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 קוויקליזארד בע"מ )"החברה" או "קוויקליזארד"(

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 2021ביוני,  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 
 

ד לתקנות  5החברה הינה "תאגיד קטן" ובחרה לאמץ את כלל ההקלות ל"תאגיד קטן" בהתאם להוראות סעיף  

 ח אשר החלה ביום  , ובכלל כך, החל מתקופת הדיוו1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 מדווחת החברה לפי מתכונת דיווח חצי שנתית. 2021בינואר  1

 

 דבר המנכ"ל  .א

 לבעלי המניות עמיתים ושותפי העסקיים, 

. להלן הישגי הצמיחה  2021אני שמח לעדכן אתכם על התקדמותה של חברת קוויקליזארד בחציון הראשון של שנת  

 הנוכחיים ותכניותינו לעתיד. 

עולם    בינינו לבין שוק חזק  - בחודשים האחרונים חווינו ביקוש גובר בשווקים קיימים וחדשים. אנו מזהים מתאם מוצר 

 הקמעונאות על מחלקותיו השונות.  

אל מול החציון הראשון של    2021בחציון הראשון של שנת  מתמחור דינמי  בהכנסות    56%  - כ   החברה הציגה גידול של 

אלפי דולר    3,300  - הסתכמה בכ   2021ביוני,    30( ביום  ARRההכנסה הדולרית החודשית החוזרת ) . בנוסף,  2020שנת  

 . 57%  - של כ   שנתי   , גידול 2020ביוני,    30אלפי דולר ארה"ב ביום    2,100  - ארה"ב לעומת כ 

אנשי  בחיזוק מערך השיווק והמכירות. נכון למועד התשקיף עבדו בחברה שני    אנחנו מתמקדים בחודשים האחרונים  

  אותותיו   ייתן גידול זה  נו צופים כי  א עובדים נוספים לצוותי השיווק והמכירות.    15  נו גייס במהלך הרבעון השני  מכירות.  

   . 2022שנת    ובאופן משמעותי במהלך   2021החל מהרבעון הרביעי בשנת  

 

וסקים בבניית תשתית  בכדי להרחיב את פעילות החברה ולכבוש נתחי שוק מרכזיים באירופה ובצפון אמריקה, אנו ע 

 מכירות בינלאומית המגובה במערך שיווק, מפיצים ושותפים.  

 

את מערך אנשי מכירות השטח, המובילים את תהליך המכירה משלב פתיחת ההזדמנות ועד סגירת החוזה. גייסנו  עיבינו  

 . גם צוות פיתוח מכירות על פי טריטוריות המזין את מערך מכירות השטח בפגישות מכירה 

 

להגברת החשיפה והדרישה למוצר בטריטוריות    הכוללת תהליכים, כלים ויוזמות חדשות אסטרטגיה שיווקית    נו בונים א 

השקענו בפיתוח קשר בלתי אמצעי עם לקוחות ושותפים, עם אנליסטים ועם משפיענים אחרים בתחום התמחור  שונות.  

 הקמעונאי. 

    רה. כל זאת על מנת ליצור מנוע צמיחה משמעותי עבור החב 
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לכם  ל להודות  כרגיל  ברצוני  ובצוות    -סיכום,  בי  נותנים  שאתם  האמון  אני מעריך אישית את  לדרך.  שותפי 

מאמין   אני  ובעזרתכם,  בעזרתם  שלנו.  המסורים  לעובדים  גם  תודה  אסיר  אני  קוויקליזארד.  של  ההנהלה 

לעזור לקמעונאים ולמותגים    -בביטחון מלא שאנחנו רק בתחילת הדרך לספק את ההבטחה שבשמה אנו פועלים  

מחירים   לניהול  ידני  מתמחור  הדיגיטלית  הטרנספורמציה  את  בהצלחה  לעבור  לצרכנים  ישירות  המוכרים 

 דיגיטלי, חכם ואוטומטי. 

 

 בברכה,

 פיני מנדל 

 מנכ"ל קוויקליזארד 

 

לנתוני  ביחס  לרבות  לעיל,  ותחזיות החברה המפורטות  ציפיות  כי הערכות,  המתחדשת  הכנסה  ה  יובהר  השנתית 

 (ARR של החברה, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ) -אשר התממשותו  1968 ,

תלויה בגורמים שונים בשליטת החברה. מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן שונה )אף באופן מהותי(,  

דירקטוריון והנהלת החברה וכן התממשות איזה מגורמי הסיכון    שינויים בשוק, החלטות עתידיות של בין היתר, לאור  

 . 2021לתשקיף החברה מחודש פברואר    6לפרק    6.31המנויים בסעיף  

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  .ב

ולתקופה    2021ביוני,    30בזאת לסקור את נתוני הפעילות של החברה ליום   דירקטוריון החברה מתכבד

חודשים שהסתיימה באותו מועד. ההסברים שלהלן הינם מצומצמים בהיקפם, ומתייחסים  של שישה  

עד   האחרונה  הדיווח  שנת  מתום  המדווחת  בתקופה  התאגיד  ענייני  במצב  שחלו  ולשינויים  לאירועים 

ועל הנתונים בתיאור עסקי    2021ביוני,    30למועד דוח זה, אשר השפעתם על נתוני הדוחות הכספיים ליום  

יד היא מהותית. דוח זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי המידע הכלול בדוח התקופתי של החברה  התאג

-2021, אסמכתא מס':  25.3.2021אשר פרסמה החברה ביום    2020בדצמבר,    31לשנה שהסתיימה ביום  

פרק תיאור עסקי החברה ופעילותה, הדוחות    -"(  2020שנת  ושנתי לדוח תקופתי  )להלן: "  01-044823

  31ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום    2020בדצמבר,    31כספיים ליום  ה

 . 2020, אשר צורפו לדוח התקופתי לשנת 2020בדצמבר, 

  פעילות החברה וסביבתה העסקית .1

   פעילות החברה .1.1

תוכנה   פלטפורמת  לקמעונאים  ומספקת  פיתחה  אשר  ופיתוח  מחקר  חברת  הינה  החברה 

מבוססת  לאופטימי תמחור,  גישה    AIזציית  מקבלים  החברה  לקוחות  מלאכותית(.  )בינה 

מרובי  לקמעונאים  מאפשרת  החברה  הענן.  טכנולוגית  באמצעות  התוכנה  ערוצים  - למערכת 

(multichannel retailers און במכירה  )הפועלים  של  -(  בשילוב  או  פיזית,  בחנות  מכירה  ליין, 

ואופטימיזציה  אוטומציה  לבצע  וההפצה.    השניים(  השיווק  ערוצי  בכל  התמחור  מערך  של 

העסקיות,   מטרותיהם  עם  בהלימה  מוצריהם  את  לתמחר  לקמעונאים  עוזרת  התוכנה 

 ומאפשרת להגיע למחיר הנכון לכל מק״ט, בכל ערוץ. 



 

 

4 

הפלטפורמה מתממשקת למערכות התפעוליות של הלקוח ומנתחת מידע ממערכות הלקוח כגון  

, גמישות הביקוש למוצר בנקודות המכירה, התנהגות צרכנית  עלויות המלאי ואספקת המוצר

וכו׳   מתחרים  מחירי  כלל    -עונתית,  הקמעונאיים.  המוצרים  מחירי  לשינויי  המלצות  לכדי 

אלגוריתם   על  מבוסס  אשר  ההחלטות  קבלת  מנוע  אל  נשלחים   Machine-ו  AIהנתונים 

Learningקיות שקובע הלקוח )דוגמת  , שמייצר אופטימיזציה למחיר, על פי אסטרטגיות עס

אחד   בכל  מיושמת  כפתור  ובלחיצת  מהמלאי(,  התשואה  מקסום  או  הגולמי  הרווח  מקסום 

 ליין, מכירה בחנות פיזית, או בשילוב של השניים.-מכירה און  -מהערוצים המתאימים 

למערכות   חזרה  שמוזן  המחיר  את  אמת  בזמן  ודינמי  אוטומטי  באופן  משנה  המערכת 

הארגוניות של הלקוח ומשם ללקוח הסופי. בדרך זו, מאפשרת המערכת תגובה מיידית לביצועי  

הכנסות   כגון  הלקוח,  של  הליבה  במדדי  לעלייה  להביא  שנועד  אופטימאלי  ותמחור  השוק, 

 ורווחיות של הלקוח. 

לל  הפלטפורמה בנויה בצורה ייחודית, אשר מתאימה באופן גנרי לענפי פעילות שונים, לרבות כ

 ענפי הקמעונאות, התיירות, והתעופה, ללא צורך בהתאמה פר ענף. 

במעל   כיום  פעילה  צריכה,    20החברה  מוצרי  כגון  קמעונאות  תחומי  במגוון  בעולם  מדינות 

בו ועוד. גמישות  -אלקטרוניקה, ציוד ביתי ומשרדי, אופנה, פארמה, ציוד ספורט, תעופה, כל

  -אות, ביחד עם קלות היישום והשימוש במערכת  המערכת להתאים בקלות לכל ענפי הקמעונ

 הם להערכת החברה גורם מוביל בהצלחתה. 

לפרטים נוספים אודות פעילותה של החברה ותיאור הסביבה העסקית והשפעותיה על פעילות  

, אשר הפרטים  2020פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת    -החברה ראו פרק א'  

 ל דרך ההפניה. הכלולים בו מובאים בזאת ע 

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה  .1.2

בעולם מאז תחילת   הקורונה  נגיף  בתחום המסחר    2020התפשטות  שינויים מהותיים  גררה 

כך   כדי  עד  האלקטרוני,  למסחר  בביקוש  תקדים  חסר  זינוק  חווה  השוק  כן,  כמו  הגלובלי. 

, B2B2Cות שותפים במודל המכונה שמותגים שנסמכו עד לאחרונה על מכירות לצרכן באמצע 

 . D2Cעברו למכור ישירות לצרכנים במודל המכונה 

מסייע   שמוצרה  החברה  עבור  מהותית  צמיחה  הזדמנות  פתחו  אלה  מהותיים  שינויים 

 . AI - חכם ואוטומטי, מבוסס דאטה ו - לקמעונאים להשלים את מהפך התמחור הדיגיטלי 

פיין באי ודאות רבה ובשינויים מהירים ולעתים  עם זאת, תהליך התפשטות הנגיף בעולם מאו

 קיצוניים במדינות שונות בהן יש לחברה לקוחות.  

- ו  10.1לפרטים נוספים אודות השפעת נגיף הקורונה והשפעתו על פעילות החברה ראו סעיפים  

 . 2020פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת  -בפרק א'  15.4
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( ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח 2021תקופת הדוח )חציון ראשון לשנת  מגמות כלליות במהלך   .2

 2020ולאחר תאריך המאזן, שלא פורטו בדוח התקופתי לשנת 

  4,488  - הסתכמו הכנסות החברה מפלטפורמת תמחור דינמי בכ  2021במהלך החציון הראשון של שנת  

כ בנוסף, ההכנסה  56%-גידול של כאלפי ש"ח בחציון המקביל אשתקד,    2,884  -אלפי ש"ח לעומת   .

אלפי דולר ארה"ב לעומת    3,300  -הסתכמה בכ  2021ביוני,    30( ביום  ARRהדולרית החודשית החוזרת )

 .בדולר ארה"ב 57%-, גידול של כ2020ביוני,   30אלפי דולר ארה"ב ביום  2,100 -כ

האחרונים   בחודשים  השקיעה  אשר  החברה  של  התפעוליות  בהוצאות  גידול  חל  לעיל,  האמור  לצד 

החל מהרבעון  במערכי שיווק וגיוס עובדים , והחברה צופה כי השקעה זו תשפיע על הכנסות החברה  

   .2022ובאופן משמעותי במהלך שנת  2021שנת  להרביעי 

השיווק ומספר העובדים על הכנסות החברה הן  הערכות החברה בקשר עם השפעת הגידול במערכי  

או   זה עשוי שלא להתממש  על תכניות העבודה של החברה. מידע  פני עתיד המתבסס  צופה  מידע 

מהותית(   )אף  שונה  או  חלקי  באופן  שאינם  משהוערלהתממש  שונים  גורמים  בשל  היתר,  בין  ך, 

ל ביקוש  החברה,  פועלת  בהם  השווקים  מצב  ובכללם  החברה  פעילות  בשליטת  החברה,  מוצרי 

 המתחרים וכו'.

בחודשים שלאחר ההנפקה חוותה החברה ביקוש גובר בשווקים קיימים וחדשים. החברה מזהה מתאם  

כדי  .  שוק חזק של פלטפורמת התמחור של החברה עם עולם הקמעונאות על מחלקותיו השונות-מוצר

בכניסה   מאמציה  את  להשקיע  החליטה  החברה  הפוטנציאל,  את  והתרחבות  לנצל  חדשים  לשווקים 

 בטריטוריות הקיימות.  

בהתאם, החברה גייסה באירופה צוות מכירות שיתמקד בבריטניה, צרפת, ספרד, גרמניה, סקנדינביה,  

אוסטריה, בלגיה והולנד. במדינות אלו החברה מזהה התאמה גבוהה בעיקר עם קמעונאים המנהלים  

ור מוצרים זהים במדינות שונות, או במכירה דרך חנות  זמנית, כגון תמח -מספר רב של ערוצי מכירה בו

פיזית אל מול אונליין. צוות מכירות זה עובד בשיתוף פעולה עם מפיצים מקומיים על מנת לייצר עתודת  

 מכירות נוספת ונוכחות לוקאלית עבור לקוחות חדשים. 

צמיחה בטווח הבינוני  בנוסף, בצפון אמריקה קיים ביקוש גובר, שלהערכת החברה מהווה פוטנציאל ל

ולצמיחה משמעותית יותר בטווח הרחוק יותר. החברה הקימה תשתית מכירה הכוללת מפיצים, אנשי  

 מכירות ופעילות שיווקית כדי להפוך את צפון אמריקה למנוע צמיחה. 

הערכות החברה בקשר עם פוטנציאל הצמיחה בצפון אמריקה הן מידע צופה פני עתיד המתבסס על 

בש )אף  מכרזים  שונה  או  חלקי  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא  עשוי  זה  מידע  האמריקאי.  וק 

 מהותית( משהוערך, בין היתר, בשל גורמים שונים שאינם בשליטת החברה. 

בדרום אסיה, החברה התקשרה עם לקוח אסטרטגי )איקאנו, חברת הבת של קב׳ איקאה העולמית(,  

לדעת החברה אבן דרך משמ עותית בצמיחה הגלובאלית שלה. לפרטים ראו  התקשרות אשר מהווה 

(, אשר הפרטים הכלולים  2021-01-033964)אסמכתא מס':    2021ביוני    1דיווח מיידי של החברה מיום  

 בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. 

הרחבת   לשם  באוסטרליה,  מקומי  חדש  שותף  עם  התקשרה  המאמצים  ההחברה  שם.  גם  צמיחה 

רחבות בטריטוריות הקיימות מלווים בצמיחה בכוח האדם בחברה.  לפתיחת השווקים החדשים והת
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דיווח מיידי של החברה מיום   (, אשר  2021-01-081198)אסמכתא מס':    2021במאי    10לפרטים ראו 

 הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. 

מתוכם הינם    עובדים  15עובדים חדשים, כאשר    21  -גייסה החברה כ   ההנפקהבחודשים שחלפו מאז  

)לעומת   והשיווק  המכירות  גייסה    2במערך  החברה  בנוסף,  התשקיף(.  למועד  בסמוך  מכירות  אנשי 

  2021ביוני,    7עובדים חדשים גם למחלקת המחקר והפיתוח. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

 הפניה. (, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ה2021-01-035833)אסמכתא מס': 

, שמאפשרת  מכונה  תלמידבחצי השנה האחרונה פיתחה החברה יכולת סימולציה מתקדמת, מבוססת  

שינוי מדיניות התמחור על היעדים העסקיים. בנוסף, הוסיפה החברה  של  ללקוחות לבחון את ההשפעה  

התוכנה התווספו  ( )כלומר מוצרים עם פחות מכירות(. בגזרת  long tailתמיכה במוצרי "זנב ארוך" )

( בטבלאות  חדשה  תצוגה  כגון  ממשק  החברה  BIשינויי  בנוסף,  תמחור.  אסטרטגיות  ניתוח  ומסך   ,)

 .  התקדמה בפרויקט הפריסה הגלובלי, ולמועד הדוח, מרכז נתונים נוסף נמצא בשלבי בדיקות

 
 

 המצב הכספי    .3

 להלן נתונים עיקריים מתוך המאזנים של החברה )באלפי ש"ח(: 

 סעיף
  31ליום  ביוני  30ליום 

בדצמבר 
2020 

שינוי מתום  
התקופה המקבילה  
 אשתקד )באחוזים( 

 הסברי החברה 
2021 2020 

נכסים 
 457% 4,114 7,422 41,360 שוטפים 

לציבור   מההנפקה  בעיקר  נובע  הגידול 

 שהביאה לגידול ביתרת המזומנים. 

נכסים שאינם  
 הגידול נובע מחידוש הסכם חכירה.  22% 346 489 597 שוטפים

 הגידול נובע בעיקר מהנפקת מניות לציבור.  430% 4,460 7,911 41,957 סך הנכסים

התחייבויות  
 71% 2,581 2,590 4,421 שוטפות 

מגיוס   בעיקר  נובע  עובדים    21הגידול 

 חדשים ומגידול בפעילות החברה.

התחייבויות  
שאינן  

 שוטפות 
59 92 45 (36% ) - 

 165% 4,936 3,127 8,298 כתבי אופציה 

השינוי בכתבי האופציות של החברה לבעלי  

מניותיה אשר אינם פריט כספי נובע מגידול  

ההוגן כתוצאה    בשווי  האופציה,  כתבי  של 

 מעלייה במחיר המניה של החברה. 

סך 
 120% 7,562 5,809 12,778 ההתחייבויות 

בעיקר נובע  עובדים    21מגיוס    הגידול 

כתבי    חדשים של  ההוגן  בשווי  ומגידול 

 האופציה. 

 1,288% ( 3,102) 2,102 29,179 הון 
נובע  בעיקר מכך שהחברה הונפקה    הגידול 

 לראשונה לציבור, בקיזוז הפסדים שוטפים. 

סך ההון 
 - 426% 4,460 7,911 41,597 וההתחייבויות
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 תוצאות הפעילות  .4

 (ARRחוזרת ) הכנסה שנתית  

( (, מודדת החברה את צמיחתה, בין היתר, במונחים של SaaSכחברת מתן שירותים מבוססי תוכנה 

הכנסות שנתיות חוזרות(. לפרטים נוספים בקשר עם    -Annual recurring revenues )  ARR  -גידול ב

פרק   -א'    לפרק  16לרבות ההתאמות המבוצעות להכנסות השנתיות, ראו סעיף    ARR  -אופן חישוב ה

 , ונכלל בזאת על דרך ההפניה.  2020תיאור עסקי החברה ופעילותה, אשר צורף לדוח התקופתי לשנת  

 החודש המייצג 
ARR 

 דולר ארה"ב

גידול שנתי  

 בדולר ארה"ב

 %  -ב 

ARR 

 בש"ח

גידול שנתי בש"ח  

 %  -ב

 אלפי דולר ארה"ב  3,300 2021יוני 

57% 

 אלפי ש"ח   10,800

48% 

 אלפי ש"ח  7,300 אלפי דולר ארה"ב  2,100 2020יוני 

 

להלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על רווח והפסד של החברה לתקופות המיוחסות בדוחות  

 הכספיים )באלפי ש"ח(:  

 סעיף 

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 2020בדצמבר, 

שינוי מתום 
התקופה  

המקבילה אשתקד  
 )באחוזים( 

 החברההסברי 
 

2021 2020 

הכנסות מפלטפורמת  
 תמחור דינמי

4,488 2,884 6,517 56% 

הגידול נובע בעיקר מגידול במכירות 

מגידול  וכן  חדשים  ללקוחות 

למוצר  הרחבות  של  במכירות 

 ללקוחות קיימים. 

הכנסות מהשוואת  
מחירי מתחרים )מוצר 

 ישן( 
46 524 757 (91% ) 

בעיקר   נובע  של הקיטון  מהפסקה 

 חוזים. 

 33% 7,274 3,408 4,534 מכירות 

הגידול נובע בעיקר מגידול במכירות 

)פלטפורמת   החדשה  מהפלטפורמה 

תמחור דינמי( בקיזוז ירידה בחוזים 

)מהשוואת   הישנה  הפלטפורמה  של 

 מחירי מתחרים(.

 30% (1,798) ( 900) ( 1,174) עלות המכירות 
נובע מהגידול  בעלות המכר  הגידול 

 במכירות מתמחור דינמי.  

 34% 5,476 2,508 3,360 רווח גולמי 

הגידולי נובע מהגידול במכירות של 

הפלטפורמה לתמחור דינמי. הרווח 

 מהמכירות. 74% -הגולמי מהווה כ 

 61% ( 5,808) ( 2,836) ( 4,552) הוצאות מחקר ופיתוח 

 הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח נבע 

 longמתמיכה במוצרי "זנב ארוך" )

tail  והתקדמות ממשק  משינויי   ,)
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בפרוייקט הפריסה הגלובלי. וכן, חל  

לעובדים  אופציות  בהוצאות  גידול 

 אלפי ש"ח.  643 -בסכום של כ

 232% ( 4,006) ( 1,672) ( 5,544) הוצאות מכירה ושיווק 

נובע   מהתמקדות  הגידול 

בחדירה  החברה  של  אסטרטגית 

של  והעמקה  חדשים  לשווקים 

גידול  חל  וכן,  קיימים.  שווקים 

בהוצאות אופציות לעובדים בסכום 

 אלפי ש"ח.  327 -של כ

 139% ( 1,782) ( 759) ( 1,813) הוצאות הנהלה וכלליות

וכלליות   הנהלה  בהוצאות  הגידול 

בעיקר   אופציות מנובע  הוצאות 

כ  של  בסכום  אלפי   374  -לעובדים 

הקשורות  מהוצאות  וכן  ש"ח 

 להתאמת החברה לחברה ציבורית.

 -  210% ( 6,120) ( 2,759) ( 8,549) הפסד תפעולי

 ( 2,747%) ( 1,694) 127 ( 3,362) שערוך כתבי אופציה

כתבי   בהוצאות  של השינוי  אופציה 

אינם  אשר  מניותיה  לבעלי  החברה 

של  בשווי  מגידול  נובע  כספי  פריט 

מעלייה   שנבע  האופציה,  כתבי 

 המחיר המניה של החברה. 

 -  ( 100%) 27 26 -  הכנסות מימון

 -  ( 5%) ( 444) ( 37) ( 35) הוצאות מימון

 352% ( 8,231) ( 2,643) ( 11,946) הפסד לתקופה 

החברה   של  ההפסד  בחציון מתוך 

שנת   של  של 2021הראשון  סכום   ,

אלפי ש"ח נובע מהוצאות בגין   4,971

)אופציות  כספיים  שאינם  פריטים 

 לעובדים וכתבי אופציה(. 
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 נזילות ומקורות מימון .5

   תזרימי מזומנים .5.1

 להלן יובאו נתונים בדבר תזרימי המזומנים של החברה )באלפי ש"ח(:

 סעיף 

חודשים  לתקופה של שישה 
לשנה  ביוני  30שהסתיימה ביום 

שהסתיימה  
  31ביום 

 2020בדצמבר, 

שינוי מתום 
התקופה  

המקבילה 
אשתקד 
 )באחוזים( 

 הסברי החברה
 

2021 2020 

תזרים המזומנים  
ששימש לפעילות 

 שוטפת

(5,142 ) (2,587 ) (5,574 ) 99% 

מזומנים  בתזרים  השינוי 

מגידול   נובע  שוטפת  מפעילות 

החברה   של  התפעולי  בהפסד 

מקבילה   תקופה  לעומת 

מאמצים  מ  בעיקראשתקד  

 שבוצעו במכירה ושיווק. 

תזרים המזומנים  
ששימש לפעילות 

 השקעה
(190 ) (46 ) (56 ) 313% 

מזומנים  בתזרים  השינוי 

נובע   השקעה  מפעילות 

רכוש   של  מרכישה  כתוצאה 

 קבוע.

תזרים המזומנים  
שנבע מפעילות 

 מימון
 42,208 894 340 4,621% 

מזומנים  בתזרים  השינוי 

נובע מהנפקת  מפעילות מימון 

 מניות.

השפעת תנודות  
במזומנים ושווי 

 מזומנים 
26 11 (161 ) 136% 

בשערי   מתנועות  נובע  השינוי 

 החליפין לתקופה. 

גידול )קיטון(    
במזומנים ובשווי 

 מזומנים 
36,902 (1,728 ) (5,451 ) (2,236% )  - 

יתרת מזומנים 
ושווי מזומנים 

 לסוף השנה
39,296 6,117 2,394 542%  - 

 

למועד הדוח מממנת החברה את פעילותה מהכנסות, גיוסי הון, וכן מתמורת    -  מקורות מימון  .5.2

ההנפקה לציבור על פי התשקיף, אשר משמשת את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה  

, תוך שימת דגש על פיתוח פעילות השיווק והמכירה של החברה  ולמימון פעילותה העסקית

לצורך הרחבת פעילות המחקר והפיתוח הקיים והעתידי  באירופה ובצפון אמריקה, ובכלל כך  

 של החברה. 

תיאור עסקי החברה,    -לפרק א'    23לפרטים בדבר ההון החוזר של החברה, ראו סעיף    -  הון חוזר .5.3

 . 2020בדוח התקופתי לשנת 

לפרטים אודות מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון ליום    -  מצבת התחייבויות  .5.4

הפרטים  2021ביוני    30 אשר  זה,  לדוח  במקביל  המתפרסם  החברה  של  מיידי  דיווח  ראו   ,

 הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. 
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 נתוני הפרופורמה  .6

להלן יובאו נתוני הפרופורמה שנערכו על מנת לשקף את תוצאות פלטפורמת התמחור הדינמי בלבד,  

   ללא הפעילות של השוואת מחירי מתחרים.

 הפעילות תוצאות  .6.1

 

 סעיף

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה  

 ביוני 30ביום 
לשנה  

שהסתיימה ביום  
 2020בדצמבר,  31

שינוי מתום  
התקופה  

המקבילה  
אשתקד  
 )באחוזים(

 הסברי החברה 
 

2021 2020 

הכנסות  
מפלטפורמת  
 תמחור דינמי

4,488 2,884 6,517 56% 

במכירות   מגידול  בעיקר  נובע  הגידול 

ללקוחות חדשים וכן מגידול במכירות  

 של הרחבות למוצר ללקוחות קיימים.

 52% ( 1,611) ( 762) ( 1,162) עלות המכירות 
מהגידול   נובע  המכר  בעלות  הגידול 

 במכירות מתמחור דינמי.  

 - 57% 4,906 2,122 3,326  רווח גולמי 

הוצאות מחקר  
 64% ( 5,656) ( 2,733) ( 4,479) ופיתוח 

 הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח נבע 

( ארוך"  "זנב  במוצרי   longמתמיכה 

tail  והתקדמות ממשק  משינויי   ,)

חל   וכן,  הגלובלי.  הפריסה  בפרוייקט 

לעובדים   אופציות  בהוצאות  גידול 

 אלפי ש"ח. 643 -בסכום של כ

הוצאות מכירה  
 243% ( 3,930) ( 1,616) ( 5,538) ושיווק 

נובע   אסטרטגית  הגידול  מהתמקדות 

של החברה בחדירה לשווקים חדשים 

והעמקה של שווקים קיימים. וכן, חל  

לעובדים   אופציות  בהוצאות  גידול 

 אלפי ש"ח. 327 -בסכום של כ

הוצאות הנהלה  
 139% ( 1,782) ( 759) ( 1,813) וכלליות

וכלליות    הנהלה  בהוצאות  הגידול 

אופציות   מהוצאות  בעיקר  נובע 

אלפי ש"ח  374  -לעובדים בסכום של כ

להתאמת   הקשורות  מהוצאות  וכן 

 החברה לחברה ציבורית. 

 - 185% ( 6,462) ( 2,986) ( 8,504) הפסד תפעולי 

שערוך כתבי  
 ( 2,747%) ( 1,694) 127 ( 3,362) אופציה 

של  אופציה  כתבי  בהוצאות  השינוי 

אינם   אשר  מניותיה  לבעלי  החברה 

נובע   כספי  של פריט  בשווי  מגידול 

כתבי האופציה, שנבע מעלייה המחיר  

 המניה של החברה.

 - (100%) 27 26 - הכנסות מימון 

 - (5%) ( 317) ( 37) ( 35) הוצאות מימון 

 315% ( 8,446) ( 2,870) ( 11,901) הפסד לתקופה 

בחציון   החברה  של  ההפסד  מתוך 

שנת   של  של 2021הראשון  סכום   ,

נובע    4,971 בגין  אלפי ש"ח  מהוצאות 

)אופציות   כספיים  שאינם  פריטים 

 לעובדים וכתבי אופציה(.
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 תזרימי מזומנים   .6.2

 סעיף 

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני  30

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 2020בדצמבר, 

שינוי מתום 
התקופה  

המקבילה 
אשתקד 
 )באחוזים( 

 הסברי החברה
 

2021 2020 

המזומנים  תזרים 
ששימש לפעילות 

 שוטפת

(5,056 ) (2,578 ) (6,001 ) 96% 

מזומנים   בתזרים  השינוי 

מגידול   נובע  שוטפת  מפעילות 

החברה   של  התפעולי  בהפסד 

מקבילה  תקופה  לעומת 

מאמצים מ  בעיקראשתקד  

 שבוצעו במכירה ושיווק. 

תזרים המזומנים  
ששימש לפעילות 

 השקעה
(190 ) (46 ) (56 ) 313% 

מזומנים   בתזרים  השינוי 

נובע   השקעה  מפעילות 

רכוש   של  מרכישה  כתוצאה 

 קבוע.

תזרים המזומנים שנבע  
 4,621% 779 894 42,208  מפעילות מימון

מזומנים   בתזרים  השינוי 

נובע מהנפקת   מפעילות מימון 

 מניות.

השפעת תנודות  
במזומנים ושווי 

 מזומנים 
26 11 (161 ) 136% 

נובע   בשערי  השינוי  מתנועות 

 החליפין לתקופה. 

)קיטון( גידול במזומנים 
  ( 2,252%) ( 5,439) ( 1,719) 36,988 ובשווי מזומנים 

 

  מידע בדבר הערכת שווי מהותית מאוד המצורפת לדוחות  .7

השווי ההוגן של כתבי אופציות לרכישת   זיהוי נושא ההערכה: 
רווח   דרך  הוגן  בשווי  הנמדדים  מניות 

 .והפסד

 . 2021ביוני  30ליום  עיתוי ההערכה:

אילו   ההערכה  מועד  לפני  סמוך  ההערכה  נושא  כללי  שווי 

החשבונאות המקובלים, לרבות פחת והפחתות, לא היו מחייבים  

 :את שינוי ערכו בהתאם להערכת השווי

 ל.ר.

)  8,298  -  30.06.2021 שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:  ש"ח    2,545אלפי 
 ולר(. אלפי ד 

 להערכת השווי.  3ראו עמוד  פרטים אודות מעריך השווי:

 .ש"ח 4,500על סך  -כן  האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי? 

 .בלק ושולס מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו:

בהתאם   ההערכה,  את  השווי  מעריך  ביצע  שלפיהן  ההנחות 

 :למודל ההערכה

 .להערכת השווי  12-14ראו עמודים 
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  היבטי ממשל תאגידי .ג

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות  .8

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

 אפקטיביות הבקרה הפנימית .9

( לתקנות הדוחות, ביחס ל"תאגיד  2ד)5דירקטוריון החברה בחר לאמץ את ההקלות המנויות בתקנה  

קטן", ככל שהן רלוונטיות לחברה, ובכלל זה ההקלה הנוגעת לפטור מפרסום דוח בדבר אפקטיביות  

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. בהתאם להוראות התקנות האמורות, החברה מצרפת,  

 חלף הדוח כאמור, נוסח הצהרות מנהלים, כמצורף כנספח לדוח דירקטוריון זה. 

 

 2021באוגוסט,   4תאריך: 

 

 
 

  
 

 ישי קב   פנחס מנדל 

 יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל החברה 
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 1970-( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל1ג)ד()38הצהרת מנהלים עפ"י תקנה 

 

 הצהרת מנהל כללי  

 

 מצהיר כי:  034322743אני, פנחס מנדל ת.ז.  

החצי  (1) הדוח  את  של  -בחנתי  בע"משנתי  שישה "התאגיד")  קוויקליזארד  של  לתקופה   )
 "(; הדוחות )" 2021ביוני,  30חודשים המסתיימת ביום 

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

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

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

 דוחות;התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים ה

של 4) הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי   )
דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי  
בדיווח   עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי  או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

 עליהם;  הכספי ובגילוי ובבקרה

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

 

 

 

 2021באוגוסט,   4תאריך: 

  ____________________________________ 

 פנחס מנדל, מנכ"ל   
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 1970-תש"ל( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 2ג)ד()38הצהרת מנהלים עפ"י תקנה 

 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהיר כי: 038095667אני, אור שטוקלמן ת.ז. 

של  (1) בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  המידע  ואת  ביניים  הכספיים  הדוחות  את  בחנתי 
בע"מ החציהתאגיד)"  קוויקליזארד  לדוח  חודשים -"(  שישה  של  לתקופה  המתייחס  שנתי 

 "(; הדוחות)" 2021ביוני,  30המסתיימת ביום 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג  (2)
שהמצגים   כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא 

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

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

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

החשב  (4) לרואה  של גיליתי  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  ון 
דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי  
בדיווח   עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי  או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

 הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם; 

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

 

 

 

 

 2021באוגוסט,   4תאריך: 

  ______________________________________ 

 אור שטוקלמן, סמנכ"ל כספים 

 

  

 



 

 

 קוויקליזארד בע"מ 
 

 ביניים  דוחות כספייםתמצית 
 2021 יוניב  30 ליום

 )בלתי מבוקרים( 

 
 



 

 

 קוויקליזארד בע"מ
 

 2021 ביוני 30ליום   ביניים דוחות כספייםתמצית 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד 
 

 2 המבקריםרואי החשבון סקירה של דוח 
 

 3 ביניים דוחות על המצב הכספיתמצית 
 

 4 ביניים  הכולל ההפסדדוחות על תמצית 
 

 5 ביניים  בגירעון בהון((בהון  דוחות על השינוייםתמצית 
 

 6 ביניים דוחות על תזרימי המזומניםתמצית 
 

 7 ביניים  דוחות הכספייםתמצית הבאורים ל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב

 
 

 של המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי של סקירה דוח
 מ "בע קוויקליזארד

 
 מבוא 

 
, הכולל את הדוח ) להלן:"החברה"(  סקרנו את המידע הכספי המצורף של קוויקליזארד בע"מ

על רווח כולל, שינויים התמציתיים  ואת הדוחות    2021  ביוני  30ליום     תמציתיההכספי    על המצב
באותו תאריך. הדירקטוריון   החודשים שהסתיימ  שישה  שלה  לתקופותזרימי המזומנים  בהון  

ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות    וההנהלה אחראים לעריכה
לתקופת  כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  "דיווח    IAS 34  בינלאומי

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

 
 היקף הסקירה

 
 של לשכת רואי חשבון בישראל 2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

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

 מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובליםמצומצמת בהיקפה במידה ניכרת 
 בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו 

 .יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת
 

 מסקנה
 

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

 
 בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו

 י לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפ
 . 1970- פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון
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 קוויקליזארד בע"מ
 

  ליוםהמצב הכספי ביניים  דוחות עלתמצית 
 

 2020בדצמבר  31 2020ביוני  30 2021ביוני  30

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 
    נכסים 

    
              רכוש שוטף

 2,394  6,117  39,296  מזומנים ושווי מזומנים
 69  69  69  מזומן משועבד

 1,498  1,166  1,416  לקוחות
 153  70  579  חייבים ויתרות חובה

    
 4,114  7,422  41,360  סה"כ נכסים שוטפים 

    
    נכסים שאינם שוטפים 

 127  237  245  נכס זכות שימוש 
 219  252  352  רכוש קבוע, נטו

    
 4,460  7,911  41,957  סה"כ נכסים 

    
    התחייבויות שוטפות

 296  300  -  אשראי זמן קצר 
 134  227  228  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה 

 350  234  98  ספקים
 118  123  18  צדדים קשורים

 1,683  1,706  4,077  זכאים ויתרות זכות 
    

 2,581  2,590  4,421  סה"כ התחייבויות שוטפות
    

    התחייבויות לא שוטפות
 -  18  18  התחייבות לזמן ארוך בגין חכירה

 4,936  3,127  8,298  יה אופצכתבי התחייבות בגין 
 45  74  41  עתודה לפיצויים 

    
 4,981  3,219  8,357  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    
     )גירעון בהון(  הון עצמי

 18  18  28  הון מניות
 29,943  29,559  74,160  פרמיה וקרנות

 ( 33,063) ( 27,475) ( 45,009) יתרת הפסד
    

 ( 3,102) 2,102  29,179  )גירעון בהון( סה"כ הון עצמי 
    

 4,460  7,911  41,957  )גירעון בהון(  סה"כ התחייבויות והון עצמי
    
    

 
 

     
 ישי קב  אור שטוקלמן   פיני מנדל 

 יו"ר הדירקטוריון  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל 
 
 

 2021 באוגוסט 4תאריך אישור הדוחות הכספיים:   
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 ביניים  הכולל הפסד ה דוחות עלתמצית 
 
 
 
 לשנה  
 שהסתיימה  לתקופה של שישה  
 ביום   חודשים שהסתיימה ביום  
 בדצמבר  31 ביוני 30 
 2021 2020 2020 
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
 )מבוקר(  בלתי מבוקר( )  בלתי מבוקר( )  

 
     מכירות:

     
 6,517  2,884  4,488   הכנסות מתמחור דינמי 

 757  524  46   הכנסות מהשוואת מוצרי מתחרים
 7,274  3,408  4,534   סה"כ

 ( 1,798) ( 900) ( 1,174)  עלות המכירות
     

 5,476  2,508  3,360   רווח גולמי 
     

 (5,808) ( 2,836) ( 4,552)  הוצאות מחקר ופיתוח
     

 ( 4,006) ( 1,672) ( 5,544)  הוצאות מכירה ושיווק
     

 (1,782) ( 759) ( 1,813)  הוצאות הנהלה וכלליות  
     

 ( 11,596) ( 5,267) ( 11,909)  סה"כ הוצאות תפעוליות 
     

 ( 6,120) ( 2,759) ( 8,549)  הפסד תפעולי
     

 (1,694) 127  ( 3,362)  שערוך כתבי אופציה לשווי הוגן 
 27  26  -   הכנסות מימון 

 (444) ( 37) ( 35)  הוצאות מימון
     
 (2,111) 116  ( 3,397)  מימון, נטו ( הכנסותהוצאות)
     

 (8,231) ( 2,643) ( 11,946)  לתקופה הפסד כולל 

     
 (4.84) ( 1.74) ( 4.74)  למניה )בש"ח( ומדולל הפסד בסיסי 
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 )בגרעון בהון( ביניים דוחות על השינויים בהון תמצית 
 
 
 

   תקבולים     

 סה"כ יתרת הפסד   ע"ח מניות פרמיה וקרנות  הון מניות  מניות רגילות  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח כמות מניות  

 
       לתקופה של שישה חודשים 

       ביוני  30שהסתיימה ביום 
       :)בלתי מבוקר( 2021

       
 (3,102) ( 33,063) -  29,943  18  1,806,465  )מבוקר(   2021בינואר    1יתרה ליום  

, נטו ואופציות הנפקת מניות
 42,618  -  -  42,608  10  1,020,180  מהוצאות הנפקה 

 1,609  -  -  1,609  -  -  תשלום מבוסס מניות 

 ( 11,946) ( 11,946) -  -  -  -  נקיהפסד 
       

       2021 ביוני 30יתרה ליום 
 29,179  ( 45,009) -  74,160  28  2,826,645  )בלתי מבוקר(  

 
 
 
 
   תקבולים     
 סה"כ יתרת הפסד   ע"ח מניות פרמיה וקרנות  הון מניות  מניות רגילות  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח כמות מניות  

 
       חודשים  שישהלתקופה של 

       ביוני  30שהסתיימה ביום 
       :)בלתי מבוקר( 2020

       
 3,380  ( 24,832) 8,524  19,673  15  1,450,300  )מבוקר(   2020בינואר    1יתרה ליום  

 1,004  -  ( 8,524) 9,525  3  356,165  הנפקת מניות
 361  -  -  361  -  -  מבוסס מניות תשלום 

 ( 2,643) ( 2,643) -  -  -  -  הפסד נקי
       

       2020 ביוני 30יתרה ליום 
 2,102  ( 27,475) -  29,559  18  1,806,465  )בלתי מבוקר(  

 
 
 
 

   תקבולים     
 סה"כ יתרת הפסד   ע"ח מניות פרמיה וקרנות  הון מניות  מניות רגילות  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח כמות מניות  

 
  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 )מבוקר(  2020
      

       
 3,380  ( 24,832) 8,524  19,673  15  1,450,300  )מבוקר( 2020בינואר  1יתרה ליום 

 1,004  -  ( 8,524) 9,525  3  356,165  הנפקת מניות

 745  -  -  745  -  -  מבוסס מניות תשלום 
 ( 8,231) ( 8,231) -  -  -  -  הפסד נקי

       
       2020  בדצמבר  31יתרה ליום  

 ( 3,102)  ( 33,063) -  29,943  18  1,806,465  )מבוקר(  
 
 
 

 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים המצורפים 
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 על תזרימי המזומנים ביניים   דוחות תמצית 
 

 לשנה שהסתיימה  חודשים  שישה לתקופה של  
 דצמבר ב   31ביום   ביוני  30שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2020 
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 
    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

    
 ( 8,231) ( 2,643) ( 11,946) הפסד נקי

    
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 302  134  165  והפחתות  פחת
 1,694  ( 127) 3,362  שינוי בשווי הוגן של כתבי האופציה 

 745  361  1,609  הוצאות תשלום מבוסס מניות 
 127  -   -  החדשנות הוצאות מימון בגין התחייבות לרשות 

 161  5  ( 26)  , נטו מימון והפרשי שער   )הכנסות(   הוצאות 

  5,110  373  3,029 
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
 ( 455) ( 123) 82  שינוי בלקוחות 

 ( 37) 46  ( 426) שינוי בחייבים ויתרות חובה 
 ( 124) ( 240) ( 252) שינוי בספקים

 278  -  2,394  בזכאים ויתרות זכות שינוי 
 ( 29) -  ( 4) שינוי בעתודה לפיצויים 

 ( 5) -  ( 100) שינוי ביתרה עם צדדים קשורים

  1,694 (317 ) (372 ) 

    
 ( 5,574) ( 2,587)  ( 5,142) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

    
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

    
 ( 56) ( 46) ( 190) קבוע רכישת רכוש 

    
 ( 56) ( 46) ( 190) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

    
 ( 220) ( 109) ( 114) פרעון התחייבות בגין חכירה 

 1,004  1,004  42,618  , נטו מהוצאות הנפקה תקבולים מהנפקת מניות
 ( 439) -  -  החדשנותפרעון התחייבות לרשות 

 ( 5) ( 1) ( 296) אשראי זמן קצר, נטו 

    
 340  894  42,208  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

    
 ( 161) 11  26  השפעת הפרשי תרגום במזומנים ושווי מזומנים 

    
 ( 5,451) ( 1,728) 36,902  במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עלייה

    
 7,845  7,845  2,394  התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

    
 2,394  6,117  39,296  התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

    
    

 
 
 

 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים המצורפים 
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 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים 
 
 

7 

 

 כללי - 1באור 
 

( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל  או "קוויקליזארד"  חברת קוויקליזארד בע"מ )להלן: "החברה" . א
( בע"מ",  2010"סמפה )בהתאם להוראות חוק החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם    2010במאי    5ביום  

 שינתה את שמה לשמה הנוכחי, קוויקליזארד בע"מ. 2010בספטמבר  21וביום 
 

)בינה מלאכותית(.  AIמספקת לקמעונאים פלטפורמת תוכנה לאופטימיזציית תמחור מבוסס   קוויקליזארד
מערך   טימיזציה של( לבצע אוטומציה ואופmultichannel retailersערוצים ) -החברה מאפשרת לקמעונאים מרובי

 התמחור על פני כל ערוצי השיווק וההפצה.  
פלטפורמת התוכנה של קוויקליזארד מסייעת לקמעונאים למצות את הפוטנציאל המסחרי שלהם. הפלטפורמה 
מנתחת מידע ממערכות הלקוח כגון עלויות המלאי ואספקת המוצר, גמישות הביקוש למוצר בנקודות המכירה,  

לכדי המלצות לשינויי מחירי המוצרים הקמעונאיים. כל המלצת   -צרכנית עונתית, מחירי מתחרים וכו׳  התנהגות  
ליין, מכירה  -מכירה און  -תמחור מגובה בסיבה להמלצה ובלחיצת כפתור מיושמת בכל אחד מהערוצים המתאימים  

וצים ביישומים חוצי מדינות  בחנות פיזית, או בשילוב של השניים תוך מתן גמישות מלאה לטיוב כל אחד מהער
 ומחלקות.

 
החברה פיתחה ושיווקה תכנה להשוואת מחירים עם מתחרים. הכנסות ממוצר זה הולכות ודועכות.    2017עד לסוף  

 . 2018, תוכנה לתמחור דינמי, והחלה לשווק אותו משנת  החדשבמקביל החברה פיתחה את המוצר 
 

  , בפברואר   23  לציבור באמצעות הצעת מכר והחל מיוםתיה של החברה  יונה מונהוצעו לראש  2021  ,בפברואר  15ביום   . ב
 ב'.5ראה גם ביאור   יירות ערך בתל אביב בע"מ.לניותיה בבורסה נסחרות מנ 2021

 
 

 הגדרות  . ג
 

  -בדוחות כספיים אלה 
 

 קוויקליזארד בע"מ.  - החברה ( 1)
 

 בדבר צדדים קשורים. 24כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי  - צדדים קשורים ( 2)
 
 . 1968  - לחוק ניירות ערך, התשכ"ח    1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1כמשמעותם בפסקה )   -   בעלי עניין  ( 3)

 
 

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה . ד
 

התקופתי של  בדוח    ד' 1להתפשטות נגיף הקורונה לא הייתה השפעה שלילית על החברה, לפירוט נוסף ראה ביאור  
 . 2020בדצמבר,  31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  א. 
 

ואינה כוללת את כל המידע    דיווח כספי לתקופות ביניים,  IAS  34  -נערכה בהתאם להדוחות הכספיים הביניים  תמצית  
  31הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  

לו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות  )להלן: "הדוחות הכספיים השנתיים"(. כמו כן, דוחות א  2020בדצמבר  
 . 1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  

 
 . 2021 באוגוסט 4ביום אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה הדוחות הכספיים הביניים תמצית 

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב. 

 
בשיקול דעת בהערכות,    ת החברה להשתמשהנהל, נדרשת  IFRS  -לבהתאם  הביניים    כספייםהדוחות  בעריכת תמצית ה

והוצאות.   הכנסות  והתחייבויות,  נכסים  של  ועל הסכומים  יישום המדיניות  על  והנחות אשר משפיעים  יובהר  אומדנים 
 .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים  

 
ברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות  שיקול הדעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית של הח

 באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. 



 קוויקליזארד בע"מ
 

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

הכספיים  בדוחות  שיושמה  המדיניות  הינה  אלה,  ביניים  כספיים  דוחות  בתמצית  החברה  של  החשבונאית  המדיניות 
 השנתיים. 
 

 
 מכשירים פיננסיים  - 4באור 

 
 שווי הוגן   א. 
 

הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, מזומן משועבד, לקוחות, חייבים אחרים, 
 צדדים קשורים, ספקים וזכאים אחרים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. 

 
הוגן   לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים, למדרג שווי  הוגן מסווגים,  לפי שווי  המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן 

 כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן: 
 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  : 1רמה 
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.  1נם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה נתונים שאי : 2רמה 
ניתנים  : 3רמה  שוק  בנתוני  שימוש  ללא  הערכה  )טכניקות  לצפייה  ניתן  שוק  מידע  על  מבוססים  שאינם  נתונים 

 לצפייה(. 
 

 .3 כרמה המסווגת ההוגן לשווין בהתאם מופיעות כתבי אופציה בגין ההתחייבויות
 

הטבלה להלן מציגה התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה בהתייחס לכתבי האופציה הנמדדים בשווי הוגן  
 בהיררכיית השווי ההוגן:  3ברמה 

 
 לשנה שהסתיימה  חודשים  שישה לתקופה של   

 בדצמבר   31ביום   ביוני  30שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2020 
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי  
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 
 3,242 3,242 4,936  יתרת פתיחה

     סך ההוצאות )רווחים( שהוכרו  
 ( 1,694) ( 127) 3,362  והפסד וטרם מומשו  ברווח 

     
 4,936 3,115 8,298  יתרת סגירה             

 
 
 

 .3לשווין ההוגן המסווגת כרמה ההתחייבויות בגין אופציות מופיעות בהתאם 
 

שווי ההוגן של האופציה  (. ה3חיצונית )רמה  השווי ההוגן של האופציה מוצג בדוח על המצב הכספי בהתבסס על הערכת שווי  
 . 1.55%ולפי ריבית חסרת סיכון של  B&Sכאמור נאמד בהתאם לתרחישים שונים תוך שימוש במודל 

 
 3הוגן של מכשירים פיננסיים ברמה נתונים בדבר מדידות שווי  . ב
 

 התחייבות בגין כתבי אופציות 

 יחסי הגומלין בין הנתונים המשמעותיים שאינם  הנתונים המשמעותיים  טכניקות הערכה  

 ניתנים לצפייה ומדידת השווי ההוגן  שאינם ניתנים לצפייה  לקביעת השווי ההוגן  

השווי ההוגן נמדד 
 B&Sבאמצעות מודל 

ככל ששיעור ההיוון יהיה גבוה יותר וסטיית התקן    41.07%  סטיית תקן 
תהיה גבוהה יותר השווי ההוגן של כתבי האופציה  

 יהיה גבוה יותר 
 
 

שאינם   בהיררכיית השווי ההוגן, שינוי של אחד או יותר מהנתונים  3הערכות ההנהלה לגבי  המכשירים הנמדדים ברמה    לפי
 ניתנים לצפייה כדי לשקף הנחות חלופיות אפשריות באופן סביר לא ישנה משמעותית את השווי ההוגן. 

 
 
 



 קוויקליזארד בע"מ
 

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים 
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 )המשך(מכשירים פיננסיים  - 4באור 
 
 סיכון אשראי  . ג

 
ביום   התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרת הלקוחות ונכסי חוזה בתקופה של שישה חודשים שנסתיימולהלן 

 : 2021ביוני  30
 
 

   באלפי ש"ח 
   

 293   2021בינואר  1ליום יתרת 
 ( 65)  סכומים שנגרעו 

 -   הפסד שהוכר מירידת ערך
   

 228   2021ביוני  30יתרת ליום 
 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח  - 5באור 
 
 

  144,652  -הניתנות למימוש ל  אופציות לנושאי משרה  144,652  ה שלהקצא,  אישר דיקטוריון החברה  2021  בינואר  1ביום   . א
לדוחות   11לפרטים נוספים ראו גם ביאור  )"  2015בהתאם לתכנית אופציות של החברה "תכנית    .מניות רגילות של החברה

  2025-2022מנות שוות בכל אחת מהשנים    בארבעתתגבש  לעובדים  הזכאות למימוש כתבי האופציה    (,השנתייםהכספיים  
 תיזקף כהוצאה בדוחות הכספיים על פני תקופות ההבשלה האמורות. ההטבה הנובעת מהענקות אלו

הסתכמה לסך של  2021ביוני  30ביום  השל שישה חודשים שהסתיימ הסך ההוצאה שנזקפה כהוצאת שכר במהלך תקופ
 .  ש"חאלפי  1,609 -כ

 :ט לגבי השווי ההוגן של כתבי האופציה החדשים שהוענקו בתקופת הדוחלהלן פירו
 

 ריבית חסרת סיכון  סטיית תקן שנתית  אורך חיים צפוי תוספת מימוש  שווי הוגן 

 % % שנים  ש"ח אלפי ש"ח מספר אופציות ועובדים זכאים 

 0.28-0.36 46.67 5.5-6.25 24.81 2,398 עובדים   11  - ל   95,772

 0.28-0.36 46.67 5.5-6.25 1 2,015 מנהלים   2  - ל   48,880

 
 

ש"ח ערך נקוב של החברה    0.01מניות רגילות, בנות    1,020,180  של  השלימה החברה הנפקה לציבור  2021בפברואר    18ביום   . ב
ש"ח ערך נקוב של החברה.   0.01( הניתנים למימוש למניה רגילה אחת בת  1כתבי אופציה )סדרה    1,020,180  שללציבור וכן  

ימומש עד ופציה שלא  ב א, לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו. כתש"ח  66.9של    בסך  של כתבי האופציה הינו  מימושהמחיר  
 - תמורת ההנפקה הסתכמה לכ  יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא.  (כולל)  22.02.2023ליום  
אשר   ש"חאלפי    2,874-של כ  התהוו לחברה הוצאות הנפקה בסך  וז  הנפקהבגין  .  לפני הוצאות הנפקהש"ח  ליון  מ  45.5

 מוצגים בניכוי מהפרמיה. 
 

תמורת .  2021אוגוסט  חודש  חודשים מ  12  תקופה שלללחכירת משרדי החברה  החברה חתמה על הסכם    2021ביוני    13ביום   . ג
בהתאם לכך, בדוח  פי ש"ח בחודש. החכירה כוללת מבנה חניה ודמי ניהול.  לא  19  -תשלומי חכירה קבועים בסכום של כ

אלפי ש"ח הנמדדות בערך הנוכחי של תשלומי   226  בהתחייבות בגין חכירה בגובה של  רההחבעל המצב הכספי הכירה  
 בנכס זכות שימוש באותו הסכום. החכירה שאינם משולמים באותו מועד, ובמקביל הכירה
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 2021 ביוני 30ליום פרופורמה ביניים  תמצית דוחות כספיים 
 
 

 
 העניינים תוכן  

 
 
 עמוד 
 
 

 2 רואי החשבון המבקרים סקירה דוח
 

 3 הכולל  ההפסדעל פרופורמה  ביניים כספייםתמצית דוחות 
 

 6 פרופורמה על תזרימי המזומנים ביניים כספייםתמצית דוחות 
 

  7                פרופורמה  ביניים ביאורים לתמצית דוחות כספיים



 

 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב

 
 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
 קוויקליזארד בע"מ 

 
 
 

 מבוא
 

 ,( "החברה" :)להלן בע"מסקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של קוויקליזארד  
  ההכולל את הדוחות התמציתיים פרופורמה על הרווח הכולל ועל תזרימי המזומנים לתקופ

. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה  2021ביוני  30ביום  השל שישה חודשים שהסתיימ
ב לתקנות   38ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתאם להוראות תקנה 

, וזאת על בסיס ההנחות המפורטות 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 
ו בהתבסס זביניים  תלהביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופ . אחריותנו היא2בביאור 

 .על סקירתנו
 

 היקף הסקירה
 

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

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 
ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה לעניינים הכספיים והחשבונאיים, 

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו  

 .וות דעת של ביקורתיכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים ח
 

 מסקנה 
 

 בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ב לתקנות ניירות ערך )דוחות   38ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה 

 .2, וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור 1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 
 
 ומך חייקיןס

 רואי חשבון
 
 2021באוגוסט  4
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 הכולל ההפסדתמציתיים על  פורמהו פרדוחות 
 
 2021 ביוני  30ביום  השהסתיימ  שישה חודשיםלתקופה של    
 (בלתי מבוקר)   
  התאמות בגין   לפני אירוע  
 נתוני הפרופורמה  נתוני הפרופורמה  הפרופורמה   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
  

     מכירות:
 4,488  -  4,488   הכנסות מתמחור דינמי 

 -  ) 46( 46   הכנסות מהשוואת מוצרי מתחרים
 4,488  ) 46( 4,534   סה"כ

     
 ) 1,162( 12  ) 1,174(  עלות המכירות

     
 3,326  ) 34( 3,360   רווח גולמי 

     
     

 ) 4,479( 73  ) 4,552(  הוצאות מחקר ופיתוח
 ) 5,538( 6  ) 5,544(  הוצאות מכירה ושיווק

 ) 1,813(  - ) 1,813(  הוצאות הנהלה וכלליות 
     

 ) 11,830( 79  ) 11,909(  הוצאות תפעוליות סה"כ 
     

 ) 8,504( 45  ) 8,549(  הפסד תפעולי
     

 ) 3,397( -  ) 3,397(  הוצאות מימון, נטו
     
     

 ) 11,901( 45  ) 11,946(  לתקופה הפסד כולל 
     

 ) 4.72( 0.02  ) 4.74(  ומדולל למניה (בש"ח)  בסיסיהפסד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 ישי קב  אור שטוקלמן   פיני מנדל 
 יו"ר הדירקטוריון  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל 

 
 
 

 2021 באוגוסט 4תאריך אישור המידע הכספי ביניים פרופורמה:  
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 הכולל ההפסדדוחות פרופורמה תמציתיים על 
 
  
 
 2020 ביוני  30ביום  השהסתיימ  לתקופה של שישה חודשים  
 מבוקר) (בלתי   
  התאמות בגין   לפני אירוע  
 נתוני הפרופורמה  נתוני הפרופורמה  הפרופורמה   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
  

     מכירות:
 2,884  -  2,884   הכנסות מתמחור דינמי 

 -  ) 524( 524   הכנסות מהשוואת מוצרי מתחרים
 2,884  ) 524( 3,408   סה"כ

     
 ) 762( 138  ) 900(  המכירותעלות 

     
 2,122  ) 386( 2,508   רווח גולמי 

     
     

 ) 2,733( 103  ) 2,836(  הוצאות מחקר ופיתוח
 ) 1,616( 56  ) 1,672(  הוצאות מכירה ושיווק

 ) 759(  - ) 759(  הוצאות הנהלה וכלליות 
     

 ) 5,108( 159  ) 5,267(  סה"כ הוצאות תפעוליות 
     

 ) 2,986( ) 227( ) 2,759(  הפסד תפעולי
     

 116  -  116   מימון, נטו  הכנסות
     
     

 ) 2,870( ) 227( ) 2,643(  לתקופה הפסד כולל 
     

 ) 1.89( ) 0.15( ) 1.74(  ומדולל למניה (בש"ח)  בסיסיהפסד 
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 הכולל ההפסדרמה תמציתיים על ו פו דוחות פר
 
  
 
 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   
  התאמות בגין   לפני אירוע  
 נתוני הפרופורמה  נתוני הפרופורמה  הפרופורמה   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
  

     מכירות:
 6,517  -  6,517   הכנסות מתמחור דינמי 

 -  ) 757( 757   מתחריםהכנסות מהשוואת מוצרי 
 6,517  ) 757( 7,274   סה"כ

     
 ) 1,611( 187  ) 1,798(  עלות המכירות

     
 4,906  ) 570( 5,476   רווח גולמי 

     
     

 ) 5,656( 152  ) 5,808(  הוצאות מחקר ופיתוח
 ) 3,930( 76  ) 4,006(  הוצאות מכירה ושיווק

 ) 1,782(  - ) 1,782(  הוצאות הנהלה וכלליות 
     

 ) 11,368( 228  ) 11,596(  סה"כ הוצאות תפעוליות 
     

 ) 6,462( ) 342( ) 6,120(  הפסד תפעולי
     

 ) 1,984( 127  ) 2,111(  הוצאות מימון, נטו
     
     

 ) 8,446( ) 215( ) 8,231(  הפסד כולל לשנה 
     

 ) 4.97( ) 0.13( ) 4.84(  ומדולל למניה (בש"ח)  בסיסיהפסד 
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 פורמה תמציתיים על תזרימי המזומנים ו דוחות פר
 
 
 
 ביוני  30שהסתיימה ביום   לתקופה של שישה חודשים  

2021 
 (בלתי מבוקר)   
  התאמות בגין   לפני אירוע  
      הפרופורמה נתוני  נתוני הפרופורמה  הפרופורמה   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

  
 ) 5,056( 86  ) 5,142(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

 ) 190( -  ) 190(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
 42,208  -  42,208   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

 26  -  26   במזומנים ושווי מזומנים השפעת תנודות 
     

 36,988  86  36,902   גידול במזומנים ושווי מזומנים 
 
 
 
 
 
 
 
 2020 ביוני  30שהסתיימה ביום   לתקופה של שישה חודשים  
 (בלתי מבוקר)   
  התאמות בגין   לפני אירוע  
 נתוני הפרופורמה  נתוני הפרופורמה  הפרופורמה   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

  
 ) 2,578( 9  ) 2,587(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
 ) 46( -  ) 46(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

 894  -  894   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
 11  -  11   השפעת תנודות במזומנים ושווי מזומנים

     
 ) 1,719( 9  ) 1,728(  במזומנים ושווי מזומנים  קיטון

 
 
 
 
 
 
 
 
 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   
  התאמות בגין   לפני אירוע  
 נתוני הפרופורמה  נתוני הפרופורמה  הפרופורמה   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
  

 ) 6,001( ) 427( ) 5,574(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
 ) 56( -  ) 56(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

 779  439  340   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
 ) 161( -  ) 161(  השפעת תנודות במזומנים ושווי מזומנים

     
 ) 5,439( 12  ) 5,451(  במזומנים ושווי מזומנים  קיטון
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 פרפורמהביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים 
 
 

 כללי  .1
 

(להלן    חברת   פרופורמה אלה שלביניים  דוחות כספיים   נערכו בהתאם להוראות תקנה    –קוויקליזארד בע"מ  ב 38"החברה") 
ומתייחסים להפסקה הדרגתית של פעילות פיתוח ושיווק של   1970  -לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  

 תוכנה להשוואת מחירי מתחרים ("הפעילות המופסקת בהדרגה"). 
 
 
 
 וחות הכספיים ביניים פרופורמההנחות ששימשו לעריכת הד  .2
 

 ו שהסתימ של שישה חודשים    ות לתקופ פרופורמה נערכו על מנת לשקף את תוצאות הפעולות של החברה  ביניים  הדוחות הכספיים  
 . 2020בדצמבר    31ביום    שהסתיימה   שנה ל ו   2020- ו   2021ביוני    30  ימים ב 
 

 הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו תחת ההנחות הבאות:
 
אשר   2021  ביוני   30הדוחות הכספיים ביניים פרופורמה מבוססים על תמצית הדוחות הכספיים ביניים של החברה ליום   ) 1( 

 כספי לתקופות ביניים. , דיווח  IAS  34  נערכו בהתאם להוראות דיווח 
 
 
 30  מיםבי   והסתיימ של שישה חודשים    ותלתקופ פרופורמה ודוחות תזרים מזומנים פרופורמה    ביניים  דוחות רווח והפסד ) 2( 

הופסקה   הפעילות המופסקת בהדרגהנערכו תחת ההנחה כי  ,  2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום  ו   2020- ו   2021ביוני  
 . 2018בינואר    1ביום  

 
 : התאמות הפרופורמה 

 
לפעילות המופסקת בהדרגה בהתאם לחלק היחסי של הכנסות הפעילות המופסקת בהדרגה מתוך   ה עלות המכר יוחס  )1(

 סך הכנסות החברה. 
הוצאות מחקר ופיתוח והוצאות שיווק ומכירה יוחסו לפעילות המופסקת בהדרגה רק כשמדובר בהוצאות תוספתיות  )2(

 אשר היו נחסכות אילו הפעילות המופסקת בהדרגה לא הייתה קיימת.
שנבע מדוחות רווח או הפסד  ימי המזומנים מפעילות שוטפת יוחסו לפעילות המופסקת בהדרגה בהתבסס על הרווח  תזר  )3(

המתייחסים   והתחייבות  רכוש  בסעיפי  משינויים  הנובעות  התאמות  עם  פרופורמה,  לפעילות באופן  והפסד  ספציפי 
 המופסקת בהדרגה. 

פסקת בהדרגה רק כשמדובר בתזרים שהיה נחסך אילו הפעילות תזרימי המזומנים מפעילות מימון יוחסו לפעילות המו  )4(
 המופסקת בהדרגה לא הייתה קיימת.

 
 
 
 
 

 





 

 

 

www.betafinance.co.il l  יפו -, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבתl  '6767006-03טל 
 contact@betafinance.co.ilדוא"ל  03-3030196פקס 

 2021באוגוסט  4: תאריך

 לכבוד

 )"החברה"( קוויקליזארד בע"מ

 ג.א.נ.,

 להכללת הערכת שווי בדוחות הכספיים של החברה ההסכמהנדון: 

בדבר שווים ההוגן של  הרינו להודיעכם כי אנו נותנים בזאת את הסכמתנו להכללת הערכת השווי

, אשר נערכה ונחתמה על ידינו 30.06.2021ום , לי23.11.2016המכשירים הפיננסיים שהונפקו ביום 

 , בדוחות הכספיים של החברה וכן את הסכמתנו כי הערכת השווי תפורסם לציבור.2021יולי  בחודש

 אנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל בדוחות הכספיים ויפורסם לציבור.

 

 

 

 בכבוד רב,  

 יניב אבדי, רו"ח, שותף

 בטא פייננס צ.י.ש בע"מ

 

http://www.betafinance.co.il/
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 קוויק ליזארד בע"מ

 כתבי אופציה למניותמכשירים הערכת 

 30.06.2021 ליום

 2021 ,יולי
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1.20206.30 ליום כתבי אופציה למניות אמידת שווי הוגן |   קוויק ליזארד בע"מ|  2021 ,יולי  
Beta Finance T: +972-3-6767006 ι W: www.betafinance.co.il ι A:  יפו-, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת  

 שלום רב,

( "מזמינת העבודהו/או " "חברהה" ו/או "קוויק)להלן: "קוויק ליזארד ידי -נתבקשנו על

 30ליום  23.11.2016ביום  כתבי אופציה למניות שהונפקולהעריך את שווים ההוגן של 

 לצרכי הצגת האופציות הנ"ל בשווי הוגן זאתו"( המדידהמועד )להלן: " 2021 ,ביוני

 לרבות תקןהחברה בהתאם לדרישות הדיווח החלות על  החברהבדוחותיה הכספיים של 

 32תקן חשבונאות בינלאומי מספר , הדן במכשירים פיננסיים 9חשבונאות בינלאומי מספר 

  , הדן במדידת השווי ההוגן. 13בינלאומי מספר  וכן תקן דיווח כספי"( IAS32)להלן: "

 

 לצורך ביצוע עבודתנו התבססנו על נתונים ומסמכים, כמפורט להלן:

 ידי החברה. -מידע אודות כתבי הואפציה למניות שהונפקו על 

 הבהרות מהנהלת החברה 

 מידע פומבי וציבורי. 

 חוותהבלעדי של בטא פייננס )להלן: " רכושההנם  הוהמידע ב פתהמצור הדעת חוות

 "(. הדעת

 הנועדו"(, הלקוחה)להלן: "קוויק  -הנחיות, שסופקו מל בהתאם נההוכ וז דעת חוות

לגורמים  כןו וכן לטובת פרסום העבודה בתשקיף החברה,הבלעדי והאישי,  הלשימוש

מאשרת במפורש ובכתב להסתמך או להשתמש בעבודתנו. אין  פייננסנוספים להם בטא 

לעשות שימוש אחר במסמך זה, כולל ציטוטו במלואו או חלק ממנו או צירופו למסמכים 

המפורש ובכתב של בטא  אישורהאחרים, למעט למען המטרות אשר הובאו לעיל, ללא 

  .פייננס

בעת גיבוש חוות הדעת בטא פייננס הניחה והסתמכה על דיוק, שלמות ועדכניות המידע 

, לרבות הנתונים הפיננסיים ולרבות מידע צופה פני עתיד. בטא פייננס מהלקוחהשהתקבל 

ה בחינה אינה אחראית לבחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלה, ובהתאם לא ערכ

 .כזו

חוות דעת כלכלית אינה מדע מדויק, והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון 

 בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו. שינויים 

 

במשתנים העיקריים ו/או במידע, עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את 

 .המסקנות

( ואינה מתיימרת לכלול את Due-Diligenceדעת זו אינה מהווה בדיקת נאותות )חוות 

המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים בבדיקות נאותות, לרבות בדיקת 

עם צדדים שלישיים. המידע המפורט בחוות דעת זו, הינו  הלקוחהחוזים והתקשרויות של 

ואת הסיכונים אשר  הלקוחהופן מלא את פעילות מידע תמציתי בלבד, הוא אינו מתאר בא

. המידע נועד להוות קנה מידה והערכה כללית. על כל משתמש לבחון הלקוחה פהחשו םלה

את שלמות ו/או נאותות המידע בהתאם לצרכיו ולשיקוליו. יודגש כי אין בחוות הדעת משום 

נעשה אך ורק לצורכי ייעוץ או חוות דעת משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם עיינו, 

 חוות דעת זו. 

או בחלק ממנה.  בלקוחהזו משום המלצת השקעה, או הימנעות מהשקעה,  דעת בחוותאין 

אכן יתממשו, כולן או  ללקוחהלבטא פייננס אין כל ודאות כי תחזיותיה והערכותיה ביחס 

עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות  הלקוחהחלקן, ותוצאות הפעילות של 

המוערכות או המשתמעות מהאמור בחוות דעת זו, בין היתר עקב שינוי בגורמי הסיכון 

כלכליות ובגורמים חיצוניים -, וכן מההתפתחויות מאקרוהלקוחההמאפיינים את פעילות 

טא פייננס אינה . למען הסר ספק, על אף כל שינוי כאמור, בהלקוחההמשפיעים על פעילות 

זו.  דעת חוותמתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן 

הדעת תקפות לשם בחינת כדאיות השקעות בפרויקטים  בחוותאין התחזיות המופיעות 

 ובעליה. הלקוחהכאלו ואחרים ואין הן מהוות המלצה לנקיטת אי אילו צעדים על ידי 

 המידע לשלמות אחראים או/ו ערבים אינם( מניותיה בעלי לרבות) מטעמה ומי פייננס בטא

 אחר ליקוי או שגיאה, השמטה לכל או/ו בה הכלולים הנתונים לדיוק, הדעת בחוות המפורט

או כי המידע בה לא השתנה מאז תאריך כתיבת /וובפרט על דיוק התכנים בה  במסמך

 המסמך. 

אחריות בגין נזקים ו/או הפסדים ישירים  בכללא ישאו  בטא פייננס, שותפיה, עובדיה ונציגיה

באופן מיידי או תוצאתי, בין אם עולה מתוך  למשתמשאו עקיפים מכל סוג שהוא אשר יגרמו 

 בה המידע או/וחוזה, עוולה )כולל רשלנות( ומכוח כל דין, כתוצאה משימוש בחוות הדעת 

, או בכל אירוע אחר שבא בעקבות השגת הדעת חוותעל  המשתמשיםאו בכל הסתמכות של 

 . הדעת לחוותנוספים  משתמשיםגישה של 
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נוהלה בהתאם לדרישות המקצועיות הנדרשות מיועץ הפיננסי.  עבודתה של בטא פייננס

בתחומים אחרים, נהלים ומנהגים הרלוונטיים לעבודה עשויים להיות שונים ויתכן שהנתונים 

לא נערך בתיאום עם נהלים ומנהגים של אף גוף מקצועי יוצגו בצורה שונה. לכן מסמך זה 

, בכל מסמך אחר האו חלקים ממנ הדעת זו לצטט אות חוותמתחום אחר. אין להפנות אל 

 החשוף לצד ג'.

כל שימוש בחוות דעת זו מותנה בקריאה והכרת פרטיה ומגבלותיה, ויפורש כהסכמה בעליל 

 לתנאים דלעיל.

עשה באמצעות שימוש בגיליון אלקטרוני, לפיכך יתכנו הפרשי ביצוע החישובים בעבודה זו נ

 עיגול.

 איזו כי, כלשהיא מוסכמת רשות או משפטית ערכאה תחליט, שהיא סיבה ומכל במידה

 הרי, מתנאיה תנאי שונה אילו סבירה הייתה אך, סבירה בלתי הינה זה מסמך מהוראות

 מסמך של שתוקפו כך, מלכתחילה בו היו כאילו למסמך ביחס מחייבים יהיו אלה ששינויים

 .ישמר זה

 מבצע העבודה: 

ומומחה  פייננסאבדי, רו"ח, שותף מייסד בחברת בטא  יניב מר ידי על בוצעה השווי הערכת

מר אבדי הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות  .שווי והערכות במימון

ותואר שני במנהל עסקים בהתמחות במימון וחשבונאות בהצטיינות. ליניב יש  ח"רויתרה, 

שנים ניסיון בייעוץ וניהול והוראה במוסדות אקדמיים )בתחום החשבונאות  13-מעל ל

והמימון( לרבות ניסיון רחב בעסקים, אסטרטגיה ובייעוץ כלכלי. בטרם הצטרפותו לבטא 

אחזקות בינלאומית. ליניב ניסיון בהערכות שווי  יניב שימש ככלכלן ראשי של חברת יננסיפ

(, A409של חברות ציבוריות ופרטיות כאחד, חוות דעת להוגנות עסקה, הערכות שווי מניה )

ומכשירים פיננסיים מורכבים, בדיקת  ESOP(, הערכות שווי PPA) רכישה עלות הקצאת

 .לפרויקטים ועוד תמחיריתהיתכנות כלכלית ואנליזה 

יניב אבדי, רו"ח, שותף

בטא פייננס צ.י.ש בע"מ
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 על החברה

 

"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה החברהחברת קוויק ליזארד בע"מ )להלן: "

בהתאם להוראות חוק החברות, כחברה פרטית מוגבלת  2010במאי  5בישראל ביום 

שינתה את שמה לשמה  2010בספטמבר  21( בע"מ", וביום 2010במניות בשם "סמפה )

 הנוכחי, קוויקליזארד בע"מ.

)"תוכנה כשירות"( לתמחור דינאמי אשר מנתחת מידע  SAASהחברה מפתחת פלטפורמת 

בזמן אמת. לקוחות החברה מקבלים  ממגוון מקורות באמצעות מנוע תמחור אשר מתמחר

 גישה למערכת התוכנה בענן.

המערכת מתממשקת למערכות התפעוליות של הלקוח ומנתחת את קטלוג המוצרים בערוצי 

המכירה השונים וכן מידע על עלויות ומלאי. בנוסף, המערכת מנתחת את התנהגות 

ת לזהות את אופן רכישת הצרכנים ונתוני קנייה מנקודות המכירה, ובכללם הביקוש על מנ

הלקוחות הסופיים. מידע זה, בתוספת למידע התחרותי )מחירים ומגמות שוק(, מאפשר 

למדוד את הגמישות היחסית של המחיר. כלל הנתונים נשלחים אל מנוע קבלת ההחלטות 

אשר מבוסס על בינה מלאכותית שמייצרת אופטימיזציה לרווח הגולמי ומשנה באופן 

י בזמן אמת את המחיר שמוזן חזרה למערכות הארגוניות של הלקוח ומשם אוטומטי ודינאמ

 ללקוח הסופי.

בדרך זו, מאפשרת המערכת תגובה מיידית לביצועי השוק, ותמחור אופטימאלי שנועד 

 להביא לעלייה בהכנסות וברווחיות של הלקוח.

הכנסות החברה פיתחה ושיווקה תוכנה להשוואת מחירים עם מתחרים.  2017עד לסוף  

ממוצר זה הולכות ודועכות. במקביל החברה פיתחה את המוצר הנוכחי, תוכנה לתמחור 

. לחברה מכירות נוספות מהמוצר הישן של השוואת  2018דינמי, והחלה לשווק אותו משנת 

 מחירי מוצרי מתחרים.

של  מיליון מניות וסכום דומה 1.82 -הכוללים כ₪ מיליון  45.5החברה ביצעה גיוס בסך של 

 .2020והסתיים באפריל  2019אשר החל בספטמבר  (1כתבי אופציה )

 

 

 

 

לפי , החברה החלה להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 2021בפברואר  23ביום 

 25. בנוסף, בהתאם להודעה מידית מיום במועד ההנפקה ₪מיליון  114 -שווי של כ

 6 -עילית בתום המסחר ב-טק, מניית החברה תתווספנה למדד ת"א 2021בפברואר, 

 .2021למאי 

, 2021בפברואר  18להודעה על תוצאות הצעה על פי תשקיף להלשמה מיום  בהתאם

 -מניות ו 1,020,180יחידות הכוללות  1,020,180החברה נענתה להזמנות לרכישת 

 ₪.  45,500,028 -( בתמורה מיידית בסך כולל של כ1כתבי אופציה )סדרה  1,020,180
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 מתודולוגיה
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מונחים מרכזיים במדידת השווי ההוגן

"(, IFRS13)להלן: " 13( של נכס מוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי Fair Valueשווי הוגן )

כ"המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה 

 בשוק במועד המדידה". בין משתתפים

הערכת שוויו ההוגן של נכס הינה מדידה מבוססת שוק ולא מדידה ספציפית לישות וככזו 

איננה יכולה להביא בחשבון שיקולים של מחזיק בנכס, לרבות: סינרגיות, שימוש לא יעיל 

או אי שימוש בנכס אך מאידך נדרש להביא בחשבון מאפיינים אשר משתתפים בשוק היו 

ם בחשבון בעת תמחור הנכס או ההתחייבות במועד המדידה בתנאי שוק נוכחיים. מביאי

בין היתר, יש להביא בחשבון מאפיינים כגון: מצב ומיקום הנכס, מגבלות במידה וקיימות על 

קובע עוד שאת המדידה יש לבצע בשוק העיקרי של  IFRS13מכירה או שימוש בנכס ועוד. 

 ק עיקרי בשוק הכדאי ביותר עבור אותו נכס.הנכס או ההתחייבות, ובהיעדר שו

IFRS13  :קובע מדרג לשווי ההוגן בהתבסס על איכות הנתונים כדלקמן 

  1מחירים מצוטטים בשווקים פעילים. לפי ראיית התקן, נתוני רמה  - 1נתוני רמה 

 מספקים את הראייה המהימנה ביותר ויש להשתמש בו ללא כל התאמה.

  מחירים מצוטטים עבור נכסים זהים או דומים או עבור התחייבויות  - 2נתוני רמה

זהות או דומות בשווקים פעילים ובשווקים לא פעילים. בכדי לחלץ את השווי ההוגן 

של הנכס המבוקש נדרש לבצע התאמות ספציפיות לנכס, לרבות: המצב או 

טים שהם ניתנים המיקום של הנכס, המידה שבה הנתונים מתייחסים לפרי

להשוואה לנכס וכן הנפח של הפעילות או הרמה של הפעילות בשווקים שבהם 

 הנתונים נצפים. 

  הם נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס ואלו ישמשו כדי למדוד  - 3נתוני רמה

שווי הוגן במידה שבה נתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה אינם ניתנים להשגה, 

צבים שבהם קיימת פעילות שוק מועטה, אם בכלל, עבור הנכס ובכך יתאפשרו מ

במועד המדידה. נתונים שאינם ניתנים לצפייה ישקפו את ההנחות שמשתתפים 

 בשוק ישתמשו בהן בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, כולל הנחות לגבי סיכון.

מתרחשות "שוק שבו עסקאות של הנכס או של ההתחייבות  -(active market) שוק פעיל 

 בתדירות מספיקה ובנפח מספיק כדי לספק מידע לגבי תמחור על בסיס מתמשך".

, )להלן: 13של נכס מוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי  (principal marketשוק עיקרי )

"IFRS13השוק בעל נפח ורמת פעילות הגדולים ביותר עבור הנכס או עבור "( כ"

 ההתחייבות.

קונים או מוכרים בשוק העיקרי )או הכדאי " –( Market participantsמשתתפי שוק )

 ביותר( של הנכס או של ההתחייבות שיש להם את כל המאפיינים הבאים:

.  IAS24-הם בלתי תלויים אחד בשני, כלומר הם לא צדדים קשורים כהגדרתם ב (א)

למרות זאת, המחיר בעסקה עם צד קשור עשוי לשמש כנתון למדידת שווי הוגן 

 אם לישות יש ראייה שההתקשרות בעסקה בוצעה בתנאי שוק. 

הם בעלי ידע, יש להם הבנה סבירה לגבי הנכס או ההתחייבות ולגבי העסקה תוך  (ב)

ות שימוש בכל המידע הניתן להשגה, כולל מידע שניתן להשיגו באמצעות בדיק

 נאותות שהם רגילים ונהוגים. 

 הם יכולים להתקשר בעסקה עבור הנכס או ההתחייבות. (ג)

הם נכונים להתקשר בעסקה עבור הנכס או ההתחייבות, כלומר הם בעלי  (ד)

 מוטיבציה אך אינם מאולצים או מחויבים בדרך אחרת לעשות זאת.

נסי על ידי "השימוש של נכס לא פינ – (Highest and best useהמיטבי ) השימוש

משתתפים בשוק שהיו ממקסמים את הערך של הנכס או של הקבוצה של נכסים 

 והתחייבויות )לדוגמה עסק( שבה הנכס היה משמש".

"עסקה שמניחה חשיפה לשוק לתקופה שלפני  –( transaction orderlyעסקה רגילה )

ות בהם מעורבים מועד המדידה כדי לאפשר פעילויות שיווקיות שהן רגילות ונהוגות לעסקא

נכסים או התחייבויות כאלה; זו אינה עסקה כפויה )לדוגמה פירוק כפוי או מכירה בתנאי 

 לחץ("

"( ישות תמדוד התחייבות IFRS9)להלן: " 9בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

במדידה עוקבת בשווי הוגן דרך רווח או  , כולל נגזרים שהם התחייבויות,פיננסית

 הפסד.
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 .הצגה ומדידה של מכשיר פיננסי

 

הדן בהצגה ומדידה של מכשירים פיננסים,  32בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

מנפיק של מכשיר פיננסי יסווג את המכשיר או את החלקים המרכיבים את המכשיר, בעת 

ההכרה לראשונה כהתחייבות פיננסית, נכס פיננסי או מכשיר הוני, בהתאם למהות ההסדר 

 .החוזי ולהגדרות של התחייבות פיננסית, נכס פיננסי ומכשיר הוני

 

כאשר המנפיק מיישם את ההגדרות בתקן כדי לקבוע אם מכשיר פיננסי הוא מכשיר הוני 

)ב( להלן, -ולא התחייבות פיננסית, המכשיר הוא מכשיר הוני, אם ורק אם שני התנאים, )א( ו

 מתקיימים:

 זית:המכשיר אינו כולל מחויבות חו -א

 למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר; או 

  להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים

 פוטנציאלים נחותים למנפיק.

 אם המכשיר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות, הוא: -ב

  המנפיק למסור מספר משתנה מכשיר לא נגזר, שאינו כולל מחויבות חוזית של

 של מכשיריו ההוניים; או

  נגזר אשר יסולק רק על ידי החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר

בתמורה למספר קבוע של מכשירים הוניים של המנפיק. לצורך כך, זכויות, 

אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות 

ום קבוע במטבע כלשהו הם מכשירים הוניים אם הישות מציעה את תמורת סכ

לכל הבעלים הקיימים מאותו  יהזכויות, האופציות או כתבי האופציה באופן יחס

סוג של מכשיריה ההוניים הלא נגזרים. בנוסף, לצורך מטרות אלה, המכשירים 

והם ההוניים של המנפיק אינם כוללים מכשירים שיש להם את כל המאפיינים 

ג ו  16ב או סעיפים  -16א ו  16מקיימים את התנאים המתוארים בתקן בסעיפים 

ד, או מכשירים, שהם חוזים לקבלה עתידית או מסירה עתידית של מכשירים  -16

 הוניים של המנפיק

 

מחויבות חוזית, לרבות זו הנובעת ממכשיר פיננסי נגזר, אשר תוצאתה תהיה או עשויה 

ו מסירה עתידית של מכשירים הוניים של המנפיק, אבל אינה להיות קבלה עתידית א

)ב( דלעיל, אינה מכשיר הוני. כחריג להגדרה זו, מכשיר שמקיים -מקיימת את תנאים )א( ו 

את ההגדרה של התחייבות פיננסית מסווג כמכשיר הוני אם יש לו את כל המאפיינים והוא 

 .ד 16 -ג ו 16של סעיפים  ב או -16א ו  16מקיים את התנאים בתקן בסעיפים 

סיות. ננהתחייבויות פי סיים ושלננכסים פינדן במדידה של  9לאומי ינאות בנתקן חשבו

יכוי כל נכסי הישות לאחר נזכות שייר ב יים הם מכשירים המעידים עלנמכשירים הו

 סי מורכב מוקצהנני של מכשיר פינכאשר הערך בספרים הראשו התחייבויותיה. לפיכך,

יכוי הסכום נהשיורי לאחר  מיוחס הסכום ני י ולרכיב ההתחייבות, לרכיב ההונההולרכיב 

משוויו ההוגן של המכשיר בכללותו. הערך של  פרד עבור רכיב ההתחייבות,נקבע בנש

מלבד  סי המורכב,ננכלשהם )כגון אופציית רכש(, המשובצים במכשיר הפי גזריםנים נמאפיי

( כלל ברכיב option conversion equity להוןי )כגון אופציית המרה נהרכיב ההו

י בעת ההכרה נלרכיב ההתחייבות ולרכיב ההו ההתחייבות. סך הערכים בספרים המיוחסים

הפסד  וצר רווח אונלשווי ההוגן שהיה מיוחס למכשיר בכללותו. לא  ה שווה תמידנלראשו

 פרדת של רכיבי המכשיר.נה הנבשל ההכרה לראשו

נסי לא נגזר נדרש לבחון את תנאי המכשיר הפיננסי, על מנת לקבוע המנפיק של מכשיר פינ

אם הוא כולל גם רכיב התחייבות וגם רכיב הוני. רכיבים אלו יסווגו בנפרד כהתחייבויות 

 .פיננסיות, נכסים פיננסיים או מכשירים הוניים, בהתאם לאמור לעיל

התחייבות פיננסית של  ישות מכירה בנפרד ברכיבים של מכשיר פיננסי, אשר )א( יוצר

הישות, וכן )ב( מעניק למחזיק במכשיר זכות להמירו במכשיר הוני של הישות. לדוגמה, 

אגרת חוב או מכשיר דומה, הניתנים להמרה על ידי המחזיק למספר קבוע של מניות רגילות 

של הישות, הוא מכשיר פיננסי מורכב. מנקודת מבטה של הישות, מכשיר כאמור כולל שני 

יבים: התחייבות פיננסית )הסדר חוזי למסירת מזומן או נכס פיננסי אחר( ומכשיר הוני רכ
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)אופציית רכש המעניקה למחזיק בה את הזכות, לפרק זמן מוגדר, להמיר את המכשיר 

למספר קבוע של מניות רגילות של הישות(. התוצאה הכלכלית של הנפקת מכשיר כזה 

ר חוב המאפשר סילוק מוקדם וכתבי אופציה זמנית של מכשי-זהה למעשה להנפקה בו

לרכישת מניות רגילות, או להנפקת מכשיר חוב עם כתבי אופציה לרכישת מניות, הניתנים 

להפרדה, לרכישת מניות  המנפיק. בהתאם לכך, בכל המקרים, הישות מציגה את רכיב 

 ההתחייבות והרכיב ההוני בנפרד בדוח על המצב הכספי שלה.

ההתחייבות והרכיב ההוני של מכשיר הניתן להמרה אינו מתעדכן כתוצאה  הסיווג של רכיב

משינוי בסבירות המימוש של אופציית ההמרה, אפילו כאשר נראה שמימוש האופציה נהיה 

כדאי מבחינה כלכלית למחזיקים מסוימים. מחזיקים עשויים שלא לנהוג בהתאם לציפיות 

מההמרה עשויות להיות שונות למחזיקים מהם, מכיוון, לדוגמה, שהשלכות המס כתוצאה 

שונים. יתר על כן, סבירות ההמרה תשתנה מזמן לזמן. המחויבות החוזית של הישות 

לביצוע תשלומים עתידיים נשארת בתוקף עד לחיסולה בדרך של המרה, פדיון המכשיר או 

 עסקה אחרת כלשהי.

של מכשיריה ההוניים. באופן רגיל, לישות מתהוות עלויות שונות בהנפקה או ברכישה 

עלויות אלו עשויות לכלול עמלת רישום ועמלות פיקוחיות אחרות, סכומים המשולמים 

ליועצים משפטיים, יועצים חשבונאיים ויועצים מקצועיים אחרים, עלויות הדפסה ומס בולים. 

ן עלויות עסקה בגין עסקה הונית מטופלות כניכוי מההון במידה והן עלויות תוספתיות, שנית

לייחסן במישרין לעסקה ההונית, ולולא הייתה העסקה מתבצעת ניתן היה להימנע מהן. 

 עלויות בגין עסקה הונית שננטשה מוכרות כהוצאה.

עלויות עסקה הקשורות במספר  32תקן חשבונאות בינלאומי ב 38כמו כן, בהתאם לסעיף 

חייבות שלו באופן להנפקה של מכשיר פיננסי מורכב, מוקצות לרכיב ההוני ולרכיב ההת

יחסי להקצאת התקבולים. עלויות עסקה הקשורות במשותף ליותר מעסקה אחת )לדוגמה, 

זמנית של מניות מסוימות ורישום למסחר של מניות אחרות(, מוקצות  -עלויות של הצעה בו

  לאותן עסקאות תוך שימוש בבסיס הקצאה הגיוני ועקבי עם עסקאות דומות.
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 כללי

 

נחתם הסכם הלוואת בעלים וכתבי אופציות. בהתאם להסכם זה   23.11.2016ביום 

  פעימות. 3-אלף דולר אשר תתקבל ב 350החברה תקבל הלוואת בעלים בסך של 

 חודש מרגע קבלת 24חודש מיום קבלת ההלוואה בחלוקה לפעימות ) 24הלוואה תוחזר עד 

 לכל רבעון(. 1.25%הינו רבעוני ) 5%אותה פעימה( כאשר תשלום הריבית 

כחלק מקבלת ההלוואה ע"י החברה, החברה תעניק כתבי אופציות לכל מלווה אשר השתתף 

 , כדלקמן:סך של החלק שלו חלקי תוספת המימושב במתן ההלוואה

 במידה ומדובר במלווה שהינו מייסד  2.25א. 

 רלכל משקיע אח 4.5ב. 

מועד פקיעת  כמות האופציות שכל מלווה מקבל תלויה בגובה תוספת המימוש.לפיכך, 

 שנים מיום חתימת הסכם הלוואת הבעלים. 10פקיעה האופציות הינו 

  

 נחתם עדכון לתוספת המימוש וכמות כתבי האופציות, כדלקמן: 20.12.2017בתאריך 

 דולר לשאר המלווים. 3.8-סדים ולמלווים שהינם מיידולר  1.9תוספת המימוש תעמוד על 

העדכון, כמות האופציות עודכנה בהתאם ככה שסך הכל כתבי אופציות שהוענקו בעקבות 

 כתבי אופציות.   100,717למלווים עומדת על 

 

מתקן את ההסכם מנובמבר נחתם הסכם המרת הלוואת הבעלים אשר  22.1.2018בתאריך 

לוואה )וריבית שנצברה במידה וישנה( תומר , להסכם הלוואה המירה, ככה שקרן הה2016

 למניות וכתבי אופציות.

מייסדים יקבלו גם כתבי  נםלפי ההסכם, ההלוואה תומר למניות, ובנוסף מלווים שאי

 אופציות:

דולר. זאת אומרת שכל מלווה  4.245כמות המניות שיתקבלו הינן לפי שער המרה של  .א

 76,788קרי,  .4.245שלא שולמה חלקי יקבל כמות מניות השווה לסך הקרן +ריבית 

 כתבי אופציה.

 

 

 

 כל מלווה שאינו מייסד יקבל כתבי אופציות בחלק יחסי מסכום ההלוואה שניתן לחברה. .ב

 

, לפי 2016לכתבי האופציות יש אותם תנאים של כתבי האופציות שהוענקו בשנת  .ג

 .דולר למניה( 3.8) 2017תוספת מימוש מתוקנת מדצמבר 

כתבי האופציות למניות החברה , החברה נדרשת להעריך את שווי לעיל בהתאם לאמור

, כחלק מדרישות הדיווח 2021ביוני  30ליום למייסדים ולמשקיעים שאינם מייסדים  שניתנו 

 החלות על החברה. 

 :30.06.2021יום נכון ל להלן הפרמטרים בהם השתמשנו ותוצאות החישובים שערכנו

 

 5,700בהתאם למחיר המניה במועד המדידה בשקלים ) – שווי נכס הבסיס 

 דולר 17.485 –( 3.26אגורות( מחולק בשער החליפין דולר/שקל במועד זה )

   דולר 3.8 –לא מייסדים  דולר, 1.9 –מייסדים  -מחיר מימוש לכתב אופציה ,

 .20.12.2017בהתאם לעדכון תוספת המימוש מתאריך 

  בהתאם למועד  )משך תקופת המימוש של האופציה שנים 5.42 –תקופת המימוש

 (.שנים מיום החתימה על הסכם הבעלים וכתבי האופציות 10פקיעה של 

  שפורסמה ע"י חברת דולרית בהתאם לריבית (, 1.55%) –ריבית חסרת סיכון

 30/06/2021 –לתאריך "מרווח הוגן" 

  סטיית התקן הממוצעת בענף  לפי  80% –סטית התקןSoftware (Internet) 

לפי סטיית התקן של  20% .34.77% - 2021לפי פרופסור דמודראן לינואר, 

סטיית התקן .  66.28%-ימי המסחר הראשוניים של החברה(  88-החברה )ב

נציין כי שלאורך הזמן, יידרש לתת משקל גובר  . 41.07%שנלקחה הינה 

לסטיית התקן של החברה על פני החלופה, לאור הניסיון שיצבר במסחר 

 במניות החברה. 
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 סיכום

למייסדים  על בסיס הנתונים הנ"ל ושימוש בנוסחת בלק ושולס, חישבנו את ערך האופציות

 )בדולר(: 30.06.2021ליום למשקיעים שאינם מייסדים 

 שווי )דולר( כמות שווי ליחידה פירוט

 377,049 23,939 15.750 מייסדים

 2,168,370 153,556 14.121 לא מייסדים

 2,545,419 177,495   סה"כ

 

 

  ניתוח רגישות על סטיית תקן החברה

 

 שינוי שווי אופציות סטיית תקן

30% 2,527,985 (17,434) 

35% 2,533,457 (11,962) 

41% 2,545,419 - 

45% 2,556,326 10,908 

50% 2,573,465 28,046 

55% 2,593,706 48,288 

60% 2,616,398 70,979 
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Beta Finance            

 

 

 

 

 

 

 

 Beta Finance  הוקמה על ידי שלושה שותפים בעלי ניסיון עשיר ואיכותי בפרויקטים בחזית עולם העסקים הישראלי. הכוח הניהולי הנ"ל נותן

 .מענה לצרכים רחבים של לקוחותינו בתחומי הייעוץ והניהול

 לשותפים רשת קשרים ענפה בעולם העסקים ובעולם הייעוץ, היוצרת נגישות לידע אינסופי בכל התחומים. 

 Beta Finance  מושתתת על צוות יועצים פיננסיים מהמובילים בישראל בענפי המימון, כלכלה, רגולציה וייעוץ ניהולי. ניסיוננו בשווקים המקומיים

בשילוב הדגש המיוחד  Beta Finance והבינלאומיים הינו גורם מפתח בהצלחתם של לקוחותינו. היצירתיות העסקית והפיננסית המאפיינת את

  .לצרכי הלקוח, מובילים את שותפי החברה לקחת חלק בלתי נפרד מקבלת ההחלטות בקרב רבים מלקוחותינו

 צוות החברה מלווה מזה שנים, מגוון רחב של גופים פרטיים, מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות ועוד.  

 אנו שותפי Beta Finance  מאמינים כי ייעוץ הוא מקצוע ואנו מקדישים את זמננו ליעוץ מקצועי מזה שנים רבות. כל אחד מצוות השותפים ייעץ

  .במרוצת השנים לעשרות גופים בשאלות עסקיות שונות ומגוונות

  אנו מאמינים שיושרה, אמינות ומקצועיות ימשיכו להוביל את לקוחותינו לעבר הישגים חדשים. כפועל יוצא, מערכות היחסים ושיתופי הפעולה של

  החברה עם הקהילה העסקית בישראל הינם רחבי היקף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צח קסוטו יניב אבדי שגיא בן סימון

 שותפים


