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  2021בדצמבר   31דוח תקופתי ליום  

  

בתקנה   זה  מונח  כהגדרת  קטן"  "תאגיד  הינה  ל5החברה  תקופתיים  ג.  (דוחות  ערך  ניירות  תקנות 

אישר דירקטוריון החברה את אימוץ מלוא ההקלות    2020  דצמברב  30  יום. ב1970-ומיידיים), תש"ל 

על הבקרה   רואה חשבון  ודוח  על הבקרה הפנימית  דוח  לפרסם  ביטול החובה  להלן: (א)  המפורטות 

; (ג) העלאת סף הצירוף של  20%  -הפנימית; (ב) העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

 ; (ד) דיווח לפי מתכונת חצי שנתית. 40% -ל דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים 

  

טרם סיימה את פיתוח מוצריה.  והחברה היא חברה העוסקת במחקר ופיתוח, מצויה בתחילת דרכה  

למועד   התקופתי")נכון  "הדוח  או  ("הדוח"  זה  תקופתי  פיתוח  דוח  בהצלחת  ודאות  היעדר  קיים   ,

משלימים או בהחדרת המוצרים המפותחים על ידי  מוצרים של החברה כמו גם מוצרים עתידיים או  ה

או בהצלחתם או   החברה, ככל שיפותחו בהצלחה, לשוק הרלוונטי או בעלויות פיתוח מוצרי החברה 

בהשגת המטרות לשמן הן נועדו. לאור הנ"ל, השקעות החברה בפיתוח מוצריה הקיימים והעתידיים  

תצליח לעמוד ביעדיה, ייתכן שהחברה תידרש    עלולות לרדת כולן לטמיון. כמו כן, ככל שהחברה לא 

  לגיוסי הון נוספים. 
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כללה החברה, ביחס לעצמה וביחס לחברה  ,  2021לדצמבר    31בדוח זה הכולל תיאור עסקי התאגיד ליום  

"חוק ניירות ( 1968-ערך, התשכ"חידיה, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  -המוחזקת על

מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, המתייחסים לאירועים או   ).ערך"

עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד בדוח  

" צופה",  "החברה  כמו  או באמירות  ספציפי,  באופן  יזוהה  "בכוונת החברה", זה  החברה מעריכה", 

  וביטויים דומים. 

של   הסובייקטיבית  הערכתה  על  רק  מבוסס  והוא  מוכחת  עובדה  מהווה  אינו  עתיד  פני  צופה  מידע 

החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד עריכת דוח 

ם, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו  זה, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרי

  ידי החברה באופן עצמאי. -של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

התממשותו   ניתן  בנוסף  לא  אשר  מגורמים  תושפע  עתיד  פני  הצופה  המידע  של  התממשותו  אי  או 

גורמי הסיכון ה מאפיינים את פעילות  להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם, 

וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים  (להלן בדוח זה    32החברה כמפורט בסעיף  

. לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה,  )להלן  7המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט בסעיף  

על של החברה בעתיד תהיינה  כפי שמופיעות בדוח זה, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי תוצאותיה בפו

בהתאם לציפיות אלה והן עשויות להיות שונות מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא בדוח זה. 

  



  תיאור עסקי התאגיד

  פרק ראשון: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד בתקופת הדוח
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  ואהעסקי לפיו תשווק ללקוחות, ה, ביצועיה והמודל פלטפורמת טראקנטהמידע בדבר פיתוח 

בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, 

עניינים עתידיים, אשר התממשותם  או  ואומדנים, המתייחסים לאירועים  מטרות, הערכות 

עובד אינו מהווה  עתיד  פני  צופה  ואינה בשליטת החברה. מידע  ודאית  והוא אינה  מוכחת  ה 

מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על  

העדפות  בנושא  כללי  מידע  ניתוח  ועל  הושלם  טרם  ואשר  החברה  שמבצעת  ופיתוח  מחקר 

לקוחות, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו 

התממשותו של המידע הצופה פני  -די החברה באופן עצמאי. התממשותו או איי -לא נבחנה על

עתיד מושפעת מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה  

ונתוניה הסופיים, גורמי   פלטפורמת טראקנטובכללם המצב המאקרו כלכלי, הצלחת פיתוח  

להלן (וכן מההתפתחויות בסביבה    32בסעיף  הסיכון המאפיינים את פעילות החברה כמפורט  

להלן). לפיכך,    7הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט בסעיף  

, הן סבירות, הרי שאין דוח תקופתי זהב על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות 

או   שלא להתממש  עלולות  והן  לציפיות אלה  בפועל תהיינה בהתאם  כי התוצאות  ודאות  כל 

  .שהוצג במידע הצופה פני עתידלהתממש באופן שונה מזה  



 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה   

 

  שם

  מלווה 

 סכום  הלוואה   מועד

  הלוואה

  בדולר 

  ריבית

  שנתית 

  כמות 

מניות  

  רגילות

  בהמרה 

כתבי   כמות 

אופציה  

  )1(סדרה 

  שהוקצו

  מלווה ל

  כמות 

אופציות לא  

  סחירות

  שהוקצו

  מלווה ל

  602,100  70,600  2,088,900  5%  3,025,000  -  "כ סה

 

 



התשקיף

 

 

 

 חלוקת דיבידנדים 

 

 

 

 

  



  אחר מידע  –חלק שני  

 החברה הפעילות של  םמידע כספי לגבי תחו 

 

 סעיף 
    לשנה שהסתיימה ביום

31/12/2021  31/12/2020  31/12/2019  

- -    כ הכנסות "סה
) () () (

 ) () () (

) () () (

) ( - -

  ) 6,393(  ) 4,947(  ) 15,599(  הפסד תפעולי

 )) () (  

  ) 5,902(  ) 7,720(  ) 18,842(  לפני מיסים  הפסד

) () ( -
  ) 5,902(  ) 7,726(  ) 18,851(  הפסד נקי 

  ) 5,869(  ) 7,728(  ) 18,836(  הפסד כולל

  ליום   סעיף 

   31/12/2021  31/12/2020  31/12/2019  

    1,266    1,347    16,858  סך נכסים 

    7,386    15,195    5,051  התחייבויות סך

  ) 6,120(  ) 13,848(    11,807  עצמי (גריון בהון)  הון 

*  

 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה  
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https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf  ;
a.gov/sotc/global/201713https://www.ncdc.noa .  

4   -to-jump-emissions-carbon-global-news-/2018/dec/05/brutalw.theguardian.com/https://ww
all-time-high-in-2018 
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בגדר מידע צופה פני   וא, ההחברה  על  חיצוניים  גורמים  והשפעת  כללית  סביבההמידע בדבר  

היתר, תחזיות, מטרות, הערכות עת כולל, בין  ניירות ערך. המידע כאמור  יד כהגדרתו בחוק 

ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה  

אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה  בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד  

רה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על מחקר ופיתוח שמבצעת  הסובייקטיבית של החב

החברה ואשר טרם הושלם ועל ניתוח מידע כללי בנושא העדפות לקוחות, אשר לא ניתנה בהם 

ידי החברה באופן -התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

ידע הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים אשר  התממשותו של המ- עצמאי. התממשותו או אי 

לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם המצב המאקרו כלכלי, 

ונתוניה הסופיים, גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות   פלטפורמת טראקנטהצלחת פיתוח  

להלן. לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות   32החברה כמפורט בסעיף  

, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות בדוח תקופתי זה

  .שהוצג במידע הצופה פני עתיד  אלה והן עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מזה

  

   על עסקי החברה )Covid19( נגיף הקורונהמחלת  השפעת  

 

משבר הקורונה

 



 

 

 

 

 

נגיף הקורונה מצוי בעיצומו וטרם הובררו מלוא    שברהמ שנגרם כתוצאה מהתפרצות מחלת 

בגדר    הן  ועסקיה  מצבה  על   המשבר  השפעת  בדבר   החברה  הערכותהשפעתו והשלכותיו. לפיכך,  

תחזיות,   היתר,  בין  כולל,  כאמור  המידע  ערך.  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע 

עניינים עתידיים, אשר התממשותם  או  ואומדנים, המתייחסים לאירועים  מטרות, הערכות 

והוא  מוכחת  עובדה  אינו מהווה  עתיד  פני  צופה  ואינה בשליטת החברה. מידע  ודאית  אינה 

תה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על  מבוסס רק על הערכ



העדפות  בנושא  כללי  מידע  ניתוח  ועל  הושלם  טרם  ואשר  החברה  שמבצעת  ופיתוח  מחקר 

לקוחות, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו 

התממשותו של המידע הצופה פני  -ו או איידי החברה באופן עצמאי. התממשות-לא נבחנה על

עתיד מושפעת מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה  

סיוע   גלובאליים,  גורמים  וספקיה,  החברה  לקוחות  על  והשפעותיו  המשבר  משך  ובכללם 

קצב  וריאנטים חדשים,  הגות הציבור, אופן התפתחות המחלה,  נממשלתי בארץ ובעולם, הת 

גורמי הסיכון המאפיינים  וכן  , החמרת התפרצות המחלה או התפרצות נוספת ועוד, התחסנות

ת ובגורמים להלן (וכן מההתפתחויות בסביבה הכללי  32את פעילות החברה כמפורט בסעיף  

). לפיכך, על אף שהחברה  לעיל  7החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט בסעיף  

זה במאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות   הן סבירות, הדוח תקופתי  כי  ,  ודאות  כל  רי שאין 

התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות שלא להתממש או להתממש באופן 

  .שונה מזה שהוצג במידע הצופה פני עתיד

  תיאור עסקי החברה   – חלק שלישי 

 

  מידע כללי על תחום הפעילות 
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בגדר מידע צופה ן  , ההחברה  על  והשפעתן  הפעילות  בתחום  למגמות  באשר  החברה  הערכות

פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות 

ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה  

ו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה  בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינ

הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על מחקר ופיתוח שמבצעת  

החברה ואשר טרם הושלם ועל ניתוח מידע כללי בנושא העדפות לקוחות, אשר לא ניתנה בהם 

ל ונכונותו  בהם  הכלול  שלמותו של המידע  או  לנכונותו  עלהתחייבות  נבחנה  ידי החברה  - א 

התממשותו של המידע הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים -באופן עצמאי. התממשותו או אי

אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם המצב המאקרו 

ונתוניה הסופיים, גורמי הסיכון המאפיינים את    פלטפורמת טראקנטכלכלי, הצלחת פיתוח  

ה בסעיף  פעילות  כמפורט  ובגורמים   32חברה  הכללית  בסביבה  מההתפתחויות  (וכן  להלן 

). לפיכך, על אף שהחברה  לעיל  7החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט בסעיף  

, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי  דוח תקופתי זהבמאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות  

להתממש באופן התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות שלא להתממש או  

.שונה מזה שהוצג במידע הצופה פני עתיד

 

 

 
 



 

 

, לשינויים טכנולוגיים שיהיה בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות  באשר   החברה  הערכות

בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור כולל, בין היתר, ן  ה

אשר  עתידיים,  עניינים  או  לאירועים  המתייחסים  ואומדנים,  הערכות  מטרות,  תחזיות, 

התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה 

ה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, מוכחת והוא מבוסס רק על הערכת

כללי   ניתוח מידע  ועל  טרם הושלם  ופיתוח שמבצעת החברה ואשר  על מחקר  בין השאר, 

לנכונותו או שלמותו של המידע  ניתנה בהם התחייבות  בנושא העדפות לקוחות, אשר לא 

התממשותו -או אי  ידי החברה באופן עצמאי. התממשותו-הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

והם אינם  ניתן להעריכם מראש  של המידע הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים אשר לא 

  פלטפורמת טראקנטמצויים בשליטת החברה ובכללם המצב המאקרו כלכלי, הצלחת פיתוח  

להלן   32ונתוניה הסופיים, גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה כמפורט בסעיף  

(וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, 

דוח ב). לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות לעיל 7כמפורט בסעיף 

, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות תקופתי זה

פני  הצופה  במידע  עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מזה שהוצג  והן  אלה 

.עתיד

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מוצרים ושירותים 

המצויה בשלבי פיתוח    –   טראקנטפלטפורמת    – של מערכת    החברה היא חברת מחקר ופיתוח

מצויה בתהליך התפתחות ובפיתוח טכנולוגיות מתקדמות יותר ועל מנת   מערכתה  מתקדמים.

.  אין כל ודאות כי יעלה בידי  בענף  בחזית הקדמה הטכנולוגיתהחברה    שללשמור על מקומה  

פיתוח  בעלויות  לשאת  או  הרלוונטי  לשוק  או החדרתם  מוצריה  פיתוח  החברה להשלים את 

 .המוצרים או להשיג את המטרות לשמן הם נועדו

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 iOSAndroid

 

 iOSAndriod

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

התאמה חכמה 

 

פיתוח    בדבר  אמורה ותוצאות  של  ביצועיההפלטפורמה  העסקי  והמודל  הפיילוט  תכניות   ,

בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור כולל, בין   וא, ההחברה
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היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר  

עובדה  אינו מהווה  עתיד  פני  צופה  מידע  בשליטת החברה.  ואינה  ודאית  אינה  התממשותם 

תה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה,  מוכחת והוא מבוסס רק על הערכ

בין השאר, על מחקר ופיתוח שמבצעת החברה ואשר טרם הושלם ועל ניתוח מידע כללי בנושא  

העדפות לקוחות, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם  

התממשותו של המידע  -ו או איידי החברה באופן עצמאי. התממשות- ונכונותו לא נבחנה על

הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת  

ונתוניה הסופיים,  פלטפורמת טראקנטהחברה ובכללם המצב המאקרו כלכלי, הצלחת פיתוח 

הפיילוט,     32גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה כמפורט בסעיף  הצלחת תכניות 

פעילות   על  המשפיעים  החיצוניים  ובגורמים  הכללית  בסביבה  מההתפתחויות  (וכן  להלן 

). לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות לעיל  7החברה, כמפורט בסעיף  

, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות דוח תקופתי זהב

  .במידע הצופה פני עתידאלה והן עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מזה שהוצג  

 מוצרים  הכנסות פילוח 

 מוצרים חדשים  

  

  

בגדר מידע צופה פני עתיד  ן  ביצועיה, ההפלטפורמה ותוצאות פיתוח  ל  באשר   החברה  הערכות

הערכות   מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  כאמור  המידע  ערך.  ניירות  בחוק  כהגדרתו 

ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה  

ה  בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכת

הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על מחקר ופיתוח שמבצעת  

החברה ואשר טרם הושלם ועל ניתוח מידע כללי בנושא העדפות לקוחות, אשר לא ניתנה בהם 

ידי החברה באופן -התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

התממשותו של המידע הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים אשר  - או אי   עצמאי. התממשותו

לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם המצב המאקרו כלכלי, 

ונתוניה הסופיים, גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות   פלטפורמת טראקנטהצלחת פיתוח  



ובגורמים החיצוניים    32החברה כמפורט בסעיף   (וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית  להלן 

בסעיף   כמפורט  החברה,  פעילות  על  מאמינה  לעיל  7המשפיעים  שהחברה  אף  על  לפיכך,   .(

, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי התוצאות דוח תקופתי זהבשציפיותיה, כפי שמופיעות  

בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מזה  

  .שהוצג במידע הצופה פני עתיד

 ווק והפצהשי 

 

 

 

 

 

 

 

 צבר הזמנות  



 עונתיות 

 תחרות  

 

 

 



 

 

 

היצרן   שם 

וקישור לאתר

שם המוצר 

המתחרה 

לעומת המתחרים יתרונות וחסרונות החברהמאפיינים 

 

 

:יתרון 

 .

  :חסרון 

  



:יתרון 

 .

  

:יתרון 
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חסרון:



:יתרון 

 

  טכנולוגי  מאפיין 



:בפיתוח

  

והמאפיינים הטכנולוגיים   עמהלהתמודד  החברה    האופן בו בכוונת  ,התחרותבדבר    האמור לעיל

בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור    הוא  ,המצויים בפיתוח

עניינים   או  לאירועים  המתייחסים  ואומדנים,  הערכות  מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין  כולל, 

פני עתיד אינו   עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה

מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה 

בהנחותיה, בין השאר, על מחקר ופיתוח שמבצעת החברה ואשר טרם הושלם ועל ניתוח מידע  

כללי בנושא העדפות לקוחות, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע  

התממשותו -ידי החברה באופן עצמאי. התממשותו או אי- הם ונכונותו לא נבחנה עלהכלול ב

אינם   והם  מראש  להעריכם  ניתן  לא  אשר  מגורמים  מושפעת  עתיד  פני  הצופה  המידע  של 

  פלטפורמת טראקנט מצויים בשליטת החברה ובכללם המצב המאקרו כלכלי, הצלחת פיתוח  

להלן (וכן   32ם את פעילות החברה כמפורט בסעיף  ונתוניה הסופיים, גורמי הסיכון המאפייני

מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט 

דוח תקופתי ב). לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות  לעיל  7בסעיף  

והן  זה כי התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה  ודאות  כל  , הן סבירות, הרי שאין 

.עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מזה שהוצג במידע הצופה פני עתיד

 לקוחות 

 



 

 

 מחקר ופיתוח  

 

 

דוח בלבד, נכון למועד  על הערכות החברה    ותלהלן מבוסס  ותי הדרך המפורטנכי, אב  יובהר

ובהן קשיים  תקופתי זה גם הסכומים, עשויים להשתנות מסיבות שונות  . המועדים, כמו 

  .עיכובי פיתוח ועודהצלחת הפיתוח, -טכנולוגיים אי

  

  

 סכום  הפיתוח
שהושקע 

באלפי  
"ח עד ש

יום 
31.12.2021

 12-ב דרך אבניהפיתוח  שלביתרונות
הקרובים החודשים

השקעה   סכום
  12-צפוי ב

החודשים  
הקרובים באלפי  

"ח ש
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API
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בגדר מידע צופה פני עתיד    ןה  ,ביצועיההפלטפורמה ותוצאות פיתוח    בדבר   החברה  הערכות

הערכות   מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  כאמור  המידע  ערך.  ניירות  בחוק  כהגדרתו 

ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה  

וה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה  בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהו

הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על מחקר ופיתוח שמבצעת  

החברה ואשר טרם הושלם ועל ניתוח מידע כללי בנושא העדפות לקוחות, אשר לא ניתנה בהם 

ידי החברה באופן -נה עלהתחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבח

התממשותו של המידע הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים אשר  - עצמאי. התממשותו או אי 

לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם המצב המאקרו כלכלי, 

ונתוניה הסופיים, גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות   פלטפורמת טראקנטהצלחת פיתוח  

ובגורמים החיצוניים    32כמפורט בסעיף  החברה   (וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית  להלן 

בסעיף   כמפורט  החברה,  פעילות  על  מאמינה  לעיל  7המשפיעים  שהחברה  אף  על  לפיכך,   .(

, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי התוצאות דוח תקופתי זהבשציפיותיה, כפי שמופיעות  

מש באופן שונה מזה  בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות שלא להתממש או להתמ

  .שהוצג במידע הצופה פני עתיד

  

 

רשות החדשנות 

  ) ש"חהוצאות מו"פ (אלפי  שנה 
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מענק    הפרויקט שם 

עד  שהתקבל 

שנת  וכולל 
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שהתקבל  
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  ש"ח) 

מענק  

שהתקבל  

 2020בשנת 
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  ש"ח) 

מענק  

שהתקבל  

בשנת  

2021 

(אלפי 

  ש"ח) 

סך 

המענקים  

שהתקבלו  

  דוח למועד ה

(כולל 

ריבית)  

(באלפי  

  ש"ח) 

תנאי  

השבת  

המענקים,  

לרבות 

לוחות  

זמנים  

  להשבתם 

תניות מיוחדות שנקבעו בקשר  

  המענקים ו/או תנאי השבתם עם 

   תכנית ראשונה 
 

 

 

  שניה  תכנית

  שלישית  תכנית

  רביעית  תכנית

 נכסים לא מוחשיים  

 

 

מועד הגשת    מספרו  סימן המסחר 

  בקשה לרישום

מועד  

  רישום

מדינות בהם  

  אושר 

מועד  

  פקיעה 



BUSNet 

DRIVE 

BusNET 

DRIVE 

TRUCKNET 

TRUCKNET 

BUSNET 

 

 

באס נט

 עיקריים  ספקים 

 



  

  

  

  

 

 רכוש קבוע ומקרקעין 

 

המושכר

המשכיר

 

 

 הון אנושי 



 

 

 

  עובדים פרמס  

  31.12.2020  31.12.2021  מחלקה 
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      מנכ"ל
    

  

סמנכ"ל     סמנכ"ל תפעול  מטה
  כספים



 

 

עובדי 

ההנהלה הבכירה

 



  

  



  מימון 

  

 מיסוי  

 

 

 

  הון חוזר 

  31.12.2020ליום   31.12.2021ליום  

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 

, רווחיותה ומעמדה החברההוראות הנוגעות להגנת הסביבה על  השפעת  בדבר  הערכת החברה  

בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור כולל, בין    היאהתחרותי,  

ועים או עניינים עתידיים, אשר  היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, המתייחסים לאיר

עובדה  אינו מהווה  עתיד  פני  צופה  מידע  בשליטת החברה.  ואינה  ודאית  אינה  התממשותם 

מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה,  

ת  , אשר לא ניתנה בהם התחייבוסיכונים סביבתייםבין השאר, על ניתוח מידע כללי בנושא  

ידי החברה באופן עצמאי. -לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על 



התממשותו של המידע הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים אשר לא ניתן  -התממשותו או אי

ובכללם   החברה  בשליטת  מצויים  אינם  והם  מראש  בתחום  להעריכם  הרגולציה  התפתחות 

גורמי הסיכוןהגנת הסביבה (וכן    32המאפיינים את פעילות החברה כמפורט בסעיף    ,  להלן 

מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט 

, דוח התקופתיב). לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות לעיל   7בסעיף 

הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות 

  . וצג במידע הצופה פני עתידשלא להתממש או להתממש באופן שונה מזה שה

  

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתופי פעולה 

 

הטכנולוגיה

 

היועצת

השירותים

 



יובהר, כי אין בתמורה המפורטת בהסכמים להלן, כדי להעיד על הכנסות צפויות 

.של החברה

 

 



 

 

   Saint

הלקוח



יתר   או לחיבור  נסיעות  כל התחייבות של הלקוח לכמות  כי אין  יובהר 

הלקוח   מידע  מפעלי  מהווה  זה  בעניין  והמידע  טראקנט,  לפלטפורמת 

צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על  

לה   שנמסר  למידע  בהתאם  החברה  של  סובייקטיביות  הערכות 

והתממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, כגון:  

לאו טראקנט  מפלטפורמת  הלקוח  רצון  כי שביעות  יובהר,  זמן.  רך 

הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן  

שונה מכפי שהוערך על ידי החברה.

 

רומניה  טראקנט 

DSV

DSVקבוצת  

תקופת ההרצה

DSV

DSV



של  המשנה  קבלני  מספר  בדבר  לעיל  המובא  שירשם   DSV  המידע 

לפלטפורמה, עיתוי תחילת השימוש המסחרי בפלטפורמה הוא למיטב  

ידיעת החברה, על בסיס הנתונים המצויים בידיה ומבלי שנתונים אלה  

נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי. כמו כן, הערכות החברה בדבר מספר  

ועיתוי משוער של תחילת השימוש המסחרי    DSVקבלני המשנה של  

מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע זה 

תלויה  והתממשותו  החברה  של  סובייקטיביות  הערכות  על  מבוסס 

כי הערכות אלה   יובהר,  בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה. 

באופן שונה מכפי   עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש

שהוערך על ידי החברה

 

ק.א.ל 

גרופ  צ'אלנג' 



 

LogPay

בהסכם  הצדדים  התקשרות  סיכויי  את  להעריך  יכולה  אינה  החברה 

בפלטפורמת  LogPayמפורט, אם בכלל, ואת היקף השימוש הצפוי של 

  טראקנט.

 

מעיין קבוצת 



מסמך העקרונות

יכולה   אינה  החברה 

להעריך את סיכויי התקשרות הצדדים בהסכם מחייב, אם בכלל, ואת 

  היקף השימוש הצפוי של קבוצת מעיין בפלטפורמת טראקנט

 

ישראלאו מגה 

דרא"פ ההבנותאומגה  מזכר 

תחום הפעילות

המיזם המשותף

Shellחברת  



תקופת הביניים

 
 

אלדן ההסכם

קרגו

טראק נטפלטפורמת 

תהליך האינטגרציה

תקופת הניסיון



החברה אינה יכולה להעריך  

השי היקף  טראקנטאת  בפלטפורמת  קרגו  אלדן  של  הצפוי  מוש 

 

סיגמאי

העקרונות מסמך 

המערכת

ההתאמות  מערכת 

  ידיעת   למיטב   הוא  סיגמאי  עם  הפעולה  שיתוף  בדבר  לעיל   המובא  המידע

  נבדקו   אלה  שנתונים  ומבלי  בידיה  המצויים  הנתונים  בסיס  על,  החברה

  בשלב   להעריך  יכולה  אינה  החברה,  כן   כמו.  עצמאי  באופן  החברה  ידי  על

 היקף   ואת,  בכלל  אם,  מחייב  בהסכם  הצדדים  התקשרות  סיכויי  את  זה

  . טראקנט בפלטפורמת  סיגמאי של הצפוי השימוש



 

הלקוחההסכם

 באמצעות  נסיעות  לכמות  הלקוח  של  התחייבות  כל  אין  כי  יובהר

 שצורך  ההובלות  היקף  בדבר  וכן  זה  בעניין  והמידע,  נטטראק  פלטפורמת

.  ערך  ניירות  בחוק  זה   מונח   כהגדרת  עתיד  פני  צופה  מידע   מהווה  הלקוח

  למידע   בהתאם  החברה  של  סובייקטיביות  הערכות  על  מבוסס  זה  מידע

  בשליטת   אינם  אשר   שונים  בגורמים  תלויה  והתממשותו  לה  שנמסר

.  זמן  לאורך  טראקנט  מפלטפורמת  הלקוח  רצון  שביעות:  כגון,  החברה

  או ,  חלקן  או  כולן,  להתממש  שלא  עשויות  אלה  הערכות  כי,  יובהר

  .החברה ידי על שהוערך  מכפי שונה באופן להתממש

 

EKBA



הוא למיטב ידיעת    EKBAהמידע המובא לעיל בדבר שיתוף הפעולה עם  

החברה, על בסיס הנתונים המצויים בידיה ומבלי שנתונים אלה נבדקו  

על ידי החברה באופן עצמאי. כמו כן, החברה אינה יכולה להעריך בשלב  

  זה את סיכויי התקשרות הצדדים בהסכם מחייב, אם בכלל.

  

 

  ) אירו(אלפי  הכנסות מודל

  * 2021  ** 2022  *** 2023  שנה 

  1,203  5,894  13,367  "כ סה





לל  באשר  החברה  הערכות לפלטפורמה,  לקוחות  ההכנסותחיבור  להכנסות    ,מודל 

בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות  ן  הוכן ההוצאות הצפויות  ,  הצפויות

ואומדנים,  הערכות  מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  כאמור  המידע  ערך. 

המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה  

בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק  

על  ה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר,  על הערכת

לעיל ואשר לא ניתנה בהם התחייבות של הלקוח    27.3ההסכמים המפורטים בסעיף  

הניסיון,   תקופת  לאחר  ההתקשרות  בנושא  להמשך  כללי  מידע  ניתוח  היקף  על 

לנכונותו העדפות לקוחות, אשר לא ניתנה בהם התחייבות  הובלות, עלויות הובלה ו

ידי החברה באופן עצמאי.  -או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על 

התממשותו של המידע הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים אשר -התממשותו או אי

לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם המצב המאקרו  

פיתוח   הצלחת  טראקנטכלכלי,  הסופיים,  ונת  פלטפורמת  מודל וניה  בשינוי  צורך 

לעיל,   המפורט  כמפורט ההכנסות  החברה  פעילות  את  המאפיינים  הסיכון  גורמי 

החיצוניים    32בסעיף   ובגורמים  הכללית  בסביבה  מההתפתחויות  (וכן  להלן 

). לפיכך, על אף שהחברה לעיל  7בסעיף  המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט  

זה יעות  מאמינה שציפיותיה, כפי שמופ כל  בדוח תקופתי  הרי שאין  סבירות,  הן   ,

ודאות כי התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות שלא להתממש  

 .או להתממש באופן שונה מזה שהוצג במידע הצופה פני עתיד

 הליכים משפטיים   

  מגבלות ופיקוח על התאגיד   

 

 



 

 

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

פלטפורמת פיתוח    המשךוהערכות החברה בדבר    , יעדיההחברה  האסטרטגיה שלהמידע בדבר  

ללקוחותטראקנט תשווק  לפיו  העסקי  והמודל  ביצועיה  עתיד   ואה  ,,  פני  צופה  מידע  בגדר 

כא  המידע  ערך.  ניירות  בחוק  הערכות  כהגדרתו  מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  מור 

ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה  

בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה  

ל מחקר ופיתוח שמבצעת  הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, ע 

החברה ואשר טרם הושלם ועל ניתוח מידע כללי בנושא העדפות לקוחות, אשר לא ניתנה בהם 

ידי החברה באופן -התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

ר  התממשותו של המידע הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים אש- עצמאי. התממשותו או אי 

לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם המצב המאקרו כלכלי, 

ונתוניה הסופיים, גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות   פלטפורמת טראקנטהצלחת פיתוח  

ובגורמים החיצוניים    32החברה כמפורט בסעיף   (וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית  להלן 

בסעיף   כמפורט  החברה,  פעילות  על  מאמינה  לעיל  7המשפיעים  שהחברה  אף  על  לפיכך,   .(

, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי התוצאות בדוח תקופתי זהשציפיותיה, כפי שמופיעות  

בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מזה  

  .שהוצג במידע הצופה פני עתיד

  

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 

פלטפורמת פיתוח    המשךוהערכות החברה בדבר    בשנה הקרובה  הצפי להתפתחותהמידע בדבר  

ללקוחותטראקנט תשווק  לפיו  העסקי  והמודל  ביצועיה  עתיד   ואה  ,,  פני  צופה  מידע  בגדר 



הערכות   מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  כאמור  המידע  ערך.  ניירות  בחוק  כהגדרתו 

ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה  

דע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה  בשליטת החברה. מי

הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על מחקר ופיתוח שמבצעת  

החברה ואשר טרם הושלם ועל ניתוח מידע כללי בנושא העדפות לקוחות, אשר לא ניתנה בהם 

ידי החברה באופן -הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה עלהתחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע  

התממשותו של המידע הצופה פני עתיד מושפעת מגורמים אשר  - עצמאי. התממשותו או אי 

לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם המצב המאקרו כלכלי, 

מאפיינים את פעילות ונתוניה הסופיים, גורמי הסיכון ה  פלטפורמת טראקנטהצלחת פיתוח  

ובגורמים החיצוניים    32החברה כמפורט בסעיף   (וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית  להלן 

בסעיף   כמפורט  החברה,  פעילות  על  מאמינה  לעיל  7המשפיעים  שהחברה  אף  על  לפיכך,   .(

, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי התוצאות בדוח תקופתי זהפיעות  שציפיותיה, כפי שמו

בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מזה  

  .שהוצג במידע הצופה פני עתיד

 דיון בגורמי סיכון  

בתחילת   בחברה  השקעה  המאפיינים  בסיכונים  כרוכה  החברה  של  הערך  בניירות  השקעה 

המצויה בשלב המחקר והפיתוח.דרכה, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  מידת השפעת גורם הסיכון על החברה  גורם הסיכון 

  השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

כלכליים -סיכונים מאקרו 

×

×

×

סיכונים ענפיים 

  ×

  

×

  ×

סיכונים ייחודיים 

  ×

  ×



  ×

  ×

  ×



 

  בע"מ טראקנט אנטרפרייז  

  

  חלק ב' 

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 



  31דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 

2021בדצמבר 

החברה

תקופת הדוח

תקנות הדוחות

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה   – חלק ראשון

תיאור תמציתי של עסקי החברה 

   מועד פרסומואירועים מהותיים בתקופת הדוח ועד  

 

  

 

התשקיף

  

 

DSV

הפלטפורמה

 



  

 

  

 

.א.לק

  

 

 

 

LogPay

  



 

קרגו  אלדן

  

 

  

 

ישראל  אומגה 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

 

   מצב כספי 

 סעיף 
  בדצמבר  31ליום 

  הסברי הדירקטוריון
2021  2020  

    1,347   16,858  סה"כ נכסים  



"  
 

 "" 
"

 
   "

  

 " 
  

"

 "    
  " 

  

 

   15,195  5,051  סה"כ התחייבויות

סה"כ הון/ (גרעון  
  ) 13,848(  11,807  בהון) 

סה"כ התחייבויות 
    1,347  16,858  והון

 עיקרי תוצאות הפעילות העסקית  

 סעיף 
  31לשנה שהסתיימה ביום 

  הסברי הדירקטוריון  בדצמבר  
2021  2020  2019  

   סה"כ הכנסות

 

השתתפות  
הרשות לחדשנות 

   בעלויות הפיתוח

 

  

 



עלויות תשלום 
   מבוסס מניות

 "
 

"
" 

     ) 6,393(  ) 4,947(  ) 15,599(  הפסד תפעולי
הכנסות/  

(הוצאות) ריבית  
בגין הלוואה  

  רשות לחדשנות 

 

הוצאות  
(הכנסות) מימון  

נטו בגין הלוואות  
  המירות 

 

 

 
הוצאות  

(הכנסות) מימון  
  אחרות

 

הפסד לפני 
  מיסים 

)18,842 ()7,720 (  )5,902 (   

 

  ) 5,902(  ) 7,726(  ) 18,851(  הפסד נקי 
  ) 5,869(  ) 7,728(  ) 18,836(  הפסד כולל

   נזילות 

  31לשנה שהסתיימה ביום  הסעיף
  הסברי הדירקטוריון    בדצמבר  

   2021  2020  2019     

תזרים המזומנים  
ששימשו לפעילות 

  שוטפת

תזרים המזומנים   
ששימשו לפעילות 

  השקעה

תזרים המזומנים  
  שנבעו מפעילות מימון 

הפרשי שער בגין יתרות 
  מזומנים ושווי מזומנים 

גידול (קיטון) במזומנים 
  ) 142(  ) 146(  13,837  בתקופה 



  מימוןמקורות  

  

  היבטי ממשל תאגידי  –חלק שני  

 

 וועדותיו הדירקטוריון ישיבות 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  

 דירקטורים בלתי תלויים  



 החברה פרטים בדבר המבקר הפנימי של  

 

הפנימי המבקר 

 

 

 

 החברה   של הפנימי המבקר פעילות על דיווח 

 הממונה על המבקר הפנימי בחברה  זהות 

 תכנית העבודה של הביקורת הפנימית   

 

 גילוי בדבר שכרו של רואה חשבון מבקר 

 

 



 הקשורים ושירותים ביקורת שירותי  

  לביקורת
  מס  שירותי

 שירותים

  אחרים 

2021  275  

2020  515  

 תרומות 

  יננסי של החברה הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפ – חלק שלישי 

   הערכת שווי 

  :ההערכה נושא זיהוי

  :ההערכה עיתוי

 בהתאם  שנקבע  ההערכה  נושא  שווי

  : להערכה

השווי מעריך   :ואפיוניו המעריך זיהוי

  : ההערכה במזמין תלות

  : השווי מעריך עם שיפוי הסכמי

 פעל  השווי  שמעריך  ההערכה  מודל

  :לפיו

 השווי  מעריך  ביצע  שלפיהן  ההנחות
  ערך  תאור הפרמטר 



  : ההערכה את
  מועד פקיעה של האופציות 

  תוספת מימוש 

  סטיית תקן 

  שיעור ריבית חסר סיכון 

  אופציות  כמות 

  מניות  כמות 

  ששולמה   תמורה

  

  

  

  :ההערכה עיתוי

 בהתאם  שנקבע  ההערכה  נושא  שווי

  : להערכה

מעריך השווי  :ואפיוניו המעריך זיהוי

  : ההערכה במזמין תלות

  : השווי מעריך עם שיפוי הסכמי

 פעל  השווי  שמעריך  ההערכה  מודל

  :לפיו

 השווי  מעריך  ביצע  שלפיהן  ההנחות

  : ההערכה את
  ערך  תאור הפרמטר 

  מחיר מניה 

  שווי אופציה 

  כמות מניות 

  כמות אופציות שהונפקו 



  :ההערכה נושא זיהוי

  :ההערכה עיתוי

  ההערכה   נושא  שווי

  בהתאם   שנקבע

  : להערכה

  סה"כ שווי באלפי ₪   שווי לאופציה   כמות   

  1אופציות למנכ"ל 

  2אופציות למנכ"ל 

   1,542  סה"כ 

 המעריך  זיהוי

  :ואפיוניו
השווי מעריך 

  במזמין   תלות

  : ההערכה

 עם  שיפוי  הסכמי

  :השווי מעריך

 ,

 -  

.

"

  .  ,  

/

 ,.

  ההערכה   מודל
  פעל   השווי  שמעריך

  :לפיו

  ביצע   שלפיהן  ההנחות

  את   השווי  מעריך

  : ההערכה

 תאור הפרמטר 
אופציות למנכ"ל  

1  
אופציות למנכ"ל  

2  

  מחיר מניה 

  מועד פקיעה של האופציות 

  תוספת מימוש 

  סטיית תקן 

  שיעור ריבית חסר סיכון 

  פקטור מימוש מוקדם 

  שיעור חילוט אופציות 

  



  :ההערכה נושא זיהוי

  :ההערכה עיתוי

  ההערכה   נושא  שווי

  בהתאם   שנקבע

  : להערכה

  שווי לאופציה   כמות   
סה"כ שווי  

  באלפי ₪ 

  לגברת  אופציות
  פרידמן  אוריאנה

  ' א  לעובד אופציות

  ' ב  לעובד אופציות

  "כ סה
           

295,100 1,492   
 המעריך  זיהוי

  :ואפיוניו
השווי מעריך 

  במזמין   תלות

  : ההערכה

  עם   שיפוי  הסכמי

  :השווי מעריך

  ,

-  

.

"

  .  ,  

/ , .

  ההערכה   מודל
  פעל   השווי  שמעריך

  :לפיו

  שלפיהן   ההנחות

  השווי   מעריך  ביצע

  : ההערכה את

 תאור הפרמטר 
'  לגבאופציות 

  פרידמן  אוריאנה
  לעובדיםאופציות 

  מחיר מניה 

  פקיעה של האופציות מועד  

  תוספת מימוש 

  סטיית תקן 

  שיעור ריבית חסר סיכון 

  פקטור מימוש מוקדם 

  שיעור חילוט אופציות 

  

  

  



   :ההערכה נושא זיהוי

  :ההערכה עיתוי

  ההערכה   נושא  שווי

  בהתאם   שנקבע

  : להערכה

  כמות   
שווי  

  לאופציה 
סה"כ שווי באלפי  

 ₪  

אופציות לסמנכ"ל  
  התפעול 

  אופציות ליועצת חיצונית 

  200,0001,006       סה"כ 

 המעריך  זיהוי

  :ואפיוניו
מעריך השווי

  במזמין   תלות

  : ההערכה

  עם   שיפוי  הסכמי

  :השווי מעריך

  ,

-  

.

"

  .  ,  

/ , .

  ההערכה   מודל
  פעל   השווי  שמעריך

  :לפיו

  שלפיהן   ההנחות

  השווי   מעריך  ביצע

  : ההערכה את

 תאור הפרמטר 
אופציות  
לסמנכ"ל  

  התפעול 

ופציות ליועצת  
  חיצונית

  מחיר מניה 

  מועד פקיעה של האופציות 

  תוספת מימוש 

  סטיית תקן 

  שיעור ריבית חסר סיכון 

  פקטור מימוש מוקדם 

  שיעור חילוט אופציות 

  

  

  

  

 



 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון 

 חשבונאיים  אומדנים 

  

  חתימה       תפקיד  שמות החותמים 

  _________________     ומנכ"ל דירקטוריוןיו"ר   חנן פרידמן

  _______ __________    דירקטור  * אברהם בן ארדיטי

  

תאריך



 

 
 
 
 
 
 

 בע"מ אנטרפרייז  טראקנט
 

 1202בדצמבר,  31ליום  מאוחדים דוחות כספיים
 

 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
  
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר 
  

 3 על המצב הכספי  ות מאוחדיםדוח
  

 4 כולל אחר  (הפסדרווח ) ו הפסדאו רווח על  מאוחדים ותדוח
  

 5 הון בבגרעון  על השינויים מאוחדיםות דוח
  

 6 על תזרימי המזומנים ות מאוחדיםדוח
  

 48-7 המאוחדים  באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -   - 
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 קסירר  את גבאי   פורר קוסט
 א', 144 בגין מנחם  דרך
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 

 דוח רואה החשבון המבקר 
 

 לבעלי המניות של  
 

 בע"מ אנטרפרייז  טראקנט
 
 

חברת טראקנט אנטרפרייז בע"מ וחברות בנות  המצורפים של    הדוחות המאוחדים על המצב הכספיביקרנו את  
ורווח )הפסד( כולל אחר,    הדוחות המאוחדים על רווח או הפסדאת  ו   2020- ו   2021בדצמבר,    31החברה( לימים    - )להלן  

ותזרימי המזומנים   בהון  בגרעון  .  2021בדצמבר    31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  השינויים 
ת כספיים  דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחו 

 . אלה בהתבסס על ביקורתנו 
 

  1.2%- כ ו   0.6%- לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה בת שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ 
- , כ 100%- , בהתאמה, והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ 2020- ו   2021בדצמבר    31מכלל הנכסים המאוחדים לימים  

, בהתאמה. הדוחות  2019- ו   2020,  2021בדצמבר    31לשנים שהסתיימו בימים    מכלל ההכנסות המאוחדות   0%- וכ   0%
הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואה חשבון אחר שדוחותיו הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת  

 לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואה החשבון האחר. 
 

תקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך  ערכנו את ביקורתנו בהתאם ל 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג  - . על 1973- פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 

של ראיות    מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים  
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.  

 ספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.  אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואה החשבון האחר מ 
 

הנ"ל  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  אחר,  חשבון  רואה  של  הדוחות  ועל  ביקורתנו  על  בהתבסס  לדעתנו, 
 31משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  

לכל אחת משלוש  נויים בגרעון בהון ותזרימי המזומנים שלהן  ואת תוצאות פעולותיהן, השי  2020- ו  2021בדצמבר,  
( והוראות תקנות  IFRSבינלאומיים )בהתאם לתקני דיווח כספי    2021בדצמבר    31השנים בתקופה שהסתיימה ביום  

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

א' לדוחות הכספיים בדבר תוכניות   1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  
וכן יתרת הפסד   2021בדצמבר    31אלפי ש"ח בשנה שהסתיימה ביום    18,851ההנהלה. לחברה נגרמו הפסדים בסך  

ה להמשיך את פעילותה העסקית ולעמוד אלפי ש"ח. יכולת החבר 37,525בסך של   2021בדצמבר,  31מצטברת ליום 
עמידה בתקציב  היתר  בין  כוללות  ההנהלה אשר  תוכניות  בהתקיימות  מותנית  לעין  הנראה  בעתיד  במחויבותיה 

 החברה ותחזית ההכנסות ו/או גיוס הון ממשקיעים. 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2022, בפברואר 13
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 על המצב הכספי    ות מאוחדים דוח 

 
 

  
   
 בדצמבר 31ליום   

    2021  2020 
 אלפי ש"ח   באור  

                  נכסים שוטפים
 598  14,435    מזומנים ושווי מזומנים 

 30  30    פקדון משועבד  
 -  2    לקוחות

 383  1,081  5  חייבים ויתרות חובה  
        
    15,548  1,011 
        

       נכסים לא שוטפים 
       

 115  1,106  6  קבוע רכוש 
 221  204    הוצאות מראש לז"א

        
    1,310  336 
        

        1,347  16,858    סך נכסים 
       התחייבויות שוטפות

       
 323  278    ספקים ונותני שירותים 

 17  163  ב'16  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
התחייבות בגין מענקים  חלות שוטפת של 

 ממשלתיים 
 -  69  ב'11 

 1,031  1,784  9  זכאים ויתרות זכות 
        
    2,294  1,371 

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 11,763      -                    ב'16  הלוואות לזמן ארוך 
 -  442  ב'16  התחייבות בגין חכירה 

        2,061  2,315  ב'11  מענקים ממשלתייםהתחייבות בגין 
    2,757  13,824        

        15,195  5,051    סך התחייבויות 
     12  הון  

 1  2    הון מניות
 4,797  34,518    פרמיה על מניות

 -  4,829    תקבולים על חשבון אופציות 
 -  3,078    קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

 -  6,862    קרו הון מהשקעות בעלים 
של   כספיים  דוחות  מתרגום  הנובעות  התאמות 

 פעילות חוץ 
   43  28 

        ( 18,674)  ( 37,525)    יתרת הפסד 
        ( 13,848)  11,807    סה"כ הון )גרעון בהון( 

 1,347  16,858    סך התחייבויות והון 
 
   .אלפי ש"ח 1-המייצג פחות מ  סכום      *(
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
 

       2022בפברואר,  13
 רן אהרון כהן   חנן פרידמן   אברהם בן ארדיטי   תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 דירקטור

 
  יו"ר הדירקטוריון

  מנכ"ל ו
 סמנכ"ל כספים
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 כולל אחר   ( הפסד רווח ) ו   מאוחדים על הרווח או הפסד ות  דוח 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31  
   2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   ביאור 
        

 -  -  6   הכנסות
        

 ( 3,345)  ( 2,525)  ( 4,507)  א  15 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו
        

 )*( (44)  )*( (9)  ( 2,919)  ג  15 הוצאות מכירה ושיווק 
        

 )*( (3,004)  )*( (2,413)  ( 5,605)  ב  15 הוצאות הנהלה וכלליות
        

 -  -  ( 2,574)   הוצאות רישום למסחר ותגמולים נוספים אגב ההנפקה 
           

 ( 6,393)  ( 4,947)  ( 15,599)   הפסד תפעולי
        

  916  -   26  ד  15 הכנסות מימון
 ( 425)  ( 2,773)  ( 3,269)  ד  15 הוצאות מימון 

        

 ( 5,902)  ( 7,720)  ( 18,842)   הפסד לפני מיסים 
        

 -  ( 6)  ( 9)   מיסים על הכנסה
        

 (5,902)  ( 7,726)  ( 18,851)   נקיהפסד 
        

        

        החברה )ש"ח(: הפסד למניה רגילה המיוחס לבעלי מניות 

 )**( (0.57)  )**( (0.75)  ( 1.11)   בסיסי ומדולל
        

        רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס( 
        

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד 
 : בהתקיים תנאים ספציפיים

       

  33  ( 2)  15   פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
        

 33  ( 2)  15   סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
        

 ( 5,869)  ( 7,728)  ( 18,836)   סך הפסד כולל 

 
 

 )*(    סווג מחדש 
 . להלן 4ג'.12באור הוצג מחדש על מנת לשקף את השפעת פיצול ההון. ראה גם *(  *)

 
 . המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 בהון בגרעון  על השינויים    ות מאוחדים דוח 

הון   
 מניות 

 
מניות  
  בכורה

מניות  
  בכורה

קרן הון בגין  
הפרשי 
 תרגום 

פרמיה על   
 מניות 

תקבולים על   
 חשבון אופציות 

קרן הון בגין   
תשלום מבוסס  

 מניות 

קרן הון  
השקעות  

 בעלים 

יתרת   
 הפסד

סה"כ  
 הון

    1-א' א '
 אלפי ש"ח  

 (298)   (5,046)   -  -  -   4,751  (3)   1  (*  (*  2019בינואר,   1יתרה ליום  
            -  -  -     

הנפקת מניות בכורה סדרה  
 1-א'

 -  -  *)  -  47   -  -  -  -  47  

  33  -  -  -  -  -   33  -  -   -  רווח כולל אחר לשנה 
 (5,902)  (5,902)  -  -  -  -  -  -  -   -  הפסד לשנה

                     

בדצמבר,   31יתרה ליום  
2019   

 *)  *)  1   30   4,797   -  -  -  (10,948)  (6,120) 

            -  -  -     

 (2)  -  -  -  -  -  (2)  -  -  -  הפסד כולל אחר לשנה 
 (7,726)  (7,726)  -  -  -  -  -  -  -   -  הפסד לשנה

                     

בדצמבר,   31יתרה ליום  
2020   

 *)  *)  1   28   4,797   -  -  -  (18,674)  (13,848) 
                     

 -  -  -  -  -  -  -  (1)  (*   1  איחוד הון 
הנפקת מניות ליועץ בקשר  

 להנפקה 
 *)  -  -  -  1,811   -  -  -  -  1,811  

הנפקת אופציות ליועצים  
 משפטיים בקשר להנפקה

 -  -  -  -  -  -  126   -  -  126  

המרת הלוואות המירות  
 להון

 *)  -  -  -  8,828   698   -  6,862   -  16,388  

  2,952  -  -   2,952  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 
הנפקה ראשונה לציבור,  

  בסךבניכוי עלויות הנפקה 
 "ש אלפ 3,502

 *)  -  -  -  14,794   1,864   -  -  -  16,658  

הנפקה פרטית, בניכוי  
  76  בסךעלויות הנפקה 

 "שאלפ
 *)  -  -  -  4,144   2,280   -  -  -  6,424  

  131  -  -  -  (13)   144  -  -  -  (*  מימוש אופציות למניות 
  15  -  -  -  -  -   15  -  -  -  רווח כולל אחר לתקופה 

 (18,851)  (18,851)  -  -  -  -  -  -  -  -  הפסד לשנה
בדצמבר,   31יתרה ליום  

2021 
 2  -  -  43  34,518  4,829  3,078  6,862  (37,525)  11,807 

 
 

 אלפי ש"ח. 1-סכום המייצג פחות מ      *( 
 . המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על תזרימי המזומנים   ות מאוחדים דוח 

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31 

  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
         

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

          ( 5,902)    ( 7,726)  ( 18,851)  הפסד
       :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

       
       התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
       

   90    102  190  והפחתותפחת 
 -    6  9  מסים על הכנסה

 -  -  2,952  תשלום מבוסס מניות
 -  -  92  עלויות רישום למסחר שלא במזומן

 ( 531)    2,707  3,213  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 
          
  6,456  2,815    (441 ) 

       שינויים בנכסים והתחייבויות:
       

   230  ( 79)  ( 802)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 -  -  ( 2)  עלייה בלקוחות 

   240    8  ( 29)  עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים
 ( 192)    406  753  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

          
  (80 )  335    278   
          

       במהלך השנה עבור: מזומנים ששולמו והתקבלו  

 -  -  111  מיסים שהתקבלו 
 -  -  ( 29)  מיסים ששולמו 

 -  -  13  ריבית שהתקבלה 
        ( 25)  -  ( 38)  ריבית ששולמה

        (6,090)  (4,576)  ( 12,418)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

       
 ( 41)  ( 29)  ( 509)  רכישת רכוש קבוע 

          
        ( 41)  ( 29)  ( 509)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       
   28    496  -  מענקים ממשלתיים שהתקבלו
 ( 55)  ( 47)  ( 103)  פרעון התחייבויות בגין חכירה

   6,078    4,233  1,650  )*( הלוואות לזמן ארוךקבלת 
 -  -  18,725  תמורה מהנפקה ראשונה לציבור, נטו

 -  -  6,424  תמורה מהנפקה פרטית, נטו
 -  -  131  תמורה ממימוש אופציות 

          47  ( 221)  -  תמורה מהנפקת מניות רגילות ומניות בכורה, נטו   
          6,098    4,461  26,827  מפעילות מימוןמזומנים נטו שנבעו 

        ( 153)  ( 2)  ( 63)  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
 (186)  (146)  13,837  במזומנים ושווי מזומנים )עליה( ירידה 

          930    744  598  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
   744    598  14,435  מזומנים לסוף התקופה מזומנים ושווי 

              
              פעילויות מהותיות שלא במזומן

       
 -  -  1,845  הנפקת מכשירים הוניים לנותני שרותים שקוזזו מההון  

 -  -    693  הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה 
       
 ב' להלן. 16ראה ביאור  *(  

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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  כללי   - : 1באור 

 
 תאור הקבוצה ופעילותה  א. 

 
והחלה את   2016,  אפרילב  21  יוםב(, הוקמה  "החברה"  –להלן  בע"מ )  אנטרפרייז  טראקנטחברת  

 היא פארק אמתל, אילת. . כתובת משרדיה  ציבוריתהחברה הינה חברה    .מועדהבאותו  פעילותה  
 לחברה משרדים נוספים בתל אביב וברומניה. 

 
נמצאת בשלבי מחקר ופיתוח של הקמת מאגר נתונים משותף ו  עוסקת בתחום ההייטקהחברה  

ועל ניצול מירבי של המשאבים שלה- לחברות הובלות  ן תוך חיסכון בדלק וכוח אדם. ידי כך 
של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הוקמה חברת הון הטבע    8.14בהתאם להוראת מנכ"ל  

)להלן החברה    -בע"מ  ובערבה.  בנגב  מתחדשת  לאנרגיה  טכנולוגי  מרכז  שהינה  הטבע"(  "הון 
ממומנת על ידי    שפעילותה   2017לאוגוסט    31  ליוםעד    כחברת פרוייקט של הון הטבע  הוגדרה

 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה )"הרשות לחדשנות"( והון הטבע.
 

הושלמה הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה על פי תשקיף להשלמה   2021  סבמר  24ביום  
)"התשקיף"(    2021  סבמר  10, כפי שתוקן ביום  2021בפברואר    25ותשקיף מדף שפורסם ביום  

 אביב.-בתל בבורסה ונסחרת פכה לחברה ציבוריתוהחברה ה
 

 טראקנט אנטרפרייז צרפת בע"מ 
 

"טראקנט   –הקימה החברה את טראקנט אנטרפרייז צרפת בע"מ )להלן    2018בחודש פברואר,  
 ( החברה  של  בשליטה  אשר  צרפת"(,  משווקת  100%אנטרפרייז  צרפת  אנטרפרייז  טראקנט   .)

 החברה. ומפיצה את הטכנולוגיה שמפתחת 
 

 טראקנט אנטרפרייז רומניה בע"מ 
 
"טראקנט    –הקימה החברה את טראקנט אנטרפרייז רומניה בע"מ )להלן    2019באוגוסט,    7יום  ב

(. טראקנט אנטרפרייז רומניה משווקת  100%אנטרפרייז רומניה"(, אשר בשליטה של החברה )
 ומפיצה את הטכנולוגיה שמפתחת החברה. 

 
 מצבה הכספי של החברה 

 
 הפסדיםוכן יתרת    2021בדצמבר,    31ש"ח לשנה שהסתיימה ביום    18,851ל  בסך ש  הפסדחברה  ל

  12,375מתוך סך הפסדים אלה  אלפי ש"ח.    37,525בסך של    2021בדצמבר,    31ליום  מצטברים  
החברה בשלבי    .אלפי ש"ח נרשמו במהלך השנים בדוחותיה הכספיים כהוצאות מחקר ופיתוח

 בתהליך מכירה בהיקף מצומצם.והחלה  מחקר ופיתוח

 
מימנה   כה  הוניותהחברה  עד  השקעות  באמצעות  בעיקר  פעילותה  ההנפקה  את  זה  ובכלל   ,

ליום המאזן, לחברה הון חוזר  א'.  11- ו   12לציבור ותמיכת הרשות לחדשנות כאמור בבאורים  
בסך  תפעולי   שלש"ח.    מיליון  1.1שלילי  לתקופה  מזומנים  תזרים  תחזית  הכינה    14  החברה 

 חודשים מיום המאזן בהתבסס על תקציב החברה.  

 
עם לקוחות  של החברה    הסכמים חתומים  בסיס  על  בחלקן  נאמדו 2022הכנסות החברה לשנת  

למועד   הכספיים.  אישור  נכון  למועד  הדוחות  מספר  אישור  נכון  לחברה  הכספיים,  הדוחות 
יובהר כי  . עם זאת  11הסכמים חתומים באירופה וישראל עם חברות מובילות כמתואר בביאור  

 .אין כל התחייבות של הלקוח לכמות נסיעות

 
תוך שימוש    חברות מובילות  שתיניסויים עם    שניהחברה ביצעה    2021- ו  2020במהלך השנים  

 לחברות  בעלויות  חיסכון  המוכיחותוהציגה תוצאות    טמת טראקנפורבהתאמות החכמות בפלט 

החכמות להתאמות  תחזית  .  והיתכנות  במסגרת  החברה  לאומדן  בסיס  מהווים  אלו  ניסויים 
 הכנסות החברה לשנים הקרובות.
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 )המשך( כללי    - : 1באור 

בנוסף, החברה חתמה על עוד מספר מזכרי הבנות עם חברות מובילות בעולם )ישראל, אירופה, 
ארה"ב ותורכיה(. החברה מעריכה על בסיס נסיונה וההסכמים שנחתמו בעבר, כי הסכמים אלו 

להערכת הנהלת החברה,   יבשילו להסכמי קבע. ככל שהסכמים אלו יבשילו להסכמים מחייבים,
 . 2023לחברה הכנסות החל משנת  הם  צפויים להניב

 
)כולל הוצאות עבור קבלן משנה הוצאות החברה שנכללו בתזרים כוללות בעיקר הוצאות שכר 

 .ומתבססות גם הן על תקציב החברההמספק שירותי כח אדם לחברה( 

 
תפעל לגיוס   החברהבמידה והכנסות החברה לא יעמדו בצפי על בסיס התחזית שהוזכרה לעיל,  

  .במחויבותיה  עמודול  את פעילותה העסקית  וזאת באופן שיאפשר לה להמשיךיעים  הון ממשק 
 

ולצד   לעיל  שהוזכרה  התחזית  בסיס  על  והדריקטוריון,  החברה  הנהלת  ההסכמים להערכת 
החתומים ומזכרי ההבנות של החברה עם לקוחותיה וכן גיוס הון ממשקיעים )לרבות מימוש 

  ה , יהיה ביכולתה של החברה להמשיך בפעילות וך הכסף"(כתבי אופציה שהונפקו אשר הינם ב"ת
   .הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין מחויבותיההעסקית ולעמוד ב

  
 הקורונה  משבר

 
פוקד את העולם אירוע גלובלי   ועד למועד אישור דוחות כספיים אלו,  2020החל מחודש ינואר,   

בעל השלכות מאקרו כלכליות משמעותיות שמקורו בהתפשטות מחלת נגיף הקורונה בישראל 
ואילך ננקטו בישראל   2020"(. החל מחודש פברואר,  משבר הקורונה ובמדינות רבות בעולם )"

ט צמצום  לרבות  הנגיף,  למנוע את התפשטות  בניסיון  פעולות  שורת  העולם  יסות ובמדינות 
הנוסעים היוצאות והנכנסות, הטלת מגבלות על תנועת הציבור, איסור על התקהלויות, סגירת 

 וזאת בהתאם למצב התחלואה.  בתי עסק ומסחר, סגירת מערכת החינוך ועוד
 

עם פרוץ משבר הקורונה, נקטה החברה בפעולות להבטחת המשך פעילות רציפה ומתן שירות  
רוב   של  לחל"ת  הוצאה  ועבודה מהבית,  לקפסולות  חלוקה  ריחוק חברתי,  כגון:  ללקוחותיה, 
והעברת דגש על פעילות מול חברות לוגיסטיקה המכניסות למערכת מטענים   אנשי השיווק 

 עבורם נדרשת הובלה.  
 

  כללהחברה חזרה למתכונת פעילות מלאה והשיבה את    2021מהרבעון הרביעי של שנת  החל  
 .עובדיה מחופשה ללא תשלום

 
החברה מתעדכנת בכל עת במצב התחלואה ופועלת בהתאם להוראות משרד הבריאות ומבצעת  

 הערכות למצב שבו ההנחיות ידרשו צמצום פיסי במקומות העבודה. 
 

עם זאת   המשבר על פעילות החברה באופן מהותי   ע כה לא השפילהערכת החברה  נראה כי עד  
כפופה לחוסר ודאות ואינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעות המשך משבר הקורונה  החברה  

 על פעילותה. 
 

 הגדרות ב.
 

 בדוחות כספיים אלה:
   

 טראקנט אנטרפרייז בע"מ. - החברה
   

 החברה והחברות הבנות.  - הקבוצה 
   

ובעלי   עניין  בעלי 
 שליטה

תשכ"ח   - ערך  ניירות  בחוק  לפיו.  1968  -כהגדרתם    בעלי  והתקנות 
 . הטבע והון פרדימן חנן הינם  זה  דוח לעניין השליטה

   
 בדבר צדדים קשורים.  24כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי  - צדדים קשורים 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות,  

 למעט אם נאמר אחרת. 
 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים . א
 

 (. IFRS - הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
כספיים    )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  להוראות  בהתאם  ערוכים  הכספיים  הדוחות  כן,  כמו 

   ."תקנות ניירות ערך"( –)להלן  2010- שנתיים(, התש"ע
  ות סיות המוצגנת פינלמעט התחייבויו  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות

 .הפסדאו בשווי הוגן דרך רווח 
 . החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות

 
 תקופת המחזור התפעולי  .ב

 
 הינו שנה.   הקבוצהתקופת המחזור התפעולי של 

 
 דוחות כספיים מאוחדים  .ג

 
שלחברה יש שליטה בהן )חברות הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות 

בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה או זכויות  
לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה  
כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהחברה המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון  

פעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל הש
 ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה. 

 
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  

אחיד ועקבי עם זו שיושמה  החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן  
בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים  

 מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
 

 מטבע פעילות, מטבע הצגה ומטבע חוץ .ד
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1

 
 של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.הפעילות וההצגה מטבע 

 הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, מהו מטבע הפעילות של כל חברה. 
 

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח מכיוון שהחברה בדעה שדוחות כספיים בש"ח מספקים  
 מידע רלוונטי למשקיעים ולמשתמשים בדוחות הכספיים הנמצאים בישראל.

 
בויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ מתורגמים לפי שער סגירה נכסים והתחיי

פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל  בכל תאריך דיווח.
 התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל אחר. 
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  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2

 
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין  
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע 
חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי  

לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים   המהווניםשער, למעט אלה  
והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי  לרווח או הפסד. נכסים 
כספיים  לא  והתחייבויות  נכסים  העסקה.  במועד  החליפין  שער  לפי  מתורגמים  עלות 

ן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוג
 החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן. 

 
 שווי מזומנים  .ה

 
בתאגידים בנקאיים לזמן    שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות

קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד 
ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים  

 חלק מניהול המזומנים של הקבוצה. 
 
 פקדונות לזמן קצר .ו
 

קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  
 ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.

 
 הכרה בהכנסה .ז

 
הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות 
בניכוי   החוזה,  לתנאי  בהתאם  להתקבל  שצפוי  התמורה  סכום  הוא  העסקה  מחיר  ללקוח. 

 הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(.  
א פועלת כספק עיקרי או  בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם הי

כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם  
העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים 
בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים  

 פק העיקרי. לס
 

 הכנסות ממתן שירותים
 

את   וצורך  מקבל  הלקוח  בה  התקופה  פני  על  זמן,  לאורך  מוכרות  שירותים  ממתן  הכנסות 
גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי   ידי ביצועי החברה. החברה  ההטבות המופקות על 
טרום תקופת מתן  להיות  יכולים  כאשר התשלומים  בהסכמים ספציפיים,  התשלום שסוכמו 

השירות, לאחר תקופת מתן  או  בגין    השירות  בהתחייבות  או  בנכס  החברה  מכירה  ובהתאם 
 החוזה עם הלקוח.  
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 הכנסות מעסקאות למתן רישיון תוכנה 

 
זכות   החברה מכירה בהכנסה ממתן רישיון תוכנה בנקודת הזמן אם החברה מספקת ללקוח 

שהוא קיים באותה נקודת הזמן בה הרישיון מוענק, או  שימוש בקניין הרוחני של החברה כפי  
לאורך זמן כאשר החברה מספקת ללקוח זכות גישה לקניין הרוחני של החברה כפי שהוא קיים  

 לאורך כל תקופת הרישיון. 
 

 מענקים ממשלתיים . ח
 

מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל 
 בלת המענק.התנאים לק

 
מענקים ממשלתיים שהתקבלו מרשות החדשנות בישראל, מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות 
המדינה   את  המזכות  למכירות  שיביאו  המחקר  מפעילות  כתוצאה  סביר  ביטחון  קיים  אם 

 בתמלוגים.  
 

  ריבית השוק שיעור  ההתחייבות בגין ההלוואה, מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי  
. ההפרש בין סכום המענק שהתקבל לבין השווי ההוגן  השנתי הרלוונטי למועד ההכרה הראשונה

הכרה   לאחר  והפיתוח.  המחקר  מהוצאות  ומקוזז  ממשלתי,  כמענק  מטופל  ההתחייבות  של 
הריבית האפקטיבית.  נמדדת בעלותה המופחתת תוך שימוש בשיטת  לראשונה, ההתחייבות 

כרים כסילוק ההתחייבות. כאשר לא צפויות הטבות כלכליות סכומים המשולמים כתמלוגים מו
והפיתוח   המחקר  בהוצאות  כקיטון  מוכרים  המענק  תקבולי  המחקר,  מפעילות  כאמור 

במקרה כזה, ההתחייבות לתשלום תמלוגים מטופלת  .  לפעילות בגינה התקבל המענק  המתייחסות
 .  IAS 37- כהתחייבות תלויה בהתאם ל 

 
ת החברה האם קיים בטחון סביר שההתחייבות שהוכרה, כולה או חלקה,  בכל תאריך דיווח בוחנ

לא תסולק )מאחר שהחברה לא תידרש לשלם תמלוגים( בהתבסס על האומדן הטוב ביותר של  
נגרעת  קיים,  ואם  המקורית,  האפקטיבית  הריבית  בשיעור  שימוש  תוך  עתידיות  מכירות 

 וח. ההתחייבות המתאימה כנגד קיטון הוצאות מחקר ופית
 סכומים אשר ישולמו כתמלוגים יוכרו כסילוק ההתחייבות. 

 
 מסים על ההכנסה . ט

 
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות 

 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
 

 מסים שוטפים .1
 

בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש  
חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

 לתשלום בגין שנים קודמות.
 
 מסים נדחים  .2
 

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 
בחשבון   המובאים  הסכומים  מס.לבין  לפי   לצורכי  מחושבות  הנדחים  המסים  יתרות 

שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי  
 המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח. 

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים, ככל וישנם, נבחנים בהתאם לצפי ניצולם. הפסדים 
והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל מועברים  

 תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.
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מימוש   של  במקרה  חלים  שהיו  בחשבון המסים  מובאים  לא  הנדחים  בחישוב המסים 

ת מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה  ההשקעות בחברו
בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי  
חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, 

ל ידי חברה מאוחדת הגוררת חבות או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד ע
 מס נוספת. 

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס 
 שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה חברה החייבת במס ולאותה רשות מס.

 
 חכירות .י

 
זכות לשלוט בנכס החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת  

 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.
 

 הקבוצה כחוכר .1
 

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות  
עד   של  לתקופה  חכירה  עסקאות  וזאת למעט  חכירה  בגין  התחייבות  כנגד    12שימוש 

נמוך, ערך  בעל  הבסיס  נכס  בהן  חכירה  ועסקאות  להכיר   חודשים  החברה  בחרה  בהן 
בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת 
ולא  בתקן  הניתנת  ההקלה  את  ליישם  החברה  בחרה  חכירה  בגין  ההתחייבות  מדידת 
שירותי  ניהול,  שירותי  כגון:  חכירה  שאינם  לרכיבים  חכירה  רכיבי  בין  הפרדה  ביצעה 

 ם באותה עסקה. אחזקה ועוד, הכלולי
 

החברה   מטפלת  העסקתו,  מתנאי  כחלק  מהחברה  לרכב  העובד  זכאי  בהן  בעסקאות 
 ולא כעסקת חכירת משנה.   IAS 19בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 

 
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו 

אשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור  מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כ
הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין  

 חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי 

נכס זכות  של עלויות עסקה שהתהוו.חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת  
ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה     השימוש נמדד במודל העלות

 לפי הקצר שבהם.  
 

 : הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן
 

החברה בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות שימוש בגין  
אשר   מחכירות  קצרה  הינה  החכירה  תקופת  לראשונה  היישום  חודשים.   12  - למועד 

 חכירות אלו מטופלות כחכירות לטווח קצר. 
 

להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי קבוצות  
 של נכסי זכות שימוש: 

 
 בעיקר  מספר שנים   
     

    2       2-3  כלי רכב 
    4       4  משרדים מבנה 

 
כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש  

 . IAS 36בהתאם להוראות 
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 חכירה  תקופת של  וביטול להארכה אופציות   .2

 
תקופות   גם  כוללת  לביטול  ניתנת  שאינה  החכירה  אופציה  תקופת  ידי  על  המכוסות 

להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות 
המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול  

 . לא תמומש
ביטול אופציית  מימוש  לאי  או  אופציית הארכה  בצפי למימוש  שינוי  חל  בו   ,במקרה 

החכירה   לתקופת  בהתאם  החכירה  בגין  ההתחייבות  יתרת  את  מחדש  החברה  מודדת 
המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת 

 .נכס זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד
 

 כוש קבוע ר .יא
 

ות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר,  פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלוי 
בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם, ואינם כוללים 
 הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקבוע.  

 
יט, מופחתים בנפרד, רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפר

 לפי שיטת הרכיבים. 
 

הנכס  ופינוי של  לפירוק  העלויות  הראשוני של  האומדן  כוללת את  קבוע  רכוש  פריטי  עלות 
 ושיקום האתר בו ממוקם הנכס. 

 
החיים   תקופת  לאורך  הישר  הקו  שיטת  בסיס  על  שווים  שנתיים  בשיעורים  מחושב  הפחת 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:
 בעיקר %   %  
     

 15  10-25  מכונות וציוד
 7  7-20  ריהוט וציוד משרדי 

 33  33  מחשבים וציוד היקפי 
   ראה להלן  שיפורים במושכר 
   ' י 2ראה ביאור   נכס זכות שימוש 

 
 

פני תקופת   על  הישר  הקו  שיטת  לפי  מופחתים  במושכר  )לרבות תקופת    השכירותשיפורים 
  השימושיים או בהתאם לתקופת החיים    האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה(

  .שבהם הקצר, לפי השיפורשל 
 

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  
ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

 כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע. 
 

 נכסים בלתי מוחשיים .יב
 

 ת מחקר ופיתוחעלויו
 

 עלויות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן.  
בגין המתהוות  כנכס    עלויות  מוכר  עצמי  מפיתוח  או  פיתוח  מוחשי  פרוייקט  ניתן  בלתי  אם 

זמין   יהיה  שהוא  כך  מוחשי  הבלתי  הנכס  השלמת  של  הטכנולוגית  ההיתכנות  את  להוכיח 
ולהשתמש בו או   לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי 
למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי 

 ת עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים: טכניים, פיננסיים מוחשי ייצור הטבות כלכליו
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
ואחרים, הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות  

 בגינו במהלך פיתוחו. 
 

המצטברת ובניכוי ירידת ערך שנצברה. הפחתת פי העלות ומוצג בניכוי ההפחתה  -הנכס נמדד על
הנכס מתחילה כאשר הפיתוח הושלם והנכס זמין לשימוש. הנכס מופחת על פני אורך החיים  

 השימושיים בנכס. בחינת ירידת ערך מתבצעת אחת לשנה ולאורך תקופת הפיתוח.
קפות לרווח או כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי, עלויות פיתוח נז 

בתקופה   כנכנס  מוכרות  אינן  כהוצאה  בעבר  שהוכרו  פיתוח  עלויות  התהוותן.  במועד  הפסד 
 .מאוחרת יותר

בכל השנים המדווחות, לא התקיימו התנאים לעיל ולפיכך כל עלויות פיתוח נזקפות לרווח או  
 . 'א 3הפסד. ראה גם באור 

 
 מכשירים פיננסיים .גי

 

 נכסים פיננסיים  .1
 
סים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה  נכ

שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 
 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  

 
בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב  

 להלן:
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
 

 בעלות מופחתת כאשר:  החברה מודדת מכשירי חוב (  1
 

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים 
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

 לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
ז  בקבוצה  מכשירים  הראשונית,  ההכרה  עלות לאחר  לפי  תנאיהם  פי  על  נמדדים  ו 

 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך. 
יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב   חברהבמועד ההכרה לראשונה  

כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר 
, לדוגמה במקרה בו ההתחייבות הפיננסית המתייחסת נמדדת  מדידה או בהכרהעקביות ב

 .אף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים .2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 
 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 

 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז  חוב    מכשירי א(

להפסד  הפרשה  ה  –  או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך  ,מועד ההכרה לראשונה
  12בתקופה של    חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי    בגין מכשיר חוב זה  שתוכר

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  חוב  מכשירי ב(

 להפסד  ההפרשה   ,ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך
   .תקופת חיי המכשיר  יתרת לאורך    - שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  
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 )המשך(  יות החשבונאיתעיקרי המדינ - : 2באור 

 
לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת 
את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה  

 להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. 
 

תיזקף לרווח או הפסד כנגד  ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת  
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
תיזקף לרווח או הפסד כנגד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס 

 הפיננסי בדוח על המצב הכספי.
 

 התחייבויות פיננסיות .3
 

 מופחתת בעלותהתחייבויות פיננסיות הנמדדות 
 

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי  
 עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.

העלות  לפי  פיננסיות  התחייבויות  כל  את  מודדת  החברה  הראשונית,  ההכרה  לאחר 
התחייביות פיננסיות בשווי  תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל  המופחתת

 הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים.
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  
 

התחייבויות   כוללות  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  הנמדדות  פיננסיות  התחייבויות 
נ לרבות  למסחר  בקריטריונים המוחזקות  העומדות  פיננסיות  והתחייבויות  גזרים 

 מסוימים אשר מיועדות בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 

בגין הלוואות המירות במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות הפיננסיות  
 .כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
כאשר בשווי הוגן    מודדת התחייבויות פיננסיות אלהבמועד ההכרה לראשונה החברה  

רווח או הפסד. שינויים בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית עלויות עסקה נזקפות ל
האשראי של  בסיכון  ליחסם לשינויים  שניתן  שינויים  הפסד, למעט  או  לרווח  נזקפים 

 כולל אחר.  ההתחייבות הפיננסית אשר מוצגים ברווח
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות  .4
 

מסולקת   היא  כאשר,  ורק  כאשר  פיננסית  התחייבות  גורעת  כאשר   –החברה  דהיינו, 
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. 

התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, 
 התחייבות.בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מה

 
תנאי  האם  בוחנת  החברה  קיימת,  פיננסית  התחייבות  בגין  תנאים  שינוי  של  במקרה 
איכותיים  שיקולים  בחשבון  ומביאה  הקיימים  מהתנאים  מהותית  שונים  ההתחייבות 

 וכמותיים.  
 

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות 
תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה,  בהתחייבות אחרת בעלי  

העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש  
 בין היתרות של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.

של התחייבות במקרה בו נעשה שינוי שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה  
 בהתחייבות אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
מלווה,  החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים 

 נזקף לרווח או הפסד. בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש 
 

 הנפקת ניירות ערך בחבילה .5
 

שהתקבלה   התמורה  מוקצית  בחבילה,  ערך  ניירות  של  הנפק)הנפקה  הוצאות  ה( לפני 
פיננסים  נגזרים  להלן:  ההקצאה  לסדר  בהתאם  בחבילה  שהונפקו  הערך  לניירות 
  ומכשירים פיננסיים אחרים המוצגים בשווי הוגן מדי תקופה. לאחר מכן נקבע השווי 
 ההוגן עבור התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, כאשר התמורה המוקצית 

 
 

עבור מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם 
 .ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב בחבילה

 

 סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון  .6
 

הון   ההון  מכשירי  מכשירי  של  ההוגן  בשווי  נמדדים  חוב  להחליף  מנת  על  שהונפקו 
שהונפקו, אם ניתן לאמוד אותו באופן מהימן. אם לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של 
ההוגן של  נמדדים מכשירי ההון בהתאם לשווי  ההון שהונפקו באופן מהימן,  מכשירי 

ין היתרה בדוחות הכספיים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה במועד סילוקה. ההפרש ב 
מוכר  שהונפקו  ההון  של מכשירי  ההוגן  השווי  לבין  הפיננסית שמסולקת  ההתחייבות 

 ברווח או הפסד.
 

 מדידת שווי הוגן  .יג
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות  
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 

או  מדי הנכס  של  העיקרי  בשוק  מתרחשת  העסקה  כי  ההנחה  על  מבוססת  הוגן  שווי  דת 
 ( ביותר. advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת  
פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים   תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק

 שלהם.
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות  
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש  

 בנכס בשימוש המיטבי שלו. 
 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה  

 ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
 

וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שני  גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים כל הנכסים  תן 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  

 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 
 

 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  : 1רמה 
שנכלל :  2רמה  מצוטטים  מחירים  שאינם  ברמה  נתונים  או   1ו  במישרין  לצפייה  ניתנים  אשר 

 בעקיפין. 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני   :  3רמה 

 שוק ניתנים לצפייה(. 
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 הפרשות  .טו
 

ל בהתאם  או    IAS 37-הפרשה  )משפטית  בהווה  מחויבות  קיימת  לקבוצה  כאשר  מוכרת 
משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת  
כל   או  שחלק  צופה  הקבוצה  כאשר  מהימן.  באופן  אותה  לאמוד  וניתן  המחויבות  את  לסלק 

פרד, רק במועד בו קיימת וודאות  ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נ
 למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה. 

 
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .זט
 

 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:  
 

 הטבות עובד לזמן קצר  .1
 

  12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  
השירותים  את  מספקים  העובדים  שבה  השנתית  הדיווח  תקופת  תום  לאחר  חודש 
המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק  

. התחייבות בגין בונוס במזומן או לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים
או  משפטית  מחוייבות  קיימת  לקבוצה  כאשר  מוכרת  ברווחים,  להשתתפות  תוכנית 
משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד 

 באופן מהימן את הסכום.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה  .2
 

ידי   הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות  התוכניות ממומנות בדרך כלל על 
 .להפקדה מוגדרת

לסעיף   בהתאם  מוגדרת,  להפקדה  תוכניות  שלפיהן    14לקבוצה  פיטורין  פיצויי  לחוק 
או  משפטית  מחוייבות  לה  שתהיה  מבלי  תשלומים  קבוע  באופן  משלמת  הקבוצה 
משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם 

בתקופ העובד  לשירות  המתייחסות  לעובד  ההטבות  כל  ובתקופות את  השוטפת  ה 
 קודמות.  

 
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת 

 ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד. 
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות ז.  י
 

אחרים שירותים  מבוסס    עובדים/נותני  תשלום  של  בדרך  להטבות  זכאים  החברה  של 
 .  מכשירים הונייםהמסולקות במניות 

 
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור  

 מקובל. אופציות 
אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או   לגבי נותני שירותים

 השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו. 
 

הוניים מוכרת ברווח   גידול    ואעלות העסקאות המסולקות במכשירים  יחד עם  הפסד 
ו/או השירות מתקיימים   הביצוע  התקופה שבה תנאי  פני  על  בהון  ומסתיימת מקביל 

)להלן   לגמול  זכאים  הרלוונטיים  העובדים  שבו  ההוצאה    -במועד  ההבשלה(.  תקופת 
 כל מועד דיווח עד תום  המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים ב

 



 טראקנט אנטרפרייז בע"מ 
  

 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים  

-  18   - 

 
 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
הטוב ביותר של למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן  

 הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
הענקות  למעט  מוכרת,  אינה  דבר  של  בסופו  מבשילות  שאינן  הענקות  בגין  הוצאה 
שההבשלה שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום  

 או ביצוע( התקיימו.רות ו/יתנאי השוק, בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )ש
 

 למניה)הפסד( רווח  . יח
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות 
 במהלך התקופה.  הקיים בפועלהרגילות המשוקלל 

השפעתן מדללת את  אם  מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה  
מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות    מפעילויות נמשכות.הרווח למניה  

ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה  
חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות    של החברה ברווחי

 החברה.  המוחזקות על ידימוכפל במספר המניות 
 

 תיקונים לתקני חשבונאות קיימים שללראשונה  ום ייש . יט
 

 IBOR -בדבר הרפורמה בריביות ה  IAS 39 -ו IFRS 4, IFRS 16,IFRS 7 , IFRS 9  -תיקונים ל .1
 

אוגוסט   ה2020בחודש  פרסם   ,-IASB    בינלאומי כספי  דיווח  לתקן  מכשירים   9תיקונים 
בינלאומי   כספי  דיווח  לתקן  חשבונאות   7פיננסים,  לתקן  גילויים,  פיננסים:  מכשירים 

טוח חוזי בי   4מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה, לתקן דיווח כספי בינלאומי    39בינלאומי  
 "התיקונים"(.  -חכירות )להלן  16ולתקן דיווח כספי בינלאומי  

 
החשבונאי  הטיפול  של  השפעות  עם  המתמודדות  מעשיות  הקלות  מספקים  התיקונים 

הבנצ'מרק   ריביות  יוחלפו  כאשר  הכספיים    (IBORs - Interbank Offered Rates)בדוחות 
 (. RFRs – Risk Free Interest Ratesבריביות אלטרנטיביות חסרות סיכון )

 
תטפל בתיקונים חוזיים או בתיקונים בתזרימי   החברה ת,  והמעשי  ותהקלאחת מהבהתאם ל

המזומנים הנדרשים ישירות כתוצאה מיישום הרפורמה בדומה לטיפול החשבונאי בשינויים  
את השינויים בריביות באמצעות התאמת    להכירנדרשת    חברהבריבית משתנה. כלומר,  

של המכשיר הפיננסי. השימוש    הפנקסניהאפקטיבית מבלי לשנות את ערכו  שיעור הריבית  
מתרחש על בסיס תנאים כלכליים   RFR  -ל  IBOR -זו תלוי בכך שהמעבר מ מעשית  בהקלה
 .שווים

 
להיעשות לייעוד    IBOR  -כמו כן, התיקונים מאפשרים לשינויים הנדרשים על ידי רפורמת ה

ליחסי   לגרום  ולתיעוד מבלי  כאשר מתקיימים תנאים מסוימים. הגידור  להפסיק  הגידור 
הקלה   גם  ניתנה  התיקונים  גידור  מעשית  במסגרת  חשבונאות  יישום  עם  בקשר  זמנית 

 'ניתן לזיהוי בנפרד'. -נוגעת לזיהוי הסיכון המגודר כה
 

במסגרת התיקונים נוספו דרישות גילוי בקשר עם השפעת הרפורמה הצפויה על דוחותיה  
החב של  רפורמת  הכספיים  יישום  את  מנהלת  החברה  בו  לאופן  התייחסות  לרבות  רה 

כמותיים  ל  ,הריביות וגילויים  הצפויה  מהרפורמה  כתוצאה  חשופה  היא  עליהם  סיכונים 
 להשתנות. יםהצפוי  IBORבנוגע למכשירים פיננסיים בריביות 

 
לאחר  או    2021בינואר    1התיקונים מיושמים החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  

מכן. התיקונים מיושמים באופן רטרוספקטיבי, אולם הצגה מחדש של מספרי השוואה לא  
 .נדרשת

 
 לתיקונים לעיל אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה                                
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 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים - : 3באור 

 
ם עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה  בתהליך יישו

בדוחות   שהוכרו  הסכומים  על  המהותית  ההשפעה  שלהם  הבאים,  הנושאים  לגבי  השיקולים  את 
 הכספיים:

 
 השיקולים  . א

 
 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות

 
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש  
במודל תמחור אופציות מקובל )המודל הבינומי(. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר  

 המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.   
 

 מחויבויות ביצוע העיתוי של קיום 
 

החברה בוחנת את מועד העברת השליטה בנכס או בשירות לצורך זיהוי עיתוי ההכרה בהכנסות 
מחוזים עם לקוחות בנקודת זמן או לאורך זמן. בין היתר, בוחנת החברה האם הלקוח משיג 
שליטה על נכס בנקודת זמן ספציפית או צורך את ההטבות הכלכליות באופן מקביל לביצועי  

חברה. בנוסף, החברה לוקחת בחשבון לצורך קביעת עיתוי ההכרה בהכנסה גם הוראות חוק  ה
 ורגולציה רלוונטיות 

 
 עלויות פיתוח

 
להערכת החברה, בכל השנים המדווחות לא התקיימו התנאים להכרה בעלויות בגין פרויקטים  

 או הפסד. של פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים, ולפיכך כל עלויות הפיתוח נזקפות לרווח
 

 
 שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה

 
חישוב  ה לצורך  ולכן  בחכירות  הגלומה  הריבית  שיעור  את  בנקל  לקבוע  יכולה  אינה  חברה 

ההתחייבויות בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של החברה. שיעור הריבית  
התוספתי שקובעת החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה לשלם על הלוואה  

ה ועם בטוחה דומה וזאת לשם השגת נכס בערך דומה לנכס לתקופה הדומה לתקופת החכיר
זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. במצבים בהם אין עסקאות מימון  
עליהן החברה יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור הריבית התוספתי בהתאם לסיכון המימוני  

נ כלכליים  משתנים  וכן  החכירה  תקופת  לחברה,  ומגבלות המיוחס  מתנאים  הנובעים  וספים 
 הקיימות בחוזה החכירה.  

 
 אומדנים והנחות ב.

 
על   המשפיעים  והנחות  באומדנים,  להסתייע  ההנהלה  נדרשת  הכספיים,  הדוחות  הכנת  בעת 
הכנסות  התחייבויות,  נכסים,  של  המדווחים  הסכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום 

   החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.והוצאות. שינויים באומדנים 
 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים  
ובהנחות עשוי לשנות את  שינוי מהותי באומדנים  ידי הקבוצה ואשר  על  קריטיים שחושבו 

 קבת:  ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העו
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 מענקים מרשות החדשנות 

 
והתעסוקה   המסחר  התעשייה,  במשרד  החדשנות  מרשות  שהתקבלו  ממשלתיים  מענקים 
מוכרים כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה מפעילות המחקר והפיתוח שיביאו  
המזומנים  תזרימי  אומדן  לגבי  וודאות  אי  קיימת  בתמלוגים.  המדינה  את  המזכות  למכירות 

 יבות.   העתידיים  ששימש לקביעת סכום ההתחי
 

 הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד פיננסיות התחייבויות  של הוגן שווי קביעת
 

 נקבע דרך רווח או הפסד    הוגן   שווימדידה בל  המסווגת  פיננסית  התחייבות  של  ההוגן  השווי 
  סוגי  של שווים  את לגזור כדי האחרונה  העסקה במחיר שימוש פי  על,  הערכה לשיטות בהתאם
  בוצע חישוב השווי ההוגן    בעת.  החברה  של   הגלום  שוויה  את  לקבוע  ובכך של החברה    המניות
 בהערכת  כעוגן  ההוניות   לזכויות  בתמורה  ההשקעה   הסכם  במסגרת  ששולם  במחיר  שימוש
ה   השווי.  השווי בשיטת  שימוש  תוך  בהתאם   .Option Pricing  -הוערך  מתעדכן  זה  הוגן  שווי 

המודל מדי תקופה, כאשר השינויים בשווי ההוגן כאמור נזקפים  רמטרים וההנחות שבבסיס לפ
 לרווח או הפסד מדי תקופה. 

לאחר רישום מניות החברה למסחר ובסמוך להמרת ההלוואה נקבע השווי ההוגן של המניות  
 והאופציות בהתאם למחיר הגלום בהנפקה.  

 
   עסקאות חכירה הכוללות אופצית הארכה

 
פן סביר שהחברה תממש אופציה להארכת תקופת חכירה, מביאה  לצורך הערכה האם ודאי באו 

בחשבון החברה את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר יוצרות עבור החברה תמריץ כלכלי 
לממש אופציה להארכה כגון: סכומים משמעותיים שהושקעו בגין שיפורים במושכר, חשיבות  

פעילותה לצורך  בו  הטמונה  והייחודיות  הבסיס  ניסיו  נכס  החברה,  החברה   ןשל  של  העבר 
 בעסקאות חכירה דומות ועוד.

 
אופציה   תממש  שהיא  סביר  באופן  ודאי  האם  מחדש  מעריכה  החברה  התחילה  מועד  לאחר 
להארכה כאשר מתרחש אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר יש בהן כדי להשפיע  

שבוצעו במושכר ולא   םרים משמעותייעל החלטות החברה בדבר מימוש האופציה, כגון: שיפו
היו חזויים במועד התחילה, התקשרות בחכירת משנה של נכס הבסיס לתקופה העולה על סוף 

  תקופת החכירה שנקבעה קודם לכן ועוד. 
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני    - : 4באור 

 
 איים וטעויות נחשבוים נויים באומדנאית, שיניות חשבוינמד IAS  8-תיקון ל

 
פברואר   ה2021בחודש  פרסם   , -  IASB    בינלאומי חשבונאות  לתקן  חשבונאית, 8תיקון  מדיניות   :

התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה    – שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן  
 של המונח "אומדנים חשבונאיים". 

אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה".  
התיקון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית  

 טעויות. ומתיקוני 
ביום   ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות  על    2023בינואר    1התיקון  והוא חל 

שינויים במדיניות חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או אחריה.  
 יישום מוקדם אפשרי. 

 החברה בוחנת את השלכות התיקון על הדוחות הכספיים.
 
 

 מסים על הכנסה  12IAS -ל תיקון 
 

או   ""IAS 12  :הכנסה )להלןה מסים על  ,  12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  - הפרסם    2021במאי  
ל    24 -ו  15( אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים "התקן"

IAS 12 (. "התיקון: ")להלן 
הכרה בנכסי והתחייבויות    IAS 12יות מסים נדחים, מחריג  במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבו

והתחייבויות   בנכסים  לראשונה  מההכרה  הנובעים  מסוימים  זמניים  הפרשים  בגין  נדחים  מסים 
התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה  בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'.

ה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה אשר  לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכר
אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים  

 ביתר תנאי החריג. 
 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2023בינואר    1התיקון ייושם בתקופות שנתיות המתחילות ביום  

החל מתחילת תקופת    ם ייוש ןהתיקו   - חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום  עסקאות  לבנוגע  
הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה  
המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי(  

 למועד זה. 
 .אין השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של החברהלעיל  לתיקון

 
 

 חייבים ויתרות חובה     - : 5ר באו
 

 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 252  405  מוסדות 
 -  103  הוצאות מראש

 45  12  פקדון שכר דירה 
 -  18  הלוואות לעובדים

 -  27  צדדים קשורים 
 82  516  ממשלתיים לקבל *( מענקים 

 4  -  חייבים ויתרות חובה אחרים 
     
  1,081  383 
     

 
 להלן.  ב 11ראה ביאור  *(  
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 רכוש קבוע  - : 6באור 

 
 ההרכב והתנועה: 

 

מחשבים, וציוד    
 היקפי 

ריהוט   
 וציוד 

שיפורים   
 במושכר

נכסי זכות  
 שימוש*( 

 כ"סה 

 ח"אלפי ש  
           

           עלות

 381  119  -  56  206  2020בינואר,  1ליום  יתרה
           

 11  -  -  -  11  במשך השנה  תוספות

 -  -  -  -  -  לנכסי זכות שימוש  תוספות
           

בדצמבר,  31ליום  יתרה
2020 

 217  56  -  119  392 

           

 509  -  287  150  72  במשך השנה  תוספות

 (2)  -  -  -  (2)  בגין הפרשי תרגום שינוי

 693  693  -  -  -  לנכסי זכות שימוש  תוספות

 (119)  (119)  -  -  -  לנכסי זכות שימוש  גריעות
           

בדצמבר,  31ליום  יתרה
2021 

 287  206  287  693  1,473 

           

           שנצבר  פחת

           

 174  27  -  6  141  2020בינואר,  1ליום  יתרה
           

 102  48  -  5  49  במשך השנה  תוספות
           

בדצמבר,  31ליום  יתרה
2020 

 190  11  -  75  276 

           

 190  125  27  10  28  במשך השנה  תוספות

 (99)  (99)  -  -  -  במשך השנה  גריעות
           

בדצמבר,  31ליום  יתרה
2021 

 218  21  27  101  367 

           

עלות מופחתת ליום  יתרת
 2021בדצמבר,  31

 69  185  260  592  1,106 

עלות מופחתת ליום  יתרת
 2020בדצמבר,  31

 27  44  -  44  115 

 
 להלן  7ראה ביאור  )*( 
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 חכירות - : 7באור 

 
 גילויים עבור עסקאות חכירה בהן החברה מהווה חוכר

 
הפעילות   קיום  לצורך  משמשים  אשר  ורכבים,  מבנים  של  חכירות  הכוללים  חכירה  הסכמי  לחברה 

 השוטפת של החברה.
שנים, בעוד הסכמי החכירות של רכבים   3.5-4לתקופה הנעה בין  הסכמי החכירות של המבנים הינם  

 שנים.  3 - ל 2נעים בתקופה של בין 
 

 חלק מהסכמי החכירה שבהן התקשרה החברה כוללים אופציות הארכה. 
 

 פירוטים בדבר עסקאות חכירה . א
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31

  2021  2020  2019 

 אלפי ש"ח   

התחייבויות  הוצאות   בגין  ריבית 
 חכירה

 34  1  2 

נכס  הפחתת  בגין  פחת  הוצאות 
 זכות שימוש 

 125  48  28 

 33  49  141  תזרים שלילי בגין חכירות
 

 
 

 אופציות הארכה   .ב
 

הארכה.   אופציות  הכוללים  חכירה  הסכמי  מקנה לחברה  זו  בניהול    אופציה  גמישות  לחברה 
 עסקאות החכירה והתאמה לצרכים העסקיים של החברה. 

הארכה  אופציות  כי  סביר  באופן  ודאי  האם  בבחינה  דעת משמעותי  שיקול  החברה מפעילה 
 ימומשו. 

של   לביטול  ניתנות  חכירה שאינן  הכוללים תקופות  חכירה  כללה שנתייםעד    שנה בהסכמי   ,
החברה במסגרת תקופת החכירה גם מימוש של אופציות הארכה הקיימות בהסכמים. בהסכמי 

החברה לממש את אופציות הארכה שכן במקרה שבו אם נכס חלופי לא יהיה    צופה חכירה אלו  
ום תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול, תיווצר לחברה פגיעה  זמין באופן מיידי במועד סי 

כן החברה השקיעה משאבים רבים בשיפורים    כמו  משמעותית בפעילות השוטפת של החברה.
 במושכר ועל כן צופה החברה כי תממש את אופציית ההארכה. 

 

 .ג'16ניתוח מועדי פירעון של התחייבויות חכירה ראה באור   .ג
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 מאוחדותהשקעות בחברות      -:8באור 

 
 מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות על ידי החברה א. 

 
 במניות רגילות שיעור ההחזקה  מדינת   
 בדצמבר 31  התאגדות   
    2020  2019 
    % 

       
       

 100  100  צרפת  (1טראקנט צרפת )
 100  100  רומניה  ( 2טראקנט רומניה )

 
"(  טראקנט צרפתהחברה הקימה את חברת טראקנט צרפת )להלן: "  2018בחודש פברואר,   (1)

לטכנולוגייה  נותנת שירותי שיווק ופיתוח עסקי    טראקנט צרפתבבעלות מלאה של החברה.  
 בצרפת.של החברה 

 
החברה הקימה את חברת טראקנט רומניה )להלן "טראקנט רומניה"(    2019בחודש אוגוסט,   (2)

החברה.   של  מלאה  רומניהבבעלות  עסקי    טראקנט  ופיתוח  שיווק  שירותי  נותנת 
 .לטכנולוגייה של החברה ברומניה

 
 
 
 

 זכאים ויתרות זכות     - : 9באור 
 

 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 415  462  עובדים
 129  351  מוסדות בגין שכר

 -  5  מוסדות
 214  415  עתודה לחופשה והבראה

 273  135  הוצאות לשלם 
 -  20  זכאים אחרים 

     
  1,784  1,031 
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   יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -: 10אור ב
 

 ים קשור דיםצדבעלי עניין ויתרות עם  א. 
 

 ההרכב:

  

, בעלי  ענייןבעלי 
וצדדים   שליטה

קשורים )לרבות  
 דירקטורים( 

 "ח( ש)באלפי 
   
   1202בדצמבר,  31

   נכסים שוטפים 
 27  ( 2חייבים )

   
   התחייבויות שוטפות 
 486  ( 3)זכאים ויתרות זכות 

 -  ספקים
   
   2020בדצמבר,  31

   נכסים שוטפים 
 -  ( 2)חייבים 

   

   התחייבויות שוטפות 
 439  ( 3) זכאים ויתרות זכות  

 77  ספקים
   

   התחייבויות לא שוטפות 
 11,763  ( 1הלוואות המירות )

   
 
 . להלן 16 באור ראהההמירות שניתנו על ידי צדדים קשורים,  ההלוואות תנאי בדבר (  1)
  ,ש"ח  אלפי  104  הינה  השנה  במשך  ביותר  הגבוהה  עניין   יבעל  של  שוטפים  חובות  יתרת   (2)

 .ש"ח אלפי 77  ,2020 בשנת
 , הפרשה לחופשה והבראה והוצאות לשלם בגין גמול דירקטורים(     כולל יתרות שכר לשלם3)

 . מנכ"ל החברהבגין  13וכן הפרשה לשכר 
בגין החפחתות אלפי ש"ח בגין הפרשי שכר    235כולל הוצאות לשלם בסך    2020בשנת          

 קורונה. 
 

 
 ובעלי עניין המועסקים בחברה כוללת: תגמול והטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   אנשים מס'   אלפי ש"ח   מס' אנשים   אלפי ש"ח   מס' אנשים   
             

 1,108  2  1,250  3  1,416  2  ורכיבי שכרשכר 
)דירקטורים שאינם   גמול דירקטורים

 -  -  -  -  143  7  מועסקים בחברה(
לאנשי מפתח   תשלום מבוסס מניות

 -  -  -  -  1,946  2  ניהוליים 
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 )המשך(  ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות    -: 10באור 

 
 : משרה ונושאי עניין  לבעלי התגמולים בדבר פירוט להלן

 
 מנכ"ל  –פרידמן  חנן א. 
 

 מייסד  הינו  פרידמן  מרעודכן הסכם העסקתו של מר חנן פרידמן,    2021בפברואר    22ביום  
  בחברה   כדירקטור  מכהן  פרידמן  מר,  בנוסף.  2016  משנת  החברה"ל  כמנכ   מכהן,  החברה

פרידמן לשכר חודשי    . והינו אחד מבעלי השליטה זכאי מר  בהתאם להסכם העסקתו, 
כשסכום זה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר   ש"ח,  70,000  - בסך של כ  (ברוטו)

כאמור נחשב כגמול מיוחד בגין התחייבותו של מר פרידמן לאי   משכרו  10%שיעור של  
  בגין   (13משכורת  )מו כן, מר פרידמן זכאי למשכורת חודשית נוספת  החברה. כ  תחרות עם

 כל שנת עבודה מלאה.
 

קרן  היתר,  ובין  נוספים,  נלווים  ותנאים  סוציאליות  לזכויות  פרידמן  מר  זכאי  כן,  כמו 
ימים בשנה, דמי הבראה, ימי מחלה והחזר הוצאות   24השתלמות, חופשה שנתית של  

או לחילופין עלויות    מסגרת תפקידו ולשימושו האישינסיעה ולרכב שיעמוד לרשותו ב
 אלפי ש"ח.  13אחזקת רכב בסך 

תקופת העסקתו של מר פרידמן ניתנת לסיום, על ידי שני הצדדים, בהודעה מוקדמת 
 חודשים.  6בכתב של 

 
החל מהשנה בה מכירות החברה תעלנה על סכום :   מענק שנתי משתנה מבוסס יעדים

עמידה ביעדים בסך כולל   פרידמן זכאי למענק משתנה שנתי בגיןמר  מיליון אירו,    3של  
 ש"ח בשנה, כמפורט להלן: 700,000של עד 

 
  20%  בגין עליה במכירות ביחס למכירות בשנה קודמת בשיעור העולה על   –מכירות 

, יהא זכאי  ("רף המכירות")  מיליון אירו  3.6ובלבד שהמכירות עולות על סך  
מעל    1%כל גידול בשיעור של    ש"ח בגין  15,000של  מר פרידמן למענק בסך  

 ש"ח לשנה.  150,000היא  רף המכירות. תקרת המענק לעמידה בתנאי זה
 

EBIDTA –    מרף ה  10%בגין כל גידול בשיעור של-EBIDTA  ההעסקה    שנקבע בהסכם
  , יהא (2023בשנת    6%ומעל    2022בשנת    5%, מעל  2021בשנת    4%מעל  )

ש"ח. תקרת המענק לעמידה בתנאי זה   50,000של  זכאי מר פרידמן לסך  
 ש"ח לשנה.  200,000 היא

 
 

העצמי    ברווח הנקי המהווה תשואה על ההון   10%בגין כל עליה בשיעור של     –רווח נקי  
 ש"ח. 40,000, יהא זכאי מר פרידמן לסך של 10%של החברה העולה על  

 לשנה.ש"ח  250,000תקרת המענק לעמידה בתנאי זה הינה 
 

אשר ייקבע  יעד נוסף )אחד או יותר(לפי שיקול דעתם של האורגנים המוסמכים בחברה, 
לרבות אסיפה כללית )ככל שמר ,  בכל שנה מראש על ידי האורגנים המוסמכים של החברה

פרידמן יהיה בעל שליטה באותו מועד(, במקרה של עמידה ביעד זה, יהא זכאי מר פרידמן 
 משכורות לשנה.  4-ל
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -: 10באור 

 
 מענק מיוחד 

  

של הנפקה ראשונה לציבור של מניות בנוסף למענק השנתי המפורט לעיל, בכל מקרה  
החברה ו/או כל חברת אם, חברת בת או חברה קשורה שישנה ו/או שתהיה לחברה, בכל 

גרמניה או צרפתבורסה   ) בארה"ב, אנגליה,  ל:  זכאי  יהיה  פרידמן    1( מענק בסך  1, מר 
 ממניות החברה על בסיס דילול מלא   3%( אופציות של החברה המהוות 2, ו)   ש"חמיליון 

הזכאות למענק תאושר על ידי האורגנים המוסמכים   נכון למועד חתימת הסכם ההעסקה.
כמו   של החברה, לרבות אסיפה כללית )ככל שמר פרידמן יהיה בעל שליטה באותו מועד(.

 כן, ההקצאה תהה כפופה לעמידה בדרישות תקנון והנחיות הבורסה.
 

 תגמול הוני
ממניות   5%- אופציות של החברה המהוות כ  במזומן,לקבל, ללא תמורה    מר פרידמן זכאי

נכון למועד חתימת הסכם ההעסקה, כמפורט להלן:    (א)החברה על בסיס דילול מלא 
ממניות החברה על בסיס דילול מלא נכון    3%-המנה הראשונה של אופציות המהוות כ

למועד חתימת הסכם ההעסקה, תבשיל בעת רישום של מניות החברה למסחר בבורסה 
המנה  (  ב)-ש"ח למניה; ו  1לניירות ערך בתל אביב. מחיר המימוש של האופציות הנ"ל הוא  

ממניות החברה על בסיס דילול מלא נכון למועד   2%-השנייה של אופציות המהוות כ
חודשים   24חתימת הסכם ההעסקה, תבשיל במנות רבעוניות שוות על פני תקופה של  

וא מחיר ההנפקה  ש של האופציות הנ"ל המחיר המימו  ממועד חתימת הסכם ההעסקה
 .על פי התשקיף המוגש

 
חלוף   עד  היא  האופציות  מימוש  של   5תקופת  האחרונה  המנה  הבשלת  ממועד  שנים 

האופציות. במקרה בו יסתיים הסכם ההעסקה, מכל סיבה שהיא, למעט עקב פיטורים 
תיים בתום , תקופת המימוש תס(כהגדרת מונח זה בהסכם ההעסקה )בנסיבות חמורות  

ימים ממועד סיום הסכם ההעסקה. על אף האמור לעיל, אם סיום הסכם ההעסקה    90
ממוות או אובדן כושר עבודה של המנהל, כל אופציה שעדיין לא   (חו״ח)הוא כתוצאה  

 חודשים ממועד סיום ההסכם. (12) פקעה תהיה ברת מימוש למשך שניים עשר 
 

 התאמות: 
 

שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול בכל מקרה    –אירוע חברה  
מניות, איחוד, הפחתה או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה  
על ידי או של החברה, אזי המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש האופציות ומחיר 

רציוני את מספר המניות ומחיר המימוש יותאמו באופן יחסי, על מנת לשמר באופן פרופו
המימוש המצטבר שלהן. מר פרידמן לא יהיה זכאי לקבלת חלק ממניה, ומספר המניות 

 יעוגל כלפי מטה.
 

הטבה   מניות  קיום    – חלוקת  בתקופת  הרגילות  המניות  לבעלי  החברה  ותחלק  היה 
, האופציות, מניות הטבה, תישמרנה מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה

זכויותיו של מר פרידמן, כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש אשר מר פרידמן יהיה  
זכאי להן עם מימוש האופציות, יגדל או יקטן, במספר המניות שמר פרידמן היה זכאי  
מניות   מספר  הקובע.  היום  לפני  סמוך  האופציות  את  המיר  אילו  הטבה,  כמניות  להן 

ק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור רתאם  המימוש להן יהיה זכאי מר פרידמן יו
. זכות מר (כולל הנפקות לבעלי עניין)לעיל, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן  

ביחס   רק  תחול  הטבה,  מניות  חלוקת  של  במקרה  החברה  של  ערך  לניירות  פרידמן 
לאופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן במועד חלוקת מניות ההטבה וביחס לאופציות 
שימומשו בפועל על ידי מר פרידמן. זכותו של מר פרידמן לניירות ערך של החברה במקרה  
של חלוקת מניות הטבה כאמור לעיל, תשמר עד ליום המימוש ותבוצע בפועל רק ביום  
המימוש. דהיינו, רק עם מימוש אופציות, כולן או חלקן, על ידי מר פרידמן, יהיה מר 

 הערך להם היה זכאי כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה, פרידמן רשאי לקבל, את ניירות 
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -: 10באור 

 
בגין מספר המניות המוקצות, שהוקצה לו בפועל. אם כתוצאה מחלוקת מניות הטבה  

זכאי לקבלת חלק ממניה ומספר   שברי מניה, מר פרידמן לא יהיה  ויווצרי  כאמור לעיל,
 המניות יעוגל כלפי מטה. 

 
במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות של החברה    – הנפקת זכויות  

זכות המימוש של אופציות, מספר המניות הנובעות מהמרה של  במהלך תקופת קיום 
יות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה האופציות יותאם למרכיב ההטבה בזכו 

של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה  
 "אקס זכויות".  

 
במקרה בו החברה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן ובמסגרתו    – חלוקת דיבידנד  

ד למניה כפי שיחולק בפועל יופחת מחיר המימוש לאופציה בסכום השווה לסכום הדיבידנ
 לבעלי המניות ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מהערך הנקוב של המניה.

 
 cashless)מר פרידמן יהיה זכאי לממש את האופציות שלא במזומן, אלא על דרך מימוש .

exercise) בבחירה במנגנון מימוש זה, ערכן הנקוב של מניות המימוש ישולם על ידי  .נטו
 פרידמן. מר 

 13באור לפרטים נוספים בנוגע להענקת האופציות ראה 
 

 ומשרד אילתרכש, משאבי אנוש מנהלת  – פרידמן אוריאנה .ב
 

של מר חנן פרידמן מנכ"ל החברה, דירקטור מניות מהותי   אישתופרידמן,    אוריאנהגב'  
. בהתאם להסכם 50%בה, מועסקת בחברה ומשמשת כמנהלת משרד בהיקף משרה של  

זכאית גב' פרידמן לשכר חודשי )ברוטו( בסך   2016במאי,    1העסקה שנחתם עמה ביום  
של    10,000של   שיעור  כאשר  בג  10%ש"ח,  מיוחד  כגמול  נחשב  כאמור  ין  משכרו 

 התחייבותה של גב' פרידמן לאי תחרות עם החברה.
 

שתשמש  אישרה האסיפה הכללית את עדכון תנאי העסקתה כך    2021בדצמבר,    5ביום  
תחום הרכש בחברה בהיקף   כמרכזתמשאבי אנוש  ונוסף על תפקידה כמנהלת משרד  

אפריל  100%של    כולל  משרה מחודש  החל  יעודכן  שכרה  לאישור  בהתאם  כך   2021. 
ש"ח, כאשר שיעור של   20,000זכאית גב' פרידמן לשכר חודשי )ברוטו( בסך של  היה  שת

משכרו כאמור נחשב כגמול מיוחד בגין התחייבותה של גב' פרידמן לאי תחרות עם   10%
להם זכאית הגב' פרידמן ישולמו על פי השכר המעודכן   הפנסיוניותההפרשות    החברה.
 .שתלמות עד לתקרה המוכרת לצרכי מסתהא זכאית הגב' פרידמן לקרן הכמוכן 

 
כן , גב' פרידמן זכאית לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים, ובין היתר, קרן   כמו

מחלה והחזר הוצאות נסיעה, והכל על פי    ימיהשתלמות, חופשה שנתית, דמי הבראה,  
 .דין
 

 מוקדמת   בהודעה,  הצדדים  שני  ידי  עלניתנת לסיום,    פרידמן'  גבשל    ההעסקת  תקופת
 . לדין בהתאם בכתב

 
אופציות    92,000אישרה האסיפה הכללית הענקת    2021בדצמבר,    5נוסף על האמור ביום  

 קוב רך נש"ח ע  0.0001ות  בניות רגילות של החברה  נלמימוש למ  הניתנותבלתי סחירות  
ש"ח למניה. האופציות    4.2למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך של  אופציות ניתנות  ה

לה( אך לא ניתן יהיה לממש את המניות בתקופת יוענקו באופן מיידי )ללא תקופת הבש
 חודשים.  18חסימה של 

  90תקופת המימוש תסתיים בתום  מקרה בו יסתיים הסכם ההעסקה, מכל סיבה שהיא,  ב
 ימים ממועד סיום הסכם ההעסקה.

 13באור לפרטים נוספים בנוגע להענקת האופציות ראה 
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 )המשך(  דים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצד   -: 10באור 

 
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ב.
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31  
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
       

 42  42  61   ותקורותהוצאות שכירות משרד 
       

 
 

 עם צדדים קשורים ובעלי עניין  התקשרויותעסקאות ו ג.
 

חברה בשליטת מר חנן   בע"מדרייב  עם באס נט  החברה  התקשרה    2016נובמבר,  ב  7ביום   .1
)להלן  -פרידמן בה,  מהותי  מניות  ובעל  דירקטור  החברה,  נט"(,    -מנכ"ל  הסכם ב"באס 

, המעניק לבאס נט רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה ובלתי ניתן לרישוי משנה
טראקנט   פלטפורמת  של  בטכנולוגיה  " לשימוש  " ההסכם)להלן:  והרישיון ",   " -  

בהתאם לחברות היסעים בתחומי מדינת ישראל בלבד. כמו כן,    ", בהתאמה(הטכנולוגיה"
כל להסכם,   במשך  שוטפת  תחזוקה  ושירות  טכנית  תמיכה  נט,  לבאס  החברה  תעניק 

תקופת ההסכם ללא תמורה. כל הזכויות בטכנולוגיה יישמרו בידי החברה באופן בלעדי. 
מכלל הרווחים )נטו( שנבעו לבאס   60%-הרישיון, תהא החברה זכאית ללמתן  תמורת  ב

ל ידי מי מהצדדים על פי הוראות נט מהטכנולוגיה. ההסכם יעמוד בתוקפו עד ביטולו ע
 עד למועד דוח זה, החברה לא רשמה הכנסות בגין הסכם זה.  ההסכם.

 

חתמה החברה עם באס נט על הסכם המחאת זכויות קניין רוחני,   2020בינואר,  17ביום   .2
זכויותיה   ובלתי מותנה, את כל  במסגרתו המחתה באס נט לחברה, באופן בלתי חוזר 

"(. הקניין  הקניין הרוחניסוג שהוא, הנוגע למוצרי באס נט ולעסקיה )"   בקניין הרוחני, מכל
 הרוחני האמור משמש את החברה בפיתוח פלטפורמת טראקנט. 

אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה )בהתאמה(    2020בדצמבר,    27ביום  
של   בסך  הוצאותיה    200,000תשלום  עבור  פעמי  חד  כסכום  נט  לבאס  והעלויות ש"ח 

שנגרמו לה לצורך יצירת הקניין הרוחני. סכום זה קוזז כנגד חוב של באס נט כלפי החברה 
בסכום זהה. החברה הכירה בהוצאות בגין יתרת החוב מול באס נט עוד בדוחות הכספיים 

 מפאת אי צפי החברה לקבלת החזר החוב. 2016לשנת 
 

במסגרתו באס נט, המשכירה, משכירה לחברה הסכם שכירות  ס נט כפופות לאוב  החברה .3
חודשים   12בשכירות משנה לתקופה של  , מבנה בשימוש משרדי החברה,  את המושכר

  21חודשים מיום   12ולתקופה של  2020באפריל,  20וסיומה ביום   2019באפריל  21מיום 
ש"ח,   3,600-ל כבתמורה חודשית בסך ש  2021באפריל,    20וסיומה ביום    2020  ,באפריל

 אשר נגזרה מהסכום שמשלמת המשכירה לבעלי המושכר.

 
הסבה חברת באס נט את ההסכם בינה ובין חברת אמתל לחברה   2021חודש ספטמבר  ב

 . באותם התנאים
חוב של חברת באס   שטרונותר  אלפי ש"ח    9כחלק מההסבה הוסב פקדון במזומן בסך  

 .לצרכן המחירים למדד הצמוד"ח ש אלפי 11-כ בסךנט לטובת המחכיר 
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות    -: 11באור 

 
חדשנות. במסגרת השל רשות    8.14סמוך למועד הקמתה החברה נכנסה למסלול הטבה מס'   א. 

  הוא   המדינה  השתתפות  שיעור  כאשראלפי ש"ח,    2,500סך של  ב  תקציבחברה  ל  אושרמסלול זה  
  15%הוא    ( הון הטבעהחברה )באמצעות השקעת  אלפי ש"ח( ושיעור השתתפות    2,125-)כ   85%

 אלפי ש"ח(. מלוא הסכום האמור הועבר לחברה כמענק. 375-)כ
מס'    –  שנייהתכנית   הטבה  מסלול  בתחום   21במסגרת  סיכון  הון  מגובות  השקעות  לעידוד 

אלפי    4,221, תקציב בסך של  2018בפברואר,    14  תחליפי נפט לתחבורה, אושר לחברה, ביום
הועבר    הדוחאלפי ש"ח(. נכון למועד    2,110)  50%ש"ח, כאשר שיעור השתתפות המדינה הוא  

 לחברה מלוא סכום התכנית. 
  2019באוקטובר,    1  אושר לחברה ביום,  עבור פיילוט עם חברת דואר ישראל  –   שלישיתתכנית  

אלפי   988ות טכנולוגית עם גורמי ממשל, תקציב בסך של  חדשנ  –   2במסגרת מסלול הטבה מס'  
אלפי ש"ח(. במסגרת התכנית, הועבר    395- )כ  40%המדינה הוא  ש"ח, כאשר שיעור השתתפות  

 אלפי ש"ח. 170, סך של הדוחלחברה, נכון למועד 
באוגוסט,   12ביום    קרן המו"פ, אושר לחברה  –  1במסגרת מסלול הטבה מס'    –  רביעיתתכנית  

  2,200-)כ  60%אלפי ש"ח, כאשר שיעור השתתפות המדינה הוא    3,668, תקציב בסך של  2020
 אלפי ש"ח. 1,100, סך של הדוחאלפי ש"ח(. במסגרת התכנית, הועבר לחברה, נכון למועד 

 
המענקים מרשות החדשנות כאמור לעיל, הוענקו בהתאם להוראות החוק לעידוד מחקר, פיתוח 

והתקנות שהותקנו מכוחו כפי שיהיו מעת לעת    1984-דשנות טכנולוגית בתעשיה, התשמ"דוח
הכללים    -להלן) החדשנות,  רשות  מענקי  הוענקו  במסגרתו  המסלול  לתנאי  המו"פ"(,  "חוק 

והנהלים שהותקנו מכוחם ותנאי רשות החדשנות כפי שנקבעו על ידי ועדת המחקר של רשות  
 החדשנות.

 
להוראות   - להעביר בהתאם  איסור  החברה  על  חל  החדשנות,  רשות  ותנאי  המו"פ  חוק 

אשר  והפיתוח  מהמחקר  שיופקו  הייצור  זכויות  ואת  עליו  הזכויות  הידע,  את  לאחר 
ת, ללא אישור ועדת המחקר של רשות החדשנות. ות המאושרויתבצעו במסגרת התכני

היתר, לשמור    בנוסף, כחלק מתנאי קבלת מענק רשות החדשנות, התחייבה החברה, בין
ין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל, יהוראות חוק המו"פ ועל דיני הקנ  על

דיני הקניש  והתחייבה  דין  י אם תורשע בעבירה על  ן הרוחני של מדינת ישראל, בפסק 
הטבה   כל  לבטל  רשאית  תהיה  החדשנות  רשות  בישראל,  משפט  בבית  וחלוט  סופי 

לרבות מענק, הלוואה, הטבה במס, או כל יתרון כספי  שקיבלה החברה מרשות החדשנות,  
 אחר, או חלק מהטבה כאמור, ולדרוש את החזרתם בצרוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק. 

 
  לפי(,  ערך  ניירות  בחוק)כמשמעותם    בחברה  ןיעל החברה ועל בעל השליטה או בעל העני -

 וכל  בחברה  בשליטה  שינוי  כל  על  החדשנות  רשות  של  המחקר  לוועדת  לדווח,  ןיהעני
 אשר ,  בחברה(  ערך  ניירות  בחוק  אלה  מונחים)כהגדרת    שליטה  באמצעי   בהחזקה  שינוי 
 לבעל,  בישראל  המואגד  תאגיד  או  ישראל  תושב  או  ישראלי  אזרח  שאינו  מי  את  הופך 

  כלפי  התחייבות  כתב  על  יןיהענ  בעל  יחתום,  כאמור  דיווח  ועם,  בחברה  במישרין  יןיענ
  רשות   ידי  על  שמפורסם  בנוסח"פ  המו  חוק  הוראות  על  לשמירה  החדשנות  רשות

 .החדשנות
 
ותנאי מענק רשות החדשנות, התחייבה החברה לשלם  - בהתאם להוראות חוק המו"פ 

המוצר אשר יפותח ממכל הכנסה הנובעת  3%- 3.5%לרשות החדשנות תמלוגים בשיעור  
, לרבות שירותים הנלווים הןבע מינ  אשראו  המאושרות  ת  ועל ידי החברה במסגרת התכני

צמוד    ואלתשלום סך השווה למענק רשות החדשנות כשה  דלמוצר או הכרוכים בו, ע
 .לדולר ובתוספת ריבית ליבור

 
במקרה בו ועדת המחקר של רשות החדשנות תעניק לחברה אישור להעברת זכויות ייצור  -

סלול ההטבה הרלוונטי, תחויב או חלק מהן אל מחוץ לישראל, לפי הוראות חוק המו"פ ומ
מסכום מענק רשות החדשנות   300%- החברה בתשלום תמלוגים עד לסכום כולל השווה ל

בתוספת ריבית שנתית, כפי שייקבע על ידי רשות החדשנות ובהתאם לזכויות הייצור  
  תאושר על ידי רשות החדשנות. לישראל מחוץ אל העברתןאשר 
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, במקרה בו ועדת המחקר של רשות החדשנות תעניק לחברה אישור להעברת ידע  בנוסף -

אל מחוץ לישראל, לפי הוראות חוק המו"פ ומסלול ההטבה הרלוונטי, תחויב החברה 
מסך המענקים שקיבלה החברה לפי    6בתשלום תמלוגים עד לסכום כולל השווה לעד פי  

חוק המו"פ ובמסלולי תמיכה אחרים של רשות החדשנות, בנוגע לאותו ידע, בתוספת 
 ריבית שנתית.

 
 התחייבות לתשלום תמלוגים ב.

 
)הן ישירות והן באמצעות    לצורך פרעון המימון הממשלתי שהועבר לחברה מהרשות לחדשנות

 ותלרשות לחדשנות, מכל הכנס  3.5%- 3%בגובה  , החברה תחוייב בתשלום תמלוגים  הון הטבע(
, עד לפרעון מלא של המימון הממשלתי בתוספת ריבית שנתית, בהתאם לאמור בחוק  החברה

 )ג( לחוק המו"פ. 21המו"פ ובתקנות המתוקנות מכח סעיף 
  למועד הדוחועד    ש"ח  מיליון  5.5  עומד על  2021בדצמבר,    31סך המענקים שהתקבלו עד ליום  

 ו תמלוגים לרשות לחדשנות.טרם שולמ
 
החל הליך פיתוח עבור פיילוט עם דואר ישראל. מטרת הפיילוט   2019ברבעון האחרון של שנת           ג.

לצורך שיפור רמת השירות לאזרח  ישראל,  )מיטוב( בדואר  ביצוע תהליכי אופטימיזציה  היא 
חנות הקצה של דואר ותוצאותיה העסקיות של חברת הדואר. במסגרת הפיילוט יבוצע חיבור ת

ישראל לנקודת שליטה אחת ותיווצר אופטימיזציה ונראות מלאה עבור המוקד ביחס לכלל רכבי  
הדואר )כולל קבלני המשנה(. בשלב הבא יתרכז הפיילוט בייעול תהליכי ההובלה וביצוע הפחתת 

  1,200-פליטות המזהמים תוך הגדלת רווחיות של דואר ישראל. לרשות דואר ישראל עומדים כ
בפיילוט(.    ףשתתעתידים לה כלי רכב    100- כלי רכב )מתוכם, כ  1,170- נקודות חלוקה של הדואר וכ

התפרצות מחלת נגיף הקורונה, גרמה לעיכוב בפיילוט ונכון למועד הדוח, בוצעה אינטגרציה 
בנוסף, בוצעה אינטגרציה עם איתוראן לקבלת   .בין פלטפורמת טראקנט ומערכות דואר ישראל

ע על כל כלי הרכב שנמצאים כבר היום במערכת. המערכת מותאמת לנקודות הקצה של  המיד
הדואר והחברה ממתינה לאישור מדואר ישראל להפעלת הפיילוט.  החברה מעריכה שהפיילוט  

 .  2022יחל בחציון הראשון של שנת 
יהפוך הפיילוט להסדר תום הפיילוט וככל שהלקוח יחליט להאריך את ההתקשרות עם החברה,  ב        

קבוע במסגרתו תקבל החברה תמורה קבועה בגין כל הורדה של פלטפורמת טראקנט וכן תמורה 
 שתיגזר משווי כל עסקת הובלה אשר תיסגר על ידי המערכת )"התאמה חכמה"(. 

  

, חברת שילוח בינלאומית מובילה המצויה בשליטת DPD GROUPהחל פיילוט עם    2019בשנת     .ד
LA POSTE,    חברת הדואר המרכזית של צרפת. הפיילוט מתנהל בשיתוף רנו ומובילאיי על גבי

וביצוע    60 נתונים  איסוף  היא  הפיילוט  מטרת  היומית.  ברמה  נסיעות  המבצעים  רכב  כלי 
אופטימיזציה )מיטוב( של נסיעות, תוך יצירת נראות לכלי הרכב ובחינת התנהגות הנהג. בשלב 

חישובי פליטות של כלי הרכב. הפיילוט מתוכנן להימשך עד  השני של הפיילוט תחל בחינת  
אלפי ש"ח בגין   165התקבלו הכנסות בסך    2019בשנת    .2021תום הרבעון הראשון של שנת  

של   המאוחד  הפסדבדוח רווח או   השתתפות בפיילוט אשר הופחתו מהוצאות מחקר ופיתוח
וכן  .  החברה נגיף הקורונה  למ  RECALLהתפרצות מחלת  וצרי מובילאיי בפורטוגל,  שבוצע 

  המשך   בחינת ,  DPD GROUPלשיחות עם    ובהמשךגרמו לעיכוב בפיילוט ונכון למועד הדוח,  
 . 2022  של הראשון בחציון  יהיה  הפיילוט

 

רוב    2020  שנת  במהלך    .ה והובלות,  לוגיסטיקה  חברות  מספר  עם  הסכמים  החברה  חתמה 
ההסכמים של החברה עם חברות אלו קובעים תקופת ניסיון בה משתמש הלקוח בפלטפורמת 
טראקנט ללא תשלום, כאשר לאחריה הלקוח רשאי להחליט אם ברצונו להמשיך ולהשתמש 

אקנט כוללת: )א( תשלום עבור  בפלטפורמה, תמורת תשלום. התמורה עבור פלטפורמת טר
יורו בגין כל נסיעה; וכן )ב( תשלום עבור "התאמה   4עד    0.5לרוב סכום קבוע של    –המערכת  

  5%עד    3%לרוב    –חכמה" בין מקום פנוי להובלה במשאית לבין מטענים זמינים להובלה  
 נכון למועד זה חוזים אלה טרם הניבו הכנסות לחברה. . להממחיר ההוב
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, חברת בת .TRUCKNET ENTERPRISE S.R.Lחתמה חברת  , חתמה  2021בינואר    11ביום   .ו
החברה, על     – SAINT-GOBAIN ROMANIAעם    של  ברומניה,  זכוכית  מפעלי  המפעילה 

החודשים הראשונים   6  – שנים, מתוכה    4הסכם שימוש בפלטפורמת טראקנט לתקופה של  
ללא תמורה ולאחר תקופה זו תשולם תמורה בתעריפים שנקבעו בהסכם, כדלקמן: החל 

אירו בגין   0.5סך של   –חודשים ממועד החתימה על ההסכם  24מתום תקופת הניסיון ועד 
חודשים ממועד החתימה    48חודשים לאחר החתימה על ההסכם ועד    24-כל נסיעה, והחל מ

ההסכם   במערכות   2  –על  הנדרשת  הטמעה  את  ביצעה  החברה  נסיעה.  כל  בגין  אירו 
קבלנים  בשימוש  המצויות  במערכות  הנדרשות  הטמעות  וכן  הלקוח  בשימוש  הקיימות 

הלקוח.  בשירות  מיום    העובדים  השימוש    2021ביולי    11החל  בגין  הלקוח  משלם 
 בפלטפורמת טראקנט. 

 

חברת  2021  באפריל  2ביום   .ז חתמה   ,TRUCKNET ENTERPRISE S.R.L. של בת  חברת   ,
 .DSV SOLUTIONS S.R.Lידי חברת  -החברה, על הסכם לשימוש בפלטפורמת טראקנט על

"(DSV)" . 
ה יתחדש ההסכם , לאחרי2021במרץ    24ההסכם הוא לתקופה ראשונית של שנה החל מיום  

באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, אלא אם הודיע צד להסכם לצד השני  
תשתמש בפלטפורמת טראקנט במשך   DSVעל אי חידושו. על פי הוראות ההסכם, קבוצת  

הימים הראשונים ממועד החתימה על ההסכם ללא תשלום, ולאחר תקופה זו תתקיים    90
"( עד  הרצהתקופת התקופת הרצה  היא ללא תשלום, של  גם  נוספים. לאחר   30"(,  ימים 

 DSVאירו בגין כל משלוח שתוביל    3סך של    DSV-תקופת ההרצה, תקבל טראקנט רומניה מ
כאשר   טראקנט,  בפלטפורמת  שימוש  של    DSVתוך  מינימום  לכמות    1,000התחייבה 

חודשיים בסך של   לטראקנט רומניה דמי אחזקה   DSV משלוחים לכל חודש. בנוסף, תשלם  
שאם    1,500 ובלבד  מ  DSVאירו,  למעלה  שימוש    3,500-תבצע  תוך  בחודש  הובלות 

בפלטפורמת טראקנט, היא תהיה פטורה מתשלום דמי האחזקה עבור אותו חודש. בישיבת 
עם   בספטמבר    DSVעבודה  לפלטפורמת  2021שהתקיימה  רישום  על  הצדדים  סיכמו   ,

כ של  הובלה  3,000  -טראקנט  של  חברות  משנה  קבלני  המשמשות   ,DSV    שירותי למתן 
החל   בפלטפורמה  מסחרי  שימוש  להתחיל  במטרה  וזאת  והלוגיסטיקה,    1-מהשילוח 

 . 2021באוקטובר, 
DSV  מתוך כוונה להגדיל את כמות   2022באפריל    1- ביקשה לדחות את תחילת העבודה ל

רישום קבלני   תהליך בעיצומו של     נכון למועד הדוח, החברה  הקבלנים הרשומים במערכת.
     למערכת. DSVמשנה של ה

 

נחתם מסמך עקרונות ראשוני בין החברה לבין חברת התעופה    2021  באוקטובר 14ביום   . ח
ק.א.ל   גרופ, הפועלת   – הישראלית  )"ק.א.ל"( מקבוצת צ'אלנג'  בע"מ   אוויר למטען  קווי 

  - טענים וחברת התעופה בבלגיה  באירופה והמתמחה במטענים אוויריים ומפעילה מסוף מ
CHALLENGE AIRLINES  צ'אלנג' גרופ"(, לשיתוף פעולה בין החברה לבין    - )להלן ביחד"

צ'אלנג' גרופ. על פי מסמך העקרונות החברה תעניק לק.א.ל בשלב הראשון רישיון לשימוש  
 בפלטפורמה לכל הקבוצה בתחומי אירופה ולאחר מכן יורחב ההסכם גם לארצות הברית.

המערכת, תשלם  ולאחר התאמת  ללא תשלום  חודש  ניסיון של  לתקופת  יוענק  הרישיון 
יורו עבור כל תכנון נסיעה באמצעות פלטפורמת טראקנט ובנוסף,   5ק.א.ל לחברה סך של  

בגין השימוש במערכת ההתאמות האוטומטיות שבפלטפורמת טראקנט, ישולם סכום נוסף 
זמנה. בהמשך לפגישות שהתקיימו בבלגיה בין  ממחיר המשלוח מכל ה 5%לחברה בסך של 

, החליטו הצדדים לפעול לחתימה על הסכם  2021צוותים של החברה ושל ק.א.ל בנובמבר  
בין   והאינטגרציה  ההתאמה  על  העבודה  את  מיידי  באופן  להתחיל  ובמקביל  מפורט, 

ביום   ק.א.ל.  למערכות  טראקנט  בין    9.12.21פלטפורמת  פעולה  לשיתוף  הסכם  נחתם 
הצדדים. נכון למועד הדוח, תהליך האיפיון הראשוני הושלם וממתין לאישור ק.א.ל, לאחריו 

יום ממועד קבלת   60  -החברה תחל את תהליך האינטגרציה, שימשך להערכת החברה כ
 האישור מק.א.ל.
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ר  2021בנובמבר    1ביום   . ט הבנות  מסמך  חברת  נחתם  לבין  החברה  בין   LOGPAYאשוני 

TRANSPORT SERVICES GMBH  "(LOGPAY  יפעלו הצדדים  ההבנות  מסמך  פי  על   .,)"
פעולה   שיתוף  בהסכם  ולהתקשרות  דעתם,  שיקול  לפי  ביניהם,  הפעולה  שיתוף  לקידום 

יום ממעוד אישור מסמך ההבנות. במסמך ההבנות הובהר כי ככל   120מפורט ומחייב בתוך  
כל  שהצדדים לא יגיעו להסכמות ולא ייחתם הסכם מפורט בתוך התקופה הנ"ל )לרבות כ

החלה כון למועד הדוח, החברה  נשתוארך בהסכמה(, מסמך ההבנות לא יחייב את הצדדים.  
 .LOGPAYבחינת האינטגרציה.. בימים אלו, החברה פועלת להתקשרות בהסכם מחייב עם  ב

 

נחתם מזכר הבנות בין החברה לבין אומגה טכנולוגיות מתקדמות   2021בדצמבר    29ביום   .י
"( ישראלבע"מ  ו אומגה  ישראל(  באומגה  השליטה  )בעל  לכמן  יהודה  מר   ,)"-  OMEGA 

ADVANCED TECHNOLOGIES SA (PTY) LTD  חברה נוספת בשליטת מר לכמן הרשומה ,
", בהתאמה( לפיו, בכפוף לביצוע בדיקות  מזכר ההבנות "  - " ואומגה דרא"פופועלת בדרא"פ )"

ט, הצדדים ייסדו תאגיד נאותות הדדיות לשביעות רצון הצדדים וחתימה על הסכם מפור
 RFIDמערכות זיהוי ותשלום בטכנולוגיות    בתחוםבישראל, במסגרתו יוקם מיזם משותף  

או בכל שם אחר שיוסכם    OMEGA TAS"( בשםתחום הפעילות)"   לתחנות תדלוק ולציי רכב
  40%  -לחברה ו 60%"(. זכויות הצדדים במיזם המשותף יהיו  המיזם המשותףבין הצדדים )" 

יעביר למיזם המשותף את אחזקותיו ב  לאומגה   - ישראל. על פי מזכר ההבנות מר לכמן 
מהון המניות של אומגה דרא"פ, כאשר ההסכם לשיתוף פעולה בין אומגה דרא”פ    100%
ימשיך  SHELLחברת  )"  LTD.   SOUTH AFRICA   SHELL DOWNSTREAM (PTY)לבין  )"

לא יאוחר ממועד חתימת ההסכם  עד ו  SHELLלעמוד בתוקפו, בכפוף לקבלת הסכמת חברת  
המפורט. כמו כן יועברו למיזם המשותף מלוא הזכויות בבקשת הפטנט בתחום הפעילות. 
החברה תעמיד לרשות המיזם המשותף את הידע שצברה לטובת פיתוח עסקי של המיזם 
מאומגה  יקבל  המשותף  המיזם  הלוגיסטיקה.  בעולם  עסקיים  קשרים  לרבות  המשותף, 

ניהול באמצעות מר לכמן, שישמש כמנכ"ל המיזם המשותף וכדירקטור בו,  ישראל שירותי  
חודשים ממועד סגירת ההסכם המפורט. החברה   36  -וזאת למשך תקופה שלא תפחת מ

תעמיד לצרכי המיזם המשותף, לרבות פיתוח עסקי במדינות נוספות, מימון ראשוני, בדרך 
רה"ב, במהלך תקופה שלא תעלה על מיליון דולר א  2של הלוואות בעלים, בסכום של עד  

לחתימת  עד  בתוקפו  יעמוד  הוא  כי  נקבע  ההבנות  במזכר  לצורך.  בהתאם  שנים,  שלוש 
, לפי המוקדם. במקרה שלא נחתם ההסכם 2022במרס,    15ההסכם המפורט או עד ליום  

ליום   עד  הביניים)"  2022במרס,    15המפורט  הביניים, תקופת  תקופת  הוארכה  ולא   )"
בהסכמה בין הצדדים, יבוא מזכר ההבנות לכדי סיום ולא תהא לצד כלשהו טענה או דרישה  

,  אישור הדוחות הכספייםנכון למועד    כלפי הצד השני בקשר עם מזכר הבנות זה ו/או סיומו. 
 החברות פועלות לחתימה על הסכם קבע.

 
 הון      -: 12באור 

 
   הרכב הון המניות א. 
 

 2020בדצמבר  31  2021בדצמבר  31  

  רשום  
 מונפק
 ונפרע

 
  רשום

 מונפק
 ונפרע

 מספר המניות   
         

 -  -  19,101,658  19,101,658  ש"ח ע.נ כ"א  0.0001מניות רגילות בנות 
 57,000  943,000  -  -  ש"ח ע.נ כ"א  0.01מניות רגילות בנות 

 35,000  35,000  -  -  ש"ח ע.נ כ"א  0.01מניות בכורה א' בנות 
ש"ח ע.נ   0.01בנות   1-מניות בכורה א'

 11,111  22,000  -  -  כ"א 
         

 103,111  1,000,000  19,101,658  19,101,658  סה"כ הון מניות 
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 התנועה בהון המניות  .ב

 

1. 
- למניות רגילות  1,000,000-החברה הוגדל מבמהלך השנה, ההון הרשום של מניות 

 מניות רגילות   30,000,000
  
 ההון המונפק והנפרע: .2

 מספר מניות   
    
 103,111  2020בינואר,  1יתרה ליום   
    
    
 103,111  2020בדצמבר,  31יתרה ליום   
    
   10,207,989   (4.מניות )גהשטחת הון ופיצול הון  
 4,800,000  ( 5ג.) הנפקה ראשונה לציבור -הנפקת מניות 
 1,120,690  (6ג.הנפקה פרטית ) -הנפקת מניות 
 17,568  מימוש כתבי אופציה למניות 
 485,600  ( 7ג.תשלום מבוסס מניות ליועץ ) -הנפקת מניות 
 2,366,700  ( 8ג.) ניתנות להמרה במניות הלוואותהמרת  
    
 19,101,658  2021בדצמבר,  31יתרה ליום   
 
 

 הנפקת מניות .ג
 

בנות    57,000במועד הקמתה, הנפיקה החברה למייסדיה   .1 רגילות  ערך   0.01מניות  ש"ח 
 נקוב כל אחת. 

 
ש"ח   0.01מניות בכורה סדרה א' בנות    35,000, הנפיקה החברה  2016במהלך חודש מאי,   .2

ערך נקוב כל אחת להון הטבע. על פי הסכם הענקת המניות בין החברה להון הטבע, 
אלפי ש"ח, במספר תשלומים   575הון הטבע השקעה בסך של    תמורת ההנפקה תבצע

המותנים בעמידה באבני דרך לעניין פיתוח, וכמו כן יועברו דרך הון הטבע לחברה כספים 
 אלפי ש"ח.  2,125מהרשות לחדשנות עד לסכום של 

 

, חתמה החברה על הסכם עם משקיע לפיו תנפיק החברה סך של  2017במהלך חודש יולי,   .3
 - ש"ח ערך נקוב כל אחת עבור תמורה כוללת כ  0.01בנות    1מניות בכורה סדרה א'  11,111
בשנת    4,176 ש"ח.  ובשנת    3,555הונפקו    2017אלפי  המניות   7,556הונפקו    2018מניות 

 הנותרות.  
 

 השטחת הון ופיצול הון מניות .4
 

י כל , דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי מניות החברה אישרו כ2021בפברואר    22ביום  
של החברה יומרו למניות רגילות של החברה ביחס   1מניות בכורה א' ומניות בכורה א'

, כך שלאחר השלמת ההנפקה לציבור וההודעה המשלימה וסמוך לפני הרישום  1:1של  
למסחר, תהיינה כל המניות בהונה הרשום והמונפק והנפרע של החברה, מניות רגילות. 

ואסיפת בעלי מניות החברה כי כתבי אופציה שיוקצו    כמו כן, אישרו דירקטוריון החברה
 לעובדים, נושאי משרה ויועצים של החברה יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות בלבד.

בנוסף, דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות אישרו פיצול של הון המניות הרגילות 
, כך שלאחר 1:100של החברה בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בבורסה, ביחס של  

מכמות המניות   100פיצול ההון כל בעל מניות בחברה יחזיק בכמות מניות הגדולה פי  
הרגילות אשר החזיק לפני רישום מניות החברה למסחר וערכן הנקוב של המניות יהיה  

 ש"ח. 0.0001
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 הנפקה ראשונה לציבור ורישום החברה למסחר  .5
 

הושלמה הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה על פי תשקיף    2021  סבמר  24ביום           
  2021  סבמר  10, כפי שתוקן ביום  2021בפברואר    25להשלמה ותשקיף מדף שפורסם ביום  

  48,000. במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה  )"התשקיף"( והחברה הפכה לחברה ציבורית
אלפי ש"ח(. כל חבילה    20,160לה )סה"כ תמורה ברוטו  ש"ח לחבי  420-חבילות בתמורה ל

 (. 1כתבי אופציה סחירות )סדרה  50-ש"ח ו  0.0001מניות רגילות בנות  100כוללת 
ב          ושווי    3.73-בהתאם להערכת שווי שבוצעה הוערך שווי המניה למועד ההנפקה  ש"ח 

 ש"ח.   0.94-האופציה הוערכה בכ
           
נפקה נרשמו כקיטון בהון החברה בעוד שעלויות הרישום למסחר נרשמו בדוח  עלויות הה         

 רווח או הפסד מאוחד לתקופה. 
 

 פרטיתהנפקה  .6
 

. במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה הנפקה פרטיתהושלמה הנפקה    2021  באוגוסט  1ביום           
אלפי ש"ח(.   6,500ש"ח לחבילה )סה"כ תמורה ברוטו    5.8-חבילות בתמורה ל  1,120,690

 לא סחירות.כתבי אופציה  1- ש"ח ו  0.0001מניות רגילות בנות  1כל חבילה כוללת 
 . נרשמו כקיטון בהון החברהאלפי ש"ח  76בסך ויות ההנפקה על
 

 הנפקת מניות ליועץ  .7
 

(  1998, התקשרה החברה עם חברת די.אל קונסלטינג גרופ )2020במהלך בחודש דצמבר  
"היועצת"(, בהסכם שירותי ייעוץ כלכלי בקשר להנפקה של החברה לציבור   -בע"מ )להלן

הכוללים ייעוץ בקשר עם ההנפקה והליווי של תהליך ההנפקה, בהתאם לתכנית עבודה 
י על  שייקבעו  כפי  משימות,  מתכונת  )להלןאו  לעת  מעת  הצדדים  "השירותים"(.   - די 

מסכום הגיוס שגויס בפועל   6%בתמורה למתן השירותים, היועצת תהיה זכאית לסך של  
ש"ח ערך נקוב כל   0.0001בהנפקה, אשר ישולם ליועצת במניות רגילות של החברה בנות  

נכון    אירו ממניות החברה על בסיס דילול מלא  11,000,000אחת, לפי שווי חברה של  
סיכמו החברה והיועצת כי חלף הסדר   2021בפברואר,    22למועד חתימת ההסכם. ביום  

יוקצו ליועצת תמורת השירותים,     485,600)  4,856קודם שסוכם ביניהן כמתואר לעיל, 
בנות   החברה  של  רגילות  מניות  ההון(  פיצול  אחת.   0.0001לאחר  כל  נקוב  ערך  ש"ח 

לאחר השלמת ההנפקה וסמוך לפני רישום   2021ס,  המניות האמורות הוקצו ליועץ במר
כמפורט   למסחר  החברה  של  הערך  של   א'1בביאור  ניירות  הכולל  ההוגן  השווי  להלן. 
שווי   ידי מעריך  על  ובלתי תלוי  המניות כפי שהוערך  אלפי ש"ח,   1,813- הינו כחיצוני 

 המניות נרשמו כנגד עלויות הנפקה כקיטון בהון העצמי. 
 

 ופציה, המרת ההלוואות המירות וויתור הבעליםמימוש כתבי הא .8
 

פברואר   האופציה  2021בחודש  כתב  את  קפיטל  די.אל  וחברת  גלזר  עופר  מר  מימשו   ,
(WARRANT כתב לחברה.  שניתנו  ההמירות  ההלוואות  במסגרת  להם  הוענק  אשר   )

האופציה מעניק זכות להשקיע סכום נוסף בחברה בתנאי ההלוואות ההמירות המקוריות, 
מכתב האופציה   100%. מר עופר גלזר וחברת די.אל קפיטל מימשו  100%שיעור של עד  ב

 אלפי דולר.  425והשקיעו בחברה סכום נוסף בסך 
 

, סיכמה החברה עם בעלי המניות שהעניקו לה הלוואות המירות 2021בחודש פברואר  
כאמור, על המרת אותן הלוואות, לרבות ההלוואות שהתקבלו במסגרת מימוש האופציה  

  2,366,700מיליון דולר ארה"ב, חלף תנאים עדיפים שהיו למלווים, ל  17לפי שווי חברה של  
מניות   בעלי  לאותם  החברה  הנפיקה  בנוסף  החברה.  של  רגילות  כתבי   140,100מניות 

 כל אופציה ניתנת  אופציות )שאינן רשומות למסחר(.  602,100( ו  1)סדרה    סחירות   אופציה
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ש"ח, האופציות ניתנות למימוש עד   0.0001להמרה למניה רגילה אחת בת ערך נקוב בסך  

 ש"ל לאופציה.   7.47בתוספת מימוש בסך  2024במרס,  2ליום 
 

ה הבעלים  וויתור  שווי  להערכת  בכבהתאם  האמור    6,862-סתכם  הוויתור  ש"ח.  אלפי 
 נרשם כנגד ההון העצמי בסעיף קרן הון מהשקעת בעלים. 

 

 זכויות הנלוות למניות  .ד
 

וזכות למינוי  זכויות   .1 בפירוק החברה  זכויות  לדיבידנד,  זכות  הצבעה באסיפה הכללית, 
 .הדירקטורים בחברה

 
 אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .2

 

 אופציה כתבי  .ה
 

  1  -, הניתנים למימוש ללמסחר בבורסה( רשומים  1)סדרה    תבי אופציה כ  2,522,532  לחברה .1
כפוף להתאמות( כנגד תוספת מימוש  ב) כל אחת ש"ח ערך נקוב  0.0001מניות רגילות בנות 

כהון.  ש"ח    7.47של   אופציה אלה מסווגים  כתבי  צמודה.  ניתנים שאינה  כתבי האופציה 
ליו עד  )סדרה  האופצי כתבי  .  2025במרס    2ם  למימוש  הונפקו לבעלי המניות כחלק   (1ה 

( ומהמרת ההלוואות ההמירות 5מההנפקה הראשונה לציבור )לפרטים נוספים ראה סעיף ג.
 .(8)לפרטים נוספים ראה סעיף ג.

אלפי ש"ח. מלוא   131-בתמורה ל  (1ה )סדרה  אופציכתבי    17,568במהלך התקופה הומרו  
 כאמור. ההאופציכתבי ן מימוש התמורה התקבלה בגי

 

מניות רגילות    1  - , הניתנים למימוש ללמסחררשומים  לא    תבי אופציה כ  1,722,790  לחברה .2
ש"ח    7.47כפוף להתאמות( כנגד תוספת מימוש של  ב)  כל אחת ש"ח ערך נקוב  0.0001בנות  

ם  כתבי האופציה ניתנים למימוש עד ליו שאינה צמודה. כתבי אופציה אלה מסווגים כהון.  
. האופציות כאמור הונפקו לבעלי המניות כחלק מההנפקה הפרטית )לפרטים 2025במרס  2

 .(8ג. ( ומהמרת ההלוואות ההמירות )לפרטים נוספים ראה סעיף6.גנוספים ראה סעיף 
 

 שליטהקרן בגין עסקה עם בעל  .ו

 
בה או בין חברות   בעל השליטה  לבין  החברה  בין  עסקה  בוצעה  שלגביהם  והתחייבויות  נכסים

  לבין התמורה   ההוגן  השווי  בין  תחת אותה שליטה מוכרים במועד העסקה לפי שווי הוגן. ההפרש
בתמורה   בגין המרת ההלוואות ההמירות   להון. לחברה נוצר הפרש בזכות  בעסקה נזקף  שנקבעה

   .(8.גהנמוכה משווי ההתחייבות במועד המימוש )לפרטים נוספים ראה סעיף 
בגין עסקה עם    קרן"  בהון  נפרד  בסעיף  ולכן מוצג  בעלים  השקעת  הפרש בזכות מהווה במהותו 

 ."בעל שליטה
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 עסקאות תשלום מבוסס מניות   -: 13באור 

 
 הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים א. 
 

מוצגת  ונותני שרותים  ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים  
 בטבלה שלהלן:  

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
       

 -  -  961,1  ותגמולים נלווים  הוצאות רישום למסחר
 -  -  476  הוצאות מחקר ופיתוח
 -  -  506  הוצאות מכירה ושיווק 

 -  -  866  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 -  -  3,044  סה"כ הוכר ברווח והפסד
       

 -  -  1,845  קיטון ברכיבי ההון העצמי  -עלויות הוניות
 

 
 הקצאת אופציות למנכ"ל החברה .ב
 

, אישרה החברה הקצאה למנכ"ל החברה, מר חנן פרידמן, ללא תמורה 2021בפברואר    22ביום  
פי     673,900 וטרם הרישום למסחר, של   המוגש תשקיף  הבמזומן, כפוף להשלמת ההנפקה על 

, באופן שכל אופציה לא רשומה ניתנת למימוש למניה רגילה  (שאינן רשומות למסחר) אופציות  
מניות    673,900של    מקסימליתועד לכמות    כפוף להתאמות  ש"ח  0.0001  בעלת ערך נקוב של  אחת

למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך של אופציות ניתנות    404,340  –מתוכן    רגילות של החברה
ש"ח    6.3התמורה למחיר מימוש בסך של  תנות למימוש  ני  אופציות  269,560-ו   ש"ח למניה,  1

 מטבע כלשהו(  מחיר המימוש אינו צמוד למדד אולמניה )
 

המנה הראשונה של אופציות תבשיל בעת רישום של מניות החברה למסחר בבורסה לניירות  
הוא   הנ"ל  האופציות  של  המימוש  מחיר  אביב.  בתל  של    1ערך  השנייה  המנה  למניה;  ש"ח 

חודשים ממועד חתימת  24אופציות המהוות תבשיל במנות רבעוניות שוות על פני תקופה של 
 . וא מחיר ההנפקה על פי התשקיף המוגשהאופציות הנ"ל ה  מחיר המימוש של  הסכם ההעסקה

שנים ממועד הבשלת המנה האחרונה של האופציות.    5תקופת מימוש האופציות היא עד חלוף  
 במקרה בו יסתיים הסכם ההעסקה, מכל סיבה שהיא, למעט עקב פיטורים בנסיבות חמורות

זה בהסכם ההעסקה) ימים ממועד סיום   90בתום  , תקופת המימוש תסתיים  (כהגדרת מונח 
ממוות או    (חו״ח)הסכם ההעסקה. על אף האמור לעיל, אם סיום הסכם ההעסקה הוא כתוצאה  

אובדן כושר עבודה של המנהל, כל אופציה שעדיין לא פקעה תהיה ברת מימוש למשך שניים  
 חודשים ממועד סיום ההסכם. (12)עשר 

 
תאם למודל בה  ההענקה  במועדשל האופציות    להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן 
 הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: 

 0%  שיעור חילוט בשל עזיבה )%(
 59%  תנודתיות צפויה במחירי המניה )%( 

 1.8%- 0.1%  שיעור ריבית חסרת סיכון )%(
 7  משך החיים החזוי של האופציות )שנים(

 3.73  )ש"ח(מחיר המניה במועד המדידה  
 -  דיבידנדים צפויים 

 
ש"ח למועד   2.73  -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של אופציה מהמנה הראשונה נקבע ל         

 ש"ח למועד ההענקה.  1.63  -ההענקה ושל אופציה מהמנה השנייה נקבע ל
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 )המשך(  עסקאות תשלום מבוסס מניות   -: 13באור 

 
אלפי ש"ח אשר נרשמו במסגרת סעיף   1,104בגין המנה הראשונה רשמה החברה הוצאות בסך          

 עלויות רישום למסחר ותגמולים נלווים.  
 

 ליועצים חיצוניים ומניות הקצאת אופציות .ג

 

ללא למשרד עורכי הדין המלווה אותה,  הקצאה  החברה    אישרה,  2021בפברואר    22ביום   .1
  של   , על פי התשקיף המוגש וטרם הרישום למסחר שלמת ההנפקהכפוף להתמורה במזומן  

למימוש    באופן שכל אופציה לא רשומה ניתנת  ,  (שאינן רשומות למסחר) אופציות    43,300
מניות    43,300למניה רגילה אחת כפוף להתאמות כמפורט להלן ועד לכמות מקסימלית של  ל

)מחיר המימוש אינו צמוד    מניהש"ח ל  1בתמורה למחיר מימוש בסך של  רגילות של החברה  
כלשהו( למטבע  או  ניתנות  למדד  האופציות  הקצאתן  .  החל ממועד  יום  למימוש    31ועד 

אך תותאמנה במקרה של חלוקת דיבידנד,  . האופציות שהוקצו כאמור לא  2025  ,בדצמבר
של   המניות  בהון  שינוי  של  במקרה  מניות  תותאמנה  חלוקת  או  זכויות  הנפקת  החברה, 

 הטבה.
 

תאם למודל בה  ההענקה  במועדלהלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות  
 בלק אנד שולס לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 58%  תנודתיות צפויה במחירי המניה )%( 
 0.4%  שיעור ריבית חסרת סיכון )%(

 4  משך החיים החזוי של האופציות )שנים(
 3.73  במועד המדידה )ש"ח(מחיר המניה 

 
 ש"ח למועד ההענקה  2.91  -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציה נקבע ל         

 

)ל  הקצתההחברה    2021בפברואר,    22ביום   .2 גרופ  קונסלטינג  די.אל  בע"מ 1998חברת   )
שירותי ייעוץ כלכלי בקשר להנפקה של החברה ע"נ בגין מתן    0.0001מניות בנות    485,600
 7ג'21ביאור . לפרטים נוספים ראה לציבור

 

הענקת  ,  2021  בדצמבר  1ביום   .3 הדירקטוריון  שירותים   100,000אישר  לנותנת  אופציות 
  0.0001נקוב של  מניות רגילות בנות ערך    100,000לחברה בתחום הייעוץ העסקי לרכישת  

 ש"ח לאופציה.  7.854בסך   מימוש בתמורה לתוספת  ש"ח של החברה
 

חודשים מחתימה על הסכם מחייב ראשון    24זכאות למימוש האופציה תגובש בתקופה של  ה
 מהאופציות.  25%)להלן: המועד המזכה( כך שבחלוף כל שישה חודשים יבשילו 

 יות המימוש שינבעו מכל מנת אופציות נוסף על האמור חלה תקופת חסימה על מכירת מנ
 .  חודשים שתחילתה ממועד ההבשלה של אותה מנת אופציות 18לתקופה של  

 
 נכון לתאריךהדוח טרם נחתם הסכם מחייב ולכן לא נרשמו הוצאות תשלום מבוסס מניות. 

 
תאם למודל בה  ההענקה  במועדלהלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות  

 ינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: הב
 5%  שיעור חילוט בשל עזיבה )%(

 61%  תנודתיות צפויה במחירי המניה )%( 
 1.22%  שיעור ריבית חסרת סיכון )%(

 10  משך החיים החזוי של האופציות )שנים(
 8.01  מחיר המניה במועד המדידה )ש"ח(

 -  דיבידנדים צפויים 
 

 ש"ח למועד ההענקה  5.05  -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציה נקבע ל         
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 )המשך(  עסקאות תשלום מבוסס מניות   -: 13באור 

 

 תוכנית תשלום מבוסס מניות לעובדים ומנהלים בכירים .ד
 

דירקטוריון החברה תכנית אופציות להענקת  2020,  בנובמבר  2ביום   )שאינן  , אישר  אופציות 
 רשומות למסחר( לניצעים ישראלים. 

 
בהתאם לתכנית האופציות ובכפוף לכל דין, דירקטוריון החברה רשאי להקצות אופציות )שאינן  
רשומות למסחר( הניתנות למימוש למניות החברה, לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים, יועצים  

חברות קשורות )"כתבי האופציות" או "האופציות"(.  ונותני שירותים אחרים של החברה או של  
ידי   על  לכך  ועדה שהוסמכה  ידי  על  או  החברה  דירקטוריון  ידי  על  תנוהל  האופציות  תכנית 

 הדירקטוריון. 
 

דירקטוריון החברה להעניק  2021באוגוסט,    26ביום   .1 אופציות הניתנות    259,100, אישר 
ם בחברה, בהם הגב' אוריאנה פרידמן, מניות החברה לשלושה עובדי  259,100-למימוש ל

 .אשתו של מר חנן פרידמן, תחת תכנית האופציות
 

 להלן פרטי ההענקה: 

הגב' אוריאנה  עובד ב' 'עובד א 
 )*( פרידמן

 92,000 92,000 111,100 כמות אופציות 
 4.20 4.20 5.87 תוספת מימוש )בש"ח לאופציה( 

 מידי מידי מידי מועד הבשלה 
 

 .האסיפה הכלליתעל ידי   2021בדצמבר,  5)*( התגמול לגב' אוריאנה פרידמן אושר ביום  
 

תאם למודל בה  ההענקה  במועדלהלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות  
 הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: 

 

 
 'עובדים א

 ב'-ו

הגב'  
אוריאנה 
 פרידמן 

 0%  5%  בשל עזיבה )%(שיעור חילוט 
 61%  62%  תנודתיות צפויה במחירי המניה )%( 

 1.18%  1.22%  שיעור ריבית חסרת סיכון )%(
 10  10  משך החיים החזוי של האופציות )שנים(

 8.07  7.92  מחיר המניה במועד המדידה )ש"ח(
 -  -  דיבידנדים צפויים 

 
     נקבע , עובד א' ועובד ב' בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציה של הגב' אוריאנה           
 .  למועד ההענקהש"ח בהתאמה  5.18-ש"ח ו 4.56ש"ח,   5.55 - ל           
 

  הענקת למר אורי אפלבאום, סמנכ"ל בחברה,  , אישר הדירקטוריון  2021בדצמבר,    1ביום   .2
  0.0001מניות רגילות בנות ערך נקוב של    100,000אופציות לא סחירות לרכישת    100,000

   ש"ח של החברה בכפוף להתאמות כקבוע בתכנית האופציות של החברה. 
( מחיר הסגירה של מניית החברה 1הגבוהה מבין: )מחיר המימוש של האופציות הנ"ל הוא  

( המחיר הממוצע של מניית החברה 2ן ) בבורסה ביום שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריו
ימי המסחר שקדמון למועד ההחלטה בדירקטוריון. בהתאם לאמור נקבעה    30-בבורסה ב

 ש"ח לאופציה.  8.1829תוספת המימוש בסך 
 

( בחלוף 1שנים ממועד ההענקה כך ש: )   4הזכאות למימוש האופציה תגובש בתקופה של  
( בחלוף כל שלושה חודשים נוספים 2ופציות )מהא  25%חודשים ממועד האישור יובשלו    12

 מהאופציות.  6.25%של שרות יבשילו  
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 )המשך(  עסקאות תשלום מבוסס מניות   -: 13באור 

 
נוסף על האמור חלה תקופת חסימה על מכירת מניות המימוש שינבעו מכל מנת אופציות  

של   אופציות    18לתקופה  מנת  אותה  של  ההבשלה  ממועד  שתחילתה  ובכפוף חודשים 
 לפקודת מס הכנסה. 102למגבלות על פי סעיף 

 
במקרה בו יסתיים הסכם ההעסקה, מכל סיבה שהיא, למעט עקב פיטורים בנסיבות חמורות  

ימים ממועד סיום   90, תקופת המימוש תסתיים בתום  (כהגדרת מונח זה בהסכם ההעסקה)
 הסכם ההעסקה.  

 
תאם למודל בה  ההענקה  במועדלהלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות  

 הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: 
 0%  שיעור חילוט בשל עזיבה )%(

 61%  תנודתיות צפויה במחירי המניה )%( 
 1.22%  שיעור ריבית חסרת סיכון )%(

 10  משך החיים החזוי של האופציות )שנים(
 8.01  מחיר המניה במועד המדידה )ש"ח(

 -  דיבידנדים צפויים 
 ש"ח למועד ההענקה  5.01  -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציה נקבע ל          
 

 מיסים על הכנסה   -: 14באור 
 

 המס החלים על חברות הקבוצה חוקי  א. 
 

המדיניות   2016בדצמבר   .1 ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק  אושר 
, אשר כולל הפחתת שיעור מס 2016  –(, התשע"ז  2018  - ו  2017הכלכלית לשנות התקציב  

בינואר,   1( והחל מיום  25%)במקום    24%לשיעור של    2017בינואר,    1החברות החל מיום  
 . 23%לשיעור של  2018

 
 .  23%הינו    2019  -ו  2020,  2021שיעור מס החברות בישראל בשנים 

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 
פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת   2013בחודש אוגוסט  

)חוק התקציב(. החוק כולל בין היתר   2013- (, תשע"ג2014-ו   2013יעדי התקציב לשנים  
, אולם כניסתן לתוקף 2013באוגוסט    1הוראות לגבי מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום  

מהם  המגדירות  תקנות  בפרסום  מותנית  שיערוך  רווחי  לגבי  האמורות  ההוראות  של 
למניע הוראות  שיקבעו  תקנות  וכן  חברות"  במס  חייבים  שלא  מס "עודפים  כפל  ת 

העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות 
 כאמור טרם פורסמו. 

 
שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות שמקום התאגדותן מחוץ לישראל  .2

 הינם: 
 

 28%שיעור מס של  –חברה המאוגדת בצרפת 
 16%שיעור מס של   –חברה המאוגדת ברומניה 

 
 שומות סופיות  ב.
 

 לחברה לא הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסדה.
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 )המשך(  מיסים על הכנסה   -: 14באור 

 
 הפסדים מועברים לצורכי מס ג.
 

בדצמבר,    31לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום  
 . אלפי ש"ח 11,788 -לסך של כ 2020בדצמבר,  31ש"ח וליום אלפי  26,546 -לסך של כ 2021

 
 מסים נדחים  ד.
 

חשבונאי , טיפול  , הפרשי עיתוי בגין הפרשה לחופשה והבראהבגין הפסדים עסקיים להעברה
לא הוכרו נכסי מיסים נדחים בהיעדר צפי לניצולם בעתיד    והוצאות מחקר ופיתוח  בחכירות

 הנראה לעין. 
 
 

 פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד - : 15באור 
 

 מחקר ופיתוחהוצאות  א. 
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31  
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
       

  3,223          2,790           2,521  שכר והוצאות נלוות  
  26   13  -     נסיעות 

  -    -              476  תשלום מבוסס מניות
  -              161           1,364  שירותים מקצועיים
  249             198             218  שכר דירה ואחזקה 

  63   99             117  והפחתותפחת 
  23   -                13  ביטוחים

 4  37               51  אחרות 
       

 3,588  3,298           4,760  סה"כ הוצאות מחקר ופיתוח 
 (78)  (773)           (253)  בניכוי השתתפות הרשות לחדשנות 

 (165)  -  -  בניכוי הכנסות השתתפות בפיילוטים
       

 3,345  2,525           4,507  הוצאות מחקר ופיתוח נטו
 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות ב.

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31  
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
       

 1,627  1,537   2,602          שכר והוצאות נלוות  
  -   3   34              פחת והפחתות

  -    -    866            תשלום מבוסס מניות
  -    -    175            ביטוחים

 201  90   48              שכר דירה ואחזקה 
 247  664   1,283          שירותים מקצועיים

 649  58   21              נסיעות לחו"ל
 267  54   37              לינה ונסיעות בארץ

 13  7   539            משרדיות ואחרות
       
          5,605   2,413  3,004 
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 )המשך(  פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד - : 15באור 

 
 מכירה ושיווק הוצאות  ג.

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31  
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
       

  -    -    1,469          שכר והוצאות נלוות  
  -    -    39              פחת והפחתות

  -    -    506            תשלום מבוסס מניות
  -    -    80              שכר דירה ואחזקה 

  -    -    151            שירותים מקצועיים
  -    -    38              נסיעות לחו"ל
 44  9   587            שיווק ופרסום

  -    -    49              אחרות 
       
  2,919  9  44 

 
 

 , נטוהוצאות מימון . א
 

 לשנה שהסתיימה ביום   הוצאות מימון 
 בדצמבר 31  
  2021   2020  2019 
 אלפי ש"ח   
         

 153  36     -               הפרשי שער

 25  29   36              עמלות וריביות בנקים

  -   2,414   2,956          שיערוך הלוואות לזמן ארוך )*( 
הוצאות מימון בגין שערוך  

 מענקי מדינה
           243   293  245 

התחייבות הוצאות מימון בגין  
 בגין חכירה

             34   1  2 

       

  
        3,269       2,773   

          
425  

       
 לשנה שהסתיימה ביום   הכנסות מימון

 בדצמבר 31  
  2021   2020  2019 
 אלפי ש"ח   
         

              26  הפרשי שער
-    

               
-    

              -  שיערוך הלוואות לזמן ארוך )*( 
-    

             
916  

       

  
26 

 
            

-     
            

916  
 להלן.  16)*( ראה באור    
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 מכשירים פיננסיים - : 16באור 

 
 נכסים פיננסים  א. 

 
 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

     בעלות מופחתת  פיננסים נכסים 
 628         14,465  מזומנים ושווי מזומנים ופיקדון משועבד 

 -                 2  לקוחות
 334             966  חייבים ויתרות חובה  

     
 962   15,433        סה"כ נכסים פיננסיים שוטפים בעלות מופחתת 

 
   התחייבויות פיננסיות ב.

 
 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

     התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת:
     

 2,061  2,384  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים
 17  605  התחייבות בגין חכירה 

בגין   )ספקים,  מופחתת  בעלות  אחרות  פיננסיות  התחייבויות 
  עובדים, הוצאות לשלם(: 

1,649  1,141 

     
     

     :בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הנמדדותהתחייבויות פיננסיות 
     

 11,763  -  הלוואות המירות )*( 
     

 1,158  1,881  :נסיות שוטפותנסך התחייבויות פי
     

 13,824  2,757  : סך התחייבויות פיננסיות לא שוטפות
     

 
 הלוואות המירות  )*(  

 
הון הטבע ועם חברת , חתמה החברה הסכם הלוואה המירה עם  2019בחודש יוני,   (1)

Oriella Lomited   "(המשקיעות  )"  שנתית ריבית  נושאת  דולר  מיליון  של  בסכום 
מיליון דולר לפחות בעסקה אחת    2. במקרה שבו תגייס החברה גיוס של  5%בגובה  

"(,  סיבוב הגיוסאו יותר, לא כולל הלוואה המירה זו או הלוואות המירות אחרות )"
"(, תומר ההלוואה למניות תאריך היעדחודשים ממועד מתן ההלוואה )"   15בתוך  
חברה מאותו סוג ושצמודות להן אותן זכויות שלמניות המונפקות בסיבוב  של ה

מיליון דולר    17הנחה ממחיר הגיוס או ע"פ שווי חברה של    25%  -הגיוס, וזאת ב
"לפני הכסף", הנמוך מביניהם. במקרה שבו לפני תאריך היעד לא הומרה ההלוואה  

בב הנפקה  או  החברה  של  מכירה  עסקת  תבצע  והחברה  )"למניות  אירוע  ורסה 
לבחור אחת משתי    ותזכאי  יהיו   ות"(, אז מיד לפני אירוע אקזיט המשקיע אקזיט

ביותר   הבכיר  מהסוג  החברה  של  למניות  ההלוואה  את  להמיר  )א(  האופציות: 
  17הנחה מהמחיר שבו הן הונפקו או ע"פ שווי חברה של    25%  - שקיים בחברה ב

ו )ב( לקבל מהחברה תשלום בחזרה  מיליון דולר "לפני הכסף", הנמוך מביניהם; א
,  המשקיעות. כחלק מהתחייבויות החברה כלפי  X1.25של ההלוואה במכפלה של  

 התחייבה החברה שלא לחתום על הסכמי הלוואות המירות נוספים שיש בהם  
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 16באור 

תשווה   החברה  אם  אלא  זה,  הלוואה  הסכם  פני  על  עדיפים  תנאים  או  זכויות 
לאותם    למשקיעותותעניק   שניתנים  כפי  עדיפים  תנאים  או  זכויות  אותן  את 

 עתידיים.      משקיעים

 Oriellaעם חברת  , חתמה החברה הסכם הלוואה המירה  2019בחודש ספטמבר,   (2)

Lomited   "(המשקיעה  )"5%נושאת ריבית שנתית בגובה    בסכום של מיליון דולר  .
דרך   700,000 לאבני  החברה  בהגעת  לחברה  ישולם  ההלוואה  מסכום  דולר 

דולר הנותרים ישולמו לחברה בהגעתה לאבן דרך נוספת,   300,000  -ראשוניים, וה 
מיליון דולר    2כפי שמוגדר בהסכם. במקרה שבו תגייס החברה גיוס מינימלי של  

יותר,   זו או הלוואות המירות  לפחות בעסקה אחת או  לא כולל הלוואה המירה 
חודשים ממועד מתן ההלוואה )"תאריך היעד"(,    15אחרות )"סיבוב הגיוס"(, בתוך  

זכויות   אותן  להן  ושצמודות  סוג  מאותו  החברה  של  למניות  ההלוואה  תומר 
הנחה ממחיר הגיוס או ע"פ שווי    25%  - שלמניות המונפקות בסיבוב הגיוס, וזאת ב

מיליון דולר "לפני הכסף", הנמוך מביניהם. במקרה שבו לפני תאריך   17ל  חברה ש
היעד לא הומרה ההלוואה למניות והחברה תבצע עסקת מכירה של החברה או 

המשקיע  אקזיט  אירוע  לפני  מיד  אז  אקזיט"(,  )"אירוע  בבורסה  היה  ת  ההנפקה 
של החברה  לבחור אחת משתי האופציות: )א( להמיר את ההלוואה למניות    תזכאי

הנחה מהמחיר שבו הן הונפקו או ע"פ    25%  -מהסוג הבכיר ביותר שקיים בחברה ב
מיליון דולר "לפני הכסף", הנמוך מביניהם; או )ב( לקבל מהחברה    17שווי חברה של  

. כחלק מהתחייבויות החברה כלפי  X1.25תשלום בחזרה של ההלוואה במכפלה של  
עהמשקיעה לחתום  החברה שלא  התחייבה  הלוואות המירות אחרים ,  הסכמי  ל 

שיש בהם זכויות או תנאים עדיפים על פני הסכם הלוואה זה, אלא אם החברה 
את אותן זכויות או תנאים עדיפים כפי שניתנים לאותם    למשקיעיםתשווה ותעניק  

 עתידיים.  משקיעים

ועם  חתמה החברה על הסכם הלוואה המירה    2020מאי,    בחודש (3) עם הון הטבע 
בסכום  "(  המשקיעות, בעלת מניות בחברה, )" OFER GLAZER HOLDINGSחברת  

שנתית    900של   ריבית  נושאת  דולר  "   5%של    בשיעוראלף  ו ההלוואהלהלן:   " -  
  7- יועבר לחברה ב  משקיעה . סכום ההלוואה של כל  ", בהתאמה(הסכם ההלוואה"

להסכם   המצורפת  התשלומים  לטבלת  בהתאם  שווים  חודשיים  תשלומים 
  אינה כפופה   מהמשקיעים  עברת סכום ההלוואה לחברה ע"י כל אחד  ההלוואה. ה

מקרה שבו לאחר מועד מתן ההלוואה  פרט ל,  םאו יעד כלשה\ואבן דרך  עמידה בל
  משקיעה כל  שאז  יחול שינוי מהותי בהנהלת החברה המשפיע לרעה על החברה,  

לחברה את    הא מעבירילהחליט אם הדעתה הבלעדי,  לפי שיקול    ת,היה רשאית
כן, בהתאם .  מכח הסכם ההלוואה  יתרת התשלומים שטרם העביר לחברה כמו 

ההלוואה,   תגייס  להסכם  שבו  של  במקרה  מינימלי  גיוס  דולר    3החברה  מיליון 
זו או הלוואות המירות   יותר, לא כולל הלוואה המירה  לפחות בעסקה אחת או 

חודשים ממועד מתן ההלוואה )"תאריך היעד"(,    18אחרות )"סיבוב הגיוס"(, בתוך  
להן  באופן אוטומטי  תומר ההלוואה   למניות של החברה מאותו סוג ושצמודות 
הנחה ממחיר הגיוס    25%  - ניות המונפקות בסיבוב הגיוס, וזאת באותן זכויות שלמ

של   חברה  שווי  ע"פ  הכסף",    17או  "לפני  דולר  מביניהם.  כמיליון  בנוסף, נמוך 
במקרה שבו לפני תאריך היעד לא הומרה ההלוואה למניות והחברה תבצע עסקת  

פני אירוע "אירוע אקזיט"(, אז מיד ללהלן: מכירה של החברה או הנפקה בבורסה )
המשקיע זכאית  ה אקזיט  את   תהיה  להמיר  )א(  האופציות:  משתי  אחת  לבחור 

הנחה    25%  -ההלוואה למניות של החברה מהסוג הבכיר ביותר שקיים בחברה ב
נמוך כ מיליון דולר "לפני הכסף",    17מהמחיר שבו הן הונפקו או ע"פ שווי חברה של  

 מביניהם; או  
ש בחזרה  תשלום  מהחברה  לקבל  של  )ב(  במכפלה  ההלוואה  בנוסף,  X1.25ל   .

,  המשקיעהבמסגרת הסכם הלוואה ובכפוף להעברת כל סכום ההלוואה לחברה ע"י  
( המעניק לו זכות להשקיע סכום  warrantהעניקה החברה לכל מלווה כתב אופציה )

, קרי באותם תנאים של  הלוואהה   ם הקבועים בהסכם  תנאידיוק בנוסף בחברה ב
הלוואה    100%כדלקמן:    ההלוואה מסכום  מלווהנוספים  אותו  וביחס של   ,

  2019שהלוו לחברה כספים בהסכם ההלוואה שחתמה החברה בשנת    למשקיעות
 . כתב האופציה ניתן  )להלן" "כתב האופציה"(  נוספים מסכום ההלוואה   100%עד    –
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 16באור 

 
 עד למוקדם מבין )א( מיד לפני סיבוב הגיוס,  כל אחד מהמשקיעיםלמימוש ע"י  

חודשים מהמועד בו הוענקה    18)ב(    לעיל(,  16כהגדרתו בהסכם ההלוואה )ובאור  
או )ד(  כהגדרתו לעיל,  , )ג( מיד לפני אירוע אקזיט,  ההלוואה מכח הסכם ההלוואה

  2021בפברואר    22ביום    . לעיל(  16ההלוואה )ובאור   בהסכם  כהגדרתואירוע הפרה  
הטבע   הון  האופציות    Oriella Limited-והודיעו  כתב  את  לממש  בכוונתן  אין  כי 

הודיעה עופר גלזר    2021בפברואר    22ולפיכך האופציות פקעו ביחס אליהן. ביום  
לאחר  196,100)  1,961החזקות בע"מ על מימוש, כתב האופציה ובהתאם יוקצו לה 

כתבי אופציה    49,100( ) 1)סדרה   כתבי אופציות   491פיצול ההון( מניות רגילות וכן  
 אלף דולר ארה"ב. 300לאחר פיצול ההון( בתמורה לסך של 

פרטית 2020דצמבר,    בחודש (4) חברה  בע"מ,  קפיטל  די.אל  עם  החברה  חתמה   ,
מלאה בבעלות  )  המוחזקת  לוקץ'  דוד  ידי  הסכם  להלן:  על  על  קפיטל"(,  "די.אל 

- )להלן:"הסכם ההלוואה ו  אלף דולר ארה"ב  125,000הלוואה המירה, בסכום של  
 . בהתאם להסכם הלוואה: ההלוואה" בהתאמה("

ההנפקה   .1 את  תשלים  שהחברה  )להלן:  ככל  מניותיה  של  לציבור  לראשונה 
, די.אל קפיטל תהיה רשאית, בהתאם 2021עד לסוף חודש אפריל  "ההנפקה"(  

מ יאוחר  לא  עד  לחברה  להודיע  הבלעדי,  דעתה  מיום    90-לשיקול  ימים 
, על המרת ההלוואה )או כל חלק ממנה( למניות החברה לפי מחיר  30.4.2021

החברה   מניות  הונפקו  שבו  ביותר  הגבוה  המחיר  )א(  מבין:  הנמוך  למניה 
על המחיר האמור; או )ב( מחיר למניה   25%למשקיע שרכש אותם ובהנחה של  

מיליון דולר. הלוואה )או כל חלק ממנה( שלא    12.75הנגזר משווי חברה של  
ותוחזר    25%ה למניות החברה כאמור לעיל, תישא ריבית בשיעור של  הומר

 לדי.אל קפיטל בכפוף לקבלת מלוא כספי ההנפקה לציבור.

אפריל   .2 חודש  לסוף  עד  ההנפקה  את  תשלים  לא  שהחברה  תהא  2021ככל   ,
,  30.4.2021ימים מיום    90-החברה רשאית להשיב את ההלוואה עד לא יאוחר מ

בשי  ריבית  נושאת  של  כשהיא  את 25%עור  תשיב  לא  שהחברה  במקרה   .
ההלוואה עד המועד האמור, תהא די.אל קפיטל רשאית להמיר את ההלוואה  
למניות החברה לפי המחיר הנמוך מבין: )א( מחיר המייצג הנחה בשיעור של  

מיליון דולר ארה"ב "לפני הכסף"; או   17על שווי חברה )בדילול מלא( של    25%
מלא( בהתאם לסבב הגיוס האחרון שהשלימה החברה   )ב( שווי חברה )בדילול

למניות רגילות. לא הומרה ההלוואה כאמור, תושב ההלוואה לדי.אל קפיטל 
 . 30.6.2022עד יום  

 
( המעניק לה זכות  Warrantבנוסף, העניקה החברה לדי.אל קפיטל כתב אופציה )

  100%בשיעור של עד    בתנאי הלוואה המירה זו,  להשקיע סכום נוסף בחברה
נוספים מסכום ההלוואה ובלבד שתודיע על כוונתה להשקיע כאמור עד המועד  
המוקדם מבין: )א( הגשת הטיוטה הראשונה )לא פומבית( של תשקיף לרשות  

 . 2021ניירות ערך, או )ב( עד סוף חודש אפריל 
השלמת  מועד  )א(  מבין:  המוקדם  במועד  אוטומטית  יפקע  האופציה  כתב 

הודיעה    2021בפברואר    22ביום    . 2021הנפקה לציבור; או )ב( סוף חודש אפריל  
מניות רגילות    817די.אל קפיטל על מימוש כתב האופציה ובהתאם יוקצו לה  

כתבי    20,400( )1כתבי אופציה )סדרה    204מניות לאחר פיצול ההון( וכן    81,700)
ולר אשר הועבר לחברה  אלף ד  125אופציה לאחר פיצול ההון( בתמורה לסך של  

 . 2021בפברואר  8בתאריך 
 

בדבר המרת ההלוואות ההמירות למניות רגילות וכתבי אופציה של החברה בד   
 להלן.   8ג'.12בבד עם הנפקת מניות החברה בבורסה לניירות ערך ראו באור 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 16באור 

 
 פיננסייםיעדי ההנהלה בדבר ניהול סיכונים 

 
מורכבות   החברה,  של  הפיננסיות  ההתחייבויות  והתחייבות עיקרי  חכירה  בגין  מהתחיבות 

ספקים וזכאים אחרים. התחייבויות פיננסיות אלה מיועדת בעיקר לממן את פעילות  למדען,  
החברה. הנכסים העיקריים של החברה כוללים חייבים ויתרות חובה, מזומנים, אשר נובעים  

 ותה של החברה.  ישירות מפעיל
 

ניהול   על  מפקחת  החברה  של  הבכירה  ההנהלה  נזילות.  וסיכון  שוק  לסיכון  חשופה  החברה 
 סיכונים אלו. 

 
 הדירקטוריון סוקר ומאשר את המדיניות באשר לכל אחד מהסיכונים המובאים להלן: 

 
 סיכון שוק  .1

 
העתידיים ממכשיר פיננסי  סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים  

 ישתנה כתוצאה משינויים במחירי השוק. סיכון שוק כולל סיכון מטבע.
 
 סיכון מטבע חוץ .2

 
סיכון מטבע חוץ הוא הסיכון בו השווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר 

 פיננסי אינו יציב בגלל שינויים בשיעורי מטבע חוץ.
וה המחקר  בשלב  מצויה  משמעותיות החברה  הכנסות  לה  נצטברו  לא  ומשכך,  פיתוח 

והוצאותיה לספקים הן מעטות. עם זאת, המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות, 
צמודים לדולר ארה"ב. תנודות בשער הדולר עלולות ליצור לחברה חשיפה מטבעית בנוגע  

תוצאות   למענקים אלה ובעתיד התנודות עלולות להשפיע וליצור חשיפה מטבעית גם על
גידור  מבצעת  אינה  החברה  הדיווח,  תאריך  למועד  נכון  בכלל.  החברה  של  העסקיות 

 לשערי המטבע. 
 
 התנאים   פי  על  הקבוצה  של  הפיננסיות  ההתחייבויות  של  הפירעון  זמני  את  מציגה  שלהלן  הטבלה ג.

 (: ריבית תשלומי)כולל  מהוונים לא בסכומים החוזיים
 

 2021בדצמבר,  31 ליום
 

  
 עד

 

משנה 
  עד

  משנתיים 
שנים עד   3-מ

 שנים  4
שנים עד   4-מ 

 שנים  5
 

5  
 כ"סה  שנים

 שנתיים  שנה
  3עד 

 שנים
 ומעלה  

 ח "ש אלפי  

               

לספקים   התחייבות
 ולנותני שרותים 

 278   -     -     -     -     -     278  

  1,784     -     -     -     -     -   1,784  ויתרות זכות  זכאים

  703     -     -   84   204   204   211  בגין חכירה  התחייבות

בגין מענקים   התחייבות
 ממשלתיים 

 93   561   1,744   3,339   -     -     5,737  

               

  2,366   765   1,948   3,423   -     -     8,502  
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 2020בדצמבר,  31 ליום

 

  
 עד

 שנה
 

 עד משנה
 שנתיים 

 
 משנתיים 

 שנים  3 עד
 

  3 מעל
 שנים

 
שנים   4-מ

 שנים  5עד 
 

 מעל 
 שנים  5

 "כסה 

 ש"ח אלפי  
               

  לספקים התחייבות
 323  -  -  -  -  -  323  שרותים  ולנותני

 1,031  -  -  -  -  -  1,031  זכות   ויתרות  זכאים
 17  -  -  -  -  -  17  חכירה  בגין התחייבות

 11,763  -  -  -  -  -  ,76311  )*(  הלוואות המירות
  בגין התחייבות
  מענקים

 ממשלתיים 
 152  753  1,684  2,991  -  -  5,580 

               
  13,286  753  1,684  2,991  -  -  18,714 

 
 במדרג השווי ההוגן.  3רמה הלוואות המירות נמדדות בהתאם ל     )*(                   

 
 הפסד למניה   -: 17באור 

 
ההפסד הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלים של החברה בממוצע המשוקלל  

 של מספר המניות הרגילות המונפקות.
 
  2021  2020 )*(  2019  )*( 
       

 5,902  7,726  ,85118  ש"ח(אלפי )ב הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות  

 10,311,100  10,311,100  ,810,94416  המונפקות  
 0.57  0.75  1.11  הפסד בסיסי למניה )ש"ח(

 
 לעיל.  4ג'. 11)*( הוצג מחדש על מנת לשקף את אירוע פיצול ההון. ראה גם באור 

 
 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח   -: 18באור 

 

  מינויה של הגב' שגית מוסקוביץ' לסמנכלית אישר דירקטוריון החברה את    2022בינואר,    26ביום   . א
 2022, בפברואר 14ביום  תפקידו את סייםיש  כהןהכספים של החברה חלף מר רן אהרון 

 
  60,000לא סחירות לרכישת    אופציות  60,000כחלק מתנאי ההעסקה אישר הדירקטוריון הענקת  

של   נקוב  ערך  בנות  רגילות  בתכנית   0.0001מניות  כקבוע  להתאמות  בכפוף  החברה  של  ש"ח 
   האופציות של החברה. 

( מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה  1הגבוהה מבין: ) מחיר המימוש של האופציות הנ"ל הוא  
ימי    30-צע של מניית החברה בבורסה ב( המחיר הממו2ביום שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריון )

  11.9המסחר שקדמון למועד ההחלטה בדירקטוריון. בהתאם לאמור נקבעה תוספת המימוש בסך 
 ש"ח לאופציה.

 
של   בתקופה  תגובש  האופציה  למימוש  )  4הזכאות  ש:  כך  ההענקה  ממועד  בחלוף  1שנים   )24  

ל שלושה חודשים נוספים של שרות  ( בחלוף כ2מהאופציות )  25%חודשים ממועד האישור יובשלו  
 מהאופציות. 9.375%יבשילו  חודשים(  24)לאחר 

 
נוסף על האמור חלה תקופת חסימה על מכירת מניות המימוש שינבעו מכל מנת אופציות לתקופה  

חודשים שתחילתה ממועד ההבשלה של אותה מנת אופציות ובכפוף למגבלות על פי סעיף    18של  
 לפקודת מס הכנסה. 102
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך הדיווח   -: 18באור 

 

התקשרה חברת הבת בבעלות מלאה של החברה ברומניה בהסכם עם חברת   2022בינואר,    18ביום   .ב
KYNITA SRL    מיום החל  אחת  שנה  של  לתקופה  טראקנט  בפלטפורמת  לשימוש    1מרומניה 

יום תקופת ניסיון ללא תמורה. תקופת ההסכם תוארך מאליה לשנה   30מתוכה  ,  2022בפברואר,  
נוספת בכל פעם אלא אם יודיע מי מהצדדים על רצונו שלא לחדש את תקופת ההסכם. לאחר  

יורו בגין כל הזמנת   5בפלטפורמת טראקנט סך של    תקופת הניסיון ישלם הלקוח בגין השימוש
 הובלה ברומניה או בינלאומית, שמבוצעת באמצעות פלטפורמת טראקנט.  

 
- -  - -  -  - -   - 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 
 המיוחסים לחברה 

 
  1202בדצמבר,  31ליום  

 
 

 תוכן עניינים 
 
 
 

 עמוד 
  
  

 2-3 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 4 המיוחסים לחברה על המצב הכספי המאוחדים דוחותהנתונים כספיים מתוך 
  

המיוחסים אחר    כוללאו הפסד ורווח  רווח  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על  
 5 לחברה 

  
 6 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

  
 7-15 מידע נוסף

  
 
 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 

 המבקר   דוח מיוחד של רואה החשבון 
 1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות  9על מידע כספי נפרד לפי תקנה  

 
 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
לכל אחת משלוש השנים    2020- ו   2021בדצמבר,    31לימים  (  החברה  -  )להלן  מ"טראקנט אנטרפרייז בעשל    1970-התש"ל

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  .  2021דצמבר  ב   31שהאחרונה בהן הסתיימה ביום  
 החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

 
 התחייבויות ההנכסים בניכוי מוחזקת אשר   חברהלא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של 

, בהתאמה  2020- ו  2021בדצמבר    31  מיםליש"ח    אלפי  24ולסך של    62של  שלילי  לסך  המיוחסים לה, נטו הסתכמו  
  ביום  ושהסתיימלשנים ,  ש"חאלפי  120- ו  215, 54לסך של  מוהנ"ל הסתכ החברהחלקה של החברה בהפסדי  ואשר

של    הדוחות  .בהתאמה  2019-ו   2020,  2021בדצמבר    31 ידי    חברה  אותההכספיים  על  אחר   הרואבוקרו  חשבון 
, מבוססת על דוחות החבר  ההומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אות ושדוחותי

 החשבון האחר. הרוא
 

לתכנן את  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו  
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת 
כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם 

נפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי ה
. אנו סבורים בכללותה  ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.ודוחות רואה החשבון האחר שביקורתנו  
 

אחריםלדעתנו,   חשבון  רואי  של  הדוחות  ועל  ביקורתנו  על  מכל ,  בהתבסס  ערוך,  הנפרד  הכספי  המידע 
 . 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 
לדוחות הכספיים בדבר    1מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו  

וכן יתרת   2021בדצמבר    31אלפי ש"ח בשנה שהסתיימה ביום    18,851  תוכניות ההנהלה. לחברה נגרמו הפסדים בסך
ש"ח. יכולת החברה להמשיך את פעילותה העסקית   אלפי  37,525בסך של    2021בדצמבר,    31הפסד מצטברת ליום  

עמידה   היתר  בין  כוללות  אשר  ההנהלה  תוכניות  בהתקיימות  מותנית  לעין  הנראה  בעתיד  במחויבותיה  ולעמוד 
 ברה ותחזית ההכנסות ו/או גיוס הון ממשקיעים.בתקציב הח

 

 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב, -תל
 רואי חשבון   2022, בפברואר 13  
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 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה  

 
 המאוחדים   הכספיים הדוחות    נתונים כספיים ומידע כספי מתוך 
 
 לחברה המיוחסים  

 
 
 

  31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום    לחברההמיוחסים  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
 ' ג9לתקנה  דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם    -   המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2021בדצמבר,  

 . 1970-התש"ל  ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(
 

 לדוחות המאוחדים.  2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
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   המיוחסים לחברה   על המצב הכספי   המאוחדים   דוחות נתונים כספיים מתוך ה 
 
 

  
   
 בדצמבר 31ליום   

    2021  2020 
 מבוקר    
 אלפי ש"ח   באור  

                  נכסים שוטפים
 573  14,285    מזומנים ושווי מזומנים 

 30  30    פקדון משועבד  
 27  214    חברות בנות וצדדים קשורים -חייבים

 281  932    חייבים ויתרות חובה  
        

    15,461  911 
        

       נכסים לא שוטפים 
       

 111  1,095    רכוש קבוע 
 221  204    הוצאות מראש לז"א

        

    1,299  332 
        

        1,243  16,760    סך נכסים 
       התחייבויות שוטפות

       
 76  216    ספקים ונותני שירותים 

 17  163    חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
חלות שוטפת של התחייבות בגין מענקים  

 ממשלתיים 
   69  - 

 987  1,636    זכאים ויתרות זכות 
         
    2,084  1,080 
       התחייבויות לא שוטפות 
       

 11,763  -    הלוואות לזמן ארוך 
 -  442    התחייבות בגין חכירה 

 215  112    עודף הפסדים על השקעה בחברות בנות
        2,061  2,315    התחייבות בגין מענקים ממשלתיים

    2,869  14,039        
        15,119  4,953    סך התחייבויות 

       הון  

 1  2    הון מניות
 4,797  34,518    מניותפרמיה על 

 -  4,829    תקבולים על חשבון אופציות 
 -  3,078    קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

 -  6,862    קרו הון מהשקעות בעלים 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

 פעילות חוץ 
   43  - 

        ( 18,674)  ( 37,525)    יתרת הפסד 
        ( 13,876)  11,807    )גרעון בהון( סה"כ הון 

 1,243  16,760    סך התחייבויות והון 
 

   .אלפי ש"ח 1-*(     סכום המייצג פחות מ  
 

       2022בפברואר,  13  
 רן אהרון כהן   חנן פרידמן   אברהם בן ארדיטי   תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 דירקטור

 
ויו"ר   מנכ"ל

  דירקטוריון 
 כספים סמנכ"ל

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 המיוחסים לחברה   אחר   כולל רווח או הפסד ורווח  על  המאוחדים    הדוחות נתונים כספיים מתוך  
 

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31 

  2021  2020  2019 
 מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

 ( 3,411)  ( 2,135)  ( 4,507)  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו
       

 -  -  ( 2,072)  הוצאות מכירה ושיווק 
       

 ( 2,928)  ( 2,973)  ( 6,529)  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 -  -  ( 2,574)  הוצאות רישום למסחר ותגמולים נוספים אגב ההנפקה 
          

 ( 6,339)  ( 5,108)  ( 15,682)  הפסד תפעולי
       

 916  -  26  הכנסות מימון
       

 ( 426)  ( 2,773)  ( 3,255)  הוצאות מימון 
       

 (53)  155  60  חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות 
       

 ( 5,902)  ( 7,726)  ( 18,851)  הפסד
       

       

       

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
 : ספציפיים

      

 -  -  43  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
       

 -  -  43  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
       

 ( 5,902)  ( 7,726)  ( 18,808)  סך הפסד כולל 

 
 

 
 המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. המידע הנוסף 
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 המיוחסים לחברה   תזרימי המזומנים על  המאוחדים    הדוחות נתונים כספיים מתוך  
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31 

  2021  2020  2019 
 מבוקר  
 אלפי ש"ח   
         

       מפעילות שוטפתתזרימי מזומנים 

        ( 5,902)  ( 7,726)  ( 18,851)  הפסד
       :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

       
       התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
       

   90    99    186  פחת והפחתות
   53  ( 155)  ( 60)  חלק החברה ברווחי )בהפסדי(  חברות מוחזקות, נטו 

 -  -    2,952  תשלום מבוסס מניות
 -  -    92  עלויות רישום למסחר שלא במזומן

 ( 575)    2,743    3,213  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 
          
  6,383    2,687    (432 ) 

       שינויים בנכסים והתחייבויות:
       

   358    156  ( 838)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
   77  ( 41)    140  עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים

 ( 235)    403    649  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 
          
  (49 )  518    200   
          

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור: 

        ( 25)  -  ( 38)  ריבית ששולמה
 ( 6,159)  ( 4,521)  ( 12,555)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

       
 -  ( 19)  -  תנועה בפקדונות 

 ( 17)  ( 5)  ( 498)  רכישת רכוש קבוע 
          

 ( 17)  ( 24)  ( 498)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       
   28    496  -  מענקים ממשלתיים שהתקבלו
 ( 55)  ( 47)  ( 103)  פרעון התחייבויות בגין חכירה

   6,078    4,233    1,650  קבלת הלוואות לזמן ארוך 
 -  -    18,725  תמורה מהנפקה ראשונה לציבור, נטו

 -  -    6,424  תמורה מהנפקה פרטית, נטו
 -  -    131  תמורה ממימוש אופציות 

          47  ( 221)  -  תמורה מהנפקת מניות רגילות ומניות בכורה, נטו   
          6,098    4,461    26,827  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

        ( 153)  ( 36)  ( 63)  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
 ( 231)  ( 120)    13,712  במזומנים ושווי מזומנים  (ירידה עליה )

          924    693    573  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
   693    573    14,285  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

              
              פעילויות מהותיות שלא במזומן

 -  -  1,845  הנפקת מכשירים הוניים לנותני שרותים שקוזזו מההון  
 -  -    693  הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 כללי  .1
 

 

והחלה את   2016באפריל,    21"החברה"(, הוקמה ביום    –בע"מ )להלן    חברת טראקנט אנטרפרייז
 . כתובת משרדיה היא פארק אמתל, אילת.ציבוריתפעילותה באותו המועד. החברה הינה חברה  

 לחברה משרדים נוספים בתל אביב וברומניה. 
 

החברה עוסקת בתחום ההייטק ונמצאת בשלבי מחקר ופיתוח של הקמת מאגר נתונים משותף 
ועל ניצול מירבי של המשאבים שלהן תוך חיסכון בדלק וכוח אדם. -לחברות הובלות  ידי כך 

של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הוקמה חברת הון הטבע    8.14בהתאם להוראת מנכ"ל  
)להלן החברה    -בע"מ  ובערבה.  בנגב  מתחדשת  לאנרגיה  טכנולוגי  מרכז  שהינה  הטבע"(  "הון 

ממומנת על ידי    שפעילותה   2017לאוגוסט    31  ליום עד    הון הטבע  כחברת פרוייקט של  הוגדרה
 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה )"הרשות לחדשנות"( והון הטבע.

 
הושלמה הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה על פי תשקיף להשלמה   2021  סבמר  24ביום  

)"התשקיף"(    2021  סבמר  10תוקן ביום  , כפי ש2021בפברואר    25ותשקיף מדף שפורסם ביום  
 אביב.-בתל בבורסה ונסחרת והחברה הפכה לחברה ציבורית

 
 מצבה הכספי של החברה 

 
 הפסדיםוכן יתרת    2021בדצמבר,    31ש"ח לשנה שהסתיימה ביום    18,851ל  בסך ש  הפסדלחברה  

  12,375הפסדים אלה  מתוך סך  אלפי ש"ח.    37,525בסך של    2021בדצמבר,    31ליום  מצטברים  
החברה בשלבי    .אלפי ש"ח נרשמו במהלך השנים בדוחותיה הכספיים כהוצאות מחקר ופיתוח

 והחלה בתהליך מכירה בהיקף מצומצם. מחקר ופיתוח

 
מימנה   כה  הוניותהחברה  עד  השקעות  באמצעות  בעיקר  פעילותה  ההנפקה  את  זה  ובכלל   ,

ליום  .  לדוחות כספיים מאוחדים  א'11- ו  12  לציבור ותמיכת הרשות לחדשנות כאמור בבאורים
חוזר   הון  לחברה  בסך  תפעולי  המאזן,  תזרים  ש"ח.    מיליון  1.1שלילי  תחזית  הכינה  החברה 

 חודשים מיום המאזן בהתבסס על תקציב החברה.   14מזומנים לתקופה של 

 
עם לקוחות  של החברה    הסכמים חתומים  בסיס  על  בחלקן  נאמדו 2022הכנסות החברה לשנת  

נכון למועד הדוחות הכספיים, לחברה מספר הסכמים חתומים נכון למועד הדוחות הכספיים.  
יובהר כי אין כל התחייבות  . עם זאת  11באירופה וישראל עם חברות מובילות כמתואר בביאור  

 . של הלקוח לכמות נסיעות

 
תוך שימוש    חברות מובילות   שתיניסויים עם    שניהחברה ביצעה    2021- ו  2020במהלך השנים  

  לחברות   בעלויות  חיסכון  המוכיחותוהציגה תוצאות    מת טראקנטפור בהתאמות החכמות בפלט
החכמות להתאמות  תחזית  .  והיתכנות  במסגרת  החברה  לאומדן  בסיס  מהווים  אלו  ניסויים 

 הכנסות החברה לשנים הקרובות.
 

רות מובילות בעולם )ישראל, אירופה, בנוסף, החברה חתמה על עוד מספר מזכרי הבנות עם חב 
ארה"ב ותורכיה(. החברה מעריכה על בסיס נסיונה וההסכמים שנחתמו בעבר, כי הסכמים אלו 

להערכת הנהלת החברה,   יבשילו להסכמי קבע. ככל שהסכמים אלו יבשילו להסכמים מחייבים,
 . 2023הם  צפויים להניב לחברה הכנסות החל משנת 

 
)כולל הוצאות עבור קבלן משנה לו בתזרים כוללות בעיקר הוצאות שכר הוצאות החברה שנכל

 .ומתבססות גם הן על תקציב החברההמספק שירותי כח אדם לחברה( 

 
תפעל לגיוס   החברהבמידה והכנסות החברה לא יעמדו בצפי על בסיס התחזית שהוזכרה לעיל,  

  .במחויבותיה  עמודול  את פעילותה העסקית  וזאת באופן שיאפשר לה להמשיךהון ממשקיעים  
 

ולצד   לעיל  שהוזכרה  התחזית  בסיס  על  והדריקטוריון,  החברה  הנהלת  ההסכמים להערכת 
החתומים ומזכרי ההבנות של החברה עם לקוחותיה וכן גיוס הון ממשקיעים )לרבות מימוש 

  ה החברה להמשיך בפעילות , יהיה ביכולתה של  כתבי אופציה שהונפקו אשר הינם ב"תוך הכסף"(
   .הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין מחויבותיההעסקית ולעמוד ב
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 )המשך(  כללי .1
 
 

 ערך  לניירות בבורסה החברה מניות הנפקת
 

מניות    100יחידות, אשר כל יחידה כוללות    48,000, השלימה החברה הנפקה לציבור של  2021בחודש מרס   
הניתנים למימוש למניות רגילות של   1כתבי אופציה סדרה    50  -ח ע.נ כל אחת וש"  0.0001רגילות של החברה  

 מיליון ש"ח.   20.1 -החברה. תמורת ההנפקה כאמור לעיל הסתכמה לכ

 
 החשבונאית המדיניות  עיקרי .2

 
 הכספי   המידע  בעריכת  שיושמה  לזו  עקבית  זה  נפרד  כספי  מידע  בעריכת  שיושמה  החשבונאית  המדיניות
 . 2020, בדצמבר 31 ליום המאוחד

 
 

 שינוי במדיניות חשבונאית יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים  .3
 

 

 IBOR -בדבר הרפורמה בריביות ה  IAS 39 -ו IFRS 4, IFRS 16,IFRS 7 , IFRS 9  -תיקונים ל .1
 

אוגוסט   ה2020בחודש  פרסם   ,-IASB    בינלאומי כספי  דיווח  לתקן  מכשירים   9תיקונים 
בינלאומי   כספי  דיווח  לתקן  חשבונאות   7פיננסים,  לתקן  גילויים,  פיננסים:  מכשירים 

חוזי ביטוח   4מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה, לתקן דיווח כספי בינלאומי    39בינלאומי  
 "התיקונים"(.  -חכירות )להלן  16ולתקן דיווח כספי בינלאומי  

 
החשבונאי  הטיפול  של  השפעות  עם  המתמודדות  מעשיות  הקלות  מספקים  התיקונים 

הבנצ'מרק   ריביות  יוחלפו  כאשר  הכספיים    (IBORs - Interbank Offered Rates)בדוחות 
 (. RFRs – Risk Free Interest Ratesבריביות אלטרנטיביות חסרות סיכון )

 
יקונים חוזיים או בתיקונים בתזרימי תטפל בת  החברהת,  והמעשי  ותהקלאחת מהבהתאם ל

המזומנים הנדרשים ישירות כתוצאה מיישום הרפורמה בדומה לטיפול החשבונאי בשינויים  
את השינויים בריביות באמצעות התאמת    להכירנדרשת    חברהבריבית משתנה. כלומר,  

וש  של המכשיר הפיננסי. השימ  הפנקסנישיעור הריבית האפקטיבית מבלי לשנות את ערכו  
מתרחש על בסיס תנאים כלכליים   RFR  -ל  IBOR -זו תלוי בכך שהמעבר מ מעשית  בהקלה
 .שווים

 
להיעשות לייעוד    IBOR  -כמו כן, התיקונים מאפשרים לשינויים הנדרשים על ידי רפורמת ה

כאשר מתקיימים תנאים מסוימים.  להפסיק  הגידור  ליחסי  לגרום  ולתיעוד מבלי  הגידור 
הקלה   גם  ניתנה  התיקונים  גידור  מעשית  במסגרת  חשבונאות  יישום  עם  בקשר  זמנית 

 'ניתן לזיהוי בנפרד'. -נוגעת לזיהוי הסיכון המגודר כה
 

ם השפעת הרפורמה הצפויה על דוחותיה  במסגרת התיקונים נוספו דרישות גילוי בקשר ע
רפורמת   יישום  את  מנהלת  החברה  בו  לאופן  התייחסות  לרבות  החברה  של  הכספיים 

כמותיים  ל  ,הריביות וגילויים  הצפויה  מהרפורמה  כתוצאה  חשופה  היא  עליהם  סיכונים 
 להשתנות. יםהצפוי  IBORבנוגע למכשירים פיננסיים בריביות 

 
או לאחר    2021בינואר    1קופות השנתיות המתחילות ביום  התיקונים מיושמים החל מהת

מכן. התיקונים מיושמים באופן רטרוספקטיבי, אולם הצגה מחדש של מספרי השוואה לא  
 .נדרשת

 
 לתיקונים לעיל אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה                                
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 יננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( גילוי בדבר ההתחייבויות הפ  .4
 

 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה  .1
 

 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 76   216  התחייבות לספקים ולנותני שרותים
 2,078   2,384  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים

 16   605  התחייבות בגין חכירה 
 987   1,636  זכאים ויתרות זכות אחרים

 17,717   -   הלוואות המירות 
     

               4,841   20,874 

     
 

 סיכון נזילות המיוחס לחברה .2
 

 התנאים  פי   על  הקבוצה   של   הפיננסיות  ההתחייבויות  של  הפירעון  זמני  את  מציגה   שלהלן   הטבלה
 (: ריבית תשלומי)כולל  מהוונים לא בסכומים החוזיים

 
 2021בדצמבר,  31 ליום

 

  
 עד

 

משנה 
  עד

  משנתיים 
שנים עד   3-מ

 שנים 4
שנים עד   4-מ 

 שנים  5
 

5  
 סה"כ  שנים

  3עד  שנתיים  שנה
 שנים

 ומעלה  

                אלפי ש"ח  
התחייבות לספקים  

 ולנותני שרותים 
 216  -  -  -  -  -  216 

 1,636  -  -  -  -  -  1,636  זכאים ויתרות זכות 
 703  -  -  84  204  204  211  התחייבות בגין חכירה 

התחייבות בגין מענקים  
 ממשלתיים 

 93  561  1,744  3,339  -  -  5,737 
               

  2,156  765  1,948  3,423  -  -  8,292 

 
 התקשרויות  .3
 

של חברת הבת מחייבת חברת הבת הצרפתית את החברה, בגובה העלויות    2019החל משנת  
לאלו   הסכם עם החברה הרומנית בתנאים דומים  נחתם  2020בשנת  .  7%בתוספת מרווח של  

 .החלים מכח ההסכם עם חברת הבת הצרפתית
 

 
 ולאחריההדוח   בתקופתאירועים מהותיים  .5

 
 השטחת הון ופיצול הון מניות א. 

 
בעלי מניות החברה אישרו כי כל מניות   , דירקטוריון החברה ואסיפת2021בפברואר    22ביום  

, כך  1:1של החברה יומרו למניות רגילות של החברה ביחס של    1בכורה א' ומניות בכורה א'
ביאור   )ראה  לציבור  ההנפקה  השלמת  לפני   3שלאחר  וסמוך  המשלימה  וההודעה  להלן(  ד', 

רה, מניות רגילות. הרישום למסחר, תהיינה כל המניות בהונה הרשום והמונפק והנפרע של החב
שיוקצו   אופציה  כתבי  כי  החברה  מניות  בעלי  ואסיפת  החברה  דירקטוריון  אישרו  כן,  כמו 

 לעובדים, נושאי משרה ויועצים של החברה יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות בלבד.
בנוסף, דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות אישרו פיצול של הון המניות הרגילות של  

, כך שלאחר פיצול ההון  1:100בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בבורסה, ביחס של    החברה
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מכמות המניות הרגילות אשר החזיק    100כל בעל מניות בחברה יחזיק בכמות מניות הגדולה פי  
 ש"ח.  0.0001לפני רישום מניות החברה למסחר וערכן הנקוב של המניות יהיה  

 
 בקשר להנפקה לראשונה של מניות החברה לציבור הנפקת אופציות לעורכי הדין  ב. 

 
, אישרה החברה הקצאה למשרד עורכי הדין המלווה אותה בהנפקה  2021בפברואר    22ביום           

ביאור   ראה  לציבור  החברה  מניות  הנפקת  השלמת  בדבר  ללא תמורה   3)להרחבה  להלן(,  ד' 
הר וטרם  המוגש  פי התשקיף  על  ההנפקה  להשלמת  כפוף  שכל  במזומן  באופן  למסחר,  ישום 

ערך נקוב כל אחת, כפוף   ש"ח  0.0001אופציה לא רשומה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת  
מניות רגילות של החברה בתמורה   43,300להתאמות כמפורט להלן ועד לכמות מקסימלית של  

של   בסך  מימוש  כלשהו(.   1למחיר  למטבע  או  למדד  צמוד  אינו  המימוש  )מחיר  למניה    ש"ח 
. האופציות שהוקצו  2025בדצמבר,    31האופציות ניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד יום  

כאמור לא תותאמנה במקרה של חלוקת דיבידנד, אך תותאמנה במקרה של שינוי בהון המניות  
כפי   הכולל של האופציות  ההוגן  זכויות או חלוקת מניות הטבה. השווי  הנפקת  של החברה, 

אלפי ש"ח, האופציות נרשמו   126-יך שווי בלתי תלוי למועד הענקתן הינו כשהוערך על ידי מער
 כנגד עלויות הנפקה ועלויות רישום למסחר. 

 
 הנפקת מניות ליועץ  ג. 
 

( בע"מ 1998, התקשרה החברה עם חברת די.אל קונסלטינג גרופ )2020במהלך בחודש דצמבר  
להנפקה של החברה לציבור )להרחבה  "היועצת"(, בהסכם שירותי ייעוץ כלכלי בקשר    -)להלן

ד' להלן(, הכוללים ייעוץ בקשר עם  3בדבר השלמת הנפקת מניות החברה לציבור ראה ביאור  
עבודה או מתכונת משימות, כפי שייקבעו    ההנפקה והליווי של תהליך ההנפקה, בהתאם לתכנית

"השירותים"(. בתמורה למתן השירותים, היועצת תהיה זכאית    -על ידי הצדדים מעת לעת )להלן
של   של   6%לסך  רגילות  במניות  ליועצת  ישולם  בהנפקה, אשר  בפועל  שגויס  הגיוס  מסכום 

בנות   של    0.0001החברה  שווי חברה  לפי  כל אחת,  נקוב  ערך  אירו ממניות   11,000,000ש"ח 
סיכמו החברה    2021בפברואר,    22החברה על בסיס דילול מלא נכון למועד חתימת ההסכם. ביום  

והיועצת כי חלף הסדר קודם שסוכם ביניהן כמתואר לעיל, יוקצו ליועצת תמורת השירותים,  
וב כל  ש"ח ערך נק  0.0001לאחר פיצול ההון( מניות רגילות של החברה בנות    485,600)   4,856

לאחר השלמת ההנפקה וסמוך לפני רישום    2021אחת. המניות האמורות הוקצו ליועץ במרס,  
להלן. השווי ההוגן הכולל של המניות כפי    א'1בביאור  ניירות הערך של החברה למסחר כמפורט  

אלפי ש"ח, המניות נרשמו כנגד   1,813-הינו כחיצוני ובלתי תלוי  שהוערך על ידי מעריך שווי  
 ת הנפקה כקיטון בהון העצמי. עלויו

 
 הנפקה ראשונה לציבור ורישום החברה למסחר  ד. 
 

הושלמה הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה על פי תשקיף להשלמה    2021במרץ    24ביום           
)"התשקיף"(    2021במרץ    10, כפי שתוקן ביום  2021בפברואר    25ותשקיף מדף שפורסם ביום  

- חבילות בתמורה ל  48,000. במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה  ציבורית  והחברה הפכה לחברה
מניות רגילות  100אלפי ש"ח(. כל חבילה כוללת  20,160ש"ח לחבילה )סה"כ תמורה ברוטו  420

 (. 1כתבי אופציה סחירות )סדרה  50-ש"ח ו  0.0001בנות 
ש"ח ושווי האופציה   3.73- בבהתאם להערכת שווי שבוצעה הוערך שווי המניה למועד ההנפקה         

 ש"ח. 0.94- הוערכה בכ
           
עלויות ההנפקה נרשמו כקיטון בהון החברה בעוד שעלויות הרישום למסחר נרשמו בדוח רווח           

 או הפסד ביניים מאוחד לתקופה.  
 

 מימוש כתבי האופציה, המרת ההלוואות המירות וויתור הבעליםה.      
                   

פברואר            האופציה  2021בחודש  כתב  את  קפיטל  די.אל  וחברת  גלזר  עופר  מר  מימשו   ,
(WARRANT  אשר הוענק להם במסגרת ההלוואות ההמירות שניתנו לחברה. כתב האופציה )

מעניק זכות להשקיע סכום נוסף בחברה בתנאי ההלוואות ההמירות המקוריות, בשיעור של עד  
מכתב האופציה והשקיעו בחברה סכום    100%ת די.אל קפיטל מימשו  . מר עופר גלזר וחבר100%

 אלפי דולר.  254נוסף בסך 
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על המרת    , סיכמה החברה עם בעלי המניות שהעניקו לה הלוואות המירות2021בחודש פברואר           
אותן הלוואות, לרבות ההלוואות שהתקבלו במסגרת מימוש האופציה כאמור, לפי שווי חברה 

מניות רגילות של    2,366,700מיליון דולר ארה"ב, חלף תנאים עדיפים שהיו למלווים, ל  17של  
( ו  1)סדרה    סחירות  כתבי אופציה  140,100החברה. בנוסף הנפיקה החברה לאותם בעלי מניות  

כל אופציה ניתנת להמרה למניה רגילה אחת בת    אופציות )שאינן רשומות למסחר(.  602,100
בתוספת מימוש   2024במרס,    02ש"ח, האופציות ניתנות למימוש עד ליום    0.0001ערך נקוב בסך  

 ש"ל לאופציה.   7.47בסך 
מור נרשם כנגד אלפי ש"ח. הוויתור הא  6,862-בהתאם להערכת שווי וויתור הבעלים הסתכם בכ        

 ההון העצמי בסעיף קרן הון מהשקעת בעלים.  
 

 עדכון הסכם ההעסקה של מר חנן פרידמןו.      
           

פרידמן,    2021בפברואר    22ביום   חנן  מר  של  העסקתו  הסכם    מייסד   הינו  פרידמן  מרעודכן 
והינו    בחברה  כדירקטור  מכהן  פרידמן  מר,  בנוסף.  2016  משנת  החברה"ל  כמנכ  מכהן,  החברה

בסך של    ( ברוטו)בהתאם להסכם העסקתו, זכאי מר פרידמן לשכר חודשי    .אחד מבעלי השליטה
 משכרו   10%כשסכום זה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר שיעור של    ש"ח,  70,000  -כ

, מר  החברה. כמו כן  כאמור נחשב כגמול מיוחד בגין התחייבותו של מר פרידמן לאי תחרות עם
 כל שנת עבודה מלאה.  בגין ( 13משכורת )פרידמן זכאי למשכורת חודשית נוספת 

 
כמו כן, זכאי מר פרידמן לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים, ובין היתר, קרן השתלמות, 

ימים בשנה, דמי הבראה, ימי מחלה והחזר הוצאות נסיעה ולרכב שיעמוד    24חופשה שנתית של  
 אלפי ש"ח.  13או לחילופין עלויות אחזקת רכב בסך    תפקידו ולשימושו האישי   לרשותו במסגרת

תקופת העסקתו של מר פרידמן ניתנת לסיום, על ידי שני הצדדים, בהודעה מוקדמת בכתב של 
 חודשים.  6

 
  3החל מהשנה בה מכירות החברה תעלנה על סכום של  :   מענק שנתי משתנה מבוסס יעדים

  700,000עמידה ביעדים בסך כולל של עד    ן זכאי למענק משתנה שנתי בגיןמר פרידממיליון אירו,  
 ש"ח בשנה, כמפורט להלן:

 
ובלבד   20%  בגין עליה במכירות ביחס למכירות בשנה קודמת בשיעור העולה על    –מכירות 

, יהא זכאי מר פרידמן  ("רף המכירות"מיליון אירו)  3.6שהמכירות עולות על סך  
בגין  15,000למענק בסך של   גידול בשיעור של    ש"ח  רף המכירות.   1%כל  מעל 

 ש"ח לשנה. 150,000היא  תקרת המענק לעמידה בתנאי זה
 

EBIDTA –    מרף ה  10%בגין כל גידול בשיעור של-EBIDTA  מעל  )ההעסקה    שנקבע בהסכם
זכאי מר פרידמן   , יהא(2023בשנת    6%ומעל    2022בשנת    5%, מעל  2021בשנת    4%

 ש"ח לשנה.  200,000 ש"ח. תקרת המענק לעמידה בתנאי זה היא 50,000לסך של 
 
 

העצמי של    ברווח הנקי המהווה תשואה על ההון  10%בגין כל עליה בשיעור של     –רווח נקי  
 ש"ח. 40,000, יהא זכאי מר פרידמן לסך של 10%החברה העולה על  

 ש"ח לשנה. 250,000תקרת המענק לעמידה בתנאי זה הינה 
 

אשר ייקבע בכל  יעד נוסף )אחד או יותר(לפי שיקול דעתם של האורגנים המוסמכים בחברה,  
לרבות אסיפה כללית )ככל שמר פרידמן ,  שנה מראש על ידי האורגנים המוסמכים של החברה

משכורות   4- יהיה בעל שליטה באותו מועד(, במקרה של עמידה ביעד זה, יהא זכאי מר פרידמן ל
 לשנה.
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 ענק מיוחד מ
של הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה בנוסף למענק השנתי המפורט לעיל, בכל מקרה   

בורסה   בכל  לחברה,  שתהיה  ו/או  שישנה  קשורה  חברה  או  בת  חברת  אם,  חברת  כל  ו/או 
(  2, ו)  מיליון ₪    1( מענק בסך  1, מר פרידמן יהיה זכאי ל: ) בארה"ב, אנגליה, גרמניה או צרפת

דילול מלא    3%אופציות של החברה המהוות   נכון למועד חתימת ממניות החברה על בסיס 
ההעסקה. לרבות   הסכם  החברה,  של  המוסמכים  האורגנים  ידי  על  תאושר  למענק  הזכאות 

כמו כן, ההקצאה תהה כפופה    אסיפה כללית )ככל שמר פרידמן יהיה בעל שליטה באותו מועד(.
 לעמידה בדרישות תקנון והנחיות הבורסה. 

 
 תגמול הוני

ממניות החברה    5%-אופציות של החברה המהוות כ  ן, לקבל, ללא תמורה במזומ  מר פרידמן זכאי
המנה הראשונה    (א)על בסיס דילול מלא נכון למועד חתימת הסכם ההעסקה, כמפורט להלן:  

ממניות החברה על בסיס דילול מלא נכון למועד חתימת הסכם   3%- של אופציות המהוות כ
 ות ערך בתל אביב. מחיר ההעסקה, תבשיל בעת רישום של מניות החברה למסחר בבורסה לנייר

 
- המנה השנייה של אופציות המהוות כ(  ב)-ש"ח למניה; ו  1המימוש של האופציות הנ"ל הוא  

 ממניות החברה על בסיס דילול מלא נכון למועד חתימת הסכם ההעסקה, תבשיל במנות  %2
מחיר המימוש    חודשים ממועד חתימת הסכם ההעסקה  24רבעוניות שוות על פני תקופה של  

 .וא מחיר ההנפקה על פי התשקיף המוגשל האופציות הנ"ל ה ש
 

שנים ממועד הבשלת המנה האחרונה של האופציות.    5תקופת מימוש האופציות היא עד חלוף  
במקרה בו יסתיים הסכם ההעסקה, מכל סיבה שהיא, למעט עקב פיטורים בנסיבות חמורות 

זה בהסכם ההעסקה) ימים ממועד סיום   90, תקופת המימוש תסתיים בתום  (כהגדרת מונח 
ממוות או    (חו״ח)  הסכם ההעסקה. על אף האמור לעיל, אם סיום הסכם ההעסקה הוא כתוצאה 

אובדן כושר עבודה של המנהל, כל אופציה שעדיין לא פקעה תהיה ברת מימוש למשך שניים  
 חודשים ממועד סיום ההסכם. (12)עשר 

 
 התאמות: 

 
בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות,   –אירוע חברה  

מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה על ידי או  איחוד, הפחתה או החלפה של  
של החברה, אזי המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש האופציות ומחיר המימוש יותאמו  
ומחיר המימוש המצטבר  פרופורציוני את מספר המניות  על מנת לשמר באופן  יחסי,  באופן 

 , ומספר המניות יעוגל כלפי מטה.שלהן. מר פרידמן לא יהיה זכאי לקבלת חלק ממניה
 

היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות בתקופת קיום האופציות,    –חלוקת מניות הטבה  
זכויותיו של מר  מניות הטבה, תישמרנה מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה, 

זכאי להן ע  יהיה  ם מימוש פרידמן, כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש אשר מר פרידמן 
האופציות, יגדל או יקטן, במספר המניות שמר פרידמן היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו המיר  
 את האופציות סמוך לפני היום הקובע. מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מר פרידמן יותאם  
רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור לעיל, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן  

. זכות מר פרידמן לניירות ערך של החברה במקרה של חלוקת מניות (הנפקות לבעלי ענייןכולל  )
 הטבה, תחול רק ביחס לאופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן במועד חלוקת מניות ההטבה  
וביחס לאופציות שימומשו בפועל על ידי מר פרידמן. זכותו של מר פרידמן לניירות ערך של  

קת מניות הטבה כאמור לעיל, תשמר עד ליום המימוש ותבוצע בפועל  החברה במקרה של חלו
רק ביום המימוש. דהיינו, רק עם מימוש אופציות, כולן או חלקן, על ידי מר פרידמן, יהיה מר 
פרידמן רשאי לקבל, את ניירות הערך להם היה זכאי כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה, בגין  

 על. אם כתוצאה מחלוקת מניות הטבה כאמור לעיל, מספר המניות המוקצות, שהוקצה לו בפו
זכאי לקבלת חלק ממניה ומספר המניות יעוגל כלפי    שברי מניה, מר פרידמן לא יהיה   ויווצרי         

 מטה. 
 

במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות של החברה במהלך   –הנפקת זכויות  
מספר המניות הנובעות מהמרה של האופציות יותאם תקופת קיום זכות המימוש של אופציות,  

למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום  
 המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות". 
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ובמסגרתו יופחת    במקרה בו החברה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן  –חלוקת דיבידנד  
לבעלי  בפועל  שיחולק  כפי  למניה  הדיבידנד  לסכום  השווה  בסכום  לאופציה  המימוש  מחיר 

 המניות ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מהערך הנקוב של המניה.
 

  ( cashless exercise)מר פרידמן יהיה זכאי לממש את האופציות שלא במזומן, אלא על דרך מימוש .
  מימוש זה, ערכן הנקוב של מניות המימוש ישולם על ידי מר פרידמן.בבחירה במנגנון  .נטו

 
, אישרה החברה הקצאה למנכ"ל החברה, מר חנן פרידמן, ללא תמורה 2021בפברואר    22ביום  

פי     673,900 וטרם הרישום למסחר, של  המוגש תשקיף  הבמזומן, כפוף להשלמת ההנפקה על 
ל אופציה לא רשומה ניתנת למימוש למניה רגילה  , באופן שכ(שאינן רשומות למסחר) אופציות  

מניות    673,900של    מקסימליתועד לכמות    כפוף להתאמות  ש"ח  0.0001בעלת ערך נקוב של    אחת
למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך של אופציות ניתנות    404,340  –מתוכן    רגילות של החברה

ש"ח    6.3התמורה למחיר מימוש בסך של  תנות למימוש  ני  אופציות  269,560-ו   ש"ח למניה,  1
 מטבע כלשהו( מחיר המימוש אינו צמוד למדד או למניה )

 
המנה הראשונה של אופציות תבשיל בעת רישום של מניות החברה למסחר בבורסה לניירות  

הוא   הנ"ל  האופציות  של  המימוש  מחיר  אביב.  בתל  של    1ערך  השנייה  המנה  למניה;  ש"ח 
חודשים ממועד חתימת  24מהוות תבשיל במנות רבעוניות שוות על פני תקופה של אופציות ה

 . וא מחיר ההנפקה על פי התשקיף המוגשמחיר המימוש של האופציות הנ"ל ה  הסכם ההעסקה
שנים ממועד הבשלת המנה האחרונה של האופציות.    5תקופת מימוש האופציות היא עד חלוף  
 ל סיבה שהיא, למעט עקב פיטורים בנסיבות חמורות במקרה בו יסתיים הסכם ההעסקה, מכ

זה בהסכם ההעסקה) ימים ממועד סיום   90, תקופת המימוש תסתיים בתום  (כהגדרת מונח 
ממוות או    (חו״ח)הסכם ההעסקה. על אף האמור לעיל, אם סיום הסכם ההעסקה הוא כתוצאה  

ברת מימוש למשך שניים  אובדן כושר עבודה של המנהל, כל אופציה שעדיין לא פקעה תהיה  
 חודשים ממועד סיום ההסכם. (12)עשר 

 
 

 הגב' אוריאנה פרידמן   - עדכון תנאי העסקהז.       
 

בה,    אישתו פרידמן,    אוריאנהגב'   דירקטור מניות מהותי  פרידמן מנכ"ל החברה,  של מר חנן 
ומשמשת כמנהלת משרד בהיקף משרה של   . בהתאם להסכם העסקה  50%מועסקת בחברה 

ש"ח,  10,000זכאית גב' פרידמן לשכר חודשי )ברוטו( בסך של    2016במאי,  1שנחתם עמה ביום 
ין התחייבותה של גב' פרידמן לאי משכרו כאמור נחשב כגמול מיוחד בג  10%כאשר שיעור של  

 תחרות עם החברה.
 

הכללית את עדכון תנאי העסקתה כך שתשמש נוסף על    אישרה האסיפה   2021בדצמבר,    5ביום  
תפקידה כמנהלת משרד ומשאבי אנוש כמרכזת תחום הרכש בחברה בהיקף משרה כולל של  

זכאית גב' פרידמן כך שתהיה    2021. בהתאם לאישור שכרה יעודכן החל מחודש אפריל  100%
רו כאמור נחשב כגמול משכ  10%ש"ח, כאשר שיעור של    20,000לשכר חודשי )ברוטו( בסך של  

להם    הפנסיוניותההפרשות    מיוחד בגין התחייבותה של גב' פרידמן לאי תחרות עם החברה.
המעודכן   השכר  פי  על  ישולמו  פרידמן  הגב'  לקרן כמוכן  זכאית  פרידמן  הגב'  זכאית  תהא 

 .השתלמות עד לתקרה המוכרת לצרכי מס
 

ות  כמו סוציאליות  לזכויות  זכאית  פרידמן  גב'   , קרן  כן  היתר,  ובין  נוספים,  נלווים  נאים 
 . דיןמחלה והחזר הוצאות נסיעה, והכל על פי  ימיהשתלמות, חופשה שנתית, דמי הבראה, 

 
  בכתב   מוקדמת  בהודעה ,  הצדדים  שני  ידי   עלניתנת לסיום,    פרידמן'  גבשל    ההעסקת   תקופת
 .לדין בהתאם

 
בלתי  אופציות    92,000ית הענקת  אישרה האסיפה הכלל  2021בדצמבר,    5נוסף על האמור ביום 

 1. לפרטים נוספים ראה סעיף ז'סחירות
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 עובדי החברההענקת אופציות ל.       ח

 
, אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות להענקת אופציות )שאינן  2020,  בנובמבר  2ביום           

 רשומות למסחר( לניצעים ישראלים. 
 

האופציות ובכפוף לכל דין, דירקטוריון החברה רשאי להקצות אופציות )שאינן    בהתאם לתכנית
רשומות למסחר( הניתנות למימוש למניות החברה, לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים, יועצים  
ונותני שירותים אחרים של החברה או של חברות קשורות )"כתבי האופציות" או "האופציות"(.  

ע תנוהל  האופציות  ידי  תכנית  על  לכך  ועדה שהוסמכה  ידי  על  או  דירקטוריון החברה  ידי  ל 
 הדירקטוריון. 

 
 להלן תאור ההענקות שבוצעו בתקופה: 

 
להעניק  2021באוגוסט,    26ביום   .1 החברה  דירקטוריון  אישר  הניתנות   259,100,  אופציות 

מניות החברה לשלושה עובדים בחברה, בהם הגב' אוריאנה פרידמן,   259,100-למימוש ל
 .אשתו של מר חנן פרידמן, תחת תכנית האופציות

 
 

 להלן פרטי ההענקה: 

הגב' אוריאנה  עובד ב' 'עובד א  
 )*( פרידמן

 92,000 92,000 111,100 כמות אופציות 
   4.20   4.20 5.87 תוספת מימוש )בש"ח לאופציה( 

 מידי מידי מידי מועד הבשלה 
 

 האסיפה הכללית.על ידי   2021בדצמבר,  5פרידמן אושר ביום   )*( התגמול לגב' אוריאנה
 

 , אישר הדירקטוריון למר אורי אפלבאום, סמנכ"ל בחברה, הענקת2021בדצמבר,    1ביום   .2
  0.0001מניות רגילות בנות ערך נקוב של    100,000אופציות לא סחירות לרכישת    100,000

   ש"ח של החברה בכפוף להתאמות כקבוע בתכנית האופציות של החברה. 
( מחיר הסגירה של מניית החברה 1הגבוהה מבין: ) מחיר המימוש של האופציות הנ"ל הוא  
( המחיר הממוצע של מניית החברה 2בדירקטוריון ) בבורסה ביום שקדם למועד ההחלטה  

ימי המסחר שקדמון למועד ההחלטה בדירקטוריון. בהתאם לאמור נקבעה    30-בבורסה ב
 ש"ח לאופציה.  8.1829תוספת המימוש בסך 

 
( בחלוף 1שנים ממועד ההענקה כך ש: )   4הזכאות למימוש האופציה תגובש בתקופה של  

( בחלוף כל שלושה חודשים נוספים 2מהאופציות )  25%לו  חודשים ממועד האישור יובש  12
 מהאופציות.  6.25%של שרות יבשילו  

 
נוסף על האמור חלה תקופת חסימה על מכירת מניות המימוש שינבעו מכל מנת אופציות  

של   ובכפוף   18לתקופה  אופציות  מנת  אותה  של  ההבשלה  ממועד  שתחילתה  חודשים 
 מס הכנסה.לפקודת  102למגבלות על פי סעיף 

 

הענקת  ,  2021  בדצמבר  1ביום   .3 הדירקטוריון  שירותים   100,000אישר  לנותנת  אופציות 
  0.0001מניות רגילות בנות ערך נקוב של    100,000לחברה בתחום הייעוץ העסקי לרכישת  

 ש"ח לאופציה.  7.854ש"ח של החברה בתמורה לתוספת מימוש  בסך  
 

חודשים מחתימה על הסכם מחייב ראשון    24ל  הזכאות למימוש האופציה תגובש בתקופה ש
 מהאופציות.  25%)להלן: המועד המזכה( כך שבחלוף כל שישה חודשים יבשילו 

 נוסף על האמור חלה תקופת חסימה על מכירת מניות המימוש שינבעו מכל מנת אופציות 
 חודשים שתחילתה ממועד ההבשלה של אותה מנת אופציות  18לתקופה של  
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 פרטית   הנפקה . ט
 

  בתמורה   שונים  משקיעים  לשלושה  פרטית  הנפקה   על  החברה  הודיעה  2021  באוגוסט  2  ביום         
  של   מניות  1,120,690  למשקיעים  החברה  תקצה  במסגרתה"ח,  ש  מיליון  6.5  של  כולל   סך  לגיוס

  4.88%  -וכ  זה"ח  דו  למועד  נכון  החברה  של  המונפק  המניות  מהון  5.87%  -כ)המהוות    החברה
 למניות  למימוש   הניתנים,  אופציה  כתבי  1,120,690  עם  ביחד(  מלא  בדילול  המונפק  המניות  מהון

 הפרטית  ההנפקה   השלמת.  למניה"ח  ש  7.47  של  מימוש  במחיר,  2.3.2025  ליום  עד  החברה
 שתנבענה   המניות  ושל  המוצעות  המניות  של  למסחר  לרישום  הבורסה  אישור  בקבלת  מותנית
  מימוש   להאצת  הפרטית  בהנפקה   שיגויס  הסכום  את   מייעדת  החברה.  האופציה  כתבי  ממימוש
 "ב. בארה  לשוק להתרחבות החברה של האסטרטגית התכנית

 
 

 מינוי סמנכלית כספים  .  י
 

אישר דירקטוריון החברה את מינויה של הגב' שגית מוסקוביץ' לסמנכלית    2022בינואר,    26ביום  
 2022בפברואר,  14ביום  תפקידו את שיסיים  כהןהכספים של החברה חלף מר רן אהרון 

 
  60,000אופציות לא סחירות לרכישת    60,000כחלק מתנאי ההעסקה אישר הדירקטוריון הענקת  

ש"ח של החברה בכפוף להתאמות כקבוע בתכנית   0.0001ות ערך נקוב של  מניות רגילות בנ
   האופציות של החברה. 

 
הוא   הנ"ל  האופציות  של  המימוש  )מחיר  מבין:  החברה 1הגבוהה  מניית  של  הסגירה  ( מחיר 

( בדירקטוריון  ההחלטה  למועד  שקדם  ביום  החברה 2בבורסה  מניית  של  הממוצע  המחיר   )
שקדמון למועד ההחלטה בדירקטוריון. בהתאם לאמור נקבעה תוספת    ימי המסחר  30-בבורסה ב

 ש"ח לאופציה.  11.9המימוש בסך  
 

  24( בחלוף  1שנים ממועד ההענקה כך ש: )  4הזכאות למימוש האופציה תגובש בתקופה של  
( בחלוף כל שלושה חודשים נוספים של 2מהאופציות )   25%חודשים ממועד האישור יובשלו  

 מהאופציות.  9.375%חודשים( יבשילו   24שרות )לאחר 
 

מניות המימוש שינבעו מכל מנת אופציות   על מכירת  על האמור חלה תקופת חסימה  נוסף 
חודשים שתחילתה ממועד ההבשלה של אותה מנת אופציות ובכפוף למגבלות   18לתקופה של 
 לפקודת מס הכנסה. 102על פי סעיף 

 
 

 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(   להעברההפסדים גילוי בדבר .        6
 

בדצמבר,    31לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום  
 . אלפי ש"ח 11,788 -לסך של כ 2020בדצמבר,  31ש"ח וליום אלפי  26,546 -לסך של כ 2021

 
לחופשה והבראה, טיפול חשבונאי , הפרשי עיתוי בגין הפרשה  בגין הפסדים עסקיים להעברה

לא הוכרו נכסי מיסים נדחים בהיעדר צפי לניצולם בעתיד    בחכירות והוצאות מחקר ופיתוח
 הנראה לעין. 

 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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  בע"מ   טראקנט אנטרפרייז

  

  חלק ד' 

  פרטים נוספים אודות התאגיד 

    



  טראקנט אנטרפרייז בע"מ   שם החברה: 

  515446474  מספר חברה ברשם:

  8819102, אילת  1השרטט   כתובת:

  077-9709090  טלפון: 

  077-4702399  פקסימיליה: 

  דואר אלקטרוני: 

  2021בדצמבר  31  מועד הדוח על המצב הכספי:

  2022 בפברואר 13  מועד הדוח:

  



  דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון  –ד 9תקנה 

  דוח הדירקטוריון  – 10תקנה 

    תמצית דוחות על הרווח הכולל –א 10תקנה 

  

  שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף – ג 10תקנה 

ע



   רשימת השקעות בחברות הבת ובחברות קשורות  – 11תקנה 

  שם החברה
סוג 

  מניה 

כמות  

  מניות

סה"כ 

  ע.נ. 

עלות  

מדווחת  

(אלפי 

  ש"ח) 

ערך  

מאזני 

מדווח  

(אלפי 

  ש"ח) 

  שיעור ההחזקה (באחוזים) 

בנייר 

  הערך 
  בהצבעה   בהון

בסמכות  

למנות 

  דירקטורים 

רשימת הלוואות  – 14תקנה 

מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   – 20תקנה 

  

התשקיף

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

  

   .202131.12תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה שהוכרו בדוחות הכספיים ליום   – 21תקנה 

  "כ סה  תגמולים אחרים   שירותים  בעבור  תגמולים התגמולים  מקבל פרטי

  תפקיד   שם

  היקף
  משרה 

  שיעור
  החזקה

  בהון
  התאגיד

(%)  

  שכר 
 *  

  מענק 
**  

  תשלום
  מבוסס 
  מניות 

  דמי
  ניהול 

  דמי
  ייעוץ 

  ריבית   אחר   עמלה 
  דמי

  שכירות 
  אחר 

(%)  

  חנן
  פרידמן 

2,614    

  אוריאנה 
 פרידמן 

***  
808    

    415  חן  רונן

  רן אהרן
    389  כהן 

שמשון  
  ויזל 

              
360    

  

  
  

   



מכירות

המכירות  רף

×

EBIDTA

נקי רווח 



 

 



התאמות



cashless exercise

אירוע חברה 

   



   

  



   

השירותים

   

  



 

 

ג'נספח  

התגמול  מדיניות

 

  



  

  

  

 



השליטה בחברה –א 21תקנה 

עסקאות עם בעלי שליטה   – 22תקנה 

 

  

  

 

 

 

 

  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה   – 24תקנה 



הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  –א 24תקנה 

מרשם בעלי המניות – ב 24תקנה 

מען רשום  –א 25תקנה 

  

הדירקטורים של התאגיד   – 26תקנה 

 







 



London 

Business School





 





B.A  

  Ideal-HLS

AWZ Ventures



נושאי משרה בכירה –א 26תקנה 



  





    מורשה חתימה של התאגיד  – ב 26תקנה 

רואה החשבון המבקר של התאגיד   – 27תקנה 

שינוי בתזכיר או בתקנון  – 28תקנה 

המלצות והחלטות הדירקטורים  – 29תקנה 

 

 

 

החלטות החברה –א 29תקנה 

  



  

שמות החותמים ותפקידם 

  דירקטור אברהם בן ארדיטי,  ומנכ"ל , יו"ר דירקטוריוןחנן פרידמן



 

 

  בע"מ בע"מ טראקנט אנטרפרייז  

  

  הצהרות מנהלים   |   2021דוח תקופתי לשנת  

  

 הצהרת מנכ"ל  

" חברה ה "  

"הדוחות" 

 

 

 

 

  



 

 

 בתחום הכספים   נושא המשרה הבכיר הצהרת   . 2

 

הדוחות חברה ה 
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