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  ממ""ענני תקשורת בעענני תקשורת בע
  20072007 בדצמבר  בדצמבר 3131לשנה שנסתיימה ביום לשנה שנסתיימה ביום דוח דירקטוריון דוח דירקטוריון 

  
  כלליכללי

  
להלן (, החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות המוחזקות על ידה, 1996מאז התאגדותה ביולי 

הפקה ושיווק של ערוצים ותכנים שונים , תכנון, ניהול, ייזום, בפיתוח") הקבוצה"או " החברה"

בנוסף החלה הקבוצה להפיק תכנים .  והן אינטראקטיביותתורמות הן טלוויזיוניוהמיועדים לפלטפ

הקבוצה . רשת האינטרנט והטלפוניה הסלולארית, המיועדים לצפייה באמצעות המדיה האלקטרונית

 תחום אשר בו מתמקדת החברה במכירת וייצוג –תחום הפקת הערוצים : פועלת בשני מגזרי פעילות

 -תחום הפקת התוכן. ערוצית-לטלוויזיה הרב, אותם מפיקה הקבוצה, רוצים שוניםזכויות שידורם של ע

  .בתחום זה מתמקדת הקבוצה בעיקר במכירת זכויות שידור בתוכניות אותן היא מפיקה

  

ח להמרה בבורסה לניירות ערך בתל "אופציות ואג,  החל המסחר במניות החברה2007 ביוני 13בתאריך 

  .אביב

  

 חתמה החברה הסכם לשידור ערוץ האוכל בחברת הוט זאת בנוסף להסכם קיים 2007 במהלך חודש יוני

 הושק הערוץ על פלטפורמות הכבלים 11.6.2007בתאריך .  לשידור הערוץ YESשל החברה עם חברת 

  והלווין

  

בקשר , חברת הלוויין הרומנית, BOOM החלה החברה בניהול משא ומתן עם 2007לקראת סוף  שנת 

  .עלת ערוץ ילדים ברומניהלהקמת והפ

$ 700,000 לחברה סכום שנתי של BOOMעל פי העקרונות המסחריים המתגבשים בין הצדדים תשלם 

, מ נפרד בהמשך"עליהם ינוהל מו, סכום זה אינו כולל תשלום עבור הפקות מקור. בעבור הפעלת הערוץ

  .ככל שיהיה בכך צורך

  .ם ועלויות הקמת הערוץ הצפויות יהיו כמקובל בשוקהערוץ צפוי להתחיל בשידוריו בחודשים הקרובי

  .אין כל ודאות בהשלמת המשא ומתן לכדי הסכם מחייב

  

בקשר ' סאט אינטראקטיב' החלה החברה בניהול משא ומתן עם בעלי חברת התרגום 2007במהלך שנת 
רת הבת ככל שתושלם העיסקה הרי שעבודות התרגום של החברה יתבצעו ברובן על ידי חב. לרכישתה
  .שתספק שירותי תרגום גם לגורמים חיצוניים, החדשה
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 2008לקראת סוף הרבעון הראשון של  שנת , 2007 במאי 30בהמשך למפורט בתשקיף החברה מיום 
 ישראל שהינו אתר לצעירים הכולל רשת MTVמתעתדת החברה לפתוח לפעילות מלאה את אתר 
 העולמית כמו גם תכנים MTVולל תכנים מבית חברתית והמתמקד במוסיקה ישראלית ולועזית וכ

  .מקוריים

  

 החליטה האסיפה כללית על מינוי מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה 2007 באוקטובר 7ביום 
תנאים ומבחנים לדירקטור (בהתאם לקבוע בתקנות החברות , שהינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
המינוי הינו . 2005 -ו"תשס, )רקטור בעל כשירות מקצועיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדי

כן החליטה האסיפה הכללית על מינוי מר גיל  .למשך תקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
תנאים ומבחנים לדירקטור בעל (בהתאם לקבוע בתקנות החברות , רגב כדירקטור חיצוני בחברה
המינוי הינו למשך . 2005 -ו"תשס, ) בעל כשירות מקצועיתולדירקטור מומחיות חשבונאית ופיננסית

 . תקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

ח דניאל " בנובמבר החליט דירקטוריון החברה לאמץ את המלצת ועדת הביקורת ולמנות את רו20ביום 
 .שפירא למבקר פנים של החברה

  

 בסכום 2007ל חלוקת דיבידנד ביניים בגין שנת  החליט דירקטוריון החברה ע2007 בנובמבר 20ביום 

  .ח"של שני מיליון ש

  

 בסכום של שני 2007 הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בגין שנת 2008 במרץ 26ביום 

  .ח נוספים"מיליון ש

  

  יהמצב הכספ

  
, ₪פי  אל75,541הסתכם לסך של ") תאריך המאזן: "להלן (2007  בדצמבר 31מאזן החברה ליום 

 מסך 51%ומהווה כ ₪  אלפי 38,468הסתכם לסך של כ , כאשר ההון העצמי של החברה לתאריך המאזן

כאשר ההון העצמי הסתכם , ח" אלפי ש40,063  הסתכם המאזן לסך של 2006 בדצמבר 31ליום . המאזן

  ). מסך המאזן50%מהווה (₪  אלפי 20,215לסך של 

  :שונות מפורטים להלןהשינויים שחלו בהיקף המאזן בתקופות ה
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  רכוש שוטף

נכסיה ).  מסך המאזן89%כ (₪  אלפי 67,376 -הרכוש השוטף לתאריך המאזן הסתכם לסך של כ

ח ומזומנים " אלפי ש29,445 -השוטפים של הקבוצה לתאריך זה כללו יתרות לקוחות החייבים בסך של כ

  . ח" אלפי ש27,502ושווי מזומנים בסך של 

  

 מסך 85% -ח והיווה כ" אלפי ש34,220 - הרכוש השוטף הסתכם לסך של כ2006 בדצמבר 31ליום 

ח ויתרת המזומן " אלפי ש27,855יתרות הלקוחות והחייבים באותה תקופה הסתכמו לסך של . המאזן

  .ח" אלפי ש2,027הסתכמה לסך של 

  

  .2007 ביוני 13הגידול ברכוש השוטף נובע בעיקר מהנפקת החברה בבורסה ביום 

  

₪  אלפי 4,338 -לעומת כ₪  אלפי 7,221 - הסתכמה בכ2007 בדצמבר 31רת מלאי הזכויות ליום ית

  .2006 בדצמבר 31ביום 

 נובע מגידול במלאי הזכויות לערוץ האוכל וערוץ 2006 בדצמבר 31הגידול ביתרת המלאי לעומת 

  ).2007 בדצמבר 31טרם החל בשידוריו נכון ליום (הטיולים 

  נטו, רכוש קבוע

ח וכולל בעיקר מחשבים " אלפי ש2,456רכוש הקבוע של הקבוצה הסתכם לתאריך המאזן לסך של ה

  . שיפורים במושכר ורכבים,ריהוט , ציוד אלקטרוני, )ללא תוכנות(

  . ח" אלפי ש2,231 - הסתכם הרכוש הקבוע  לסך של כ2006 בדצמבר 31ליום 

  

  רכוש אחר נטו

 הסתכם 2006 בדצמבר 31ליום . ח" אלפי ש5,626סתכם ב הרכוש האחר של הקבוצה לתאריך המאזן מ

  .ח" אלפי ש3,359הרכוש האחר בסך של 

ח ומתוכנות ואתרי אינטרנט בבעלות " אלפי ש2,404הרכוש האחר של הקבוצה מורכב ממוניטין בסך של 

  . החברה

מהיוון  נובע בעיקר 2006 בדצמבר 31 ביחס ל 2007 בדצמבר 31הגידול ביתרת הרכוש האחר ליום 

  ".MTV Israel"השקעות באתר האינטרנט 
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  התחייבויות שוטפות

 מסתכמות בסך של 2007 בדצמבר 31ההתחייבויות השוטפות הכוללות יתרות ספקים וזכאים ליום 

  .  מסך המאזן31% -ומהוות כ₪  אלפי 23,477

 מסך 48% -כ והיוו 19,067 - ההתחייבויות השוטפות הסתכמו לסך של כ2006 בדצמבר 31ליום 

  .₪ אלפי 18,813יתרות הספקים והזכאים באותה תקופה הסתכמו לסך של . המאזן

  

 נובע בעיקר מגידול 2006 בדצמבר 31 לעומת 2007 בדצמבר 31הגידול ביתרות הספקים והזכאים ליום 

  . בהתחייבויות שוטפות לספקים ומגידול בהתחייבויות למוסדות

  הון עצמי

 אלפי 20,215 -ח לעומת סך של כ" אלפי ש38,468-תאריך המאזן הסתכם בההון העצמי של הקבוצה ל

  .2006 בדצמבר 31ח ביום "ש

  : נובע ממספר סיבות2007 בדצמבר 31 ליום 2006 בדצמבר 31השינוי בהון מיום 

  

  .   ח" אלפי ש6,000 על סך 2006חלוקת דיבידנד בגין רווחים של שנת . א

  השפעה על ההון מהנפקה זו. 2007סה בחודש יוני הנפקת מניות החברה למסחר בבור. ב

  .ח" אלפי ש19,175     הינה בסך של 

 2,000 על סך 2007הכרזה וחלוקת דיבידנד בגין רווחים של תשעת החודשים הראשונים של שנת . ג

 .ח"אלפי ש

  

  תוצאות הפעולות

  
  הכנסות

ח לעומת " אלפי ש70,572של   הסתכמו בסך 2007 בדצמבר 31הכנסות הקבוצה בשנה שנסתיימה ביום 

ח " אלפי ש79,680ח בתקופה המקבילה אשתקד  ולעומת סך של " אלפי ש70,644מחזור הכנסות של 

  .2005בשנת 

  . 6%בתחום הפקות התוכן חל קיטון בשיעור של 

  :במהלך השנה היו מספר השפעות מקזזות.  בהכנסות המגזר5%בתחום הפקות הערוצים חל גידול של 

  . מהכנסות המגזר7%נסות מערוץ הבריאות בשיעור של כ גידול בהכ .1

 . מהכנסות המגזר2%בשיעור של כ , 2007גידול בהכנסות מערוץ האוכל שעלה במהלך  .2

 3%קיטון של , קיטון בהכנסות בעקבות מעבר ממודל התחשבנות גלובלי לחלוקת הכנסות .3

 .מהכנסות המגזר



  

  03-6475115פקס , 03-7675555:   טלפון69719תל אביב , רמת החייל, 24רחוב ראול ולנברג  
24 Rauol Walenberg st., Tel Aviv 69719 Israel.   Tel: 972-3-7675555   Fax: 972-3-6475115 

  

 . החליפין של השקל מול הדולר  בעקבות ירידה בשער5%קיטון מהכנסות בשיעור של  .4

  . מהכנסות המגזר3%גידול בהכנסות מניו מדיה בשיעור של  .5

 

  רווח גולמי

 30%כ (ח " אלפי ש21,372 הסתכם ב 2007 בדצמבר 31הרווח הגולמי בשנה שנסתיימה ביום 

, בתקופה המקבילה אשתקד)  מההכנסות28%כ (ח " אלפי ש19,562לעומת רווח גולמי של ) מההכנסות

 בדצמבר 31ח בשנה שנסתיימה ביום " אלפי ש26,206 ולעומת רווח גולמי של 9%גידול של של כ 

2005 .  

  

 לעומת השנה המקבילה 2007 בדצמבר 31 ברווח הגולמי ובשיעורו בשנה שנסתיימה ביום ההעליי

  :אשתקד מיוחס 

ור בתוצאות אשר מיוחסת לשיפ) 3%עליה של כ (לעליה בשיעור הרווח הגולמי במגזר ערוצים  •

 .ערוץ הבריאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בה הושק הערוץ

  .נובע מביצוע הפקות בשיעורי רווח גבוהים מהממוצע. לשיפור ברווח הגולמי במגזר ההפקות •

  

  הוצאות מכירה ושיווק

 1.5%(ח " אלפי ש1,078 הסתכמו ב 2007 בדצמבר 31הוצאות מכירה ושיווק בשנה שנסתיימה ביום 

בשנה שנסתיימה . בתקופה המקבילה אשתקד)  מההכנסות1.9%(ח " אלפי ש1,364לעומת ) סותמההכנ

הקיטון בהוצאות . ח" אלפי ש1,950 - הסתכמו הוצאות המכירה והשיווק ב2005 בדצמבר 31ביום 

  .  א בתחום השיווק והמכירות"השיווק בין התקופות נובע מהתאמת כ

  
  הוצאות הנהלה וכלליות 

 14%כ (ח " אלפי ש9,718 הסתכמו ב 2007 בדצמבר 31 וכלליות בשנה שנסתיימה ביום הוצאות הנהלה

ירידה של כ , בתקופה המקבילה אשתקד)  מההכנסות14%כ (ח " אלפי ש10,141לעומת כ ) מההכנסות

 אלפי 11,060 - הסתכמו בכ2005 בדצמבר 31הוצאות הנהלה וכלליות בשנה שנסתיימה ביום . 4%

  .ח"ש

  
  ירווח תפעול

 אלפי 10,576 הסתכם בסך של 2007 בדצמבר 31הרווח התפעולי של החברה בשנה שנסתיימה ביום 

בתקופה )  מההכנסות11% -כ(ח " אלפי ש8,057 -לעומת סך של כ, ) מההכנסות15% -כ(ח "ש

  .הגידול ברווח התפעולי נובע מהגידול ברווח הגולמי. 31%גידול של , המקבילה אשתקד

  ).  מההכנסות16%המהווים כ (₪  אלפי 13,196הרווח התפעולי בסך של  הסתכם 2005 בשנת 
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  נטו, הוצאות מימון

ח לעומת הכנסות " אלפי ש393 הסתכמו ב 2007 בדצמבר 31הוצאות המימון בשנה שנסתיימה ביום 

עיקר הגידול בהוצאות המימון נובע מהפרשי . בתקופה המקבילה אשתקד₪  אלפי 300 -מימון של כ

ח להמרה שהונפקו במסגרת ההנפקה לציבור לבין הכנסות המימון בגין "בין הוצאות ריבית בגין אגהמימון 

  . ח באפיקים סולידיים כמתחייב בתשקיף החברה"השקעת תמורת האג

  

  מיסים על הכנסה

ח " אלפי ש3,157 הסתכמו בסך של 2007 בדצמבר 31הוצאות מיסים על הכנסה בשנה שנסתיימה ביום 

שיעור מס אפקטיבי של (ח " אלפי ש2,117לעומת הוצאות מס של ) 31%פקטיבי של שיעור מס א(

  . בתקופה המקבילה אשתקד) 26%

  

  רווח נקי

ח " אלפי ש7,078 הסתכם לכ 2007 בדצמבר 31הרווח הנקי המאוחד של הקבוצה בשנה שנסתיימה ביום 

גידול , ה המקבילה אשתקדבתקופ)  מההכנסות9%כ (ח " אלפי ש6,224 -לעומת כ)  מההכנסות10%כ (

  . ח" אלפי ש8,422 הסתכם הרווח הנקי בכ 2005 בדצמבר 31בשנה שנסתיימה ביום . 14%של 

  

  נזילות ומקורות מימון
ח " אלפי ש27,502 הינה כ 2007 בדצמבר 31יתרת המזומנים ושווי מזומנים של הקבוצה ליום 

  .2006 בדצמבר 31ח ביום " אלפי ש2,027בהשוואה ל 

  

 הסתכמו בסך של 2007 בדצמבר 31מי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בשנה שנסתיימה ביום תזרי

 הסתכמו תזרימי 2005בשנת . ח בתקופה המקבילה אשתקד" אלפי ש3,231ח לעומת " אלפי ש7,940

  .₪ אלפי 3,120המזומנים מפעילות שוטפת בסך של 

  

 - הסתכם בכ2007 בדצמבר 31 ביום תזרים המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בשנה שנסתיימה

 הסתכמו 2005בשנת . ח בתקופה המקבילה אשתקד" אלפי ש1,652ח לעומת סך של " אלפי ש6,465

  .ח" אלפי ש1,254תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בסך של 

 MTV Israel הגידול בתזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה נובע מהשקעה בהקמת אתר 

  .שת ניירות ערך סחיריםומרכי



  

  03-6475115פקס , 03-7675555:   טלפון69719תל אביב , רמת החייל, 24רחוב ראול ולנברג  
24 Rauol Walenberg st., Tel Aviv 69719 Israel.   Tel: 972-3-7675555   Fax: 972-3-6475115 

  

  

 24,000 - הסתכם ב2007 בדצמבר 31תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות מימון בשנה שנסתיימה ביום 

 הסתכמו 2005בשנת . ח בתקופה המקבילה אשתקד" אלפי ש6,080ח בהשוואה לשימושים של "אלפי ש

  .ח" אלפי ש8,328תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון בסך של 

  :מי המזומנים שנבעו מפעילות מימון בתקופת הדוח נובע מהסיבות הבאות תזרי

 .ח" אלפי ש32,254ס "תמורת ההנפקה ע •

 .2006ח בגין רווחי שנת " אלפי ש6,000חלוקת דיבידנד בסך  •

 .2007ח בגין רווחי תשעת החודשים הראשונים של שנת " אלפי ש2,000חלוקת דיבידנד בסך  •

  
  תרומותתרומות

החברה . ומחויבת לפעול למען הקהילה, חלק בלתי נפרד מהקהילה בה היא פועלתהחברה רואה עצמה 

  .₪  אלפי 52 תרמה החברה כ 2007בשנת . רואה מטרה בסיוע לאוכלוסיות חלשות

  

  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 
  ניהול סיכוני שוק

ל הכספים של "שמכהן כסמנכ, נו מר יוסי מימוןהאחראי על ביצוע מדיניות ניהול סיכוני השוק בחברה הי

א וכן תואר שני "ח בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"מר מימון הינו רו. הקבוצה

יצוין כי מר יוסי מימון . מר יוסי מימון הינו נושא משרה בכירה בחברה. במשפטים מאוניברסיטת בר אילן

  .נכון למועד דוח זה טרם מונה לו מחליף. 15.4.2008צפוי לסיים תפקידו בחברה ביום 

  .ר הדירקטוריון מר אהוד מירון"המפקח על האחראי על ביצוע מדיניות ניהול סיכוני שוק בחברה הינו יו

  

  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

ירקטורים בעלי דירקטוריון החברה קבע בהתאם להנחיית הרשות לניירות ערך כי המספר המזערי של ד

זאת בהתחשב באופי ובהיקף פעילותה של , מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על שני דירקטורים

  .החברה

  

  :הדיקרטורים בעלי המיומנות החשבונאית הינם 

מ בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות "אס חברה להשקעות בע.סי.ל בי"מכהן כמנכ, מר בני ברגמן •

 .  במימוןMBAו
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. ל אריקסון ישראל"מכהן כיום כמנכ. לירן בעל תואר ראשון ושני בהנדסת תעשיה וניהולמר שלמה  •

ל חברת הלווין הישראלית " ולפני כן כמנכSCANDINAVIA 3 ל "שימש עד לאחרונה כמנכ

YES. 

  

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד המדווח

לאחר שחברי הדירקטוריון , יים ומאשר אותםדירקטוריון החברה הוא האורגן אשר דן בדוחות הכספ

  .מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים מספר ימים לפני הישיבה

, ל הכספים של החברה"במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקר סמנכ

, ותיות בדיווח הכספיבאופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים וכן את הסוגיות המה, מר יוסי מימון

הערכות מהותיות ואומדנים שיושמו , ככל שישנן כאלה, לרבות עסקאות שאינן במהלך העסקים הרגיל

המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון , סבירות הנתונים, בדוחות הכספיים

  .הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה

סוקר את פעילותה השוטפת של החברה תוך כדי , מר אודי מירון, ר הדירקטוריון"ל החברה ויו"מנכ

  .הדגשת סוגיות מהותיות והשפעת הפעילות על התוצאות הכספיות

מרבית חברי הדירקטוריון הנוכחיים מכהנים בתפקידם מזה זמן מה והם בקיאים בפעילות החברה ונסיונם 

  .רהניכר בהליך אישור הדוחות הכספיים של החב

והם נוהגים , כמו כן בישיבת הדירקטוריון מוזמנים ונוכחים נציגים של רואה החשבון המבקר של החברה

  .להוסיף הערות והארות בקשר לדוחות הכספיים ולענות לשאלות של חברי הדירקטוריון

 27ם בישיבת הדירקטוריון מיו . 2008 למרץ 23חברי הדירקטוריון קיבלו לידיהם את הדוח הכספי ביום 

כמו כן . ל הכספים לאחריה נשאלו שאלות להן ניתן מענה" התבצעה סקירה על יד סמנכ2008למרץ 

  .הוצגו הערות רואה החשבון המבקר של החברה

  

  חשיפה לשינויים בשער החליפין

מרבית החוזים עם לקוחות . מרבית מרבית התקשרויות הקבוצה הינן בשקלים צמודים לשער הדולר

הקבוצה רוכשת תכנים בחוזים צמודי דולר ומחוייבת להפקות מקור , מודי דולרהעיקריים הינם צ

חשיפת הקבוצה לתנודות בשער הדולר משפיעה על ההכנסות וההוצאות אך . בסכומים צמודי דולר

  .השפעתה על הרווחיות מועטה

 תקופתי החברה אינה נוהגת לגדר את חשיפתה לשער החליפין של הדולר  אולם נושא זה נמצא במעקב 

  . י דירקטוריון החברה אשר בוחן את  השפעת שער החליפין על פעילות הקבוצה"ע
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  חשיפה לסיכוני אשראי

הכנסות הקבוצה נובעות . מכירות הקבוצה מתבצעות באשראי לקוחות כמקובל בשוק שבו נמצאת הקבוצה

נאי האשראי אותם היא החברה נוהגת להשית על ספקיה את ת, ככלל . בעיקר ממכירות ללקוחות בישראל

מעבר לכך הנהלת הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר , מקבלת מלקוחותיה ובכך לצמצם את סיכון האשראי

, חובות הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה

מכיוון שלקבוצה מספר מצומצם . את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק, לפי הערכת ההנהלה

ידי מי - האשראי עלןהרי שסיכון האשראי שלה גדול יחסית ולכן אי פירעו, של לקוחות עיקריים

  .מלקוחותיה העיקריים עלול לפגוע באופן מהותי בתזרים המזומנים של החברה ובתוצאותיה העסקיות

  

  חשיפה לשינוי בשיעורי הריבית

ח מושפעת "מכיוון שהתחייבות החברה בגין אג, הריבית במשקהחברה חשופה לשינויים בשיעורי 

כמו כן חלק מתמורת . ח סטרייט בשוק אשר מושפע משיעור הריבית במשק"משיעורי הריבית על אג

  ).-A(ח ממשלתיות וקונצרניות המדורגות מעל "ההנפקה מושקע  באג

  

  חשיפות פיננסיות אחרות

  . השפעתן אינה מהותית, ורי האינפלציהחשיפות פיננסיות אחרות כגון שנויים בשיע

  

 ניתוחי רגישות

   –רגישות לשינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר 

  
  מהשינויים) הפסד(רווח 

 ח"אש
  שווי הוגן

 ח"אש
  מהשינויים) הפסד(רווח 

 ח"אש
  10% 5%  -5% -10% 
       

 (185) (93) 1,850 93 185 מזומנים ושווי מזומנים

 (248) (124) 2,479 124 248  לקוחות

 (722) (361) 7,221 361 722  מלאי

 252 126 (2,516) (126) (252) ספקים ונותני שירותים

 380 190 (3,801) (190) (380)  זכאים ויתרות זכות

       

 (523) (262) 5,233 262 523  כ"סה
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  –רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 

    
  מהשינויים) דהפס( רווח 

 ח "אש
   שווי הוגן

 ח "אש
 מהשינויים) הפסד( רווח 

 ח "אש
   10% 5%  -5% -10% 
         
 (2,399) (1,200) 23,995 1,200 2,399 מזומנים ושווי מזומנים

 (186) (93) 1,862 93 186  חייבים ויתרות חובה

 (321) (160) 3,208 160 321  ניירות ערך סחירים

 327 163 (3,267) (163) (327)  ות זכותזכאים ויתר

       

 (2,580) (1,290) 25,798 1,290 2,580  כ"סה
  

  

   –רגישות לשינויים בריבית בנק ישראל 

  
  מהשינויים) הפסד(רווח 

 ח"אש
  שווי הוגן

 ח"אש
 מהשינויים) הפסד(רווח 

 ח"אש
  10% 5%  -5% -10% 
       

 1,337 669 (13,370) (669) (1,337)  ח"התחייבות בגין אג

       

 1,337 669 (13,370) (669) (1,337)  כ"סה
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  דוח בסיסי הצמדהדוח בסיסי הצמדה
  

 מ "ענני תקשורת בע
  2007 בדצמבר 31 מאזן  מאוחד הצמדה ליום 
 ח"אלפי ש

          
    נכסים לא    הצמדה    ללא    הצמדה  

 כ " סה  כספיים    ח " למט   הצמדה    למדד  
          

  27,502       1,850            1,657       23,995   מזומנים ושווי מזומנים
  24,172       2,479            21,693     לקוחות 

  273'5           3,411       1,862     חייבים ויתרות חובה 
  7,221         7,221              מלאי

  3,208                3,208      ירות ערך סחיריםני
 83              83          יתרות חובה לזמן ארוך

  2,456       2,456             רכוש קבוע 
  5,626       5,626             רכוש אחר

  75,541      8,082          11,550          26,844     29,065   כ " סה
          

  10,663       2,516            8,147       ספקים ונותני שירותים
  12,814       3,801            5,746       3,267     זכאים ויתרות זכות
  13,370         13,370     ח"התחייבות בגין אג

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד 
  179              179          מעביד 

עודף הפסדים על העלות בגין חברה 
  47            47                  מוחזקת

          
  37,073      47               6,317            27,442     3,267     כ"סה

          
  38,468      8,035          5,233           (598)         25,798    היתרה המאזנית נטו

                  -    
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 מ "ענני תקשורת בע
  2006 בדצמבר 31 מאזן  מאוחד הצמדה ליום 
 ח " אלפי ש

          
    נכסים לא    הצמדה    ללא    הצמדה  

 כ " סה   כספיים  ח  "למט $    הצמדה    למדד  
          

  2,027         686          1,341       מזומנים ושווי מזומנים
  24,639       3,265       21,374     לקוחות 

  3,216           1,924       1,292     חייבים ויתרות חובה 
  4,338         4,338         מלאי זכויות

  253              253          מיסים נדחים לזמן ארוך
  2,231       2,231             רכוש קבוע 
  3,359       3,359             רכוש אחר

          
  40,063      5,590          8,289       24,892     1,292     כ " סה

          
אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 

  254              254          אחרים
  7,447         1,356       6,091       ספקים ונותני שירותים

  11,366       4,152       7,068       146        זכאים ויתרות זכות
  765              765          התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

  16            16                  עודף הפסדים על העלות בגין חברה מוחזקת
          

  19,848      16               5,508       14,178     146        כ"סה
          

  20,215      5,574          2,781       10,714     1,146     היתרה המאזנית נטו
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  ))IIFFRRSS((אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים 
אימוץ  "29תקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  פרסם המוסד הישראלי ל2006בחודש יולי 

  ).29 תקן -להלן") (IFRS("תקני דיווח בינלאומיים 

הינם תקנים והבהרות שאומצו על ידי הועדה לתקני ) IFRS תקני –להלן (תקני דיווח כספי בינלאומיים 

  :חשבונאות בינלאומיים הכוללים 

  ).IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים  .1

 ).IAS(שבונאות בינלאומיים תקני ח .2

או על ידי , )IFRIC(הבהרות שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של תקני דיווח כספי בינלאומיים  .3

 ).SIC(לפרשנויות של תקני חשבונאות בינלאומיים , הועדה שקדמה לה

  

יניים בדוחות כספיים ב, IFRSהחברה תדווח לראשונה על מצבה הכספי ותוצאות פעועלותיה לפי תקני 

 2007 בינואר 1 היו IFRSכאשר מועד המעבר ליישום לראשונה של תקני , 2008 במרס 31ליום 

 IFRS 1לצורך המעבר תיישם החברה את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי ). מועד המעבר, להלן(

  ".IFRSאימוץ לראשונה של תקני "

  

 1 מציגה החברה מאזן פתיחה ליום )FAQ 6( והבהרה של רשות ניירות ערך 29על פי הוראות תקן 

כאשר ,  ודוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה באותו תאריך2007 בדצמבר 31מאזן ליום , 2007בינואר 

מציגה החברה התאמות בין דיווח לפי כללי חשבונאות , כמו כן. IFRSהם ערוכים בהתאם לתקני 

 ולשנה שהסתיימה 2007 בדצמבר 31ליום ,  למועד המעברIFRSמקובלים בישראל לדיווח לפי תקני 

  . בדוחות הכספיים28כמפורט בביאור , באותו תאריך

 

 על הדוחות הכספיים של IFRS ובבדיקה חוזרת של השפעות ה IFRSבעקבות לימוד נושא השפעות ה 

  .2007 ביוני 30הקבוצה חלו שינויים בהתאמות אשר הוצגו בדוחות 

  

  אומדנים חשבונאים קריטייםאומדנים חשבונאים קריטיים
הכספיים של הקבוצה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל דורשת מההנהלה לערוך הכנת הדוחות 

בין אלה קיימים אומדנים . אומדנים ולהניח הנחות המשפיעות על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים

המצריכים שיקול דעת בסביבה של אי ודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים בדוחות 

  .הכספיים

בעת גיבושם של האומדנים החשבונאיים הנהלת הקבוצה נדרשת להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים 

על ניסיון , לפי המקרה, בשיקול דעת בעת קביעת האומדנים מתבססת. הכרוכים באי ודאות משמעותית
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עשויות התוצאות בפועל . גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות, עובדות שונות, העבר

  .להיות שונות מאומדן זה

  

  הפרשה לחובות מסופקים

קביעת ההפרשה נעשה על פי הערכה . קביעת סכומי ההפרשות מתבססת על מצבם הכספי של החייבים

  .סובייקטיבית של הנהלת הקבוצה באשר לאי הודאות להמשך גבייתו של החוב

  

  מבקר פניםמבקר פנים
  :ת ניירות ערךלהלן גילוי בנושא מבקר פנים בהתאם להנחיית רשו

  
  ח דניאל שפירא"רו: שם המבקר . 1

  .2007 בנובמבר 20: י ועדת הביקורת והדירקטוריון "מועד אישור המנוי ע/     תאריך תחילת כהונתו

  .רואה חשבון המתמחה בביקורת פנים:     הכשרה 

  .וניהמבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה שרותי ביקורת פנימית כספק חיצ. 2

  . שעות120היקף העסקתו של המבקר בשנה נקבע לעד . 3

נקבעה על ידי וועדת הביקורת בהתאם להמלצת הנהלת החברה , בשנת הדיווח, תוכנית הביקורת. 4

  .ומבקר הפנים וכוללת ביקורת על החברה וחברות הבת שלה

  .ל"מנכ/ר הדירקטוריון"הממונה הארגוני על מבקר הפנים הינו יו. 6

אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של מבקר הפנים הינם סבירים בנסיבות העניין ויש , היקף. 7

  .בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה

  

  שכר טרחת רואה חשבון מבקרשכר טרחת רואה חשבון מבקר
שירותים הקשורים לביקורת ,ביקורת תשקיף,שכר טרחת רואי החשבון של החברה הכולל שרותי ביקורת

ח בתקופה המקבילה " אלפי ש189לעומת כ , ח" אלפי ש401 על סך של כ 2007 בשנת ושירותי מס עמד

 2,635 בגין שירותים אלה עמד על כ 2007כ שעות העבודה של רואי החשבון במהלך שנת "סה. אשתקד

  .2006 שעות בשנת 1,150שעות לעומת 
  
  

      _____________________________2008 במרץ 26: תאריך 
  
  

  חתימה          תפקיד    מיםשמות החות
  
  

  _______________    ל"ר הדירקטוריון ומנכ"יו    אהוד מירון 
  
  

  _______________       דירקטור    בני ברגמן 


