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  2018.6.30תאריך המאזן:   
  816..2018     תאריך הדוח:

ניירות ערך (דוחות ג לתקנות 5החברה הינה תאגיד קטן כהגדרת מונח זה בסעיף 

  "). ניתן בזאת הגילוי שלהלן:תקנות הדיווחים(להלן: " 1970- ומיידיים) התש"לתקופתיים 

המפורטות  כלל ההקלות את לאשר החברה דירקטוריון החליט 19.2.2014מיום  בישיבתו

בתקנות הדיווחים, ככל שהן (או שתהיינה) רלבנטיות לחברה (קרי: ביטול החובה לפרסם 

דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף 

וחות חברות ; העלאת סף הצירוף של ד20% - המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

; פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות 40% - כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

   .))(פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם "דוח גלאי"

ידווח  1.1.2017החברה כי החל מיום  דירקטוריון החליט 22.5.2017מיום  בישיבתו

  . דיווח חצי שנתית לפי מתכונתאת דוחותיו העיתיים התאגיד 

  



 

 

  תוכן עניינים
  
 עדכון לתיאור עסקי החברה  

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  

 דוחות כספיים 

 הצהרות מנהלים  
  

  



 

 

  עדכון לפרק תיאור עסקי החברה

  2017שנכלל בדו"ח התקופתי לשנת 

, יובאו להלן 1970- א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל39בהתאם לתקנה 

רעו בעסקי החברה מאז פרסום הדוח יפרטים בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר א

-2018-01(מס' אסמכתא:  28.3.2018שפורסם ביום  2017התקופתי של החברה לשנת 

"), בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי. העדכון נערך בהנחה התקופתיהדוח (להלן: " )032152

  שבפני קוראו מצוי הדוח התקופתי.

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיהעסקי החברה: תיאור לפרק  1.3לסעיף  .1

, ניתן פסק בורר במסגרת הליך בוררות עקב ביטול הסכם הפצה והפרת 25.4.2018ביום 

זכות הבלעדיות, להפצת מוצרים של אורפק במקסיקו. כמו כן, קודם למתן פסק הבורר, הגיעה 

. לפיכך, עם 2012 -  2003לפשרה עם רשות המסים, בקשר עם שומות המס לשנים אורפק 

החשיפות הקיימות (כפוף לאפשרות של הגשת בקשה  קבלת פסק הבורר, התקבע סכום

המכר (כהגדרתו בדוח בשים לב לאמור לעיל ובהתאם להוראות הסכם  לביטול פסק הבורר).

מיליון דולר ארה"ב.  4.7 -סכום בסך של כ, 28.6.2018החברה, ביום  קיבלה, התקופתי)

  .30.6.2018הכספיים של החברה ליום  לדוחות 4לפרטים נוספים ראו ביאור 

  החברה ותיאור התפתחות עסקיהפעילות תיאור עסקי החברה: לפרק  1לסעיף  .2

, 24.12.2017מיום  עצמית רכישה תכנית במסגרת מניות רכישת עם בקשר לפרטים 2.1

 ליום החברה של הכספיים לדוחות 6, ראו ביאור 29.3.2018כפי שהוארכה ביום 

30.6.2018.  

של  מניות 200,000, רכשה החברה, שלא במסגרת תכנית רכישה, 25.6.2018ביום  2.2

-2018(מס' אסמכתא:  26.6.2018מיום . לפרטים נוספים ראו הדוח המיידי החברה

  הפרטים המובאים בדוח האמור נכללים על דרך ההפניה. ).01-055860

 10אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה חדשה, בהיקף של עד  16.8.2018ביום  2.3

-2018(מס' אסמכתא:  16.8.2018ראו הדוח המיידי מיום מיליון ש"ח. לפרטים נוספים 

  .הפרטים המובאים בדוח האמור נכללים על דרך ההפניה). 01-078216

 תיאור עסקי החברה: דיבידנדיםלפרק  3לסעיף  .3

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך  16.8.2018ביום 

נוספים ראו הדוח . לפרטים 5.9.2018מיליון ש"ח, אשר עתיד להשתלם ביום  10.5 - כ של

הפרטים המובאים בדוח ). 2018-01-078213(מס' אסמכתא:  16.8.2018המיידי מיום 

  .האמור נכללים על דרך ההפניה

  

  

 



 

 

 תיאור עסקי החברה: יעדים ואסטרטגיה עסקיתלפרק  18.1לסעיף  .4

 8 -כ של בהיקף ,השקעה בהסכםהושלמה התקשרותה של החברה , 8.8.2018ביום  4.1

הפועלת  חברההמאוגדת בישראל אשר רכשה את השליטה ב בשותפות ,מיליון ש"ח

בדוחותיה הכספיים של החברה תוצג . יצוין, כי ההשקעה האמורה המזוןבתחום 

   .יםפיננסי יםנכסבמסגרת 

לדוחות הכספיים  5שביצעה החברה, ראו ביאור  נוספות לפרטים בקשר עם השקעות 4.2

 .30.6.2018של החברה ליום 

 7עד  5 - למועד הדוח, החברה מנהלת משא ומתן לביצוע השקעה בהיקף מוערך של כ 4.3

מיליון דולר ארה"ב, בחברה טכנולוגית המתמחה בפיתוח ועיצוב מוצרים עבור אחרים. 

נו מחייב. ככל שהמשא ומתן במסגרת זו, התקשרה החברה במכתב כוונות אשר אי

יבשיל לכדי עסקה, צפויה ההשקעה כאמור להיות מוצגת בדוחותיה הכספיים של 

 החברה, במסגרת נכסים פיננסיים.

 , לפי מועדי פירעון2018.6.30מצבת התחייבויות פיננסיות של החברה ליום  .5

  .מצבת התחייבויותעל למועד הדוח לחברה לא קיימות התחייבויות, ולפיכך לא דיווחה החברה 

  

  
________________________  

  בע"מאו.אר.טי. טכנולוגיות                                                                    
  
  

  שמות החותמים ותפקידם:
  , יו"ר הדירקטוריוןיגאל ברמן
   , מנכ"לתמר רז



  או.אר.טי. טכנולוגיות בע"מ
  

  2018יוני  – ינוארח הדירקטוריון לתקופה "דו
  

  .2017דו"ח זה נערך בהנחה כי בפני קוראיו מצוי דו"ח הדירקטוריון המפורט לשנת 
 

בדו"ח זה "החברה" משמע, החברה וחברות הבת שלה, אלא אם נאמר אחרת או שהקשר 
  הדברים מחייב אחרת.

  

         הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  –חלק א' 

  
  נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי החברה 1

 ,ייצור ,בפיתוח 31.8.2017ה עד ליום ") פעלהחברהטכנולוגיות בע"מ (להלן: " או.אר.טי.

תחנות דלק, ניהול ציי רכב, ואמצעי רשת ושיווק מערכות ומוצרים מתוחכמים לניהול תדלוק ו

אורפק מערכות בע"מ ובמועד האמור, הושלמה התקשרותה של החברה  לקטרונים.תשלום א

 68% -חזיקה בכהחברת בת של החברה, בה אשר הייתה עד לאותו מועד ") (אורפק(להלן: "

") הסכם המכרבהסכם למכירת מלוא הון המניות של אורפק (להלן: "מהון המניות המונפק) 

 חזיקהואשר ה"), הרוכשת(להלן: " Fortive/ Gilbarcoעם חברה זרה, הנמנית על קבוצת 

  . מהון המניות של אורפק 20% - ב במועד ההתקשרות בהסכם

מודגש כי הנכסים, ההתחייבויות והרווח/הפסד לתקופות הקודמות, מוצגות בדו"ח כאשר 

  אורפק ופעילויות קשורות הינן פעילות מופסקת ומופיעות בשורה אחת. 

וכן מבצעת השקעות לעיל, מחזיקה החברה בפעילות טרנסוויי החל ממועד ההשלמה כאמור 

  . במספר אפיקים

ממשיכה בביצוע בהתאם להחלטת דירקטוריון או.אר.טי, החברה כמו כן, למועד דוח זה, 

יתרות המזומנים אשר הצטברו בידיה כתוצאה ממכירת אורפק, במספר אפיקי  השקעת

הן בישראל והן בחו"ל; השקעות  השקעות סחירות בשוק ההון, פיקדונות, השקעה:

אלטרנטיביות,; קרנות גידור וקרנות הון סיכון; השקעות ישירות בניהול עצמי של או.אר.טי. 

במקביל, וכן לטווח ארוך יותר, בכוונת או.אר.טי לפעול לאיתור הזדמנויות השקעה ישירות 

  בתאגידים, לרבות בהיקפים של רכישת השפעה מהותית או שליטה.

וכן עדכון לתיאור  2017לפרק א' תיאור עסקי החברה לשנת  1נוספים ראו סעיף לפרטים 

  .30.6.2018ליום  לדוחות הכספיים 1עסקי החברה לעיל וביאור 

  

  



   2

  תמצית תוצאות הפעילות 2

  
  תמצית תוצאות הפעילות

  

שינוי       יוני  - לתקופה ינואר  
 % -ב 

 הסברי החברה
 

        2018    
 י ש"חאלפ

    2017  
אלפי 
 ש"ח

הכנסות ממכירות וממתן 
 שירותים

 לאספקת ציוד נוסףשל לקוחות מהמשך הזמנות  הגידול נובע בעיקר20.8% 3,985  4,812 

השינוי ברווח הגולמי נובע בעיקר כתוצאה מגידול במכירות כאמור לעיל    (2,481) 374  רווח (הפסד) גולמי
 וצמצום עלויות בכ"א.

הקיטון נובע בעיקר מקיטון בעלויות שכר לאור סיום העסקתו של מנכ"ל 60.7%- 3,257  1,281  הוצאות הנהלה וכלליות
וקיטון בהיקף המשרה של סמנכ"ל  2017החברה לשעבר בסוף שנת 

 הכספים.

 הסכומים אינם מהותיים לתוצאותיה של החברה.   8  110  הוצאות אחרות, נטו
 בהפסד לתקופה נובע מהגורמים המפורטים לעיל קיטוןה82.3%- (5,746) (1,017) ותהפסד מפעולות רגיל

הכנסות (הוצאות) מימון, 
 נטו

הכנסות המימון ברבעון נובעות בעיקר מהשפעת עליית שער הדולר    (71) 17,525 
קדונות ונכסים י) על יתרות המזומנים, פ5% -בתקופה (בשיעור של כ

, ו בעקבות מכירת חברת הבת, אורפק)טברפיננסיים של החברה (שנצ
 נכסים פיננסיים בהם השקיעה החברה. ושערוךמפיקדונות ריבית 

רווח (הפסד) לפני מיסים 
 על ההכנסה

 השינוי בתקופה נובע מהגורמים המפורטים לעיל   (5,817) 16,508 

 כאמור לעיל.הוצאות המסים בתקופה נובעות מהרווח לפני מס  0  (3,104) מיסים על הכנסה
רווח (הפסד) לתקופה 

 מפעילויות נמשכות
 י בתקופה נובע מהגורמים המפורטים לעילנוהשי   (5,817) 13,404 

רווח לתקופה מפעילות 
 מופסקת

הרווח לתקופה מפעילות מופסקת נובע מתמורה נוספת שהתקבלה 64.9%- 27,450  9,624 
תלויות תביעות ות בגין עסקת מכירת חברת הבת, אורפק, לאור התברר

, כחלק (לאחר מס)מיליון ש"ח  6.8 - שעמדו כנגד החברה, בסך של כ
מיליון  2.8 -והכנסות ריבית והפרשי שער בסך של כ מעסקת המכירה

 קדונות בנאמנות.יבגין כספים הנמצאים בפ (לאחר מס)₪ 
 ם המפורטים לעילהגידול ברווח נובע כתוצאה מהגורמי6.4% 21,633  23,028  רווח (הפסד) לשנה

רווח מיוחס לזכויות שאינן 
 מקנות שליטה

הזכויות שאינן מקנות שליטה מיוחסות לפעילות המופסקת (חברת הבת  3,303  0 
 אורפק לשעבר).

רווח (הפסד) מיוחס 
 לבעלים של החברה

 הגידול ברווח נובע כתוצאה מהגורמים המפורטים לעיל25.6% 18,330  23,028 
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  ניתוח המצב הכספי 3

  
  נכסים והתחייבויות שוטפים 3.1

  הסברי החברה    
ביוני  30ליום 

2018  
  אלפי ש"ח

 31ליום 
 2017בדצמבר 

  אלפי ש"ח
ונכסים פיננסיים  עיקר הגידול נובע ממיון פיקדון בנאמנות  188,689  276,610  שוטפים נכסים

נכסים בלתי שוטפים מ בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 19 -מיליון ש"ח וסך של כ 57 -בסך של כ לנכסים שוטפים

  , בהתאמה.  מיליון ש"ח
 התחייבויות

  שוטפות
נובע מגידול בהפרשה למס, לאור הרווח  גידולעיקר ה  26,761  29,327

  לפני מס בתקופה.

  

 נכסים והתחייבויות שאינם שוטפים  3.2

  הסברי החברה    
ביוני  30ליום 

2018  
  אלפי ש"ח

 31ליום 
 2017בדצמבר 

  אלפי ש"ח
 שאינם נכסים

  שוטפים
הסבר לעיקר השינויים בתקופה ראה הסבר לשינוי   81,466  6,083

  בנכסים פיננסיים, כאמור לעיל.
 התחייבויות

  שוטפות שאינן
  לא חל שינוי מהותי בתקופה.  9,095  9,478

  

  נזילות ומקורות מימון 4

  

  הסברי החברה    
    

  - פה ינואר לתקו
  2018יוני 

  אלפי ש"ח

 - לתקופה ינואר 
  2017יוני 

  אלפי ש"ח

תזרים מזומנים 
 פעילות שוטפתמ

 7.7 - נובע בעיקר מתקבול בסך של כהשינוי בתקופה   10,035  1,161
עבור שמירת מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד 

(בקשר עם עסקת  אשר פקעה ,בלעדיות לתקופה מוגבלת
  .מכירת אורפק)

תזרים מזומנים 
 פעילות השקעהל

ננסיים פיהשינוי בתקופה נובע בעיקר מהשקעה בנכסים   )6,535(  )84,443(
מיליון ש"ח לעומת תמורה נוספת, נטו  108 -בסך של כ

 16 -שהתקבלה בהמשך לעסקת מכירת אורפק בסך של כ
  .מיליון ש"ח

תזרים מזומנים 
  לפעילות מימון

קופה נובעת מתשלום בגין רכישת מניות הפעילות בת  )9,066(  )13,439(
  באוצר
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  מהותיים בתקופת הדוח אירועים 5

החלה לכהן הגב' תמר רז כמנכ"ל החברה. בנוסף, החל ממועד זה  1.1.2018ביום  5.1

 מכהן מר יגאל ברמן כיו"ר דירקטוריון החברה.

 לפרק ד' 21לתקנה  )2(1סעיף לפרטים בקשר עם תנאי הכהונה של הגב' תמר רז ראו  5.2

והדוחות  להלן 2017התקופתי לשנת פרטים נוספים על החברה, המצורף לדוח  -

 -ו 2018-01-016525(מס' אסמכתאות:  4.3.2018ומיום  19.2.2018המיידיים מיום 

, בהתאמה). המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזה על דרך 2018-01-020575

 .ההפניה

 עם אינטרגאמאכספים ומזכירות חברה סמנכ"ל הסכם למתן שירותי לפרטים בקשר עם  5.3

פרטים נוספים על החברה, המצורף לדוח  -לפרק ד'  21לתקנה  )3(1סעיף ראו 

(מס'  4.3.2018ומיום  19.2.2018והדוחות המיידיים מיום  להלן 2017התקופתי לשנת 

, בהתאמה). המידע המובא 2018-01-020575 -ו 2018-01-016525אסמכתאות: 

 .נכלל בזה על דרך ההפניהבדוחות האמורים 

לפרטים בדבר התקשרותה של החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה במסגרת  5.4

ראו סעיף , 30.11.2018ועד יום  1.12.2017פוליסת ביטוח קבוצתית לתקופה שמיום 

התקופתי לשנת פרטים נוספים על החברה, המצורף לדוח  -לפרק ד'  21לתקנה  2.4

). 2018-01-029197 (מס' אסמכתא: 25.3.2018ידי מיום והדוח המי להלן 2017

 .המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזה על דרך ההפניה

, כפי 24.12.2017מיום לרכישת מניות החברה  לפרטים בקשר עם תכנית רכישה 5.5

מניות שלא במסגרת תכנית רכישה,  200,000וכן רכישת  29.3.2018שהוארכה ביום 

  עדכון לפרק תיאור עסקי החברה לעיל. - לחלק א' 2ראו סעיף 

  אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן 6

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה  16.8.2018ביום  6.1

נוספים ראו לפרטים . 5.9.2018מיליון ש"ח, אשר עתיד להשתלם ביום  10 -בסך של כ

). הפרטים 2018-01-078213 (מס' אסמכתא: 16.8.2018הדוח המיידי מיום 

 .המובאים בדוח האמור נכללים על דרך ההפניה

לרכישת מניות  אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה חדשה, 16.8.2018ביום  6.2

ראו הדוח המיידי מיום מיליון ש"ח. לפרטים נוספים  10בהיקף של עד  החברה

בדוח האמור  ). הפרטים המובאים2018-01-078216(מס' אסמכתא:  16.8.2018

 . נכללים על דרך ההפניה

  

  

  



   5

  היבטי ממשל תאגידי –חלק ב' 

  פעילות הדירקטוריון 7

של הועדה לבחינת ישיבה אחת דירקטוריון, הישיבות של  5ו התקיימבמהלך תקופת הדוח 

  .ישיבות ועדות השקעה 4 -ו ביקורתהועדת  של אחת , ישיבההדוחות הכספיים

  הפיננסי של התאגיד גילוי בקשר עם הדיווח –ג' חלק 

  השפעת גורמים חיצוניים 8

בתקופת הדוח לא היו גורמים חיצוניים בולטים שהשפיעו על פעילות החברה מעבר למתואר 

 לעיל.

  
  הדירקטוריון מודה להנהלת החברה ועובדיה על עבודתם המסורה ותרומתם לחברה.

  
  
  

__________________  ____  __________________  ____  2018.8.16   
  ך ארית           מנכ"ל - תמר רז       יו"ר הדירקטוריון - יגאל ברמן



 

טכנולוגיות בערבון מוגבל  .או.אר.טי  

 

 
  מאוחדים דוחות כספיים
  ביניים  תמציתיים

 (בלתי מבוקרים)
  2018ביוני  30ליום 

 
 
 

 

   



 
  או.אר.טי. טכנולוגיות בערבון מוגבל  

  
בלתי מבוקרים 2018ביוני  30דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום   

  

 
  תוכן העניינים

  
  

 עמוד
  

 2 דוח סקירה
 

 3-4 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

  
 5  רווח והפסד דוחות תמציתיים מאוחדים על

  
   6                                                                                                                                    דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח כולל

  
 7-9  על השינויים בהון יים מאוחדיםתמציתוחות ד

 

 10-11 על תזרימי המזומניםיים מאוחדים תמציתדוחות 

    

  12-15 ביניים תמציתייםהמאוחדים  באורים לדוחות הכספיים
 



 

  

  

  או.אר.טי טכנולוגיות בע"מדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

א ו ב   מ

על המצב הכספי י תמציתהדוח הבע"מ, הכולל את  או.אר.טי טכנולוגיותרף של סקרנו את המידע הכספי המצו

שינויים בהון ותזרימי המזומנים הכולל,  רווח ,הפסדורווח על  ואת הדוחות התמציתיים 2018ביוני  30ליום 

כה ולהצגה של עריבאותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ל החודשים שהסתיימ שישהשל  הלתקופ

"דיווח כספי לתקופות ביניים",  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זות ביניים מידע כספי לתקופו

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים זו ת ביניים ווכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ

בהתבסס על  אלהת ביניים ע כספי לתקופולהביע מסקנה על מיד . אחריותנו היא1970- ומיידיים), התש"ל

  סקירתנו.
  

הה ר י ק ס ה ף  ק   י

"סקירה של מידע כספי לתקופות  של לשכת רואי חשבון בישראל 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 

עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים מבירורים, בעיקר 

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 

מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים 

  יות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.    לה

ה מ נ ק   ס

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

  . IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

ס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבס

הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 

  .1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

   

 

  

  
  
  

  זיו האפט  

  שבוןחרואי 
  

  2018 באוגוסט 16תל אביב, 
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 או.אר.טי. טכנולוגיות בערבון מוגבל

  
 וםליעל המצב הכספי מאוחדים תמציתיים דוחות 

 

  
  בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30   

   2018 2017 2017 

    בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
            נכסים שוטפים

            
  164,731  335  71,998      מזומנים ושווי מזומנים

  13,893  -   7,300      מוגבליםפיקדונות 
  -   -   51,485      דון בנאמנותפיק

 בשווי הוגן דרך רווחנכסים פיננסיים 
  והפסד

      
135,182  

  
 -  

  
 -  

  1,747  5,940  2,177       לקוחות
  4,781  7,773  4,727      הכנסות לקבל בגין חוזים עם לקוחות

  253  *922  477      חייבים ויתרות חובה
  3,284  5,503  3,264      מלאי

  -   418,797  -      כסים של פעילות מופסקתנ
            
            

  188,689  439,270  276,610      סה"כ נכסים שוטפים
            
            
            
            

            נכסים בלתי שוטפים
            

בשווי הוגן דרך רווח נכסים פיננסיים 
   והפסד

    
5,384   -  24,069  

    -   630      נכסי מס נדחה
  361  1,773  69      רכוש קבוע

  -   1,217  -      נכסים בלתי מוחשיים
  57,036  -   -      פיקדון בנאמנות

  81,466  2,990  6,083      סה"כ נכסים בלתי שוטפים
            

  270,155  442,260  282,693      סה"כ נכסים

            
  
  
  
  
  
  
  סיווג מחדש* 
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  בערבון מוגבל או.אר.טי. טכנולוגיות  
  

 ליוםעל המצב הכספי מאוחדים  תמציתיים דוחות

  
  
  בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30   

   2018 2017 2017 

    בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
          התחייבויות שוטפות

          
  558  1,599  1,477   ספקים ונותני שירותים

  26,203  4,890  27,850    זכאים ויתרות זכות
  -   269,648  -    התחייבויות של פעילות מופסקת

          
  26,761  276,137  29,327    סה"כ התחייבויות שוטפות

          
          
          
          תחייבויות שאינן שוטפותה
          

  8,515  -   8,853    התחייבויות אחרות 
  580  676  625    הטבות לעובדים

          
  9,095  676  9,478    נן שוטפותסה"כ התחייבויות שאי

          
  35,856  276,813  38,805    סה"כ התחייבויות

          
          הון
          

  5,979  5,979  5,979    הון מניות
  33,767  33,767  33,767    פרמיה על מניות

  -   )32,154(  -   המתייחסים לפעילות מופסקת קרן הון בגין הפרשי תרגום
  -   -   )13,439(    מניות באוצר
  194,553  89,879  217,581    יתרת עודפים

          
  234,299  97,471  243,888    סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

          
  -   67,976  -    זכויות שאינן מקנות שליטה

          
  234,299  165,447  243,888    סה"כ הון

          
  270,155  442,260  282,693    סה"כ התחייבויות והון

  
  
  
  

     

 ליאור בן סימון  תמר רז  ןיגאל ברמ

 סמנכ"ל כספים    תכללי תמנהל    יו"ר הדירקטוריון

  
  

  .2018 אוגוסטב 16: תאריך אישור הדוחות הכספיים
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  או.אר.טי. טכנולוגיות בערבון מוגבל 
  

  על רווח והפסד  מאוחדיםתמציתיים דוחות 
  
  
    

  
 לשישה חודשים שהסתיימו ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום

  2017בדצמבר  31  2017ביוני  30  2018ביוני  30  

    בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  

  7,216  3,985  4,812   הכנסות ממכירות וממתן שירותים
  **18,628  **6,466  4,438   עלות המכירות והשירותים

         
  )11,412(  )2,481(  374   גולמי(הפסד) רווח 

         
  5,900  3,257  1,281   הוצאות הנהלה וכלליות

  -   -   5   הכנסות אחרות 
  128  8  115   הוצאות אחרות

         
  )17,440(  )5,746(  )1,017(   רגילות  מפעולות הפסד

         
  -   -   18,742   הכנסות מימון

  )2,413(  )71(  )1,217(   ןמימו הוצאות
         

  )2,413(  )71(  17,525   הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
         

 )19,853(  )5,817(  16,508   לפני מסים על ההכנסה )הפסדרווח (
         

  -   -   3,104   מסים על ההכנסה
         

  )19,853(  )5,817(  13,404   מפעילויות נמשכות )הפסדרווח (
         

  248,885  27,450  9,624   ת*מופסק ותרווח מפעיל
         

  229,032  21,633  23,028   תקופהל רווח

         
         רווח מיוחס ל:

  225,729  18,330  23,028   בעלים של החברה
  3,303  3,303  -   זכויות שאינן מקנות שליטה

        

   23,028  21,633  229,032  

         
         ש"ח ע.נ. 1רווח (הפסד) למניה רגילה בת 

         

  )3.480(  )1.02(  2.160   בסיסי ומדולל (בשקל חדש) מפעילויות נמשכות )הפסדרווח (
  43.047  4.233  2.224   (בשקל חדש) מפעילות מופסקת בסיסי ומדולל רווח

  39.567  3.213  4.384   סה"כ רווח בסיסי ומדולל (בשקל חדש) 
  

  
 

      
  בדבר פעילות מופסקת  4* ראה ביאור 

  מחדש** סיווג 
 

  .בינייםהתמציתיים מאוחדים הדוחות הכספיים מהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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  או.אר.טי. טכנולוגיות בערבון מוגבל 
  

  על רווח כולל מאוחדים תמציתיים דוחות 
  
  
     

  
 לשישה חודשים שהסתיימו ביום 

  
לשנה 

  שהסתיימה ביום

  2017בדצמבר  31  2017 ביוני 30  2018ביוני  30   

    בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
  

  229,032  21,633  23,028   התקופרווח ל
         

         פריט שייתכן ויסווג מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
         

שהינן  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  ופסקתכלולות בפעילות המ

 
-  )13,199(  )13,199(  

סיווג מחדש של הוצאות שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר לרווח 
  והפסד (פעילות מופסקת)

 
-   -  32,154  

      

      פריט שלא יסווג מחדש לרווח או הפסד

      

שעיקרה כלולה בפעילות  מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת
  המופסקת

 
-  

  
 -  )35(  

         
  18,920  )13,199(  23,028   כולל אחר לשנה הפסד)( רווח

         
  247,952  8,434  23,028   סה"כ רווח כולל לשנה

         
         סה"כ רווח כולל מיוחס ל:

  246,656  7,138  23,028   בעלים של החברה
  1,296  1,296  -   זכויות שאינן מקנות שליטה

         
  247,952  8,434  23,028   כולל לשנהסה"כ רווח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ביניים.התמציתיים מאוחדים הדוחות הכספיים מהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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  או.אר.טי. טכנולוגיות בערבון מוגבל 
  

  ים בהון מאוחדים על השינויתמציתיים דוחות 
  
  
       

 מיוחס לבעלים של החברה 

  

 
     

 סה"כ עודפיםיתרת   מניות באוצר   פרמיה על מניות הון מניות 

 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי   אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח 

  
      2018י ביונ 30לששה חודשים שהסתיימו ביום 

      
 234,299 194,553 - 33,767 5,979 2018בינואר  1יתרה ליום 

      

      כולל לשנהסך רווח 

      

      
 23,028 23,028 - - - תקופהרווח ל

            

  23,028  23,028  -  -  -  התקופלכולל סך רווח 

      
       ות להון:עסקאות עם בעלים שנזקפו ישיר

  )13,439(  -  )13,439(  -  -  רכישת מניות באוצר

      
 243,888 217,581 )13,439( 33,767 5,979  2018ביוני  30יתרה ליום 

  
  
  
  

  ביניים.התמציתיים מאוחדים הדוחות הכספיים מהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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  או.אר.טי. טכנולוגיות בערבון מוגבל 
  על השינויים בהון מאוחדים תמציתיים דוחות 

  
  
  זכויות שאינן       

 סה"כ הון מקנות שליטה מיוחס לבעלים של החברה 

  

 
קרן הון בגין הפרשי   

 תרגום המתייחסים 
    

   סה"כ עודפיםיתרת   לפעילות מופסקת  פרמיה על מניות הון מניות 

 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי   אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח 

  
ביוני  30שה חודשים שהסתיימו ביום ילש

2017 
       

        
 87,386 30,418 56,968 47,089 )29,867( 33,767 5,979 2017בינואר  1תרה ליום י

        

        סך רווח (הפסד) כולל לשנה

        

 21,633 3,303 18,330 18,330 -  -  -  תקופהרווח ל

 )13,199( )2,007( )11,192( -  )11,192( -  -  לתקופההפסד כולל אחר 
                

  8,434  1,296  7,138  18,330  )11,192(  -   -   התקופ) כולל לסך רווח (הפסד

        

         עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון:

 14 14 -  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות בחברה מאוחדת

של בעל מניות מיעוט על  PUTפקיעת אופציית 
 69,011 35,650 33,361 24,588 8,773  -   -   מניותיו בחברה מאוחדת 

מימוש אופציות עובדים למניות בחברה 
  602  598  4  )128(  132  -   -   מאוחדת

        

 165,447 67,976 97,471 89,879 )32,154( 33,767 5,979  2017ביוני  30יתרה ליום 

  
  

  
  
  

  ביניים.התמציתיים מאוחדים הדוחות הכספיים מהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 



 

9 
 

  או.אר.טי. טכנולוגיות בערבון מוגבל 
  על השינויים בהון מאוחדים תמציתיים דוחות 

  
  
  
  
 

       
 זכויות שאינן

 

 סה"כ הון  מקנות שליטה מיוחס לבעלים של החברה 

   
  

 הון מניות

  
  

 פרמיה על מניות

בגין הפרשי  קרן הון
תרגום המתייחסים 

  לפעילות מופסקת

  
  

 עודפיםיתרת 

  
  

 סה"כ

  
  

 

  
  

 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח ש"חאלפי   ש"חאלפי  ש"חאלפי  אלפי ש"ח 

  
בדצמבר  31שהסתיימה ביום  שינויים בשנה

2017 
        

        

 87,386 30,418 56,968 47,089  )29,867(  33,767  5,979  2017בינואר  1יתרה ליום 

         

         כולל לתקופה רווחסך 

 229,032 3,303 225,729 225,729  -  -  -  רווח לתקופה

 18,920 )2,007( 20,927 )35( 20,962  -   -   רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה

               
  247,952  1,296  246,656  225,694  20,962  -   -  סך רווח כולל לתקופה

        

        ות עם בעלים שנזקפו ישירות להון:עסקא

  )102,690(  -   )102,690(  )102,690(  -   -   -   דיבידנד לבעלים של החברה

                מניות של בעל PUTת יאופצי פקיעת

 69,011 35,650 33,361 24,588 8,773 -   -   מיעוט על מניותיו בחברה מאוחדת

  602  598  4  )128(  132  -   -   מימוש אופציות עובדים למניות בחברה מאוחדת
 14 14 -  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות בחברה מאוחדת

יציאה מאיחוד של זכויות שאינן מקנות שליטה 
  )67,976(  )67,976(  -   -   -   -   -   אגב מכירת חברה בת

        

 234,299 -  234,299 194,553 -   33,767  5,979  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

                
  
  
  

  ביניים.התמציתיים מאוחדים הדוחות הכספיים מים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד הבאור
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  או.אר.טי. טכנולוגיות בערבון מוגבל 

  
  מאוחדים על תזרימי המזומנים תמציתיים דוחות 

  
  

  מו ביוםשה חודשים שהסתייילש  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום

  2017בדצמבר  31  2017ביוני  30  2018ביוני  30  

    בלתי מבוקר בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
           זרימי מזומנים מפעילות שוטפתת
           
  229,032  21,633  23,028     ווח  לשנהר

           
           התאמות:

  9,295  8,111  14     פחת והפחתות
  82,250  3,116  5,978     מסים על הכנסה

  )300,514(  -   )8,952(     ממכירת חברה בת יםרווח
  93  )36(  115     ממימוש רכוש קבוע(רווח) הפסד 

  )7,333(  )8,189(  )18,517(     עלויות מימון, נטו
  14  14  -     הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות בחברה מאוחדת

  המטופלת  חלק  ברווחי חברה מוחזקת
  )95(  )95(  -     לפי שיטת השווי המאזני

           

     1,666 24,554  12,742 

           שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
  27,673  20,488  )376(     ירידה (עליה) בלקוחות

  836  167  )224(     ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
  )2,547(  )4,766(  20     במלאי (עליה) ירידה
  )6,613(  )5,572(  919     בספקים ונותני שירותים (ירידה) עליה

  )23,116(  )24,907(  )1,215(     ירידה בזכאים ויתרות זכות
  794  794  338     בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך עליה

  312  443  45     שינויים בהטבות לעובדים
           
     )493(  )13,353(  )2,661(  

           

  )65,300(  )1,166(  )12(     ולמומסים על הכנסה שש
           

  )55,219(  10,035  1,161     שוטפת )ששימשו לפעילותזומנים נטו שנבעו מפעילות (מ
           
           זרימי מזומנים לפעילות השקעהת

  )1,962(  )1,914(  )26(     רכישת רכוש קבוע
  )2,695(  )2,695(  -     השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

  143  143  189     וש רכוש קבועתמורה ממימ
  748  -   553     ריבית שהתקבלה

  )13,878(  15  15,708     פיקדונות
  )24,291(  -   )108,269(     בנכסים פיננסיים השקעה

תשלום תמורה תלויה לבעל מניות מיעוט בחברה מאוחדת 
  בקשר לצירוף העסקים

     
-  

  
)2,084(  

  
)2,084(  

 371,019 -  7,402     ) 4אה ביאור (ר , נטוחברת אורפק ממכירת ותתמור

           
  327,000  )6,535(  )84,443(     ) השקעהששימשו לפעילותזומנים נטו שנבעו מפעילות (מ
  
  

  ביניים.התמציתיים מאוחדים הדוחות הכספיים מהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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  או.אר.טי. טכנולוגיות בערבון מוגבל  
  

  (המשך) מאוחדים על תזרימי המזומנים תמציתיים דוחות 
  
  
 

  שה חודשים שהסתיימו ביוםילש

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום

  2017בדצמבר  31  2017ביוני  30  2018ביוני  30 

    תי מבוקרבל בלתי מבוקר 

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  
  
  

        פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
  )102,690(  -   -  לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם

  )34(  )34(  -  התחייבויות אחרותפרעון 
  )486(  )216(  -  ריבית ששולמה

  )24,102(  )7,082(  -  מתאגידים בנקאיים, נטו לזמן קצרוהלוואות אשראי 
  )14,003(  )2,336(  -  ון הלוואות לזמן ארוך, נטופרע

  602   602  -  תמורה ממימוש אופציות בחברה מאוחדת (תשלום מבוסס מניות)
  )21,564(  -   -  בת שנמכרהפירעון הלוואה מחברה 

  -   -   )13,439(   רכישת מניות באוצר
        

  )162,277(  )9,066(  )13,439(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 
        

  109,504  )5,566(  )96,721(  שינוי במזומנים ושווי מזומנים 
        

  60,307  60,307  164,731  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
        

  )5,080(  )3,992(  3,988  השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
        

  164,731  *50,749  71,998  קופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף הת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אלפי ש"ח המיוחס לפעילות המופסקת 50,414*כולל  
  
 

  ביניים.התמציתיים מאוחדים הדוחות הכספיים מהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
  
  



  טכנולוגיות בערבון מוגבל או.אר.טי. 
  

  ביניים  מאוחדים באורים לדוחות הכספיים התמציתיים
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  הישות המדווחת - 1באור 
  

"החברה") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא רחוב  - או.אר.טי טכנולוגיות בע"מ (להלן 
 חברהה"החברה האם").  -החברה הינה חברה בת ישירה של אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ (להלן . , הרצליה16אבא אבן 

נועדו לצבור תשואה עודפת ש במספר אפיקי השקעה חברה בת לשעבר, ,שנבעו ממכירת אורפק את יתרות המזומנים השקיעמ
תוך שמירה על נזילות בדרגות שונות. במקביל, וכן לטווח ארוך  ,בינונייםצרים וקעל המזומ נים שבידי החברה בטווחי זמן 

לאיתור הזדמנויות השקעה ישירות בתאגידים, לרבות בהיקפים של רכישת השפעה מהותית או שליטה,  פועלתיותר, החברה 
 של ספקיתבתחום הטכנולוגי כהחברה פועלת . כמו כן, תוך ניצול הניסיון והידע שרכשה בתחומי פעילותה לאורך השנים

  מערכות לניהול ציי רכב ואמצעי תשלום אלקטרוניים.
  אביב.- ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  

  

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
  

את כל המידע  יםכולל םי לתקופות ביניים ואינ, דיווח כספIAS 34 - בהתאם ל ונערכ בינייםמאוחדים דוחות כספיים תמציתיים 
בדצמבר  31ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  םהנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אות

ים "הדוחות השנתיים"). כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתי -(להלן  2017
  .1970 - ומיידיים), התש"ל 

  

  .2018באוגוסט  16 לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום ואושר דוחות כספיים תמציתיים ביניים
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

            חות המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדו     
  שהשפעתן אינה מהותית.יישומם של תקנים חדשים  למעט, הכספיים השנתיים     

  
  

  פעילות מופסקת - 4באור 

החברה, בקשר עם מכירת אורפק מערכות בע"מ (שהייתה עד לדוחותיה הכספיים השנתיים של  1בהמשך לאמור בביאור 
חברה מאוחדת של החברה, להלן: "אורפק") בכלל, ומתן התחייבויות לשיפוי ופיקדון הנאמנות  2017באוגוסט  31ליום 

ה והפרת לרבות בגין החשיפות הקיימות, בפרט, בעקבות פסק בורר שניתן במסגרת הליך בוררות עקב ביטול הסכם הפצ
  זכות הבלעדיות, להפצת מוצרים של אורפק במקסיקו, התקבע סכום החשיפות הקיימות.

והכירה  ש"חמיליון  18.1 -בשים לב לאמור לעיל ובהתאם להוראות הסכם המכירה, החברה קיבלה לידיה סך של כ
וזאת מעבר לרווח שנרשם בגין , ש"חמיליון  6.8 - מס) בגין העסקה בסך של כ בניכויבדוחותיה הכספיים ברווח נוסף (

בגין ריבית והפרשי שער  ש"חמיליון  2.8 - בסך של כ מס) בניכויכמו כן, החברה רשמה הכנסות ( .2017בשנת העסקה 
  בנאמנות.  הפיקדוןמהנובעים 

  
  פיננסיים נכסים - 5באור 

  

  היררכיית שווי הוגן )1(
ובהתאם  ת הערכהו, תוך שימוש בשיטן על בסיס עיתיבשווי הוג שנמדדוננסיים הפי הנכסיםלהלן מציגה ניתוח של שהטבלה 

  הוגדרו כדלקמן:של קביעת השווי . הרמות השונות לרמות השווי ההוגן בהיררכיה

  

 .: מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים1רמה  •

 לעיל. 1רמה : נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ב2רמה  •

 : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.3רמה  •

  
  
  
  
  
  
  
  



  טכנולוגיות בערבון מוגבל או.אר.טי. 
  

  ביניים  מאוחדים באורים לדוחות הכספיים התמציתיים
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  (המשך) פיננסיים נכסים - 5באור 
  (המשך) היררכיית שווי הוגן )1(

  
  

 (בלתי מבוקר) 2018 ביוני 30ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

  ₪אלפי  

     נכסים פיננסיים          

             
  ניירות ערך סחירים          

  
55,716 

  
- 

  
- 

  
55,716 

      2,228 2,228 - -  א)3( נגזרים          
  58,298  -  58,298  -  ב)3קרנות גידור (          

 24,324 24,324 - - ב)3( אחרות השקעות          

                                                                         55,716                  58,298             26,552                   140,566  
  
  

 (בלתי מבוקר) 2017 בדצמבר 31ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

  ₪אלפי  

     נכסים פיננסיים

 24,069 24,069 -  -  ב)3השקעות אחרות (            

          
          התחייבויות פיננסיות:             
      2,184 2,184 -  -   א)3נגזרים (             

              

   -  - 21,885 21,885 

                                                                                                                                   
  3 -ו 2בשווי הוגן ברמה  מכשירים פיננסיים הנמדדים ) 2(

   הטבלה להלן מציגה התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה בהתייחס למכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי      
  בהיררכיית השווי ההוגן: 3הוגן ברמה  

 

 30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום   

  2018ביוני 

  (בלתי מבוקר)  

  בויות פיננסיותהתחיי  נכסים פיננסיים  

                
  )2,184(  24,069    2018בינואר  1יתרה ליום 

     
 - 53,343   , נטוהשקעה נוספת

     
  )2,184( 7,630   שהוכרו בדוח רווח והפסדרווחים 

        
      -  84,850    2018ביוני  30יתרה ליום 

  
  

   3 - ו 2נתונים בדבר מדידת שווי הוגן ש מכשירים פיננסיים ברמה   )3(
על משתתפי שוק  לתמחור נגזרים אשר מקובל ודלמדולר נאמד באמצעות -על יחס השקל נגזריםהשווי ההוגן של   )א(

 בארץ ובעולם.

 .Net Assets Value)(וסס על שווי נכסיהן הנזילים בקרנות מבהשקעות של ההשווי ההוגן   )ב(
  
  
  
  



  טכנולוגיות בערבון מוגבל או.אר.טי. 
  

  ביניים  מאוחדים באורים לדוחות הכספיים התמציתיים
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  (המשך) פיננסיים נכסים - 5באור 

 
  

   שות לשינויים בשער הדולרניתוח רגי    ) 4(
  

  בערך בספריםשינויים   ערך בספרים  בערך בספריםשינויים  

 10%  5%   5%-  10%-  

 4.015  3.833  3.65  3.468  3.285  

      

  )6,360(  )3,180(  63,602  3,180  6,360  מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות
  )7,374(  )2,113(  2,228  3,548  7,189   נגזרים
  )8,058(  )4,029(  80,576  4,029  8,058  (לא כולל נגזרים)פיננסיים בשווי הוגן נכסים 
  389  195  )3,892(  )195(  )389(  זכאים 

 385 193 )3,850( )193( )385(  התחייבויות לזמן ארוך

               

 )21,018( )8,935( 138,664 10,370 20,833  סה"כ

  
  

  בתקופה יםמהותי ייםאירוע - 6באור 
  

  

, רכשה החברה 29.3.2018והארכתה מיום  24.12.2017של מניות החברה מיום  לאישור תוכנית רכישה עצמיתבהמשך  .1
מניות  200,000רכשה החברה  25.6.2018החברה. כמו כן, ביום  מניות של 252,011 2018במהלך החציון הראשון של שנת 

מניות בסך כולל של  452,011. סך הכל רכשה החברה במהלך התקופה של החברה שלא במסגרת תכנית הרכישה האמורה
ת במסגרהן אביב בע"מ ו- במסגרת המסחר בבורסה לניירות ערך בתלרכישת המניות בוצעה הן ש"ח.  אלפי  13,439 -כ

 עסקאות מחוץ לבורסה.

 

מד ו, ע1.1.2018החל מיום החברה כמנכ"ל  ,בתו של בעל השליטה בחברה, הגב' תמר רזמכהנת  2018בינואר  1החל מיום  .2
ונושאת בעלויות  אלפי ש"ח. בנוסף, החברה מעמידה לרשותה של הגב' רז רכב 35 - שכרה החודשי של הגב' רז על סך של כ

ימי חופשה שנתית, והפרשה לקרן השתלמות. תנאי הכהונה  23 - לולארי. עוד זכאית הגב' רז לומכשיר ס שווי שימוש הרכב
 .של הגב' רז עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה

  

וועדת של דירקטוריון החברה  םאישור ו, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר שנתקבל1.3.2018ביום  .3
עם חברת האם, בעלת השליטה  , את התקשרות החברה בהסכם24.12.2017מיום  םבישיבתרה הביקורת של החב

 35%- , מכוחו תעניק החברה שירותי סמנכ"ל כספים ומזכירות חברה באמצעות מר ליאור בן סימון בהיקף של כבחברה
ם אינטרגאמא סך . בתמורה לשירותים תשלוכפי שיעודכן מעת לעת, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם האמור משרה

השווה למכפלת היקף השירותים בעלות העסקה הקבועה (לרבות תנאים נלווים) של נושא המשרה בחברה, וכן מענק 
 פעמים מכפלת היקף השירותים במשכורת ברוטו של נושא המשרה. 12שנתי בסך מירבי שלא יעלה על 

  

 אירועים לאחר תאריך המאזן - 7 באור

 -ש"ח למניה וסך הכל בסכום של כ 2 - של כ, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 2018 אוגוסטב 16ביום  .1
 ספטמברב 5שולם ביום יוהוא  2018 אוגוסטב 23.8.189אלפי ש"ח. המועד הקובע לקבלת הדיבידנד נקבע ליום   10,506

2018.  
  

ש"ח, מיליון  10ה, לרכישת מניות החברה בהיקף של עד אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה חדש 16.8.2018ביום  .2
 מהון המניות המונפק של של החברה. 7% -המבוסס על כ

  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ג38לפי תקנה  הצהרות מנהלים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  כי: המצהיר ,תמר רזאני, 

לחציון ) "החברה" :(להלן בע"מ או.אר.טי. טכנולוגיותבחנתי את הדוח של   .1

  );"הדוחות" :(להלן 2018 לשנת הראשון

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

בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 

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

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

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי  נאות, מכל הבחינות המהותיות,

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; חברההמזומנים של ה

ת הביקורת ו, לדירקטוריון ולוועדחברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה  .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  ,חברהשל  ה והדוחות הכספיים

או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שבה מעורב המנהל הכללי 

  שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

  

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

  

  

  

____________        _____________________  
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  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  מצהיר כי: ,ליאור בן סימוןאני, 

או.אר.טי. בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של   .1

 :(להלן 2018לחציון הראשון לשנת ) "החברה" :(להלן בע"מ טכנולוגיות

  );"הדוחות"

והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם  ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  .2

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

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

  מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

אחר הכלול בדוחות משקפים הכספי המידע התי, הדוחות הכספיים ולפי ידיע  .3

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים  חברהותזרימי המזומנים של ה

  הדוחות;

 ת הביקורתו, לדירקטוריון ולוועדחברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה  .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  ,חברהשל ה והדוחות הכספיים

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים 

  שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

  

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

  

  

____________        _____________________  
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