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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני    להגיש אתבזאת  ") מתכבד  החברה("  אקופיה סיינטיפיק בע"מדירקטוריון  

בהתאם  הדוח ערוך    ").תקופת הדוח("  2021  מרץ ב  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  החברה  

 ").  התקנות(" 1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ללתקנות ניירות ערך 

להלן   שיובאו  בהתאםההסברים  המאוחדים    דוחותיהל  הינם    2021  במרץ  31  ליוםהחברה    שלהכספיים 

 "). הדוחות הכספיים("

  31  ליוםהתקופתי של החברה    ח"הדו   גם  מצוי  בו  המעיין  שבידי  ההנחה  תחת  נערך  והואנו תמציתי  י זה ה  דוח

"),  התקופתיהדו"ח  (")  2021-01-042744(מס' אסמכתא:    2021במרץ    24אשר התפרסם ביום    2020בדצמבר  

 . ההפניה  דרך על  זה חבדו המובא

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד   -חלק ראשון  .1

 מבוא  1.1

בעירבון מוגבל, בהתאם להוראות חוק  כחברה פרטית    2013בינואר    7החברה התאגדה בישראל ביום  

בתחום הפיתוח, המכירה, התפעול והתחזוקה של  העוסקת    ,")חוק החברות("  1999-התשנ"ט,  החברות

 .תשתיתייםמערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן לניקוי לוחות סולאריים 

ש"ח    0.0001מניות רגילות, בנות    22,410,000לציבור  לראשונה החברה    הנפיקה  2020בנובמבר    24  ביום

") אחת  כל  נקוב  רגילותערך  ומניות  או  7,470,000  -"),  (סדרה  כתבי  לעד   ),1פציה  למימוש    הניתנים 

בנובמבר    23מיום    להשלמה ותשקיף מדף   תשקיף  מכוחוצעו לציבור  האשר  מניות רגילות,    7,470,000

בתל  בבורסה  למסחרנרשמו    החברה  של  הערך  ניירות   ").התשקיף ("  2020 ערך  בע״-לניירות  מ  אביב 

ניירות הערך על פי תשקיף זה בבורסה  בעקבות  ״).הבורסה״(   לחברה   החברה  הפכה,  השלמת רישום 

 . החברות בחוק זה מונח  כהגדרת, ציבורית

 תיאור תמציתי של החברה, סביבתה העסקית ותחום פעילותה  1.2

במישרין   עוסקת,  באמצעות  ובעקיפיןהחברה  טכנולוגיים  פתרונות  של  ותחזוקה  מכירה  בפיתוח,   ,

, החברה  הדוחתשתיתיים. למועד    וולטאיים-במתקנים פוטו  רובוטיות לניקוי לוחות סולארייםמערכות  

פעילה במספר מדינות בעולם, כאשר עיקר פעילותה הינו בהודו ובישראל. החברה מספקת ללקוחותיה,  

שני   וולטאיים תשתיתיים,  פוטו  ומפעילים מתקנים  המחזיקים  בינלאומיים  בעיקר תאגידים  שהינם 

 .מרחוקמופעלות ונשלטות ה ,ענן טכנולוגיית ם של מערכות רובוטיות המבוססות על סוגי

הרובוטיות   פוטוהמערכות  מתקנים  של  ומפעילים  ליזמים  פתרון  - מספקות  תשתיתיים  וולטאיים 

ניקוי   טכנולוגי לשיפור יעילות הפקת האנרגיה של המתקן, באמצעות רובוטים המבצעים את פעולת 

ב הסולאריים  ביחס  הלוחות  ובטוחה  עדינה  ובצורה  השנה  ימות  כל  לאורך  אחיד,  אוטונומי,  אופן 

הלוחות   של  האנרגיה  תפוקת  ושימור  במשאבים  חסכון  מתאפשר  בכך  הידניות.  הניקוי  לחלופות 

 הסולאריים. 

   .א' לדוח התקופתיפרק   ונוספים אודות פעילות החברה, רא  לפרטים
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 במהלך תקופת הדוח מהותיים אירועים  1.3

 השפעות אירועי וירוס הקורונה על פעילות החברה   1.3.1

דצמבר   חודש  העולם.  2019במהלך  ברחבי  ובהמשך  בסין,  תחילה  ה"קורונה",  נגיף  התפרץ   ,

גרמה לאי  נגיף ה"קורונה"  ולנזק כלכלי בעקבות השבתת  -התפרצות  ודאות בכלכלה העולמית 

 הבינלאומית. רצית והפנים אעסקים רבים, האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה 

, אושר בארה"ב ובאירופה שימוש בחיסונים שפותחו נגד נגיף הקורונה.  2020לקראת סוף שנת  

, החלו מספר מדינות ברחבי העולם, בכללן ארה"ב, מדינות באיחוד  2020במהלך חודש דצמבר  

מהמדי חלק  זה,  למועד  נכון  הנגיף.  מפני  האוכלוסייה  לחיסון  במבצע  וישראל,  נות  האירופי 

מגבירות את קצב חיסון האוכלוסייה, אולם במקביל במדינות רבות בעולם, ובתוכן הודו, חלה  

 עלייה בשיעור התחלואה בנגיף והן מטילות מגבלות על תנועת האזרחים ועל פעילות המשק. 

ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה    ועוצמתו  לא ניתן להעריך את משך המשבר  ,בשלב זה

ההקלות  ותוצאותיה,   יישום  קצב  את  גם  בעולם  כמו  שונות  על  במדינות  השפעתן  מידת  ואת 

 ההתאוששות מהמשבר הכלכלי בנסיבות הנוכחיות.  

בכלל ועל פעילות החברה בפרט,    PV  -לפרטים אודות השפעות משבר הקורונה על שוק מתקני ה

 . 2020לדוח התקופתי לשנת    1.3.6ראו סעיף 

 השפעות משבר הקורונה על פעילות החברה  

 כמפורט להלן:  הדוח   למועדהשלכותיו של משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה 

: נכון למועד הדוח, חלה התפרצות מחודשת של וירוס הקורונה  התקנת מערכות החברה .א

בהודו, אשר הביאה לחידוש המגבלות והסגרים שהוטלו על האוכלוסייה בערים הגדולות  

כאמור   המגבלות  לגרוםבהודו.  מתקנים    צפויות  של  ההקמה  בהשלמת  נוספת  לדחייה 

חברה לבצע את התקנת  השפיע על יכולתה של ה עלול ל וולטאיים במדינה, דבר אשר - פוטו

, במהלך  ל אף האמור. עצפתה החברהש  יםבעיתוי המערכות הרובוטיות באתרי הלקוח  

מספר  , החברה הצליחה להשלים  2021והרבעון הראשון לשנת    2020הרבעון הרביעי לשנת 

 .והתקנתן נדחתה בשל משבר הקורונה 2020התקנות אשר הוזמנו במהלך שנת 

הזמנות  החברה  הכנסות .ב במתקנים    התקנת:  וצבר  החברה  של  הרובוטיות  המערכות 

האחרון   השלב  במסגרת  ככלל,  נעשית,  לקוחותיה  של  המתקן    בהקמתהסולאריים 

  המתקנים  של   ההפעלה   בשרשרת  האחרונה   החוליהאת    מהווה כן    ועל   הסולארי

  ים תלוי  םאינ(אשר    הסולאריים  המתקנים   בהקמת   ים עיכוב,  יוצא  כפועל.  הסולאריים

הרובוטיות    יםלעיכוב  לגרום  םיצפוי)  בחברה המערכות    ותהלקוח   ניבמתקבהתקנת 

   .ללקוחמסירת המערכות  במועד מוכרות, אשר לרוב בגינןובהכרה בהכנסות 

בשל   היתר  (בין  החברה  של  חדשות  בהתקשרויות  עיכובים  חלו  המשבר  אי  בעקבות 

והתמקדות הלקוחות בניהול    יםבשוק ההודי לגבי מועדי הקמת מתקנ הוודאות השוררת  

השפעות משבר הקורונה על פני התקשרויות עם החברה), במימוש התקשרויות עם לקוחות  

תפעולן של המערכות שכבר הותקנו על ידי  יצוין כי  מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות.  

 .לא הושפעו מהמשברהנובעות משירותים אלו  הכנסות החברה כמו גם 
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מערכות   .ג נמשכת החברהייצור  החברה  מערכות  של  הייצור  פעילות  הדוח,  למועד  נכון   :

מאי   עד  מרץ  החודשים  בין  בהודו  הסגר  בתקופת  שהופסקה  לאחר  ככל 2020כסדרה   .

שיוטל סגר נוסף בהודו בעקבות החמרת התפשטות המגפה, ישנו חשש להאטה או עצירה  

נכון למועד הדוח קיים יצוין, כי  ייצור מערכות החברה.  מחסור עולמי בחומרי גלם   של 

מהסוג אשר נדרש לצורך ייצור והרכבה של המערכות הרובוטיות של החברה. עם זאת, 

  .לדוח התקופתי 19.4 החברה מחזיקה במלאי מוצרים וחומרי גלם, כמפורט בסעיף

נוכח האמור לעיל, החל מפרוץ משבר הקורונה ברחבי העולם, החברה מבצעת תהליכי ניהול  

סיכונים ופועלת באופן רוחבי, בכל רבדי פעילותה, על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או אירועים  

עת הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה האפשריות. במטרה לצמצם את השפעותיו של המשבר, מבצ

  :החברה, בין היתר, את הפעולות שלהלן

תחזוקה .א עבודות  באתרי  ביצוע  המותקנות  למערכותיה  החברה  של  התחזוקה  פעילות   :

הלקוחות בהודו ובישראל הוגדרה כחיונית, ועל כן פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת פרוץ  

  .המשבר

: סבבי הגיוס  בשוק ההוןחיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסים איכותיים   .ב

האחרונים שביצעה החברה בשוק ההון מחזקים את חוסנה הפיננסי ומאפשרים לה לקדם 

 .את האסטרטגיה העסקית שלה

גלם .ג לצורך חומרי  גלם,  בחומרי  לגבי המחסור  שוטפת  הנהלת החברה מבצעת הערכה   :

החברה לעמוד  המשך ייצור המערכות הרובוטיות באופן רציף, על מנת שלא לפגוע ביכולת  

  .בהזמנות מלקוחותיה

נכון למועד הדוח, ובטווח הנראה לעין, החברה מעריכה כי פעילותה לא צפויה להיפגע באופן  

מהותי, הן מבחינת יכולת האספקה של מוצריה ושירותיה ללקוחות והן מבחינת היכולת לממש  

הלקוחות הקיים    הזמנות ולספק את שירותי התפעול והתחזוקה השוטפים. זאת, נוכח בסיס

של החברה ופוטנציאל ההתקשרויות העתידיות עם לקוחות קיימים ועם לקוחות פוטנציאליים  

הצמיחה   המשך  לאור  היתר  בין  נוספים,  בשווקים  וכן  החברה  פועלת  בהם  בשווקים 

  .חרף ההשפעות השליליות של משבר הקורונה ,PV-וההתפתחות של תעשיית מתקני ה 

גרום לעיכובים נוספים בהקמה של מערכות  ת כי הימשכות המשבר    על אף האמור, קיים חשש

סולאריות, בייצור ואספקה של ציוד וחומרי גלם, קושי באיתור מקורות מימון, עליה בהוצאות  

להיות  , אשר עשויים  זהבא  המימון, ירידה בכמות העובדים, מגבלות על פעילות החברה וכיוצ

 . החברה  ת שלתוצאותיה הכספיועל  בעלי השפעה מהותית

כולל   והערכות החברה בקשר לכך,  ,ונגיף הקורונה, ככל שיהיאפשריות של  ת  והאמור לעיל, בדבר השפע

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על הנתונים המצויים בידי הנהלת החברה  

ואשר אין ודאות מלאה באשר להתממשותו. שינויים בהערכות החברה או החמרה גלובלית    ,הדוחלמועד  

כולן או חלקן, או להת עלולות שלא להתממש,  ואף  על הערכות החברה  ממש באופן עשויים להשפיע 

שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מהנחות וניתוחים לא מיטביים, מהתפתחויות שלא  

ניתן להעריכן באופן מלא בקשר עם המשבר, משכו ועוצמתו, או התממשותם של כל או חלק מגורמי  

 .פרק א' לדוח התקופתיל 31בסעיף הסיכון המפורטים 
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אישר דירקטוריון החברה פיתוח מוצר רובוטי חדש, אשר נועד לתת מענה  ,  2021בינואר    27ביום   1.3.2

. לפרטים נוספים, ראו  לאתרים סולאריים הממוקמים באזורים המאופיינים ברמת לחות גבוהה

), הנכלל בדוח  2021-01-011296(מס' אסמכתא:    2021בינואר    28דיווח מיידי של החברה מיום  

 זה על דרך ההפניה. 

("2021פברואר  ב  18ביום   1.3.3 בינלאומית  אנרגיה  עם חברת  בהסכם  "),  הלקוח, התקשרה החברה 

חזוקה, וזאת כחלק פרויקט  , וכן מתן שירותי תפעול ות  T4למכירה והתקנה של רובוטים מסוג  

"). לפרטים נוספים ראו  הפרויקט("  MW  18) במצרים בהיקף של  Brownfieldוולטאי קיים (- פוטו

הנכלל בדוח    )2021-01-021406(מס' אסמכתא:    2021בפברואר    21דיווח מיידי של החברה מיום  

  לחברה  הלקוח  דיעהו,  ללקוח  במצרים  הרשויות  של  פניה  בעקבות  כי . יצוין,  זה על דרך ההפניה

  החברה ההסכם, ובשל כך למועד פרסום הדוח,    מכוח   התקנהל  בלוחות הזמנים  עיכובים  ייתכנו  כי

מדינת ישראל  למועד פרסום הדוח    בסמוךבנוסף,     .כאמור  הרובוטים  התקנת  בתהליך   החלה  טרם

ישראל  אשר לו השפעה שלילית על תדמיתה של מדינת  "שומר החומות",    הצבאי  מבצעהחלה ב

ייתכן עיכוב נוסף במועד התקנת    חוששת  במדינות המזרח התיכון, בשל כך הנהלת החברה כי 

   הרובוטים ואף כי ישנו סיכון לעצם מימוש ההסכם. 

",  הלקוח("  MW  166  של  בהיקף  בפרויקט  בהודו  קיים  לקוח  עם  החברה   של  הסכם  במסגרת 1.3.4

  כי,  היתר  בין,  קובע  ההסכם.  רווחים  חלוקת  מנגנון   קיים")  המקורי  ההסכם "  -   ו "  הפרויקט"

  לתשלום  זכאית  תהיה  החברה"),  הרוכשת("  שלישי  לצד  הפרויקט  את  ימכור   הלקוח  שבו  במקרה

  של  והתחזוקה   התפעול  שירותי  את  לספק  מחויבת  ותהא ,  הרווחים  חלוקת  מנגנון   חלף  פעמי-חד

 . נוספת  תמורה ללא  הפרויקט תקופת   תום עד  המערכות

  החברה   התקשרה,  לרוכשת  הלקוח  ידי-על  הפרויקט  מכירת  בעקבות,  2021  במרץ  12  ביום

 מכירת   עם  בקשר  הצדדים  בין  היחסים  את  המסדירים  הרוכשת  ועם  הלקוח  עם  בהסכמים

 "). הפרויקט  העברת הסכם(" הפרויקט

 - פעמי מאת הלקוח בסך של כ  -פי הסכם העברת הפרויקט, החברה תהיה זכאית לתשלום חד-על

  2.2  בסך  בהכנסות  הכירה  החברה הדוח    תקופת   במהלך.  ליון דולר לאור מכירת הפרויקטמי   2.5

. בנוסף, החברה תמשיך לספק שירותי תפעול  בקשר עם הסכם העברת הפרויקט הנ"ל  דולר  מיליון

האמור   אף  על  כאשר  הפרויקט,  במסגרת  לפעול  ימשיכו  אשר  הרובוטיות  למערכות  ותחזוקה 

בהסכם המקורי, החברה תהא זכאית לתשלום מאת הרוכשת בגין שירותי תחזוקה אלה, בהתאם  

במרץ    14חברה מיום  למנגנון הקבוע בהסכם העברת הפרויקט. לפרטים, ראו דיווח מיידי של ה

 ) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 2021-01-032973(מס' אסמכתא:  2021

עם    ראשוניים  ומתן-משא  בשלבינמצאת  , החברה  התקופתי  לדוח(ה)  26לאמור בסעיף    בהמשך 1.3.5

חברות   החברותלאפשרות    בנוגע מספר  במטרה    וזאת  , שבבעלותןטכנולוגיות  ה  אוו/  לרכישת 

  העסקית   לאסטרטגיה  בהתאם,  החברה  יעדישל החברה ולקדם את    םאת היצע המוצרי  להרחיב

 .שלה

 המצב הכספי  1.4

לדוחות הכספיים  להלן   בהתאם  המצב הכספי  על  הדוח  סעיפי  העיקריים  יוצגו  לשינויים  וההסברים 

   :)באלפי דולר( שחלו בהם
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  במרץ 31 סעיף
2021 

  במרץ 31
2020 

  בדצמבר 31
 הדירקטוריון הסברי 2020

 109,362 17,005 108,728 שוטפים  נכסים

ושווי   במזומנים  הגידול  עיקר 
מזומנים נבע מהנפקת מניות לציבור  

של   בחודש    82,865בסך  דולר  אלפי 
בסך   CIM, מהשקעת  2020נובמבר  

יולי    20,000של   בחודש  דולר  אלפי 
אלפי    11,142בסך  ומנגד קיטון    2020

הלוואה   מהחזר  כתוצאה  דולר 
שלילי   מפעילות  ותזרים  נוסף 

 שוטפת. 

  בלתי נכסים
 2,110 1,342 1,680 שוטפים 

נכסי זכות    מגידולעיקר השינוי נבע  
  וגידול   חכירת משרדים שימוש בגין  

 . בפיקדונות מוגבלים

  111,472 18,347 110,408 נכסים"כ סה

  התחייבויות
 4,222 1,683 3,695 שוטפות 

התקופה    הגידולעיקר   לעומת 
אשת נובע    קד המקבילה 

עם מ חוזים  בגין  התחייבויות 
 . לקוחות

  התחייבויות
מהלוואה  נובע    הקיטון עיקר   469 6,708 556 שוטפות  בלתי

 . 2020שנפרעה בספטמבר 

 106,781 9,956 106,157 הון "כ סה

מניות   מהנפקת  נבע  הגידול  עיקר 
דולר    82,865לציבור בסך של   אלפי 

, ומהשקעת  2020נטו בחודש נובמבר  
CIM    של דולר    20,000בסך  אלפי 

יולי   נקי    וכן,  2020בחודש  הפסד 
אלפי דולר לעומת סך   1,166בסך של  

דולר    2,024של   בתקופה  אלפי 
 . המקבילה אשתקד

"כ סה
  התחייבויות

 והון 
110,408 18,347 111,472  

 

 

 

 



 
6 

 

 

 וצאות הפעילות ת 1.5

   :)באלפי דולר(  להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים

 סעיף

ל שלושה  ש לתקופה
הסתיימה  חודשים 
 במרץ  31ביום 

 לתקופה
שנה   של

שהסתיימה  
  31ביום 

 בדצמבר
 הסברי הדירקטוריון

2021 2020 2020 

 3,032 431 3,597 הכנסות 

נבע   השינוי  מכירת  פעילות  ב  מגידולעיקר 
  מהסכם העברתוהכנסות הנובעות    הרובוטים

החברה לקוח  ידי  על  סעיף    פרויקט  (ראה 
1.3.4(. 

עלות  
 השינוי נבע מפעילות מכירת הרובוטים.  2,246 132 1,419 ההכנסות 

הוצאות  
מחקר  

 ופיתוח, נטו 
2,230 1,171 5,783 

נבע מגידול בהוצאות שכר בסך  עיקר השינוי 
כ דולר    745  -של  מצבת  אלפי  הגדלת  בשל 

וכן מגידול בהוצאות תשלום מבוסס  העובדים  
 אלפי דולר.  172 - מניות בסך של כ

הוצאות  
הנהלה  
 וכלליות 

1,042 446 3,422 

נבע מגידול בהוצאות שכר בסך  עיקר השינוי 
כ בהוצאות    194  -של  מגידול  דולר,  אלפי 

וכן מגידול    אלפי דולר   162  - יועצים בסך של כ
כ של  בסך  מניות  מבוסס  תשלום    - בהוצאות 

 אלפי דולר.  176

הוצאות  
מכירה  
 ושיווק 

495 124 702 

מהוצאות בגין יועצים בסך    נובע  הגידולעיקר  
כ בהוצאות    166-של  גידול  וכן  דולר  אלפי 

כ של  בסך  מניות  מבוסס  אלפי    152-תשלום 
 דולר. 

הפסד 
  9,121 1,442 1,589 תפעולי

הוצאות  
(הכנסות)  
 מימון, נטו 

)444 ( 581 9,749 

לתקופה של שלושה חודשים  הכנסות המימון  
ביום   בעיקר נבע  2021במרץ    31שהסתיימה    ו 

שער בגין    מהכנסות בתקופה  ,  הפרשי  ואילו 
  מימון שנבעו   הוצאות  המקבילה אשתקד נוצרו 

מ (שאינן  בעיקר  למשקיעים  אופציות  שערוך 
כ של  בסך  ולמלווה  דולר    359-במזומן)  אלפי 

עסקה   עמלות  ריבית,  מהוצאות  ובנוסף 
ואופציות לרכישת מניות שניתנו בגין הלוואה  

  .2020שנטלה החברה בשנת 

סים על  ימ
  18 1 21 ההכנסה  
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הפסד 
 18,888 2,024 1,166 לשנה 

נבע  הקיטוןעיקר   בפעילות    בהפסד  מקיטון 
הקורונה   משבר  בשל  הרובוטים  מכירת 

 . בתקופה המקבילה אשתקד

 

 נזילות  1.6

   :)לפי דולרבא( להלן ניתוח תזרימי המזומנים של החברה בהתאם לדוחות הכספיים

 סעיף

ל שלושה  ש לתקופה
הסתיימה  חודשים 
 במרץ  31ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר

 הדירקטוריון הסברי

2021 2020 2020 

  תזרים
  המזומנים

  פעילותמ
 שוטפת 

1,941 )2,936 ( )10,051 ( 

בעיקר   נבע  מכירת    מגידולהשינוי  בפעילות 
הביא אשר  ברווחיות    לגידול  ה הרובוטים, 

 . אלפי דולר 1,879 -הגולמית בסך של כ

  תזרים
  המזומנים

  פעילותמ
 השקעה 

)425 ( )66( )674 ( 

רכישת רכוש קבוע וכן  בעיקר מהשינוי נובע  
פיקדונומ בהפקדת  ערבויות    ת גידול  כנגד 

 ללקוחות. 

  תזרים
  המזומנים
  מפעילות

 מימון 

)1,519 ( 8,261 105,022 

בעיקר נבע  בינואר    השינוי    2021מתשלום 
מהנפקת    ה בגין כתבי אופציה, בנוסףולמלו 

-כבסכום של    2020  בינואר  3מניות בכורה א'
תמורה בגין הלוואה  מוכן    אלפי דולר  2,483

ומשקיעים למלווה  אופציה  כתבי    והקצאת 
     אלפי דולר.  5,865בסך 

 

 מקורות המימון  1.7

ת) וגיוסי הון (כמפורט  הון עצמי ורווחי הפעילו(   החברה מממנת את פעילותה בעיקר מאמצעים עצמיים

 . )המצורפים כפרק ג' לדוח התקופתי,  2020בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
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 הון חוזר  1.8

יתרות   מזומנים,  ושווי  מזומנים  יתרות  הכוללים  שוטפים  מנכסים  מורכב  החברה  של  החוזר  ההון 

  בניכוי התחייבויות שוטפות הכוללות יתרות ספקים וזכאים אחרים.   ,לקוחות וחייבים אחרים ומלאי

ליום    ,להלן נתונים לגבי ההון החוזר של החברה (עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות)

  , באלפי דולר: 2021במרץ   31

 2021 במרץ 31ליום  

 108,728 נכסים שוטפים

 3,695 התחייבויות שוטפות

נכסים שוטפים על עודף 

 ההתחייבויות השוטפות
105,033 

 
בין   בממוצע  נעה  ימי האשראי לעיקר לקוחותיה של החברה  ימים, בהתאם להיקפי    60- ל  30תקופת 

הפעילות מול הלקוח ולהערכת החברה את איתנותו הפיננסית. תקופת האשראי הממוצעת שהעניקה  

אלפי    2,379. יתרת הלקוחות הממוצעת עמדה על הדוחבתקופת  ימים   56  -כ   החברה ללקוחות עמדה על

 .  בתקופת הדוחדולר 

ימים. תקופת האשראי    90-ל  30תקופת ימי האשראי מהספקים העיקריים של החברה נעה בממוצע בין  

על   עמדה  של החברה  העיקריים  הספקים  של  יתרת הספקים  .  בתקופת הדוח  ימים  40  -כהממוצעת 

 .  בתקופת הדוחאלפי דולר  432 הממוצעת עמדה על
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   ודרכי ניהולם חשיפה לסיכוני שוק - חלק שני  .2

   ביחס לחשיפת החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.תקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ב

  סיכוןלחשופה  החברה  .  2020לדוח הדירקטוריון אשר צורף כפרק ב' לדוח התקופתי לשנת    2סעיף  לפרטים ראו  

 . ושינויים בשער החליפין אשראי

 היבטי ממשל תאגידי  -חלק שלישי  .3

 תרומות  3.1

למועד   אימצה  ,הדוחנכון  לא  תרומות.  החברה  תרומות    מדיניות  העניקה  לא  החברה  הדוח  בתקופת 

 כלשהן. 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  3.2

) לחוק החברות, כי המספר המזערי של דירקטורים  12(א)(92דירקטוריון החברה קבע, בהתאם לסעיף  

 ).  2שניים ( ואה חשבונאית ופיננסית   מומחיותבעלי 

היתר,   בין  בהתחשב,  נעשתה  הדירקטוריון  של  זו  חברי  קביעה  במספר  פעילותה,  סוג  החברה,  בגודל 

 נשים בעלי ניסיון וכישורים ניהוליים ומקצועיים.  הדירקטוריון ובהרכב הדירקטוריון הכולל א

בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית: מר    בחברה שלושה דירקטוריםנכון למועד פרסום הדוח, מכהנים  

לפרטים בדבר השכלתם וניסיונם של הדירקטורים כאמור    .אלדר-וגב' טל ירון  ג'ניפר גנדין, גב'  ערן מלר

בחלק    26בהם כדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, ראו תקנה  אשר על בסיסם החברה רואה  

 . ד' לדוח התקופתי

 חיצוניים  ודירקטורים  דירקטורים בלתי תלויים 3.3

נכון למועד דוח זה החברה לא אימצה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים (כהגדרת מונח  

מכהנים    פרסום הדוחעם זאת, יצוין, כי נכון למועד  זה בחוק החברות) שיכהנו בדירקטוריון החברה. יחד  

 (אשר הינם דירקטורים חיצוניים).דירקטורים בלתי תלויים  2 בדירקטוריון החברה

הכללית של החברה את מינוין של הגב' עדינה אקשטיין והגב'    אישרה האסיפה   2020בפברואר    11ביום  

- אלדר כדירקטוריות חיצוניות חברה. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, סווגה הגב' טל ירון  -טל ירון

אלדר כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים  

מיום   החברה  אסמכתא:  2021ואר  בפבר   14של  -2021-01  -ו  2021-01-017836,  2021-01-017833  (מס' 

017845 .( 

 גילוי בדבר מורשה חתימה בתאגיד  3.4

 ורשי חתימה עצמאיים.  מ, לחברה אין הדוחלמועד  
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  -חלק רביעי   .4

 אומדנים חשבונאיים קריטיים 4.1

בדצמבר    31המאוחדים ליום  לדוחות הכספיים    3ביאור  ונאיים קריטיים ראו  לפרטים בדבר אומדנים חשב 

 . 2020, אשר צורפו כפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2020

 המאזןלאחר תאריך   אירועים 4.2

במרץ    31הכספיים המאוחדים ליום    לדוחות  7ביאור  לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן, ראו  

2021 . 

 

 

 

 

 

 ______________   ______________ 

 ערן מלר, 

 הדירקטוריון יו"ר

  ,ז'אן סממה 

 מנכ"ל  
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 תוכן העניינים
 

 

 עמוד 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

  : דולר של ארה"באלפי ב -דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 3 על המצב הכספי מאוחדים  תמציתיים  ותדוח

 4   כולל ה הפסד ה על מאוחדים  תמציתיים  ותדוח

 5-6 על השינויים בהון   מאוחדיםתמציתיים ות  דוח

 7-8 על תזרימי המזומנים  מאוחדיםתמציתיים ות  דוח

 9-12 המאוחדים ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 
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 החשבון המבקר לבעלי המניות של אקופיה סיינטיפיק בע"מ דוח סקירה של רואה 

 
 

 מבוא 
 

  הדוח   את  הכולל),  החברה  –  להלן(   מאוחדות  וחברות  מ"בע   סיינטיפיק  אקופיה  של  המצורף  הכספי  המידע  את  סקרנו
  השינויים ,  הכולל  ההפסד  על   המאוחדים  התמציתיים  הדוחות  ואת  2021  במרץ  31  ליום  הכספי  המצב  על  המאוחד  התמציתי

  לעריכה   אחראים  וההנהלה  הדירקטוריון.  תאריך  באותו  השהסתיימ   חודשים  שלושה  של  ה לתקופ   המזומנים  ותזרימי  בהון
  וכן ",  ביניים  לתקופות   כספי  דיווח"   IAS 34  בינלאומי  חשבונאות  לתקן  בהתאם  זו  ביניים   לתקופת   כספי   מידע  של   ולהצגה

- ל"התש),  ומיידיים  תקופתיים  דוחות (  ערך  ניירות   תקנות  של '  ד  פרק   לפי זו  ביניים   לתקופת  כספי   מידע  לעריכת  אחראים  הם
 . סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת  כספי מידע  על מסקנה להביע  היא אחריותנו. 1970

 
 היקף הסקירה 

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

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

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

 . ביקורת של דעת   חוות מחווים
 

 מסקנה  
 

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

 
  ל "הנ  הכספי  שהמידע  לסבור   לנו   הגורם   דבר  ליבנו   לתשומת  בא  לא,  סקירתנו   על  בהתבסס,  הקודמת  בפיסקה  לאמור   בנוסף 

),  ומיידיים  תקופתיים  דוחות(  ערך  ניירות  תקנות  של'  ד  פרק  לפי  הגילוי  הוראות  אחר,  המהותיות  הבחינות  מכל,  ממלא  אינו
 . 1970 - ל"התש
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 2020- ו 2021במרץ  31לימים מאוחדים על המצב הכספי   תמציתייםדוחות  

 בדצמבר  31 במרץ  31 
 2021 2020 2020 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
 "ב ארה  של  דולר אלפי 

  נכסים
    נכסים שוטפים:

 99,744 8,717 99,688 מזומנים ושווי מזומנים 
 486 517 956 פקדונות מוגבלים בשימוש 

 2,684 1,979 2,073 לקוחות 
 1,943 1,968 1,401 חייבים אחרים

 4,505 3,824 4,610 מלאי 
 108,728 17,005 109,362 

    :שוטפים  שאינם נכסים
 1,114 1,096 813 רכוש קבוע 

 459 16 232 פקדונות מוגבלים בשימוש 
 537 230 635 נכסי זכות שימוש 

 1,680 1,342 2,110 
 111,472 18,347 110,408 סך נכסים  

    
    התחייבויות והון 

    התחייבויות שוטפות:
 334 583 530 ספקים ונותני שירותים 

 1,316 714 1,302 זכאים אחרים
 913 188 1,648 התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות 

 217 198 215 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 
 1,442 - - כתבי אופציה שהוקצו למלווה 

 3,695 1,683 4,222 
    התחייבויות שאינן שוטפות: 

 320 45 396 התחייבויות בגין חכירה 
 - 822 - כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים 

 - 96 - כתבי אופציה שהוקצו למלווה 
 - 5,665 - הלוואה 

 149 80 160 מעביד, נטו -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד 
 556 6,708 469 

 4,691 8,391 4,251 התחייבויותסך 
    

    : הון
 3 1 3 רגילות   מניות

 - * - ללא זכויות הצבעה רגילות  מניות  
 - * - מניות בכורה א 
 - * - 1מניות בכורה א
 - * - 2מניות בכורה א
 - * - 3מניות בכורה א

 145,331 32,678 145,334 פרמיה על מניות 
 )38,553( )22,723( )39,180( עודפים 

 106,781 9,956 106,157 הון ה סך
 111,472 18,347 110,408 סך התחייבויות והון 

 של ארה"ב   מייצג סכום הנמוך מאלף דולר *
 

      

  אריה לומלסקי   ז'אן סממה   ערן מלר 
  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר דירקטוריון

 . 2021 ,במאי 24:  על די דירקטוריון החברה  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 

 .מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  
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  בע"מ אקופיה סיינטיפיק
   כולל ה הפסד ה על  ות תמציתיים מאוחדיםדוח

 2020- ו 2021  במרץ 31  ימיםב  וחודשים שהסתיימ 3 של ותלתקופ 

 
 

 חודשים ה 3 
שנה  

 שהסתיימה 
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 במרץ  31ביום  

 2021 2020 2020 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 אלפי דולר של ארה"ב  
 

 3,032 431 3,597 הכנסות 
 2,246 132 1,419 ההכנסות  עלות

 786 299 2,178 רווח גולמי 
 5,783 1,171 2,230 מחקר ופיתוח  הוצאות
 702 124 495 ושיווק מכירה  הוצאות
 3,422 446 1,042 וכלליות   הנהלה הוצאות
 9,121 1,442 1,589 מפעולות  הפסד 
 972 418 68   מימון הוצאות

 10,146 359 - הוצאות מימון בגין שערוך אופציות 
 ) 1,369( ) 196( ) 512( מימון  הכנסות

 9,749 581 ) 444( , נטו מימון  (הכנסות) הוצאות

 18,870 2,023 1,145 על ההכנסה  הפסד לפני מסים

 18 1 21 מסים על ההכנסה 

 18,888 2,024 1,166 כולל לתקופההפסד והפסד סך 

    הפסד למניה רגילה (בדולר): 
 0.51 0.06 0.01 בסיסי ומדולל   
    
 
 
 
 
 

 
 
 

.מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד   
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 על השינויים בהון  יםמאוחד יםתמציתי   ותחדו

 

 
 הון מניות
 רגילות

הון 
מניות 
ללא  

זכויות 
 הצבעה 

הון מניות 
 בכורה א 

הון מניות 
 1בכורה א

הון מניות 
 2בכורה א

הון 
מניות 
בכורה 

 3א

 פרמיה 
  מניות על

וכתבי 
 אופציה 

  יתרת
 הפסד

 
 
 
 

 סך ההון 
  

 106,781 )38,553( 145,331 - - - - - 3 (מבוקר) 2021בינואר  1יתרה ליום 
החודשים שהסתיימו ביום  3תנועה במהלך  

          : (בלתי מבוקר) 2021 במרץ  31
 539 539        תשלום מבוסס מניות    
 3  3      * מימוש אופציות    

 ) 1,166( ) 1,166(        כולל לתקופה  הפסד
 106,157 )39,180( 145,334 - - - - - 3 (בלתי מבוקר)  2021 במרץ 31יתרה ליום 

 
          

 7,446 )20,735( 28,180 - * * * * 1 (מבוקר) 2020בינואר  1יתרה ליום 
החודשים שהסתיימו ביום  3תנועה במהלך  

          (בלתי מבוקר):  2020 במרץ  31
 36 36        תשלום מבוסס מניות 

 4,498  4,498 *      , נטו 3הנפקת מניות בכורה א
 ) 2,024( ) 2,024(        כולל לתקופה  הפסד    

 9,956 )22,723( 32,678 * * * * * 1 (בלתי מבוקר)  2020 במרץ 31יתרה ליום 
          

 
 דולר של ארה"ב מאלף  ך* מייצג סכום הנמו 
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   בע"מ אקופיה סיינטיפיק 
 השינויים בהון   על  ות מאוחדיםחדו

 
 

 
 של ארה"ב   דולרמאלף  ך* מייצג סכום הנמו 

 
.מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד   ביאוריםה

 
 הון מניות
 רגילות

הון מניות 
ללא זכויות 

 הצבעה 
הון מניות 
 בכורה א 

הון מניות 
בכורה 

 1א

הון מניות 
בכורה 

 2א

הון מניות 
בכורה 

 3א
הון מניות 

 4בכורה א
הון מניות 

 5בכורה א

על   פרמיה
מניות 
וכתבי 
 אופציה 

  יתרת
 ההון סך  הפסד

 
            

 7,446 )20,735( 28,180 - - - * * * * 1 (מבוקר) 2020 בינואר 1יתרה ליום 
            :(מבוקר) 2020  שנת  במהלך תנועה

 )18,888( )18,888(          כולל לשנה  הפסד    
 4,498  4,498   *      , נטו 3הנפקת מניות בכורה א    
 60  60        * מימוש אופציות    
 19,879  19,878 1       (*) , נטו 5הנפקת מניות בכורה א    
 9,850  9,850  *         4מימוש כתבי אופציה א    
 82,866  82,865 )1( (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2 הנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו    
 1,070 1,070          תשלום מבוסס מניות    

 - - - - 3 (מבוקר)  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
 
- 

 
- 

 
- 145,331 )38,553( 106,781 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 על תזרימי המזומנים  יםמאוחד יםתמציתי   ותדוח

 2020- ו 2021  במרץ 31  ימיםב  וחודשים שהסתיימ 3 של ותלתקופ 

 
 

 
 החודשים  3

שנה  
 שהסתיימה 

 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 במרץ  31ביום  
 2021 2020 2020 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 דולר של ארה"ב  אלפי 
 

    :תות שוטפיותזרימי מזומנים מפעילו
  ראה(  פעולותמ )שימשונבעו (ש נטו מזומנים
 )10,048( ) 2,935( 1,944 ')א נספח

 )3( )1( )3( מסי הכנסה ששולמו 
 )10,051( ) 2,936( 1,941 שוטפת פעילות מ )שימשו(נבעו מזומנים נטו ש
    ת השקעה:יופעילולתזרימי מזומנים  

 ) 311( )72( ) 207( רכישת רכוש קבוע 
 62 5 40 ריבית שהתקבלה 

 ) 425( 1 ) 258( מוגבלים בשימוש בפיקדונותשינוי 
 ) 674( )66( ) 425( השקעה  פעילותל  שימשוש מזומנים נטו

    : מימוןת יופעילולתזרימי מזומנים  
 83,052 - - מהנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו תמורה 

 2,483 2,483 - נטו  ,3א תמורה מהנפקת מניות בכורה 
 592 - - 4תמורה מממימוש כתבי אופציה א
 19,879 - - , נטו 5תמורה מהנפקת מניות בכורה א 

 60 - - מימוש כתבי אופציות למניות 
 - - ) 1,442( כתבי האופציה  בגין למלווהתשלום 
  אופציה  כתבי והקצאת הלוואה בגין  תמורה

 5,865 5,865 - ומשקיעים  למלווה
 ) 5,908( - - רעון הלוואה י פ

 ) 765( )39( )11( ריבית ששולמה  
 ) 236( )48( )66( תשלומי קרן בגין חכירות 

 105,022 8,261 ) 1,519( מימון פעילות  (שימשו) מ שנבעומזומנים נטו 
 94,297 5,259 )3( מזומנים ושווי במזומנים) קיטון( גידול
 3,496 3,496 99,744 התקופה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

מהפרשי שער בגין מזומנים  (הפסדים) רווחים
 1,951 )38( )53( ושווי מזומנים 

 99,744 8,717 99,688 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 בע"מ  סיינטיפיקאקופיה 
 (המשך) על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםתמציתי   ותדוח

 2020- ו 2021  במרץ 31  ימיםב  וחודשים שהסתיימ 3 של ותלתקופ 

 
 

 החודשים  3
שנה  

 שהסתיימה 
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 במרץ  31ביום  
 2021 2020 2020 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

דולר של ארה"ב  אלפי   
 

(ששימשו   מפעולות  שנבעו  נטו מזומנים )א(
    :לפעולות)
 )18,888( ) 2,024( ) 1,166( כולל לתקופה הפסד 

    התאמות בגין:  
 547 164 117 פחת והפחתות 

 1,070 36 539 תשלום מבוסס מניות 
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה 

 1,346 - - למלווה שהוקצו  
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה 

 8,800 359 - שהוקצו למשקיעים
 919 )73( )7( הוצאות מימון 

 3 1 3 מסי הכנסה ששולמו 
 )62( )5( )40( ריבית שהתקבלה 

מהפרשי שער בגין   )רווחיםהפסדים (
 ) 1,951( 38 53 מזומנים ושווי מזומנים 

- בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד  גידול
 77 8 11 מעביד, נטו 

 )490 ( )1,496 ( )8,139 ( 
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות  

    תפעוליים: 
 ) 2,835( ) 2,154( ) 105( במלאי   גידול

 1,691 1,666 545 בחייבים ויתרות חובה קיטון 
 ) 1,039( ) 334( 611 בלקוחות  )גידולקיטון (

   מערכות רובוטיות בחכירה שנזקפו    
 - - 466 לעלות ההכנסות          

 ) 927( ) 678( 196 בספקים ונותני שירותים גידול (קיטון) 
בגין חוזים עם גידול בהתחייבויות   

 731 6 735 לקוחות 
 470 55 )14( בזכאים אחרים  גידול  (קיטון)

 2,434 )1,439 ( )1,909 ( 
שימשו  ש (מפעולות נבעו שמזומנים נטו 

 )10,048( ) 2,935( 1,944 שוטפת  )פעילותל
 

 - בתזרימי מזומנים ותכרוכ  ןת מימון והשקעה שאיניופעילו (ב) 
 455 - 158 נכס חכירה כנגד התחייבות בגין חכירה 

  3המרה של הלוואה למניות בכורה א
 2,478 2,478 - אופציה  וכתבי  

המרה של כתבי אופציה שהוקצו  
למשקיעים למניות                                      

 9,263 - - 4בכורה א
עלויות הנפקה שטרם שולמו נכון 

 187 - - לתאריך המאזן 
מימוש  שטרם התקבלה בגין תמורה 

 - - 3 אופציות 
    

 
 .מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 המאוחדים  ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2021 במרץ 31ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 כללי - 1ביאור 
 

 ופעילות  התאגדות . א
 

למסחר  "החברה")    –(להלן    בע"מ  סיינטיפיקאקופיה   רשומות  שמניותיה  ציבורית  חברה  הינה 
   "הבורסה"). -אביב (להלן -בבורסה לניירות ערך בתל

 
  התפעול מכירה, הפיתוח, ה ) פועלות בתחום " הקבוצה "   -שלה (להלן ביחד נות הב ות החברה והחבר 

 . תשתיתיים סולאריים לוחותרובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן לניקוי   מערכות תחזוקה של וה
 

בחודש   בישראל  התאגדה  בה.  2013ינואר  החברה  תושבת  של    והינה  הרשום  משרדה  כתובת 
   , תל אביב, ישראל.4החברה הינה הברזל 

 
בנות חברות  שתי  של    לחברה  בשיעור   –(להלן    Ecoppia Scientific LLP  -  100%המוחזקות 

ואברמור יונייטד    2016אוגוסט  חודש  שהינה שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בהחברה הבת)  
 . )BVIבאיי הבתולה הבריטיים (  2014בחודש אוקטובר  אשר התאגדה ס.א. שהינה חברה פרטית 

 
 המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר. 

 
  הקורונה  נגיף משבר .ב

 
 . 2021נמשך גם לרבעון הראשון של שנת   2020תחילת שנת  הקורונה אשר החל ב משבר 

פוטנציאל הנזק של התפשטות נגיף ה"קורונה" לכלכלה, תלוי במידת המהירות והיכולת למגר את 
, נראה כי מדינות רבות בעולם פועלות ליישום הדוחהתפשטות הנגיף בעולם כולו, כך שנכון למועד  

להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית. אולם, בשלב זה, לא ניתן להעריך    הקלות מסוימות במטרה
את משך המשבר ועוצמתו ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה ותוצאותיה, כמו גם את קצב 
הכלכלי   מהמשבר  ההתאוששות  על  השפעתן  מידת  ואת  בעולם  שונות  במדינות  ההקלות  יישום 

 בנסיבות הנוכחיות. 
  

 משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן: השלכותיו של 
 

 התקנת מערכות החברה   א.
השפעות התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות שהוטלו הביאו לדחייה מסוימת בהשלמת ההקמה  

של מתקנים פוטו וולטאיים במדינות רבות בעולם, דבר אשר השפיע על יכולתה של החברה לבצע 
ות באתר הלקוח כמתוכנן. בהתאם לכך, חלק מלקוחות החברה פנו  את התקנת המערכות הרובוטי 

לחברה בבקשת דחייה בביצוע התקנת המערכות. כמו כן, לאור המגבלות שהוטלו, חלו עיכובים  
בהתקנת המערכות הרובוטיות באתרי לקוחות החברה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, לרבות  

רפיים חדשים (ארה"ב וצ'ילה) בעקבות האיסור  עיכובים בהתקנות מערכות החברה באזורים גאוג 
 על טיסות וגישה מוגבלת לאתרי הלקוחות. 

 
 הכנסות החברה וצבר הזמנות  ב.
 

בעקבות המשבר, חלו עיכובים בהתקשרויות חדשות של החברה (בשל היעדר אפשרות להיפגש  
כוב במימוש  עם לקוחות ומיקוד הלקוחות בפתרון משברים פנימיים בעקבות משבר הקורונה), עי

 התקשרויות עם לקוחות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות. 
  

 ייצור מערכות החברה  ג.
פעילות הייצור של מערכות החברה נמשכת כסדרה לאחר שהופסקה בתקופת הסגר בהודו בין  

. ככל שיוטל סגר נוסף בהודו בעקבות החמרת התפשטות המגפה,  2020החודשים מרץ עד מאי 
 או עצירה של ייצור מערכות החברה.  ישנו חשש להאטה 

 
נוכח האמור לעיל, עם פרוץ משבר הקורונה ברחבי העולם, החברה ביצעה תהליכי ניהול סיכונים  

נרחבים ופעלה באופן רוחבי, בכל רבדי פעילותה, על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או אירועים  
השפעותיו של המשבר, מבצעת  הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה האפשריות. במטרה לצמצם את  

  החברה, בין היתר, את הפעולות שלהלן: 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 (המשך) המאוחדים ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2021 במרץ 31ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 כללי (המשך): –  1ביאור 
 

 ביצוע עבודות תחזוקה  א.
ובישראל הוגדרה  בהודו  פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי הלקוחות 

 כחיונית ועל כן, פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת פרוץ המשבר. 
 

 פיתוח עסקי  ב.
החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות לפיתוח עסקי ופועלת במטרה לקדם הזדמנויות עסקיות בשוק 

הבינלאומי.  ובשוק  עסקיות    הישראלי  הזדמנויות  לה  יתהוו  המשבר  בעקבות  כי  מאמינה  החברה 
נוספות לאור המשך הגידול בהשקעות של מדינות וגופים שונים באנרגיות מתחדשות ולאור הירידה 
תחום  עבר  אל  משקיעים  ומעבר  המסורתית  האנרגיה  בסקטור  בחברות  והפגיעה  הנפט  במחירי 

 בפרט.   PV-האנרגיה המתחדשת בכלל ואל תחום מתקני ה
 

 חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסים איכותיים בשוק ההון  ג.
ומאפשרים לה  סבבי הגיוס האחרונים שביצעה החברה בשוק ההון מחזקים את חוסנה הפיננסי 

 לקדם את האסטרטגיה העסקית שלה. 
 

פעילו כי  מעריכה  החברה  לעין,  הנראה  ובטווח  הדוחות,  על  החתימה  למועד  צפויה נכון  לא  תה 
מבחינת   והן  ללקוחות  ושירותיה  מוצריה  של  האספקה  יכולת  מבחינת  הן  מהותי,  באופן  להיפגע 
היכולת לממש הזמנות ולספק את שירותי התפעול והתחזוקה השוטפים. זאת, נוכח בסיס הלקוחות  

ליים הקיים של החברה ופוטנציאל ההתקשרויות העתידיות עם לקוחות קיימים ועם לקוחות פוטנציא
בשווקים בהם פועלת החברה וכן בשווקים נוספים, בין היתר לאור המשך הצמיחה וההתפתחות של 

 , חרף השפעות משבר הקורונה.  PV-תעשיית מתקני ה
 

מערכות   של  בהקמה  נוספים  לעיכובים  תגרום  המשבר  הימשכות  כי  חשש  קיים  האמור,  אף  על 
סולאריות, בייצור ואספקה של ציוד וחומרי גלם, קושי באיתור מקורות מימון, עליה בהוצאות המימון, 
ירידה בכמות העובדים, מגבלות על פעילות החברה וכיוצא בזה, אשר עשויים להשפיע על פעילות 

ה. פרט לכך, נוכח חוסר הוודאות באשר להמשך התפשטות הנגיף או התפרצות מחודשת,  החבר
נוספים  עיכובים  ייתכנו  האם  להעריך  יכולה  אינה  החברה  בעקבותיו,  הכלכלי  המשבר  והמשך 
בהתקנות של מערכות החברה באתרי לקוחותיה ומתן שירותיה ללקוחות כתוצאה מהתקיימות איזה 

המתוארי האירועים  של  מבין  הכספיות  תוצאותיה  על  מהותית  השפעה  כאמור  לעיכובים  לעיל.  ם 
החברה, בפרט בטווח הקצר, שכן מחד ממשיכה החברה להיערך לצמיחה הצפויה בשנים הקרובות,  
כך שהיא אינה מבצעת פעולות משמעותיות להקטנת עלויות, ומאידך היקף ההכנסות שלה נפגע 

של לקוחותיה וכתוצאה מכך התקנת מערכות החברה ככל שתמשך מגמת דחיית הקמת הפרויקטים  
 אצלם.    

 
 :התמציתיים הכספיים הדוחות של  העריכה בסיס - 2ביאור 

 
ת הביניים  וולתקופ   2020-ו  2021  במרץ   31  מיםקבוצה ליההמידע הכספי התמציתי המאוחד של   .א

שהסתיימ   3של   נערך    -(להלן    כיםתארי  םבאות  והחודשים  הביניים)  לתקופת  הכספי  המידע 
),  IAS 34  -"דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן    34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  
ל בהתאם  הנדרש  הנוסף  הגילוי  את  של  וכולל  ד'  תקופתיים  פרק  (דו"חות  ערך  ניירות  תקנות 

התש"ל אינ .  1970-ומיידיים),  הביניים  לתקופת  הכספי  והגילויים  המידע  המידע  כל  את  כולל  ו 
יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם    . הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים

לשנת   השנתיים  הכספיים  אשר    2019הדוחות  אליהם,  נלוו  אשר  תקני  ל  מצייתיםוהביאורים 
) שהם תקנים  International Financial Reporting Standards(  בינלאומייםהכספי ה דיווח  ה

 ) בחשבונאות  לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר   Internationalופרשנויות 
Accounting Standards Board(    להלן)-  תקני ה-IFRS וכ את הגילוי הנוסף הנדרש    יםללו) 

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

  2021  במרץ   31ביום    השהסתיימהחודשים    3של    ה לתקופ  ת פעילותההכנסות הקבוצה ותוצאו
על    אינן בהכרח  ו מצביעות  ב ההכנסות  שתסתיים  בשנה  להן  לצפות  שניתן    31יום  התוצאות 

 . 2021בדצמבר  
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 (המשך) המאוחדים ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2021 במרץ 31ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 :(המשך) התמציתיים הכספיים הדוחות של  העריכה בסיס - 2ביאור 
 
 אומדנים  .ב

 
וכן דורשת שימוש   עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת 
באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה ועל  

להיות  סכומי   עשויות  בפועל  התוצאות  המדווחים.  וההוצאות  ההכנסות  ההתחייבויות,  הנכסים, 
 שונות מאומדנים אלה. 

) אשר  significantבעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים (
הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות הכרוכה במקורות 
המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של הקבוצה לשנה  

 . 2020בדצמבר   31שהסתיימה ביום  
 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

, הביניים  לתקופת  הכספי  המידע   בעריכת  יושמו   אשר ,  החישוב  ושיטות   החשבונאית  המדיניות   עיקרי  )א
 . 2020 לשנת  השנתיים הכספיים  הדוחות בעריכת ששימשו אלו עם  עקביים הינם

בנוגע   מסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה 
 לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים. 

 
ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם תוקף  עדיין אינם באשר  תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים   )ב

 : המוקדם
 

  IFRSהובא מידע לגבי תקני    2020במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת  
לתקני   ותיקונים  בחרה    IFRSחדשים  לא  הקבוצה  ואשר  בתוקף  אינם  עדיין  אשר  קיימים 

פורסמו לאחר פרסום   קיימים אשר  לתיקונים לתקנים  זה מתייחס  ביאור  ביישומם המוקדם. 
 . 2020צה לשנת  הדוחות הכספיים השנתיים של הקבו

 
 )IAS  1-התיקון ל  -הצגת דוחות כספיים (להלן  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  

 
ל חלף    IAS  1-התיקון  שלהן,  המהותית  החשבונאית  המדיניות  את  לגלות  מחברות  דורש 

המדיניות החשבונאית המשמעותית שלהן. בהתאם לתיקון, מידע על המדיניות החשבונאית  
הוא נלקח בחשבון ביחד עם מידע אחר הניתן בדוחות הכספיים, ניתן    הוא מהותי אם, כאשר

הכספיים   בדוחות  העיקריים  שהמשתמשים  החלטות  על  ישפיע  הוא  כי  סביר  באופן  לצפות 
 מקבלים על בסיס דוחות כספיים אלה. 

 
התיקון אף מבהיר שמידע על המדיניות החשבונאית צפוי להיות מהותי אם, בלעדיו, תימנע  

הדוחות הכספיים האפשרות להבין מידע מהותי אחר בדוחות הכספיים. בנוסף,  ממשתמשי  
התיקון מבהיר כי אין צורך בגילוי מידע על מדיניות חשבונאית לא מהותית. עם זאת, ככל שמידע  

 כאמור ניתן, ראוי כי אין הוא יסיח את הדעת ממידע מהותי על מדיניות חשבונאית. 
 

בינואר    1טרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  ייושם באופן ר   IAS  1-התיקון ל
של    2023 לראשונה  ליישום  אפשרי.  המוקדם  יישומו  התיקון,  להוראות  בהתאם  לאחריו.  או 

ל הכספיים  IAS  1-התיקון  הדוחות  על  מהותית  השפעה  להיות  צפויה  של    לא  המאוחדים 
 הקבוצה. 

 
 הון: –  4ביאור 

 
 מימוש אופציות: 
 

ידי עובדי  2021  במרץ  31החודשים שהסתיימו ביום    3  התקופה של  במהלך  החברה   מומשו על 
 אלפי דולר.   3-כהסתכמה ל. התמורה בגין המימוש למניות  כתבי אופציה 19,762  ועמותת "תמורה" 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 (המשך) המאוחדים ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

   2021במרץ  31 ליום

 (בלתי מבוקרים) 
 

 : הכנסות - 5ביאור 
 
 : המדווחות  לתקופות ההכנסות   הרכב להלן 
 

החודשים שהסתיימו   3 
 במרץ  31ביום 

 (בלתי מבוקר)

שנה שהסתיימה  
 בדצמבר   31ביום 

 (מבוקר)
 2021 2020 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 2,066 175 3,344 רובוטיות  מערכות ממכירת הכנסות
 966 256 253 תחזוקה  משירותי הכנסות

 3,597 431 3,032 
 

נוספים בתקופת הדוח אירועים –  6 ביאור  
 

 
אלפי דולר,   1,442שילמה החברה למלווה את שווי כתבי האופציה, בסך  2021 בינואר 8  ביום .א

 במזומן.  
 

של   .ב בהיקף  בפרויקט  בהודו  קיים  לקוח  עם  החברה  של  הסכם  ("הלקוח",   MW  166במסגרת 
"ההסכם המקורי") קיים מנגנון חלוקת רווחים. ההסכם קובע, בין היתר, כי במקרה    -"הפרויקט" ו  

פעמי  -ת הפרויקט לצד שלישי ("הרוכשת"), החברה תהיה זכאית לתשלום חדשבו הלקוח ימכור א
חלף מנגנון חלוקת הרווחים, ותהא מחויבת לספק את שירותי התפעול והתחזוקה של המערכות  

 עד תום תקופת הפרויקט ללא תמורה נוספת. 
על2021במרץ    12ביום   הפרויקט  מכירת  בעקבות  החברה  -,  התקשרה  לרוכשת,  הלקוח  ידי 

בהסכמים עם הלקוח ועם הרוכשת המסדירים את היחסים בין הצדדים בקשר עם מכירת הפרויקט  
 ("הסכם העברת הפרויקט").  

פעמי מאת הלקוח בסך של כ  -פי הסכם העברת הפרויקט, החברה תהיה זכאית לתשלום חד-על
ם בגין יתרת  דולר מתוכו מהווה תשלומיליון    0.3אשר    .מיליון דולר לאור מכירת הפרויקט  2.5  -

 . 2020בדצמבר  31הכנסות לקבל נכון ליום  
בסך    החברה הכירה בהכנסות  2021  במרץ  31החודשים שהסתיימו ביום    3  התקופה של   במהלך 

 בקשר עם הסכם העברת הפרויקט הנ"ל.  מיליון דולר 2.2
לפעול  בנוסף, החברה תמשיך לספק שירותי תפעול ותחזוקה למערכות הרובוטיות אשר ימשיכו  

במסגרת הפרויקט, כאשר על אף האמור בהסכם המקורי, החברה תהא זכאית לתשלום מאת  
 הרוכשת בגין שירותי תחזוקה אלה, בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם העברת הפרויקט. 

 
 

 הכספי  המצב על  הדוח תאריך לאחר  אירועים –  7 ביאור
 

כתבי אופציה    239,325ועמותת "תמורה" על ידי עובדי החברה  , מומשו 2021מאי ו בחודשים אפריל 
 אלפי דולר.  136-כהסתכמה להתמורה בגין המימוש למניות. 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 ופת בינייםקמידע כספי לת

 (בלתי מבוקר)
 2021 במרץ  31

 
   1970 -ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 

 
   1970 -ת ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ירוינ ד' לתקנות38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 
 2021במרץ   31ליום 

 
 תוכן העניינים

 
 

 עמוד 

 2 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד

  (אלפי דולר): אלפי דולר של ארה"בנתונים כספיים ב
 3 ה עצמה  לחבר םנכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסי

 4 הכולל בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחס לחברה עצמה   הפסדהדוח על 
 5-6 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  

 7-8 ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד 
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 לכבוד

ל שבעלי המניות    
פיה סיינטיפיק בע"מ אקו  

 
., א.ג.נ  

 
 

דוחות תקופתיים  (  ד' לתקנות ניירות ערך  38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה   הנדון: 
 1970 - ומיידיים), התש"ל

 
 

 מבוא 
 

יים) התש"ל  ומיד   םד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיי  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  
בע"מ של    1970  – סיינטיפיק  (להלן    אקופיה  ליום    –בע"מ  חודשים  של    הולתקופ   2021במרץ    31החברה),  שלושה 

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  ה  שהסתיימ
 ת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. לתקופ נפרד להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים ה

 
 היקף הסקירה 

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

  לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת
ואחרים.    ורים,ר מבי אנליטיים  סקירה  נוהלי  של  ומיישום  והחשבונאיים,  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר 

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך  
יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך    שהיו  םותייאינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמע 

 אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

 מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל  
 . 1970 -תקופתיים ומיידים) התש"לוחות ד רך (ד' לתקנות ניירות ע 38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 ן רואי חשבו  2021 במאי 24

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 1970 -תש"ל הדיים), (דוחות תקופתיים ומיי ד' לתקנות ניירות ערך 38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  
 
 

 בדצמבר  31 במרץ  31  
  2021 2020 2020 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  
 אלפי דולר של ארה"ב   
     

     נ כ ס י ם
     נכסים שוטפים:

 99,302 338,8 95,085  מזומנים ושווי מזומנים 
 138 517 146  פקדונות מוגבלים בשימוש 

 197 466 183  לקוחות 
 1,645 1,009 1,672  חייבים ויתרות חובה                                                        

 154 154 154  חו"ז חברה מוחזקת 
 1,080 769 1,103                                                          מלאי

  98,343 253,11 102,516 
     

     שוטפים:שאינם  נכסים 
 410 425 550  רכוש קבוע 

 260 52 231  פקדונות מוגבלים בשימוש 
 537 230 635  נכסים בגין זכות שימוש

 6,978 900,5 9,060  השקעה בחברה בת 
  10,476 364,6 8,185 
     

 110,701 89,617 108,819  מה  עצ  סך הכל נכסים המיוחסים לחברה
     

     והון התחייבויות 
     התחייבויות שוטפות: 

 223 834 399  ספקים ונותני שירותים  
 ,8711 559 1,652  זכאים אחרים

 ,4421 - -  כתבי אופציה שהוקצו למלווה 
 217 198 215  רה תחייבויות בגין חכיחלויות שוטפות של ה 

  2,266 51,10 3,600 
     

     ות שאינן שוטפות: יבויהתחי
 320 45 396  התחייבויות בגין חכירה 

 - 822 -  כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים 
 - 96 -  כתבי אופציה שהוקצו למלווה 

 - 5,665 -  הלוואה 
 3,920 733,7 2,662  חברה עצמה  סך הכל התחייבויות המיוחסות ל

     
 106,781 ,5699 106,157  חברהל הם שיהמיוחס לבעלהון 

 והון יבויותחיהתסך 
 108,819 689,17 110,701 

     
 
 

     
 אריה לומלסקי   ז'אן סממה   ערן מלר 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון
 

 . 2021י, במא 24: ידי דירקטוריון החברה תאריך אישור הנתונים הכספיים על 
 

 יים תמציתיים אלה. הווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספמ פיםצור המ ף וסביאורים והמידע הנ
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 בע"מ  נטיפיקייאקופיה ס
 1970  -(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ד' לתקנות ניירות ערך 38מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 

 המאוחדים המיוחס לחברה עצמה  בדוחות הכספיים התמציתיים וללהכ הפסדהדוח על 
 

 
 שים חודה 3

ה  נש
 שהסתיימה 

 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 במרץ  31ביום  

 2021 2020 2020 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 
 

 533 197 112 הכנסות 
 200 116 36 ההכנסות  עלות

 333 81 76 רווח גולמי 
 124,9 941 1,984 מחקר ופיתוח  הוצאות
 750 62 465 וקיו וש  מכירה  הוצאות
 ,3602 245 881 ת ליווכל   לההנה הוצאות
 ,6897 1,167 3,254 מפעולות  הפסד 

)  ווחירב ( חלק החברה
 2,267 476 ) 2,082( חברות מוחזקות  בהפסדי

 929,8 382 )9( נטו  מימון,  הוצאותהכנסות) (
הפסד לפני מסים על  

 588,18 2,025 1,163 ההכנסה 
 3 )1( 3 מסים על ההכנסה 

  כוללפסד הפסד וה סך
 888,18 2,024 1,166 ופהלתק

    
 

 
 
 
 
 

 ם כספיים תמציתיים אלה. ונימנתביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  
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 סיינטיפיק בע"מ אקופיה 
 1970  -ומיידיים), התש"ל קופתיים (דוחות ת ד' לתקנות ניירות ערך 38מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 

 מה  התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצ  םיספיהכ בדוחות נים הכלוליםמזומ  תזרימי
 

 
 החודשים  3

שנה  
 שהסתיימה 

 ביום  יימו סתשה 
 בדצמבר  31 במרץ  31ביום  
 2021 2020 2020 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 

    :תות שוטפיותזרימי מזומנים מפעילו

  נספח  האר( ששימשו לפעולות  נטו מזומנים
 ) 340,6( ) 1,436( ) 2,528( ')א
 )3( 1 )3( ולמו שש הכנסהי סמ

 ) 343,6( ) 1,435( ) 2,531( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

    ת השקעה:יופעילולתזרימי מזומנים  
 ) 238( )28( ) 173( רכישת רכוש קבוע 

 ) 3,949( ) 1,080( - השקעה בחברה מוחזקת 
 62 5 40 שהתקבלה ריבית 

 63 )94( 6 שימושבלים בגו מ נותדויקפב שינוי 

 ) 4,062( ) 1,197( ) 127( השקעה  ששימשו לפעילותומנים נטו זמ

    : מימוןת יופעילול  ניםתזרימי מזומ
וכתבי   3תמורה מהנפקת מניות בכורה א 

 2,483 2,483 - אופציה, נטו 

 592 - - 4א ממימוש כתבי אופציה תמורה 

 87919, - - , נטו 5א  הרו קת מניות בכתמורה מהנפ

 052,38 - - אופציה, נטו  ייות וכתבהנפקת מנ ורה ממת

 - - ) 1,442( כתבי האופציה  בגין למלווהתשלום 

 60 - - מימוש כתבי אופציות למניות 
ואה והקצאת כתבי אופציה  והל  גין תמורה ב

 ,8655 ,8865 - ומשקיעים  למלווה

 ) 5,908( - - פרעון הלוואה 

 ) 765( )42( )11( ריבית ששולמה 

 ) 236( )48( )66( ות יר קרן בגין חכ  ומיתשל 
פעילות  מ(שימשו)  נבעושמזומנים נטו 

 022,105 8,261 ) 1,519( מימון 

 617,94 5,629 ) 4,177( מזומנים ושווי במזומנים) קיטון( גידול
 2,729 2,729 99,302 התקופה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

ים בגין מזומנמהפרשי שער (הפסדים) וחים ור
 1,956 )20( )40( מנים וי מזוושו

 99,302 8,338 95,085 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה. 
 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק

 1970  -תש"ל התיים ומיידיים), תקופערך (דוחות  ותד' לתקנות נייר38נה ובא לפי תקמידע כספי ביניים נפרד המ
 ים המיוחסים לחברה עצמה  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחד

 
 

 החודשים שהסתיימו   3 
 ץ במר 31-ב

 ה שנה שהסתיימ
 בדצמבר,  31-ב

 2021 2020 2020 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
 

 
    :(ששימשו לפעולות) מפעולות שנבעו נטו יםמזומנ(א) 

 )888,18( ) 2,024( ) 1,166( תקופה לכולל  הפסד 
    התאמות בגין:  

 286 70 108 פחת והפחתות 
 ,0701 36 539 מבוסס מניות  תשלום

 2,267 476 ) ,0822(   חברות מוחזקות בהפסדי) ברווחי(ברה חלק הח
 3 )1( 3 מסי הכנסה ששולמו 

 )62( )5( )40( בלה ת שהתקריבי
 ל כתבי אופציהשינוי בשווי הוגן ש

 ,6341 - - צו למלווה שהוק   
 כתבי אופציה  שינוי בשווי הוגן של

 800,8 359 - משקיעים שהוקצו ל   
 919 )73( )7( הוצאות מימון  

   מהפרשי שער בגין )רווחיםהפסדים (
 ) 1,956( 20 40   י מזומניםמזומנים ושוו    

 )2,605 ( )1,142 ( ),2156 ( 
    יים: ל התחייבויות תפעו בסעיפי רכוש ו שינויים  

 ) 389( )78( )23( במלאי קיטון  )גידול(
 ) 506( 130 )24( ובהבחייבים ויתרות חקיטון  )גידול(

 )63( ) 332( 14 בלקוחות  )גידול( ןקיטו 
 ) 115( 01 176 ותים (קיטון) בספקים ונותני שיר  גידול

 948 )24( )66( חרים בזכאים א גידול(קיטון)  
 77 )294 ( )125 ( 

 ) ,3406( ) 1,436( ) 2,528( ות שוטפת משו לפעיל יששמזומנים נטו 
    
    

 ינן כרוכות בתזרימי פעילויות מימון והשקעה שא (ב) 
    מזומנים:     

 2,478 82,47 - אופציה וכתבי  3המרה של הלוואה למניות בכורה א
       למניות                    קיעים שהוקצו למש המרה של כתבי אופציה

 9,263 - - 4אבכורה     
 455 - 158 חכירה כנגד התחייבות בגין חכירה   נכס

 187 - - לתאריך המאזן  עלויות הנפקה שטרם שולמו נכון 

 - - 3 מימוש אופציות שטרם התקבלה בגין תמורה 
    

 
 
 
 

 אלה. מנתונים כספיים תמציתיים   בלתי נפרדמהווים חלק ים והמידע הנוסף המצורפים ביאור
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 טיפיק בע"מ נאקופיה סיי
 ערך   ד' לתקנות ניירות38תקנה  דע הכספי הנפרד המובא לפיביאורים נבחרים ומידע נוסף למי

 1970 -פתיים ומיידיים), התש"ל (דוחות תקו
 

ניי  ד'38הנפרד המובא לפי תקנה  ע הכספי  מידת ה אופן עריכ    -  1  ביאור (לתקנות  דוחות תקופתיים  רות ערך 
 : 1970  –התש"ל  ומיידיים),

 
 כללי   .א
   

(להלן   בע"מ  סיינטיפיק  ציבורי  –אקופיה  חברה  הינה  למסחר  "החברה")  רשומות  שמניותיה  ת 
 אביב. -בבורסה לניירות ערך בתל

והחברות ביחד  החברה  (להלן  שלה  פוע "הקבו  -הבנות  המכירה,צה")  הפיתוח,  בתחום   לות 
והת של  התפעול  טחזוקה  מבוססות  רובוטיות  לנימערכות  ענן  סולאריים קכנולוגיית  לוחות  וי 

 תשתיתיים. 
ינואר   בחודש  בישראל  התאגדה  של    2013החברה  הרשום  משרדה  כתובת  בה.  תושבת  והינה 

 ישראל. , תל אביב, 4 החברה הינה הברזל
חברות   שתי  הלחברה  של  מוחזקות  בנות   שהינה   Ecoppia Scientific LLP  -  100%בשיעור 

ואברמור יונייטד ס.א. שהינה חברה   2016ט  סבהודו בחודש אוגו  שותפות מוגבלת אשר התאגדה 
 ). BVIבאיי הבתולה הבריטיים ( 2014אוקטובר  פרטית אשר התאגדה בחודש 

 
 הגדרות .ב

 
 . פיק בע"מיינטיאקופיה ס -"החברה" 

 
ד' לתקנות 38תקנה    המובא לפייניים נפרד  מידע כספי לתקופת ב   -פרד"  יניים הנ כספי בדע ה "המי 

 . 1970  -ם ומיידיים), התש"ל יערך (דוחות תקופתיניירות 
 

המוב המונחים  כל  אחרת,  נאמר  אם  הכספי למעט  המידע  במסגרת  הינם   אים  הנפרד  הביניים 
ל החברה ליום אוחדים ש יים הממציתוחות הכספיים התרת הד ם של מונחים אלה במסגכהגדרת

שהסתיימהח  שלושה   של   הולתקופ  2021  במרץ   31 תארי  ה ודשים  (להלן  באותו  הדוחות    -ך 
 ). ים בינייםכספיים התמציתיים המאוחד ה
 

מוחזקת"   הבנ  –"חברה  החברה, החברות  יונייטד    -ו  Ecoppia Scientific LLP  ות של  אברמור 
 ס.א.

 
ב"ית והוצינחברתיות" רות  "הכנסות  בי,  בינחבר נחברתיות אות  "תזרימי מזומנים  ות, יתר   -תיים"  ", 

הנובעים מעסקות בינחברתיות, אשר בוטלו    ,נים, בהתאם לענייןת או הוצאות, ותזרימי מזומהכנסו 
 . ים בינייםחד מציתיים המאוהדוחות הכספיים התבמסגרת 

 
 ס הקורונה התפשטות וירו .ג

 
 . ייםים בינהתמציתיים המאוחדהכספיים  דוחות ב  1ראה ביאור  

 
 כספי הנפרדעיקרי אופן עריכת המידע ה .ד

 
הכ של  המידע  הנפרד  ביניים  כספי   חברההספי  נתונים  של  י כולל  המאוחדים  הדוחות  מתוך  ם 

לנדרש בתקחסים לחבר התאגיד לתקופת הביניים של החברה, המיו וערוך בהתאם  נה ה עצמה, 
ער38 ניירות  לתקנות  (דוחוד  תקופתיך  התת  ומיידיים),  דוחות    -  (להלן  1970-ש"לים  תקנות 

 תקופתיים). 
 

נתוני  ידע הכספיבהתאם, המ ות הכספיים התמציתיים  ח ם כספיים מתוך הדוביניים הנפרד, כולל 
 ים ביניים המיוחסים לחברה עצמה. המאוחד 

 
, יים חדים בינ ים המאוהדוחות הכספיים התמציתי   דע הכספי ביניים הנפרד ביחד עםלעיין במי יש  

  2020בדצמבר    31ליום    החברהרד של  וביחד עם המידע הכספי הנפ  ו אליהם,שר נלו והביאורים א
המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת    -ו תאריך (להלן  תבאו   והסתיימ ש  תייםמהשנולכל אחת  

פתיים, ג' לתקנות דוחות תקו9נה  וו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתק ים אשר נל), והביאור2020
הפ  בתו לרבות  האמורים  הערטים  לתספת  האמורות,שירית  להבה   קנות  האמורותובכפוף    רות 
 24תר רשות ניירות ערך ביום  אהתאגיד" שפורסמה ב בקשר עם דוח כספי נפרד של  ב"הבהרה  

 ת). הבהרת הרשו -פת האמורות (להלן קנה והתוסהמתייחסת לאופן יישום הת 2010בינואר  
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 בע"מ אקופיה סיינטיפיק 
 ת ערך תקנות ניירוד' ל38פרד המובא לפי תקנה הכספי הנלמידע חרים ומידע נוסף אורים נבבי

 1970 -תש"ל חות תקופתיים ומיידיים), ה (דו
 
 

ה     -  1  רוביא (דוחות תקופתיים  ניירות ע  ד' לתקנות38מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  אופן עריכת  רך 
 (המשך): 1970  –התש"ל  ומיידיים),

 
, יניים הנפרד ושמו בעריכת המידע הכספי ב ב, אשר י החישו  החשבונאית ושיטותמדיניות  עיקרי ה
עק בעריכת הינם  ששימשו  אלו  עם  הנפר  ביים  הכספי  ל  ד המידע  החברה  ואשר   2020שנת  של 

 פורטו במסגרתו.  
 

 סקור ואינו מבוקר.  נפרד הינו המידע הכספי ביניים ה
 

הערוכים נפרדים,  ספיים  ם, לרבות דוחות כות כספייווה דוחפי ביניים הנפרד אינו מההמידע הכס
לת בהתאם  כוהמוצגים  דיווח  בינלא קני  (להלן  ספי  ה  -ומיים  והוראות  IFRS  -תקני  בכלל,  קן  ת) 
מהווה מידע כספי    ואף אינו  "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט,  -  27חשבונאות בינלאומי  

 ים".  ות ביני פ י לתקו"דיווח כספ   - 34 ומי מספרת בינלאם שנערך לפי תקן חשבונאו לתקופת ביניי
הח המדיניות  זאת,  שפועם  בביאושבונאית  התמצית   3ר  רטה  הכספיים  המאוחדים לדוחות  יים 

סווגו הנתונים הכספ יביני בו  והאופן  עיקרי המדיניות החשבונאית,  בדבר  ת הדוחות   יים במסגר ם, 
יושמו להכספיים התמציתיים ה ביניים,  הצ מאוחדים  הנ   גת המידעצורך  ביניים  והכספי  זאת  פרד, 

שיושמו   ת החשבונאית ושיטות החישובי המדיניו ל בדבר עיקר ויים המתחייבים מהאמור לעיבשינ 
 דע הכספי ביניים הנפרד. י בעריכת המ

 
 

 תקופת הדיווח ברועים אי   - 2ביאור 
 

 . דוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים בינייםב  6ראה ביאור  
 
 

 הדיווח  תקופתברועים יא   - 3ביאור 
 

 . ם בינייםדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיב  7יאור  ראה ב
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	ג. חומרי גלם: הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת לגבי המחסור בחומרי גלם, לצורך המשך ייצור המערכות הרובוטיות באופן רציף, על מנת שלא לפגוע ביכולת החברה לעמוד בהזמנות מלקוחותיה.
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	נכון למועד הדוח, ובטווח הנראה לעין, החברה מעריכה כי פעילותה לא צפויה להיפגע באופן מהותי, הן מבחינת יכולת האספקה של מוצריה ושירותיה ללקוחות והן מבחינת היכולת לממש הזמנות ולספק את שירותי התפעול והתחזוקה השוטפים. זאת, נוכח בסיס הלקוחות הקיים של החברה ופו...
	על אף האמור, קיים חשש כי הימשכות המשבר תגרום לעיכובים נוספים בהקמה של מערכות סולאריות, בייצור ואספקה של ציוד וחומרי גלם, קושי באיתור מקורות מימון, עליה בהוצאות המימון, ירידה בכמות העובדים, מגבלות על פעילות החברה וכיוצא בזה, אשר עשויים להיות בעלי השפעה...
	האמור לעיל, בדבר השפעות אפשריות של נגיף הקורונה, ככל שיהיו, והערכות החברה בקשר לכך, כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על הנתונים המצויים בידי הנהלת החברה למועד הדוח, ואשר אין ודאות מלאה באשר להתממשותו. שינויים בהערכות החברה או...

	31 במרץ 2021
	31 במרץ 2020
	31 בדצמבר 2020
	סעיף
	הסברי הדירקטוריון
	עיקר הגידול במזומנים ושווי מזומנים נבע מהנפקת מניות לציבור בסך של 82,865 אלפי דולר בחודש נובמבר 2020, מהשקעת CIM בסך של 20,000 אלפי דולר בחודש יולי 2020 ומנגד קיטון בסך 11,142 אלפי דולר כתוצאה מהחזר הלוואה ותזרים שלילי נוסף מפעילות שוטפת.
	נכסים שוטפים
	108,728
	17,005
	109,362
	עיקר השינוי נבע מגידול נכסי זכות שימוש בגין חכירת משרדים וגידול בפיקדונות מוגבלים.
	נכסים בלתי שוטפים
	1,680
	1,342
	2,110
	סה"כ נכסים
	110,408
	18,347
	111,472
	עיקר הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות.
	התחייבויות שוטפות
	3,695
	1,683
	4,222
	התחייבויות בלתי שוטפות
	עיקר הקיטון נובע מהלוואה שנפרעה בספטמבר 2020.
	556
	6,708
	469
	עיקר הגידול נבע מהנפקת מניות לציבור בסך של 82,865 אלפי דולר נטו בחודש נובמבר 2020, ומהשקעת CIM בסך של 20,000 אלפי דולר בחודש יולי 2020, וכן הפסד נקי בסך של 1,166 אלפי דולר לעומת סך של 2,024 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
	סה"כ הון
	106,157
	9,956
	106,781
	סה"כ התחייבויות והון
	110,408
	18,347
	111,472
	לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	הסברי הדירקטוריון
	עיקר השינוי נבע מגידול בפעילות מכירת הרובוטים והכנסות הנובעות מהסכם העברת פרויקט על ידי לקוח החברה (ראה סעיף 1.3.4).
	3,597
	431
	3,032
	השינוי נבע מפעילות מכירת הרובוטים.
	1,419
	132
	2,246
	עיקר השינוי נבע מגידול בהוצאות שכר בסך של כ- 745 אלפי דולר בשל הגדלת מצבת העובדים וכן מגידול בהוצאות תשלום מבוסס מניות בסך של כ- 172 אלפי דולר.
	2,230
	1,171
	5,783
	עיקר השינוי נבע מגידול בהוצאות שכר בסך של כ- 194 אלפי דולר, מגידול בהוצאות יועצים בסך של כ- 162 אלפי דולר וכן מגידול בהוצאות תשלום מבוסס מניות בסך של כ- 176 אלפי דולר.
	1,042
	446
	3,422
	עיקר הגידול נובע מהוצאות בגין יועצים בסך של כ-166 אלפי דולר וכן גידול בהוצאות תשלום מבוסס מניות בסך של כ-152 אלפי דולר.
	495
	124
	702
	1,589
	1,442
	9,121
	הכנסות המימון לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2021 נבעו בעיקר מהכנסות בגין הפרשי שער, ואילו בתקופה המקבילה אשתקד נוצרו הוצאות מימון שנבעו בעיקר משערוך אופציות למשקיעים (שאינן במזומן) ולמלווה בסך של כ-359 אלפי דולר ובנוסף מהוצאות ריבית, עמלות עסקה ואופציות לרכישת מניות שניתנו בגין הלוואה שנטלה החברה בשנת 2020. 
	(444)
	581
	9,749
	21
	1
	18
	עיקר הקיטון בהפסד נבע מקיטון בפעילות מכירת הרובוטים בשל משבר הקורונה בתקופה המקבילה אשתקד.
	הפסד לשנה
	1,166
	2,024
	18,888
	השינוי נבע בעיקר מגידול בפעילות מכירת הרובוטים, אשר הביאה לגידול ברווחיות הגולמית בסך של כ- 1,879 אלפי דולר.
	1,941
	(10,051)
	השינוי נובע בעיקר מרכישת רכוש קבוע וכן מגידול בהפקדת פיקדונות כנגד ערבויות ללקוחות.
	(425)
	(674)
	השינוי נבע בעיקר מתשלום בינואר 2021 למלווה בגין כתבי אופציה, בנוסף מהנפקת מניות בכורה א'3 בינואר 2020 בסכום של כ-2,483 אלפי דולר וכן מתמורה בגין הלוואה והקצאת כתבי אופציה למלווה ומשקיעים בסך 5,865 אלפי דולר.   
	(1,519)
	105,022
	ליום 31 במרץ 2021
	נכסים שוטפים
	התחייבויות שוטפות
	עודף נכסים שוטפים על ההתחייבויות השוטפות

	Ecoppia 31.3.21v4
	אקופיה סיינטיפיק  בע"מ
	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
	ליום 31 במרץ 2021
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 31 במרץ 2021
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 31 במרץ 2021
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 31 במרץ 2021
	(בלתי מבוקרים)

	דוח סולו 31.03.21 V2
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	מידע כספי לתקופת ביניים
	31 במרץ 2021
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ

	ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ

	ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
	(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
	ביאור 1 -  אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970:
	א.  כללי
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן – "החברה") הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
	החברה והחברות הבנות שלה (להלן ביחד- "הקבוצה") פועלות בתחום הפיתוח, המכירה, התפעול והתחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן לניקוי לוחות סולאריים תשתיתיים.
	החברה התאגדה בישראל בחודש ינואר 2013 והינה תושבת בה. כתובת משרדה הרשום של החברה הינה הברזל 4, תל אביב, ישראל.
	לחברה שתי חברות בנות המוחזקות בשיעור של 100% - Ecoppia Scientific LLP שהינה שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט 2016 ואברמור יונייטד ס.א. שהינה חברה פרטית אשר התאגדה בחודש אוקטובר 2014 באיי הבתולה הבריטיים (BVI).
	ב. הגדרות
	"החברה" - אקופיה סיינטיפיק בע"מ.
	"המידע הכספי ביניים הנפרד" - מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970.
	למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ 2021 ולתקופה של שלושה החודשים שהסתיימה באותו תאריך (להלן - הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחד...
	"חברה מוחזקת" – החברות הבנות של החברה, Ecoppia Scientific LLP ו- אברמור יונייטד ס.א.
	"יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים" - יתרות, הכנסות או הוצאות, ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
	ג. התפשטות וירוס הקורונה
	ראה ביאור 1 בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
	ד. עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד
	ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
	(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
	ביאור 1 -  אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 (המשך):
	עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת 2020 ואשר פורטו במסגרתו.
	המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.
	המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן - תקני ה- IFRS) בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי 27 - "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט, ואף אינו מהווה מידע כספ...
	עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 3 לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות  הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת בשינו...
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