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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
)"החברה"(
דוח חצי שנתי
ליום  30ביוני 2022

הדוח החצי שנתי של החברה ליום  30ביוני  2022נערך תוך כדי יישום מלוא ההקלות של "תאגיד קטן"
כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,התש"ל ) 1970להלן" :תקנות
הדוחות"(.
בהתאם להודעת החברה מיום  06בינואר ) 2022אסמכתא  .(2022-01-004300היא עונה על הגדרת
"תאגיד קטן" בהתאם לתקנה 5ד לתקנות הדוחות ,תמשיך החברה לאמץ את ההקלות אותן אימץ
דירקטוריון החברה כמפורט בדיווחי החברה מהתאריכים  23ביולי  2020ויום  27ביולי 2020
)אסמכתאות 2020-01-078249 :ו ,2020-01-072820-בהתאמה( .ובכללן ביטול החובה לפרסם דוח על
הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות בקשר עם
צירוף הערכות שווי ל ;20% -העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל-
 ;40%דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור ,החל מתקופת הדיווח שהתחילה ביום 1
בינואר) 2022 ,כולל דיווח במתכונת חצי שנתית חלף מתכונת רבעונית(.
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תוכן העניינים
פרק א'  -עדכון פרק א' -תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 2021
פרק ב'  -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום  30ביוני 2022
פרק ג'  -דוחות כספיים תמציתיים ליום  30ביוני 2022
פרק ד'  -הצהרות מנהלים על הדיווח הכספי ועל הגילוי
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במהלך השנה החולפת השיגה החברה התקדמות משמעותית ,הן ברמה הטכנולוגית והן ברמת
קידום הצלחה בפיילוטים בינלאומיים מורכבים ,המהווים צעדים חיוניים לקראת יישום
תוכניתה העסקית של החברה.



בין היתר ,ולאור השגת התקדמות טכנולוגית משמעותית בפיתוח מוצרי החברה ,תוך השגת
אבני דרך משמעותיות בהבשלת הפיתוח ,זכתה החברה לקדם פיילוט אמריקאי רב-מודלי,
ייחודי מסוגו ,המבוצע בשיתוף עם גורמים בינלאומיים מובילים ,לרבות חברת Tier-1
גלובלית ,אשר מתבצע במסגרת מסדרון תנועה מורכב .פיילוט זה מבוצע גם בשיתוף חברה
אמריקאית מובילה בתחום אספקת פתרונות ניהול התעבורה בארה"ב .נכון למועד זה ,הפיילוט
מצוין בשלב הראשון כמפורט וכתוארו להלן ,ומתקדם כסדרו כאשר ,הצדדים דנים באפשרות
להשקת מוצר ניסיוני כחלק מהפיילוט.



פיילוט זה הותנע לאחר השלמה בהצלחה של פיילוט החברה בציר רבין בירושלים ,על בסיס
מערכת ה .X Way Twin -במסגרת זו ,הציגה החברה סימולציה מכוילת מקיפה של תוכניות
הרמזור בציר רבין בעיר בשעות הבוקר תוך הצגת הפחתה משמעותית באחוזים ניכרים של
עומסי התנועה ופליטת מזהמים בזמן אמת ,באמצעות מערכת ה X Way Twin -אשר מפותחת
על ידי החברה .הפיילוט כאמור סייע לאימות מלא של טכנולוגיית ה ,X Way Twin -ומהווה
צעד נוסף לקראת יישום פיילוטים מסחריים משמעותיים יותר בשוק האמריקאי אשר להערכת
החברה הוא השוק הגדול ביותר ,והמתקדם ביותר מבחינה טכנולוגית ומסחרית.



במקביל ,מקדמת החברה שיתוף פעולה טכנולוגי נוסף ביוטה ,ארה"ב ,במסגרת מסדרון תנועה
בסולט לייק סיטי.



כאן המקום להבהיר כי בד בבד לתהליכים האמורים לעיל ,חיזקה החברה משמעותית את
צוותי העבודה שלה ,הן ברמה הניהולית ,הן ברמת הפיתוח הטכנולוגי והן ברמת הפיתוח

הדוח התקופתי של החברה לשנת  2021כפי שפורסם ביום  30במרץ ) 2022אסמכתא) (2022-01-039148 :להלן" :הדוח
התקופתי לשנת .("2021
העדכון הינו בהתאם לתקנה 39א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-וכולל שינויים או
חידושים מהותיים בעסקי החברה ,בכל עניין שיש לתארו )ולא תואר( בדוח השנתי ,שאירעו במהלך החציון הראשון של
שנת  2022ולמועד פרסום עדכון זה.
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העסקי  -צעד המחזק משמעותית את יכולותיה של החברה לקראת השקה עסקית ומסחרית.
במקביל ,החברה ביססה  ,Advisory Boardאשר כולל גורמים מומחים ובעלי ניסיון וקשרים
משמעותיים בשווקי החברה הרלוונטיים ,המסייעים לקידום מעמדה ויכולותיה של החברה -
כל אלו ,בראיית החברה הנם צעדים משמעותיים לקראת הבשלה טכנולוגית ועסקית.

* תמונות שצולמו בחלק מהפיילוטים של החברה בישראל ובחו"ל.

 .1עדכון לפרק  1לדוח השנתי – כללי
החברה פועלת בתחום מחקר ופיתוח ומתמקדת בפיתוח ,יישום והטמעה של מערכות תוכנה
מבוססת בינה מלאכותית ) (AIלניהול מערך התחבורה באופן מיטבי בערים ומטרופולינים בדגש
על שיפור זרימת התנועה ,העדפת תחבורה ציבורית ,רכבי חירום והגברת בטיחות משתמשי הדרך
השונים בדגש על הולכי רגל .אחת ממטרותיה של החברה היא למנף את יכולות הבינה המלאכותית
המפותחת על ידה לטובת הקלת גודש התנועה והפחתת פליטות הפחמן הנובעות מכלי תחבורה.
הפתרונות שמפתחת החברה מתעתדים להביא לאופטימיזציה מיטבית של תזמון מערכת
הרמזורים הפועלת במרחב הציבורי וכפועל יוצא מכך לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך השונים
כגון :הולכי רגל ,תחבורה ציבורית ,רכבים פרטיים ורכבים קלים )להלן" :משתמשי הדרך"( וזאת
באמצעות ניתוח כולל של רשת הרמזורים ,משתמשי הדרך ורמת הביקוש ברשת ,וזאת ללא צורך
בפריסת תשתיות פיזיות ,חומרה יקרה וחפירת קווי תקשורת וגלאים.
נכון למועד דוח זה ,וכפי שיפורט בהרחבה להלן ,החברה ממשיכה בפיתוח מוצריה ,וכן מנהלת
פיילוטים המיועדים לבחון את היתכנות המוצרים ושילובם במערכי התחבורה בערים .שוק המטרה
העיקרי של החברה ,הוא השוק האמריקאי )ארה"ב( והחברה אף החלה לאחרונה פיילוט משמעותי
בשיתוף חברה אמריקאית מובילה בתחום אספקת פתרונות ניהול התעבורה בארה"ב.
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 1.1עדכון עבודת אנליזה על ידי FROST & SULLIVAN
בימים  4לאפריל  2022ו 24 -במאי  2022דיווחה החברה על עדכון אנליזה )אסמכתא2022-05- :
 035823ואסמכתא 2022-05-051369 :בהתאמה( לאור התקרבות משמעותית לבשלות
טכנולוגית ,סיום פיילוטים בצרפת ואיטליה; המשך התקדמות טכנולוגית ויתרת המזומנים,
מחיר היעד ללא שינוי על סך .₪ 15.8
 1.2תשקיף מדף
ביום  13ביוני  2022פורסם תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך  14ביוני  ,2022באמצעותו
החברה יכולה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין )להלן" :תשקיף המדף"(.
 1.3סטטוס הפיתוח
בהמשך לאמור בסעיף  3.12.3לדוח התקופתי לשנת  ,2021החברה מבקשת לעדכן אודות
סטטוס מוצרים בפיתוח:
כאמור לעיל ,החברה החלה בפיילוט משמעותי בקליפורניה ,כחלק משלב התכנון ולאור
דרישות השותפים האסטרטגיים ,החברה מתקדמת בהגדרת המוצר וכן ,בהגדרת הממשק
וההתאמה לתשתיות הרמזורים בארה"ב .המוצר של החברה מבוסס תוכנה בלבד ) Pure
 ,(SAASאשר מאפשר השקה מהירה בשילוב של עלויות נמוכות.
שירותי X Way

סטטוס השגת יעדי
פיתוח

X Way Pulse
מערכת ניטור

הושלם

יעדי פיתוח
• המשך אימון רשתות AI
לניתוח תובנות
תחבורתיות ,במיקומים
שונים
• המשך בניית מודל
סימולציה מלא בצירים
)הוספת יכולות נוספות(
• ביצוע פיילוט במסדרון
תנועה המאופיין בגודש
תנועה
• אופטימיזציית פרמטרים
לציר.
• תכנון אוטומטי מלא לכל
מסדרון התנועה

X Way Twin
מערכת תיאום
דיגיטלי

הפיתוח הושלם
במחצית הראשונה
של שנת 2022

כ 2-מיליון ש"ח

•

הושלמה בהצלחה
הוכחת היתכנות
בציר רבין במסגרת
הפיילוט בירושלים
הושלמה הסבה
למדדי תחבורה
אמריקאים

ינואר – 2022
דצמבר 2022

•

הושלמה בהצלחה
הוכחת שיפור
ביצועים בציר רבין
במסגרת הפיילוט
בירושלים

ינואר – 2022
דצמבר 2022

•

X Way Neural
מערכת
אופטימיזציה ותכנון
אוטומטי של תכניות
רמזור

משך תקופת
הפיתוח

ההשקעה
הדרושה
להשלמת
הפיתוח
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כ 4-מיליון ש"ח

כ 7-מיליון ש"ח

 1.4סטטוס הפיילוטים
פיילוט

סטטוס

תיאור

מועד צפוי להשלמה

איטליה

פיילוט של מערכת הטכנולוגית
של החברה לשיפור מערך
לטובת
בעיר
התחבורה
התושבים ומשתמשי התנועה,
תוך העמדת חיווי יעיל
והמלצות תחבורתיות בזמן
אמת באמצעות המערכות
הדיגיטליות של החברה

הסתיים כמתוכנן בהצלחה

הושלם במהלך חציון 1
2022

צרפת

פיילוט של מערכת הטכנולוגית
של החברה לשיפור מערך
לטובת
בעיר
התחבורה
התושבים ומשתמשי התנועה,
תוך העמדת חיווי יעיל
והמלצות תחבורתיות בזמן
אמת באמצעות המערכות
הדיגיטליות של החברה.

הסתיים כמתוכנן בהצלחה

הושלם במהלך חציון 1
2022

ירושלים

סימולציה של תוכניות הרמזור
בציר רבין בשעות הבוקר
לטובת הורדת עומסי התנועה
ופליטת מזהמים

הסתיים במתוכנן בהצלחה

הושלם במהלך חציון 1
2022

ארה"ב ]להעביר
למעלה[

פיילוט רב מודלי במסדרון
תנועה מורכב וצפוף להשלמת
פיתוח מוצר ה-

הפיילוט מצוי בStage One -
במסגרתו מבוצעת מבוצע
ניתוח טכנולוגי מעמיק של
תנאי התנועה במסדרון ,תוך
הגדרת יעדי הפיילוט על בסיס
רחב ברמה הטכנולוגית
והמסחרית ,בשיתוף העירייה
ושותפיה של החברה.

במהלך 2023

X Way

1.4.1

ביום  6בינואר  ,2022עדכנה החברה שהושלם בהצלחה פיילוט החברה בצרפת שבוצע
בשיתוף עם אחת מחברות התחבורה באירופה )אסמכתא.(2022-01-003775 :

1.4.2

ביום  14ביוני  ,2022עדכנה החברה שהושלם בהצלחה פיילוט החברה בירושלים על
בסיס טכנולוגיית ה .Twin Way X -לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  14ביוני
) 2022אסמכתא.(2022-01-073300 :
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1.4.3

ביום  20ביוני  ,2022עדכנה החברה על התנעת פיילוט בקליפורניה ,ארצות הברית עם
שותף אמריקאי .לפרטים נוספים ראו דיווח מיום  20ביוני ) 2022אסמכתא2022-01- :
 .(075883הפיילוט הינו רב-מודלי ,אשר יתבצע במסגרת מסדרון תנועה מורכב וצפוף
הכולל מכוניות פרטיות רבות ,שבילי אופניים ,רכבת קלה ,שאטלים וכיו"ב .הפיילוט
מבוצע בשיתוף חברה בינלאומית אמריקאית מובילה  Tier Oneוכן חברה אמריקאית
מובילה בתחום אספקת פתרונות ניהול התעבורה בארה"ב .נכון למועד דוח זה מתקדם
כסדרו והצדדים דנים באפשרות להשקת מוצר ניסיוני כחלק מהפיילוט.
למועד דוח זה ,החברה מצויה בשלב התכנון הכולל ,בהשתתפות העיר והשותפים
האסטרטגיים ,אשר צפוי להסתיים במהלך הרבעון השלישי לשנת  .2022שלב זה,
יהווה את השלמת הגדרת מוצר ה .X Way -לאחריו ,במהלך הרבעון הרביעי לשנה,
החברה צפויה להתחיל בשלב התכלול בשיתוף עם השותפים האסטרטגיים.

1.4.4
האמור לעיל בדבר הפיילוטים שמבצעת החברה ,מועד השלמתם הצפוי ו/או חתימת הסכם
מסחרי לאחר השלמתם מתבסס בעיקרו על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה ,כפי
שהם ידועים לה כיום .מבלי לגרוע מהאמור ,כל ההנחות ו/או האומדנים ו/או הנתונים המפורטים
לעיל הינם בגדר תחזיות ,הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד" ,כהגדרת מונח זה
בחוק ניירות ערך ,המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות החברה
בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו
בשליטתה של החברה .הערכות אלה עשויים שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
שונה מכפי שהוערך על ידי החברה ,כתוצאה מגורמים שונים ,וביניהם אי עמידת החברה ביעדי
הפיתוח ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המערכת
שמפתחת החברה ו/או שיווק המוצרים ו/או גורמים נוספים שאינם בשליטת החברה ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.28לדוח השנתי לשנת .2021
 1.5עדכון לסעיף  1.6לדוח השנתי – השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
למיטב ידיעת החברה ,במהלך השנתיים שקדמו למועד הדוח ועד למועד הדוח לא בוצעו
השקעות בהון החברה ,ולמיטב ידיעת החברה לא בוצעה כל עסקה מהותית אחרת על ידי
בעל ענין בחברה במניות התאגיד מחוץ לבורסה ,למעט כמפורט להלן:

תאריך

סוג הפעולה

סוג ניירות
הערך

כמות
ניירות ערך

התמורה

הערות

07.04.2022

הקצאה לעובדים

כתבי
אופציה

176,000

ללא תמורה

הקצאה של  176,000כתבי
אופציה לא סחירים לעובדים.
לפרטים נוספים ראה דיווח מיום
 07באפריל ) 2022מספר
(2022-01-044800
אסמכתא
ומתאר אופציות לעובדים
שפרסמה החברה ב 14-לנובמבר
) 2021מספר אסמכתא 2021-01-
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 (166497ודיווח משלים מיום 08
בדצמבר ) 2021מספר אסמכתא
.(2021-01-177843
מועד זכאות העובדים לכתבי
האופציה הינו מועד אישור
הדירקטוריון להקצאת ניירות
הערך.

01.05.2022

הקצאה לחברי
הוועדה המייעצת

כתבי
אופציה

200,000

ללא תמורה

02.08.2022

הקצאה לעובדים

כתבי
אופציה

1,165,000

ללא תמורה

02.08.2022

הקצאה לעובדים

כתבי
אופציה

250,000

ללא תמורה

02.08.2022

הקצאה לחבר
הועדה המייעצת

כתבי
אופציה

290,000

ללא תמורה

09.08.2022

הקצאה למנכ"ל

כתבי
אופציה

800,000

ללא תמורה

30.03.2022

מימוש כתבי אופציה

כתבי

4,561

 ₪ 1.677לכל
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ביום  1במאי  2022הקצתה
החברה  200,000כתבי אופציה
לא סחירים לשני חברי הוועדה
המייעצת למנכ"ל החברה.
לפרטים נוספים ראה דוח הצעה
פרטית מיום  7באפריל 2022
ואישור מנכ"ל הבורסה להקצאה
מיום  28באפריל .2022
ביום  2באוגוסט  2022הקצתה
החברה  1,165,000כתבי אופציה
לא סחירים לעובדים .לפרטים
נוספים ראה מתאר אופציות
לעובדים שפרסמה החברה ביום
 27ביוני  2022ודיווח משלים
מיום  24ביולי ) 2022מספר
אסמכתא .(2022-01-094246
ביום2באוגוסט  2022הקצתה
החברה  250,000כתבי אופציה
לא סחירים לנושא משרה ועובד.
לפרטים נוספים ראה מתאר
אופציות לעובדים שפרסמה
החברה ביום  27ביוני 2022
ודיווח משלים מיום  24ביולי
) 2022מספר אסמכתא 2022-01-
.(094246
ביום  2באוגוסט  2022הקצתה
החברה  290,000כתבי אופציה
לא סחירים לניצע ,חבר הוועדה
המייעצת למנכ"ל החברה.
לפרטים נוספים ראה דיווח מיום
 27ביוני  2022שפרסמה החברה
)דוח מיידי על הצעה פרטית
שאינה מהותית ואינה חריגה(
ודיווח מיום  26ביולי 2022
)מספר אסמכתא (414815
ביום  09באוגוסט  2022הקצתה
החברה  800,000כתבי אופציה
לא סחירים למנכ"ל החברה.
לפרטים נוספים ראה דיווח מיום
 27ביוני  2022שפרסמה החברה
)מספר אסמכתא 2022-01-
 ,(079615דיווח משלים מיום 24
ביולי ) 2022דוח מיידי בדבר
כינוס אסיפה כללית מיוחדת של
בעלי המניות של החברה( ,דיווח
מיום  04באוגוסט ) 2022מספר
(2022-01-098998
אסמכתא
ודיווח מיום  09באוגוסט 2022
)מספר אסמכתא .(415551 -
החל מיום  30במרץ  2022ועד

עד 30.08.2022

)סדרה ב(2

כתב אופציה

אופציה

ליום  30באוגוסט ) 2022כולל(
מומשו  4,561כתבי אופציה ל-
 2,055מניות החברה לפי מנגנון
מימוש נטו.

 .2עדכון לפרק  1כללי ולפרק  14הון אנושי
.2.1

ביום  16בינואר  ,2022דיווחה החברה ה"ה סמנכ"ל בינה מלאכותית דני דניאל סיים את
כהונתו בחברה בתאריך  15בינואר ) .2022אסמכתא.(2022-01-007003 :ביום  20במרץ
 ,2022דיווחה החברה על תחילת כהונתו של סמנכ"ל פיתוח יונתן אשר בן דוד )אסמכתא:
.(2022-01-031789

.2.2

ביום  20במרץ  ,2022דיווחה החברה )אסמכתא (2022-01-031789 :על מינוי מר בן-דוד
יונתן אשר לסמנכ"ל פיתוח.

.2.3

ביום  10באפריל  ,2022דיווחה החברה )אסמכתא (2022-01-046069 :על סיום כהונתו של
סמנכ"ל הכספים מר משה פינק וכהונתו תסתיים ביום  30במאי .2022

.2.4

ביום  15במאי  ,2022דיווחה החברה )אסמכתא (2022-01-058294 :על מינויה של הגברת
דנה יעקב גרבלי כמסנכ"לית כספים זמנית.

.2.5

בהמשך לאמור בסעיף  3.14.4בדוח השנתי ,נכון למועד דוח זה לחברה אין תלות במי
ממנהליה או עובדיה.

 .3עדכון לפרק  14לדוח השנתי – הון אנושי
.3.1

עדכון לסעיף  3.14.8לדוח השנתי
אופציות לעובדים
ביום  7באפריל  2022פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר הקצאת  176,000אופציות לא
סחירות סדרה י' ל 4-עובדי החברה מכוח מתאר לעובדים שפורסם ביום  14בנובמבר 2021
)אסמכתא.(2022-01-044800 :
ביום  2במאי  2022פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר הקצאת  200,000אופציות לא
סחירות לחברי ועדה מייעצת )אסמכתא.(2022-01-053368 :
ביום  27ביוני  ,2022פרסמה החברה מתאר אופציות לעובדים )אסמכתא2022-01- :
 ,(079618הצעה פרטית מהותית למנכ"ל החברה )אסמכתא (2022-01-079606 :והצעה
פרטית לחבר וועדה מייעצת למנכ"ל )אסמכתא .(2022-01-079621 :אשר במסגרתו תוכל
החברה להציע עד ) 3,500,000מיליון( אופציות ,לא רשומות למסחר הניתנות למימוש לעד
) 3,500,000מיליון( מניות רגילות של החברה ,ללא תמורה כספית במזומן ,לעובדים ונושאי
משרה של החברה ו/או חברות בשליטתה )להלן" :מתאר האופציות לעובדים"( .נכון למועד
הדוח ,הקצתה החברה  1,435,000כתבי אופציה מכוח מתאר האופציות לעובדים.
באותו מועד ,פורסם דוח הקצאה פרטית של  800,000כתבי אופציה לא רשומים למסחר,
9

המירים לעד  800,000מניות רגילות של החברה שיוקצו למנכ"ל החברה .הקצאה זו היתה
כפופה לאישור אסיפה אשר זומנה ליום  3באוגוסט ) 2022אסמכתא (2022-01-079615 :
ואושרה על ידה.
עוד באותו מועד ,פורסם דוח הקצאה פרטית של  290,000כתבי אופציות לא רשומים
למסחר ,המירים לעד  290,000מניות רגילות של החברה שיוקצו לחבר הוועדה המייעצת
למנכ"ל.
בהתאם להחלטת דירקטוריון מיום  22ביוני  2022מתאר החברה אשר פורסם ביום 8
בדצמבר ) 2021אסמכתא (2021-01-177843 :מבוטל ולא יקצו מכוחו עוד ניירות ערך שלא
הוקצו עד מועד זה.
 .4עדכון לפרק  23לדוח השנתי – הסכמי שיתוף פעולה
.4.1

עדכון לסעיף  3.23.3.1לדוח השנתי
א .נכון למועד דוח זה החברה פועלת באמצעות מר ג'ון פורקארי ,נשיא חברת אקסיליון
ארה"ב ,חברה נכדה של החברה ,לאיתור שיתופי פעולה נוספים בתחומי  B2GוB2B -
ובנוסף החברה יצרה קשר עם גופים נוספים שונים המעוניינים לעבוד בשיתוף פעולה
עם החברה.
האמור לעיל בדבר פעילות החברה לאיתור שיתופי פעולה נוספים מתבסס בעיקרו על
הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה ,כפי שהם ידועים לה כיום .מבלי לגרוע
מהאמור ,כל ההנחות ו/או האומדנים ו/או הנתונים המפורטים לעיל הינם בגדר
תחזיות ,הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד" ,כהגדרת מונח זה בחוק
ניירות ערך ,המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות
החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו
ודאי ואינו בשליטתה של החברה .הערכות אלה עשויים שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה ,כתוצאה מגורמים
שונים ,וביניהם אי עמידת החברה ביעדי הפיתוח ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או
אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המערכת שמפתחת החברה ו/או שיווק
המוצרים ו/או גורמים נוספים שאינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי
הסיכון הנזכרים בסעיף  3.28לדוח השנתי לשנת .2020

 .5עדכון לפרק  24לדוח השנתי – הליכים משפטיים
.5.1

עדכון לסעיף  3.24.1לדוח השנתי
החברה מתכבדת לעדכן כי ביום  9במאי  2022ניתנה פסיקתא מוסכמת למחיקת שעבוד 24

מרישומי החברה החל מיום  29ביוני  2020מרישומי רשם החברות.
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בכבוד רב,
אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
שמות החותמים על דוח זה ותפקידם:
עמי ברלב ,יו"ר הדירקטוריון
יעקב סלע ,מנכ"ל
דנה יעקב גרבלי ,סמנכ"לית כספים
תאריך30.08.2022 :
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פרק ב'
דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
ליום  30ביוני 2022
דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (להלן" :החברה") מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה (במאוחד) ליום  30ביוני  2022ולתקופה של שישה חודשים שנסתיימו בתאריך האמור ("יום
הדוח" ו" -תקופת הביניים") ,בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות
הדוחות") ("דוח הדירקטוריון לתקופת הביניים").
דוח דירקטוריון מצורף לדוחות כספיים המאוחדים של החברה המתייחסים לתקופת הביניים ("הדוחות
הכספיים ביניים") ונערך מתוך הנחה שהדוחות הכספיים ביניים האמורים מצויים בפני קוראו .יש לקרוא דוח
זה בהקשר לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  2021ולדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לתקופה שנסתיימה ביום  31בדצמבר "( 2021הדוחות הכספיים השנתיים" ו "-דוח הדירקטוריון
השנתי" ,בהתאמה) ,הכלולים בדוח התקופתי לשנת  2021של החברה ("הדוח השנתי").
דוח הדירקטוריון כולל הסברים לגבי אירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה )במאוחד) בתקופת הביניים
ובתקופה המצטברת מתום שנת הדיווח האחרונה עד יום הדוח ושהשפעתם על נתוני הדוחות הכספיים
המאוחדים לתקופה זו ועל הנתונים בתיאור עסקי התאגיד מהותית .היקפו של דוח הדירקטוריון הינו מצומצם
והוא נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי גם דוח הדירקטוריון השנתי ואין צורך לחזור על מה שכבר נכלל בו.
דוח הדירקטוריון של החברה ליום  30ביוני  2022נערך תוך כדי יישום מלוא ההקלות של "תאגיד קטן"
כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל ( 1970להלן" :תקנות הדוחות").

1

חלק א'  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 .1תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית
 .1.1כללי
אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (להלן" :החברה") פועלת נכון למועד דוח זה באמצעות חברת הבת
בישראל אקסיליון בע"מ וכן באמצעות חברות הנכדות בבולגריה  Axilion Bulgaria Ltdוארה"ב-
 Axilion Smart Mobility Incבפיתוח ,יישום והטמעה של מערכות תוכנה מבוססת בינה מלאכותית
( ) AIלניהול מערך התחבורה באופן מיטבי בערים ומטרופולינים בדגש על שיפור זרימת התנועה,
העדפת תחבורה ציבורית ,רכבי חירום והגברת בטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש על הולכי רגל.
הפתרונות שמפתחת החברה מתעתדים להביא לאופטימיזציה מיטבית של תזמון מערכת הרמזורים
הפועלת במרחב הציבורי וכפועל יוצא מכך לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך השונים כגון :הולכי
רגל ,תחבורה ציבורית ,רכבים פרטיים ורכבים קלים (להלן" :משתמשי הדרך") וזאת באמצעות
ניתוח כולל של רשת הרמזורים ,משתמשי הדרך ורמת הביקוש ברשת ,וזאת ללא צורך בפריסת
תשתיות פיזיות ,חומרה יקרה וחפירת קווי תקשורת וגלאים .פעילותה העסקית של החברה הינה
פעילות אקסיליון בע"מ.
נכון למועד דוח זה ,החברה ממשיכה בפיתוח מוצריה כמתוכנן ומנהלת פיילוטים המיועדים לבחון
את היתכנות מוצריה ושילובם במערכי התחבורה בערים שונות בשוק בארה"ב .לאחרונה ,החברה
החלה פיילוט משמעותי בשיתוף חברה אמריקאית מובילה בתחום אספקת פתרונות ניהול התעבורה
בארה"ב( .ראה פירוט בסעיף  1לפרק א'  -עדכון פרק א׳ (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת
)2021
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 בסביבה הטכנולוגית של החברה ,על הערכת הנהלת החברה ,על הערכות ותחזיות
החברה בנוגע למצב הכלכלי במשק ובעולם הערכות משינויים בסביבה התחרותית והעסקית ,וכן
מהתממשותם של איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  3.28לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד)
לדוח השנתי לשנת .2021
 .2התוצאות הכספיות
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30ביוני  2022ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימו
באותו מועד ערוכים לפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ( International Financial Reporting
 )Standardsשהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
(( )International Accounting Standard Boardלהלן  -תקני ה )IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש
לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
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 2.1הדוח על המצב הכספי של החברה:
להלן תמצית נתונים על המצב הכספי של החברה ליום  30ביוני  2022בהשוואה לתקופות קודמות :

סעיף

ליום 30
ביוני 2022
(בלתי
מבוקר)

ליום 30
ביוני
2021
(בלתי
מבוקר)
אלפי ש"ח

ליום 31
בדצמבר
2021

נכסים שוטפים

64,218

88,952

75,015

נכסים שאינם שוטפים

3,022

3,643

3,224

סך נכסים

67,240

92,595

78,239

התחייבויות שוטפות

2,635

6,138

3,761

התחייבויות לא
שוטפות

3,164

3,541

3,323

סך ההתחייבויות

5,799

9,679

7,084

הון עצמי

61,441

82,916

71,155

הסברי החברה

יתרת הנכסים השוטפים של החברה מורכבת בעיקר מיתרת
מזומנים ושווי מזומנים ופקדון לזמן קצר .ליום  30ביוני
 ,2022הקיטון ביתרת המזומנים לעומת תקופות קודמות
נובע בעיקר מתשלומים לפעילותה השוטפת של החברה.
יתרת הנכסים שאינם שוטפים מורכבת בעיקר מיתרת
רכוש קבוע ,נטו ונכס בגין זכות שימוש (חכירה) .הקיטון
ליום  30ביוני  2022לעומת תקופות קודמות נובע מהפחתה
שוטפת של הנכסים לאורך חיי הנכס.
יתרה זו מורכבת בעיקר מהתחייבויות שוטפות לספקים
ונותני שירותים ויתרת זכאים ויתרות זכות .הקיטון
בהתחייבויות השוטפות ליום  30ביוני  ,2022נובעת בעיקר
מקיטון בשל שינוי מועד תשלומים לפני תום החודש .כמו
כן ,יתרה בגין מענק קורונה שהחברה זכאית לו ,הוכר
כחלק מהכנסות אחרות.
ההתחייבויות הלא שוטפות של החברה מורכבות בעיקר
מהתחייבות בגין חכירה והתחייבות לתמלוגים עתידיים
בגין מענקים שהתקבלו מהרשות לחדשנות .השינוי נובע
מקיטון ביתרת התחייבות לחכירה עקב חלוף הזמן וביצוע
תשלומים שוטפים עיקר בסך של כ 708-אלפי ש"ח ומנגד
גידול בהתחייבות לרשות החדשנות בסך של כ 331-אלפי
ש"ח שנובעים תקבול אחרון מהרשות לחדשנות שהתקבל
בתחילת שנת .2022
הקיטון בהון העצמי בסך של כ 20-מיליון ש"ח נובע בעיקר
מהוצאות בגין הפעילות השוטפת ,בניכוי תקבולים
ממימושי אופציות.

 2.2תוצאות הפעילות
סעיף

ל 6 -החודשים
שנסתיימו ביום 30
ביוני
2021
2022
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2021

הכנסות

694

724

2,138

הוצאות מחקר ופיתוח,
נטו

5,567

8,945

17,937

הוצאות הנהלה
וכלליות

3,767

4,284

8,159

הוצאות שיווק

2,193

3,862

4,962
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הסברי החברה

הכנסות החברה כוללות הכנסות ממכירת רישיונות תוכנה
ותחזוקה שוטפת של הרישיונות .בהתאם להסכמים עם
הלקוחות ,מרבית הרישיונות נמכרים בעת חתימה על
ההסכם והתחזוקה משולמת לאורך תקופת ההסכם.
הקיטון בהכנסות נובע בעיקרו מכך שבשנה קודמת הייתה
מכירה של הרישיונות עצמן ובשנה הנוכחית ,מרבית
ההכנסות נובעות מתחזוקה שוטפת של רישיונות שנמכרו
בשנים קודמות.
הקיטון בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30
ביוני  , 2022לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,נבע בעיקר
מקיטון בסך כ 2.5-מיליון ש"ח כתוצאה מקיטון בתשלום
מבוסס מניות ,וקיטון של כ 1-מיליון ש"ח כתוצאה
משינוים בכח אדם.
הקיטון בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30
ביוני  ,2022לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,נובע
משינוי מבנה ההנהלה ,קיטון בהוצאות גיוס עובדים וכן
בהוצאות משפטיות ושירותי יעוץ אחרים..
הקיטון בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30
ביוני  ,2022לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,נבע
כתוצאה משינוי אסטרטגי שביצעה החברה במחצית השניה
של  2021בעקבותיו הותאמה מצבת כוח אדם לתוכניות
ההנהלה.

הסעיף מורכב מהכנסות ממענק קורונה שהתקבל בשנים
קודמות.

הכנסות אחרות

()168

-

-

הפסד תפעולי

()10,665

()16,367

()28,920

הכנסות (הוצאות)
מימון ,נטו

516

()213

()1,255

הפסד לתקופה לפני
מיסים על הכנסה
הוצאות מס
הפסד לתקופה

()10,149

()16,580

()30,175

()14
()10,163

()22
()16,602

()62
()30,237

הכנסות המימון בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני  ,2022לעומת הוצאות המימון בתקופה
המקבילה נבע בעיקר משינוי בשער חליפין ,וכן מהכנסות
מימון בגין פקדונות בנקאיים.
נובע ממיסוי של חברות המוחזקות בבולגריה וארה"ב

 2.3תזרים מזומנים
ל 6 -החודשים
שנסתיימו ביום 30
ביוני
2021
2022
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2021

תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות
שוטפת

()10,414

()11,014

()23,616

תזרימי מזומנים שנבעו
(שימשו) לפעילות
השקעה

20,270

()444

()25,373

תזרימי מזומנים שנבעו
(שימשו) מפעילות
מימון

()179

58,943

58,970

הסבר לשינוי

הקיטון בתזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת
בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני
, 2022נובע מקיטון בהוצאות התפעול של החברה (כמתואר
לעיל).
הגידול בתזרימי המזומנים שנבעו מפעילות השקעה
בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני 2022
,נבע בעיקר משינוי סיווג פיקדון לזמן קצר ליתרת מזומנים.
תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות מימון בשנת  2021נבעו
בעיקר מגיוסי הון ומימושי אופציות בסך של כ58,424-
אלפי ש"ח  .תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון
בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ב 30-ביוני 2022
נובעים בעיקר מתשלומי חכירה עבור שכירות בישראל
ובבולגריה בניכוי תקבול מענק מהרשות לחדשנות בעקבות
סיום התוכנית בתקופת הדוח.

 2.4נזילות ומקורות המימון
החברה מממנת את פעילותה בעיקר מגיוסי הון שביצעה ,מענקי מדינה (מענקים מרשות החדשנות)
והכנסות ממכירת ותחזוקת רישיונות לתוכנה.

חלק ב' – היבטי ממשל תאגידי
 .3מדיניות התאגיד למתן תרומות
בתקופת של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  2022ולמועד הדוח לא חל כל שינוי ביחס למתואר
בדוח הדירקטוריון השנתי בקשר למדיניות החברה בנושא תרומות.
 .4דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
 .4.1בתקופת של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  2022ולמועד הדו"ח לא שינה הדירקטוריון את
קביעתו בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מיומנויות חשבונאית ופיננסית ("המספר
המזערי") ,כמתואר בדוח הדירקטוריון השנתי.
 .4.2בתקופת של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  2022ולמועד הדו"ח לא פחת מספר
הדירקטורים בעלי מיומנויות חשבונאית ופיננסית מהמספר המזערי.
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 .5פרטים ביחס לדירקטורים בלתי תלויים
בתקופת של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  2022ולמועד הדו"ח החברה לא אימצה בתקנונה
הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים )כהגדרת המונח בסעיף (219ה( לחוק החברות ,התשנ"ט-
"( 1999חוק החברות").
 .6עדכון ביחס לאירוע או עניין שדווח עליו
בתקופת של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  2022ועד למועד הדוח ,לא הגישה החברה דוח על
אירוע או עניין ("הדוח המקורי") העשויים להתרחש במועד מאוחר למועד הדוח המקורי אשר יש להביא
עליו עדכון .מבלי לגרוע מהאמור ,לפרטים נוספים אודות פעילות החברה ראה פרק א' לדוח זה לעיל.
 .7פרטים בדבר המבקר הפנימי
 .7.1בתקופת של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  2022ולמועד הדו"ח מבקר הפנים עומד בביצוע
ביקורת פנים ,על פי תוכנית העבודה שנקבעה בועדת הביקורת.

חלק ג' – הוראות גילוי בקשר עם דיווח פיננסי של התאגיד
 .8אירועים מהותיים שהתרחשו לאחר תקופת הדוח
 .8.1ביום  26ביולי  , 2022ניתן אישור מנכ"ל הבורסה לרישום למסחר של מניות החברה אשר תנבענה
ממימוש אופציות שיוקצו ליועץ ועובדי החברה.
 .8.2ביום  2באוגוסט  , 2022הקצתה החברה ניירות ערך לעובדיה וליועץ החברה ,ראו דיווח ביום 02
באוגוסט .2022
 .8.3ביום  3באוגוסט  ,2022אישרה האספה הכללית של החברה הקצאת אופציות לא סחירות למנכ"ל
החברה ,לפרטים נוספים ראו דיווח מיום  04באוגוסט .2022
 .8.4ביום  09באוגוסט  ,2022הקצתה החברה ניירות ערך למנכ"ל החברה ,ראו דיווח מיום  09באוגוסט
.2022
 .9מדיניות חשבונאית
לעניין המדיניות החשבונאית ראה ביאור  2לדוחות כספיים מאוחדים תמציתיים של החברה ליום  30ביוני
.2022
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חלק ד' – רכישות עצמיות
לחברה אין תוכניות רכישה עצמית של ניירות ערך של החברה ,כהגדרת המונח "רכישה" בתקנה (10ב)(()2ט)
לתקנות .בתקופת הביניים ולמועד הדוח לחברה אין תכנית רכישה עצמית כאמור בתוקף ולא דיווחה על
תוכניות לרכישה עצמית כאמור.
דירקטוריון החברה מודה לעובדי החברה ולמנהליה על תרומתם לקידומה של החברה.

תאריך 30 :באוגוסט2022 ,

עמי ברלב – יו"ר דירקטוריון
החברה

יעקב סלע –מנכ"ל החברה
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פרק ג'
דוחות כספיים
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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
מידע כספי לתקופת ביניים
)בלתי מבוקר(
ליום  30ביוני 2022
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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

מידע כספי לתקופת ביניים
ליום  30ביוני 2022
)בלתי מבוקר(
תוכן העניינים

עמוד

דוח סקירה של רואי החשבון

2

הדוחות הכספיים:
דוחות מאוחדים תמציתיים על המצב הכספי
דוחות מאוחדים תמציתיים על ההפסד הכולל
דוחות מאוחדים תמציתיים על השינויים בהון
דוחות מאוחדים תמציתיים על תזרימי המזומנים
ביאורים לדוחות מאוחדים תמציתיים
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דו"ח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ )להלן -החברה( ,הכולל את הדו"ח התמציתי
המאוחד על המצב הכספי ליום  30ביוני  2022ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על ההפסד הכולל ,השינויים בהון
ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה
של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם
אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל-
 .1970אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים,
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה
מאפשרת לנו להשיג ביטחו ן שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין
אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי
הנ"ל אינו ממ לא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומידיים( ,התש"ל.1970-
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network

תל-אביב 30 ,באוגוסט2022 ,

Doc ID: ecaa331a765919b8671de9b72d49a4f1fdc26c4d

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
ליום  30ביוני
2022

2021
)בלתי מבוקר(

ליום
 31בדצמבר
2021
)מבוקר(

אלפי ש"ח
נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדון לזמן קצר
פיקדונות משועבדים לזמן קצר
הכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה

נכסים לא שוטפים
פיקדונות לזמן ארוך
רכוש קבוע ,נטו
נכס בגין זכות שימוש

סך נכסים

58,538
4,505
243
213
719
64,218

86,714
438
362
1,438
88,952

48,237
25,018
225
200
1,335
75,015

229
615
2,178
3,022

107
692
2,844
3,643

100
691
2,433
3,224

67,240

92,595

78,239

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות בגין חכירה

509
4,862
767
6,138

405
1,477
753
2,635

607
2,437
717
3,761

התחייבויות לא שוטפות
התחייבות בגין חכירה
התחייבות בגין תמלוגים למענק מהרשות
לחדשנות

1,423

2,131

1,668

1,741
3,164
5,799

1,410
3,541
9,679

1,655
3,323
7,084

הון
הון מניות ופרמיה
חייבים על חשבון מניות
יתרת הפסד
סך ההון

388,023
)(326,582
61,441

385,700
)(302,784
82,916

387,547
27
)(316,419
71,155

סך התחייבויות והון

67,240

92,595

78,239

סך התחייבויות

 30באוגוסט2022 ,
תאריך אישור הדוחות
הכספיים תמציתיים

יעקב סלע
מנכ"ל

עמי ברלב
יו"ר דירקטוריון

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דנה יעקב גרבלי
סמנכ"לית כספים

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה
ביום  30ביוני
2021
2022
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר
2021
)מבוקר(

הכנסות

694

724

2,138

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו

5,567

8,945

17,937

הוצאות הנהלה וכלליות

3,767

4,284

8,159

הוצאות שיווק

2,193

3,862

4,962

הכנסות אחרות

)(168

-

-

הפסד מפעולות

)(10,665

)(16,367

)(28,920

הוצאות מימון
הכנסות מימון
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

)(165
681
516

)(314
101
)(213

)(1,403
148
)(1,255

הפסד לפני מיסים על ההכנסה

)(10,149

)(16,580

)(30,175

מיסים על הכנסה

)(14

)(22

)(62

הפסד לתקופה

)(10,163

)(16,602

)(30,237

)(0.35

)(0.59

)(1.05

29,072,684

28,306,797

28,683,539

הפסד למניה  -בסיסי ומדולל
)בש"ח(
מספר המניות המשוקלל ששימש
לחישוב ההפסד למניה  -בסיסי
ומדולל

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני 2022
הון מניות
ופרמיה

חייבים על חשבון
מניות

סה"כ

יתרת הפסד
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2022
)מבוקר(

387,547

27

)(316,419

71,155

מימוש כתבי אופציה למניות
תקבול על חשבון מניות
תשלום מבוסס מניות

26
27
423

)(27
-

-

26
423

הפסד כולל לתקופה

-

-

)(10,163

)(10,163

יתרה ליום  30ביוני 2022
)בלתי מבוקר(

388,023

-

)(326,582

61,441

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני 2021
הון מניות
ופרמיה

יתרה ליום  1בינואר 2021
)מבוקר(

חייבים על חשבון
מניות

סה"כ

יתרת הפסד
אלפי ש"ח

313,539

9,400

)(286,182

36,757

מימוש כתבי אופציה למניות
הנפקת מניות ואופציות )תקבולי
(2020
הנפקת מניות ואופציות הקצאה
פרטית )*(
תשלום מבוסס מניות

6,931

-

-

6,931

9,400

)(9,400

-

-

51,493
4,337

-

-

51,493
4,337

הפסד כולל לתקופה

-

-

)(16,602

)(16,602

יתרה ליום  30ביוני 2021
)בלתי מבוקר(

385,700

-

)(302,784

82,916

)*( בניכוי הוצאות הנפקה בסך של  32אלפי ש"ח.
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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

חייבים על
חשבון מניות

הון מניות
ופרמיה

תקבולים ע"ח
מניות
באלפי ש"ח

סה"כ

יתרת הפסד

יתרה ליום  1בינואר 2021
)מבוקר(

313,539

-

9,400

)(286,182

36,757

מימוש כתבי אופציה למניות

7,226

-

-

-

7,226

חייבים על חשבון מניות
הנפקת מניות ואופציות
)תקבולי (2020
הנפקת מניות ואופציות
הקצאה פרטית )*(
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לתקופה

-

27

-

-

27

9,400

-

)(9,400

-

-

51,493
5,889
-

-

-

)(30,237

51,493
5,889
)(30,237

יתרה ליום  31בדצמבר
) 2021מבוקר(

387,547

27

-

)(316,419

71,155

)*( בניכוי הוצאות הנפקה בסך של  32אלפי ש"ח.
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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה
ביום  30ביוני
2022
2021
באלפי ש"ח
)בלתי מבוקר(

לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר
2021
)מבוקר(

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
הפסד לתקופה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי
המזומנים לפעילות שוטפת )נספח א'(
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(10,163

)(16,602

)(30,237

)(251
)(10,414

5,588
)(11,014

6,621
)(23,616

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
הפקדה לפיקדון לזמן ארוך
הפקדה לפיקדון לזמן קצר
משיכה מפיקדון זמן קצר
הפקדה לפיקדון משועבד
משיכה מפיקדון משועבד
רכישת רכוש קבוע
מכירת רכוש קבוע
מזומנים נטו שנבעו )שימשו לפעילות(
מפעילות השקעה

)(129
20,500
)(18
)(83
-

)(107
)(337

)(100
)(24,956
)(25
175
)(468
1

20,270

)(444

)(25,373

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
תקבולים מהנפקת מניות רגילות וכתבי
אופציה
תמורה ממימושי אופציות
קבלת מענק מהרשות לחדשנות

53
105

51,493
6,931
759

51,493
7,226
932

)(337
)(179

)(240
58,943

)(681
58,970

גידול במזומנים ושווי מזומנים
רווחים )הפסדים( מהפרשי שער בגין
שערוך מזומנים ושווי מזומנים ,נטו
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום
התקופה

9,677

47,485

9,981

624

)*(86

)*(1,059

48,237

39,315

39,315

58,538

86,714

48,237

מידע נוסף:
מיסים ששולמו במזומן

)(10

)(18

פירעון קרן בגין חכירה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

*סווג מחדש.
הביאורים לדוחות המאוחדים הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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)(54

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום
 30ביוני
2022
2021
אלפי ש"ח
)בלתי מבוקר(

לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר
2021
)מבוקר(

נספח א'  -התאמות הדרושות להצגת תזרימי
המזומנים לפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי
מזומנים:
פחת
הפחתת נכסים בגין זכויות שימוש
שערוך בגין פיקדונות
הוצאות מימון בגין מענק מהרשות לחדשנות
תשלום מבוסס מניות
הפרשי שער בגין שערוך מזומנים ושווי
מזומנים ,נטו
הוצאות מימון בגין חכירה

159
351
)(31
97
423

124
278
)(1
49
4,337

255
619
)(3
122
5,889

)(624
87

*86
57

*1,059
120

589
)(13
)(202

)(724
)(659
)(193
69

)(593
)(659
)(31
167

)(1,076
)(240

2,222
5,645

)(204
6,741

ריבית שהתקבלה

44

-

-

ריבית ששולמה
התאמות לפעילות השוטפת

)(55
)(251

)*(57
5,588

)*(120
6,621

1,674

27
1,603

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה
גידול בהתחייבות לבעל עניין
גידול בהכנסות לקבל
גידול )קיטון( בספקים ונותני שירותים
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות והתחייבות
לרשות לחדשנות

נספח ב' – מידע בדבר פעילות שלא במזומן
חייבים על חשבון מניות
הכרה בנכס כנגד התחייבות בגין חכירה

96

*סווג מחדש.
הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
ביאור 1

-

כללי
א .תיאור הקבוצה:
חברת אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ )להלן " -החברה"( והחברות המוחזקות שלה )להלן יחד" -הקבוצה"(
פועלת בפיתוח ,יישום והטמעה של מערכות תוכנה מבוססת בינה מלאכותית ) (AIלניהול מערך התחבורה
באופן מיטבי בערים ומטרופולינים בדגש על שיפור זרימת התנועה ,העדפת תחבורה ציבורית ,רכבי חירום
והגברת בטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש על הולכי רגל.

ב.

מצב עסקי הקבוצה
הקבוצה מצויה בשלב המחקר והפיתוח והכנסותיה מתחילת הפעילות אינן משמעותיות .מאז הקמתה נגרמו
לקבוצה הפסדים מתמשכים מפעילותה העסקית ,והתהוו לה תזרימי מזומנים שליליים מפעילותה השוטפת.
בתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני  2022לקבוצה היה הפסד בסך של  10,163אלפי ש"ח
וכן תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של  10,414אלפי ש"ח.
ליום  30ביוני  ,2022לקבוצה יתרת מזומנים בסך של  58,538אלפי ש"ח וכן פקדון לתקופה של  6חודשים
בסך של  4,505אלפי ש"ח.
פעילות הקבוצה ,אשר עוסקת בין היתר בפיתוח טכנולוגי ,מאופיינת ,מעצם טיבה ,במרכיבי סיכון מובנים ביחס
לוודאות מוחלטת בדבר הבשלת תהליכי פיתוח המוצרים ,הצלחת מאמצי השיווק של החברה ,והצלחת
התוכנית העסקית של פעילות הקבוצה ,לרבות מרכיבים נוספים אשר אינם בשליטת הקבוצה.
במקביל ,פעילות החברה מאופיינת בצוותי פיתוח טכנולוגי איכותי ומוביל ,וכן החברה פועלת לגיבוש תוכנית
עסקית וחדירת שווקים מקיפה .כמו כן ,החברה מנהלת שורה של פיילוטים לשם בחינת היתכנות פעילותה
בטריטוריות שונות בעולם ,ופועלת ליישום הפיילוטים מול מספר גופים בינלאומיים ועיריות.
להערכת דירקטוריון והנהלת הקבוצה ,לאור מקורות המימון המפורטים לעיל ,לקבוצה מקורות מספקים ,לרבות
תחזית תזרימי מזומנים עתידיים סבירה ,להמשך פעילותה כעסק חי ובכדי לעמוד בהתחייבויותיה בעתיד
הנראה לעין.

ג.

אי הכללת מידע כספי בנפרד
החברה לא צירפה לדוחות כספיים אלה מידע כספי נפרד כנדרש בהתאם להוראות תקנה 38ד' והתוספת
העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-בשל זניחות תוספת המידע על
המידע הנכלל כבר בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה .הפעילות של החברה מתבצעת באמצעות
אקסיליון בע"מ ,שהינה בבעלות מלאה של החברה ,ולחברה עצמה אין פעילות עסקית מלבד החזקה במזומנים
ושווי מזומנים .כמו כן ,לא קיימות מגבלות בהעברות כספים בקבוצה מהחברות הבנות אל החברה ולהפך.
לאור האמור לעיל ,פרסום מידע כספי נפרד לא יהווה תוספת מידע מהותי למשקיע הסביר.
נכון ליום  30ביוני  ,2022לחברה קיימת יתרה בגין שטר הון שניתן לחברה מוחזקת בסך  84,998אלפי ש"ח.

9
Doc ID: ecaa331a765919b8671de9b72d49a4f1fdc26c4d

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
ביאור 2

-

ביאור 3

-

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס העריכה של הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום  30ביוני  2022ולששת החודשים שנתסיימו באותו
תאריך)להלן " -דוחות כספיים ביניים"( נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " ,IAS 34דיווח כספי
לתקופות ביניים" )להלן  ("IAS 34" -וכוללים את הגילוי הנדרש בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות
ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל.1970-
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים לתקופת הביניים אינם כוללים את כל המידע והגילויים הנדרשים
במסגרת דוחות כספיים שנתיים .יש לעיין במידע הכספי לתקופת ביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים
לשנת  2021והביאורים אשר נלוו אליהם ,אשר מצייתים תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן("IFRS" -
וכו ללים את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
תוצאות פעילות החברה לתקופה של שישה חודשים שנסתיימו ביום  30ביוני  ,2022אינן מצביעות בהכרח על
תוצאות הפעילות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים ביום  31בדצמבר .2022

ב.

אומדנים ושיקול דעת
עריכת דוחות כספיים תמציתיים ביניים ,דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש
באומדנים חשבונאיים והנחות ,אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של החברה ועל
סכומי הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות וההוצאות המדווחים  .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות מאומדנים אלו.
בעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים אלה ,שיקולי הדעת המשמעותיים אשר הופעלו על ידי ההנהלה
ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ואי הודאות הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים
לאלו בדוחות הכספיים השנתיים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2021

הון ותשלום מבוסס מניות
א .בחודש ינואר  ,2022התקבלה תמורת ממימוש כתבי אופציה מחודש דצמבר  2021בסך  27אלפי ש"ח.
ב .בחודש ינואר  ,2022מומשו  10,149כתבי אופציה לא רשומים למסחר ל 7,643 -מניות רגילות ,ללא ערך נקוב
של החברה בתמורה לסך של  26אלפי ש"ח.
ג.

תשלום מבוסס מניות
 .aביום  29בדצמבר  ,2021אישר דירקטוריון החברה הענקה של  280,000כתבי אופציה ל 3-עובדי
החברה הניתנים למימוש למניות החברה ,ללא ערך נקוב ,תמורת תוספת מימוש של  5.52ש"ח ,לכל
כתב אופציה .כתבי האופציה יבשילו על פני תקופה של  4שנים ,כאשר  25%מכתבי האופציה יבשילו
לאחר שנה ממועד תחילת ההבשלה ויתרת  75%מכתבי האופציות יבשילו ב 12-מנות שוות בתום כל
רבעון החל מתום השנה הראשונה .כתבי האופציות יהיו ניתנות למימוש במשך  6שנים ממועד
הענקה.
השווי ההוג ן של כל אופציה ,במועד אישור הדירקטוריון ,חושב על פי מודל בלק אנד שולס .הסך
הכולל של ההטבה הנובעת מהענקה זו מסתכם לכ 596-אלפי ש "ח.
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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
ביאור 3

-

הון ותשלום מבוסס מניות )המשך(
 .bביום  15במרץ  ,2022אישר דירקטוריון החברה הענקה של  400,000כתבי אופציה לנושא משרה
הניתנים למימוש למניות החברה ,ללא ערך נקוב ,תמורת תוספת מימוש של  3.22ש"ח ,לכל כתב
אופציה .כתבי האופציה יבשילו על פני תקופה של  4שנים ,כאשר  25%מכתבי האופציה יבשילו
לאחר שנה ממועד תחילת ההבשלה )כפי שנקבע בהסכם( ויתרת  75%מכתבי האופציות יבשילו ב-
 12מנות שוות בתום כל רבעון החל מתום השנה הראשונה .כתבי האופציות יהיו ניתנות למימוש
במשך  6שנים ממועד הענקה.
השווי ההוגן של כל אופציה ,במועד אישור הדירקטוריון ,חושב על פי מודל בלק אנד שולס .הסך
הכולל של ההטבה הנובעת מהענקה זו מסתכם לכ 427-אלפי ש "ח.
.c

ביום  7באפריל 2022 ,אישר דירקטוריון החברה הענקה של  376,000כתבי אופציה לשני חברי
הועדה המייעצת להנהלה ולמספר עובדי החברה הניתנים למימוש למניות החברה ,ללא ערך נקוב,
תמורת תוספת מימוש של  3.10ש"ח ,לכל כתב אופציה.
כתבי האופציה יבשילו על פני תקופה של  4שנים ,כאשר  25%מכתבי האופציה יבשילו לאחר שנה
ממועד תחילת ההבשלה )כפי שנקבע בהסכם( ויתרת  75%מכתבי האופציות יבשילו ב 12-מנות
שוות בתום כל רבעון החל מתום השנה הראשונה .כתבי האופציות יהיו ניתנות למימוש במשך  6שנים
ממועד הענקה.
השווי ההוגן של כל אופציה ,במועד אישור הדירקטוריון ,חושב על פי מודל בלק אנד שולס .הסך
הכולל של ההטבה הנובעת מהענקה זו מסתכם לכ 559-אלפי ש "ח.

 .dביום  22ביוני  ,2022אישר דירקטוריון החברה את ההענקות הבאות:
 .iהענקה של  1,165,000כתבי אופציה למספר עובדי החברה הניתנים למימוש למניות
החברה ,ללא ערך נקוב ,תמורת תוספת מימוש של  2.22ש"ח ,לכל כתב אופציה.
 .iiהענקה של  250,000כתבי אופציה לנושא משרה ועובד נוסף הניתנים למימוש למניות
החברה ,ללא ערך נקוב ,תמורת תוספת מימוש של  2.25ש"ח ,לכל כתב אופציה.
 .iiiהענקה של  290,000כתבי אופציה לחבר נוסף של הועדה המייעצת שלה החברה הניתנים
למימוש למניות החברה ,ללא ערך נקוב ,תמורת תוספת מימוש של  2.25ש"ח ,לכל כתב
אופציה.
 .ivהענקה של  800,000כתבי אופציה למנכ"ל החברה הניתנים למימוש למניות החברה ,ללא
ערך נקוב ,תמורת תוספת מימוש של  2.25ש"ח ,לכל כתב אופציה .הענקה זו הייתה כפופה
לאישור האסיפה הכללית ,ואושרה ביום  3באוגוסט .2022
כתבי האופציה יבשילו על פני תקופה של  4שנים ,כאשר  25%מכתבי האופציה יבשילו
לאחר שנה ממועד תחילת ההבשלה )כפי שנקבע בהסכם( ויתרת  75%מכתבי האופציות
יבשילו ב 12-מנות שוות בתום כל רבעון החל מתום השנה הראשונה .כתבי האופציות יהיו
ניתנות למימוש במשך  6שנים ממועד הענקה.
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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
ביאור 3

-

ביאור 4

-

הון ותשלום מבוסס מניות )המשך(
השווי ההוגן של כל כתב אופציה ,במועד אישור הדירקטוריון ,חושב על פי מודל בלק אנד
שולס .הסך הכולל של ההטבה הנובעת מהענקה זו מסתכם לכ 1,864-אלפי ש "ח.
 .eלהלן ההנחות לחישוב שווין ההוגן של אופציות שהוענקו בששת החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני
 ,2022למועד אישור ההענקה על ידי הדירקטוריון בהתאם למודל בלק אנד שולס:
לשישה חודשים
שהסתיימו ביום
 30ביוני 2022
מחיר מניה )בש"ח(
מחיר מימוש )בש"ח(
דיבידנד צפוי
תנודתיות
אורך חיי חזוי )שנים(
ריבית חסרת סיכון

.f

1.82 – 5.14
2.22 – 5.52
0%
56ֵֵ% - 57%
4.08 – 4.11
0.42% - 2.62%

במהלך ששת החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני  ,2022חולטו  1,202,181כתבי אופציה שהוענקו
לעובדי החברה ,בעקבות כך החברה הכירה בהיפוך הוצאה )הכנסה( בסך  1,892אלפי ש"ח .כמו כן,
פקעו  124,364כתבי אופציה.

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח
הון אנושי
 .1ביום  20במרץ  ,2022מר יונתן אשר בן דוד מונה לסמנכ"ל מחקר ופיתוח.
 .2ביום  10באפריל  ,2022מר משה פינק הודיע על סיום כהונתו כסמנכ"ל כספים בחברה החל מיום 30
במאי  .2022החברה מינתה ביום  15במאי  ,2022את גברת דנה יעקב גרבלי לתפקיד סמנכ"לית כספים
בחברה.
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פרק ד׳  -הצהרות הנהלה על הדיווח הכספי ועל הגילוי

)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג)ד():(1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,יעקב סלע ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוח החציוני של אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ )להלן – התאגיד( לחציון הראשון של שנת
) 2022להלן – הדוחות(;
 .2לפי 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;
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,כל
תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים 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.

 30באוגוסט 2022

יעקב סלע ,מנכ"ל

)ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג)ד():(2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,דנה יעקב ,מצהירה כי:
 .1בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של אקסיליון
תחבורה חכמה בע"מ )להלן – התאגיד( לחציון הראשון של שנת ) 2022להלן – "הדוחות" או "הדוחות
לתקופת הביניים"(;
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים 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;
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,כל
תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים
עובדים 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.

 30באוגוסט 2022

דנה יעקב ,סמנכ"לית כספים

