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H1/20על בסיס דוחות 



דברראשית 

תחזיות ותוכניות של קו מנחה ביחס לפעילותה  , הערכות, במצגת זו עשויים להיכלל נתונים

כהגדרתו של מונח זה  , מידע צופה פני עתידופעילותן של חברות הבת שלה שהם בבחינת 

ואינה מצויה בשליטת החברה  אינה ודאיתאשר התממשותם 1968-ח"התשכ, בחוק ניירות ערך

.בלבד

והם  , כולם או חלקם, אין כל ודאות כי הנתונים או הערכות או התחזיות או התוכניות יתממשו

בשל תלותם בגורמים חיצוניים  , וזאת בין היתר, עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת

שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן  , הגבלות רגולטוריות: כגון, שאינם בשליטת החברה

. התממשותם של אי אילו מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה

משפיעה לרעה על הכלכלה  ( COVID-19)התפשטות מחלת נגיף הקורונה , וכידוע, כמו כן

כך שהמצב במשק, (למידע נוסף ראו הביאור המפורט של הנושא בדוחות החברה)הישראלית 

.שמצדה נערכת לתרחישים שונים, מייצר אי בהירות במגזרים בהם פועלת החברה

המצגת עשויה לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי  

המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג  , כמו כן. החברה ולפיכך היא אינה אחראית לנכונותם

.בדוחות ובדיווחי החברה או הוצג באופן ועיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת

אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך חשוב להדגיש הדגשה יתרה כי מצגת זו 

המידע במצגת מוצג  . או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ונועדה למסירת מידע בלבדשל החברה 

,  המלצה או חוות דעת, בסיס כלשהו לקבלת החלטות השקעהואינו מהווהלמטרות נוחות בלבד 

.ואינו מהווה תחליף לשיקול הדעת של המשקיע או מי מטעמו

על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות  , האמור במצגת בכל הקשור לחברה הינו תמצית בלבד

קו מנחה לא תישא באחריות לנזקים או  . של החברהבדיווחיה השוטפיםיש לעיין , החברה

במידע המובא  -או היעדר השימוש -להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש 

.  במצגת זו

.האמור בדוחותיה הכספיים של החברה גובר על האמור במצגת זו, למען הסר ספק

https://maya.tase.co.il/company/271?view=reports


הקבוצהאודות 

SaaSקבוצת קו מנחה מתמחה במתן פתרונות מידע טכנולוגיים מבוססי 

מידע עסקי ופתרונות מתקדמים, בין היתר בתחומי שוק ההון

משרדי רואי חשבון ומאגרים משפטיים, לניהול קשרי לקוחות

מתמחה בהנגשת מידע וחדשנות טכנולוגית

עם התמחות בכל הקשור , שנה35לקבוצה מוניטין של מעל 

בין היתר היתה הקבוצה . במגוון רחב של מגזריםB2B-לתחומי ה

בו היא עדיין פעילה , חלוצה בתחום מערכות מידע בשוק ההון

  Terminal 360–באמצעות מערכת המידע בזמן אמת 

סינרגיה

בשנים האחרונות יצרה הקבוצה קשרי גומלין עמוקים 

ומנוהלת כיום באמצעות מטה אחוד –בין החברות השונות 

הטכנולוגיה והכספים, המוצר, המייצר סינרגיה בתחומי השיווק

מיקוד

ריטיינרים  מהכנסות הקבוצה כיום מבוססות על 90%-למעלה מ

חוזים מתגלגלים  או 

בעלות עניין 

כלל והפניקס;קבוצת יפעת בעלת השליטה



מותגים



לשוק ההוןמגזר פתרונות תוכנה 

.מתקדמת למתן שירותי מידע בזמן אמתמערכת

המערכת מותקנת אצל בנקים ובתי ההשקעות  

עמדות1,000-עם למעלה מ, מרכזיים

הנגשת מידע ונתונים פיננסיים זרים 

המערכת מיועדת בעיקר לאתרי  , לעברית

הבנקים

לניתוח טכנימהמערכות המתקדמות בעברית 

.מטבעות ועוד, סחורות, מדדים, של ניירות ערך

המערכת מיועדת בעיקר לשוק המשקיעים הפרטי

https://tools.bizportal.co.il/TerminalTrial
https://www.bursagraph.co.il/index.shtml


מידע עסקי מקצועימגזר 

:כוללת כמה פעילויות

פיננסי-מידע עסקי 

,  מערכות ומאגרי מידע בנושאים חשבונאיים. הנה שחקן מרכזי וותיק בשוקחשבים

.  כל עתיד| כל עובד | כל מס | כל נתון דיני עבודה ופנסיה תחת המותגים , מסים

דיני עבודה , הפעילות כוללת גם פעילות הדרכה בתחומים משיקים כגון חשבי שכר

קהל הלקוחות כולל משרדי רואי חשבון מהמובילים בישראל. ועוד

מאגר מידע משפטי לעורכי דין  

דינים ועוד| תקדיןהכולל אינדקס חיפוש מתקדם תחת המותגים 

מערכת לניהול משרד עורכי דין

מערכת לניהול לקוחות והנהלת חשבונות  

קומיטלמשרדי עורכי דין תחת המותג צדיתחד 

https://www.hashavim.co.il/
https://www.takdin.co.il/
https://www.commit.co.il/


מידע מגופים ממשלתיים ושירותים נלוויםמגזר 

מנגישה מידע מגופים ממשלתיים ברשת  טאבו ישיר

באמצעות  , בין היתר, תוך מתן ערך מוסף תפעולי

התחשבנות חד פעמית למגוון פעולות

רשם המקרקעין  , המידע הנמסר מרשם החברות

ורשם המשכונות מונגש על ידי ממשקים למערכות 

התפעוליות של תאגידים גדולים או באתר 

הקבוצה

,  לקוחות הקבוצה הם בעיקר המערכת הבנקאית

משרדי עורכי דין ולקוחות פרטיים

https://home.tabu.co.il/


SaaS-העמקת עולמות ה

בחברתהשלימה הקבוצה את רכישת השליטה2018בתחילת שנת •

Syrinx technologies (50.2%) , המפעילה בין היתר אתMybusinessו-

MyBooks ,של מערכי ניהול   , בין השאר, מערכות מתקדמות מבוססות ענן לניהול

וחשבוניות מקוונותCRM))לקוחות 

.  FINBOTממניות חברת 70%השלימה הקבוצה רכישת 2020במרץ •

, החברה מספקת פתרונות דיגיטליים מתקדמים לתחום הנהלת חשבונות

, בין היתר, השאר צמצום משמעותי בעבודה ידנית ובעקבות כך חסכוןהמאפשרים בין

(ועבור לקוחותיהם שלהם)במשאבים ובזמן עבור הלקוחות הישירים של החברה 

והיא בין המערכות המובילות את הדור הבא של המערכת בעלת יכולות אוטומציה•

בין לקוחותיה משרדי . לקוח מרחוק ועוד-מערכות הנהלת חשבונות עם ממשק משרד

למעשה מסייעת למשרדים FINBOT. יועצי מס ועצמאיים, רואי חשבון ועורכי דין

תוך הפשטה וזירוז של , (הניתן ובמסגרת הרגולציהככל" )ללא נייר"לעבור לעבודת 

העבודה הפנים ארגונית מול לקוחות הקצה

כאשר , (SaaS)החברות הללו פועלות במודל תוכנה כשירות , כמקובל בתחום•

אותם בוחנת הקבוצה באופן שוטף הם הכנסה חודשית  (KPI)עיקרייםהמדדים

(nMRR)והכנסה חודשית מלקוחות חדשים (MRR)חוזרת 

,  מתחדש-מתחדש או שנתי-מבנה ההתקשרויות בחברות הללו הוא על בסיס חודשי•

תלוי פעילות ובהתאם לשירותים השונים המסופקים ללקוח

https://www.mybusiness.co.il/
https://www.mybooks.co.il/
https://www.fin-bot.co.il/


MyBusiness

SMBבינוני -עם דגש על חברות בגודל קטן, לחברות מכל הגדלים(CRM)לניהול קשרי לקוחות , Webמבוססת , מערכת מתקדמת וחדשנית•

'מערכות כספים וכו, מרכזיות, לרבות חיבור לספק לידים, רים ואוטומציות רבות בעולמות המכירה וקשרי הלקוחות'פיצהמערכת כוללת •

לעומת החציון המקביל אשתקד85%-ח המהווים גידול של כ"מיליון ש2.4-ח  לכ"מיליון ש1.1-בכעלו( פעילויות נוספותתחת )בחציון הראשון של השנה הכנסות המערכת •

ח בחציון המקביל אשתקד"מיליון ש0.2-לעומת הפסד של כ-ח "מיליון ש1.4-רווחיות החברה בחציון הראשון הסתכמה בכ•

לצד הרחבת השימושים אצל לקוחות קיימים, המערכת נהנית ממוניטין חיובי וביקוש גובר מצד לקוחות חדשים•

'נעשית בקבוצה עצמה ללא תלות בספקי צד ג( נכון להיום)כלל האינטגרציה •



2020הושקה במאי –לשכת אשראי דירוג צרכני 

השיקה הקבוצה את פעילותה בתחום הדירוג הצרכני תחת המותג  2020בחודש מאי •

DirectScore . השלב הראשון כולל דוח מרכז ובתקופה הקרובה צפויה החברה להשיק מוצרים

לרבות הדירוג עצמו, שונים תחת הפעילות

מימון , חברות ליסינג, בנקים)ח "מיליון ש250הלקוחות הם כל נותן אשראי עם פעילות של מעל •

,  ריטיילהצפי הוא כי השימוש בנתונים יתרחב ויגיע לתחומים רבים לרבות (. חוץ בנקאי ועוד

משכירי דירות ועוד

אשר מאפשרים מתן  ( טאבו, רשם החברות)לקבוצה גישה למאגרי מידע ייחודיים , במקביל•

נכסים ועוד, תמונה שלמה וייחודית ללקוח בדמות החזקות בחברות

,  להערכת הקבוצה בשלב זה, מערכות שונות של הקבוצה כבר מוטמעות בגופים בנקאיים ועל כן•

השימוש בפתרון שמציעה הקבוצה צפוי להיות נגיש יותר טכנולוגית ומהיר יותר ברמת ההטמעה

mailto:https://directscore.co.il/


2020חציון ראשון סיכום
במתכונת רבעוניתעברה הקבוצה לפרסם את דוחותיה הכספיים 2020החל משנת •

.  ח בחציון המקביל אשתקד"מיליון ש38.4ח לעומת "מיליון ש36.9–הכנסות•

.2020בחציון ראשון ביזפורטלממכירת יתרת פעילות בעיקר -ח "מיליון ש1.5קיטון של 

גידול.ח בחציון המקביל אשתקד"מיליון ש5.6ח לעומת "מיליון ש7.6–רווח תפעולי •

.(2020-וב2019-בביזפורטללא כולל תמורה נטו ממכירת פעילות )ח "מיליון ש2של 

ח בחציון המקביל  "מיליון ש6.8ח לעומת "מיליון שEBITDA)  )-8.9תזרימי-תפעולירווח •

בשני  ביזפורטללא כולל תמורה נטו ממכירת פעילות )ח "מיליון ש2.1של גידול.אשתקד

2ח בחציון המקביל אשתקד עם גידול של "מיליון ש11.2ח לעומת "מיליון ש13.2-ו( החציונים

ח חציון  "מיליון ש4.3-בסך של כביזפורטלכולל תמורה נטו ממכירת פעילות )ח "מיליון ש

(.ח בחציון המקביל אשתקד שנרשמו ישירות להון"מיליון ש4.4-וכ2020ראשון 

ח  "מיליון ש3.2ח לעומת "מיליון ש4.2החברה הרוויחה תפעולית , 2020ברבעון השני של •

(.כאמורביזפורטלבנטרול עסקאות )אשתקד ברבעון המקביל 

העובדה שאי הוודאות שנוצרה בשוק בגלל השפעת  לנוכח , למרות הביצועים ומטעמי שמרנות•

החליט דירקטוריון החברה שלא לחלק דיווידנד  , גבוההעדיין הקורונה על המשק הישראלי 

.בגין תוצאות החציון הראשון

הודיעה הקבוצה על  השלמת תנאי עסקת המכירה של יתרת החזקתה  , 2020ביוני 11ביום •

ראו פרטים . ח"מיליון ש10-בתמורה כוללת של כ, שדווחה בחודש מרץביזפורטלבאתר 

4.4-בתמורה נטו של כ2019הושלמו בשנת 49.8%מכירת  )בדוחות הכספיים המאוחדים ' ו9נוספים בביאור 

(וביוני הושלמה מכירת יתרת הפעילות, ח שנרשמו ישירות להון"מיליון ש



(ח"אלפי ש)נתוני מאזן תמצית

31/12/19

.מוצגים בנטרול מכללת מגמות עקב יציאה מאיחוד והפסקת פעילות2019בדצמבר 31נתוני * 



( ח"אלפי ש)נתוני רווח והפסד תמצית

(.(IFRS 15רושמת הקבוצה את הכנסותיה מאגרות בברוטו על פי כללי חשבונאות בינלאומיים , 2019שנת החל מ

.ראה הרחבה בשקף התפתחות הכנסות לפי תקופות דיווח

מ  "בע( 2012)החליטה הקבוצה על סגירת פעילותה של מכללת מגמות הפועלת תחת חברת מכללת מגמות 2020במרץ 3ביום 

.  2019בשל הפסדים מהותיים בשנת 

,  בדוחותיה הכספיים המאוחדים של הקבוצהמנוטרלות תוצאות מכללת מגמות המקבלות ביטוי חשבונאי2019-ו2020בתוצאות חציון ראשון 

.בדוחותיה הכספיים המאוחדים של הקבוצה4להרחבה ראו ביאור .כהפסד נקי לתקופה מפעילות שהופסקה

.איחוד לראשונה של פעילות מכללת מגמות בדוחות הקבוצה*    

.ח שנרשמה ישירות להון"מיליון ש4.4-מפעילות אתר ביזפורטל בסכום של כ49.8%אינו כולל תמורה נטו ממכירת **  

.ח"מיליון ש4.3-בסך של כביזפורטלכולל תמורה נטו ממכירת יתרת פעילות אתר *** 



( ח"אלפי ש)התפתחות הכנסות לפי תקופות דיווח

כוללים הכנסות המכללה בסך  H22018ו H1נתוני ההכנסות בחציונים . כניסה לאיחוד לראשונה של מכללת מגמות* 

.ח בהתאמה"מיליון ש7.2ו 8.7

, 2020החל מהדוחות הכספיים של רבעון ראשון , בהמשך להחלטת הקבוצה על סגירת פעילות של מכללת מגמות

.   2019נתוני מכללת מגמות מוצגים כפעילות מופסקת ולפיכך אינם נכללים בנתוני ההכנסות במספרי השוואה 

(.(IFRS 15רושמת הקבוצה את הכנסותיה  מאגרות בברוטו על פי כללי חשבונאות בינלאומיים , החל ממועד זה** 

ח  בהתאמה "מיליון ש6.3-ו5.7, 4.7היא תוספת הכנסה בסך של  H1 2019-ובH2 2019 H1 2020-ההשפעה ב

(.ובהקבלה תוספת בעלות המכר)
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(ח"באלפי ש)התפתחות הכנסות לפי תקופות דיווח 



( ח"אלפי ש)פילוח הכנסות לפי מגזרים 

שוק ההון - הקיטון השנתי מ 2018 ל 2019 נבע בעיקר מירידה בביקושים למערכות מידע, לאור הצטמצמות הגופים המוסדיים שפעלו בשוק ההון.

מידע עסקי - הירידה בהכנסות המגזר בחציון ראשון 2020 לחציון מקביל אשתקד נובע בעיקרו מהשפעות הקורונה הבא לידי ביטוי בצמצום הדרכות והשתלמויות פרונטליות

)והתאמתם להרצאות דיגיטליות שינתנו לאחר החציון( וקיטון זמני בהיקף מכירות מנויים חדשים.

מידע ממשלתי - לאור המעבר לרישיון הפצה מטעם משרד המשפטים בינואר 2019 ופיתוח שירותים משלימים יחודיים, החברה רושמת החל ממועד זה, את הכנסותיה

.)IFRS 15( מאגרות בברוטו על פי כללי חשבונאות בינלאומיים

מדיה ותוכן - הירידה נובעת ממכירת פעילות אתר ביזפורטל בשני חלקים. הראשון בחציון ראשון 2019 והשני בחציון ראשון 2020.

מגזר הדרכה - לאור הפסקת פעילות מכללת מגמות ברבעון ראשון 2020, החברה חדלה להציג את נתוני מגזר הדרכה )לרבות בנתוני השוואה( ומציגה את תוצאות 

המכללה בספריה כפעילות מופסקת.

אחרים - הגידול ביחס לחציון מקביל אשתקד נובע בעיקר מעליה בהיקפי מכירות ושעות פיתוח של חברה כלולה וכמו כן מתוצאות חברה כלולה שנרכשה בסוף רבעון ראשון 2020.
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( ח"אלפי ש)התפתחות רווח תפעולי 

6,482 
5,782 5,596 

7,137 

11,891 

 0

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

H1 2018**H2 2018*H1 2019H2 2019***H1 2020

התפתחות רווח תפעולי  

לאור ההחלטה על סגירת פעילות מכללת מגמות ברבעון ראשון 2020, נתוני חציוני 2019 במצגת משקפים את תוצאותיה המאוחדים של הקבוצה לאחר 

ניטרול תוצאות פעולותיה מסעיפי הרווח והפסד והצגתם בסכום אחד לאחר הרווח הנקי  הצגה מחדש של פעילות מכללת מגמות כפעילות מופסקת )

מפעילויות נמשכות(. ראו ביאור 4 בדוח הכספי המאוחד של החברה

* לא כולל תמורה נטו ממכירת 49.8% מפעילות אתר ביזפורטל בגובה 4.4 מיליון ש"ח שנרשמה ישירות להון )בהתאמה לדוח הכספי(.

** כולל הפחתת עודף עלות של מכללת מגמות וסיירינקס לראשונה, בניטרול הפחתת עודף עלות הרווח התפעולי לחציון הוא 6.7 מיליון ש"ח.

כולל תמורה נטו ממכירת יתרת ההחזקה בפעילות אתר ביזפורטל בסך של כ- 4.3 מיליון ש"ח הכלולה ברווח התפעולי.  ***



( ח"אלפי ש)EBITDAהתפתחות 
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נתוני חציוני 2019 אינם כוללים את תוצאות מכללת מגמות בשל הפסקת פעילות המכללה והצגתה כפעילות מופסקת בשנת 2020.

* אינו כולל תמורה נטו ממכירת 49.8% מפעילות אתר ביזפורטל בגובה של 4.4 מיליון ש"ח שנרשמה ישירות להון

** כולל תמורה נטו ממכירת יתרת פעילות אתר ביזפורטל בסך של כ - 4.3 מיליון ש"ח 



מטרות ויעדים

בהשקעה  , השיקה הקבוצה במהלך החציון הראשון, חשביםבחברת •

הקבוצה רואה  . ותקדיןגרסאות מעודכנות לכל נתון , ח"של מיליוני ש

בפעילות המידע העסקי בכלל ובחברת חשבים בפרט כמנוע צמיחה 

ומשקיעה משאבים בפיתוח המוצרים והכלים השונים  , לשנים הקרובות

בפעילות זו על מנת לייצר ולשמר צמיחה ארוכת טווח

צפויה להוות בשנים  לשכת האשראי פעילות , להערכת הקבוצה•

לנוכח השינויים  , מסחרי ומוצרי, הקרובות פעילות שתרכז עניין

.  הרגולטוריים שנעשו בשוק כמו גם השינויים בהרגלי מתן האשראי

במקביל עוסקת הקבוצה  . הוצאות המגזר אינן מהותיות בשלב הזה

למגזר העסקי  , בפיתוח ושיווק דוחות מורחבים בנושאים שונים

והפרטי כאחד

,  כמו גם הרחבת הפעילויות הנוכחיות, החדשותSaaS-פעילויות ה•

ומסייעות, B2B-מרחיבות את פעילות הקבוצה בתחומי התוכנה ל

בטרנספורמציה הדיגיטלית של הקבוצה ללקוחותיה במגזרים בהם היא  

פועלת

,  הקבוצה ממשיכה לחפש השקעות בתחומים סינגרטיים או משלימים•

בהם חשבים ושוק ההון, עם דגש על תחומי הליבה
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