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למועד הדוח החברה הינה תאגיד קטן, כמשמעות מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות  
החברה,   דירקטוריון  להחלטת  בהתאם  הדוחות").  התש"ל-1970 ("תקנות  ומיידיים),  תקופתיים 
להחלטות  בכפוף  הדוחות,  לתקנות  בתקנה  5ד  המנויות  ההקלות  כל  את  לאמץ  החברה  בחרה 
הדירקטוריון כפי שתהיינה מעת לעת, ובכלל זה: (א) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית  
ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; (ב) העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכת  

שווי מהותית ל-20%; ו-(ג) דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור (חצי שנתית).   

החל מיום 6 במאי 2021, משוייכות מניות החברה למדד ת"א טק-עילית. 
 

 



שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה   

בהתאם לתקנה  39א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970  ( "תקנות הדוחות"),  
יובאו להלן פרטים בדבר שינויים או חידושים מהותיים בכל עניין שיש לתאר בדוח תקופתי, שאירעו במהלך  

   –  תקופה של שישה  (6) חודשים  אשר נסתיימה  במועד הדוח, קרי  -  ביום  30  ביוני  2021  ( "תקופת הדוח " ו  
 "מועד הדוח" בהתאמה)) וכן עד למועד פרסומו  ביום 22 ביולי, 2021  או במועד שקדם בסמוך לכ ך ( "מועד 

פרסום הדוח").  

העניינים המפורטים להלן הינם בנוסף לשינויים המהותיים אשר אירעו בעסקי החברה  בתקופת הדוח, אשר  
תוארו, בין השאר, במסגרת אירועים לאחר תאריך המאזן,  בדוח התקופתי של החברה לשנת  2020  ( "הדוח 

הכלול בדוח זה על דרך ההפניה .   1 התקופת י לשנת 2020"),

  

עדכונים לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2020  – "תיאור עסקי החברה " 

1.  בהמשך לאמור בסעיף  7.1.1[ג] לדוח התקופתי לשנת  2020  –  ביום  28 ביוני  2021, הודיעה החברה על  
Photo Scanner -ו   Photo Scan  -  השקת גרסה חדשה ועדכנית לאפליקציות מרכזיות של החברה

Plus  ( "הגרסה החדשה") הזמינה להורדה בחנות האפליקציות של אפל. לפרטים נוספים  -  ראה הודעת 
החברה מיום 28 ביוני 2021 (מס' אסמכתא:2021-01-043939) .    2

2.  בהמשך  לאמור בסעיף  7.1.1[ג] לדוח התקופתי לשנת  2020 – נכון למועד פרסום הדוח ולמיטב ידיעת  
החברה, סך המינויים המשלמים באפליקציות החברה  עומד על סך כולל של כ -  376  אלפי מינויים . 33
מנויים   כ-25%  הינם  למנוי,  מנויים בשנתם  הראשונה  כ-50%  הינם  לעיל,  כאמור  המינויים  מתו ך סך 

בשנתם השנייה למנוי וכ-25% הינם מנויים בשנתם השלישית ואיל ך למנוי . 

להל ן  נתונים  נכון למועד  פרסום  הדוח, עבור מסלול הפיכת משתמש הקצה למנוי משלם ביחס  לארבע ת  
Photo " )  Photo Scan app by Photomyne (iOS)  –החבר ה של  המרכזיות  (4)  האפליקציות 

  Slide Scan (iOS)  ,("Photo Scanner Plus" )  Photo Scanner Plus (iOS)  ,("Scan
של   המרכזיות  וביחד:  "האפליקציות  ( "SlideScan")  ו-FilmBox (iOS)  ( "FilmBox")  (להלן 

החברה"):    4

  

  

  

  

 
    פורסם ביום 24 במרס 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-043341) .  1
   נכון למועד פרסום הדוח, ולמיטב ידיעת החברה, הגרסה החדשה הביאה לעליה בשימוש (ביחס לגרסה קודמת) של כ-205%  2

וכ-500%  במספר  הוסיפו להן כותרת או תיאור  במספר התמונות אשר נצבעו משחור/לבן,  כ-100%  במספר התמונות אשר 
התמונות בהן תייגו פנים.  

  לעומת סך של כ-319 אלפי מנויים ליום 30 ביוני 2020 . 3 
   חישוב יחסי ההמרה (חינמי לתקופת ניסיון ומתקופת ניסיון למנוי משלם) ושיעורי הטווחים המפורטים בטבלה לעיל, מתייחסים  4

לחמש הטריטוריות הגדולות של כל אחת מהאפליקציות המרכזיות כאמור ולכל מסלולי המנויים בהן.  
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שם האפליקצי ה  
המרה משלב הורדה ושימוש 
חינמי לשלב תקופת ניסיון  

 (trial free)

המרה מתקופת ניסיון למנוי  
)  (* משלם

  60%-40%   10%-7%   Photo Scan 
5  78%-63%   12%-5%   Photo Scanner Plus

 70%-31%  7%-4%  FilmBox
 68%-46%   10%-9%  SlideScan

החל מחודש אפריל  2021, החברה משווקת בעדיפות מנוי שנתי .   (*)
  

ידיעת החברה,  שיעור של  84%  מתוך סך  המנויים באפליקציות החברה (כמפורט לעיל)  הינם   למיטב 
מנויים באפליקציות המרכזיות של החברה.     

3.  להלן טבלה המסכמת את מחירי המנויים השונים בארה"ב6  ביחס לאפליקציות המרכזיות של החבר ה ,  6
נכון למועד פרסום הדוח (בדולר ארה"ב):  

Photo Scan–   

מחיר  סוג המנו י  
תקופת ניסיון חינמי טרם מעבר לשלב  

מנוי משל ם  
ללא תקופת ניסיו ן     9.99 חודש י  

3 ימי ניסיון       39.99 שנתי   

ללא תקופת ניסיון       47.99 שנתיים עד חמש שני ם  

 

Photo Scanner Plus–   

מחיר  סוג המנו י  
תקופת ניסיון חינמי טרם מעבר לשלב  

מנוי משל ם  
ללא תקופת ניסיון      9.99 חודש י  

3 ימי ניסיון       39.99 שנת י  

ללא תקופת ניסיון       47.99 שנתיים עד חמש שני ם  

 

FilmBox–   

מחיר  סוג המנו י  
תקופת ניסיון חינמי טרם מעבר לשלב  

מנוי משל ם  
ללא תקופת ניסיו ן     5.99 חודש י  

3 ימי ניסיו ן     29.99 שנת י  

ללא תקופת ניסיו ן     39.99 שנתיי ם  

 

5   נכון למועד פרסום הדוח, החברה רואה באפליקציה כאחת מהאפליקציות המרכזיות, וזאת על אף שההיקף הכספי אשר מהווה  

האפליקציה עומד על שיעור של כ-8.5% מתוך ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות (כהגדרת מונח זה להלן).   
   ארה"ב הינה חלק מטריטוריית צפון אמריקה. לפירוט נוסף  אודות החלוקה הגיאוגרפית ראה כמפורט בביאור  7  לדוחות הכספיים  6

עשויים   הקצה  למשתמשי  החברה  על-ידי  המוצעים  המנויים  מחירי  כי  יובהר  הכספיים").  ליום  30  ביוני  2021  ("הדוחות 
להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת החברה.    
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SlideScan–   

מחיר  סוג המנו י  
תקופת ניסיון חינמי טרם מעבר לשלב  

מנוי משל ם  
ללא תקופת ניסיו ן     5.99 חודש י  

3 ימי ניסיו ן     29.99 שנת י  

ללא תקופת ניסיו ן     39.99 שנתיי ם  

  

4.  בהמשך לאמור בסעיף  7.1.1[ה] לדוח התקופתי לשנת  2020  -  גוגל הודיעה כי החל מחודש יולי  2021,  
תפחית את העלויות עבור מפתחי  האפליקציות, לרבות  עבור  החברה, כמפורט להלן:  עבור כל מנו י  משל ם  
במהלך שנת המנוי הראשונה שלו ועד לתקרת היקף כספי בגין מנויים משלמים של  1  מיליון דולר ארה"ב  
(באותה שנ ה  קלאנדרית), תופחתנה העלויות בשיעור של  50%  כך שתעמודנה על שיעור של  15%  (במקום 

30% )7  (כלומר, עבור מכירות בשנה קלאנדרית של  1  מיליון דולר ארה"ב, התשלום לגוגל יעמוד על  כ -7
150 אלפי דולר ארה"ב במקום כ-300 אלפי דולר ארה"ב).     

5.  בהמשך לאמור בסעיף  7.1.2  לדוח התקופתי לשנת  2020  –  על פי החלטת אפל, חל עדכון  בהסכם שירותי  
של  השיפוי  חובת  הרחבת  ההסכם,  תחת  אחריות  אפל  האפליקציו ת,  לרבות  צמצום  בחנות  הפרסום 
מפרסמים  כלפי אפל למקרים נוספים, הוספת הרשאה לאפל למחוק פרסומות של  מפרסמים  על פי שיקול  

דעתה, והטלת מגבלות על התאמת פרסומות ותכנים מסוימים למשתמשים .  

6.  בהמשך לאמור בסעיף  7.2  לדוח התקופתי לשנת  2020  -  בקשר עם אפליקציות שפיתחה החברה, השיקה  
החבר ה  ביום  25  באפריל  2021,  אפליקציה חדשה בשם  Photomyne Share  (בסעיף זה  -   "האפליקציה  
החדשה")  הזמינה  להורדה  בחנות האפליקציות של אפל.    לפרטים נוספים אודות האפליקציה  החדש ה, 
ראה  דוח מיידי  מיום  25  באפריל  2021  (מס'  אסמכתא:  2021-01-070113).  ביום  22  ביוני  2021,  השיקה  

החברה גרסת אנדרואיד מקבילה לאפליקציה . 

7.  בהמשך לאמור בסעיף  7.2.1  לדוח התקופתי לשנת  2020  -  החברה מעדכנת כי  בכוונתה  להעמיק  את  
פעילותה במסגרת  החנות העצמאית המקוונת באמאזון .  

8.  בהמשך לאמור בסעיף  7.3  לדוח התקופתי לשנת  2020  -  להלן פרטים נוספים אודות  חלוקת  הכנסות  
החברה (באלפי דולר ארה"ב) על פי סוגי מנויים  המהווים 10% או יותר מסך הכנסות החברה:    

סוגי מנויי ם 
לשישה חודשים שהסתיימו ביו ם  

לשנה שהסתיימה  
ביום    

31 בדצמבר 2020   30 ביוני 2020   30 ביוני 2021  

סכו ם    
שיעור מסך  

הכנסות החברה  
   (**)

סכו ם  
שיעור מסך  

הכנסות החברה  
   (**)

סכו ם  
שיעור מסך  

הכנסות  
   (**) החברה

  60.9%   5,665   54.8%   2,232   58.8%   3,421 )  (* מנוי חודשי
  27.9%   2,595   33.0%   1,343   26.0%   1,512 )  (* מנוי שנתי

 
   ככל שנחצתה  התקרה האמורה, החברה תשלם  30%  עבור כל מנוי נוסף בשנתו הראשונה. בכל מקרה, תישא החברה בעלות של  7

15% עבור כל מנוי משלם החל משנת המנוי השנייה ואילך.    
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במסגרת החלטה עסקית, בשנת  2020  שיווקה החברה בעדיפות מנוי חודשי וחלקו היחסי של    (*)
סוג מנוי זה כשיעור מסך הכנסות החברה גדל ביחס לסוגי מנויים אחרים.  החל מחודש אפריל  

2021, החברה משווקת בעדיפות מנוי שנתי . 
שיעור ההכנסות שהוכרו בספרי החברה מהמנויים השונים, מתוך סך הכנסות החברה שהוכרו   (**)

בספרים, בתקופות הרלוונטיות. 
 

   (NON-GAAP)  9.  מדדים שאינם חשבונאיים

     (Bookings) א .  ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות

ובעבור כל תקופת   המנוי אותו הם רוכשים  המנויים באפליקציות החברה  משלמים  בהתאם לסוג 
המנוי מראש. ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות/רכישות המנויים באפליקציות החברה  בתקופה  
תקופ ה   משלמים  באותה  מנויים  ידי  על  (Bookings)  שבוצעו  כל  ההתקשרויות  את  כולל  נתונה 

( "ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות " או  "סך ההתקשרויות ").8   8

על פי כללי החשבונאות, פורסת החברה את התשלומים  שנבעו  מסך ההתקשרויות על פני תקופת 
יוכרו  רק  בתקופו ת  אלו  תשלומים  בגין  החשבונאיות  מההכנסות  חלק  מכך,  יוצא  וכפועל  המנוי, 
הדיווח החשבונאיות  הבאות  לאחר רכישת המנוי .  לאור אופי הפעילות, הנהלת החברה  בוחנת  פנימית  
(NON-GAAP)  –  ההיקף הכספי של  סך התקשרויות   מדד לא חשבונאי  את פעילותה  גם  על פי 
בתקופה  מסוימת.  יובהר כי נתונים אלו אינם מהווים את הכנסות החברה כפי שהן מוכרות בדוחותיה  

הכספיים וכי הנתונים אינם מבוקרים או סקורים .  

אודות  שיעור  סך   נתונים  לשנת  2020  -  להלן  התקופתי  בסעיף  7.3  לדוח  לאמור  בהמשך 
החברה,  כפי   של  ההתקשרויות  סך  החבר ה  מתוך  המרכזיות של  ההתקשרויות  באפליקציות 

שנתקבלו מחנויות האפליקציו ת של אפל וגוגל לתקופות המצוינות בטבלה להלן:    

) (* שם האפליקציה

לתקופה של  
שישה חודשים  

שהסתיימה ביום  
30 ביוני 2021  

לתקופה של שישה  
חודשים  

שהסתיימה ביום  
30 ביוני 2020  

לשנה שהסתיימה ביום 31  
בדצמבר 2020  

השיעור שמהווה ההיקף הכספי של ההתקשרויות באפליקציות  
המרכזיות מתוך סך ההתקשרויות של החברה (ב  - %)   

(לא  סקור ולא מבוקר )  
  55.1%   62.2%   47.8%     Photo Scan

Photo Scanner 
  15.8%   17.7%  8.5%

  Plus
  8.4%   4.0%   12.6%  FilmBox
  10.1%   7.8%   13.6%  SlideScan

סה"כ התקשרויות  
  11,043   5,136   7,737 (באלפי דולר  

ארה"ב)   

 
     למען הסר ספק, יובהר כי מדובר על סך ההתקשרויות/   רכישות של מנויים כפי שהנתונים נמסרו לחברה מחנויות האפליקציות  8

(לפני עלויות) ולאחר המרה ממטבעות מקומיים למטבע דולר ארה"ב.   
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שם האפליקציה(*) 

לתקופה של  
שישה חודשים  

שהסתיימה ביום  
30 ביוני 2021  

לתקופה של שישה  
חודשים  

שהסתיימה ביום  
30 ביוני 2020  

לשנה שהסתיימה ביום 31  
בדצמבר 2020  

השיעור שמהווה ההיקף הכספי של ההתקשרויות באפליקציות  
המרכזיות מתוך סך ההתקשרויות של החברה (ב  - %)   

(לא  סקור ולא מבוקר )  
     (*)Photo Scan   אפליקצית הדוח,  למועד  נכון  לעיל,  המפורטות  האפליקציות  על  בנוסף    (*)

(Android) היוותה שיעור של כ-6.4% מההיקף הכספי מתוך סך ההתקשרויות .  
 

ב.  ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות (Bookings) ביחס לסך הוצאות הפרסום והשיווק   

בעוד שהכנסות החברה נפרסות לאורך תקופת המנוי,  הוצאות  הפרסום והשיווק  נרשמות במלואן  
לייצר  אלו  עתידות  הוצאות  החברה,  אף  שלהערכת  נוצרו.  זאת,  על  בה  בתקופה  החברה  בספרי 
הכנסות  גם  בשנים הבאות,  ובכלל זה  -  (א) הכנסות ממנויים משלמים חדשים (אשר הצטרפו באותה 
השנה), אשר יוכרו כהכנסות בשנת הצטרפותם הנוכחית או כהכנסות נדחות לשנים הבאות  בהתאם  
לכללי החשבונאו ת; וכן  -  ( ב) תשלומים  עתידיים,  כאשר  מנויי החברה ימשיכו לחדש את המנוי  

הקיים לאורך זמן.    

בטבלה שלהלן יפורט  היחס שבין  ההיקף הכספי של  סך ההתקשרויות בתקופה מסוימת לבין  
סך ההוצאות הישירות שהוציאה החברה עבור פרסום ושיווק באותה תקופה:    

 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה  
ביו ם  

לשנה שהסתיימה  
ביו ם  

31 בדצמבר 2020  30 ביוני 2020  30 ביוני 2021  
אלפי דולר ארה" ב  

ההיקף הכספי של סך  
ההתקשרויות (לא סקור  7,737 5,136 11,043

ולא מבוקר לפי העניין ) 
סך ההוצאות  הישירות  

5,309 2,544 4,963 
עבור פרסום ושיווק9   9

 

ג.  בנוסף, להלן  נתונים השוואתיים אודות    ההוצאות  הישירות עבור פרסום ושיווק  שהוצאו  על-ידי  
לחבר ה   שהתהוו  ההתקשרויות  סך  הכספי  המצטב ר  של  מסוימת,  ביחס  להיקף  החברה  בתקופה 

ממשתמשי קצה  שהפכו פעילים באותה התקופה:    10

   ההוצאות  הישירות עבור ביחס לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30  ביוני  2020  -  
פרסום ושיווק  שהוצאו בתקופה זו עמדו על סך של כ-2,544  אלפי דולר ארה"ב. משתמשים שהפכו 
פעילים בתקופה  זו, הניבו,  להערכת החברה,  עד ליום  30  ביוני  2021  (לאחר  3  חציונים ),  התקשרויות  

 
   הוצאות ישירות עבור פרסום ושיווק כוללות את הוצאות הפרסום והשיווק על גבי הפלטפורמות השיווקיות.  9

  כפי שהוגדר בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020. 10

Dummy Text
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בהיקף כספי מצטבר  בסך של כ-5,318  אלפי דולר ארה"ב .  חלוקת  (i) סך ההיקף הכספי המצטבר 11
הקצה   מאז שהפכו משתמשי  מ ההתקשרויות  האמורות  לאחר  תקופה של  שלושה חציונים  שחלפו 
למשתמשים פעילים (מהחציון הראשון של שנת  2020) ועד ליום  30  ביוני  2021  ב-(ii)  ההוצאות  
הישירות עבור פרסום ושיווק  (בתקופת החציון הראשון של  2020) ,  עומדת על כ-210%  (פי  2.1 )  

ובניכוי תשלומי החברה לחנויות האפליקציות, עומד היחס האמור על כ-140% (פי 1.4).   

ביחס לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30  ביוני  2021  -    ההוצאות  הישירות עבור  
פרסום ושיווק  שהוצאו בתקופה זו עמדו על סך של כ-4,963  אלפי דולר ארה"ב. משתמשים שהפכו 
אחד ),   חציון  ליום  30  ביוני  2021  (לאחר  החברה,  עד  הניבו,  להערכת  זו,  בתקופה  פעילים 

התקשרויות בהיקף כספי מצטבר  בסך של כ- 3,477  אלפי דולר ארה"ב .  חלוקת (i) סך  ההיקף  12
הקצה   משתמשי  שהפכו  מאז  אחד  שחלף  חציון  מ ההתקשרויות  האמורות  לאחר  המצטבר  הכספי 
ושיוו ק  פרסום  עבור  ההוצאות  הישירות   (ii)-ליום  30  ביוני  2021  ב פעילי ם  ועד  למשתמשים 
(בתקופת החציון הראשון של  2021) עומדת על כ -70%  (פי  0.7), ובניכוי תשלומ י  החברה  לחנויות  

האפליקציות, עומד היחס האמור על כ-50% (פי 0.5).    

עתידיות  לחברה  ככל   התקשרויות  להמשי ך  להניב  החברה,  משתמשי  קצה  אלו  עשויים  להערכת 
שיבחרו לחדש את המנוי שלהם באפליקציות החבר ה.    

ד.  להלן פירוט אודות ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות  מ-iOS  בחציון הראשון של  2021  בחלוקה  
לשנים בהן משתמשי הקצה הפכו פעילים לראשונה:  

השנה בה משתמשי הקצה הפכו פעילים  
לראשונה  

ב  
  iOS-ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות מ
חציון הראשון של שנת 2021 (באלפי דולר

ארה"ב)  
כ- 233   2016 ולפני כ ן  
כ- 218     2017
כ- 508     2018
כ- 544     2019

כ- 2,180     2020
כ- 2,882     2021
כ- 6,565   סך הכ ל  

 

10.  בהמשך לאמור בסעיף  7.5  לדוח התקופתי לשנת  2020  -  להלן פירוט  אודות כמות ההורדות  של משתמשי  
הקצה באפליקציות החברה בפילוח גיאוגרפי, נכון למועד פרסום הדוח:   

  

  

  

 
  אשר מתוכם  סך  התקשרויות  של  כ-4,961  אלפי דולר ארה"ב  מאפליקציות  iOS.  עד ליום  30  ביוני  2020  (חציון אחד מאז הפכו 11

כ-2,218  אלפי דולר ארה"ב   להערכת החברה,  התקשרויות  בהיקף כספי מצטבר בסך  של  לפעילים)  הניבו,  משתמשי הקצה 
 .iOS מאפלקיציות

12 .iOS אשר מתוכם סך התקשרויות של כ-2,882 אלפי דולר ארה"ב מאפליקציות   
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  iOS  –  הורדות לפי מדינות

  
  

הורדות לפי מדינות  –  אנדרואיד  

  
 

11.  בהמשך לאמור  בסעיף  7.6  לדוח התקופתי לשנת  2020  -  נכון למועד פרסום הדוח, על-פי מאגר הנתונים  
של החברה  (המבוסס על המידע אשר נמסר לה מחנויות האפליקציות), סך ההורדות של אפליקציות 

החברה, במצטבר, שלאחריהן בוצע שימוש באפליקציה לפחות פעם אחת,  הינו כ-26  מיליון,  כאשר 13
15 מדי  חוד ש (בממוצע) עושים שימוש באפליקציות החברה מעל ל-1.4  מיליון משתמשים פעילים .  14

נכון למועד פרסום  להלן פירוט בקשר עם כמות הורדות אפליקציות החברה בפילוח לפי  אפליקציות, 
הדוח, הממחיש את התפתחות הפעילות העסקית :  

  

  

 
  לעומת סך של כ-15.6 מיליון נכון ליום 30 ביוני 2020.  13
   מדד ה-Monthly Active Users  –  MAU–  מדד שימוש באפליקציות אשר מציג את כמות המשתמשים הפעילים באפליקציה  14

בתוך תקופה של 30 יום. מדד זה מסייע למפתחי אפליקציות להבין את מידת ותדירות השימוש במוצרים שלהם.  
      לעניין זה – ראה הערת שוליים 21 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020.   15
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הורדות לפי חציונים  – חציון ראשון 2021 אל מול חציון ראשון 2020  

 
12.  בהמשך לאמור בסעיף  7.6.1  לדוח התקופתי לשנת  2020  -  נכון למועד  פרסום  הדוח, כ-88%  ממנויי  

   .Google Play-וכ-12%  מ (iOS) App Store-אפליקציות החברה מגיעים  מ

ציונים ודירוגים לאפליקציות החברה    –  לאפליקציות  החברה כמאות אלפי חוות דעת וציוני ם  בחנויות 
האפליקציות, כאשר הציונים של רובן הינם מעל 4 כוכבים.   

להלן פירוט אודות ציון ממוצע ודירוגים לחלק מאפליקציות החברה נכון למועד פרסום הדוח -    16

ציון ממוצע ומספר דירוגים לחלק מאפליקציות החברה 

  

  

 European -  (ביחס  לתחום הגנת הפרטיו ת)  13.  בהמשך לאמור בסעיף  7.6.2  לדוח התקופתי לשנת  2020
Data Protection Board  פרסמ ו  הנחיות לגבי אמצעי הזהירות הנוספים בהם יש לנקוט בקשר עם  17

ייצוא מידע של נשאי מידע אירופאים. נכון למועד פרסום הדוח, החברה לומדת את ההנחיות במטרה  
ליישמן עד כמה שנית ן;  החברה ממשיכה לעקוב אחר התפתחויות  בתחום קידום חקיקה מדינתית להגנת  

 
     לכל אפליקציה קיים ציון (בין 1 ל-5 כוכבים) המורכב מכלל הציונים שנתנו משתמשי הקצה לאותה אפליקציה. 16 
17https://edpb.europa.eu/system/files/2021-   

 06/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf.
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פרטיות במדינות שונות בארה"ב אשר עשויה להשפיע על תחום פעילותה של החברה. חקיקה בעניין  
הגנת הפרטיות התקבלה לראשונה במדינת וירג'יניה וצפויה להיכנס לתוקף בתחילת שנת 2023 .  18

אפל  של  כוונתה  לשנת  2020  -  בדבר  התקופתי  בסעיף  7.6.6  ובסעיף  20.3.3  לדוח  לאמור  14 . בהמשך 
לאפשר העברת פרטי  IDFA (Identifier for Advertisers) ("IDFA") רק באישור מפורש ומראש של  
משתמשי הקצה,  ראה דוח מיידי  של החברה  מיום  26  באפריל  2021   (מס'  אסמכתא:  2021-01-070524) . 

נכון למועד פרסום הדוח,  יישמה  החברה תכנית פעולה  אלטרנטיבית אשר במסגרתה ביצעה התאמות  
לחלוקת תקציבי השיווק, וכן לאופן השיווק על גבי הפלטפורמות השיווקיות השונות .  להערכת החברה,  
לאחר בחינה ראשונית  נכון למועד פרסום הדוח,  אין  בשינוי האמור  כדי לפגוע בצורה משמעותית בחברה  
ובתוצאותיה העסקיות.  יחד עם זאת,  יובהר כי אין ביכולתה של החברה להעריך את מלוא השפעת השינוי  

על פעילותה העתידית של החברה ותוצאותיה העסקיות .  

להיות   עשויה  אשר  להשפעה  ביחס  לרבות  לעיל,  כמפורט  החברה  והנחות  הערכות  התחזיות, 
להחלטת אפל  ביחס ל -IDFA על החברה ותוצאותיה העסקיות, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד  
התפתחויות   בדבר  החברה  הערכות  על  התשכ"ח-1968,  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו 
בשליטתה של   ואינו  ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  ועתידיים אשר מועד  קיימים  ואירועים 
החברה. הערכות אלו  עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה ואף שונה 
התממשות   וביניהם  החברה,  בשליטת  שונים שאינם  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  מהותית 

גורמי הסיכון הנזכרים בחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2020 .  

15.  בהמשך לאמור בסעיפים  7.1.6  [ד]  ו-20.3.3  לדוח התקופתי לשנת  2020  –  נוכח השפעתו האפשרית של  
השינוי האמור  בסעיף  14  לעיל  על אופן השיווק הממוק ד  בשוק הפרסום בכלל, ועל תחום הפעילות בפרט,  
להערכת החברה,  יכולתן של חברות לבצע  התאמות נדרשות  לפעילות השיווקית  בטווח זמן קצר, תוך  
מציאת חלופות מתאימות ככל שנדרש,  עשוי להוות גורם הצלחה קריטי נוסף בתחום הפעילות.  חוסר  
יכולת לבצע את ההתאמות כאמור עשויה להוות גורם סיכון אשר התממשותו  עלולה  לפגוע בתוצאותיה  

העסקיות של החברה.    

16.  בהמשך לאמור בסעיף  10  לדוח התקופתי לשנת  2020  –  במהלך תקופת הדוח  גייסה החברה עובדים  
חדשים  (חלקם בתפקידי מפתח)  ובהתאמה  גדל מספר עובדיה  ל-24  עובדים בישראל (חלף  19  עובדים  
בתום שנת  2020), מהם  21  במשרה מלאה  (100%)  ו-3  במשרה חלקית. להערכת החברה, גיוסים אלו 
התוכנה,   את  יכולותי ה  בתחום  בדיקת  שלה,  ומחזקים  הצמיחה  משמעותי  באסטרטגיית  נדבך  מהווים 

השיווק, הכספים והבקרה.   

  

  

  

 
18  https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+sum+SB1392 - לפרטים ראה   

המידע האמור בסעיף  13  לעיל, ביחס למועד כניסתה לתוקף של החקיקה המדינתית, וכן ביחס ליישום ההנחיות האמורות,  הינו  
בדבר התפתחויות   החברה  הערכות  על  המבוסס  התשכ"ח-1968,  ערך,  ניירות  בחוק  עתיד  כמשמעו  פני  צופה  בגדר  מידע 
ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא  
להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה ואף שונה מהותית מכפי שהוערך,  כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

החברה, וביניהם התממשות גורמי הסיכון הנזכרים בחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2020. 
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להלן פירוט אודות התפלגות העובדים נכון למועד הדוח :  

חטיב ה  
כמות עובדים ליו ם  

  30.06.2021
 5 נושאי משרה ועובדי הנהלה בכיר ה  

מחקר ופיתוח, מפתחים, בדיקות, עיצוב       9 (*)  
  7 שיווק  
  1 שירות לקוחות    
  2 משאבי אנוש ומנהל   
  24 סה" כ  
בנוסף, שלושה (3)  מנושאי משרה משוייכים למחלקת המו"פ של החברה .     (*)

 

17.  בהמשך לאמור בסעיף  7.11  לדוח התקופתי לשנת  2020     –להלן פרטים אודות השקעות החברה במחקר  
ופיתוח במהלך התקופות המפורטות להלן (באלפי דולר ארה"ב):   

ח    
ב  

לתקופה של שישה  
ודשים שהסתיימה
יום 30 ביוני 2021

ח  
ב  

לתקופה של שישה  
ודשים שהסתיימה
יום 30 ביוני 2020

ש  
לתקופה של שנה  
הסתיימה ביום 31

בדצמבר 2020  
השקעה במחקר  

 1,701   885   1,085
ופיתוח  

 

18.  בהמשך לאמור בסעיף  7.14.1  לדוח התקופתי לשנת  2020  –  למועד  פרסום  הדוח, ולמיטב ידיעת החברה,  
מגובות באמצעות אפליקציות החברה בענן של אמזון כ  - 270  מיליון תמונות .   19

עדכונים לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020  – " פרטים נוספים על החברה " 

בהמשך לתקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020  –   

19.  מינוי דירקטורים חיצוניים לראשונה  -  ביום  24  במאי  2021  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות  
בחברה את מינויים של גב' אלה פלדר ומר אורן מוהר כדירקטורים חיצונ יים בחברה  לתקופה של שלוש 
שנים  החל מיום  24  במאי  2021  ומיום  11  בפברואר  2021  (בהתאמה).  לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של  

החברה מיום 24 במאי  2021  (מס' אסמכתא: 2021-01-029698) . 

20.  מינוי דירקטור בלתי תלוי    -  ביום  30  במאי  2021  אישר דירקטוריון החברה את מינוייו של מר בועז משה  
דוח מיידי של   נוספים ראה  שניצר כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום  30  במאי  2021 .  לפרטים 

החברה מיום 30 במאי 2021  (מס' אסמכתא: 2021-01-032677) . 

הדוחות   לבחינת  הועדה  הביקורת,  בוועדת  יכהנו  תלוי  הבלתי  והדירקטור  החיצוניים  הדירקטורים 
הכספיים וועדת התגמול של החברה.    

21.  מינויו לראשונה של מבקר פנים בחברה  -  ביום  31  במאי  2021  אישר דירקטוריון החברה את מינויו של 
מר  משה כהן  (שותף מנהל ממשרד חייקין, כהן, רובין ושות', רו"ח)  כמבקר הפנים הראשון של החברה  

 
   לעומת סך של כ-181 מיליון תמונות ליום 30 ביוני 2020 . 19
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החל מיום  31  במאי  2021. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  31  במאי  2021  (מס' אסמכת א:  
 . (2021-01-093993

בישיבת ועדת הביקורת שהתקיימה בחודש  יוני 2021,  נדון ואושר ביצוע סקר סיכונים אשר יבוצע על -
ידי מבקר הפנים במהלך שנת 2021.   

22.  בהמשך לאמור לתקנה  21  לחלק ד' לדוח התקופתי לשנ ת  2020  –  בקשר עם הענקתן של  21,919  אופציות  
לחברי ההנהלה הבכירה במהלך תקופת הדוח, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, ראה כמפורט 

בביאור 6 לדוחות הכספיים . 

23.  בהמשך לתקנה  29  לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  2020, ביום  24  במאי  2021  התקיימה אסיפה כללית  
מיוחדת של בעלי המניות של החברה  אשר במסגרתה אושר  מינויים של הדירקטורים החיצוניים  כמפורט 
בסעיף  19  לעיל.  פרטים אודות ההחלטות שהתקבלו על-ידי  האסיפה הכללית  מוב אים  בדוח זה בדרך של 

הפניה לדוח מיידי של החברה מיום 24 במאי  2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-029686) . 
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 פוטומיין בע" מ

("החברה")  

  דוח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2021  

למועד הדוח החברה הינה תאגיד קטן, כמשמעות מונח זה בתקנה  5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  
כל  את  לאמץ  החברה  בחרה  החברה,  דירקטוריון  להחלטת  הדוחות").  בהתאם  התש"ל -1970  ( "תקנות  ומיידיים), 
ההקלות המנויות בתקנה  5ד לתקנות הדוחות, בכפוף להחלטות הדירקטוריון כפי שתהיינה מעת לעת, ובכלל זה: (א) 
ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; (ב) העלאת סף המהותיות 
בקשר עם צירוף הערכת שווי מהותית ל-20%; ו-(ג) דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור (חצי שנתית).    

החל מיום 6 במאי 2021, משוייכות מניות החברה למדד ת"א טק-עילית .  

  

( "החברה"),  לתקופת  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני  חברת  פוטומיין  בע"מ 
הדוח, הכל בהתאם לתקנות  הדוחות .  

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח  
(וככל שנדרש, אף לאחר יום  30  ביוני  2021  ועד למועד פרסום הדוח), ויש לעיין בה ביחד עם הדוחות הכספיים ודוח 
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020  אשר צורפו לדוח התקופתי לשנת 2020 .  

  

חלק א'  – דין וחשבון הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד   

  

1.  כלל י   - נתונים עיקריי ם 

(AI)  בתחום   מלאכותית  בינה  מבוססות  ואפליקציות  טכנולוגיות  בפיתוח  המתמחה  תוכנה  חברת  הינה  החברה 
הנוסטלגיה וההווי המשפחתי, לרבות דיגיטציה של נכסי זיכרון משפחתיים ( "תחום הפעילות"). לפירוט נוסף אודות 
פעילות החברה  –  ראה פרק א' לדוח התקופתי לשנת  2020. ביום  10  במרס  2021  השלימה החברה את הליך ההנפקה 
הראשונה לציבור (IPO) אשר במסגרתו גייסה סך כולל של 50,028  אלפי ש"ח (ברוטו) (כ-15 מיליון דולר ארה"ב ) 
( "תמורת ההנפקה").  נכון למועד הדוח, לחברה יתרת מזומנים  ושווי מזומנים  ופקדונות לזמן קצר  בסך כולל של 
נדבך מהותי באפשרותה   להערכת החברה, מהווים  (כמפורט בדוחות הכספיים), אשר  ארה"ב  דולר  16,972  אלפי 

ליישם את תוכניות הצמיחה שלה .1   1

החברה  הפזורים  שפיתחה  משלמים  ב-14  האפליקציות  מינויים  כ-376  אלפי  לחברה  הדוח,  פרסום  למועד  נכון 
ביאור  7  נוסף    –  ראה  (לפירוט  אמריקה  צפון  הינה  מביניהן  המהותית  כאשר  העולם,  ברחבי  שונות  בטריטוריות 
לדוחותיה הכספיים של החברה).  האפליקציות המרכזיות של החברה מבוססות על  טכנולוגיית  AI  אשר פותחה על -
בסע יף  9  לדוח   (לרבות, פטנט ההמשך)  –  ראה  כמפורט  אודות הפטנט הרשום של החברה  החברה  (לפירוט  ידי 

התקופתי לשנת 2020).    

   – במהלך תקופה  הדוח,  ההיקף הכספי של סך  ההתקשרויו ת  (Bookings)  של  החברה ( נתון שאינו סקור או מבוקר  
NON-GAAP)  הינו  7,737  אלפי  דולר ארה"ב, עליה בשיעור של  כ-51%   (2,601  אלפי  דולר ארה"ב)  ביחס  להיקף 
הכספי של  סך ההתקשרויות  בתקופה  של שישה (6) חודשים שהסתיימה ביום  30  ביוני  2020.  לפרטים נוספים    –  

ראו סעיף  9 לפרק א' לדוח זה וכן סעיף 4.2 בדוח זה  להלן.    

 

 
     לפרטים נוספים אודות אסטרטגיית החברה והצפי להתפתחות בשנה הקרובה – ראה סעיפים 17 ו – 18 לדוח התקופתי לשנת 2020 1
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2.  אירועים מהות יי ם 

עדכונים אודות השלכות התפרצות נגיף הקורונה על פעילות החברה   

לפירוט אודות השלכות נגיף הקורונה  –  ראה כמפורט בסעיף  2  לחלק ב' לדוח  התקופתי  2020, וביאור  2  לדוחות 
הכספיים של החברה.  במהלך תקופת הדוח  ולמועד פרסומו, להערכת החברה, עסקי החברה ותוצאותיה לא הושפעו  
באופן מהותי  מהתפשטות נגיף הקורונה,  אם בכלל,  ובכלל זה, לא ניכרות התפתחויות או השפעות מהותיות על עסקי  

החברה, לרבות בהיבט נזילות, מצב פיננסי ומקורות  המימון שלה.    

 יחד עם זאת, לאור העובדה כי  מדובר באירוע  עולמי  ״מתגלגל״ המאופיין באי ודאות רבה, בין היתר, בקשר עם 
בנוגע לבלימת התפשטות  והצעדים שיינקטו על-ידי הרשויות השונות  הנגיף, משך ההתפשטות  התפשטות  קצב 
הנגיף,  בישראל ומחוצה לה,  החברה אינה יכולה להעריך  נכון  למועד  הדוח  ולמועד פרסומו  את מלוא  ההשפעות  
לדוח  א'  סעיף  20  לפרק  ראה  הקורונה,  בנגיף  הכרוכים  סיכונים  אודות  החברה.  לפרטים  פעילות  על  העתידיות 

התקופתי 2020.    

הערכות החברה המפורטות בסעיף זה לעיל אינן וודאיות או בשליטת החברה, והינן בגדר מידע צופה פני  
עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  התשכ"ח-1968  ("חוק ניירות ערך"). הערכות אלו מבוססות, בין היתר, 
על ניסיונה של הנהלת החברה בתחום פעילותה, לרבות בהכרת שווקי היעד של החברה והגורמים השונים  
למצב   בנוגע  החברה  ותחזיות  הערכות  על  החברה,  הנהלת  הערכת  על  החברה,  של  הטכנולוגית  בסביבה 
הכלכלי במשק ובעולם,  על הפרסומים בישראל ובעולם בנושא השלכות התפשטות נגיף  ה-"קורונה", ועל  
ההיערכות העולמית והמקומית להתמודדות עם התפשטות הנגיף והשלכותיו (הכל לפי העניין). הערכות אלו 
עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה או הוערך  
על-ידי החברה, כתוצאה ממספר גורמים, וביני הם, משינויים בהיערכות העולמית והמקומית להתמודדות עם  
התחרותית   בסביבה  משינויים  המגפה),  של  נוספים  גלים  התפרצות  (לרבות  ה-"קורונה"  נגיף  התפשטות 
והעסקית, וכן מהתממשותם של איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  20  לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 

   .2020

3.  המצב הכספי   

3.1 . להלן הנתונים העיקריים מהדוחות הכספיים של החברה (באלפי דולר ארה"ב):   

סעי ף 

יתרה ליו ם  יתרה ליו ם  
  31 

בדצמבר  
הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים    2020  

 30 ביוני  
  2021

 30 ביוני  
  2020

מבוקר  לא מבוק ר  לא מבוק ר  
אלפי דולר ארה" ב  

הגידול בנכסים השוטפים ליום 30 ביוני  2021 ביחס  
לנכסים השוטפים ליום 31 בדצמבר 2020 וליום 30  
ביוני 2020, נבע בעיקרו מגידול ביתרת המזומנים 

לאחר הנפקת מניות וכתבי אופציה של החברה  
    .(IPO) לציבור

נכסים 
יתרת הלקוחות ליום 30 ביוני 2021 גבוהה מיתרת     2,813  2,205  18,559

שוטפים  
הלקוחות ליום 31 בדצמבר 2020 עקב הגידול 

בהכנסות החברה ועקב עיתוי קבלת התשלום מחנויות 
האפליקציות.   

עיקר הגידול בנכס בגין קיום חוזים עם לקוחות ליום  
30 ביוני  2021 ביחס ליום 31  בדצמבר 2020 וליום 30  
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ביוני 2020  מושפע מגידול בהכנסות ממנויים במהלך 
החציון הראשון של 2021 . 

הגידול בנכסים לא שוטפים ליום 30 ביוני 2021 ביחס  
לנכסים לא שוטפים ליום 30  ביוני 2020, נבע  

נכסים לא  
בעיקרו מגידול בנכס בגין קיום חוזים עם לקוחות     713   577   680

שוטפים  
אשר מושפע בעיקרו מהכנסות ממנויים ותואם לגידול  

ביתרות ההכנסות הנדחות לאותן התקופות . 
סה"כ  

   3,526   2,782   19,239
נכסי ם  

הגידול בהתחייבויות שוטפות ליום 30 ביוני 2021  
ביחס להתחייבויות שוטפות ליום 31 בדצמבר  2020  

וליום 30 ביוני  2020, נבע בעיקר מגידול ביתרת  
זכאים אחרים ויתרת ההכנסות הנדחות. הגידול   התחייבויות  

  3,102   2,095   4,259
בזכאים אחרים נובע בעיקרו מגידול בהוצאות פרסום  שוטפות   

בין התקופות. הגידול בהכנסות הנדחות מושפע 
בעיקרו ממגמת הגידול בהכנסות ממנויים במהלך 

החציון הראשון של שנת  2021. 
הגידול בהתחייבויות לא שוטפות ליום 30 ביוני  2021  

התחייבויות  
ביחס ליום 30 ביוני 2020, נבע בעיקרו מגידול    1,728   1,138   1,757

לא שוטפות  
בהכנסות הנדחות . 

הגידול בהון ליום 30 ביוני 2021 ביחס לגרעון בהון  
ליום 31 בדצמבר  2020 וליום 30 ביוני  2020, נבע  הון (גרעון 

  (1,304)   ( 451)   13,223
בעיקרו מהנפקת מניות וכתבי אופציה של  החברה   בהון)  

לציבור (IPO) במהלך החציון הראשון של שנת 2021.   
סה"כ  

   3,526   2,782   19,239 התחייבויות  
והון   

  

4.  תוצאות הפעילות   

4.1.  להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים (באלפי דולר ארה"ב):   

סעי ף 

לתקופה של שישה חודשים 
שהסתיימה ביו ם  

לשנה  
שהסתיימה  

ביום 31  
בדצמבר  
  2020

הסברי החברה לש  ינויים המהותיי ם   30 ביוני  
  2021

30 ביוני  
  2020

מבוקר  לא מבוק ר  לא מבוק ר  
אלפי דולר ארה" ב  

הגידול בהכנסות לשישה חודשים שהסתיימו  
ביום 30 ביוני  2021 ביחס להכנסות לשישה  

הכנסות   5,816 4,075 9,296
חודשים שהסתיימו ביום 30  ביוני 2020, נבע  
בעיקר מגידול בכמות המנויים המשלמים של  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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החברה  לרבות על ידי שיווק מוצרי החברה  
לקהלים חדשים ושימור של  לקוחות קיימים.   

השינוי בעלות ההכנסות בין התקופות נבע 
בעיקר מהגידול בהכנסות החברה במהלך  

החציון הראשון של שנת  2021. עלות 
עלות ההכנסו ת   1,894 1,292 3,001

ההכנסות הינה נגזרת ישירה מהכנסות  
החברה שכן נובעת בעיקרה מתשלום לחנויות  

האפליקציות . 

רווח גולמ י   3,922 2,783 6,295 

הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח נבע בעיקרו  
מגידול בהוצאות ייעוץ ותוכנה, עבור המשך 

הוצאות מחקר  
העמקת היכולות הטכנולוגיות והרחבת מגוון  1,701 885 1,085 

ופיתוח  
המוצרים של החברה, וכן, מגידול במספר  
ושכר העובדים בחטיבת המחקר והפיתוח .  

הגידול בהוצאות המכירה והשיווק נבע 
מגידול בפעילות הפרסום על גבי פלטפורמות 

השיווק שביצעה החברה במהלך ששת  הוצאות מכירה  
5,975 2,872 5,340 

החודשים הראשונים של 2021, וזאת על מנת   ושיווק  
לקדם את  האפליקציות הקיימות והחדשות 

של החברה.    
הגידול נובע בעיקרו מהוצאות הקשורות 

בהיערכות החברה להנפקת מניותיה לציבור, 
הוצאות הנהלה  

מעלויות שוטפות שנוספו לחברה בשל היותה   655 208 526 
וכלליות  

חברה ציבורית, וכן, מגידול במספר ושכר 
העובדים.     

הגידול בהפסד החשבונאי מפעולות רגילות  
בין המועדים המוצגים נובע בעיקרו 

מהעובדה שהחברה עובדת במודל עסקי של  
מנוי, ודוחה את ההכרה בהכנסה על-ידי  

פריסה של הכנסותיה על פני תקופות המנוי  
כפי שנדרש לפי כללי החשבונאות, ומנגד,   הפסד מפעולות  

2,036 1,182 3,029 
מכירה בכלל הוצאותיה (ובפרט הוצאות   רגילו ת  

פרסום ושיווק) בשנה בה התהוו. לפירוט 
אודות מדידת תוצאות פעילותה של החברה  

על-פי מדדים שאינם חשבונאיים  – ראה  
סעיף  4.2 להלן וכמפורט בסעיף 8 לפרק א'  

לדוח זה.    
הגידול בהוצאות המימון נובע מהוצאה  חד  

הוצאות  
פעמית בס ך של 898  אלפי דולר ארה"ב בגין  

(הכנסות)  650 (9) 21
שיערוך חשבונאי של התחייבויות פיננסיות  

מימון, נטו  
דרך רווח והפסד (ראה גם ביאור 5 לדוחות  
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הכספיים) וממותן על ידי הכנסות מהפרשי  
שער על יתרות המזומנים ושווי מזומנים  

והפיקדונות לזמן קצר של החברה.   

הפסד כולל     3,679 1,173 2,057 

  

   :NON-GAAP 4.2.  תוצאות הפעילות בהתאם למדדים שאינם חשבונאיי ם

במהלך  תקופת הדוח  התהוו לחברה התקשרויות (Bookings) בסך כולל של  7,737  אלפי דולר ארה"ב,  עליה 
בשיעור  של  כ-   51%  ביחס לתקופה  המקבילה  של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30  ביוני  2020.  לפירוט  

נוסף, ראה סעיף 9  לפרק א' לדוח זה.    

בנוסף, נתהוותה  לחברה בתקופת הדוח הוצאת  מימון  חשבונאית  חד פעמית,  שאינה  תזרימית,  בסך כולל של  
898  אלפי דולר ארה"ב (לפירוט ראה גם ביאור 5 לדוחות הכספיים).    

5.  הון חוזר   

נכון ליום  30  ביוני  2021, לחברה הון חוזר  חיובי  בסך של כ-16,134  אלפי דולר ארה"ב הכולל את הנכסים השוטפים  
השוטפות  ההתחייבויות  בניכוי  אחרים  וחייבים  קצר,  לקוחות  לזמן  מזומנים,  פיקדונות  ושווי  מזומנים  הבאים: 

הבאות: ספקים ונותני שירותים, זכאים אחרים והתחייבות בגין חכירה.    

6.  נזילות    

לחברה יתרת מזומנים  ושווי מזומנים  ופיקדונות לזמן קצר, נכון ליום  30  ביוני  2021  בסך כולל של  16,972  אלפי  
דולר. להלן המרכיבים העיקריים של תזרים המזומנים ושימושם (באלפי דולר  ארה"ב):    

סעי ף 

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה ביו ם  

לשנה  
שהסתיימה  

ביום 31  
בדצמבר  
  2020

הסברי החברה ליתרות ולשינויים  
המהותיי ם  

 30 ביוני  
  2021

30 ביוני  
  2020

מבוקר  לא מבוקר   לא מבוק ר  

אלפי דולר ארה" ב 

עיקר הגידול במזומנים ששימשו לפעילות  מזומנים נטו 
השוטפת של החברה נובע מגידול בהוצאות     ( 173)   ( 929)   ( 2,328) ששימשו לפעילות  

מכירה ושיווק במהלך התקופה .  שוטפת  

במהלך ששת החודשים שהסתיימו ביום 30  
ביוני 2021 הופקדו 27  מיליוני ש"ח (כ-8.3  

מזומנים נטו שנבעו 
מיליון דולר ארה "ב) ו-2  מיליון דולר ארה"ב  

  (4)  15  ( 10,255) מפעילות (ששימשו  
לפיקדון. בהתאם, סכומים אלו סווגו  

לפעילות) השקע ה  
לפיקדון לזמן קצר במאזן החברה והוצאו  

מיתרת המזומנים . 

במהלך ששת החודשים שהסתיימו ביום 30   מזומנים נטו שנבעו 
ביוני 2021 הנפיקה החברה את מניותיה     (108)   ( 49)   17,119 מפעילות (ששימשו 

לציבור לראשונה. הגידול במזומנים שנבעו  לפעילות) מימו ן  
מפעילות מימון נובע בעיקרו מכספי  
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7.  מקורות מימון 

למועד הדוח, מממנת החברה את פעילותה בעיקר  באמצעות הונה העצמי, השקעות בהון החברה  (לרבות  השקעת 
בנק מזרחי  כמפורט בסעיף  3.1  לחלק א' לדוח התקופתי  לשנת  2020),  תזרימי מזומנים הנובעים מפעילותה העסקי ת 
וכן משימוש בכספי ההנפקה  (למועד הדוח בהיקף לא מהותי).  לפירוט נוסף ראה  דוחותיה  הכספיים  של החבר ה  ליום  

30 ביוני  2021.    

  

חלק ב'  – הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד    

  

8.  אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו לאחר תאריך הדיווח 

בימים  19  ו-21  ביולי  2021, אישרו  האורגנים המוסמכים בחברה  הצעה פרטית  (שאינה מהותית ואינה חריגה)  של 
כתבי אופציה לא סחירים  לעובדים  שאינם נושאי משר ה  ולחשבת החברה.  בהתאם לתנאי ההצעה הפרטית כאמור , 
ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין (לרבות אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות אשר תנבענה 
ממימוש כתבי האופציה כאמור),  תקצה החברה לגורמים האמורים, במצטבר,  69,500  כתבי אופציה  (לא  סחירי ם)  

,  המהווים  נכון למועד פרסום הדוח  שיעור של  כ-2.21%  מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא  (לאחר  22 של החבר ה
ההקצאה) .3  לפרטים אודות אירועים מהותיים  לאחר  תקופת הדוח  -  ראה כמפורט  בפרק א'  לדוח זה לעיל, וכן  ביאור  3

9 לדוחות הכספיים של החברה .  

9.  הערכות שווי ואומדנים    

באשר לאומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים, ראה ביאור  3ג לדוחות הכספיים של החברה ליום  30  ביוני 
  . 2021

  

חלק ג'  –  היבטי ממשל תאגיד י    

 

10.  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסי ת    

האורגנים המוסמכים  בחברה קבעו  כי  המספר המזערי הנדרש  בדירקטוריון החברה של דירקטורים בעלי מומחיות  
(לרבות,   (2) שניים  הינו  ( "מומחיות")  החברות  לחוק  סעיף  92(א)(12)  להוראות  בהתאם  ופיננסית  חשבונאית 
גודלה, היקף ומורכבות פעילותה. למועד  הדוח   החברה,  היתר, בסוג  וזאת בהתחשב, בין  דירקטורים חיצוניים), 
בועז שניצר  מר  מוהר  (דח"צ),  אורן  פלדר  (דח"צית),  מר  כי  ה"ה  הגב' אלה  החברה  קבע דירקטוריון  ופרסומו, 

(דירקטור בלתי תלוי) ומר יאיר סגלוביץ' (דירקטור וסמנכ"ל כספים) הינם בעלי מומחיות כאמור.    

  

  

  

  

 

ההנפקה נטו שנכנסו לחברה במהלך  
התקופה . 

   הניתנות למימוש ל-69,500  מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת. יצויין כי תנאי האופציות האמורות כוללים אפשרות למימוש 2
נטו ולפיכך כמות המניות שתנבענה בפועל ממימוש האופציות האמורות (ככל שימומשו) עשויה להיות נמוכה יותר.   

לפרטים נוספים ראה כמפורט בביאור 9 לדוחות הכספיים וכן, כמפורט בדוח המיידי של החברה אשר יפורסם בסמוך לאחר דוח זה  3   
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מר ניר צמח,   מר יאיר סגלוביץ' ,    

מנכ"ל, יו"ר   דירקטור וסמנכ"ל  
דירקטוריון    4 הכספי ם4   

  

תאריך אישור הדוח:  21 ביולי  2021  

 
   הוסמך על-ידי דירקטוריון החברה לצורך חתימתו על דוח הדירקטוריון, לצד חתימתו של מר צמח המכהן  במקביל  כמנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון . 4



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

פוטומיין בע"מ    

מידע כספי לתקופת ביניים   

(בלתי מבוקר)   

30 ביוני  2021  

  

  

  

  

  

    



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

פוטומיין בע"מ    

מידע כספי לתקופת ביניים   

(בלתי מבוקר)   

30 ביוני  2021  

  
  
  
  
  

תוכן העניינים   
  

  

עמוד    

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר  

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

 3 דו חות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 

 4 דוח ות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל   

  5 דוח ות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון  

  6-7 דוח ות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומני ם  

  8-14 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  

  
  
  
  

  

  

  

    



 

קסלמן וקסלמן, PwC Israel, דרך מנחם בגין 146, תל-אביב 6492103, ישראל, ת.ד 7187 תל-אביב 6107120 
    www.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :טלפון: 972-3-7954555+, פקס

  

  
  

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פוטומיין בע"מ   
 

מבוא   
  

סקרנו את המידע הכספי המצורף של פוטומיין בע"מ וחברה  מאוחדת (להלן  –  החברה), הכולל את הדוח התמציתי המאוחד  
ותזרימי   בהון  השינויים  הכולל,  ההפסד  על  המאוחדים  הדוחות התמציתיים  ליום  30  ב יוני  2021  ואת  הכספי  המצב  על 
המזומנים לתקופ ה  של  שישה  חודשים שהסתיימה  באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע  
כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת  
מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. אחריותנו היא  

להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.   
  

היקף הסקירה   
 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410  של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי  
מורכבת   ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה  הישות".  של  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאי ים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים אחרים. סקירה  
אינה   ולפיכך  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצת  הינה 
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו  

מחווים חוות דעת של ביקורת.   
  

מסקנה   
  

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

  
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו   לסבור שהמידע הכספי הנ"ל  
אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  

התש"ל - 1970.   
  

  
תל-אביב,   קסלמן וקסלמן   

21 ב יולי  2021  רואי חשבון   
   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  

  
  
  



 

פוטומיין בע"מ    
דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי ליום 30 ביוני 2021  

  
30 ביוני   

 3

31 בדצמבר 
 2021   2020 2020

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  
אלפי דולר של ארה"ב    

נכסים   
נכסים שוטפים:    

  1,920  1,270  6,687 מזומנים ושווי מזומנים  
 -   -   10,285 פיקדונות לזמן קצר  

  14  -  - פיקדונות מוגבלים בשימוש  
  201  531   649 לקוחות  

  556  356   803 נכס בגין קיום חוזים עם לקוחות   
 135 122 48 חייבים אחרים  

 18,559   2,205  2,813
נכסים שאינם שוטפים:     

 505  312  516 נכס בגין קיום חוזים עם לקוחות   
  94  103  99 רכוש קבוע  

 65 114 162 נכסי זכות שימוש  
 680   577  713

 19,239 3,526  2,782  סך נכסים  
התחייבויות והון (גירעון בהון)    
התחייבויות שוטפות:     

 532  349  403 ספקים ונותני שירותים  
  643  490  1,133 זכאים אחרים  
 110  96  86 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה  

 2,637 1,817  1,160 הכנסות נדחות  
 4,259   2,095  3,102

התחייבויות שאינן שוטפות:     
 1,651  1,012  1,706 הכנסות נדחות  

  47  45  51 התחייבות בגין מענקי מדינה  
 - 30  81  התחייבויות בגין חכירה   

 1,757   1,138  1,728
 6,016 4,830  3,233 סך  התחייבויות  

        
הון (גירעון בהון):     

  4  4  8 מניות רגילות  
  1  1  - מניות רגילות א'  

  8,605  8,605  26,683 פרמיה על מניות  וכתבי אופציה  
  903   872   1,028 קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות  

 (14,496) (10,817)   (9,933) יתרת הפסד 
 13,223 (1,304)  (451) סך ההון (גירעון בהון)  
 19,239 3,526  2,782 סך התחייבויות והון (גירעון בהון) 

  
תאריך אישור הדוחות הכספיים על די דירקטוריון הקבוצה: 21  ביולי 2021 .  

  
   

סמנכ"ל כספים  ודירקטור   יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל   
יאיר סגלוביץ'    ניר צמח   

  
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים .  
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פוטומיין בע"מ    
דוח תמציתי מאוחד על ההפסד הכול ל  

לתקופה של 6 החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021  
  

שנה שהסתיימה   6 החודשים    
ביום   שהסתיימו    

ביום 30 ביונ י   

 4

31 בדצמבר  
  2021    2020 2020

(בלתי מבוקר)   (מבוקר)  
אלפי דולר של ארה"ב     

 9,296   4,075   5,816 הכנסו ת 
  1,894 3,001 1,292  עלות ההכנסו ת 

 6,295   2,783   3,922 רווח גולמי  

 1,701   885   1,085 הוצאות מחקר ופיתו ח 
 5,975   2,872   5,340 הוצאות מכירה ושיוו ק  

  526 655 208  הוצאות הנהלה וכלליו ת 
  2,036   1,182   3,029 הפסד מפעולות   

 29   9   916 הוצאות מימון   
  266 8 18  הכנסות מימון 

  650 21  (9)  הוצאות (הכנסות) מימון, נטו  

 3,679 2,057  1,173 סך הפסד כולל לתקופה  

הפסד למניה רגילה (בדולר):        
  1.340 1.280  0.730    בסיסי ומדול ל  

    
  

  
 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים .
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פוטומיין בע"מ    
דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון (גירעון בהון)  

לתקופה של 6 החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021  
  

הון  
מניות  

רגילות   

 5

ון מניות  ה
רגילות א   

פרמיה  
על 

מניו ת 
וכתבי  

אופציה   

ק  

ת
מ

רן הון
בגין  

שלום  
בוסס  
מניות  

יתרת  
הפסד  

ס  
)

ך ההון
גרעון 
בהון)  

אלפי דולר של ארה"ב     
 

 ( 1,304)  (10,817)   903  8,605  1  4 יתרה ליום 1 בינואר  2021 (מבוקר ) 

 
       

תנועה במהלך  התקןפה של 6  החודשים  
שהסתיימה  ביום  30 ביוני  2021 (בלתי

מבוקר) - 
 128   128    תשלום מבוסס מניו ת     

 -    ( 3)  3    פקיעת אופציות לעובדים     
    

 3,898      3,897   1
הנפקת מניות כתוצאה מהמרת התחייבות

פיננסית ומימוש אופצי ה  
 14,180      14,178  ( 1)  3    הנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו  

  -      ( *)     *    מימוש אופציו ת  
(3,679)  (3,679)      הפסד כולל לתקופ ה  

 8 13,223 (14,496) 1,028  26,683 - יתרה ליום 30  ביוני 2021 (בלתי מבוקר) 
              

  657  (8,760)  807  8,605  1  4 יתרה ליום 1 בינואר  2020 (מבוקר) 

י 
      

תנועה במהלך התקופה של 6  החודשים  
שהסתיימה ביום  30 ביוני  2020 (בלת

מבוקר):  
  65   65 תשלום מבוסס מניות    

(1,173)  (1,173)        הפסד כולל לתקופ ה  
 4 (451 )  (9,933) 872  8,605 1 יתרה ליום 30  ביוני 2020 (בלתי מבוקר) 

              
              

 657  (8,760)  807  8,605  1  4 יתרה ליום 1 בינואר  2020 (מבוקר) 
תנועה במהלך שנת  2020 (מבוקר)-       

  96   96    תשלום מבוסס מניו ת     
(2,057) (2,057)     הפסד כולל לשנ ה  

 4 (1,304 ) (10,817) 903  8,605 1 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 (מבוקר) 
        

* מייצג סכום הנמוך ממאלף דולר    
  

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים .  
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פוטומיין בע"מ    
דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים   

לתקופה של 6 החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021  
  
  

שנה שהסתיימה     6 החודשים  
ביום   שהסתיימו    

ביום 30 ביוני    

 6

31 בדצמבר  
  2021    2020 2020

(בלתי מבוקר)   (מבוקר)  
אלפי דולר של ארה"ב     

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות -     
 (2,328) (173)  (929) מזומנים נטו ששימשו לפעולות (ראה נספח א' )  
 (2,328) (173)  (929) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת  

תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה:     
  ( 15)  ( 10)  ( 20) רכישת רכוש קבו ע 

  -  -  (10,249) גידול בפיקדונות לזמן קצ ר  
 14 11  25 קיטון בפיקדונות מוגבלים בשימוש   

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו  
 ( 10,255)

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו  
(4)  15 לפעילות) השקעה 

תזרימי מזומנים לפעילויות מימון:     
  -   -   14,180 תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו  
  -   -   3,000 תמורה מהנפקת התחייבות פיננסית ואופצי ה  

  (16)  ( 5)  (8) ריבית ששולמה  
 ( 53) (92)  (44 ) תשלומי קרן בגין חכירות 

 17,119
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  (ששימשו  

(108 )  (49) לפעילות) מימון  
        

 ( 285)   (963)   4,536 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים   

  2,220  2,220  1,920 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  

  ( 15)  13  231
רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין מזומנים  

ושווי מזומנים  

 6,687  1,920   1,270 יתרת מזומנים ושווי מזומנים  לסוף התקופה  

        
  
  

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים .  
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פוטומיין בע"מ    
דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים   

לתקופה של 6 החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 (המשך)  
  

שנה שהסתיימה   6 החודשי ם   
ביום   שהסתיימו    

ביום 30 ביוני    

 7

31 בדצמבר  
  2021    2020 2020

(בלתי מבוקר)    (מבוקר)  
אלפי דולר של ארה"ב     

   
(א)  מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ששימשו  

לפעולות):  
  (2,057)  (1,173)   (3,679) הפסד כולל לתקופ ה 

התאמות בגין:     
  122  60  64 פחת והפחתות 
  96  65  128 תשלום מבוסס מניות  
 -   -   898 שינוי בשווי הוגן של התחייבות פיננסית  

  15   ( 13)   (264) הפסדים (רווחים) מהפרשי שער  
  8 30  6  הוצאות מימון, נטו  

 837    118  263
     

    
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות  

תפעוליים: 
 (70)  4  ( 13) קיטון (גידול) בחייבים אחרים  
  (511)   (118)   ( 258) גידול בנכס בגין קיום חוזים עם לקוחו ת  

 (106)  (436)  (448) גידול בלקוחות 
 262  79  (129) גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים  
 463  310  490 גידול בזכאים אחרים 

 875 1,583 287 גידול בהכנסות נדחות 
 517    126 1,621

      
 (2,328) (173) (929) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

        

      
(ב)  פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות  

בתזרימי מזומנים:   

  156   156   -
נכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין 

חכירה  

  -   -   3,898
הנפקת מניות כתוצאה מהמרת  התחייבות 

פיננסית ומימוש כתב אופציה    
  

  
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים .  
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פוטומיין בע"מ    
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים  

ליום 30 ביוני 2021  
(בלתי מבוקרים)   

  
ביאור 1 - כללי   

 
התאגדות ופעילות הקבוצה  

  
פוטומיין בע"מ (להלן  - "החברה") הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות  
(להלן "הבורסה"). ביום  10  במרס  2021, השלימה רישומם של ניירות הערך שלה   ערך בתל אביב 

למסחר בבורסה (להלן "הנפקת מניות החברה לציבור" או "מועד ההנפקה"), ראה ביאור 6ד'.  
  

החברה נוסדה בחודש נובמבר  2014  והחלה את פעילותה העסקית בחודש פברואר  2015  בישראל.  
משרדי החברה ממוקמים ברחוב הקישון 8, בני ברק.   

  
בתקנה  5ג   זה  מונח  כמשמעות  קטן  תאגיד  הינה  החברה  לציבור,  החברה  מניות  להנפקת  בהמשך 
לתקנות ניירות ערך (דוחות  תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970  ("תקנות הדוחות"). החברה בחרה  
לאמץ את כל ההקלות המנויות בתקנה  5ד' לתקנות הדוחות, ובכלל זה: (א) ביטול החובה לפרסם דוח 
סף המהותיות   (ב) העלאת  הפנימית;  הבקרה  על  המבקר  החשבון  רואה  ודוח  הפנימית  הבקרה  על 
בקשר עם צירוף הערכת שווי מהותית ל-20%; ו-(ג) דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן 

פטור (חצי שנתית) .  
  

בחודש יולי  2018  החברה הקימה חברה בת בארה"ב בבעלות מלאה  –  "פוטומיין אינק." (להלן "חברת 
הבת") נכון למועד הדיווח לא התהוותה בחברת הבת פעילות עסקית מהותית.    

  
בתחום  פועלת  במסגרתו  הקבוצה  עסקי  במגזר  "הקבוצה")  פועלות  (להלן:  הבת  וחברת  החברה 
התוכנה ומתמחה בפיתוח טכנולוגיות ואפליקציות מבוססות בינה מלאכותית (AI) בתחום הנוסטלגיה  

וההווי המשפחתי, לרבות דיגיטציה של נכסי זיכרון משפחתיים.  
   

בדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים אלה יישמה הקבוצה את ההקלות הייעודיות לחברות שמניותיהן 
כלולות במדד ת"א טק-עילית. בתום יום המסחר ביום  6  במאי  2021,  צורפו  מניות החברה למדד ת"א 

טק-עילית.   
  

המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.  
  

ביאור  2  – השפעות משבר נגיף הקורונה  
  

במהלך חודש דצמבר  2019, התפרץ נגיף ה"קורונה", תחילה בסין, ובהמשך ברחבי העולם. התפרצות  
נגיף ה"קורונה" גרמה לאי-ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת עסקים רבים,  
עם  כחלק מההתמודדות  והבינלאומית.  ארצית  הפנים  ובתחבורה  במשלוחים  ועיכוב  בייצור  האטה 
משבר הקורונה, מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על האוכלוסייה, ובכלל זה מגבלות תנועה 
וכו'.   למרחב הציבורי, הגבלות נוכחות כוח אדם במקומות עבודה  והתקהלות, תוך צמצום היציאה 
למגבלות אלה השפעה ישירה על ענפים שונים במשק, כאשר פעילות מספר ענפים אף נעצרה באופן 

מוחלט. מג בלות אלו הוסרו בחלקן במהלך החציון הראשון של שנת 2021.  
 

פוטנציאל הנזק של התפשטות נגיף ה"קורונה" לכלכלה, תלוי במידת המהירות והיכולת למגר את  
רבות  כי מדינות  נראה  הכספיים,  כך שנכון למועד חתימת הדוחות  כולו,  בעולם  הנגיף  התפשטות 
בעולם פועלות ליישום הקלות מסוימות במטרה להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית. נכון למועד  
חתימת  הדוחות הכספיים, ועל בסיס המידע הקיים בפניה במועד זה, להתפרצות נגיף הקורונה לא  

הייתה השפעה שלילית על פעילותה של הקבוצה.    

 8



 

פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2021  
(בלתי מבוקרים)   

 
ביאור  3 - בסיס העריכה של  הדוחות הכספיים התמציתיים:  

  
א.  המידע הכספי התמציתי של הקבוצה לימים 30 ביוני 2021 ו-2020  ולתקו פות הביניים של 6  
החודשים  שהסתיימו  באותם  תאריכים  (להלן  -  המידע הכספי לתקופת הביניים) נערך בהתאם 
לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  34  "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן   -  IAS 34), וכולל  
תקופתיים  (דו"חות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  לפרק  בהתאם  הנדרש  הנוסף  הגילוי  את 
ומיידיים), התש"ל-1970.  המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים 
הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים . יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד  
עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2020  והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר מצייתים לתקני 
שהם    (International Financial Reporting Standards) הבינלאומיים  הכספי  הדיווח 
בחשבונאות   לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות  תקנים 
את   וכוללים   (IFRS-ה (להלן  -  תקני   (International Accounting Standards Board)
הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש" ע-2010.  

  
הכנסות  הקבוצה  ותוצאות פעילותה לתקופה  של  6  החודשים שהסתיימה  ביום  30  ביוני  2021, 
ביום  31  והתוצאות שניתן לצפות להן בשנה  שתסתיים  על ההכנסות  אינן מצביעות בהכרח 

בדצמבר 2021.  
  

ב.   אי הכללת מידע כספי נפרד  
 

בהתאם לתקנה 4 לתקנות דוחות תקופתיי ם ומיידיים ,הקבוצה ל א צירפ ה מיד ע כספ י נפרד 
לפי תקנה 38ד לתקנו ת ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל 1970.   

 
הסיבה שבעטיה לא כללה הקבוצה מיד ע כספי נפרד,  הינ ה לאור ההשפעה הזניחה שיש 
לדוחות הכספיים של חברת הבת  על הדוחות הכספיים המאוחדים.  הפרמטרים ששימשו את 
כולל ותזרים  הקבוצה על מנת לקבו ע את ההשפעה האמורה הם:  נכסים,  הכנסות,  הפסד 

מזומנים מפעילות שוטפת. 
 

ג.   אומדנים  
 

דורשת   וכן  דעת  שיקול  מהנהלת  הקבוצה  להפעיל  דורשת  ביניים,  כספיים  דוחות  עריכת 
שימוש באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של 
הקבוצה  ועל סכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל  

עשויות להיות שונות מאומדנים אלה .  
  

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

הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 . 
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פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2021  
(בלתי מבוקרים)   

  
ביאור 4 - עיקרי המדיניות החשבונאי ת:   

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

הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2020 .  
  

א.  מיסים על הכנסה  
  

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

 
לא   הקבוצה  ואשר  בתוקף  אינם  עדיין  אשר  קיימים  לתקנים  ותיקונים  חדשים  ב.  תקנים 

בחרה ביישומם המוקדם :  
 

  IFRS  במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת  2020  הובא מידע לגבי תקני
בחרה  לא  הקבוצה  ואשר  בתוקף  אינם  עדיין  אשר  לתקני  IFRS  קיימים  ותיקונים  חדשים 
פרסום   פורסמו לאחר  קיימים אשר  לתקנים  ביאור זה מתייחס לתיקונים  ביישומם המוקדם. 

הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת 2020 .  
  

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

התיקון ל-IAS  1  דורש מחברות לגלות את המדיניות החשבונאית המהותית שלהן,  
חלף המדיניות החשבונאית המשמעותית שלהן. בהתאם לתיקון, מידע על המדיניות 
הניתן  נלקח בחשבון ביחד עם מידע אחר  הוא  הוא מהותי אם, כאשר  החשבונאית 
בדוחות הכספיים, ניתן לצפות באופן סביר כי הוא ישפיע על החלטות שהמשתמשים 

העיקריים בדוחות הכספיים מקבלים על בסיס דוחות כספיים אלה.  
  

התיקון אף מבהיר שמידע על המדיניות החשבונאית צפוי להיות מהותי אם, בלעדיו, 
בדוחות  אחר  מהותי  מידע  להבין  האפשרות  הכספיים  הדוחות  ממשתמשי  תימנע 
הכספיים. בנוסף, התיקון מבהיר כי אין צורך בגילוי מיד ע  על מדיניות חשבונאית לא  
מהותית. עם זאת, ככל שמידע כאמור ניתן, ראוי כי אין הוא יסיח את הדעת ממידע 

מהותי על מדיניות חשבונאית.   
  

התיקון ל-IAS  1  ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  
1  בינואר  2023  או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי. ליישום  
לראשונה של התיקון ל-IAS  1  לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיי ם  

המאוחדים של הקבוצה.   
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פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2021  
(בלתי מבוקרים)   

  
ביאור 4 - עיקרי המדיניות החשבונאי ת (המשך):   

  
באומדנים  שינויים  חשבונאית,  בינלאומי  8  מדיניות  חשבונאות  לתקן  2. תיקון 

  (IAS 8-להלן: התיקון ל) חשבונאיים וטעויות
  

במדיניות   שינויים  בין  להבחין  צריכות  ישויות  כיצד  ל-IAS  8  מבהיר  התיקון 
מאחר  מהותית,  זאת  הבחנה  חשבונאיים.  באומדנים  שינויים  לבין  חשבונאית 
עסקות  עבור  פרוספקטיבי,  באופן  מיושמים  חשבונאיים  באומדנים  ששינויים 
מיושמים  ככלל,  חשבונאית,  במדיניות  ששינויים  בעוד  בעתיד,  אחרים  ואירועים 
ועסקות   לאירועים  גם  כמו  בעבר,  אחרים  ואירועים  לעסקות  רטרוספקטיבי  באופן 

בתקופה הנוכחית.  
  

התיקון ל-IAS  8  ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  
1  בינואר  2023  או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי. ליישום  
לראשונה של התיקון ל-IAS  8  לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיי ם  

המאוחדים של הקבוצה.   
  

ביאור 5 – התחייבות פיננסית:  
  

ביום  6  בינואר  2021, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם בנק מזרחי (להלן "הבנק") בגובה של  3  
מיליון דולר (להלן: "סכום ההשקעה"). הבנק זכאי להמרת ההשקעה למניות החברה, בשווי המשקף 

הנחה של 25%-20% משווי המניה במועד הנפקת מניות החברה לציבור, בכפוף לתנאי ההסכם.   
  

כמו-כן,  הוענקה לבנק, תחת תנאי ההסכם, אופציה להשקעת סכום נוסף של  1  מיליון דולר במסגרת  
ההנפקת מניות החברה לציבור בלבד עם אפשרות למימוש נטו למניות (להלן: "האופציה").    

  
סכום ההשקעה, בגין זכויות ההמרה והאופציה, הוכ רו  במועד ההשקעה כהתחייבות פיננסית בשווי  

הוגן דרך רווח והפסד.  
  

ומומשה  הפיננסית  (ראה ביאור  6ד'),  הומרה ההתחייבות  לציבור  מניות החברה  הנפקת  לפני  מיד 
האופציה  ל-143,867 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.   

  
עד למועד המרת ההתחייבות הפיננסית ומימוש האופציה שוערכו התחייבויות פיננסיות אלה בהתאם 
הכספיים  של  מימון  בדוחות  לסעיף  הוצאות  נזקף  דולר  אשר  של  898  אלפי  ההוג ן  בסכום  לשוויו 

החברה.   
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פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2021  
(בלתי מבוקרים)   

  
ביאור  6 – הון:  

  
א.  תשלום מבוסס מניות  

  
בחודש  מרס  2021, העניקה הקבוצה לחברי ההנהלה הבכירה  21,919  כתבי אופציה לרכישת  
מניות החברה , ראה גם ביאור  8. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה  
בתמורה ל-2.5  דולר ארה"ב למשך  7  שנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יבשילו על פני  
תקופה של  3  שנים. סך שווי ההענקה מסתכם לכ-478  אלפי דולר, על בסיס  מחיר מניה של  
24.07 דולר ארה"ב (מחיר המניה במועד ההענקה), דיבידנד צפוי בשיעור של 0%, סטיית  
תקן של נכסי החברה של  59%, ריבית חסרת סיכון של  %1.35  ואורך חיים  חזוי  של  4.38  

שנים. 
  

ב.  מימוש אופציות שהוענקו לעמותת "תמורה"  
  

מיד לפני הנפקת מניות החברה לציבור, הודיעה עמותת "תמורה" לחברה על מימוש כתבי  
האופציה כנגד תשלום  במזומן, ובהתאם הקצתה החברה לתמורה  1,700  מניות רגילות של  

החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.  
 

ג.  הנפקת מניות רגילות כתוצאה מהמרת התחייבות פיננסית ומימוש כתב אופציה לבנק, 
ראה ביאור 5 לעיל.  

 
ד.  הנפקת מניות החברה לציבור   

  
החברה   לציבור.  אופציה של  החברה  מניות  וכתבי  הנפקת  ביום  10  במרס  2021  הושלמה 
הנפיקה 555,870 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ו-185,290 
כתבי אופציה הניתנים למימוש החל מיום רישומם למסחר ועד ליום  4  במרס  2023, באופן  
שבו כל כתב אופציה מוצע ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בת  0.01  ש"ח ערך נקוב,  
תמורת   ארה"ב).  לדולר  (צמוד  של  134.4  ש"ח  בסך  המימוש  בעת  במזומן  תשלום  כנגד 
הוצאות   ש"ח).  (כ-50,028  אלפי  דולר  לסך של  15,060  אלפי  הסתכמה  ברוטו  ההנפקה 

ההנפקה הסתכמו לסך של 880  אלפי דולר (כ-2,900 אלפי ש"ח) וקוזזו מהפרמיה.  
  

כמו כן, החברה רשמה למסחר  2,188,571  מניות רגילות של החברה בנות  0.01  ש"ח ערך  
נקוב כל אחת, המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה (כולל מניות שנבעו מהמרה של  
ו-150,825  מניות  ההנפקה),  טרם  החברה  של  רגילות  למניות  שהומרו  א'  רגילות  מניות 
רגילות של החברה בנות  0.01  ש"ח ערך נקוב כל אחת שתנבענה ממימוש (ככל שיקרה) של  
אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים ולגורמים נוספים (כולל האופציות של חברי ההנהלה  

הבכירה המתוארות בסעיף 6א, אשר הוקצו במהלך חודש מרס 2021) .  
  

עם הנפקת מניות החברה לציבור, הומרו, ביחס המרה של  1:1, כל סוגי המניות שהיו קיימות  
בהון החברה (מניות רגילות ומניות רגילות א'), למניות רגילות של החברה בנות  0.01  ש"ח 
ערך נקוב. בנוסף, הוגדל ההון הרשום של מניות החברה ל-30,000,000  מניות רגילות  

של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב.  
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פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2021  
(בלתי מבוקרים)   

  
ביאור  7  -   הכנסות:  

  
א.  להלן פירוט הכנסותיה של הקבוצה מלקוחות חיצוניים בחלוקה גיאוגרפית, בהתבסס  

על מיקום הלקוח:   
  

שנה שהסתיימה    6 החודשים      
ביום    שהסתיימו      

31 בדצמבר    ביום 30 ביוני      
  2020   2020  2021   

(מבוקר)   (בלתי מבוקר)      
אלפי דולר של ארה"ב      

 4,222  1,814  2,751 צפון אמריקה 
  2,771  1,208  1,673 אירופ ה 
 1,689  777  891 אסיה פסיפי ק 

 501 אחר 

  
ב.  להלן פירוט הכנסותיה של הקבוצה לפי עיתוי ההכרה בהן:  
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 276  614
 5,816 9,296  4,075 סה"כ הכנסו ת  

        

שנה שהסתיימה    6 החודשים      
ביום    שהסתיימו      

31 בדצמבר    ביום 30 ביוני      
  2020   2020  2021   

(מבוקר)   (בלתי מבוקר)      
אלפי דולר של ארה"ב      

 9,141  3,998  5,671 הכנסות המוכרות לאורך זמן 
 145 155  77 הכנסות המוכרות בנקודת זמן 

 5,816 9,296  4,075 סה"כ הכנסו ת  
        

Dummy TextDummy Text



 

פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2021  
(בלתי מבוקרים)   

  
באור 8 - עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   

  
במהלך חודש פברואר  2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה  הכללית של בעלי המניות שלה, 
בכפוף להשלמת הנפקת מניות החברה לציבור, עדכון לתנאי ההעסקה של חברי ההנהלה הבכירה  

(להלן "הסכמי ההעסקה החדשים") כמפורט להלן: 
  

א.  העלאת שכר חברי ההנהלה הבכירה, כך שהשכר ברוטו לכל אחד מהם יעמוד על סך 
של 55,000 ש"ח.   

  
ב.   שכר חברי ההנהלה הבכירה, יתעדכן ויעלה ב-5%  אוטומטית בכל שנה החל מיום  1  

בינואר 2022, עד לשכר ברוטו מקסימלי של 70,000 ש"ח לחודש .  
  

אופציה לרכישת מניות החברה לחברי ההנהלה הבכירה,  ג.  הענקה של  21,919  כתבי 
ראה גם ביאור 6א, כך שהמנכ"ל, המנהל הטכנולוגי הראשי ואחראית עיצוב וממשק 
וסמנכ"ל  אחד,  כל  החברה,  מניות  לרכישת  אופציה  קיבלו  5,480  כתבי  משתמש 

הכספים קיבל 5,479 כתבי אופציה לרכישת מניות החברה.   
 

תקנה  1  לתקנות  להוראות  בהתאם  החברה  של  התגמול  מדיניות  אושרה  פברואר  2021,  במהלך 
החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2013. 

  
ביאור  9  -   אירועים  לאחר  תאריך הדוח על  המצב  הכספי: 

 
בימים  19  ו-21  ביולי  2021, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון  הענקה של  69,500  כתבי אופציה  
לעובדי  החברה בהתאם לתוכנית האופציות של החברה, ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על- 

פי דין (לרבות אישור הבורסה לרישומן למסחר של  המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה  
כאמור).  כתבי האופציה ניתנים  למימוש ל-69,500  מניות רגילות  בנות  0.01  ש"ח ערך נקוב כל  
אחת, ככל שימומשו, למשך  7  שנים ממועד ההענקה.  כתבי האופציה  יבשילו  על פני תקופה של  3  

שנים.    
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חלק  ד'   
הצהרות  מנהלים   



  

הצהרת מנהל כלל י  

  

לפי תקנה 38ג(ד)(1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 :  

  

אני,  מר ניר צמח, מצהיר כי :  

של  שנת  2021  (להלן  –   הראשון  בע"מ  (להלן  –  התאגיד)  לחציון  שנתי  של  פוטומיין  הדוח  החצי  את  (1) בחנתי 
 "הדוחות ");  

(2) לפי  י דיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא  נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  

הדוחות ; 

(3) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים  באופן  נאות, מכל הבחינות המהותיות,  
מתייחסים  שאליהם  ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את 

הדוחות ; 

(4 ) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית,  
עובדים   מעורבים  או  במישרין  שכפוף  לו  מי  או  הכללי  המנהל  ובין  שאינה  מהותית,  שבה  מעורב  מהותית  בין 

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם . 

  

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

  

21 ביולי 2021    

ניר צמח, מנכ "ל ויו"ר     
הדירקטוריון  

  

  



  

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים   

  

לפי תקנה 38ג(ד)(2) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 :  

  

אני,  מר יאיר  סגלוביץ', מצהיר כי :  

(1) בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של פוטומיין בע"מ  
(להלן  – התאגיד) לחציון הראשון של שנת 2021 (להלן –  "הדוחות" או  "הדוחות לתקופת הביניים") ; 

(2) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הב יניים אינם כוללים כל מצג  
הנחוץ כדי שהמצגים  שנכללו בהם, לאור  ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  נכון של עובדה מהותית,  לא 

הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;   

באופן  משקפים  הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  (3) לפי 
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של  התאגיד לתאריכים  

ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות ; 

(4 ) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית,  
עובדים   מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהות ית  בין 

אחרים שיש להם תפ קיד  משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם .  

  

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

  

21 ביולי 2021    

יאיר סגלוביץ, סמנכ "ל הכספים    
ודירקטור  
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