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 שותפיי בעלי המניות, 

הדוח את  לעיונכם  להביא  מתכבד  דו"ח   אני  וכן  הכספי 
, המסכמים את של קבוצת אירודרום  הדירקטוריון החצי שנתי

,  התקופתי, על פרקיו השונים  . הדוח2021שנת  להחציון הראשון  
במהלך הרבעונים שחלפו, אשר   מספק מבט עמוק לפעילותנו

התאפיינו בעיקר בהמשך בניית תשתית לצמיחה ארוכת טווח,  
ובעיקר   פיננסית  איתנות  מיצוב  חיזוק    דגשתוך   נתוני על 

. תוצאות מאמצים אלו ניכרות לעין זה מכבר, כאשר המכירות
כולל   לסך  עלה  הקבוצה  של  ההזמנות  מיליוני    50-כשל  צבר 

סוף  לעומת    60%  -של כבשיעור    בתקופת הדו"ח, שיפור   ש"ח
 . אנו, חברי הנהלת החברה, מאמינים כי עם המשך 2020 שנת

של הקבוצה    יעדי המכירותהעבודה הנוכחית במלוא  נעמוד בשנת  ,  ואסטרטגיה נכונה  עבודה נמרצת
,  בין היתר  יאה לידי ביטוי,מיליון ₪ (. התקופה הנסקרת בדוחותיה הכספיים של החברה מב  33-36  –)כ  

פתרונות   למתן  "מסורתיים"  משירותים  מעבר  המשקף  הדו"ח,  בתקופת  החברה  על  שחל  השינוי  את 
ח  עתירי טכנולוגיה בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים ופריסת ההכנסות בגינם על פני חוזים ארוכי טוו 

(ARRהשקעה בתשתיות ,)  ייחודיות. בעת הזו, לאחר טכנולוגיות ליבה  יכולות  ופיתוח  , רכש טכנולוגיות 
תוך הרחבת     גלובלייםשיצרנו בסיס פיננסי איתן, אנו ניצבים בפני אתגרי התרחבות וצמיחה לשווקים  
חברה באופן פומבי על הפעילות והיקפי החוזים בשווקים אלו. כמו כן ובנוסף לאמור, לאחרונה  הצהירה ה

לכך אף רכשה חברה המתמחה במתן פתרונות ושירותי איסוף, ניתוח    משךכניסתה לשוק האזרחי ובה
מידע   גודל  אווירי  ועיבוד  לאור  וזאת  להיכנס  החברה  מעוניינת  אליהם  ספציפיים,  אזרחיים  בתחומים 

מיליארד דולר    14עלה מ  השוק ההולך ומתעצם )כבר כיום למהפוטנציאל הגלום בתחומים אלו והיקף  
 .  של עסקאות בשנה בשוק האזרחי בלבד(

פיננסי,   חוסן  יצירת  החברה    הרחבתהמשך  של  הטכנולוגית  כניסה פעילותה  מכירות,  ביעדי  עמידה   ,
לשווקים חדשים, העמקת הפעילות בשוק האזרחי והמשך בחינת שיתופי פעולה מנצחים, מהווים יחדיו  

  אשר יהווה המנוע לצמיחתנו.  בשנים הקרובות  מתפרץ וחשוב לקבוצהכוח 

טוח שבידנו שותפיי, על האמון שאתם נותנים בנו, אני סמוך וב  לכם להודות ברצוניבהזדמנות זו,  
 השקעתכם תישא פרי גם בשנים הבאות. 

 
 

 שלכם,                                                        
 
 
 
 רועי דגני    מנכ"ל
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)באלפי ש"ח(   2021לשנת    2רבעון  נתוני דוחות    
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מועד פרסום הדוח  31.20

צבר הזמנות
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 מ' ₪ מתוך צבר ההזמנות מיוחס לאופציות  22סך כולל של *
 העומדות לרשות הלקוח אשר טרם מומשו    
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד   01

 ה״( קבוצת אירודרום בע״מ )״החבר 

- ומיידים(, התש"ל  ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים5החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  
  ת״(.)להלן: "תקנות הדוחו  1970

 

ד)ב( לתקנות הדוחות  5בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, אימצה החברה את ההקלות המפורטות בתקנה  
גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק  .לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה,  

ות הבקרה הפנימית, ומדווחת בהתאם ודרכי ניהולם, מתכונת דיווח חצי שנתית וכן לעניין דיווח בדבר אפקטיבי
ב לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין  3עוד אימצה החברה את ההקלה המפורטת בתקנה  .להקלות האמורות

, לעניין אישור הדוחות הכספיים של החברה בדירקטוריון החברה  2010-הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע
 בלבד.

 

דו״ח  
 הדירקטוריון 

 על מצב ענייני 
 התאגיד 
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד        
, ולתקופה של  2021ביוני    30דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום  

ביום  שישה   שהסתיימה  "  2021ביוני    30חודשים  הדו"ח)להלן:  העיקריים  תקופת  השינויים  את  סוקר  הדוח   .)"
וחות,  בפעילות החברה, אשר אירעו בתקופת הדו"ח ועד למועד פרסום דוח זה. הדוח נערך בהתאם לתקנות הד

 . IFRSוהנתונים הכספיים בסקירה זו מתייחסים לדוחות המאוחדים של החברה, שנערכו לפי תקני 

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים מהותיים שחלו במצב ענייני  
החב של  התקופתי  הדוח  עם  יחד  בה  לעיין  ויש  מהותית  השפעתם  אשר  הדו"ח  בתקופת  לשנת החברה  רה 

 14, כפי שפורסם ביום  2020בדצמבר    31, לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום  2020
 "(.  2020( )להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021-01-033153)אסמכתא מס':   2021במרץ 

" 2020בינואר    2ביום   "( עם אירודרום  יאפלי, התקשרה חברת אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ )להלן: 
כ לפקודה )להלן:  103"( בהסכם מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף  אירודרום בע"מ )להלן: "

המיזוג " ביום  עסקת  לעסקת  2020במרץ    31"(.  אפליי   של  המניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישור  התקבל   ,
  22דר. כתוצאה מכך, הושלמה עסקת המיזוג ביום  , התקבל אישור בית המשפט להס2020באפריל    16המיזוג. ביום  

"(. במועד מועד השלמת עסקת המיזוגלאחר התקיימות כלל התנאים המתלים להשלמתה )להלן: "  2020באפריל  
ההשלמה, הקצתה החברה לבעלי מניות אירודרום מניות חדשות של החברה ללא ע.נ. כ"א אשר היוו לאחר הקצאתן 

נפרע של החברה )בדילול מלא(. בתמורה לכך, בעלי מניות אירודרום העבירו לחברה  מהון המניות המונפק וה  69%
את מניותיהם באירודרום, כך שבעקבות השלמת עסקת המיזוג מחזיקה החברה במלוא הונה המונפק והנפרע של 

הוצ תפקיד,  בעל  אצל  אפליי  פעילות  הופקדה  המיזוג,  עסקת  השלמת  למועד  עובר  מלא(  )בדילול  אה  אירודרום 
 להלן( והחברה החליפה את שמה לקבוצת אירודרום בע"מ.  2.12.2מהחברה )ראו סעיף 

"( ותומכת בהקמה  כטב"מהחברה עוסקת באספקת פתרונות טכנולוגיים מבוססי כלי טיס בלתי מאוישים )להלן: "
גיסטי. כמו כן, החברה ותפעול שוטף של טייסות המפעילות כטב"מים לצורך שירותי מודיעין, ביטחון, מיפוי ושינוע לו

 מספקת תמיכה בפעילות מבצעית ואימונים לכוחות, בישראל.  

"(, דוח בדבר 2020במרץ    29דוח הזימון מיום  )להלן: "  2020במרץ    29לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה מיום  
, 2020בינואר    16, דוח בדבר הבקשה שהוגשה לבית המשפט מיום  2020במרץ    31תוצאות האסיפה הכללית מיום  

מיום   המשפט  בית  החלטת  בדבר  מיום    2020באפריל    16דוח  העסקה  השלמת  בדבר   2020באפריל    22ודוח 
מס':   -2020-01  -ו  2020-01-038439,  2020-01-006190,  2020-01-034368,  2020-01-030948)אסמכתאות 

 , בהתאמה(, אשר נכללים בדוח זה על דרך ההפניה.  040491

 , התקשרה החברה במספר עסקאות: 2020בדצמבר  31ביום 
 " )להלן:  בע"מ  ידע  העברת  סי  ג'י  אס  חברת  של  והנפרע  המונפק  המניות  הון  מלוא  לרכישת  "( SGCהתקשרות 

יישומי   ויצירת פלטפורמות לתמיכה בביצוע  VR/ARהעוסקת במערכות ניהול להעברת ידע )בין היתר באמצעות   )
הרכבה הייצור,  )בתחומי  טכנולוגיה  והעברת  ,אחזקה  אינטגרציה   ,TOT  לחברה המאפשרת  מורכבות  במערכות   )

 לשלב פתרונות תוכנה במסגרת מערכות ושירותים אותם מספקת;  
( של החברה אשר לא הייתה  100%כמו כן, באותו המועד התקשרה החברה באמצעות חברה בת בבעלות מלאה )

"( בהסכם לרכישת הפעילות הביטחונית של אן. פי. או מערכות  ערכות אירודרום מפעילה עד לאותו מועד )להלן: " 
ייחודית הפועלת בתחום ניהול ושיפור ביצועים     BI"( חברה מובילה בתחומה אשר פיתחה תוכנת  NPOבע"מ )להלן: "

כלל  הפצה  זכויות  לרבות  ומערכותיהם,  מאוישים  בלתי  טיס  כלי  היתר  בין  צבאיות,  מערכות  של  ואחזקה  בייצור 
ממנה  NPOממניות חברת  51%עולמיות בלעדיות בשוק הבטחוני; וכן, התקשרה החברה בהסכם אופציה לרכישת 

 רכשה החברה את הפעילות הביטחונית כאמור. 
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של   אירודרום,  של  החברה,  של  הכספיים  הדוחות  את  כוללים  המאוחדים  הכספיים  אירודרום   SGCהדוחות  ושל 
   (."החברהמערכות )להלן ולעיל יחד: "

 הושלמו מלוא התנאים המתלים והושלמו עסקאות הרכישה.  2021בפברואר  28ביום 
 2021החל מחודש מרץ    SGCכוללות את תוצאותיה של    2021ביוני    30יצוין ויודגש, כי תוצאותיה של החברה ליום  

 .    2021בלבד )מועד השלמת העסקה(, ולא מתחילת שנת 

 F.T Aerial Solutions, התקשרה החברה בעסקה לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של  2021ביולי    8ביום  
ltd " :להלן(FlyTechחברה המתמחה במתן שירותי איסוף מידע אווירי על ידי רחפנים וניתוחו ב ,)" אמצעות יישומי

בינה מלאכותית הפועלת בשוק האזרחי וזאת לאור אסטרטגיית החברה להתרחבות לצד השוק הבטחוני, גם בשוק 
ביום   האזרחי.  עת  2021ביולי    22הכטב"מ  ומאותה  הרכישה  עסקת  הושלמה   ,FlyTech    להקמת היסוד  מהווה 

 החטיבה האזרחית של החברה. 

, וזאת היות  FlyTechאת תוצאותיה של    כלל  אינן כוללות  2021ביוני    30ה ליום  יצוין ויודגש, כי תוצאותיה של החבר
 .2021ביוני  30ומועד השלמת העסקה היה לאחר יום 
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 תוצאות הפעילות    .1

 לרבות על בסיס פרופורמה מלאה  -תמצית תוצאות פעילות החברה  .1.1

 

01-06/2021 
על בסיס 

פרופורמה 
 מלאה* 

% השינוי  
מתקופה 
 2020 01-06/2020 01-06/2021 מקבילה 

 14,003 6,258 8,428 35% 11,296 הכנסות 

 6,073 3,028 3,048 1% 4,136 רווח גולמי

 2,245 1,113 59 (92%) 221 רווח תפעולי מתואם** 

 8,877 2,607 31,009 1,089% 31,169 מזומנים ושווי מזומנים 

 14,332 6,058 74,246 1,120% 75,570 סך הנכסים 

 9,213 (404) 52,885 חיובי למעבר  52,885 הון עצמי

 31,403 28,127 44,801 60% 47,201 צבר הזמנות*** 
והפעילויות שרכישתן הושלמה במהלך  הנתונים אינם סקורים או מבוקרים, והם משקפים את תוצאות פעילות החברה בהנחה ותוצאותיהן של החברות  *  

אוחדו    NPOוהפעילות הביטחונית של    SGC, זאת היות ותוצאותיה של  2021בינואר    1( היו מאוחדות במלואן החל מיום  FlyTech  -ו  SGC  ,NPO)  2021שנת  
ביולי  22ל היות ורכישתה הושלמה ביום לא אוחדו כל FlyTech, ותוצאותיה של 2021)מועד השלמת העסקה(, ולא מתחילת שנת  2021החל מחודש מרץ 

2021. 

ד  בנטרול הטיפול החשבונאי בגין רישום למסחר ברכישה במהופך, בנטרול הוצאות שאינן תזרימיות בגין תשלום מבוסס אופציות ובנטרול הוצאות ח**  
 להלן.  1.3התפעולי החשבונאי ר' סעיף להפיכת החברה לציבורית. לפרטים אודות ההפסד  2020פעמיות במסגרת עסקת המיזוג באפריל 

מיליוני ש"ח מתייחס לאופציות למימוש הקיימות לחלק מלקוחות החברה בחוזי ההתקשרות עימם )אופציות להארכת    22  -מתוך הסכום הנ"ל סך של כ***  
 ההתקשרות ו/או הרחבת תכולות(.   

 

 מצב כספי   .1.2

 הסבר 

 31ליום 
בדצמבר  

2020 

ביוני   30ליום 
2020 

ביוני   30ליום 
 סעיף  2021

 ש"ח  אלפי
 נכסים שוטפים 

הנפקה  במסגרת  הון  גיוס  עקב  גידול 
המוצג  הנתון  החברה,  מניות  של   פרטית 

התמורה    תשלום  לאור  קיטון  לאחר   הינו 
פעילות  SGCלמוכרי    בגין  תשלום   ,NPO  

 NPOממניות  51%ואופציה לרכישת 

מזומנים ושווי   31,009 2,607 8,877
 מזומנים

גידול עקב הכרה בפיקדונות מוגבלים של  
SGC    תוצאותיה ואיחוד  רכישתה  לאור 

 הכספיות 
570 645 1,354 

פיקדון בנקאי  
 מוגבל

חייבים ויתרות  SGC 336 36 606גידול בפעילות עקב רכישת ואיחוד 
 חובה

מגידול  נובע  הלקוחות  ביתרת  גידול 
  SGCבמכירות ואיחוד יתרת לקוחותיה של 

 לקוחות, נטו  5,274 267 ,2 3,966

 נכסים אחרים  446 - - מל"טים שנרכשו על ידי החברה  

 13,749 5,555 38,689 
סך נכסים  

 שוטפים 
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 הסבר 

 31ליום 
בדצמבר  

2020 

ביוני   30ליום 
2020 

ביוני   30ליום 
 סעיף  2021

 ש"ח  אלפי
 נכסים שאינם שוטפים 

פיקדונות   100 - - פיקדונות בגין רכבי ליסינג 
 אחרים 

 86 181 129 ללא שינוי מהותי 
מסי הכנסה  

  נדחים

יתרת לקוח שמוינה בתקופה לזמן ארוך 
 698 - - לאור הסכם ספציפי עם הלקוח

לקוחות לזמן  
 ארוך 

לתקן בהתאם  נכס  הנובע    16IFRS רישום 
החברה   משרדי  שכירות  מהסכם 
של  הבת  חברות  כלל  את  המאכלסים 

 החברה 

128 231 6,578 
נכסים בגין  

 זכויות שימוש  

גידול הנובע מרכש והצטיידות בכטב"מים 
פעילות   הגדלת  לצורך  נלוות  וטכנולוגיות 

 החברה וכן משיפורים במושכר 
 רכוש קבוע, נטו  1,307 91 326

 NPO - - 3,517ממניות  51%אופציה לרכישת  
זכות לרכישת  

NPO 

   והערכת  SGCעודפי עלות בגין רכישת  
 השווי ההוגן של תיק לקוחותיה  

נכסים בלתי   12,852 - -
 מוחשיים, נטו 

 מוניטין  SGC - - 10,419עודפי עלות בגין רכישת  

 583 503 35,557 
סך נכסים  

 שאינם שוטפים  

 14,332 6,058 74,246 
 

 סך הנכסים 

 התחייבויות שוטפות 

 SGC 714 671 3,172גידול עקב רכישה ואיחוד של 
אשראי  

מתאגידים  
 בנקאיים

של  ואיחוד  רכישה  עקב  בפעילות  גידול 
SGC 

236 241 378 
ספקים ונותני  

 שירותים 

חדש  משרדים  שטח  של  שכירות  עקב  גידול 
 1,065 180 105 המאכלס את כלל חברות הבת של החברה 

חלויות שוטפות  
של התחייבויות  

 בגין חכירות 

גידול בפעילות ביחס לתוצאות התקופה 
 SGC 2,982 2,129 2,991המקבילה עקב רכישה ואיחוד של 

זכאים ויתרות  
 זכות

קיטון הנובע ממימוש התחייבות החברה כלפי 
 לקוחותיה  

420 2,218 - 
התחייבויות בגין  

חוזים עם 
 לקוחות 
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 הסבר 

 31ליום 
בדצמבר  

2020 

ביוני   30ליום 
2020 

ביוני   30ליום 
 סעיף  2021

 ש"ח  אלפי
השוטפת   התחייבותה  של  הוגן  שווי  הערכת 

מוכרי    כלפי  החברה  של   SGCוהמותנית 
במסגרת   הוגדרו  אשר  סף  לתנאי  בהתאם 

 הסכם הרכישה 

- - 1,982 
התחייבות בגין  
 תמורה מותנית

החברה   התחייבות  ממימוש  הנובעת  ירידה 
 - 507 198 כלפי צדדים קשורים 

 צדדים קשורים 

 4,655 5,946 9,588 
התחייבויות  

 שוטפות 

 התחייבויות שאינן שוטפות 
לתקן   בהתאם  לתקופה  התחייבות  רישום 

16IFRS    משרדים שכירות  מהסכם  הנובע 
  5  -שנים + אופציה ל  5  -חדש.  אשר הינו ל

מוקדמת.  להודעה  בכפוף  נוספות,  שנים 
נכון למועד הדו"ח לחברה אין כל וודאות כי 
היא תבחר לממש את האופציה שניתנה לה 

 לתקופה נוספת כאמור 

התחייבויות   5,608 42 15
 בגין חכירות  

פיננסיות   בהתחייבויות  הכרה  עקב  גידול 
 913 404 341 לאחר רכישתה  SGCלזמן ארוך של 

הלוואות לזמן  
 ארוך 

הבלתי  התחייבותה  של  הוגן  שווי  הערכת 
מוכרי   כלפי  החברה  של  והמותנית  שוטפת 

SGC   הוגדרו אשר  סף  לתנאי  בהתאם 
 במסגרת הסכם הרכישה 

- - 2,156 
התחייבות בגין  
 תמורה מותנית

עתודה למס בגין עודפי עלות שנצמחו עקב  
 SGC   - - 2,956רכישת 

מסי הכנסה  
 נדחים

החברה   בהתחייבויות  מהותי  שאינו  גידול 
עקב  מעביד  עובד  יחסי  סיום  עם  בקשר 
ואיחוד   בחברה   העובדים  במספר  גידול 

 SGCהתחייבויותיה של 

61 70 140 
התחייבות בשל  
סיום יחסי עובד 

 מעביד

התחייבויות   11,773 516 464  
 שאינן שוטפות 

  5,119 6,462 21,361 
סך  

 התחייבויות  
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 תוצאות הפעילות    .1.3

 הסברי הדירקטוריון 
 31ליום 

  2020בדצמבר, 
 )אלפי ש"ח( 

החודשים שהסתיימו ביום  6-ל
 ביוני   30

 )באלפי ש"ח( 

 
 סעיף 

2020 2021 
בעיקר   נובע  החברה  בהכנסות  גידול 

של   בהכנסותיה  בגין    SGCמהכרה 
מרץ הכנסותיה -החודשים  כי  יובהר,  יוני. 

ינואר  SGCשל   אינן  -לחודשים  פברואר 
וגם הכנסותיה  כלולות בהכנסות החברה, 

הושלמה FlyTechשל   רכישתה  אשר   ,
, אינן נכללות כלל  2021ביוני  30לאחר יום 

 דוח  בהכנסות החברה בתקופת ה 

  הכנסות 8,428 6,258 14,003

עקב  בעיקר  נובע  ההכנסות  עלות  גידול 
טכנולוגיה    עתירות  בפעילויות  גידול 
ומורכבות בעולמות איסוף המידע מהאוויר 
במסגרת   רב  פיתוח  הדורשות   וניתוחו,  
החוזה אשר לעיתים נמשך מעבר למתוכנן 
מייצר   מאידך  אך  נוספות,  בעלויות  וכרוך 

נכס   חשובה לחברה  ופלטפורמה  יסוד 
רבים  לקוחות  מול  פעילות  להמשך 
כי   צופה  החברה  הנהלת  נוספים. 
ברווחיות   שיפור  יחול  הקרובים  ברבעונים 
התייצבות   לאחר  וזאת  הגולמית, 
מהווה  הנ"ל  שברשותה.   הטכנולוגיות 
מימוש  של  תחילתו  למעשה  הלכה 
התוכנית האסטרטגית של החברה בקשר 

מש  הכובד  מרכז  הסטת  ירותים עם 
עתירי  לשירותים  בתחומה  "מסורתיים" 
טכנולוגיה המשלבים יכולות איסוף וניתוח  

 ייחודיות  

  עלות ההכנסות 5,380 3,230 7,930

  רווח גולמי  3,048 3,028 6,073 –

גידול   עקב  הגולמי  הרווח  בשיעור  ירידה 
ומורכבות  טכנולוגיה  עתירות  בפעילויות 
וניתוחו   מהאוויר  המידע  איסוף  בעולמות 
המהווה הלכה למעשה תחילה של מימוש 
התוכנית האסטרטגית של החברה בקשר 
משירותים  הכובד  מרכז  הסטת  עם 
עתירי  לשירותים  בתחומה  "מסורתיים" 

איסו ויכולות  ייחודיות טכנולוגיה  ף 
 הדורשות פיתוח רב כמפורט לעיל  

 שיעור רווח גולמי 36% 48% 43%
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 הסברי הדירקטוריון 
 31ליום 

  2020בדצמבר, 
 )אלפי ש"ח( 

החודשים שהסתיימו ביום  6-ל
 ביוני   30

 )באלפי ש"ח( 

 
 סעיף 

2020 2021 
השקעת   עקב  השיווק  בהוצאות  גידול 
 . החברה.  של  ומכירות  בשיווק  החברה 
יצוין, כי את ההשפעה של הקמת מחלקת 
כעת   כבר  לראות  ניתן  כאמור  המכירות 
החברה,   של  ההזמנות  בצבר  בגידול 
והמכירות   ההזמנות  צבר  בדבר  ]לפרטים 

לעיל[. הנהלת   1.1של החברה ראה סעיף  
השקעו להגדיל  מתכוונת  תיה החברה 

ברבעונים   גם  והמכירות  השיווק  בפלח 
יחס   של  תכופה  בדיקה  תוך  הבאים 
קצב סגירת העסקאות  אל מול  ההשקעה 

 ושמירה על יחס חיובי וגבוה   

94 33 997 
הוצאות מכירה  

 ושיווק 

הנהלה   עלויות  מאיחוד  הנובע  גידול 
של   בהוצאות     SGCוכלליות  מגידול  וכן 

 החזקת חברה ציבורית 
הוצאות הנהלה  3,200 2,031 3,999

   וכלליות

- 2,434 1,615 1,026 
הוצאות תשלום 
 מבוסס אופציות

בתקופה  פעמי  חד  חשבונאי  רישום 
של  חשבונאי  מרישום  שנובע  המקבילה 
במסגרת   במהופך  רכישה  בגין  הוצאות 
מניות   בעלי  בין  המניות  החלפת  עסקת 

 אפליי לבעלי מניות אירודרום בע"מ 

9,166 9,166 - 
הוצאות רישום  

למסחר ברכישה  
 במהופך

משרדים  מעבר  עקב  קבוע  רכוש  גריעת 
 למשרדי החברה.   SGCשל חברת הבת 

 הפסד הון 91 - -

- (9,620) (9,817) (2,266) 
רווח )הפסד(  

  תפעולי 
 )חשבונאי( 

מירידה   הנובע  התפעולי  ברווח  קיטון 
בהוצאות   מגידול  הגולמי,  הרווח  בשיעור 
לחברה  אפשרו  אשר  ומכירות  שיווק 
צבר  את  משמעותי  באופן  להגדיל 

 ההזמנות שלה נכון למועד הדו"ח  

רווח תפעולי   59 1,113 2,245
 מתואם* 

קיטון בשיעור הרווחיות התפעולית הנובע  
אשר  ומכירות  שיווק  בהוצאות  מגידול 
משמעותי   באופן  להגדיל  לחברה  אפשרו 
את צבר ההזמנות שלה נכון למועד הדו"ח 
עקב  מפעילות  הגולמי  ברווח  קיטון  לצד 
טכנולוגיה    עתירות  בפעילויות  גידול 
ומורכבות בעולמות איסוף המידע מהאוויר 

ווה הלכה למעשה תחילה של וניתוחו המה
מימוש התוכנית האסטרטגית של החברה  
בקשר עם הסטת מרכז הכובד משירותים 
עתירי  לשירותים  בתחומה  "מסורתיים" 
ייחודיות  איסוף  ויכולות  טכנולוגיה 

 הדורשות פיתוח רב כמפורט לעיל  

16% 18% 1% 
שיעור רווח  

 תפעולי מתואם 
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 הסברי הדירקטוריון 
 31ליום 

  2020בדצמבר, 
 )אלפי ש"ח( 

החודשים שהסתיימו ביום  6-ל
 ביוני   30

 )באלפי ש"ח( 

 
 סעיף 

2020 2021 
גידול בהוצאות מימון עקב איחוד הוצאות  

של   שטח   SGCהמימון  השכרת  ועקב 
תקן   של  חשבונאי  ויישום  חדש  משרדים 

IFRS16 

  הוצאות מימון 142 45 87

רווח )הפסד( לפני   (2,408) (9,862) (9,707) -
  סים על הכנסהימ

- (425) (267) (121 ) 
סים יהטבת מס )מ

 על הכנסה(

הפסד הנובע מרישום חשבונאי לא תזרימי 
מניות  מבוסס  תשלום  הוצאות  של 
לעובדים ויועצים של החברה, פחת וגידול  
הגדלת   לשם  ומכירות  שיווק  בהוצאות 
פעילות החברה שבאה לידי ביטוי בין היתר 
חדשות(   )הזמנות  במכירות  ישיר  בגידול 
לתקופה  ביחס  הנוכחית  בתקופה 

ההז בצבר  וגידול  ר'    –מנות  המקבילה 
 לעיל   1.1סעיף 

(10,132 ) (10,129 ) (2,529) 
רווח )הפסד(  

  לתקופה

)*( בנטרול הטיפול החשבונאי בגין רישום למסחר ברכישה במהופך, פחת, הוצאות שאינן תזרימיות בגין תשלום מבוסס אופציות והוצאות 
  לציבורית. יובהר, כי מדובר בסעיף שלא מופיע בדוחות הכספיים.להפיכת החברה  2020חד פעמיות במסגרת עסקת המיזוג באפריל 

 

 תמצית תזרימי מזומנים ונזילות  .1.4

אלפי ש"ח    31,009  -הסתכמה בסך של כ  2021ביוני    30יתרת המזומנים ושווי מזומנים של החברה ליום  
. הגידול ביתרת המזומנים נובע בעיקר מהנפקת 2020ביוני    30אלפי ש"ח ביום    8,887  -לעומת סך של כ

רכישת   לצורך  פעילות  SGCמניות במהלך התקופה בניכוי מזומן ששולם   ,NPO  לרכ  51%ישת  ואופציה 
 . NPOממניות 

 להלן המרכיבים העיקריים של תזרים המזומנים ושימושם: 

 הסברי הדירקטוריון

 31ליום 
בדצמבר  

2020   
  )אלפי ש"ח(

חודשים  6לתקופה של 
 ביוני  30שהסתיימו ביום 

 )אלפי ש"ח( 

 

2020 2021 

מזומנים ששימשו להוצאות ולהשקעות 
בתחום השיווק לטובת הגדלת היקף 

 הפעילות של החברה 
698 2,523 (3,329) 

מזומנים נטו  
שימשו לפעילות  ש

 שוטפת 

מזומנים ששימשו להשקעות ברכוש קבוע  
לטובת הגדלת היקף  SGCורכישת 

 הפעילות של החברה 
(988) (585) (14,268) 

מזומנים נטו  
ששימשו לפעילות  

 השקעה 
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 הסברי הדירקטוריון

 31ליום 
בדצמבר  

2020   
  )אלפי ש"ח(

חודשים  6לתקופה של 
 ביוני  30שהסתיימו ביום 

 )אלפי ש"ח( 

 

2020 2021 

מזומנים שנבעו בעיקר מהקצאה פרטית 
 39,729 83 8,581 ואופציות של מניות 

מזומנים נטו  
שנבעו מפעילות  

 מימון

 8,291 2,021 22,132 
גידול במזומנים 
ושווי מזומנים  

 לתקופה

 

מיליוני ש"ח(, וכן, הון העצמי   29.2  -לחברה קיים הון חוזר חיובי )בסך של כ  2021ביוני    30יצוין, כי נכון ליום  
 מיליוני ש"ח(.  52.9 -החיובי )בסך של כ

בד בבד עם פרסום דוח זה, מפרסמת החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, כנדרש 
ניירו38בתקנה   לתקנות  התש"לה'  ומידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  הדוח 1970-ת  ראו  נוספים  לפרטים   .

 המיידי שמפורסם בד בבד כאמור.  

 מקורות מימון   .1.5

 כללי  .1.5.1

החברה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי, הון חוזר ומימון בנקאי. יצוין, כי נכון למועד הדוח, 
התאגיד  לטובת  בחברה,  השליטה  בעל  של  ערבות  יש  שכנגדה  בנקאי  מתאגיד  הלוואה  לחברה 

 הבנקאי. 

 אשראי לזמן ארוך ואשראי לזמן קצר  .1.5.2

ה בנקאיים  תאגידים  עם  הלוואות  בהסכמי  התקשרה  של החברה  השוטפים  לצרכיה  מיועדים 
- הינו כ  2021ביוני    30החברה. סך כל קווי האשראי הבנקאיים העומדים לרשות החברה  נכון ליום  

 מיליוני ש"ח.   3.9

 שיעור ריבית ממוצעת  .1.5.3

הינה   2021ביוני    30שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות מתאגידים בנקאיים שהינן בתוקף ליום  
 .  3.5% -כ

 להלן יפורטו תנאי הערבויות אשר הועמדו על ידי בעל השליטה:  .1.5.4

ערבות מלאה לתאגיד בנקאי הכוללת חיובים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עבור תפעול חשבון  
 מיליוני ש"ח.   1.2-ואה מתאגיד בנקאי בסך של כהבנק של החברה ועבור הלו 

 ח ולאחר תאריך המאזן " הדו   ' שינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי החברה בתק  .2

מניות  2021בינואר    17ביום   .2.1 של  ואחרים  מוסדיים  למשקיעים  מהותית  פרטית  הקצאה  החברה  ביצעה   ,
רגילות של החברה וכתבי אופציה )לא סחירים( הניתנים למימוש למניות של החברה )במחיר מימוש של  

ראו דיווח  מיליון ש"ח. )לפרטים נוספים  35  -חודשים(, בתמורה כוללת בסך של כ 12ש"ח לתקופה של  6.5
מיום   ביום  2021בינואר    13מיידי  שתוקן  כפי  מס':    2021בינואר    17,    -ו  2021-01-005560)אסמכתאות 

 , בהתאמה(. 2021-01-006781
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הזמנת עבודה חדשה מתעשייה ביטחונית משמעותית לאספקת    SGC, קיבלה "2021בפברואר    10ביום   .2.2
מיליון ש"ח, בתוספת   0.7  -"טים, וזאת בהיקף של כשירותי תמיכה בהנדסת ייצור, הרכבה ואינטגרציה למל 

 SGCמע"מ. כתוצאה מקבלת ההזמנה החדשה גדל מספר פלטפורמות המל"טים ביחס אליהן מספקת  
 את שירותיה.

, ביצעה החברה הקצאה פרטית מהותית למשקיע מוסדי, של מניות רגילות של 2021בפברואר    11ביום   .2.3
מימוש של   )במחיר  החברה  של  למניות  למימוש  הניתנים  סחירים(  )לא  אופציה  וכתבי  ש"ח   6.5החברה 

של   כ  12לתקופה  של  כוללת  בתמורה  מיידי  5-חודשים(,  דיווח  ראו  נוספים  )לפרטים  ש"ח.    11  מיליון 
 (.   2021-01-017157, )אסמכתא מס': 2021בפברואר 

קיבלה החברה הזמנת המשך מגורם ביטחוני, בסך של כ2021בחודש פברואר   .2.4 אלפי ש"ח, אשר    190-, 
, הגדיל הלקוח את ההזמנה בסך נוסף של  2021. בחודש יולי  2021סופקה במלואה בחציון הראשון בשנת  

 . 2021להיות מסופק עד תום אלפי ש"ח, עבור שירות הצפוי  240-כ

, השלימה החברה בהצלחה את עסקאות הרכישה המהותיות במסגרתן רכשת את  2021בפברואר    28ביום   .2.5
ח' לדוחות הכספיים של החברה  11)כמפורט בביאור    NPOופעילותה הביטחונית    SGC( מניות  100%מלוא )

כנסות החברה, להרחיב את מעגל  (, אשר צפויות להגדיל באופן משמעותי את ה2020בדצמבר    31ליום  
היתר  בין  נוספים,  ופתרונות  שירותים  והעתידיים,  הקיימים  ללקוחותיה,  להציע  לה  ולאפשר  לקוחותיה 

 )אסמכתאות מס': 2021במרץ  1-ו 2021בינואר  3לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מימים  טכנולוגים.
 בהתאמה(.  2021-01-024358 -ו 2021-01-000280

מרץ  בח .2.6 טכנולוגיות  2021ודש  לשילוב  מעבדה  הכולל  מתקדם  טכנולוגי  מרכז  להקים  החברה  סיימה   ,
ייחודיות בעלת התקינה והסיווגים המתאימים לצרכים של לקוחות מיוחדים. המרכז מהווה מרכז תמיכה 

ומאפשר לחברה לספק לקוחותיה שירותי אינטגרציית טכנולו ללקוחותיה השונים  וטכנולוגיה  גיות  טכנית 
 מקצה אל קצה ביחס לסוגים שונים של מערכות, רכיבים ואמצעים טכנולוגים מיוחדים. 

מרץ   .2.7 של  2021בחודש  דרישות  לאור  היתר  בין  וזאת  רכשה  אשר  מל"טים  מספר  לידיה  החברה  קיבלה   ,
עתידה  והחברה  שונים,  ביטחוניים  לשימושים  מיועדים  שהתקבלו  המל"טים  קיימים.  ופרויקטים  לקוחות 

ק באמצעותם שירותים שונים ללקוחותיה, הן לצורך פעילויות מבצעיות והן לצורך פעילויות אימונים. לספ 
שירותים כאמור יינתנו על ידי החברה לאחר שזו תסיים להרכיב על המל"טים מערכות ואמצעים טכנולוגים  

תידרש החברה לבצע ע לקוח שונים שהתקבלו מלקוח, הרלוונטיים לשירותים הספציפיים אותם  בור כל 
 ולקוח, כאשר האינטגרציה תעשה על ידי מהנדסי החברה במרכז הטכנולוגי אותו הקימה כאמור.  

כן יצוין, כי חלק מהשירותים שתספק החברה ללקוחותיה באמצעות המל"טים שהתקבלו יבוצעו במסגרת  
ותספק החברה ללקוחותיה במס נוספים שיכול  גרת הסכמים  הסכמים קיימים עימם, זאת לצד שירותים 

 נוספים בהם היא פועלת להתקשר עם לקוחות, קיימים וחדשים.  

, התקשרה החברה בהסכם עם לקוח ביטחוני, שהקשר בינו ובין החברה הינו בעל אופי 2021במרץ    24ביום   .2.8
"(. במסגרת ההסכם, נקבע כי החברה  ההסכם של שיתוף פעולה אסטרטגי מתמשך, ארוך טווח )להלן: "

השנים הקרובות שירותים שונים בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים שנקבע   5-טחוני בתספק ללקוח הבי
של   מינימאלי  מצטבר  בהיקף  וזאת  להאריך   7בהסכם,  הלקוח  )ואפשרות  מע"מ  בתוספת  ש"ח,  מיליון 

 לתקופה של שנה נוספת בתנאים שנקבעו בהסכם(. 

,  FlyTech( הונה המונפק והנפרע של 100%, התקשרה החברה בעסקה לרכישת מלוא )2021ביולי  8ביום  .2.9
ביום   החברה  שפרסמה  המיידי  לדיווח  בהמשך  הבנות    2021במרץ    2וזאת  במזכר  התקשרות  בדבר 

ביולי    22ביום  מניות רגילות של החברה.  מיליון    2.5והקצאת  מיליון ש"ח    4.3לרכישתה, וזאת כנגד סך של  
ביולי   13,  2021ביולי    11,  2021במרץ    2הושלמה העסקה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים מימים    2021
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מס':    2021ביולי    25  -ו  2021   - ו   2021-01-052426,  2021-01-051001,  2021-01-024943)אסמכתאות 
 , בהתאמה(. 2021-01-057067

    נגיף הקורונה .2.10

להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה אשר הוכרז ע"י ארגון הבריאות    , החל העולם2020בראשית שנת  
 העולמי כמגיפה עולמית.  

לשנת   הרביעי  הרבעון  מנהל  2020במהלך  ידי  על  אושרו  אשר  ישראל  במדינת  חיסונים  מבצע  החל   ,
)ה הפדרלי  חברות  FDA-התרופות  של  חיסונים   )Pfizer  ו-Moderna  במבצע החלו  ישראל  ובמדינת   ,

מיליון בשני   5.2-מיליון איש, מתוכם כ  5.7- חיסונים רחב היקף, כאשר נכון למועד דוח זה חוסנו בישראל כ
 חיסונים.  

 2021עמדה בסימן משבר הקורונה והיציאה ממנו. בחודש פברואר    2021המחצית הראשונה של שנת  
נפ  תח בהדרגה, אם כי עדיין תחת מגבלות שונות, כפי  הסתיים הסגר השלישי, שארך כחודש, והמשק 

עקב הרחבת מבצע החיסונים החלו    2021שנקבעו על ידי ממשלת ישראל. במהלך הרבעון השני לשנת  
, הוסרו כליל והמשק  2021  ביוני  1להסיר את המגבלות שהטילו על המשק בתקופת הקורונה, עד שביום  

, ולאחר תקופת הדוח, 2021סוף הרבעון השני לשנת    המשיך בהליך התאוששות מהמשבר. אולם לקראת
נרשמה מגמת עלייה בתחלואה והושבו חלק מהמגבלות שהוסרו. בשלב זה לא ניתן להעריך את המשך  
בעולם,  להתפשט  החלו  אשר  לנגיף,  מוטציות  נגד  החיסונים  יעילות  את  היתר,  ובין  הנגיף,  התפשטות 

ו ברבעונים הבאים או שהוא עשוי להימשך לטווח ארוך לרבות בישראל, וכן האם המשבר הקרוב לסיומ
 יותר.  

השפעות נגיף הקורונה עד כה על החברה באות לידי ביטוי בעיקר בצמצום מסוים בהכנסותיה מפרויקטים  
בחו"ל, כתוצאה ממגבלות התנועה הבינלאומיות, אך חשוב לציין כי לא בוטלו חוזים כלשהם, אלא מדובר  

ת. יובהר בהמשך לאמור, כי בכל תקופת המגיפה, לרבות במועד פרסום דוח זה,  בדחייה מסוימת בהכנסו 
ובנוסף לביצוע   וממשיכים בביצוע פרויקטים, זאת ללא קשר  חלק מעובדיה של החברה שוהים בחו"ל 

 פרויקטים של החברה בישראל. 

שפעתו על הפעילות נכון למועד דוח זה, המשבר הכלכלי עדיין בעיצומו ולא ניתן לצפות את משכו ומלוא ה
על  ההשפעה  מלוא  את  להעריך  החברה  באפשרות  אין  כך,  בשל  בפרט.  ובישראל  בעולם  העסקית 
פעילותה העתידית. מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה ומושפע מגורמים 

ות בארץ ובעולם, שונים, כגון, המשך התפשטות הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלוונטי 
צמצום התחלואה בין היתר בעקבות חיסונים. כמו כן, רמת תמיכת הממשלות השונות במשק ואופן חלוקת  
תקציבי הממשלות בין המשרדים השונים, עלולה להשפיע על פעילותה העסקית של החברה. החברה 

ובוחנת מעת לעת א נגיף הקורונה  ת ההשלכות על  עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בקשר עם 
 פעילותה.

לחלק השני בדוח התקופתי לשנת   3.2לפרטים בדבר התמודדות החברה עם נגיף הקורונה ראו סעיף  
2020  . 

יובהר, כי ההנחות, ההערכות והנתונים המפורטים לעיל בדבר השפעת נגיף הקורונה על פעילות 
עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק  החברה הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני 

ניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים בחברה, וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברה,  
נכון למועד הדוח. השפעות הנגיף בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או הצפויות 

 על ידי החברה. 
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 שינויים בהון החברה  .2.11

 מספר הקצאות כמפורט להלן:בתקופת הדוח הושלמו  

רשומים      .2.11.1 )לא  אופציה  כתבי  ושל  החברה  מניות  של  מהותית  פרטיות  הקצאות  אודות  לפרטים 
 לעיל.   2.3-ו 2.1למסחר( המירים למניות החברה ראו סעיפים 

הקצאה פרטית לא מהותית של אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות של  .2.11.2
 (.  2021-01-013212  )אסמכתא מס': 2021בינואר  31וח מידי מיום החברה )ראו דיו 

הקצאה פרטית לא מהותית של מניות החברה ושל כתבי אופציה )לא רשומים למסחר( המירים   .2.11.3
)אסמכתאות    2021באפריל    4, כפי שתוקן ביום  2021במרץ    2למניות החברה )ראו דיווח מידי מיום  

 בהתאמה(.  2021-01-055215 - ו 2021-01-025549מס': 
המירים  .2.11.4 אופציה  כתבי  ושל  החברה  של  חסומות  מניות  יחידות  של  מהותית  לא  פרטית  הקצאה 

)אסמכתאות    2021באפריל    5, כפי שתוקן ביום  2021במרץ    2למניות החברה )ראו דיווח מידי מיום  
 בהתאמה(.  2021-01-056319 - ו 2021-01-025552מס': 

בחבר המעודכן  הערך  ניירות  מיום  למרשם  מידי  דוח  ראו  מס':    2021במאי    31ה  -2021-01)אסמכתא 
)אסמכתא    2021ביולי    7(. למצבת החזקות בעליי עניין ונושאי משרה בכירה, ראו דוח מידי מיום  093972

 (.  050041-01-2021מס': 

 עדכונים לדוח התקופתי   .2.12

   2021השלמת עסקאות רכישה מהותיות בחודש פברואר  .2.12.1

הסכם לרכישת    -, השלימה החברה מספר עסקאות רכישה מהותיות2021בפברואר    28ביום  
;  -ו  NPO, הסכם לרכישת כלל פעילותה הביטחונית של  SGCמלוא הונה המונפק והנפרע של  

, אשר  NPOרע של  מהונה המונפק והנפ   51%הסכם במסגרתו ניתנה לחברה אופציה לרכוש  
צפויות להגדיל באופן משמעותי את הכנסות החברה, להרחיב את מעגל לקוחותיה ולאפשר לה 
להציע ללקוחותיה, הקיימים והעתידיים, שירותים ופתרונות נוספים ולתמוך את יכולות החברה 
נוספים ראו סעיף   לפרטים  מול הצרכים המתעצמים של לקוחותיה.  אל  והטכני  בצד ההנדסי 

 . 2020לחלק השלישי הדוח התקופתי לשנת  4.23

 עדכון בנוגע לתאגידים שהוחזקו על ידי החברה טרם השלמת עסקת המיזוג  .2.12.2

כתנאי להשלמת עסקת המיזוג, פנתה החברה לבקשה להסדר כאמור לעיל. בהמשך לבקשת  
החברה, מינה בית המשפט בעל תפקיד למימוש החזקות החברה בתאגידים שהוחזקו על ידה 

( טוטליק שותפות מוגבלת )אשר השותף הכללי בה הוא סדק אונליין מרקטינג 1תה עת: )באו
 Kibo Mobile- Tech( חברת  2)   -"(, חברה בבעלות מלאה של החברה(; וסדקבע"מ )להלן: "

Ltd  " :2020באפריל    13" בהתאמה(. ביום  התאגידים המוחזקים ", "קיבו ", "טוטליק )להלן ,
ההסדר את  המשפט  בית  בתאגידים   אישר  החברה  החזקות  למימוש  תפקיד  בעל  ומינה 

המוחזקים. בהתאם לכתב ההוראות שצורף לבקשה לאישור ההסדר, תמורת מימוש החזקות 
החברה בתאגידים המוחזקים יתקבלו על ידי בעל התפקיד ויועברו לבעלי המניות בחברה ערב 

 השלמת עסקת המיזוג. 

למימוש   התפקיד  בעל  פעולות  בדבר  וכן לפרטים  המוחזקים  בתאגידים  החברה  החזקות 
ליום   עד  המשפט  בית  סעיף    2021בפברואר    16החלטות  בדוח   1.1.5ראו  הראשון  לחלק 

 . 2020התקופתי לשנת 
הגיעה סדק, באמצעות מייצגה, לטיוטת הסדר פשרה עם פקיד השומה   2021במהלך חודש יולי  

כך שיתרת ההפסדים    2019"( לפיו ימחקו הפסדים עד לשנת  פשמ"גלמפעלים גדולים )להלן:"
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על   תעמוד  לאחר   0להעברה  כי  סוכם  כן  כמו  גרעון.  קנסות  החברה  על  יוטלו  לא  וכן  ש"ח 
ותגיש בקשה לסגירת התיק בפשמ"ג,    2020החתימה, החברה תגיש את הדוח השנתי עבור שנת  

ביום   הכנסה.  מס  מול  מהתכתובת  לנאמן אי   2021ביוני    23כעולה  הנכבד  המשפט  בית  שר 
הנדרשות,  הפעולות  את  לבצע  הנאמן  פעל  ובהתאם  פשמ"ג  עם  הפשרה  הסדר  על  לחתום 

 באמצעות מייצג החברה. 

 ( 2020לחלק השלישי בדוח התקופתי לשנת   4.11לקוחות )סעיף  .2.12.3

לו   מגילוי  להימנע  פטור  לקבלת  לבקשה  ערך  ניירות  רשות  של  אישורה  את  קיבלה  החברה 
לחלק השלישי בדוח   4.11כמפורט בסעיף    3-ו  1שת בדוח זה ביחס ללקוחות מס'  החברה נדר

, זאת בהתאם לסמכות המוקנית לרשות ניירות  2021-2020ביחס לשנים    2020התקופתי לשנת  
 . 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1)א()19ערך בסעיף 

 היבטי ממשל תאגידי  .3

 רואה חשבון מבקר  .3.1

וזאת ללא    PWC Israelלמועד הדוח, רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד רו"ח קסלמן וקסלמן,  
 . 2020שינוי מדוח התקופתי של החברה לשנת 

 דירקטורים בלתי תלויים  .3.2

 החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .3.3

( לחוק החברות, כי בהתחשב 12)א()92קבע דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף    2012בפברואר    9ביום  
בחובות, בסמכויות ובתפקידים המוטלים על הדירקטוריון בהתאם לדין, ובהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, 

ים בעלי מומחיות  גודלה, היקף ומורכבות פעילותה, נכון לאותו מועד, המספר המזערי הראוי של דירקטור
(. נכון למועד הדוח, הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 1חשבונאית ופיננסית יעמוד על דירקטור אחד )

דיין.  בן  אריאל  ומר  פרידמן  אביעד  מר  הלר,  כנען  בן  מירב  גב'  אלשיך,  עופר  מר  הם  בחברה  ופיננסית 
וניסיונם של הדירקטורים הנ"ל, ראו תקנה לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת    26  לפרטים בדבר השכלתם 

-2021  -ו  2021-01-033997)אסמכתאות מס'    2021ביוני    10-ו  2021ביוני    1, וכן דיווחים מיידים מימים  2020
 , בהתאמה(.01-037729

 המבקר הפנימי  .3.4

למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בנוגע לפרטים שהובאו אודות המבקר הפנימי בדוח התקופתי לשנת  
2020  . 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה  .4

 אירועים לאחר תאריך המאזן  .4.1

ביוני   30לדוחות הכספיים ליום    8ביאור    תאריך המאזן ראו פירוט לעיל וכן  לפרטים בדבר אירועים לאחר
2021 . 

 גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים  .4.2

מחייבת את החברה לבצע הערכות  IFRSהכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי הדיווח הבינלאומיים    ,
נכסים על הערכים המדווחים של  יישום המדיניות החשבונאית,  על  והתחייבויות,    ואומדנים המשפיעים 

 ם נכסים והתחייבויות מותנים.הכנסות והוצאות וכן גילוי בקשר ע
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לפרטים בדבר האומדנים החשבונאים הקריטיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, ראו  
 . 2021ביוני  30לדוחות הכספיים ליום  .ב 2ביאור 

 )שאינה מצורפת לדוח זה(  הערכת שווי מהותית מאוד .4.3

כספי   דיווח  תקן  יישום  ולצורך  הכספיים  הדוחות  "3IFRS)  3בינלאומי  בהכנת  )להלן:  נעזרה  התקן (   ,)"
(  100%ברכישת  (  PPAהחברה בעבודת מעריך חיצוני לצורך קביעת שווי הקצאת עלות צירוף העסקים 

 " )להלן:  בע"מ  ידע  העברת  אס.ג'י.סי  של  המניות  למבחנים  "(SGCמהון  ובהתאם  החברה  להערכת    .
בכדי   העסקים  צירוף  למועד  נכון  הכמותיים  הסף  מבחני  את  עוברת  החיצוני  המעריך  עבודת  הקבועים, 
טרם   העסקים  צירוף  של  המדידה  ותקופת  מאחר  זאת  עם  יחד  מאוד.  מהותית  שווי  כהערכת  להיחשב 

, לא מצורפת לדוחות אלו הערכת השווי  חודשים ממועד צירוף העסקים  12הסתיימה וצפויה להסתיים בתוך  
 המהותית מאוד. 

בתוך   החשבונאי  הטיפול  סיום  הדוחות    12עם  פרסום  שבמועד  וככל  העסקים,  צירוף  ממועד  חודשים 
, יתברר כי הערכת השווי מהותית מאוד )נכון למועד צירוף העסקים(, תצרף החברה 2021השנתיים לשנת 

 לדוחותיה השנתיים.   את הערכת השווי המהותית מאד כאמור
 '. א בנספח ראו לדוחות מצורפתשאינה  מאוד מהותית שווי הערכת בדבר למידע

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות  .4.4

 החברה לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה החברה סכומים כלשהם.

 

 

 

     2021באוגוסט,  9

 דגנירועי   ציון ספיר     תאריך 

 מנכ"ל ודירקטור      יו"ר הדירקטוריון     
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 נספח א' 

לתקנה   בהתאם  מאוד  מהותית  שווי  הערכת  אודות  פרטים  )דוחות  8להלן  ערך  ניירות  תקנות  ב)ט( 
 : 1970- תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 

 ( PPAהערכת שווי )

מהון  100%( ברכישת PPA)  הקצאת עלות צירוף העסקים זיהוי נושא ההערכה
 "( SGC המניות של אס.ג'י.סי העברת ידע בע"מ )להלן: "

 2021ביוני  30ליום  עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה אילו כללי 

החשבונאות המקובלים, לרבות פחת והפחתתות, לא היו 
 מחייבים את שינוי ערכו בהתאם להערכת השווי

 ל.ר.

 אלפי ש"ח 10,419 – מוניטין  קבע בהתאם להערכה שווי נשוא ההערכה שנ
 אלפי ש"ח 12,852 – נכסים בלתי מוחשיים 

 אלפי ש"ח 3,517 –אופציה לרכישת מניות 
 אלפי ש"ח 4,138 –התחייבות לתמורה מותנית 

 סמנכ"ל הכספים של החברה, מר לירן קוטס  פרטי האורגן אשר החליט על ההתקשרות 
 . 2021חודש מאי  מועד ההתקשרות וסיבת הזמנות הערכת השווי  

התקשרות לצורך קביעת הקצאת עלות צירוף עסקים בעקבות  
 . SGCעסקת רכישה של חברת 

מר כפיר לנדאו, רו"ח, אנליסט ראשי בחברת חיסונים פיננסים   זיהוי המעריך ואפיונו
חדרי עסקאות בע"מ "חיסונים פיננסים", המספקת שירותים  

 BAעסקיים וכלכליים בתחום הפיננסי. מר לנדאו בעל תואר 
בכלכלה, ניהול וחשבונאות של המכללה למנהל )בהצטיינות(  

. בעל  ( מאוניברסיטת בר אילןMAובעל תואר שני במשפטים )
שנים ככלכלן בכיר בתעשייה אווירית. בעל ניסיון   5 -ניסיון של כ

שנים בתחום הערכות השווי. שימש כמרצה ומתרגל   14 -של כ
 בקורסים לחשבונאות. בעל רישיון ישראלי לראיית חשבון.

ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים  
רכה המדווחת או  מדווחים ובהיקפים דומים לאלה של ההע

 העולים על היקפים אלה 

 כן 

 אין תלות במזמין ההערכה
לחיסונים פיננסים אין עניין אישי בחברה ושכר הטרחה אינו   התייחסות להסכם שיפוי עם מעריך השווי

אחריותה של חיסונים פיננסים   .מותנה בתוצאות חוות הדעת
כן, מוגבלת לשלוש פעמים שכר הטרחה שישולם לה. כמו 

החברה התחייבה לפצות את חיסונים פיננסים בגין תביעות  
שיוגשו כנגדה והוצאות סבירות שתוציא עבור ייצוג משפטי 

 .בעניין, בגין סכומים העולים על פי שלוש משכר טרחתה
הערכת השווי ההוגן של האופציה נערכה תוך שימוש במודל  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו

 חור אופציות.הבינומי לתמ
אלפי   3,820השווי ההוגן של הסדר התמורה המותנית בסך 

 ש"ח, נאמד באמצעות שימוש סימולציית מונטה קרלו 
הנחות עיקריות לפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה 

 בהתאם למודל ההערכה
 ( WACC שיעור ההיוון )או   )א(
 שיעור הצמיחה    )ב(
 סטיית תקן    )ג(

 מזומנים )ד( תחזית תזרים 
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 לקוחות )סעיף 4.11 לדוח התקופתי לשנת 2020(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קבוצת אירודרום בע״מ )״החברה״( 

 דוחות כספיים 
 2021ביוני    30ליום  



  
  
  
  
  
  

 מ ”אירודרום בעקבוצת 

  ביניים לתקופת כספי מידע

  )מבוקר(בלתי 

  2021 יוניב 30ליום 
 

 

  

   

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2021 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  המזומנים על תזרימי   מאוחד דוח תמציתי

 7-21  ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 



 

 
 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146 מנחם בגין  דרךקסלמן וקסלמן, 

  www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 
 

 
 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת אירודרום בע"מ 

  
  

 מבוא 
  

אירודרום בע"מ קבוצת  הכולל את הדוח  החברה"   -(להלן    וחברות הבת שלה  סקרנו את המידע הכספי המצורף של   ,("
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד, השינויים    2021ביוני    30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  

אים  בהון (בגרעון בהון) ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחר
"דיווח כספי לתקופות ביניים",    IAS 34לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

ומיידיים),   ניירות ערך (דוחות תקופתיים  זו לפי פרק ד' של תקנות  וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים 
  ה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. . אחריותנו היא להביע מסקנ1970 -התש"ל 

  
 היקף הסקירה 

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

מו ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה  הישות".  של  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  הנערכת  ביניים  רכבת  לתקופת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה  
אינה   ולפיכך  בישראל  ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  ניכרת מאשר  בהיקפה במידה  הינה מצומצמת 

ותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו  מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמע
  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  
לא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  אינו ממ
  . 1970 -התש"ל 

  
  5בביאור    ות ת הבת שלה, הכלול וכמו כן, סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של קבוצת אירודרום בע"מ וחבר 

 דוחות פרופורמה).   – לדוחות התמציתיים המאוחדים (להלן 

"סקירה של מידע כספי לתקופות    -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  
בעיקר    ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים,

מצומצמת   הינה  סקירה  ואחרים.  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  והחשבונאיים,  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם 
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג  

ולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת  ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכ 
  של ביקורת. 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ממלא, מכל  
וזאת על   1970-התש"ל ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),38הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה 

  . 5בסיס ההנחות המפורטות בביאור 
  
  

  קסלמן וקסלמן   אביב, -תל
  רואי חשבון   2021באוגוסט  9

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  על המצב הכספי  מאוחד דוח תמציתי 
  2021 יוניב 30ליום 

  
 בדצמבר  31 ביוני 30    

    2021 2020 2020 

  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ  ביאור  

 אלפי ש"ח     
      ר כ ו ש 

     :נכסים שוטפים
  8,877 2,607 31,009    מזומנים ושווי מזומנים 

  570  645  1,354    פיקדון בנקאי מוגבל 
 336  36  606    חובה  ויתרות חייבים

  3,966  2,267  5,274    לקוחות, נטו 
  -  -  446  7  נכסים אחרים 

    38,689  5,555  13,749  
       שוטפים:  שאינםנכסים 

 - - 100   פיקדונות לזמן ארוך 
  129  181  86    מסי הכנסה נדחים 
  -  -  698  7  לקוחות לזמן ארוך 

  128  231  6,578    נכסים בגין זכויות שימוש   
  326  91  1,307    נטו קבוע,   רכוש

  -  -  3,517  5  אופציה לרכישת מניות 
  -  -  12,852  5  מוחשיים, נטו נכסים בלתי 

  -  -  10,419  5  מוניטין 
    35,557  503  583  

  14,332  6,058  74,246    סך הנכסים 

          
          
          
          

  

  ביניים מאוחדים הדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד  מהמצורפים  םהביאורי



 
 

4  

  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  על המצב הכספי  מאוחד דוח תמציתי 
  2021 ביוני 30ליום 

  

 בדצמבר  31 ביוני 30    
    2021 2020 2020 

  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ  ביאור  

 אלפי ש"ח     
      התחייבויות והון (בניכוי גירעון בהון) 

     :התחייבויות שוטפות
  714 671 3,172     אשראי מתאגידים בנקאיים

  105  180  1,065    שוטפות של התחייבויות בגין חכירות חלויות 
 236  241  378    ספקים ונותני שירותים 

  2,982  2,129  2,991    זכאים ויתרות זכות 
 420 2,218 -    התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות  

  -  -  1,982  5  התחייבות בגין תמורה מותנית 
 198 507 -    צדדים קשורים  

    9,588  5,946  4,655  
  

  : שוטפות שאינןהתחייבויות 
  

      
  15  42  5,608    בניכוי חלויות שוטפות   התחייבויות בגין חכירות

 341 404 913   , בניכוי חלויות שוטפות הלוואות לזמן ארוך
  -  -  2,156  5  התחייבות בגין תמורה מותנית 

  -  -  2,956  5           מסי הכנסה נדחים 
 108 70 140    עובד מעביד התחייבות בשל סיום יחסי 
    11,773 516 464 

   21,361 6,462 5,119 
  

  (גירעון בהון):  התחייבויות הוןסך ה
 

   
  695 695  695    הון מניות 

  21,730  12,773  67,419    פרמיה על מניות  
  1,173  696  1,685    קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות 

  307  121  307    קרן הון בעל שליטה 
  )14,692(  )14,689(  )17,221(    הפסד יתרת 

 9,213 ) 404( 52,885    ההון (הגירעון בהון) סך
 14,332 6,058 74,246   וההון (הגירעון בהון)  ההתחייבויות סך
          

  
  

  

  

  

  

  

  לירן קוטס  רועי דגני  ציון ספיר

  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון 

  
  . 2021באוגוסט   9תאריך אישור הדוחות הכספיים התמציתיים: 

  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים םהביאורי
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  על הרווח או הפסד   מאוחד דוח תמציתי

  2021 יוניב  30ביום  ושהסתיימחודשים  שישה של  ותלתקופ 

  
 

  

  
  החודשים שהסתיימושישה 

  ביוני 30ביום 
יימה  שנה שהסתל

  בדצמבר  31ביום 
  2021  2020  2020  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  נקי למניה)  הפסדאלפי ש"ח (למעט נתוני   

 
 14,003  6,258  8,428  הכנסות 

 7,930  3,230  5,380  עלות ההכנסות 

 6,073  3,028  3,048  גולמי  רווח

        

 94  33  997  הוצאות מכירה ושיווק  

  3,999  2,031  3,200  הוצאות הנהלה וכלליות 

  2,434  1,615  1,026  הנהלה וכלליות   -הוצאות תשלום מבוסס מניות 
  9,166  9,166  -  הוצאות רישום למסחר ברכישה במהופך 

  -  -  91  פסד הון ה

 ) 9,620(  ) 9,817(  ) 2,266( תפעולי הפסד

        

 87  45  142  מימון  וצאותה

  ) 9,707(  ) 9,862(  ) 2,408(  הפסד לפני מסים על הכנסה 

        

  ) 425(  ) 267(  ) 121(  , נטו מסים על הכנסה 

  )10,132(  )10,129(  ) 2,529(  הפסד לתקופה

       

     : הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה

   

  ) 0.19(  ) 0.23(  ) 0.03(  הפסד בסיסי למניה (בש"ח)

 ) 0.19(  ) 0.23(  ) 0.03( מדולל למניה (בש"ח)הפסד 

       
  
  
  
  

  .ביניים מאוחדים הדוחות הכספייםמהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד   םהביאורי
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  (בגירעון בהון)על השינויים בהון  מאוחד דוח תמציתי

  2021 יוניב  30ביום  ושהסתיימחודשים  שישה של  ותלתקופ 
  

  פרמיה על מניות  הון מניות  
  תשלום הון  קרן 

  מניות מבוסס
עסקאות עם   קרן הון בגין 

  ההון (הגירעון בהון)סך   עודפים   בעל שליטה

  אלפי ש"ח  

  (מבוקר)  2021 בינואר 1יתרה ליום 
  

695  21,730  1,173  307  )14,692 (  9,213  
(בלתי    2021ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  6-תנועה ב

              מבוקר):
  39,091  -  -  -  39,091  -  הנפקה נטו מהוצאות , וכתבי אופציה הנפקת מניות

  1,052  -  -  1,052  -  -  הוצאות תשלום מבוסס מניות 
  5,155  -  -  -  5,155  -  5הנפקת מניות בגין צירוף עסקים, ראה ביאור 

  3  -  -  ) 540(  543  -    לעובדיםמימוש אופציות 
  900  -  -  -  900  -  מימוש אופציות למניות 

  ) 2,529(  ) 2,529(  -  -  -  -     הפסד לתקופה

  52,885  ) 17,221(  307  1,685  67,419  695  (בלתי מבוקר)  2021ביוני  30יתרה ליום 
  ) 980(  ) 4,560(  -  3,239  341  *  (מבוקר) 2020 בינואר 1יתרה ליום 

(בלתי   2020ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  6-תנועה ב
              מבוקר):

  8,969  -  -  -  8,274  695  רכישה במהופך 
  1,614  -  -  1,614  -  -  הוצאות תשלום מבוסס מניות 

  -  -  -  ) 4,158(  4,158  -    מימוש אופציות לעובדים
  121  -  121  -  -  -  הטבת בעל שליטה 

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

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

  ) 980(  ) 4,560(  -  3,239  341  *  (מבוקר) 2020 בינואר 1יתרה ליום 
              (מבוקר):   2020בדצמבר  31-יימה בתתנועה במהלך השנה שנס

  8,969  -  -  -  8,274  695  רכישה במהופך 
  8,612  -  -  -  8,612  -  הנפקה נטו מהוצאות , וכתבי אופציה הנפקת מניות

  2,434  -  -  2,434  -  -  הוצאות תשלום מבוסס מניות 
  3  -  -  ) 4,500(  4,503  -  מימוש אופציות לעובדים 

  307  -  307  -  -  -  הטבת בעל שליטה
  ) 10,132(  ) 10,132(  -  -  -  -   הפסד לשנה

  9,213  ) 14,692(  307  1,173  21,730  695  (מבוקר) 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  "ח.ש אלפי 1-מ פחות* 

  . מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי   חלק מהווים המצורפים הביאורים
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    מ”אירודרום בעקבוצת 

  על תזרימי המזומנים  מאוחד דוח תמציתי

  2021 יוניב  30ביום  ושהסתיימ חודשים שישה של  ותלתקופ 
  
  

  חודשים שהסתיימו   שישה  
  יוניב 30ביום 

  31שנה שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 

  2021  2020  2020  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח   

 
        -שוטפת  מפעילות  מזומנים  תזרימי

  )10,132(  )10,129(  ) 2,529(  לתקופה הפסד  
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  

        מפעילות שוטפת: 
        התאמות לסעיפי רווח והפסד: 

  16  -  35  הוצאות מימון       
  -  -  107  הוצאות מימון התחייבות בגין חכירה       

  47  9  32  התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 
  2,434  1,615  1,052  תשלום מבוסס מניות 

  265  149  1,273  והפחתות   פחת
  9,166  9,166  -  )' (נספח א למסחר  רישום הוצאות

  )30(  810  11,928  
        

        והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי 
  ) 2,631(  ) 932(  ) 606(  קיטון (גידול) בלקוחות, נטו 

  -  -  ) 446(  בנכסים אחרים גידול  
  )27(  43  ) 270(  קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה

  384  507  ) 198(  בצדדים קשורים, נטו (קיטון) גידול 
בהתחייבויות לספקים ולנותני  (קיטון) גידול 

  53  59  )8(  שירותים
  314  262  ) 136(     , נטומסי הכנסה נדחיםקיטון (גידול) 

  -  20  )29(  ריבית הלוואות בנקים 
  420  2,217  ) 420(    ת בגין חוזים עם לקוחותיו בהתחייבו  גידול (קיטון)

  389  ) 463(  ) 1,186(  בזכאים ויתרות זכות  )קיטוןגידול (
  )3,299 (  1,713  )1,098 (  

  698  2,523  ) 3,329(  שוטפת  פעילות(ששימשו) לנבעו מזומנים נטו ש
        

        :השקעה מפעילות  מזומנים  תזרימי
  ) 495(  ) 570(  ) 794(  , נטו פיקדון בנקאישל משיכה (הפקדה) 

  -  -  ) 3,517(  לרכישת מניות אופציה 
רכישת חברת בת בניכוי מזומנים שנרכשו (נספח  

  -  -  ) 9,150(  ב')
  ) 493(  )15(  ) 807(  השקעה ברכוש קבוע 

  ) 988(  ) 585(  )14,268(  השקעה   לפעילות  ששימשונטו   מזומנים
      

        :מימון  מפעילות  מזומנים  תזרימי
  ) 221( ) 103(  ) 389(  תשלומי קרן בגין חכירות 

  - -  198    קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  -  -  )74(  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

  125  125  -  (נספח א')  במהופך רכישה מ נבעוש מזומנים
  8,612  -  39,091  תקבולים מהנפקת חבילת מניות ואופציות, נטו  

  -  -  903  תקבולים ממימוש אופציות  
  62  61  -  שינוי באשראי מתאגידים בנקאיים

  8,581  83    39,729  מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות  
        

  8,291 2,021  22,132  גידול במזומנים ושווי מזומנים 
  586  586  8,877  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

  8,877  2,607  31,009  תקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים
  

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

  (המשך)  על תזרימי המזומנים מאוחד דוח תמציתי

  2021 ביוני  30ביום  ושהסתיימ חודשיםשישה של  ותלתקופ 
 

  חודשים שהסתיימו   שישה  
  יוניב 30ביום 

שהסתיימה  שנה  
  בדצמבר  31ביום 

  2021  2020  2020  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח   

 

        מזומנים שנבעו מרכישה במהופך   –נספח א  
  397  397  -  הון חוזר (ללא מזומנים)

  )75(  )75(    פיקדון משועבד 
  8,969  8,969  -  רישום השפעת רכישה במהופך 

  ) 9,166(  ) 9,166(  -  הוצאות רישום למסחר 

  125  125  -  רכישה במהופך מנבעו  סך הכל מזומנים ש
  
  

  חודשים שהסתיימו   שישה  
  יוניב 30ביום 

שנה שהסתיימה  
  בדצמבר  31ביום 

  2021  2020  2020  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח   

 

        SGCמזומנים שנבעו מרכישת חברת   – בנספח 
  -  -  ) 144(  הון חוזר (ללא מזומנים)

  -  -  ) 286(  רכוש קבוע, נטו 
  -  -  ) 334(  נכסים בגין זכויות שימוש

  -  -  )13,629(  נטו , מוחשיים בלתי נכסים
  -  -  )10,419(  מוניטין 

  -  -  4,138  התחייבות בגין תמורה  מותנית 
  -  -  334  התחייבות בגין חכירות 

  -  -  3,135  מסים נדחים 
  -  -  2,900  אשראי מתאגידים בנקאים 

  -  -  5,155  מניות שהונפקו כחלק מתמורת הרכישה שווי 

  -  -  ) 9,150(  ששימשו לרכישה סך הכל מזומנים 

  
  חודשים שהסתיימו   שישה  

  יוניב 30ביום 
שנה שהסתיימה  

  בדצמבר  31ביום 
  2021  2020  2020  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח   

 
מידע בדבר פעילות השקעה שאינה כרוכה    – גנספח 

        בתזרימי מזומנים: 
  -  -  6,579  נכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירות 

  -  -  4,138  התחייבות בגין תמורה מותנית 
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
  

  כללי: - 1 ביאור
  

 מידע כללי בדבר פעילות החברה  . א
 

  כללי  ) 1
  

חתמה  2020בינואר    2ביום   ("אפליי"),  מתקדמות  מובייל  טכנולוגיות  אפליי  על    חברת 
(להלן מניות עם חברת אירודרום בע"מ  "אירודרום"). במסגרת הסכם    -  הסכם החלפת 

ומאז הקבוצה עוסקת    ,פעילותה העסקית נכון לאותו מועדמ   חדלה אפלייהחלפת המניות  
  בהקמהותומכת  "מ")  כטב(" באספקת פתרונות טכנולוגיים מבוססי כלי טיס בלתי מאוישים  

לצורך שירותי מודיעין, ביטחון, מיפוי ושינוע  כטב"מים    המפעילות  טייסות  של  שוטף  ותפעול
  .  מספקת תמיכה בפעילות מבצעית ואימונים לכוחות בישראלכמו כן, החברה לוגיסטי. 

על אף שמבחינה משפטית החברה היא הרוכשת החשבונאית של המניות, היות ובעלי  
כי אירודרום הינה הרוכשת    השליטה של אירודרום קיבלו לידם את השליטה בחברה, נקבע 

החשבונאית של הפעילות, ולפיכך טופלה העסקה בשיטת הרכישה במהופך. בהתאם לכך,  
הרוכשת החשבונאית) נרשמו בדוחות המאוחדים  (וההתחייבויות של אירודרום  הנכסים  

למעט מידע לגבי הון המניות והפסד למניה המוצגים  ,  בהתאם לערכם המאזני ערב העסקה
 "). IFRS3(להלן: "  , צירופי עסקים, 3ראות תקן דיווח כספי בינלאומי בהתאם להו 

עודף התמורה על ערכם המאזני של הנכסים וההתחייבויות של החברה ערב העסקה בסך  
כ"הוצאות רישום למסחר" במסגרת הדוח על    2020  בשנתמיליון ש"ח נרשם    9.2  - של כ

  ההפסד הכולל. 
   

 , התקשרה החברה במספר עסקאות:  2020בדצמבר   31ביום    .א
 
חברת אס ג'י סי העברת  לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של    התקשרות ) 1

" (להלן:  בע"מ  הSGCידע  ב")  היתר  עוסקת  (בין  ידע  להעברת  ניהול  מערכות 
יישומי   הייצור,    )VR /ARבאמצעות  בתחומי  בביצוע  לתמיכה  פלטפורמות  ויצירת 

) טכנולוגיה  והעברת  ,אחזקה  אינטגרציה  מורכבות  ב )  TOTהרכבה,  מערכות 
אותם   ושירותים  מערכות  במסגרת  תוכנה  פתרונות  לשלב  לחברה  המאפשרת 

 ;  מספקת
  

תה פעילה  י אשר לא היחברה בת בבעלות מלאה של החברה    באמצעותהתקשרות   ) 2
מוע לאותו  מערכות")  :(להלןד  עד  בפעילותבהסכם    "אירודרום  זכויות    לקבלת 

בתחומה אשר  חברה מובילה    )NPOאן. פי. או מערכות בע"מ (להלן: "   שלביטחונית  ה
  של  ואחזקה  בייצור   שיפור ביצועים ניהול ובתחום  הפועלת   ייחודית    BIת  פיתחה תוכנ

לרבות זכויות הפצה    ,ומערכותיהם  מאוישים  בלתי  טיס  כלי  היתר  בין,  צבאיות  מערכות
עולמיות   הבטחוני  בלעדיותכלל  לרכישת  ,  וכן  ;בשוק  אופציה  ממניות    51%הסכם 

 .  את הפעילות הביטחונית הקבוצה רכשהממנה  NPO חברת
 

המתוארות  ת או עסקהו הושלמ ו  הושלמו מלוא התנאים המתלים  2021בפברואר  28ביום 
 . 5ביאור  אהר  ותאודות הרכיש לפרטים נוספים .לעיל

  
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה, של אירודרום, של    .ב

SGC   יחד: "הקבוצה").   ולעילושל אירודרום מערכות (להלן  
  
לרכישת מלוא הון    בעסקה, התקשרה החברה  2021  יוליב  8ביום  לאחר תאריך המאזן,    .ג

של   והנפרע  המונפק  חברה  FlyTech" להלן:  (   F.T Aerial Solutions ltdהמניות   ,("
המתמחה במתן שירותי איסוף מידע אווירי על ידי רחפנים וניתוחו באמצעות יישומי בינה  

וזאת לאור אסטרטגיית החברה להתרחבות לצד השוק    מלאכותית הפועלת בשוק האזרחי
בשוק גם  האזרחי.    הבטחוני  הרכישה    2021  יוליב   22ביום  הכטב"מ  עסקת  הושלמה 

מהווה היסוד להקמת החטיבה האזרחית של הקבוצה, ראה גם    FlyTech  עת   הומאות
  . 9ביאור 
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  (המשך): כללי  - 1 ביאור
  

 (המשך) פעילות החברהמידע כללי בדבר   . א
  

 השפעות משבר נגיף הקורונה  ) 2
 

, החל העולם להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה אשר הוכרז ע"י ארגון  2020בראשית שנת  
לשנת   הרביעי  הרבעון  במהלך  עולמית.  כמגיפה  העולמי  חיסונים  2020הבריאות  מבצע  החל   ,

  Pfizer) חיסונים של חברות  FDA-הפדרלי (הבמדינת ישראל אשר אושרו על ידי מנהל התרופות  
, ובמדינת ישראל החלו במבצע חיסונים רחב היקף, כאשר נכון למועד דוח זה חוסנו Moderna-ו

  מיליון בשני חיסונים.   5.2-מיליון איש, מתוכם כ 5.7-בישראל כ
  

עמדה בסימן משבר הקורונה והיציאה ממנו. בחודש פברואר    2021הראשונה של שנת    המחצית
הסתיים הסגר השלישי, שארך כחודש, והמשק נפתח בהדרגה, אם כי עדיין תחת מגבלות   2021

עקב הרחבת מבצע   2021שונות, כפי שנקבעו על ידי ממשלת ישראל. במהלך הרבעון השני לשנת  
ה את  להסיר  החלו  שביום  החיסונים  עד  הקורונה,  בתקופת  על המשק  שהטילו  ביוני   1מגבלות 

, הוסרו כליל והמשק המשיך בהליך התאוששות מהמשבר. אולם לקראת סוף הרבעון השני  2021
מהמגבלות 2021לשנת   חלק  והושבו  בתחלואה  עלייה  מגמת  נרשמה  הדוח,  תקופת  ולאחר   ,

נגיף, ובין היתר, את יעילות החיסונים שהוסרו. בשלב זה לא ניתן להעריך את המשך התפשטות ה
הקרוב לסיומו    המשברנגד מוטציות לנגיף, אשר החלו להתפשט בעולם, לרבות בישראל, וכן האם  

  ברבעונים הבאים או שהוא עשוי להימשך לטווח ארוך יותר.  
  

על החברה    הקורונה   נגיף  השפעות ביטוי    באותעד כה    בהכנסותיה  מסוים בצמצום    בעיקרלידי 
בוטלו   לא  עד כה נכון להיום  כי  על אף,  הבינלאומיות  התנועה  ממגבלות  כתוצאה"ל,  בחו   ויקטיםמפר 

תקופת   יובהר.  בהכנסות   מסוימת  בדחייה  מדובר  אלא,  כלשהםחוזים   בכל  כי  לאמור,  בהמשך 
מעובדיה של החברה שוהים בחו"ל וממשיכים בביצוע    חלק,  זהדוח    פרסום  במועד , לרבות  המגיפה
  . בישראל שוטף של פעילויות החברה לביצוע, זאת ללא קשר ובנוסף  פעילות

  
המשבר הכלכלי עדיין בעיצומו ולא ניתן לצפות את משכו ומלוא השפעתו על נכון למועד דוח זה,  

בפרט ובישראל  בעולם  העסקית  כך,  הפעילות  בשל  מלוא .  את  להעריך  החברה  באפשרות  אין 
הדב  מטבע  העתידית.  פעילותה  על  בשליטת ההשפעה  אינו  אשר  משתנה  באירוע  מדובר  רים, 

החברה ומושפע מגורמים שונים, כגון, המשך התפשטות הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות  
רמת   כן,  כמו   . חיסונים  בעקבות  היתר  בין  התחלואה  צמצום  ובעולם,  בארץ  רלוונטיות  ורשויות 

, עלולה בין המשרדים השונים   ואופן חלוקת תקציבי הממשלות  תמיכת הממשלות השונות במשק
להשפיע על פעילותה העסקית של החברה. החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בקשר  

  עם נגיף הקורונה ובוחנת מעת לעת את ההשלכות על פעילותה.  
  

 הכללת מידע כספי נפרד  ) 3
  

לשישה   התקופתי  לדוח  נפרד  כספי  מידע  אלו  לדוחות  לראשונה  מצרפת  החודשים החברה 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38לפי תקנה    2021ביוני    30שהסתיימו ביום  

חברה לא צירפה לדוחות כספיים אלה מידע כספי נפרד בשל זניחות  עד למועד זה ה.  1970-התש"ל
 תוספת המידע. 

 
 קטן  תאגיד ) 4

 
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ג  5החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  

(להלן: "תקנות הדוחות"). בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, בחרה    1970-ומיידים), התש"ל
בתקנה   המנויות  ההקלות  מלוא  את  לאמץ  דיווח 5החברה  בדבר  לרבות  הדוחות,  לתקנות  ד 

 . שנתית-במתכונת דיווח חצי
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  המאוחדים (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
  

  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים: - 2ביאור 

  6ולתקופות הביניים של    2021  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    2020הכספיים  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
  

 אומדנים  .ב
  

להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש  קבוצה  העריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת 
יישום מדיניותה החשבונאית של     קבוצההבאומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על 

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

  
)  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 

למעט הערכות השווי שבוצעו לתמורה המותנית   ,2020בדצמבר    31סתיימה ביום  לשנה שה
  מטה.  5ולאופציה לרכישת מניות חברה, ראה ביאור  

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית:  - 3ביאור 

  תקנים חדשים, תיקונים לתקנים קיימים ופרשנויות חדשות:   . א
 

  : 2021ומחייבים החל משנת  תיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף   ) 1
 
  ) IFRS 16-התיקון ל -חכירות (להלן  16תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי    )א

  
ל מאי    IFRS  16-התיקון  בחודש  שפורסם  מאי    -(להלן    2020כפי  מספק  2020תיקון   (

הקלה לחוכרים בלבד בבחינת שינויים בהסכמי חכירה. בהתאם להוראות התיקון, בקיומם  
שלומי חכירה אשר עומדים בתנאים מסוימים המפורטים להלן, חוכר אינו  של ויתורים על ת

החכירה   לתנאי  בהתאם  הינו  הוויתור  האם  נפרד  באופן  חוזה  כל  עבור  לבחון  נדרש 
המקורי   מהחוזה  כחלק  בוויתור החכירה  לטפל חשבונאית  לבחור  המקוריים, אלא רשאי 

  (כתשלומי חכירה משתנים).
  

רים המתרחשים כתוצאה ישירה ממגפת נגיף הקורונה, ובתנאי  ההקלה קיימת רק עבור ויתו
  שמתקיימים שלושת התנאים הבאים: 

  סך תשלומי החכירה לאחר הוויתור הינם זהים או נמוכים מהתשלומים בחוזה המקורי; .1
כל הפחתה בתשלומי החכירה משפיעה רק על תשלומים אשר מועד פירעונם המקורי   .2

  - ; ו2021ביוני  30אמור היה לחול עד ליום  
  אין שינוי מהותי בתנאים אחרים של הסכם החכירה.  .3
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה   ) 2
 ביישומם המוקדם: 

 
  IFRSהובא מידע לגבי תקני    2020במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  

קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה/הקבוצה לא    IFRSחדשים ותיקונים לתקני  
  לאחרבחרה ביישומם המוקדם. ביאור זה מתייחס לתיקונים לתקנים קיימים אשר פורסמו  

  . 2020פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  
  

  )IAS  1-התיקון ל  -הצגת דוחות כספיים (להלן  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    )א
 
דורש מחברות לגלות את המדיניות החשבונאית המהותית שלהן, חלף    IAS  1- להתיקון  

המדיניות   על  מידע  לתיקון,  בהתאם  שלהן.  המשמעותית  החשבונאית  המדיניות 
החשבונאית הוא מהותי אם, כאשר הוא נלקח בחשבון ביחד עם מידע אחר הניתן בדוחות  

לטות שהמשתמשים העיקריים  הכספיים, ניתן לצפות באופן סביר כי הוא ישפיע על הח
  בדוחות הכספיים מקבלים על בסיס דוחות כספיים אלה. 

  
בלעדיו,   מהותי אם,  להיות  צפוי  המדיניות החשבונאית  התיקון אף מבהיר שמידע על 
בדוחות   אחר  מהותי  מידע  להבין  האפשרות  הכספיים  הדוחות  ממשתמשי  תימנע 

בגיל  צורך  אין  כי  מבהיר  התיקון  בנוסף,  לא  הכספיים.  חשבונאית  מדיניות  על  מידע  וי 
הדעת ממידע   את  יסיח  הוא  אין  כי  ראוי  ניתן,  כאמור  ככל שמידע  זאת,  עם  מהותית. 

  מהותי על מדיניות חשבונאית. 
  

  1ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום    IAS  1-התיקון ל
יישומ  2023בינואר   התיקון,  להוראות  בהתאם  לאחריו.  ליישום  או  אפשרי.  המוקדם  ו 

לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים    IAS  1-לראשונה של התיקון ל
  של החברה. 

  
מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים    8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    )ב

  )IAS  8-וטעויות (להלן: התיקון ל
 

ישויות צריכות להבחין בין שינויים במדיניות חשבונאית    IAS  8-התיקון ל מבהיר כיצד 
ים  לבין שינויים באומדנים חשבונאיים. הבחנה זאת מהותית, מאחר ששינויים באומדנ 

ואירועים אחרים בעתיד, בעוד   חשבונאיים מיושמים באופן פרוספקטיבי, עבור עסקות 
ששינויים במדיניות חשבונאית, ככלל, מיושמים באופן רטרוספקטיבי לעסקות ואירועים  

  אחרים בעבר, כמו גם לאירועים ועסקות בתקופה הנוכחית. 
  

  1שנתיות המתחילות ביום  ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות    IAS  8-התיקון ל
ליישום    2023בינואר   אפשרי.  המוקדם  יישומו  התיקון,  להוראות  בהתאם  לאחריו.  או 

לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים    IAS  8-לראשונה של התיקון ל
  של החברה. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

15  

  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  המאוחדים (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
  

  :עסקאות עם צדדים קשורים - 4 ביאור
  

ובמזומן)  (  התגמולשווי   ולדירקטורים  ההוני  החברה   החודשים   6  של  בתקופות  הסתכםלמנכ"ל 
  החודשים  6  של  בתקופות)  מבוקר  בלתי (  ש"ח  אלפי  735  של  בסך,  2021  ביוני  30  ביום  שהסתיימו
  3,099  –  2020  שנת),  מבוקר  בלתי(  ח" ש  אלפי 2,055  של  בסך,  2020  ביוני  30  ביום  שהסתיימו

  242  של  בסך  לדירקטורים  מניות  מבוסס  תשלום  הוצאות  כולל  הסכום  כי  יצוין  ).מבוקר(  ח" ש  אלפי
 ח "ש  אלפי  1,303  של  סך,  2021  ביוני  30  ביום  שהסתיימו  החודשים  6  של  בתקופות  ח" ש  אלפי

  .2020  לשנת ח" ש  אלפי 2,796 של וסך, 2020  ביוני 30 ביום  שהסתיימו החודשים  6 שללתקופה 
  
  

  צירוף עסקים:  - 5ביאור 
 

הסכם לרכישת מלוא    -, השלימה החברה מספר עסקאות רכישה מהותיות2021בפברואר    28ביום    .א
כלל פעילותה הביטחונית של  SGCהונה המונפק והנפרע של   לרכישת  ; הסכם  -ו  NPO, הסכם 

לרכוש   אופציה  לחברה  ניתנה  של    51%במסגרתו  והנפרע  המונפק  צפויות  NPOמהונה  אשר   ,
להגדיל באופן משמעותי את הכנסות החברה, להרחיב את מעגל לקוחותיה ולאפשר לה להציע  

נוס ופתרונות  שירותים  והעתידיים,  הקיימים  בצד  ללקוחותיה,  החברה  יכולות  את  ולתמוך  פים 
 ההנדסי והטכני אל מול הצרכים המתעצמים של לקוחותיה. 

  
מבעלי מניותיה בתמורה   SGCהסכם לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של  ) 1

  לרכיבים הבאים: 
 

    במזומן.מיליון ש"ח  9.3סך של   )א
החברה לשלושת בעלי  מיליון מניות רגילות ללא ע.נ. של    1,128,450הקצאה של    )ב

   .SGC-המניות ב
תמורה מותנית מבוססת יעדים (יעדי הכנסות ויעדים איכותיים) אשר עמידה בהם    )ג

תזכה את הניצעים בתמורה נוספת  החודשים שלאחר מועד השלמת העסקה  24-ב
חלקה  תשולם  , התמורה המותנית  מיליון ש"ח  10בגין מניותיהם בסך מצטבר של עד  

ות החברה, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה,  במזומן וחלקה במני 
 . 70%ולא יעלה על   30%-ובלבד שרכיב המזומן לא יפחת מ

   
 :  NPOטחונית של יהסכם לרכישת מלוא פעילותה הב ) 2

 
מערכות     )א אירודרום  רכשה  מועד  הביטחוני,    NPO-מבאותו  בתחום  את פעילותה 

בשוק   הפועלים  לקוחות  עם  ההתקשרויות  כלל  את  זה  ובכלל  ועתידית,  קיימת 
ובחו"ל   בישראל  בין  .הביטחוני  פעולה  שיתוף  הסדרת  גם  כולל    -ו  NPOההסכם 

SGC .הן בשוק הביטחוני והן בשוק האזרחי ,  
בגין מכירת    NPO-ל  אירודרום מערכותההסכם קובע מנגנון חלוקה בהכנסות בין    )ב

ללקוחות   קיימים  לקוחות  בין  הפרדה  תוך  הביטחוני,  השוק  ללקוחות  רישיונות 
כמו כן, ההסכם מסדיר את זכות השיווק וההפצה הבלעדית של החברה    חדשים.

שעל   מכירות  יעדי  הגדרת  שימור    מערכות  אירודרוםתוך  לצורך  בהם  לעמוד 
 הבלעדיות. 

  
  :  NPOמהון המניות של  51%הסכם אופציה לרכישת  ) 3

 
-מבעלי המניות הקודמים באופציה    החברה   רכשה,  SGCבמועד השלמת עסקת    )א

SGC    מלוא את  בSGLCחברת  ב  אחזקותיהםלרכוש  המחזיקה  מהונה    51%-, 
  3.5. האופציה תהא ניתנת למימוש במהלך תקופה בת  NPOהמונפק והנפרע של  

החברה סך של    שילמהכנגד הקצאת האופציה  .  השלמת העסקהשנים החל ממועד  
 . מיליון ש"ח 5
 

  NPOמחיר המימוש של האופציה יחושב כתלות בעיתוי מימוש האופציה, לפי שווי    )ב
 מיליון ש"ח.   35-110בטווח של 

 
 . SGCשל האופציה לעלות רכישתה יוחס לעלות רכישת מניות  השווי ההוגןההפרש בין 
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  מ ”אירודרום בעקבוצת 

  המאוחדים (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
 

  :(המשך) צירוף עסקים  - 5ביאור 

ואת הסכומים שהוכרו   SGCהטבלה המוצגת להלן מציגה את התמורה ששולמה עבור רכישת    .ב
בפברואר    28בדוחות הכספיים המאוחדים בגין הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו ביום 

  (מועד השלמת צירוף העסקים). 2021
 

  2021בפברואר  28  

  אלפי ש"ח   
    התמורה: 

  9,300  מזומנים ששולמו  
  5,155  להלן)   1השווי ההוגן של מניות החברה שהונפקו למוכר (ראה 

  4,138  תמורה מותנית  
  2לבין שווייה ההוגן (ראה   לרכישת מניותההפרש בין תמורת אופציית 

  1,483  להלן) 
  20,076  סך  התמורה 

    סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות שניטלו:  
  ) 837(  נטו  ,נכסים מוחשיים

  861  צבר הזמנות 
  12,768  קשרי לקוחות 

  ) 3,135(  התחייבות מס נדחה 
  9,657  סך  הכל נכסים מזוהים נטו 

  10,419  מוניטין  

  20,076  סך התמורה 

  
השווי ההוגן של המניות הרגילות שהונפקו כחלק מהתמורה ששולמה נקבע על סמך מחיר   ) 1

  המניות המצוטט במועד השלמת העיסקה.   
לאור העובדה שהסכם האופציה הוכפף להשלמת עסקת הרכישה, יש לזקוף את ההפרש שבין   ) 2

ות הרכישה.  מיליון ש"ח) כחלק מעל  5השווי ההוגן של האופציה לבין התמורה ששולמה בעדה (
  1,483אלפי ש"ח, ובהתאם לכך ההפרש בסך של    3,517-שוויה ההוגן של האופציה נאמד ב
 אלפי ש"ח נזקף לעלות הרכישה. 

 
בסך    .ג המותנית  התמורה  הסדר  של  ההוגן  באמצעות    4,138השווי  נאמד  ש"ח,  שימוש אלפי 

בבורסה ביום  לטובת ההערכה התחשבו בשער הסגירה של מניות החברה  .  סימולציית מונטה קרלו
 ראה ,  העסקה  השלמת   למועד  נכון  בבורסה  אירודרום  מניית  של   הנעילה  שער(  2021בפברואר    28

 של  צפויה   תנודתיות :  להלן  המפורטות  להנחות  ובהתאם  למניה  ח"ש   4.568  שהיה)  לעיל'  א  סעיף
 שנים  1.8 המודל  של  ההרצה  תקופת  ,בהתאמה,  36%- ו  85%-בכ  החברה  ופעילות  החברה  מניית

 ).  2022 שנת לתום  ועד ההערכה  ממועד החל(
 

הערכת השווי ההוגן של האופציה נערכה ,  3,517  הינו  ההערכה  ביום  לאופציה  שנמדד  ההוגן  השווי
ההערכה התחשבו בשער הסגירה של מניות   לטובת תוך שימוש במודל הבינומי לתמחור אופציות.

(שער הנעילה של מניית אירודרום בבורסה נכון למועד   2021 בפברואר 28 ביום  בבורסההחברה 
: להלן  המפורטות  להנחות  ובהתאם  למניה"ח  ש  4.568  שהיה)  לעיל'  א  סעיףהשלמת העסקה, ראה  

שנים (החל   3.5י האופציה  חי   משך,  0.3%, שיעור ריבית חסרת סיכון  35.6%  צפויה  תנודתיות
  ),  2024 באוגוסט  28ממועד ההערכה ועד ליום 

  ממועד  מהותי  שינוי   ללא  הינו  החברה  לדעת   2021  ביוני   30  ליום  המותנית   והתמורה  האופציה  שווי
  . המקורי ההערכה 

  
ופן ההכרה זהים לא  נםלעניין מדידה ומועד ההכרה בהכנסה הי  SGC  של  בהכנסה  ההכרה  אופן  . ד

  . 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   קבוצה בדוחות הכספיים השנתיים של המוצג ש
  
 
  



 

17  

  קבוצת אירודרום בע”מ 

  (המשך)  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
  

  :(המשך)צירוף עסקים  –  5ביאור 

  נתוני פרופורמה   .ה
 

מנת לשקף למפרע את   על  נערכו  אשר  פרופורמה,  הפסד  או  רווח  דוחות  מובאת תמצית  להלן 
בינואר    1תוצאות הפעילות של הקבוצה, בהנחה שעסקת הרכישה כאמור לעיל נעשתה כבר ביום  

"מועד תחילת הפרופורמה", אשר נקבע על בסיס התקופה המוקדמת ביותר המוצגת   -(להלן    2020
  בדוחות אלו).  

  
הדוחות על הרווח הכולל פרופורמה נערכו בהתאם לכללים וההנחות המפורטים להלן וכוללים את 

  ההתאמות הבאות: 
  
הדוחות על הרווח הכולל (פרופורמה) מבוססים על איחוד של הדוחות הכספיים המאוחדים   ) 1

לתקופות שקדמו למועד הרכישה בפועל. דוחות אלה נערכו בהתאם    SGCשל החברה ושל  
  .  IFRS-לתקני ה

נתוני הפחת וההפחתות של נכסים בדוחות, הותאמו וחושבו מחדש כדי להביא בחשבון את   ) 2
ים הלא מוחשיים המזוהים בעסקה, ועודף העלות המיוחס לנכסים קיימים,  הפחתת עלות הנכס 

על בסיס אורך החיים המשוער שנקבע ברכישה, בהנחה שאלה, בתאומים המתחייבים, הוכרו  
 כבר במועד תחילת הפרופורמה. 

  
  : 2021ביוני  30להלן תמצית דוחות על הרווח הכולל (פרופורמה) לשישה החודשים שהסתיימו ביום 

  
  

נתונים   
  SGC מאוחדים 

  התאמות בגין 
  נתוני הפרופורמה 

נתוני 
  הפרופורמה 

 אלפי ש"ח   
  9,756  -  5,023  4,733   הכנסות

  6,630  -  3,201  3,429 עלות ההכנסות 
  3,126  -  1,822  1,304 רווח גולמי 

  1,239  128  545  566 הוצאות מכירה ושיווק
  3,398  -  1,039  2,359 הוצאות הנהלה וכלליות 

הנהלה   -הוצאות תשלום מבוסס מניות
  1,026 וכלליות 

-  
-  1,026  

  91  -  91  -  הפסד הון 
  ) 2,628(  ) 128(  147  ) 2,647( רווח (הפסד) מפעולות 

  155  -  46  109 נטו , הוצאות מימון
  ) 2,783(  ) 128(  101  ) 2,756(  רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

  )92(  29  )3(  ) 118( , נטו הטבת מס (מסים על הכנסה)

  ) 2,874(  )99(  98  ) 2,874(  לתקופה )הפסדרווח (
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 קבוצת אירודרום בע”מ 

  (המשך)  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
  

  :(המשך)צירוף עסקים  –  5ביאור 

  :  2020בדצמבר   31להלן תמצית דוחות על הרווח הכולל (פרופורמה) לשנה שהסתיימה ביום 
  

  
  SGC מאוחד 

  התאמות בגין 
  נתוני הפרופורמה 

נתוני 
  הפרופורמה 

 אלפי ש"ח   
  22,959  -  8,956  14,003   הכנסות

  14,939  -  7,009  7,930 עלות ההכנסות 
  8,020  -  1,947  6,073 רווח גולמי 

  2,258  2,164  -  94 הוצאות מכירה ושיווק
  6,477  -  2,478  3,999 הוצאות הנהלה וכלליות 

הנהלה   -הוצאות תשלום מבוסס מניות
  2,434 וכלליות 

-  
-  2,434  

  347  -  347  - הכנסות אחרות 
  9,166  -  -  9,166 הוצאות רישום למסחר ברכישה במהופך 

  )11,969(  ) 2,164(  ) 185(  ) 9,620( הפסד מפעולות 
  219  -  132  87 נטו , הוצאות מימון

  )12,188(    )2,164(  ) 317(  ) 9,707( הפסד לפני מסים על הכנסה 
  73  498  -  ) 425( , נטו הטבת מס (מסים על הכנסה)

  )12,115( 1,666  ) 317(  )10,132( לשנה  )הפסדרווח (
         

 
  : 2020ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום להלן תמצית דוחות על הרווח הכולל (פרופורמה) לשישה 

  

  
  SGC מאוחד 

  התאמות בגין 
  נתוני הפרופורמה 

נתוני 
  הפרופורמה 

 אלפי ש"ח   
  11,287  -  5,029  6,258   הכנסות

  6,203  -  2,973  3,230 עלות ההכנסות 
  5,084  -  2,056  3,028 רווח גולמי 

  1,202  1,169  -  33 הוצאות מכירה ושיווק
  3,234  -  1,203  2,031 וכלליות הוצאות הנהלה  

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

  9,166  -  -  9,166 הוצאות רישום למסחר ברכישה במהופך 
  )10,133(  ) 1,169(  853  ) 9,817( מפעולות  )הפסדרווח (

  101  -  56  45 נטו , הוצאות מימון
  )10,234(  ) 1,169(  797  ) 9,862( הפסד לפני מסים על הכנסה 
  ) 204(  269  ) 206(  ) 267( , נטו הטבת מס (מסים על הכנסה)

  )10,438(  ) 900(  591  )10,129( לתקופה )הפסדרווח (
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 קבוצת אירודרום בע”מ 

  (המשך)  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
  

  הון: - 6ביאור 
  

  3,901,621-ו  ש"ח ערך נקוב  0מניות בנות    7,803,242ה  , הנפיקה החבר2021בינואר    17ביום    .א
 אלפי ש"ח.  1,364-ח, סך הוצאות הנפקה הסכתמו לאלפי ש"  35,458, תמורת  אופציות

  
   550,157- ו ש"ח ערך נקוב 0מניות בנות  1,100,354ה הנפיקה החבר, 2021בפברואר  8ביום   .ב

  אלפי ש"ח.  5,000, תמורת  אופציות
  

ובמנגנון    מומשו,  2021  ביוני  30  ביום  שהסתיימה  החודשים  6  של  התקופה  במהלך  .ג במזומן 
  שהוענקו ,  נקוב  ערך   ח" ש  0  בנות  מניות   1,050,533  לרכישת  אופציות   1,391,881  מימוש נטו

 . ח"ש  2,853 הינה  שהתקבלה המימוש תוספת  סך. לעובדים  בעבר
 

מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה לשלושת בעלי המניות    מיליון  1,128,450הקצאה של    לעניין  . ד
   .לעיל  1.א.5  ביאור'  ר, SGC-ב

  
  אופציות   600,000  מומשו,  2021  ביוני  30  ביום  שהסתיימה  החודשים  6  של  התקופה  במהלך  .ה

  900  בסך  הינה  שהתקבלה  המימוש  תוספת  סך.  נקוב  ערך  ח" ש  0  בנות  מניות  600,000  לרכישת
  .  ח" ש אלפי

    :הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 7 ביאור

  מבוסס מניות  תשלום  . א
  

סעיף    ,2021  נוארבי   28ביום   (תחת  פרטית  הקצאה  החברה  דירקטוריון  שאינה  102אישר   (
  35,796  -אופציות לא רשומות למסחר לעובד באירודרום, הניתנות למימוש ל  35,796מהותית של  

ש"ח   5.39מניות רגילות של החברה. כתבי האופציות ניתנים למימוש בתמורה לתוספת מימוש של  
למניה, יובשלו במנות שנתיות שוות על פני שלוש שנים וניתנות למימוש לתקופה של חמש שנים 

אלפי ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת    100-י של האופציות הינו כהערך הכלכל   ממועד ההענקה.
), וחושב על בסיס B&Sההבשלה. שווים ההוגן של האופציות המבוסס על מודל בלק אנד שולס (

ש"ח, שיעור ריבית חסרת    5.39שנים, מחיר מימוש של    5הפרמטרים הבאים: מועד מימוש חזוי של  
  .  ש"ח 5.39, מחיר נכס בסיס של  56.25%, סטיית תקן ממוצעת של 0.46%סיכון של 

  
שאינה מהותית לנותן שירותים    אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית   ,2021בינואר    28ביום  
מניות    200,000-) הניתנות למימוש ל" אופציות לא רשומות למסחר ("נותן השירותים  200,000של  

 4.31כתבי האופציות ניתנים למימוש בתמורה לתוספת מימוש של    .מהבהתא,  רגילות של החברה
יובשלו במנה אחת בתום    לנותן   האופציות   .למניה"ח  ש חודשים ממועד ההענקה   12השירותים 

  441-הערך הכלכלי של האופציות הינו כ. וניתנות למימוש לתקופה של שנה וחצי ממועד ההענקה
שווים ההוגן של האופציות המבוסס על מודל בלק   אלפי ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת ההבשלה.

שיעור  שנים,    1.5ים הבאים: מועד מימוש חזוי של  ), וחושב על בסיס הפרמטרB&Sאנד שולס (
נכס בסיס של56.25%, סטיית תקן ממוצעת של  0.46%ריבית חסרת סיכון של     4.31   , מחיר 

  .ש"ח
  

 245,000  ) של102אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית (תחת סעיף    ,2021  רץבמ   1ביום  
מניות רגילות של    245,000  -, הניתנות למימוש לחברהבלסמנכ"ל    אופציות לא רשומות למסחר

ש"ח למניה, יובשלו   4.94החברה. כתבי האופציות ניתנים למימוש בתמורה לתוספת מימוש של  
  שנים וניתנות למימוש לתקופה של חמש שנים ממועד ההענקה.   ארבעבמנות שנתיות שוות על פני  

אלפי ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת ההבשלה. שווים    743  -הערך הכלכלי של האופציות הינו כ
), וחושב על בסיס הפרמטרים הבאים: B&Sההוגן של האופציות המבוסס על מודל בלק אנד שולס (

, 0.46%ש"ח, שיעור ריבית חסרת סיכון של      4.94של    שנים, מחיר מימוש  5מועד מימוש חזוי של  
  . ש"ח 4.94, מחיר נכס בסיס של 56.25%סטיית תקן ממוצעת של 
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 קבוצת אירודרום בע”מ 

  (המשך)  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
  

  : (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  - 7ביאור 

הסתכמו  רווח או הפסד של החברה  השהוכרו בדוחות  בגין תשלום מבוסס מניות  סכומי ההוצאות  
 1,614, סך של  2021ביוני    30החודשים שהסתיימו ביום    6בתקופות של  אלפי ש"ח    1,052-לכ

אלפי ש"ח   2,434, וסך של  2020ביוני     30החודשים שהסתיימו ביום    6אלפי ש"ח לתקופה של  
  . 2020לשנת 

    
 : מהותיים שנחתמו בתקופת הדוח הסכמים  .ב

  
בגודל    משרדיםבניין    להשכרת   התקשרות   הסכםעל    חתמה  החברה ,  2021בינואר    5  ביום   .א

שנים    5-התקופה ב  להארכתאופציה  בתוספת  שנים    5למשך    מ"ר בפתח תקווה  670של  
-נוספות. סך נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין החכירה למועד החתימה הסתכמו לכ

  . 2021  מרץחודש  במהלךעברה לבניין המשרדים  החברה אלפי ש"ח, 6,579
 

נכון  ,  ביטחוני  מגורםהזמנת המשך  החברה    קיבלה,  2021  פברואר בחודש    .ב ההזמנה, 
ה התמציתיים  הכספיים  הדוחות  סופקה  "ח,  ש   אלפי  190-כ  של  בסך  מאוחדיםלמועד 

בחציון הראשון   יולי    .2021  בשנתבמלואה  הגדיל הלקוח את ההזמנה  2021בחודש   ,
  .2021, עבור שירות הצפוי להיות מסופק עד תום  "חש  אלפיללקוח    240- בסך נוסף של כ

  
במסגרת ההסכם    בהסכם עם לקוח ביטחוני,החברה  התקשרה    , 2021במרץ    24ביום    .ג

השנים הקרובות שירותים שונים בתחום    5-נקבע, כי החברה תספק ללקוח הביטחוני ב
מיליון ש"ח (בתוספת   7-ככלי הטיס הבלתי מאוישים, וזאת בהיקף מצטבר מינימאלי של  

מע"מ ואפשרות הלקוח להאריך לתקופה של שנה נוספת בתנאים שנקבעו בהסכם). יצוין,  
ע בין היתר היקף שירותים שנתי מינימאלי אותו תספק החברה  כי במסגרת ההסכם נקב 

יתרת הזמנה קיימת מהלקוח אשר   וכן שההזמנה שהתקבלה כוללת  ללקוח הביטחוני, 
כמו כן, יצוין, כי במסגרת    ). מיליון ש"ח  1-של כ(טרם בוצעו נכון למועד חתימה ההסכם  

שירותים במתן  בלעדיות  לחברה  הביטחוני  הלקוח  העניק  ביחס    ההסכם  הן  ללקוח, 
  . לפעילויות של הלקוח בישראל והן ביחס לפעילויות של הלקוח בחו"ל

  
קיבלה  2021  אפרילב  26ביום    . ד תבצע    החברה,  במסגרתה  פעילות  לתחילת  אישור 

מהלקוח   אישור  קיבלה  זרה. החברה  במדינה  ייחודיים מתקדמים  לכטב"מים  הכשרות 
כ של  זה  למועד  נכון  בפרויקט בהיקף  שירותים  (כולל מע"מ).    2- לאספקת  ש"ח  מיליון 

ההכשרות שיבוצעו במסגרת הפרויקט מהוות מרכיב חלקי וראשוני בסל הכשרות רחב  
 תו נדרש לבצע במדינה במהלך השנתיים הקרובות.  יותר או

 
שנת   של  הראשון  החציון  רכשה2021במהלך  מל"טיםהחברה    ,  לאור    מספר  וזאת 

לשימושים   מיועדים  שהתקבלו  המל"טים  קיימים.  ופרויקטים  לקוחות  של  דרישות 
הן   ללקוחותיה,  שונים  שירותים  באמצעותם  לספק  עתידה  והחברה  שונים,  ביטחוניים 

ידי    לצורך על  יינתנו  כאמור  שירותים  אימונים.  פעילויות  לצורך  והן  מבצעיות  פעילויות 
שונים   טכנולוגים  ואמצעים  מערכות  המל"טים  על  להרכיב  תסיים  שזו  לאחר  החברה 
שהתקבלו מלקוח, הרלוונטיים לשירותים הספציפיים אותם תידרש החברה לבצע עבור  

י די מהנדסי החברה במרכז הטכנולוגי  כל לקוח ולקוח, כאשר האינטגרציה תעשה על 
מל"טים טרם עברה ללקוח  על ההבעלות  2021ביוני  30נכון ליום  אותו הקימה החברה.

  . ולפיכך נרשמו במאזן תחת נכסים אחרים
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 קבוצת אירודרום בע”מ 

  (המשך)  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

  מידע מגזרי   - 8 ביאור

  עיקריים:לקוחות   . א

 

  חודשים שהסתיימו   שישה
 יוניב 30ביום 

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר  31ביום 

  2021 2020 2020 

  אחוז מסך המכירות  

 31% 36%  26% לקוח א' 

 30% 20% 27% לקוח ב' 

  27%  26%  * לקוח ג' 

  . 10%  -* פחות מ
  

 לקוחות בחלוקה לפי מדינות (בהתבסס על מיקום הלקוח):  .ב
 

ולשנה שהסתיימה    20202-ו  2021ביוני    30-חודשים שהסתיימו ב  6-ל  החברה   הכנסותכל  
  הינן מישראל.  2020בדצמבר   31ביום  

  
 : הכרה שיטת לפי הכנסה  .ג

  
ולשנה שהסתיימה    20202-ו  2021ביוני    30-חודשים שהסתיימו ב  6-ל  החברה   הכנסותכל  

  מוכרות לאורך זמן.  2020בדצמבר   31ביום  
  
  

  המאזן  תקופת  לאחר אירועים  - 9 ביאור

מלוא הון המניות המונפק  בעסקה לרכישת  , התקשרה החברה  2021יולי  ב   8ביום  לאחר תאריך המאזן,    .א
, חברה המתמחה במתן שירותי איסוף מידע  ")FlyTech" להלן:  (  F.T Aerial Solutions ltdוהנפרע של  

יישומי בינה   וניתוחו באמצעות  ידי רחפנים  יולי  ב   22ביום    מלאכותית הפועלת בשוק האזרחי.אווירי על 
הרכישה   2021 עסקת  של  הושלמה  כולל  תשלום  כ  4.3-כ  כנגד  והקצאת  ש"ח  מניות    2.5-מיליון  מיליון 

קבוצת  הינה חלק מ  FlyTechלפי שער המניה באותו המועד והחל מהשלמת העסקה  ה רגילות של החבר
 . אירודרום

  
FlyTech  במתן שירותים ופתרונות אוויריים מתקדמים מבוססי כלי טיס בלתי    התאגדה בישראל ומתמחה
רגולטוריים מורכבים. החברה הנרכשת פועלת בשוק וכן בהדרכה, הכשרה וטיפול בתהליכים    ,מאוישים

.  למחצה (ביטחון פנים) ומספקת שירותי הטסה על בסיס כלי טיס מתקדמים שבבעלותה- האזרחי והביטחוני
הנדסה אזרחית, תשתיות אנרגיה ואנרגיה  הינם:    הנרכשת  החברה  של  המרכזיים  העיסוק  תחומייצוין, כי  

  מתחדשת, משלוחים אוויריים, אקדמיה אווירית, אבטחה.  
  

קיבלה תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית. עניינה של התובענה בטענה, כי    החברה,  2021ביולי   20  ביום    .ב
הרשות   ידי  על  המופעלות  האינטרנטיות  המידע  במערכות  דיווחיה  את  כביכול,  מנגישה,  אינה  החברה 

אביב בע"מ (מערכות המגנ"א והמאי"ה בהתאמה) ובכך  -לניירות ערך ועל ידי הבורסה לניירות ערך בתל
  , כביכול, את האפשרות של אנשים עם מוגבלות לקבל מידע מדיווחים אלו.  מונעת או מצמצמת

  
הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה כלל האנשים עם מוגבלות אשר נמנעה או צומצמה אפשרותם  

ומבדיקת החברה  ידיעת  למיטב  החברה.  ידי  על  שפורסמו  מהמסמכים  מידע  התובענות    לקבל  פנקס 
   , (כאשר חלקן הגדול אף מאותו התובע)בוריות קיבלו רוחבית תובענות זהותחברות צי  50-הייצוגיות, כ

ש"ח ואת    750. התובע מעריך את הנזק האישי בסך הימים שקדמו להגשת התביעה נגד החברהבמהלך 
כ של  כולל  בסכום  לייצג  מבקש  הוא  אותה  הקבוצה  לכלל חברי  הכולל הנטען  ש"ח.   7.5  -הנזק    מיליוני 

,  י התביעהאת סיכוי בשלב זה  זה לא ניתן להעריך  ור השלב המקדמי של התביעה,  ולאלהערכת החברה  
  כלשהי.  הפרשה הומהטעם האמור לא בוצעה בגינ 

  

  



 

 

 

 

 

 מ”אירודרום בעקבוצת 

  1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )בלתי מבוקר(

 2021 ביוני 30ליום  
 
 
 
 
 

 ענייניםה תוכן
 
 

 עמוד 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

  ש"ח(:אלפי בשקלים חדשים )נתונים כספיים 

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
 עצמה כחברה אם המיוחסים לחברה

3 

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
 כחברה אם המיוחסות לחברה עצמה

4 

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
 המיוחסים לחברה עצמה 

5 

 6-7 ביאורים ומידע נוסף למידע כספי ביניים נפרד

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לכבוד

 בעלי המניות של

  מ”בע אירודרום קבוצת

 

 א.ג.נ.,

 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38תקנה דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי  הנדון:

 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 

 מבוא

 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

, ולתקופות של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 2021ביוני  30"החברה"( ליום  -בע"מ )להלן  קבוצת אירודרוםשל 

המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי 

 הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 

 הסקירה היקף

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

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, 

ים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספי

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

ך אין אנו מחווים חוות דעת להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכ

 של ביקורת.

 

 מסקנה

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

 .1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
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 מ”אירודרום בעקבוצת 

 1970 –, התש"ל (דוחות תקופתיים ומיידיים)ג' לתקנות ניירות ערך 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
 

ביוני 30  בדצמבר 31   

 2021 2020 2020 

בוקר()בלתי מ   )מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

    ר כ ו ש

    :נכסים שוטפים

 8,327 262 30,789 מזומנים ושווי מזומנים

 - 75 89 פיקדון בנקאי מוגבל

 21 36 561 חובה ויתרות חייבים

 754 46 994 צדדים קשורים

 - 1 - לקוחות, נטו

 32,433 420 9,102 

    שוטפים: שאינםנכסים 

 - - 6,179 נכסים בגין זכויות שימוש      

 - - 207 נטוקבוע,  רכוש    

 - - 3,517 אופציה לרכישת מניות    
סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי 
סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע 

 178 (203) 21,417 כספי בגין חברות מוחזקות

 9,280 217 63,753 סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

    

    )בניכוי גירעון בהון( התחייבויות והון

    :התחייבויות שוטפות

 - - 620 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 15 71 189 ספקים ונותני שירותים

 52 550 268 זכאים ויתרות זכות

 - - 1,982 בגין תמורה מותניתהתחייבות 

 2,954 621 67 

    :שוטפות שאינןהתחייבויות 
 - - 5,654 התחייבויות בגין חכירות

 - - 2,156 התחייבות בגין תמורה מותנית

 7,810 - - 

 67 621 10,869 סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

 9,213 (404) 52,884 האםהון עצמי המיוחס לבעלים של החברה 

 63,753 217 9,280 

    
    

אלפי ש"ח. 1-מפחות  *  
   

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

 
.2021 באוגוסט 9: תאריך אישור הדוחות הכספיים התמציתיים  

 

 

 

 

 

 



 מ”אירודרום בעקבוצת 

 1970 –, התש"ל (דוחות תקופתיים ומיידיים)ג' לתקנות ניירות ערך 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 

 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
 
 

 

 

 שישה החודשים שהסתיימו
 ביוני 30ביום 

יימה שנה שהסתל
 בדצמבר 31ביום 

 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח )למעט נתוני הפסד נקי למניה( 

 

 - - 480 הכנסות

 - - 96 עלות ההכנסות

 - - 384 גולמי רווח

    

 - - 523 הוצאות מכירה ושיווק 

 894 885 1,646 הוצאות הנהלה וכלליות

 94 33 789 הנהלה וכלליות -הוצאות תשלום מבוסס מניות 

 (109) - - אחרות)הכנסות( הוצאות 

 8,988 8,963 - הוצאות רישום למסחר ברכישה במהופך

 (9,867) (9,881) (2,574) תפעולי הפסד

 

 178 (203) 131 חלק בתוצאות חברות בנות

 89 45 86 מימון וצאותה

 (10,134) (10,129) (2,529) הפסד לפני מסים על הכנסה

    

 (895) (332) (2,529) לתקופההפסד 

    

    - הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה

 (0.19) (0.23) (0.04) הפסד בסיסי למניה )בש"ח(

 (0.19) (0.23) (0.04) הפסד מדולל למניה )בש"ח(

 
 
 
 

 .הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה

 

 

 

 

 

 

 

 



 מ”אירודרום בעקבוצת 

 1970 –, התש"ל (דוחות תקופתיים ומיידיים)ג' לתקנות ניירות ערך 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 

 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 

 

 שישה חודשים שהסתיימו  
 ביוני 30ביום 

שנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 
    -תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (10,134) (10,129) (2,529) הפסד לתקופה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

    מפעילות שוטפת:
    התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 (178) 203 (130) חלק בתוצאות חברות בנות      
 9,105 9,105 - הוצאות רישום למסחר      
   89 הוצאות מימון התחייבות בגין חכירה      

 1,173 696 789 תשלום מבוסס מניות
 307 121 - קרן הון בעל שליטה

 - - 216 פחת והפחתות

    
    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 14 13 - קיטון )גידול( בלקוחות, נטו

 50 35 (540) קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה

 (754) (46) (1,011) גידול )קיטון( בצדדים קשורים, נטו
בהתחייבויות לספקים ולנותני )קיטון(  גידול

 (24) 32 174 שירותים

 (390) 107 216 גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות 
 (831) 137 (2,726)  שוטפת

    השקעה:תזרימי מזומנים מפעילות 
 75 - (89) משיכה )הפקדה( של פיקדון בנקאי, נטו

 - - (3,517) אופציה לרכישת מניות

 - - (10,783)  רכישת חברת בת בניכוי מזומנים שנרכשו

 - - (207) השקעה ברכוש קבוע

 75 - (14,596) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    
    מימון:תזרימי מזומנים מפעילות 

 - - (210) תשלומי קרן בגין חכירות
 8,957 - 39,091 תקבולים מהנפקת חבילת מניות ואופציות, נטו 

 - - 903 תקבולים ממימוש אופציות 

 8,957 - 39,784 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
    

 8,201 137 22,462 גידול במזומנים ושווי מזומנים

 125 125 8,327 מזומנים לתחילת תקופהמזומנים ושווי 

 8,327 262 30,789 מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

    

    

    
    

 
 
 



 
 

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

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38תקנה ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי 

 1970 –התש"ל  , תקופתיים ומיידיים(

 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1 ביאור
 : 1970 -התש"ל 

 
 הגדרות .א

 
.קבוצת אירודרום בע"מ –"החברה"                           

לתקנות ניירות ד' 38מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה  -"המידע הכספי ביניים הנפרד"  
 .1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

  
כהגדרתם של  למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם

לתקופה  2021יוני ב 30ליום  הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברהמונחים אלה במסגרת 
 דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים(.  -)להלן  באותו תאריךה חודשים שהסתיימ 6של 

  
  חברה בת או חברה כלולה. -"חברה מוחזקת" 

  
 חברה בת.  -"חברה מאוחדת" 

  
 ם חברות בנות או עם חברות כלולות. עסקות של החברה ע -חברתיות" -"עסקות בין

  
יתרות, הכנסות  -חברתיים" -חברתיות", "תזרימי מזומנים בין-חברתיות", "הכנסות והוצאות בין-"יתרות בין

חברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות -או הוצאות, ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בין
 המאוחדים.

 
 עריכת המידע הכספי הנפרדעיקרי אופן  .ב

 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( 38המידע הכספי הביניים הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 

"תקנות דוחות תקופתיים"(. בהתאם לתקנה האמורה, יובאו בדוח ביניים, בצירוף  –)להלן  1970 -התש"ל 
וחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים, סקירת רואה החשבון המבקר, נתונים כספיים מתוך הד

 ג'"(, בשינויים המחויבים.9"תקנה  –ג' לתקנות דוחות תקופתיים )להלן 9כאמור בתקנה 
 

בהתאם, המידע הכספי הביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים 
 המיוחסים לחברה עצמה.

 
ניים הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים והביאורים יש לעיין במידע הכספי הבי

ג', לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות 9אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 
האמורות, ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר 

 המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות. 2010בינואר  24ך ביום רשות ניירות ער
 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי הביניים הנפרד, הינם 
  .2020עקביים עם אלה ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת 

 

 

 

 

 

 



 

 מ”אירודרום בעקבוצת 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

 1970 -התש"ל  , תקופתיים ומיידיים(

 
 

(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד 38 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע עריכת אופן - 1 ביאור
 :(המשך) 1970 - ל"התש

 

 .מבוקר ואינו סקור הינו הנפרד בינייםה הכספי המידע
 

 והמוצגים הערוכים, נפרדים כספיים דוחות לרבות, כספיים דוחות מהווה אינו הנפרד בינייםה הכספי המידע
 27 בינלאומי חשבונאות תקן והוראות, בכלל( "IFRS-תקני ה" :להלן) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם

 תקן לפי שנערך ביניים לתקופת כספי מידע מהווה אינו ואף, בפרט" ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות" -
 ". ביניים לתקופות כספי דיווח" - 34 מספר בינלאומי חשבונאות

 
 בדבר, ביניים המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחות 2 בביאור שפורטה החשבונאית המדיניות, זאת עם

 התמציתיים הכספיים הדוחות במסגרת הכספיים הנתונים סווגו בו והאופן, החשבונאית המדיניות עיקרי
 מהאמור המתחייבים בשינויים וזאת, הנפרד בינייםה הכספי המידע הצגת לצורך יושמו, ביניים המאוחדים

 .הנפרד בינייםה הכספי המידע בעריכת שיושמו החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי בדבר לעיל

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח - 2 ביאור

ליום ביניים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  5 לביאור בדבר השקעות בחברות בנות, ראה ביאור .א
 .2021ביוני  30

 

בדוחות הכספיים  6, ראה ביאור ביאור בדבר הנקפת ההון ומימוש האופציות שחלה במהלך תקופת החתךל .ב
 . 2021ביוני  30ליום ביניים התמציתיים המאוחדים 

 

 30ליום ביניים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  7ראה ביאור  לאירועים מהותיים בתקופת הדיווח, .ג
 .2021ביוני 

 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח - 3 ביאור

 .2021ביוני  30 ליום המאוחדים בינייםם התמציתיים דוחות הכספייב 9ראה ביאור    
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 אירודרום בע״מ )״החברה״( קבוצת  

 הצהרות 
 מנהלים 
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( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  1ג)ד() 38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  
 1970  - ומידיים(, התש"ל  

 :  אני, רועי דגני, מצהיר כי

1.  "  : )להלן ן  התאגיד בחנתי את הדוח החציוני של קבוצת אירודרום בע"מ  "( לחציון הראשו
:   2021של שנת    "(; הדוחות "  )להלן

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג   .2
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם  

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

אחר  .3 כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  נאות,    לפי  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול 
של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל 

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

התאגיד,   .4 הביקורת של  ולוועדת  ן  לדירקטוריו התאגיד,  החשבון המבקר של  לרואה  גיליתי 
ובין   לו  כל תרמית, בין מהותית  שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף 

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

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

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9.8.2021   

 ודירקטור רועי דגני, מנכ"ל    תאריך 
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( לתקנות  2ג)ד() 38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  
 1970  - ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל  

 :  אני, לירן קוטס, מצהיר כי

לתקופת   .1 בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  המידע  ואת  ביניים  הכספיים  הדוחות  את  בחנתי 
של   " הביניים  )להלן:  בע"מ  אירודרום  שנת  התאגיד קבוצת  של  ן  הראשו לחציון   )"2021  

 " :  "(. הדוחות לתקופת הביניים " או " הדוחות )להלן

ן   .2 נכו לא  מצג  כל  כוללים  אינם  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
לו  של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכל 

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

הביניים   .3 לתקופת  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
הפעולות   תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; ותזרימי המזומנים של התאגיד  

ן   .4 ו ן המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטורי גיליתי לרואה החשבו
מי   או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל  התאגיד 

תי בדיווח הכספי  שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעו 
 ובגילוי ובבקרה עליהם. 

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

 

 

 

 

 

 
 
  

9.8.2021   

 לירן קוטס, סמנכ"ל כספים   תאריך 
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