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  2019 ,נובמברב 21          

 1970-"לתש ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנותב זה מונח כהגדרת "קטן "תאגיד הינה החברה

 זה. לעניין הרלבנטיות ההקלות כל את החברה על והחיל אימץ החברה ודירקטוריון "(הדוחות תקנות)"

 
 בע"מ טכנולוג'יס אורביט ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

 2019 ,בספטמבר 30 ביום שנסתיימה חודשים תשעה של לתקופה

 
" החברהח הדירקטוריון של אורביט טכנולוג'יס בע"מ וחברות הבת שלה )"הננו מתכבדים להגיש בזאת את דו

" או תקופת הדוח)" 2019, ספטמברב 30חודשים שנסתיימה ביום  תשעה"( לתקופה של הקבוצהאו "
 .הדוחות"( בהתאם לתקנות התקופה"

 תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית

( Mission Criticalספקית מובילה של מערכות תקשורת מתקדמות שהינן מרכיב אופרטיבי קריטי ) הינההחברה 
 .ממשלתי/טחונייהשוק המסחרי/אזרחי והשוק הב –בפתרון שהן משרתות ושל שירותים נלווים בשני שווקי יעד 

 בין"(, במסגרתה, פימי קרן)" פימי השקעות קרן ידי על בחברה השקעה עסקת הושלמה, 2017 נובמבר בחודש
 פימי בקרן רואה החברה זה, דוח ולמועד העסקה השלמת ממועד שהחל כך בחברה, השליטה הרכב שונה היתר,

 בחברה. המכהנים מהדירקטורים מחצית מינוי מכוח בחברה השליטה כבעלת

-2019-01 אסמכתא: )מספר 13.3.2019 ביום החברה שפרסמה 2018 לשנת התקופתי הדוח ראו נוספים לפרטים
020625.) 

 להציג לא לנכון החברה מצאה, בלבד וניהול אחזקות חברת הינה החברהש מאחר: נפרד כספי מידע הכללת אי
וזאת לאחר שבחנה את היקפי הנכסים,  ,2011 ץבמר 31 ליום הכספיים מהדוחות החל נפרד כספי מידע

ההתחייבויות, ההכנסות, הוצאות ההפעלה, רווח/הפסד לפני מס, הפעילות העסקית, הלוואות לזמן ארוך, 
 משמשת החברה של רות החובאג תמורת מלואהעובדה כי  ולאור, התקשרויות עם חברות הבת הסכמי אשראי

  .זניחה הינה לציבור האמורהמידע  כי תוספת ונמצא, תלצרכי הפעילות של חברות הב

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

לרבעון הראשון דולר ארה"ב. החל מהדוחות הכספיים מטבע הפעילות של החברה הינו  IFRS -בהתאם לכללי ה
 עורכת החברה את דוחותיה הכספיים בהתאם לכללי הדיווח הכספי הבינלאומיים. 2008של שנת 

הפעילות על בסיס הדוחות הנסקרים באופן שוטף על ידי מנכ"ל החברה, אשר  מגזריהנהלת הקבוצה קבעה את 
 ההחלטות מקבל"Chief Operating Decision Maker "(CODM .) -מקבל החלטות אסטרטגיות בחברה 

(CODM )מתקדמות תקשורת מערכות ויצור שיווק, פיתוח - אחד דיווח בר מגזר קיים לקבוצה כי קבע. 
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  כספי מצב .1

 ,2019 ספטמברב 30 ליום הכספי המצב על בדוח העיקריים בסעיפים המהותיים השינויים של השוואה להלן
 :2018 בדצמבר 31 ליוםו 2018 ספטמברב 30 ליום הכספי המצב על הדוח לעומת

 

 

  הזמנות צבר

 :החברה של ההזמנות ברצ פירוט להלן

 דולר. אלפי 48,226 – 30.9.2019 ליום צבר

 .דולר אלפי 57,488 – 30.9.2018 ליום צבר

  החברה הסברי .201831.12 .8201.930 .201930.9 הסעיף

  דולר באלפי 

 נובע 2018 בדצמבר, 31 מול אל העצמי בהון הגידול 23,282 23,013 ,31825 עצמי הון

 ומנגד דולר אלפי 2,193 של בסך נקי מרווח בעיקר
 אלפי 2 של בסך מניות מבוסס תשלום בגין בקרן קיטון
 הנובע דולר אלפי 155 של אחר כולל הפסד וכן, דולר

 בקרן ושינוי חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום
 מוגדרת. להטבה תוכניות בגין הון

 נכסים
 שוטפים

       36,406 

 

 בדצמבר 31 מול אל השוטפים הנכסים ביתרת גידול 35,100 37,065
 ביתרת מגידול נובע דולר אלפי 1,306 של בסך 2018

 ביתרת גידול דולר, אלפי 1,052 של בסך המלאי

 דולר, אלפי 507 של בסך הקמה מחוזי לקבל הכנסות
 אלפי 140 של בסך חובה ויתרות חייבים ביתרת גידול

 אלפי 383 של בסך הלקוחות ביתרת קיטון ומנגד, דולר
 דולר. אלפי 9 של המזומנים ביתרת וקיטון דולר

 קבוע רכוש
 בדצמבר, 31 מול אל הקבוע הרכוש ביתרת גידולה 4,900 5,143 5,283

 748 של בסך קבוע רכוש מרכישת בעיקר נובע 2018
 אלפי 1,259 של בסך הקבוע לרכוש תוספת דולר אלפי

 IFRS 16 בינלאומי כספי דיווח תקן יישום בגין דולר

 גד,נומ הכספיים(, לדוחות ג' 6 באור ה)רא "חכירות"
 .דולר אלפי 1,592 – כ של בסך פחת הוצאות

 בלתי נכסים
 שוטפים

 31 מול אל שוטפים הבלתי הנכסים ביתרת גידולה 6,540 6,177 6,620
 בסך פיתוח עלויות מהיוון ברובו נובע 2018 בדצמבר,

 מחקר עלויות הפחתת בניכוי דולר אלפי 443 של

 415 של בסך מוחשיים הבלתי הנכסים מיתרת ופיתוח
 אלפי 52 של בסך נדחים מסים ביתרת ושינוי דולר אלפי
 דולר.

 -- 15,787 15,818 15,432 החוזר ההון
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  הפעילות תוצאות .2

  חודשים 9 של תקופהל הסעיף
 ,בספטמבר 30 ביום שנסתיימה

  חודשים 3 של לתקופה
 ,בספטמבר 30 ביום שנסתיימה

  החברה הסברי ,בדצמבר 31 ליום

 2019 2018 2019 2018 2018  

 אלפי 

 דולר
 מסך %

 ההכנסות
 אלפי

 דולר
 מסך %

 ההכנסות
 אלפי

 דולר
 מסך %

 ההכנסות
 אלפי

 דולר
 מסך %

 ההכנסות
 אלפי

 דולר
 מסך %

 ההכנסות
 

 הכנסות

 ממכירות
 ומביצוע
 עבודות

38,447 100% 32,370 100% 13,306 100% 12,103 100% 44,530 100% 
 לעומת החברה בהכנסות הגידול

 נובע אשתקד המקבילה התקופה
 החברה. מוצרי במכירות מגידול

 30.5% 13,567 32.3% 3,913 30.3% 4,035 30.4% 9,841 31.4% 12,068 גולמי רווח

 הגולמי הרווח בשיעור הגידול
 לשנת הראשונים החודשים בתשעת

 המקבילה התקופה מול אל 2019
 במכירות מגידול הן נובע אשתקד

 רווחיות בעל מכירות מתמהיל והן

 יותר. גבוהה

 הוצאות
 מחקר

  ופיתוח
2,722 7.1% 3,012 9.3% 782 5.9% 1,005 8.3% 4,221 9.5% 

 והפיתוח המחקר בהוצאות הקיטון

 נובע המקבילה התקופה לעומת
 זוהו אשר פיתוח הוצאות סיווגמ

 במישרין כקשורות התקופה במהלך

 .המכר בעלות ונרשמו יםלפרויקט

 הוצאות

 מכירה
 ושיווק

3,653 9.5% 3,210 9.9% 1,176 8.8% 1,086 9% 4,341 9.8% 

 אל ושיווק מכירה בהוצאות הגידול
 נובע אשתקד מקבילה תקופה מול

 עבודה, בשכר מגידול בעיקר
 הוצאותו ותערוכות שיווק והוצאות

 לחו"ל. נסיעות

 הוצאות

 הנהלה
 וכלליות

2,888 7.5% 2,786 8.6% 801 6% 1,110 9.2% 3,991 9% 

 אל וכלליות הנהלה בהוצאות הגידול
 נובע אשתקד מקבילה תקופה מול

 גיוס הוצאותב מגידול בעיקר
 וייעוץ. עובדים

 2.2% 1,014 5.9% 712 9.6% 1,276 2.6% 833 7.3% 2,805  תפעולי רווח
 בעיקר נובע התפעולי ברווח הגידול
 וגידול החברה בהכנסות מגידול
 הגולמי. ברווח



 

4 

 

  

  חודשים 9 של תקופהל הסעיף
 ,בספטמבר 30 ביום שנסתיימה

  חודשים 3 של לתקופה
 ,בספטמבר 30 ביום שנסתיימה

  החברה הסברי ,בדצמבר 31 ליום

 2019 2018 2019 2018 2018  

 אלפי 
 דולר

 מסך %
 ההכנסות

 אלפי
 דולר

 מסך %
 ההכנסות

 אלפי
 דולר

 מסך %
 ההכנסות

 אלפי
 דולר

 מסך %
 ההכנסות

 אלפי
 דולר

 מסך %
 ההכנסות

 

 הוצאות

 0.3% 142 1% 126 0.9% 124 0.5% 175 1.5% 568 נטו המימון

 מול אל המימון בהוצאות הגידול
 נובע אשתקד מקבילה תקופה
 שער, הפרשי בגין בהוצאות מגידול

 ריבית בהוצאות קיטון בניכוי נטו,
 על ריבית הכנסותב גידולו אג"ח בגין

 פקדונות.

 -- 0.3% 132 0.1% 7 0.1% 12 0.1% 42 0.1% 44 מס הוצאות

 1.7% 741 4.8% 579 8.6% 1,140 1.9% 616 5.7% 2,193 נקי רווח

 תקופה מול אל הנקי ברווח הגידול

 מגידול בעיקר עבנו אשתקד מקבילה
 ברווח וגידול החברה במכירות

 .התפעולי והרווח הגולמי
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 מימון ומקורות נזילות .3

 

 היבטי ממשל תאגידי

 תרומות .4
  .לתרומות ביחס מהותי שינוי חל לא, 2018הדוח התקופתי של החברה לשנת  פרסום ממועד

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .5
 מומחיות בעלי דירקטורים של הנדרש המזערי המספר לקביעת בנוגע שינויים חלו לא ,הדוח למועד נכון

 .החברה בדירקטוריון פיננסית חשבונאית

 תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר גילוי .6
 מונח )כהגדרת תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראה ּהבתקנונ אימצה לא החברה הדוח, למועד נכון

 (.1999-תשנ"ט החברות, חוקב זה

  בחברה הפנימי המבקר .7
  .2018 לשנת החברה של התקופתי בדוח שפורטו כפי החברה של הפנימי מבקרה בדבר לנתונים ביחס שינוי חל לא

 

 

 חודשים 9 של תקופהל הסעיף

 30 יוםב שנסתיימה

 ,בספטמבר

 חודשים 3 של לתקופה

 30 ביום שנסתיימה

 ,בספטמבר

 31 ליום

 בדצמבר,
 החברה הסברי

2019 
 דולר אלפי

2018 
 דולר אלפי

2019 
 דולר אלפי

2018 
 דולר אלפי

2018 
 דולר אלפי

 תזרים
 מזומנים

 ושנבע
 מפעילות

 שוטפת

 נבע אשר המזומנים תזרים 4,690 (859) 1,163 31,28 4,633
 בעיקר נובע שוטפת מפעילות

 העלייה הנקי, מהרווח
 ביתרת עלייה הפחת, בהוצאות

 ביתרות ומירידה ספקיםה

 עלייהמ ומנגד הלקוחות,
 מעבודות לקבל הכנסות ביתרת

 ביתרת עלייה הקמה, חוזי

 עלייה חובה, ויתרות חייבים
 ביתרת ומירידה במלאי

  זכות. ויתרות הזכאים

 תזרים
 מזומנים

 ששימש
 פעילותל

 השקעה

 נבע בתקופה השימוש עיקר (2,138) (528) (348) (1,361) (1,191)
 ומהיוון קבוע רכוש מרכישת

 כנכס ופיתוח מחקר עלויות
 מוחשי. בלתי

 תזרים
 מזומנים

 ששימש
 פעילותל

 מימון

 לפעילות המזומנים תזרים (3,922) (292) (334) (3,652) (3,366)
 חוב אגרות לפרעון שימש מימון

 ולפרעון  להמרה הניתנות
 בגין חכירה בגין התחייבות

 כספי דיווח תקן של יישום
 "חכירות". IFRS 16 בינלאומי
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 חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי

  שבמחזור התחייבותתעודות  .8
 :הדוח למועדאגרות החוב של החברה שבמחזור נכון  סדרתיובא תיאור  להלן

 

                                                 

 .26.3.2017יחס ההמרה כפוף להתאמות, בין היתר בעקבות הנפקת הזכויות שביצעה החברה והושלמה ביום  1

 'ו סדרה

 ביוםלמסחר  נרשמואלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב להמרה  43,000 ההנפקה מועד
 ביום החברה שפרסמה מדף הצעת דוחפי -על 16.4.2014
 .5.2.2014 מיום החברה של המדף תשקיף מכוח 10.4.2014

ע.נ. אגרות חוב במועד ההנפקה  היקף
 (ח)בש"

43,000,000 

 30.9.2019 ליוםע.נ. אגרות חוב  היקף
 ההצמד לרבות )בש"ח(

8,600,000 

 15.4.2016 רןתחילת פירעון הק מועד

 באפריל 15 ביום ישולמו אשר, שווים שנתיים תשלומים חמישה רןתשלומים שנתיים לפירעון הק מספר
 )כולל(. 2020 עד 2016 מהשנים אחת בכל

  דולר אלפי 69 30.9.2019ליום  ההריבית שנצבר סכום

הוגן כפי שנכלל בדוחות הכספיים  שווי
 30.9.2019ליום 

  דולר אלפי  2,446

  (ח"ש אלפי 9,116) דולר אלפי 2,618 30.9.2019 ביום בבורסה שוק שווי

 6.25% - קבועה תהריבי סוג

 של באוקטובר 15וביום  באפריל 15חצי שנתיים ביום  בתשלומים יתתשלום הריב מועדי
 )כולל(.  2020 עד 2014 מהשנים אחת כל

=  1$ שהינו 2014 באפריל 7 ביום שפורסם הדולר לשער הצמדה ההצמד סוג
 "חש 3.4930

ש"ח ע.נ. של  16.50בו כל  באופןהחוב ניתנות להמרה  אגרות המרה כותז
 1 בת אחת הרגיל מניההמרה ללאגרות החוב )סדרה ו'( ניתנים 

 1.החברה שלש"ח ע.נ. 

 אגרות של מהמסחר מחיקה על הבורסהידי  על יוחלט בו במקרה הלבצע פדיון מוקדם או המרה כפוי כותז
 באגרות הציבור אחזקות ששווי מפני שבמחזור'( ו)סדרה  חוב

 בדבר הבורסה בהנחיות שנקבע מהסכום פחת'( ו)סדרה  החוב
 של מוקדם פדיון החברה תבצע, חוב אגרות של מהמסחר מחיקה
 .הנאמנות לשטר 7.1 בסעיף כמפורט'(, ו)סדרה  החוב אגרות

 בשעבוד מובטחות אינן תלתשלום התחייבויו ערבות

 מדורגת לא דירוג

 ההתקשרות ופרטי הנאמן בדבר פרטים
 עמו

אביב -, תל113מרחוב הירקון  ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות )
(. אנשי הקשר אצל הנאמן: 03-5271451, פקס 03-5274867טלפון )

אורן ודן אבנון, כתובת דואר אלקטרוני: -מרב עופר
hermetic@hermetic.co.il. 

 התחייבויות מסך 5%)מעל  מהותיות
 (החברה

 כן

mailto:hermetic@hermetic.co.il
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  ו'( )סדרה החוב אגרות – פיננסיות בהתניות עמידה בדבר גילוי .9

  2.עומדת בכל התנאים וההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב שבמחזור החברהנכון למועד הדוח,  .9.1

מסגרות פנויות או מזומנים בהיקף התשלום השנתי הקרוב )קרן בידי החברה נכון למועד הדוח יש  .9.2
  וריבית( בקשר עם אגרות החוב שבמחזור ולא התקיימה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

 ולאחריו חהדו בתקופת החברה בפעילות הותייםמ רועיםיא .10

 החברה כוונת ועל ויינברגר בן מר החברה, מנכ"ל של התפטרותו על החברה הודיעה 3.7.2019 ביום .10.1

 ראו נוסף לפירוט קבוע. מנכ"ל למינוי עד זמני כמנכ"ל החברה, דירקטור יו"ר גת, יצחק מר את למנות
 (.2019-01-056991 ;2019-01-056988 אסמכתאות: )מספר הנ"ל מהתאריך החברה של מידיים דיווחים

 נוסף לפירוט חיצוני. כדירקטור קדרון מנחם מר של כהונתו סיום על החברה דיווחה 4.9.2017 ביום .10.2
 (.2019-01-057339 אסמכתא: )מספר הנ"ל מהתאריך החברה של מיידי דיווח ראו

 מינויו, את לאשר (1) כדלקמן: החברה, מניות בעלי של הכללית האסיפה החליטה 19.8.2019 ביום .10.3

 בנוסף החברה, של זמני כמנכ"ל החברה, דירקטוריון יו"ר גת, יצחק מר של כהונתו, תנאי לרבות
 חצי על תעלה שלא לתקופה מקרה ובכל קבוע מנכ"ל של מינויול עד החברה, דירקטוריון כיו"ר לכהונתו

 שנים שלוש בת כהונה לתקופת בחברה, חיצוני כדירקטור לב-בר עמר מר של מינויו את לאשר (2) נה;ש
 14.7.2019 ביום החברה שפרסמה אסיפה כינוס בדבר מיידי דוח ראו נוסף, לפירוט גמולו. ואישור
 20 ביום החברה שפרסמה האסיפה תוצאות על מיידי דוח וכן (2019-01-060264 אסמכתא: )מספר

 (.2019-01-071901 :אסמכתא )מספר 2019 באוגוסט,

 בדבר (2018-01-067636 :אסמכתא )מספר 16.7.2018 ביום החברה שפרסמה מיידי לדיווח בהמשך .10.4
 (,בהתאמה ",היזם" -ו "החדש המבנה)" 'ג צד עם ושכירות מבנה להקמת בהסכם החברה התקשרות

 בעמידת עיכובים בשלו "(הנוכחי המבנה)" נתניה של הדרומי התעשייה שבאזור הנוכחי המבנה חלף
 תוכל לא החדש למבנה החברה פעילות שהעברת החברה וחשש עמו בהסכם שנקבעו הדרך באבני היזם

 השכירות להארכת בהסכם הנוכחי המבנה של המשכיר עם החברה התקשרה ,שתוכנן במועד להתבצע
 אסמכתא: )מספר 29.8.2019 ביום החברה שפרסמה מיידי וחד ראו ,נוסף לפירוט .הנוכחי המבנה של

2019-01-075888.) 

-קיבלה החברה הזמנה למערכות תקשורת לווינים מוטסת בסך של כ 2019 מהלך חודש נובמברב .10.5
אלף דולר מאחת מספקיות התקשורת הגדולות בעולם. המערכת הינה מערכת תקשורת לווינית  550

(, המותאמת לצרכים צבאיים, ממשלתיים Multi-Purpose Terminal – MPTמוטסת רב תכליתית )
אינץ'(. אספקת המערכת מהווה הרחבת סל  11.5ס"מ ) 29.5ומסחריים, וכוללת אנטנה בגודל 

 המוצרים המוטסים המוצעים על ידי החברה.

 מניות 2,400,000 לרכישת האופציות מלוא מימוש על לחברה פימי קרן הודיעה 14.11.2019  ביום .10.6
 אופציות כתב פי על פימי לקרן הוקצו האופציות ש"ח. 17,892,491 של בסך כוללת מורהת כנגד החברה,

 של מיידי דיווח ראו נוסף לפירוט פימי. קרן ידי על בחברה השקעה עסקת במסגרת ,21.11.2019 מיום
 (.2019-01-111580 אסמכתא: )מספר 17.11.2019 מיום החברה

 מניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה כינוס על ההחבר דירקטוריון החליט 21.11.2019 ביום .10.7

 זמני כמנכ"ל גת יצחק מר של כהונתו, תנאי לרבות מינויו, תקופת הארכת יומה סדר על אשר החברה,
 או שנה חצי על תעלה לא אשר נוספת לתקופה החברה, דירקטוריון כיו"ר לכהונתו בנוסף החברה, של
 בדבר הודעה ראו נוסף לפירוט מביניהם. המוקדם לחברה, קבוע מנכ"ל של לתפקיד הכניסה למועד עד

 זה. דוח עם בבד בד המתפרסמת מיוחדת כללית אסיפה כינוס

 

                                                 

חלק מאמות המידה , במסגרתו הוחלפו 2.201762.יום מ '(ו)סדרה  החוב אגרות בגין הנאמנות לשטרתיקון לפרטים אודות ה 2

 (.2018)חלק ב' לדוח התקופתי של החברה לשנת   31.12.2018לדוח הדירקטוריון ליום  13.1, ראו סעיף הפיננסיות
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 עצמיות רכישות .11

 שינוי חל לא וכן ,עצמיות רכישות החברה ביצעה לא ,הדוח למועד ועד המאזן תאריך לאחר כןו הדוח בתקופת
 .2018 לשנת החברה של התקופתי הדוח פרסום ממועד עצמיות לרכישות ביחס

 
 הדירקטוריון מודה לעובדי החברה ומנהליה, ומוקירם על תרומתם, מסירותם ופעילותם בחברה.

 

 גת יצחק
 

 חיים בן רון
 דירקטוריון יו"ר

 ומנכ"ל
 הסמיך שהדירקטוריון דירקטור 

 3החתימה לשם 

 
 2019 ,בנובמבר 21

                                                 

, המכהן כדירקטור בחברה, לחתום על דוח הדירקטוריון רון בן חייםהסמיך דירקטוריון החברה את  2019בנובמבר  21ביום  3

 ר דירקטוריון והן כמנכ"ל זמני של החברה.כחותם נוסף, וזאת משום שמר יצחק גת מכהן הן כיו"



 
 

 
 
 

 בע"מ סי'אורביט טכנולוג
 

 2019, ספטמברב 30ליום  מאוחדיםביניים  דוחות כספיים
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 

 ולר ארה"בבאלפי ד
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 3-4  מאוחדים על המצב הכספידוחות 
 
 

 5 הפסד ואעל רווח דוחות מאוחדים 
 
 

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 
 

 7-9 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 

 10-11 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 12-14 מאוחדיםביניים  באורים לדוחות הכספיים
 

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 

 
 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

 
 לבעלי המניות של 

 
  בע"מ 'יסאורביט טכנולוג

 
 

 מבוא
 

הדוח הקבוצה(, הכולל את  -בע"מ וחברות בנות )להלן  'יסהכספי המצורף של אורביט טכנולוגסקרנו את המידע 
 ואהרווח ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על  2019 ,ספטמברב 30ליום על המצב הכספי התמציתי המאוחד 

באותו  והסתיימשלושה חודשים שו תשעהשל  ותהרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופהפסד, 
בהתאם לתקן אלו ת ביניים ותאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

ת ביניים ולתקופ"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  - IAS 34חשבונאות בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ללפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות אלו 

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ועל מידע כספי לתקופ
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת מבירורים, הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של

סקירה . בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 

שרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. אינה מאפ
 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 בפסקה הקודמת, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל 
-המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"להבחינות 

1970. 
 
 
 

 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, בנובמבר 21
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 
 

  ספטמברב 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 באלפי דולר ארה"  
       

       נכסים שוטפים
       

 12,013  9,637  12,004  מזומנים ושווי מזומנים
 18  18  18  פקדונות לזמן קצר

 10,581  12,117  ,19810  לקוחות
 580  1,091  720  חייבים ויתרות חובה

 7,493  8,389  8,545  מלאי
 4,415  5,813  4,921  הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

       
  64036,  06537,  35,100 

       נכסים לא שוטפים
       

 192  11  192  הוצאות מראש ומזומן מוגבל בגין נכס זכות שימוש 
 4,900  5,143  5,283  רכוש קבוע

 5,769  5,572  ,7965  מוחשייםנכסים בלתי 
 579  594  632  מסים נדחים

       
  90311,  11,320  11,440 
       
  93048,  38548,  46,540 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 
 

  ספטמברב 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 באלפי דולר ארה"  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 2,434  2,424  2,446  חלויות שוטפות של אגרות חוב ניתנות להמרה
 5,565  6,314  7,413  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 65  35  6  מסים שוטפים לשלם
 11,249  12,474  11,109  זכאים ויתרות זכות

       
  20,974  21,247  19,313 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 839  594  838  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים
 463  596  579  התחייבות בשל הטבות לעובדים

 2,434  2,424  -  אגרות חוב ניתנות להמרה
 182  482  583  התחייבות בגין תשלומי חכירה 

 27  29  17  מסים נדחים
       
  2,017  4,125  3,945 
       

       המיוחס לבעלי מניות החברההון 
       

 5,758  5,753  5,758  הון מניות 
 15,890  15,862  15,906  פרמיה על מניות

 1,904  1,904  1,904  כתבי אופציה
 (428)  (553)  1,765  )הפסד( יתרת רווח

 20  20  10  תקבולים בגין אופציית המרה בהנפקת אגרות חוב ניתנות להמרה
 997  918  989  קרן בגין תשלום מבוסס מניות

 (471)  (422)  (563)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 479  398  416  להטבה מוגדרתקרן בגין מדידה מחדש של תוכניות 

 (867)  (867)  (867)  מניות אוצר
       

 23,282  23,013  25,318  סה"כ הון
       
  48,309  48,385  46,540 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 

       2019בנובמבר,  21
 מירב דודק  רון בן חיים  יצחק גת  הכספייםתאריך אישור הדוחות 

   דירקטור  ומנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  
משנה למנכ"ל 

 סמנכ"ל כספיםו
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 הפסד וארווח מאוחדים על דוחות 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי דולר ארה"ב 

 למניה( הפסד)למעט נתוני 
           
           

 44,530  12,103  13,306  32,370  38,447  הכנסות ממכירות ומביצוע עבודות
 30,963  8,190  ,1729  22,529  ,37926  עלות המכירות וביצוע העבודות

           
 13,567  3,913  ,5034  9,841  ,06812  רווח גולמי

           
 4,221  1,005  782  3,012  ,7222  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 4,341  1,086  ,1761  3,210  ,6533  הוצאות מכירה ושיווק
 3,991  1,110  801  2,786  2,888  כלליותוהוצאות הנהלה 

           
 1,014  712  ,6271  833  805,2   רווח תפעולי

           
           

 516  20  143  352  379  הכנסות מימון
 658  614  267  527  947  הוצאות מימון

           
 872  586  ,2151  658  ,2372  לפני מסים על הכנסהרווח 

 132  7  12  42  44  הוצאות מס 
           

 741  579  ,4011  616  ,1932  רווח נקי 
           

המיוחס לבעלי מניות  רווח למניה
   (בדולר ארה"ב)החברה 

 
 

 
 

 
   

           
 0.046  0.036  710.0  0.038    360.1  בסיסי  רווח
 0.042  0.036  660.0  0.038    230.1  מדולל רווח

 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים 
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 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  
           

 741  579  ,1401  616  ,1932  רווח נקי 
           

           כולל אחר )לאחר השפעת המס(:  הפסד
 מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 :הפסד או לרווח

רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין 
 תוכניות להטבה מוגדרת

 

(63)  -  (38)  -  81 
           

 מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים
 תנאים בהתקיים הפסד או לרווח

 ספציפיים

 

         
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 כספיים של פעילות חוץ
 
(29)  (84)  (70)  (17)  (133) 

           
  (515)  (84)  (108)  (17)  (52) 

           
 689  562  ,0321  532  ,0382  כוללסה"כ רווח 

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 

    
 הון 
   מניות

פרמיה על 
   מניות

 כתבי 
   אופציה

 יתרת 
   רווח

קרן בגין 
תשלום 

   מניותמבוסס 

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
   פעילות חוץ

תקבולים בגין 
   אופצית המרה

קרן בגין  
מדידה מחדש 
של תוכניות 

להטבה 
   מוגדרת

 מניות 
   באוצר

 סה"כ 
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב    
                       

 23,282  (867)  479  20  (471)  997  (428)  1,904  15,890  5,758   )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום 
                       

 2,193  -  -  -  -  -  2,193  -  -  -   רווח נקי 
 (155)  -  (63)  -  (92)  -  -  -  -  -   כולל אחר  הפסד

 2,038  -  (63)  -  (92)  -  2,193  -  -  -   כולל  )הפסד( סה"כ רווח
 -  -  -  -  -  (2)  -  -  2  *)-   מימוש כתבי אופציה למניות

 -  -  -  (10)  -  (4)  -  -  14  -  פקיעת אופציות
 (2)  -  -  -  -  (2)  -  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות

                       

 25,318  (867)  416  10  (563)  989  1,765  1,904  15,906  5,758    2019, ספטמברב 30יתרה ליום 

 אלפי דולר. 1מייצג סכום נמוך מ  *)

    
 הון 
   מניות

פרמיה על 
   מניות

 כתבי 
   אופציה

 יתרת 
   רווח

קרן בגין 
תשלום 

   מבוסס מניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
   פעילות חוץ

תקבולים בגין 
   אופצית המרה

קרן בגין  
מדידה מחדש 
של תוכניות 

להטבה 
   מוגדרת

 מניות 
   באוצר

 סה"כ 
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב    
                       

 22,314  (867)  398  30  (338)  876  (1,169)  1,904  15,746  5,734   )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 
                       

 616  -  -  -  -  -  616  -  -  -   רווח נקי 
 (84)  -  -  -  (84)  -  -  -  -  -   כולל אחר  הפסד

 532  -  -  -  (84)  -  616  -  -  -   כולל  )הפסד( סה"כ רווח
 107  -  -  -  -  (16)  -  -  104  19   מימוש כתבי אופציה למניות

 -  -  -  (10)  -  (2)  -  -  12  -  פקיעת אופציות
 60  -  -  -  -  60  -  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות

                       

 23,013  (867)  398  20  (422)  918  (553)  1,904  15,862  5,753    2018, בספטמבר 30יתרה ליום 

 
    הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 

    
 הון 
   מניות

פרמיה על 
   מניות

 כתבי 
   אופציה

 יתרת 
   רווח

קרן בגין 
תשלום 

   מבוסס מניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
   פעילות חוץ

תקבולים בגין 
   אופצית המרה

קרן בגין  
מדידה מחדש 
של תוכניות 

להטבה 
   מוגדרת

 מניות 
   באוצר

 סה"כ 
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב    
                       

 24,267  (867)  454  10  (493)  974  625  1,904  15,902  5,758    9201, יוליב 1יתרה ליום 
                       

 1,140  -  -  -  -  -  1,140  -  -  -   רווח נקי
 (108)  -  (38)  -  (70)  -  -  -  -  -   כולל אחר  הפסד

 1,032    (38)    (70)    1,140         כולל  )הפסד( סה"כ רווח
 -  -  -  -  -  (4)  -  -  4  -  פקיעת אופציות

 19  -  -  -  -  19  -  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות
                       

 25,318  (867)  416  10  (563)  989  1,765  1,904  15,906  5,758    9201, ספטמברב 30יתרה ליום 

 

    
 הון 
   מניות

פרמיה על 
   מניות

 כתבי 
   אופציה

 יתרת 
   רווח

קרן בגין 
תשלום 

   מבוסס מניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 

   חוץפעילות 
תקבולים בגין 
   אופצית המרה

קרן בגין  
מדידה מחדש 
של תוכניות 

להטבה 
   מוגדרת

 מניות 
   באוצר

 סה"כ 
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב    
                       

 22,367  (867)  398  20  (405)  877  (1,132)  1,904  15,826  5,746    2018, יוליב 1יתרה ליום 
                       

 579  -  -  -  -  -  579  -  -  -   רווח נקי
 (17)  -  -  -  (17)  -  -  -  -  -   כולל אחר  הפסד

 562  -  -  -  (17)  -  579  -  -  -   כולל  )הפסד( סה"כ רווח
 38  -  -  -  -  (5)  -  -  36  7   מימוש כתבי אופציה למניות
 46  -  -  -  -  46  -  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות

                       

 23,013  (867)  398  20  (422)  918  (553)  1,904  15,862  5,753    2018, ספטמברב 30יתרה ליום 

 
 אלפי דולר. 1מייצג סכום נמוך מ  *)

   הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 
 

    

 הון 
   מניות

פרמיה על 
   מניות

 כתבי 
   אופציה

 יתרת 
   רווח

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
   מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
   פעילות חוץ

תקבולים בגין 
אופצית 

   המרה

קרן בגין 
עסקאות 

   גידור

קרן בגין  
מדידה מחדש 

תוכניות של 
להטבה 
   מוגדרת

 מניות 
   באוצר

 סה"כ 
 הון

 מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב    
                         

 22,314  (867)  398  -  30  (338)  876  (1,169)  1,904  15,746  5,734   2018בינואר,  1יתרה ליום 
                         

 741  -  -  -  -  -  -  741  -  -  -   רווח נקי
 (52)  -  81  -  -  (133)  -  -  -  -  -   רווח )הפסד( כולל אחר 

                       
 689  -  81  -  -  (133)  -  741  -  -  -   סה"כ רווח כולל 

מימוש כתבי אופציה 
 137  -  -  -  -  -  (19)  -  -  132  24   למניות

 -  -  -  -  (10)  -  (2)  -  -  12  -   פקיעת אופציות
עלות תשלום מבוסס 

 מניות
  

-  -  -  -  142  -  -  -  -  -  142 
                         

בדצמבר,  31יתרה ליום 
2018 

  
5,758  15,890  1,904  (428)  997  (471)  20  -  479  (867)  23,282 

 
 
 
 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 741  579  ,1401  616  ,1932  רווח נקי 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
 מזומנים מפעילות שוטפת:

 
         

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד:

           
 2,505  621  693  1,861  2,007  פחת והפחתות 

 142  46  19  60  (2)   עלות תשלום מבוסס מניות
 132  7  12  42  44  הוצאות מס 

 351  69  (57)  371  204  הוצאות מימון, נטו
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

 לעובדים, נטו
 

53  -  20  (12)  (38) 
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווה 

 מזומנים
 

40  (10)  82  5  (27) 
           
  3462,  2,324  976  736  3,065 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           

 171  (3,653)  (1,501)  (1,365)  383  ירידה )עלייה( בלקוחות 
ירידה )עלייה( בהכנסות לקבל מעבודות 

 מחוזי הקמה
 
(507)  (1,042)  884  506  357 

 245  (121)  6  (265)  (140)  ירידה )עלייה(  בחייבים ויתרות חובה
 354  621  (245)  (542)  (1,052)  ירידה )עלייה(  במלאי

בהתחייבויות לספקים  )ירידה( עלייה
 ולנותני שירותים

 
1,842  (85)  587  (947)  (838) 

 984  1,454  (460)  1,978  (612)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
           
  265  (1,321)  (729)  (2,140)  731,2 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
 התקופה עבור:

 
         

           
 (475)  (13)  (15)  (303)  (242)  ריבית ששולמה

 131  -  39  -  129  ריבית שהתקבלה
 (45)  (21)  (41)  (33)  (58)  מסים ששולמו

           
  (171)  (336)  (17)  (34)  (389) 
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 לפעילות( שוטפת

 
3364,  1,283  1631,  (859)  6904, 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 המזומניםדוחות מאוחדים על תזרימי 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (930)  (173)  (252)  (664)  (748)  רכישת רכוש קבוע 
 (1,026)  (355)  (96)  (697)  (443)  היוון עלויות מחקר ופיתוח
 (182)  -  -  -  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע

           
 (2,138)  (528)  (348)  (1,361)  (,1911)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, 

 נטו
 
-  (500)  -  -  (500) 

 230  -  -  211  81  קבלת מענקים ממשלתיים
 (14)  (4)  (11)  (14)  (19)  תשלומים בגין מענקים ממשלתיים

 (2,462)  -  -  (2,462)  (2,462)  פרעון אגרות חוב ניתנות להמרה
 (1,313)  (323)  (325)  (991)  (968)  פירעון התחייבות בגין חכירה

 137  35  2  104  2  מימוש אופציות עובדים למניות
           

 (3,922)  (292)  (334)  (3,652)  (3,366)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
           

יתרות מזומנים ושווי הפרשי תרגום בגין 
 מזומנים

 
(85)  22  (46)  (6)  38 

           
 (1,332)  (1,685)  435  (3,708)  (9)  במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעליה )

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 התקופה
 

12,013  13,345  11,569  11,322  13,345 
           

מזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 
 התקופה

 
12,004  9,637  12,004  9,637  12,013 

           
           פעילות מהותית שלא במזומן

           
 76  73  56  73  56  רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים

 התחייבות כנגד שימוש זכות בנכס הכרה
 חכירה בגין

 
1,239  -  1,239  -  2,658 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 כללי -: 1באור 

 
 תשעהולתקופות של  2019, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות  -חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן  ושלושה
ולשנה שהסתיימה באותו  2018בדצמבר,  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
 
 

 המדיניות החשבונאית עיקרי -: 2באור 
 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.

 
 כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות ביניים לתקופות
 .1970-התש"לתקופתיים ומיידיים(, 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו 
 שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן:

 
 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים ב. 

 
IFRIC 23 – הקשורה למסים על ההכנסהודאות -טיפול באי 

 
ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 

הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות  -)להלן 
ים ודאות הקשורה למס-מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12בהתאם להוראות 

ודאות -על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי
הודאות -המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי

הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של 
 הודאות.-אי
 

 שמת לראשונה בדוחות הכספיים אלו. הפרשנות מיו
 ליישום הפרשנות לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

 
 

 אי הכללת מידע כספי נפרד -: 3באור 
 

ולכך כי  2018בדצמבר,  31א' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום 1בהתאם למתואר בבאור 
בלבד, מצאה החברה לנכון לא להציג מידע כספי נפרד החל  החברה הינה חברת אחזקות וניהול

וזאת לאחר שבחנה את היקפי הנכסים, ההתחייבויות,  2011במרס,  31מהדוחות הכספיים ליום 
ההכנסות, הוצאות ההפעלה, רווח/הפסד לפני מס, הפעילות העסקית, הלוואות לזמן ארוך, הסכמי 

 י תוספת המידע האמור לציבור הינה זניחה.אשראי והתקשרויות עם חברות הבנות ונמצא כ
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 מכשירים פיננסיים -:4באור 

 
 שווי הוגן

 
 להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים:

 
 2018בדצמבר,  31  2018, ספטמברב 30  2019, ספטמברב 30  
 שווי הוגן  יתרה   שווי הוגן  יתרה   שווי הוגן  יתרה   
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולראלפי   

             פיננסיות: התחייבויות
             

 5,048  4,868  5,136  4,848  2,618  2,446  (1) אגרות חוב ניתנות להמרה
 

 
השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדיווח, המדורגים כנתוני רמה  ( 1)

"1". 

 
 הכנסות -: 5באור 

 
 פילוח גאוגרפי

 

 

שים החוד תשעתל 
 שהסתיימו ביום

 ספטמברב 30

לשלושת החודשים  
 שהסתיימו ביום

 ספטמברב 30
  2019  2018  2019  2018 
 אלפי דולר ארה"ב  

         
 3,948  4,302  9,455  11,103  ישראל
 750  2,012  4,169  5,429  אירופה

 5,410  4,734  13,609  16,168  אמריקהצפון ודרום 
 1,995  2,258  5,137  5,747  מזרח אסיה

         
  38,447  32,370  13,306  12,103 

 
 מכירה סוגי לפי פילוח

 

 

שים החוד תשעהל 
 שהסתיימו ביום

 ספטמברב 30

לשלושת החודשים  
 שהסתיימו ביום

 ספטמברב 30
  2019  2018  2019  2018 
 אלפי דולר ארה"ב  

         
         

 6,273  3,482  12,203  14,503  הכנסות ממכירת מוצרים
 3,380  5,210  11,916  12,773  הכנסות מביצוע עבודות

 2,450  4,614  8,251  11,171  הכנסות ממתן שירות וממכירת חלקי חילוף
         
  38,447  32,370  13,306  12,103 
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 אירועים בתקופת הדוח ולאחריה    -: 6באור 
 

 ביולי 3החל מיום הודיע מנכ"ל החברה מר בן ויינברגר על סיום כהונתו.  2019ביולי,  2ביום א.                 
 .כמנכ"ל זמני מכהן מר יצחק גת, המשמש כיו"ר דירקטוריון החברה,                    

 
, רון בן חיים, עם אישור הדוחות הכספיים, הסמיך דירקטוריון החברה את 2019 נובמברב 21ביום ב.                 

בחברה, לחתום על הדוחות הכספיים כחותם נוסף, וזאת משום שמר יצחק גת  המכהן כדירקטור
 מכהן הן כיו"ר דירקטוריון והן כמנכ"ל זמני של החברה.

 
, בדבר הסכם 2018בדצמבר,  31ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  20ג.  בהמשך לאמור בבאור 

החברה שכירות עם צד ג', ובשל עיכובים בעמידת צד ג' באבני הדרך שנקבעו בהסכם וחשש הנהלת 
התקשרה החברה  ביום  ,שהעברת פעילות החברה למבנה החדש לא תוכל להתבצע במועד שתוכנן

עם המשכיר של המבנה הנוכחי אותו שוכרת החברה בנתניה, בהסכם להארכת  2019ט, לאוגוס 29
, עם אופציה 2020שכירות בחמש שנים נוספות )להלן: תקופת השכירות הראשונה"(, החל מפברואר 

שנים נוספות. כמו כן, במהלך תקופת השכירות החברה רשאית להודיע למשכיר על  5להארכה ב 
, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם. במקרה 2020בדצמבר,  31ות ביום סיום מוקדם של השכיר

 .והשכירות תסתיים במועד זה, תשלם החברה למשכיר דמי יציאה בסך של מיליון ש"ח
, הן מכוח הדין והן צד ג'במקביל לאמור לעיל, החברה בוחנת את הסעדים העומדים לרשותה מול   

 .מכוח ההסכם שבינה לבין היזם
 מיליון ש"ח.   18.5 -סה"כ דמי השכירות והניהול המצטברים בתקופת השכירות הראשונה יעמדו על כ                    

 
 2,400,000, הודיעה קרן פימי לחברה על מימוש מלוא האופציות לרכישת 2019בנובמבר,  14ביום ד.  

וכנגד תמורה  ש"ח למניה )צמוד לשער החליפין של הדולר( 7.5מניות החברה במחיר מימוש של 
 ש"ח. 17,892,491כוללת בסך של 

, במסגרת עסקת השקעה 2017בנובמבר  21האופציות הוקצו לקרן פימי על פי כתב אופציות מיום     
 (.2018בדצמבר,  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  2ד'22)ראה באור  בחברה על ידי קרן פימי

 
 
 
 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  הצהרות מנהליםהצהרות מנהלים

  

  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימיתבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

  

  על הדיווח הכספי ועל הגילויעל הדיווח הכספי ועל הגילוי

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 :(1ג)ד()38)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי
 , מצהיר כי:יצחק גת אני,

 2019של שנת  השלישיהתאגיד( לרבעון  –בע"מ )להלן אורביט טכנולוג'יס בחנתי את הדוח הרבעוני של  .1

 הדוחות(; –)להלן 

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

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות מידע לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ו .3

וצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, ת

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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

  .עליהם ובבקרה גילויוב הכספי בדיווח משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

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



 

 

 (:2ג)ד()38לפי תקנה )ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 כי: ה, מצהירמירב דודקאני, 

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

הדוחות לתקופת "או  "הדוחות" –)להלן  2019של שנת  השלישיהתאגיד( לרבעון  –בע"מ )להלן  טכנולוג'יס

 (;"הביניים

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל  .2

מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

 צגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מ

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

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

 דוחות;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים ה

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

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

 .הםעלי ובבקרה גילויוב הכספי בדיווח משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים

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