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 דוח הדירקטוריון לבעלי המניות

 2020 ספטמברב 30שנסתיימה ביום  חודשים 9של  לתקופה

מתכבד בזאת להגיש לבעלי המניות את דוח הדירקטוריון  "(החברה)" בע"מ ןדירקטוריון בבילו

ניירות ערך )דוחות תקופתיים , בהתאם לתקנות 2020 ספטמברב 30לתקופה שהסתיימה ביום 

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

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים מהותיים שחלו במצב 

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

 31, לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 2019התקופתי של החברה לשנת 

הדוח )" (2020-01-024331)מס' אסמכתא:  2020במרס,  22, כפי שפורסם ביום 2019בדצמבר 

 30ויחד עם הדוח החצי שנתי של החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  "(התקופתי

, כפי שפורסם 2020ביוני  30, לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 2020ביוני, 

  ."(הדוח החצי שנתי( )"2020-01-095286)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  30ביום 

ג 5, כהגדרת מונח זה בתקנה "תאגיד קטן"הקורא לכך שהחברה הינה מופנית בזאת תשומת לב 

 . הדיווחלתקנות 

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

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

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

טוריון החברה יובהר, כי בהתאם להחלטת דירק הפנימית, ומדווחת בהתאם להקלות האמורות.

, תדווח החברה לפי 2020ביולי,  1, החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 2020באוגוסט  27מיום 

  מתכונת דיווח רבעונית. 

 כללי .א

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

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

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

גיית החברה, כך שפעילות החברה החליט דירקטוריון החברה על שינוי אסטרט ,2020בינואר  12ביום 

 מערכות ביישום( המתמחה Information Technology – ITתתמקד ביצירת חברת טכנולוגיית מידע )

. האסטרטגיה החדשה של חדשות ותטכנולוגיפתרונות בבשימוש  יהמידע הארגוני על יד בתחום ניהול

על מנת להשיג ( Best of Breed)מגוונות מערכות מידע ולהטמיע ללקוחותיה ליישם החברה תאפשר 

להוות חברה מובילה זאת, לשם הגשמת שאיפת החברה  .את מטרותיהם העסקיות בעולם מתחדש

ערכה עבור להשיא את המידע, לייצר סביבה ארגונית המטפחת מקצועיות ויושרה ו בתחום מערכות

 מישורים:בין היתר, בכוונת החברה לרכוש חברות הפועלות בשלושה  המשקיעים בה.

תשתיות התוכנה והחומרה, ובכלל כך מכירת מערכות משולבות, אבטחת מידע, מעבר לענן, פיתוח  (1)

 ותחזוקת מערכות ענן.
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, CRM ,ERP ,PMיישום והטמעה של מערכות ארגוניות בעולם של טכנולוגיות מידע חדשות כגון  (2)

HR ו-MNF. 

פלטפורמות ייעודיות ש בתוך שימופיתוח בפלטפורמות חדשות המאפשרות פיתוח מהיר,  (3)

 לעולמות תוכן כגון סחר אלקטרוני, שירות לקוחות, מכירות ועוד.

 9ברה ביום לתשקיף מדף שפרסמה הח 6ראו פרק  לפרטים נוספים בדבר האסטרטגיה החדשה,

 "(.תשקיף המדף( )"2020-01-111781בנובמבר, מס' אסמכתא:  10)הנושא תאריך  2020בנובמבר, 

כמו כן, במסגרת החלטה זו הנחה דירקטוריון החברה לבחון את המשך פעילות החברה בתחום פעילות 

השקעות הון הסיכון, השקעות פיננסיות ומימון ותחום הפרסום באינטרנט, ואת האפשרויות העומדות 

 להלן יובא עדכון בדבר פעילות החברה בתחומי פעילותה:בפני החברה בהקשר זה. 

דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה לפעול למכירת  – פיננסיות ומימוןתחום השקעות  (1)

( שמחזיקה החברה, בכפוף למגבלות מסוימות ביחס לתנאי המכירה. CLOהמכשירים הפיננסים )

בהתאם, הנהלת החברה מוסיפה לבחון באופן שוטף את כדאיות מימוש המכשירים הפיננסים 

ת החברה במכשירים הפיננסים, ככל שתושלם, נכון שבהחזקתה. עם השלמת מכירת החזקו

אין המכשירים הפיננסיים שהיו בהחזקתה ומ חלק משמעותיהחברה מכרה למועד הדוח, 

החברה להמשיך לפעול בתחום פעילות זה. לפרטים בדבר המכשירים הפיננסים  הבכוונת

  לתשקיף המדף. 6לפרק  6.2.2שמחזיקה החברה נכון למועד הדוח, ראו סעיף 

. אס. טי םעם השלמת העסקה למכירת החזקות החברה בחברת א – תחום השקעות הון סיכון (2)

טראוול בע"מ, לא נותרה לחברה פעילות בתחום זה ונכון למועד הדוח, אין בכוונתה להמשיך 

 לפעול בתחום זה. 

בתקופת הדוח המשיכה מגמת הקיטון בהיקף פעילות החברה בתחום  – תחום הפרסום באינטרנט (3)

נכון למועד הדוח, ולאור ההכנסות הקיימות מתחום פעילות זה, החברה מוסיפה לפעול  .זה

 בתחום הפרסום באינטרנט באמצעות נותן שירותים.

 . לתשקיף המדף 6לפרטים נוספים בדבר תחומי פעילות החברה והאסטרטגיה החדשה ראו פרק 

החברה במהלך תקופת הדוח, בהמשך לאמור לעיל, ובמסגרת יישום האסטרטגיה החדשה של החברה, 

להלן, בתקופת הדוח  2.1כמפורט בסעיף ניהלה ומנהלת מגעים עם חברות לבחינת אפשרות רכישתן. 

סקת בייעוץ, הטמעה ולרכישת השליטה בחברת פרודוור ישראל בע"מ העעסקה  השלימה החברה

( והטמעת CRMכלים לניהול קשרי לקוחות ) ,(ERPפתרונות תכנון משאבים ארגוניים )ל ויישום ש

 של מייקרוסופט. ( Power BIכלי אנליטיקה )
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הינו בה מבנה ההחזקות עובדים וקבלני משנה, ו 300-מעסיקה הקבוצה כלמועד פרסום הדוח, בסמוך 

  כדלקמן:

נכון למועד פרסום הדוח, החברה חתומה על מספר מזכרי הבנות בלתי מחייבים מול חברות מטרה 

פוטנציאליות, על בסיסם היא מנהלת בחינה לגבי אותן חברות ומנהלת משא ומתן )כאשר לחברה 

מוקנית בלעדיות בניהול המשא ומתן למשך תקופה מסוימת(. ככל שהמשאים ומתנים שמנהלת 

 ןת לחברה, עליהועסקאות מהותיב מדוברלכדי הסכמים מחייבים, החברה סבורה כי החברה יבשילו 

תדווח החברה בהתאם להוראות כל דין. בנוסף, החברה ממשיכה לבחון אפשרויות להתקשרויות עם 

  חברות נוספות באופן שוטף.

בדוח ושינויים וחידושים בעניינים שיש לתארם ולאחריה אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .ב

 התקופתי

 ולאחריה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח החברה פעילות .1

התמציתיים הכספיים  לדוחות 11 ה באורשל החברה ראלפרטים בדבר תחומי הפעילות  .1.1

 ."(הדוחות הכספיים)" 2020 ,ספטמברב 30של החברה ליום המאוחדים ביניים 

 .להלן 2סעיף בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה, ראו  לפרטים נוספים .1.2

בעניינים שיש לתארם בתקופת הדוח ולאחריה שינויים וחידושים אשר אירעו בעסקי החברה  .2

  בדוח התקופתי

 תיאור פעילות החברה והתפתחות עסקיה –לדוח התקופתי  1סעיף  .2.1

התקשרה  2020בספטמבר,  14ביום בהתאם לשינוי באסטרטגיית החברה כאמור לעיל, 

בחברת לרכישת מניות "( המוכרותומאי וויו בע"מ )" Prodware SAעם החברה בהסכם 

ממניות פרודוור יחד עם  100%במסגרתו תרכוש החברה  ,"(פרודוורפרודוור ישראל בע"מ )"

הסכם מיליון ש"ח )" 16, בתמורה כוללת בסך ודוור, מנכ"ל פר"(יוסי)" מר יוסי חיימוב

מהון המניות  35%ויוסי יחזיק  65%. לאחר השלמת העסקה תחזיק החברה "(הרכישה

מ"בבילון בע

פרודוור ישראל  
מ"בע

. סי. 2. פי
מ"מערכות בע

אורנטק מערכות  
מ"ניהוליות בע מ"אורנביט בע
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החברה ויוסי התקשרו בהסכם בעלי המונפק והנפרע של פרודוור בדילול מלא, בהתאמה. 

-Tagהצטרפות )מניות, במסגרתו נקבעו, בין היתר, זכות סירוב ראשונה לצדדים, זכות 

Along ( ליוסי וכן מנגנוני אופציות מכר ורכש )אופציותPUT ו-CALL .לפרטים ( לצדדים

 2020בנובמבר,  3-ו 2020בספטמבר,  15 הימיםשל החברה מ יםמיידיה יהנוספים ראו דיווח

נכלל כאן  ם(, אשר תוכנ, בהתאמה2020-01-118941-ו 2020-01-101358: ות)מס' אסמכתא

 ניה.על דרך ההפ

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה –לדוח התקופתי  3סעיף  .2.2

 ענין בתאגיד במניות התאגיד מחוץ לבורסה יעל ידי בעל ושנעש אותעסק .2.2.1

 כמות צדדים לעסקה תאריך

 מחיר

 למניה

 )אג'(

 אסמכתא

06/07/2020 

 

אלפא אל טי אי 

בע"מ, נעם זיו 

 )רוכשים(;

פועלים אי. בי. 

ניהול  –אי. 

וחיתום בע"מ 

 )מוכרת(

 

אלפא אל טי אי בע"מ 

מניות  1,200,000 –

 –רגילות; נעם זיו 

מניות  100,000

 רגילות.

 –פועלים אי. בי. אי. 

 –ניהול וחיתום בע"מ 

מניות  1,300,000

 .רגילות

250 2020-01-072072 

פועלים אי. בי.  03/08/2020

איי ניהול 

וחיתום בע"מ 

 1מוכרת()

מניות  1,050,000

 רגילות.

380.67 2020-01-083205 

 

  עסקאות שנעשו על ידי בעלי עניין בתאגיד במניות התאגיד בבורסה .2.2.2

 כמות צדדים לעסקה תאריך

מחיר 

למניה 

 )אג'(

 אסמכתא

מרדכי אלבוים  27/07/2020

 )רוכש(

מניות  1,672,138

 רגילות.

319.42 2020-01-073507 

                                                 
 בעקבות מכירה זו, פועלים אי. בי. איי ניהול וחיתום בע"מ חדלה להיות בעלת עניין בחברה.  1
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אלפא אל טי אי  29/09/2020

 )רוכשת( בע"מ

מניות  54,000

 רגילות.

335.28 2020-01-106287 

אלפא אל טי אי  30/09/2020

 )רוכשת( בע"מ

מניות  70,582

 רגילות.

341.52 2020-01-106779 

אלפא אל טי אי  01/10/2020

 )רוכשת( בע"מ

מניות  19,000

 רגילות.

354.01 2020-01-098764 
 

אלפא אל טי אי  04/10/2020

 )רוכשת( בע"מ

מניות  10,323

 רגילות.

359.19 2020-01-099379 

אלפא אל טי אי  05/10/2020

 )רוכשת( בע"מ

מניות  16,725

 רגילות.

358.3 2020-01-103387 

אלפא אל טי אי  28/10/2020

 בע"מ )רוכשת(

מניות  219,067

 רגילות

358.73 2020-01-108364 

אלפא אל טי אי  29/10/2020

 בע"מ )רוכשת(

מניות  38,777

 רגילות

359.93 2020-01-108757 

  הקצאה פרטית חריגה .2.2.3

 9,900,000, פרסמה החברה דוח הצעה פרטית חריגה לפיו הוצעו 2020ביולי,  30ביום 

, לגופים מוסדיים, משקיעים של החברה ש"ח ע.נ. כל אחת 0.01מניות רגילות בנות 

ש"ח, לפי  27,720,000נוספים ונושאי משרה בחברה, וזאת כנגד תמורה כוללת בסך 

לפרטים נוספים ראו דוח הצעה פרטית חריגה שפרסמה ש"ח למניה.  2.8מחיר של 

(, הנכלל בזאת על דרך 2020-01-074746)מס' אסמכתא:  2020ביולי,  30החברה ביום 

  ההפניה. 

 סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה –לדוח התקופתי  6סעיף  .2.3

 אשר הובילולהלן, השלכות מאקרו כלכליות  2.5להתפרצות נגיף הקורונה, כמפורט בסעיף 

לירידות חדות בבורסות ברחבי העולם. התפרצות הנגיף עשויה לגרום למשבר פיננסי 

ערכם של המכשירים הפיננסיים שמחזיקה על  , בין היתר,מהותית שעלול להשפיעמתמשך, 

, . נכון למועד הדוחוהתקבולים של החברה מהחזקתה במכשירים אלה (CLO) החברה

משבר הקורונה השפיע באופן שלילי הן על שוויים של מכשירים אלו והן על סכומי 

( 3)שלושה תקופה של חודשים ו( 9)תקופה של תשעה  מהלךבבגינם. התקבולים השוטפים 

השקעה בניירות ערך ממימוש  החברהקיבלה , 2020בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום 

, אלפי ש"ח 12,799 -כסך של אלפי ש"ח ו 17,512 -סך של כ CLOמגובי נכסים מסוג 

של תשעה חודשים ותקופה של שלושה חודשים שהסתיימו  תקופהה, בגין כןבהתאמה. כמו 

ערך  בשווי הוגן בניירותרווח )הפסד( בגין שינויים  , רשמה החברה2020בספטמבר,  30ביום 

 בהתאמה. ,אלפי ש"ח 2,081 -( אלפי ש"ח וכ15,555) -בסך של כ CLOמגובי נכסים מסוג 
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החברה מבצעת הערכה שוטפת של מצב השוק, ובוחנת באופן שוטף את כדאיות יצוין, כי 

במועד . זאת, במטרה לקבל החלטה האם בכל עת מימוש המכשירים הפיננסיים שבהחזקתה

 מסוים ישנה כדאיות להמשך ההחזקה במכשיר הפיננסי או שמא כדאי לממשו. 

יובהר כי, להערכת החברה, אין במשבר הקורונה כדי להשפיע על יכולת החברה לעמוד 

בנוסף, למשבר הקורונה אין השפעה מהותית על תחומי הפעילות האחרים  בהתחייבויותיה.

 של החברה.

  – CLOהשקעות במכשירי  – ומימון פיננסיותתחום השקעות  –לדוח התקופתי  8.2סעיף  .2.4

 CLOמכשירי  4, השלימה החברה מימושים מלאים או חלקיים של 2020ביולי,  24ביום 

מיליוני דולר ארה"ב. לפרטים נוספים ראו הדיווח  2.5בתמורה המצטברת לסך כולל של 

(, הנכלל 2020-01-078477)מס' אסמכתא:  2020ביולי,  26המיידי שפרסמה החברה ביום 

 בזאת על דרך ההפניה.

בתמורה לסך כולל  CLO, השלימה החברה מימוש מלא של מכשיר 2020באוגוסט,  24ביום 

 25לפי דולר ארה"ב. לפרטים נוספים ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום א 500של 

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה. 2020-01-093069)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט, 

בתמורה לסך כולל  CLOהשלימה החברה מימוש מלא של מכשיר  2020בספטמבר,  2ביום 

את הדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום אלפי דולר ארה"ב. לפרטים נוספים, ראו  780של 

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.2020-01-087991)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  2

בתמורה לסך כולל  CLOהשלימה החברה מימוש מלא של מכשיר  2020בספטמבר,  28ביום 

אלפי דולר ארה"ב. לפרטים נוספים, ראו את הדיווח המיידי שפרסמה החברה  1,322של 

 (.2020-01-096331)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  29ביום 

לעיל בדבר התפרצות נגיף  2.3, ובהמשך לאמור בסעיף 2020שנת ל רבעון השלישיבמהלך ה

על המכשירים הפיננסיים שמחזיקה החברה, החברה  משבר הקורונה הקורונה והשפעת

 קיבלה תקבולים חלקיים בלבד בעבור המכשירים הפיננסיים שבהחזקתה. 

 6.2.2לפרטים בדבר המכשירים הפיננסים שמחזיקה החברה נכון למועד הדוח, ראו סעיף 

 לתשקיף המדף.  6לפרק 

וכן  2020לשנת  השלישיהרבעון למידע בדבר הכנסות ריבית וחלוקות שהתקבלו במהלך 

, ראה CLOלמידע בדבר שינויים בשווי הוגן מהשקעות בניירות ערך מגובי נכסים מסוג 

  הכספיים. לדוחות 6-ו 5 ביאורים

 COVID-19-נגיף ה –אירועים חריגים  .2.5

נגיף )" COVID-19-, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף ה2020 ,בחודש ינואר

כריז ה 2020"( כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ מגפת הקורונה" או "הקורונה

פת הקורונה כפנדמיה )מגיפה עולמית(. התפשטות נגיף ארגון הבריאות העולמי על מג

הקורונה מהווה אירוע חריג בקנה מידה עולמי אשר משפיע על תחומים שונים באופן דינמי, 

 מתהווה ובלתי צפוי.
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ף בישראל, הוטלו מגבלות שונות על ידי הממשלה, בין היתר מגבלות לאור התפשטות הנגי

הנוגעות לתנועת אזרחים ומגבלות על הפעילות במגזר הציבורי והפרטי. המגבלות המוטלות 

משתנות מעת לעת, בשים לב ליעדים שקבעה הממשלה, בין היתר לעניין מספר הנדבקים 

 בנגיף הקורונה.

השפעתה על החברה  .ל השווקים הפיננסיים בעולם כולולמגיפת הקורונה השפעה ניכרת ע

 2.3בסעיף  כאמור ומימושםשמחזיקה החברה ( CLOsמכשירים הפיננסיים )לבעיקר נוגעת 

  .לעיל

במטרה להתמודד עם ההשלכות האפשריות של נגיף הקורונה על שוויים של המכשירים 

הפיננסים שמחזיקה החברה ויכולתה לממשם, הסמיך דירקטוריון החברה את הנהלת 

החברה לפעול למכירת המכשירים הפיננסיים שמחזיקה החברה. הנהלת החברה פועלת 

על פי המכשירים הפיננסיים  שלבהתאם להחלטה האמורה ותמשיך לפעול למימושם 

 הקריטריונים שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה. 

לרבות בדבר יכולת החברה לממש את המכשירים הפיננסיים , זה 2.5בסעיף  האמור

הערכות . כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד ,שבהחזקתה

. נה מהותיתאו להתממש באופן שו, החברה כאמור עשויות להשתנות שאו שלא להתממש

  .כתוצאה מהתפתחויות שאינן בשליטת החברה, זאת

 אירועים לאחר תאריך המאזן .3

לדוחות  14ביאור לפרטים בדבר אירועים שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו 

 הכספיים. 
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  הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלההסברי  .ג

  :)אלפי ש"ח( כספיהמצב ה .1

 
 בספטמבר 30ליום 

 31ליום 

 2019, רבדצמב
 הסברי החברה

2020  2019  

 52,407 49,862 114,050 רכוש שוטף

, נובע 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח בהשוואה ליום  61,643-ברכוש השוטף בסך של כ הגידול

  בעיקרו מ:

ביתרות מזומנים ושווי מזומנים בעיקר עקב: )א( מימוש השקעת  47,988 -ידול בסך של כג( 1)

אלפי ש"ח; )ב( מימוש השקעה  17,512 -תמורת כ  CLOהחברה בניירות ערך מגובי נכסים מסוג 

 509-אלפי ש"ח; )ג( פרעון של פקדונות לזמן ארוך בסך של כ 2,495-בחברות פרויקט תמורת כ 

אלפי ש"ח; )ה( קבלת הלוואות  4,136-אלפי ש"ח; )ד( תמורה ממימוש אופציות בסך של כ

אלפי ש"ח; )ו( תמורה מהנפקה פרטית בניכוי הוצאות  551-מתאגידים בנקאיים בסך של כ

 4,142 -בעו מפעילות שוטפת בסך של כאלפי ש"ח; )ז( מזומנים שנ 27,205 -הנפקה בסך של כ

 אלפי ש"ח. 

"( חברות המטרהאורנביט בע"מ )"ו( רכישת מניות אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ אניכוי: )ב

. סי. 2אלפי ש"ח; )ב( השקעה בחברה כלולה )פי.  4,377 -בניכוי מזומנים שנרכשו בסך של כ

אלפי ש"ח; )ג( פרעון של הלוואות לתאגידים  510-"(( בסך של כ. סי.2פי. מערכות בע"מ )"

; )ה( אלפי ש"ח 561-ד( שינויים בהפרשי תרגום בסך של כאלפי ש"ח;  1,100 -בנקאיים בסך של כ

 אלפי ש"ח.  176 -תחייבות בגין חכירה בסך של כהפרעון ב

ביתרת הלקוחות, נטו בעיקר עקב יתרת לקוחות, נטו של חברות  5,488-( גידול בסך של כ2)

אלפי ש"ח בניכוי קיטון ביתרת הלקוחות בגין קיטון הכנסות משירותי  5,767-המטרה בסך של כ

 אלפי ש"ח.  279 -פרסום בסך של כ
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 בספטמבר 30ליום 

 31ליום 

 2019, רבדצמב
 הסברי החברה

2020  2019  

אלפי ש"ח ביתרת החייבים ויתרות חובה בעיקר עקב: )א( המחאות  8,167( גידול בסך של 3)

)ב(  "(אם.אס.טיטראוול בע"מ )" ממכירת השקעה בחברת אם.אס.טי 4,850-בסך של כלגביה 

הוצאות , )ג( אלפי ש"ח 2,766-ויתרות חובה של חברות המטרה בסך של כעקב יתרת החייבים 

 .אלפי ש"ח 355 -מראש בסך של כ

נובע , 2019בספטמבר  30אלפי ש"ח בהשוואה ליום  64,188-הגידול ברכוש השוטף בסך של כ

 בעיקרו מ:

אלפי ש"ח בעיקר עקב: )א( מימוש  50,732 -( גידול ביתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ1)

אלפי ש"ח; )ב( מימוש  17,512 -תמורת כ  CLOהשקעת החברה בניירות ערך מגובי נכסים מסוג 

-בסך של כאלפי ש"ח; )ג( פרעון של פקדונות לזמן ארוך  730-השקעה בחברות פרויקט תמורת כ 

אלפי ש"ח; )ה( קבלת הלוואות  4,136-אלפי ש"ח; )ד( תמורה ממימוש אופציות בסך של כ 509

אלפי ש"ח; )ו( תמורה מהנפקה פרטית בניכוי הוצאות  551-מתאגידים בנקאיים בסך של כ

 6,304 -אלפי ש"ח; )ז( מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך של כ 27,205 -הנפקה בסך של כ

 . אלפי ש"ח

"( חברות המטרהבניכוי: )א( רכישת מניות אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ ואורנביט בע"מ )"

בסך  (. סי.2אלפי ש"ח; )ב( השקעה בחברה כלולה )פי.  4,377 -בניכוי מזומנים שנרכשו בסך של כ

אלפי ש"ח;  1,100 -אלפי ש"ח; )ג( פרעון של הלוואות לתאגידים בנקאיים בסך של כ 510-של כ

; )ה( פרעון בהתחייבות בגין חכירה בסך של אלפי ש"ח 561-( שינויים בהפרשי תרגום בסך של כד

  אלפי ש"ח. 176 -כ

ביתרת הלקוחות, נטו בעיקר עקב יתרת לקוחות, נטו של חברות  5,355-גידול בסך של כ( 2)

אלפי ש"ח בניכוי קיטון ביתרת הלקוחות בגין קיטון הכנסות משירותי  5,767-המטרה בסך של כ

 אלפי ש"ח. 412 -פרסום בסך של כ

אלפי ש"ח ביתרת החייבים ויתרות חובה בעיקר עקב: )א( המחאות  8,101גידול בסך של ( 3)

ממכירת השקעה בחברת אם.אס.טי )ב( עקב יתרת החייבים ויתרות חובה  4,805-לגביה בסך של כ

 אלפי ש"ח. 355 -אלפי ש"ח, )ג( הוצאות מראש בסך של כ 2,766-ל חברות המטרה בסך של כש
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 בספטמבר 30ליום 

 31ליום 

 2019, רבדצמב
 הסברי החברה

2020  2019  

נכסים פיננסיים בשווי 

הוגן דרך רווח או 

 הפסד

20,944 58,478 53,919 

נובעת מהשקעות  2019בדצמבר  31-ו  2019בספטמבר  30, 2020בספטמבר  30לימים היתרה 

 . CLOמסוג  בניירות ערך מגובי נכסים

נבע בעיקר ממימוש  2019בדצמבר  31אלפי ש"ח בהשוואה ליום  32,975 -בסך של כ הקיטון

אלפי ש"ח, מקיטון  17,512 -השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בשכבת האקוויטי בתמורה של כ

אלפי  92 -אלפי ש"ח, בניכוי גידול בגין הפרשי תרגום בסך של כ 15,555 -של כ בשווי הוגן בסך

  ש"ח.

נבע בעיקר ממימוש  2019בספטמבר  30אלפי ש"ח בהשוואה ליום  37,534 -הקיטון בסך של כ

אלפי ש"ח, מקיטון  17,512 -השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בשכבת האקוויטי בתמורה של כ

 אלפי ש"ח. 34-אלפי ש"ח ומקיטון בגין הפרשי תרגום בסך כ 19,676 –בשווי הוגן בסך של כ 

 2 2 49 קדונותיפ
נובע בעיקר מפקדונות  2020בספטמבר  30 -ו  2019בדצמבר  31בפיקדונות בהשוואה ליום  הגידול

 אלפי ש"ח. 47 -בסך כ התקופהליסינג של חברות המטרה שנרכשו במהלך 

השקעות בחברות 

 פרויקט, נטו
- 12,791 6,912 

 אם.אס.טי. נובעת מהשקעה בחברת  2019בספטמבר  30 -ו 2019בדצמבר  31היתרה לימים 

אלפי ש"ח בניכוי שינויים בקרן  7,300-כסך של נובע ממימוש מלוא ההשקעה תמורת  הקיטון

 אלפי ש"ח. 388הון מהפרשי תרגום בסך 

 .של חברת המטרהבעיקר מאיחודה ברכוש הקבוע נובע  הגידול 7 8 514 רכוש קבוע, נטו

 - - 3,852 נכסים בלתי מוחשיים

 2019בספטמבר  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים בנכסים בלתי מוחשיים  הגידול

צבר הזמנות ומקשרי לקוחות שנוצרו ברכישת חברות המטרה במהלך מעודפי עלות בגין  נובע

 .אלפי ש"ח 259שנצבר בתקופה בסך של אלפי ש"ח בניכוי פחת  4,111בסך של  התקופה

 - - 5,613 מוניטין
, נובע 2019בספטמבר  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים במוניטין  הגידול

 .  התקופהשנוצר ברכישת חברות המטרה במהלך מהמוניטין  

 - - 5,785 השקעה בחברה כלולה

, 2019בספטמבר  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים בהשקעה בחברה כלולה  הגידול

אלפי ש"ח במזומן, מהתחייבות פיננסית שנמדדה  600 -כ תמורת .סי .2 פי.נובע מהשקעה בחברה 

 אלפי ש"ח. 374אלפי ש"ח, ומרווחי אקוויטי שנצברו בסך  4,811בשווי הוגן בחברה בסך 
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 בספטמבר 30ליום 

 31ליום 

 2019, רבדצמב
 הסברי החברה

2020  2019  

נכסים בגין זכויות 

 שימוש
1,342 - - 

 בספטמבר 30 -ו 2019בדצמבר  31בנכסים בגין זכויות שימוש בהשוואה ליתרה לימים  הגידול

בסך  התקופה, נובע מנכסים בגין זכות שימוש שנוצרו מרכישת חברות המטרה במהלך 2019

 אלפי ש"ח בניכוי פחת שנצבר בתקופה. 1,554

מסי הכנסה נכסי 

  נדחים
530 - - 

 בספטמבר 30 -ו 2019בדצמבר  31בנכסי מסים הכנסה נדחים בהשוואה ליתרה לימים  הגידול

 .  התקופה,  נובע מנכסי מסים נדחים שנוצרו ברכישת חברות המטרה במהלך 2019

 התחייבויות שוטפות

 אחרות
9,362 2,420 2,249 

בספטמבר  30-ו 2019בדצמבר  31 יתרה לימיםבהתחייבויות שוטפות אחרות בהשוואה ל הגידול

נובע בעיקר מהתחייבויות לספקים וזכאים אחרים שנוצרו ברכישת חברות המטרה , 2019

 .  התקופהבמהלך 

הלוואות מתאגידים 

 בנקאיים
1,897 - - 

, 2019בספטמבר  30 -ו 2019בדצמבר  31הגידול בהלוואות לזמן ארוך בהשוואה ליתרה לימים 

אלפי ש"ח בתוספת  2,421נובע בעיקר מהלוואות שנוצרו מרכישת חברות המטרה בסך של 

( ועד לתאריך הדוח 2020במאי,  27הלוואות שנלקחו ע"י חברות המטרה מתאריך הרכישה )קרי, 

אלפי ש"ח בקיזוז הלוואות שנפרעו ע"י חברות המטרה  551 -( בסך של כ2020בספטמבר,  30)קרי, 

 . מריבית שנצברהאלפי ש"ח. יתר השינוי נובע  777 -בסך של כ

 - - 1,344 התחייבות בגין חכירה

בספטמבר  30 -ו 2019בדצמבר  31הגידול בהתחייבויות בגין חכירה בהשוואה ליתרה לימים 

 1,480 -, נובע בעיקר מהתחייבויות בגין חכירה שנוצרה מרכישת חברות המטרה בסך של כ2019

עודף עלות שנוצר כתוצאה מהערכת ואלפי ש"ח  176 -אלפי ש"ח בניכוי תשלומי קרן בסך של כ

 אלפי ש"ח. 40 -שווי בסך של כ

התחייבות בגין 

 השקעה בכלולה
4,811 - - 

 30 -ו 2019בדצמבר  31בהתחייבות בגין השקעה בכלולה בהשוואה ליתרה לימים  הגידול

, נובע מרישום התחייבות פיננסית בשווי הוגן כיוון שלחברת פליי טק מערכות 2019 בספטמבר

. סי., ישנה אופציה 2מידע בע"מ, ממנה רכשה החברה את המניות המוחזקות על ידה בחברת פי. 

 לדוחות הכספיים. 8לרכוש בחזרה את המניות כמפורט בביאור 
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 בספטמבר 30ליום 

 31ליום 

 2019, רבדצמב
 הסברי החברה

2020  2019  

התחייבות בגין 

אופציה להשלמת 

 רכישת חברת בת
3,965 - - 

 30 -ו 2019בדצמבר  31בהתחייבות בגין השקעה בכלולה בהשוואה ליתרה לימים  הגידול

אלפי ש"ח, בהתאם להערכת  3,965 -בסך של כ CALL-ו PUT, נובע מאופציות 2019 בספטמבר

שווי שבוצעה, לפיהן החברה תהיה רשאית לרכוש את יתר המניות בחברות אורנטק ואורנביט, 

 לדוחות הכספיים. 9ראה פרטים נוספים בביאור 

התחייבות מיסים 

 - - 1,149 נדחים 

 בספטמבר 30 -ו 2019בדצמבר  31לימים בהתחייבות מסים נדחים בהשוואה ליתרה  הגידול

בהתאם מעודפי עלות ו שנוצרו ברכישת חברות המטרה , נובע ממסים נדחים שנוצרו 2019

 ת חברות המטרה. להערכת שווי שנוצרו ברכיש

התחייבות בשל סיום 

 - - 942 יחסי עובד מעביד

 30 -ו 2019בדצמבר  31בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד בהשוואה ליתרה לימים  הגידול

, נובע מהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד שנוצרה ברכישת חברות המטרה 2019 בספטמבר

 התקופה. במהלך 

 110,998 118,721 129,209 הון עצמי

( גידול 1נבע בעיקר מ: ) 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח בהשוואה ליום  18,211 -בסך של כ הגידול

( גידול בגין מימוש 2אלפי ש"ח; ) 27,205 -בגין הנפקה פרטית בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ

( גידול בקרן הון בגין עלות תשלום מבוסס מניות בסך 3אלפי ש"ח; ) 4,136 -אופציות בסך של כ

 –אלפי ש"ח. בניכוי  464 -ידול בקרן הון מהפרשי תרגום בסך של כ( ג4אלפי ש"ח; ) 573 -של כ

  .אלפי ש"ח 14,167 -בסך של כ 2020בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  9-הפסד ל
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 : )אלפי ש"ח(צאות הפעילות תו .2

חודשים  (9תשעה )ל 

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

חודשים  (3שלושה )ל

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

 שנהל

 השהסתיימ

 31יום ב

 2019ר, בדצמב

 הסברי החברה

2020 2019 2020 2019 

 - - 8,614 - 11,702 הכנסות ממתן שירותים

תקופה של  בהכנסות החברה ממתן שירותים במהלך הגידול

 30חודשים שהסתיימו ביום  (3שלושה )וחודשים  (9) תשעה

, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, נובע 2020 בספטמבר

 .IT-מהכנסות חברות המטרה בתחום שירותי ה

 2,299 476 230 1,915 863 הכנסות מפרסום באינטרנט

 מהלך תקופה של תשעהבהכנסות החברה מפרסום באינטרנט 

בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  (3שלושה )ו ( חודשים9)

ביחס אלפי ש"ח  246 -וכאלפי ש"ח   1,052-טנו בסך של כק 2020

. הקיטון נובע מצמצום , בהתאמהלתקופה המקבילה אשתקד

הפעילות, ראה פרטים  היקפי פעילותה של החברה בתחום

 לדוחות הכספיים. 3נוספים בביאור 

הכנסות )הוצאות( נטו בגין 

מכשירים פיננסיים בשווי הוגן 

 דרך רווח או הפסד

(9,254) 5,806 3,242 (384) 5,181 

הכנסות בגין מכשירים אלפי ש"ח ב 15,060-סך של כב הקיטון

( חודשים 9) תקופה של תשעה פיננסיים בשווי הוגן במהלך

ביחס לתקופה המקבילה , 2020בספטמבר  30שהסתיימו ביום 

הפסד בגין שינויים בשווי הוגן בסך ( 1) -מ, נובע בעיקר  אשתקד

משינויים בשווי הוגן בסך  הפסד אלפי ש"ח לעומת  15,555 -של כ

 ( קיטון2. )אלפי ש"ח במחצית הראשונה אשתקד 3,005 -כ

בניירות ערך מגובי נכסים  בהכנסות ריבית וחלוקות מהשקעות

 אלפי ש"ח. 2,510 -בסך של כ CLO מסוג

שינויים בשווי הוגן של חברות 

 פרויקט, נטו
- 539 - - (5,244) 

פרוייקט במהלך החציון  החברה מימשה את השקעתה בחברות

 .2020הראשון של שנת 
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חודשים  (9תשעה )ל 

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

חודשים  (3שלושה )ל

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

 שנהל

 השהסתיימ

 31יום ב

 2019ר, בדצמב

 הסברי החברה

2020 2019 2020 2019 

 1,004 278 7,324 950 9,748 עלות המכירות

( חודשים 9) תקופה של תשעה הגידול בעלות המכירות במהלך

, ביחס לתקופה המקבילה 2020בספטמבר  30שהסתיימה ביום 

אשתקד, נובע בעיקר משתי סיבות בעלות השפעה מקזזת: מחד 

המכר של תחום פעילות הפרסום באינטרנט גיסא, קיטון בעלות 

בהתאמה לקיטון בהכנסות בתחום פעילות זה, ומאידך גיסא 

 גידול בעלות המכר בגין רכישה של חברות המטרה.

 225 49 230 172 388 הוצאות פרסום מכירה ושיווק

( חודשים 9) תשעהשל  תקופה במהלךהוצאות הגידול ב

ביחס לתקופה המקבילה , 2020בספטמבר  30 שהסתיימה ביום

מהפחתת עודפי עלות שנוצרו מרכישת , נבע בעיקר אשתקד

חברות המטרה  ומתוספת הוצאות כתוצאה מאיחודה של חברת 

 המטרה.

 3,393 863 2,809 2,610 6,804 הוצאות הנהלה וכלליות

( חודשים 9) תקופה של תשעה במהלךהוצאות הגידול ב

ביחס לתקופה המקבילה , 2020בספטמבר  30שהסתיימה ביום 

החברה  2020, נבע בעיקר מהעובדה שמתחילת שנת אשתקד

פעלה במטרה ליישם את האסטרטגיה החדשה כפי שקבע 

דירקטוריון החברה ואילו בתקופה המקבילה אשתקד פעילות 

החברה הייתה מצומצמת  וכן מתוספת הוצאות כתוצאה 

 מאיחודה של חברת המטרה.

חלק ברווחי חברה כלולה 

המטופלת לפי שיטת השווי 

 המאזני

463 - 393 - - 

נובע מרווחי אקוויטי בהתאם לשיעור ההחזקה של החברה 

 . סי.. 2בחברת פי. 
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חודשים  (9תשעה )ל 

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

חודשים  (3שלושה )ל

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

 שנהל

 השהסתיימ

 31יום ב

 2019ר, בדצמב

 הסברי החברה

2020 2019 2020 2019 

  - 2,858 (1,098) 2,116 3,989 (13,166) רווח )הפסד( תפעולי

 929 239 (480) 766 (893) מימון, נטו )הוצאות( הכנסות
עיקר הוצאות המימון נובעות מהפרשי שער בין מטבע ש"ח 

 לדולר. 

 - - (55) - (108) מסים על הכנסה

( 9) תקופה של תשעה במהלךבמסים על הכנסה במהלך  הגידול

 בספטמבר 30( חודשים שהסתיימו ביום 3ותקופה של שלושה )

, ביחס לתקופות המקבילות אשתקד, נובע בעיקר 2020

 המטרה.מהוצאות חברות 

 - (1,457) (859) 1,581 5,294 (14,167) רווח )הפסד( נקי
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 נזילות .3

 

חודשים  (9תשעה )ל

 30שהסתיימו ביום 

 ספטמברב

חודשים  (3שלושה )ל

 30שהסתיימו ביום 

 ספטמברב

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 2019בדצמבר, 

 הסברי החברה

2020 2019 2020 2019 

 11,033 4,481 1,915 7,871 4,142 תזרים מפעילות שוטפת

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שהשיגה החברה 
 2020 בספטמבר 30בתשעה חודשים שהסתיימו ביום 

ע במיליון ש"ח, נ 4.1-הסתכם בתזרים חיובי של כ
( 1) –בניכוי מיליון ש"ח  14 -של כבסך הפסד מבעיקר 
, מיליון ש"ח 9.3 -שינוי בשווי הוגן בסך של כתיאום 

 6.3 -חלוקות של נכסים פיננסיים בסך של כריבית ( 2)
קיטון בחייבים ויתרות חובה ( 3, )מיליון ש"ח

מהפרשי שער ( 4)מיליון ש"ח,  1.5-ולקוחות בסך של כ
( 5ח; )אלפי ש" 0.5 -בגין מזומנים ואחרים בסך של כ

 0.5-עלות תשלום מבוסס מניות בסך של כתיאום 
  .אלפי ש"ח

 (9,955) 8 12,734 (9,955) 13,791 ם מפעילות השקעהתזרימי מזומני

( 1) -תזרים המזומנים מפעילות השקעה נבע בעיקר מ
תמורה ממכירת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

( 2מיליון ש"ח; ) 17.5 -( בסך של כCLOרווח והפסד )
תמורה ממימוש השקעה בחברות פרויקט בסך של 

 החברות המטררכישת מיליון ש"ח בניכוי עלות  0.7
 מיליון ש"ח.  4.4 -בניכוי מזומנים שנרכשו בסך של כ

 - - 28,185 - 30,616 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

( 1) -תזרים המזומנים מפעילות מימון נבע בעיקר מ
הנפקה פרטית של מניות בניכוי הוצאות הנפקה בסך 

( תמורה ממימוש אופציות 2מיליון ש"ח; ) 27 -של כ
מיליון ש"ח; בניכוי פרעון נטו של  4 -בסך של כ

 אלפי ש"ח.  0.5-הלוואות לזמן ארוך בסך של כ 
  51,829 49,085 99,817 49,085 99,817 תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
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 נתוני פרופורמה .4

בינואר,  1 להלן תמצית נתוני פרופורמה אשר נערכו על מנת לשקף את תוצאות הפעילות של החברה וחברות הבת שלה בהנחה שרכישתן הייתה מתבצעת כבר ביום

2018: 

ולתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  2020בספטמבר  30להלן נתוני פרופורמה בלתי מבוקרים, באלפי ש"ח, לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  .א

 :2020בספטמבר  30ביום 

 2019בספטמבר  30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  2020בספטמבר  30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  

 נתוני הפרופורמה התאמות בגין נתוני הפרופורמה נתונים בפועל נתוני הפרופורמה התאמות בגין נתוני הפרופורמה נתונים בפועל

הכנסות ממתן 

 22,609 22,609  25,044 13,342 11,702 שירותים

הכנסות מפרסום 

 1,915 - 1,915 863 - 863 באינטרנט

)הוצאות( הכנסות 

נטו בגין מכשירים 

פיננסיים בשווי הוגן 

 5,806 - 5,806 (9,254) - (9,254) דרך רווח או הפסד

 (18,086) (17,136) (950) (19,783) (10,035) (9,748) עלות מכירות

ום סהוצאות פר

 (483) (311) (172) (272) 116 (388) מכירה ושיווק
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הוצאות הנהלה 

 (6,589) (3,979) (2,610) (9,711) (2,907) (6,804) וכלליות

חלק ברווחי חברה 

כלולה המטופלת 

לפי שיטת השווי 

 - - - 463 - 463 המאזני

 5,172 1,183 3,989 (12,650) 516 (13,166) רווח תפעולי

 860 - 860 160 - 160 הכנסות מימון

 (264) (170) (94) (1,198) (145) (1,053) הוצאות מימון

לפני )הפסד( רווח 

 5,768 1,013 4,755 (13,688) 371 (14,059) מיסים על ההכנסה

 (486) (486) - (68) 40 (108) מיסים על ההכנסה

רווח לתקופה 

 5,282 527 4,755 (13,756) 411 (14,167) מפעילות נמשכת

רווח מפעילות 

        -מופסקת 

שינויים בשווי הוגן 

 539 - 539 - - - חברות פרויקט, נטו
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 5,821 527 5,294 (13,756) 411 (14,167) רווח לתקופה

סעיפים אשר לא 

יסווגו מחדש לרווח 

        -או הפסד 

הפרשים מתרגום 

דוחות כספיים 

ממטבע הפעילות של 

החברה למטבע 

 (9,039) - (9,039) 464 - 464 ההצגה

הפסד כולל אחר 

 (9,039) - (9,039) 464 - 464 לתקופה, נטו ממס

סך רווח כולל 

 (3,218) 527 (3,745) (13,292) 411 (13,703) לתקופה
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ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  2019בספטמבר  30להלן נתוני פרופורמה בלתי מבוקרים, באלפי ש"ח, לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  .ב

 :2020בספטמבר  30ביום 

 2019בספטמבר  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  2020בספטמבר  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 נתוני הפרופורמה התאמות בגין נתוני הפרופורמה נתונים בפועל נתוני הפרופורמה התאמות בגין נתוני הפרופורמה נתונים בפועל 

הכנסות ממתן 

 7,994 7,994 - 8,614 - 8,614 שירותים

הכנסות מפרסום 

 476 - 476 230 - 230 באינטרנט

)הוצאות( הכנסות 

נטו בגין מכשירים 

פיננסיים בשווי הוגן 

 (384) - (384) 3,242 - 3,242 דרך רווח או הפסד

 (6,664) (6,386) (278) (7,324) - (7,324) עלות מכירות

הוצאות פרוסם 

 (94) (45) (49) (102) 128 (230) מכירה ושיווק

הוצאות הנהלה 

 (2,134) (1,271) (863) (2,809) - (2,809) וכלליות
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חלק ברווחי חברה 

כלולה המטופלת 

לפי שיטת השווי 

 - - - 393 - 393 המאזני

)הפסד( רווח 

 (806) 292 (1,098) 2,244 128 2,116 תפעולי

 266 - 266 - - - הכנסות מימון

 (58) (31) (27) (480) - (480) הוצאות מימון

לפני )הפסד( רווח 

 (598) 261 (859) 1,764 128 1,636 מיסים על ההכנסה

 (254) (254) - (55) - (55) מיסים על ההכנסה

)הפסד( רווח 

לתקופה מפעילות 

 (852) 7 (859) 1,709 128 1,581 נמשכת

רווח מפעילות 

        -מופסקת 

שינויים בשווי הוגן 

 - - - - - - חברות פרויקט, נטו
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)הפסד( רווח 

 (852) 7 (859) 1,709 128 1,581 לתקופה

סעיפים אשר לא 

יסווגו מחדש לרווח 

        -או הפסד 

הפרשים מתרגום 

דוחות כספיים 

ממטבע הפעילות של 

החברה למטבע 

 (2,978) - (2,978) - - - ההצגה

הפסד כולל אחר 

 (2,978) - (2,978) - - - לתקופה, נטו ממס

)הפסד( סך רווח 

 (3,830) 7 (3,837) 1,709 128 1,581 כולל לתקופה

 

 

 

 



 

23 
 

 :2019בדצמבר,  31ביום  שהסתיימהלהלן נתוני פרופורמה בלתי מבוקרים, באלפי ש"ח, לתקופה של שנה  .ג

 2019 בדצמבר 31לתקופה של שנה חודשים שהסתיימה ביום  

 נתוני הפרופורמה התאמות בגין נתוני הפרופורמה נתונים בפועל 

 30,841 30,841 - הכנסות ממתן שירותים

 2,299 - 2,299 הכנסות מפרסום באינטרנט

 5,181 - 5,181 הכנסות נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 (24,917) (23,913) (1,004) עלות מכירות

 (503) (278) (225) הוצאות פרוסם מכירה ושיווק

 (9,062) (5,669) (3,393) הוצאות הנהלה וכלליות

 3,839 981 2,858 תפעולי רווח

 1,050 - 1,050 הכנסות מימון

 (411) (290) (121) הוצאות מימון

 4,478 691 3,787 רווח לפני מיסים על ההכנסה

 (125) (125) - מיסים על ההכנסה

 4,353 566 3,787 רווח לתקופה מפעילות נמשכת
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     -רווח מפעילות מופסקת 

 (5,244) - (5,244) פרויקט, נטושינויים בשווי הוגן חברות 

 (891) 566 (1,457) לתקופה הפסד

     -סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד 

הפרשים מתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות של החברה למטבע 

 (10,011) - (10,011) ההצגה

 (10,011) - (10,011) הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 (10,902) 566 (11,468) כולל לתקופה הפסדסך 
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  מקורות מימון .5

 הנפקת ניירות ערך .4.1

מניות  9,900,000, השלימה החברה הקצאה פרטית חריגה של 2020באוגוסט,  10ביום 

ש"ח.  27,720,000בסך של  ש"ח ע.נ. כל אחת, וזאת כנגד תמורה כוללת 0.01רגילות בנות 

)מס'  2020ביולי,  30לפרטים נוספים ראו דוח הצעה פרטית חריגה שפרסמה החברה ביום 

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה. 2020-01-074746אסמכתא: 

 מימוש אופציות .4.2

-אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה על 500,000, מומשו 2020באוגוסט,  17ביום 

ש"ח. בנוסף, ביום לפי א 919-כרה, וזאת בתמורה לסך כולל של ידי עובדת לשעבר של החב

ידי -עללרכישת מניות רגילות של החברה אופציות  250,000, מומשו 2020בספטמבר,  10

בהתאם, ברבעון השלישי ש"ח. לפי א 460עובד לשעבר של החברה בתמורה לסך כולל של 

מניות רגילות של החברה לעובדיה  750,000, הקצתה החברה סך כולל של 2020לשנת 

לפרטים נוספים ראו מצבת הון עדכנית שפרסמה לשעבר בעקבות מימוש אופציות כאמור. 

(, הנכללת בזאת על 2020-01-098557)מס' אסמכתא:  2020באוקטובר,  1החברה ביום 

 דרך ההפניה. 

 קופת הדוח, לא היו לחברה הלוואות לזמן ארוך או לזמן קצר.בת .4.3

, 2020בספטמבר,  30היקפם הממוצע של האשראי מספקים והאשראי ללקוחות ליום  .4.4

 אינם מהותיים לחברה.  
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       ___________________  __________________ 

 יו"ר דירקטוריון          החברה מנכ"ל      

 אריק פינטו              שי אוזון      


