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  אברא טכנולוגיות מידע בע"מ

  על מצב ענייני החברה דוח הדירקטוריון  -'פרק ב

  2020 , דצמברב 13סתיימה ביום ה ש של שנה לתקופה 

  מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון ")  החברה ("בע"מ    אברא טכנולוגיות במידע דירקטוריון  

" יחד:  (להלן  שלה  הבנות  וחברות  החברה  ענייני  מצב  ביום    ")הקבוצהעל  שהסתיימה    31לתקופה 

- ), התש"לדוחות תקופתיים ומיידייםניירות ערך (, בהתאם לתקנות  ")תקופת הדוח("  2020  ,בדצמבר

    .")הדיווחתקנות ("  1970

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

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

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

  טכנולוגיות מידע בע"מ. 

ביום    2סעיף  בכמפורט   זה,  לדוח  א'  החברה  2020,  בינואר  12לפרק  דירקטוריון  החליט  שינוי  על  , 

) כך שפעילות החברה תתמקד ביצירת חברת טכנולוגיית מידע   Informationאסטרטגיית החברה, 

Technology – IT  בפתרונות  ביישום מערכות בתחום ניהול המידע הארגוני על ידי שימוש  ) המתמחה

רקטוריון החברה לבחון את המשך פעילות  במסגרת החלטה זו הנחה די  .חדשים ובטכנולוגיות חדשות 

השקעות   פעילות  בתחום  השקעות  החברה  תחום  ומימון,  הפרסום  פיננסיות  ותחום  הסיכון  הון 

  באינטרנט, ואת האפשרויות העומדות בפני החברה בהקשר זה. 

תחום   הכספיים,  בדוחותיה  פעילות  כמגזר  המדווח  אחד  פעילות  תחום  לחברה  הדוח,  למועד  נכון 

י התוכנה, במסגרתו פועלת החברה (במישרין ובאמצעות חברות הבת שלה), ביישום מערכות  שירות

בתחום ניהול המידע הארגוני על ידי שימוש בפתרונות חדשים ובטכנולוגיות חדשות. בנוסף, החברה  

מבצעת פעילויות נוספות שאינן מיוחסות למגזר פעילות בדוחותיה הכספיים, וביניהן, תחום הפרסום  

נכון למועד פרסום הדוח, לחברה אין  ).  CLOנטרנט ותחום השקעות ומימון (השקעות במכשירי  באי

  פעילות בתחום השקעות הון הסיכון. 

  

  

 

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

  לתקנות הדיווח. 

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

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

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

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

 מתכונת  לפי  החברה מדווחת, 2020, ביולי 1 ביום שהחלה הדיווח מתקופת החל , 2020 וסטבאוג 27

  .   רבעונית דיווח
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  הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ותוצאות פעילותה . 1

 כללי  . 1.1

שפעילות   כך  החברה  אסטרטגיית  שינוי  על  החברה  דירקטוריון  החליט  הדוח,  בתקופת 

ומקיף   פתרון שלם  ללקוחותיה  ותספק  טכנולוגיות מידע,  חברת  ביצירת  תתמקד  החברה 

וגיבוש  ) Strategic consulting( הצרכים הגדרתלהשגת יעדיהם האסטרטגיים, החל משלב  

, (Development) עודיות יי  מערכות פיתוח דרך , (Cloud infrastructure) תשתיתי פתרון 

 למערכות חיבור,  (Implementation of core applications)חדשות מערכות הטמעת

  החלטות  לקבלת מערכות יצירתו בארגון   הנצבר המידע ולימוד ניתוח  , (Integration)קיימות

(Analytics and AI ,ML) .  

תחום   התוכנהבמסגרת  ה, שירותי  הבת)פועלת  וחברות  (החברה  תתי    קבוצה  במספר 

  : תחומים

 Microsoftיישום והטמעה של מערכת   –  ERPיישום מערכות לניהול משאבי הארגון    )א(

AX  גדולים לארגונים  מערכת    ,המיועדת  לארגונים   Microsoft Navוכן  המיועדת 

כן  .בינוניים ל  ,כמו  והטמעה  יישום  שירותי   Oracle-ו    SAPמערכתהחברה מספקת 

Cloud .  

מערכות ניהול קשרי  יישום והטמעה של   – CRMיישום מערכות לניהול קשרי לקוחות   )ב(

  . Microsoft Dynamics-ו SalesForce :שני ספקים עיקרייםלקוחות של 

הטמעה וניהול של מערכות   ,שירותי יישום  –  )PPM(יישום מערכות לניהול פרויקטים    )ג(

  . לניהול פרטפוליו פרויקטים לארגונים גדולים

מערכות בינה מלאכותית במגוון והטמעה של  שירותי יישום   –  מערכות בינה מלאכותית  )ד(

    .עודייםיכלים י 

סקרי אבטחת מידע וביצוע   לאבטחת מידע  מתן שירותי ייעוץ  , ענןלתשתיות  פתרונות    )ה(

  . בדיקות חדירה , לרבותביצוע

האסטרטגיה   ליישום  פועלת  התוכנהבתחום    שלה החברה  באמצעות  , בעיקר, שירותי 

על פי  . מים בתחום מערכות המידע הארגונידת מתק ו רכישתן של חברות המתמחות בפתרונ

  :אסטרטגיית החברה פעילותה מתמקדת בשלושה מישורים

לבות, אבטחת מידע, מעבר ובכלל כך מכירת מערכות משו    ,תשתיות התוכנה והחומרה  )א(

  פיתוח ותחזוקת מערכות ענן. ולענן 

יישום והטמעה של מערכות ארגוניות בעולם של טכנולוגיות   -מערכות ליבה ארגוניות    )ב(

  .AI-ו ERP ,CRM, HR, PMמידע חדשות, כגון 

קוד פיתוח    )ג( על  מבוססות  רובן  אשר  מהיר,  פיתוח  המאפשרות  חדשות  בפלטפורמות 

ו בפתוח  שירות פיתוח  אלקטרוני,  סחר  כגון  תוכן  לעולמות  ייעודיות  פלטפורמות 

 לקוחות, מכירות ועוד. 
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בתחום שירותי   ביישום האסטרטגיה החדשה , תקופת הדוח, החלה החברה לראשונה2020שנת ב

שנ.  התוכנה זובמהלך  של    ,ה  ומיזוג  רכישה  בתהליכי  לתמיכה  ארגוניות  תשתיות  בחברה  נבנו 

    שתירכשנה בעתיד בהתאם לאסטרטגיה החדשה.חברות חדשות 

שלוש  עסקאות לרכישת שליטה  שלוש  השלימה החברה    , 2020שנת  ועד סוף    2020מחודש מאי,  

אורנביט (אורנטק,  לרכישת    .)רפרודווו  חברות בת  עסקה  מהונה    60%בנוסף, השלימה החברה 

פי. של  והנפרע  שנת  .סי.  2המונפק  במהלך  בוצעו  האמורות  והרכישות  הדוחות  2020הואיל   ,

חברות  של  פעילות  ההכספיים המאוחדים של החברה, המצורפים לדוח זה, מציגים את תוצאות  

בכל חברה, לפי העניין.    כישההרבאופן חלקי בלבד, וזאת החל ממועד השלמת    בת וחברות כלולות

  החברה   של  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  מאוחדות  ואורנביט  אורנטק  של  הפעילות  תוצאות,  כך

  של  המאוחדים   כספיים  בדוחות   מאוחדות   פרודוור   של   הפעילות   ותוצאות  2020,  יוני  מחודש   החל

פי..  2020,  נובמבר  מחודש  החברה נרשמו  2תוצאות הפעילות של  שיטת השווי המאזני    לפי.סי. 

הפעילות של חברה בת זו יאוחדו    תוצאותואינן מאוחדות בדוחות הכספיים המצורפים לפרק זה.  

מיום   מניות  2021בינואר,    1החל  את  מחדש  לרכוש  אוזון  מר  של  האופציה  פקעה  בו  המועד   ,

  רכישת   בדבר  נוספים  לפרטים).  המלאה  בבעלותו  חברה(באמצעות    לחברה  שמכר .סי.  2פי.

ש  אוזון  למר  שהייתה  והאופציה.סי.  2.בפי  השליטה המיידיים  דיווחיה  ראו  החברה  כאמור,  ל 

אסמכתאות:    2020בנובמבר,    25-ו  2020במאי,    31מהימים   -2020-01-ו  2020-01-048040(מס' 

  . ), הנכללים בזאת על דרך ההפניה126855

  

בדבר  פרטים  לשנת  ההכנסות    להלן  החברה  את  2020של  כולל  אשר  רבעוני,  בפילוח    הכנסות , 

 פעילות חברות הבת שנרכשו, החל ממועד רכישתן (לפי העניין):

 

  

. יובהר, כי הפילוח להלן  2020פרטים בדבר מחזור ההכנסות של חברות הבת במהלך שנת  להלן  

, עוד בטרם השלמת העסקאות לרכישתן  2020כולל את כלל ההכנסות של חברות הבת במהלך שנת  

לפיכך לעיל.  כמפורט  החברה,  ידי  העל  הכספיים  ,  בדוחות  במלואן  נכללות  אינן  אלה  כנסות 

  הבת  חברות של פנימיים דוחותהמאוחדים של החברה. כן יובהר, כי הנתונים להלן מבוססים על 

יצוין, כי אורנטק ואורנביט נמדדות כיחידה עסקית    .(שנכון למועד פרסום דוח זה, אינם מבוקרים)

האמורות   החברות  אודות  הכספיים  הנתונים  ולפיכך,  ניהוליות,  החלטות  קבלת  לצורך  אחת 
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 2,000
 4,000
 6,000
 8,000

 10,000
 12,000
 14,000
 16,000
 18,000
 20,000

Q1 Q2 Q3 Q4

269 

3,452 

8,614 

19,655 

)ח"אלפי ש( 2020 -הכנסות 



4 - ב  

 

   מוצגים במאוחד בדוחות הכספיים של החברה וכן בתרשים המובא להלן:

   

  הקורונה משבר  להשפעת בקשר גילוי .1.2

נגיף  ("   COVID-19-ה  נגיף ות העולמי על התפרצות  גון הבריא ר, הכריז א 2020בחודש ינואר,  

, הכריז  2020") כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ  מגפת הקורונה" או "הקורונה

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

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

  דינאמי, מתהווה ובלתי צפוי.

לאור התפשטות נגיף הקורונה בישראל במהלך תקופת הדוח, הוטלו מגבלות שונות על ידי  

במגזר  הפעילות  על  ומגבלות  אזרחים  לתנועת  הנוגעות  מגבלות  ביניהן,  ישראל,  ממשלת 

עדים שקבעה ממשלת  הציבורי והפרטי. המגבלות המוטלות משתנות מעת לעת, בשים לב לי

  ישראל, בין היתר, לעניין מספר הנדבקים בנגיף הקורונה. 

במהלך תקופת הדוח, הייתה למגפת הקורונה השפעה ניכרת על השווקים הפיננסיים בעולם  

 ) הפיננסיים  למכשירים  בעיקר  נוגעת  החברה,  על  הקורונה  נגיף  השפעת  ) CLOsכולו. 

השפיעה מגפת הקורונה באופן שלילי הן על  שמחזיקה החברה ומימושם. בתקופת הדוח,  

והן על סכומי התקבולים השוטפים בגינם. בנוסף, מגפת הקורונה  שווים של מכשירים אלו  

על יכולתה של החברה לממש את המכשירים הפיננסיים למזומנים, שכן מדובר   משפיעה 

מ  בעת  הרלוונטיים  בשווקים  אותם  למכור  והיכולת  נמוכה,  שסחירתם  שבר במכשירים 

לפרק א' לדוח זה,    8הקורונה נפגעה באופן משמעותי. לצד האמור, כמפורט בהרחבה בסעיף  

הערכה   מבצעת  החברה  הנהלת  החברה,  דירקטוריון  להחלטת  מצב בהתאם  של  שוטפת 

השוק ובוחנת באופן שוטף את כדאיות מימוש המכשירים הפיננסיים שבהחזקתה בכל עת,  

המכשירים כל  למימוש  לפעול  שנת    במטרה  מתחילת  שבהחזקתה.  ועד    2020הפיננסיים 

(אחד מהם באופן    מכשירים פיננסיים שהיו בהחזקתה  6מכרה החברה  למועד פרסום הדוח,  

החברה  חלקי) מחזיקה  הדוח,  פרסום  למועד  ונכון  בלבד. ארבעה  ,  פיננסיים  מכשירים 

  לפרק א' לדוח זה.    8.8לפרטים נוספים ראו סעיף  

פרודוור
 47,918 

אורנטק ואורנביט
 34,002 

סי.2.פי
 9,714 

שנת   -) ח"אלפי ש(מחזור הכנסות חברות שנרכשו 
2020
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השפעה על יכולתה    נכון למועד פרסום הדוח, להערכת החברה, אין להתפשטות נגיף הקורונה

בהתחייבויותיה.   הלעמוד  במכשירי  החברה  להשקעות  פרט  כן,  למגפת  אין    CLO-כמו 

  ברה. על פעילותה של הח תהקורונה השפעה מהותי

לעיל הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו  יודגש, כי מטבע הדברים, המידע האמור 

המידע הקיים בידי    , שאינו בשליטת החברה, המבוסס על 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

מידע זה עשוי להיות מושפע מגורמים שונים, ביניהם מידת  .  החברה נכון למועד פרסום דוח זה

שווקי ההון בארץ ובעולם, לרבות תנודתיות חריגה בשווקים, ההשפעה של משבר הקורונה על  

   בפרק א' לדוח התקופתי. 22או התממשות איזה מבין גורמי הסיכון המפורטים בסעיף
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 כספיהמצב ה . 1.3

 להלן הסברי דירקטוריון החברה למצבה הכספי של החברה (באלפי ש"ח): 

  דירקטוריוןההסברי   2019בדצמבר,  31ליום   2020בדצמבר,  31ליום   

  52,407  115,251  רכוש שוטף 

ליום    הגידול נכון  השוטף  נובע  2020בדצמבר,    31ברכוש  אשתקד,  המקבילה  התקופה  לעומת   ,

השנה  מ במהלך  שבוצעה  מניות  הנפקת  בשל  מזומנים  ביתרות  ביתרת  גידול  לקוחות  הוגידול 

  .2020שנרכשו במהלך שנת שמקורה באיחוד לראשונה של חברות 

  2  464  לזמן ארוך  פקדונות 
אשר     בת  המאיחוד לראשונה של חבר  הבעיקר  ת , נובע2020בדצמבר,    31פקדונות נכון ליום  יתרת ה

  . לה מספר פקדונות משועבדים

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח  

  או הפסד
21,175  53,919  

סים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללת השקעות בניירות ערך מסוג  כ יתרת ההשקעה בנ

CLO    של נובע    21,175בשווי  ההשקעה  ביתרות  הקיטון  ש"ח.  מההשקעה  אלפי  חלק  ממכירת 

  . במהלך השנה, מירידת ערך המכשירים המיוחסת למשבר הקורונה ומשחיקה בשער הדולר

  6,912  -  השקעות בחברות פרויקט, נטו 
  .בע"מ באמ.אס.טי טראוול נמכרה ההשקעה  2020במהלך שנת 

  -  5,778  ה בחברה כלולה השקע
  . 2020שנת  ב .סי. מערכות בע"מ אשר נרכשה2יתרת ההשקעה הינה בגין פי.

  7  1,658  רכוש קבוע, נטו
נטו נכון ליום    הגידול נובע  2020בדצמבר,    31ברכוש קבוע  , לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 

  2020שנרכשו במהלך שנת איחוד לראשונה של חברות מ בעיקרו 

  נכס בגין זכות שימוש 
9,899  

שנרכשו במהלך שנת  יתרת נכס בגין זכות שימוש נובעת מהסכמי שכירות בהם התקשרו חברות    -

2020 .  
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  דירקטוריוןההסברי   2019בדצמבר,  31ליום   2020בדצמבר,  31ליום   

  . 2020ה בת שנרכשה בשנת יתרת מסים נדחים מקורה בחבר    569  מסים נדחים 

  - -  11,263  נטו, נכסים בלתי מוחשיים

שנת  במהלך  מקורה ברכישת חברות    2020בדצמבר,    31יתרת הנכסים בלתי מוחשיים נכון ליום  

קשרי  2020 כגון  מוחשיים  בלתי  נכסים  הרכישה  עלויות  הקצאת  במסגרת  זוהו  אלו   ברכישות   .

  לקוחות ועוד. 

  . 2020שנת במהלך מקורה ברכישת חברות   2020בדצמבר,  31יתרת המוניטין נכון ליום   -  16,776  מוניטין 

  2,249 43,291  התחייבויות שוטפות 

, לעומת התקופה המקבילה אשתקד,  2020בדצמבר,    31השוטפות נכון ליום    בהתחייבויות  הגידול

במסגרת האיחוד נרשמו בין  . 2020חברות שנרכשו במהלך שנת נובע בעיקרו מאיחוד לראשונה של 

ברישום  היתר   מקורו  נוסף,  גידול  כן,  כמו  וספקים.  זכאים  יתרות  וכן  חכירה  בגין  התחייבות 

  . רכישת חברות אלהכתוצאה מ נוצרו  אשר  נדחית   התחייבות צירוף עסקים ותמורה

  -  17,160  שוטפות  לא  התחייבויות

, לעומת התקופה המקבילה אשתקד,  2020בדצמבר,    31בהתחייבויות לא שוטפות נכון ליום    הגידול

במסגרת האיחוד נרשמו בין  . 2020חברות שנרכשו במהלך שנת נובע בעיקרו מאיחוד לראשונה של 

  התחייבות בגין חכירה והתחייבות צירוף עסקים שנוצרה בעת רכישת חברות אלה. היתר 

  110,998  122,382  הון עצמי
, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקרו  2020בדצמבר,    31בהון העצמי נכון ליום    הגידול

  .2020שנת לשוטף האשר חלקו קוזז בהפסד    גיוס הון שבוצע במהלך השנהמ
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 תוצאות הפעילות  . 1.4

 :  להלן ניתוח תוצאות פעילות החברה (באלפי ש"ח)

 ביום  מהשהסתיי לשנה  

  בדצמבר 31

חודשים   6-ל

  31שהסתיימו ביום 

  בדצמבר 

  

  דירקטוריוןהסברי ה

2020  2019  2020  2019  

  860  28,269  2,299  31,990  הכנסות 
, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע  2020בדצמבר,    31הכנסות החברה, נכון ליום  הגידול ב

  . 2020שנרכשו במהלך הרבעון השני והרבעון הרביעי לשנת מאיחוד לראשונה של חברות 

  ) 332(  ) 22,192(  ) 1,004(  ) 24,616(  עלות המכירות 
, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע  2020בדצמבר,    31ליום    בעלות המכירות, נכון   הגידול 

  .2020שנרכשו במהלך הרבעון השני והרבעון הרביעי לשנת נובע מאיחוד לראשונה של חברות  

    528  6,077  1,295  7,374  רווח גולמי 

    ) 102(  ) 501(  ) 225(  ) 659(  הוצאות מכירה ושיווק 

  ) 1,646(  ) 8,316(  ) 3,393(  ) 12,311(  הנהלה וכלליות הוצאות 

מעלויות  הן  לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע    2020בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת    הגידול

בשנת    כתוצאה שהתהוו   החברה  שקבע    2020מפעילות  כפי  החדשה  האסטרטגיה  ליישום 

  .  2020דירקטוריון החברה, והן מעלויות הנהלה וכלליות בחברות שנרכשו במהלך שנת 

  . שסיימה את תפקידה אלפי ש"ח בגין מנכ"לית 815-ות אלו כוללות בין היתר עלות של כעלוי

  -  446  -  516  רה כלולה חלק החברה ברווחי חב
עודפי    2020מחברה שנרכשה במהלך שנת  נובע   ה כלולה חלק החברה ברווחי חבר וכולל הפחתת 

  עלות.

    ) 1,220(  ) 2,294(  ) 2,323(  ) 5,080(  לפני הוצאות אחרות הפסד תפעולי 
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 ביום  מהשהסתיי לשנה  

  בדצמבר 31

חודשים   6-ל

  31שהסתיימו ביום 

  בדצמבר 

  

  דירקטוריוןהסברי ה

2020  2019  2020  2019  

  -  ) 4,419(  -  ) 4,419(  הוצאות אחרות 

הוצאה  הוצאות כוללות  במסגרת    אלה  החברה  למנכ"ל  ניתנה  אשר  רכש  אופציית  שיערוך  בגין 

. שערוך זה מיוחס לשיפור  2020ת בע"מ במהלך הרבעון השני לשנת  .סי. מערכו 2פי.רכישת חברת  

אה אשר נוצרה כתוצאה מרכישת פרודוור  בנוסף, נכללת גם הוצבתוצאות החברה מיום רכישתה.  

כתשלום מבוסס מניות חיימוב כחלק    וטופלה  יוסי  למר  שהעמידה החברה  כתוצאה מההלוואה 

וכן   מניותיה בפרודוור  לרכישת  שהוענקוממהעסקה  הסכם הרכישה    אופציות  במסגרת  לצדדים 

  האמור. 

    ) 1,220(  ) 6,713(  )2,323(  ) 9,499(  רווח (הפסד) תפעולי 

הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים  

פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  

  הפסד 

)6,216(  5,181  6,280  )1,009 (  

. ירידת ערך  CLOרידת ערך של השקעות החברה ב  ינובעות בעיקר מ  2020הוצאות המימון בשנת  

מיוחסת   לשנת  זו  השני  החציון  במהלך  הקורונה.  ב  2020להשפעת  התאוששות  של  חלה  שוויין 

  .CLO- במכשירי ה ה שקעות החברה

    456  21  1,050  181  הכנסות מימון 

  ) 54(  ) 5,048(  )121(  ) 5,621(  הוצאות מימון 

, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע  2020בדצמבר,  31בהכנסות מימון נטו נכון ליום  הגידול

בסך    CLOבעיקרו מהשפעת שחיקת שער הדולר את יתרת השקעת החברה בתיקי ניירות ערך מסוג  

אלפי ש"ח המיוחסת לשערוך התחייבות בגין צירוף    2,315-הוצאה של כאלפי ש"ח, וכן    2,867-של כ

  ך זה נובע משיפור בתוצאות חברות שנרכשו. עסקים. שערו

    -  ) 114(  -  )167(  מסים על הכנסה 
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 ביום  מהשהסתיי לשנה  

  בדצמבר 31

חודשים   6-ל

  31שהסתיימו ביום 

  בדצמבר 

  

  דירקטוריוןהסברי ה

2020  2019  2020  2019  

לתקופה מפעילות   ) פסדרווח (ה

  נמשכת 
)21,322 (  3,787  )5,574 (  

)1,827 (    

    בע"מ.אמ.אס.טי טראוול החזקות החברה בהפסד מפעילות מופסקת נובע ממכירת    ) 5,783(  -  )5,244(  -  הפסד מפעילות מופסקת 

    ) 7,610(  ) 5,574(  ) 1,457(  ) 21,322(  לתקופה הפסד 
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    נזילות . 1.5

  סעיף

  ביום שהסתיימה  לשנה

  2020, בדצמבר 31

  

  יוםב שהסתיימה  שנהל

  2019, בדצמבר 31

  

  הדירקטוריון הסברי

  מפעילות  מזומנים תזרים

  שוטפת 
2,847  11,033  

שוטפת    הקיטון  מפעילות  מזומנים  בהכנסות מתקבולים  בתזרים  מקיטון  בעיקר  נובע 

כחלק מהקמת תשתית    2020גידול בעלויות הנהלה וכלליות בשנת  ומ  CLO-ממכשירי ה

  .לפעילות עתידית ענפה בעולם התכנה

  מפעילות  מזומנים תזרים

  השקעה 
)72,092 (  )9,955 (  

, לעומת התקופה  2020בדצמבר,    31בתזרים מזומנים מפעילות השקעה נכון ליום    קיטון

נובע   אשתקד,  בגין  המקבילה  ותשלומים  קצר  לטווח  נזיל  בפיקדון  מזומנים  מהפקדת 

מתקבולים ממכירות השקעות החברה בניירות ערך מסוג    רכישת חברות. אלו מתקזזים

CLO מ. ה באמ.אס.טי טראוול בע"עוכן ממכירת ההשק  

  מפעילות  מזומנים תזרים

  מימון 
31,929  -  

, לעומת התקופה  2020בדצמבר,    31בתזרים מזומנים מפעילות מימון נכון ליום  הגידול  

  .המקבילה אשתקד, נובע בעיקרו מהנפקת מניות וכן ממימוש אופציות של עובדים

  ושווי מזומנים  יתרת

  תקופה  לסוף מזומנים
13,359  51,829  
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 מקורות המימון . 1.6

שגויס על    הון עצמיפעילות החברה מומנה בעיקרה באמצעות  במהלך תקופת הדוח,   . 1.6.1

פעילותןהחברות המוחזקות    .ידי החברה במהלך השנה ידי    מימנו את  בעיקר על 

  הלוואות מגופים בנקאיים.כאשר לעיתים נלקחו  שלהן ההון החוזר 

 מניות הנפקת  . 1.6.2

הוקצו  2020ביולי,    30ביום   לפיו  חריגה  פרטית  הצעה  דוח  החברה  פרסמה   ,

ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, לגופים מוסדיים,    0.01מניות רגילות בנות    9,900,000

של  בסך  כוללת  תמורה  כנגד  וזאת  בחברה,  משרה  ונושאי  נוספים  משקיעים 

למניה. לפרטים נוספים ראו דוח הצעה  ש"ח    2.8ש"ח, לפי מחיר של    27,720,000

ביום   החברה  שפרסמה  חריגה  אסמכתא:    2020ביולי,    30פרטית  -2020-01(מס' 

  ), הנכלל בזאת על דרך ההפניה. 074746

 אשראי לזמן ארוך  . 1.6.3

ליום   הדוח  2020בדצמבר,    31נכון  פרסום  ארוך  ,  ולמועד  לזמן  ההלוואות  יתרת 

  1,620-סך של כ   בחברה הינה על (כולל חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך)  

    אלפי ש"ח, בהתאמה.  2,096-כ- אלפי ש"ח ו

 אשראי לזמן קצר   . 1.6.4

יתרת האשראי לזמן קצר בחברה  ולמועד פרסום הדוח,    2020בדצמבר,    31נכון ליום  

    ש"ח, בהתאמה.  אלפי  2,000-כ-אלפי ש"ח ו אלפי ש"ח  2,073-ל סך של כהינה ע

 אשראי מספקים ולקוחות  . 1.6.5

אלפי ש"ח.    4,578  -כשל    על סך  הינהיתרת הספקים  ,  2020בדצמבר,    31נכון ליום  

  אלפי ש"ח.   21,100הינה על סך של יתרת הלקוחות , 2020בדצמבר,   31נכון ליום 

   בדוח הכספינתוני פרופורמה שנכללו  . 1.7

  2020בדצמבר  31  
 

  בפועל  נתונים
   בגין התאמות

  הפרופורמה  נתוני  הפרופורמה  נתוני
  )מבוקר  בלתי(  

  ח ”ש אלפי

  45,332       13,342       31,990       הכנסות 
 (34,651)     (10,035)     (24,616)      המכירות  עלות
 10,681   3,307       7,374  גלמי  רווח

 ) 775(  ) 116(  ) 659(  ושיווק  מכירה, פרסום הוצאות 
 ) 14,986(  ) 2,675(  (12,311)      וכלליות  הנהלה  הוצאות 
 (4,419)      -  (4,419)       אחרות  הוצאות 

 השווי שיטת  לפי המטופלת כלולה  חברה  ברווחי  חלק
  המאזני 

516  -  516 

  (8,983)      516  9,499)(  הפסד תפעולי 
 181  -  181   מימון  הכנסות
 )5,766(  )145(  )5,621(  מימון  הוצאות 
 בשווי פיננסיים מכשירים בגין נטו) הוצאות( הכנסות

  )6,216(  -  )6,216(  הפסד  או  רווח דרך  הוגן
 )11,801(  )145(  )11,656(  נטו , מימון הוצאות 

 (20,784)  371  21,155)( ההכנסה  על מסים לפני הפסד
 (167)  -  )167(  ההכנסה  על  מסים

 ) 20,951(  371  (21,322)  הפסד לתקופה  
  464  -  464  אחר  כולל רווח

  )20,487(  371  )20,858(  לתקופה  הפסד  סך
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  2019 בדצמבר 31  
 

  בפועל  נתונים
   בגין התאמות

  הפרופורמה  נתוני
 נתוני

  הפרופורמה 
  )מבוקר  בלתי(  

  ח ”ש אלפי

 33,140   30,841   2,299   הכנסות 
 (24,917)   (23,913)  (1,004)  המכירות  עלות
 8,223  6,928   1,295   גלמי  רווח

 (503)    (278)  (225)  ושיווק  מכירה, פרסום הוצאות 
  (9,062)  (5,669)  (3,393)  וכלליות  הנהלה  הוצאות 

  (1,342)  981   (2,323)  הפסד תפעולי 
 1,050   -   1,050    מימון  הכנסות
 )411(  )290(  )121(  מימון  הוצאות 
 בשווי פיננסיים מכשירים בגין נטו) הוצאות( הכנסות

  5,181   -   5,181   הפסד  או  רווח דרך  הוגן

 )5,820(  )290(  6,110   נטו , מימון הוצאות 
  4,478   691   3,787  ההכנסה על  מסים לפני רווח

 )125(  )125(  -   ההכנסה  על  מסים
 4,353  566   3,787   רווח מפעילות נמשכת לתקופה  

  )5,244(  -  )5,244(  מופסקת  מפעילות  הפסד
  )10,011(  -  )10,011(  אחר  כולל הפסד

  )10,902(  566   )11,468(  לתקופה  כולל הפסד  סך
  
  
  
  2018 בדצמבר 31  
 

  בפועל  נתונים
   בגין התאמות

  הפרופורמה  נתוני
 נתוני

  הפרופורמה 
  )מבוקר  בלתי(  

  ח ”ש אלפי

  30,352     26,728       3,624   הכנסות 
 (20,681)     (19,422)     (1,259)      המכירות  עלות
  9,671        7,306       2,365  גלמי  רווח

 (884)         (286)  (598)         ושיווק  מכירה, פרסום הוצאות 
 (7,420)      (5,549)      (1,871)      וכלליות  הנהלה  הוצאות 
 (247)           (247)         אחרות  הוצאות 

       
   1,120        1,471       (351)         תפעולי ) הפסד( רווח

  1,337          1,337        מימון  הכנסות
 (232)         (122)         (110)         מימון  הוצאות 
 דרך  הוגן  בשווי  פיננסיים מכשירים  בגין נטו הוצאות 

  הפסד  או  רווח
    (3,202)   -       (3,202)  

 (2,097)      (122)         (1,975)      נטו , מימון הוצאות 
 (977)          1,349       (2,326)     ההכנסה  על מסים לפני הפסד
 (237)         (237)           ההכנסה  על  מסים

 (1,214)       1,112       (2,326)      הפסד לתקופה  
   9,467        -   9,467       לתקופה  אחר כולל רווח

   8,253        1,112        7,141       לתקופה  רווח סך

  

 אירועים שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי . 1.8

  לדוחות הכספיים.  20ראו ביאור 

 היבטי ממשל תאגידי  . 2

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות   . 2.1

  סכומיםהחברה  לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה    חברהה

  כלשהם.

  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות בעלי דירקטורים . 2.2

לחברה,    המספר הראוי  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי  דירקטורים  של    כפיהמזערי 
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  חוק("  1999-"טהתשנ) לחוק החברות,  12(א)(92לפי סעיף    החברה  דירקטוריון   ידי   על  שנקבע

הינו  החברות וסוגיות  שני  "),  החשבונאיות  הסוגיות  באופי  בהתחשב  וזאת  דירקטורים, 

  פעילותה  תחומית בהכנת דוחותיה הכספיים של החברה,  והבקרה החשבונאית המתעורר

  בדירקטוריון  יםמכהנ   כיום .  פעילותה  ומורכבות   והיקף   החברה  של   גודלה ,  החברה  של

בעלי    )4(   ארבעה  החברה כדל  מומחיותדירקטורים  ופיננסית,  אריק    מר :  הלןחשבונאית 

אבני.   ריטה  וגב'  הדר  שמואל  ערן  מר  דישי,  גבי  מר  באשר   לפרטיםפינטו,  נוספים 

    לפרק ד' לדוח זה.   26תקנה   ראו, אלו לדירקטורים

 דירקטורים בלתי תלויים  . 2.3

אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  למועד הדוח, החברה לא  

בדירקטוריון   הדוח,  פרסום  למועד  החברות.  לחוק  הראשונה  התוספת  להוראות  בהתאם 

ערן שמואל  מר  ,  בלתי תלוי  נוסף על שתי הדירקטוריות החיצוניות, דירקטור  ן החברה מכה

  זה.   בפרק ד' לדוח 26ראו תקנה  ו. לפרטים נוספים אודותיהדר

   גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה  . 2.4

  מר משה כהן   שם:

  . 2012באפריל,  3  תאריך תחילת כהונה: 

בהתאם    עמידה בהוראות הדין: הפנימי,  המבקר  החברה,  ידיעת  למיטב 

לחוק    8-(א) ו3להצהרתו, עומד בהוראות סעיפים  

התשנ"ב הפנימית,  חוק  ("  1992-הביקורת 

(ב)  146, וכן בהוראות סעיף  ")הביקורת הפנימית

  לחוק החברות.  

מחזיק    החזקה בניירות ערך של התאגיד: אינו  הודעתו,  פי  על  הפנימי,  המבקר 

בניירות ערך של החברה או של גוף קשור לחברה,  

לתקנות   הרביעית  בתוספת  זה  מונח  כהגדרת 

  הדיווח.  

מהותיים/קשרים  עסקיים  קשרים 

וף  מהותיים אחרים עם החברה או עם ג

עם  ההתקשרות  ואופן  לחברה  קשור 

  המבקר הפנימי: 

המבקר הפנימי אינו עובד של החברה, אלא מעניק  

כנותן   לחברה  הפנימית  הביקורת  שירותי  את 

כהן   חייקין  רו"ח  משרד  מטעם  חיצוני  שירותים 

)  1רובין ושות'. על פי הצהרתו, המבקר הפנימי: (

קשרים   או  מהותיים  עסקיים  קשרים  בעל  אינו 

קשור  מהות גוף  עם  או  החברה  עם  אחרים  יים 

הרביעית   בתוספת  זה  מונח  כהגדרת  לחברה, 

) (2לתקנות הדוחות;  )  3) אינו בעל עניין בחברה; 

) בחברה;  משרה  נושא  כל  4אינו  של  קרוב  אינו   (

) בסעיפים  המפורטים  מאלה  ( 1אחד  עד   (3)  ;(5 (

אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה היוצר או העלול  

יינים עם תפקידו כמבקר הפנימי של  ליצור ניגוד ענ

) הינו המבקר  6החברה;  בחברה  היחיד  ) תפקידו 
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  הפנימי של החברה. 

של    אופן מינוי המבקר הפנימי:   הפנימי  כמבקר  לכהן  מונה  כהן  משה  מר 

החברה על פי המלצת ועדת הביקורת של החברה  

דירקטוריון    2012באפריל,    3מיום   והחלטת 

בדיוני האורגנים האמורים,  החברה מאותו מועד.  

הוחלט על מינויו של מר משה כהן כמבקר הפנימי  

לסמכויות   לחובות,  לב  בשים  החברה,  של 

לדין,   בהתאם  עליו  המוטלים  ולתפקידים 

ובהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף  

  ומורכבות פעילותה. 

ה הארגוני על המבקר  על פי תקנון החברה, הממונ   הממונה הארגוני על המבקר הפנימי:

  הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון. 

תכנית הביקורת של המבקר הפנימי נקבעת אחת    תכנית העבודה:

החברה   של  המשתנים  לצרכים  בהתאם  לשנה 

וחשיבותם.   השונים  הנושאים  לעדיפות  ובהתאם 

פי   על  שנה  לכל  הביקורת  יעדי  נקבעים  כן  כמו 

מפע הנובעים  הסיכונים  הביקורת,  ילות  תדירות 

החברה, הסתברות קיומם של ליקויים הן ברמת  

המחויבים   נושאים  ההנהלה,  ברמת  והן  התפעול 

  על פי דין וממצאים מבדיקות קודמות.  

הגורמים המעורבים בקביעת תכנית הביקורת הם  

חברי ועדת הביקורת, חברי הדירקטוריון והמבקר  

הפנימי, כאשר ועדת הביקורת היא המאשרת את  

העבודה ביום    תכנית  ,  2020במרץ,    17השנתית. 

תכנית   את  החברה  של  הביקורת  ועדת  אישרה 

וקבעה,  2020העבודה של המבקר הפנימי לשנת    ,

תכנית   עדכון  הליך  את  יבחן  הפנימי  המבקר  כי 

האכיפה   תכנית  נהלי  את  הפנימית,  האכיפה 

  המעודכנים והתאמתם לדרישות החוק. 

לשנת  תכנית    ביקורת של תאגידים מוחזקים הפנימי  המבקר  של  ,  2020העבודה 

  אינה מתייחסת לתאגידים מוחזקים של החברה. 

היקף העסקתו של המבקר הפנימי משתנה על פי    היקף העסקה: 

של   העסקתו  היקף  השנתית.  הביקורת  תכנית 

בשנת   הפנים  לכ  2020מבקר  שעות    70- הסתכם 

של   הנוכחי  הפעילות  היקף  לנוכח  וזאת  ביקורת, 

  החברה. 
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יערוך תקני פיהם  על  מקצועיים  ם 

  המבקר הפנימי את הביקורת:

הפנימי,   המבקר  ידי  על  לחברה  שנמסר  כפי 

בהתאם   הביקורת  את  עורך  הפנימי  המבקר 

ה ארגון  של  המקצועיים   IIA  )The-לתקנים 

institute of internal auditors  בהתאם  ,(

סעיף   הפנימית.  4להוראות  הביקורת  לחוק  (ב) 

המבקר   של  דיווחיו  על  הסתמך  הדירקטוריון 

התקנים   בדרישות  עמידתו  בדבר  הפנימי 

 המקצועיים לפיהם הוא יערוך את הביקורת. 

לצורך ביצוע תפקידו, למבקר הפנימי ניתנת גישה    גישה למידע: 

  9חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית כאמור בסעיף  

של   המידע  למערכות  הפנימית,  הביקורת  לחוק 

ושל נתונים    החברה  לרבות  מוחזקים,  תאגידים 

כספיים, מסמכים וכל אתרי הפעילות של החברה  

  בארץ.

בנושא יישום    2020דוח המבקר לגבי ביקורת שנת    דין וחשבון של המבקר הפנימי:

בוועדת   ונידון  בכתב  אכיפה פנימית הוגש  תכנית 

  .  2021הביקורת בחודש מרץ 

פעילות   את  הדירקטוריון  הערכת 

  המבקר הפנימי: 

דירקטוריון החברה בדעה כי יש בתכנית ביקורת  

הפנים השנתית, רמת הפירוט בדוחות הביקורת,  

הפנימית   הביקורת  ופעילות  רציפות  היקף, 

החברה, היכרותו של המבקר הפנימי את פעילות  

מטרות   את  להגשים  כדי  וניסיונה,  החברה 

  הביקורת הפנימית בחברה.

הפ   תגמול: המבקר  שעות  תגמול  פי  על  מחושב  נימי 

בהתאם   ידו,  על  בפועל  שהושקעו  הביקורת 

איננו   אשר  מראש,  עמו  שסוכם  שעתי  לתעריף 

משתנה בהתאם לתוצאות הביקורת. שכר טרחת  

לשנת   הפנים  בכ  2020מבקר  אלפי    15-הסתכם 

ש"ח. לאור האמור, דירקטוריון החברה בדעה כי  

על   להשפיע  כדי  הפנימי  המבקר  בתגמול  אין 

  ת שיקול דעתו המקצועי.הפעל

ורציפות    הגשמת מטרות הביקורת הפנימית:  אופי  היקף,  החברה,  דירקטוריון  לדעת 

סבירים   עבודתו  ותכנית  הפנימי  המבקר  פעילות 

בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות  

  הביקורת הפנימית בחברה.
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 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר   . 2.5

 זהות רואה החשבון המבקר  . 2.5.1

וקסלמן,   קסלמן  הם  החברה  של  המבקרים  החשבון  רואה  ("  PWC Israelרואי 

  "). החשבון המבקר

 שכר רואה חשבון מבקר  . 2.5.2

שירותי   בגין  המבקר  החשבון  לרואה  ששולם  הטרחה  שכר  בדבר  נתונים  להלן 

ביקורת, שירותים הקשורים לביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשנים  

  (אלפי ש"ח):   2020-ו  2019

 שנה 

ומס  ביקורת שירותי בגין אחרים  שירותים בגין   

 סכום 

)ש"ח באלפי(  
 שעות

 סכום 

)ש"ח באלפי(  
 שעות

2019 103 750 - - 

2020 285 2,000 - - 

רואה   בין  ומתן  במשא  נקבע  החברה  של  המבקר  החשבון  רואה  טרחת  שכר 

החשבון המבקר לבין הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת כמות שעות העבודה  

הנדרשות על ידי רואה החשבון המבקר, ובהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת  

המבקר   החשבון  רואה  טרחת  שכר  דירקטוריון    מאושרומורכבותה.  ידי  על 

  ה.  החבר

  

  2021, במרץ 21

       _____ ______________      _________________________  

    החברה"ל מנכ                             דירקטוריון ה"ר  יו                             


