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 על מצב ענייני התאגיד דוח הדירקטוריון 

 2021ביוני  30שנסתיימה ביום  חודשים  6של  לתקופה

מתכבד בזאת להגיש לבעלי המניות את דוח    "( החברה)"  בע"מ  אברא טכנולוגיות מידעדירקטוריון  

ניירות ערך  , בהתאם לתקנות  2021ביוני    30הסתיימה ביום  ל שישה חודשים שהדירקטוריון לתקופה ש

 ."(תקנות הדיווח)" 1970-(, תש"לומיידיים)דוחות תקופתיים  

ו במצב  הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים מהותיים שחל

הדוח   עם  יחד  זה,  בדוח  לעיין  יש  בהתאם,  מהותית.  השפעתם  אשר  הדוח  בתקופת  החברה  ענייני 

  31, לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום  2020התקופתי של החברה לשנת  

ביום  2020בדצמבר   שפורסם  כפי  אסמכתא:    2021במרץ,    24,  הדוח  )"  (2021-01-042396)מס' 

   ., הנכלל בזאת על דרך ההפניה"(התקופתי

, כהגדרת "תאגיד קטן"החברה הינה  נכון למועד דוח זה,  מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך ש

 . הדיווחג לתקנות  5מונח זה בתקנה 

- ( 1)ד)ב( 5בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, אימצה החברה את ההקלות המפורטות בתקנה 

דוחות כספיים של חברה    (4) צירוף  צירוף הערכות שווי מהותיות מאד,  לתקנות הדיווח לעניין 

כלולה, גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם וכן לעניין דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה  

יובהר, כי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה   הפנימית, ומדווחת בהתאם להקלות האמורות.

, מדווחת החברה לפי  2020ביולי,    1, החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  2020באוגוסט    27ם  מיו

   מתכונת דיווח רבעונית. 

 כללי  .1

ביום   בישראל  נתאגדה  חדש[,   ,1997ביולי    27החברה  ]נוסח  החברות  פקודת  פי  על  פרטית  כחברה 

ו  ,2007בפברואר    6. ביום  1983-התשמ"ג מניותיה נרשמו למסחר  פרסמה החברה לראשונה תשקיף 

אביב. ערך בתל  לניירות  , שונה שם החברה לשמה הנוכחי, אברא  2020בדצמבר,    23ביום    בבורסה 

 טכנולוגיות מידע בע"מ. 

נכון למועד פרסום דוח זה, החברה עוסקת, במישרין ובאמצעות חברות הבת שלה, בתחום שירותי  

ידע הארגוני על ידי שימוש בטכנולוגיות  התוכנה. החברה מתמחה ביישום מערכות בתחום ניהול המ

 חדישות ומתקדמות.  

עובדים ונותני שירותים, ומבנה    650-בסמוך למועד פרסום הדוח, מונות החברה וחברות הבת שלה כ

 ההחזקות של החברה הינו כדלקמן:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

נוספים מוחזקים על ידי החברה באמצעות אלטרנטיבה    26.67%בע"מ, כאשר    2009מהונה המונפק והנפרע של ענאגל ניהול    33.33%החברה מחזיקה במישרין   (1)

 של החברה.  מומחי איי טי בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה 

 , שינתה החברה את שמותיהן של חלק מחברות הבת שלה, כמפורט להלן:פרסום הדוחמועד בסמוך ל (2)

  ."(אברא מערכות ניהול לקוחות" :להלן) מ "ות סי אס בע.סי מערכות בע"מ שינתה את שמה לאברא שירותי מיחשוב ומערכות לניהול לקוח2פי. -

 . לאברא יישום אסטרטגיות בע"מ האורנטק מערכות ניהוליות בע"מ שינתה את שמ  -

 .אברא פיתוח ובי.אי בע"מאורנביט בע"מ שינתה את שמה ל -

.("אברא מערכות מידע" :להלן)מ  "הטמעת מערכות מידע ארגוניות בעפרודוור ישראל בע"מ שינתה את שמה לאברא  -
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אותן חברות ומנהלת    נכון למועד פרסום הדוח, החברה חתומה על מספר מזכרי הבנות בלתי מחייבים מול חברות מטרה פוטנציאליות, על בסיסם היא מנהלת בחינה לגבי

ת החברה יבשילו לכדי הסכמים  משא ומתן )כאשר במרבית המקרים, לחברה מוקנית בלעדיות בניהול המשא ומתן למשך תקופה מסוימת(. ככל שהמשאים ומתנים שמנהל

 בנוסף, החברה ממשיכה לבחון אפשרויות להתקשרויות עם חברות נוספות באופן שוטף. החברה בהתאם להוראות כל דין. עליהן מחייבים, תדווח 

 Newayמהונה המונפק והנפרע של    10%- "( וניוווי ישראלמהונה המונפק והנפרע של ניוווי טכנולוגיות בע"מ )"  80%  לפרטים בדבר חתימה והשלמה של עסקה לרכישת

Technologies Inc. "(ראו סעיף ניוווי ארה"ב ,)"להלן.   2.2.1 

 להלן.   2.2.1"(, ראו סעיף ענאגל בע"מ )" 2009מהונה המונפק והנפרע של ענאגל ניהול   60%לפרטים בדבר עסקה לרכישת 
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 ושינויים וחידושים בעניינים שיש לתארם בדוח התקופתיולאחריה אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .2

 בפרק א' לדוח התקופתי.  1לפרטים בדבר פעילות החברה ראו סעיף  .2.1

 רכישות ומכירות של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל  –לדוח התקופתי  1.3סעיף  .2.2

לרכישת  2021ביוני,    23ביום   .2.2.1 עסקה  והושלמה  נחתמה  ענאגל  60%,  של  מלא  בדילול  והנפרע  המונפק  המניות  בסעיף    מהון  "זה  2.2.1)להלן  המניות  : 

, אלטרנטיבה אחזקות שותפות מוגבלת וה"ה דודי  "(קימאיה )"  קימאיה אגש"ח בע"מ  "(,פיתוח הגליל )"  , מידי החברה לפיתוח הגליל בע"מ"(הנרכשות

  2.2.1)להלן בסעיף    "(אלטרנטיבה)"  אברהמוביץ ומנחם רוזנבלום, אשר היו, טרם השלמת העסקה, בעלי המניות היחידים באלטרנטיבה מומחי איי טי בע"מ

מיליוני    2.2-מיליוני ש"ח עבור המניות הנרכשות, כאשר יתרת התמורה, בסך של כ  9.8. במועד השלמת העסקה, שילמה החברה סך של  "(המוכריםזה: "

במישרין  ש"ח,   החברה,  מחזיקה  העסקה,  השלמת  עם  עסקיים.  ביעדים  ענאגל  של  לעמידה  בכפוף  ותשולם  הרכישה  בהסכם  שנקבעו  להתאמות  כפופה 

מהון המניות המונפק והנפרע של ענאגל )בדילול מלא( ופיתוח    60%-ובעקיפין )באמצעות החזקה במלוא הון המניות המונפק והנפרע של אלטרנטיבה(, ב 

 מהון המניות המונפק והנפרע של ענאגל )בדילול מלא(, בהתאמה.    13%- ו 27%מאיה מחזיקות  הגליל וקי

אופציות    בנוסף, באותו מועד, נחתם בין בעלי המניות שנותרו בענאגל לאחר השלמת העסקה, הסכם בעלי מניות, במסגרתו נקבעו, בין היתר, מנגנונים של

ל ענאגל  (, לפיהם תהיה רשאית החברה לרכוש, ופיתוח הגליל וקימאיה יהיו רשאיות למכור, מניות נוספות שPUT-ו  CALLמכר ורכש הדדיות )אופציות  

, בהתאם להוראות הסכם בעלי  2024מהונה המונפק והנפרע של ענאגל בדילול מלא, בסמוך לאחר אישור דוחותיה הכספיים של ענאגל לשנת    20%המהוות  

 (. 2024-ו  2023, 2022המניות, לרבות ביחס לנוסחה לקביעת מחירי מימוש האופציות )אשר נגזרים מהרווח התפעולי של ענאגל לשנים 

-2021)מס' אסמכתאות:    2021ביוני,    23- ו  2021במאי,    24טים נוספים בדבר העסקה לרכישת מניות ענאגל, ראו דיווחיה המידיים של החברה מהימים  לפר

 , בהתאמה(, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.  2021-01-105624- ו 01-029074

מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ישראל, עם ה"ה יהודה זימן, שמואל בר וליאור מרסה )להלן    80%, התקשרה החברה בהסכם לרכישת  2021במאי,    19ביום   .2.2.2

וניוו המוכרים זה: "  2.2.1בסעיף   נקבעו, בין היתר, זכות סירוב ראשונה לחברה, זכות הצטרפות הדדית  "(  וי ישראל, וכן בהסכם בעלי מניות, במסגרתו 

 . "(הסכם הרכישה ניוווי ישראל)" ( לצדדים, לפי הענייןCALL-ו  PUTלמכירה וכן מנגנוני אופציות מכר ורכש )אופציות 
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מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב, חברת בת של ניוווי ישראל, עם ה"ה רונן אשכנזי    10%בנוסף, באותו מועד, התקשרה החברה בהסכם לרכישת  

ות מכר  וי ארה"ב, וכן בהסכם בעלי מניות, במסגרתו נקבעו, בין היתר, זכות סירוב ראשונה לחברה, זכות הצטרפות הדדית למכירה וכן מנגנוני אופציו וניו

 "(.הסכם הרכישה ניוווי ארה"ב לצדדים, לפי העניין )" ( CALL-ו  PUTורכש )אופציות 

, התקיימו כלל התנאים המתלים להשלמת הסכם הרכישה ניוווי ישראל והסכם הרכישה ניוווי ארה"ב, ושתי העסקאות הושלמו. במועד  2021ביוני,  3ביום 

  אל ומניות ניוווי ארה"ב שרכשה החברה. יתרת התמורה, בסך של מיליוני ש"ח עבור מניות ניוווי ישר  45- השלמת שתי העסקאות, שילמה החברה סך של כ

"(, כאשר סך התמורה הנדחית )"  2022ביוני,    30, ולא יאוחר מיום  2021מיליוני ש"ח, תשולם לאחר אישור הדוחות הכספיים של ניוווי ישראל לשנת    10-כ

 ישה. מיליוני ש"ח מהתמורה הנדחית כפוף להתאמות שנקבעו בהסכמי הרכ 2.7-של כ

מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב    10%-מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ישראל )בדילול מלא( ו  80%עם השלמת שתי העסקאות, מחזיקה החברה  

קה החברה,  מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב )בדילול מלא(, כך שבפועל, לאחר השלמת העסקה, מחזי   75%)בדילול מלא(. ניוווי ישראל מחזיקה  

 מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב )בדילול מלא(.   70%-במישרין ובעקיפין )באמצעות ניוווי ישראל(, ב

  2021ביוני,    3- ו   2021במאי,    20לפרטים נוספים בדבר הסכם הרכישה ניוווי ישראל והסכם הרכישה ניוווי ארה"ב, ראו דיווחיה המידיים של החברה מהימים  

 , בהתאמה(, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.   2021-01-035167- ו 2021-01-027775ות:  )מס' אסמכתא

אברא יישום אסטרטגיות בע"מ  של  ( בדילול מלא)מהונן המונפק והנפרע    51%בדבר השלמת עסקה לרכישת  , לדוח התקופתי 1.3.1בהמשך לאמור בסעיף   .2.2.3

מנגנון של אופציית רכש  , בין היתר, במסגרתה נקבע,  "אורנביט בע"מ"(  –פיתוח ובי.אי בע"מ )לשעבר  אברא "( ואורנטק מערכות ניהוליות בע"מ"  – )לשעבר  

מימשה החברה חלק יחסי מאופציית הרכש כאמור תמורת  , 2021, במאי 2ביום  , לפיה החברה תהיה רשאית לרכוש את יתרת מניות המוכרים בשני שלבים

אברא יישום אסטרטגיות בע"מ  מהונן המונפק והנפרע של   70%-מחזיקה החברה בכ, לאחר מימוש האופציה  מיד . ח"מיליוני ש 2.2תשלום בסך כולל של  

 .  "אורנביט בע"מ"( –אברא פיתוח ובי.אי בע"מ )לשעבר "( ו אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ" –)לשעבר 

לרכישת מניות הירולו  "(, המוכרים)"צוקר  ה ליעד לבנת ואלעד"ההתקשרה החברה בהסכם עם , 2021, במרץ 7ביום , לדוח התקופתי 1.3.4כמפורט בסעיף   .2.2.4

זכות סירוב ראשונה לחברה וכן מנגנוני אופציות מכר  , בין היתר, במסגרתו נקבעו, וכן בהסכם בעלי מניות, מידי המוכרים"( הירולו)"מ  "טכנולוגיות בע

 .    לצדדים( CALL-ו  PUTאופציות )ורכש 

לאחר שהתקיימו כלל התנאים המתלים  , זאת. והסכם בעלי המניות נכנס לתוקפו, למה העסקה לרכישת השליטה בחברת הירולוהוש, 2021, באפריל 6ביום  

והמוכרים מחזיקים    70%-כך שלאחר השלמת העסקה מחזיקה החברה ב , ממניות הירולו מידי המוכרים 70%במסגרתה רכשה החברה  , להשלמת העסקה
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, באפריל  7-ו, 2021, במרץ 8לפרטים נוספים ראו דיווחיה המיידים של החברה מהימים  . המניות המונפק והנפרע של הירולו בדילול מלאמהון   30%-יחדיו ב

 . אשר תוכנם נכלל כאן על דרך ההפניה(, בהתאמה, 2021-01-057636 -ו  2021-01-028359אסמכתאות: ' מס ) 2021

  770, בתמורה לסך של  SAP"( העוסקת ביישום ופיתוח מערכת  וליו פלוסרכישה של פעילות חברת וליו פלוס בע"מ )", השלימה החברה  2021בינואר,    4ביום   .2.2.5

מרווחיה של    15%אלפי ש"ח. במסגרת הסכם הרכישה, הוענקו לשני בעלי מניות וליו פלוס המועסקים בפעילות מניות פאנטום המקנות לכל אחד מהם  

- ו   CALL"(. בנוסף, במסגרת הסכם הרכישה נקבעו אופציות מכר ורכש הדדיות )בעלי המניות המוכריםניותיהם )"הפעילות, כל עת שהם מחזיקים במ

PUT ) ,עם השלמת רכישת הפעילות, מתבצעת פעילות וליו פלוס במישרין על ידי  לרכישת מניות הפאנטום על ידי החברה.  לחברה ולבעלי המניות המוכרים

 ו פלוס שנקלטו בחברה. החברה באמצעות עובדים של ולי

, התקשרו החברה  "פרודוור ישראל בע"מ(    –אברא מערכות מידע בע"מ )לשעבר    בלדוח התקופתי, במסגרת העסקה לרכישת השליטה    1.3.3כמפורט בסעיף   .2.2.6

מרבית חלקו בעסקה לצורך    הב "( בהסכם הלוואה שנכנס לתוקף עם השלמת העסקה, במסגרתו העמידה החברה ליוסי מימון בגויוסיומר יוסי חיימוב )"

(  CALL-ו  PUTהתקשרו החברה ויוסי בהסכם בעלי מניות, במסגרתו נקבעו, בין היתר, מנגנוני אופציות מכר ורכש )  ,. בנוסףרכישת חלקו במניות הנרכשות

 ( CALL-ו  PUTי אופציות המכר והרכש )נקבע כן להסכם בעלי המניות, במסגרתו  , התקשרו החברה ויוסי בתיקו2021במאי,    31ביום    לצדדים. בהמשך לכך,

, יפרע יוסי את ההלוואה שהועמדה לו על ידי החברה על פי הסכם ההלוואה. ככל  2022ביוני,    30שנקבעו בהסכם בעלי המניות, יהיו כפופות לכך שעד ליום  

אלפי    355-במהלך תקופת הדוח, פרע יוסי כמניות.  שיוסי לא יפרע את ההלוואה במלואה עד למועד האמור, יבוטלו כל האופציות שנקבעו בהסכם בעלי ה 

 ש"ח מסך ההלוואה שהועמדה לו. 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  –לדוח התקופתי  3סעיף  .2.3

 הנפקת זכויות  .2.3.1

יחידות זכות, לבעלי    12,812,565לבין    12,562,793, פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות, לפיו הציעה החברה בין  2021ביוני,    7ביום  

)היום הקובע(, היה זכאי לרכוש    2021ביוני,    14( מניות רגילות של החברה ביום  5מניות רגילות של החברה, כך שכל בעל מניה רגילה אשר החזיק בחמש )

   "(.דוח הצעת המדף ש"ח ליחידה )" 3.65יחידת זכות אחת, שהרכבה מניה רגילה אחת של החברה, במחיר של  

מניות רגילות,    12,469,481זכויות לרכישת    12,469,481, התקבלו בידי החברה הודעות ניצול של  2021ביוני,    29עד ליום האחרון לניצול זכויות, שחל ביום  

ח הצעת המדף  פי דוח הצעת המדף. התמורה המידית ברוטו לחברה בגין הזכויות שהונפקו על פי דו- מכמות המניות אשר הוצעו על  99.26%- המהוות כ

 אלפי ש"ח.  45,514- הסתכמה בכ
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ביוני,    7לפרטים נוספים בדבר הנפקת הזכויות, לרבות בדבר השתתפות בעלי עניין בחברה בהנפקת הזכויות, ראו דיווחיה המידיים של החברה מהימים  

 בזאת על דרך ההפניה.   , בהתאמה(, הנכללים2021-01-109284- ו 2021-01-097200)מס' אסמכתאות:  2021ביוני,   30-ו  2021

 הקצאה פרטית מהותית  .2.3.2

לא  )אופציות   288,199, מר אריק פינטו, ר דירקטוריון החברה"לפיה יוקצו ליו , מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית  פרסמה החברה דוח, 2021, מרץב   25ביום  

היוו  , ובהנחה תיאורטית של מימוש מלא של האופציות, ההצעה הפרטיתנכון למועד דוח  . מניות רגילות של החברה 288,199הניתנות למימוש לעד  ( סחירות

ומזכויות ההצבעה בה  0.46%-האופציות כ מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה   0.42% -וכן כ, מההון המונפק והנפרע של החברה 

  25שפרסמה החברה ביום מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית ראו דוח , יםמחיר המימוש ותנאים נוספ, בדבר תנאי הבשלת האופציותלפרטים  .בדילול מלא

התקבל אישור הבורסה לרישום למסחר של  , 2021, באפריל 29ביום    . אשר תוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה(, 2021-01-047523  :אסמכתא' מס) 2021, מרץב

(, 2021-01-073716: אסמכתא' מס)לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מאותו מועד  . והאופציות הוקצו למר פינטו, המניות שתנבענה ממימוש האופציות

 .הנכלל בזאת על דרך ההפניה 

 סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה –לדוח התקופתי  .16סעיף  .2.4

( כאשר נכון לסמוך לפני מועד פרסום הדוח, חוסנו  FDA-התרופות הפדרלי )הבמהלך תקופת הדוח, החל מבצע חיסונים במדינת ישראל אשר אושרו על ידי מנהל  

את הצלחת מבצע החיסונים ויעילותם נגד מוטציות של נגיף  . למרות זאת, בשלב זה, לא ניתן להעריך 1מיליון בשני חיסונים  5-מיליון איש, מתוכן כ  5.4  -בישראל כ

 תן להעריך האם המשבר קרוב לסיומו או שהוא עלול להימשך לטווח ארוך יותר.  הקורונה אשר החלו להתפשט בעולם, ולפיכך לא ני

על אף האמור, לאור אי הוודאות הקיימת    יצוין, כי במהלך תקופת הדוח ונכון למועד פרסום הדוח, למשבר הקורונה לא הייתה השפעה מהותית על פעילות החברה.

פעילותה ברבעונים הבאים,    החברה להעריך בשלב זה את ההשפעה האפשרית של הימשכות משבר נגיף הקורונה על בדבר הימשכות משבר הקורונה, אין ביכולתה של  

 אם בכלל.  

  

 
1 19/general-https://datadashboard.health.gov.il/COVID 
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  – CLOהשקעות במכשירי  – ומימון פיננסיותתחום השקעות  –לדוח התקופתי  8.8סעיף  .2.5

 MJX Ventureבמכשיר    CLOמיליון ש"ח( בניירות ערך מגובי נכסים מסוג    10.4- מיליון דולר ארה"ב )כ  2.94, השקיעה החברה סך של  2018במרץ,    19ביום   .2.5.1

XXXI  המנוהל על ידי ,MJX Asset Management" בדרגת חוב ,Single Bההשקעה  . מכשיר  7.15%חודשים בתוספת    3- ", הנושא ריבית שנתית של ליבור ל

-2018-01)מס' אסמכתא:    2018,  ץבמר  19. לפרטים נוספים בעניין זה ראו הדיווח המיידי של החברה מיום  2018האמור הונפק לראשונה בחודש אפריל  

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.  021393

אלפי ש"ח(. לפרטים נוספים    7,674-אלפי דולר ארה"ב )כ  2,355, מכרה החברה את החזקותיה במכשיר פיננסי זה, בתמורה לסך כולל של  2021במאי,    23ביום  

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה. 2021-01-029071)מס' אסמכתא:  2021במאי,   24ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

אלפי ש"ח( בניירות ערך מגובי נכסים מסוג    7,538-מיליוני דולרים )כ  2.16מיליון ערך נקוב ובסך כולל של    3, השקיעה החברה סך של  2017בנובמבר,    30ביום   .2.5.2

CLO    במכשירMJX Venture XVIII CLO  מימון מחדש"  בוצע לו    2017ובאוקטובר    2014, בשכבת האקוויטי. מכשיר ההשקעה הונפק לראשונה בספטמבר"

(Refinance/ Reset  לפרטים נוספים בענין זה ראו הדיווח המיידי של החברה מיום .)(, הנכלל בזאת על  2017-01-112011)מס' אסמכתא:    2017בנובמבר,    30

 דרך ההפניה.  

אלפי ש"ח(. לפרטים    2,637-ר ארה"ב )כאלפי דול  810, מכרה החברה את החזקותיה במכשיר פיננסי זה, בתמורה לסך כולל של  2021באפריל,    21ביום  

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.  2021-01-068685)מס' אסמכתא:  2021, אפרילב 22נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

בדרגת   HPS Loan Management 7-2015במכשיר  CLOמיליון ערך נקוב בניירות ערך מגובי נכסים מסוג   2השקיעה החברה סך של  ,2018במרץ,  29ביום  .2.5.3

מיליון    1.94- , בסך כולל של כ"HPS Investment Partners", המנוהל על ידי  6.6%חודשים בתוספת    3- הנושא ריבית שנתית של לייבור ל  ,"Single Bחוב "

)כ בנובמבר    6.8- דולר ארה"ב  לראשונה  הונפק  ובמרץ  2015מיליון ש"ח(. מכשיר ההשקעה האמור  "מימו  2018,  לו  .  (Reset/Refinance)ן מחדש"  בוצע 

 (, אשר תוכנו נכלל בזאת על דרך ההפניה.  2018-01-027288)מס' אסמכתא:  2018במרץ,  29לפרטים נוספים בענין זה ראו הדיווח המיידי של החברה מיום 

אלפי ש"ח(. לפרטים    5,297-דולר ארה"ב )כאלפי    1,620, מכרה החברה את החזקותיה במכשיר פיננסי זה, בתמורה לסך כולל של  2021בפברואר,    23ביום  

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.  2021-01-022143)מס' אסמכתא:  2021בפברואר,  24נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

למידע בדבר הכנסות ריבית וחלוקות שהתקבלו במהלך  מיליון ש"ח.    6.8-בלבד, בשווי כולל של כ  CLOנכון למועד פרסום הדוח, החברה מחזיקה שני מכשירי  

 לדוחות הכספיים.    4  , ראה ביאוריםCLOוכן למידע בדבר שינויים בשווי הוגן מהשקעות בניירות ערך מגובי נכסים מסוג  2021המחצית הראשונה לשנת 
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   תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה הסברי הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, .3

   :)אלפי ש"ח( כספיהמצב ה .3.1

 
  30יום ל

ביוני  

2021  

ביוני   30יום ל

2020  

  31ליום 

 2020, רבדצמב

 הסברי החברה

 115,251 73,412 134,710 רכוש שוטף 
נובע בעיקרו ממזומנים  ,  2020ביוני    30יתרה ליום  ה , לעומת  2021ביוני    30רכוש השוטף נכון ליום  יתרת ההגידול ב 

באיחוד    ולקוחות שמקור הגידול ביתרת  כמו כן קיים    .2021ברבעון השני לשנת  שבוצעה    תקבלו מהנפקת זכויותהש

 .2021הראשון לשנת  החציון ובמהלך   2020חברות שנרכשו במהלך שנת 

ב  ההגידול  ליום  יתרת  נכון  השוטף  לעומת  2021ביוני    30רכוש  ליום  ,  איחוד    2020בדצמבר    31היתרה  )א(  מ:  נובע 

ניהול לקוחות  לראשונה של חברת   ידי החברה במהלך חודש מאי,  אברא מערכות  על  נרכשו  , ומאז  2020שמניותיה 

לקוחותהוצגה   ניהול  מערכות  האיחוד  אברא  כלולה.  כחברה  החברה  של  הכספיים  מפקיעת    בדוחות  נבע  לראשונה 

אופציית הרכש של המוכר, מר שי אוזון מנכ"ל החברה )באמצעות חברה בבעלותו המלאה( לרכוש בחזרה את מניות  

)ב( רכישה של חברות שאוחדו לראשונה במהלך הרבעון השני    -שמכר לחברה; ו  אברא מערכות ניהול לקוחות בע"מ

י ארה"ב וענאגל. גידול זה קוזז בחלקו בקיטון ביתרות המזומנים ופקדונות  , בהן הירולו, ניוווי ישראל, ניווו2021לשנת  

 .לזמן קצר בשל רכישת חברות כמפורט לעיל

נכסים פיננסיים בשווי 

 הוגן דרך רווח או הפסד 
6,813 31,944 21,175 

ביוני    30ם  בהשוואה ליתרה ליו,  2021ביוני    30ליום  פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  הנכסים  יתרת ה ב   הקיטון

בהתאם לאסטרטגיה שנקבעה על    CLOהשקעות החברה במכשירי  מכירת  , נובע בעיקרו מ 2020בדצמבר,    31-ו  2020

 ידי דירקטוריון החברה.

 464 49 1,789 לזמן ארוך  קדונותיפ

אברא  נובע מאיחוד חברת הבת  2020ביוני    30, בהשוואה ליום  2021ביוני    30ליום  פקדונות לזמן ארוך  יתרת הב   הגידול

 אשר לה פקודונות משועבדים לזמן ארוך.מערכות מידע בע"מ  

נובע משיעבוד פקדונות    2020בדצמבר    31, בהשוואה ליום  2021ביוני    30ליום  פקדונות לזמן ארוך  יתרת ההגידול ב 

 עם לקוחות.אברא מערכות מידע בע"מ התקשרויות חדשות של  נוספים בגין 

 1,658 508 8,382 רכוש קבוע, נטו
רכישת ענאגל  , נובע בעיקרו מ2020בדצמבר    31וליום    2020ביוני    30יום  נטו בהשוואה ל  ,קבועהרכוש  ביתרת ה הגידול

 . 2021ברבעון השני לשנת 
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 11,263 4,043 79,747 נכסים בלתי מוחשיים

נובע מ: )א(    2020בדצמבר    31ו  2020ביוני    30בהשוואה ליום    2021ביוני    30ביתרת הנכסים בלתי מוחשיים ליום    הגידול

)ב( השגת שליטה  בחברת הבת אברא מערכות ניהול לקוחות שהוצגה בעבר    -; ו2021ובשנת  2020רכישת חברות בשנת  

 לים קשרי לקוחות אשר בגינם נרשמה עתודה למס נדחה. כחברה כלולה. עיקר הנכסים הבלתי מוחשיים כול

 

 16,776 5,613 105,475 מוניטין 

נובע מ: )א( רכישת    2020בדצמבר    31וליום    2020ביוני    30בהשוואה ליום    2021ביוני    30ביתרת המוניטין ליום    הגידול

)ב( השגת שליטה  בחברת הבת אברא מערכות ניהול לקוחות  שהוצגה בעבר כחברה    -; ו2021ובשנת    2020חברות בשנת  

 כלולה

 

 5,778 5,481 - השקעה בחברה כלולה 

כלולה  ביתרת    הקיטון  בחברה  ליום    2021ביוני    30ליום  השקעה  שליטה    נובע  ,2020בדצמבר    31בהשוואה  מהשגת 

באברא מערכות  השקעה  ה  2021  ביוני   30ליום  .  2021בחברת אברא מערכות ניהול לקוחות במהלך הרבעון הראשון לשנת  

חשבונאי זה נרשמה בדוחות הכספיים  כתוצאה מטיפול    מאוחדת ואינה מוצגת כהשקעה בחברה כלולה.  ניהול לקוחות 

אלפי ש"ח מתוכה מיוחס לפקיעת אופציית הרכש    7,295אלפי ש"ח, אשר סך של    9,438של החברה הכנסה אחרת של  

אברא מערכות  של המוכר, מר שי אוזון מנכ"ל החברה )באמצעות חברה בבעלותו המלאה( לרכוש בחזרה את מניות  

 ויתרת הסכום מיוחסת לעליית ערך המניות המוחזקות על ידי החברה.  שמכר לחברה  ניהול לקוחות 

נכסים בגין זכויות 

 שימוש 
10,298 1,445 9,899 

  2020בדצמבר    31וליום    2020ביוני    30, בהשוואה ליום  2021ביוני    30ליום    נכסים בגין זכויות שימוש  יתרת  ב   הגידול

 . גידול זה קוזז בחלקו בשל רישום פחת שוטף.2021ובמהלך שנת  2020נובע מרכישת חברות בנות במהלך שנת 

 569 174 2,002  מסים נדחיםנכסי 

נובע בעיקרו    2020בדצמבר    31-ו  2020ביוני    30, בהשוואה ליום  2021ביוני    30ליום  נדחים  מסים  נכסי  יתרת  ב   הגידול

  2020מרישום מסים נדחים בגין הפרשות לעובדים אשר מועסקים בחברות הבנות שנרכשו על ידי החברה במהלך שנת 

 . 2021ובמהלך החציון הראשון לשנת 

 43,291 17,261 95,860   התחייבויות שוטפות

נכון ליום   )א( איחוד  נובע בעיקרו מ  2020ביוני    30בהשוואה ליום  ,  2021,  ביוני  30הגידול בהתחייבויות השוטפות   :

. במסגרת האיחוד נרשמו, בין היתר,  2021ובמהלך שנת    2020התחייבויות שוטפות של חברות שנרכשו במהלך שנת  

אשר  רישום התחייבות צירוף עסקים ותמורה נדחית    ואשראי; )ב(  ספקים,  התחייבות בגין חכירה וכן יתרות זכאים

  .רכישת חברות אלהכתוצאה מנוצרו 

קוזז בחלקו בפירעון תמורה מותנית ותשלום בגין התחייבויות    2021הגידול המתואר בעקבות רכישת חברות בשנת  

 בגין צירוף עסקים.  
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הלוואות מתאגידים  

בנקאיים לזמן ארוך  

 בניכוי חלויות שוטפות  

8,950 1,243 584  

וליום    2020ביוני    30הגידול ביתרת הלוואות מתאגידים לבנקיים לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות, בהשוואה ליום  

 נובע בעיקרו מלקיחת הלוואה לזמן ארוך על ידי חברה בת.  2020בדצמבר  31

התחייבויות בגין  

 חכירה לזמן ארוך 
8,688 1,067 7,533 

ביתרת   ליום  הגידול  לזמן ארוך   בגין חכירה  ליום  2021ביוני    30ההתחייבויות  בהשוואה    31וליום    2020ביוני    30, 

. גידול זה קוזז בחלקו בשל פירעון חלקי  2021ובמהלך שנת    2020נובע מרכישת חברות בנות במהלך שנת    2020בדצמבר  

 חכירה. של התחייבויות אלה וכן סיווג חלויות שוטפות בהתאם לרשום בהסכמים ה

התחייבות בגין  

 השקעה בכלולה 
- 4,811 7,295 

אברא מערכות ניהול  התחייבות זו הינה בגין אופציית רכש שניתנה למוכר, מר שי אוזון )מנכ"ל החברה(, בעת רכישת  

ליום    לקוחות שוערכה  זו  התחייבות  החברה.  ידי  הנרכשת    2020בדצמבר    31על  של  העסקיות  לתוצאותיה  בהתאם 

ומשכך ההתחייבות בגינה נגרעה מספרי    2020בדצמבר    31ולהערכת שווי שבוצעה לאותו יום. האופציה פקעה ביום  

 אלפי ש"ח. 7,295החברה ונרשמה בגין כך הכנסה בסך של 

צירוף  התחייבות בגין 

 עסקים לזמן ארוך 

29,183 2,177 4,238 

בדצמבר    31-ול  2020ביוני    30בהשוואה ליום    2021ביוני    30הגידול בהתחייבות בגין צירוף עסקים  לזמן ארוך  ליום  

שנת    2020 במהלך  שהושלמו  עסקים  למתן  2021ובשנת    2020נובע מצירופי  החברה  אלו התקשרה  עסקים  בצירוף   .

יתרה זו כללה    2020בדצמבר    31רות שנרכשו. ליום  הדדיות לבעלי המניות הנותרים בחב  Call- ו    Putוקבלת אופציות  

אשר בחלקה שולמה במהלך שנת  מ  "אי בע.אברא פיתוח ובימ ו "אברא יישום אסטרטגיות בע  רכישת התחייבות בגין  

ליום    2021 היתרה  קצר.  לזמן  סווגה  קיימות    2021ביוני    30ובחלקה  עדיין  בגינן  עסקאות  בגין  התחייבויות  כוללת 

 הדדיות )הירולו, ניוווי, ענאגל ופעילות וליו פלוס(. Call -ו  Putאופציות 

התחייבות מיסים 

 נדחים 
89816,  1,213 1,136 

נדחים   הגידול מיסים  ליום    2021ביוני    30ליום    בהתחייבות  נובע    2020בדצמבר    31וליום    2020ביוני    30בהשוואה 

 הקצאת עלויות הרכישה לחברות שנרכשו.מרישום מסים נדחים בשל נכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרו בעת 

התחייבות בשל סיום 

 יחסי עובד מעביד 
2,074 992 1,634 

בדצמבר    31וליום    2020ביוני    30בהשוואה ליום    20201ביוני    30בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד ליום    הגידול

  .2021ורכישת ענאגל בשנת   2020נובעת מרכישת אברא מערכות מידע בשנת  2020

 122,382 98,716 187,563 הון עצמי

נבע מ: )א( הנפקת    2020בדצמבר    31-ול  2020ביוני    30ליום  ואה  בהשו,  2021ביוני    30נכון ליום  הגידול בהון העצמי  

שנת   במהלך  לציבור  שנת  2020מניות  עובדים במהלך  אופציות  )ב( מימוש  לבעלי  2020;  למניות  זכויות  הנפקת  )ג(   ;

)ד( רווחי החברה הכוללים את רווחי החברות שנרכשו וכן רווחים משערוך  -ו   2021המניות הקיימים בחברה במהלך  

(. כמו כן, ההון העצמי כולל גם את חלקן של זכויות שאינן  CLOקבולים ממכירות של ניירות ערך מגובי נכסים )ות

 אלפי ש"ח. 6,613מקנות שליטה בסך 
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 תוצאות הפעילות )אלפי ש"ח(:  

לשישה חודשים  

  30שהסתיימו ביום 

 ביוני 

לשלושה חודשים  

 ביוני   30שהסתיימו ביום 
  השהסתיימ שנהל

,  רבדצמב 31יום ב

2020 

 הסברי החברה

2021 2020 2021 2020 

2074,9 הכנסות    3,721  44,828 3,451 31,990 

, לעומת  2021,  ביוני  30ם  חודשים שהסתיימה ביו  שישהבהכנסות בתקופה של    הגידול

( גידול אורגני  א: ) מ  נבע  ,2020בדצמבר    31-ולעומת ה  התקופה המקבילה אשתקד 

שנרכשו  החברות  בשנת  ב)  והשבחת  שנרכשו  חברות  של  תוצאתיהן  איחוד   )2020  

 . 2021ובשנת 

 

 

 ההכנסות עלות 

35556,  2,424 33,303 2,240 24,616  

,  2021,  ביוני  30ם  חודשים שהסתיימה ביו  שישהבתקופה של    בעלות ההכנסותהגידול  

א המקבילה  התקופה  השתקדלעומת  ולעומת  בהתאם    ,2020בדצמבר    31  - ,  הינו 

איחוד תוצאתיהן של חברות שנרכשו בשנת  לגידול בהכנסות החברה וכן כתוצאה מ

 .2021ובשנת  2020

 הוצאות פרסום מכירה ושיווק 

3,755 158 2,562 107 659  

חודשים שהסתיימה ביום  הגידול הוצאות פרסום, מכירה ושיווק בתקופה של שישה  

נבע2021ביוני,    30 אשתקד  המקבילה  התקופה  לעומת  של   ,  תוצאתיהן  מאיחוד 

בשנת   שנרכשו  שנת  2021ובשנת    2020חברות  במהלך  כן,  כמו  גידול    2021.  נרשם 

 בעלויות אלה בשל הכניסה לשוק התוכנה, וכן מיתוג מחדש של החברה.

 הוצאות הנהלה וכלליות 

13,634 3,995 7,713 2,741 12,311  

  30תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  בבהוצאות הנהלה וכלליות    הגידול

אשתקד,  2021ביוני,   המקבילה  התקופה  לעומת  של   הן  בע  נ,  תוצאתיהן  מאיחוד 

כניסת החברה לתחום    הוצאות בגיןמוהן    2021ת  ובשנ   2020חברות שנרכשו בשנת  

לצד עלויות אלה התהוו גם עלויות    .דירקטוריון החברהשירותי התוכנה כפי שהתווה  

 . 2021דיקות נאותות וכיוצ"ב עבור החברות החדשות שנרכשו במהלך לב
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לשישה חודשים  

  30שהסתיימו ביום 

 ביוני 

לשלושה חודשים  

 ביוני   30שהסתיימו ביום 
  השהסתיימ שנהל

,  רבדצמב 31יום ב

2020 

 הסברי החברה

2021 2020 2021 2020 

חלק ברווחי חברה כלולה  

המטופלת לפי שיטת השווי  

 (516) (70) - (70) - המאזני

שנת   לקוחות    2021במהלך  ניהול  מערכות  אברא  בחברת  שליטה  החברה  השיגה 

ניהול   מערכות  אברא  חברת  תוצאות  את  מלא  באופן  לאחד  החלה  מכך  כתוצאה 

 .2020לקוחות וזאת חלף הצגתה כחברה כלולה בשנת 

 ( 4,419) - - - 8,657 הכנסות )הוצאות( אחרות 

ליום   נכון  אחרות  בהכנסות  המקבילה  2021ביוני,    30הגידול  התקופה  לעומת   ,

מהכנסה אחרת    , נובעת2020בדצמבר,    31אשתקד, ולעומת השנה שהסתיימה ביום  

ניהול לקוחות  אש"ח בשל השגת שליטה   9,432בסך   )ראה הסבר    באברא מערכות 

כלולה(. בחברה  להשקעה  בנוגע  שערוך    לעיל  עם  חלקי  באופן  מקוזזת  זו  הכנסה 

מניות   מבוסס  תשלום  בגין  למנכ"ל  התחייבות  מידע  שניתן  מערכות  בעת  אברא 

 .אברא מערכות מידע רכישת מניות 

  ( 9,499) (1,567) 1,250 (2,786) 9,833 רווח )הפסד( תפעולי 

 מימון, נטו  )הוצאות( הכנסות

2,935 (12,909) (603)  4,627 (11,656) 

חודשים שהסתיימה ביום    שישהבהכנסות )הוצאות( מימון, נטו, בתקופה של    הגידול

נובעת בעיקרה מהכנסות שנוצרו    ,התקופה המקבילה אשתקד, לעומת  2021,  ביוני  30

מהלך  ב( ותקבולים בגין מכירתם  CLO)  משיערוך ניירות ערך מגובי נכסיםכתוצאה  

, ומנגד שיערוך שלילי של ניירות הערך האמורים ברבעון  2021הראשון לשנת    החציון

 .  2020הראשון לשנת 

 מסים על הכנסה 

(308) (53) (305) (53) (167) 

ביום   שהסתיימה  חודשים  של שישה  על הכנסה בתקופה  ביוני,    30הגידול במסים 

נבע 2021 אשתקד  המקבילה  התקופה  לעומת  שנת   ,  במהלך  בנות  חברות  מרכישת 

   להן הכנסה חייבת לצרכי מס. 2021ושנת  2020

6012,4 רווח )הפסד( נקי   (15,748) 342 3,007 (21,322 )  
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 :  לות )אלפי ש"ח(נזי .3.2

לשישה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימו ביום 

לשלושה חודשים שהסתיימו 

 ביוני  30ביום 
  31יום ב השהסתיימ שנהל

 2020, רבדצמב
 הסברי החברה

2021 2020 2021 2020 

 תזרים מפעילות שוטפת 

3,567 2,227 1,802 1,175 2,847  

ב השוטפת  הגידול  מהפעילות  ובשישה  תזרים  בשלושה 

ביום   שהסתיימו  בהשוואה    2021ביוני    30חודשים 

רכישת חברות אשר  בע מאשתקד נו  ות המקבילות לתקופ

שנת   במהלך  שוטפת  מפעילות  חיובי  תזרים    2020להן 

שנת   בחלקו  2021ובמהלך  קוזז  זה  גידול  ירידה  מ . 

ממכשירי   מכיר  CLOבתקבולים  בהשוואה  בשל  תם, 

 לתקופות קודמות. 

  תזרימי מזומנים מפעילות

 השקעה  )לפעילות( 

452 1,057 11,594 (2,824) (72,092) 

בשלושה   השקעה  מפעילות  המזומנים  בתזרים  הגידול 

ביום   שהסתיימו  חודשים    2021ביוני    30ובשישה 

מ:   נובע  אשתקד  המקבילות  לתקופות  )א(  בהשוואה 

מכשירי   שהופקד    CLOמכירת  פיקדון  של  פירעון  )ב( 

. הגידול המתואר בתזרים מפעילות השקעה  לזמן קצר

במהלך שנת  קוזז ברובו בתשלומים עבור רכישת חברות  

2021 . 

  תזרימי מזומנים מפעילות

 מימון  )לפעילות( 

47,234 2,431 44,552 (326) 31,929  

בשלושה   מימון  מפעילות  המזומנים  בתזרים  הגידול 

ביום   שהסתיימו  חודשים    2021ביוני    30ובשישה 

נוב אשתקד  המקבילות  לתקופות  בעיקרו  בהשוואה  ע 

מניות   לבעלי  זכויות  הרבעון  מהנפקת  במהלך  קיימים 

 .2021השני לשנת 

  ושווי מזומנים  יתרת

  13,359 57,039 64,612 57,039 64,612 תקופה  לסוף מזומנים
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 מקורות מימון .4

 אשראי לזמן ארוך  .4.1

ליום   חלויות  2021ביוני,    30נכון  )כולל  ארוך  לזמן  ההלוואות  יתרת  הדוח,  פרסום  ולמועד   ,

סכום זה כולל  ח. אלפי ש" 12,301לזמן ארוך( של חברה הינה על סך של שוטפות בגין הלוואות 

בסך   שנטלה    5הלוואה  ש"ח  מידעמיליוני  מערכות  ביאור    .אברא  ראו  נוספים  ג  11לפרטים 

   לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המצורפים לדוח זה.

 אשראי לזמן קצר  .4.2

  לחברה אין יתרת הלוואות לזמן קצר.ולמועד פרסום הדוח, ,  2021 ביוני 30נכון ליום 

 אשראי מספקים ולקוחות  .4.3

  524אלפי ש"ח, לעומת סך של    14,425, יתרת הספקים הינה על סך של 2021ביוני,   30נכון ליום  

, יתרת הלקוחות הינה על סך  2021ביוני,    30אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. נכון ליום  

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.   6,653אלפי ש"ח, לעומת סך של  53,285של 

 הנפקת זכויות  .4.4

מניות רגילות של החברה בדרך   12,469,481, השלימה החברה הנפקה של  2021ביוני,    30ביום  

של הנפקת זכויות לבעלי המניות הרגילות של החברה, וזאת כנגד תמורה כוללת ברוטו בסך של 

  2021ביוני,    7דיווחיה המידיים של החברה מהימים  אלפי ש"ח. לפרטים נוספים ראו    45,514-כ

, בהתאמה(, הנכללים  2021-01-109284- ו 2021-01-097200)מס' אסמכתאות:  2021,  ביוני 30-ו

 בזאת על דרך ההפניה. 
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        _____ ______________   __________________ 

 יו"ר דירקטוריון           החברה   מנכ"ל      

 אריק פינטו               שי אוזון       


