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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

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

הדוח ערוך    ").תקופת הדוח("   2022  יוני ב  30חודשים שהסתיימה ביום  ושישה    לתקופה של שלושה החברה  

ההסברים שיובאו להלן  ").  התקנות("   1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל בהתאם לתקנות  

 ").הדוחות הכספיים(" 2022 יוניב  30ליום החברה   שלהכספיים המאוחדים   דוחותיהל הינם בהתאם

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

וכן    ,")התקופתיהדו"ח  (")  2022-01-034038:אסמכתא(מס'    2022במרץ    31אשר התפרסם ביום    2021בדצמבר  

  2022במאי    29, אשר פורסם ביום  2022במרץ   31הדוח הרבעוני לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 . ההפניה דרך על  זה חבדו יםהמובא  ),2022-01-053322: אסמכתא(מס' 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד   -חלק ראשון  .1

 מבוא  1.1

כחברה פרטית בעירבון מוגבל, בהתאם להוראות חוק    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 

לפרטים בדבר מרשם בעלי המניות וניירות הערך של החברה    .החברות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת,  ציבורית

מיום   של החברה  מיידי  דוח  ראו  הדוח,  ,  )2022-01-050767(מס' אסמכתא:    2022באפריל    25למועד 

 ההפניה. רך הנכלל בדוח זה על ד

 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  מערכות רובוטיות לניקוי לוחות סולאריים

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

  שלושהשהינם בעיקר תאגידים בינלאומיים המחזיקים ומפעילים מתקנים פוטו וולטאיים תשתיתיים,  

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

הרובוטיות   פוטוהמערכות  מתקנים  של  ומפעילים  ליזמים  פתרון  - מספקות  תשתיתיים  וולטאיים 

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

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

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

 הסולאריים. 
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  17,470, לחברה התקשרויות להתקנת מערכות החברה ותחזוקתן בהיקף כולל של  הדוח  אישורלמועד  

- מגה  3,700  -וואט הינם בגין הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות), מתוכם כ-מגה  15,750וואט (מתוכם  -מגה

 . ואט כבר הותקנו או בתהליך התקנהו

   .א' לדוח התקופתיפרק   ואודות פעילות החברה, רא על  נוספים  לפרטים

 ולאחריו   במהלך תקופת הדוחמהותיים אירועים  1.3

 החברה השפעות אירועי וירוס הקורונה על פעילות  1.3.1

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

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

 הבינלאומית. הפנים ארצית ועסקים רבים, האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה 

רה"ב ובאירופה שימוש בחיסונים שפותחו נגד נגיף הקורונה.  , אושר בא2020לקראת סוף שנת  

, החלו מספר מדינות ברחבי העולם, במבצע לחיסון האוכלוסייה מפני  2020במהלך חודש דצמבר  

 הנגיף.  

  הקורונה  נגיף  של  ה"אומיקרון"   וריאנט   התפשטות  ובעקבות,  2022  שנת   של ינואר    חודש  במהלך

עלייה    שוב  ,בהודו תנועת  אזוריות  מגבלות    הטילו  והרשויות,  בנגיף  הנדבקים  בשיעורחלה  על 

המשק פעילות  ועל  ומרץ    .האזרחים  פברואר  החודשים  בשיעור  ,  2022במהלך  הירידה  עם 

כאמור המגבלות  הוסרו  איהנדבקים,  למועד  נכון  מהותיות  .  מגבלות  קיימות  לא  הדוח,  שור 

   .עלת החברהפו ןבה מדינותבכל הכתוצאה מהנגיף 

מידת השפעתו על פעילות    לאור היות המשבר אירוע דינאמי ומתמשך המאופיין באי וודאות רבה,

החברה תלויה בהיקף התממשותם של המשתנים השונים הקשורים בהתמודדות עם התפשטות  

ובהם,   וריאנטים שונים,  הנגיף  הצלחת בלימת התפשטות המגפה, היקף ההקלות  הופעתם של 

בהתאם לכך,    הכלכלי בשווקי היעד וכיו"ב.  ,נות בעולם ובפרט בהודו ובישראל המצבבמדינות שו

על   הקורונה  מגיפת  השפעות  את  מלא  באופן  להעריך  החברה  של  ביכולתה  אין  הדוח,  למועד 

   .פעילותההחברה ועל  

ה מתקני  שוק  על  הקורונה  משבר  השפעות  אודות  פעילות    וולטאיים - פוטולפרטים  ועל  בכלל 

 .2021לדוח התקופתי לשנת   1.3.8החברה בפרט, ראו סעיף  

 השפעות משבר הקורונה על פעילות החברה  

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

וכן במדינות נוספות בהן    בהודו  , בעיקרוירוס הקורונה השפעות:  התקנת מערכות החברה .א

-פוטובהשלמת ההקמה של מתקנים  בעיקר בהאטה משמעותית    התבטאה  פועלת החברה,

במדינ בעולם.וולטאיים  רבות  נוספת    גרמהכאמור    ההאטה  ות  בהתקשרויות  לדחייה 

על יכולתה של החברה לבצע את התקנת    השפיע, דבר אשר  תמול לקוחו וקיימות  חדשות  

באתרי   הרובוטיות  החברהש  יםבעיתוי   הלקוח המערכות  לעיל,  .  צפתה  לאמור  בהתאם 

מו החברה  ביצעה    2021  בשנת לשנת  עהתקנות  שקדמה  לשנה  ביחס  מגפת  טות  פרוץ 

האמור,    .הקורונה אף  מעל  במספר  נרשמה    2022  שנתהחל  הדרגתית    ההזמנותעלייה 

   .)2022(אשר החלו בעיקר ברבעון השני של  של החברהוההתקנות 
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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 

ניהול  והתמקדות הלקוחות ב  בשוק ההודי לגבי מועדי הקמת מתקניםהוודאות השוררת  

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

ומזכרי הבנות.   עדכנה את   , החברה הדוחנכון למועד  על רקע זה,  מכוח הסכמי מסגרת 

בגין מכירה    תחזית ההכנסות הצפויות שלה בגין הזמנות מלקוחות במסגרת צבר ההזמנות

לדוח    12  (לפרטים ראו סעיף   ירותי תפעול ותחזוקה בגינןוהתקנה של מערכותיה ומתן ש

הכנסות  תפעולן של המערכות שכבר הותקנו על ידי החברה כמו גם  כי    ,יצוין  .התקופתי)

   .מהמשברלא הושפעו הנובעות משירותים אלו 

  כאמור  בהתקשרויות חדשות  בעקבות ההאטה: נכון למועד הדוח,  ייצור מערכות החברה .ג

של מערכות החברה,  לעיל הייצור  בהתאמה,  פעילות  שחזרה  וזאת    קטנה  לייצור  לאחר 

ככל שיוטלו סגרים נוספים במדינות בהן פועלת החברה, ישנו  . 2020חודש מאי מאז סדיר 

 חשש להאטה או עצירה של ייצור מערכות החברה.  

ורכיבים מחסור בחומרי גלם    קיים  , בעקבות משבר הסחורות העולמי,למועד הדוחבנוסף,  

 מהסוג אשר נדרש לצורך ייצור והרכבה של המערכות הרובוטיות של החברהאלקטרוניים  

המחסור  .  )נוספים  ומוצרים  סולאריים  פאנלים,  שבבים,  אלומיניום ,  מתכות  (ביניהם

עלויות  וזאת בנוסף לגידול ב   העולמי גורם להתייקרות משמעותית במחירי חומרי הגלם

ההובלה משפיעמחירי  אשר  שמייצרת   ים,  הרובוטיות  המערכות  של  הייצור  עלות  על 

, ורכיבים  גלם  בחומרי  מחסורה  .בשיעור הרווחיות הגולמית של המוצרים   יםהחברה, ופוגע

  הזמנות   של  בביקושים  לעמוד   ויכולתה החברה  מוצרי  של  הייצור  להמשכיות  סיכון  מהווה

החברה לא    ,מועד אישור הדוח, נכון להאמוריצוין, כי על אף   .2023  -ו  2022  לשנים צפויות

   .ללקוחותיה  בפועל  הזמנות לה לספק אפשר לאאשר כאמור נתקלה במחסור 

והפצה: .ד אשר    שיווק  הנרחבות  הביאו    הוטלוהמגבלות  הקורונה  משבר  עקב  לעת  מעת 

, בעקבות מגבלות שהוטלו  כך למשללהתאמת פעילות השיווק של החברה על פי הצורך.  

נבצר מהחברה לקיים  חלק גדול מהמקרים  בעל מעברים בינלאומיים החל מפרוץ המשבר,  

לאמצעים    והפגישות הומר  בחלקןלים, אם כי  פגישות עם לקוחותיה ועם לקוחות פוטנציא

לא קיימות  ,  הדוחאישור    למועדכאמור לעיל,  דיגיטליים (שיחות וידאו ושיחות ועידה).  

החברה פועלת  בהן  במדינות  מהותיות  פעילויות    ,מגבלות  לקיום  החברה  חזרה  ולפיכך 

 בהתאם לצורך. ,שיווק פרונטאליות

בהתאם לצורך,    ,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  

ל הנוגעים  אירועים  של    מגיפהו/או  השפעותיו  את  לצמצם  במטרה  האפשריות.  והשלכותיה 

 ן:שלהל בין היתר, את הפעולות  מעת לעת ובהתאם לצורך, המשבר, מבצעת החברה,
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תחזוקה .א עבודות  באתרי  ביצוע  המותקנות  למערכותיה  החברה  של  התחזוקה  פעילות   :

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

 . , לרבות בתקופות של סגריםהמשבר

שביצעה    הגיוס האחרונים: סבבי  הון  חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסי .ב

נובמבר  החברה בחודש  שביצעה  ההנפקה  לרבות  הפיננסי  ,  2020,  חוסנה  את  מחזקים 

 .ומאפשרים לה לקדם את האסטרטגיה העסקית שלה

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

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

כמפורט   .הבהזמנות מלקוחותי  גלם,  וחומרי  מוצרים  במלאי  כי החברה מחזיקה  יצוין, 

  ,2022  בשנת ותמשיך גם    2021שנת  החברה החלה במהלך    כןלדוח התקופתי, ו  19.4בסעיף  

לרכוש מלאים עודפים של רכיבים אשר זמינותם נמוכה וזמני האספקה שלהם התארכו  

עד האספקה של המערכות  עיכובים או דחיות במו  ולצמצם  לנסותוזאת כדי    משמעותית,

נמוכה  בשוק  זמינותם  אשר  וסחורות  גלם  לחומרי  ביחס  בנוסף,  ללקוחות.  הרובוטיות 

ידי   על  חלופיים  פתרונות  למציאת  האפשר  במידת  פועלת  החברה  קיימת,  לא  או  מאוד 

 . לחברהשימוש ברכיבים אחרים הזמינים  

  ופיתוח   שיווק  פעולות  לבצע,  המשתנים  לצרכיה  ובהתאם ,  לעת   מעת ,  ממשיכה  החברה .ד

 . בארץ ובחו"ל החברה  של עסקיה  קידום לשם עסקי

,  2022בתחילת הרבעון הראשון לשנת  האומיקרון וריאנט  עם הירידה במספר הנדבקים בעקבות  

 משבר   אורך  לכל  שחלו  תנועהה ו  פעילותעל ה  מגבלותאת מרבית ה  ושחרר   בעולם  רבות  ממשלות

  .הדוח  אישור  למועד  גם  נכונה  זו  מגמה".  לשגרה   חזרהמגמה של "  הסתמנהו,  העולמי  הקורנה

שבאה לידי    כפי  ,בפעילותה  הפגיעה  2022משנת    החלמעריכה כי    החברה,  לעיל  לאמור  המשךב

בשנים   הקורונה,    2021-ו  2020ביטוי  משבר  לבעקבות  בצד    משמעותיבאופן    התמתןצפויה 

עלייה הדרגתית במספר ההזמנות  (לפרטים בדבר    מערכותיההמסחרי וביכולת החברה למכור את  

  יחד . (א) לעיל)  1.3.1, ראו בסעיף  2022וההתקנות של החברה אשר החלו בעיקר ברבעון השני של  

כמפורט  ,  החברה  מערכותאלמנטים שונים המשמשים לייצור  של    התייקרותהומחסור  העם זאת,  

  לגרום  עלולהמגמה זו אף  ובתרחישים מסוימים    החברהברווחיות מוצרי    לשחיקה  ורםגלעיל,  

   .באספקה לחוסרים

ניקוי    בענף  לעילהמתוארות    והשפעותיו ככל ויימשך,    , הימשכות המשברש קיים חשש  , כי  יצוין

מערכות    ייגרמו,  החברה  פועלת  בו  ותהסולאריהמערכות   של  בהקמה  נוספים  לעיכובים 

  ייהעל. בנוסף,  לקוחות  עם  החברה  של  חדשותעיכוב בהתקשרויות  ל מכך    תוצאהסולאריות, וכ

כמתואר לעיל,    , חומרי הגלם המשמשים לייצור מוצרי החברה בעקבות המחסור העולמי  מחירי ב

כאמור,   החומרים  של  וההובלה  השינוע  בעלויות  עלייה    רווחיותהאת    להפחית  יםעשוי וכן 

וכן, במקרים של    ,הכספיות  תוצאותיהעל    מהותית  השפעה  תובעל  להיות ו  החברה  הגולמית של

   .לגרום לדחייה בזמני האספקה של מוצרי החברה ללקוחותיהאף גלם,  המחסור חמור בחומרי 

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

כולל מידע צופה פני עתיד    ,2022הפגיעה בפעילות החברה בשנת    התמתנות  בדבר  לרבות  ,לכך

ערך,    כהגדרתו ניירות  ערך")  1968  -תשכ"ח  בחוק  ניירות  הנתונים  ,  ("חוק  על  אשר מבוסס 
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ואשר אין ודאות מלאה באשר להתממשותו.   ,הדוחאישור  המצויים בידי הנהלת החברה למועד  

אף אלו  שינויים בהערכות החברה או החמרה גלובלית עשויים להשפיע על הערכות החברה ו

עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, בין 

להעריכן באופן מלא  היתר, כתוצאה מהנחות וניתוחים לא מיטביים, מהתפתחויות שלא ניתן  

, משכו ועוצמתו, או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון והשלכותיו  בקשר עם המשבר

 . פרק א' לדוח התקופתיל 31 המפורטים בסעיף

 וריבית  אינפלציה  שיעור 1.3.2

  2021, חלה עלייה גלובלית בשיעורי האינפלציה לרבות בישראל, כאשר בשנת  2021החל משנת  

יוני    2.8%רכן בישראל בשיעור של  עלה מדד המחירים לצ   2022ועליית מדד המחירים לחודש 

 .4.4%-שיקפה גידול שנתי של כ

כפועל יוצא מעליית המחירים המתוארת לעיל, בנקים מרכזיים בעולם העלו את הריבית במטרה  

החליט בנק ישראל להעלאות    2022לבלום את שיעור האינפלציה. כך למשל, החל מחודש אפריל  

  2%את הריבית בישראל והיא עלתה במספר פעימות משיעור אפסי לרמתה הנוכחית העומדת על  

אמורה הרבית להמשיך ולעלות בטווח הקצר  חלקת המחקר של בנק ישראל  ובהתאם לתחזיות מ

 .1בינוני -

לחברה   ומאידך  חוב  באמצעות  פעילותה  את  לממן  נוהגת  אינה  החברה  הדוח,  למועד  נכון 

פיקדונות בנקאיים נושאי ריבית. לפיכך, נכון למועד הדוח, החברה אינה צופה השפעה מהותית  

 גידול בשיעור הריבית הנזכר לעיל. לרעה על פעילותה כתוצאה מה

בהתייחס לעלייה בשיעור האינפלציה, נכון למועד הדוח לחברה מספר מצומצם בלבד של חוזי  

מכירה ותחזוקה צמודי מדד וכך גם מספר מצומצם בלבד של הסכמי ספקים הכוללים מנגנון  

ום לגידול במחירי  הצמדה כאמור. על אף האמור, עלייה בשיעור האינפלציה עשויה להמשיך ולתר

כתוצאה   עוד  החלה  אשר  מגמה  החברה,  של  לפעילותה  הנדרשים  והרכיבים  הגלם  חומרי 

  לעיל. 1.3.1מהשלכות משבר נגיף הקורונה כמפורט בסעיף 

 
האמור לעיל, בדבר השפעות אפשריות של העלייה בשיעור האינפלציה והריבית, ככל שיהיו, 

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס והערכות החברה בקשר לכך, הינו  

על הנתונים המצויים בידי הנהלת החברה למועד אישור הדוח, ואשר אין ודאות מלאה באשר  

הערכות   על  להשפיע  עשויים  גלובלית  החמרה  או  החברה  בהערכות  שינויים  להתממשותו. 

או חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עלולות  אף  ואלו  לרבות   החברה  שונה,  באופן  להתממש 

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

חלק   או  כל  של  התממשותם  או  והשלכותיו,  השווקים  מצב  עם  בקשר  מלא  באופן  להעריכן 

  לפרק א' לדוח התקופתי. 31מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 
1 

https://www.imf.org/external/error.htm?URL=https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/
2022-07/26/worldjuly ;-07-ications/PressReleases/Pages/18https://www.bio.org.il/he/newsAndPubl

22.aspx 
 

https://www.imf.org/external/error.htm?URL=https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/worldjuly-2022
https://www.imf.org/external/error.htm?URL=https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/worldjuly-2022
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bio.org.il%2Fhe%2FnewsAndPublications%2FPressReleases%2FPages%2F18-07-22.aspx&data=05%7C01%7Craizen%40fbclawyers.com%7C4f87b306f0434b14363108da84729de9%7Cb095924e37a94a4d8521180a80133681%7C0%7C0%7C637967925204983753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=NHscRsKIE5BihKBkDGKX06oJ8GJJ2%2BRQK8SnN%2FBmYso%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bio.org.il%2Fhe%2FnewsAndPublications%2FPressReleases%2FPages%2F18-07-22.aspx&data=05%7C01%7Craizen%40fbclawyers.com%7C4f87b306f0434b14363108da84729de9%7Cb095924e37a94a4d8521180a80133681%7C0%7C0%7C637967925204983753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=NHscRsKIE5BihKBkDGKX06oJ8GJJ2%2BRQK8SnN%2FBmYso%3D&reserved=0
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פיתוח    ,2021בינואר    27ביום   1.3.3 החברה  דירקטוריון  מסוג  אישר  חדשה  רובוטית    H4מערכת 

מערכת  לניקוי אורכי של שורות פאנלים סולאריים.    המיועדת  ")החדשה  הרובוטית  המערכת("

ועלויות הייצור של מערכת  יותר,    ות להיות בעלת מהירות ניקוי ויכולת כיסוי גבוה  צפויה   H4  -ה

ם של החברה. בהתאם, מחיריה של מערכת זו, כמו גם  ביחס למוצריה הקיימיזו נמוכות יותר  

עבור   יותר  נמוכים  להיות  צפויים  הסולאריים,  הפאנלים  גבי  על  בהתקנתן  הכרוכות  העלויות 

   לקוחות החברה.

והחלה בשיווק המערכת    H4  -במהלך תקופת הדוח, פעלה החברה להמשך הפיתוח של מערכת ה

ה מערכת  הפיתוח,  השלמת  עם  החברה,  להערכת  מסוימים    H4  - ללקוחותיה.  במקרים  צפויה 

, וזאת במקביל למערכת  Fixed Tilt  עבור פרויקטים סולאריים מסוג   E4-להחליף את מערכת ה

ל  ע, חתמה החברה  2021  בחודש דצמבר.  SAT, אשר נועדה לפרויקטים סולאריים מסוג  T4  -ה

מסוג   היתר  בין  מערכותיה,  של  למכירה  לקוח  עם  בהספקת  H4הסכם  להתחיל  צפויה  והיא   ,

   .2022מערכות אלו במהלך הרבעון הרביעי של שנת  

ומועד הספקת המערכות עלות פיתוחו  ,  פיתוח הרובוט החדש, ביצועיוהמידע האמור לעיל בדבר  

אשר אינו ודאי והמבוסס  כהגדרתו בחוק ניירות ערך בבחינת מידע צופה פני עתיד, והינללקוח 

נכון למועד  ו  םהערכות, אומדניעל   דוח זה. לאור האמור, המידע   אישורמידע הקיים בחברה 

לעיל,   המפורטות  מההערכות  מהותי  באופן  להשתנות  היתרעשוי  שאינם    ,בין  גורמים  עקב 

אילו    ,ההחברשל  הבלעדית    תהבשליט התממשות  בשל  הכרוכים לרבות  הסיכון  מגורמי 

 . לפרק א' בדוח התקופתי של החברה 30 החברה המפורטים בסעיף בפעילות

") בהסכם מסגרת מחייב  הלקוח"  :בס"ק זההתקשרה החברה עם לקוח (  ,2022בינואר    20ביום   1.3.4

או מערכות אחרות אותן תפתח החברה במהלך    E4  ,T4  ,H4מסוג  (   התקנת מערכות החברהל

ה מסוימות    ),הסכםתקופת  במדינות  הלקוח  יקים  אותם  סולאריים  במתקנים  בלעדי,  באופן 

של   כולל  בהיקף  אמריקה,  ובצפון  הלטינית  באמריקה  ל  1,000באירופה,  וכן  וואט,  מתן  מגה 

ניתן    5ההסכם הינו לתקופה של    תחזוקה למערכות אלו.שירותי   שנים ממועד חתימתו, והוא 

ככל שימומש במלואו, ההסכם עשוי להניב לחברה הכנסות בהיקף    להארכה בהסכמת הצדדים.

.  שנה  25מיליון דולר ממכירת והתקנת מערכות החברה ומתחזוקתן לאורך    20  -של למעלה מ  

-2022-01(מס' אסמכתא:    2022בינואר    23דיווח מיידי של החברה מיום    ראו  נוספים  לפרטים

   .הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה )010075

  םלא ניתן להעריך מה היקף המכירות אשר ייצא אל הפועל מכוח הסכלמועד הדוח  יובהר, כי  

ידי הלקוח,  -שיוקמו עלהמתקנים  להיקף  זאת, בין היתר, נוכח חוסר הוודאות באשר  ו  ,המסגרת

ה  .בכלל  אם החברה  לעיל  סעיףבמפורטות  הערכות  בהסכם זה  ההתקשרות  מימוש  בדבר   ,

מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות המסגרת והיקף ההכנסות הצפוי לחברה,  

דוח   אישוראשר אינו ודאי ומבוסס על הערכות, אומדנים ומידע הקיים בחברה נכון למועד    ,ךער

בין היתר מההערכות המפורטות לעיל,    לאור האמור, המידע עשוי להשתנות באופן מהותיה.  ז

 ת החברה, המפורטים בסעיףוליאחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפע  בעקבות התממשות

 . לפרק א' בדוח התקופתי של החברה 30

התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור המהווה חלק מחטיבת    2022בפברואר    1ביום   1.3.5

", בהתאמה), כחלק  הלקוח "- " וההסכםהאנרגיה של חברת השקעות בינלאומית (בס"ק זה: " 
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למכירת רובוטים ומתן שירותי תחזוקה    2018ם הלקוח בשנת  הסכם מסגרת שנחתם ע  ממימוש

 MW  150  -) בהיקף של כ Greenfieldלהיות מוקם בהודו (  צפוי אשר  וולטאי  -פרויקט פוטו   עבור

 ").הפרויקט("

מסוג   רובוטים  והתקנה  מכירה  בדבר  הוראות  כולל  שירותי    E4ההסכם  מתן  וכן  החברה  של 

של   לתקופה  לרובוטים  בפרויקט.    25תחזוקה  הרובוטים  התקנת  השלמת  ממועד  החל  שנים, 

החברה, התקנת   שנת  מלוא  להערכת  במהלך  להתבצע  צפויה  כאמור  בהתאם    2022הרובוטים 

, כאשר מרבית ההכנסות בגין האספקה וההתקנה הוכרו  חלאבני דרך שנקבעו בין החברה ללקו

 במסגרת  לחברה   הצפויות  ההכנסות  סך,  החברה  הערכתל  .2022במהלך הרבעון השני של שנת  

  הוא ,  התקופה  כל  למשך  יינתנו  התחזוקה  ששירותי  ההנחה  תחת,  הפרויקט  חיי  לאורך,  ההסכם

הדוח סך של כ  דולר  מיליון  3  -כ דולר)  -0.7(כאשר מתוך הסכום כאמור הוכר למועד    . מיליון 

-2022-01(מס' אסמכתא:    2022בפברואר    2דיווח מיידי של החברה מיום    ראו  נוספים  לפרטים

 . הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה )012720

, הצפויות לחברההתקנת הרובוטים ולהכנסות  מלוא  הצפי למועד  בדבר  זה לעיל    סעיףהאמור ב

אינו  אשר  מידע  בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על    וניה

. התוצאות דוח זה  אישורמידע הקיים בחברה נכון למועד  ו  םהערכות, אומדניודאי והמבוסס על  

בות בעק  ,בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות החברה האמורות לעיל, בין היתר 

לפרק    30  ת החברה, המפורטים בסעיףוליאחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפע  התממשות

 .א' בדוח התקופתי של החברה

להסכ  ,2022באפריל    13  ביום 1.3.6 בתוספת  החברה   Azure Power Forty Threeעם    2םהתקשרה 

Private Limitedבס"ק זה) והתוספת להסכם"  :, שהינו לקוח מהותי של החברה  ",  הלקוח"- " 

וולטאי קיים  - בהתאמה) למכירת רובוטים ומתן שירותי תחזוקה עבור חלק נוסף בפרויקט פוטו

) של  Brownfieldבהודו  "). במסגרת התוספת להסכם,  הפרויקט"  :(בס"ק זה  MW  50) בהיקף 

מסוג    תספק נוספות  רובוטיות  מערכות  ללקוח  אשר    E4החברה  הרובוטיות  למערכות  (מעבר 

ללקוח שירותי תחזוקה לרובוטים  תספק  "), וכן  הרובוטיםורי) ("סופקו במסגרת ההסכם המק

להערכת החברה, סך  שנים, החל ממועד השלמת התקנת הרובוטים בפרויקט.    25לתקופה של  

ההנחה   תחת  הפרויקט,  חיי  לאורך  להסכם,  התוספת  במסגרת  לחברה  הצפויות  ההכנסות 

נוספים  דולר.    מיליון  1.68  -הוא כששירותי התחזוקה יינתנו למשך כל התקופה,     ראו לפרטים 

  , זה לעיל  סעיףהאמור ב).  2022-01-047689(מס' אסמכתא:    2022באפריל    13דיווח החברה מיום  

, הכנסות הצפויות לחברההבדבר  כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, לרבות  

.  דוח זה  אישורמידע הקיים בחברה נכון למועד  ו  םהערכות, אומדניאינו ודאי והמבוסס על  אשר  

  התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות החברה האמורות לעילבהתאם,  

ת החברה,  ו ליאחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעבעקבות התממשות    ,, בין היתרוזאת

 .לפרק א' בדוח התקופתי של החברה 30 המפורטים בסעיף

אופציות ועד    2,000,000") של עד  המתארפרסמה החברה מתאר לעובדים ("  ,2022במאי   29ביום   1.3.7

3,000,000  ) חסומות  מניה  בבורסה RSUsיחידות  למסחר  רשומות  שאינן  זה:    ),  (בסעיף 

 
, במסגרתו התקינה החברה מערכות רובוטיות עבור הלקוח בפרויקט  2020יצוין, כי ההסכם המקורי נחתם עם הלקוח במהלך שנת    2

 . 2021במהלך שנת 



 
8 

 

 

והציותהאופ"  "-"RSUs(בהתאמה לעד  ",  למימוש  הניתנות  בנות    5,000,000,  רגילות  מניות 

ע.נ כ"א של החברה (בכפוף להתאמות), המוצעות ו/או שיוצעו, ללא תמורה, לעובדים  ש"ח    0.0001

האופציות בתכנית  החברה  (כהגדרתם  עד )של  (א)  של:  מהותית  לא  פרטית  הצעה  דוח  וכן   ;

תמורה    935,000 ללא  המוצעות  במתאר),  הכלולות  האופציות  כלל  (מתוך    לשישה אופציות 

), המוצעות  RSUsיחידות מניה חסומות (  63,300נושאי משרה, וכן (ב) עד  עובדים, מתוכם חמישה  

 .בהתאם לתנאים הקבועים במתאר אחדללא תמורה לעובד 

ראו  לרבות בדבר היתרים ואישורים נדרשים לצורך הקצאת ניירות הערך לעיל,    ,נוספים  לפרטים

, הנכלל בדוח זה על דרך  )2022-01-053376(מס' אסמכתא:    2022במאי    29דיווח החברה מיום  

   .ההפניה

משאבי אנוש של החברה חלף הגב' נורית    מנהלת, מונתה הגב' אילנית פרנק כ2022ביוני    12ביום  1.3.8

של הגב' אילנית פרנק אושרו   3). תנאי כהונתה2022ביוני  30(אשר סיימה את תפקידה ביום  סבג 

בידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה והינם תואמים את מדיניות התגמול לנושאי המשרה  

 . בחברה

, החברה ממשיכה בפעילותה לצורך שדרוג ועדכון  התקופתי לדוח) ט( 33.3לאמור בסעיף  בהמשך 1.3.9

 Single Axis, אשר מיועדת לניקוי לוחות סולאריים במתקנים מסוג  4Tהמערכת הרובוטית מסוג  

Trackersב האלו  המערכות  את  התקינה  החברה  הדוח,  למועד  העולם,    4  -.  ברחבי  פרויקטים 

נוספים.  6  -ונמצאת בתהליך של התקנת המערכות ב ו   עם  פרויקטים   4T-ה  מוצרזאת, ומאחר 
  ובחומרה   בתוכנה  תקלות  מספר   עדיין   קיימות,  השימוש  היקף  מבחינת   בתחילת דרכו   נמצא  עדיין

  ביחס לתחזיות החברה,   פרויקטים  באותם  הרובוטים  של  התפעול  לויותבע  לעלייה  גורמותאשר  

 T4  -כי מתחילת השנה חל שיפור ניכר בביצועים של ה    ,יצוין.  החברה  ברווחיות  עופגל  עשויותו

ממשיכה   מנת   על  וזאת  ,החברה  לקוחות  צרכיל   בהתאם  ושיפורים  שדרוגיםבביצוע    והחברה 

האמור לעיל, הינו בבחינת    .המיטבית  יעילותול  ללקוחות  המובטחת  גבוהה  תפעול  רמתל  להגיע

 מידע צופה עתיד כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך ואין וודאות מלאה באשר להתממשותו.  

  

 
  , ת למימוש למניות רגילות של החברהאופציות לא סחירות הניתנו  100,000תנאי הכהונה של הגב' אילנית פרנק כוללים, בין היתר,    3

  . ובהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בו  )כהגדרתו לעיל(ללא תמורה מכח המתאר לגב' פרנק אשר יוענקו 
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 המצב הכספי  1.4

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

 : )באלפי דולר( שחלו בהם

  בדצמבר 31 2021 ביוני 30 2022 ביוני 30 סעיף
 הדירקטוריון הסברי 2021

  נכסים
 95,886 104,908 84,801 שוטפים 

מתזרים  נובע  הקיטון  עיקר 
מפעילות  שלילי  מזומנים 

 שוטפת והשקעה. 

  בלתי נכסים
 4,033 1,946 8,974 שוטפים 

מהיוון ונ  הגידול עיקר   בע 
בלתי  לנכס  פיתוח  עלויות 

וכן מנכס זכות שימוש   מוחשי
ומרכז  משרדים  חכירת  בגין 

 .פיתוח

  99,919 106,854 93,775 נכסים"כ סה

  התחייבויות
 3,605 3,276 4,347 שוטפות 

נובע  הגידול  עיקר 
בשל   םלעובדימהתחייבויות  

 . גידול במצבת העובדים

  התחייבויות
 708 623 1,599 שוטפות  בלתי

מגידול  בעיקר  נובע  הגידול 
חכיר  בהתחייבויות   ה בגין 

של   פיתוח חדשה  מרכז 
 ומשרדים. 

 95,606 102,955 87,829 הון "כ סה
מהפסד  נובע  הקיטון  עיקר 
שנת  של  הראשון  בחציון 

2022 . 

"כ סה
  התחייבויות

 והון 
93,775 106,854 99,919  
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 וצאות הפעילות ת 1.5

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

 סעיף

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה  

 ביוני  30ביום 

ל שלושה  ש לתקופה
הסתיימה  שחודשים 
 ביוני  30ביום 

  של לתקופה
שנה  

שהסתיימה  
  31ביום 

 בדצמבר
 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 2022 2021 2021 

 5,905 352 1,323 3,949 1,660 הכנסות 

נבע   השינוי  עיקר 
מכירת   מפעילות 
והכנסות   הרובוטים 
מהסכם   הנובעות 
ידי   העברת פרויקט על 

החברה בתקופה    לקוח 
 המקבילה אשתקד. 

עלות  
 4,215 230 955 1,649 1,152 ההכנסות 

  נבע   השינוי   עיקר
  מכירת   מפעילות

 . הרובוטים

הוצאות  
מחקר  

 ופיתוח, נטו 
4,735 4,551 2,422 2,321 8,574 

הינה   ההוצאה  עיקר 
עובדים   שכר  בגין 

 ויועצים. 

הוצאות  
הנהלה  
 וכלליות 

2,706 2,211 1,225 1,169 4,702 

לעומת    השינויעיקר  
המקבילה   התקופה 

הוצאות  מ אשתקד נובע  
- בסך של כ  בגין יועצים

 . אלפי דולר 335

הוצאות  
מכירה  
 ושיווק 

1,034 1,045 562 550 1,962 
הינה   ההוצאה  עיקר 
עובדים   שכר  בגין 

 ויועצים. 

הפסד 
  13,548 3,918 3,841 5,507 7,967 תפעולי

הוצאות  
(הכנסות)  
 מימון, נטו 

164 )385 ( 102 59 )402 ( 

נובע   השינוי  עיקר 
ומירידה    מהפרשי שער

בשווי תיק השקעות של  
 . החברה

סים על  ימ
  34 3 2 24 3 ההכנסה  

  13,180 3,980 3,945 5,146 8,134 הפסד לשנה 
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 נזילות  1.6

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

 סעיף

לתקופה של שישה  

חודשים שהסתיימה  

 ביוני  30ביום 

ל שלושה  ש לתקופה

הסתיימה  חודשים ש

 ביוני  30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר

 הדירקטוריון הסברי

2022 2021 2022 2021 2021 

  תזרים
  המזומנים

  פעילותמ
 שוטפת 

)7,051 ( )1,719 ( )3,384 ( )3,660  ( )8,712 ( 

בעיקר   נבע    מירידה השינוי 
וכן   הרובוטים  מכירת  בפעילות 

העברת   שנבעוהכנסות   מהסכם 
החברה,  לקוח  ידי  על  פרויקט 

הביאו   ברווחיות    לקיטון אשר 
אלפי    1,792  -הגולמית בסך של כ 

המקבילה   השנה  לעומת  דולר 
 אשתקד.

  תזרים
  המזומנים

  פעילותמ
 השקעה 

)48,725 ( )288 ( )1,268 ( 137   )2,679 ( 
מ בעיקר  נובע  השקעה  השינוי 

מ ערך,  רכוש בניירות  רכישת 
 .קבוע וכן מהיוון עלויות פיתוח

  תזרים
  המזומנים
  מפעילות

 מימון 

)279 ( )1,609 ( )164 ( )90  ( )1,533 ( 
מתשלום  בעיקר  נבע    השינוי 
האופציה  כתבי  בגין    למלווה 

 בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

 מקורות המימון  1.7

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

 .)התקופתי, המצורפים כפרק ג' לדוח 2021בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום (כמפורט 

   הון חוזר 1.8

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

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

ליום    ,)השוטפות  יבויות ההתחי  על  השוטפים   הנכסים  עודףלהלן נתונים לגבי ההון החוזר של החברה (

   , באלפי דולר:2022 ביוני  30

 2022  ביוני 30ליום  

 84,801 נכסים שוטפים

 4,347 התחייבויות שוטפות

עודף נכסים שוטפים על 

 ההתחייבויות השוטפות
80,454 
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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    1,574. יתרת הלקוחות הממוצעת עמדה על  בתקופת הדוחימים    45-כ  החברה ללקוחות עמדה על

 .  בתקופת הדוחדולר 

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

על   עמדה  החברה  של  העיקריים  הספקים  של  הדוח   ימים   32-כהממוצעת  הספקים  .  בתקופת  יתרת 

 .  בתקופת הדוחאלפי דולר  592 עמדה על  הממוצעת
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 היבטי ממשל תאגידי  -  שניחלק  .2

 תרומות  2.1

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

 . כלשהן

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  2.2

) 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 

 הדירקטוריון ובהרכב הדירקטוריון הכולל אנשים בעלי ניסיון וכישורים ניהוליים ומקצועיים.  

ערן  בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית: מר    דירקטורים  שניבחברה  הדוח, מכהנים    אישורנכון למועד  

ירוןוג  מלר טל  וני   .אלדר-ב'  השכלתם  בדבר  בסיסם לפרטים  על  אשר  כאמור  הדירקטורים  של  סיונם 

תקנה   ראו  ופיננסית,  חשבונאית  מומחיות  בעלי  כדירקטורים  בהם  רואה  לדוח    26החברה  ד'  בחלק 

   .התקופתי

 חיצוניים  ודירקטורים  דירקטורים בלתי תלויים 2.3

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

מכהנים    הדוח  אישורזה בחוק החברות) שיכהנו בדירקטוריון החברה. יחד עם זאת, יצוין, כי נכון למועד  

 דירקטורים חיצוניים). (אשר הינםדירקטורים בלתי תלויים  שני  בדירקטוריון החברה

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

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

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

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

017845 .( 

 גילוי בדבר מורשה חתימה בתאגיד  2.4

  .  עצמאייםורשי חתימה מ, לחברה אין הדוחלמועד  
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  - שלישיחלק  .3

 קריטיים אומדנים חשבונאיים 3.1

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

  30המאוחדים ליום לדוחות הכספיים  2וכן ביאור  2021לשנת   התקופתי, אשר צורפו כפרק ג' לדוח 2021

 . 2022 יוניב

 החברה   התחייבויות מצבת 3.2

 ). 126- (ת פירעון  מועדי לפי החברה התחייבויות מצבת על  דיווח, זה"ח לדו במקביל מפרסמת החברה

 המאזןלאחר תאריך   אירועים 3.3

 . לעיל 1.3סעיף בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן, ראו  לפרטים
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 תוכן העניינים
 

 

 עמוד 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

  דולר של ארה"ב: אלפי 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

 9-13 המאוחדים ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146 בגין מנחם  דרךקסלמן וקסלמן, 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 
 

 
 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  2022  ביוני 30 ליום  הכספי  המצב על המאוחד התמציתי 

  אחראים   וההנהלה   הדירקטוריון.  תאריך  באותו   שהסתיימו   חודשים  ושלושה   שישה   של   לתקופות  המזומנים  ותזרימי   בהון 
",  ביניים  לתקופות  כספי  דיווח"   IAS 34  בינלאומי  חשבונאות  לתקן  בהתאם  זו  ביניים  לתקופת  כספי  מידע  של  ולהצגה  לעריכה

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

 
 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
 2021-ו 2022 ביוני 30 מיםמאוחדים על המצב הכספי לי תמציתייםדוחות  

 בדצמבר  31 ביוני 30 
 2022 2021 2021 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
 "ב ארה  של  דולר אלפי 

  נכסים
    נכסים שוטפים:

 86,765 96,035 30,461 מזומנים ושווי מזומנים 
 - - 44,755 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 891 595 744 פקדונות מוגבלים בשימוש 
 1,701 932 1,447 לקוחות 

 3,124 2,393 2,993 חייבים אחרים
 3,405 4,953 4,401 מלאי 

 84,801 104,908 95,886 
    :שוטפים  שאינם נכסים

 1,463 844 2,763 רכוש קבוע 
 1,681 198 3,832 נכסים בלתי מוחשיים 

 131 226 274 פקדונות מוגבלים בשימוש 
 758 678 2,105 נכסי זכות שימוש 

 8,974 1,946 4,033 
 99,919 106,854 93,775 סך נכסים  

    התחייבויות והון 
    התחייבויות שוטפות:

 661 143 524 ספקים ונותני שירותים 
 1,955 1,243 2,578 זכאים אחרים

 687 1,667 687 התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות 
 302 223 558 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

 4,347 3,276 3,605 
    התחייבויות שאינן שוטפות: 

 440 430 1,335 התחייבויות בגין חכירה 
 268 193 264 מעביד, נטו -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד 

 1,599 623 708 
 4,313 3,899 5,946 סך  התחייבויות 

    
    : הון

 3 3 3 רגילות   מניות
 145,598 145,592 145,598 פרמיה על מניות 

 )49,995( )42,640( )57,772( עודפים 
 95,606 102,955 87,829 הון ה סך

 99,919 106,854 93,775 סך התחייבויות והון 
 
 
 
 

      

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

 
 
 

 . 2022  באוגוסט 30:  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

 2021- ו 2022 ביוני 30 ימיםב  וחודשים שהסתיימ 3-ו  6 של ותלתקופ 

 
 

 החודשים  3 חודשים ה 6 
שנה  

 שהסתיימה 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2022 2021 2022 2021 2021 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 דולר של ארה"ב  אלפי 
 

 5,905 352 1,323 3,949 1,660 הכנסות 
 4,215 230 955 1,649 1,152 ההכנסות  עלות

 1,690 122 368 2,300 508 רווח גולמי 
 8,574 2,321 2,422 4,551 4,735 מחקר ופיתוח  הוצאות
 1,962 550 562 1,045 1,034 ושיווק מכירה  הוצאות
 4,702 1,169 1,225 2,211 2,706 וכלליות   הנהלה הוצאות
 13,548 3,918 3,841 5,507 7,967 מפעולות  הפסד 
 197 115 134 183 241   מימון הוצאות
 ) 599( )56( )32( ) 568( )77( מימון  הכנסות

 ) 402( 59 102 ) 385( 164 , נטו מימוןהכנסות)  ( הוצאות

 13,146 3,977 3,943 5,122 8,131 הפסד לפני מסים על ההכנסה 
 34 3 2 24 3 מסים על ההכנסה 

 13,180 3,980 3,945 5,146 8,134 כולל לתקופההפסד והפסד סך 

      הפסד למניה רגילה (בדולר): 
 0.13 0.04 0.04 0.05 0.08 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

 

 רגילות  הון מניות 

 פרמיה 
  מניות על

 סך ההון  עודפים  וכתבי אופציה
 אלפי דולר של ארה"ב  

     (מבוקר) 2022בינואר  1יתרה ליום 
 95,606 )49,995( 145,598 3 : (בלתי מבוקר) 2022ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  6תנועה במהלך  

 357 357   תשלום מבוסס מניות    
 ) 8,134( ) 8,134(   כולל לתקופה  הפסד

 87,829 )57,772( 145,598 3 (בלתי מבוקר)  2022ביוני  30יתרה ליום 
     

 106,781 )38,553( 145,331 3 (מבוקר) 2021בינואר  1יתרה ליום 
     מבוקר): (בלתי  2021 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  6תנועה במהלך  

 1,059 1,059   תשלום מבוסס מניות 
 261  261 * מימוש אופציות 

 ) 5,146( ) 5,146(   כולל לתקופה  הפסד    
 102,955 )42,640( 145,592 3 (בלתי מבוקר)  2021 ביוני 30יתרה ליום 

     
     מבוקר) בלתי ( 2022  באפריל 1יתרה ליום 

 91,665 )53,936( 145,598 3 : (בלתי מבוקר) 2022ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  3תנועה במהלך  
 109 109   תשלום מבוסס מניות    

 ) 3,945( ) 3,945(   כולל לתקופה  הפסד
 87,829 )57,772( 145,598 3 (בלתי מבוקר)  2022ביוני  30יתרה ליום 

     
 106,157 )39,180( 145,334 3 מבוקר) בלתי ( 2021  באפריל 1יתרה ליום 

     (בלתי מבוקר):  2021ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  3תנועה במהלך  
 520 520   תשלום מבוסס מניות 

 258  258 * מימוש אופציות    
 ) 3,980( ) 3,980(   כולל לתקופה  הפסד    

 102,955 )42,640( 145,592 3 (בלתי מבוקר)  2021ביוני  30יתרה ליום 
 

 

דולר של ארה"ב מאלף  ך* מייצג סכום הנמו 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 (המשך)  על השינויים בהון יםמאוחד יםתמציתי   ותחדו

 

 רגילות  הון מניות 

 פרמיה 
  מניות על

 סך ההון  עודפים  וכתבי אופציה
 אלפי דולר של ארה"ב  

 106,781 )38,553( 145,331 3 (מבוקר) 2021בינואר  1יתרה ליום 
     :2021תנועה במהלך שנת  

 )13,180( )13,180(   הפסד כולל לשנה    
 267  267 * מימוש אופציות    

 1,738 1,738   תשלום מבוסס מניות 
 95,606 )49,995( 145,598 3 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 
 

 דולר של ארה"ב מאלף  ך* מייצג סכום הנמו 
 

 
 .מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 על תזרימי המזומנים  יםמאוחד יםתמציתי   ותדוח

 2021-ו  2022 ביוני 30 מיםבי  והחודשים שהסתיימ 3-ו  6 של ותלתקופ 
 
 

 
 החודשים  3 חודשים ה 6 

שנה  
 שהסתיימה 

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  
 2022 2021 2022 2021 2021 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 דולר של ארה"ב  אלפי 
 

      :תות שוטפיופעילולתזרימי מזומנים  
 ) 8,708( ) 3,659( ) 3,137( ) 1,715( ) 7,048( ')א נספח  ראה(  לפעולות ששימשו נטו מזומנים

 )4( )1( )2( )4( )3( מסי הכנסה ששולמו 
 ) 8,712( ) 3,660( ) 3,139( ) 1,719( ) 7,051( שימשו לפעילות שוטפת שמזומנים נטו 

      ת השקעה:יופעילולתזרימי מזומנים  
 ) 1,028( )78( ) 423( ) 285( ) 1,581( רכישת רכוש קבוע 

רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  
 - - )45,000( - )45,000( הפסד 

 159 56 32 96 77 ריבית שהתקבלה 
 ) 1,681( ) 198( ) 1,201( ) 198( ) 2,151( עלויות פיתוח שהוונו  

 ) 129( 357 324 99 )70( מוגבלים בשימוש בפיקדונותשינוי 
 ) 2,679( 137 )46,268( ) 288( )48,725( השקעה   שנבעו (שימשו) לפעילות מזומנים נטו

      : מימוןת יופעילולתזרימי מזומנים  
 267 - - - - מימוש כתבי אופציות למניות 

 ) 1,442( - - ) 1,442( - כתבי האופציה  תשלום למלווה בגין
 )61( )11( )21( )22( )30( ריבית ששולמה 

 ) 297( )79( ) 143( ) 145( ) 249( תשלומי קרן בגין חכירות 
 ) 1,533( )90( ) 164( ) 1,609( ) 279( מימון פעילות  ששימשו ממזומנים נטו 

 )12,924( ) 3,613( )49,571( ) 3,616( )56,055( מזומנים  ושווי במזומנים קיטון
 99,744 99,688 80,239 99,744 86,765 התקופה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי  הפסדים
 (55) )40( ) 207( )93( ) 249( מזומנים 

 86,765 96,035 30,461 96,035 30,461 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 (המשך)  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

 2022 ביוני 30ביום   והחודשים שהסתיימ 3-ו  6 של ותלתקופ 
 

 
 החודשים  3 חודשים ה 6 

שנה  
 שהסתיימה 

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  
 2022 2021 2022 2021 2021 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 דולר של ארה"ב  אלפי 
 

      :לפעולות ששימשו    נטו מזומנים )א(
 )13,180( ) 3,980( ) 3,945( ) 5,146( ) 8,134( כולל לתקופה הפסד 

      התאמות בגין:  
 506 121 328 238 539 פחת והפחתות 

 1,738 520 109 1,059 357 תשלום מבוסס מניות 
 102 25 ) 124( 18 ) 101( , נטו מימון הוצאות

 747 - - - - הפסדים מירידת ערך מלאי 
 4 1 2 4 3 ששולמו  הכנסה מסי

 ) 159( )56( )32( )96( )77( ריבית שהתקבלה 
 אחרים  פסדים משינוי בנכסים פיננסיים ה
 - - 245 - 245 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד     

 מהפרשי שער בגין   הפסדים 
 55 40 207 93 249 מזומנים ושווי מזומנים      

בהתחייבות בשל סיום  (קיטון) גידול 
 119 33 44 44 )4( מעביד, נטו -יחסי עובד

 )6,923 ( )3,786 ( )3,166 ( )3,296 ( )10,068( 
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות  

      תפעוליים: 
 734 ) 343( 521 ) 448( ) 996( במלאי  ) קיטוןגידול(

 ) 1,181( ) 734( 43 ) 189( 131 אחרים בחייבים  )גידולקיטון (
 983 1,141 ) 570( 1,752 254 בלקוחות  )גידולקיטון (

 מערכות רובוטיות בחכירה שנזקפו      
 465 - - 466 - לעלות ההכנסות          

 327 ) 387( ) 249( ) 191( ) 137( בספקים ונותני שירותים גידול (קיטון) 
בגין חוזים עם גידול בהתחייבויות 

 ) 226( 19 - 754 - לקוחות 
 258 )59( 284 )73( 623 בזכאים אחרים  (קיטון) גידול

 )125 ( 2,071 29 )363 ( 1,360 
 ) 8,708( ) 3,659( ) 3,137( ) 1,715( ) 7,048( ששימשו לפעולות  מזומנים נטו 

      
      

 461 107 84 265 1,531 חכירה   נכס חכירה כנגד התחייבות בגין
 - 258 - 261 - תמורה שטרם התקבלה בגין מימוש אופציות 

      
 

 
 .מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  



 

9 

 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 המאוחדים  ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2022 ביוני 30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 : כללי –  1ביאור 
 

 ופעילות  התאגדות . א
 

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

 
"הקבוצה") פועלות בתחום הפיתוח, המכירה, התפעול   -החברה והחברות הבנות שלה (להלן ביחד

 ענן לניקוי לוחות סולאריים תשתיתיים.  והתחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית 
 

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

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

ואברמור יונייטד   2016לת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט  החברה הבת) שהינה שותפות מוגב
 ). BVIבאיי הבתולה הבריטיים (  2014ס.א. שהינה חברה פרטית אשר התאגדה בחודש אוקטובר  

 
 המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר. 

 
 : הקורונה נגיף משבר .ב

 
 . 2022של שנת והשני נמשך גם לרבעון הראשון  2021משבר הקורונה אשר החל בתחילת שנת  

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

וימות במטרה להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית. אולם, בשלב זה, לא ניתן להעריך  הקלות מס 
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. 
 

 יו של משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן: השלכות 
 
 התקנת מערכות החברה   )1

 
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 את  

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

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

 
 הכנסות החברה וצבר הזמנות  )2

 
אפשרות   היעדר  (בשל  החברה  של  חדשות  בהתקשרויות  עיכובים  חלו  המשבר,  בעקבות 

עיכוב    ,בעקבות משבר הקורונה)להיפגש עם לקוחות ומיקוד הלקוחות בפתרון משברים פנימיים  
 במימוש התקשרויות עם לקוחות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות. 

 
 ייצור מערכות החברה  )3
 

בין   בהודו  הסגר  בתקופת  שהופסקה  לאחר  כסדרה  נמשכת  החברה  מערכות  של  הייצור  פעילות 
מגפה, . ככל שיוטל סגר נוסף בהודו בעקבות החמרת התפשטות ה2020החודשים מרץ עד מאי  

 ישנו חשש להאטה או עצירה של ייצור מערכות החברה. 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 המאוחדים (המשך) ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2022 ביוני 30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 (המשך): כללי  –  1ביאור 
 
 ההובלה מחסור עולמי בחומרי גלם ורכיבים אלקטרוניים ועליית מחירי  )4

 
העולמיים   מתכות,    2021שנת  בהביקושים  ביניהם:  אלקטרוניים,  ורכיבים  גלם  לחומרי 

של   ההיצע  על  ניכר  באופן  עלו  נוספים,  ומוצרים  סולאריים  פאנלים  שבבים,  אלומיניום, 
 חומרים אלו ולכן ישנו מחסור עולמי אשר משפיע, בין היתר, על פעילות החברה באופן הבא: 

 
(אשר נתמך    E4  -כות והשילוחים, מייקרות את הפתרון הרובוטי העליית מחירי המת .א

על ידי מסילות ברזל ייעודיות) עבור לקוחות החברה. כתוצאה מהעלייה הנ"ל, החברה  
, לבצע מכירות של המוצר. החברה מעריכה כי הזינוק  2021התקשתה, במהלך שנת  

החד בעליות המוצר עבור הלקוחות והמשך מגמת לחץ המחירים בענף הסולארי ייקשו  
. לאור האמור לעיל, החברה הפסיקה את ייצור  על החברה לשווק את המוצר בעתיד

כן,  -כן, ביצעה בחינה של ירידת ערך למלאי המערכות שברשותה. כמו-המערכת וכמו
החברה מבצעת פעולות נוספות, המפורטות מטה, על מנת לאתר לקוחות פוטנציאליים  

 למערכות שברשותה ולאתר שווקים נוספים בהם יהיה למוצר ביקוש.
 
גלם ורכיבים, מהווה סיכון להמשכיות הייצור של מוצרי החברה ויכולתה    מחסור בחומרי .ב

, על כן החברה החלה,  2023  -ו  2022לעמוד בביקושים של הזמנות צפויות לשנים  
, לרכוש מלאים עודפים  2022בשנת  ותמשיך גם    2021השלישי של  במהלך הרבעון  

 משמעותית.  של רכיבים אשר זמינותם נמוכה וזמני האספקה שלהם התארכו  
 

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  

הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה האפשריות. במטרה לצמצם את השפעותיו של המשבר, מבצעת  
 החברה, בין היתר, את הפעולות שלהלן: 

 
 ביצוע עבודות תחזוקה  . 1

ובישראל הוגדרה  בהודו  פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי הלקוחות 
 כחיונית ועל כן, פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת פרוץ המשבר. 

 
 פיתוח עסקי  . 2

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  . 3

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

 2022 ביוני 30ליום 

 מבוקרים) (בלתי 
 

 כללי (המשך): –  1ביאור 
 

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 
 

  3-ו  6ת הביניים של  וולתקופ   2022ביוני    30  וםקבוצה לי ההמידע הכספי התמציתי המאוחד של   . א
המידע הכספי לתקופת הביניים) נערך בהתאם לתקן    -(להלן    ךתארי  ובאות  והחודשים שהסתיימ 

), וכולל את הגילוי  IAS 34  -"דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן  34חשבונאות בינלאומי מספר 
-תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"לפרק ד' של  הנוסף הנדרש בהתאם ל 

ו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת  המידע הכספי לתקופת הביניים אינ.  1970
שנתיים כספיים  הכספיים    .דוחות  הדוחות  עם  ביחד  הביניים  לתקופת  הכספי  במידע  לעיין  יש 

לשנת   אשר    2021השנתיים  אליהם,  נלוו  אשר  כספי  ה דיווח  התקני  ל  מצייתיםוהביאורים 
ופרשנויות    )International Financial Reporting Standards(  בינלאומייםה תקנים  שהם 

) בחשבונאות  לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו   International Accountingאשר 
Standards Board(    להלן)- תקני ה-IFRS את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות    יםלל ו) וכ

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

,  2022ביוני    30החודשים שהסתיימו ביום    3-ו  6של    ותלתקופ  פעילותההכנסות הקבוצה ותוצאות  
על    אינן בהכרח  ו מצביעות  ב ההכנסות  שתסתיים  בשנה  להן  לצפות  שניתן    31יום  התוצאות 

 . 2022בדצמבר  
 
 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   עשויות  בפועל  התוצאות  המדווחים.  וההוצאות  ההכנסות  ההתחייבויות,  הנכסים,  סכומי 

 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 
המאוחדים של הקבוצה לשנה    המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים

 . 2021בדצמבר   31שהסתיימה ביום  
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 המאוחדים (המשך) לדוחות הכספיים התמציתייםביאורי הסבר נבחרים 

 2022 ביוני 30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 
 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

, הביניים  לתקופת  הכספי  המידע   בעריכת  יושמו   אשר ,  החישוב  ושיטות   החשבונאית  המדיניות   עיקרי  . א
 . 2021 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
 

לשנת   הקבוצה  של  השנתיים  הכספיים  הדוחות  תקני    2021במסגרת  לגבי  מידע   IFRSהובא 
קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם    IFRSחדשים ותיקונים לתקני  

המוקדם. ביאור זה מתייחס לתיקונים לתקנים קיימים אשר פורסמו לאחר פרסום הדוחות הכספיים  
 . 2021השנתיים של הקבוצה לשנת  

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

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

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

החלטות על  ישפיע  דוחות    הוא  בסיס  על  מקבלים  הכספיים  בדוחות  העיקריים  שהמשתמשים 
 כספיים אלה. 

 
תימנע   בלעדיו,  אם,  מהותי  להיות  צפוי  החשבונאית  המדיניות  על  שמידע  מבהיר  אף  התיקון 
ממשתמשי הדוחות הכספיים האפשרות להבין מידע מהותי אחר בדוחות הכספיים. בנוסף, התיקון 

ידע על מדיניות חשבונאית לא מהותית. עם זאת, ככל שמידע כאמור מבהיר כי אין צורך בגילוי מ
 ניתן, ראוי כי אין הוא יסיח את הדעת ממידע מהותי על מדיניות חשבונאית. 

 
  2023בינואר    1ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום    IAS  1-התיקון ל

  1-וקדם אפשרי. ליישום לראשונה של התיקון לאו לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המ
IAS המאוחדים של הקבוצה.  לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 המאוחדים (המשך) ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2022 ביוני 30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 :הון - 4ביאור 
 

 אופציות מימוש  
 

כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות    261,750העניקה החברה לעובדים    2022בחודש פברואר   .א
  1.16-כתבי אופציה ניתנות למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל  81,750של החברה.  

כתבי אופציה ניתנות למימוש למניה    180,000 -שנים ממועד ההענקה ו 10דולר ארה"ב למשך 
לרגיל בתמורה  החברה  של  למשך    0.99-ה  ארה"ב  כתבי    10דולר  ההענקה.  ממועד  שנים 

שנים. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם    3האופציה יובשלו על פני תקופה של  
 אלפי דולר.  132-ל

 
כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות של    567,650העניקה החברה לעובדים    2022  מרץ בחודש   .ב

דולר ארה"ב    1.16- החברה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל
שנים. סך שווי    3שנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה של    10למשך  

 אלפי דולר.  289 -ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל
 

 
 

 מכשירים פיננסיים: –  5ביאור 
 

  משינויים  הנובעים ,  הפסדים  או   הרווחים,  הפסד  או   רווח   דרך   הוגן   בשווי   נמדדים  הפיננסיים  הנכסים 
חוב    .נטו  מימון  ההוצאות  במסגרת   הפסד  או   ברווח  מוצגים  ההוגן  בשוויים הן במכשירי  כל ההשקעות 
 .(אג"ח)

 
 : היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

 
ניתוח של המכשירים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה להלן 

 לרמות השווי ההוגן בהיררכיה.  בהתאם
 הרמות השונות הוגדרו כדלקמן: 

 בשוק פעיל למכשירים זהים;  )לא מתואמים(:מחירים מצוטטים  1● רמה  
 לעיל;   1לים ברמה :נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלו 2● רמה  
 :נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.  3● רמה  

 
  מצוטטים   מחירים  לפי  נמדד  אלפי דולר  44,755-כ  של  בסך,  סחירות  בבטוחות  ההשקעה  של  ההוגן  השווי
 . 1 לרמה   מסווג ולכן  פעיל בשוק

 
 

 2022ביוני  30ליום  
 סה"כ  1רמה   
 (בלתי מבוקר) 
 ארה"ב אלפי דולר של   

 
 

    פיננסיים:  נכסים
    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: 

 השקעות בניירות ערך 
 

44,755 44,755  

  44,755 44,755  פיננסיים נכסיםה"כ ס
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 המאוחדים (המשך) ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2022 ביוני 30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 הכנסות:  - 6ביאור 
 

 : המדווחות  לתקופות ההכנסות   הרכב להלן
 

 

החודשים שהסתיימו   6
 ביוני 30ביום 

החודשים שהסתיימו   3
 ביוני 30ביום 

שנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר  

 2022 2021 2022 2021 2021 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 4,681 60 975 3,404 975 רובוטיות  מערכות ממכירת הכנסות
 1,224 292 348 545 685 תחזוקה  משירותי הכנסות

 1,660 3,949 1,323 352 5,905 
 

 : נוספים בתקופת הדוח אירועים –  7 רביאו
 

  שלנכס המשמש לפעילות המו"פ  תפעולית חכירה בהסכם התקשרה חברה, ה2022של שנת  ברבעון הראשון 
  החכירה  דמי. אחת  כל נוספות  שנים 5-ב  להארכה  אופציות שתי  עם , 2027 בפברואר  28  ליום עד  החברה

 .דולר  אלפי 25-כ  הינם החודשיים
 
  

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 מידע כספי לתופת ביניים

 (בלתי מבוקר)
 2022 ביוני 30

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

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 

 
   1970 -ירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ד' לתקנות ני38י תקנה מידע כספי נפרד המובא לפ

 
   2022 ביוני 30ליום 

 
 תוכן העניינים

 
 

 עמוד 

 2 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד

  :(אלפי דולר) אלפי דולר של ארה"בנתונים כספיים ב
 3 ים לחברה עצמה  יתיים המאוחדים המיוחס נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמצ 

 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 
 
 

 



 

 
 6107120אביב -תל 7187.ד ת ל,א, ישר6492103אביב -, תל146 מנחם בגין  ךדרקסלמן וקסלמן, 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+לפון: ט
 

 
 לכבוד

 של   בעלי המניות
 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 

 
 ., א.ג.נ

 
 

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

 
 

 מבוא 
 

ים ומידיים) התש"ל  רות ערך (דוחות תקופתי ד' לתקנות ניי   38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  
ולתקופות של שישה ושלושה חודשים    2022ביוני    30החברה), ליום    –בע"מ (להלן    אקופיה סיינטיפיק בע"מ של    1970  –

שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  
 יים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. ה על המידע הכספי הבינ להביע מסקנ

 
 היקף הסקירה 

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

ורכבת  נפרד לתקופות ביניים מ לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי  
ואחרים.   אנליטיים  סקירה  נוהלי  של  ומיישום  והחשבונאיים,  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך  

המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך  שניודע לכל העניינים    אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון
 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 -רות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"לד' לתקנות ניי 38תקנה  הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות  
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 רואי חשבון  2022  באוגוסט 30

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 1970 -ידיים), התש"ל ומי (דוחות תקופתיים ך ד' לתקנות ניירות ער38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  

 
 בדצמבר  31 ביוני 30  
  2022 2021 2021 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  
 אלפי דולר של ארה"ב   
     

     נ כ ס י ם
     נכסים שוטפים:

 84,239 91,242 29,656  י מזומנים ם ושוו מזומני
 - - 44,755    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 345 155 240  פקדונות מוגבלים בשימוש 
 187 181 195  לקוחות 

 2,269 2,197 2,361  חייבים ויתרות חובה 
 154 154 154  "ז חברה מוחזקת וח

 836 1,151 977  מלאי 

 
 

78,338 95,080 88,030 
     

     שוטפים:שאינם  ם סינכ
 1,204 588 2,498  רכוש קבוע 

 1,681 198 3,757  ים נכסים בלתי מוחשי 
 66 225 255  פקדונות מוגבלים בשימוש 

 758 678 2,105  נכסים בגין זכות שימוש
 7,221 8,580 5,919  השקעה בחברה בת 

  14,534 10,269 10,930 
     

 98,960 105,349 92,872  צמה  רה ע ך הכל נכסים המיוחסים לחב ס
     

     והון התחייבויות 
     התחייבויות שוטפות: 

 639 120 673  ספקים ונותני שירותים  
 1,396 1,621 1,900  אים אחריםכז

 577 - 577  לקוחות   גין חוזים עםהתחייבויות ב 
 302 223 558  בויות בגין חכירה ייפות של התחחלויות שוט 

  3,708 1,964 2,914 
     

     -ינן שוטפותהתחייבויות שא
 440 430 1,335  התחייבויות בגין חכירה 

 3,354 2,394 5,043  עצמה  חסות לחברה סך הכל התחייבויות המיו
     

 95,606 102,955 87,829  של החברהלבעלים המיוחס הון 

 והון התחייבויות סך
 92,872 105,349 98,960 

     
 
 

     
 אריה לומלסקי   ז'אן סממה   ערן מלר 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יוןיו"ר הדירקטור
 

 
 . 2022  באוגוסט 30: רה ריון החבידי דירקטו תאריך אישור הנתונים הכספיים על 

 
 

 כספיים תמציתיים אלה. ים חלק בלתי נפרד מנתונים וסף המצורפים מהווביאורים והמידע הנ
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 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 1970  -דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ( ד' לתקנות ניירות ערך 38פרד המובא לפי תקנה ביניים נ מידע כספי

 יים התמציתיים המאוחדים המיוחס לחברה עצמה כספהכולל בדוחות ה הפסדהדוח על 
 

 
 החודשים  3 חודשים ה 6 

שנה  
 שהסתיימה 

 ביום  שהסתיימו  מו תיישהס 
 בדצמבר  31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2022 2021 2022 2021 2021 

 (מבוקר) י מבוקר)תל(ב (בלתי מבוקר) 

 דולר של ארה"ב  אלפי 
 

 574 114 116 226 234 הכנסות 
 620 44 76 80 150 ההכנסות  עלות

 )46( 70 40 146 84 י רווח גולמ
 7,671 2,096 2,140 4,080 4,264 מחקר ופיתוח  הוצאות
 1,826 514 492 979 915 וקיו וש  מכירה  הוצאות
 3,856 960 845 1,841 1,675 וכלליות   הנהלה הוצאות
 13,399 3,500 3,437 6,754 6,770 מפעולות  הפסד 
  סדיבהפחברה  חלק ה

 ) 243( 480 451 ) 1,602( 1,302 ) חברות מוחזקות ברווחי(

 21 - 55 )9( 60 נטו  , מימוןהכנסות) ( הוצאות
הפסד לפני מסים על  

 13,177 3,980 3,943 5,143 8,132 סה ההכנ

 3 - 2 3 2 מסים על ההכנסה 
כולל  הפסד והפסד סך 

 13,180 3,980 3,945 5,146 8,134 לתקופה

      
 

 
 
 
 
 

 יים תמציתיים אלה. נתונים כספלק בלתי נפרד מ ורפים מהווים חדע הנוסף המצ ביאורים והמי
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 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 1970  -(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ד' לתקנות ניירות ערך 38י תקנה המובא לפ מידע כספי ביניים נפרד

 לחברה עצמה   וחדים המיוחסיםהמאפיים התמציתיים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכס
 
 

 
 החודשים  3 חודשים ה 6 

שנה  
 שהסתיימה 

 ביום  ו שהסתיימ שהסתיימו  
 בר בדצמ 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  
 2022 2021 2022 2021 2021 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 דולר של ארה"ב  אלפי 
      :תוטפשו ת יופעילולתזרימי מזומנים  

 )10,943( ) 3,513( ) 2,782( ) 6,041( ) 5,374( ')א נספח  ראה( פעולות שו ל ששימ נטו מניםמזו
 )3( - )2( )3( )2( ששולמו כנסה י הסמ

 )10,946( ) 3,513( ) 2,784( ) 6,044( ) 5,376( לפעילות שוטפת  טו ששימשומזומנים נ
      

      ת השקעה:יופעילולתזרימי מזומנים  
 ) 973( )75( ) 411( ) 248( ) 1,554( קבוע רכישת רכוש 

ן דרך רווח או  רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוג
 - - )45,000( - )45,000( הפסד 

 116 36 28 76 58 ריבית שהתקבלה 
 ) 1,681( ) 198( ) 1,142( ) 198( ) 2,076(   יתוח שהוונו ות פוילע

 )65( )13( 30 )7( ) 157( בלים בשימושוגמ בפיקדונותשינוי 
 ) 2,603( ) 250( )46,495( ) 377( )48,729( השקעה  לפעילות שימשושמזומנים נטו 

      
      : מימוןת יופעילולם  מניי מזומריתז

 267 - - - - יות למנ ציותאופי מוש כתב ימ
 ) 1,442( - - ) 1,442( - יה האופצ כתבי  ה בגיןתשלום למלוו

 )61( )11( )21( )22( )30( ריבית ששולמה 
 ) 297( )79( ) 143( ) 145( ) 249( תשלומי קרן בגין חכירות 

 ) 1,533( )90( ) 164( ) 1,609( ) 279( מימון פעילות  מ שימשושנים נטו מזומ
      

 )15,082( ) 3,853( )49,443( ) 8,030( )54,384( ם מנימזו ושווי במזומנים קיטון
 99,302 95,085 79,263 99,302 84,239 התקופה  לתחילת מזומנים יושוו מזומנים יתרת

ן מזומנים ים) מהפרשי שער בגירווחים (הפסד
 19 10 ) 164( )30( ) 199( י מזומנים ושוו

 84,239 91,242 29,656 91,242 29,656 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 
 

 אלה.  ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים
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 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 1970  -ת תקופתיים ומיידיים), התש"ל ד' לתקנות ניירות ערך (דוחו38כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה מידע 

 דים המיוחסים לחברה עצמה  ת הכספיים התמציתיים המאוחלים בדוחותזרימי מזומנים הכלו
 
 

 חודשים שהסתיימו  6 
 ביוני 30-ב

 ו  החודשים שהסתיימ 3
 ביוני 30-ב

 שנה שהסתיימה 
 צמבר, בד 31-ב

 2022 2021 2022 2021 2021 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
 דולר של ארה"ב  פיאל 

 
      :ת)שו לפעולו(ששימ  מפעולות שנבעו נטו יםמזומנ(א) 

 )13,180( ) 3,980( ) 3,945( ) 5,146( ) 8,134( ה כולל לתקופ הפסד 
      התאמות בגין:  

 471 111 317 219 517 ת פחת והפחתו 
 1,738 520 109 1,059 357 מניות תשלום מבוסס 

 ) 243( 480 451 ) 1,602( 1,302   רות מוחזקות) חבברווחי( בהפסדיחלק החברה  
 3 - 2 3 2 ולמו מסי הכנסה שש

 ) 116( )36( )28( )76( )58( ריבית שהתקבלה 
 הפסדים משינוי בנכסים פיננסיים אחרים 

 - - 245 - 245 דרך רווח או הפסד בשווי הוגן     
 102 25 ) 124( 18 ) 101( , נטו מימון (הכנסות) הוצאות

 ) מהפרשי שער בגין  רווחים(הפסדים 
 )19( )10( 164 30 199   מזומנים ושווי מזומנים    

 )5,671 ( )5,495 ( )2,809 ( )2,890 ( 1,936 
      תחייבויות תפעוליים: יפי רכוש והשינויים בסע

 244 )48( )72( )71( ) 141( במלאי  )גידולקיטו (
 ) 624( ) 267( 69 ) 291( )92( אחרים בחייבים   גידול
 10 2 - 16 )8( בלקוחות  )גידול( ןקיטו 

 416 ) 279( )81( ) 103( 34 תים ותני שירובספקים ונטון) (קיגידול 
 278 )31( 111 )97( 504 ם אחרים בזכאי(קיטון) גידול 

 )23( - - - - לקוחות קיטון בהתחייבויות בגין חוזים עם 
 297 )546 ( 27 )623 ( 301 

 )10,943( ) 3,513( ) 2,782( ) 6,041( ) 5,374( לפעילות שוטפת ששימשו מזומנים נטו 
      
      

 יות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי פעילו  ב) (
      מזומנים:     

 461 107 84 265 1,531 חכירה   נכס חכירה כנגד התחייבות בגין
 - 258 - 261 - ין מימוש אופציות תמורה שטרם התקבלה בג

      
 

 
 
 

 . יתיים אלהנים כספיים תמצ ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתו
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 ינטיפיק בע"מ אקופיה סי
 ד' לתקנות ניירות ערך 38הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ף למידע ביאורים נבחרים ומידע נוס 

 1970 -התש"ל חות תקופתיים ומיידיים), (דו
 

(דוחות38ע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  מידיכת ה אופן ער    -  1  אורבי ניירות ערך  תקופתיים    ד' לתקנות 
 1970 -ש"ל דיים), התומיי

 
 לליכ .א
 

(להלן   בע"מ  סיינטיפיק  ה "ה  –אקופיה  למסחר חברה")  רשומות  שמניותיה  ציבורית  חברה  ינה 
 אביב. -ערך בתל בבורסה לניירות

") פועלות בתחום הפיתוח, המכירה, התפעול  "הקבוצה   - שלה (להלן ביחד  רה והחברות הבנותהחב
 חות סולאריים תשתיתיים. ענן לניקוי לו כנולוגיית טיות מבוססות ט והתחזוקה של מערכות רובו 

ב התאגדה  בהחברה  ינואר  ישראל  של    2013חודש  הרשום  משרדה  כתובת  בה.  תושבת  והינה 
 תל אביב, ישראל. ,  4החברה הינה הברזל 

חברות   שתי  המו לחברה  של  בנות  בשיעור  שהינה    Ecoppia Scientific LLP  -  100%חזקות 
מוג  התאגדה שותפות  אשר  בח  בלת  אוגוסט  בהודו  חברה    2016ודש  שהינה  ס.א.  יונייטד  ואברמור 

 ). BVIבאיי הבתולה הבריטיים ( 2014התאגדה בחודש אוקטובר  ית אשר פרט 
 

 הגדרות .ב
 

 . פיק בע"מאקופיה סיינטי - "החברה" 
 

לתקנות  ד'  38מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה    -ביניים הנפרד"  ע הכספי  "המיד
 . 1970  -ידיים), התש"ל ת תקופתיים ומיערך (דוחו ניירות 

 
א נאמר  אם  כללמעט  הינ  חרת,  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע  במסגרת  המובאים  ם המונחים 
  30מאוחדים של החברה ליום  ציתיים הוחות הכספיים התמים אלה במסגרת הד כהגדרתם של מונח

ושלושה של    ות ולתקופ   2022  ביוני  שהסתיימהחודש  שישה  תאריך בא  ו ים  ת  הדוחו  -(להלן    ותו 
 ). ים בינייםהכספיים התמציתיים המאוחד 

 
 ס.א. ייטדאברמור יונ  -ו  Ecoppia Scientific LLPהחברות הבנות של החברה,    –מוחזקת"   "חברה

 
" "יתרו בינחברתיות",  ות  בינחברתיים"  הכנסות  מזומנים  "תזרימי  בינחברתיות",  יתרות,    -הוצאות 

א ותזר הכנסות  הוצאות,  מזומנ ו  לעניימי  בו ים, בהתאם  בינחברתיות, אשר  הנובעים מעסקות  טלו  ין, 
 . ים בינייםהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחד גרת במס

 
 ה ת וירוס הקורונהתפשטו .ג

 
 . המאוחדים בינייםמציתיים דוחות הכספיים התב  1ראה ביאור  

 
 עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד .ד

 
ם מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד  ל נתונים כספייחברה כול הניים הנפרד של  המידע הכספי בי 

לתקנות  ד  38בתקנה  יים של החברה, המיוחסים לחברה עצמה, וערוך בהתאם לנדרש  פת הבינלתקו
 תקנות דוחות תקופתיים).  -(להלן  1970-ים), התש"לם ומיידי ך (דוחות תקופתייניירות ער

 
ביניי הכספי  המידע  כולל  בהתאם,  הנפרד,  כס ם  הדוח נתונים  מתוך  התמציתיים  פיים  הכספיים  ות 

 ם לחברה עצמה. המיוחסיים ביניים המאוחד 
 

ביחד הנפרד  ביניים  הכספי  במידע  לעיין  הדוחות  יש  התמציתי   עם  ביניהכספיים  המאוחדים  ,  ים ים 
  2021  בדצמבר   31ליום  החברה  וביחד עם המידע הכספי הנפרד של  אורים אשר נלוו אליהם,  והבי

אחת (להלן  באות   והסתיימש  מהשנתיים   ולכל  תאריך  של    -ו  הנפרד  הכספי  ל המידע  שנת  החברה 
בהתאם  2021 נערכו  אשר  אליהם,  נלוו  אשר  והביאורים  תקוג'  9לתקנה  ),  דוחות  פתיים,  לתקנות 

הפר האמו לרבות  האמורות,טים  לתקנות  העשירית  בתוספת  האמורות    רים  להבהרות  ובכפוף 
ע בקשר  נפרב"הבהרה  כספי  דוח  התאגם  של  באד  שפורסמה  ביום  יד"  ערך  ניירות  רשות    24תר 

 רשות). הבהרת ה -חסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן המתיי 2010בינואר  
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 בע"מ קופיה סיינטיפיק א
 ד' לתקנות ניירות ערך 38ע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה רים ומידביאורים נבח

 1970 - ם), התש"לופתיים ומיידיי(דוחות תק
 
 

ה     -  1  רביאו (דוחות תקופתיים  38י תקנה  מובא לפמידע הכספי הנפרד האופן עריכת  ניירות ערך  ד' לתקנות 
 (המשך): 1970  –ם), התש"ל ומיידיי
 

ה המדיניות  הנפרד,    חשבונאיתעיקרי  ביניים  הכספי  המידע  בעריכת  יושמו  אשר  החישוב,  ושיטות 
ואשר פורטו    2021שנת  של החברה ל  דע הכספי הנפרדעריכת המים אלו ששימשו ב הינם עקביים ע

 ו.  במסגרת 
 

 ידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר. המ
 

ביניהמידע   מה הכספי  אינו  הנפרד  כספייםים  דוחות  לרבות  ווה  הערוכים  ,  נפרדים,  כספיים  דוחות 
בינלאומיים   כספי  דיווח  לתקני  בהתאם  ה  -(להלן  והמוצגים  בIFRS  -תקני  ת)  והוראות  קן  כלל, 

בינלאומי   כספי   -  27חשבונאות  מאוח"דוחות  כספי  ים  מידע  מהווה  אינו  ואף  בפרט,  ונפרדים"  דים 
 ות ביניים".  ווח כספי לתקופ "די   - 34ת בינלאומי מספר לפי תקן חשבונאו   ניים שנערךלתקופת בי 

ם,  המאוחדים בינייתמציתיים  וחות הכספיים ה לד  3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור  
והא החשבונאית,  המדיניות  עיקרי  בו  בדבר  הדוחות  ופן  במסגרת  הכספיים  הנתונים  הכספיים  סווגו 

המאוחדיםהתמציתיי ל  ם  יושמו  המידע  ביניים,  הצגת  ביצורך  בשינויים  הכספי  וזאת  הנפרד,  ניים 
החשב המדיניות  עיקרי  בדבר  לעיל  מהאמור  הח המתחייבים  ושיטות  שיוונאית  בעריכת  ישוב  שמו 

 דע הכספי ביניים הנפרד. המי
 
 

 תקופת הדיווח בירועים א   - 2ביאור 
 

 . נייםמאוחדים בי דוחות הכספיים התמציתיים הב  7ראה ביאור  
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	ד. החברה ממשיכה, מעת לעת, ובהתאם לצרכיה המשתנים, לבצע פעולות שיווק ופיתוח עסקי לשם קידום עסקיה של החברה בארץ ובחו"ל.

	עם הירידה במספר הנדבקים בעקבות וריאנט האומיקרון בתחילת הרבעון הראשון לשנת 2022, ממשלות רבות בעולם שחררו את מרבית המגבלות על הפעילות והתנועה שחלו לכל אורך משבר הקורנה העולמי, והסתמנה מגמה של "חזרה לשגרה". מגמה זו נכונה גם למועד אישור הדוח. בהמשך לאמור ...
	יצוין, כי קיים חשש שהימשכות המשבר, ככל ויימשך, והשפעותיו המתוארות לעיל בענף ניקוי המערכות הסולאריות בו פועלת החברה, ייגרמו לעיכובים נוספים בהקמה של מערכות סולאריות, וכתוצאה מכך לעיכוב בהתקשרויות חדשות של החברה עם לקוחות. בנוסף, עלייה במחירי חומרי הגלם...
	האמור לעיל, בדבר השפעות אפשריות של נגיף הקורונה, ככל שיהיו, והערכות החברה בקשר לכך, לרבות בדבר התמתנות הפגיעה בפעילות החברה בשנת 2022, כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"), אשר מבוסס על הנתונים המצויים בידי ...
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	הסברי הדירקטוריון
	עיקר הקיטון נובע מתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת והשקעה.
	נכסים שוטפים
	84,801
	104,908
	95,886
	עיקר הגידול נובע מהיוון עלויות פיתוח לנכס בלתי מוחשי וכן מנכס זכות שימוש בגין חכירת משרדים ומרכז פיתוח.
	נכסים בלתי שוטפים
	8,974
	1,946
	4,033
	סה"כ נכסים
	93,775
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	עיקר הגידול נובע מהתחייבויות לעובדים בשל גידול במצבת העובדים.
	התחייבויות שוטפות
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	3,605
	הגידול נובע בעיקר מגידול בהתחייבויות בגין חכירה חדשה של מרכז פיתוח ומשרדים.
	התחייבויות בלתי שוטפות
	1,599
	623
	708
	עיקר הקיטון נובע מהפסד בחציון הראשון של שנת 2022.
	סה"כ הון
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	95,606
	סה"כ התחייבויות והון
	93,775
	106,854
	99,919
	לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	הסברי הדירקטוריון
	עיקר השינוי נבע מפעילות מכירת הרובוטים והכנסות הנובעות מהסכם העברת פרויקט על ידי לקוח החברה בתקופה המקבילה אשתקד.
	1,660
	3,949
	1,323
	352
	5,905
	עיקר השינוי נבע מפעילות מכירת הרובוטים.
	1,152
	1,649
	955
	230
	4,215
	עיקר ההוצאה הינה בגין שכר עובדים ויועצים.
	4,735
	4,551
	2,422
	2,321
	8,574
	עיקר השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהוצאות בגין יועצים בסך של כ-335 אלפי דולר.
	2,706
	2,211
	1,225
	1,169
	4,702
	עיקר ההוצאה הינה בגין שכר עובדים ויועצים.
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	562
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	5,507
	3,841
	3,918
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	עיקר השינוי נובע מהפרשי שער ומירידה בשווי תיק השקעות של החברה.
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	102
	59
	(402)
	3
	24
	2
	3
	34
	הפסד לשנה
	8,134
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	3,945
	3,980
	13,180
	לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני
	(7,051)
	(1,719)
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	השינוי נבע בעיקר מירידה בפעילות מכירת הרובוטים וכן הכנסות שנבעו מהסכם העברת פרויקט על ידי לקוח החברה, אשר הביאו לקיטון ברווחיות הגולמית בסך של כ- 1,792 אלפי דולר לעומת השנה המקבילה אשתקד.
	(48,725)
	(288)
	(1,268)
	(2,679)
	השינוי נובע בעיקר מהשקעה בניירות ערך, מרכישת רכוש קבוע וכן מהיוון עלויות פיתוח.
	(279)
	(1,609)
	(164)
	(1,533)
	השינוי נבע בעיקר מתשלום למלווה בגין כתבי האופציה בתקופה המקבילה אשתקד.
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	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
	ליום 30 ביוני 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 ביוני 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 ביוני 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 ביוני 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 ביוני 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 ביוני 2022
	(בלתי מבוקרים)

	אקופיה סיינטיפיק - סולו 30.6.2022V1
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	מידע כספי לתופת ביניים
	30 ביוני 2022
	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 30 ביוני 2022 ולתקופות של שישה ושלושה החודשים שהסתיימו באותו תאריך (להלן - הדוחות הכספיים התמציתיי...
	"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
	המידע הכספי ביניים הנפרד של החברה כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים של החברה, המיוחסים לחברה עצמה, וערוך בהתאם לנדרש בתקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - תקנות דוחות תקופתיים).
	בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים המיוחסים לחברה עצמה.
	יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, והביאורים אשר נלוו אליהם, וביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 ולכל אחת מהשנתיים שהסתיימו באותו תאריך (להלן - המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת 2021),...
	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 2021 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 בשינוי...
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