ח לפי נזק בפועל.
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,הסיכויים כי הבקשה תאושר
כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך לא כללה
החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.
 .11בחודש אוקטובר  2010הוגשה תביעה בצירוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית כנגד  013נטוויז'ן
)בקשת אורן(.
במסגרת התובענה נטען ,בין היתר ,כי החברה הפרה את חובתה לשלוח ללקוחותיה ,אשר התקשרו
עימה בשינוי או בתוספת לעסקה מתמשכת ,מסמך בכתב המכיל את מלוא הפרטים בדבר זכותו של
הצרכן לבטל את העסקה ,דרכי ביטולה ופרטים נוספים ,ובכך לטענת המבקש ,בין השאר ,הפרה
החברה את הוראת סעיף )13ג( לחוק הגנת הצרכן.
במסגרת התובענה נטען כי קיימת הצדקה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית כנגד החברה בשם
קבוצה ,אשר תכלול את כלל המנויים של החברה ,אשר התקשרו עימה החל מיום  10באוקטובר
 2008ועד למועד הגשת התובענה בשינוי או תוספת לעסקה מתמשכת ,ואשר להם נמנעה החברה,
למסור מסמך בכתב ,המכיל את כל הפרטים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ,לרבות פרטים מלאים
בדבר זכות הביטול.
היקף הפיצוי הכספי לקבוצה המוערך בתובענה ,מסתכם לסכום כולל של  39מליון ש"ח ,הכולל נזק
ממוני של  24מליון ש"ח ונזק לא ממוני של  15מליון ש"ח.
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,הסיכויים כי הבקשה תאושר
כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך לא כללה
החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.
 .12בחודש אוקטובר  2010הוגשה תביעה בצירוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית כנגד  013נטוויז'ן
)בקשת סירקין(.
במסגרת התובענה נטען ,בין היתר ,כי החברה הפרה חובות שונות כלפי לקוחות ,אשר התקשרו
עימה בעסקה לתקופה קצובה ו/או עסקה מתמשכת ו/או עסקת מכר מרחוק ,ובכך לטענת מגישת
התובענה ,בין השאר ,הפרה החברה הוראות סעיפים שונים בחוק הגנת הצרכן.
במסגרת התובענה נטען ,כי קיימת הצדקה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית כנגד החברה בשם
מספר קבוצות של תובעים אשר הוגדרו בבקשת האישור.
היקף הפיצוי הכספי המוערך בתובענה לקבוצות שהוגדרו ,מסתכם לסכום כולל של כ 25 -מליון ש"ח.
להערכת החברה על בסיס הערכת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,הסיכויים כי הבקשה תאושר
כתביעה ייצוגית אינם עולים על הסיכויים כי הבקשה לא תאושר כתביעה ייצוגית ,לפיכך לא כללה
החברה הפרשה כלשהי בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
א .התחייבויות תלויות )המשך(
 .13בחודש פברואר  2011הוגשה כנגד  013נטוויז'ן תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית )בקשת בנימין
מיכאלוביץ' ,להלן  -התובע(.
במסגרת הבקשה נטען בין היתר כי החברה גבתה החל מחודש מרץ  2009ממנויי הקו הביתי של
החברה תעריפי חיוב שגויים בחיוג ליעדי  ,1-700בניגוד להנחיות משרד התקשורת .להערכת התובע
מסתכם היקף הפיצוי הכספי לחברי הקבוצה כ 6.29 -מיליון ש"ח .הנזק הספציפי הנטען על ידי
התובע כנגד המשיבה עומד על כ 0.37 -ש"ח.
החברה לומדת את התביעה ,ואין באפשרותה להעריך ,בשלב זה ,את סיכוייה או את השפעתה
האפשרית על החברה.
תובענות ייצוגיות אשר הוגשו בעבר כנגד החברה ונמחקו במהלך השנה :
 .14בחודש פברואר  2009הוגשה תביעה ,בצירוף בקשה )בקשת עזורי ,להלן  -התובע( לאישורה כתובענה
ייצוגית ,כנגד  013נטוויז'ן .במסגרת התובענה נטען ,בין היתר ,כי  013נטוויז'ן ,הטעתה את התובע
ויצרה כלפיו מצג שווא בנוגע למבצע אליו הצטרף.
לטענת התובע ,הנזק הכולל שנגרם לקבוצה הנטענת ,הוערך בסך של כ 26.7 -מיליון ש"ח.
ביום  10בינואר 2010 ,התקבלה אצל החברה החלטת בית המשפט המחוזי מחוז מרכז ,לפיה מאשר
בית המשפט את הסתלקותו של התובע מהתביעה והבקשה לאישור התביעה כייצוגית .התביעה
והבקשה לאישורה כייצוגית נמחקו.
 .15בחודש מאי  2008הוגשה תביעה בצרוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ,כנגד  013נטוויז'ן )בקשת
ליואי ,להלן  -התובעים( .במסגרת בקשת ליואי נטען בין היתר ,כי  013נטוויז'ן הטעתה את צרכני
כרטיסי החיוג הבינלאומיים "גלובל קארד" ו" -הום קארד" לעניין מתכונת ואופן החיוב בכרטיסי
החיוג ,וכן לא גילתה פרטים מהותיים בדבר מתכונת ואופן החיוב.
התובעים ביקשו לאשר את תביעתם כתובענה ייצוגית ,והעריכו את הנזק האישי שנגרם להם בסך
של כ 22 -ש"ח ואת נזקי קבוצת משתמשי כרטיסי החיוג "גלובל קארד" ו" -הום קארד" ,בסך מצטבר
של  78מיליון ש"ח.
ביום  5ביולי  2010התקבלה אצל החברה החלטת בית המשפט המחוזי במחוז מרכז ,לפיה מאשר בית
המשפט את הסתלקות התובעים ,מהבקשה לאישורה כתביעה ייצוגית .בהתאם להחלטת בית
המשפט התביעה האישית של התובעים נדחתה והבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקה.
 .16בחודש יוני  ,2009התקבלה בחברה תביעה ,בצירוף בקשה )בקשת יהודאי נתנאל ,להלן  -התובע(
לאישורה כתובענה ייצוגית כנגד  013נטוויז'ן בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז .במסגרת התובענה
נטען ,בין היתר ,כי החברה הטעתה את התובע ויצרה כלפיו מצג שווא ,לפיו ,במסגרת שדרוג
מהירות הגלישה ,תמורת תשלום מסוים הוא יקבל תוכנת אנטי וירוס של חברת נורטון ,בעוד
שבפועל הוא נדרש לשלם בגין מוצר זה סכום גבוה יותר .לטענת התובע החברה נהגה בחוסר גילוי
נאות ,והטעתה אותו בכך שהוצג לו כי מדובר במחיר "מבצע" בשל השדרוג של מהירות הגלישה,
בעוד שמחיר התוכנה בשוק החופשי נמוך מהמחיר בו חויב.
לטענת התובע הנזק הכולל שנגרם לקבוצה הנטענת ,מוערך בסך של כ 6.8 -מיליון ש"ח ועל בסיס
טענתו של התובע שלכל אחד מחברי הקבוצה נגרם נזק של כ 225 -ש"ח.
ביום  6ביוני 2010 ,ניתנה החלטת בית המשפט ,המאשרת את בקשת התובע להסתלק מבקשת
האישור והתביעה נמחקה.
 .17בחודש דצמבר  2009הוגשה לבית המשפט תובענה ובקשה )בקשת סקורובוגוט ,להלן  -התובעת(
לאישורה כתובענה ייצוגית ,כנגד  013נטוויז'ן וכנגד החברה המפיקה את ערוץ ) 9להלן  -חברת
ההפקה(.
עניינה של התביעה הוא בתוכנית הכוללת הגדת עתידות ,המשודרת בערוץ  ,9ואשר לה סיפקה 013
נטוויז'ן שירותי טלפוניה .לטענת התובעת ,בעצם הפעלת תוכנית כאמור ,עוברות  013נטוויז'ן
וחברת ההפקה עבירה של כישוף כמשמעותו בחוק העונשין .כן טוענת התובעת טענות נוספות
שונות ,לרבות הדחה לדבר עבירה ,הטעיה ,השפעה בלתי הוגנת וניצול בורות הקהל ותרמית.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
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) .17המשך(
התובעת תבעה את הכספים אשר שולמו על ידה ועל ידי יתר הלקוחות בגין השתתפות בתוכנית
כאמור ,וכן סכום פיצוי בגובה  10%נוספים מהפיצוי שייפסק .התובעת לא נקבה בסכומים.
ביום  20ביולי 2010 ,הגישה התובעת בקשת הסתלקות מן הבקשה לאישור ובקשה לדחיית התביעה
ביחס ל 013 -נטוויז'ן .ביום  26באוגוסט  2010קיבל בית המשפט את בקשת ההסתלקות  -סילק את
הבקשה לאישור ודחה את התביעה.
 .18בחודש ינואר  ,2010הוגשה כנגד  013נטוויז'ן תובענה ובקשה )בקשת עטרה ,להלן  -התובע( לאישורה
כייצוגית.
במסגרת התביעה נטען ,בין היתר ,כי מהירות הגלישה שסופקה לתובע בפועל ,הייתה נמוכה
מהמהירות ,כך לטענת התובע ,אותה התחייבה החברה לספק בחבילת הגלישה שלה ,ובכך ,לטענת
התובע ,הפרה החברה את התחייבותה החוזית כלפיו ,והטעתה אותו.
להערכת התובע ,מסתכם היקף הפיצוי הכספי לקבוצת הלקוחות בסכום כולל של כ 56 -מיליון ש"ח.
ביום  14בדצמבר  2010התקבלה אצל החברה החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב ,לפיה מאשר
בית המשפט את הסתלקות התובעת מהבקשה והתביעה .בהתאם להחלטת בית המשפט התביעה
האישית של התובעת נדחתה והבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקה.
תביעות אחרות נגד הקבוצה
 .19בחודש ינואר  ,2005הוגשה נגד  013נטוויז'ן ושלוש חברות תקשורת נוספות ,תביעה )קמיל( בבית
המשפט המחוזי בת"א-יפו ,בגין הפרה של פטנט ישראלי ,שעניינו שיטת ההפעלה של כרטיסי חיוג
משולמים מראש על-ידי הטוענים לבעלות על הפטנט .הסעדים הנדרשים בכתב התביעה הם מתן
חשבונות ,פיצויים ופיצויי עונשין.
התביעה הוערכה לצורכי אגרה בלבד ב 10 -מיליון ש"ח ,נגד כל הנתבעות יחד )התובע טען כי אינו
יכול להעריך את סכום התביעה( .בחודש יולי  2005הגישה  013נטוויז'ן כתב הגנה ,וכן הודעה לצד
שלישי נגד נורטל וסיגואליו טכנולוגיות בע"מ )כיום ,אמדוקס )נטוורקס( בע"מ( ,לקבלת שיפוי
ופיצוי ,במידה ש 013 -נטוויז'ן תחויב במסגרת התביעה נגדה ,ובגין הנזק שנגרם לה עקב הגשת
התביעה ,וזאת בהסתמך על ההסכמים שנכרתו בין הצדדים.
במסגרת הליכי פירוק כנגד נורטל ,חתמה החברה על הסכם פשרה עם נורטל במסגרתו שילמה נורטל
סכום של  766אלפי ש"ח והודעת צד שלישי כנגד נורטל נדחתה.
ביום  20בדצמבר  ,2010חתמו התובעים והחברה על הסכם פשרה אשר מסיים את כל המחלוקות
ביניהם )להלן" :הסדר הפשרה"( .במסגרת הסדר הפשרה ,התחייבה החברה לשלם לתובעים סכום
שנקבע ,וזאת מבלי להודות באיזה מטענות התובעים בתובענה הנדונה .התובעים התחייבו לוותר על
כל טענותיהם נגד החברה וגורמים שונים מטעמה בקשר עם התובענה הנדונה ,ולבקש את דחיית
התובענה נגד החברה.
החברה שילמה את הסכום המוסכם ,וביום  3בינואר  2011ניתן פסק דינו של בית המשפט אשר נתן
תוקף של פסק דין להסדר הפשרה והורה על דחיית התובענה כנגד  013נטוויז'ן ללא צו להוצאות.
החברה פועלת להפסקת הליכי ההודעה לצד ג' אשר הוגשה נגד סיגואליו ,ולהגשת תביעה נפרדת
לבית המשפט נגדה לצורך קבלת שיפוי ופיצוי מסיגואליו ,כמי שסיפקה ,בין היתר ,את המערכת
נשוא התביעה הנדונה.
דוחותיה הכספיים של החברה כוללים את השפעת הסכם הפשרה כאמור.
 .20בחודש ינואר  2008הוגשה תביעה נגד החברה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ,על-ידי מי שכיהנו
כמנכ"לית וכמשנה למנכ"ל החברה ,החל מחודש מאי  2001ועד לחודשים מרס  2007ואפריל ,2007
בהתאמה ,בה מבקשים התובעים שורה של זכויות כספיות שלטענתם מגיעות להם לפי הסכמי
העסקתם ו/או החלטות דירקטוריון שהתקבלו בעניינם.
במרכזה של התביעה עומדת טענת התובעים ,לפיה בהתאם להסכמי העסקתם ,כל אחד מהם זכאי
לתשלום מענק בגין עסקת הרכישה במסגרתה רכשה החברה את מניותיהן של  013נטוויז'ן )דאז
ברק( ו 013 -נטוויז'ן שת"מ )דאז גלובקול( כנגד הקצאת מניות החברה לבעלי המניות הקודמים
שלהן .בנוסף דורשים התובעים פיצוי בגין הפרת התחייבות ע"פ הסכמי ההעסקה ,ותשלום בגין
תנאים נלווים מסויימים .סך התביעה הכספית של  2התובעים ,יחד ,עומדת על כ 18 -מיליון ש"ח.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
א .התחייבויות תלויות )המשך(
) .20המשך(
כמו כן דורשים התובעים צו עשה אשר יורה לחברה להקצות להם לפחות  52,500אופציות )יחד(,
בהתאם להבטחה אשר לטענתם ניתנה להם על-ידי החברה.
הליך גישור שהתנהל בין הצדדים הסתיים ללא הסכם ,ובמסגרת התביעה נקבעו מועדים לשלב
ההוכחות.
בשלב זה ,להערכת החברה ,בהסתמך על הערכת יועציה המשפטיים ,סיכויי התביעה אינם עולים על
 ,50%ולפיכך לא כללה החברה הפרשה בדוחות הכספיים בגין התביעה.
 .21לחברה מספר תביעות נוספות בסכום כולל של כ 200 -אלפי ש"ח ,אשר על פי הערכת החברה
ויועציה המשפטיים ,לא ניתן ,בשלב זה ,להעריך את סיכוייהן.
הליכים משפטיים אחרים
 .22בחודש ספטמבר  ,2003נתקבלה בקבוצה דרישה מבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן -
בזק( לתשלום "עמלה" בשיעור של  5.72%על כל השיחות הבינלאומיות שבוצעו דרך  013נטוויז'ן
מטמ"כים )טלפוניים ציבוריים מופעלי כרטיס( מחודש יוני  1997ועד לחודש דצמבר  .2001סכום זה
קוזז על ידי בזק ,מתוך הסכומים שהיה על בזק לשלם לקבוצה.
בחודש יוני  2007הגישה הקבוצה תביעה כספית כנגד בזק להשבת הסכומים שקוזזו על-ידה שלא
כדין ,כאמור לעיל.
בחודש אפריל  2009נחתם הסכם בין הקבוצה לבין בזק ,לפיו מבלי להודות בכל טענה מטענות
הקבוצה ותוך שמירת כל טענותיה וזכויותיה של בזק ,תשלם בזק סך ,הכולל ריבית והצמדה ,של כ-
 8.5מיליון ש"ח לסילוק כל טענותיה ותביעותיה הכספיות במסגרת הליך זה .בחודש אפריל 2009
התקבל ונרשם הסכום האמור כהקטנת עלות ההכנסות בסך  6,619אלפי ש"ח והיתרה נרשמה
בהכנסות המימון בשנת .2009
 .23ביום  28ביוני ,2009 ,נחתם הסדר בין  013נטוויז'ן לבין  012סמייל תקשורת בע"מ )להלן 012 -
סמייל( .ההסדר נחתם במסגרת הליכי גישור שהתנהלו בין הצדדים בנוגע לזכויות שימוש ארוכות
טווח בתשעה קווי תקשורת בנפח  STM1מישראל ליעדים שונים בארצות הברית ובאירופה )להלן -
הקווים( ,אותם התחייבה  012סמייל ,לטענת  013נטוויז'ן ,לרכוש ממנה במסגרת הסכמים ביניהן
ואשר טרם שולמה תמורתן .ההסדר אינו משנה את ההסכמים בין  013נטוויז'ן לבין  012סמייל בנוגע
לזכויות שימוש בקווים נוספים.
לפי ההסדר ,בוטלה התחייבותה של  012סמייל לרכישת הקווים בתמורה לתשלום סך של כ 4 -מיליון
ש"ח אשר שולם ל 013 -נטוויז'ן .הסכום האמור נכלל בסעיף ההכנסות של החברה בשנת  .2009כמו-
כן ,התקבלה הסכמתה של מד-נאוטילוס ,ספקית הקווים ,להסדר ולביטול התחייבויותיה של 013
נטוויז'ן כלפיה בגין קווים אלה.
החל מחודש אוגוסט  2010חדלה  012סמייל מלהעביר ,באופן חד צדדי ,את תשלום דמי האחזקה
והתפעול בגין שנים עשר קווי  ,STM1אשר נרכשו על ידה מהחברה מכוח הסכם מחודש יולי 2003
והתיקון לו מחודש נובמבר .2005
בחודש נובמבר  2010דרשה החברה מ 012 -סמייל לשלם את התשלומים האמורים על-פי המנגנון
הקבוע בהסכם .יתרת החוב של  012סמייל בגין דמי האחזקה כאמור ,נכון ליום  31בדצמבר ,2010
עמד על כ 2.2 -מיליון ש"ח.
בחודש דצמבר  2010השיבה  012סמייל ,כי לטענתה היא אינה מפרה את הוראות ההסכם ודרשה
לעשות שימוש בזכות שלטענתה עומדת לה לפי ההסכם ,להמחות אליה את הזכויות שרכשה החברה
מחברת מדיטרניאן נאוטילוס בע"מ )"מד-נאוטילוס"(  ,באופן ש 012 -סמייל תתקשר ישירות עם מד
נאוטילוס.
בין הצדדים מתקיימת מחלוקת לעניין תשלומי האחזקה והתפעול ,הן ביחס לתקופה שקדמה למכתב
 012סמייל והן ביחס להמשך תקופת ההסכם.
החברה פועלת למינוי בורר להחלטה במחלוקת.
 .24במהלך הרבעון השלישי של שנת  2009קיבלה החברה פניה מבית משפט בצרפת בקשר לשירות אותו
סיפקה החברה ללקוחות בקשר עם מספרים צרפתיים .נכון למועד זה בוחנות הרשויות בצרפת האם
אספקת השירותים האמורים על ידי החברה מהווה עבירה על הוראות הרגולציה בצרפת .נכון למועד
זה החברה מעריכה כי לא תהיה להליך השפעה מהותית על פעילותה.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
ב .ערבויות שניתנו
הקבוצה העניקה ערבויות ביצוע בנקאיות לצדדים שלישיים שיתרתן ליום  31בדצמבר 2010 ,הסתכמה
לסך של כ 32.6 -מיליון ש"ח.
הערבויות כוללות ערבויות למשרד התקשורת בגין רישיונות מפעיל בינלאומי ) (013ובגין רישיון המפ"א,
בסך כולל של כ 20 -מיליון ש"ח שתוקפן עד לשנת  2012ו ,2013 -בהתאמה.
הערבויות האחרות נוגעות לפעילותה העסקית השוטפת של הקבוצה )ערבויות אלה כוללות בעיקר
ערבויות מכרזים ,שחלקן הפכו לערבויות ביצוע ,ערבויות בגין הסכמי שכירות וערבויות לבית המשפט
בהליכים משפטיים בהם מעורבת הקבוצה(.
ג .התקשרויות
 .1לחברה הסכמים לשכירת משרדים ונקודות נוכחות לתקופות שמסתיימות בשנים ) 2011-2015כולל
אופציות לביטול מוקדם בחלק מהמקרים( .ההתחייבות לדמי שכירות ,כולל דמי שכירות המשולמים
על ידי חברות בנות וחברה באיחוד יחסי ,הינה כדלקמן:
אלפי ש"ח
14,126
20,123

שנה ראשונה
שנה שנייה עד שנה חמישית

34,249
 .2בשנת  2003חתמו נטוויז'ן ו 013 -נטוויז'ן על הסכמי מסגרת עם חברת מד נאוטילוס לרכישת זכויות
שימוש בקווי תקשורת תת ימיים .על פי ההסכם זכויות השימוש בקווי התקשרות הבינלאומיים
יועמדו לרשות נטוויז'ן ו 013 -נטוויז'ן בהדרגה ,עד לשנת  ,2017עם אופציה להארכת זכויות השימוש
ב 5 -שנים נוספות.
בקשר לשינוי אומדן אורך החיים השימושי של קווי תקשורת אלה ,ראה סעיף  3להלן.
ע"פ ההסכמים התשלום בעד זכויות השימוש יבוצע ב 36 -תשלומים חודשיים שווים החל מיום קבלת
זכות השימוש בכל קו ,הכוללים קרן וריבית שנתית ,נקובים )או צמודים( לדולר של ארה"ב ,בשיעור
של .4.5%-5%
הסכמים אלו הורחבו בשנים  ,2004-2006כך שההתחייבות הכוללת של החברות לרכישת זכויות שימוש
במסגרת ההסכם על הרחבותיו מסתכמת בכ 120 -מיליון דולר של ארה"ב.
חוזים אלו כוללים גם התחייבות לרכישת שירותי תחזוקה עבור הזכויות לקווים שנרכשו ,בעלות
שנתית ממוצעת של כ 4%-מעלות הקווים למשך תקופת החוזים.
עד לתאריך דוחות כספיים אלה הפעילה החברה את מלוא זכויות השימוש בקווי תקשורת במסגרת
ההסכם.
 .3בחודש מאי  2008התקשרה החברה בהסכם נוסף עם חברת מד נאוטילוס ,במסגרתו תוכל החברה
לרכוש זכות שימוש בלתי חוזרת בקווי קיבולת בין-לאומית המופעלת על ידי מד-נאוטילוס ואשר
תשמש את החברה עד ליום  1במאי) 2017 ,להלן  -הסכם מד-נאוטילוס( .לאחר מועד זה יהיו לחברה
שתי אופציות בנות חמש שנים כל אחת ,להאריך את תקופת השימוש ,ללא תמורה נוספת )למעט
תשלום דמי תחזוקה שנתיים בגין תקופת ההארכה(.
על פי תנאי הסכם מד-נאוטילוס סך עלות רכישת כל הקיבולת )להלן  -הקיבולת הנרכשת( תסתכם לכ-
 67מיליון דולר על פני כתשע שנים ,כאשר התשלום ישולם בהתאם לקצב ההפעלה של הקווים.
רכישת הקיבולת תבוצע במחיר המגלם הפחתה משמעותית ביחס לעלות הממוצעת לרכישת יחידות
קיבולת בשלוש השנים האחרונות.
בנוסף ,בגין כל קיבולת נוספת שתופעל ישולמו דמי תחזוקה שנתיים ,כאשר העלות הממוצעת של דמי
התחזוקה ,ומגלמת הפחתה משמעותית של עלות התחזוקה ביחס לעלות התחזוקה הממוצעת ליחידת
קיבולת בשלוש השנים האחרונות.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
ג .התקשרויות )המשך(
) .3המשך(
החברה התחייבה להפעלת היקף קיבולת מינימאלית מדי פרקי זמן ,שעיקריה רכישה והפעלה של
לפחות כ 30% -מהקיבולת הנרכשת עד לסוף שנת  ,2011רכישה והפעלה של קיבולת נוספת בהיקף של
לפחות כ 37% -מהקיבולת הנרכשת עד לסוף  2014ורכישה והפעלת יתרת הקיבולת עד לסוף .2016
בקשר לכל אחת מהתקופות הנ"ל לחברה ניתנה תקופת המתנה )"גרייס"( מסוימת.
על אף האמור לעיל ,לחברה שתי אופציות להקטנת התחייבויותיה בעניין היקף הקיבולת הנרכשת,
במסגרתן היא תוכל לצמצם את היקף הקיבולת הנרכשת וסה"כ היקף התשלום למד-נאוטילוס ,כנגד
עליית מחיר של יחידת קיבולת ודמי התחזוקה בגינה רטרואקטיבית.
בהמשך להסכם שתואר בסעיף  2לעיל לגבי זכויות שימוש בלתי חוזרות בקווי תקשורת בין-לאומיים
אשר נרכשו בעבר ממד-נאוטילוס ,הגיעה החברה להסדר עם מד-נאוטילוס לפיו תוארך תקופת
השימוש בהם לתקופה של  10שנים מעבר לתקופת השימוש אשר הוסכמה בהסכמים המקוריים ,קרי
עד מאי  .2027כתוצאה מכך ,שינתה החברה את אומדן אורך החיים השימושי של אותם קווי תקשורת
ומפחיתה את יתרת ההשקעה בזכויות שימוש בקווי תקשורת על פני תקופת אורך החיים השימושי
בהם.
יתרת ההתחייבויות מול חברת מד נאוטילוס בגין קווים שהופעלו ,נכון ליום  31בדצמבר  2010הינה:
אלפי ש"ח
49,859
66,238

שנה ראשונה
שנה שנייה עד שנה חמישית

116,097
יתרה זו אינה מוצגת בספרים ,בהתאם לתיקני  .IFRSלפרטים נוספים בדבר זכויות שימוש בקווי
תקשורת .ראה באור 2יג' לעיל.
 .4לחברה הסכמים עם ספקי תשתיות וקווי תקשורת בינלאומיים לתשלום דמי תחזוקה בסך של כ7-8 -
מיליון דולר בשנה ) המאוחר שבהם עד לשנת  (2027עבור זכויות השימוש בתשתיות ובקווי
התקשורת.
 .5לחברה הסכמי שכירות רכבים בחכירה תפעולית לתקופה של  36חודשים .דמי החכירה המינימאליים
העתידיים לשלם על פי ההסכמים ליום  31בדצמבר 2010 ,הינם:
אלפי ש"ח
9,171
9,403

שנה ראשונה
שנה שנייה עד שנה רביעית

18,574

 .6רישיון המב"ל קובע ,כי על הקבוצה לשלם תמלוגים למדינה בהתאם לתקנות התמלוגים .בשנת 2010
עמד שיעור התמלוגים על  1%מההכנסה החייבת כהגדרתה בתקנות התקשורת )בזק ושידורים(
)תמלוגים( ,התשס"א .2001-שיעור זה צפוי לחול גם בשנת .2011
לעניין עתירה שהגישה החברה בעניין ביטול חובת תשלום התמלוגים ראה באור 21א') (24להלן.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
ד.

שעבודים
להבטחת התחייבויות  013נטוויז'ן לבנקים נרשמו שעבודים צפים על המפעל ,הציוד ,הנכסים הכספיים,
הרכוש והזכויות וכן שעבודים קבועים על הציוד הון המניות והמוניטין של  013נטוויז'ן.
לחברה פיקדונות בנקאיים בסך  2.6מיליון ש"ח המשועבדים לטובת ערבויות בנקאיות.
כמו כן קיים שעבוד שוטף על רכושה ,נכסיה וזכויותיה של נטוויז ,שעבוד כספים בחשבון פיקדון של
נטוויז ,וכן שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין שלה.
נטוויז'ן התחייבה כלפי בנקים מסויימים ,שלא ליצור שעבודים על נכסיה ) ,(Negative Pledgeלמעט
חריגים מסויימים.
במסגרת מיזוג  013נטוויז'ן שת"מ עם ולתוך  013נטוויז'ן ,נמחקו השעבודים שרבצו על  013נטוויז'ן
שת"מ ובמקומם נוצרו שעבודים מתאימים על נכסיה של  013נטוויז'ן.
יתרת ההלוואות מתאגידים בנקאיים המובטחים בשעבודים הנ"ל ליום  31בדצמבר 2010 ,הינה בסך של
כ 149 -מיליון ש"ח.

באור - :22

הון
א.

בחודש מאי  2005השלימה החברה הנפקה לראשונה של ניירות ערך לציבור:
.1

הנפקת  1,800,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת.

.2

הנפקת  100,000,000ש"ח ערך נקוב אג"ח )סדרה א'( בריבית שנתית של  ,4%כך שכל  32ש"ח ערך
נקוב אג"ח )סדרה א'( ניתנים להמרה ל 1 -מניה רגילה של החברה בערך נקוב של  1ש"ח) .לפרטים
נוספים בדבר החלפת אגרות החוב ,ראה באור .(14

.3

הנפקת  900,000כתבי אופציה )סדרה  ,(1אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה רגילה אחת של
החברה עד ליום  22במאי ,2009 ,כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של  32ש"ח צמוד למדד
המחירים לצרכן הידוע מיום ההנפקה .עד ליום  22במאי 2009 ,הומרו  898,263אופציות )סדרה (1
ויתרת האופציות )סדרה  (1פקעה.

ב.

במסגרת עסקת המיזוג עם  013נטוויז'ן ו 013-נטוויז'ן שת"מ ,הנפיקה החברה ביום  25בינואר,2007 ,
 12,192,887מניות לבעלי המניות הקודמים של  013נטוויז'ן ו 013-נטוויז'ן שת"מ תמורת מלוא הון
המניות המונפק של  013נטוויז'ן ו 013-נטוויז'ן שת"מ .לפרטים נוספים ראה באור 1א'.

ג.

בחודש יוני  2007הקצתה החברה למשקיעים מקבוצת הראל חברה לביטוח בע"מ )"הניצעים"( 1,220,000
מניות רגילות בנות  1ש"ח כל אחת .המניות המוקצות מהוות כ 4.52% -מההון המונפק והנפרע של
החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה ) 3.99%בדילול מלא( בתמורה ל 42.86 -ש"ח בגין כל מניה
ולסך כולל של  52,289אלפי ש"ח.

ד.

בחודש דצמבר  ,2007הקצתה החברה לעופר היי-טק השקעות בע"מ )"הקרן"(  1,400,000מניות רגילות
בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת המהוות כ 4.88% -מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה
לאחר ההקצאה ) 4.38%בדילול מלא( בתמורה ל 43 -ש"ח בגין כל מניה ולסך כולל של  60,200אלפי ש"ח.
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הון )המשך(
ה.

הרכב הון המניות
 31בדצמבר
2010
רשום
מונפק ונפרע
רשום
אלפי ש"ח
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

ו.

40,000,000

31,538,474

40,000,000

2009
מונפק ונפרע

30,322,420

התנועה בהון המניות
ההון המונפק והנפרע:
מספר מניות
רגילות

ז.

יתרה ליום  1בינואר2009 ,

29,203,320

הנפקת מניות
מימוש אופציות לעובדים למניות
מימוש כתבי אופציה למניות
המרת אגרות חוב ניתנות להמרה במניות

226,984
866,757
25,359

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

30,322,420

מימוש אופציות לעובדים למניות
המרת אגרות חוב ניתנות להמרה במניות

176,102
1,039,952

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

31,538,474

זכויות הנלוות למניות
הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה כוללות בין היתר:
.1
.2

ח.

זכויות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של החברה ,זכות לקבלת כל רווחים וקרנות יחולקו
יחסית לערך הנקוב של כל אחת מהן ,זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי דירקטורים בחברה.
סחירות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

דיבידנד
במהלך שנת  ,2009קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנדים במזומן ,בסך כולל של 116
מיליון ש"ח .החברה שילמה את הדיבידנד לבעלי המניות במהלך שנת .2009
ביום  8במרס ,2010 ,קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של  65מיליון
ש"ח .ביום  7באפריל ,2010 ,שולם הדיבידנד לבעלי המניות של החברה.
ביום  9באוגוסט ,2010 ,קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של 60
מיליון ש"ח .ביום  7בספטמבר ,2010 ,שולם הדיבידנד לבעלי המניות של החברה.
במקביל וכתוצאה מההכרזה על חלוקות הדיבידנד כאמור ,בוצעו התאמות בשערי ההמרה של ניירות
הערך ההמירים של החברה:
שער ההמרה החדש של אגרות החוב סדרה ב' לאחר ההתאמה בגין חלוקות הדיבידנד הינו  27.28ש"ח
למניה בת  1ש"ח ע.נ) .שער ההמרה המקורי היה  33.81ש"ח(.
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הון )המשך(
ח.

דיבידנד )המשך(
מחיר המימוש החדש של  267,177 ,244,636ו 264,633 -אופציות עובדים לא סחירות )תוכנית אופציות
 2008שהוקצו מכוחה עד כה שלוש הקצאות( לאחר ההתאמה בגין חלוקות הדיבידנד הינו  33.74ש"ח,
 33.72ש"ח ו 39.79 -ש"ח ,בהתאמה ,למניה בת  1ש"ח ע.נ) .מחיר המימוש המקורי היה  41.73ש"ח,
 38.63ש"ח ו 41.7 -ש"ח ,בהתאמה(.

באור - :23

עסקאות 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

4,802

7,066

3,650

עסקאות תשלום מבוסס המניות שהוענקו על ידי החברה לעובדיה מתוארות להלן .במהלך השנים
 2009ו 2008 -לא בוצעו שינויים או ביטולים בתוכניות ההטבות לעובדים האמורות ,למעט המפורט
להלן.
ב.

תוכניות תשלום מבוסס מניות
כל תוכניות האופציות נרשמו בהתאם לסעיף  102לפקודת מס הכנסה כתכנית "במסלול הוני" )אלא
אם צויין אחרת( לפיה יופקדו האופציות וההמרות שנדרשו בעת מימושן בידי נאמן ,לתקופה שנתיים
לפחות מתום השנה בה הוענקו האופציות .מקבלי האופציות ישלמו את המס שינבע מההטבה בעת
מימוש המניות ,אך כל הוצאה בגינן לא תוכר לצרכי מס לחברה.
.1

תוכניות אופציות 1996-2001
החברה אימצה תוכנית להענקת אופציות לעובדים ולבעלי תפקידים בחברה .תקופת ההקניה של
האופציות היתה  4שנים והן פוקעות תוך  5או  10שנים מיום הענקתן .האופציות הוענקו ללא
תמורה בשנים  .1996-2001כל אופציה ניתנת למימוש ל 3.4431 -מניות.
האופציות הוקצו על פי סעיף  ,102לפני תיקון  132לפקודת מס הכנסה )סעיף " 102ישן"(.
להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות שהוענקו בשנים  1996-2001ואת הממוצע
המשוקלל של מחיר המימוש שלהן:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
ממוצע
ממוצע
משוקלל
משוקלל
של מחיר
של מחיר
מספר
מספר
מספר
המימוש
המימוש
האופציות
האופציות
האופציות
בדולר
בדולר

2008
ממוצע
משוקלל
של מחיר
המימוש
בדולר

אופציות למניות לתחילת
השנה
אופציות למניות שמומשו
5.23
)(15,494
5.23
)(4,858
במהלך השנה )(1
אופציות למניות לסוף
5.23
20,352
5.23
4,858
השנה
אופציות למניות אשר
ניתנות למימוש לסוף
5.23
20,352
5.23
4,858
השנה
 .1הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ביום מימוש האופציות בשנים  2009ו 2010 -הינו 40.4
ש"ח ו 41.4 -ש"ח ,בהתאמה.
5.23

4,858
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עסקאות תשלום מבוסס מניות )המשך(
ב.

תוכניות תשלום מבוסס מניות )המשך(
.2

תוכנית אופציות 2004
בהתאם להחלטת הדירקטוריון אימצה החברה בשנת  2004תכנית על פיה יוקצו לעובדי החברה
אופציות לרכישה של מניות החברה )להלן  -תוכנית אופציות .(2004
ביום  30בנובמבר ,2004 ,החליט דירקטוריון החברה להקצות  399,706אופציות לעובדי החברה,
הניתנות למימוש ל 399,706-מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .מחיר המימוש נקבע ל 20.62 -ש"ח
צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום ההענקה .תקופת ההקניה של האופציות הינה  4שנים
והן פוקעות תוך  10שנים מתאריך הענקתן .האופציות הוקצו ביום  31בדצמבר.2004 ,
להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות במסגרת תוכנית האופציות משנת  ,2004את
הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכנית האופציות לעובדים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
ממוצע
ממוצע
משוקלל
משוקלל
של מחיר
של מחיר
מספר
מספר
מספר
המימוש
המימוש
האופציות
האופציות
האופציות
)ש"ח(
)ש"ח(

2008

אופציות למניות לתחילת
השנה
אופציות למניות שמומשו
במהלך השנה )(1
אופציות למניות שפקעו
או חולטו במהלך השנה
אופציות למניות לסוף
השנה
אופציות למניות אשר
ניתנות למימוש לסוף
השנה

ממוצע
משוקלל
של מחיר
המימוש
)ש"ח(

15,715

20.62

144,007

20.62

184,196

20.62

)(11,550

20.62

)(128,292

20.62

)(26,762

20.62

-

-

-

-

)(13,427

20.62

4,165

20.62

15,715

20.62

144,007

20.62

4,165

20.62

15,715

20.62

81,687

20.62

) (1הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ביום מימוש האופציות בשנים  2009 ,2008ו 2010 -הינו
 38.4ש"ח 34.5 ,ש"ח ו 44.8 -ש"ח ,בהתאמה.
.3

תוכנית אופציות 2006
בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום  29באוגוסט 2006 ,ו 7 -בדצמבר ,2006 ,הוקצו 212,670
אופציות לעובדים בחברה ,לרבות לנושאי משרה בחברה ,הניתנות למימוש ל 212,670 -מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .וזאת על פי מתאר שפורסם ביום  8באוגוסט .2006 ,מחיר המימוש הינו
 34.31ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן עבור כל אופציה שתמומש למניה אחת של החברה.
תקופות המימוש של האופציות תהיינה החל מהמועדים המפורטים להלן ועד למועד פקיעת
האופציות בהתאם לתוכנית אופציות :2006
 25%מכמות האופציות תהיינה ניתנות למימוש החל מתום שנה מיום  1באפריל) 2006 ,להלן -
מועד תחילת תקופת ההבשלה(;
 25%נוספים – החל מתום שנתיים ממועד תחילת תקופת ההבשלה;
 25%נוספים – החל מתום שלוש שנים ממועד תחילת תקופת ההבשלה;
 25%נוספים – החל מתום ארבע שנים ממועד תחילת תקופת ההבשלה.
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עסקאות תשלום מבוסס מניות )המשך(
ב.

תוכניות תשלום מבוסס מניות )המשך(
.3

תוכנית אופציות ) 2006המשך(
ההטבה הגלומה באופציות שהוענקו ,חושבה בהתאם לעקרונות שנקבעו בתקן  IFRS 2על פי
נוסחת החישוב המבוססת על המודל הבינומי עם סטיות תקן שנתיות בשיעורים של 31%-64%
שחושבו ליום ההענקה .בהתבסס על מחיר המניה במועד ההענקה ) 37.01ש"ח למניה( ,שעורי
היוון שנתיים של  3.8%-4.1%לשנה שחושבו ליום ההענקה ושיעורי חילוט של  ,22%הערך
הכלכלי הכולל של האופציות שהוענקו הוערך בכ 1,844 -אלפי ש"ח.
להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות במסגרת תוכנית האופציות מחודש אוגוסט
 ,2006את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות
לעובדים במשך השנה השוטפת:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
ממוצע
ממוצע
משוקלל
משוקלל
של מחיר
של מחיר
מספר
מספר
מספר
המימוש
המימוש
האופציות
האופציות
האופציות
)ש"ח(
)ש"ח(

2008

אופציות למניות לתחילת
השנה
אופציות למניות שמומשו
במהלך השנה )(1
אופציות למניות שפקעו
או חולטו במהלך השנה
אופציות למניות לסוף
השנה
אופציות למניות אשר
ניתנות למימוש לסוף
השנה

ממוצע
משוקלל
של מחיר
המימוש
)ש"ח(

80,000

34.31

140,370

34.31

198,045

34.31

)(58,150

34.31

)(28,802

34.31

)(22,225

34.31

)(2,750

34.31

)(31,568

-

)(35,450

34.31

19,100

34.31

80,000

34.31

140,370

34.31

19,100

34.31

57,725

34.31

70,184

34.31

) (1הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ביום מימוש האופציות בשנים  2009 ,2008ו 2010 -הינו 40.5
ש"ח 38.7 ,ש"ח ו 46 -ש"ח ,בהתאמה.
)*( לאחר תאריך המאזן מומשו  6,800אופציות ל 6,800 -מניות בתמורה לכ 265 -אלפי ש"ח.
.4

תוכנית אופציות לעובדי  013נטוויז'ן
כחלק מהתנאים להשלמת עסקת המיזוג עם  013נטוויז'ן ,הוענקו ביום  25בינואר 2007 ,לעובדי
 013נטוויז'ן  244,705אופציות של החברה הניתנות למימוש ל 244,705 -מניות רגילות של החברה,
על פי תנאי התוכנית שאומצה על ידי ברק ביום  23במאי .2006 ,הקצאת האופציות הינה על פי
תנאי המיסוי של מסלול רווח הון באמצעות נאמן ,כמפורט בסעיף  102לפקודת מס הכנסה.
מחיר המימוש של האופציות יהיו כדלהלן:
 135,529אופציות יהיו במחיר מימוש בסך של  8.933ש"ח למניה.
 45,176אופציות יהיו במחיר מימוש בסך של  22.334ש"ח למניה.
 64,000אופציות יהיו במחיר מימוש של  28.587ש"ח למניה.
על פי התוכנית ,האופציות מבשילות על פני שלוש שנים כאשר בכל שנה מבשילות שליש מכמות
האופציות .היום הקובע לתחילת ההבשלה הינו  1במאי.2006 ,
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עסקאות תשלום מבוסס מניות )המשך(
ב.

תוכניות תשלום מבוסס מניות )המשך(
.4

תוכנית אופציות לעובדי  013נטוויז'ן )המשך(
להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות במסגרת תוכנית האופציות לעובדי 013
נטוויז'ן ,את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות
אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
ממוצע
ממוצע
משוקלל
משוקלל
של מחיר
של מחיר
מספר
מספר
מספר
המימוש
המימוש
האופציות
האופציות
האופציות
)ש"ח(
)ש"ח(

2008

אופציות למניות לתחילת
השנה
אופציות למניות שמומשו
במהלך השנה )(1
אופציות למניות שפקעו
או חולטו במהלך השנה
אופציות למניות לסוף
השנה
אופציות למניות אשר
ניתנות למימוש לסוף
השנה

ממוצע
משוקלל
של מחיר
המימוש
)ש"ח(

41,410

26.31

94,115

19.51

233,195

16.04

)(11,295

28.59

)(52,705

14.17

)(80,262

10.28

-

-

-

-

)(58,818

18.33

30,115

25.46

41,410

26.31

94,115

19.51

30,115

25.46

41,410

26.31

62,745

19.51

) (1הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ביום מימוש האופציות בשנים  2009 ,2008ו 2010 -הינו  31ש"ח,
 38.4ש"ח ו 47.2 -ש"ח ,בהתאמה.
)*( לאחר תאריך המאזן מומשו  15,060אופציות ל 15,060 -מניות בתמורה לכ 336 -אלפי ש"ח.
.5

תוכנית אופציות 2008
ביום ה 27 -בפברואר ,2008 ,אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של  1,165,000כתבי
אופציה )בלתי סחירים( ,לפי תוכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה של החברה )להלן -
תוכנית האופציות( אשר אושרה על ידו באותו מועד ,למנכ"ל החברה ולנושאי משרה ומנהלים
בכירים בחברה )להלן  -נושאי משרה בכירה(.
במסגרת אימוץ תוכניות התגמול הרב שנתית לכלל עובדי ומנהלי החברה ,כמתואר להלן ,ובד
בבד עם אימוץ תוכנית התגמול למנהלי הביניים ,החברה עדכנה את תוכניות האופציות וביום 13
במאי 2008 ,אישר דירקטוריון החברה עריכת תיקון בכמות האופציות שהוקצו לנושאי המשרה
הבכירה .בהתאם לתיקון כאמור ,הקצאת האופציות נשוא תוכנית האופציות צומצמה בכ,15%-
כך שמספר כתבי האופציה המוקצים לנושאי משרה בכירה יופחת מ 1,165,000 -כתבי אופציה
)בלתי סחירים( של החברה ל 1,000,000-כתבי אופציה )בלתי סחירים( של החברה .הקטנת כמות
האופציות נעשתה באופן יחסי ואחד לכל הניצעים .יתר הוראות תוכנית האופציות נותרו ללא
שינוי.
בהתאם לתיקון האמור ,הקצאת האופציות נשוא תוכנית האופציות  2008צומצמה .כתוצאה
מכך ,נזקפה יתרת הטבה נוספת בסך של כ 443-אלפי ש"ח בגין אופציות שבוטלו ,מיידית לרווח
והפסד .מספר כתבי האופציה שהוקצו כאמור לעיל ,הינו המספר לאחר צמצום כמות האופציות.
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עסקאות תשלום מבוסס מניות )המשך(
ב.

תוכניות תשלום מבוסס מניות )המשך(
.5

תוכנית אופציות ) 2008המשך(
כתבי האופציה הוקצו ללא תמורה .כתבי האופציה ניתנים להמרה ל 1,000,000 -מניות רגילות של
החברה )בכפוף להתאמות בהתאם לתוכנית האופציות( המהוות כ 3.36% -מהונה המונפק
והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההענקה )כ 3.03% -בדילול מלא( .על פי תנאי
תוכנית האופציות מחיר המימוש יעמוד על  41.73ש"ח )לא צמוד למדד כלשהו( ,כפוף להתאמות
המפורטות בתכנית ,כאשר המימוש בפועל יתבצע בדרך של "מימוש נטו") .קבלת מניות בכמות
המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה(.
מחיר המימוש החדש של האופציות לאחר ההתאמה בגין חלוקות הדיבידנד ששולמו בשנים 2009
ו ,2010 -הינו  33.74ש"ח למניה.
מועדי המימוש הינם החל מיום  1בינואר 2009 ,ולמשך ארבע שנים ,כאשר  25%מכמות
האופציות מבשילות בתום כל שנה.
החברה הקצתה את כתבי האופציה לנושאי המשרה הבכירה כאמור לעיל ביום  22במאי.2008 ,
הקצאת המניות אשר ינבעו ממימוש כתבי האופציה כפופה לאישור הבורסה.
ההטבה הגלומה באופציות שהוענקו חושבה בהתאם לעקרונות שנקבעו בתקן  IFRS 2על פי
נוסחת החישוב המבוססת על המודל הבינומי עם סטיות תקן שנתיות בשיעורים של 29.29%-
 37.21%שחושבו ליום ההענקה .בהתבסס על מחיר המניה במועד ההענקה ) 41.71ש"ח למניה(,
שעורי היוון שנתיים של  4.19%-6.71%לשנה שחושבו ליום ההענקה ,מקדם מימוש מוקדם בסך
 2.46ושיעורי חילוט של  ,10%-15%הערך הכלכלי הכולל של האופציות שהוענקו הוערך בכ10.6-
מליון ש"ח .כתוצאה מצמצום כתבי האופציה כאמור לעיל ,נזקפה יתרת ההטבה בסך של כ1.3-
מיליון ש"ח ,שטרם הופחתה בגין אופציות שבוטלו ,מיידית לרווח והפסד.
בהתאם להוראות  IFRS 2החברה תמשיך לטפל בשירותים שהתקבלו תמורת האופציות
שהוענקו בהתבסס על השווי ההוגן של האופציות שהוענקו במועד ההענקה.
הענקות במהלך 2009
ביום  10באוגוסט ,2009 ,אישר דירקטוריון החברה להקצות לשמונה סמנכ"לים ,נושאי משרה
ומנהלים בחברה )להלן  -הניצעים( ,בדרך של הקצאה פרטית 309,013 ,כתבי אופציה )בלתי
סחירים( ,הניתנות למימוש לעד  309,013מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א .מחיר המימוש של
האופציות למניות הינו  38.63ש"ח ,המהווה ממוצע של מחירי המניה ב 30 -ימי המסחר אשר
קדמו למועד המדידה )לא צמוד למדד כשלהו( ,כפוף להתאמות המפורטות בתכנית ,כאשר
המימוש בפועל יתבצע בדרך של "מימוש נטו" )קבלת מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה
הכספי הגלום בכתבי האופציה(.
מחיר המימוש החדש של האופציות לאחר ההתאמה בגין חלוקת הדיבידנד ששולמו בשנים 2009
ו 2010 -הינו  33.72ש"ח למניה.
האופציות יבשילו בשלוש מנות ,לאחר  0.9שנים ,לאחר  1.9שנים ולאחר  2.9שנים .אם לא
יתקיים תנאי ההבשלה ,יחולטו האופציות למניות.
השווי ההוגן של האופציות מוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי ,בהתאם לתנאים
ולנתונים על-פיהם הוענקו האופציות למניות.
להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות למניות בהתאם למודל הבינומי
לתמחור אופציות לגבי ההענקה הנ"ל:
תשואת הדיבידנד בגין המניה
תנודתיות צפויה במחירי המניה
שיעור ריבית חסרת סיכון
משך החיים החזוי של האופציות למניות )שנים(
מחיר המניה )ש"ח(
דיבידנדים צפויים

0%
36%-38.4%
2.7%-3.8%
2.9-4.9
39.02
0%

בהתאם לנתונים לעיל ,השווי ההוגן של האופציות נקבע לכ 3,814 -אלפי ש"ח למועד ההענקה.
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עסקאות תשלום מבוסס מניות )המשך(
ב.

תוכניות תשלום מבוסס מניות )המשך(
.5

תוכנית אופציות ) 2008המשך(
שינוי תנאי הענקה במהלך 2010
ביום  8במרס 2010 ,החליט דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת הביקורת ובהסתמך בין היתר,
על המלצת ועדת התגמול של החברה ,להאריך את תקופות המימוש של האופציות מכוח תוכנית
אופציות  2008עבור שבעה סמנכ"לים להם הוענקו סך של  412,017אופציות ביום  22במאי,2008 ,
באופן שתקופת המימוש ממועד ההבשלה של מנת האופציה הראשונה תהיה  29חודשים )במקום
 24חודשים כקבוע בתוכנית אופציות  (2008ותקופת המימוש של מנות האופציות השנייה עד
הרביעית תהיה  24חודשים לכל מנה )במקום  12חודשים כקבוע בתוכנית אופציות .(2008
ההארכה תחול לגבי האופציות שהוענקו לשבעה סמנכ"לים בלבד ,ולא תחול לגבי יתר הניצעים
בהקצאה זו )בהם מנכ"ל החברה( .תוספת ההטבה הנובעת מהחלטה זו הינה ההפרש בין השווי
הכלכלי של האופציות ליום  8במרס 2010 ,לפני השינוי ,לעומת השווי הכלכלי של האופציות
לאותו יום לאחר השינוי ,והיא מסתכמת לסך של כ 0.8 -מיליון ש"ח .סך של  0.6מליוני ש"ח נזקף
כהוצאה מיידית בספרי החברה והיתרה תיזקף כהוצאה על פני יתרת תקופת ההבשלה של
האופציות.
הענקות במהלך 2010
ביום  10במאי ,2010 ,אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול של החברה ,להקצות
למנכ"ל החדש של החברה ,מר ניר שטרן ,בדרך של הקצאה פרטית 238,882 ,כתבי אופציה )בלתי
סחירים( הניתנות למימוש לעד  238,882מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א המהוות כ0.78% -
מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההענקה )כ 0.73% -בדילול
מלא( ,וכן להקצות לנושא משרה נוסף בחברה )להלן ביחד  -הניצעים( ,בדרך של הצעה פרטית,
 25,751כתבי אופציה )בלתי סחירים( הניתנות למימוש לעד  25,751מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כ"א המהוות כ 0.08% -מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר
ההענקה )כ 0.08% -בדילול מלא( ,והכל לפי תוכנית האופציות )תוכנית  ,(2008ולאישורים
הנדרשים על פי דין.
מחיר המימוש של האופציות למניות הינו  41.7ש"ח למניה ,המהווה ממוצע של מחירי המניה ב-
 30ימי המסחר אשר קדמו למועד המדידה )לא צמוד למדד כשלהו( ,כפוף להתאמות המפורטות
בתכנית ,כאשר המימוש בפועל יתבצע בדרך של "מימוש נטו" )קבלת מניות בכמות המשקפת את
סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה( .כתבי האופציה הוקצו לניצעים ללא תמורה.
מחיר המימוש החדש של האופציות לאחר ההתאמה בגין חלוקת הדיבידנד ששולם בשנת 2010
הינו  39.79ש"ח למניה.
מועדי המימוש הינם החל מיום  19במאי 2011 ,ולמשך שלוש שנים ,כאשר  33.33%מכמות
האופציות מבשילות כל שנה.
באותו מועד ,ולצורך ההקצאה לניצעים אלו ,החליט דירקטוריון החברה להגדיל את מאגר
האופציות הכלול בתוכנית ואת כמות המניות מתוך ההון הרשום שטרם הונפק של החברה,
המשוריינות כנגד מימוש כתבי אופציות במסגרת התוכנית ,ב 264,633 -מניות רגילות של החברה.
השווי ההוגן של האופציות מוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי ,בהתאם לתנאים
ולנתונים על-פיהם הוענקו האופציות למניות.
להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות למניות בהתאם למודל הבינומי
לתמחור אופציות לגבי ההענקה הנ"ל:
תשואת הדיבידנד בגין המניה
תנודתיות צפויה במחירי המניה
שיעור ריבית חסרת סיכון
משך החיים החזוי של האופציות למניות )שנים(
מחיר המניה )ש"ח(

0%
35.1% - 38.5%
3.4% - 4%
3-5
40.63

בהתאם לנתונים לעיל ,השווי ההוגן של האופציות שהוקצו למנכ"ל החברה נקבע לכ 3,000 -אלפי
ש"ח והשווי ההוגן של האופציות שהוקצו לנושא המשרה נקבע לכ 323 -אלפי ש"ח למועד
ההענקה.
ביום  23במאי 2010 ,ניתן לחברה אישור הבורסה לרישום ניירות הערך שינבעו מההקצאה
למסחר.
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עסקאות תשלום מבוסס מניות )המשך(
ב.

תוכניות תשלום מבוסס מניות )המשך(
 .5תוכנית אופציות ) 2008המשך(
להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות במסגרת תוכנית האופציות לעובדי  013נטוויז'ן,
את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים
במשך השנה השוטפת:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
ממוצע
ממוצע
משוקלל
משוקלל
של מחיר
של מחיר
מספר
מספר
המימוש
המימוש
האופציות
האופציות
)ש"ח(
)ש"ח(
אופציות למניות לתחילת השנה
אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה
אופציות למניות שמומשו במהלך השנה )(1
אופציות למניות שפקעו או חולטו במהלך
השנה
אופציות למניות לסוף השנה
אופציות למניות אשר ניתנות למימוש לסוף
השנה

1,188,841
264,633
)(443,122

37.78
39.79
33.74

1,000,000
309,013
)(30,043

37.79
37.77
37.79

)(233,906
776,446

33.74
35.8

)(90,129
1,188,841

37.78

99,797

33.73

219,956

37.79

) (1הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ביום מימוש האופציות בשנים  2009ו 2010 -הינו 39
ש"ח ו 43.6 -ש"ח ,בהתאמה.
)*(

לאחר תאריך המאזן מומשו  124,462אופציות ל 37,592 -מניות ללא תמורה )מימוש נטו(.

 .6להלן נתונים על יתרת האופציות הניתנות למימוש על פני תנאי החסימה שנקבעו להלן:
 31בדצמבר2010 ,

תוכנית
האופציות

כמות
אופציות

תוכנית (3) (1) 2004

4,165

תוכנית (2) 2006
תוכנית לעובדי ברק )(3

19,100
30,115

תוכנית (2) 2008

776,446
829,826

)( 1
)( 2
)( 3

תוספת מימוש
לאופציה
ש"ח
20.62
צמוד למדד
ש"ח
34.31
צמוד למדד
 26.31ש"ח
33.72-39.79
ש"ח

סטיית
תקן

שווי הוגן
לאופציה למועד
ההענקה

תאריך
פקיעה

כמות
אופציות
ניתנות
למימוש
)(VESTED

53.9%

 65ש"ח

2014

4,165

31%-64%
30%-64%
29%38.5%

 8.67ש"ח
 15.62ש"ח

2016
2016

19,100
30,115

 12.34-12.59ש"ח

2010-2015

99,797
153,177

לאחר התאמת מרכיב ההטבה.
השווי ההוגן של האופציות נקבע בהתאם לנוסחת החישוב המבוססת על המודל הבינומי.
השווי ההוגן של כל אופציה נקבע לפי נוסחת בלק אנד שולס עם סטיית תקן שנתית שחושבה
ליום ההענקה בהתבסס על מחיר המניה המוערך במועד ההענקה.

 .7בחודש ינואר ,2001 ,העניקה החברה המאוחדת נטוויז  1,900,000כתבי אופציה לעובדיה .כתבי
האופציה ניתנים למימוש ל 1,900,000-מניות רגילות של נטוויז תמורת תוספת מימוש של  0.01דולר
לכתב אופציה .עד לתום שנת  2009פקעו כל  1,900,000האופציות.
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פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
א.

עלות ההכנסות
שכר עבודה ונלוות
תקשורת
רכש דקות ומוצרים
פחת והפחתות
הוצאות ,אחזקה ואחרות
אחרות

ב.

13,358
37,037
2,923
344

11,890
34,658
2,922
193

10,330
37,265
4,112
401

53,662

49,663

52,108

הוצאות הנהלה וכלליות
שכר עבודה ונלוות
שרותים מקצועיים
הפרשה לחובות מסופקים ואבודים
פחת והפחתות
אחרות

ד.

1,060,463

977,063

981,822

הוצאות מכירה ושיווק
שכר עבודה ונלוות
פרסום
פחת והפחתות
אחרות

ג.

275,460
118,084
475,979
118,310
61,974
10,656

250,096
117,675
421,282
112,701
65,977
9,332

253,506
115,034
413,274
126,503
63,551
9,954

33,393
9,050
8,022
15,207

31,070
12,588
11,517
12,658

33,343
17,104
11,408
79
13,184

65,672

67,833

75,118

הכנסות אחרות
רווח הון מפקיעת אופציית מכר למיעוט
רווח הון מירידה בשיעור החזקה
הכנסות אחרות

79

344

1,523
303

382
-

344

1,826
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פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
ה.

הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון
שיערוך התחייבויות פיננסיות לפי שווי הוגן
הכנסות מימון מפקדונות

-

הכנסות ריבית מחייבים אחרים
הפרשי שער והצמדה
הכנסות מימון בגין אגרות חוב הניתנות להמרה במניות
הכנסות מניירות ערך סחירים

2,855
347
220
1,169
756

1,986
1,858
-

6,753
3,980
-

5,347

3,844

10,733

הוצאות מימון
עמלות בנקים וכרטיסי אשראי
הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר
הוצאות מימון בגין התחייבויות לזמן ארוך ,נטו
הפרשי שער והצמדה
הוצאות מימון בגין אגרות חוב הניתנות להמרה במניות
הוצאות מימון בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים

באור - :25

7,453
562
3,629
7,880

7,995
1,091
4,088
2,190
2,685
4,555

6,781
2,182
4,368
2,545
3,519
-

19,524

22,604

19,395

רווח נקי למניה
א.

פרוט כמות המניות והרווח )ההפסד( ששימשו בחישוב הרווח נקי )ההפסד( למניה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
רווח נקי
רווח נקי
רווח נקי
המיוחס
המיוחס
המיוחס
כמות
כמות
כמות
לבעלי
לבעלי
לבעלי
מניות
מניות
מניות
מניות של
מניות של
מניות של
משוקללת
משוקללת
משוקללת
החברה
החברה
החברה
אלפי
אלפי
אלפי ש"ח
אלפים
אלפים
אלפים
ש" ח
ש" ח
כמות המניות והרווח הנקי
לצורך חישוב רווח נקי בסיסי

84,871

30,989

29,837

105,607

28,994

86,754

השפעת מניות רגילות
פוטנציאליות מדללות
כתבי אופציה
אופציות לעובדים בתוכנית
תשלום מבוסס מניות
אגרות חוב ניתנות להמרה
במניות

לצורך חישוב רווח נקי מדולל

-

-

53

-

76

)(1,602

35

-

51

-

139

-

425

)(888

1,264

1,932

1,437

)(2,557

460

)(888

1,368

1,932

1,652

)(4,159

31,449

83,983

31,205

107,539

30,646

82,595
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רווח נקי למניה )המשך(
ב.

באור - :26

בחישוב הרווח הנקי המדולל למניה בשנת  2010לא נכללו  842אלפי אופציות לעובדים בתוכניות
תשלום מבוסס מניות כיוון שהכללתם מגדילה את הרווח הבסיסי למניה מפעילויות נמשכות )השפעה
אנטי מדללת(.

מגזרי פעילות
א.

כללי
בהמשך לאמור בבאור  ,1בהקשר לכך שתחום השירותים המנוהלים לא יהיה מגזר פעילות עצמאי,
החל מיום  1בינואר ,2010 ,למטרות ניהול ,הקבוצה בנויה לפי יחידות עסקיות בהתבסס על המוצרים
והשירותים של היחידות העסקיות ולה שלושה מגזרי פעילות כדלקמן:
מגזר הקישוריות לאינטרנט,
מוצרים ושירותים נלווים

-

עיקר הפעילות במגזר זה כוללת אספקת שירותי קישוריות
לאינטרנט וכן מוצרים ושירותים נלווים ללקוחות.

מגזר הטלפוניה

-

הפעילות במגזר זה כוללת אספקת שירותי שיחות טלפון.

מגזר אחר

-

כולל בעיקר אספקת שירותי תוכן וסחר אלקטרוני ,תכנון ואספקה
של יישומי אינטרנט ,שירותי תמיכה ומיקור חוץ.

מספרי ההשוואה של מגזר הקישוריות לאינטרנט ומוצרים ושירותים נלווים ושל מגזר הטלפוניה,
סווגו מחדש ,כך שהם כוללים את תוצאות תחום השירותים המנוהלים.
ההנהלה עוקבת אחר תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי קבלת החלטות
לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים .תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.
הכנסות המגזר ,הוצאותיו ותוצאות פעילויותיו כוללות העברות בין המגזרים .להערכת הנהלת
החברה ,העברות אלו נרשמות לפי מחירי שוק מקובלים ללקוחות חיצוניים בגין מוצרים דומים.
ההעברות מבוטלות לצורך עריכת הדוחות הכספיים.
מימון הקבוצה )כולל עלויות המימון והכנסות מימון( ,הכנסות אחרות ומסים על ההכנסה מנוהלים על
בסיס קבוצתי ואינם מיוחסים למגזרי פעילות.
המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בבאור 2כא'.
ביצועי המגזרים )רווח )הפסד( מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח )הפסד( תפעולי כמוצג בדוחות
הכספיים.
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי )הנהלת
החברה והדירקטוריון( לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים .כיוון שמקבל
ההחלטות התפעוליות בקבוצה אינו קובע את החלטותיו בהתאם לייחוס נכסים והתחייבויות למגזרים
השונים ,לא נכלל בדוחות אלו דיווח בדבר הקצאת נכסים והתחייבויות המיוחסים למגזרים השונים.
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מגזרי פעילות )המשך(
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות
קישוריות
לאינטרנט
מוצרים
ושרותים
נלווים

טלפוניה

מגזר אחר
אלפי ש"ח

התאמות

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
2010
הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין-מגזריות

625,422
814

592,239
-

85,247
1,356

)(2,170

1,302,908
-

סה"כ הכנסות

626,236

592,239

86,603

)(2,170

1,302,908

רווח )הפסד( מגזרי

110,218

(*)19,763

)(4,601

)(10,305

115,075

הוצאות מימון ,נטו
הכנסות אחרות

)(14,177
344

רווח לפני מסים על הכנסה

101,242

)*( כולל הפרשה לירידת ערך בגין פעילות של חברה בת בסך של  8,036אלפי ש"ח.
קישוריות
לאינטרנט
מוצרים
ושרותים
נלווים

טלפוניה

מגזר אחר
אלפי ש"ח

התאמות

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
2009
הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין-מגזריות

587,332
-

576,476
-

86,351
2,605

)(2,605

1,250,159
-

סה"כ הכנסות

587,332

576,476

88,956

)(2,605

1,250,159

רווח )הפסד( מגזרי

115,886

65,791

)(2,655

)(23,422

155,600

הוצאות מימון ,נטו
הכנסות אחרות

)(18,760
1,826

רווח לפני מסים על הכנסה

138,666
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מגזרי פעילות )המשך(
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות )המשך(
קישוריות
לאינטרנט
מוצרים
ושרותים
נלווים

טלפוניה

מגזר אחר
אלפי ש"ח

התאמות

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
2008

באור - :27

הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין-מגזריות

544,614
-

608,040
-

81,930
2,786

)(2,786

1,234,584
-

סה"כ הכנסות

544,614

608,040

84,716

)(2,786

1,234,584

רווח )הפסד( מגזרי

88,434

93,622

)(29,895

)(40,768

111,393

הוצאות מימון ,נטו
הכנסות אחרות

)(8,662
382

רווח לפני מסים על הכנסה

103,113

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
במהלך העסקים הרגיל שלה ,החברה מבצעת באופן שוטף עסקאות בעל שליטה ,ואשר הינן בגדר "עסקאות
זניחות" ,בהתאם למבחנים האמורים בסעיף זה להלן )להלן  -עסקאות זניחות(.
בחודש אוגוסט  2008החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה
או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה וכן עסקה של החברה עם בעל שליטה בה או עם אדם אחר שלבעל
השליטה יש בה עניין אישי )"עסקאות בעלי עניין"( ,כעסקה זניחה ,כקבוע בתקנה שהייתה בתוקף באותה עת,
המקבילה לתקנה )41א() (6לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע") 2010 -תקנות דוחות
כספיים"( .כללים וקווים מנחים אלו משמשים ,בין היתר ,גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי לגבי
עסקאות בעלי עניין ,כקבוע בתקנה  22לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל") 1970-תקנות
הדוחות"( ,ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי בתשקיפים )ככל שהחברה תבחר לפרסם תשקיף( לפי תקנה 54
לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה( ,התשכ"ט") 1969 -תקנות פרטי תשקיף"(
וכן לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה כקבוע בתקנה 37א) (6לתקנות הדוחות
)קרי ,סוגי העסקאות הכלולים בתקנות דוחות כספיים ,בתקנות הדוחות ובתקנות פרטי תשקיף ,כאמור לעיל(.
בחודש אוגוסט  2010החליט דירקטוריון החברה לעדכן את הקווים המנחים והכללים לסיווגה של עסקת בעל
עניין כעסקה זניחה ,כדלהלן:
החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה ,מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעל עניין במהלך העסקים
הרגיל שלהן ,וכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור ,לרבות )אך לא רק(
עסקאות מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן :עסקאות הקשורות למתן שרותי קישוריות וטלפוניה;
עסקאות הקשורות למתן שירותי מרכזיות; הוצאות ייעוץ; רכישת פוליסת ביטוח; רכש ציוד ותחזוקת קווי
תקשורת; רכישת שירותי נסיעות ,תעופה ותיירות בארץ ובחו"ל ושירותי הפקת כנסים ואירועים; שליחויות
ועמלות; שכירות נכסי מקרקעין; קבלת שירותים בנקאיים ,פיננסים או כלכליים )כגון :דמי ניהול בתאגיד
בנקאי ,ניהול תיקים ,ייעוץ השקעות ,ייעוץ כלכלי ,ריכוז וניהול הנפקות ,שירותי ניהול כספים שהופקדו עבור
עובדים והפקדת פיקדונות(; רכישה של מתנות ותווי קניה; רכישה של מוצרים ושירותים )כגון :מוצרי
ושירותי תקשורת ,מוצרי מזון ,צרכי משרד ,מוצרי נייר חומרי ניקיון וכיוצ"ב(; שיווק שיתופי פעולה שיווקיים,
פרסום והנחות ביחד עם בעלי שליטה ו/או חברות בשליטתן או הקשורים למוצרים של בעלי שליטה ו/או
חברות בשליטתן  .מובהר כי העסקאות האמורות לעיל אינן מהוות רשימה סגורה.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים ,עסקת בעל העניין שאינה חריגה )כהגדרת המונח בחוק החברות( תחשב
כעסקה זניחה בהתקיים הקריטריונים הבאים:
 .1היקף העסקה אינו עולה על  8מיליון ש"ח.
 .2השפעתה על הפרמטרים הבאים נמוכה מ) :0.5% -א( יחס נכסים )ב( יחס התחייבויות )ג( יחס רווחים
)ד( מחזור מכירות )ה( יחס הון עצמי.
 .3העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית.
לגבי עסקאות בעלי עניין נפרדות ,ייבחן האם יש לראות עסקאות אלו  ,כעסקה אחת או כעסקאות נפרדות.
מדי שנה תסקור ועדת הביקורת את אופן יישום הוראות נוהל זה על ידי החברה ,וכן תערוך בחינה מדגמית
של עסקאות בעלי עניין שהחברה )או חברה מאוחדת שלה( צד להן ואשר סווגו כעסקאות זניחות על פי
הוראות הנוהל.
דירקטוריון החברה יבחן את הצורך בעדכון הוראות הנוהל מעת לעת בשים לב לעסקאות בעלי העניין בהם
מתקשרות החברה ,החברות המאוחדות והחברות הקשורות שלה ,ושינויים בהוראות דין רלוונטיות.
למיטב ידיעת החברה ,סגל רשות ניירות ערך המטפל באי די בי אחזקות מתכוון להביא לכך שבחברות השונות
בקבוצת אי די בי יאומץ נוהל חדש בעניין קריטריונים לסיווג עסקאות כזניחות ,השונה מהנוהל בעניין זה שכל
חברה אימצה ופרסמה בעבר .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח ,אי די בי אחזקות מקיימת דיון בנושא
עם סגל הרשות ולפיכך צפוי שהנוהל ישונה.
על אף האמור ,החברה רשאית לדווח על עסקאות בעל שליטה אף במקרים שאינה מחויבת לעשות כן
בהתאם לאמור לעיל.
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
להלן הרכב יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ,בגין עסקאות אשר אינן מסווגות כעסקאות זניחות,
וכן עסקאות אשר לנושא משרה עשוי להיות עניין אישי בהן:
ליום  31בדצמבר2010 ,
בעל עניין
וצדדים קשורים
אחרים
אלפי ש"ח
לקוחות

13,479

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

)(11,193

יתרת לקוחות הגבוהה ביותר במשך השנה

17,027

יתרת ספקים הגבוהה ביותר במשך השנה

)(20,232

ליום  31בדצמבר2009 ,
בעל עניין
וצדדים קשורים
אחרים
אלפי ש"ח
לקוחות

13,629

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

)(10,177

יתרת לקוחות הגבוהה ביותר במשך השנה

17,152

יתרת ספקים הגבוהה ביותר במשך השנה

)(21,530

84

נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :27

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב .הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
שכר ונלוות למועסקים בחברה

3,822

3,310

3,500

שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה

1,337

1,186

1,147

מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות
(*)2
10

בעלי העניין המועסקים בחברה
דירקטורים שאינם מועסקים בחברה

1
11

1
9

)*( כולל מר ריצ'רד הנטר )המנכ"ל היוצא( עד ליום  31במרס 2010 ,ואת מר ניר שטרן מנכ"ל החברה
מיום  25באפריל.2010 ,
 .1ביום  19בינואר ,2010 ,הודיע מנכ"ל החברה ,מר ריצ'רד הנטר )להלן  -המנכ"ל היוצא( ,על סיום
תפקידו כמנכ"ל החברה החל מיום  31במרס.2010 ,
ביום  18במרס ,2010 ,אישר דירקטוריון החברה ,בהתאם להמלצת ועדת התגמול ,את מינויו של מר
ניר שטרן כמנכ"ל החברה החל מיום  25באפריל 2010 ,ואת תנאי העסקתו.
 .2ביום  25ביולי 2010 ,אישרה ועדת הביקורת וביום  27ביולי 2010 ,אישר דירקטוריון החברה ,בין
היתר בהתבסס על המלצות ועדת התגמול מאותו מועד ,לאשר מענק פרישה למנכ"ל היוצא ,בסך
כולל של  945,273ש"ח ,המגלם שש משכורות חודשיות וכן זכויות סוציאליות )להלן  -מענק
הפרישה(.
מענק הפרישה יבוא חלף תיקון בתנאי האופציות שהוקצו למנכ"ל היוצא ,שאושר ביום  8במרס,
 2010על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לפיו תוארך תקופת המימוש של מנות האופציות
הראשונה והשנייה )סה"כ  175,965אופציות( עד ליום  31בדצמבר.2010 ,
נוכח העובדה שמר ריצ'רד הנטר מונה כמנהל עסקים ראשי בחברת שופרסל בע"מ )אשר הינה
בשליטת בעלי השליטה בחברה( ,החל ממועד סיום תפקידו בחברה ולמען הזהירות ,אישור תנאי
פרישתו של המנכ"ל היוצא כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה כעסקה שלבעל שליטה
בחברה יש בה עניין אישי ,בהתאם לסעיפים  (4)270ו 275 -לחוק החברות ,התשנ"ט.1999 -
ביום  2בספטמבר 2010 ,אישרה האסיפה הכללית את מענק הפרישה ,כאמור.
 .3ביום  10במאי ,2010 ,אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול של החברה ,להקצות
למנכ"ל החדש של החברה ,מר ניר שטרן ,בדרך של הקצאה פרטית 238,882 ,כתבי אופציה )בלתי
סחירים( הניתנות למימוש לעד  238,882מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א המהוות כ0.78% -
מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההענקה )כ 0.73% -בדילול מלא(,
והכל לפי תוכנית האופציות )תוכנית  ,(2008ולאישורים הנדרשים על פי דין.
מחיר המימוש של האופציות למניות הינו  41.7ש"ח למניה ,המהווה ממוצע של מחירי המניה ב-
 30ימי המסחר אשר קדמו למועד המדידה )לא צמוד למדד כשלהו( ,כפוף להתאמות המפורטות
בתכנית ,כאשר המימוש בפועל יתבצע בדרך של "מימוש נטו" )קבלת מניות בכמות המשקפת את
סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה( .כתבי האופציה הוקצו לניצעים ללא תמורה.
מועדי המימוש הינם החל מיום  19במאי 2011 ,ולמשך שלוש שנים ,כאשר  33.33%מכמות
האופציות מבשילות כל שנה.
בהתאם לנתונים לעיל ,השווי ההוגן של האופציות שהוקצו למנכ"ל החברה נקבע לכ 3,000 -אלפי
ש" ח .
ביום  23במאי 2010 ,ניתן לחברה אישור הבורסה לרישום ניירות הערך שינבעו מההקצאה למסחר.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג .הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2008
2010
אלפי ש"ח
מענק )(2
שכר )(1
תשלום מבוסס מניות )(1

450
2,246
1,126

840
1,629
841

720
1,655
1,125

3,822

3,310

3,500

) (1כולל את שכר המנכ"ל היוצא ,מר ריצ'רד הנטר ,עד ליום  31במרס 2010 ,ואת שכרו של מר ניר
שטרן ,מנכ"ל החברה מיום  25באפריל.2010 ,
) (2ביום  9במרס 2011 ,אישר דירקטוריון החברה תשלום בסך של  450אלפי ש"ח למנכ"ל החברה
כמענק בגין שנת .2010
ד .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
להלן עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ,אשר אינן מסווגות כעסקאות זניחות ,וכן עסקאות אשר
לנושא משרה עשוי להיות עניין אישי בהן:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
בעל עניין וצדדים
קשורים אחרים
אלפי ש"ח
57,462
51,245

מכירות
קניות

6,217
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,
בעל עניין וצדדים
קשורים אחרים
אלפי ש"ח
53,105
50,832

מכירות
קניות

2,273
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ד .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2008 ,
בעל עניין וצדדים
קשורים אחרים
אלפי ש"ח
53,287
47,969

מכירות
קניות

5,318
)*( בנוסף שילמה החברה לצד קשור עבור רכישת זכויות שימוש בקווי תקשורת סך של כ 47-מליון ש"ח
בשנת ,2010וסך של כ 38 -מליון ש"ח בכל אחת מהשנים  2009ו.2008 -
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.
ביום  6בספטמבר ,2009 ,הגיעו החברה וכלל חברה לביטוח בע"מ )להלן  -כלל ביטוח( להסכם בנוגע
לפיצוי שתקבל החברה ,המבוטחת על ידי כלל ביטוח ,בגין אירוע ביטוחי שהתרחש בחודש פברואר 2009
)להלן  -האירוע ו -ההסכם ,בהתאמה(.
בהתאם לממצאי שמאי הביטוח החיצוניים מטעם כלל ביטוח ומטעם החברה ,ובהסתמך על חוות דעת
יועצי הביטוח של החברה ,ההסכם קבע כי כלל ביטוח תשלם לחברה פיצוי כולל בסך של כ 2.1 -מיליון
דולר )לא כולל מע"מ( ,וזאת כנגד סילוק כל תביעותיה ודרישותיה של החברה בקשר עם האירוע ,לרבות
תביעות עתידיות .ביום  9באוגוסט 2009 ,אישרה ועדת הביקורת של החברה את ההסכם.
ו.

התקשרויות
החברה קשורה במספר הסכמים ועסקאות עם חברת סלקום אשר מהווה צד קשור ,כמפורט להלן:
(1

הסכם למתן שירותי נדידה כדלקמן (1) :שירותי  -Forwardשיחה לחו"ל הנובעת מחיוג של
משתמש כלשהו הנמצא בישראל למנוי סלולרי ישראלי הנמצא בחו"ל; ) (2שירותי -Roamers
שיחה של מנוי סלולרי מרשת לא מקומית המתבצעת מישראל למשתמש כלשהוא בחו"ל ו(3) -
שירותי  -Signalsשירות הניתן למפעילים סלולריים בטכנולוגיית  GSMכדי שטלפון סלולרי
הנמצא מחוץ לתחומי רשת הבית שלו יוכל לקבל שירותי נדידה.

(2

הסכם משלים להסכם ה ,Forward & Roamers -אשר נחתם בדצמבר  ,2009לפיו תספק הקבוצה
לסלקום שירות של ניתוב שיחות מחו"ל לישראל .השירותים הניתנים בהסכם זה הנם נפרדים
ובלתי תלויים בשירותים הניתנים במסגרת הסכם ה .Forward & Roamers -הסכם זה ימשיך
להיות בתוקף לאורך כל תקופת הסכם ה.Forward & Roamers -

(3

הסכמי קישור גומלין ,המסדירים את היבטיהם השונים של קישורי הגומלין בין הקבוצה לבין
סלקום ,את אופן ההתחשבנות והתמחור של שיחות בינלאומיות יוצאות ונכנסות ושיחות פנים
ארציות ,בין מנויי הקבוצה לבין מנויי רשת סלקום.
כנגזרת מהסכמים אלו ,רושמת הקבוצה הכנסות ממנויי סלקום המועברות אליה ע"י סלקום,
ובמקביל משלמת לסלקום דמי קישוריות בגין העברת שיחות המסתיימות ברשת סלקום ,והחל מה
 1באוגוסט ,2010 ,גם על שיחות בינלאומיות היוצאות מרשת סלקום באמצעות הקבוצה .תעריפי
דמי הקישוריות קבועים בתקנות התקשורת )בזק ושידורים()תשלומים בעד קישור גומלין(.
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ו.

ז.

התקשרויות )המשך(
(4

החברה ספקה לסלקום שירותי מיקור חוץ ,לרבות הקמה וניהול של מוקד תמיכה .ההסכם הסתיים
בחודש ינואר .2009

(5

החברה מספקת לסלקום ,במהלך עסקיה הרגילים ,שירותי אינטרנט ,קיבול בינלאומי ואבטחת
מידע .מתכונת ההתקשרות הינה לתקופה קצובה ,בדרך כלל של שנה או שנתיים.

(6

החברה רוכשת מסלקום קווי תמסורת פנים ארציים עבור לקוחותיה .במסגרת פעילות זו,
מתחייבת החברה כלפי סלקום לרכישה של קווי תמסורת עבור לקוחות ,בנפחים של בין  2ל10 -
מגה ולתקופה שבין  12ל 24 -חודשים .עבור קווים אלו מחייבת החברה את לקוחותיה באופן ישיר.
הסכמים אלו נחתמים מעת לעת ,על-פי דרישות שמקבלת החברה מלקוחותיה.

(7

החברה רוכשת מסלקום קווי תמסורת פנים ארציים עבור שדרת התקשורת הפנים ארצית שלה
) .(Back Boneקווים אלו הם בעיקר בנפח של  E1ובנפח של  155מגהביט .עסקאות אלו נעשות
במהלך העסקים הרגיל ובמחירי שוק.

(8

החברה מספקת לסלקום באמצעות חברה המאוחדת באיחוד יחסי ,שירותי תוכן ופרסום ברשת
האינטרנט הסלולרי למנויי רשת סלקום.

(9

החברה רוכשת מסלקום שירותי תקשורת פנים אירגוניים הכוללים מכשירים סלולריים בשימוש
הארגון ושירותי טלולר.

עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי )סעיף  (4)270לחוק החברות(
.1

עסקת נענע שופס
ביום  30במרס  ,2008התקשרה נענע  ,10בהסכם עם שופמיינד בע"מ )לשעבר וואלה שופמיינד בע"מ;
להלן  -שופמיינד( ,לפיו פעילות הסחר האלקטרוני בתחום המטלטלין באתר "נענע שופס" ,תנוהל
ותתופעל על ידי שופמיינד )להלן  -הסכם נענע שופס(.
העסקה אושרה כעסקת בעל שליטה ,הואיל ו 50% -ממניות שופמיינד מוחזקות על ידי וואלה שופס
תקשורת בע"מ ,1ו 50% -ממניותיה מוחזקות על ידי סייפרטק בע"מ ,המוחזקת ונשלטת ,במישרין
ובעקיפין ,על ידי ה"ה אמיר אדלר ,אילן פדלון ושי לבנת .מר אברהם ליבנת ובנו צבי ליבנת ,בעלי
שליטה בעקיפין בחברה ,2הינם בעלי עניין אישי בעסקה בשל היותו של קרובם ,שי לבנת )המחזיק,
בעקיפין ,בכ 16% -מהון המניות של שופמיינד( בנו של אברהם ליבנת ואחיו של צבי ליבנת.
בהסכם נקבע ,בין היתר ,בתמורה לזכות המוענקת לשופמיינד לניהול פעילות הסחר האלקטרוני
בתחום המטלטלין באתר נענע שופס ,החל מהמועד הקובע תעביר שופמיינד לנענע 10סכום של 2
מיליון ש"ח בשנה )להלן  -תשלום המינימום( או  3%ממחזור המכירות באתר נענע שופס )להלן -
דמי ההשתתפות( ,הגבוה מביניהם .בשנת  2008בלבד יעמוד הסכום על  1.8מיליון ש"ח בשנה.
כמו-כן ,נקבע כי החל מתום שלוש שנים מהמועד הקובע ,במקרה בו נענע  10תאשר כי היא מתחרה
בפעילות הסחר האלקטרוני באתר נענע שופס או יקבע על ידי בורר כי נענע  10מנהלת פעילות
מתחרה כאמור ,יעמדו דמי ההשתתפות על סכום השווה ל 2% -ממחזור המכירות באתר נענע שופס,
ותשלום המינימום יבוטל.
ביום  2באפריל 2008 ,התקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות בעסקת נענע
שופס .ביום  21במאי  2008אישרה האסיפה הכללית של החברה את עסקת נענע שופס ברוב הנדרש
בהתאם לסעיפים  (4)270ו 275 -לחוק החברות.
ביום  28בספטמבר 2008 ,לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,חתמו נענע 10
ושופמיינד על תיקון להסכם נענע שופס )להלן  -התיקון(.

1וואלה שופס תקשורת בע"מ ,הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה.
2מר אברהם לבנת הנו בעל שליטה בחברה )בעקיפין( מכוח שליטתו באברהם לבנת בע"מ ,חברה פרטית ,המחזיקה במישרין ובאמצעות אברהם לבנת
השקעות ) (2002בע"מ ,חברה פרטית בבעלותה המלאה ,כ 12.36% -מהון המניות ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות ,בעלת השליטה בעקיפין
בחברה.
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ז.

עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי )סעיף  (4)270לחוק החברות( )המשך(
.1

עסקת נענע שופס )המשך(
ביום  17בנובמבר 2008 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה את עסקת נענע שופס ,לרבות התיקון,
ברוב הנדרש בהתאם לסעיפים  (4)270ו 275 -לחוק החברות .עיקרי התיקון הם כדלקמן:
א(
ב(
ג(

החל מן המועד הקובע וכל עוד קצב מחזור המכירות השנתי של נענע שופס יפחת מ 40 -מיליון
ש"ח ,אזי ככל שיהיה הפרש בין תשלום המינימום לבין דמי ההשתתפות ,הסכום האמור יושקע
בקידום אתר נענע שופס ובפרסומו באמצעי תקשורת שונים;
מרבית תקציב הפרסום והשיווק של אתר נענע שופס ינוהל באמצעות נענע  ,10בתיאום מלא
בין הצדדים .מרכיב ההנחה ללקוחות ,ינוהל באמצעות שופמיינד;
נענע  10תמשיך בקיום הסכמי פעילות גלובס שופס וגלאט שופס ,על חשבונה וכחלק מהוצאות
השיווק של אתר נענע שופס ,וזאת כל עוד קצב מחזור המכירות השנתי של אתר נענע שופס
יפחת מ 60 -מיליון ש"ח.

ביום  19בנובמבר 2008 ,הושלמה עסקת נענע שופס והחל מיום  1בדצמבר ,2008 ,שופמיינד הינה
האחראית הבלעדית לפעילות הסחר האלקטרוני באתר "נענע שופס" ,זכאית לכל הזכויות הנובעות
מהפעילות וחבה בכל החובות בקשור אליה.
ביום  13בפברואר 2011 ,החליטו נענע  10ווואלה שופס ,בהסכמה הדדית ,ובהתאם לאפשרות
הקבועה בהסכם ,על סיום ההתקשרות ביניהן ,לא יאוחר מיום  28בפברואר  2011או בחלוף  5ימי
עסקים מהמועד בו יתקיימו התנאים המתלים כפי שנקבעו בהסכם .וואלה שופס תחדל מלהפעיל
את פעילות הסחר האלקטרוני באתר נענע שופס .במסגרת סיום ההסכם ,הוסכם כי תקופת מגבלת
אי-התחרות החלה על נענע  10על-פי ההסכם ,תקוצר ולא תחול החל ממועד סיום ההסכם.
.2

עסקת מד-נאוטילוס
ביום  2באפריל 2008 ,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות הקבוצה )באמצעות
 013נטוויז'ן( עם מד-נאוטילוס בהסכם ,במסגרתו תוכל  013נטוויז'ן לרכוש זכות שימוש בקווי
קיבולת בין-לאומית המופעלת על ידי מד-נאוטילוס ואשר תשמש את  013נטוויז'ן עד ליום  1במאי,
) 2017להלן  -הסכם מד-נאוטילוס( .לאחר מועד זה יהיו ל 013 -נטוויז'ן שתי אופציות להאריך את
תקופת השימוש ,לתקופה של חמש שנים כל אחת ,ללא תמורה נוספת )למעט תשלום דמי תחזוקה
שנתיים( .ביום  13במאי 2008 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה את עסקת מד-נאוטילוס.
העסקה אושרה כעסקה עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי ,כאמור בסעיף (4)270
לחוק החברות ,בשל עניינם האישי של בעלי השליטה בחברה ,כדלקמן:
א(

כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,בעלת שליטה בחברה ,3הינה בעלת עניין אישי בעסקה בשל
התקשרותה ביום  8ביולי ,2005 ,באמצעות כללקום ,עם ימקום הולדינגס בי.וי )חברה בשליטת
בעל שליטה בקבוצת אי די בי ,כמפורט בס"ק )ב( להלן; להלן  -ימקום( ,עם גלובסקום בע"מ
)כללקום ,ימקום וגלובסקום בע"מ להלן יחד  -הנציגויות( ועם מד נאוטילוס בהסכם למתן
שירותי שיווק ומכירות למד נאוטילוס )להלן  -הסכם השירותים( .הסכם השירותים נחתם
במסגרת מכירת הון מניותיה של מד נאוטילוס על ידי בעלי מניותיה דאז ,וביניהם כללקום
)להלן  -המוכרים( לבעלי המניות הנוכחים של מד-נאוטילוס .תוקפו של הסכם השירותים עד
ליום  31בדצמבר ,2015 ,ובמסגרתו התחייבה מד-נאוטילוס לשלם לניצגויות עמלות בגין ייצוג
מד-נאוטילוס במדינת ישראל וברשות הפלסטינאית ,וכן בגין קידום מכירות של מוצרים
ושירותים המסופקים על ידי מד-נאוטילוס .שיעורי העמלות נעים בין  6%ל ,14% -בהתאם
לתנאים הקבועים בהסכם השירותים .חלקה של כללקום בתמורה עומד על .30.6%
ביום  31בדצמבר  2009נחתם תיקון להסכם השירותים )להלן  -התיקון להסכם השירותים(,
לפיו ,בין היתר ,בגין תקבולים שיתקבלו בידי מד-נאוטילוס על-פי ההסכם מד-נאוטילוס )שבין
 013נטוויז'ן לבין מד-נאוטילוס( יגיע לכללקום )וליתר הנציגויות( עמלות בשיעור קבוע של 7%
בלבד ,ללא תלות בסעיף ההתאמות בהסכם .כמו כן ,נקבע כי תוקף הסכם השירותים יוארך
בשנה נוספת ,כך שיפוג ביום  31בדצמבר  .2016התיקון להסכם השירותים ייכנס לתוקף בכפוף
לאישורו על-ידי האסיפה הכללית של כת"ש ,עד לא יאוחר מיום  31במרס.2010 ,

3כת"ש הנה בעלת שליטה בחברה מכוח החזקותיה בכ) 25.57% -נכון למועד אישור עסקת מד נאוטילוס( מהונה המונפק של החברה ,ובשל היותה צד
להסכם בעלי המניות .אי די בי פתוח הנה בעלת השליטה ונכון למועד אישור עסקת מדנאוטילוס ,החזיקה בכ 60.5% -מהונה המונפק של כת"ש.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ז.

עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי )סעיף  (4)270לחוק החברות( )המשך(
.2

עסקת מד-נאוטילוס )המשך(
ב(

מר אברהם לבנת ,בעל שליטה בעקיפין בחברה ,הנו בעל עניין אישי בעסקה בשל היותו של
בנו ,מר שי לבנת ,בעל שליטה בימקום ,שהיא אחת מהנציגויות ולפיכך אף היא זכאית לעמלות
על פי הסכם השירותים.

ג(

במסגרת עסקת מכירת מניות מד-נאוטילוס ,כאמור לעיל ,התחייבו הנציגויות כי עד ליום 8
ביולי ,2008 ,הן ,חברות בשליטתן ,בעלי השליטה בהן ,וחברות בשליטת בעלי השליטה כאמור
)ובכלל זה החברה( ,לא יתחרו או יסייעו להתחרות בשירותים אותם מספקת מד-נאוטילוס
ללקוחותיה בישראל .לו הייתה החברה מקימה ומפעילה בישראל קו קיבולת עצמאי מקביל,
כפי ששקלה לעשות ,היה על המוכרים לשלם פיצוי מוסכם בסך של  15מיליון דולר ,בהתאם
לתנאי ההתחייבות האמורה ,וגם בשל כך כת"ש ומר אברהם לבנת עשויים להיחשב כבעלי
עניין אישי בעסקה.

ד(

עניינם האישי של כת"ש ומר אברהם לבנת ,נובע גם מכך שעל פי הסכם השירותים ,לו הייתה
החברה מקימה ומפעילה בישראל קו קיבולת עצמאי מקביל ,היה פוחת שיעור העמלות
המשולם לכת"ש ולימקום.

ה(

דסק"ש ,אלרון ,אי די בי חברה לפתוח בע"מ )בעלת השליטה בדסק"ש ובאלרון( ,אי די בי חברה
לאחזקות בע"מ )בעלת השליטה ב -אי די בי חברה לפתוח בע"מ( וכן בעלי שליטה באי די בי
חברה לאחזקות בע"מ ,כולם נחשבים או עשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה וכבעלי עניין
אישי בעסקה ,בשל קיומו של הסכם בעלי המניות של החברה בין חברת דסק"ש ,אלרון ,כת"ש
וכללקום בע"מ .יצוין ,כי ביום  29באוקטובר 2009 ,עם השלמת עסקת מכירת מניות אלרון,
כאמור בביאור 1א' לעיל ,חדלה אלרון להיות צד להסכם בעלי המניות בחברה.
לפרטים נוספים בדבר תנאי ההסכם ראה באור 21ג'.

 .3עדכון שכר דירקטורים בחברה ,מטעם בעלי השליטה
בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום  16בינואר 2006 ,ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 24
באוקטובר ,2007 ,גמולם של הדירקטורים ה"רגילים" בחברה ,מקרב בעלי השליטה ,יהיה בגובה
הגמול המירבי הקבוע בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס-
 ,2000כפי שיתוקנו מעת לעת ,על פי דרגת החברה ,כפי שהיתה לפי מאזן החברה מיום  31בדצמבר,
 ,2006קרי דרגה ג'.
.4

שיפוי ופטור
ביום  10במאי  2005אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן התחייבות מראש לשיפוי שתינתן
לנושאי משרה ,כפי שיכהנו מעת לעת ,לרבות לאלו שנחשבים לבעלי השליטה בקבוצה במועד
ההחלטה או בעתיד ,בהתאם לתנאים המפורטים בכתב הפטור והשיפוי.

.5

עסקת אלרון  -מכירת מניות החברה המוחזקות על ידי אלרון
ביום  29באוקטובר ,2009 ,הושלמה עסקה במסגרתה רכשו כת"ש ודסק"ש את מלוא החזקותיה של
אלרון במניות החברה ) 15.25%מהונה המונפק והנפרע של החברה( ,במחיר של  49.6ש"ח למניה.
לאחר השלמת העסקה ,נכון למועד ההשלמה ,החזיקה דסק"ש בכ) 39.69% -כ 36.79% -בדילול מלא(
וכת"ש )כולל באמצעות חברה בת שלה( בכ) 31.02% -כ 28.76% -בדילול מלא( ,מהון המניות המונפק
ונפרע של החברה .אלרון חדלה להיות בעלת מניות בחברה ובהתאם חדלה להיות צד להסכם בעלי
המניות של החברה.
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נטוויז'ן בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :27

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ח .עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי )סעיף  (1)270ו 272-לחוק החברות(
עסקה עם המכללה למנהל
ביום  14באוקטובר ,2010 ,אישרה ועדת הביקורת של החברה התקשרות עם המכללה למנהל וביום
 17בפברואר  2011אישר דירקטוריון החברה ,לאחר שניתן אישור ועדת הביקורת מיום  10בפברואר
 ,2011את ההתקשרות בעסקה ,תוך עדכון תנאי העסקה.
העסקה אושרה כעסקה חריגה שלנושא משרה יש עניין אישי בה ,והיא כוללת:
א( הסכם למתן חסות  013 -נטוויז'ן תעניק חסות למכון לחקר האינטרנט במכללה למינהל בסכום
של  150אלפי ש"ח לשנה ,וכן תעניק מלגות בסכום של  50אלפי ש"ח לשנה .ההתקשרות הנה
לארבע שנים ,במהלכם התחייב המכון לבצע פעילויות ולקיים אירועים.
ב( הסכם למתן שירותי תקשורת 013 -נטוויז'ן מוכרת למכללה למינהל שירותי תקשורת שונים
)אינטרנט ,טלפוניה אבטחת מידע וכו'( ,בהיקף שנתי של כ 880 -אלף ש"ח לשנה )לא כולל
מע"מ( .ההתקשרות נערכה במסגרת מכרז בו התמודדו מספר חברות תקשורת ,והינה לארבע
שנים.
נושאי המשרה שעשוי להיות להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי:
מר עמי אראל ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,כיהן עד ליום  1בינואר) 2011 ,ובכלל זה בעת אישור
העסקה הקודם מיום  14באוקטובר (2010 ,כמפורט בדיווח מאותו מועד הנ"ל )מספר אסמכתא 2010-
,((01-647745כיו"ר אגודת הידידים של המכללה למינהל ,מר ארי ראב"ד המכהן כדירקטור בחברה
הינו חבר אגודת הידידים של המכללה למינהל ,וד"ר ארז סניבר ,המכהן כדירקטור בחברה ,מכהן גם
כדיקן בית הספר לכלכלה ומרצה במכללה למינהל .בשל כך ,ובהתאם להוראות סעיף  (1) 270ו272 -
לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-ולמען הזהירות ,אושרה העסקה כעסקה חריגה שלנושא משרה יש בה
עניין אישי.

-----------------
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רשימת חברות מאוחדות

החברה המחזיקה

שם החברה

אחוז הבעלות
והשליטה

חברות מאוחדות:
 013נטוויז'ן בע"מ )להלן  013 -נטוויז'ן(
נטוויז יישומים בע"מ
ועידן פתרונות קונפרנסינג ,שותפות מוגבלת
סייפווי  -פתרונות אבטחת מידע בע"מ
אינטרנט רימון ישראל  2009בע"מ
) Zennor New Investments, Inc.להלן (Zennor -
Alex Developments Georgia, Ltd.
 013נטוויז'ן תקשורת נייחת  2006בע"מ
ברק אי.טי.סי ) - (1999החברה לשרותי בזק בינלאומיים
)אחזקת לווין( בע"מ )להלן  -ברק אי.טי.סי( )*(
ברק אי.טי.סי ) - (2001החברה לשרותי בזק בע"מ )*(
 522.co.ilבע"מ )להלן (*) (522 -
ג.ב .אחזקות לווין בע"מ )להלן  -ג.ב .אחזקות לווין( )*(
תבל טלקום בע"מ )*(
סטאלינק תקשורת בע"מ

טלרומינג פתרונות תקשורת מתקדמים בע"מ

נטוויז'ן
נטוויז'ן
 013נטוויז'ן
 013נטוויז'ן
 013נטוויז'ן
 013נטוויז'ן
Zennor
 013נטוויז'ן

100%
56.31%
99.9%
60%
51%
50.1%
100%
100%

 013נטוויז'ן
 013נטוויז'ן
ברק אי.טי.סי
ברק אי.טי.סי

100%
100%
27.7%
25%
100%
26%
51%

 013נטוויז'ן

ג.ב .אחזקות לווין
 013נטוויז'ן

חברה מאוחדת באיחוד יחסי:
נטוויז'ן

נענע  10בע"מ

)*( חברה לא פעילה.
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נטוויז'ן בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר2010 ,

נטוויז'ן בע"מ

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר2010 ,
תוכן העניינים
עמוד
2

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'
דוחות כספיים
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

3

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

4

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

5-6

מידע נוסף

7 - 13

1

קוסט פורר גבאי את קסירר
שד' פל-ים  ,2חיפה 33095

טל04-8654000 .
פקס 03-5633434
www.ey.com/il

לכבוד
בעלי המניות של חברת נטוויז'ן
מרכז אומגה ,מת"מ
חיפה31905 ,
א.ג.נ,.
הנדון:

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 נטוויז'ן בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר 2010 ,ו 2009 -ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה
שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר 2010 ,ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה .המידע הכספי הנפרד הינו
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על
ביקורתנו.
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 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתינו ,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

חיפה,
 9במרס2011 ,

2

נטוויז'ן בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
מידע
נוסף

ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
ב

מזומנים ושווי מזומנים

34,296

36,377

34,296

36,377

נכסים לא שוטפים
ד
ה

מסים נדחים
השקעות בחברות מאוחדות ומאוחדות באיחוד יחסי

541
1,064,666

576
1,101,567

1,065,207

1,102,143

1,099,503

1,138,520

התחייבויות שוטפות
ג
ג

זכאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות

4,612
177

7,657
15,293

4,789

22,950

התחייבויות לא שוטפות
ג

אגרות חוב ניתנות להמרה במניות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים

550

15,246
1,111

550

16,357

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות
פרמיה על מניות
תקבולים בגין אופציית המרה באגרות חוב
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
קרן הון בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
יתרת רווח )הפסד(

32,422
1,091,830
31
)(956
)(182
)(28,981

31,205
1,047,393
5,337
)(600
15,878

סה"כ הון

1,094,164

1,099,213

1,099,503

1,138,520

 9במרס2011 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

עמי אראל
יו"ר הדירקטוריון

3

ניר שטרן
מנהל כללי

אופיר שריד
סמנכ"ל כספים

נטוויז'ן בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה
מידע
נוסף
הוצאות הנהלה וכלליות
דמי ניהול בגין חברה מוחזקת

ה3

הפסד תפעולי
ה2
ה2

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות אחרות ,נטו
רווח מחברות מוחזקות )לרבות ירידת ערך(
רווח לפני מסים על ההכנסה

ד

הכנסות )הוצאות( מסים על ההכנסה
רווח נקי

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
6,454
)(4,685

6,892
)(5,361

9,369
-

)(1,769

)(1,531

)(9,369

2,760
)(24
84,023

8,793
)(2,708
1,523
99,232

14,328
)(4,045
382
84,683

84,990

105,309

85,979

)(119

298

775

84,871

105,607

86,754

הפסד כולל אחר:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות הטבה מוגדרת ,נטו

)(356
-

)(600
30

)(277

סה"כ הפסד כולל אחר

)(356

)(570

)(277

חלק החברה בהפסד כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות

)(2,048

)(1,297

)(8,469

סה"כ רווח כולל

82,467

103,740

78,008

4

נטוויז'ן 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
84,871

רווח נקי המיוחס לחברה

105,607

86,754

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
הטבת שכר בגין אופציות לעובדים
שערוך וריבית על הלוואות שניתנו לחברות מאוחדות
שערוך אגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה א'(
הפחתת ניכיון על אגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה ב'(
עלית ערך כתבי אופציה )סדרה  ,(1נטו
ירידה בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
רווח בגין חברות מוחזקות )לרבות ירידת ערך(
ירידה )עלייה( ביתרת מיסים נדחים
מיסים על הכנסה
רווח מפקיעת אופצית מכר שניתנה למיעוט בחברה מאוחדת
הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו
רווח הון

1,500
)(1,071
12
)(561
)(84,023
35
84
)(418
-

1,100
)(8,605
75
)(332
)(99,232
199
)(497
)(1,523
3,103
-

2,138
)(6,599
)(5,151
91
)(1,602
)(901
)(84,683
)(775
1,716
)(382

)(84,442

)(105,712

)(96,148

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
עליה בזכאים ויתרות זכות

)(3,046

)(81

3,549

)(3,046

)(81

3,549

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו

)(60
478
)(84
334

)(3,292
189
)(954
)(4,057

)(2,783
1,067
)(1,716

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה

)(2,283

)(4,243

)(7,561

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
הלוואות לחברות מאוחדות ומאוחדות באיחוד יחסי ,נטו
דיבידנד שהתקבל
תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר )א(

)(2,288
125,000
-

3,784
116,534
-

)(35,711
305

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה של החברה

122,712

120,318

)(35,406

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
פרעון אגרות חוב )סדרה ב'(
דיבידנד ששולם
מימוש כתבי אופציה ואופציות עובדים

)(482
)(125,000
2,972

)(15,675
)(116,000
31,400

2,930

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון של החברה

)(122,510

)(100,275

2,930

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(2,081

15,800

)(40,037

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

36,377

20,577

60,614

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

34,296

36,377

20,577
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נטוויז'ן בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
)א(

תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר
נכסים והתחייבויות של החברה המאוחדת ליום המכירה:
השקעה
רווח הון

)ב(

-

-

)(77
382

-

-

305

פעילויות מהותיות שלא במזומן של החברה
המרת אגרות חוב במניות
סיווג רכיב הוני של אגרות חוב להמרה להון
סיווג תקבולים בגין כתבי אופציה )סדרה  (1מהתחייבויות להון

6

29,893
-

761
-

10,484
9,574
9,971

נטוויז'ן בע"מ
מידע נוסף
א.

אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  ,2010המיוחסים לחברה עצמה
להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31
בדצמבר 2010 ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  -דוחות מאוחדים( ,המוצגים בהתאם לתקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור  2לדוחות המאוחדים.
.1

הגדרות:
החברה

 -נטוויז'ן בע"מ.

"הקבוצה"" ,חברות מאוחדות"" ,חברות מוחזקות"" ,חברה בשליטה משותפת" ,צדדים קשורים" ו" -בעלי עניין
ובעל שליטה" :כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות המאוחדים של החברה לשנת .2010
.2

אופן עריכת הנתונים הכספיים:
הנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )להלן  -הנתונים הכספיים(,
נערכו בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-לרבות
הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות )להלן  -התוספת העשירית(.
כמו כן ,נכללים במסגרת הביאורים שיובאו להלן ,גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף ,בהתאם לדרישות הגילוי
האמורות בתקנה האמורה וכמפורט בתוספת העשירית ,ככל שמידע זה לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן
המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.
א.

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה
מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה ומפורטים לפי
סוגי הנכסים וההתחייבויות .נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב
הכספי.
כמו כן ,נתונים אלה משקפים את היתרות ההדדיות בין החברה לחברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת
הדוחות המאוחדים .לעניין זה ,נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 1
ובהתאמה ,ככל שרלוונטי ,לאופן הפירוט בדוח על המצב הכספי.

ב.

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה
מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים ,בפילוח בגין רווח או הפסד ,המיוחסים
לחברה ,ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות .נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח
והפסד המאוחדים.
כמו כן ,נתונים אלו משקפים את תוצאות הפעילות בגין עסקאות הדדיות שבוטלו במסגרת הדוחות
המאוחדים .לעניין זה ,נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 1 ,ובהתאמה ,ככל
שרלוונטי ,לאופן הפירוט בדוחות רווח והפסד.

ג.

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה
מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה ,כשהם לקוחים מתוך
הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים ,בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת ,תזרים מפעילות השקעה
ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם .נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות
המאוחדים.
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נטוויז'ן בע"מ
מידע נוסף
ב.

יתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
מזומנים למשיכה מיידית
פקדונות לזמן קצר

2,243
32,053

859
35,518

34,296

36,377

הפקדונות אינם צמודים ונושאים ריבית שנתית של  1.94%ליום  31בדצמבר.2010 ,
ג.

גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
 .1זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
הוצאות לשלם
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת
מוסדות

2,880
1,732
-

4,398
2,834
425

4,612

7,657

 .2התחייבויות לא שוטפות המיוחסות לחברה
א.

אגרות חוב ניתנות להמרה במניות
 .1ההרכב
ליום  31בדצמבר2010 ,
סכום
הקרן
אלפי ש"ח
אגרות חוב ניתנות להמרה במניות
)סדרה ב'(

177

שיעור
ריבית
נקובה
%
7%

יתרה בניכוי
שיעור ריבית
חלויות שוטפות
אפקטיבית
יתרה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
%
7.25%

177

-

 .2לפירוט נוסף בדבר אגרות חוב הניתנות להמרה במניות ראה באור  14בדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה.
ב.

אמות מידה פיננסיות
בקשר להלוואות מבנק שקיבלה חברת הבת  013נטוויז'ן ,אשר יתרתן ליום  31בדצמבר 2010 ,מסתכמת לסך
של כ 145.8 -מיליון ש"ח ,התחייבה החברה כלפי הבנקים ,בין היתר ,כי ההון העצמי של החברה לא יפחת
משיעור של  35%מסך המאזן של החברה על בסיס מאוחד.
נכון ליום  31בדצמבר 2010 ,עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל.
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מידע נוסף
ג.

גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( )המשך(
 .3סיכון נזילות המיוחס לחברה
סיכון נזילות הוא סיכון שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן .גישת החברה
לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד.
החברה מוודאת קיומן של רמות מספקות של מזומנים על פי דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות ,כולל
הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות .האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של
תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם.
הטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים:
ליום  31בדצמבר2010 ,
עד שנה
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב ניתנות להמרה )סדרה ב'( )*(

משנה עד
שנתיים
אלפי ש"ח

סה"כ

4,612
177

-

4,612
177

4,789

-

4,789

)*( הסכום אינו כולל יתרת הוצאות ריבית שנצברו המוצגת בזכאים.
ליום  31בדצמבר2009 ,
עד שנה
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב ניתנות להמרה )סדרה ב'( )*(

משנה עד
שנתיים
אלפי ש"ח

סה"כ

7,657
16,185

16,364

7,657
32,549

23,842

16,364

40,206

)*( היתרות מייצגות את הסכומים לפירעון ,לא מהוונים ,ואינו כולל יתרת הוצאות ריבית שנצברו המוצגת בזכאים.
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ד .גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה
.1

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 1985-המגביל 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 ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל ,בין היתר ,את ביטול תיאום
התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת .2008

.2

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 2009
התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים  2009ו ,(2010-התשס"ט-
 2009אשר 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% - 2015שנת  2016ואילך .18% -
לשינוי כאמור אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

.3

שומות מס
לחברה שומות מס הנחשבות סופיות עד וכולל שנת .2006

.4

תכנון מס חייב בדיווח
ביום  25בינואר ,2007 ,הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא הונן המונפק והנפרע של  013נטוויז'ן ושל
 013נטוויז'ן שת"מ במישרין ועקיפין.
החל מיום  1באוגוסט) 2007 ,להלן" :המועד הקובע"( רוכזה כל פעילות חברת נטוויז'ן בתחום שירותי האינטרנט
והטלפוניה הבינלאומית בחברת הבת  013נטוויז'ן .לאור האמור ,הועברו לחברת  013נטוויז'ן נכסיה והתחייבויותיה
של החברה הקשורים לפעילות זו .הנכסים הקבועים ,נכון למועד הקובע ,הועברו אל  013נטוויז'ן כנגד הקצאת
מניות של  013נטוויז'ן לחברה ,בהתאם לסעיף 104א' לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ובכפוף למגבלות הקבועות בו.
הנכסים השוטפים וההתחייבויות של החברה ,נכון למועד הקובע ,הועברו אל  013נטוויז'ן כנגד תמורה במזומן .כמו
כן רוכזו ב 013 -נטוויז'ן גם אחזקותיה הישירות והעקיפות של החברה ב 013 -נטוויז'ן שת"מ.
ביום  30בדצמבר ,2008 ,רכשה  013נטוויז'ן את אחזקותיה של תבל טלקום ב 013 -נטוויז'ן שת"מ ונחתם הסכם
מיזוג ,של  013נטוויז'ן שת"מ עם ולתוך  013נטוויז'ן .המיזוג הושלם ביום  1ביוני 2009 ,לאחר קבלת אישורי משרד
התקשורת והמנהל האזרחי באזור יהודה והשומרון .המיזוג בוצע בהתאם לסעיף 103ג' לפקודת מס הכנסה והינו
אפקטיבי לצרכי מס החל מיום  31בדצמבר.2008 ,
לאחר המיזוג מרכזת  013נטוויז'ן ,בנוסף לשירותי האינטרנט והטלפוניה הבינלאומית ,גם את פעילות  013נטוויז'ן
שת"מ וגם את שירותי המפ"א )מפעיל פנים ארצי( ,המבוצעים באמצעות ועידן תפרונות קונפרנסינג ,שותפות
מוגבלת.
בהתאם לתקנות מס הכנסה )תכנון מס החייב הדיווח( )הוראת השעה( תשס"ז ,2006-דיווחה החברה על העסקאות
המתוארות לעיל בדוחות המס אשר הוגשו לרשויות וציינה ,בהתאם לסעיף  (8)2לתקנה ,כי לחברות הנרכשות
הפסדים לצרכי מס ,שנוצרו טרום עסקת הרכישה ,בסכום העולה על שלושה מיליון ש"ח.
כמו כן ,בהתאם לסעיף  (1)2לתקנות מס הכנסה בדבר תכנון מס חייב בדיווח שהוזכרו לעיל ,תדווח החברה בדוחות
המס שיוגשו לרשויות ,על הכנסות מדמי ניהול שהתקבלו מחברה מאוחדת בשנת  2010בסך של כ 4.7-מליון ש"ח.

10

נטוויז'ן בע"מ
מידע נוסף
ד .גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( )המשך(
.5

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר ,2010 ,לחברה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות בסך כולל של כ-
 2.5מיליון ש"ח .בגין הפסדים אלה ובגין הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים
נדחים בסך של כ 541 -אלפי ש"ח.

.6

מסים נדחים המיוחסים לחברה
ההרכב:
מאזנים
 31בדצמבר
2009
2010

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

נכסי מסים נדחים
הפסדים מועברים לצורכי מס
הטבות לעובדים

372
169

271
305

נכסי מסים נדחים

541

576

101
)(136

)(35

הוצאות מסים נדחים

775
-

)(504
305

775

)(199

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של  24%בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש.
.7

מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
מסים בגין שנים קודמות
שינוי במסים נדחים ,נטו

11

)(84
)(35

497
)(199

775

)(119

298

775

נטוויז'ן בע"מ
מידע נוסף
ה .הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות
.1

יתרות עם חברות מוחזקות
ההרכב
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
השקעות
הלוואות וחובות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות(

(**)1,029,327
35,339

(*) 984,483
117,084

1,064,666

1,101,567

)*( השקעות כוללות שטר הון בסך  97,629אלפי ש"ח שאינו צמוד ואינו נושא ריבית.
)**( בשנת  2010המירה החברה הלוואות לחברה מאוחדת בסך של כ 85,202 -אלפי ש"ח לשטרי הון שאינם צמודים
ואינם נושאים ריבית ,ולתקופה שלא תפחת מחמש שנים.
.2

הכנסות מימון עם חברות מוחזקות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
1,071

הכנסות מימון
.3

8,605

6,599

התקשרויות
בשנת  2009התקשרה החברה בהסכם עם חברה מאוחדת אשר על-פיו תשתתף החברה המאוחדת בהוצאות בהן
תישא החברה ,הנובעות ממתן שרותי הנהלה .סכום ההשתתפות בהוצאות נקבע על ידי הצדדים בהתאם
לקריטריונים הנהוגים בחברה .סכום ההשתתפות הסתכם ל 4.7 -מיליון ש"ח בשנת .2010

.4

הלוואות
יתרת ההלוואות לחברות מוחזקות מסתכמת לסך של כ 35.3 -מיליון ש"ח.
הלוואות בסך כ 8.5 -מיליון ש"ח צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור  .4%הלוואות בסך כ 26.7-מיליון ש"ח
אינן צמודות ונושאות ריבית פריים בתוספת .1%
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נטוויז'ן בע"מ
מידע נוסף
ה .הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות )המשך(
.5

דיבידנד
א .ביום  9במרס ,2009 ,קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של  90מיליון ש"ח .ביום 7
באפריל ,2009 ,שולם הדיבידנד לבעלי המניות של החברה.
ביום  10באוגוסט ,2009 ,קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של  26מיליון ש"ח.
ביום  9בספטמבר ,2009 ,שולם הדיבידנד לבעלי המניות של החברה.
במקביל להחלטות החברה ובאותם מועדים התקבלו החלטות על חלוקת דיבידנדים בסך  90מיליון ש"ח ו26 -
מיליון ש"ח ,בהתאמה מחברת  013נטוויז'ן לחברת נטוויז'ן המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של 013
נטוויז'ן .הדיבידנדים שולמו במזומן.
ב.

במהלך חודש יולי  ,2009קיבלה החברה דיבידנד מחברת הבת נטוויז יישומים בסך של כ 534 -אלפי ש"ח במזומן.
ביום  20בפברואר  2011הודיעה חברת הבת נטוויז יישומים על חלוקת דיבידנד בסך של  2מיליון ש"ח לבעלי
מניותיה,מתוכם זכאית החברה לסך של כ 1.12 -מיליון ש"ח .נכון למועד הדוח ,הדיבידנד טרם שולם.

ג.

ביום  8במרס ,2010 ,קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של  65מיליון ש"ח .ביום 7
באפריל ,2010 ,שולם הדיבידנד לבעלי המניות של החברה.
ביום  9באוגוסט ,2010 ,קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של  60מיליון ש"ח.
ביום  7בספטמבר ,2010 ,שולם הדיבידנד לבעלי המניות של החברה.
במקביל להחלטות החברה ובאותם מועדים התקבלו החלטות על חלוקת דיבידנדים בסך  65מיליון ש"ח ו60 -
מיליון ש"ח ,בהתאמה מחברת  013נטוויז'ן לחברת נטוויז'ן המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של 013
נטוויז'ן .הדיבידנדים שולמו במזומן.

ד .ביום  8במרס 2011 ,קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של  41מיליון ש"ח.
החלוקה הינה חלוקה מותרת בהתאם להוראות חוק החברות .נכון למועד הדוח ,הדיבידנד טרם שולם.
במקביל להחלטת דירקטוריון החברה ובאותו מועד ,קיבל דירקטוריון  013נטוויז'ן החלטה על חלוקת דיבידנד
בסך של  41מיליון ש"ח ,שיחולק לנטוויז'ן )בעלת המניות היחידה בחברה( .החלוקה הנה חלוקה מותרת בהתאם
להוראות חוק החברות .נכון למועד הדוח ,הדיבידנד טרם שולם.

.6

הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין
לעניין הודעת מנכ"ל החברה על סיום תפקידו כמנכ"ל החברה ועדכון תנאי פרישתו ולעניין אישור מינויו של מנכ"ל
חדש לחברה החל מיום  25באפריל 2010 ,ואישור תנאי העסקתו באור 27ב' בדוחות המאוחדים.

-----------------F:\Before 2011\6136נטוויזן\נטוויז'ן\-m\2010\61361110דוח נפרדdoc.
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נטוויז'ן בע"מ
דוח תקופתי
לשנת 2010

חלק ד
פרטים נוספים על התאגיד

חלק ד'

נטוויז'ן בע"מ
דוח תקופתי לשנת 2010
פרטים נוספים על התאגיד

שם החברה
מס' החברה

:
:

נטוויז'ן בע"מ
511930190

כתובת

:

מרכז אומגה ,מת"מ ,חיפה 31905

טלפון

:

03 - 9001000

פקס

:

03 - 9001010

בחלק זה של הדוח תהיה לשמות ולמונחים המשמעות המפורטת בתיאור עסקי התאגיד  -חלק א'
לדוח תקופתי זה.

.1

תקנה 10א -תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים על בסיס מאוחד לשנת ) 2010באלפי
ש"ח(
רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

סה"כ

הכנסות ,נטו

314,011

314,024

328,892

345,981

1,302,908

עלות ההכנסות

253,636

250,658

267,447

288,722

1,060,463

רווח גולמי

60,375

63,366

61,445

57,259

242,445

הוצאות מכירה ושיווק

15,395

12,846

15,214

10,207

53,662

הוצאות הנהלה וכלליות

15,880

16,723

18,590

14,479

65,672

הפרשה לירידת ערך בגין
פעילות של חברת בת

-

-

-

8,036

8,036

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

סה"כ

רווח )הפסד( מפעולות

29,100

33,797

27,641

24,537

115,075

הוצאות מימון ,נטו

3,613

3,421

2,503

4,640

14,177

הוצאות )הכנסות(
אחרות

-

)(344

-

-

)(344

רווח )הפסד( לפני
מיסים על הכנסה

25,487

30,720

25,138

19,897

101,242

הוצאות )הכנסות(
מיסים על הכנסה

5,453

6,719

7,723

)(199

19,696

רווח לאחר מסים על
הכנסה
20,034
התאמות הנובעות
מתרגום דוחות כספיים
של פעילות חוץ
הפסד אקטוארי בגין
תוכניות הטבה
מוגדרות ,נטו

24,001

17,415

20,096

81,546

)(152

307

)(399

)(273

)(517

-

-

-

)(2,192

)(2,192

19,882

24,308

17,016

17,631

78,837

20,070

24,205

17,900

20,292

82,467

)(188

103

)(884

)(2,661

)(3,630

סה"כ רווח כולל
רווח נקי בסיסי ל1-
ש"ח ערך נקוב מניות
)בש"ח(

19,882

24,308

17,016

17,631

78,837

0.67

0.78

0.58

0.71

2.74

רווח נקי מדולל

0.65

0.73

0.58

0.70

2.66

סה"כ רווח כולל
סה"כ רווח כולל מיוחס
ל:
בעלי מניות החברה
זכויות המיעוט

.2

תקנה 10ג  -שימוש בתמורת ניירות ערך
אין.

.3

תקנה  - 11רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות ליום  31בדצמבר 2010
חברות הבת והחברות הקשורות של החברה אינן רשומות למסחר בבורסה ומניותיהן אינן נסחרות
בבורסה .להלן טבלה המציגה את השקעות החברה בחברות הבנות ובחברות הקשורות לתאריך
הדוח על המצב הכספי 31 ,בדצמבר :2010

סוג המניה

מספר מניות

סה"כ ע"נ
בש"ח

ערך בדוח
הכספי הנפרד
באלפי ש"ח

שם החברה

 013נטוויז'ן בע"מ

רגילה בת
 1.00ש"ח
ע.נ

6,032,514

6,032,514

1,043,105

נטוויז יישומים בע"מ

רגילה בת
 0.01ש"ח
ע.נ
רגילה בת
 1.00ש"ח
ע.נ
-----

נענע  10בע"מ)(2
ועידן פתרונות
קונפרנסינג ,שותפות
מוגבלת

שיעור ההחזקה באחוזים
בהצבעה בסמכות
בהון
למנות
דירקטורים

יתרת
ההלוואות
שהוענקו
לחברה
באלפי
ש "ח
(1) 8,518

100%

100%

100%

175,633,402

1,756,334

8,266

----

56.3%

56.3%

56.3%

9,000

9,000

4,777

(3)26,816

50%

50%

(2)50%

-----

-----

-----

-----

תבל טלקום בע"מ

רגילה בת
 1.00ש"ח
ע.נ.

10,000

10,000

-----

-----

100%

100%

100%

ברק אי.טי.סי(2001) .
החברה לשירותי בזק
בע"מ

רגילה בת
 0.1ש"ח
ע.נ.

100

10

-----

-----

100%

100%

100%

ברק אי.טי.סי )(1999
 החברה לשירותיבזק בינלאומיים
)אחזקות לווין( בע"מ
 013נטוויז'ן תקשורת
נייחת  2006בע"מ

רגילה בת
 1.00ש"ח
ע.נ.

100

100

-----

-----

100%

100%

100%

רגילה בת
 0.01ש"ח
ע.נ.

100

1

-----

-----

100%

100%

100%

שם החברה

סוג המניה

מספר מניות

סה"כ ע"נ
בש"ח

סייפווי פתרונות
אבטחת מידע
בע"מ)(4

רגילה בת
 1.00ש"ח
ע.נ.

600

600

ערך בדוח
הכספי הנפרד
באלפי ש"ח

יתרת
ההלוואות
שהוענקו
לחברה
באלפי
ש "ח
(5) 1,586

60%

60%

(4)60%

אינטרנט רימון
ישראל  2009בע"מ)(6

רגילה בת
 0.01ש"ח
ע.נ.

10,408

104.08

9,332

----

51%

51%

60%

Zennor
(7)Investments Inc.

רגילה בת
 1.00דולר
ע.נ.

1000

 1000דולר

-----

(8)-----

50.1%

50.1%

50.1%

ג.ב אחזקות לווין
בע"מ)(9

רגילה בת
 1.00ש"ח
ע.נ.

25

25

-----

-----

25%

25%

25%

 .522קו .איל
בע"מ)(10

רגילה בת
 1.00ש"ח
ע.נ.

600

600

-----

-----

27.7%

27.7%

27.7%

בטא סופט מערכות
ממוחשבות בע"מ)(11
)לא פעילה(

רגילה בת
 0.01ש"ח
ע.נ.

11,641,360

116,413

-----

-----

25.05
%

25.05%

25.05%

טיקט נט בע"מ)(12
)לא פעילה(

רגילה בת
 0.01ש"ח
ע.נ.

2,000,000

2,000

-----

-----

25.05
%

25.05%

25.05%

טלרומינג פתרונות
תקשורת מתקדמים
בע"מ)(13

רגילה בת
 0.01ש"ח
ע.נ.

10,408

104.08

1,074

-----

51%

51%

(13)50%

589

שיעור ההחזקה באחוזים
בהצבעה בסמכות
בהון
למנות
דירקטורים

הסברים לטבלה
)( 1

החברה מעניקה הלוואות ל 013 -נטוויז'ן ,לפי צורך על בסיס שוטף .ההלוואות צמודות למדד ובריבית בשיעור
של . 4%

)( 2

 50%מהונה המונפק והנפרע של נענע 10הנו בבעלות החברה 50% .הנותרים הנם בבעלות ישראל  .10שיעור
אחזקה למינוי דירקטורים -כל  15%מקנים זכות למינוי דירקטור אחד .הקבוצה בוחנת אפשרויות שונות ביחס
לאחזקותיה בנענע 10ולפעילותה לרבות מכירת מניותיה.

)( 3

יתרת ההשקעה בנענע 10כוללת יתרת האחזקות של נענע 10בחברות בטא סופט מערכות ממוחשבות בע"מ,
חברה שאינה פעילה )"בטא סופט"( וטיקט נט בע"מ ,חברה שאינה פעילה )"טיקט נט"( ,וכן כוללות הלוואות
הצמודות לריבית הפריים בתוספת . 1%

)( 4

 60%מהונה המונפק והנפרע של סייפווי הנו בבעלות  013נטוויז'ן 40% .הנותרים מוחזקים ,בחלקים שווים ,על-
ידי שני היזמים ,אריק אליאס ורפי צבי .שיעור אחזקה למינוי דירקטורים  -כל  20%מקנים זכות למינוי
דירקטור אחד.

)( 5

ההלוואות מ 013 -נטוויז'ן לסיפווי הן בתנאי ריבית פריים  4.5% +בהתאם להסכם ההקמה .

)( 6

 51%מהונה המונפק והנפרע של רימון ישראל הנו בבעלות  013נטוויז'ן 49% .הנותרים מוחזקים על-ידי
אינטרנט רימון בע"מ.

)( 7

 50.1%מהונה המונפק והנפרע של  ,Zennorחברה הרשומה ב BVI -הנו בבעלות  013נטוויז'ן .יתר בעלי
המניות הנם עודד שכנאי ) ,(24.45%קנריק סגוין ) ,(12.72%נודר טסינצדז ).(12.72%
חברת  Zennorמחזיקה ב  100% -מהונה המונפק והנפרע של חברת  ,Alexהרשומה בגיאורגיה .בינואר 2011
החליטה החברה להפסיק את פעילותה בגיאורגיה על-ידי מכירת מניותיה של  Zennorאשר מצויות בבעלותה
או בדרך של סגירת פעילותן של  Zennorו –  .Alexראו סעיף  2.9לדוח הדירקטוריון.

)( 8

 013נטוויז'ן העניקה ל Alex-הלוואות בסכום כולל של  2,903אלפי ש"ח .הקבוצה רשמה הפרשה לירידת ערך
בגין פעילות החברה בגיאורגיה והפחיתה את ערכן של ההלוואות במלואו.

)( 9

ברק אי.טי.סי ) - (1999החברה לשרותי בזק בינלאומיים )אחזקות לווין( בע"מ )חברת בת ,בבעלות מלאה של
 013נטוויז'ן( מחזיקה בכ  25% -מהונה המונפק והנפרע של ג.ב .אחזקות לוין בע"מ .למיטב ידיעת החברה,
בעלת המניות האחרת הנה .Globecast Europe

) (10ברק אי.טי.סי ) - (1999החברה לשרותי בזק בינלאומיים )אחזקות לווין( בע"מ מחזיקה בכ  27.7% -מהונה
המונפק והנפרע של .522קו.איל בע"מ .למיטב ידיעת החברה ,יתר בעלי המניות ,הנם שטרן אלון ,יתר קרנות
גמולים בע"מ ,אמיר קרן גמולים בע"מ ,בר קרן תגמולים בע"מ ,דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ,
אלוניאל בע"מ ,סיגנום בע"מ ,נרוטק בע"מ ,גדיש קרנות גמולים בע"מ ו .Trading Intertex -
) (11ליום  31בדצמבר  ,2010מחזיקה נענע 10בכ 50.1% -מהונה המונפק והנפרע של בטא סופט .למיטב ידיעת
החברה ,לאותו מועד ,יתר בעלי המניות ,היו וילינסקי דן ,קרויאט רפי ,אלנקווה שי ,כץ חיים ,רוסו דבורה,
צנציםר בוריס ,הולדינג בי וי איי פנטמור ,יעקב סבו ,אופק  -בר השקעות בע"מ ,שפטק בע"מ ,ג.ז.פ.ס אחזקות
בע"מ ובטא סופט.
) (12ליום  31בדצמבר  ,2010מחזיקה בטא סופט במלוא הונה המונפק והנפרע ) (100%של טיקט נט.
) 51% (13מהונה המונפק והנפרע של טלרום הינו בבעלות  013נטוויז'ן .יתר בעלי המניות הם נועם לנדו )(24.5%
ויניב אלרון ) .(24.5%החלטות בישיבות הדירקטוריון של טלרום מתקבלות ברוב קולות ,ובמקרה של שוויון
בהצבעת הדירקטוריון ,לדירקטור שמונה על-ידי  013נטוויז'ן יהיה קול מכריע.

תקנה  -12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות

.4

א .שינויים בהשקעות בחברות בנות בשנת 2010

תאריך השינוי

מהות השינוי

שם החברה

סוג
המניה

סה"כ ערך
נקוב בש"ח

עלות )אלפי
ש"ח(

 11ביולי 2010

רכישה

טלרומינג
פתרונות
תקשורת
מתקדמים בע"מ

רגילה

104.08

1,750

ב .שינויים בהלוואות בחברות בנות ובחברות קשורות

סך השינוי
)מיליוני ש"ח(

תאריך

שם החברה

מהות השינוי

 31במרץ 2010

 013נטוויז'ן בע"מ

המרת הלוואות מחברה בת לשטר הון )(85.2
לא צמוד ושאינו נושא ריבית

ינואר – דצמבר 2010

 013נטוויז'ן בע"מ

העמדת הלוואות לחברה בת

0.6

 14בינואר 2010

נענע  10בע"מ

העמדת הלוואות לחברה באיחוד יחסי

0.3

 31בינואר 2010

נענע  10בע"מ

העמדת הלוואות לחברה באיחוד יחסי

0.2

 15בפברואר 2010

נענע  10בע"מ

העמדת הלוואות לחברה באיחוד יחסי

0.3

 26בפברואר 2010

נענע  10בע"מ

העמדת הלוואות לחברה באיחוד יחסי

0.2

 10במרץ 2010

נענע  10בע"מ

העמדת הלוואות לחברה באיחוד יחסי

0.4

 14באפריל 2010

נענע  10בע"מ

העמדת הלוואות לחברה באיחוד יחסי

0.4

ינואר – דצמבר 2010

נענע  10בע"מ

זקיפת ריבית והצמדה להלוואה

1

 6ביוני 2010

סייפווי פתרונות
אבטחת מידע בע"מ

העמדת הלוואות על-ידי חברה בת 0.3
לחברה קשורה

 22בנובמבר 2010

סייפווי פתרונות
אבטחת מידע בע"מ

העמדת הלוואות על-ידי חברה בת 0.4
לחברה קשורה

ינואר – דצמבר 2010

Alex
Developments
Georgia

העמדת הלוואות על-ידי חברה בת 0.9
לחברה קשורה

.5

תקנה  -13הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות מהן ,לשנה שנסתיימה
בתאריך הדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(
רווח )הפסד(
נקי

שם החברה

רווח כולל
אחר

ריבית
ואחרות

דיבידנד
שהתקבל
בתקופת
הדוח

דמי ניהול
ושכר
דירקטורים

 013נטוויז'ן בע"מ

103,260

101,476

125,000

-

4,685

נענע  10בע"מ

)(6,728

)(6,777

-

994

-

נטוויז יישומים בע"מ

1,088

758

-

-

-

)(4,820

-

-

240

979

-

61

-

)(11,917

-

51

-

)(1,711

-

-

-

אינטרנט רימון ישראל )(4,791
 2009בע"מ
סייפווי פתרונות
אבטחת מידע בע"מ

979

(11,400) Zennor Investments
Inc.
טלרומינג פתרונות
תקשורת מתקדמים
בע"מ

)(1,711

 .1ביום  9במרץ  2011הכריזה  013נטוויז'ן על חלוקת דיבידנד בסך של  41מיליון ש"ח שישולמו
ביום  14באפריל .2011
 .2ביום  20בפברואר  2011הכריזה נטוויז על חלוקת דיבידנד בסך של  2מיליון ש"ח ,מתוכם
זכאית החברה לסך של כ 1.12 -מיליון ש"ח שישולמו ,במהלך חודש מרץ .2011

.6

תקנה  -14רשימת הלוואות שניתנו לתאריך הדוח על המצב הכספי ,אם מתן ההלוואות היה
אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
אין

.7

תקנה -20מסחר בבורסה בניירות הערך של החברה

 .7.1רישום למסחר של ניירות הערך שהנפיקה החברה בשנת 2010
 .7.1.1בשנת  2010נרשמו למסחר  1,039,952מניות רגילות של החברה ,כתוצאה מהמרה של
 29,893אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה ב( ,וכן  176,102מניות רגילות בעקבות מימושי
אופציות לעובדים .בסך הכל ,בשנת  2010נרשמו למסחר  1,216,054מניות רגילות.
 .7.1.2ביום  30במאי  ,2010לאחר אישור הדירקטוריון והמלצת ועדת התגמול של החברה ,הוקצו
 238,882אופציות למנכ"ל החברה מר ניר שטרן ,וכן  25,751אופציות לניצע נוסף שהינו

נושא משרה ומנהל בחברה .האופציות הוקצו בדרך של הקצאה פרטית לפי תוכנית
אופציות  .2008לפרטים נוספים ראו ביאור  23לדוחות הכספיים.
 .7.2הפסקות מסחר של מניות החברה בבורסה לשנת 2010
תאריך

שעת הפסקת המסחר

שעת חידוש המסחר

סיבת ההפסקה

10.5.10

16:20

-

פרסום דוחות רבעון  1לשנת 2010

27.9.10

00:01

-

מחיקת אגרות חוב )סדרה ב( ממסחר

תקנה  -21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

.8

 .8.1להלן פירוט התגמולים שניתנו בגין שנת  2010לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד
שבשליטתה ,ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה )הנתונים להלן מבטאים עלות מעביד והינם על בסיס שנתי(:

תגמולים בעבור שירותים
)באלפי ש"ח(**

פרטי מקבל התגמולים

מענק

תשלום
מבוסס
מניות
בגין
אופציות
"בתוך
הכסף"

450
)1ג'(

649
)1ד'(

905
)2ב'(

250
)2ג'(

397
)2ד'(

-

1,019
)3ב'(

3) 250ג'(

249
)3ד'(

-

שם

תפקיד

היקף
משרה

שיעור החזקה
בהון
החברה
בדילול מלא*
במועד הדוח
)ב(%-

שכר

שטרן ניר

מנכ"ל החברה
)מיום
(25.4.2010
)1א'(

100%

0.73%

887
)1ב'(

פרילינג
שלומי

סמנכ"ל
אסטרטגיה,
פיתוח עסקי
ופיננסים
)2א'(

הרפז רן

1

סמנכ"ל טכ'
מידע
)3א'(

100%

100%

0.08%

0.11%

דמי
ניהול

-

דמי
יעוץ

-

תגמולים אחרים
)באלפי ש"ח(

עמלה

-

-

-

אחר **

-

-

-

ריבית

דמי
שכירות

-

-

-

סך כולל
של
תשלומים
)באלפי
1
ש"ח(

אחר
**

-

-

-

-

-

1,986

-

-

1,552

1,518

הסכום כולל הוצאה בגין שווי כלכלי שנזקף בדוחות הכספיים של החברה בגין האופציות שהוקצו לנושאי המשרה הבכירה המופיעים בטבלה לפי תוכנית אופציות  2006ותוכנית
אופציות  2008אשר מחיר המימוש של כתבי האופציה אשר הוקצו לפיהם גבוה ממחיר המניה בבורסה ליום  31בדצמבר 2010

פרטי מקבל התגמולים

שתוי קרן

סמנכ"ל
פרטיים
)4א'(

100%

הנטר
ריצ'רד

מנכ"ל החברה
)עד ליום
(31.3.2010
)5א'(

100%

תגמולים בעבור שירותים
)באלפי ש"ח(**

0.1%

-

865
)4ב'(

250
)4ג'(

1,359
)5ב'(

-

400
)4ד'(

) 5ג'(477

-

-

-

-

תגמולים אחרים
)באלפי ש"ח(

-

-

-

-

-

-

-

-

סך כולל
של
תשלומים
)באלפי
1
ש"ח(

-

-

1,515

1,836

* שיעור החזקה בהון החברה של כל נושאי המשרה הינו 0%
** במונחי עלות לתאגיד
) 1א'( מר שטרן מועסק החל מיום  25באפריל  2010כמנכ"ל הקבוצה .על-פי הסכם העסקתו ובהתאם להחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  18במרץ
) 2010בין היתר בהתבסס על המלצת ועדת התגמול( ,ההתקשרות בין הצדדים תסתיים במתן הודעה מוקדמת של שלושה חודשים ,על-ידי מי מהצדדים.
במקרה של סיום ההתקשרות יהיה זכאי מר שטרן לתקופת הסתגלות של שלושה חודשים נוספים .מר שטרן זכאי למענק )בונוס( שנתי בהתאם להחלטת
דירקטוריון החברה ועד עשר משכורות בכל שנה .לפרטים נוספים אודות תנאי העסקתו של מר שטרן ראו דיווח מיידי מיום  18במרץ ) 2010אסמכתא מספר
 ,(2010-01-420615המובא על דרך הפניה(.
) 1ב'( רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את הרכיבים הבאים :משכורת בסיס בסך  75,000ש"ח לחודש ,הפרשות לסוציאליות ונלוות כמקובל וביטוח בגין אובדן כושר
עבודה .מר שטרן זכאי לחופשה שנתית בת  22ימי עבודה בשנה וכן ל 18 -ימי מחלה בשנה ,על-פי התנאים הקבועים בחוק דמי מחלה התשל"ו") 1976 -חוק דמי
מחלה"( .בנוסף ,זכאי מר שטרן לרכב בדרגה  7לרבות גילום שווי הרכב למס .לעדכון בתנאי שכר המנכ"ל ראה סעיף  8.3להלן.
) 1ג'(

הסכום הנקוב בטור המענק הנו הסכום שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ביום  9במרץ  2011לאחר אישור ועדת הביקורת והמלצת ועדת התגמול מיום 7
במרץ  ,2011כמענק המגיע למר שטרן בגין שנת ) 2010בגין הסכום הנ"ל נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים לשנת  ,2010הסכום טרם שולם( .בהתאם להחלטות
הדירקטוריון מיום  6במרץ  ,2011המענק השנתי של מר שטרן לשנת  2010נקבע בהתאם למדדי ההערכה הבאים (1) :עמידת החברה ביעדי (2) ;EBITDA
עמידה בתקציב המכירות של החברה במאוחד; ) (3עמידה בתקציב תזרים המזומנים של החברה במאוחד ) (4עמידה בתקציב הוצאות חברה מאוחד; )(5
עמידה בתקציב השקעות החברה במאוחד; ו (6) -עמידה ביעדי זמינות המענה של מוקדי השירות של החברה .על-פי תנאי הסכם העסקתו ,מר שטרן זכאי
לבונוס שנתי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה בסכום של עד עשר משכורות חודשיות.

) 1ד'( ביום  10במאי  2010הוקצו למר שטרן ,כחלק תנאי העסקתו 238,882 ,כתבי אופציה )בלתי סחירים( הניתנים למימוש ל 238,882 -מניות רגילות של החברה
)כפוף להתאמות בהתאם לתוכנית האופציות  .(2008מחיר המימוש של האופציות עמד על  41.7ש"ח )לא צמוד למדד( .בעקבות חלוקת דיבידנד בחודש
ספטמבר  ,2010מחיר המימוש הותאם והוא עומד על ) 39.79לא צמוד למדד( .לפרטים נוספים בדבר ביצוע התאמות בשערי ההמרה של ניירות הערך של
החברה ,ראו דיווח מיידי מיום  25באוגוסט ) 2010אסמכתא מספר  ,(2010-01-598521המובא על דרך ההפניה .יצוין ,כי מחיר המימוש וכמות מניות המימוש
הינם תיאורטיים בלבד הואיל ובפועל לפי תנאי ההקצאה יוקצו לניצעים אשר יבחרו לממש את האופציות רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה
הכספי הגלום בכתבי האופציה .לפרטים נוספים ,ובכלל זה לגבי נימוקי הדירקטוריון לגובה התגמול למר שטרן ואופן קביעתו ,ראו דוח הצעה פרטית מהותית
והצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית ,כנדרש על-פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( התש"ס ,2000-שפרסמה החברה
ביום  10במאי ) 2010אסמכתא מס'  ,(2010-01-476214המובא על דרך ההפניה .לפרטים נוספים ,לרבות אודות השווי ההוגן של כתבי האופציה ,ראו ביאור
23ב' לדוחות הכספיים.
הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010לפי תקן חשבונאות בינלאומי  ,IFRS2בגין הענקת כתבי
האופציה.
) 2א'( מר פרילינג שלומי מועסק בחברה החל מיום  1בינואר  2008כסמנכ"ל אסטרטגיה פיתוח עסקי ופיננסיים של החברה .על-פי הסכם העסקתו ,ההתקשרות בין
הצדדים תסתיים כעבור שלושה חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות .בנוסף ,יהיה זכאי מר
פרילינג לתקופת הסתגלות למשך שלושה חודשים.
) 2ב'( רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את הרכיבים הבאים :משכורת בסיס בסך  52,500ש"ח לחודש ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל וביטוח אובדן כושר עבודה.
על-פי תנאי העסקתו זכאי מר פרילינג לחופשה שנתית בת  22ימי עבודה בשנה וכן ל 18 -ימי מחלה בשנה ,על-פי התנאים הקבועים בחוק דמי מחלה .בנוסף
זכאי מר שלומי פרילינג לרכב חברה בדרגה  5לרבות גילום שווי הרכב למס.
) 2ג'( הסכום הנקוב בטור המענק הנו הסכום שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ביום  9במרץ  2011לאחר המלצת ועדת התגמול מיום  7במרץ  2011כמענק המגיע
לו בגין שנת ) 2010בגין הסכום הנ"ל נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים לשנת  ,2010הסכום טרם שולם( .בהתאם להחלטות הדירקטוריון מיום  6במרץ ,2011
המענק השנתי של מר פרילינג לשנת  2010נקבע בהתאם למדדי ההערכה הבאים (1) :עמידת החברה ביעדי  (2) ;EBITDAמדדי הערכה אישיים) -א( עמידה
בתקציב הוצאות התפעול של החברה; )ב( עמידה בתקציב  EBITDAשל חברות בנות; ו) -ג( עמידה בתקציב שכר כלכלה ואסטרטגיה; ו (3) -הערכת מנכ"ל
בהתחשב בביצועי הסמנכ"ל ותרומתו לחברה .כפי שנקבע בהחלטות הדירקטוריון ,בכל מקרה המענק לא יעלה על שמונה משכורות בונוס.
) 2ד'( בחודש מאי  2008הוקצו למר פרילינג ,על-פי תנאי העסקתו ובמסגרת תוכנית אופציות  103,004 ,2008כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 103,004 -מניות רגילות
של החברה )כפוף להתאמות בהתאם לתוכנית האופציות  .(2008מחיר המימוש עמד על  41.73ש"ח )לא צמוד למדד כלשהו( .בעקבות חלוקת דיבידנדים
בחודשים באפריל וספטמבר  2009וכן בחודשים אפריל וספטמבר  ,2010מחיר המימוש הותאם והוא עומד על  33.74ש"ח )לא צמוד למדד( .לפרטים נוספים
בדבר ביצוע התאמות בשערי ההמרה של ניירות הערך של החברה ,ראו דיווחים מיידים מימים  25במרץ 6 ,באפריל ו 25 -באוגוסט  2009וכן  24במרץ ו25 -
באוגוסט ) 2010אסמכתאות מספר  2010-01-427125 ,2009-01-208746 ,2009-01-083601 ,2009-01-066699ו 2010-01-598521 -בהתאמה( ,המובאים על דרך
ההפניה .יצוין ,כי מחיר המימוש וכמות המניות הנן תיאורטיות בלבד הואיל ובפועל ,לפי תנאי ההקצאה ,יוקצו לניצעים אשר יבחרו לממש את האופציות רק
מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה .לפרטים נוספים לרבות בדבר אודות השווי ההוגן של כתבי האופציה ,ראו ביאור

23ב' לדוחות הכספיים .בנוסף ,בהתאם להמלצת ועדת התגמול ,בחודש מרץ  ,2010אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להאריך את תקופות המימוש
של האופציות מכוח תוכנית אופציות  2008עבור שבעה סמנכ"לים שהוקצו להם אופציות ביום  22במאי  ,2008ובכללם מר פרילינג ,באופן שתקופת המימוש
ממועד ההבשלה של מנת האופציה הראשונה תהיה  29חודשים )במקום  24חודשים כקבוע בתוכנית אופציות  (2008ותקופת המימוש של מנות האופציות
השנייה עד הרביעית תהיה  24חודשים לכל מנה )במקום  12חודשים כקבוע בתוכנית אופציות  .(2008ההוצאה שתרשם כתוצאה מהחלטה זו תהיה ההפרש בין
השווי הכלכלי של האופציות ליום  8במרץ  2010לפני השינוי לעומת השווי הכלכלי של האופציות לאותו יום לאחר השינוי .הפרש זה כאמור מסתכם לסך של כ-
 201אלפי ש"ח שירשמו כהוצאה בספרי החברה בשנים  2010ו .2011 -החישוב בוצע כאמור בביאור 23ב' לדוחות הכספים על-פי המודל הבינומי .הערך הכלכלי
של הארכת מועדי המימוש של האופציות למר פרילינג על-פי מודל בלאק אנד שולס הנו כ 250 -אלפי ש"ח.
הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010לפי תקן חשבונאות בינלאומי  ,IFRS2בגין הענקת כתבי
האופציה.
) 3א'( מר הרפז רן מועסק בחברה החל מיום  22באוקטובר  2008כסמנכ"ל טכנולוגית מידע .על-פי הסכם העסקתו ,ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור שלושה
חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות .בנוסף ,יהיה זכאי מר הרפז לתקופת הסתגלות למשך
שלושה חודשים.
) 3ב'(

רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את הרכיבים הבאים :משכורת בסיס בסך  55,000ש"ח לחודש ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל וביטוח בגין אובדן כושר
עבודה .על-פי תנאי העסקתו זכאי מר הרפז לחופשה שנתית בת  22ימי עבודה בשנה וכן ל 18 -ימי מחלה בשנה ,על-פי התנאים הקבועים בחוק דמי מחלה.
בנוסף ,על-פי הסכם העסקתו ,מר הרפז זכאי לרכב בדרגה  4לרבות גילום שווי הרכב למס .בשכר חודש דצמבר  2010שולם למר הרפז בגין "חבילת הסתגלות",
בסך של  80אלפי ש"ח כהלוואה שהפכה למענק ברוטו בתום שתי שנות עבודה מתחילת עבודתו בחברה ,וזאת בהתאם לאישור דירקטוריון החברה מחודש
אוקטובר .2008

) 3ג'( הסכום הנקוב בטור המענק הנו הסכום שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ביום  9במרץ  ,2011לאחר המלצת ועדת התגמול מיום  7במרץ  ,2011כמענק המגיע
לו בגין שנת ) 2010בגין הסכום הנ"ל נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים לשנת  2010הסכום האמור טרם שולם( .בהתאם להחלטות הדירקטוריון מיום  6במרץ
 ,2011המענק השנתי של מר הרפז לשנת  2010נקבע בהתאם למדדי ההערכה הבאים (1) :עמידת החברה ביעדי  (2) ;EBITDAמדדי הערכה אישיים) -א(
עמידה בתקציב הוצאות והשקעות מערכות מידע; )ב( עמידה בתקציב שכר מערכות מידע; ו) -ג( עמידה ביעדי זמינות מערכות קריטיות; ו (3) -הערכת מנכ"ל
בהתחשב בביצועי הסמנכ"ל ותרומתו לחברה .כפי שנקבע בהחלטות הדירקטוריון ,בכל מקרה המענק לא יעלה על שמונה משכורות בונוס.
) 3ד'( ביום  10באוגוסט  2009הוקצו למר הרפז  51,502אופציות במסגרת הרחבת תוכנית אופציות  ,2008הניתנות למימוש ל 51,502 -מניות רגילות של החברה .מחיר
המימוש עמד על  38.63ש"ח )לא צמוד למדד( .בעקבות חלוקת דיבידנד בחודש ספטמבר  2009וכן בחודשים אפריל וספטמבר  ,2010מחיר המימוש הותאם
והוא עומד על  33.72ש"ח )לא צמוד למדד כלשהו( .לפרטים נוספים בדבר ביצוע התאמות בשערי ההמרה של ניירות הערך של החברה ,ראו דיווחים מיידים
מימים  25באוגוסט  2009וכן  24במרץ ו 25 -באוגוסט ) 2010אסמכתאות מספר  2010-01-427125 ,2009-01-208746ו 2010-01-598521 -בהתאמה( ,המובאים
על דרך ההפניה .יצוין ,כי מחיר המימוש וכמות המניות הנן תיאורטיות בלבד הואיל ובפועל ,לפי תנאי ההקצאה ,יוקצו לניצעים אשר יבחרו לממש את
האופציות רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה .לפרטים נוספים ,לרבות אודות השווי ההוגן של כתבי האופציה ,ראו
ביאור 23ב' לדוחות הכספיים.

הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010לפי תקן חשבונאות בינלאומי  ,IFRS2בגין הענקת כתבי
האופציה.
) 4א'( גב' שתוי קרן מועסקת בחברה החל מיום  29בנובמבר  ,1998וביום  1בספטמבר  2004החלה לכהן כסמנכ"ל לקוחות פרטיים .על-פי הסכם העסקתה,
ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור שלושה חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות .בנוסף,
תהיה זכאית גב' שתוי לתקופת הסתגלות למשך שלושה חודשים .ביום  1במאי  2011תסיים גב' שתוי את תפקידה כסמנכ"ל לקוחות פרטיים ותמשיך לכהן
כסמנכ"ל כללי.
) 4ב'( רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את הרכיבים הבאים :משכורת בסיס בסך  52,800ש"ח ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל וביטוח אובדן כושר עבודה .על-פי
תנאי העסקתה זכאית גב' שתוי לחופשה שנתית בת  22ימי עבודה בשנה וכן ל 18 -ימי מחלה בשנה ,על-פי התנאים הקבועים בחוק דמי מחלה .בנוסף זכאית גב'
שתוי לרכב בדרגה  4לרבות גילום שווי הרכב למס.
) 4ג'(

הסכום הנקוב בטור המענק הנו הסכום שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ביום  9במרץ  ,2011לאחר המלצת ועדת התגמול מיום  7במרץ  ,2011כמענק המגיע
לה בגין שנת ) 2010בגין הסכום הנ"ל נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים לשנת  2010הסכום האמור טרם שולם( .בהתאם להחלטות הדירקטוריון מיום  6במרץ
 ,2011המענק השנתי של גב' שתוי לשנת  2010נקבע בהתאם למדדי ההערכה הבאים (1) :עמידת החברה ביעדי  (2) ;EBITDAמדדים אישיים) -א( עמידה
בתקציב מכירות ורווחיות ללקוחות פרטיים; )ב( עמידה בתקציב שכר מכירות ושירות; ו (3) -הערכת מנכ"ל בהתחשב בביצועי הסמנכ"ל ותרומתה לחברה .כפי
שנקבע בהחלטות הדירקטוריון ,בכל מקרה המענק לא יעלה על שמונה משכורות בונוס.

) 4ד'( בהתאם להחלטות הדירקטוריון מיום  29באוגוסט  2006ומיום  7בדצמבר  ,2006הוקצו לגב' שתוי  6,900אופציות בגין תוכנית אופציות  ,2006הניתנות למימוש
ל 6,900 -מניות רגילות של החברה ,וזאת על-פי מתאר  .2006מחיר המימוש הינו  34.31ש"ח לאופציה ,צמוד למדד .לפרטים נוספים אודות תנאי כתבי
האופציות ,לרבות המועדים הקשורים במתן התגמול והתנאים לקבלתו ,ראו ביאור 23ב' לדוחות הכספיים.
ביום  22במאי  2008הוקצו לגב' שתוי ,על-פי תנאי העסקתה ובמסגרת תוכנית אופציות  103,004 ,2008כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 103,004 -מניות
רגילות של החברה )כפוף להתאמות בהתאם לתוכנית האופציות  .(2008מחיר המימוש עמד על  41.73ש"ח )לא צמוד למדד( .בעקבות חלוקת דיבידנדים
בחודשים באפריל וספטמבר  2009וכן בחודשים אפריל וספטמבר  ,2010מחיר המימוש הותאם והוא עומד על  33.74ש"ח )לא צמוד למדד( .לפרטים נוספים
בדבר ביצוע התאמות בשערי ההמרה של ניירות הערך של החברה ,ראו דיווחים מיידים מימים  25במרץ 6 ,באפריל ו 25 -באוגוסט  2009וכן  24במרץ ו25 -
באוגוסט ) 2010אסמכתאות מספר  2010-01-427125 ,2009-01-208746 ,2009-01-083601 ,2009-01-066699ו 2010-01-598521 -בהתאמה( ,המובאים על דרך
ההפניה .יצוין ,כי מחיר המימוש הנו תיאורטי בלבד הואיל ובפועל ,לפי תנאי ההקצאה ,יוקצו לניצעים אשר יבחרו לממש את האופציות רק מניות בכמות
המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה .לפרטים נוספים ,לרבות אודות השווי ההוגן של כתבי האופציה ,ראו ביאור 23ב' לדוחות
הכספיים .בנוסף ,בהתאם להמלצת ועדת התגמול ,בחודש מרץ  ,2010אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להאריך את תקופות המימוש של האופציות
מכוח תוכנית אופציות  2008עבור שבעה סמנכ"לים להם הוקצו אופציות ביום  22במאי  ,2008ובכללם הגב' שתוי ,באופן שתקופת המימוש ממועד ההבשלה
של מנת האופציה הראשונה תהיה  29חודשים )במקום  24חודשים כקבוע בתוכנית אופציות  (2008ותקופת המימוש של מנות האופציות השנייה עד הרביעית
תהיה  24חודשים לכל מנה )במקום  12חודשים כקבוע בתוכנית אופציות  .(2008ההוצאה שתרשם כתוצאה מהחלטה זו תהיה ההפרש בין השווי הכלכלי של
האופציות ליום  8במרץ  2010לפני השינוי לעומת השווי הכלכלי של האופציות לאותו יום לאחר השינוי .הפרש זה כאמור מסתכם לסך של כ 201 -אלפי ש"ח

שירשמו כהוצאה בספרי החברה בשנים  2010ו .2011 -החישוב בוצע כאמור בביאור 23ב' לדוחות הכספים על-פי המודל הבינומי .הערך הכלכלי של הארכת
מועדי המימוש של האופציות לגב' שתוי על-פי מודל בלאק אנד שולס הנו כ 250 -אלפי ש"ח.
הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010לפי תקן חשבונאות בינלאומי  ,IFRS2בגין הענקת כתבי
האופציה.
) 5א'( מר הנטר הועסק בחברה החל מיום  1באוקטובר  ,2007וביום  1בינואר  2008החל לכהן כמנכ"ל הקבוצה .ביום  19בינואר  2010הודיע מר הנטר על סיום
תפקידו כמנכ"ל החברה החל מיום  31במרץ .2010
) 5ב'( רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את הרכיבים הבאים )עד למועד סיום עבודתו ביום  31במרץ  :(2011משכורת בסיס בסך  105,000ש"ח לחודש ,הפרשות
לסוציאליות ונלוות כמקובל וביטוח בגין אובדן כושר עבודה .מר הנטר היה זכאי לחופשה שנתית בת  22ימי עבודה בשנה וכן ל 18 -ימי מחלה בשנה ,על-פי
התנאים הקבועים בחוק דמי מחלה .בנוסף ,רכב בדרגה  7לרבות גילום שווי הרכב למס .רכיב השכר האמור כולל גם מענק פרישה בסך כולל של  945אלפי
ש"ח ,אשר שולם למר הנטר בהתבסס על המלצות ועדת התגמול ובהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מחודש יולי  .2010מענק פרישה למר
הנטר מגלם שש משכורות חודשיות הכוללות זכויות סוציאליות )"מענק הפרישה"( .נוכח העובדה שמר הנטר מונה כמנהל עסקים ראשי בשופרסל בע"מ )אשר
הנה בשליטת בעלי השליטה בחברה( החל ממועד סיום תפקידו בחברה ,ולמען הזהירות ,אושר מענק הפרישה של מר הנטר בהתאם לסעיפים  (4)270ו275 -
לחוק החברות .בחודש ספטמבר  2010אושר מענק הפרישה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה  -ראו דיווח מיידי מיום  2בספטמבר ) 2010אסמכתא מספר
 ,(2010-01-611331המובא על דרך ההפניה .לפרטים נוספים על מענק הפרישה ,לרבות נימוקי הדירקטוריון לאישור מענק הפרישה חלף התיקון בתנאי הקצאת
האופציות אשר הוקצו למר הנטר ,ראו דוח עסקה על-פי תקנות עסקת בעל שליטה ,שפרסמה החברה ביום  27ביולי ) 2010אסמכתא מספר ,(2010-01-567813
כפי שתוקן ביום  17באוגוסט ) 2010אסמכתא מספר  ,(2010-01-589314המובאים על דרך ההפניה.
) 5ג'(

ביום  22במאי  2008הוקצו למר הנטר ,כחלק תנאי העסקתו 351,931 ,כתבי אופציה )במסגרת תוכנית אופציות  (2008הניתנים למימוש ל 351,931 -מניות
רגילות של החברה )כפוף להתאמות בהתאם לתוכנית האופציות  .(2008מחיר המימוש של האופציות לאחר התאמות בגין דיבידנדים אשר שולמו בחודשים
אפריל וספטמבר  2009ובחודשים אפריל וספטמבר  ,2010עומד על  33.74ש"ח )לא צמוד למדד( .לפרטים נוספים בדבר ביצוע התאמות בשערי ההמרה של
ניירות הערך של החברה ,ראו דיווחים מיידים מימים  25במרץ 6 ,באפריל ו 25 -באוגוסט  2009וכן  24במרץ ) 2010אסמכתאות מספר 2009- ,2009-01-066699
 2009-01-208746 01-083601ו 2010-01-427125 -בהתאמה( ,המובאים על דרך ההפניה .יצוין ,כי מחיר המימוש הינו תיאורטי בלבד הואיל ובפועל לפי תנאי
ההקצאה יוקצו לניצעים אשר יבחרו לממש את האופציות רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה .מנות האופציה
השלישית והרביעית שהוענקו למר הנטר פקעו ) 175,965אופציות(.
הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בשנת  2010לפי תקן חשבונאות בינלאומי  ,IFRS2בגין הענקת כתבי
האופציה.

 .8.2בשנת  2010סך התשלום שקבלו כל הדירקטורים )לרבות דירקטורים חיצוניים( בחברה הנו  1,476אלפי ש"ח.
 .8.3ביום  9במרץ  ,2011אישר דירקטוריון החברה ,בהתבסס על המלצות ועדת התגמול ו -ועדת הביקורת בישיבתם מיום  7במרץ  ,2011העלאה בשכרו
החודשי של מר שטרן לסך של  90,000ש"ח  ,בתוקף מיום  1בינואר  .2011דירקטוריון החברה מצא כי העלאת השכר של מר שטרן הנה הוגנת וסבירה

 .8.4ומשקפת את הגמול המקובל לנושאי משרה בתפקידים דומים בחברות ברות השוואה ,ועולה בקנה
אחד עם התחייבות החברה בחוזה העסקתו של מר שטרן כי תנאי שכרו ייבחנו בתום שישה
חודשים מתחילת כהונתו .סכום זה טרם שולם ויוכר בדוחות הכספיים בשנת .2011
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נכון ליום  9במרץ  ,2011בעלות השליטה בחברה הנן כדלקמן:
דסק"ש ,מכוח החזקתה בכ 38.04% -המונפק של נטוויז'ן ומזכויות ההצבעה בה ,בשל היותה צד
להסכם בין בעלי המניות ,2וכן בשל היותה נשלטת על-ידי אי די בי פתוח.
כת"ש ,מכוח החזקותיה בכ 29.74% -מהונה המונפק של נטוויז'ן ומזכויות ההצבעה בה ,בשל היותה
צד להסכם בעלי המניות וכן בשל היותה בשליטת אי די בי פתוח.3
אי די בי פתוח ואי די בי אחזקות ,בשל היותן בעלות השליטה בדסק"ש ובכת"ש.4

 .10תקנה  -22עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי
להלן פרטים ,למיטב ידיעת הקבוצה ,בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה
בחברה יש עניין אישי באישורה ,אשר הקבוצה התקשרה בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף
שנת הדוח ועד למועד הגשת דוח זה ,או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח.
יצוין ,כי מדי שנה ,מאשרת ועדת הביקורת של החברה מסגרת לעסקאות עם בעל שליטה או שלבעל
השליטה יש בהן עניין אישי ,ואשר אינן עסקאות חריגות ,כהגדרתן בחוק החברות ,לפי תחומי
העסקאות השונים ,ומאשרת בנפרד מסגרת לעסקאות כאמור עם סלקום ,5כמפורט בסעיף 10.3
להלן.
 .10.1עסקאות זניחות
בחודש באוגוסט  2008החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה
של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה וכן עסקה של החברה עם בעל שליטה בה או
עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי )"עסקאות בעלי עניין"( כעסקה זניחה כקבוע
בתקנה שהיתה בתוקף באותה עת ,המקבילה לתקנה )41א() (6לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות
כספיים שנתיים( ,התש"ע –  .2010כללים וקווים מנחים אלו משמשים ,בין היתר ,גם לבחינת היקף
הגילוי בדוח התקופתי לגבי עסקאות בעלי עניין ,כקבוע בתקנה  22לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל") 1970 -תקנות הדוחות"( ,ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי בתשקיפים
)ככל שהחברה תבחר לפרסם תשקיף( לפי תקנה  54לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת
התשקיף  -מבנה וצורה( ,התשכ"ט  1969 -וכן לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה
כאמור של החברה כקבוע בתקנה 37א) (6לתקנות הדוחות .בחודש אוגוסט  2010החליט דירקטוריון
החברה לעדכן את הקווים המנחים והכללים לסיווגה של עסקת בעל עניין כעסקה זניחה ,כדלקמן:
2
3
4
5

לתיאור הסכם בעלי המניות ראו  18.1לפרק תיאור עסקי התאגיד.
בנוסף ,יצוין נכון למועד דוח זה גופים מוסדיים שונים מקבוצת אי די בי מחזיקים בכ 5% -מהון המניות של החברה.
למיטב ידיעת הקבוצה ,נכון למועד דוח זה ,אי די בי פתוח מחזיקה בכ 60.54% -מהון המניות המונפק ומזכויות
ההצבעה בכת"ש ובכ 73.51% -מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בדסק"ש.
למיטב ידיעת החברה ,סלקום נמצאת בשליטת דסק"ש ,בעלת השליטה בחברה.

החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה ,מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעל עניין במהלך
העסקים הרגיל שלהן ,וכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור,
לרבות )אך לא רק( עסקאות מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן :עסקאות הקשורות למתן
שרותי קישוריות וטלפוניה; עסקאות הקשורות למתן שירותי מרכזיות; הוצאות ייעוץ; רכישת
פוליסת ביטוח; רכש ציוד ותחזוקת קווי תקשורת; רכישת שירותי נסיעות ,תעופה ותיירות בארץ
ובחו"ל ושירותי הפקת כנסים ואירועים; שליחויות ועמלות; שכירות נכסי מקרקעין; קבלת
שירותים בנקאיים ,פיננסים או כלכליים )כגון :דמי ניהול בתאגיד בנקאי ,ניהול תיקים ,ייעוץ
השקעות ,ייעוץ כלכלי ,ריכוז וניהול הנפקות ,שירותי ניהול כספים שהופקדו עבור עובדים והפקדת
פיקדונות(; רכישה של מתנות ותווי קניה; רכישה של מוצרים ושירותים )כגון :מוצרי ושירותי
תקשורת ,מוצרי מזון ,צרכי משרד ,מוצרי נייר חומרי ניקיון וכיוצ"ב(; שיווק שיתופי פעולה
שיווקיים ,פרסום והנחות ביחד עם בעלי שליטה ו/או חברות בשליטתן או הקשורים למוצרים של
בעלי שליטה ו/או חברות בשליטתן  .מובהר כי העסקאות האמורות לעיל אינן מהוות רשימה
סגורה.
בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין ,עסקת בעל העניין שאינה עסקה
חריגה )כהגדרת המונח בחוק החברות (6תחשב כעסקה זניחה לצרכים האמורים לעיל אם אמת
המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה הנה בשיעור של פחות מ 0.5% -כמפורט להלן וכן היקף
העסקה אינו עולה על סך של  8מיליון ש"ח .בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה,
תחשב אחת או יותר מאמות המידה הרלוונטיות לעסקה המסוימת ,על בסיס הדוחות הכספיים
המאוחדים המבוקרים של החברה לשנת הדיווח האחרונה) :א( יחס נכסים )כגון ברכישת נכס קבוע
שאינו "נכס שוטף"(; )ב( יחס התחייבויות )כגון בקבלת התחייבות כספית(; )ג( יחס רווחים )כגון
במכירת נכס קבוע שאינו "נכס שוטף"(; )ד( מחזור מכירות )כגון ברכישת או מכירת מוצרים או
שירותים(; )ה( יחס הון עצמי .כך לדוגמה ,עסקה למכירת שירותים ,תחשב כזניחה אם היקף
ההכנסה לחברה בעסקה נמוך מ 0.5% -ממחזור המכירות של החברה ,על-פי הדוחות הכספיים
המאוחדים האמורים או נמוך מ 8 -מיליון ש"ח .ביחס לעסקאות רב שנתיות ,יחושב היקף העסקה
לצורכי בחינת הזניחות על בסיס שנתי.
במקרים בהם ,לפי שיקול דעת החברה ,כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות אינן רלוונטיות
לבחינת זניחות עסקת בעל העניין ,תחשב העסקה כזניחה ,בהתאם לאמת מידה רלוונטית אחרת,
שתקבע על-ידי החברה ,ובלבד שאמת המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות
מ 0.5% -וכן שהיקף העסקה לא יעלה על סך של  8מיליון ש"ח )כשסכום זה מותאם לפי שיעור
העלייה מעת לעת במדד הידוע בתחילת שנת .(2010
בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל עניין עשויה להוביל לסיווג העסקה כעסקה שאינה
זניחה למרות המפורט לעיל .כך למשל ,עסקת בעל עניין עשויה שלא להיחשב כזניחה אם היא
6מובהר כי עסקה חריגה ,קרי עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ,או שאינה בתנאי שוק ,או עשויה להשפיע
באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה ,לא תסווג כעסקה זניחה.

נתפסת כאירוע משמעותי על-ידי הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות ,או אם
במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי העניין לקבל טובות הנאה שיש חשיבות בדיווח עליהם
לציבור.
יבחן האם יש לראות עסקאות בעלי עניין נפרדות אשר מתקיימות ביניהן תלות )לדוגמה ניהול משא
ומתן מרוכז לגבי מכלול עסקאות אשר יש תלות בין תנאיהן( ,כעסקה אחת ,אם לאו.
מדי שנה תסקור ועדת הביקורת את אופן יישום הוראות נוהל זה על-ידי החברה ,וכן תערוך בחינה
מדגמית של עסקאות בעלי עניין שהחברה )או חברה מאוחדת שלה( צד להן ואשר סווגו כעסקאות
זניחות על-פי הוראות הנוהל .במסגרת הבחינה המדגמית של עסקאות כאמור ,תבחן ועדת
הביקורת ,בין היתר ,את דרכי קביעת המחירים ויתר תנאי העסקה ,לפי נסיבות העניין ותבחן את
השפעת העסקה על מצבה העסקי של החברה ועל תוצאות פעולותיה.
דירקטוריון החברה יבחן את הצורך בעדכון הוראות הנוהל מעת לעת בשים לב לעסקאות בעלי
העניין בהם מתקשרות החברה ,החברות המאוחדות והחברות הקשורות שלה ,ושינויים בהוראות
דין רלוונטיות.
 .10.2עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות
 .10.2.1רכישת  013נטוויז'ן )לשעבר ברק( ו 013 -נטוויז'ן שת"מ )לשעבר גלובקול(
ביום  25בינואר  2007הושלמה עסקת הרכישה ,במסגרתה רכשה נטוויז'ן ,בתמורה
להקצאת מניות בנטוויז'ן לבעלי מניותיהם הקודמים של ברק וגלובקול) :א( את מלוא הון
המניות המונפק של  013נטוויז'ן )דאז ברק(; )ב( את מלוא הון המניות המונפק של תבל
טלקום בע"מ ,אשר נכון לאותו מועד החזיקה ב 50%-מהון המניות המונפק של 013
נטוויז'ן שת"מ )דאז גלובקול(; ו) -ג( את מלוא אחזקות דסק"ש ,דאז בעלת המניות
הנוספת בגלובקול ,שהחזיקה ביתרת  50%מהון המניות המונפק של  013נטוויז'ן שת"מ.7
לפרטים נוספים בדבר עסקת הרכישה ,ראו דוח עסקה שפרסמה החברה ביום  22בנובמבר
) 2006אסמכתא מספר  ,(2006-01-139405המובא על דרך ההפניה.
 .10.2.2עסקת נענע שופס
החל מחודש דצמבר  2010ועד לחודש פברואר  ,2011פעילות הסחר האלקטרוני של אתר
"נענע שופס" בתחום המיטלטלין ,בוצעה באמצעות שופמיינד ,אשר זכאית הייתה לזכויות
הנובעות מהפעילות כאמור וחבה בחובות בקשר אליה .ביום  13בפברואר  2011החליטו
נענע 10ושופמיינד ,בהסכמה הדדית ,ובהתאם לאפשרות הקבועה בהסכם ,על סיומו
המיידי של ההסכם .לפרטים נוספים בדבר העסקה בין נענע 10לשופמיינד וסיומה ,ראו
דוח עסקה שפרסמה החברה בימים  13באפריל ו 12 -באוקטובר  12 2008באוקטובר 2008
7

במסגרת עסקת הרכישה ,המחתה דסק"ש לנטוויז'ן את זכויותיה בקשר עם הלוואות בעלים שהעמידה לגלובקול ואת
זכויותיה לקבל מניות בגלובקול בגין כספים שהזרימה לגלובקול קודם למועד הלוואת הבעלים ,כתשלומים על חשבון
מניות גלובקול ,בתמורה להקצאת מניות נטוויז'ן לדסק"ש.

)אסמכתאות מספר  2008-01-107031ו ,2008-01-284118 -בהתאמה( ודיווח של החברה
מיום  13בפברואר ) 2011אסמכתא מספר  ,(2011-01-046161המובאים על דרך ההפניה,
וכן ביאור 27ז) (1לדוחות הכספיים.
 .10.2.3עסקת מד-נאוטילוס
לפרטים בדבר עסקת מד-נאוטילוס ראו דוח עסקה ודוח עסקה מתקן מימים  8באפריל ו-
 6במאי ) 2008אסמכתאות מספר  2008-01-103326ו ,2008-01-126840 -בהתאמה(,
המובאים על דרך ההפניה ,ביאור 27ז) (2לדוחות הכספיים ,וסעיף  7.10.1לפרק תיאור
עסקי התאגיד לשנת .2010
 .10.2.4עדכון שכר הדירקטורים בחברה מטעם בעלי השליטה
בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה מחודש ינואר  ,2007גמולם של
הדירקטורים בחברה )גמול שנתי וגמול השתתפות( ,שאינם דירקטורים "אחרים" 8הנו
בגובה הגמול המרבי הקבוע בתקנות הגמול ,על-פי דרגת החברה .בחודש אוקטובר ,2007
נקבע על-ידי הדירקטוריון ,כי הגמול לדירקטורים כאמור יהיה בגובה הגמול המרבי
הקבוע בתקנות הגמול ,בהתאם לדרגת החברה לפי מאזן החברה ליום  31בדצמבר 2006
)דרגה ג'( .ההחלטה על קביעת רף עליון לגמול כאמור ,אושרה בהתאם לתקנות החברות
)הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( ,התש"ס ,2000 -בשל היותה עסקה מזכה .ראו דיווחים
מיידים של החברה מימים  16בינואר  2006ו 24 -באוקטובר ) 2007אסמכתאות מספר
 2006-01-011076ו ,2007-01-424360 -בהתאמה( ,המובאים על דרך ההפניה.
 .10.2.5ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
בהתאם לאישור האסיפה הכללית )שלא מן המניין( מחודש מרץ  2004לעניין התקשרות
החברה בביטוח אחריות נושאי משרה בקבוצה ,בחודש אוגוסט  2004רכשה החברה
פוליסה לביטוח אחריות נושאי המשרה בקבוצה ,בגבול אחריות של עד סך של  10מיליון
דולר ,עבור כל נושאי המשרה למקרה ולתקופת הביטוח ,בכפוף לתשלום השתתפות
עצמית .באסיפה כללית )מיוחדת( מחודש מאי  2005הוחלט כדלקמן) :א( הכיסוי הביטוחי
לפוליסת ביטוח אחריות נושא משרה יהיה בסכום שלא יפחת מ 20 -מיליון דולר ולא יעלה
על  30מיליון דולר; )ב( הפרמיה השנתית לא תעלה על  400אלפי דולר בשנה; )ג( ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה יקבעו את סכום הכיסוי הביטוחי וגובה הפרמיה ,לאחר
שווידאו כי הסכומים סבירים בנסיבות העניין ,בהתחשב בחשיפות החברה ובתנאי השוק;
)ד( ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יקבעו כי התקשרות החברה בפוליסה החדשה
עומדת בתנאים הקבועים לעיל; )ה( תוקפה של החלטת מסגרת זו עד ליום  31בדצמבר
" 8דירקטור אחר" מוגדר בתקנות הגמול ,כדלקמן" :דירקטור שאיננו דירקטור חיצוני בחברה ,למעט כל אחד מאלה(1) :
דירקטור בעל שליטה; ) (2דירקטור הממלא תפקיד נוסף בחברה או נותן לה שירותים נוספים באופן שוטף; ) (3דירקטור
הממלא תפקיד בתאגיד שהוא בעל שליטה בחברה או נותן לו שירותים באופן שוטף; ) (4דירקטור הממלא תפקיד בתאגיד
שהוא בשליטת בעל השליטה בחברה או נותן לו שירותים באופן שוטף; ) (5דירקטור שאינו מקבל גמול מהחברה"
)"דירקטור אחר"(.

 .2015במאי  ,2005הורחבה פוליסת הביטוח כאמור עד סך של  20מיליון דולר עבור כל
נושאי המשרה למקרה ולתקופת הביטוח .פוליסת הביטוח מתחדשת מדי שנה ,ונכון למועד
דוח זה הנה בתוקף עד ליום  31במאי .2011
בינואר  2007וכחלק מהתחייבויותיה של החברה במסגרת עסקת הרכישה רכשה החברה
ביטוח מסוג  ,Run Offלמשך שבע שנים מהמועד הקובע לעסקת הרכישה ) 25בינואר
 ,(2007לדירקטורים ולנושאי המשרה ב 013 -נטוויז'ן )דאז ברק( וב 013 -נטוויז'ן שת"מ
)דאז גלובקול( ,כפי שהיו במועד חתימת עסקת הרכישה ,בגין מקרי ביטוח שאירעו עד
למועד הקובע ,בהיקף כיסוי ביטוחי של  20מיליון דולר.
 .10.2.6שיפוי ופטור
במאי  2005אישרה אסיפה כללית )מיוחדת( של החברה ,מתן התחייבות מראש לשיפוי
שתינתן לנושאי משרה ,כפי שיכהנו מעת לעת ,לרבות לאלו שנחשבים לבעלי השליטה
בקבוצה במועד ההחלטה או בעתיד ,בהתאם לתנאים המפורטים בכתב הפטור והשיפוי.
 .10.2.7תנאי פרישה מנכ"ל
בחודש יולי  2010אישרו ועדת הביקורת ולאחריה דירקטוריון החברה ,בין היתר בהתבסס על
המלצות ועדת התגמול ,לאשר מענק פרישה למר ריצ'רד הנטר ,המנכ"ל היוצא של החברה ,בסך
כולל של  945,273ש"ח ,המגלם שש משכורות חודשיות הכוללות זכויות סוציאליות .לפרטים
נוספים על מענק הפרישה ראו תקנה  22בפרק ד' לדוח )סעיף  10לעיל(.
 .10.3עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ושאינן זניחות
סלקום
בשנת  2010הקבוצה וסלקום ,הנשלטת על-ידי דסק"ש ,בעלת השליטה בחברה ואשר מר עמי
אראל ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה מכהן גם כיו"ר דירקטוריון סלקום ,היו קשורות
בהסכמים כמפורט בסעיף זה להלן .יצוין ,כי בין ההסכמים וההתקשרויות המופיעים להלן ישנן גם
עסקאות שבפני עצמן הן עסקאות זניחות ,אולם מכיוון שצירוף כלל העסקאות מול סלקום אינו
זניח הן מובאות למען הזהירות בלבד בסעיף זה-
א.

בחודש יולי  2007אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת הביקורת ,את התקשרות
הקבוצה )באמצעות  013נטוויז'ן( עם סלקום בהסכם )"הסכם ה("Forward&Roaming -
לפיו תספק הקבוצה לסלקום שירותי תעבורת שיחות בינלאומיים ,הכוללים) :א( שירותי
 -Forwardשיחה לחו"ל הנובעת מחיוג של משתמש כלשהו הנמצא בישראל למנוי סלולרי
ישראלי הנמצא בחו"ל; )ב( שירותי  -Roamingשיחה של מנוי סלולרי מרשת לא מקומית
המתבצעת מישראל למשתמש כלשהוא בחו"ל; ו) -ג( שירותי  -Signalsשירות "איתות" הניתן

למפעילים סלולריים כדי שטלפון סלולרי הנמצא מחוץ לתחומי רשת הבית שלו יוכל לקבל
שירותי נדידה.
בחודש דצמבר  2010אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הארכת תוקף הסכם ה-
 ,Forward& Roamingעד ליום  31בדצמבר  ,2011תוך הפחתת התעריפים המשולמים על-
ידי סלקום לקבוצה החל משנת  2010בשיעור של כ  ,9% -וזאת לצורך התאמתם לשינויים
שחלו בשנים האחרונות בשוק השיחות הבינלאומיות .ההסכם יחודש אוטומטית לתקופות
של שנה אחת ,אלא אם הודיע אחד הצדדים על רצונו שלא להאריך את ההסכם .הארכת
ההסכם לאחר יום  31בדצמבר  2013כפופה לאישור מחדש של האורגנים של החברה .ראו גם
דיווח מיידי מיום  4בינואר ) 2011אסמכתא מספר  ,(2011-01-004989המובא על דרך הפנייה.
היקף הכנסות הקבוצה בגין ההסכם האמור לעיל הסתכם בשנת  2010לכ 29.3 -מיליון ש"ח.
ב.

בחודש דצמבר  ,2009לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה ,התקשרה הקבוצה )באמצעות
 013נטוויז'ן( עם סלקום בהסכם משלים להסכם ה ,Forward &Roaming -לפיו תספק
הקבוצה לסלקום שירות של ניתוב שיחות מחו"ל לישראל .השירותים הניתנים בהסכם זה
הנם נפרדים ובלתי תלויים בשירותים הניתנים במסגרת הסכם ה.Forward &Roaming -
הסכם זה ימשיך להיות בתוקף לאורך כל תקופת הסכם ה .Forward& Roaming -עסקה זו,
בפני עצמה ,הנה עסקה זניחה והכנסות הקבוצה בגינה בשנת  2010היו זניחות.

ג.

הסכמי קישור גומלין ,המסדירים את היבטיהם השונים של קישורי הגומלין בין הקבוצה
לבין סלקום בתחום הטלפוניה הבינלאומית .ההסכמים מסדירים את אופן התמחור של
שיחות בינלאומיות יוצאות ונכנסות באמצעות קווי סלקום ,את התחשבנות הצדדים בגינן
ואת נושא הגבייה .ההסכם מאפשר למנויי סלקום להתקשר לחו"ל באמצעות קידומת ""013
של הקבוצה או באמצעות שיוך )קידומת " .("00היקף הכנסות הקבוצה בגין הסכמים אלה
הסתכם בשנת  2010לכ  21.3 -מיליון ש"ח.
במקביל ,משלמת הקבוצה לסלקום ,במסגרת ההסכמים כאמור ,עבור דמי קישוריות בגין
דקות שיחה מחו"ל אשר מסתיימות ברשת של סלקום .החל מיום  1באוגוסט  ,2010עם
כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות קישור גומלין ,משלמת הקבוצה לסלקום גם עבור שיחות
שיוצאות ממנויי רשת סלקום לחו"ל באמצעות הקבוצה )לפרטים נוספים בדבר התיקון
לתקנות קישור גומלין ,ראו סעיף  8.1.4לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת  .(2010תעריפי דמי
הקישוריות כאמור לעיל קבועים בתקנות האמורות .סך הוצאות הקבוצה בשנת  2010עבור
שירותים אלה הסתכם לכ  15.8 -מיליון ש"ח.

ד.

הסכמי קישור גומלין ,המסדירים את היבטיהם השונים של קישורי הגומלין בין הקבוצה
לבין סלקום בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית .ההסכמים מסדירים ,בין היתר (1) :תשלומים
שמשלמת סלקום לקבוצה בגין קישור גומלין של שיחות מרשת סלקום המועברות לרשת
הפנים-ארצית של הקבוצה ) .(073סך הכנסות הקבוצה בשנת  2010עבור שירות שירות זה
הסתכם בכ 0.8 -מיליון ש"ח .התקשרות זו להעברת שיחות לרשת הקבוצה במסגרת
השירותים הפנים-ארציים הנה בפני עצמה עסקה זניחה; ) (2תשלומים שמשלמת הקבוצה

לסלקום עבור דמי קישוריות בגין דקות שיחה פנים-ארציות שמקורן ברשת הפנים-ארצית
של הקבוצה ומסתיימות ברשת סלקום .תעריפי דמי הקישוריות קבוע בתקנות קישור גומלין.
סך הוצאות הקבוצה בשנת  2010עבור שירות זה הסתכם לכ–  7.9מיליון ש"ח .לפרטים
נוספים לעניין החלטת משרד התקשורת בדבר הפחתת תעריפי קישור הגומלין לרשת הסלולר,
ראו סעיף  8.1.4לפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת .2010
ה.

במהלך שנת  2010סיפקה הקבוצה לסלקום ,במהלך עסקיה הרגילים ,שירותי אינטרנט,
שירותי קיבול בינלאומי ושירותי אבטחת מידע .מתכונת ההתקשרויות כאמור הנה לתקופה
קצובה ,בדרך כלל של שנה או שנתיים .היקף הכנסות הקבוצה בגין שירותים אלו בשנת ,2010
הסתכם בכ 4.4 -מיליון ש"ח .הכנסות הקבוצה מכוח ההתקשרויות בכלל ההסכמים כאמור
למתן שירותי אינטרנט ,קיבול ואבטחת מידע ,בפני עצמן הנן זניחות.

ו.

הקבוצה רוכשת מסלקום קווי תמסורת פנים-ארציים עבורה ועבור לקוחותיה .במסגרת
התקשרות זו ,מתחייבת הקבוצה כלפי סלקום לרכישה של קווי תמסורת עבור לקוחותיה,
לרוב בנפחים של בין  2ל 10 -מגה ולתקופה שבין  12ל 24 -חודשים .עבור קווים אלו מחייבת
הקבוצה את לקוחותיה באופן ישיר .הסכמים אלו נחתמים ומתעדכנים מעת לעת ,על-פי
דרישות שמקבלת הקבוצה מלקוחותיה .סך הוצאות הקבוצה בשנת  2010עבור קווים אלו
הסתכם בכ 6.7 -מיליון ש"ח .ההתקשרות בהסכם זה לקבלת שירותי קווי תמסורת פנים-
ארציים הנה בפני עצמה עסקה זניחה.

ז.

הקבוצה רוכשת מסלקום קווי תמסורת פנים-ארציים עבור שדרת התקשורת הפנים-ארצית
שלה ) ,(Back Boneבנפחים שונים ) 155 , E1מגהביט ו .(STM1-עסקאות אלו נעשות במהלך
העסקים הרגיל ובמחירי שוק .סך הוצאות הקבוצה בשנת  2010עבור קווים אלו ,הסתכם ב-
 1.3מליון ש"ח .ההתקשרות לקבלת שירותי קווי תמסורת פנים-ארציים לשדרת התקשורת
הפנים-ארצית הנה בפני עצמה עסקה זניחה.

ח.

במהלך שנת  2010סיפקה נענע - 10חברה בת באיחוד יחסי  -לסלקום ,במהלך עסקיה הרגיל,
את השירותים הבאים (1) :שירותי תוכן עבור מנויי סלקום הגולשים לאתר נענע .10היקף
הכנסות הקבוצה בגין שירותים אלו ,בשנת  ,2010הסתכם לכ 400 -אלפי ש"ח; ו (2) -שירותי
פרסום .הכנסות נענע 10מבוססות על צריכה בפועל של זמן פרסום על-ידי סלקום .היקף
הכנסות הקבוצה בגין שירותים אלו ,בשנת  ,2010הסתכם בכ 150 -אלפי ש"ח .הכנסות
הקבוצה משירותים אלו )כל שירות בפני עצמו ושניהם ביחד( ,בפני עצמן ,הנן זניחות.

ט.

הקבוצה רוכשת מסלקום שירותי תקשורת פנים-אירגוניים ,הכוללים מכשירים סלולריים
בשימוש הארגון ושירותי סלולר .היקף השירותים שנרכשו בשנת  2010הסתכם בכ1.8 -
מיליון ש"ח .ההתקשרות בהסכם זה לקבלת שירותי סלולר בפני עצמה הנה עסקה זניחה.

 .11תקנה  -24החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
להלן פירוט בדבר המניות וניירות הערך ההמירים של החברה ,המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי
משרה בכירה בחברה לפי מיטב ידיעת החברה ,נכון ליום  9במרץ :2011
שם המחזיק

שם ,סוג וסידרה של מספר
ניירות
נייר ערך
ערך

חברת דיסקונט השקעות

מניות רגילות

בע"מ

9

)(01092907

כלל תעשיות והשקעות
בע"מ

10

מניות
)(01092907

כלל החזקות עסקי ביטוח
בע"מ -משתתפות

11

מניות

כלל פיננסים בע"מ-
כלל פיננסים בע"מ-
נוסטרו

מניות
)(01092907

12

רגילות

12,020,478

38.04%

38.04%

37.23%

9,395,779

29.74%

29.74%

29.10%

29.10%

2.78%

2.78%

2.72%

2.72%

0.05%

0.05%

0.05%

0.05%

877,833

15,447

רגילות

אגרת חוב )סדרה ב(
)(1109859
אפסילון קרנות נאמנות
) (1991בע"מ

מניות
)(01092907

רגילות

פסגות  -קרנות נאמנות

מניות

רגילות

בע"מ

)(01092907

פסגות  -קופות גמל בע"מ

מניות

רגילות

)(01092907
פסגות בית השקעות

מניות

בע"מ

)(01092907

בהון

בהצבעה
ובזכות
למנות
דירקטורים

37.23%

)(01092907
מניות רגילות
)(01092907

קרנות

רגילות

שיעור החזקה )(%

שיעור החזקה בדילול
מלא )(%
בהצבעה
בהון
ובזכות
למנות
דירקטורים

208,296

0.66%

0.66%

0.65%

0.65%

7

-

-

-

-

600

-

-

-

-

333,685

1.06%

1.06%

1.03%

1.03%

1,411,668

4.47%

4.47%

4.37%

4.37%

227,764

0.72%

0.72%

0.71%

0.71%

14

-

-

-

-

רגילות

אגרת חוב )סדרה ב(
)(1109859

9
10

11
12

דסק"ש הנה חברה ציבורית ,אשר מניותיה נסחרות בבורסה דסק"ש הנה צד להסכם בעלי המניות בחברה.
כת"ש הנה חברה ציבורית ,אשר מניותיה נסחרות בבורסה .כת"ש הנה צד להסכם בעלי המניות בחברה .החזקות
כת"ש ,המפורטות לעיל ,כוללות בתוכן גם את החזקותיהן של כללקום בע"מ ביחד עם כללקום אי.אס (1995) .בע"מ,
חברות בת ,בבעלות ובשליטה מלאה ) (100%של כת"ש .כללקום הנה צד להסכם בעלי המניות בחברה.
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ הנה חברה ציבורית ,אשר מניותיה נסחרות בבורסה.
כלל פיננסים בע"מ הנה חברה פרטית בשליטתה המלאה של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ.

שם המחזיק

שטרן ניר

שם ,סוג וסידרה של מספר
ניירות
נייר ערך
ערך

אופציות 2008

אופציות 2008

238,882

-

-

0.73%

0.73%

38,627

-

-

0.12%

0.12%

14

42,919

)(1111442
אופציות 2006
)(1092931
פרילינג שלומי

בהצבעה
ובזכות
למנות
דירקטורים

אופציות 2008
)(1111442

דבש גיל

בהון

13

)(1111442
בלקינד צילי

שיעור החזקה )(%

שיעור החזקה בדילול
מלא )(%
בהצבעה
בהון
ובזכות
למנות
דירקטורים

-

15

-

0.16%

0.16%

7,529

אופציות 2008
25,751

-

-

0.08%

0.08%

25,751

-

-

0.08%

0.08%

)(1111442

32,074

-

-

0.10%

0.10%

רומשווילי טימורז

אופציות 2008
)(1111442

51,503

-

-

0.16%

0.16%

בלנדר גדי

אופציות 2008
44,002

0

0

0.14%

0.14%

34,334

-

-

0.11%

0.11%

34,334

-

-

0.11%

0.11%

)(1111442
שריד אופיר

אופציות 2008
)(1111442

שתוי קרן

אופציות 2008

)(1111442
אופציות 2008

רן הרפז

)(1111442
שרון שחורי

אופציות 2008
)(1111442

13
14
15

לפרטים אודות תוכנית אופציות בלתי סחירות לעובדי החברה משנת ") 2008אופציות  ("2008ולהקצאות שבוצעו
מכוחה ,ראו ביאור 23ב) (5לדוחות הכספיים.
 7,529אופציות לפי תוכנית  2006ו 42,919-אופציות לפי תוכנית אופציות .2008
לפרטים אודות תוכנית אופציות בלתי סחירות לעובדי החברה משנת ") 2006אופציות  ("2006ולהקצאות שבוצעו
מכוחה ,ראו ביאור 23ב) (3לדוחות הכספיים.

שם המחזיק

שם ,סוג וסידרה של מספר
ניירות
נייר ערך
ערך

קרן צוקרמן

אופציות 2008

שיעור החזקה )(%
בהון

51,502

)(1111442

בהצבעה
ובזכות
למנות
דירקטורים

-

שיעור החזקה בדילול
מלא )(%
בהצבעה
בהון
ובזכות
למנות
דירקטורים
0.16%

-

 .12תקנה 24א -הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים של החברה בתאריך הדוח
ההון הרשום של החברה 40,000,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.
ההון המונפק של החברה ליום  9במרץ :2011
 31,597,925 .12.1הון מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.
 176,675 .12.2אגרות חוב )סדרה ב( המירות למניות.
 651,984 .12.3כתבי אופציות לעובדים הניתנות להמרה לכ 651,984 -מניות רגילות.

 .13תקנה 24ב -מרשם בעלי המניות של החברה בתאריך הדוח

1

שם בעל

סוג

מספר

אזרחות/ארץ

המניות

מספר

זיהוי

התאגדות או

הרשום

זיהוי

החברה

מספר

לרישומים

ברשם

של בנק

החברות

הפועלים

בישראל

מען

סוג

כמות

המניות

המניות

רשום
 510356603התאגד
בישראל

יהודה

הלוי רגילות

21,088,142

62מתל אביב

בע"מ
2

כלל תעשיות מספר
והשקעות

ברשם

בע"מ

החברות

 520021874התאגד
בישראל

גבעת התחמושת רגילות

5,080,705

 3תל אביב

בישראל
3

כללקום

מספר

בע"מ

ברשם

 511660979התאגד
בישראל

גבעת התחמושת רגילות

2,291,827

 3תל אביב

החברות
בישראל
4

חברת

מספר

 520023896התאגד

עזריאלי  ,3ק' ,43רגילות

3,137,251

0.16%

השקעות

ברשם

דיסקונט

החברות

בע"מ

בישראל

בישראל

דרך מנחם בגין,
תל אביב 67023

31,597,925

סה"כ

 .14תקנה 25א -המען הרשום של החברה
כתובת:

חיפה  -מרכז אומגה ,מת"מ חיפה.31905 ,
ראש העין  -המלאכה  ,15פארק אפק ,ראש העין.48091 ,

דואר אלקטרוני:

.investors@netvision013.co.il

מספר טלפון:
מספר פקס:

.04-8560599
.04-8560376

 .15תקנה  -26הדירקטורים של החברה בתאריך הדוח
.1

שם:

עמי אראל
ת.ז 04871265

תאריך לידה:

27/4/1947

מען:

רימון  ,10רמת אפעל

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

יו"ר ועדת תגמול
לא

דח"צ
דירקטור בלתי תלוי

16

לא

דירקטור מומחה

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

יו"ר דירקטוריון החברה ויו"ר ועדת תגמול

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

דירקטור ב 013 -נטוויז'ן
נשיא דסק"ש
דירקטור באלרון
דירקטור במספר חברות קשורות של דסק"ש

שנת תחילת כהונה כדירקטור

1999

השכלה:

 B.SC.בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון

התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט

נשיא דסק"ש ,מחודש יוני  .2001מנהל כללי של החברה

 16למועד דוח זה החברה לא אימצה הוראה בדבר שיעור דירקטורים הבלתי תלויים )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(
אשר יכהנו מעת לעת בדירקטוריון החברה.

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

מחודש מרץ  2007עד לחודש דצמבר 2007
נשיא אלרון ,מחודש נובמבר  1999ועד חודש דצמבר 2001
יו"ר דירקטוריון סלקום ,כור תעשיות בע"מ ומכתשים אגן
תעשיות בע"מ .דירקטור באלרון וכן יו"ר או חבר דירקטוריון
של חברות אחרות בקבוצת דסק"ש ואלרון.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

אין

)אם יש(:
.2

ארז סיניבר

שם:

ת.ז 055358568
תאריך לידה:

5/6/1958

מען:

רחוב וייס  4תל אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר בוועדת ביקורת ,הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,ועדת
השקעות ו -ועדת תגמול
לא

דח"צ

17

דירקטור בלתי תלוי

כן

דירקטור מומחה

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,
בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

דירקטור בחברה ,חבר בוועדת ביקורת ,הוועדה לבחינת
הדוחות הכספיים ,ועדת השקעות ו -ועדת תגמול

שנת תחילת כהונה כדירקטור

2005

השכלה:

הנדסת תעשיה וניהול בטכניון בחיפה
 M.B.Aמאוניברסיטת תל אביב ולימודי המשך באוניברסיטת
תל אביב
דוקטור לכלכלה  PHDמאוניברסיטת בוסטון

התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

דיקאן בית הספר לכלכלה במכללה למנהל המסלול האקדמי
ראש החוג ומרצה במכללה למנהל
מרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית
דח"צ בפריזמה קרנות נאמנות

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

17

אין

כאמור בה"ש  16לעיל למועד דוח זה החברה לא אימצה הוראה בדבר שיעור דירקטורים הבלתי תלויים אשר יכהנו
מעת לעת בדירקטוריון החברה .עם זאת ,מר סניבר מהווה "דירקטור אחר" כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול.

.3

שם:

ארי ראב"ד
ת.ז 051730901

תאריך לידה:

17/1/1953

מען:

מרכז עזריאלי  3המגדל המשולש קומה  44תל אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא

דח"צ

לא

דירקטור בלתי תלוי

לא

דירקטור מומחה

לא

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,
בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

דירקטור בחברה
סמנכ"ל באי די בי פתוח

שנת תחילת כהונה כדירקטור

2005

השכלה:

תואר שני ) (M.Aבלימודי עבודה

התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט

סמנכ"ל באי די בי פתוח ,דירקטור בקבוצת גולף א.ק בע"מ,

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

כיתן תעשיות טקסטיל ובכלל תיירות
יו"ר דירקטוריון ברטן החזקות והשקעות בע"מ

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

אין

)אם יש(:
.4

שם:

גיא רוזן
ת.ז 022105944

תאריך לידה:

15/12/1965

מען:

מרכז עזריאלי  3המגדל המשולש קומה  45תל אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא

דח"צ

לא

דירקטור בלתי תלוי

לא

דירקטור מומחה

לא

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

סמנכ"ל בכיר בכת"ש

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

משנה ליו"ר אי די בי תיירות ודירקטור במספר חברות בת
דירקטור ב 013 -נטויז'ן
דירקטור בקרן אינפיניטי סין
יו"ר מעיין ונצ'רס

שנת תחילת כהונה כדירקטור

2007

השכלה:

תואר ראשון ) (L.L.Bמשפטים

מוסמך במנהל עסקים )(M.B.A
התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט

יו"ר קבוצת ישראייר

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

סמנכ"ל כלל תעשיות

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

אין

)אם יש(:
.5

יוסף אלשיך

שם:

ת.ז 007743933
תאריך לידה:

14/1/1936

מען:

חיים הזז  15תל אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

יו"ר ועדת ביקורת ,הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ו -ועדת
השקעות וחבר בוועדת תגמול

דח"צ

כן )החל מיום (1/9/2005
18

דירקטור בלתי תלוי

כן

דירקטור מומחה

בעל מיומנות חשבונאית פיננסית ,ודירקטור חיצוני מומחה
כהגדרתו בתקנות הגמול

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,
בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

דח"צ ,יו"ר ועדת ביקורת ,הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ו-
ועדת השקעות וחבר בוועדת תגמול

שנת תחילת כהונה כדירקטור

2005

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה

התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט

דירקטור בפיבי אחזקות בע"מ ,אי.בי.אי .קרנות נאמנות בע"מ

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

ותעשיות לכיש בע"מ
דח"צ בשיכון ובינוי בע"מ ,אן אם סי בע"מ ,במוצרי מעברות
בע"מ ,דן חברה לתחבורה בע"מ ,עלבד בע"מ ,הריבוע הכחול
נכסים והשקעות בע"מ והראל פיננסים בע"מ
מגשר מוסמך בנושאים עסקיים

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

אין

)אם יש(:
.6

חיים גבריאלי

שם:

ת.ז 024892606
תאריך לידה:
18

ראו ה"ש  16לעיל.

01/06/1970

מען:

מרכז עזריאלי  3המגדל המשולש קומה  44תל אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא

דח"צ

לא

דירקטור בלתי תלוי

לא

דירקטור מומחה

לא

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

מנכ"ל אי די בי אחזקות ומשנה למנכ"ל אי די בי פתוח

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

דירקטור בחברה

שנת תחילת כהונה כדירקטור

2007

השכלה:

תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה
מוסמך ) (M.Aמנהל ציבורי למנהלים

התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט

מנכ"ל אי די בי אחזקות ,משנה למנכ"ל וסמנכ"ל באי די בי

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

פתוח
עוזר אישי ליו"ר אי די בי פתוח
עוזר אישי ליו"ר קבוצת גנדן
יועץ לשר האוצר
דירקטור במספר חברות בקבוצת אי די בי

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

אין

)אם יש(:
.7

יחיאל גוטמן

שם:

ת.ז 0791863
תאריך לידה:

9/10/1944

מען:

שד' בן מימון  24ירושלים 92149

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

ועדת ביקורת ,הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,ועדת
השקעות ו -ועדת תגמול
כן )החל מיום(1/9/2005 -

דח"צ

19

דירקטור בלתי תלוי

כן

דירקטור מומחה

דירקטור חיצוני מומחה כהגדרתו בתקנות הגמול

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

דח"צ וחבר בוועדת ביקורת ,הוועדה לבחינת הדוחות

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

הכספיים ,ועדת השקעות ובוועדת תגמול

שנת תחילת כהונה כדירקטור

2005

19

ראו ה"ש  16לעיל.

השכלה:

תואר ראשון בסוציולוגיה והיסטוריה כללית
תואר ראשון ) (L.L.Bהפקולטה למשפטים

התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

עו"ד ,שותף במשרד עו"ד גוטמן ,נייגר
כיהן כדירקטור וחבר וועדת הביקורת בבסס"ח -החברה
הישראלית לבטוח אשראי בע"מ ,תא"ת טכנולוגיות בע"מ,
וחבר מליאת רשות ניירות ערך
דירקטור בצים שרותי ספנות משולבים בע"מ

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

אין

)אם יש(:

.8

שם:

גדי ויינריב
ת.ז 032871865

תאריך לידה:

28/05/1978

מען:

עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,44תל-אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא

דח"צ

לא

דירקטור בלתי תלוי

לא

דירקטור מומחה

לא

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

דירקטור בחברה

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

דירקטור בנענע10

שנת תחילת כהונה כדירקטור

2009

השכלה:

מוסמך ) (M.Aבכלכלה ,אוניברסיטת תל אביב

התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט

עוזר נשיא דסק"ש

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

דירקטור בנענע10

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

אין

)אם יש(:

.9

שם:

שנער דניאל
ת.ז 040194441

תאריך לידה:

22/06/1981

מען:

מגדלי עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,45תל-אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא

דח"צ

לא

דירקטור בלתי תלוי

לא

דירקטור מומחה

לא

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,
בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

דירקטור בחברה
דירקטור בכלל ניהול אנרגיה ) (2008בע"מ ,כלל ניהול יצירת
ערך בע"מ  ,בכלל פי.וי .בע"מ ,ב-
 Jordan Valley Semiconductorsב Arcadian Networks Inc -וב-
Ltd.

שנת תחילת כהונה כדירקטור
השכלה:

2009
תואר ראשון ) (L.L.Bהפקולטה למשפטים האוניברסיטה
העברית ירושלים

התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט

עוזר בכיר למנכ"ל  -כת"ש

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

עוזר מנכ"ל  -כת"ש
אנליסט  -אלרון

.10

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

אין

שם:

דניאל יעקובי
ת.ז 068428226

תאריך לידה:

02/10/1948

מען:

י .דניאל ניהול ופתוח בע"מ ,דרך יבנה  ,34רחובות

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא

דח"צ

לא
20

דירקטור בלתי תלוי

כן

דירקטור מומחה

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

דירקטור בחברה

 20כאמור בה"ש  16לעיל למועד דוח זה החברה לא אימצה הוראה בדבר שיעור דירקטורים הבלתי תלויים אשר יכהנו מעת
לעת בדירקטוריון החברה .עם זאת ,מר יעקובי מהווה "דירקטור אחר" כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול.

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
שנת תחילת כהונה כדירקטור

2010

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ,אוניברסיטת בר אילן
תואר שני ) (EMBAמנהל עסקים ,אוניברסיטת בר אילן

התעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט

מנכ"ל באלרן נדל"ן המזרח הרחוק בע"מ

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

יו"ר ,מנכ"ל ודירקטור בDTH Television Group SA -

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

אין

)אם יש(:

 .16תקנה 26א-נושאי משרה בכירה בחברה בתאריך הדוח
.1

שם:

שטרן ניר
ת.ז028466837 .

תאריך לידה:

26/03/1971

תאריך תחילת כהונה:

25/04/2010

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,
בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

מנכ"ל
יו"ר דירקטוריון נענע 10
יו"ר דירקטוריון אינטרנט רימון

השכלה:

מוסמך מנהל עסקים באוניברסיטת מנצ'סטר
בוגר כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל שיווק בפלאפון

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של

לא

בעל ענין בתאגיד:
.2

שם:

יניב גרינולד
ת.ז027472174 .

תאריך לידה:

13/04/1974

תאריך תחילת כהונה:

17/10/2010

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

סמנכ"ל שירותי תקשורת הנדסה

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

תואר ראשון במנהל עסקים – מרכז אקדמי פרס
לימודי הנדסת מערכות מידע  ,טכניון

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

מנהל אגף בפרטנר תקשורת בע"מ

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של

לא

בעל ענין בתאגיד:

.3

שם:

רפאל פורן
ת.ז060862638 .

תאריך לידה:

10/07/1948

תאריך תחילת כהונה:

20/10/2010

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

סמנכ"ל שרשרת אספקה

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

 B.Scבהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הטכניון

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

סמנכ"ל המגזר העסקי בסלקום

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של

לא

בעל ענין בתאגיד:
.4

שם:

שלומי פרילינג
ת.ז25334137 .

תאריך לידה:

13/5/1973

תאריך תחילת כהונה:

1/1/2008

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

סמנכ"ל אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ופיננסים

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

יו"ר דירקטוריון נטוויז
דירקטור ב) WABBING -טלרום(
דירקטור בסייפווי
דירקטור ב Zennor -ובAlex -

דירקטור בסאטלינק
השכלה:

תואר ראשון בכלכלה וניהול

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

כלכלן ראשי בדסק"ש
דירקטור בחברות שונות מקבוצת אי די בי
יו"ר דירקטוריון בנטוויז ודירקטור בחברות שונות בקבוצת
נטוויז'ן

.5

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל ענין בתאגיד:

לא

שם:

אופיר שריד
ת.ז 28894558

תאריך לידה:

28/9/1972

תאריך תחילת כהונה:

1/1/2008

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,
בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

סמנכ"ל כספים
דירקטור ב 013 -נטוויז'ן
דירקטור בנטוויז

השכלה:

רואה חשבון
תואר ראשון בכלכלה וראיית חשבון
תואר שני במשפטים )(L.L.M

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

סמנכ"ל כספים של החברה מיום  1בינואר  2008וחשב החברה
בשנים 2003-2007

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של

לא

בעל ענין בתאגיד:
.6

קרן שתוי

שם:

ת.ז 025427758

.7

תאריך לידה:

28/7/1973

תאריך תחילת כהונה:

1/9/2004

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת

סמנכ"ל לקוחות פרטיים

או בבעל עניין בחברה:

דירקטור באינטרנט רימון

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה ותקשורת

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

סמנכ"ל לקוחות פרטיים )עובדת בחברה משנת (1998

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל ענין בתאגיד:

לא

שם:

שרון עמית שחורי

21

ת.ז 022383392
תאריך לידה:

03/06/1966

תאריך תחילת כהונה:

01/04/2009

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

סמנכ"ל משאבי אנוש

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

מוסמך ) (M.Aלימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב
בוגר ) (B.Aמדעי מזרח אסיה וספרות עברית ,האוניברסיטה
העברית ירושלים

 21ביום  1במאי  2011תסיים גב' שתוי את תפקידה כסמנכ"ל לקוחות פרטיים ותמשיך לכהן כסמנכ"ל כללי.

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

סמנכ"ל משאבי אנוש  -תקשובים מרכז תקשורת עסקי בע"מ
סמנכ"ל משאבי אנוש  -בינת תקשורת מחשבים בע"מ

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של לא
בעל ענין בתאגיד:
.8

שם:

קרן צוקרמן
ת.ז 036188456

תאריך לידה:

3/8/1979

תאריך תחילת כהונה:

13/7/2008

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

יועצת משפטית מזכירת החברה ומנהלת הרגולציה

או בבעל עניין בחברה:
השכלה:

תואר ראשון במשפטים ) (L.L.Bובכלכלה ,האוניברסיטה
העברית ירושלים

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

עו"ד במשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של לא
בעל ענין בתאגיד:
.9

שם:

רן הרפז
ת.ז 025385907

תאריך לידה:

25/8/1973

תאריך תחילת כהונה:

1/12/2008

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

סמנכ"ל טכנולוגיה CTO /

או בבעל עניין בחברה:

דירקטור בנטוויז

השכלה:

תואר ראשון במשפטים ) (L.L.Bובכלכלה
מוסמך במנהל עסקים )(M.B.A.

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

)Director, Consumer Experience, PayPal Inc. (USA
)Vice-President, Customer Advocacy, Skybox Inc. (USA

יועץ עסקי במקינזי ושות'
בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של לא
בעל ענין בתאגיד:
.10

שם:

צילי בלקינד
ת.ז59138347 .

תאריך לידה:

12/12/1964

תאריך תחילת כהונה:

1/2/2008

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,
או בבעל עניין בחברה:

סמנכ"ל שיווק
דירקטור באינטרנט רימון

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
תואר שני ) (M.B.Aמנהל עסקים

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

תפקידי ניהול שיווק בחטיבת השיווק

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של לא
בעל ענין בתאגיד:

.11

שם:

גיל דבש
ת.ז 024357519

תאריך לידה:

8/3/1970

תאריך תחילת כהונה:

1/8/2007

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

סמנכ"ל קשרי מפעילים

או בבעל עניין בחברה:
השכלה:

תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

מנהל תחום קשרי מפעילים

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של לא
בעל ענין בתאגיד:
.12

שם:

טימורז רומושווילי
ת.ז313974123 .

תאריך לידה:

1/1/1979

תאריך תחילת כהונה:

25/9/08

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,
או בבעל עניין בחברה:

סמנכ"ל פעילות בינלאומית ופתרונות וויס

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה וניהול

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

מנהל פעילות כרטיסי חיוג המשולמים מראש )(Pre-paid

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של לא
בעל ענין בתאגיד:
.13

שם:

גדי בלנדר

ת.ז 028521128
תאריך לידה:

05/07/1971

תאריך תחילת כהונה:

09/03/2009

תפקיד שממלא בחברה  ,בחברת בת ,בחברה סמנכ"ל חטיבת לקוחות עסקיים
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

דירקטור ב 013 -נטוויז'ן תקשורת נייחת  2006בע"מ
דירקטור בחברת סיפווי ובחברת טלרום.

השכלה:

בוגר ) (B.Aמנהל עסקים ומערכות מידע ,המרכז האקדמי
רופין

התעסקות בחמש השנים האחרונות :

מנהל שיווק ומכירות חטיבה עסקית ב 013 -נטוויז'ן
מנהל מכירות חטיבה עסקית  013נטוויז'ן ובחברה

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של לא
בעל עניין בתאגיד:
.14

שם:

אלון גרוס
ת.ז023904758 .

תאריך לידה:

27/7/1968

תאריך תחילת כהונה:

20/1/2008

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

חשב

או בבעל עניין בחברה:
השכלה:

רואה חשבון
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה
תואר שני במשפטים אוניברסיטת בר אילן

התעסקות בחמש השנים האחרונות:

חשב חברת אזורים -חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של לא
בעל ענין בתאגיד:
 .15שם:

גלי גנה
ת.ז 059674770

תאריך לידה:

2/6/1965

תאריך תחילת כהונה:

1/7/2002

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

מבקר הפנימי בחברה )במיקור חוץ(

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

רואה חשבון
תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות
מוסמך במנהל ציבורי וביקורת פנימית ,מאוניברסיטת בר

אילן
מבקר מערכות מידע ממוחשבות מוסמך ) ,(CISAמבקר פנימי
מוסמך )(CIA
התעסקות בחמש השנים האחרונות:

מבקר פנימי בחברה.
החל משנת  - 1997שותף במשרד רואי חשבון רוזנבלום
הולצמן ,רו"ח

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של

לא

בעל ענין בתאגיד:

 .17תקנה 26ב -מספר מורשי החתימה העצמאיים כפי שנקבעו בידי החברה
אין.

 .18תקנה  -27רואי החשבון של החברה
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רחוב פל-ים  ,2חיפה.

 .19תקנה  -28שינויים בתזכיר או בתקנון ההתאגדות של החברה
אין.

 .20תקנה )29א( -המלצות והחלטות הדירקטוריון
 .20.1ביום  8במרץ  ,2010קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של
 65מיליון ש"ח .החלוקה הנה חלוקה מותרת בהתאם להוראות חוק החברות.
 .20.2ביום  9באוגוסט  ,2010קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך
של  60מיליון ש"ח .החלוקה הנה חלוקה מותרת בהתאם להוראות חוק החברות.
 .20.3ביום  9במרץ  ,2011קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן ,בסך של
 41מיליון ש"ח .החלוקה הנה חלוקה מותרת בהתאם להוראות חוק החברות.
 .20.4לפרטים אודות הקצאת אופציות למנכ"ל החברה ראו סעיף  7.1.2לעיל.
 .20.5לפרטים אודות תשלום גמול פרישה למנכ"ל החברה הקודם ,ראו סעיף  10.2.7לעיל.

 .21תקנה )29ב( -החלטות שנתקבלו באסיפות כלליות שלא בהתאם להמלצת הדירקטוריון
אין.

 .22תקנה )29ג( -החלטות אסיפה כללית מיוחדת
לפרטים אודות אישור האסיפה הכללית לתשלום מענק פרישה למר ריצ'רד הנטר ,מנכ"ל החברה
היוצא ,ראו סעיף  10.2.7לעיל.

 .23תקנה 29א -החלטות החברה
 .23.1תקנה 29א) -(1אין.
 .23.2תקנה 29א) -(2אין.
 .23.3תקנה 29א)-(3
 .23.3.1בחודש מרץ  2010אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת הביקורת ובהתאם
להמלצות ועדת התגמול ,להאריך את תקופות המימוש של האופציות מכוח תוכנית
אופציות  2008עבור שבעה סמנכ"לים להם הוקצו בסה"כ  412,017אופציות בחודש
מאי  ,2008באופן שתקופת המימוש של מנת האופציה הראשונה תהיה  29חודשים
)במקום  24חודשים כקבוע בתוכנית אופציות  (2008ותקופת המימוש של מנות
האופציות השנייה עד הרביעית תהיה  24חודשים לכל מנה )במקום  12חודשים
כקבוע בתוכנית אופציות  .(2008לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  9במרץ
) 2010אסמכתא מספר  ,(2010-01-407994המובא על דרך ההפניה.
 .23.3.2בחודש אוקטובר  ,2010אישרה ועדת הביקורת של החברה התקשרות עם המכללה
למנהל .בחודש פברואר  2011אשרר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת
הביקורת ,את ההתקשרות בעסקה ,תוך עדכון תנאיה.
העסקה אושרה כעסקה חריגה שלנושא משרה יש עניין אישי בה ,והיא כוללת:
.23.3.2.1

הסכם למתן חסות 013 -נטוויז'ן תעניק חסות למכון לחקר האינטרנט

במכללה למינהל בסכום של  150אלפי ש"ח לשנה ,וכן תעניק מלגות בסכום של 50
אלפי ש"ח לשנה .ההתקשרות הנה לארבע שנים ,במהלכם התחייב המכון לבצע
פעילויות ולקיים אירועים שונים;
.23.3.2.2

הסכם למתן שירותי תקשורת 013 -נטוויז'ן מוכרת למכללה למינהל שירותי

תקשורת שונים )אינטרנט ,טלפוניה אבטחת מידע וכו'( ,בהיקף שנתי של כ880 -
אלף ש"ח לשנה )לא כולל מע"מ( .ההתקשרות נערכה במסגרת מכרז בו התמודדו
מספר חברות תקשורת ,והנה לארבע שנים.
נושאי המשרה שעשוי להיות להם עניין אישי בעסקה הנם מר עמי אראל ,יו"ר
דירקטוריון החברה ,אשר כיהן עד לחודש ינואר  2011כיו"ר אגודת הידידים של
המכללה למינהל; מר ארי ראב"ד ,דירקטור בחברה ,הינו חבר אגודת הידידים של
המכללה למינהל; וד"ר ארז סניבר ,דירקטור בחברה ,המכהן גם כדיקן בית הספר
לכלכלה ומרצה במכללה למינהל .בשל כך ,ובהתאם להוראות סעיף  (1) 270ו272 -
לחוק החברות ,ולמען הזהירות ,אושרה העסקה כעסקה חריגה שלנושא משרה יש
בה עניין אישי.

לפרטים נוספים ,לרבות לעניין נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור
העסקה המעודכנת ,ראו דוחות עסקה מימים  14באוקטובר  2010ו 17 -בפברואר
) 2011אסמכתאות מספר  2010-01-647745ו ,2011-01-052956 -בהתאמה(,
המובאים על דרך ההפניה.
 .23.4תקנה 29א)-(4
 .23.4.1לפרטים אודות החלטות החברה בעניין ביטוח אחריות נושאי משרה ראו סעיף
 10.2.6לעיל.
 .23.4.2לפרטים אודות החלטות החברה בעניין פטור ושיפוי נושאי משרה ראו סעיף 10.2.6

לעיל.
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תאריך אישור הדוח

עמי אראל

ניר שטרן

יו"ר הדירקטוריון

מנהל כללי

נטוויז'ן בע"מ
דוח תקופתי
לשנת 2010

חלק ה'

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי לפי תקנה 9ב)א(

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב)א(
לשנת :2010
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של חברת נטוויז'ן בע"מ )להלן – התאגיד( ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של
בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:

.1

ניר שטרן ,מנכ"ל.

.2

שלומי פרילניג ,סמנכ"ל אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ופיננסים.

.3

אופיר שריד ,סמנכ"ל כספים.

.4

גדי בלנדר ,סמנכ"ל חטיבת לקוחות עסקיים.

.5

קרן שתוי ,סמנכ"ל לקוחות פרטיים.

.6

רן הרפז ,סמנכ"ל טכנולוגיית המידע.

.7

יניב גרינבלד ,סמנכ"ל הנדסה.

.8

צילי בלקינד ,סמנכ"ל שיווק.

.9

גיל דבש ,סמנכ"ל קשרי מפעילים.

 .10טימי רומושווילי ,סמנכ"ל פעילות פריפייד.
 .11שרון שחורי-עמית ,סמנכ"ל משאבי אנוש.
 .12רפי פורן ,סמנכ"ל שרשרת אספקה.
 .13קרן צוקרמן ,יועצת משפטית ומזכירת חברה.
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנכ"ל
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 למנכ"ל 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 .בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר  2010הינה אפקטיבית.

)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  9ב)ד():(1

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,ניר שטרן ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוח התקופתי של חברת נטוויז'ן בע"מ )להלן -התאגיד( לשנת ) 2010להלן -הדוחות(.

.2

לפי 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 בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות.

.3

לפי 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.

.4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת והדוחות הכספיים 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 ,בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי.

.5

אני ,לבד או ביחד 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 ,2010 -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.

 9במרץ 2011
_________________
ניר שטרן
מנהל כללי

)ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב)ד()(2

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,אופיר שריד ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של חברת נטוויז'ן בע"מ )להלן -התאגיד( לשנת
) 2010להלן -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 ,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 והדוחות הכספיים של 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 ,בה 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 ביחד 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  ,2010 -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 פיקוחינו ,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 בפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.
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אופיר שריד
סמנכ"ל כספים
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פרק א'  -הקדמה
 .1כללי
על פי פנייתכם נתבקשנו לבצע הערכת שווי כלכלית של חברת נטוויז'ן בע"מ )להלן" :נטוויז'ן" ו/או
"החברה"( לתאריך ה ,31.12.2010-וזאת לצורך בחינת ירידת ערך המוניטין הרשום בספרי החברה
כמפורט להלן בפרק התקינה החשבונאית.
חוות דעת זאת כוללת תיאור של המתודולוגיה ועיקרי ההנחות והניתוחים ,אשר שימשו לבחינת
שווי החברה .עם זאת ,התיאור אינו מתיימר להיות מלא ומפורט של כל הנהלים אשר יישמנו
במהלך גיבוש חוות הדעת.

 .1.1הסתמכות על מידע שהתקבל מהחברה
בעת גיבוש חוות הדעת גיזה זינגר אבן בע"מ )"גיזה זינגר אבן"( הניחה והסתמכה על דיוק,
שלמות ועדכנות המידע שהתקבל מהחברה ,לרבות הנתונים הפיננסיים ולרבות מידע צופה פני
עתיד .גיזה זינגר אבן אינה אחראית לבחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלה,
ובהתאם לא ערכה בחינה עצמאית בלתי תלויה של מידע זה ,למעט מבחני סבירות כלליים על
פני הדברים.
בהערכת שווי זו ,התייחסנו ,בין היתר ,גם לתחזיות שנמסרו לנו על ידי הנהלת החברה.
הערכות אלו הן השערות וציפיות בלתי ודאיות לגבי העתיד ,המבוססות בחלקן על מידע קיים
בחברה למועד הערכה ,וכן על הנחות וציפיות שונות הנוגעות הן לחברה והן לגורמים חיצוניים
רבים ,ביניהן מצב השוק בו פועלת החברה ,מתחרים פוטנציאלים ומצב המשק בכללותו .יודגש
כי ,אין כל וודאות כי השערות וציפיות אלו יתממשו ,באופן מלא או חלקי .ההערכות והתחזיות
של הנהלת החברה ,בנוסף להיותן מבוססות על ההנחות האמורות לעיל ,מתייחסות לכוונות
ומטרות עתידיות של החברה ,נכון למועד ההערכה .כוונות ומטרות אלו מושפעות באופן מהותי
ממצבה של החברה וממצב השוק ומותאמות באופן שוטף לשינויים השונים בהנחות העבודה,
במצבה של החברה ובמצב הכלכלי הכללי .כל שינוי כאמור ,סביר שישפיע על הסיכוי במימוש
הערכות אלה ,ואם הערכות אלה של ההנהלה לא תתממשנה ,התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהערכות אלו ,ככל שנעשה בהן שימוש
בחוות הדעת ,בשים לב כי במסגרת העבודה הוערך השווי ההוגן ,כמפורט בפרק התקינה
החשבונאית.

 .1.2מידע צופה פני עתיד
בהערכת שווי זו ,התייחסנו גם למידע צופה פני עתיד שנמסר לנו ,על ידי הנהלת החברה .מידע
צופה פני עתיד הינו מידע בלתי ודאי לגבי העתיד ,המבוסס על מידע קיים בחברה למועד
הערכה ,וכולל הערכות של הנהלת החברה או כוונותיה נכון למועד ההערכה .אם הערכות אלה
של ההנהלה לא תממשנה ,התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות
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המוערכות או המשתמעות ממידע זה ,ככל שנעשה בו שימוש בחוות הדעת.

 .1.3מגבלות העבודה
הערכה כלכלית אינה מדע מדויק ,והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן
מסוים ,על בסיס נתונים ידועים ,הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו .שינויים במשתנים
העיקריים ו/או במידע ,עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות.
חוות הדעת אינה מהווה בדיקת נאותות ואינה מתיימרת לכלול את המידע ,הבדיקות
והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים בבדיקת נאותות ,לרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של
החברה.
יודגש כי אין בחוות הדעת משום ייעוץ או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שונים ,שבהם
עיינו ,נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו.
המידע המופיע בעבודה והערכת השווי אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שידרוש
משקיע פוטנציאלי ואינו מיועד לקבוע את שווי החברה למשקיע ספציפי .למשקיעים שונים
עשויים להיות מטרות ושיקולים שונים ושיטות בדיקה על בסיס הנחות אחרות ,ובהתאם,
המחיר אותו יהיו מוכנים לשלם שונה.

 .1.4קשר אישי וכלכלי עם החברה
אנו מאשרים בזה כי אין לנו עניין אישי בחברה ,למעט העובדה שאנו מקבלים שכר טרחה עבור
ייעוץ זה ושכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות הערכת השווי.
יצוין כי גיזה זינגר אבן הכינה בשנים האחרונות מספר עבודות כלכליות בנוגע לנטוויז'ן ,לרבות
חוות דעת הוגנות עבור חברת השקעות דיסקונט בע"מ בעסקת בעלי עניין אשר הושלמה
בנובמבר  ,2009במסגרתה רכשו דסק"ש וכת"ש את מלוא האחזקות של אלרון בנטוויז'ן.
כמו כן ,גיזה זינגר אבן מכינה מעת לעת חוות דעת כלכליות ונותנת שרותי ייעוץ כלכלי
ופיננסי לבעלי השליטה בחברה ו/או לחברות הקשורות אליהם וכן לחברה עצמה ,לרבות חוות

דעת בנושא  PPAובחינת ירידת ערך לצרכי דוחות כספיים של שנים קודמות:
נושא העבודה
ב בדיקת ירידת ערך
לדוחות 2009
בדיקת ירידת ערך
השנתיים
לדוחות
לשנת 2008
בדיקת ירידת ערך
לדוחות רבעון 3
בשנת 2008

מועד
הביצוע
העבודה

שיטת
העבודה

שיעור ההיוון

שיעור
צמיחה
לטווח ארוך

תוצאות
הערכה

מרץ
2010

DCF

 11.5%לפעילות
הקישוריות
 13%לפעילות הטלפוניה

1.5%

1.51
מיליארד ₪

פברואר
2009

DCF

 12%לפעילות הקישוריות
 13%לפעילות הטלפוניה

1.5%

1.43
מיליארד ₪

נובמבר
2008

DCF

 12%לפעילות הקישוריות
 13%לפעילות הטלפוניה

1.5%

1.43
מיליארד ₪
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בקשר לחוות הדעת ,נציין כי גיזה זינגר אבן תקבל ממזמיני העבודה כתב שיפוי למקרה בו היא
תיתבע בהליך משפטי לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בהליך משפטי בגין עילה העלולה לנבוע,
במישרין או בעקיפין ,מחוות דעת זו ,המזמינים ישפו את גיזה זינגר אבן בגין כל הוצאות
סבירות שגיזה זינגר אבן תוציא או תידרש לשלם עבור ייצוג משפטי ,ייעוץ משפטי ,ייעוץ
מקצועי ,התגוננות מפני הליכים משפטיים ,מו"מ וכיו"ב ,כן ישפו המזמינים את גיזה זינגר אבן
בגין סכום בו תחויב ,בהליך משפטי ,לשלם לצד ג' .חובת השיפוי לא תחול אם גיזה זינגר אבן
פעלה בקשר למתן השירותים נשוא חוות הדעת בזדון או ברשלנות חמורה.

 .1.5אזכור העבודה
אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תאוזכר בדוחות הכספיים של החברה וכן בדיווחים לרשות
לניירות ערך .אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה מזמיני העבודה ,לדווח
בשמנו ובמקומנו ,באופן אלקטרוני ,לרשות ניירות ערך על חתימתנו על הערכת השווי.
אין לעשות בחוות הדעת כל שימוש אחר בלא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מגיזה זינגר
אבן.
כל העושה שימוש בעבודה ,כולה או חלקה ,שלא לצרכים שלשמם נמסרה ,וללא אישור בכתב
מראש של גיזה זינגר אבן בע"מ ,עשוי להיתבע לדין בשל כך.

 .2הגבלת אחריות
עבודתנו מיועדת לשימוש הנהלת החברה ולצורך המתואר לעיל בלבד ,ואין לעשות בה כל שימוש
אחר ,לרבות העברת חוות דעתנו לצד שלישי או אזכורה ,בלא קבלת הסכמתנו בכתב ומראש .בשום
מקרה ,בין אם ניתנה הסכמתנו ובין אם לאו ,לא נישא בשום אחריות כלפי צד שלישי אליו הועברה
חוות דעתנו.
במהלך העבודה קיבלנו מידע ,הסברים ,נתונים ומצגים מהחברה ו/או מי מטעמה )להלן" :המידע"(.
האחריות למידע הנ"ל הינה על ספקי מידע זה .מסגרת עבודתנו לא כללה בדיקה ו/או אימות של
המידע כאמור .לאור זאת ,עבודתנו לא תיחשב ולא תהווה אישור לנכונותו ,שלמותו או דיוקו של
המידע שהועבר אלינו .בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה אשר יגרמו
בכל אופן ודרך ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעיה ,מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת
מידע מצדה של החברה ו/או מי מטעמה ,או כל התבססות אחרת על מידע כאמור ,בכפוף לאמור
לעיל.
ככלל ,תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות ליום התחזית .הנחות
אלו עשויות להשתנות על פני תקופת התחזית ,ועל כן תחזיות אשר נערכו לימי ההערכה עשויות
להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר .על כן ,לא ניתן
להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני דוחות כספיים מבוקרים .אין אנו
5

מביעים דעה באשר להתאמת התחזיות שנערכו ע"י החברות ו/או מי מטעמן לתוצאות הפיננסיות
שתתקבלנה בפועל.
עבודתנו אינה מהווה בדיקת נאותות ואין להסתמך עליה כבדיקת נאותות.
בנוסף ,הערכות כלכליות אינן מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות במקרים רבים
בשיקול הדעת הסובייקטיבי של מעריך השווי .למרות שאנו סבורים שהשווי שנקבע על ידינו הינו
סביר בהתבסס על המידע שסופק לנו ,הרי שמעריך שווי אחר עשוי היה להגיע לשווי שונה.

 .3מקורות מידע
מקורות המידע העיקריים ששימשו בהכנת חוות הדעת מפורטים להלן:


דוחות כספיים של החברה לשנת ) 2009מבוקרים( ודוחות לא מבוקרים ליום 30.9.2010
)סקור(



טיוטת דוחות כספיים ל31.12.2010-



חומר רקע ונתוני שוק ,מתוך מידע גלוי המתפרסם באתרי אינטרנט ,כתבות בעיתונות או
מקורות פומביים אחרים



תקציב החברה לשנת 2011



הבהרות ונתונים שהועברו אלינו על ידי החברה על פי בקשתנו ,כמפורט בגוף העבודה



פגישות ו/או שיחות טלפון עם בעלי התפקידים הבאים בחברה:
 oמר אופיר שריד ,סמנכ"ל הכספים
 oמר אלון גרוס ,חשב החברה
 oמר שלומי פרילינג ,סמנכ"ל אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ופיננסים

 .4התקינה החשבונאית
לבקשת מזמיני העבודה ,תשמש הערכת השווי לצורך יישום תקן חשבונאות בינלאומי מספר ,36
ירידת ערך נכסים )להלן" :התקן"(בדוחותיהם הכספיים.
מטרת התקן היא לקבוע נהלים שעל תאגיד ליישם כדי להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום ,העולה על
הסכום בר-ההשבה שלהם .נכס מוצג בסכום ,הגבוה מהסכום בר-ההשבה שלו ,כאשר ערכו בספרים
עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו .במקרה כזה ,חלה ירידה בערך הנכס והתקן
דורש מהתאגיד להכיר בהפסד מירידת ערך .התקן גם מפרט מתי על תאגיד לבטל הפסד מירידת
ערך ודורש גילויים מסוימים לגבי נכסים ,שחלה ירידה בערכם ,ולגבי השקעות בחברות מוחזקות,
שאינן חברות בנות ,המוצגות בדוחות הכספיים בסכום העולה משמעותית על שווי השוק שלהן או
על מחיר המכירה ,נטו שלהן.
התקן קובע את הטיפול החשבונאי וההצגה ,הנדרשים במקרה של ירידת ערך נכסים .אם תאגיד
עורך דוחות כספיים מאוחדים )לרבות איחוד יחסי( ,התקן ייושם לטיפול החשבונאי בירידת ערך של
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כל הנכסים ,המופיעים במאזן המאוחד של התאגיד ,לרבות השקעות בחברות מוחזקות שאינן
חברות בנות ,מוניטין הנובע מרכישת חברות בנות והתאמות שווי הוגן .תקן זה חל למעשה גם על
השקעות בחברות בנות וחברות בשליטה משותפת כך שהפרשות לירידת ערך ,המוכרות בדוחות
הכספיים המאוחדים בגין נכסי החברה הבת או החברה בשליטה משותפת ,לרבות מוניטין
והתאמות שווי הוגן ,יוצגו בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה האם כהקטנה של חשבון
ההשקעה בחברה הבת או בחברה בשליטה משותפת.
התקן קובע שהסכום בר-ההשבה של נכס ייאמד בכל עת שקיימים סימנים ,המצביעים על אפשרות
של ירידת ערך של נכס.
תקן זה מחייב הכרה בהפסד מירידת ערך של נכס )דהיינו ,ערכו של הנכס ירד( בכל עת ,שערכו של
הנכס בספרים עולה על הסכום בר-ההשבה שלו .הפסד מירידת ערך יוכר בדוח רווח והפסד לגבי
אותם נכסים המוצגים לפי העלות ויטופל כהפחתה של הערכה חדשה וזאת רק לגבי אותם נכסים
המוצגים בסכום שהוערך מחדש ,בהתאם לתקני חשבונאות אחרים או בהתאם להוראות כל דין.
התקן קובע שסכום בר-השבה יחושב כמחיר המכירה נטו או שווי השימוש ,כגבוה שבהם:
) (1מחיר המכירה נטו הוא הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס בעסקה בתום לב בין קונה מרצון
ומוכר מרצון ,הפועלים בצורה מושכלת ,בניכוי עלויות מימוש תוספתיות ישירות כלשהן.
) (2שווי השימוש של הנכס הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ,הצפויים
לנבוע משימוש מתמשך בנכס וממימושו של הנכס בתום החיים השימושיים שלו.
בקביעת שווי השימוש של הנכס ,תקן זה דורש שתאגיד ישתמש ,בין היתר ,ב:
) (1תחזיות של תזרימי מזומנים על בסיס הנחות סבירות ומבוססות אשר:
 משקפות את מצבו הנוכחי של הנכס.
 מייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאים הכלכליים ,שישררו במהלך
יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס .
) (2שיעור היוון לפני מס ,המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים
הספציפיים לנכס .שיעור ההיוון לא ישקף סיכונים ,שתזרימי המזומנים העתידיים כבר
הותאמו בגינם.1
אומדן סכום בר-השבה יחושב עבור כל נכס בנפרד .אם אין זה אפשרי לעשות זאת ,תקן זה מחייב
את התאגיד לקבוע את הסכום בר-ההשבה עבור היחידה מניבה-מזומנים ,אליה שייך הנכס .יחידה
מניבה-מזומנים ) (Cash-generating unitהיא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר ,אשר מניבה
תזרימי מזומנים חיוביים ) (Inflowsמשימוש מתמשך ,שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי
 1בהתאם לסעיף  85לתמצית השיקולים והנימוקים למסקנות ,שהובאו בתקן חשבונאות בינלאומי מספר -36ירידת ערך
נכסים" :באופן תיאורטי ,היוון של תזרימי מזומנים לאחר מס ,בשיעור ניכיון לאחר מס ,והיוון של תזרימי מזומנים לפני
מס ,לפי שיעור ניכיון לפני מס ,אמור לתת אותה תוצאה ,כל עוד שיעור הנכיון לפני מס ,שווה לשיעור הניכיון לאחר מס,
כשהוא מותאם כך ,שישקף את הסכום והעיתוי הספציפיים של תזרימי המזומנים ,בגין מסים" .משיקולי נוחות ,ובהתאם
לפרקטיקה המקובלת ,ביצענו את הערכת השווי ,לפי תזרימי מזומנים לאחר מס ,ובשיעור היוון לאחר מס.
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המזומנים החיוביים מנכסים אחרים ,או מקבוצות נכסים אחרות .עם זאת ,אם התוצרת ,המיוצרת
על ידי נכס או על ידי קבוצת נכסים ,נסחרת בשוק פעיל ,הנכס או קבוצת הנכסים יזוהו כיחידה
מניבה-מזומנים נפרדת ,גם אם חלק או כל התוצרת ,המיוצרת על ידי הנכס או על ידי קבוצת
הנכסים ,מיועדת לשימוש פנימי.
בבחינת ירידת ערך של יחידה מניבה-מזומנים ,תקן זה מחייב להביא בחשבון מוניטין ונכסים
משותפים )כגון נכסי משרד ראשי( ,הקשורים לאותה יחידה מניבה-מזומנים.
בחינת אפשרות ירידה בערך המוניטין מבוססת על כללים והנחיות שנקבעו ,כאמור ,בתקן בינלאומי
מס' .36
הואיל והמוניטין אינו ניתן למדידה בנפרד מהפעילות ,השיטה המקובלת לבחינת אפשרות ירידת
ערך מוניטין הינו מדידת השווי בר ההשבה של כל יחידת מניבת מזומנים ,אליה יוחס המוניטין
שנרכש או חלקו ,והשוואתו לערך בספרים של הנכסים וההתחייבויות )כולל המוניטין שנרכש(
המיוחסים לאותה יחידה .אם הסכום בר ההשבה נמוך מהערך בספרים של היחידה מניבת
המזומנים ,יופחת הפער מהמוניטין שיוחס לאותה יחידה .אם נותר פער לאחר הפחתת כל המוניטין,
יש להפחית את יתר הנכסים המיוחסים ליחידה פרו-רטה ,בכפוף למגבלת ערך בר-השבה של נכסים
אלה.
ככלל ,בחינת ירידת ערך המוניטין כוללת את השלבים הבאים:
 .1קביעת היחידות מניבות המזומנים וערכם בספרים של נכסיהן והתחייבויותיהן  -שלב זה כולל
קביעה של היחידות הרלוונטיות למדידת שווי המוניטין ,וייחוס הנכסים וההתחייבויות
ליחידות השונות ,לרבות ייחוס המוניטין שנרכש.
 .2מדידת הערך בר ההשבה של כל יחידה ויחידה  -בהתחשב בתזרים המזומנים הצפוי בגינה ו/או
שווי מימושה ,הגבוה מביניהם.
 .3השוואת הערך בר ההשבה לערך הפנקסני  -בהתאם לאמור לעיל.

 .5פרטי החברה המעריכה
גיזה זינגר אבן הינה פירמת הייעוץ הכלכלי והמימוני העצמאית המובילה בישראל .הפירמה פועלת
למעלה מ 25 -שנה.
שירותי הייעוץ של גיזה זינגר אבן נחלקים לארבעה תחומים :ייעוץ לתאגידים ורשויות שלטוניות;
מיזוגים ורכישות; הנפקות; מכרזים ופרויקטי תשתית.
גיזה זינגר אבן מעניקה את שירותיה באמצעות מספר מחלקות :כלכלת שווי ,מימון ושוק הון,
מחקר כלכלי יישומי ,חשבונאות כלכלית וניהול סיכונים ,מימון פרויקטים ותשתיות ומחלקה
מקצועית.
שותפי הפירמה המובילים אותה הנם :היו"ר יחיאל אבן והמנכ"ל יריב פילוסוף ,ביחד עם פרופ' עלי
קרייזברג ,יובל זילברשטיין ,אלי גולדברג ,אבשלום הרשקוביץ ואודי רוזנברג ,המשמש גם כראש
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המחלקה המקצועית של הפירמה .שותפים נוספים בפירמה הם אייל ידווב ,יובל לפידות ,יובל ברק
והילה חימי ממחלקת המימון ,אשר שקלר ממחלקת החשבונאות הכלכלית וניהול הסיכונים ,ורדה
שטרן ,ממחלקת מימון פרויקטים ותשתיות לאומיות ואלכס שכטר ממחלקת כלכלת השווי.
העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח יובל זילברשטיין ,שותף ובעל ניסיון של מעל  15שנה
בייעוץ כלכלי וחשבונאות ובעל ההשכלה הבאה :בוגר ) (B.Aהחוג לחשבונאות וכלכלה
באוניברסיטה העברית .מוסמך ) (M.Aבמנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית.

בכבוד רב,

גיזה זינגר אבן בע"מ

תאריך06.03.2011 :
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פרק ב'  -תמצית מנהלים
 .1תיאור תמציתי של החברה
נטוויז'ן בע"מ )להלן" :הקבוצה" ו/או "החברה"( נוסדה והתאגדה כחברה פרטית בישראל ביום 31
בינואר  1994תחת השם אינטרנט מנג' בע"מ .ביום  6ביולי  1994שונה שמה לנטוויז'ן .ביום 11
לינואר  2005הפכה החברה לחברה ציבורית .ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה בתל
אביב.
להלן מבנה האחזקות של נטוויז'ן:

להלן מבנה החזקות במניות חברת נטוויז'ן:

נכון למועד זה ,בעלות השליטה בחברה הנן כדלקמן:
דסק"ש ,מכוח החזקתה בכ  38.11% -מהון המניות המונפק של נטוויז'ן ומזכויות ההצבעה בה ,כת"ש,
מכוח החזקותיה בכ 29.79% -מהונה המונפק של נטוויז'ן ומזכויות ההצבעה בה ,אי די בי פתוח ואי די
בי אחזקות ,בשל היותן בעלות השליטה בדסק"ש ובכת"ש.
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להלן נתוני המסחר של המניה בחודשים האחרונים:

שינוי במגזרי הפעילות המדווחים של החברה:
ביוני  2009התמזגה  013נטוויז'ן שת"מ עם ולתוך  013נטוויז'ן .המיזוג האמור מהווה רה-ארגון פנימי,
והחל מהשלמתו מספקת  013נטוויז'ן גם את השירותים שסופקו קודם לכן על-ידי  013נטוויז'ן שת"מ,
ובכלל זה שירותי אינטרנט ,שירותי טלפוניה בינלאומית ושירותי מרכזיות וכן היא בעלת הזכויות
בשותפות ועידן ,המספקת את שירותי הטלפוניה הפנים-ארציים.
עד מיזוג  013נטוויז'ן שת"מ עסקה החברה בשלושה תחומי פעילות אשר דווחו כמגזרים בדוחותיה
הכספיים )אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט ,אספקת שירותי טלפוניה ואספקת שירותים מנוהלים(,
וכן בפעילויות נוספות .בעקבות המיזוג שינתה החברה את ההצגה של מגזרי הפעילות שלה ,באופן שהחל
מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת  2010תחום השירותים המנוהלים ,שעד אותו מועד דווח
כמגזר פעילות עצמאי בדוחותיה הכספיים של החברה ,חדל להיות מגזר פעילות עצמאי ,ומאותו מועד
לקבוצה שני מגזרי פעילות עיקריים בלבד :אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט )") (ISPתחום
הקישוריות"( ואספקת שירותי טלפוניה.

 .2מתודולוגיית הערכת השווי
הערכת השווי חולקה למרכיבים העיקריים הבאים:
 שווי פעילות הקישוריות ,אשר במסגרתה החברה מספקת שירותי אינטרנט ,גם באמצעות חברת
הבת רימון ישראל .בנוסף ,מספקת הקבוצה ללקוחותיה פתרונות תקשורת כוללים )שירותי
אינטגרציה( ,שירותי תקשורת נתונים )שירותי  ,(Dataשירותי אירוח אתרים ושרתים ,שירותי
אבטחת מידע ,שירותי תמסורת רחבת פס וכן מוצרים ושירותים נלווים שונים.
 שווי פעילות הטלפוניה ,הכוללת את פעילות החברה בתחום מתן שירותי שיחות בינלאומיות
)ובכלל זה שירותי  ,(Hubbingמרכזיות ,שירותי מפ"א ושירותי גשר ועידה.
 שווי פעילויות אחרות של החברה
 שווי הון עצמי של החברה המורכב משלושת המרכיבים דלעיל וכן בהתחשב בנכסים פיננסים
והתחייבויות פיננסיות )"עודף חוב/עודף נכסים פיננסים"(
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פעילות הקישוריות ופעילות הטלפוניה
הערכות השווי של פעילות הקישוריות ופעילות הטלפוניה נערכו על-פי שיטת היוון תזרימי
המזומנים ).(DCF
בניתוח היוון תזרימי מזומנים ,שווי פעילות הינו הערך הנוכחי של תזרים המזומנים החופשי הבלתי
ממונף המיוצר בתקופת התחזית שנקבעה ,ועוד השווי הנוכחי של החברה בסוף התקופה.
העיקרון הבסיסי המונח ביסוד הניתוח הינו כי החברה הנה "עסק חי" ופעיל ,אשר יפעל עד אין סוף,
ומכאן המטרה היא להגיע לשווי הנוכחי של תחזית זרמי המזומנים עד אינסוף.
הבסיס להערכה בשיטה זו הינו ניתוח ואומדן יכולת העסק ליצור זרמי מזומנים ולהגדיל רווחיות
בעתיד .זרמים אלו מהוונים בשיעורי היוון מתאימים )ושונים( הנותנים תחום ערכים סביר
לפעילויות המוערכות.
ניתוח היוון תזרימי מזומנים הינו מתאים וסביר כל עוד הנחות היסוד עליו הוא נסמך הנן נכונות,
מדויקות יחסית ומשקפות את העתיד ברמת סבירות גבוהה .בנוסף ,הניתוח רגיש לבחירת שיעורי
ההיוון המתאימים ,שקביעתם היא כשלעצמה משימה לא קלה וסובייקטיבית במידה מסוימת.
כלומר ,הניתוח ,המודל והתוצאות הינו "טוב" או "נכון" באותה מידה בה ההנחות העיקריות עליהן
הוא נשען לגבי התפתחות בעתיד הנן "טובות" ו"נכונות" ,ושיעורי ההיוון שנבחרו הנם אכן
ריאליים.

 .3תמצית הערכת השווי
שווי שימוש של פעילות הליבה המתקבל מהערכת השווי הינו כ 1.37-מיליארד .₪
להלן ריכוז שווי פעילויות הליבה של החברה באלפי :₪
)(1

816,317
554,352
1,370,668

פעילות הקישוריות
פעילות הטלפוניה
סה"כ שווי פעילות ליבה
)(2

) (1בהתאם להערכת השווי כפי שמפורט בפרק ד' ,סעיף 1
) (2בהתאם להערכת השווי כפי שמפורט בפרק ד' ,סעיף 2

 .4הערכות שווי קודמות
גיזה זינגר אבן ביצעה הערכת שווי של נטוויז'ן לצרכי הדוחות כספיים של שנת  .2009שווי פעילויות
הליבה על פי הערכת שווי זו נאמד בכ 1.41-מיליארד  ,₪לעומת כ 1.37-מיליארד על פי הערכת
השווי הנוכחית.
להלן השוואת תחזית גיזה זינגר אבן לשנת  2010מהעבודה לדוחות הכספיים של  2009אל מול
הביצוע בפועל בשנת ) 2010מבוסס על טיוטת הדוחות הכספיים של החברה לשנת :(2010
אלפי ₪
הכנסות
EBITDA

תחזית גיזה זינגר אבן לשנת 2010
מהעבודה לדוחות 2009
1,208,211
258,427

תוצאות החברה לשנת  2010עפ"י טיוטת
הדוחות הכספיים
1,302,908
244,344
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פער
8%
-5%

ניתן לראות כי תחזית גיזה לשנת  2010בעבודה לדוחות הכספיים לשנת  2009נמוכה במעט
מתוצאות החברה בפועל בשנת .2010

 .5בחינת סבירות תוצאות הערכת השווי
 .5.1השוואה לשווי השוק של החברה
להלן השוואה בין שווי נטוויז'ן כפי שמחושב בסעיף  4בפרק ד' לבין שווי החברה כפי שמשתקף
במסחר בבורסה:
שווי חברה
השווי כנגזר מהערכת השווי )ראה סעיף
 4בפרק ד'(
שווי שוק ליום 31.12.2010

1,482,652
1,450,731

השווי הנגזר מהתחשיב בסעיף  4בפרק ד' דומה )פער של כ  (2.2% -לשווי השוק של החברה נכון
ליום ה 31.12.2010 -
 .5.2עסקת  012סמייל
בחודש אוקטובר  2010חתמה חברת פרטנר תקשורת בע"מ על הסכם לרכישת כל הון המניות
המונפק של  012סמייל )להלן" :סמייל"( מחברת בת בבעלות מלאה של אמפל אמריקן-ישראל
קורפוריישן בסכום של כ  1.5 -מיליארד .₪
סמייל הינה מתחרה של חברת נטוויז'ן הן בתחום הקישוריות והן בתחום הטלפוניה ,ועפ"י הערכות
השוק החברות דומות בהיקף ההכנסות וכן בשיעורי הרווחיות .סמייל נרכשה בכ  1.5 -מיליארד ,₪
כאשר אין לה נכסים פיננסיים משמעותיים ,לכן  1.5מיליארד  ₪מייצג בקירוב את שווי הפעילות.
עסקה זו מהווה חיזוק לסבירות שווי הפעילות הנגזר מהערכת שווי זו.
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פרק ג' -תיאור תמציתי של החברה
.1

כללי
נטוויז'ן בע"מ )להלן" :הקבוצה" ו/או "החברה"( נוסדה והתאגדה כחברה פרטית בישראל ביום
 31בינואר  1994תחת השם אינטרנט מנג' בע"מ .ביום  6ביולי  1994שונה שמה לנטוויז'ן .ביום 11
לינואר  2005הפכה החברה לחברה ציבורית .ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה
בתל אביב.

.2

שוק התקשורת
 2.1כללי


תחום התקשורת בישראל הנו תחום דינאמי אשר מתאפיין ,בין היתר ,בשינויים
רגולטורים ,שינויים במבנה הבעלויות בחברות הפועלות בתחום ושינויים במבנה התחרות,
בזהות השחקנים או בעצמת השחקנים ,בכניסה של שחקנים חדשים וקיימים לתחומי
פעילות נוספים וכן בהתגבשות "קבוצות תקשורת" )מספר חברות הנשלטות על-ידי אותו
בעל שליטה המספקות שירותי תקשורת שונים ,והפעולות ביניהן תוך שיתוף פעולה
עסקי/תפעולי במטרה להציע סל שירותים כולל ללקוח(.



תחומי הפעילות של הקבוצה מתאפיינים בתחרותיות רבה ובשיעורי חדירה גבוהים ,בין
היתר עקב מדיניות משרד התקשורת לעודד את התחרות וכן עקב התפתחויות תחליפים
לשירותי התקשורת המסורתיים .התחרות בתחום נסבה ,במידה רבה ,על המחיר המוצע
ללקוח ועל החבילות המוצעות.

 2.2התפתחויות מהותיות שחלו בשוק ובפעילות החברה במהלך שנת :2010
יצויין כי מדובר בסקירה תמציתית של השינויים העיקריים שחלו בשוק וההתפתחויות
המהותיות בלבד.


שיווק סלים משותפים ע"י קבוצת בזק  -בחודש מאי  2010הודיע משרד התקשורת על
תיקון רישיונותיהן של בזק וחברות הבת שלה באופן שיאפשר להן לשווק סלי שירות
משותפים ללקוחות המגזר הפרטי בכפוף לאישור סל השירות על-ידי משרד התקשורת.
האישור לשיווק סלי שירות משותפים ניתן לקבוצת בזק בעקבות ירידה בנתח השוק של
בזק במגזר הפרטי אל מתחת ל  .85% -שיווק סלי השירותים על-ידי בזק הוביל לירידה
במחירי שירותי הגישה לאינטרנט הנמכרים במסגרת סל השירותים .בנוסף ,מכיוון
שבמסגרת הסלים מוצעים שירותי הגישה לאינטרנט של כלל הספקים )לרבות ספקים
קטנים( ,להערכת הקבוצה ,חלקה היחסי של הקבוצה במכירות שירותי גישה לאינטרנט
במסגרת סלי השירותים של בזק נמוך מחלקה היחסי בשוק .על אף האמור ,בשלב זה אין
לכך השפעה מהותית לרעה על נתח השוק של החברה.



הענקת רישיון  ISPלהוט  -בדצמבר  2010העניק משרד התקשורת לחברת הוט השקעות
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ומימון בע"מ )"הוט-נט"( מקבוצת הוט ,רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט ).(ISP
המשרד הודיע שכתנאי למתן רישיון ה  ISP -להוט-נט ,תיקבע חובת הפרדה מבנית מלאה
)במתכונת דומה לזו הנהוגה בקבוצת בזק( ,בין הוט-נט ליתר התאגידים מקבוצת הוט ,וכן
כי קבוצת הוט תהא רשאית לשווק סל שירותים משותף הכולל גם מרכיב גישה לאינטרנט,
ובלבד שמרכיב זה בתוך הסל יהיה "פריק" )ניתן יהיה לרכוש אותו בנפרד באותו מחיר בו
הוא מוצע בסל( ויוצע למתחרים להשתתף בסל ,ולהציע את מרכיב ה ISP -שלהם ,בתנאים
שווים .יש הטוענים כי בעולם של הפרדה מבנית אין יתרון משמעותי לבעלות משותפת של
תשתית אינטרנט וקישוריות לאינטרנט ,כפי שבא לידי ביטוי בנתח השוק של חברת בזק
בינלאומי )מקבוצת בזק( ,אשר דומה לנתח השוק של נטוויז'ן ו  012 -סמייל.


רכישת  012סמייל ע"י פרטנר  -במהלך שנת  2008פרטנר החלה לספק שירותי אינטרנט
מכוח הרישיון שקיבלה ממשרד התקשורת .מאז כניסתה לתחום פרטנר לא הצליחה להגיע
לנתח שוק מהותי .בחודש אוקטובר  2010התקשרה פרטנר בעסקת רכישת  012סמייל ,אשר
פעילותה כוללת בין היתר אספקת שירותי שיחות בינלאומיות .ביום  1במרץ  2011הודיע
משרד התקשורת על אישור העסקה בכפוף לקיומה של הפרדה מלאה בין פעילות הרט"ן
לפעילות המב"ל של החברה.



ועדת חייק  -בחודש מרץ  2010מונתה ועדה ציבורית )"ועדת חייק"( לבחינת מבנה תעריפי
חברת בזק ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים בתחום התקשורת הנייחת .נכון
למועד פרסום הדוח ,ועדת חייק טרם פרסמה המלצותיה ואין ודאות מה תקבע הוועדה או
כיצד ייושמו מסקנותיה .עם זאת ,החברה מעריכה כי למסקנות ועדת חייק בנושאים
השונים ,עשויות להיות השפעות מהותיות על פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה.
לאחרונה פורסם באמצעי התקשורת כי שר התקשורת החליט להתיר לוועדת חייק לעסוק
גם בשאלת ההפרדה המבנית בין החברות הפועלות בתחום התקשורת .לביטול או צמצום
של חובות ההפרדה המבנית בקבוצת בזק ובקבוצת הוט וכן לאופן אכיפתן ,עשויה להיות
השפעה מהותית לרעה על תוצאות החברה ויכולתה להתחרות ,זאת בשל מעמדן הדומיננטי
של חברות בזק והוט.



תשתיות פנים-ארציות  -ביולי  2010אישרה ממשלת ישראל את תכנית משרד התקשורת
לפריסת תשתית לרשת תקשורת מהירה לבית הלקוח ) (FTTHעל-ידי חברת חשמל לישראל
בע"מ )"חברת החשמל"( .אישור זה ,פותח פתח לכניסת מתחרה נוסף לתחום תשתיות
האינטרנט בישראל .בהסתמך על השלבים המקדמיים של התגבשות מיזם זה ,ניתן להעריך
כי הסיכוי להשלמת פריסת תשתית שלישית במדינת ישראל בשנים הקרובות אינו גבוה.
במידה ובכוונת משרד התקשורת לדרוש מחברת החשמל מתן שרות אוניברסאלי בכל
הארץ ,כפי שנדרש מבזק ,יש לצפות לפגיעה מהותית בתמריץ חברת החשמל להשיק פעילות
זאת .חשוב גם לציין ,כי שיעורי החדירה של תשתיות סיבים אופטיים במדינות מערב
אירופה בד"כ אינה עולה על סף של  15%והן נמוכות מרף זה ואנו מעריכים כי בטווח הקצר
והבינוני יושג נתח שוק נמוך לתחום זה ,אם כלל יתפתח.



הנחת כבל אופטי תת-ימי ע"י בזק בינלאומי  -בחודש נובמבר  2010דיווחה בזק כי
דירקטוריון בזק אישר כניסה של בזק בינלאומי להשקעה בהקמת ותפעול כבל אופטי תת-
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ימי בין ישראל ואירופה .ככל שתוקם תשתית קישור נוספת לתשתית של מד-נאוטילוס,
ובכפוף בין היתר לכדאיות עסקית ,מחירי התשתית ומאפייניה ,ייתכן שהתשתית האמורה
תהווה תחליף מסוים לחלק משירותי התשתית הנרכשים כיום ע"י החברה ממד-נאוטילוס,
באופן שעשוי להפחית במעט את תלותה של החברה במד-נאוטילוס .כמו כן ,קיומה של
תשתית נוספת עשויה להוריד את העלות הממוצעת של קווי תקשורת בינלאומיים עבור
החברה.
הפסקת פעילות גיאורגיה - 2בשנת  ,2009רכשה הקבוצה )באמצעות  013נטוויז'ן( 50%



מהון מניותיה של חברת  Zennor Investments incשהינה חברת האם של

Alex

)" ("Zennorחברה הרשומה בגיאורגיה ,אשר מחזיקה ברישיונות תקשורת בגיאורגיה.
במהלך שנת  2010פעלה  Alexלהקמת התשתיות הדרושות לצורך הענקת שירותי טלפוניה
בינלאומיים בגיאורגיה ,ובכלל זה ,בין היתר ,הקימה מתג בינלאומי להעברת שיחות
וחתמה על הסכמים עם מפעילי תקשורת שונים בגיאורגיה .בינואר  2011החליטה החברה
להפסיק את פעילותה בגיאורגיה על-ידי מכירת מניותיה של  Zennorאשר מצויות
בבעלותה או בדרך של סגירת פעילותן של  Zennorו  .3Alex -החברה רשמה בגין האמור
הפרשה לירידת ערך בגין הנכסים בסך של כ  8 -מיליון .₪

.3

מגזרי פעילות
החברה עוסקת בתחומים שונים של ענף התקשורת .ליום  31בדצמבר  ,2010הקבוצה עוסקת בשני
תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים:


אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט )") (ISPתחום הקישוריות"(



אספקת שירותי טלפוניה )"תחום הטלפוניה"(

 3.1אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט )(ISP
הקבוצה עוסקת באספקת שירותי גישה לאינטרנט ,לרבות שירותים ומוצרים נלווים ,מכוח
רישיון האינטרנט .אספקת שירותי תחום הקישוריות הינה אחד מתחומי הפעילות העיקריים
של הקבוצה ,המהווה כ 48% -מהכנסות הקבוצה בשנת .2010
היקף לקוחות הקבוצה בתחום מהווה כ 436%-מתוך כלל שוק אספקת שירותי האינטרנט
בישראל.
בנוסף לאספקת שירותי קישוריות לאינטרנט ,מספקת נטוויז'ן ללקוחותיה מוצרים ושירותים
נלווים ,אותם ניתן לחלק לקבוצות הבאות:


שירותי גישה וחבילות גישה ותשתית  -החברה מציעה ללקוחותיה שירותי גישה
לאינטרנט וכן מוצרים ושירותים נלווים .כמו כן ,החברה מציעה ללקוחותיה חבילות

 2ראו דיווח מיידי של החברה מתאריך 19.01.2011
 3נכון ל  31.12.2010 -החברה עדיין פעילה וטרם נמכרה
 4מתוך טיוטת הדוחות הכספיים לתאריך 31.12.2010
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משולבות של שירותים המסופקים ע"י החברה וכן חבילות משולבות הכוללות שירותי
גישה לאינטרנט ושירותים או מוצרים של חברות אחרות.


פתרונות לעסקים  -בנוסף ,מספקת החברה פתרונות אינטרנט לעסקים ,וכן פתרונות
תקשורת גלובליים לגופים עסקיים עם פריסה בינלאומית )קרי ,גופים ישראליים עם
פריסה בחו"ל וגופים זרים עם נוכחות בישראל(.



מוצרי ושירותי ערך מוסף  -החברה מציעה ללקוחותיה מגוון שירותי ומוצרי ערך מוסף,
הנלווים לשירותי הקישוריות וכרוכים בתשלום נוסף .5במסגרת שירותי הערך המוסף
מספקת החברה גם שירותי אבטחת מידע שונים ללקוחות פרטיים ופתרונות אינטגרציה
ללקוחות עסקיים )לרבות  .(Spam ,Anti Virus ,Firewallהחברה החלה לספק גם
שירותי אינטרנט סלולריים ללקוחות היוצאים לחו"ל באמצעות מודם המתחבר לרשתות
סלולר מקומיות.

 3.2אספקת שירותי טלפוניה
בתחום הטלפוניה מספקת הקבוצה שירותים שונים הכוללים שירותי טלפוניה בינלאומית
)ובכלל זה  ,(Hubbingשירותי טלפוניה פנים-ארצית )ובכלל זה שירותי מרכזיות( וכן
שירותים ומוצרים נלווים.


טלפוניה בינלאומית  -שירותי שיחות בינלאומיות מאפשרים למשתמש הקצה ,בישראל
או בחו"ל ,לקיים שיחת טלפון עם משתמש קצה הנמצא ביעד אחר בעולם .החברה
מספקת שירותים אלה בתשלום לאחר ביצוע וכן באמצעות כרטיסי חיוג המשולמים
מראש ) (pre paidבנוסף ,החברה מספקת למפעילי תקשורת זרים ,המעבירים שיחות
מחו"ל לישראל ,שירות השלמת שיחה )שירותי .(Hubbing
בשנים האחרונים חלה התפתחות ניכרת של תחליפים שונים לשירותי הטלפוניה
הבינלאומית ,ביניהם טכנולוגיות המאפשרות העברת שיחות בינלאומיות על גבי רשת
האינטרנט ) ,(VOIPדוגמת  .Skypeלהערכת החברה ,בין היתר ,התפתחויות אלה הובילו
לירידה בכמות הכוללת של הדקות היוצאות והנכנסות לארץ בשנים האחרונות.



טלפוניה פנים-ארצית )מפ"א(  -שירותי הטלפוניה הפנים-ארצית של החברה מאפשרים
ללקוח לבצע שיחה מהבית או מהעסק לטלפון נייח או נייד בארץ או בחו"ל )דרך מפעיל
בינלאומי( .השירותים מסופקים בטכנולוגיית  ,VOBבאמצעותה מועברות השיחות על
גבי תשתית האינטרנט של הלקוח ,או בטכנולוגיות מסורתיות אחרות.
במסגרת שירותי המפ"א ,מציעה החברה ללקוחותיה העסקיים סל שירותי תקשורת
שונים ,הכולל הנחת תשתית ,חיבור והקמת רשת טלפוניה ,מרכזיה ,מתג ,חיבור והקמת
רשת מחשבים פנים ארגונית ,אספקת תשתיות ,שירותי טלפוניה ושירותי תקשורת
נתונים ,וכן רוכשת עבור לקוחותיה שירותי קישוריות לשיחות בינלאומיות.
בנוסף ,מוכרת הקבוצה ללקוחותיה שירותי מרכזיות ובכלל זה מוכרת ומפעילה ציוד

 5מוצרי הערך המוסף לרוב מתאפיינים במכירות חד-פעמיות ,אשר על-פי רוב גדלות בסוף כל שנה קלנדארית.
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תקשורת )מרכזיות ,מתגים ,טלפונים ,אינטרקומים ,נתבי שיחות וכדומה( ,ומפעילה
שירות מערכות קול ) (Voiceומערכות נתונים ) (Dataעבור הלקוח.
כמו כן ,מספקת הקבוצה בתחום הטלפוניה מגוון שירותי שיחות גשר ועידה.
אספקת שירותי טלפוניה מהווה אחד מתחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה וכ45% -
מהכנסותיה בשנת  2010נבעו מתחום פעילות זה.
 3.3בנוסף ,מבצעת החברה פעילויות נוספות ,אשר אף אחת מהן אינה בהיקף מהותי לקבוצה,
כמפורט להלן:


מתן שירותי תוכן וסחר אלקטרוני באינטרנט



תכנון ,הקמה ואספקה של יישומי אינטרנט ופיתוח פתרונות תוכנה יעודים ללקוחות
)(custom applications



מתן פתרונות לארגונים המעוניינים להקים מרכז תמיכה ושירות המספק שירות
ללקוחות הקצה שלהם ) (Call Centerוכן השמת עובדים בשיטת מיקור חוץ
)(Outsourcing

.4

תמצית תוצאות עסקיות
להלן מאזן החברה לימים  31.12.2009ו ) 31.12.2010 -טיוטת דוחות כספיים( באלפי :₪

נכסים שוטפים

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי

סה"כ נכסים שוטפים

31.12.2009

*31.12.2010

325,948
261,857
46,435
6,609

266,593
262,375
49,120
5,176
583,264

640,849
מסים נדחים

50,510

46,652

הוצאות מראש ,זכויות שימוש בקווי תקשורת

242,390

261,732

חייבים ויתרות חובה לז"א

13,230

13,189

רכוש קבוע

208,692

199,868

סה"כ נכסים בלתי שוטפים

514,822

521,441

נכסים בלתי מוחשיים

נכסים בלתי שוטפים

סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
חלויות שוטפות על אג"ח
חלויות שוטפות של התחייבויות לז"א לספקים
ספקים ונותני שירות
זכאים ויתרות זכות

סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
אג"ח להמרה
הכנסות מראש בגין זכויות שימוש בקווי תקשורת
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585,349

570,646

1,741,020

1,675,351

36,335
15,293
4,293
202,583
122,094

41,843
177
4,018
204,155
129,845

380,598

380,038

146,805
15,246
62,123

112,650
0
56,995

התחייבויות לז"א לספקים
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

14,236
14,388

9,885
17,506

252,798

197,036

הון עצמי

1,107,624

1,098,277

סה"כ התחייבויות והון
* מבוסס על טיוטת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2010

1,741,020

1,675,351

להלן תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים של הקבוצה לשנים  2009-2010ולשלושת הרבעונים
הראשונים של השנים  2009ו ,2010-באלפי :₪
מכירות

2009

*2010

סכום

1,250,159

1,302,908

סכום

271,223

244,344

EBITDA
שיעור
21.7%
* מבוסס על טיוטת דוחות כספיים לשנת 2010



18.8%

מכירות
מחזור המכירות של החברה בשנת  ,2010הסתכם לסך של כ 1,303 -מליון ש"ח ,בהשוואה לכ-
 1,250מליון ש"ח בשנת  ,2009המהווה גידול של כ ,4.2% -וזאת בעיקר בגין הגידול במכירות
במגזר הקישוריות ובתחום הטלפון הביתי.



EBITDA
של הקבוצה בשנת  ,2010הסתכם בכ 244.3 -מיליון ש"ח ,בהשוואה לכ 271.2 -מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ 26.9 -מיליון ש"ח .עיקר הקיטון ב EBITDA -בשנת
 2010נובע מהשפעת הכניסה לתחום הטלפון הביתי ,שהסבה הפסד במונחי  EBITDAבסך של
כ 25.6 -מיליון ש"ח בהשוואה להפסד במונחי  EBITDAבסך של כ 9.5 -מיליון ש"ח בשנת
 2009ומגידול בהפסדים במונחי  EBITDAבתחום אספקת שירותי תמיכה ותחזוקה לרשתות
תקשורת ולמרכזיות בסך של כ 13.5 -מיליון ש"ח.
בנוסף נציין כי בשנת  2009הרווח במונחי  EBITDAכלל רווחים חד פעמיים בסך כ11 -
מיליון ) ₪פיצוי בזק  -עמלת טמ"כים והסכם פשרה עם סמייל .(012
להלן התפלגות מכירות ורווח תפעולי של תחום הקישוריות ותחום הטלפוניה לשנים 2009-
 ,2010במיליוני :₪
מכירות
מגזר פעילות

רווח תפעולי

*2010

2009

626

587

2009

*2010
סכום

שיעור

סכום

שיעור

110

18%

116

19%

3%
**20
576
592
טלפוניה
* תוצאות עסקיות לשנת  2010מבוססות על טיוטת דוחות כספיים של החברה

66

11%

קישוריות

** כולל הפרשה בגובה  8מיליון  ₪בגין הפסקת פעילות גיאורגיה.
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הכנסות
הגידול בהכנסות של פעילות הקישוריות בשיעור של כ 6.6% -ביחס לשנת  ,2009נובע בעיקר
מגידול ממכירת מוצרי אבטחת מידע ,מגידול בפעילות האינטרנט ושירותי ערך מוסף
הנמכרים ללקוחות ומאיחוד לראשונה של דוחותיה הכספיים של אינטרנט רימון )שדוחותיה
מאוחדים החל מחודש ספטמבר . (2009
ההכנסות במגזר הטלפוניה עלו בכ 2.7% -ביחס לשנת  .2009הגידול בהכנסות נובעת בעיקר
מגידול בהכנסות ממכירות קו הטלפון הביתי בסך של כ 17.6 -מליון ש"ח בהשוואה לתקופה
המקבילה ,מגידול בפעילות ה Hubbing -ומהכנסות הנובעות משינוי מבנה התעריפים
להתקשרות לחו"ל באמצעות מכשיר הסלולר.
מנגד חלה ירידה בהיקף הדקות בשוק השיחות הבינלאומי ,שמוסברת בירידה כללית בהיקף
הדקות היוצאות והנכנסות לארץ ,בהמשך לירידה שחלה גם בשנת  .2009החברה מעריכה כי
עיקר הירידה בהיקף הפעילות הכולל בשוק השיחות הבינלאומיות נובעת מהתפתחות
תחליפים שונים דוגמת טכנולוגיות המאפשרות העברת שיחות בינלאומיות על גבי רשת
האינטרנט ) ,(VOIPדוגמת .Skype
בנוסף ,חלה ירידה בהכנסות מאספקת שירותי תמיכה ותחזוקה לרשתות תקשורת
ולמרכזיות ,וכן חלה ירידה בשער הדולר הממוצע בשנת  2010לעומת שנת  2009של כ5% -
אשר השפיע אף היא על הירידה בהכנסות בתחום הטלפוניה.
רווח תפעולי
הרווח מפעולות במגזר הקישוריות בשנת  2010הסתכם לכ 110 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך
של כ 116-מיליון ש"ח בשנת  .2009הקיטון ברווח מפעולות במגזר הקישוריות ,נובע בין היתר,
מהשפעת ההפסד התפעולי בגין פעילותה של רימון ישראל ,הנמצאת עדיין בשלבי גיוס
ראשונים של לקוחות .בנוסף בשנת  2010הוצאות התקשורת של החברה גדלו וזאת כתוצאה
מעלייה בהיקף רכישת הקיבולת הפנים-ארצית והבינלאומית.
הרווח מפעולות במגזר הטלפוניה ,לשנת  ,2010הסתכם לכ 20 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של
כ 66 -מיליון ש"ח בשנת  .2009הקיטון המשמעותי ברווח במגזר זה נובע בעיקר מהשפעת
כניסת הקבוצה לתחום הטלפון הביתי אשר גרמה להפסד תפעולי בסך של כ 31 -מיליון ש"ח
בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ 10 -מיליון ש"ח בשנת  ,2009ומגידול בהפסד התפעולי
בשירותי תמיכה ותחזוקה לרשתות תקשורת ולמרכזיות בסך של כ 17 -מיליון ש"ח .בנוסף
רשמה החברה הפרשה לירידת ערך בגין פעילות החברה בגיאורגיה בסך של כ 8 -מיליון ש"ח.
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פרק ד' -הערכת השווי
 .1הערכת שווי פעילות הקישוריות
 1.1כללי
תחזית תזרימי המזומנים של פעילות הקישוריות ,בוצעה נכון ליום ה 31.12.2010-התחזית
הסתמכה על ביצועי הפעילות בשנים  2008-2010והערכות ותחזיות לשנים ,2011-2015
המשקפות את הערכתנו לגבי הפרמטרים השונים ,בהתבסס על מידע שהיה בפנינו .הערכת גיזה
זינגר אבן מבוססת על תחזית זרמי מזומנים ,החל מינואר  2011ועד לשנת  2015ועוד ערך שייר.
להלן תמצית מודל הערכת השווי לשנים  2011-2015באלפי :₪

הכנסות
 %שינוי

*2010

2011 E

2012 E

2013 E

2014 E

2015 E

626,238

660,673

679,057

693,976

707,799

719,987

שנה
מייצגת
730,787

6%

5%

3%

2%

2%

2%

רווח גולמי

161,610

170,984

170,476

170,870

173,813

176,090

 %מהמכירות

26%

26%

25%

25%

25%

24%

110,215

111,601

109,066

107,947

109,490

110,494

109,618

18%

17%

16%

16%

15%

15%

15%

70,961
181,176

66,843
178,444

72,000
181,066

75,000
182,947

75,000
184,490

75,000
185,494

75,000
184,618

29%

27%

27%

רווח תפעולי
 %מהמכירות

פחת
EBITDA
 %מהמכירות

)(26,176) (27,900
הוצאות מסים
)(88,000) (90,072
השקעות
)(368
)(689
שינוי בהון חוזר
66,523
59,783
תזרים נקי
* תוצאות  2010על בסיס טיוטת הדוחות הכספיים של החברה

1.5%

26%

26%

26%

25%

)(24,828
)(85,000
)(298
72,821

)(24,088
)(80,000
)(276
80,125

)(23,204
)(80,000
)(244
82,047

)(20,827
)(75,000
)(216
88,575

 1.2מכירות
בשנת  2010מכירות תחום הקישוריות צמחו בשיעור של כ  ,6% -בין היתר ,בשל כניסה של
קטגוריות חדשות לתחום :אינטרנט רימון ו  Safeway -וכן גידול ב  ARPUבשל מעבר לרוחב
פס גדול יותר בעקבות השקת ה NGN-של בזק ו UFI-של הוט.
מודל הערכת השווי מניח ,כי במהלך השנים  2011-2014הפעילות תמשיך לצמוח בקצב חיובי,
אם כי נמוך יותר בהשוואה לשיעור הצמיחה שהושג על ידי החברה בשנים הקודמות ,זאת ,בין
היתר ,בשל שיעורי החדירה הגבוהים של האינטרנט במשקי הבית והעסקים וכן בשל כניסת
הוט ,והתגברות התחרות בתחום.
 1.3רווח גולמי
בשל התגברות התחרות בתחום הונחה שיחקה הדרגתית בשיעור הרווח הגולמי משיעור של כ
 26% -בשנת  2010ל  24% -בשנת .2015
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 1.4רווח תפעולי
בשנת  2010שיעור הוצאות המכירה והשיווק ירד לכ  3% -מהמכירות ,לעומת כ  4% -בשנים
 .2008-2009מטעמי שמרנות ,ובניגוד לתקציב החברה אשר צופה המשך ירידה בהוצאות
המכירה והשיווק ,מודל הערכת השווי מניח כי שיעור הוצאות המכירה יחזור לעמוד על כ 4% -
מהמכירות.
שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות של החברה ירד באופן הדרגתי משיעור של כ  7% -בשנת
 2008לכ  5% -בשנת  .2010מודל הערכת השווי מניח כי בשנות התחזית החברה תשמור על
שיעור הוצאות של כ  ,5% -בהתאם להנחות החברה.
בהתאם לאמור לעיל הנחנו שחיקה הדרגתית בשיעור הרווח התפעולי במהלך שנות המודל,
משיעור של כ  18% -בשנת  2010לשיעור של כ  15% -בשנה המייצגת.
 1.5מסים
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009-
 ,(2010התשס"ט ,2009-נקבעה ,בין השאר ,הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות ,החל
משנת המס  ,2011מכ 24%-בשנת  2011לכ 18%-בשנת .2016
שיעור המס שיוטל על רווחי הפעילות הנו שיעור המס הסטטוטורי בישראל .הנחנו שיעור מס
אפקטיבי הגבוה ב ,1%-וזאת בהתאם לניסיוננו ושיקול דעתנו המקצועית.
 1.6הון חוזר
על בסיס על שיעורי הון חוזר היסטוריים ,ועל בסיס הבהרות מהחברה ,הונח שיעור הון חוזר
של .2%
 1.7השקעות ופחת
במודל הערכת השווי הונחו ההשקעות ברכוש הקבוע לשמירה על הקיים ,אשר מבוססות על
הערכות שקיבלנו מהחברה ,אותן אימצנו .כמו כן ,הנחנו כי בטווח הארוך הוצאות הפחת על
הרכוש הקבוע יהיו שוות להשקעות.
 1.8אומדן שיעור ההיוון
בהערכתנו השתמשנו במחיר הון משוקלל לחברה בשיעור של כ ,11.5% -המבוסס על חוות
דעתנו המקצועית.
כגישה משלימה ביצענו חישוב של מחיר הון באמצעות שימוש במודל ה) CAPM-לחישוב שיעור
התשואה הנדרשת על ההון העצמי של החברה( ,והנחות נוספות בדבר מחיר החוב ומבנה החוב
הראויים של החברה.

22

להלן פירוט שלבי תחשיב ה:WACC-
 מחיר ההון העצמי )(Ke
הטבלה להלן מביאה סיכום של הפרמטרים העיקריים ששימשו אותנו בהערכת הKe-
הראוי של החברה:
פרמטר
ריבית חסרת סיכון
פרמיית השוק
Beta
סיכון ספציפי
מחיר ההון העצמי

ערך

הערה

2.93%
5.85%
0.76
3.99%
11.34%

1
2
3
4

הערות לטבלה:
.1

שיעור התשואה הריאלית לפדיון הרב שנתי ) 31שנה( של אג"ח ממשלת ישראל צמוד.

.2

פרמיית הסיכון בשוק הישראלי ,לפי .Damodaran

.3

בכדי לקבוע את הביטא של החברה בחנו קבוצה של חברות דומות/מתחרות של החברה .על פי
בדיקתנו ,לא קיימות חברות נסחרות הזהות בפעילותן לפעילות החברה ועל כן בחרנו חברות אשר
דומות בחלק ממאפייניהם לאלו של החברה אולם שונות זו מזו וזאת בכדי ליצור תמהיל אשר יבטא
באופן הטוב ביותר את מאפייני החברה .הטבלה הבאה מפרטת את הממצאים העיקריים של תהליך
בחינת ותחשיב הביטא כפי שפורט להלן:
שם חברה
Telkom SA Ltd.
Global Crossing Ltd.
Alaska Communications Systems Group Inc.
KCOM Group PLC
Jazztel PLC
United Internet AG
Alltele Systems Group
Cbeyond, Inc.
חציון

 %חוב
28%
59%
57%
27%
20%
10%
8%
13%
23%

ביטא*
0.21
0.85
0.51
0.21
0.96
1.09
0.70
1.20
0.76

מקורCapital IQ :
* ממונפת בהתאם לרמת מינוף בענף

.4

בהתאם לנתוני 2010 Ibbotson

 מחיר החוב
להערכתנו ולאור מאפייני החברה והחוב הקיים בה נכון להיום ,מחיר החוב הראוי שלה
עומד על כ 6%-הנחנו שיעור מס של  18%בכדי לקבל את מחיר החוב ,נטו ,לצורך תחשיב
ה.WACC-
 הWACC-
בהתבסס על התחשיבים לעיל ותוך שימוש ביחס חוב/פעילות של כ ) 23% -המבוסס על
בחינת החברות הדומות ומאפייני הענף ובהתחשב במבנה ההון הנוכחי והצפוי בשנים
23

הקרובות של החברה( ה WACC-הראוי של החברה הינו כ.10% -
ערך

פרמטר
ריבית חסרת סיכון
Beta
פרמיית השוק
מחיר ההון העצמי של החברה
מחיר החוב
שיעור מס
D/V
WACC

2.9%
0.76
5.9%
11.3%
6.0%
18%
23%
9.9%

עם זאת ,בהתאם לדעתנו המקצועית ,ומטעמי שמרנות ועקביות עם העבודה שנעשתה
בשנה שעברה לדוחות הכספיים לשנת  ,2009השתמשנו במחיר הון משוקלל של .11.5%
 1.9צמיחה פרמננטית
הנחנו שיעור צמיחה פרמננטי של  ,1.5%בדומה לשיעור הצמיחה של האוכלוסייה בישראל.
 1.10שווי פעילות הקישוריות
שווי פעילות של תחום הקישוריות הינו כ 816 -מיליון  ,₪כ 66%-משווי זה הינו שווי ערך הגרט.
להלן טבלת ניתוח רגישויות שווי פעילות הקישוריות למחיר ההון ושיעור הצמיחה הפרמננטית,
באלפי : ₪

שיעור
צמיחה
פרמננטית

816,317
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%

10.5%
844,892
874,638
907,689
944,628
986,185

שיעור היוון
11.5%
11.0%
766,979
804,064
790,473
830,436
816,317
859,584
844,881
891,970
876,618
928,166
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12.0%
733,147
754,170
777,196
802,525
830,519

12.5%
702,161
721,050
741,656
764,225
789,051

 .2הערכת שווי פעילות הטלפוניה
 2.1כללי
תחזית תזרימי המזומנים של פעילות הטלפוניה ,בוצעה נכון ליום ה 31.12.2010-התחזית
הסתמכה על ביצועי הפעילות בשנים  2008-2010והערכות ותחזיות לשנים ,2011-2014
המשקפות את הערכתנו לגבי הפרמטרים השונים ,בהתבסס על מידע שהיה בפנינו .הערכת גיזה
זינגר אבן מבוססת על תחזית זרמי מזומנים ,החל מינואר  2011ועד לשנת  2015ועוד ערך שייר.
להלן תמצית מודל הערכת השווי לשנים  2011-2015באלפי :₪

הכנסות
 %שינוי

רווח גולמי )בניטרול
גיאורגיה(
 %מהמכירות

רווח תפעולי
 %מהמכירות

פחת והפחתות
EBITDA
 %מהמכירות

*2010

2011 E

2012 E

2013 E

2014 E

2015 E

592,239

564,135

576,968

582,132

587,417

591,924

שנה
מייצגת
600,803

1.4%

-4.7%

2.3%

0.9%

0.9%

0.8%

1.5%

78,364

86,825

107,690

123,597

134,954

142,981

13%

15%

19%

21%

23%

24%

27,795

29,972

50,067

65,494

76,359

83,919

92,704

5%

5%

9%

11%

13%

14%

15%

34,778
62,573

38,551
68,522

34,000
84,067

30,000
95,494

30,000
106,359

30,000
113,919

30,000
122,704

11%

12%

15%

16%

18%

19%

)(17,623) (16,799) (15,064) (12,016
)(7,493
הוצאות מסים
)(30,000) (30,000) (30,000) (30,000
)(30,024
השקעות
)(90
)(106
)(103
)(257
562
שינוי בהון חוזר
66,206
59,454
50,327
41,794
31,568
תזרים נקי
* תוצאות  2010על בסיס טיוטת הדוחות הכספיים של החברה ,ובניטרול הפחתת פעילות גיאורגיה.

20%

)(17,614
)(30,000
)(178
74,913

 2.2מכירות
הירידה הצפויה במכירות הפעילות בשנת  2011נובעת בעיקר מירידה בהיקף הדקות בשוק
השיחות הבינלאומי ,שמוסברת בירידה כללית בהיקף הדקות היוצאות והנכנסות לארץ,
בהמשך לירידה שחלה גם בשנת .2009
עפ"י הבהרות מהנהלת החברה ,החברה ממשיכה לפעול ולהעמיק באופן ניכר את חדירתה
בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית בטכנולוגיית ה ,VOB -הן הטלפוניה הביתית והן לעסקים.
העמקת החדירה בתחום זה מלווה בהוצאות רבות בגין גיוס והרכשת לקוח ובפגיעה ברווחיות
בטווח הקצר .הנהלת החברה מעריכה כי לאורך זמן הרחבת שירותי הטלפוניה הפנים-ארצית
על-ידיה הנו מהלך העשוי לסייע לה לשפר את תוצאותיה הכספיות ,וזאת הן באמצעות הגדלת
כמות הלקוחות והגדלת הכנסותיה והן כתוצאה מהקטנת עלויות הקבוצה בין העברת שיחות
למפעילים אחרים.
לאור זאת ,מודל הערכת השווי מניח כי תחום הטלפוניה יחזור לצמיחה חיובית בשנת  ,2012בין
היתר ,בשל שיעורי הצמיחה הגבוהים וקצב גיוס הלקוחות שמציגה פעילות ה  .VOB -שיעורי
הצמיחה הגבוהים בתחום זה מקזזים את הירידה בגובה של בין  2%-2.5%בכל שנה בהכנסות
הטלפוניה הבינלאומית שהונחה לאורך שנות המודל.
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 2.3רווח גולמי
הרווח הגולמי של פעילות הטלפוניה בשנת  2009עמד על כ  .20% -בשנת  2010ירד הרווח
הגולמי לשיעור של כ  13% -מהמכירות ,בעיקר בשל הצמיחה של פעילות הטלפוניה הפנים
ארצית .מודל הערכת השווי מניח כי בשנים  2012-2015שיעורי הרווחיות הגולמית ישתפרו
באופן מתון והדרגתי לשיעור של כ  24% -בשנה המייצגת ,בעיקר בשל מעבר לרווחיות של
הטלפוניה הפנים ארצית וכן שיפור הרווחיות הגולמית של תחום השיחות הבינלאומיות
)להערכת החברה הירידה בהיקף התנועה תלווה בשיפור במרווחים ,עקב ירידה בהוצאות
התקשורת(.
 2.4רווח תפעולי
בשנים  2009-2010שיעור הוצאות המכירה והשיווק עמד על כ  .4% -בהתאם להנחות החברה,
הנחנו כי שיעור הוצאות המכירה והשיווק יעלה לשיעור של כ  5% -החל משנת  2011וביתר
שנות התחזית.
שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות של החברה עמד בשנים  2008-2010על שיעור של כ 5% -
מההכנסות .מודל הערכת השווי מניח כי בשנות התחזית החברה תשמור על שיעור הוצאות של
כ  ,5% -בהתאם להנחות החברה.
שיעור הרווח התפעולי של פעילות הטלפוניה בשנת  2009עמד על כ 11%-מהמכירות .הירידה
ברווחיות התחום שנרשמה בשנת ) 2010רווח תפעולי של כ (5% -נובעת בעיקר מירידת
ברווחיות בתחום הטלפוניה הבינלאומית ,התפתחות תחום הטלפוניה הנייחת ללקוחות
פרטיים ,אשר רשם בשנת  2010הפסד תפעולי של כ  31 -מיליון .₪
מודל הערכת השווי מניח שיפור הדרגתי בשיעור הרווח התפעולי משנת  2011ואילך עד לרמה
של כ  15% -בשנה המייצגת ,בעיקר בשל שיפור הרווחיות הגולמית כפי שפורט לעיל.
 2.5מסים
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009-
 ,(2010התשס"ט ,2009-נקבעה ,בין השאר ,הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות ,החל
משנת המס  ,2011מכ 24%-בשנת  2011לכ 18%-בשנת .2016
שיעור המס שיוטל על רווחי הפעילות הנו שיעור המס הסטטוטורי בישראל .הנחנו שיעור מס
אפקטיבי הגבוה ב ,1%-וזאת בהתאם לניסיוננו ושיקול דעתנו המקצועית.
 2.6הון חוזר
על בסיס על שיעורי הון חוזר היסטוריים ,ועל בסיס הבהרות מהחברה ,הונח שיעור הון חוזר
של .2%
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 2.7השקעות ופחת
במודל הערכת השווי הונחו ההשקעות ברכוש הקבוע לשמירה על הקיים ,אשר מבוססות על
הערכות שקיבלנו מהחברה ,אותן אימצנו .כמו כן ,הנחנו כי בטווח הארוך הוצאות הפחת על
הרכוש הקבוע יהיו שוות להשקעות.
 2.8אומדן שיעור ההיוון
בהערכתנו השתמשנו במחיר הון משוקלל לחברה בשיעור של כ ,13% -המבוסס על חוות דעתנו
המקצועית.
כגישה משלימה ביצענו חישוב של מחיר הון באמצעות שימוש במודל ה) CAPM-לחישוב שיעור
התשואה הנדרשת על ההון העצמי של החברה( ,והנחות נוספות בדבר מחיר החוב ומבנה החוב
הראויים של החברה.
להלן פירוט שלבי תחשיב ה:WACC-
 מחיר ההון העצמי )(Ke
הטבלה להלן מביאה סיכום של הפרמטרים העיקריים ששימשו אותנו בהערכת הKe-
הראוי של החברה:
פרמטר
ריבית חסרת סיכון
פרמיית השוק
Beta
סיכון ספציפי
מחיר ההון העצמי

ערך

הערה

2.93%
5.85%
0.76
3.99%
11.34%

1
2
3
4

הערות לטבלה:
 .1שיעור התשואה הריאלית לפדיון הרב שנתי ) 31שנה( של אג"ח ממשלת ישראל צמוד.
 .2פרמיית הסיכון בשוק הישראלי ,לפי .Damodaran
 .3בכדי לקבוע את הביטא של החברה בחנו קבוצה של חברות דומות/מתחרות של החברה .על פי
בדיקתנו ,לא קיימות חברות נסחרות הזהות בפעילותן לפעילות החברה ועל כן בחרנו חברות אשר
דומות בחלק ממאפייניהם לאלו של החברה אולם שונות זו מזו וזאת בכדי ליצור תמהיל אשר יבטא
באופן הטוב ביותר את מאפייני החברה .הטבלה הבאה מפרטת את הממצאים העיקריים של תהליך
בחינת ותחשיב הביטא כפי שפורט להלן:
שם חברה
Telkom SA Ltd.
Global Crossing Ltd.
Alaska Communications Systems Group Inc.
KCOM Group PLC
Jazztel PLC
United Internet AG
Alltele Systems Group
Cbeyond, Inc.
חציון
מקורCapital IQ :
* ממונפת בהתאם לרמת מינוף בענף
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 %חוב
28%
59%
57%
27%
20%
10%
8%
13%
23%

ביטא*
0.21
0.85
0.51
0.21
0.96
1.09
0.70
1.20
0.76

 .4בהתאם לנתוני 2010 Ibbotson

 מחיר החוב
להערכתנו ולאור מאפייני החברה והחוב הקיים בה נכון להיום ,מחיר החוב הראוי שלה
עומד על כ 6%-הנחנו שיעור מס של  18%בכדי לקבל את מחיר החוב ,נטו ,לצורך תחשיב
ה.WACC-
 הWACC-
בהתבסס על התחשיבים לעיל ותוך שימוש ביחס חוב/פעילות של ) 23%המבוסס על בחינת
החברות הדומות ומאפייני הענף ובהתחשב במבנה ההון הנוכחי והצפוי בשנים הקרובות
של החברה( ה WACC-הראוי של החברה הינו כ.10% -
ערך

פרמטר
ריבית חסרת סיכון
Beta
פרמיית השוק
מחיר ההון העצמי של החברה
מחיר החוב
שיעור מס
D/V
WACC

2.9%
0.76
5.9%
11.3%
6.0%
18%
23%
9.9%

עם זאת ,בהתאם לדעתנו המקצועית ,ומטעמי שמרנות ועקביות עם העבודה שנעשתה
בשנה שעברה לדוחות הכספיים לשנת  ,2009השתמשנו במחיר הון משוקלל של .13%
 2.9צמיחה פרמננטית
הנחנו שיעור צמיחה פרמננטי של  ,1.5%בדומה לשיעור הצמיחה של האוכלוסייה בישראל.
 2.10שווי פעילות הטלפוניה
שווי פעילות של תחום הטלפוניה הינו כ 554 -מיליון  ,₪כ 68%-משווי זה הינו שווי ערך הגרט.
להלן טבלת ניתוח רגישויות שווי פעילות הטלפוניה למחיר ההון ושיעור הצמיחה הפרמננטית,
באלפי : ₪

שיעור
צמיחה
פרמננטי ת

554,352
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%

12.0%
573,906
591,686
611,160
632,581
656,256

שיעור היוון
13.0%
12.5%
524,286
548,040
538,693
564,015
581,442
554,352
571,435
600,529
590,145
621,525
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13.5%
502,400
515,437
529,560
544,911
561,658

14.0%
482,173
494,007
506,789
520,635
535,686

 .3סיכום שווי שימוש פעילויות הליבה של החברה
להלן ריכוז שווי פעילויות הליבה של החברה באלפי :₪
)(1

816,317
554,352
1,370,668

פעילות הקישוריות
פעילות הטלפוניה
סה"כ שווי פעילות ליבה
)(2

)(1

בהתאם להערכת השווי כפי שמפורט בסעיף  1לעיל

)(2

בהתאם להערכת השווי כפי שמפורט בסעיף  2לעיל

 .4בחינות סבירות לשווי פעילויות הליבה של נטוויז'ן
 4.1השוואה לשווי שוק
להלן חישוב שווי החברה ליום  ,31.12.2010באלפי :₪
שווי חברה )אלפי (₪
)(1
פעילות הקישוריות
816,317
)(2

פעילות הטלפוניה
שווי פעילות נענע10
)(4
חלק נטוויז'ן בנטוויז
)(5
עודף נכסים פיננסיים
סה"כ שווי חברה
)(3

554,352
9,358
18,092
84,532
1,482,652

)(1

בהתאם להערכת השווי כפי שמפורט בסעיף  1בפרק ד' לעיל

)(2

בהתאם להערכת השווי כפי שמפורט בסעיף  2בפרק ד' לעיל

)(3

שווי נענע 10מבוסס על הערכת שווי שביצעה גיזה זינגר אבן לדוחות הכספיים של החברה
לצורך בחינת ירידת ערך מוניטין ליום  ,31.12.2010ובהתאם לשיעור האחזקות של החברה.

)(4

חלק נטוויז'ן בנטוויז הינו שווי פעילות חברת נטוויז המבוסס על הערכת שווי שביצעה גיזה
זינגר אבן לדוחות הכספיים של החברה לצורך בחינת ירידת ערך מוניטין ליום ,31.12.2010
ובניכוי זכויות המיעוט בשווי החברה.

)(5

להלן חישוב עודף נכסים פיננסים ליום  ,31.12.2010בהתבסס על טיוטת הדוחות הכספיים
של החברה ,באלפי :₪
נכסים פיננסיים
סה"כ נכסים פיננסיים

מזומנים ושווי מזומנים

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים ז"ק
אשראי מתאגידים בנקאיים ז"א
התחייבויות
חלויות שוטפות של אג"ח להמרה
פיננסיות
התחייבויות לספקים לזמן ארוך
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
סה"כ התחייבויות פיננסיות
עודף נכסים פיננסיים
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266,593
266,593
41,843
112,650
177
9,885
17,506
182,061
84,532

להלן השוואה בין שווי נטוויז'ן לפי הערכת השווי לבין שווי החברה כפי שמשתקף במסחר בבורסה:
שווי חברה
השווי כנגזר מהחישוב כדלעיל
שווי שוק ליום 31.12.2010

1,482,652
1,450,731

השווי הנגזר מהתחשיב כדלעיל דומה )פער של כ  (2.2% -לשווי השוק נכון ליום ה 31.12.2010 -
להלן מוצגת השוואת שווי החברה עפ"י גיזה זינגר אבן לשווי השוק של החברה בשנים 2008-2010
)מיליוני :(₪

 4.1עסקת  012סמייל
בחודש אוקטובר  2010חתמה חברת פרטנר תקשורת בע"מ על הסכם לרכישת כל הון המניות
המונפק של  012סמייל )להלן" :סמייל"( מחברת בת בבעלות מלאה של אמפל אמריקן-ישראל
קורפוריישן בסכום של כ  1.5 -מיליארד .₪
סמייל הינה מתחרה של חברת נטוויז'ן הן בתחום הקישוריות והן בתחום הטלפוניה ,ועפ"י הערכות
השוק החברות דומות בהיקף ההכנסות וכן בשיעורי הרווחיות .סמייל נרכשה בכ  1.5 -מיליארד ,₪
כאשר אין לה נכסים פיננסיים משמעותיים ,לכן  1.5מיליארד  ₪מייצג בקירוב את שווי הפעילות.
עסקה זו מהווה חיזוק לסבירות שווי הפעילות הנגזר מהערכת שווי זו.
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נספח  -תזרימי מזומנים לפני מס
 .1נספח תזרימי מזומנים לפני מס
בהתאם לנדרש בתקן ,לצורך אמידת תזרימי מזומנים לפני מס ,ביצענו התאמה למחיר ההון
המשוקלל של החברה .באופן תיאורטי ,היוון של תזרימי מזומנים לאחר מס ,בשיעור ניכיון לאחר
מס ,והיוון של תזרימי מזומנים לפני מס ,לפי שיעור ניכיון לפני מס ,אמור לתת אותה תוצאה ,כל
עוד שיעור הניכיון לפני מס ,שווה לשיעור הניכיון לאחר מס ,כשהוא מותאם כך ,שישקף את הסכום
והעיתוי הספציפיים של תזרימי המזומנים ,בגין מסים .לפיכך מחירי ההון המשוקללים ששימשו
אותנו לצורך אמידת תזרימי המזומנים של פעילות הקישוריות ופעילות הטלפוניה לפני מס הינם כ-
 14.3%וכ 15.6%-בהתאמה.
להלן תחזית תזרימי המזומנים של פעילות הקישוריות לפני מס ,באלפי :₪
*2010

2011 E

2012 E

2013 E

2014 E

2015 E

626,238

660,673

679,057

693,976

707,799

719,987

שנה
מייצגת
730,787

6%

5%

3%

2%

2%

2%

1.5%

רווח גולמי

161,610

170,984

170,476

170,870

173,813

176,090

 %מהמכירות

26%

26%

25%

25%

25%

24%

110,215

111,601

109,066

107,947

109,490

110,494

הכנסות
 %שינוי

רווח תפעולי
 %מהמכירות

פחת
EBITDA
 %מהמכירות

109,618

18%

17%

16%

16%

15%

15%

15%

70,961
181,176

66,843
178,444

72,000
181,066

75,000
182,947

75,000
184,490

75,000
185,494

75,000
184,618

29%

27%

27%

26%

26%

26%

25%

)(85,000
)(298
97,649

)(80,000
)(276
104,213

)(80,000
)(244
105,250

)(75,000
)(216
109,402

)(88,000) (90,072
השקעות
)(368
)(689
שינוי בהון חוזר
92,698
87,683
תזרים נקי
* על בסיס טיוטת דוחות כספיים של החברה לשנת 2010

להלן תחזית תזרימי המזומנים של פעילות הטלפוניה לפני מס ,באלפי :₪

הכנסות
 %שינוי

רווח גולמי )בניטרול
גיאורגיה(
 %מהמכירות

רווח תפעולי
 %מהמכירות

פחת והפחתות
EBITDA
 %מהמכירות

*2010

2011 E

2012 E

2013 E

2014 E

2015 E

592,239

564,135

576,968

582,132

587,417

591,924

שנה
מייצגת
600,803

1.4%

-4.7%

2.3%

0.9%

0.9%

0.8%

1.5%

78,364

86,825

107,690

123,597

134,954

142,981

13%

15%

19%

21%

23%

24%

27,795

29,972

50,067

65,494

76,359

83,919

92,704

5%

5%

9%

11%

13%

14%

15%

34,778
62,573

38,551
68,522

34,000
84,067

30,000
95,494

30,000
106,359

30,000
113,919

30,000
122,704

11%

12%

15%

16%

18%

19%

20%

)(30,000) (30,000) (30,000) (30,000
)(30,024
השקעות
)(90
)(106
)(103
)(257
562
שינוי בהון חוזר
83,829
76,253
65,390
53,810
39,060
תזרים נקי
* על בסיס טיוטת דוחות כספיים של החברה לשנת  ,2010בניטרול השפעת הפסקת פעילות גיאורגיה.
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)(30,000
)(178
92,527

