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  1 )תיאור עסקי התאגיד(' עידכון פרק א
  ")הדוח התקופתי ("2009לדוח תקופתי לשנת 

  ")החברה: "להלן(מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"של 
  
  

ביחס , חברה ההכלל, 2009בדוח זה הכולל עידכון לפרק תיאור עסקי התאגיד מתוך הדוח התקופתי לשנת 
חוק ניירות :"להלן (1968-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד,  וביחס לשוקהלעצמ
המתייחסים לאירועים או , הערכות ואומדנים, מטרות, תחזיות, בין היתר, מידע כאמור כולל"). ערך

מידע צופה פני עתיד בדוח זה . חברהאשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת ה, עניינים עתידיים
, "בכוונת החברה", "החברה מעריכה", "החברה צופה"או באמירות כמו , ציפייזוהה בדרך כלל באופן ספ

  .וביטויים דומים
  

, חברה הסובייקטיבית של  ההמידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכת
ובכללו ,  במועד עריכת דוח זההשהיה בפני, על ניתוח מידע כללי, בין השאר, ה בהנחותיכהאשר הסתמ

אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע , מחקרים וסקרים, פרסומים ציבוריים
 משתנות מעת לעת בהתאם חברההערכות ה.  באופן עצמאיחברהידי ה-הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

  .לנסיבות
  

גורמים אשר לא ניתן או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מ/התממשותו ו, בנוסף
 וכן הגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות,  ובכללםחברהלהעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת ה

  .החברהמההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים והרגולציה המשפיעים על פעילות 
  

  ת בזקקבוצתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי  .1

  ותיאור התפתחות עסקיהקת בז פעילות קבוצ- 1.1לסעיף 

 העסקה להשלמת :לענין תרשים מבנה החזקות בחברה והחזקות החברה בחברות בנות וקשורות
 נסלבי קומיוניקייש") .אר.סב.אפ("מ "החזקות בע. אר.סב.למכירת גרעין השליטה בחברה מאפ

י בזק "לה עלרכישת מניות ווא . להלן)א(1.3.1עדכון לסעיף  ראו ")נסבי קומיוניקייש ("2מ"בע
  . להלן4.14.1 לסעיף ןמ ראו עדכו"בינלאומי בע

  חזקות בחברהה - 1.1.4לסעיף 

 בדילול מלא וכן, 3.5.10 וליום 31.3.10נכון ליום חזקות הנוכחי בחברה הלהלן פירוט שיעור ה
   :)עובדי החברה לל מימוש כל האופציות שהוקצובהנחה ש(

  
  חזקותהשיעור 

  
  בעלי מניות

נכון ליום 
31.3.10  

ליום נכון 
31.3.10  

  )בדילול מלא(

  נכון ליום
 3.5.10  

 נכון ליום
3.5.10  

  )בדילול מלא(
  0  0  29.76%  30.45%  .אר.סב.אפ

  29.76%  30.44%  0  0  מ"בע) 2אס פי(בי תקשורת 
  6.38%  6.53%  6.57%  6.72%  עמיתים
  63.85%  63.03%  63.67%  62.84%  הציבור

  

                                            

 וכולל שינויים או 1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(א לתקנות ניירות ערך 39ו בהתאם לתקנה העידכון הינ 1
 הינו ביחס לדוח התקופתי של העידכון.  בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתיחברהחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי ה

 .דוח תקופתיאותו ב) י התאגידתיאור עסק(' מתייחס למספרי הסעיפים בפרק או 2009החברה לשנת 
 . מ" את שמה לבי קומיוניקיישנס בעמ" סמייל תקשורת בע012  שינתה16.3.10ביום  2
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  יד ועיסקאות במניותיו השקעות בהון התאג- 1.3לסעיף 

   מכירת גרעין שליטה-  עסקאות במניות בזק- )א(1.3.1 לסעיף

למכירה מחוץ לבורסה , בי קומיוניקיישנסבין ל. אר.סב.אפבין  הושלמה העסקה 14.4.10ביום   .א
, א"כ. נ.ע ₪ 1בנות ,  מניות רגילות של החברה814,211,545, בחברה. אר.סב.של כל מניות אפ
, כפי שנמסר לחברה.  מההון המונפק והנפרע של החברה30.44% - אותו מועד כ אשר היוו נכון ל

ובכלל זה קבלת כל האישורים , העסקה הושלמה לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים להסכם
 :לרבות האישורים הבאים, י דין"הרגולטוריים הנדרשים עפ

הותנה  האישור ).לרבות הענקת היתרי שליטה(אישור משרד התקשורת לעסקה  .1
 לבין 3"קבוצת יורוקום"כי עסקאות רכש ציוד קצה בין , קביעה, בתנאים שעיקרם

נוסף על הליך , לחוק החברות ותחייב) 4(270פלאפון תחשב עסקה חריגה לפי סעיף 
דיוני ישיבות הדירקטוריון בעניין ; גם הליך אישור בחברה, האישור המתקיים בפלאפון

שני תנאים אלה (ל משרד התקשורת "ועברו לעיון מנכיתועדו בפרוטוקול מפורט ומלא וי
ראו , ביחס לעסקאות שעניינן ציוד קצה לוויני, .אס.בי.לגבי דיגם בהתאמה הוחלו 

קבוצת יורוקום לא תעביר לפלאפון מידע הנוגע לאספקת ; ) להלן5.17.3 עדכון לסעיף
 ישמש מ לא"עובד בנוקיה תקשורת סלולרית בע; מוצרים ושירותים למתחרותיה

 .מ"דירקטור בפלאפון ועובד פלאפון לא ישמש דירקטור בנוקיה תקשורת סלולרית בע

הטלת , שעיקרםהאישור הותנה בתנאים . אישור הממונה על הגבלים עסקיים לעסקה .2
 להיות מעורבת בקביעת תנאים מסחריים שבכוונת 4"יורוקום"קבוצת "איסור על 
להציע , מ מכשירי קצה"סלולרי בען הרוכשת מחברת יורוקום תקשורת "חברת רט

למכור " קבוצת יורוקום" וחיוב ,זולת השתתפות במימונם, לציבור הצרכנים בישראל
קבוצת "ב ועד להשלמת מכירת ההחזקות כאמור חי. אס.בי.את החזקותיה בדי

ויפעיל , לנאמן אשר ינהג במניות מנהג בעלים. אס.בי.להעביר את מניותיה בדי" יורוקום
 .בלבד. אס.בי.או זכויותיו על פי מיטב שיקול דעתו לטובתה של די/ וסמכויותיו

 
, )בזק ושידורים(אישור ראש הממשלה ושר התקשורת על פי הוראות חוק התקשורת  .3

קביעת שירות חיוני שנותנת ) (בזק ושידורים( והוראות צו התקשורת 1982 –ב "התשמ
 .1997 –ז "התשנ, )מ"ראלית לתקשורת בעשהחברה הי" בזק"

שהינה חברה , מ"בע) 2אס פי(רכישת המניות בחברה בוצעה באמצעות חברת בי תקשורת 
) 1אס פי(המצויה בבעלות ובשליטה מלאה של חברת בי תקשורת , פרטית הרשומה בישראל

אשר הינה חברה ציבורית , מ המצויה בבעלות ובשליטה מלאה של בי קומיוניקיישנס"בע
מ "רך של רישום כפול בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעישראלית אשר מניותיה נסחרות בד

מ " קווי זהב בע- בעלת השליטה בבי קומיוניקיישנס הינה אינטרנט גולד . Nasdaq –ובבורסת ה 
  .מ"מ הינה יורוקום תקשורת בע" קווי זהב בע- השליטה באינטרנט גולד תובעל

ניין בחברה כתוצאה מהעסקה  וביחס למי שנעשה בעל עהעסקהלפרטים נוספים ביחס להשלמת 
ראו דיווח מיידי משלים של החברה על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים מיום 

  .  על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד מכח החזקותמיידי מאותו יום  וכן דיווח 14.4.10

וריון החברה  החליט דירקט18.3.10ביום , לעניין אישור עסקאות עם קבוצת בי קומיוניקיישנס  .ב
כך שההחלטה לגבי עסקאות שלבעל שליטה בחברה , 4.11.09להאריך את תוקף החלטתו מיום 

עשוי להיות בהן עניין אישי בקשר עם מערך ההתקשרויות עם חברות מקבוצת בי 
, לאחר העברת השליטה בחברה, בהמשך לכך. 15.7.10שנס תהא בתוקף עד ליום ייקומיוניק

ודירקטוריון ) 27.4.10ביום  ו22.4.10ביום ( דירקטוריון החברה אישרו ועדת הביקורת של

                                            

או /מ ו"בע) 1979(על ידי יורוקום אחזקות , במישרין או בעקיפין, כל התאגידים הנשלטים": קבוצת יורוקום"לעניין זה  3
פי פתרונות תקשורת .אי. מ ובי"בזק בינלאומי בע, מ"פון תקשורת בעפלא, למעט החברה, מ"נט אחזקות בע-הייורוקום מד

  .ל אשר אינם  עובדים בחברות אחרות בקבוצה"שותפות מוגבלת וכן העובדים בבזק ובתאגידים הנ
או /מ ו"בע) 1979(על ידי יורוקום אחזקות , במישרין או בעקיפין,  כל התאגידים הנשלטים":קבוצת יורוקום"לעניין זה  4

ולמעט החברה והחברות בהן מחזיקה החברה בלמעלה , וכן כל אדם הקשור לתאגידים אלה, מ"נט אחזקות בע-ורוקום מדיהי
 . מהמניות50% –מ 
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 עם קבוצת 5התקשרויות של החברה והחברות הבנות שלה, באופן פרטני, )4.5.10ביום  (החברה
מ "ההתקשרות בהסכם בין פלאפון לבין יורוקום תקשורת סלולרית בע. בי קומיוניקיישנס

 העסקסווגה כ )אביזרים נלווים ושירותי תחזוקה, ףחלקי חילו, ציוד קצה(לרכישת מוצרי נוקיה 
 גם אישורה של האסיפה ה טעונהיאבהתאם לכך  .חוק החברותל) 4(270לפי סעיף  החריג

 .הכללית של בעלי המניות של החברה

   תוכניות אופציות לעובדים- 1.3.2לסעיף 

מחיר המימוש של לנוכח הצפי לירידת , 2007לעניין תוכנית האופציות לעובדי החברה משנת   .א
כתוצאה מהתאמת מחיר המימוש של )  1₪(האופציות מתחת לערך הנקוב של מנית החברה 

ברה תהפוך להון כי הח,  אישר דירקטוריון החברה18.3.10ביום , האופציות לחלוקת דיבידנד
ה על מניות הרשומה בספרי החברה סכום השווה להפרש שבין הערך הנקוב מניות מתוך הפרמי

בין מחיר המימוש של האופציות שימומשו במסגרת תוכנית זו בסך כולל שלא יעלה על למניה ל
הפיכת הפרמיה להון מניות תירשם בספרי החברה כנגד מימוש של . ₪ 22,469,081סכום של 

  .אופציות בפועל בעת ביצוע המימוש

, 3.3.10יום ב, 2007לעניין תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה מחודש נובמבר   .ב
פרסמה החברה מתאר מעודכן בדבר הצעת ניירות , 2009לאחר פרסום דוחותיה הכספיים לשנת 

 .ערך לעובדים

   חלוקת דיבידנדים- 1.4לסעיף 

   חלוקת דיבידנד- 1.4.2לסעיף 

בהמשך להמלצת דירקטוריון ( אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 8.4.10ביום 
 מיליון 2,453חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסך כולל של ) 2.3.10החברה מיום 

 מהונה 91.70679% -למניה ו ₪ 0.9170679) 15.4.10(ח המהווים נכון ליום הקובע לחלוקה "ש
    .3.5.10 ביום שולםהדיבידנד . המונפק והנפרע של החברה

                                            

בחברה  האישור. מ"מ ובזק און ליין בע"בזק בינלאומי בע, מ" פלאפון תקשורת בעאישור התקשרויות של החברות הבנות 5
 .חברות בנותאותן  המוסמכים של  במוסדות העסקאות לאחר אישורנעשה
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   בזקת מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של קבוצ- 1.5לסעיף 

   עיקרי התוצאות ונתונים תפעוליים- 1.5.4לסעיף 

 )א"פעילות החברה כמפ(בזק קווי . א

רבעון   
ראשון  

2010  

רבעון 
רביעי 
2009  

רבעון 
שלישי 

2009  

רבעון 
שני 
2009  

רבעון 
ראשון  

2009  
  1,326  1,318  1,343  1,316  1,304  )₪במיליוני (הכנסות 

  437  434  491  161  490  )₪במיליוני (רווח תפעולי 
  211  205  184  194  170  )₪במיליוני (פחת והפחתות 

) EBITDA(רווח תפעולי לפני פחת והפחתות 
  )₪מיליוני (

660  355  675  639  648  

  635  407  526  652  393  )₪במיליוני (תזרים מפעילות שוטפת 
תשלומים עבור השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי 

  )₪במיליוני (מוחשיים 
238  220  204  191  238  

תקבולים ממכירת רכוש קבוע  ונכסים בלתי 
  )₪במיליוני (מוחשיים 

15  10  19  8  49  

  2,579  2,547  2,518  2,489  2,458  )באלפים(מספר קווי מנוי פעילים בסוף התקופה 
*₪הכנסה חודשית ממוצעת לקו 

  80  82  83  81  81  
  3,123  3,014  3,096  2,964  2,773  )במיליונים(מספר דקות שימוש יוצאות 

  1,654  1,664  1,737  1,674  1,627  )במיליונים(מספר דקות שימוש נכנסות 
  1,011  1,016  1,026  1,035  1,045  )באלפים( בסוף התקופה ADSLמספר מנויי 

  ADSL )₪(  75  72  72  69  68הכנסה חודשית ממוצעת למנוי 
שירותים למפעילי , רנטשירותי אינט, לא כולל הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים  *

  .תקשורת ועבודות כקבלן ואחרים
  

  

 פלאפון  .ב

רבעון   
ראשון 

2010  

רבעון 
רביעי 
2009  

רבעון 
שלישי 

2009  

רבעון 
שני 
2009  

רבעון 
ראשון 

2009  
  1,265  1,346  1,372  1,393  1,393  )₪במיליוני (הכנסות 

  302  321  316  251  322  )₪במיליוני (רווח תפעולי 
  139  151  155  158  149  )₪במיליוני (פחת והפחתות 

) EBITDA(רווח תפעולי לפני פחת והפחתות 
  )₪מיליוני (

471  410  471  472  441  

  230  233  231  181  259  )₪במיליוני (רווח נקי 

  375  290  395  55  350  )₪במיליוני (תזרים מפעילות שוטפת 

תשלומים עבור השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי 
  )₪ליוני במי(מוחשיים 

92  101  146  163  149  

  2,669  2,694  2,721  2,766  2,789  )אלפים(מספר מנויים לסוף תקופה 

  MOU(  336  339  339  329  323(ממוצע דקות שימוש למנוי בחודש 

  ARPU(  133  132  136  131  128) (₪(הכנסה חודשית ממוצעת למנוי 

  1,217  1,307  1,407  1,531  1,619  ) אלפים(מספר מנויי דור שלישי לסוף תקופה 

 הכנסות משירותי ערך מוסף ותוכן מהכנסות %
  משירותים סלולריים

22.6%  20.8%  20.0%  19.1%  18.5%  

  

  



5 

 בזק בינלאומי. ג

רבעון  
ראשון 

2010  

  רבעון 
  רביעי
2009  

רבעון 
שלישי 

2009  

רבעון 
שני 
2009  

רבעון 
ראשון 

2009  
  324  327  332  334  343 )₪במיליוני  (הכנסות

  60  68  66  67  62  )₪במיליוני  (ווח תפעוליר
  20  21  21  23  23  )₪במיליוני  (פחת והפחתות

) EBITDA(רווח תפעולי לפני פחת והפחתות 
  )₪במיליוני (

84  89  88  88  80  

  44  56  51  49  46  )₪במיליוני  (רווח נקי

  84  83  82  72  59  )₪במיליוני  (תזרים מפעילות שוטפת
רכוש קבוע ונכסים בלתי השקעות בתשלומים עבור 

  )*₪במיליוני  (מוחשיים
37  39  33  26  21  

  .א"כולל גם השקעות בנכסים לז הסעיף *

  

  

   .אס.בי.די. ד

רבעון 
ראשון 

2009  

רבעון 
שני 
2009  

רבעון 
שלישי 

2009 

רבעון 
רביעי 
2009  

רבעון 
ראשון 

2010  

 

 )₪במיליוני  (הכנסות  391  390  380  376  384
  )₪במיליוני  (ח תפעולירוו  59  63  61  59  66
  )₪במיליוני  (פחת והפחתות  64  63  59  56  57

  )₪במיליוני ) (EBITDA(רווח תפעולי לפני פחת   122  126  120  115  122
  )₪במיליוני ( נקי) הפסד(רווח   )8(  )38(  )88(  )95(  )1(

  )₪במיליוני ( תזרים מפעילות שוטפת  121  91  135  93  91
השקעות ברכוש קבוע ונכסים בור תשלומים ע  61  53  87  60  61

  *)₪במיליוני ( בלתי מוחשיים
  )באלפים, בסוף התקופה(מספר מנויים   571  571  567  562  560
  )ח"בש (הכנסה חודשית ממוצעת למנוי  229  229  224  224  228

  סעיף זה כולל גם השקעות בעלות הרכשת מנויים*
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: להלן(מ "ת לתקשורת בעהחברה הישראלי" בזק "- ארצית נייחת  -תקשורת פנים .2

 ")החברה"

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים- 2.3לסעיף 

 לדוחות 9ביאור לעידכונים בנתונים אודות התפלגות הכנסות החברה לפי מוצרים ושירותים ראו 
 לנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים 2הכספיים של החברה וביאור 

 הכלולים 2010 מרץ ב31לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  אםלחברה כחברה 
  .בדוח רבעוני זה

  תחרות- 2.6לסעיף 

   תחום הטלפוניה- 2.6.1לסעיף 

הכוללות חבילות שיווק מוע לחברת הוט בעניין התקשורת שי פרסם משרד 22.3.10 ביום  -ק א "סל
מרבית התקופת התחייבות כי לפיו הוא שוקל לקבוע , טלפוניה וגישה לאינטרנט, שירותי שידורים

, לדעת המשרד, כאמור בשימוע.  חודשים לכלל השירותים בחבילה הכוללת שידורים18תהיה 
  . חבילות  משותפות דומות של החברה עם החברות הבנות לכשיותרוהמגבלה תחול גם על 

   2.6.8לסעיף 

 כל הסדר ו לפי  הוענק כתב מינו לוועדה28.3.10 ביום, תעריפיםלבחינת הסדר  הוועדה הקמת בעניין
לרבות מקדם התייעלות ומנגנון למניעת , ביחס לתעריפים מפוקחים יתייחס גם למנגנון עדכון

יועלו לדיון  ונושאים שאינם נכללים ב, בהתאם לכתב המינוי. וכן לתקופת ההסדר, סבסוד צולב
ככל , כמו כן. לדיון מיום שיובאו בפניו ימים 7 תוךלכך שר התקשורת לא יתנגד בוועדה בכפוף לכך ש

י "כפי שאושרו עועדת גרונאו  המלצות שתשקול הוועדה לגבש המלצות שאינן עולות בקנה אחד עם 
תביא , )2009 בדצמבר 31של החברה ליום דוח התקופתי ל' פרק א ל2.6.7ראו סעיף ( התקשורתשר

  .  ההמלצותהוועדה את העניין להתייחסות הציבור טרם גיבוש

   רכוש קבוע ומתקנים- 2.7לסעיף 

   מקרקעין- 2.7.4לסעיף 

נכסי מקרקעין בשטח כולל של  3 מכרה החברה 2010החודשים הראשונים של שנת  שלושתבמהלך 
  .₪מיליון  33 -ר בנוי ובסכום כולל של כ "מ 3,500 - ר קרקע וכ" מ6,000 -כ

   הון אנושי- 2.9לסעיף 

 אשר 1957 - ז "ברה הודעה על שביתה בהתאם לחוק סכסוכי עבודה התשי התקבלה בח25.3.10ביום 
, י האמור בהודעה"העניינים שבסכסוך עפ.  ואילך11.4.10וזאת החל מיום , י ההסתדרות"הוכרזה ע

, כי טרם ביצוע מהלכים הנוגעים להעברת השליטה, נציגות העובדיםהינם התעלמות מדרישות 
בוצי שיסדיר זכויות העובדים עקב העברת גרעין השליטה מ לחתימה על הסכם קי"יתקיים מו

כי ביום ,  יצויין.מתנהל משא ומתן בין הנהלת החברה לבין נציגות העובדים, בהמשך לכך. בחברה
  .החלה נציגות העובדים לנקוט בעיצומים מוגבלים 2.5.10

  תגמול לעובדיםת ותוכני - 2.9.6 לסעיף

 בתוכנית המימוש מתחת לערך הנקוב של מנית החברהלעניין התאמת מחיר , 2.9.6.2לסעיף 
לעניין פרסום מתאר עדכני לתוכנית אופציות , 2.9.6.3ולסעיף  ,2007האופציות לעובדים משנת 

  . לעיל1.3.2 ראו עדכון לסעיף  -למנהלים 

  רכישת ציוד וספקים, חומרי גלם וספקים - 02.1לסעיף 

   תלות בספקים- 2.10.3לסעיף 

  . נטוורקסוורזתחום ציוד מיתוג ציבורי גם בחברת לחברה תלות ב
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   מימון- 2.13לסעיף 

 סכומי - 2.13.4לסעיף  שיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית על ההלוואות ו- 2.13.1לסעיף 
  31.12.09אשראי שנתקבלו לאחר 

באמצעות הלוואות , ח" מיליארד ש1.5 השלימה החברה גיוס חוב בסכום כולל של 15.4.10ביום 
 לדוחות הכספיים של החברה )ב(13ביאור גם ראו לעניין זה ( שנים 4.6מ של "מבנקים ישראלים במח

בהמשך לכך להלן נתונים ).  הכלולים בדוח רבעוני זה2010 במרץ 31לתקופה שהסתיימה ביום 
  :נכון למועד זהמבנקים עדכניים ביחס לשיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית על הלוואות החברה 

סכום ליום   ר המימוןמקו

15.4.10  

סוג מטבע או 

  הצמדה

שיעור הריבית 

  הממוצעת

שיעור הריבית 

  אפקטיביתה

 0.15% +*פריים 0.12%+ פריים   ח לא צמוד"ש  ח"ש'  מ1,400  בנקים
  5.68%  5.6%  ח לא צמוד"ש  ח"ש'  מ500  בנקים

  .2010  אפרילנכון לחודש  3%עבור פריים בשיעור של * 

  

   גבלות ופיקוח על פעילות החברהמ - 62.1לסעיף 

   הרישיון הכללי של החברה- 2.16.2לסעיף 

 פרסם משרד התקשורת שימוע לכלל מפעילי התקשורת בנושא דמי יציאה 2010במהלך חודש אפריל 
. שרשאי בעל רישיון לדרוש ממנוי פרטי אשר אינו עומד בהתחייבות הכלולה בהסכם התקשרות

  :להלן עיקרי השימוע. 2010ביוני  1שו עד תאריך בשימוע נקבע כי תגובות יוג

תשלום חודשי ממוצע מתחילת  מ10% מכפלה של  :סימלי לנוסחה אחידהכבה הקנס המוהגבלת ג. 1
סימלי כהקנס המ. מספר חודשים שנותרו עד סוף ההתחייבות במועד הפרתה בתקופת ההתחייבות

  .ולא ישולם סכום נוסף מעבר לזה" בותהחזרי הט"האמור יכלול בתוכו את כל סוגי הרכיבים של 

לא ייכללו במסגרת ) 'חבילות שירותים חינם וכד, מחשב נייד(כגון מתנות " חד פעמיות"הטבות . 2
  . החזר הטבה שניתן יהיה לדרוש מהלקוח

לקוח שרכש מכשיר ציוד קצה בעסקת תשלומים לא יידרש להחזיר את יתרת התשלומים בגין . 3
אלא תמיד ימשיך את עסקת התשלומים כפי , בעת עזיבתו והפרת התחייבותוהמכשיר בתשלום אחד 
  .שנקבעה מלכתחילה

   הסכמים מהותיים - 72.1לסעיף 

   הסכם הניהול- 572.1.לסעיף 

הסתיימה ) לעיל) א(1.3.1ראו עדכון לסעיף . (אר.סב.י אפ"בהמשך למכירת גרעין השליטה בחברה ע
לי המניות  הניהול עם חברה בבעלות ובשליטת בע התקשרות החברה בהסכם14.4.10ביום 
   .אר.סב.באפ

התקשרות החברה עם ) לאחר אישור ועדת הביקורת(אישר דירקטוריון החברה  4.5.10ביום , כמו כן
, שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה יוענקובהסכם ניהול חדש שבמסגרתו מ "יורוקום תקשורת בע

 החל מיום  לשלוש שניםהנתקופת ההתקשרות הי. ב לשנה"ולר ארה מיליון ד1.2 -  בתמורה ל -והכל 
  .ההסכם טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  .1.6.10

  הליכים משפטיים - 2.18לסעיף 

ד  כנג2000עניין תביעה בצרוף בקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה בחודש ספטמבר  ב- 2.18.3לסעיף 
 2010בחודש מרץ , החברה בבית משפט המחוזי בתל אביב בטענה לגבייה שלא כדין של הוצאות גביה

כאשר עילת התביעה הינה השבה של אגרה , אישר בית המשפט המחוזי את ניהול התביעה כייצוגית
 לחוק עשיית עושר ולא במשפט כשהקבוצה התובעת הינה מי שחויב 1שנגבתה שלא כדין מכוח סעיף 

 ועד ליום 11.3.99וצאות גבייה למרות ששילם החשבון בטרם החלה החברה בהליכי גביה מיום בה
  .בכוונת החברה להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה זו. 7.12.06
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  ")פלאפון: "להלן(מ " פלאפון תקשורת בע-טלפון נייד - רדיו .3

  תחרות - 3.7לסעיף 

ודעת שר התקשורת לפיה הוא שוקל להכניס תיקון  התקבלה בפלאפון ה4.5.10 ביום - 3.7.2.3לסעיף 
-מ( הן לעניין השלמת שיחה, ן"תעריפי קישור גומלין לרשת רט, לתקנות התקשורת באופן שיופחתו

ח החל מיום " ש0.0257 והמשך הפחתה מדורגת עד 1.8.10ח החל מיום " ש0.0414 -ח ל " ש0.251
הפחתה מדורגת  ח ובהמשך" ש0.019 -ח ל " ש0.0285 - מ ( SMS והן לעניין השלמת הודעות )1.1.14

  . להעביר התייחסותה6.6.10לפלאפון ניתן פרק זמן עד ליום . )1.1.14ח החל מיום " ש0.0013עד 

בהמשך לעבודת הצוות לגיבוש תנאי מכרז התדרים פרסם משרד התקשורת במהלך  - 3.7.2.4לסעיף 
על פי הצעת משרד . ן" בין בעלי רישיון רט שימוע בנושא שיתוף בתשתיות תקשורת2010חודש מרס 

התקשורת לאחר הקצאת התדרים במכרז למפעיל החדש ובתקופת הביניים עד לפריסה המלאה של 
משרד . הרשת הסלולארית על ידו יתאפשר למפעיל החדש שיתוף בתשתיות המפעילים הקיימים

, שיתוף במבנים, בתרניםשיתוף , שיתוף באתרים: התקשורת מציע מספר דרכים לשיתוף בתשתיות
משרד התקשורת שוקל לחייב את בעלי הרישיון הקיימים . שיתוף בציוד מיובא ושיתוף באנטנות

בשיתוף בתשתיות התקשורת ובמסגרת השימוע מבקש לקבל  את עמדת המפעילים לגבי אופן יישום 
  .      פלאפון מגבשת את התייחסותה לשימוע. השיתוף

  סביבה איכות ה- 3.17.1 לסעיף

טרם התקבלה הסכמה כנדרש על פי דין של שר התקשורת לתקנות המוצעות על ידי השר לאיכות 
אם תושג . הסביבה לעניין טווחי בטיחות ורמות חשיפה מרביות המותרות לעניין קרינה בתדרי רדיו

 הן צפויות להשפיע לרעה על, הסכמה כאמור בין השרים על פי הדין הקיים ואז תאושרנה התקנות
 התקופתי של החברה בדוח 3.18הקמה והפעלה של  מוקדי  שידור במספר היבטים וכמתואר בסעיף 

   .2009 בדצמבר 31ליום 

  מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון - 183.לסעיף 

   שינויים עיקריים ברישיון פלאפון- 3.18.3.2 לסעיף

ן "ם לרישיונות רט פרסם משרד התקשורת שימוע לרשימת תיקוני2010במהלך חודש מרס 
  : שני הסעיפים המרכזיים והמשמעותיים ביותר עבור פלאפון הינם. בתחומים צרכניים שונים

קבלת הודעת : כגון(קבלת הסכמה מפורשת מלקוחות קיימים לצריכת שרותי תוכן שונים  .1
SMSשליחת הודעת ,  בתשלוםSMSגישה לפורטל הסלולארי של ,  בתעריף מיוחד

 אלו כברירת ם קבלת ההסכמה חסימת הלקוחות לצריכת שירותי וללא,)החברה ועוד
 .מחדל

 בדבר ניצול חבילות שירותים בהגעתם לניצול של SMSידוע הלקוחות באמצעות הודעת  .2
 .90%-  ו75%

פלאפון מכינה את . מהותיותמשמעויות עסקיות ותפעוליות עשויות להיות ל "לשני השינויים הנ
בכוונת פלאפון לדרוש . ים ובפרט לשני הנושאים המפורטיםהתייחסותה לכלל התיקונים המוצע

  .ל" עם משרד התקשורת בנושאים הנםקיום דיונים פרונטאליי

 אשר מתייחס גם לפלאפון בנושא דמי יציאה שרשאי בעל רישיון 2010לעניין שימוע מחודש אפריל 
  . לעיל2.16.2לדרוש ממנוי פרטי ראו עדכון לסעיף 

צ על שינוי עמדתו בנושא תיקון הרישיון בנושא "עת משרד התקשורת לבג בעקבות הוד-' ק ב"לס
 העתירה 2010 בפברואר 24 ארוטיים כבגירים נמחקה ביום םמנגנון זיהוי המשתמשים בשירותי

התפרסם שימוע למפעילים בו , בהמשך להודעת משרד התקשורת. צ בנושא זה לבקשת העותר"לבג
 הגישהפלאפון . באמצעות הוספת פרט אישי מזהה, קיים כיום החמרה למנגנון זיהוי בגיר שמוצעת

  .לפיה היא מתנגדת לשינוי מנגנון הזיהוי הקיים, את התייחסותה לשימוע

  רישוי בניית אתרים -  18.5.3לסעיף 

לפיה העביר שר הפנים לאישורה , צ הודעה מעדכנת מטעם המדינה" הוגשה לבג2010בחודש מרס 
התקנת מתקן גישה אלחוטית (את טיוטת תקנות התכנון והבניה , של ועדת הכלכלה של הכנסת
תקנות מתקן גישה "). תקנות מתקן גישה: "להלן (2010ע "התש, )לתקשורת בשיטה התאית
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המוצעות מצמצמות מאוד וקובעות תנאים מגבילים ביותר לתחולת הפטור מהיתר בניה למתקן 
, נוכח האמור. מועצה הארצית לתכנון ובניההתקנות הועברו גם להתייעצות עם ה. גישה אלחוטית

מבלי שניתנו צווי ביניים , 2010 ביולי 1הודעה מעדכנת בעניין עד ליום  נקבע כי המדינה תיתן
 .באשר להפסקת השימוש במסלול זה, שהתבקשו

האפשרות להשתמש במסלול הפטור , אם יאושרו תקנות מתקן גישה כפי שהוצעו, להערכת פלאפון
צמצום במסלול . לצורך הצבת מתקני גישה סלולריים תצטמצם באופן משמעותי מאודמהיתר בניה 

א /36א "ביחד עם ההחמרה המוצעת לגבי תנאי הקמת אתרי הבסיס במסלול המקביל של תמ, זה
צפויים להביא להחמרה ניכרת ברמת החסמים המגבילים הקמת אתרי בסיס חדשים , החדשה

חשו יקשו על פלאפון לקיים לאורך זמן את איכות שירות אם יתר, החמרות אלה. ומתקני גישה
על ביצועי , וכן יכולות להשפיע לרעה על התשתית הקיימת, ן שלה ואת הכיסוי המתחייב"הרט
  . סיס נוספים הדרושים לרשת מעת לעתועל אפשרות הקמתם של אתרי ב, הרשת

   הליכים משפטיים - ' א3.21לסעיף 

לבית המשפט המחוזי בתל אביב בצירוף בקשה לאשרה כתביעה  הוגשה תביעה 2010בחודש מרס 
 2.1-סכום התביעה נגד פלאפון הינו כ, ח" מיליארד ש4.2- סכום התביעה הכולל הינו כ. ייצוגית

פועלת בניגוד לרישיונה ולחוק כאשר אינה רוכשת ביטוח פלאפון , לטענת המבקשים. ח"מיליארד ש
הבקשה כוללת גם סעד מבוקש .  מחשיפה לקרינה סלולאריתהמכסה אחריות בגין נזקי גוף הנובעים

  . לערוך ביטוח כאמורפלאפוןלצו המורה ל

בזק : "להלן(מ " בזק בינלאומי בע- ר "שירותי אינטרנט ונס, לאומית-שורת ביןתק .4
  ")בינלאומי

  
  ")וואלה(" מ"תקשורת בע! וואלה - 4.14.1לסעיף 

על התקשרותה למכירת , 2010 במרץ 14ביום , ")הארץ("מ "הוצאת עיתון הארץ בעבעקבות הודעת 
על החלטתה לממש , 2010 במרץ 18ביום , הודיעה בזק בינלאומי להארץ, מניות וואלה שבבעלותה

,  מניות14,807,939קרי רכישה של , בבעלות הארץש וואלהות יאת זכות הסירוב הראשונה ביחס למנ
העסקה הושלמה .  88,847,634₪ך כולל של ובס, למניה ₪ 6תמורת סך של ") המניות הנרכשות("

, עם קבלת המניות הנרכשות. וזאת לאחר שהושלמו כל התנאים המתלים לעסקה 25.4.10ביום 
לידי נאמן שיחזיקן עבורה ,  מניות מתוך המניות הנרכשות9,902,467העבירה בזק בינלאומי 

המהוות , מניות 20,468,231 -בכך  שלאחר ביצוע ההעברה מחזיקה בזק בינלאומי , בנאמנות עיוורת
  . מהון המניות המונפק והנפרע של וואלה44.99%-כ

   מגבלות ופיקוח על פעילות בזק בינלאומי - 74.1לסעיף 

 אשר מתייחס גם לבזק בינלאומי בנושא דמי יציאה שרשאי בעל 2010לעניין שימוע מחודש אפריל 
  .עיל ל2.16.2רישיון לדרוש ממנוי פרטי ראו עדכון לסעיף 

   הליכים משפטיים - 4.19לסעיף 

 נגד 16.9.01 בעניין תביעה ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית שהוגשה ביום - 4.19.1לסעיף   .א
בזק בינלאומי ונגד מדינת ישראל שבבסיסם טענה לפיה תעריפי בזק בינלאומי לשירותי הבזק 

ואשר , ופקעים ובלתי סבירים היו מ8.7.97 ועד ליום 10.5.96בתקופה שמיום , הבינלאומיים
 קיבל בית המשפט העליון את 26.4.10ביום , ה ייצוגיתנ כתובע25.12.03 אושרה ביום 

לאחר שדן בבקשות רשות הערעור שהגישו כאילו ניתנה בהן (והמדינה   בזק בינלאומי ערעור
  . וקבע כי אין מקום לאישורה של התובענה כתובענה ייצוגית) רשות ערעור

בשבתו כבית , מ עתירה לבית המשפט העליון" הגישה חברת פרטנר תקשורת בע13.4.10ביום   .ב
בזק (לתקנות התקשורת ) 3)(ב(11בה היא מבקשת להורות על ביטול תקנה , משפט גבוה לצדק

- ד"התשס, )לאומיים-הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין) (ושידורים
לקבל רישיון למתן שירותי , או מחברת בת שלה, ן"רישיון רטכבעלת , המונעת ממנה, 2004

כי החלטות שר התקשורת בעניין , בין היתר, בעתירתה טוענת פרטנר. תקשורת בינלאומיים
ומטעם , נשוא העתירה נועדו להגן על בעלי רישיונות הקיימים למתן שירותי בזק בינלאומיים

יסתה של פרטנר לשוק שירותי הבזק כנ. זה צורפה גם בזק בינלאומי כמשיבה לעתירה
  .על בזק בינלאומי בתחום זהלרעה צפויה להשפיע , אם תתקבל עתירתה, הבינלאומיים
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  .")אס.בי.די: "להלן(מ "בע) 1998(שירותי לווין . אס.בי. די-ערוצית -טלוויזיה רב .5

תחליפים  - 5.1.7לסעיף ו תחום הפעילותביחס ל הכניסה והיציאה העיקריים  חסמי- 5.1.6לסעיף 
  למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם

 לאחרונה השיקה שידורי -  הכניסה העיקריים לתחום הפעילותחסמילענין הכרסום שחל לאחרונה ב
יה י המאפשרת צפmakoאפליקציה באתר , בעלת זכיון לשידור בערוץ המסחרי השני, מ"קשת בע

  . נוחה באמצעות המחשב במגוון ערוצי תוכן

   מוצרים חדשים - 5.4ף לסעי

סבורה שפעילותה . אס.בי.די.   למנוייהVOD - את שירותי ה. אס.בי. השיקה די2010בחודש מרץ 
. אס.בי.הערכה זו של די. נעשית בהתאם לרגולציה לה היא כפופה כיוםVOD -בהצעת שירותי ה

ם כפופה לפרסום מסקנות הועדה שמינה שר התקשורת בנושא שאלת הסדרתם של שידורי
של החברה בדוח התקופתי '  לפרק א5.1.3.6 סעיף ראו(בפלטפורמות ובטכנולוגיות שידור חדשות 

אשר אפשר שיהיה בהן משום הטלת תנאים ומגבלות על אספקת שירותי , )2009 בדצמבר 31ליום 
VODלרבות על עצם אספקתם, .אס.בי. על ידי די.  

   מימון - 5.15לסעיף 

   5.15.3 - ו5.15.2לסעיפים 

הסכם : "להלן. (אס.בי. נחתם ונכנס לתוקפו תיקון להסכם המימון הבנקאי של די2010בחודש מרץ 
לקונסורציום הבנקים ") הבנק המצטרף: "להלן(צורף בנק ישראלי נוסף , בין השאר, לפיו, ")התיקון
את . אס.בי.העמיד הבנק המצטרף לדי, במסגרת ההצטרפות"). הבנקים הנוכחיים: "להלן(הנוכחי 

אשראי לזמן ארוך . אס.בי.וכן העניק לדי, אס.בי.חלקו היחסי במסגרות האשראי השוטפות של די
למסגרות האשראי ) כפי חלקו היחסי(אשר מרביתו שימשה להצטרפותו , ₪ מיליוני 255בסך של 

, ויתרתו, לבנקים הנוכחיים. אס.בי.תוך פרעון ופרעון מוקדם של חובות די, .אס.בי.לזמן ארוך של די
  .אס.בי.תשמש את צרכיה השוטפים של די, ₪ מליון 46 - בסך של כ

נוצר לטובת הבנק המצטרף שעבוד צף במתכונת דומה לאלו הרשומים , בהתאם להסכם התיקון
לטובת הבנקים הנוכחיים וכן צורף הבנק המצטרף לשעבוד הקבוע הרשום לטובת הבנקים 

שטרי המשכון וכתב , נים לכתבי ההתחייבות על תיקו6אס.בי.כן חתמו בעלי מניות די. הנוכחיים
בדבר הצטרפות הבנק , שנחתמו על ידיהם בעבר לטובת הבנקים הנוכחיים, לפי הענין, הערבות
  . המצטרף

הן ההלוואות לזמן ארוך והן (על פי הסכם התיקון הוארכה תקופת החזר האשראי הבנקאי 
בנקים לפרעון ההלוואות ת התוך שהתקבלה הסכמ, 2015עד לתום שנת ) המסגרות השוטפות

של החברה בדוח התקופתי '  לפרק א5.18.5ראו סעיף (ידי גופים מוסדיים - על.אס.בי.שהועמדו לדי
  .  במועדן)2009 בדצמבר 31ליום 

בתניות החדשות , במסגרת הסכם התיקון הוחלפו התניות הפיננסיות המפורטות בהסכם המימון
  .:אס.בי.אמות את תכניתה העסקית של די והתו2015אשר יחולו עד לשנת , הבאות

  ;תנית כושר פרעון מינימאלי  .א
 ;מינימאלי) EBITDA(תנית תזרים תפעולי   .ב
  ;תנית אשראי ספקים מקסימאלי ומינימאלי  .ג

עמידה בהן מקנה -אי. הערכים לעמידה באמות המידה הפיננסיות משתנים ונמדדים מדי רבעון
  .  בהתאם לתנאי הסכם המימוןל ההלוואותלבנקים זכות לדרוש פרעון מוקדם ש

    8.5.15לסעיף 

של ) 'סדרה א(על העלאת דירוג אגרות החוב " מעלות" הודיעה חברת הדירוג 2010בחודש אפריל 
בין היתר בשל הערכתה בדבר השיפור , (ilBBB) לדירוג (-ilBBB)מדירוג , אס בדרגה אחת.בי.די

                                            

אס לעשות את מירב המאמצים על מנת שבהקדם האפשרי לאחר כניסת .בי.אשר לגביה התחייבה די, למעט לידן   6
  .  הסכם התיקון לתוקף תחתום לידן על התיקון לכתב התחייבותה לבנקים ולשטר המשכון שחתמה לטובת הבנקים
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  לדוח התקופתי' פרק ב
  
  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
  2010במרס  31  חודשים שנסתיימה ביוםשלושהלתקופה של 

  
  

החברה הישראלית " בזק"הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 
 המאוחדות החברה והחברות(וחברות הקבוצה במאוחד ) "החברה" :להלן(מ "לתקשורת בע

  . 2010  במרס31 ביום השנסתיימשלושה חודשים תקופה של ל, )"הקבוצה": יכונו ביחד להלן
  
של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך , במתכונת מצומצמת, ח הדירקטוריון כולל סקירה"דו

  . 2009 בדצמבר 31ח הדירקטוריון ליום "ח מצוי גם דו"בפני קורא הדושבהתחשב בכך 
  

אס .בי. הפסיקה החברה לאחד בדוחותיה הכספיים את דוחות די2009 באוגוסט 21 החל מיום
אס מוצגת לפי שיטת השווי המאזני .בי.והשקעתה בדי") אס.בי.די("מ "בע) 1998(שירותי לווין 

הקבוצה ממשיכה לדווח על , יחד עם זאת. )חות הכספיים" בדו4 ראה באור (החל מאותו היום
  .רוצית כמגזר בדוחות הכספייםפעילות הטלוויזיה הרב ע

  
רבעון לעומת זאת דוח הרווח והפסד ל. אס.בי.דיכללות יתרות  נ31.3.2009ליום במאזן הקבוצה 

בתזרים . אס כפעילות נמשכת.בי.ואינו כולל את תוצאות הפעילות של די הוצג מחדש המקביל
  .אס.בי.דינכללת הפעילות של  תקופה המקבילהמזומנים של הקבוצה ב

  
  : על ארבעה מגזרים עיקריים בדוחותיה הכספיים כלהלןדווחת בוצה מהק

  
  תקשורת פנים ארצית נייחת  )1
  רדיו טלפון נייד  )2
  ר"שרותי אינטרנט ונס, תקשורת בינלאומית )3
 טלוויזיה רב ערוצית  )4
 

  
 מיליון 609 -לעומת רווח בסך של כ, ח" מיליון ש642 -הסתכם בכ המדווחת הרווח לתקופה

  . קבילההמתקופה ח ב"ש
, ח" מליון ש2,915 -ח לכ" מליון ש2,791 -הגידול ברווח נבע בעיקרו מעליה בהכנסות מסך של כ

 .ח"שמליון  2,041 - ח לסך של כ"מליון ש 1,992 - מותנה בשל גידול בסך העלויות מכאשר 
 .עיקרו במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת ובמגזר הרדיו טלפון הניידהגידול ברווח היה ב

  .פרוט נוסף ראו להלןל
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  , הונו העצמי, תוצאות פעולותיו, סברי הדירקטוריון על מצב עסקי התאגידה .א

   תזרימי מזומנים ונושאים נוספים                                       
  

  
  המצב הכספי .     1

  
    15.38-ח לעומת כ" מיליארד ש14.23 - מסתכמים בכ 31.3.10נכסי הקבוצה ליום  .א

     רכוש קבוע ) 38% -כ(ח "יליארד ש מ5.44 -מתוכם כ, 31.3.09ח ליום "יליארד שמ      
  . 31.3.09-ב) 40% - כ(ח "מיליארד ש 6.23 -לעומת כ      
  

    אס בדוחות הכספיים .בי.מהפסקת איחוד דוחות די הירידה בנכסי הקבוצה נבעה           
   נכסי (אס על פי שיטת השווי המאזני .בי.של החברה ורישום השקעת החברה בדי   
  הירידה התבטאה בעיקר ). ח" מיליארד ש1.17 - עמדו על סך כ31.3.09אס ליום .בי.די   
  כמו כן חלה ירידה בנכסים בלתי מוחשיים עקב ביטול . ברכוש הקבוע ובזכויות השידור   
  יציאה מאיחוד על פי אס ליום ה.בי.את הירידה קיזזה העמדת ההשקעה בדי. המוניטין   
  . ח" מליון ש1,175השווי ההוגן על סך    
  ללא השקעה                 (בנוסף לכך חלה ירידה בנכסי מגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת          

                 יו טלפון הנייד ומגזר דנכסי מגזר הרבאשר מותנה על ידי עליה  ,)  בחברות  מוחזקות
  . כמפורט להלןר"ונס שירותי אינטרנט, בינלאומית התקשורת  

  
     ללא השקעה בחברות , חלה ירידה בסך הנכסיםהתקשורת הפנים ארצית הנייחת במגזר         

 בעיקר הירידה נבעה  .ח"ון שמילי 739 - של כ בסך 31.3.09 -בהשוואה ל, מוחזקות
  . ירידה ביתרת מיסים נדחיםמקיטון ביתרות המזומנים ו

  
לסך  31.3.09ח ליום " מיליארד ש4.54 -מגזר הרדיו טלפון הנייד גדלו נכסי המגזר מכב

לזמן עליה ביתרת הלקוחות נבע מ הגידול עיקר. 31.3.10ח ליום " מיליארד ש4.76 -של כ
הגידול  .עקב גידול בהכנסות ממכירת ציוד קצה בתשלומים בעיקר ,קצר ולזמן ארוך

  .יתרות המזומניםש הקבוע וברכוירידה במותן בעיקר על ידי 
  

- מכחל גידול בסך הנכסים  ר"שירותי אינטרנט ונס, במגזר התקשורת הבינלאומית
בגין עיקר ב, 31.3.10ליום ח "שליון ימ 1,096 -לסך של כ 31.3.09ליום  ח" שליוןי מ1,051

  .רכישות נוספות של זכויות שימוש בקיבולות
  

ח ליום " שוןמילי 1,174 - מכבסך הנכסים  גידולבמגזר הטלוויזיה הרב ערוצית חל 
נבע בעיקרו מעליה בזכויות  אשר ,31.3.10ח ליום " שון מילי1,231 - כ לסך של31.3.09

  .ורכוש קבוע נכסים בלתי מוחשייםשידור ועליה ביתרת ההשקעות נטו ב
  
  

    3.88 - הסתכם בכ31.3.10ח ליום "וב הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אגח .ב    
   מהפסקת הקיטון נבע בעיקר. 31.3.09ח ליום "מיליארד ש 6.28- ח לעומת כ"שמיליארד           
             פיננסיים למוסדות אס.בי.די חוב(אס בדוחות הכספיים של החברה .בי.י דד דוחותאיחו          
  ). ח" מיליארד ש1.75 - עמד על סך כ31.3.09יום  לח"ולמחזיקי אג          
   ירעון אגרות חובפעקב , התקשורת הפנים ארצית הנייחת מגזרחל קיטון ב, לכך בנוסף          
         .חוב והלוואות הרדיו טלפון הנייד עקב פירעון אגרות גזרמבכן קיטון ו          
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  :תוצאות הפעולות .2

  
  עיקרי התוצאות .א

  
  :פסד מאוחדיםלהלן תמצית נתוני דוחות רווח וה

  
      לתקופה של שלושה חודשים  
       במרס 31שהסתיימה  ביום   
  שינוי  גידול  2009  2010  
  אחוזיםב  )קיטון(  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

          פעילויות נמשכות
      4.4%  124  2,791       2,915  הכנסות

  2.5%  49  1,992  2,041  עלויות והוצאות
          

  9.4%  75  799  874  רווח תפעולי 
  )26.7%(  )8(  30  22  הכנסות מימון נטו 

          

          
  8.1%  67  829  896  נטו,  מימוןרווח לאחר הכנסות

          

          חברות) הפסדי(חלק ברווחי 
  -  )25(  2  )23(  מוחזקות

          

  5.1%  42  831  873  רווח לפני מיסים על הכנסה
          

  4.5%  10  221  231  מיסים על הכנסה
          

  5.2%  32  610   642  תו נמשכיותווח מפעילור
          

  100%  1  )1(  -  שהופסקהמפעילות ) הפסד(

  5.4%  33  609  642  רווח לתקופה

          :מיוחס ל
  5.6%  34  608  642  בעלים של החברה

  )100%(  )1(  1  -  זכויות שאינן מקנות שליטה
          

  5.4%  33  609  642  רווח לתקופה 

          
          רווח למניה

  4.3%  0.01  0.23  0.24  )ח"בש(רווח בסיסי למניה 

  4.3%  0.01  0.23  0.24  )ח"בש(רווח מדולל למניה 
  

  
   .ניידהנבע ממגזר הרדיו טלפון בהכנסות הקבוצה עיקר הגידול 

  
 343- הסתכמו בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןשל הקבוצה והפחתות הוצאות הפחת 

  .7.5% -קיטון של כ, ברבעון המקבילח "ן ש מיליו371 -לעומת סך של כ, ח"מיליון ש
בשל עליה בעיקר  אשר קוזז בחלקו ,נייחתהפנים ארצית התקשורת ה הקיטון נבע ממגזר

  .ניידהבהוצאות במגזר הרדיו טלפון 
  

-  הסתכמו בסך של כ2010 של שנת ברבעון הראשוןהוצאות שכר העבודה של הקבוצה 
  .ילרבעון המקבלא שינוי מה ל,ח"ש מיליון 505

  
   1,218 -בכ הסתכמו 2010 של שנת ברבעון הראשוןכלליות של הקבוצה הוצאות ההפעלה ו

 גידול ה.7.2% - של כגידול , ברבעון המקבילח " שיליון מ1,136- לעומת כ ,ח" שיליוןמ
הרדיו טלפון הנייד אשר מותנה על ידי ירידה הוצאות מגזר עליה בנובע בעיקר מ
  . ארצית הנייחתהתקשורת הפניםבהוצאות מגזר 
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  מגזרי פעילות. ב

  
  :מוצגים בהתאם למגזרי הפעילות של הקבוצההלהלן נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים 

  
  הכנסות לפי  1-3/2009  1-3/2010

   מסך ההכנסות%  ח"מיליוני ש   מסך ההכנסות%  ח"מיליוני ש  מגזרי פעילות
          

  47.5%  1,326  44.7%  1,304  תקשורת פנים ארצית נייחת
  45.3%  1,265  47.8%   1,393  רדיו טלפון נייד

          תקשורת בינלאומית שירותי 
  11.6%  324  11.8%  343  ר"אינטרנט ונס 

  13.8%  384  13.4%  391  טלויזיה רב ערוצית
  )18.2%(  )508(  )17.7%(  )516(  (*)אחר וקיזוזים

  100%  2,791  100%  2,915  כ"סה

  
  
  

  רווח תפעולי  1-3/2009  1-3/2010
   המגזרהכנסות מ%  ח"מיליוני ש   המגזרהכנסותמ %  ח"מיליוני ש  תלפי מגזרי פעילו

          
  33%  437  37.6%  490  תקשורת פנים ארצית נייחת

  23.9%  302  23.1%  322  רדיו טלפון נייד
          תקשורת בינלאומית שירותי 

  18.5%  60  17.8%  61  ר" אינטרנט ונס
  17.2%  66  15.1%  59  טלויזיה רב ערוצית

  -  )66(  -     )58(  (*)אחר וקיזוזים
          /רווח תפעולי מאוחד

  28.6%  799  30%  874  אחוז מהכנסות הקבוצה

  
  

  בעיקר בגין מגזר שהינו חברה כלולה(*) 
  
  
  

  מגזר תקשורת פנים ארצית נייחת
  

  :הכנסות
   

ח " שוןמילי 1,304 - הסתכם בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהיקף ההכנסות במגזר 
  .1.7% -קיטון של כ, ברבעון המקבילח " שון מילי1,326 -לעומת כ

  
הקישוריות לרשתות הסלולריות בהכנסות מדמי מירידה הירידה בהכנסות המגזר נבעה 

ישנה ירידה בהכנסות מטלפוניה כתוצאה , בנוסף). במקביל ישנה ירידה בהוצאה(
גידול בהכנסות מאינטרנט  ה אשר מותנה בשלבתנועת השיחותובמספר הקווים מירידה 
  .ותמסורת תקשורת נתונים, מהיר

  
  :עלויות והוצאות

  
- ח לעומת כ" מיליון ש170 - הסתכמו בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהוצאות הפחת 

  .19.4% -קיטון של כ, ברבעון המקבילח " מיליון ש211
  .ש קבועך גרט של רכוערמקור הירידה הינו סיום הפחתתו של רכוש קבוע ושינוי 

  
ונותרו  ח"ש מיליון 277 -  הסתכמו בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהוצאות השכר 

 במספר העובדים קיטון הירידה בהוצאות השכר עקב .רבעון המקביל הלעומתיציבות 
עם  בגין הסכם פשרההפרשה ו קוזזה בשל עליית שכר, המיוחס להשקעה בשכרגידול ו

  .ל קודם"מנכ
  

ח "מיליון ש 392 - הסתכמו בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןות הפעלה וכלליההוצאות 
  . 6.7% -קיטון של כ, ברבעון המקבילח "ש מיליון 420 -לעומת כ

ירידה כן מותהליכי התייעלות  עקב יישום  בהוצאות התפעוליותמקיטון הירידה נבעה
  . 0.5% -עקב קיטון שיעור התמלוגים בבעיקר בהוצאות תמלוגים 
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טון בהוצאות דמי הקישוריות לרשתות הסלולריות במקביל לירידה  קיכמו כן חל
    .בגין דמי הקישוריותבהכנסה 

  
 מיליון 24 - הסתכמו בכ2010 שנת של רבעון הראשוןהכנסות תפעוליות אחרות נטו ב

הגידול נובע מעליה  .ברבעון המקבילח "מיליון ש 20-  בסך של ככנסותלעומת ה, ח"ש
   .ן"ת נדל בעיקר ממכירברווחי הון

  
  :יותרווח

  
ח " מיליון ש490 - הסתכם בכ2010של שנת רבעון המדווח הרווח התפעולי במגזר ב

  .12% - גידול של כ, ברבעון המקבילח " מיליון ש437 -לעומת כ
  .צאותכנסות והו ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הגידולה
  
  

  מגזר רדיו טלפון נייד
  

  :הכנסות
  
ח " שון מילי1,393 -הסתכם בכ, 2010 של שנת ברבעון הראשוןקף ההכנסות במגזר הי

  .10.1% -גידול של כ, ברבעון המקביל ח" שון מילי1,265 - כלעומת
  

כתוצאה מגידול במספר המנויים נובע מעליה בהכנסות משרותים  הגידול בהכנסות
כמו כן חל . נסות משרותי תוכןועליה בהכנסה ממוצעת ללקוח שנבעה ברובה מעליה בהכ

  .גידול בהכנסות ממכירת ציוד קצה אשר נובע בעיקר מעליה בכמות המכירות
  

  :עלויות והוצאות
  

ח "מיליון ש 149 - הסתכמו בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהוצאות הפחת והפחתות 
  .7.2% - גידול של כ, ברבעון המקבילח "ש  מיליון139-לעומת כ
פחת נובע בעיקרו מהפעלת הרשת החדשה בטכנולוגיית בהוצאות ה הגידול

HSPA/UMTSכמו כן ישנו גידול בהוצאות הפחתת הרכשת מנוי.  לצד הרשת הקיימת.  
  

-ח לעומת כ"מיליון ש 150 -  הסתכמו בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהוצאות השכר 
  .ברבעון המקבילח " מליון ש151

  
ח "מיליון ש 771 - הסתכמו בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהוצאות ההפעלה והכלליות 

הגידול נובע מעליה . 14.7% -  של כגידול, ברבעון המקבילח " ש מיליון672 -כ לעומת
בעיקר עלויות דמי השלמת (בעלויות השירותים במקביל לגידול בהכנסות משירותים 

מות בכעליה ומגידול בעלות מכירת ציוד קצה הנובע בעיקרו מ) שיחה ועלויות הרשת
  . המכשירים שנמכרו

  
  :יותרווח

  
ח "מיליון ש 322 - הסתכם בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהרווח התפעולי במגזר 

  .6.6% - גידול של כ, ברבעון המקבילח " מיליון ש302 -לעומת כ
   .וצאותההכנסות והה ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי גידולה
  
  

  ר"אינטרנט ונס, ל"תקשורת בינ
  

  :הכנסות
  

ח "מיליון ש 343 - מסתכם בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהיקף ההכנסות במגזר 
  . 5.8% -  של כגידול, ברבעון המקבילח " מיליון ש324-לעומת כ

גידול , עליה בפעילות העברת שיחות בין מפעילי תקשורת בעולםמ הגידול נובע בעיקר
 וכן גידול גידול בפעילות האינטגרציה ,נטרנטי בתחום הארחבבכמות לקוחות פס 

מנגד ישנו קיטון בהכנסות מתנועת דקות יוצאות הנובע מירידה  . DATA-בפעילות ה
  . בנפח התנועה
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  :עלויות והוצאות

  
 20 - עומת כל, ח" מיליון ש23 -  הסתכמו בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהוצאות הפחת 

  .15% -  כגידול של, ח"מליון ש
  

 64-ח לעומת כ" מיליון ש63 - הסתכמו בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהוצאות השכר 
  .ברבעון המקבילח "מיליון ש

  
ח "מיליון ש 196 - הסתכמו בכ2010 שנת ברבעון הראשוןהוצאות ההפעלה וכלליות 

  . 8.3% -  של כגידול, ברבעון המקבילח " מיליון ש181-לעומת כ
  .ביל לגידול בהכנסות המגזרבהוצאות מק הגידול

  
  :יותרווח

  
ח לעומת "מיליון ש 61 - הסתכם בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהרווח התפעולי במגזר 

  . 1.7% -גידול של כ, ברבעון המקבילח " מיליון ש60-כ
  . והוצאותהכנסותה ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי גידולה
   

  
  )מוצג לפי שיטת השווי המאזני (יתטלוויזיה רב ערוצ

  
  :הכנסות

  
ח "מיליון ש 391 - הסתכם בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןהיקף ההכנסות במגזר 

  .1.8% - כגידול , ברבעון המקבילח " מיליון ש384 -לעומת כ
כתוצאה  וגם  מתקדמים ומערוצי הפרימיוםמוצריםגידול נובע מעליה בהכנסות מה

  . םמגידול במספר המנויי
  

  :עלויות והוצאות
  

 57 -ח לעומת כ"מיליון ש 64 - הסתכמו בכ2010  של שנתברבעון הראשוןהוצאות הפחת 
  .12.3% -  של כגידול, ברבעון המקבילח "מיליון ש

      החודשים האחרונים בקיזוז 12הגידול בפחת נובע מפחת בגין נכסים שנרכשו במהלך           
  .כסים שנרכשו בתקופות קודמותקיטון בפחת בגין נ          

  
      53 - ח לעומת כ"מיליון ש 57 - הסתכמו בכ2010 של שנת ןברבעון הראשוהוצאות השכר           
  .7.5% -גידול של כ, ברבעון המקבילח "מיליון ש          

  
    ח"מיליון ש 213 -  הסתכמו בכ2010 שנת ברבעון הראשון שלהוצאות ההפעלה וכלליות           
   .2.4% -של כ גידול, ברבעון המקבילח " מיליון ש208-לעומת כ          
  . בהוצאות שיווקעליהמנובע  גידולה עיקר          

  
  :יותרווח          

  
   ח לעומת "מיליון ש 59 -הסתכם בכ, 2010 של שנת ברבעון הראשוןהרווח התפעולי במגזר           
  .10.6% - של כקיטון, רבעון המקבילבח " מיליון ש66 - כ          
    ההכנסות מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי נובע בעיקר  התפעולי ברווחקיטון ה          
   .הוצאותוה          
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   נטו,  מימוןכנסותה  .ג

  
  22 - הסתכמו בסך של כ2010 של שנת ברבעון הראשוןהמימון נטו של הקבוצה הכנסות 

   .ברבעון המקבילח "מיליון ש 30 -  כמימון נטו בסךכנסות  ה לעומת,ח"שמיליון 
הירידה מותנה . מגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחתהקיטון בהכנסות המימון נובע מ

   .הניידטלפון במגזר הרדיו על ידי עליה בהכנסות המימון נטו 
  

  
  מיסים על הכנסה .ד

  
ח " מיליון ש231 -כ  שלהוצאות המיסים של הקבוצה בתקופה המדווחת הסתכמו לסך

 ברבעון המקבילח "יליון ש מ221 -לעומת כ,  מהרווח לפני מיסים26.5% -המהווים כ
  .  מהרווח לפני מיסים26.6% - שהיוו כ

  
  

  הון עצמי   .   3
  

ח "שמיליארד  7.2 - הסתכם בכ31.3.10ליום המיוחס לבעלים של החברה ההון העצמי 
-  שהיוו כ31.3.09-ח ב"מיליארד ש 5.4 -עומת כזאת ל,  מכלל המאזן51% -מהווים כה

שקוזז בחלקו , הגידול בהון העצמי נבע בעיקרו מהרווח של הקבוצה . מכלל המאזן35%
   .2009מהלך שנת ח ב"מיליארד ש 1.94 - י חלוקת דיבידנד בסך של כ"ע
  
  

  תזרים מזומנים    . 4
  

תזרים מזומנים מפעילות  כולל 2009ראשון של שנת התזרים המזומנים המאוחד לרבעון 
תזרים המזומנים המאוחד ).  בדוחות הכספיים4לפרוט הסכומים ראה באור (אס .בי.די

  .לרבעון הנוכחי אינו כולל פעילות זו
  

 - הסתכם בכ2010 של שנת ברבעון הראשוןתזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת 
מיליון  419 -של כ קיטון, ילברבעון המקבח " שמיליון 1,225 -ח לעומת כ" שון מילי806
 כתוצאה מירידה נובע ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת קיטוןהעיקר . ח"ש

ברבעון ( .אס.בי.ומהפסקת איחוד דוחות דיבהתחייבויות לספקים וזכאים אחרים 
  ).ח" מליון ש91 - כאס מפעילות שוטפת בסך.בי.המקביל נכלל תזרים מזומנים של די

  
הינו אחד המקורות למימון השקעות הקבוצה  שוטפת מפעילותתזרים המזומנים 

 -  וכח בפיתוח תשתיות תקשורת" מיליון ש281 - כ,  המדווחרבעוןשבמסגרתו הושקעו ב
זאת בהשוואה להשקעה בסך , ח בנכסים בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות" מליון ש88

במגזר הרדיו ,  מנגד. לברבעון המקבי,  בהתאמהח"ש מליון 63 -וכח " מיליון ש408 -של כ
  .ח" מליון ש140 - כסךהשקעה בקרן כספית ב תמכירמהתקבלה תמורה טלפון הנייד 

  
מיליון  245 -פרעה הקבוצה חובות נטו ושילמה ריבית בסך כולל של כ, בתקופה המדווחת

ח "מיליון ש 30 - כוח הלוואות "מיליון ש 9 -  כ,ח אגרות חוב"מיליון ש 206 -בהם כ, ח"ש
מיליון  347 -זאת בהשוואה לפרעון חוב נטו ותשלומי ריבית בסך של כ .י ריביתתשלומ

תמורה ממימוש כתבי אופציה לעובדים בסך  קיבלה קבוצה הנגדמ .ברבעון המקבילח "ש
ח ותמורה "ליון שי מ400 - זאת בהשוואה לקבלת הלוואות בסך כ .ח"ליון שי מ15 -כ

    .ח ברבעון המקביל"ליון ש מ36 - ממימוש כתבי אופציה לעובדים בסך כ
  

ברבעון ח "למוסדות פיננסיים ומחזיקי אג, זמן ארוך להתחייבויותשל ממוצע היקפן ה
  .ח"מיליון ש 4,008 - היה כ2010 של שנת הראשון

  
ההיקף . ח" מליון ש1,000היה כ  של האשראי מספקיםברבעון המדווח ההיקף הממוצע 

ההיקף הממוצע של . ח" מליון ש2,532 - כהממוצע של אשראי לקוחות לזמן קצר היה 
  .ח" מליון ש845 - אשראי לקוחות לזמן ארוך היה כ
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 - כלעומת , ח"מיליון ש 522 -הסתכם בכ 31.3.10  ליום של הקבוצההון החוזרעודף בה
נובע מהפסקת איחוד דוחות  בהון החוזר עליהעיקר ה. ברבעון המקבילח "מיליון ש 280
 31.3.09ליום  אס.בי.הגרעון בהון החוזר של די( של החברה אס בדוחות הכספיים.בי.די

   .רדיו טלפון הניידמגזר ההון החוזר בב עליה הכמו כן חל). ח" מליון ש536 -כ עמד על סך
  אשר  התקשורת הפנים ארצית הנייחתמגזר על ידי , קוזזה בחלקה הגדולהעליה  ,מנגד 
  483 - בסך של כ31.3.2010 ון החוזר ליום לגרעון בה31.3.2009 -עבר מעודף בהון החוזר ב 
  .ח"ליון שי מ
  

  לרבות מקורות , תזרים המזומנים החזוי של החברה חברה בחן אתה דירקטוריון 
     וקבע כי למרות הגירעון בהון החוזר אין בעיית נזילות , האשראי והאפשרות לגיוסם 
  .לחברה 

  
התוצאות בפועל .  הערכות החברההמתבסס על, המידע לעיל כולל מידע הצופה פני עתיד

עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד 
  . הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו

  
  
  הסברי הדירקטוריון בנוגע לחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם       .5
  

      הגנה מפני סיכוני שוק עסקאות, 2009בהמשך למתואר בדוח הדירקטוריון לשנת  . א
  ,הקשורים בחשיפה לשינויים בשערי החליפין ולשינויים במדד המחירים לצרכן 

 . הקטינו חלקית חשיפה זו
 

  ח באמצעות " מיליארד ש1.5 השלימה החברה גיוס חוב בהיקף של 2010בחודש אפריל    . ב
     ,  כתוצאה מכך.הכספייםבדוחות ) ב(13כמתואר בבאור  ,לוואות מבנקים ישראלים       ה

    . ח" מליון ש502 -בכ 31.12.09נומינלית ליום שינויים בריבית שקלית להחשיפה ירדה 
, עיסקאות הגנה על מחירי הנחושתהמדווח במהלך הרבעון החברה ביצעה , נוסףב
 -כ ערך כספי של כ"ב לטון ובסה" דולר ארה7,331 -במחיר של כ,  טון640היקף של ב

והשפעת השינוי  יתוחי הרגישות לשווי ההוגןנ, זאת מלבד  .ב" דולר ארה מליון4.7
אזניות אשר קיימת  מהיתרות במאזן והיתרות החוץ במחירי השוק על השווי ההוגן של

אינם שונים באופן מהותי מהדוח ליום  , 31.3.10תקשרות איתנה ליום  הגביהןל
31.12.09 .  

  
  .31.12.09שונה באופן מהותי מהדוח ליום אינו , 31.3.10דוח בסיסי הצמדה ליום   .ג
  

  
  

  
  היבטי ממשל תאגידי.  ב

  
  
  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה 

  
  אתדירקטוריון החברה מינה. האורגן בחברה אשר מופקד על בקרת העל הינו הדירקטוריון

ריון לשנת אשר תפקידיה והרכבה מתוארים בדוח הדירקטולבחינת הדוחות הכספיים  הועדה
  ").ועדת מאזן "–שמה הקודם של הועדה היה  (2009

  
בדיון . והועברו לאישור הדירקטוריון  ה לבחינת הדוחות הכספייםהדוחות הכספיים נדונו בועד

,  שאול אלוביץ,  שלמה רודב- חברי הדירקטוריון : בדירקטוריון השתתפו נושאי המשרה הבאים
יהודה , רמי נומקין, אלדד בן משה, פליקס כהן,  סבןהארי, אורנה אלוביץ פלד, אור אלוביץ

אברהם : כמו כן השתתפו גם נושאי המשרה.  קרתימרדכיצחק אידלמן ו, אליהו הולצמן, פורת
.  היועץ המשפטי–אמיר נחליאלי , ל ומנהל כספים ראשי" משנה למנכ-אלן גלמן , ל"מנכ–גבאי 

  . חברה סומך חייקיןכן השתתפו בדיון נציגים ממשרד רואי החשבון של ה
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  מ"לתקשורת בע

  
  דוחות כספייםתמצית 

  ביניים מאוחדים
  2010 במרס 31ליום 

  )בלתי מבוקרים(
  
  



 

 

  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  )בלתי מבוקרים (2010 במרס 31תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד
  
  

  2  ון סקירה של רואי החשבדוח
  

      )בלתי מבוקרים (2010 במרס 31תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  

  3  דוחות ביניים מאוחדים על המצב הכספיתמצית 
  

  4  רווח והפסדעל ה יםביניים מאוחדתמצית דוחות 
  

  6  הרווח הכוללתמצית דוחות ביניים מאוחדים על 
  

  7  תמצית דוחות ביניים מאוחדים על השינויים בהון
  

  9  תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  11  כספיים ביניים מאוחדיםהדוחות  לתמצית הבאורים 
  
  





 

 

  
  

  על המצב הכספי ליוםמאוחדים  ביניים דוחותתמצית 
  
  
 2009 בדצמבר 31 2009 במרס 31 2010 במרס 31  
 )מבוקר( ) מבוקרבלתי( )בלתי מבוקר(  
 ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני  
  

       נכסים
      

 580  1,702  944    מזומנים ושווי מזומנים
 154  37  12    השקעות לרבות נגזרים

 2,491  2,390  2,573    לקוחות
 171  234  249    חייבים
 263  188  181    מלאי

 40  43  33    מוחזקים למכירההנכסים 
      

 3,699  4,594  3,992    סך הכל נכסים שוטפים
      

 130  192  128    השקעות לרבות נגזרים
 887  637  915    וחייביםלקוחות 

 -  288   -     בניכוי זכויות שנוצלו-זכויות שידור
 *5,428  *6,229  5,444    רכוש קבוע
 1,885  2,664  1,887    מוחשיים-נכסים בלתי

 *301  *235  294  וצאות נדחות ואחרות ה
         פלות לפיוהשקעות בחברות מוחזקות המט

 1,219  34  1,213   )בעיקר בהלוואות (שיטת השווי המאזני
 392  503  361     נדחיםיםנכסי מס

      
 10,242  10,782  10,242     שוטפיםשאינםסך הכל נכסים 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,941  15,376  14,234    סך הכל נכסים
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 מ" החברה הישראלית לתקשורת בע"בזק"
  

 רווח והפסד ניים מאוחדים על הביתמצית דוחות 
  
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר31ביום   במרס31ביום   
  2010 2009* 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח"ש מיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני  
  

       פעילויות נמשכות
 11,519  2,791  2,915   )9באור (הכנסות 

     
     עלויות והוצאות
 1,485  371  343     פחת והפחתות

  1,990  505  505     שכר עבודה
 4,871  1,136  1,218   )10באור (  הוצאות הפעלה וכלליות 

 201  )20( )25(  נטו, תפעוליות אחרות) הכנסות(  הוצאות 
     
   2,041  1,992  8,547 
     

 2,972  799  874   רווח תפעולי
     

     מימוןהכנסות 
 429  82  85     הכנסות מימון
 )398( )52( )63(    הוצאות מימון

     
 31  30  22   נטו, מימוןהכנסות 

     
 3,003  829  896   מימוןהכנסות רווח לאחר 

     
       חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת ) הפסדי ( חלק ברווחי

 )34( 2  )23(  השווי המאזני
     

 2,969  831  873   רווח לפני מסים על הכנסה
     

 807  221  231   מסים על הכנסה
     

 2,162  610  642    מפעילויות נמשכותלתקופהרווח 
     

     פעילות שהופסקה
 1,379  )1( -   )4אור ב (לתקופה מפעילות שהופסקה) הפסד(רווח 

     
 3,541  609  642   רווח לתקופה

     
     :מיוחס ל
        של החברהבעלים

 2,157  609  642   רווח לתקופה מפעילויות נמשכות
 1,446   )1( -   לתקופה מפעילות שהופסקה) הפסד(רווח 

      
   642  608   3,603 

     זכויות שאינן מקנות שליטה
 5  1  -   רווח לתקופה מפעילויות נמשכות
 )67( -  -   קההפסד לתקופה מפעילות שהופס

     
   642  1 )62( 
     

 3,541  609  642   לתקופהרווח 
4ראה באור , הצגה מחדש בגין פעילות שהופסקה  *
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 מ"קשורת בע החברה הישראלית לת"בזק"                                                                                                                       
  

 )המשך(רווח והפסד  על הביניים מאוחדיםתמצית דוחות 
  
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר31ביום   במרס31ביום   
  2010 2009* 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח"ש מיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני  
 

     
     רווח למניה 

     )ח"בש(רווח בסיסי למניה 
 0.82  0.23 0.24  רווח מפעילויות נמשכות
 0.55  - -  רווח מפעילות שהופסקה

      
  0.24 0.23  1.37 
      

     )ח"בש( למניה מדוללרווח 
 0.80  0.23 0.24  רווח מפעילויות נמשכות
 0.54  - -  רווח מפעילות שהופסקה

      
  0.24  0.23  1.34 
  
  
  4ראה באור , מחדש בגין פעילות שהופסקההצגה   *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהםמאוחדים דוחות הכספיים ביניים ה  לתמציתהבאורים המצורפים
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 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  הרווח הכוללוחדים על מאביניים דוחות תמצית 
  
  
 לשנה שהסתיימה סתיימהלתקופה של שלושה חודשים שה  
  בדצמבר31ביום   במרס31ביום   
  2010 2009* 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח"ש מיליוני ח" שמיליוני ח"ש מיליוני  
  

 3,541  609  642    לתקופהרווח 
      

      של רווח כולל אחרמרכיבים 
      
      
 )13( -  -  טבההפסדים אקטואריים מתוכנית לה 

      )1( מוגדרת 
      

 )1( 3  )1(   שונות
       

 3  -  -  הכולל האחר הרווח מרכיבימסים בגין 
      

 )11( 3  )1( נטו ממס,  לתקופהכולל אחר) הפסד(רווח 
      
      

 3,530  612  641     לתקופה רווח כוללסך הכל 
      

      :מיוחס ל
      בעלים של החברה

 2,146   612  641    רווח כולל לשנה מפעילויות נמשכות
 1,446   )1( -    כולל לשנה מפעילות שהופסקה) הפסד(רווח 

       
    641  611   3,592 
       

      זכויות שאינן מקנות שליטה
 5   1  -    רווח כולל לשנה מפעילויות נמשכות

 )67(  -  -    הפסד כולל לשנה מפעילות שהופסקה
       
    -  1  )62( 
       

 3,530   612  641    סך הכל רווח כולל לתקופה
  
  
 ההנחות והאומדנים לצורך מדידת ההתחייבויות לעובדים, הקבוצה אינה בוחנת מחדש בכל תקופת דיווח ביניים את ההערכות  )1(

 רווחים או הפסדים אקטואריים כתוצאה מכך לא מוכרים. שלה אלא אם כן חלים שינויים משמעותיים בתקופת הביניים
  .בתקופת הדוח

  
  4ראה באור , הצגה מחדש בגין פעילות שהופסקה  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםמביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
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 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  בהוןהשינויים וחדים על מאביניים דוחות תמצית 
  
  
  
            קרן הון בגין        
          קרן הון בגין  פעילות בין        
  סך הכל   זכויות שאינן     יתרת עודפים  כתבי אופציה  תאגיד לבעל  קרן  פרמיה על    
  הון עצמי  מקנות שליטה  סך הכל  )גרעון(  לעובדים  שליטה  תרגום  הון מניות  הון מניות  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח" שמיליוני  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

      מתייחס לבעלים של החברה  

 
                     במרס 31שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2010                    
                    

  6,538   )6(  6,544   )513(  210   390   )5(  275   6,187   )מבוקר (2010 בינואר 1יתרה ליום 
                    

  641   -   641   642     -   )1(  -   -   )בלתי מבוקר(רווח כולל לתקופה 
  6   -   6   -   6   -     -   -   )בלתי מבוקר(תשלומים מבוססי מניות 
  15   -   15   -   )62(  -     63   14   )בלתי מבוקר(מימוש אופציות למניות 

                    
  7,200   )6(  7,206   129   154   390   )6(  338   6,201   )בלתי מבוקר (2010 במרס 31 יתרה ליום 

  
                    

                     במרס 31שלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2009                    

                    
  4,244   )471(  4,715   )2,165(  362   390   )4(  -   6,132   )מבוקר (2009 בינואר 1יתרה ליום 

                    
  612   1   611   608   -   -   3   -   -   )בלתי מבוקר(רווח כולל לתקופה 

  15     15   -   15   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(תשלומים מבוססי מניות 
  36   -   36   -   )4(  -   -   26   14   )בלתי מבוקר(מימוש אופציות למניות 

                    הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות 
  5   5   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( שליטה 

                    
  4,912   )465(  5,377   )1,557(  373   390   )1(  26   6,146   )בלתי מבוקר (2009במרס  31יתרה ליום 

  
  . 7לאחר תאריך הדוחות הכספיים ראה באור , ח" מיליארד  ש2.45 -של כ, לעניין אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלוקת דיבידנד במזומן

  
  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
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 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  )המשך (השינויים בהוןוחדים על מאביניים דוחות תמצית 
  
  
  
 
  
              קרן הון בגין        
            קרן הון בגין  פעילות בין        
    סך הכל  זכויות שאינן       כתבי אופציה  תאגיד לבעל    פרמיה על     
    הון עצמי  מקנות שליטה  סך הכל  יתרת גרעון  לעובדים  שליטה  קרן תרגום  מניותהון   הון מניות  
    ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

        מתייחס לבעלים של החברה  
  
  

    4,244   )471(  4,715   )2,165(  362   390   )4(  -   6,132   )מבוקר (2009 בינואר 1יתרה ליום 
                      

    3,530   )62(  3,592   3,593   -   -   )1(  -   -   )מבוקר (רווח כולל לשנה
                      

    )1,941(  -   )1,941(  )1,941(  -   -   -   -   -   )מבוקר (דיבידנדים לבעלי המניות בחברה
    49   -   49   -   49   -   -   -   -   )מבוקר (יותתשלומים מבוססי מנ

    129   -   129   -   )201(  -   -   275   55   )מבוקר (מימוש אופציות למניות
                      ציאהיגריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בגין 

    551   551   -   -   -   -   -   -   -   )מבוקר(מאיחוד של חברה מאוחדת  
                       מקנותשאינןדיבידנד ששולם לבעלי זכויות 

    )24(  )24(  -   -   -   -   -   -   -   )מבוקר(שליטה בניכוי הזרמות  
                      

    6,538   )6(  6,544  )513(  210  390   )5(  275   6,187   )מבוקר (2009 בדצמבר 31יתרה ליום 
  
  
  
  
  

  פרד מהםמאוחדים מהווים חלק בלתי נביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
  
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר31ביום   במרס31ביום   
  2010 2009 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני  
  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  3,541   609   642  נקי לתקופהרווח 

       :התאמות
  *1,343   *347   272  פחת

  266   72   65  הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
  *22   *5   6  הפחתת הוצאות נדחות ואחרות

  )1,538(  -   -   רווח מיציאה מאיחוד של חברה מאוחדת
       חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי ) ברווחי(הפסדי בחלק 

  34   )2(  23   מאזניה 
  362   77   )6( נטו, מימון) הכנסות( הוצאות
  )64(  )20(  )27(  נטו,רווח הון

  49   15   6  עסקאות תשלום מבוסס מניות
  807   222   231  סים על הכנסההוצאות מ

  11   9   )1( נטו, בגין נגזרים) תשלום(תקבול 
       
       

  )114(  )33(  78  שינוי במלאי
  )583(  )77(  )110( שינוי בלקוחות 

  37   )51(  )61(  שינוי בחייבים אחרים
  55   197   23   שינוי בזכאים אחרים

  192   116   )165( שינוי בספקים 
  36   7   )4(  שינוי בהפרשות

  )49(  )34(  -   שינוי בזכויות שידור
  115   )50(  )22( עובדיםשינוי בהטבות ל

  )41(  )46(  1  שינוי בהכנסה נדחית ואחרים
        

  )565(  )138(  )145( נטו, מס הכנסה ששולם
       

  3,916   1,225   806  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
        

       פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
  )349(  )63(  )88(  ובהוצאות נדחותהשקעה בנכסים בלתי מוחשיים

  90   51   15   תמורה ממכירת רכוש קבוע
  )134(  6   141  נטו, השקעות שוטפותב שינוי

  )1,363(  )408(  )281( רכישת רכוש קבוע
  93   7   2  שאינן שוטפותתמורה ממימוש השקעות והלוואות 

  )4(  )1(  )1( שאינן שוטפותהשקעות והלוואות 
  6   -   -  דיבידנד שהתקבל
  29   5   -  ריבית שהתקבלה

       
  )1,632(  )403(  )212( פעילות השקעהל ו ששימשמזומנים נטו

  
  3ראה באור , ע בדרך של הצגה מחדשיישום למפר  *
  
  
  
  
  
  
  
  

  לתי נפרד מהםמהווים חלק במאוחדים הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים 
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  )המשך(ל תזרימי המזומנים תמצית דוחות ביניים מאוחדים ע
  
  
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר31ביום   במרס31ביום   
  2010 2009 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני  
  

       פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
  400   400   -  ים בנקאים מתאגידקבלת הלוואות

  )682(  )206(  )206( פרעון אגרות חוב
  )109(  )31(  )9(  הלוואותפרעון

  48   -   -  נטו, אשראי לזמן קצר
  )1,941(  -   -  דיבידנד ששולם
  )354(  )110(  )30( ריבית ששולמה

  43   -   -  נטו, תקבול בגין נגזרים
  )24(  5   -  נטו,  דיבידנד שחולקהזרמת בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בניכוי

  129   36   15  מניותתמורה ממימוש כתבי אופציה ל
       

  )2,490(  94   )230(  מימון)ששימשו לפעילות(מפעילות   שנבעו מזומנים נטו
       
       
       

  )206(  916   364  נטו במזומנים ושווי מזומנים) קיטון(גידול 
  786   786   580  קופהתחילת התמנים ושווי מזומנים למזו

       
  580   1,702   944  לסוף התקופהמזומנים ושווי מזומנים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהםמאוחדים דוחות הכספיים ביניים תמצית ההבאורים המצורפים ל
  



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  2010 במרס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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  הישות המדווחת - 1באור 

  
הינה חברה רשומה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה ") החברה" -להלן (מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"  .א

 את אלה של החברה ושל חברות תכולל הדוחות הכספיים המאוחדים של החברהתמצית . אביב-לניירות ערך בתל
הקבוצה הינה ספק מרכזי של שרותי . וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות") הקבוצה "–להלן יחד (הבנות שלה 
  ). דיווח מגזרי– 11ראה גם באור ( דינת ישראלתקשורת במ

  
 14ביום  . )אר.סב. אפ–להלן (מ " אחזקות בעאר.סב.ה אפתהי 2010 במרס 31ליום בעלת גרעין השליטה בחברה   .ב

 - לאותו מועד כאשר היוו, אר בחברה.סב.הושלמה העסקה למכירה מחוץ לבורסה של כל מניות אפ 2010באפריל 
מ אשר הינה חברה בבעלות "בע) 2אס פי(לחברת בי תקשורת ,  המונפק והנפרע של החברה המניות מהון30.44%

מ "מ שהינה בבעלות ושליטה מלאה של בי קומיוניקיישנס בע"בע) 1אס פי(ושליטה מלאה של חברת בי תקשורת 
  ).מ לשעבר" סמייל תקשורת בע012(

  
על תעריפי . ת פעילותה העסקית לרבות תעריפיההחברה כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות א  .ג

תעריפי השרותים המפוקחים של החברה נקבעים בתקנות ומתעדכנים . החברה חלים הסדרים מכח חוק התקשורת
כל מגזרי הפעילות של . החברה הוכרזה כבעלת מונופולין בתחומים העיקריים בהם היא עוסקת. על פי נוסחת הצמדה

התגברות התחרות ומכלול . להסדרה שלטונית ולפיקוח, ככלל, פעילות הקבוצה כפופה. הקבוצה נמצאים בתחרות
  .יכול שישפיעו לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה, השינויים בשוק התקשורת

  
) 1998(אס שרותי לווין .בי. הפסיקה החברה לאחד בדוחותיה הכספיים את דוחות די2009 באוגוסט 21החל מיום   .ד

  . להלן4ראה באור . אס מוצגת לפי שיטת השווי המאזני החל מאותו יום.בי.וההשקעה בדי") אס.בי.די "- להלן(מ "בע
  

   בסיס עריכת הדוחות הכספיים- 2באור 
  

העוסק בדיווח כספי  34תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נערכה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   .א
  .1970 -ל "התש, )דייםידוחות תקופתיים ומי(לתקנות ניירות ערך '  פרק ד ובהתאם להוראותלתקופות ביניים

  
יש תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים ו  .ב

 2009ר  בדצמב31לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וחברות מאוחדות שלה ליום 
 מציגה  הקבוצה). השנתיים הכספיים הדוחות-להלן (ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 

 רק את השינויים המהותיים שארעו מתאריך הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים בינייםים יבבאורים לדוחות הכספ
  .   אלובינייםועד לתאריך דוחות כספיים 

  
  .2010 במאי 4אושרה על ידי הדירקטוריון ביום  כספיים הביניים המאוחדיםתמצית הדוחות ה  .ג
  
  שימוש באומדנים ובשיקול דעת  .ד

  
נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע , IFRS -בעת הכנת תמצית הדוחות הכספיים ביניים בהתאם ל

מים המדווחים של נכסים הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכו, באומדנים
  .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהאומדנים שנקבעו. הכנסות והוצאות, והתחייבויות

  
בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות , שיקול הדעת של ההנהלה

  . השנתייםהינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים, הכרוכות באי וודאות
  

   כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 3באור 
  

, עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלו באופן עקבי ליישומם בדוחות השנתיים
  :כמפורט להלן,  קיימיםתיקונים לתקנים פרט ליישום תקנים חדשים ו2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  2010 במרס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

  12

  
  )המשך( כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 3 באור

  
  חדשים יישום לראשונה של תקני חשבונאות

  
 -להלן (סיווג חכירות של קרקע ומבנים  ,חכירות, 7IAS 1 - התיקון להקבוצה מיישמת את, 2010 בינואר 1החל מיום 

 צפויה אינה הבעלות בו מקרה בכל יתתפעול כחכירה קרקע חכירת לסווג הדרישה עוד קיימת לא לתיקוןבהתאם "). ןוקיהת"
  .החכירה תקופת בתום לחוכר לעבור

 מאימוץ כתוצאה. תפעולית כחכירה החברה ידי על וטופל אשר ישראל מקרקעי מנהל מול קרקע של חכירה מיהסכ חברהל
 המצב על וחבד קבוע כרכוש מוצגת הקרקע, בהתאם. מימונית בחכירה כמוחכרת הקרקע אתלמפרע  סווגה החברה, התיקון
  . בהתאמה, ח"ש מיליוני 125 -ו 163 בסך 2009 בדצמבר 31 וליום 2009 במרס 31 ליום הכספי

  
  
  פעילות שהופסקה - 4באור 

  
 הפסיקה החברה לאחד בדוחותיה 2009 באוגוסט 21החל מיום , 2009 בדוחות הכספיים לשנת 5 רבהמשך לאמור בביאו
הדוחות הכספיים של . אס מוצגת לפי שיטת השווי המאזני החל מאותו היום.בי.אס והשקעתה בדי.בי.הכספיים את דוחות די

   .אס מצורפים לדוחות כספיים אלו.בי.די
 31לשנה שהסתיימה ביום  ו2010 במרס 31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום דוחות רווח והפסד מאוחדים 

 ומספרי 2009 באוגוסט 20אס לתקופה עד ליום .בי.פעילות דיתוצאות . אס.בי. מוצגים ללא איחוד דוחות די2009בדצמבר 
  2009 במרס 31 ביום תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה לדוח רווח והפסד מאוחד. ואה הוצגו כפעילות שהופסקהההשו
 על המצב  הדוח.בנפרד מפעילויות נמשכות, עקב הפסקת האיחוד,  מחדש על מנת לשקף את הפעילות שהופסקההוצג
 לא 2009 במרס 31שים שהסתיימה ביום חודלתקופה של שלושה  על תזרימי המזומנים  ודוח2009 במרס 31ספי ליום הכ

  .הוצגו מחדש
  
  :תוצאות פעילות שהופסקה  )1(

    לתקופה של         
  לתקופה מיום  שלושה חודשים        
   בינואר1  שהסתיימה        
  עד ליום  ביום        
   באוגוסט20  במרס 31        
        2009  2009  
  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(        
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש        
            

  970   384         הכנסות
  663   259         עלות ההכנסות

            
  307   125         רווח גולמי

            
  79   28         הוצאות מכירה ושיווק

  74   31         הוצאות הנהלה וכלליות
            
         59   153  
            

  154   66         רווח תפעולי
            

  313   67         נטו, הוצאות מימון
            

  )159(  )1(         לאחר הוצאות מימוןהפסד 
            

  1,538   -         מיציאה מאיחוד של חברה מאוחדתרווח 
            

  1,379   )1(        מפעילות שהופסקהלתקופה) הפסד(רווח 
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  )המשך(פעילות שהופסקה  - 4באור 

  
  תזרים מזומנים מפעילות שהופסקה  )2(

  
    לתקופה של         
  לתקופה מיום  שלושה חודשים        
   בינואר1  שהסתיימה        
  עד ליום  ביום        
   באוגוסט20   במרס31        
        2009  2009  
  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(        
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש        

 
  260   91         פעילות שוטפתתזרים מזומנים מ

  )176(  )62(        תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה
  )84(  )29(        פעילות מימוןששימש לתזרים מזומנים 

            
  -   -         תזרים מזומנים מפעילות שהופסקה

  
  ישויות הקבוצה - 5באור 

  
להלן . 2009 בדצמבר 31ם  לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליו13תאור מפורט של ישויות הקבוצה מופיע בבאור   

  .פרוט של השינויים המהותיים שחלו בקשר לישויות הקבוצה מאז פרסום הדוחות הכספיים השנתיים
  

  חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  
  
  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די  .א
  

   אס את תיקון להסכם מימון של.בי.י בדכבעלת מניות,  החליט דירקטוריון החברה לאשרר2010 במרס 18ביום   )1(  
בעניין צרוף בנק נוסף לקבוצת הבנקים המלווים , ")הבנקים("אס .בי. את פעילות דיאס עם הבנקים המממנים.בי.די
במקביל אושרו תיקונים לכתב תיקון . אס.בי.יעודכנו היקפי ותנאי המימון לדי, בין השאר, אשר במסגרתו, אס.בי.לדי

באופן שיחולו על הסדר , להתחייבות בעלים וכתב תיקון ערבות אשר ניתנו על ידי החברה בעבר לטובת הבנקים
  ).לאם בכל(תיקונים אשר אינם מגדילים את חשיפת החברה בצורה משמעותית , המימון המעודכן

  
 65 - בסך של כ2010 במרס 31אס לחברה ולחברות המאוחדות שלה מסתכמת ליום .בי.יתרת החוב השוטף של די  )2(  

 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ) 2('א13 בבאור בהמשך לאמור.  לחברהח" ש מיליון52 -ח מתוכם כ"מיליון ש
של  ביחס ליתרת חוב ה הסדר חוב גיבשהחברה, אס לחברות הקבוצה.בי. בדבר יתרת חוב שוטף של די2009

המשקף פשרה בין עמדת  (2009  ביולי 31ח בגין שרותי תקשורת נכון ליום " מיליון ש31.5אס לחברה בסך של .בי.די
 אלף 875 של ם תשלומים חודשיים שווי36 -אס לחברה ב.בי.אשר תשולם על ידי די, )אס.בי.החברה לבין עמדת די

. מ כחוק בגין הריבית"בתוספת מע 1.5%+ת ריבית בגובה ריבית הפריים וכן בתוספמ"ח כל אחד בתוספת מע"ש
   .2010 במאי 20 אשר זומנה ליום  האסיפה הכללית של בעלי מניות החברהטעון אישור של חוב ההסדר 

  
  מ"תקשורת בע! אלהוו  .ב
  

 מהון 32.55%המהוות ( ות של וואלה מניות רגיל14,807,939 מחוץ לבורסה  רכשה בזק בינלאומי2010 באפריל 25ביום 
,  עם קבלת המניות הנרכשות.ח" מיליון ש89 -ה ובסך כולל של כח למני" ש6 במחיר של ,)המניות המונפק והנפרע של וואלה

)  של וואלהמהון המניות המונפק והנפרע 21.77%ות המהו( מניות מתוך המניות הנרכשות 9,902,467העבירה בזק בינלאומי 
,  מניות20,468,231 -כך שלאחר ביצוע ההעברה מחזיקה בזק בינלאומי ב,  שיחזיקן עבורה בנאמנות עיוורתלידי נאמן
הקבוצה תבחן את המשמעויות החשבונאיות של המהלך בהתאם   . מהון המניות המונפק והנפרע של וואלה44.99%המהוות 

דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים " 27שבונאות בינלאומי ושל תקן ח) המתוקן ("צירופי עסקים" 3לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 .2009 בדצמבר 31ליום לדוחות הכספיים ' א3 ובהתאם למדיניות החשבונאית של החברה כמפורט בבאור ")2008(
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   התחייבויות תלויות - 6באור 
  

 תביעות משפטיות או תלויים ועומדים נגדה הליכים משפטיים שונים במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה
  ").תביעות משפטיות: "להלן בסעיף זה(
  

נכללו ,  המשפטיותעל חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי התביעות, בין היתר, המתבססת, לדעת הנהלות חברות הקבוצה
לכיסוי החשיפה כתוצאה , ום בו נדרשו הפרשותבמק, ח" מיליוני ש358 - כבסך של  הפרשות נאותותבדוחות הכספיים

  .מהתביעות המשפטיות כאמור
בשל תביעות משפטיות שהוגשו נגד חברות , 2010 במרס 31ליום , לדעת הנהלות חברות הקבוצה סכום החשיפה הנוספת

 םהסכו. ח" ש מיליארד12.3 -מסתכם בסך כולל של כ, הקבוצה בנושאים שונים ואשר ההסתברות להתממשותן אינה צפויה
  .אור זה הינם לפני תוספת ריבית בב החשיפה הנוספתל וכל סכומי"הנ

  
לנוכח (בהתייחס לבקשות להכיר בתביעות כתובענות ייצוגיות אשר בגינן קיימת לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל 

  . ד להלן-ראה סעיף ב ו, )העובדה שלא צוין בתביעה סכום תביעה מדויק
  

 בדצמבר 31 לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום 18הקבוצה מופיע בבאור נגד תביעות מאפייני הל תאור מפורט ש
 מסווגת בהתאם לקבוצות 2010 במרס 31ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום להלן פרוט של . 2009

  :בעלות מאפיינים דומים
  תביעות עובדים  .א

 עובדיםתביעות בגין ) נכללו בדוחות כספיים אלהמעבר להפרשות ש(שיפה הנוספת סכום הח 2010 במרס 31ליום 
לות מתייחס בעיקר לתביעות של קבוצות עובדים או תביעות פרטניות בעוהוא  ,ח"ש מיליארדי 1.4 -מסתכם לסך של כ

ויי על חוות דעת משפטיות באשר לסיכ, בין היתר, תהמתבסס, הלדעת הנהלת החבר. השפעת רוחב בחברה
במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי , ח" מיליוני ש138 -נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ, התביעות

  .החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור
  
  תביעות לקוחות  .ב

קיימות תביעות נוספות אשר  .ח"ש מיליארד 8.2 - מסתכם לסך של כלקוחות סכומן של תביעות 2010 במרס 31ליום 
א צוין בתביעה סכום לנוכח העובדה של, שלא ניתן לכמתן, קיימת לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעילבגינן 

על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי , בין היתר, המתבססות, לדעת הנהלות חברות הקבוצה. תביעה מדוייק
מקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי ב, ח" מיליוני ש44 -נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ, התביעות

 233 -תביעות אשר סכומן הכולל מסתכם לכמתוך התביעות האמורות קיימות . החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור
  .ח אשר בשלב זה טרם ניתן להעריכן" שמיליוני

  
  תביעות ספקים וספקי תקשורת   .ג

ת ולדעת הנהל. ח" מיליוני ש831 -ך של כ מסתכם לסספקים וספקי תקשורת סכומן של תביעות 2010 במרס 31ליום 
נכללו בדוחות הכספיים , על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות, בין היתר, המתבססות, חברות הקבוצה

   .במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור, ח" מיליוני ש11 -הפרשות נאותות בסך של כ
  

  תביעות נזיקין  .ד
סכום זה אינו כולל תביעות (ח " מיליארד ש1.1 - מסתכם לסך של כנזיקין סכומן של תביעות 2010 במרס 31ליום 

על חוות , בין היתר, המתבססות, ת חברות הקבוצהולדעת הנהל). שאין מחלוקת לגבי קיומו של כיסוי ביטוחי לגביהן
, ח" מיליוני ש2.4 -ת נאותות בסך של כנכללו בדוחות הכספיים הפרשו, דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות

כמו כן קיימות תביעות נוספות אשר בגינן קיימת . במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור
  .לנוכח העובדה שלא צויין בתביעה סכום תביעה מדוייק, שלא ניתן לכמתן, לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל

  
   וחברותתביעות מיזמים  .ה

ת חברות ולדעת הנהל. ח" מיליוני ש313 - מסתכם לסך של כמיזמים וחברות סכומן של תביעות 2010 במרס 31ליום 
נכללו בדוחות הכספיים הפרשות , על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות, בין היתר, המתבססות, הקבוצה

  .שות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמורבמקום בו נדרשו הפר, ח" מיליוני ש10 -נאותות בסך של כ
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  ) המשך(ת  התחייבויות תלויו- 6באור 

  
  תביעות מדינה ורשויות  .ו

  509  - מסתכם לסך של כמצד מדינת ישראל ורשויות שונות תביעות  החשיפה בשל שלה סכומ2010 במרס 31ליום 
, ת חברות הקבוצהולדעת הנהל. ח"ון ש מילי152 -ח מעבר להפרשות בדוחות הכספיים בסך של כ"שמיליוני 

נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות , על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות, בין היתר, המתבססות
   .במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור

  
  . המצורפים לדוחות כספיים אלה2010במרס  31אס ליום .בי. לדוחות די5אס ראה באור .בי.לתביעות משפטיות כנגד די

  
  

  ותשלומים מבוססי מניות הון - 7באור 
  
  הון מניות  .א
  

  מונפק ונפרע  רשום
  2009 בדצמבר 31  2009 במרס 31  2010 במרס 31  2009 בדצמבר 31  2009 במרס 31  2010 במרס 31

  )רמבוק(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(
  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות

 
 2,749,000,000   2,749,000,000   2,749,000,000   2,674,293,490   2,618,984,237   2,659,727,630  

  
ם בכירים בקבוצה  כתבי אופציה לעובדי1,000,000סך של ב ת ו אישר דירקטוריון החברה הענק2010ומרס  ינואר יםבחודש  .ב

הערך הכלכלי התאורטי של כתבי . 2009 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ) 3('א27בהתאם לתוכנית המתוארת בבאור 
 3.2 -כב מסתכםבהסתמך על מודל בלק ושולס , אשר חושב למועד אישור הענקה על ידי הדירקטוריון, האופציות שהוענקו

  .ח"מיליון ש
  
 לדוחות הכספיים ליום 27 על ידי העובדים בהתאם לתוכניות הענקת האופציות המתוארות בבאור בעקבות מימוש אופציות  .ג

  סך של2010 במרס 31 החודשים שהסתיימה ביום שלושה הנפיקה החברה במהלך התקופה של 2009 בדצמבר 31
  .ח ערך נקוב" ש1בנות רגילות מניות  14,565,860

  
בהתאם לתוכניות הענקה המתוארות , בעקבות מימוש אופציות על ידי העובדים, 2010 במאי 3לאחר תאריך הדוח ועד ליום   .ד

  . ח  ערך נקוב" ש1מניות רגילות בנות   739,216הנפיקה החברה , 2009 בדצמבר 31 לדוחות הכספיים ליום 27בבאור 
  
בהמשך (ניות של החברה  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המ2010 באפריל 8ביום , לאחר תאריך הדוחות הכספיים  .ה

 2,453חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסך כולל של ) 2010 במרס 2להמלצת דירקטוריון החברה מיום 
 מהונה המונפק  91.70679% - למניה וח"ש 0.9170679) 2010 באפריל 15(ח המהווים נכון ליום הקובע לחלוקה "מיליון ש

  . 2010 במאי 3 ביום שולםהדיבידנד . והנפרע של החברה

   
   עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- 8באור 

  
 על ידי מכירת גרעין השליטה בחברה עניין ב 2010 בדצמבר 31לדוחות כספיים ליום ' ב30בהמשך לאמור בבאור   .א

 הניהול עם  התקשרות החברה בהסכם2010 באפריל 14 הסתיימה ביום ,)לעיל' ב1 כפי שצוין בבאור (.אר.סב.אפ
  . אר.סב.חברה בבעלות ובשליטת בעלי המניות באפ

יורוקום התקשרות החברה עם ) לאחר אישור ועדת הביקורת( אישר דירקטוריון החברה 2010 במאי 4ביום , כמו כן
 מיליון 1.2 -בתמורה ל, שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה יוענקובהסכם ניהול חדש שבמסגרתו מ "תקשורת בע

ההסכם טעון אישור האסיפה   .2010 ביוני 1 החל מיום  לשלוש שניםהנתקופת ההתקשרות הי. ב לשנה" ארהדולר
  .הכללית של בעלי המניות של החברה
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  )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 8באור 

  
ל חברות הקבוצה כספק  בדבר ההתקשרויות ש2009 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ' ג30בהמשך לאמור בבאור   .ב

החליט דירקטוריון  2010בחודש מרס  ,) סמייל012לשעבר (מ "בי קומיוניקיישנס בעאו כלקוח עם חברות מקבוצת /ו
כך שההחלטה לגבי עסקאות שלבעל השליטה בחברה , 2009 בנובמבר 4החברה להאריך את תוקף החלטתו מיום 

תהא בתוקף " מ"קבוצת בי קומיוניקיישנס בע"שרויות עם חברות בעשויי להיות בהן עניין אישי בקשר עם  מערך ההתק
לאחר , דירקטוריוןוהאישרו ועדת הביקורת , לאחר העברת השליטה בחברה, בהמשך לכך .2010 ביולי 15עד ליום 

ההתקשרות . התקשרויות של החברה והחברות הבנות שלה עם קבוצת בי קומיוניקיישנס, באופן פרטני, תאריך המאזן
אביזרים נלווים , חלקי חילוף, ציוד קצה(מ לרכישת מוצרי נוקיה "בין פלאפון לבין יורוקום תקשורת סלולרית בעכם בהס

בהתאם לכך היא טעונה גם אישורה של . לחוק החברות) 4(270חריגה לפי סעיף סווגה כעסקה , )ושירותי תחזוקה
 .לי המניות של החברההאסיפה הכללית של בע

  
 אישרה האסיפה 2010 באפריל 8ביום , 2009 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ) 3('ו30 בבאור בהמשך לאמור  . ג

כפי שאושר , על פי הסכם העסקה שלו, 2009ר הדירקטוריון של החברה את הבונוס המרבי לשנת "הכללית ליו
 .ח" מיליון ש3.44בסך של ,  משכורות18בגובה , 2008 ביוני 1באסיפה הכללית ביום 

 
 בדבר הפיכת פוליסת ביטוח אחריות 2009 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ) 11('ז30המשך לאמור בבאור ב  .ד

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות , 2010בחודש מרס , Run offדירקטורים ונושאי משרה השוטפת לפוליסת 
כמתואר  (ברת השליטה בחברהבהמשך להע, כמו כן . כאמורRun offשל החברה את ההתקשרות לרכישת פוליסת 

) לאחר אישור ועדת ביקורת(החברה דירקטוריון  אישר 2010 למאי 4ביום  , ומינוי דירקטורים חדשים)לעיל' ב1בבאור 
ההחלטה טעונה גם .  האסיפה הכלליתעל ידימתן כתב שיפוי לאותם דירקטורים בנוסח המקובל בחברה שאושר 

  .אישור האסיפה הכללית
  
לאחר אישור בועדת התגמול (אישר דירקטוריון החברה , 2010 באפריל 14ביום , כספייםהדוחות הך לאחר תארי  .ה

 הטענות ההדדיות של כללסילוק , ל הקודם של החברה"פשרה בין החברה למנכהאת הסכם ) וועדת הבקורת
ל הקודם של "נכמעל פי ההסכם תשלם החברה ל.  מטעמם והפועליםות כלפי תאגידים אחרים בקבוצהלרב, הצדדים

פשרה טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של ההסכם ). ברוטו(ח " מיליון ש9החברה סכום חד פעמי של 
  .פשרה כאמורהדוחות כספיים אלו כוללים הפרשה בגין הסכם . 2010 במאי 20החברה אשר זומנה ליום 
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  הכנסות  - 9באור 
  
  לשנה       
  שהסתיימה      
  ביום  לושה חודשיםלתקופה של ש    
   בדצמבר31  במרס 31שהסתיימה ביום     
      2010  2009*  2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש      

        תקשורת פנים ארצית נייחת
 3,247  815   763     טלפוניה קווית

 862  207   236      תשתית-אינטרנט 
 940  236   237      תקשורת נתונים ואחרים,תמסורת

        
     1,236   1,258  5,049 
        

        רדיו טלפון נייד
 4,013  959   1,042     שרותי סלולר וציוד קצה

 1,119  245   286     מכירת ציוד קצה
        
     1,328   1,204  5,132 
        

        שרותי אינטרנט , תקשורת בינלאומית
 1,276  315   335     ר"ונס
           

 62  14   16     אחרים
        
     2,915   2,791   11,519  
  4ראה באור , הצגה מחדש בגין פעילות שהופסקה  *

  
   הוצאות הפעלה וכלליות-  10באור 

  
  לשנה       
  שהסתיימה      
  ביום  לתקופה של שלושה חודשים    
   בדצמבר31  במרס 31שהסתיימה ביום     
      2010  2009*  2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש      

 
 1,750   415   436     הוצאות טלפון אלחוטי נייד

  1,140   250   283      הוצאות כלליות
 1,003   218   263     חומרים וחלקי חילוף

 146   39   33      שרותים ואחזקה על ידי קבלני משנה
 295   69   64     אחזקת בניינים

 313   81   85      הוצאות בגין תקשורת בינלאומית
 124   31   31     הוצאות אחזקת כלי רכב
  66   24   16     תמלוגים למדינת ישראל

 34   9   7     עמלות גבייה
          
     1,218   1,136   4,871 

  
4ראה באור , הצגה מחדש בגין פעילות שהופסקה  *
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  דיווח מגזרי – 11אור ב
  
  מידע אודות מגזרי פעילות  .א

 )בלתי מבוקר (2010 במרס 31 חודשים שהסתיימה ביום של שלושהלתקופה   
     תקשורת     
    טלויזיה רב בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח" שמיליוני   

 2,911  )391( 13  391  335  1,328   1,235    הכנסות מחיצוניים
 4  )144( 6  -  8  65   69    הכנסות בין מגזריות

 2,915  )535( 19  391  343  1,393   1,304    סך הכל הכנסות
 343  )64( 1  64  23  149   170    פחת והפחתות

 874  )59( 1  59  61  322   490     רווח תפעולי- תוצאות המגזר

 85  )42( -  39  2  34   52    הכנסות מימון
 )63( 109  -  )106( )3( )12(  )51(   הוצאות מימון

  22   67   -   )67(  )1(  22   1    נטו, מימון) הוצאות(סך הכל הכנסות 

  896   8   1   )8(  60   344   491    נטו, גזרי לאחר הוצאות מימוןמ) הפסד(רווח 
                לפיחברות מוחזקות המטופלות ) הפסדי(חלק ברווחי 

  )23( )24( -  -  1  -   -    שווי המאזניה שיטת  
 873  )16( 1  )8( 61  344   491    סים על הכנסהמגזרי לפני מ) הפסד(רווח 

  )231( -  -  -  )15( )85(  )131(   מסים על הכנסה

 642  )16( 1  )8( 46  259   360    נקי) הפסד( רווח -תוצאות המגזר 
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  )המשך (דיווח מגזרי – 11באור 
  
  )המשך(מידע אודות מגזרי פעילות   .א
 

 )*בלתי מבוקר (2009 במרס 31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

     תקשורת     
    טלויזיה רב בינלאומית  יםתקשורת פנ  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   

 2,780  )384( 13  384  310  1,204   1,253    הכנסות מחיצוניים
 11  )141( 4  -  14  61   73    ין מגזריותהכנסות ב

 2,791  )525( 17  384  324  1,265   1,326    סך הכל הכנסות

 371  )57( 1  57  20  139   211    פחת והפחתות

  799   )66(  -   66   60   302   437     רווח תפעולי- תוצאות המגזר

 82  )35( -  20  -  39   58    הכנסות מימון
 )52( 102  -  )87( )2( )28(  )37(   הוצאות מימון

  30   67   -   )67(  )2(  11   21    נטו, מימון) הוצאות(סך הכל הכנסות 

  829   1   -   )1(  58   313   458    נטו, מגזרי לאחר הוצאות מימון) הפסד(רווח 

 2  -  -  -  2  -   -    שווי המאזניהחלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
 831  1  -  )1( 60  313   458    סים על הכנסהמגזרי לפני מ) הפסד(רווח 

  )1( )1( -  -  -  -   -    שהופסקההפסד מפעילות 
  )221( -  -  -  )16( )83(  )122(   מסים על הכנסה

 609  -  -  )1( 44  230   336    נקי) הפסד( רווח -תוצאות המגזר 
  
  
  
  .4 באור ראה, הצגה מחדש בגין פעילות שהופסקה  *
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  )המשך (דיווח מגזרי – 11באור 
  
  )המשך(מידע אודות מגזרי פעילות   .א
 2009 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
     תקשורת     
    טלויזיה רב בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   

 11,496  )1,529( 54  1,529  1,273  5,130   5,039    הכנסות מחיצוניים
 23  )553( 20  1  45  246   264    הכנסות בין מגזריות

 11,519  )2,082( 74  1,530  1,318  5,376   5,303    סך הכל הכנסות

 1,485  )234( 4  234  84  603   794    פחת והפחתות

 2,972  )254( 4  248  261  1,190   1,523     רווח תפעולי- תוצאות המגזר

 429  )17( 23  8  15  90   310    הכנסות מימון
 )398( 487  -  )478( )12( )100(  )295(   הוצאות מימון

  31   470   23   )470(  3   )10(  15    נטו, מימון) הוצאות(סך הכל הכנסות 

  3,003   216   27   )222(  264   1,180   1,538    נטו, מגזרי לאחר הוצאות מימון) הפסד(רווח 
                 חברות מוחזקות המטופלות לפי ) הפסדי(חלק ברווחי 

  )34( )41( -  -  7  -   -    שווי המאזניהשיטת  
 2,969  175  27  )222( 271  1,180   1,538    סים על הכנסהמגזרי לפני מ) הפסד(רווח 

  1,379  1,379  -  -  -  -   -    שהופסקהרווח מפעילות 
  )807( 3  )2( )1( )71( )305(  )431(   מסים על הכנסה

 3,541  1,557  25  )223( 200  875   1,107    נקי) הפסד( רווח -תוצאות המגזר 
   

  

20
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  )המשך (דיווח מגזרי – 11באור  

  
  רווח והפסד, גין מגזרים בני דיווח של הכנסותהתאמות ב  .ב

  
  לשנה       
  שהסתיימה      
  ביום  לתקופה של שלושה חודשים    
   בדצמבר31  במרס 31שהסתיימה ביום     
    2010 2009* 2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש      

         הכנסות
         

 13,527   3,299 3,431   מגזרים בני דיווחהכנסות 
 74   17 19   הכנסות מגזרים אחרים

      ביטול הכנסות ממכירות בין מגזריות 
        למעט הכנסות ממכירות לחברה כלולה 

  )553(  )141( )144(   כמגזרת המדווח
       ביטול הכנסות בגין מגזר אשר הינו חברה כלולה

  )1,529(  )384( )391( )ות שהופסקה פעיל– 2009 באוגוסט 20עד  (
       

 11,519   2,791 2,915   הכנסות במאוחד
  

  .4ראה באור , הצגה מחדש בגין פעילות שהופסקה  *
  
        

  לשנה        
  שהסתיימה        
  ביום  לתקופה של שלושה חודשים    
   בדצמבר31   במרס 31שהסתיימה ביום     
    2010 2009* 2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש      

       רווח והפסד
       

 3,216   865  932  רווח והפסד תפעולי בגין מגזרים בני דיווח
     רווח והפסד בגין פעילויות המסווגות בקטגוריית

 4   -  1   אחרים
       ביטול תוצאות המגזר אשר הינו חברה כלולה

  )248(  )66(  )59( ) פעילות שהופסקה– 2009 באוגוסט 20עד   (
  31   30   22  נטו, הכנסות מימון
     חברות מוחזקות המטופלות  ) הפסדי(חלק ברווחי 

 )34(  2  )23(  לפי שיטת השווי המאזני
     

 2,969   831  873  רווח מאוחד לפני מסים על הכנסה
  

  
  .4אה באור ר, הצגה מחדש בגין פעילות שהופסקה  *
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  מ"פלאפון תקשורת בעכספיים של הדוחות המתוך נבחרים נתונים תמצית  -  12באור 

  מ "בזק בינלאומי בעושל 
  

  מ"פלאפון תקשורת בע  .1
  

  נתונים מתוך דוח על המצב הכספי  .א
  בדצמבר31ליום  2009 במרס 31  2010 במרס 31  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"שמיליוני   

  2,102   1,713   1,885    רכוש שוטף
  2,888   2,825   2,876    רכוש שאינו שוטף

         
    4,761   4,538   4,990  
         

  1,519   1,241   1,120    התחייבויות שוטפות
  921   972   832    התחייבויות לזמן ארוך

         
  2,440   2,213   1,952    סך הכל התחייבויות

  2,550   2,325   2,809    הון עצמי
         
    4,761   4,538   4,990  
  
  דוח רווח והפסדנתונים מתוך   .ב
  לשנה       
  שהסתיימה      
  ביום  לתקופה של שלושה חודשים    
   בדצמבר31  במרס 31שהסתיימה ביום     
    2010 2009 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח" שמיליוני      

  4,256   1,019   1,106     הכנסות משרותים
  1,120   246   287     הכנסות ממכירת ציוד קצה

          
  5,376   1,265   1,393     הכנסות משרותים ומכירותסך 
          

  3,592   818   923     עלות השרותים והמכירות
          

  1,784   447   470     רווח גולמי
          

  461   113   119     הוצאות מכירה ושיווק
  133   32   29     הוצאות הנהלה וכלליות

          
     148   145   594  
          

  1,190   302   322     רווח תפעולי
          

  100   28   12     הוצאות מימון
  )90(  )39(  )34(    הכנסות מימון

          
  10   )11(  )22(    נטו, מימון) הכנסות(הוצאות 

          
  1,180   313   344     הכנסההרווח לפני מסים על 
  305   83   85     מסים על ההכנסה

          
  875   230   259     לתקופהרווח 
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  2010 במרס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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  מ"פלאפון תקשורת בעכספיים של הדוחות המתוך נבחרים נתונים תמצית  -  12באור 

  )המשך(מ "בזק בינלאומי בעושל 
  
  מ"עבזק בינלאומי ב  .2

  
  נתונים מתוך דוח על המצב הכספי  .א

 2009 בדצמבר 31 2009 במרס 31 2010 במרס 31  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני  
  

  547   545   541    רכוש שוטף
  559   506   555    רכוש שאינו שוטף

         
    1,096   1,051   1,106  
         
  367   291   310    תחייבויות שוטפותה

  37   35   37    התחייבויות לזמן ארוך
         

  404   326   347    סך ההתחייבויות
  702   725   749    הון עצמי

         
    1,096   1,051   1,106  

        
  דוח רווח והפסדנתונים מתוך   .ב
  לשנה       
  שהסתיימה      
  ביום  לתקופה של שלושה חודשים    
   בדצמבר31  במרס 31תיימה ביום שהס    
    2010 2009 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש      

 
  1,318   324   343       הכנסות

  777   199   210       הוצאות הפעלה 
            

  541   125   133       רווח גולמי
            

  175   41   44       הוצאות מכירה ושיווק
  105   24   28       הוצאות הנהלה וכלליות

            
  261   60   61       רווח תפעולי

            
  12   2   3       הוצאות מימון
  )15(  -   )2(      הכנסות מימון

            
  )3(  2   1       נטו, מימון) הכנסות(הוצאות 

            המטופלותות  כלולותחלק ברווחי חבר
  7   2   1       המאזני לפי שיטת השווי 

            
  271   60   61       רווח לפני מסים על ההכנסה

  71   16   15       מסים על ההכנסה
            

  200   44   46       לתקופהרווח 
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  הדוח לאחר תאריך יםארועארועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ו -  13באור 

  
 1957 -ז "עבודה התשי התקבלה בחברה הודעה על שביתה בהתאם לחוק סכסוכי 2010 במרס 25ביום   .א

 על פיהעניינים שבסכסוך .  ואילך2010 באפריל 11וזאת החל מיום ,  ההסתדרותעל ידיאשר הוכרזה 
כי טרם ביצוע מהלכים הנוגעים להעברת , הינם התעלמות מדרישות נציגות העובדים, האמור בהודעה

 עקב העברת גרעין השליטה מ לחתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר זכויות העובדים"יתקיים מו, השליטה
 במאי 2כי ביום ,  יצויין.מתנהל משא ומתן בין הנהלת החברה לבין נציגות העובדים, בהמשך לכך. בחברה

  . החלה נציגות העובדים לנקוט בעיצומים מוגבלים2010
     

ים ח באמצעות הלוואות מבנק" מיליארד ש1.5 השלימה החברה גיוס חוב בהיקף של 2010בחודש אפריל   .ב
 תשלומי קרן שנתיים ה חודשים ועומדות לפרעון בארבע80 התקבלו לתקופה של תההלוואו. יםיישראל
 מיליון 500הלוואות בהיקף של .  תשולם פעמיים בשנה בגינןהריביתו 2016 עד 2013בין השנים  שווים 

 אינן ח"ד ש מיליאר1יתרת ההלוואות בהיקף של . 5.6%נושאות ריבית קבועה של  אינן צמודות וח"ש
להבטחת פרעון ההלוואות . 0.205%פריים מינוס ממוצעת נושאות ריבית משתנה בריבית ו צמודות

 .החברה יצרה שעבוד שלילי לטובת הבנקים
 

 
  

  

































  החברה הישראלית" בזק"
  מ"בע לתקשורת 
 

  תמצית מידע כספי 
  נפרד ביניים

   2010במרס  31 יוםל
  )בלתי מבוקר(

  
 

  
  
  
  

  
  
  



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  )בלתי מבוקר (2010 מרס ב31 ליום מידע כספי נפרד בינייםתמצית 
  
  
  וכן הענייניםת
  
  

  מודע  
  
  
  2  סקירה של רואי החשבון וח ד
  

  )בלתי מבוקר (2010 במרס 31 ליום תמצית מידע כספי נפרד ביניים
  

  3  בינייםנתונים על המצב הכספי תמצית 
  

  4  ביניים רווח והפסד נתוניתמצית 
  

  5   בינייםנתונים על הרווח הכוללתמצית 
  

  6   בינייםם על תזרימי המזומנינתוניםתמצית 
  

  8  לתמצית מידע כספי נפרד בינייםבאורים 
  
 
  
  





 

      
      
 

  
  

  ליום  בינייםנתונים על המצב הכספי תמצית 
  
  
  
  2009 בדצמבר 31  2009 במרס 31  2010 במרס  31    
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(    
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   
  

        נכסים
         

 360  1,235  563   מזומנים ושווי מזומנים
 10  16  7     נגזריםלרבותהשקעות 
 845  865  861   לקוחות
 555  195  204    חייבים 
 9  11  11   מלאי

  40  43  33    מוחזקים למכירהנכסים ה
        

 1,819  2,365  1,679   נכסים שוטפיםסך הכל 
        

 100  135  95     נגזריםלרבותהשקעות 
 102  50  101   לקוחות וחייבים

 *3,771  *3,813  3,813   רכוש קבוע
 193  130  207   מוחשיים-נכסים בלתי

 6,566  4,742  6,854    השקעות בחברות מוחזקות
 383  493  352    נדחיםמסיםנכסי 

        
 11,115  9,363  11,422   סך הכל נכסים בלתי שוטפים

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
 
        
        

 12,934  11,728   13,101    נכסיםסך הכל 
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 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

    בינייםנתוני רווח והפסדתמצית 
  
  סתיימה לשנה שה  פה של שלושה חודשים שהסתיימהלתקו    
   בדצמבר 31ביום    במרס31ביום     
   2010  2009  2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   
  
 5,303   1,326  1,304     )2באור (כנסות ה
        

        עלויות והוצאות
 794   211  170        פחת והפחתות

 1,094   278   277        שכר עבודה
 1,690   420  392     )3באור (   הוצאות הפעלה וכלליות 

 202   )20( )25(    נטו, תפעוליות אחרות) הכנסות(   הוצאות 
        
     814  889   3,780 
        

 1,523   437  490     רווח תפעולי
        
        ות מימוןכנסה

 310   58  52     ות מימוןכנס   ה
 )295(  )37( )51(    ות מימוןוצא   ה

        
 15   21  1     נטו, מימון ותכנסה
        

 1,538   458  491     נטו, ות מימוןכנסרווח לאחר ה
        
 958   272  282     לק ברווחי חברות מוחזקות ח
        

 2,496   730  773     רווח לפני מסים על הכנסה
        

 431   122  131     מסים על הכנסה
        

 2,065   608  642     רווח לאחר מיסים על הכנסה
          

  1,538   -   -     רווח מיציאה מאיחוד של חברה מאוחדת
          

  3,603   608   642     רווח לתקופה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .באורים המצורפים לתמצית מידע כספי נפרד ביניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנוה
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 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

   בינייםהכוללנתונים על הרווח תמצית 
  
  לשנה שהסתיימה   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה     
  דצמבר  ב31ביום    במרס31ביום    
   2010  2009  2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   
  

  3,603   608   642    שנהלרווח 
       

        אחר של רווח כוללמרכיבים
       

        אקטואריים מתכנית להטבה הפסדים
  )13( -  -    )1 (מוגדרת 

         
  )1(  3   )1(   שונות

       
  3   -   -     מסים בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

       
       

  )11( 3  )1(    נטו ממס, כולל אחר לשנה) הפסד(רווח 
        

  3,592   611  641    רווח כולל לשנהסך הכל 

        
  

  
 לצורך מדידת ההתחייבויות ההנחות והאומדנים, ה אינה בוחנת מחדש בכל תקופת דיווח ביניים את ההערכותחברה  )1(

כתוצאה מכך לא מוכרים רווחים או הפסדים . שלה אלא אם כן חלים שינויים משמעותיים בתקופת הביניים לעובדים
  .אקטואריים בתקופת הדוח
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 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  בינייםנתונים על תזרימי המזומנים תמצית 
  
  
  לשנה שהסתיימה   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה       
   בדצמבר31ביום    במרס31ביום       
      2010  2009  2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש     
 

  3,603   608   642     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
          רווח לשנה
          :התאמות

  *715   *180   151     פחת
  79   31   19      הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

  )1,538(  -   -      וחדתמיציאה מאיחוד של חברה מארווח 
          חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי 

  )958(  )272(  )282(    השווי מאזני  שיטת
  )44(  )21(  )4(    נטו, הוצאות מימון

  )64(  )20(  )27(    נטו, רווח הון
  25   7   4     עסקאות תשלום מבוסס מניות

  431   122   131     הוצאות מסים על הכנסה
          
          

  1   -   )2(    שינוי במלאי
  )20(  32   )14(    שינוי בלקוחות 

  46   )58(  )52(     שינוי בחייבים אחרים
  20   111   )1(     שינוי בזכאים אחרים

  )19(  62   )42(    שינוי בספקים 
  25   2   )4(      שינוי בהפרשות

  118   )57(  )27(    שינוי בהטבות לעובדים
           

          נבעו מפעילות שוטפת בגין מזומנים נטו ש
  2   )6(  )9(    חברות מוחזקות עם עסקאות

           
  )202(  )86(  )90(    נטו, מס הכנסה ששולם

          
  2,220  635   393     מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

          
          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )133(  )22(  )33(    השקעה בנכסים בלתי מוחשיים 
  86   49   15       תמורה ממכירת רכוש קבוע
  6   6   -     נטו, שינוי בהשקעות שוטפות

  )720(  )216(  )205(    רכישת רכוש קבוע
  46   5   1     תמורה ממימוש השקעות והלוואות בלתי שוטפות

  25   3   -      ריבית שהתקבלה
           

          מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה בגין 
  578   400   420     חברות מוחזקותעם ות עסקא

           
          

          ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  )112(  225   198      השקעה )לפעילות

           
  
  
  
  
  
  
  .לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים 3ראה באור ,  בדרך של הצגה מחדשיישום למפרע  *
 
  .פרד ביניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנובאורים המצורפים לתמצית מידע כספי נה



  
 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"

  
  )המשך ( בינייםנתונים על תזרימי המזומניםתמצית 

  
 
  לשנה שהסתיימה   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה       
   בדצמבר31ביום    במרס31ביום       
      2010  2009  2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש     
  

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

  400   400   -      קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים
  )556(  )144(  )142(     פרעון אגרות חוב
  )1,941(  -   -      דיבידנד ששולם
  )167(  )10(  )11(     ריבית ששולמה

  44   -   -      נטו, ים נגזרקבול בגיןת
  129   36   15        מניותתמורה ממימוש כתבי אופציה ל

            
           מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בגין 

  250   -   )250(     עסקאות עם חברות מוחזקות
            

           ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  )1,841(  282   )388(      מימון )לפעילות

           
  267   1,142   203      יה נטו במזומנים ושווי מזומניםעל

  93   93   360      לתחילת התקופהמזומנים ושווי מזומנים 
           

  360   1,235   563      מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .פרד ממנובאורים המצורפים לתמצית מידע כספי נפרד ביניים מהווים חלק בלתי נה
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  מ"הישראלית לתקשורת בעהחברה " בזק"
  
                                                                               2010 במרס 31אורים לתמצית מידע כספי נפרד ביניים  ליום ב
  
  

  8

  
   הכספייםהנתונים אופן עריכת - 1אור ב
  

  הגדרות  .א
  
  מ"  בזק החברה הישראלית לתקשורת בע-"  החברה"
  
דוחות הכספיים כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת ה": בעל עניין", "חברה מוחזקת", "הקבוצה", "חברה כלולה"

   .2009 לשנת המאוחדים של החברה
  

  ים הכספייםעיקרי אופן עריכת הנתונ  .ב
  

 - ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך '  ד38המידע הכספי הנפרד ביניים מוצג בהתאם לתקנה 
דוחות תקופתיים (ג והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך 9לפי תקנה הנדרש  ואינו כולל את כל המידע 1970
יש לקרוא אותו ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום . אגיד בעניין מידע כספי נפרד של הת1970 -ל"התש, )ומידיים

 2010 ס במר31צית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום מת וביחד עם 2009 בדצמבר 31מה ביום ולשנה שהסתיי
  ").הדוחות המאוחדים: "להלן(

  
  
  
   הכנסות- 2אור ב
  
 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום  רס במ31ביום   
  2010  2009 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

  3,333  839  785   טלפוניה
  863  207  236   אינטרנט

  851  207  223   תמסורת ותקשורת נתונים
  256  73  60   שרותים אחרים

         
   1,304  1,326  5,303  

  
  
   הוצאות הפעלה וכלליות- 3אור ב
  
 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום   במרס31ביום   
  2010  2009 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  

 
 823 204 190  וצאות טלפון אלחוטי נייד ה
 266 59 60   וצאות כלליותה

 80 22 23  חומרים וחלקי חילוף
 278 64 61  חזקת בנייניםא
 96 25 21   משנה רותים ואחזקה על ידי קבלניש
 96 25 23  וצאות אחזקת כלי רכבה

 18 12 8  תמלוגים למדינת ישראל
 33 9 6   ושונותמלות גבייהע
     
  
  
  
  

  
 

 392 420 1,690 



  מ"הישראלית לתקשורת בעהחברה " בזק"
  
                                                                               2010 במרס 31אורים לתמצית מידע כספי נפרד ביניים  ליום ב
  
  

  9

  
  ותהתחייבויות תלוי - 4 באור

  
ה תביעות משפטיות או תלויים ועומדים נגדה הליכים משפטיים שונים קים השוטף הוגשו כנגד החברבמהלך העס

  ").תביעות משפטיות: "להלן בסעיף זה(
  
  .ח" מיליוני ש274 - כ בגין תביעות משפטיות בסך שלהפרשותבדוחות הכספיים של החברה נכללו    

  .ח" מיליארד ש3.2ו בגין התביעות המשפטיות מסתכם לסך של סכומי החשיפה הנוספת מעבר להפרשות אל
ח אשר בשלב זה טרם ניתן להעריכן וכן " מיליוני ש28 –קיימות תביעות אשר סכומן הכולל מסתכם לכ , כמו כן

קיימות תביעות נוספות אשר בגינן קיימת לחברה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל לנוכח העובדה שלא צויין 
  . תביעה מדוייקבתביעה סכום

  
  .התחייבויות תלויות,  בדוחות המאוחדים6התחייבויות תלויות ראה באור  ברמידע נוסף בדל
  
  

  
   התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות– 5 באור

  
, ) בזק בינלאומי–להלן (מ "חברת בזק בינלאומי בענחתם הסכם הלוואה בין החברה ל, 2010 במרס 21ביום   .א

סך של הלוואה לבזק בינלאומי ב החברה העמידהלפיו , ואות בין החברותהלולי הסכם מסגרת הכפוף לתנא
ההלוואה . 2010 ביוני 1ח שיפרעו בארבעה תשלומי קרן וריבית חודשיים שווים החל מיום " מיליון ש45

 . וצמודה למדד המחירים לצרכן4%נושאת ריבית שנתית של 
  
 מיליון 200חלוקת דיבידנד בסך מ "חברת פלאפון תקשורת בעון שר דירקטוריי א2010במהלך חודש מרס   .ב

 במאי 2 הדיבידנד שולם ביום .2010 באפריל 14 החלוקה אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות ביום .ח"ש
2010.  
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