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

הדוח    ").תקופת הדוח("  2022  בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום  ותשעה    לתקופה של שלושה   החברה

ההסברים שיובאו  ").  התקנות("  1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לבהתאם לתקנות  ערוך  

בהתאםלהלן   המאוחדים    דוחותיהל  הינם  הדוחות  ("  2022  בספטמבר  30ליום  החברה    שלהכספיים 

 ").הכספיים

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

 ,")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  

וכןראשון  רבעון  דוח("  ) 2022-01-053322:  אסמכתא(מס'   ושישה    "),  שלושה  של  לתקופה  הרבעוני  הדוח 

ביום   שנסתיימה  ביום  2022ביוני    30חודשים  פורסם  אשר  אסמכתא:    2022באוגוסט    31,  -2022-01(מס' 

 . ההפניה דרך  על זה חבדו יםהמובא  ,")שני  רבעון דוח(") 111586

 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

 .תשתיתייםענן לניקוי לוחות סולאריים מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית 

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

") אחת  כל  נקוב  רגילותערך  ומניות  (סדרה    7,470,000  -"),  אופציה  לעד   ),1כתבי  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 

  כהגדרת ,  ציבורית  לחברה  החברה  הפכה,  ההנפקה לציבור מכח התשקיףהשלמת    בעקבות  ״).הבורסה״(

הדוח, ראו    למועדלפרטים בדבר מרשם בעלי המניות וניירות הערך של החברה    .החברות  בחוק  זה  מונח

  על   זה  בדוח  הנכלל,  )2022-01-112689:  אסמכתא(מס'    2022  נובמברב  23של החברה מיום    מיידידוח  

 . ההפניה דרך

 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

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

  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  פ- מספקות  תשתיתיים  תרון  וולטאיים 

ניקוי   טכנולוגי לשיפור יעילות הפקת האנרגיה של המתקן, באמצעות רובוטים המבצעים את פעולת 
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ביחס   ובטוחה  עדינה  ובצורה  השנה  ימות  כל  לאורך  אחיד,  אוטונומי,  באופן  הסולאריים  הלוחות 

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

 לאריים. הסו

  14,200, לחברה התקשרויות להתקנת מערכות החברה ותחזוקתן בהיקף כולל של  הדוח  אישורלמועד  

- מגה 3,750 -כוואט הינם בגין הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות), מתוכם  -מגה  11,200וואט (מתוכם  -מגה

 . ואט כבר הותקנו או בתהליך התקנהו

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

   ולאחריו  הדוח תקופתבמהלך ונוספים  מהותיים אירועים  1.3

  )השפעות אירועי וירוס הקורונה(לרבות סביבת הפעילות של החברה  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 

  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  מהותיות    נכון.  הנדבקים,  מגבלות  קיימות  לא  הדוח,  אישור  למועד 

   .פועלת החברה ןבה מדינותה בכלמהנגיף  כתוצאה

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  

בקרות    הצלחת בלימת התפשטות המגפה,  מעת לעת  הופעתם של וריאנטים שוניםהנגיף ובהם,  

שונות בעולםהתפרצויות  שונות  במדינות  ההקלות  היקף  המצב  ו  ,ובישראל   בהודוובפרט    ,, 

בהתאם לכך, למועד הדוח, אין ביכולתה של החברה להעריך באופן    י בשווקי היעד וכיו"ב. הכלכל

  .פעילותהמלא את השפעות מגיפת הקורונה על החברה ועל 

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

 . 2021לדוח התקופתי לשנת  1.3.8סעיף  גם החברה בפרט, ראו  

  והשפעתן על החברה  החברה (לרבות עקב משבר הקורונה) של סביבת הפעילות מגמות ב

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

-בהשלמת ההקמה של מתקנים פוטובעיקר בהאטה משמעותית    התבטאה  פועלת החברה,

במדינ רבות  וולטאיים  נוספת    גרמהכאמור    ההאטה  בעולם.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 

במספר ההזמנות מלקוחות    עלייה   נרשמה  2022בתחילת שנת  אף האמור,    על  .הקורונה

העריכה   ה הכללית,בסביב מסוימים  ובהתבסס על כך כמו גם על שינויים    ,2021לעומת שנת  

הימשכות משבר הסחורות  לאור  על אף האמור,  ת שיפור זו צפויה להימשך.  כי מגמ  החברה

בהינתן מספר ההזמנות  הרבעונים האחרונים של השנה,    בשניוהעמקת המיתון העולמי  



 
3 

 

 

, החברה 2023ואף העמקת המיתון עד סוף השנה ובשנת  וכן הצפי להמשך    ,בפועל מלקוחות

   .בתחילה  מכפי שהוערך על ידיההיקף ההזמנות מלקוחות תהיה מתונה  כי צופה 

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   גורמים)  בחברה המערכות  ובהכרה   ותהלקוח  ניבמתק בהתקנת 

   .ללקוחמסירת המערכות  במועד מוכרות, אשר לרוב בגינןבהכנסות 

גרם לעליה  ,  להלן)ביתר הרחבה  (כמפורט    בשוק הסחורותהמשבר  בהקשר זה יצוין, כי  

פאנלים הסולאריים  ולעלייה חדה בעלות ההקמת פרויקטים סולאריים  משמעותית בעלות  

מכך,  בפרט.   של כתוצאה  הקמתם  כדאיות  מחדש  בוחנים  בפרט,  ובהודו  רבים,  יזמים 

רבים דוחים את הקמתם תוך צפיה שהעלויות  שתוכננו, ובמקרים  פרויקטים סולאריים  

 תממגמה זו גור , ולעיתים אף בוחרים שלא להקים פרויקטים שכבר זכו בהם.  ההקמה ירדו

במימוש התקשרויות עם  כמו גם לעיכובים  עיכובים בהתקשרויות חדשות של החברה,  ל

הבנות.   ומזכרי  מסגרת  הסכמי  מכוח  של    תפעולן   הדוח  למועד   נכוןכי    ,יצויןלקוחות 

שכבר   גם    הותקנוהמערכות  כמו  החברה  ידי  משירותים  הכנסות  על  לא  אלו  הנובעות 

   .הושפעו

שיווק ומכירת מערכותיה  לטובת  צוות מכירות    2022הקימה החברה בשנת  נוסף על כך,  

החברה פועלת מול מספר של אירופה, אפריקה ואמריקה (הצפונית והדרומית).  בשווקים  

לקוחות   של  הם  רב  שבה  הראשונה  הפעם  זו  רבים  מערכות  שבמקרים  שילוב  בוחנים 

שבבעלותם.   הסולאריים  השדות  לניקוי  "חינוך"  רובוטיות  דורש  זה  השוק  של  תהליך 

קוי לא אופטימלי של  ינ  הנגרמים עקבההפסדים תוך הסבר של  , הפוטנציאלים והלקוחות 

ו הסולאריים  רובוטיות  השדות  מערכות  משילוב  לצמוח  שעשויות  התועלות  במקביל 

בבעיה.   כאמור,  תהליך  לטיפול  התועלות  הוכחת  דורש  פיילוטים  זה  בשילוב  לעיתים 

יחד עם זאת, .  (לעיתים אף מעל לצפוי)  משך חודשים רביםונבאתרים של לקוחות מטרה,  

 החברה באה  עמם  ,המטרה  לקוחות  של  העניין  רמתש  התרשמההחברה  נכון למועד הדוח,  

  לקוחותמספר מול  משא ומתןב מצויההחברה ו ,גבוהה  נההי  החברה מוצריל יחסב ,במגע

מובהר, כי האמור לעיל הינו בגדר הערכות ואין כל    .הלקוחות  בנכסילשילוב מערכותיה  

   ודאות בקשר לאמור לעיל.

ההאטה :  החברה  מערכותייצור   .ג חדשות   בעקבות  פעילות  ,  לעיל  כאמור  בהתקשרויות 

חודש מאז  לייצור סדיר  לאחר שחזרה  וזאת    קטנה בהתאמה,  הייצור של מערכות החברה

 .  2020מאי 

 ורכיביםמחסור בחומרי גלם    קיים  ,העולמי  הסחורות  משבר  בעקבות ,  למועד הדוח,  בנוסף

 מהסוג אשר נדרש לצורך ייצור והרכבה של המערכות הרובוטיות של החברהאלקטרוניים  

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

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

שמייצרת   יםמשפיע  אשר,  ההובלה  מחירי  הרובוטיות  המערכות  של  הייצור  עלות  על 

, ורכיבים  גלם  בחומרי  המחסור  .בשיעור הרווחיות הגולמית של המוצרים   יםהחברה, ופוגע
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  הזמנות   של  בביקושים  לעמוד   ויכולתה החברה  מוצרי  של  הייצור  להמשכיות  סיכון  מהווה

החברה לא    ,הדוח  אישור  מועדל נכון,  האמור, כי על אף  יצוין .2023  -ו  2022  לשנים צפויות

   .ללקוחותיה  בפועל  הזמנות לספק לה אפשר לא אשר  כאמורנתקלה במחסור 

ייצור הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת   גלם, לצורך המשך  לגבי המחסור בחומרי 

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

  19.4כמפורט בסעיף  . יצוין, כי החברה מחזיקה במלאי מוצרים וחומרי גלם,  המלקוחותי 

ו לרכוש   , 2022  בשנתגם    המשיכה ו   2021שנת  החברה החלה במהלך    כןלדוח התקופתי, 

התארכו   שלהם  האספקה  וזמני  נמוכה  זמינותם  אשר  רכיבים  של  עודפים  מלאים 

עיכובים או דחיות במועד האספקה של המערכות    ולצמצם  לנסותמשמעותית, וזאת כדי  

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

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

 שימוש ברכיבים אחרים הזמינים לחברה. 

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

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

נבצר מהחברה לקיים  בחלק גדול מהמקרים  המשבר,  מ  כתוצאהעל מעברים בינלאומיים  

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

  קיימות  לא,  הדוח  אישור   למועדלעיל,    כאמור שיחות וידאו ושיחות ועידה).  דיגיטליים (

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

 .לצורךבהתאם   ,שיווק פרונטאליות

  הסתמנה   2022  לשנת  הראשון  רבעוןב  האומיקרון  וריאנטהירידה במספר הנדבקים בעקבות    עם

 " של  המשבר,  "לשגרה  חזרהמגמה  של  העקיפות  ההשלכות  החברה,  להערכת  של    אך  גם  כמו 

כפי שפורט   ומתבטאים, , ממשיכים לתת את אותותיהם,  2022משברים עולמיים נוספים במהלך 

. לכל אלו השפעה  מחירים והרחבת המיתון העולמי  יתמחסור בסחורות, עלי בלעיל, בין היתר,  

 החברה.  פעילות  על  שלילית 

האמור,   על  שנוסף  להתגברותם  נוכחת  בחלקם  החברה  אשר  בפרט,  ההודי  בשוק  מתחרים,  ל 

ו   ות של הלקוחנותנים מענה לרגישות הגבוהה   לשימוש במערכות  מתאפיינים  למחיר,  בהצעות 

הדורש בניגוד    ות ניקוי  עובדים,  של  גבוהה  מעורבות  אוטונומי    להפעלתן רמת    ת הדורש(באופן 

ובחרו לשלב מערכות   . חלק מלקוחות החברה נענו להצעות מסוג זה)אנושית מינימלית מעורבות

  להערכת החברה,בחלק מהשדות הסולאריים אותם הם מפעילים.  וזאת    ,הנ"ללניקוי בשיטה  

א כל שכן בשווקים בהם  ארוך, ל  -בטווח הבינוני    ההצדקה הכלכלית של שיטה זו לוקה בחסר

   עלות המפעילים גבוהה.

גיאו-וכמ בחסמים  נתקלת  החברה  לשווקים  - כן,  חדירתה  על  המקשים  משמעותיים  פוליטיים 

 במדינות ערב, ובפרט בכאלו שלא הגיעו לנורמליזציה של יחסיהן עם מדינת ישראל.  

לעיכובים בהקמה  ,  לגרום, לפי העניין  תעשוי המגמות המתוארות לעיל,  או החמרה של  הימשכות  

ביטול הסכמי הקמה של  ,  אימוץ טכנולוגיות חדשות בידי חברות האנרגיה,  שדות סולארייםשל  

,  בנוסף.  לקוחות  עם  החברה   שלבהתקשרויות  או פגיעה  עיכוב  למכך    תוצאהוכ  שדות סולאריים

התחרותי  על מעמדה נוספת  להמשך התחזקותם של מתחרים בשוק, עשויה להיות השפעה לרעה 
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  מחיריב  ייהעלהמשך מגמת היכולתה למכור את מוצריה. לשל החברה ועל נתח השוק שלה ועל  

השינוע  משבר  המשך  חומרי הגלם המשמשים לייצור מוצרי החברה בעקבות המחסור העולמי וכן  

  ת ובעל   להיותו  החברה  הגולמית של  רווחיותהאת    להפחיתצפויים  וההובלה של החומרים כאמור,  

  לגרום  אף,  גלםהוכן, במקרים של מחסור חמור בחומרי    ,הכספיות  תוצאותיהעל    מהותית  השפעה

   .ללקוחותיה החברה מוצרי  של האספקה בזמני לדחייה

  1986-לעיל כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  1.3.1בסעיף  האמור  

החברה הערכות  בדבר  לרבות  ערך"),  ניירות  והמגמות בקשר    ("חוק  המשברים  להשלכות 

לקוחות  עם  למגעים  ביחס  וכן  הקורונה  ממשבר  כתוצאה  הפעילות,  בסביבת  הקיימים 

לעיל   החברה  והערכות  המידע  מתחרים.  מוצרים  הערכת  ובדבר  על    יםמבוסספוטנציאלים 

למועד    הנתונים החברה  הנהלת  בידי  באשר    ,הדוחאישור  המצויים  מלאה  ודאות  אין  ואשר 

עשויים  ו/או שינויים בענף    , הפרת התחייבויות כלפי החברההחמרה גלובלית.  םלהתממשות

אף עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן אלו  להשפיע על הערכות החברה ו

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

מל באופן  להעריכן  ניתן  שלא  מאו  ו/א,  מהתפתחויות  חלק  כתוצאה  או  כל  של  התממשותם 

 .פרק א' לדוח התקופתיל 30 מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף

   וריבית אינפלציה  שיעור 1.3.2

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

מדד המחירים  עלה    2022שנת   מתחילת כן ו  2.8%עלה מדד המחירים לצרכן בישראל בשיעור של  

 1..%94-לצרכן ב

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

החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל  בשנה האחרונה  לבלום את שיעור האינפלציה. כך  

הריבית   את  בחודלהעלות  כאשר  משתנים,  בשיעורים  פעמים  הועלתה    2022  נובמברש  מספר 

השנה  נוספת  פעםהריבית   של    מתחילת  של    , 0.5%בשיעור  לתחזיות    בהתאם .  3.25%לרמה 

 2.התוך סיוע לייצוב האינפלציבית להמשיך ולעלות יהר  צפויהמחלקת המחקר של בנק ישראל 

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  

 לרעה על פעילותה כתוצאה מהגידול בשיעור הריבית הנזכר לעיל. 

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

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

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

מתקנים  כמו גם לייקור הקמתם של  חומרי הגלם והרכיבים הנדרשים לפעילותה של החברה,  

  .לעיל) 1.3.1(לפרטים נוספים ראו בסעיף  וולטאיים - פוטו

 
והערכות  והריבית  האינפלציה  בשיעור  העלייה  של  אפשריות  השפעות  בדבר  לעיל,  האמור 

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

 
1 dad/DocLib/2022/365/10_22_365b.pdfhttps://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Ma . 
2 2022.aspx-11-blications/PressReleases/Pages/21https://www.boi.org.il/he/NewsAndPu 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbs.gov.il%2Fhe%2Fmediarelease%2FMadad%2FDocLib%2F2022%2F365%2F10_22_365b.pdf&data=05%7C01%7Craizen%40fbclawyers.com%7C08d43dd3639c4252a44608dace1fa5f8%7Cb095924e37a94a4d8521180a80133681%7C0%7C0%7C638048932939379479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F7i6gWgQRu0BXREpgqW1x6mIlzesY9ftJtx0yPmt5HQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boi.org.il%2Fhe%2FNewsAndPublications%2FPressReleases%2FPages%2F21-11-2022.aspx&data=05%7C01%7Craizen%40fbclawyers.com%7C08d43dd3639c4252a44608dace1fa5f8%7Cb095924e37a94a4d8521180a80133681%7C0%7C0%7C638048932939379479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iz%2FTaSafl7C%2F4gwGOshPTrZNJEcwbcC%2Fjbd8swnRW08%3D&reserved=0
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באשר   מלאה  ודאות  אין  ואשר  הדוח,  אישור  למועד  החברה  הנהלת  בידי  המצויים  הנתונים 

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

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

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

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

  לפרק א' לדוח התקופתי. 30מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 התייעלות  תוכנית 1.3.3

דירקטוריו2022בנובמבר    10ביום   החליט  לצמצום  ן,  התייעלות  תכנית  לאשר  של   3החברה 

הפחתת   היתר,  בין  הכוללת,  החברה  לרבות  הוצאות  ומכירות,  שיווק  מו"פ,  תפעול,  הוצאות 

צמצום (בכפוף לכל דין) בהיקף כוח האדם של החברה בארץ ובחו"ל (בעיקר בתחומים הנזכרים  

בהמשך    .לעיל), כמו גם בחינת סיום העסקתם של נושאי משרה מסוימים במחלקות האמורות

יסיים את תפקידו  של החברה  , הוחלט כי סמנכ"ל המוצר  2022בנובמבר    17  יום, ב לאמור לעיל

 בהתאם לתנאי העסקתו. ה המוקדמת ע ההודבחברה בתום תקופת 

תוכנית ההתייעלות לעיל, בכוונת החברה להתמקד בשיווק ומכירה של דגמי הרובוטים    במסגרת

ולהאט את קצב הפיתוחים של מוצרים עתידיים.    , 4H-וה  4T-, ה4E-החברה: ההקיימים של  

וטונומי, ואשר  החברה תמשיך להתמקד בקידום רובוטים המנקים אתרים סולאריים באופן א

דורשים מעורבות מינימאלית של עובדים כחלק מההפעלה היום יומית (למעט שירותי תחזוקה).  

נכון למועד הדוח, בכוונת החברה להמשיך ולשפר את ביצועי מוצריה הקיימים, ולפתח, אם כי  

בקצב איטי יותר, פתרונות נוספים ומשלימים. כמו כן, בכוונת החברה להאט את קצב הקמת 

והכל   סניפיה הקיימים,  השיווק מתוך  בפעילות  ולהמשיך  היעד  בשווקי  שלה  מוקדי המכירות 

 בהתאם לצרכיה של החברה מעת לעת.  

התקשרה החברה במזכרי הבנות בלתי מחייבים עם   2022ומאי   2021, כי בחודשים נובמבר יצוין

באחת   קשורה  בלתי  פעולה  חברה  שיתוף  שעניינם  המפרץ,  החברה  ממדינות  מוצרי  למכירת 

ושירותיה באזור ובמדינות נוספות. מובהר, כי נכון למועד הדוח אין כל וודאות שייחתם הסכם 

    מחייב בין הצדדים ואין ודאות ביחס לתוכנו של הסכם כאמור ותנאיו הסופיים, ככל ויחתם.

חינת חלופות  עם בנק השקעות לצרכי ב   ,החברההתקשרה    2022חודש יוני  עוד יצוין, כי במהלך  

אפשריות למכירה או מיזוג של החברה או של פעילותה, או חלק ממנה, בכפוף לכל דין ולאישור  

  בקשר   קונקרטית  הצעה  החברה  בפני   הוצגה  לא ,  הדוח  למועד המוסדות הרלוונטיים של החברה.  

   .לעיל  האמור עם

לאור    בפרטיה, למועד הדוח, הנהלת החברה עוקבת בצמידות אחר מצבה של החברה ועסק  נכון

מוצריה השונים    שלהרווחיות    רמתפעילותה,    תוצאותלעיל,    1.3.1  בסעיףהמגמות המתוארות  

 ולבחון   להמשיך  ובכוונתה,  והצפויה  הקיימת  והתחרות  והיקפם  היעד  שוקי (ממכירה והפעלה),  

באופן צורך בחירת דרכי הפעולה אשר יטיבו  ל  , בפניה  העומדות  האפשריות  החלופות  כלל  את

החברה של  טובתה  עם  וזאת  המרבי  שתבצע    לאור,  העיתיות   באמצעות  החברהההערכות 

 .  הנהלתה

 
 מההוצאות הקבועות (ללא פחת) של החברה.  40%-נכון למועד הדוח, בשיעור של עד כ 3
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של    ההאמור לעיל, בדבר גובה קיצוץ הוצאות החברה, השלכות תוכנית ההתייעלות ותוכניותי 

בחינת   ובדבר  המפרץ  ממדינות  באחת  חברה  עם  אפשרי  פעולה  שיתוף  בדבר  וכן  החברה, 

אפשרויות למכירה או מיזוג החברה או פעילותה, או כל חלק ממנה, ו/או כל חלופה אחרת הינו  

, אשר מבוסס על הנתונים  1968  -"ח  תשכבגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  

בידי למועד    המצויים  החברה  שינויים  הדוחהנהלת  להתממשותו.  באשר  ודאות  אין  ואשר   ,

ויים להשפיע על  עש  פועלת  היא  בהם  השווקים  במצב  או  החברה  בתוצאותבהערכות החברה או  

, או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית,  ואו חלק   ו שלא להתממש, כול  עלול  אשר  לעיל  אמורה

מהתפתחויות שלא ניתן להעריכן  ווניתוחים לא מיטביים  מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מהנחות  

מלא,   או  ג  צד  התחייבויות  הפרתבאופן  הסיכון    בשל'  מגורמי  חלק  או  כל  של  התממשותם 

 . התקופתי לדוח ' א  פרקל  30המפורטים בסעיף 

, הנכלל בדוח זה על דרך  20224  בנובמבר  14נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום    לפרטים

 ההפניה. 

פיתוח    ,2021בינואר    27  ביום 1.3.4 החברה  דירקטוריון  מסוג  אישר  חדשה  רובוטית    H4מערכת 

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

כן,    כמו.  יותר  ותלהיות בעלת מהירות ניקוי ויכולת כיסוי גבוה  צפויה  H4  -מערכת הה,  הבשלת

  הכרוכות  העלויות   גם  כמו,  ואט- עלות למגה, במונחי  באתרים מתאימים  זו  מערכת  של  מחיריה

יצוין,    .החברה  לקוחות עבור  יותר  נמוכים להיות  צפויים,  הסולאריים  הפאנלים  גבי  על  בהתקנתן

בכמויות מסחריות. כיוון    H4  - מערכת הבארגון מערך הייצור לטובת הספקת    כי החברה החלה 

שמדובר באצוות ראשונות של ייצור המוצר, החברה צופה שעלויות המוצר ההתחלתיות תהיינה  

אך  יחסית   להפחיתגבוהות,  ביכולתה  שיהיה  המוצר  בתהליך מתמשך    מעריכה  וזאת  בעלויות 

 .  בטווח הנראה לעין, התייעלות בייצורקוליזציה וויישום תוכנית ל כתלות ב 

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

עם   החברה,  להערכת  שלהבשלתללקוחותיה.  ההמערכת  ה  מערכת   ,-  H4    במקרים צפויה 

להחליף את מערכת ה של החברה    E4  -מסוימים  פרויקטים  בהצעותיה    סולאריים מסוגעבור 
Fixed Tiltוזאת במקביל למערכת ה ,-  T4  אשר נועדה לפרויקטים סולאריים מסוג ,SAT  . בחודש  

,  H4ל הסכם עם לקוח למכירה של מערכותיה, בין היתר מסוג  ע, חתמה החברה  2021  דצמבר

רבעון  ה  חלף(  2023של שנת  חציון הראשון  והיא צפויה להתחיל בהספקת מערכות אלו במהלך ה

   .בשל עיכוב מצד הלקוח בהשלמת הקמת השדה הסולארי), 2022ביעי של שנת  הר

המוצר ומחירו   עלות,  ביצועיו,  החדש  הרובוט  פיתוחהשלמת  בדבר  לרבות    ,המידע האמור לעיל

בחוק   והינ  ללקוח  המערכות  הספקת  ומועד  ללקוח, כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  בבחינת 

מידע הקיים בחברה נכון למועד ו  םהערכות, אומדניאשר אינו ודאי והמבוסס על    ניירות ערך

דוח זה. לאור האמור, המידע עשוי להשתנות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל,   אישור

לרבות בשל התממשות אילו    ,ההחברשל  הבלעדית    תהעקב גורמים שאינם בשליט  ,בין היתר

לפרק א' בדוח התקופתי של   30  החברה המפורטים בסעיף  בפעילותמגורמי הסיכון הכרוכים  

 .החברה

 
 . 136603-01-2022מס' אסמכתא:  4
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") בהסכם מסגרת מחייב  הלקוח"  :בס"ק זההתקשרה החברה עם לקוח (  ,2022בינואר    20  ביום 1.3.5

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

ההסכם מסוימות    ),תקופת  במדינות  הלקוח  יקים  אותם  סולאריים  במתקנים  בלעדי,  באופן 

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

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

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

.  שנה  25אורך  ממכירת והתקנת מערכות החברה ומתחזוקתן ל  דולר  מיליון  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

המפורטות    .בכלל  אם החברה  לעיל  סעיףבהערכות  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 , לרבות מההערכות המפורטות לעיל   לאור האמור, המידע עשוי להשתנות באופן מהותיה. ז

ו/או    ,היתר במלואו  ההסכם  מימוש  מאי  התממשותכתוצאה  מגורמי    בעקבות  יותר  או  אחד 

 .לפרק א' בדוח התקופתי של החברה 30 ת החברה, המפורטים בסעיףוליהסיכון הכרוכים בפע

התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי המהווה חלק מחטיבת האנרגיה    , 2022בפברואר    1  ביום 1.3.6

זה: " (בס"ק  בינלאומית  וההסכםשל חברת השקעות  ", בהתאמה), כחלק ממימוש  הלקוח"- " 

ע שנחתם  מסגרת  בשנת  הסכם  הלקוח  עבור   2018ם  תחזוקה  שירותי  ומתן  רובוטים    למכירת 

 ").הפרויקט(" MW 150 -) בהיקף של כGreenfieldמוקם בהודו (אשר וולטאי -פרויקט פוטו

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

של   לתקופה  לרובוטים  הרוב  החלשנים,    25תחזוקה  התקנת  השלמת  בפרויקט.  ממועד  וטים 

  בגין   ההכנסותו  2022  שנתהרבעון השלישי של    במהלך  הסתיימהכאמור    הרובוטים  מלואהתקנת  

  לחברה   הצפויות  ההכנסות  סך,  החברה  להערכת   .2022  שנת  במהלך  הוכרו   וההתקנה  האספקה 

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

  -0.84כשל  מתוך הסכום כאמור הוכר למועד הדוח סך    (כאשר   דולר  מיליון   3  -כ  הוא ,  התקופה

מיום    ראו  נוספים  לפרטים  .דולר)  מיליון החברה  של  מיידי  (מס'    2022בפברואר    2דיווח 

   .הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה ,) 2022-01-012720אסמכתא: 

 , לחברה  הצפויות  ולהכנסות  הרובוטים  התקנת  מלואלמועד    הצפיבדבר  סעיף זה לעיל  ב  האמור

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  

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

ו/או   במלואו  מימוש ההסכם  בפע  התממשותאי  הסיכון הכרוכים  מגורמי  יותר  או  ת  וליאחד 

 . לפרק א' בדוח התקופתי של החברה 30 החברה, המפורטים בסעיף
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להסכ  ,2022באפריל    13  ביום 1.3.7 בתוספת  החברה   Azure Power Forty Threeעם    5,םהתקשרה 

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

  הרובוטים   מלוא התקנת    . בפרויקט  הרובוטים  התקנת  השלמת   ממועד  החלשנים,    25לתקופה של  

של    במהלך  הסתיימה כאמור   השלישי    וההתקנה   האספקה  בגין  ההכנסות ו   2022  שנתהרבעון 

התוספת  .  2022  שנת   במהלך   הוכרו  במסגרת  לחברה  הצפויות  ההכנסות  סך  החברה,  להערכת 

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

.  דולר)  מיליון  -0.5כשל  מתוך הסכום כאמור הוכר למועד הדוח סך    (כאשר  דולר  מיליון  1.68  -כ

 ). 2022-01-047689(מס' אסמכתא:  2022אפריל ב  13דיווח החברה מיום  ראו לפרטים נוספים 

לעיל  סעיףהאמור ב לרבות    ,זה  ניירות ערך,  פני עתיד כמשמעו בחוק  צופה  בדבר  כולל מידע 

לחברהה הצפויות  אשר  הכנסות  על  ,  והמבוסס  ודאי  אומדניאינו  הקיים  ו  םהערכות,  מידע 

עשויות להיות שונות באופן מהותי התוצאות בפועל  בהתאם,  .  דוח זה  אישורבחברה נכון למועד  

אי מימוש התוספת להסכם במלואה    עקב  ,, בין היתרוזאת  מהערכות החברה האמורות לעיל

ת החברה, המפורטים וליהכרוכים בפע  הסיכוןאחד או יותר מגורמי  בעקבות התממשות  ו/או  

 . החברהלפרק א' בדוח התקופתי של 30 בסעיף

אופציות    2,000,000") של עד  המתארפרסמה החברה מתאר לעובדים ("  ,20226  במאי  29ביום   1.3.8

(  3,000,000ועד   חסומות  מניה  בבורסהRSUsיחידות  למסחר  רשומות  שאינן    18ביום    . ), 

אופציות שאינן רשומות למסחר    5,000,000, פרסמה החברה מתאר מתוקן של עד  2022בספטמבר  

יולמימוש למניות רגילות של החברה,    הניתנותבבורסה,     בהקצאה נוכחית   צעו אשר במסגרתו 

סחירות,  אופציות    300,370,1 תמורהלא  (מתוכם    11- ל  ,ללא  משרה)  6עובדים  והכל    ,7נושאי 

   . במתארכמפורט 

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

במ התקבלו  מיום  טרם  (מתקן)  החברה  דיווח  ראו  (מס'    2022בספטמבר    18לואם, 

  ).2022-01-095847אסמכתא:

משאבי אנוש של החברה חלף הגב' נורית    מנהלת, מונתה הגב' אילנית פרנק כ2022ביוני    12ביום  1.3.9

של הגב' אילנית פרנק אושרו    ). תנאי כהונתה 2022ביוני    30סבג (אשר סיימה את תפקידה ביום  

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

 8 .בחברה

 
ה החברה מערכות רובוטיות עבור הלקוח בפרויקט  , במסגרתו התקינ2020יצוין, כי ההסכם המקורי נחתם עם הלקוח במהלך שנת    5

 . 2021במהלך שנת 
 . 053376-01-2022מס' אסמכתא:  6
בחברה   7 יחסי העסקה  סיום  הערך  סך  ,  לאור  הנוכחיתניירות  על    ,תחת המתאר  ,בהקצאה  לעמוד  (לא    1,206,300צפוי  אופציות 

(מתוכם    9-סחירות) ל כי טרם הושלמו התנאים ה  5עובדים  ערך    מחייביםנושאי משרה). מובהר,  ניירות  תחת  כלשהם  להקצאת 
 . לעיל ולפיכך אין כל וודאות ביחס לאמור  ,המתאר

אופציות לא סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה,    100,000תנאי הכהונה של הגב' אילנית פרנק כוללים, בין היתר,    8
 פרנק ללא תמורה מכח המתאר (כהגדרתו לעיל) ובהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בו.  אשר יוענקו לגב' 
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, החברה ממשיכה בפעילותה לצורך שדרוג ועדכון  התקופתי לדוח) ט( 30.3לאמור בסעיף  בהמשך 1.3.10

 Single Axisתקנים מסוג  , אשר מיועדת לניקוי לוחות סולאריים במ4Tהמערכת הרובוטית מסוג  

Trackersב האלו  המערכות  את  התקינה  החברה  הדוח,  למועד  העולם,    5  -.  ברחבי  פרויקטים 

נוספים.    5  -ונמצאת בתהליך של התקנת המערכות ב ו   עםפרויקטים   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

  מנת   על  וזאת  ,החברה  לקוחות  צרכיל   בהתאם  ושיפורים  שדרוגים  בביצוע  ממשיכה  והחברה

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

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

כדירקטורית    החברה  דיווחה ,  2022  באוקטובר   2  ביום 1.3.11 לכהן  תחדל  אקשטיין  עדינה  הגב'  כי 

דיווח החברה מיום  החל מהמועד כאמור  חיצונית בחברה נוספים ראו  לפרטים  באוקטובר    2. 

   ., הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה20229

 ומיוחדתכללית שנתית  אסיפה 1.3.12

ומיוחד  ,202210בנובמבר    13  ביום זימון אסיפה כללית שנתית  דוח  העתידה    ת פרסמה החברה 

דיון בדוחות הכספיים  אשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (א)  2022בדצמבר  18להתכנס ביום 

השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה  

כרואי החשבון   משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן של מחדש  מינוי  ; (ב)2021בדצמבר  31ביום  

, וכן דיווח בגין שכרם של רואי  אסיפה הכללית השנתית הבאהתום העד להמבקרים של החברה  

ר מינויים של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים  ו שיא   ; (ג)החשבון המבקרים

וצ'ילאן    ערן מלר (יו"ר הדירקטוריון), אורן רוזנבך, גיא הרמלין, אברהם שמשה"ה    -כיום בחברה  

הגב' טל ירון    .של החברה  לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה  טאנג

עמיר    מרלראשונה של    ומינוי   אישור  (ד)-ו ;  אלדר, דירקטורית חיצונית, תמשיך בכהונתה לפי דין

שנים, החל    פישלוב שלוש  בת  כהונה  לתקופת  החברה,  בדירקטוריון  חיצוני  ממועד  כדירקטור 

 . וכהונת תנאי ואישור  ינויו בידי האסיפה הכללית מ

 ) 1(סדרה   אופציה כתבי פקיעת 1.3.13

מניות רגילות    3,727  -ל) של החברה  1כתבי אופציה (סדרה    3,727מומשו  ,  2022בנובמבר    23ביום  

של    )1(סדרה    ש"ח, ואילו יתרת כתבי האופציה  81,454- בתמורה לסך (ברוטו) של כשל החברה,  

פקעו    ,ניתנים למימוש למניות רגילות של חברהשהיו רשומים למסחר בבורסה, והיו    , החברה

תשקיף להשלמה ותשקיף המדף של  וזאת בהתאם לתנאיהם המקוריים כפי שנקבעו במסגרת  

 202211בנובמבר    2  לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מימים.  2020בנובמבר    24החברה מיום  

 .202212בנובמבר  23-ו

 
 . 100203-01-2022מס' אסמכתא:  9

(מס'    2022בנובמבר    23וביום    )110550-01-2022(מס' אסמכתא:    2022בנובמבר    17, כפי שתוקן ביום  135970-2021מס' אסמכתא:    10
 .  )2022-01-112437אסמכתא: 

 . 132115-01-2022מס' אסמכתא:  11
 . 112689-01-2022מס' אסמכתא:  12
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וניירות ערך בע"מ לפעול כעושה שוק  2022בנובמבר    28ביום   1.3.14 ניהול השקעות  , חדלה אקסלנס 

 . החברהבמניות 

ונושאי    ,2022  בנובמבר  29  ביום 1.3.15 דירקטורים  ביטוח  פוליסת  דירקטוריון החברה רכישת  אישר 

חודשים, לכל    12משרה בתנאים הבאים: סכום הכיסוי הביטוחי הכולל למקרה ולתקופה של  

דולר; סכום הפרמיה השנתית לא    מיליון  15טורים ונושאי המשרה בחברה, לא יעלה על  הדירק

אלפי דולר; סכום ההשתתפות העצמית של החברה במסגרת הפוליסה יהיה עד    43,000יעלה על  

תפות העצמית תהיה עד  תאלפי דולר, למעט לגבי תביעות בארה"ב ובקנדה לגביהן ההש  15,000

ולמע  50,000 דולר,  ניירות ערך בהן ההשאלפי  תביעות  עד  תט  דולר.    50,000תפות תהיה  אלפי 

  200  עד  יהיה  העצמית  ההשתתפות  סכום,  לציבור  ההנפקה  עם  בקשר  ערך  ניירות  לתביעות  ביחס

 .  דולר אלפי

 ביניים. הכספייםלדוחות   8לפרטים נוספים בדבר אירועים במהלך תקופת הדוח ראו ביאור   1.3.16
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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

  בספטמבר 30 סעיף
2022 

  בספטמבר 30
2021 

  בדצמבר 31
 הדירקטוריון הסברי 2021

  נכסים
 95,886 100,571 80,804 שוטפים 

נובע    עיקר   מתזריםהקיטון 
מפעילות   שלילי  מזומנים 

 שוטפת והשקעה. 

  בלתי נכסים
 4,033 2,920 5,251 שוטפים 

מנכס  ונ   הגידולעיקר   בע 
חכירת   בגין  שימוש  זכות 
וכן   פיתוח  ומרכז  משרדים 

  מנגד.  קבוערכוש    מרכישת
  בלתי  נכס   של   הפחתה  בוצעה
 . מוחשי

  99,919 103,491 86,055 נכסים"כ סה

  התחייבויות
 3,605 3,005 5,644 שוטפות 

  נובע  הגידול  עיקר
  לעובדים  מהתחייבויות

מהתחייבויות  וכן    וספקים
 לקוחות.  בגין חוזים עם

  התחייבויות
 708 648 1,466 שוטפות  בלתי

מגידול   בעיקר  נובע  הגידול 
חכיר  בגין    הבהתחייבויות 

  פיתוח  מרכז  של  חדשה
 . ומשרדים

מהפסד   95,606 99,838 78,945 הון "כ סה נובע  הקיטון  עיקר 
 . בתקופה

"כ סה
  התחייבויות

 והון 
86,055 103,491 99,919  

 

 

 

 



 
13 

 

 

 וצאות הפעילות ת 1.5

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

 סעיף

תשעה  לתקופה של 
חודשים שהסתיימה  

 ספטמברב 30ביום 

ל שלושה  ש לתקופה
הסתיימה  שחודשים 

 ספטמברב 30ביום 

  של לתקופה
שנה  

שהסתיימה  
  31ביום 

 בדצמבר
 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 2022 2021 2021 

 5,905 1,577 1,276 5,526 2,936 הכנסות 

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

 המקבילה אשתקד. 

עלות  
 4,215 1,771 1,006 3,420 2,158 ההכנסות 

  נבע   השינוי   עיקר
  מכירת   מפעילות

 . הרובוטים

הוצאות  
מחקר  

 ופיתוח, נטו 
8,304 6,405 3,569 1,854 8,574 

בהוצאות    הגידול  עיקר
התקופה   מול 
אשתקד    המקבילה 

מהוצאות     בגין נובע 
 . ויועצים  עובדים שכר

ירידת ערך  
נכס בלתי  

 מוחשי 
3,832  - 3,832 - - 

הירידה  ב עקבות 
במחיר   המתמשכת 

בחנה    החברה    המניה
לירידת   הסממנים  את 
לפי   כנדרש  נכסיה  ערך 

הפחיתה  ו  IFRSתקני  
הנ בלתי  הכס  את 

לפרטים    .מוחשי
ביאור   ראה    7נוספים 

 . הכספיבדוח 

הוצאות  
הנהלה  
 וכלליות 

4,253 3,317 1,547 1,106 4,702 

לעומת    השינויעיקר  
המקבילה   התקופה 

הוצאות  מ אשתקד נובע  
 .יועצים  בגין

הוצאות  
מכירה  
 ושיווק 

1,557 1,555 523 510 1,962 
  הינו   ההוצאה  עיקר
  עובדים  שכר  בגין

 . ויועצים
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הפסד 
  13,548 3,664 9,201 9,171 17,168 תפעולי

הוצאות  
(הכנסות)  
 מימון, נטו 

247 (475) 83 (90) )402 ( 

  נובע   השינוי  עיקר
  ומירידה   שער  מהפרשי

  של   השקעות  תיק   בשווי 
 . החברה

סים על  ימ
 34 10 11 34 14 ההכנסה  

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

 המקבילה אשתקד. 

  13,180 3,584 9,295 8,730 17,429 הפסד לשנה 
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 נזילות  1.6

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

 סעיף

תשעה  לתקופה של 

חודשים שהסתיימה  

 בספטמבר 30ביום 

ל שלושה  ש לתקופה

הסתיימה  חודשים ש

 ספטמברב 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר

 הדירקטוריון הסברי

2022 2021 2022 2021 2021 

  תזרים
  המזומנים

  פעילותמ
 שוטפת 

)12,965 ( (3,716) )5,914 ( (1,997) )8,712 ( 

ה שנבעו    קיטון עיקר  במזומנים 
נובע   שוטפת    מקיטון מפעילות 

בסך של    החברהשל    בהון החוזר
אלפי דולר. בנוסף חלה    3,917-כ

בסך  השוטפת  בפעילות  ירידה 
   אלפי דולר. 5,333

  תזרים
  המזומנים

  פעילותמ
 השקעה 

)49,048 ( (1,378) )323 ( (1,090) )2,679 ( 
מ בעיקר  נובע    השקעה השינוי 

רכוש מוכן    ערך  בניירות רכישת 
 .קבוע

  תזרים
  המזומנים
  מפעילות

 מימון 

)444 ( (1,456) )165 ( 153 )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 

   .), המצורפים כפרק ג' לדוח התקופתי1202בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום (כמפורט 

ללקוחות, להבטחת ביצוע התחייבויות    הועמדוש  הבנקאיותהערבויות  , סך  2022בספטמבר    30  ליום  נכון

החברה שיעבדה  כנגד ערבויות אלו  .  אלפי דולר  610-על סך של כ  , עומדבשליטתה  חברות  או/ו ה  החבר

לטובת זהה  הבנקאיים  סכום  הערבויות  הגופים  את    האמורות  מהערבויות  חלק  כי,  יצוין  .שהנפיקו 

  בידי  ערבויות  חולטו  לא,  הדוח  למועד  .Ecoppia Scientific LLP  ידי  על  ניתנות  בהודו  החברה  ללקוחות

 . החברה לקוחות

שכירות משרדים    הסכמי  במסגרת  יםמהותישאינם    שהעמידה החברה בסכומיםלפרטים בדבר ערבויות  

   .התקופתיח  " לדו  25-ו  15בישראל ולטובת רשויות המכס במסגרת הליך משפטי, ראו בסעיפים  

   הון חוזר 1.8

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

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

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

   :, באלפי דולר2022 ספטמבר ב 30
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 2022 ספטמברב 30ליום  

 80,804 נכסים שוטפים

 5,644 התחייבויות שוטפות

כסים שוטפים על עודף נ

 ההתחייבויות השוטפות
75,160 

 
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    1,524. יתרת הלקוחות הממוצעת עמדה על  בתקופת הדוח  ימים  45-כ  החברה ללקוחות עמדה על

 .  בתקופת הדוחדולר 

ימים. תקופת האשראי    90-ל  30  ביןוצע  תקופת ימי האשראי מהספקים העיקריים של החברה נעה בממ

על   עמדה  החברה  של  העיקריים  הספקים  של  הדוח   ימים   39-כהממוצעת  הספקים  .  בתקופת  יתרת 

 .  בתקופת הדוחאלפי דולר  842 עמדה על  הממוצעת
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 היבטי ממשל תאגידי  -  שניחלק  .2

 תרומות  2.1

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

 . 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  

עקב סיום כהונתה    , הדוח  אישור נכון למועד  יצוין, כי  זה בחוק החברות) שיכהנו בדירקטוריון החברה.  

בדירקטוריון  ת  מכהנ   ,2022באוקטובר    2ביום  בחברה  כדירקטורית חיצונית    עדינה אקשטיין של הגב' 

בדבר זימון אסיפה כללית שעל סדר    לפרטים  . אלדר-טל ירוןדירקטורית חיצונית אחת, הגב'    החברה 

עוד יצוין, כי עקב    לעיל.  1.3.12ף  בחברה, ראו בסעי  חיצונישל מר עמיר פישלוב כדירקטור    נויויומה מי

הכספיים  אלדר להשתתף בישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות  -סיבות אישיות נבצר מהגב' טל ירון 

 . 2022מבר בספט 30של החברה ליום  ביניים ודוח הדירקטוריון

 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

 אומדנים חשבונאיים קריטיים 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 בספטמבר

 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  ראו, המאזןבדבר אירועים לאחר תאריך  לפרטים

 

 

 

 

 

   

 ערן מלר,

  הדירקטוריון יו"ר

 ,ז'אן סממה

 מנכ"ל

 

 

 

 
 

 2022בנובמבר   29 :תאריך



  

 
 
 
 
 
 

 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 ביניים לתקופת כספי מידע

 (בלתי מבוקר)
 2022  בספטמבר 30

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 

 ביניים לתקופת כספי מידע
 (בלתי מבוקר)

 2022  בספטמבר 30
 
 

 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

 9-14 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
,  הכולל  ההפסד  על  המאוחדים  התמציתיים   הדוחות   ואת  2022בספטמבר    30  ליום  הכספי   המצב  על   המאוחד   התמציתי 
  וההנהלה   הדירקטוריון.  תאריך  באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה  תשעה  של  לתקופות  המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים
  כספי   דיווח "   IAS 34  בינלאומי  חשבונאות   לתקן  בהתאם  זו  ביניים  לתקופת   כספי   מידע   של  ולהצגה  לעריכה   אחראים
  תקופתיים  דוחות (  ערך   ניירות  תקנות   של'  ד  פרק  לפי  זו  ביניים   לתקופת  כספי  מידע  לעריכת  אחראים  הם   וכן",  ביניים  לתקופות
 . סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי   מידע  על מסקנה  להביע  היא אחריותנו . 1970-ל"התש), ומיידיים

 
 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
 מאוחדים על המצב הכספי   תמציתייםדוחות  

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

  נכסים
    נכסים שוטפים:

 86,765 93,112 23,931  מזומנים ושווי מזומנים 
 - - 44,704    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 891 732 754  פקדונות מוגבלים בשימוש 
 1,701 847 1,347  לקוחות 

 3,124 1,894 5,839  חייבים אחרים
 3,405 3,986 4,229  מלאי 

  80,804 100,571 95,886 
    :שוטפים  שאינם נכסים

 1,463 1,067 2,967  רכוש קבוע 
 131 275 316 פקדונות מוגבלים בשימוש 

 1,681 865 - נכסים בלתי מוחשיים 
 758 713 1,968  נכסי זכות שימוש 

 5,251 2,920 4,033 
 99,919 103,491   86,055 סך נכסים  

    
    התחייבויות והון 

    התחייבויות שוטפות:
 661 92  1,024  ספקים ונותני שירותים 

 1,955 1,947  2,570  זכאים אחרים
 687 711  1,502  התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות 

 302 255  548  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 
  5,644   3,005 3,605 

    התחייבויות שאינן שוטפות: 
 440 426  1,197  התחייבויות בגין חכירה 

 268 222  269  מעביד, נטו -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד 
  1,466  648 708 

 4,313 3,653 7,110  סך התחייבויות
    

    : הון
 3 3 3 רגילות   מניות

 145,598 145,598 145,598 פרמיה על מניות 
 )49,995( )45,763( )66,656( עודפים 

 95,606 99,838 78,945 הון ה סך
 99,919 103,491   86,055 סך התחייבויות והון 

 
 
 

      

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

 
 

 . 2022בנובמבר  29  :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 2022בספטמבר  30 ימיםב  וחודשים שהסתיימ 3-ו  9 של ותלתקופ 

 
 

 החודשים  3 חודשים ה 9 
שנה  

 שהסתיימה 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום  

 2022 2021 2022 2021 2021 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 דולר של ארה"ב  אלפי 
 

 5,905 1,577 1,276 5,526 2,936 הכנסות 
 4,215 1,771 1,006 3,420 2,158 ההכנסות  עלות
 1,690 ) 194( 270 2,106 778 גולמי (הפסד) רווח 

 8,574 1,854 3,569 6,405 8,304 מחקר ופיתוח  הוצאות
 - - 3,832 - 3,832 ס בלתי מוחשי ירידת ערך נכ

 1,962 510 523 1,555 1,557 ושיווק מכירה  הוצאות
 4,702 1,106 1,547 3,317 4,253 וכלליות   הנהלה הוצאות
 13,548 3,664 9,201 9,171 17,168 מפעולות  הפסד 
 197 - 226 183 467   מימון הוצאות
 ) 599( )90( ) 143( ) 658( ) 220( מימון  הכנסות

 ) 402( )90( 83 ) 475( 247 , נטו מימוןהכנסות)  ( הוצאות

 13,146 3,574 9,284 8,696 17,415 הפסד לפני מסים על ההכנסה 

 34 10 11 34 14 על ההכנסה  מסים

 13,180 3,584 9,295 8,730 17,429 כולל לתקופההפסד והפסד סך 

      הפסד למניה רגילה (בדולר): 
 0.13 0.04 0.09 0.09 0.18 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  

 95,606 )49,995( 145,598 3 (מבוקר) 2022בינואר  1יתרה ליום 
     : (בלתי מבוקר) 2022 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9תנועה במהלך  

 768 768   תשלום מבוסס מניות    
 )17,429( )17,429(   כולל לתקופה  הפסד

 78,945 )66,656( 145,598 3 (בלתי מבוקר)  2022 בספטמבר 30יתרה ליום 
     

 106,781 )38,553( 145,331 3 (מבוקר) 2021בינואר  1יתרה ליום 
     (בלתי מבוקר):  2021 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9תנועה במהלך  

 1,520 1,520   תשלום מבוסס מניות 
 267  267 * מימוש אופציות 

 ) 8,730( ) 8,730(   כולל לתקופה  הפסד    
 99,838 )45,763( 145,598 3 (בלתי מבוקר)  2021 בספטמבר 30יתרה ליום 

     
 87,829 )57,772( 145,598 3 מבוקר) בלתי ( 2022 ביולי 1יתרה ליום 

     : (בלתי מבוקר) 2022 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3תנועה במהלך  
 411 411   תשלום מבוסס מניות    

 ) 9,295( ) 9,295(   כולל לתקופה  הפסד
 78,945 )66,656( 145,598 3 (בלתי מבוקר)  2022 בספטמבר 30יתרה ליום 

     
 102,955 )42,640( 145,592 3 מבוקר) בלתי ( 2021 ביולי 1יתרה ליום 

     (בלתי מבוקר):  2021 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3תנועה במהלך  
 461 461   מניות תשלום מבוסס 

 6  6 * מימוש אופציות    
 ) 3,584( ) 3,584(   כולל לתקופה  הפסד    

 99,838 )45,763( 145,598 3 (בלתי מבוקר)  2021 בספטמבר 30יתרה ליום 
 

דולר של ארה"ב מאלף  ך* מייצג סכום הנמו 
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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  

 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  

 
 



 

7 

 
 
 

 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 על תזרימי המזומנים  יםמאוחד יםתמציתי   ותדוח

 2021-ו  2022בספטמבר   30 מיםבי  והחודשים שהסתיימ 3-ו  9 של ותלתקופ 
 
 

 
 החודשים  3 חודשים ה 9 

שנה  
 שהסתיימה 

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום  
 2022 2021 2022 2021 2021 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 דולר של ארה"ב  אלפי 
 

      - תות שוטפיותזרימי מזומנים מפעילו
 ) 8,708( ) 1,997( ) 5,914( ) 3,712( )12,962( ')א נספח  ראה(  לפעולות ששימשו נטו מזומנים

 )4( - - )4( )3( מסי הכנסה ששולמו 
 ) 8,712( ) 1,997( ) 5,914( ) 3,716( )12,965( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

      ת השקעה:יופעילולתזרימי מזומנים  
 ) 1,028( ) 274( ) 391( ) 559( ) 1,972( רכישת רכוש קבוע 

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

 159 46 143 142 220 ריבית שהתקבלה 
 ) 1,681( ) 667( - ) 865( ) 2,151( עלויות פיתוח שהוונו  

 ) 129( ) 195( )75( )96( ) 145( מוגבלים בשימוש בפיקדונותשינוי 
 ) 2,679( ) 1,090( ) 323( ) 1,378( )49,048( השקעה  ששימשו מפעילות מזומנים נטו

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

 ) 1,442( - - ) 1,442( - כתבי האופציה  תשלום למלווה בגין
 )61( )34( )20( )56( )50( ריבית ששולמה 

 ) 297( )80( ) 145( ) 225( ) 394( תשלומי קרן בגין חכירות 
 ) 1,533( 153 ) 165( ) 1,456( ) 444( מימון פעילות  (שימשו) מ שנבעומזומנים נטו 

 )12,924( ) 2,934( ) 6,402( ) 6,550( )62,457( מזומנים  ושווי במזומנים קיטון
 99,744 96,035 30,461 99,744 86,765 התקופה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין מזומנים 
 (55) 11 ) 128( )82( ) 377( מזומנים ושווי 

 86,765 93,112 23,931  93,112 23,931  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 (המשך) על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםתמציתי   ותדוח

 2021- ו 2022בספטמבר   30ביום   והחודשים שהסתיימ 3-ו  9 של ותלתקופ 
 

 
 

 החודשים  3 חודשים ה 9 
שנה  

 שהסתיימה 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר  31 בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום  
 2022 2021 2022 2021 2021 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 דולר של ארה"ב  אלפי 
 

      :ששימשו לפעולות   נטו מזומנים )א(
 )13,180( ) 3,584( ) 9,295( ) 8,730( )17,429( כולל לתקופה הפסד 

      התאמות בגין:  
 506 129 347 367 886 פחת והפחתות 

 1,738 461 411 1,520 768 תשלום מבוסס מניות 
 102 38 17 56 )84( , נטו הוצאות מימון

 - - 3,832 - 3,832 ירידת ערך נכס בלתי מוחשי 
 747 533 - 533 - הפסדים מירידת ערך מלאי 

 4 - - 4 3 ששולמו  הכנסה מסי
 ) 159( )46( ) 143( ) 142( ) 220( ריבית שהתקבלה 

 הפסדים משינוי בנכסים פיננסיים אחרים 
 - - 51 - 296 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד     

   ) מהפרשי שער בגיןרווחים( הפסדים 
 55 )11( 128 82 377 מזומנים ושווי מזומנים      

בהתחייבות בשל סיום  גידול (קיטון) 
 119 29 5 73 1 מעביד, נטו -יחסי עובד

 )11,570( )6,237 ( )4,647 ( )2,451 ( )10,068( 
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות  

      תפעוליים: 
 734 816 172 368 ) 824( במלאי  )גידולקיטון (
 ) 1,181( 238 ) 2,846( 49 ) 2,715( בחייבים ויתרות חובה )גידולקיטון (

 983 85 100 1,837 354 קיטון בלקוחות 
 מערכות רובוטיות בחכירה שנזקפו       

 465 - - 466 - לעלות ההכנסות     
 327 )51( 500 ) 242( 363 בספקים ונותני שירותים ) קיטוןגידול (
 בגין חוזים ) בהתחייבויות קיטוןגידול (

 ) 226( ) 956( 815 ) 202( 815 לקוחות   עם     
 258 322 )8( 249 615 בזכאים אחרים (קיטון)  גידול

 )1,392 ( 2,525 )1,267 ( 454 1,360 
 ) 8,708( ) 1,997( ) 5,914( ) 3,712( )12,962( ששימשו לפעילות שוטפת מזומנים נטו 

 
 

 : בתזרימי מזומנים ותכרוכ  ןוהשקעה שאינת מימון יופעילו (ב) 
 

 461 104 - 369 1,531 נכס חכירה כנגד התחייבות בגין חכירה 
 
      

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

 2022בספטמבר   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   2016שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט  החברה הבת) שהינה  
 ). 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 
הקלות מסוימות במטרה להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית. אולם, בשלב זה, לא ניתן להעריך  
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. 
 

 השלכותיו של משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן: 
 
 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  

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

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

 
 הכנסות החברה וצבר הזמנות  )2

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

עיכוב    ,הקורונה)להיפגש עם לקוחות ומיקוד הלקוחות בפתרון משברים פנימיים בעקבות משבר  
 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 
. ככל שיוטל סגר נוסף בהודו בעקבות החמרת התפשטות המגפה, 2020החודשים מרץ עד מאי  

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

 2022בספטמבר   30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 המשך): כללי ( –  1ביאור 
 
 מחסור עולמי בחומרי גלם ורכיבים אלקטרוניים ועליית מחירי ההובלה  )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  -לוחים, מייקרות את הפתרון הרובוטי העליית מחירי המתכות והשי .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  

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

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

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

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

 מינותם נמוכה וזמני האספקה שלהם התארכו משמעותית.  של רכיבים אשר ז
 

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  

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

 
 סקי פיתוח ע . 2

החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות לפיתוח עסקי ופועלת במטרה לקדם הזדמנויות עסקיות בשוק 
עסקיות   הזדמנויות  לה  יתהוו  המשבר  בעקבות  כי  מאמינה  החברה  הבינלאומי.  ובשוק  הישראלי 
נוספות לאור המשך הגידול בהשקעות של מדינות וגופים שונים באנרגיות מתחדשות ולאור הירידה 

תחום   במחירי עבר  אל  משקיעים  ומעבר  המסורתית  האנרגיה  בסקטור  בחברות  והפגיעה  הנפט 
 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. 

 
צפויה  לא  פעילותה  כי  מעריכה  החברה  לעין,  הנראה  ובטווח  הדוחות,  על  החתימה  למועד  נכון 
מבחינת   והן  ללקוחות  ושירותיה  מוצריה  של  האספקה  יכולת  מבחינת  הן  מהותי,  באופן  להיפגע 

התחזוקה השוטפים. זאת, נוכח בסיס הלקוחות  היכולת לממש הזמנות ולספק את שירותי התפעול ו
הקיים של החברה ופוטנציאל ההתקשרויות העתידיות עם לקוחות קיימים ועם לקוחות פוטנציאליים 
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

 2022בספטמבר   30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 (המשך): כללי  –  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.  

 
 תוכנית התייעלות .ג

 
  הוצאות   של  לצמצום  התייעלות  תכנית  לאשר  החברה  דירקטוריון  החליט,  2022  בנובמבר  10  ביום

 בכפוף (  צמצום  לרבות,  ומכירות  שיווק,  פ"מו,  תפעול  הוצאות  הפחתת,  היתר  בין,  הכוללת   החברה
 גם  כמו),  לעיל  הנזכרים  בתחומים  בעיקר(  ל" ובחו   בארץ  החברה  של   האדם  כוח  בהיקף)  דין  לכל

 .  האמורות במחלקות  מסוימים משרה  נושאי של העסקתם סיום בחינת
הרובוטים  דגמי  של  ומכירה  בשיווק  בכוונת החברה להתמקד  לעיל,  תוכנית ההתייעלות  במסגרת 

הפיתוחים של מוצרים עתידיים. נכון  , ולהאט את קצב  4H-וה  4T-, ה4E-הקיימים של החברה: ה
למועד הדוח, בכוונת החברה להמשיך ולשפר את ביצועי מוצריה הקיימים, ולפתח, אם כי בקצב איטי  

 יותר, פתרונות נוספים ומשלימים.
 

 :התמציתיים הכספיים הדוחות של  העריכה בסיס - 2ביאור 
 

ת הביניים של  ו ולתקופ  2022  בספטמבר  30  וםקבוצה ליההמידע הכספי התמציתי המאוחד של   . א
המידע הכספי לתקופת הביניים) נערך בהתאם    -(להלן    ךתארי   ו באות  והחודשים שהסתיימ   3-ו  9

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

הנדרשים  .  1970-התש"ל והגילויים  המידע  כל  את  כולל  אינו  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע 
שנתיים  כספיים  דוחות  הדוחות    .במסגרת  עם  ביחד  הביניים  לתקופת  הכספי  במידע  לעיין  יש 

כספי  הדיווח  ה תקני  ל   מצייתיםביאורים אשר נלוו אליהם, אשר  וה  2021הכספיים השנתיים לשנת  
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)
 

  בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום    3- ו  9של    ותלתקופ  הכנסות הקבוצה ותוצאות פעילותה
יום  התוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים בההכנסות ומצביעות בהכרח על    אינן,  2022

 . 2022בדצמבר  31
 
 אומדניםב.     

 
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  

בפועל   התוצאות  המדווחים.  וההוצאות  ההכנסות  ההתחייבויות,  הנכסים,  להיות  סכומי  עשויות 
 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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 (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    IFRSם ותיקונים לתקני  חדשי

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

 
 )IAS  1-להתיקון    -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  

שה החלטות  על  ישפיע  דוחות  הוא  בסיס  על  מקבלים  הכספיים  בדוחות  העיקריים  משתמשים 
 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 

על מדיניות חשבונאית לא מהותית. עם זאת, ככל שמידע כאמור   מבהיר כי אין צורך בגילוי מידע
 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-או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי. ליישום לראשונה של התיקון ל
IAS המאוחדים של הקבוצה.  לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 המאוחדים (המשך) הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים  ביאורי

 2022בספטמבר   30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 

 :הון –  4ביאור 
 

 הענקת אופציות 
 

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

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

לס מסתכם  שנים. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שו  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
 

כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות של    935,000העניקה החברה לעובדים    2022בחודש מאי  .ג
ש"ח למשך    3.12-לה של החברה בתמורה להחברה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגי 

שנים. סך שווי ההענקה    3שנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה של    10
יחידות מניה   63,300אלפי דולר. וכן הוענקו לעובד  408 -על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל

 ") בRSUחסומות  אוטומטי  באופן  למניות  המומרות  סחירות,  לא  ההבשלה")    18ביום  (  מועד 
 בכתבי אופציות הניתנות  יוחלפו    RSUהחברה פירסמה תיקון למתאר, כך שה    2022בספטמבר  

שנים. סך שווי ההענקה על פי מודל    3יובשלו על פני תקופה של    אופציות . הלמימוש ללא תמורה)
   אלפי דולר. 51 -בלק אנד שולס מסתכם ל

 
כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות    372,000העניקה החברה לעובדים    2022  אוגוסטבחודש   . ד

בביאור    של החברה כאמור  צעדי ההתייעלות,  שיוענקו תחת  1(לאור  כתבי האופציה  לעיל,  .ג 
. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה  חלף האמור)  208,000המתאר הינו  

ההענקה. כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה  שנים ממועד    10למשך  ש"ח    2.09-בתמורה ל
 אלפי דולר.  72 -שנים. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל 3של 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 המאוחדים (המשך) ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2022בספטמבר   30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 
 

 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)

 
 : הנמדדים בשווי הוגןהיררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 

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

 לרמות השווי ההוגן בהיררכיה.  בהתאם
 הרמות השונות הוגדרו כדלקמן: 

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

 
  מצוטטים   מחירים  לפי  נמדד  אלפי דולר  44,704-כ  של  בסך,  סחירות  בבטוחות  ההשקעה  של  ההוגן  השווי
 . 1 לרמה   מסווג ולכן  פעיל בשוק

 
 

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

 
 

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

 השקעות בניירות ערך 
 

44,704 44,704  

  44,704 44,704  פיננסיים נכסיםה"כ ס
 
 

 : הכנסות - 6ביאור 
 
 : המדווחות  לתקופות ההכנסות   הרכב להלן 
 

החודשים שהסתיימו   9 
 בספטמבר  30ביום 

 (בלתי מבוקר)

החודשים שהסתיימו   3
 בספטמבר  30ביום 

 (בלתי מבוקר)

שנה שהסתיימה  
 בדצמבר   31ביום 

 (מבוקר)
 2022 2021 2022 2021 2021 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 4,681 1,277 796 4,681 1,771 רובוטיות  מערכות ממכירת הכנסות
 1,224 300 480 845 1,165 תחזוקה  משירותי הכנסות

 2,936 5,526 1,276 1,577 5,905 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק
 המאוחדים (המשך) ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2022בספטמבר   30ליום 

 (בלתי מבוקרים) 
 
 

: נכס בלתי מוחשיירידת ערך  –  7 רביאו  
 

המתמשכת במחיר המניה והעובדה כי שווי השוק של החברה בבורסה נמוך משמעותית מהון  רידת הערך  י לאור
  , 38, בהתאם לתקן חשבונאי  החברה, ולאור העובדה שהחברה הינה יחידת מניבת מזומנים אחת, הכירה החברה

ן עצמאי, בסך  בירידת ערך של הנכס הבלתי מוחשי (עלויות פיתוח שהוונו) אשר אינו ניתן למימוש או העברה באופ
 . 2022בספטמבר   30אלפי דולר, לשלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ביום   3,832של 

. 
 
 

נוספים בתקופת הדוח: אירועים  - 8 רביאו  
 

  של נכס המשמש לפעילות המו"פ    תפעולית  חכירה  בהסכם  התקשרה  חברה, ה2022ברבעון הראשון של שנת  
  החודשיים   החכירה  דמי .  אחת  כל   נוספות  שנים  5- ב  להארכה   אופציות   שתי   עם,  2027  בפברואר   28  ליום   עד   החברה

 . דולר אלפי 25-כ  הינם
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 ופת בינייםקמידע כספי לת

 (בלתי מבוקר)
 2022  רבבספטמ 30

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

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 

 
   1970 -יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל נ תונד' לתק38א לפי תקנה מידע כספי נפרד המוב

 
   2022 בספטמבר 30ליום 

 
 תוכן העניינים

 
 

 עמוד 

 2 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד

  :(אלפי דולר) אלפי דולר של ארה"בנתונים כספיים ב
 3 מה  ה עצרלחב יוחסים מ ה המאוחדיםם התמציתיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיי

 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 , ישראל,6492103אביב -, תל146 גין ב מנחם דרךלמן, סקסלמן וק

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

 
דבולכ  

ת של ניומה בעלי  
סיינטיפיק בע"מ  פיהואק  

 
., א.ג.נ  

 
 

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

 
 

 מבוא 
 

התש"ל    יים)ד ומיופתיים  קת   ך (דוחותות ניירות ער ד' לתקנ  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  
ה ושלושה  תשעולתקופות של    2022בספטמבר    30החברה), ליום    –בע"מ (להלן    אקופיה סיינטיפיק בע"משל    1970  –

החברה.   של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינו  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע  תאריך.  באותו  שהסתיימו  חודשים 
 תקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. נפרד ל הים י הביני פ סכהמידע ה  ביע מסקנה עלאחריותנו היא לה

 
 היקף הסקירה 

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

  תרכב ניים מויב   לתקופות  דע כספי נפרד לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מי 
ואחרים.  מבירו אנליטיים  סקירה  נוהלי  של  ומיישום  והחשבונאיים,  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  רים, 

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך  
שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך  ותיים  ע משמיינים הנע הודע לכל  ג ביטחון שני אינה מאפשרת לנו להשי

 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 -חות תקופתיים ומיידים) התש"לרך (דועות ות נייר נקתד' ל  38  להוראות תקנההבחינות המהותיות, בהתאם 

 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 רואי חשבון  2022 בנובמבר 29

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 1970 -התש"ל  ),ידייםומייים קופתת חות(דו יירות ערך ד' לתקנות נ38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  
 
 

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

     נ כ ס י ם
     נכסים שוטפים:

 84,239 88,702 21,639  מנים מזו יו ושומזומנים 
 -  44,704    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 345 121 191  פקדונות מוגבלים בשימוש 
 187 184 187  לקוחות 

 2,269 2,072 2,646  חייבים ויתרות חובה                                                        
 154 154 154  חו"ז חברה מוחזקת 

 836 1,124 1,367                                                           מלאי

  70,888 92,357 88,030 
     

     שוטפים:ם  שאיננכסים 
 1,204 810 2,533  רכוש קבוע 

 1,681 865 -  נכסים בלתי מוחשיים 
 66 273 297  פקדונות מוגבלים בשימוש 

 758 713 1,968  ימושש  זכותנכסים בגין 
 7,221 7,969 7,977  השקעה בחברה בת 

  12,775 10,630 10,930 
     

 98,960 102,987 83,663  ה  חברה עצמהמיוחסים ל סך הכל נכסים
     

     ון וה בויותהתחיי
     התחייבויות שוטפות: 

 639 535 909  ותני שירותים  ם ונספקי
 1,396 1,933 1,487  זכאים אחרים
 577 - 577  לקוחות   גין חוזים עםהתחייבויות ב 

 302 255 548  ן חכירה ות בגי חייבויתשל ה ת שוטפו חלויות 
  3,521 2,723 2,914 

     
     יבויות שאינן שוטפות: התחי

 440 426 1,197  התחייבויות בגין חכירה 
 3,354 3,149 4,718  צמה  ע לחברה  ותחססך הכל התחייבויות המיו

     
 95,606 99,838 78,945  של החברההמיוחס לבעלים הון 

 הוןו התחייבויותסך 
 83,663 102,987 98,960 

     
 
 

     
 אריה לומלסקי   ז'אן סממה   ערן מלר 

 סמנכ"ל כספים  "ל מנכ  קטוריוןיו"ר הדיר
 

 . 2022 רב מובבנ 29: ה וריון החברטדי דירקי נים הכספיים על תאריך אישור הנתו 
 

 יים אלה. יתצ מספיים תד מנתונים כרביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפ
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 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 1970  -ות תקופתיים ומיידיים), התש"ל וח(ד יירות ערך ד' לתקנות נ38מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 

 דים המיוחס לחברה עצמה אוחהמ  םייים התמציתיוחות הכספדהכולל ב הפסדהדוח על 
 

 
 החודשים  3 חודשים ה 9 

שנה  
 יימה תשהס

 ביום  מו ייתסשה יימו שהסת 
 בדצמבר  31 בספטמבר  30ביום  ספטמבר ב 30ביום  

 2022 2021 2022 2021 2021 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) בלתי מבוקר)( 

 ארה"ב   דולר של אלפי 
 

 574 229 116 455 350 הכנסות 
 620 193 95 273 245 סות נכה ה עלות

 )46( 36 21 182 105 רווח גולמי 
 7,671 1,645 3,258 5,725 7,522 ח ופיתומחקר   צאותוה

 - - 3,757 - 3,757 ירידת ערך נכס בלתי מוחשי 
 1,826 475 475 1,454 1,390 ושיווק מכירה  הוצאות
 3,856 875 941 2,716 2,616 וכלליות   הנהלה הוצאות
 13,399 2,959 8,410 9,713 15,180   מפעולות הפסד

  דיפס הבה  ברחלק הח
 ) 243( 611 942 ) 991( 2,244 ) חברות מוחזקות ברווחי(

 21 14 )55( 5 5 נטו  מימון, (הכנסות)  ותהוצא
הפסד לפני מסים על  

 13,177 3,584 9,297 8,727 17,429 ההכנסה 

 3 - )2( 3 - מסים על ההכנסה 
  ללוכהפסד והפסד סך 

 13,180 3,584 9,295 8,730 17,429 ופהלתק

      
 

 
 
 
 
 

 ציתיים אלה. ים כספיים תמבלתי נפרד מנתונ וים חלקפים מהומצור ע הנוסף הביאורים והמיד
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 ק בע"מ נטיפיייס פיהאקו
 1970  - התש"ל ים ומיידיים),(דוחות תקופתי ות ערך ד' לתקנות נייר38תקנה נפרד המובא לפי  מידע כספי ביניים
 ה  לחברה עצמם המיוחסים חדימאו ה יםציתייים התמפוחות הכסהכלולים בד ניםוממזתזרימי  

 
 

 שים חודה 3 ים דשחוה 9 
שנה  

 שהסתיימה 
 ם ביו שהסתיימו  ימו שהסתי 
 בדצמבר  31 בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ום יב 
 2022 2021 2022 2021 2021 

 (מבוקר) וקר)י מב(בלת (בלתי מבוקר) 

 ב ה"ר של אר ולד אלפי 

 

      - תופת שוטיוופעיללים  תזרימי מזומנ
ולות  ימשו לפע שש נטו מזומנים

 )10,943( ) 1,770( ) 4,683( ) 7,811( )10,057( ') א פחסנ ראה(
 )3( - - )3( )2( ששולמו  הסהכנמסי 

מזומנים נטו ששימשו לפעילות  
 )10,946( ) 1,770( ) 4,683( ) 7,814( )10,059( ת שוטפ 

      ת השקעה:יווילפעל  מזומניםתזרימי  
 ) 973( ) 263( ) 206( ) 511( ) 1,760( וע ב ק ת רכושיש רכ

ן  הוג יננסיים בשווירכישת נכסים פ
 - - - - )45,000( דרך רווח או הפסד 

  - ) 3,000( - ) 3,000( זקת השקעה בחברה מוח
 116 23 137 99 195 ה ריבית שהתקבל

 ) 1,681( ) 667( - ) 865( ) 2,076( שהוונו  פיתוח  עלויות
 )65( )23( )17( )30( ) 174( ימושם בשמוגבלי פיקדונותב שינוי 

  ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
 ) 2,603( ) 930( ) 3,086( ) 1,307( )51,815( השקעה

      : מימוןת יולופעילים  מנזומתזרימי  
 267 267 - 267 - ניות מימוש כתבי אופציות למ
 ) 1,442( - - ) 1,442( - אופציה תשלום למלווה בגין כתבי

 )61( )34( )20( )56( )50( בית ששולמה יר
 ) 297( )80( ) 145( ) 225( ) 394( ת ובגין חכיר  תשלומי קרן
)  משו(שי שנבעוו מזומנים נט 

 ) 1,533( 153 ) 165( ) 1,456( ) 444( מימון פעילות מ
 )15,082( ) 2,547( ) 7,934( )10,577( )62,318( מזומנים  וויוש במזומנים קיטון
  תלתחיל ניםוממז ושווי םמזומני יתרת
 99,302 91,242 29,656 99,302 84,239 קופההת
 מהפרשי שער בגין(הפסדים) ם רווחי
 19 7 )83( )23( ) 282( ים ושווי מזומנים זומנמ

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 84,239 88,702 21,639 88,702 21,639 קופההת
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 מ סיינטיפיק בע" אקופיה
 1970  -ם ומיידיים), התש"ל ייתקופתת ניירות ערך (דוחות ותקנד' ל 38קנה ע כספי ביניים נפרד המובא לפי תידמ

 ברה עצמה  סים לחים המיוחנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדמזומתזרימי  
 
 

 ימו חודשים שהסתי 9 
 בספטמבר  30-ב

 ודשים שהסתיימו  הח 3
 בספטמבר  30-ב

 שנה שהסתיימה 
 בדצמבר,  31-ב

 2022 2021 2022 2021 2021 
 (מבוקר) תי מבוקר)ל(ב 
 דולר של ארה"ב  אלפי 

 
      :לפעולותמשו ששי נטו מזומנים(א) 

 )13,180( ) 3,584( ) 9,295( ) 8,730( )17,429( קופה כולל לתהפסד 
      ין:  ת בג התאמו 

 471 119 332 338 849 תות פחת והפח 
 1,738 461 411 1520 768 יות ם מבוסס מנתשלו

 ) 243( 611 942 ) 991( 2,244   ) חברות מוחזקותוחיברו ( פסדיבהה  ברחחלק ה
 - - 3,757 - 3,757 לתי מוחשי בירידת ערך נכס 

 3 - - 3 2 הכנסה ששולמו מסי 
 ) 116( )23( ) 137( )99( ) 195( תקבלה ריבית שה 

 הפסדים משינוי בנכסים פיננסיים אחרים 
 - - 51 - 296 דרך רווח או הפסד ן הוג   בשווי    

 102 38 17 56 )84(   , נטוהוצאות מימון
   ר בגיןמהפרשי שע )רווחיםדים (הפס

 )19( )7( 83 23 282   נים ושווי מזומניםמזומ     
 )9,510 ( )7,880 ( )3,839 ( )2,385 ( 1,936 

      ם: עוליישינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפ
 244 27 ) 390( )44( ) 531( אי לבמ  )גידולקיטון (

 ) 624( ) 136( ) 285( ) 427( ) 377( ם יאחר בחייבים  גידול
 10 )3( 8 13 - קוחות בל )דולגי ( ןקיטו 
 416 415 236 312 270 ים ונותני שירותים (קיטון) בספק  גידול

 278 335 ) 413( 238 91 בזכאים אחרים (קיטון)  ולגיד 
 )23( )23( - )23( - וחות לקקיטון בהתחייבויות בגין חוזים עם 

 )547 ( 69 )844 ( 615 301 
 )10,943( ) 1,770( ) 4,683( ) 7,811( )10,057( שוטפת   לפעילות וששימש  וומנים נט מז

      
      

 י ינן כרוכות בתזרימעה שאפעילויות מימון והשק (ב) 
      מזומנים:     

 461 104 - 369 1,531 חכירה התחייבות בגין  נכס חכירה כנגד 
      

 
 
 
 

 ם אלה. יתייים תמצ יכספנתונים לק בלתי נפרד מ ם מהווים חיאורים והמידע הנוסף המצורפיב
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 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 ד' לתקנות ניירות ערך 38בא לפי תקנה וומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המ נבחריםם יאוריב

 1970 -ות תקופתיים ומיידיים), התש"ל (דוח
 

(דוד' לתקנות  38ספי הנפרד המובא לפי תקנה  דע הכמיכת ה אופן ערי    -  1  רביאו ם  י פתיחות תקוניירות ערך 
 1970 -"ל ), התשדייםומיי

 
 כללי .  א
   

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

(לה שלה  הבנות  והחברות  ביחדהחברה  המכירהצה")  "הקבו  -לן  הפיתוח,  בתחום  , פועלות 
מער של  והתחזוקה  רובוטי התפעול  מבוסוכות  סולטכנולוסות  ת  לוחות  לניקוי  ענן  ריים אגיית 

 . תשתיתיים
ינוא  בחודש  בישראל  התאגדה  של    2013  רהחברה  הרשום  משרדה  כתובת  בה.  תושבת  והינה 

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

שהינה חברה   .ייטד ס.אר יונ ו ואברמ  2016ו בחודש אוגוסט  ה בהוד תאגדאשר ה  תתפות מוגבל שו
 ). BVIבאיי הבתולה הבריטיים ( 2014דש אוקטובר  ופרטית אשר התאגדה בח

 
 הגדרות ב. 
 

 . מאקופיה סיינטיפיק בע"  -"החברה" 
 

ת לתקנו  'ד38י תקנה  פרד המובא לפ ופת ביניים נלתקספי  מידע כ  -ניים הנפרד"  פי בי "המידע הכס
 . 1970  -תש"ל ה ם),יתקופתיים ומיידי   רך (דוחותירות ע ני
 

המונ כל  אחרת,  נאמר  אם  החלמעט  הינם מובאים  ים  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע  במסגרת 
וחדים של החברה ליום ם המא יים התמציתייספ כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכ

(להלן  אותו תאריב  ויימשהסתודשים  חה  ושלושה  התשעשל    ות קופולת  2022  מבר ספטב  30  -ך 
 ).ים בינייםתיים המאוחדים התמציהכספי הדוחות

 
מו החברה,  החבר   –  זקת" ח"חברה  יונייטד    -ו  Ecoppia Scientific LLPות הבנות של  אברמור 

 ס.א.
 

בינ "הכנחב"יתרות  ורתיות",  בינ  ימי "תזר הוצאות בינחברתיות",  סות  תרות, י   -חברתיים"  מזומנים 
קות בינחברתיות, אשר בוטלו  בעים מעס, הנו ןנים, בהתאם לעניי רימי מזומת, ותזוצאות או הו הכנס

 . ים בינייםיים התמציתיים המאוחד ות הכספהדוח במסגרת 
 

 ת וירוס הקורונה התפשטו ג. 
 

 . המאוחדים ביניים יתייםיים התמצת הכספ דוחוב  1ראה ביאור  
 

 הנפרדע הכספי אופן עריכת המיד יקרעי .ד
 

הכספדהמי ביע  הי  של  ניים  נתונים   חברההנפרד  מת כספיי   כולל  הם  של  וך  המאוחדים  דוחות 
לנד של החברה  בינייםה התאגיד לתקופת   וערוך בהתאם  רש בתקנה , המיוחסים לחברה עצמה, 

(דו38 ערך  ניירות  לתקנות  תקד  ו חות  התש"למיידיופתיים  דוחות  נתק   -(להלן    1970-ים),  ות 
 ם). תקופתיי

 
נתונים הנפרינייכספי בהאם, המידע  בהת ים התמציתיים  כספי ות ההדוח   ךם כספיים מתו ד, כולל 

 . חברה עצמהחסים לוים ביניים המיהמאוחד 
 

 ,ביניים   אוחדיםיחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים המיש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ב
  2021  צמבר בד  31  םליוהחברה    הנפרד שלעם המידע הכספי    דיחובאורים אשר נלוו אליהם,  והבי

  ה לשנת רהמידע הכספי הנפרד של החב   -(להלן  ריך  ו תא באות  והסתיימ ש  תייםמהשנולכל אחת  
ו2021 , ג' לתקנות דוחות תקופתיים 9אם לתקנה  הביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהת), 
הפרטיםלרבו לתקנו האמו   ת  העשירית  בתוספת  ל  אמורות,הת  רים  הובכפוף  אמורות  הבהרות 
 24ניירות ערך ביום  שות  תר רמה באסהתאגיד" שפורכספי נפרד של  ם דוח  שר עהרה בקבב"ה

 ת הרשות). הבהר -שום התקנה והתוספת האמורות (להלן לאופן יי  תייחסתמ ה 2010בינואר  
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 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 
 ך ניירות ער ' לתקנותד38ובא לפי תקנה מה  ע נוסף למידע הכספי הנפרדומיד ם נבחריםביאורי

 1970 -תש"ל ומיידיים), ה  ופתייםת תק(דוחו
 
 

(דוחות תקופתיים  ד'  38קנה  לפי ת   א מידע הכספי הנפרד המובופן עריכת ה א    -  1  רביאו ניירות ערך  לתקנות 
 (המשך): 1970  –דיים), התש"ל ומיי

 
הנפרד,   י בינייםעריכת המידע הכספ בו  ושיטות החישוב, אשר יושמ  ונאיתיות החשב המדינ   עיקרי 

עקבי נהי עם  אלו  ים  בעריכת ם  הכספי  ששימשו  להחברשל    הנפרד   המידע  ואשר   2021שנת  ה 
 פורטו במסגרתו.  

 
 ניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר. הכספי בי  המידע

 
ם י וכדוחות כספיים נפרדים, העררבות  ספיים, לוחות כדע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה ד המי

בהתאם ד  והמוצגים  כספי  לתקני  ה  -(להלן  יים  ינלאומביווח  והוIFRS  -תקני  בכלל,  תר)  קן  אות 
בפרט, ואף אינו מהווה מידע כספי    ונפרדים"   אוחדיםמ"דוחות כספיים    -  27אות בינלאומי  שבונח

 .  ות ביניים" ווח כספי לתקופ "די   - 34מספר לאומי ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות בינ  לתקופת
המדיניות זאת,  שפורטה  החשבונא   עם  הלד   3ביאור  בית  התמצית וחות  המאוחדים כספיים   יים 

בביניי והאופןדבר  ם,  סוו  עיקרי המדיניות החשבונאית,  ם הכספיים במסגרת הדוחות   גו הנתוניבו 
לצורך  הכספיים התמצי  יושמו  ביניים,  ה תיים המאוחדים  בי מידע הכסהצגת  וזאת  פי  הנפרד,  ניים 

שיושמו   ושיטות החישובונאית  החשביניות  דר עיקרי המלעיל בדב מתחייבים מהאמור  הם  בשינויי
 ביניים הנפרד.  כספי דע הת המי כבערי 

 
 

 ים בתקופת הדוחעאירו   - 2ביאור 
 

 . בינייםדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ב  8אה ביאור  ר
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	נוסף על כך, הקימה החברה בשנת 2022 צוות מכירות לטובת שיווק ומכירת מערכותיה בשווקים של אירופה, אפריקה ואמריקה (הצפונית והדרומית). החברה פועלת מול מספר רב של לקוחות שבמקרים רבים זו הפעם הראשונה שבה הם בוחנים שילוב מערכות רובוטיות לניקוי השדות הסולאריים ש...
	ג. ייצור מערכות החברה: בעקבות ההאטה בהתקשרויות חדשות כאמור לעיל, פעילות הייצור של מערכות החברה קטנה בהתאמה, וזאת לאחר שחזרה לייצור סדיר מאז חודש מאי 2020.
	בנוסף, למועד הדוח, בעקבות משבר הסחורות העולמי, קיים מחסור בחומרי גלם ורכיבים אלקטרוניים מהסוג אשר נדרש לצורך ייצור והרכבה של המערכות הרובוטיות של החברה (ביניהם מתכות, אלומיניום, שבבים, פאנלים סולאריים ומוצרים נוספים). המחסור העולמי גורם להתייקרות משמע...
	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. יצוין, כי החברה מחזיקה במלאי מוצרים וחומרי גלם, כמפורט בסעיף 19.4 לדוח התקופתי, וכן החברה החלה ...
	ד. שיווק והפצה: המגבלות הנרחבות אשר הוטלו, מעת לעת, עקב משבר הקורונה הביאו להתאמת פעילות השיווק של החברה על פי הצורך. כך למשל, בעקבות מגבלות שהוטלו על מעברים בינלאומיים כתוצאה מהמשבר, בחלק גדול מהמקרים נבצר מהחברה לקיים פגישות עם לקוחותיה ועם לקוחות פ...

	עם הירידה במספר הנדבקים בעקבות וריאנט האומיקרון ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתמנה מגמה של "חזרה לשגרה", אך להערכת החברה, ההשלכות העקיפות של המשבר כמו גם של משברים עולמיים נוספים במהלך 2022, ממשיכים לתת את אותותיהם, ומתבטאים, כפי שפורט לעיל, בין היתר, במח...
	נוסף על האמור, החברה נוכחת להתגברותם של מתחרים, בשוק ההודי בפרט, אשר בחלקם נותנים מענה לרגישות הגבוהה של הלקוחות למחיר, ומתאפיינים בהצעות לשימוש במערכות ניקוי הדורשות רמת מעורבות גבוהה של עובדים, בניגוד להפעלתן באופן אוטונומי (הדורשת מעורבות אנושית מי...
	כמו-כן, החברה נתקלת בחסמים גיאו-פוליטיים משמעותיים המקשים על חדירתה לשווקים במדינות ערב, ובפרט בכאלו שלא הגיעו לנורמליזציה של יחסיהן עם מדינת ישראל.
	הימשכות או החמרה של המגמות המתוארות לעיל, עשוית לגרום, לפי העניין, לעיכובים בהקמה של שדות סולאריים, אימוץ טכנולוגיות חדשות בידי חברות האנרגיה, ביטול הסכמי הקמה של שדות סולאריים וכתוצאה מכך לעיכוב או פגיעה בהתקשרויות של החברה עם לקוחות. בנוסף, להמשך הת...
	האמור בסעיף 1.3.1 לעיל כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1986 ("חוק ניירות ערך"), לרבות בדבר הערכות החברה בקשר להשלכות המשברים והמגמות הקיימים בסביבת הפעילות, כתוצאה ממשבר הקורונה וכן ביחס למגעים עם לקוחות פוטנציאלים ובדבר הערכת ...
	30 בספטמבר 2022
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	31 בדצמבר 2021
	סעיף
	הסברי הדירקטוריון
	עיקר הקיטון נובע מתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת והשקעה.
	נכסים שוטפים
	80,804
	100,571
	95,886
	עיקר הגידול נובע מנכס זכות שימוש בגין חכירת משרדים ומרכז פיתוח וכן מרכישת רכוש קבוע. מנגד בוצעה הפחתה של נכס בלתי מוחשי.
	נכסים בלתי שוטפים
	5,251
	2,920
	4,033
	סה"כ נכסים
	86,055
	103,491
	99,919
	עיקר הגידול נובע מהתחייבויות לעובדים וספקים וכן מהתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות.
	התחייבויות שוטפות
	5,644
	3,005
	3,605
	הגידול נובע בעיקר מגידול בהתחייבויות בגין חכירה חדשה של מרכז פיתוח ומשרדים.
	התחייבויות בלתי שוטפות
	1,466
	648
	708
	עיקר הקיטון נובע מהפסד בתקופה.
	סה"כ הון
	78,945
	99,838
	95,606
	סה"כ התחייבויות והון
	86,055
	103,491
	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.
	2,936
	5,526
	1,276
	1,577
	5,905
	עיקר השינוי נבע מפעילות מכירת הרובוטים.
	2,158
	3,420
	1,006
	1,771
	4,215
	עיקר הגידול בהוצאות מול התקופה המקבילה אשתקד נובע מהוצאות בגין שכר עובדים ויועצים.
	8,304
	6,405
	3,569
	1,854
	8,574
	בעקבות הירידה המתמשכת במחיר המניה  החברה בחנה את הסממנים לירידת ערך נכסיה כנדרש לפי תקני IFRS והפחיתה את הנכס הבלתי מוחשי. לפרטים נוספים ראה ביאור 7 בדוח הכספי.
	3,832 
	-
	3,832
	-
	-
	עיקר השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהוצאות בגין יועצים.
	4,253
	3,317
	1,547
	1,106
	4,702
	עיקר ההוצאה הינו בגין שכר עובדים ויועצים.
	1,557
	1,555
	523
	510
	1,962
	17,168
	9,171
	9,201
	3,664
	13,548
	עיקר השינוי נובע מהפרשי שער ומירידה בשווי תיק השקעות של החברה.
	247
	(475)
	83
	(90)
	(402)
	עיקר השינוי נבע מפעילות מכירת הרובוטים והכנסות הנובעות מהסכם העברת פרויקט על ידי לקוח החברה בתקופה המקבילה אשתקד.
	14
	34
	11
	10
	34
	הפסד לשנה
	17,429
	8,730
	9,295
	3,584
	13,180
	לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר
	(12,965)
	(3,716)
	(5,914)
	(8,712)
	עיקר הקיטון במזומנים שנבעו מפעילות שוטפת נובע מקיטון בהון החוזר של החברה בסך של כ-3,917 אלפי דולר. בנוסף חלה ירידה בפעילות השוטפת בסך 5,333 אלפי דולר. 
	(49,048)
	(1,378)
	(323)
	(2,679)
	השינוי נובע בעיקר מהשקעה בניירות ערך וכן מרכישת רכוש קבוע.
	(444)
	(1,456)
	(165)
	(1,533)
	השינוי נבע בעיקר מתשלום למלווה בגין כתבי האופציה בתקופה המקבילה אשתקד.
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	עודף נכסים שוטפים על ההתחייבויות השוטפות
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	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
	ליום 30 בספטמבר 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 בספטמבר 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 בספטמבר 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 בספטמבר 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 בספטמבר 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 בספטמבר 2022
	(בלתי מבוקרים)
	ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
	ליום 30 בספטמבר 2022
	(בלתי מבוקרים)
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	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	מידע כספי לתקופת ביניים
	30 בספטמבר 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

	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 בספטמבר 2022 ולתקופות של תשעה ושלושה החודשים שהסתיימו באותו תאריך (להלן - הדוחות הכספיים התמצית...
	"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 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 בשינו...
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