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 בפרק זה:

 .2018במרס,  15, אשר פורסם ביום 2017הדוח התקופתי של החברה לשנת  -"הדוח התקופתי" 
 2018, יוניב 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  -"הדוח הכספי" 

 
 להלן פירוט השינויים והחידושים המהותיים לדוח התקופתי: 

 
 

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה מגבלות - 1.6.3.1לסעיף  .1
 למנויים ערוצית רב טלוויזיה שידורי -

 (ושידורים בזק) התקשורת חוק הצעת, התפרסם תזכיר חוק 2018ביולי,  10ביום 
לפי האמור בתזכיר, מטרת  ."(התזכיר)להלן: " 2018-ח"התשע, (תכנים ספקי אסדרת)

 והתאמתה ערוצית הרב הטלוויזיה בשוק האסדרה מתכונת שינויהתיקון לחוק הינה 
 תכנים המעבירים שמע-חוזי תכני ספקי על אסדרה שתוחל כך, טכנולוגיות להתפתחויות

 הנטל והפחתת התחרות עידוד תוך, מסוים הכנסות מהיקף החל, בישראל לציבור
 עקרון תחת שמע-חוזי תוכן ספקי על אסדרה להחיל מוצע. במסגרת התזכיר, הרגולטורי

 את מפיציםשמע ה-גם על ספקי תוכן חוזי תחול אסדרה, כך שהטכנולוגית אדישות של
 לציבור בעיקרם מיועדים שהם ובלבד ,האינטרנט רשת כדוגמת באמצעים תכניהם
 חובתש כך ,הדרגתי באופן אסדרה שמע-חוזי תכני ספקי על להחיל מוצע, בנוסף. בישראל
 היקפי בעלי שמע-חוזי תכני ספקי על רק אלא, התכנים ספקי כל על מיד תוחל לא הרישוי
 להעברת רישיונות בעלי על המוטלות החובות מן חלק, דומה באופן. מסוימים פעילות

 .מסויים הכנסות בהיקף בתלות אלא, מיידי באופן יחולו לא שמע-חוזי תכני
מנת לאחד את כללי הרגולציה החלים על כלל בעלי הרישיונות, במסגרת -בנוסף, על

 ואת לוויין לשידורי הרישיון ואת כבלים לשידורי הרישיון את לבטל מוצע התזכיר
, שמע-חוזי תכני ספק כל כי מוצע, זאת חלף. מהם אחד כל על החלה השונה האסדרה

 יפעל, התוכן מועבר שבאמצעותה הטכנולוגיה לסוג קשר וללא, המוצעים בתנאים שעומד
 תהא השונים התכנים ספקי על שתחול והאסדרה שמע-חוזי תכני להעברת רישיון פי על

לשידורי  המועצה סמכויות של והתאמה עדכון מוצע במסגרת התזכיר ,בנוסף .אחידה
 -כגון נושאיםב אותן מקדמו סמכויותיה את באופן המצמצם, כבלים ולשידורי לוויין

 .מקומיות הפקות של והפקה לרכישה הוצאה וחיוב ילדים על הגנה, בשידורים אתיקה
 להציע יוכלו שמע-חוזי תכני להעברת רישיונות בעליבמסגרת התזכיר אף מוצע לאפשר ל

 התכנים בחבילת המוצע ערוץ שכל ובלבד, לפי שיקול דעתם תכנים חבילות ללקוחותיהם
 האסדרה את לשמר מוצע, . עם זאתמחבילה כחלק ולא בדיד באופן גם לרכישה יוצע

ולהסמיך  ,התחרות להתבססות עד, מצומצמת יסוד חבילת של לקיומה בנוגע הקיימת
 או שרכש תכנים היסוד בחבילת לכלול חובתו בדבר רישיון לבעל להורות מועצהה את

  . 20% על יעלה ושלא, המועצה שתקבע בשיעור הפיק
 לאחר ,2019בהמשך לאמור בדו"ח התקופתי בנוגע להצעת חוק ההסדרים לשנת , בנוסף

 שניה לקריאה בהכנה הכנסת של הכלכלה בוועדת החוק בהצעת הדיונים תחילת
 נושאים מאותם  וחלק, החוק בהצעת מהנושאים חלק פיצול על הוחלט, ושלישית

 חשיבות בעלי ספורט מפעלי של העברה חובת ,נכללים בתזכיר ובכלל זאת, שפוצלו
 כהגדרתם בתזכיר. ציבורית

. המוצע בנוסח או כלל דרך, ואין ודאות כי תתקבל הצעת החוק טעונה הליכי חקיקה
 .החברה על השפעתו את להעריך באפשרותה אין זה ובשלב התזכיר את לומדת החברה

 

  השידורים ומאפייני תוכן על השפעה - 1.6.3.2.4 לסעיף .2

 שוקלת לפיה, העסקיים ההגבלים רשות הודעת ההחבר בידי התקבלה 2018 ,יוניב 5 ביום
 חברות של המיזוג אישור בתנאי מסוימים תיקונים, החברה של לפנייתה בהמשך, הרשות

 לתנאים' ד לפרק תיקונים ובפרט, 4474 מזג החלטת במסגרת 2002 בשנת שניתן הכבלים
 עוד. בהודעה כמפורט הכל, אחרים פרקים וביטול לערוצים וזיקה תוכן רכישת לעניין

 בטרם ציבורי לשימוע הנשקלים התיקונים את להעמיד בכוונתה כי, הרשות הודיעה
 החברה הגישה לרשות את תגובתה להודעה. .החלטה קבלת
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  שידור מוקדי להפעלת רישיון - 1.6.3.3.3לסעיף  .3
החלטת מנכ"ל משרד התקשורת להאריך את תוקפו של  ניתנה, 2018במאי,  9ביום 

ידי משרד התקשורת, עד ליום -הרישיון המיוחד למוקד שידור שהוענק להוט טלקום על
 .2023באפריל,  30

 

 חובת אספקת השירות – 1.6.3.3.4לסעיף  .4

 עמותת י"ע הוגשה אשר צ"לבג עתירה החברה בידי התקבלה, 2018, במאי 30 ביום .א
 שר כנגד, נוספים ועותרים הוגנת כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה -הצלחה

: להלן. )מ.ש טלקום והוט החברה, התקשורת משרד, התקשורת )"השר"(
 "(. העתירה"

 ולמשרד לשר המורה תנאי על צו ליתן המשפט בית מתבקש, העתירה במסגרת
 השר החלטת כי המשפט בית יצהיר לא מדוע( א) -היתר בין, טעם ליתן התקשורת

 טלקום הוט של תשתיותיה פריסת חובת את הרביעית בפעם הדוחה, 29.3.18 מיום
 שלה הטלוויזיה שירותי את לספק לחברה ומאפשרת פרוסה אינה היא בהם ביישובים

 תשתיות בהם באזורים OTT בטכנולוגיית( והטלפון האינטרנט שירותי ולא) בלבד
 מדוע( ב; )בנושא הדין הוראות את מפרה  בהיותה, בטלה פרוסות אינן טלקום הוט
 לכל ידה על המוצעים השירותים כל את לספק טלקום להוט המשפט בית יורה לא

( ג; )זה בעניין המשפט בית החלטת ממועד חודשים 12 בתוך הארץ רחבי בכל דורש
 ועל החברה על להטיל התקשורת ולמשרד התקשורת לשר המשפט בית יורה לא מדוע
 הוראות הפרת בגין המדינה אוצר לטובת ערבויות חילוט כגון עיצומים טלקום הוט
, נקבע כי נוכח 2018ביוני,  24בהחלטת בית המשפט מיום . בעתירה כמפורט הדין

 שבה במתכונת העתירה להלן(, ראה) 2018ביוני,  13החלטת השר הנוספת מיום 
, כן על אשר. במלואה הרלוונטית העובדתית התשתית את עוד משקפת אינה הוגשה

 מכן ולאחר,  17.7.2018 ליום עד מטעמם מתוקנת עתירה להגיש רשאים העותרים
 מקום ראה לא הזאת בעתעוד ציין בית המשפט כי . בעתירה הטיפול המשך על יוחלט

הגישו העותרים עתירה מתוקנת.  17.7.18. ביום בעתירה דיון קיום על להורות
 מקדמית תגובה יגישו המשיבים, 18.7.18המשפט מיום -בהתאם להחלטת בית

 .2.9.2018 ליום עד המתוקנת לעתירה
 

 דחיית שקילת בעניין לציבור הודעה התקשורת משרד פרסם 2018ביוני,  5 ביום ב.
 בהתאם"(. ההודעה)" טלקום הוט תשתית פרישת לעניין התקשורת שר החלטת
 בהליך המשרד החל 13.5.18 מיום המייעצת הועדה לישיבת בהמשך, בהודעה לאמור
 לא בהם בישובים טלקום הוט שירותי לאספקת אפשריות חלופות לעניין בדיקה
 בטכנולוגיות שימוש אפשרות בחינת כך ובכלל, טלקום הוט תשתית פרושה

 איכות, היתר בין, יבחנו הבדיקה הליך במסגרת. השירותים אספקת לשם אלחוטיות
 טכנולוגיים היבטים, השונים בישובים החלופיים באמצעים המסופקים השירותים

 השלמת לשם, להודעה בהתאם. נוספים רלבנטיים והיבטים בחלופות השימוש של
 ההמלצות פרסום הליך לרבות, בנושא החלטה גיבוש הליך והשלמת כאמור הבחינה
 חודשים 10 של נוספת דחייה נשקלת, התייחסויות קבלת לשם לציבור שיגובשו
 להתייחס המעוניין גורם על, בהודעה האמור לפי. 2014 משנת ההחלטה ביישום
 ,ביוני 13 יוםבהמשך לכך, ב .10.6.18 ליום עד בכתב התייחסות להעביר, לעיל לאמור

 הוועדה המלצות את לאמץ התקשורת שר החלטת טלקום הוט בידי התקבלה ,2018
. 2019, באפריל 13 ליום עד, ההחלטה יישום את חודשים בעשרה ולדחות המייעצת

-פס גבי-על שידוריה את לספק החברה תמשיך הדחיה תקופת במהלך כי, נקבע עוד
 2016 משנת השר להחלטת בהתאם, טלקום הוט רשת פרוסה לא בהם באיזורים רחב
 את לספק טלקום הוט של מחובתה לגרוע כדי הועדה בהמלצת אין כי, הובהר, וכן

 .2018 מרץ מחודש בהחלטה שנקבע כפי ביישובים שירותיה
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 מותנה אישור בדבר, 2018, במאי 10 מיום התקשורת משרד ל"מנכ להחלטת בהמשך
, 1 לרבעון הכספי ח"לדו' א בפרק כמפורט, אחר באמצעות טלקום הוט שירותי למתן
 בהמשך כי טלקום להוט התקשורת משרד ל"מנכ הודיע, 2018, ביוני 7 ביום, 2018

 שירותיה את לספק טלקום להוט מאשר הוא, החברה ידי-על שהועברו להשלמות
 הוט של א"המפ לרישיון 23 לסעיף בהתאם, מובייל הוט באמצעות יישובים בארבעה

 אחרת החלטה שתתקבל עד או 28.3.19 ליום עד הוא האישור של תוקפו. טלקום
האישור מותנה  .מבניהם המוקדם, המשרד שמקיים הבחינה להליך בהמשך ,בעניין

בכך שהוט טלקום תעמוד בהוראות רישיונה ובכלל כך, ההוראות בדבר אספקת 
השירותים באופן שיוויוני ובלתי מפלה, לרבות לעניין איכות השירותים ומחירם. כן 

 החלטה.נדרשת הוט טלקום להעביר עדכונים ודיווחים למשרד בהתאם ל
נכון למועד הדוח, החלה הוט טלקום לספק את השירותים בארבעת היישובים 

 באמצעות אחר, בהתאם להחלטת המשרד. 

 

 שירותים סיטונאיים – 1.6.3.3.6לסעיף  .5

 במאי 18 יוםבהמשך לאמור בדוח התקופתי בעניין החלטת מ"מ שר התקשורת מ .א
 בעדו תשלום וקביעת חוזרת במכירה טלפוניה שירות אספקת מתכונת בעניין, 2017

 להאריך החליט שלא כי התקשורת משרד, הודיע 2018ביוני  5ביום , בזק חברת ברשת
 החל, בהתאם, כאמור, וחוזרת במכירה טלפוניה לשירות בנוגע הזמני ההסדר את

 הקבועה במתכונת סיטונאי לפוניהט שירות לספק , על בזק2018באוגוסט,  1 מיום
". לפי Telephony + Access Stream Bit – BSA סיטונאי שירות תיק" השירות בתיק

 כשירות והן בדיד כשירות הן האמור השירות את לספק בזק עלהודעת המשרד, 
 .BSA לשירות תוספתי

 13 יוםבעניין שימוע מ 2016לדוח התקופתי לשנת  1.3.3.6בהמשך לאמור בסעיף  .ב
 הוט ברשת שימוש תוך השירות ספקי בידי VOB שירות אספקת בדבר 2016 בדצמבר

 התקשורת משרד, התקבלה בידי הוט טלקום החלטת 2018ביוני,  25, ביום טלקום
 שירות לספק השירות לספק שיאפשר מערכותיהב שינוי לבצע טלקום להוט להורות

VOB קצה ציוד התקן להתקנת היזקקות תוך ,טלקום הוט ברשת שימוש באמצעות 
 . הלקוח בבית בלבד אחד

הודיעה חברת פרטנר כי היא מתחילה לשווק חבילות טריפל  2018ביולי,  11ביום  .ג
גבי תשתית הוט טלקום במסגרת -הכוללות שירותי אינטרנט, טלוויזיה וטלפון על

 BSAהשוק הסיטונאי. נכון למועד הדו"ח, החלה גם סלקום לעשות שימוש בשירותי 
 גבי רשת הוט טלקום. -סיטונאיים על

 
 

 טלפוניים שירות במוקדי מענה זמני - 2.4.31.6.לסעיף  .6
 21 ביוםידי משרד התקשורת -בהמשך לאמור בדוח התקופתי בעניין שימוע שפורסם על

, ביום כלליים רישיונות בעלי של הטלפוניים הפניות מוקדי שעניינו, 2018, בינואר
 10בתוך  לתוקף ייכנס אשר שיונןילר תיקוןהוט טלקום והוט מובייל  בלויק 21.5.2018

 המענה זמןנקבע בין היתר, כי  שיונותילר תיקוןמסגרת הב חודשים ממועד פרסומו.
 דקות 6 לאחר נענו אשר השיחות שיעורו דקות 3 על יעלה לא הרישיון בעל של הממוצע

 חובת לענייןבנוסף, נקבעו הוראות  שבועית.-, במדידה דוהשיחות מכלל 15% על יעלה לא
 .דיווח וחובות שיחות של ותיעוד , שמירההקלטה, מוקדיםה איוש שעות, שיחות ניתוב

  החברות נערכות ליישום הוראות התיקון.

 

 להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים -תקשורת סלולרית  – 1.7.7לסעיף  .7
 בתחום הפעילות על מהותית

 פסי של זמנית הקצאה על מובייל להוטהודיע משרד התקשורת  ,2018ביולי,  12ביום 
 שימוש תוך ן"רט שירותי מתן מובייל להוט יאפשרו אשר, ץ"מה 700 -ה בתחום תדרים

 .מתקדמות LTE בטכנולוגיות
 על ההכרזה ממועד ימים 60 בתוך( 1: )הבאים מהמקרים באחד תפקע הזמנית ההקצאה

 ן"רט שירותי עבור הקרובה בתקופה לערוך התקשורת משרד שבכוונת במכרז הזוכים

http://www.hot.net.il/


     שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד -חלק א' 

 

 תשתתף שלא או) במכרז תזכה לא מובייל והוט במקרה, וזאת"( המכרז)" מתקדמים
( 3; )במכרז תזכה מובייל הוט בו במקרה הקבועים התדרים פסי הקצאת במועד( 2(; )בו

 ממועד יום 90 בתוך הזמניים בתדרים שימוש תעשה לא מובייל הוט בו במקרה
 .המוסמך הגורם החלטת ממועד ימים 60 בתוך( 4) -ו; הקצאתם

 באמצעות מ"בע תקשורת פרטנר לבין מובייל הוט בין הרשתות שיתוף הסכם לאור
 לעשות רשאית פרטנר חברת גם כי הזמנית ההקצאה בתנאי נקבע, משותף רשת תאגיד
 .המשותפת הרשת באמצעות מובייל להוט שהוקצו בתדרים שימוש

 

 משפטיים הליכים – 1.18 לסעיף .8
 כייצוגית לאשרה ובקשה תובענה בעניין, התקופתי לדוח 1.18.9 בסעיף לאמור בהמשך
 כדין שלא תשלומים לגבות ממשיכה הנה כי בטענה, מובייל הוט נגד מאור אילן שהגיש

 לעדכון ובהמשך(, טוקי-ווקי) אישי קשר מכשיר שירותי בגין ממנה שהתנתקו ממנויים
 הצדדים ידי-על 2016 בדצמבר שהוגשה פשרה הסכם לאישור בקשה לגבי התקופתי בדוח
 .המשפט בית ידי-על הפשרה הסכם אושר 2018 ביוני, בתיק

 

 

 
 
 

 

 2018באוגוסט,  1תאריך: 
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 תוכן עניינים
   

  מצב עסקי התאגיד .1

  מגזרי הפעילות 1.1 

  כספיההמצב  1.2 

  תוצאות הפעילות 1.3 

  חדשים חשבונאייםתקני דיווח  1.4 

  נזילות ומקורות מימון 1.5 

 

 1התייחסות לעניין סימני אזהרה בחברה ותחזית תזרים מזומנים לתקופה מיום  1.6

 2018בספטמבר  30ועד ליום  2018 ביולי

 

 

  שוק ודרכי ניהולםחשיפה לסיכוני  .2

  האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד 2.1 

  תאור סיכוני השוק  2.2 

  מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק 2.3 

  הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה 2.4 

  דוח בסיסי הצמדה 2.5 

    

  מידע בהקשר לדיווח הפיננסי של החברה .3

  אומדנים חשבונאיים קריטיים 3.1 

    

  פרטים בהקשר עם סדרת תעודות החייבות שבמחזור .4

 דירוג הסדרות 4.1 
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מערכות תקשורת בע"מ  -מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני הוט דירקטוריון החברה 

 .2018 ביוני 30 ביוםשהסתיימו  לתקופות של שישה ושלושה חודשיםוחברות הקבוצה במאוחד 

בדוח דירקטוריון זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת 

 מהקשרם של הדברים:

 

 מערכות תקשורת בע"מ;  -הוט  - "החברה"

  החברה, שותפויות וחברות מאוחדות שלה; - "הקבוצה"

 2018 ביוני 30המאוחדים של החברה ליום ביניים  הדוחות הכספיים - "הדוחות הכספיים"
 ;ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו במועד זה

"הדוחות הכספיים 
 השנתיים"

ולשנה  2017בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  -
 ;שהסתיימה במועד זה

  מלאה על ידי החברהמאוחדת המוחזקת בבעלות הוט מובייל בע"מ, חברה  - "הוט מובייל"

" או התקופה"
 "תקופת הדוח"

 .2018 ביוני 30אשר הסתיימה ביום  שישה חודשיםתקופה של  -

 .2018 ביוני 30אשר הסתיימה ביום  שלושה חודשיםתקופה של  - "הרבעון"

   

 מצב עסקי התאגיד .1

 פעילותהמגזרי  1.1

 להלן תאור המגזרים העסקיים בדוחותיה של החברה:

, והעסקי הפרטי למגזר מהיר לאינטרנט הגישה, השידורים פעילות את כוללזה  מגזר -כבלים  1.1.1

 .(ISP) האינטרנט ספק ושירותי התמסורת פעילות ,הטלפוניה שירותי

כולל את פעילות שירותי ה הוט מובייל,באמצעות  ,נפרדתאגיד המנוהל במגזר  - סלולר 1.1.2

שירותי , הסלולרית(, שירות ערך מוסף על גבי הרשת Voiceבסיסיים )הניידת הטלפוניה ה

 .תקשורת בינלאומייםשרותי ו( Roamingנדידה )
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 המצב הכספי  1.2

 (:ש"חלהלן השינויים העיקריים בסעיפי נכסים והתחייבויות במאוחד בתקופת הדוח )במיליוני 

 
בדצמבר  31ליום  ביוני 30ליום 

2017 2018 2017 

 697 635 817 שוטפיםנכסים 

 5,423 5,541 5,354 נכסים לא שוטפים

 6,171 6,176 6,120 

 2,613 1,910 2,580 התחייבויות שוטפות

 1,496 2,418 1,514 התחייבויות לא שוטפות

 2,011 1,848 2,077 הון 

 6,171 6,176 6,120 

  

 נכסים  1.2.1

 נכסים שוטפים

 697-לעומת סך של כ ש"חמיליון  817-סך של כלהסתכמה  2018 ביוני 30יתרת הנכסים השוטפים ליום 

בסך של  מגידול בלקוחותנובע  ח"שמיליון  120 -בסך של כ הגידול. 2017 בדצמבר 31ליום  ש"חמיליון 

כרטיסי אשראי תקבולי לקוחות מכתוצאה מקיטון בניכיון בעיקר במגזר הסלולר מיליון ש"ח  63 -כ

ומשינוי בהצגת עסקאות פקטורינג לקוחות שהוצגו בעבר כהמחאה על דרך  ח"שמיליון  41-בסך של כ

 ח"שמיליון  19-בסך של ככתוצאה מפיסקה חדשה בנושא,  ,מכר וכעת מוצגים כהמחאה על דרך שיעבוד

 קרן מזומנים לצורך פרעון העמדת גיןב ח"שמיליון  47-בסך של כ במזומנים ושווי מזומניםמגידול וכן 

 . 2018, בספטמבר 30יום בבוצע יאשר אגרות חוב 

 נכסים לא שוטפים

לעומת סך של  ש"חמיליון  5,354 -סך של כלהסתכמה  2018 ביוני 30יתרת הנכסים הלא שוטפים ליום 

מנכסי בעיקר  נובע ח"שמיליון  69 -בסך של כ הקיטון. 2017בדצמבר  31ליום  ש"חמיליון  5,423 -כ

 פחת)כתוצאה מ ח"שמיליון  91 -בסך של כאשר קטנו  הרכשת מנוי ונכס בגיןרכוש אחר  ,רכוש קבוע

בסך נטו  הרכשת מנוי ונכס בגין, רכוש אחר רכוש קבוע מתקזז בתוספותה ח"שמיליון  555 -בסך של כ

 34. הקיטון מתקזז בעלייה ביתרת הלקוחות לזמן ארוך  במגזר הסלולר בסך של (ח"שמיליון  464-של כ

 כמתואר לעיל.בעיקר כתוצאה משינוי בהצגת עסקאות פקטורינג לקוחות מיליון ש"ח 

  



 
                דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד -ב'  חלק

 5 

 התחייבויות  1.2.2

 התחייבויות שוטפות

לעומת סך  ש"חמיליון  2,580 -סך של כלהסתכמה  2018 ביוני 30יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 

 מקיטוןנובע בעיקר  ח"שמיליון  33 -בסך של כ הקיטון. 2017בדצמבר  31ליום  ש"חמיליון  2,613 -של כ

 38-בסך של כאשראי לזמן קצר וקיטון בח "מיליון ש 59 -בסך של כשל אגרות חוב  חלויות שוטפותב

 זכאים ויתרות זכותמיליון ש"ח וגידול ב 33 -יתרות הספקים בסך של כב גידולהמתקזז מ ש"חמיליון 

 .קשוריםביתרות מול צדדים מגידול  בעיקר הנובע מיליון ש"ח 30 -בסך של כ

 תחייבויות לא שוטפותה

לעומת  ש"חמיליון  1,514 -כסך של להסתכמה  2018 ביוני 30יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות ליום 

הנובע בעיקר מיליון ש"ח  18 -גידול בסך של כ. 2017בדצמבר  31ליום  ש"חמיליון  1,496 -סך של כ

כתוצאה משינוי בהצגת עסקאות פקטורינג מתאגידים בנקאיים הלוואה לזמן ארוך  מגידול ביתרת

 .לעיל 1.2.1כמתואר בסעיף לקוחות 

 הון 

מיליון  2,011-לעומת סך של כ ש"חמיליון  2,077-סך של כלהסתכם  2018 ביוני 30ההון של החברה ליום 

בסך של  בתקופה נקירווח מבעיקר נובע  ש"חמיליון  66 -בסך של כ הגידול. 2017בדצמבר  31ליום  ש"ח

מיליון ש"ח   8 -רווח כולל אחר בגין השקעות במכשירים הוניים בסך של כממיליון ש"ח המתקזז  80 -כ

 מיליון ש"ח. 6 -בסך של כ IFRS9השפעת שינוי וכן מ

  



 
                דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד -ב'  חלק

 6 

 תוצאות הפעילות  1.3

 (:ש"חלתקופות המדווחות )במיליוני  הקבוצהנתונים עיקריים מהדוחות על הרווח והפסד של להלן  1.3.1

 

לתקופה של שישה חודשים 
 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

עלייה  2017 2018
 )ירידה(

% 
עלייה  2017 2018 השינוי

 )ירידה(
% 

 השינוי

 (2%) (21) 1,049 1,028 (1%) (31) 2,086 2,055 הכנסות

 - (1) 279 278 (4%) (21) 575 554 פחת והפחתות

 5% 25 507 532 4% 38 1,022 1,060 הוצאות תפעול

הוצאות מכירה 
 ושיווק

114 113 1 1% 60 58 2 3% 

הוצאות הנהלה 
 וכלליות

110 107 3 3% 54 55 (1) (2%) 

 הוצאות )הכנסות(
 (%500) (5) 1 (4) (%200) 2 (1) 1 אחרות, נטו 

 (28%) (41) 149 108 (20%) (54) 270 216 רווח תפעולי

 (13%) (7) 56 49 (17%) (19) 110 91 הוצאות מימון, נטו

 (%21) (6) 29 23 (%22) (13) 58 45 מס  הוצאות

 (44%) (28) 64 36 (22%) (22) 102 80  נקירווח 

EBITDA  771 844 (73) (9%) 382 429 (47) (11%) 

% EBITDA 
 מההכנסות

38% 40%   37% 41%   

 

 ש"חמיליון  2,086-לעומת סך של כ ש"חמיליון   2,055  -כהקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של  נסותהכ 1.3.1.1

 . 1% -של כ קיטון ,בתקופה המקבילה אשתקד

 מיליון ש"ח 1,049-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 1,028  -כהסתכמו לסך של  ברבעוןהכנסות הקבוצה 

 .2% -של כ קיטון ,בתקופה המקבילה אשתקד

המתקזזת בעליה  הכבליםמגזר ירידה בהכנסות מביחס לאשתקד נובעת  וברבעון בתקופה הירידה

 בהכנסות מגזר הסלולר.

-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 554-הוצאות הפחת וההפחתות של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 1.3.1.2

בתקופה ביחס  בהוצאות הפחתהירידה  .4% -קיטון של כ, תקדמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אש 575

 .לאשתקד נובעת בעיקר ממגזר הכבלים

-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 278-הסתכמו לסך של כ ברבעוןהוצאות הפחת וההפחתות של הקבוצה 

 ללא שינוי מהותי., אשתקדמיליון ש"ח בתקופה המקבילה  279

 1,022-לעומת סך של כ ש"חמיליון  1,060-תקופה הסתכמו לסך של כהוצאות התפעול של הקבוצה ב 1.3.1.3

 .4%-של כ גידול ,אשתקדבתקופה המקבילה  ש"חמיליון 

מיליון  507-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 532-הסתכמו לסך של כ ברבעוןהוצאות התפעול של הקבוצה 

 .5%-של כ גידול ,ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
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בעלויות רכישת נובעת בעיקר מגידול  ביחס לאשתקדוברבעון העלייה בהוצאות התפעול בתקופה 

 , גידול בהוצאות אחזקת רשתבמגזר הסלולר ה לעלייה בהכנסות ממכירת מכשירים, בהליממכשירים

 חיצוני. שרותוכן מגידול בהוצאות מוקד 

 113-לעומת סך של כ ש"חמיליון  114-פה הסתכמו לסך של כהוצאות מכירה ושיווק של הקבוצה בתקו 1.3.1.4

 ללא שינוי מהותי.קד, בתקופה המקבילה אשת ש"חמיליון 

 58-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 60-הסתכמו לסך של כ ברבעוןהוצאות מכירה ושיווק של הקבוצה 

 ללא שינוי מהותי., מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

-לעומת סך של כ ש"חמיליון  110-הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ הוצאות הנהלה וכלליות של 1.3.1.5

 ללא שינוי מהותי.בתקופה המקבילה אשתקד,  ש"חמיליון  107

 55-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 54-הסתכמו לסך של כ ברבעוןהוצאות הנהלה וכלליות של הקבוצה 

 ללא שינוי מהותי.תקד, מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אש

סך הכנסות אחרות ב לעומתש"ח מיליון  1-אחרות של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ הוצאות 1.3.1.6

 ללא שינוי מהותי. ,מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 1-של כ

של  סךהוצאות אחרות ב לעומתש"ח מיליון  4-הסתכמו לסך של כ ברבעוןאחרות של הקבוצה  הכנסות

מיליון ש"ח נובעת בעיקר  5-אחרות של כ בהכנסות גידול ,בתקופה המקבילה אשתקד מיליון ש"ח 1-כ

 בהפרשה לתביעות משפטיות. מירידה

מיליון  270-לעומת סך של כ ש"חמיליון  216-ל הקבוצה בתקופה הסתכם לסך של כש התפעוליהרווח  1.3.1.7

 בעיקרה נובעת מיליון ש"ח 54 -. הירידה בסך של כ20%-של כ קיטון ,בתקופה המקבילה אשתקד ש"ח

, מיליון ש"ח 38 -בסך של כעלייה בהוצאות התפעול ו מיליון ש"ח 31 -בסך של כ מירידה בהכנסות

 מיליון ש"ח. 21 -בסך של כ המתקזזת בירידה בהוצאות הפחת וההפחתות

מיליון  149-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 108-בתקופה הסתכם לסך של כ הרבעוןשל  התפעוליהרווח 

 בעיקרה נובעת מיליון ש"ח 41 -. הירידה בסך של כ28% -, קיטון של כתקדש"ח בתקופה המקבילה אש

 .מיליון ש"ח 25 -בסך של כ התפעולועלייה בהוצאות  מיליון ש"ח 21 -בסך של כ מירידה בהכנסות

 110-לעומת סך של כ ש"חמיליון  91-הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ של, נטו הוצאות המימון 1.3.1.8

 .17%-של כ קיטון ,בתקופה המקבילה אשתקד ש"חיליון מ

יליון מ 56-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 49-הסתכמו לסך של כ ברבעוןשל הקבוצה  , נטוהמימוןהוצאות 

 .13%-, קיטון של כהמקבילה אשתקדש"ח בתקופה 

בעיקר משינויים בשווי ההוגן של נגזרים פיננסיים, נטו  תנובעביחס לאשתקד וברבעון  בתקופה הירידה

 .שער חליפין של מטבע חוץ עלייתעקב השלכות 

 ש"חמיליון  58-של כ סךלעומת  ש"חמיליון  45-לסך של כ ושל הקבוצה בתקופה הסתכמהוצאות המס  1.3.1.9

  .22% -של כ קיטוןשתקד, בתקופה המקבילה א

מיליון ש"ח  29-של כ סךמיליון ש"ח לעומת  23-לסך של כ והסתכמ ברבעוןשל הקבוצה הוצאות המס 

 .21% -של כ קיטוןאשתקד, בתקופה המקבילה 

ובירידה  נובע מירידה ברווחיות מגזר הכבליםהקיטון בהוצאות המס בתקופה וברבעון ביחס לאשתקד 
 בשיעור המס.
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 ש"חמיליון  102-של כ סך לעומת ש"חמיליון  80-לסך של כשל הקבוצה בתקופה הסתכם  הרווח הנקי 1.3.1.10

 .22% -ברווחיות של כ קיטון ,בתקופה המקבילה אשתקד

מיליון ש"ח  64-של כ סך מיליון ש"ח לעומת 36-הסתכם לסך של כ ברבעוןשל הקבוצה  הרווח הנקי

 .44% -ברווחיות של כ קיטון ,בתקופה המקבילה אשתקד

רווח התפעולי המתקזז ירידה בבעיקר מ תנובעביחס לאשתקד וברבעון בתקופה ברווח הנקי  הירידה

 בהוצאות המיסים.וירידה בהוצאות המימון ב

-( בתקופה הסתכם לסך של כ, נטואחרות הוצאותלפני ו תפעולי לפני פחת והפחתותרווח ) EBITDA -ה 1.3.1.11

מההכנסות( בתקופה  40%-)כ ש"חון מילי 844-מההכנסות( לעומת סך של כ 38%-)כ ש"חמיליון  771

 .9%-של כ קיטוןאשתקד,  המקבילה 

-הסתכם לסך של כ ברבעון( , נטואחרות הוצאותלפני ו )רווח תפעולי לפני פחת והפחתות EBITDA -ה

מההכנסות( בתקופה  41%-מיליון ש"ח )כ 429-מההכנסות( לעומת סך של כ 37%-"ח )כמיליון ש 382

 .11%-של כקיטון המקבילה אשתקד,  

 

 :EBITDA- להלן אופן חישוב ה

 

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2018 2017 2018 2017 2017 

 584 149 108 270 216 רווח תפעולי

 1,132 279 278 575 554 פחת והפחתות

, אחרותהוצאות )הכנסות( 
 - 1 (4) (1) 1 נטו

EBITDA 771 844 382 429 1,716 
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 מגזרי פעילות 1.3.2

 כבלים 1.3.2.1

 
 

לתקופה של שישה 
חודשים 

 30שהסתיימה ביום 
 ביוני

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2018 2017 2018 2017 2017 

      ח"שנתונים כספיים במיליוני 

 3,032 764 722 1,529 1,447  מכבליםהכנסות 

 88% 88% 88% 88% 88% אחוז הכנסות מלקוחות פרטיים

 693 179 127 344 261 רווח תפעולי 

EBIDTA 653 750 323 378 1,492 

השקעות ברכוש קבוע ובנכסים בלתי 
 מוחשיים 

368 349 187 166 706 

 
      )לסוף תקופה( באלפים לקוחותנתוני 

 249 258 248 258 248 לקוחות שירותי שידורים בלבד 

 150 140 171 140 171 לקוחות שירותי גישה לאינטרנט בלבד 

 35 36 34 36 34 לקוחות שירותי טלפוניה בלבד 

לקוחות שירותי שידורים וגישה 
 35 35 40 35 40 לאינטרנט 

 11 12 10 12 10 לקוחות שירותי שידורים וטלפוניה 

לקוחות שירותי טלפוניה וגישה 
 לאינטרנט 

42 42 42 42 41 

 480 487 456 487 456 לקוחות "טריפל פליי" 

 1,001 1,010 1,001 1,010 1,001 סה"כ לקוחות 

 789 799 777 799 777 מנויי טלוויזיה

 707 706 711 706 711 מנויי אינטרנט

 656 663 637 663 637 מנויי טלפון

 2,125 2,168 2,125 2,168 2,152  (RGUמנויים )סה"כ 

 2.15 2.15 2.12 2.15 2.12 (1)ממוצע מוצרים לתקופה

 40% 41% 39% 41% 39% מנויים מסך בתי האב בישראלאחוז 

 במונחים שנטשו מנויים שיעור
 19% 15% 20% 15% 17% (2) (churn rate)  שנתיים

 ללקוחהכנסה חודשית ממוצעת 
 (3) (ש"ח)ב

217 232 214 232 226 

 ללקוחהכנסה חודשית ממוצעת 
 (3( )ח"ש)ב שירותי שידורים בלבד

176 190 173 189 185 

 ללקוחהכנסה חודשית ממוצעת 
 (3)ח( ")בש "טריפל פליי"

311 323 310 321 317 
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 : מספר שירותי שידורים, שירותי גישה לאינטרנט ושירותי טלפוניה ללקוח אחד.ללקוח מוצרים ממוצע (1)

נטשו, לפי העניין במהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של המנויים ששיעור המנויים שנטשו חושב כסך המנויים  (2)
 )בנטרול מעברי דירה(. תקופהבאותה  הכבליםבתחום 

 ARPU)נתוני  הרלבנטיתהלקוחות כוללת את סך ההכנסות מקבוצת  : (ARPU) ללקוחכוללת הכנסה חודשית ממוצעת  (3)
 מייצגים ממוצע של רבעון רביעי(. 2017עבור שנת 

 2017התקופה אשתקד וכן עבור רבעון רביעי הרבעון, ללא הכנסות משיחות נכנסות עבור התקופה,   ARPU -נתוני ה
  ש"ח, בהתאמה. 225 -ש"ח ו  231ש"ח, 213ש"ח,  216 -הינם כ

 לקוחות

ממספר המנויים  ללא שינוי, לקוחותאלף  1,001-הינו סך של כ 2018 ביוני 30ליום  החברה לקוחותמספר 

 .2017בדצמבר  31ליום 

 הכנסות

בתקופה  ח"שמיליון  1,529-לעומת סך של כ ש"חמיליון  1,447-ההכנסות לתקופה הסתכמו לסך של כ

  .המקבילה אשתקד

בתקופה המקבילה  ח"שמיליון  764-לעומת סך של כמיליון ש"ח  722-הסתכמו לסך של כ לרבעוןההכנסות 

 אשתקד. 

משינוי בתמהיל מוצרי החברה אשר גרם לירידה ביחס לאשתקד נובעת בעיקרה וברבעון הירידה בתקופה 

 .בהכנסה הממוצעת ללקוח

 רווח תפעולי

בתקופה  ש"חמיליון  344-לעומת סך של כ ש"חמיליון  261-פעולי לתקופה הסתכם לסך של כהת הרווח

  .24%-של כ קיטוןהמקבילה אשתקד, 

מיליון ש"ח נובעת בעיקר מירידה בהכנסות  83-הירידה ברווח התפעולי בתקופה ביחס לאשתקד בסך של 

ועלייה בהוצאות אחרות  מיליון ש"ח 17 -בסך של כ התפעולמיליון ש"ח, עלייה בהוצאות  82 -בסך של כ

 מיליון ש"ח. 21 -מיליון ש"ח המתקזזת עם ירידה בהוצאות הפחת וההפחתות בסך של כ 7 -בסך של כ

מיליון ש"ח בתקופה  179-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 127-הסתכם לסך של כ לרבעוןהרווח התפעולי 

  .28%-של כ קיטוןד, המקבילה אשתק

מיליון ש"ח נובעת בעיקר מירידה בהכנסות  52-בסך של  הירידה ברווח התפעולי ברבעון ביחס לאשתקד

 מיליון ש"ח. 15 -בסך של כ התפעולמיליון ש"ח ועלייה בהוצאות  42 -בסך של כ
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 סלולר 1.3.2.2

 

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2018 2017 2018 2017 2017 

      ח"שנתונים כספיים במיליוני 

 1,224 298 321 582 639 הכנסות 

 80% 80% 82% 79% 82% אחוז הכנסות ממנויים פרטיים

 (109) (30) (19) (74) (45) תפעולי  הפסד

EBITDA 118 94 59 51 224 
השקעות ברכוש קבוע ובנכסים 

 206 50 54 89 97 בלתי מוחשיים 

 
נתוני מנויים לסוף תקופה 

      באלפים

 iDEN  65 111 65 111 89מספר מנויי 

 UMTS  1,514 1,405 1,514 1,405 1,475מספר מנויי 

 1,564 1,516 1,579 1,516 1,579 סה"כ מנויים 

לסוף  post paidשעור מנויי 
 תקופה

90% 92% 90% 92% 91% 

במונחים שיעור מנויים שנטשו 
 (1) (churn rate)שנתיים 

45% 37% 49% 37% 39% 

הכנסה חודשית ממוצעת 
 52 52 51 51 51 (2) (ש"ח)ב

 
 

לקוחות הבמהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של  הענייןלפי נטשו, ששיעור המנויים שנטשו חושב כסך המנויים  (1)
 .(pre-paid)בנטרול לקוחות   תקופהבתחום הסלולר באותה 

משימושי  ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח כוללת את סך ההכנסות (:ARPUללקוח )כוללת הכנסה חודשית ממוצעת  (2)
 מייצגים ממוצע של רבעון רביעי(. 2017עבור שנת  ARPU)נתוני  רשת הסלולר

הינם  2017עבור רבעון רביעי  התקופה אשתקד וכןהרבעון, ללא הכנסות משיחות נכנסות עבור התקופה,   ARPU -נתוני ה

  ש"ח, בהתאמה. 38 -ו ש"ח 38, ש"ח 37ש"ח,  37 -כ

 
 מנויים

אלף  1,564-אלף מנויים לעומת סך של כ 1,579-הינו סך של כ 2018 ביוני 30מספר מנויי הוט מובייל ליום 

במקביל  אלף מנויים 39-עלה בתקופה בסך של כ UMTS-. מספר מנויי ה2017בדצמבר  31מנויים ליום 

 אלף מנויים. 24-בסך של כ IDEN-לירידה במנויי ה

 הכנסות

בתקופה  ח"שמיליון  582-לעומת סך של כמיליון ש"ח  639-ההכנסות לתקופה הסתכמו לסך של כ

 .10%-גידול של כאשתקד. המקבילה 

בתקופה המקבילה  ח"שמיליון  298-לעומת סך של כמיליון ש"ח  321-הסתכמו לסך של כ לרבעוןההכנסות 

 .8%-גידול של כאשתקד. 
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ביחס לאשתקד נובעת מעלייה בהכנסות משירותים כתוצאה מעלייה במספר וברבעון העלייה בתקופה 

  .וכן מעלייה במכירת מכשירים UMTS -מנויי ה
 

 תפעולי הפסד

בתקופה  ש"חמיליון  74-לעומת סך של כ ש"חמיליון  45-לתקופה הסתכם לסך של כהתפעולי  ההפסד

 .39%-של כבהפסד  קיטוןהמקבילה אשתקד, 

מיליון ש"ח בתקופה  30-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 19-הסתכם לסך של כ עוןלרבהתפעולי  ההפסד

 .37%-של כבהפסד  קיטוןהמקבילה אשתקד, 

בהכנסות המתקזז בגידול בעיקר מגידול  תנובע ביחס לאשתקדוברבעון בתקופה בהפסד התפעולי  הירידה

 רכישת מכשירים. בעלויות

 חדשים יםתקני דיווח חשבונאי 1.4

1.4.1 IFRS 15 "התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול  - "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות

 (1)'ה2ראה ביאור  לגבי השפעת התקן פרטיםהחשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות. ל

  .בדוחות הכספיים

1.4.2 IFRS 9  מציע  סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים וכןמעודכנות לכולל הוראות  פיננסיים""מכשירים

מציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי כן מודל מעודכן יותר ומבוסס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ו

 ( בדוחות הכספיים.2)' ה2התקן ראה ביאור לפרטים לגבי השפעת מירידת ערך. 

 נזילות ומקורות מימון 1.5

 (:ש"חלהלן תזרים המזומנים לתקופה )במיליוני 

 

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2018 2017 2018 2017 2017 

מזומנים ושווי מזומנים 
 8 4 114 8 8 התקופהלתחילת 

שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 1,212 177 314 531 614 שוטפת

מזומנים נטו ששימשו 
 (857) (162) (194) (393) (433) לפעילות השקעה

 שימשושמזומנים נטו 
 (355) (16) (179) (143) (134) מימון פעילותל

מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 8 3 55 3 55 התקופה

 תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת 1.5.1

לעומת  ש"חמיליון  614-ות שוטפת בתקופה הסתכם לסך של כתזרים המזומנים שנבע לקבוצה מפעיל

 .16%-של כ גידול ,המקבילה אשתקדבתקופה  ש"חמיליון  531-סך של כ

לעומת  ש"חמיליון  314-הסתכם לסך של כ ברבעוןתזרים המזומנים שנבע לקבוצה מפעילות שוטפת 

 .77%-של כ גידולתקד, המקביל אש ברבעון ש"חמיליון  177-סך של כ
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  תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה 1.5.2

 ש"חמיליון  433-הסתכם לסך של כתזרים המזומנים ששימש את הקבוצה לפעילות השקעה בתקופה 

  .10%-של כ גידולאשתקד, בתקופה המקבילה  ש"חמיליון  393-לעומת סך של כ

 ש"חמיליון  194-הסתכם לסך של כ ברבעוןתזרים המזומנים ששימש את הקבוצה לפעילות השקעה 

 .20%-של כ גידול, דהמקביל אשתק ברבעון ש"חמיליון  162-לעומת סך של כ

ביחס לאשתקד  הגידול של תזרים המזומנים ששימש את הקבוצה לפעילות השקעה בתקופה וברבעון

 קבוע, נכסים בלתי מוחשיים ונכס בגין הרכשת מנוי.מגידול ברכישות רכוש נובע 

  מימון לפעילות ושימששתזרים המזומנים נטו  1.5.3

 ש"חמיליון  134-הסתכם לסך של כפעילות מימון בתקופה מ קבוצהה ששימש אתתזרים המזומנים 

 בתזרים הקיטון. 6%-, קיטון של כבתקופה המקבילה אשתקד ח"שמיליון  143-של כ סך לעומת

הלוואות מאחרים בפירעון קיטון מ נובע בעיקר מיליון ש"ח 9-סך של כב קבוצהאת ה ששימשהמזומנים 

מיליון  25 -בסך של כ מקיטון בפרעון הלוואה לצד קשור וכן ח"שמיליון  98 -בסך של כ ואגרות חוב

 מיליון ש"ח. 112בקבלת אשראי בסך של המתקזז מקיטון  ש"ח

 מיליון ש"ח לעומת 179-הסתכם לסך של כ ברבעוןפעילות מימון מ לקבוצהששימש תזרים המזומנים 

ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים ששימש את הקבוצה בסך  ח"שמיליון  16-סך של כ

 .מיליון ש"ח 154 -מקיטון בקבלת אשראי בסך של כח נובע בעיקר "מיליון ש 163 -של כ

 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף  1.5.4

מיליון ש"ח הינה לצורך העמדת מזומנים לפרעון אגרות  55 -יתרת המזומנים לסוף תקופה בסך של כ
 .2018, בספטמבר 30-ב תבוצעהחוב אשר 

 מקורות מימון

הקבוצה מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר ממקורות עצמיים הנובעים מתזרים המזומנים מפעילות 

 צעות אגרות חוב שהנפיקה לציבור, כמפורט להלן:, מאשראי מצד קשור וכן באמשוטפת

לזמן קצר ולזמן ארוך )ללא ניכיון ובתוספת ריבית שנצברה(  השנתי היקף אגרות החוב הממוצע .א

פה ובתק ש"חמיליון  953-בהשוואה לסך של כ ש"חמיליון  861-הינו סך של כ 2018 ביוני 30ליום 

 יבוצע 2018בספטמבר,  30ליום  הקבועאגרות החוב הפירעון הסופי של  .אשתקד המקבילה

במוסדות פיננסיים וכן הסכם וכן ממסגרות אשראי שאינן מנוצלות ממקורות כספיים פנימיים 

אשר נכון למועד הדוח  מיליון ש"ח, 320, בהיקף של עד קו אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה

 .איננו מנוצל

  1,303-הינו סך של כ 2018 ביוני 30ליום מצד קשור לזמן ארוך הלוואה של השנתי הממוצע היקף  .ב

  .פה המקבילה אשתקדובתק ש"חמיליון  1,443-בהשוואה לסך של כ ש"חמיליון 

הינו סך של  2018 ביוני 30הלוואה לזמן קצר ולזמן ארוך מאחרים ליום  שלהשנתי הממוצע  היקף .ג

 . המקבילה אשתקד פהובתק ח"שמיליון  419-בהשוואה לסך של כ ח"שמיליון  449-כ
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ועד ליום  8201 ביולי 1התייחסות לעניין סימני אזהרה בחברה ותחזית תזרים מזומנים לתקופה מיום  1.6

 2018בספטמבר  30

, מקורות 2018 ביוני 30דירקטוריון החברה בחן את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

כן, בחן -התחייבויות החברה, לרבות אגרות החוב של החברה. כמו האשראי ומקורות לפרעון

()א( לתקנות ניירות ערך )דוחות 14)ב()10דירקטוריון החברה את סימני האזהרה המפורטים בתקנה 

)"תקנות דוחות תקופתיים"( וקבע כי מתקיימים סימני האזהרה  1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 הבאים:

 ת הכספיים המאוחדים של החברה. הון חוזר שלילי בדוחו .1

הון חוזר שלילי בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בדוחות הנפרדים של  .2

 החברה. 

להערכת דירקטוריון החברה, לאחר שקיבל הסברים להנחת דעתו מהנהלת החברה, אין בגירעון בהון 

המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת בדוחותיה הנפרדים כדי להצביע על  החוזר ובתזרים

ועמידה בעיית נזילות בחברה וקיימים בידי החברה מקורות כספיים מספיקים להמשך פעילותה 

בהתחייבויותיה באמצעות, בין היתר, תזרים מזומנים חזוי מפעילות שוטפת ומסגרות אשראי בלתי 

יים וכן הסכם קו אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה אשר נכון למועד הדוח מנוצלות במוסדות פיננס

 .איננו מנוצל

, ובו פירוט ההתחייבויות והמקורות הכספיים ח"שמובא בזאת דוח תזרים מזומנים חזוי סולו במיליוני 

. את 2018 בספטמבר 30ביום  שיסתיימו חודשים שלושהשל מהם צופה החברה לפרוע אותן, בתקופה 

  המידע המובא בסעיף זה יש לקרוא עם הדוח בכללותו.
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חודשים שמסתימת  שלושהלתקופה של 

 2018בספטמבר  30ביום 

 52 יתרת פתיחה נכסים נזילים

  מקורות

 190 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  

 - תזרים מזומנים מפעילות השקעה

  

 63 לקיחת הלוואות לזמן קצר 

 280 בעליםלקיחת הלוואת 

 222 מזומנים מחברות בנות

 565 תזרים מזומנים מפעילות מימון

  

 807 יתרת נכסים נזילים בתוספת מקורות

  

  שימושים

 (12) השקעה בחברות בנות

 (20) השקעה ברכוש

 (32) תזרים מזומנים לפעילות השקעה

  

 (413) פירעון קרן אג"ח א'

 (338) פירעון קרן אג"ח ב'

תאגידים מ מן קצרפירעון הלוואת ז
 (23) ומאחרים בנקאיים

 (774) תזרים מזומנים לפעילות מימון

  

 (806) סך הכל שימושים

 1 נכסים נזילים לסוף תקופה

 

 :לחברה )סולו( הנחות עבודה עיקריות ששימשו את החברה בהצגת תזרים המזומנים החזוי

המזומנים ושווי המזומנים אשר כוללת מזומנים ושווי החברה כללה ביתרת פתיחה את יתרת  .1

 מזומנים בחברה סולו.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת כולל הסכמות עם בעלת השליטה בדבר דחיית תשלום בפועל של  .2

 ש"ח.מיליון  45 -בסך של כ  2018בספטמבר,  30התקופה שמסתיימת ביום  בגיןדמי הניהול 

 תנאי אגרות החוב.פירעון קרן אגרות חוב על פי  .3
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במוסדות פיננסיים וכן אשראי  ובלתי מנוצלות מסגרות קיימות הלוואות זמן קצר מבוססות על .4

 בהיקפים שהינם רגילים לחברה.ו במהלך העסקים הרגילספקים ספקים ועסקאות פקטורינג 

אשר נכון  מבעלת השליטה בחברה קייםחתום ו אשראיהלוואת בעלים מבוססת על הסכם קו  .5

 .למועד הדוח איננו מנוצל

מחברות בנות הינם מזומנים מחברות בבעלות מלאה ללא כל מגבלה אפקטיבית על מזומנים  .6

 העברת כספים לחברה )סולו(.

הוצאות המימון בהתאם לתנאי האשראי עם צד קשור, המוסדות המממנים ועל פי תנאי אגרות  .7

 החוב.

 ן.התזרים כולל הוצאות שונות אשר על פי הערכות החברה קיימת הסתברות גבוהה להתממשות .8

 לא יבוצע פירעון מוקדם של הלוואה מצד קשור.  .9

 לדולר. ח"ש 3.65השימושים אשר נקובים במטבע חוץ נלקחו על פי שער חליפין של  .10

 .2018 בינואר 1בחישוב שנתי החל מיום  2%התזרים החזוי לוקח בחשבון עליית מדד של  .11

המהווים אומדן  -לתקופה תזרים המזומנים החזוי, הנתונים הנכללים בו, לרבות מקורות אחרים 

לסכום המינימלי הנדרש, ההנחות וההערכות שבבסיסו כוללים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה, באשר למדיניות האשראי מצדדים קשורים לרבות אמות 

באשר ליכולת למחזר  מידה, באשר לסכומי ומועדי פירעון אגרות החוב וההלוואות של החברה וכן

חובות. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי 

שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם: דרישות לשינויים משמעותיים במועדי 

של מימון כאמור והרעה פירעון של אשראי קיים, זמינות של מקורות מימון מצדדים קשורים או בתנאיו 

 במצבן העסקי או הכספי של מי מחברות הקבוצה.

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .2

 ניהול סיכוני שוק בתאגידהאחראי על  2.1

האחראי על ניהול סיכוני שוק בקבוצה הינו סמנכ"ל הכספים של הקבוצה. במהלך תקופת הדוח כיהן 

בפרק ד' לדוח התקופתי  א'26ראו תקנה המקצועי,  ווניסיונ ו. לפרוט השכלתיוסי חברבתפקיד זה מר 

 .2017לשנת 

 תאור סיכוני השוק  2.2

 .2017לא חלו שינויים בסיכוני השוק אליהם חשופה הקבוצה מעבר למתואר בדוח התקופתי לשנת 

 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק 2.3

לא חל שינוי במדיניות החברה בהקשר לניהול סיכון שער חליפין וסיכון ריבית מהמתואר בדוח 
 .2017התקופתי לשנת 

 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה 2.4

 .2017לא חל שינוי בפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה מהמתואר בדוח התקופתי לשנת 
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  דוח בסיסי הצמדה 2.5

 2017 בדצמבר 31  2018 ביוני 30  

  

 במטבע חוץ 
 או בהצמדה

   לו 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

 ללא 
  סה"כ  הצמדה

במטבע חוץ 
או בהצמדה 

   לו

 בהצמדה
למדד 

המחירים 
  לצרכן

 ללא 
 סה"כ  הצמדה

 ח"שמיליוני   

                 רכוש
                 

 8  8  -  -  55  55  -  -  מזומנים ושווי מזומנים
 612  612  -  -  675  675  -  -  לקוחות

 37  7  11  19  51  9  12  30  חייבים ויתרות חובה
 4  1  1  2  12  7  2  3  יתרות חובה לזמן ארוך

 84  84  -  -  118  118  -  -  לקוחות לזמן ארוך
                 
  33  14  864  911  21  12  712  745 

                 התחייבויות
                 

 454  248  -  206  417  231  -  186  הלוואות לזמן קצר מאחרים
 736  652  -  84  769  677  -  92  רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש

 530  487  14  29  560  526  17  17   זכאים ויתרות זכות
 830  365  465  -  771  338  433  -  אגרות חוב *(

 1,247  1,247  -  -  1,247  1,247  -  -  הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
 1  -  -  1  24  24  -  -  הלוואה לזמן ארוך מאחרים

 55  22  24  9  49  20  23  6  *( לזמן ארוךאחרות התחייבויות 
                 
  301  473  633,0  837,3  329  503  3,021  3,853 
                 

             *( כולל חלויות שוטפות.
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 ידע בהקשר לדיווח הפיננסי של החברהמ .3

 אומדנים חשבונאיים קריטיים 3.1

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, הערכות 

והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, 

 הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. 

 .2017חשבונאיים קריטיים מהמתואר בדוח התקופתי לשנת לא חל שינוי מהותי באומדנים 

 פרטים בהקשר עם סדרת תעודות החייבות שבמחזור .4

  דירוג הסדרות 4.1

דרוג את הדירוג של מעדכנה חברת  2018ביוני,  4החברה מדורגת על ידי חברת מידרוג בע"מ. בתאריך 

 בעל אופק יציב. A1בעל אופק שלילי לדירוג  A1 האג"ח מדירוג

 
 

 2018,  באוגוסט 1 תאריך:

 

 

 פטריס ג'יאמי

 "ר הדירקטוריוןוי

 טל גולדשטיין 

 יתמנכ"ל

 
 



חלק ג'

דוחות כספיים 
ליום 30 ביוני 2018 
• דוחות כספיים ביניים מאוחדים

• נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה



 

 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 

 ביניים מאוחדיםדוחות כספיים 
 2018 ביוני 30ליום 

 

 )בלתי מבוקרים(
 
 

 
 



 

 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 
 
 

 דוחות כספיים מאוחדים ביניים
 2018 ביוני 30ליום 

 
 
 

 )בלתי מבוקרים(
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  
  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון
  
  

  )בלתי מבוקרים( ביניים דוחות כספיים מאוחדים
  

 3-4 דוחות מאוחדים ביניים על המצב הכספי
  

 5 וללכהעל הרווח  ביניים דוחות מאוחדים
  

 6-7 על השינויים בהון ביניים דוחות מאוחדים 
  

 8-9 על תזרימי המזומניםביניים דוחות מאוחדים 
  

 10-21 ביניים ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  



 

2 

 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 
 
 

 מבוא
 

"הקבוצה"(, הכולל את  -החברה וחברות בנות )להלן  מערכות תקשורת בע"מ -הוט סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח  2018 ביוני 30הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

 שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריוןשישה וכולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של 
"דיווח  IAS 34וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 
 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  1ו בהתאם לתקן סקירה ערכנו את סקירתנ
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 

מלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, אינו מ
 .1970-התש"ל

 
בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים בדבר תביעות  3מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

 לה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפות בגינן.שהוגשו כנגד החברה וחברות הבנות ש
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 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 על המצב הכספיביניים דוחות מאוחדים 

 
 
 

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  
 8 1 0 2 7 1 0 2 7 1 0 2 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    

    נכסים
    

    נכסים שוטפים
 8  3  55 מזומנים ושווי מזומנים

 612  546  675 לקוחות
 56  67  74 חייבים ויתרות חובה

 21  19  13 מלאי

 697  635  817 סה"כ נכסים שוטפים

    
    נכסים לא שוטפים

 84  99  118  יתרות לקוחות לזמן ארוך
 28  24   18 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

 1  1  1 השקעה בחברה כלולה
 364  387  362 יתרות חובה לזמן ארוך 

 2,907  2,999  2,826 רכוש קבוע, נטו
 *( 636  *( 642  617 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 *( 154  *( 140  163 נכס בגין הרכשת מנוי
 1,249  1,249  1,249 מוניטין

 5,423  5,541  5,354 סה"כ נכסים לא שוטפים

    

 6,120  6,176  6,171 סה"כ נכסים

    
 

 (.1')ה2*( הצגה מחדש, ראה ביאור 
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 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 דוחות מאוחדים ביניים על המצב הכספי

 )המשך(
 
 
 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  
 8 1 0 2 7 1 0 2 7 1 0 2 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    

    התחייבויות והון
    

    שוטפותהתחייבויות 
אחרים וחלויות שוטפות של אגרות תאגידים בנקאיים ומאשראי לזמן קצר מ

 חוב 
 1,285  561  1,188 והלוואות לזמן ארוך מאחרים

 736  754  769 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 *( 556  *( 555  586 זכאים ויתרות זכות

 36  40  37 הפרשה לתביעות משפטיות

 2,613  1,910  2,580 התחייבויות שוטפותסה"כ 

    
    התחייבויות לא שוטפות

 -  770  24 מתאגידים בנקאייםאגרות חוב והלוואות 
 1,247  1,410  1,247 הלוואה מצד קשור

 *( 45  *( 47  38 התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 20  21  21 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 *( 184  *( 170  184 מסים נדחים

 1,496  2,418  1,514 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    
    הון

 97  97  97 הון מניות
 (184) (184) (184) מניות אוצר

 1,680  1,680  1,680 פרמיה על מניות
 קרן הון בגין השקעות במכשירים הוניים שיועדו לשווי הוגן 

 11  8  3 דרך רווח כולל אחר
 (10) (10) (10) בגין מדידה מחדש של תכניות להטבה מוגדרתקרן 

 *( 417  *( 257  491 יתרת רווח

 2,011  1,848  2,077 סה"כ הון 

    

 6,120  6,176  6,171 סה"כ התחייבויות והון

    
 

 (.1')ה2*( הצגה מחדש, ראה ביאור 
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 יוסי חבר פטריס ג'יאמי גולדשטייןטל  הכספייםתאריך אישור הדוחות 

 סמנכ"ל כספים יו"ר דירקטוריון יתמנכ"ל 
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 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 הכוללעל הרווח ביניים דוחות מאוחדים 

 
 
 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה שהילתקופה של ש 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 8 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 7 1 0 2 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

 *( 4,201  *( 1,049  1,028 *( 2,086  2,055 הכנסות

      
 *( 1,132  *( 279  278 *( 575  554 פחת והפחתות

 2,061  507  532 1,022  1,060 תפעול אחרות הוצאות
 212  58  60 113  114 הוצאות מכירה ושיווק

 212  55  54 107  110 הוצאות הנהלה וכלליות
 -  1  (4) (1) 1 אחרות, נטו )הכנסות( הוצאות

      

 584  149  108 270  216 רווח תפעולי

      
 40  12  15 28  23 הכנסות מימון
 (237) (68) (64) (138) (114) הוצאות מימון

      

 387  93  59 160  125 רווח לפני מיסים על ההכנסה

      
 125  29  23 58  45 מיסים על ההכנסה

      

 262  64  36 102  80 רווח נקי

      
      כולל אחר )לאחר השפעת המס(: (הפסדרווח )

      
או הפסד בהתקיים  סכומים שיסווגו לרווח

      תנאים ספציפיים:
רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים הוניים 
שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו 

 3  (1) (2) - (8) ממס
      

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 
      הפסד:

ממדידה מחדש בגין תכניות  (הפסדרווח )
 (1) 1  - (1) - להטבה מוגדרת

      

 2  -  (2) (1) (8) כולל אחר (הפסדרווח )

      

 264  64  34 101  72 סה"כ רווח כולל

      
 

 (.1')ה2*( הצגה מחדש, ראה ביאור 
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 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 דוחות מאוחדים ביניים על השינויים בהון

 
 
 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין 
מדידה 

של  מחדש
תוכניות 
להטבה 
 מניות אוצר מוגדרת

יתרת רווח 
 )הפסד(

קרן הון 
בגין 

השקעות 
במכשירים 

הוניים 
שיועדו 

לשווי הוגן 
דרך רווח 
 סה"כ הון כולל אחר

 מיליוני ש"ח 
        

 2,011  11  *( 417  (184) (10) 1,680  97   2018בינואר  1יתרה ליום 

        
 80 - 80 -  -  -  -  רווח נקי
 IFRS9  -  -  -  - (6) - (6)השפעות 

 (8) (8) - -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל אחר
        

 66 (8) 74 -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

        

 2,077 3 491 (184) (10) 1,680  97  2018 ביוני 30יתרה ליום 

        
        
        

 2017בינואר  1יתרה ליום 
 1,747  8  *( 155  (184) (9) 1,680  97  )מבוקר(

        
 102  -  *( 102  -  -  -  -  רווח נקי

 (1) -  -  -  (1) -  -  הפסד כולל אחר
        

 101  -  102  -  (1) -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

        

 2017ביוני  30יתרה ליום 
 1,848  8  257  (184) (10) 1,680  97  )בלתי מבוקר(

        
 

 (.1ה')2*( הצגה מחדש, ראה ביאור 
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 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 דוחות מאוחדים ביניים על השינויים בהון

 )המשך(
 
 
 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין 
מדידה 

מחדש של 
תוכניות 
להטבה 
 מניות אוצר מוגדרת

יתרת רווח 
 )הפסד(

קרן הון 
בגין 

השקעות 
במכשירים 

הוניים 
שיועדו 

לשווי הוגן 
דרך רווח 
 סה"כ הון כולל אחר

 מיליוני ש"ח 
        

 2,043  5  455  (184) (10) 1,680  97  2018באפריל  1יתרה ליום 

        
 36 - 36 -  -  -  -  רווח נקי

 (2) (2) - -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל אחר
        

 34 (2) 36 -  -  -  -  )הפסד( כוללסה"כ רווח 

        

 2,077 3 491 (184) (10) 1,680  97  2018 ביוני 30יתרה ליום 

        
        
        

 2017באפריל  1יתרה ליום 
 1,784  9  *( 193  (184) (11) 1,680  97  )בלתי מבוקר(

        
 64  -  *( 64  -  -  -  -  רווח נקי

 -  (1) -  -  1  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר
        

 64  (1) 64  -  1  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

        

 2017ביוני  30יתרה ליום 
 1,848  8  257  (184) (10) 1,680  97  )בלתי מבוקר(

        
        

 1,747  8  *( 155  (184) (9) 1,680  97  2017בינואר  1יתרה ליום 

        
 262  -  *( 262  -  -  -  -  רווח נקי

כולל  )הפסד( סה"כ רווח
 2  3  -  -  (1) -  -  אחר

        

 264  3  262  -  (1) -  -  כולל )הפסד( סה"כ רווח
        
        

 2,011  11  417  (184) (10) 1,680  97  2017 בדצמבר 31יתרה ליום 

        
 

 (.1')ה2*( הצגה מחדש, ראה ביאור 
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 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 דוחות מאוחדים ביניים על תזרימי המזומנים

 
 
 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה שהילתקופה של ש 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 8 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 7 1 0 2 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 *( 262  *( 64  36 *( 102  80 רווח נקי

      
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

   :מפעילות שוטפת
  

 
      

      התאמות לסעיפי רווח והפסד:
 *( 1,134  *( 279  279 *( 576  555 פחת והפחתות

 (1) -  - -  - הפסד הון ממימוש רכוש קבוע
 125  29  23 58  45 מסים על ההכנסה, נטו

 (1) -  - -  1 שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 הפרשי הצמדה והפחתת ניכיון בגין אגרות חוב

 (6) 2  9 (5) 11 והלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (6) (3) (1) (4) (1) שערוך התחייבויות אחרות לזמן ארוך, נטו

 177  44  41 84  80 הוצאות מימון ואחרות, נטו

 691  709 351  351  1,422 

      
      שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 (134) (30) (6) (68) (50) עלייה בלקוחות
בחייבים ויתרות חובה ויתרות  (עלייהירידה )

 61  (11) 2 55  (12) חובה לזמן ארוך
 (29) (48) 40 (64) 15 ביתרות צדדים קשורים)ירידה( עלייה 

 (6) 5  12 (4) 8 במלאי (העלייירידה )
 10  -  (13) (5) (10) ביתרות לקוחות בלתי שוטפות (עלייהירידה )
בהתחייבויות לספקים ולנותני )ירידה( עלייה 

 *( (56) *( (41) 14 *( (39) 37 שירותים
 (4) (26) (22) 2  (17) בזכאים ויתרות זכות)ירידה( עלייה 

 (9) -  (3) (5) 1 בהפרשה לתביעות משפטיות (ירידהעלייה )
 *( (5) *( (2) (1) *( (2) (3) ירידה בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 (31) (130) 23 (153) (172) 

      
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה 

   עבור:
 

  
 (178) (55) (72) (85) (81) ריבית ששולמה
 (122) (30) (24) (65) (45) מסים ששולמו

 (126) (150) (96) (85) (300) 

      

 1,212  177  314 531  614 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

      
 

 (.1')ה2*( הצגה מחדש, ראה ביאור 
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 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 דוחות מאוחדים  ביניים על תזרימי המזומנים

 )המשך(
 
 
 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה שהילתקופה של ש 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 8 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 7 1 0 2 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 *( (693) *( (129) (153) *( (318) (349) רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

 ( *(166) ( *(34) (42) ( *(76) (85) הרכשת מנוי בנכס בגיןעלייה 
 2  1  1 1  1 תמורה ממימוש רכוש קבוע

      

 (857) (162) (194) (393) (433) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 720  198  44 434  322 ומאחרים
 (188) (25) - (25) - פירעון הלוואה לזמן ארוך מצד קשור

 (879) (188) (220) (548) (450) אחרים ואגרות חובמפירעון הלוואות 
 (8) (1) (3) (4) (6) פירעון התחייבויות אחרות לזמן ארוך

      

 (355) (16) (179) (143) (134) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

      
 -  (1) (59) (5) 47 במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה

      
 8  4  114 8  8 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      

 8  3  55 3  55 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      
      

      פעולות מהותיות שלא במזומן: -נספח א' 
      

 *( 45  *( 53  45 *( 44  28 ספקים ובאשראי לזמן קצרתנועה באשראי 

      

 8  -  1 -  3 רכישת נכסים קבועים בחכירה מימונית

      
 

 (.1')ה2*( הצגה מחדש, ראה ביאור 
 
 



 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים

 

10 

 כללי - 1ביאור 
 

חודשים ושלושה  שהיששל ה ולתקופ 2018, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א.
(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות ביניים" דוחות כספיים מאוחדים" -באותו תאריך )להלן  השהסתיימ

אורים אשר נלוו יולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולב 2017בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 (."הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים" -אליהם )להלן 

 
מיליון ש"ח(.  1,916-כ 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח )ליום  1,763-למועד המאזן לקבוצה גרעון בהון החוזר של כ ב.

 כמו כן, לחברה תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בדוחותיה הנפרדים. 
 

מיליון ש"ח, אשר  771-תכנית ההנהלה לפירעון התחייבויות החברה בטווח הקצר, לרבות אגרות החוב בסך כ
בין היתר, שימוש בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת  ,כוללות 2018 החברה עתידה לפרוע בחודש ספטמבר

ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות במוסדות פיננסיים וכן הסכם קו אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה אשר 
 נכון למועד הדוח איננו מנוצל.

 
 להערכת דירקטוריון החברה, לאחר שקיבל הסברים להנחת דעתו מהנהלת החברה, אין בגירעון בהון החוזר
ובתזרים המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת בדוחות הנפרדים כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה 
וקיימים בידי החברה מקורות כספיים מספיקים להמשך פעילותה ועמידה בהתחייבויותיה באמצעות, בין 

פיננסיים וכן הסכם קו  היתר, תזרים מזומנים חזוי מפעילות שוטפת ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות במוסדות
 אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה, אשר נכון למועד הדוח איננו מנוצל.

 
 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2אור יב

 
 :בסיס לעריכת הדוחות הכספיים א.

 
"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן 

 .IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 
 

הזהים בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב 
פרט , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2017 ,בדצמבר 31דוחותיה הכספיים ליום  לאלו שיושמו בעריכת

אשר נכנסו  ,לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים
 .ה'2לתוקף בתקופת הדיווח כמפורט בסעיף 

 
המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך הדוחות הכספיים התמציתיים 

 .1970-)דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 :מסים על ההכנסה בדוחות ביניים ב.
 

הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי 
מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות צירופי ביתרות המסים הנדחים, למעט 

 עסקים.
 

הוצאות )הכנסות( מסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור מס ההכנסה האפקטיבי השנתי 
הממוצע. לצורך חישוב שיעור מס ההכנסה האפקטיבי, מופחתים הפסדים לצורכי מס אשר לא הוכרו בגינם 

 י מסים נדחים, הצפויים להפחית את חבות המס בשנת הדיווח.נכס
 

 :הכרה בהכנסה ג. 
 
 :כללי .1

 
בינואר,  1על תקופות דיווח המתחילות ביום "הכנסה מחוזים עם לקוחות" חל  IFRS 15תקן דיווח כספי 

. הקבוצה אימצה את התקן בדרך של התאמה למפרע של מספרי ההשוואה ללא שימוש בהקלות 2018
 .ה'2 ראה ביאורלפרטים נוספים אודות התקן והשפעות היישום לראשונה . כלשהן

 
 הכנסות מחוזיםקובע מודל של חמישה שלבים ליישום התקן. על פי המודל,  IFRS 15תקן דיווח כספי 

 מועברת ללקוח. או השירותים הציודעל כאשר השליטה  הכוללעם לקוחות מוכרות בדוח על הרווח 
הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי 

מסים(. הכנסה מוכרת בדוחות המאוחדים עד למידה  שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגוןהסכומים 
 שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לקבוצה, וכן ההכנסה והעלויות ניתנות למדידה מהימנה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 
 

 הכרה בהכנסה )המשך( ג. 
 
 :הכנסות ממתן שירותים .2

 
הכנסות ממתן שירותי כבלים, אינטרנט, טלפוניה ורט"ן ברשת סלולרית מוכרות בהתאם לשלב 

פי שיטה זו, ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו -ההשלמה של העסקה לתאריך הדיווח. על
 השירותים.

 
הכנסות מראש ממכירת כרטיסי חיוג מוכרות בהתאם לשימוש בפועל של הלקוחות או במועד פקיעת 

 תוקפם של כרטיסי החיוג, כמוקדם מבניהם.
 

 :ציודהכנסות ממכירת  .3
 

הועברה ללקוח. העברת השליטה מתרחשת  הציודמוכרת כאשר השליטה על  ציודהכנסות ממכירת 
וכאשר ללקוח הועברו הסיכונים וההטבות  הציודמעבירה ללקוח את החזקה על  קבוצהכאשר ה

 הינו המועד שבו הועברה השליטה. הציוד. בדרך כלל, מועד מסירת הציודהמשמעותיים מהבעלות על 
 

 רכיב מימון משמעותי
 הקבוצ. במסגרת קביעת מחיר העסקה, הכוללים לעיתים רכיב מימון משמעותי ציודחוזים למכירת 

מתאימה את סכום התמורה שהובטח בגין השפעות של ערך הזמן של הכסף אם עיתוי התשלומים 
הטבה משמעותית של מימון. כאשר החוזה מכיל רכיב  קבוצהשהוסכם על פי החוזה מספק ללקוח או ל

בסכום התמורה המתואם תוך שימוש  הציודמכירה בהכנסה ממכירת  קבוצהמימון משמעותי, ה
המשקף עסקת מימון נפרדת עם הלקוח. רכיב המימון מוכר כהכנסות ריבית על פני  בשיעור היוון

 התקופה.
 
מיישמת את ההקלה הפרקטית של התקן במקרים בהם רכיב המימון הוא לתקופה אשר אינה  קבוצהה

 עולה על שנה אחת.
 

 :הכנסות בגין עמלת התקנה בבית לקוח .4
 

עמלות התקנה בבית הלקוחות אינן מזוהות כתשלום בגין מחויבות ביצוע נפרדת ולכן עמלת ההתקנה 
 6מיוחסת כמקדמה בגין השירותים הניתנים ללקוח. עמלת ההתקנה מופחתת על פני תקופה של 

 בעיני הלקוח.  (material right)חודשים, תקופה בה עמלת ההתקנה מהווה זכות מהותית 
 

 :עיקרי או סוכןספק  .5
 

בוחנת אם מהות ההבטחה שלה היא  קבוצהכאשר צד אחר מעורב בהספקת השירותים ללקוח, ה
היא הספק העיקרי( או לארגן  קבוצהמחויבות ביצוע לספק את השירותים המוגדרים בעצמה )כלומר ה
נסה היא הספק העיקרי, ההכ קבוצהשצד אחר יספק שירותים אלה )כלומר סוכן(. במקרים בהם ה

היא הסוכן, ההכנסה מוכרת בסכום נטו של  קבוצהמוכרת בסכום ברוטו של התמורה ובמקרים בהם ה
 התמורה.

 
 :עלויות תוספתיות של השגת חוזה .6

 
על מנת להשיג חוזה עם לקוח ושלא היו  קבוצהעלויות תוספתיות של השגת חוזה הן עלויות המתהוות ל

אם החוזה לא היה מושג. עמלות המכירה הישירות התוספתיות, המשולמות בגין  קבוצהמתהוות ל
מכירות למנויים, אשר בגינם קיימת התחייבות למשווק/סוכן המכירות, כי הלקוח יישאר מנוי על 

לתקופה מסוימת מהוות עליות תוספתיות של השגת חוזה. עלויות השגת חוזה מוכרות  קבוצהשירותי ה
צופה להשיבן. עלויות אלה מופחתות בהתבסס על תקופת החוזה והתקופה הצפויה  הקבוצכנכס כאשר ה

 לקבלת הטבות מהלקוח בהתחשב בהתפתחות השירותים והטכנולוגיה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 
 :מדיניות חשבונאית מכשירים פיננסיים ד. 

 
 :כללי .1

 
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של 

 המכשיר. 
 

השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה על פי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם 
י שוויים ההוגן. נכסים פיננסיים המסווגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפ

עלויות עסקה בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפות כהוצאה מיידית לרווח או 
 לאחר ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים יימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן בהתאם לסיווגם. הפסד.

 
 :סיווג נכסים פיננסיים .2

 
 שר מתקיימים שני התנאים הבאים:מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כא

המודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים,  א(
 וכן

התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים  ב(
 אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.

 
 בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:מכשירי חוב נמדדים 

המודל העסקי של הקבוצה הינו החזקת הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים  א(
 ומכירתם, וכן

התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים  ב(
 וריבית בלבד. אשר מהווים תשלומי קרן

 
 הפסד. על עף האמור לעיל:יים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או כל יתר הנכסים הפיננס

במועד ההכרה לראשונה רשאית הקבוצה לייעד השקעות במכשירי הון, אשר אינם מוחזקים  א(
 למסחר ואינם מהווים תמורה מותנית בצירוף עסקים, בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. ייעוד זה
אינו ניתן לביטול בתקופות עוקבות וכן ניתן לעשותו עבור כל השקעה בנפרד ללא תלות בייעודן 

 או באי ייעודן של השקעות אחרות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
במועד ההכרה לראשונה רשאית הקבוצה לייעד נכס פיננסי העומד בתנאים לסיווגו בעלות  ב(

כולל אחר לשווי הוגן דרך רווח והפסד כאשר יעוד כזה מבטל מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח 
 או מפחית משמעותית אי עקביות בהכרה או במדידה, שהייתה נוצרת אלמלא יעוד זה. 

 
 :מכשירי הון שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר .3

 
למסחר  במועד ההכרה לראשונה רשאית הקבוצה לייעד השקעות במכשירי הון, אשר אינם מוחזקים

ואינם מהווים תמורה מותנית בצירוף עסקים, בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. ייעוד זה אינו ניתן 
לביטול בתקופות עוקבות וכן ניתן לעשותו עבור כל השקעה בנפרד ללא תלות בייעודן או באי ייעודן של 

 השקעות אחרות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
 

 כאשר:נכס פיננסי מוחזק למסחר 
 הנכס נרכש בעיקר במטרה למוכרו בטווח קצר; )א(
הנכס מהווה במועד ההכרה לראשונה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים  )ב(

 יחד ואשר לגביהם קיימת ראיה לדפוס פעילות עדכני להפקת רווחים בטווח הקצר; או
 פיננסית או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי(.הנכס הוא נגזר )פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות  )ג(
 

  לקבוצה השקעות במניות אשר יועדו על ידה במועד היישום לראשונה לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2יאור ב

 
 מדיניות חשבונאית מכשירים פיננסיים )המשך( ד. 

 
 :ירידת ערך נכסים פיננסיים .4

 
, הקבוצה בחרה ליישם את הגישה המקלה למדידת ההפרשה IFRS 15ונכסי חוזה לפי לגבי לקוחות 

(. הפסדי האשראי הצפויים lifetimeלירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר )
סיון העבר של יבגין נכסים פיננסיים אלה נאמדים תוך שימוש במטריצת הפרשות המבוססת על נ

קבוצה לגבי הפסדי אשראי ומותאמת לגורמים שהם ספציפיים ללווה, תנאים כלכליים כלליים ה
והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של המגמה החזויה של התנאים במועד הדיווח לרבות 

 ערך הזמן של הכסף לפי הצורך.
 

לפי הפסדי האשראי החזויים  לגבי כל יתר המכשירים הפיננסיים, הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך
לאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה. 
אם לעומת זאת, סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בו 

החודשים  12-ון בלראשונה, הקבוצה מודדת את ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירע
הקרובים. הבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי 
המכשיר מבוססת על הסיכון לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית 

 לירידת ערך במועד הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל.
 

אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הפסדי האשראי החזויים לכל 
הכשל האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי. לעומת זאת, הפסדי אשראי חזויים 

חודש הינם החלק מהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אשר מייצג את הפסדי  12בתקופת 
חודש לאחר מועד  12ועי כשל במכשיר פיננסי שהם אפשריים בתוך האשראי החזויים הנובעים מאיר

 הדיווח.
 

 :הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות  ה. 
 

 :התאמה למפרע בגין יישום למפרע של שינוי מדיניות חשבונאית
 
(1) IFRS 15 - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות: 

 
את התקן בדרך של  אימצה. הקבוצה 2018בינואר,  1על תקופות דיווח המתחילות ביום חל התקן 

 התאמה למפרע של מספרי ההשוואה ללא שימוש בהקלות כלשהן. 
 

 השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים במגזר הכבלים ובמגזר הסלולר כדלקמן:
התקן משפיע על אופן רישום עמלות הרכשת מנוי בדרך של הארכת תקופת הפחת בגין עלויות  (1)

מהוונות של הרכשת מנוי ועמלות ישירות תוספתיות אחרות בהתבסס על תקופת החוזה 
 והתקופה הצפויה לקבלת הטבות מהלקוח בהתחשב בהתפתחות השירותים והטכנולוגיה. 

בדרך של שינוי קצב הכרה בדמי ההתקנה בהתאם לתקופת  התקן משפיע על ההכרה בהכנסות (2)
 (.(material rightשבה דמי ההתקנה מהווים זכות מהותית  

 
גידול בנכסים לזמן ארוך, קיטון בהתחייבויות לזמן קצר הינה השפעת היישום לראשונה של התקן, 

ולזמן ארוך, גידול בהתחייבות מסים נדחים כנגד גידול בהון העצמי בשל הארכת תקופת הפחת בגין 
 עלויות מהוונות של הרכשת מנוי ושינוי קצב הכרה בדמי התקנה. 

 
ת ביותר( הינה גידול בהון העצמי )לתחילת התקופה המוצגת המוקדמ 2016בינואר,  1ההשפעה נטו ליום 

 מיליון ש"ח.  127בסך של 
 

מיליון ש"ח  16הינה גידול ברווח הנקי של  2017בדצמבר,  31ההשפעה נטו לתקופה שהסתיימה ביום 
 מיליון ש"ח. 26הינה קיטון ברווח הנקי של  2016בדצמבר,  31וההשפעה נטו לתקופה שהסתיימה ביום 
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 יות החשבונאית )המשך(עיקרי המדינ - 2ביאור 

 
 הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות )המשך(  ה. 

 
 )המשך( :התאמה למפרע בגין יישום למפרע של שינוי מדיניות חשבונאית

 
(1) IFRS 15 - המשך(: הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות( 

 
על המצב הכספי לתקופה, בהנחה הטבלאות מטה מרכזות את ההשפעות על דוח על הרווח והפסד והדוח 

 והמדיניות הקודמת של הכרה בהכנסה הייתה ממשיכה בתקופה זו:
 

       2017בדצמבר , 31ליום 

  
 כפי שדווח

  בעבר

השפעת 
ההצגה 
  מחדש

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה
 מיליוני ש"ח  

       :בדוחות המאוחדים על המצב הכספי
 636  (42)  678  רכוש אחר

 154  154  -  נכס בגין הרכשת מנוי
 556  (8)  564  זכאים ויתרות זכות

 45  (15)  60  התחייבות אחרות לזמן ארוך
 184  18  166  מסים נדחיםהתחייבות בגין 

 417  117  300  יתרת רווח
       :בדוחות המאוחדים על רווח או הפסד והרווח הכולל

 4,201  (5)  4,206  הכנסות
 1,132  (21)  1,153  פחת והפחתות

 584  16  568  רווח תפעולי
 262  16  246  רווח נקי

       תזרימי המזומנים:בדוחות המאוחדים על 
 1,212  147  1,065  מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת

 (857)  (147)  (710)  מזומנים ששימשו לפעילות השקעה
 45  19  26  פעולות מהותיות שלא במזומן

 

       2017, ביוני 30ליום 

  
 כפי שדווח

  בעבר

השפעת 
ההצגה 
  מחדש

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה
 מיליוני ש"ח  

       :בדוחות המאוחדים על המצב הכספי
 642  (38)  680  רכוש אחר

 140  140  -  נכס בגין הרכשת מנוי
 555  (10)  565  זכאים ויתרות זכות

 47  (15)  62  אחרות לזמן ארוךהתחייבות 
 170  18  152  מסים נדחיםהתחייבות בגין 

 257  109  148  יתרת רווח
  בדוחות המאוחדים על רווח או הפסד והרווח הכולל

 :לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך
      

 2,086  (3)  2,089  הכנסות
 575  (11)  586  פחת והפחתות

 270  8  262  תפעולירווח 
 102  8  94  רווח נקי

 תזרימי המזומניםבדוחות המאוחדים על 
 :לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך

      

 531  58  473  מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת
 (393)  (58)  (335)  מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

 44  18  26  פעולות מהותיות שלא במזומן
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 
 הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות )המשך(  ה. 

 
 )המשך( :התאמה למפרע בגין יישום למפרע של שינוי מדיניות חשבונאית

 
(1) IFRS 15 - המשך(: הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות( 

 

       )המשך( 2017, ביוני 30ליום 

  

כפי 
 שדווח
  בעבר

השפעת 
ההצגה 
  מחדש

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה
 מיליוני ש"ח  

  בדוחות המאוחדים על רווח או הפסד והרווח הכולל
 :לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך

      

 1,049  (1)  1,050  הכנסות
 279  (6)  285  פחת והפחתות

 149  5  144  רווח תפעולי
 64  5  59  רווח נקי

 תזרימי המזומניםבדוחות המאוחדים על 
 :לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך

      

 177  24  153  מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת
 (162)  (24)  (138)  מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

 53  10  43  פעולות מהותיות שלא במזומן
 

       2016בדצמבר , 31ליום 

  

כפי 
 שדווח
  בעבר

השפעת 
ההצגה 
  מחדש

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה
 מיליוני ש"ח  

       :בדוחות המאוחדים על המצב הכספי
 664  (35)  699  רכוש אחר

 126  126  -  נכס בגין הרכשת מנוי
 600  (13)  613  זכאים ויתרות זכות

 54  (15)  69  התחייבות אחרות לזמן ארוך
 170  18  152  מסים נדחיםהתחייבות בגין 

 155  101  54  יתרת רווח
 
 
(2) IFRS 9 - מכשירים פיננסיים: 

 
 :אופן יישום התקן

 
והתחייבויות פיננסיות ייושמו למפרע, למעט חריגים  פיננסיים ככלל, הוראות התקן לגבי נכסים

מסוימים אשר נקבעו בהוראות המעבר של התקן. עוד נקבע, כי על אף היישום למפרע, חברות 
חברות לתקן את מספרי ההשוואה שלהן לתקופות קודמות. אינן צריכות המיישמות את התקן לראשונה 

ורק כאשר תיקונם כאמור אינו עושה שימוש במידע אך רשאיות לבצע הצגה מחדש של מספרי ההשוואה 
 (. הוראות המתייחסות לגידור ייושמו, ככלל, בדרך של 'מכאן ולהבא' עם יישוםhindsightבדיעבד )

 למפרע מוגבל.
 

 השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים במגזר הכבלים ובמגזר הסלולר כדלקמן:
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 
 הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות )המשך(  ה. 

 
 )המשך( :התאמה למפרע בגין יישום למפרע של שינוי מדיניות חשבונאית

 
(2) IFRS 9 - המשך(: מכשירים פיננסיים( 

 
 :סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים

 
 ותדוחב 10 כמפורט בביאור למכירהמסווגות כנכסים פיננסיים זמינים מניות השקעות ב א(

. הקבוצה ייעדה השקעות במניות אלה כנכסים פיננסיים יםהמאוחד יםהשנתיהכספיים 
 הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר;

חובות לקוחות מוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו הן לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים  ב(
 י הוגן דרך רווח כולל אחר;בשוונמדדים והן למכור אותם, הם 

למעט האמור לעיל, אין שינוי בסיווג ובמדידה של כל שאר הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות  ג(
 הפיננסיות של הקבוצה.

 
 :ירידת ערך

 
בחרה ליישם את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת ערך הקבוצה לגבי חובות פתוחים לקוחות 

 .לכל אורך חיי המכשירהסתברות לחדלות פירעון לפי 
 2018 ,בינואר 1ליום  ש"ח )נטו ממס(מיליוני  6בהפרשה לירידת ערך בסך הכירה כתוצאה מכך, הקבוצה 

 כנגד קיטון ביתרת העודפים לאותו מועד.
 

 :גידור
 

 כמדיניותה החשבונאית. IAS 39ליישם את מודל חשבונאות הגידור של  ממשיכה הקבוצה
 

 :הדוח על המצב הכספי סעיפי על למפרע ההתאמה השפעת
 

       2018בינואר , 1ליום 

  כפי שדווח  
התאמות 

IFRS 9  
כפי שבוצע 

 מחדש
 מיליוני ש"ח  

 605  (7)  612  לקוחות
 (183)  1  *( (184)  מסים נדחיםהתחייבות בגין 

 (411)  6  *( (417)  יתרת רווח
 

 ( לעיל(.1)ראה סעיף ) IFRS 15*( לאחר הצגה מחדש 
 
 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  ו. 
 :צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

 
IFRS 16 –  :חכירות 

 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את  IAS 17מבטל את  2016התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר 
הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק 

 )'מחכיר'(.
 

התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע 
ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד  מודל חשבונאי אחיד

 להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.
 

 .או לאחריו 2019 ,בינואר 1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
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 המדיניות החשבונאית )המשך(עיקרי  - 2ביאור 

 
תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  ו. 

 )המשך( :צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות
 

IFRS 16 –  :המשך(חכירות( 
 

רכבים וכן נכסים ליסינג , כסי הקבוצהבהסכמי חכירת נהוראות התקן צפויות להשפיע על הטיפול החשבונאי 
במועד היישום לראשונה של התקן, צפוי גידול בנכסים שאינם שוטפים, גידול בהתחייבויות  . נוספים בקבוצה

 . שוטפות וכן גידול בהתחייבויות שאינן שוטפות
 

נתוני ההשוואה המתייחסים לשנים לא להתאים למפרע את נתוני ההשוואה. הקבוצה מעריכה כי תבחר 

 והפרשנויות הנלוות לו. IAS 17יוצגו בהתאם להוראות  2017 -ו 2018בדצמבר  31שהסתיימו בימים 
 

על דוחותיה הכספיים  ה את בחינת עקרונות היישום, טרם השלימהחברהקבוצת אלטיס, אליה משתייכת 
עקרונות שיקבעו על ידי סתיימה ותלויה בטרם ה השפעת הוראות התקןלהחברה באשר  בחינתהמאוחדים. 

 הקבוצה.
 
 התחייבויות תלויות - 3אור יב

 
במהלך העסקים השוטף, הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות או תלויים ועומדים נגדה הליכים משפטיים 

 (."תביעות משפטיות" -שונים )להלן 
 

חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות המשפטיות, לדעת הנהלות חברות הקבוצה, המתבססת, בין היתר, על 
מיליון ש"ח, במקום בו נדרשו הפרשות,  37-כהפרשות נאותות בסך של  2018, יוניב 30נכללו בדוחות הכספיים ליום 

 לצורך כיסוי החשיפה כתוצאה מהתביעות המשפטיות כאמור.
 

מיליארד ש"ח )מעבר להפרשות שנכללו בדוחות  4.7-כוצה סכום החשיפה הנוספת של לדעת הנהלות חברות הקב
 הינו כדלקמן: ,בשל תביעות משפטיות שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים שונים 2018, ביוני 30כספיים אלה(, ליום 

 
מיליארד ש"ח בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעתם של יועציה  3.8-כסך של  א.

 . 50%תקבל אינם עולים על המשפטיים, סיכוייהן לה
 

מיליארד ש"ח בגין תביעות, אשר בשלב זה טרם ניתן להעריכן, אשר בעיקרן הינן בקשות לאישור  0.3-כסך של  ב.
 תובענות ייצוגיות שהוגשו בסמוך למועד הדוחות הכספיים.

 
ש"ח, בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעתם של יועציה  מיליארד 0.6-כסך של  ג.

 ואשר בגינן בוצעה הפרשה בהתאם להערכת הנהלות חברות 50%המשפטיים, סיכוייהן להתקבל עולים על 
 הקבוצה כאמור לעיל.

 
בהתאם לקבוצות  2018, ביוני 30יות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום להלן סיכום תמציתי של ההתחייבויות התלו

 בעלות מאפיינים דומים:
 

 מאפיין התביעה

סכום חשיפה 
נוספת מעבר 

 להפרשה 
, ביוני 30ליום 

2018 

סכום תביעות 
שלא ניתן 
להעריכן 

שהוגשו בסמוך 
למועד הדוכ"ס 
)בעיקר בקשות 

לאישור תובענות 
 ייצוגיות(

הפרשה 
שבוצעה בדוח 
הכספי ליום 

 2018, ביוני 30

הפרשה 
שבוצעה בדוח 
הכספי ליום 

בדצמבר,  31
2017 

 ,עדכון הוצאה
נטו בתקופת 

 הדוח
 במיליוני ש"ח 
      

 1 27  27 326 4,642 לקוחות
 - 5  6 - 44 זכויות יוצרים

 - 4  4 - 37 ספקים

 - -  - - 7 אחר

      

 1 36  37 326 4,730 סה"כ
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 התפתחויות בתחום חקיקה ופיקוח  - 4אור יב

 
הקבוצה כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות את פעילותה העסקית לרבות תעריפיה. על תעריפי החברה 
חלים הסדרים מכח חוק התקשורת. תעריפי השירותים המפוקחים של החברה נקבעים בתקנות ומתעדכנים על פי 

הקבוצה נמצאים בתחרות. פעילות הקבוצה כפופה, ככלל, להסדרה שלטונית  נוסחת הצמדה. כל מגזרי הפעילות של
 ולפיקוח אשר להם עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

 
 

 מכשירים פיננסיים - 5 ביאור
 

 :שווי הוגן א.
 

 להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים:
 

 2018ביוני  30ליום  
 שווי הוגן יתרה 

 מיליוני ש"ח 
   התחייבויות פיננסיות:

 1,298 1,250 הלוואה מצד קשור לזמן ארוך בריבית קבועה )כולל ריבית שנצברה(
 789 781 אגרות חוב בריבית קבועה )כולל חלויות שוטפות וכולל ריבית שנצברה(

 2,087 2,031 סה"כ התחייבויות פיננסיות

   
 

 2017ביוני  30ליום  

 שווי הוגן יתרה 
 מיליוני ש"ח 

   התחייבויות פיננסיות:
 1,500 1,414 הלוואה מצד קשור לזמן ארוך בריבית קבועה )כולל ריבית שנצברה(

 951 908 אגרות חוב בריבית קבועה )כולל חלויות שוטפות וכולל ריבית שנצברה(

 2,451 2,322 סה"כ התחייבויות פיננסיות

   
 

 

 2017בדצמבר  31ליום  

 שווי הוגן יתרה 

 מיליוני ש"ח 
   התחייבויות פיננסיות:

 1,355 1,251 הלוואה מצד קשור לזמן ארוך בריבית קבועה )כולל ריבית שנצברה(
 866 841 אגרות חוב בריבית קבועה )כולל חלויות שוטפות וכולל ריבית שנצברה(

 2,221 2,092 סה"כ התחייבויות פיננסיות

   
 

 .קשורים שאינם צדדים בין שהיו אחרונות שוק עסקאות על בהתבסס נאמד ההוגן השווי
 

 ויתרות חובה, יתרות מוגבל, לקוחות, חייבים מזומנים, מזומן ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה
זכאים ויתרות זכות והלוואה  ,שירותים ולנותני לספקים מאחרים, התחייבויות ארוך, אשראי לזמן לקוחות

 לצד קשור תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 5ביאור 
 
 

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן: ב.
 
 2018ביוני  30ליום  
 3רמה  2רמה  1רמה  
 מיליוני ש"ח 

    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 18 - - מניות -נכס פיננסי זמין למכירה 

 - 14 - ( מט"חForwardחוזי אקדמה )
 - 1 - משובצים נגזרים

  15 18 

    
    התחייבויות פיננסיות אשר בגין שוויין ההוגן ניתן גילוי:

 1,298 - - הלוואה מצד קשור לזמן ארוך
 - - 789 אגרות חוב

 789 - 1,298 

    
 
 
 2017ביוני  30ליום  
 3רמה  2רמה  1רמה  
 מיליוני ש"ח 

    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 24  -  -  מניות -נכס פיננסי זמין למכירה 

    
    התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

 -  (19) -  ( מט"חForwardחוזי אקדמה )
  - (19)  24 

    
    התחייבויות פיננסיות אשר בגין שוויין ההוגן ניתן גילוי:

 (1,500) -  -  הלוואה מצד קשור לזמן ארוך
 -  -  (951) אגרות חוב

 (951)  - (1,500) 

    
 
 
 2017בדצמבר  31ליום  
 3רמה  2רמה  1רמה  
 מיליוני ש"ח 

    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 28  -  -  מניות -נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 

 -  2  -  נגזרים משובצים
    

    :התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 -  (9) -  ( מט"חforwardחוזי אקדמה )

  - (7)  28 

    
    התחייבויות פיננסיות אשר בגין שוויין ההוגן ניתן גילוי:

 (1,355) -  -  הלוואה מצד קשור לזמן ארוך
 -  -  (866) אגרות חוב

 (866)  - (1,355) 

    
 

לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו  2018החודשים הראשונים של שנת  ששתבמהלך 
 בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו. 3, וכן, לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה 2ורמה  1בין רמה 
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 מגזרי פעילות - 6ביאור 
 

 :כללי א.
 

פנים ארציים נייחים על גבי התקשורת השירותי ( מגזר השידורים, הכולל את 1לחברה שני מגזרי פעילות: )
(, שירות Voice( מגזר הסלולר, הכולל את פעילות שירותי הטלפוניה הניידת הבסיסיים )2) -ו תשתית הכבלים

 ( ושרותי תקשורת בינלאומיים.Roamingערך מוסף על גבי הרשת הסלולרית, שירותי נדידה )
 

 :דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 חודשים שהסתיימהלתקופה של שישה  
 )בלתי מבוקר( 2018ביוני  30ביום  

 סלולר כבלים 
 הכנסות

 בין מגזריות
סה"כ 
 מאוחד

 מיליוני ש"ח 
     

 2,055 (31) 639 1,447 הכנסות מחיצוניים

     

 216 - (45) 261 רווח )הפסד( מגזרי

     
 216    רווח תפעולי

 (91)    הוצאות מימון, נטו

 125    מסים על ההכנסה רווח לפני

     
 

 
 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
 )בלתי מבוקר( 2017ביוני  30ביום  

 סלולר כבלים 
 הכנסות

 בין מגזריות
סה"כ 
 מאוחד

 מיליוני ש"ח 
     

 2,086  (25) **( 582  *( 1,529  הכנסות מחיצוניים

     

 270  -  *( (74) *( 344  רווח )הפסד( מגזרי

     
 270    רווח תפעולי

 (110)    הוצאות מימון, נטו

 160     רווח לפני מסים על ההכנסה

     
 

 (.1ה')2הצגה מחדש, ראה ביאור  *(
מיליון ש"ח והכנסה  462מיליון ש"ח כוללות הכנסה משירותים בסך של  582הכנסות ממגזר סלולר בסך של  **(

 מיליון ש"ח. 120ממכירת ציוד בסך של 
 

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
 )בלתי מבוקר( 2018ביוני  30ביום  

 סלולר כבלים 
 הכנסות

 בין מגזריות
סה"כ 
 מאוחד

 מיליוני ש"ח 
     

 1,028 (15)  321 722 הכנסות מחיצוניים

     

 108 - (19) 127 רווח )הפסד( מגזרי

     
 108    רווח תפעולי

 (49)    מימון, נטו הוצאות

 59    רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות - 6ביאור 

 
 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות: ב.
 

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
 )בלתי מבוקר( 2017ביוני  30ביום  

 סלולר כבלים 
 הכנסות

 בין מגזריות
סה"כ 
 מאוחד

 מיליוני ש"ח 
     

 1,049  (13) **( 298  *( 764  הכנסות מחיצוניים

     

 149  -  *( (30) *( 179  רווח )הפסד( מגזרי

     
 149    רווח תפעולי

 (56)    הוצאות מימון, נטו

 93     רווח לפני מסים על ההכנסה

     
 

 (.1ה')2הצגה מחדש, ראה ביאור  *(
מיליון ש"ח והכנסה  235מיליון ש"ח כוללות הכנסה משירותים בסך של  298הכנסות ממגזר סלולר בסך של  **(

 מיליון ש"ח. 63ממכירת ציוד בסך של 
 

 

 )מבוקר( 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 סלולר כבלים 
 הכנסות

 בין מגזריות
סה"כ 
 מאוחד

 מיליוני ש"ח 
     

 4,201  (55) *(* 1,224  *( 3,032  הכנסות מחיצוניים

     

 584  -  (* (109) *( 693  רווח )הפסד( מגזרי

     
 584     רווח תפעולי

 (197)    הוצאות מימון, נטו

 387     רווח לפני מסים על ההכנסה
 

  (.1ה')2הצגה מחדש, ראה ביאור  *(
מיליון ש"ח והכנסה  956מיליון ש"ח כוללות הכנסה משירותים בסך של  1,224הכנסות ממגזר סלולר בסך של  **(

 מיליון ש"ח. 268ממכירת ציוד בסך של 
 
 

 



 

 

  הוט מערכות תקשורת בע"מ
  

  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  

  2018 ביוני 30ליום 
  

  בלתי מבוקרים
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  ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה 
  

  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
  

  המיוחסים לחברה
  
  
  
  
  

 30ליום  חברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של ה

ד' לתקנות 38דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  2018, ביוני

  .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
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  לכבוד
  בעלי המניות של

  הוט מערכות תקשורת בע"מ
  

  א.נ.,
  
  
  

  ד' 38הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר של מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  

  מבוא
  

-), התש"לומידייםד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
שלושה חודשים שהסתיימה שישה וולתקופה של  2018, ביוני 30החברה), ליום  -של הוט מערכות תקשורת בע"מ (להלן  1970

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה 
  ות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

  
  

  היקף הסקירה
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
נשים על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם א

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון 

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

  
  

  מסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל 
  .1970-), התש"לדייםומיד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  
בדוח הכספי ביניים הנפרד בדבר תביעות שהוגשו  3 בביאורמבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 

  כנגד החברה וחברות הבנות שלה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפות בגינן.
  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  חשבוןרואי 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  
  
  2018 באוגוסט 1 ,אביב-תל
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  מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
  נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

  
  
  
  בדצמבר 31ליום   ביוני 30ליום   
  8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 

     נ כ ס י ם
     

    נכסים שוטפים
 6  1   52 מזומנים ושווי מזומנים

 207   179  197 לקוחות
 12  22  27 חייבים ויתרות חובה

 225  202  276 סה"כ נכסים שוטפים

    
    נכסים לא שוטפים
 363  386  357 ארוךיתרות חובה לזמן 
 3  -  6  לקוחות לזמן ארוך

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות  מוחזקות, לרבות 
  *) 3,217  *) 3,259  3,196  מוניטין

 92  96  89 רכוש קבוע, נטו
 *) 21  *) 22  20 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 *) 71  *)67  69 נכס בגין הרכשת מנוי
 984  984  984 מוניטין

 4,751  4,814  4,721  נכסים לא שוטפיםסה"כ 

     

 4,976  5,016  4,997  סה"כ נכסים

     
  

 א'.2*) הצגה מחדש, ראה ביאור 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
  נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

  (המשך)
  
  
  
  בדצמבר 31ליום   ביוני 30ליום   
  8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 

     התחייבויות והון
     

     התחייבויות שוטפות
 981  227  913 אגרות חובאשראי לזמן קצר מאחרים וחלויות שוטפות של 

 424  445  433 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 *) 101  *) 115  106 זכאים ויתרות זכות

 27  31  32 הפרשה לתביעות משפטיות

 1,533  818  1,484 התחייבויות שוטפותסה"כ 

    
    התחייבויות לא שוטפות

 -  769  - אגרות חוב
 1,247  1,410  1,247 הלוואה מצד קשור

 9  8  9 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 *) 176  *) 163  178 מסים נדחים

 1,432  2,350  1,434 התחייבויות לא שוטפותסה"כ 

    
    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 97  97  97 הון מניות 
 )184( )184( )184( מניות אוצר

 1,680  1,680  1,680 פרמיה על מניות
 11  8  3 קרן בגין נכס פיננסי זמין למכירה

 )10( )10( )10( קרן בגין מדידה מחדש בשל תוכניות להטבה מוגדרת
 *) 417  *) 257  493 רווחיתרת 

 2,011  1,848  2,079 סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה

    

 4,976  5,016  4,997 סה"כ התחייבויות והון

    
  

 '.א2*) הצגה מחדש, ראה ביאור 
  
  
  
  
  

        2018 באוגוסט 1
  יוסי חבר  פטריס ג'יאמי  גולדשטייןטל   הדוחותתאריך אישור 
  סמנכ"ל כספים  יו"ר דירקטוריון  יתמנכ"ל  הכספיים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

  
  
  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושהשישהלתקופה של 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימהחודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   ביוני30ביום ביוני30ביום 
 810271028 1 0 2 7 1 0 2 7 1 0 2 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר) 
      

 *) 1,790  *) 452  405 *) 908  824  הכנסות

       
       

 *) 90  *) 20  24 *) 43  47  פחת והפחתות
 872  219  220 441  444  הוצאות תפעול

 116  30  30 62  58  הוצאות מכירה ושיווק
 137  36  35 70  69  הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  1 )2( 4  הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו
 547  134  126 273  259  השתתפויות בהוצאות של חברות מוחזקות, נטו

 *) )487( *) )119( )139( *) )207( )261(  חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו
       

 515  132  108 228  204  רווח תפעולי

       
 7  2  9 4  8  הכנסות מימון
 )172( )50( )42( )101( )72(  הוצאות מימון

השתתפויות בהוצאות מימון ועמלות עם חברות 
 13  5  )4( 14  )4(  מוחזקות 

 47  11  )9( 26  )2(  הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות
       

 410  100  62 171  134  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 148  36  26 69  54  מסים על ההכנסה

       

 262  64  36 102  80  המיוחס לחברה רווח נקי

       
       רווח (הפסד) כולל אחר:

       
סכומים שיסווגו לרווח או הפסד בהתקיים 

       תנאים ספציפיים:
 3  )1( )2( -  )8(  בגין נכס פיננסי זמין למכירהרווח (הפסד) 

       
  סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח 

       או הפסד:
 )1( 1  - )1( -  הפסד אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת

       

 2  -  )2( )1( )8(  כולל אחר )הפסדרווח (

       

 264  64  34 101  72  כולל המיוחס לחברה סה"כ רווח

        
  
  

 .א'2ראה ביאור *) הצגה מחדש, 
  
  
  
  
  

    המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

  
  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושהשישהלתקופה של 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימהחודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   ביוני30ביום ביוני30ביום 
 810271028 1 0 2 7 1 0 2 7 1 0 2 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר) 
        

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

 *) 262  *) 64  36 *) 102  80 לחברהרווח נקי המיוחס 

        
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

        מפעילות שוטפת של החברה:

        

       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

  *) 90  *) 20  24 *) 43  47  פחת והפחתות

  148  36  26 69  54  מסים על ההכנסה

  -  -  - )1( -  הטבות לעובדים, נטושינוי בהתחייבויות בשל 
הפרשי הצמדה והפחתת ניכיון בגין אגרות חוב 

  2  5  6 5  6  והלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  )1( -  1 -  1  שערוך התחייבויות אחרות לזמן ארוך, נטו

  146  37  34 75  67  הוצאות מימון ואחרות, נטו

  175  191 91  98  385  

        
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 

       החברה:

  )54( )10( 4 )26( 9  ירידה (עלייה) בלקוחות

  5  )4( - -  )5(  בחייבים ויתרות חובה לזמן ארוך )עלייהירידה (
בהתחייבויות לספקים ולנותני  (ירידה) עלייה

  ) *)10(  *) )12( 20 *) 8  15  שירותים

  )15( )62( )3( )32( 7  ויתרות זכותבזכאים (ירידה)  עלייה

  )9( -  7 )5( 5  בהפרשה לתביעות משפטיות (ירידה) עלייה

  *) )2( *) 1  )4( *) 1 )6(  בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך )ירידהעלייה (

  25 )54( 24 )87( )85(  

        
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה 

        בחברה עבור:

  )147( )48( )65( )76( )68(  ריבית ששולמה

  )121( )30( )23( )64( )44(  מסים ששולמו

 )112( )140( )88( )78( )268(  

        

  *) )534( *) )130( )130( *) )233( )259(  הפסד בגין חברות מוחזקות

        

 נטו ששימשו לפעילות שוטפת שלמזומנים 
  )240( )133( )67( )134( )91(  החברה

        
  

 .א'2*) הצגה מחדש, ראה ביאור 
  
  
  
  
  
  
  

    המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  מערכות תקשורת בע"מ -הוט 
  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

  
  
  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושהשישהלתקופה של 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימהחודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   ביוני30ביום ביוני30ביום 
 810271028 1 0 2 7 1 0 2 7 1 0 2 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר) 
        
           

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
 *) )6(  *) 6   )5( *) 3   )15( רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

  591   168   114  256   257  רעון בחברות מוחזקות, נטויפ
  *) )70(  ) *)12(   )15(  ) *)31(   )31(  בנכס בגין הרכשת מנוי עלייה

            

מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה של 
  515   162   94  228   211  החברה

            
            תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
  309   74   50  140   144  ומאחרים, נטו

  )188(  )25(  -  )25(  -  פירעון הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
  )395(  )78(  )134(  )213(  )218(  פירעון הלוואות מאחרים ואגרות חוב

            

ששימשו לפעילות מימון של מזומנים נטו 
  )274(  )29(  )84(  )98(  )74(  החברה

            

  1   -   )57(  )4(  46  במזומנים ושווי מזומנים(ירידה) עלייה 
            

  5   1   109  5   6 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
            

  6   1   52  1   52  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

            
        

         פעולות מהותיות שלא במזומן: -' אנספח 

       

 *) 10  *) 9   3 *) 10  )2(  תנועה באשראי ספקים

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  :כללי  .1

  
שלושה חודשים שהסתיימה שישה וולתקופה של  2018, ביוני 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום   .א

. יש לעיין 1970-), התש"לומידייםד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 
ולשנה  2017בדצמבר,  31במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

 שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם.
 
ש"ח). כמו כן,  מיליון 1,308-כ 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח (ליום  1,208-גרעון בהון החוזר של כ לחברהלמועד המאזן   .ב

  לחברה תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. 
  

מיליון ש"ח, אשר החברה  771 -תכנית ההנהלה לפירעון התחייבויות החברה בטווח הקצר, לרבות אגרות החוב בסך כ
מזומנים מפעילות שוטפת ומסגרות אשראי  , כוללות בין היתר, שימוש בתזרים2018עתידה לפרוע בחודש ספטמבר, 

בלתי מנוצלות במוסדות פיננסיים וכן הסכם קו אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה אשר נכון למועד הדוח איננו 
  מנוצל.

  
להערכת דירקטוריון החברה, לאחר שקיבל הסברים להנחת דעתו מהנהלת החברה, אין בגירעון בהון החוזר ובתזרים 

י המתמשך מפעילות שוטפת כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה וקיימים בידי החברה מקורות המזומנים השליל
כספיים מספיקים להמשך פעילותה ועמידה בהתחייבויותיה באמצעות, בין היתר, תזרים מזומנים חזוי מפעילות 

השליטה בחברה, אשר  שוטפת ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות במוסדות פיננסיים וכן הסכם קו אשראי קיים מבעלת
  נכון למועד הדוח איננו מנוצל.

  
  
  :עיקרי המדיניות החשבונאית  .2
  

  :הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות  .א
  

  המאוחדים.  הכספיים ביניים לדוחות 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בביאור 
  

  :יישום למפרע של שינוי מדיניות חשבונאיתהצגה מחדש בגין 
  
)1(  IFRS 15 - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות:  

  
ה אימצה את התקן בדרך של התאמה למפרע של חבר. ה2018בינואר,  1התקן חל על תקופות דיווח המתחילות ביום 

  מספרי ההשוואה ללא שימוש בהקלות כלשהן. 
  

  השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים כדלקמן:
  
התקן משפיע על אופן רישום עמלות הרכשת מנוי בדרך של הארכת תקופת הפחת בגין עלויות מהוונות של   )א(

הרכשת מנוי ועמלות ישירות תוספתיות אחרות בהתבסס על תקופת החוזה והתקופה הצפויה לקבלת הטבות 
 תים והטכנולוגיה. מהלקוח בהתחשב בהתפתחות השירו

 
התקן משפיע על ההכרה בהכנסות בדרך של שינוי קצב הכרה בדמי ההתקנה בהתאם לתקופת שבה דמי   )ב(

 ).(material rightההתקנה מהווים זכות מהותית  
  

השפעת היישום לראשונה של התקן, הינה גידול בנכסים לזמן ארוך, קיטון בהתחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך, 
גידול בהתחייבות מסים נדחים כנגד גידול בהון העצמי בשל הארכת תקופת הפחת בגין עלויות מהוונות של 

  הרכשת מנוי ושינוי קצב הכרה בדמי התקנה. 
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  : (המשך)ונאיתעיקרי המדיניות החשב  .2
  

  : (המשך)הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות  .א
  

)1(  IFRS 15 - (המשך) :לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה  
  

 והמדיניות בהנחה, לתקופה הכספי המצב על והדוחדוח על הרווח והפסד  על ההשפעות את מרכזות מטה הטבלאות
  :זו בתקופה ממשיכה הייתה בהכנסה הכרה של הקודמת

  

            2017בדצמבר , 31ליום 

    
כפי שדווח 
   בעבר

השפעת 
ההצגה 
   מחדש

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה
  מיליוני ש"ח   

  :נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

מוחזקות,  יכוי התחייבויות המיוחסים לחברותנכסים בנ
  לרבות מוניטין

  3,148   69   3,217  

  21   )22(   43    נכסים בלתי מוחשיים, נטו

  71   71   -     נכס בגין הרכשת מנוי

  101   )5(   106    זכאים ויתרות זכות

  -   )12(   12    התחייבות אחרות לזמן ארוך

  176   18   158    מסים נדחיםהתחייבות בגין 

  417   117   300    יתרת רווח

  :הכולל המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח 

  1,790   )3(   1,793    הכנסות

  90   )4(   94    פחת והפחתות

  )487(   )15(   )472(    חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו

  515   16   499    רווח תפעולי

  262   16   246    המיוחס לחברה רווח נקי

  :המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים 

  )240(   55   )295(    מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת

  515   )55(   570    מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

  10   17   )7(    פעולות מהותיות שלא במזומן
  
  

            2017ביוני , 30ליום 

    
כפי שדווח 
   בעבר

השפעת 
ההצגה 
   מחדש

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה
  מיליוני ש"ח   

  :נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות  מוחזקות, 
  לרבות מוניטין

  3,199   60   3,259  

  22   )18(   40    נכסים בלתי מוחשיים, נטו

  67   67   -    נכס בגין הרכשת מנוי

  115   )6(   121    זכאים ויתרות זכות

  -   )12(   12    לזמן ארוךהתחייבות אחרות 

  163   18   145    התחייבות בגין מסים נדחים

  257   109   148    יתרת רווח
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  : (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  .2
  

  : (המשך)הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות  .א
  

)1(  IFRS 15 – (המשך) לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה  
  

            (המשך) 2017, ביוני 30ליום 

    
כפי שדווח 
   בעבר

השפעת 
ההצגה 
   מחדש

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה
  מיליוני ש"ח   

  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה
  :לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה שאותו תאריך

  908   )2(   910    הכנסות

  43   )4(   47    פחת והפחתות

  )207(   )6(   )201(    החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטוחלק 

  228   8   220    רווח תפעולי

  102   8   94    רווח נקי

  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
  :לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה שאותו תאריך

  )134(   15   )149(    מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת

  228   )15(   243    מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

  10   16   )6(    פעולות מהותיות שלא במזומן

  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה
  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה שאותו תאריך:

  452   )1(   453    הכנסות

  20   )3(   23    פחת והפחתות

  )119(   )3(   )116(    החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו חלק

  132   5   127    רווח תפעולי

  64   5   59    רווח נקי

  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
  :לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה שאותו תאריך

  )133(   3   )136(    מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת

  162   )3(   165    מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

  9   9   -    פעולות מהותיות שלא במזומן
  
  

            2016בדצמבר , 31ליום 

    
כפי שדווח 
   בעבר

השפעת 
ההצגה 
   מחדש

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה
  מיליוני ש"ח   

  :נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות  מוחזקות, נכסים 
  לרבות מוניטין

  3,241   54   3,295  

  25   )19(   44    נכסים בלתי מוחשיים, נטו

  64   64   -    נכס בגין הרכשת מנוי

  152   )7(   159    זכאים ויתרות זכות

  -   )12(   12    התחייבות אחרות לזמן ארוך

  162   18   144    מסים נדחיםהתחייבות בגין 

  155   101   54    יתרת רווח
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  : (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  .2
  

 : (המשך)הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות  .א
  

 )2(  IFRS 9 - מכשירים פיננסיים:  
  

  :אופן יישום התקן
  

והתחייבויות פיננסיות ייושמו למפרע, למעט חריגים מסוימים אשר נקבעו  פיננסיים ככלל, הוראות התקן לגבי נכסים
אינן צריכות בהוראות המעבר של התקן. עוד נקבע, כי על אף היישום למפרע, חברות המיישמות את התקן לראשונה 

ורק אך חברות רשאיות לבצע הצגה מחדש של מספרי ההשוואה לתקן את מספרי ההשוואה שלהן לתקופות קודמות. 

). הוראות המתייחסות לגידור ייושמו, ככלל, בדרך hindsightכאשר תיקונם כאמור אינו עושה שימוש במידע בדיעבד (
  של 'מכאן ולהבא' עם יישום למפרע מוגבל.

  
  השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים כדלקמן:

  
  :סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים

 
 .חברההנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות של האין שינוי בסיווג ובמדידה של 

  
  :ירידת ערך

  
הסתברות בחרה ליישם את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת ערך לפי ה חברהלגבי חובות פתוחים לקוחות 

  .לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר
  

כנגד קיטון  2018 ,בינואר 1ליום  (נטו ממס)ש"ח מיליוני  6בהפרשה לירידת ערך בסך הכירה ה חברכתוצאה מכך, ה
  ביתרת העודפים לאותו מועד.

  
  :גידור

  

  כמדיניותה החשבונאית. IAS 39ליישם את מודל חשבונאות הגידור של  ממשיכה החברה
  

  :הדוח על המצב הכספי סעיפי על למפרע ההתאמה השפעת

 

            2018בינואר , 1ליום 

   כפי שדווח     
התאמות 

IFRS 9   
כפי שבוצע 
  מחדש

  מיליוני ש"ח   

            

  206   )1(   207    לקוחות

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות  מוחזקות,
  לרבות מוניטין

  3,217 (*   )6(   3,211  

  )175(   1   *) )176(    מסים נדחיםהתחייבויות בגין 

  )411(   6   *) )417(    יתרת רווח

  
  ) לעיל).1(ראה סעיף ( IFRS 15*) לאחר הצגה מחדש 
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  : (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  .2
  

ה, אשר צפויה או חברתקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי ה  .ב
  :עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

  
IFRS 16 –  :חכירות  

  

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים  IAS 17מבטל את  2016התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר 
  להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח ('חוכר') והספק ('מחכיר').

  
ת מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע מודל חשבונאי התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירו

אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד להכיר בנכס בגין זכות 
  השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.

  
  .או לאחריו 2019 ,בינואר 1ביום התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות 

   
רכבים וכן נכסים נוספים ליסינג , חברהכסי ההוראות התקן צפויות להשפיע על הטיפול החשבונאי בהסכמי חכירת נ

במועד היישום לראשונה של התקן, צפוי גידול בנכסים שאינם שוטפים, גידול בהתחייבויות שוטפות וכן גידול  . חברהב
  . שוטפותבהתחייבויות שאינן 

  
נתוני ההשוואה המתייחסים לשנים שהסתיימו בימים לא להתאים למפרע את נתוני ההשוואה. ה מעריכה כי תבחר חברה

  והפרשנויות הנלוות לו. IAS 17יוצגו בהתאם להוראות  2017 -ו 2018בדצמבר  31
  

על דוחותיה הכספיים המאוחדים.  ה את בחינת עקרונות היישום, טרם השלימהחברהקבוצת אלטיס, אליה משתייכת 
 עקרונות שיקבעו על ידי הקבוצה.טרם הסתיימה ותלויה ב השפעת הוראות התקןלהחברה באשר  בחינת
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  :התחייבויות תלויות  .3

  
תביעות משפטיות או תלויים ועומדים נגדה הליכים משפטיים שונים  חברהבמהלך העסקים השוטף, הוגשו כנגד חברות ה

  תביעות משפטיות). -(להלן 
  

ות, נכללו , המתבססת, בין היתר, על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות המשפטיחברהלדעת הנהלות חברות ה
מיליוני ש"ח נכללו בדוח זה),  32-כש"ח (סך של מיליוני  37-כהפרשות נאותות בסך של  2018, ביוני 30בדוחות הכספיים ליום 

  במקום בו נדרשו הפרשות, לצורך כיסוי החשיפה כתוצאה מהתביעות המשפטיות כאמור.
  

מיליארד ש"ח (מעבר להפרשות שנכללו בדוחות כספיים אלה),  4.7-כשל סכום החשיפה הנוספת  חברהלדעת הנהלות חברות ה
  בנושאים שונים הינו כדלקמן: חברהמשפטיות שהוגשו נגד חברות ה, בשל תביעות 2018, ביוני 30ליום 

  
מיליארד ש"ח בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים,  3.8-כסך של   א.

  . 50%סיכוייהן להתקבל אינם עולים על 
  

להעריכן, אשר בעיקרן הינן בקשות לאישור תובענות  מיליארד ש"ח בגין תביעות, אשר בשלב זה טרם ניתן 0.3-כסך של   ב.
  ייצוגיות שהוגשו בסמוך למועד הדוחות הכספיים.

  
מיליארד ש"ח, בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים,  0.6-כסך של   ג.

  .50%סיכוייהן להתקבל עולים על 
 
  

בהתאם לקבוצות בעלות  2018, ביוני 30שבתוקף נכון ליום  חברהההתחייבויות התלויות של הלהלן סיכום תמציתי של 
  מאפיינים דומים:

  

 מאפיין התביעה

סכום חשיפה 
נוספת מעבר 

  להפרשה 
, ביוני 30ליום 

2018 

סכום תביעות 
שלא ניתן 
להעריכן 

שהוגשו בסמוך 
למועד הדוכ"ס 
(בעיקר בקשות 

לאישור 
תובענות 
 ייצוגיות)

הפרשה 
שבוצעה בדוח 

 30הכספי ליום 
  2018, ביוני

הפרשה 
שבוצעה בדוח 

 31הכספי ליום 
  2017בדצמבר, 

 ,עדכון הוצאה
נטו בתקופת 

  הדוח
 במיליוני ש"ח  
            

  1  27   27  326  4,642 לקוחות
  -  5   6  -  44  זכויות יוצרים

  -  4   4  -  37  ספקים

  -  -   -  -  7  אחר 

            

  1  36   37  326  4,730  סה"כ

            
 
  
  
  
  



חלק ד'

 דוח רבעוני בדבר
אפקטיביות הבקרה 
הפנימית על הדיווח 

הכספי ועל הגילוי לתקופה 
שהסתיימה

ביום 30 ביוני 2018 
לפי תקנה 38ג)א(



 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  רבעונידוח  -' דחלק 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 'דחלק 
 

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  רבעונידוח 
  ג(א)38לפי תקנה הגילוי 

   
  
  
  

    



 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  רבעונידוח  -' דחלק 

  
  
  
  

"), אחראית לקביעתה התאגיד"- להלן"מ (בע תקשורת מערכות -הוט חברת ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון של 

  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ;תכללי תמנהל, טל גולדשטיין .1

 ., סמנכ"ל כספיםיוסי חבר .2

 תהמנהלתוכננו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר 

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים  תהכללי

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי סביר האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק ביטחון 

התאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע ש

  נת הקבועים בדין.והוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכ

, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר השארהבקרה הפנימית כוללת, בין 

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע  תהכללי תומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל

  בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

  טת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.שהצגה מוטעית או השמ

לתקופה  רבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח ה רבעוניבדוח ה
נמצאה הבקרה הפנימית י בדבר הבקרה הפנימית האחרון), הדוח הרבעונ –(להלן  31.3.18שנסתיימה ביום 

  כאפקטיבית.
  

לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת עד למועד הדוח, לא הובא 
  בדבר הבקרה הפנימית האחרון. ינמצאה בדוח הרבעונהאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי ש

  
בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא האמור בדוח הרבעוני למועד הדוח, בהתבסס על 

  היא אפקטיבית.הבקרה הפנימית  לעיל  והדירקטוריון כאמור לידיעת ההנהלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  רבעונידוח  -' דחלק 

  הצהרת מנהלים

   תכללי תהצהרת מנהל

  כי: ה, מצהירטל גולדשטיין אני,

) "התאגיד" -להלן(מערכות תקשורת בע"מ  -הוט חברת של  הרבעוניבחנתי את הדוח   )1(

  );"הדוחות" -להלן( 2018שנת של  השנירבעון ל

ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג  לפי  )2(

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 

  מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

פים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משק  )3(

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד  )4(

ית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנהכספיים 

  הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   (א)

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

י באופן שיש בו להטיל יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספ

  - ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

ת או מי הכללי תהמנהל תכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  (ב)

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה  שכפוף לה

  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

של בקרות ונהלים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (א)

ות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרב

, מובא לידיעתי על 2010-"עהתשכהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 

  -בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן  בתאגיד ובחברות המאוחדות,ידי אחרים 

של בקרות ונהלים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (ב)

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים  המיועדים

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (ג)  

לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון  )רבעוניה(הדוח 

 וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  
          2018  באוגוסט 1

  טל גולדשטיין        תאריך
   תכללי תמנהל

  
   



 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  רבעונידוח  -' דחלק 

  

  הצהרת מנהלים

   הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  , מצהיר כי:יוסי חבראני, 

לתקופת אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות כספיים   )1(
 2018שנת של  שנירבעון ה) ל"התאגיד" - להלן( מערכות תקשורת בע"מ -הוט של הביניים 

  );"הדוחות" -להלן(

לתקופת והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   )2(
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה הביניים 

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 
  לתקופת הדוחות; מטעים בהתייחס

לתקופת אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   )3(
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות הביניים 

  ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות  ת הביקורתוהחשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד גיליתי לרואה  )4(
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח של התאגיד הכספיים

  הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   (א)
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

, העלולים באופן סביר לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים 
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן  להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד,

שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 
  -הדין; וכן 

ת או מי הכללי תהמנהל תכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  (ב)
י בבקרה במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעות שכפוף לה

  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-"עהתשות כספיים שנתיים), כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוח
  -בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן ידי אחרים 

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחי קביעתם וקיומם  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי  (ב)
הדוחות הכספיים המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (ג)  

המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי ) לבין מועד דוח זה,ירבעונה(הדוח 

את מסקנת  להערכתי אשר יש בו כדי לשנות ,םאחר הכלול בדוחות לתקופת הביניי

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 של התאגיד.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

          2018באוגוסט   1

  יוסי חבר        אריךת
  סמנכ"ל כספים
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