
 

 בע"מ אלקטריאון וירלס

  ן שלישירבעודוח 

  2021 בספטמבר 30ביום  ההסתיימש לתקופה

 
 פיתוח להצלחת באשר הוודאות העדר רקע ועל, ופיתוח מחקר תאופיה של החברה כחבר לאור

 של הטכנולוגי בפיתוח שלוןיכ של במקרה, הרלוונטיים לשווקים בהחדרתםאו /ו השונים מוצריה

 המוסמכות הרגולטוריות מהרשויות הנדרשים האישורים בהשגת כישלוןאו /ו ההחבר של מוצריה

 בפיתוחה החבר השקעת עלולה, יםהרלוונטי לשווקים בהחדרתםאו /ו מוצריה ומכירת שיווק לשם

 הון לגיוסי להידרש ההחבר עשויה ופיתוח מחקר כחברת; כמו כן יובהר, כי לטמיון לרדת, מוצריה

 . השוטפות הוצאותיה מימון לשם, מוצריה ממכירת חיובי מזומנים תזרים ליצירת עד

 

המיידים שהחברה נוהגת לפרסם במסגרת דיווחיה הדוחות ובנוסף לתרגום  כחלק ממדיניותה

, ניירות ערך )מגנא( ובאתר הדיווחים של הבורסה )מאיה(במערכת ההודעות האלקטרונית של רשות 

באתר  והרבעונייםשל דוחותיה השנתיים  לשפה האנגלית נוחות לפרסם תרגומי החברה בכוונת

תרגומי יובהר כי  .https://www.electreon.com/annual-reportsהאינטרנט של החברה בכתובת: 

אף , זאת על אינם מחייבים את החברהלפיכך אינם תרגום רשמי ו שמפרסמת החברה הנוחות

התאמה בין הגרסה העברית  במקרה של אי .הנוחות בתרגומי שמושקעים מאמצים וכישורים רבים

  .לבין תרגום הנוחות לאנגלית, הגרסה העברית תהיה הגרסה המחייבת

 תוכן העניינים

 שינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי התאגיד - פרק א'

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה - פרק ב'

 2021 בספטמבר 30דוחות כספיים ליום  - פרק ג'

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי - פרק ד'

  

https://www.electreon.com/annual-reports
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 רק א'פ
פרסום  מועדל עדומתום שנת הדיווח האחרונה החל הדוח עדכון לתיאור עסקי התאגיד בתקופת 

  הרבעוני הדוח

תקנות )" 1970-, התש"ל(לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידייםא 39בהתאם לתקנה 

בכל  הקבוצהלהלן יובא פירוט בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי  ,"(הדוחות

הדוח התקופתי של החברה של החל ממועד פרסומו  עניין שיש לתארו בדוח התקופתי של החברה,

הדוח התקופתי ( )"2021-01-049917)מס' אסמכתא:  2021במרץ  29כפי שפורסם ביום  2020לשנת 

סדר הסעיפים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח  על פידוח זה,  פרסוםועד למועד  "(2020לשנת 

 .2020 לשנת יהתקופת

הסקירה שלהלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני 

 . 2020לשנת דוח התקופתי הויש לעיין בה ביחד עם  הקבוצה בתקופת הדוח

 תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתייצוין כי למונחים בפרק זה תהא המשמעות הנודעת להם בפרק 

  ., אלא אם צוין במפורש אחרת2020 לשנת

  מבנה אחזקות החברה - 1.3סעיף  .1

  למועד הדוח: חברהתרשים מבנה החזקות ה להלן

 

 

 

 

 

 בספירהד השקעות )ביו( בע"מ פעילות עסקית כלשהי. למועד הדוח לא מתקיימת  (1)

  בגרמניה. כזרוע הפעילות של החברה הוקמהאשר  חברה בת גרמנית (2)

 בקליפורניה, ארה"ב, לצורך תחילת פעילות החברה בארה"ב.  הוקמהאשר  חברה בת (3)

והשתתפות בפרויקט הדגמה  דיהוובשאשר הוקמה לצורך תחילת פעילות החברה  בתחברה  (4)

  .2020( לדוח התקופתי 2)9.4 רט בסעיף, כמפושוודיהבליישום טכנולוגיות כביש חשמלי אלחוטי 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה - 4סעיף  .2

 התקשרויות הון הטבע בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, בהסכמים למכירת מניות החברה

לחברה, על הון הטבע בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, הודיעה לחברה , 2021באוקטובר  22ביום 

המוחזקות על ידה למר אלף מניות רגילות של החברה  200,000ת בהסכם למכיר התקשרותה

ש"ח. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות, ראו דוח אלפי  42,500בתמורה לסך של ירון יעקבי 

, הנכלל בדוח זה (2021-01-159000)מס' אסמכתא:  2021באוקטובר  24מיידי של החברה מיום 

 . על דרך ההפניה

 בע"מ אלקטריאון וירלס

100% 100% 

ElectReon  
AB(4) 
 

ספירהד 
השקעות )ביו( 

 (1)בע"מ
ElectReon 

Germany GmbH(2) 
ElectReon 

.Wireless, Inc(3) 

100% 100% 
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 הצעות פרטיות

אופציות לא סחירות של החברה  11,400 קצאתההשלימה החברה  ,2021באפריל  20ביום 

שאינם לארבעה דירקטורים  ל אחת,מניות רגילות ללא ערך נקוב כ 11,400-להניתנות למימוש 

. לפרטים אופציות לא סחירות 2,850, כך שהוקצו לכל דירקטור מועסקים על ידי החברה

)מס׳ אסמכתא:  2021בפברואר  1כללית שפרסמה החברה ביום אסיפה נוספים, ראו דוח זימון 

 .דרך ההפניה, הנכלל בדוח זה על (2021-01-013000

לא סחירות של החברה אופציות  72,005הקצאת  החברה אישר דירקטוריון, 2021במאי  30ביום 

עובדים של החברה.  18-ל אחת, למניות רגילות ללא ערך נקוב כ 72,005-הניתנות למימוש ל

-2021-01)מס' אסמכתא:  2021במאי  30מיידי של החברה מיום  דוחלפרטים נוספים, ראו 

 ., הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה(092778

 אופציות של להצעהאימוץ של תכנית מתאר  , אישר דירקטוריון החברה2021באוגוסט  26ביום 

לנושאי משרה ועובדים של החברה ושל  ,החברה של )שאינן סחירות( הניתנות למימוש למניות

ותקנות  ערך ניירות לחוק()א( 1ב)15 לסעיף בהתאם"(, מתארהחברות הבנות של החברה )"

 החברה, למתאר בהתאם .2000-תש"סהניירות ערך )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים(, 

 של הבנות ובחברות בחברה משרה ונושאי לעובדים, תמורה ללא, להקצות רשאית תהיה

 רגילות ניותמ 300,000 עד( הניתנות למימוש לסחירותאופציות )שאינן  300,000-עד ל החברה

 הקצאת אישר דירקטוריון החברה, כן כמו (.במתאר שייקבעו להתאמות)בכפוף  החברה של

 החברה של עובדים 12-לרגילות של החברה  מניות 40,857-ל למימוש הניתנות אופציות 40,857

  .מכוח המתאר

 58,000הקצאת )לפי העניין( דירקטוריון החברה ו ו ועדת התגמולאישר ,2021 באוגוסט 26ביום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב כל  58,000 -של החברה הניתנות למימוש ל (לא סחירות)אופציות 

 28מיידי של החברה מיום דוח נוספים, ראו  לפרטים 1עובדים של החברה.לשלושה אחת, 

  , הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.(2021-01-071935 )מס' אסמכתא: 2021באוגוסט 

, התקשרו החברה ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ בהסכם עקרונות 2021באוקטובר  4ביום 

"ההסכם", בהתאמה(. בהתאם להסכם, אישר דירקטוריון החברה -לשיתוף פעולה )"דן" ו

מניות רגילות ללא ערך  100,000-אופציות לא רשומות למסחר, המירות ל 100,000 לדן להקצות

 ותוחרטים נוספים אודות ההסכם, ראו דלפחסומות.  תומני 130,000-נקוב של החברה ו

-2021-01-ו 2021-01-150741)מס' אסמכתא:  2021באוקטובר  4של החברה מיום  יםמיידי

 .בדוח זה על דרך ההפניה ים, הנכלל(150831

אופציות  50,000, לאחר תאריך הדוח, אישר דירקטוריון החברה הקצאת 2021בנובמבר  9ביום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, לנותן שירותים  50,000-יתנות למימוש ללא סחירות הנ

אסמכתא:  ')מס 2021בנובמבר  9לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום  2.של החברה

 . , הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה(2021-01-095596

                                                 
 ביניהם שני נושאי משרה.  1
 מעביד בין הניצע לחברה. -הניצע הינו תאגיד המאוגד בארה"ב ולא מתקיימים יחסי עובד 2
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 23,879, לאחר תאריך הדוח, אישר דירקטוריון החברה הקצאת 2021בנובמבר  29ביום 

ל מניות רגילות ללא ערך נקוב כ 23,879-לא סחירות של החברה הניתנות למימוש לאופציות 

 מכח המתאר. עובדים של החברה 10-אחת, ל

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה - 7סעיף  .3

  שינויי רגולציה/חקיקה המשפיעים על תעשיית הרכב החשמלי - בעולם מגמות .3.1

, אשר 3את תזכיר חוק האקליםסם המשרד להגנת הסביבה , פר2021באפריל  19ם ביו

הבינלאומיות של מדינת ישראל במסגרת אמנת  הגובש כחלק מיישום מחויבויותי

האקלים והסכם פריז, ועל רקע מהלכים גלובליים המתבצעים בימים אלה 

 להתמודדות עם משבר האקלים. 

פרסם משרד האנרגיה  ,2021באפריל  18ביום  ,לפרסום תזכיר חוק האקלים במקביל .3.2

 .20504שנת להערות הציבור את מסמך מפת הדרכים למשק אנרגיה דל פחמן עד 

מדובר בתוכנית מדיניות ארוכת טווח אשר נועדה להכין את תשתית משק האנרגיה 

בישראל, ואשר גובשה על רקע משבר האקלים, התקדמות הטכנולוגיה ומאפייניה של 

ישראל, ומתוך צורך להתמודד עם הפחתת פליטות גזי חממה. מפת הדרכים 

גיית שמש ואיתו עקרונות כלליים אסטרטגיים: מעבר המשק לאנר 7מסתמכת על 

הצורך באגירה מאסיבית, השקעה ובחינת טכנולוגיות מתחדשות )לרבות מימן 

ותפיסת פחמן(, טכנולוגיות עתידיות, פיתוח ותכנון רשת החשמל, קירוב הייצור 

 לצריכה ברשת החשמל, טרנספורמציה אנרגטית במשק הביתי, ומעבר לרכב חשמל.

וביניהם  י מדיניות רבים לעשור הקרובהתכנית מציגה יעדביחס למגזר התחבורה, 

הכנת תשתית החשמל בישראל להספקת החשמל הנוסף שיידרש למשק, הטבות מס 

רכישה ומכס על רכבים חשמליים, פריסת רשת עמדות טעינה, תשתיות טעינה בבנייה 

חדשה ובבתים משותפים, כלי רכב חשמליים, מוניות חשמליות, העברת מערך 

  ם לחשמל ועוד.האוטובוסים העירוניי

 ציי רכבים חשמליים ותשתית טעינה - מגמות בעולם .3.3

משרד ב הפדרלית , פרסמה מחלקת הכבישים המהירים2021באפריל  27ביום 

 U.S. Department of Transportation Federal Highwayהתחבורה האמריקני )

Administration),  הפדרליים העובדים מול משרדי הפונה למשרדי התחבורה מזכר

מטרת המזכר  5(.State Departments of Transportation)המדינתיים התחבורה 

בכבישים מהירים ומינופם  (right-of-wayהנכון ) השימושהיא לספק הבהרות לגבי 

ם פרויקטי בקידוםם דחופים. בכלל זאת, מביע המסמך תמיכה ילצרכים ציבורי

: פרויקטים להעברה ביניהםם לייעול התפוקה שלהם, לשימושים שונים בכבישי

לטעינה דינאמית בנתיבי תחבורה, קידום מתקני  והפצת חשמל, פרויקטים

                                                 
3 view.net/i/xtjtsh8h/_________________10.pdf-media.web-https://cdn 
4 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/energy_180421/he/energy_2050_new.pdf 

5 way/corridor_management/alternative_uses_guidance.cfm-of-state/righthttps://www.fhwa.dot.gov/real_e 

https://cdn-media.web-view.net/i/xtjtsh8h/_________________10.pdf
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תדלוק/טעינה אלטרנטיביים ועוד. לגישת מחלקת הכבישים המהירים הפדרלית, 

תחבורתית לחשמול וחיבור -שימושים אלה ואחרים יאפשרו פריצת דרך טכנולוגית

נומית וכן ייעלו את התפוקה של התשתיות הקיימות תוך צמצום תחבורה אוטו

 . המדינתיים למשרדי התחבורה עלויות והוצאות

שינויי רגולציה כאמור עשויים להשפיע, להערכת החברה, על פעילותה העסקית של 

החברה לטובה ולהגדיל את פוטנציאל גיוס ההון והמכירות שלה ככל שמוצריה 

 יפותחו בהצלחה.

מכרז  (TrafikVerket) השוודיפרסם משרד התחבורה  ,2021בנובמבר  2ביום 

ק"מ בין העיר הלסברג  42-פריסת מקטעי כביש חשמלי אלחוטי באורך כולל של כל

יחל  2022 במהלך חודש ינוארהצפי הוא כי . כבדות תמשאיולטעינה של  ,6ארברועיר ל

יפורסמו  2022שנת וכי במהלך  להשתתפות במכרז מקדימותההצעות שלב הגשת ה

  שלבים נוספים.

 MDOT - Michiganפרסם משרד התחבורה של מישיגן ) ,2021 באוקטובר 25ביום 

Department of Transportation( בקשה להצעות )RFP- Request For Proposal )

  7.ק"מ 1.6-כשל  כולל לסלילת כביש חשמלי באורך

 לחשמול תחבורה ציבוריתהסרת חסמים סטטוטוריים  – מגמות בישראל .3.4

התקיים דיון פתוח בוועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל(  2021ביולי,  21ביום 

הסיר את החסם שמטרתה ל 130כנית תת"ל שבמסגרתו הוצגה לציבור הרחב ת

 פן רוחבי ולאפשר בטווח הזמן הקצרהסטטוטורי לחשמול התחבורה הציבורית באו

במטרה לעמוד שראל, ם בכל מדינת ימתקני תחבורה קיימים/מאושרישל חשמול 

מצי האוטובוס העירוני עד  60%לחשמול והבטיחות בדרכים ד משרד התחבורה ביע

  .2026לשנת 

על פעילותה העסקית של החברה לטובה  התכנית עשויה להשפיע להערכת החברה,

 ככל שמוצריה יפותחו בהצלחה. בישראל המכירות שלהולהגדיל את פוטנציאל 

 תקינה – 8.4.2סעיף  .4

קיבלה אישור רשמי מהרשויות המוסמכות בהולנד, לפיו מקלט הרכב ויחידת הניהול החברה 

פרי פיתוחה, המשמשים מרכיבים משמעותיים במערכת הכביש החשמלי האלחוטי של החברה, 

התקן  8ת )"התקן"(.אימות אלקטרומגנטילת Regulation No. 10 בדרישות התקן עומדים

וך שכלל בדיקות של מקלט הרכב ויחידת הניהול במעבדה מובילה התקבל לאחר תהליך אר

באירופה, אשר במסגרתן נבדקו, בין היתר, פליטה של קרינה אלקטרומגנטית, חסינות מפליטה 

                                                 
6 -feb-https://www.trafikverket.se/contentassets/33b5c5e7e1634e1799e71734e132ce7d/samradshandlingar

2021/e20_elvag_hallsbergorebro_vagplan_samradshandling_14_miljokonsekvensbeskrivning.pdf 
7 https://www.michigan.gov/documents/mdot/MDOT_RFP_SS_REQ3524_Mueller_placeholder_735979_7.pdf 
8  Regulation No. 10  התקן הבינלאומי של האומות המאוחדהוא( ותUnited Nation ) לתאימות אלקטרומגנטית. התקן עוסק

וחלקים הניתנים להתאמה ו/או לשימוש בכלי  (, ציודWheeled Vehiclesם )באימוץ מרשמים טכניים אחידים לכלי רכב גלגליי
 .רכב גלגליים כאמור, ובתנאים להכרה הדדית באישורים הניתנים על בסיס מרשמים אלה
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לפרטים נוספים, ראו  .אלקטרומגנטית ממקורות חיצוניים ועמידות בפני תנאי סביבה ורעידות

הנכלל בדוח , (2021-01-148074)מס' אסמכתא:  2021בספטמבר  22של החברה מיום  מיידי דוח

 .זה על דרך ההפניה

 תיאור תהליכי הפיתוח של מוצרי החברה – (2)9.4סעיף  .5

החל הפעלתו של שאטל  ,2021במהלך חודש אוקטובר  ,כל האישורים הנדרשיםלאחר קבלת 

בפרויקט של   אלחוטי באמצעות המערכת של החברה של אוטובוס חשמלי הנטען באופן ציבורי

שאטל האוטובוס החשמלי צפוי להיות מופעל באמצעות חברת הסעות  .שוודיההחברה ב

ולהדגים כי פתרון הטעינה האלחוטית של החברה ( Flygbussarna) מקומית בשם פליגבוסנה

ם. רכבים שונימסוגל לספק לערים דרך נוחה, חסכונית ובת קיימא לטעינה חשמלית של 

-2021)מס' אסמכתא:  2021באוקטובר,  21מיידי של החברה מיום דוח לפרטים נוספים, ראו 

 .הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, (01-090133

 הון אנושי – 17סעיף  .6

, הצטרף נשיאה העשירי של מדינת ישראל, מר ראובן )רובי( ריבלין 2021באוגוסט  6ביום 

באוגוסט,  8לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  9.לחברה בתפקיד נשיא החברה

 . הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, (2021-01-062488 )מס' אסמכתא: 2021

 הסכמי שיתוף פעולה  - 25סעיף  .7

 מזכר הבנות עם ברבמי - 25.9סעיף 

סגרת שיתוף פעולה עם יצרניות רכב בינלאומיות וחברות מובילות נוספות במלפרטים אודות 

-2021-01)מס' אסמכתא:  2021במאי  18של החברה מיום  דוח מיידי, ראו הפיילוט באיטליה

 .הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, (085704

 הסכם עקרונות עם דן 

בהסכם עקרונות לשיתוף פעולה לפיו החברה  10, התקשרו החברה ודן2021באוקטובר,  4ביום 

תפעל להתקנה של מערכת הטעינה האלחוטית פרי פיתוחה במסופי תחבורה ציבורית בהם 

 קבלת"(. עם דןמשתמשות דן וחברות בנות של דן )דן והחברות הבנות של דן יכונו יחדיו: "

לעשות בה  הקמת מערכת הטעינה האלחוטית של החברה, דן תוכלו הדרושים האישורים

, כאשר מונעי חשמל כנגד תשלום דמי שימוש חודשיים לחברה אוטובוסיםשימוש לצורך טעינת 

י עליו תותקן המערכת פרי פיתוחה דמי השימוש ישולמו לחברה בעבור כל אוטובוס חשמל

 2,500בסך של  (CaaS – Charging as a Serviceבהתאם למודל עסקי של "טעינה כשירות" )

 . חודשים 60ש"ח לאוטובוס למשך 

שמש להדגמה בינלאומית של צפוי להחברה, הוא בהתאם להערכות ככל שהפרויקט יצליח 

יכולת החברה לספק פתרון מלא לטעינה אלחוטית במסופים תפעוליים במהלך יום העבודה, 

                                                 
 .1999-מר ריבלין כנושא משרה בחברה, כהגדרת המונח בחוק החברות, תשנ"טבתפקידו כנשיא בחברה, לא מכהן  9

 5.46% -בהון המניות המונפק של החברה ו 5.39%למיטב ידיעת החברה, דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ מחזיקה  10
 בזכויות ההצבעה בה.
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להערכת החברה, תוך שיפור משמעותי ביעילות ובעלות התפעול של ציי אוטובוסים חשמליים. 

הצגת תוצאות חיוביות מהפרויקט לחברות היסעים ברחבי העולם עשויה לקדם באופן 

משמעותי את עסקי החברה בשווקי היעד שלה וכן את ההכרה הבינלאומית בפתרון הטעינה 

בהתאם לכך, מהווה ההסכם, צעד משמעותי  במסלולי נסיעה.האלחוטית של החברה בחניונים ו

 ביותר במימוש האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה. 

של החברה מיום  עם דן, ראו דוח מיידי ההתקשרות בהסכם העקרונותאודות נוספים לפרטים 

 ., הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה(2021-01-150741)מס' אסמכתא:  2021באוקטובר  4

)א( השפעות התקשרותה בהסכם עם דן ולהצלחתו; )ב( יכולת -ת החברה ביחס להערכו

מערכת החברה לספק פתרון מלא לטעינה אלחוטית במסופים תפעוליים במהלך יום העבודה; 

)ג( הצגת שיפור משמעותי ביעילות ובעלות התפעול של ציי אוטובוסים חשמליים; )ד( קידום 

ה( הכרה בינלאומית בפתרון הטעינה האלחוטית של )-עסקי החברה בשווקי היעד שלה; ו

החברה בחניונים ובמסלולי נסיעה; מהוות "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק 

, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. 1968-ניירות ערך, תשכ"ח

להתממש באופן שונה  הערכות ואמדנים אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או

מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על 

ההערכות והאמדנים האמורים, ניתן לציין שינויים טכנולוגיים, שינויים בתנאי השוק 

המקומי והגלובאלי ו/או שינויים בתחרות בו, שינוי ו/או החמרה במדיניות הרשויות 

לוונטיות, אי עמידת החברה בלוחות זמנים ו/או גורמים נוספים אשר לא ניתן הרגולטוריות הר

להעריכם מראש והם אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים 

במרץ  29אשר פורסם ביום  2020בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 

)"הדוח התקופתי"(. עוד יובהר, כי טכנולוגיית  (2021-01-049917)מס' אסמכתא:  2021

האלחוטית של החברה נמצאת בשלבי הפיתוח, ולהוציא את הניסויים המפורטים  הטעינה

במסגרת הדוח התקופתי ובדיווחיה השוטפים, החברה טרם השלימה את פיתוח המערכת. 

 יו.אין כל ודאות כי הפיתוח האמור אכן יושלם, ואם יושלם, מה יהיו תוצאות



 'פרק ב

 הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה

"( מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב החברהדירקטוריון אלקטריאון וירלס בע"מ )"

 "(הדוח מועד)" 2021 בספטמבר 30ליום "( הקבוצהענייני החברה והחברות הבנות שלה )להלן יחד: "

 ספטמברב 30ביום  ושהסתיימחודשים ושלושה תשעה  של ותלתקופוהתוצאות הכספיות של החברה 

 1970-, התש"ל(תקופתיים ומיידיים לתקנות ניירות ערך )דוחותבהתאם "(, ת הדוחותקופ)" 2021

 . "(הדוחותתקנות )"

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 כללי .1.1

בפיתוח ויישום של טכנולוגיית טעינה אלחוטית של רכבים עוסקת  החברה, דוחלמועד ה

הטכנולוגיה המפותחת על ידי החברה מבוססת על תשתית סלילים המוטמנת מתחת  חשמליים.

לפני הקרקע המאפשרת העברת אנרגיה באופן אלחוטי לכלי הרכב, מערכת ניהול הממוקמת 

בגחון  מותקנת ן יחידת מקלט אשרבצד נתיב הנסיעה או החניה, מעל או מתחת לפני הקרקע, וכ

כלי הרכב. יחידת הניהול מעבירה אנרגיה מרשת החשמל אל הסלילים הרלוונטיים בהתאם 

למיקום הרכב הנוסע על התשתית או הנטען בצורה סטטית; ומאפשרת לתקשר באופן רציף 

 ואלחוטי עם התשתית התת קרקעית.

ית, במצב בו כלי הרכב חונה בחניון או הטכנולוגיה מאפשרת שלושה מצבי טעינה: טעינה סטט

מסוף, טעינה דינמית כאשר הרכב נמצא בנסיעה וטעינה חצי דינמית כאשר הרכב נמצא במצב ב

 .)כגון במפרץ חנייה( נסיעה איטית מאוד

 

חברות המנהלות ציי רכבים  עבורבייחוד  ,המעבר לתחבורה חשמלית כרוך באתגרים רבים

לתת פתרון אופטימלי וגמיש  נועדו חברהה ידי-המפותחים על הטעינהמצבי מסחריים. שלושת 

עמדות  שלאת הצורך במגע פיזי  המבטלתפעול רציף ויעיל,  , באופן שיאפשר להןלחברות אלו
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הכלכליות של המעבר לצי רכב  ומגביר אתלחיסכון בשטח חניון לילה  הגורם הטעינה החוטיות

צמצום בגודל הסוללה  תאפשר)הכביש החשמלי( חשמלי. טכנולוגיית הטעינה הדינאמית 

הדרוש להנעת כלי רכב חשמליים )כאשר כלי הרכב ינוע בכביש החשמלי(, הגדלת טווח הנסיעה 

של כלי הרכב החשמלי כל עוד הוא נע על תשתית הכביש החשמלי והפחתת עלות ומשקל כלי 

ר ולתנאים סביבתיים אחרים , נכון למועד הדוח, לשינוי מזג האוויחברההרכב. למיטב ידיעת ה

  .חברהלא אמורה להיות השפעה על מערכות הטעינה האלחוטית שמפתחת ה

 בהצלחת הוודאות העדר רקע ועלכחברת מחקר ופיתוח  החברה של אופיה לאור כי, יובהר

ו/או  החברהמוצרי  פיתוחו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי ו/או בעלויות  החברהמוצרי  פיתוח

בפיתוח מוצריה לרדת  החברה, עלולה השקעת נועדו הן לשמן המטרות בהשגתאו /ובהצלחתם 

 ליצירת עד הון לגיוסי להידרש ההחבר עשויה ופיתוח מחקר כחברת. כמו כן יובהר, כי לטמיון

 .השוטפות הוצאותיה מימון לשם, מוצריה ממכירת חיובי מזומנים תזרים

 החברההמפורטים לעיל )לרבות בעניין השלמת מוצרי פיתוח  , כל ההערכות והאמדניםבנוסף

, תחזיות ואמדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם הערכותותוצאות ההשלמה כאמור( הינם 

בדבר  החברה הערכות על המבוססים)"חוק ניירות ערך"(,  1968-"חהתשכבחוק ניירות ערך, 

בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה ים אשר מועד התרחשותם, אם יהתפתחויות ואירועים עתיד

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה החברהשל 

וח ו/או שיווק ו/או אי תמכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פי

פרק א' ב 28 בסעיףהמפורטים מגורמי הסיכון  איזה התממשותהשגת המימון הדרוש ו/או 

  .2020 לדוח התקופתי

 התקופתי דוחל' א בפרק 7.8 בסעיף לאמור בהמשך – (COVID-19הקורונה ) נגיף התפשטות .1.2

 מעדכנת, 2020במאי  11-ו 2020במרץ  8ובהתאם לעמדות רשות ניירות ערך מהימים  2020לשנת 

 הדוח, פעילות הקבוצה וחוסנה הכלכלי לא נפגעו באופן מהותי פרסום החברה כי נכון למועד

כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ופעילות המחקר והפיתוח של החברה המשיכה כסדרה. כמו 

נגיף הקורונה לא צפויה להיות  שטותלהתפדוח זה, פרסום גם למועד כן, להערכת החברה, 

מת התאוששות המשק הישראלי השפעה מהותית על פעילותה, וזאת בפרט בהנחה שמג

כי תוכל לעמוד בהמשך פעילות המחקר  חברההוהעולמי מהמשבר תימשך. בתוך כך, מעריכה 

זאת,  עם והפיתוח ובהתחייבויותיה לצורך המשך ביצוע הפרויקטים בהם היא נוטלת חלק.

או /בחו"ל ו וו/אבמידה שיוחמרו ההגבלות על פעילות הקבוצה ו/או על פעילות ספקיה בארץ 

ו/או  , בארה"ב, בגרמניהשוודיהבבישראל,  תחול הרעה משמעותית במצב הכללי בשוק

במדינות אחרות בהן בכוונת הקבוצה לפעול )לרבות ככל שההרעה במצב השווקים תביא 

החמרה  עלולה לפגיעה ביכולת לגייס הון בשווקי ההון או ביכולת לקבל מענקים ממשלתיים(,

דחייה מסוימת בלוחות הזמנים המתוכננים לתהליכי המחקר והפיתוח של מוצרי  לגרור כאמור

  פרויקטים בהם הקבוצה נוטלת חלק.או לעיכוב בביצוע הקבוצה 

המידע בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה על הקבוצה ויכולת ההתמודדות שלה עמן 

בחוק ניירות ערך, אשר בתקופה שלאחר תקופת הדוח, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו 

מבוסס, בין היתר, על הערכות של החברה, על הנתונים שבידי החברה נכון למועד זה ועל אופן 

התמודדות ממשלת ישראל וממשלות העולם עם משבר הקורונה. ההשפעות בפועל, עשויות 
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שאינם בשליטת החברה,  שונים מגורמים כתוצאה, להיות שונות מאלו שנחזו כאמור

המשך מגבלות התנועה על מעבר בין מדינות, הטלת מגבלות תנועה  ןהינ שבהם יםשהעיקרי

ו/או ממשלת גרמניה  שוודיהבתוך מדינות, החמרה במדיניות ממשלת ישראל ו/או ממשלת 

 על הקורונה נגיף של העקיפות ההשפעות עוצמתביחס להתמודדותן עם משבר הקורונה וכן 

 מעבר, בצמיחה פגיעה של אפשרות עקב הקבוצה של עתידיים ממשלתיים ומענקים הון גיוסי

  .בזה וכיוצא הממשלה בתקציב קיצוץ, להאטה המשק

 ראו פרק ,לפרטים נוספים אודות החברה ופעילותה וכן תיאור התפתחות עסקיה בתקופת הדוח .1.3

 תיאור עסקי התאגיד, לדוח זה לעיל. –א'  וכן פרק 2020 לשנת א' לדוח התקופתי

 (אלפי ש"ח) הכספי של החברההמצב  .2

 

30 
 בספטמבר

30 
 בספטמבר

31 
 הסברי הדירקטוריון בדצמבר

2021 2020 2020 

מזומנים ושווי 

 35,137 179,966 3,803 מזומנים

  ספטמברב 30, לעומת 2021 ספטמברב 30הקיטון ליום 

משימושים מהפקדה לפיקדונות ו, נבע בעיקר 2020

 לפעילות שוטפת.

 135,310 - 138,313 פיקדונות

 ספטמברב 30, לעומת 2021 ספטמברב 30הגידול ליום 

בתאגיד  פיקדון שקליב מהפקדת מזומנים , נבע 2020

 2020במהלך שנת  בנקאי שנבעו מגיוסי הון שבוצעו

א' לדוח  בפרק 1.5ף לפרטים נוספים, ראו סעי)

 .מימון בגין הפיקדון ומהכנסות (2020התקופתי 

חייבים ויתרות 

 4,086 4,402 18,711 חובה

  ספטמברב 30, לעומת 2021 ספטמברב 30ליום  הגידול

נבע בעיקר מהוצאות מראש בגין הפרויקטים , 2020

 .בגרמניה ואיטליה

פיקדון 

  45 45 45 משועבד

 6,980 5,338 8,469 רכוש קבוע

 ספטמברב 30, לעומת 2021 ספטמברב 30הגידול ליום 

, נבע בעיקר מהשקעות שבוצעו במתחם 2020

 שיפורים במושכר.והניסויים של החברה 

הוצאות מראש 

 510 539 230 מן ארוךלז

 30, לעומת 2021 ספטמברב 30ליום  הקיטון

שמויינו , נבע בעיקר מהוצאות מראש 2020 ספטמברב

 .מן קצרזהוצאות מראש לל

נכסים בגין 

 437 475 1,069 זכויות שימוש

 ספטמברב 30, לעומת 2021 ספטמברב 30הגידול ליום 

במטה החברה נובע מהרחבת המשרדים  2020

במתחם הניסויים של החברה בישראל בקיזוז ו

 הפחתה שוטפת.

  182,505 190,765 170,640 סך נכסים
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30 
 בספטמבר

30 
 בספטמבר

31 
 הסברי הדירקטוריון בדצמבר

2021 2020 2020 

מן אשראי לז

 - - 5,000 קצר מבנקים

 ספטמברב 30, לעומת 2021 ספטמברב 30הגידול ליום 

לצורך  מן קצרמאשראי לז, נבע בעיקר 2020

 .לפרויקטים עתידיים הקדמת רכשוהצטיידות 

 .מיד לאחר תאריך הדוחהאשראי נפרע 

ספקים ונותני 

שירותים, 

יתרות ו זכאים

 זכות

16,247 9,443 12,030 

 ספטמברב 30, לעומת 2021 ספטמברב 30הגידול ליום 

, נבע בעיקר מגידול ביתרות הספקים כחלק 2020

 מהצטיידות החברה לפרויקטים.

התחייבות בגין 

, בניכוי חכירה

חלויות 

 שוטפות

554 498 404 

 ספטמברב 30, לעומת 2021 ספטמברב 30הגידול ליום 

 , נבע מהכרה בהתחייבות בגין הרחבת המשרדים2020

בישראל במתחם הניסויים של החברה ו במטה החברה

 בקיזוז הפחתה שוטפת.

סך 

  12,434 9,941 21,801 התחייבויות

  170,071 180,824 148,839 סך ההון

 

 הפעילות תוצאות .3

                        2021 ספטמברב 30חודשים שהסתיימו ביום ושלושה  לתשעהלהלן נתוני רווח והפסד  .3.1

 :(ש"ח אלפי) 2020בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2020-ו

 

תקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

תקופה של 
שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 

 בספטמבר 30

שנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר
 הסברי הדירקטוריון

2021 2020 2021 2020 2020 

הוצאות 

מחקר 

 ופיתוח
30,396 20,304 11,740 10,135 35,183 

חודשים  תשעההגידול בתקופה של 

, 2021 ספטמברב 30שהסתיימה ביום 

, המקבילה אשתקדלעומת התקופה 

, נבע בעיקר מהוצאות שכר לעובדים

במצבת כוח  160%-עקב גידול של כ

והתקדמות הרכש בפרויקט  האדם

 .שוודיהב

בניכוי 

השתתפות 

בהוצאות 
(8,275) (15,601) (3,587) (7,095) (20,068) 

חודשים  תשעההקיטון בתקופה של 

, 2021 ספטמברב 30שהסתיימה ביום 

, המקבילה אשתקדלעומת התקופה 
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תקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

תקופה של 
שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 

 בספטמבר 30

שנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר
 הסברי הדירקטוריון

2021 2020 2021 2020 2020 

מחקר 

 ופיתוח

נבע בעיקר  מקיטון בתקבולים מרשות 

 החדשנות.

הוצאות 

שיווק 

והנהלה 

 וכלליות

12,354 5,231 5,724 1,853 7,946 

חודשים  תשעההגידול בתקופה של 

, 2021 ספטמברב 30שהסתיימה ביום 

, המקבילה אשתקדלעומת התקופה 

 -נבע בעיקר   מהוצאות בגין יועצים 

ביקורת, ייעוץ אסטרטגי והוצאות 

 שכר.

הפסד 

  23,061 4,893 13,877 9,934 34,475 מפעולות

הוצאות 

)הכנסות( 

 מימון, נטו

(2,373) 140 (967) 77 164 

בתקופה של בהכנסות המימון הגידול 

 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעה

, לעומת התקופה 2021 ספטמברב

, נבע בעיקר   המקבילה אשתקד

 מהכנסות מימון בגין פיקדון בנקאי.

הפסד 

  23,225 4,970 12,910 10,074 32,102 לתקופה

הפרשים 

מתרגום 

דוחות 

כספיים של 

פעילויות 

 חוץ

(118) (97) 162 (95) 272  

  23,497 4,875 13,072 9,977 31,984 הפסד כולל
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התאמה  בנוסף לנתונים שלעיל ולמוצג בדוחות הכספיים, החברה בחרה להציג בטבלה שלהלן .3.2

הוצאות תשלום בגין  2השפעות חשבונאיות של תקן בינלאומי להפסד הכולל של החברה בנטרול 

 :(אלפי ש"ח) מבוסס מניות

 

 

 :(אלפי ש"ח) זרים מזומניםת .4

 

תקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

תקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

שנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

 הדירקטוריוןהסברי 

2021 2020 2021 2020 2020 

תזרים 

 מזומנים

לפעילות 

 שוטפת

(36,333) (9,540) (10,214) (10,535) (17,274) 

בתזרימי המזומנים  הגידול

ששימשו לפעילות שוטפת 

חודשים  תשעהבתקופה של 

 30שהסתיימה ביום 

 נבע בעיקרו , 2021 ספטמברב

מזומנים לפעילות במשימוש 

 , פיתוח עסקימחקר ופיתוח

 והצטיידות לפרויקטים.

תזרים 

מזומנים 

לפעילות 

 השקעה

(2,559) (1,532) (893) (1,400) (138,407) 

בתזרימי המזומנים  הגידול

לפעילות השקעה  וששימש

חודשים  תשעהבתקופה של 

 30שהסתיימה ביום 

ע נב, 2021 ספטמברב

 קפיטליות ותמהשקע

 במתחם הניסויים שבוצעו

 .של החברה

 

 
תקופה של תשעה 

חודשים שהסתיימה 
 בספטמבר 30ביום 

תקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

שנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

 הסברי הדירקטוריון

2021 2020 2021 2020 2020  

  23,497 4,875 13,072 9,977 31,984 הפסד כולל

התאמות 

בגין יישום 

IFRS 2 
 בגין תשלום מבוסס מניות (5,500) (708) (4,142) (2,766) (7,953)

הפסד 

מתואם 

 לשנה

24,031 7,211 8,930 4,167 17,997  
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תקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

תקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

שנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

 הדירקטוריוןהסברי 

2021 2020 2021 2020 2020 

תזרים 

מזומנים 

מפעילות 

 מימון

7,461 178,148 4,903 177,878 178,125 

בתזרימי המזומנים  הקיטון

מפעילות מימון בתקופה של 

חודשים שהסתיימה  תשעה

נבע , 2021בספטמבר  30ביום 

בעיקר מגיוס שבוצע 

 .בתקופה המקבילה אשתקד

גידול 

)קיטון( 

במזומנים 

ושווי 

 מזומנים

(31,431) 167,076 (6,204) 165,943 22,444  

 

 מקורות מימון .5

מקורות המימון של הקבוצה הינם מענקים ממשלתיים וגיוסי הון. לפירוט אודות גיוסי למועד הדוח, 

 .2020 לשנת התקופתיא' לדוח פרק ב 1.5סעיף ראו  2020בשנת הון שערכה החברה 

 מהותיים לאחר תאריך הדוח םאירועי .6

דוח לעיל וכן  7לפרטים אודות התקשרות החברה עם דן בהסכם עקרונות לשיתוף פעולה, ראו סעיף 

, הנכלל בדוח זה על (2021-01-150741)מס' אסמכתא:  2021באוקטובר,  4מיידי של החברה מיום 

 .דרך ההפניה

המאוחדים של  הכספיים לדוחות 4 אוריבלפרטים נוספים בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח, ראו 

 .2021בספטמבר  30החברה ליום 

 ממשל תאגידי .7

 מיוחדתשנתית ו כללית אסיפה החלטות

  המניות של  בעלי השנתית והמיוחדת של אישרה האסיפה הכללית, 2021 באוגוסט 5ביום 

 את ההחלטות הבאות:  החברה

ישראל(, כמשרד רואה  PwCמינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון ) (1

 החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו;

המכהנים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה  מינויים מחדש של הדירקטורים (2

, לתקופת כהונה נוספת, החל 11ואופיר גומא נון-רחל )חלי( בן , זאב ברונפלד,אורן עזר

                                                 
  .2021ביולי  1ידי דירקטוריון החברה ביום -מר גומא מונה לראשונה על כי יצוין 11
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  ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית האמורה;

 כהונה שנייה לתקופה כהונתה של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברהחידוש  (3

 של שלוש שנים;

 .הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אופיר גומא לתקופה של שלוש שנים (4

-2021-01)מס' אסמכתא:  2021באוגוסט  5מיידי של החברה מיום  דוחלפרטים נוספים, ראו 

 .הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, (062374

 

 

 

 אורן עזר

 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

 ברק דואני 

  סמנכ"ל כספים

 

  
 2021 בנובמבר 29 תאריך:



 
 
 
 
 
 

 

 

 אלקטריאון וירלס בע"מ

 ביניים לתקופת כספי מידע

 )בלתי מבוקר(

 2021 בספטמבר 30ליום 

 

 
 
 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלקטריאון וירלס בע"מ

 ביניים לתקופת כספי מידע

 )בלתי מבוקר( 

 2021 בספטמבר 30ליום 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 ףד 

 2 החשבון הדוח סקירה של רוא

  )ש"ח( : חדשים בשקלים -מאוחדים תמציתיים כספיים דוחות

 3 הכספי המצב על מאוחד תמציתי דוח

 4 הכולל ההפסד על מאוחד תמציתידוח 

 5 על השינויים בהון  מאוחד תמציתידוח 

 6-7 על תזרימי המזומנים מאוחד תמציתידוח 

 8-11 המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
  

 

 



 

 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146וקסלמן, דרך מנחם בגין קסלמן 
 www.pwc.com/il, 972-3-7954556, פקס: +972-3-7954555טלפון: +

 
  אלקטריאון וירלס בע"מ של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח

 
 
 

 מבוא
 

הכולל (, החברה - להלן) מאוחדות וחברות מ"בע וירלס אלקטריאון חברת של המצורף המאוחד הכספי המידע את סקרנו
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או  2021 בספטמבר 30את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  תשעההכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של  ההפסדהפסד, 
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

IAS34  דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות"
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה 1970-דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"לניירות ערך )

 בהתבסס על סקירתנו.
 

 הסקירה היקף
 

 כספי מידע של סקירה" בדבר בישראל חשבון רואי לשכת של 2410( ישראל) סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". היישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים

 אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה
 אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת

 .ביקורת של דעת חוות מחווים
 

 מסקנה
 

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

 
 ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף

 (,ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו
 .1970-ל"התש
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 אלקטריאון וירלס בע"מ 

 על המצב הכספי מאוחדים יםתמציתי דוחות

 2021 בספטמבר 30ליום 

 
 

 בדצמבר 31 בספטמבר 30 
 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 
    נכסים

    :שוטפים נכסים
 35,137 179,966 3,803 מזומנים ושווי מזומנים

 135,310 - 138,313 בתאגידים בנקאיים קדונותיפ

 4,086 4,402 18,711  חובה ויתרות חייבים

            160,827 184,368 174,533 

    :שוטפים שאינם נכסים
 45 45 45 משועבד קדוןיפ

 510 539 230 ארוך לזמן מראש הוצאות
 437 475 1,069 שימוש זכויות בגין יםנכס

 6,980 5,338 8,469 קבוע רכוש

 9,813 6,397 7,972 

 182,505 190,765 170,640 נכסים סך

    
     הוןו התחייבויות

    :שוטפות התחייבויות
 - - 5,000 מתאגידים בנקאייםלזמן קצר אשראי 

 5,461 3,325 7,276 ספקים ונותני שירותים
 6,329 5,927 8,552 זכות ויתרות זכאים

 240 191 419 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 21,247 9,443 12,030 

    :שוטפות שאינן התחייבויות

 404 498 554 ניכוי חלויות שוטפותב, ותחכירבגין  התחייבות    

 12,434 9,941 21,801 התחייבויות  סך

    
    :הון

 - - - רגילות מניות
 276,590 273,823 287,342 אחרות וקרנות אופציה כתבי, פרמיה
 (279) 90 (161) מתרגום דוחות כספים קרן הון

 (106,240) (93,089) (138,342) הפסד יתרת

 170,071 180,824 148,839 הון ה סך

 182,505 190,765 170,640  והון התחייבויות סך

 
 
 

   
 דואני ברק  עזר אורן

 כספים"ל סמנכ  "למנכו"ר דירקטוריון יו
 
 

 .2021 ,בנובמבר 29הכספי לתקופת הביניים על ידי דירקטוריון החברה:  מידעתאריך אישור ה
 

 .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 אלקטריאון וירלס בע"מ 

 הכולל ההפסדעל  מאוחדים יםתמציתי ותדוח

 2021 בספטמבר 30ביום  וחודשים שהסתיימתשעה ושלושה  של ותלתקופ
 
 

 
  שהסתיימו חודשים 9

 בספטמבר 30 ביום
חודשים שהסתיימו ביום  3

 בספטמבר 30
 שהסתיימה שנה
 בדצמבר 31 ביום

 2021 2020 2021 2020 2020 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) (מבוקר בלתי) 

 )למעט נתוני ההפסד למניה( ח"ש אלפי 

      :נטו, ופיתוח מחקר הוצאות
 35,183 10,135 11,740 20,304 30,396 הוצאות מחקר ופיתוח    

 (20,068) (7,095) (3,587) (15,601) (8,275) השתתפות בהוצאות מחקר ופיתוח  - בניכוי    

 15,115 3,040 8,153 4,703 22,121 , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

 7,946 1,853 5,724 5,231 12,354 הנהלה וכלליותשיווק והוצאות 

 23,061 4,893 13,877 9,934 34,475 מפעולות  הפסד

 164 77 (967) 140 (2,373) נטו, מימון)הכנסות(  הוצאות

 23,225 4,970 12,910 10,074 32,102 לתקופה הפסד

סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש 
      לרווח או להפסד:

דוחות כספיים של פעילויות תרגום הפרשים מ
 272 (95) 162 (97) (118) חוץ

 23,497 4,875 13,072 9,977 31,984 לתקופה כולל הפסד

      

 2.60 0.52 1.35 1.15 3.36 בסיסי ומדולל למניה )בש"ח( הפסד

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 אלקטריאון וירלס בע"מ 

  בהון השינויים על מאוחדים תמציתיים דוחות

 2021 בספטמבר 30ביום  וחודשים שהסתיימ תשעה ושלושה של ותלתקופ
 

  מניות
 רגילות

פרמיה, 
 אופציות
 וקרנות
 אחרות

 הון קרן
 מתרגום
 דוחות

 כספיים
 יתרת  
 סך ההון הפסד

 "חש אלפי 

 170,071 (106,240) (279) 276,590 - )מבוקר( 2021בינואר  1יתרה ליום 

       החודשים 9 של התקופה במהלךתנועה 
      :(מבוקר בלתי) 2021 בספטמבר 30 ביום הסתיימהש

 (32,102) (32,102) - - - לתקופה  הפסד
 118 - 118 - - הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 2,799 - - 2,799 - כתבי אופציה  מימוש

 7,953 - - 7,953 - מרכיב ההטבה בהענקת אופציות 

 148,839 (138,342) (161) 287,342 - )בלתי מבוקר( 2021 בספטמבר 30יתרה ליום 

      

 9,691 (83,015) (7) 92,713 - )מבוקר( 2020בינואר  1ליום יתרה 

       החודשים 9 של התקופה במהלךתנועה 
      :(מבוקר בלתי) 2020 בספטמבר 30 ביום הסתיימהש

 (10,074) (10,074) - - - לתקופה  הפסד
 97 - 97 - - הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 177,930 - - 177,930 - הנפקת מניות וכתבי אופציה 
 414 - - 414 - כתבי אופציה  מימוש

 2,766 - - 2,766 - מרכיב ההטבה בהענקת אופציות 

 180,824 (93,089) 90 273,823 - )בלתי מבוקר( 2020 בספטמבר 30יתרה ליום 

      
 157,752 (125,432) 1 283,183 - מבוקר(בלתי ) 2021 ביולי 1יתרה ליום 

       החודשים 3 של התקופה במהלךתנועה 
      :(מבוקר בלתי) 2021 בספטמבר 30 ביום הסתיימהש

 (12,910) (12,910) - - - לתקופה  הפסד     
 (162) - (162) - - הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ     
 17 - - 17 - כתבי אופציה  מימוש     

 4,142 - - 4,142 - מרכיב ההטבה בהענקת אופציות      

 148,839 (138,342) (161) 287,342 - )בלתי מבוקר( 2021 בספטמבר 30יתרה ליום 

      
 174,964 (88,119) (5) 263,088 - מבוקר(בלתי ) 2020 ביולי 1יתרה ליום 

       החודשים 3 של התקופה במהלךתנועה 
      :(מבוקר בלתי) 2020 בספטמבר 30 ביום הסתיימהש

 (4,970) (4,970) - - - לתקופה  הפסד     
 95 - 95 - - הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ     
 9,988 - - 9,988 - מניות הנפקת     
 39 - - 39 - כתבי אופציה  מימוש     

 708 - - 708 - מרכיב ההטבה בהענקת אופציות      

 180,824 (93,089) 90 273,823 - )בלתי מבוקר( 2020 בספטמבר 30יתרה ליום 
      

 9,691 (83,015) (7) 92,713 - )מבוקר( 2020 בינואר 1 ליום יתרה
      :2020 שנת במהלך תנועה

 (23,225) (23,225) - - -  הלשנ הפסד
 5,500 - - 5,500 - מרכיב ההטבה בהענקת אופציות 

 (272) - (272) - - מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ הפרשים
 177,930 - - 177,930 - מניות הנפקת

 447 - - 447 - אופציה כתבי מימוש

 170,071 (106,240) (279) 276,590 - )מבוקר( 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
  .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 אלקטריאון וירלס בע"מ 

 על תזרימי המזומנים מאוחדים ייםתמצית ותדוח

 2021 בספטמבר 30ביום  וחודשים שהסתיימ תשעה ושלושה של ותלתקופ
 
 

 
  שהסתיימו חודשים 9

 בספטמבר 30 ביום
  שהסתיימו חודשים 3

 בספטמבר 30 ביום
 שהסתיימה שנה
 בדצמבר 31 ביום

 2021 2020 2021 2020 2020 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) (מבוקר בלתי) 

 ח"  ש   י פ ל א 

      -תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  שוטפת לפעילות שימשוש נטו מזומנים

 (17,274) (10,535) (10,214) (9,540) (36,333) א'( נספח)ראה 

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (3,117) (1,400) (893) (1,532) (2,559) קבוע רכוש רכישת
 (135,300) - - - - בנקאיים בתאגידים קדונותיפ הפקדת

 10 - - - - שהתקבלה ריבית

 (138,407) (1,400) (893) (1,532) (2,559) השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 - - 5,000 - 5,000 מבנק זמן קצרקבלת הלוואה ל    
 447 39 17 414 2,799 אופציה כתבי ממימוש תמורה    

 177,930 177,930 - 177,930 -  מניות מהנפקת תמורה
 (167) (67) (105) (128) (285) חכירות בגין קרן תשלומי

 (85) (24) (9) (68) (53) תשלומי ריבית בגין חכירות  

 178,125 177,878 4,903 178,148 7,461 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון     

 22,444 165,943 (6,204) 167,076 (31,431) מזומנים ושווי במזומנים)קיטון(  גידול
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 12,592 13,850 10,124 12,592 35,137 התקופה

 שערוך)הפסדים( מהפרשי שער,  רווחים
 101 173 (117) 298 97 ושווי מזומנים, ואחרים נטו מזומנים

 35,137 179,966 3,803 179,966 3,803 תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 אלקטריאון וירלס בע"מ 

 על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות תמציתיים

 2021 בספטמבר 30ביום  וחודשים שהסתיימ תשעה ושלושה של ותלתקופ
 
 

 
  שהסתיימו חודשים 9

 בספטמבר 30 ביום
  שהסתיימו חודשים 3

 בספטמבר 30 ביום

 שנה
 שהסתיימה

 31 ביום
  בדצמבר

 2021 2020 2021 2020 2020 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) (מבוקר בלתי) 

 ח"  ש   י פ ל א 

  . נספח לדוח התמציתי על תזרימי מזומניםא
   לפעילויות שוטפות:

  
 

 (23,225) (4,970) (12,910) (10,074) (32,102) לתקופה  הפסד
      התאמות בגין:

 723 408 355 754 965 פחת והפחתות 
 155 64 93 125 288 שימוש זכויות בגין יםנכס הפחתת
 85 23 9 67 53 חכירה בגין ריבית הוצאות
 5,500 708 4,142 2,766 7,953  אופציות בגין ההטבה מרכיב

 - - (1,091) - (3,003) הכנסות ריבית מפיקדונות
 מזומנים בגין שער מהפרשי (רווחהפסד )

 (146) 19 (46) (129) (53) ושווי מזומנים

 (25,899) (6,491) (9,448) (3,748) (16,908) 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
 (2,468) (2,264) (4,759) (2,829) (14,302) גידול בחייבים ויתרות חובה

 ונותני שירותים בספקים)קיטון(  גידול
 2,102 (4,522) 3,993 (220) 3,868 ויתרות זכות וזכאים

 (10,434) (3,049) (766) (6,786) (366) 

 (17,274) (10,534) (10,214) (9,540) (36,333) שוטפת לפעילות שימשוש נטו מזומנים        

      
      

      
 
 
 
 
 
 
 

 .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 אלקטריאון וירלס בע"מ 

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2021 בספטמבר 30ליום 

 (מבוקרים)בלתי 
 

 כללי: - 1ביאור 
 

 להנעה טכנולוגיה של ופיתוח במחקרוסקת ע( החברה - להלן) מ"בע וירלס אלקטריאון .א
 לנתיב מתחת המוטמנת סלילים תשתית באמצעות חשמלית הנעה בעלי רכבים של אלחוטית
 . הנסיעה

 

 אלקטריאון – להלן) , השוודית הבת החברה, ElectReon AB חתמה ,2019 מאי בחודש .ב

AB) הפרויקט. הדגמה לצורך חשמלי כביש להקמת השוודי התחבורה משרד עם הסכם על  
 בספטמבר 30יום ל נכון. ח"ש מיליון 35-כ של בסכום השוודי התחבורה משרד ידי על ממומן
מיליון  0.9מענקים לקבל בסך . ח"ש מיליון 28.7-כ של כולל בסכום מענקים התקבלו ,2021

 ש"ח נכללו בדוח על המצב הכספי בסעיף חייבים ויתרות חובה.
 

, AB אלקטריאון של, החברה של הכספיים הדוחות את כוללים המאוחדים הכספיים הדוחות .ג
 ElectReon, שלאלקטריאון גרמניה( - )להלן ElectReon Germany GMBHשל 

Wireless, Inc. יחד להלן) השקעות )ביו( בע"מ ספירהד שלואלקטריאון ארה"ב(  - )להלן- 

 (. הקבוצה
 

, התקבל אישור מרשם החברות למיזוג סטטוטורי של החברה עם 2021במרס  21יום ב .ד
 .מאלקטריק רואד בע" ה הבת,חברה

 

  :בסיס העריכה של הדוחות הכספיים - 2ביאור 
 

  הכספיים הדוחות של ההצגה בסיס .א
 

תשעה  של ולתקופות 2021 בספטמבר 30ליום  הקבוצההמידע הכספי התמציתי של  (1
המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך  -)להלן באותו תאריך  ושהסתיימהחודשים  ושלושה

 IAS -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  ,-34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 
 חותד' של תקנות ניירות ערך )דו פרק(, וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם ל34

 כל את כולל אינו הביניים לתקופת הכספי המידע. 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 .שנתיים כספיים דוחות במסגרת הנדרשים והגילויים המידע

 
 .מבוקר ולא סקור הינו הביניים לתקופת הכספי המידע

 

לא צירפה לדוחות כספיים אלה מידע כספי נפרד בשל זניחות תוספת המידע.  החברה (2
 , באלקטריאון ארה"ב, באלקטריאון גרמניהבספירהד מלאה בבעלות מחזיקה החברה

 של העסקית פעילותהמרבית  הכספי המצב על הדוח למועד ונכון AB ובאלקטריאון

 הדוח למועד נכון. הקבוצה של המאוחד בדוח משתקפת אשר, חברהב מבוצעת הקבוצה
 למשקיע מהותי מידע תוספת יהווה לא נפרדים כספיים דוחות פרסום הכספי המצב על

 .הסביר
 

 אומדנים .ב
 

 שימוש דורשת וכן דעת שיקול להפעיל הקבוצה מהנהלת דורשת, ביניים כספיים דוחות עריכת
 הקבוצה של החשבונאית מדיניותה יישום על משפיעים אשר, והנחות חשבונאיים באומדנים

 עשויות בפועל התוצאות. המדווחים וההוצאות ההכנסות, ההתחייבויות, הנכסים סכומי ועל
 .אלה מאומדנים שונות להיות

 אשר( significant) המשמעותיים הדעת שיקולי, אלה מאוחדים ביניים כספיים דוחות בעריכת
 הכרוכה דאותוהו ואי הקבוצה של החשבונאית המדיניות ביישום ההנהלה ידי על הופעלו

 של המאוחדים השנתיים הכספיים שבדוחות לאלה זהים היו האומדנים של המפתח במקורות
 .2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה הקבוצה
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 אלקטריאון וירלס בע"מ 

 )המשך(ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים 

 2021 בספטמבר 30ליום 

 (מבוקרים)בלתי 
 

  :)המשך(בסיס העריכה של הדוחות הכספיים  - 2ביאור 
 

 :חוץ במטבע ועסקות יתרות תרגום .ג
 

 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע
 

 הכלכלית הסביבה של במטבע נמדדים הקבוצה של הכספיים בדוחות הנכללים פריטים
, חדש בשקל מוצגים הכספיים הדוחות(. הפעילות מטבע - להלן) הקבוצה פועלת בה העיקרית

 .החברה של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע שהוא
 - להלן) ב"ארה של הדולר של החליפין בשער המדווחות בתקופות שחלו השינויים להלן

  - ובשער האירו )להלן השקל מול( SEK - להלן) שוודית הקרונה בשער, השקל מול( הדולר
 :אירו( מול השקל

 
 

 

 השינוי שיעור
 החליפין של בשער

 השקל מול הדולר

 

 בשער השינוי שיעור
 SEK-ה של החליפין
 השקל מול

 

שיעור השינוי בשער 
החליפין של האירו 

 מול השקל

 שהסתיימו החודשים 9
 2021 בספטמבר 30 ב

0.44 (2.59) (5.28) 

 שהסתיימו החודשים 9
 2020 בספטמבר 30 ב

(0.43) 2.50 3.81 

 31 ב שהסתיימה שנה
 2020 בדצמבר

(6.97) 5.84 1.70 

  
 ח"ש 3.229=  דולר 1: הינו 2021 בספטמבר 30 ליום השקל לעומת הדולר של החליפין שער

 "חש 3.441 דולר = 1הינו:  2020 בספטמבר 30שער החליפין של הדולר לעומת השקל ליום 
 ח"ש 3.215=  דולר 1: הינו 2020 בדצמבר 31 ליום השקל לעומת הדולר של החליפין שער
 ח"ש SEK  =0.3830 1: הינו 2021 בספטמבר 30 ליום השקל לעומת SEK ה של החליפין שער

 ש"ח SEK  =0.3677 1הינו:  2020 בספטמבר 30ליום  שקללעומת ה SEKה שער החליפין של 
 ח"ש SEK  =0.3932 1: הינו 2020 בדצמבר 31 ליום השקל לעומת SEK ה של החליפין שער
 ח"ש 3.736=  אירו 1: הינו 2021 בספטמבר 30 ליום השקל לעומת האירו של החליפין שער

 "חש 4.0258 = אירו 1הינו:  2020 בספטמבר 30לעומת השקל ליום  האירושער החליפין של 
 ח"ש 3.9441=  אירו 1: הינו 2020 בדצמבר 31 ליום השקל לעומת האירו של החליפין שער

 
 

 המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 3ביאור 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, 
 .2020הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 
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 אלקטריאון וירלס בע"מ 

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים )המשך(

 2021 בספטמבר 30ליום 

 (מבוקרים)בלתי 
 

 ולאחריה וחיוהד בתקופת מהותיים ארועים - 4 ביאור
 
 לא הכלכלי וחוסנה הקבוצה פעילות, הדוח למועד נכון -( COVID-19) הקורונה נגיף התפשטות .א

 החברה של והפיתוח המחקר ופעילות הקורונה נגיף מהתפשטות כתוצאה מהותי באופן נפגעו
 צפויה לא הקורונה נגיף להתפשטות, זה דוח למועד גם, החברה להערכת, כן כמו. כסדרה המשיכה

 הישראלי המשק התאוששות שמגמת בהנחה בפרט וזאת, פעילותה על מהותית השפעה להיות
לעמוד בהמשך פעילות המחקר  תוכל כי החברה מעריכה, כך בתוך. תימשך מהמשבר והעולמי

והפיתוח ובהתחייבויותיה לצורך המשך ביצוע הפרויקטים בהם היא נוטלת חלק. עם זאת, במידה 
שיוחמרו ההגבלות על פעילות הקבוצה ו/או על פעילות ספקיה בארץ ו/או בחו"ל ו/או תחול הרעה 

במדינות אחרות בהן  ו/או , בארה"ב, בגרמניהשוודיהמשמעותית במצב הכללי בשוק בישראל, ב
בכוונת הקבוצה לפעול )לרבות ככל שההרעה במצב השווקים תביא לפגיעה ביכולת לגייס הון 
בשווקי ההון או ביכולת לקבל מענקים ממשלתיים(, עלולה החמרה כאמור לגרור דחייה מסוימת 

צוע בלוחות הזמנים המתוכננים לתהליכי המחקר והפיתוח של מוצרי הקבוצה או לעיכוב בבי
 פרויקטים בהם הקבוצה נוטלת חלק.

 
הממומן הודיעה החברה על זכייתה בפרויקט טעינה אלחוטית בגרמניה  ,2021 בינואר 31 ביום .ב

 German Federal Highway Research ידי רשות החדשנות והמחקר בדרכים הגרמנית על
Institute – BASt)) . 

 
 4-ל אופציות 11,400של החברה הענקת , אישרה אסיפת בעלי המניות 2021 ץמרב 8ביום  .ג

כעבור שנה,  25% - ןשנים ממועד הענקת 4על פני  האופציות תבשלנה. דירקטורים בחברה
 258.60שנים נוספות. תוספת המימוש של כל אופציה הינה  3במנות רבעוניות על פני  - והיתרה

בהתבסס על הפרמטרים חושב תוך שימוש במודל בלק ושולס ו האופציותהשווי ההוגן של  ש"ח.
ש"ח, סטיית תקן של מחיר  243.5, מחיר מניה -0.54%הבאים: ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

 שנים. 7ומועד מימוש חזוי של  81%המניה 
 

 ם שלעובדי 18-ל אופציות 72,005, אישר דירקטוריון החברה הענקת 2021 מאיב 30ביום  .ד
כעבור שנה, והיתרה במנות  25% -ןשנים ממועד הענקת 4על פני  האופציות תבשלנההחברה. 

ש"ח. השווי ההוגן  253.6שנים נוספות. תוספת המימוש של כל אופציה הינה  3רבעוניות על פני 
חושב תוך שימוש במודל בלק ושולס ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: ריבית  ותשל האופצי

 81%ש"ח, סטיית תקן של מחיר המניה  253.5, מחיר מניה -0.54%חסרת סיכון בשיעור של 
 שנים. 7ומועד מימוש חזוי של 

 
 ותאופצי 58,857הענקת  החברה אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון, 2021 אוגוסטב 26ביום  .ה

כעבור  25% -ןשנים ממועד הענקת 4על פני  האופציות תבשלנה .ונושאי משרה החברה לעובדי
שנים נוספות. תוספת המימוש של כל אופציה הינה  3שנה, והיתרה במנות רבעוניות על פני 

שנים ממועד  4על פני  תבשלנהאשר  החברה לעובד ותאופצי 40,000הענקת וכן  ש"ח 163.4
השווי ההוגן של  ש"ח. 150.2במנות רבעוניות. תוספת המימוש של כל אופציה הינה ן הענקת
חושב תוך שימוש במודל בלק ושולס ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: ריבית חסרת  ותהאופצי

ומועד  76%ש"ח, סטיית תקן של מחיר המניה  156.3, מחיר מניה -0.54%סיכון בשיעור של 
 שנים. 7מימוש חזוי של 
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 אלקטריאון וירלס בע"מ

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים )המשך(

 2021 בספטמבר 30ליום 

 (מבוקרים)בלתי 
 

 )המשך(: ולאחריה הדיווח בתקופת מהותיים ארועים - 4 ביאור
 
דן(  –)להלן , התקשרו החברה ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 2021באוקטובר  4ביום  .ו

 2,500דן ישלמו לחברה . בהתאם להסכם, ההסכם( –)להלן  בהסכם עקרונות לשיתוף פעולה
ובהתאם  אוטובוסים 200-שירותי טעינה )היקף מוערך כשנים עבור  5ש"ח לאוטובוס למשך 

אישר ( וכן יספקו גישה לנתוני הצי החשמלי, התאמת הצי והתפעול. כמו כן, לתאי ההסכם
 100,000-אופציות לא רשומות למסחר, המירות ל 100,000דירקטוריון החברה להקצות לדן 

ופציות תבשלנה ותהיינה ניתנות מניות חסומות. הא 130,000-מניות רגילות ללא ערך נקוב ו
תקופת ההבשלה(, כאשר בתום  -להלן חודשים ממועד ההקצאה ) 12למימוש החל מתקופה בת 
ניתנות למימוש בכל עת למשך תקופה בת שלוש שנים האופציות תקופה ההבשלה תהיינה 

עד חודשים ממו 12המניות החסומות תבשלנה בתום תקופת המימוש(.  -להלן ממועד ההבשלה )
בהסכם, כאשר החל ממועד הבשלתן, הן תהיינה שוות בזכויותיהן לכל  התקשרות החברה ודן

השווי  .ש"ח 155.9מחיר המימוש של כל אופציה הינו  למניות הרגילות של החברה. דבר ועניין
ההוגן של האופציות חושב תוך שימוש במודל בלק ושולס ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: 

ש"ח, סטיית תקן של מחיר המניה  166.9, מחיר מניה -0.54%בשיעור של  יכוןסריבית חסרת 
 שנים. 2ומועד מימוש חזוי של  76%

 
הניתנות אופציות לא סחירות  50,000, אישר דירקטוריון החברה הקצאת 2021בנובמבר  9ביום  .ז

האופציות  .מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, לנותן שירותים של החברה 50,000-למימוש ל
מנות שוות בחלוף  3-חודשים, והיתרה ב 6כעבור  25% -תבשלה על פני שנתיים ממועד הענקתן

חודשים לאחר מכן, ובלבד שהניצע יהיה נותן שירותים של החברה במועד גיבוש הזכאות.  6כל 
ש"ח. השווי ההוגן של האופציות חושב תוך שימוש  160תוספת המימוש של כל אופציה הינה 

, -0.54%ריבית חסרת סיכון בשיעור של ל בלק ושולס ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: במוד
 שנים. 6ומועד מימוש חזוי של  77%ש"ח, סטיית תקן של מחיר המניה  175.3מחיר מניה 

 
 

 ם שלעובדי 10-ל אופציות 23,879, אישר דירקטוריון החברה הענקת 2021 נובמברב 29ביום  .ח
כעבור שנה, והיתרה במנות  25% -ןשנים ממועד הענקת 4על פני  האופציות תבשלנההחברה. 

ש"ח. השווי ההוגן  192.2שנים נוספות. תוספת המימוש של כל אופציה הינה  3רבעוניות על פני 
חושב תוך שימוש במודל בלק ושולס ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: ריבית  ותשל האופצי

 76%"ח, סטיית תקן של מחיר המניה ש 192.2 , מחיר מניה-0.54%חסרת סיכון בשיעור של 
 שנים. 7ומועד מימוש חזוי של 
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 ג)א(38הכספי ועל הגילוי לפי תקנה דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

 
"(, אחראית לקביעתה החברהההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של אלקטריאון וירלס בע"מ )"

 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה. 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 אורן עזר, מנכ"ל; .1.1

 ברק דואני, סמנכ"ל כספים. .1.2

פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה, אשר תוכננו בידי בקרה 

המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע 

בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון החברה ואשר נועדו לספק ביטחון סביר 

מנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע בהתייחס למהי

שהחברה נדרשת לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח 

 במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

שת הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדר

לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת החברה, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר 

בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות 

 במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי 

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגלוי אשר צורף לדוח 

הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית )" 2020בדצמבר  31התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום 

העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בחברה; בהתבסס על הערכה זו,  "(,האחרון

היא  2020בדצמבר  31הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי הבקרה כאמור ליום 

 אפקטיבית.

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות 

פקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה את הערכת הא

 הפנימית האחרון. 

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה 

הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה 

 אפקטיבית. הפנימית היא
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 הצהרות מנהלים

 (1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 

  אני, אורן עזר, מצהיר כי:

 2021של שנת  שלישיהלרבעון ( "החברה")בחנתי את הדוח הרבעוני של אלקטריאון וירלס בע"מ  (1)

 "(; הדוחות)"

בהם מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  (2)

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)

רימי המזומנים של החברה לתאריכים המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותז

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון, ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  (4)

דירקטוריון החברה, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

 ועל הגילוי: 

קויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הלי .א

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של 

החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

 - תאם להוראות הדין; וכןהדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בה

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  .ב

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בחברה: (5)

וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או  .א

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה 2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 - חות; וכןובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדו

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  .ב

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או  .ג

תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון 

 וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של החברה. 

 די לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כ
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 (2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

  אני, ברק דואני, מצהיר כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת ביניים של  (1)

הדוחות " או "הדוחות)" 2021של שנת  השלישילרבעון ( "החברה")אלקטריאון וירלס בע"מ 

 "(;לתקופת הביניים

הביניים אינם לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת  (2)

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופת הדוחות;

ת הביניים משקפים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע כספי האחר הכלול בדוחות לתקופ (3)

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  (4)

ס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי דירקטוריון החברה, בהתבס

 ועל הגילוי: 

המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים  .א

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים 

 לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיעולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות 

לרעה על יכולתה של החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל 

 -ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

ללי או מי שכפוף לו כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכ .ב

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

 .הכספי ועל הגילוי

 אני, לבד או יחד עם אחרים בחברה: (5)

, המיועדים או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהלים,  .א

חברה, לרבות חברות מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה 2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

עדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיו .ב

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או  .ג

וחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, המתייחס לד

אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת 

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 

  .החברה

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