
  

  

 

  

  

 

  ")החברה(" מ"קבוצת אירודרום בע

  דוח חציוני
  ביום לתקופה שנסתיימה

  2020ביוני  30



 

 

 שותפיי בעלי המניות,  

היינו מסכמים סביר שבמצב עסקים רגיל, 

חציון זה כחציון בסימן השלמת עסקת 

המיזוג עם חברת אפליי טכנולוגיות מובייל 

מתקדמות בע"מ והפיכת אירודרום הפרטית 

 לחברה ציבורית.

לא השאירו לנו גיף הקורונה והשלכותיו נ

הפכו את התקופה האחרונה רגע דל ו

למאתגרת, מלאת הפתעות, הזדמנויות 

אמת במנהיגות ובהתמודדות -ובמבחן זמן

עם ממלכת אי הוודאות. בסופו של יום, 

הקורונה הפכה את החברה ואת היושבים 

בה, לאיתנה, מלוכדת, ממוקדת ומוכנה 

 א.לאתגרים שעתידים לבו

אנו מסכמים חציון עם פעילות עסקית ענפה שבאה לידי ביטוי בין היתר בעלייה 

בהכנסות וברווחיות הגולמית והתפעולית, זאת לצד שיפור בתזרים המזומנים 

מפעילות שוטפת. אנו מאמינים כי זוהי רק ההתחלה ולפיכך פועלים יום וליל על 

 ה ערך מתמשך על פני זמן. מנת להמשיך מגמה זו ולייצר לחברה ולבעלי מניותי

במהלך החציון גייסנו עובדים המהווים כוח מניע וחשוב עבור החברה, יצרנו 

ה שיתופי פעולה חדשים, חיזקנו את אסטרטגיית הצמיחה שלנו ועדכנו אות

 נו בוחנים עסקאות אפשריות. ודבהתאם לאתגרי התקופה, בחנו וע

יטחונית, שם נרדף לאיכות, קבוצת אירודרום צומחת והפכה מותג בתעשייה הב

גמישות, מקצוענות ואמינות, דבר הפותח בפנינו אפשרויות עסקיות חדשות 

וגדולות יותר, אותן אנו פועלים לממש, בהתאם לכך, חשוב לנו ליצור מערכת של 

שקיפות, אמינות גילוי והקשבה, גם עם בעלי מניות, קיימים ופוטנציאלים, לכן 

להשקת אתר ייעודי למשקיעים  יםפועל ואף כל ענייןמשרדינו זמינים בכל עת וב

 .על מנת לשמורכם מעודכנים כל העת כבר בימים הקרובים

 

 בברכה,

 רועי דגני, מנכ"ל



  )ח"באלפי ש( 2020שנת 
  

 

586

3,

1-6.2019 1-6

רווח גולמי

  41 6% 

582

2,

1-6.2019 1-6

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  333% 

  

  מבט על
שנת  לשראשון החציון ל םייפ

2,875

1-6.2019 1

הכנסות

 11 8% 

,028

6.2020

,523

6.2020

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

-559

1-6.2019 1

רווח תפעולי מתואם

  
ר  מעב
ווח ר  ל

2,316

6,058

1-6.2019 1-6.2020

סך המאזן

  162% 

 

מבט על
פסכ םנתוני

  

6,258

1-6.2020

1,334

1-6.2020

רווח תפעולי מתואם



  

  מ"קבוצת אירודרום בע

  חלק א
דוח הדירקטוריון 

על מצב ענייני 
  התאגיד

, )דוחות תקופתיים ומיידים(ג לתקנות ניירות ערך 5כהגדרת מונח זה בתקנה " תאגיד קטן"החברה הינה 
  "). תקנות הדוחות: "להלן( 1970-ל"התש

לתקנות הדוחות ) ב(ד5המפורטות בתקנה אימצה החברה את ההקלות , בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה
גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק , צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה, לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד

ומדווחת בהתאם , מתכונת דיווח חצי שנתית וכן לעניין דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, ודרכי ניהולם
  .להקלות האמורות

הוראות ותנאים לעניין הליך אישור (ב לתקנות החברות 3מצה החברה את ההקלה המפורטת בתקנה עוד אי
 .לעניין אישור הדוחות הכספיים של החברה בדירקטוריון החברה בלבד, 2010- ע"התש, )הדוחות הכספיים



, 2020ביוני  30דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 

הדוח סוקר "). ח"תקופת הדו
מאפליי  2020באפריל  27ביום 

ח ועד למועד פרסום "אשר אירעו בתקופת הדו
הנתונים הכספיים בסקירה זו מתייחסים לדוחות 

בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים מהותיים שחלו 

הדוח ח אשר השפעתם מהותית ויש לעיין בה יחד עם 
 2020במרץ  29המיידי בדבר עסקת המיזוג ומתאר הפעילות של החברה כפי שפורסם ביום 

, 2019הדוח התקופתי של החברה לשנת 
כפי שפורסם , 2019בדצמבר 

הדוח התקופתי לשנת : "להלן

חברה פרטית , ")אירודרום: "
בזירה ") מ"כטב:"להלן(העוסקת ביישום פתרונות ושירותים בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים 

מיזוג בדרך של החלפת מניות 
 ").עסקהה"או " ההסכם: "להלן

 לבית החברה פנתה 2020 בינואר
 הבמסגרת") חוק החברות: "

ובהמשך , הסכםל בהתאם .העסקה
 16מיום להסדר  בית המשפט

החברה הקצתה לבעלי מניות אירודרום מניות חדשות של 
). בדילול מלא(החברה מהון המניות המונפק והנפרע של 

כך שלאחר , כל בעלי מניות אירודרום העבירו לחברה את מניותיהם באירודרום
 .)בדילול מלא(מהון המניות המונפק והנפרע של אירודרום 

  .ההעסקה לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים להשלמתה

במרץ  29דוח הזימון מיום : "

דוח בדבר הבקשה שהוגשה , 
ודוח  2020באפריל  16דוח בדבר החלטת בית המשפט מיום 

2020-01-030948, 2020-01-
אשר נכללים , )בהתאמה ,2020

  

1  

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 

תקופת הדו: "להלן( 2020ביוני  30ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
ביום שינתה את שמה ש, העיקריים בפעילות החברה

אשר אירעו בתקופת הדו, לשמה הנוכחי מ"טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע
הנתונים הכספיים בסקירה זו מתייחסים לדוחות ו ,הדוחותהדוח נערך בהתאם לתקנות 

   .IFRSלפי תקני שנערכו , המאוחדים של החברה

בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים מהותיים שחלו קירה שתובא להלן הינה מצומצמת 

ח אשר השפעתם מהותית ויש לעיין בה יחד עם "במצב ענייני החברה בתקופת הדו
המיידי בדבר עסקת המיזוג ומתאר הפעילות של החברה כפי שפורסם ביום 

הדוח התקופתי של החברה לשנת וביחד עם ) 2020-01-030948: 
בדצמבר  31לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 

להלן) (2020-01-034776: 'אסמכתא מס( 2020

: "להלן(מ "התקשרה החברה עם אירודרום בע ,2020
העוסקת ביישום פתרונות ושירותים בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים 

מיזוג בדרך של החלפת מניות בהסכם , ובעלי מניותיה, מ"הביטחונית והטמעת מערכות כטב
להלן( ]נוסח חדש[הכנסה ת מס כ לפקוד103בהתאם להוראות סעיף 

בינואר 16 ביום, 2019לדוח התקופתי לשנת  1.2.6.6
: "להלן( 1999-ט"התשנ, החברות לחוק 350 לסעיף 

העסקהלאישור  כללית אסיפה כינוס על להורות המשפט
בית המשפטאישור ו 2020במרץ  31מיום לאישור האסיפה הכללית של החברה 

החברה הקצתה לבעלי מניות אירודרום מניות חדשות של העסקה השלמת במועד 
מהון המניות המונפק והנפרע של  69%אשר היוו לאחר הקצאתן 

כל בעלי מניות אירודרום העבירו לחברה את מניותיהם באירודרום
מהון המניות המונפק והנפרע של אירודרום  100% -ההעברה מחזיקה החברה ב

ההעסקה לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים להשלמתההושלמה  2020

: "להלן( 2020במרץ  29ראו דוח זימון אסיפה מיום 

, 2020במרץ  31דוח בדבר תוצאות האסיפה הכללית מיום 
דוח בדבר החלטת בית המשפט מיום , 2020בינואר  16לבית המשפט מיום 

030948: 'אסמכתאות מס( 2020באפריל  22עסקה מיום 
2020-01-040491 -ו 2020-01-038439 ,2020-01-006190

  .בדוח זה על דרך ההפניה

   

 

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 

ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
העיקריים בפעילות החברהאת השינויים 

טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע
הדוח נערך בהתאם לתקנות . דוח זה

המאוחדים של החברה

קירה שתובא להלן הינה מצומצמת סה

במצב ענייני החברה בתקופת הדו
המיידי בדבר עסקת המיזוג ומתאר הפעילות של החברה כפי שפורסם ביום 

: 'אסמכתא מס(
לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 

2020 באפריל 1ביום 
2019.("   

2020 בינואר 2ביום 
העוסקת ביישום פתרונות ושירותים בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים 

הביטחונית והטמעת מערכות כטב
בהתאם להוראות סעיף 

1.2.6.6בסעיף  כאמור
 בהתאם המשפט

המשפט בית התבקש
לאישור האסיפה הכללית של החברה 

במועד , 2020באפריל 
אשר היוו לאחר הקצאתן , החברה

כל בעלי מניות אירודרום העבירו לחברה את מניותיהם באירודרום, בתמורה לכך
ההעברה מחזיקה החברה ב

2020באפריל  22ביום 

ראו דוח זימון אסיפה מיום , רטים נוספיםלפ

דוח בדבר תוצאות האסיפה הכללית מיום  ,")2020
לבית המשפט מיום 

עסקה מיום בדבר השלמת ה
034368, 006190

בדוח זה על דרך ההפניה



לדוח הזימון  'דכנספח אשר צורף 

אשר האמור בו נכלל על דרך 

ראו , לפרטים אודות הטיפול החשבונאי בדוחותיה הכספיים של החברה לאחר השלמת העסקה
 31יצוין כי מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים של החברה ליום 

בכדי לשקף בהם למפרע טיפול חשבונאי של 
ההתחייבויות ותוצאות הפעילות של 

  .בטרם השלמת העסקה להכנסת הפעילות

  

2  

אשר צורף  הראו מתאר פעילות, פעילות אירודרוםהמלאים אודות 

אשר האמור בו נכלל על דרך , )"מתאר הפעילות"או  "המתאר: "להלן( 2020

לפרטים אודות הטיפול החשבונאי בדוחותיה הכספיים של החברה לאחר השלמת העסקה
יצוין כי מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים של החברה ליום . לדוחות הכספיים

בכדי לשקף בהם למפרע טיפול חשבונאי של , הוצגו מחדש, 2019ביוני  30 - 
ההתחייבויות ותוצאות הפעילות של , ובהתאם הם משקפים לפיכך את הנכסים" 

בטרם השלמת העסקה להכנסת הפעילות, אירודרום כפי שאלו קיבלו ביטוי בדוחותיה הכספיים

   

 

המלאים אודות לפרטים 

2020במרץ  29מיום 
   .ההפניה

לפרטים אודות הטיפול החשבונאי בדוחותיה הכספיים של החברה לאחר השלמת העסקה
לדוחות הכספיים' ג.1באור 

- ו 2019בדצמבר 
" רכישה במהופך"

אירודרום כפי שאלו קיבלו ביטוי בדוחותיה הכספיים



01-06/2019  2019  

2,875  8,650 
586  2,746  

)559(  228  
581  581  

2,316  2,814  
בגין תשלום  תזרימיות שאינןהוצאות 

התפעולי החשבונאי  ההפסדלפרטים אודות 

 הסבר

,  גידול בהיקף פעילות החברה
ירידה בימי אשראי לקוחות 

 .ומקדמה מלקוח
פיקדון שהועמד כבטוחה 

  .בהתאם לתנאי מכרז
נובע , מהותיללא שינוי 

מהפעילות השוטפת של 
 .החברה

 .גידול בהיקף פעילות החברה

 

מעבר החברה לרווח תפעולי 
מפעילות הביא לצמצום נכסי 
 .המס שנצברו בשנים קודמות

על נצבר  פחתירידה הנובעת מ
  .הנכסים

ירידה הנובעת מפחת נצבר על 
 .הנכסים

 

  

3  

  החברה פעילותתוצאות 

  וצאות הפעילות

  
 השינוי %

מתקופה 
  מקבילה

01-06/2020  /2019

118%+  6,258 
416%+  3,028  

  1,334  לרווח מעבר *מתואםתפעולי 
 2,523  +333%  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

162%+  6,058  
הוצאות בנטרול , הטיפול החשבונאי בגין רישום למסחר ברכישה במהופך

לפרטים אודות  .המיזוג עסקת במסגרת פעמיות חדהוצאות בנטרול 

     

 

 31ליום 
 2019בדצמבר 

 יוניב 30ליום 
2019 

  יוניב 30ליום 
2020  

  ח"שאלפי 
  נכסים שוטפים

586 595 2,607  

-  -  645  

8 191 36  

1,321 494 2,267  
 סך נכסים שוטפים  5,555 1,280 1,915

  שוטפים שאינםנכסים 
מעבר החברה לרווח תפעולי 

מפעילות הביא לצמצום נכסי 
המס שנצברו בשנים קודמות

 מסי הכנסה נדחים  181 467 443

ירידה הנובעת מ
הנכסים נכסים בגין זכויות   231 391 335

ירידה הנובעת מפחת נצבר על 
הנכסים 121 178 91  

 
שאינם   503 1,036 899

2,814  2,316  6,058  

 

תוצאות  | 1

וצאות הפעילותתמצית ת .1.1

  

  הכנסות
  רווח גולמי

תפעולי ) הפסד(רווח 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  מאזןסך ה
הטיפול החשבונאי בגין רישום למסחר ברכישה במהופךבנטרול   *

בנטרול ו אופציותמבוסס 

 .להלן 1.3סעיף ' ר

  כספי מצב .1.2

 סעיף

מזומנים ושווי 
 מזומנים

פיקדון בנקאי 
  מוגבל

חייבים ויתרות 
 חובה

 נטו, לקוחות
סך נכסים שוטפים

מסי הכנסה נדחים

נכסים בגין זכויות 
 שימוש  

 נטו, רכוש קבוע

שאינם סך נכסים 
 שוטפים

  נכסיםהסך 



 הסבר

קיטון הנובע ממעבר של 
אשראי לזמן קצר לאשראי 

  .לזמן ארוך

ירידה הנובעת מפרעון חלקי 
  .של התחייבויות בגין חכירות

גידול הנובע מעליה בפעילות 
  .החברה

ללא שינוי מהותי מסוף שנה 
  .קודמת

אינן (מקדמות מלקוחות 
אלא  מהוות התחייבות כספית

  ).אבן דרך לתשלום
גידול בגין סכומים שטרם 

 .שולמו לבעל השליטה
הגידול נובע בעיקר 
ממקדמות מלקוחות בסך 

שאינן ח "מיליון ש 2.2 -של כ
 .   מהוות התחייבות כספית

ירידה הנובעת מפרעון חלקי 
 .של התחייבויות בגין חכירות

-  
עלייה הנובעת ממעבר של 
אשראי לזמן קצר לאשראי 

 .לזמן ארוך

  .ללא שינוי מהותי

 

הגידול נובע בעיקר 
ממקדמות מלקוחות בסך 

שאינן ח "מיליון ש 2.2 -של כ
  .מהוות התחייבות כספית
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 31ליום 
 2019בדצמבר 

 יוניב 30ליום 
2019 

  יוניב 30ליום 
2020  

  ח"שאלפי 
  התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים   671 905 810

205 210 180  
חלויות שוטפות של 

144  197  241  

  ויתרות זכות  2,129  967  2,149

  חוזים עם לקוחות  2,218  876  -

121 58 507  

3,429 3,213 5,946  

  שוטפותלא התחייבויות 

120 192 42  

-  40  -  

  ארוך  404 - 184

61  32  70  

365 264 516  

3,794  3,477  6,462  

 

 סעיף

אשראי מתאגידים 
  בנקאיים

חלויות שוטפות של 
התחייבויות בגין 

 חכירות 
ספקים ונותני 

  שירותים

ויתרות זכות זכאים

בגין  התחייבויות
חוזים עם לקוחות

 קשורים צדדים

סך התחייבויות 
 שוטפות

התחייבויות בגין   
  חכירות

  צדדים קשורים

ארוךהלוואות לזמן 

התחייבות בשל 
סיום יחסי עובד 

  מעביד
סך התחייבויות 

  שאינן שוטפות

סך הכל 
  התחייבויות 

  

  

  



 הסבר

  

עליה הנובעת מעסקת המיזוג 
ומימוש אופציות שניתנו 
לנושאי משרה באירודרום טרם 

 .המיזוג
ירידה הנובעת ממימוש חלק 
מהאופציות שניתנו לנושאי 

  .משרה באירודרום טרם המיזוג

בגין דמי ניהול שגבייתן הוצאות 
  .נמחלה על ידי בעל השליטה

עיקר הגידול נובע בשל רישום 
חשבונאי של הוצאות לא 
תזרימיות בגין רישום למסחר 
ברכישה במהופך במסגרת 
עסקת המיזוג ובשל הוצאות 
לא תזרימיות בגין תשלום 

  .מבוסס אופציות
 

 

שירותי החלה החברה לפעול בתחום 
ובאספקת תשתיות ) מ"כטב(מעטפת תחזוקה והדרכה בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים 

מים "הדרכה ושירותים ייחודיים לחילות אוויר שונים בין אם כקבלן משנה בחסות יצרניות כטב

 הסבר

הנובעת מגידול בהיקף עליה 
 .פעילות החברה

עליה הנובעת מגידול בהיקף 
 .פעילות החברה

עליה הנובעת מגידול בהיקף 
 .פעילות החברה
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בדצמבר  31ליום 
2019 

ביוני  30ליום 
2019 

ביוני   30ליום 
2020  

  ח"ש אלפי
  הון עצמי

341 - 13,468  

3,239  -  696  

-  -  121  

)4,560(  )1,160(  )14,689(  

 
)960( )1,160( )404(  

 
2,814 2,316 6,058  

 הפעילות

החלה החברה לפעול בתחום , 2020באפריל  22ביום , עם השלמת העסקה
מעטפת תחזוקה והדרכה בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים 

הדרכה ושירותים ייחודיים לחילות אוויר שונים בין אם כקבלן משנה בחסות יצרניות כטב
  .מובילות בתחומן בעולם או כקבלן ראשי

 31ליום 
 2019 בדצמבר

 )ח"באלפי ש(

החודשים  6תקופה של ל
   ביוני 30שהסתיימו ביום 

  )ח"באלפי ש(

2019  2020  

8,650  2,875 6,258 

5,904  2,289 3,230 

2,746  586 3,028 

 

  

ליום   סעיף

הון ופרמיה על 
  מניות

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

  אופציות

קרן הון בעל 
  שליטה

  עודפים

  כ הון"סה

כ "סה
התחייבויות 

  והון

הפעילות תוצאות .1.3

עם השלמת העסקה, כאמור לעיל
מעטפת תחזוקה והדרכה בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים , תפעול

הדרכה ושירותים ייחודיים לחילות אוויר שונים בין אם כקבלן משנה בחסות יצרניות כטב
מובילות בתחומן בעולם או כקבלן ראשי

 סעיף

  הכנסות

  עלות ההכנסות

  רווח גולמי



 הסבר

 .ללא שינוי מהותי

בעלויות הנובעות  גידול
מהפיכתה של החברה 

הסכום . מפרטית לציבורית
בגין  הוצאות חד פעמיותכולל 

 550 - עסקת המיזוג בסך של כ
וסך של  2019ח בשנת "אלפי ש

ח בשנת "אלפי ש 400 -כ
2020.  

אופציות שניתנו לנושאי משרה 
  .באירודרום

רישום חשבונאי של עסקת 
  .המיזוג

ההפסד נובע מרישום חשבונאי 
של עסקת המיזוג והוצאות לא 
תזרימיות בגין תשלום מבוסס 

  .אופציות
פעילות החברה עליה בהיקף 

בד בבד עם שיפור ברווחיות 
  .מהפעילות השוטפת

  .שינוי מהותי ללא
  

מעבר לרווחיות הביא להוצאות 
מס וניצול נכסי מס משנים 

 .קודמות
ההפסד נובע מרישום 
חשבונאי של עסקת המיזוג 
והוצאות לא תזרימיות בגין 

 .תשלום מבוסס אופציות

  

בגין תשלום  תזרימיות שאינןהוצאות 

כי מדובר בסעיף שלא מופיע בדוחות 
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 31ליום 
 2019 בדצמבר

 )ח"באלפי ש(

החודשים  6תקופה של ל
   ביוני 30שהסתיימו ביום 

  )ח"באלפי ש(

2019  2020  

63  55 33 

3,005  1,090 2,031 

3,580  -  1,615    

-  -  9,166  

)3,902(  )559(  )9,817(  (  

228  )559(  1,334    

69  36  45  

לפני   )9,862(  )595(  )3,971(
  

288  118 )267( 

)3,683(  )477( )10,129( 

447  )477(  1,022  *  

הוצאות בנטרול , הטיפול החשבונאי בגין רישום למסחר ברכישה במהופך

כי מדובר בסעיף שלא מופיע בדוחות , יובהר .המיזוג עסקת במסגרת פעמיות חדהוצאות בנטרול 

 

 סעיף

הוצאות מכירה 
 ושיווק

הוצאות הנהלה 
  וכלליות

הוצאות תשלום 
  מבוסס אופציות
הוצאות רישום 

למסחר ברכישה 
  במהופך

) הפסד(רווח 
)חשבונאי( תפעולי

) הפסד(רווח 
  *תפעולי מתואם

   הוצאות מימון

לפני ) הפסד(רווח 
   מסים על הכנסה

מסים (הטבת מס 
 )על הכנסה

) הפסד(רווח 
  לתקופה

) הפסד( רווח
*לתקופה מתואם

הטיפול החשבונאי בגין רישום למסחר ברכישה במהופךבנטרול   *

בנטרול ו אופציותמבוסס 

  .הכספיים

  

  

  



אלפי  2,607 -הסתכמה בסך של כ
ביתרת המזומנים נובע מגידול 

  

 הסבר

עיקר הגידול נובע בשל 
מקדמה שהתקבלה מלקוח 

המקדמה אינה מהווה (
התחייבות כספית אלא אבן 

 ).דרך לתשלום

קדון בנקאי יהפקדה בפ
 .כבטוחה בהתאם לתנאי מכרז

מזומנים שנבעו מעסקת 
המיזוג וגידול באשראי 

 .מתאגידים בנקאיים

  

, וכן ,)ח"אלפי ש 391 -בסך של כ

 מהוות שאינן מלקוחות מקדמות
 בסך חיובי חוזר הון לחברה, )ח

יש ביכולתה של החברה , נכון למועד דוח זה
לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר מועד אישור הדוח 

הנחה זו מבוססת על תחזית המזומנים של 
  . 2020 יוניב 30פירוט המקורות והשימושים הידועים ליום 

 2020ביוני  30החודשים שנסתיימו ביום 
החברה כוללות  שהתחייבויות, 

מיליון  2.2 -בסך של כ לתשלום
 30לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם ביום 

עם לקוחות אשר  התחייבות בגין חוזים

להיפרע באמצעות רווחים בשנה 
נסמך הדירקטוריון על , יתרה מכך
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 תזרימי מזומנים ונזילות

הסתכמה בסך של כ 2020 ביוני 30ליום  הקבוצהשל ושווי מזומנים 
ביתרת המזומנים נובע מגידול גידול ה .2019 ביוני 30ביום  ח"שאלפי  595 -לעומת סך של כ

  .ומקדמה מלקוח לקוחותירידה בימי אשראי , בהיקף פעילות החברה

 31ליום 
 2019 בדצמבר

 )ח"באלפי ש(

החודשים  6תקופה של ל
   ביוני 30שהסתיימו ביום 

  )ח"באלפי ש(

2019  2020  

מזומנים נטו שנבעו  2,523 581 581
 

)3( - )585( 
מזומנים נטו שנבעו 
ששימשו 

 השקעה

מזומנים נטו שנבעו  83 70 64

642 651 2,021  

בסך של כ( לחברה קיים גירעון בהון החוזר 2020 יוניב 30

מקדמותכי בנטרול , יצוין .)ח"אלפי ש 404 -בסך של כ( גירעון בהון העצמי
ח"שמיליון  2.2 -בסך של כ( לתשלום דרך אבן אלא 

נכון למועד דוח זה, להערכת דירקטוריון החברה .ח"ש אלפי
לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר מועד אישור הדוח 

הנחה זו מבוססת על תחזית המזומנים של . הכספי בהגיע מועד קיומן ואין בעיית נזילות בחברה
פירוט המקורות והשימושים הידועים ליום  החברה לשנתיים הקרובות תוך

החודשים שנסתיימו ביום ששת בהיה לחברה שדירקטוריון החברה התחשב בכך 
, ח"מיליון ש 2.5 -מפעילות שוטפת בסך של כחיובי 

לתשלום דרךמהוות התחייבות כספית אלא אבן  שאינן מלקוחות
לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם ביום  80% -וכי הגרעון בהון החוזר צומצם בכ

  . ח בלבד"אלפי ש 391 - לסך של כ

התחייבות בגין חוזיםהחברה קיימת  כי בהתחייבויות השוטפות של

להיפרע באמצעות רווחים בשנה  הצפוי, אינה מהווה התחייבות כספית וכי יתרת הגירעון בהון החוזר
יתרה מכך. בהתבסס על תחזיות החברה וצבר ההזמנות בפועל

 

תזרימי מזומנים ונזילות תמצית .1.4

ושווי מזומנים המזומנים  יתרת
לעומת סך של כ ח"ש

בהיקף פעילות החברה

 סעיף

מזומנים נטו שנבעו 
 מפעילות שוטפת

מזומנים נטו שנבעו 
ששימשו (מפעילות 
השקעה) לפעילות

מזומנים נטו שנבעו 
  מפעילות מימון 

גידול במזומנים 
ושווי מזומנים 

  לתקופה

30ליום כי נכון , יצוין

גירעון בהון העצמי
 כספית התחייבות

אלפי 1,827 - כ של
לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר מועד אישור הדוח 

הכספי בהגיע מועד קיומן ואין בעיית נזילות בחברה
החברה לשנתיים הקרובות תוך

דירקטוריון החברה התחשב בכך 
חיובי מזומנים תזרים 

מלקוחות מקדמות
וכי הגרעון בהון החוזר צומצם בכ ח"ש

לסך של כ 2020ביוני 

כי בהתחייבויות השוטפות של, כמו כן יצוין

אינה מהווה התחייבות כספית וכי יתרת הגירעון בהון החוזר
בהתבסס על תחזיות החברה וצבר ההזמנות בפועל, השוטפת



ל משמעותי ת על תחזית הכנסות מפעילות לשנים הקרובות וצופה גידו

הערכת החברה לפיה אין היא צפויה להיתקל בבעיית נזילות כאמור הינה בגדר מידע צופה 

ההנחות והאומדנים ששימשו 
על הנתונים שבידי החברה נכון למועד 

אולם אין כל וודאות כי הנחות והאומדנים אלה יתממשו במלואם או 
אשר אין לחברה יכולת השפעה 

 של ההתחייבויות מצבת בדבר

. 1970- ל"התש, )ומידיים תקופתיים
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ת על תחזית הכנסות מפעילות לשנים הקרובות וצופה גידוומתבססה, 

    .ברווחיות ובתזרים המזומנים של החברה

הערכת החברה לפיה אין היא צפויה להיתקל בבעיית נזילות כאמור הינה בגדר מידע צופה 

ההנחות והאומדנים ששימשו . 1968-ח"התשכ, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך
על הנתונים שבידי החברה נכון למועד ל מבוססים "את דירקטוריון החברה בקביעתו הנ

אולם אין כל וודאות כי הנחות והאומדנים אלה יתממשו במלואם או , אישור הדוח הכספי
אשר אין לחברה יכולת השפעה , בגורמים חיצוניים, בין היתר, הואיל והם תלויים

 .עליהם או שהשפעתה עליהם מוגבלת

בדבר נתונים ובו דוח החברה תפרסממ, זה דוח פרסום

תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות 'ה38 בתקנה
 .שמפורסם בד בבד כאמור מיידיה דוחה ראו

 מקורות מימון

  .למתאר 15ראו סעיף , לפרטים בדבר מקורות המימון של החברה

   

 

, תחזיות ההנהלה

ברווחיות ובתזרים המזומנים של החברה, בהכנסות

הערכת החברה לפיה אין היא צפויה להיתקל בבעיית נזילות כאמור הינה בגדר מידע צופה 

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, פני עתיד
את דירקטוריון החברה בקביעתו הנ

אישור הדוח הכספי
הואיל והם תלויים, בחלקם

עליהם או שהשפעתה עליהם מוגבלת

פרסום םעבד בבד 

בתקנה כנדרש, החברה
ראו נוספים לפרטים

מקורות מימון .1.5

לפרטים בדבר מקורות המימון של החברה



 בעסקי החברה בתקופת הדוח

 התקשרות החברה בהסכם אירודרום והכנסת פעילות אירודרום אל תוך החברה

זאת בהמשך לקבלת אישור בית 

מעטפת תחזוקה , במתן שירותי תפעול
מ ובאספקת תשתיות הדרכה ושירותים ייחודיים לחילות אוויר שונים בין אם 

 . 2מים מובילות בתחומן בעולם או כקבלן ראשי

שים את כלי שירותי החברה מספקים ללקוחותיה יכולת הטמעה ואימון של לקוחות הקצה הרוכ

נכון למועד . כי על לקוחות החברה נמנים הן יצרניות והן לקוחות קצה
מ המיועדות לשוק הצבאי "תחום התמחותה המרכזי של החברה מתמקד במערכות כטב

 ומונו, בחברה משרה ונושאי) 

המכהן גם , מר רועי דגני( ל
 דיווחים ראו, זה לעניין. ל תפעול

-2020-01: 'מס ותמכתאאס(
2020-01-051643 ,2020-01-

: 'אסמכתא מס( 2020ביוני  22

 בינלאומי טקטי אימונים

 להקמת פעולה לשיתוף הבנות
 מיידי דיווח ראו נוספים לפרטים

 פועלים הצדדים, זה דוח למועד

בתאגידים המוחזקים טוטליק , כן מינה בית המשפט בעל תפקיד למימוש החזקות של החברה טרם השלמת העסקה

של החברה בבורסה שונה סיווגה הענפי 
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בעסקי החברה בתקופת הדוח שינויים וחידושים מהותיים

התקשרות החברה בהסכם אירודרום והכנסת פעילות אירודרום אל תוך החברה

זאת בהמשך לקבלת אישור בית , הושלמה העסקה עם אירודרום 2020באפריל 
 .  

במתן שירותי תפעול) באמצעות אירודרום(החברה עוסקת 
מ ובאספקת תשתיות הדרכה ושירותים ייחודיים לחילות אוויר שונים בין אם "הכטב

מים מובילות בתחומן בעולם או כקבלן ראשי"כקבלן משנה בחסות יצרניות כטב

שירותי החברה מספקים ללקוחותיה יכולת הטמעה ואימון של לקוחות הקצה הרוכ

כי על לקוחות החברה נמנים הן יצרניות והן לקוחות קצה, יובהר. הטיס מאת היצרניות
תחום התמחותה המרכזי של החברה מתמקד במערכות כטב

  .'תצפית וכד, 

) צים"דחשאינם (מהעסקה סיימו לכהן בתפקידם דירקטורים 

ל"לרבות מנכ, חדשים משרה ונושאי דירקטורים
ל תפעול"ל כספים וסמנכ"סמנכ, )כדירקטור והינו בעל השליטה בחברה

( 2020ביוני  22 - ו 2020 ביוני 9, 2020 באפריל 23
2020-01-040815 ,2020-01-040821 ,2020-01-051655 ,051643

 ).בהתאמה, 2020-01-065235

22בחברה ראו דיווח מיידי מיום מעודכנת נושאי משרה בכירה 

2020.( 

אימונים מרכז להקמת זרה חברה עם פעולה יתוףלש הבנות

הבנות במזכר זרה חברה עם אירודרום התקשרה 2020
לפרטים. מאוישים בלתי טיס כלי עבור באירופה בינלאומי 

למועד נכון ).2020-01-041094: 'מס אסמכתא( 2020
  .מחייב בהסכם

                                         
כן מינה בית המשפט בעל תפקיד למימוש החזקות של החברה טרם השלמת העסקה

Kibo Mobile Tech LTD. 
שונה סיווגה הענפי , ובהמשך להכנסת פעילותה של אירודרום לחברה, 2020

 .ביטחוניות

 

שינויים וחידושים מהותיים | 2

התקשרות החברה בהסכם אירודרום והכנסת פעילות אירודרום אל תוך החברה .2.1

באפריל  22ביום , כאמור
. 1המשפט לעסקה

החברה עוסקת נכון למועד זה 
הכטבוהדרכה בתחום 

כקבלן משנה בחסות יצרניות כטב

שירותי החברה מספקים ללקוחותיה יכולת הטמעה ואימון של לקוחות הקצה הרוכ

הטיס מאת היצרניות
תחום התמחותה המרכזי של החברה מתמקד במערכות כטב, זה

, למשימות מודיעין

מהעסקה סיימו לכהן בתפקידם דירקטורים  כחלק

דירקטורים, ר דירקטוריון"יו
כדירקטור והינו בעל השליטה בחברה

23 מיםמיידים מי
040830 ,040815

065235 -ו, 065229

נושאי משרה בכירה  למצבת

2020-01-065232

הבנות מזכר .2.2

2020 באפריל 22 ביום
 טקטי אימון מרכז

2020 באפריל 23 מיום
בהסכם להתקשרות

  

  

 

                                                     
כן מינה בית המשפט בעל תפקיד למימוש החזקות של החברה טרם השלמת העסקה 1

Kibo Mobile Tech LTD - שותפות מוגבלת ו
במאי  11החל מיום  2

ביטחוניות –לענף טכנולוגיה 



 בלעדי באופן מתקדמות

 נציגה אירודרום תהא לפיו בהסכם
, מאוישים בלתי טיס כלי למפעילי

 3 מיום מיידי דיווח ראו נוספים

 תרונות טכנולוגיים לשינוע מטענים

רת של חברת נתיבי איילון גהודעה בדבר זכייתה במכרז מס

בחינה ואספת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטענים 
לפרטים נוספים ראו   .י המסגרת של נתיבי איילון

ובכלל זאת , בעולם נגיף הקורונה
משרה אי וודאות על הפעילות 

כגון הגבלות על , הצעדים השונים בהם נוקטים בארץ ובעולם בניסיון לבלימת התפשטותו של הנגיף

הגבלות , ות ואירועיםהגבלות על התכנסוי
צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע 

השפיעו ומשפיעים לרעה על הכלכלה העולמית 
שווקים וברמת ובכלל זאת עלייה בתנודתיות ה

 .ומביאים לירידה בהיקפי הפעילות העלולים להוביל את המשק המקומי והגלובאלי למיתון
בשל העלייה במספר , אך לאחרונה

במועד . הוחזרו מגבלות למניעת התקהלויות
המשבר הכלכלי עדיין בעיצומו ולא ניתן לצפות את משכו ומלוא השפעתו על 

ובהתחשב באי הוודאות הקיימת בעת הזו ביחס לתקופה שתידרש לבלימת 

המשתנים של מדיניות התפשטות המגיפה ולפיתוח חיסון כנגד הנגיף ובעדכונים התכופים ו
אין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של 

הימשכות המשבר על פעילות החברה בעתיד וזו תושפע בהתאם למידת והיקף התממשותם של 
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מתקדמות הדמיה מערכות ושיווק לנציגות זרה חברה

בהסכם זרה חברה עם אירודרום התקשרה 2020 
למפעילי מתקדמות הדמיה מערכות של בישראל בלעדית

נוספים לפרטים. הזרה החברה פיתחה אשר, מדומה מציאות
 ).2020-01-043176: 'מס אסמכתא

תרונות טכנולוגיים לשינוע מטעניםת פקבחינה ואספ, זכייה במכרז מסגרת לאיתור

הודעה בדבר זכייתה במכרז מסאירודרום קיבלה  2020

בחינה ואספת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטענים , לאיתור, ")נתיבי איילון
י המסגרת של נתיבי איילוןקכך שהיא תיכלל ברשימת ספ, מ

 ).2020-01-051247: 'אסמכתא מס( 2020, ביוני 8

 הקורונה נגיף

נגיף הקורונההחלה התפשטותו של  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 
משרה אי וודאות על הפעילות , אשר הלכה והתרחבה, התפשטות הנגיף ברחבי העולם

  . הכלכלית העתידית בעולם ובישראל

הצעדים השונים בהם נוקטים בארץ ובעולם בניסיון לבלימת התפשטותו של הנגיף

הגבלות על התכנסוי, קניונים ומקומות בילוי, סגירת עסקים
צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע , סגירת גבולות בין מדינות, תחבורתיות על נוסעים וסחורות

השפיעו ומשפיעים לרעה על הכלכלה העולמית , ב"השבתת מערכת החינוך וכיוצ
ובכלל זאת עלייה בתנודתיות ה(ועל המשק בישראל וכן על שווקי ההון השונים 

ומביאים לירידה בהיקפי הפעילות העלולים להוביל את המשק המקומי והגלובאלי למיתון
אך לאחרונה, הוסרו המגבלות בחלקן, במהלך הרבעון השני של השנה

הוחזרו מגבלות למניעת התקהלויות, של תחלואה" גל שני"והתפרצותו של 
המשבר הכלכלי עדיין בעיצומו ולא ניתן לצפות את משכו ומלוא השפעתו על 

  . הפעילות העסקית בעולם ובישראל בפרט

ובהתחשב באי הוודאות הקיימת בעת הזו ביחס לתקופה שתידרש לבלימת , במועד פרסום דוח זה

התפשטות המגיפה ולפיתוח חיסון כנגד הנגיף ובעדכונים התכופים ו
אין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של , והחלטות הממשלה וגופים רגולטוריים

הימשכות המשבר על פעילות החברה בעתיד וזו תושפע בהתאם למידת והיקף התממשותם של 
  . גורמי הסיכון הרלוונטיים

 

חברה עם הסכם .2.3

 באפריל 30 ביום
בלעדית ומשווקת

מציאות מבוססות
אסמכתא( 2020 במאי

זכייה במכרז מסגרת לאיתור .2.4

2020ביוני  7ביום 

נתיבי איילון: "להלן( מ"בע
מ"ות כטבבאמצע

8דיווח מיידי מיום 

נגיף התפרצות .2.5

במהלך הרבעון הראשון של שנת 
התפשטות הנגיף ברחבי העולם. בישראל

הכלכלית העתידית בעולם ובישראל

הצעדים השונים בהם נוקטים בארץ ובעולם בניסיון לבלימת התפשטותו של הנגיף

סגירת עסקים, תנועת תושבים
תחבורתיות על נוסעים וסחורות

השבתת מערכת החינוך וכיוצ, למקום העבודה
ועל המשק בישראל וכן על שווקי ההון השונים 

ומביאים לירידה בהיקפי הפעילות העלולים להוביל את המשק המקומי והגלובאלי למיתון )הסיכון
במהלך הרבעון השני של השנה

והתפרצותו של , הנדבקים
המשבר הכלכלי עדיין בעיצומו ולא ניתן לצפות את משכו ומלוא השפעתו על , פרסום דוח זה

הפעילות העסקית בעולם ובישראל בפרט

במועד פרסום דוח זה

התפשטות המגיפה ולפיתוח חיסון כנגד הנגיף ובעדכונים התכופים ו
והחלטות הממשלה וגופים רגולטוריים

הימשכות המשבר על פעילות החברה בעתיד וזו תושפע בהתאם למידת והיקף התממשותם של 
גורמי הסיכון הרלוונטיים



הנוגעות לעבודה צפויה לגרום 

לצמצום בכוח האדם של החברה באזורים שונים בארץ ובעולם ובכך לפגוע בהתנהלות השוטפת 
על יכולתה  להשפיע צפויהאשר 

מיתון עולמי התפתחותו של , 
תוך הפניית מקורות תקציביים 

הכנסותיה , מהותית על פעילותה של החברה

 הנזילותעולם עשויה להשפיע על 

  הכנסות בדחיית בעיקר ביטוי
 הטיסות והפסקת הבינלאומיות

 חלק, זה דוח פרסום במועד
 של פרויקטים לביצוע בנוסף וזאת

 כחלק מהיערכות החברה ונקיטה בצעדי התייעלות אותם נקטה ונוקטת החברה וצמצום

ל החברה באופן בלתי חוזר על חלק משכרו בגין 
, כמו כן). כולל( 2020הפחתה זו צפויה להימשך עד לחודש אוגוסט 

אריאל בן , )ר הדירקטוריון"יו( 
כי הם מוותרים באופן בלתי חוזר על הגמול השנתי וגמול השתתפות להם הם 

: להלן( 2000-ס"תש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני
  .השלישית לתקנות הגמולות השניה 

ותפעל , ה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות הנגיף

ועשוי שלא , הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך
בשל גורמים שאינם בשליטת 
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הנוגעות לעבודה צפויה לגרום ומגבלות , ובכלל זה חובת בידוד, השפעת התפרצותו של הנגיף

לצמצום בכוח האדם של החברה באזורים שונים בארץ ובעולם ובכך לפגוע בהתנהלות השוטפת 
אשר , כמו גם הפסקת הטיסות הבינלאומיות לישראל וממנה

, כמו כן. של החברה לספק את שירותיה ללקוחות שאינם מישראל
תוך הפניית מקורות תקציביים , ביניהן ישראל, וצמצום של תקציבי הביטחון של מדינות שונות

מהותית על פעילותה של החברההשפיע לעשויה , ליעדים אחרים כגון לתחום הבריאות
  .תזרים המזומנים שלה

עולם עשויה להשפיע על המשך הפגיעה בשווקי ההון בארץ וב, מבלי לגרוע מן האמור לעיל
  .אשראי מקורות בגיוס או החברה של המימון בתנאי

ביטוי לידי באות החברה על הקורונה נגיף השפעות, זה
הבינלאומיות התנועה ממגבלות כתוצאה נדחו אשר, ל"בחו מסוימים

במועד לרבות, המגיפה תקופת בכל כי, יובהר. כאמור
וזאת, פרויקטים בביצוע וממשיכים ל"בחו שוהים החברה

  

כחלק מהיערכות החברה ונקיטה בצעדי התייעלות אותם נקטה ונוקטת החברה וצמצום

ל החברה באופן בלתי חוזר על חלק משכרו בגין "ויתר מנכ, בשל משבר הקורונה
הפחתה זו צפויה להימשך עד לחודש אוגוסט . 2020החודשים מרץ עד יוני 

 ה ציון ספיר"הודיעו הדירקטורים בחברה ה, 2020באוגוסט 
כי הם מוותרים באופן בלתי חוזר על הגמול השנתי וגמול השתתפות להם הם , ין ואביעד פרידמן

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(זכאים על פי תקנות החברות 
ת השניה וכהגדרתו בתוספ ,עד לגבול הסכום המזערי") 

ה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות הנגיף
  .בהתאם לצורך בשיתוף עם לקוחותיה למציאת פתרונות מתאימים

הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, יובהר כי המידע האמור
בשל גורמים שאינם בשליטת , להתממש או להתממש בדרך אחרת מזו המתוארת לעיל

 

השפעת התפרצותו של הנגיף

לצמצום בכוח האדם של החברה באזורים שונים בארץ ובעולם ובכך לפגוע בהתנהלות השוטפת 
כמו גם הפסקת הטיסות הבינלאומיות לישראל וממנה, של החברה

של החברה לספק את שירותיה ללקוחות שאינם מישראל
וצמצום של תקציבי הביטחון של מדינות שונות

ליעדים אחרים כגון לתחום הבריאות
תזרים המזומנים שלהו

מבלי לגרוע מן האמור לעיל
בתנאי ולפגוע בשווקים

זה דוח למועד נכון
מסוימים מפרויקטים

כאמור וממנה לישראל
החברה של מעובדיה

  .בישראל החברה

כחלק מהיערכות החברה ונקיטה בצעדי התייעלות אותם נקטה ונוקטת החברה וצמצום, כמו כן

בשל משבר הקורונה, הוצאותיה
החודשים מרץ עד יוני 

באוגוסט  10ביום 
ין ואביעד פרידמןדי

זכאים על פי תקנות החברות 
") תקנות הגמול"

ה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות הנגיףהחבר
בהתאם לצורך בשיתוף עם לקוחותיה למציאת פתרונות מתאימים

יובהר כי המידע האמור
להתממש או להתממש בדרך אחרת מזו המתוארת לעיל

  .החברה

  

  

  

  

  

 



, 2020במרץ  28למעט ניירות ערך שהוקצו במסגרת העסקה כאמור בדוח זימון האסיפה מיום 
באוקטובר  8ראו דיווח מיום (בתקופת הדוח הושלמה הקצאה פרטית לא מהותית של מניות החברה 

-2018-01 -ו 2018-01-089248
וכן הקצאות פרטיות של אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות 

, )2020-01-044818 :'אסמכתא מס
: 'אסמכתא מס( 2020, ביולי

אישרה האסיפה הכללית , )2020

רועי דגני שהוקצו למר , החברה
 ביתר שינוי ללא זאת(האפשרות לממש את האופציות במזומן 

: 'מס אסמכתא( 2020 באוגוסט
2020.("  

: 'אסמכתא מס( 2020 אוגוסט
ביולי  1ראו דוח מיידי מיום , בעליי עניין ונושאי משרה בכירה

ולא נכלל במצבת (לדוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין 
2020-01.( 

החברה מבצעת מחקר ופיתוח במסגרת הפרויקטים השונים אותם היא מבצעת עבור 

ובוודאי שגם חלק (כך שחלק מאבני הדרך של הפרויקטים והכנסות החברה 

פעילות המחקר והפיתוח של החברה כוללת פרט לפיתוח תורות הדרכה ופיתוח 
גם בין השאר שיפורים , ות מקצועית חדשה בעניין כלי טיס בלתי מאוישים

על הפיתוחים הטכנולוגיים (מים והמערכות התומכות ובהם 

במסגרת פתרונות המסופקים על 
ללקוחותיה נדרשת החברה ליכולות תכנון ויישום ארכיטקטורות שונות 

12  

 שינויים בהון החברה

למעט ניירות ערך שהוקצו במסגרת העסקה כאמור בדוח זימון האסיפה מיום 
בתקופת הדוח הושלמה הקצאה פרטית לא מהותית של מניות החברה 

089248: 'מס אסמכתאות( 2018, באוקטובר 15כפי שתוקן ביום 
וכן הקצאות פרטיות של אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות  )בהתאמה

אסמכתא מס( 2020, במאי 20ראו דיווחים מיידיים מיום (רגילות של החברה 
ביולי 1מיום ו) 2020-01-056008: 'מסאסמכתא ( 202

  .")2020 ביולי 1 מיום הזימון דוח: "להלן( )2020

2020ביולי  1מיום בהמשך לדוח הזימון ( 2020 באוגוסט

החברה למניותעדכון לאופן מימוש אופציות לא רשומות הניתנות למימוש 
האפשרות לממש את האופציות במזומן לניצע תהיה כך ש, 

באוגוסט 6 מיום האסיפה תוצאות בדבר מיידי דיווח ראו 
2020 באוגוסט 6 מיום האסיפה תוצאות: "לןלה) (2020

אוגוסטב 10המעודכן בחברה ראו דוח מיידי מיום למרשם ניירות הערך 
בעליי עניין ונושאי משרה בכירההחזקות  למצבת ).2020

לדוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין . )2020-01-070341: 'אסמכתא מס
01-070998: 'אסמכתא מס( 2020ביולי  5ראו דוח מיידי מיום 

 עדכונים למתאר הפעילות של אירודרום

  למתאר 12סעיף  – מחקר ופיתוח

 :למתאר 12סעיף  -להלן יובא עדכון לסעיף מחקר ופיתוח 

החברה מבצעת מחקר ופיתוח במסגרת הפרויקטים השונים אותם היא מבצעת עבור 

כך שחלק מאבני הדרך של הפרויקטים והכנסות החברה , לקוחותיה
 . נובעים ממחקר ופיתוח) מהוצאות הפרויקט

פעילות המחקר והפיתוח של החברה כוללת פרט לפיתוח תורות הדרכה ופיתוח 
ות מקצועית חדשה בעניין כלי טיס בלתי מאוישיםוכתיבת ספר

מים והמערכות התומכות ובהם "טכניים וטכנולוגיים בכטב
 ):הללו אחראית החברה כלפי לקוחותיה

במסגרת פתרונות המסופקים על . תכנון תצורה אוויונית של כלי טיס בלתי מאוישים
ללקוחותיה נדרשת החברה ליכולות תכנון ויישום ארכיטקטורות שונות  ידי החברה

 .כך שישרתו את מטרת כלי הטיס וצרכי הלקוח

 

שינויים בהון החברה .2.6

למעט ניירות ערך שהוקצו במסגרת העסקה כאמור בדוח זימון האסיפה מיום 
בתקופת הדוח הושלמה הקצאה פרטית לא מהותית של מניות החברה 

כפי שתוקן ביום  2018
בהתאמה, 092761

רגילות של החברה 
2020ביוני  22מיום 

2020-01-070329

באוגוסט 6 ביום כי, יצוין

עדכון לאופן מימוש אופציות לא רשומות הניתנות למימוש 
, במסגרת העסקה

 .)האופציות תנאי
2020-01-075985

למרשם ניירות הערך 
2020-01-086919

אסמכתא מס( 2020
ראו דוח מיידי מיום , )כאמור

עדכונים למתאר הפעילות של אירודרום .2.7

מחקר ופיתוחסעיף  .2.7.1

להלן יובא עדכון לסעיף מחקר ופיתוח 

החברה מבצעת מחקר ופיתוח במסגרת הפרויקטים השונים אותם היא מבצעת עבור   .א

לקוחותיה
מהוצאות הפרויקט

פעילות המחקר והפיתוח של החברה כוללת פרט לפיתוח תורות הדרכה ופיתוח   .ב
וכתיבת ספר

טכניים וטכנולוגיים בכטב
הללו אחראית החברה כלפי לקוחותיה

i. תכנון תצורה אוויונית של כלי טיס בלתי מאוישים
ידי החברה

כך שישרתו את מטרת כלי הטיס וצרכי הלקוח



, בכלי טיס בלתי מאוישים סוגי תקשורת רבים

קינפוג והתאמה , החברה נדרשת בתכנון ארכיטקטורות תקשורת לכלי טיס אלו

 .התאמות ושינויי תצורה למערכות הדמיית טיסה מתקדמות

ביצוע ניסויי טיסה מלווים בסנסורים 
 .מתאימים אשר פריסתם דורשת הנחיות מהנדסי אווירונאוטיקה

 30%-מהוות כ, 2020- ו 2019

  . ל"לערך מסך הוצאות הפרויקטים בחברה ביחס לכל אחת מהשנים הנ

, מ"כי החברה מעסיקה מומחי תוכן ייעודיים בתפעול שוטף של מערכות כטב

למרות היותן הוצאות מחקר , 

ופיתוח במהותן מאחר ומדובר בפיתוחים עבור צדדים שלישיים אשר החברה מקבלת 
  

, בנוגע למחקר ופיתוח הינן בגדר תחזיות
כהגדרת מונח זה בחוק ניירות 

אינו , אם בכלל, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם
כולן או , הערכות אלה עשויות שלא להתממש

מגורמים  כתוצאה, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה
 .למתאר 26וביניהם התממשות מגורמי הסיכון הרלוונטיים בסעיף 
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בכלי טיס בלתי מאוישים סוגי תקשורת רבים. תכנון ויישום ארכטיקטורות תקשורת

החברה נדרשת בתכנון ארכיטקטורות תקשורת לכלי טיס אלו
 .ולצרכי הלקוחשלהן לכלי הטיס 

 .שיפורים ושדרוגים במנוע כלי טיס בלתי מאוישים

התאמות ושינויי תצורה למערכות הדמיית טיסה מתקדמות

ביצוע ניסויי טיסה מלווים בסנסורים . בדיקות עומסי טיסה בכלי טיס בלתי מאוישים
מתאימים אשר פריסתם דורשת הנחיות מהנדסי אווירונאוטיקה

 .והנדסת ניסוייםתכנון ניסויי טיסה 

2019כי הוצאות הפיתוח הגלומות בפרויקטים בשנים , 

לערך מסך הוצאות הפרויקטים בחברה ביחס לכל אחת מהשנים הנ

כי החברה מעסיקה מומחי תוכן ייעודיים בתפעול שוטף של מערכות כטב, יובהר

 .לצד ידע הנצבר בחברה

, ל כחלק מעלות המכר"בהוצאות הנהחברה מכירה 

ופיתוח במהותן מאחר ומדובר בפיתוחים עבור צדדים שלישיים אשר החברה מקבלת 
  .תמורה בגינם ואין המדובר בפיתוח ומחקר עבור עצמה

בנוגע למחקר ופיתוח הינן בגדר תחזיות, תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל
כהגדרת מונח זה בחוק ניירות , "מידע צופה פני עתיד"ים המהווים הערכות ואומדנ

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם
הערכות אלה עשויות שלא להתממש. ודאי ואינו בשליטתה של החברה

או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה
וביניהם התממשות מגורמי הסיכון הרלוונטיים בסעיף 

   

 

ii. תכנון ויישום ארכטיקטורות תקשורת

החברה נדרשת בתכנון ארכיטקטורות תקשורת לכלי טיס אלו
שלהן לכלי הטיס 

iii. שיפורים ושדרוגים במנוע כלי טיס בלתי מאוישים

iv. התאמות ושינויי תצורה למערכות הדמיית טיסה מתקדמות

v. בדיקות עומסי טיסה בכלי טיס בלתי מאוישים
מתאימים אשר פריסתם דורשת הנחיות מהנדסי אווירונאוטיקה

vi.  תכנון ניסויי טיסה

, יצוין  .ג

לערך מסך הוצאות הפרויקטים בחברה ביחס לכל אחת מהשנים הנ

יובהר  .ד

לצד ידע הנצבר בחברה

החברה מכירה   .ה

ופיתוח במהותן מאחר ומדובר בפיתוחים עבור צדדים שלישיים אשר החברה מקבלת 
תמורה בגינם ואין המדובר בפיתוח ומחקר עבור עצמה

תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל
הערכות ואומדנ

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, ערך
ודאי ואינו בשליטתה של החברה

או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, חלקן
וביניהם התממשות מגורמי הסיכון הרלוונטיים בסעיף , שונים



וזאת  PWC Israel, קסלמן וקסלמן

 האסיפהאישרה  2020, באוגוסט

 .לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים

כי , לחוק החברות) 12)(א(92

בין , ובהתחשב, בסמכויות ובתפקידים המוטלים על הדירקטוריון בהתאם לדין
המספר המזערי הראוי של , נכון לאותו מועד

, נכון למועד הדוח. )1(רקטור אחד 
מר , גליה מלכה' גב, הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה הם מר עופר מריאש

ראו , ל"הנ לפרטים בדבר השכלתם וניסיונם של הדירקטורים
אסמכתאות ( 2020ביוני  9דים מיום 

לא חלו שינויים בנוגע לפרטים שהובאו אודות המבקר הפנימי בדוח 

י "כפי שאושרו ע, ם בחברה נכון למועד זה

אשר האמור בו נכלל על דרך (

 אישרה 2020באוגוסט  6ביום 

עדכון למדיניות התגמול , )2020
 באוגוסט 6 מיום האסיפה תוצאות
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 רואה חשבון מבקר

קסלמן וקסלמןח "רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד רו

באוגוסט 6 ביום. 2019ללא שינוי מדוח התקופתי של החברה לשנת 
 .ח המבקר"רוהמשרד  של מינויההכללית של החברה את חידוש 

 תלויים בלתי

לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

92אם לסעיף בהת, קבע דירקטוריון החברה 2012בפברואר 

בסמכויות ובתפקידים המוטלים על הדירקטוריון בהתאם לדין, בהתחשב בחובות
נכון לאותו מועד, היקף ומורכבות פעילותה, גודלה, בסוג החברה

רקטור אחד דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על די
הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה הם מר עופר מריאש

לפרטים בדבר השכלתם וניסיונם של הדירקטורים. ומר אריאל בן דיין
דים מיום וכן דיווחים מיי, 2019התקופתי לשנת לדוח ' לפרק ד

 ).בהתאמה, 2020-01-051643 -ו 2020

 המבקר הפנימי

לא חלו שינויים בנוגע לפרטים שהובאו אודות המבקר הפנימי בדוח , למיטב ידיעת החברה
2019. 

 ביטוח ושיפוי

ם בחברה נכון למועד זהביטוח ושיפוי נושאי משרה הנהוגי, לפרטים בדבר פטור

( 2020במרץ  28ראו דוח הזימון מיום , 2020במרץ 

 עדכון למדיניות התגמול של החברה

ביום , כמו כן. במסגרת העסקה אושרה מדיניות תגמול חדשה לחברה

2020ביולי  1מיום בהמשך לדוח הזימון (האסיפה הכללית של החברה 
תוצאותראו . לפיה נוספה אפשרות למתן תגמול הוני לדירקטורים בחברה
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רואה חשבון מבקר .3.1

רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד רו, למועד הדוח

ללא שינוי מדוח התקופתי של החברה לשנת 
הכללית של החברה את חידוש 

בלתידירקטורים  .3.2

לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים החברה

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .3.3

בפברואר  9ביום 

בהתחשב בחובות
בסוג החברה, היתר

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על די
הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה הם מר עופר מריאש

ומר אריאל בן דיין, אביעד פרידמן
לפרק ד 26תקנה 

2020-01-051655' מס

המבקר הפנימי .3.4

למיטב ידיעת החברה
2019התקופתי לשנת 

ביטוח ושיפוי, פטור .3.5

לפרטים בדבר פטור

במרץ  31האסיפה מיום 
 ).ההפניה

עדכון למדיניות התגמול של החברה .3.6

במסגרת העסקה אושרה מדיניות תגמול חדשה לחברה

האסיפה הכללית של החברה 
לפיה נוספה אפשרות למתן תגמול הוני לדירקטורים בחברה

2020.  



 החברהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של 

מחייבת את החברה לבצע , 

על הערכים המדווחים של נכסים 
  .וכן גילוי בקשר עם נכסים והתחייבויות מותנים

, דנים החשבונאים הקריטיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה

 

 רועי דגני           

  ל ודירקטור"מנכ           
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וראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של 

 קריטייםגילוי בדבר אומדנים חשבונאיים 

, IFRSהכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי הדיווח הבינלאומיים 

על הערכים המדווחים של נכסים , הערכות ואומדנים המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית
וכן גילוי בקשר עם נכסים והתחייבויות מותניםהכנסות והוצאות 

דנים החשבונאים הקריטיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברהלפרטים בדבר האומ
  .2020 ביוני 30 ליוםב לדוחות הכספיים 

2020    

  ציון ספיר             

      ר הדירקטוריון"יו           

 

וראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של ה | 4

גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים  .4.1

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי הדיווח הבינלאומיים 

הערכות ואומדנים המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית
הכנסות והוצאות , והתחייבויות

לפרטים בדבר האומ
ב לדוחות הכספיים .2ראו ביאור 

  

  

2020, באוגוסט 10

 תאריך

 

  



  

  מ"קבוצת אירודרום בע

  בחלק 
  ות כספייםדוח
  2020ביוני  30ליום 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  

 מ ”אירודרום בעקבוצת 

  

  

  ביניים לתקופת כספי מידע

  )מבוקר(בלתי 

  2020 יוניב 30ליום  
 

 

  

   

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2020 יוניב 30ליום  
  
  
  
  
  

  ענייניםה תוכן
  
  

  עמוד  

  2  המבקר  החשבון ה דוח סקירה של רוא

    שקלים חדשים (ש"ח):אלפי ב - מאוחדים דוחות כספיים תמציתיים

  3  על המצב הכספי  מאוחד דוח תמציתי

  4    הפסדאו  רווחה  על מאוחד דוח תמציתי

  5  (בגירעון בהון)על השינויים בהון  מאוחד דוח תמציתי

  6  תזרימי המזומנים על   מאוחד דוח תמציתי

 7-15  המאוחדים  התמציתיים דוחות הכספייםלביאורים  
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת אירודרום בע"מ 

  
  
  

 מבוא 
  

"הקבוצה"), הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על    -סקרנו את המידע הכספי המצורף של קבוצת אירודרום בע"מ (להלן  
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד, השינויים בהון (בגרעון בהון)    2020ביוני    30המצב הכספי ליום  

ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה  
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים    IAS 34דע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  של מי

זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל   .  1970  -לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים 
  יניים זו בהתבסס על סקירתנו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ב

  
 היקף הסקירה 

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

מורכבת   ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה  הישות".  של  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופת 
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה    מבירורים, בעיקר עם

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

  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 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

 
בנוסף לאמור בפסקה 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 
  
  
  
  
  
  

  וקסלמן קסלמן    אביב, -תל
  רואי חשבון   2020  באוגוסט 10
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  על המצב הכספי  מאוחד דוח תמציתי 
  2020 יוניב 30ליום 

  
 בדצמבר  31 יוניב 30  

  2020 2019 2019 

  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ  

 אלפי ש"ח   
     ר כ ו ש 

    :נכסים שוטפים
  586 595 2,607  מזומנים מזומנים ושווי 
  -  -  645  מוגבל  פיקדון בנקאי 

 8  191  36  חובה  ויתרות חייבים
  1,321  494  2,267  לקוחות, נטו 

  5,555 1,280 1,915 
     שוטפים:  שאינםנכסים 

  443  467  181  מסי הכנסה נדחים    
  335  391  231  נכסים בגין זכויות שימוש       
  121  178  91  נטו קבוע,  רכוש    

  503  1,036  899  

 סך הנכסים 
6,058 2,316 2,814 

     
     (בניכוי גירעון בהון)  התחייבויות והון

    :התחייבויות שוטפות
 810 905 671   אשראי מתאגידים בנקאיים       
  205 210  180  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות      

  144  197  241  ספקים ונותני שירותים 
  2,149  967  2,129  זכאים ויתרות זכות 

  -  876  2,218  התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות  
  121  58  507  צדדים קשורים  

  5,946 3,213 3,429 
    : שוטפות שאינןהתחייבויות 

  120  192  42  התחייבויות בגין חכירות      
  -  40  -  צדדים קשורים      
  184  -  404  הלוואות לזמן ארוך      
  61  32  70  התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד      

  516  264  365  

 3,794 3,477 6,462  התחייבויות סך ה
     (גירעון בהון):  הון

 * * 695  הון מניות 
  341 -  12,773  פרמיה על מניות  

 3,239 - 696  קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות 
  -  -  121  קרן הון בעל שליטה 

 ) 4,560( ) 1,160( )14,689( הפסד יתרת 

 ) 980( ) 1,160( ) 404( )הגירעון בהוןההון ( סך

 ) הגירעון בהוןההון (ו ההתחייבויות סך
6,058 2,316 2,814 

  אלפי ש"ח.  1-מפחות  *
      

  לירן קוטס  רועי דגני  ציון ספיר
  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון 

  
  . 2020באוגוסט  10: הכספיים התמציתייםתאריך אישור הדוחות 

  

  ביניים מאוחדים הדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  מהמצורפים  םהביאורי
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  כולל אחר (הפסד) על הרווח או הפסד ורווח  מאוחד דוח תמציתי

  2020 יוניב  30ביום  ושהסתיימחודשים  שישה של  ותלתקופ 

 
  

  

  
  
  

  .ביניים מאוחדים הדוחות הכספייםמהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד   םהביאורי

  
  שישה החודשים שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

שנה  ל
יימה  שהסת
 31ביום 

  בדצמבר 

  2020  2019  2019  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

        

 8,650  2,875  6,258  הכנסות 

 5,904  2,289  3,230  עלות ההכנסות 

 2,746  586  3,028  גולמי  רווח

        

 63  55  33  הוצאות מכירה ושיווק  

  3,005  1,090  2,031  הוצאות הנהלה וכלליות 

  3,580  -  1,615  הנהלה וכלליות   - הוצאות תשלום מבוסס מניות

  -  -  9,166  הוצאות רישום למסחר ברכישה במהופך 

 ) 3,902(  ) 559(  ) 9,817( תפעולי הפסד

        

 69  36  45  מימון  וצאותה

  ) 3,971(  ) 595(  ) 9,862(  על הכנסה  הפסד לפני מסים

        

  94  118  ) 267(   )מסים על הכנסההטבת מס (

 ) 3,877(  ) 477(  )10,129(  הפסד לתקופה

   

        -  הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה

 ) ,8773(  ) 477(  ) 0.23( הפסד בסיסי למניה (בש"ח)

 ) ,8773(  ) 477(  ) 0.23(  הפסד מדולל למניה (בש"ח)
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  (בגירעון בהון)על השינויים בהון  מאוחד דוח תמציתי

  2020 יוניב  30ביום  ושהסתיימחודשים  שישה של  ותלתקופ 
  
  

  

  

  הון מניות  
פרמיה על  

  מניות

 הון קרן
  תשלום
  מבוסס
  מניות

  
  

 קרן הון בגין 
עסקאות עם  
  עודפים   בעל שליטה 

ההון  סך 
  (הגירעון בהון)

  אלפי ש"ח   
              

  ) 980(  ) 4,560(  -  3,239  341  *  (מבוקר)   2020 בינואר 1יתרה ליום 
   2020ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  6-תנועה ב

              (בלתי מבוקר): 
  8,969        8,274  695  רכישה במהופך 

  1,934      1,934      הענקת אופציות לעובדים 
  ) 320(      ) 320(      פקיעת אופציות לעובדים 

  -      ) 4,158(  4,158      אופציות לעובדיםמימוש 
  121    121        .ב.) 5(ראה ביאור   על שליטהבהטבת 

  )10,129(  )10,129(             הפסד לתקופה

  ) 404(  )14,689(  121  696  12,773  695  (בלתי מבוקר)  2020ביוני  30יתרה ליום 
              
              

  ) 683(  ) 683(    -  -  *  (מבוקר) 2019 בינואר 1יתרה ליום 
  2019 יוניב 30החודשים שהסתיימו ביום  6-תנועה ב

              (בלתי מבוקר): 
  ) 477(  ) 477(             הפסד לתקופה

  ) 1,160(  ) 1,160(  -  -  -  *  (בלתי מבוקר)  2019 יוניב 30יתרה ליום 

              
  ) 683(  ) 683(        *  (מבוקר)   2019 בינואר 1יתרה ליום 

   2019בדצמבר   31-יימה בתתנועה במהלך השנה שנס
              (מבוקר): 

  3,580      3,580      הקצאת אופציות לעובדים       
  -      ) 341(  341    מימוש אופציות לעובדים        

  ) 3,877(  ) 3,877(             הפסד לתקופה

  ) 980(  ) 4,560(  -  3,239  341  *  (מבוקר)  2019בדצמבר  31יתרה ליום 



 

6 

    מ”אירודרום בעקבוצת 

  על תזרימי המזומנים  מאוחד דוח תמציתי

  2020 יוניב  30ביום  ושהסתיימ חודשים שישה של  ותלתקופ 
  

  
  יוניב 30חודשים שהסתיימו  ביום   שישה

שנה שהסתיימה  
  בדצמבר  31ביום 

  2020  2019  2019  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  

        :שוטפת  מפעילות  מזומנים  תזרימי
  ) 3,877(  ) 477( )10,129(  לתקופה הפסד  

        : התאמות בגין
  12  )17(  9  התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

  3,580    1,615  תשלום מבוסס מניות 
  267  122  149  והפחתות   פחת

    -  9,166  (נספח א) למסחר  רישום הוצאות

  810  )372 (  )18(  
        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

  ) 742(  85  ) 932(  קיטון (גידול) בלקוחות, נטו 
  104  )80(  43  קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה

  99  76  507  גידול בצדדים קשורים, נטו 
  ) 136(  )82(  59  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים (קיטון) גידול 

  )94(  ) 118(  262  מסי הכנסה נדחים   
  -  11  20  ריבית הלוואות בנקים 

  ת בגין חוזים עם לקוחותיו בהתחייבו  גידול (קיטון)
  -  876  2,217  והכנסות נדחות 

  1,368  185  ) 463(  גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות 

  1,713  953  599  

  581  581  2,523  שוטפת   נבעו מפעילותמזומנים נטו ש

        
        :השקעה מפעילות  מזומנים  תזרימי

  -  *  ) 570(  בנקאי משיכה (הפקדה) פיקדון 
  )3(  -  )15(  השקעה ברכוש קבוע 

  )3( * ) 585(  השקעה   לפעילות  ששימשונטו   מזומנים

        
      :מימון  מפעילות  מזומנים  תזרימי

  ) 198( (92) ) 103(  תשלומי קרן בגין חכירות 
  -  -  125  (נספח א')  במהופך רכישה מ נבעוש מזומנים

  262 162 61  שינוי באשראי מתאגידים בנקאיים

  64 70 83  מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות  

        
  642  651  2,021  גידול במזומנים ושווי מזומנים 

  )56(  )56(  586  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

  586  595  2,607  תקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים

  
  אלפי ש"ח.  1-מפחות  *

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים. םהביאורי
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    מ”אירודרום בעקבוצת 

  (המשך)  על תזרימי המזומנים מאוחד דוח תמציתי

    2020 ביוני  30ביום  ושהסתיימ חודשיםשישה של  ותלתקופ 
  

  

  יוניב 30חודשים שהסתיימו  ביום   שישה

שנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
  בדצמבר 

  2020  2019  2019  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח   

  
        מזומנים שנבעו מרכישה במהופך   –נספח א  

  -  -  397  הון חוזר (ללא מזומנים)
      )75(  פיקדון משועבד 

  -  -  8,969  רישום השפעת רכישה במהופך 
  -  -  ) 9,166(  הוצאות רישום למסחר 
  -  -  125  רכישה במהופך ו לנבעסך הכל מזומנים ש
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 
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  כללי: - 1 ביאור
  

 .  1992במאי  28"החברה") התאגדה בישראל ביום  -קבוצת אירודרום בע"מ (להלן   . א
  , שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי. 2020באפריל  26ביום  

  
בע"מ  2020בינואר    2ביום    .ב אירודרום  חברת  עם  מניות  החלפת  הסכם  על  החברה  חתמה   ,

את פעילותה העסקית    (להלן: "אירודרום"). במסגרת הסכם החלפת המניות הקבוצה הפסיקה
כלי הטיס הבלתי   ושירותים בתחום  ביישום פתרונות  עוסקת  ומאז הקבוצה  מועד  נכון לאותו 

והטמעת   "כטב"מ") בזירה הביטחונית ומתמחה בתפעול, הדרכה, אחזקה  –מאוישים (להלן  
מערכות כטב"מ ושירות לקוח. כמו כן, החברה מספקת שירותי תיעוד הנדסי, כתיבה טכנית  

המערכות.ופית  של  ותחזוקה  לתפעול  השירותים  מלוא  את  ללקוח  מעניקה  ובכך  הדרכה    וח 
החברה פועלת בארץ וכן במדינות רבות בעולם אצל לקוחות קצה שהינם גופים ממשלתיים,  

 גופים העוסקים בביטחון וכיו"ב. 
   

ושל אירודרום, להלן    .ג הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה 
הקבוצה. על אף שמבחינה משפטית החברה היא הרוכשת החשבונאית של המניות, היות    -יחד

הינה   אירודרום  כי  נקבע  בחברה,  השליטה  את  לידם  קיבלו  אירודרום  של  השליטה  ובעלי 
, ולפיכך טופלה העסקה בשיטת הרכישה במהופך. בהתאם  הרוכשת החשבונאית של הפעילות

הרוכשת החשבונאית) נרשמו בדוחות המאוחדים  (וההתחייבויות של אירודרום  לכך, הנכסים  
למעט מידע לגבי הון המניות והפסד למניה המוצגים  ,  בהתאם לערכם המאזני ערב העסקה

 "). IFRS3(להלן: "  , צירופי עסקים, 3בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 
וההתחייבויות של החברה ערב העסקה בסך של   עודף התמורה על ערכם המאזני של הנכסים

 מיליון ש"ח נרשם כ"הוצאות רישום למסחר" במסגרת הדוח על ההפסד הכולל.   9.2 -כ
מספרי ההשוואה בדוחות אלו הוצגו מחדש על מנת לשקף את המצב הכספי ותוצאות הפעילות  

 .הקבוצה בהתאם לשיטת הרכישה במהופךשל 
  . 4למידע נוסף בדבר עסקת המיזוג והפעולות שבוצעו במסגרתה, ראה ביאור 

  
  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים: - 2ביאור 

  6ולתקופות הביניים של    2020  יוניב   30ליום    חברההמידע הכספי התמציתי המאוחד של ה  . א
(להלן   תאריך  באותו  שהסתיימו  בהתאם    -החודשים  נערך  הביניים)  לתקופת  הכספי  המידע 

), וכולל את  IAS 34  -"דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן    34לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  
ומיידיים),   (דו"חות תקופתיים  ניירות ערך  הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות 

כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים  . המ 1970-התש"ל אינו  ידע הכספי לתקופת הביניים 
במסגרת דוחות כספיים שנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות  

לשנת   השנתיים  הדיווח    2019הכספיים  לתקני  מצייתים  אשר  אליהם,  נלוו  אשר  והביאורים 
) הבינלאומיים  תקנים  International Financial Reporting Standardsהכספי  שהם   (

) בחשבונאות  לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר   Internationalופרשנויות 
Accounting Standards Board  תקני ה  -) (להלן-IFRS  וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש (

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

,  2020  יוניב   30החודשים שהסתיימו ביום    6ותוצאות פעילותה לתקופות של    קבוצהההכנסות  
ביום   בשנה שתסתיים  להן  לצפות  שניתן  והתוצאות  ההכנסות  על  בהכרח  מצביעות    31אינן 

  . 2020בדצמבר  
  

 אומדנים  .ב
  
להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש  קבוצה  העריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת  ב

יישום מדיניותה החשבונאית של     קבוצההבאומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על 
עשויות   בפועל  התוצאות  המדווחים.  וההוצאות  ההכנסות  ההתחייבויות,  הנכסים,  סכומי  ועל 

  אלה.  להיות שונות מאומדנים
  

)  significantבעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים (
ואי הודאות הכרוכה  קבוצה  האשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של  

לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של   זהים  היו  קבוצה  הבמקורות המפתח של האומדנים 
  .  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
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  עיקרי המדיניות החשבונאית:  - 3ביאור 

החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, עיקרי המדיניות  
, למעט 2019לשנת    הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה

    מטה:האמור 
  

 נפרד  כספי מידע  . א
  

 המידע. החברה לא צירפה לדוחות כספיים אלה מידע כספי נפרד בשל זניחות תוספת  
החברה מחזיקה בבעלות מלאה באירודרום ונכון למועד הדוח על המצב הכספי כל פעילותה  
של   המאוחד  בדוח  מלא  באופן  משתקפת  אשר  באירודרום,  מבוצעת  הקבוצה  של  העסקית 

לפיכך, פרסום דוחות  ו נכון למועד הדוח על המצב הכספי לחברה אין פעילות עסקית,   הקבוצה.
  ווה תוספת מידע מהותי למשקיע הסביר. כספיים נפרדים לא יה

  
   למניה הפסד  .ב

 
הבסיסי ההפסד  על מבוסס למניה  חישוב  המניות לחלוקה  הניתן ההפסד  ככלל,   לבעלי 

 במהלך במחזור  הרגילות הקיימות המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק הרגילות,
  התקופה, בניכוי מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית. 

  
מניות רגילות פוטנציאליות (כדוגמת, כתבי אופציה) נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה  
במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה על יד כך שהמרתן מקטינה את הרווח למניה או  

  מגדילה את ההפסד למניה. 
  

  עסקאות עם צדדים קשורים –  4 ביאור 
  

  של  בתקופות  הסתכם  לקבוצה  מספקים  שהם  עבודה  שירותי  עבור  הניהוליים  המפתח  לאנשי  התגמול
  בתקופות ) (מבוקר  בלתי(  ש"ח  אלפי  2,055  של   בסך ,  2020  ביוני  30  ביום   שהסתיימו   החודשים   6

  2019  שנת ),  מבוקר  בלתי(  ח" ש   אלפי 312  של  בסך,  2019  ביוני   30  ביום  שהסתיימו   החודשים  6  של
  . ))מבוקר( ח" ש אלפי 3,420 –

לדירקטורים   מניות  הוצאות תשלום מבוסס  כולל  הסכום  כי  טרם השלמת    לשעבריצוין  באירודרום 
  2020  ביוני  30  ביום  שהסתיימו  החודשים  6  של  בתקופות  אלפי ש"ח  1,303עסקת המיזוג בסך של  

  . 2019אלפי ש"ח לשנת   2,796וסך של 

 המיזוג עיסקת –  5 ביאור

התקשרה החברה עם אירודרום ובעלי מניותיה, בהסכם   2020בינואר    2ג', ביום  1כמפורט בביאור  
 כ לפקודת מס הכנסה.  103מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף  

  
במועד ההשלמה החברה הקצתה לבעלי מניות אירודרום מניות חדשות של החברה, אשר היוו לאחר 

ת המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא). בתמורה לכך, כל בעלי מניות  מהון המניו  69%הקצאתן  
  100%  -אירודרום העבירו לחברה את מניותיהם באירודרום, כך שלאחר ההעברה מחזיקה החברה ב

  מהון המניות המונפק והנפרע של אירודרום. 
  

רת העיסקה בוצעו  הושלמה עיסקת המיזוג בין החברה לבין אירודרום. במסג  2020באפריל    22ביום  
  :בין היתר הפעולות הבאות

מניות רגילות של החברה (אשר    40,296,703החברה הקצתה לבעלי המניות של אירודרום    . א
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא)) ללא ערך    69%היוו לאחר הקצאתן  

נקוב. בתמורה לכך, כל בעלי מניות אירודרום העבירו לחברה את מניותיהם באירודרום, כך  
 מהון המניות המונפק והנפרע של אירודרום.  100% -רה בשלאחר ההעברה מחזיקה החב

  
  , ללא ערך תוספתי, אופציות של החברה  998,503החברה הקצתה לעובדים של אירודרום,    .ב

 אופציות של אירודרום שהוענקו לעובדים על ידי אירודרום טרם עיסקת המיזוג.  28אשר החליפו  
וניתנות למימוש במשך  שנ  3האופציות יובשלו במספר מועדים לתקופה של עד   שנים    10ים 

ש"ח למניה, בכפוף    0.01) בתמורה לתוספת מימוש של  2019ממועד ההענקה המקורי (יולי  
  להתאמות מקובלות. 
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 המשך):( המיזוג עיסקת –  5 ביאור

הקצתה    .ג המיזוג,  השלמת  לאחר  מנכ"ל    3,319,787החברה  בסמוך  דגני,  לרועי  אופציות 
שנים    5ש"ח למניה, לתקופה של    0.98החברה, הניתנות למימוש למניות החברה במחיר של  

מנות שנתיות שוות: בתום שנה    3  -ממועד ההענקה. האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש ב
 ממועד ההענקה. ממועד ההענקה, בתום שנתיים ממועד ההענקה ובתום שלוש שנים 

  
מנגנון מימוש  מזומן או  תשלום במימוש האופציות המוקצות למר דגני, למניות, ייעשה באמצעות    .ד

  שתוקצינה  המניות  וכמות  ,נטו, באופן שבפועל מר דגני לא ישלם לחברה את מחיר המימוש
  בבורסה  החברה  מניות  של  הסגירה   שער: (א)  שבין  להפרש  בהתאם   תחושב  בפועל  דגני  למר
  ביחס   אשר  לאופציות  הכפופות  המניות  במספר  מוכפל,  המימוש  למועד  שקדם  המסחר  ביום

  ביחס  אשר  האופציות  במספר  מוכפל,  המימוש  מחיר: (ב)  לבין  ,המימוש  הודעת   ניתנה  אליהן
  הנובעת   ההטבה  סכום  את   יהווה)  חיובי  שיהיה(ככל    זה   הפרש.  המימוש  הודעת  ניתנה   אליהן

אלפי ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת    800  -הערך הכלכלי של האופציות הינו כ  .המימוש  במועד 
) בלק אנד שולס  מודל  שווים ההוגן של האופציות המבוסס על  ), וחושב על  B&Sההבשלה. 

ש"ח, שיעור    0.98שנים, מחיר מימוש של    5בסיס הפרמטרים הבאים: מועד מימוש חזוי של  
  0.65, מחיר נכס בסיס של  56.25%סטיית תקן ממוצעת של    ,0.46%ריבית חסרת סיכון של  

 ש"ח.
  

  הדיווח  קופתבת  מהותיים אירועים  - 6 ביאור

  הנהלה וכלליות  –תשלום מבוסס מניות   . א
  

) שאינה מהותית  102אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית (תחת סעיף  2020במאי  19ביום 
 -, הניתנות למימוש ללסמנכ"ל הכספים של החברה  אופציות לא רשומות למסחר   965,000  של

מניות רגילות של החברה. כתבי האופציות ניתנים למימוש בתמורה לתוספת מימוש של    965,000
ש"ח למניה, יובשלו במנות שנתיות שוות על פני שלוש שנים וניתנות למימוש לתקופה של    0.64

  חמש שנים ממועד ההענקה. 
אלפי ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת ההבשלה. שווים    295  -הינו כהערך הכלכלי של האופציות  

), וחושב על בסיס הפרמטרים הבאים: B&Sההוגן של האופציות המבוסס על מודל בלק אנד שולס (
, 0.46%ש"ח, שיעור ריבית חסרת סיכון של  0.64שנים, מחיר מימוש של  5מועד מימוש חזוי של 

  . ש"ח 0.64ר נכס בסיס של , מחי56.25%סטיית תקן ממוצעת של 
  

) שאינה מהותית  102אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית (תחת סעיף    2020ביוני    21ביום  
מניות   194,851  -, הניתנות למימוש ללעובד באירודרום  אופציות לא רשומות למסחר  194,851של  

מימוש   לתוספת  בתמורה  למימוש  ניתנים  האופציות  כתבי  החברה.  של  ש"ח   1.29של  רגילות 
למניה, יובשלו במנות שנתיות שוות על פני שלוש שנים וניתנות למימוש לתקופה של חמש שנים 

  ממועד ההענקה. 
אלפי ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת ההבשלה. שווים    120  -הערך הכלכלי של האופציות הינו כ

ס הפרמטרים הבאים: ), וחושב על בסיB&Sההוגן של האופציות המבוסס על מודל בלק אנד שולס (
, 0.46%ש"ח, שיעור ריבית חסרת סיכון של  1.29שנים, מחיר מימוש של  5מועד מימוש חזוי של 

  . ש"ח 1.29, מחיר נכס בסיס של 56.25%סטיית תקן ממוצעת של 
   

  לתקופותהחברה  רווח או הפסד של  ה שהוכרו בדוחות  בגין תשלום מבוסס מניות  סכומי ההוצאות  
אלפי   1,615-הסתכמו לכ  2019בדצמבר    31-ו  2020  יוניב  30  ביום  שהסתיימו  החודשים  6  של

  ש"ח, בהתאמה. אלפי 3,580-ש"ח ו
  

 ניהול  שירותילקבלת   הסכם  .ב
  

מריון    .דרניהול בין החברה לבין    שירותי   הסכם  את,  החברה   דירקטוריון  אישר  2020  במרץ  31  ביום
(להלן   בע"מ  (להלן    -קבוצה  דגני  רועי  מר  בעל השליטה,  של  מלאה  בבעלות  חברה   - "מריון"), 

באמצעות מר דגני אשר ישמש   לחברה,  ניהול  מריון תעמיד שירותי  פי ההסכם,  "ההסכם"). על 
   . כמנכ"ל החברה, במשרה מלאה 

 
"ח בתוספת מע"מ.  ש  אלפי  42  של  בסך  חודשי  לתשלום  מריון  זכאית   תהא,  לשירותים  בתמורה
  . 2020 מרץ  חודש בגין לצרכן המחירים במדד לעליה  צמודה תהיה  התמורה
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  המאוחדים (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
  

  (המשך): הדיווח קופתבת  מהותיים אירועים  - 6 ביאור

  . למנגנון שנקבע בהסכם הניהולבהתאם   לבונוסים זכאי  ויהיה יכול    החברה"ל מנכ
  

לתקופה    סכםהה ירצה    .2020  באפריל  23  מיום  החל  שנים  שלוש   שלהינו  מהצדדים  ככל שמי 
מצד החברה או שלושה חודשים מראש   להפסיקו תידרש הודעה בכתב בת שישה חודשים מראש

  .  מצד חברת הניהול
  

מכל סיבה שהיא, תשלם החברה למריון  מריון    אושל הפסקת השירותים על ידי החברה    במקרה
. במידה ומר דגני אינו בעל פעמים התמורה החודשית לה זכאית מריון  שלושמענק הסתגלות בסך  

. מענק ארבע פעמים התמורה החודשית  –על ידי החברה    התנעשהשליטה והפסקת השירותים  
ופת ההודעה המוקדמת. במקרה של הפסקת השירותים על ידי מריון  ההסתגלות ישולם  בתום תק 

) פעמים התמורה החודשית  6מכל סיבה שהיא, תשלם החברה למריון מענק הסתגלות בסך שש (
וזאת בכפוף לכך שהרווח הנקי המצטבר ב זכאית מריון  לדוח הכספי    12-לה  החודשים שקדמו 

אלפי    1,500המוקדמת, לא פחת מסך של    האחרון שפרסמה החברה נכון לתום תקופת ההודעה
  "ח, המענק ישולם למריון בתום תקופת ההודעה המוקדמת.  ש
  

בנוסף לאמור לעיל, אישר דירקטוריון אירודרום למריון, טרם השלמת עסקת המיזוג, בונוס מיוחד  
של   בגין השלמת העסקה במסגרתה    370וחד פעמי, על סך  זאת  ש"ח  אירודרום   תהפוךאלפי 

  להיות חברה בת של חברה ציבורית. 
  

 אלפי  121  -כ  של  כולל  בסכום  משכרו  חלק  על  ויתר  החברה  ל"מנכ  2020  יוני  עד  מרס  בחודשים
  .  שליטה בעלי  עם עסקאות בגין הון קרן  כנגד   בהון  השינויים על  בדוח מוצג  זה סכום . ח" ש
  

  להקמת מרכז אימונים טקטי בינלאומיהתקשרות במזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברה זרה    .ג
  
התקשרה אירודרום עם חברה זרה במזכר הבנות לשיתוף פעולה להקמת    2020באפריל,    22ביום  

אישור   למועד  נכון  מאוישים.  בלתי  טיס  כלי  עבור  באירופה  בינלאומי  טקטי  אימון   הדוחותמרכז 
את המשמעויות הכספיות   הכספיים, טרם התגבש הסכם מחייב ולכן החברה אינה יכולה להעריך

 והתזרימיות הצפויות מהתקשרות זו. 
  

  התקשרות בהסכם עם חברה זרה לנציגות ושיווק מערכות הדמיה מתקדמות באופן בלעדי   .ד
  
התקשרה אירודרום עם חברה זרה בהסכם לפיו תהא אירודרום נציגה   2020באפריל,    30ביום  

הדמיה   מערכות  של  בישראל  בלעדית  מאוישים, ומשווקת  בלתי  טיס  כלי  למפעילי  מתקדמות 
 מבוססות מציאות מדומה, אשר פיתחה החברה הזרה. 

  
זכייה במכרז מסגרת לאיתור, בחינה ואספת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטענים באמצעות   .ה

  כטב"מ  
  
  איילון  נתיבי חברת של מסגרת במכרז זכייתה בדבר הודעה אירודרום קיבלה, 2020,  ביוני 7 ביום

  שהיא   כך,  מ" כטב   באמצעות  מטענים  לשינוע  טכנולוגיים  פתרונות  תקואספ  בחינה,  לאיתור,  מ" בע
  . איילון נתיבי של  המסגרת י קספ ברשימת תיכלל

  
  הליכים משפטיים   .ו

  
, התקבל אצל החברה כתב תביעה שהגיש עובד לשעבר של החברה 2020בפברואר    16ביום  

  אלפי ש"ח.   309 -לעבודה, במסגרתו הועלו טענות שונות מצד העובד. סכום התביעה כ  לבית הדין 
  עמדת החברה כי התביעה משוללת כל יסוד והחברה תציג טענותיה בפני הערכאה הרלוונטית. 
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  המאוחדים (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
  

  (המשך): הדיווח קופתבת  מהותיים אירועים  - 6 ביאור

 השלכות נגיף הקורונה   . ז
 

החלה התפשטותו של נגיף הקורונה בעולם, ובכלל זאת    2020הרבעון הראשון של שנת    במהלך 
בישראל. התפשטות הנגיף ברחבי העולם, אשר הלכה והתרחבה, משרה אי וודאות על הפעילות  

  הכלכלית העתידית בעולם ובישראל.  
כגון הגבלות הצעדים השונים בהם נוקטים בארץ ובעולם בניסיון לבלימת התפשטותו של הנגיף,  

ואירועים,  התכנסויות  על  הגבלות  בילוי,  ומקומות  קניונים  עסקים,  סגירת  תושבים,  תנועת  על 
העובדים  מספר  צמצום  מדינות,  בין  גבולות  סגירת  וסחורות,  נוסעים  על  תחבורתיות  הגבלות 
הרשאים להגיע למקום העבודה, השבתת מערכת החינוך וכיוצ"ב, השפיעו ומשפיעים לרעה על  

לכלה העולמית ועל המשק בישראל וכן על שווקי ההון השונים (ובכלל זאת עלייה בתנודתיות הכ
השווקים וברמת הסיכון) ומביאים לירידה בהיקפי הפעילות העלולים להוביל את המשק המקומי 

במהלך הרבעון השני של השנה, הוסרו המגבלות בחלקן, אך לאחרונה, בשל   .והגלובאלי למיתון
במספ למניעת  העלייה  מגבלות  הוחזרו  תחלואה,  של  שני"  "גל  של  והתפרצותו  הנדבקים,  ר 

התקהלויות. במועד פרסום דוח זה, המשבר הכלכלי עדיין בעיצומו ולא ניתן לצפות את משכו ומלוא  
  השפעתו על הפעילות העסקית בעולם ובישראל בפרט.  

  
על החברה    הקורונה   נגיף  השפעות ביטוי    באותעד כה    בהכנסותיה  מסוים בצמצום    בעיקרלידי 

בוטלו חוזים   לא, אך חשוב לציין כי  הבינלאומיות  התנועה  ממגבלות  כתוצאה"ל,  בחו   מפרויקטים
, המגיפה בהמשך לאמור, כי בכל תקופת    יובהר.  בהכנסות  מסוימת  בדחייה  מדובר  אלא,  כלשהם
בביצוע   חלק,  זהדוח    פרסום  במועדלרבות   וממשיכים  בחו"ל  שוהים  החברה  של  מעובדיה 

  .  בישראלהחברה   של פרויקטים   לביצוע, זאת ללא קשר ובנוסף פרויקטים
במועד פרסום דוח זה, ובהתחשב באי הוודאות הקיימת בעת הזו ביחס לתקופה שתידרש לבלימת 

והמשתנים  התכופים  ובעדכונים  הנגיף  כנגד  חיסון  ולפיתוח  המגיפה  מדיניות    התפשטות  של 
והחלטות הממשלה וגופים רגולטוריים, אין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של  
הימשכות המשבר על פעילות החברה בעתיד וזו תושפע בהתאם למידת והיקף התממשותם של  

  גורמי הסיכון הרלוונטיים.  
  

ומגבלות הנוגעו  השפעת בידוד,  חובת  זה  ובכלל  הנגיף,  לגרום  התפרצותו של  צפויה  לעבודה  ת 
לצמצום בכוח האדם של החברה באזורים שונים בארץ ובעולם ובכך לפגוע בהתנהלות השוטפת  

על יכולתה של   להשפיע  צפויהשל החברה, כמו גם הפסקת הטיסות הבינלאומיות לישראל וממנה,  
  וצמצוםי  החברה לספק את שירותיה ללקוחות שאינם מישראל. כמו כן, התפתחותו של מיתון עולמ 

ליעדים  תקציביים  מקורות  הפניית  תוך  ישראל,  ביניהן  שונות,  מדינות  של  הביטחון  תקציבי  של 
עשויה   הבריאות,  לתחום  כגון  תזרים ו   הכנסותיה,  החברה  של  פעילותה  עלהשפיע  לאחרים 

  המזומנים שלה. 
  הנזילות  על   להשפיע  עשויה  ובעולם  בארץ  ההון   בשווקי  הפגיעה  המשך,  לעיל  האמור  מן  לגרוע   מבלי 

  . אשראי מקורות בגיוס  או החברה של המימון בתנאי ולפגוע בשווקים
 ותפעל ,  הנגיף  התפשטות  עם  בקשר  ובעולם  בארץ  ההתפתחויות  אחר   שוטף  באופן  עוקבת  החברה
  .מתאימים   פתרונות למציאת  לקוחותיה  עם בשיתוף לצורך בהתאם

  
  
  



 

  

 

 
 

  מ"קבוצת אירודרום בע

  גחלק 
  הצהרות מנהלים



  ת מנהלים הצהר

ים ומידיים),  לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתי )1ג(ד)(38לפי תקנה   מנהל כלליהצהרת 

  1970 -התש"ל 

  אני, רועי דגני, מצהיר כי:

של    ראשוןן הלחציו  ") התאגיד: "קבוצת אירודרום בע"מ (להלןשל  חציוני  בחנתי את הדוח ה . 1

  ");הדוחות" (להלן: 2020 שנת

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

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

  לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

הכלול   . 3 אחר  כספי  ומידע  הדוחות הכספיים  ידיעתי,  מכל  לפי  נאות,  באופן  משקפים  בדוחות 

הכספ המצב  את  המהותיות,  התאגיד  הבחינות  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  י, 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של התאגיד, כל  . 4

מ שאינה  ובין  מהותית  בין  א תרמית,  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  לו  הותית,  שכפוף  מי  ו 

ובגילוי    במישרין הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או 

  .ובבקרה עליהם

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.8.2020      

  ודירקטור  רועי דגני, מנכ"ל    תאריך 



  

לתקנות ניירות ערך  )2ג(ד)(38נה יותר בתחום הכספים לפי תקהצהרת נושא המשרה הבכיר ב

  1970 -ים ומידיים), התש"ל (דוחות תקופתי

  : , מצהיר כילירן קוטסאני, 

הכספיים  ב . 1 הדוחות  את  וחנתי  הביניים  האחרהמידע  את  בדוחות    כספי  תקופת  ל הכלול 

(להלן:    2020נת  של שראשון  ה  וןלחצי  )"התאגידלהלן: "קבוצת אירודרום בע"מ (של  הביניים  

 ). "הדוחות לתקופת הבינייםאו " "הדוחות"

ידיעתי,   . 2 נכון של  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  הדוחות  לפי  אינם כוללים כל מצג לא 

עובדה  עובדה ולא חסר בהם מצג של  בהם,    מהותית,  כדי שהמצגים שנכללו  הנחוץ  מהותית 

 ;מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות נכללו אותם מצגים, לא יהיו לאור הנסיבות שבהן

ו . 3 ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  בדוחות  לפי  הכלול  אחר  כספי  הביניים  מידע  לתקופת 

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי    פן נאות, מכל הבחינותמשקפים באו

 ; שאליהם מתייחסים הדוחות המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות

ואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  גיליתי לר . 4

כל מהות  התאגיד  שאינה  ובין  מהותית  בין  מי  תרמית,  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  ית, 

מעורבים או  במישרין  לו  הכספי    שכפוף  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים 

 . ובגילוי ובבקרה עליהם

  .ל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דיןאין באמור לעי

  

  

  

  

 

10.8.2020      

  יםפמנכ"ל כסלירן קוטס, ס    תאריך 
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