
בינייםדוחות כספיים

2020יוניב30ליום 

תקנות לג5בתקנהכהגדרת מונח זה מופנית תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה תאגיד קטן 
("התיקון"). דירקטוריון החברה2014-ע"ד, תש(תיקון)ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)

, ככל להלןכמפורט, התיקוןבמסגרתקטניםלתאגידיםאושרואשרההקלותאתלאמץהחליט 
שהן רלוונטיות ו/או תהיינה רלוונטיות לחברה בעתיד ביחס לדוחות התקופתיים ו/או לדוחות  

הרבעוניים של החברה, לפי העניין, כדלקמן:

ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה .1
הפנימית בחברה, כך שהחברה תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד.

).10%(חלף 20%-החברה ללדוחותהעלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי .2

(תוך הותרת סף 40%-העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל.3
).20%הצירוף לדוחות כספיים  שנתיים על 

.לחברהרלוונטיותשהן ככל, לעילהמפורטותההקלותיושמו להלן הרבעונימובהר בזאת כי בדוח



:תוכן העניינים

לשלושת החודשים  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד  ' אפרק 

2020, יוניב 30שהסתיימו ביום 

2020, יוניב03ביניים ליום דוחות כספיים 'בפרק 

הצהרות מנהלים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  'גפרק 
ועל הגילוי 
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התאגיד ענייני דוח הדירקטוריון על מצב 

2020יוניב30ביום הסתיימהחודשים ש שישהל  שתקופהל

הדוח") תקופת " -(להלן 

מתכבדת להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון הכולל סקירה נקסטקום בע"ממועצת המנהלים של 
:דה (להלן ביחדוהחברות המוחזקות על י") החברהנקסטקום בע"מ (להלן: "עדכנית של פעילות 

30ביום הסתיימהחודשים ששישהל שתקופהל) ואת התוצאות הכספיות של הקבוצה "הקבוצה"
.2020יוניב

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד.1

עסקי התאגידרנתונים עיקריים מפרק תיאו

תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה השלושהקבוצה עוסקת ב
(להלן: , תשתיות על קרקעיות (להלן: "מגזר אלחוטי")תואלחוטישתיותת-ספיים המאוחדיםהכ

.(להלן: "מגזר תת קרקעיות")תות קרקעיתותשתיות "מגזר על קרקעיות") 

העיקרייםתחומי הפעילותעל פי של הקבוצה להלן טבלה המציגה את התפלגות ההכנסות
ש"ח):יונימיל(

שיםחודשישהל שתקופהל

הסתיימהש

9201יוניב30ביום 

חודשיםשישהל שתקופהל

הסתיימהש

2020יוניב30ביום 

תחום הפעילות

21.4 16.6 תשתיות תת קרקעיות

102.4 87.3 תשתיות על קרקעיות

36.4 45.5 אלחוטיתשתיותת

160.2 149.4 "כסה
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)וחיוהדתקופתתוםלאחר מהותיים בתקופת הדוח (כולל אירועים אירועים.2

"משבר הקורונה".1
בסין ומאז 2019התפרצה בחודש דצמבר ("המחלה") COVID)19מחלת נגיף הקורונה (

נתגלה גם בישראל החולה הראשון.  בשל 2020התפשטה ברחבי העולם.  בחודש פברואר  
התפשטות המחלה הוטלו בישראל, כמו גם במרבית מדינות העולם, מגבלות תנועה

בעיקר כל אלו הקשורות לתרבות –ת נוספות על פעילויות עסקיות שונות משמעותיות ומגבלו
נדרשו מרבית האזרחים להימנע מלהגיע למקומות ופנאי.  במסגרת צווים לשעת חירום 

עבודה, אם אין צורך חיוני בכך, מערכת החינוך נסגרה, התחבורה הציבורית צומצמה ועוד. 
פעילות העסקית במרבית מדינות העולם להאטה ניכרת של הכלל הצעדים הללו הביאו

למיטב הבנת החברה, כפי שעולה ממידע שמפורסם . ")משברה("בכללן גם במשק הישראליו
בשווקים עם יש השלכות מאקרו כלכליות גלובליות, אשר באות לידי ביטוי לציבור, למשבר 

ישראל ובעולם מי והאטה בצמיחה במיתון עוללוצפיתנודתיות גבוהה, חוסר וודאות כלכלית 
הקרובה.  בשנה

וככזאת המשיכה לפעול לאורך כל התקופה תוך כדי ביצוע "מפעל חיוני"החברה מוגדרת כ
ואף לפי הנחיות פנימיות ,בהתאם להנחיות של הרשויות השונותההתאמות הנדרשות

התפעוליות במסגרתולאור המגבלות, וכדי לשמור על יכולותיה הניהוליות . מחמירות יותר
בתקופת לגבי כמות כח אדם נוכחת במשרדי החברהמגבלות(כדי לקיים את העבודה מרחוק 

באמצעות מהבית החברה את עבודתם ם שלמשרדיהעובדי), ביצעו מרבית משבר הקורונה
כמו כן, נקטה החברה אמצעי זהירות  משמעותיים והקפדה יתירה ציוד קצה שנרכש עבורם.

ציוד הגנה לעובדי השטח ועובדי המשרדים עובדים, אספקתרדה וריחוק בין הפעל כללי ה
כדי להפחית ככל שניתן את  סיכון ההדבקה של העובדים.והכל ושמירה על כללי היגיינה 

חזרו קשוחררו חלק מההגבלות המחמירות וחלק מענפי המש, הרבעון השני של השנהבמהלך 
ב זה עדיין לא רשים. עם זאת, בשלאמצעי הזהירות הנדבכפוף לנקיטת כל רגילהלפעילות

על הפעילות העסקית של המשק.ניתן לצפות את מועד סיום המשבר ואת כלל ההשלכות
אינדיקציה על השפעה מהותית של לחברהאין נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים 

ם המזומנים של על פעילותה העסקית. כמו כן, לא נגרמה פגיעה מהותית בתזרימשבר ה
ו רה ולא התקבל מידע על בקשות של לקוחות לשינוי תנאי התשלום בגין פרויקטים אהחב

.ורםשירותים שבוצעו עב
אינן  משבר השל המלאותהשפעותיו והשלכותיונכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים 

מנים שלה על מצב עיסקי החברה ותזרים המזומשבר הברורות. לכן, המידע בדבר השפעת 
מידע זה .1968–ך, התשכ"ח קרו  מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערהינו בעי

ות החברה המתבססות על מידע שמקורו בפרסומים שונים, אשר נכונותו רכהעמבוסס על 
די החברה באופן עצמאי. התממשותו של המידע צופה פני עתיד, לרבות לא נבדקה על י

מגורמים פעילותה העסקית, מושפעים ברה ועל החמשבר השלכות הערכת החברה בדבר ה
ראש.שאינם בשליטת החברה ואינם ניתנים להערכה מ

(להלן: )100%חברה נכדה של החברה (נקסטקום אנרג'י בע"מ, חתמה,2020,במאי24ביום.2
כאל פארק סולארי זוהר בע"מ וחברת פארק סולארי כוכב מיחברתעם"נקסטקום אנרג'י"), 

ם מיעל הסכ(להלן: "המזמינה") 1י.די.אף אנרגיות מתחדשות ישראל בע"מבע"מ מקבוצת א
וולטאית בהספק -ולאריות קרקעיות בטכנולוגיה פוטוחוות ס2קמה של שעיקרם תכנון וה

(להלן: "הפרויקט"). כמו כן, נקסטקום אנרג'י והחברות מקבוצת MWp25-ככולל של
ערכת ע"י  נקסטקום לתחזוקת המעל הסכמים לחתימההמזמינה מנהלות מו"מ מתקדם 

המערכות הסולאריות, שתחל אנרג'י עבור החברות מקבוצת המזמינה לתקופת ההפעלה של 
המזמינה. היקף הפרויקט לאחר סיום ההקמה ומסירת כל אחת מהמערכות לחברות מקבוצת 

ל תימשכנה  לתקופה שמיליון ש"ח. עבודות ההקמה בכל חווה סולארית 30בכללותו הנו מעל 
ה חודשי ביצוע החל ממועד צו כניסה לעבודה, שיתקבל מהמזמינה. צו הכניסה לעבוד6-כ 

תלוי במועד קבלת היתר הבניה לכל חווה סולארית.

הצרפתית) רפת (חברת החשמל  .די.אף צ) מקבוצת אי 100%אי.די.אף אנרגיות מתחדשות ישראל בע"מ הנה חברה  () 1
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תבהתאם להודעו,עם התמלאות התנאי המתלה האחרון בהסכם,2020באוגוסט 6ם ביו.3
") שיתבראיקט "פרווח ברמת הגולן (להקמת טורבינות רהסכםלתוקףנכנס ,המזמין

:אסמכתא9.8.2020-ו1.9.2019של החברה מיום מיידיםדיווחיםראה –נוספים (לפרטים 
בהתאמה).,2020-010-085866–ו 2019-01-076386

המצב הכספי.4

נתונים מאזניים

31ליום ביוני30ליום 
בדצמבר

202020192019בדוחסעיף
החברההסבריח)"שיונימיל(

בהתייחס לדוח ליום
2019יוניב30

בהתייחס לדוח ליום
2019בדצמבר 31

נכסים 
שוטפים

מיליון 9.6-בסך של כקיטוןה157.5167.1177.0
ירידה מבעיקרש"ח נובע 

-בסך של כף הלקוחותבסעי
וירידה ש"חוןמילי6.4

ם ונכסיבסעיף מזומנים 
2.4-ל כשפיננסיים בסך 

.ש"חמיליון

19.5-בסך של כהקיטון 
רבעיקנובע מיליון ש"ח 

מיליון ש"ח 16.2-מירידה של כ
וירידהעיף הלקוחות בס

בסעיף  מזומנים ונכסים 
יון ילמ6.9- ל כשפיננסיים בסך

עליה אשר קוזזו ע"י "ח ש
0.2- של כסך חייבים בבסעיף

ועליה בסעיףש"חמיליון 
מיליון 3.3-המלאי בסך של כ

מלאי של הפעילות בגין ש"ח  
רכש פנלים הסולארית ובעיקר 

סולאריים בתקופת הדוח.

נכסים לא 
פיםוטש

ון מילי1-בסך של כקיטוןה40.841.842.9
- מסך של כבעיקרח נובע ש"
עקב דהמיליון ש"ח ירי2.1

נכסים בגין רישום פחת על 
בגידול ה שקוזזשימוש זכות

בסך של קבוערכושבסעיף 
מיליון ש"ח עקב 1.7-כ

( בין רכישות רכוש קבוע
התמורה בגין היתר השלמת 

בסך שיברמת ירכישת מגרש
.)ש"חןמיליו0.8-של כ

מיליון 2.1-בסך של כקיטוןה
מפחתקרבעיע ש"ח נוב

נכסים בגין זכות שנרשם לגבי
ון מילי1.7-בסך של כשימוש

בתקופת הדוח.ש"ח

198.3208.9219.9יםנכס"כ סה

התחייבויות 
שוטפות

ון לימי9.6-בסך של כקיטוןה83.192.796.3
ן מהקיטוריקבענובע  ש"ח 

ש"חמיליון 6.5-בסך של כ
נובע בסעיף הזכאים (

מהקטנת סעיף מקדמות 
מלקוחות עקב התקדמות 

, )בפרויקט טורבינות רוח
י ניטון בסעיף ספקים ונותק

13.2-כשלבסךהקיטון 
בעיקרח נובע ון ש"מילי

מהירידה בסעיף ספקים ונתוני 
12.8-שירותים בסך של כ

סעיף  וירידה בש"חמיליון 
סים ין מהתחייבות בגי

שלוחלויות שוטפות שוטפים 
בסך ותחכירבגיןת יוחייבותה
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1.9-ך של כשירותים בס
ן  בסעיף  וקיטוש"חמיליון 

התחייבות בגין מיסים 
0.7-בסך של כשוטפים

.ש"חון מילי

שקוזזו ש"חמיליון 1.4-של כ
עיף אשראי בעליה בס

בנקאיים בסך של םידגיתאמ
בת (לטוש"ח ןליומי2.6-כ

ת הון חוזר של עסקאומימון
.משותפות)

יות התחייבו
שוטפותלא 

11.2-בסך של כןטוקיה41.252.454.6
בעיקרנובע ש"חמיליון 

רות חוב גאמירידה בסעיף 
ש"חמיליון 10.3-בסך של כ

בתקופת עקב פירעון קרן 
.הדוח

ון לימי13.4-של כך בסןטוקיה
מירידה ריקבענובע ש"ח

-בסך של כאגרות חוב בסעיף 
עקב פירעון ש"חמיליון 10.4
וכן ירידה בתקופת הדוחקרן 

בסעיף אשראי לזמן ארוך 
נקים והתחייבות בגין מב

בדים ות לעוכירה ובגין הטבח
.ש"חמיליון 3-סך של כב

הון 

שיעור הון 
מסך מאזן

74.0

37.3%

63.8

30.5%

68.9

31.3%

הכולל השינוי נובע מהרווח
חציוןבשרשמה החברה 
בסך של 2020הראשון של שנת 

ש"ח (רווח נקי יון מיל5.1-כ
מיליון ש"ח 4.6-בסך של כ

ורווח ממדידה מחדש של
טבות התחייבות נטו בגין ה

מיליון0.5- בסך של כלעובדים
ש"ח)

"כ סה
התחייבויות

198.3208.9219.9ן והו
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תוצאות הפעילות

של ופהלתק
שישה חודשים 

יוםשהסתיימה ב
ביוני30

לתקופה של 
שלושה חודשים 

יוםסתיימה בשה
ביוני30

לשנה 
שהסתיימה 

31יוםב
בדצמבר

הסברי החברה20202019202020192019חבדוסעיף
ש"ח)יוני(מיל

הראשון של חציוןבבמחזור ההכנסות ןטוקיה149.4160.673.582.1346.3מכירות
,המקביל, אשתקדחציוןלעומת ה2020שנת 

והוא מיליון ש"ח11.2-הסתכם בסך של כ
מיליון ש"ח במגזר 15.1-של כקיטון מנובע 

יהתת קרקעבמגזר ירידה כן והעל קרקעי
סיום (בעיקר עקבש"חליון מי4.8-בסך של כ

במגזר האלחוטי עלה מחזור .)ץויקט בקיבופר
גזר מבהשנה שלראשוןההכנסות בחציון ה

עקב חש"מיליון 9.2- בסך של כי לחוטאה
גידול בפעילות הסולארית והתקדמות 

שקוזזו בפרויקט טורבינות הרוח בעמק הבכא
.ילות הסלולאריתירידה בהיקף הפעב

של ן השני ברבעובמחזור ההכנסות הקיטון 
הרבעון המקביל הסתכם לעומת2020שנת 

רידת ימה כתוצאש"חמיליון 8.5-של כלסך
10.1-העל קרקע בסך של כחזור במגזרמה
וירידה במחזור המגזר התת ש"חוןליימ

יזוז בקש"חמיליון 1.8-קרקעי בסך של כ
במגזר האלחוטי ל במחזור הפעילות הגידו
.ש"חמיליון 3.4-של כבסך

רווח גולמי

ולמי שיעור רווח ג
מהכנסות

18.1

12.1%

18.7

11.6%

9.1

12.4%

9.2

11.2%

40.1

11.6%

2020בחציון הראשון של שנת רווח הגולמיה
חציוןהלעומתמיליון ש"ח 0.6-נמוך בכ

גבוההגולמישיעור הרווח.אשתקדיל, המקב
הראשון שלבחציון לעומת השיעור 0.5%-בכ
נובע ברווח הגולמי בחציון. הקיטון2019תנש

ח "מיליון ש3.9-וח גולמי נמוך בסך של כומר
גבוהרווח גולמי ומנגד, במגזר העל קרקעי 

רווח ומיליון ש"ח במגזר התת קרקעי  0.3-בכ
במגזר הנוכחי יוןבחצגולמי גבוה יותר 

לעומת מיליון ש"ח3.1-של כטי בסךחוהאל
בשיעור העליה. 2019ת המקביל בשנהחציון

בעיקר נובעת יהנוכחבחציוןולמיהרווח הג
מגזר האלחוטי השיעור הרווחיות של מעלית
המקביל, ציוןחהנוכחי לעומת הבחציון
ול נובע הגיד.12.3%-ל6.9%-ד מאשתק

טורבינות הרוח יקטמהרווח שנרשם בפרו
לאריים.סוהבפרויקטים ווחיות פור ברשיוה
שיעור הרווחיות העלעיר התת קרקמגזב

המקביל ןבחציו(4.8%- לן הנוכחיובחצי
- כעל רווחיות מגזר זה עמדה–אשתקד 

ירידה נרשמה מגזר העל קרקעיב). 2.4%
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-ל2020בשיעור הרווחיות בחציון הראשון של 
רווחיות –, אשתקד המקבילוןבחצי(13.4%

).15.2%דה על זה עמזרמג

2020שלהרווח הגולמי ברבעון השנישיעור 
, מהשיעור ברבעון המקביל1.2%-גבוה בכ

הרווח הגולמי ור שיעברבעון זה . תקדשא
6.1%לעומת 13.7%-ינו כהבמגזר האלחוטי 

במגזר התת ברבעון המקביל, אשתקד, 
מקביל ברבעון ה1.9%לעומת 8.8%- כ,קרקעי

לעומת 12.5%קרקעיעלבמגזר האשתקד ו
.2019השני של רבעוןב15.3%

הוצאות הנהלה 
וכלליות

לעומת התקופה המקבילה הירידה בהוצאות 5.26.22.73.112.5
נובעת בעיקר מירידה בהוצאות ,אשתקד

ים.ועישירותים מקצ
הוצאות מכירה 

ושיווק
3.33.81.72.08.1

מימון, צאותהו
נטו

ות מריבית ועמלותנובעטו,, נאות המימוןהוצ3.31.50.50.93.3
וצה ן אשראי והלוואות שנטלה הקביגב

ריבית ת פיננסיים אחרים,ומבנקים ומוסד
והפחתת הוצאות נדחות על אגרות החוב,

תוצאות מהחזקת תיק ניירות הפרשי שער, 
הגידול פקטורינג. עמלות והוצאות ערך 

קר בע בעינוהמימון בתקופת הדוח בהוצאות
ברה מתיק ניירות החסדים שרשמה מההפ
ירידות משמעותיות בשערים מהצאכתוהערך 

ב "משבר הקורונה" קבורסה בתל אביב עב
ברבעון הראשון של השנה עיל)ל2באור(ראה 

לעומת רווחים ,ש"חמיליון1.7-בסך של כ
ניירות ערך שנרשמו ברבעון הראשון של מ

ה שמשנה נרהברבעון השני של.2019שנת 
0.6-כרות ערך בסך של סד מניינה בהפהקט

.ש"חןליומי

נקי לתקופהרווח

שיעור הרווח
מהכנסות

4.6

3.1%

5.5

3.4%

3.5

4.6%

2.5

3.0%

12.7

3.7%

5.15.43.42.410.5כולל לתקופהרווח



7

פי ש"ח):להלן תמצית דוחות רווח והפסד (אל

2020.6-120206.-420203.-192016.-192016.-492013.-19120.12-1

149,44173,53275,909160,61482,07278,542346,306הכנסות
131,37464,42866,946141,92372,88169,042306,195עלות ההכנסות

18,0679,1048,96318,6919,1919,50040,111רווח גולמי

3,2581,6951,5633,7791,9891,7908,078ה ושיווקהוצאות מכיר
5,1642,6782,4866,2193,0813,13812,534יותהלה וכללנת ההוצאו

143)22()1()23(-)11()11(הוצאות (הכנסות) אחרות
9,6564,7424,9148,7164,1224,59419,356מפעולות רגילותרווח 
3,2954762,8191,4968666303,283ות מימון, נטוהוצא
ה קעמהשברווח (הפסד) החברה חלק 

ופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו טהמ
242)106()87()193()59()28()87(ממס
6,2744,2382,0367,0273,1693,85815,831על הכנסהלפני מסים רווח 

1,694792902524,10978153,147נסהעל הכמסיםותהוצא
4,5803,4461,1345,5032,4603,04312,684לתקופהרווח

 ===== ===== ====== ====== ================
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נזילות ומקורות מימון

זרים המזומניםת

שישהל ה שלתקופ
יוםימה בסתיהודשים שח

יוניב30

לשנה 
תיימה שהס

31יוםב
בדצמבר

הסברי החברה202020192019בדוחעיףס
ש"ח)יונייל(מ

זומניםמתזרים
מפעילות (לפעילות) 

שוטפת

בתקופת הדוח התזרים החיובי שנבע לחברה 11.6)1.5(7.4
ופה מהרווח הנקי לתקמפעילות שוטפת נובע 

התאמות ן ש"ח בתוספת ליומי4.6- כבסך של 
חמיליון ש"2.8-בסכום של כלרווח 

מזומנים תזרים
השקעהפעילותל

בעיקרנבע פת הדוחבתקוהשליליהתזרים )5.5()1.9()0.8(
ן מיליו1.3-בסך של כמרכישת רכוש קבוע

- ך של כבסמימוש פיקדונותבשקוזזה ש"ח
מיליון ש"ח0.5

זומניםמתזרים
מימוןלותפעיל

בעיקרוח נבע דת ההתזרים השלילי בתקופ)13.4()7.7()12.3(
10.5-כקרן אגרות חוב בסך של מפירעון 

, הלוואות לבנקיםעון פירןוכש"חמיליון 
והתחייבויות בגין חכירותמי ריביתותשל

בהגדלת שקוזזו ש"חמיליון 4.3- בסך של כ
חיליון ש"מ2.5-של כאשראי לזמן קצר בסך

מזומנים בירידה
הקופבת

)5.7()11.1()7.3(

המימוןת וקורמ

ומוסדות פיננסיים קר באמצעות הונה העצמי, אשראי מבנקיםילותה השוטפת בעה מממנת את פעיקבוצה
ך של מיליון ש"ח  בדר51.5-, גייסה החברה סך נטו של כ2018בחודש פברואר, ואשראי ספקים. אחרים
פירעון הקרן הראשון אתברהפרעה הח2020ביוני 30-באביב.–רסה בתלסדרה ב')  בבוב (ות חואגרהנפקת 
למימון הפעילות משמש את החברה חלק מכספי ההנפקה כ"א.ש"חמיליון 10.5ל שרעונות יה פמישמתוך ח

ח ש"מיליון74-לסך של כהגיעהחברההעצמי של ההון השוטפת, בנוסף למקורות המימון המצוינים לעיל.
יליון ש"ח מ63.8-וסך של כ2019בדצמבר31יוםיליון ש"ח למ68.9-ל כשכספי לעומת סךליום הדוח ה

.2019יוניב30ום יל

סך יתרה ב"ח לעומת מיליון ש46.6-לסך של כאשראי מספקים ונותני שירותים הסתכם ליום הדוח הכספי 
.2019יוניב30ם יליון ש"ח ליומ48.5-של כבסךויתרה 2019בדצמבר 31מיליון ש"ח ליום 59.4-של כ

31.3%-כשיעור של דוח הכספי לעומתהליום קבוצההמסך מאזן37.3%-של כווה שיעור היצמיהעההון 
, בהתאמה.2019יוניב30וליום 2019בדצמבר31ליום 30.5%-ו

11באור הרא–כלפי בנקים בת החברהות אליהן מחויבאשר למסגרות אשראי בבנקים ואמות מידה פיננסי
בעליכלפיברהחהבתמחויליהןאפיננסיותמידהלאמותבאשר.2019נת ת הכספיים השנתיים לשחולדו

.להלן6סעיףראה–החובאגרות
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ניהולםודרכישוקלסיכוניחשיפה.5

ת דבר החלט) ב2015-01-011889(אסמכתא 2014,יוניב11לדיווח מיידי של החברה מיוםבהתאם
אינההדוחות, החברהתקנותבדרתוכהגקטן","תאגידהחברהבדבר היותברההחדירקטוריון

הנובעיםשוקלסיכונישלהוהחשיפהמאחרהדוחותלתקנותהשנייההתוספתוראותהאתתשמימי
.מהותיתאינהפיננסייםממכשירים

')גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב.6

)ב'ב (סדרה אגרות חו
10המונח בתקנה הותית (כהגדרתהאם הסדרה מ

קנות הדוחות)ת(א) ל)13(ב)(
כן

2018, רבפברוא1מועד הנפקה
52,500)ח"ששווי נקוב במועד ההנפקה (אלפי 

42,000)ח"ש(אלפי 30.6.2020שווי נקוב ליום 
0)ח"ש(אלפי 30.6.2020סכום הריבית שנצברה ליום 

41,509)ח"ש(אלפי לל ריבית לשלם כוהכספיים ערך בדוחות 
41,483)ח"ש(אלפי 30.6.2020שווי בבורסה ליום 

לפרטים. 4.65%בשיעורקבועהשנתיתריביתומועד תשלומהריביתר השיעו,סוג
הכספיים בדוחות) ב(12ראה באור –נוספים

.2018השנתיים לשנת 
השנתיים יםהכספיותבדוח)ב(12רבאוראהמועדי תשלום הקרן

.2019לשנת 
ל"רצמדהבסיס ה

אלמרההאם ניתנות לה
החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה יהורה כפהמדם אוקזכות החברה לבצע פידיון מו

פדיון מוקדם, מלא או חלקי, לבצעהבלעדי, 
60החל מחלוף '),בשל אגרות החוב (סדרה 

סחר בבורסהרישומן למימים לאחר מועד 
המופיעות תר יחולו ההוראומובמקרה כאו

וב חגרות לשטר הנאמנות לא8.2עיף בס
מדף עת וח הצד(סדרה ב') שפורסם במסגרת 

-2018-01(אסמכתא 2018בינואר 29ום ימ
.שטר הנאמנות"): "(להלן008778

ל"רהאם ניתנה ערבות לתשלום התחייבות החברה
עפ"י שטר עמידה בהתחייבויות ואמות מידה

אמנותהנ
רה בכל ספי עומדת החבלמועד הדוח הכוןנכ

מות המידה איות והתנאים, ההתחייבו
ןלהל.נותהנאמרהתחייבה בשטםאליה

יתוארו אמות המידה הפיננסית בתמצית וכן 
.תצוין עמידת החברה בהן

סדרת 
אגרות 
החוב

*הפיננסיתמידההאמת

יחס הון 
עצמי לסך 

-המאזן 
נדרש

םליו
30.6.2020

י הון עצמ
(מיליון ש"ח)

–
נדרש

ליום
30.6.2020

(מיליון ש"ח) 

וש השוטף של כסך הר
תהחברה ביחס ליתר

שוטפות הויות ייבההתח
נדרש -

ליום
30.6.2020

20%37.3%34741:1.11:1.88אג"ח ב'

בדוחות  )ג(12אה באור ר–נוספיםלפרטים הנ"ל הינו תיאור מתומצת של אמות המידה הפיננסית. *
. 2019לשנת הכספיים השנתיים 

הנאמנות.רל בשטנכליננסיות פיות לעמידה באמות המידה הוההתחייבנוסח המלא והמחייב של ה
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:על פי שטר הנאמנותעמידה בתנאים והתחייבויות 

. לשטר הנאמנות5.5החברה לא נטלה הלוואות בעלים, כאמור בסעיף .א
.לשטר הנאמנות7.10עיף וחדות כאמור בסלא בוצעו עסקאות מי.ב

)סדרה ב'נאמן של אגרות החוב  (פרטים בדבר ה

"מעיות במנוז נבו נאפרזניק שם חברת הנאמנות
שם האחראי על סדרת תעודות ההתחייבות בחברת 

הנאמנות
ראשוני, עו"ד, מנכ"ל משותף-מיכל אבטליון

; 03-6389222; פקס' 03-6389200טלפון פרטי התקשרות
trusts@rpn.co.ilדוא"ל: 

6770007יב אב, תל14ם ירח' יד חרוצמשלוח מסמכיםלכתובת 

2020, אוגוסטב27
גיא ישראלי, תאריך

מנכ"ליו"ר דירקטוריון ו



נקסטקום בע"מ

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
2020ביוני 30ליום 

(בלתי מבוקרים)



נקסטקום בע"מ

תמציתיים מאוחדים (בלתי מבוקרים)דוחות כספיים 
2020ביוני 30ליום 

תוכן העניינים

ע מ ו ד

2דוח סקירה של רואי חשבון

3המצב הכספידוחות תמציתיים מאוחדים על 

4דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח הכולל אחר

5-7דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

8-9דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

10-14באורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

172773
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דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  נקסטקום בע"מ

מבוא
"הקבוצה"), הכולל את - החברה וחברות בנות (להלן נקסטקום בע"מסקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד 2020, ביוני30הדו"ח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

IAS 34 דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות"
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים 1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

אלה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי 2410(ישראל)רתנו בהתאם לתקן סקירהערכנו את סקי

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי 

הינה מצומצמת בהיקפה 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 

קורת.אנו מחווים חוות דעת של בי

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

.IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

.1970-ומיידיים), התש"ל

ג' בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
בשלב שבו סגרתה נחקר חשד בנוגע לפרויקט בו זכתה החברה. כאמור בביאור זה, בדבר חקירת משטרת ישראל במ

לא ניתן להעריך כיצד יתפתחו ההליכים. להערכת החברה בהתבסס על יועציה המשפטיים, ככל שיהיו , נמצאת החקירה
חקירה האמורה.אינם כוללים התאמות כלשהן בשל הטענות כלפי החברה יש לה טענות הגנה טובות. הדוחות הכספיים 

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network

2020באוגוסט, 27חיפה, 
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נקסטקום בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

(באלפי ש"ח)

בדצמבר31ליום ביוני30ליום 
202020192019

(בלתי מבוקר)
נכסים

נכסים שוטפים
14,18816,22219,860מזומנים ושווי מזומנים
34,01434,34035,228נכסים פיננסיים אחרים

98,589105,000114,823לקוחות
3,1383,7512,900חייבים ויתרות חובה

7,3057,5403,986מלאי
301187226נכסי מסים שוטפים

157,535167,040177,023"כ נכסים שוטפיםהס

נכסים לא שוטפים
2,0072,0381,879לקוחות

1,3512,0071,736נכסים פיננסיים אחרים
504207536השקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

14,12212,41214,104רכוש קבוע, נטו
4,5906,7206,264שנכסים בגין זכויות שימו

1,6111,4191,549נכסי מיסים נדחים
11,59611,59611,596מוניטין

5,0125,4325,221נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו
40,79341,83142,885סה"כ נכסים לא שוטפים 

198,328208,871219,908סה"כ נכסים 

וןהתחייבויות וה
התחייבויות שוטפות

6,4746,3193,920אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
10,30810,25810,281חלות שוטפת אגרות חוב

46,60248,50359,395ספקים ונותני שירותים
13,87520,42315,475זכאים ויתרות זכות

280280330הפרשות
2,0052,2581,992ות לעובדיםהתחייבות בגין הטב

2,8413,2353,366חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
7321,4261,625התחייבויות בגין מסים שוטפים

83,11792,70296,384סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות
4,6795,5915,695ואחריםהלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

31,20141,50941,613אגרות חוב
1,7073,5282,914התחייבויות בגין חכירות

3,6121,7904,414התחייבויות בגין הטבות לעובדים
41,19952,41854,636סה"כ התחייבויות לא שוטפות

הון
143143143ש"ח ע.נ. 0.01הון מניות רגילות 
15,35315,33915,353פרמיה על מניות

) 12,829() 10,771() 12,285(קרנות הון
70,80159,04066,221עודפים

74,01263,75168,888סה"כ הון 

198,328208,871219,908סה"כ התחייבויות והון

2020באוגוסט, 27
גיא ישראלי,הכספייםתאריך אישור הדוחות

יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
שרית כהן,

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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נקסטקום בע"מ
וח כולל אחרדוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורו

(באלפי ש"ח)

לתקופה של שישה חודשים 
ביוני30שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים 
ביוני30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר31ביום 

2 0 2 02 0 1 92 0 2 02 0 1 92 0 1 9
(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

149,441160,61473,53282,072346,306הכנסות
131,374141,92364,42872,881306,195עלות הכנסות

18,06718,6919,1049,19140,111רווח גולמי
3,2583,7791,6951,9898,078הוצאות מכירה ושיווק

5,1646,2192,6783,08112,534הוצאות הנהלה וכלליות
143)1()11()23()11(הוצאות (הכנסות) אחרות

9,6568,7164,7424,12219,356רווח מפעולות רגילות
)5,327()1,329()528()2,644()3,495(הוצאות מימון
2001,1485246320,244הכנסות מימון

)3,283()866()476()1,496()3,295(הוצאות מימון, נטו
6,3617,2204,2663,25616,073רווח לאחר הוצאות מימון

המטופלת חלק החברה בהפסד מהשקעה 
)242()87()28()193()87(נטו ממסטת השווי המאזני,שילפי

6,2747,0274,2383,16915,831רווח לפני מיסים על הכנסה
1,6941,5247927093,147הוצאות מיסים על הכנסה

4,5805,5033,4462,46012,684רווח לתקופה

פסד, הוהפסד כולל אחר שיועבר לרווח
נטו ממס 

הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ,
)164()40()13()73()25(נטו ממס

הפסד כולל אחר שלא יועבר לרווח 
והפסד, נטו ממס 

מדידות מחדש של נכס נטו בגין הטבה 
)1,971(-)53(-569מוגדרת, נטו ממס
5,1245,4303,3802,42010,549רווח כולל לתקופה

רווח נקי למניה רגילה 
ש"ח ע.נ. של מניות) בש"ח0.01-(ל

0.320.390.240.170.90רווח למניה בסיסי

0.320.390.240.170.89רווח למניה מדולל

הממוצע המשוקלל של הון המניות 
ששימש לחישוב הרווח למניה

פים)(באל
14,18114,11814,18114,17214,145בסיסי

14,27714,22814,27614,28014,240מדולל

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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נקסטקום בע"מ
וחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהוןד

(באלפי ש"ח)

2020ביוני 30ודשים שהסתיימה ביום ל שישה חלתקופה ש
(בלתי מבוקר)

הון מניות
פרמיה על 

מניות

קרן הון 
מהפרשי 
שער בגין 

תרגום 
פעילויות 

חוץ

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
מניות

מדידות 
מחדש של 
התחייבות 
נטו בגין 

בה הט
סה"כעודפים מוגדרת

66,22168,888)12,173(105)761(202014315,353בינואר 1יתרה ליום 
4,5804,580-----רווח לתקופה

מדידה מחדש של התחייבויות נטו בגין 
569-569----הטבה מוגדרת, נטו ממס

הפרשי שער בגין תרגום של פעילויות 
)25(---)25(--חוץ, נטו ממס

5694,5805,124-)25(--רווח (הפסד) כולל לתקופה
-------תשלום מבוסס מניות

-------מימוש כתבי אופציה למניות
70,80174,012)11,604(105)786(202014315,353ביוני 30יתרה ליום 

2019ביוני 30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
ר)מבוק(בלתי

הון מניות
פרמיה על 

מניות

קרן הון 
מהפרשי 
שער בגין 

תרגום 
פעילויות 

חוץ

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
מניות

מדידות 
מחדש של 
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה 
סה"כעודפים מוגדרת

53,53758,301)10,202(221)597(201914115,201ר בינוא1יתרה ליום 
5,5035,503-----תקופהרווח ל

הפרשי שער בגין תרגום של פעילויות
)73(---)73(--חוץ, נטו ממס

5,5035,430--)73(--רווח (הפסד) כולל לתקופה
18--18---תשלום מבוסס מניות

2--)138(-2138מימוש כתבי אופציה למניות
59,04063,751)10,202(101)670(201914315,339ביוני 30יתרה ליום 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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נקסטקום בע"מ
שינויים בהוןדוחות תמציתיים מאוחדים על ה

(באלפי ש"ח)

2020ביוני 30ום לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בי
(בלתי מבוקר)

הון מניות
פרמיה 
על מניות

קרן הון 
מהפרשי 
שער בגין 

תרגום 
פעילויות 

חוץ

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
מניות

מדידות 
מחדש של 
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה 
סה"כעודפים מוגדרת

67,35570,632)11,551(105)773(202014315,353באפריל 1יתרה ליום 
3,4463,446-----רווח לתקופה

מדידה מחדש של התחייבויות נטו בגין 
)53(-)53(----הטבה מוגדרת, נטו ממס
הפרשי שער בגין תרגום של

)13(---)13(--פעילויות חוץ, נטו ממס
3,4463,380)53(-)13(--רווח (הפסד) כולל לתקופה

-------תשלום מבוסס מניות
-------מימוש כתבי אופציה למניות

70,80174,012)11,604(105)786(202014315,353ביוני 30יתרה ליום 

2019ביוני 30שלושה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של
(בלתי מבוקר)

תמניוהון 
פרמיה 
על מניות

קרן הון 
מהפרשי 
שער בגין 

תרגום 
פעילויות 

חוץ

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
מניות

מדידות 
מחדש של 
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה 
סה"כעודפים מוגדרת

56,58061,321)10,202(189)630(201914215,242באפריל 1יתרה ליום 
2,4602,460-----רווח לתקופה

הפרשי שער בגין תרגום של
)40(---)40(--פעילויות חוץ, נטו ממס

2,4602,420--)40(--רווח (הפסד) כולל לתקופה
9--9---תשלום מבוסס מניות

1--)97(-197ימוש כתבי אופציה למניותמ
59,04063,751)10,202(101)670(201914315,339יוני ב30יתרה ליום 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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נקסטקום בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

ש"ח)(באלפי

2019בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

הון 
המניות

פרמיה 
ותעל מני

קרן הון 
מהפרשי 
שער בגין 

תרגום 
פעילויות 

חוץ

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
מניות

מדידות 
מחדש של 
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה 
סה"כעודפים מוגדרת

53,53758,301)10,202(221)597(201914115,201בינואר 1יתרה ליום 

12,68412,684-----רווח לשנה
מדידות מחדש של התחייבות 

בגין הטבה מוגדרת,נטו 
)1,971(-)1,971(----נטו ממס

הפרשי שער בגין תרגום 
)164(---)164(--חוץ, נטו ממספעילויות 

12,68468,850)1,971(-)164(--רווח (הפסד) כולל לשנה

36--36---תשלום מבוסס מניות
2--)152(-2152מימוש כתבי אופציה למניות

-------דיבידנד שהוכרז

66,22168,888)12,173(105)761(201914315,353בדצמבר 31יתרה ליום 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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נקסטקום בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

(באלפי ש"ח)

לתקופה של שישה חודשים 
ביוני30שהסתיימה ביום 

ודשים לתקופה של שלושה ח
ביוני30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר31ביום 

2 0 2 02 0 1 92 0 2 02 0 1 92 0 1 9
(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

4,5805,5033,4462,46012,684רווח לתקופה 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 

שוטפת (נספח א')פעילות)מפעילות (ל
2,771)7,043()881()13,130()1,096(

שוטפתמזומנים, נטו, מפעילות (לפעילות)
7,351)1,540(2,565)10,670(11,588

פעילות השקעה-תזרים מזומנים 

)683(5,267)1,832()512(519מימוש (השקעה) נכסים פיננסים, נטו
11601127736מימוש רכוש קבועתמורה מ

)5,234()606()1,106()1,410()1,349(רכישת רכוש קבוע
)325(----נטוהלוואה לחברה מוחזקת,מתן

7248-12ריבית שהתקבלה
השקעהמזומנים, נטו, מפעילות (לפעילות)

)747()1,858()2,919(4,688)5,494(

פעילות מימון-תזרימי מזומנים 
איים, נטואשראי לזמן קצר מתאגידים בנק

2,552)1,073(2,5524,500)3,682(
--)10,500(-)10,500(פרעון אגרות חוב

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
1,675----בנקאיים ונותני אשראי אחרים

וך מתאגידיםפירעון הלוואות לזמן אר
)2,522()680()503()1,163()1,010(בנקאיים ונותני אשראי אחרים

)3,612()883()879()1,639()1,731(פירעון התחייבות בגין חכירות
2-12-הנפקת הון מניות

)3,285()1,500()1,314()1,798()1,596(ריבית ששולמה
)2,000(--)2,000(-חלוקת דיבידנד

)13,424(1,438)10,644()7,671()12,285(מימוןמזומנים, נטו, מפעילות (לפעילות)

)7,330()4,544()10,998()11,069()5,681(במזומנים ושווי מזומניםירידה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

19,86027,39925,16920,80327,399התקופה
)209()37(17)108(9הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים

זומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת מ
14,18816,22214,18816,22219,860התקופה

מידע נוסף 

2,9732,3661,0692713,585תשלומי מיסים על הכנסות, נטו

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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נקסטקום בע"מ
חות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומניםדו

(באלפי ש"ח)

לתקופה של שישה חודשים 
ביוני30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
ביוני30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר31ביום 

2 0 2 02 0 1 92 0 2 02 0 1 92 0 1 9
(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

הדרושות להצגת  התאמות- נספח א'
תזרימי המזומנים מפעילות 

(לפעילות) שוטפת

התאמות לסעיפי רווח והפסד:

מהתאמת שווי הוגן של נכסים)רווחהפסד (
)1,314()334()551()906(1,070פיננסיים, נטו
1,7291,9809129803,730פחת והפחתות

1,6741,6828329033,627יות שימושפחת בגין נכסי זכו
806851538)232(ירידה (עליה) במיסים נדחים

הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן שחיקת
)14()3()2()13()3(ארוך

תטופלחלק החברה בהפסד מהשקעה המ
871932887242לפי שיטת השווי המאזני, נטו מס

82-)11()33()11(הון)רווחהפסד (
)101()24()28()49()56(הכנסות ריבית בגין הלוואת בעלים

18-936-תשלום מבוסס מניות
1,5241,7941,3061,5003,274הוצאות ריבית, נטו

5,7824,7462,5543,16910,100

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

257)44()199(458)51(ליה (ירידה) בהפרשות והטבות לעובדיםע
1145104132)50(עליה (ירידה) בהפרשות
9,346)3,880(16,12019,7901,733ירידה (עליה) בלקוחות

1,235519)1,017()265()523(ם ויתרות חובהירידה (עליה) בחייבי
3,160)84()1,265()385()3,319(ירידה (עליה) במלאי

)13,913()9,988()2,184()24,826()12,476(בספקים ונותני שירותיםירידה
)10,697()3,642()508()6,675()2,712(בזכאים ויתרות זכותירידה

)3,011()11,789()3,435()16,299()11,196(

2,771)7,043()881()13,130()1,096(

פעילות שלא במזומן-נספח ב'

)152()41(-)138(-מימוש כתבי אופציה למניה

הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות
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נקסטקום בע"מ
באורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

כללי-1באור 

. החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות 1992"החברה") נוסדה בחודש מאי -סטקום בע"מ (להלן נק. א
ות וכלולות בתחום התקנת תשתיות תקשורת שונות (תשתיות על קרקעיות, תת קרקעיות וסלולאריות) ותשתי

אנרגיה חילופית (אנרגיה סולארית, רוח ותשתיות גז טבעי) במדינת ישראל.

2019בדצמבר, 31ין בדוחות תמציתיים מאוחדים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום יש לעיב.
ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם.

רה כי הופיעו חוקרי משטרת ישראל במשרדי החברה לביצוע חקירת חשד , הודיעה החב2019בחודש פברואר, ג.
תה החברה. למיטב ידיעת החברה ויועציה המשפטיים, בשלב שבו נמצאת החקירה במועד בנוגע לפרויקט בו זכ

הדוח, לא ניתן לתת הערכות מבוססות לשאלה כיצד יתפתחו ההליכים, אבל לדעת החברה, בהתבסס על יועציה 
ככל שיהיו טענות כנגד החברה, יש לה טענות הגנה טובות.המשפטיים 

שבונאיתעיקרי המדיניות הח-2באור 

בסיס לעריכת הדוחות הכספייםא.

"דיווח כספי לתקופות ביניים", -34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
.1970-של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"לוכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' 

חות בינייםמסים על ההכנסה בדוב.

הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, מסים בגין שנים 
קודמות וכן את סך השינוי ביתרות המסים הנדחים.

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

מסים נדחים, הצפויים להפחית את חבות המס בשנת הדיווח.

פיצול הכנסות בגין חוזים עם לקוחות.ג

סר וודאות יצול הכנסות מחוזים עם לקוחות לקבוצות המתארות את האופן שבו מהות הסכום, העיתוי וחולעניין פ
של הכנסות ותזרימי מזומנים מושפעים מגורמים כלכליים, ראה ביאור דיווח מגזרי להלן.

שווי הוגן-מכשירים פיננסיים -3באור 

סיות לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים ויתרות הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננ
ים אחרים, הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים, אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים, חובה, נכסים פיננסי

ספקים, זכאים אחרים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

מיליון ש"ח מירידת שווי תיק ניירות ערך כתוצאה מירידות 1.1, כללו הפסד בסך הוצאות המימון של החברה בתקופה
למועד פרסום דוח זה ובעקבת עליות השערים ) להלן). נכון 1(8בורסה עקב משבר הקורונה (ראו באור שערים ב

0.4-ך של כ) על ס2020, עומד ההפסד המצטבר מניירות ערך (מתחילת שנת 2020בבורסה  בחודשים יולי ואוגוסט 
מיליון ש"ח.

מידע נוסף על לקוחות הקבוצה- 4באור 

כמים עם חברות המעניקות שירותי פקטורינג (שירות פיננסי המבוסס על רכישת חוב מסחרי הקבוצה התקשרה בהס
"חברות הפקטורינג"), במסגרתם המחתה הקבוצה לחברות הפקטורינג חובות לקוחות -שוטף של לקוחות), (להלן 

החוב המנוכה וכןלא זכות חזור. בתמורה לשירותים אלו משלמת הקבוצה עמלת פקטורינג קבועה מראש בשיעור מל
משלמת ריבית על תקופת האשראי מיום ניכיון חוב הלקוח ועד למועד גבית החוב בפועל מהלקוח. בהתאם לעסקה 

פיננסי, כאשר סיכון האשראי בגין אי הקבוצה מעבירה את הזכויות החוזיות לקבל את תזרימי המזומנים מהנכס ה
הקבוצה 2019בדצמבר, 31וליום 2019-ו2020ביוני, 30מים תשלום חובות הלקוחות הועבר מן הקבוצה. על כן, לי

מיליון ש"ח, בהתאמה.5.13-מיליון ש"ח ו2.9ש"ח, מיליון.39-של כגרעה את הלקוחות החייבים בסכום 
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נקסטקום בע"מ
ות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאורים לדוח

אמות מידה פיננסיות-5באור 

החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות אליהם התחייבה כלפי בנקים ישראלים וכלפי 2020ביוני, 30נכון ליום 
בדצמבר, 31(ג) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 12(ד) ובבאור 11מחזיקי אגרות החוב, כמפורט בבאור 

2019.

מוניטין-6ביאור 

בקשר עם בחינת סכום בר ההשבה של היחידה 2019לדוחות הכספיים השנתיים לשנת 8בהמשך לאמור בביאור 
מניבת מזומנים אליה משויכים המוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים, על אף שינויים בריבית ושיעורי התשואה 

ערך של נכסי היחידה וזאת מאחר וניתוחי הרגישות של הערכה הקודמת בשוק, לא זוהה סימן המצביע כי חלה ירידת 
חול ירידה מהותית בסכום בר ההשבה.מראים כי לא סביר שת

דיווח מגזרי-7באור 

ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות

מדיניות חשבונאית זהה לזו תוצאות המגזר כוללות את הרווח שהופק מכל מגזר בר דיווח. דיווחים אלה נערכו על בסיס 
.המיושמת בחברה

תשתיות על 
קרקעיות

תשתיות 
תת 

קרקעיות
תיות תש

אחרים אלחוטיות
סך הכל 
מאוחד

אלפי ש"ח

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה
2020ביוני 30ביום 

(בלתי מבוקר)

87,47616,58945,540203149,808סך הכנסות
)367()203(-)11()153(הכנסות בין מגזריות

87,32316,57845,540-149,441סך הכנסות מלקוחות חיצוניים

18,067)59(11,7107935,623תוצאות המגזר

הוצאות כלליות משותפות שלא יוחסו
)8,411(בין המגזרים

9,656רווח מפעולות

)3,295(הוצאות מימון, נטו

המטופלתחלק החברה בהפסד מהשקעה 
)87(לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס

)1,694(הוצאות מיסים על ההכנסה

4,580רווח לתקופה
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נקסטקום בע"מ
מאוחדיםבאורים לדוחות כספיים תמציתיים

דיווח מגזרי (המשך)-7באור 

משך)ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות (ה

תשתיות על 
קרקעיות

תשתיות 
תת 

קרקעיות
תשתיות 
אחרים אלחוטיות

סך הכל 
מאוחד

אלפי ש"ח

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה
2019ביוני 30ביום 

(בלתי מבוקר)

102,64321,39136,364720161,118סך הכנסות
)504()280(-)10()214(הכנסות בין מגזריות

102,42921,38136,364440160,614סך הכנסות מלקוחות חיצוניים

15,5775072,5119618,691תוצאות המגזר

הוצאות כלליות משותפות שלא יוחסו
)9,975(בין המגזרים

8,716רווח מפעולות

)1,496(נטוהוצאות מימון,

חלק החברה בהפסד מהשקעה המטופלת
)193(לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס

)1,524(הוצאות מיסים על ההכנסה
5,503רווח לתקופה

תשתיות 
על 

קרקעיות

תשתיות 
תת 

קרקעיות
תשתיות 
אחרים אלחוטיות

סך הכל 
מאוחד

ש"חאלפי 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
2020ביוני 30ביום 

(בלתי מבוקר)

40,8848,74123,9768973,690סך הכנסות
)158()89(-)10()59(הכנסות בין מגזריות

40,8258,73123,976-73,532סך הכנסות מלקוחות חיצוניים

9,104)61(5,0987713,296ות המגזרתוצא

הוצאות כלליות משותפות שלא יוחסו
)4,362(בין המגזרים

4,742רווח מפעולות

)476(הוצאות מימון, נטו

חלק החברה בהפסד מהשקעה המטופלת
)28(לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס

)792(הוצאות מיסים על ההכנסה

3,446רווח לתקופה
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נקסטקום בע"מ
באורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

דיווח מגזרי (המשך)-7באור 

לפי מגזרי פעילות (המשך)ניתוח הכנסות ותוצאות 

תשתיות 
על 

קרקעיות

תשתיות 
תת 

קרקעיות
תשתיות 
רים אחאלחוטיות

סך הכל 
מאוחד

אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
2019ביוני 30ביום 

(בלתי מבוקר)

50,97910,55720,6192982,184סך הכנסות
)112()13(-)7()92(מגזריותהכנסות בין 

50,88710,55020,6191682,072סך הכנסות מלקוחות חיצוניים

9,191)69(7,8021951,263תוצאות המגזר

הוצאות כלליות משותפות שלא יוחסו
)5,069(בין המגזרים

4,122רווח מפעולות

)866(אות מימון, נטוהוצ

חלק החברה בהפסד מהשקעה המטופלת
)87(המאזני, נטו ממסלפי שיטת השווי

)709(הוצאות מיסים על ההכנסה

2,460רווח לתקופה

תשתיות 
על 

קרקעיות

תשתיות 
תת 

קרקעיות
תשתיות 
אחרים אלחוטיות

סך הכל 
מאוחד

אלפי ש"ח
לשנה שהסתיימה

2019בדצמבר 31ביום 

208,33040,53597,239874346,978סך הכנסות
)672()280(-)21()371(הכנסות בין מגזריות

207,95940,51497,239594346,306סך הכנסות מלקוחות חיצוניים

32,8382776,988840,111תוצאות המגזר

הוצאות כלליות משותפות שלא יוחסו
)20,755(בין המגזרים

19,356רווח מפעולות

)3,283(הוצאות מימון, נטו

חלק החברה בהפסד מהשקעה המטופלת
)242(לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס

)3,147(ם על הכנסההוצאות מיסי

12,684רווח לשנה
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נקסטקום בע"מ
רים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםבאו

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תום תקופת הדיווח-8באור 

"משבר הקורונה" .1

בסין ומאז התפשטה ברחבי 2019("המחלה") התפרצה בחודש דצמבר COVID(19מחלת נגיף הקורונה (
ר, למחלה וההגבלות שהוטלו  כדי לבלום את העולם.  למיטב הבנת החברה, כפי שעולה ממידע שמפורסם לציבו

התפרצותה, יש השלכות מאקרו כלכליות גלובליות, אשר באות לידי ביטוי בשווקים עם תנודתיות גבוהה, חוסר 
יחה בישראל ובעולם בשנה הקרובה ("המשבר").  וודאות כלכלית וחשש ממיתון עולמי והאטה בצמ

כה לפעול לאורך כל התקופה תוך כדי ביצוע ההתאמות הנדרשות החברה מוגדרת כמפעל חיוני וככזאת המשי
ואף לפי הנחיות פנימיות מחמירות יותר.להנחיות של הרשויות השונות,בהתאם

ועות של המשבר ואין לה, למועד זה, אינדיקציה על נכון למועד הדוחות הכספיים בחנה החברה את ההשפעות היד
עסקית ועל תוצאותיה ומצבה הפיננסי. כמו כן, אין לחברה אינדיקציה השפעה מהותית של המשבר על פעילותה ה

לפגיעה מהותית בתזרים המזומנים שלה ולא התקבל מידע על בקשות של לקוחות לשינוי תנאי התשלום בגין 
וצעו עבורם.פרויקטים או שירותים שב

) (להלן: "נקסטקום 100%חתמה נקסטקום אנרג'י בע"מ, חברה נכדה של החברה (2020במאי, 24ביום .2
אנרג'י"), עם חברת פארק סולארי זוהר בע"מ וחברת פארק סולארי כוכב מיכאל בע"מ מקבוצת אי.די.אף אנרגיות 

חוות סולאריות קרקעיות 2ן והקמה של מתחדשות ישראל בע"מ (להלן: "המזמינה") על הסכמים שעיקרם תכנו
(להלן: "הפרויקט"). כמו כן, נקסטקום אנרג'י והחברות MWp25-וולטאית בהספק כולל של כ- בטכנולוגיה פוטו

מקבוצת המזמינה מנהלות מו"מ מתקדם לחתימה על הסכמים לתחזוקת המערכת ע"י נקסטקום אנרג'י עבור 
של המערכות הסולאריות, שתחל לאחר סיום ההקמה ומסירת כל החברות מקבוצת המזמינה לתקופת ההפעלה 

מיליון ש"ח. עבודות ההקמה 30המזמינה. היקף הפרויקט בכללותו הנו מעל אחת מהמערכות לחברות מקבוצת 
חודשי ביצוע החל ממועד צו כניסה לעבודה, שיתקבל מהמזמינה. 6-בכל חווה סולארית תימשכנה  לתקופה של כ

ודה תלוי במועד קבלת היתר הבניה לכל חווה סולארית.צו הכניסה לעב

החברה וחברת מנרב הנדסה ובניין בע"מ  (("יחידי הקבלן"), כמיזם משותף , התקשרו2019בספטמבר, 1ביום .3
ל פרויקט לייצור )), עם רוח בראשית, שותפות מוגבלת ("המזמין")  בהסכם להקמה ש50/50בחלקים שווים (

טורבינות רוח ברמת הגולן ("הפרויקט"). כניסתו לתוקף של 39אמצעות וואט ב-מגה190-חשמל בהספק של כ
שרות עם יחידי הקבלן ההסכם כפופה, בין היתר, לסגירת ליווי פיננסי לפרויקט על ידי המזמין, לרבות אישור ההתק

, ההסכם נכנס לתוקף.2020באוגוסט 6עת המזמין שהתקבלה ביום על ידי הגוף המממן. בהתאם להוד

גין חודשים ממועד קבלת צו תחילת העבודה והתמורה הצפויה ב23-משך הביצוע הצפוי של הפרויקט הינו כ
"מ. שיעור הרווח הצפוי להערכת החברה דומה לשיעורי מיליון ש"ח בתוספת מע260-הקמת הפרויקט הינה כ

הרווח לפיהם החברה נוהגת לתמחר פרויקטים לביצוע עבודות קבלניות.

*   *   *
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כבודל
בעלי המניות של נקסטקום בע"מ

א.ג.נ., 

דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרדהנדון: 
1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38לפי תקנה 

מבוא
תקופתיים ומיידיים), ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים 2020ביוני, 30"החברה") ליום –(להלן נקסטקום בע"משל 1970-התש"ל
החברה. אחריותנושלוההנהלהשהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון

.סקירתנועלפרד לתקופות ביניים אלו בהתבססהמידע הכספי הביניים הנעללהביע מסקנההיא

היקף הסקירה
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי 2410(ישראל)ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים 
ורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים מורכבת מביר

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
יו יכולים להיות מזוהים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שה

בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל, אינו 

תקופתיים ומיידיים), ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
.1970-התש"ל

ב' במידע הכספי הנפרד בדבר חקירת 1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
בשלב שבו נמצאת משטרת ישראל במסגרתה נחקר חשד בנוגע לפרויקט בו זכתה החברה. כאמור בביאור זה, 

בסס על יועציה המשפטיים, ככל שיהיו ההליכים. להערכת החברה בהתלא ניתן להעריך כיצד יתפתחו, החקירה
טענות כלפי החברה יש לה טענות הגנה טובות. הדוחות הכספיים אינם כוללים התאמות כלשהן בשל החקירה 

האמורה.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network

2020באוגוסט,27חיפה, 

1



נקסטקום בע"מ
נתונים על המצב הכספי

(באלפי ש"ח)

בדצמבר31ליום ביוני30ליום 
2 0 2 02 0 1 92 0 1 9

(בלתי מבוקר)
נכסים

נכסים שוטפים
12,18214,80315,738מזומנים ושווי מזומנים 
28,98929,37430,257נכסים פיננסיים אחרים

61,76573,41777,926לקוחות 
4,2736,0565,431חייבים ויתרות חובה

4,9804,2212,851מלאי 
112,189127,871132,203סה"כ נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים
46,10241,73742,189השקעות בחברות מוחזקות

5,3624,9295,306אות לחברות מוחזקותהלוו
--357ות וחלק

1,3512,0071,736נכסים פיננסים אחרים
13,15111,27413,067רכוש קבוע, נטו 

4,0546,1435,570נכסים בגין זכויות שימוש
1,190827977נכסי מיסים נדחים

3,8714,2914,080נכס בלתי מוחשי, נטו
75,43871,20872,925סה"כ נכסים לא שוטפים

187,627199,079205,128סה"כ נכסים

התחייבויות והון  
התחייבויות שוטפות

6,3075,0563,754אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
10,30810,25810,281חלויות שוטפות אגרות חוב

38,21341,46747,288ספקים ונותני שירותים 
10,15218,16212,480זכאים ויתרות זכות 

280280330הפרשות 
1,4891,6431,443התחייבות בגין הטבות לעובדים

2,5073,0153,013חלויות שוטפות התחייבויות בגין חכירות
19989487ם שוטפיםהתחייבות בגין מיסי

69,45579,97079,076סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות
4,3385,0825,270הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים

4,1134,1984,124התחייבויות בגין חברות מוחזקות
31,20141,50941,612אגרות חוב

1,5183,1692,567התחייבויות בגין חכירות
2,9901,4003,591ות לעובדיםהתחייבות בגין הטב

44,16055,35857,164סה"כ התחייבויות לא שוטפות

הון 
143143143ש"ח ע.נ.0.01הון מניות רגילות 
15,35315,33915,353פרמיה על מניות

)12,829()10,771()12,285(הוןקרנות 
70,80159,04066,221עודפים

74,01263,75168,888"כ הון הס

187,627199,079205,128סה"כ התחייבויות והון 

2020באוגוסט, 27
גיא ישראלי,תאריך אישור הדוחות הכספיים

יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 
ת כהן,שרי

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
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נקסטקום בע"מ
ורווח כולל אחרנתונים על הרווח או הפסד

(באלפי ש"ח)

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה                   

ביוני30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה                   

ביוני30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום      

בדצמבר31
2 0 2 02 0 1 92 0 2 02 0 1 92 0 1 9

י מבוקר)לת(ב(בלתי מבוקר)

102,870111,68849,15256,215233,357הכנסות 
90,91797,38143,63049,035201,835עלות ההכנסות

11,95314,3075,5227,17731,522רווח גולמי

3,2373,7361,6851,9607,997הוצאות מכירה ושיווק
4,7085,6932,4042,80011,593ליות הוצאות הנהלה וכל

176-)11(10)11(הוצאות (הכנסות) אחרות 
4,0194,8681,4442,41711,756רווח מפעולות רגילות 

)4,525()1,156()487()2,344()2,975(הוצאות מימון 
245994624021,713הכנסות מימון 

)2,811()754()425()1,350()2,730(ן, נטו אות מימוסה"כ הוצ

1,2893,5181,0191,6638,945רווח לפני מסים על הכנסה
5176721093371,850הוצאות מיסים על הכנסה

7722,8469101,3267,095ים על הכנסהרווח לאחר מיס
3,8082,6572,5361,1345,589ממסחלק ברווחי חברות מוחזקות, נטו

4,5805,5033,4462,46012,684רווח לתקופה

הפסד כולל אחר שיועבר לרווח והפסד, 
נטו ממס

הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו
)164()40()13()73()25(ממס

הפסד כולל אחר שלא יועבר לרווח 
ממסוהפסד, נטו 

מדידות מחדש של נכס נטו בגין הטבה 
)1,971(-)53(-569מוגדרת, נטו ממס

5,1245,4303,3802,42010,549סה"כ רווח כולל לתקופה 
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נקסטקום בע"מ
נתונים על תזרימי המזומנים

(באלפי ש"ח)

לתקופה של שישה חודשים 
שהסתיימה                   

ביוני30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה                   

ביוני30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום                         
בדצמבר31

2 0 2 02 0 1 92 0 2 02 0 1 92 0 1 9
(בלתי מבוקר)מבוקר)(בלתי 

פעילות שוטפת -ים תזרימי מזומנ
4,5805,5033,4462,46012,684רווח לתקופה

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
המזומנים מפעילות (לפעילות) שוטפת 

)10,402()11,779()520()10,234(4,238(נספח א')
ת) מזומנים, נטו, מפעילות (לפעילו

2,282)9,319(2,926)4,731(8,818שוטפת

פעילות השקעה-תזרים מזומנים 
)1,351(5,312)1,688()1,104(769מימוש (השקעה) בנכסים פיננסיים, נטו

11271127703תמורה ממימוש רכוש קבוע
)5,032()616()1,040()1,281()1,277(רכישת רכוש קבוע

2,000----קבלת דיבידנד
)325(----הלוואה לחברות מוחזקות, נטומתן

7218-9ריבית שהתקבלה
מזומנים, נטו, מפעילות (לפעילות) 

4,7233,996)2,709()2,357()425(השקעה

פעילות מימון-תזרימי מזומנים 
ידים בנקאיים, אשראי לזמן קצר מתאג

2,5511,8992,5513,404391נטו
--)10,500(-)10,500(פרעון אגרות חוב

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
1,675----בנקאיים ונותני אשראי אחרים

פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
)2,309()618()462()1,029()928(בנקאיים ונותני אשראי אחרים

)3,399()829()790()1,532()1,554(רותפירעון התחייבויות בגין חכי
2-12-הנפקת הון מניות

)3,093()1,433()1,283()1,666()1,528(ריבית ששולמה
)2,000(--)2,000(-חלוקת דיבידנד

)8,733(525)10,484()4,326()11,959(מזומנים, נטו, מפעילות (לפעילות) מימון

)10,447()4,071()10,267()11,414()3,566(עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

15,73826,28622,44618,88926,286התקופה
)101()15(3)69(10הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

12,18214,80312,18214,80315,738פההתקו

מידע נוסף
1,6001,0705561731,428תשלומי מיסים על הכנסות, נטו
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נקסטקום בע"מ
נתונים על תזרימי המזומנים

(באלפי ש"ח)

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה                   

ביוני30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה                   

ביוני30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום                         
בדצמבר31

2 0 2 02 0 1 92 0 2 02 0 1 92 0 1 9
(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

צגת תזרימי התאמות הדרושות לה- נספח א'
מפעילות(לפעילות) המזומנים

תשוטפ

התאמות לסעיפי רווח והפסד:
מהתאמת שווי הוגן של נכסים (הפסד)רווח

)1,062()273()448()729(872פיננסים, נטו
1,5911,8148428963,393פחת והפחתות

1,5161,5737598493,409פחת בגין נכסי זכויות שימוש
812263)81()341(יםירידה (עליה) במיסים נדח

שחיקה הלוואות והתחייבויות  אחרות לזמן ארוך, 
)14()4()2()13()3(נטו

115-)11(-)11(הון)רווחהפסד (
)167()43()49()87()105(הכנסות ריבית בגין הלוואות בעלים

18-936-תשלום מבוסס מניות
)5,589()1,134()2,536()2,657()3,808(ת, נטוחלק בתוצאות חברות מוחזקו

1,4561,6651,2751,4333,085הוצאות ריבית, נטו
1,1671,503)89(1,7353,469

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
182)9()237(1341ת לעובדיםעליה (ירידה) בהפרשות והטבו

105-60)50(רידה) בהפרשותעליה (י
9,416)5,342(15,64914,700254ירידה (עליה) בלקוחות

)1,020(9821,719)1,718(1,204ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
1,1793,276)115(1,906)2,129(ירידה (עליה) במלאי

)15,119()7,376()2,240()20,940()8,958(ירידה בספקים ונותני שירותים
)10,666()3,685(920)6,036()2,646(עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

3,071)11,737()431()13,514()13,871(

4,238)10,234()520()11,779()10,402(

פעילות שלא במזומן-נספח ב'

)152()41(-)138(-בי אופציה למניהמימוש כת
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נקסטקום בע"מ
נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד

כללי.1

חות ד' לתקנות ניירות ערך (דו38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה א.
.1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

בדצמבר, 31ע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום יש לעיין במיד
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם.2019

די החברה לביצוע חקירת , הודיעה החברה כי הופיעו חוקרי משטרת ישראל במשר2019,בחודש פברואר.ב
רה. למיטב ידיעת החברה ויועציה המשפטיים, בשלב שבו נמצאת חשד בנוגע לפרויקט בו זכתה החב

החקירה במועד הדוח, לא ניתן לתת הערכות מבוססות לשאלה כיצד יתפתחו ההליכים, אבל לדעת 
ענות הגנה טובות.החברה, בהתבסס על יועציה המשפטיים ככל שיהיו טענות כנגד החברה, יש לה ט

:הגדרות.ג

נקסטקום בע"מ.-החברה

חברות מאוחדות וישויות בשליטה משותפת.-חברות מוחזקות

מדיניות חשבונאית:.ד

ג' למידע הכספי הנפרד של1המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור 
.2019בדצמבר, 31החברה ליום 

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תום תקופת הדיווח. 2

 בדוחות הכספיים 8באור למידע בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תום תקופת הדיווח, ראה
.2020ביוני, 30המאוחדים של החברה ליום 

 "משבר הקורונה"
בסין ומאז התפשטה 2019("המחלה") התפרצה בחודש דצמבר COVID(19מחלת נגיף הקורונה (

ה, כפי שעולה ממידע שמפורסם לציבור, למחלה וההגבלות ברחבי העולם.  למיטב הבנת החבר
שהוטלו  כדי לבלום את התפרצותה, יש השלכות מאקרו כלכליות גלובליות, אשר באות לידי ביטוי 

בצמיחה בישראל בשווקים עם תנודתיות גבוהה, חוסר וודאות כלכלית וחשש ממיתון עולמי והאטה 
ובעולם בשנה הקרובה ("המשבר").  

ה מוגדרת כמפעל חיוני וככזאת המשיכה לפעול לאורך כל התקופה תוך כדי ביצוע ההתאמות החבר
בהתאם להנחיות של הרשויות השונות, ואף לפי הנחיות פנימיות מחמירות יותר.הנדרשות

הידועות של המשבר ואין לה, למועד זה,  נכון למועד הדוחות הכספיים בחנה החברה  את ההשפעות
השפעה מהותית של המשבר על פעילותה העסקית ועל תוצאותיה ומצבה הפיננסי. כמו אינדיקציה על 

כן, אין לחברה אינדיקציה  לפגיעה מהותית בתזרים המזומנים שלה ולא התקבל מידע על בקשות של 
תים שבוצעו עבורם.לקוחות לשינוי תנאי התשלום בגין פרויקטים או שירו
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הצהרת מנכ"ל

, מצהיר כי:גיא ישראליאני, . 1

");הדוחות("2020,ביוני30ליום ) "החברה"בע"מ (נקסטקוםשל הרבעוניבחנתי את הדוח . 2

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית . 3

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

לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות . 4

לתאריכים ולתקופות החברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

וחות;שאליהם מתייחסים הד

כל , חברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה. 5

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

והכל למעט מידע שגילויו , עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

.וההארכות שלו2019בפברואר,18מיום אסור לאור המגבלות שחלות על פי צו איסור הפרסום

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

2020, וגוסט אב27תאריך: , מנכ"ל גיא ישראלי



סמנכ"ל הכספיםהצהרת 

כי:המצהיר, שרית כהן, אני. 1

נקסטקוםלתקופת הביניים שלאחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הובינייםאת הדוחות הכספייםבחנתי. 2

;)"הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות"(2020,יוניב30ליום) "החברה"(בע"מ

אינם כוללים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים. 3

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו ,כל מצג לא נכון של עובדה מהותית

בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

משקפים באופן לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים . 4

החברהנאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

כל , החברהדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון , להחברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של . 5

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

והכל למעט מידע שגילויו , עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

.וההארכות שלו2019בפברואר,18מיום לות על פי צו איסור הפרסוםאסור לאור המגבלות שח

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

משנה למנכ"ל  , שרית כהן

סמנכ"ל כספיםו

2020,וגוסטאב27תאריך: 


		2020-08-27T09:12:27+0000
	Not specified




