
 

 סאטקום מערכות בע"מ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 דוח רבעוני ליום 

 2021בספטמבר  30



ההקלות   במתווה  זה  מונח  כהגדרת  קטן"  "תאגיד  הנה  קטנים  החברה  לתאגידים 

התש"ל ומידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  תיקון   1970- במסגרת 

 ודירקטוריון החברה אימץ והחיל על החברה את כל ההקלות הרלוונטיות לעניין זה.

 

 ( סאטקום מערכות בע"מגילת טלקום גלובל בע"מ )לשעבר: 

 2021בספטמבר,  30דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 

גלובלהדירקטוריון של   )החברה)"  בע"מ  גילת טלקום  ( של  "הדוח" "( מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון 

ידה על  ושל החברות המוחזקות  "  1החברה  דוחותיהן הכספיים מאוחדים עם דוחותיה של הקבוצה)יחד:  "( אשר 

 הדוח זה מובא ומוצג בהנחה לפיה    דוח"(.  תקופת הדוח")  2021בספטמבר,    30  ביום  שהסתיימה  לתקופההחברה  

 31ליום    יםהרבעוני  ותוכן הדוח(  2021-01-047628)אסמכתה:    2021במרץ    25שפורסם ביום    2020  שנת  של  השנתי

  בפני  יםומופיע  יםמוצג (  2021-01-069481)אסמכתה:    2021ביוני,    30( וליום  2021-01-093390)אסמכתה:    2021במרץ  

האחרון"  -ו  "2020  לשנת  שנתיה  הדוח)"  הדוח  קוראי הרבעוני   נתונים   על  חוזר  אינו   זה  דוח,  ובהתאם(  "הדוח 

 . במלואם בו הנכתבים

תשעה ושלושה  של    ותולתקופ  2021בספטמבר,    30  הדוחות הכספיים המאוחדים ליוםכמו כן, לדוח זה מצורפים  

  "(.  הדוחות הכספייםבאותו תאריך )להלן: " ושהסתיימ חודשים

 תיאור תמציתי של עסקי החברה -כללי 

 

 אירועים עיקריים   .1

 WIOCCעסקת  השלמת 1.1

  בתאגיד   אחזקותיה  למכירת  התנאים  מלוא  בהצלחה  הושלמו  כי  החברה  דיווחה  2021,  בנובמבר  21  ביום

"WIOCC דולר ארה"ב, ברוטו.   9,438,357", בתמורה לסך של 

. מתמורת העסקה נוכו, בהתאם לתנאי העסקה, סכומי  2021,  בנובמבר  24  ביום  התקבלה  העסקה  תמורת

מול   פתוחות  הוצאות  יתרת  וסגירת  וכיו"ב(,  משפטיות  )עמלות,  עסקה    רכש   בגין,  WIOCCהוצאות 

  7,548,800  של  נטו  סך  על  עומד  החוב  אגרות   לנאמן  הועבר  אשר  התשלום  סך  בו  אופןב(,  שוטפים  שירותים

 . , אגב צמצום משמעותית בהיקף חובות הספקים של החברה"בארה דולר

העסקה,    בעצם תוך   החברהביצוע  ופעילויות,  חברות  והשבחת  באיתור  מוכחת  יכולת  להציג  ממשיכה 

של  ועסקיה  פעילותה  את  להשביח  מנת  על  החברה  האחרונות,  השנים  במהלך  מיטבי.  באופן  מימושן 

WIOCC  תוך קיום נוכחות אקטיבית בדירקטוריון ,WIOCC  ניהול וועדות ,WIOCC  וקידום אקטיבי ,

בתוך   רבים  ומיזמים  עסקאות   איכותיים  משקיעים  לאיתור  הובילה  זו   השבחה  פעילות.  WIOCCשל 

  בתפעול  וכרוכה  מכרעת  הייתה  ההשקעה  בעסקת  גילת  של  מעורבותה.  ההשקעה  של  ביותר  מוצלח  ולמימוש

 רבים   רגולטוריים  אישורים  בהשגת  צורך,  שונים  צדדים  13  -מ  למעלה   כללה  אשר   ביותר  מורכבת  עסקה

 . ועוד

 
בינלאומית  "(, ישראסט תקשורתנטאפל   .איי.פיבע"מ )" סנט נטוורקאפל  ."(, איי.פיגילת טלקוםטלקום בע"מ )בשמה הקודם גילת סאטקום( )" גילת  1

 Gilat Satcom Nigeria Ltd.  ,TNL Teleserve Network Ltd  , ,Gilat Telecom Uganda Ltd ,Gilat Satcom Ghana Ltd  ,Gilat Telecom ,Belgium  Gilatבע"מ,  

Telecom Zambia Limited  ( החברות המוחזקותיחד: "להלן .)" 



 כמיזם   כעשור  לפני  החלה  אשר,  בקונגו  פעילותה  היא  החברה  של  והאיתור  ההשבחה  ליכולות  נוספת  דוגמא

  יצרה   השנים   ולאורך,  בלבד  בשנה  בודדים   שקלים  אלפי  מאות  של  בהיקפים  הכנסות  הניב  אשר  מזערי

 במצטבר  דולר  מיליון  100  -ל  קרוב  של  הכנסות  צבר  טלקום  לגילת  הניבה  אשר  בקונגו  משמעותית  פעילות

 .השנים  לאורך

, היוותה תהליך מורכב ביותר, אשר כלל גיוס משקיע WIOCC  -ב  המכירה  עסקת  של  הפועל  אל  הוצאתה

סכומי השקעה משמעותיים ובמקביל ירכוש את   WIOCC  -ל, אשר יזרים  WIOCCמהותי ואיתן לתאגיד  

אחזקותיהם של חלק מבעלי המניות הקיימים, ובהם החברה. הנהלת החברה היוותה גורם מוביל בעסקה 

ההליכים   ניהול  המניות,  בעלי  ויתר  המשקיע  מול  ומתן  המשא  הליכי  לניהול  אקטיבי  באופן  ופעלה 

ך השגת הסכמות ופתרונות יעילים בעסקה אשר כללה  , תוWIOCCהרגולטוריים, ניהול הפעילות בוועדות  

 צדדים ובעלי מניות שונים.   13

  פירעון   לביצוע  החברה  של  החוב  אגרות  ולתנאי  שהושגה  העסקה  לתנאי  בהתאם,  תשמש  העסקה  תמורת

ב' של החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב, באופן אשר יותיר יתרה   -מוקדם של סדרות אגרות החוב ו' ו

דיווח    תפרסם החברהבמהלך הימים הקרובים    '.ית לפירעון עתידי בגין אגרות החוב מסדרה ב לא מהות

ניכוי    מיידי אשר יכלול פירוט בדבר התשלומים הצפויים למחזיקי אגרות החוב של החברה, נטו, לאחר 

 התשלומים האמורים לעיל. 

המינוף של החברה, קיטון זו, משפרת משמעותית את מבנה החוב של החברה, תוך הקטנת רמות    עסקה

בהוצאות המימון, ומשקפת את יכולות הביצוע העסקיות והניהוליות הגבוהות של הנהלת החברה, אשר 

 בהצלחה, עד למכירתה.  WIOCCפעלה לאורך השנים להשבחתה של 

 פעילות תחומי 1.2

( שירותי 1עיקריים והמדווחים כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים: )  תחומי פעילות  בשניהקבוצה עוסקת  

שירותי  מסך הכנסות החברה בתקופת הדוח )"  85%  -הכנסות החברה מתחום זה היוו כ  -  תקשורת נתונים  

שרותי תקשורת נתונים לוויין אשר   -תחום הפעילות האמור כולל שני שירותי תקשורת    ."(תקשורת נתונים

 ושרותי תקשורת נתונים סיבים, מסך הכנסות החברה בתקופת הדוח    77%  -היוו כ מהם  הכנסות החברה  

לדוחות   3אור  י)לפירוט ראו ב  מסך הכנסות החברה בתקופת הדוח  8%  -כ  היוומהם  הכנסות החברה  אשר  

 - הכנסות החברה מתחום זה היוו כ  -תקשורת לוויינית ניידת    ( שרותי2)  ;הכספיים המצורפים לדוח זה(

 "(. שירותי תקשורת לוויינית ניידתמסך הכנסות החברה בתקופת הדוח )" 15%

  להלן פילוח הכנסות החברה לפי אזורים: 1.3

 לתקופה של   
  תשעה חודשים

 שהסתיימה ביום 
 2021בספטמבר,  30 

לתקופה של  
שלושה חודשים  
שהסתיימה ביום  

 2021בספטמבר,  30

 לתקופה של  
  תשעה חודשים

שהסתיימה ביום  
 2020בספטמבר,  30

לתקופה של  
שלושה חודשים  
שהסתיימה ביום  

 2020בספטמבר,  30

לשנה שהסתיימה 
   31ביום 
 2020בדצמבר  

 41,248 9,430 31,958 9,676 29,080 אפריקה 
 648  162 480 11 178 אסיה

 1,351 350 1,260 3 279 אירופה
 11,317  2,565 7,891 4,031 9,953 אחרים 
 54,564  12,507 41,589 13,721 39,490 סה"כ 

 

 

 

 



 שיעור קיבולת פנויה:  1.4

 2020בדצמבר   31ליום  2020בספטמבר,   30ליום  2021בספטמבר,   30ליום  
שעור קיבולת   הקיבולת   סך 

שעור קיבולת   הקיבולת   סך לשיווקפנויה 
שעור קיבולת   הקיבולת   סך פנויה לשיווק

 פנויה לשיווק
Mhz  973 1.5%  1,580 2.7%  963 4.4% 

Mbps  2,259 1.3%  996 0%  1,526 0% 
O3B  4,786 5.3%  4,683 0.7%  4,181 0% 

 

יוני   1.5 זכויותיו    2018בחודש  לרכישת  הסכם  על  החברה  ברפובליקה  חתמה  במיזם  השותף  של  העיקריות 

( שנרכשו  הזכויות  של  ההוגן  השווי  קונגו.  של  הינו  100%הדמוקרטית  מעסקת    15.6(  כתוצאה  דולר.  מיליון 

בשנת   החברה  רשמה  של    2018הרכישה  בסך  פעמי  חד  החשבונאי   9.2רווח  מהטיפול  כתוצאה  דולר.  מיליון 

פחת והפחתות בגין הנכסים שנרשמו בעקבות הרכישה. סך    הוצאות  2018ביולי    1רושמת החברה החל מיום  

 דולר.  אלפי  202  -כ  ההוצאות שנרשמו ברבעון היה

בפסקאות להלן ובטבלה להלן יהיו   המובאיםבכדי להציג את הפעילות העסקית של החברה, הנתונים הכספיים  

 (. Non-Gaapמבוססים על דוחות הנהלה, נתוני הדוחות הכספיים בניכוי ההפחתות האמורות )

בספטמבר,    30ביום    ומשהסתיי  תשעה ושלושה חודשיםשל    ותלתקופתוצאות הפעילות של הקבוצה   1.5.1

כוללות הוצאות פחת והפחתות בגין עודפי עלות שנוצרו במסגרת רכישת הפעילות בקונגו, בסך    2021

 הוצאות מכירה ושיווק.  ל  כולןאשר נזקפו    ,בהתאמה,  אלפי דולר 202  -כודולר    אלפי  606  -כשל  

 , הסתכם  2021בספטמבר,    30ביום    מושהסתיי  תשעה ושלושה חודשים  של  לתקופותהתפעולי    ההפסד 1.5.2

של   דולר,    86  -כו   דולר  אלפי  331  -כלסך  שנזקפו  בהתאמהאלפי  והפחתות  פחת  הוצאות  בנטרול   .

  30ביום    מושהסתיי  תשעה ושלושה חודשים  של  לתקופותהתפעולי    הרווחלהוצאות מכירה ושיווק,  

 .  בהתאמהאלפי דולר,    116 -כו  דולר  אלפי  275  -כ, הסתכם  לסך של  2021בספטמבר,  

, הסתכם  לסך  2021בספטמבר,    30ביום    מושהסתיי  תשעה ושלושה חודשים  של  לתקופות  הנקי  ההפסד 1.5.3

  ההפסד,  לעיל  כאמור  והפחתות  פחת  בנטרול.  בהתאמהאלפי דולר,    954  -כודולר    אלפי  2,328  -כשל  

 - כ , עומד על סך של  2021בספטמבר,    30ביום    מושהסתיי  תשעה ושלושה חודשים   של  לתקופות   הנקי

 .  בהתאמהאלפי דולר,    752  -כו  דולר  אלפי  1,722

לעומת    2021בספטמבר,    30שהסתיימו ביום    תשעה ושלושה חודשיםלתקופות    הפעילות  בתוצאות  הירידה   עיקר

 לקוח  בגיןהשנה    שבוצעהנובע מזיכוי שהתקבל מספק לוויין אשתקד ומנגד מהפרשה    אשתקדמקבילות    תקופות

 .להלן  כמפורט,  בקמרון

  



 : לעיל  להסברים  בהתאם,  הדיווח   לתקופת  החברה  של  והפסד  הרווח   לדוח  שבוצעו  ההתאמות  להלן

תשעה  לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים

 2021בספטמבר,   30 ביום

תשעה  לתקופה של  התאמות
 שהסתיימה  חודשים

  2021בספטמבר,   30 ביום
(NON GAAP ) 

 39,490 - 39,490 הכנסות 

 (29,884) - (29,884) עלות ההכנסות 

 9,606 - 9,606 רווח גולמי

 24.3% - 24.3% שיעור הרווח הגולמי

 (2,853) 606 (3,459) ושיווקהוצאות מכירה  

 (6,478) - (6,478) וכלליות הוצאות הנהלה  

 275 606 (331) מפעולות רגילות  רווח )הפסד(  

EBITDA 13,781 - 13,781 

 (1,772) - (1,772) הוצאות מימון, נטו

 (225) - (225) מיסים על הכנסה

 (1,722) 606 (2,328) )*(  לתקופה)הפסד(   רווח

   

לתקופה של שלושה   
 שהסתיימה  חודשים

 2021בספטמבר,   30 ביום

לתקופה של שלושה   התאמות
 שהסתיימה  חודשים

  2021בספטמבר,   30 ביום
(NON GAAP ) 

 13,721 - 13,721 הכנסות 

 (10,630) - (10,630) עלות ההכנסות 

 3,091 - 3,091 רווח גולמי

 22.5% - 22.5% שיעור הרווח הגולמי

 (912) 202 (1,114) ושיווקהוצאות מכירה  

 (2,063) - (2,063) וכלליות הוצאות הנהלה  

 (116) 202 (86) מפעולות רגילותרווח 

EBITDA 4,748 - 4,748 

 (803) - (803) הוצאות מימון, נטו

 (65) - (65) מיסים על הכנסה

 (752) 202 (954) )*( לתקופה  הפסד

 

( בדבר תהליכי גביית החוב מול לקוח 2021-01-068580)אסמכתא:    22.04.2021לדיווח החברה מיום    בהמשך)*(    

"הלקוח"(,   )להלן:  "נקסטל"(  )חברת  בקמרון  סלולר  שירותי  לאספקת  כחברה  את    עדכנההפועל  החברה 

לתקופה של   דולר   אלפי  2,427  -כמקצועיים שסופקו ללקוח, בסך של    שירותיםהפתוח על    החובההפרשה בגין  

דולר באמצעות אי הכרה בהכנסות    אלפי  1,625  -)סך של כ  2021בספטמבר,    30  ביום  שהסתיימה  תשעה חודשים

של    לתקופהדולר    אלפי  557  -כ( ומסופקים  לחובות  הפרשה   באמצעות  דולר  אלפי  802  -ועוד סך של כ  לתקופה

  בהכנסות  הכרה   אי  באמצעותדולר    אלפי  540  - )סך של כ  2021בספטמבר,    30שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

   (.מסופקים  לחובות  הפרשה  באמצעות דולר  אלפי  17  -כ  של  סך  ועוד  הרבעון

 30  ביום  שהסתיימוחודשים  תשעה    של  לתקופותההפרשה הנוספת כאמור, הרווח הנקי של החברה    בנטרול



וההפסד הנקי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום   דולר   אלפי  99  -כהסתכם לסך של    2021בספטמבר,  

 אלפי דולר.  397  -הסתכם לסך של כ  2021בספטמבר    30

 להלן תמצית הנתונים הכספיים המאוחדים המדווחים באלפי דולרים:    1.5

 

 לתקופה של  
  תשעה חודשים

 שהסתיימה ביום 
בספטמבר,   30 

2021 

 לתקופה של  
  תשעה חודשים

שהסתיימה ביום  
בספטמבר,   30

2020 

לתקופה של  
שלושה חודשים  
שהסתיימה ביום  

בספטמבר,   30
2021 

לתקופה של  
שלושה חודשים  
שהסתיימה ביום  

בספטמבר,   30
2020 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר   31ביום 

2020 

 54,564 12,507 13,721 41,589 39,490 הכנסות 

עלות  
 ההכנסות 

(29,884) (30,090) (10,630) (8,711) (39,423 )  

 15,141 3,796 3,091 11,499 9,606 רווח גולמי

שיעור הרווח  
 הגולמי

24.3% 27.6% 22.5% 30.3% 27.7% 

הוצאות  
מכירה  
 ושיווק

3,459 4,500 1,114 1,115 (5,257 )  

הוצאות  
הנהלה 
 וכלליות 

6,478 4,803 2,063 1,170 (5216, )  

רווח )הפסד(  
מפעולות  

רגילות לפני 
הכנסות  
 אחרות

(331) 2,196 (86) 1,511 3633,  

הכנסות  
 286 - - 285 - אחרות

)הפסד(  רווח 
מפעולות  

 רגילות 
(331) 2,481 (86) 1,511 6493,  

 )*(EBITDA 13,781 17,142 4,748 6,115 79522,  

הוצאות  
 מימון, נטו

(1,772) (3,276) (803) (1,449) (4,234 )  

מיסים על  
 הכנסה 

(225) (697) (65) (326) (1,068 )  

  הפסד
 לתקופה 

(2,328) (1,492) (954) (264) (6531, )  

 
 . והפחתות פחת, מסים , מימון בנטרול  נקי  כרווח  מחושב EBITDA -מדד ה )*( 

)סיווג חוזי חכירת לוויין כחכירה וכתוצאה מכך רישום של הוצאות פחת בשוטף(    IFRS16בנטרול השפעת תקן    EBITDA  -מדד ה
אלפי    1,249  -וכ  אלפי דולר  3,514  -לסך של כ  2021בספטמבר,    30ו ביום  שהסתיימ  תשעה ושלושה חודשיםשל    ותהסתכם לתקופ 

חלטות בחברה. להערכת הנהלת  . מדד זה משקף את הרווחיות התזרימית של החברה והוא משמש את מקבלי ההבהתאמה  דולר
 החברה מדד זה עשוי לתרום לקוראי הדוחות בניתוח והבנת פעילות החברה.  

  



 הקורונה  נגיף והשלכות השפעות בנושא ייעודי גילוי

 :כללי

לשנת   השנתי  הדוח  במסגרת  החברה  לדיווח  נגיף בדבר    אחרוניםה  ניים הרבעו  דוחותהו  2020בהמשך  משבר 

החברה כאמור העולם, מתכבדת החברה לעדכן כי בכל הנוגע לפעילות החברה, ובהמשך להערכות  הקורונה ברחבי  

מרבית היקפי בדוח השנתי, להתפשטות נגיף הקורונה בעולם ובארץ לא הייתה עד כה השפעה מהותית בפועל על  

 הכנסותיה ומרבית פעילותה התפעולית של החברה. 

ברה נובע מהתקשרויות עם חברות בסדר גודל משמעותי, יציבות פיננסית נכון למועד זה, חלק הארי מהכנסות הח

 אשר התשלומים מהן בשלב זה הנם יציבים ונמשכים.  

 מדינות   אל, טיסות לשגרת, החברה של המכירות  מנהלי  לרבות,  החברה  מנהלי חזרו האחרונים  הרבעונים במהלך

  בכפוף  זאת"ב,  וכיו  מכירות  פיתוח,  עסקי  פיתוח   יכיתהל  וקידום  ביצוע  לשם,  החברה  פעילות  של  המרכזיות  היעד

 על  ישיר  באופן משפיע  אינו  אשר  באופן  אך, המדינות  מן  בחלק   קיימות אשר  החלקיות  התנועה  ומגבלות  להנחיות

 . החברה  של  השוטפות הפעילויות קידום

לייצר מגבלות תנועה, טיסות וכיו"ב ולעורר סיכונים   העשויהא,  תמגמה ביחס להתפשטות הנגיף, ככל ש  החמרת

 תהליכי  על  להקשות"ל,  בחו  לפעילות  ישירה  תמיכה  להעניק  יכולתה"ל,  בחו  החברה  של  העסקים  לפיתוחביחס  

 מסוים   בשיעור  לפגוע  וכן  החברה  של  ההזמנות  בצבר  מצויים  אשר  ופרויקטים  עסקאות   מימוש  על,  גבייה

 . מהכנסותיה

 . זה לדוח  המצורפים הכספיים לדוחות' ג 5נוסף ראו באור  למידע

למען הסר ספק, יובהר כי הערכות החברה כאמור לעיל בדבר ההשפעות של נגיף הקורונה, אינן וודאיות ואינן  

. הערכות 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חבשליטת החברה, ועל כן הן בבחינת מידע צופה פני עתיד  

בין היתר, על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה, התממשותם של ההערכות כאמור עשויות שלא    אלו מבוססות,

 במדינות נחיות  הלהתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה לרבות ה

   ., עוצמת ומשך ההאטה הכלכלית שתתפתח בארץ ובעולם ועודהחברה פעילה בהן היעד



 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  -חלק א' 

 המצב הכספי  .2

 תוצאות של החברות המוחזקות על ידי החברה. ההתוצאות הכספיות משקפות את נתוני הדוחות המאוחדים של החברה, המאחדים את 

 התקופות הסברי הדירקטוריון לשינויים בין   תקופת הדיווח  הסעיף בדוח 
  30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020  

בהון    גידולהמההפסד לתקופה.  נובע בעיקר    2020  בדצמבר  31בהון העצמי לעומת    הקיטון 17,811  15,137 15,473 הון עצמי   .2.1
לעומת   באוקטובר  מ  בעיקרנובע    2020  ביוני  30העצמי  מניות    ההפסדומנגד    2020הנפקת 

 . לתקופה
 

 שוטפים נכסים    .2.2
 

 להלן.  2.2.4-2.2.1להסברים לגבי השינויים העיקריים ראו ניתוח מפורט בסעיפים   26,784  25,055 40,623

 מזומנים ושווי מזומנים   .2.2.1
 

 להלן.  4להסברים לגבי השינויים העיקריים ראו סעיף   4,880  3,159 17,759

 לקוחות   .2.2.2
 

נובע בעיקר    2020בספטמבר    30ולעומת    2020בדצמבר    31ביתרת הלקוחות לעומת    הקיטון 9,865  10,935 7,825
 .  ומסיווג יתרה בגין לקוח בקמרון לזמן ארוך לקוחותמ מיםעיתוי תשלושיפור מ
 

 מלאי   .2.2.3
 

ללא שינוי   נובע מניפוק מלאי שנרכש עבור לקוחות.  2020בדצמבר   31לעומת   במלאי  הקיטון 527  293 319
 . 2020בספטמבר  30מהותי לעומת 

 
 למכירה  מוחזק פיננסי נכס  .2.2.4

 
מעדכון שווי  נבע בעיקר    2020ביוני    30. הגידול לעומת  2020בדצמבר    31ללא שינוי לעומת   9,487  8,938 9,438

 .WIOCCהאחזקות בהתאם להתקדמות עסקת מכירת האחזקות ב 
 

 לקוחות זמן ארוך   .2.3
 

מסיווג יתרה בגין לקוח  נובע    2020  בספטמבר  30ולעומת    2020בדצמבר    31לעומת    הגידול 797  907 2,040
 . בקמרון לזמן ארוך

 
 מזומנים המוגבלים בשימוש   .2.4

 
בעיקר    2020בספטמבר    30ולעומת    2020בדצמבר    31לעומת  הקיטון   3,191  2,736 843   קרן   מתשלוםנובע 

   אג"ח ו'. בגין   וריבית
 

 רכוש קבוע   .2.5
 

 מהפחתה שוטפת. נובע בעיקר   הקבוע ברכוש  הקיטון 6,074  6,372 5,273

 שימוש   זכות בגין  נכסים  .2.6
 

 .  בתקופה  שוטפת  מהפחתה  נובע  2020  בספטמבר  30לעומת    2020  בדצמבר  31  לעומת  הקיטון 25,588  29,248 18,052
 

 רכוש אחר   .2.7
 

 . שוטפת  מהפחתה נובע הקיטון 11,164  11,400 10,647

 התחייבויות שוטפות   .2.8
 

 להלן.  2.8.8-2.8.1להסברים אודות השינויים העיקריים ראו ניתוח מפורט בסעיפים  35,672  37,642 37,577

 חלויות שוטפות בגין אגרות חוב )סדרה ב'(   .2.8.1
 

  של   הסילוקין   ללוח  בהתאם  הינו '(  ב)סדרה    חוב   אגרות  בגין   השוטפות  בחלויות   הגידול 2,703  2,479 7,660
 "ח.האג

 
להמרה    .2.8.2 חוב  אגרות  בגין  שוטפות  חלויות 

 )סדרה ו'( 
 .מהותי  שינוי  ללא 448  424 440



 התקופות הסברי הדירקטוריון לשינויים בין   תקופת הדיווח  הסעיף בדוח 
  30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020  

 
 חלויות שוטפות בגין חכירה מימונית   .2.8.3

 
  במרוצת  מהתקדמות   נובע  2020  בספטמבר  30ולעומת    2020  בדצמבר   31  לעומת   הקיטון 12,735  13,319 8,122

 .  במהלך התקופה שנוספו חדשות חכירות בגין  גידול מנגד, התשלומים
 

 ספקים ונותני שירותים   .2.8.4
 

נובע בעיקר    2020בספטמבר    30. הקיטון לעומת  2020בדצמבר    31ללא שינוי מהותי לעומת   16,258  18,514 16,335
   מהתקדמות במרוצת התשלומים בהסכם פריסת חוב עם ספק לוויין.

 הלוואה בערבות המדינה   .2.8.5
 

הינו בהתאם ללוח הסילוקין של ההלוואה. הגידול לעומת    2020בדצמבר    31הגידול לעומת   142  - 419
 . 2020נובע מקבלת הלוואה בערבות המדינה בחודש ספטמבר  2020 בספטמבר 30
 

 התחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה ב'(   .2.8.6
 

 השינוי נובע משינוי בשע"ח של הדולר ומעדכון שווי הוגן.  173  219 87
 

 ות לא סחירותאופצי בגין התחייבות   .2.8.7
 

 השינוי נובע משינוי בשע"ח של הדולר ומעדכון שווי הוגן.  439  536 31
 

יוני   - - 1,542 '( ג)סדרה   אופציה כתבי בגין התחייבות   .2.8.8 בחודש  להמרה  אג"ח  מהנפקת  נובע  קודמות  תקופות  לעומת  לפרטים  2021הגידול   .
 . 2021 בספטמבר  30ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום    5נוספים ראה באור 

 התחייבויות לא שוטפות   .2.9
 

 להלן.  2.9.7-2.9.1להסברים אודות השינויים העיקריים ראו ניתוח פרטני בסעיפים  20,135  22,958 24,443
 

 התחייבות בגין חכירה מימונית   .2.9.1
 

  במרוצת  מהתקדמות   נובע  2020  בספטמבר  30ולעומת    2020  בדצמבר   31  לעומת   הקיטון 7,060  9,943 4,726
   . התשלומים

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה    .2.9.2
 )סדרה ו'( 

 

 . הסילוקין  ללוח  בהתאם"ח האג של  מפירעונותהקיטון נובע  1,180  1,198 751

 אגרות חוב )סדרה ב'(   .2.9.3
 

 . הסילוקין  ללוח  בהתאם"ח האג של  מפירעונותהקיטון נובע  7,648  7,148 -

יוני   - - 15,619 '(ג)סדרה  חוב אגרות  .2.9.4 בחודש  להמרה  אג"ח  מהנפקת  נובע  קודמות  תקופות  לעומת  לפרטים  2021הגידול   .
 . 2021 בספטמבר  30ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום    5נוספים ראה באור 

 התחייבויות לספקים זמן ארוך   .2.9.5
 

מיליון    6- הקיטון נובע מתשלומים לפי הסכם מערך תשלומים עם ספק לוויין, לפיו יתרה של כ 1,145  1,791 516
כל יתרת ההתחייבות מוצגת    2021  בספטמבר  30חודשים. נכון ליום    24דולר תיפרס על פני  

 במסגרת ההתחייבויות השוטפות. 
 

 הלוואה בערבות המדינה   .2.9.6
 

הינו בהתאם ללוח הסילוקין    2020בספטמבר    30ולעומת    2020בדצמבר    31הקיטון לעומת     1,330  1,314 1,099
 של ההלוואה.  

 
נובע מעדכון    2020  בספטמבר  30. הגידול לעומת  2020בדצמבר    31ללא שינוי מהותי לעומת   1,680  1,453 1,669 התחייבויות מיסים נדחים   .2.9.7

 השווי ההוגן של נכס פיננסי מוחזק למכירה. 
 

  



   תוצאות הפעילות העסקית .3

לתקופה    
 של 

תשעה  
  חודשים

שהסתיימה 
 ביום 
30  

בספטמבר,  
2021 

לתקופה  
 של 

תשעה  
  חודשים

שהסתיימה 
  30ביום 

בספטמבר,  
2020 

לתקופה  
של שלושה  

חודשים  
שהסתיימה 

  30ביום 
בספטמבר,  

2021 

לתקופה  
של שלושה  

חודשים  
שהסתיימה 

  30ביום 
בספטמבר,  

2020 

 הסברים לשינויים בין התקופות  31.12.2020

 להלן.   3.1.3-3.1.1בסעיפים להסברים אודות השינויים העיקריים ראו ניתוח מפורט   54,564  12,507  13,721  41,589  39,490  הכנסות    .3.1

משירותי    -הכנסות    .3.1.1
 תקשורת נתונים  

בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה בהכנסות משירותי תקשורת נתונים    הקיטון  47,042  10,592  11,728  36,342  33,534 
מקבילהלעומת    2021בספטמבר    30ביום   נובע   תקופה  הכרה מעיקר    אשתקד  אי 

בגין לקוח בקמרון ומהכנסות מזדמנות בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול   בהכנסה 
ביום   שהסתיימה  חודשים  שלושה  של  תקופה   2021בספטמבר    30בתקופה  לעומת 

   מעסקאות ציוד חד פעמיות.  מקבילה אשתקד נבע
תקשורת    -הכנסות    .3.1.2

 לוויינית ניידת 
 

תקשורת   7,522  1,915  1,993  5,247  5,956  משירותי  בהכנסות  חודשים   בתקופה  ניידת  לווייניתהגידול  תשעה  של 
ביום   בעיקר  נובע  אשתקד    מקבילה  תקופהלעומת    2021בספטמבר    30שהסתיימה 

ללא שינוי מהותי לעומת רבעון מקביל    מגידול בהכנסות שירות ומהכנסות חד פעמיות.
   אשתקד.

 עלות ההכנסות   .3.2
 

בספטמבר    30של תשעה חודשים שהסתיימה ביום    בתקופה בעלות ההכנסות    הקיטון 39,423  8,711  10,630  30,090  29,884 
בעיקר  אשתקד    מקבילה   תקופהלעומת    2021  . מזדמנות   הכנסות  בגין  מירידהנובע 

  בספטמבר   30  ביום  שהסתיימה   חודשים   שלושה   של   בתקופה הגידול בעלות ההכנסות  
 הינו מקביל לגידול בהכנסות.  אשתקד מקבילה תקופה לעומת 2021

 רווח גולמי   .3.3
 

 9,606  11,499  3,091  3,796  15,141 - 

לעומת    27.7%  30.3% 22.5% 27.6% 24.3% שיעור הרווח הגולמי   .3.4 הגולמי  הרווח  בשיעור  אשתקד הקיטון  מקבילות  מאי נובע    תקופות  בעיקר 
וזיכוי שהתקבל מספק לוויין בתקופ ות מקבילות הכרה בהכנסה בגין לקוח בקמרון 

 אשתקד. 
מכירה    .3.5 הוצאות 

הנהלה  ושיווק, 
 וכלליות 

 

שהסתיימ  ושלושה   תשעהשל  ות  תקופלעומת    הגידול 11,778   2,285  3,117  9,303  9,937  בספטמבר    30ביום    ו חודשים 
גידול בשל הפרשה לחובות מחיזוק מערך המכירות של החברה ומבעיקרו  נובע    2020

 .  מסופקים בעיקר בגין לקוח בקמרון

 הכנסות אחרות   .3.6
 

מסיום תוכנית חלוקת הריבייטים של אשתקד נובע   תקופות מקבילותהקיטון לעומת   286   -  -  285  - 
WIOCC  2020בסוף הרבעון הראשון של . 

מפעולות    .3.7 )הפסד(  רווח 
 רגילות 

 

לתקופ  EBITDA-ה 3,649  1,511  ( 86) 2,481  ( 331) והפחתות(  פחת  הוצאות  בניכוי  רגילות  מפעולות  של    ות)רווח 
כ  הסתכם   2021  בספטמבר  30ביום    ושהסתיימחודשים  שלושה  ו  תשעה של  - לסך 

  דולר אלפי    17,142-כלעומת סך של  אלפי דולר, בהתאמה,    4,784  -וכאלפי דולר    13,781
  ות לתקופ   -EBITDA יצוין כי ה  אלפי דולר בתקופות המקבילות אשתקד.  6,115  -וכ

השפעת   2021  בספטמבר  30ביום    שהסתיימוחודשים    ושלושה  תשעהשל   בנטרול 
אלפי    1,249  -וכ  דולראלפי    3,514-של כהסתכמה לסך    IFRS16היישום לראשונה של  

  . אלפי דולר, בהתאמה   2,838  -אלפי דולר וכ  7,069  -דולר, בהתאמה, לעומת סך של כ
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 הסברים לשינויים בין התקופות  31.12.2020

ביום    EBITDA-ה שהסתיימה  לסך    2020בדצמבר    31לשנה  כהסתכם   22,794-של 
 9,454- הסתכמה לסך של כ  IFRS16בנטרול השפעת היישום לראשונה של    אלפי דולר. 

 דולר. אלפי  
 

 הוצאות מימון, נטו  .3.8
 

מימוניות,   ( 4,234)  ( 1,449) ( 803) ( 3,276) ( 1,772) חכירות  בגין  מימון  הוצאות  בעיקר  כוללות  המימון  שערוך  הוצאות 
אגרות חוב )סדרה אגרות חוב )סדרה ג'(,  הוצאות ריבית בגין  התחייבות בגין אופציות,  

שער.   מהפרשי  הנובעים  ושינויים  ו'(  )סדרה  להמרה  חוב  ואגרות  לעומת    הקיטוןב'( 
נויים הנובעים מהפרשי שער )בעיקר שערוך  אשתקד נובע בעיקר משי   תקופות מקבילות

מקיטון בהתחייבות  ו   , משערוך אופציות בגין אגרות החוב סדרה ב'( של ההתחייבות
 בגין חכירות מימוניות. 

 
 מיסים על הכנסה  .3.9

 
אשתקד לעומת שנים    תקופות מקבילותבהוצאות מיסים על הכנסה לעומת    הקיטון ( 1,068)  ( 326) ( 65) ( 697) ( 225)

 הוצאות בגין ניכוי מס במקור.  ירידה של בעיקר מקודמות נבע  
 

 ראו פירוט לעיל.  ( 1,653)  ( 264) ( 954) ( 1,492) ( 2,328) לתקופה רווח )הפסד(  .3.10

  



 נזילות ומקורות מימון   .4

של     לתקופה 
חודשים    תשעה 

שהסתיימה 
 30.9.2021ביום 

של   לתקופה 
חודשים    תשעה 

שהסתיימה 
 30.9.2020ביום 

של   לתקופה 
שלושה חודשים  

שהסתיימה 
 30.9.2021ביום 

של   לתקופה 
שלושה חודשים  

שהסתיימה 
 30.9.2020ביום 

 הסברים לשינויים בין התקופות 31.12.2020

מזומנים    .4.1 תזרים 
 מפעילות  שוטפת 

 

לעומת    הקיטון 18,264  6,093 5,492 14,063 12,376 שוטפת  מפעילות    תקופותבתזרים 
בעי   מקבילות נבע  לתקופה   קר אשתקד  מההפסד 

 . ומתשלומים לספקים
מזומנים    .4.2 תזרים 

 לפעילות השקעה 
 

השקעה    הקיטון  ( 4,776) ( 553) ( 1,320) ( 3,963) ( 2,315) לפעילות  ששימש  בתקופה בתזרים 
חודשים   תשעה  מקבילהלעומת  של  אשתקד    תקופה 

בעיקר   חידושי  נבע  לטובת  קבוע  ברכוש  מהשקעה 
לקוחות מול  אשתקד  חוזים  מקבילות  ,  בתקופות 

בתקופה   פעילות   רכישת  בגין  תשלוםו   DRC  -בעיקר ב
לפעילות    .אשתקד   מקבילה  ששימש  בתזרים  הגידול 

שהסתיימה  חודשים  שלושה  של  בתקופה  השקעה 
לעומת רבעון מקביל אשתקד    2021בספטמבר    30ביום  

 נבע מגידול במזומן המוגבל בשימוש. 
מזומנים    .4.3 תזרים 

  (לפעילותמפעילות ) 
 מימון 

מימון  מבתזרים    הגידול ( 12,166) ( 3,744) ( 4,892) ( 10,355) 2,819 תשעה פעילות  של  בתקופה 
 לעומת  2021בספטמבר    30חודשים שהסתיימה ביום  

מימון לפעילות  ששימש  מקבילה   תזרים  בתקופה 
בעיקר    אשתקד ג'( נובע  )סדרה  חוב  אגרות  מהנפקת 

יוני   ששימש    .2021בחודש  מזומנים  בתזרים  הגידול 
חודשים   שלושה  של  בתקופה  מימון  לפעילות 

ביום   לעומת תקופה   2021ספטמבר  ב  30שהסתיימה 
קרן   בפירעון  מגידול  בעיקר  נבע  אשתקד  מקבילה 

 אג"ח ב'. 
 

 



 גילוי ייעודי לעניין ההון החוזר של החברה  .5

אלפי דולר. יחד עם זאת, לחברה הון חוזר חיובי בסך    954  -הסתכם לסך של כ  2021של    השלישיההפסד לרבעון  

 אלפי דולר.  3,046 -של כ

במהלך השנה האחרונה והחודשים האחרונים בפרט, שיפרה החברה משמעותית את תזרים המזומנים שלה, 

וכן  באמצעות   עסקאות  הובילו חתימת  לחברה,  הון  הזרימו  היתר,  בין  אשר  להלן,  כמפורט  לציבור,  הנפקות 

,  WIOCCשל החברה, אגב שיפור בעלויות המימון, וכן באמצעות קידום עסקת  ארכת מח"מ מערך החוב  לה

 כמפורט להלן. 

 כמו כן, לצורך חיזוק מצבה הפיננסי, ממקדת החברה את מאמציה בתחומים הבאים:

בין היתר באמצעות חיזוק מערך ההתקשרויות של  שיפור הרווחיות תוך הגדלה מתונה של ההכנסות,   ▪

וההנדסה של החברה, החברה  חיזוק מערך המכירות  והכנסות חדשים   ,  לאפיקי מכירה  ,  וכניסה 

 . אגב, בין היתר, השקת מוצרים ושירותים חדשים 

 ימה על התקשרויות חדשות.יהול משאים ומתנים לחידוש התקשרויות עם לקוחות וחתנ ▪

 משא ומתן שוטף עם ספקים לצורך הוזלת עלויות.  ▪

 שיפור בגביית חובות לקוחות תוך שימוש במגוון אמצעי גבייה כולל בין היתר באמצעות גובים חיצוניים.  ▪

 של החברה.  חיזוק מבנה ההון ▪

של   הקיימת  המזומנים  תזרימי  בתחזית  הנכללים  המקורות  כי  הכנסה יצוין,  מקורות  על  מבוססים  החברה 

, כי תזרימי המזומנים אינם כןה מתונה של הרווח הגולמי ועל קיבולת משאבי לוויין זמינה ו ישוטפים, בהנחת עלי

כנית הקיימת של החברה מניחה שמירה בקירוב על יחס ההון  ומותנים במימושים של נכסים. עוד יצוין, כי הת

 החוזר התפעולי שלה. 

 מספר דגשים ביחס למבנה ההון והתזרים של החברה:להלן 

 לחידוש"מ  במו  מצויה   הנה  וכן,  2025  לשנת   עד  דולר  מיליון    33.5  -צבר חוזים משמעותי בהיקף של כ   לחברה .1

לפירוט נוסף   .החברה  של   החוזים  צבר  את  לשפר  צפויות   אשר,  נוספות  עסקאות  על  וחתימה  התקשרויות

 ראה בפרק "אירועים מהותיים", להלן. 

ש"ח ברוטו )סדרה    57,630,000  -, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב להמרה בהיקף של כ2021בחודש יוני   .2

תעמודנה   החוב  אגרות  החברה.  של  והחוב  ההון  מבנה  של  משמעותי  לטיוב  הובילה  זו  הנפקה  ג'(. 

ב  )קרן(,  כדלקמן:   8  - לפירעון  )   תשלומים  של  (  2שני  בשיעור  יהא  מהם  אחד  כל  אשר    5%תשלומים 

תשלומים אשר כל אחד    ( 2; שני ) 2023של שנת    1.9  - ו   1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו  

; שני  2024של שנת    1.9  - ו   1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו    8%מהם יהא בשיעור של  

  1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו    10%ור של  תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיע   ( 2) 

של    1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום    20%( בשיעור של  1; תשלום אחד ) 2025של שנת    1.9  - ו 

  . 2026של שנת    1.9  מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום   34%בשיעור של  (  1) תשלום אחד  ;  2026שנת  



  1.1.2024למסחר בבורסה ועד ליום    '( ג גרות החוב )סדרה  בתקופה שהחל ממועד הרישום של סדרת א 

(  2)   - ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה; ו   '( ג ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב )סדרה    1.15  - כל 

'(  ג ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב )סדרה    1.35כל    22.8.2026ליום    ועד   2.1.2024בתקופה שהחל מיום  

 )כפוף להתאמות המפורטות בשטר(.   ת של החברה רגילה אח   ניתן להמרה למניה 

  5, הועמדה לטובת החברה מסגרת אשראי מטעם תאגיד בנקאי מוביל, בהיקף של  2021כמו כן, בחודש יולי  .3

 מיליון שקלים לטובת שירות צרכי ההון החוזר של החברה. 

ינואר   .4 של    פרטית  בהנפקה  החברה  הנפיקה   2020בחודש  כולל  למשקיעים    רגילותמניות    11,680,600סך 

כאמור   למשקיעים  הונפקו  כן  כמו   הניתנותלמסחר    ותרשומ  שאינןאופציה    כתבי  8,760,450מוסדיים. 

 במהלך   למניה  אגורות  130  של  מימוש  מחיר  כנגד,  החברה  של  רגילות  מניות  8,760,450-ללעד    ימושלמ

  אלפי   3,045-"ח )כש  אלפי  10,512  - כ  הינו  מההנפקה  החברה  לש  המיידית  התמורה  סך.  הקרובות  השנתיים

 מימוש כתבי האופציה בעתיד יגדיל את שיעור התמורה מהגיוס בהתאם. (.דולר

של    2020  אוקטוברבחודש  בנוסף,   .5 כולל  סך  פרטית  בהנפקה  החברה  רגילות   7,000,000הנפיקה  מניות 

אלפי    7,035  -. סך התמורה המיידית של החברה מההנפקה הינו כומשקיעים נוספים  למשקיעים מוסדיים

 אלפי דולר(.   2,064- ש"ח )כ

 Intelsat Global  -חתמה החברה על הסכם מערך תשלומים עם ספק לוויין מהותי שלה    2020בחודש מרץ   .6

Sales and Marketing Ltd  "( במסגרתו ביצעה החברה טיוב משאינטלסאט )"  מעותי של מערך התשלומים

במסגרת ההסכמות שהושגו, היתרה לתשלום   אגב ייעול ועדכון הסכמי הקבוצה עם הספק.מול אינטלסאט,  

כ של  סכום  על  שעומדת  השוטפים  התשלום  לתנאי  פני  מיליון    6-מעבר  על  שווה  באופן  תיפרס    24דולר 

מאינטלסאט, אשר יינתן שני מיליון דולר  חודשים. מנגד, החברה תהנה מזיכוי כספי משמעותי בגובה של  

פני   על  לאינטלסאט    8לחברה  המוזכרים  החברה  תשלומי  את  מלא  באופן  יקזז  ובכך  בתקופה חודשים 

מהותי )לקוח    Vodacomהאמורה. הזיכוי כאמור ניתן לחברה כחלק ממערך חידוש ההתקשרות על פי עסקת  

 סיס ארוך טווח. של החברה בקונגו(, כפי שחודשה לאחרונה על ב

  5עם תאגיד בנקאי לקבלת הלוואה בערבות מדינה בסך של   חתמה החברה על הסכם 2020בחודש ספטמבר  .7

מיליון ש"ח בתנאים מטיבים, בשים לב לזכאות שנקבעה לחברות במסגרת קרן ההלוואות לעסקים בערבות 

 "(  1.5%ריבית שנתית השווה לריבית הפריים, בתוספת מרווח של    נושאת"(. ההלוואה  ההלוואההמדינה 

ב תשולם  ההלוואה  קרן  הראשונה(.  השנה  בגין  ריבית  מתשלומי  פטורה  החברה  תשלומים   48  -)כאשר 

חודשיים רצופים וזאת החל מתום שנה ממועד העמדתה של ההלוואה בפועל. להערכת החברה הלוואה זו,  

את תזרים המזומנים של החברה ותתמוך בפעילות הפיתוח   משפרת  אשר מגלמת תנאים מטיבים ביותר,

 העסקי של החברה בטווח הבינוני והארוך. 

 -ו    2019-01-077149  )אסמכתאות:  2020ביולי,    2  -ו   2019ביולי,    25בהמשך לדיווחי החברה מתאריכים    .8

 עם לקוח "(  טלקום  גילת" או "גילתבע"מ )"  טלקוםהתקשרותה של גילת    בדבר, בהתאמה(  2020-01-070440

מיליון ש"ח, דיווחה    6.3  -קיבולת לוויינית ללקוח בהיקף מצטבר של כ  לאספקת  בהסכמים  ,ישראלי  ממשלתי

חתימת הסכם לחידוש ההתקשרות מול הלקוח באופן בו גילת תספק  על    2020בספטמבר,    8החברה ביום  

 . 1.10.2020חודשים, בתוקף מיום    12ח, במשך  מיליון ש"   6.5  -ללקוח שירותים לווייניים נוספים בהיקף של כ



( בדבר 2020-01-097866:  ה)אסמכת  2020ספטמבר,    3בהמשך לדיווח החברה מיום    2021במרץ,    29יום  ב .9

בניז'ר לקוח  עם  בטכנולוגיית   - הסכם  לוויינית  תקשורת  שירותי  לאספקת  שירותי   O3Bאפריקה,  וכן 

החברה על    דיווחהדולר ארה"ב,     1,000,000  -חודשים, בהיקף של כ  12תקשורת נלווים נוספים, לתקופה של  

  12דולר ארה"ב נוספים לתקופה של    625,000  -חתימת הסכם להרחבה נוספת של ההתקשרות בהיקף של כ

 .  2021 שנתמהלך הרבעון השני של ב החלהחודשים. תחילת השירותים המורחבים, 

מיום   .10 החברה  לדיווח  בדבר2016-01-059677)אסמכתה:    2016במאי,    5בהמשך  גילת    (  של  התקשרותה 

תקשורת נתונים שירותי  לאספקת  לקוח הפועל במדינות שונות, לרבות במזרח אירופה, בהסכם  עם  טלקום,  

לווי ניידיםיבאמצעות  לטרמינלים  "ן  )להלן:  נלווים  ושירותים  ציוד  וההתקשרות ,  דיווחה הלקוח"  -"   ,)"

כי התקבלה מצד הלקוח הזמנה חדשה נוספת במסגרת ההתקשרות בגובה של   2020ביולי,    22החברה ביום  

 חודשים.   9חודשים. ללקוח קיימת אפשרות יציאה לאחר  21מיליוני ש"ח במצטבר, לתקופה של  2.6 -כ

ס באופן  עם הלקוח התנהלה  כי במהלך השנים האחרונות ההתקשרות  רצון הלקוח, יצוין  לשביעות  דור, 

מיליון ש"ח   3.3  -כאשר היקפי ההכנסות לאורך תקופת החוזה המקורי צפויים להסתכם בסך מצטבר של כ

 )וזאת מעבר להרחבת ההתקשרות המדווחת(.

העסק מן  הצפויות  להכנסות  באשר  לעיל  האמור  בסעיפיםהמידע  המצוינות  מידע    לעיל  5-10  אות  הינו 

, אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו(  1968- הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  התשכ"ח

או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה  

הכ בסביבה  התפתחויות  זאת  ובכלל  זה,  במועד  לצפותן  יכולה  החברה  ושאין  ובגורמים  בלבד  ללית 

החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת  

   בפרק א' לדוח תקופתי זה. החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון  

ך  , המהווה "סימן אזהרה" כאמור בתקנות ניירות ערחודשים  עשר  שניים  של  לתקופהלחברה גירעון בהון החוזר  

 "(. התקנות)" 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, קבע דירקטוריון החברה כי אין בו כדי להצביע  בתקופה של שניים עשר חודשים  אולם, על אף הגרעון בהון החוזר

תקופת  ובמהלך  ככלל,  הצפויות  בהתחייבויותיה  לעמוד  החברה  של  ביכולתה  וכי  בחברה,  נזילות  בעיית  על 

 בפרט, בהתאם לנדרש בתקנות, ובהתאם, החברה אינה נדרשת בפרסום דוח תזרים חזוי. התזרים 

צרכי את  סקר  והצפויים,  הקיימים  המזומנים  וצרכי  מקורות  את  סקר  החברה  של   דירקטוריון  ההשקעות 

הזמינים הפוטנציאליים  המימון  היקפי  ואת  המימון  מקורות  את  סקר  וכן,  הפירעונות   החברה,  ואת  לחברה 

 .יים של אגרות החוב אותן הנפיקה החברההצפו 

   :במסגרת שיקוליו ודיוניו, ציין הדירקטוריון את הנקודות הבאות

במקביל  (1) כאשר  פעילותה,  במדינות  מובילות  תקשורת  וחברות  איכותיים  מלקוחות  יציב  תזרים  לחברה 

 יה יציבים וגבוהים. יהחברה מציגה תזרים איכותי ושיעורי גב

 :בקונגו לקוחות םע מהותיות התקשרויות (2)

בקונגו החלה    לחברה פעילות החברה  עם חברות בתחום הסלולר,  בעיקר  קונגו,  נרחבת במדינת  פעילות 



יוני    במסגרת  בחודש  בעבר,  שדווח  כפי  כאשר  מקומי,  שותף  עם  משותף  את    2018מיזם  החברה  רכשה 

  100%-השותף במיזם המשותף, כך שהחל ממועד חתימת ההסכם זכאית החברה ל שלזכויותיו העיקריות 

 טרום חתימת ההסכם(.  60%מהרווחים בגין פעילות זו )לעומת שיעור של 

 : יציב  מזומנים  זריםמהותיים בקונגו המניבים לה ת, לחברה לקוחות בהתאם

מרץ   .א חברת    2017בחודש  עם  טלקום  גילת  באמצעות  החברה  תקשורת Vodacomהתקשרה  חברת   ,

ב שירותי תקשורת ו   לוויינית  קיבולתלאספקת    הסכםהממוקמת ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, 

יוני   בחודשים  ינואר  2017נוספים.  עם  הורח  2019ומאי    2019,  ההתקשרות  והחברה Vodacomבה   ,

זה.   ללקוח  המסופקת  הלוויינית  הקיבולת  היקף  את  הניבה   2020  –  2018השנים    במהלךהגדילה 

 דולר.  מיליון 33.8 -ההתקשרות כאמור לחברה הכנסות בהיקף של כ

דיווח ראו  נוספים  מ  ילפרטים   19.5.2019-ו  15.1.2019,  28.6.2017,  15.3.2017  תאריכיםהחברה 

 (.  בהתאמה, 2019-01-042186-ו  2019-01-005925,  2017-01-066273,  2017-01-024540: סמכתאותא)

החל מיום   -  נוספות  שנים  3  של  תקופה  למשך  Vodacomחודשה ההתקשרות עם    2019  אוקטובר  בחודש

- . התמורה הכוללת בגין ההסכם, צפויה לעמוד על כ31.3.2023  ליום  ועד (  הנוכחי  החוזה)תום    1.4.2020

אלפי דולר לחודש על בסיס ממוצע חודשי(. בנוסף,  770-חודשים )כ 36מיליוני דולר ארה"ב על פני  27.7

 .אלפי דולר בגין מכירת ציוד ללקוח  600-כולל ההסכם הכנסה חד פעמית בסך של כ

 (. 2019-01-089286: ה)אסמכת 2019באוקטובר,  22דיווח החברה מיום  ראו נוספים לפרטים

  לפיו"  Vodacom"  חברת  עם  ונפרד  חדש  בהסכם  התקשרה  גילת  כי  החברה  דיווחה  2021,  יולי  בחודש .ב

 דולר   1,806,000  של  כולל  לסך  בתמורה  נוספים  תקשורת  ושירותי  לוויינית  קיבולת  ללקוח  גילת  תספק

ההסכם כולל    .הקרובה  התקופה  במהלך  לעלות  צפוי  החדש  השירות .  חודשים  12  בת  לתקופה"ב  ארה

חודשים כל אחת, אלא אם מי מבין הצדדים הודיע   12חידוש אוטומטי למשך תקופות נוספות בנות  

  מראש על רצונו שלא להאריך את ההתקשרות.

עם   O3bהתקשרה החברה, לראשונה בהסכם לאספקת שירותים בטכנולוגיית    2016בחודש אוגוסט   .ג

  130-, בהיקף של כ2016"( החל מחודש נובמבר  Orange)"  -  Orangeתקשורת מובילה בקונגו,  חברת  

  400-בהיקף של כ  Orangeהורחבה התקשרות החברה עם    2017אלפי דולר לחודש. בחודשים מרץ ויוני  

יולי   O3bאלפי דולר לחודש, ובהתאמה גדל היקף קיבולת   המסופקת ללקוח על ידי החברה. בחודש 

בהסכם לאספקת שירותי תקשורת נוספים, באמצעות    Orangeורחבה התקשרות החברה עם  ה  2018

  דיווחה  12.12.19  ביוםאלפי דולר לחודש.    320- , בהיקף של כGEOולווייני    O3bשימוש בטכנולוגיית  

נוספות בתוקף מיום   על חידוש ההתקשרות לתקופה של שנתיים  יסופקו   במסגרתו,  1.12.19החברה 

בטכנולוגיית   שימוש  באמצעות  ההסכם,  פי  על  נוספים  תקשורת  שירותי  .  GEOולוויני    O3bללקוח 

כ )כ  אלפי  979  -התמורה בגין השירותים עומדת על סך של  אלפי דולר   23,508  -דולר ארה"ב לחודש 

 ופה(.  לתק

אלפי    780-, בהיקף כולל של כOrange, דיווחה החברה על הרחבת ההתקשרות עם  2020במרץ,    29  ביום

 Orangeדולר במצטבר, מעבר לסכומים הקבועים על פי העסקה הקיימת. כמו כן, החברה סיכמה מול  

כ  על של  נוסף  בהיקף  לעיל,  לאמור  נוספת, מעבר  התקשרות  לחודש,  120-הרחבת  דולר  כאשר   אלפי 



 התקשרות  הדוח  פרסום  למועד  נכוןהתקשרות ספציפית זו הנה על בסיס חודשי וניתנת לסיום בעל עת.  

 . הסתיימה זו

עם    משא  החברה  מקיימת  זה  למועד  נכון תום    Orangeומתן  לאחר  ההתקשרות  לאופן  ביחס 

או  /ו  הקיימת   במתכונתה  ההתקשרות  לחידוש  ביחס  וודאות  קיימת  לא  אולםההתקשרות הנוכחית,  

  מצומצם   בהיקף  יהא,  ויבוצע   ככל,  ההתקשרות   חידוש,  הנוכחית   החברה  להערכת  כאשר,  ככלל

 .  הנוכחית ההתקשרות לעומת משמעותית

הקרובות,    הכנסותיה  צבר  וחיזוק  שיפור  לשם  מישורים  במספר  פועלת  החברה,  במקביל לשנים 

 ; רוביססה תוכנית אסטרטגית אשר כוללת, בין הית

לתוצאות   סינרגטיות  רכישות  לביצוע  אפשרויות .א משמעותית  יתרמו  אשר  מניבות  פעילויות  של 

 החברה;  

חדשות  מו  ניהול  .ב להתקשרויות  במדינות  נוספות  יעד  במדינות"מ  המכירות  מערכי  חיזוק  אגב   ,

 . נוספות

 . החברה תוצאות את לשפר צפוי, מוצלח באופן יישומה  אשר, לוויין משאבי התייעלות תוכנית .ג

 מובהר כי אין וודאות מלאה בדבר התממשות המידע האמור לעיל.

מתחום הסלולר אשר מהווה את השוק   איכותייםכמו כן, בין לקוחותיה של החברה נמנים לקוחות   .ד

הצומח ביותר, נכון למועד זה, באפריקה, והחברה פועלת באופן מתמיד לחיזוק ומיצוב מעמדה בשוק 

 זה. 

בהסכם מסגרת לאספקת שירותי    מוביל  ישראלי  בטחוני  לקוח  עםגילת    התקשרה  2020בנובמבר,    19  ביום (3)

שנטלפורטושירותי    לווייניתתקשורת   של  לתקופה  של  ,  בהיקף  עסקת    אלפי   1,300תיים,  ארה"ב.  דולר 

 אלפי דולר ארה"ב.   1,300דולר ארה"ב והורחבה לסך של    300,000המסגרת עמדה בראשיתה על היקף של  

נוצל סכום משמעותי מתוך היקף המסגרת זה  ובצרכי נכון למועד  . היקף הניצול הכולל מותנה בביקוש 

הצריכה וקצבי השימוש, היוו כשלעצמם נתח משמעותי מסך  הלקוח, אולם במקביל יש לציין כי היקפי  

 היקף המסגרת ועסקת המסגרת. 

  (.2020-01-124452)אסמכתה:   19.11.2020נוספים בדבר ההתקשרות ראו דיווח מיידי מיום  לפרטים

מהעסק  יובהר  הכלכלי  לפוטנציאל  באשר  לעיל  האמור  המידע  משאים  כי  לרבות  לעיל,  המצוינות  אות 

אשר יכול    ,1968- הינו מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  ומתנים שמתקיימים,

  שלא להתממש )כולו או חלקו( או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה 

הלקוח,   צרכי  זה,  ובכלל  זה,  במועד  לצפותו  יכולה  החברה  שאין  בלבד  בחברה  תלויות  שאינן  מסיבות 

התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים  

 לדוח'  א  בפרק להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון  

בנוסף, סיכויי התממשות המידע מושפעים, בין היתר, מהיותם נסמכים על מידע הקיים   . זה  תקופתי

 .בחברה למועד דוח זה, וכן על ההנחה כי ההסכם יתממש באופן מלא



 , ראה בפתיח לדוח הדירקטוריון לעיל. WIOCCביחס להשלמת עסקת  (4)

למועד אישור הדוחות הכספיים, דירקטוריון החברה והנהלתה סבורים כי לחברה יהיו מקורות מספיקים 

במקביל לפעילותה הקיימת, פועלת החברה   .לעין  הנראה  בעתידלהמשך פעילותה ולפירעון התחייבויותיה  

 . באופן מתמיד לחיזוק מנועי ומקורות הצמיחה שלה, תוך יצירת מיזמים חדשים

חודשה התקשרותה של גילת עם החשב הכללי במשרד האוצר בישראל לאספקת ציוד   2021  יוני בחודש   (5)

וכן, ושירותי תחזוקה עבור משרדי הממשלה, בהתאם   -יני  יבאמצעות תיווך לוו  היתר  ביןושירותי תקשורת,  

(. במסגרת  ", בהתאמההמכרז"-" וההתקשרות )"  2012לתנאי מכרז שבו זכתה גילת במקור בחודש נובמבר  

ניידת באמצעות לוו ין אשר כוללים, בין היתר, שירותים על  יההתקשרות, תספק גילת שירותי תקשורת 

, ביוני  9לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  , וכן שירותי תקשורת נייחת.  Inmarsat- ו  Iridiumרשתות  

 האופציה   עומדת  הכללי  לחשב  כאשר  חודשים  24  -ל  הנה  ההתקשרות(.  2021-01-036913:  ה)אסמכת  2021

 .נוספים חודשים 24 -ב ההתקשרות לחידוש

  תקשורת   שירותי  לאספקת"  11"כאן    במכרז   זכתה,  החברה  של  הבת  חברת,  טלקום  גילת,  2021,  יוני  בחודש (6)

  3  בת  כוללת  תקופה  למשך"ח  ש   מיליון  5  -כ  של  בהיקף,  לוויין   באמצעות   ורדיו  טלוויזיה  שידורי  והפצת

 בפיתוח  דרך   אבן  מהווה  החברה  ולהערכת  חדשים  לתחומים  החברה  של  חדירה  מהווה  זו  התקשרות.  שנים

 . העסקי

)להלן   מוביל  ישראלי  ממשלתי  לקוח  עם,  טלקוםהחברה על התקשרותה של גילת    הדיווח  2021שנת    בתחילת (7)

 לטובת  בלעדי  בסיס  על,  לוויינית  תקשורת  ושירותי  ציוד   לאספקת  מסגרת"(, בהסכם  הלקוחבסעיף זה: " 

"(. המסגרת  היקף"  -ו"  המסגרת  עסקת"ח )"ש  40,000,000  עד  של   בהיקף,  שנים  שלוש  של  לתקופה ,  גילת

"ח  ש  37,500,000  -כ  של  בהיקף  קודמת  מסגרת  עסקת  של  וחידוש  שדרוג  מהווה  החדשה  המסגרת  עסקת

 פני   על  הקודמת  המסגרת   מהיקף  80%  -כ  של  ניצול  לאחר,  לאחרונה  הסתיימה  אשר   עסקה  -  שנים  לארבע

 היחסים  ומערכת  הגבוהים  הלקוח  צרכי ,  הפעילות  יציבות  על  החברה  לדעת  המצביע  באופן,  התקופה

או /ו  ציוד  להזמיןאו  /ו  לרכוש   מחויב  אינו  הלקוח  כי  יובהר.  הצדדים  בין  השוררת  האיכותית  העסקית

.  הלקוח  בצרכי  מותנית  תהא  הזמנה  וכל(,  הקודמת  והן  החדשה)הן    המסגרת  עסקת  פי  על  בפועל  שירותים

 הזמנות  גם  כמו ,  האחרונות  השנים  במהלך  הלקוח  ידי  על  והצריכה  ההזמנות  להיקפי  לב  בשים,  זאת  עם  יחד

  פעולה  לשיתוף  איכותית  היתכנות  קיימת  כי  החברה  סבורה ,  החדשה  המסגרת   מכוח  התקבלו  אשר  ראשונות

. לפרטים נוספים  הקודמים  הניצול  מהיקפי  יפחתו  לא  אשר  ובהיקפים,  המסגרת  עסקת  מכוח  פורה  עסקי

 (. 2021-01-007222)אסמכתה:  18.1.2021ראו דיווח מיידי מיום 

גילת 2021-01-007222)אסמכתא:   2021,  בינואר  18  מיום  החברה  לדיווח  בהמשך (8) ( בדבר התקשרותה של 

  מסגרת , בהסכם  מוביל  ישראלי   ממשלתי  לקוח  עםבע"מ, חברת בת בבעלותה המלאה של החברה,    טלקום

 מהלקוח  הזמנה  קבלת  על  2021,  אוקטובר  בחודש   החברה  דיווחה,  לוויינית  תקשורת  ושירותי  ציוד   לאספקת

 זו   הזמנה  מכוח  השירותים"ח.  ש  6,800,000  של  כולל  בסך,  גילת  תספק  אשר  לוויינית  תקשורת  לשירותי

 . שווים  חודשיים בתשלומים, 2021  אוקטובר מחודש החל שנה במשך יסופקו

מיום    בהמשך (9) החברה   חברת   עם  התקשרות  בדבר (,  2019-01-114528:  ה)אסמכת  29.12.2019לדיווח 

"  ההסכם: "בסעיף זה  )להלן  נוספים  תקשורת  ושירותי  לוויין  גבי  על  אינטרנט  שירותי  לאספקת'ן"  אינטלויז"

  שדרוג   על  2021,  ינואר  בחודש   החברה  דיווחה(,  1.1.2020-1.1.2022)  שנתיים  של  לתקופה"(,  הלקוח"  -ו



.  הקיימת  ההתקשרות  תקופת  פני  על  יתפרסו  אשר  נוספים"ב  ארה  דולר  470,000  -כ  של  בהיקף  ההתקשרות

  ועד  2021  שנת  בגין  בחודש  דולר  100,000  -כ  של  סך  על  עומדות  מהלקוח  ההכנסות  הקיים  ההסכם   פי  על

 . לעיל כמפורט הראשית ההתקשרות תקופת לתום

  למשך,  ההתקשרות  ושדרוג  לחידוש  טווח   ארוך  הסכם  חתימת  על  החברה  דיווחה  2021,  נובמבר  בחודש

 אשר"ב,  ארה  דולר  3,500,000  -כ  של  כולל  מצטבר  בהיקף,  1.1.2022  מיום  החל,  חודשים  18  בת  תקופה

  יבוצע   אשר  ומוצרים  שירותים  של  נוסף  רכש  משקף  זה  סכום.  החדשה  ההתקשרות  תקופת  פני  על  יתפרסו

  .2ההתקשרות תקופת במהלך החברה מאת  הלקוח ידי על

,  האחרונים  הרבעונים  במהלך  פעמים  מספר  הוכחה  אשר,  ההון  לשוק  יחסית  גבוהה  נגישות  קיימת   לחברה (10)

 . החברה של מצבה את הטיב אשר  בחברה השליטה מבנה שינוי לאחר משמעותית שופרה אשר נגישות

דירקטוריון החברה ציין במסגרת שיקוליו את העובדה לפיה החברה פועלת באופן מתמיד לשיפור מבנה  כמו כן,  

העלויות וההוצאות שלה מול ספקיה, ובפרט ספקי שירותי הלוויין שלה, כפי שדווח בעבר מספר פעמים לציבור  

הנ  -המשקיעים   הקיימות.  הוצאותיה  מבנה  של  ושיפור  משמעותית  עלויות  הוזלת  באשר תוך  החברה  חות 

היתר,   בין  הכולל,  העבר  ניסיון  על  מבוססות  החברה  ספקי  מול  ההוצאות  מבנה  שיפור  תהליכי  להתממשות 

 כניות כאמור, ועל הדיונים השוטפים הנערכים מעת לעת עם ספקיה. ומימוש ת

  1,651  -ל כש  כולל  בסךתשלומי ריבית  צפויה לשלם במהלך השנתיים הקרובות למחזיקי אג"ח )סדרה ג'(    החברה

אלפי דולר )תשלומי הקרן בגין אגרות החוב )סדרה ג'( נפרעים   1,858  -קרן בסך כולל של כ   ותשלומיאלפי דולר  

הצפוי לתקופה זו בתוספת יתרות המזומנים שבקופת    EBITDA-החברה מעריכה כי ה.  בלבד(  2023החל משנת  

 מימון שלה.  החברה, יאפשרו עמידה צפויה ואיתנה בצרכי החברה ומקורות ה

מקור   כל  של  ההתממשות  סבירות  ואת  השונים  המזומנים  מקורות  סבירות  את  בחן  החברה  דירקטוריון 

ובחירתו מראש, וכן בחן את החלטתו תחת תרחיש קיצון ועל סמך ניתוח רגישות של הרעה משמעותית בתזרים 

המתייחסים   לנתונים  ביחס  ובפרט  לעיל,  האמור  יתרת  החברה.  החוזרלמימון  בהון    12במהלך    הגירעון 

, מבוסס 1968-, הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"חהחודשים האחרונים

על הנחות החברה, הערכות הנהלה, תחזיות פנימיות ותוכניות עבודה בהתאם לנתונים הקיימים במועד זה. 

להתממש באופן שונה מן הצפוי, בשל גורמים שאינם תלויים    מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או

הסיכון   לגורמי  ביחס  ובפרט  שונים  שוק  משתני  רגולטוריים,  משתנים  כלכליים,  שינויים  לרבות  בחברה, 

 .2020 לשנת  השנתיכפרק א' לדוח  המצורףהמפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד  

  

 
, אשר יכול שלא להתממש )כולו  1968-ך, התשכ"חהמידע האמור לעיל באשר להכנסות הצפויות מן העסקה הינו מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ער  2

במועד זה,    או חלקו( או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ושאין החברה יכולה לצפותן
אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת    ובכלל זאת התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה,

יים בחברה  החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון בדוח התקופתי של החברה. בנוסף, סיכויי התממשות המידע מושפע, בין היתר, מהיותו נסמך על מידע הק 
   וכן על ההנחה, כי ההסכם יתממש באופן מלא.  אספקת השירותים, עלויות שירותי הלוויין הנרכשות על ידי החברה לשם במועד הדוח

 



   ניהולםפרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי  -חלק ב' 

 האחראית על ניהול סיכוני השוק בתאגיד .6

גברת אורית גל, סמנכ"ל הכספים של החברה מכהנת כאחראית על ניהול סיכוני השוק של החברה. האחראית 

פעולותי על  לעת  מעת  החברה  לדירקטוריון  מדווחת  השוק  סיכוני  ניהול  של   העל  השוק  סיכוני  הקטנת  לשם 

החברה ועל התוצאות של אותן פעולות. לפרטים בדבר השכלתה, כישוריה וניסיונה העסקי של האחראית על  

 .זה ניהול סיכוני שוק ראו פרק ד' לדוח תקופתי

לדוחות הכספיים המאוחדים   22לפרטים אודות סיכונים אפשריים בקשר עם אירועי וירוס הקורונה ראו באור  

 .  2020שנת ל

 תיאור סיכוני השוק אליהם חשופה החברה ומדיניות החברה בניהולם .6.1

 רגולציה בשווקי התקשורת במדינות היעד של החברה   .6.1.1

אותן  לשירותים  רלוונטי  תקשורת  רישיון  קיים  מקומית,  בת  חברת  לחברה  יש  בהן  במדינות 

ה היועצים  באמצעות  מתעדכנת  החברה  של  המשפטית  המחלקה  החברה.  משפטיים מספקת 

 המקומיים על שינויי רגולציה במדינות הנ"ל. 

לגבי פעילות במדינות בהן אין חברות בת מקומיות, החברה מקפידה להתקשר עם נציגים מקומיים 

בשווקי היעד אשר מחזיקים רישיונות מתאימים לספק שירותים במדינות היעד. כמו כן, החברה 

הי במדינות  רגולציה  בשינויי  להתעדכן  המחלקה מקפידה  ובפיקוח  באמצעות  היתר  בין  עד, 

המשפטית של החברה, ולהתקשר בהתאם עם בעלי רישיונות מתאימים לשווקי היעד תוך התאמת  

 הסכמי החברה והתקשרויות החברה לרגולציה וצמצום החשיפות על בסיס חוזי. 

 התקשורת בתחום טכנולוגיים שינויים .6.1.2

אודות חידושים טכנולוגיים בתחום התקשורת, בין היתר, החברה מקפידה להתעדכן באופן שוטף  

באמצעות קבלת אינפורמציה כתובה, שליחת עובדים מרכזיים לקורסים ולכנסים )בעיקר בחו"ל(, 

הטמיעה  האחרונה  בשנה  טכנולוגיים.  חידושים  לגבי  בתחום  הספקים  עם  רצופה  תקשורת  תוך 

 ותית בתחום עיסוקה. המהווה בשורה משמע SDWANגיית ה והחברה את טכנול

 אי יציבות פוליטית בשווקי היעד וסיכונים פוליטיים  .6.1.3

אי יציבות פוליטית בשווקי היעד של החברה, עשויה לכלול השלכות על פעילות המטבע הזר באותן 

מדינות, שערי מטבע וכו'. לאור האמור, החברה מקפידה על קבלת תשלומים בדולר ולא במטבע 

התשלומים. על מנת למזער סיכונים פוליטיים מקפידה החברה לבזר את  מקומי, בחלק הארי של  

"הקרקעיות"   ההשקעות  את  להקטין  וניסיון  מדינות,  של  רב  במספר  פעילות  תוך  פעילותה 

 באפריקה, אשר ככל שהנן מבוצעות, אלו נבנות על בסיס מודל ייצור רווחים תוך טווח קצר.

 חשיפה לאפריקה .6.1.4

. צ'אד, דרום סודן, אוגנדה, גאנה,  DRCת שונות באפריקה, כגון:  לחברה פעילות במספר מדינו

החברה פועלת להגדיל את המכירות שלה לשווקים נוספים, בין השאר באמצעות מענה על מכרזים  

גלובליים, בין היתר כדי לפזר את הסיכונים ולא לפתח תלות במדינה אחת. הנהלת החברה פועלת 

לשפר את אסטרט  מנת  על  תדיר  של באופן  הצמיחה  פוטנציאל  תוך מקסום  הפעילות שלה  גיית 



 החברה, וכן מבצעת עבודות בהקשר זה מול יועצים חיצוניים מומחים בתחום. 

 סיכוני מטבע .6.1.5

של  המהותית  ההוצאה  המשאבים, שהינו  רכש  גם  כן  וכמו  בדולר  הינן  החברה  הכנסות  מרבית 

אג"ח ב' שהונפקו לציבור    כגון  תות מהותיוות שקליויהחברה. יחד עם זאת, לחברה יש התחייב

. בגין 2021, הלוואה בערבות המדינה, אונקול ואג"ח ג' שהונפקו בחודש יוני  2018בתחילת שנת  

לעת   אלוות  ויהתחייב מעת  בוחנת  החברה  השקל.  של  בשע"ח  לשינויים  חשיפה  לחברה  קיימת 

גידור.   למועד הדוחחלופות   באמצעות  מגודר'(  ג)אג"ח    החברה   של  השיקלי  העיקרי  החוב,  נכון 

 ביצוע ל  הגנההחברה בוחנת מספר עסקאות    ,אולם  .הגנהטרם בוצעו עסקאות    ,ולכן,  שיקלי  פקדון

  . הקרוב בעתיד

  



 2021בספטמבר,  30נתונים בדבר נכסים והתחייבויות של הקבוצה לפי מטבעות ובסיסי הצמדה ליום   .7

 )באלפי דולר(  2021בספטמבר,   30ערך בספרים ליום  

דולר או   

 בהצמדה לו 

שקלים חדשים  

 בהצמדה למדד 

שקלים חדשים  

 ללא הצמדה 

פריטים לא  

 כספיים 

 

 סך הכל 

      נכסים 
      נכסים שוטפים 

 17,759 - 16,418 - 1,341 מזומנים ושווי מזומנים 
 3,799 - 293 - 3,506 מזומנים המוגבלים בשימוש 

,8257 - 2,342 - 5,484 לקוחות   
 930 818 6 - 106 חייבים ויתרות חובה 

 319 319 - - - מלאי 
,4389 נכס פיננסי מוחזק למכירה   - - - 4389,  

 553 - 553 - - נכסי מיסים שוטפים 
 -     נכסים לא שוטפים
,0402 - - - 2,039 לקוחות לזמן ארוך   

 843 - 64 - 779 מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך 
בגין הטבות לעובדים נכסים    - - 15 - 15 

 5,273 5,273 - - - רכוש קבוע נטו 
 18,052 18,052 - - - נכסים בגין זכות שימוש 

 10,647 10,647 - - - רכוש אחר 
 22,693 - 19,691 35,109 77,493 

      התחייבויות והון עצמי
      התחייבויות שוטפות

)סדרה ב'( חלויות שוטפות בגין אגרות חוב    - - 7,660 - 7,660 
 440 - - - 440 חלויות שוטפות בגין אגרות חוב להמרה )סדרה ו'( 

 8,122 - - - 8,122 חלויות שוטפות בגין חכירות 
 419 - 419 - - הלוואה בערבות המדינה 

 929 - 929 - - הלוואה בנקאית זמן קצר 
 16,335 - 1,708 - 14,627 ספקים ונותני שירותים 

 1,881 624 1,062 - 195 זכאים ויתרות זכות 
 131 - - - 131 התחייבויות מסים שוטפות 

 31 - 31 - - התחייבות בגין כתבי אופציה  לא סחירים 
 87 - 87 - - 'התחייבות בגין כתבי אופציה סדרה ב
 1,542 - 1,542 - - התחייבות בגין כתבי אופציה סדרה ג'

      התחייבויות לא שוטפות 
 516 - 218 - 298 התחייבות זמן ארוך לספקים 

ג'אגרות חוב סדרה   - - 15,619 - 15,619 

 751 - - - 751 'אגרות חוב להמרה סדרה ו
 1,669 1,702 - - - התחייבויות מיסים נדחים 

 1,099 - 1,099 - - הלוואה בערבות המדינה 
הלוואה בערבות  הכנסות מימון נדחות בגין 

 המדינה 
- - 63 - 63 

 4,726 - - - 4,726  התחייבויות בגין חכירות
 15,473 15,440 - - - הון עצמי 

 29,290 - 30,437 17,766 77,493 

  



 ניתוח רגישות  .8

   של החברה נושאות ריבית קבועה.ואגרות החוב )סדרה ב'( )סדרה ו'( אגרות החוב להמרה 

 אגרות החוב )סדרה ב'(  

הטבלה להלן מציגה את ההשפעה של שינוי בשער הדולר בהינתן שכל שאר אגרות החוב )סדרה ב'( שקליות,  

 המשתנים יוותרו קבועים:

 מבחן רגישות לשינויים בשער הדולר 

 המכשיר הרגיש ביחס לשינויים

 רווח )הפסד( מהשינויים
 
 
30  

בספטמבר,  
2021 

 מהשינוייםרווח )הפסד(  

עליה של  
5% 

עליה של  
2.5% 

ירידה של  
1% 

ירידה של  
2% 

 156 77 7,660 ( 187) ( 365) אגרות החוב )סדרה ב'( 

 

 (  ג'אגרות החוב )סדרה 

)סדרה   הטבלה להלן מציגה את ההשפעה של שינוי בשער הדולר בהינתן שכל שאר ( שקליות,  ג'אגרות החוב 

 קבועים:המשתנים יוותרו 

 מבחן רגישות לשינויים בשער הדולר 

 המכשיר הרגיש ביחס לשינויים

 רווח )הפסד( מהשינויים
 
 
30  

בספטמבר,  
2021 

 רווח )הפסד( מהשינויים

עליה של  
5% 

עליה של  
2.5% 

ירידה של  
1% 

ירידה של  
2% 

 319 158 15,619 ( 381) ( 744) ( ג'אגרות החוב )סדרה  

 

 

 

  



 היבטי ממשל תאגידי   - חלק ג'

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .9

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית: יהל שחר ואמיר    2נכון למועד פרסום הדוח, מכהנים בחברה  

 . תקופתי זהתמרי. לפרטים בדבר השכלתם כישוריהם וניסיונם ראו פרק ד' לדוח 

 ם שיעור הדירקטורים הבלתי תלויי .10

נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים )כהגדרת מונח 

 הינם בלתי תלויים. רוב חברי הדירקטוריון בחברה  לחוק החברות(. נכון למועד הדוח 1זה בסעיף 

 מורשי חתימה בחברה .11

 נח זה על פי חוק ניירות ערך. נכון למועד הדוח, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים כהגדרת מו

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .12

החברה הינה תאגיד קטן כהגדרת מונח זה בתיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(, 

ביום  התיקון)"  2014-התשע"ה החברה  שפרסמה  מיידי  לדיווח  בהתאם  -2014-01:  ה)אסמכת   16.02.2014"(. 

( אשר המידע הכלול בו מובא על דרך ההפניה, דירקטוריון החברה החליט לאמץ את מלוא ההקלות אשר  03977

לשנת   התקופתי  מהדוח  החל  וזאת  התיקון,  במסגרת  קטנים  לתאגידים  כאמור  הצהרת 2014אושרו  לפיכך,   .

 המנהלים להלן הינה בנוסחה המצומצם. 

 יננסי גילוי בקשר עם הדיווח הפ .13

 . 2020המאוחדים לשנת  לדוחות הכספיים 4לפרטים בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים ראו ביאור 

 תרומות  בנושא החברה  מדיניות אחריות תאגידית ו .14

דוח האחריות התאגידית   ESGהחברה מקדמת מודל   וצפויה לפרסם את  חיצוניים,  מתקדם, בסיוע מומחים 

 הקרובים.הראשון שלה במהלך החודשים 

של החברה יקדם ערכים תאגידיים, עסקיים, סביבתיים, ארגוניים וחברתיים, במקביל ליישום   ESG  -מודל ה

 מדיניות ניהול וניטור סיכונים מבוקרת.

 במקביל, פועלת החברה להרחבה מתמדת של פעילות קשרי המשקיעים שלה, קיום שיחות משקיעים וכיו"ב. 

ב זה, אולם הנה מקיימת תרומות באמצעות עשייה חברתית והתנדבות נרחבת לחברה אין מדיניות תרומות בשל

 בקהילה. 

 אירועים מהותיים  .15

, דיווחה החברה כי גילת טלקום, התקשרה עם חברה ישראלית מובילה )להלן  2021באפריל,    12ביום    .15.1

 לקוח "(, אשר זכתה במכרז עם גוף ממשלתי במערב אפריקה )להלן בסעיף זה: "הלקוחבסעיף זה: " 

  700,000-אצל לקוח הקצה בהיקף של כ  HUBמתקדמות לרבות התקנת    ןלוויי"( לאספקת מערכות  קצה

חודשים.    28דולר ארה"ב לתקופה של    130,000-בהיקף של כ   HUB-דולר ארה"ב ומתן שירותי תחזוקה ל

. עוד יצוין, כי תשתיות המערכות אשר תסופקנה על ידי החברה הינן לשימוש לאומי של לקוח הקצה

דולר   130,000-יובהר, כי בהתאם לתנאי ההסכם, ללקוח ישנה אופציה שלא למשוך ציוד בהיקף של כ  

 (. 2021-01-061659)אסמכתה:  12.4.2021ארה"ב. לפירוט והרחבה ראו דיווח החברה מיום 



מול   (, בדבר תהליכי גביית החוב2021-01-038745)אסמכתה:    18.3.2021בהמשך לדיווח החברה מיום     .15.2

"(,  הלקוח: "בסעיף זה  לקוח הפועל כחברה לאספקת שירותי סלולר בקמרון )חברת "נקסטל"( )להלן

דיווח, לאחר מספר פגישות ודיונים מול הלקוח, הכי נכון למועד    2021באפריל,    22דיווחה החברה ביום  

דוח הנהלת החברה והלקוח טרם הגיעו להבנות בדבר הסדרת תשלום החוב הפתוח, אשר נכון למועד  

 . דולרמיליון  6 -עומד על סך של כזה 

 החלה החברה בהליכים לאור האמור לעיל, ולאור אי וודאות החברה בדבר סבירות גביית החוב הפתוח,  

בשלב   של הלקוח.  בעלת השליטההליכים משפטיים מול    מקדמתים פורמאליים מול הלקוח וכן  משפטי

צווי עיקול, תפיסת נכסים וכיו"ב כנגד הלקוח ובעלת השליטה  בקשות לזה הגישה החברה תביעות וכן  

החברה ממתינה לקיום דיון בנושא   בו, וכן מפעילה אמצעי גבייה חוקיים נוספים לשם קידום הנושא.

 להכרעת בית המשפט בבקשות הצווים כאמור.ו

כ אין   120,000  -לאחרונה העביר הלקוח לחברה סך של  על חשבון החוב הפתוח, אולם  דולר ארה"ב 

 באמור כדי לעכב את ההליכים המשפטיים כאמור לעיל.

המידע האמור לעיל באשר למאמצי גביית החוב של החברה ועדכון גובה ההפרשה, הינו מידע הצופה 

)כולו או חלקו( או  1968-י עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  התשכ"חפנ , אשר יכול שלא להתממש 

להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה 

בסביבה  הצדדים, התפתחויות  בין  מו"מ  זאת,  ובכלל  זה,  במועד  לצפותן  יכולה  ושאין החברה  בלבד 

ללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר הכ

.  2020של החברה לשנת    השנתיאינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון בדוח  

החברה בוחנת את האפשרויות הכלכליות והמשפטיות העומדות בפניה ותפרסם דיווח מיידי בגין כל 

 תחות מהותית בנושא.התפ

, השיקו שיתוף פעולה מסחרי וחלל תקשורת בע"מהחברה כי גילת טלקום  דיווחה    2021במאי,    11ביום     .15.3

-Kaרחבי פס בטכנולוגיית  קישוריות  ו  גיבוישירותי    אינטרנט,  שירותירחב במסגרתו יפעילו הצדדים  

Band  השירות החדש    ותחנת הממסר הקרקעית של החברה.  17-עמוסהמתקדם    ןהלוויי   על  המבוססים

, בכל נקודה מבוססי תקשורת  וארגונים  ריותיע,  מקומיות  רשויותמיועד, בין היתר, לעסקים, חברות,  

 אך גם באיזורי כיסוי נוספים במזרח התיכון.  -בישראל 

, לא ניתן להעריך  שיתוף הפעולה והשירותים על פיו מצויים בשלבים ראשוניים ולפיכךנכון למועד זה,  

 את תוצאותיו הכלכליות של שיתוף הפעולה, אשר מותנה, בין היתר, בצרכי וביקושי השוק. 

נכון למועד זה תהליכי אסטרטגיית מכירת ושיווק השירות מצויים בשלבים ראשוניים, אגב ניהול מספר 

להערכת החברה, השירות החדש שהושק מהווה  פיילוטים עם לקוחות פוטנציאליים ברחבי המדינה.  

לפעילות נוסף  איכותני  חוסר   נדבך  קיים  בהם  לאזורים  שירות  חדירת  לאפשר  עשוי  אשר  החברה, 

או תקלות בתשתיות קרקעיות, תוך הסרת ב עומס  בעת  לגיבוי  הנדרשים  או במקרים    תשתית חזקה 

לפירוט והרחבה . מסורתיות קרקעיותבתשתיות  הקיימת כיום מצד לקוחות, ארגונים וצרכנים התלות

 (.  2021-01-061659)אסמכתה:  11.5.2021ראו דיווח החברה מיום 

הינו מידע הצופה פני עתיד,    שיתוף הפעולה והשקת השירות,  לצפי הצלחת  המידע האמור לעיל באשר



, אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו( או להתממש  1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  התשכ"ח

באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ושאין  

ו זה,  במועד  לצפותן  יכולה  זאתהחברה  של בכלל  השיווק  מאמצי  הצלחת  השוק,  בביקושי  שינויים   ,

התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם הצדדים,  

ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון בדוח  

 . 2020לשנת  של החברה השנתי

ממשלתי   במכרז חדש מטעם לקוח,  טלקוםשל גילת  דיווחה החברה על זכייתה    2021במאי,    12יום  ב    .15.4

ש"ח, כאשר   2,400,000  -לאספקת ציוד לווייני בהיקף של כ  "( הלקוח: "בסעיף זה  )להלןמוביל    ישראלי

חה  דיווכמו כן,    .2021שנת  אספקת הציוד והתשלום בגינה צפויים לחול במהלך הרבעון השלישי של  

גילת קיבלה הזמנה נוספת מטעם לקוח נוסף, לאספקת שירותי תקשורת באמצעות לוויין,  החברה כי  

חודשי שירות, החל    11ש"ח. אספקת השירות תתפרס על פני תקופה של    470,000  -בהיקף מוערך של כ

 מהתקופה הקרובה. 

 HLS  -הנוכחית מחלקת השל השנה  שלישי  מעבר למתואר בדוח זה לעיל, יצוין כי מתחילת הרבעון ה   .15.5

&Defense  מחלקת ארה"ב, וכן    מיליון דולר   1.8  -שנתיים בהיקף כולל של כשנתיים ודו  , זכתה בחוזים

 דולר ארה"ב.  1.2 -מכירות אפריקה זכתה בחוזים שנתיים ודו שנתיים בהיקף כולל של כ

  מתאר )פרטי    ערך  ניירות  ותקנות(  ערך  ניירות)"חוק    1968-"חהתשכ,  ערך  ניירות  לחוק()א(  1ב)15  סעיףפי  -על .15.6

 נושאי )ביניהם    לעובדים  אופציות  להצעת"(,  המתאר)"תקנות    2000-"סהתש(,  לעובדים  ערך  ניירות  הצעת

 רשומות)לא    אופציות  3,500,000  עד  של  להצעהמתאר    27.7.2021, פרסמה החברה ביום  החברה  של(  משרה

)בכפוף    החברה   של  אחת  כל"נ  ע"ח  ש  1  בנות  רגילות  מניות  3,500,000  לעד  למימוש  הניתנות(  למסחר

- על(,  Cashless Exercise)  המימוש  במועד  באופציות  הגלום  הכספי  ההטבה  לשווי  בהתאם(,  להתאמות

  של (  משרה  נושאי)ביניהם    לעובדים ,  תמורה  ללא,  המוצעות,  החברה  של  2014  משנת  אופציות  תכניתי  פ

 זה  מתארהתוקצינה בפועל על פי    אופציות 2,508,000,  לעיל   המתוארת  האופציות  כמות  מתוך;  החברה

 משרה  נושאי  שהינם  עובדים  4  -ו  בחברה   משרה  נושאי  שאינם  עובדים  49  -ל   פרטית  הצעה  דוח  עם  יחד

, לעת  מעת  החברה  הנהלת  ידי  על  יוגדרו  אשר  נוספים  לניצעים, כאשר יתרת האופציות תוקצינה  בחברה

 .בשלב זה טרם התקבל אישור הבורסה לביצוע ההקצאות כאמור .הדין ולהוראות למתאר בהתאם

 לעיל.  5סעיף  ראובתקופת הדוח נוספים   לפירוט בדבר אירועים מהותיים .15.7

   WIOCC-שווי אחזקות החברה ב בקשר עם לוייג .16

אופטיים   בכבלים קונסורציום המחזיקנו תאגיד  יה  WIOCC,  2020לשנת    בהרחבה בפרק א' לדוח השנתי  כמתואר

גילת   וביניהן  שונות  תקשורת  חברות  בבעלות  והמצוי  אפריקה,  יבשת  של  והמערבי  המזרחי  בצד  הפרוסים 

נכון למועד הדוח, הושלמו כל התנאים לעסקת מכירת האחזקות,   .WIOCCמהון המניות של    5.9%-כבהמחזיקה  

 ליום נכון  בהתאם למחיר שנקבע העסקה. לאור זאת,    WIOCC  ובהתאם לכך עדכנה החברה את שווי אחזקותיה ב

   מיליון דולר. .4389 -של כ בסך WIOCC חברת מניותב גילת אחזקת שווי נאמד 2021בספטמבר,  30

 



   גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב

 )סדרה ו'( אגרות חוב קיימות .17

 החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה:להלן יובא תיאור סדרת אגרות 

 אגרות חוב המירות למניות )סדרה ו'( )"אגרות החוב"( 

ואשר    23.5.2014, הנושא תאריך  2014במאי    22אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום    2016ביולי    11, על פי דוח הצעת מדף מיום  2016נרשמו למסחר בחודש יולי   מועד ההנפקה הראשונה 
 . 2017במאי   23תוקפו הוארך עד ליום 

במועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 ההנפקה )בש"ח(

17,527,000 

למועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
הצמדה   לרבות  )בש"ח(,  הדוח 

 לדולר 

 4,671,339 

 1.1.2018 מועד תחילת פירעון הקרן 

שנתיים   תשלומים  מספר 
 לפירעון הקרן 

אשר    27%)כולל(; תשלום אחד בשיעור של    2022עד    2019בינואר בשנים    1ביום    16%תשלומים שווים בשיעור של    4;  1.1.2018בתאריך    9%בשיעור של  תשלום אחד  
 . 1.1.2023ישולם בתאריך 

למועד   שנצברה  הריבית  סכום 
 הדוח

 אלפי ש"ח.   58  -כלמועד דוח זה, סכום הריבית שנצברה עומד על  

ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב )סדרה    1.13באופן שבו כל    2017ביוני    30אגרות החוב )סדרה ו'( ניתנות להמרה: א. בכל יום מסחר החל מיום רישומן למסחר ועד ליום   המרה 
וב של אגרות החוב )סדרה ו'( ניתנות להמרה ש"ח ערך נק  1.35, באופן בו כל  2017ביולי    1ש"ח ערך נקוב של החברה; ב. החל מיום    1ו'( ניתנות להמרה למנייה אחת בת  

 ש"ח ערך נקוב של החברה.  1למנייה אחת בת  

 אלפי ש"ח.  3,900למועד פרסום דוח זה, השווי הבורסאי של אגרות החוב עומד על  שווי בורסאי למועד הדוח 

 אשר משולמת פעמיים בשנה.  6%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית

למחזיקי   2017בינואר    1בכל מועד תשלום. הריבית הראשונה אשר תשולם ביום   3%)כולל( בשיעור של  2023עד  2017ביולי של כל אחת מהשנים  1-בינואר ו  1בימים  תשלום הריבית מועדי 
 )כולל(.  2016בדצמבר   31ועד ליום   2016ביולי   13, וזאת בגין התקופה מיום 2.83%אגרות החוב )סדרה ו'( תהא בשיעור של 

בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בשטר הנאמנות אשר פרסמה    2016ביולי    10צמודות )קרן וריבית( לעליה או לירידה בשער היציג של הדולר שפורסם בסוף יום   סוג הצמדה 
 "(. שטר הנאמנות( )"2016-01-080050: ה אסמכת) 2016ביולי   12החברה במסגרת דוח הצעת מדף מיום  

לבצע   או  זכות  מוקדם  פדיון 
 המרה כפויה 

ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב    במקרה בו תירשמנה אגרות החוב למסחר ויוחלט על  -  פדיון מוקדם בעקבות מחיקה מהמסחר בבורסה
 אגרות חוב. מפני ששווי החזקות הציבור בסדרת אגרות החוב פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של 

 החברה לא תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב )סדרה ו'( ביוזמתה, אלא באחד מהמקרים הבאים:  - פדיון מוקדם ביוזמת החברה

 פרטית. פרסום הצעת רכש, אשר בעקבותיה, ככל שתצא אל הפועל, יימחקו מניותיה של החברה ממסחר, והחברה תהפוך לחברה  . 1

תוך חברה ביצוע עסקת מיזוג, לרבות "מיזוג הופכי משולש", אשר בעקבותיה, יימחקו מניותיה של החברה ממסחר, והחברה תהפוך לחברה פרטית או תתמזג ל . 2



 פרטית. 

רת המכירה כאמור, לשם פדיון  שבבעלות החברה )במישרין או בעקיפין(, כאשר במקרה כאמור, החברה תעשה שימוש בתמו   WIOCCבמקרה של מכירת מניות   . 3
אשר תהיינה משועבדות אותה עת    WIOCCחלקי ו/או מלא )בהתאם לגובה התמורה(, של אגרות החוב )סדרה ו'( ובכפוף לאמור בשטר הנאמנות בקשר עם מניות  

 לטובת הצד השלישי )ככל שייוצרו שעבודים בהתאם להוראות שטר הנאמנות(. 

 מובטחות בשעבוד. אגרות החוב מובטחות בשעבוד שלילי, אשר עיקריו מפורטים בשטר הנאמנות.  אינן ערבות לתשלום התחייבויות

 אין  דירוג 

)מעל     5%מהותיות 
 מההתחייבויות(

 כן 

  75%כל עוד אגרות החוב )סדרה ו'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה לא יעלה על    -  יחס חוב פיננסי נטו למאזן  אמות מידה פיננסיות
 . 10%במשך למעלה משני רבעונים רצופים. נכון למועד זה שיעור היחס עומד על 

במשך למעלה משני רבעונים    6לא יעלה על    EBITDA-כל עוד אגרות החוב )סדרה ו'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו ל  -  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו ל
 . 0.41רצופים. נכון למועד זה שיעור היחס עומד על 

)בשרשור(    Gilat Satcom Nigeria Limitedבע"מ וכן  בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ו'(, החברה מאשרת כי גילת טלקום    התחייבויות נוספות:
לא שונתה לעומת דיווחיה הקודמים של החברה.    WIOCCבמניות חברת    Gilat Satcom Nigeria Limitedהנן חברות בבעלותה המלאה של החברה וכי אחזקתה של  

לא נטלה כל חוב, מכל סוג שהוא, ומתחייבת לפעול לכך    Gilat Satcom Nigeria Limitedבהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ו'(, החברה מאשרת כי  
במהלך תקופת הדוח לא הועמדו הלוואות בעלים  בנוסף, החברה מאשרת כי    ( בעתיד.Non-recourseלא תיטול חוב )לרבות חוב שהינו    Gilat Satcom Nigeria Limitedכי  

כי היא עומדת בכל ההתחייבויות על פי השטר. כמו כן, החברה מאשרת כי לא ביצעה עסקה עם בעל שליטה חריגה  החברה מאשרת  לשטר הנאמנות.    5.8כאמור בסעיף  
 . 3בניגוד להוראות השטר ולא קיימות הלוואות בעלים בניגוד להוראות השטר  WIOCCבניגוד להוראות השטר, לא מכרה מניות של  

   Cross Defaultסעיפי 
 המהווים עילה לפירעון מיידי 

)בסעיף זה: "חוב  אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או במקרה שבו הועמד לפירעון מיידי חוב פיננסי מהותי אחר של החברה,  
, לא ייחשב  Non-recourseע שהינו  לחברה )קרי, חוב שהינו ללא יכולת חזרה לחברה, משמ  Recourseמיליוני ש"ח( שהינו    15-פיננסי מהותי": קרי, בגובה של למעלה מ

 ימים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה בכתב עליה.  30"חוב פיננסי מהותי"( וההעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה תוך 

קשר אצל הנאמן הינה עו"ד הגר שאול )דוא"ל:  (. אשת ה03-6389222; פקס:  03-6389200)טלפון:    67778אביב  -, תל14רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, מרחוב יד חרוצים   פרטי הנאמן 
hagar@rpn.co.il )  . 

 

 

  

 
, הוחלט לבטל אמת מידה המתוארת 2018בינואר    23כי באסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(, מיום    יצוין  ,WIOCC-משווי אחזקתה ב  65%לאמת המידה המתייחס לכך כי חוב הפיננסי נטו של החברה לא יעלה על   ביחס   3

רעונן של אגרות החוב )סדרה ו'(, בהתאם  יחוב )סדרה ו'( עד למועד פד יצירת פיקדון משועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( בו יופקד על ידי החברה סכום השווה לסך תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות הלעיל כנג
( והתיקון לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ו'( אשר פורסם ביום 2018-10-005214:  ה)אסמכת  2018בינואר    16החוב )סדרה ו'( מיום    ללוח הסילוקין של אגרות החוב, הכל כמפורט בדוח זימון אסיפת מחזיקי אגרות

  (. החברה עומדת בתנאי כאמור.2018-01-009826: ה)אסמכת  2018בינואר  29
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 )סדרה ב'( קיימותאגרות חוב  .18

 להלן יובא תיאור סדרת אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה:

 אגרות חוב )סדרה ב'( )"אגרות החוב"( 

 . 2017ביולי   5, הנושא תאריך 2017ביולי  4אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום    2018בינואר    31, על פי דוח הצעת מדף מיום  2018נרשמו למסחר בחודש פברואר  ההנפקה הראשונה מועד  

במועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 ההנפקה )בש"ח(

44,800,000 

למועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 הדוח )בש"ח( 

 25,088,000 

 1.3.2019 מועד תחילת פירעון הקרן 

שנתיים   תשלומים  מספר 
 לפירעון הקרן 

תשלומים    2;  1.09.2020-ו  1.03.2020-כל אחד אשר ישולמו ב  7%תשלומים בשיעור של    2;  1.09.2019-ו  1.03.2019-ב  שולמו כל אחד אשר    5%תשלומים בשיעור של    2
אשר   36%; תשלום אחד בשיעור של  1.03.2022אשר ישולם בתאריך    20%; תשלום אחד בשיעור של  1.09.2021-ו  1.03.2021-כל אחד אשר ישולמו ב  10%בשיעור של  

 . 1.09.2022ישולם בתאריך 

למועד   שנצברה  הריבית  סכום 
 הדוח

 אלפי ש"ח.  115  -כלמועד דוח זה, סכום הריבית שנצברה עומד על  

 אלפי ש"ח.  25,900למועד פרסום דוח זה, השווי הבורסאי של אגרות החוב עומד על  שווי בורסאי למועד הדוח 

 אשר משולמת פעמיים בשנה.  5.5%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית

 )כולל(.  2022עד  2018בספטמבר של כל אחת מהשנים  1- במרץ ו  1בימים  מועדי תשלום הריבית 

 ות למדד או למטבע כלשהו. אגרות החוב אינן צמוד  סוג הצמדה 

או   מוקדם  פדיון  לבצע  זכות 
 המרה כפויה 

ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני   במקרה בו תירשמנה אגרות החוב למסחר ויוחלט על -פדיון מוקדם בעקבות מחיקה מהמסחר בבורסה 
 שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב. ששווי החזקות הציבור בסדרת אגרות החוב פחת מהסכום 

לשטר הנאמנות   6.2החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב )סדרה ב'( ביוזמתה, בהתאם להוראות סעיף    -פדיון מוקדם ביוזמת החברה  
 ה."( ולהנחיות הבורסשטר הנאמנותשל אגרות החוב )סדרה ב'( )להלן: "

שבבעלות החברה )במישרין או בעקיפין(, החברה תעשה שימוש בתמורת המכירה כאמור, נטו, שתתקבל בידה, לאחר מיסים,    WIOCCכמו כן, במקרה של מכירת מניות 
החודשים הקרובים( )לרבות יצירת כרית לתשלומים כאמור, בכפוף לשיקול דעת   18-הוצאות וניכויים, ולאחר ביצוע תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה קרובים )קרי ל 

)סדרה ב'( לשם פדיון חלקי ו/או מלא )בהתאם לגובה התמורה(, של אגרות החוב )סדרה ב'(. יובהר, כי שימוש בתמורת המכירה לצורך פירעון אגרות החוב    החברה(
כך שהחברה עשתה שימוש  )לרבות יצירת כרית לתשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה כאמור לעיל( לרבות בדרך של פדיון מוקדם בהתאם לסעיף זה, יבוצע רק בכפוף ל 

לשטר הנאמנות וככל שסדרה זו  5.4בתמורת המכירה תחילה כדי לפרוע באופן מלא את סדרת אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה, ככל שרלוונטי בהתאם לאמור בסעיף  
 .   2016ביולי   10טרם נפרעה במועד האמור, בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ו'( מיום 

כי בכל עת, החל ממועד הנפקת אגרות החוב   מתחייבות, כהגדרתן בשטר הנאמנות  4"( גילת סאטקום)" Gilat Satcom Nigeria Limited- וכן גילת טלקום בע"מ ו  החברה ערבות לתשלום התחייבויות

 
או גילת   Gilat Satcom Nigeria Limited"(, שהינה חברה בבעלות מלאה של החברה. המניות יכול ותוחזקה על ידי מי מבין החברות הנ"ל ) גילת טלקום )" גילת סאטקום הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של גילת טלקום בע"מ    4

 טלקום( ובלבד שהחברות כאמור תיוותרנה בבעלות מלאה של החברה במישרין או בעקיפין. 



  WIOCCבגין מניות    WIOCC)סדרה ב'( ועד למועד פירעון מלוא התחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות, תגרומנה לכך כי מלוא התקבולים שיחולקו במזומן בלבד על ידי  
שהוגדר בשטר. לפרטים נוספים ראו סעיף  נוספות שיוקצו לחברה )במישרין ואו בעקיפין( יופקדו  בחשבון נאמנות לטובת המחזיקים תוך מועד    WIOCCובגין כל מניות  

 לשטר הנאמנות.  5.4

יבויות החברה כלפי  החברה וכן גילת סאטקום וגילת טלקום בע"מ, מתחייבות, כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן וכל עוד לא מולאו כל יתר התחי
נה ולא יסכימו ו/או יתחייבו ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשהם בדרגה כלשהי על מחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות ואגרת החוב, הן לא תיצור

לשטר    5.3ף  רכושן, לרבות שעבוד להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא בהסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, והכל בכפוף להוראות סעי 
 הנאמנות. 

 אין  דירוג 

)מעל     5%מהותיות 
 מההתחייבויות(

 כן 

במשך    75%כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה לא יעלה על    -  יחס חוב פיננסי נטו למאזן אמות מידה פיננסיות
 . 8%למעלה משני רבעונים רצופים. נכון למועד זה שיעור היחס עומד על  

במשך למעלה משני רבעונים רצופים.    6לא יעלה על    EBITDA-כל עוד אגרות החוב )סדרה ו'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו ל  -  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו ל
 . 0.32נכון למועד זה שיעור היחס עומד על 

לא נטלה חוב באופן הנוגד את   com Nigeria LimitedGilat Sat  -בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'(, החברה מאשרת כי  - התחייבויות נוספות
 Gilatלא תיטול חוב שכזה בעתיד. החברה, גילת טלקום בע"מ וכן,    Gilat Satcom Nigeria Limitedלשטר הנאמנות כאמור, ומתחייבת לפעול לכך כי    5.5האמור בסעיף  

Satcom Nigeria Limited  לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה ב'(, למעט שעבודים מותרים כאמור בסעיף    5.3ר בסעיף  מאשרות כי לא יצרו כל שעבודים בניגוד לאמו
  255,000החברה רשמה שעבודים, לטובת ערבויות וכחלק ממהלך העסקים הרגיל, בסך של    2018)ו( לשטר הנאמנות, כמפורט להלן: במהלך הרבעון השלישי לשנת  5.3

  מתוכם כדיבידנד והיתרה כריבייט.  336  -אלפי דולר ארה"ב    737-תקבולים בהיקף של כ  WIOCC-קיבלה החברה מ  1.1.2018יום  כמו כן, החברה מאשרת כי החל מ ש"ח.
. החברה מאשרת כי היא עומדת בכל ההתחייבויות על פי  לשטר הנאמנות  5.9במהלך תקופת הדוח לא הועמדו הלוואות בעלים כאמור בסעיף בנוסף, החברה מאשרת כי 

בניגוד להוראות השטר ולא קיימות   WIOCCהשטר. כמו כן, החברה מאשרת כי לא ביצעה עסקה עם בעל שליטה חריגה בניגוד להוראות השטר, לא מכרה מניות של  
 הלוואות בעלים בניגוד להוראות השטר.  

   Cross Defaultסעיפי 
 לפירעון מיידי   המהווים עילה

)בסעיף זה: "חוב  אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או במקרה שבו הועמד לפירעון מיידי חוב פיננסי מהותי אחר של החברה,  
, לא ייחשב  Non-recourseלחברה )קרי, חוב שהינו ללא יכולת חזרה לחברה, משמע שהינו    Recourseמיליוני ש"ח שהינו    15-פיננסי מהותי": קרי, בגובה של למעלה מ

 ימים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה בכתב עליה.  30"חוב פיננסי מהותי"( וההעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה תוך 

(. אשת הקשר אצל הנאמן הינה עו"ד הגר שאול )דוא"ל:  03-6389222; פקס:  03-6389200)טלפון:    67778אביב  -, תל14רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, מרחוב יד חרוצים   פרטי הנאמן 
hagar@rpn.co.il )  . 
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 '(ג )סדרה  קיימותאגרות חוב  .19

 תיאור סדרת אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה:להלן יובא 

 '( )"אגרות החוב"( גאגרות חוב )סדרה 

 . 2017ביולי   5, הנושא תאריך 31אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום  2021ביוני,  22על פי דוח הצעת מדף מיום   2021יוני, נרשמו למסחר בחודש   מועד ההנפקה הראשונה 

במועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 ההנפקה )בש"ח(

60,000,000 

למועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 הדוח )בש"ח( 

 60,000,000 

 1.3.2023 מועד תחילת פירעון הקרן 

שנתיים   תשלומים  מספר 
 לפירעון הקרן 

 תשלומים כדלקמן:  8 -לפירעון )קרן(, ב אגרות החוב עומדות

 ;  2023של שנת  1.9 -ו 1.3בתאריכים מקרן אגרות החוב אשר ישולמו  5%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של ( 2שני ) א.  

 ;  2024של שנת  1.9 -ו 1.3בתאריכים מקרן אגרות החוב אשר ישולמו  8%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  ( 2שני ) .  ב

 ; 2025של שנת  1.9 -ו 1.3בתאריכים מקרן אגרות החוב אשר ישולמו   10%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  ( 2שני ) . ג

 ;  2026של שנת  1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום   20%( בשיעור של 1תשלום אחד )   .ד

 . 2026של שנת  1.9 מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום  34%בשיעור של (  1)תשלום אחד  . ה

למועד   שנצברה  הריבית  סכום 
 הדוח

 אלפי ש"ח.  215  -כלמועד דוח זה, סכום הריבית שנצברה עומד על  

 אלפי ש"ח.    61,200למועד פרסום דוח זה, השווי הבורסאי של אגרות החוב עומד על  שווי בורסאי למועד הדוח 

 אשר משולמת פעמיים בשנה.  4.5%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית

 )כולל(.  2026 - 2021בספטמבר של כל אחת מהשנים  1- במרץ ו  1בימים  מועדי תשלום הריבית 

 צמודות למדד או למטבע כלשהו. אגרות החוב אינן  סוג הצמדה 

או   מוקדם  פדיון  לבצע  זכות 
 המרה כפויה 

ג(, פחת   -פדיון מוקדם בעקבות מחיקה מהמסחר בבורסה   אם יוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי אגרות החוב )סדרה 
לשטר הנאמנות ובהתאם    6כמפורט בסעיף  רה פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה ג( ותפעל  מהסכום הקבוע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר, תבצע החב

 לכללי הבורסה. 

 אין.  ערבות לתשלום התחייבויות

 אין  דירוג 

פיננסיות מידה  ותנאים    אמות 
 משפטיים נוספים 

, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה  באופן סופי  במלואן נפרעו החוב )סדרה ג( לא  אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה  :יחס חוב פיננסי נטו למאזן
 . 12%נכון למועד זה שיעור היחס עומד על  במשך שני רבעונים רצופים.  60%לא יעלה על 

 



במשך   5לא יעלה על  EBITDA-, יחס החוב הפיננסי נטו לבאופן סופי במלואן נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה :EBITDA -יחס חוב פיננסי נטו ל
 . 0.48 נכון למועד זה שיעור היחס עומד על שני רבעונים רצופים.

 
החברה לא יפחת  לסך המאזן בדוחות המאוחדים של  ההון העצמי  , יחס  ן באופן סופיבמלוא נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה  יחס הון עצמי למאזן:

 . 20%נכון למועד זה שיעור היחס עומד על  במשך שני רבעונים רצופים. 12% -מ
  

אי  חברה אינה בהפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנה  אלא בכפוף לתנאי הבאים:   החברה מתחייבת כי לא תבצע חלוקהמגבלות חלוקה:  
יחס חוב פיננסי  ;  מיליון ש"ח  35  -ההון העצמי של החברה )בניכוי סכום החלוקה( לא יפחת מ; לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי ואין חשש לקיומה של עילה כאמור;  אגרות החוב

( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  14)ב()10כאמור בתקנה  לא מתקיימים במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" כלשהם  ;  4.5לא יעלה על    EBITDA  -נטו ל
כל עוד תהיינה אגרות  "; החברה לא תבצע חלוקה של רווחי שיערוך;  "תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  -, למעט סימני אזהרה המתייחסים ל1970  -ומיידיים(, התש"ל  

קיימות מגבלות    החלוקה בפועל.  סכום   בניכוי חודשי שירות חוב,    18ף לקיום יתרת נזילות, אשר תאפשר לפחות  , אלא בכפוההחוב )סדרה ג( במחזור, החברה לא תבצע חלוק
 במקרה שבו ההנפקה תפגע בדירוג קיים )ככל שיהא( ו/או במקרי הפרה שהוגדרו, הפרות של אמות מידה פיננסיות וכיו"ב.  בקשר להרחבת סדרת אגרות חוב 

 
( הרחבת הסדרה תגרום להורדת דירוג הסדרה, לעומת דירוג הסדרה ערב  1ה במידה ויתקיימו אחד או יותר מהתנאים שלהלן: ) ת סדרלבצע הרחבהחברה לא תהיה רשאית  

לי להתחשב  מב   7.1איזו מהעילות לפירעון מיידי המפורטות בסעיף  קמה  ( אם טרם ההרחבה ו/או בעקבות ההרחבה האמורה,  2ה, ככל ואגרות החוב ידורגו; )ת הסדרהרחב
( הריפוי;  האמורים 3בתקופת  בסעיפים  המצוינות  בתקופות  להתחשב  מבלי  הפיננסיות  המידה  מאמות  באיזו  עומדת  אינה  החברה  אם   ) ( באיזו  (  4;  עומדת  אינה  החברה 

( היקף הסדרה לאחר  6)  החברה את אגרות החוב קיים חשש שהרחבת הסדרה תפגע בכושר הפירעון של  (  5);  רשט ההחוב בהתאם להוראות    מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות 
 .  מיליון ₪ ע.נ.  90הרחבת הסדרה יעלה על סך של 

, ובמהלך התקופות המפורטות בסעיף הנ"ל ובהן בלבד, תתווסף לריבית  לתנאים שמעבר לדף   5.1.1ככל שיחולו אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף  התאמת ריבית:  
)עשרים וחמש נקודות בסיס( בגין הפרה של כל אחד מהאירועים    0.25%גרות החוב הבלתי מסולקת באותה עת, לפי העניין, ריבית בשיעור שנתי של  הבסיס או לריבית שתשא קרן א

  לשנה. 0.75% -אך בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית לפי סעיף זה ביותר מ כאמור

 שבו חלה הפרה ביחס לסעיפים הבאים:  פרסום הדוחות החל ממועד -כאמור לתנאים שמעבר לדף  5.1.1ואלה הם האירועים המפורטים בסעיף  

   .60%, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה לא יעלה על באופן סופי  במלואן נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה

   .5לא יעלה על  EBITDA-במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו ל נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה

 . 12% -החברה לא יפחת מלסך המאזן בדוחות המאוחדים של ההון העצמי  חס , י ן באופן סופי במלוא נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה

 הפרת ההתחייבויות לעיל, מהווה עילה לפירעון מיידי, בכפוף לתקופות ריפוי שהוגדרו. עילות לפירעון מיידי: 

   Cross Defaultסעיפי 
 המהווים עילה לפירעון מיידי 

או סדרת אגרות חוב מהותית אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת של החברה הועמדה לפירעון    בכל מערכת מסחר שהיאאם סדרת אגרות חוב של החברה הנסחרת  
  30ית האמורה, לפי העניין, תוך  מיידי, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את אגרות החוב מהסדרה המהותית האחרת או את ההלוואה המהות

בכל    ( סדרת אגרות חוב )אחת או יותר( שאינה נסחרת  1"הלוואה מהותית אחרת" משמעו )  -יום ממועד שהועמדו לפירעון מיידי. לעניין זה "סדרת אגרות חוב מהותית אחרת" ו
ה לפירעון מיידי, מהווה  דהעמ הבמועד   ן או יתרתן המצטברת, לפי הענייןהמי מ שיתרתשל החברה ו/או של חברה מאוחדת ( הלוואה )אחת או יותר(  2; או )מערכת מסחר שהיא

החברה    או יותר מסך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הסקורים ו/או המבוקרים האחרונים, לפי העניין, שפרסמה  12.5%)במצטבר(  
 . נמוך ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת שטר זה, לפי המיליון  20 סמוך לפני אותו מועד או

 

(. אשת הקשר אצל הנאמן הינה עו"ד הגר שאול )דוא"ל:  03-6389222; פקס:  03-6389200)טלפון:    67778אביב  -, תל14רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, מרחוב יד חרוצים   פרטי הנאמן 
hagar@rpn.co.il )  . 
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 עמי ברלב   תאריך
 יו"ר הדירקטוריון 

 אסף רוזנהק 
 מנכ"ל 

 



 

 

   בע"מ   גילת טלקום גלובל
 סאטקום מערכות בע"מ)  :(לשעבר

  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
  1220 בספטמבר 03ליום 

  

  )בלתי מבוקרים(



 

 

   בע"מ   גילת טלקום גלובל
 סאטקום מערכות בע"מ)  :(לשעבר

  
  
  

  מאוחדים דוחות כספיים תמציתיים 
  2120 ספטמברב 03ליום 

  
  
  

  (בלתי מבוקרים) 
  
  
  

  תוכן העניינים 
  
  
  

 עמוד  

  
  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון 
  
  

  : דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים (בלתי מבוקרים) 
  

 3-4 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
  

 5-6 או הפסד ורווח כולל אחררווח הדוחות תמציתיים מאוחדים על 
  

 7-11 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

 12-13 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

 14-25 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
  



 

2  

  

 סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דוח 

  גילת טלקום גלובל בע"מ (לשעבר סאטקום מערכות בע"מ) 
  

  
  מבוא 

"הקבוצה") הכולל את הדוח   -החברה וחברות בנות (להלן    גילת טלקום גלובל בע"מ  סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת
, ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל  2021בספטמבר    30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  

הדירקטור תאריך.  באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה  תשעה  של  לתקופות  המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים  וההנהלה אחר,  יון 
"דיווח כספי לתקופות    IAS 34אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
  נו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.. אחריות1970-התש"ל

  

  
  היקף הסקירה 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת   2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  
ניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות בי

מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה  ואחרים.  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  והחשבונאיים,  הכספיים  לעניינים 
העניינ לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ים ביקורת 

  המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
  
  

  מסקנה 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות,  

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  

אמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו בנוסף ל
התש"ל ומיידיים),  תקופתיים  (דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  הגילוי  הוראות  אחר  המהותיות,  הבחינות  מכל  - ממלא, 

1970 .  
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 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
3  

  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ(לשעבר 

  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
  
  
  
 בדצמבר 31ליום  ספטמברב 30ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
 (מבוקר)  ) בלתי מבוקר ( 
    כסים נ 
    

    נכסים שוטפים 
  4,880  3,159  17,759   מזומנים ושווי מזומנים

  868  835  3,799   ש בשימו המוגבלים מזומנים
 9,865  10,935  7,825   לקוחות

  849  1,123  930  חייבים ויתרות חובה 
  308  312  553   נכסי מיסים שוטפים

  527   293   319   מלאי

       
 17,297  16,657  31,185 נכסים שוטפים 

    

 9,487  8,398   9,438   נכס פיננסי המוחזק למכירה 

    

 26,784  25,055  40,623  סה"כ נכסים שוטפים 

    
    
    

    נכסים לא שוטפים 
  3,191   2,736   843   מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך

  797  907  2,040   לקוחות זמן ארוך
  5  -  -   נכסים אחרים לזמן ארוך

  15  19  15  נכסים בגין הטבות לעובדים, נטו
  25,588   29,248   18,052   נכסים בגין זכות שימוש

  6,074  6,372  5,273  רכוש קבוע, נטו 

  11,164  11,400  10,647  רכוש אחר 

    

 46,834  50,682  36,870 סה"כ נכסים לא שוטפים 
    
    

 73,618   75,737  77,493  סה"כ נכסים 

    
   



  

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
4  

  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
  (המשך) 

  
בדצמבר 31ליום  ספטמברב 30ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

     התחייבויות והון 
     

    התחייבויות שוטפות 
  2,703   2,479   7,660   ) ' ב סדרה(  חוב אגרות בגין שוטפות חלויות
  448   424   440   ) 'ו סדרה(  להמרה  חוב אגרות בגין שוטפות חלויות

  12,735  13,319  8,122  ות חלויות שוטפות בגין חכיר
  -   43  -   הכנסות מימון נדחות בגין הלוואה בערבות המדינה 

  142   -  419   הלוואה בערבות מדינה חלות שוטפת של 
  -   -  929   אשראי לזמן קצר

 16,258  18,514  16,335  ספקים ונותני שירותים
 2,617  1,931  1,881  זכאים ויתרות זכות

  157   177   131   שוטפים  מיסים התחייבויות
  439   536   31   לא סחירים בגין כתבי אופציה  התחייבות

  -   -   1,542   התחייבות בגין כתבי אופציה (סדרה ג') 
  173   219   87   (סדרה ב') בגין כתבי אופציה  התחייבות

    
 35,672  37,642  37,577  סה"כ התחייבויות שוטפות

     
    התחייבויות לא שוטפות 

 7,060  9,943  4,726   ותת בגין חכיריוהתחייבו
  -  15  -   התחייבויות מיסים לזמן ארוך

  7,648   7,148   -   ) ' ב סדרה(  חוב אגרות
  1,180   1,198   751   ) ' ו סדרה( אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה 

  -   -  15,619   ת חוב (סדרה ג' ) ואגר
  1,145  1,791  516   התחייבויות לספקים לזמן ארוך

  1,330   1,314  1,099   הלוואה בערבות מדינה 
  92   96  63   הכנסות מימון נדחות בגין הלוואה בערבות מדינה 

 1,680  1,453  1,669   התחייבויות מיסים נדחים 
    

 20,135  22,958  24,443  סה"כ התחייבויות לא שוטפות
    
    

 55,807  60,600  62,020  סך התחייבויות 
    

    הון 
 14,973  12,918  14,973   ש"ח ע.נ.  1הון מניות רגילות 

  13,940  13,998  13,985  פרמיה
  6,147  5,305  6,092  קרנות הון 

  405  405  405   תקבולים ע"ח אופציות
  ) 17,654( ) 17,489( ) 19,982( יתרת הפסד 

    
  17,811  15,137  15,473  סה"כ הון 

    
    

  73,618  75,737  77,493  סה"כ התחייבויות והון 
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 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
5  

  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

  או הפסד ורווח כולל אחרדוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של    
 שהסתיימה  שהסתיימה חודשים   חודשים שהסתיימה    
 בדצמבר 31ביום  ספטמברב 30ביום   ספטמברב 30ביום    

 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1  2 0 2 0  2 0 2 1  ביאור  

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר    

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)    
       

 54,564  12,507  13,721   41,589   39,490   6 הכנסות 

 39,423  8,711  10,630   30,090   29,884    עלות ההכנסות 

              

 15,141  3,796  3,091   11,499   9,606    רווח גולמי 

       
 5,257  1,115  1,114   4,500   3,459    הוצאות מכירה ושיווק

 6,521  1,170  2,063   4,803   6,478    הוצאות הנהלה וכלליות

              

 11,778  2,285  3,177   9,303   9,937    סה"כ הוצאות
       

מפעולות רגילות  (הפסד)  רווח
 3,363  1,511  ) 86(  2,196   ) 331(   לפני הכנסות אחרות 

       

 286  -  -   286   -    הכנסות אחרות 

              

 3,649  1,511  ) 86(  2,482   ) 331(   מפעולות רגילות (הפסד) רווח  

       
 ) 4,255( ) 1,455( ) 1,236(  ) 3,293(  ) 2,791(   הוצאות מימון

 21   6   433   17   1,019    הכנסות מימון

              

 ) 4,234( ) 1,449( ) 803(  ) 3,276(  ) 1,772(   הוצאות מימון, נטו 
       
             

מיסים על  לפני )הפסדרווח (
  ) 2,103(   ההכנסה 

  
)794 (  )889 (   62  )585 ( 

       

 ) 1,068( ) 326( ) 65(  ) 698(  ) 225(   מיסים על ההכנסה 

              

  ) 1,653( ) 264( ) 954(  ) 1,492(  ) 2,328(   לתקופה  הפסד

       
        רווח (הפסד) כולל אחר: 

סכומים אשר לא יסווגו בעתיד 
       לרווח או הפסד, נטו ממס:

מדידות מחדש בגין תכנית להטבה  
 ) 4( -  -   -   -    מוגדרת 

בגין השקעות במכשירים   הפסד
הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך  

  ) 179(  -   ) 38(  ) 1,018(  ) 38(    רווח כולל אחר, נטו ממס

              

 ) 183( -  ) 38(  ) 1,018(  ) 38(   כולל אחר לתקופה  הפסדסה"כ 
       
        

 ) 1,836( ) 264( ) 992(  ) 2,510(  ) 2,290(   כולל לתקופה  הפסדסה"כ 

        
    



  

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
6  

  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
  (המשך) 

  
  
  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום  ספטמברב 30ביום   ספטמברב 30ביום  

 1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר  
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)  
       

ש"ח  1למניה רגילה אחת (בדולר) בת הפסד 
       ע.נ. המיוחס לבעלי מניות של החברה: 

            

 ) 0.032(  ) 0.005(  ) 0.016(  ) 0.029(  ) 0.040( למניה בסיסיהפסד 

            

  ) 0.032(  ) 0.005(  ) 0.016(  ) 0.029(  ) 0.040(  הפסד למניה מדולל

       
       
       

הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש 
      בחישוב הרווח למניה: 

 52,428  51,438  58,438  50,583   58,438 בסיסי 

            

  52,428   51,438   58,438  50,583   58,438  מדולל

            



  

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
7  

  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  
  
  
  (בלתי מבוקר)  2021 ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  

 הון מניות  
פרמיה על  

 מניות 

תקבולים  
ע"ח 

 אופציות 

קרן הון בגין  
  שינויים

 הוגן  בשווי
 של

 השקעות
  במכשירים
  הוניים
  שיועדו

  הוגן לשווי
 רווח דרך
 אחר  כולל

הון  קרן 
בגין  

עסקאות  
עם בעל  
 שליטה 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

קרן הון  
מעסקאות  
עם זכויות  

שאינן 
מקנות 
 שליטה 

קרן הון  
הפרשי  מ

תרגום 
בגין  

פעילויות 
  חוץ 

רכיב הוני  
של מכשיר 

פיננסי 
 מורכב 

יתרת 
 סה"כ  הפסד 

 אלפי דולר  
            

 17,811  ) 17,654( 32  25  ) 1,263( 198  607  6,548  405  13,940  14,973  2021בינואר  1יתרה ליום 

            
            התנועה בתקופת הדוח: 

  ) 2,328(  ) 2,328(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   לתקופה  הפסד
הפסד בגין השקעות במכשירים הוניים  

שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר,  
  ) 38(   -   -   -   -   -   -   ) 38(   -   -   -   נטו ממס

                        

 ) 2,366( ) 2,328(      -   (38) -  -  -  ה פ כולל לתקוהפסד סה"כ 

            

  -   -   -   -   -   -   ) 45(  -   -   45   -   פקיעת אופציות

  28   -   -   -   -   -   28   -   -   -   -   תשלום מבוסס מניות
                        
                        

 15,473  ) 19,982(  32   25   ) 1,263(  198   590   6,510   405   13,985   14,973   2021 ספטמברב 30יתרה ליום 

                        



  

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
8  

  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

  
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

  (המשך) 
  
  
 (בלתי מבוקר)  2020בספטמבר  30תשעה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של  

 הון מניות   
פרמיה על  

 מניות 

תקבולים  
ע"ח 

 אופציות 

קרן הון בגין  
שינויים  

בשווי הוגן 
של השקעות 
במכשירים  

הוניים  
שיועדו לשווי 

הוגן דרך  
רווח כולל 

 אחר

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
עם בעל  
 שליטה 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

קרן הון  
מעסקאות  
עם זכויות  

שאינן 
מקנות 
 שליטה 

קרן הון  
מהפרשי  
תרגום 
בגין  

פעילויות 
 חוץ 

רכיב הוני  
של מכשיר 

פיננסי 
  מורכב 

יתרת 
 סה"כ  הפסד 

 אלפי דולר  
            

 14,901  ) 15,997( 32  25  ) 1,263( 265  607  6,727  405  14,566  9,534  2020בינואר  1יתרה ליום 

            
                       התנועה בתקופת הדוח: 

  ) 1,492(  ) 1,492(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   הפסד לתקופה 
הפסד בגין השקעות במכשירים הוניים  

שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר,  
  ) 1,018(  -   -   -   -   -   -   ) 1,018(  -   -   -   נטו ממס

                        

 ) 2,510(  ) 1,492( -  -  -  -   -  ) 1,018( -  -  -   סה"כ הפסד כולל לתקופה 

            

 2,780  -  -  -  -  -  -  -  -  ) 604( 3,384  הנפקת מניות 

                       

  -   -   -   -   -   ) 36(  -   -   -   36   -   פקיעת אופציות

                        

  ) 34(  -   -   -   -   ) 34(  -   -   -   -   -   תשלום מבוסס מניות
                        
                        

  15,137   ) 17,489(  32   25   ) 1,263(  195   607   5,709   405   13,998   12,918   2020בספטמבר  30יתרה ליום 

                       



  

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
9  

  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ(לשעבר: 

  
  תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

  (המשך) 
  
  
  
  (בלתי מבוקר)  2021 ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של  

 הון מניות  
פרמיה על  

 מניות 

תקבולים  
ע"ח 

 אופציות 

קרן הון בגין  
  שינויים

 הוגן  בשווי
 של

 השקעות
  במכשירים
  הוניים
  שיועדו

  הוגן לשווי
 רווח דרך
 אחר  כולל

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
עם בעל  
 שליטה 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

קרן הון  
מעסקאות  
עם זכויות  

שאינן 
מקנות 
 שליטה 

קרן הון  
הפרשי  מ

תרגום 
בגין  

פעילויות 
  חוץ 

רכיב הוני  
של מכשיר 

פיננסי 
 מורכב 

יתרת 
 סה"כ  הפסד 

 אלפי דולר  
            

 16,456  ) 19,028( 32  25  (1,263) 217  607  6,548  405  13,940  14,973  2021 יוליב  1יתרה ליום 

            
            התנועה בתקופת הדוח: 

  ) 954(  ) 954(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   לתקופה  הפסד
הפסד בגין השקעות במכשירים הוניים  

שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר,  
  ) 38(  -   -   -   -   -   -   ) 38(   -   -   -   נטו ממס

                        

 ) 992( ) 954(  -  -  -  -  -   ) 38(  -  -  -  ה פ כולל לתקוהפסד סה"כ 

            

  -   -   -   -   -   -   ) 45(  -   -   45   -   פקיעת אופציות

  9   -   -   -   -   -   9   -   -   -   -   תשלום מבוסס מניות
                        
                        

 15,473   ) 19,982(  32   25   ) 1,263(  217   571   6,510   405   13,985   14,973   2021 ספטמברב 30יתרה ליום 

                        
  



  

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
10  

  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ(לשעבר: 

  
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

  (המשך) 
  
  
 (בלתי מבוקר)  2020בספטמבר  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 הון מניות   
פרמיה על  

 מניות 

תקבולים  
ע"ח 

 אופציות 

קרן הון בגין  
שינויים  

בשווי הוגן 
של השקעות 
במכשירים  

הוניים  
שיועדו לשווי 

הוגן דרך  
רווח כולל 

 אחר

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
עם בעל  
 שליטה 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

קרן הון  
מעסקאות  
עם זכויות  

שאינן 
מקנות 
 שליטה 

קרן הון  
מהפרשי  
תרגום 
בגין  

פעילויות 
 חוץ 

רכיב הוני  
של מכשיר 

פיננסי 
  מורכב 

יתרת 
 סה"כ  הפסד 

 אלפי דולר  
            

 15,477  ) 17,225( 32  25  ) 1,263( 307  607  5,709  405  13,962  12,918  2020ביולי  1יתרה ליום 

            
            התנועה בתקופת הדוח: 

 ) 264(  ) 264( -  -  -  -   -  -  -  -  -   הפסד לתקופה

            

  -   -   -   -   -   ) 36(  -   -   -   36   -  פקיעת אופציות

                        

  ) 76(  -   -   -   -   ) 76(  -   -   -   -   -   תשלום מבוסס מניות
                        
                        

  15,137   ) 17,489(  32   25   ) 1,263(  195   607   5,709   405   13,998   12,918   2020בספטמבר  30יתרה ליום 
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  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ(לשעבר: 

  
  השינויים בהון דוחות תמציתיים מאוחדים על  

  (המשך) 
  
  
 (מבוקר)  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 הון מניות   
פרמיה על  

 מניות 

תקבולים  
ע"ח 

  אופציות 

קרן הון  
בגין  

שינויים  
בשווי הוגן 

של 
השקעות 

במכשירים  
הוניים  
שיועדו  

לשווי הוגן  
דרך רווח 
 כולל אחר 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
עם בעל  
  שליטה 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

קרן הון  
מעסקאות  
עם זכויות  

שאינן 
מקנות 
 שליטה 

קרן הון  
מהפרשי  
תרגום 
בגין  

פעילויות 
 חוץ 

רכיב הוני  
של מכשיר 

פיננסי 
  מורכב 

יתרת 
 סה"כ   הפסד 

 אלפי דולר  
                       

 14,901  ) 15,997( 32  25  ) 1,263( 265   607 6,727  405  14,566  9,534   2020בינואר  1יתרה ליום 
            

            שנת הדוח: בהתנועה 
 ) 1,653( ) 1,653(  -  -  -  -   -  -  -  -  -  הפסד לשנה 

מדידות מחדש בגין תכנית להטבה  
  ) 4(  ) 4(  -   -   -   -   -   -   -   -   -  מוגדרת 

הפסד בגין השקעות במכשירים הוניים  
כולל אחר,  שיועדו לשווי הוגן דרך רווח 

  ) 179( -   -  -   -  -   -  ) 179( -   -   -   נטו ממס

  ) 1,836(  ) 1,657(  -   -   -   -   -   ) 179(  -   -   -  סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה 
                        

  2,780   -   -   -   -   -   -   -   -   ) 604(  3,384   הנפקת מניות 
  1,997   -   -   -   -   -   -   -   -   ) 58(  2,055   הנפקת מניות פרטית 

  -   -   -   -   -   ) 36(  -   -   -   36   -   פקיעת אופציות
 ) 31( -  -  -   -  ) 31( -  -  -  -   -   תשלום מבוסס מניות

  5,439 )626 (  -  -  - )67 (  -  -  -  -  4,746 
            
            

 17,811  ) 17,654( 32  25  ) 1,263( 198  607  6,548  405  13,940  14,973  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
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  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
  
  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום  ספטמברב 30ביום   ספטמברב 30ביום  

 1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר  

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)  
         

         פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 
 ) 1,653( ) 264( ) 954(  ) 1,492(  ) 2,328( לתקופה הפסד 

  18,681  4,449  4,865  14,213   14,115 פחת והפחתות
 956  327  63  698   225 הוצאות מסים שהוכרו ברווח לתקופה 

  -   ) 1( ) 5(  ) 16(  ) 4(  שערוך התחייבות בגין מסים 
 90  ) 21( 24  ) 21(  17 שערוך הלוואה בערבות מדינה 

 ) 12( -    -   -  מס נכסשערוך 
 2,044  574   416  1,500   1,182  הוצאות מימון בגין התחייבויות לזמן ארוך

  952   ) 26(  418  294   288    במימון ושערוך אגרות חו (הכנסות) הוצאות
  -   -   ) 417(  -   ) 519(  ') ג(סדרה   אופציה כתבי בגין התחייבות שערוך
  51   136   ) 5(  97   ) 86(  ') ב(סדרה   אופציה כתבי בגין התחייבות שערוך
  274   385  16  371   ) 408(  לא סחירים אופציה כתבי בגין התחייבות שערוך

מהחזקה   שהתקבל  רוחבי  מזיכוי  אחרות  הכנסות 
 ) 133( -    ) 133(  -   בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרבנכס פיננסי 

הכנסות אחרות מדיבידנד שהתקבל מהחזקה בנכס 
  ) 153(  -     ) 153( -   בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר פיננסי 

  -   -  ) 5(  -   ) 5(  שערוך הלוואה לזמן קצר
 ) 67( ) 76( 9  ) 34(  28 תשלומים מבוססי מניות

 ) 109( 34  ) 49(  35   1 שער הפסד (רווח) מהפרשי 

 12,506   15,359  4,376   5,517  20,921 

       
       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

 ) 2,236( ) 2( 1,131  ) 3,437(  584 בלקוחות ונכסי לקוחות לזמן ארוך שינוי
 24  9  -   29   5  בהוצאות מראש לזמן ארוך שינוי

 290  1,090  ) 123(  159   ) 225( בחייבים ויתרות חובה שינוי 
 ) 868( ) 1,073( 141  1,843   ) 742( בהתחייבות לספקים לזמן ארוךו בספקים  שינוי
מיסים   שינוי והתחייבויות  זכות  ויתרות  בזכאים 

  651  356  ) 106(  ) 91(  126 שוטפים 

  ) 33( 196  78  201   208 במלאי שינוי

 )44 (  )1,296 (  1,121  576 )2,172 ( 
      
         

 18,749  6,093  5,497  14,063   12,462 שוטפת  מזומנים מפעילות

 ) 485( -  ) 5(  -   ) 86( תשלומי מיסים, נטו 

      

 18,264  6,093  5,492  14,063   12,376 מזומנים נטו מפעילות שוטפת
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  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  (המשך) 

  
  
  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום  ספטמברב 30ביום   ספטמברב 30ביום  

 1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר  
 (מבוקר)  מבוקר) (בלתי   (בלתי מבוקר)  
       

      פעילות השקעה  -תזרימי מזומנים 
 164  ) 133( ) 890(  537   ) 438(  בשימוש  המוגבלים במזומנים השקעה

  ) 1,500(  -  -   ) 1,500(  -   רכישת פעילות 
 ) 3,050( ) 341( ) 369(  ) 2,612(  ) 1,684(  רכישת רכוש קבוע

 ) 390(  ) 79(  ) 61(  ) 388(  ) 193(  רכישת רכוש אחר

      

 ) 4,776( ) 553( ) 1,320(  ) 3,963(  ) 2,315( מזומנים נטו לפעילות השקעה 

      
      

       פעילות מימון  -תזרימי מזומנים 
  -   -  -   -   2,061  הנפקת כתבי אופציה סדרה ג' 

  -   -  -   -   15,317  הנפקת אגרות חוב סדרה ג' 
 ) 13,621( ) 3,394( ) 3,574(  ) 10,267(  ) 10,305( פירעון התחייבות בגין חכירה מימונית

  4,979   -   -   2,945     הנפקת מניות 
  ) 1,974(  ) 536(  ) 407(  ) 1,483(  ) 1,207(  הוצאות מימון בגין חכירות מימוניות

 ) 448(  -   -   ) 448(  ) 448(  ') ו(סדרה   להמרה"ח אג בגין ששולמה קרן
  ) 1,840(  ) 935(  ) 1,399(  ) 1,840(  ) 2,754(  ') ב(סדרה   להמרה"ח אג בגין ששולמה קרן

 ) 736( ) 353( ) 446(  ) 736(  ) 779(  אגרות חוב  בגין  ששולמה ריבית
  -   -  934  -   934  קבלת הלוואה לזמן קצר

  1,474   1,474   -   1,474     קבלת הלוואה בערבות מדינה 

            

 ) 12,166( ) 3,744( ) 4,892(  ) 10,355(  2,819 מימון  לפעילותמזומנים נטו 
      
            

 1,322  1,796  ) 720(  ) 255(  12,880 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 
            

 3,449  1,397  18,430  3,449   4,880 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
            

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות  
 109  ) 34( 49  ) 35(  ) 1( מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

            

 4,880  3,159  17,759  3,159   17,759 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

            
            
            

      תזרים המזומנים מפעילות מימון כולל: 

 ) 898( ) 418( ) 471(  ) 822(  ) 911( תשלומי ריבית
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באוקטובר   20"החברה") התאגדה בישראל ביום    -(להלן    (לשעבר סאטקום מערכות בע"מ)  בע"מ  גילת טלקום גלובל  א.
  . 1994באוגוסט  31אביב ביום -, ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל1968

  
  , פתח תקווה.21כתובתה הרשומה של החברה היא ברחוב יגיע כפיים 

 
עוסקות במתן שירותי תקשורת, בעיקר באמצעות תשתית לוויינית,    "הקבוצה")  -(להלן    הבנות שלההחברה וחברות  

בעיקר  הממוקמים  ללקוחות  אלחוטית)  וטכנולוגיה  אופטיים  כבלים  (דוגמת  קרקעית  תשתית  באמצעות  גם  אולם 
 ביבשת אפריקה אך גם ביבשת אירופה, צפון אמריקה ואסיה.

  
לעיין בדוחות תמציתי  ב. החברה ליום  יש  של  השנתיים  הכספיים  בהקשר לדוחות  ולשנה    2020בדצמבר    31ים אלו 

  שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם. 
  

  מצב עסקי החברה:   ג.
  

יחד עם זאת, לחברה הון חוזר חיובי בסך אלפי דולר.    954  -כהסתכם לסך של    2021של    השלישיההפסד לרבעון  
  אלפי דולר.  3,046 -של כ

  
שלה,  המזומנים  תזרים  את  משמעותית  החברה  שיפרה  בפרט,  האחרונים  והחודשים  האחרונה  השנה  במהלך 
באמצעות הנפקות לציבור, כמפורט להלן, אשר בין היתר, הזרימו הון לחברה, הובילו להארכת מח"מ מערך החוב  

  גב שיפור בעלויות המימון, וכן באמצעות קידום עסקת וויוק, כמפורט להלן. של החברה, א
  

  , ממקדת החברה את מאמציה בתחומים הבאים:לצורך חיזוק מצבה הפיננסיכמו כן, 
  
ההכנסותהשיפור    ) 1( של  מתונה  הגדלה  תוך  של  רווחיות  ההתקשרויות  מערך  חיזוק  באמצעות  היתר  בין   ,

המכירותהחברה מערך  חיזוק  החברה,  ,  של  חדשים  וההנדסה  והכנסות  מכירה  לאפיקי  בין וכניסה  אגב,   ,
 . היתר, השקת מוצרים ושירותים חדשים

  
  ניהול משאים ומתנים לחידוש התקשרויות עם לקוחות וחתימה על התקשרויות חדשות.  ) 2(

  
  משא ומתן שוטף עם ספקים לצורך הוזלת עלויות.  ) 3(

  
  לקוחות תוך שימוש במגוון אמצעי גבייה כולל בין היתר באמצעות גובים חיצוניים.שיפור בגביית חובות   ) 4(

  
  .החברה של ההון מבנה חיזוק  ) 5(
 

בהיקף של כ  לחברה התקשרויות  2025  לשנת  עד  דולר  מיליון  33.5  -צבר חוזים  במו"מ לחידוש  מצויה  הנה  , וכן 
  . של החברה החוזיםוחתימה על עסקאות נוספות, אשר צפויות לשפר את צבר 

  
החברה   השלימה  המאזן,  תאריך  לאחר  (כבהצלחה  בנוסף,  "וויוק"  בתאגיד  אחזקותיה  למכירת  מורכב    - תהליך 

הוצאות עסקה, כגון תשלומי יתרת ספקים , בניכוי  סכום זהמיליון דולר ארה"ב ברוטו.    9.4), בתמורה לסך של  5.9%
מוקדם של סדרות אגרות החוב ו' ישמש לפירעון  , כמקובל,  שלום)שוטפים לוויוק, תשלומי רשויות (ככל ויידרשו לת

לפירעון  -ו זניחה  יתרה  יותיר  אשר  באופן  החוב,  אגרות  לתנאי  בהתאם  החברה,  של  החוב    ב'  אגרות  בגין  עתידי 
הקטנת רמות המינוף של החברה,  החברה, תוך  החוב של  מסדרה ב'. עסקה זו, משפרת משמעותית את מבנה 

, ומשקפת את יכולות הביצוע העסקיות של החברה, אשר פעלה לאורך השנים להשבחתה המימון  קיטון בהוצאות
 של וויוק בהצלחה.

  
 אגרות.נ  ע  60,000,000,  2021ביוני    22  מיום  מדף  הצעת  דוח  במסגרת,  לציבור  החברה  הנפיקה,  2021יוני    בחודש

, במסגרת )")ג' (סדרה    החוב"אגרות    -קוב כל אחת ( להלן  נ  ערךש"ח    1), רשומות על שם  ג' להמרה (סדרה    חוב
סך   אגרות חוב.  1,000יחידות כשכל יחידה כוללת    60,000הצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בעד  

 של  בסך  הנפקה  הוצאות  בניכוי )דולר  אלפי  17,694  -"ח (כש  אלפי  57,630  -לכ  התמורה בגין ההנפקה הסתכמה
    .)דולר אלפי 358 -ש"ח (כ  אלפי 1,166 -כ
  

במהלך   גיוסב  2020שנת  כמו כן,  החברה  בהיקף של כ  ייצעה  את הון   17  - הון (אקוויטי)  ש"ח אשר חיזקו  מיליון 
  החברה. 
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  (המשך)  מצב עסקי החברה:  ג.

  
ש"ח מאת תאגיד בנקאי גדול, מיליון    5קיבלה החברה מסגרת אשראי בסך של    2021  אוגוסט, במהלך חודש  בנוסף

  . לצרכי חיזוק הפעילות העסקית של החברה
  

מיליון דולר, וקבלת הלוואה    5  -חיזקה החברה את הונה באמצעות הנפקת מניות בהיקף של כ  2020כמו כן, במהלך  
   מטיבה בערבות מדינה, כאמור בדיווחי החברה. 

נגישות מוכחת לשוק ההון, וכן תשקיף פתוח אשר מאפשר לה בהיתכנות סבירה ובעת הצורך לבצע   לחברה קיימת
  גיוסים מבוקרים לצרכי פיתוח וצמיחה.

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2ביאור 
  

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:   א.
  

(להלן   המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  לתקן   -הדוחות  בהתאם  נערכו  הקבוצה  של  ביניים")  כספיים  "דוחות 
  . IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 

  
ם לאילו   בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהי

  ., ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2020בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
  

(דוחות   ב. ערך  ניירות  לתקנות  ד'  בפרק  הגילוי  להוראות  בהתאם  ערוכים  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות 
  .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
  שערי חליפין ובסיס הצמדה:   ג.

  
  : ע פעילות ומטבע הצגהמטב  ) 1(

  
הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלים 

  מטבע הפעילות). -אותה חברה או תאגיד (להלן 
  

  מטבע הפעילות של הקבוצה הינו הדולר האמריקאי.
  

  הדיווח, או מטבע ההצגה).מטבע  -הדוחות הכספיים של החברה מוצגים בדולר (להלן 
  
  
  

  יתרות בהצמדה למדד:   ) 2(
  

למועד  החודש שקדם  המאזן (מדד  בתאריך  האחרון  הידוע  למדד  בהתאם  מוצגות  בהצמדה למדד  יתרות 
  המאזן בכל תקופה) או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח, בהתאם לתנאי העסקה. 
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  המדיניות החשבונאית עיקרי   -   2ביאור 
  
  (המשך): שערי חליפין ובסיס הצמדה   ג.

  
  (המשך):   יתרות בהצמדה למדד  ) 2(
  

  הלן פרטים על מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של השקל מול הדולר:ל
  
 מדד בישראל   
 מדד ידוע  מדד בגין  שער החליפין  
 נקודות נקודות ש"ח)  1- (דולר ל 

     הכספיים: תאריך הדוחות  
 122.39  122.63 0.309 2021 ספטמברב 30ליום 
 119.76 119.64 0.291 2020 ספטמברב 30ליום 
  119.76  119.64 0.311 2020בדצמבר  31ליום 

    

 % % % שיעור השינוי: 

       
    חודשים שהסתיימה:  תשעהלתקופה של 

  2.19  ) 0.025(  ) 0.64( 2021 ספטמברב 30ליום 
  ) 0.60(  ) 0.69(  ) 0.34( 2020 ספטמברב 30ליום 

       
    לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה: 

  0.782  0.88 0.98 2021 ספטמברב  30ביום 
  0.10  0.10  1.04 2020 ספטמברב  30ביום 

       
        : לשנה שהסתיימה

  ) 0.60(  ) 0.70( 0.067  2020בדצמבר  31ביום 
        

  
  דיווח מגזרי   -   3ביאור 

  
  כללי:   .א

 
 ידי - על  סדיר  באופן  נסקרים  אשר,  הקבוצה   מרכיבי  אודות  הפנימיים  הדיווחים  בסיס  על  מזוהים  תפעוליים  מגזרים
 .התפעוליים המגזרים ביצועי והערכת משאבים הקצאת לצורך הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל

  
 והערכת  משאבים  הקצאת  לצורך  ,הקבוצה  של  הראשי  התפעולי  ההחלטות  למקבל  המועברת  הדיווחים  מערכת
ושירות.  מתבססת  התפעוליים  המגזרים   ביצועי מוצר  קווי  נתונים:  והינה  על  תקשורת  תקשורת ו  שירותי  שירותי 

  . לוויינית ניידת
  

מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה, אשר הוא מנכ"ל החברה, סוקר ומנתח את התוצאות התפעוליות של 
תקשורת נתונים, הכולל שירותי לוויין ושירותי סיבים, במקובץ, הן לאור המאפיינים הזהים הרבים לשירותים מגזר  

המיושם ביחס למכירות שירותי לוויין ושירותי  על גבי שתי הטכנולוגיות והן לאור הניהול העסקי האחיד  המסופקים  
השירותים   זהים (סלולר, אינטרנט וכיו"ב)  סיבים.  החברה במגזר זה הינם  הן בטכנולוגיית    -המסופקים ללקוחות 

הלוויין. יחד עם זאת, מכיוון שמנכ"ל החברה סוקר גם תוצאות תפעוליות של שירותי הלוויין  הסיבים והן בטכנולוגיית  
הסיבים אינם הסיבים ומכיוון    ושירותי שהחברה הגיעה למסקנה שהביצועים הכספיים של שירותי הלוויין ושירותי 

 לשנת  הראשוןשנים, החברה מציגה בביאור המגזרים החל מהדוחות הכספיים לרבעון  דומים בבחינה על פני מספר  
תוצאות    2020 ואת  הלוויין  שירותי  תוצאות  הדאת  במסגרת  הסיבים  תקשורת שירותי  ממגזר  כחלק  המגזרי  יווח 

  נתונים.
  

יודגש כי הן שירותי סיבים והן שירותי לוויין מנוהלים תחת צוותים אחידים, סוכנים מקבילים ומנהלי לקוח מקבילים 
מציעים ללקוחות החברה את שני השירותים במקביל ו/או כתמהיל, בהתאם לצרכי הלקוח. הן שירותי הלוויין  אשר  

הסיבים, מוצעים בעסקאות דומות, כאשר מנעד הרווחיות עבור עסקאות בשתי הטכנולוגיות רחב יחסית,  והן שירותי  
  באופן דומה את שני סוגי השירותים. שירותי סיבים ושירותי לוויין הינם בעלי מאפיינים דומים רבים, ובטווח המאפיין  
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  דיווח מגזרי   -   3ביאור 
  
  (המשך):   כללי  .א

  
  

בסוגי הספקים (ספקי תשתית), מהות תהליכי הייצור, סוגי לקוחות זהים, תהליכי מכירה והפצה הדמיון  הן ברמת  
  מפקחים זהים וכיו"ב. זהים, גורמי רגולציה 

 
  :IFRS 8-להלן מפורטים מגזרי הפעילות של הקבוצה בהתאם ל

  
במסגרת שירותי תקשורת נתונים מספקת הקבוצה, בין היתר, שירותי קישור   - שירותי תקשורת נתונים    -מגזר א'  

פנים  נתונים  תקשורת  רשתות  של  והפעלה  הקמה  שירותי  וכן  העולמית  האינטרנט  לרשת  פיסי)  (חיבור  ותשתית 
  ארגוניות. אספקת השירותים כאמור, כוללת ייעוץ ואיפיון של רשתות ופתרונות תקשורת על גבי תשתיות הסיבים 

  והלוויין, לרבות מכירת ציוד, התקנה, תחזוקה שוטפת ותפעול. 
  

לקוחותיה של הקבוצה בתחום זה הינם, בין היתר, חברות סלולר, ספקי תקשורת, אינטגרטורים בתחום הטלקום, 
וכד')   בנקים  לימוד,  מוסדות  פיננסיים,  ארגונים  (כגון  שונים  וארגונים  עסק  בתי  מלכ"רים,  ממשלתיים,  ארגונים 

  מוקמים ביבשת אפריקה ומדינות המזרח התיכון ובכללן ישראל.המ
  

ב'   ניידת    -מגזר  לוויינית  תקשורת  שירותי    -שירותי  הקבוצה  מספקת  ניידת,  לוויינית  תקשורת  שרותי  בתחום 
  תקשורת ניידת באמצעות לוויין הכוללת שירותי תקשורת נתונים וטלפוניה לרבות ציוד ושירותים נלווים. 

  
רי הפעילות, לחברה פעילות בתחום שרותי טלפוניה בינלאומית, אשר אינה עולה לכדי מגזר והקבוצה בנוסף למגז

  מדווחת עליה תחת הסיווג "אחרים", אשר כולל פעילויות נוספות בהיקף לא מהותי.
  

  
  ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות:   .ב

  
דיווחים אלה נערכו על בסיס רווח ישיר כפי שמדווח למקבלי ההחלטות רווח מגזרי מייצג את הרווח שהפיק כל מגזר.  

  בחברה ללא הקצאת עלויות משותפות כגון שכר עבודה, הוצאות מכירה הנהלה וכלליות וכן הוצאות מימון ומס. 
  
 חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של  
 (בלתי מבוקר)  2021 ספטמברב 30ביום  
      תקשורת נתונים 
 

 סיבים  לווין 

שרותי 
תקשורת 
לוויינית 

 הכל -סך ניידת 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

     : הכנסות
          

 39,490  5,956  3,286  30,248  סה"כ הכנסות מגזר

     

 11,635  1,778  649  9,208  תוצאות המגזר 

      
     התאמות מגזרים בני דיווח לרווח והפסד: 

 ) 2,029(    עלות ההכנסות 
 ) 3,459(    הוצאות מכירה ושיווק

 ) 6,478(    הוצאות הנהלה וכלליות

 ) 1,772(    , נטו הוצאות מימון

 ) 2,103(    הפסד לפני מיסים על ההכנסה 
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  (המשך) דיווח מגזרי  -   3ביאור 
  
  (המשך):  ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות  .ב

  
  
 חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של  
 (בלתי מבוקר)  2020 ספטמברב 30ביום  
      תקשורת נתונים 
 

 סיבים  לווין 

שרותי 
תקשורת 
לוויינית 

 הכל -סך ניידת 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

     : הכנסות
 41,589  5,247  4,746  31,596  הכנסות מלקוחות חיצוניים

 -  -  -  -  הכנסות בין מגזריות

     

 41,589  5,247  4,746  31,596  סה"כ הכנסות מגזר

     

 13,193   1,350   844  10,999 תוצאות המגזר 

     
     התאמות מגזרים בני דיווח לרווח והפסד: 

 (1,695)    עלות ההכנסות 
 (4,500)    הוצאות מכירה ושיווק

 (4,803)    וכלליותהוצאות הנהלה 
 (286)     הכנסות אחרות 

 (3,276)     , נטו הוצאות מימון

      

 ) 794(     הפסד לפני מיסים על ההכנסה 

     
  
 חודשים שהסתיימה לתקופה של שלושה  
 (בלתי מבוקר)  2021 ספטמברב 30ביום  
      תקשורת נתונים 
 

 סיבים  לווין 

שרותי 
תקשורת 
לוויינית 

 הכל -סך ניידת 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

     : הכנסות
          

 13,721  1,993  943  10,785  סה"כ הכנסות מגזר

     

 3,718  636  194  2,888  תוצאות המגזר 

      
     התאמות מגזרים בני דיווח לרווח והפסד: 

 ) 627(    עלות ההכנסות 
 ) 1,114(    הוצאות מכירה ושיווק

 ) 2,063(    הוצאות הנהלה וכלליות

 ) 803(    , נטו הוצאות מימון

 ) 889(    הפסד לפני מיסים על ההכנסה 
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  (המשך) דיווח מגזרי  -   3ביאור 
  
  (המשך) ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות:  .ב

  
 חודשים שהסתיימה לתקופה של שלושה  
 (בלתי מבוקר)  2020 ספטמברב 30ביום  
      תקשורת נתונים 
 

 סיבים  לווין 

שרותי 
תקשורת 
לוויינית 

 הכל -סך ניידת 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

     : הכנסות
  12,507 1,915  1,199  9,393  הכנסות מלקוחות חיצוניים

 -  -  -  -  הכנסות בין מגזריות

     

 12,507  1,915  1,199  9,393  סה"כ הכנסות מגזר

     

 4,218   555  212  3,452 תוצאות המגזר 

     
     התאמות מגזרים בני דיווח לרווח והפסד: 

 (422)    עלות ההכנסות 
 (1,115)    הוצאות מכירה ושיווק

 (1,170)    הוצאות הנהלה וכלליות
 -      הכנסות אחרות 

 (1,449)     , נטו הוצאות מימון

      

 62      רווח לפני מיסים על ההכנסה 

     
  

 (מבוקר)  2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה 
      תקשורת נתונים 
 

 סיבים  לווין 

שרותי 
תקשורת 
לוויינית 

 הכל -סך ניידת 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

     : הכנסות
     

 54,564  7,522  6,014  41,028  סה"כ הכנסות מגזר

     

 17,567   1,998  1,104  14,465 תוצאות המגזר: 

     
     התאמות מגזרים בני דיווח לרווח או הפסד: 

 (2,426)     עלות המכר
 (5,257)     הוצאות מכירה ושיווק

 (6,521)    הוצאות הנהלה וכלליות
  286     הכנסות אחרות 

 (4,234)    מימון, נטו הוצאות 

      

 ) 585(    הפסד לפני מיסים על ההכנסה 

      
       מידע נוסף לתוצאות המגזר: 

  -    464   13,679 פחת והפחתות
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 שלא במזומן עסקאות   -   4ביאור 
  

  ההרכב: 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום  ספטמברב 30ביום   ספטמברב 30ביום  

 1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר  
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)  
      

שינוי בנכס זכות שימוש/שינוי 
  13,197   201   91  15,750   2,848  בהתחייבות בגין חכירות

        
זיכוי רוחבי שהתקבל מהחזקה 

  ) 132(  -   -   ) 133(  -   בנכס פיננסי מוחזק למכירה 

            
הכנסות מדיבידנד שהתקבל  

מהחזקה בנכס פיננסי מוחזק  
  ) 153(  -   -   ) 153(  -   למכירה 

            

  -   -   -   -   -   שינוי ברכוש קבוע

            
  
  

  בתקופת הדוח אירועים   -   5ביאור 
 

") כי במסגרת הליך מכירה פרטי, מול משקיעים יורוקוםתקשורת בע"מ ("-הודיעה יורוקום  2021בפברואר    17ביום    .א
). המכירה בוצעה בין מספר מגוון של 41%  -וגופים מוסדיים בשוק ההון, נמכרו על ידה מלוא אחזקותיה בחברה (כ

טה והפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה, בהתאם להוראות גופים מוסדיים ומשקיעים, תוך פיזור גרעין השלי
  רישיונות החברה, אשר מאפשרים את ביצוע מהלך הפיזור כאמור.

  
אשר נכנס לתוקפו   - אביב יפו  -, ניתן צו פירוק ליורוקום בית המשפט המחוזי בתל2018באפריל    22ביום  יוזכר כי  

המשפט, כונס הנכסים הרשמי יהיה המפרק הזמני של יורוקום תקשורת . על פי החלטת בית  2018במאי    3ביום  
. החל ממועד צו הפירוק ועורכי הדין פנחס רובין, אמנון לורך ואורי גאון מונו כמנהלים מיוחדים של יורוקום תקשורת

 - יים  בחנו בעלי התפקיד כאמור מספר חלופות למימוש אחזקותיה של יורוקום בחברה, לרבות מול משקיעים פרט
 ובסופו של יום ביצעו את הליך המימוש בדרך של מכירה לגופים מוסדיים כאמור לעיל. 

  
) סדרת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה שהונפקה בחודש דלקמן: (איצוין כפיזור גרעין השליטה  ביחס לסוגיית  

כות להעמדת הסדרה לפירעון  אינה נושאת "תניות שינוי שליטה"; יחד עם זאת, שטר הנאמנות כולל ז  2018פברואר  
אפשרות להעמדה  מיידי במקרה של העמדת סדרת אג"ח אחרת לפירעון מיידי; (ג) אגרות החוב (סדרה ו'), כוללות 

אולם הצעת ההחלטה לפירעון כאמור לא    -לפירעון מיידי במקרה שבו יורוקום תחדל להיות בעלת שליטה בחברה  
. יוזכר כי אגרות 2021(סדרה ו') של החברה שהתקיימה בחודש מרץ  אושרה על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב  

, מובטחות בפקדון משועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב הכולל את כל תשלומי הקרן והריבית לטובת החוב (סדרה ו')
לא צפויה להיות   מכירת גרעין השליטה למוסדייםהמחזיקים כאמור. בשים לב לאמור, החברה סבורה כי לאירוע  

  שפעה מהותית ביחס להסכמי המימון/שטרי נאמנות של החברה וכיו"ב. ה
  

הסכמי החברה מול לקוחות וספקים עיקריים של החברה אינם כוללים תנאים המתייחסים לשינוי כאן המקום לציין כי  
  - , למעט במקרים בהם שינוי השליטה "פוגע מהותית בזכויות הספק"  ו/או פיזור גרעין השליטה  השליטה בחברה

כלומר במקרה שבו עצם שינוי השליטה גורם לנזק ישיר לזכויות הספק. להערכת החברה, אין בהעברת השליטה  
. רישיונות החברה בחו"ל, אינם כוללים תנאים המתייחסים לשינוי 3כדי לגרום נזק למי מספקי החברה המהותיים;  

פיזור   להו/או  עשויים  כן,  כמו  דיווח.  חובות  למעט  בחברה,  בעל השליטה  בזהות  כתלות  נוספים  אישורים  ידרש 
    השליטה החדש (כדוגמת היבטי הגבלים עסקיים וכיו"ב). 



  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

 לדוחות הכספיים המאוחדים ביאורים 
 

21  

  
  (המשך)   אירועים בתקופת הדוח  -   5ביאור 

  
 אגרות  ..נע  60,000,000,  2021ביוני    22  מיום  מדף  הצעת  דוח  במסגרת,  לציבור  החברה  הנפיקה,  2021יוני    בחודש  .ב

, במסגרת הצעה )")ג'(סדרה    החוב"אגרות    -כל אחת (להלן    .נ. עש"ח    1), רשומות על שם  ג' להמרה (סדרה    חוב
הרכב כל   אגרות חוב.  1,000ל יחידה כוללת  כיחידות כש  60,000אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בעד  

ש"ח ליחידה.   960.5חוב ובסך הכול    ש"ח לאגרת 0.9605אגרות חוב במחיר מינימאלי של    1,000יחידה במכרז כלל  
הובטחה בחיתום. היחידות לא  הסתכמה  הצעת  התמורה בגין ההנפקה   17,694  -"ח (כ ש  אלפי  57,630  - לכ   סך 

  .)דולר אלפי 358 -ש"ח (כ אלפי 1,166 -כ  של בסך הנפקה הוצאות בניכוי )דולר אלפי
  

(סדרה   החוב  אגרות  סדרת  של  הרישום  ממועד  החל  מסחר,  יום  בבורסהגבכל  למסחר  באוגוסט    22  ועד ליום  ') 
תהא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות כהגדרת מונח זה בשטר),  ולמעט ביום הקובע לאירוע חברה (   2026

המפורט להלן:    באופן,  החברהש"ח ע.נ. כל אחת של    1להמרה למניות רגילות רשומות על שם בנות    החוב ניתנת
 -כל  1.1.2024למסחר בבורסה ועד ליום    ')ג) בתקופה שהחל ממועד הרישום של סדרת אגרות החוב (סדרה  1(

) בתקופה שהחל 2(   -ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה; ו  ') גש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה    1.15
רגילה   ') ניתן להמרה למניהגש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה    1.35כל    22.8.2026ליום    ועד  2.1.2024מיום  

  (כפוף להתאמות המפורטות בשטר).  אחת של החברה
  

  תשלומים כדלקמן:   8 -לפירעון ב תעמודנה) ג' החוב (סדרה  אגרות
  
של  שני    ) 1( בשיעור  יהא  מהם  אחד  כל  אשר  ישולמו    5%תשלומים  אשר  החוב  אגרות     1.3בתאריכים  מקרן 

  . 2023של שנת  1.9 -ו
  

של  שני    ) 2( בשיעור  יהא  מהם  אחד  כל  אשר  ישולמו    8%תשלומים  אשר  החוב  אגרות     1.3בתאריכים  מקרן 
  . 2024של שנת  1.9 -ו

  
  -ו  1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו    10%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  שני    ) 3(

  . 2025של שנת  1.9
  

  . 2026של שנת  1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום  20%תשלום אחד בשיעור של   ) 4(
  

  . 2026של שנת  1.9מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום  34%תשלום אחד בשיעור של   ) 5(
  

  1  -במרץ ו   1בימים  בשנה  אשר תשולם פעמיים    4.5%) נושאות ריבית שנתית בשיעור של  ג'אגרות החוב (סדרה  
 (כולל).  2026 - 2021מהשנים בספטמבר של כל אחת 

  
האמור לעיל מבוסס על תכנית העבודה  .  למימוש תכנית העבודה והצמיחה של החברה  מיועדתתמורת ההנפקה  

, בין היתר, להחלטות עסקיות אשר תתקבלנה כדין ומעת לעת על פי החלטת דירקטוריון הקיימת של החברה, וכפוף
  החברה. 

  
לבין מרכיב ההמרה, כאשר הרכיב התחייבותי נקבע במועד ההנפקה ביצעה החברה פיצול בין הרכיב התחייבותי  

. שוויו ההוגן של דולר)אלפי  2,061 - ש"ח (כאלפי  6,712 -בסך של ככערך שייר לאחר הפחתת שווי רכיב ההמרה 
  רכיב ההמרה נקבע באמצעות המודל הבינומי.

  
  הפרמטרים וההנחות אשר שימשו בישום המודל הינם כלהלן:

  
 אג'  83.8 המניה  מחיר

 35.86% סטיית תקן 
 1/9/2026עד  תקופה 

 8.67% שיעור תשואה פנימי
 0.38% ריבית חסרת סיכון

 3.257 ש"ח-שע"ח דולר
    

    



  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

 לדוחות הכספיים המאוחדים ביאורים 
 

22  

  אירועים בתקופת הדוח (המשך)   -   5ביאור 
  
  גילוי ייעודי בנושא השפעות והשלכות נגיף הקורונה:   ג.

  
  כללי: 

  
משבר נגיף הקורונה ברחבי העולם, מתכבדת בדבר    2020בהמשך לדיווח החברה במסגרת הדוח השנתי לשנת  

כאמור בדוח השנתי, להתפשטות נגיף החברה  החברה לעדכן כי בכל הנוגע לפעילות החברה, ובהמשך להערכות  
על   בפועל  מהותית  השפעה  כה  עד  הייתה  לא  ובארץ  בעולם  פעילותה הקורונה  ומרבית  הכנסותיה  היקפי  מרבית 

  התפעולית של החברה. 
  

נכון למועד זה, חלק הארי מהכנסות החברה נובע מהתקשרויות עם חברות בסדר גודל משמעותי, יציבות פיננסית 
עבור ם מהן בשלב זה הנם יציבים ונמשכים. ככלל, שירותי תקשורת מהסוג המסופק על ידי החברה,  אשר התשלומי

הנם שירותים אשר מאופיינים כצרכי בסיס (שירותי סלולר, אינטרנט וכיו"ב). החברה   בעלת  שירותי סלולר וכיו"ב 
  משופרת.ומוטת שליטה ניהולית חוסן תפעולי, מאופיינת במינוף נמוך מבעבר, תזרים יציב מלקוחות מהותיים 

  
לטיסות  ביחס  התנועה  הגבלות  הוחמרו  בישראל  התחלואה  בהיקפי  החמרה  ובשל  האחרונים,  השבועות  במהלך 
החברה   של  פעילותה  זה,  בשלב  באפריקה.  החברה  פעילה  בהן  היעד  למדינות  ביחס  היתר  בין  ונכנסות,  יוצאות 

הנוכחיות המגבלות  תחת  ומתנהלת,  נמשכת  ללא   בחו"ל  אולם  וכיו"ב,  בידוד  חובת  מסוימים  במקרים  המחייבות 
השפעה מהותית בשלב זה, כאשר סדרת ההגבלות הנוכחית מאפשרת קידום עסקים תקין ופגישות חיוניות לצרכי 
עסקי החברה. יובהר כי החמרת מגמה ביחס להתפשטות הנגיף, ככל שיהא, עשויים לייצר מגבלות תנועה, טיסות 

ולעורר בחו"ל,    וכיו"ב  ישירה לפעילות  החברה בחו"ל, יכולתה להעניק תמיכה  העסקים של  ביחס לפיתוח  סיכונים 
להקשות על תהליכי גבייה, על מימוש עסקאות ופרויקטים אשר מצויים בצבר ההזמנות של החברה וכן לפגוע בשיעור 

  מסוים מהכנסותיה.
  

ה בדבר  לעיל  כאמור  החברה  הערכות  כי  יובהר  ספק,  הסר  ואינן למען  וודאיות  אינן  הקורונה,  נגיף  של  השפעות 
. הערכות 1968-בשליטת החברה, ועל כן הן בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

אלו מבוססות, בין היתר, על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה, התממשותם של ההערכות כאמור עשויות שלא 
ונה מהותית, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה לרבות ההנחיות במדינות היעד להתממש או להתממש באופן ש

  .בהן פעילה החברה, עוצמת ומשך ההאטה הכלכלית שתתפתח בארץ ובעולם ועוד
  

  אסטרטגיית פעילות: 
  

בכל עם תחילת משבר הקורונה ברחבי העולם, החברה ביצעה תהליכי ניהול סיכונים נרחבים ופעלה באופן רוחבי,  
מזערה באופן ועד כה    -בדי פעילותה, על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או אירועים הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה  ר

בהרחבה בדוח זה להלן,  ניכר השלכות משמעותיות. כמו כן, פעלה החברה לקבלת מימון בערבות מדינה כמפורט  
  מיליון ש"ח.  5 -בהיקף של כ

  
, חיזקה החברה משמעותית את הונה העצמי, באמצעות גיוס הון בהנפקה 2020במקביל, במהלך חודש אוקטובר  
  . מיליון ש"ח 7 -למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ 

  
ע.נ אגרות   60,000,000,  2021ביוני    22, הנפיקה החברה לציבור, במסגרת דוח הצעת מדף מיום  2021בחודש יוני  

 57,630  -נקוב כל אחת. סך התמורה בגין ההנפקה הסתכמה לכש"ח ערך    1חוב להמרה (סדרה ג'), רשומות על שם  
  אלפי דולר).  358 -אלפי ש"ח (כ 1,166 -בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ אלפי דולר) 17,694 -אלפי ש"ח (כ

  
מיליון ש"ח מאת תאגיד בנקאי גדול,   5קיבלה החברה מסגרת אשראי בסך של    2021בנוסף, במהלך חודש אוגוסט  

  וק הפעילות העסקית של החברה. לצרכי חיז
  

הפרויקטים  בין היתר, פועלת החברה באמצעות צוותי עבודה וניהול ייעודיים אשר מנהלים באופן הדוק את פעילויות  
הנוכחית,   הנוגעים לתקופה  והשלכות  אירועים  ניטור  תוך  ובישראל,  בחו"ל  החברה  של  צוותי והלקוחות  לצד  זאת 

בראי   והפיתוח העסקי. יזוק מעמדה של החברה בתחום ניהול ההזדמנויות העסקיות פיתוח אשר פועלים לאיתור וח
התקופה, ולאור מגבלות התנועה הגלובליות החלקיות, פעלה החברה לשם גיבוש צוותי עבודה מקומיים במדינות 

עס אתגרים  עם  להתמודד  וכן  פעילותה  את  ומבוקר  צמוד  באופן  לנהל  לחברה  יאפשר  אשר  באופן  קיים היעד, 
    באופן יעיל יותר. -ותפעוליים שונים מעת לעת 

  
החברה, אסטרטגיית הפעילות של החברה בתקופה זו מאופיינת גם בניהול מערך טיוב כולל של מבנה ההוצאות של  

החברה בטווח באופן יעיל ואינטנסיבי, וזאת במקביל לגיבוש הזדמנויות פיתוח עתידיות לחיזוק מערך המימון של  
  ני והרחוק, וביצוע מאמצי פיתוח עסקי בטריטוריות חדשות.הבינו 
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  (המשך)   אירועים בתקופת הדוח  -   5יאור ב
  
  (המשך)   :הקורונה נגיף והשלכות השפעות בנושא ייעודי גילוי  ג.

  
  הערכות והשלכות קיימות ואפשריות: 

  
על    על השפעה  להם  להיות  עשויים  אשר  הקורונה  נגיף  אירועי  עם  בקשר  היבטים  מספר  להלן  לעיל,  האמור  אף 

  פעילות החברה: 
  
צדדים   ) 1( כלפי  והתחייבויותיה  ספקים  מול  החברה  עלויות  על  להשפיע  עשויות  מטבע  בשערי  חדות  תנודות 

 שלישיים בחו"ל.
  

בעיקר בשל המגבלות השונות אשר חלו במדינות רבות בשל    עיכובים בגבייה מלקוחות באפריקה הנובעים  ) 2(
 אירועי הקורונה. יצוין כי נכון למועד פרסום הדוח, מרבית הפיגורים שנוצרו בעקבות משבר הקורונה, שולמו. 

  
שירות מצד לקוחות שאינם לקוחות עוגן של החברה,    הפחתותשירות או    שלם  יזה, ייתכנו ביטולים זמני  בשלב   ) 3(

אולם מדובר על סכומים שאינם מהותיים   -וכיו"ב    חינוך  מוסדותוחות הקשורים לתחום המלונאות,  כגון לק
 בתקופה   להם  לסייע  ונוטה  לקוחותיה  מול   מלא  פעולה  בשיתוף  פועלת  החברה  כאשרבשלב זה בראי החברה,  

  .טווח ארוכת ראייה מתוך, זו
  

.  כסדרן  מתקיימות  החברה  של  השירות  אספקת  ויכולת  לקוחותיה  מול  החברה  פעילות   כי  לציין  המקום  כאן  ) 4(
 פעילותה   כל  לקיום  המתאימים  האישורים  בעלת  הנה"ל  ובחו  חיוני  שירותים  כספק  בישראל  מוכרת  החברה
  .ללקוחותיה השירות מתן לצרכי ומלא סדיר באופן

  
על אפשרויות הגיוס בשוק ההון. מעבר לכך, תנודתיות במחירי ו/או תשואות ניירות הערך, עשויה להשפיע    ) 5(

אשר יחד עם זאת, החברה סבורה כי קיימת בידה גמישות פיננסית משמעותית ונגישות איכותית לשוק ההון,  
 יאפשרו לה ביצוע הנפקות שונות בעת הצורך.

   



  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

 לדוחות הכספיים המאוחדים ביאורים 
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  פיצול הכנסות בגין חוזים עם לקוחות   -   6ביאור 
  

  ההרכב: 
  נ הל ש   לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
  שהסתיימה  חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום   ספטמברב 30ביום   ספטמברב 30ביום  

 1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר  
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

            השירותים/הציוד: לפי סוג 
            

            תקשורת נתונים: 
  37,458   9,013   9,385   28,234   27,639   שירותי לוויין 

 6,014  1,199  943   4,746   3,286  שירותי סיבים 

  3,569   380   1,400   3,362   2,609   ציוד תקשורת נתונים

   33,534   36,342   11,728  10,592  47,042 

            תקשורת לוויינית ניידת: 
 6,100  1,829  1,660   4,604   4,814   שרותי תקשורת לוויינית ניידת 

 1,423  86  333   643   1,142   ציוד תקשורת לוויינית ניידת  

   5,956   5,247   1,993   1,915   7,522 

           

            

  39,490   41,589   13,721  12,507  54,564 

            
            
            

  49,572   12,041   11,988   37,584   35,739   הכנסות שהוכרו על פני תקופת זמן

  4,992   466   1,733   4,005   3,751   הכנסות שהוכרו בנקודת זמן 

   39,490   41,589   13,721   12,507   54,564  

           
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן   -   7ביאור 
  

לאישור    אוקטובר  בחודש  . א בהמשך  החברה,  החברה,  וו  החברה  דירקטוריוןדיווחה  של  התגמול  של עעדת  הקצאה  ל 
כתבי האופציות הוקצו ללא תמורה כאשר כל כתב אופציה ניתן   .אופציות לנושאי משרה ועובדים בחברה   2,378,000

 0.826י צמודה בסך של  ש"ח ערך נקוב, כנגד תשלום תוספת מימוש בלת  1למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  
  ש"ח למניה, כפוף להתאמות.

  
  -שנים כלהלן  4מנות על פני תקופה של  4 -בכתבי האופציות יבשילו 

  
למימוש  25% -  ניתנים  יהיו  האופציות  ממועד   12בחלוף   מכתבי  הניצע  של  רציף  שירות  של  מלאים  חודשים 

 ההענקה. 
 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% -
  חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% -
 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% -

  
 -נאמדה בסך של כעלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציות שהוקצו כאמור, בהתבסס על שווי ההוגן במועד הענקתם  

  סכום זה ייזקף לדוח רווח והפסד על פני תקופת ההבשלה. אלפי דולר) 242 -כ"ח (שאלפי   696
  

  הפרמטרים וההנחות אשר שימשו בישום המודל הינם כלהלן:
 ש"ח  0.809  –מחיר המניה   - 
  ש"ח  0.826  –מחיר מימוש   - 
  36.46% –תנודתיות צפויה   - 
 שנים. 7 -האופציה  אורך חיי כתבי   - 
  

    



  גילת טלקום גלובל בע"מ  
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר

 לדוחות הכספיים המאוחדים ביאורים 
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  (המשך)   אירועים לאחר תאריך המאזן  -   7ביאור 
  

 המשך   .א
  

   1.05% –שיעור הריבית חסרת סיכון   - 
  4.5%שיעור חילוטים לאחר ההבשלה         -

 
החברה על שינוי שם החברה מ"סאטקום מערכות" ל"גילת טלקום גלובל". השינוי   הודיעה  2021באוקטובר    25  ביום  .ב

 . 2021באוקטובר  27נכנס לתוקף מיום 
  

), 5.9%  -"וויוק" (כ  בתאגיד  אחזקותיה  למכירת  מורכב  תהליך   בהצלחה  החברה  השלימה,  המאזן  תאריך  לאחר,  בנוסף  . ג
 שוטפים   ספקים  יתרת  תשלומי  כגון,  עסקה  הוצאות  בניכוי,  זה  סכום.  ברוטו"ב  ארה  דולר  מיליון   9.4  של  לסך  בתמורה
 של'  ב  -ו'  ו  החוב  אגרות  סדרות   של  מוקדם   לפירעון   ישמש ,  כמקובל),  לתשלום  ויידרשו(ככל    רשויות  תשלומי,  לוויוק

'. ב   מסדרה  החוב  אגרות  בגין  עתידי  לפירעון  זניחה  יתרה   יותיר  אשר  באופן,  החוב  אגרות   לתנאי  בהתאם,  החברה
 בהוצאות   קיטון,  החברה  של  המינוף  רמות  הקטנת  תוך,  החברה  של  החוב   מבנה  את  משמעותית  משפרת,  זו  עסקה
 . בהצלחה וויוק של להשבחתה השנים לאורך פעלה אשר, החברה של העסקיות הביצוע יכולות את ומשקפת, המימון

  



 

 

  בע"מ   גילת טלקום גלובל
 סאטקום מערכות בע"מ)  :(לשעבר 

  

  מידע כספי ביניים נפרד 
  1220 בספטמבר 03ליום 

 

  ד' לתקנות ניירות ערך38ערוך בהתאם להוראות תקנה 
  1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  

  )בלתי מבוקרים(



 

 

  בע"מ   גילת טלקום גלובל
 סאטקום מערכות בע"מ)  :(לשעבר 

  
  
  

  מידע כספי ביניים נפרד 
  1220 ספטמברב 03ליום 

  
  
  

  (בלתי מבוקר) 
  
  
  

  תוכן העניינים 
  
  
  

 ע מ ו ד 

  
  

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר 
  
  

  נפרד (בלתי מבוקר): ביניים מידע כספי 
  

 3-4 נתונים על המצב הכספי
  

 5 רווח או הפסד ורווח כולל אחרהנתונים על 
  

 6 נתונים על תזרימי המזומנים
  

  7-12  נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד 
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 לכבוד 
  בעלי המניות של

  גילת טלקום גלובל בע"מ (לשעבר סאטקום מערכות בע"מ) 
  21כפיים רחוב יגיע 

  פתח תקווה 
  

  א.ג.נ.,  
  

  ד' 38הנדון: דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 
  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  

  מבוא 
גילת של    1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  

, ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  2021בספטמבר    30"החברה") ליום    -(להלן    בע"מ  טלקום גלובל
ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38עריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה  הדירקטוריון וההנהלה אחראים ל 

  .סקירתנו על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלו בהתבסס על להביע מסקנה היא . אחריותנו1970-ומידיים), התש"ל 
 
  

  היקף הסקירה 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי    -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  

רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים 
רה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקי

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
  .מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת

  

  
  מסקנה 

על   הבחינות בהתבסס  מכל  ערוך,  אינו  הנ"ל,  הנפרד  הביניים  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא  סקירתנו, 
  .1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  
  

  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות' 
  רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network  
  

  2021בנובמבר,  24תל אביב, 
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  גילת טלקום גלובל בע"מ 
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר 

  נתונים על המצב הכספי 
  
  
  
 בדצמבר 31ליום  ספטמברב 30ליום   
 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

 (מבוקר)  ) בלתי מבוקר ( 
      נכסים 

    

     נכסים שוטפים 
 2,141  15   15,691   מזומנים ושווי מזומנים

 650  566  3,505  המוגבלים בשימוש מזומנים 
 7  37  74   חייבים ויתרות חובה 

 4,961  4,615  4,879  קשורים צדדים 

    

 7,759  5,233  24,149  נכסים שוטפים סה"כ  

    
    
    

    נכסים לא שוטפים 
 16,555  15,602  17,073   הלוואה לצד קשור 

  2,986   2,534   778   מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך 
  12  12  13   נכסים בגין הטבות לעובדים 

  4,756  5,135  1,027  השקעות בחברות מוחזקות 

    

  24,310  23,283  18,891 סה"כ נכסים לא שוטפים 
    

     

  32,068  28,516  43,040  סה"כ נכסים 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הנתונים המצורפים לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  



 

4  

  
  גילת טלקום גלובל בע"מ 

  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר 
  המצב הכספי נתונים על 

  
  
  
 בדצמבר 31ליום  ספטמברב 30ליום   

 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

 (מבוקר)  ) בלתי מבוקר ( 
    התחייבויות והון 

     
    התחייבויות שוטפות 

 2,703   2,479   7,660   חלויות שוטפות בגין אג"ח (סדרה ב') 
 448   424   440   אגרות חוב להמרה (סדרה ו') חלויות שוטפות בגין 

 173  219  87   התחייבויות בגין כתבי אופציה (סדרה ב') 
  -   -   1,542   התחייבות בגין כתבי אופציה (סדרה ג') 

 439  536  31   התחייבויות בגין כתבי אופציה לא סחירים 
 161  164  146  ספקים ונותני שירותים

 402  181  196  זכאים ויתרות זכות

    

 4,326  4,003  10,102  סה"כ התחייבויות שוטפות 

    
    

    התחייבויות לא שוטפות 
 7,648   7,148   -   אגרות חוב ( סדרה ב') 

 1,180   1,198   751   אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (סדרה ו') 
  -   -   15,619   ג') אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (סדרה  

 1,103  1,030  1,095  שטר הון לחברה מוחזקת 

    

 9,931  9,376  17,465  סה"כ התחייבויות לא שוטפות 
    
    

 14,257  13,379  27,567  סך התחייבויות 

    
    
    

    הון 
 14,973  12,918  14,973  ש"ח ע.נ.  1הון מניות רגילות 

 13,940  13,998  13,985  פרמיה
 6,147  5,305  6,092  קרנות הון 

 405  405  405   תקבולים ע"ח אופציות

 ) 17,654( ) 17,489( ) 19,982(  יתרת הפסד 

    

 17,811  15,137  15,473  סה"כ הון 
    

    

 32,068  28,516  43,040  סה"כ התחייבויות והון 

    
  
  

        2021 ,נובמברב 24

  אורית גל   אסף רוזנהק   עמי בר לב   תאריך אישור הדוחות הכספיים 
  סמנכ"ל כספים   מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון   

  
  

 הנתונים המצורפים לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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  גילת טלקום גלובל בע"מ 
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר 

  כולל אחר נתונים על הרווח או הפסד ורווח 
  
  
 ה נ ש ל לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
 הסתיימה ש הסתיימה חודשים ש  הסתיימה חודשים ש 
 בדצמבר 31ביום  ספטמברב 30ביום   ספטמברב 30ביום  

 1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר  

 (מבוקר)  ) בלתי מבוקר (  ) בלתי מבוקר ( 

      
 1,687  419  446   1,238   1,321  הכנסות 

 1,163  124  188   942   580  הוצאות הנהלה וכלליות

      

 524  295  258   296   741  מפעולות רגילות  רווח

      
 ) 1,220( ) 656( (401)  ) 1,148(  (969) הוצאות מימון

 1,492  169  614   594   1,615  הכנסות מימון

      

 272  ) 487( 213   ) 554(  646  מימון, נטו הכנסות (הוצאות) 
       

       
  796  ) 192( 471   ) 258(  1,387  נטו  ,מימון כנסותלאחר ה(הפסד)   רווח

      

 ) 2,449( ) 72( (1,425)  ) 1,234(  (3,715) , נטו ממסחברות מוחזקות בהפסדיחלק החברה 

      
 ) 1,653( ) 264( ) 954(  ) 1,492(  ) 2,328( הפסד לפני מיסים על ההכנסה 

      

 -  -  -   -   -  מיסים על ההכנסה 

      

 ) 1,653( ) 264( ) 954(  ) 1,492(  ) 2,328( לתקופה הפסד 

      
       : כולל אחררווח (הפסד) 

       
, הפסד או לרווח בעתיד  יסווגו לא אשר סכומים

              :ממס נטו
הכולל האחר של חברות מוחזקות,  בהפסדחלק 

 -   -   ) 38(  ) 1,018(  ) 38(   נטו ממס

 ) 4( -  -   -   -   מחדש בגין תכנית להטבה מוגדרת  מדידות

           

  ) 4( -  ) 38(  ) 1,018(  ) 38( סה"כ 

       
  נטו, הפסד או לרווח בעתיד יסווגו אשר סכומים
         :ממס
הכולל האחר של חברות מוחזקות,  בהפסדחלק 

  ) 179( -  -   -   -  נטו ממס

           

  ) 179( -  -   -   -  סה"כ 
       
            

 ) 183(  -   ) 38(  ) 1,018(  ) 38(  לתקופה  אחר כולל הפסד "כסה
        

            

  ) 1,836(  ) 264(  ) 992(  ) 2,510(  ) 2,366( לתקופה כולל  הפסדסה"כ 
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  גילת טלקום גלובל בע"מ 
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר 

  נתונים על תזרימי המזומנים 
  
  
 ה נ ש ל שלושה לתקופה של   תשעה לתקופה של   
 סתיימה הש הסתיימה חודשים ש  הסתיימה חודשים ש  
 בדצמבר 31ביום  ספטמברב 30ביום   ספטמברב 30ביום   

  1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 
 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   
 (מבוקר)  ) בלתי מבוקר (  ) בלתי מבוקר (  

      פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 
 ) 1,653( ) 264( ) 954(  ) 1,492(  ) 2,328( לתקופה הפסד 

 2,449  71  1,425  1,234   3,715 , נטו ממסחברות מוחזקות בהפסדיחלק החברה 
  ) 1,544( ) 260( ) 304(  ) 591(  ) 518(  הפרשי שער והכנסות מימון בגין הלוואה לצד קשור 

  -   -   ) 1(  -   ) 1(  גידול בהתחייבות בשל הטבות לעובדים 
בגין מזומן מוגבל בשימוש  (הכנסות) מימון הוצאות

 ) 550(  ) 23(  ) 195(  ) 13(  ) 113( לזמן ארוך
  ) 128(  ) 2(  ) 169(  ) 9(  ) 106(  הפסד (רווח) מהפרשי שער 

  952   ) 26(  418  294   288  חוב  אגרות ושערוך מימון (הכנסות) הוצאות
  274   385   16  371   ) 408(  שערוך התחייבות בגין כתבי אופציה לא סחירים

  51   136   ) 5(  97   ) 86(  התחייבות בגין כתבי אופציה (סדרה ב') שערוך 
    -   ) 417(  -   ) 519(  שערוך התחייבות בגין כתבי אופציה (סדרה ג') 

  76  7  11  5   ) 4( שערוך שטר הון לחברה מוחזקת
 ) 77(  ) 86(  2  ) 44(  3 תשלומים מבוססי מניות

 )77 (  )148 (  )173 ( )62 ( )150 ( 
       

      שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
 ) 5( ) 14( ) 11(  ) 36(  ) 67( בחייבים ויתרות חובה  שינוי

 ) 1,139( 928  863  ) 794(  80  ביתרת חובה של צד קשור שינוי 
 22  5  ) 3(  24   ) 15( בספקים  שינוי
 741  362  379  450   660 בזכאים ויתרות זכות שינוי

 658  )356 (  1,228  1,281 )381 ( 
       
       

 ) 531( 1,219  1,055  ) 504(  581 שוטפת  לפעילותמזומנים נטו 
       

       פעילות השקעה  -תזרימי מזומנים 
 561  50  ) 1,031(  561   ) 534(  מזומן מוגבל בשימוש לזמן ארוך 

       
 561  50  ) 1,031(  561  ) 534(  מזומנים נטו מפעילות השקעה 

       
       פעילות מימון  -תזרימי מזומנים 

  4,979   -   -   2,945   -   הנפקת מניות 
 ) 448(  -   -   ) 448(  ) 448(  ') ו(סדרה   להמרה"ח אג בגין ששולמה קרן
 ) 1,840(  ) 935(  ) 1,399(  ) 1,840(  ) 2,754(  ') ב"ח (סדרה  אג בגין ששולמה קרן

  -   -   -   -   2,061  התחייבות בגין כתבי אופציה (סדרה ג') 
  -   -   -   -   15,317  הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') 

 ) 736( ) 353( ) 446(  ) 736(  ) 779(  ריבית ששולמה בגין אגרות חוב 
        

 1,955  ) 1,288( ) 1,845(  ) 79(  13,397  מזומנים נטו מפעילות מימון 
       
       

 1,985  ) 19( ) 1,821(  ) 22(  13,444 במזומנים ושווי מזומנים גידול (קיטון) 
      

 28  32  17,343  28   2,141 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
      

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות  
 128  2 169  9   106 מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

      
 2,141  15  15,691  15   15,691 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

      
      תזרים המזומנים לפעילות מימון כולל: 

 ) 736( ) 353( ) 446(  ) 736(  ) 779( תשלומי ריבית
         
  

הנתונים המצורפים לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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  כללי:   א.
  
תקנה    ) 1( להוראות  בהתאם  ערוך  החברה  של  הנפרד  הכספי  ומיידיים) 38המידע  תקופתיים  (דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ד' 

  . 1970-התש"ל
  

ולשנה שהסתיימה    2020בדצמבר    31יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום  
  ליהם. באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו א

  
  מדיניות חשבונאית:   ) 2(

  
למידע הכספי הנפרד של החברה ליום   2המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור א.

  , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2020בדצמבר  31
  

  מצב עסקי החברה:   ב.
  

ה לרבעון  של  שלישההפסד  של    2021י  לסך  דולר.    954  -כהסתכם  בפרט, אלפי  האחרונים  והחודשים  האחרונה  השנה  במהלך 
הון  הזרימו  היתר,  בין  אשר  להלן,  כמפורט  לציבור,  הנפקות  באמצעות  שלה,  המזומנים  תזרים  את  משמעותית  החברה  שיפרה 

מון, וכן באמצעות קידום עסקת וויוק, כמפורט  לחברה, הובילו להארכת מח"מ מערך החוב של החברה, אגב שיפור בעלויות המי
  להלן. 

  
  , ממקדת החברה את מאמציה בתחומים הבאים:כמו כן, לצורך חיזוק מצבה הפיננסי

  
, חיזוק מערך  , בין היתר באמצעות חיזוק מערך ההתקשרויות של החברהרווחיות תוך הגדלה מתונה של ההכנסות השיפור    ) 1(

 . , אגב, בין היתר, השקת מוצרים ושירותים חדשיםוכניסה לאפיקי מכירה והכנסות חדשים  החברה,המכירות וההנדסה של  
  

  ניהול משאים ומתנים לחידוש התקשרויות עם לקוחות וחתימה על התקשרויות חדשות.  ) 2(
  

  משא ומתן שוטף עם ספקים לצורך הוזלת עלויות.  ) 3(
  

  ון אמצעי גבייה כולל בין היתר באמצעות גובים חיצוניים.שיפור בגביית חובות לקוחות תוך שימוש במגו  ) 4(
  

  .החברה של ההון מבנה חיזוק  ) 5(
  

, וכן הנה מצויה במו"מ לחידוש התקשרויות וחתימה על עסקאות 2025  לשנת  עד  דולר  מיליון  33.5  - בהיקף של כ  צבר חוזים  לחברה
  . נוספות, אשר צפויות לשפר את צבר החוזים של החברה

  
), בתמורה 5.9%  -בנוסף, לאחר תאריך המאזן, השלימה החברה בהצלחה תהליך מורכב למכירת אחזקותיה בתאגיד "וויוק" (כ 

מיליון דולר ארה"ב ברוטו. סכום זה, בניכוי הוצאות עסקה, כגון תשלומי יתרת ספקים שוטפים לוויוק, תשלומי רשויות  9.4לסך של 
ב' של החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב,   -ש לפירעון מוקדם של סדרות אגרות החוב ו' ו(ככל ויידרשו לתשלום), כמקובל, ישמ

את מבנה החוב של  ב'. עסקה זו, משפרת משמעותית  החוב מסדרה  אגרות  בגין  יתרה זניחה לפירעון עתידי  אשר יותיר  באופן 
יכולות הביצוע העסקיות של החברה, אשר   החברה, תוך הקטנת רמות המינוף של החברה, קיטון בהוצאות המימון, ומשקפת את

 פעלה לאורך השנים להשבחתה של וויוק בהצלחה.
  
  

להמרה   חוב  אגרות.נ  ע  60,000,000,  2021ביוני    22  מיום  מדף  הצעת  דוח  במסגרת,  לציבור  החברה  הנפיקה,  2021יוני    בחודש
, במסגרת הצעה אחידה, בדרך של מכרז )")ג'(סדרה    החוב"אגרות    -קוב כל אחת ( להלן  נ  ערךש"ח    1), רשומות על שם  ג'(סדרה  

 57,630  -לכ  סך התמורה בגין ההנפקה הסתכמה  אגרות חוב.  1,000יחידות כשכל יחידה כוללת    60,000על מחיר היחידה, בעד  
   .)דולר אלפי 358 -ש"ח (כ אלפי 1,166 -כ של  בסך  הנפקה הוצאות בניכוי )דולר אלפי 17,694 -"ח (כש אלפי

  
  מיליון ש"ח אשר חיזקו את הון החברה.  17 -ביצעה החברה גיוסי הון (אקוויטי) בהיקף של כ  2020כמו כן, במהלך שנת 

  
מיליון ש"ח מאת תאגיד בנקאי גדול, לצרכי חיזוק   5קיבלה החברה מסגרת אשראי בסך של    2021בנוסף, במהלך חודש אוגוסט  

  של החברה.הפעילות העסקית 
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  (המשך)  מצב עסקי החברה:  ב.

  
מיליון דולר, וקבלת הלוואה מטיבה בערבות   5  -חיזקה החברה את הונה באמצעות הנפקת מניות בהיקף של כ  2020כמו כן, במהלך  

    מדינה, כאמור בדיווחי החברה.
רה ובעת הצורך לבצע גיוסים מבוקרים לחברה קיימת נגישות מוכחת לשוק ההון, וכן תשקיף פתוח אשר מאפשר לה בהיתכנות סבי

  לצרכי פיתוח וצמיחה.
  
  

  אירועים בתקופת הדוח:   .ג
  
כי במסגרת הליך מכירה פרטי, מול משקיעים וגופים ")  יורוקום("תקשורת בע"מ  -הודיעה יורוקום  2021  בפברואר  17ביום    ) 1(

). המכירה בוצעה בין מספר מגוון של גופים 41%  -(כ   WIOCCמוסדיים בשוק ההון, נמכרו על ידה מלוא אחזקותיה בחברה  
רישיונות  להוראות  בהתאם  שליטה,  גרעין  ללא  לחברה  החברה  והפיכת  השליטה  גרעין  פיזור  תוך  ומשקיעים,  מוסדיים 

  , אשר מאפשרים את ביצוע מהלך הפיזור כאמור.ההחבר
  

  3אשר נכנס לתוקפו ביום    - אביב יפו  -, ניתן צו פירוק ליורוקום בית המשפט המחוזי בתל2018באפריל    22ביום  יוזכר כי  
. על פי החלטת בית המשפט, כונס הנכסים הרשמי יהיה המפרק הזמני של יורוקום תקשורת ועורכי הדין פנחס  2018במאי  

. החל ממועד צו הפירוק בחנו בעלי התפקיד כאמור  רובין, אמנון לורך ואורי גאון מונו כמנהלים מיוחדים של יורוקום תקשורת
פרטיים   משקיעים  מול  לרבות  בחברה,  יורוקום  של  אחזקותיה  למימוש  חלופות  הליך   -מספר  את  ביצעו  יום  של  ובסופו 

 עיל. המימוש בדרך של מכירה לגופים מוסדיים כאמור ל
  

) סדרת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה שהונפקה בחודש פברואר  דלקמן: (איצוין כפיזור גרעין השליטה  ביחס לסוגיית  
אינה נושאת "תניות שינוי שליטה"; יחד עם זאת, שטר הנאמנות כולל זכות להעמדת הסדרה לפירעון מיידי במקרה   2018

אפשרות להעמדה לפירעון מיידי במקרה  ג) אגרות החוב (סדרה ו'), כוללות  של העמדת סדרת אג"ח אחרת לפירעון מיידי; (
אולם הצעת ההחלטה לפירעון כאמור לא אושרה על ידי אסיפת מחזיקי   -שבו יורוקום תחדל להיות בעלת שליטה בחברה  

מרץ   בחודש  שהתקיימה  החברה  של  ו')  (סדרה  החוב  ו')2021אגרות  (סדרה  החוב  אגרות  כי  יוזכר  בפקדון .  מובטחות   ,
לאמור,  לב  בשים  כאמור.  המחזיקים  לטובת  הקרן והריבית  תשלומי  כל  את  הכולל  החוב  אגרות  מחזיקי  משועבד לטובת 

לא צפויה להיות השפעה מהותית ביחס להסכמי המימון/שטרי   מכירת גרעין השליטה למוסדייםהחברה סבורה כי לאירוע  
  נאמנות של החברה וכיו"ב.

  
הסכמי החברה מול לקוחות וספקים עיקריים של החברה אינם כוללים תנאים המתייחסים לשינוי השליטה  יין כי  כאן המקום לצ

כלומר במקרה שבו   -, למעט במקרים בהם שינוי השליטה "פוגע מהותית בזכויות הספק"  ו/או פיזור גרעין השליטה  בחברה
ברה, אין בהעברת השליטה כדי לגרום נזק למי מספקי עצם שינוי השליטה גורם לנזק ישיר לזכויות הספק. להערכת הח

השליטה בחברה, למעט ו/או פיזור  . רישיונות החברה בחו"ל, אינם כוללים תנאים המתייחסים לשינוי  3החברה המהותיים;  
ים חובות דיווח. כמו כן, עשויים להידרש אישורים נוספים כתלות בזהות בעל השליטה החדש (כדוגמת היבטי הגבלים עסקי

  וכיו"ב). 
  

  : הנפקת אג''ח   ) 2(
  

 חוב  אגרות.נ  ע  60,000,000,  2021ביוני    22  מיום  מדף  הצעת  דוח  במסגרת,  לציבור  החברה  הנפיקה,  2021יוני    בחודש
, במסגרת הצעה אחידה, )")ג'(סדרה    החוב"אגרות    -קוב כל אחת ( להלן  נ  ערךש"ח    1), רשומות על שם  ג'להמרה (סדרה  

הרכב כל יחידה במכרז כלל   אגרות חוב.  1,000יחידות כשכל יחידה כוללת    60,000מחיר היחידה, בעד  בדרך של מכרז על  
של    1,000 מינימאלי  במחיר  חוב  הכול   0.9605אגרות  ובסך  חוב  לאגרת  לא   960.5ש"ח  היחידות  הצעת  ליחידה.  ש"ח 

הסתכמה ההנפקה  בגין  התמורה  סך  בחיתום.    הוצאות   בניכוי )דולר  אלפי  17,694  -"ח (כ ש  אלפי  57,630  -לכ  הובטחה 
  .)דולר אלפי 358 -ש"ח (כ אלפי  1,166 -כ של  בסך הנפקה

  
ולמעט   2026באוגוסט    22  ועד ליום  ') למסחר בבורסהג בכל יום מסחר, החל ממועד הרישום של סדרת אגרות החוב (סדרה  

להמרה    הבלתי מסולקת של אגרות החוב ניתנתתהא יתרת הקרן  כהגדרת מונח זה בשטר),  ביום הקובע לאירוע חברה (
) בתקופה שהחל ממועד 1המפורט להלן: (   באופן,  ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה  1למניות רגילות רשומות על שם בנות  

ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב    1.15  -כל  1.1.2024למסחר בבורסה ועד ליום    ')ג הרישום של סדרת אגרות החוב (סדרה  
כל   22.8.2026ליום    ועד  2.1.2024) בתקופה שהחל מיום  2(  -ן להמרה למניה רגילה אחת של החברה; ונית  ')ג(סדרה  

(כפוף להתאמות המפורטות   רגילה אחת של החברה  ') ניתן להמרה למניהגש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה    1.35
  בשטר). 
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  (המשך)  אירועים בתקופת הדוח:  .ג

  
  : הנפקת אג''ח   ) 2(

  
  תשלומים כדלקמן:   8 -לפירעון ב תעמודנה) ג' החוב (סדרה  אגרות

  
של   1.9  -ו  1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו    5%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  שני    .א

  . 2023שנת 
  

של   1.9  -ו  1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו    8%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  שני    .ב
  . 2024שנת 

  
של   1.9 -ו  1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו    10%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  שני    ג.

  . 2025שנת 
  

  . 2026של שנת  1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום  20%תשלום אחד בשיעור של   .ד
  

  . 2026של שנת  1.9ישולם ביום מקרן אגרות החוב אשר  34%תשלום אחד בשיעור של   .ה
  

בספטמבר    1  -במרץ ו  1בימים  אשר תשולם פעמיים בשנה    4.5%) נושאות ריבית שנתית בשיעור של  ג' אגרות החוב (סדרה  
 (כולל).   2026 - 2021מהשנים של כל אחת 

  
העבודה הקיימת   האמור לעיל מבוסס על תכנית.  למימוש תכנית העבודה והצמיחה של החברה  מיועדתתמורת ההנפקה  

  של החברה, וכפוף, בין היתר, להחלטות עסקיות אשר תתקבלנה כדין ומעת לעת על פי החלטת דירקטוריון החברה.
  

במועד ההנפקה ביצעה החברה פיצול בין הרכיב ההתחייבותי לבין מרכיב ההמרה, כאשר הרכיב ההתחייבותי נקבע כערך 
אלפי דולר). שוויו ההוגן של רכיב ההמרה   2,061  -אלפי ש"ח (כ  6,712  -שייר לאחר הפחתת שווי רכיב ההמרה בסך של כ

  נקבע באמצעות המודל הבינומי.
  

  הפרמטרים וההנחות אשר שימשו בישום המודל הינם כלהלן:
  

 אג'  83.8 המניה  מחיר
 35.86% סטיית תקן 

 1/9/2026עד  תקופה 
 8.67% שיעור תשואה פנימי
 0.38% ריבית חסרת סיכון

 3.257 ש"ח-שע"ח דולר
    
  

   



  גילת טלקום גלובל בע"מ 
  ) סאטקום מערכות בע"מ :(לשעבר 

  כספי נפרד מידע נתונים נוספים בדבר 
  

10  

  
  

  (המשך)  אירועים בתקופת הדוח:  .ג
 
  : הקורונה נגיף והשלכות השפעות בנושא ייעודי גילוי  ) 3(

  
  : כללי 

  
משבר נגיף הקורונה ברחבי העולם, מתכבדת החברה  בדבר    2020בהמשך לדיווח החברה במסגרת הדוח השנתי לשנת  

החברה כאמור בדוח השנתי, להתפשטות נגיף הקורונה בעולם לעדכן כי בכל הנוגע לפעילות החברה, ובהמשך להערכות  
  מרבית היקפי הכנסותיה ומרבית פעילותה התפעולית של החברה. הייתה עד כה השפעה מהותית בפועל על ובארץ לא 

  
אשר ון למועד זה, חלק הארי מהכנסות החברה נובע מהתקשרויות עם חברות בסדר גודל משמעותי, יציבות פיננסית  נכ

עבור שירותי סלולר התשלומים מהן בשלב זה הנם יציבים ונמשכים. ככלל, שירותי תקשורת מהסוג המסופק על ידי החברה,  
בעלת חוסן תפעולי, מאופיינת  תי סלולר, אינטרנט וכיו"ב). החברה  וכיו"ב הנם שירותים אשר מאופיינים כצרכי בסיס (שירו

  משופרת.במינוף נמוך מבעבר, תזרים יציב מלקוחות מהותיים ומוטת שליטה ניהולית 
  

יוצאות   במהלך לטיסות  ביחס  התנועה  הגבלות  הוחמרו  בישראל  התחלואה  בהיקפי  החמרה  ובשל  האחרונים,  השבועות 
ביח היתר  בין  נמשכת ונכנסות,  בחו"ל  החברה  של  פעילותה  זה,  בשלב  באפריקה.  החברה  פעילה  בהן  היעד  למדינות  ס 

ומתנהלת, תחת המגבלות הנוכחיות המחייבות במקרים מסוימים חובת בידוד וכיו"ב, אולם ללא השפעה מהותית בשלב 
  החמרת יובהר כי  קי החברה.  זה, כאשר סדרת ההגבלות הנוכחית מאפשרת קידום עסקים תקין ופגישות חיוניות לצרכי עס

  לפיתוח   ביחס  סיכונים  ולעורר"ב  וכיו  טיסות,  תנועה  מגבלות  לייצר  עשויים,  שיהא  ככל,  הנגיף   להתפשטות  ביחס  מגמה
 עסקאות  מימוש  על,  גבייה  תהליכי  על  להקשות"ל,  בחו  לפעילות  ישירה  תמיכה  להעניק  יכולתה"ל,  בחו  החברה  של  העסקים

  .מהכנסותיה מסוים בשיעור  לפגוע וכן החברה של ההזמנות  בצבר מצויים  אשר ופרויקטים
  

הערכות הסר ספק, יובהר כי  החברה כאמור לעיל בדבר ההשפעות של נגיף הקורונה, אינן וודאיות ואינן בשליטת   למען 
לו מבוססות, בין . הערכות א1968-החברה, ועל כן הן בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

להתממש  או  להתממש  שלא  עשויות  כאמור  ההערכות  של  התממשותם  זה,  בנושא  ובעולם  בארץ  הפרסומים  על  היתר, 
, עוצמת החברה  פעילה  בהן  היעד  במדינותנחיות  הבאופן שונה מהותית, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה לרבות ה 

  .ומשך ההאטה הכלכלית שתתפתח בארץ ובעולם ועוד
  

  אסטרטגיית פעילות: 
  

בכל רבדי  עם תחילת משבר הקורונה ברחבי העולם, החברה ביצעה תהליכי ניהול סיכונים נרחבים ופעלה באופן רוחבי,  
מזערה באופן ניכר השלכות ועד כה    -פעילותה, על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או אירועים הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה  

מיליון   5  -בהרחבה בדוח זה להלן, בהיקף של כ החברה לקבלת מימון בערבות מדינה כמפורט משמעותיות. כמו כן, פעלה  
  ש"ח.

  
 למשקיעים   בהנפקה  הון  גיוס  באמצעות,  העצמי  הונה  את  משמעותית  החברה  חיזקה,  2020  אוקטובר  חודש  במהלך,  במקביל
  .ש"ח  מיליון 7 -כ של  בהיקף מוסדיים

  
 חוב  אגרות.נ  ע  60,000,000,  2021ביוני    22  מיום  מדף  הצעת  דוח  במסגרת,  לציבור  החברה  הנפיקה,  2021יוני    בחודש

"ח ש  אלפי  57,630  -לכ  . סך התמורה בגין ההנפקה הסתכמהקוב כל אחתנ  ערךש"ח    1), רשומות על שם  ג'להמרה (סדרה  
   .)דולר אלפי 358 -ש"ח (כ אלפי 1,166 -כ של בסך  הנפקה הוצאות בניכוי )דולר אלפי 17,694 -(כ
  

מיליון ש"ח מאת תאגיד בנקאי גדול, לצרכי    5קיבלה החברה מסגרת אשראי בסך של    2021בנוסף, במהלך חודש אוגוסט  
  חיזוק הפעילות העסקית של החברה. 

  
פעילויות   את  הדוק  באופן  מנהלים  אשר  ייעודיים  וניהול  עבודה  צוותי  באמצעות  החברה  פועלת  היתר,  רויקטים  הפבין 

זאת לצד צוותי פיתוח אשר והלקוחות של החברה בחו"ל ובישראל, תוך ניטור אירועים והשלכות הנוגעים לתקופה הנוכחית,  
  והפיתוח העסקי. פועלים לאיתור וחיזוק מעמדה של החברה בתחום ניהול ההזדמנויות העסקיות 

  
החלקיות,   הגלובליות  התנועה  מגבלות  ולאור  התקופה,  במדינות   הפעלבראי  מקומיים  עבודה  צוותי  גיבוש  לשם  החברה 

עסקיים   אתגרים  עם  להתמודד  וכן  פעילותה  את  צמוד ומבוקר  באופן  לנהל  יאפשר לחברה  אשר  באופן  ותפעוליים  היעד, 
  באופן יעיל יותר. -שונים מעת לעת 

  
החברה, באופן  ל מבנה ההוצאות של  של החברה בתקופה זו מאופיינת גם בניהול מערך טיוב כולל ש  תאסטרטגיית הפעילו

החברה בטווח הבינוני והרחוק,  יעיל ואינטנסיבי, וזאת במקביל לגיבוש הזדמנויות פיתוח עתידיות לחיזוק מערך המימון של  
  וביצוע מאמצי פיתוח עסקי בטריטוריות חדשות.
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  (המשך)  אירועים בתקופת הדוח:  .ג

 
  (המשך)   :הקורונה נגיף והשלכות השפעות בנושא ייעודי גילוי  ) 3(

  
  הערכות והשלכות קיימות ואפשריות: 

  
פעילות    על על  השפעה  להם  להיות  עשויים  אשר  הקורונה  נגיף  אירועי  עם  בקשר  היבטים  מספר  להלן  לעיל,  האמור  אף 

  החברה: 
  
תנודות חדות בשערי מטבע עשויות להשפיע על עלויות החברה מול ספקים והתחייבויותיה כלפי צדדים שלישיים   ) 1(

 בחו"ל.
  

בעיקר בשל המגבלות השונות אשר חלו במדינות רבות בשל אירועי    עיכובים בגבייה מלקוחות באפריקה הנובעים  ) 2(
 הקורונה. יצוין כי נכון למועד פרסום הדוח, מרבית הפיגורים שנוצרו בעקבות משבר הקורונה, שולמו. 

  
שירות מצד לקוחות שאינם לקוחות עוגן של החברה, כגון   הפחתותשירות או    שלם  יזה, ייתכנו ביטולים זמני  בשלב  ) 3(

אולם מדובר על סכומים שאינם מהותיים בשלב זה בראי   -וכיו"ב    חינוך  מוסדותוחות הקשורים לתחום המלונאות,  לק
 ארוכת   ראייה  מתוך,  זו  בתקופה   להם  לסייע  ונוטה  לקוחותיה  מול  מלא  פעולה  בשיתוף  פועלת  החברה  כאשרהחברה,  

  . טווח
  

  החברה .  כסדרן  מתקיימות  החברה   של  השירות  אספקת  כולתוי  לקוחותיה  מול  החברה   פעילות  כי  לציין  המקום  כאן  ) 4(
  ומלא   סדיר  באופן  פעילותה  כל  לקיום  המתאימים  האישורים  בעלת  הנה"ל  ובחו  חיוני  שירותים  כספק  בישראל  מוכרת
  .ללקוחותיה השירות מתן לצרכי

  
יחד עם אפשרויות הגיוס בשוק ההון.  מעבר לכך, תנודתיות במחירי ו/או תשואות ניירות הערך, עשויה להשפיע על    ) 5(

אשר יאפשרו לה זאת, החברה סבורה כי קיימת בידה גמישות פיננסית משמעותית ונגישות איכותית לשוק ההון,  
  ביצוע הנפקות שונות בעת הצורך.

  
  המאזן  תאריך לאחר אירועים    .  ד
  

לאישור    אוקטובר  בחודש  .א בהמשך  החברה,  החברה,  וו  החברה  דירקטוריוןדיווחה  של  התגמול  של עעדת  הקצאה  ל 
 , נושאי משרה ועובדים בחברה  4אופציות ל 2,378,000

  

ש"ח ערך   1כתבי האופציות הוקצו ללא תמורה כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  
  ש"ח למניה, כפוף להתאמות. 0.826בלתי צמודה בסך של  נקוב, כנגד תשלום תוספת מימוש

  
  -כלהלן שנים  4מנות על פני תקופה של  4 -בכתבי האופציות יבשילו 

 
למימוש  25% - ניתנים  יהיו  האופציות  ממועד   12בחלוף   מכתבי  הניצע  של  רציף  שירות  של  מלאים  חודשים 

 ההענקה. 
 

 . של שירות רציף של הניצעחודשים נוספים  12בחלוף  מכתבי האופציות  25% -
  

  . של שירות רציף של הניצעחודשים נוספים  12בחלוף  מכתבי האופציות  25% -
  

 . של שירות רציף של הניצעחודשים נוספים  12בחלוף  מכתבי האופציות  25% -
 

  
 -עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציות שהוקצו כאמור, בהתבסס על שווי ההוגן במועד הענקתם נאמדה בסך של כ

  סכום זה ייזקף לדוח רווח והפסד על פני תקופת ההבשלה. אלפי דולר)   242ש"ח (אלפי   696
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  (המשך)   המאזן תאריך לאחר אירועים    .  ד
  
  

  שימשו בישום המודל הינם כלהלן:הפרמטרים וההנחות אשר 
 ש"ח  0.809  –מחיר המניה   - 
  ש"ח  0.826  –מחיר מימוש   - 
  36.46% –תנודתיות צפויה   - 
 שנים. 7 -אורך חיי כתבי האופציה    - 
   1.05% –שיעור הריבית חסרת סיכון   - 
  4.5%שיעור חילוטים לאחר ההבשלה         -
  

 
 השינוי ".  גלובל  טלקום"גילת  ל"  מערכות"סאטקום  מ  החברה   שם  שינוי  על  החברה  הודיעה  2021  באוקטובר  25  ביום  .ב

 . 2021 באוקטובר  27 מיום לתוקף נכנס
 

), 5.9%  -"וויוק" (כ  בתאגיד  אחזקותיה  למכירת  מורכב  תהליך   בהצלחה  החברה  השלימה,  המאזן  תאריך  לאחר,  בנוסף  .ג
 שוטפים   ספקים  יתרת  תשלומי  כגון,  עסקה  הוצאות  בניכוי,  זה  סכום.  ברוטו"ב  ארה  דולר  מיליון   9.4  של  לסך  בתמורה
 של'  ב  -ו'  ו  החוב  אגרות  סדרות   של  מוקדם   לפירעון   ישמש ,  כמקובל),  לתשלום  ויידרשו(ככל    רשויות  תשלומי,  לוויוק

'. ב   מסדרה  החוב  אגרות  בגין  עתידי  לפירעון  זניחה  יתרה   יותיר  אשר  באופן,  החוב  אגרות   לתנאי  בהתאם,  החברה
 בהוצאות   קיטון,  החברה  של  המינוף  רמות  הקטנת  תוך,  החברה  של  החוב   מבנה  את  משמעותית  משפרת,  זו  עסקה
  . בהצלחה וויוק של להשבחתה השנים לאורך פעלה אשר, החברה של העסקיות הביצוע יכולות את ומשקפת, המימון
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 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי:אסף רוזנהקאני, 

של שנת   השלישיהתאגיד( לרבעון    -של סאטקום מערכות בע"מ )להלן  הרבעוני  בחנתי את הדוח   (1)
 הדוחות(; -)להלן  2021

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם   (2)
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים  

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 

ות  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינ (3)
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

  של  והדוחות הכספייםת הביקורת  וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד (4)
 ל הדיווח הכספי ועל הגילוי: , בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית ע התאגיד

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד   (5)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או 

 והגילוי ובבקרה עליהם.  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 2021, בנובמבר 24תאריך: 

________________________ 

 , מנכ"לאסף רוזנהק
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 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 כי:   ה, מצהיראורית גלאני, 

של    ות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבינייםהדוחבחנתי את   (1)
 הדוחות(; -)להלן  2021של שנת   השלישילרבעון התאגיד(  -סאטקום מערכות בע"מ )להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  (2)
מצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים  מהותית הנחוץ כדי שה

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות   (3)
קופות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולת

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד   (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או 

 ספי והגילוי ובבקרה עליהם.מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכ

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 2021, בנובמבר 24תאריך: 

________________________ 

 סמנכ"לית כספים ,אורית גל
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