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 החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 2022ביוני  30 ליום

  להגיש  בזה מתכבדת( "גרופאו " "החברה)להלן: " ("מבע  אחזקות דולומיט)לשעבר  "מבעגרופ סולושנס  אקסל

ובמהלך    2022ביוני    30חודשים שנסתיימה ביום  של שישה    לתקופהמצב ענייני החברה    על   הדירקטוריון   דוח  את

  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם"(,  תקופת הדוח)להלן: "  תקופה של שלושה חודשים שנסתיימה באותו התאריך

"  1970-"להתש(,  ומיידיים   תקופתיים)דוחות   השינויים    דוחה .  להלן  כמפורט"(,  התקנות)להלן:  את  סוקר 

   .מוהמהותיים שאירעו בעסקי החברה בתקופת הדוח ועד למועד פרסו

הדירקטוריון,  לרבות דוח    ,2021הדוח התקופתי האחרון לשנת  זה נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי גם  דוח  

)דיווח    ופרק פרטים נוספים על התאגיד שבמסגרתו  2021, הדוחות הכספיים לשנת  התאגיד  עסקי  תיאור  פרק

 "(. 2021 לשנת התקופתי הדוח)להלן: "  (2022-01-033378 :ה, אסמכת2022במרץ  31  מיידי מיום

 "(.   הכספיים הדוחות)להלן: "  2022 ביוני 30כן, לדוח זה מצורפים הדוחות הכספיים המאוחדים ליום  כמו

  חוק "להלן:  )  1968  -תשכ"חהעתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,   פני צופה מידע תיאור בדוח זה כוללהיודגש כי  

 אחר  מידע  או  מדןוהערכה, א תחזית, העתיד, לרבות לא ודאי לגבי מידע  הוא עתיד פני  צופה מידע ."(ערך  ניירות

המידע    . החברה  בשליטת  שאינם   גורמים  בשל  ודאית אינה  עתידי שהתממשותו לעניין או  לאירוע  המתייחסים 

יודגש,   .למועד הדוח נכון, חברה מבוסס על מידע או הערכות הקיימים ב ,להלן ,זה בדוח הצופה פני עתיד הכלול 

בין   זה,  או משתמעות ממידע  מהתוצאות המוערכות  באופן מהותי  שונות  להיות  עשויות  בפועל  כי התוצאות 

במקרים    .2021דוח התקופתי לשנת  סקי התאגיד ב פרק תיאור עב  22היתר, בשל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  

",  החברהמסוימים, ניתן לזהות מידע צופה פני עתיד, בין היתר, בשל העובדה שהוא כולל את המילים "להערכת  

 .  ", וכדומה. עם זאת, יתכן כי מידע צופה פני עתיד יופיע גם בנוסחים אחריםהחברה"בכוונת 

 :מבוא .1

  פרטית   כחברה  1971שנת  ב,  1983-]נוסח חדש[, תשמ"ג  פקודת החברות  לפי,  בישראל  והתאגדה  קמה,  החברה

אביב בע"מ  -הנפיקה החברה לראשונה ניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל  1979בשנת    .במניות  מוגבלת

   והפכה לחברה ציבורית. "(הבורסה)להלן: "

דטה  "( ורפקרפק תקשורת ותשתיות בע"מ )להלן: ", הושלמה עסקה בין החברה לבין  2022ביולי    10ביום  

בדילול  )  טק  דטה  מלוא הונה המונפק והנפרע של  לרכישת"(,  טק  דטהטק פתרונות מתקדמים בע"מ )להלן: "

לפרטים  . (בהתאמה,  "העסקה "",  ההסכם"",  ההשלמה  מועד" )להלן:  על דרך של החלפת ניירות ערך  ,(מלא

  19,  2022  במאי,  10,  2021במרץ,    31,  2021בדצמבר,    20נוספים לגבי העסקה, ראו דיווחים מיידים מהימים  

-2022-01,  2022-01-033507,  2021-01-111451)אסמכתאות:    2022ביולי,    10-ו  2022ביוני,    30,  2022במאי,  

וכן    ,2022-01-072720ו  2022-01-072690,  2022-01-81472  ,2022-01-061270,  048043   13סעיף  בהתאמה(, 

 להלן.  

 בע"מ  גרופ סולושנס   אקסל  
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)דוחות   ערך  ניירות  בתקנות  כהגדרתו  פרופורמה,  אירוע  מהווה  לעיל  כאמור  הרכישה  עסקת  השלמת 

 לדוחות הכספיים. 9, ראו באור 1970-תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

,  "(סולושנסבע"מ )להלן: "סולושנס  אקסל  מחזיקה החברה מספר חברות בנות ביניהן,    למועד דוח זה,  נכון

( בע"מ  אקטיב  אקטיב"להלן:  אי.בי.אי  ) אי.בי.אי  בע"מ  מתקדמים  משרד  פתרונות  אי.או.אס   להלן:"(, 

"AOS( דאנת תקשורת בע"מ ,)":י.י.ג.ג ,  "(צ'יפ פי.סי." להלן: צ'יפ פי.סי. טכנולוגיות בע"מ ),  "(דאנת" להלן  

בע"מ טקו  "(ישראלינק " )להלן:  ישראלינק  האמורותדטה  החברות  הקבוצה  עיקר  את    תמהוו  .  חברות 

חברות  לגבי      נוספים  לפרטים .  "(הקבוצה ביחד: "להלן  )החברה והחברות המוחזקות על ידה כאמור לעיל,  

 להלן.    13וכן סעיף  2021לפרק עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת  2.3-2.6הקבוצה ראו סעיפים  

המצורף  א בפרק פרטים נוספים  21. לפרטים נוספים ראו תקנה  אין לחברה בעל שליטהנכון למועד דוח זה,  

 .  2021לדוח התקופתי לשנת 

 :פעילותה ותחומי העסקית סביבתה, החברהתמציתי של  תיאור .2

 ושירותי  ציודתחום  לקבוצה תחום פעילות אחד המדווח כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים )להלן: " 2.1

"(, אשר במסגרתו הקבוצה עוסקת בעיקר בייבוא, הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים  תקשורת

לרשתות תקשורת קווית,  מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה, ובכלל זה מוצרים 

"( דברים  של  אינטרנט  מוצרי  סלולארית,  לתקשורת  מוצרים  ואופטית,  ושירותי  IOTאלחוטית   )"

כולל    2202  ביוני  30- לבנוסף, לקבוצה מגזר "אחר" או "אחרים" אשר נכון    1אבטחת מידע ושירותי ענן. 

מוצרים ופתרונות עסקיים חכמים  בייבוא, שיווק ואינטגרציה של  שעוסקת    AOSאת פעילות    בעיקר

למרכזים   טכנולוגיים  פתרונות  ביול,  מכונות  היתר  בין  הכוללים  מתקדמות,  טכנולוגיות  מבוססי 

  פעילות את    ,(RFIDלוגיסטיים, מכונות מיון לחבילות ופתרונות תיוג אלקטרוני באמצעות גלי רדיו )

ות בסביבת ענן ומחשבי מיני כבסיס  .סי. שעוסקת בפתרונות מחשוב מנוהלים של תחנות רז פי'יפ.  צ

וכן את פעילות ישראלינק העוסקת בייבוא ושיווק של עמדות    להקטנת עלויות, שליטה ואבטחת מידע

לפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח    9-ו  8,  3לפירוט על תחום הפעילות ראו סעיפים    .תקשורת חכמות

 .  2021התקופתי לשנת 

החברה    התייחסות 2.2 לרבעון    תוצאותלהנהלת  הקבוצה  של  ולאיתנותה    2022  לשנת  השניהפעילות 

  :2022  יוניב  30יום הפיננסית ל

לדיווחי החברה בדבר זכיה במכרזים לאספקת מוצרי תקשורת אשר העיקריים שבהם היו    בהמשך 

  אשר   חברות  לרכישת  עסקאותוהדיווחים על השלמת    למפעילי התקשורת בישראל  פייבראספקת נתבי  

של  במחצית הראשונה  שלה  הקבוצה את מחזור המכירות    הגדילה  ,2021במהלך שנת    לראשונה  אוחדו

  2022העובדה כי שנת  אף  אשתקד וזאת על    ש"ח  מיליון  50-לכ  בהשוואה,  "ח ש   מיליון  58-לכ  2022שנת  

על    לרעה  השפיעאשר  אופיינה בהשפעת משברים גלובליים הכוללים בין היתר את משבר השבבים  

ממשיכה לפעול בהתאם לאסטרטגיה    החברה  .2022הקבוצה ברבעון השני של שנת    ורווחי  הכנסות 

לידי ביטוי השפעת הרכישות אותם ביצעה, השפעת הזכייה במכרזי מוצרי התקשורת    הובאה  בהשלה  

תוצ  יצויין  .ועוד כוללות  גידול,  בתנופת  והחברה  מאחר    נחוצות   אשר  הוצאות  גם  הפעילות  אותכי 

הונה העצמי של החברה המיוחס לבעלי    .בעתיד  ביטוי  לידי  יבואו  ואשר  החברה  של  התפתחותה  להמשך

 
 הינה חלק מתחום ציוד ושירותי תקשורת.  ואי.בי.אי אקטיב דאנת  החברה, סולושנס, פעילות נכון למועד הדוח, כי  יצוין  1
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  2021  יוני  30ליום    "חשמיליון    80-לעומת כ  "חשמיליון    82.7-בכ  2022  ביוני  30המניות, הסתכם ביום  

  מסך המאזן. 64.7%-והיווה כ 

בדבר   .3 הקורונה,  עדכון  משבר  אוקראינה,  השפעת  רוסיה  והשפעות    והשילוח  השבבים   משבר מלחמת 
 כלכליות נלוות נוספות :

שגרר בין היתר להתארכות  אלקטרוניים  תעשיות רבות ברחבי העולם מחסור בשבבים    תחוו  ,מזה כשנתיים

נערכה והתמודדה עם השפעה זו, כאשר, רק במהלך הרבעון השני של  ברה  החזמני המתנה לקבלת שבבים. 

אלקטרוניים על תדירות וזמינות האספקות של מוצרי  ה  שבביםהמשבר    לרעה של  השפעהה ניכרה    2022שנת  

ומחשוב יכולתה    תקשורת  על  ובעיקר  החברה  של  פעילותה  הכנסותיהעל  את  על    להגדיל  יוצא  וכפועל 

כי  בהתאם להתנהלותה מול ספקי ויצרני הקבוצה,  . החברה מעריכה  ללקוחותיהאספקת מוצרי הקבוצה  

יושלמו האספקות אשר התעכבו ולא תיגרם    2022  שנת   של  הרביעי  ובמהלך הרבעון  החל מחודש ספטמבר

כמו כן, על אף הפגיעה האמורה ביכולתה של החברה לספק את מלוא צבר    .פגיעה ברמת השנתיתלחברה  

מיליון ש"ח בחציון הראשון של שנת    4.1  -לככמה  סת ההמתואמת של החברה    EBITDA-, הההזמנות שלה

   מיליון ש"ח אשתקד. 4.7- בהשוואה לכ 2022

בדבר    יהבהערכות , ותעדכן ככל שיהיה שינוי  וההתפתחויותהנהלת החברה עוקבת אחר השינויים  כמו כן,  

 .  על פעילותה העסקית ו/או המלחמה באוקראינה  משבר השבבים, נגיף הקורונההשפעות  

השינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ אל מול המטבע המקומי והעלייה  ביחס לפירוט אודות השפעת  

 ב' לדוחות הכספיים. 1, ראו באור  בשיעורי האינפלציה בישראל 

הינה מידע צופה   הקבוצהעל פעילות    , נגיף הקורונה והמלחמה באוקראינהמחסור השבביםההשפעה של  

, אשר מבוסס, בין היתר, על הערכות של החברה  1968- בחוק ניירות ערך, התשכ"חפני עתיד, כהגדרתו  

נכון למועד דיווח זה ומתבססות על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה אשר התממשותם אינה וודאית  

ואינה בשליטת החברה והנחיות הרשויות הרלוונטיות, אשר עשויות להשתנות מעת לעת. הערכות אלה  

תממש או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר ככל שיחולו שינויים בהנחיות של  עשויות שלא לה

 הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם. 

 כספיה מצבה .4

והסברים אודות השינויים העיקריים שחלו בסעיפים לדוחות   הכספי  המצב על   הדוח  סעיפי  עיקרי  להלן 

   :(ח"שבאלפי ) הכספיים

 סעיף 
 בדצמבר 31ליום  ביוני  30 ליום

 הסברי הדירקטוריון
2022 2021  2021 

שווה , מזומנים
  היקפי מהפחתת  בעיקר הנובע  קיטון 096,30 24,371 ,44219 ופקדונות מזומנים

 פקטורינג  באמצעות  מימוןה

 442,4 2,867 ,1566 נכסים פיננסיים 
  גידול הנובע בעיקר מהשקעה נוספת

  טכנולוגיות ושערוך ההשקעה בחברת בי  
(BBT) נוספים ניירות ערך סחיריםו 

 803,33 32,211 ,64335 לקוחות
  היקפי מהפחתת  בעיקר  הנובע גידול

  המהווה פקטורינג מצעותבא  מימוןה
 . כלכלית  תשלומים הקדמת

  לספקים מקדמות
 283,8 16,146 11,861 ומלאי

  בעיקר 2021בדצמבר  31לעומת  גידול
עתידית   הזמנות סחורה לאספקה  לאור

 .בגינן מקדמות  ותשלום
 חובה יתרות, חייבים

  027,5 4,700 4,962 וצדדים קשורים

נכס לא שוטף  
  ההשקעהשל   נהלראשו מסיווג שנובע גידול 417 --  417 המוחזק למכירה

 2021 באוגוסט   צמיחה בחברת 
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 . 2021( לדוח התקופתי לשנת 1)ב.19 - .ב. ו1בדבר התמורה המותנית ראו באורים  לפרטים 2

  נכסים"כ סה
  068,82 80,295 ,48178 שוטפים 

רכוש קבוע ויתרות  
 חובה לזמן ארוך  

1462, 1,957 097,2  

נכסים בלתי  
 מוחשיים

44,986       41,007    874,43 
חציון מקביל אשתקד   סוף   לעומת הגידול

וכן מהמשך   בישראלינק נובע מההשקעה  
 פיתוח מוצרי תקשורת 

  ,0222 2,155 2,171 נכסי זכות שימוש 
 לא נכסים"כ סה

  993,47 45,119 ,30349 שוטפים 

  061,130 125,414 127,784 נכסים "כ סה
  מתאגיד אשראי
משינוי ניצול מסגרות  נובע בעיקר    הקיטון 883 841 485 בנקאי

 ת בת  אשראי בחבר 
חלות שוטפת של 

התחייבות בגין 
 2תמורה מותנית 

 ההתחייבות  משערוך בעיקר  נובע הגידול ,3601 1,105 1,428

חלות שוטפת 
התחייבות בגין 

 חכירה
826 657 735  

 ונותני ספקים
תשלומים  מעיתוי    בעיקרנובע   הקיטון 602,24 25,266 ,73920 שירותים

   והזמנות
  862 242 289   מוסדות

אשר  ה מהכרה בהכנסנובע בעיקר    הקיטון 261,6 7,641 ,2403 ויתרות זכות  זכאים
     נרשמה בסעיף הכנסות מראש אשתקד

 התחייבויות"כ סה
  703,34 35,752 ,00727 שוטפות

שוטף של  מפרעון נובע בעיקר    הקיטון 918 1,162 677 הלוואה מבנק
 הלוואות לזמן ארוך 

התחייבות בגין 
 611,4 3,607 4,780 תמורה מותנית 

  נובעלעומת חצון מקביל אשתקד  הגידול
  ישראלינק תמורה מותנית בעסקת  מ  בעיקר
 ההתחייבות  שערוך

התחייבות בגין 
  ,2001 1,421 1,273 חכירה

  ,5532 2,502 ,6572 נדחים מיסים

התחייבויות   מפרעון נובע בעיקר    הקיטון 218 1,257 187 התחייבויות אחרות
 רכישת חברות הסכמי  במסגרת 

 התחייבויות"כ סה
  ,5009 9,949 ,5749 שוטפות לא

הון עצמי המיוחס  
  אופציות ממימוש בעיקר  נובע הגידול 372,76 70,994 ,67982 לבעלים 

 וכן מרווחים שנצברו   החציון בתקופת

ע בעיקר מחלוקות דיבידנד  הקיטון נוב 486,9 8,719 8,524 זכויות מיעוט 
 בחברות בנות 

  858,85 79,713 203,91 הון עצמי 
 התחייבויות"כ סה
  061,130 125,414 127,784 והון
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  עיקרי  להלן, הושלמה עסקת הרכישה של דטה טק.  2022ביולי    10להלן, ביום    13לעיל וסעיף    1בהתאם לאמור בסעיף  

, באלפי ש"ח. לפרטים נוספים, למידע בדבר תקופות  2022ביוני    30הפרופורמה מתוך הדוחות הכספיים ליום    נתוני

באור   ראו  נוספת,  ולהרחבה  נוספות  בבאור    9השוואה  שהונחו  ההנחות  בדבר  למידע  כן,  כמו  הכספיים.  לדוחות 

 לדוחות הכספיים. 9הפרופורמה ראו באור 

 סעיף

 2022ביוני  30ליום 

נתוני  נתונים בפועל 
 פרופורמה 

 191,356 127,784 סה"כ נכסים

 79,638 36,581 סה"כ התחייבויות  

 103,194 82,679   עצמי המיוחס לבעלים  הון

 

 

  הפעולות תוצאות .5

והסברים אודות השינויים העיקריים שחלו בסעיפי דוח רווח והפסד    הפעילות  תוצאות  ניתוח  להלן

 "ח(:ש)באלפי  בהתאם לדוחות הכספיים

 סעיף

  שישה  של  לתקופה
   חודשים
   ביום שנסתיימה

  שלושה  של  לתקופה
   חודשים
 ביום  שנסתיימה

   2021לשנת 
 הדירקטוריון הסברי 

30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021 

 115,522 29,099 813,22 50,275 57,680 הכנסות 

בחציון נובע בעיקר    בהכנסות הגידול
מצמיחה משמעותית של פעילות  

וכן   תחום תקשורת ציוד ותוכנה
מאיחוד חברות לראשונה על אף  

 הגורם שהינו  השבבים משבר  השפעת
 2022 שנת  של השני  ברבעון  לקיטון

  24,688 * 6,769 598,5 * 11,014 12,767 גולמי  רווח
  רווח שיעור
נובע   ת השיפור ברווחיות הגולמי 21.4% 23.3% %5.24 21.9% 22.1% גולמי

 בעיקר מתמהיל המכירות  
  הוצאות 
  מכירה
 ושיווק 

5,296 3,960 640,2 2,317 9,173 
נובע   בחציון לעומת אשתקד הגידול

בעיקר מאיחוד חברות לראשונה וכן  
 ושיווק  בהוצאות שכר   מעלייה

  הוצאות 
  הנהלה

 וכלליות
5,451 4,365 812,2 2,280 8,818 

הגידול נובע בעיקר מאיחוד חברות 
בגין   מתשלומי בונוסים   ,לראשונה

הוצאות שכר  ועלייה ב 2021שנת 
 . ושירותים מקצועיים

  הוצאות 
 530 * 66 225 * 132 433 ופיתוח  מחקר 

פחת הוצאות הגידול נובע בעיקר מ
פיתוחם  בגין מוצרי תקשורת אשר 

 הושלם בתקופת הדיווח 
הוצאות  

)הכנסות(  
 אחרות נטו 

 --  --  --  -- 1,770 
  בעיקר  כולל  2021הסכום בשנת 

הפחתת מוניטין חד פעמית בגין  
 רכישת צ'יפ פי סי 

  רווח"כ סה
)הפסד(  
 מפעולות 

1,587 2,557 (79 ) 2,106 4,397  

  הוצאות 
)הכנסות(  

 נטו , מימון
(2,062 ) (35 ) (1,211 ) (318 ) (359 ) 

הגידול בהכנסות המימון נובע בעיקר  
ורווח   משערוךכן מהפרשי שער ו

 נכסים פיננסיים  ממימוש
  לפני רווח

 על מיסים
 הכנסה

3,649 2,592 1,132 2,424 4,756  

  הוצאות 
)הטבת(  

 על מיסים
 הכנסה

1,038 437 443  513 968  

  נקי רווח
  3,788 1,911 689 2,155 2,611 לתקופה 
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הוצ' שכר  
בגין תגמול  

מבוסס  
 3מניות

289 437 183 247 724 
הטבה כלכלית  המהוות  בעיקר עלויות 

באמצעות תגמול הוני אשר אינו  
 .מלווה בתזרים מזומנים

הוצ' מימון  
משערוך  

תמורה  
 3מותנית

תמורה   הוצאות מימון בגין שערוך  240 116 119 229 237
 2020בשנת  המיזוג מותנית בעסקת 

  אחרות ' הוצ
  הפחתת  בגין

 מוניטין 
 --  --  --  -- 2,144 

ערך   הוצאה חד פעמית בגין ירידת
בצ'יפ פי.סי.   שזוהתה בגין ההשקעה

 ויוחסה למוניטין 

  עסקאות ' הוצ
 322 --  --  239 30 פעמיות  חד

בגין    ועודתיווך, משפטיות, אגרות  
חברות שנכללו    ביצוע עסקאות רכישת

 הנהלה וכלליות  בהוצאות 
רווח נקי  

מתואם  
 לתקופה )**( 

3,167 3,060 991 2,274 7,218  

       
  הפחתת

הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שזוהו   1,946 614 545 857 1,090 עודפי עלות  
 במסגרת צירופי עסקים  

       
רווח נקי  

 לפנימתואם 
הפחתת  

 עודפי עלות  

4,257 3,917 1,536 3,388 9,164 

בחציון   ברווח הנקי המתואםהשיפור 
בהשוואה לאשתקד   2022הראשון של 

הינו על אף משבר השבבים שפגע 
 2022בתוצאות רבעון שני של שנת 

       

EBITDA  
 11,278 3,205 699 4,750 4,139 מתואם )***( 

של החברה   EBITDA-הקיטון ב
אשתקד  בחציון הראשון בהשוואה ל

נובע בעיקר מהשפעת משבר השבבים  
 2022שנת ברבעון השני של 

 

 לדוחות הכספיים  3ובאור  .ב.2באור  לפרטים ראו –הוצג מחדש  ו סווג * 

ההפרש בין הרווח הנקי לתקופה לרווח הנקי   ושאינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.  , לא סקור נתון לא מבוקר   (**)
  משערוך המתואם הינו לאחר נטרול הוצאות שכר בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאות רישום למסחר, הוצאות מימון  

אלה שהינן חד פעמיות ואינן   השפעותשכן החברה סבורה שיש לנטרל    ,תמורה מותנית והוצאות עסקאות חד פעמיות
 לעיל.    6. לפרטים נוספים ראו סעיף פעילותה השוטפתאת משקפות 

כרווח    המחושבמדד המחושב לצרכים אנליטיים    הינו  , על בסיס מאוחד,המתואם של החברה   EBITDA-ה  נתון  (***)
 והפחתות  פחת  והוצאות  מניות  מבוסס  תגמול  בגין'  הוצ,  למסחר  רישום'  הוצ)נטרול(    בתוספתהחברה    שלהתפעולי  

- ש"ח ב   מיליון 2.2-כהפחת הכוללות היו  הוצאות) ארוך לטווח  חכירה חוזיו  מוחשיים בלתי נכסים, קבוע רכוש בשל
בלתי    1.1-כ  מתוכם  30.06.2022- ב  שהסתיימו  החודשים  6 נכסים  של  עלות  עודפי  הפחתת  בגין  היו  ש"ח  מיליון 

נתון זה מאפשר הבנת התוצאות התפעוליות של החברה לאחר ביטול השפעת   .(מוחשיים שזוהו ברכישת חברות בנות
  רכישה, מיזוגים  תאומעסק  שנבעו  תפעוליות  הוצאותהפחתת השקעות בנכסים שונים, מדיניות פחת לגבי נכסים /  

  בסיס   ומהווה  החברה  פעילות   תוצאות  על  חשוב  מידע  מספק  הוא  שכן  זה  לנתון  חשיבות  מייחסת  החברה.  וכדומה
 . זה נתון המפרסמות אחרות חברות מול להשוואה

 

שהסתיימו ביום    חודשים  לשישה ושלושהפעילות,  הקבוצה, לפי תחומי  תוצאות הפעילות של  בדבר    לנתונים 

 .הכספיים  לדוחות 8  באור ראו"ח(, ש)באלפי  2021- ו 2022,  ביוני 30

 

 

 

 

 

 

 
  .הכללה של דרך  על  הפניה, 2022 ראשון רבעון  של דירקטוריון לדוח  5 סעיףנוספים ראו  לפרטים 3
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, באלפי  אחרות  והכנסות (  Recurring Revenue)  חוזרות   הכנסות  של  מכירה   למאפיין  בהתאם  ההכנסותלהלן ניתוח  

 ש"ח: 

 סעיף

  6 של  לתקופה
  חודשים
  -ב שהסתיימו 
30.06.22 

 שיעור 
  לשנה

- ב שהסתיימה 
31.12.21 

 שיעור 

  6 של  לתקופה
  חודשים
  -ב שהסתיימו 
30.06.21 

 שיעור 

  הכנסות
*   חוזרות

(Recurring 
Revenue ) 

23,238 40.3% 37,458 32.4% 18,081 36.0% 

  הכנסות
 64.0%  32,194 67.6% 78,064 59.7% 34,442 אחרות 

"כ  סה
 100% 50,275 100% 115,522 100% 57,680 הכנסות 

 

בדוח התקופתי לשנת    )ה( בפרק תיאור עסקי התאגיד  -)ב( ו  -.)א( ו8.2.1ראו סעיפים    החוזרות  ההכנסותלפרטים בדבר עיקרי הרכב  *  

2021 . 

  עיקרי  לןלה.  , הושלמה עסקת הרכישה של דטה טק2022ביולי    10ביום  ,  להלן  13וסעיף    לעיל  1ם לאמור בסעיף  אבהת

  31לשנה שהסתיימה ביום ו 2022ביוני   30לשישה חודשים שהסתיימו ביום   הפרופורמה מתוך הדוחות הכספיים   נתוני

נוספות נוספים  לפרטים י ש"ח.  פ, באל 2021בדצמבר     9ראו באור  ,  נוספת  ולהרחבה  , למידע בדבר תקופות השוואה 

 . לדוחות הכספייםו

 הכספיים. לדוחות  9בבאור הפרופורמה ראה באור כמו כן, למידע בדבר ההנחות שהונחו 

 סעיף

   חודשים שישה  של  לתקופה
 2022 ביוני  30 ביום שנסתיימה

   חודשים שלושה  של  לתקופה
 2022 ביוני  30 ביום שנסתיימה

   שנה  של  לתקופה
בדצמבר    31 ביום שנסתיימה

2021 

 נתוני בפועל  נתונים
 נתוני בפועל  נתונים פרופורמה 

 נתוני בפועל  נתונים פרופורמה 
 פרופורמה 

 203,248 115,522 50,631 22,813 112,438 57,680 הכנסות 

 39,584 24,688 10,326 5,598 21,589 12,767 גולמי  רווח

 19.5% 21.4% 20.4% 24.5% 19.2% 22.1% גולמי  רווח שיעור

 8,481 3,788 1,552 689 5,297 2,611 נקי   רווח

 11,911 7,218 1,854 991 5,853 3,167 נקי מתואם   רווח

 לפנינקי מתואם  רווח
 13,857 9,164 2,399 1,536 6,943 4,257 הפחתת עודפי עלות   

EBITDA   16,880 11,278 3,480 699 8,740 4,139 מתואם 
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 נזילות  .6

   "ח(:שוהסברי החברה )באלפי   הקבוצהלהלן מצב הנזילות של 

 סעיף

לתקופה של שישה 
 השהסתיימחודשים 
 ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

 12 לתקופה של 
חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר   31ביום 
 הסברי החברה 

2022 2021  2022 2021 2021   

  תזרים
מזומנים  

פעילות  ל
 שוטפת

(0227, ) (9,096 ) 1,687 (4,444 ) (72) 

בחציון השנה  תזרים המזומנים 
מעלייה במקדמות נובע בעיקר 

ביתרות ספקים  לספקים וקיטון 
 וזכאים. 

  תזרים
מזומנים  

פעילות  ל
 השקעה 

(392,4 ) (8,360 ) (2,902 ) (180 ) (11,435 ) 

  השנה   בחציון   המזומנים  תזרים
  בגין   תשלומים  בעיקר  כולל

  השקעה   וכן   נכסים  פיתוח
 סחירים   ערך בניירות

תזרים  
מזומנים  

פעילות מ
 ןמימו

3511, 19,617 (1,090 ) (518 ) 19,356 

השנה    תזרים בחציון  המזומנים 
בעיקר   שמקורם   תקבוליםכולל 

ומנגד אופציות    השפעת   במימוש 
 בחברות הבנות   למיעוט  דיבידנד

 

  המימוןת מקורו .7

מאשראי   .א העצמאיים,  ממקורותיה  בעיקר  פעילותה  את  מממנת  החברה  הרגיל,  העסקים  במהלך 

בעיקר לצרכי הון חוזר וממסגרת בנקאית למימון ספציפי כנגד  ספקים, הלוואות מתאגידים בנקאיים,  

 . חשבוניות לקוח, פקטורינג. לפרטים בדבר גיוסי הון שבוצעו בתקופת הדוח, ראו סעיף ו' להלן

מסגרות   .ב הפיננסיות,  המידה  אמות  הפקטורינג,  מסגרת  הלוואות,  מימון,  מקורות  לגבי  לפרטים 

 .  2021בפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת  15האשראי, ראו סעיף 

 הדוח  בתקופת ממוצע היקף .ג

,  ביוני  30  חודשים שנסתיימה ביום  שישהלתקופה של    קצר  לזמן  אשראי  של   הממוצע  היקפו:  הלוואות

 המקבילה אשתקד.    בתקופה"ח ש אלפי 725 -ש"ח לעומת כ  אלפי 568  -כ הינו  ,2022

מספקים אשראי    ,ככלל.  ההתקשרות  לאופי  בהתאם  מספקיה  אשראי  מקבלת  הקבוצה :  אשראי 

היקף    של משוקללה  ממוצעימים ממועד אספקת הסחורה / קבלת השירות. ה  90הספקים הינו עד  

ש"ח    אלפי   23,530  -כ  הינו   ,2022  ביוני  30ביום  חודשים שנסתיימה    שישהאשראי ספקים לתקופה של  

     .אשתקד המקבילה  בתקופה"ח  ש  אלפי 28,944 -לעומת כ 

ללקוחות כ  החברה:  אשראי  עד   + שוטף  של  אשראי  תנאי  ללקוחותיה  להעניק  יום.    120  -עשויה 

  ביוני   30שנסתיימה ביום  חודשים    שישהשל היקף אשראי לקוחות לתקופה של    משוקללה  ממוצעה

  .אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש  אלפי 31,847  -ש"ח לעומת כ  אלפי 41,139  -כ הינו  ,2022

 עצמי הון .ד

אלפי    82,679  -בכ  2022,  יוניחודש  בסוף  העצמי של החברה, המיוחס לבעלי המניות, הסתכם  הונה  

  57%  -מסך המאזן לעומת כ  65%  -והיווה כ   2021יוני  חודש  אלפי ש"ח בסוף    70,994-ש"ח לעומת כ

  .2022 מרץבסוף מסך המאזן 
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  מזומנים ויתרות חוזר הון .ה

 )באלפי ש"ח(  2021.6.30 )באלפי ש"ח(  .202131.12 )באלפי ש"ח(  2022.6.30 סעיף

 80,295 82,068 78,481 נכסים שוטפים

התחייבויות  
 35,752 34,703 27,007 שוטפות 

 44,543 47,365 51,474 הון חוזר

 

 הדוח בתקופת הון גיוסי . ו

  נקוב   ערך ללא  רגילות מניות  3,367,141 -ל(  9)סדרה   אופציה  כתבי 3,367,141  מומשו החציון במהלך

אופציות    1,662,000"ח וכן מומשו  ש   אלפי  2,189  -כ  של   כולל  בסך   מימוש  לתוספת   בתמורה   החברה  של

 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה בתמורה לתוספת מימוש בסך כולל של   1,662,000  -ל   05/20

   .ש"ח אלפי 1,662

 

 תרומות .8

בתקופת הדוח בוצעו תרומות בסכומים שאינם  לקבוצה אין מדיניות בנושא תרומות.  נכון למועד דוח זה,  

    .מהותיים

 

 דירקטורים בלתי תלויים   .9

למועד דוח זה, בתקנון החברה לא נקבעה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, בהתאם    נכון 

 "(. החברות חוק)להלן: " 1999-להוראות התוספת הראשונה לחוק החברות, התשנ"ט

 

 חשבונאית ופיננסית  ומחיותדירקטורים בעלי מגילוי בדבר  .10

מומחיות    בקביעת  שינויים  חלו  לא בעלי  דירקטורים  של  הנדרש  המזערי  למספר  בנוגע  הדירקטוריון 

אודות   לפרטים .2021, כפי שפורטו בדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי לשנת חשבונאית ופיננסית

לשנת  תקופתי  הפרטים נוספים בדוח    בפרק   26  תקנהבעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, ראו    דירקטורים

2021 . 

 

   בדבר המבקר הפנימי של התאגיד פרטים .11

דוח  בהרבעון לא חל שינוי מהותי ביחס לנתונים בדבר המבקר הפנימי של החברה כפי שפורטו    במהלך

   .2021 לשנת התקופתי  לדוח  שצורףהדירקטוריון השנתי 

 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .12

 . לדוחות הכספיים 2 באורראו , מהותיים  שבונאייםח דעת ושיקולי אומדניםאודות  לפירוט ביחס

 

   ולאחריה הדוח בתקופת נוספים אירועים .13

  31)  2021ועד למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת    2022בינואר    1לאירועים אשר התרחשו מיום   .א

 .  2021לדוח הדירקטוריון של החברה המצורף לדוח התקופתי לשנת  12( ראו סעיף  2022במרץ 

(,  2022  במרץ  31)מיום    2021פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת  לאירועים אשר התרחשו מאז   .ב

ם  ועד למועד פרסולעיל,   1אשר כוללים התייחסות לאירועים בקשר עם העסקה המתוארת בסעיף 
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 ,(2022-01-054003אסמכתה:  ,  2022במאי,    30שפורסם ביום  )  2022הדוח לרבעון הראשון לשנת  

 . 2022לדוח הרבעון הראשון לשנת  ףלדוח הדירקטוריון שצור  13ראו סעיף 

בסעיף  כאמור רפק ודטה טק,  עםבהסכם   החברה בהמשך לדיווחים קודמים בקשר עם התקשרות .ג

התנאים המתלים  התקיימו  , דיווחה החברה כי  2022ביוני    30ביום  לעיל,    ' א13לעיל וכן בסעיף    1

את   הצדדים  המאפשרים  וכי  העסקה  עם    להשלמתה.פועלים  השלמת  בקשר  נוספים  לפרטים 

 (. 2022-01-081472:  אסמכתה) 2022ביוני,  30העדכון שניתן בנוגע לעסקה, ראו דיווח מיום 

  מלוא הונה המונפק והנפרע של   , דיווחה החברה על השלמת העסקה לרכישת2022ביולי,    10ביום  

לפרטים נוספים  .  להלןה'  -וד'  להשלמה, כמפורט בס"ק  הנדרשות  פעולות  , לרבות ה  דטה טק מרפק

 (. 2022-01-087154  ה)אסמכת  2022ביולי,    10, ראו דיווח מיום  העסקה האמורה  בקשר עם השלמה

תוצאות האסיפה הכללית שהתקיימה ביום  בדבר  ,  2022במאי,    19החברה מיום  בהמשך לדיווח   .ד

הזה,   ביום  בה  החברה,  בתקנון  שינוי  על  החברה    ,2022ביולי    10וחלט  השינוי  דיווחה  נוסח  על 

כך  המעודכן בתקנון דירקטור לשרפק  ,  לתוכל למנות  שנים ממועד השלמת    3תקופה של  כהונה 

לתוצאות  לחוק החברות לעניין פיטורי דירקטור.    230העסקה. הדבר מהווה התניה על הוראת סעיף  

  :ות)אסמכתא  2022ביולי    10-ו  2022מאי    19ים מימים  לנוסח השינוי במלואו ראו דיווחהאסיפה ו 

,  2022ביולי    10זה, ביום    בהמשך לאמור בס"ק , בהתאמה(.  2022-01-072702-ו  2022-01-061270

שנים החל    3החברה דיווחה על מינויו של מר אורן רון אריה לכהונת דירקטור בחברה, לתקופה של  

  2022ביולי    10לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום    .ת עסקת רכישת דטה טקהשלמממועד  

 (. 2022-01-072708: אסמכתה)

  14,00,000  הקצתה החברה  ,העסקה לרכישת דטה טק מרפק  השלמת  מועד ,2022  ביולי  10  ביום .ה

רגילות של החברה   ו  4,000,000,  רפקל מניות  זכויות לאופציות כחלק    6,000,000- זכויות למניות 

  לפרטים.  הבחבר  עניין   תבעל  להיות רפק  החלה    כאמור,  ,המניות  הקצאת  לאחר.  מתמורת העסקה

   (.2022-01-072717-ו  2022-01-072720:  ות)אסמכתא 2022ביולי  10  וםמי  יםדיווח ראו נוספים

בסעי  למעט .ו למועד  2022  ביוני  30)  המאזן  תאריך  שממועד  בתקופה,  זה  ףהאמור  ועד    אישור ( 

   .נוספים(, לא חלו אירועים 2022, באוגוסט 28)הדוחות הכספיים לתקופת הדוח 

 

 

  

 

   

 איר פודים י

 דירקטוריון יו"ר 

 שור  רונן 

   "למנכ

 2022, אוגוסטב 28: תאריך



חלק ב' – דו"חות כספיים ליום 30 ביוני 2022

אקסל סולושנס גרופ בע"מ 
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  מ"בע אקסל סולושðס גרופדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המðיות של 
  
  

  מבוא
  

הקבוצה),  - שלה (להלן והחברות הבðות  מ"בעאקסל סולושðס גרופ סקרðו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים  2022ביוðי  30ום ליעל המצב הכספי המאוחד התמציתי דוח הכולל את ה

חודשים  שלושהששה ושל  ותהשיðויים בהון ותזרימי המזומðים לתקופ, הכולל רווחההמאוחדים על 
ביðיים  תו. הדירקטוריון וההðהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופךתארי ובאות ושהסתיימ

"דיווח כספי לתקופות ביðיים", וכן הם אחראים לעריכת  -  IAS34בהתאם לתקן חשבוðאות ביðלאומי אלה 
- דיים), התש"לי(דוחות תקופתיים ומילפי פרק ד' של תקðות ðיירות ערך  אלהת ביðיים ומידע כספי לתקופ

  בהתבסס על סקירתðו. אלהת ביðיים ו. אחריותðו היא להביע מסקðה על מידע כספי לתקופ1970
  

  היקף הסקירה
  

"סקירה של מידע  - של לשכת רואי חשבון בישראל  2410(ישראל) ערכðו את סקירתðו בהתאם לתקן סקירה 
ה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות כספי לתקופות ביðיים הðערכת על ידי רוא

ביðיים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אðשים האחראים לעðייðים הכספיים והחשבוðאיים, ומיישום ðהלי 
סקירה אðליטיים ואחרים. סקירה היðה מצומצמת בהיקפה במידה ðיכרת מאשר ביקורת הðערכת בהתאם 

ולפיכך איðה מאפשרת לðו להשיג ביטחון שðיוודע לכל העðייðים  לתקðי ביקורת מקובלים בישראל
  המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אðו מחווים חוות דעת של ביקורת.

  
  מסקðה

  
לא בא לתשומת ליבðו דבר הגורם לðו לסבור שהמידע הכספי הð"ל איðו ערוך, מכל  ,בהתבסס על סקירתðו

  .IAS34המהותיות, בהתאם לתקן חשבוðאות ביðלאומי הבחיðות 
  

לא בא לתשומת ליבðו דבר הגורם לðו לסבור  ,בðוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתðו
שהמידע הכספי הð"ל איðו ממלא, מכל הבחיðות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקðות 

  .1970- ידיים), התש"ליðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומ
  

ðים את תשומת הלב לאמור בבאור תמבלי לסייג את מסקðו מפðל, א"ðו הð3  לדוחות הכספיים בדבר ערעור
בקשה שהתקבלה אצל החברה לאישור תובעðה ייצוגית שהוגש על פסק הדין, במסגרתו דחה בית המשפט 

שיבים היðם החברה וðושאי משרה בעבר מיליון דולר, אשר המ 7.2 - בגין ðזק שהוערך על ידי המבקש בכ

ואשר למועד אישור הדוחות הכספיים לא ðיתן להעריך את  RVBובהווה בחברה ובחברה הכלולה לשעבר 
  תוצאותיו.

  
  מידע כספי פרופורמה 

  
לדוחות  9 סקרðו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של החברה והחברות הבðות שלה, הכלול בבאור

ביוðי  30את הדוח התמציתי המאוחד פרופורמה על המצב הכספי של החברה ליום  כספיים אלה, הכולל
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל לתקופות של ששה ושלושה חודשים  2022

. הדירקטוריון וההðהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 2021 - ו 2022ביוðי  30שהסתיימו בימים 
וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  9 מה לתקופות ביðיים אלה בהתאם להðחות המפורטות בבאורפרופור

ב' לתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38פרופורמה לתקופות ביðיים אלה בהתאם לתקðה 
ס על . אחריותðו היא להביע מסקðה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביðיים אלה בהתבס1970- התש"ל

  סקירתðו.
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שאוחדה אשר ðכסיה הכלולים באיחוד לתקופות הביðיים של חברה התמציתי לא סקרðו את המידע הכספי 

והכðסותיה הכלולות  2022ביוðי  30מכלל הðכסים המאוחדים פרופורמה ליום  28.3% - מהווים כ המורפורפ

ה לתקופות של ששה מרומכלל ההכðסות המאוחדות פרופ 54.9% - וכ 48.7% - באיחוד פרופורמה מהוות כ

מכלל ההכðסות  40.6% - וכ 45.4% - , בהתאמה וכ2022ביוðי  30ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 

המידע הכספי . 2021ביוðי  30המאוחדות פרופורמה לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 

וחות הסקירה שלהם לתקופות הביðיים של אותה חברה ðסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדהתמציתי 

הומצאו לðו ומסקðתו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות הסקירה 

  של רואי החשבון האחרים.

  

"סקירה של מידע  - של לשכת רואי חשבון בישראל  2410ערכðו את סקירתðו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 

רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי פרופורמה כספי לתקופות ביðיים הðערכת על ידי 

לתקופות ביðיים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אðשים האחראים לעðייðים הכספיים והחשבוðאיים, 

ומיישום ðהלי סקירה אðליטיים ואחרים. סקירה היðה מצומצמת בהיקפה במידה ðיכרת מאשר ביקורת 

ובלים בישראל ולפיכך איðה מאפשרת לðו להשיג ביטחון שðיוודע לכל הðערכת בהתאם לתקðי ביקורת מק

העðייðים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אðו מחווים חוות דעת של 

  ביקורת.

  

בהתבסס על סקירתðו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבðו דבר הגורם לðו 

ב' 38שהמידע הכספי פרופורמה הð"ל איðו ממלא, מכל הבחיðות המהותיות, אחר הוראות תקðה  לסבור

 , וזאת על בסיס ההðחות המפורטות בבאור1970- לתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

9.  

  

  
  
  
  
  

  שטראוס לזר ושות'
  רואי חשבון

  
  

  2022באוגוסט  28 אביב,- תל
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  דוח רואה החשבון המבקר
  
  

  מ"אקסל סולושðס גרופ בעלבעלי המðיות של 
  

  
  
  

החברה) לשðה  - מ (להלן "ביקרðו את הדוח המאוחד על הרווח הכולל פרופורמה של אקסל סולושðס גרופ בע

דוח הפרופורמה). דוח פרופורמה  - (להלן לדוחות כספיים אלה  9 , הכלול בבאור2021בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

זה היðו באחריות הדירקטוריון וההðהלה של החברה. אחריותðו היא לחוות דיעה על דוח פרופורמה זה בהתבסס 

  על ביקורתðו.

  

 43.2% - לא ביקרðו את הדוחות הכספיים של חברה שאוחדה אשר הכðסותיה הכלולות באיחוד פרופורמה מהוות כ

. הדוחות הכספיים של אותה 2021בדצמבר  31שðה שהסתיימה ביום למאוחדות פרופורמה מכלל ההכðסות ה

חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לðו וחוות דעתðו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים 

  שðכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

  

ðי ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקðים שðקבעו בתקðות רואי חשבון (דרך ערכðו את ביקורתðו בהתאם לתק

. על פי תקðים אלה ðדרש מאיתðו לתכðן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973- פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

ל להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוח הפרופורמה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית ש

ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוח הפרופורמה. ביקורת כוללת גם בחיðה של כללי החשבוðאות שיושמו 

ושל האומדðים המשמעותיים שðעשו על ידי הדירקטוריון וההðהלה של החברה וכן הערכת ðאותות ההצגה בדוח 

  ספקים בסיס ðאות לחוות דעתðו.הפרופורמה בכללותה. אðו סבורים שביקורתðו ודוחות רואי החשבון האחרים מ

  

לדעתðו, בהתבסס על ביקורתðו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, דוח הפרופורמה הð"ל משקף באופן ðאות, 

מכל הבחיðות המהותיות, את תוצאות הפעילות פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לשðה 

א' לתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 9תקðה , בהתאם להוראות 2021בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  .9 וזאת על בסיס ההðחות המפורטות בבאור 1970- התש"ל

  
  
  
  
  
  

  שטראוס לזר ושות'    
  רואי חשבון           

  
  2022באוגוסט  28 ,אביב- תל
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  על המצב הכספי יםמאוחד דוחות
  
  
  
  

  בדצמבר 31                      יוðיב 03                         

     2 2 0 2    1 2 0 2  1 2 0 2  

  מבוקר                    בלתי מבוקר                           

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    

        

        ðכסים שוטפים

      29,170         23,482         19,107     מזומðים ושווי מזומðים  

  926     889     335     פקדוðות בתאגידים בðקאיים  

        ðכסים פיððסיים הðמדדים בשווי הוגן  

  4,442    2,867    6,156     דרך רווח או הפסד    

  33,803     32,211     35,643     לקוחות  

  3,183     1,546     8,127     מקדמות לספקים  

  5,027     4,700     4,962     חייבים ויתרות חובה  

      5,100         600,14          734,3     מלאי  

     78,064     80,295     81,651  

         ð     417                   --          417כס לא שוטף המוחזק למכירה  

     78,481     80,295     82,068  

      --------      --------      --------  

        ðכסים שאיðם שוטפים

  71     71     318     יתרות חובה לזמן ארוך  

  1,878     1,619     1,815     רכוש קבוע  

  ð     2,171    2,155    2,022כסי זכות שימוש  

  ð     44,986     41,007     43,874כסים בלתי מוחשיים ומוðיטין  

         148            267             13     מיסים ðדחים  

    49,303     45,119     47,993  

     --------      --------      --------  

    127,784     125,414     130,061  

    =====     =====     =====  

  
 

  
 

     
  זוהר שפיץ    רוðן שור   יאיר פודים

  סמðכ"ל כספים    מðכ"ל   יו"ר הדירקטוריון
  
 

  2022באוגוסט  28
  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד מהם.
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  ים על המצב הכספימאוחד דוחות
  
  
  
  

  בדצמבר 31                      יוðיב 03                         

     2 2 0 2    1 2 0 2  1 2 0 2  

  מבוקר                    בלתי מבוקר                           

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    

        

        התחייבויות שוטפות

  883     841     485     אשראי מתאגידים בðקאיים  

        חלויות שוטפות של התחייבויות בגין  

          1,360     1,105     1,428     תמורה מותðית    

   735     657     826     שוטפות של התחייבויות בגין חכירהחלויות   

  24,602     25,266     20,739     ספקים וðותðי שירותים  

  862     242     289     מוסדות  

     6,261        7,641         3,240     זכאים ויתרות זכות  

     27,007     35,752     34,703  

      ---- - ----      --------      --------  

        שוטפותשאיðן התחייבויות 

  918     1,162     677     הלוואות מתאגידים בðקאיים  

  4,611     3,607     4,780     התחייבויות בגין תמורה מותðית  

  1,200     1,421     1,273     התחייבויות בגין חכירה  

  218     1,257     187     התחייבויות אחרות לזמן ארוך  

      2,553          2,502           2,657     מיסים ðדחים  

     9,574     9,949     9,500  

      --- - ------      ---------      ---------  

        הון

  --          --          --          הון מðיות  

  161,008     158,053     166,603     פרמיה על מðיות  

  )95,935(    )96,239(    )95,855(    קרðות הון  

  6,414     6,777     5,754     כתבי אופציה  

  3,450     3,450     2,326     תקבולים על חשבון מðיות  

      1,435       ) 1,047(         851,3     יתרת רווח (הפסד)  

  76,372     70,994     82,679     הון המיוחס לבעלי מðיות של החברה  

     9,486         8,719          8,524     זכויות שאיðן מקðות שליטה  

     91,203    79,713    85,858  

      -- - ------      --------      --------  

     127,784     125,414     130,061  

     =====    =====    =====  

  
  
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד מהם.
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  הרווח הכוללדוחות מאוחדים על 
  
  

  סתיימההלשðה ש  של שלושה חודשים לתקופה  לתקופה של ששה חודשים  
   בדצמבר 31ביום      ביוðי 30שהסתיימה ביום         ביוðי 30שהסתיימה ביום     
    2  2  0  2  1  2  0  2    2  2  0  2  1  2  0  2  1  2  0  2  
  מבוקר       ב ל ת י    מ ב ו ק ר              ב ל ת י     מ ב ו ק ר        
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  
          

  115,522     29,099     22,813     50,275     57,680     הכðסות
            

      90,834     (*)  330,22      152,17     (*)  261,39      44,913     עלות ההכðסות
            
  24,688     (*)  6,769     5,598    (*)  11,014    12,767     רווח גולמי  
            

  9,173     2,317     2,640     3,960     5,296     הוצאות מכירה ושיווק
            

  8,818     2,280     2,812     4,365     5,451     הוצאות הðהלה וכלליות
            

  530     (*)    66     225     (*)       132     433     הוצאות מחקר ופיתוח
            

  374         --              --              --              --          הכðסות אחרות
            

     2,144         --              --              --              --          הוצאות אחרות
            
  4,397     2,106     )79(    2,557     1,587     מפעולות(הפסד) רווח   
            

        1,774     332     1,584     411     2,483     הכðסות מימון
            

      1,415            14           373           376           421     מימוןהוצאות 
            
  4,756     2,424     1,132     2,592     3,649     רווח לפðי מיסים על ההכðסה  
            

      968          513          443          437       1,038     מיסים על ההכðסה
            
  3,788     1,911     689     2,155     2,611     רווח ðקי  
            

       --               --              --              --              --          רווח כולל אחר
            
  3,788     1,911     689     2,155     2,611     סה"כ רווח כולל  
     ====     ====     ====     ====     ====  
            

            חלוקת הרווח הðקי והרווח הכולל לתקופה
  4,278     1,738     622     1,796     2,416     בעלי מðיות של החברה

       )490(          173             67            359            195      זכויות שאיðן מקðות שליטה
            
     2,611     2,155     689     1,911     3,788  
     ====     ====     ====     ====     ====  
          

  0.036    0.015    0.005     0.015     0.018     (בש"ח) למðיהרווח בסיסי 
     ====     ====     ====     ====     ====  

  

  0.033    0.014    0.005     0.014     0.018     (בש"ח) רווח מדולל למðיה
     ====     ====     ====     ====     ====  

  

  .ב.2ראה באור  - (*)  סווג מחדש 
  

  חלק בלתי ðפרד מהם. באורים לדוחות הכספיים מהוויםה
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  על השיðויים בהוןמאוחדים דוחות 
  
  

      מיוחס לבעלי מðיות החברה  
          תקבולים            
    שאיðןזכויות     יתרת רווח  על חשבון    כתבי    פרמיה    
  סה"כ הון  מקðות שליטה  סה"כ    (הפסד)        מðיות      מðיות אוצר  אופציה  קרðות הון  על מðיות  הון מðיות  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

                      לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה
                        (בלתי מבוקר) 2022ביוðי  30ביום 

 85,858     9,486     76,372     1,435     3,450     --          6,414     )95,935(    161,008     (*)   --           2022ביðואר  1יתרה ליום 
  2,611     195     2,416     2,416     --           --          --           --          --           --           רווח ðקי
  --          --          --          --          )1,124(    --          --          --          1,124     (*)   --           הון מðיותהðפקת 

  3,602     --          3,602     --          --           --          )660(    )209(    4,471     (*)   --           מימוש כתבי אופציה להון מðיות 
                      דיבידðד לבעלי זכויות שאיðן

  )1,157(    )1,157(    --          --          --          --          --          --          --           --          מקðות שליטה  
          289         --                  289           --                --               --                 --                  289            --                 --          תשלום מבוסס מðיות

                      
  91,203    8,524     82,679     3,851     2,326     --          5,754     )95,855(    166,603     (*)   --           2022ביוðי  30יתרה ליום   

     =====     =====     =====     =====     =====     =====     =====     =====     ====     ====  
                      

                      לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה
                        (בלתי מבוקר) 2021ביוðי  30ביום 

 44,293     2,767     41,526     )2,843(    2,891     )11,394(    5,972     )96,867(    143,767     (*)   --           2021ביðואר  1יתרה ליום 
  2,155     359     1,796     1,796     --           --          --           --          --           --           רווח ðקי

                      הðפקת הון מðיות וכתבי אופציה
  19,435     --          19,435     --          --           11,394     1,043     --          6,998     (*)   --           (בðיכוי עלויות הðפקה)  

  1,108     --          1,108     --          --           --          )238(    --          1,346     (*)   --           מימוש כתבי אופציה להון מðיות 
  12,882     6,190     6,692     --          559     --          --          191     5,942     (*)   --           רכישת חברות שאוחדו לראשוðה

                      זכויות שאיðןדיבידðד לבעלי 
  )597(    )597(    --          --          --          --          --          --          --           --          מקðות שליטה  

         437         --                 437           --                --               --                 --                  437            --                 --          תשלום מבוסס מðיות
                      

  79,713    8,719     70,994     )1,047(    3,450     --          6,777     )96,239(    158,053     (*)   --           2021ביוðי  30יתרה ליום   
     =====     =====     =====     =====     =====     =====     =====     =====     ====     ====  

  מðיות ללא ערך ðקוב.(*)  
  

  חות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד מהם.דהבאורים לדו
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  על השיðויים בהוןמאוחדים דוחות 
  
  

      מיוחס לבעלי מðיות החברה  

          תקבולים          
    זכויות שאיðן    יתרת רווח  על חשבון  כתבי    פרמיה    
  סה"כ הון  מקðות שליטה  סה"כ     (הפסד)         מðיות      אופציה  קרðות הון  על מðיות  מðיות הון  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

                    לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
                               (בלתי מבוקר) 2022ביוðי  30ביום 

  90,866     8,992     81,874     3,229     3,450     5,754     )95,829(    165,270     (*)   --           2022באפריל  1יתרה ליום 
  689     67     622     622     --           --          --          --           --           רווח ðקי

  --          --          --          --           )1,124(    --          --          1,124     (*)   --           הðפקת הון מðיות
  --          --          --          --           --           --          )209(    209     (*)   --           מימוש כתבי אופציה להון מðיות 

  --          --          --          --           --           --          --          --           --           דיבידðד לבעלי זכויות שאיðן
  )535(    )535(    --          --           --           --          --          --           --           מקðות שליטה  

          183            --                   183            --                  --                  --                   183            --                  --           תשלום מבוסס מðיות
                    

  91,203     8,524     82,679     3,851     2,326    5,754     )95,855(    166,603     (*)   --           2022ביוðי  30יתרה ליום   
     =====     =====     =====     =====     =====     =====     =====     ====     ====  
                    

                    חודשים שהסתיימהלתקופה של שלושה 
                               (בלתי מבוקר) 2021ביוðי  30ביום 

  78,018      9,143      68,875     ) 2,785(    3,450     6,789     )96,486(    157,907     (*)   --           2021באפריל  1יתרה ליום 
  1,911     173     1,738     1,738     --           --           --          --           --           רווח ðקי

  134     --          134     --          --           )12(    --          146     (*)   --           מימוש כתבי אופציה להון מðיות 
                    דיבידðד לבעלי זכויות שאיðן

  )597(    )597(    --          --          --           --           --          --           --           מקðות שליטה  
        247         --                247          --                 --                  --                  247           --                  --           תשלום מבוסס מðיות

                    
  79,713     8,719     70,994     )1,047(    3,450    6,777     )96,239(    158,053     (*)   --           2021ביוðי  30יתרה ליום   

     =====     =====     =====     =====     =====     =====     =====     ====     ====  
  

  )  מðיות ללא ערך ðקוב.*(

  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד מהם.
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  אקסל סולושðס גרופ בע"מ
  

  דוחות מאוחדים על השיðויים בהון
  
  

  

  

      מðיות החברהמיוחס לבעלי   
          תקבולים            
    זכויות שאיðן    יתרת רווח  על חשבון    כתבי    פרמיה    
  סה"כ הון  מקðות שליטה  סה"כ    (הפסד)        מðיות      מðיות אוצר  אופציה  קרðות הון  על מðיות  הון מðיות  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

                      לשðה שהסתיימה ביום
                      (מבוקר) 2021בדצמבר  31

  44,293     2,767     41,526     )2,843(    2,891     )11,394(    5,972     )96,867(    143,767     (*)  --           2021ביðואר  1יתרה ליום 
  3,788     )490(     4,278     4,278     --           --          --           --          --          --           רווח ðקי (הפסד)

                      הðפקת הון מðיות וכתבי אופציה
  19,435     --          19,435     --          --           11,394     1,043     --          6,998     (*)   --           (בðיכוי עלויות הðפקה)  

  2,910     --          2,910     --          --           --          )601(    --          3,511     (*)   --           מימוש כתבי אופציה להון מðיות
  15,590     8,091     7,499     --          559     --          --           208     6,732     (*)   --           רכישת חברות שאוחדו לראשוðה
  )10(    )10(    --          --          --           --          --           --          --          --           איבוד שליטה בחברות מאוחדות

                      דיבידðד לבעלי זכויות שאיðן מקðות
  )872(    )872(    --          --          --           --          --           --          --          --           שליטה  

         724          --                 724          --              --                 --               --                  724           --                --           תשלום מבוסס מðיות
  85,858     9,486     76,372     1,435     3,450     --          6,414     )95,935(    161,008     (*)  --           2021בדצמבר  31יתרה ליום   

     =====     =====     =====     =====     =====     ====     ====     =====     =====     ====  
                      
  

 מðיות ללא ערך ðקוב.  (*)
  
  
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד מהם.
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומðים
  
  
  

  סתיימההלשðה ש  לתקופה של שלושה חודשים  של ששה חודשיםלתקופה   
   בדצמבר 31ביום      ביוðי 30שהסתיימה ביום         ביוðי 30שהסתיימה ביום     
    2  2  0  2    1  2  0  2    2  2  0  2    1  2  0  2  1  2  0  2  
  מבוקר       רב ל ת י    מ ב ו ק               ב ל ת י     מ ב ו ק ר        
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

          תזרימי מזומðים מפעילות שוטפת
  3,788     1,911     689     2,155    2,611     רווח ðקי

      --------      --------      --------      --------      --------  

            התאמות הדרושות להצגת תזרימי

          שוטפת:המזומðים מפעילות 
          

       הכðסות והוצאות שאיðן כרוכות בתזרימי מזומðים
  216     126     170     273     311     הוצאות מימון אחרות, ðטו

            משערוך ðכסים פיððסיים  )רווחהפסד (

  )1,657(    )504(    213     )504(    )560(    בשווי הוגן דרך רווח והפסדהðמדדים   

  )374(    --          --          --          --          בחברה מוחזקתרווח מאיבוד שליטה 

  3,679     852     1,140     1,517     2,233     פחת והפחתות

  2,144     --          --          --          --          ירידת ערך מוðיטין

  724         247         183         437         289     תשלום מבוסס מðיות

       ) 202(         ) 131(            41          ) 372(           239     מיסים ðדחים, ðטו

     2,512     1,351     1,747    590    4,530 
      --------      --------      --------      --------      --------  

            :שיðויים בסעיפי ðכסים והתחייבויות

  3,736     668     663     )5,765(    1,366     ירידה (עליה) במלאי

  )8,440(    )727(    10,993     )6,847(    )1,840(    בלקוחות )עליהירידה (

  )1,304(    )457(    )6,436(    333     )4,944(    ירידה (עליה) במקדמות לספקים

            ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה (לרבות 

  )3,498(    551     46     )3,011(    149     יתרות חובה לזמן ארוך)  

  264     )7,357(    )5,583(    1,537     )3,241(    בספקים וðותðי שירותיםעליה (ירידה) 

  )1,799(    378     )785(    )689(    )2,978(    בזכאים ויתרות זכות ירידה)עליה (

  2,651     )20(    353     1,825     )657(    עליה (ירידה) במוסדות 

      --                    19         --                     15         --           עליה בהתחייבויות לזמן ארוך

    )12,145(    )12,602(    )749(    )6,945(    )8,390(  

      --------      --------      --------      --------      --------  

            

            מזומðים ðטו שðבעו מפעילות שוטפת  

  )72(    )4,444(    1,687     )9,096(    )7,022(    (ששימשו לפעילות שוטפת)    

      --------      --------      --------      --------      --------  
  

  
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד מהם.
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומðים
  
  
  

  סתיימההלשðה ש  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים  
   בדצמבר 31ביום      ביוðי 30שהסתיימה ביום         ביוðי 30שהסתיימה ביום     
    2  2  0  2    1  2  0  2    2  2  0  2    1  2  0  2  1  2  0  2  
  מבוקר       ב ל ת י    מ ב ו ק ר              ב ל ת י     מ ב ו ק ר        

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

            תזרימי מזומðים ממפעילות השקעה
  )519(    )90(    )55(    )262(    )241(    רכישת רכוש קבוע

  )30(    --          )60(    --          )60(    הפקדת פקדוðות בתאגידים בðקאיים
  11     --          --          11     655     גביית פקדוðות בתאגידים בðקאיים

            פיððסים הðמדדיםהשקעה בðכסים 
  )4,854(    --          )105(    )1,801(    )2,336(    בשווי הוגן דרך רווח והפסד  

            תמורה ממימוש ðכסים פיððסים הðמדדים
  2,944     313     3     313     1,182     בשווי הוגן דרך רווח והפסד  

            רכישת חברות ועסקים שאוחדו לראשוðה
  188          --          --     474     --          (ðספח ג')  

  --          --          )250(    --          )250(    תשלומים על חשבון רכישת פעילות
  )66(    --          --          --          --          איבוד שליטה בחברה מאוחדת (ðספח ד')

  )138(    )110(    )34(    )110(    )69(    פרעון התחייבות בגין רכישת חברות מאוחדות
  )325(    --          --          --          --          הלוואה לאחרים

            פרעון התחייבות בגין רכישת ðכס
  )3,816(    --          --          )3,816(    --          בלתי מוחשי  

  )59(    )22(    --          )31(    )27(    השקעה בðכסי זכות שימוש
     )5,057(         )271(      )2,401(      )2,852(      )3,246(    השקעה בðכסים בלתי מוחשיים

            
  )11,435(    )180(    )2,902(    )8,360(    )4,392(    מזומðים ðטו ששימשו לפעילות השקעה  
      --------      --------      --------      --------      ---------  

        תזרימי מזומðים ממפעילות מימון

  347     250     )143(    250     )347(    אשראי מתאגידים בðקאיים, ðטו
  19,435     --          --          19,435     --          הðפקת מðיות וכתבי אופציה

  2,910     134     --          1,108     3,602     מימוש כתבי אופציה להון מðיות
  )872(    )597(    )535(    )597(    )1,157(    דיבידðד לבעלי זכויות שאיðן מקðות שליטה

  )549(    )156(    )141(    )243(    )292(    מתאגידים בðקאייםפרעון הלוואות 
  )1,220(    )11(    )44(    )46(    )44(    פרעון התחייבויות אחרות לזמן ארוך

         )695(         )138(         )227(         )290(         )411(    פרעון התחייבויות בגין חכירה
            
            מזומðים ðטו שðבעו מפעילות מימון  
  19,356     )518(    )1,090(    19,617     1,351     (ששימשו לפעילות מימון)    
      --------      --------      --------      --------      ---------  
  7,849     )5,142(    )2,305(    2,161     )10,063(    עליה (ירידה) במזומðים ושווי מזומðים  
            

            יתרת מזומðים ושווי מזומðים לתחילת
    21,321         28,624       21,412       21,321       29,170     התקופה  
            
            יתרת מזומðים ושווי מזומðים לסוף  
  29,170     23,482     19,107     23,482     19,107     התקופה    
     =====     =====     =====     =====     =====  

  

  מהם.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד 
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומðים
  
  

  סתיימההלשðה ש  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים  
   בדצמבר 31ביום      ביוðי 30שהסתיימה ביום         ביוðי 30שהסתיימה ביום     
    2  2  0  2    1  2  0  2    2  2  0  2    1  2  0  2  1  2  0  2  
  מבוקר       ב ל ת י    מ ב ו ק ר              ב ל ת י     מ ב ו ק ר        

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  מידע ðוסף בגין תזרימי   -   ðספח א'
            המזומðים מפעילות שוטפת    
            

  )458(    )144(    )35(    )197(    )59(    ריבית ששולמה
     =====     =====     =====     =====     =====  

  )2,864(    )373(    )553(    )1,628(    )1,369(    מיסים ששולמו
     =====     =====     =====     =====     =====  

  --          --           210     --           224     שהתקבלו מיסים
     =====     =====     =====     =====     =====  
            

            פעולות מהותיות שאיðן במזומן  -   ðספח ב'
            

            השקעה בðכסים בלתי מוחשיים
  622     --           --           --           --           (לרבות בדרך של הðפקת הון מðיות)  
     =====     =====     =====     =====     =====  

            הכרה בðכסי זכות שימוש כðגד התחייבויות
  ð     539     460    )98(     365     680טו בגין חכירה,  
     =====     =====     =====     =====     =====  

            פרעון התחייבות כלפי בעלי זכויות שאיðן
  )800(    --           --           --           --           מקðות שליטה כðגד מכירת מלאי  
     =====     =====     =====     =====     ======  
            

          שאוחדו לראשוðהועסקים רכישת חברות   -   'גðספח 
            

  422     --           --           450     --           גרעון בהון החוזר (למעט מזומðים)
  272     --           --           )53(    --           יתרות חובה לזמן ארוך

  )401(    --           --           )152(    --           רכוש קבוע
  )ð           --    )7,926(           --           --    )7,926כסים בלתי מוחשיים

  )ð           --    )213(           --           --    )213כס זכות שימוש
  )11,932(    --           --           )8,214(    --           מוðיטין שðוצר ברכישה

  1,822     --           --           1,822     --           התחייבות מיסים ðדחים
  1,248     --           --          --          --           התחייבות בגין הרכישה

  1,592     --           --           1,592     --           התחייבויות אחרות לזמן ארוך
  7,499     --           --           6,692     --           אותהðפקת הון מðיות במסגרת העסק

      8,091            --                  --               190,6            --           מקðות שליטהזכויות שאיðן 
           --     188           --           --     474  

    =====     =====     =====     =====     =====  
            

           איבוד שליטה בחברה מאוחדת  -   'דðספח 

            

  )13(    --           --           --          --           מזומðים)גרעון בהון החוזר (למעט 
  )10(    --           --           --          --           זכויות שאיðן מקðות שליטה

           השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי

  )417(    --           --           --          --           המאזðי שסווגה כðכס מוחזק למימוש  
        374            --                --                  --               --           מאיבוד שליטהרווח 

           --          --           --           --    )66(  
     =====     =====     =====     =====     =====  
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד מהם.
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  ים לדוחות הכספייםבאור
  
  

  כ ל ל י   -    1 באור
  

שלושה חודשים ששה ושל  ותולתקופ 2022 יוðיב 30דוחות כספיים אלה ערוכים במתכוðת מתומצתת ליום   א.
ת ביðיים, כפי ובאותו תאריך בהתאם לכללים חשבוðאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופ ושהסתיימ

"דיווח כספי לתקופות ביðיים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי  -  IAS34שðקבעו בתקן חשבוðאות ביðלאומי 
. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר 1970- דיים), התש"ליפרק ד' של תקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומי

שðה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים ול 2021בדצמבר  31לדוחות הכספיים השðתיים של החברה ליום 
  .אשר ðלוו אליהם

  
  

  אוקראיðה והשפעות ðלוות- , מלחמת רוסיההשפעת משבר הקורוðה  ב.
  

בקשר  2021בדצמבר  31לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים של החברה ליום  27בהמשך לאמור בבאור 
הקבוצה על מðת להתאים עצמה עם השפעות משבר הקורוðה, במהלך תקופת הדיווח ולאחריה פעלה 

בין היתר, עליה במחירי השילוח הכוללות, , אוקראיðה ובכלל- מגיפת הקורוðה, מלחמת רוסיהלהשלכות 
של מטבעות חוץ שיðויים בשערי החליפין ה . כמו כן, בחðה החברה את השפעתמחסור בשבבים אלקטרוðייםו

כאשר למועד אישור הדוחות הכספיים, , אלוהעלייה בשיעורי האיðפלציה בישר אל מול המטבע המקומי
השפעה מהותית על מצבה הכספי ו/או על לגורמים הכלכליים האמורים להערכת הðהלת החברה לא היתה 

באה לידי ביטוי המחסור בשבבים אלקטרוðיים  תהשפעעל אף האמור, . תוצאות פעילותה של הקבוצה
כך שאספקות מוצרי חומרה בתקופת הדיווח,  זמיðות האספקות של מוצרי תקשורת ומחשובבתדירות וב

   .שðת הדיווחשל בתחום התקשורת והמחשוב ðדחו מהרבעון השðי לרבעוðים השלישי והרביעי 
  

השפעת הגורמים הכלכליים משך הלמועד אישור הדוחות הכספיים אין באפשרות הקבוצה להעריך את 
הðהלת הקבוצה בוחðת את האפשרויות ו/או על מצבה הכספי של הקבוצה.  על תוצאות פעילותהכאמור 

  העומדות בפðיה לביצוע התאמות שוðות בפעילותה על מðת להתמודד עם השפעת האירוע, ככל ותידרש לכך.
  

  

  

  עיקרי המדיðיות החשבוðאית   -    2באור 

  
ביðיים אלה עקביים לאלה אשר יושמו עיקרי המדיðיות החשבוðאית אשר יושמו בתמצית דוחות כספיים   א.

  בעריכת הדוחות הכספיים השðתיים האחרוðים.
  

  סיווג מחדש  ב.

  
הוצאות הפחתת חלק מðכסיה שיðתה החברה את סיווג  2021בדצמבר  31במהלך השðה שהסתיימה ביום 

חברה, הבלתי מוחשיים מסעיף עלות ההכðסות לסעיף הוצאות מחקר ופיתוח, וזאת לאור הערכת הðהלת ה

לפיה סיווג הוצאות הפחתת אותם ðכסים בלתי מוחשיים כהוצאות מחקר ופיתוח מאפיין בצורה מהימðה 
 ורלווðטית יותר את מהותן של אותן הוצאות.

  
, המוצגים 2021ביוðי  30ביום  ושלושה חודשים שהסתיימששה ושל  ותלאור האמור, מספרי ההשוואה לתקופ

        בדוחות כספיים אלה, סווגו מחדש, לשם עקביות, כך שהוצאות הפחתת ðכסים בלתי מוחשיים בסך של  

סווגו מחדש מסעיף עלות ההכðסות לסעיף אלפי ש"ח באותן תקופות, בהתאמה,  66 - וכאלפי ש"ח  132 - כ
  הוצאות מחקר ופיתוח.
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  הכספייםבאורים לדוחות 
  
  
  
  התחייבויות תלויות   -    3באור 

  

, בקשר עם ערעור 2021בדצמבר  31) לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 1.א.(19בהמשך לאמור בבאור 

בקשה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי על פסק הדין, במסגרתו דחה בית המשפט  2021שהוגש בחודש ðובמבר 

, חברה כלולה לשעבר של החברה המצויה בהליכי פירוק זמðי, לאישור תובעðה RVB - מרכז בידי בעל מðיות ב

עðייðה ש ,המשיבים) - (להלן  RVB - בבחברה ו ייצוגית אשר המשיבים היðם החברה וðושאי משרה בעבר ובהווה

למכירת החזקותיה של החברה בחברת אי.אי.אר. החברה למשאבי סביבה  2011שהושלמה בחודש אוגוסט עסקה 

  .הגישו המשיבים תשובה לערעור 2022בפברואר  15ביום  ,ð - RVBרגיה (ישראל) בע"מ לוא

  

למועד אישור הדוחות הכספיים, לאור השלב המקדמי בו מצוי הליך הערעור, אין ביכולתה של החברה ו/או של 

  הð"ל.יועציה המשפטיים להעריך את סיכוייו להתקבל. בדוחות הכספיים לא ðכללה הפרשה בגין ההליך 

   

  
  

  הכðסות   -    4באור 

  
  סתיימההלשðה ש  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים  
   בדצמבר 31ביום      ביוðי 30שהסתיימה ביום         ביוðי 30שהסתיימה ביום     
    2  2  0  2  1  2  0  2    2  2  0  2  1  2  0  2  1  2  0  2  
  מבוקר       ב ל ת י    מ ב ו ק ר              רב ל ת י     מ ב ו ק         
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
          

  85,357     20,957    10,677     36,472    35,369     הכðסות ממוצרי חומרה

     30,165        8,142       136,12        13,803       311,22     הכðסות משירותי תוכðה

     57,680    50,275     22,813    29,099     115,522  

     =====    =====     =====    =====     =====  

  

  .א.7 ראה באור - לעðיין לקוחות מהותיים 

  

  

  

  תשלום מבוסס מðיות   -    5באור 

  

אופציות (לא  2,000,000אישרה האסיפה הכללית והמיוחדת של בעלי מðיות החברה הקצאת  2022בפברואר  8ביום 

מðיות רגילות ללא ערך ðקוב של החברה, למר יאיר פודים, יו"ר  2,000,000סחירות) הðיתðות למימוש לעד 

אופציות למר  1,450,000 - אופציות למר פודים ו 550,000הדירקטוריון של החברה, ולמר רוðן שור, מðכ"ל החברה (

  .)שור

  

שðים, כאשר שליש מהאופציות יבשילו במðה אחת בתום שðה  3מðות, לאורך תקופה של  9 - האופציות יבשילו ב

מðות רבעוðיות שוות בתום כל רבעון שלאחר מכן. האופציות תהייðה ðיתðות  8 - ממועד הקצאתן והיתרה תבשיל ב

ש"ח לכל אופציה. תðאי  2.1 שðים ממועד הקצאתן בתמורה למחיר מימוש בסך 4למימוש במשך תקופה של 

  ).Cashlessהאופציות כוללים, בין יתר, גם אפשרות מימוש על בסיס מרכיב ההטבה (מðגðון 
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  

  

  (המשך) תשלום מבוסס מðיות   -    5באור 
  

אלפי ש"ח. להלן  778 - , בכהביðומי מודלההð"ל הוערך במועד העðקתם, באמצעות השווי ההוגן של האופציות 
  הפרמטרים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה:

  

  1.48  מחיר מðיה (ש"ח)
  2.1  מחיר מימוש (ש"ח)

  47.4%  תðודתיות צפויה במחיר המðיה

  4  של כתבי האופציה (שðים) החוזימשך החיים 
  0.4%  ריבית חסרת סיכון

  --   תשואת דיבידðד צפויה
  

  

  אירועים מהותיים ðוספים בתקופת הדיווח   -    6באור 
  

 תשכור לפיו), המשכיר - (להלן  שלישי צד עם בהסכם החברה של בת חברה התקשרה 2022 בפברואר 28 ביום  .א

 למשך"ח, ש אלפי 6 - כ של בסך חודשיים שכירות לדמי בתמורה אביב בתל משרדים מהמשכיר הבת חברת
(להלן  השכירות תקופת להארכת, אחת כל שðתיים בðות, אופציות שתי לה הועðקו כאשר, שðתיים של תקופה

 על תמומשðה האופציות הקבוצה ולהערכת מאחר החכירה מתקופת כחלק בחשבון הובאו אשר), האופציות - 

  .5% של בשיעור השכירות דמי יועלו האופציות מתקופת אחת בכל כאשר, ידה

  
 שימוש תוך"ח, ש מיליון 0.4 - כ של בסך חכירה בגין בהתחייבות הקבוצה הכירה"ל, הð ההתקשרותבמועד 

 הכירה, מðגד. מועד באותו הקבוצה של התוספתי הריבית שיעור את להערכתה המשקף 4% של ריבית בשיעור

  .זהה בסכום שימוש זכות בðכס מועד באותו הקבוצה
  

התקשרה , 2021, בהמשך למזכר הבðות בלתי מחייב בו התקשרו הצדדים בחודש דצמבר 2022במרץ  31ביום   .ב
הוðה המוðפק והðפרע לוא רפק), לרכישת מ - עם חברת רפק תקשורת ותשתיות בע"מ (להלן  בהסכםהחברה 

מיליון  14צאת , וזאת בתמורה להקמידי רפק דטה טק) - של חברת דטה טק פתרוðות מתקדמים בע"מ (להלן 

שעðייðן המשך התקשרות דטה  ,. בðוסף, בכפוף לעמידת דטה טק באבðי דרךלרפק מðיות רגילות של החברה

ðיירות ערך , 2025 - ו 2024המהווה ספק עיקרי שלה, תקצה החברה לרפק במהלך השðים  Ciscoטק עם חברת 

הðיתðות יליון אופציות בלתי סחירות מ 6מיליון מðיות וכן עד  4בכמות כוללת של עד  ðוספים של החברה

משך תקופה של ללמðיה  ש"ח 2.1של החברה בתמורה למחיר מימוש בסך מיליון מðיות רגילות  6למימוש לעד 
בðוסף, ההסכם כלל, בין היתר, תðאים מתלים מקובלים, שעיקרם קבלת אישור  חודשים ממועד הקצאתן. 24

אישור הממוðה על התחרות ללא תðאים אשר יחולו על החברה  הבורסה לðיירות ערך בתל אביב בע"מ, קבלת

 9.5לשיðוי השליטה, קיומו של הון עצמי מוחשי חיובי בסך של לפחות  Ciscoו/או על דטה טק, קבלת הסכמת 

, אישור האסיפה הכללית של החברה 2022במרץ  31מיליון ש"ח בדטה טק בהתאם לדוחותיה הכספיים ליום 

ומכירה של מוצרי תקשורת הפצה בייבוא, שיווק דטה טק עוסקת לשיðוי התקðון ועוד. למיטב ידיעת החברה, 
ית מידע, לרבות שרתים ומערכות וידאו וטלפוðיה, כאשר במסגרת זו משווקת דטה טק, בין היתר, וטכðולוגי

  וזאת מכוח הסכם הפצה מתחדש בין הצדדים.  Ciscoאת מוצריה של חברת 

  
  , הושלמה העסקה.2022ביולי  10לאחר תאריך הדיווח, ביום 

  

  .9ראה באור  - לעðיין מידע כספי פרופורמה בקשר עם עסקת הרכישה הð"ל 
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  (המשך) אירועים מהותיים ðוספים בתקופת הדיווח   -    6באור 

  
 3אישר דירקטוריון החברה מעðק בשיקול דעת למðכ"ל החברה, מר רוðן שור, בגובה  2022באפריל  5ביום   .ג

    משכורות  2מעðק לסמðכ"ל הכספים של החברה, מר זוהר שפיץ, בגובה וכן אלפי ש"ח),  195 - כמשכורות (
מעðק ליו"ר הדירקטוריון של החברה, מר יאיר פודים, . בðוסף, אישר דירקטוריון החברה אלפי ש"ח) 68 - כ(

  .2022במאי  19יום , אשר התקבל בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברההאלפי ש"ח  65בסך 
  

, בקשר 2021בדצמבר  31.ג. לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 3 - .ב. ו3בבאורים  המשך לאמורב  .ד
) לדוחות 1.ב.(19ובהמשך לאמור בבאור  2021שהשלימה החברה במהלך שðת עם עסקאות צירופי עסקים 

שהשלימה החברה בחודש  , בקשר עם עסקת מיזוג2021בדצמבר  31הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
ð2022אפריל ב 7ביום , 2020ואר יðי הדרך השוðה את העמידה באבðקבעו ות, לאחר שהחברה בחðכפי ש ,

מðיות רגילות של  6,411,363הקצתה החברה כתðאי לביצוע הקצאות ðוספות, עסקאות האמורות במסגרת ה
מðיות  200,000, וכן וליועץ העסקה ,עסקת המיזוגערב השלמת החברה לבעלי המðיות של סולושðס, כפי שהיו 

מðגד, באותו מועד  .רכישת דאðת על ידי החברה)כפי שהיו טרום לבעלי המðיות של דאðת (רגילות של החברה 
  שהחברה הקצתה בגיðן מðיות.מבלי זכויות של בעלי המðיות של צ'יפ פי.סי  50,000פקעו 

  
  
  
  מכשירים פיððסיים   -    7באור 

  
לקוחות עיקריים אשר חובם כלפי הקבוצה (אשר איðו מגובה בבטחוðות כלשהם) לתאריך  לושהלקבוצה ש  א.

 יוðיב 30הדיווח ושיעור ההכðסות מהם מסך הכðסות הקבוצה בתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום 
  היðם כדלקמן: 2022

  

  יתרה ליום  שיעור הכðסות  
  יוðיב 30  מסך הכðסות  
        2022            הקבוצה       
  אלפי ש"ח    

      

  2,850          16% לקוח א'
  10,311          15%  לקוח ב'
  3,923          12%  לקוח ג'

  
  

  שווי הוגן של מכשירים פיððסיים  ב.
  

  סיווג מכשירים פיððסיים לפי מדרג שווי הוגן  )1(
  

מסווגים לפי קבוצות בעלות המכשירים הפיððסיים, המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן, 
מאפייðים דומים, למדרג שווי הוגן הðקבע בהתאם למקור הðתוðים ששימש לקביעת השווי ההוגן, 

  כדלקמן:
  

  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של ðכסים והתחייבויות זהים.  :1רמה 
  יה במישרין או בעקיפין., אשר ðיתðים לצפיð1תוðים שאיðם מחירים מצוטטים, שðכללו ברמה   :2רמה 
ðתוðים שאיðם מבוססים על מידע שוק ðיתן לצפייה (טכðיקות הערכה ללא שימוש בðתוðי שוק   :3רמה 

  ðיתðים לצפייה).
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  
  (המשך) מכשירים פיððסיים   -    7באור 

  

הקבוצה הðמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, בהתאם למדרג להלן סיווג המכשירים הפיððסיים של   )2(

  המפורט לעיל לתאריכי הדיווח:
  

  סה"כ  3רמה   1רמה   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        2022 יוðיב 03ליום 

        

        ðכסים פיððסיים

  ð     1,032       5,124             6,156כסים פיððסיים הðמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

    ====     ====     ====  

        התחייבויות פיððסיות

  6,208     6,208     --         התחייבויות בגין תמורה מותðית 

         25            25          --         התחייבויות אחרות

         --     6,233      6,233  

     ====     ====     ====  
        

        2021ביוðי  30ליום 

        

        פיððסייםðכסים 

  ð     1,117     1,750     2,867כסים פיððסיים הðמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

    ====     ====     ====  

        התחייבויות פיððסיות

  4,712     4,712     --         התחייבויות בגין תמורה מותðית 

     ====     ====     ====  

        
        2021בדצמבר  31ליום 

        

        פיððסייםðכסים 

  ð     1,854     2,588     4,442כסים פיððסיים הðמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

    ====     ====     ====  

        התחייבויות פיððסיות

  5,971     5,971     --         התחייבויות בגין תמורה מותðית 

         25            25         --         התחייבויות אחרות

         --     5,996     5,996  

     ====     ====     ====  

  
 1לא בוצעו העברות כלשהן בין רמה  2022ביוðי  30ם ושלושה חודשים שהסתיימו ביששה ובתקופות של 

  .3לבין רמה  2לבין רמה 



 

- 19 -  

  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  (המשך) פיððסייםמכשירים    -    7באור 
  

בתקופות  3להלן התðועה במכשירים הפיððסיים של הקבוצה הðמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ברמה   )3(

  המדווחות:

  

  התחייבויות    

  בגין תמורה    

  מותðית ואחרות  ðכסים פיððסיים  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      לתקופה של ששה חודשים

      2022ביוðי  30שהסתיימה ביום 
      

  )5,996(       2,588     2022ביðואר  1יתרה ליום 

  --         1,535     תוספות במהלך התקופה (*)

      )237(      1,001     סך הרווח (ההפסד) שהוכר ברווח והפסד

      

  )6,233(     5,124      2022ביוðי  30יתרה ליום 

     ====     ====  
      

      לתקופה של ששה חודשים

      2021ביוðי  30שהסתיימה ביום 
      

  )4,483(    875     2021ביðואר  1יתרה ליום 

  --          1,542     תוספות במהלך התקופה

  --          )667(        1לרמה  3העברה מרמה 

      )229(         --         סך הרווח (ההפסד) שהוכר ברווח והפסד

      

  )4,712(    1,750      2021ביוðי  30יתרה ליום 

     ====     ====  
      

  

 Be Broadband Technologies (BBT), בהמשך להשקעות שביצעה החברה בחברת 2022בחודש יðואר   (*)

Ltd.  להלן) - BBTאלפי ש"ח, התקשרה החברה עם  2,250 - ) בסך כולל של כBBT  בהסכם, לפיו

אלפי ש"ח, אשר  1,535הלוואה בסך  2022במהלך הרבעון הראשון של שðת  BBT - העמידה החברה ל

 - במצבים שוðים ובהתאם לחלופות שוðות כפי שðקבע בהסכם (להלן  ðBBTקבע כי תומר למðיות 

(לרבות ההלוואה) בהתאם  BBT - מדדה החברה את כלל השקעותיה ב 2022במרץ  31ההלוואה). ליום 

אלפי ש"ח, וזאת בהתבסס  5,124 - יוע מעריך שווי חיצוðי בלתי תלוי בכלשוויין ההוגן, אשר ðאמד בס

, תðודתיות OPMותוך שימוש במודל  2022במהלך הרבעון השðי של שðת  BBTעל גיוס הון שהשלימה 

. במועד השלמת גיוס ההון האמור על 1.5%וריבית חסרת סיכון בשיעור של  40%צפויה בשיעור של 

לתאריך הדיווח, להערכת החברה לא חל שיðוי מהותי  .BBTהð"ל למðיות הומרה ההלוואה  BBTידי 

  .BBT - בשווייה ההוגן של השקעתה ב
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  
  (המשך) מכשירים פיððסיים   -    7באור 
  

  התחייבויות    

  בגין תמורה    

  מותðית ואחרות  ðכסים פיððסיים  

  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  

      לתקופה של שלושה חודשים

      2022ביוðי  30שהסתיימה ביום 
      

  )6,113(    5,124     2022באפריל  1יתרה ליום 

  )    120(         --         סך ההפסד שהוכר ברווח והפסד

      

  )6,233(    5,124     2022ביוðי  30יתרה ליום 

     ====     ====  
      

      

      לתקופה של שלושה חודשים

      2021ביוðי  30שהסתיימה ביום 
      

  )4,596(    2,417     2021באפריל  1יתרה ליום 

    )667(     1לרמה  3העברה מרמה 

    )   116(         --         סך הרווח (ההפסד) שהוכר ברווח והפסד

      

  )4,712(     1,750     2021ביוðי  30יתרה ליום 

     ====     ====  
      

      לשðה שהסתיימה

      2021בדצמבר  31ביום 
      

  )4,483(    875     2021ביðואר  1יתרה ליום 

  )1,273(    2,042     תוספת במהלך התקופה

  --          )667(    1לרמה  3העברה מרמה 

       )240(         338     סך הרווח (ההפסד) שהוכר ברווח והפסד

      

  )5,996(    2,588     2021בדצמבר  31יתרה ליום 

     ====     ====  

  

להערכת הðהלת הקבוצה, ערכן הפðקסðי של יתרות המזומðים והפקדוðות, לקוחות, חייבים ויתרות חובה,   )4(

ðכסים שוטפים אחרים, ספקים, זכאים ויתרות זכות והתחייבויות אחרות (למעט התחייבויות בגין 

  או קרוב לשוויין ההוגן. החכירה), זה
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  לדוחות הכספייםבאורים 
  
  
  מגזרי פעילות   -    8באור 

        תחום תקשורת  

  סה"כ  התאמות  אחר  ציוד ותוכðה  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
          לתקופה של ששה חודשים

          2022ביוðי  30שהסתיימה ביום 
          

  57,680     )178(    4,194     53,664     סך הכðסות המגזר
      -----------     ---------     ---------     ----------  

  12,767     )159(    2,039     10,887     גולמי (הפסד)  רווח
      -----------     ---------     ---------     ----------  

  5,296     57     1,961     3,278     הוצאות מכירה ושיווק

  5,451     102     819     4,530     הוצאות הðהלה וכלליות 

  433     --          --          433     הוצאות מחקר ופיתוח

   )2,062(     )  428(          25      )1,659(    מימון, ðטו (הכðסות) הוצאות

          

  3,649     110     )766(    4,305     על ההכðסה רווח (הפסד) לפðי מיסים

     ====     ====     ====     ====  

          
          לתקופה של ששה חודשים

          2021ביוðי  30שהסתיימה ביום 
          

  50,275     )176(    3,019     47,432     סך הכðסות המגזר
      -----------     ---------     ---------     ----------  

  (*)  11,014     )167(    1,583     (*)    9,598     גולמי  (הפסד) רווח
      -----------     ---------     ---------     ----------  

  3,960     132     1,286     2,542     הוצאות מכירה ושיווק

  4,365     455     472     3,438     הוצאות הðהלה וכלליות 

  (*)  132     --          --          (*)    132     הוצאות מחקר ופיתוח

         )35(       )275(          60          180     מימון, ðטו (הכðסות) הוצאות

          

  2,592     )479(    )235(    3,306     על ההכðסה מיסים רווח (הפסד) לפðי

     ====     ====     ====     ====  

          
          לתקופה של שלושה חודשים

          2022ביוðי  30שהסתיימה ביום 
          

  22,813     )84(    2,396     20,501     סך הכðסות המגזר
      -----------     ---------     ---------     ----------  

  5,598     )82(    1,149     4,531     גולמי (הפסד) רווח 
      -----------     ---------     ---------     ----------  

  2,640     42     964     1,634     הוצאות מכירה ושיווק

  2,812     89     452     2,271     הוצאות הðהלה וכלליות 

  225     --          --          225     הוצאות מחקר ופיתוח

   )1,211(        231      )   21(     )1,421(    מימון, ðטו (הכðסות) הוצאות

          

  1,132     )444(    )246(    1,822     על ההכðסה רווח (הפסד) לפðי מיסים

     ====     ====     ====     ====  

  .ב.2 באור ראה - מחדש  סווג  (*)
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  

  

  (המשך) מגזרי פעילות   -    8באור 
  

        תחום תקשורת  
  סה"כ  התאמות  אחר  ציוד ותוכðה  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

          לתקופה של שלושה חודשים
          2021ביוðי  30שהסתיימה ביום 

          

  29,099     )176(    1,755     27,520     סך הכðסות המגזר
      ------------      -----------      -----------      ------------  

  (*)  6,769     )167(    827     (*)  6,109     גולמי (הפסד) רווח 
      ------------      -----------      -----------      ------------  

  2,317     33     891     1,393     הוצאות מכירה ושיווק
  2,280     56     379     1,845     הוצאות הðהלה וכלליות 
  (*)  66     --           --          (*)  66     הוצאות מחקר ופיתוח

      )318(        )388(          41            29     מימון, ðטו (הכðסות) הוצאות
          

  2,424     132     )484(    2,776     על ההכðסה רווח (הפסד) לפðי מיסים
     ====     ====     ====     ====  
          
          2021בדצמבר  31

          
  115,522     )436(    8,627     107,331     סך הכðסות המגזר

      ------------      -----------      -----------      ------------  

  24,688     )371(    3,730     21,329     רווח גולמי 
      ------------      -----------      -----------      ------------  

  9,173     253     2,960     5,960     הוצאות מכירה ושיווק
  8,818     575     1,334     6,909     הוצאות הðהלה וכלליות 
  530     --          --         530     הוצאות מחקר ופיתוח

  1,770     1,770     --         --           הוצאות (הכðסות) אחרות, ðטו
       )359(        )1,289(          )21(           951     הוצאות (הכðסות) מימון, ðטו

          רווח (הפסד) לפðי מיסים
  4,756     )1,680(     )543(    6,979     על ההכðסה  

     ====     ====     ====     ====  
   

  .ב.2ראה באור  - (*)     סווג מחדש 
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  ðתוðי פרופורמה   -    9באור 

  
  אירוע הפרופורמה  א.
  

במסגרתה רכשה החברה את מלוא הוðה הושלמה עסקה, , 2022ביולי  10ביום לעיל, .ב. 6 בבאורכאמור 
לבעלי מðיות דטה טק ברה רגילות של החהמוðפק והðפרע של דטה טק, וזאת בתמורה להקצאת מðיות 

  ðוספות לðיירות ערך של החברה, בכפוף לעמידה באבðי דרך.זכויות ול
  
כהגדרתו בתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים וה אירוע פרופורמה, אחר והשלמת העסקה הð"ל מהומ

אשר  2022ביוðי  30דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי פרופורמה ליום להלן  ויובא, 1970- ומיידיים), התש"ל
הקבוצה),  - (להלן יחד  דטה טקðועד לשקף את מצבן הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה יחד עם 

וכן דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל  2022ביוðי  30תחת ההðחה שעסקת הרכישה הושלמה ביום 
ולשðה שהסתיימה  2021 - ו 2022ביוðי  30פרופורמה לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו בימים 

של הקבוצה תחת ההðחה שעסקת הרכישה  , אשר ðועדו לשקף את תוצאות פעילותה2021בדצמבר  31ביום 
  ). 2021ביðואר  1הושלמה בתחילת תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות כספיים אלה (

  
  הðחות הפרופורמה  ב.
  

הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה המוצגים להלן, מבוססים על הדוחות הכספיים המאוחדים של 
טק לתקופות הדיווח הרלווðטיות, אשר ðערכו בהתאם לתקðי דיווח החברה ועל הדוחות הכספיים של דטה 

. עיקרי המדיðיות החשבוðאית אשר יושמו בתמצית דוחות כספיים פרופורמה אלה IFRSכספי ביðלאומיים 
, כפי שתואר 2021בדצמבר  31עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השðתיים של החברה ליום 

למעט התחייבויות בגין הטבות לעובדים הðמדדות בדוחותיה הכספיים של דטה טק על  במסגרתם, 2בבאור 
  ותחת ההðחות המפורטות להלן:בסיס ערכן האקטוארי, 

  
ðערך תחת ההðחה כי העסקה הושלמה  2022ביוðי  30הדוח המאוחד על המצב הכספי פרופורמה ליום   )1(

בתאריך הדיווח. הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח הרלווðטיות 
וקדמת (תחילת תקופת הדיווח המ 2021ביðואר  1תרחש ביום הðערכו תחת ההðחה כי  אירוע פרופורמה 

  ביותר הכלולה בדוחות כספיים אלה).
  

כאמור הקצאת מðיות לבעלי מðיות דטה טק וזכויות מותðות לðיירות ערך ðוספים , הכוללת עלות הרכישה  )2(
של החברה, הוערכה על ידי החברה לצורך דוחות פרופורמה אלה, בסיוע מעריך שווי חיצוðי בלתי תלוי, 

"ח, וזאת בהתבסס, בין היתר, על מחיר מðיית החברה במועד השלמת מיליון ש 20.5 - באופן אירעי, בכ
העסקה ותחת הðחות ופרמטרים ðוספים, הכוללים הסתברות לעמידת דטה טק באבðי הדרך שðקבעו 

  בהסכם, שיעור ðיכיון בגין תקופת חסימת ðיירות הערך המוקצים, שיעור היוון וכיוצ"ב.
  

פיים החברה טרם ביצעה הקצאת עלות רכישה בגין צירוף לאור העובדה שלמועד אישור הדוחות הכס
מיליון  9.4 - , בסך של כ2022ביוðי  30העסקים, עודף עלות הרכישה על הוðה העצמי של דטה טק ליום 

ש"ח, הוכר כמוðיטין ומוצג בדוח על המצב הכספי פרופורמה במסגרת סעיף ðכסים בלתי מוחשיים 
  במסגרת הדוחות על הרווח הכולל פרופורמה. ומוðיטין ומבלי שðזקפה בגיðו הפחתה

  

בדוחות הכספיים המאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו   )3(
ðוטרלו הוצאות חד פעמיות שהתהוו לדטה טק בגין העסקה ואשר להערכת החברה  2022ביוðי  30ביום 

  טק.איðן משקפות את פעילותה השוטפת של דטה 
  

בדוחות הכספיים המאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה ðוטרלו בכל התקופות המדווחות תשלומים   )4(
שביצעה דטה טק בגין דמי ðיהול ועמלת ערבות לבעלת השליטה בה טרום רכישתה על ידי החברה, שכן 

ה תחייב תשלומים כאמור איðם משקפים שירותים שðרכשו במסגרת צירוף העסקים, כאשר ככל והחבר
את דטה טק בדמי ðיהול הרי שדמי ðיהול כאמור יבוטלו במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של 

  החברה.
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  

  (המשך) ðתוðי פרופורמה   -    9באור 
  

                              2022ביוðי  30                                  תמצית דוח מאוחד על המצב הכספי פרופורמה  ג.
  ðתוðי  התאמות   
  הפרופורמה  הפרופורמה  ðתוðים בפועל 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        ðכסים שוטפים    
  19,730     623           19,107     מזומðים ושווי מזומðים    
 335    --          335     פקדוðות בתאגידים בðקאיים    
  ð     6,156           --    6,156כסים פיððסיים הðמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד    
  73,567    37,924     35,643     לקוחות    
    8,127    --           8,127     מקדמות לספקים    
 5,694     732     4,962     חייבים ויתרות חובה    
       923,15       189,12           734,3     מלאי    
     78,064     51,468     129,532  

           ð     417                   --        417כס לא שוטף המוחזק למכירה  
     78,481     51,468    129,949  
      ------- -- -      --------      ----------  

            ðכסים שאיðם שוטפים  
  318        --           318     יתרות חובה לזמן ארוך  
  2,090    275     1,815     רכוש קבוע  
  ð     2,171     1,114    3,285כסי זכות שימוש  
  ð     44,986     9,372    54,358כסים בלתי מוחשיים ומוðיטין  
        1,356         1,343               13     מיסים ðדחים  

     49,303    12,104     61,407  
      ----------      --------      ----------  
     127,784     63,572     191,356  
     =====     =====     ======  

        התחייבויות שוטפות  
  21,385     20,900     485     אשראי מתאגידים בðקאיים  
  1,428        --           1,428     חלויות שוטפות של התחייבויות בגין תמורה מותðית  
  1,667    841     826     התחייבויות בגין חכירהחלויות שוטפות של   
  30,855     10,116     20,739     ספקים וðותðי שירותים  
  289        --           289     מוסדות  
       8,333        5,093         3,240     זכאים ויתרות זכות  

     27,007     36,950     63,957  
      ------- -- -      --------      ----------  

        התחייבויות שאיðן שוטפות  
  677        --           677     הלוואות מתאגידים בðקאיים  
      4,780        --           4,780     התחייבויות בגין תמורה מותðית  
  1,737    464     1,273     התחייבויות בגין חכירה  
  5,830     5,643     187     התחייבויות אחרות לזמן ארוך  
      2,657        --                572,6     מיסים ðדחים  

     9,574     6,107     15,681  
      ------- -- -      ---------      ----------  

        הון  
  --              --           --          הון מðיות  
  180,915     14,312     166,603     פרמיה על מðיות  
  )95,855(       --           )95,855(    קרðות הון  
  5,754        --           5,754     כתבי אופציה  
  8,529     6,203     2,326     האופציכתבי ו תקבולים על חשבון מðיות  
      3,851        --               851,3     יתרת רווח  
  103,194     20,515     82,679     הון המיוחס לבעלי מðיות של החברה  
      8,524        --               8,524     זכויות שאיðן מקðות שליטה  

     91,203     20,515     111,718  
      ----------      --------      ---------  
     127,784     63,572     191,356  
     =====    =====     =====  
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  הכספייםבאורים לדוחות 
  

  (המשך) ðתוðי פרופורמה   -    9באור 

  

  תמצית דוחות מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה  ד.
  

  לתקופה של ששה חודשים  
  (בלתי מבוקר) 2202ביוðי  30שהסתיימה ביום 

  ðתוðי  התאמות   
  הפרופורמה  הפרופורמה  ðתוðים בפועל 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  112,438     54,758     57,680     הכðסות  

        
     90,849       45,936      44,913     עלות ההכðסות  

        
  21,589     8,822     12,767     רווח גולמי    

        
  9,103     3,807     5,296     הוצאות מכירה ושיווק  

        
  6,534     1,083     5,451     הוצאות הðהלה וכלליות  

        
  433     --          433     הוצאות מחקר ופיתוח  

        
        ð ,          --         540          540טוהכðסות אחרות  

        
  6,059     4,472     1,587     רווח מפעולות    

        
        642       )01,42(       2,062     הוצאות) מימון, ðטוהכðסות (  

        
  6,701     3,052     3,649     רווח לפðי מיסים על ההכðסה    

        
      1,404           366        1,038     מיסים על ההכðסה  

        
  5,297     2,686     2,611     רווח ðקי    

        
      --               --              --          רווח כולל אחר  

        
  5,297     2,686     2,611     סה"כ רווח כולל    

     =====     =====     =====  
        

        והרווח הכולל לתקופהחלוקת הרווח הðקי   
  5,102     2,686     2,416     בעלי מðיות של החברה  
         195          --                 195      זכויות שאיðן מקðות שליטה  

        
     2,611     2,686     5,297  
     =====      ====     ====  
        

  0.039     0.021     0.018     (בש"ח) רווח בסיסי למðיה  
     =====      ====     ====  

  0.038     0.020     0.018     (בש"ח) רווח מדולל למðיה  
     =====      ====     ====  
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) ðתוðי פרופורמה   -    9באור 

  

  לתקופה של ששה חודשים  
  (בלתי מבוקר) 2021ביוðי  30שהסתיימה ביום 

  ðתוðי  התאמות   
  הפרופורמה  הפרופורמה  ðתוðים בפועל 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  92,072     41,797     50,275     הכðסות  

        
   74,455      35,194      39,261     עלות ההכðסות  

        
  17,617     6,603    11,014     רווח גולמי    

        
  7,505     3,545     3,960     הוצאות מכירה ושיווק  

        
  5,231     866     4,365     הוצאות הðהלה וכלליות  

        
         132         --                132     הוצאות מחקר ופיתוח  

        
  4,749     2,192     2,557     רווח מפעולות    

        
        )318(         )283(            ð ,     35טומימון) הוצאותהכðסות (  

        
  4,466     1,874     2,592     על ההכðסהרווח לפðי מיסים     

        
        696           259          437     מיסים על ההכðסה  

        
  3,770     1,615     2,155     רווח ðקי    

        
      --               --              --          רווח כולל אחר  

        
  3,770     1,615     2,155     סה"כ רווח כולל    

     ====     ====     ====  
        

        חלוקת הרווח הðקי והרווח הכולל לתקופה  
  3,411     1,615     1,796     בעלי מðיות של החברה  
        359         --                 359      זכויות שאיðן מקðות שליטה  

        
     2,155     1,615     3,770  
     ====     ====     ====  
        

  0.029     0.014     0.015    (בש"ח) רווח בסיסי למðיה  
     ====     ====     ====  

  0.026     0.012     0.014    (בש"ח) רווח מדולל למðיה  
     ====     ====     ====  
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) ðתוðי פרופורמה   -    9באור 

  

  לתקופה של שלושה חודשים  
  (בלתי מבוקר) 2022ביוðי  30שהסתיימה ביום 

  ðתוðי  התאמות   
  הפרופורמה  הפרופורמה  ðתוðים בפועל 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  50,631     27,818     22,813     הכðסות  

        
   053,40      090,23      17,215     עלות ההכðסות  

        
  10,326     4,728     5,598     רווח גולמי    

        
  4,533     1,893     2,640     הוצאות מכירה ושיווק  

        
  3,420     608     2,812     הוצאות הðהלה וכלליות  

        
         225         --                  225     הוצאות מחקר ופיתוח  

        
  2,148     2,227     )79(    מפעולות(הפסד) רווח     

        
              1,202(        9(        ð ,     1,211טומימון) הוצאותהכðסות (  

        
  2,157     1,025     1,132     רווח לפðי מיסים על ההכðסה    

        
        605           162           443     מיסים על ההכðסה  

        
  1,552     863     689     רווח ðקי    

        
       --               --               --          רווח כולל אחר  

        
  1,552     863     689     סה"כ רווח כולל    

     ====     ====     ====  
        

        חלוקת הרווח הðקי והרווח הכולל לתקופה  
  1,485     863     622     בעלי מðיות של החברה  
         67         --                   67      זכויות שאיðן מקðות שליטה  

        
     689     863     1,552  
     ====     ====     ====  
        

  0.011     0.006     0.005     (בש"ח) למðיה רווח בסיסי  
     ====     ====     ====  

  0.011     0.006     0.005     (בש"ח) רווח מדולל למðיה  
     ====     ====     ====  
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) ðתוðי פרופורמה   -    9באור 

  

  לתקופה של שלושה חודשים  
  (בלתי מבוקר) 2021ביוðי  30ביום שהסתיימה 

  ðתוðי  התאמות   
  הפרופורמה  הפרופורמה  ðתוðים בפועל 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  48,951     19,852     29,099     הכðסות  

        
   39,278      16,948      22,330     עלות ההכðסות  

        
  9,673     2,904     6,769     רווח גולמי    

        
  4,048     1,731     2,317     הוצאות מכירה ושיווק  

        
  2,735     455     2,280     הוצאות הðהלה וכלליות  

        
          66         --                66     הוצאות מחקר ופיתוח  

        
  2,824     718     2,106     רווח מפעולות    

        
       ð ,     318          186          504טומימון כðסותה  

        
  3,328     904     2,424     רווח לפðי מיסים על ההכðסה    

        
        620          107          513     מיסים על ההכðסה  

        
  2,708     797     1,911     רווח ðקי    

        
      --               --              --          רווח כולל אחר  

        
  2,708     797     1,911     סה"כ רווח כולל    

     ====     ====     ====  
        

        חלוקת הרווח הðקי והרווח הכולל לתקופה  
  2,535     797     1,738     בעלי מðיות של החברה  
      173         --                 173      זכויות שאיðן מקðות שליטה  

        
     1,911     797     2,708  
     ====     ====     ====  
       

  0.021     0.006    0.015     (בש"ח) למðיהרווח בסיסי   
     ====     ====     ====  

  0.019     0.005    0.014     (בש"ח) רווח מדולל למðיה  
     ====     ====     ====  
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  מ"אקסל סולושðס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) ðתוðי פרופורמה   -    9באור 

  

  לשðה שהסתיימה  
  (מבוקר) 2021בדצמבר  31ביום 

  ðתוðי  התאמות   
  הפרופורמה  הפרופורמה  ðתוðים בפועל 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  203,248     87,726     115,522     הכðסות  

        
   664,163      830,72         90,834     עלות ההכðסות  

        
  39,584     14,896     24,688     רווח גולמי    

        
  16,005     6,832     9,173     הוצאות מכירה ושיווק  

        
  11,439     2,621     8,818     הוצאות הðהלה וכלליות  

        
  530     --           530     הוצאות מחקר ופיתוח  

        
     ð ,     1,770               --          1,770טוהוצאות אחרות  

        
  9,840     5,443     4,397     רווח מפעולות    

        
          328(           31(           ð ,     359טומימון) הוצאותהכðסות (  

        
  9,871     5,115     4,756     רווח לפðי מיסים על ההכðסה    

        
     1,390           422         968     מיסים על ההכðסה  

        
  8,481     4,693     3,788     רווח ðקי    

        
        167            167          --           כולל אחר הפסד  

        
  8,314     4,526     3,788     סה"כ רווח כולל    

     ====     ====     ====  
        

        חלוקת הרווח הðקי והרווח הכולל לתקופה  
  8,804     4,526     4,278     בעלי מðיות של החברה  
        )490(         --                )490(    זכויות שאיðן מקðות שליטה  

        
     3,788     4,526     8,314  
     ====     ====     ====  
        

  0.074     0.038     0.036     (בש"ח) רווח בסיסי למðיה  
     ====     ====     ====  

  0.068     0.035     0.033     (בש"ח) רווח מדולל למðיה  
     ====     ====     ====  

  



 

 

 

 

 

 

 הנהלה   הצהרות   - ' ג חלק    

 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ  גרופ סולושנס אקסל



 2-ג
 

 (: 1ג)ד()38 ד ותקנה5 תקנהלפי  כללי מנהל הצהרת

 מנהלים הצהרות

 "ל  מנכ הצהרת
 : כי מצהיר , רונן שור, אני

 

  –)להלן    2022של שנת    הראשון  לחציון  (התאגיד  –)להלן    בע"מ  גרופ  סולושנס  אקסל  הדוח הרבעוני שלאת    בחנתי (1)

 (;הדוחות

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

 ;הדוחות  לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם  נכללו שבהן הנסיבות לאור,  בהם שנכללו שהמצגים כדי

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

 ; הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות  לתאריכים התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב

  בין,  תרמית  כל,  התאגיד  דירקטוריון  של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון,  התאגיד  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)

 שיש   אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית

 ;עליהם ובבקרה ובגילוי הכספי בדיווח משמעותי תפקיד להם

 

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

 
 _______________       _________________ 

 מנכ"ל   ,רונן שור                2022  אוגוסטב 28

 

 

 



 3-ג
 

 :(2ג)ד()38תקנה ד ו5 תקנהלפי לפי  הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 מנהלים הצהרת

 הכספים "ל סמנכ הצהרת
 :כי מצהיר, זהר שפיץ, אני

 

 סולושנס   אקסלשל  הביניים לתקופת  בדוחות הכלול האחר הכספי   המידעאת הדוחות הכספיים ביניים ואת   בחנתי (1)

 (;הדוחות –)להלן  2022 של שנתהראשון  לחציון(  התאגיד - )להלן  בע"מ גרופ

 מהותית   עובדה   של  נכון   לא   מצג  כל   כוללים   אינם   בדוחות  הכלול  האחר   הכספי  והמידע   הכספיים  הדוחות ,  ידיעתי  לפי  (2)

, מצגים  אותם  נכללו  שבהן   הנסיבות  לאור,  בהם  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג   בהם  חסר  ולא

 ; הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

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

 ;הדוחות   מתייחסים  שאליהם  ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות,  הכספי  המצב

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית,  (4)

המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  

 ;שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם

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

 

 

 
 
 

 _______________     _________________ 
 כספים "ל סמנכ,  שפיץזהר     2022  אוגוסטב 28
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