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  דוח רואי החשבון המבקרים לחברים של
  מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל

  
  
  

 2006- ו2007 בדצמבר 31לימים ") החברה "-להלן (מ "ביקרנו את המאזנים המצורפים של הבורסה לניירות ערך בע
הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על , וח וההפסדואת המאזנים המאוחדים לאותם תאריכים ואת דוחות הרו

דוחות כספיים . 2007 בדצמבר 31 ביום שהסתיימו לכל אחת משלוש השנים - של החברה ומאוחדים -תזרימי המזומנים 
אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  .קורתנובי
  
  

דרך פעולתו של רואה (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של . 1973-ג"התשל, )חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים . תביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותי
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו . ובמידע שבדוחות הכספיים

תנו אנו סבורים שביקור. על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה
  .מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

  
  

את , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
השינויים בהון העצמי ,  ואת תוצאות הפעולות2006- ו2007 בדצמבר 31 לימים - של החברה ובמאוחד -המצב הכספי 

, כמו כן. 2007 בדצמבר 31 ביום שהסתיימו לכל אחת משלוש השנים -ל החברה ובמאוחד  ש-ותזרימי המזומנים 
  . 1993 -ג "התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(ל ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך "הדוחות הכספיים הנ, לדעתינו

  
  

ני חשבונאות של המוסד הישראלי בהתאם לתק, ל מוצגים בסכומים מדווחים"הדוחות הכספיים הנ, )א(2 כמוסבר בביאור
  .לתקינה בחשבונאות

  
  
  
  

  'בריטמן אלמגור ושות
  רואי חשבון

  
  
  2008 במאי 22 ,אביב-תל
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  מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל
  מ א ז נ י ם

  
  ה ח ב ר ה  מ א ו ח ד    
   בדצמבר31ליום    בדצמבר31ליום     
  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 6  2 0 0 7  באור  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    

            רכוש שוטף
  16,548   14,475   *)*(26,240   35,377   3  מזומנים ושווי מזומנים

  87,206   80,578   171,535   171,550   4  ניירות ערך סחירים
   (**)4,892   8,248    (**)4,955   8,414   5  לקוחות

  -   -   329,499   96,487   6  חייבים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים
נכסים הנובעים מניירות ערך שלא הועברו למסלקת 

  -   -   143,001   59,943   7  הבורסה במועד
   (**)6,743   5,336    (**)7,669   6,863   8  חייבים ויתרות חובה

     378,634   682,899   108,637   115,389  
            השקעות

  91,779   109,717   -   -   9  בחברות מאוחדות
  4,089   4,411   4,089   4,411   10  רה כלולהבחב

     4,411   4,089   114,128   95,868  
          

  (*)17,285   52,763   (*)17,285   52,763   11,12  רכוש קבוע
            

             והוצאות נדחותרכוש אחר
  (*)10,205   19,939   (*)10,697   20,431   13  נכסים בלתי מוחשיים

  -   31,181   -   31,181   11  הוצאות נדחותרכוש אחר ו
     51,612   10,697   51,120   10,205  
            
     487,420   714,970   326,648   238,747  
            

            התחייבויות שוטפות
  10,942   13,606   10,942   13,606   14  ספקים ונותני שירותים

  -   -   329,499   96,487   6  זכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים 
התחייבויות בגין ניירות ערך שלא הועברו למסלקת 

  -   -   143,001   59,943   7  הבורסה במועד
  22,702   32,617   26,425   36,959   15  זכאים ויתרות זכות

     206,995   509,867   46,223   33,644  
            התחייבויות לזמן ארוך

  5,167   6,770   5,167   6,770   16  נטו, מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
        

      18  התחייבויות תלויות
        

  (*)199,936   273,655   (*)199,936   273,655     הון עצמי
            

     487,420   714,970   326,648   238,747  
            
  'ט2 -ו' ח2  ראה באור- 30'  תקן חשבונאות מסבשל יישום לראשונה של  למפרע סיווג מחדש ותיאום  )*(
  מחדשסווג   *)*(
  
  

   
  יוסף טרייסטר  אסתר לבנון  שאול ברונפלד

  ל בכיר למינהל וכספים"סמנכ  ל ודירקטור"מנכ  ר הדירקטוריון"יו
  
  

  2008 , במאי22: תאריך אישור הדוחות הכספיים 
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל
  רווח והפסד מאוחדיםדוחות 

  
  
  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום     
  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  באור  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    
          

          הכנסות משירותים
  114,723   112,553   150,539     עמלות מסחר וסליקה

  28,575   34,896   51,753     דמי רישום ניירות ערך למסחר ואגרות שנתיות
  12,788   15,228   19,973     שירותי מסלקה 

  20,442   24,762   32,790     הפצת נתוני מסחר ומידע אחר
  1,741    3,143   2,462     אחרות

     257,517   190,582   178,269  
       

           עלות ההכנסות
 71,984  81,666  89,506   19  שכר ונלוות

 (*)13,117  (*)18,198  20,336     מחשבים ותקשורת
 9,121  9,462  10,595     ארנונה ואחזקת בנין, שכר דירה

 8,337  *)*(9,809  12,394     מנהלה וכלליות
  2,428   3,746   7,247     שיווק

  7,306   7,078   7,460     אגרה לרשות ניירות ערך
 (*)10,170  (*)10,470  11,155      והפחתותפחת

 8,725  8,085  10,153     ף"פרמיה בגין בטוחות לקרן סיכוני מעו
     168,846  148,514  131,188 

     
          

  47,081   42,068   88,671     נטו, רווח מפעולות רגילות לפני הכנסות מימון
       

  12,618   11,360   15,478   21  נטו, הכנסות מימון
       

  59,699   53,428   104,149     נטו,  לאחר הכנסות מימוןמפעולות רגילותרווח 
       

  87   )53 (  )503(     נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 
       

  59,786   53,375   103,646     רווח לפני מיסים על ההכנסה
       

  20,522   18,011   30,506   22  מיסים על ההכנסה
       

  39,264   35,364   73,140     רווח לאחר מיסים על ההכנסה
       

  246   230   398     נטו, תחלק בתוצאות חברות מוחזקו
       

 39,510  35,594  73,538     רווח נקי לשנה
         
  'ט2 -ו' ח2 ראה באור - 30' סיווג מחדש ותיאום למפרע בשל יישום לראשונה של  תקן חשבונאות מס  (*)

  סווג מחדש  (**)
  
  
  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"אביב בע- בתלהבורסה לניירות ערך 
   החברה-דוחות רווח והפסד 

  
  
  

  , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום     
  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  באור  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    

          הכנסות משירותים
  62,593   67,259   93,461     עמלות מסחר וסליקה

  28,575   34,896   51,753     דמי רישום ניירות ערך למסחר ואגרות שנתיות
  12,761   15,198   19,943     שירותי מסלקה 

  20,442   24,762   32,790     הפצת נתוני מסחר ומידע אחר
  1,741    3,050   2,462     אחרות

     200,409   145,165   126,112  
          

          עלות ההכנסות
 71,984   81,666  89,506   19  שכר ונלוות

 (*)13,117  (*)18,198  20,336     מחשבים ותקשורת
 9,121  9,462  10,595     ארנונה ואחזקת בנין, שכר דירה

 8,335   )* (*9,808   12,392     מנהלה וכלליות
  2,428   3,746   7,247     שיווק

  7,306   7,078   7,460     אגרה לרשות ניירות ערך
 (*)10,170   (*)10,470  11,155      והפחתותפחת

     158,691  140,428  122,461 
  )30,985(  )28,547(  )30,123(  20  מ בהוצאות"ף בע"השתתפות מסלקת מעו

     128,568   111,881   91,476  
          
          

  34,636   33,284   71,841     נטו, רווח מפעולות רגילות לפני הכנסות מימון
       

  8,131   6,918   7,211   21  נטו, הכנסות מימון
       

  42,767   40,202   79,052     נטו, ות לאחר הכנסות מימוןרווח מפעולות רגיל
       

  85   )53 (  )503(    נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 
       

  42,852   40,149   78,549     רווח לפני מיסים על ההכנסה
       

  15,318   14,050   23,347   22  מיסים על ההכנסה
       

  27,534   26,099   55,202     רווח לאחר מיסים על ההכנסה
       

  11,976   9,495   18,336     נטו, חלק בתוצאות חברות מוחזקות
       

  39,510   35,594  73,538     רווח נקי לשנה
          
  'ט2  -ו' ח2 ראה באור - 30' סיווג מחדש ותיאום למפרע בשל יישום לראשונה של  תקן חשבונאות מס  (*)

  סווג מחדש  (**)
  
  
  
  

  .פיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורים לדוחות הכס
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  מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל
  דוחות על השינויים בהון העצמי

  
  
  
  כ"סה  עודפים  קרנות הון 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 
        
        

  124,832   121,632   3,200    2005 בינואר 1יתרה ליום 
        

        :2005תנועה בשנת 
 (*)39,510  (*)39,510   -   רווח נקי לשנה

        
  164,342   161,142   3,200   2005 בדצמבר 31יתרה ליום 

        
        :2006תנועה בשנת 

 (*)35,594  (*)35,594   -   רווח נקי לשנה
        

  199,936   196,736   3,200   2007 בינואר 1ליום יתרה 
        
        

        :2007ת בשנתנועה 
        

  של  הנובעת מיישום לראשונה2007 בינואר 1התאמה ליום 
  181   181   -   10 ראה באור -  בחברה כלולה 16תקן 

        
  200,117   196,917   3,200   של תקני חשבונאות חדשים לאחר יישום לראשונה 2007 בינואר 1יתרה ליום 

        
        :2007תנועה בשנת 
  73,538   73,538   -   רווח נקי לשנה

        
  273,655   270,455   3,200   2007ר  בדצמב31יתרה ליום 

        
  

  'ט2 -ו' ח2 ראה באור - 30' תיאום למפרע בשל יישום לראשונה של  תקן חשבונאות מסלאחר   (*)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל
  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  
  
  , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 

         פעילות שוטפת-תזרימי מזומנים 
  (*)39,510 (*)35,594   73,538   רווח נקי לשנה

 8,139   7,145  8,009   )'נספח א(התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 
        

  47,649   42,739   81,547   שנבעו מפעילות שוטפת, מזומנים נטו
     
     

      פעילות השקעה-תזרימי מזומנים 
  )*()6,991(  (*))9,386(   )34,376(  רכישת רכוש קבוע

  204   *)* (    70   112   תמורה ממימוש רכוש קבוע
  )(*)7,007(  )(*)6,628(  )13,297(  נכסים בלתי מוחשייםהשקעה ב

 )127,079( )123,291( )101,387(  רכישת ניירות ערך סחירים
 94,009  108,408  107,719   תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים

  -   -   )31,181(   קרקע בחכירה - רכוש אחר תשלומים בגין
  -   )336(  -   )'נספח ב(רכישת חברה שאוחדה לראשונה 

     
 )46,864( )31,163( )72,410(  ששימשו לפעילות השקעה, מזומנים נטו

     
      פעילות מימון-תזרימי מזומנים 
 -  )2,600( -   פירעון שטר הון

     
 -  )2,600( -   ששימשו לפעילות מימון, מזומנים נטו

     
     

  785  8,976   9,137   במזומנים ושווי מזומניםעלייה 
     

  16,479  17,264   26,240   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
     

  17,264 *)*(26,240  35,377   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
        
  

  'ט2 -ו' ח2 ראה באור - 30' סיווג מחדש ותיאום למפרע בשל יישום לראשונה של  תקן חשבונאות מס  (*)
  סווג מחדש  (**)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .רד מהםהבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפ
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  מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל
  נספחים לדוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  
  
  , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
        

        'נספח א
        :התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת

        
        

     :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
 (*)10,170   (*)10,470   11,155   והפחתותפחת 

 )9,254( )4,348( )6,347(  רווח ממימוש ניירות ערך סחירים
 )86( 53  503    ורכוש בלתי מוחשיהון בגין רכוש קבוע) רווח(הפסד 

  (**)11   (**)48   )141(  חלק ברווחים בלתי מחולקים של חברה כלולה
  140   480   )20(  מיסים נדחים

 )228( 1,270  1,603   נטו, מעביד-בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד) ירידה(עלייה 
   6,753  7,973  753 
     

     :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
  )1,853(  *)*()2,826(  )2,652(  עלייה בלקוחות וחייבים ויתרות חובה

  -   )329,499(  233,012   עלייה בחייבים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים) ייהעל(ירידה 
  עלייה בנכסים הנובעים מניירות ערך שלא הועברו) עלייה(ירידה 

  -   )143,001(  83,058   למסלקת הבורסה במועד
 2,168  3,940  )3,700(    בספקים ונותני שירותים)ירידה (עלייה
  -   329,499   )233,012(   פוזיציות פתוחות בנגזריםבזכאים בגין) ירידה(עלייה 
  בהתחייבויות הנובעות מניירות ערך שלא הועברו) ירידה(עלייה 

  -    143,001   )83,058(  למסלקת הבורסה במועד
  7,071   )1,942(  7,608   בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

   1,256 )828(  7,386 
     
     
   8,009  7,145  8,139 
        

        'נספח ב
        :רכישת חברה שאוחדה לראשונה

        
  -   156   -   )למעט מזומנים ושווה מזומנים(נטו , הון חוזר

  -   )492(  -   מוניטין שנוצר ברכישה
   -  )336(   -  
        

        'נספח ג
        :פעולות שלא במזומן

  -   -   9,309   רכישת רכוש קבוע באשראי
        
  

  'ט2 -ו' ח2 ראה באור - 30'  ותיאום למפרע בשל יישום לראשונה של  תקן חשבונאות מססיווג מחדש  (*)
  סווג מחדש  (**)

  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל
  דוחות החברה על תזרימי המזומנים

  
  
  
  , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
        

         פעילות שוטפת-תזרימי מזומנים 
        

 (*)39,510  (*)35,594   73,538   רווח נקי לשנה
  )1,690(  3,328   )6,647(  )'נספח א(התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

      
  37,820   38,922   66,891   שנבעו מפעילות שוטפת, מזומנים נטו

     
     

      פעילות השקעה-תזרימי מזומנים 
        

  )*(  )6,991(  )*(  )9,386(  )34,376(  רכישת רכוש קבוע
 204  *)* (    70  112   תמורה ממימוש רכוש קבוע

  )*) (7,007(  )*) (6,628( )13,297(  נכסים בלתי מוחשייםהשקעה ב
 )88,144( )84,358( )53,535(  רכישת ניירות ערך סחירים

 64,456  98,777  63,313   תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים
  -   -   )31,181(   קרקע בחכירה - רכוש אחר תשלומים בגין

  -   )30,621(  -   רכישת חברה שאוחדה לראשונה
     

 )37,482( )32,146( )68,964(  ששימשו לפעילות השקעה, מזומנים נטו
     

      פעילות מימון-מי מזומנים תזרי
        

 -  )2,600( -   פירעון שטרי הון
     

 -  )2,600( -   ששימשו לפעילות מימון, מזומנים נטו
     
     

  338   4,176   )2,073(  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
     

  12,034   12,372   16,548   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
     

  12,372   16,548   14,475   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
     
  

  'ט2 -ו' ח2 ראה באור - 30' סיווג מחדש ותיאום למפרע בשל יישום לראשונה של  תקן חשבונאות מס  (*)
  סווג מחדש  (**)

  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"אביב בע- ך בתלהבורסה לניירות ער
  נספחים לדוחות החברה על תזרימי המזומנים

  
  
  

  , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        'נספח א
        :התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת

        
        

     :מי מזומניםהכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרי
        

 (*)10,170  (*)10,470   11,155    והפחתותפחת
 )86( 53  503    ורכוש בלתי מוחשיהון בגין רכוש קבוע) רווח(הפסד 

 )5,093( )2,805( )3,150(  רווח ממימוש ניירות ערך סחירים
 )11,730( )9,265( )17,938(  חלק ברווחי חברה מאוחדת

  11   48   )141(  חברה כלולה של בלתי מחולקים םחלק ברווחי
  140   480   -   מיסים נדחים

 )228( 1,270  1,603   נטו, מעביד-בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד) ירידה(עלייה 
  )7,968(  251 )6,816( 
     

     :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
        

 )2,315( (*)268  )1,949(   בלקוחות וחייבים ויתרות חובה)עלייה(ירידה 
 2,168  3,940  )3,700(   בספקים ונותני שירותים)ירידה (עלייה
  5,273   )1,131(  6,970   בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

   1,321  3,077  5,126 
     
  )6,647(  3,328 )1,690( 
     
     
     

        'בנספח 
        :פעולות שלא במזומן

  -   -   9,309   רכישת רכוש קבוע באשראי
     
  

  'ט2 -ו' ח2 ראה באור - 30' סיווג מחדש ותיאום למפרע בשל יישום לראשונה של  תקן חשבונאות מס  (*)
  סווג מחדש(**)     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  כ ל ל י  -  1באור 

  
 1953התאגדה בשנת ,  חברה המוגבלת בערבות חבריה,")הבורסה ("מ"אביב בע-בתלהבורסה לניירות ערך   .א

  .ועוסקת בניהול בורסה לניירות ערך
  

נרכשה על ידי ש בבעלות מלאההינה חברה ") מסלקת הבורסה("מ "מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
  .למעט נגזרים,  סליקת ניירות ערךינועיסוקה העיקרי הו, 2006 בחודש ספטמברהבורסה 

  
הוצאת העיקריים הם ועיסוקיה הינה חברה בבעלות מלאה של הבורסה ") ף"מסלקת מעו("מ "ף בע"עומסלקת מ

  . אלונגזריםלמתן שירותי סליקה ו") נגזרים("אופציות וחוזים עתידיים 
  

 -ג "התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך   .ב
1993.  

  
  :הגדרות  .ג

  
  .מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל  -   או הבורסההחברה

  
  .החברה והחברות המוחזקות שלה  -  חברות הקבוצה

  
  .10- ו9 בביאוריםרשימת חברות הקבוצה ניתנת 

  
  :חברות מוחזקות כוללות חברות המוגדרות כלהלן

  
שדוחותיה הכספיים , 50%בשליטה של מעל , חברה  -  חברה מאוחדת

עם דוחות , במישרין או בעקיפין, ים באופן מלאמאוחד
  .החברה

  
, שיש בה השפעה מהותית, למעט חברה מאוחדת, חברה  -  חברה כלולה

שהשקעת החברה בה כלולה במישרין או בעקיפין בדוחות 
  .הכספיים של החברה על בסיס השווי המאזני

  
  .חברה מאוחדת או חברה כלולה  -  חברה מוחזקת

  
  .  של לשכת רואי החשבון בישראל29שמעותם בגילוי דעת מספר כמ  -  צדדים קשורים

  
  .1993ג "התשנ,)עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך   -  בעלי עניין

  
  . כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן  -  מדד

  
  .ב"דולר של ארה  -  דולר

  
  :שימוש באומדנים ובהערכות  .ד

  
אשר , לי חשבונאות מקובלים מחייבים את ההנהלה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות או ענייניםכל

אף . השפעותיהם הסופיות על הדוחות הכספיים אינן ניתנות לקביעה מדויקת בעת הכנת הדוחות הכספיים
ת או העניינים האמורים השפעותיהם הסופיות של העסקאו, שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת

  .עשויות להיות שונות מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 

  
  דיווח כספי בסכומים מדווחים  .א

  
  :הגדרות  )א(

  
 בהתאם להוראות גילוי דעת 2003  סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד חודש דצמבר -  סכום מותאם

  .ת רואי חשבון בישראל של לשכ36
  

 2003 בדצמבר 31שנוספו לאחר יום ,   סכום מותאם בתוספת סכומים בערכים נומינליים-  סכום מדווח
  .ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר אותו מועד

  
 -להלן ( בדבר הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים 12 נכנס לתוקפו תקן חשבונאות 2004 בינואר 1ביום   )ב(

 ").12תקן "
  

-לתאם את דוחותיה הכספיים על, 2004 בינואר 1החל מיום , הקבוצה חדלה 12אה מיישומו של תקן כתוצ
 ערוכים הדוחות הכספיים של 2004 החל משנת . פי השינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי

  . בסכומים מדווחיםהקבוצה
  

ם ואינם מייצגים בהכרח את שווי הסכומים של פריטים לא כספיים מבטאים את עלותם בסכומים מדווחי
  .המימוש או שווי כלכלי עדכני

  
  :אופן קביעת הסכומים המדווחים בדוחות הכספיים  )ג(
  

  מרכיבי המאזן  )1(
 
) פריטים שסכומיהם במאזן משקפים ערך עדכני או ערך מימוש ליום המאזן(פריטים כספיים  •

 .נכללו לפי ערכם הנומינלי למועד הדוחות הכספיים

בתוספת סכומים  2003 בדצמבר 31ליום כספיים נכללו לפי סכומם המותאם -ם לאפריטי •
לאחר אותו  ובניכוי סכומים שנגרעו מהם לאחר אותו מועדשנוספו להם , בערכים נומינליים

 .מועד

השקעות בחברות מוחזקות נכללו על בסיס הדוחות הכספיים בערכים מדווחים של חברות  •
 .אלו

  
  והפסדמרכיבי דוח רווח   )2(

  
 .נכללו בערכם הנומינלי, לרבות בגין מימון, הכנסות והוצאות •

כספיים חושבו במקביל לחישוב הסכומים המאזניים -הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא •
 .אליהם הם מתייחסים

נקבעו על בסיס הדוחות הכספיים , חלק החברה בתוצאות הפעולות של חברות מוחזקות •
 .חברותבערכים מדווחים של אותן 

  
  דוחות כספיים מאוחדים  .ב

  
 של ה בבעלות ובשליטה מלאןשהינ, הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים איחוד מלא של חברות מאוחדות

  .החברה
  

  .בוטלו באופן מלא, יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות עם חברות מאוחדות
  

 הניתנים לזיהוי נכסיה ההוגן של ם מאוחדת על חלקה של החברה בשווייעודף עלות הרכישה של השקעה בחברה
 לזיהוי של החברה המאוחדת במועד ויין הוגן של ההתחייבויות הניתנותבניכוי שו) לרבות נכסים בלתי מוחשיים(

  ".נכסים בלתי מוחשיים"הרכישה הוא מוניטין המוצג במאזן המאוחד במסגרת הסעיף 
  

  . הלןל' אי2ראה באור , באשר לדרך הטיפול החשבונאי במוניטין
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 

  
  שווי מזומנים  .ג

  
שווי מזומנים כוללים פיקדונות בבנקים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם 

  .אינו עולה על שלושה חודשים, במועד ההשקעה בהם, ואשר מועד פירעונם
  

  ניירות ערך סחירים  .ד
  

מוצגות במסגרת הרכוש השוטף על , אשר בכוונת ההנהלה לממשן בטווח הקצר, ות בניירות ערך סחיריםהשקע
  .שינויים בערכן של ניירות הערך הסחירים נזקפים לדוח הרווח וההפסד. בסיס שווי השוק שלהן לתאריך המאזן

  
  הפרשה לחובות מסופקים  .ה

  
  . אשר בהתאם להערכת ההנהלה גבייתם מוטלת בספקההפרשה מחושבת באופן ספציפי בגין חובות מסוימים

  
 הנובעים מניירות ערך שלא הועברו  והתחייבויותנכסיםו פתוחות בנגזריםבגין פוזיציות וזכאים חייבים   .ו

  .למסלקת הבורסה במועד
  

  .להלן 7- ו 6לפרטים נוספים ראה באורים .  יתרות אלו הוצגו בהתאם לשווים ההוגן לתאריך המאזן
  

  בחברות מוחזקותשקעה ה  .ז
  

 המאזני בהתבסס על דוחות כספיים מוצגות על בסיס שווין, ה מהותיתעהשקעות בחברות מוחזקות שיש בהן השפ
  .מבוקרים שלהן

  
  רכוש קבוע  .ח

  
ואת תקן חשבונאות " רכוש קבוע  "27 מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר 2007 בינואר 1החל מיום 

  ".רכוש קבוע, 27 המעבר בתקן חשבונאות מספר תיקון הוראות "28מספר 
  

 אשר חזוי שישתמשו בו במשך יותר ,אשר מוחזק לשימוש בהספקת שירותים, רכוש קבוע הוא פריט מוחשי
  .מתקופה אחת

  
העלות . ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו, פריטי רכוש קבוע מוצגים במאזן לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר

הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך כוללת את עלות 
  . הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה

  
  . רכוש קבוע בעלי אורך חיים שונהי של פריטמרכיביםלא הופחתו בנפרד , 2006 בדצמבר 31עד ליום 

  
הפחתת הרכוש הקבוע , "רכוש קבוע "27 חשבונאות מספר עם כניסתו לתוקף של תקן, 2007 בינואר 1החל מיום 

פחת בעל עלות משמעותית ביחס לסך העלות של -מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר
 על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי שיטת הקו הישרההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי . הפריט

  . ן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימושייםהפריט מהמועד בו הנכס מוכ
  

  :אורך החיים השימושי ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן
 שיעורי פחת אורך חיים שימושיים 

 - - מבניםקרקע ו
   33%-10% שנים  3-10 וציוד נלווהמחשבים מערכות 

  33%6-% שנים  3-16  )(*ציוד ומערכות 
 15% שנים  6.6  כלי רכב

  התקנות ושיפורים במושכר
 33%-15% שנים  3-6.6   (*))בעיקר מרכז המבקרים(
   
  .'ב12 באור ראה, לטה על הקמת בנין חדש לבורסהשינוי אומדן בעקבות הח לעניין(*) 
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 
  

  )המשך( רכוש קבוע  .ח
  
. שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים, רכי השיירע

  ."מכאן ולהבא"נויי אומדן בדרך של שינויים מטופלים כשי
  

רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של נכס נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים ממכירתו 
  .ונזקף לרווח והפסד, י של הנכסלבין ערכו הפנקסנ

  
 ליישום כאמור לא הייתה השפעה .רה ליישם את מודל העלות למפרעבהתאם להוראות המעבר בחרה החב

עלויות בגין תוכנות מחשב שאינן מהוות חלק אינטגראלי  למעט סיווג ,מהותית על תוצאות הפעילות של החברה
נכסים בלתי "לסעיף " רכוש קבוע"ח מסעיף " אלפי ש10,205-מהחומרה המתייחסת ורשיונות בסכום של כ

  ".מוחשיים
  

  למעט מוניטין, נכסים בלתי מוחשיים  .ט
  
  כללי  )1(

  
, "נכסים בלתי מוחשיים "30עם כניסתו לתוקף של תקן חשבונאות מספר  ,2007 בינואר 1החל מיום 

  :  הטיפול החשבונאי הינו כדלקמן
  

 ראה באור -באשר למוניטין . יים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזיתנכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספ
  .להלן'  יא2
  

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר מופחת על פני אורך החיים השימושיים שלו בכפוף 
נכס בלתי מוחשי כזה מוצג לפי העלות בניכוי הפחתה , לאחר ההכרה לראשונה .לבחינת ירידת ערך

  .צברו מירידת ערךוהפסדים שנ
אומדן משך החיים .  על פני משך החיים השימושיים המשוערמחושבת על בסיס הקו הישרההפחתה 

מטופלת באופן של מכאן , ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת השינויים באומדן
  .ולהבא

  
 עלי אורך חיים שימושיים יים באורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחש

  : מוגדר הינו כדלקמן
  

    שנים3 - 10  שיונותיתוכנות ור
  
   לשימוש פנימיהיוון עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב  )2(

  
 לשימוש חשבימות הקשורות בפיתוח עצמי של תוכנות ממסועלויות , 2006 בדצמבר 31עד ליום 

 SOP 98-1 )Statement ofו בפרסום האמריקאי ים שנקבעבהתאם לעקרונות החשבונא הוונו פנימי
Position.(  

  
נכסים בלתי  "30עם כניסתו לתוקף של תקן חשבונאות מספר , 2007 בינואר 1החל מיום 

  : מטופלות כדלקמןאלועלויות , "מוחשיים
  

  .נזקפות לדוח רווח והפסד במועד התהוותן, עלויות בגין פעילויות בשלב המחקר
  

רק , מוכר מחשב בשלב הפיתוח של תוכנות ומערכותבאופן פנימי וצר נכס בלתי מוחשי שנ
  :בהתקיים כל התנאים הבאים

היה זמין י להשלמת הנכס כך שהוא )Technical Feasibility(קיימת היתכנות טכנית  
 .לשימוש

 .קבוצה להשלים את הנכס ולהשתמש בובכוונת ה 
 .בוה להשלים את הנכס ולהשתמש ביכולתה של הקבוצ 
 .הנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיותי שצפו 
פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת , )technical(קיימים בידי הקבוצה משאבים טכניים  

 וכן;  הפיתוח ולשימוש בנכס
  .ניתנות למדידה באופן מהימן, עלויות במהלך הפיתוח שניתן לייחסן לנכס 
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 
  

  )המשך(למעט מוניטין  ,  בלתי מוחשייםנכסים  .ט
  
  )המשך ( לשימוש פנימיהיוון עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב  )2(
  

נזקפות לדוח רווח התוכנה עלויות פיתוח , מפיתוח עצמיכאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר 
  . והפסד במועד התהוותן

  
 על פני מופחתים לפי שיטת הקו הישרלי אורך חיים מוגדר בע, נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי

  .תקופת החיים השימושיים שלהם
  

  :"נכסים בלתי מוחשיים "30יישום הוראות המעבר בתקן חשבונאות מספר   )3(
  

להלן פירוט השפעת ההתאמה למפרע על . החברה יישמה את הוראות התקן למפרע בדוחותיה הכספיים
  :דוחות החברה והמאוחד

   
  - השפעה על המאזן  )א(

  

  2006 בדצמבר 31ליום 
כפי שדווח 

  בעבר
השפעת ההצגה 

  מחדש
כמדווח בדוחות 
  כספיים אלו

  ח"באלפי ש  ח"באלפי ש  ח"באלפי ש  
        

  17,285   )3,306(  (*)20,591   קבוערכוש 
  199,936   )3,306(  203,242   הון עצמי

        
  .'ח2 ראה ביאור -27' קן חשבונאות מס תלאחר סיווג מחדש בשל יישום לראשונה של(*) 

  
  - השפעה על דוח רווח והפסד  )ב(

  
  2005  2006  : בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום 

  ח"באלפי ש  ח"באלפי ש  
      

  40,825   37,585   :הרווח הנקי כפי שדווח בעבר
  )1,412(  )2,670(  גידול בהוצאות מחשבים ותקשורת

  97   679   קיטון בהוצאות פחת
רווח הנקי כמדווח בדוחות כספיים ה

  39,510   35,594   אלו
  
  הוצאות נדחות  .י

  
הקרקעות מוחכרות . ה על קרקעות מופחתות על פני תקופת החכירה לרבות אופציההוצאות נדחות בגין דמי חכיר

  . שנה999 שנה עד 140של ) כולל אופציה(לתקופות 
  

  מוניטין שנוצר ברכישה של חברה מוחזקת  .אי
  

יטין הינו עודף עלות הרכישה של השקעה בחברה מוחזקת על חלקה של החברה בשווים ההוגן של נכסיה מונ
לאחר ייחוס (בניכוי שווין ההוגן של התחייבויותיה הניתנות לזיהוי , לרבות נכסים בלתי מוחשיים, הניתנים לזיהוי

לשנה או בתדירות גבוהה יותר אם מוניטין אינו מופחת באופן שיטתי אלא נבחן אחת . במועד הרכישה) מסים
  .המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של המוניטין, קיימים סימנים

  
  למעט מוניטיןירידת ערך נכסים   .בי

  
 בוחנת את הערך הפנקסני של נכסיה במטרה לקבוע באם קיימים סימנים כלשהם הקבוצה, בכל מועד מאזן

השבה של -נאמד סכום בר, במידה וקיימים סימנים כאמור. והמעידים על הפסדים מירידת ערך בגין נכסים אל
אם זה בלתי אפשרי לאמוד את סכום בר . אם בכלל, הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר

  . המזומנים אליה שייך הנכס-החברה אומדת את סכום בר ההשבה של היחידה מניבת, ההשבה של נכס בודד
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  )המשך (יות החשבונאיתעיקרי המדינ  -  2באור 

  
  )המשך(למעט מוניטין ירידת ערך נכסים   .בי

  
נכסים משותפים מוקצים אף הם ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה וניתן לזהות בסיס סביר ועקבי 

במידה שלא ניתן להקצות את הנכסים המשותפים ליחידות מניבות המזומנים הבודדות על הבסיס . להקצאה כזו
 הנכסים המשותפים מוקצים לקבוצות הקטנות ביותר של יחידות מניבות מזומנים שלגביהן ניתן לזהות ,האמור

  .בסיס סביר ועקבי להקצאה
  

בהערכת . השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו-סכום בר
נוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס שווי השימוש אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מ

המשקף את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם 
  .אומדן תזרימי המזומנים העתידיים

  
 הסכום הפנקסני של ,נאמד כנמוך מערכו הפנקסני) מזומנים-או של יחידה מניבה(ההשבה של נכס -אם סכום בר

הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה . השבה שלו-מופחת לסכום בר) מזומנים-או של היחידה מניבה(הנכס 
  .ברווח והפסד

  
-או של היחידה מניבה(הערך הפנקסני של הנכס , אם הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל

או של היחידה (העדכני אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס ההשבה -מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר) מזומנים
ביטול הפסד מירידת ערך . שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך) מזומנים-מניבה

  .מוכר מיידית ברווח והפסד
  

  מיסים על ההכנסה  .גי
  

מיסים נדחים לקבל , לא זוקפת החברה, עיןמאחר שאין ציפיה ברורה לקיומה של הכנסה חייבת בעתיד הנראה ל
 חברה מאוחדת .בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצרכי מס, נכסים והתחייבויות בגין הפרשים זמניים בערכם של

. מבצעת ייחוס מיסים בגין הפרשים זמניים בין ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים לבין בסיס המס
  .פי שיעורי המס הצפויים בעת מימושם כפי שהיו ידועים במועד המאזןהמיסים הנדחים מחושבים ל

  
מאחר ובכוונת , לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של מימוש השקעות בחברות מוחזקות, כמו כן 

מאחר והדיבידנדים ,  לא מובאים בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים בחברות אלוכן והקבוצה להחזיק בהן
  .ינם חייבים במסא
  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .יד
  

. בבורסה לתאריך המאזןבמסגרת המסחר שווים ההוגן של המכשירים הפיננסיים מבוסס על המחירים שנקבעו 
בטכניקות הערכה על פי מודלים החברה משתמשת מסויים שלתאריך המאזן לא מתקיים מסחר במכשיר במקרה 

  . נגזרים המלוות בהנחות המתבססות על התנאים הכלכליים הקיימים לכל תאריך מאזןכלכליים מקובלים להערכת
  
  קיזוז מכשירים פיננסיים  .טו

  
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים במאזן בסכום נטו רק כאשר קיימת לחברה זכות חוקית ניתנת 

 לממש את הנכס ולסלק את , או,בסיס נטולאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על 
  .ההתחייבות בו זמנית

  
  הכרה בהכנסה  .טז

  
מתן מאו התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה /הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו

  .שירותים במהלך העסקים הרגיל
  

  :יים כל התנאים הבאיםבהתקו במועד מתן השירות  את הכנסותיה ממתן שירותיםרושמת הקבוצה
 ;סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן 
  ;צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה 

  
  דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו

  
 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או 8החברה מיישמת את הבהרה מספר 

הכנסות החברה כסוכנת או כמתווכת ללא נשיאה בסיכונים ובתשואות הנגזרים , בהתאם לכך. על בסיס נטו
 (primary obligor)הינה החייב העיקרי  הכנסות בגין עסקאות בהן החברה. מוצגות על בסיס נטו, מהעסקה

  .ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים ממנה מוצגות על בסיס ברוטו
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  )המשך (ות החשבונאיתעיקרי המדיני  -  2באור 

  
  תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם  .יז
  

   אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים- 29תקן חשבונאות מספר 
  

אימוץ תקני דיווח ", 29פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר , 2006בחודש יולי 
  ").29תקן "או " התקן "-להלן " ((IFRS)כספי בינלאומיים 

  
, התקן קובע כי הדוחות הכספיים של ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה

 בהתאם לתקני דיווח כספי 2008 בינואר 1יערכו החל מתקופות הדיווח המתחילות ביום , למעט תאגידי חוץ
 IASB (The International Accounting -ל ידי ההמתפרסמים ע,  והבהרות להםIFRS  -בינלאומיים ה

Standards Board) .מאפשר לישויות כאמור לבחור לערוך את דוחותיהם הכספיים לפי תקני ה29תקן , כמו כן -
IFRS 2006 ביולי 31וזאת החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר , 2008 בינואר 1 במועד מוקדם יותר מיום.  

  
התקן מאפשר גם לתאגידים שאינם בתחולתו לבחור ולערוך את , יחד עם זאת. קבוצה אינו חל על ה29תקן 

  .2006 ביולי 31 החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר IFRS-דוחותיהם הכספיים לפי תקני ה
  

  .2008 בינואר 1החל מיום ,  בעריכת הדוחות הכספיים שלהIFRS-הנהלת החברה החליטה לאמץ את תקני ה
  

 בלבד 2007 ותבחר לדווח על נתוני השוואה לשנת 2008 בינואר 1 החל מיום IFRS-ם את תקני הישות שתייש
מאזן  "-להלן  (IFRS - לפי תקני ה2007 בינואר 1 תידרש להכין מאזן פתיחה ליום IFRS,-בהתאם לתקני ה

  ").הפתיחה
  

תקן . IFRSראשונה של תקני אימוץ ל, IFRS 1 יבוצע בהתאם להוראות תקן IFRSהמעבר לדיווח בהתאם לתקני 
IFRS 1קובע כללים כיצד על ישות לבצע את המעבר מדיווח כספי על בסיס כללי חשבונאות מקומיים קודמים  ,

 גובר על כל הוראות המעבר שנקבעו בתקני IFRS 1תקן . לדיווח כספי על בסיס התקינה החשבונאית הבינלאומית
IFRS וקובע כי יש לאמץ את כל תקני ) קני חשבונאות מקומיים קודמיםלרבות הוראות מעבר שנקבעו בת( אחרים

מעניק הקלות בנושאים מסוימים בדרך  IFRS 1יחד עם זאת . הדיווח הכספי הבינלאומיים למפרע במאזן הפתיחה
 מספר חריגים לעניין יישום למפרע של IFRS 1-נקבעו ב, בנוסף. של אי החלת חובת יישום למפרע לגביהם

  . אחרים IFRSתקנימים של היבטים מסוי
  

 בה בחרה החברה ה וההקלIFRS בעת המעבר לדיווח בהתאם לתקני הנדרשות בדבר ההתאמות 25ראה באור 
  .IFRS 1בהתאם להוראות תקן 

  
  שערי החליפין ובסיס ההצמדה  .יח

  
שפורסמו על נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים , או הצמודות אליו, יתרות במטבע חוץ  )1(

  .ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן
  

  .בתאריך המאזן האחרון הידועיתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד   )2(
  

  :להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד  )3(
  

  שער החליפין 
 מדד בישראל  היציג של הדולר  
  בנקודות  ) דולר1-ח ל"ש(  

      : הדוחות הכספיים ליוםתאריך
  120.19  3.846 2007 בדצמבר 31
  116.93  4.225  2006 בדצמבר 31
  117.27  4.603 2005 בדצמבר 31
      

  %  %  :שיעורי השינוי לשנה שנסתיימה ביום
  2.79   )8.97( 2007 בדצמבר 31
  )0.29(  )8.21(  2006 בדצמבר 31
  2.69   6.84  2005 בדצמבר 31
      

  . נזקפים לרווח והפסד עם התהוותםשער והצמדההפרשי   )4(
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 

  
  סווג מחדש  .יט

  
 סווגו מחדש על מנת 2005- ו2006 בדצמבר 31נתונים מסויימים שפורסמו בעבר בדוחות הכספיים ליום 

  .2007 בדצמבר 31להתאימם לאופן ההצגה הנוכחי בדוחות הכספיים ליום 
  
  
  מזומנים ושווי מזומנים  -  3אור ב

  
  :ההרכב

  ה ח ב ר ה  מ א ו ח ד  
  , בדצמבר31ליום   , בדצמבר31ליום    
  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 6  2 0 0 7  שיעור ריבית 
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  % 
       

 1,433  2,186  1,697  2,447    מזומנים בקופה או בבנקים
 15,115  12,289   (*)24,543  32,930  3.16%-2.06%  פיקדונות 

  35,377  26,240  14,475  16,548 
      . מחדשסווג  (*)
  
  

  ניירות ערך סחירים  -  4באור 
  

  :ההרכב
  ה ח ב ר ה  מ א ו ח ד 
  , בדצמבר31ליום   , בדצמבר31ליום  
 7 0 0 2  6 0 0 2  7 0 0 2  6 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 
      

 15,256  15,316  29,532  31,035   מניות 
  321   350   2,311   1,421   איגרות חוב קונצרניות

  80   55   307   226   איגרות חוב הניתנות להמרה במניות
   71,549   64,857   139,385   138,868   מלוות ואגרות חוב ממשלתיות

  171,550  171,535  80,578  87,206 
         

  
  לקוחות  -  5באור 

  
  :ההרכב

  ה ח ב ר ה  מ א ו ח ד 
  , בדצמבר31ליום   , בדצמבר31ליום  
 7 0 0 2  6 0 0 2  7 0 0 2  6 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 
          

 1,477  2,992  1,477  2,992   חובות פתוחים
 (*)3,472  5,280  (*)3,535   5,446   הכנסות לקבל

 -  9  -  9   לגביהשיקים 
   8,447  5,012  8,281  4,949 

 57  33  57  33    הפרשה לחובות מסופקים-בניכוי 
   8,414  4,955  8,248  4,892 
          

          סווג מחדש(*) 
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  בנגזריםפתוחות  חייבים וזכאים בגין פוזיציות  -  6באור 

  
  :טחונות בגינןי ולבבנגזרים פתוחותבגין פוזיציות  בקשר ליתרות להלן פרטים נוספים

  
 סכום .ף"ף כלפי מסלקת מעו"חברי מסלקת מעוחובות מבטא את השווי הכספי של סך כל  סכום הנכסים  .א

  .ף"ף כלפי כל חברי מסלקת מעו"ההתחייבויות מבטא את השווי הכספי של סך ההתחייבויות של מסלקת מעו
  

וסך כל , ביחס לנכסים -ף "ף כלפי מסלקת מעו"ת מעו של חברי מסלקהחובות סך על בסיס ו חושבאלויתרות 
 לאחר קיזוז החיובים והזיכויים הנובעים מהפוזיציות , ביחס להתחייבויות- התחייבויות של המסלקה כלפי החברה

  .הפתוחות של החבר לאותו מועד פקיעה
  

  .יםהסכום המשתקף בדוחות כספיים אלו איננו כולל זכות קיזוז ביחס למועדי פקיעה שונ
  

ובמקרים נוספים כמפורט רעון של חבר יבמקרה של חדלות פ ,מ"ף בע"בהתאם לחוקי העזר של מסלקת מעו  .ב
 ,מכל מין וסוג שהוא, ף זכות לקזז כל חיוב של חבר כלפיה"למסלקת מעוקיימת  ,ף"בחוקי העזר של מסלקת מעו

  . חבראותו ף כלפי "לקת מעו כנגד כל חיוב של מס,לרבות בגין פוזיציות שלהן מועדי פקיעה שונים
  

המביא , ף"הנובעים מהפוזיציות הפתוחות של כל חברי מסלקת מעו,  וההתחייבויותהשווי ההוגן של הנכסים
,  גם קיזוז של החיובים והזיכויים הנובעים מהפוזיציות הפתוחות של החבר שהינן למועדי פקיעה שוניםבחשבון

  ).ח'' מיליון ש249 -2006 בדצמבר 31ליום (ח ''ש מיליון 66הינו 
  

  .2008 עד סוף שנת הינם, עד לתאריך המאזןף "הנגזרים שהוצאו על ידי מסלקת מעומועדי הפקיעה של   .ג
  

כערובה לקיום חיוביו כלפי , חבר מסלקה משעבד לטובת המסלקה בטוחות .קרן סיכוניםיש ף "למסלקת מעו  .ד
. ח" מיליון ש1,091 נו הי2007 בדצמבר 31 ליום ן הסיכוניםם קרסכו. וכן להבטחת חלקו בקרן הסיכונים, המסלקה

  .ף"סכום קרן הסיכונים מתעדכן מידי רבעון בהתאם לכללים שנקבעו בחוקי העזר של מסלקת מעו
  

 במהלך הרבעון  של הבטוחות שנדרש להעמיד למסלקהחלקו של כל חבר נקבע על פי היחס בין הסכום הממוצע
 כשהוא מוכפל בסכום קרן הסיכונים ,שו החברים להעמיד למסלקה במהלך הרבעוןלבין סכום כלל הבטוחות שנדר

  .ף"והכל כקבוע בחוקי העזר של מסלקת מעו, ח" מיליון ש5-אך לא פחות מ
  
  .ח" מיליון ש936 - נקבע גודל קרן הסיכונים ל 2008 אפריל ב15יום ב
  

כמו כן מעמידים חברי . ף"ונים של מסלקת מעו לקרן הסיכף בטוחות"ף מעמידים למסלקת מעו"וחברי מסלקת מע  .ה
 הבטוחות כוללות . המבוצעות על ידם או באחריותםבנגזריםף בטוחות בגין עסקאות "ף למסלקת מעו"מסלקת מעו

אשר מופקד בחשבונות , או מזומן/ ו בחשבונות מיוחדים במסלקת הבורסהאשר מופקדות, איגרות חוב ממשלתיות
ף את כל הנכסים והזכויות בחשבונות "ף שעבדו לטובת מסלקת מעו" מסלקת מעוחברי. בבנקיםף "מסלקת מעו

  .ף"הכל כקבוע בחוקי העזר של מסלקת מעו, כאמור
  

  .ח" מיליוני ש10,111 בגין האמור לעיל הינו  2007 בדצמבר 31ל ליום "סך כל הבטוחות המופקדות בחשבונות הנ
  
  

  ך שלא הועברו למסלקת הבורסה במועדנכסים והתחייבויות  בגין ניירות ער  -  7באור 
  

  נכסים והתחייבויות בגין ניירות ערך שלא הועברו למסלקת הבורסה במועד בגין בקשר ליתרות  להלן פרטים נוספים
  :ולביטחונות בגינן

  
 EURO MTS במערכת הסכומים בסעיף זה מבטאים את סך השווי הכספי של ניירות הערך שנמכרו בבורסה או   .א

אשר הינן באחריות מסלקת הבורסה בעסקאות , )ח של מדינת ישראל"מסחר אירופאית בה נסחרות אגמערכת (
ואינם מצויים בחשבונות במסלקה של חבר המסלקה במועד הקבוע בחוקי   Central Counter Party)בהיותה(

  . העזר כמועד להעברתם לחבר שרכשם
  

מזומנים בשווי כספי , ופקדו בחשבונות המסלקה בבנקיםה, להבטחת ההתחייבויות האמורות של חברי המסלקה  .ב
  .ח" מיליון ש89של 
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  )המשך (נכסים והתחייבויות  בגין ניירות ערך שלא הועברו למסלקת הבורסה במועד  -  7באור 

  
חיוביו כלפי  כערובה לקיום ,חבר מסלקה משעבד לטובת המסלקה בטוחות. קרן סיכוניםיש למסלקת הבורסה   .ג

. ח" מיליון ש942 הינו 2007 בדצמבר 31ליום ם קרן סיכונים כוס. כן להבטחת חלקו בקרן הסיכונים ו,המסלקה
מידי חצי שנה בהתאם לכללים שנקבעו בחוקי העזר של סכום קרן הסיכונים מתעדכן , 2008החל מחודש אפריל 

חלקו של כל חבר בקרן . ) במרס של כל שנה1 -ב סכום קרן הסיכונים התעדכן –עד לאותו מועד (מסלקת הבורסה 
שנה הקלנדרית שהסתיימה לפני מועד מחצית הבין מחזור הסליקה של החבר בפי היחס על הסיכונים נקבע 

 מיליון 5- אך לא פחות מבאותה תקופה) למעט בנק ישראל(לבין סך מחזורי הסליקה של כל החברים , העדכון
  .והכל כקבוע בחוקי העזר של המסלקה, ח"ש
  

  .ח" מיליון ש1,182 - נקבע גודל קרן הסיכונים ל2008ס  במר1ביום 
  

איגרות חוב הבטוחות כוללות  .של המסלקהקרן הסיכונים ל  למסלקה בטוחותמעמידיםחברי המסלקה 
אשר מופקד בחשבונות המסלקה , או מזומן/ ובורסהאשר מופקדות בחשבונות מיוחדים במסלקת ה, ממשלתיות

הכל כקבוע בחוקי , ובת המסלקה את כל הנכסים והזכויות בחשבונות כאמורחברי המסלקה שעבדו לט. בבנקים
  .העזר של המסלקה

  
  .ח" מיליון ש1,104 הינו 2007 בדצמבר 31ל ליום "סך כל הבטוחות המופקדות בחשבונות הנ

  
  

  חייבים ויתרות חובה  -  8באור 
  

  :ההרכב
  ה ח ב ר ה  מ א ו ח ד 
  , בדצמבר31ליום   , בדצמבר31ליום  
 7 0 0 2  6 0 0 2  7 0 0 2  6 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 
      

 765  452  765  452   הוצאות מראש
 1,298  1,902  -  -   חברה מאוחדת

  -   158   -   158   מוסדות ממשלתיים
  2,023   -   4,101   3,383   תשלומים למס הכנסה בניכוי הפרשות

 2,516   2,747  2,516  2,747   )1(ם מקדמות והלוואות לעובדי
  141   77   287   123   אחרים

  6,863  7,669  5,336  6,743 
       
  . או באופן מלא ואינן נושאות ריבית80%מרבית ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן בשיעור של   )1(

  
  

  תו בחברות מאוחדותהשקע  -  9באור 
  
  :ההרכב  .א
  ה ח ב ר ה 
  ,דצמבר ב31ליום  
 7 0 0 2  6 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 

 בשליטה -מ "מ ומסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"ף בע"מסלקת מעו
 :ובבעלות מלאים

  

 41,027  41,027   עלות
 50,752  68,690   נטו, רווחים שנצברו מתאריך הרכישה

  109,717  91,779 
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  )המשך(ותהשקעות בחברות מאוחד  -  9באור 

  
  :מידע נוסף  .ב
  

מתן שירותי סליקה ו") נגזרים(" הוצאת אופציות וחוזים עתידיים ינוהף "מסלקת מעו של עיסוקה העיקרי  .1
  . אלונגזריםל
  

ומתן שירותי משמורת , למעט נגזרים, עיסוקה העיקרי של מסלקת הבורסה הינו סליקת ניירות ערך
  .Central depository -מרכזית לניירות ערך 

  
, לבין חבריההבורסה  תבין מסלק,  התקבל אישור בית המשפט לתכנית הסדר2006חודש אוגוסט ב  .2

וזאת על פי , במסגרתה הפכה המסלקה מחברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות לחברה בעלת הון מניות
  . לחוק החברות350סעיף 

  
 622 תמורת סך של ת הבורסהאת מניות מסלק המסלקהמחברי רכשה החברה , 2006בחודש ספטמבר 

 בעקבות הרכישה כאמור נוצר מוניטין בסך. ובכך הפכה לחברה בבעלותה המלאה של החברהח "אלפי ש
ראה  (נכסים בלתי מוחשייםסעיף במסגרת , בדוחות הכספיים המאוחדיםח המוצג " אלפי ש492-כשל 

ח בהון המניות " מליון ש30ף של סכום נוס 2006בחודש דצמבר  השקיעה החברה ,בנוסף .) להלן13באור 
  .של מסלקת הבורסה

  
  : על ידי הבורסהת הבורסההעמדת קו אשראי למסלק  .3

  
למקרה בו , הענקת הלוואה למסלקת הבורסה, 2004האסיפה הכללית של הבורסה אישרה בחודש ינואר 

דירקטוריון ה ה שלכן הוחלט להסמיך ועד. מסלקת הבורסה תזדקק לכך על מנת לעמוד בהתחייבויותיה
ההלוואה . ח" מיליון ש50לקבוע את עיתוי מתן ההלוואה וכן לקבוע את סכום ההלוואה אשר לא יעלה על 

אלא אם יוסכם אחרת בין הבורסה , תינתן בריבית שתהיה בגובה הריבית שגובה בנק ישראל מהבנקים
חות הכספיים לא הוענקה  ועד למועד אישור הדו2004מאז האישור שניתן בחודש ינואר . לבין המסלקה

  .ההלוואה כאמור לעיל
  

  השקעה בחברה כלולה  -  10באור 
  
 מהזכות 55.88%מקנות לה ") רדי הבורסהמש("מ "לניירות ערך בעאחזקת החברה במניות משרדי הבורסה   .א

  . מהזכות לקבלת רווחים והשתתפות בנכסי משרדי הבורסה במקרה של פירוק10.29%-וכ למנות מנהלים
  
  :הרכבה  .ב

  מ א ו ח ד    ו ה ח ב ר ה  
  , בדצמבר31ליום  
  7 0 0 2 6 0 0 2 
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
      

 7,285  7,285   עלות
 2,830  3,228   נטו, רווחים שנצברו מתאריך הרכישה

  -   (*)181   16שינוי ביתרת השקעה כתוצאה מיישום לראשונה של תקן 
 )6,026( )6,283(  דיבידנד שהתקבל

   4,411  4,089 
     
 גדל חלקה של החברה ,י חברה כלולה"ען להשקעה " נדל- 16כתוצאה מיישום לראשונה של תקן   (*)

ובהתחשב  ,התאמה לשווי הוגן של קרקע ומבנהחלקה ב בגין ,ח'' אלפי ש181בהשקעה בסך של 
  .של החברה הכלולהלקרקע בעבר  עודפי עלות שיוחסו בהפחתת

  
  לאחר תאריך המאזןדיבידנד שהוכרז   .ג

 
חלקה של החברה . ח" אלפי ש3,800לאחר תאריך המאזן הכריזה משרדי הבורסה על חלוקת דיבידנד בסכום של 

  .ח" אלפי ש391 -בדיבידנד זה הינו כ



  מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל
  באורים לדוחות הכספיים

  

  22

  
  זכויות במקרקעין  -  11באור 

  
ת החכירה החזקה והשימוש וזכויו,  התקשרה החברה בהסכמים לרכישת זכויות הבעלות2007בחודש יוני   .א

 57-של כבתמורה כספית כוללת ,  דונם1.5-בשטח כולל של כ, בורסהבנין חדש לבמקרקעין המיועדים להקמת 
  .2007העסקה הושלמה בחודש אוגוסט . ח" שמליון

  
  .החברה החלה בהליכי תכנון הבניין באמצעות יועצים ומתכננים בתחומים הנדרשים

  
  :ההרכב  .ב

מאוחד והחברה 
    , בדצמבר31ליום 

7 0 0 2    
    ח"אלפי ש

    
  מקרקעין בבעלות  19,707 

 37,483  
  זכויות החכירה לתקופות שונות המסתיימות (מקרקעין בחכירה מהוונת 

  .)2148 – 3003בשנים 
 57,190(*)    

   
  

  הושלמה ההסדרה של אישורמאחר וטרם מקרקעיןרישום  בלשכת  טרם הושלמורישום זכויות הבעלות והחכירה  (*)
  .רשויות המס

  
  :הצגה במאזן  .ג

מאוחד והחברה  
  , בדצמבר31ליום 

  7 0 0 2 
  ח"אלפי ש  
    

  26,009   בסעיף רכוש קבוע
  31,181   בסעיף הוצאות נדחות

   57,190  
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  רכוש קבוע  -  12באור 

  
  : והתנועהההרכב  .א
  
 מ א ו ח ד    ו ה ח ב ר ה 
   שיפורים       
   במושכר        

  קרקע 
 ערכותמ

   ציוד  מחשבים
בעיקר (

    מרכז
  כ"סה  )המבקרים  כלי רכב  ומערכות וציוד נלווה )2 (ומבנים 
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 
              

              :עלות
  56,202   7,058   529   6,920   41,695   -   )1 (2007 בינואר 1ליום 

  43,685   436   -   1,555   14,551   27,143   רכישות השנה 
  )17,719(  )20(  )268(  )529(  )16,902(  -    גריעות השנה

   82,168   7,474   261   7,946   39,344   27,143   2007 בדצמבר 31ליום 
        

              :פחת שנצבר
  38,917   4,435   275   5,519   28,688   -   )1 (2007 בינואר 1ליום 

  7,978   660   57   452   6,809   -   פחת השנה
  )17,490(  )17(  )231(  )518(  )16,724(  -   גריעות השנה

  29,405   5,078   101   5,453   18,773   -   2007 בדצמבר 31ליום 
              

              :עלות מופחתת
  52,763   2,396   160   2,493   20,571   27,143   2007 בדצמבר 31ליום 

        
  17,285   2,623   254   1,394   13,007   -  )1 (2006 בדצמבר 31ליום 

              
  .'ח2 ראה באור - חשבונאות חדשים ניסווג מחדש בשל יישום לראשונה של תק  )1(
  
  .11 ראה באור -למידע בדבר זכויות במקרקעין   )2(

  .ח" אלפי ש1,134 עלויות הקמת בנין בסך תכוללהיתרה           
  
  :שינוי אומדן  .ב

  
החברה  את פרק הזמן בו הנהלת בחנה , ן החברה על הקמת בניין חדש לבורסההחלטת דירקטוריובעקבות 

שצופה משך הזמן  . ובפריטי ריהוט וציוד מסויימיםהבבניין המושכר על ידצפויה החברה להמשיך ולהשתמש 
  כמו כן.2007 החל מתחילת שנת , נוספות שנים 4הוא כאמור הוט וציוד יבבנין ובר להשתמש ההנהלה כי תמשיך

הרכוש כלל  לאורך החיים השימושיים של  רכוש קבוע בנוגע- 27נערכה בחינה בהתאם לתקן חשבונאות מספר 
השפעת . נויי אומדן בדרך של מכאן ולהבא טופלו כשיות האמורהבחינותשינויים בשיעורי הפחת בגין .  הקבוע

  .האמור לעיל על הוצאות הפחת אינה מהותית
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  ייםנכסים בלתי מוחש  -  13באור 

  
  :להלן ההרכב והתנועה בסעיף  .א

  מ   א   ו   ח   ד 
 תוכנה 

 כ"סה מוניטין תורישיונו
 ח"שאלפי  ח"שאלפי  ח"שאלפי  
     

    עלות
 48,561  492  (*)48,069  2007 בינואר 1יתרה ליום 

 7,680  -  7,680  רכישות
 5,617  -  5,617   תוכנה לשימוש עצמיהיוון הוצאות בגין פעילות פיתוח

 )1,205( -  )1,205(  גריעות
 60,653  492  60,161   2007 בדצמבר  31יתרה ליום 

    
     שנצברההפחתה

 37,864  -  37,864   2007 בינואר 1יתרה ליום 
 3,177   3,177  הפחתה
 )819( -  )819(  גריעות

     40,222  -  40,222  2007 בדצמבר  31יתרה ליום 
     מופחתתעלות 

 20,431  492  19,939  2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
  10,697   492   10,205   2006 בדצמבר 31יתרה ליום 

         
 
  ח ב ר ה 
 תוכנה 

 תורישיונו
 ח"שאלפי  

  עלות
 (*)48,069  2007 בינואר 1יתרה ליום 

 7,680  רכישות
 5,617  היוון הוצאות בגין פעילות פיתוח

 )1,205( גריעות
 60,161   2007 בדצמבר  31יתרה ליום 

   
   שנצברההפחתה

 37,864   2007 בינואר 1יתרה ליום 
 3,177  ההפחת
 )819(  גריעות

    40,222  2007 בדצמבר  31יתרה ליום 
   

  עלות מופחתת
 19,939   2007 בדצמבר 31יתרה ליום 

    
 10,205   2006 בדצמבר 31יתרה ליום 

   
  

  .פחתהוצאות פחתת נכסים בלתי מוחשיים מוצגת בדוח רווח והפסד במסגרת סעיף ה  .ב
  

  'ט2 -ו' ח2 ראה באור - 30' סיווג מחדש ותיאום למפרע בשל יישום לראשונה של  תקן חשבונאות מס  (*)
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  ספקים ונותני שירותים  -  14באור 

  
  :ההרכב

  מ א ו ח ד    ו ה ח ב ר ה  
  , בדצמבר31ליום  
  7 0 0 2 6 0 0 2 
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
      

 10,545  13,402   חובות פתוחים
 397  204   המחאות לפירעון

   13,606  10,942 
    
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -  15באור 
  

  :ההרכב
  ה ח ב ר ה  מ א ו ח ד 
  , בדצמבר31ליום   , בדצמבר31ליום  
 7 0 0 2  6 0 0 2  7 0 0 2  6 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"שאלפי   ח"אלפי ש 
      

 21,507  26,290  21,507  26,290   )1(שכר ונלוות לשלם 
 715  2,965  715  2,965   מוסדות 

 -  2,272  291  2,581   הפרשה למס הכנסה בניכוי תשלומים
  -   -   779   728    זכאים בגין ריבית-חברי מסלקה 

 -  -  2,006  2,736   מ"ף בע"זכאים בגין קרן סיכונים של מסלקת מעו
  -   -   620   600   מיסים נדחים

 62  26  62  26   הכנסות מראש
 418  1,064  445  1,033   זכאים אחרים והוצאות לשלם

  36,959  26,425  32,617  22,702 
     
     :כולל  )1(

 6,590  8,300  6,590  8,300   הפרשה לדמי חופשה  
     

  
  

  נטו, מעביד-יבויות בשל סיום יחסי עובדהתחי  -  16באור 
  
  :ההרכב  .א

  מ א ו ח ד    ו ה ח ב ר ה  
  , בדצמבר31ליום  
  7 0 0 2 6 0 0 2 
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
      

 18,059  20,710   מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
 )14,869( )15,869(   יעודה-בניכוי 

   4,841  3,190 
 1,977  1,929   התחייבויות לקצבה

   6,770  5,167 
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  )המשך (נטו, מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד  -  16באור 

  
  :פרטים נוספים  .ב

  
מכסה במלואה את ההתחייבויות של , מעביד הכלולה בדוחות הכספיים-ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד  )1(

למעט התחייבויות שכוסו , מעביד-ם יחסי עובדלתשלום פיצויים לעובדים בשל סיו, החברה לתאריך המאזן
ההתחייבות מחושבת על בסיס שכרם האחרון של .  ולקרנות פנסיהעל ידי תשלום לפוליסות ביטוח מנהלים

  .העובדים ותקופת עבודתם
  

כספי היעודה ניתנים למשיכה בכפוף למילוי . היעודה שהופקדה בקופה לפיצויים כוללת רווחים שנצברו
  .1963-ג"התשכ,  שנקבעו בחוק לפיצויי פרישה ופיטוריםההתחייבויות

  
הכספים ששולמו לפוליסות ביטוח מנהלים וקרנות פנסייה וההתחייבויות שהם מכסים אינם מוצגים בדוחות 

  .מאחר שהם אינם בשליטתה ובניהולה של החברה, הכספיים
  

מולים בגין עובדים אלה מופקדים כספי הפיצויים והתג.  הינם חברים בקרן פנסיההחברהחלק מעובדי   )2(
באופן המשחרר את החברה מהחבות לשלם פיצויי , באופן שוטף על שמם בהתאם להסכמים קיבוציים

הסכומים המופקדים כאמור נכללים כהוצאה שוטפת בדוח רווח . מעביד-פיטורין בעת סיום יחסי עובד
  .דיםוהפסד ובהתחייבויות לא נכללות הפרשות נוספות בגין אותם עוב

  
ל הקודם כמנהלת כללית בתוקף " החליט דירקטוריון הבורסה על מינוי המשנה למנכ2006בחודש מארס   )3(

עם סיום , זכאית המנהלת הכללית נחתם הסכם העסקה על פיו 2006ובחודש דצמבר , 2006מחודש יוני 
בחברה למענק פרישה נוסף בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה , 2011תקופת העסקתה בשנת 

כמנהלת כללית וזאת מעבר לסכומים שוטפים בשעורים מקובלים המופקדים עבורה בתוכניות ביטוח 
בדוחות הכספיים נערכה הפרשה בגין תקופת . מנהלים וכן למענק בסכום השווה לשלושה חודשי שכר

. םבגין מענקי הפרישה האמורי, הזכאות היחסית שנצברה ממועד ההסכם כאמור ועד לתאריך המאזן
זכאית המנהלת הכללית למענקי פרישה כאמור לעיל גם לפני תום , בנסיבות מסוימות של הפסקת עבודה

  .תקופת ההעסקה
  
ר הדירקטוריון בתוקף  "כיוהקודם  החליט דירקטוריון הבורסה על מינוי המנהל הכללי 2006בחודש מארס   )4(

  . שנים5ר הדירקטוריון לתקופה של "יו נחתם הסכם העסקה עם 2006בחודש דצמבר  ו,2006מחודש יוני 
למענק פרישה נוסף בגובה משכורת חודשית , ר הדירקטוריון עם סיום העסקתו"זכאי יו, בהתאם להסכם
 2006עד לחודש מאי כל שנת עבודה בחברה בגין )  כפי שהוגדרה בהסכם(ל הבורסה "אחרונה כמנכ

 .מענק הפרישה הנוסף כאמורערכה הפרשה בגין בדוחות הכספיים נ. )ר הדירקטוריון"יוכ המינוי מועד(
ר הדירקטוריון " זכאי יו, או בסיומהלפני תום תקופת ההעסקה, בנסיבות מסוימות של הפסקת עבודה

  . לחופשת פרישה מיוחדת בת שלושה חודשים
  
  קצבה לכל חייו1983ההתחייבות לקצבה הינה בגין התחייבות החברה לשלם למנהל בעבר שפרש בשנת   )5(

.  מהקצבה לה זכאי המנהל65%לשלם לאלמנתו קצבה לכל חייה בשיעור של , ובמקרה של מוות
  .3.74%על פי שיעור ריבית ריאלית של ההתחייבות לקצבה נכללה בהתאם לחישוב אקטוארי והוונה 

  
, הסכמי העסקה אישיים של קבוצת עובדים בכירים מזכים אותם בנסיבות מסויימות של הפסקת עבודה  )6(

לחברה אין כוונה להביא . למענק בסכום השווה לשלושה חודשי שכר, לפני תום תקופת הסכם ההעסקה
ל לידי סיום ולפיכך לא נעשתה הפרשה בגין המענק האמור "את העסקתם של מי מהעובדים הבכירים הנ

  .לעיל
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  מסים נדחים  -  17באור 

  
  ההרכב והתנועה  .א
  מ א ו ח ד  

  
בעיתוי  הפרשים
  וצאותוה הכנסות

  ח"אלפי ש  
    

  )140(  2006  בינואר1יתרה ליום 
   

   - תנועה בתקופת החשבון
   

 )480(  תנועה בתקופת החשבון בדוח רווח והפסד
    

  )620(  2006 בדצמבר 31יתרה ליום 
   

   - תנועה בתקופת החשבון
   

  20   תנועה בתקופת החשבון בדוח רווח והפסד
   

  )600(  2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
    

  
  .במסגרת ההתחייבויות השוטפותהמיסים הנדחים מוצגים   .ב

  
  

  התחייבויות תלויות  -  18באור 
  

  :שיפוי נושאי מישרה  .א
  

קיימת התחייבות של הבורסה לשיפוי נושאי המשרה בבורסה ולשיפוי נושאי המשרה במסלקת הבורסה וקיימת 
  .ף"מסלקת מעוף לשיפוי נושאי המשרה ב"התחייבות של מסלקת מעו

  
על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על פי ההתחייבות , במצטבר, בבורסה, סכום השיפוי לכל נושאי המשרה

 20-ים השווה ללא יעלה על סכום בשקל, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי, לשיפוי האמורה
  .מיליון דולר

  
על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על פי , במצטבר, ורסהסכום השיפוי לכל נושאי המשרה במסלקת הב

 50לא יעלה על סך של , בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי, ההתחייבות לשיפוי האמורה
  .ח"מיליון ש

  
על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על פי , במצטבר, ף"סכום השיפוי לכל נושאי המשרה במסלקת מעו

 75לא יעלה על סך של , בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי,  לשיפוי האמורהההתחייבות
  .ח"מיליון ש

  
  .יחולו בשל חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי על פי דין, ההתחייבויות לשיפוי כאמור

  
  .השיפוי כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות
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  )המשך( ויותהתחייבויות תל  -  18באור 

  
  :מתן פטור מאחריות לנושאי מישרה  .ב

  
לפטור את הדירקטורים ונושאי המישרה , בכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה הכללית של הבורסה החליטה

  .האחרים בבורסה מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפי הבורסה
  

לפטור את הדירקטורים ונושאי , בכפוף להוראות חוק החברות, רסה החליטההאסיפה הכללית של מסלקת הבו
מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות , המישרה האחרים במסלקת הבורסה

  .שלהם כלפי מסלקת הבורסה
  

ים ואת נושאי לפטור את הדירקטור, בכפוף להוראות חוק החברות, ף החליטה"האסיפה הכללית של מסלקת מעו
, מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם, ף"המישרה האחרים במסלקת מעו

  .ף"כלפי מסלקת מעו
  

על ) למועד הגשת התביעה(ח " מיליון ש17- הוגשה כנגד הבורסה תביעה לתשלום סך של כ2000בחודש אוגוסט   .ג
בין , בגין נזקים אשר לטענת התובעים נגרמו להם, עלי מניותיה מב13-ידי חברה שביקשה להירשם למסחר ו

 לאפשר את רישומן למסחר של מניות החברה התובעת 1994כתוצאה מסירובה של הבורסה בשלהי שנת , היתר
  .לפי מתכונת התשקיף שהוצעה על ידם והעיכובים שנבעו מכך

  
  .אשר דחה את התביעה, א"ת ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי ב2003בחודש דצמבר 

  
 הגישו הצדדים סיכומי 2004במהלך שנת .  הגישו התובעים ערעור לבית המשפט העליון2004בחודש פברואר 

  .טרם ניתן פסק דין בערעור. התקיים דיון בערעור בפני בית המשפט העליון, 2007בחודש פברואר . טענות
  

קשה לחזות את תוצאותיו של ערעור המגיע , פטייםלהערכת הנהלת החברה בהתבסס על הערכת יועציה המש
לא כל שכן בערעור כגון זה הכורך מספר עניינים חדשניים שטרם הוכרעו בעבר , לפתחו של בית המשפט העליון

,  לעניין זהיועציה המשפטייםחוות דעת לדעת הנהלת החברה בהתבסס על , בכפוף לאמור לעיל. בערכאה זו
הינה סבירה יותר מהאפשרות , האפשרות שהעירעור כפי שהוגש יידחהת ונראה כי לחברה טענות ותשובות טובו

  .כי סכום התביעה ועילתה מכוסים בפוליסת ביטוח מתאימה, הנהלת החברה מעריכה. שהוא יתקבל
  

  .לא נכללה הפרשה בגין התביעה האמורהבדוחות הכספיים 
  

 תביעה וכן בקשה תאגיד בנקאיברה לרישומים של  הוגשה כנגד הבורסה וכנגד הח2006 באפריל 10-ביום ה  .ד
  . ייצוגיתכתובענהלאשרה 

  
החברה , כי מחדליהן ורשלנותן של הבורסה, )המוכחשת(הוא בטענת התובע , עניינה של התביעה בתמצית

שבעלי השליטה , הובילו לכך, )שלא נתבעה על ידו מטעמים המפורטים בתביעתו(לרישומים והרשות לניירות ערך 
נרשמו , שבסופו, הצליחו לבצע מעשה תרמית מורכב") אורליין"להלן (מ "רת אורליין ייזום והשקעות בעבחב

הנפרע ,  מיליון מניות פיקטיביות אשר חרגו מסכום ההון המונפק9.8-כ, למסחר בבורסה ונמכרו בפועל לציבור
, ל בבורסה"ן של המניות הנהיסחרות, )המוכחשת אף היא(לטענת התובע . והמאושר לרישום למסחר של החברה

 מיליוני 18-כנזקים שונים הנאמדים על ידו בסך כולל של , הסבה לו וליתר חברי הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג
  .בשווין של מניות אורליין ומהשעייתן ממסחר בבורסה" צניחה" הנובעים בעיקר מה,ח"ש
  

 להקפאת הליכים כנגד החברה המחוזי המשפט  הגישו בעלי מניות באורליין בקשה לבית2006 באפריל 4ביום 
 מינה בית 2006 באפריל 26ביום .  לחוק החברות351- ו350ולמינוי נאמן לצורך גיבוש הסדר או פשרה לפי סעיף 

  "). הנאמן "-להלן (המשפט נאמן לחברה 
  

המניות של הסדר נושים והסדר עם בעלי , לבקשת הנאמן,  אישר בית המשפט המחוזי2007 באפריל 10ביום 
 מירשם בעלי המניות של חברת ,בין השאר, במסגרתו אושר,  לחוק החברות351- ו350אורליין בהתאם לסעיפים 

  . אורליין וכן הומחו לנאמן כל החובות והזכויות של חברת אורליין
  

למחוק , תשבפניו נדונה התביעה והבקשה לאישור תובענה ייצוגי,  החליט בית המשפט המחוזי2007 ביולי 1ביום 
כאמור , 2007 באפריל 10וזאת לאור החלטת בית המשפט מיום , את התביעה והבקשה לאישור תובענה ייצוגית

  .לעיל
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  פרטים נוספים בדבר עלות ההכנסות  -  19באור 

  
  :שכר ונלוות

  
, נו הינן לאחר הפחתה של הוצאות שכר ונלוות הקשורות בפיתוח מערכות מחשוב שהוו2007ההוצאות בשנת   )1(

  ).ח"ש מיליון 2.7 - 2005שנת ; ח" מליון ש4.9 - 2006שנת . (ח" מיליון ש 5.6בסך של 
  
 וטרם נקבעו עדכוני השכר לעובדים 2007טרם נחתם הסכם שכר לשנת עד למועד אישור הדוחות הכספיים   )2(

 להערכת  בהתאם2007בדוחות הכספיים נכללה הפרשה לעלויות הסכם השכר בגין שנת . הבכירים בחברה
  .בורסהההנהלת 

  
  

  בהוצאותמ "בעף "השתתפות מסלקת מעו  -  20באור 
  

, ף"ף בהוצאות החברה מחושבת על פי יחס מחזורי ההכנסות של החברה ושל מסלקת המעו"השתתפות מסלקת מעו
  .בהתאם להסכם בין החברות

  
  

  נטו, הכנסות  מימון  -  21באור 
  

  ,בר בדצמ31לשנה שנסתיימה ביום  ההרכב במאוחד
 7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 

        - הוצאות מימון
  )428(  (*) )258(  )224(  הוצאות בנק ועמלות
  -   -   )32(  הוצאות מימון אחרות

  )213(  -   )17(  הוצאות ריבית למס הכנסה
  )273(  )258(  )641(  
        

        - הכנסות מימון
  12,306    (*)9,887   13,624   נטו, רווחים מבטוחות סחירות

  926    (*)1,702   1,869   הכנסות מפיקדונות
  -   2   208   הכנסות ריבית ממס הכנסה
  27   27   50   ריבית מהלוואות לעובדים

   15,751   11,618   13,259  
        
   15,478   11,360   12,618  
        
 

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום  :ההרכב בחברה
 7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 

        - הוצאות מימון
  )478(  )(*)126(  )127(  הוצאות בנק ועמלות

  )127(  )126(  )478(  
        

        - הכנסות מימון
  7,872   (*)6,726   6,885   נטו, רווחים מבטוחות סחירות

  710   291   321   הכנסות מפיקדונות
  -   -   82   כנסההכנסות ריבית ממס ה

  27   27   50   ריבית מהלוואות לעובדים
   7,338   7,044   8,609  
        
   7,211   6,918   8,131  

        סווג מחדש(*) 
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  מיסים על ההכנסה  -  22באור 

 
  :הוצאות מיסים על ההכנסה  .א

  מ א ו ח ד  
  , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
        

  20,217   17,529   30,118   מיסים שוטפים
  165   2   408   מיסים בגין שנים קודמות

  140   480   )20 (  מיסים נדחים
   30,506   18,011   20,522  
        
  
  ה ח ב ר ה  
  , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
        

  15,153   14,050   23,386   מיסים שוטפים
  165   -   )39(  מיסים בגין שנים קודמות

   23,347   14,050   15,318  
        

  :חוקי המס החלים על החברה  .ב
  

אשר קבע , 1985-ה"התשמ, )ומים בשל אינפלציהתיא( מס הכנסה ההפרשה למסים נקבעה בהתחשב בהוראות חוק
 .רכי מס על בסיס ריאלי בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכןמדידה של התוצאות לצו

  
  :המס האפקטיבי  .ג

  
  :מוסבר להלן, ההפרש בין סכום המס המחושב על הרווח לפי שיעורי המס רגילים לבין סכום ההפרשה למסים

  מ א ו ח ד  
  , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
  ח"פי שאל  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
        

 (*)59,786  (*)53,375   103,646   רווח לפני מיסים על הכנסה
        

  20,327   16,546   30,057   מס מחושב לפי שיעור מס רגיל
     

     :במס בגין) חסכון(תוספת 
     כולל בגין(הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים 

  )298(  )348(  )409(  )רווחי או הפסדי הון
   (*)-   (*)1,418  1,621   מיסים נדחיםהטבות לצורכי מס שלא חושבו בגינםהפסדים ו

      בגינםניצול הפסדים והטבות משנים קודמות שלא חושבו
  )270(  -   -   מיסים נדחים

  517   512   515   הוצאות לא מוכרות
  81   )72(  )1,686(  הבדלים בהגדרת הון ונכסים לא כספיים לצורכי מס

  165   2   408   ם קודמותמיסים בגין שני
  -   )47(  -   אחרים

  20,522   18,011   30,506   מיסים על ההכנסה
        
  'ט2 ראה באור 30' התאמה בדרך של יישום למפרע של תקן חשבונאות מס  (*)
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  )המשך (מיסים על ההכנסה  -  22באור 

  
  )המשך(המס האפקטיבי   .ג

  ה ח ב ר ה  
  , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
        

 (*)42,852  (*)40,149   78,549   רווח לפני מיסים על הכנסה
        

  14,570   12,446   22,779   מס מחושב לפי שיעור מס רגיל
     

     :במס בגין) חסכון(תוספת 
     כולל בגין(הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים 

  )192(  )264(  )213(  )ווחי או הפסדי הוןר
 (*)229  (*)1,428  1,621    מיסים נדחיםהפסדים והטבות לצורכי מס שלא חושבו בגינם

  517   512   515   הוצאות לא מוכרות
  29   )72(  )1,316(  הבדלים בהגדרת הון ונכסים לא כספיים לצורכי מס

  165   -   )39(  מיסים בגין שנים קודמות
  15,318   14,050   23,347   ל ההכנסהמיסים ע

        
  

  .'ט2ראה באור  - 30 פרהתאמה בדרך של יישום למפרע של תקן חשבונאות מס  (*)
  
  :שומות מס  .ד

  
עד ,  שומות מס הנחשבות סופיות-מ"א בע"מ ומסלקת הבורסה בת"ף בע" מסלקת מעו-ת ולחברה ולחברות מאוחד

  .2003וכולל שנת המס 
  

יופחת  המושת על חברות 34%יעור המס של ש, 2005-ה"התשס,  לפקודת מס הכנסה147מספר בהתאם לתיקון   .ה
 לגביה נקבע שיעור מס של 2010ועד לשנת ) 31%לגביה נקבע שיעור מס של  (2006באופן הדרגתי החל משנת 

  ). בהתאמה, 26% - ו27%, 29% הינו 2009 - ו2008, 2007שיעור המס בשנים  (25%
  

) 20' תיקון מס) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה ,  עבר בכנסת בקריאה שלישית2008 ברואר בפ26ביום   .ו
תו של חוק התיאומים בשל אינפלציה לפיו תחול, ")התיקון "-להלן  (2008 -ח "התשס, )הגבלת תקופת התחולה(

ת המעבר שמטרתן למנוע למעט הוראו,  לא יחולו עוד הוראות החוק2008ומשנת המס , 2007תסתיים בשנת המס 
  .עיוותים בחישובי המס

  
כמו .   ואילך לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי2008בשנת המס , בהתאם לתיקון

באופן , הפסדים מועברים לצרכי מסהפחת על נכסים קבועים ושל סכומי כן תופסק ההצמדה למדד של סכומי 
  .והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך, 2007דד של סוף שנת המס שסכומים אלה יתואמו עד למ
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  בעלי עניין צדדים קשורים  -  23באור 

  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .א

 ה ח ב ר ה מ א ו ח ד 
 , בדצמבר31ליום   , בדצמבר31ליום  
 7 0 0 2 6 0 0 2 7 0 0 2 6 0 0 2 
  ח"שאלפי   ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 

         )1(במסגרת הרכוש השוטף 
  1,322   952   1,842   3,775  מזומנים ושווי מזומנים
  1,298   1,902   -   -   חייבים ויתרות חובה

          
          -במסגרת השקעות 

  4,089   4,411   4,089   4,411   בחברה כלולה
  91,779   109,717   -   -   בחברות מאוחדות

          
          -וטפות במסגרת ההתחייבויות הש

  -   -   2,066   2,736   ף" חברי מסלקת מעו-זכאים ויתרות זכות 
          
  
  .היתרות אינן צמודות למדד ואינן נושאות ריבית  )1(
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב
  

  ה  ח  ב  ר  ה  מ  א  ו  ח  ד 

 
  לשנה שנסתיימה

 , בדצמבר31ביום 
  לשנה שנסתיימה

 , בדצמבר31ביום 
 7 0 0 2 6 0 0 2 5 0 0 2 7 0 0 2 6 0 0 2 5 0 0 2 
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 

             
  67,654   76,826   115,044   99,918   106,009   154,265   משירותיםהכנסות

             
             

              -עלות ההכנסות 
  2,804   2,885   2,875   2,804   2,885   2,875 שכר דירה למשרדי הבורסה 

י "ות בהוצאות עהשתתפ
  30,985   28,547   30,123   -   -   -  (*)ף "מסלקת המעו

             
  .20ראה באור   (*)

  
  הטבות לבעלי עניין  .ג

  מאוחד 
 , בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום  
 7 0 0 2 6 0 0 2 5 0 0 2 
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
        

  3,763  4,316  4,296  ר הדירקטוריון"נלוות בגין המנהל הכללי ויושכר ו
  2  (*)       3  2  מספר האנשים

  183  386  345  שכר דירקטורים שאינם מועסקים
  8  8  7  מספר אנשים

        
  

 ל"מנכלבורסה מונה ומאותו מועד , ר הדירקטוריון"ל הבורסה לשעבר כיו" מכהן מנכ2006 ביוני 1החל מיום   (*)
  .חדש
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  )המשך (בעלי עניין צדדים קשורים  -  23באור 

  
  מידע נוסף המתייחס לעסקאות עם בעלי עניין  .ד

לחברה ולחברות מאוחדות הכנסות והוצאות מימון מעסקאות עם בעלי ענין שהם תאגידים בנקאיים וחברי   )1(
בעים בעיקרם מהפקדת  אלו נוסכומים.   במהלך העסקים הרגילעיסקאות המבוצעותבשל , בורסה אחרים

  ".נטו, הכנסות מימון" ונכללים במסגרת ניהול חשבונות עובר ושב וניהול תיקי ניירות ערך, פקדונות בבנקים
  

  .)3(ב.9 ראה באור -מ "אביב בע-בנוגע להעמדת קו אשראי למסלקת הבורסה לניירות ערך בתל  )2(
  

  .)2(ב.9 ראה באור -מ "אביב בע-רך בתלבנוגע לשינוי מבנה הבעלות במסלקת הבורסה לניירות ע  )3(
  
  

  מכשירים פיננסיים  -  24באור 
  
 :מטרות ומדיניות ניהול סיכונים  .א

  
 אשראיובעיקר סיכוני ,  הבורסה חושפות אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שוניםיה שלפעילויות

בפעולות לצמצום  הקבוצה  מתמקדת ניהול הסיכונים הכוללתבמסגרת מדיניות .  כמפורט להלןקשוני כווסי
  . חשופה בפעילותהם היאליהא של הסיכונים השונים שלמינימום

  
 ןמתבצע על ידי מנהל המסחר והמסלקות בהתאם לתקנו -  בכל הנוגע לסיכוני המסלקות-ניהול סיכוני האשראי 

בהתאם   והכל,של הבורסהניהול סיכוני השוק מבוצע על ידי מנהל הכספים ו הבורסה וחוקי העזר של המסלקות
  .למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון

  
  :יכון שוקס
  

לקבוצה קיימת חשיפה בגין . בעיקר ניירות ערך הנסחרים בבורסהו, לקבוצה השקעות בנכסים פיננסיים סחירים
  .שינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים אלה כתוצאה משינוי במחירי השוק שלהם

  
  :סיכון אשראי

  
 מסלקהף חושפת את הקבוצה לסיכוני אשראי הנובעים מכך שחבר "פעילותן של מסלקת הבורסה ומסלקת המעו

  .שהוא צד לעסקאות המתבצעות בבורסה לא יוכל לעמוד בהן
  

חברי המסלקות , כמו כן.  יציבות המסלקותשהגדילו אתלצורך צמצום סיכוני אשראי אלו נחקקו תיקוני חקיקה 
 סיכונים שמטרתן להבטיח הוקמו קרנות, ובנוסף, טרתן לצמצם את חשיפתן של המסלקותמפקידים בטוחות שמ

  .לעיל 7- ו6כמפורט בבאורים , הם בהתחייבויותייםאת המסלקות מפני אי עמידת החבר
  

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ב
  

, לקוחות, ניירות ערך סחירים, תפקדונו, םהמכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומני
חייבים והתחייבויות בגין ניירות ערך שלא הועברו , ויתרות זכות זכאים, ספקים ונותני שירות, חריםחייבים א

  .ונכסים והתחייבויות בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים, למסלקת הבורסה במועד
  

  .יננסיים של הקבוצה מהווה קירוב לשווי ההוגן של מכשירים פ2007 בדצמבר 31היתרה במאזן ליום , בשל אופיים
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  )המשך (מכשירים פיננסיים  -  24באור 

  
  :2007 בדצמבר 31תנאי ההצמדה של יתרות כספיות ליום   .ג

 
 מ   א   ו   ח   ד 
  לא צמוד צמוד למדד 

 
 המחירים
  לצרכן

מטבע חוץ 
צמוד ו

נושא ריבית למטבע חוץ
  ללא
 סך הכל ריבית

 ח"אלפי ש 
            כסיםנ

  35,377   296   32,940   2,141   -  מזומנים ושווי מזומנים
  171,550   31,200   60,775   5,069   74,506   ניירות ערך סחירים

  8,414   8,296   -   118   -   לקוחות
חייבים בגין פוזיציות פתוחות 

  96,487   96,487   -   -   -   במעוף
נכסים הנובעים מניירות ערך 

סלקת הבורסה שלא הועברו למ
  59,943   59,943   -   -   -   במועד

  6,863   1,207   -   46   5,610   חייבים ויתרות חובה
  80,116   7,374   93,715   197,429   378,634  

            
           התחייבויות

  13,606   13,606   -   -   -   ספקים ונותני שירותים
זכאים בגין פוזיציות פתוחות 

  96,487   96,487   -   -   -   בנגזרים
התחייבות בגין ניירות ערך שלא 

הועברו למסלקת הבורסה 
  59,943   59,943   -   -   -   במועד

  36,959   31,397   -   36   5,526  זכאים ויתרות זכות
   5,526   36   -   201,433   206,995  

            
עודף נכסים על התחייבות 

  171,639   )4,004(  93,715   7,338   74,590  )התחייבויות על נכסים(
            
 

 ה   ח   ב   ר   ה 
  לא צמוד מטבע חוץצמוד למדד 

 
  המחירים
  לצרכן

צמוד ו
נושא ריבית למטבע חוץ

  ללא
 סך הכל ריבית

 ח"אלפי ש 
            נכסים

  14,475   129   12,289   2,057   -  מזומנים ושווי מזומנים
  80,578   15,371   30,005   1,988   33,214   ניירות ערך סחירים

  8,248   8,130   -   118   -   לקוחות
  5,336   3,109   -   -   2,227   חייבים ויתרות חובה

  35,441   4,163   42,294   26,739   108,637  
            

           התחייבויות
  13,606   13,606   -   -   -   ספקים ונותני שירותים

  32,617   27,364   -   36   5,217  זכאים ויתרות זכות
   5,217   36   -   40,970   46,223  

            
עודף נכסים על התחייבות 

  62,414   )14,231(  42,294   4,127   30,224  )התחייבויות על נכסים(
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  )המשך (מכשירים פיננסיים  -  24באור 

  
  :2006 בדצמבר 31תנאי ההצמדה של יתרות כספיות ליום   .ג

  

 מ   א   ו   ח   ד

   צמודלא מטבע חוץצמוד למדד 

 
  המחירים
  לצרכן

וצמוד 
נושא ריבית למטבע חוץ

  ללא
 סך הכל ריבית

 ח"אלפי ש 
            נכסים

 (*)26,240   26,240   -   -   -  מזומנים ושווי מזומנים
  171,535   29,535   74,968   4,019   63,013   ניירות ערך סחירים

  4,955   4,955   -   -   -   לקוחות
  329,499   329,499   -   -   -   חות במעוףחייבים בגין פוזיציות פתו

נכסים הנובעים מניירות ערך שלא 
  143,001   143,001   -   -   -   הועברו למסלקת הבורסה במועד

  (*)7,669   3,517     51   4,101   חייבים ויתרות חובה
   67,114   4,070   74,968   536,747   682,899  

            
           התחייבויות

  10,942   10,942   -   -   -   ותיםספקים ונותני שיר
  329,499   329,499   -   -   -   זכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים

התחייבות בגין ניירות ערך שלא הועברו 
  143,001   143,001   -   -   -   למסלקת הבורסה במועד

  26,425   26,134   -   -   291  זכאים ויתרות זכות
   291   -   -   509,576   509,867  

            
  173,032   27,171    74,968   4,070   66,823  עודף נכסים על התחייבות 

            
  
  

 ה   ח   ב   ר   ה

  לא צמוד מטבע חוץצמוד למדד 

 
  המחירים
  לצרכן

וצמוד 
נושא ריבית למטבע חוץ

  ללא
 סך הכל ריבית

 ח"אלפי ש 
            נכסים

  16,548   16,548   -   -   -  מזומנים ושווי מזומנים
  87,206   15,256   40,261   2,536   29,153   ניירות ערך סחירים

  4,892   4,892   -   -   -   לקוחות
  6,743   4,720   -   -   2,023   חייבים ויתרות חובה

  31,176   2,536   40,261   41,416   115,389  
            

        -    התחייבויות
  10,942   10,942   -   -   -   ספקים ונותני שירותים

  22,702   22,702   -   -   -  זכאים ויתרות זכות
   -   -   -   33,644   33,644  

            
  81,745   7,772   40,261   2,536   31,176   עודף נכסים על התחייבות 

            
  

  .סווג מחדש  (*)
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  )IFRS(מידע כספי בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים   -  25באור 

  
  כללי  .א

  
, 2006בחודש יולי , )"IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ", 29ל תקן חשבונאות מספר בעקבות פרסומו ש

  .2008 בינואר 1 החל מיום IFRSבכוונת החברה לאמץ את תקני 
  

ובהתחשב במועד שבו בחרה החברה לאמץ , IFRSהדן באימוץ לראשונה של תקני  , IFRS 1על פי הוראות 
 הם הדוחות הכספיים IFRSכספיים הראשונים שעל הקבוצה לערוך לפי תקני הדוחות ה, לראשונה תקנים אלו

מועד המעבר של החברה לדיווח לפי תקני . ולשנה שתסתיים באותו מועד, 2008 בדצמבר 31המאוחדים ליום 
IFRS ,1 -כהגדרתו ב IFRS , כאשר מאזן הפתיחה הוא המאזן ליום , ")מועד המעבר "-להלן  (2007 בינואר 1הוא

  ").מאזן הפתיחה "-להלן  (2007 בינואר 1
  

  :ביצעה החברה את הפעולות הבאות, במסגרת מאזן הפתיחה
  
 .IFRSהכרה בכל נכס או התחייבות שההכרה בהם במאזן נדרשת לפי תקני  •
 . אין להכיר בהם במאזןIFRSאי הכרה בנכסים או בהתחייבויות שלפי תקני  •
 . IFRSי על פי תקני התחייבויות והון עצמ, סיווג פריטי נכסים •
 . IFRSמדידת כל הנכסים וההתחייבויות שהוכרו על פי תקני  •
  
1 IFRS קובע כי יישום תקני IFRS1, עם זאת.  במאזן הפתיחה ייעשה למפרע IFRS לגביהן ,  הקלותמספר כולל

   .הלןל' סעיף וראה ,  יישמה החברהתה אוהלעניין הקל. בת יישום למפרעלא חלה חו
  

 לעומת המדיניות IFRSדיניות החשבונאית שיישמה החברה למפרע במאזן הפתיחה לפי תקני שינויים במ
  . החשבונאית בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל הוכרו ישירות בעודפים

  
אשר פורסמו , באור זה נערך על בסיס תקני חשבונאות ודיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם הידועים כיום

 בדצמבר IFRS ,31ף או הניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי הראשון של הקבוצה לפי וייכנסו לתוק
הניחה הנהלת החברה הנחות לגבי כללי המדיניות החשבונאית הצפויים להיות מיושמים , בהתאם לאמור.  2008

  .2008 בדצמבר 31 עבור השנה שתסתיים ביום IFRSכאשר ייערכו הדוחות הכספיים השנתיים הראשונים על פי 
  

 בדצמבר 31 אשר יהיו בתוקף או אשר ניתנים לאימוץ  בדוחות הכספיים לשנה שתסתיים ביום IFRS-תקני ה
כללי המדיניות החשבונאית שייושמו לגבי , בהתאם לכך.   כפופים לשינויים ולפרסומן של הבהרות נוספות2008

 בדצמבר 31 ליום IFRSחות הכספיים הראשונים על פי ייקבעו באופן סופי רק בעת עריכת הדו, התקופות המוצגות
2008. 

  
דוח רווח והפסד , 2007 בדצמבר 31 - ו2007 בינואר 1להלן מוצגים המאזנים המאוחדים של החברה לימים 

 וסך ההון העצמי של החברה כשהם ערוכים לפי כללי 2007 בדצמבר 31מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 
וסף מוצגות ההתאמות המהותיות הנדרשות למעבר מדיווח לפי כללי חשבונאות בנ. החשבונאות הבינלאומיים

  .IFRS -לי הלמקובלים בישראל לדיווח לפי כ
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  )IFRS(מידע כספי בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים   -  25באור 

  
  :מאזנים מאוחדים  .ב

  2007 בינואר 1ליום    2007 בדצמבר31ליום     

  
מידע 
  נוסף

תקינה 
  התאמות  ראליתיש

לפי כללי 
IFRS  

תקינה 
  התאמות  ישראלית

לפי כללי 
IFRS 

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    
                רכוש שוטף

  26,240   -   26,240  35,377  -   35,377     מזומנים ושווי מזומנים
  171,535   -   171,535  171,550  -   171,550     ניירות ערך סחירים

  4,955   -   4,955   8,414  -   8,414     לקוחות 
חייבים בגין פוזיציות 
  329,499   -   329,499  96,487  -   96,487     פתוחות בנגזרים

נכסים הנובעים מניירות 
ערך שלא הועברו 

  143,001   -   143,001  59,943  -   59,943    למסלקת הבורסה במועד
  7,669   -  7,669  6,863   -   6,863     חייבים ויתרות חובה 

     378,634   -   378,634   682,899   -   682,899  
              

  4,270   -   (*)4,270  4,411  -   4,411     השקעה בחברה כלולה
              

  17,285   -   17,285  52,763  -   52,763     רכוש קבוע
                

רכוש אחר והוצאות 
                נדחות

  10,697   -   10,697  20,431  -   20,431     נכסים בלתי מוחשיים
  -   -   -  31,181  -   31,181    הוצאות נדחותרכוש אחר ו

     51,612   -  51,612  10,697   -   10,697  
                
                
     487,420   -  487,420  715,151   -   715,151  
                

                התחייבויות שוטפות
  10,942   -   10,942   13,606   -   13,606     ספקים ונותני שירותים

זכאים בין פוזיציות 
  329,499   -   329,499  96,487  -   96,487     פתוחות בנגזרים

התחייבויות בגין ניירות 
ערך שלא הועברו 

  143,001   -   143,001  59,943  -   59,943    למסלקת הבורסה במועד
  25,805   )620(  26,425  36,359  )600(  36,959   1   זכאים ויתרות זכות

     206,955  )600(  206,395  509,867  )620(   509,247  
                

                התחייבויות לזמן ארוך
בגין תוכניות התחייבויות 

  5,765   598   5,167   6,749   )21 ( 6,770  2  הטבה לעובדים 
  620   620   -   600   600   -   1  מיסים נדחים

     6,770  579  7,349  5,167   1,218  6,385 
           

 199,519  )598( (*)200,117  273,676  21  273,655    הון עצמי
        
   487,420  -  487,420  715,151  -  715,151 
          
  .ן להשקעה בחברה כלולה" נדל– 16לאחר השפעת יישום לראשונה של תקן   (*)
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  )המשך ()IFRS(ווח הכספי הבינלאומיים מידע כספי בהתאם לתקני הדי  -  25באור 

  
  :מאוחדדוח רווח והפסד   .ג

  2007 בדצמבר31יום שנה שנסתיימה בל    

  
מידע 
  נוסף

תקינה 
  התאמות  ישראלית

לפי כללי 
IFRS  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    
          

          הכנסות משירותים
  150,539   -   150,539     עמלות מסחר וסליקה

  51,753   -   51,753     ירות ערך למסחר ואגרות שנתיותדמי רישום ני
  19,973   -   19,973     שירותי מסלקה

  32,790   -   32,790     הפצת נתוני מסחר ומידע אחר
  2,462   -   2,462     אחרות

     257,517   -   257,517  
       

           עלות ההכנסות
 88,887  )619( 89,506   2  שכר ונלוות

 20,336  -  20,336     מחשבים ותקשורת
 10,595  -  10,595     ארנונה ואחזקת בנין, שכר דירה

 12,394  -  12,394     מנהלה וכלליות
  7,247     7,247     שיווק

  7,460   -   7,460     אגרה לרשות ניירות ערך
 11,155  -  11,155      והפחתותפחת

 10,153  -  10,153     ף"פרמיה בגין בטוחות לקרן סיכוני מעו
     168,846 )619(  168,227 
          
          

  89,290   619   88,671     נטו, רווח מפעולות רגילות לפני הכנסות מימון
       

  15,751   273   15,478   3  הכנסות מימון
  )273(  )273(  -   3  הוצאות מימון

       
  104,768   619   104,149     נטו,  לאחר הכנסות מימוןמפעולות רגילותרווח 

       
  503   -   503      נטו, הוצאות אחרות

       
  104,265   619   103,646     רווח לפני מיסים על ההכנסה

       
  30,506   -   30,506     מיסים על ההכנסה

       
  73,759   619   73,140     רווח לאחר מיסים על ההכנסה

       
  398   -   398     נטו, חלק בתוצאות חברות מוחזקות

       
 74,157  619  73,538     וח נקי לשנהרו
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  )המשך ()IFRS(מידע כספי בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים   -  25באור 

  
  :התאמה להון  .ד
  

  כ"סה  עודפים  קרנות הון 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 

        
  200,117   196,917   3,200    תקינה ישראלית- 2007 בינואר 1יתרה ליום 

        
  )598(  )598(  -   השפעת מדידת הטבות עובדים לפי התקינה החדשה

        
  IFRS  3,200   196,319   199,519לפי כללי 

        
  273,655   270,455   3,200    תקינה ישראלית- 2007 בדצמבר 31יתרה ליום 

        
  )598(  )598(  -   התאמת יתרת פתיחה

  619   619   -   הדשהשפעת מדידת הטבות עובדים לפי התקינה הח
        

  IFRS  3,200   270,476   273,676לפי כללי 
        

  
  מידע נוסף  .ה

  
  מסים נדחים  )1(

  
נכסי מיסים נדחים והתחייבויות מיסים נדחים הוצגו בחלוקה בין , על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל

  .בהתאמה, ייבויות בלתי שוטפותנכסים שוטפים לבין נכסים בלתי שוטפים ובין התחייבויות שוטפות להתח
  

 קובע כי נכסי מיסים נדחים והתחייבויות מיסים נדחים מוצגים כנכסים IAS 12, על פי התקינה הבינלאומית
  .בלתי שוטפים והתחייבויות בלתי שוטפות בהתאמה

  
ת  לסעיף מיסים נדחים במסגרזכאים ויתרות זכות מסעיף ח"ש אלפי 600כתוצאה מכך מוין סכום של כ 
  .2007 בדצמבר 31 ליום ההתחייבויות הבלתי שוטפות

  
ח מסעיף זכאים ויתרות זכות לסעיף מיסים נדחים במסגרת " אלפי ש620- מוין סכום של כ-ליום המעבר 

  .ההתחייבויות הבלתי שוטפות
  

  הטבות עובדים  )2(
  

 שכרם האחרון ההפרשה לפיצויים מחושבת באמצעות הכפלת, על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל
  .בתקופת הוותק שלהם בעבודה, של העובדים

  
הפרשה לפיצויים מחושבת על בסיס אקטוארי המביא בחשבון את משך , על פי התקינה הבינלאומית
את הצפי לעליית השכר עד לפרישה ואת האפשרות , את ערך הזמן, העבודה הצפוי של העובדים

  .ייםשהעובדים יפרשו בתנאים שלא יזכו אותם בפיצו
  

הפקדות לפוליסה או ביטוח מנהלים אשר אינם על שם , לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל, כן-כמו
  .קוזזו אף הם מהתחייבות המעביד, אלא על שם המעביד, העובד
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  )המשך ()IFRS(מידע כספי בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים   -  25באור 

  
  המשך: מידע נוסף  .ה

  
  )המשך(דים הטבות עוב  )2(

  
  .נזקף ליתרת העודפים, ח" אלפי ש598-שהסתכם לסך של כ, 2007 בינואר 1המדידה ליום הפרש 

  
בסך  2007 בינואר 1נטו ליום ,  בהתחייבויות בגין תכניות הטבה לעובדיםגידולהשפעת האמור לעיל הינה 

 וקיטוןח " ש אלפי21-בסך של כ, 2007 בדצמבר 31ליום קיטון בהתחייבות וח " אלפי ש598 -של כ
  .ח" אלפי ש619 - כשכר בסך שלבהוצאות 

  
  .החברה בחרה בשיטת הרצועה לטיפול ברווחים או הפסדים אקטואריים

  
שיעור הניכיון לחישוב ההתחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד יהיה בהתאם , IAS 19לפי הוראות 

במדינות שבהן . באיכות גבוהה) צרניותקונ(לתשואת השוק בסוף תקופת הדוח על אגרות חוב תאגידיות 
  .יעשה שימוש בתשואת השוק על אגרות חוב ממשלתיות, אין כל שוק עמוק באגרות חוב כאלו

שיעור ההיוון  ששימש לחישוב ההתחייבויות האקטואריות נקבע על ידי שימוש בתשואות שוק של אגרות 
 כי תתקבל לבסוף החלטה כי בישראל שיעור א של שיעור ההיוון מצוי בבחינה ויתכןש הנו.חוב ממשלתיות

, במידה ותתקבל החלטה כזו.  ההיוון הנאות הוא זה המתבסס על תשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות
יקטין את ההתחייבות , שכן שימוש בשיעור היוון גבוה יותר ,הנתונים שחושבו וכלולים בביאור ישתנו

  .השוטפות בגין ההתחייבויות האקטואריות מאידךהאקטוארית מחד ויגדיל את עלויות הריבית 
  

  הכנסות והוצאות מימון  )3(
  

 וצגות בדוח רווח והפסד בסכום אחדהוצאות והכנסות מימון מ, על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל
  .בנטו

  
  . קובע כי יש להציג הוצאות מימון והכנסות מימון בנפרדIAS 1, על פי התקינה הבינלאומית

  
  אלפי273 - מימון בסך של כוהוצאות ח"ש אלפי 15,751 -כ מימון בסך של הכנסות מכך הוצגו כתוצאה

  .2007 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום ח"ש
  

 י החברה" אשר אומצו עIFRSהקלות מיישום למפרע של תקני   .ו
  
1 IFRSהחברה ליישם במאזן  בחרה אותה ההקלהלהלן . לגביהן לא חלה חובת יישום למפרע,  כולל מספר הקלות

  "): מאזן הפתיחה:"להלן (2007,  בינואר1 ליום IFRSהפתיחה שלה לפי תקני 
  

 הטבות עובדים
  

. IAS 19בהתאם להוראות , לצורך הכרה ברווחים והפסדים אקטואריים" הרצועה"החברה מיישמת את גישת 
  . במסגרת העודפים2007, ינואר ב1-החברה בחרה להכיר בכל הרווחים וההפסדים האקטואריים שנצטברו עד ל

  



  מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל
  באורים לדוחות הכספיים

  

  41

  
  נתוני דוחות כספיים של החברה בערכים נומינליים לצורכי מס  -  62באור 

  
  :מאזן  .א

  , בדצמבר31ליום   
  7 0 0 2  6 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
      

      רכוש שוטף
  16,548   14,475   מזומנים ושווי מזומנים

  87,206   80,578   ניירות ערך סחירים
  (**)4,892   8,248   חותלקו

  (**)6,743   5,336   חייבים ויתרות חובה
   108,637   115,389  
      

      השקעות
  91,777   109,717   בחברה מאוחדת
  3,401   3,408   בחברה כלולה

   113,125   95,178  
      

  (*)17,262   52,748   רכוש קבוע
      

  (*)10,205   51,120    והוצאות נדחותרכוש אחר
      
      
   325,630   238,034  
      

      התחייבויות שוטפות
  10,942   13,606   ספקים ונותני שירותים

  22,702   32,617   זכאים ויתרות זכות
   46,223   33,644  
      

      התחייבויות לזמן ארוך
  5,167   6,770   נטו, מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

      
 *)(199,223  272,637   הון עצמי

      
      
   325,630   238,034  
      
  

  'ט.2-ו' ח.2 ראה באור - 30'  של תקן חשבונאות מססווג מחדש והתאמה למפרע בשל יישום לראשונה  (*)
  סווג מחדש(**) 
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  )המשך (נתוני דוחות כספיים של החברה בערכים נומינליים לצורכי מס   -  26באור 

  
  :דוח רווח והפסד  .ב

  , בדצמבר31ם לשנה שנסתיימה ביו  
  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
        

        :הכנסות משירותים
  62,593   67,259   93,461   עמלות מסחר וסליקה

  28,575   34,896   51,753   דמי רישום ניירות ערך למסחר ואגרות שנתיות
  12,761   15,198   19,943   שירותי מסלקה 
  20,442   24,762   32,790   חר ומידע אחרהפצת נתוני מס

  1,741   3,050   2,462   אחרות
   200,409   145,165   126,112  

        :עלות ההכנסות
  71,984    81,666   89,506   שכר ונלוות

  (*)13,117   (*)18,198   20,336   מחשבים ותקשורת
 9,121  9,462  10,595   ארנונה ואחזקת בנין, שכר דירה
 8,337  *)* (9,808  12,392   לליותמנהלה וכ

  2,428   3,746   7,247   שיווק
  7,306   7,078   7,460   אגרה לרשות ניירות ערך

 (*)10,111   (*)10,479  11,153    והפחתותפחת
   158,689   140,437   122,402  

  )30,985(  )28,547(  )30,123(  מ בהוצאות"ף בע"השתתפות מסלקת מעו
   128,566   111,890   91,417          
        

  34,695   33,275   71,843   נטו, רווח מפעולות רגילות לפני הכנסות מימון
     

  8,131   6,918   7,211   נטו, הכנסות מימון
     

 42,826  40,193  79,054   נטו,  לאחר הכנסות מימוןמפעולות רגילותרווח 
     

  93   )53(  )501(  נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 
     

  42,919   40,140   78,553   רווח לפני מיסים על ההכנסה
     

  15,318   14,050   23,347   מיסים על ההכנסה
     

  27,601   26,090   55,206   רווח לאחר מיסים על ההכנסה
     

  12,024   9,544   18,204   נטו, חלק בתוצאות חברות מוחזקות
     

  39,625   35,634   73,410   רווח נקי לשנה
        
  'ט.2-ו' ח.2 ראה באור - 30' סווג מחדש והתאמה למפרע בשל יישום לראשונה של תקן חשבונאות מס  (*)

  .סווג מחדש  )**(
  
  


