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 התאגיד עדכון תיאור עסקי   - חלק א' 

 סיפיה וויז'ן בע"מ 

 )להלן: "החברה"( 

 להלן  ,"(תקנות הדוחות"  )להלן:  1970- א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל39לפי תקנה  

, ביחס "(החברה)להלן: " סיפיה וויז'ן בע"מ    בעסקי  המהותיים, אשר אירעו החידושים או השינויים יובא פירוט

ביום  2021לשנת   החברה של שנתיהבדוח  לתיאור   פורסם  אסמכתא:    2022  במרץ  31  אשר  -2022-01)מס' 

 צוין אם  , אלאשנתיבדוח ה להם הנודעת המשמעות  תהא שלהלן למונחים  ."(שנתי הדוח ה)להלן: "  (034131

 אחרת. במפורש

 של החברה.  שנתיכי בפני הקורא נמצא הדוח ה הנחה, מתוך נערך תקופתיפרק זה של הדוח 

 בה החברה פועלת  סביבה כללית ועסקית .1

 הבינלאומי ובשוקי הון  השינויים במצב הכלכל .1.1

הכלכלה העולמית בשנים האחרונות חווה טלטלה משמעותית, החל ממשבר הקורונה, מלחמת  

התפתחות של משבר ושהובילה להתייקרות במחירי האנרגיה הבינלאומיים, אוקראינה -רוסיה

 , מחסור עולמי בשבביםכלכלי המתבטא בשיבושים מתמשכים בשרשראות האספקה העולמיות

 בישראל   מדד המחירים לצרכן,  2021, מאז תחילת שנת  1על פי נתוני הלמ"ס   ואינפלציה גבוהה.

מדד המחירים לצרכן (,  2022יוני    עד  2021)יוני  החודשים האחרונים    12-, כאשר ב3.2%- עלה בכ

ובשיעור האינפלציה במשק המקומי.   ,4.4%- כעלה ב ביוקר המחיה  עלייה  עלייה המעידה על 

מאז   8.5%-שנים, ונכון למועד הדוח, עומד על כ  40עור האינפלציה הגיע לשיא של  בארה"ב, שי

 . 20212תחילת שנת 

על מנת לבלום את גל עליית המחירים שהביא לאינפלציה כאמור, נקט בנק ישראל במדיניות  

 1.25%מוניטרית והעלה את ריבית בנק ישראל, אשר נכון למועד הדוח עומדת על שיעור של  

(. באופן דומה, הבנק המרכזי של ארה"ב העלה גם כן את הריבית 2021בחודש יוני    0.1%  )לעומת

 . 2.5%-2.25%ונכון למועד הדוח, שיעור ריבית הבנק המרכזי של ארה"ב עומדת על טווח של 

בית  למשק  כאשר  בכלכלה,  להאטה  ככלל,  מובילות,  ובריביות  האינפלציה  בשיעורי  עליות 

כסף חופשי, והעדפת הצרכנים נוטה לחסכונות. כתוצאה מכך, נרשמת  ממוצע פחות הון פנוי ו

נסחרות.  חברות  של  בשוויים  לירידה  הובילה  אשר  הבינלאומיים  ההון  בשוקי  מיתון  מגמת 

( לציבור  ראשונה  הנפקה  של  הליך  שהשלימו  ואמריקאיות  ישראליות  בבורסות  IPOחברות   )

משווי השוק שלהן, בממוצע,   55%- ה של כראו יריד  2021( בשנת  NYSE-ו  Nasdaqאמריקאיות )

 .20223עד יוני   2022בין חודשים ינואר 

מצב זה מקשה על יכולת הגיוסים של חברות פרטיות וציבוריות, וכן משפיע על שוויי הגיוסים 

על מנת להעריך את יכולתה לגייס   באופן שוטף  החברה עוקבת אחר מצבי שוק ההוןכאמור.  

 ות השוטפת.ם ולהמשיך בפעילמזומני

 

1  https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2022/232/10_22_232b.pdf  
2  https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm  

3  -market-of-times-in-ecosystem-tech-israeli-22the-group.com/violanotes/h1-https://www.viola
volatility/ 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2022/232/10_22_232b.pdf
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
https://www.viola-group.com/violanotes/h1-22the-israeli-tech-ecosystem-in-times-of-market-volatility/
https://www.viola-group.com/violanotes/h1-22the-israeli-tech-ecosystem-in-times-of-market-volatility/
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 ( Covid-19גילוי בדבר התפשטות נגיף הקורונה ) .1.2

הקורונה,   ףבדבר השפעת התפשטות נגי  2022בהמשך לאמור בדוח התקופתי של החברה לשנת 

עם זאת, בחלק   מגבלות.ללא ברוב ענפי המשק בישראל מתקיימת פעילות עסקית, נכון להיום, 

להתפשט אף בימים אלה, טרם הוסרו מגבלות  ממדינות העולם בהן מגפת הקורונה ממשיכה  

 ההתקהלות ומגבלות מסוימות שהוטלו על ענפי המסחר והתיירות.

על רקע התפרצות הנגיף וההגבלות שהוטלו בעקבות התפשטות הנגיף ברחבי מדינות העולם, 

חוותה תעשיית הרכב העולמית ירידה משמעותית בהיקף המכירות וכן פגיעה בהיקפי הייצור 

בסין(.)בהתח מתקיים  העולמי  הרכבים  מייצור  ניכר  שחלק  בעובדה  בשרשראות    שב  בעיות 

-מלחמת רוסיה  , בשלבין היתר  גם כיום,האספקה, אשר החלו בתקופת הקורונה, ממשיכות  

בעלויות השינוע והייצור במחירי האנרגיה הבינלאומיים ו  אשר הובילה להתייקרות  אוקראינה

הרכב של  בתחום  ההשפעות  השינוהתייקר.  וכן    עות  כאמור,  בשרשראות  והייצור  בעיות 

זמנים מתבטאות בדחיית  ,  על שוק הרכב  מחסור העולמי בשבבים בפרט,והההספקה   לוחות 

 ובירידה בהיקף הייצור.  לייצור רכבים חדשים

טכנולוגית    ,Cabin Sense-בעקבות השפעת נגיף הקורונה, החברה השהתה את פיתוח מוצר ה

נוסעי הרכב, אשר מהווה פיתוח אחד מכלל פיתוחי החברה החברה אשר מיועדת   לניטור כל 

נמצא בתהליך פיתוח וטרם הוכיח היתכנות טכנית(. יכולות ראשוניות של  דוח זה,  למועד  ש)

פותחו ברבעון הרביעי של שנת   זה  ולאחר השהייה בתחילת שנת  2020מוצר  המשיכה   2021, 

ף, צפי ההכנסות של החברה מהסכמים חתומים בנוס  .2021  חודש ספטמברהחברה את פיתוחו ב

ה  עודכן מוצר  של  מלקוחותיה  החברה  שקיבלה  מעודכנות  לתחזיות   Driver Sense-בהתאם 

 לדוח הדירקטוריון של דוח חציוני זה.  1.1, כמתואר בסעיף OEMs-המיועד ל

המופיעה בסעיף זה בקשר להערכות החברה על התפתחויות עתידיות בסביבה הכלכלית  ההתייחסות

הגלובלית והמקומית וכן בקשר להשלכות אפשריות של התפתחויות אלה, הינן בבחינת מידע צופה  

. התפתחויות והשלכות אלו אינן בשליטתה של 1968-, התשכ"חפני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך

וודאיות ומתבססות על המידע המצוי בידי החברה נכון למועד פרסום דוח זה. ככל   החברה, הן אינן 

בתוצאות   הרעה  להיות  עלולה  יחריף,  ואף  זמן  לאורך  ימשיך  ובעולם  בישראל  הכלכלי  שהמשבר 

 העסקיות והכספיות של החברה בפועל.

 נתי לחלק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח הש 13.1סעיף   – Driver Sense -ה לקוחות .2

עם לקוחות   מיםבהסכ   החברה  התקשרות  אודות   ,דוח השנתיחלק א' לל  13.1בהמשך למפורט בסעיף  

 Design)   זכיות החברה בדגמים שונים של רכביםו  Driver Sense-השל תכנת    Tier-1וספקי  ב  יצרני רכ

Wins  זכתה במכרז של יצרנית הרכב,  2022ביוני    20כי ביום  (, הודיעה החברה  Chery Automotive  ,

 (EVמלי )של החברה על פלטפורמה קיימת בדגם של רכב חש  Driver Sense  -ה  מסגרתה תותקן תוכנת ב

צפויה  (  SOP) המיוצר על ידי היצרנית, והמיועד ליצוא לאירופה ולאמריקה הלטינית. תחילת הייצור

שנת   תוכנ,  2023בתחילת  המדובר  הכשבדגם  ופועלת     Driver Sense  -ת  שמותקנת  שבב  גבי  ל על 

Ambarellaצרנית שבבי וידאו לתעשיות שונות ולתעשיית הרכב בפרט, עימה לסיפיה שיתוף פעולה , י

 . הסכם סופי שייחתם לגבי הדגם האמור עורכיםיה, הצדדים יאסטרטגי. בעקבות הזכ

דגמי רכבים    24-ב   Driver Sense-ת העם הזכייה במכרז האמור, לחברה זכיות במכרזים להטמעת מערכ

יצרניות רכב שונות. היצרניות כוללות יצרן   5פלטפורמות שונות עם    8על גבי  (,  Design Winsם )שוני

מותג רכב אמריקאי שפועל ,  Chery Automotive-ו    SAIC Motorsרכב חשמלי בארה"ב, יצרניות הרכב
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לפרטים נוספים    .יל בסיןבסין באמצעות שת"פ בין חברה אמריקאית וחברה סינית, ויצרן רכב נוסף מוב

הנכלל  (2022-01-062526)מס' אסמכתא:  2022ביוני  20ראו דיווח מיידי של החברה כפי שפורסם ביום 

 . בדוח זה על דרך ההפניה

 שינויים בהנהלת החברה .3

, לגמלאות  כוונתו לפרושבהמשך להודעתו של מר דוד טולוב, אשר שימש כמנכ"ל החברה, בדבר   .3.1

את מינויו   2022  במאי  4ביום    דירקטוריון החברה אישר  , כי2022במאי    8ביום    הודיעה החברה

אושרו על ידי אסיפת בעלי   ו, אשר תנאי כהונתו והעסקתשל מר יהודה הולצמן כמנכ"ל החברה

ביום   מיום    2022ביוני    16מניות החברה  . לפרטים 2022במאי    4עם תוקף רטרואקטיבי החל 

ראו   הנוספים  דיווחיה  החברה  םמיידיאת  שפורס  ,של  )מס'    2022במאי    8יום  ב  מוכפי 

כללית  דוח מיידי בדבר זימון אסיפה    וכן,  (2022-01-045024  -ו  2022-01-044937  :ותאסמכתא

-2022  :ות)מס' אסמכתא  2022במאי    31  ודוח משלים מיום  2022במאי    11מיום  של בעלי המניות  

 . לים בדוח זה על דרך ההפניההנכל (,, בהתאמה2022-01-055632 -ו  01057256

החברה  2022ביוני    28ביום   .3.2 הודעה   ,פרסמה  בתקופת  נמצא  עת  שבאותה  טולוב,  דוד  מר  כי 

. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה כפי שפורסם כמנכ"ל החברהמוקדמת, חדל לכהן 

 . פניה הנכלל בדוח זה על דרך הה (2022-01-066570)מס' אסמכתא:  2022ביוני  28ביום 

גב' מיכל מרום  ,הודיעה החברה  2022ביולי    3ביום   .3.3 בריקמן, דירקטורית חיצונית בחברה, -כי 

ביולי   3חדלה לכהן בתפקידה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה כפי שפורסם ביום  

 . הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה (2022-01-069561)מס' אסמכתא:  2022

בעלי ה כללית של  מון אסיפפרסמה החברה זי  , בד בבד עם פרסום דוח זה,2022באוגוסט    16ביום   .3.4

של פרופ' אלי אמיר,   כהונתו והעסקתושעל סדר יומה, מינוי ואישור תנאי    של החברה,  מניות

. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי כדירקטור חיצוני בחברה

דוח זה על דרך , הנכלל ב, שפורסמה בד בבד עם פרסום דוח זה2022באוגוסט    16המניות מיום  

 ההפניה. 

  2022ביולי    3מיום    החברה, ראו דיווח מיידי של  2022ביולי    3למצבת נושאי משרה של החברה ליום  

 (, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 2022-01-069564 )מס' אסמכתא:

 ונושאי משרה בכירה  החזקות בעלי עניין  .4

פניה, דוח מיידי על  הו, בהכללה על דרך ה לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה רא

ולי בי  13כפי שתוקן ביום    ,2022ביולי    7  מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה מיום

על  2022 מיידי  בכירה    ודוח  משרה  ונושאי  עניין  בעלי  בהחזקות  מס' )  2022ביולי    13  מיוםשינויים 

בהתאמה(, הנכללים בדוח זה על   ,2022-01-074304  -ו   2022-01-074163,  2022-01-072042  אסמכתאות:

 .דרך ההפניה

 שינויים בהון החברה  .5

מש  2022במאי    11ביום   .5.1 נושאי  לעובדים,  אופציות  להצעת  מתאר  החברה  ונותני רפרסמה  ה 

תנות למימוש מיליון אופציות, לא רשומות למסחר, הני  8,000,000שירותים של החברה, של עד  

אופציות הניתנות    480,000ש"ח ע.נ. כל אחת. מתוכן,    0.01מניות רגילות בנות    8,000,000לעד  

ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, הוקצו במסגרת    0.01מניות רגילות בנות    480,000למימוש לעד  
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ל נושא    11-המתאר  הוא  השירותים  מנותני  אחד  כאשר  החברה,  של  שירותים  ונותני  עובדים 

, כפי שתוקן 2022במאי    11שרה בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  מ

, בהתאמה( הנכלל  2022-01-059022  -ו  2022-01-057268)מס' אסמכתאות:    2022ביוני    9ביום  

 בדוח זה על דרך ההפניה. 

פציות לא  יעת והקצאת אוקעדכנה החברה על שינוי במצבת ההון בעקבות פ 2022ביולי  13ביום  .5.2

מתוכן הוקצו מכוח המתאר לעובדים ונותן שירותים שהוא    480,000, כאשר  רשומות של החברה

אופציות נוספות הוקצו למר הולצמן   2,231,166-לעיל, ו  6.1נושא משרה בחברה, כאמור בסעיף  

ביום   מניות החברה  בעלי  ידי אסיפת  על  פרטית אשר אושרה  של הצעה  , 2022ביוני    16בדרך 

ביולי   13לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה, כפי שפורסם ביום    לעיל.  4.1כאמור בסעיף  

 פניה.  ( הנכלל בדוח זה על דרך הה2022-01-074301)מס' אסמכתא:  2022

 שינויים בפרטי החברה .6

, הרצליה. לפרטים 1לכתובת רח' ספיר    וםעדכנה החברה על שינוי מענה הרש  2022באפריל    13ביום  

-2022-01)מס' אסמכתא:    2022באפריל    13נוספים ראו דיווח מיידי של החברה, כפי שפורסם ביום  

 ( הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.  039633
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וויז'ן  דירקטוריון "  מ" בע  סיפיה  הדירקטוריון  החברה)להלן:  דוח  את  בזאת  להגיש  מתכבד  לששת "( 

- "ל התש(,  ומיידיים, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  2022ביוני    30ביום    מושהסתייהחודשים  

' לדוח  א, כפי שנכלל בפרק  התאגיד  עסקי  תיאור  מצוי  הקורא  שבפני  בהנחה  נערך  זה  דירקטוריון. דוח  1970

, ובפרק א' לדוח החציוני של החברה לששת 2021בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום  התקופתי של החברה  

שהסתיימ בהחודשים  "   אשר  ,2022ביוני    30יום  ו  )להלן:  אליו  מצורף  זה  דירקטוריון  החציוני  הדוח  דוח 

 "(.  2022ביוני  30ששת החודשים שהסתיימו ביום ל

, נתונים אודות תוצאות פעילותה ואופן החברהתיאור של מצב עסקי  ר,  דוח הדירקטוריון מכיל, בין הית

 ביוני   30ליום  החברה  של    הסקוריםוחות הכספיים  השפעתם של אירועים בתקופת הדוח על הנתונים שבד

 (. "הדוחות הכספיים)להלן: " 2022

  - יים   דוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך ועל פי תקני הדיווח הכספי הבינלאומה

IFRS . 

 לעדכונים בדבר עסקי התאגיד של החברה, ראו חלק א' לדוח זה, לעיל. 

 העסקית הסביבה .1

העסקית בה החברה פועלת, לרבות השפעה של שינויים במצב הכלכלי ההתפתחויות בסביבה  לפרטים אודות  

 לחלק א' לדוח חציוני זה.  1.2-ו  1.1הבינלאומי ובשוקי ההון, וכן בדבר השפעת נגיף הקורונה, ראו סעיפים 

 חתומים מהסכמים הכנסות צפי .1.1

יוני   -  2022יולי  )  שנים  5הכנסות מהסכמים חתומים לאורך תקופה של  הלמועד פרסום דוח זה, צפי  

- מבוסס על מספר ה  חתומים  מהסכמים  ההכנסות  צפי  חישוב  .מיליון דולר  54-כ  עומד על  (2027

Design Wins  למוצר ה  בהם זכתה החברה-Driver Sense  המיועד ל-OEMs  שביחס אליהם  בלבד ,

לחברה על    ויצור שניתנהת  ומחיר שנקבע בהסכמים האמורים ותחזיהקיימים הסכמים חתומים,  

 . שנים חמשלתקופה של לאחר תום הרבעון ועד למועד פרסום דוח זה, ידי לקוחותיה 

לשנת החברה  של  התקופתי  הדוח  פרסום  תחזיות 2021  מאז  את  עדכנו  החברה  מלקוחות  חלק   ,

דחו את לוחות הזמנים לתחילת יצור דגמי הרכב, זאת עקב המשבר העולמי חלקן  היצור שלהם ו

לדוח התקופתי   33.2.1בשרשרת האספקה בכלל, ובמחסור העולמי בשבבים בפרט, כמפורט בסעיף 

מיליון   54. כתוצאה מכך, עודכן צפי ההכנסות מהסכמים חתומים לסך של  2021  של החברה לשנת

כון למועד דוח זה, החברה לא קיבלה אף הודעה על ביטול הזמנה ממי  דולר. עם זאת יובהר, כי נ

מלקוחותיה, ולא הובאו לידיעתה נסיבות, מעבר לאלו שתוארו לעיל, שעלולות לגרום לה להעריך 

 או לצפות ביטול של הזמנה כאמור. 

כהגדרתו בחוק  הערכות החברה בדבר צפי ההכנסות מהסכמים חתומים הן מידע צופה פני עתיד, 

והן מבוססות על תחזיות שהחברה מקבלת מאת לקוחותיה לתקופה הרלוונטית. מידע   , ניירות ערך

וזאת, בין היתר, כתוצאה   ה לעילשלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהערכ  עלול  זה

וגורמים אשר אינם בשליטת החברה או שינוי תחזיות של לקוחותיה, ביטול    דוגמת  , משינויים 

משבר כלכלי    דחייה של ייצור דגמי רכב או מועד תחילת ייצור דגמים, בעיות בשרשרת האספקה, 

עולמי, שינוי ברגולציה, שינוי בהעדפות צרכנים, התפתחויות טכנולוגיות, שינוי בתמחור המוצר  

 .2021לדוח התקופתי של החברה לשנת   33וכל יתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 
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בין אם זה נמכר    Driver Sense-מהסכמים חתומים כולל צפי תחזית ייצור של מוצר הצפי ההכנסות  

עם מצלמה או כתוכנה בלבד. בהקשר זה יצוין, כי שיעור הרווח הגולמי של החברה ממכירות של  

נמוך באופן משמעותי משיעור הרווח הגולמי של   Driver Sense-מוצר ה הנמכר עם מצלמה הוא 

- כתוכנה בלבד. החברה מעריכה כי בטווח הזמן הבינוני  Driver Sense-וצר ההחברה ממכירות של מ

רוך, תמהיל המכירות של החברה ישתנה ושיעור הרווח הגולמי יהיה גבוה יותר מהשיעור המוצג א

 להלן.   2.2בסעיף 

מידע    תמהיל המוצרים ושיעור הרווח הגולמי שייגזר כתוצאה מכך היא  הערכת החברה בדבר  

על צפי ההכנסות שהתקבל   , בין היתר  , והיא מבוססת  , עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערךצופה פני  

  ה לעיל שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהערכ  עלול  מידע זה  מלקוחות החברה.

שינוי תחזיות   דוגמת  , וזאת, בין היתר, כתוצאה משינויים וגורמים אשר אינם בשליטת החברה

וספקי   הרכב  האספקה, Tier 2-ו   Tier 1יצרני  בשרשרת  בעיות  שינוי    ,  עולמי,  כלכלי  משבר 

וכל יתר גורמי ברגולציה, שינוי בהעדפות צרכנים, התפתחויות טכנולוגיות, שינוי בתמחור המוצר  

 .2021לדוח התקופתי של החברה לשנת  33הסיכון המפורטים בסעיף 

 שלה  המזומנים ותזרימי העצמי הונה, פעולותיה תוצאות , החברה עסקי למצב הדירקטוריון  הסברי .2

  :החברה של הכספי במצבה שחלו  השינויים עיקרי ניתוח .2.1

 סעיף 

  ולשינויים   ליתרות   החברה   הסברי  ליום   יתרה 
 המהותיים 

 
30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

 דולר   אלפי 

  ושווי   מזומנים 
   19,767   2,990   9,788 מזומנים 

בין  הגידול ביתרת מזומנים ושווה מזומנים  
נובע בעיקר    2022ביוני    30- ל   2021ביוני    30

של   לציבור  הראשונה  ההנפקה  מכספי 
מליוני דולר נטו, וכן    20- החברה, בסך של כ 

   2021מהלוואות המירות שהתקבלו בשנת  
והומרו להון    4בסך כולל של   מיליון דולר 
בעיקר  מנגד, גידול זה קוזז    ערב ההנפקה. 

 כתוצאה מתזרים שלילי מפעילות שוטפת. 

   1,407   1,591   2,603 לקוחות 

בעיקר הגידול   נובע  הלקוחות  ביתרת 
ממשלוח מהותי שהתרחש בסוף חודש יוני 

2022 . 

   1,755 -    1,183 מלאי 

  2021בהשוואה ליוני  מלאי  ביתרת ה   גידול ה 
נובע מרכישות של רכיבים לייצור במהלך  

עבור הייצור הצפוי במהלך שנת  ,   2021שנת  
מלקוחות    2022 שהתקבלו  הזמנות  בגין 

לאספקה.  המלאי    החברה  ביתרת  הקיטון 
נובע מאספקה של    2021בהשוואה לדצמבר  

שנת   של  הראשון  החציון  במהלך  הזמנות 
2022 . 

  חוזה   עלויות   בגין   נכס 
 -    58 -  לקוחות   עם 

ליוני  הקיטון   נובע    2021בהשוואה 
מפרויקטים שהגיעו לשלב הייצור במהלך  

2021 . 

   478   396   472 חובה   ויתרות   חייבים 

השינוי   נובע    2021  ליוני בהשוואה  עיקר 
בהכנסות   החציון    לקבל מגידול  במהלך 

 . 2022הראשון של שנת  
  נכסים "כ  סה 

    23,407   5,035   14,046 שוטפים 

   275   64   245 זמן ארוך   פיקדון 

ביתרת   ליוני    הפקדון השינוי  בהשוואה 
נובע מערבות בנקאית שהוקמה עבור      2021

חוזה שכירות חדש שנחתם בחודש דצמבר  
2021 . 

   2,167   55   1,950 ת שימוש ו נכס בגין זכ 

נובע מהכרת    2021בהשוואה ליוני  הגידול  
נכס זכות שימוש בגין חוזה שכירות חדש  

של   לתקופה  בחודש    5שנחתם  שנים, 
במהלך החציון הראשון של    . 2021דצמבר  

 הפחת.   בשיעור הנכס הופחת    2022שנת  
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 סעיף 

  ולשינויים   ליתרות   החברה   הסברי  ליום   יתרה 
 המהותיים 

 
30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

 דולר   אלפי 

   130   133   262 רכוש קבוע, נטו 

קבוע   ברכוש    לדצמבר בהשוואה  השינוי 
פחת   2021 מהוצאות  מרכישות    וכן   , נובע 

 . החציון שבוצעו  
  לא   נכסים "כ  סה 

    2,572   252   2,457 שוטפים 

שוטפת של    חלות 
  מתאגידים   הלוואות 
   162   267   213 בנקאים 

נובע מפרעון    2021בהשוואה ליוני  הקיטון  
ש  בשנת  ה ההלוואה  ולקיחת    2018תקבלה 

  500על סך    2021באוקטובר  הלוואה חדשה  
במהלך החציון    אלפי דולר מתאגיד בנקאי. 

שנת   של  יתרת    2021הראשון  הופחתה 
 ההלוואה בהתאם ללוח סילוקין. 

חלויות שוטפות של  
   496   47   367 חכירה   בגין התחייבות  

ליוני  הגידול   נובע    2021בהשוואה 
שכירות  מ  חוזה  עקב  לחכירה  התחייבות 

שנים, בחודש    5חדש שנחתם לתקופה של  
הופחת  חכירה  ה התחייבות    . 2021דצמבר  

החציון   במהלך  הסילוקין  ללוקח  בהתאם 
 . 2022הראשון של שנת  

ספקים ונותני  
   941   470   462 שירותים 

שירותים  הקיטון   ונותני  הספקים  ביתרת 
לדצמבר   מ   2021בהשוואה  תשלום  נובע 

בנובמבר  עבור   הוצאות הנפקה שהושלמה 
 . היערכות למעבר למשרדים חדשים ו   2021

   2,789   1,528   1,828 זכאים ויתרות זכות 

זכות    הקיטון  ויתרות  זכאים  ביתרת 
לדצמבר   מהוצאות    2021בהשוואה  נבע 

ושולמו במהלך החציון   שנרשמו בתום שנה 
שנת   של  אלה  2022הראשון  הוצאות   .

לתאגיד  כוללות   תשלום  הנפקה,  בונוס 
שניתנו   אופציה  כתבי  פרעון  בעבור  בנקאי 
ע"י   שהתקבלו  הלוואה  מהסכמי  כחלק 

 החברה. 

  חוזים   בגין   התחייבות 
   95   99   62 ות עם לקוח 

חוזים    יבות י ההתח   ביתרת   הקיטון  בגין 
לדצמבר   מהשלמת    2021בהשוואה  נבע 

 פרוייקטים ותחילת שלב הייצור. 

התחייבות  בגין  
   418   782   845 מענקים ממשלתיים 

  2021בהשוואה לדצמבר  סכום ההתחייבות  
לתשלומים   בהתאם  שבוצעו  התעדכן 

- ב   ההנהלה לתשלומי תמלוגים   ולהערכות 
החתך    12 לתאריך  העוקבים  החודשים 

 לעומת שנים מוקדמות יותר. 

  התחייבויות
  בעלות פיננסיות
 -    1,625 -  מופחתת 

ב  מהמרת    אלה   התחייבויות הקיטון  נובע 
ההלוואות ההמירות למניות ערב ההנפקה  
ההלוואות   הסכמי  לתנאי  בהתאם 

 ההמירות. 

התחייבויות  
פיננסיות בשווי הוגן  

   515   21,040   624 דרך רווח והפסד 

בהתחייבות   לדצמבר  הגידול  בהשוואה 
הלוואה    2021 של  שוטפת  מחלות  נובע 

בסך  2021  לי ביו שהתקבלה  בנקאית    ,1.5  
  כהתחייבות פיננסית  מליון דולר, ומטופלת  

 בשווי הוגן.   ת הנמדד 

התחייבות בגין  
 -    51,890 -  מניות בכורה 

בכורה   מניות  בגין  בהתחייבות  הקיטון 
ליוני   מניות    2021בהשוואה  מהמרת  נבע 

הבכורה להון מניות רגילות. המניות הוצגו  
בהתאם   ההנפקה  למועד  עד  כהתחייבות 
ההנפקה   ערב  והומרו  המניות,  לתנאי 

 למניות רגילות. 
סה"כ התחייבויות  

     5,416    77,748    4,401 שוטפות 

הלוואה מתאגיד  
    340 -     244 בנקאי 

בנקאי   מתאגיד  בהלוואות  הגידול 
ליוני   מהלוואה      2021בהשוואה  נבע 

סך    2021באוקטובר  שהתקבלה     500על 
בנקאי  מתאגיד  דולר  הקיטון    .   אלף 

לדצמבר   בהשוואה  נובע    2021בהלוואה 
 ממיון חלק מההלוואה לזמן קצר. 

התחייבויות  
פיננסיות בשווי הוגן  

    948    1,220    562 דרך רווח והפסד 

ליוני  בהתחייבות    הקיטון    2021בהשוואה 
נובע בעיקר מהפחתת ההתחייבות בהתאם  
 ללוח הסילוקין של ההלוואה )תשלומי קרן( 
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 סעיף 

  ולשינויים   ליתרות   החברה   הסברי  ליום   יתרה 
 המהותיים 

 
30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

 דולר   אלפי 

התחייבויות בגין  
    1,099    292    480 מענקים ממשלתיים 

ההתחייבות     בהתאם   התעדכן סכום 
ו  שבוצעו  ההנהלה  לתשלומים  להערכות 

ב  תמלוגים  החודשים    12- לתשלומי 
שנים   לעומת  החתך  לתאריך  העוקבים 

 . מוקדמות יותר 

התחייבות בגין  
    1,708 -     1,414 חכירה זמן ארוך 

נובע מחכירה    2021בהשוואה ליוני  הגידול  
לתקופה   שנחתם  חדש  שכירות  חוזה  בגין 

דצמבר     5של   בחודש  דמי    –   2021שנים, 
כ  בגובה של     41- השכירות החודשיים הם 

דולר.  ההתחייבות    אלפי   ביתרת  הקיטון 
לדצמבר   מהפחתת    2021בהשוואה  נובע 

 ההתחייבות בהתאם ללקוח הסילוקין. 
התחייבות בשל סיום  

יחסי עובד מעביד,  
 ללא שינוי     17    17    17 נטו 

סה"כ התחייבויות  
     4,112    1,529    2,717 לא שוטפות 

    277    17    277 מניות   הון 

  2021בהשוואה ליוני  הגידול בהון המניות  
נבע ממניות שהונפקו ע"י החברה בעקבות  
ההנפקה הראשונה לציבור בחודש נובמבר  

מכשירים    2021 מהמרת  כתוצאה  וכן 
וממימוש   להון    אופציות התחייבותיים 

 . עובדים 

    85,513    268    85,550 על מניות   פרמיה 

על  הגידול   ליוני  מניות  בפרמיה  בהשוואה 
נבע ממניות שהונפקו על ידי החברה    2021

בעקבות ההנפקה הראשונה לציבור בחודש  
מהמרת    2021נובמבר   כתוצאה  וכן 

וממימוש   להון  התחייבותיים  מכשירים 
 . עובדים   אופציות 

  עסקאות   בגין   הון   קרן 
    1,151    898    1,351 מניות   מבוסס   תשלום 

נובע מהענקות    2021בהשוואה ליוני  הגידול  
במהלך החציון הראשון של שנת  אופציות  

2022 . 

 ( 70,490)     ( 75,173)     ( 77,793)     הפסד   יתרת 

- ל   2021ביוני    30הקיטון ביתרת ההפסד בין  
של    2021בדצמבר    31 מרווח    4,683נובע 

שנת   של  השני  החציון  במהלך  דולר  אלפי 
מימון  2021 מהכנסות  נבע  הרווח  עיקר   .

מכשירים  שינויים בשווי ההוגן של  בעקבות  
כן במהלך החציון הראשון    כמו פיננסיים.  

  7,266לחברה נבע הפסד בסך    2022של שנת  
בהוצאות   מגידול  בעיקר  שנבע  דולר  אלפי 

 מכירה ושיווק וגידול בעלות ההכנסות. 

     16,451 ( 73,990)        9,385 הון "כ  סה 

 הכספיים הדוחותפי -על  הפעילות תוצאות עיקרי ניתוח .2.2

לתקופה של שישה חודשים  סעיף 
 ביום   שהסתיימו 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום 
 ולשינויים   ליתרות  החברה   הסברי

 המהותיים 
 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

  דולר  אלפי 

   4,779   2,599   2,978 הכנסות 

בהשוואה לחציון הראשון הכנסות החברה  
שנת   ב   2021של  הגידול 15%- כ גדלו   ,

מפרוייקטים   נבע   שנמצאים  בהכנסות 
הייצור  מ   בשלב  חדשים וכן  מכירה  חוזי 

במהלך   החודשים שנחתמו  עשר  שנים 
 . 2022ביוני    30- שהסתיימו ב 

 ( 2,886) )1,329) )2,471) ההכנסות   עלות 

לחציון  בהשוואה  המכר  בעלות  הגידול 
נבע מגידול במכירת   2021הראשון של שנת  

שהגיעו  בפרויקטים  ומצלמות  רישיונות 
 לשלב הייצור. 

    1,893    1,270    507 גולמי )הפסד(    רווח 

  שלב   מסיום נבע    הגולמי ברווח    הקיטון 
וההתאמות   שעיקרן      וממכירות הפיתוח 

ה   ת ומצלמו   ישיונות ר  מוצר   Driver- של 
Sense ,    יותר נמוך  הגולמי  הרווח  שבהן 
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לתקופה של שישה חודשים  סעיף 
 ביום   שהסתיימו 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום 
 ולשינויים   ליתרות  החברה   הסברי

 המהותיים 
 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

  דולר  אלפי 
הפיתוח   בשלב  הגולמי  לרווח  יחסית 

 וההתאמות. 

    40%    49%    17% שיעור רווח גולמי 

שיעור הרווח הגולמי קטן  בהשוואה לחציון  
וכן בהשוואה לשנת    2021הראשון של שנת  

זה נבעו ברובן    בחציון שכן ההכנסות    2021
ומצלמות   רישיונות  ה ממכירת  מוצר  - של 

Driver Sense  ,  בשיעורי שמאופיינים 
לשיעורי   בהשוואה  יותר  נמוכים  רווחיות 
ממכירות   מהכנסות  יותר  גבוהים  רווחיות 

מהכנסות  מצלמה  ללא  ונות  רישי  וכן 
 משירותי פיתוח והתאמות. 

     

, הוצאות מחקר ופיתוח 
 (5,002)   (2,193)   (2,308)   נטו

ופיתוח   מחקר  בהוצאות  הגידול  עיקר 
שנת   של  הראשון  לחציון    2021בהשוואה 

נובע מעליה בהוצאות השכר והנלוות בשל  
שכר   והעלאות  בכ"א  בעקבות  גידול  הן 

היציאה ממשבר הקורונה והן בעקבות גיוס  
החברה   הערכות  לצורך  ההנפקה  כספי 

 . לצמיחה ומענה לדרישות השוק 

 (3,478)   (1,283)   (2,304)   הוצאות מכירה ושיווק 

ושיווק   מכירה  בהוצאות  הגידול  עיקר 
נבע    2021בהשוואה לחציון הראשון של שנת  

בהשוואה   יותר  גבוהות  שכר  מעלויות 
שנת   של  הראשון  גידול    2021לחציון  בשל 

הן בעקבות היציאה    בכ"א והעלאות שכר, 
כספי   גיוס  בעקבות  והן  הקורונה  ממשבר 

לצורך   לצמיחה  ההנפקה  החברה  הערכות 
השוק.  לדרישות  מגידול    ומענה  וכן 

לאחר   ותערוכות  לחו"ל  נסיעה  בהוצאות 
 . תקופת הקורונה 

הוצאות הנהלה  
 (2,725)   (1,401)   (1,883)   וכלליות 

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בהשוואה  
נובע בעיקר    2021לחציון הראשון של שנת  

וכן   השכר  בהוצאות  מעליה  מעלייה 
מהפחתה   בעיקר  הנובעת  הפחת  בהוצאות 
של נכס זכות שימוש בגין משרדים חדשים  

 2021שהחברה חוכרת החל מסוף שנת  
  ( 9,312)   ( 3,607)   ( 5,988)   הפסד מפעולות רגילות 

     

  ( הוצאות הכנסות ) 
   9,399 (1,039)   (1,301)   מימון, נטו 

השינוי   ליוני  עיקר  נובע    2021בהשוואה 
מעליה   הנובע  שער  הפרשי  בהוצאות 

בין   הדולר  בשער  בדצמבר    31המהותית 
עיקר הכנסת המימון  .  2022ביוני    30- ל   2021

  משינויים בשווי הוגן של נבעה    2021בשנת  
 מכשירים פיננסיים. 

     
כולל לפני    ( הפסד רווח ) 

    87 (4,646)   ( 7,289)   מיסים 
  (50)   - (14)   הכנסה על    מיסים 

רווח )הפסד( כולל  
     37 (4,646)   ( 7,303)   השנה 

 הון חוזר  .2.3

 17,991- ו  דולר  אלפי  9,682חיובי בגובה  לחברה הון חוזר    ,2021  בדצמבר  31- ו  2022ביוני    30  לימים

  .דולר  אלפי 72,713 בגובהלחברה הון חוזר שלילי  2021ביוני   30אלפי דולר, בהתאמה. ליום 

 החברה של מימון ומקורות  נזילות ניתוח .2.4
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  לתקופה של שישה חודשים סעיף 
   ביום שהסתיימה 

  לשנה
  שהסתיימה 

 ביום
 ולשינויים   ליתרות  החברה   הסברי

 המהותיים 
 31.12.2021 30.06.2021 30.06.2022 (דולר באלפי  כספיים )נתונים 

 דולר  אלפי

  מפעילותנטו  מזומנים
 שוטפת 

      (6,907 )       (3,823 )       (9,045 ) 

ביוני   30-ל 2022ביוני  30עיקר השינוי בין 
בעיקר  נובע    2021 הנובע  שוטף  מהפסד 

בעלות   ועליה  השיווק  בהוצאות  בעליה 
 המכר. 

  שנבעו   נטו   מזומנים 
 ( 269)       ( 29)       ( 160)       השקעה   מפעילות 

והשקעה   קבוע  ברכוש    בפיקדונות השקעה 
   . ארוך   לזמן 

נבעו  נטו ש   מזומנים 
לפעילות    ( שימשו )ש 

      25,518      2,992 ( 1,293)       מימון 

נובע בעיקר בפרעון של הלוואות מתאגידים  
בנקאיים ופרעון של התחייבות בגין חכירה  

מתשלום   לחדשנות  וכן  לרשות  תמלוגים 
 בגין תכנית המענקים של החברה. 

 של רו"ח המבקרים לב תשומת הפניית .2.5

לפיו  ב' לדוחות הכספיים,  1את תשומת הלב לביאור    יםהחשבון המבקר  ירוא  והפנ  דוח סקירתםב

לדעת הנהלת מפעילותה והינה בעלת הפסדים מתמשכים.  הפיקה הכנסות משמעותיות  החברה טרם  

החברה, מקורות המימון העומדים לרשותה אינם מאפשרים לה להמשיך את פעילותה לתקופה של 

חודשים ממועד אישור הדוחות הכספיים. הגורמים המתוארים לעיל מעוררים ספקות    12לפחות  

ת הכספיים המצורפים לא נכללו כל משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. בדוחו 

התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל 

לדוחות הכספיים    ב'1ביאור  , ראו  תוכניות ההנהלהלפרטים נוספים אודות  להמשיך לפעול כעסק חי.  

 .  2022ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 

   מהותיות שווי הערכות  .2.6

 : החברה שבצעה מהותית שווי להערכות ביחס פרטים להלן

 ( מתאגיד בנקאי Venture Loan)הלוואת הון סיכון  זיהוי נושא הערכה

 30.06.2022 עיתוי הערכה 

שווי ההערכה שנקבע  
 בהתאם להערכה 

 אלפי דולר  1,186-כ

עיקריים  פרמטרים 
 להערכת השווי 

 10.97%ריבית חסרת סיכון:

ואפיונו,   המעריך  זיהוי 
הערכות   בביצוע  ניסיון 

 שווי, תלות בחברה 

 וחשבונאות  בכלכלה  ראשון  תואר  בעלהוא    "חרו,  אדרי  מוטימר  
 . אביב תל  מאוניברסיטת

שנים בביצוע עבודות כלכליות והערכות   10ניסיון של מעל    אדרי ר  למ
מומחה במימון ובאסטרטגיה    ואה  אדרימר  שווי בישראל ובארה"ב.  

הזנק חברות  ומשל  בקשר  ,  במו"מ  וחברות  ליזמים  השקעות, ל סייע 
M&A הסכמים מסחריים ומכרזים בסוגיות של בניית חוזים, מנגנוני ,

 עסקה,  ובדיקות כדאיות כלכלית.

ניסיון רב במתן שירותי ייעוץ לחברות במגוון תחומים כגון:  אדרי מר ל
תעשייה, אנרגיה, נדל"ן, תשתיות, שירותי בריאות, הייטק, תקשורת, 

סיפק חוות דעת    אדרי ר  מביטוח, מוסדות פיננסיים וקמעונאות. כמו כן,  
ממיליוני פיננסיים  ומכשירים  חברות  של  שווי  העריך  ועד   ש"ח  בהן 

 בענפים שונים.  ש"חמיליארדי לעשרות 

אין עניין אישי בחברה או בבעלי העניין בה ולא מתקיימת    אדרי ר  למ
בינ הטרחה   ותלות  שכר  בהן.  העניין  ובעלי  הפעילויות   החברה,  לבין 

הכנת   בגין  השווי  המשולם  בתוצאות  הערכות  מותנה  הערכות אינו 
 השווי. 

הערכות השווי   הכנת  צורךל  לחברהמר אדרי  התקשרות בין  הבמסגרת  
נזקים מכל סוג ומין שהם למעט נזקים    , בגיןוהוגבלה תקרת אחריות

שנגרמו ברשלנות או בזדון או במתכוון לסכום שכר הטרחה המשולם  
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בגין ההתקשרות כשהוא מוכפל בשלוש. ההתחייבות לשיפוי תחול רק  
בגין סכום כספי, דמי נזק, הפסד, תשלום או הוצאה העולים במצטבר  

סכו מוכפל על  כשהוא  ההתקשרות  בגין  המשולם  הטרחה  שכר  ם 
   .בשלוש

 CAMP  מודל מודל הערכה 

שלפיהן   ההנחיות 
 בוצעה ההערכה 

   IAS 39בהתאם להנחיות 

 

 תאגידי  ממשל היבטי .3

   תלויים בלתי ודירקטורים ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .3.1

דירקטוריון   החלטת  פי  חשבונאית  החברהעל  מומחיות  בעלי  דירקטורים  של  המזערי  המספר   ,

בדירקטוריון   שיכהנו  אחד.  החברה  ופיננסית  על  בפעילותה, החברה  יעמוד  בהתחשב  כי  סבורה 

 המספר המזערי הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין. נכון למועד

הינם תומאס רוברט ווטצ'ר, גב' אורית לרר, ומר אלכסנדר ויינשטיין ד"ר ,  לי טלמורפרופ' א  הדוח,

 . בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור

דירקטוריון   החלטת  פי  שיכהנו ה,  החברהעל  תלויים  בלתי  דירקטורים  של  המזערי  מספר 

ד"ר כון למועד זה,  נ(.  בנוסף לשני הדירקטורים החיצוניים(יעמוד על אחד  החברה  בדירקטוריון  

 .דירקטורים בלתי תלוייםהם סשו בהגבטולה ומר גל שמואלי 

 בנושא מתן תרומות   החברהמדיניות  .3.2

ו/או התחייב , דירקטוריון החברה  הדוחנכון למועד   ולא תרם  לא קבע מדיניות בנושא תרומות, 

 לתרום תרומות.  

 2022ביוני  03אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ליום  .4

 אין.

 

 

 , פרופ' אלי טלמור

  הדירקטוריון"ר יו 
 ,  יהודה הולצמן 

 "ל מנכ

 2022באוגוסט  16

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ  וויז’ן סיפיה 

 מידע כספי לתקופת ביניים 

 )בלתי מבוקר( 

 2022ביוני  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 בע"מ  וויז’ן סיפיה 

 מידע כספי לתקופת ביניים 

 )בלתי מבוקר( 

  2022ביוני  30

  

 

 

 

 תוכן העניינים                         

 

 

 עמוד 

 2 המבקר   החשבון רואהשל   סקירה דוח

  :)דולר( תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים

 4   על המצב הכספימאוחד  תמציתי דוח

 5 כולל  הפסד ה מאוחד על  תמציתידוח 

 7-6 בהון  על השינוייםמאוחד תמציתי דוח 

 10-8   תזרימי המזומניםל  ע מאוחדתמציתי דוח 

 21-11 המאוחדים  התמציתייםדוחות הכספיים לביאורים 



 

 , 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146קסלמן וקסלמן, דרך מנחם בגין 

 www.pwc.com/il+, 972-3-7954556+, פקס: 972-3-7954555טלפון: 

 בע"מ  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סיפיה ויז'ן

 מבוא  

ויז'ן בע"מ וחברות מאוחדות )להלן   החברה(, הכולל את הדוח התמציתי    -סקרנו את המידע הכספי המצורף של סיפיה 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על ההפסד הכולל,  השינויים בהון    2022ביוני    30המאוחד על המצב הכספי ליום  

הסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  )בגרעון בהון( ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה חודשים ש

"דיווח כספי לתקופות    IAS 34לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

תקופתיים   )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  זו  ביניים  לתקופת  כספי  מידע  לעריכת  אחראים  הם  וכן  ביניים", 

 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 1970-יידיים(, התש"לומ

 היקף הסקירה 

של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

ה של  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  הנערכת  ביניים  מורכבת  לתקופות  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה  ישות". 

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה  

אינה   ולפיכך  ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל  בהיקפה במידה  הינה מצומצמת 

ת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו  מאפשר

 מחווים חוות דעת של ביקורת.    

 מסקנה  

הבחינות   מכל  ערוך,  אינו  הנ"ל  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא  סקירתנו,  על  בהתבסס 

 . IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי   המהותיות, בהתאם

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

אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  

 . 1970 -התש"ל 

ב', לפיו החברה טרם הפיקה הכנסות משמעותיות  1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, הרינו להפנות את תשומת הלב לביאור 

מפעילותה והינה בעלת הפסדים מתמשכים. לדעת הנהלת החברה, מקורות המימון העומדים לרשותה אינם מאפשרים לה  

אישור הדוחות הכספיים. תוכניות ההנהלה מפורטות בביאור  חודשים ממועד    12להמשיך את פעילותה לתקופה של לפחות  

ב'. הגורמים המתוארים לעיל מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. בדוחות הכספיים  1

המצורפים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל  

 . להמשיך לפעול כעסק חי

 אביב,                                        קסלמן וקסלמן -תל

 רואי חשבון                             2022באוגוסט  16

 PricewaterhouseCoopers International Limited - פירמה חברה ב                                                      
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 בע"מ  וויז’ן סיפיה 

 על המצב הכספי תמציתי מאוחד  דוח

 

    2022באוגוסט  16

תאריך אישור הדוחות  

 הכספיים 

               פרופ' אלי טלמור

 יו"ר דירקטוריון 

יהודה הולצמן               

 מנכ"ל

 שלי מסילתי

סמנכ"לית 

 כספים

 

 בדצמבר  31 ביוני 30  

  2022 2021   2021   

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי דולר   נכסים

     נכסים שוטפים

 19,767 2,990 9,788  מזומנים ושווי מזומנים 
 1,407 1,591 2,603  לקוחות 

 1,755 - 1,183  מלאי 
 - 58 -  נכס בגין עלויות לקיום חוזה עם לקוחות 

 478 396 472  חייבים ויתרות חובה 

 23,407 5,035 14,046  סה"כ נכסים שוטפים

     נכסים שאינם שוטפים
 275 64 245  פיקדון זמן ארוך מוגבל בשימוש 

 2,167 55 1,950  נכס בגין זכות שימוש, נטו 

 130 133 262  רכוש קבוע, נטו 

 2,572 252 2,457  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 25,979 5,287 16,503  סה"כ נכסים 

 התחייבויות והון
     התחייבויות שוטפות 

 162 267 213  חלות שוטפת של הלוואות מתאגיד בנקאי 
 496 47 367  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה

 941 470 462  ספקים ונותני שירותים 
 2,789 1,528 1,828  זכאים ויתרות זכות 

 95 99 62  התחייבות בגין חוזים עם לקוחות 
 418 782 845  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים 

 - 1,625 -  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
 515 21,040 624  בשווי הוגן דרך רווח והפסד  התחייבות פיננסית

 - 51,890 -  בכורההתחייבות בגין מניות 

 5,416 77,748 4,401  סה"כ התחייבויות שוטפות

     התחייבויות לא שוטפות
 340 - 244  הלוואה מתאגיד בנקאי 

 948 1,220 562  בשווי הוגן דרך רווח והפסד  התחייבות פיננסית
 1,099 292 480  התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים 

 1,708 - 1,414  התחייבות בגין חכירה 

 17 17 17  התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו 

 4,112 1,529 2,717  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

 9,528 79,277 7,118  סה"כ התחייבויות

     )גירעון בהון(  הון 
 277 17 277  הון מניות רגילות 
 85,513 268 85,550  פרמיה על מניות 

 1,151 898 1,351  תשלום מבוסס מניות  עסקאות בגין קרן הון

 ( 70,490) ( 75,173) ( 77,793)  יתרת הפסד 

 16,451 ( 73,990) 9,385  )גירעון בהון( סה"כ הון 

 25,979 5,287 16,503  )גירעון בהון(והון ת סה"כ התחייבויו 
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 סיפיה וויז’ן  בע"מ 

 דוח תמציתי מאוחד על ההפסד הכולל 

 

 

 

 

 . הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 

 בדצמבר  31 ביוני 30  

  2022 2021   2021   

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי דולר   
 

 

 4,779 2,599 2,978 הכנסות 

 2,886 1,329 2,471 עלות ההכנסות 

 1,893 1,270 507 רווח גולמי 

 5,002 2,193 2,308 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 

 3,478 1,283 2,304 הוצאות שיווק ומכירה 

 2,725 1,401 1,883 הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 9,312) ( 3,607) ( 5,988) הפסד תפעולי

 11,002 1,000 4 הכנסות מימון 

 ( 1,603) ( 2,039) ( 1,305) הוצאות מימון 

 9,399 ( 1,039) ( 1,301) הוצאות מימון, נטו 

 87 ( 4,646) ( 7,289) רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

 (50) - (14) מיסים על הכנסה 

 37 ( 4,646) ( 7,303) לתקופה רווח )הפסד( כולל 

 0.004 ( 0.61) ( 0.08) רווח )הפסד( בסיסי למניה )בדולר(

  הרווח  ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימש בחישוב

 למניה בסיסי ומדולל   (ההפסד)

 

89,234,816 

 

7,628,462 

 

9,377,932 

 0.002 ( 0.61)  ( 0.08) רווח )הפסד( מדולל למניה )בדולר(

 

הרווח  ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימש בחישוב  

 למניה בסיסי ומדולל  ( ההפסד)

 

 

89,234,816 

 

7,628,462 

 

17,616,616 
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 בע"מ  וויז’ן סיפיה 

 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון )בגירעון בהון( 

 

 

מניות 

 רגילות

פרמיה  

 על 

 מניות 

קרן הון בגין 

עסקאות  

תשלום  

 מבוסס מניות
יתרת  

 סה"כ  הפסד

 אלפי דולר  

 

 )מבוקר( 2022בינואר  1יתרה ליום 

 

277 

 

 

85,513 

 

1,151 

(70,490) 

 

 

16,451 

 תנועה בתקופה של שישה חודשים

  2022ביוני  30שהסתיימה ביום  

      )בלתי מבוקר(:

 228 - 228 - - תשלום מבוסס מניות 

 - - (15) 15 - לעובדים פקיעת אופציות  

מימוש אופציות לעובדים למניות  

 9 - (13) 22 *  רגילות

 ( 7,303) ( 7,303) - - - הפסד לתקופה 

)בלתי  2022ביוני  30יתרה ליום 

 9,385 (77,793) 1,351 85,550 277 מבוקר(

      

 )מבוקר( 2021בינואר  1יתרה ליום 

 

12 

 

 

101 

 

528 

(70,527) 

 

 

(69,886) 

 תנועה בתקופה של שישה חודשים

  2021ביוני  30שהסתיימה ביום  

      )בלתי מבוקר(:

 411 - 411 - - תשלום מבוסס מניות 

 - - (3) 3 - פקיעת אופציות למניות 

 131 - (38) 164 5 מימוש כתבי אופציות למניות 

 ( 4,646) ( 4,646) - - - הפסד לתקופה 

)בלתי  2021ביוני  30ליום יתרה 

 (73,990) (75,173) 898 268 17 מבוקר(
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 סיפיה וויז’ן  בע"מ 

 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון )בגירעון בהון( 

 

 

 מניות

 רגילות 

פרמיה  

 על  

 מניות

קרן הון 

בגין  

עסקאות  

תשלום 

מבוסס  

 מניות
יתרת 

 סה"כ  הפסד 

 דולר אלפי  

 

      

 )מבוקר(  2021בינואר  1יתרה ליום 
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101 528 (70,527) 

 

(69,886) 

 תנועה במהלך השנה שהסתיימה 

      )מבוקר( 2021בדצמבר  31ביום 

(, נטו  1הנפקת הון מניות ואופציות )סדרה 

 52 מהוצאות הנפקה 

 

20,218 

 

- - 

 

20,270 

  המרת מניות בכורה התחייבותיות

ומכשירים פיננסיים למניות רגילות  

 208 )1ואופציות )סדרה 

 

65,024 

 

- 

- 

 

65,232 

 663 - 663 - - תשלום מבוסס מניות 

מימוש של אופציות לעובדים למניות  

 5 רגילות 

170 (40) 

- 

135 

 37 37 - - - לשנה רווח 

 277 )מבוקר(  2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 

85,513 

 

1,151 

 

(70,490) 

 

16,451 

      

 אלפי דולר.  1-* מייצג סכום הנמוך מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 בע"מ  וויז’ן סיפיה 

 המזומנים תמציתי מאוחד על תזרימי דוח 

 

לתקופה של שישה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר  31ביום 

2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
 37 ( 4,646) ( 7,303) רווח )הפסד( לתקופה 

מזומנים   תזרימי  להצגת  הדרושות  התאמות 

 ( 9,049) 823 396 מפעילות שוטפת )נספח א'( 

 (33) - - מסי הכנסה ששולמו 

 ( 9,045) ( 3,823) ( 6,907) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

    

    מזומנים מפעילות השקעה תזרימי 

 ( 249) - 30 ירידה )עליה( בפיקדונות  

 36 - 4 ריבית שהתקבלה 

 - - 1 תמורה ממכירת רכוש קבוע 

 (56) (29) ( 195) השקעה ברכוש קבוע 

השקעה   מפעילות  שנבעו  נטו  מזומנים 

 ( 269) (29) ( 160) )ששימשו לפעילות השקעה(

    

    מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 

תמורה מהנפקת מניות רגילות ואופציות )סדרה  

 20,270 - - הנפקה  מעלויות(, נטו 1

רווח   פירעון התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך 

 - - ( 350) והפסד 

 702 583 49 קבלת מענקים ממשלתיים 

 (35) - ( 195) תמלוגים בגין מענקים ריבית בגין  תשלומי 

 4,000 1,000 - קבלת הלוואה מבעלי מניות  

 2,000 1,500 - קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי 

מתאגיד  והלוואות  חכירות  בגין  ששולמה  ריבית 

 ( 1,123) - ( 288) בנקאי 

 300 275 - מימוש כתבי אופציה למניות בכורה  

 135 131 - מימוש אופציות לעובדים למניות רגילות 

 ( 584) ( 430) ( 324) הלוואות מתאגידים בנקאיים קרן פירעון 

 ( 147) (67) ( 185) פירעון קרן בגין חכירה 

 25,518 2,992 ( 1,293) מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

    
 16,204 ( 860) ( 8,360) גידול )קיטון( ביתרות מזומנים ושווי מזומנים 

 ( 295) (8) ( 1,619) הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים 

 3,858 3,858 19,767 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 19,767 2,990 9,788 מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה 
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 סיפיה וויז’ן  בע"מ 

 )המשך( דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים 

 

    :  במזומן הפעילות שאינ 

 - 244 - מימוש כתבי אופציות למניות בכורה 

 13,342 - - המרת התחייבויות פיננסיות להון מניות ואופציות 

 51,890 - - המרת מניות בכורה למניות רגילות 

בגין   התחייבות  כנגד  שימוש  זכות  בנכס  הכרה 

 2,257 80 - חכירה 

    

    

 1,158 - 483 ששולמה ריבית 

 

 

 

 

 . הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 בע"מ  וויז’ן סיפיה 

 תזרימי המזומנים תמציתי מאוחד על  דוח 

 

לתקופה של שישה   

חודשים שהסתיימה ביום  

 ביוני  30

שנה  

- שהסתיימה ב

 בדצמבר  31

 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי דולר  

    
התאמות הדרושות להצגות תזרימי   -נספח א' 

    המזומנים מפעילות שוטפת 
    

    :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
 193 97 247 פחת והפחתות 

 (57) 814 1,615 מימון, נטו  )הכנסות( הוצאות

 57 (2) ( 192) הוצאות מימון בגין חכירה  

 1,005 - 18 הוצאות ריבית להתחייבות פיננסית בעלות מופחתת 

 171 ( 188) (46) הוצאות מימון בגין התחייבות למענקים ממשלתיים 

 ( 10,682) 334 51 שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים 

 - - 32 הפסד הון ממימוש רכוש קבוע 

 663 411 228 תשלום מבוסס מניות 

 1,953 1,466 (8,650 ) 

    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:

 ( 703) ( 890) ( 1,390) עלייה בלקוחות 

 ( 1,755) - 572 במלאי  )גידול( קיטון

 165 107 - ירידה בנכס בגין עלויות לקיום חוזה עם לקוחות 

 ( 704) ( 700) (33) חוזים עם לקוחות עליה בהתחייבות בגין 

 32 58 209   ירידה בחייבים ויתרות חובה

 667 162 ( 479)   עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירות

 1,899 620 ( 436)   ירידה )עליה( בזכאים ויתרות זכות

 (1,557 ) (643 ) (399 ) 

    

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(  

 שוטפת 

 
396 

 
823 

 
(9,049 ) 

 

 

. הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם



 סיפיה ויז'ן בע"מ 

 ביניים המאוחדים   הכספיים לדוחות ביאורים
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 כללי  - 1 ביאור

 תיאור החברה  . א

 

כחברה פרטית מוגבלת במניות ובחודש    2003בדצמבר    8החברה התאגדה בישראל ביום  

  , 1כתובת משרדה הרשום של החברה הינה הספיר  החלה החברה בפעילותה.    2007מאי  

בבורסה לניירות  (IPO) השלימה החברה הנפקה לראשונה  2021נובמבר    24ביום  הרצליה.  

 בתל אביב. הערך 

 

זה   בתחום  כאשר  הרכב,  פנים  לניטור  ומוצרים  טכנולוגיות  פיתוח  בתחום  פועלת  החברה 

טכנולוגיית   על  המבוססים  מוצרים  שני  ומוכרת  מייצרת   Driver Monitoringהחברה 

System  :1  .Driver Sense  –   מוצר תוכנה המנטר את התנהגות הנהג ברכב באמצעות

ומעדכנת את מערכות הרכב במקרים של עייפות והסחת  שימוש במצלמה בחלל הנוסעים  

ו הנהג;  של  תוכנת    –  CIPIA-FS10  2-דעת  את  שמכיל  רכב,  בציי  נהגים  לניטור  מכשיר 

Driver Sense וכן שולח מידע למנהל הצי בדבר התנהגות הנהג, ומיועד להטמעה ברכבים ,

, טכנולוגיה אשר  Cabin Senseכמן כן החברה מפתחת מוצר נוסף:    שהם חלק מציי רכב.

 מיועדת לניטור כל נוסעי הרכב. 
 

 Cipia Vision  הקימה החברה חברת בת בבעלות מלאה בארצות הברית בשם  2013בשנת  

Inc    נובמבר במהלך  פעילותה  את  החלה  הבת  החברה  הבת"(.  "החברה  . 2016)להלן: 

 החברה מספקת שירותי מכירה ותמיכה ללקוחות החברה בארצות הברית.

 

החברה   2016בשנת   בהונג  שתי  הקימה  מלאה  בבעלות  בנות  בשם  -חברות  ובסין  קונג 

CIPIA Vision Hong Kong Limited  ו-  Shenzhen Kuang Chi Eyesight 

Technologies Ltd. בהתאמה, למטרת קידום שיווק ומכירות מוצרי החברה. לחברות אלה ,

 ות הבנות ייקראו להלן "הקבוצה". החברה והחבר  אין כל פעילות עסקית בשנים המדווחות.

 

   נזילות . ב
 

החברה הינה חברה המפתחת טכנולוגיה לטובת תעשיית הרכב אשר טרם הפיקה הכנסות  

מיליון דולר    78-כהפסד בסך של  , לחברה יתרת  2022ביוני    30משמעותיות מפעילותה. ליום  

כ של  בסכום  שוטפת  מפעילות  שלילי  תזרים  בש  פילא   7,428-וכן  החודשים דולר    שת 

 . מועדשהסתיימה באותו 

החברה מזומנים   הנהלת  תזרים  ולהפיק  הפסדים  לצבור  להמשיך  צפויה  היא  כי  מעריכה 

לעין. בהתאם, לדעת הנהלת החברה, על מנת להמשיך את  שלילי מפעילותה בעתיד הנראה

כה בהוצאות חיצוני נוסף )לרבות קבלת מענקי תמי פעילותה כעסק חי, היא תידרש במימון

 .ושירותיה מחקר ופיתוח( עד להגעה לרווחיות ממכירות מוצריה

על יכולת הגיוסים של חברות פרטיות וציבוריות,    מקשים עליות בשיעורי האינפלציה ובריביות

על שוויי הגיוסים כאמור. החברה עוקבת אחר מצבי שוק ההון באופן שוטף על  יםוכן משפיע 

 . השוטפתמזומנים ולהמשיך בפעילות  מנת להעריך את יכולתה לגייס

תכניות ההנהלה כוללות פעולות להשגת מקורות מימון נוספים כאמור, הכוללים גיוס מקורות 

פרטיים ו/או מוסדיים או מהציבור, בין היתר באמצעות תשקיף המדף שפרסמה  ממשקיעים

תלויה אלה אינן וודאיות והצלחתן    בתל אביב, כאשר השלמת תכניות בבורסה לניירות ערך

הגורמים המתוארים לעיל מעוררים ספקות משמעותיים  . בין היתר בגורמים חיצוניים לחברה

קיומה של החברה כעסק חי. נכללו כל התאמות לגבי   בדבר המשך  לא  בדוחות הכספיים 

המשיך  דרושות אם החברה לא תוכל ל  ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה

 לפעול כעסק חי.

 

 כללי )המשך(  – 1ביאור 



 סיפיה ויז'ן בע"מ 

 ביניים המאוחדים   הכספיים לדוחות ביאורים
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 נגיף הקורונה  משבר השפעת  . ג

 

החציון   , פעילות החברה הושפעה במהלך2021ג' לדוחות הכספיים לשנת  1בהמשך לביאור  

( מהתפרצות 2021)כמו גם בתקופה המקבילה אשתקד וכן בכל שנת    2022לשנת    הראשון

ובעיקר בכל הקשור למחסור עולמי מגפת הקורונה והשפעתה על הכלכלה בכמה מישורים,  

 הן באופן ישיר והן באופן עקיף.ברכיבים כמפורט בהמשך, 

 

עלולה   הקורונה  נגיף  של  הרלוונטיים    לגרוםלהתפשטותו  הסיכון  גורמי  של  להתממשותם 

ה שלילית על תהשפע להגביר את  עלולה  לפעילותה של החברה. בכלל זה, התפשטות הנגיף  

 . TSP, ציי הרכב ועל ספקי Tier-1-יצרניות הרכב, ספקי ה

- את פיתוח מוצר ה  2021במהלך שנת  בעקבות השפעת נגיף הקורונה, החברה השהתה  

Cabin Sense טכנולוגית החברה אשר מיועדת לניטור כל נוסעי הרכב, אשר מהווה פיתוח ,

יכולות ראשוניות של מוצר זה פותחו ברבעון הרביעי של שנת    אחד מכלל פיתוחי החברה.

, המשיכה החברה את פיתוחו בחודש ספטמבר 2021ולאחר השהייה בתחילת שנת , 2020

 . המוצר נמצא עדיין בשלבי פיתוח .2021

 

  השפעת מחסור עולמי בשבבים

 

בעקבות מגפת הקורונה והשפעתה על השבתת קווי יצור של שבבים ומפעלים לייצור ציוד  

שרשראות  אלקטרוני,   על  עומס  בעקבות  החל  המחסור  בשבבים.  עולמי  מחסור  נוצר 

האספקה ולזינוק בביקוש מוצרים המופעלים באמצעות שבבים. השפעתו גרמה להתייקרות  

 מוצרי אלקטרוניקה, מחשבים ועוד. 

 

די לתת מענה למחסור העולמי, החברה ויצרן המצלמות החלו לבצע הזמנות עתידיות עבור  בכ 

ה ברכבים  CIPIA FS10 -מוצרי  להטמעה  מצלמות  עם  רישיונות  ועבור  הרכב  ציי  בשוק 

על  ,(Driver Sense)חדשים   מהותית  השפעה  צפתה  לא  החברה  זו  הצטיידות  בשל 

לקוחות החברה עדכנו את תחזיות הייצור לאור משבר זה חלק מ ,המכירות. אך עם זאת

ככל   כי  מעריכה  החברה  רכב,  דגמי  ייצור  לתחילת  הזמנים  לוחות  את  דחו  וחלקם  שלהם 

 והמשבר יימשך עלולה להיות לו השפעה גם בעתיד על פעילותה. 

 

 

   לאוקראינההשפעת הפלישה הרוסית 

 

אותן של הרפובליקות  הכירה הפדרציה הרוסית באופן רשמי בעצמ  2022בפברואר  21ביום 

ביום   זה.  בשטח  צבאי  בכוח  שימוש  ואישרה  אוקראינה  במזרח  המצויות    24הבדלניות 

, פלש צבא רוסיה לאוקראינה, והחל בפעולות צבאיות באזורים שונים, אשר 2022בפברואר 

ושיבוש  מושבה  ממקום  אזרחית  אוכלוסייה  עקירת  ותשתיות,  באזרחים  לפגיעה  הובילו 

הכלכלי הכריזו  הפעילות  אוקראינה,  לשטחי  הרוסית  הפלישה  מן  כתוצאה  באוקראינה.  ת 

מדינות שונות, ביניהן ארה"ב, בריטניה ומדינות האיחוד האירופי, על הטלת סנקציות כלכליות  

אגרסיביות כנגד רוסיה )ובמקרים ספציפיים, גם כנגד בלארוס(. צעדים אלו גרמו להתייקרויות  

וייצ שינוע  עלויות  על  להשפיע שהשפיעו  עלולים  ובהתאמה  הרכב  תעשיית  בתחום  גם  ור 

 . השפעה עקיפה גם על פעילות החברה

 

 

 

 

 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים  - 2 ביאור



 סיפיה ויז'ן בע"מ 
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של   התמציתי  הכספי  של    תולתקופ   2022  ביוני  30ליום    הקבוצההמידע  שישה הביניים 

המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך בהתאם   -)להלן    באותו תאריך  ההחודשים שהסתיימ 

(, וכולל  IAS 34  -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן    -  34לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  

תקופתיים   )דו"חות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  לפרק  בהתאם  הנדרש  הנוסף  הגילוי  את 

ינו כולל את כל המידע והגילויים . המידע הכספי לתקופת הביניים א1970- ומיידיים(, התש"ל

הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד  

לשנת   השנתיים  הכספיים  הדוחות  מצייתים    2021עם  אשר  אליהם,  נלוו  אשר  והביאורים 

( הבינלאומיים  הכספי  הדיווח  (  International Financial Reporting Standardsלתקני 

בחשבונאות  לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות  תקנים   שהם 

(International Accounting Standards Board  להלן( ה  -(  וכוללים את IFRS  -תקני   )

 . 2010  -הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  

 

 ביוני   30החודשים שהסתיימו ביום  שישה  של    ותותוצאות פעילותה לתקופהכנסות הקבוצה  

להן בשנה שתסתיים 2022 לצפות  והתוצאות שניתן  אינן מצביעות בהכרח על ההכנסות   ,

 .2022בדצמבר   31ביום 

 

 אומדנים 

 

עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש 

באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה  

ועל סכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות  

 להיות שונות מאומדנים אלה.

 

המשמעותיים  הדעת  שיקולי  אלה,  מאוחדים  תמציתיים  ביניים  הכספיים  הדוחות    בעריכת 

(significant  אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי )

הכספיים   שבדוחות  לאלה  זהים  היו  האומדנים  של  המפתח  במקורות  הכרוכה  הודאות 

 .2021בדצמבר  31השנתיים המאוחדים של הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3ביאור 

הכספי עיקרי    המידע  בעריכת  יושמו  אשר  החישוב,  ושיטות  החשבונאית  המדיניות 

לתקופת הביניים, הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של  

 . 2021הקבוצה לשנת 

 

 תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:

לגבי תקני    2021הקבוצה לשנת  במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של   מידע  הובא 

IFRS    חדשים ותיקונים לתקניIFRS    קיימים אשר עדיין אינם בתוקף מחייב ואשר הקבוצה

 לא בחרה ביישומם המוקדם.  

לתקנים   תיקונים  או  חדשים  תקנים  קיימים  לא  אלה  כספיים  דוחות  אישור  למועד  נכון 

 . 2021השנתיים של הקבוצה לשנת קיימים, אשר לא הובאו במסגרת הדוחות הכספיים 

 

 מכשירים פיננסיים וסיכונים פיננסיים   -4 ביאור



 סיפיה ויז'ן בע"מ 

 ביניים המאוחדים   הכספיים לדוחות ביאורים
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 מכשירים פיננסיים 

 

 מכשירים פיננסים המוצגים בעלות מופחתת ( 1

שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים של פריטים אשר אינם נמדדים בשווי ההוגן בדוח  

לקוחות,  מזומנים,  ושווי  מזומנים  של  הכספיים  בדוחות  היתרה  הכספי  המצב  על 

חייבים ויתרות חובה, ספקים ונותני שירות, זכאים ויתרות זכות, הלוואות מתאגידים  

 שווי ההוגן שלהם.  בנקאיים וצדדים קשורים תואמת או קרובה ל

  

 מכשירים פיננסים המוצגים בשווי הוגן ( 2

 

התחייבויות   או  נכסים  של  ההוגן  שווים  מדידת  מכשירים  לצורך  פיננסיים המהווים 

המוצגים בשווי הוגן, מסווגת אותם החברה בהתאם למדרג הכולל את שלוש הרמות  

 שלהלן. 

 

סיווג הנכסים או ההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה  

ביותר בה נעשה שימוש משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות  

 בכללותם. 

 

רים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או  מחי  :  1רמה 

 התחייבויות זהות שלחברה יש גישה אליהם במועד המדידה. 

, הניתנים לצפייה, 1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים הכלולים ברמה   :  2רמה 

 עבור הנכס או ההתחייבות, במישרין או בעקיפין. 

   פייה עבור הנכס או ההתחייבות.נתונים שאינם ניתנים לצ :3רמה      
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 מכשירים פיננסיים וסיכונים פיננסיים )המשך(   - 4ביאור 

 הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים וההתחייבויות של החברה הנמדדים בשווי הוגן:          

 

 בדצמבר  31 ביוני  30 

 2022 2021 2021 

 3רמה  3רמה  

 אלפי דולר  

 - 7,530 - למניות כתבי אופציות 

 - 8,980 - הלוואות המירות 

 מתאגיד בנקאי ההלווא 

בשווי הוגן דרך רווח   תהנמדד 

 או הפסד 

 

1,186 

 

1,740 

 

1,463 

SAFE - 4,010 - 

 1,186 22,260 1,463 

  

  12והתקופה של   2021ביוני  30, 2022ביוני  30החודשים שהסתיימה ביום  6במהלך התקופה של 
 . 3או   2לבין רמה  1לא התבצעו העברות כלשהן בין רמה  2021בדצמבר  31החודשים שהסתיימה ביום 

 

 : 3הטבלאות שלהלן מציגות את השינויים במכשירים הנמדדים לפי רמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתאגיד   ההלווא

בנקאי הנמדדת 

בשווי הוגן דרך 

 רווח או הפסד 

 אלפי דולר  

 1,463 )מבוקר( 2022בינואר  1יתרה ליום 

 ( 328) תשלומים במהלך התקופה 

 51 שינויים בשווי הוגן דרך הרווח או הפסד

 1,186 )לא מבוקר( 2022ביוני  30יתרה ליום 

ממומשים  לא  הפסדים  או  ברווחים  השינויים 

בגין   הפסד  או  ברווח  שהוכרו  לתקופה 

 התחייבויות בסוף תקופת הדיווח 

 

 

 

(51 ) 
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 מכשירים פיננסיים וסיכונים פיננסיים )המשך(   - 4ביאור 

 

  CAPM- , חושב השווי ההוגן של ההלוואה מהתאגיד הבנקאי על בסיס מודל ה2022ביוני   30ליום 
 בהתבסס על הפרמטרים הבאים:

 

 ביוני  30 

 2022 

 10.97% שיעור ריבית להיוון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתבי אופציה  

 למניות 

הלוואות  

 המירות 

  ההלווא

מתאגיד 

בנקאי  

הנמדדת 

בשווי הוגן 

דרך רווח או  

 הפסד 

 

 

 

 

 

SAFE  סך הכל 

 אלפי דולר  

 19,670 4,290 - 8,440 6,940 )מבוקר(  2021בינואר  1יתרה ליום 

 2,500 - 1,500 1,000 - התקופה תקבולים במהלך 

 ( 244) - - - ( 244) מימושי כתבי אופציה למניות 

 334 ( 280) 240 ( 460) 834 שינויים בשווי הוגן דרך הרווח או הפסד 

 22,260 4,010 1,740 8,980 7,530 )לא מבוקר( 2021ביוני   30יתרה ליום 

הפסדים לא ממומשים השינויים ברווחים או  

בגין   הפסד  או  ברווח  שהוכרו  לתקופה 

 ( 460) 834 התחייבויות בסוף תקופת הדיווח

 

 

 

240 (280 ) 334 
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 מכשירים פיננסיים וסיכונים פיננסיים )המשך(   - 4ביאור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתבי אופציה  

 למניות 

הלוואות  

 המירות 

 

 

 

הלוואה  

מתאגיד 

בנקאי  

 הנממדת

בשווי הוגן 

דרך רווח או  

 הפסד 

 

 

 

 

 

 

 

SAFE  סך הכל 

 אלפי דולר  

 19,670 4,290 - 8,440 6,940 )מבוקר(  2021בינואר  1יתרה ליום 

 5,500 - 1,500 4,000 - תזרימי מזומנים שהתקבלו 

 ( 11,608) ( 2,395) 10 ( 3,133) ( 6,090) שינויים בשווי הוגן דרך הרווח או הפסד 

 ( 1,052) - (47) ( 1,005) - מזומנים ששולמו תזרימי 

 (350) - - - (350) העברה לזכאים 

 ( 10,697) ( 1,895) - ( 8,302) ( 500) מכשירים שהומרו למניות רגילות 

 1,463 - 1,463 - - )מבוקר( 2021בדצמבר   31יתרה ליום 

השינויים ברווחים או הפסדים לא ממומשים 

או   ברווח  שהוכרו  בגין  לתקופה  הפסד 

 - - התחייבויות בסוף תקופת הדיווח

 

 

 

10 - - 
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 :הכנסות  -5 ביאור 

 

 

  להלן פירוט הכנסותיה של החברה בחלוקה לפי מחויבויות ביצוע: . א

 

 
  30ששת החודשים שהסתיימו ביום 

 ביוני 

  

 בדצמבר   31

 2022 2021 2021 

 אלפי דולר  

    

הכנסות מערכות התנסות על ידי  

 הלקוח 
90 133 330 

 1,169 1,522 204 והתאמה הכנסות משירותי פיתוח 

ההכנסות ממכירת רישיונות  

 ומצלמות  
2,543 873 2,863 

הכנסות ממכירת מצלמות, מכשיר  

 FS-10  –לניטור ציי רכב 
141 71 417 

 2,978 2,599 4,779 

  

 

 החברה לפי עיתוי ההכרה בהן:להלן פירוט הכנסותיה של  . ב

 

 
  30ששת החודשים שהסתיימו ביום 

 ביוני 

  

 בדצמבר   31

 2022 2021 2021 

 אלפי דולר  

 346 152 204 הכנסות המוכרות לאורך זמן 

 4,433 2,447 2,774 הכנסות המוכרות בנקודת זמן 

 2,978 2,599 4,779 
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 הכנסות )המשך(:  -5 ביאור 

 

  להלן פירוט הכנסותיה של החברה בחלוקה למיקום גיאוגרפי:  .ג

 

 
  30ששת החודשים שהסתיימו ביום 

 ביוני 

 

 בדצמבר   31 

 2022 2021 2021 

 אלפי דולר  

 2,404 1,421 2,496 ( ארצות הברית) קליפורניה

  תארצות הברית )למעט מדינ 

 ( קליפורניה
49 320 564 

 1,244 803 184 סין 

 202 - - מקסיקו 

 31 15 17 יפן  

 103 10 9 אירופה 

 231 30 223 אחרים 

 2,978 2,599 4,779 
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 :ת הדיווחתקופב מהותייםאירועים   - 6ביאור 

 

 

מאי   .א החברה    2022בחודש  לעובדי  הענקה  החברה.     480,000אושרה  למניות  אופציות 

ל בתמורה  החברה  של  רגילות  למניות  למימוש  ניתנות  האופציות    0.652-האופציות  דולר. 

שנים החל ממועד הצטרפות העובד לחברה. הערך הכלכלי  4יובשלו במנות על פני תקופה של  

אלפי דולר, על בסיס   107מודל בלאק אנד שולס הינו    התיאורטי של האופציות הנ"ל על פי

נקבעה על בסיס חברות השוואה, ריבית   40.2%ההנחות הבאות: סטיית תקן בשיעור של  

 שנים.  7ואורך חיים חזוי של  3.07%חסרת סיכון בשיעור של 

 

יוני   .ב האופציות   אופציות למניות החברה.  2,231,166החברה    למנכ"להוענקו    2022בחודש 

דולר. האופציות יובשלו במנות    0.791-ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בתמורה ל

של האופציות הנ"ל על פי מודל בלאק הערך הכלכלי התיאורטי  שנים. סך    4על פני תקופה של  

 40.9%ות: סטיית תקן בשיעור של  אלפי דולר, על בסיס ההנחות הבא  297אנד שולס הינו  

ואורך חיים חזוי של   4.04%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של  נקבעה על בסיס חברות השוואה

 שנים.  7
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח )המשך( - 6ביאור 

 

כמו כן   אלף דולר.  49קיבלה החברה מענקים ממשרד הכלכלה והמסחר בסך    בתקופת הדוח .ג

ב שהסתיימו  החודשים  ששת  לרשות 2022ביוני    30-במהלך  תמלוגים  שילמה  החברה   ,

בגובה   דולר.    195לחדשנות  עד  אלפי  כי  צופה  יוחזרו המענקים   2023שנת    סוף   החברה 

 במלואם כתשלומי תמלוגים מהכנסות.

 

 : םבגין מענקי  חייבותלהלן התנועה בהת 

 

חודשים   6

  שהסתיימו ביום 

 2022ביוני  30

 אלפי דולר  

 1,517 יתרה לתחילת התקופה 

  שינויים במהלך התקופה: 

 49 ם יצירת התחייבות למענקי 

 ( 195) תשלום תמלוגים 

 (46) הכנסות מימון 

 1,325 יתרה לסוף התקופה 

 

 

 עסקאות עם צדדים קשורים  – 7ביאור 

 

התגמול לאנשי המפתח הניהוליים עבור שירותי עבודה שהם מספקים לחברה הסתכם בתקופה   .א

אלפי דולר )בלתי מבוקר(    794, בסך של  2022ביוני    30של ששת החודשים שהסתיימו ביום  

אלפי דולר )בלתי    578, בסך של  2021ביוני    30)בתקופה של ששת החודשים שהסתיימו ביום  

 אלפי דולר )מבוקר((.   1,391 – 2021מבוקר(, שנת 

 

מתפקידו    2022במרץ    28בתאריך   .ב לפרוש  החלטתו  על  טולוב  דוד  מר  החברה  מנכל  הודיע 

בתאריך   הולצמן  2022במאי    8לגמלאות.  יהודה  מר  של  העסקתו  החברה.    החלה  כמנכל 

אלף אופציות למניות שהוענקו למר דוד טולוב וטרם הבשילו במועד    375בעקבות פרישתו, פקעו  

 סיום ההעסקה.  
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