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הבהרה משפטית

מידע )"1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד, "(החברה)"כללה החברה ביחס לעצמה וביחס לחברות בקבוצת החברה , במצגת זו

"(.  צופה פני עתיד

ויכולוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעאומדנים,הערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כולל,כאמורמידע

,החברההנהלתהערכותעלמבוסס,כאמורעתידפניצופההמידע.החברהשלבשליטתהאינםואשרמראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםשיושפעו

סטטיסטייםופרסומיםנתונים,החברהשלפעילותהשווקיהערכותזהובכללזומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלתהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות

במסגרת,כןכמו.לנכונותםאחראיתאינההחברהולפיכךעצמאיבאופןהחברהידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבוריים

הנהלהניתוחיעלמתבססותכאמורהשווימתודולוגיות;ונכסיההחברהפרויקטישווילבחינתפוטנציאליותמתודולוגיותמספרהחברהכללה,זומצגת

ביחסמחייבמצגאופורמאליתשוויהערכתמהוויםואינםהחברהשלפעילותהבשווקיעצמאייםשוניםפרסומיםאו/ובלבדהערכהבגדרהנםאשרפנימיים

החברהומשקיעיזומצגתלקוראיאפשריתמבטונקודתכלליתכאינדיקציהכאמורהמתודולוגיותמובאות,זאתעם.מניותיהבעליאוהחברההנהלתלעמדת

ויזואליתשונהבאופןהמוצגבאופן,בגינםשוניםותהליכיםהחברהשלשוניםפרויקטיםהתקדמותבדבר,נוסףמידעהחברהכללהזובמצגת,כןכמו.ככלל

.החברהלדיווחיביחס

פעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,יושפעו,התממשותואיאו,שנצפהמכפישונהבאופןאוחלקואוכולועתידפניצופההמידעשלהתממשותו

תוכניותיה,הערכותיהכיודאותאיןלחברה.פעילותהבתחומיהקבוצהעלהמשפעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכןהקבוצה

.זהממידעהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיתשונותלהיותעשויותהפעילותתוצאותולפיכךיתממשווציפיותיה

החברהעםבקשרומקיףמלאמידע.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת

רשותשלהאינטרנטבאתרהחברהידיעלwww.magna.isa.gov.ilוההערכותהתחזיותכןכמוהמפורסמיםוהמידייםהתקופתייםבדוחותלמצואניתןועסקיה

ההערכותאו/והתחזיותאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברה,זומצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותערךניירות

נגזראו/ולקוחזובמצגתהמוצגהמידעמןניכרחלקכימובהר,כןכמו.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמור

.משליםמידעמקוראלא,החברהבדיווחילעיוןתחליףמהווהאינהזומצגת,ולפיכך,תמציתיאו/וגרפיאו/ומרכזבאופןמוצגכיאם,החברהשלמדיווחיה

.אין במצגת כדי להוות הזמנה או הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה
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כרטיס ביקור

ורגישותמוגבלתתשתית,גבוההבדרישההמאופיינתמתפתחתבסביבהתקשורתשירותיבאספקתמתמחההחברה

.בינלאומיותחברותהינןלקוחותיהמרבית.לאיכות

סאטקוםשלמלאהבבעלות,(סאטקוםגילתלשעבר)טלקוםגילתחברתבאמצעותבעיקרמבוצעתהחברהפעילות

.מערכות

HLS-ונתוניםתקשורת:עיקרייםפעילותמגזרישנילחברה & Defense.שלרחבלמגווןפוניםהחברהשלשירותיה

.ועודממשלות,תקשורתחברותהיתרביןהכולליםלקוחות

האחזקותשווי2019בספטמבר30ליוםנכון.וואיוקהאפריקאיתהסיביםחברתממניות5.9%סאטקוםקבוצתבבעלות

.דולרמיליון10.2-כשללסךהכספייםבדוחותעודכן

.מתקדמיםשירותיםבמתןמקדימותונהניתInmarsat-וIridiumשלמורשהמפיץהינההחברה



הנתונים הכספיים במצגת הם בניכוי  
ההפחתות מרכישת הפעילות בקונגו
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(אלפי דולר)סכום נכס

294רכוש קבוע

1,345הוצאות מראש בגין שירותים שיסופקו על ידי השותף

5,698צבר חוזים

8,086קשרי לקוחות

51אי תחרות

129מוניטין

שללסךבתמורה,קונגושלהדמוקרטיתברפובליקהבמיזםהשותףשלהעיקריותזכויותיולרכישתהסכםעלהחברהחתמה2018יוניבחודש

מיליון15.6הינו(100%)שנרכשוהזכויותשלההוגןהשווי.ORANGEוVODACOMשלההסכמיםלחידושבכפוףדולרמיליון1+דולרמיליון6

הרכישהבמועדשהוכרוהסכומיםלהלן.דולרמיליון9.2שלבסךפעמיחדרווח2018בשנתהחברהרשמההרכישהמעסקתכתוצאה.דולר

:כנכסים

סך.הרכישהבעקבותשנרשמוהנכסיםבגיןוהפחתותפחתהוצאות2018ביולי1מיוםהחלהחברהרושמתהחשבונאימהטיפולכתוצאה

עלמבוססיםיהיובמצגתהכספייםהנתונים,החברהשלהעיסקיתהפעילותאתלהציגבכדי.דולרמיליון1.2-כהיהברבעוןשנרשמוההוצאות

נעשהבהם,כלכליתמקובליםמדדיםהנםהמוצגיםהמדדים.(Non-Gaap)האמורותההפחתותבניכויהכספייםהדוחותנתוני-הנהלהדוחות

מסייעיםהמוצגיםהמדדים.החברהנתונישלברורהכלכליתלמדידהבסיסיכליומהוויםתדירבאופןההוןבשוקמשקיעיםידיעלשוטףשימוש

בהתאם.גרידאעסקיותשאינןחשבונאיותהשפעותאופעמיותחדהשפעותבנטרולוברורפשוטבאופןהחברהשלהעסקיתהפעילותאתלנתח

.המקובליםהחשבונאותלכלליהתאמהנתוניגםלהלןבשקפיםהחברהתציגהרשותסגללהנחיות
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DEFENSE & HLS תקשורת נתונים

15,008K $הכנסות

2012הגבוהות ביותר מאז 32019הכנסות רבעון 

$3,064K $11,944K הכנסות

תקשורת נתונים  , שירותי קישוריות לאינטרנט

M2Mשירותי טלפוניה שירותי , ניידים
שירותי  , לאינטרנט( קישור ותשתית)שירותי גישה 

מערכות תקשורת, רשתות תקשורת

תיאור

,  חברות תעופה, גופים ביטחוניים, כוחות ביטחון
OEM, ממשלות

ISP חברות סלולר, וספקי אינטרנט  ,
מפיצים וארגוניים

לקוחות

ישראל, מזרח תיכון, אפריקה ישראל, מזרח תיכון, אפריקה טריטוריה

$912K
29.8%

$4,902K
41%

רווחיות  

ישירה  



יתרונות  

והישגים 

עיקריים



הכנסות למגזר תקשורת נתונים

1
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$7,813

$6,952 $7,529 $6,733
$6,297

$8,019

$6,561$7,379

$8,829
$9,188

$9,628
$9,112

$10,650

$11,128

$12,010
$12,350

$11,944

$5,500

$6,500

$7,500

$8,500

$9,500

$10,500

$11,500

$12,500

$13,500

הכנסות תקשורת נתונים
הנתונים הם באלפי דולר•



מכירות שירותים לחברות סלולר במגמת גידול מתמשכת
https://maya.tase.co.il/reports/details/1258999:לצפיה בדיווחשנים נוספות 3חודש חוזה וודקום ל 

https://maya.tase.co.il/reports/details/1268015:בדיווחלצפיהלשנתיים נוספות ' חודש חוזה אורנג

2
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1086001-1087000/P1086161-00.pdf: לצפיה בדיווחים

http://maya.tase.co.il/reports/details/1106574/2/0

נתוני הכנסות שמקורן בחברות סלולר

$4,545 $4,137

$6,435

$10,304

$15,745

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

1-92015 1-92016 1-92017 1-92018 1-92019
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הנתונים הם באלפי דולר•

https://maya.tase.co.il/reports/details/1258999
https://maya.tase.co.il/reports/details/1268015


"וואיוק"ב6%-סאטקום מערכות מחזיקה בכ

3
ואפריקאיותגלובליותתקשורתחברותשלקונסורציוםהינווויוק

.EASSyממניות30%-בכהמחזיק

בוצעה2019שנתשלהראשוןברבעון.דולרמיליון9.4-בכמוערךהאחזקותשווי-זינגראבןגיזהפירמתידיעל2018שנתבגיןשבוצעהתלויהבלתישוויהערכתפיעל1
,ההיווןבשיעורירידהעקבנוספתבתאמהבוצעההשלישיוברבעוןדולראלפי190-כשלבסךוואיוקידיעלשהוכרזבדיבידנדהחברהשלחלקהבגיןהאחזקותלשוויהתאמה

.דולראלפי10,188כשלסךעלעומדהאחזקותשווי2019בספטמבר30ליוםשנכוןככך

ארוכתקיבולתלרכישתטלקוםגילתזכאית"וויוק"-במניותכבעלת
לשוקחדירתהאתלהרחיבלהמאפשרתאשר,מועדפיםבתנאיםטווח

סיבבאמצעותבמערבוכן)אפריקהבמזרחהפסרוחבהאינטרנט
.(WACsהנקרא

9

.1דולראלפי10,188-כעלעומדהאחזקותשווי32019לרבעוןנכון

דולר1,297,000–בסךדיבידנדתשלומיWIOCCמהחברהקיבלההיוםעד
דולר2,401,000–סךעלריבייטותשלומי



EBITDA
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$3,521

$1,151

$8,201

$1,237 $1,168

$3,844
$3,423

$4,075

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

$9,000

2017 Q1.2018 Q2.2018 Q3.2018 Q4.2018 Q1.2019 Q2.2019 Q3.2019

4ראה שקף Non-Gaapהנתונים הם מספרי הנהלה •
הנתונים הם באלפי דולר•

פ מרכישת  "רווח חד

פעילות ראגה
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-3,280

-286

1,581
603

1,228

$8,635

$4,989

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD 2019

$

$

$

$
$

4ראה שקף Non-Gaapהנתונים הם מספרי הנהלה •
הנתונים הם באלפי דולר•

פ מרכישת  "רווח חד

פעילות ראגה

תפעולירווח

5



מימוש התוכנית האסטרטגית

כניסת סיבים אופטיים 6
לשוק האפריקאי

גילת טלקום מכריזה  
על הסיבים האופטיים 

כמנוע צמיחה  
אסטרטגי של החברה

אסטרטגיתתכניתמימושבאמצעות,אתגריםעםהתמודדההחברה,השניםלאורך
האסטרטגיהתהליךלהתקדמותבמקבילרווחיותעלשמירה–התוצאה.סדורה

גילת טלקום מכריזה  
על תחום הסלולאר 
כיעד אסטרטגי של 

החברה שיתוף פעולה
אסטרטגי עם

B03

הנתונים מתייחסים לרווח לפני מס באלפי דולר* 

4ראה שקף Non-Gaapהנתונים הם מספרי הנהלה ** 

2,790

-$724

$1,202

$757

$7,668

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2014 2015 2016 2017 2018 1-9.2019

DRCרכישת ראגה ב

בקמרוןNEXTELעסקת 

לינק לדיווח בגין עסקת נקסטל- https://maya.tase.co.il/reports/details/1221621
o3b לינק לדיווח בגין פעילות  - https://maya.tase.co.il/reports/details/1175745/2/0

https://maya.tase.co.il/reports/details/1175745/2/0
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סיכום

המשך הכנסות יציב למגזר תקשורת נתונים•

מכירות שירותים לחברות סלולר נמצאות במגמת  •
גידול מתמשכת

"וויוק"ב6%-סאטקום מערכות מחזיקה בכ•

•EBITDA

רווח תפעולי•

מימוש התוכנית האסטרטגית•

13



(אלפי דולר)רווח והפסד 

14 4ראה שקף Non-Gaapהנתונים הם מספרי הנהלה * 

YTD 2018 Q1.19 Q2.19 Q3.19

Revenues 47,059 13,397 13,971 15,008

Cost of Revenue 38,133 9,347 10,084 10,631

Gross Profit 8,926 4,050 3,887 4,377

%Gross Profit 19.0% 30.2% 27.8% 29.2%

Total Operation Expenses 12,705 2,601 2,712 2,600

Other Income 10,087 323 132 133

Operation Profit (loss) (3,779) 1,449 1,174 1,910

% Operation Profit 13% 13% 9% 13%

Profit before tax 5,341 960 752 1,078

% Net Profit before tax 11.3% 7.2% 5.4% 7.2%

Net Profit for the period 4,721 850 474 769

10.0% 6.3% 3.4% 5.1%

EBITDA 11,757 3,844 3,423 4,075



(אלפי דולר)רווח והפסד 

14 4ראה שקף Non-Gaapהנתונים הם מספרי הנהלה * 

YTD 1-9.2019
Non Gaap

Adjustment
YTD 1-9.2019

Non Gaap

Revenues 42,376 - 42,376

Cost of Revenue 30,565 (503) 30,062

Gross Profit 11,811 (503) 12,314

%Gross Profit 27.9% 29.1%

Total Operation Expenses 10,902 (2,988) 7,914

Other Income 588 - 588

Operation Profit (loss) 1,497 3,491 4,988

% Operation Profit 4% 12%

Profit (loss) before tax (701) 3,491 2,790
% Net Profit before tax -1.7% 6.6%

Net Profit (loss) for the period (1,398) 3,491 2,093

-3.3% 4.9%

EBITDA 11,342 11,342



(אלפי דולר)רווח והפסד 

14 4ראה שקף Non-Gaapהנתונים הם מספרי הנהלה * 

Q3.19
Non Gaap

Adjustment
Q3.19

Non Gaap

Revenues 15,008 - 15,008

Cost of Revenue 10,799 (168) 10,631

Gross Profit 4,377 (168) 4,377

%Gross Profit 28% 29.2%

Total Operation Expenses 3,597 (997) 2,600

Other Income 133 - 133

Operation Profit (loss) 745 1,165 1,910

% Operation Profit 5% 13%

Profit (loss) before tax (87) 1,165 1,078

% Net Profit before tax -0.6% 7.2%

Net Profit (loss) for the period (396) 1,165 769

-2.6% 5.1%

EBITDA 4,075 4,075



(  אלפי דולר)מאזן
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התחייבויות והון עצמינכסים

בספטמבר  30ליום 

2019ביוני 30ליום 2019

24,73223,923כ נכסים שוטפים"סה

1,8311,536מזומנים ושווי מזומנים

640618מזומנים המוגבלים בשימוש

10,27110,557לקוחות

1,4691,710חייבים ויתרות חובה

3733נכסי מיסים שוטפים

 296233מלאי

10,1889,236נכסים פיננסיים זמינים למכירה

33,40635,305כ נכסים לא שוטפים"סה

3,2743,266מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך

605789לקוחות זמן ארוך

64218נכסים אחרים לזמן ארוך 

2424נטו, נכסים בגין הטבות לעובדים

10,25511,518נכסים בגין זכות שימוש

5,4144,975נטו, רכוש קבוע

13,77014,515רכוש אחר

58,13859,228כ נכסים"סה

בספטמבר  30ליום 

2019ביוני 30ליום 2019

28,01929,362כ התחייבויות שוטפות"סה

1,7101,458('סדרה ב)חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 

440432חלויות שוטפות בגין אגרות חוב להמרה

3,1684,550חלויות שוטפות בגין חכירות

17,84618,785ספקים ונותני שירותים

1,8951,762התחייבות בגין רכישת פעילות

,2,8042זכאים ויתרות זכות 248

6157התחייבויות מיסים שוטפים  

9570('סדרה ב)התחייבות בגין כתבי אופציה 

14,05114,145כ התחייבויות לא שוטפות"סה

715572התחייבויות בגין חכירות

117149התחייבויות מיסים לזמן ארוך

9,4149,984('סדרה ב)אגרות חוב 

1,6101,612('סדרה ו)אגרות חוב להמרה 

313165התחייבויות לספקים זמן ארוך

1,8821,663התחייבות מיסים נדחים

--התחייבות בגין רכישת פעילות

16,06815,721הון עצמי  

58,13859,228כ התחייבויות והון"סה



מקרא מושגים

"IRU"Indefeasible Right of Use–אינהאשראופטיבכבלשימושזכותללקוחניתנתבמסגרתהחוזיתבהתקשרותמדובר.לביטולניתנתשאינהשימושזכות

.לביטולניתנת

"ISP"Internet Service Provider-האינטרנטלרשתחיבורשירותיהקצהלמשתמשהמספקהגוף,לאינטרנטגישהספק.

"LTE"Long Term Evolution-סלולריטלפוןכדוגמתניידיםמכשיריםשלמהירהאלחוטיתתקשורתלתקן.

"MPLS"Multi-Protocol Label Switching-ה.יותרגבוהותמהירויותלהשיגבכדי.יחסיבאופןואמיןבטוח,מהירבאופןמידעהעברתהמאפשרפרוטוקול-MPLS

.מסוימתמידעיחידתשללקבוצהמראשמוגדרזמיןרשתמסלולקובעת

"POP"Point Of Present-לאינטרנטלהתחברניתןממנה,שירותספקשלנוכחותנקודת.

"VOIP"Voice Over Internet Protocol-באמצעות)העולמיתהאינטרנטרשתגביועלבאמצעות(טלפוניהשירותי)קולמסריהעברתהמאפשרתטכנולוגיה

.(אינטרנטפרוטוקול

"VPN"Virtual Private network-ציבוריתרשתגביעלפרטימידעפרטייםמועברבאמצעותהוירטואליתפרטיתרשת.

"VSAT"Very Small Aperture Terminal-מערכת.קטנהלווייניתקצהתחנתVSATומגברלוויינימודם,(מ"ס240-ל60בין)קטנהמאנטנהמורכבת.

"CDMA"Code Division Multiple Access–2הבדורנכלל.הפסרוחבכלעלשליטההמאפשרת,סלולריתבתקשורתשידוריכולתלחלוקתשיטהG

"GSM"Global System for Mobile Communications–2ברשתמדובר.בעולםהנפוץהרשתבסוגמדובר,סלולריתתקשורתלרשתותתקןG

"WCDMA"Wideband CDMA–עלהמבוססת,סלולריתבתקשורתשידוריכולתלחלוקתשיטהCDMAיותרגבוההותבמהיריותנתוניםהעברתומאפשרת.
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