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 החברה דירקטוריון למצב עסקי  ההסברי  1

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

שושלושה    תשעהל  ש  ותלתקופ ביום  חודשים  ערך  2022בספטמבר,    30הסתיימה  ניירות  לתקנות  בהתאם   ,

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

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

הדוח אשר השפעתם מהותית. בהתאם, יש לעיין בדוח זה, יחד עם הדוח התקופתי של החברה לשנת    בתקופת

ליום  2021 החברה  הדירקטוריון של  ודוח  לרבות הדוחות הכספיים  ביום  2021בדצמבר    31,  כפי שפורסם   ,22  

אסמכתא:    2022,  סבמר התקופתי (")  2022-01-032509(מס'  הדירקטוריון  ")הדוח  דוח  במרס,    31יום  ל, 

ביום  2022 שפורסם  כפי  אסמכתא:    2022במאי,    16,  ראשון("2022-01-047775) (מס'  רבעון  דוח  ו  ")דוח 

  ) 2021-01-064336(מס' אסמכתא:    2022  באוגוסט  14ביום  , כפי שפורסם  2022,  ביוני  30יום  להדירקטוריון  

 . בזאת על דרך ההפניה יםהנכלל  ,")שני דוח רבעון ("

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

 .  הדיווח

בתקנה   המפורטות  ההקלות  את  החברה  אימצה  החברה,  דירקטוריון  להחלטת  )  4( -) 1ד(ב)( 5בהתאם 

דוחות כספיים של חברה כלולה, גילוי בדבר    לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף 

בהתאם   ומדווחת  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  דיווח  לעניין  וכן  ניהולם  ודרכי  שוק  לסיכוני  חשיפה 

, החל מתקופת הדיווח  2020באוגוסט,    27להקלות האמורות. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  

רה לפי מתכונת דיווח רבעונית. בהתאם להחלטת הדירקטוריון , מדווחת החב2020ביולי,    1המתחילה ביום  

, בקשר לאי צירוף דוח  לתקנות הדיווח   )6ד(5, הוחלט כי החברה תאמץ את תקנה  2022באוגוסט    14מיום  

 כספי סולו שנתי ורבעוני.  

 כללי 1.1

ביום   בישראל  התאגדה  על1997  ,ביולי  27החברה  פרטית  כחברה  חדש], -,  [נוסח  החברות  פקודת  פי 

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

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

 טכנולוגיות מידע בע"מ. 

השלמת עסקה להעברת השליטה בחברה, הפכה אלפא אל טי איי בע"מ , עם  2020בינואר,    9מיום    החל

  2020בינואר,    9לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום    1. ")קרן אלפא("  לבעלת השליטה בחברה

  נכלל כאן על דרך ההפניה. ), אשר2020-01-004368(מס' אסמכתא:  

 
 

ש.מ. וכן בעלת השליטה בחברת אלפא לונג    1אלפא ערך בע"מ שהיא השותף הכללי באלפא ערך  אלפא אל טי איי בע"מ הינה בעלת השליטה בחברת    1
ביאס ג'י. פי. בע"מ שהינה השותף הכללי באלפא הזדמנויות ש.מ. וכן בעלת השליטה בחברת אלפא לונג בע"מ שהינה השותף הכללי באלפא לונג  
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החברה  ,  2020בינואר,    12ביום   שפעילות  כך  החברה,  אסטרטגיית  שינוי  על  החברה  דירקטוריון  החליט 

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

והטמעת מערכות מידע ארגוניות, תוך שימוש בטכנולוגיות מידע חדישות ומתקדמות. החל מאותו מועד,  

בת שלה, בתחום שירותי התוכנה.  הם דוח זה, עוסקת החברה, במישרין ובאמצעות חברות  ונכון למועד פרסו

 להלן.  2  לפרטים נוספים בדבר פעילויות החברה, ראו סעיף

ונותני שירותים, ומבנה    עובדים  1,000-כבסמוך למועד פרסום הדוח, מונות החברה וחברות הבת שלה  

 ההחזקות של החברה הינו כדלקמן: 

 
 

, אשר להם גם החזקות ישירות במניות החברה ורואים  תם של ה"ה מיכאל וייס וגבי דישימניות ש.מ. אלפא אל טי איי בע"מ הינה חברה פרטית בשליט
")  חוק ניירות ערך("  1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח   1להגדרת המונח "החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" בסעיף  אותם בהתאם  

 הזדמנויות ש.מ. ואלפא לונג מניות ש.מ. מחזיקות במניות החברה.  ש.מ., אלפא 1. יצוין כי אלפא ערך כמחזיקים יחד במניות החברה 
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 נוספים מוחזקים על ידי החברה באמצעות אלטרנטיבה.   26.67%מהונה המונפק והנפרע של אברא צפון, כאשר  33.33%-ב החברה מחזיקה במישרין )1(

 להלן.  2.1.2לפרטים אודות רכישת חברת רוביקון סורס בע"מ, ראו סעיף  )2(

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

  באופן שוטף.מחייבים, תדווח עליהן החברה בהתאם להוראות כל דין. בנוסף, החברה ממשיכה לבחון אפשרויות להתקשרויות עם חברות נוספות, בארץ ובחו"ל, 
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וחידושים   2 ושינויים  ולאחריה  הדוח  בתקופת  מהותיים  אירועים 

 בעניינים שיש לתארם בדוח התקופתי

א לתקנות הדיווח, להלן פירוט התפתחויות מהותיות אשר אירעו בעסקי החברה במהלך  29בהתאם לתקנה  

וכן עד למועד פרסום הדוח, שטרם ניתן לגביהם    2022  ,ספטמברב  30החודשים שהסתיימו ביום    תשעת

רלוונטיים  פים  סעילהלן יובא עדכון ל.  רבעון שניהתקופתי ו/או בדוח רבעון ראשון ו/או בדוח  גילוי בדוח  

יצוין כי למונחים בפרק זה תהא המשמעות הנודעת להב בדוח   םדוח התקופתי על פי סדר הסעיפים בו. 

 התקופתי, אלא אם צוין במפורש אחרת. 

ועדכון    לדוח רבעון ראשון  2סעיף    לדוח התקופתי,  'בפרק א  1לפרטים בדבר פעילות החברה ראה סעיף  

    .לדוח רבעון שני 2כאמור בסעיף 

להלן ודוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי ליום    3.2לפרטים בדבר מצבה הכספי של החברה, ראה סעיף  

 . 2022בספטמבר  30

 : פרק א' של הדוח התקופתי 

 רכישות ומכירות של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל  –  1.3.3סעיף  2.1

  80%עסקה לרכישת  , בדבר השלמת  לפרק א' של הדוח התקופתי  1.3.3.5בסעיף    לאמור  בהמשך 2.1.1

טכנולוגיה    ניוווי"  –מהונן המונפק והנפרע (בדילול מלא) של אברא פתרונות ענן בע"מ (לשעבר  

"בע"מ (להלן:  קלאוד")  אופציית  אברא  של  מנגנון  היתר,  בין  נקבע,  במסגרתה  לפיה   רכש ") 

") את יתרת  מר מרסהמר ליאור מרסה (בעל המניות הנוסף) ("החברה תהיה רשאית לרכוש מ

חלק  ה החברה  , מימש2022, ספטמברב 22 ביום אברא קלאוד, בשלושה שלבים. מניותיו בחברת

-(כ  ארה"ב   דולר  פיאל  1,583-כ  של  כאמור בתמורה לתשלום בסך כולל  רכש יחסי מאופציית ה

, נוספתמהווים תמורה  ה   ארה"ב  דולר  פיאל  825-כ  וכן שילמה  רכשאופציית ה אלף דולר בגין    758

 .Neway Technologies Incרכישת  כמו כן, במסגרת עסקת    .)בהתאם להסכם בעלי המניות 

מר  ("  רונן אשכנזינקבע, בין היתר, מנגנון של אופציית מכר לפיה מר  "),  ניוווי ארה"ב (להלן: "

שלבים.אשכנזי  בשלושה  מניותיו,  יתרת  את  לחברה  למכור  רשאי  יהיה  באוגוסט,   24ביום    ") 

-כ  , מימש מר אשכנזי חלק יחסי מאופציית המכר כאמור בתמורה לתשלום בסך כולל של2022

 . דולר ארה"ב אלפי 713

מימוש   המכריאופצילאחר  הרכש  ת  ארה"ב  ואופציית  ובניוווי  קלאוד  מחזיקה  כאמור  באברא   ,

של    85.33%-בכ  החברה והנפרע  המונפק  קלאוד  מהונה  ואברא  מלא)  מהונה    14%-כ(בדילול 

מהונה המונפק    75%- כ  מחזיקה  אברא קלאודהמונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא).  

(בדילול   ארה"ב  ניוווי  של  לאחר  והנפרע  שבפועל,  כך  המכרמלא),  אופציות  מחזיקה  מימוש   ,

מהונה המונפק והנפרע של ניוווי    78%- כ), באברא קלאודהחברה, במישרין ובעקיפין (באמצעות  

   ארה"ב (בדילול מלא).
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ניוווי ארה"ב, ראו של  והסכם הרכישה    של אברא קלאודלפרטים נוספים בדבר הסכם הרכישה  

-2021(מס' אסמכתאות:    2021ביוני,    3- ו  2021במאי,    20החברה מהימים  דיווחיה המידיים של  

 , בהתאמה), הנכללים בזאת על דרך ההפניה.2021-01-035167-ו 01-027775

ו ,  2022,  בנובמבר  8ביום   2.1.2 של  חתמה  רכישה  החברה  והנפרע   מהונה   60%השלימה  המונפק 

"). רוביקון הינה  מר סהר גילי סהר ("  מידי מר"),  רוביקוןבע"מ ("  רוביקון סורס(בדילול מלא) של  

 Red Hatמוצר  של    בייעוץ, הטמעה ומכירת רישויהעוסקת    חברה פרטית שהתאגדה בישראל

החברה  לאחר השלמת הרכישה,    .Red Hatבישראל של    הגדולים  ם העסקיאחד השותפים  והינה  

המונפק של רוביקון  מהונה    20%-מר סהר מחזיק במהונה המונפק של רוביקון,    60%-מחזיקה ב

ובעל המניות הנוסף ברוביקוןומר רועי שטינמץ שטינמץ("  , מנהל הפעילות  ב  , ")מר  - מחזיק 

התשלום   הנותרים.  20% כאשר  לחברה,  מהותי  שאינו  בסכום  הינה  הנרכשות  המניות  תמורת 

תמורה תשולם ה  , ויתרתעם השלמת העסקה  למר סהר  םשול,  ש"ח  מיליון  2.2- כ  סך שלב  ןהראשו

רוביקוןלמ של  הכספיים  דוחותיה  אישור  לאחר  סהר  לרווח    2022  תלשנ  ר  בהתאם  ותחושב 

במסגרת הסכם הרכישה, נקבעו אופציות מכר ורכש הדדיות   .2022התפעולי של רוביקון לשנת  

)CALL ו-PUT (לרכישת מניותיהם של מר סהר ומר שטינמץ על ידי החברה  . 

 ")  נגיף הקורונה " או "הנגיף ) (" COVID - 19התפשטות נגיף הקורונה (  - 4.1סעיף  2.2

ותוצאותיה הכספיות לא הושפעו באופן מהותי  זה, עסקי החברה  ועד למועד אישור דוח  בתקופת הדוח 

מהתפשטות נגיף הקורונה, בכלל זה, לא ניכרות התפתחויות או השפעות מהותיות נוספות על החברה,  

מימון של החברה. לאור אי הוודאות הרבה הכרוכה בהתפשטות  לרבות בהיבטי נזילות, מצב פיננסי ומקורות  

מגבלות נוספות שיכול ויוטלו  ובכלל זה אודות  ,  יהםהנגיף והתפתחות מוטציות שונות של הנגיף והשלכות

, אין באפשרות החברה להעריך או לכמת נכון למועד גופים שונים בעולם הרלבנטיים פעילות החברהעל ידי 

שתהיה    ,, אם בכללותוצאות פעילותה   החברהפעה העתידית על מצבה העסקי של  דוח זה את מידת ההש

 . לכך על פעילותה בעתיד

  הערכות החברה בדבר השפעה אפשרית, אם בכלל תהיה, של משבר הקורונה על פעילותה של החברה, 

  במקרה של התרחבות או התפשטות  על היבטי הנזילות, המצב הפיננסי ומקורות המימון של החברה,

חוזרת של הנגיף הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס  

פומ  ומידע  ניתוחים  שונים,  תרחישים  הנחות,  ועל  העסקתי  וניסיונה  ההנהלה  הערכות  נכום  בעל  י, 

ע אף  והן  חלקן,  או  כולן  יתממשו,  החברה  הערכות  כי  ודאות  כל  אין  כי  יובהר,  הדוח.  לולות  למועד 

להתממש באופן שוני מהצפוי, וזאת בין היתר, בשל תלותן בגורמים חיצונים שאינן בשליטת החברה,  

כגון, אי יציבות כלכלית, התפתחויות שלא ניתן להעריכן בשלב זה בקשר עם משבר הקורונה, משכו,  

פעילות  בתחום    ןעוצמתו והשפעתו על היציבות הכלכלית וכתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכו

 דוח התקופתי.  פרק א' לל 7.11החברה, כמפורט בסעיף  

 לקוחות  –  5.14סעיף  2.3

בתחום שירותי התוכנה, הם    החברה ו/או חברות הבת,לקוחות  בתקופת הדוח ועד למועד אישור דוח זה,  

בתחומי   הפועלים  וגדולים,  בינוניים  וארגונים,  ומסחרחברות  ותשתיות,   ,הייטק  ,תעשייה  ירוקה    אנרגיה 
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ביטחון, מגזר ציבורי ומשרדי ממשלה, בנקאות, מוסדות פיננסיים, ביטוח ומגזר הבריאות. נכון למועד פרסום 

 מאות לקוחות בתחום שירותי התוכנה.   לחברה ו/או חברות הבתהדוח, 

,  לתקופת הדוח   בתחום שירותי התוכנה  החברה ו/או חברות הבתהמפרט את התפלגות מכירות    תרשיםלהלן  

 על פי שיוך לקוחות למגזרים עסקיים: 
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 מימון  –  7.5סעיף  2.4

  לדוח זה להלן. 4.4לפרטים בקשר לעדכון הסכמי הלוואה הנוספים ראו סעיף  

  אינפלציה ועליית הריבית בשוק השפעת  2.5

והתגברות    המגמה השלילית שלהמשיכה    2022של שנת  השלישי  הרבעון  במהלך   האצת קצב האינפלציה 

העלייה במ בישראל  כאשר  ובעולם,  בישראל  למיתון בשווקים  לצרכן בהחשש  המחירים    2022  ספטמברדד 

פוליטיים -שלילית זו הינה תוצאה, בין היתר, של אירועים כלכליים וגאו  . מגמה4.6%- של כשנתי  שיקפה גידול  

כגון הופעה מחודשת של נגיף הקורונה, עליית מחירי האנרגיה (על אף שהשפעתה בישראל נמוכה מהשפעתה  

 בעולם) ומחירי ההובלות והסחורות. 

ובישראל   בעולם  המרכזיים  הבנקים  ביצעו  האינפלציה,  קצב  את  להאט  הריבית,    העלאותבניסיון  בשיעורי 

בסמוך למועד  2.75%-למועד הדוח הכספי ול 2%לשיעור של   עלתה הבסיסית במשק  הריבית בישראלכאשר 

זה.פרסום   טיבה  דוח  מעצם  בישראל,  הריבית  בשיעורי  הכלכלית    העליה  הפעילות  להאטת  להביא  עלולה 

 בישראל.

נה בהמשך העלייה בהיקפי פעילותה, בהכנסות  אופיי  השלישיפעילות החברה ברבעון  על אף האמור לעיל,  

 וברווח. 

להערכת החברה, השפעת האינפלציה על תוצאות פעילותה לא צפויה להיות מהותית, בין היתר, היות והחוב  

הפיננסי של החברה אינו צמוד, וכן כי הרכיב העיקרי בהוצאות החברה הינו שכר עבודה, אשר להערכת החברה  

 קוש והיצע של כח אדם טכנולוגי ולאינפלציה צפויה להיות השפעה מוגבלת עליו.  מושפע בעיקר ממגמות בי 

הלוואות   בגין  המימון  עלויות  עליית  של  בדרך  החברה  פעילות  תוצאות  על  השפעה  ישנה  הריבית  לעליית 

 קיימות בריבית משתנה, כמו גם בגין הלוואות חדשות, ככל שתינטלנה על ידי החברה. 

ככל שמגמת העליה באינפלציה במקביל לעליית הריבית תמשיך להיות גבוהה וממושכת ותוביל בעקבות כך  

למיתון ולהאטה כלכלית בישראל, עלולים אלו להביא להקטנת ביקושים ואף לפגיעה בחלק מלקוחות החברה  

 ובעקבות כך לפגיעה בתוצאות פעילותה של החברה. 

מלוא ההשפעות העתידיות, ככל שתהיינה, של הגורמים המפורטים    אין ביכולתה של החברה להעריך את

הערכות החברה, כפי שהן מובאות  לעיל, על המצב הכלכלי בישראל בכלל ועל פעילותה של החברה בפרט.  

פעילות   תוצאות  על  בשוק  הריבית  ועליית  האינפלציה  השפעת  של  העתידיות  להשפעות  באשר  לעיל, 

עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך אשר התממשותן אינה ודאית ואינן    החברה הן בגדר מידע צופה פני

מצויות בשליטת החברה בלבד. הערכות אלו נוגעות למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, באזורי פעילותה,  

 ומבוססות על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים, הכל כפי שידוע לחברה נכון למועד הכנת דוח זה. 
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 : תיפרק ד' של הדוח התקופ

 ולבעלי עניין  תגמולים לנושאי משרה בכירה: 21תקנה   2.6

 תגמול  מדיניות 2.6.1

  13-ו  2022באוקטובר,    26בפרק ד' של הדוח התקופתי, בימים ביום    1.7.1לאמור בסעיף    בהמשך

ודירקטוריון החברה, בהתאמה, מדיניות תגמול מעודכנת , אישרו ועדת התגמול  2022בנובמבר,  

החליטה   2022בנובמבר,    13לחברה, בכפוף לאישורה על ידי האסיפה הכללית של החברה. ביום  

ליום   כללית  אסיפה  זימון  על  אישור 2022,  בדצמבר  29החברה  היתר,  בין  יומה,  סדר  שעל   ,

(מס'    2022בנובמבר,    14לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום    .מדיניות התגמול המעודכנת

"  2.6) (בסעיף  2022-01-109635אסמכתא:   האסיפה  דוחזה:  "), הנכלל בזאת על דרך  זימון 

 ההפניה. 

 מר שי אוזון, מנכ"ל החברה  2.6.2

-ו  2022באוקטובר,    26בפרק ד' של הדוח התקופתי, בימים ביום    1.7.3בהמשך לאמור בסעיף  

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את עדכון המשכורת  2022בנובמבר,    13

החודשית של מנכ"ל החברה, מר שי אוזון, בכפוף לאישורו על ידי האסיפה הכללית וכן בכפוף  

מדיניות לעיל.    לאישור  כאמור  ידי האסיפה הכללית  על  בנובמבר,    13ביום  התגמול המעודכנת 

ליום    2022 כללית  זימון אסיפה  על  החברה  בין  2022,  בדצמבר  29החליטה  יומה,  , שעל סדר 

לפרטים ראו דוח זימון אסיפה, הנכלל בזאת על  אישור עדכון הגמול החודשי של מר אוזון.  היתר,  

 דרך ההפניה. 
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קטוריון על מצב ענייני החברה, תוצאות פעולותיה,  הסברי הדיר 3

 הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה  

 : תמצית דוחות על הרווח המאוחד (באלפי ש"ח) -הפעילות  תוצאות 3.1

לשנה שהסתיימה  
 ביום: 

לשלושה חודשים שהסתיימו  
 ביום: 

לתשעה חודשים שהסתיימו  
 ביום: 

 

31/12/2021 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2021 30/09/2022  

 מחזור מכירות    266,893    137,458    102,775    62,538    209,066 

 עלות המכירות והשירותים    193,269    102,488   75,525    46,133    155,991 

 רווח גולמי    73,624    34,970    27,250    16,405    53,075 

 מהמכירות %  28% 25% 27% 26% 25%

 הוצאות מכירה ושיווק   15,498    7,164    4,992    3,409    11,262 

 הוצאות הנהלה וכלליות    45,979   25,185    16,337   11,551   37,441 

בנטרול פחת והפחתות    13,863   7,997   4,888    3,703    11,994 
 ושערוכים חשבונאיים 

 16,366    5,148    10,809    10,618    26,010   EBITDA 

 % מהמכירות  10% 8% 11% 8% 8%

הכנסות (הוצאות) מימון    94   2,714  ) 308(  ) 379(   2,493 
 מותאם 

 מיסים על הכנסה מותאם  ) 7,994(  ) 2,407(  ) 3,238(  ) 1,111(  ) 3,932( 

 רווח נקי מותאם    18,110    10,925   7,263    3,658    14,927 

 רווח תפעולי    12,147    11,278    5,921   1,445    13,029 

 רווח נקי    1,538    13,060    771    600    12,271 
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  מכירות )1

אלפי     137,458  -אלפי ש"ח לעומת כ     266,893  -הסתכמו בסך של כתקופה במכירות החברה  

החברה ברבעון הסתכמו בסך של מכירות  .  94%- גידול של כאשתקד,    בתקופה המקבילהש"ח  

  - ובגידול של כאשתקד,  ברבעון המקביל  אלפי ש"ח    62,538  -אלפי ש"ח לעומת כ    102,775  -כ

החברה.  64% של  האורגנית  בפעילות  מגידול  נובע  במכירות  סינרגיה    הגידול  בין בעקבות 

השונות מש  ,הפעילויות  בפרויקטים  של  ו  תפיםו זכיה  לראשונה  בנות מאיחוד  חברות  מספר 

 .2022בשנת ו 2021במהלך שנת 

  הרווח הגולמי )2

אלפי     34,970  -לעומת כ)  28%-כ (אלפי ש"ח    73,624  -הסתכם בכבתקופה  הרווח הגולמי  

ברבעון הסתכם    יהרווח הגולמ.  111%-גידול של כ ,  אשתקד  בתקופה המקבילה  )25% -כ(   ש"ח

(כ    27,250  -בכ כ)  27%- אלפי ש"ח    ברבעון המקביל  )26%- (כ  ש"ח  אלפי  16,405  -לעומת 

כ אשתקד,   ועליה    למי נובע מגידול אורגניוהגידול בסכום ובשיעור הרווח הג.  66%-גידול של 

 . 2022ושנת  2021שנת רכישת חברות חדשות במהלך וכן מ, בפיריון

  הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות )3

   - לעומת כאלפי ש"ח      61,477  -הסתכמו בכבתקופה  הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות  

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות ברבעון  אשתקד.    בתקופה המקבילהאלפי ש"ח      32,349

בכ  כ  21,329  -הסתכמו  אשתקד  14,960  -לעומת  המקבילה  נובע   .בתקופה  בסכום  הגידול 

מ מערך  לסינרגיה,  מביסוס  ומתשתית  וכן  הענקתכירות  החברה  לעובדי  רכישת מ  אופציות 

כמו כן, חלק מהותי מעלויות אלה הינן הוצאות    .2022ושנת    2021שנת  חברות חדשות במהלך  

 ת רכוש אחר הנוצר במסגרת צירופי עסקים.חשבונאיות בגין הפחתו

 רווח תפעולי  )4

  2,621  -תפעולי של כ  רווחלעומת  אלפי ש"ח      12,147  -הסתכם בכ  בתקופההרווח התפעולי  

 11,278  הינו  (ללא נטרול רווח חשבונאי חד פעמי, הרווח התפעולי  בתקופה המקבילה אשתקד  

החברות שנרכשו וכן מרכישת חברות   מהשבחת  נובעהגידול    .363%  -גידול של כ,  ש"ח)אלפי  

כולל הפחתות רכ2022שנת  ו  2021  שנת  חדשות במהלך זה  רווח   ת ש אחר כתוצאה מרכישו. 

אלפי ש"ח ברבעון), ובסך של   2,613  -אלפי ש"ח בתקופת הדוח (כ    7,982  - כחברות בסך של  

 עון אשתקד).אלפי ש"ח ברב   2,087  -אלפי ש"ח בתקופה המקביל אשתקד (כ 4,487 -כ
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 הוצאות מימון  )5

הוצאות המימון של החברה כוללות בעיקר הוצאות שערוך התחייבות בגין צירוף עסקים ותמורה  

חכירות   בגין  הוצאות  כוללות   IFRS16מותנית,  אינן  מותאמות  מימון  הוצאות  אחר.  מימון  וכן 

חכירות  בגין  מימון  והוצאות  מותנות  ותמורות  עסקים  צירוף  התחייבות  בגין  שערוך  הוצאות 

IFRS16. הכנסות מימון עומתאלפי ש"ח ל  5,804 -הסתכמו בכ בתקופהטו נ, הוצאות המימון  ,

נטו ברבעון הסתכמו  ,  הוצאות המימון  .להבתקופה המקביאלפי ש"ח      2,349  -נטו בסך של כ

 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.   586 -כהוצאות בסך של אלפי ש"ח לעומת   3,037 -בכ

 

 : (באלפי ש"ח) להלן הרכב הוצאות המימון

חודשים   3לתקופה של 

 שהסתיימה ב 

חודשים   9לתקופה של  

 שהסתיימה ב 

 

30/09/2021 30/09/2022 30/09/2021 30/09/2022  

הכנסות (הוצאות) הפרשי   ) 221(  ) 264(  ) 426(  ) 233( 
 שער, ריבית ועמלות ואחרים

  CLOהכנסות (הוצאות)    315    2,978   118  ) 146( 
 (כולל הפרשי שער) 

סך הכנסות (הוצאות)     94    2,714  ) 308(  ) 379( 
 מימון מותאם, נטו 

הכנסות (הוצאות) שיערוך   ) 5,378(    21  ) 2,553(  ) 73( 
התחייבות בגין צירוף עסקים 

 ותמורה מותנית 

 IFRS16הוצאות בגין  ) 520(  ) 386(  ) 176(  ) 134( 

סך הכנסות (הוצאות) מימון,   ) 5,804(   2,349  ) 3,037(  )586( 
 נטו

 

 מיסים על הכנסה ומיסים מותאמים על הכנסה  )6

בתקופה  אלפי ש"ח      567    -כלעומת    אלפי ש"ח    4,805    -הסתכמו בכבתקופה    המיסים  הוצאות

  הוצאות לעומת    אלפי ש"ח    2,113  -ברבעון הסתכמו בכ   המיסים  הוצאותהמקבילה אשתקד.  

 ברבעון המקביל אשתקד. אלפי ש"ח    259  -כיסים של מ

אלפי     2,407  - כלעומת  אלפי ש"ח      7,994    - המותאמים בתקופה הסתכמו בכ    המיסים  הוצאות 

המקבילה אשתקד.   בכ  המיסים  הוצאותש"ח בתקופה  הסתכמו  ש"ח     3,237  -ברבעון    אלפי 

 אלפי ש"ח  ברבעון המקביל אשתקד.   1,111 -כלעומת 

 סים נדחים.יומשינויים במ  במסנובע בעיקר מגידול ברווח החייב  המותאם  הגידול בהוצאות המס  
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סים נדחים בגין ימהכנסות מבעיקר    מושפעיםהשינויים בהוצאות המס כפי שמופיעות בדוחות  

 של רכוש אחר.הפחתות חשבונאיות 

הכנסה   על  מותאמים  בנטרול    משקפיםמיסים  המיסים  הוצאות  ההוצאות  המס  את  על 

 כמתואר מטה.  החשבונאיות כפי שמנוטרלות לצורך חישוב הרווח המותאם

 ורווח מותאם רווח נקי   )7

אלפי ש"ח      13,060  -, לעומת רווח בסך כאלפי ש"ח    1,538  -הסתכם בכ  בתקופההנקי  הרווח  

אשתקד כולל הכנסה חד פעמית  המקבילה    הרווח הנקי בתקופה .אשתקד  בתקופה המקבילה

 אלפי ש"ח (לעומת הוצאות בסך  2,770בסך   CLOאלפי ש"ח וכן הכנסות ממכשירי    8,657ך  בס

 בתקופת הדוח).אלפי ש"ח  174

בכ  ברבעוןהנקי  הרווח   ש"ח  771  -הסתכם  בסך  אלפי  רווח  לעומת  ש"ח  א  600  -כשל  ,  לפי 

בסך של , נטו ממס, כולל הפחתות חשבונאיותהרווח הנקי הרבעון  .אשתקד בתקופה המקבילה

כן,    אלפי ש"ח ברבעון    2,087  -כ  לעומת סך של  חאלפי ש"   2,613  -כ המקביל אשתקד. כמו 

בת   ותחבררכישת  התחייבות צירוף עסקים בגין  שיערוך  בגין  הרווח הנקי הרבעון כולל הוצאה  

 משקפת את השבחת תוצאות הפעילות וכן את ערך הזמן.  אלפי ש"ח אשר  2,553 -בסך של כ

לפי   מחושב  המותאם  הנקי  פחת    EBITDAהרווח  בגין  המס  מגן  (ללא  מס  הוצאות  בניכוי 

וכן בניכוי הוצאות מימון מותאמות כמתואר לעיל.   בתקופה  אם  הרווח הנקי המותוהפחתות) 

כ של  לסך  כ   18,110  -הסתכם  לעומת  ש"ח  ש"חאלפ  10,925  -אלפי  המקבילה   י  בתקופה 

אלפי ש"ח    7,263  -הסתכם לסך של כ  ברבעוןהרווח הנקי המותאם    .66%  -גידול של כאשתקד,  

 .99%-כ גידול של  בתקופה המקבילה אשתקד, ח  אלפי ש"  3,658  -לעומת כ

8( EBITDA 

משקף את הרווח הנובע לחברה מאיחוד תוצאות החברות המאוחדות והוצאות    EBITDA- מדד ה

המטה. הרווח הינו רווח תפעולי אשר איננו כולל פחת, רישומים חשבונאיים בגין הפחתת רכוש 

 אחר הנובע מרכישת החברות ושערוכים חשבונאיים חד פעמיים. 

ה את )Adjusted EBITDA  )Adj. EBITDA- מדד  שהוענקו  ההוצאות    מנטרל  אופציות  בגין 

 לעובדים.
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 באלפי ש"ח:  Adj. EBITDA -וה  EBITDA- להלן נתונים אודות ה

  12לתקופה של 

חודשים 

 שהסתיימה ב 

חודשים   3לתקופה של 

 שהסתיימה ב 

חודשים   9לתקופה של 

  שהסתיימה ב 

31/12/2021 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2021 30/09/2022  

 רווח תפעולי    12,147  * 2,621    5,921   1,445  * 4,372 

 פחת והפחתות   13,863   7,997   4,888    3,703    11,994 

 16,366    5,148    10,809    10,618    26,010   EBITDA 

  EBITDAשיעור  10% 8% 11% 8% 8%
 מההכנסות 

תשלום מבוסס     3,449    810    1,319    225    1,035 
 מניות 

 17,401    5,373    12,128    11,428    29,459   Adj. EBITDA 

 .Adjשיעור   11% 8% 12% 9% 8%
EBITDA  

 מההכנסות 

 

 ש"ח אלפי  8,657חשבונאית חד פעמית בסך כולל הכנסה  לא   *
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 : (באלפי ש"ח)  המצב הכספי  3.2

  לתשעה חודשים שהסתיימו ביום: לשנה שהסתיימה ביום:

31/12/2021 30/09/2021 30/09/2022  

 מזומנים ושווי מזומנים    80,221  65,301 67,780

פיקדונות משועבדים     928    373      - 
 ופקדונות לזמן קצר 

 לקוחות   97,972    59,910    65,064 

 כל היתר    6,096    5,469    5,261 

 סך נכסים שוטפים    185,217   131,053   138,105 

נכסים בלתי מוחשיים     277,742    183,222    180,272 
 ומוניטין

 כל היתר  33,418 28,204 25,182

סך נכסים שאינם    311,160    211,426   205,454 
 שוטפים 

אשראי לזמן קצר וחלויות     13,029    4,377    7,732 
שוטפות של הלוואות לזמן  

 ארוך

התחייבות בגין צירוף     28,813    22,473    21,746 
עסקים ותמורה מותנית  

 לזמן קצר 

 כל היתר  77,202 62,460 64,440

 סך התחייבויות שוטפות   119,044    89,310   93,918 

הלוואות לזמן ארוך בניכוי    63,995    12,104    7,459 
 חלויות שוטפות

התחייבות בגין צירוף     33,046    28,634    30,613 
ותמורה מותנית  עסקים 

 לזמן ארוך 

 כל היתר  35,785 24,791 24,636

סך התחייבויות שאינן    132,826    65,529    62,708 
 שוטפות 

 הון    244,507    187,640   186,933 

 

  



 

19 
 
 

 נכסים שוטפים  3.2.1

אלפי ש"ח, בהשוואה    185,217  הסתכמו לסך של    2022,  בספטמבר  30הנכסים השוטפים ליום  

 30אלפי ש"ח ליום    131,053  -ולסך של כ  2021בדצמבר    31אלפי ש"ח ליום    138,105  -כלסך של  

השפעת רכישות  . 2022-ו 2021רכישת חברות במהלך נובע בעיקרו מהגידול .  2021 ,בספטמבר

במזומנים אשר יצאו בגין רכישת  קיטון על  , ומאידך  על גידול בסעיפים התפעולייםמחד  ה הינאלו 

לשנת  מנגד,    החברות. החודשים  תשעת  החברה  ,  2022במהלך  כנטלה  של  בסך  -הלוואות  

 אלפי ש"ח אשר הגדילו את יתרת המזומנים. 63,894

 נכסים שאינם שוטפים  3.2.2

ליום   שוטפים  שאינם  של  2022,  בספטמבר  30הנכסים  לסך  ש"ח,    311,160  הסתכמו  אלפי 

אלפי ש"ח    211,426  של    ולסך  2021  , בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום      205,454  -כ  בהשוואה לסך של

גידול במוניטין וברכוש אחר כתוצאה מרכישת  מהגידול נובע בעיקרו  .  2021,  בספטמבר  30ליום  

  .2022- ו 2021חברות בשנת  

 התחייבויות שוטפות  3.2.3

ליום השוטפות  של  2022,  בספטמבר  30  ההתחייבויות  לסך  ש"ח,    אלפי  119,044  הסתכמו 

אלפי ש"ח    89,310  ולסך של  2021  ,בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום    93,918  -סך של כלבהשוואה  

כן  בחברה האם ובחברות הבנות ונטילת אשראי  מבעיקרו  נובע  הגידול  .  2021  ,בספטמבר  30ליום  

ההתחייבות  מגידול גידול    ברישום  צירופי עסקים.  קצר בשל  זו  לזמן  בין בהתחייבות  מושפעת 

 מהשבחת תוצאות החברות מיום רכישתן על ידי החברה.  היתר

 התחייבויות שאינן שוטפות  3.2.4

 ש"ח, אלפי 132,826   לסך שלהסתכמו   2022, בספטמבר 30ום ההתחייבויות שאינן שוטפות לי

אלפי ש"ח    65,529  -כלסך של  ו  2021,  בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום      62,708  -לסך של כבהשוואה  

משמש את נטילת אשראי לזמן ארוך. אשראי זה  נובע בעיקרו מהגידול  .  2021,  בספטמבר  30ליום  

   בהתאם לאסטרטגיה שנקבעה על ידי הדירקטוריון.פעילויות נוספות החברה לרכישת 
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 אלפי ש"ח):  ב(  מימון ומקורותנזילות  3.3

31/12/2021 30/09/2021 30/09/2022  

 מזומנים ושווי מזומנים    80,221    65,301    67,780 

 אשראי לזמן קצר    2,340   557    250 

חלויות    74,684    15,924    14,941  (כולל  ארוך  לזמן  אשראי 
 שוטפות) 

פיננסי    3,197    48,820   52,589  חוב  בניכוי  מזומנים  יתרת 
 (חוב נטו) 

בגין   1.56   1.47   1.47  התחייבויות  (כולל  שוטף  יחס 
 צירוף עסקים וחכירה) 

 רווח נקי    1,538    13,060    12,271 

 סך ההון   244,507   187,640    186,933 

 סך מאזן    496,377    342,479    343,559 

 שיעור ההון ביחס למאזן   0.49    0.55   0.54 
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 תזרימי מזומנים (באלפי ש"ח): תמצית דוחות על   3.4

לשנה 
 שהסתיימה ביום

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 ביום:

לתשעה חודשים שהסתיימו 
  ביום:

31/12/2021 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2021 30/09/2022  

תזרים מזומנים מפעילות       
 שוטפת: 

 רווח נקי    1,538    13,060    771    600    12,271 

התאמות לסעיפי רווח     24,359  ) 2,115(    9,803   4,549    3,152 
 והפסד

שינויים בסעיפי נכסים   ) 16,967(  ) 14,907(  ) 7,202(  ) 11,171(  ) 17,522( 
 והתחייבויות 

מזומנים שהתקבלו (שולמו)   )965(    1,836  )525(    329    2,261 
 עבור ריבית, נטו

 162    )5,693 (  2,847    )2,126 (  7,965   
מזומנים נטו שנבעו  

(ששימשו) מפעילות  
 (לפעילות) שוטפת 

 רכישת רכוש קבוע  ) 608(  ) 1,467(  ) 219(  ) 796(  ) 1,818( 

 אחרים  ) 88,065(   5,987  ) 13,308(   4,864   7,738 

מזומנים נטו ששימשו   ) 88,673(    4,520  ) 13,527(    4,068    5,920 
 לפעילות השקעה 

שינוי באשראי והלוואות,     61,015    9,408    18,803    4,908    9,345 
 נטו

פירעון התחייבות בגין  ) 4,943(  ) 2,466(  ) 2,065(  ) 1,110(  ) 3,612( 
 IFRS16חכירה 

 )3,222 (  )1,484 (  )9,789 (  )3,222 (  )15,530 ( 

חלוקת דיבידנד למיעוט  
בגין  ופירעון התחייבות 

צירוף עסקים ותמורה  
 מותנית 

 אחר    52,293    45,828   -   -    45,828 

מזומנים נטו שנבעו     92,835    49,548    6,949    2,314    48,339 
 מפעילות מימון

הפרשי תרגום בגין יתרות     314   -  ) 106(   -   - 
 מזומנים ושווי מזומנים 

 סך שינוי במזומנים    12,441    51,942  ) 3,837(    689    54,421 
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אלפי      2,847    - (כ  אלפי ש"ח    7,965  -בכתקופה  הסתכם ב  בתקופה שוטפת  פעילות  מ  נבעו שתזרים המזומנים  

בתקופה המקבילה    ש"ח  אלפי    2,126  -כ בסך של    פעילות שוטפתששימשו לתזרים מזומנים    , לעומתש"ח ברבעון)

ש"ח    5,693  -כ(  אשתקד המקבילאלפי  נבע .  )קדאשת   ברבעון  ברבעון  חוזר  מהון  המזומנים  בתזרים  הגידול 

 . וגידול ברווח הנקי המותאם הגדלת פעילות החברהמ

 אלפי ש"ח    13,527  -(כ  ש"ח  אלפי  88,673  -הסתכם בכ  בתקופהתזרים המזומנים ששימשו לפעילות השקעה  

מזומנים  לעומת    ברבעון), של    שנבעותזרים  בסך  השקעה  ש"ח    4,520  -כמפעילות   המקבילה   בתקופהאלפי 

מזומנים בפיקדונות לטווח    הפקדתל . התזרים ברבעון שימש בעיקר  )המקביל אשתקד  ברבעון      4,068  -(כ  אשתקד

 . 2022שנרכשה במהלך הרבעון השני לשנת  תשלום מס בגין חברה קצר וארוך, וכן

  ברבעון) אלפי ש"ח      6,949    -(כ  אלפי ש"ח    92,835    -הסתכם לכ בתקופה  פעילות מימון  משנבעו  ים  תזרים המזומנ

. )ברבעון המקביל אשתקדאלפי ש"ח      2,314  -בתקופה המקבילה אשתקד (כאלפי ש"ח      49,548  -לעומת כ

  בתשלום בגין התחייבות צירוף עסקים.מנטילת מימון לטווח ארוך אשר קוזז פעילות המימון ברבעון נבעה בעיקר  

 
  מקורות מימון 4

 לזמן ארוך  אשראי 4.1

לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות בגין  , ולמועד פרסום הדוח יתרת ההלוואות  2022,  בספטמבר  30נכון ליום  

   . בהתאמהאלפי ש"ח,    74,405של    ובסך  , ש"ח  אלפי     74,684    של  סך  בחברה הינה  ההלוואות לזמן ארוך) של  

 אשראי לזמן קצר 4.2

אלפי        2,340  , ולמועד פרסום הדוח, לחברה יתרת אשראי לזמן קצר בסך של  2022בספטמבר,    30נכון ליום  

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  1,878ובסך של  ש"ח

 קוחות למספקים ול אשראי 4.3

   13,497    אלפי ש"ח, לעומת סך של        12,870    , יתרת הספקים הינה על סך של  2022בספטמבר,    30נכון ליום  

    , יתרת הלקוחות הינה על סך של 2022בספטמבר,    30אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. נכון ליום  

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    59,910  אלפי ש"ח, לעומת סך של  97,972

 נקאיים מימון מתאגידים ב 4.4

התקשרות החברה  באשר ל,  רבעון שנילדוח    4.4ולסעיף  דוח התקופתי  פרק א' לל  7.5אמור בסעיף  בקשר עם  

, לטובת הבטחת החזר המימון הבנקאי, התחייבה החברה לעמוד  ני תאגידים בנקאייםבהסכמי הלוואה עם ש

ביאור   ראו  אלו,  בהתניות  החברה  ועמידת  הפיננסיות  ההתניות  אודות  לפרטים  פיננסיות.  ג  9בהתניות 

 לדוחות הכספיים.
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בדבר   נוספים  עם  לפרטים  הלוואה  בהסכמי  החברה  בנקאייםהתקשרות  מיידיים תאגידים  דיווחים  ראו   ,

החב ביום  שפרסמה  אסמכתאות:    2022ביולי,    31וביום    2022במרץ,    21רה  ,  2022-01-032023(מס' 

 , בהתאמה), הנכללים בזאת על דרך ההפניה.2022-01-096721

 

 

 2022, בנובמבר 14
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 אברא טכנולוגיות מידע בע"מ  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 
 מבוא 

 
החברה), הכולל את    -וחברות מאוחדות (להלן    מאברא טכנולוגיות מידע בע"סקרנו את המידע הכספי המצורף של  

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או  2022 בספטמבר 30הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  ושלושה    תשעההפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של  

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
IAS 34    דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות"

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים  1970  - (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ניירות ערך  
 .זו בהתבסס על סקירתנו

 
 היקף סקירה 

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

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

ולפיכך אינה    הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין  

 אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

 מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות  
 .  IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בנוסף לאמור בפיסקה 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 -ם), התש"ל  ומיידיי
 

של   המצורף  פרופורמה  הכספי  המידע  את  סקרנו  כן,  בע"מכמו  מידע  טכנולוגיות  (להלן    אברא  מאוחדות    -וחברות 
 דוחות פרופורמה).   –לדוחות התמציתיים המאוחדים (להלן  6, הכלולים בביאור החברה)

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

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

ת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה  הינה מצומצמ 
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין  

 אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

יבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ממלא, מכל  בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ל
וזאת    1970-ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה  

 .6על בסיס ההנחות המפורטות בביאור 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, - תל
 רואי חשבון 2022 בנובמבר 14

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב
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 טכנולוגיות מידע בע”מאברא 

   על המצב הכספי תמציתי מאוחד דוח

 2022 ספטמברב 30ליום 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 

     

   בספטמבר  30 בדצמבר  31

2021 2021 2022   

   (בלתי מבוקר)  (מבוקר)

  ביאור אלפי ש”ח  

     
 נכסים     

     

 נכסים שוטפים:     

 מזומנים מזומנים ושווי   80,221  65,301  67,780 

 פיקדונות משועבדים ופקדונות לזמן קצר   928  373  -  

 לקוחות, נטו  97,972  59,910  65,064 

 חייבים ויתרות חובה  6,096  5,469  5,261 

 138,105  131,053  185,217   

 נכסים שאינם שוטפים:     

 פיקדונות משועבדים ואחרים לזמן ארוך  4,631  1,791  1,798 

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 3 3,095  6,142  3,654 

 רכוש קבוע, נטו   5,149  8,393  4,453 

 נכסים בגין זכות שימוש   15,897  10,288  13,442 

 מסים נדחים   4,646  1,590  1,835 

 נכסים בלתי מוחשיים, נטו 6 75,266  67,822  65,390 

 מוניטין  6 202,476  115,400  114,882 

 205,454  211,426  311,160   

 סך נכסים   496,377  342,479  343,559 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

   על המצב הכספי תמציתי מאוחד דוח

 2022 ספטמברב 30ליום 

   בספטמבר  30 בדצמבר  31

2021 2021 2022   

   (בלתי מבוקר)  (מבוקר) 

  ביאור  אלפי ש”ח  

 התחייבויות והון     

 התחייבויות שוטפות:    

 אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך   13,029  4,377  7,732 
 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה   6,529  4,168  3,998 
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים   12,870  13,497  14,801 
 זכאים ויתרות זכות   57,803  44,795  45,641 
 התחייבויות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית   6 28,813  22,473  21,746 
 93,918  89,310  119,044   
 התחייבויות לא שוטפות:     
 הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות   63,995  12,104  7,459 
 זכאים לזמן ארוך  8,636  -   735 
 התחייבויות בגין חכירה   7,917  8,407  7,926 
 התחייבות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית  6 33,046  28,634  30,613 
 מסים נדחים        15,965  14,235  13,756 
 התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד   3,267  2,149  2,219 
 62,708  65,529  132,826   
 סך התחייבויות   251,870  154,839  156,626 
     
 הון המיוחס לבעלים של החברה:    
 הון מניות   939  802  802 
 פרמיה על מניות   284,144  231,988  231,988 
 מניות באוצר   ) 1,533( ) 1,533( ) 1,533(
 קרנות הון 4 ) 8,694( ) 12,842( ) 12,760(
 יתרת הפסד   ) 37,339( ) 36,838( ) 37,950(
 180,547  181,577  237,517   
 זכויות שאינן מקנות שליטה   6,990  6,063  6,386 
 סך הון   244,507  187,640  186,933 
 סך התחייבויות והון   496,377  342,479  343,559 

 

 .2022 בנובמבר 14תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 
 
 

     
 אריק פינטו 

 יו”ר הדירקטוריון 
 שי אוזון  

 מנכ”ל 
 נעם זיו  

 סמנכ”ל כספים 
 

 הכספיים המאוחדים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

  אחר כולל ורווח הפסד או הרווח על מאוחד תמציתי דוח

 2022 ספטמברב 30שהסתיימו ביום  החודשים 3  -ו 9לתקופה של 

 

 

 פעמי חד חשבונאי*רווח 

המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הביאורים  

לשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר  

- החודשים שהסתיימו ב  3
 בספטמבר  30

- החודשים שהסתיימו ב  9
 בספטמבר  30

 

2021 2021 2022 2021 2022  

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (מבוקר) 

  אלפי ש"ח 

 הכנסות     266,893    137,458    102,775    62,538    209,066 
 עלות ההכנסות    193,269    102,488    75,525    46,133    155,991 
 רווח גולמי    73,624    34,970    27,250    16,405    53,075 
      
 הוצאות מכירה ושיווק   15,498    7,164    4,992    3,409    11,262 
 הוצאות הנהלה וכלליות    45,979    25,185    16,337    11,551    37,441 
 הכנסות אחרות    -  )*  8,657(    -    -  )*  8,657( 
 סך הוצאות תפעוליות    61,477    23,692    21,329    14,960    40,046 
      
 רווח תפעולי    12,147    11,278    5,921    1,445    13,029 
      
הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים פיננסיים   ) 174(    2,770    79  ) 83(    3,184 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 הכנסות מימון              2,580    766    877    86    611 
 הוצאות מימון  ) 8,210(  ) 1,187(  ) 3,993(  ) 589(  ) 3,380( 
 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו  ) 5,804(    2,349  ) 3,037(  ) 586(    415 
      
 רווח לפני מסים על ההכנסה     6,343    13,627    2,884    859    13,444 
 מסים על ההכנסה   ) 4,805(  ) 567(  ) 2,113(  ) 259(  ) 1,173( 
 רווח נקי לתקופה    1,538    13,060    771    600    12,271 
      
 רווח לבעלים של החברה    611    12,867    430    458    11,755 
 רווח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה    927    193    341    142    516 
 12,271    600    771    13,060    1,538    
 רווח כולל אחר (לאחר השפעת מס):     
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או       

 הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:  
 הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברה בת    639  ) 46(  ) 171(  ) 56(  ) 189( 
 רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס    639  ) 46(  ) 171(  ) 56(  ) 189( 
 כולל לתקופה סך רווח    2,177    13,014    600    544    12,082 
רווח נקי בסיסי ומדולל למניה המשויך לבעלי       

 מניות החברה (בש"ח): 
 רווח נקי בסיסי ומדולל למניה  0.01    0.19   0.01   0.01    0.17 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 בהון השינויים על מאוחד תמציתי דוח

 2022 ספטמברב 30 ביום שהסתיימו  חודשים  9של  לתקופה

 
  הון המיוחס לבעלים של החברה  

 סך הון

זכויות שאינן  
מקנות  
 סך הכל שליטה

קרן בגין  
זכויות  רכישת 

מיעוט בחברה  
 הבת

קרן בגין  
הפרשי  
 יתרת הפסד תרגום 

קרן בגין  
תשלום  
מבוסס  

 מניות באוצר  מניות 
פרמיה על 

 הון מניות  מניות 

 

  אלפי ש"ח
 (מבוקר)  2022בינואר  1יתרה ליום  802  231,988  )1,533( 5,590  )37,950( ) 18,208( )142( 180,547  6,386  186,933 

  30- החודשים שהסתיימו ב 9תנועה בתקופה של           
 (בלתי מבוקר): 2022בספטמבר 

 רווח לתקופה -  -  -  -  611  -  -  611  927  1,538 
 רווח כולל אחר לתקופה -  -  -  -  -  639  -  639  -  639 

 לתקופהסך הרווח הכולל  -  -  -  -  611  639  -  1,250  927  2,177 
 זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקים  -  -  -  -  -  -  -  -  397  397 

 חלוקת דיבידנד למיעוט מחברה בת -  -  -  -  -  -  -  -  ) 742( ) 742(
 הנפקת זכויות, בניכוי עלויות הנפקה 137  52,156  -  -  -  -  -  52,293  -  52,293 

 עלות תשלום מבוסס מניות  -  -  -  3,427  -  -  -  3,427  22  3,449 

 (בלתי מבוקר) 2022בספטמבר  30יתרה ליום  939  284,144  )1,533( 9,017  )37,339( )17,569( )142( 237,517  6,990  244,507 

 

 

 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים 
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 טכנולוגיות מידע בע”מאברא 

 בהון השינויים על תמציתי מאוחד דוח

 2021 ספטמברב 30שהסתיימו ביום  חודשים 9לתקופה של 

 

 

 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים          
  

   החברה של לבעלים  המיוחס הון 

 
 הון

 מניות 
 פרמיה 

 באוצר  מניות מניות  על

  בגין קרן
  תשלום
  מבוסס
 הפסד יתרת מניות 

 קרן
 הפרשי בגין

 תרגום 

 רכישת  בגין קרן
  מיעוט זכויות

 סך הכל הבת בחברה

  זכויות
  שאינן
  מקנות
 שליטה

 
 
 
 הון  סך

 "חש אלפי 
 122,382  -  122,382  )231( ) 18,019( )49,705( 4,555  )1,533( 186,638  677  )מבוקר(  2021 בינואר 1 ליום יתרה

  30- ב שהסתיימוהחודשים   9 של בתקופה תנועה
           ): מבוקר(בלתי  2021 ספטמברב

 13,060  193  12,867  -  -  12,867  -  -  -  -  לתקופה רווח
 )46( -  )46( -  )46( -  -  -  -  -  לתקופה  אחר כולל הפסד

 13,014  193  12,821  -  )46( 12,867  -  -  -  -  הלתקופ הכולל הרווח סך
 2,977  2,977  -  -  -  -  -  -  -  -  עסקים  מצירוף הנובעות שליטה מקנות שאינן זכויות

 ) 182( ) 182( -  -  -  -  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד על ידי חברה בת 
 45,475  -  45,475  -  -  -  -  -  45,350  125  הנפקת זכויות, בניכוי עלויות הנפקה

שינויים בזכויות הבעלות ותשלום מבוסס מניות בחברה 
 3,164  3,075  89  89  -  -  -  -  -  -  בת

 810  -  810  -  -  -  810  -  -  -  תשלום מבוסס מניות  עלות
 187,640  6,063  181,577  )142( ) 18,065( ) 36,838( 5,365  )1,533( 231,988  802  )מבוקר(בלתי  2021 ספטמברב 30 ליום יתרה
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 בהון השינויים על מאוחד תמציתי דוח

 2022ספטמבר ב 30שהסתיימו ביום  חודשים 3 לתקופה של

 
  הון המיוחס לבעלים של החברה  

 סך הון

זכויות  
שאינן  
מקנות  
 הכלסך  שליטה

קרן בגין רכישת  
זכויות מיעוט  
 בחברה הבת

קרן בגין  
 הפרשי תרגום

יתרת  
 הפסד 

קרן בגין  
תשלום מבוסס  

 מניות 
מניות  
 באוצר

פרמיה על 
 מניות 

הון  
 מניות 

 

  אלפי ש"ח

 מבוקר) בלתי (  2022ביולי  1יתרה ליום  939  284,144  )1,533( 7,708  )37,769( )17,398( )142( 235,949  6,639  242,588 
  30- החודשים שהסתיימו ב 3תנועה בתקופה של            

 (בלתי מבוקר): 2022בספטמבר 

 רווח לתקופה -  -  -  -  430  -  -  430  341  771 
 הפסד כולל אחר לתקופה  -  -  -  -  -  )171( -  )171( -  )171(
 הרווח הכולל לתקופות סך  -  -  -  -  430  )171( -  259  341  600 
 זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקים  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 חלוקת דיבידנד למיעוט מחברה בת -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 הנפקת זכויות, בניכוי עלויות הנפקה -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 עלות תשלום מבוסס מניות  -  -  -  1,309  -  -  -  1,309  10  1,319 

 (בלתי מבוקר) 2022בספטמבר  30יתרה ליום  939  284,144  )1,533( 9,017  )37,339( )17,569( )142( 237,517  6,990  244,507 

 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים 
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 טכנולוגיות מידע בע”מאברא 

 בהון השינויים על מאוחד תמציתי דוח

 2021 ספטמברב 30שהסתיימו ביום  חודשים 3 לתקופה של

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק 
 

       

  

   החברה של לבעלים  המיוחס הון 

 
 הון

 מניות 
 פרמיה 

 מניות  על
  מניות
 באוצר

  תשלום   בגין קרן
 הפסד יתרת מניות  מבוסס

 קרן
 הפרשי בגין

 תרגום 

 רכישת  בגין קרן
  מיעוט זכויות

 סך הכל הבת בחברה

  זכויות
  שאינן
  מקנות
 שליטה

 
 
 
 הון  סך

 "חש אלפי 
 187,563  6,613  180,950  )142( ) 18,009( )37,296( 5,140  )1,533( 231,988  802  )מבוקרבלתי ( 2021ביולי  1 ליום יתרה

  30- בו שהסתיימהחודשים  3  של בתקופה תנועה
           ):מבוקר(בלתי  2021 ספטמברב

 600  142  458  -  -  458  -  -  -  -  לתקופה רווח
 )56( -  )56( -  )56(  -  -  -  -  לתקופה  אחר כולל הפסד

 544  142  402  -  )56( 458  -  -  -  -  הלתקופ הכולל הרווח סך
 ) 692( ) 692( -  -  -  -  -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקים 

 225  -  225  -  -  -  225  -  -  -  תשלום מבוסס מניות  עלות
 187,640  6,063  181,577  )142( ) 18,065( ) 36,838( 5,365  )1,533( 231,988  802  )מבוקר(בלתי  2021 ספטמברב 30 ליום יתרה
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 בהון השינויים על תמציתי מאוחד דוח

 2021בדצמבר  31החודשים שהסתיימו ביום  12לתקופה של 

 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים 

   הון המיוחס לבעלים של החברה            

 
 הון

 מניות 
 פרמיה 

 מניות  על

                 
מניות  
 באוצר

  בגין קרן
  מבוסס  תשלום

 מניות 
  יתרת
 הפסד 

 קרן
 הפרשי בגין

 תרגום 

  בגין קרן
 רכישת

  מיעוט זכויות
 סך הכל הבת בחברה

  זכויות
  שאינן
  מקנות
 שליטה

 
 
 
 הון  סך

 "חש אלפי 
 122,382  -  122,382  )231( ) 18,019( )49,705( 4,555  )1,533( 186,638  677  )מבוקר( 2021 בינואר 1 ליום יתרה

 בדצמבר 31 - ב שהסתיימה בשנה תנועה
         ):מבוקר( 2021

  

 12,271  516  11,755  -  -  11,755  -  -  -  -   לשנה נקי רווח

 ) 189( -  ) 189( -  -  -  -  -  לשנה  אחר כולל הפסד
 
 - 

 
)189 ( 

 12,082  516  11,566  -  ) 189( 11,755  -  -  -  -  לשנה  הכולל הרווח סך
 הנובעות שליטה מקנות שאינן זכויות

 2,977  2,977  -  -  -  -  -  -  -  -  עסקים  מצירוף
 ) 182( ) 182( -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד על ידי חברה בת  חלוקת
 45,475  -  45,475  -  -  -  -  -  45,350  125  הנפקה עלויות בניכוי, מניות הנפקת
בזכויות הבעלות ותשלום מבוסס  שינויים

 3,164  3,075  89  89  -  -  -  -  -  -  מניות בחברה בת 
 1,035  -  1,035  -  -  -  1,035  -  -  -  מניות מבוסס שלוםת עלות

  186,933   6,386  180,547  )142( ) 18,208( )37,950( 5,590  )1,533( 231,988  802  (מבוקר) 2021 בדצמבר 31 ליום יתרה
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

   המזומנים  תזרימיעל   מאוחד תמציתי דוח

 2022 ספטמברב 30שהסתיימו ביום  החודשים 3- ו 9 לתקופה של 

לשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר 

החודשים  3
  30 -שהסתיימו ב

 בספטמבר 
החודשים שהסתיימו   9

 בספטמבר  30 -ב

 

2021 2021 2022 2021 2022  
  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (מבוקר) 

  אלפי ש”ח  

 - תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת      
 רווח נקי לתקופה  1,538  13,060  771  600  12,271 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים       
 מפעילות שוטפת: 

 התאמות לסעיפי רווח והפסד:     
 פחת והפחתות  13,863  7,997  4,888  3,703  11,994 
מכשירים פיננסיים  הכנסות (הוצאות) נטו בגין   174  ) 2,770( ) 79( 83  ) 3,184(

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 עלות תשלום מבוסס מניות  3,449  810  1,319  225  1,035 

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים   ) 1,825( ) 419( ) 517( 105  ) 491(
 ואחרים

 הכנסות אחרות  -   ) 8,657( -   -   ) 8,657(
 הוצאות מימון ואחרות, נטו  8,698  924  4,192  433  2,455 
 3,152  4,549  9,803 )2,115 (  24,359  

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:      
 שינוי בלקוחות, נטו  ) 10,574( ) 15,140( ) 6,360( ) 6,623( ) 17,612(
 שינוי בחייבים ויתרות חובה   ) 278( ) 2,396( 784  ) 1,223( ) 2,651(
 שינוי במסים נדחים  ) 1,841( ) 599( ) 585( 10  ) 1,103(
 שינוי בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים  ) 2,859( 240  ) 921( ) 778( 1,741 

 שינוי בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד ) 178( 18  18  75  ) 86(
 שינוי בזכאים ויתרות זכות   ) 1,237( 2,970  ) 138( ) 2,632( 2,189 
)17,522 ( )11,171 ( )7,202 ( )14,907 ( )16,967 (  

 מזומנים שהתקבלו (שולמו) במהלך השנה עבור:      
 תשלומי ריבית, נטו  ) 1,839( ) 567( ) 798( ) 196( ) 704(

הכנסות ריבית וחלוקות מנכסים פיננסיים בשווי  874  2,403  273  525  2,965 
 רווח או הפסד הוגן דרך 

 2,261  329 )525 (  1,836 )965 (  
מזומנים נטו שנבעו (שימשו) מפעילות   7,965  ) 2,126( 2,847  ) 5,693( 162 

 (לפעילות) שוטפת 
      
 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:      

מכירת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או   -   15,608  -   -   17,709 
 הפסד

 רכישת רכוש קבוע  ) 608( ) 1,467( ) 219( ) 796( ) 1,818(
תשלום דיבידנד כחלק מרכישת חברות ופירעון  ) 10,355( -   -   -   ) 16,813(

 תמורה מותנית 
 פרעון תמורה מותנית  ) 418( -   ) 293( -   -  

בניכוי מזומנים  רכישת חברות שאוחדו לראשונה,  ) 74,004( ) 71,416( ) 11,637( ) 6,531( ) 71,416(
 שנרכשו

 תשלום תמורה נוספת בגין רכישת חברות בנות  -   ) 16,090( -   ) 748( -  
 פירעון (הפקדה) של מזומנים בפיקדון לזמן קצר  ) 928( 79,110  ) 678( 12,143  79,483 

 הפקדה של פיקדונות לזמן ארוך ) 2,360( ) 1,225( ) 700( -   ) 1,225(
מזומנים נטו שנבעו (שימשו) מפעילות   ) 88,673( 4,520  ) 13,527( 4,068  5,920 

 השקעה (לפעילות) 
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

   המזומנים  תזרימיעל   תמציתי מאוחד דוח

 2022 ספטמברב 30שהסתיימו ביום  החודשים 3- ו 9 לתקופה של 

 

לשנה 
שהסתיימה ביום  

 בדצמבר  31
חודשים שהסתיימו  3

 בספטמבר   30-ב

חודשים   9
  30-שהסתיימו ב

 בספטמבר 

 

2021 2021 2022 2021 2022  
  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (מבוקר) 

  אלפי ש”ח  

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון:     
 חלוקת דיבידנד בחברה בת לבעלי מניות המיעוט  ) 1,231( ) 182( -   -   ) 182(

 פירעון התחייבות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית  ) 14,299( ) 3,040( ) 9,789( ) 1,484( ) 3,040(
 פירעון התחייבות חכירה   ) 4,943( ) 2,466( ) 2,065( ) 1,110( ) 3,612(

 תמורה בגין מימוש אופציות   -   353  -   -   353 
 תמורה בגין הנפקת מניות וזכויות, בניכוי הוצאות הנפקה 52,293  45,475  -   -   45,475 

 אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר  1,784  804  277  804  250 
 קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  63,897  12,140  20,361  5,000  13,975 
 פירעון הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  ואחרים  ) 4,666( ) 3,536( ) 1,835( ) 896( ) 4,880(
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון  92,835  49,548  6,949  2,314  48,339 

      
      
 הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים  314  -   ) 106( -   -  

      
 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים  12,441  51,942  ) 3,837( 689  54,421 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  67,780  13,359  84,058  64,612  13,359 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה  80,221  65,301  80,221  65,301  67,780 

      
 - נוסף על תזרימי המזומנים מידע      

 מסי הכנסה ששולמו 6,265  ) 3,047( 2,584  1,007  2,627 
      
מידע בדבר פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרימי      

 מזומנים:
 התחייבות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית  ) 11,700( 46,532  -   ) 1,267( 46,352 

 נכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירות  4,852  1,468  1,943  1,468  1,945 
 

 

 

 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 



 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ
   (המשך)   המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים
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 כללי:  - 1יאור ב

 :מידע כללי בדבר פעילות החברה א.

 כללי  .1

  החלה   החברה.  ישראל  תושבת   והינה  בישראל  והתאגדה  נוסדה)  " החברה"   –  להלן(  מ  " אברא טכנולוגיות מידע בע

  לניירות   בבורסה  ראשונית  הנפקה  החברה  השלימה  2007  פברואר  בחודש.  1997  יולי  בחודש  העסקית  בפעילותה

 . אביב בתל ערך

 

 החברה  פעילות .2

החברה תתמקד , החליט דירקטוריון החברה על שינוי אסטרטגיית החברה, כך שפעילות  2020בינואר    12ביום  

שימוש   תוך  ארגוניות,  מידע  מערכות  והטמעת  פיתוח  ביישום,  המתמחה  מידע  טכנולוגיית  חברת  ביצירת 

מתן פתרונות    –, לחברה מגזר פעילות אחד  2022בספטמבר    30נכון ליום    בטכנולוגיות מידע חדישות ומתקדמות.

 ושירותי תוכנה.

 

 קורונה   .3

זה, דוח  אישור  למועד  ועד  הדוח  מהותי    בתקופת  באופן  הושפעו  לא  הכספיות  ותוצאותיה  החברה  עסקי 

מהתפשטות נגיף הקורונה, בכלל זה, לא ניכרות התפתחויות או השפעות מהותיות נוספות על החברה, לרבות  

על אף זאת, לאור אי הוודאות הקיימת בדבר התרחבות או    .בהיבטי נזילות, מצב פיננסי ומקורות מימון של החברה

רת של נגיף הקורונה, אין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעה האפשרית, אם בכלל, שתהיה  התפשטות חוז

  לכך על פעילותה בעתיד.

 

 קטן  תאגיד  .4

 - להלן( 2017 -ז"התשע   )תיקון ) (ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות פורסמו ,2017 במרס 30 ביום

,  בתקנות כקבוע" פטור קטן תאגיד"   בהגדרת  העומד מדווח  תאגיד לפיה הקלה, היתר בין  ,הכוללות  ), התקנות

  המהווה ,  החברה.  הרבעוני הדיווח חלףי  שנת חצי בסיס  על כספיים דוחות,  2017   משנת החל,  לפרסם רשאי

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום   .האמורה ההקלה את ליישם בחרה ,בתקנות כאמור" פטור קטן תאגיד"

 , החברה עברה למתכונת דיווח רבעונית. 2020ביולי  1, החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 2020באוגוסט,  27

 

 בת  חברות  .5

   נכון למועד הדוחות הכספיים לחברה מספר חברות בת העוסקות ב: 
 

 .סי. מערכות בע"מ")2"פי.  – אברא שירותי מיחשוב ומערכות לניהול לקוחות סי אס בע"מ (לשעבר   )א

 "אברא שירותי מיחשוב")  –(להלן  

(לשעבר   )ב בע"מ  אסטרטגיות  יישום  (להלן    –אברא  בע"מ")  ניהוליות  מערכות  "אברא    –"אורנטק 

 יישום")

 "אברא פיתוח")  –"אורנביט בע"מ") (להלן  –אברא פיתוח ובי.אי בע"מ (לשעבר  )ג



 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ
   (המשך)   המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים
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"אברא    –(להלן  "פרודוור ישראל בע"מ")    –אברא הטמעת מערכות מידע ארגוניות בע"מ (לשעבר   )ד

 ) "הטמעת מערכות מידע

 ") אברא קלאוד" –(להלן    )ניוווי טכנולוגיה בע"מ -אברא פתרונות ענן בע"מ (לשעבר  ) ה

 "ניוווי ארה"ב")  –להלן חברה המאוגדת בארה"ב, ( .NEWAY TECHNOLOGIES INC )ו

 ומובייל")"אברא ווב  –הירולו טכנולוגיות בע"מ) (להלן   –אברא ווב ומובייל בע"מ (לשעבר  )ז

 "אברא צפון")  –בע"מ) (להלן   2009ענאגל ניהול   –בע"מ (לשעבר   הסניף הצפוני אנ.בי.אברא  ) ח

 "דוולור")  –(להלן  דוולור בע"מ )ט

   ).ונמצאת בתהליכי פירוק החברה אינה פעילהחברה המאוגדת בגרמניה,  ( BABYLON GMBH )י

עיקרי המדיניות החשבונאית:  - 2ביאור   
 

 הדוחות הכספייםבסיס הצגת  .א

  החודשים   9  של  הביניים  ולתקופת  2022  ספטמברב  30  ליום  החברהע הכספי התמציתי המאוחד של  מידה

 בינלאומי   חשבונאות  לתקן  בהתאם  נערך )  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע  -  להלן(  תאריך  באותו  שהסתיימו

'  ד  לפרק  בהתאם  הנדרש  הנוסף  הגילוי  את  וכולל),  IAS 34  -  להלן" (ביניים  לתקופות  כספי  דיווח"  34  מספר

 .  1970-ל"התש ), ומיידיים תקופתיים חות" דו( ערך ניירות תקנות של

. שנתיים  כספיים  דוחות  במסגרת  הנדרשים  והגילויים  המידע  כל  את  כולל  אינו  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע

  2021  לשנתהמאוחדים    השנתיים  הכספיים  הדוחות  עם  ביחד  הביניים  לתקופת  הכספי  במידע  לעיין  יש

 International Financial(  הבינלאומיים  הכספי  הדיווח  לתקני  מצייתים  אשר,  אליהם  נלוו  אשר  והביאורים

Reporting Standards  (בחשבונאות   לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות  תקנים  שהם  

)International Accounting Standards Board) (ה  תקני -  להלן-IFRS (הנדרש  הנוסף הגילוי  את וכוללים 

 .  2010- ע"התש), שנתיים כספיים דוחות(  ערך ניירות לתקנות בהתאם

הביניים,   לתקופת  הכספי  המידע  בעריכת  יושמו  אשר  החישוב  ושיטות  החשבונאית  המדיניות   הינםעיקרי 

 .2021פיים השנתיים המאוחדים לשנת עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכס

לתקופ  פעילותה  ותוצאות  הקבוצה  ביום    החודשים  9של    ההכנסות   אינן ,  2022  ספטמברב  30שהסתיימו 

 . 2022בדצמבר  31 יוםהתוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים בו ההכנסות מצביעות בהכרח על 

 
 : אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים .ב

של   עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש באומדנים  

ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלו. בעריכת 

) אשר הופעלו  significantהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים ( 

של  המפתח  במקורות  הכרוכה  הודאות  ואי  הקבוצה  של  החשבונאית  המדיניות  ביישום  ההנהלה  ידי  על 

 . 2021בדצמבר  31האומדנים היו זהים לאלו בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
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 : (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות: תקני  . ג

 תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם המוקדם:   )1

- התיקון ל  -הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (להלן    37תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי   )א

37IAS ( 

מגדיר "חוזה מכביד" כחוזה שבו העלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבויות על פי   IAS 37תקן  

חוזה  פי  על  נמנעות  הבלתי  העלויות  פיו.  על  להתקבל  החזויות  הכלכליות  ההטבות  על  עולות  החוזה 

צויים משקפות את העלות נטו הקטנה ביותר של יציאה ממנו, שהיא הנמוך מבין עלות קיום החוזה לבין פי

מבהיר את משמעות המונח "עלות לקיום חוזה".   IAS    37- התיקון ל .עמידה בו-וקנסות הנובעים מאי

לתיקון העלויות   ,בהתאם  לחוזה.  במישרין  המתייחסות  מהעלויות  מורכבת  חוזה  לקיום  העלות 

 :המתייחסות במישרין לחוזה כוללות חיבור של 

   )עלויות ישירות בגין עבודה וחומריםעלויות תוספתיות לקיום החוזה (למשל,   )1(

כמו כן, התיקון מבהיר כי  .הקצאת חלק יחסי מהפחת של רכוש קבוע המשמש לצורך קיום החוזה )2(

טרם ההכרה בהפרשה בגין חוזה מכביד, על ישות לבחון ולהכיר בירידת ערך של כל נכס המשמש  

 .לחוזה בקיום החוזה, ולא רק בגין נכסים אשר יועדו ספציפית 

או לאחריו. בהתאם   2022בינואר    1ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום   IAS 37  -התיקון ל

חוזים אשר   עבור  רק  באופן רטרוספקטיבי,  ייושם  התיקון  יישומו המוקדם אפשרי.  התיקון,  להוראות 

התי  של  לראשונה  היישום  במועד  בגינם  הביצוע  מחויבויות  מלוא  את  השלימה  טרם  תוך  הישות  קון, 

ככל    ,או רכיב אחר בהון  זקיפת ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים

לא צפויה להיות השפעה   IAS 37  -במועד היישום לראשונה. ליישום לראשונה של התיקון ל  שרלוונטי

 .המאוחדים של הקבוצה מהותית על הדוחות הכספיים

 ) IFRS 3 -התיקון ל  -צירופי עסקים (להלן   3י תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומ )ב

  , 2018כך שיפנה למסגרת המושגית לדיווח כספי כפי שפורסמה בשנת   IFRS 3התיקון מעדכן את תקן  

לצורך הקביעה אילו נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו מקיימים את ההגדרות של נכסים והתחייבויות.  

המו הייתה למסגרת  ההפניה  התיקון,  בשנת  לפני  שפורסמה  כפי  כספי  לדיווח  כן,  . 2001שגית  כמו 

יישם את    שרוכ   IFRIC 21  או IAS 37אירועים שבתחולת  דרישה לפיה עבור   IFRS 3  -התיקון מוסיף ל

על מנת לקבוע האם במועד הרכישה קיימת מחויבות בהווה כתוצאה מאירועים מהעבר,   IAS 37הוראות  

הוראות   את  ההיטל  ע   IFRIC 21או  את  לשלם  התחייבות  שיוצר  המחייב  האירוע  האם  לקבוע  מנת  ל 

בנוסף, התיקון מבהיר .  במקום את הוראות המסגרת המושגית  )בהתאמה(הרכישה  התרחש עד למועד  

 אמירה מפורשת, לפיה רוכש לא יכיר בנכסים תלויים,  IFRS 3  -ומוסיף ל
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 : (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 : (המשך)  תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות . ג

ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  IFRS 3  -התיקון ל ה.מועד הרכישב  IAS 37 -בכהגדרתם 

בתקופות  או לאחריו. התיקון ייושם עבור צירופי עסקים אשר מועד הרכישה שלהם חל    2022בינואר    1

או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם   2022בינואר    1דיווח שנתיות המתחילות ביום  

אפשרי, ובתנאי שהישות יישמה במועד היישום לראשונה של התיקון או קודם לכן את כל יתר התיקונים  

ליישום לראשונה   .2018לתקני דיווח כספי בינלאומיים לעניין הפניות למסגרת המושגית בגרסתה משנת  

 .המאוחדים של הקבוצה א צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספייםל IFRS  3- של התיקון ל

 
 

 : פיננסיים מכשירים – 3ביאור 
 הוגן  שווי אומדני .א

  הרמות .  הערכה  שיטת  לפי,  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  הנמדדים  הפיננסיים  המכשירים  של  ניתוח  להלן

 : כדלקמן הוגדרו השונות

מצוטטים (בלתי מותאמים) בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או התחייבויות זהים    מחירים -

 ).  1(רמה 

ברמה    נתונים  - שנכללו  מצוטטים,  מחירים  ניתנים  1שאינם  אשר  או   לצפייה,  הנכס  לגבי 

חיר) (רמה ההתחייבות, בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובין אם בעקיפין (כלומר נגזרים מהמ

2  .( 

(נתונים שאינם   לצפייהלגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן    נתונים -

 ).  3) (רמה  UNOBSERVABLE INPUTS) (לצפייהניתנים 

 CLO  מסוג נכסים מגובי ערך בניירות השקעות

המסווגים    CLOערך מגובי נכסים מסוג    בניירות  "SINGLE B"  החוב   ובשכבתבשכבת האקוויטי    ההשקעות

 ". והפסד רווח דרך הוגן בשווי"נכסים פיננסיים  במסגרת הכספי המצב על בדוח
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 (המשך):  פיננסיים מכשירים – 3ביאור 

 : 2  רמה לפי הנמדדות CLO מסוג נכסים מגובי  ערך בניירות בהשקעות השינויים את מציגה  שלהלן הטבלה

  31-שנה שהסתיימה ב
 בדצמבר 

החודשים שהסתיימו   3
 בספטמבר  30 -ב

חודשים   9
  30-שהסתיימו ב

 בספטמבר 

 

2021 2021 2022 2021 2022  
  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (מבוקר) 

  אלפי ש”ח 
 יתרה לתחילת התקופה  3,654  21,175  3,250  6,813  21,175 

)17,709 (  -  - 
 

)15,608 (  - 
מימוש השקעה בניירות ערך מגובי נכסים  

 בשכבת האקוויטי  

 219 )608 ( )194 (  367 
 

)1,048 ( 
מגובי   ערך  בניירות  הוגן  בשווי  שינויים 

 נכסים שהוכרו ברווח או הפסד 
 הפרשי שער 489  208  39  ) 63( ) 31(

 יתרה לסוף התקופה    3,095    6,142  3,095  6,142  3,654 
      

      

,  2021  - ו  2022להלן פירוט הכנסות (הוצאות) בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לשנים  

המוצגים בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר במסגרת “הוצאות נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן 

 דרך רווח או הפסד”. 

  

שנה שהסתיימה  
 בדצמבר  31-ב

שהסתיימו  החודשים  3
 בספטמבר  30 -ב

החודשים  9
  30 -שהסתיימו ב

  בספטמבר 

2021 2021 2022 2021 2022  

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (מבוקר) 

  אלפי ש”ח 

 2,965  525  273 
  

 הכנסות ריבית וחלוקות 874  2,403

 219 )608 ( )194 (  367 )1,048 ( 
שינויים בשווי הוגן בניירות ערך מגובי  

 נכסים שהוכרו ברווח או הפסד 
 יתרה לסוף התקופה  ) 174(   2,770  79  ) 83( 3,184 
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 (המשך):  פיננסיים מכשירים – 3ביאור 
 קבוצות  לפי  פיננסיים  מכשירים .ב

 :  הבאים הפריטים עבור יושמה פיננסיים במכשירים לטיפול  החשבונאית  המדיניות

נכסים    ותהשקעו  מופחתת  בעלות  מסווגים  החברה  של  הפיננסיים  הנכסים מגובי  ערך   CLO  מסוגבניירות 

  .הפסד  או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים כנכסים המסווגים

 למעט תמורות מותנות הנמדדות בשווי הוגן.  מופחתת  בעלות מסווגות  החברה של הפיננסיות ההתחייבויות

 תשלום מבוסס מניות:  - 4ביאור 

אופציות (לא   1,300,000-ו  2,385,000  אישר הענקה שלדירקטוריון החברה  ,  2022,  פברוארב  15ביום   )1

, בהתאמה. האופציות  ולסמנכ"ל הכספים של החברה, מר נעם זיו ,שי אוזוןהחברה, מר מנכ"ל  ל רשומות) 

האופציות    ש"ח.  3.945בחמש מנות על פני חמש שנים (חמישית בכל שנה). מחיר המימוש הינו    ובשלוי

שנים ממועד ההקצאה, או בעת    10יהיו ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן ועד תום תקופה של    שיובשלו

עסקה, כקבוע בתכנית האופציות של החברה ובהסכמי ההקצאה. השווי ההוגן    סיום העסקה או במקרה של

 אלפי ש”ח.   7,480-של האופציות הוערך תוך שימוש במודל הבינומי בכ

אישר  ,  2022,  בפברואר  15  יוםב )2 החברה  פי  דירקטוריון  על  משרה  ונושאי  לעובדים  ערך  ניירות  הקצאת 

, נושאי משרה בכירה של החברה וחברות הבת  עד תאר, מכוחו תהא רשאית החברה להציע לעובדיםמ

לעד    2,500,000 למימוש  ניתנים  יהיו  אשר  סחירים)  (לא  אופציה  של   2,500,000כתבי  רגילות  מניות 

כתבי אופציה (לא סחירים)    1,088,685החברה    הקצתהעד למועד הדוחות,  ,  במסגרת המתארהחברה.  

לעד   למימוש  למניות    1,088,685הניתנים  ו  3- רגילות,  בחברה,  בכירה  משרה  של   25- נושאי  עובדים 

האופציות יובשלו  .  החברההחברה ושל חברות בשליטת החברה, לרבות נושאי משרה בחברות בשליטת  

ש"ח. האופציות שיובשלו    3.945בשלוש מנות על פני שלוש שנים (שליש בכל שנה). מחיר המימוש הינו  

שנים ממועד ההקצאה, או בעת סיום   10לתן ועד תום תקופה של  יהיו ניתנות למימוש החל ממועד הבש

העסקה או במקרה של עסקה, כקבוע בתכנית האופציות של החברה ובהסכמי ההקצאה. השווי ההוגן של  

 אלפי ש”ח.  1,916-האופציות הוערך תוך שימוש במודל הבינומי בכ
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 : (המשך) תשלום מבוסס מניות - 4ביאור 

 שירותים   ונותני  מעובדיה  שהתקבלו  שירותים  בעבור  החברה  של  הכספיים  וחותבד  שהוכרה  ההוצאה )3

 : שלהלן  בטבלה מוצגת

 

שנה  
- שהסתיימה ב

 בדצמבר  31
שהסתיימו   החודשים 3

 בספטמבר   30-ב

  חודשים 9
  30-שהסתיימו ב

  בספטמבר 
2021 2021 2022 2021 2022  

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (מבוקר) 
  אלפי ש”ח 

 עלות המכר  346  -   140  -   -  
 הוצאות הנהלה וכלליות  3,103  810  1,179  225  1,035 
 1,035  225  1,319  810  3,449  

 

 

 : אירועים מהותיים בתקופת הדוח  - 5ר ביאו

המדף"), לפיו    ("דוח הצעת , פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות2022ביוני,   2ביום  )א(

מניות רגילות, לבעלי מניות רגילות של החברה, כך שכל    17,132,995לבין    16,562,359הציעה החברה בין  

,  (היום הקובע  2022ביוני,    12) מניות רגילות של החברה ביום  50(  ישיםבעל מניה רגילה אשר החזיק בחמ

של   ותרגיל  ותמני  11  שהרכבה), היה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת,  לדוח הצעת המדף  4.1כהגדרתו בסעיף  

 . ת זכותש"ח ליחיד 41.943למניה רגילה וסך הכל ש"ח  3.813החברה, במחיר של 

- ל  ביחס  ניצול  הודעות   החברה  בידי  התקבלו,  2022,  ביוני  27  ביום  שחלעד ליום האחרון לניצול זכויות,  

  הוצעו   אשר  המניות  מכמות  83%-כ   המהוות,  רגילות  מניות  13,741,771  לרכישת  זכות  יחידות  1,249,252

פי דוח הצעת  -ברוטו לחברה בגין יחידות הזכות שנוצלו על   המיידית  התמורה.  המדף  הצעת  דוחפי  -על

  .מליוני ש"ח)  52.3-(בניכוי הוצאות הנפקה, כ  ש"ח מליוני 52.4-מסתכמת בכ  נטוהמדף 

  אברא מהונן המונפק והנפרע (בדילול מלא) של    51%עסקה לרכישת    השלימה החברה  2021  במהלך שנת )ב(

, במסגרתה נקבע, בין היתר, מנגנון של אופציית רכש לפיה החברה תהא רשאית לרכוש  פיתוח  אבראו  יישום

, מימשה החברה חלק יחסי מאופציית הרכש 2021במאי,    2את יתרת מניות המוכרים, בשני שלבים. ביום  

- חזיקה החברה בכה לאחר מימוש האופציה כאמור,  מיליוני ש"ח.    2.2בסך כולל של    כאמור תמורת תשלום

  30ביום  אברא פיתוח.  של  המונפק והנפרע  ה  מהונ 70%-המונפק והנפרע של אברא יישום ובכ  המהונ 70%

אלפי    3,930, מימשה החברה את יתרת אופציית הרכש כאמור תמורת תשלום בסך כולל של  2022ביוני,  

המונפק והנפרע של אברא יישום   המהונ 100%-ר מימוש האופציה כאמור, מחזיקה החברה בלאחש"ח.  

 אברא פיתוח.של המונפק והנפרע ה  מהונ 100%-וב
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח (המשך):   - 5ר ביאו

(בדילול מהונן המונפק והנפרע    80%בדבר השלמת עסקה לרכישת    ,(ד) לדוח זה6למפורט בביאור    בהמשך )ג(

מלא) של אברא קלאוד במסגרתה נקבע, בין היתר, מנגנון של אופציית רכש לפיה החברה תהיה רשאית  

ליאור מרסה (בעל המניות הנוסף) (" מרסהלרכוש ממר  ") את יתרת מניותיו בחברת אברא קלאוד, מר 

ר בתמורה , מימשה החברה חלק יחסי מאופציית הרכש כאמו2022בספטמבר,  22  ביום  בשלושה שלבים.

 825-כ  וכן שילמהאלף דולר בגין אופציית הרכש    758- אלפי דולר ארה"ב (כ  1,583-לתשלום בסך כולל של כ 

רכישת  אלפי דולר ארה"ב המהווים תמורה נוספת, בהתאם להסכם בעלי המניות). כמו כן, במסגרת עסקת  

") יהיה רשאי  מר אשכנזי("  אשכנזירונן  נקבע, בין היתר, מנגנון של אופציית מכר לפיה מר  ניוווי ארה"ב,  

, מימש מר אשכנזי חלק יחסי 2022באוגוסט,    24ביום    למכור לחברה את יתרת מניותיו, בשלושה שלבים.

 אלפי דולר ארה"ב.  713- מאופציית המכר כאמור בתמורה לתשלום בסך כולל של כ

- בכ   , מחזיקה החברהאמורלאחר מימוש אופציית המכר ואופציית הרכש באברא קלאוד ובניוווי ארה"ב כ 

מהונה המונפק והנפרע של ניוווי    14%-כ(בדילול מלא) ואברא קלאוד  מהונה המונפק והנפרע של   85.33%

מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא),   75%- כ  מחזיקה  אברא קלאודארה"ב (בדילול מלא).  

),  אברא קלאודבמישרין ובעקיפין (באמצעות    , מחזיקה החברה,מימוש אופציות המכרכך שבפועל, לאחר  

 מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא).   78%-כב
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 צירופי עסקים:  - 6ביאור 

 : דוולור בע"מ רכישת .א

 
והושלמה  , 2022במאי,    15ביום   (להלן    ת רכישת חבר  נחתמה  התמורה הראשונית  דוולור),    -דוולור בע"מ 

עבור   כהכוללת  של  סך  הינה  הנרכשות  השלמת    אלפי  83,650-המניות  עם  למוכרים  שולמה  אשר  ש"ח, 

פוף (בכ  ש"ח נוספים  אלפי  11,700-כהעסקה. כמו כן, תשלם החברה למוכרים תמורה נוספת בסך של עד  

סך כל   .2023- ו  2022, בכפוף לעמידת דוולור ביעדים עסקיים לשנים  )להתאמות שנקבעו בהסכם הרכישה

מסתכמת   הצדדים,  בין  ומתן  במשא  שנקבעה  הרכישה,  הסכם  במסגרת  דוולור  (התמורה  עמידת  בהנחת 

  .אלפי ש"ח  95,350-בסך של עד כ  )ביעדים העסקיים כאמור

 

 2022 מאיב 51 

 
 אלפי ש"ח 

 (בלתי מבוקר) 
  

 95,350  עלות צרוף העסקים 
  

לזיהוי שנרכשו והתחייבויות  סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים 
  שניטלו: 

 9,646  מזומנים ושווי מזומנים 
 21,906  לקוחות

 556  חייבים ויתרות חובה
 605  רכוש קבוע 

 16IFRS  1,663 נכס זכות שימוש
 473  פקדונות משועבדים לזמן ארוך 

 ) 16IFRS )1,663התחייבות בגין חכירה 
 24,438  קשרי לקוחות חוזיים 

 ) 560(   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 ) 24,470(   זכאים ויתרות זכות

 ) 8,268( זכאים זמן ארוך
 ) 1,226( התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד 

 ) 5,621( קשרי לקוחות –מסים נדחים  
 2,601  מסים נדחים 

 20,080  נטו  ,סך הכל נכסים מזוהים
 75,270  מוניטין  

  0595,3 
 

לזיהוי שנרכשו בסך   לקוחות   24,438השווי ההוגן של הנכסים הבלתי מוחשיים הניתנים  אלפי ש"ח (כולל קשרי 
אלפי    5,621חוזיים) (בלתי מבוקר) הוא ארעי, ותלוי בהערכות השווי הסופיות של נכסים אלה. מסים נדחים בסך  

 ש"ח (בלתי מבוקר) הוכרו בגין תיאומי השווי ההוגן האמורים. 
 

 פרופורמה 

ר נערכו על מנת לשקף למפרע את תוצאות  להלן מובאת תמצית דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה, אש

כאמור לעיל נעשתה    ההפעילות של החברה והחברות המאוחדות שלה, תחת ההנחה שעסקת הרכישה של החבר

 מועד תחילת הפרופורמה).  -(להלן   2020בינואר  1כבר ביום 
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 : (המשך) צירופי עסקים   - 6ביאור 

 (המשך):  דוולור בע"מ רכישת .א

 
הרווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה נערכו בהתאם לכללים וההנחות המפורטים להלן וכוללים את  הדוחות על  

 : הבאות אמותההת

הדוחות הכספיים של החברה עם   של צירוף על   מבוססיםכולל אחר פרופורמה   ורווח או הפסד  הרווחעל  דוחות .1

 .בפועל הרכישה למועד שקדמו לתקופות, הנרכשת  ההחברהדוחות הכספיים של 

  עלות  הפחתת  את   בחשבון  להביא  כדי  מחדש  וחושבו  הותאמו,  בדוחות   נכסים  של   וההפחתות  הפחת  נתוני .2

  החיים   אורך  בסיס  על,  קיימים   לנכסים   המיוחס  העלות   ועודף ,  בעסקה  המזוהים  מוחשיים  הלא  הנכסים 

 .  הפרופורמה תחילת   במועד כבר  הוכרו, המתחייבים בתיאומים, שאלה בהנחה, ברכישה  שנקבע המשוער

  הרכישה  למועד  שקדמו  לתקופות,  פרופורמה  ההפסד  או  הרווח  בדוח  הכלולות  ההכנסה   על   המסים   הוצאות .3

 . להם שנערכו בהתאמות ובהתחשב, הפרופורמה נתוני בסיס על מחדש חושבו, בפועל

  תחילת  במועד  כבר  הוכרו,  המתחייבים  בתיאומים ,  שאלה   בהנחה,  מחדש  הותאמובחברה,    עסקה  הוצאות .4

 .  הפרופורמה

 

 

  2022בספטמבר   30-החודשים שהסתיימו ב  9

נתוני  
 הפרופורמה 

התאמות בגין  
נתוני  

 נתונים בפועל  הפרופורמה * 

 

  (בלתי מבוקר) 
  אלפי ש”ח  

 הכנסות   266,893  30,948  297,841 
 עלות ההכנסות  193,269  29,708  222,977 
 רווח גולמי  73,624  1,240  74,864 
    
 הוצאות מכירה ושיווק 15,498  2,180  17,678 
 הוצאות הנהלה וכלליות  45,979  5,425  51,404 
 69,082  7,605  61,477  
    
 רווח (הפסד) תפעולי  12,147  )**  6,365(   5,782 
    
דרך   ) 174( -   ) 174( הוגן  בשווי  פיננסיים  מכשירים  בגין  נטו  הוצאות 

 רווח או הפסד
 הכנסות מימון            2,580  44  2,624 
 הוצאות מימון  ) 8,210( -   ) 8,210(
 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו  ) 5,804( 44  ) 5,760(
    
 רווח (הפסד)  לפני מסים על ההכנסה   6,343  ) 6,321( 22 
 מסים על ההכנסה   ) 4,805( 1,409  ) 3,396(
 רווח (הפסד) נקי לתקופה  1,538  ) 4,912( ) 3,374(
 רווח (הפסד) לבעלים של החברה 611  ) 4,912( ) 4,301(
 רווח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה  927  -   927 
)3,374 ( )4,912 (  1,538  

 למועד האיחוד בדוחות הכספיים של החברהועד  2022לינואר  1-שהחלה בהתאמות לתקופה *

 מיליון ש"ח  8.3- ככולל הוצאה חד פעמית בגין בונוסים לעובדים טרם המכירה  ** 
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 : (המשך) צירופי עסקים   - 6ביאור 

 :(המשך)   דוולור בע"מ רכישת .א

 

 2021 ספטמברב  30-החודשים שהסתיימו ב  9 
 

נתונים  
 בפועל 

התאמות בגין  
נתוני  

 הפרופורמה  
נתוני  

 הפרופורמה 
 (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש”ח   

 181,503  44,045  137,458  הכנסות  
 137,245  34,757  102,488  עלות ההכנסות 

 44,258  9,288  34,970  רווח גולמי 
    

 10,213  3,049  7,164  ושיווקהוצאות מכירה 
 28,631  3,446  25,185  הוצאות הנהלה וכלליות 

 ) 8,519( 138  ) 8,657( אחרות הוצאות   )הכנסות (

  30,325   6,633  23,692  סך הוצאות תפעוליות 
    

 13,933  2,655  11,278  רווח תפעולי 
    

הכנסות נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  
 2,770  -   2,770  הפסד

 766  -   766  הכנסות מימון           
 ) 1,196( ) 9( ) 1,187( הוצאות מימון 

 2,340  ) 9( 2,349  הכנסות (הוצאות) מימון, נטו 

    
 16,273  2,646  13,627  רווח לפני מסים על ההכנסה  

 ) 905( ) 338( ) 567( מסים על ההכנסה  

  15,368   2,308   13,060  רווח נקי לתקופה 

    
 15,175  2,308  12,867  רווח לבעלים של החברה 

 193  -   193  רווח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה 

  13,060  2,308  15,368  
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 צירופי עסקים (המשך):   - 6ביאור 

 :(המשך)   דוולור בע"מ רכישת .א

 

 2021 ספטמברב  30-החודשים שהסתיימו ב  3 
 

נתונים  
 בפועל 

התאמות בגין  
נתוני  

 * הפרופורמה  
נתוני  

 הפרופורמה 
 (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש”ח   

 77,470  14,932  62,538  הכנסות  
 58,119  11,986  46,133  ההכנסות עלות 
 19,351  2,946  16,405  גולמי  רווח

    
 4,421  1,012  3,409  הוצאות מכירה ושיווק

 12,728  1,177  11,551  הוצאות הנהלה וכלליות 
 60  60  -   הכנסות אחרות 

 17,209  2,249  14,960  סך הוצאות תפעוליות 
    

 2,142  697  1,445  תפעולי  רווח
    

 ) 83( -   ) 83( נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  הוצאות
 86  -   86  הכנסות מימון           

 ) 613( ) 24( ) 589( הוצאות מימון 
 ) 610( ) 24( ) 586( הוצאות מימון, נטו

    
 1,532  673  859  לפני מסים על ההכנסה   רווח

 ) 119( 140  ) 259( מסים על ההכנסה  

 1,413  813  600  נקי לתקופה  רווח

    
 1,271  813  458  רווח לבעלים של החברה

 142  -   142  רווח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה 
  600  813  1,413 

 

 הכספיים של החברהועד למועד האיחוד בדוחות  2022לאפריל  1*התאמות לתקופה שהחלה ב
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 : (המשך) צירופי עסקים   - 6ביאור 

 (המשך)   דוולור בע"מ רכישת .א

 

 2021בדצמבר  31-ב  שנה שנסתיימה 
 

נתונים  
 בפועל 

התאמות בגין  
נתוני  

 הפרופורמה  
נתוני  

 הפורפורמה 
 (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש”ח   

 271,030  61,964  209,066  הכנסות  
 204,120  48,129  155,991  עלות ההכנסות 

 66,910  13,835  53,075  רווח גולמי 
    

 15,391  4,129  11,262  הוצאות מכירה ושיווק
 42,139  4,698  37,441  הוצאות הנהלה וכלליות 

 ) 8,657( -   ) 8,657( הכנסות אחרות 

  48,873   8,827   8,827  סך הוצאות תפעוליות 
    

 18,037  5,008  13,029  רווח תפעולי 
    

 3,184  -   3,184  הכנסות נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 611  -   611  הכנסות מימון           

 ) 3,706( ) 326( ) 3,380( הוצאות מימון 

  89  ) 326(  415  מימון, נטו   (הוצאות)הכנסות  

    

 18,126  4,682  13,444  רווח לפני מסים על ההכנסה  
 ) 2,271( ) 1,098( ) 1,173( מסים על ההכנסה  

  15,855   3,584   4,682  רווח נקי לתקופה 

    
 15,339  3,584  11,755  רווח לבעלים של החברה 

 516  -   516  רווח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה 

  12,271  3,584  15,855  
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 : (המשך) צירופי עסקים   - 6ביאור 

 עליה לשליטה   –שירותי מיחשוב    אברא .ב

מערכות מידע בע"מ  רכישת מלוא החזקותיה של פליי טק  ל  החברה בהסכם  התקשרה  2020במאי    27ביום  

  600מהונה המונפק והנפרע של הנרכשת, בתמורה לסך של    60%בחברת אברא שירותי מיחשוב, המהוות  

 למוכר ולקונה לרכישת שאר האחזקות.   בנוסף ניתנו אופציות אלפי ש"ח.

לחברה בת של החברה. בעקבות   מיחשוב, הפכה אברא שירותי  האופציות, לאור פקיעת  2021בינואר    1ביום  

אלפי ש"ח,    9,432ברווח בסך    2021פקיעת האופציה והשגת השליטה, הכירה החברה ברבעון הראשון של  

 .המאוחד על הרווח או הפסד ורווח כולל אחראשר נרשם תחת הכנסות אחרות בדוח  

  באברא   לשליטה  העליה  בשל  שניטלו  וההתחייבויות  שנרכשו  הנכסים  סכומי  את  מסכמת   להלן  המוצגת  הטבלה

 : מיחשוב  שירותי

 

 2021בינואר  1 

 אלפי ש"ח  
השווי ההוגן של הזכויות באברא מערכות ניהול לקוחות בע"מ  

 7,916  העסקים שהוחזקו לפני צירוף 
סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות 

  שניטלו:
 887  מזומנים ושווי מזומנים 

 2,451  לקוחות
 19  חייבים ויתרות חובה

 26  מלאי  
 88  רכוש קבוע 

 6,530  קשרי לקוחות חוזיים 
 247  צבר הזמנות  

 ) 640(   שירותיםהתחייבויות לספקים ולנותני 
 ) 1,133(   זכאים ויתרות זכות

 ) 172( משיכת יתר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
 ) 628( הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות 

 ) 1,559( מסים נדחים 
 6,116  סך הכל נכסים מזוהים נטו

 ) 2,447(   זכויות שאינן מקנות שליטה
 4,247  מוניטין  

  7,916 
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 צירופי עסקים (המשך):   - 6ביאור 

 ומובייל   ווב  אברא רכישת .ג

, התקיימו כלל התנאים המתלים להשלמת העסקה לרכישת אברא ווב ומובייל בתמורה  2021באפריל    6ביום  

במזומן   31,000-ל ש"ח  שירותים    .אלפי  במתן  מתמחה  ומובייל  ווב  בדיגיטלאברא  הפיתוח  בשוק   בתחום 

מ הכולל  מניות  בעלי  בהסכם  ומובייל  ווב  אברא  מניות  בעלי  עם  החברה  התקשרה  בנוסף,  נגנוני הישראלי. 

) עבור יתרת מניותיהם. האופציות ניתנות למימוש לפי הוראות  CALL-ו  PUTאופציות מכר ורכש הדדיות ( 

,  2023-ו  2022דוחותיה הכספיים של אברא ווב ומובייל לשנים  ההסכם,  בשני שלבים, בסמוך לאחר פרסום  

-2022  -ו  2021-2022הממוצע של אברא ווב ומובייל לשנים    מהרווח התפעולינגזר    אשרלפי מחיר מימוש  

  ה החבר   עבור  ששולמה  התמורה  את  מסכמת  להלן  המוצגתהטבלה    החברות.למידע נוסף אודות איחוד    .2023

כמו כן, לאור האופציות ההדדיות    .הרכישה  במועד  שהוכרו  שניטלו  וההתחייבויות  שנרכשו  הנכסים  סכומי  ואת

במסגרת הרכישה, החברה בחרה שלא להכיר בחלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות שליטה שהוענקו לצדדים  

 בחברות ולהכיר באופציית מכר לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מונטה   מודל   יישום  באמצעות  נאמד  ח ”ש   אלפי  12,491  בסך ) ליום האיחוד  PUT(  המכר  אופציות  של  ההוגן  השווי

- כ  של  תקן  וסטיית  0.19%  -0.31%בין    של  סיכון  חסרת  ריבית:  הבאות   העיקריות  בהנחות  שימוש  תוך,  קרלו

37.16%  . 

 

  

 2021באפריל  6 
 אלפי ש"ח  
  

 31,000  תמורה במזומן 
 PUT (  12,491אופציות מכר (

  43,491  סך התמורה
  

סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות 
  שניטלו:

 6,147  מזומנים ושווי מזומנים 
 4,333  לקוחות

 796  רכוש קבוע
 592  נכס זכות שימוש

 17,197  לקוחות חוזיים  קשרי
 ) 3,481( מיסים נדחים 

 ) 54( אחרים התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 ) 8,831( זכאים ויתרות זכות 

 ) 592( התחייבות בגין חכירה
  16,107   סך הכל נכסים מזוהים נטו

 27,384  מוניטין 
 43,491  סך התמורה
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 צירופי עסקים (המשך):   - 6ביאור 

 "ב  ארה  וניוווי קלאוד אברא  רכישת . ד

וניוווי ארה"ב (להלן    קלאודאברא  , התקיימו כלל התנאים המתלים להשלמת העסקה לרכישת  2021ביוני    3ביום  

אפיון, הקמה והטמעה של סביבת "ענן" ארגונית על פלטפורמת הענן  "ניוווי"). החברות מתמחות ב   –ביחד  

התוכנ תשתיות  ברובד  החברה  של  הקיימת  פעילותה  את  ומשלימות  מייקרוסופט  השלמת  השל  במועד   .

אלפי ש"ח במזומן עבור המניות הנרכשות. תמורה נוספת בסך של    45,279-העסקה, שילמה החברה סך של כ

, ולא יאוחר מיום  2021הדוחות הכספיים של ניוווי ישראל לשנת  אלפי ש"ח, תשולם לאחר אישור    10,000-כ

כ2022ביוני    30 של  סך  כאשר  יעדי  2,700-,  מותנה  הינו  ש"ח  שנקבעו ם  אלפי  להתאמות  וכפוף  עסקיים 

 בהסכמי הרכישה. 

ניוווי במנגנוני אופציות מכר ורכש הדדיות (בנוסף,   ) עבור  CALL-ו  PUTהתקשרה החברה עם בעלי מניות 

שלבים בהתאם להוראות ההסכם, לפי מחיר מימוש הנגזר   שישהניתנות למימוש ביתרת מניותיהם. האופציות  

לשנים   ארה"ב  ניוווי  של  הממוצע  התפעולי  ו2021-2022,  2020-2021מהרווח  הטבלה  .  2022-2023- , 

 שניטלו   וההתחייבויות  שנרכשו  הנכסים  סכומי  ואת  החברות  עבור  ששולמה  התמורה  את  מסכמת  להלן  המוצגת

  בחרה   החברה,  הרכישה  במסגרת  לצדדים  שהוענקו  ההדדיות  האופציות  לאור,  כן  כמו  .הרכישה  במועד  שהוכרו

  זכויות   לרכישת  מכר  באופציית  ולהכיר  בחברות   שליטה   מקנות  שאינן  הזכויות   של  היחסי  בחלק  להכיר  שלא

 . בתה  בחברות שליטה מקנות שאינן

 

  

 2021ביוני  3 
 אלפי ש"ח  
  

 45,279  מזומן תמורה ב
 6,891  תמורה נדחית 

 2,397  תמורה מותנית 
 PUT (  19,265אופציות מכר (

  73,832  סך התמורה
  

שנרכשו והתחייבויות סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי 
  שניטלו:

 6,253  מזומנים ושווי מזומנים 
 9,921  לקוחות

 109  רכוש קבוע
 319  נכס זכות שימוש

 18,390  קשרי לקוחות חוזיים 
 

 ) 3,828( מיסים נדחים 
 ) 3,321( התחייבויות לספקים ולנותני שירותים אחרים 

 ) 14,282( זכאים ויתרות זכות 
 ) 319( חכירההתחייבות בגין 

 ) 619( התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד 
 12,623   סך הכל נכסים מזוהים נטו

 61,209    מוניטין
 73,832  סך התמורה
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 : (המשך) צירופי עסקים   - 6ביאור 

 (המשך):  וניוווי ארה"ב קלאוד אברא רכישת  .ד

המותני ו   )PUT(  המכר  אופציות   של  ההוגן  השווי האיחוד    תהתמורה   נאמד   ח” ש  אלפי  19,265  בסךליום 

 וסטיית   2.7%  של  חוב אברא  ריבית:  הבאות  העיקריות  בהנחות  שימוש  תוך,  קרלו  מונטה  מודל  יישום  באמצעות 

 .29.88%- כ של תקן

 

 ןוצפ  אברא רכישת .ה

בתחום  . אברא צפון עוסקת  , הושלמו כלל התנאים להשלמת העסקה לרכישת אברא צפון2021ביוני    23  ביום

פועלת בצפון    אברא צפוןופיתוח בתחום פינטק.    , איקומרסתשתיות חומרה, הטמעת פריוריטי, מערכות ליבה

כ ומעסיקה  שירותים  140- הארץ  ונותני  ל  .עובדים  בתמורה  בוצעה  הרכישה  ש"ח    9,800- העסקת  אלפי 

כ   .במזומן של  כולל  בסך  נוספת  תמורה  כן,  וכפופה    2,200- כמו  עסקיים  יעדים  מותנית  הינה  ש"ח  אלפי 

צפון   אברא  מניות  בעלי  עם  החברה  התקשרה  מועד,  באותו  בנוסף,  הרכישה.  בהסכם  שנקבעו  להתאמות 

מהון המניות של אברא צפון. נוספים  20%) עבור רכישת CALL-ו PUTבמנגנוני אופציות מכר ורכש הדדיות (

צפון לשנת   הכספיים של אברא  דוחותיה  אישור  לאחר  למימוש בסמוך  ניתנות  מחיר  2024האופציות  לפי   ,

 . 2022-2024מימוש הנגזר מרווחיה התפעוליים של אברא צפון לשנים 
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 : (המשך) צירופי עסקים   - 6ביאור 

 (המשך):  רכישת אברא צפון .ה

  וההתחייבויות   שנרכשו  הנכסים  סכומי  ואת  החברה  עבור  ששולמה  התמורה  את  מסכמת  להלן  המוצגת  הטבלה

הרכישה,   כמו.  הרכישה  במועד  שהוכרו  שניטלו במסגרת  לצדדים  שהוענקו  ההדדיות  האופציות  לאור  כן, 

מכר  באופציית  ולהכיר  בחברות  שליטה  מקנות  שאינן  הזכויות  של  היחסי  בחלק  להכיר  שלא  בחרה  החברה 

 .הבת בחברהויות שאינן מקנות שליטה לרכישת זכ

 2021ביוני  23 

 אלפי ש"ח  
  

 9,800  תמורה במזומן 
 2,081  תמורה מותנית 
 PUT (  7,369אופציות מכר (

  19,250  סך תמורה
  

סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות 
  שניטלו:

 1,376  ושווי מזומנים מזומנים 
 9,647  לקוחות

 50  מלאי 
 1,349  חייבים ויתרות חובה

 905  רכוש קבוע
 4,674  נכס זכות שימוש

 100  פקדונות זמן ארוך
 10,383  קשרי לקוחות חוזיים 

 ) 1,807( מיסים נדחים 
 ) 1,610( הלוואות לזמן קצר 

 ) 4,088( התחייבויות לספקים ולנותני שירותים אחרים 
 ) 12,802( זכאים ויתרות זכות 

 ) 2,571( התחייבות בגין חכירה
 ) 914( הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 ) 52( התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

  7,904  סך הכל נכסים מזוהים נטו
 ) 928( זכויות שאינן מקנות שליטה 

 15,538  מוניטין 
  33,860   סך התמורה

  
 

 מונטה   מודל  יישום  באמצעות   נאמד  ח”ש  אלפי  7,369  בסךליום האיחוד  )  PUT(  המכר  אופציות  של  ההוגן  השווי

 . 29.88%- כ של תקן  וסטיית 2.23%אברא של  של החוב  ריבית: הבאות  העיקריות  בהנחות שימוש תוך, קרלו
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 מגזרים עסקיים – 7ביאור 

ההחלטות   מקבל  ידי  על  נסקר  אשר  המידע  על  בהתבסס  החברה  של  הפעילות  מגזרי  את  קבעה  ההנהלה 

למטרת   החברה  של  הראשי  מקבל  התפעוליות  שלהם.  הביצועים  והערכת  למגזרים  המשאבים  הקצאת 

אם אשר מחושב לפי  ותההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את ביצועי מגזרי הפעילות על בסיס רווח תפעולי מ

, הוצאות/הכנסות אחרות  רכוש אחר  הוצאות/הכנסות מימון, הפחתות סה,  ווח תפעולי לפני מסים על הכנר

  המיוחסות למטה וכן הוצאות בגין תשלום  מבוסס מניות,  מכירה ושיווק    ,וכלליותוכן בנטרול הוצאות הנהלה  

 "עלויות מטה").  –(להלן  

 שיקולי הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילות:

הקבוצה פועלת במגוון תחומים ותחת מספר חברות, ולפיכך בחנה החברה את אפשרויות הקיבוץ כפי שמוגדר 

 דעת שהופעלו על ידי ההנהלה ביישום הקריטריונים לקיבוץ תחת מגזר שירותי תכנה: בתקן. להלן שיקולי ה

השירותים המוצעים על ידי החברה במגזר התכנה הינם שירותי יישום, הטמעה,  –מהות השירותים  •

 פיתוח, יעוץ וניהול פרוייקטים באמצעות עובדים מקצועיים

 ניתנים לקבוצת לקוחות   השירותים הניתנים במסגרת מגזר זה –סוג הלקוחות   •

 השירותים   להפצת שמשמשות השיטות •

 הסביבה המפקחת זהה בין החברות במגזר   – המפקחתמהות הסביבה   •
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 (המשך)  מגזרים עסקיים – 7ביאור 

 : הדיווח בני המגזרים פעילות אודות מידע

  

 סך הכל 

מגזר 
פתרונות  

 ושרותי תכנה 

 

  30-חודשים שהסתיימו ב 9
 2022בספטמבר 

 

  (בלתי מבוקר) 
  אלפי ש”ח 

 הכנסות מלקוחות חיצוניים 266,893  266,893 
   
 רווח תפעולי מגזרי  30,742  30,742 
   
 עלויות מטה   ) 7,622(
 תשלום מבוסס מניות    ) 2,991(
 רכוש אחר הפחתות  ) 7,982(
 הוצאות מימון   ) 5,804(
 רווח לפני מס  6,343 
 הכנסה מיסים על   ) 4,805(
 רווח לתקופה   1,538 

 

מגזר 
פתרונות  
ושרותי  

 תכנה 

 
 
 

 סך הכל  אחרים 

 
בספטמבר   30 -חודשים שהסתיימו ב 9

2021 
 (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש”ח  

 137,458  364  137,094  הכנסות מלקוחות חיצוניים
    

 13,998  200  13,798  רווח תפעולי מגזרי 
    

 ) 6,890(   עלויות מטה 
 -     תשלום מבוסס מניות  

 ) 4,487(   רכוש אחר   הפחתות
 8,657    הכנסות אחרות 

 2,349    הכנסות מימון 
 13,627    רווח לפני מס

 ) 567(   מיסים על הכנסה 
 13,060    רווח לתקופה 



 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ
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 : (המשך) מגזרים עסקיים – 7ביאור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 סך הכל 

מגזר 
פתרונות  
ושרותי  

 תכנה 

 

  30-חודשים שהסתיימו ב 3
 2022בספטמבר 

 

  (בלתי מבוקר) 
  אלפי ש”ח 

 הכנסות מלקוחות חיצוניים 102,775  102,775 
   
 רווח תפעולי מגזרי  12,334  12,334 
   
 עלויות מטה   ) 2,633(
 תשלום מבוסס מניות    ) 1,167(
 רכוש אחר הפחתות  ) 2,613(
 הוצאות מימון   ) 3,037(
 רווח לפני מס  2,884 
 מיסים על הכנסה   ) 2,113(
 רווח לתקופה   771 

 

מגזר 
פתרונות  
ושרותי  

 תכנה 

 
 
 

 סך הכל  אחרים 
 2021 ספטמברב  30 -חודשים שהסתיימו ב 3 
 (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש”ח  

 62,538  56  62,482  הכנסות מלקוחות חיצוניים
    

 6,083  29  6,054  תפעולי מגזרי רווח 
    

 ) 2,551(   עלויות מטה 
 -     תשלום מבוסס מניות 

 ) 2,087(   רכוש אחר הפחתות
 ) 586(   הכנסות מימון 
 859    רווח לפני מס

 ) 259(   מיסים על הכנסה 
 600    רווח לתקופה 



 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ
   (המשך)   המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 

 
35 

 : (המשך) מגזרים עסקיים – 7ביאור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיסים על הכנסה – 8ביאור 

 חישוב המיסים על ההכנסה 

  ההכנסה   מס  שיעור  של  המשוקלל  הממוצע  של  ביותר   הטוב  האומדן  על  מבוסס  ההכנסה  על  המיסים  חישוב

 .המלאה הכספים  לשנת החזוי

 

 

מגזר 
פתרונות  
ושרותי  

 סך הכל  תכנה 

 
  31-שנה שהסתיימה ב

 2021בדצמבר 
 (מבוקר)  
 אלפי ש”ח  

 209,066  209,066  הכנסות מלקוחות חיצוניים
   

 20,819  20,819  רווח תפעולי מותאם 
   

 ) 9,226(  עלויות מטה 
 ) 219(  תשלום מבוסס מניות 

 ) 7,002(  רכוש אחר הפחתות
 8,657   אחרות 

 415   הכנסות מימון 
  13,444   רווח לפני מס

 ) 1,173(  מיסים על הכנסה 

  12,271   רווח לשנה 
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 הלוואות והתקשרויות  – 9ביאור 

אלפי ש"ח בגין הלוואות, מסגרות אשראי ולקוחות של   15,910ל  החברה ערבה לחברות הבת שלה בסכום ש .א

 החברות. 

העסקים   .ב ממהלך  חלק  שהינן  משפטיות  לתביעות  צד  מהווה  החברה  לעת  מבצעת מעת  בגינן  שלה  הרגיל 

 הפרשות נאותות בהתאם להערכות יועציה המשפטיים של החברה (במידה ונדרש).

 בביאור(  אשראי  לקבלת  בנקאיים  תאגידים  שני   עם  הלוואה  בהסכמי  החברה  התקשרה  2022,  סבמר  20  ביום .ג

 : להלן  כמפורט),  בהתאמה", הבנקים " -ו " ההסכמים: "זה 9

מיליון ש"ח, ובסך כולל של   20החברה, מכל תאגיד בנקאי הלוואה בסך של    קיבלהבמסגרת ההסכמים,  

מיליון ש"ח משני הבנקים יחד, בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים ובתוספת מרווח קבוע בשיעור    40

שווים לפי   זה: "ההלוואה"). פירעון ההלוואה יתבצע בתשלומים רבעוניים שוטפים  8  בביאור(   1.8%של  

: "תקופת זה 9 בביאורהעמדת ההלוואה ( ממועד קרן, מתום שנה  ל ביחסשנים שיחלו,   6לוח סילוקין בן 

 ריבית מיום העמדת ההלוואה. ל וביחסהגרייס"), 

,  2022ביולי,    28התקשרה החברה ביום  כמתואר לעיל,    עם התאגידים הבנקאיים  תקשרותבהמשך לה 

נוספים לקבלת אשראי נוסף ("הסכמי ההלוואה נוספים") באותם תנאים עם הבנקים בהסכמי הלוואה  

 הלן: של הסכמי ההלוואה, למעט בשינויים כמפורט ל

מיליון ש"ח,   10במסגרת הסכמי ההלוואה הנוספים, קיבלה החברה, מכל תאגיד בנקאי הלוואה בסך של  

ר ריבית הפריים ובתוספת מרווח  מיליון ש"ח משני הבנקים יחד, בריבית משתנה בשיעו  20ובסך כולל של  

של   בשיעור  יתבצע    2.25%מקסימלי  הנוספות  מההלוואות  אחת  כל  פירעון  הנוספות").  ("ההלוואות 

שנים שיחלו, ביחס לקרן, מתום שנה ממועד   6בתשלומים רבעוניים שוטפים שווים לפי לוח סילוקין בן  

 . מדת כל אחת מההלוואות הנוספותהעמדת כל אחת מההלוואות הנוספות, וביחס לריבית, מיום הע 
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 (המשך):  הלוואות והתקשרויות – 9ביאור 

 

בלתי   בהתחייבות, התחייבה החברה  כאמור  מהבנקיםהחברה    שנטלה  ההלוואה  החזרהבטחת    טובתל

 : חוזרת, בהתחייבויות המפורטות להלן

 

 פירוט ההתניות הפיננסיות 

 

  ספטמברב 30ליום 

2022 

 אלפי ש"ח  

 244,507  ש"ח א 150,000ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 

מסך המאזן של החברה על פי   20%ההון העצמי של החברה לא יפחת משיעור של  

עצמי מסך ה . מדי שנה, שיעור ההון  2021בדצמבר,    31הדוחות המאוחדים ליום  

(וזה   25%עד למועד בו שיעור ההון העצמי מסך המאזן יהיה    1%-המאזן יגדל ב

 השיעור שיחול ממועד זה ואילך)

  

, לא תעלה על  EBITDA)  2(  -) החוב הפיננסי נטו; ב1(  מחלוקתהמנה המתקבלת  

בשנת  EBITDA-ה  חישוב  לצורך   כי  יצוין  זה  בהקשר.  5 ההתניה    2022,  תבחן 

לפי דוחות הרבעון הראשון   EBITDA- ) ברבעון הראשון, סך ה1כאמור כדלקמן: (

  EBITDA- , סך ה2022) ברבעון השני לשנת  2); (4יוכפל פי ארבע (   2022לשנת  

של הרבעון הראשון והשני לפי דוחות הרבעון הראשון והשני לאותה השנה יוכפל 

שניים (2( פי  הרבעון    EBITDA-ה   סך,  2022  לשנת  השלישי  ברבעון)  3);  של 

 ) 1/3-ו 1י אחד ושליש (הראשון, השני והשלישי יוכפל פ

 2 

  3,110 -כ של מקסימאלי גובההחברה, פיקדון כספי ב  בחשבוןלהחזיק  התחייבות

 "ח  ש אלפי

 3,110 

  2,160- כ  של  מקסימאלי  בגובה  מזומנים  יתרתהחברה    בחשבוןלהחזיק    התחייבות

 "ח ש אלפי

 80,221 
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הלוואות והתקשרויות (המשך):  – 9ביאור   
 

, על  2022בדיקת אמות המידה ביחס להתניות הפיננסיות תעשה מדי רבעון, החל מהרבעון הראשון לשנת  

-ירד בכל עת מילא  ש  DSCR- פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לאותו מועד, וזאת למעט יחס ה

עמידת החברה ביחס זה תיבחן על בסיס שנתי. נכון למועד דוח זה, עומדת החברה בכלל ההתניות   אשרו,  1.2

ה  ליחס  באשר  כאמור.  תעשה  DSCR-הפיננסיות  הבחינה  ליום  ,  החברה  של  הכספיים  מהדוחות    31החל 

 .2022בדצמבר,  

 בשטח   משרדים  להשכרתהתקשרה החברה בהסכם שכירות עם צד ג' ("המשכיר"),    2022,  במרס  28ביום   .ד

  כגוש (והידוע    רעננה  בצומת  הממוקם  פארק  אינפינטי  בפרויקט"),  המשרדים  שטח("  ברוטו"ר  מ  2,000-כ  של

יועבר מטה החברה    למושכר).  בהתאמה",  הסכם" - ו"  המושכר) ("355-358-ו  351-352':  מס  חלקות,  6587

אותם היא שוכרת כיום. תקופת השכירות הקבועה בהסכם הינה  גם מספר פעילויות שלה, מהמשרדים    כמו

(  ששבת     31ליום    ועד  2023ביוני,    1ליום    שנקבע,  במושכר  החזקה  מסירת  ממועדחודשים)    78וחצי שנים 

השכירות    לחברה  כאשר"),  השכירות  תקופת("  2030בדצמבר,   תקופת  את  להאריך  אופציה    לתקופה יש 

 תהא   החברה  כי  יצוין.  2033במאי,    31עד ליום    הכל  ובסך),  חודשים  42(  שנים  וחצי  שלוש  בת  אחת  נוספת

  המשכיר שאר אחראית כלפי  יתשרשאית להשכיר עד מחצית משטח המושכר בשכירות משנה, בכפוף לכך  

במהלך    קלנדרית  שנה   לכל  השכירות  דמי, העלות הכוללת של  . להערכת החברה ההסכם  הוראות  לקיום  בנוגע

 מליוני ש"ח.  2.6-, תעמוד על סך של כהניהול  דמיתקופת השכירות, לרבות 

, לפיו החברה תשכור ")המשכירשכירות עם צד ג' ("   בתוספת להסכםהתקשרה החברה    2022ביוני,    7ביום   .ה

  351-352':  מס  חלקות,  6587  כגוש(והידוע    רעננה  בצומת  הממוקם  פארק  אינפינטי  בפרויקטמשרדים נוספים  

  2,000-בנוסף לשטח משרדי של כ"),  השטח הנוסףמ"ר נוספים ברוטו ("  4,000-בשטח של כ)  355-358-ו

השכירות הקבועה בהסכם הינה בת    תקופתשהשכירה החברה מהמשכיר.    ")המשרדים   שטח("  ברוטו"ר  מ

  , בדצמבר   31ליום    ועד   2023  ,ביוני  1ליום    שנקבע,  במושכר  החזקה  רתמסי  ממועדחודשים)    78וחצי שנים (   שש

  אחת   נוספת  לתקופהאופציה להאריך את תקופת השכירות    יש  לחברה  כאשר"),  השכירות  תקופת("  2030

העלות הכוללת של   . להערכת החברה,2033 ,במאי  31עד ליום    הכל  ובסך),  חודשים  42(  שנים  וחצי   שלוש  בת

עבור שטח המשרדים והשטח   ,הניהול דמי, לרבות במהלך תקופת השכירות קלנדרית  שנה לכל השכירות דמי

 ש"ח.ליוני ימ 6.6-תעמוד על סך של כ הנוסף יחד,
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:אירועים לאחר תאריך המאזן – 10יאור ב  
 

המונפק והנפרע (בדילול  מהונה  60%, חתמה והשלימה החברה רכישה של 2022בנובמבר,  8ביום  ) א(

חברה  "). רוביקון הינה  מר סהר "), מידי מר גילי סהר ("רוביקוןמלא) של רוביקון סורס בע"מ ("

אחד  והינה    Red Hatמוצר  של    בייעוץ, הטמעה ומכירת רישויהעוסקת    פרטית שהתאגדה בישראל

- מחזיקה ב . לאחר השלמת הרכישה, החברה  Red Hatבישראל של    הגדולים  םהעסקיהשותפים  

ב  60% מחזיק  סהר  מר  רוביקון,  של  המונפק  רועי   20%-מהונה  ומר  רוביקון  של  המונפק  מהונה 

  הנותרים.   20%-"), מחזיק במר שטינמץ שטינמץ, מנהל הפעילות ובעל המניות הנוסף ברוביקון (" 

- כ  סך שלב  ןהראשותמורת המניות הנרכשות הינה בסכום שאינו מהותי לחברה, כאשר התשלום  

למר סהר לאחר אישור  תמורה תשולם  ה   , ויתרתעם השלמת העסקה  שולם למר סהר,  ש"ח  מיליון  2.2

רוביקון של  הכספיים  לשנת    2022  תלשנ   דוחותיה  רוביקון  של  התפעולי  לרווח  בהתאם  ותחושב 

2022) הדדיות  ורכש  מכר  אופציות  נקבעו  הרכישה,  הסכם  במסגרת   .CALL  ו-PUT  לרכישת  (

 סהר ומר שטינמץ על ידי החברה.  מניותיהם של מר 

החברה,  2022בנובמבר,    13-ו  2022באוקטובר,    26ביום   ) ב( ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו   ,

בהתאמה, מדיניות תגמול מעודכנת לחברה וכן את עדכון המשכורת החודשית של מנכ"ל החברה,  

החליטה    2022בנובמבר,    13מר שי אוזון, בכפוף לאישורה על ידי האסיפה הכללית של החברה. ביום  

, שעל סדר יומה, בין היתר, אישור מדיניות  2022  בדצמבר  29החברה על זימון אסיפה כללית ליום  

 התגמול המעודכנת ועדכון הגמול החודשי של מר אוזון.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 'גפרק 
 הצהרות מנהלים 

 
 )2ג(ד)(38 -ו) 1ג(ד)(38לפי תקנות 

 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 
 1970-התש"ל
 
 

  2022, בספטמבר  30



 הצהרת מנהל כללי

 אני, מר שי אוזון, מצהיר כי: 

") לרבעון  התאגידבע"מ (להלן: "בחנתי את הדוח הרבעוני של אברא טכנולוגיות מידע   .1

 "); הדוחות(להלן: " 2022של שנת  השלישי

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

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

 ; הדוחות  לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים

  מכל ,  נאות  באופן   משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות,  ידיעתי  לפי .3

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

 ; הדוחות מתייחסים  שאליהם ולתקופות לתאריכים

,  התאגיד  של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון,  התאגיד  של  המבקר   החשבון  לרואה  גיליתי .4

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

 ובגילוי   הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין

 . עליהם  ובבקרה

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

 

 

 2022,  בנובמבר 14תאריך: 

 

  

 

 שי אוזון, מנכ"ל 



 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 אני, נעם זיו, מצהיר כי: 

לתקופת    ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים  בחנתי את הדוחות הכספיים   .1

של שנת    השלישי") לרבעון  התאגידשל אברא טכנולוגיות מידע בע"מ (להלן: "  הביניים

 "); הדוחות לתקופת הביניים " או " הדוחות(להלן: " 2022

ביניים    הדוחות,  ידיעתי  לפי .2   לתקופת   בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידעהכספיים 

 עובדה  של מצג בהם חסר ולא , מהותית עובדה של נכון לא מצג כל  כוללים אינם הביניים

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

 ; דוחותה לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

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

  תוצאות ,  הכספי  המצב  את,  המהותיות  הבחינות  מכל,  נאות   באופן   משקפים  הביניים

 מתייחסים   שאליהם  ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות 

 ; הדוחות

, התאגיד  של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון,  התאגיד  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי .4

  שכפוף   מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית  בין,  תרמית  כל

  הכספי   בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו

 . עליהם ובבקרה ובגילוי

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

 

 2022,  בנובמבר 14תאריך: 

 

 כספים "ל סמנכ, זיו  נעם
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