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תוכן העניינים 
 ______________________________________________________________

  
פרק א ' 

שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגי ד 
 
 

פרק ב ' 
הסברי הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד ליום 30 ביוני 2022 

 
 

פרק ג ' 
דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2022 

 
 

פרק ד ' 
הצהרות מנהלים  

  
 
 
 
 
 
 
 

למועד  הדוח  החברה   הינ ה  תאגי ד  קטן,  כמשמעות  מונח  זה  בתקנ ה  5ג  לתקנו ת  ניירות  ערך  (דוחות  
תקופתיי ם  ומיידיים),  התש"ל-1970  ( "תקנו ת  הדוחות").  בהתאם  להחלט ת  דירקטוריון  החברה,  בחר ה  
כפי   הדירקטוריון  להחלטות  החבר ה  לאמץ  א ת  כל  ההקלות  המנויות  בתקנה  5ד  לתקנות  הדוחות,  בכפוף 
שתהיינה מעת לעת,  ובכלל  זה: (א)  ביטול  החוב ה  לפרסם  דוח  על  הבקרה  הפנימית  ודו ח  רואה  החשבון  המבק ר  
על  הבקר ה  הפנימי ת; (ב)  העלאת  ס ף  המהותיו ת  בקשר  עם  צירוף  הערכת  שווי  מהותית  מאוד  ל-20%; (ג)  דיוו ח  
על  בסיס  מתכונת  דיווח  של  תאגיד  קטן  פטור  (חצי  שנתית); (ד) העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות 

מהותיות לדוחות ביניים ל-40%; (ה) אי צירוף דוח כספי סולו שנתי.    
החל  מחודש מאי 2021 ונכון למועד דוח זה, משויכות מניות החברה  למדד ת"א טק -עילית .1  1

 
  למיטב ידיעת החברה, עדכון המדדים הבא יתקיים בתחילת חודש אוגוסט 2022 .  1



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  
הדוח "   הדוח"  ו  –   "מועד  נסתיימה  ביום  30  ביוני  2022  ( "תקופת  חודשים  אשר  שישה  (6)  של  תקופה 

בהתאמה) וכן עד למועד פרסומו ביום 20 ביולי, 2022 ( "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  2021  ( "הדוח  

כלול בדוח זה על דרך ההפניה .   ה1 התקופת י לשנת 2021"),

  

עדכונים לדוח התקופתי לשנת 2021  – "תיאור עסקי החברה" 

  

1.  בהמשך לסעיף  1.3  לחלק א'  לדוח התקופתי לשנת  2021  –  במהלך המחצית הראשונה של שנת  2022, 
נמשכה מגמת הצמיחה של החברה אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, בנתונים המפורטים להלן : 

התקשרויות (Collections) אשר נכון למועד הדוח עמדו על 8,706 אלפי דולר ארה"ב, גידול של א .  
13% ביחס לחציון הראשון של שנת 2021.  

ש ל  8,675  אלפי  דול ר  ב.  כולל  בסך  של שנת  2022  רשמה החברה  הכנסה  הראשון   במהלך החציון 
ארה"ב, גידול של 49% ביחס לחציון הראשון של שנת 2021. 

ג.  במהל ך  החציון הראשון של שנת  2022  הציגה החברה  הפסד  תפעולי של  967  אלפי   דולר,  יריד ה  
של  68%  ביחס  לחציון  המקבי ל  אשתקד.    בניכוי הוצאות לא תזרימיות  בגין אופציות לעובדים, 
עומד ההפסד התפעולי של החברה לחציון על  698  אלפי  דולר .  לפרטים נוספים, ראה  סעיף  4.2  

לפרק ב' לדוח זה . 

ד.  במהלך החציון הראשון של שנת  2022  הציגה החברה  ירידה של  49%  בתזרימ י  המזומנים ששימשו  
לפעילות שוטפת ביחס לחציון המקביל אשתקד.  החברה פועלת לעבור לתזרים חיובי מפעילות  

שוטפת.2 2

 במהלך תקופת הדוח, התקשרה החברה  בהסכם מסחרי (B2B)  למתן רישיון אשר לפיו תוטמענה חלק  ה . 
  Ancestry  מהטכנולוגיות מבוססות הבינה המלאכותית שפיתחה החברה באפליקציות  המובייל  של
דולר   מיליארד  מעל  של  הכנסות  עם  בינלאומי  מוניטין  בעלת  טכנולוגיה  ( "אנססטרי"),  חברת 
ובשליטת קרן ההשקעות  Blackstone.  כמו כן, התקשרה החברה  בהסכם נוסף המרחיב את שיתוף 
אנסטטרי, באופן  מטכנולוגיות החברה בשרתי  הענן  של  בין הצדדים להטמעה של חלק  הפעולה 
שיאפשר שימוש גם למשתמשי דסקטופ. בגין ההתקשרויות כאמור, זכאית החברה לתשלום מובטח  
בסך של  820  אלפי דולר ארה"ב, בתוספת תשלומים תקופתיים נוספים התלויים בהיקף השימוש  של  

 
     פורסם ביום 13 בפברואר 2022  (אסמכתא מספר: 2022-01-015411).  1

בדבר 2  החברה  הערכות  על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד,  פני  צופה  מידע  בבחינת  הינו     האמור 
התפתחויות 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 אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  20 

לדוח התקופתי לשנת 2021 . 
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עם  .  3 ההתקשרות  להרחבת  במו"מ  נמצאת  החברה  הדוח,  פרסום  למועד  נכון  אנססטר י משתמשי 
אנססטר י .  44

ו.  מספר התמונות  המגובות  בענן  עומד על כ-343  מיליון נכון למועד פרסום הדוח,  גידול של כ -28%  
ביחס לתום המחצית הראשונה של שנת  2021 (וגידול של  כ-13% ביחס  לתום שנת 2021).  

ז .  מספר המנויים המשלמים באפליקציות החברה עומד על  כ-464  אלף  נכון למועד פרסום הדוח, גידול  
של כ-25%  ביחס לתום  המחצית הראשונה של שנת  2021  (וגידול של  כ-9%  ביחס  לתום שנת  2021) . 

ח .  מספר ההורדות של אפליקציות החברה עומד על כ-33.8  מיליון נכון למועד פרסום הדוח, גידול של  
כ-33% ביחס לתום המחצית הראשונה של שנת 2021 (וגידול של כ-13% ביחס לתום שנת 2021) .  

ט.  נכון למועד פרסום הדוח, החברה השיקה שש-עשרה (16) אפליקציו ת  הניתנות להורדה בחנויות  5
האפליקציות (כהגדרתן  בסעיף  7.1.1[ב]  של פרק א'  לדוח התקופתי לשנת  2021) אשר משתמשיהן  

פזורים בטריטוריות שונות ברחבי העולם, כאשר המהותית מביניהן הינה צפון אמריקה .  

דולר   של  כ-13,481  אלפי  כולל  בסך  קצר  לזמן  ופיקדונות  מזומנים  ושווי  מזומנים  יתרת  י .  לחברה 
א' לדוח התקופתי לשנת  2021,   נכון ליום  30  ביוני  2022 .  בהמשך לסעיף  20.1.4  לחלק  ארה"ב, 
החברה מחזיקה את מירב תמורת ההנפקה הראשונה לציבור בשקלים חדשים, ויתרת המזומנים ושווי  
מזומנים  ופיקדונות לזמן קצר  מתורגמת לדולר לפי  שער החליפין נכון  למועד הדוח. בהתאמה, ולאור  
התחזקות הדולר במהלך החציון הראשון של  שנת  2022, רשמה החברה הוצאות מימון,  לא  תזרימיות , 
בגין הפרשי שער בסך כולל של  כ-1,123  אלפי דולר ארה"ב  (כמפורט בדוח התמציתי המאוחד על  

תזרימי המזומנים בדוחו תיה  הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2022 ( "הדוחות הכספיים")).    

  

2.  בהמשך לאמור בסעיף  7.1.1  לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021  –נכון למועד פרסום הדוח ולמיטב  
ידיעת החברה, מהווים מנויי האפליקציות המרכזיות של החברה (כהגדרתן בסעיף  7.1.1[ד] של פרק א'  

לדוח התקופתי לשנת 2021) כ-85%  מתוך סך של כ-464  אלף  מנויים באפליקציות החברה. 

  

ליום 31  בדצמבר 2021  ליום  30 ביוני  2021  למועד פרסום הדוח    

סך המנויים  
כ-425,000   כ-372,000   כ-464,000  המשלמים  

באפליקציות החבר ה  

  

מתוך סך המנויים כאמור לעיל, כ-42%  הינם מנויים בשנתם הראשונה למנוי, כ-25%  הינם  מנויים בשנתם  
השנייה למנוי וכ-33%  הינם מנויים בשנתם השלישית ואילך למנוי.  

 

 
     לפרטים נוספים: ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 30 בינואר 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-011451 ומיום 3

8 במאי 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-044922 . 
  ראו הערת שוליים 2 לדוח זה . 4 
   ראו גם סעיף 7 לדוח זה . 5
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זה,  לא חלו   התקופתי לשנת  2021  -  נכון למועד דוח  א'  לדוח  3.  בהמשך לאמור בסעיף  7.1.1[ד]  לחלק 
ביחס לאפליקציות המרכזיות של החברה.    6 שינויים מהותיים במחירי המנויים השונים בארה"ב

 

המשיכה   הדוח,  תקופת  לשנת  2021    -  במהלך  התקופתי  א'  לדוח  בסעיף  7.2.1  לחלק  לאמור  4. בהמשך 
החברה  להשקיע  בחנות  המקוונת  ב-Amazon  ( "אמאזון").  במהלך החציון הראשון של שנת  2022 , 
ההכנסות שנבעו לחברה מהחנות  הסתכמו לכ-431  אלפי דולר  ארה"ב,  עליה בשיעור של  673%  ביחס  

לחציון הראשון של שנת 2021. וגידול של 26% ביחס לשנת 2021 כולה . 

  

הכנסות ממכירת מוצרים נלווים לאפליקציות החבר ה  

  
  

5 . בהמשך לאמור בסעיף  7.3  לחלק א'  לדוח התקופתי לשנת  2021  –  להלן פרטים נוספים אודות  חלוקת  
הכנסות החברה (באלפי דולר ארה"ב)  בתחום הפעילות עבור מקורות ההכנסה  המהווים  10%  או יותר 

מסך הכנסות החברה : 77

  

סוגי מנויים  

לשישה חודשים  
שהסתיימו ביום  30  

ביוני  2022 (לא מבוקר)  

לשישה חודשים  
שהסתיימו ביום  30  

ביוני  2021 (לא מבוקר)   

לשנה שהסתיימה ביום  
31 בדצמבר  2021  

(מבוקר)  

סכום  
שיעור מסך 

הכנסות 
החברה  

סכום  
שיעור מסך 

הכנסות 
החברה  

סכום  
שיעור מסך 

הכנסות 
החברה  
  50.4%   6,204   58.8%   3,421   30.6%   2,654 מנוי חודשי  
  32.3%   3,982   26.0%   1,512   40.4%   3,504 מנוי שנת י  
  11.3%   1,394   9.7%   567   12.9%   1,119 מנוי רב שנת י  

   

 
   ארה"ב הינה חלק מטריטוריית צפון אמריקה. לפירוט נוסף אודות החלוקה הגיאוגרפית ראה כמפורט בביאור  5ב 6

לדוחות הכספיים.     
לעניין ההכרה בהכנסות החברה, ראה ביאורים 3ב ו-5  לדוחות  הכספיים.  7     
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    (Non-GAAP) מדדים שאינם חשבונאיים

 

6.  בהמשך לאמור בסעיף  7.3  לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2021:   
.   סך ההתקשרויות (Collections )א.   להלן פרטים אודות ההיקף הכספי הכולל של סך ההתקשרויות    –8

(Collections), באלפי דולר ארה"ב:  

  

 
לשישה חודשים  

שהסתיימו ביום  30  
ביוני  2022    

לשישה חודשים  
שהסתיימו ביום  30  

ביוני  2021    

לשנה שהסתיימה ביום  
31 בדצמבר  2021    

סך ההתקשרויות  
  14,882   7,737   8,706

9   (Collections)
 

ב.  להלן פירוט אודות ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות ממשתמשי  iOS  בחציון הראשון לשנת  2022,  
בחלוקה לשנים בהן משתמשי הקצה הפכו פעילים לראשונה: 

  

משתמשים חוזרים - מרכיב משמעותי מסך ההתקשרויות 

  

 
  יובהר כי נתונים אלו אינם מהווים את הכנסות החברה כפי שהן מוכרות  בדוחותיה הכספיים.  ההיקף הכספי של סך  8 

ההתקשרויות/רכישות משתמשי החברה בתקופה נתונה כולל את כל ההתקשרויות שבוצעו על -ידי המשתמשים  
באותה תקופה. למען הסר ספק, יובהר כי מדובר על סך ההתקשרויות/רכישות של משתמשים כפי שהנתונים נמסרו  

לחברה מאפל, גוגל ואמאזון ולאחר המרה ממטבעות מקומיים למטבע דולר ארה"ב ("סך ההתקשרויות"). 
 הסכום לשישה חודשים שהסתיימו ביום  30  ביוני  2022  כולל תקבולים אשר יועברו מאפל, גוגל ואמאזון לחברה 9 

בגין התקשרויות שבוצעו במהלך חודש יוני 2022.    
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ג.  סך ההוצאות הישירות עבור פרסום ושיווק  –  להלן פרטים אודות  סך ההוצאות  הישירות עבור  
פרסום ושיווק לתקופות המפורטות להלן, באלפי דולר ארה"ב: 

 

 
לשישה חודשים  

שהסתיימו ביום  30  
ביוני  2022 (לא מבוקר)  

לשישה חודשים  
שהסתיימו ביום  30  

ביוני  2021 (לא מבוקר)   

לשנה שהסתיימה ביום  
31 בדצמבר  2021  

(מבוקר)  
סך ההוצאות  

  9,671   4,963   4,221 הישירות עבור  
פרסום ושיווק    10

  

ההוצאות הישירות עבור פרסום ושיווק נרשמות במלואן בספרי החברה בתקופה בה נוצרו (בעוד 
שההכנסות החשבונאיות נפרסות על פני תקופת המנוי).  להערכת החברה, הוצאות אלו יניבו לחברה  

11  . התקשרויות (Collections) נוספות גם בעתיד

  

ד.  היחס בין סך ההתקשרויות המצטברות לבין ההוצאות  הישירות עבור פרסום ושיווק בתקופה  
נתונה  –  להלן נתונים השוואתיים באשר ליחס בין סך ההתקשרויות המצטברות ממשתמשים אשר  
הרלוונטי לבין סך ההוצאות הישירות עבור פרסום ושיווק באותו  הפכו פעילים לראשונה בחציון 

החציון:   

 

המודל העסקי: השקעה בשיווק מניבה התקשרויות חוזרות ונשנות   

  

 
  הוצאות ישירות עבור פרסום ושיווק כוללות את הוצאות הפרסום והשיווק על גבי הפלטפורמות השיווקיות. 10 
עתיד  11  פני  צופה  בגדר  מידע  ושיווק,  הינו  פרסום  עבור  הישירות  ההוצאות  ל סך  ביחס  בסעיף,  האמור    המידע 

קיימים  ואירועים  התפתחויות  בדבר  החברה  הערכות  על  המבוסס  התשכ"ח-1968,  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו 
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.  
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תיאור הגרף משמאל לימין:    

מהגרף לעיל עולה כי במהלך החציון הראשון של שנת  2020, הוציאה החברה כ-2.5  מיליון דולר  
עבור הוצאות פרסום ושיווק. משתמשים אשר הפכו פעילים לראשונה באותו החציון (דהיינו, החציון  

הראשון של 2020) הניבו עד למועד הדוח, במצטבר, כ-6.9 מיליון דולר.    

קרי,  כל דולר שהושקע בחציון הראשון של  2020, הניב עד למועד הדו ח  (לאחר  24  חודשי ם 
מתום החציון הראשון של שנת 2020), 2.8 דולר ברוטו  (1.9 דולר נטו) .  

בהתאם לכך :  

• כל דולר שהושקע בחציון השני של  2020, הניב עד למועד הדוח (לאחר 18  חודשים  מתום  
החציון השני של  2020)  1.7  דולר ברוטו (1.2  דולר נטו) . 

• כל דולר שהושקע בחציון הראשון של  2021, הניב עד למועד הדוח  (לאחר  12  חודשים  מתום  
החציון הראשון של 2021) 1.2 דולר ברוטו (0.8 דולר נטו). 

• כל דולר שהושקע בחציון השני של  2021, הניב עד למועד הדוח  (לאחר  6  חודשים  מתום 
החציון השני של  2021) 0.8  דולר ברוטו (0.6  דולר נטו). 

• כל דולר שהושקע בחציון הראשון של 2022, הניב עד למועד הדוח  (במהלך תקופת הדוח) 
0.7 דולר ברוטו (0.5 דולר נטו). 

 

7.  בהמשך לאמור בסעיף  7.4  לחלק א' לדוח  התקופתי לשנת  2021  –  במהלך  חודש  ינואר  2022, הודיעה  
החברה על השקת אפליקציה חדשה  –  Fridgeart, המאפשרת סריקה, ארגון, תיוג, שימור ושיתוף של  

ציורי ילדים עם כלל בני המשפחה וזאת באמצעות טכנולוגית ה-AI של החברה .  12

  

8.  בהמשך לאמור בסעיף  7.5  לחלק א' לדוח  התקופתי לשנת  2021  –  פעילות החברה היא בעיקרה פעילות 
ולמועד  הדוח  למועד  נכון  קצה  פרטיים.  משכך,  משתמשי  הינם  החברה  של  לקוחותיה  B2C  ומרבית 
פרסומו, אין לחברה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי  

על תחום הפעילות .  

חברת   החברה  לראשונה  בהסכמים  מסוג  B2B  עם  התקשרה  שנת  2022,  של  הראשון  במהלך  החציון 
Ancestry. לפרטים נוספים, ראה  סעיף 1 (ה) לעיל  וסעיף  9 לפרק ב' לדוח  התקופתי לשנת 2021 .  

  

   

 
   לפרטים נוספים, ראה דיווח החברה מיום 13 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-006327) . 12
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9.     –  נכון למועד פרסום הדוח, על-פי מאגר  בהמשך לאמור בסעיף  7.6   לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  2021  
הנתונים של החברה (המבוסס על המידע  אשר נמסר לה מחנויות האפליקציות), להלן פרטים אודות סך 

 : MAU ההורדות של אפליקציות החברה ונתוני

 

ליום  31  בדצמבר  ליום 30 ביוני  2021  למועד פרסום הדוח    
  2021

כ-30.0 מיליו ן  13 כ-25.5  מיליו ן   כ-33.8  מיליו ן   סך ההורדו ת  
  MAU 

כ-1.4 מיליו ן   כ-1.4 מיליו ן   כ-1.1 מיליון    (Monthly Active 
14  Users)

  

אפליקציות החברה מאופיינות בשימוש  מתמשך (ולא רק על בסיס חודשי). כמות המשתמשים הפעילים  
בתו ך  תקופה של שישה חודשים למועד הדוח ולמועד פרסומו  עמדה  על כ -5.5  מיליון  וכ-5.4  מ יליון  

משתמשים, בהתאמה .  

ושיש ה   בחודש  ובפורטל  החברה  של  האינטרנט  באתרי  כ-238  אלף  וכ-2.9  מיליון  ביקורים  בנוסף, 
האינטרנט  ובפורטל  באתרי  הקצה  משתמשי  בהתאמה.  ביקורי  הדוח,  פרסום  מועד  שלפני  חודשים 

מגדילים את החשיפה לחברה ולאפליקציות שלה.    

 

10.  בהמש ך  לאמור בסעיף  7.6.1  לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021  –  נכון למועד  פרסום  הדוח, כ-89%  
 . Google Play-וכ-11% מ App Store-ממנויי אפליקציות החברה מגיעים מ

 

11.   בהמשך לאמור בסעיף  7.11  לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021  –  להלן פרטים אודות השקעות החברה  
במחקר ופיתוח במהלך התקופות המפורטות להלן (באלפי דולר ארה"ב):   

 

 
לשישה חודשים  

שהסתיימו ביום  30  
ביוני  2022 (לא מבוקר)  

לשישה חודשים  
שהסתיימו ביום  30  

ביוני  2021 (לא מבוקר)   

לשנה שהסתיימה ביום  
31 בדצמבר  2021  

(מבוקר)  
השקעה במחקר  

  2,716   1,085   1,454
ופיתוח  

  

   

 
  סך ההורדות במצטבר, שלאחריהן בוצע שימוש באפליקציות לפחות פעם אחת, על פי מאגר הנתונים של החברה  13 

(המבוסס על המידע אשר נמסר לה מחנויות האפליקציות).   
   Monthly Active Users  –  מדד שימוש באפליקציות אשר מציג את כמות המשתמשים הפעילים באפליקציה 14

ותדירות   ידיעת החברה, מדד זה מסייע למפתחי אפליקציות להבין את מידת  בתוך תקופה של  30  יום.  למיטב 
 MAU-השימוש במוצרים שלהם.  בהמשך  לסעיף  6(ג)  לעיל, במהלך תקופת הדוח, חלה ירידה  מסויימת  במדד ה

וזאת גם  עקב צמצום הוצאות הפרסום והשיווק. 
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12.  בהמשך לאמור בסעיף  7.14.1  לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021    –  למועד  פרסום  הדוח, ולמיטב ידיעת  
החברה, מגובות באמצעות אפליקציות  החברה בענן של אמזון כ-343  מיליון תמונות. 

 

ליום  31  בדצמבר 2021  ליום 30 ביוני  2021  למועד פרסום הדוח    
תמונות מגובות 

כ-303 מיליו ן   כ-267  מיליו ן   כ-343  מיליו ן   באמצעות  
אפליקציות החבר ה  

 

13.     -  בהמשך לאמור בסעיף  9.4  לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021, ובהמשך לאמור בסעיף  1(ה)  לעיל  
מהטכנולוגיות של   בחלק  רישיון לשימוש  ניתן  עם חברת Ancestry  (אנססטר י),  במסגרת  ההסכמים 

החברה. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1(ה) לדוח זה  וסעיף  9 לפרק ב' לדוח  התקופתי לשנת 2021 . 

  

14.  בהמשך לאמור בסעיפים  17  ו-18  לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021, ובהמשך לסעיף  1(ד)  לעי ל    –  
החברה פועלת לעבור לתזרים חיובי מפעילות שוטפת, גם אם הדבר כרוך בהאטה בקצב צמיחתה . 

 

15.  בהמשך לאמור בסעיף 9  לחלק ב' לדוח התקופתי לשנת  2021 – ביום 12 בפברואר 2022, אישרו אורגני  
החברה המוסמכים את חידוש פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. לפרטים אודות תנאי  

החידוש כאמור, ראה כמפורט בסעיף 20.4 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021.   

  

16.  בהמשך לאמור בסעיף 19.7 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021 – ביום 7 ביוני 2022  התקיימה אסיפה  
הדירקטורי ם   של  מינוים  חידוש  אושר  במסגרתה  אשר  החברה  של  המניות  בעלי  של  שנתית  כללית 
(הרגילים והדב"ת) המכהנים בחברה, וכן אושר מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן  
האסיפה   זימון  בדוח  כמפורט  ראה  נוספים,  לפרטים  החברה.  של  המבקר  כרו אה  החשבון   (PwC)
ותוצאותיה כפי שפורסמו בימים  2  במאי  2022  (מס' אסמכתא:  2022-01-043749)  ו-7  ביוני  2022  (מס'  

אסמכתא :2022-01-058095).   
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 פוטומיין בע" מ

 ("החברה")
  דוח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2022  

למועד  הדוח  החברה  הינה  תאגיד  קטן,  כמשמעות  מונח  זה  בתקנה  5ג  לתקנות  ניירות  ערך  (דוחות  תקופתיים  ומיידיים),  
התש" ל-1970  ( "תקנות  הדוחו ת").  בהתאם  להחלטת  דירקטוריו ן  החבר ה,  בחר ה  החבר ה  לאמץ  את  כל  ההקלות  המנויו ת  
בתקנ ה  5ד  לתקנות  הדוחו ת, בכפוף להחלטות הדירקטוריון כפי שתהיינה מעת לעת,  ובכלל  ז ה: (א)  ביטול  החוב ה  לפרסם  דו ח  
על  הבקר ה  הפנימית  ודוח  רוא ה  החשבון  המבקר  על  הבקר ה  הפנימית; (ב)  העלאת  סף  המהותיות  בקשר  עם  צירוף  הערכ ת  שוו י  
מהותית  מאוד   ל-20%; (ג)  דיווח  על  בסיס  מתכונת  דיווח  של  תאגיד  קטן  פטו ר  (חצי  שנתי ת ); (ד) העלאת סף הצירוף של דוחות  

חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל -40%; (ה) אי צירוף דוח כספי סולו  שנת י.   
החל מחוד ש מאי 2021 ונכון למועד דוח ז ה, משויכו ת מניות  החברה  למדד ת"א ט ק-עילי ת .  1

  
( "החברה"),  לתקופת  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני  חברת  פוטומיין  בע"מ 
הדוח, הכל בהתאם לתקנות  הדוחות.  דוח דירקטוריון זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי פרק תיאור עסקי התאגיד של  

החברה, כמפורט בפרק א' לדוח זה.  

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח  
(וככל שנדרש, אף לאחר יום  30  ביוני  2022  ועד למועד פרסום הדוח), ויש לעיין בה ביחד עם הדוחות הכספיים ודוח 

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 אשר צורפו לדוח התקופתי  לשנת 2021.  

  
חלק א'  – דין וחשבון הדירקטוריון למצ ב ענייני  התאגי ד  

  
1.  כלל י  - נתונים עיקריי ם 

1.1.  החברה הינה חברת תוכנה  המתמחה בפיתוח טכנולוגיות ואפליקציות מבוססות בינה מלאכותית  (AI) בתחום  
הנוסטלגיה וההווי המשפחתי, לרבות דיגיטציה של נכסי זיכרון משפחתיים ( "תחום הפעילות"). לפירוט נוסף  

נכון  למועד  פרסום  הדוח,  לחבר ה  כ-464    2    -  ראה פרק א' לדוח התקופתי לשנת  2021 .אודות פעילות החברה  
אלפי מנויים  משלמים  ב-16 האפליקציות שפיתחה החברה  הפזורים  בטריטוריות שונות ברחבי העולם, כאשר  

המהותית  מביניהן הינה צפון אמריקה (לפירוט נוסף - ראה ביאור 5ב לדוחות הכספיים).   

אפליקציות  החברה מבוססות על  טכנולוגיית  AI  אשר פותחה על-י די  החברה  (לפירוט  אודות  הפטנט  הרשום 
של החברה, לרבות, פטנט ההמשך – ראה כמפורט בסע יף 9 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2021).    

1.2.  במהלך תקופה הדוח, ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות  (Collections) של החברה (נתון  Non-GAAP  שאינו  
סקור או מבוקר)  עמד על  כ -8,706  אלפי  דולר ארה"ב, עליה בשיעור של כ-13%  ביחס להיקף הכספי של סך  
ההתקשרויות בתקופה של שישה (6) חודשים שהסתיימה ביום  30  ביוני  2021. לפרטים נוספים – ראו סעיף  

7(א) לפרק א' לדוח זה וכן סעיף 4.2 בדוח זה להלן.  

1.3.  במהלך החציון הראשון של שנת  2022  רשמה החברה הכנסה בסך כולל של  8,675  אלפי דולר ארה"ב, גידול  
של 49% ביחס להכנסה במהלך החציון הראשון של שנת  2021 .  

 
  למיטב ידיעת החברה, עדכון המדדים הבא יתקיים בתחילת חודש אוגוסט 2022 .  1
   במהלך חודש מרס  2021, השלימה החברה את הליך ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) אשר במסגרתו גייסה סך כולל של  כ-15  2

מיליון דולר ארה"ב (ברוטו) ( כ-50,028 אלפי ש" ח) ("תמורת ההנפקה").  
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במהלך החציון הראשון של שנת  2022  הציגה החברה הפסד תפעולי של  967  אלפי דולר,  ירידה של  68%  ביחס  1.4.  
לחציון המקביל אשתקד.  בניכוי הוצאות לא תזרימיות בגין אופציות לעובדים, עומד ההפסד התפעולי  של  

החברה לחציון על 698  אלפי דולר. לפרטים נוספים, ראה סעיף  4.2  להלן .  

1.5.  במהלך החציון הראשון של שנת  2022  הציגה החברה ירידה של  49%  בתזרימי המזומנים ששימשו לפעילות  
שוטפת.  לפרטים 3 מפעילות  חיובי  לתזרים  לעבור  פועלת  החברה  אשתקד.  המקביל  לחציון  ביחס  שוטפת 

נוספים, ראה סעיף 1(ד) ו-14 לפרק א' לדוח זה .  

חלק   תוטמענה  לפיהם  אשר  רישיון  למתן   (B2B)  בהסכמים החברה  הדוח,  התקשרה  תקופת  1.6.  במהלך 
ובשרתי  הענן  של   המובייל  באפליקציות  החברה  שפיתחה  המלאכותית  הבינה  מבוססות  מהטכנולוגיות 
דולר   מיליארד  מעל  של  הכנסות  עם  בינלאומי  מוניטין  בעלת  טכנולוגיה  חברת  Ancestry  ( "אנססטרי"), 
ובשליטת קרן ההשקעות  Blackstone. בגין ההסכמים כאמור, זכאית החברה לתשלום מובטח בסך של  820  
נוספים התלויים בהיקף השימוש של משתמשי אנססטרי .   אלפי דולר ארה"ב, בתוספת תשלומים תקופתיים 

נכון למועד פרסום הדוח, החברה נמצאת במו"מ להרחבת ההתקשרות עם אנססטרי .4  4

להערכת  החברה, הסכמים אלו  מהווים  מתן תוקף משמעותי לאיכות הטכנולוגיות של החברה, הזדמנות להגדלת  
חשיפה לקהל רחב ופתח לשיתופי פעולה דומים עם חברות נוספות בעתיד.     

1.7.  החברה  המשיכ ה בפיתוח  החנות המקוונת באמאזון (כמפורט בסעיף  4 לפרק א' לדוח זה).  

  
2.  עדכונים אודות השלכות התפרצות נגיף הקורונה על  פעילות החבר ה 

ב' לדוח  התקופתי  לשנ ת  2021,  וביאור  1   כמפורט בסעי ף  2  לחלק  הקורונה  -  ראה  נגיף  לפירוט  אודות השלכות 
לדוחות הכספיים של החברה.  במהלך תקופת הדוח ולמועד פרסומו, להערכת החברה, בין היתר, בהיותה חברת 
טכנולוגיה אשר האפליקציות שלה זמינות להורדה בחנויות של גוגל ואפל ברחבי העולם, עסקי החברה ותוצאותיה  
לא הושפעו באופן מהותי לרעה 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  
העתידיות על פעילות החברה.  לפרטים אודות סיכונים הכרוכים בנגיף הקורונה, ראה סעיף  20.1.3  לפרק  א' לדוח 

התקופתי לשנת 2021.    

  
הכלכלית  בסביבה  עתידיות  התפתחויות  על  החברה  להערכות  בקשר  זה  בסעיף  המופיעה  ההתייחסות 
הגלובלית והמקומית וכן בקשר להשלכות אפשריות של התפתחויות אלה (בעיקר עקב משבר הקורונה) על  
פעילות החברה, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. התפתחויות והשלכות אלו 
אינן בשליטתה של החברה, אינן וודאיות  ומתבססות על המידע המצוי בידי החברה נכון למועד פרסום הדוח. 
מכפי   מהותית  שונה  ואף  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  הערכות 
הסיכון  מגורמי  אילו  אי  התממשות  וביניהם  החברה,  בשליטת  שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך, 

הנזכרים בסעיף 20 לפרק א' התקופתי לשנת 2021 .  

 
 האמור הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק  ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים 3 

שלא  עשויות  אלו  הערכות  החברה.  של  בשליטתה  ואינו  ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  ועתידיים  קיימים 
להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה ואף שונה מהותית מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינ ם בשליטת 

החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 20 לדוח התקופתי לשנת  2021 . 
 ראו הערת שוליים 3 לדוח זה . 4 
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3.  המצב הכספי   

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

סעי ף 

יתרה ליו ם  

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיי ם    
ל  

 30  ביונ י  
  2022

  א מבוק ר

 30  ביונ י  
  2021

לא מבוק ר

31 בדצמבר  
  2021

מבוקר  
אלפי דול ר ארה" ב  

נכסים 
  17,925  18,559  15,855

שוטפים  

ליום  30  ביוני  2022  נבע   השוטפים  הקיטון  בנכסים 
מזומנים   שווי  המזומנים,  ביתרות  מקיטון  בעיקרו 
בפעילות   מתמיכה  קצר  כתוצאה  לזמן  ופיקדונות 
לסעיף   שער.  בהמשך  והפרשי  החברה  של  השוטפת 
החברה   לשנת  2021,  התקופתי  לדוח  א'  20.1.4  לחלק 
לציבור  הראשונה  ההנפקה  תמורת  מירב  את  מחזיקה 
הוצאות   לשרת  מנת  על  היתר,  בין  חדשים,  בשקלים 
ושווי   ויתרת המזומנים  ובעיקרן שכר עבודה,  שקליות 
לפי   לדולר  קצר  מתורגמת  לזמן  מזומנים  וה פיקדונות 
ולאור  בהתאמה,  הדוח.  למועד  נכון  החליפין  שער 
של  2022,   הראשון  החציון  במהלך  הדולר  התחזקות 
בגין   תזרימיות,  לא  מימון,  הוצאות  החברה  רשמה 
הפרשי שער בסך כולל של  כ-1,123 אלפי דולר ארה"ב.  
לקוחות   עם  חוזים  קיום  נכס  ביתרת  גידול  חל  מנגד, 
את   תואם  אשר  שנת  2021,  של  הראשון  לחציון  ביחס 

מגמת הצמיחה של החברה . 
הקיטון בנכסים הלא שוטפים ליום  30  ביוני  2022  נבע  
אשר  שימוש  זכות  בנכסי  קיטון   (1) מ:  בעיקרו 
החברה  (2)   משרדי  של  השכירות  להסכם  מתייחסים  נכסים לא  

  597   680   469
קיטון  בנכס  קיום  חוזים  עם  לקוחות  לזמן  ארו ך,  וזא ת   שוטפים  
כתוצאה  מהחלטת  החברה  לשווק  מנויים  לתקופה  של  עד  

שנה על פני מנויים לטווח  ארו ך, של יותר משנה . 
סה"כ   

  18,522   19,239   16,324
נכסי ם  

הגידול  בהתחייבויות השוטפות ליום  30  ביוני  2022  נבע  
בעיקר מגידול ביתרת ההכנסות הנדחות, אשר תואם את  

התחייבויות  
קיטון  ביתרות   חל  מנגד,  החברה.  של  הצמיחה  מגמת    6,111   4,259   5,985

שוטפות   
הספקים והזכאים האחרים, אשר נובע בעיקר מצמצום 

הוצאות הפרסום והשיווק.   
הקיטו ן  בהתחייבויות לא שוטפות ליום  30  ביוני  2022  
נבע בעיקרו  מקיטון  בהכנסות נדחות לזמן ארוך  וזא ת   התחייבויות  

  1,481   1,757   1,223
כתוצאה  מהחלטת  החברה  לשווק  מנויים  לתקופה  של  עד   לא שוטפות  

שנה על פני מנויים לטווח  ארו ך, של יותר משנה . 
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הקיטון בהון ליום  30  ביוני  2022, נבע בעיקרו  מהפסד  
חשבונאי בסך של כ-2,230  אלפי דולר  ארה"ב  במהלך  
החציון הראשון של שנת  2022. ההפסד החשבונאי כולל     10,930   13,223   9,116 הון  
בסך  שער  הפרשי  בגין  תזרימיות,  לא  מימון,  הוצאות 

כולל של כ-1,123 אלפי דול ר ארה"ב . 
סה"כ   

  18,522   19,239   16,324 התחייבויות  
והו ן  

 

4.  תוצאות הפע ילות   

4.1.  להלן  ניתו ח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם (באלפי  
דולר ארה"ב):    

סעי ף 

לתקופ ה של שישה  
חודשים שהסתיימ ה  

ביו ם  

לשנה  
שהסתיימה  

ביו ם  

  הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים   
30 ביוני  
  2022

לא מבוק ר  

30 ביוני  
  2021

לא מבוק ר  

31 בדצמבר  
  2021

מבוקר  

אלפי דול ר ארה" ב  

 

לשנת  2022  גבוהות   הראשון  בחציון  החברה  הכנסות 
אשתקד.   המקביל  בחציון  החברה  בכ-49%  מהכנסות 

גידול זה נובע מ :  
(1)  גידול בכמות המנויים המשלמים של החברה. הגידול  
במנויים המשלמים מושפע מהגידול בכמות  המשתמשים  
באפליקציות החברה, הגדלת מגוון האפליקציות ושיווק  
מוצרי החברה לקהלים חדשים, כל זאת, תוך שימור של 

לקוחות קיימים משנים קודמות.  
שנת   של  הראשון  החציון  (2)  פעילות  B2B:  במהלך 
 .B2B  2022, התקשרה החברה לראשונה בהסכמים מסוג הכנסו ת  8,675 5,816 12,321

לפרטים נוספים, ראה סעיף 1(ה) לפרק א' לדוח זה .  
שנת  2022  כוללות   של  הראשון  לחציון  (3)  ההכנסות 
הכנסות בהיקף  של כ-431  אלפי דולר ארה"ב  ממכירת  
החנות   במסגרת  החברה  לאפליקציות  נלווים  מוצרים 
לחציון   כ-673%  ביחס  של  באמאזון,  גידול  המקוונת 
המקביל אשתקד. לפרטים נוספים ראה סעיף  4  לפרק א'  

לדוח זה .  
משנים   נדחות  בהכנסות  מהכרה  יוצא  כפועל   (4)
קודמות, בהתאם למדיניות ההכרה בהכנסה של החברה .  
בעיקר   נבע  התקופות  בין  ההכנסות  בעלות  השינוי 

עלות ההכנסו ת   2,610 1,894 3,980
עלות   התקופות.  בין  החברה  בהכנסות  מהגידול 
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ההכנסות היא נגזרת ישירה מהכנסות החברה שכן היא  
נובעת בעיקרה מתשלום לחנויות האפליקציות . 

רווח גולמ י   6,065 3,922 8,341 

הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח בחציון הראשון של שנת  
בעיקרו   נובע  אשתקד  המקביל  לחציון  2022  ביחס 
מגידול בהוצאות שכר עבודה ונלוות בחטיבת הפיתוח  

הוצאות מחקר  
חדשים  ושימור  עובדים  מגיוס  כתוצאה  החברה  של  2,716 1,085 1,454 

ופיתוח  
והפיתוח   המחקר  בהוצאות  הגידול  קיימים.  עובדים 
הטכנולוגיות   היכולות  להעמקת  החברה  את  משמש 

והרחבת מגוון המוצרים שלה.  
של   הראשון  בחציון  ושיווק  מכירה  בהוצאות  הקיטון 
שנת  2022  ביחס לחציון המקביל אשתקד, נובע בעיקרו 
מקיטון בהוצאות הישירות עבור פרסום ושיווק במהלך  הוצאות מכירה  

10,640 5,340 4,917 
התקופה.  מנגד, חל גידול בהוצאות שכר עבודה ונלוות  ושיווק  
מגיוס   החברה  בעיקר  כתוצאה  של  השיווק  בחטיבת 

עובדים חדשים ושימור עובדים קיימים.  
של   הראשון  בחציון  וכלליות  הנהלה  בהוצאות  הגידול 
שנת  2022  ביחס לחציון המקביל אשתקד נובע בעיקרו 
מגידול בהוצאות שכר עבודה ונלוות כתוצאה מהגדלת   הוצאות הנהלה  

1,295 526 661 
כמענה   החברה  של  האנוש  ומשאבי  הכספים  מחלקת  וכלליות  
לגידול בהיקף פעילותה  לאחר תהליך ההנפקה לראשונה  

לציבור .  
בחציון  רגילות  מפעולות  החשבונאי  בהפסד  הקיטון 

הפסד  
הראשון של שנת  2022  ביחס לחציון המקביל אשתקד, 

מפעולות   967 3,029 6,310
הרווח   בשיעור  עליה  מגידול  בהכנסות,  בעיקרו  נובע 

רגילו ת  
הגולמי וקיטון בהוצאות המכירה והשיווק .  

בעיקרו   החברה  נובע  של  המימון  בהוצאות  הגידול 
מהפרשי שער.  בהמשך לסעיף  20.1.4  לחלק א' לדוח  
התקופתי לשנת  2021, החברה מחזיקה את מירב תמורת  
ויתרת   חדשים,  בשקלים  לציבור  הראשונה  ההנפקה  הוצאות  
המזומנים,  שווי מזומנים  והפיקדונות  מתורגמת לדולר   מימון, נטו 

42 650 1,116 
לפי שער החליפין נכון למועד הדוח.  בהתאמה, ולאור  (בעיקר  
של  2022,   הראשון  החציון  במהלך  הדולר  התחזקות  הפרשי שער )  
בגין   תזרימיות,  לא  מימון,  החברה  הוצאות  רשמה 
דולר   כ-1,123  אלפי  של  כולל  בסך  שער  הפרשי 

ארה"ב. 
הפסד כולל     2,083 3,679 6,352 

   :NON-GAAP 4.2.  תוצאות הפעילות בהתאם  למדדים שאינם  חשבונאיים
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הוצאות   בגין  תזרימיות,  לא  חשבונאיות,  הוצאות  החברה  רשמה  שנת  2022,  של  הראשון  החציון  במהלך 
אופציות לעובדים בסך כולל של  269  אלפי דולר ארה"ב. בניכוי הוצאות אלו, עומד  ההפסד התפעולי של  
החברה על  698  אלפי דולר  ארה"ב  (ביחס לסך של  2,901  אלפי דולר ארה"ב בחציון  הראשון של שנת  2021 ) , 

המהווה קיטון ש ל 76% ביחס  לחציון המקבי ל אשתקד .  

  

  GAAP- NON  נתון) של החברה   (Collections) ההתקשרויות  סך  הדוח, ההיקף הכספי של  תקופה  במהלך 
שאינו סקור או מבוקר)  עמד על  8,706 אלפי דולר ארה"ב, עליה בשיעור של כ-13%  ביחס להיקף הכספי של  
סך ההתקשרויות בתקופה של שישה (6) חודשים שהסתיימה ביום  30  ביוני  2021. לפרטים נוספים  ראו  סעיף  

6(א) לפרק א' לדוח זה.  

  

לפרטים אודות מדדים שאינם חשבונאיים במהלך תקופת הדוח - ראה כמפורט בסעיף 6 לחלק א' לדוח  זה .  

  

5.  הון חוזר   

נכון  ליום  30  ביוני  2022,  לחברה  הון  חוזר  חיובי  בסך של כ-13,451  אלפי  דולר ארה"ב הכולל  את  הנכסים  השוטפי ם  
אחרים  בניכוי  ההתחייבויות  השוטפו ת  מזומנים,  פיקדונות  לזמן  קצר,  לקוחות  וחייבים  הבאים:  מזומנים  ושווי 

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

  

6.  נזילות    

לחברה  יתרת  מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן  קצר, נכון ליום 30 ביוני  2022  בס ך כולל של כ-13.5  מיליונ י 
דולר ארה"ב. להלן המרכיבים העיקריים של תזרים המזומנים ושימושם (באלפי דולר  ארה"ב):     

סעי ף 

לתקופ ה של שישה  
חודשים שהסתיימ ה  

ביו ם  

לשנה  
שהסתיימה  

ביו ם  
הסברי החברה ליתרות ולשינויים  

המהותיי ם  
  

 30  ביונ י  
  2022

30 ביוני  
  2021

 31  בדצמבר  
  2021

מבוקר  לא מבוק ר  לא מבוקר   

אלפי דול ר ארה" ב 

לפעילות  ששימשו  במזומנים  הקיטון  מזומנים נטו 
השוטפת של החברה  נובע בעיקרו מקיטון   ששימשו 

   (3,991)   ( 2,328)   (1,190)
בהפסד הכולל לתקופה.    לפעילות 

שוטפת  

מפעילות  שנבעו  הגידול  במזומנים  מזומנים נטו 
נובע  בעיקר  מ כ ך  שבמהלך   השקעה  שנבעו 
שנת  2022  נפרעו  של  הראשון  החציון  מפעילות  

  (11,514)  ( 10,255)  8,057
בתקופות   הופקדו  אשר  פיקדונות  מספר  (ששימשו 
ריבית .   הכנסות  לייצר  קודמות  במטרה  לפעילות) 
סכומים אלו הופקדו לפיקדונות לזמן של   השקע ה  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



7   ב - 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.  מקורות מימון 

עד  3  חודשים וסווגו תחת מזומנים ושווי 
מזומנים . 

למועד  הדוח, מממנת החברה את פעילותה בעיקר  באמצעות  הונה העצמי  (לרבות תמורת ההנפקה) ותזרימי  מזומנים 
הנובעים מפעילותה העסקי ת . לפירוט נוסף ראה דוחותיה  הכספיים של החברה.    

  

   

בחציון  מימון  מפעילות  שנבעו  הסכומים 
מזומנים נטו 

של  2021  ולכל  שנת  2021  נבעו   הראשון 
שנבעו 

החברה   מניות  הנפקת  מתמורת  בעיקר 
מפעילות  

לציבור לראשונה. במהלך החציון הראשון     17,507   17,119   ( 60)
(ששימשו 

המימון  כוללת   שנת  2022  פעילות  של 
לפעילות) 

להסכם   מתייחסים  אשר  חכירה  תשלומי 
מימון  

השכירות של משרדי החברה . 
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חלק ב'  – הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד    

  

8.  אירועי ם מהותיי ם בפעילו ת החברה שאירעו לאח ר תאריך הדיווח   

8.1.     – ביום 20 ביולי 2022, אישרו האורגנים המוסמכים בחברה  החלטות כמפורט להלן  

8.1.1.  הענקה של 24,500 אופציות לא סחירות לעובדים;   
של   5 רגילות  לעד  49,000  מניות  להמרה  (הניתנות  סחירות  לא  מחדש  של  49,000  אופציות  8.1.2.  תמחור 

( "הניצעים").6  מלבד  6 בכירה  משרה  ובניה ם  נושאת  לטובת  18  מעובדי החברה,  הוקצו  אשר  החברה) 
הפחתת מחיר המימוש באמצעות  התמחור מחדש ומדידת  תקופת  ההחזקה בנאמנות לפי מסלול רווח הו ן 77
ביחס לאופציות ומניות המימוש, תנאי האופציות שהוקצו  לניצעים  על-פי  דוח ההצעה הפרטית בדבר  

ההקצאה, נותרו ללא כל שינוי .  

להערכת החברה, בשוק התחרותי בו היא פועלת,  עדכון תנאי המימוש  כאמור לעיל,  נועד בעיקרו על  
מנת לשמר את עובדיה של החברה על ידי הגדלת  סיכו יי הניצעים הרלוונטיים  ל ממש את  כתבי האופציה  

אשר הוקצו לטובתם, והינו סביר בנסיבות העניין.    

לפרטים  נוספים אודות    האירועים  כאמור, וכן  אירועים  מהותיים  לאחר  תקופת  הדוח  -  ראה כמפורט  בביאור  7  
לדוחות  הכספיים  של  החבר ה, בדוח ההצעה הפרטית של החברה (שאינה מהותית ואינה חריגה) המפורסם בד  

בבד עם דוח זה, וכן כמפורט בחלק א' לדוח זה .    

  

9.  הערכות שווי ואומדנים    

למועד הדוח, לא ביצעה החברה הערכת שווי מהותית מאוד.  

באשר לאומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים, רא ה ביאור 2ב לדוחות  הכספיים של החברה .  

  

10.  מצבת התחייבויות פיננסיות לפי מועדי פירעון  

נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה ליום  30  ביוני  2022  כלולים בדוח זה על דרך ההפניה לנתונים הכלולים  
   המיידי של החברה בדבר  'מצבת התחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון', אשר החברה פרסמה בד בבד עם בדוח  

דוח זה .  

   

 
   בכפוף לקבלת החלטת מיסוי בעניין של רשות המיסים והסכמת הניצעים לתנאי החלטת המיסוי. 5
   לפרטים  נוספים  אודות  תנאי  ההקצאה  המקורית  במסגרתה הוענקו  69,500  כתבי אופציה לניצעים כאמור  ולניצעים נוספים,  6

אסמכתא:  2021-01-056458)  ("דוח  ההצעה   מיום  22  ביולי,  2021  (מס'  הפרטית של החברה  ראה  כמפור ט  בדוח ההצעה 
הפרטי ת בדבר ההקצאה").   

   על פי הוראות סעיף  102  לפקודת מס הכנסה ובהתאם להחלטת המיסוי  (לאחר שתתקבל),  תקופת  ההחזקה בנאמנות לפי הוראות  7
מסלול רווח הון ביחס לאופציות ולמניות המימוש תהא 24 חודשים אשר החלו ביום 20 ביולי 2022.  

Dummy Text
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חלק ג'  –  היבט י ממשל תאגיד י    

 

11.  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסי ת    

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

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

  

12.  מבקר פני ם  

במסגרת  תכנית  העבודה של המבקר הפנימי לשנת  2022  כפי  שאושרה על-ידי  האורגנים המוסמכים של  החברה, 
פועל המבקר הפנימי לעריכת דוחות ביקורת בעיקר בנושא אבטחת מידע וסייבר.    

  

  

      

מר ניר  צמח,   מר יאיר  סגלוביץ' ,    

מנכ"ל, יו"ר   דירקטור וסמנכ"ל  
דירקטוריון    8 הכספי ם8   

  

תארי ך אישור הדוח:  20 ביולי 2022  

 
   הוסמך על-ידי דירקטוריון החברה לצורך חתימתו על דוח הדירקטוריון, לצד חתימתו של מר צמח המכהן  במקביל  כמנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון . 8
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פוטומיין בע"מ    

מידע כספי לתקופת ביניים   

(בלתי מבוקר)   

30 ביוני  2022  

  

  

  

  

  

    



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

פוטומיין בע"מ    

מידע כספי לתקופת ביניים   

(בלתי מבוקר)   

30 ביוני  2022  

  
  
  
  
  

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  
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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  2022  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 והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים אחרים. סקירה  
אינה   ולפיכך  ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל  ניכרת מאשר  בהיקפה במידה  הינה מצומצמ ת 
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   

20 ב יולי  2022  רואי חשבון   
   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  

  
  
  

www.pwc.com/il 


 

פוטומיין בע"מ    
דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי ליום 30 ביוני 2022  

  
30 ביוני   

 3

31 בדצמבר 
 2022   2021 2021

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

נכסים   
נכסים שוטפים:    

  4,336  6,687  10,616 מזומנים ושווי מזומנים  
 11,516   10,285   2,865 פיקדונות לזמן קצר  

  277  649   535 לקוחות  
 1,307  803   1,388 נכס בגין קיום חוזים עם לקוחות   

 451 489 135 חייבים אחרים  
 15,855   18,559  17,925

נכסים שאינם שוטפים:     
 443  516  360 נכס בגין קיום חוזים עם לקוחות   
  100  99  101 רכוש קבוע, נטו  

 8 54 65 נכסי זכות שימוש  
 469   680  597

 16,324 18,522  19,239  סך נכסים  
התחייבויות והון    
התחייבויות שוטפות:     

 632  403  270 ספקים ונותני שירותים  
  1,057  1,133  737 זכאים אחרים  

 71  86  9 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה  
 4,969 4,351  2,637 הכנסות נדחות  
 5,985   4,259  6,111

התחייבויות שאינן שוטפות:     
 1,430  1,706  1,171 הכנסות נדחות  

 52 51  51  התחייבות בגין מענקי מדינה   
 1,223   1,757  1,481

 7,208 7,592  6,016 סך  התחייבויות  
        
הון:     

  8  8  8 מניות רגילות  
  26,683  26,683  26,766 פרמיה על מניות וכתבי אופציה  
  1,408   1,028   1,594 קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות  

 (19,252) (17,169)   (14,496) יתרת הפסד 
 9,116 10,930  13,223 סך ההון   

 16,324 18,522  19,239 סך התחייבויות והון  
  

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון הקבוצה: 20 ביולי 2022 .  
  

   
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 2022  
  

שנה שהסתיימה    
ביום    

ב 

6 החודשים  
שהסתיימו  

יום 30 ביוני   

 4

31 בדצמבר  
  2022    2021 2021

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

 12,321   5,816   8,675 הכנסו ת 
  2,610 3,980 1,894  עלות ההכנסו ת 

 8,341   3,922   6,065 רווח גולמי  

 2,716   1,085   1,454 הוצאות מחקר ופיתו ח 
 10,640   5,340   4,917 הוצאות מכירה ושיוו ק  

  661 1,295 526  הוצאות הנהלה וכלליו ת 
  6,310   3,029   967 הפסד מפעולות   

 928   916   1,135 הוצאות מימון (בעיקר הפרשי שער) 
  19 886 266  הכנסות מימון 

  1,116 42  650  הוצאות מימון, נטו  

 2,083 6,352  3,679 סך הפסד כולל לתקופה  

הפסד למניה רגילה (בדולר):         
  0.759 2.510  1.340    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   

לתקופה של 6 החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2022  
  

הון  
מניות  

רגילות   

 5

הון מניות  
רגילות א   

פרמיה  
על 

מניו ת 
וכתבי  

אופציה   

קרן הון  
בגין  

תשלום  
מבוסס  
מניות  

יתרת  
סך ההון   הפסד  

אלפי דולר של ארה"ב     
 

 10,930   (17,169)   1,408  26,683  -  8 יתרה ליום 1 בינואר  2022 (מבוקר ) 
תנועה במהלך  התקופה של 6  החודשים  

שהסתיימה  ביום  30 ביוני  2022 (בלתי 
מבוקר)-         

 269   269    תשלום מבוסס מניו ת     
 -     (60)  60    פקיעת אופציות לעובדים     
  -    (23)   23     *    מימוש אופציו ת  

(2,083) (2,083)     הפסד כולל לתקופ ה  
 8 9,116 (19,252) 1,594  26,766 - יתרה ליום 30  ביוני 2022 (בלתי מבוקר) 

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

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

מבוקר)-        
  128   128    תשלום מבוסס מניו ת    

  -    (3)  3    פקיעת אופציות לעובדים     
   הנפקת מניות כתוצאה מהמרת התחייבות 

  3,898     3,897   1 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) 
              

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

 508   508   תשלום מבוסס מניו ת     
  -    (3)  3   פקיעת אופציות לעובדים    

  הנפקת מניות כתוצאה מהמרת התחייבות 
  3,898     3,897   1 פיננסית ומימוש אופצי ה  

  14,180     14,178   (1)  3   הנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו  
  -      (*)   *   מימוש אופציו ת  

(6,352) (6,352)       הפסד כולל לשנ ה  
 8 10,930 (17,169)  1,408  26,683 - יתרה ליום 31 בדצמבר 2021 (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 2022  
  

שנה שהסתיימה     6 החודשים  
ביום   שהסתיימו    

ביום 30 ביוני    

 6

31 בדצמבר  
  2022    2021 2021

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

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות -     
 (1,190) (3,991)  (2,328) מזומנים נטו ששימשו לפעולות (ראה נספח א' )  
 (1,190) (3,991)  (2,328) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת  

תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה:     
  (36)  ( 20)  (16) רכישת רכוש קבו ע 

  (11,495)  (10,249)  8,050 קיטון (גידו ל) בפיקדונות לזמן קצר  
  14   14   - קיטון בפיקדונות מוגבלים בשימוש   

 23 3  - ריבית שהתקבלה  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות  (ששימשו לפעילות)  

 8,057 (11,514 )  (10,255 ) השקעה  
תזרימי מזומנים לפעילויות מימון:     

  14,180   14,180   - תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו  
  3,000   3,000   - תמורה מהנפקת התחייבות פיננסית ואופצי ה  

  ( 14)  (8)  ( 3) ריבית ששולמה  
 (57) (109)  (53 ) תשלומי קרן בגין חכירות 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)  
 (60) 17,057  17,119 מימון   

        

 1,552   4,536   6,807 גידול במזומנים ושווי מזומנים   

  1,920  1,920  4,336 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  

רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי  
  864  231  ( 527) מזומנים  

 10,616 4,336  6,687 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 המזומני ם  

לתקופה של 6 החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2022 (המשך)  
  

שנה   
שהסתיימה   6 החודשים  

ביום   שהסתיימו    
ביום 30 ביוני    

 7

31 בדצמבר  
  2022    2021 2021

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

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

  (6,352)   (3,679)  (2,083) הפסד כולל לתקופ ה 
התאמות בגין:     

  127  64  61 פחת והפחתות 
  508  128  269 תשלום מבוסס מניות  
 898   898   - שינוי בשווי הוגן של התחייבות פיננסית  

  (864)   (264)   1,123 הפסדים (רווחים) מהפרשי שער  
  (19) (3 )  8  (הכנסות)  הוצאות מימון, נטו  

 1,434    834  666
     

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות  
תפעוליים:     

 (367)  ( 13)  38 קיטון (גידול) בחייבים אחרים  
קיטון (גידו ל) בנכס בגין קיום חוזים עם 

   (689)   ( 258)   2 לקוחות  
 (76)  (448)  ( 258) גידול בלקוחות 
 100  (129)  ( 362) (קיטון) גידול בספקים ונותני שירותים  
 414  490  ( 320) (קיטון) גידול בזכאים אחרים 

 359 2,313 875 גידול בהכנסות נדחות 
 ( 541)    517 1,695

      
 (1,190) (3,991) (2,328) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

        
(ב)  פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות  

בתזרימי מזומנים:         
  -   -   23         מימוש אופציו ת  

נכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין 
  37   -   - חכירה  

הנפקת מניות כתוצאה מהמרת התחייבות 
  3,898   3,898   - 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 2022  
(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").   
  

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  מאוד  ל-20%; (ג) דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד 
קטן פטור ( חצי שנתית).  (ד)  העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים 

ל-40%; ו-(ה) אי צירוף דוח כספי סולו שנתי.  
  

בחודש יולי  2018  החברה הקימה חברה בת בארה"ב בבעלות מלאה    –  ".Photomyne Inc" (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.  
  

השפעו ת משבר נגיף הקורונה   
  

בחודש דצמבר  2019  ,התפרצה בעיר וואהן שבסין מגיפה שמקורה בנגיף הקורונה  Covid-19, אשר 
התפשטה במהירות ברחבי העולם, מתחילת שנת  2020, וגרמה לאי-ודאות בכלכלה העולמית ולנזק 
כלכלי עצום בעקבות השבתת עסקים רבים, האטה בייצור, עיכוב במשלוחים והשבתה חלקית של  
התחבורה הפנים-ארצית והבינלאומית (להלן  -  משבר נגיף הקורונה). כחלק מההתמודדות עם משבר 
נגיף הקורונה, מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על האוכלוסייה, ובכלל זה מגבלות תנועה 
והתקהלות, תוך צמצום היציאה למרחב הציבורי, הגבלות נוכחות כוח אדם במקומות עבודה ועוד. 

למגבלות אלה הייתה השפעה ישירה על ענפים שונים במשק.    
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פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2022  
(בלתי מבוקרים)   

  
ביאור 1 - כללי (המשך)   

  
במדינת ישראל התפרצו במהלך השנים  2020  ו-2021  חמישה  "גלים" של נגיף הקורונה,  כאשר הגל  
החמישי נמשך גם ברבעון הראשון של  2022.  בעקבות גלי התחלואה הראשונים, בשנים  2020  ו -

2021  ננקטו על ידי  ממשלת ישראל  צעדים מסוגים שונים אשר כללו הטלת סגרים, הגבלות על תנועה 
והתקהלות והגבלות על פתיחת מקומות מסחר.  בימי הגל החמישי לא הוטל סגר בישראל, אך נתוני 
התחלואה הגבוהים שיבשו את הפעילות העסקית בענפים  מסוימים, כתוצאה בין היתר  מהיעדרויו ת  
של עובדים וירידה בהיקפי הפעילות. במהלך החציון הראשון של שנת  2022  צומצמו בהדרגה מרבית 

ההגבלות שהוטלו במהלך גלי התחלואה האחרונים.   
  

עם זאת, במדינות אחרות בעולם מגפת הקונה ממשיכה להתפשט אף בימים אלה.   
  

למועד פרסום הדוח, להערכת הקבוצה, בין היתר, בהיותה חברת טכנולוגיה אשר האפליקציות שלה 
זמינות להורדה בחנויות של גוגל ואפל ברחבי העולם, עסקי החברה ותוצאותיה לא הושפעו באופן 
מהותי לרעה 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 למשכו 
ולהשלכותיו לטווח הבינוני והארוך (אם וככל שיהיו), בין היתר, בקשר עם קצב התפשטות הנגיף, 
הנגיף.  התפשטות  לבלימת  בנוגע  השונות  הרשויות  על-ידי  שיינקטו  והצעדים  ההתפשטות  משך 
העתידיות על   ההשפעות  מלוא  פרסומו את  ולמועד  הדוח  למועד  נכון  יכולה להעריך  אינה  החברה 

פעילות החברה.   
  

השפעת הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה  
  

בסוף חודש פברואר  2022  פרצה לחימה בין רוסיה לאוקראינה, בעקבות פלישת צבא רוסיה לשטח 
סנקציות   רוסיה  על  הטילו  ארה"ב,  ובראשן  בעולם  רבות  מדינות  לפלישה,  בתגובה  אוקראינה. 
מונעות  או  שמקשות  ברוסיה,  הבנקאית  המערכת  על  מגבלות  הטלת  כולל  משמעותיות.  כלכליות 

העברת כספים.   
  

ותוצאותיה לא הושפעו באופן מהותי לרעה  למועד פרסום הדוח, להערכת  הקבוצה, עסקי החברה 
מהסכסוך בין רוסיה לאוקראינ ה, אם בכלל, ובכלל זה, לא ניכרות התפתחויות או השפעות מהותיות  

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

הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר התפתחות האירועים. 
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פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2022  
(בלתי מבוקרים)   

 
ביאור  2 - בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים:  

  
א.  המידע הכספי התמציתי של  הקבוצה  לימים  30  ביוני  2022  ולתקופת הביניים של  6  החודשים 
לתקן  בהתאם  נערך  הביניים)  לתקופת  הכספי  שהסתיימה  באותו  תאריך  (להלן  -  המידע 
חשבונאות בינלאומי מספר  34  "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן   -  IAS 34), וכולל את  
הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים),  
התש"ל-1970. המידע הכספי לתקופת הביניים אינ ו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים 
במסגרת דוחות כספיים שנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות 
נלוו אליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח   הכספיים השנתיים לשנת  2021  והביאורים אשר 
תקנים  שהם   (International Financial Reporting Standards) הבינלאומיים  הכספי 
International ) לתקינה בחשבונאות  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות 

Accounting Standards Board) (להלן  -  תקני ה-IFRS) וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש 
בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש" ע -2010 . 

  
הכנסות  הקבוצ ה  ותוצאות פעילותה לתקופ ה  של  6  החודשים שהסתיימה  ביום  30  ביוני  2022,  
ביום  31  והתוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים  על ההכנסות  אינן מצביעות בהכרח 

בדצמבר 2022.  
  

ב.   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 2021. 
 

ביאור  3 - 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  2021,  למעט האמור בביאור  

3ב להלן.  
  

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

ליום 30 ביוני 2022  
(בלתי מבוקרים)   

  
ביאור  3 - עיקרי המדיניות החשבונאי ת (המשך):   

  
ב.  הכרה בהכנסה  

  
  :B2B הכנסות מפעילות

  
הכנסות מפעילות  B2B  הן תוצאה של הסכמים עם לקוחות עסקיים לפיהם  הקבוצה  מעניקה 
ללקוחותיה העסקיים רישיון להטמעת חלק מהטכנולוגיות של החברה באפליקציה  א ו  בשרת  
של הלקוח העסקי.  בתקופת ההסכם  מספקת  הקבוצה, בין היתר,  שירותי תמיכה ועדכוני תוכנה.  

ההסכמים עם לקוחות B2B כוללים תשלום קבוע ותשלומים משתנים כתלות בשימוש.   
  

ההכנסות מפעילות זו מתחלקות למספר מחויבויות ביצוע:  
  

1. הכנסות ממתן רישיון ועבודת התאמה והטמעה  
  

החברה  מהטכנולוגיות של  חלק  להטמעת  רישיון  העסקיים  החברה  מעניקה  ללקוחותיה 
Software )  SDK  בצורה של ניתן  העסקי.  הרישיון  באפליקציה  או  בשרת של הלקוח 

Development Kit), אשר נשלח ללקוח לאחר ביצוע  פעולות התאמה והטמעה ספציפיו ת  
  .SDK-עבורו. הכנסות אלו מוכרות בנקודת הזמן בה הלקוח העסקי קיבל לידיו את ה

 
2. הכנסות ממתן שירותים  

  
במהלך  תקופת ההסכם מספק ת  הקבוצה, בין היתר,  שירותי תמיכה ועדכוני תוכנה  עבור  
לקוחותיה העסקיים.  הכנסות אלו מוכרות על פני זמן  ועל בסיס השירותים שסופקו בפועל 
עד לתום התקופה המתייחסת, ביחס לסך השירותים אשר יסופקו במסגרת ההסכם, שכן 

הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה.   
  

3. הכנסות מתמלוגים  
  

בשימוש.  כתלות  משתנים  תשלומים  כוללים  העסקיים  לקוחותיה  עם  החברה  הסכמי 
הכנסות מתמלוגים מבוססי שימוש שהובטחו בתמורה לרישיון של קניין רוחני מוכרות  

בנקודת הזמן בה השימוש העוקב מתרחש.   
 

לא   הקבוצה  ואשר  בתוקף  אינם  עדיין  אשר  קיימים  לתקנים  ותיקונים  חדשים  ג.  תקנים 
בחרה ביישומם המוקדם  

 
 IFRS  במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת  2021  הובא מידע לגבי תקני
בחרה  לא  הקבוצה  ואשר  בתוקף  אינם  עדיין  אשר  לתקני  IFRS  קיימים  ותיקונים  חדשים 

ביישומם המוקדם.    
  

נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה לא קיימים תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים,  
אשר לא הובאו במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת 2021 .  
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פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2022  
(בלתי מבוקרים)   

  
ביאור 4 – הון:  

  
 הון מניות א. 

 
במהלך התקופה של  6  החודשים שהסתיימה ביום  30  ביוני  2022, מומשו  1,218  אופציות  
במימוש נטו ל-719 מניות בנות  0.01 ש"ח ערך נקוב, שהוענקו בעבר לעובדים. האופציות  
מומשו נטו במניות, ובהתאם לא התקבלה  תוספת מימוש.  הפרמיה שנרשמה  הינה בסך  23 

אלפי דולר .  
  

ביאור 5  -  הכנסו ת:  
  

חברה   עם  רישיון  מסחרי  (B2B) למתן  בהסכם  החברה  ינואר  2022,  התקשרה  א.  במהלך 
"מקבלת   (להלן  החברה  לפעילות  ומשלימים  משיקים  בתחומים  הפועלת  טכנולוגית 
הרישיון"), אשר לפיו תוטמענה חלק מהטכנולוגיות מבוססות הבינה המלאכותית שפיתחה 
באופן   ויתחדש  שנה  של  לתקופה  הינו  ההסכם  מקבלת  הרישיון.  של  באפליקציות  החברה 
אוטומטי לתקופה של שנה נוספת בכל פעם, בכפוף לתנאי הביטול כפי שהוגדרו בהסכם.  

בתמורה להסכם, תהא החברה זכאית לתשלום מינימלי בסך כולל של 550 אלפי דולר. 
  

בין   הפעולה  שיתוף  את  מרחיב  אשר  המשך  בהסכם  החברה  התקשרה  מאי  2022,  במהלך 
הצדדים לפיו  תוטמענה חלק מהטכנולוגיות מבוססות הבינה המלאכותית שפיתחה החברה 
דסקטופ.  בתמורה  למשתמשי  גם  שימוש  שיאפשר  הרישיון  באופן  מקבלת  בשרתיה  של 

להסכם ההמשך, תהא החברה זכאית לתשלום מינימלי בסך כולל של 120 אלפי דולר.  
  

בגין הרישיון, ובנוסף לסכומים הקבועים  כאמור לעיל, זכאית  החברה  לסכומים תקופתיים 
נוספים כתלות בהיקף השימוש מצד משתמשי הקצה של מקבלת הרישיון, תוך התחייבות  

לתשלום סכום מינימאלי של 150 אלפי דולר בשנה הראשונה .  
  

לאורך תקופת ההתקשרות תספק החברה  למקבלת הרישיו ן  שירותי תמיכה ועדכונים על בסיס  
   .when and if available

  
במהלך החציון הראשון לשנת  2022, הכירה החברה בהכנסה בסך כולל של  599  אלפי דולר  

בגין הסכמים אלו.    
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פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2022  
(בלתי מבוקרים)   

  
ביאור 5  -  הכנסות  (המשך):  

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

על מיקום הלקוח:   
  

שנה שהסתיימה ביום      
31 בדצמבר   

6 החודשים שהסתיימו ביום   
ביום 30 ביוני      

  2021   2021  2022   
(מבוקר)   (בלתי מבוקר)      

אלפי דולר של ארה"ב      
 6,374  2,751  5,382 צפון אמריקה 
  3,479  1,673  2,006 אירופ ה 
 1,735  891  918 אסיה פסיפי ק 

 369 אחר 

  
* ההכנסות מצפון אמריקה בשנת 2022 כוללות 599 אלפי דולר בגין עסקת ה-B2B, ראו  

גם ביאור 5א לעיל .  
  

ג.  להלן פירוט הכנסותיה של הקבוצה לפי עיתוי ההכרה בהן:  
  

  
* ההכנסות המוכרות לאורך זמן וההכנסות המוכרות בנקודת זמן כוללות 35 אלפי דולר ו -

564 אלפי דולר בגין עסקת ה-B2B, ראו גם ביאור 5א לעיל.  
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 8,675 12,321  5,816 סה"כ הכנסו ת  

        

שנה שהסתיימה    6 החודשים      
ביום    שהסתיימו      

31 בדצמבר    ביום 30 ביוני      
  2021   2021  2022   

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

 11,902  5,671  7,442 הכנסות המוכרות לאורך זמן 
 1,233 419  145 הכנסות המוכרות בנקודת זמן 
 8,675 12,321  5,816 סה"כ הכנסו ת  
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פוטומיין בע"מ   
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)  

ליום 30 ביוני 2022  
(בלתי מבוקרים)   

  
באור 6 - עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   

  
בהתאם לתנאי ההעסקה של חברי ההנהלה הבכירה,  שכר חברי ההנהלה הבכירה, יתעדכן ויעלה ב-

עד לשכר ברוטו מקסימלי של  70,000  ש"ח  מיום  1  בינואר  2022,  5%  אוטומטית בכל שנה החל 
לחודש.  בהתאם,  במהלך חודש פברואר  2022,  עלה  שכר חברי ההנהלה הבכירה  שהינם בעלי עניין, 

כך שהשכר החודשי ברוטו לכל אחד מהם יעמוד על סך של 57,750 ש" ח.   
  

בנוסף, אישר דירקטוריון  החברה  את  תשלום המענק  השנתי לחברי ההנהלה הבכירה  שהינם בעלי 
עניין בסך כולל של כ-63 אלפי דולר.  

  
ביאור  7  -   אירועים לאחר תאריך הדוח על  המצב  הכספי: 

  
א.  במהלך  חודש  יולי  2022,  העניקה  הקבוצה  לעובדים  24,500  כתבי  אופציה  לרכישת  מניו ת  
החברה.  כל  כתב  אופציה  ניתן  למימוש  למניה  רגילה  של  החברה  בתמורה  ל-17.16  ש" ח,  אשר 
ממועד  מועד  ההענקה,  למשך  7  שנים  שלפני  המסחר  ב-30  ימי  ממוצע  מניה  מחיר  מהווה 
ההענקה. כתבי האופציה יבשילו על פני תקופה של  3  שנים. סך שווי ההענקה מסתכם לכ-72  
אלפי דולר, על בסיס מחיר מניה של  17.87  ש"ח (מחיר המניה במועד ההענקה), דיבידנד צפוי 
של   סיכון  חסרת  ריבית  של  68.47%- 71.10%,  החברה  נכסי  של  תקן  סטיית  של  0%,  בשיעור 

2.37%-2.40% ואורך חיים חזוי של 4.5 שנים.  
  

ב.   במהלך  חודש  יולי  2022,  עודכן  מחיר  המימוש  של  49,000  אופציות,  אשר  הוענקו  במהלך  חודש  
יולי  2021,  מ-62.04  ש "ח (להלן: "מחיר  המימוש  המקורי")  ל -17.16  ש"ח אשר מהווה מחיר 
מניה ממוצע  ב-30  ימי המסחר שלפני מועד עדכון מחיר המימוש. קביעת השווי ההוגן התוספתי  
נעשתה על ידי חישוב ההפרש בין השווי ההוגן של האופציות לאחר עדכון מחיר המימוש, לבין 
השווי ההוגן של האופציות עם מחיר המימוש המקורי, כאשר שניהם נאמדים במועד השינוי. סך 
השווי ההוגן התוספתי מסתכם לכ-77  אלפי דולר, על בסיס מחיר מניה של  17.87  ש"ח (מחיר 
המניה במועד עדכון מחיר המימוש), דיבידנד צפוי בשיעור של  0%, סטיית תקן של נכסי החברה 
של  71.10%-77.36%, ריבית חסרת סיכון של  2.33%-2.37%  ויתרת אורך חיים חזוי של  3.51  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  2022  (להלן  –   הראשון  בע"מ  (להלן  –  התאגיד)  ל חציון  שנתי  של  פוטומיין  החצי  הדוח  את  (1) בחנתי 
 "הדוחות ");  

(2) לפי  ידיעתי, 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  שבה  מעורב  ובין  שאינה  מהותית,  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 .  

  

20 ביולי  2022    

ניר צמח, מנכ "ל ויו"ר     
הדירקטוריון  
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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 2022 (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 .  

  

  

  

20 ביולי  2022    

יאיר סגלוביץ, סמנכ "ל הכספים    
ודירקטור  
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