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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד   -חלק ראשון 

אשר    ")מועד הדוח(להלן: "   2021בדצמבר    31החברה מתכבדת להגיש בזאת את דוח תיאור עסקי התאגיד ליום 

ביום   "-על  2022  ץבמר  14אושר  (להלן:  החברה  דירקטוריון  התאגיד  ")הדוח  אישור  מועדידי  את  הסוקר   ,

"), בין היתר, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  תקופת הדוח(להלן: "  2021והתפתחות עסקיו בשנת  

 .  1970-תש"לה ומיידיים), 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1

 כללי  .1.1

בהתאם להוראות חוק החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם   5.5.2010החברה התאגדה בישראל ביום  .1.1.1

 ) בע"מ".  2010"סמפה (

הדוח כנושאי משרה  אישור  מועד  ל"ה פנחס מנדל ויוסף כהן, אשר מכהנים  החברה הוקמה על ידי היזמים ה

 וכן על ידי מר יריב פאר.  הבחבר

 . שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי, קוויקליזארד בע"מ 21.9.2010ביום 

אשר על פיו הוצעו מניותיה  ו  ,2והודעה משלימה שפורסמה מכוחו  1פרסמה החברה תשקיף  2021פברואר  בחודש   .1.1.2

-לניירות ערך בתל  לראשונה לציבור, באופן שבעקבות כך נרשמו מניות החברה למסחר בבורסהשל החברה  

" (להלן:  התשנ"ט   ")הבורסהאביב  החברות,  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  ציבורית  לחברה  הפכה    1999-והחברה 

 . ")חוק החברות(להלן: " 

ה חברת מחקר ופיתוח, בעלת אישור רשות החדשנות, המפתחת פלטפורמת  הדוח, החברה הינ  אישור  למועד  נכון .1.1.3

SAAS    שלDynamic pricing  )דינמי בעל    תמחור  מנוע  באמצעות  מקורות  ממגוון  מידע  מנתחת ה  )תמחור 

החברה מקבלים גישה    לקוחות.  ")המערכת(להלן: "  תמחור   לאופטימיזציית)  AI(  מלאכותית   בינה  יכולות של

)  Omnichannel retailersערוצים ( -החברה מאפשרת לקמעונאים מרובי  ענן.ה  תיטכנולוגי באמצעות    מערכתל

 לבצע אוטומציה ואופטימיזציה של מערך התמחור בכל ערוצי השיווק וההפצה.   שוניםערוצים    במספר  הפועלים

ומנתחת    המערכת הלקוח  של  למערכות התפעוליות  עלויות המלאי  מתממשקת  כגון  הלקוח  מידע ממערכות 

  -ואספקת המוצר, גמישות הביקוש למוצר בנקודות המכירה, התנהגות צרכנית עונתית, מחירי מתחרים וכו׳  

ומגמות    מידעות לשינויי מחירי המוצרים הקמעונאיים.  לכדי המלצ (מחירים  זה, בתוספת למידע התחרותי 

  היחסית  הגמישות  את  למדודהעסקיות, ומאפשר    ובהלימה עם מטרותי  ולתמחר את מוצרי  ללקוח  עוזרשוק),  

 . לכל מק״ט, בכל ערוץ   הרצוילהגיע למחיר   וכך המחיר של

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

חוקה, שמייצר אופטימיזציה למחיר, על פי אסטרטגיות עסקיות שקובע הלקוח (דוגמת מקסום הרווח הגולמי  

 . בכל אחד מהערוצים המתאימים תמיושמו או מקסום התשואה מהמלאי)

 
(להלן: 018207-01-2021  :(מס' אסמכתא  16.2.2021ונושא תאריך    15.2.2021תשקיף הנפקה ראשונה לציבור שפורסם ביום    1  (

 ").התשקיף"
 ").ההודעה המשלימה) (להלן: "019143-01-2021 :(מס' אסמכתא 18.2.2021הודעה משלימה שפורסמה ביום   2
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  ללקוח  ומשם, הלקוח של  הארגוניות  למערכות חזרה שמוזן המחיר את  ודינמי אוטומטי באופן משנה המערכת

  לעלייה  להביא   שנועד  אופטימאלי  ותמחור ,  השוק  לביצועי  מיידית  תגובה  המערכת  מאפשרת,  זו  בדרך.  הסופי

 . הלקוח של  ורווחיות הכנסות  כגון, הלקוח של  הליבה במדדי

הדגש השיווקי    ,הדוח  אישור  למועד  נכון.  גלובאליות  קמעונאיות   חברות  בעיקר  הינו  הפלטפורמה  של  היעד  קהל

 המכירות של החברה הינו לחברות מאירופה.  מירבשל החברה הינו על חברות מאירופה ומארה"ב, כאשר 

  לפי בנויה בצורה ייחודית, אשר מתאימה באופן גנרי לענפי פעילות שונים, ללא צורך בהתאמה    הפלטפורמה

 . ענף

  :במגוון תחומי קמעונאות כגון  מדינות בעולם  30  -מ  מעלהלבהחברה פרוסים    לקוחותלמועד אישור הדוח,    כוןנ

כל DIYאלקטרוניקה,   חנויות  ויטמינים,  קוסמטיקה,  פארמה,  ספורט,  תעופה,  ספרים,  אופנה,  מזון,  בו  -, 

נישה והשימוש  וקמעונאי  ענפי הקמעונאות, ביחד עם קלות היישום  . גמישות המערכת להתאים בקלות לכל 

 הם להערכת החברה גורם מוביל בהצלחתה.  –במערכת 

   .הלןל  8 סעיףהמערכת ראו נוספים אודות   רטיםלפ

 החברה עסקי התפתחות  תיאור .1.2

אשר מאפשרת לקמעונאים לקבל מידע    השוואת מחירי מתחרים, עסקה החברה בפיתוח מערכת  2017עד לשנת  

 ליין בזמן אמת.  -ן של מחירי מוצרים של מתחרים באו

חדלה החברה מפיתוח מערכת השוואת המחירים, והיא מספקת שירותים ללקוחות קיימים אשר    2018בשנת  

 עושים שימוש במערכת הקודמת, ואינה נמכרת ללקוחות חדשים.  

מור הינה חלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה, תוך מטרה  ההחלטה של החברה לשנות את מיקודה כא

) בנוסף, לצורך עמידה  .  70%  מעל  על, שלמועד הדוח עומד  )Gross marginלמקסם את שיעור הרווח הגולמי 

בחובה עלויות הקמה ותחזוקה רבות, אשר משתנות לפי תחום  טומנת  במטרה זו, פעילות מסוג השוואת מחירים  

 יה מקומית. פעילות, מדינה ורגולצ

, החברה מפתחת את מערכת התמחור הדינמי, אשר הושקה לשימוש הלקוחות בתחילת שנת  2017החל משנת  

צורך בהתאמות2018 ולכלל המדינות, ללא  הפעילות  גנרית לכלל תחומי  ליצור מערכת  על מנת  וזאת    דבר,  , 

  .גבוה )Gross margin( גולמי רווח בשיעור לעמוד המאפשר

 והשליטה בה   של החברה ההחזקות מבנה .1.3

 הדוח, החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר.  אישור למועדנכון   .1.3.1

פרטים    – 'ד   לפרק  11  סעיףראו  הדוח, אין בחברה בעל שליטה. לפירוט בעלי העניין בחברה    אישור   למועד נכון   .1.3.2

 . בדוח זה להלן נוספים על התאגיד

 תחום הפעילות של החברה  .2

אחדהדוח,    למועדנכון   פעילות  תחום  מגזר    לחברה  הכספיים,המהווה  בדוחותיה  בענן   פלטפורמה  פעילות 

תקופה שהסתיימה  לדוחות הכספיים של החברה ל  1  באורראו    . לפרטים נוספיםAIלתמחור דינמי מבוססת  

"  2021  בדצמבר  31  ביום שלבנוסף,    ").הכספיים  הדוחות(להלן:  עבור  אספקת    הפעילות  מתחרים  על  מידע 

 . מסך הכנסות החברה חצי אחוזכוהיוותה אך נהייתה זניחה  טרם הסתיימה  לקוחות

 . להלן 7 סעיף ראוהפעילות, לפרטים אודות תחום  
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 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  .3

הדוח לא בוצעו השקעות  אישור למועד סמוך  למיטב ידיעת החברה, במהלך השנתיים שקדמו למועד הדוח ועד  

 בהון החברה, למעט כמפורט להלן:מהותיות 

של החברה    ש"ח ע.נ. כ"א  0.01בנות  מניות רגילות    356,165החברה ביצעה הקצאה של    2020  ,באפריל  20ביום   .3.1

דולר ארה"ב למניה רגילה   7.58 -(לפי מחיר של כ 3מיליון דולר ארה"ב 2.7  -במסגרת סבב השקעה, בתמורה לכ

בתשקיף   3.2סעיף   ולפרטים נוספים רא .4מיליון דולר ארה"ב 16אחת) לפי שווי חברה שהשתקף במועד זה של  

 5.החברה

מניות    1,020,180  , השלימה החברה, במסגרת תשקיף להשלמה הנפקה לראשונה של2021בפברואר    16ביום   .3.2

) של החברה הניתנים למימוש  1כתבי אופציה (סדרה    1,020,180ושל    ש"ח ע.נ. כ"א של החברה  0.01רגילות בנות  

. סך התמורה בגין  ש"ח ליחידה  44.6) במחיר של  תב אופציהיחידה מורכבת ממניה רגילה וכלמניות החברה (כש

לאחר השלמת ההנפקה האמורה הפכה    6ש"ח.  45,500,028  - של ככולל (ברוטו)  הנפקת המניות עמדה על סך  

 אביב. -סחר בבורסה בתלילה  החלו מניותיה  2021בפברואר  23החברה לציבורית וביום 

   315,520  -: כקצתהפרטית מהותית של מניות החברה במסגרתה ההחברה ביצעה הקצאה    2022בינואר    18ביום   .3.3

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה    0.01מניות רגילות בנות    78,947  -וכש"ח ע.נ. כ"א של החברה    0.01מניות רגילות בנות  

ופות גמל בע"מ וילין  לגופים מוסדיים מקבוצת ילין לפידות (ילין לפידות ניהול קמניות רגילות)    394,467(סה"כ  

נאמנות בע"מ) ומור קופות גמל בע"מ)  לפידות קרנות  ניהול תיקים מפעליות  (מור  , בהתאמה  ומקבוצת מור 

  ש"ח למניה רגילה אחת של החברה, באופן  38לניצעים במחיר של    הוצעוכאמור  המניות    .")הניצעים (להלן: "

ההקצאה הפרטית   כולל    הסתכמהבו תמורת  לאחר השלמת הקצאה    ש"ח.   14,989,746  -כשל    (ברוטו)לסך 

מניות    3,229,719זו, ונכון למועד אישור הדוח, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו   פרטית (מהותית) 

 רגילות.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מיליון דולר.  2.7 -מיליון דולר. בפועל, מתוך סכום זה, הושקעו כ  4.5 -סבב ההשקעה אפשר לחברה לגייס עד כ  3
 .31.12.2019ליום  ARR  -על ה 10למכפיל  שווי חברה זה חושב בהתאם  4
), אשר 019935-01-2021(מס' אסמכתא:   2021בפברואר    18לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה אודות תוצאות ההנפקה, מיום         5

 הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. 
2021-(מס' אסמכתא:     2021בפברואר    17לפרטים ראו את תשקיף החברה, את ההודעה המשלימה אשר פורסמה מכוחו ביום        6

דיווח מיידי של החברה  הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה, וכן    אשר")  המשלימה ההודעה  ) ("01-019143
), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת  2021-01-019935אסמכתא:    '(מס  2021בפברואר    18אודות תוצאות ההנפקה, מיום  

 . על דרך ההפניה
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ידיעת החברה, בדבר עסקאות   .3.4 פרטים, למיטב  לבורסה  מהותיות  להלן  במהלך  שנעשו  במניות החברה מחוץ 

 :על ידי בעלי עניין בחברההדוח אישור  מועד סמוך להשנתיים שקדמו למועד הדוח ועד 

 חלוקת דיבידנד  .4

הדוח, לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה ולא ביצעה רכישה    אישורממועד הקמת החברה ועד למועד   .4.1

 . עצמית של מניותיה

 הדוח, החברה לא קיבלה החלטה בדבר אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנדים.  אישור למועדנכון   .4.2

למיטב ידיעת החברה, לא חלות עליה מגבלות העלולות להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנדים, בכפוף להוראות   .4.3

 חוק החברות בדבר עמידה במבחני חלוקה.  

   רת עודפים ראויים לחלוקה., אין לחברה ית1202בדצמבר  31הדוח, נכון ליום  אישורלמועד נכון   .4.4

 

 

 
אשר הפרטים    )087793-01-2021(מס' אסמכתא:    2021  קטוברבאו  14של החברה מיום  (מתקן)  לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי    7

 . הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה
אשר הפרטים הכלולים    ) 087991-01-2021(מס' אסמכתא:    2021באוקטובר    14יום  מלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה    8

 .בו מובאים בזאת על דרך ההפניה
אשר הפרטים הכלולים    )076678-01-2021(מס' אסמכתא:    1202בספטמבר   5יום  מלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה   9

 .ים בזאת על דרך ההפניהבו מובא 
דיווח   10 נוספים ראו  01-2021-  -ו  390766-01-2021:  ות (מס' אסמכתא  1202בספטמבר    5יום  של החברה מ  יםמיידי  יםלפרטים 

 .מובאים בזאת על דרך ההפניה  הםאשר הפרטים הכלולים ב ) 076642
אשר הפרטים הכלולים    )077092-01-2021(מס' אסמכתא:    1202בספטמבר   5יום  מלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה   11

 .בו מובאים בזאת על דרך ההפניה
אשר הפרטים הכלולים    ) 094180-01-2021(מס' אסמכתא:    1202בנובמבר    3יום  מ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה    12

 .בזאת על דרך ההפניה בו מובאים
אשר הפרטים הכלולים    ) 106438-01-2021(מס' אסמכתא:    1202בדצמבר    5יום  מלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה    13

 .בו מובאים בזאת על דרך ההפניה
אשר הפרטים הכלולים בו   )001365-01-2022(מס' אסמכתא:  2022בינואר  3יום מלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה    14

 .מובאים בזאת על דרך ההפניה
אשר הפרטים הכלולים    ) 008001-01-2022(מס' אסמכתא:    2022בינואר    18יום  מ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה    15

 .בו מובאים בזאת על דרך ההפניה

סוג נייר   השינוי   מהות העסקה מועד ביצוע 
 הערך 

מחיר 
למניה  
 (בש"ח) 

 

כמות  
ניירות 
 הערך 

בגין   התמורה
 המניות
 (בש"ח) 

 

 יתרת"כ סה
ההון המונפק  
והנפרע של 

  החברה
 (מצטברת)

 מימוש אופציות 2021באוגוסט  18
 7(לא רשומות)

מניות 
 רגילות 

0.032 656 21.13 2,827,301 

 2021בספטמבר  1
 מימוש אופציות

 32,904 2,700 12.187 8(לא סחירות)

 -  121,659 -  9רכישה 2,830,001

 6,207,160 214,040 29 10מכירה 2021בספטמבר  2
 156,368 5,392 29 11רכישה

 , 2021באוקטובר  13
  -ו  2021 בנובמבר 10

 2021בדצמבר  26

 מימוש אופציות
  12,13,14(לא רשומות)

0.032 
0.031 1,895 59.84 2,831,896 

 מימוש אופציות 2021בדצמבר  20
 2,834,596 32,370.3 2,700 11.989 16(לא סחירות)

 מימוש אופציות 2022בינואר  3
 2,835,252 20.284 656 0.031 15(לא רשומות)
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 מידע אחר  - לק שני ח

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד  .5

   ):ש"ח (באלפי  2021 - ו  2020 ,2019בדצמבר של כל אחת מהשנים  31להלן נתונים כספיים של החברה ליום  .5.1

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 4,125 6,517 9,795 הכנסות מפלטפורמת תמחור דינמי 

 2,965 757 50 הכנסות מהשוואת מחירי מתחרים 

 7,090 7,274 9,845 סך הכל הכנסות 

 ) 1,668( ) 1,495( ) 2,470( עלויות המכירות משתנות  

 ) 292( ) 303(  ) 353( עלויות המכירות קבועות 

 ) 1,960( ) 1,798( ) 2,823( סך הכל עלות המכירות 

 5,130 5,476 7,022 רווח גולמי

 ) 5,549( ) 5,808( ) 9,669( הוצאות מחקר ופיתוח 

 ) 3,281( ) 4,006( ) 12,822( הוצאות מכירה ושיווק 

 ) 1,920( ) 1,782( ) 3,090( הוצאות הנהלה וכלליות 

 ) 10,750( ) 11,596( ) 25,581( תפעוליות  הוצאות

 ) 5,620( ) 6,120( ) 18,559( הפסד תפעולי

 ) 1,157( ) 1,694( 444 שערוך כתבי אופציה לשווי הוגן 

 ) 514( ) 444( ) 357( הוצאות מימון 

 6 27 14 הכנסות מימון 

 ) 1,665( ) 2,111( 101 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

 ) 7,285( ) 8,231( ) 18,458( לשנה  הפסד

 9,665 4,460 33,701 סך הנכסים

 6,285   7,562 9,273 (*) סך ההתחייבויות 

אלפי ש"ח    3,242  - כו  "חש   אלפי  4,936  -כאלפי ש"ח,    4,367  - ככולל התחייבות בגין כתבי אופציות בסך של    (*)

 , בהתאמה. 2019בדצמבר  31 -ו  2020 דצמברב  31  ,2021בדצמבר  31  לימים

המשקפים את תוצאות פלטפורמת התמחור הדינמי בלבד, ללא הפעילות של השוואת מחירי    ,פרופורמהה נתוני  ל .5.2

ראו   הדירקטוריון    5  סעיףמתחרים,  ביוםלדוח  שהסתיימה  לשנה  החברה  ענייני  מצב    2021  בדצמבר  31  על 

 .")הדירקטוריון דוח " (להלן:  זהב' לדוח בפרק המצורפים 

 להסברי הדירקטוריון ביחס לנתונים הכספיים של החברה, ראו דוח הדירקטוריון.   .5.3

   סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .6

  כלכלית של -המקרועשויה להיות מושפעת ממגמות, אירועים או התפתחויות שונות בסביבה    פעילות החברה 

 העסקיות, כמפורט להלן: , אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות החברה

 



 

 8 -א 

 

 

 גלובאלי המלאכותית ה  והבינה  commerce-e - הגאות בענף  .6.1

(  גדל בשנים האחרונות   ובינה מלאכותית,  SaaSהשימוש בכלי תוכנה כשירות  ענן    המסחר  גדל   וכן ), מחשוב 

 .  המקוון

  כאשרשוק המסחר המקוון הינו אחד מהענפים החווים את הצמיחה המשמעותית ביותר בעולם בעשור האחרון,  

  הדיגיטליים  הקונים  ספרמתחום מרכזי בעולם המסחר המקוון הוא המסחר המקוון במוצרים קמעונאיים.  

  אמצעות ב  שירותים   או  סחורות   רכשו  אנשים  מיליארד  2.46  -מ  למעלה ,  2021  בשנת.  שנה  מדי  לעלות  ממשיך

מ  עמדו  האלקטרוניות  הקמעונאיות  מכירות,  שנה  אותה  ובמהלך,  אינטרנטה למעלה    דולר  טריליון  4.9  -על 

פרוץ    מהלךב.  העולם  ברחבי   הקמעונאי   האלקטרוני  המסחר   מכירות,  2020  בשנת,  הקורונה  תמגיפתקופת 

.  2020לעומת שנת    16.8%  -חל גידול נוסף של כ  2021, ובשנת  2019לעומת שנת    25%  -מ  ביותר  צמחו  העולמי

 17  ,202216-.2025במכירות המקוונות בשנים  %9-%12 -כהצפי הוא לצמיחה שנתית של 

רקע התפשטות נגיף הקורונה, מרבית ענפי התעשייה והמסחר נאלצו להסתגל למציאות חדשה אשר שיקפה,    על

. אימוץ נוכחות מקוונת  )Online(  מקווןתנהגות הצרכנים שהתבטא בעיקר במעבר למסחר  בין היתר, שינוי בה

להשפעות משבר הקורונה    .חדשים  ללקוחות  ובגישה   ללקוח  שירות   במתן  מפתח   לגורם  האחרונות  בשנים   הפך

 בדוח הדירקטוריון.  2.1 סעיף על פעילות החברה ראו  

לצורך באסטרטגיית    עולמית בקרב חברותהודעות  עלתה המ  מסחר מקוון,בעולמית  ה  הצמיחה  מגמת  לאור

חברות   מביאה  אשר  אוטומטי,  באופן  שמבוצעת  ו  לגייסתמחור  תמחור  לפתרונות    יםתקציב  להקצותצוותי 

 החברה.  לשירותית הביקוש  א  להעלות עשוי  החברה להערכת תוכנה, דבר ש

צורך בתמחור מדויק  עלייה במסחר מקוון עשויה, להערכת החברה, להשפיע באופן חיובי על  המשך מגמת ה

והן את היקף השימוש בקרב לקוחות קיימים.    שירותים של החברהאת הביקוש להן    שעשוי להעלות  ,ותדיר

להביא  ככל שתתרחש כתוצאה ממיתון עולמי, צפויה  שיעור מכירות הקמעונאות האלקטרוניות,  ירידה באולם,  

 . לירידה בהיקף הפעילות של החברה ובהכנסותיה

 גלובלי  מצב כלכלי  .6.2

חברות  מרבית הן  ושירות")  Business-to-Consumer  ")C2B  לקוחות החברה  מוצרים  מוכרות    באופן  יםאשר 

   בעיקר במדינות אירופה. לישראל מחוץ  במדינותבחנויות פיזיות,  כן) וOnline( מקוון 

כלכליות בשוק  -למגמות מקרו  ףושפע מהמצב הכלכלי של השוק הגלובלי וחשומ  הלקוחות  של  המכירות  היקף

הפעילות של לקוחות החברה, על    היקףעשויים להשפיע על    הגלובאלייםהגלובלי. משברים כלכליים בשווקים  

 הביקוש לשירותי החברה ועל יכולת החברה לממש את יעדי המכירות בשווקים כאמור. 

 

16  -following-growth-digit-double-continues-ecommerce-https://www.emarketer.com/content/worldwide
pandemic-push-online 

17 -shopping-online-accelerating-30-than-more-jumps-growth-ecommerce-https://www.emarketer.com/content/us
shift-by-nearly-2-years 

https://www.statista.com/outlook/243/100/ecommerce/worldwide 
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth 

https://www.statista.com/outlook/243/100/ecommerce/worldwide
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth
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מובהקת   האטה עלאשר מצביע  18גלובלית כלכלית תחזית"ח דו העולמי  הבנק  פרסם  2022 ינואר  חודש במהלך

בכלכלה הגלובלית ביחס לתחזיות שניתנו בעבר וזאת לאור התפשטות זן האומיקרון, האינפלציה הגואה, רמות  

 השוויון בהכנסות משקי הבית.  -החוב הממשלתיות הגבוהות והתגברות אי 

  - של כ  2021, לאחר התאוששות בצמיחה הגלובלית בשנת  כאמורת הכלכלית הגלובלית  דו"ח התחזיל  בהתאם

, הצמיחה העולמית צפויה להאט כך שעל פי  2020לעומת שנת התפרצות מגפת הקורונה בתחילת שנת    5.5%

 .  2023בשנת   3.2%  -ושל כ  2022בשנת  4.1% -התחזית צפויה צמיחה של כ 

תפתחות חסרים המשאבים להניע מחדש את הצמיחה. זאת בעוד עליות  לממשלות רבות בכלכלות המכן,    כמו

מחירים של נכסים, כמו מניות ונדל"ן, ממשיכות להפוך את העשירים לעשירים יותר, והאינפלציה הגואה פוגעת  

  מספר כבר העלו את שיעורי הריבית  בעולם מדינות רבות  .במשקי בית בעלי הכנסה נמוכה באופן קשה במיוחד

 . כדי לשמר את לחצי המחירים בשליטהב פעמים

.  2023  בשנת  2.3%ורק    2022  בשנת  3.8%לגבי הכלכלות המתקדמות, גם כאן יש הורדה בתחזיות לצמיחה של  

העיקריים   הכלכליים  הגושים  בשני  להאטה  צפי  ידי  על  שמובלת  (   -הורדה  למטה)    0.5ארה"ב  אחוז  נקודת 

   .נקודות אחוז 0.3 -, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, בבנוסף, תחזית הצמיחה של סין גם כן ירדהרופה. ואי

 תנודות בשערי מטבע  .6.3

חשופה לסיכונים    החברהעל כן  ,  באירו, בעיקר  במטבע זר  לקוחות בחו"ל מ   ותהחברה מתקבלמרבית הכנסות  

, רמת הרווחיות של  לפיכך  .זרים לעומת השקל החדששיחולו בשערי החליפין של מטבעות    הנובעים משינויים 

יצוין, כי שינויים ותנודות בשערי    .מטבעות הפעילותהחברה מושפעת משינויים בשער החליפין של השקל מול  

מטבע אינם עשויים להשפיע באופן מהותי על החברה, רווחיותה ותוצאות פעילותה שכן גם חלק מהוצאותיה  

  הנובעים  החברה  חשופה  אליהם  הסיכונים  של  בחינה  לשנה   אחת  מבצעת  החברה  לתהנה.  באירושל החברה הינן  

 . מטבע בשערי  מתנודות

 . השנתיים הכספיים לדוחות   .1.ד.23לחשיפה לסיכוני מטבע חוץ ראו גם באור 

   תחרות .6.4

 שוק מערכות התמחור הינו שוק תחרותי. ישנן חברות מתחרות בשווקי היעד של החברה. 

לבצע פיתוח פנימי של מערכות תמחור.    יםמבצעים או למיטב ידיעת החברה שוקל  מהקמעונאים, חלק  בנוסף

ולפיכך   היעד  בשווקי  החברה  של  בחלקה  לנגוס  החברה,  למערכת  דומות  מערכות  לפתח  עלולים  המתחרים 

 שפיע על תוצאות הפעילות. לה

 הלן. ל  14 יףסע  ו לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום הפעילות רא

 ההון  שוק .6.5

וודאות כלכלית בשוק הישראלי או העולמי, עשויה להיות השפעה לרעה על יכולתה של החברה  - מיתון ולאיל

ר טרם  לגייס הון נוסף, לצורך הרחבת פעילותה. זאת, בשים לב לכך שהחברה הינה חברת מחקר ופיתוח אש

 ייצרה תזרים מזומנים מספקים למימון פעילותה השוטפת.

 

18  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf 
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אופי   על  להשפיע  העשויים  ו/או  המשפיעים  החיצוניים  והגורמים  הכללית  הסביבה  בדבר  לעיל,  האמור 

לה   ידועים  ואומדנים סובייקטיביים של החברה, כפי שהם  על הערכות  ופעילות החברה, מתבסס בעיקרו 

כל ההנחות ו/או האומדנים ו/או הנתונים המפורטים לעיל הינם בגדר תחזיות,  כיום. מבלי לגרוע מהאמור,  

ניירות ערך זה בחוק  פני עתיד", כהגדרת מונח  צופה  "מידע  ומהווים  ואומדנים  , 1968-, התשכ"ח הערכות 

המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים 

עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא 

מגורמים שונים,   להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה

וביניהם שינויים בסביבה העסקית והתממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה, ובכלל זה  

 של   פעילותה  מימון, ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך  בעובד  תלותפעילות הסחר המקוון, תחרות,    היקף

גורמים נוספים אשר אינם  מוצריהו/או לצורך שיווק    החברה ו/או התממשות איזה    ו/או  בשליטת החברה 

  להלן. 28בסעיף מגורמי הסיכון הנזכרים 

 השפעת משבר הקורונה על פעילות החברה  .6.6

 הדירקטוריון.   בדוח 2.1החברה ראו סעיף להשפעות משבר הקורונה על פעילות 
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 תיאור עסקי החברה לפי תחום הפעילות  -חלק שלישי 

 מידע כללי על תחום הפעילות .7

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .7.1

לתמחור דינמי, אשר מנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות    SaaSכאמור לעיל, החברה מפתחת פלטפורמת  

 ) משולב חוקה לתמחור בזמן אמת.  AIמנוע תמחור המבוסס על בינה מלאכותית (

בחנויות  כן  ו  )Onlineמקוון (  ים באופןאשר מוכרות מוצרים ושירות   B2Cמרבית לקוחות החברה הינן חברות  

 ענן. הבאמצעות   מערכת התוכנהל, ואשר מקבלות גישה  פיזיות

להערכת החברה, מרבית הלקוחות הקמעונאיים פועלים כיום בדרך של קבלת החלטות ברזולוציה משתנה על  

 מוצרים ומבצעים באופן ידני תוך שימוש בקבצי אקסל, ולא באמצעות מערכות ייעודיות לכך.   ,מחיר

(שלמיטב ידיעת החברה הינה חברת מחקר ויעוץ בטכנולוגיות מידע) המציג את    Gartner19להלן גרף של חברת  

עולה כי הלקוחות הקמעונאיים בתחום התמחור נמצאים    . מן הגרףאפשרויות התמחור של ארגונים קמעונאיים

מצליחים    , ולמועד פרסום הגרף, קובע כותב המאמר כי מרבית הקמעונאיים הגדולים אינם5לשלב    1בין שלב  

, בטווח זמן,  5או    4. הטמעת הפלטפורמה של החברה מאפשרת ללקוחות לעבור לשלבים  4עדיין להגיע לשלב  

 ימי עסקים ממועד הטמעת המערכת.    30 -כ תוך  שלפי ניסיון החברה הינו

 

גדל באופן  , אשר  20בנוסף לאמור לעיל, בשנים האחרונות חל גידול מתמיד במעבר ממסחר פיזי למסחר מקוון

כמו כן, להערכת החברה, כניסתה של חברת אמזון שינתה את שוק    21.משמעותי עקב השפעות משבר הקורונה

יומיומי ואף   התמחור הדינמי העולמי, שכן אמזון "חינכה" את השוק שמחיר מוצרים משתנה באופן תדיר, 

   22מספר (רב) של פעמים ביום, דבר שדורש מקמעונאים שמתחרים באמזון לנקוט בשיטות דומות.

 
19  optimized-not-still-strategies-pricing-hetu/retail-https://blogs.gartner.com/robert  
20  growth-of-wave-next-the-entering-commerce-https://www.globalxetfs.com/e/   
 . הדירקטוריון לדוח 2.1  סעיף החברה ראו  נוספים אודות משבר הקורונה על פעילות  לפרטים  21
22  growth-of-wave-next-the-entering-commerce-https://www.globalxetfs.com/e/   

https://blogs.gartner.com/robert-hetu/retail-pricing-strategies-still-not-optimized
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth/
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth/
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth/
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth/
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth/
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth/
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, לתמחור ומבצעים המבוססים  2020מחודש ספטמבר   Forbes  כלכלי הבינלאומי מגזין הבהתאם לפרסום של ה

מיליארד דולר    259.1יש פוטנציאל תועלת במונחי הגדלת רווחיות קמעונאיות של בין    AIעל בינה מלאכותית  

(   500לבין   ההכנסות  ניהול  שוק  כאמור,  לפרסום  בהתאם  דולר.  )  Revenue Management Marketמיליארד 

מ  העולמי לגדול  ב  14.5 -צפוי  דולר  ב   22.4  -לכ  2019שנת  מיליארד  דולר  שיעור  2024שנת  מיליארד  כאשר   ,

     23.9.6%הצפוי הוא   )CAGR(הצמיחה השנתי הממוצע 

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .7.2

 . הלןל 22לפרטים ראו סעיף 

   שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .7.3

האחרונות   תוכנהגדל  בשנים  בכלי  (   השימוש  ובינה מלאכותית)SaaSכשירות  ענן  המסחר  , מחשוב  גדל  וכן   ,

השינויים   לאור  היתר,  בין  וזאת,  ודינמי,  אוטומטי  תמחור  של  בשירותים  הצורך  החברה,  להערכת  המקוון. 

 בהיקף המסחר המקוון, הולך וגובר.  

   .כי הפלטפורמה כיום מותאמת באופן גנרי לעבודה גם בחנויות פיזיות וגם באופן מקוון בכלל העולם , יצוין

 של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו התפתחויות בשווקים  .7.4

ליין, וכיום תמחור דינמי יכול להתבצע גם בחנויות פיזיות באמצעות  - אוןלקוחות החברה הינם בעיקר לקוחות  

שימוש בצגים אלקטרוניים, דבר שמאפשר שינויי מחיר בתדירות גבוהה יותר, על ידי הורדת המרכיב הידני  

 בשינויי מחיר.  

-ודשים שלאחר ההנפקה חוותה החברה ביקוש גובר בשווקים קיימים וחדשים. החברה מזהה מתאם מוצרבח

השונות מחלקותיו  על  הקמעונאות  עולם  עם  החברה  של  התמחור  פלטפורמת  של  חזק  את  .  שוק  לנצל  כדי 

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

 יימות.  הק

החברה   אלו באיזורים. אירופה  ומרכז  במערב בעיקרד  החברה גייסה באירופה צוות מכירות שיתמק – אירופה

זמנית, כגון תמחור מוצרים  -מזהה התאמה גבוהה בעיקר עם קמעונאים המנהלים מספר רב של ערוצי מכירה בו

ליין. צוות מכירות זה עובד בשיתוף פעולה עם  - ןזהים במדינות שונות, או במכירה דרך חנות פיזית אל מול או

לפרטים נוספים    קאלית עבור לקוחות חדשים.מפיצים מקומיים על מנת לייצר עתודת מכירות נוספת ונוכחות לו 

 להלן.   12ראו סעיף 

  הסקנדינבי   בשוק   מוביל   אלקטרוניקה   קמעונאי  עם  הסכם  על   החברה   חתמה  2021  נובמבר  בחודש,  כן  כמו

חתמה  ). בנוסף,  ARR(  שנתית  הכנסהאלפי דולר    170  -התחלתי של כ  בהיקף, שבדיה, דנמרק ופינלנד)  (נורבגיה

  - ) (החברה הגרמנית פעילה בכ DIYעשה זאת בעצמך (  מתחום  מחייב עם חברה גרמניתהבנות    הסכםעל  החברה  

אלפי דולר הכנסה    180  -בהיקף התחלתי של כ ליין)  -ן חנויות פיזיות ואו  670  - מחזיקה כומדינות באירופה    11

(מס'    2021  בדצמבר   6לפרטים נוספים אודות הסכמים אלו ראו דיווח מיידי של החברה מיום     .)ARRשנתית ( 

 .אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה), 2021-01-176508: אסמכתא

 
23    -uereven-and-pricing-improves-ai-ways-https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/09/07/10

management/?sh=836d7e12f337  
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בצפון אמריקה קיים ביקוש גובר, שלהערכת החברה מהווה פוטנציאל לצמיחה בטווח הבינוני    –   אמריקה  צפון

כדי להפוך את צפון אמריקה למנוע  בולצמיחה משמעותית יותר בטווח הרחוק. החברה הקימה תשתית מכירה  

 להלן.  12לפרטים נוספים ראו סעיף   .של החברה צמיחה

של החברה   למוצריה אסטרטגי מפיץ עם בהסכם התקשרה החברה  2021במאי  9 ביום – זילנד-וניו אוסטרליה

 . להלן 23.2 ראו סעיף זה מהותי הסכםאודות  לפרטיםזילנד. -באוסטרליה ובניו

איקאה    וצתהחברה התקשרה עם לקוח אסטרטגי (איקאנו, חברת הבת של קב  2021במאי    31ביום    –  אסיה  דרום

ביחס לארבע מדינות שונות בדרום אסיה: ופיליפינים.  סינגפור העולמית) בהסכם התחלתי  , מלזיה, תאילנד 

 להלן.   23.3לפרטים נוספים אודות הסכם מהותי זה ראו סעיף 

  .מאמצים לפתיחת השווקים החדשים והתרחבות בטריטוריות הקיימות מלווים בצמיחה בכוח האדם בחברהה

 . להלן 18האנושי בחברה ראו סעיף   ההון תרחבותלפרטים אודות ה

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות  .7.5

,  הפעילות  תחום  על  משמעותי  באופן  משפיע  בכך  שתומכות  בטכנולוגיות  ושימוש  אלקטרוני  למסחר  המעבר

 : ביניהן

  שמאפשרות  WooCommerce, Hybris, Shopify  ,(Magento  כגון(  e-commerce platformשל    טכנולוגיות •

 לקמעונאים לבנות חנות אינטרנטית;  

 של אופטימיזציה של שרשרת אספקה שמאפשרות מסחר דינמי ומהיר יותר;  טכנולוגיות •

  לקוחות   של  הסטה   ויעודדו,  מקוון  במסחר  הלקוח   חווית  את   יעשירו  אשר,  מדומה  מציאות  של  טכנולוגיות •

 ;מקוון למסחר פיזי ממסחר

 לשיווק ופרסום כדי להביא תנועה למסחר המקוון;   פלטפורמות •

  גם   מחירים  של  דינמי  שינוי  מאפשרים)  Electronic Shelf Label(  אלקטרוניים  חירמ  צגי  של  טכנולוגי  שינוי •

 ; הפיזיות  בחנויות

 בהם  החלים והשינויים  הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה  גורמי .7.6

 העיקריים בתחום הפעילות כוללים:  החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים  להערכת

בפיתוח    –   ופיתוח  מחקר   יכולות להמשיך  החברה  יכולת  מתפתחות.  טכנולוגיות  על  מבוססות  המערכות 

 המערכות חשובה לצורך שימור המערכות, פיתוחן והתאמתן לטכנולוגיה המתפתחת. 

כוח אדם מיומן חשוב לצורך שמירה על רמת מומחיות וידע מקצועי גבוה, ובכלל כוח אדם    –   מיומן  אדם  כוח

 .ועוד Data Science ,DevOpsתוכנה, הנדסת תוכנה, מיומן במגוון תחומים, כגון  

  על   מאוד  רגיש  למידע  חשיפה  לחברה  שכן,  זה  בתחום  ייחודית  חשיבות  החברה  למוניטין   –  החברה  מוניטין

  וכן,  החברה  לפעילות  גבוהה  מוניטין  רמת  נדרשת  בפניה  בחשיפתו  מוכנים  יהיו  שהלקוחות  מנת  ועל,  הלקוחות

 . הלקוחות  עבור גורל הרות החלטות בקבלת  שמדובר העובדה בשל
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 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .7.7

 : הינם הפעילות לתחום העיקריים הכניסה  חסמי  .7.7.1

כגוןאלגוריתמיםפיתוח    –  מקצועית  ומומחיות  ידע מתקדמים  בכלים  שימוש  באמצעות  לרבות   , Machine

Learning  ו-Deep Learning  חסם  מהווה  אשר,  שונים  מקצוע  אנשי  של  מורכבת  מקצועית  ומומחיות  ידע, דורש  

 . הפעילות לתחום  כניסה

פעילות החברה מצריכה השקעות גבוהות באופן יחסי, לרבות בהתחשב במשך הזמן    –   מימון  וגיוס  השקעות

 הדרוש לתהליך הפיתוח והשקעת משאבים רבים לפיתוח, באופן המייצר חסם כניסה לתחום הפעילות. 

למוניטין והניסיון חשיבות ייחודית בתחום זה, שכן מדובר בקבלת החלטות הרות גורל    –   מוכח  וניסיון  מוניטין

 . המערכת של  לטעויות שלהם וחשיפה הלקוחותור עב

 : הינם הפעילות לתחום העיקריים היציאה חסמי .7.7.2

  180-90בת  לרוב, הסכמי החברה עם לקוחותיה כוללים תקופת הודעה מוקדמת הדדית    –  התחייבות ללקוחות

ימים לצורך סיום ההסכם. במהלך תקופה זו על החברה להמשיך ולספק ללקוח את שירותי התמיכה בתוכנה  

 כפי שהתחייבה במסגרת ההתקשרות עימו. 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .7.8

.  ללקוח  גולמי  כמידע  נשלח  אשר,  המתחרים  מחירי  על  מידע  מספקות  אשר  מערכות  הן  החברה  למוצרי  תחליף

  מאפשר   לא זהתהליך    .החלטות  קבלת  לצורך  אקסל  וקבצי  מרובה  ידנית  עבודה  מהלקוח  דורשות  אלה  מערכות

 . והערוצים  המוצרים כמות בניהול ומוגבל, מורכבות תמחור אסטרטגיות לייצר

המבוססת על פיתוח  ישנן חברות שעובדות באמצעות מערכת תמחור . פנימי פיתוח  הינו החברה מוצריל תחליף

פנימי (פעמים רבות באמצעות אקסל), אשר יכולה להתבסס גם על מידע של מחירי מתחרים אשר מגיעים על  

 פי רוב מספקי מידע חיצוניים.

  המבוסס   אוטומטי  תמחור  לבצע  יכולת ,  היתר  בין ,  הינם  החברה  של   המערכות  של  היתרונות,  החברה  להערכת

) באופן גנרי לכלל ענפי הפעילות הקמעונאית, תוך מתן אפשרות לשלב אילוצים עסקיים  AI(  מלאכותית   בינה   על

(ממוצע    מהיר  ההטמעה  זמן,  כן  על  יתר.  הלקוחות  בביקוש  התחשבות  תוךהכוללים רווחיות ומלאי כמוצר מדף,  

  צאהוכתו),  לאוטומציה  מלאה  התממשקות  יבצע  שהלקוח  מנת  עלמיום הטמעת המערכת,    עסקים  ימי  30  של

  ללקוחות   מאפשרת  המערכת.  למתחרים  ביחס  קצר  זמן  תוך  עולים  הלקוחות  של  הרווחיות  במדדי  העלייה  מזאת

  של   מערכותה  רוב ב,  החברה  ידיעת  למיטב .  בארגון  התמחור  ומדיניות  הלקוח   לצרכי  מלאה   והתאמה  גמישות 

  התאמה אישית לאסטרטגיית   לבצע אין אפשרות  : (א)) החברה  של  הדינמי התמחור למערכת(בניגוד    המתחרים

ללקוח לתכנת את האלגוריתם של התמחור לפי בחירתו באמצעות    מאפשרשתמחור פר לקוח במערכת, באופן  

פתוחה;   על    יכולת   אין  (ב)פלטפורמה  המבוסס  ותמחור  חוקיות  מבוסס  תמחור  של   Machine  - ו  AIשילוב 

Learning    ;(מוצרים אינסוף  של  ידנית  תמחור  מעבודת    שיטת   את  לבחור  אפשרות  ללקוח  אין(ג)  (להבדיל 

ו  תיקוןו  רוט ינ  ,לארגון  ביותר  המתאימה  התמחור השיטה    זמן (ד)    וכן;  וצרכי  את  בעצמו   לאפיין  כךביצועי 

 . החברה משל משמעותית ארוך המתחרות  פתרון שלההתאמה וההטמעה 

 הפעילות והשינויים החלים בו מבנה התחרות בתחום   .7.9

 . הלןל 14סעיף הפעילות של החברה ראו  לפרטים בדבר התחרות בתחום 
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 מוצרים ושירותים .8

 .  2018, אשר הושק בשנת קמעונאייםלתמחור דינמי  המוצר העיקרי של החברה הוא מערכת תוכנה ל .8.1

בחנויות פיזיות, לבצע    כן) וOnline(ליין  - און  יאשר מוכרות מוצרים ושירות  B2Cלחברות    בעיקרמאפשר    המוצר .8.2

המוצר הינו מוצר   כנסות של אותן חברות.הרווחיות והה  אתמשולב חוקה, שמטרתו להעלות    AIתמחור מבוסס  

חברות    ןהינ ן  שמרבית (  החברה  לקוחות סס על טכנולוגיות המאפשרות ל, המבוSaaSתוכנה אשר מופעל בתצורת  

ואירועים עסקיים שונים אשר  קמעונאיות) לתמחר את מוצריהם באופן דינמי בהתאם לתנאי השוק המשתנים  

 . לעיל 1.1.3נוספים אודות המערכת ראו סעיף   לפרטיםמזוהים באופן אוטומטי במערכות הארגון.  

 : תמערכלהלן תיאור סכמטי של ה .8.3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אוספת בזמן אמת נתונים משלושה מקורות מידע מרכזיים:   המערכת

המוצר"   .א על  המוצרים,    –"נתונים  מלאי  כגון  למוצר,  בקשר  הנאספים  נתונים  וכו',  המוצרים  עלויות 

 מהמערכות התפעוליות של הלקוח. 

  מידע  מספקי  הנאספים,  ליין- האוןמידע על מחירי מוצרים של המתחרים בערוץ    –"מידע מחירי מתחרים"   .ב

  החברה   בעבר,  לעיל  כאמור .  החברה  של  המתחרים  מחירי  השוואת  מערכת  באמצעות  או  מהלקוח  או

  או  חיצוניים  מידע  מספקי   ישירות  אותו  מקבלים  החדשים  הלקוחות  במיר  כיום  אך,  זה  שירות  סיפקה

 . עצמאי  באופן אותו מעבדים

  כגון כמות יחידות נמכרת בכל רגע נתון, הכנסות   הצרכנים נתונים בקשר להתנהגות    –"  צרכנים"התנהגות   .ג

 . הלקוח של האנליטיקה ממערכות  אמת בזמן נאספים אשר, וכיו"ב

  תדירות  כאשר,  חדש  למחיר  המלצה  המייצר,  מלאכותית  בינה  מבוסס  אשר,  התמחור  למנוע  נכנסים  המידע  נתוני

 . הלקוח הגדרות  לפי הינה) ימים מספר  מידי או, יום מידי, ביום פעמים(מספר  המחיר   המלצות

  באופן  השונים  המכירה  לערוצי  עובר  ובמקביל  הלקוח  של  התפעוליות  המערכות  את  מעדכן  החדש  המחיר

 . אוטומטי

 .חזרתי באופן מבוצע  זה תהליך
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 : המערכת של העיקריים הרכיבים תיאור  להלן .8.4

") הלקוח  של  העבודה  במערכת,    ,")Dashboard and Reportingמסך  למשתמש  של  הקרי  מאפשר  לקוח 

מאפשר    זה  מסך.  נתון  רגע  בכל  המחיר  שינויי  כמות  כגון,  המערכת  תוצריהחברה, לעקוב אחר הסטטוס של  

ולנווט   המערכת  את  להפעיל  התמחור    במסך.  רכיביה  ביןללקוח  אסטרטגית  את  להגדיר  יכול  הלקוח  זה, 

  אסטרטגיות שלו (כגון, אופטימיזציה למלאי, להכנסות, לרווחיות וכו') ואת המשקולות היחסיות עבור    העסקית 

. בנוסף, ניתן לראות שינויים ב"זמן אמת" של מחיר המוצר והסבר בגין סיבת גורמי  ידו  על   שנקבעו  התמחור 

ההחלטות.   במידע    מחורהת  מנוע   להמלצות  בניגוד  במערכת  מחיר  שינוי  לבצע  יכול  הלקוחקבלת  ולצפות 

ביצועים של תרחישי   לבצע בדיקת  יכול  בנוסף, הלקוח  על מוצרים לרוחב ערוצי השיווק השונים.  אגרגטיבי 

 . ידייםתמחור עת

אלגוריתם תמחור מורכב, שמשקלל את נתוני עלויות מוצרי הלקוח, מחירי    כולל  , )AI Pricingהתמחור (  מנוע

  בשוק  הביקושים  רמתחיות, היקף הפרסום והאסטרטגיה של הלקוח,  המתחרים הנוכחיים, כמויות המלאי הנוכ 

. האלגוריתם משקלל את הנתונים לעיל באמצעות הגדרות שביצע הלקוח וכן באמצעות עיבוד ו"למידת"  ועוד

מדף"  ההתמחור משקלל גם את "חיי  מנוע. במידת הצורך,  מכונה למידת   באמצעותנתונים היסטוריים שונים, 

ל תחזית צריכת  המתקצרים של המוצר הנמכר, כך שהמערכת מסוגלת להורות על שינויי מחיר כפונקציה ש

, מוצרים עם מלאי מוגבל,  כגון  שונים  למצבים  מותאם  האלגוריתםהמלאי כנגד חיי המדף של המוצר הרלוונטי.  

 . וכדומה) Cross elasticity( הםי בינ תלות עם מוצרים),  Clearance( מלאים חיסול

באופן שוטף    מנטרת  המערכת  ובאמצעות,  ")Real Time Collectionאיסוף, ניטור ועיבוד נתוני הלקוח ("  רכיב

), מערכת  ERPמשאבי ארגון (  תכנון תפעוליות של לקוחות החברה (כגון מערכת  המערכות  הנתוני "זמן אמת" מ

לקוח.  ה ). נתונים אלו מהווים "גירויים" (טריגרים) לביצוע שינויי תמחור של מוצרי  CRM)ניהול קשרי לקוחות (

ברמת המוצר והמשתמש הבודד, במטרה לזהות את כמות הלקוחות של    כך, המערכת אוגרת מידע היסטורי

 ה.  י לקוח אשר נחשפו למוצר וירטואלית, וכן את אחוז הלקוחות אשר לא מימשו את הקניה

הלקוח, וכן יכולה    שללזהות מוצרים בלתי תחרותיים    יכולה   המערכת באמצעות הממשק למערכות הלקוח,  

 לתמוך ולעבד כמאות אלפי נתונים ביחידת זמן של שנייה אחת.  

  זה  רכיב  ,")Real Time KPI Analysisכלכליות של הלקוח ("-תמחור מיידי לפי חריגה ממגמות עסקיות  רכיב

כלכליות בנתוני לקוחות החברה, על בסיס נתוני עבר, במטרה  -כולל אלגוריתם המזהה חריגות ממגמות עסקיות

לאפשר תגובה אופטימלית לשינויים. האלגוריתם מאפשר תגובה ממוכנת ומהירה לשינויים בדפוסים בנתוני  

ה מנגנון ייחודי אשר משתמש  הלקוחות מתוך ראייה רחבה וכוללת של השוק במצב נוכחי. בנוסף, החברה פיתח 

 . הלקוח מוצרי  של מחודש תמחורבזיהוי חריגה ממגמה כהוראה לביצוע 

פיתחה יכולת משלימה למערכת התמחור,    החברה,  ) שאינם מבצעי מחירPromoמערכת ניהול מבצעים (  רכיב

להגדיר    מתן  כוללת  אשר ללקוח  שאינם    מגווןאפשרות  של    מבצעיםמבצעים,  באופטימיזציה  עוסקים  אשר 

החברה לבחון מעת    בכוונת .  1+1  כדוגמתשילוב של מוצרים,  מ  המתקבלת, אלא הנחה  ספציפי  מוצר  של  ומחיר

למערכת ניהול המבצעים כאמור, אשר תאפשר התאמה מיטבית של    גםלעת פיתוח של שיטות אופטימיזציה  

  , (למשל  הלקוח  ידי  על  שיוגדרו  כפי  שונות  מטרה  תלפונקציו  מענה  מתן  לצורךהמוצרים המשתתפים במבצעים  

,  בנוסףמכירה של כמות מוגדרת של מותג מסוים, לצורך עמידה ביעדי מכירות של הלקוח אל מול ספק ספציפי).  

סחר   מאתרי  נתונים  וניטור  איסוף  מבצעת  אשר  מתחרים,  מחירי  השוואת  מערכת  מוצר    ליין -באוןלחברה 

 . הלקוח  אל הנתונים ושליחת 
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 המערכת משמשת את הלקוחות בהבנת הסביבה התחרותית וקבלת החלטות מבוססות מידע תחרותי.  

 חלקים עיקריים: שנילמערכת 

היכולת לזהות מוצרים זהים שנמכרים באתרים שונים. מכיוון שלמרבית המוצרים בעולם אין מזהה    –  מיפוי

להיות מסוגל להשוות בין מחירים ומבצעים באתרים    יחודי שמופיע באתרים, יכולת זו היא קריטית על מנתי

 שונים. 

ומבצעים גבוהה, סריקה של מחיר באתרי    –  חילוץ מחיר  ובתדירות  גדולה  על כמות מוצרים  היכולת לבצע, 

 המתחרים. 

   לעיל, מערכת זו מסופקת כשירות ללקוחות עד לסיום פעילות זו.  1.2בסעיף  כאמור

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .9

 לדוחות הכספיים.  22 באוררים ושירותים ראו צלפרטים אודות פילוח הכנסות ורווחיות החברה ממו

 פיתוחים חדשים  .10

ומתמשך    החברה  תדיר  באופן  ,  חדשים  אלגוריתמים  פיתוח  של   בדרך ,  המערכת  שיפורו  עדכון  לצורךפועלת 

 באופן אוטומטי לכלל ענפי הקמעונאות.   האת התאימות של  ולהגדיל המערכת את לשפר המיועדים

האחרונה,    במהלך למידהשנה  מבוססת  מתקדמת,  סימולציה  יכולת  החברה  שמאפשרת    תפיתחה  מכונה, 

לבחון את ההשפעה   היעדים העסקיים  שלללקוחות  על  הוסיפה החברה תמיכה    וכן  שינוי מדיניות התמחור 

כגון    שוניםבגזרת התוכנה התווספו שינויי ממשק    ) מוצרים עם פחות מכירות.long tailבמוצרי "זנב ארוך" (

  נכוןבנוסף,  כמפורט לעיל.    ותצוגה רב ערוצית  תמחורמסך ניתוח אסטרטגיות  ,  ) BIתצוגה חדשה בטבלאות (

  החברה  יכולת  את משמעותית העלו אלו שינויים. בדיקותהדוח, מרכז נתונים נוסף נמצא בשלבי  אישור למועד

מה    באסטרטגיות  לתמוך  והלקוחות  מורכבות,  התמחור  פ-שעלתמחור  ביצועי  את  משפר  החברה  הערכת  י 

 הדינמי אל מול התקופה הקודמת.

   .להלן 16נוספים ביחס לפיתוחים עתידיים ראו סעיף   לפרטים

 לקוחות .11

 מאפייני הלקוחות  .11.1

  במגוון   המשווקות מוצרים קמעונאיים ללקוחות קצה   C2D  - ו  B2Cכחברות    נים מאופייהחברה    לקוחות   עיקר

,  ויטמינים,  קוסמטיקה,  פארמה ,  ספורט,  תעופה,  ספרים,  אופנה,  מזון,  DIYתחומי פעילות, כגון אלקטרוניקה,  

קהל היעד    . הקמעונאות  פעילות  תחומי  לכלל  גנרית  בצורה  מתאימה  הפלטפורמה  .נישה   וקמעונאיבו  -כל  חנויות

וגדולות, עם מרכיב מרכזי של מכירות   של הפלטפורמה הינו בעיקר חברות קמעונאיות גלובאליות, בינוניות 

 מקוונות. 

כי הבחירה של החברה במיקוד בחברות בינוניות וגדולות, הינה הן בשל הכמות הרבה של לקוחות אלה    ,יצוין

  ומעורבותוהן בשל שיעורי הצמיחה הגבוהים של חברות אלה. כמו כן, לאור זמן ההטמעה המהיר של המערכת,  

  הן ,  ללקוח  השקעה  החזר  של  מהיר  בזמן,  לשרת  החברה  יכולה),  self service(  ההטמעה  בתהליך  הגבוהה  הלקוח

 . גדולות חברות והן בינוניות חברות

כן,   לכמו  אין  הדוח  אישור  למועד  אשר  חברה  נכון  פעילות לקוחות  גבי    עיקר  על  מתבצעת  שלהם  הסחר 

יצוין, כי בשנת הדיווח החברה ביצעה מספר פניות ללקוחות  " (כדוגמת "אמזון").  Marketplaceפלטפורמת "
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פעילותאשר   "  הסחר  עיקר  פלטפורמת  גבי  על  מתבצעת  את    "Marketplaceשלהם  ולמכור  לשווק  במטרה 

" Marketplaceלפרטים נוספים אודות תחרות החברה בפלטפורמות "המערכת של החברה גם לסוג לקוחות זה.  

 להלן.  14(כדוגמת "אמזון") ראו סעיף 

 אופן ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה 

לקוחותיה מתבצעת באמצעות הסכם, אשר מסדיר, בין היתר, את השימוש של הלקוח  התקשרות החברה עם  

במערכת לפי כמות המוצרים והערוצים במערכת. מרבית ההסכמים הם לתקופה בלתי מוגבלת, הניתנת לסיום  

 .  ימים 180בין ל 90בהודעה (של אחד הצדדים) מראש, שנעה לרוב בין 

סת על מודל תמחורי של עלות חודשית מינימאלית שמשלם הלקוח  מבוס  ך כללרבד  ההתקשרות עם הלקוחות 

וכן תמורה משתנה אשר מבוססת על מספר המוצרים   (מקט"ים) או  הנגזרת מהפעילות הצפויה של הלקוח, 

 המתומחרים מדי חודש בפועל.  מספר הערוצים 

שיון או קשורים אליו  החברה אחראית כלפי הלקוח לנזק בגין נזקים, הפסדים ותביעות שנובעים מהסכם הרי

במסגרת   לחברה  ששולמה  מהתמורה  כנגזרת  בסכום  מוגבלת  האחריות  כאשר  ללקוח,  השירותים  ממתן  או 

ההתקשרות במהלך מספר חודשים אחרונים, כקבוע בהסכם. במרבית ההתקשרויות, האחריות כאמור אינה  

של מעשה מכוון או רשלנות רבתי  חלה ביחס לאובדן מידע או נזקים שנגמרו למערכות הלקוח, מלבד במקרים  

 מצד החברה. ההתקשרויות של החברה עם לקוחותיה כוללות גם התקשרויות בהסכמי סודיות מקובלים.

 פריסה גיאוגרפית  .11.2

ביזור הלקוחות מסייע לחברה בניהול סיכוניה  .  מדינות  30  -כפני  על    מבוזרים חברה  ה   לקוחותלמועד הדוח,  נכון  

  מהוות שהכנסות החברה ממנו    לקוחות  סקטור  איןהדוח,    למועד  נכון  24.בלקוח ספציפיומפחית את תלותה  

 . יהלקוחותמ החברה הכנסות מכלל  10% לפחות 

בדצמבר של כל אחת    31ליום    בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים  יה מלקוחותהכנסות החברה    התפלגותלהלן  

 :)ש"ח(באלפי  2019  -ו 2020,  2021מהשנים 

 

 

 

 
   .מההכנסות 5% -מ  פחות עלשיעור הלקוחות שהחליטו להפסיק את השירותים של החברה עמד השנים האחרונות,  3 -יצוין כי ב  24

 גיאוגרפי אזור 

  31שנה המסתיימת ביום ב
 2021בדצמבר 

  31שנה המסתיימת ביום ב
 2020בדצמבר 

  31שנה המסתיימת ביום ב
 2019בדצמבר 

הכנסות החברה  
 (באלפי ש"ח)  

שיעור 
מסך 

הכנסות 
החברה  

 (%) 

הכנסות החברה  
 (באלפי ש"ח)   

שיעור 
מסך 

הכנסות 
החברה  

 (%) 

הכנסות החברה  
 (באלפי ש"ח)    

שיעור 
מסך 

הכנסות 
החברה  

 (%) 

 93.94% 6,660 96.1% 6,989 88.51%   8,714 אירופה

 6.06% 430 3.9% 285 11.49%   1,131 שאר העולם 

  7,090  7,274    9,845 סך הכל
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 תלות בלקוחות  .11.3

  .מסך הכנסות החברה  10.07%  -כ  אשר הכנסות החברה ממנו מהוות   אחד  לחברה לקוח  יש ,  דוחלמועד הנכון  

אין לה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות, אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי  החברה,    להערכת 

 ה. פעילותעל 

 לקוחות מהותיים  .11.4

או יותר מסך הכנסות החברה    10%מהוות    מנו מ  החברהלקוח אשר הכנסות  מ  החברה   הכנסות  פירוטלהלן  

 : 2021 -ו  2020 ,2019שנים מה  אחת כל  שלבדצמבר  31בתקופות המסתיימות ביום  

  31שנה המסתיימת ביום ב 
 2021בדצמבר 

  31שנה המסתיימת ביום ב
 2020בדצמבר 

  31שנה המסתיימת ביום ב
 2019בדצמבר 

 לקוחות 
  הכנסות
החברה  

 (באלפי ש"ח) 

סך שיעור מ
הכנסות  
 החברה  

  הכנסות
החברה  

 (באלפי ש"ח) 

סך שיעור מ
הכנסות  
 החברה  

  הכנסות
  החברה

  (באלפי ש"ח)

סך שיעור מ
הכנסות  
 החברה  

 0% -  3.4% 247 10.07%    992 לקוח א' 

 

 מאפייני ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה המהותיים .11.5

  אירו  מיליון  700על  מ  ובעלת,  מגרמניה  הינה  החברה  ידיעת   שלמיטבליין,  - ןקבוצת קמעונאות או  –  לקוח א'

לפיו החברה תעניק    הלקוח הסכם (על תיקוניו)לבין  החברה  נחתם בין    2020  באוגוסט   26  יוםמכירות שנתיות. ב 

ברישיון  ללקוח   החברה.שימוש  של  הדינמי  התמחור  וכן    מערכת  ההסכם  אודות  להרחבת  לפרטים  הסכם 

 להלן.  23.1ו סעיף ראההתקשרות בין החברה לבין לקוח א' 

 שיווק והפצה .12

בנוסף,   אירופה.  וצפון  מערב  מדינות  על  בדגש  באירופה,  מתרכזות  החברה  של  והמכירה  השיווק  פעילויות 

, החברה הרחיבה את פעילותה גם לדרום  2021במהלך שנת  פעילויות שיווק ומכירה גם בארה"ב.    מתבצעות

   .מדינות 30 -בכהדוח, לקוחות החברה פזורים אישור למועד אסיה ואוסטרליה. נכון 

, והן באמצעות  תהחברה פועלת במספר ערוצי שיווק ומכירות: הן על ידי החברה עצמה, באמצעות אנשי מכירו .12.1

 ).Resellersמפיצים חיצוניים (

 שיווק על ידי החברה  .12.2

  ים דיגיטלי  שיווקתוך שימוש בערוצי    הראשונה:  עיקריות  דרכים  שתיב  ציאליםמגיעה ללקוחות פוטנ  החברה .12.2.1

)(Inbound  ,פנייה   באמצעות,  השנייה  .חיפוש (אורגני ובתשלום)  ומנועי   חברתיות  רשתות  אתר החברה,  לרבות  

  . Outbound)( לקוחומאפייני פי פילוח שוק  -על  פוטנציאליים ללקוחות ידי אנשי פיתוח עסקי  -על ויזומה  ישירה

כוללת תכנית שיווקית    תפתחות השוק. האסטרטגיהה ל  םבהתא  שיווקית האסטרטגיה  ה  מיקדה אתהחברה  

משמעותיים יתרונות  שמקנה  הדיגיטלי  השיווק  בפיתוח  מתמקדת  אשר  ואפקטיבית  למשל    ,מקיפה  כמו 

, עלות נמוכה וניתוח נתונים ממוקד.  מיקוד קהל המטרה לפילוח שוק,פוטנציאל חשיפה רחב, כלים מתקדמים 

לבנות    הוהתמחור הקמעונאי במטר   תמחורומומחים בתחום ה, מובילי דעה  חשיפה לאנליסטיםהגברת הבנוסף,  

 מנוע צמיחה נוסף עבור החברה.
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סגירת החוזה. אנשי  לשלב  משלב מציאת הלקוח הפוטנציאלי ועד  חיזוק והבניית תהליכים בארגון המכירות  

) בלידים  להמכירות הקדמיים נתמכים במערך מכירות אחורי שמזין אותם  פוטנקישורים  ם)  ייאלי צלקוחות 

 . להתקשרות עם לקוחות אלו  אחוזי המרה גבוהים איכותיים עם

צוות מכירות שיתמקד    גויס,  קיימות  בטריטוריות   ההחבר   במטרה לתמוך בהמשך ההתרחבות של באירופה 

בבריטניה, צרפת, ספרד, גרמניה, סקנדינביה, אוסטריה, בלגיה והולנד. במדינות אלו החברה מזהה התאמה  

זמנית, כגון תמחור מוצרים זהים במדינות  -גבוהה בעיקר עם קמעונאים המנהלים מספר רב של ערוצי מכירה בו

ליין. צוות מכירות זה עובד בשיתוף פעולה עם מפיצים מקומיים  - ןאושונות, או במכירה דרך חנות פיזית אל מול  

 חדשים. קיימים ו  נוספת ונוכחות לוקאלית עבור לקוחות ה על מנת לייצר עתודת מכיר 

גובר  אמריקה  בצפון  כי  מזהה  החברה ביקוש  ולצמיחה  המ  קיים  הבינוני  בטווח  לצמיחה  פוטנציאל  הווה 

יותר.   יותר בטווח הרחוק  אנשי    החלה בהקמתהחברה  כן,    לעמשמעותית  תשתית מכירה הכוללת מפיצים, 

 מכירות ופעילות שיווקית כדי להפוך את צפון אמריקה למנוע צמיחה. 

כחלק   השיווקבנוסף,  החברה    מתוכנית  החברה,  את  של  ומגבירה  בתעשייה  מקצועיים  בכנסים  משתתפת 

 וכיסוי עיתונאי.   PRההשתתפות בכנסים כוללת השתתפות כמציגים, הזדמנויות  .  החשיפה בשווקים רלוונטיים 

כחלק מניסיונות  ) ברחבי העולם.  COVID-19(  נה, התפרצה מגפת הקורו2020במהלך הרבעון הראשון של שנת   .12.2.2

ההתמודדות עם התפרצות מגיפת הקורונה והניסיונות לבלום את התפשטותה, ננקטו במדינות רבות בעולם,  

בוטלו כנסים מרובי    בישראל, צעדים משמעותיים שונים, בין היתר, הגבלת ניידות ומניעת התקהלות,  לרבות

מגבלות    :רבות כגוןכמו כן, הוטלו מגבלות משמעותיות    .על אזורים מסוימים  יםסגר  וטל וה   ואף  משתתפים

ות על פעילות המסחר  מוחלטת במועדים שונים, הגבלה   תםפעילות מקומות בילוי ופנאי לרבות סגיר  שונות על

קניות,  בקניונים,   וכיו"במרכזי  רחוב  סגיר  חנויות  הלרבות  המגבלות  מוחלטתתם  לאור  החברה,  להערכת   .

השוק חווה זינוק חסר תקדים בביקוש למסחר האלקטרוני, עד כדי כך שמותגים שנסמכו עד  השונות שהוטלו  

,  ) Business to Business to Consumer  )B2B2C  המכונה לאחרונה על מכירות לצרכן באמצעות שותפים במודל  

טרנספורמציה זו גרמה לקמעונאים    .)Direct  to Consumer  )D2C  עברו למכור ישירות לצרכנים במודל המכונה

זאת, מכיוון שעל    להבין את חשיבותם של המחיר ושל קביעת המחירים באופן אוטומטי, יומיומי ובזמן אמת. 

   הדיגיטליים לא חלות המגבלות הפיזיות של שינוי מחיר.הערוצים  

חיובי בעקבות פרוץ מגפת הקורונה: פגישות פיזיות וכנסים  מערך השיווק וההפצה של החברה עבר שינוי  כמו כן,  

פרוץ   עקב  שנוצר  החדש  במצב  וירטואלי.  באופן  וכנסים  בפגישות  הוחלפו  ללוקליזציה  יתרון  שיצרו  פיזיים 

המגיפה, המיקום הפיזי של מערך המכירות איבד את חשיבותו. המציאות החדשה בתעשייה, לפיה מקיימים  

וירטואלי, אפשרה לחברה הממוקמת בישראל לפנות ליותר מדינות, ולהשתתף ביותר  פגישות וכנסים באופן  

אדם   כוח  בשינוי  צורך  ללא  החברה  כנסים  מוצרי  של  המכירה  תהליך  כך,  בעקבות  מיקומם.  חשיבות  וללא 

השינוי   והוזל.  הרצאות  התקצר  של  הפעילות  הרחבת  הדיגיטלי,  השיווק  לתחום  משאבים  העברת  כלל 

לפרטים נוספים אודות השפעת משבר מגפת הקורונה על פעילות  השתתפות בכנסים וירטואליים. וירטואליות ו

 וריון.  לדוח הדירקט  2.1 סעיףהחברה ראו 

 שיווק על ידי מפיצים   .12.3

מבצעת  הדוח,    אישור   למועדנכון   לחברההחברה  חיצוניים  גורמים  שהינם  מפיצים,  עם  המפיץ    .התקשרות 

עם   יצירת קשר  על  של החברהפוטנציאלי  ותלקוח אחראי  אך ההתקשרות החוזיתים  מתבצעת    של הלקוח  , 

באופן ישיר מול החברה שנושאת בסיכונים ובהטבות מההתקשרות. המפיץ אינו רשאי להציג את עצמו כנציג  

 החברה, ואינו מתחייב בשמה אל מול הלקוח.  
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   . סות מהלקוח כמקובל בשוק ובענףהתמורה המשולמת למפיצים הינה בשיעורים משתנים כפונקציה של ההכנ

ומרביתם מתחדשים באופן  חודשים)    12( המפיצים הינם ככלל לתקופה של שנה  בין החברה לבין  ההסכמים  

ביטולם על  אחד הצדדים  הודיע  מוקדמת   אוטומטי, אלא אם  הודעה  למתן  עם    .בכפוף  התקשרויות החברה 

ם המפיצים כוללות גם התקשרויות בהסכמי סודיות  ההתקשרויות של החברה ע   מפיצים אינן על בסיס בלעדי.

 להלן.  )2( 19.3לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם מפיצים ראו סעיף   מקובלים.

 הלן. ל 25החברה ראו סעיף לפרטים אודות יעדי השיווק וההפצה של 

 ו/או הפצה תלות בצינור שיווק .12.4

  חברהבדנם ישפיע מהותית לרעה על תחום הפעילות או שתיגרם ל ושא שלה  שיווקה   אין תלות בצינורותחברה  ל

   תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם.

 וצבר הזמנות   ARR(Annual Recurring Revenue(הכנסה שנתית מתחדשת /   .13

 )ARRהכנסה שנתית מתחדשת (

)   -), מודדת החברה את צמיחתה, בין היתר, במונחים של גידול בSaaSכחברת מתן שירותים מבוססי תוכנה 

ARR  ) Annual recurring revenues-    היכולת להבין ולנתח את  החברה סבורה כי  ).  מתחדשותהכנסות שנתיות

),  Non-GAAPמדד(  הנלווה לדוחות הכספייםזה,    פעילות החברה בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע נוסף

ואינה תחומה בזמן,    מידי חודש,  מתחדשת שמשימוש בתוכנה היא הכנסה    המתקבלת  הכנסההש  מכיוון זאת  

בנוסף,    לקוח נוסף ״מצטרפת״ להכנסות המצטברות מהתקופה הקודמת.  שמתבצעת על ידיכך שכל רכישה  

החברה סבורה שמדד זה, אשר מהווה מדד דינמי המודד מודל עסקי מתמשך של הכנסות, הוא האינדיקטור  

כון למצבה הכלכלי של החברה ולקצב הגידול העתידי של החברה. מודל זה מהווה גם מדד השוואתי לחברות  הנ

 .  משמש כמדד מקובל למכפיל הכנסות בהערכות שווי וגיוסי הון לחברות תוכנה כשירותתוכנה דומות בעולם, ו

את הערך החוזר של    תתפעולי המייצג, היא מדד  )ARR(  בניגוד לצבר הזמנות, הכנסה שנתית מתחדשתיצוין כי  

  מהווה  אינו  ARR  ;ללא תלות בהכרה בהכנסה  ARR-את ה  בחוןמנורמל לתקופה של שנה. יש לבאופן  כל החוזים  

, אינו מהווה הכנסות נדחות, הכנסות שלא חויבו, ולא מתחייב להיות פרמטר משולב  תחזית להכנסות עתידיות

 .או מחליף למדדים אלה

של הנתונים להלן בחודש מייצג:    12  -) מורכבות מהכפלה בARRהשנתיות המתחדשות של החברה (ההכנסות  

הכנסה חודשית מתחדשת (המורכבת מסך הכנסות החודש המייצג, פחות הכנסות חד פעמיות באותו חודש אשר  

ובתוספת    שעדיין לא הופעלו בעקבות זמן הטמעה  ומזכרים מחייבים  אינן חוזרות) בתוספת הסכמים חתומים 

   הרחבות שירות שסוכמו בכתב עם לקוחות קיימים ועדיין לא הופעלו.

כי נתון זה מחושב על פי שער החליפין בהתאמה לתאריך הדוחות הכספיים, לפני הנחות שניתנות לתקופה    ,יצוין

י עזיבה  , מכירות חדשות ו/או שיעורסוכמוחודשים. כמו כן, הנתון אינו לוקח בחשבון הרחבות שלא    3של עד  

 . ARR -כי להערכת החברה לא קיימת עונתיות ב ,עתידיים. עוד יצוין

 

 

 

 



 

 22 -א 

 

 : של מערכת התמחור הדינמי  ARR -הלהלן פרטים אודות 

 החודש המייצג
ARR 

 דולר ארה"ב
דולר שנתי ב גידול

 % (*) -ב
ARR 
 ש"ח 

ש"ח  שנתי ב גידול
 % (*)-ב

 54% אלפי ש"ח  14,051 61% אלפי דולר ארה"ב  4,518 2021 דצמבר

 47% אלפי ש"ח  10,758 57% אלפי דולר ארה"ב  3,300 2021יוני 

 64% אלפי ש"ח  9,100 75% אלפי דולר ארה"ב  2,800 2020 דצמבר

 43% אלפי ש"ח  7,300 91% אלפי דולר ארה"ב  2,100 2020יוני 

 85% אלפי ש"ח  5,550 100% אלפי דולר ארה"ב  1,600 2019דצמבר 

התקשרות של החברה בהסכמים עם לקוחות חדשים (בניכוי  מברובו  בין התקופות נובע    לסוף השנה הגידול*נכון  

(כגון מספר תמחורים או מספר  25עזיבות של לקוחות ), וכן משינוי בהיקף השירותים שמבקש הלקוח לקבל 

" (להלן:  גם  הרחבותמוצרים)  נובעים  התקופות  בין  השינויים  כי  יצוין  בנוסף,  החליפין  ").  בשערי  משינויים 

 (בייחוד אל מול האירו). 

 להלן יובאו הסברים בגין ההתאמות שהחברה מבצעת להכנסות החודשיות: 

   הכנסות שאינן מתחדשות )1(

 Set-upעלויות הטמעה של לקוח שאינן מתחדשות (  עלויות כגון   הכנסות שאינן מתחדשות עשויות לכלול 

fee  במעמד פעמי,  חד  בסיס  על  ומחויבות  הלקוחות  )  מרבית  זה  למועד  אשר  במערכת,  הלקוח  הקמת 

(למשל, שירותים חד פעמיים שמבקש הלקוח, ראו הרחבה    ,החדשים מחויבים בהם עלויות חד פעמיות 

להלן), עלויות לצורך אינטגרציה למערכות הלקוח, וכן הכנסות בגין לקוחות אשר הודיעו על עזיבה או על  

 הקטנת היקף השירותים עמם. 

 והרחבות חוזים )2(

אך טרם התקבלו הכנסות    או מזכרים מחייבים  מדובר בחוזים שנחתמו  –   חדשים  לקוחות  עם  חוזים .א

בין   בהתקשרויות  לעיל,  כאמור  לכן).  קודם  ספורים  חודשים  נחתמו  החוזים  המקרים  (ברוב  בגינם 

מספר   של  לחבילה  בהתאם  מראש  תמחור  נקבע  לקוחותיה  לבין  מוצרים    תמחוריםהחברה  ומספר 

לעיל הינו המחיר עליו סיכם הלקוח   מראש עם  שאותם מבקש לקבל הלקוח, כאשר המחיר שחושב 

 החברה.  

 ראו הגדרה לעיל. – הרחבות .ב

במספר    –  משתנה   תמורה .ג שינוי  מבקשים  לא  לקוחות  המקרים  של  המוחלט  ברוב  לעיל,  כאמור 

  שמבקש  השירותים  בהיקף  שינוי  ישנו  כאשר,  ככלל  כן  ועל,  מוגבל  זמן  לפרק  מוצרים  מספר/תמחורים 

  מוגבל  זמן  לפרק  שינוי   של   במקרה.  מתחדשות  שאינן  כהכנסות  ולא"הרחבה",  כ   נלקח  הוא,  הלקוח

  שאינן   כהכנסות   וייספר   פעמי   חד   כסכום  יילקח  הסכום ),  הלקוח  שמבקש  פעמיים  חד  שירותים(כגון  

 . לעיל) 1( קטן בסעיף כאמור, מתחדשות

על    –  הנחות .ד עולה  (שלרוב אינה  בגין השירותים לתקופה קצרה  ניתנת הנחה  לחלק קטן מהלקוחות 

חודשים, החברה    3  -). במידה וניתנת הנחה ללקוח למשך פחות מחודשים  3ם בודדים  ים, ובמקריחודש

 ) המלא  הסכום  את    ההכנסה  את  נכונה  שמייצג  הסכום  שזה  מאמינה  שהיא  מכיוון)  grossלוקחת 

 
-מפחות  השירותים של החברה עמד על  האחרונות, שיעור הלקוחות שהחליטו להפסיק את    השנים  3  -, בלעיל  24בה"ש  כאמור    25

5%.   
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, חודשים  3-מ  יותר  ארוכה  לתקופה  הינה  וההנחה  במידה,  זאת  עם.  לקוח  אותו  את  המייצגת  המתחדשת

 ). net( ההנחה אחרי הסכום את לוקחת  החברה

למיטב הערכת החברה על    ובוצעלרבות ביחס להכנסה המתחדשת והרחבות,    הערכות החברה כאמור לעיל,

למועד ה נכון  בידיה  והמידע המצויים  הנתונים  (הפרקטיקה),  בסיס  המקובל  אופן החישוב  בסיס  ועל  דוח 

פועלת היא  בו  בשוק  הבנתה,  והינלמיטב  ערך  ם,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  ,  בבחינת 

או להתממש באופן חלקי או שונה (אף מהותית) משהוערך,  . מידע זה עשוי שלא להתממש  1968-התשכ"ח

במקרה בו יחולו עיכובים בלוחות הזמנים  בין היתר, בשל גורמים שונים שאינם בשליטת החברה, ובכלל כך  

ול  עסקאות  לביצוע  בגין שנקבעו  בהכנסה  להכרה  התנאים  יבשילו  לא  בו  במקרה  או  השירותים,  אספקת 

 אספקת השירותים.  

 צבר הזמנות 

בזמן, צבר ההזמנות המחייבות של   שאינה מוגבלת  הינם לתקופה  לאור כך שהסכמי החברה עם לקוחותיה 

בין החברה   החברה מבוסס על החיוב של כלל לקוחות החברה במסגרת ההודעה המוקדמת לסיום ההתקשרות

 עיל. ל  7.7לבין לקוחותיה, כמפורט בסעיף 

מפעילות התמחור הדינמי, כמפורט    של החברה  והלא מחייבות  צבר ההזמנות המחייבות  להלן פרטים אודות

 סמוך למועד הדוח:   ,, אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים של החברהלעיל

החברה,   לקוחות  של  היסטורי  עזיבה  שיעור  פי  על  שהחוזים הקיימים מתחדשים  בהנחה    בהערתכמפורט  * 

   .לעיל 25שוליים  

  3,616  -כ  הסתכם לסך של   31.12.2021  ליום   מפעילות התמחור הדינמי  של החברה  המחייבות צבר ההזמנות  

 אלפי ש"ח.  2,757-הסתכם לסך של כ 31.12.2020  וליוםאלפי ש"ח 

ולשנים, בוצע למיטב הערכת החברה על בסיס הנתונים והמידע המצויים   פילוח צבר ההזמנות, לרבעונים 

לחיוב שהיו כלל לקוחות החברה  דוח, בהתבסס על הסכמי החברה עם לקוחותיה, בהתאם  בידיה נכון למועד ה

 7.7לקוחותיה, כמפורט בסעיף  לבין  החברה  סיום ההתקשרות בין  מחויבים במסגרת ההודעה המוקדמת ל

. מידע זה עשוי שלא  1968-, התשכ"חערך  והינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירותלדוח,  

של אי עמידת הלקוחות בהתחייבויותיהם בהתאם להסכמים עמם או במקרה במקרה    , בין היתר,להתממש

במכ שינוי  ללקוחות של  הרחבות  או  חדשים  לקוחות  עם  התקשרות  לקוחות,  של  (עזיבה  ללקוחות  ירות 

הדוח, לא ידוע לחברה על כוונה של אף אחד מלקוחותיה לסיום ההתקשרות  אישור  קיימים). יצוין כי למועד  

 עמה.

 

תקופת ההכרה 
 סה"כ הזמנות הזמנות שאינן מחייבות*   צבר הזמנות מחייב  בהכנסה הצפויה

 אלפי ש"ח  3,238 אלפי ש"ח  1,255 אלפי ש"ח  1,983 2022 1  רבעון

 אלפי ש"ח  3,470 אלפי ש"ח  2,347 אלפי ש"ח  1,123 2022 2  רבעון

 אלפי ש"ח  3,470 אלפי ש"ח  3,215 אלפי ש"ח  255 2022 3  רבעון

 אלפי ש"ח  3,470 אלפי ש"ח  3,215 אלפי ש"ח  255   2022 4  רבעון

 אלפי ש"ח   13,648 אלפי ש"ח   10,032 אלפי ש"ח  3,616 "כסה
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 תחרות .14

 :במערכת אותה פיתחה החברה מתחרותהשני סוגי מערכות   קיימיםלמיטב ידיעת החברה,  .14.1

מערכות  ההראשון, הינו מערכות תמחור אוטומטיות ודינמיות, בדומה למערכת של החברה. רוב  הסוג -

  מותאם   פרויקט  ביצוע  מצריכות  החברה  של  מהמערכת  בשונהשאלו מוטמעות על בסיסי פרויקטלי,  ה

  תקופת,  והטמעה  פיתוח   של   רבים  ומשאבים  זמן  דורשות  ולפיכך,  )Tailor Made(מערכות    ללקוח  אישית

   .חודשים 24 עד 6 -כ  על לרוב  מתפרשת ההטמעה 

גולמי ללקוח.   - הסוג השני, הן מערכות אשר מספקות מידע על מחירי המתחרים, אשר נשלח כמידע 

 צורת התקשרות זו מצריכה מהקמעונאי עבודה ידנית מרובה לצורך קבלת החלטות. 

אישית  צויןי התאמה  לבצע  ללקוח  מאפשרת  החברה  פיתחה  אותה  המערכת  כי  לפי    לאסטרטגיית,  תמחור 

באופן    הלקוח  מאפייני לתכנת    שמאפשרבמערכת,    בחירתו   לפי  התמחור  של  האלגוריתם  את  בעצמוללקוח 

 Tailor. לפיכך, אין ערך מוסף למערכות  המתחרים  במערכות  קיימת  שלא  יכולת  –  פתוחה   פלטפורמה  באמצעות

Made  רב  זמן  ולוקחות  הלקוח   עבור  יותר  גבוהות  והטמעתן  פיתוחן   עלויותהוא הנכון,    ההיפך,  הראשון  מהסוג  

 .  להטמעתן יותר

(פעמים רבות באמצעות  בנוסף .14.2 פנימי  פיתוח  על  ישנן חברות שעובדות באמצעות מערכת תמחור המבוססת   ,

 .חיצוניים  מידע מספקי רוב  פי על  מגיעים אשר מתחרים מחירי  שלאקסל), אשר יכולה להתבסס גם על מידע 

האמור,    אוטומטי  תמחור  של ,  הראשון  מהסוג  מערכות  על   נמנית   החברה   מערכת .14.3 לאור  המתחרים  ודינמי. 

 העיקריים של החברה הינם מתחרים בעלי מערכת לתמחור אוטומטי ודינמי, כמפורט להלן: 

  דינמי   תמחור  שירותי   מספקתה  אמריקאית   חברה  הינה  החברה  ידיעת   למיטב  אשר,  VENDAVO  חברת -

  המיקוד   הינו   המתחרה  לבין   בינה  העיקרי  ההבדל,  החברה  להערכת.  החברה  של   לזו  דומה   בפלטפורמה

) עם מרכיב מרכזי  B2C(  הקמעונאות   מענף  חברות  שהינם  ללקוחות  בעיקר   פונה  החברה.  בלקוחות  השונה 

. יש לציין, שלמיטב ידיעת  B2B  שהם  ללקוחות  בעיקר  פונה VENDAVOשל מכירות מקוונות, ואילו חברת  

 . ימי עסקים  30-זמן ההטמעה המשוער עומד על כ  VENDAVOהחברה, גם לחברת 

  טועי ומ,  B2B  -ה  בתחום  מתמקדתה  גרמנית  חברה  הינה  החברה  ידיעת  למיטב  אשר,  PRICEFX  חברת -

 הינם בחנויות פיזיות.   B2C -ה  בתחום לקוחותיה 

 : לקוחל, מתחרות בחברה חברות שמציעות בעיקר פרויקט מותאם אישית בנוסף

  נסחרים   שלה   ערך   שניירות  אמריקאית  חברה  הינה   החברה  ידיעת   שלמיטב,  PROS HOLDINGS INC  חברת -

ואשר עיקר פעילותה הינה בתחום התעופה והתיירות. אך ישנה גם פעילות    ,New York Stock Exchange  -ב

 . B2C -ו B2B - בתחום ה

תמחור    מספקתש"ב  בארה  שמושבה  חברה  הינה  החברה  ידיעת  שלמיטב,  REVIONICS  חברת - שירותי 

 . פרויקטלי  בביצוע ומתמקדת פיזיות חנויות  בתמחור מתמחה ואשר, B2Cלרשתות קמעונאיות 

משל    להערכת משמעותית  ארוכים  והטמעה  התאמה  זמן  דורשים  מהמתחרים  חלק  של  המוצרים  החברה, 

פרויקט   של  ובגישה  פיזיות  חנויות  בתמחור  מתמחים  מהמתחרים  חלק  בנוסף,  הדורש  לקוח  לפיהחברה.   ,

שונים   בלקוחות  מתמקדים  המתחרים  מרבית  כאמור,  המתחרה.  מצד  והן  הלקוח  מצד  הן  רבים  משאבים 

 ). (B2C), בעוד שהחברה כאמור פונה בעיקר ללקוחות מענף הקמעונאות B2Bשל החברה (חברות  מהלקוחות
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בחברות    B2B  לחברות  בניגוד,  לעיל  כאמור ומכאן    B2C"מסורתיות",  הזמן,  כל  משתנים  המוצרים  מחירי 

, קהל היעד של  עילל  11  בסעיףהחשיבות בהטמעת מערכת שתבצע ללקוחות תמחור דינאמי. כמו כן, כמפורט  

מכירות   של  מרכזי  מרכיב  עם  וגדולות,  בינוניות  גלובאליות,  קמעונאיות  חברות  בעיקר  הינו  הפלטפורמה 

 מקוונות.  

בש  לחברה .14.4 חלקה  את  להעריך  יכולת  נכון  אין  זאת,  עם  מתחרה.  כל  של  גודלו  ואת    , הדוח  אישור  למועדוק 

",  Early Majority"-ה  שלב  את  ומתחיל"  "Early Adopters-ה  שלב  של  סיום  בשלבילהערכת החברה, השוק נמצא  

  של   בפתרונות   שימוש   עושים  מהשוק   בלבד   15%  -כ  ולפיכך,  חדשות  טכנולוגיות  באימוץ  מקובלים  שלבים  שהינם

 26.ומתחרותיה  החברה ידי  על כיום המוצעים  תמחור מערכות

 הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הינם:  .14.5

) באופן גנרי לכלל ענפי הפעילות הקמעונאית,  AI( מלאכותית בינה  על  המבוסס  אוטומטי תמחור  לבצע היכולת

בביקוש   התחשבות  ותוך  מדף,  כמוצר  ומלאי  רווחיות  הכוללים  עסקיים  אילוצים  לשלב  אפשרות  מתן  תוך 

 הלקוחות בזמן אמת.  

העלייה במדדי הרווחיות של הלקוחות עולים תוך זמן קצר ביחס    מכךוכתוצאה    על כן, זמן ההטמעה מהיר  יתר

בארגון.   התמחור  ומדיניות  הלקוח  לצרכי  מלאה  והתאמה  גמישות  ללקוחות  מאפשרת  המערכת  למתחרים. 

לאסטרטגיית   אישית  התאמה  לבצע  לקוח  של  אפשרות  המתחרים  של  במערכות  אין  החברה,  ידיעת  למיטב 

באופן    לקוח  לפיתמחור   בחירתו  במערכת,  לפי  התמחור  של  האלגוריתם  את  לתכנת  ללקוח  מאפשר  אשר 

 באמצעות פלטפורמה פתוחה. 

(להבדיל מעבודת תמחור    Machine Learning  -ו  AIשילוב של תמחור מבוסס חוקיות ותמחור המבוסס על    יכולת

לארגון ולאפיין  ידנית של אינסוף מוצרים); וכן אפשרות של הלקוח לבחור את שיטת התמחור המתאימה ביותר  

אוטומטיים,   נוספים  תמחור  סבבי  של  מהיר  לביצוע  מתאימות  החברה  ומערכות  מאחר  צרכיו.  את  בעצמו 

 השינויים המהירים בענף הקמעונאות והמעבר למסחר מקוון תומכים בהמשך גידול מואץ של החברה. 

חברה עשוי לגדול במרוצת  יצוין, כי מדובר בשוק שמתקדם בקצב מהיר מאוד, כך שמספר החברות שמתחרות ב  .14.6

 השנים, ככל שהטכנולוגיות מתקדמות.  

 הלן. ל 28סעיף החברה ראו לגורמי סיכון שעלולים להשפיע על המעמד התחרותי של   .14.7

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .15

, להוציא רכוש קבוע כגון מחשבים, ריהוט ומערכות החברה, אין בידי החברה רכוש  דוחהאישור  מועד  לנכון   .15.1

   קבוע מהותי.

בהתאם להסכם שכירות    והופתח תקמשרדיה שב, עיקר פעילות החברה מתבצע מדוחהאישור  למועד  יצוין כי   .15.2

  ביום   שהסתיימהמקומות חניה לתקופה    3  - ו  מ"ר  295  - כשוכרת החברה שטח של    לפיו   2018באפריל    10  מיום

.  2021באוגוסט    1לתקופה של עד שנה מיום    חתמה החברה על הסכם הארכה  2021  ביוני  13  ביום.  2021ביולי    30

  69 - כבטוחה לעמידת החברה בהוראות הסכם השכירות, העמידה לטובת המשכיר ערבות בנקאית בגובה של כ

 
26  management/-revenue-and-pricing-improves-ai-ways-7/10https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/09/0  

 https://www.bain.com/insights/pricing-global-private-equity-report-2020 -ו
 

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/09/07/10-ways-ai-improves-pricing-and-revenue-management/
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הודיעה החברה למשכיר על   2021  בדצמבר 13ביום  ., אשר תוחזר לחברה במלואה עם פינוי המושכר"חשאלפי 

 . 2022 שיחול במהלך חודש אפרילסיום השכירות 

עבור  ל  היא צפויה   חתמה החברה על חוזה שכירות חדש למשרדים בפתח תקווה אשר  2021בנובמבר    3ביום   .15.3

חודשים    48מ"ר, השכירות הינה לתקופה של    480  -של כשטח המשרדים הינו   .2022במהלך חודש אפריל  אליהם  

לטובת המשכיר  החברה    מיום חתימת ההסכם. כבטוחה לעמידת החברה בהוראות הסכם השכירות, העמידה 

 אלפי ש"ח. 182 -ת בגובה של כות בנקאייווחברת הניהול ערבו 

 מחקר ופיתוח  .16

 כללית  סקירה .16.1

החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מקבלת מענקים מהרשות לחדשנות ומחזיקה באישור רשות החדשנות  

 .  לתשקיף)  2בפרק  להיותה חברת מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה (ראו האמור 

ידי רשות החדשנות  והת  ,כללכ לעידוד  וכן  כניות המאושרות על  והתמיכה שאושרה במסגרתן, כפופות לחוק 

התשמ"ד  בתעשייה  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מכוחו  1984-מחקר,  להוראות  ולתקנות  לנהלים  לכללים,   ,

לתנאים שנקבעו באישור הרשות ובכתבי  ן, וכניות לכלליהן ולהנחיות לפיהו. כמו כן, כפופות הת הרשות  ולחוזרי

על החברה לשלם לרשות  בגין קבלת התמיכה כאמור,  ).  חוק המו"פ"ההתחייבות של החברה (כולם יחדיו: "

כן  וכנית המאושרת  והתבמסגרת ביצוע  שפותחו  בגין מוצרים  ממסחורם  הכנסותיה  מכוח  תמלוגים  החדשנות  

התמיכה  , וזאת עד לתשלום מלוא סכום  תכניוותח בקשר עם התמוצרים שיפותחו בעתיד תוך שימוש בידע שפ

 בתוספת ריבית.   ת,כנית המאושרושהוענק במסגרת הת

ידע הקשור בתמיכת  והעברת ההשימוש  החברה כפופה להוראות ספציפיות לעניין  חוק המו"פ  , מכוח  כןכמו  

וכן  החדשנות  רשות ל ,  החברה  שונותכפופה  דיווח  לרבות  חובות  מהמחקר  ,  הנובע  הידע  העברת  על  מגבלות 

 . והעברת יצור לחו"ל  לאחר או הוצאתו לחו"ל,  והפיתוח

  31  ליום  נכון .  ש"ח  אלפי  480  - בכהסתכמו    סך המענקים שהתקבלו מרשות החדשנות  2021בדצמבר    31ליום  

  באורראו גם  לפרטים נוספים  .  , החברה החזירה לרשות החדשנות את כלל המענקים שהתקבלו2021  בדצמבר

 . .א. לדוחות הכספיים השנתיים13

  ,חדש  פיתוח   פרויקט סיוע בקשר עם  לנוספת    כאותזרשות החדשנות  מהחברה קיבלה    , 2022  ינואר  חודש  במהלך

  אלפי   1,510  של  סיוע,  קרי,  לה  שאושר  התקציבמההוצאות המוכרות של החברה במסגרת    40%בשיעור של  

אשר    חודשים  12  של  לתקופה  הינה  כנית והת   במסגרת"ח. התמיכה  ש  אלפי  3,776  של  מאושר  תקציב  מתוך"ח,  ש

נקבעו  תכנית התמיכה כפופה לתנאים ש  . 2022  ינוארהחל מחודש    חודשים  12ניתנת להארכה לתקופה נוספת בת  

והנהלים הנלווים להן.    דשנות ח ה  רשות  של    200-02  נוהל בכתבי האישור ובכתבי ההתחייבות של החברה, וכן  

  מסך  מקדמה  35%  המהווהאלפי ש"ח    529  - כ  קיבלה סכום שלהחברה    2022בינואר    23ביום    , כניתובגין הת

 עבור הפרויקט.   מהווה תקבול ראשוןו  החברה זכיית

המחקר  ות .16.2 הפיתוח  כנית  צוותי  שני  ידי  על  שמפותחים  עיקריים,  חלקים  שני  כוללת  החברה  של  והפיתוח 

 העיקריים של החברה: 

 פיתוחים טכנולוגיים   .16.2.1

התמחור הדינמי, ממשקי פיתוח    מערכתפיתוח של החברה מבצע משימות הקשורות לפיתוח ותחזוקת  ה  צוות

הפנAPI - Application Programming Interface(  יישומים  () המשתמש  ממשקי  והחיצוניים,  '.  וכו)  UIימיים 
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והן   לקוחות החברה  בכמות  הן  גידול  ומאפשר  ענן,  גבי תשתיות  על  בטכנולוגיות מתקדמות,  מפותח  המוצר 

 . בשנה האחרונה התמקדה החברה במשימות הבאות:החברה לקוחות שלהשימוש   בתדירות

: לדוגמה),  Omnichannelבאופן רב ערוצי (   רביםקמעונאים    פועליםבשנים האחרונות    –  מערכת תמחור רב ערוצי

  חברות .  שונים  במיקומים  פיזיות  בחנויות  שונה  מחיר  או  מקוונות  בחנויות  והן  פיזיות  בחנויות  הן  מכירה

  אופן   בין  מיטבית   התאמה  לייצר  מנת  עלסט מחירים שונה לכל אחד מהערוצים,  ל  נדרשות,  זה  באופן  הפועלות 

שונה בין   באופן. החברה פיתחה סט יכולות תוכנה, שמאפשר לתמחר מוצר בודד התמחור  מטרת לבין המכירה

 . ערוצי רב תמחור  לצורך נוספות(פיצ'רים)  יכולות פיתוח  בוחנת החברה לעת  מעתערוצים שונים. 

  אשרהחברה פיתחה יכולת משלימה למערכת התמחור,   –   ) שאינם מבצעי מחירPromoניהול מבצעים (מערכת  

,  ספציפי  מוצר  של  ועוסקים באופטימיזציה של מחירשאינם    ,מבצעים  מגווןאפשרות ללקוח להגדיר    מתן  כוללת

וח של שיטות  החברה לבחון מעת לעת פית   בכוונת.  1+1  כדוגמתשילוב של מוצרים,  מ  המתקבלתאלא הנחה  

  המשתתפים   המוצרים  של  מיטבית  התאמה  תאפשר  אשר,  כאמור  המבצעים  ניהול  למערכת  גםאופטימיזציה  

  של  מכירה  -(למשל    הלקוח  ידי  על  שיוגדרו  כפי  שונות   מטרה  לפונקציות  מענה   מתן  לצורך  כאמור  במבצעים

 ).  ספציפי  ספק מול אל הלקוח  של מכירות ביעדי עמידה לצורך, מסוים מותג של מוגדרת כמות

  בנוגע   כללישמשלב מידע    רב  אגב תהליך התמחור, מצטבר בידי החברה מידע  – Commerce-E  -ל  BIמערכת  

מידע  ל והמרות)    על שוק,  (צפיות  הקצה  משתמשי  של  סיכומיים  גלישה  (ביחס  נתוני  ופיננסי  תפעולי  ומידע 

למערכת),   (כהרחבה  נוסף  בתשלום  מספקת,  החברה  וכו').  מלאים  (המונגש    מסדלעלויות,  אנליטי  נתונים 

לעיבוד מידע  ל  מאפשר  אשר)  החברה  שמספקת  מדףבאמצעות תוכנת   ולוחות  דוחות  לבנות לעצמם  לקוחות 

לש  בנוסף  ללקוחות  לספק  לחברה  מאפשרת  זו  אפשרות  כלליים  אנליטי.  נתונים  גם  הדינמי,  התמחור  ירותי 

ותפעוליים שיש לאותן חברות כגון עלות מלאי, קצב גלגול מלאי, ימי מלאי, רווחיות מוצרים, תשואה להון  

 שמושקעת במלאי וכו'.  

השונות הגבוהה בתהליכי וכללי התמחור בין לקוחות    –  הלקוחות  ידי  על  נוספות  תמחור  יכולות  פיתוחתשתית ל

. על כן, ועל  מלקוחות  שמתקבלות  ספציפיות  בקשותקושי להרחיב את הליבה של המוצר עבור    יוצרתשונים  

מנת לאפשר ללקוחות החברה פתרונות מיטביים המותאמים אישית לצרכי הלקוחות, מאפשרת התוכנה (ביחס  

  על  נוספות  תמחור  יכולות   של  עצמאי   פיתוח כללי תמחור, עדכוני מוצר וכו׳)    כגון לפרמטרים נבחרים במערכת  

קוד שפיתחו  במקבלים גישה לממשק פיתוח ובדיקות ויכולים לאחר מכן להשתמש    לקוחות. ההלקוחות  ידי

  רק   משמש,  לצרכיו  המותאם,  הלקוח ידי  על  שבוצע  הפיתוח  כאשרבתוך תהליכי המערכת,  ,  הליבה מקוד  כחלק

  תמחור   אסטרטגיות  לפתח,  טכנולוגיות  יכולותבעלי    למפיצים יכולת זו מאפשרת ללקוחות או    .לקוח  אותו  את

 . משלימות

 פיתוחי שיטות תמחור   .16.2.2

לסוגי    הן צוות מדעני הנתונים של החברה שוקד על פיתוח ותחזוקה של שיטות אלגוריתמיות גנריות שמתאימות  

כגון רווחיות,    –פונקציות מטרה שונות  ל  הן"ב) ויוופרמרקטים וכלקוחות שונים (כגון קמעונאי אלקטרוניקה, ס 

משתמשים מדעני הנתונים בשיטות מתקדמות של למידת מכונה    האלגוריתמים ערך חיי לקוח וכו׳. בפיתוח  

)Machine Learning) ולמידה עמוקה (Deep Leaning  .כולל פיתוח של שיטות חדשות בתחומים אלו ,( 

פיתוחים    2021שנת    מהלך החברה השלימה ב יותר    ששיפרו מספר  גדולים  יכולת החברה לשרת לקוחות  את 

 : ושווקים נוספים

 ; )דלילה(אינפורמציה  ארוך זנב  מוצרי תמחור -
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 ;)Clearanceחיסול מלאים ( מוצרי תמחור -

 ; )Cross Elasticity( מוצרים בין  יחסית  גמישות ניתוח -

 ; פריטים מרובה סל תמחור -

החברה לאפשר תחזית של קצב מכירות, בהתאם לקטגוריות שונות, וזאת    בכוונת  –  מתקדמים  סימולציה  כלי

התמחור,   מערכת  יעילות  את  לשפר  מנת  הנלהגעל  את  ולשפר  המערכת  קיבולת  את  שלז דיל  כאשר  הילות   .

בצע חיזוי באמצעות בינה מלאכותית, שיחזה את השינוי  ל  החברה  בכוונתהמערכת מבצעת המלצת תמחור,  

וזאת באמצעות פיתוח יכולת טכנולוגית מבוססת שיטות מתקדמות של    ינוי במחיר,במכירות כתוצאה מהש

, על ידי חיזוי של התגובות  הלקוחלמידה עמוקה, שתאפשר לשפר אף יותר את הדיוק של תחזית המכירות של  

 וקשרי הגומלין בין הקמעונאים השונים בשוק, והחפיפה של מקטעי הצרכנים בין הקמעונאים השונים.  

רווחיות מקס מא   מקסום אלגוריתם    –  ום  אשר  החברה,  של  הדגל  אלגוריתם  הינו  לקוח  ל שר  פהרווחיות 

בו   התאמות    באופןלהשתמש  ללא  את    היסטורי מידע    קבלתוללא    ללקוח גנרי  למקסם  מנת  על  מהלקוח, 

,  אסטרטגיית תמחור לכל מוצר  של  אוטומטית  ההרווחיות הגולמית היומית ממוצר. השיטה מתבססת על בחיר

 תוך שימוש במידע לגבי הצלחה של אסטרטגיות תמחור במוצרים דומים, התחשבות באילוצי מלאי וכו׳. 

גנרי  הרווחיות,    –  מיקסום  למיקסום  (פיצ'ר)  כמטרה    אשרתוספת  רווחיות  שאינו  יעד  להגדיר  מאפשרת 

  נבחרים  אשר ), יחסי המרה, יעדי מכירות ואף שילוב שלהם,  LTVלאלגוריתם. נוסחאות כגון ערך חיי לקוח (

 . על ידי לקוחות החברה כיעד תחליפי לרווחיות

(   –    גלגול מלאי בעיקר במוצרים עם חיי מדף מוגדרים  )   nventoryIPerishableאלגוריתם תמחור שמשמש 

אופנה) או מוצרים מתכלים (כגון מוצרי מזון). בשיטת תמחור זו, מטרת הלקוח    כגוןכדוגמת מוצרים עונתיים (

  ומבצעת זו, בונה התוכנה עקומת מכירות חזויה לכל מוצר,    במסגרתהיא למכור מספר יחידות תוך זמן קצוב.  

 . התחרות ניתוחו, בהתבסס על ביצועים בפועל  ולעקומההתאמה דינמית למחיר 

 / ירידה חדה בביקוש וממקסם את התמורה    אשר אלגוריתם שמזהה מוצרים    –  learanceC  חיסול  מציגים 

מחיר מדורג, אשר שואב נתונים ומידע    ת מבצעת תהליך הורד  המערכת מהיחידות שנותרו במלאי בזמן נתון.  

  הורדת  תהליך  מהו  לקבוע  כדי  והכל,  בביקוש  חדות   לירידות  המתחרים   תגובותממקרים דומים בעבר, לרבות  

 . המיטבי  המחיר

אלפי    5,808  -כ  , אלפי ש"ח  5,549  - כבהסכומים שהוצאו בגין מחקר ופיתוח הסתכמו    2021  - ו  2020  , 2019בשנים   .16.3

מההוצאות התפעוליות של    37.8%  -וכ   50.1%  -כ  ,51.6%  -, המהווים כ, בהתאמהאלפי ש"ח  9,669  -ובכ  ש"ח

 החברה, בהתאמה. 

ההנפקההדוח,    אישור  למועדנכון   .16.4 פי    התקבלהש   המיידית  תמורת  פעילותה    משמשת  תשקיףהעל  למימון 

החברה   של  של  תוך  העסקית  והעתידי  הקיים  והפיתוח  המחקר  פעילות  על  דגש  בהתאם  החברהשימת   ,

תוך שימת  ,  מעת לעת  תהיינהפי החלטות דירקטוריון החברה, כפי ש- או עללאסטרטגיה העסקית של החברה,  

דגש על פיתוח פעילות השיווק והמכירה של החברה באירופה ובצפון אמריקה, ובכלל כך לצורך הרחבת פעילות  

 . המחקר והפיתוח הקיים והעתידי של החברה

 עתידי הליכים בפיתוח 

  את   שיאפשרו ,  להלן  כמפורטמתעתדת החברה להשקיע בפיתוח יכולות (פיצ'רים) נוספות,    2022-2023בשנים  

 : המערכת קיבולתתחזוקת הלקוח והגדלת ל  שנדרשת החברהעלות התפעול השוטפת של  תהקטנ
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האופטימיזציה הקיימות, לבצע  פיתוח יכולת שתאפשר לקמעונאים, בנוסף ליכולות    –  ערוצית  רב  אלגוריתמיקה

הנתון.   מהמלאי  התשואה  את  שימקסם  באופן  השונים  ההפצה  ערוצי  בין  נתון  מלאי  של  מיטבית  הקצאה 

בין   על המלאי  הפנימית  נטרול התחרות  תוך  בכל אחד מהערוצים,  הרווחיות  למקסם את  המערכת תאפשר 

התח נטרול  תוך  מהערוצים,  אחד  בכל  הרווחיות  השונים.  הערוצים  הערוצים  בין  המלאי  על  הפנימית  רות 

 השונים. 

  B2Bליצרן או מפיץ של מוצרי צריכה    תסייעהמערכת    –  B2Bקמעונאי  ול  יצרניםתמחור אלגוריתמי דינמי ל

  תבצעלתמחר בצורה אופטימלית כל אחד מהמוצרים על פני כל הערוצים הלא ישירים בהם הוא מוכר. המערכת  

המכירות   אחרי  ערוצי  שמעקב  כל  ול  לציבור,  מבצעים  הם  אותם  המכירות  גם  כמו  המלצות  תההפצה  ייצר 

 תמחור, או תמחור אוטומטי מלא עבור כל אחד מהמוצרים של היצרן/מפיץ, ועבור כל אחד מערוצי ההפצה. 

תמחור אסטרטגיות  לתכנון  ויזואלי  אסטרטגיות    –  ממשק  את  לדייק  הלקוחות  יכולת  את  לשפר  מנת  על 

התמחור, מפתחת החברה יכולת שתאפשר לבנות אסטרטגיית תמחור על בסיס תכנון ויזואלי (סטודיו), ללא  

 .  טכנולוגית בהתמחותצורך 

אלגוריתמית התמחור    –  הסברה  החלטות  את  ויסכם  ש״יסביר״  יכולות  סט  לפתח  החברה  בכוונת 

 משתמש נוחים כגון גרפים וטבלאות.   ידרך ממשק האלגוריתמיות

לשנה הקרובה, היא תידרש להשקעה בסך של כ  מעריכההחברה   והפיתוח  פעילויות המחקר    11  - כי לטובת 

בפברואר    "חשמיליון   שהתקבלה  ההנפקה  תמורת  באמצעות  יהיה  המימון  מירב  צפוי    2021כאשר  וכן 

 שוטפות של החברה.  ההכנסות המ להגיע

כי מאחר שהחברה, כחברת תוכנה כשירות, לא חושפת את קוד התוכנה ללקוחותיה, אלא רק מאפשרת    ,יצוין

להם להשתמש בשירותים שהיא מציעה באמצעות גישה מרחוק דרך ממשקים מרוחקים, הלקוחות מקבלים  

לשמור את החברה  זאת, העדיפה  עקב  השונות.  החישוביות  לשיטות  נחשפים  ואינם    את התוצרים הסופיים 

ביכולת   לפגוע  כדי  לעיל  אין באמור  לעמדת החברה,  לפיכך,  עליהן בפטנט.  להגן  ולא  השיטות כסוד מסחרי, 

 החברה להגן על קניינה הרוחני. 

אילו מההמתוכננים,    הפיתוחים העתידיים הערכותיה של החברה בדבר   הנמצאים    פיצ'ריםמועד השלמת 

כמשמעות המונח    ,מידע צופה פני עתיד  םה,  פתחאשר טרם החלו ובכוונת החברה ל  יצ'ריםבפיתוח, לרבות פ

ערך ניירות  המצטבר  ,1968-התשכ"ח  ,בחוק  לניסיונה  בהתאם  החברה  הנהלת  הערכת  על  מבוסס  . אשר 

ואף להשתנות באופן מהותי, בשל מכלול  הערכות אלו עשויות שלא להתממש או לא להתממש באופן מלא 

 שינוי בצרכי לקוחות ושינוי בסדרי עדיפויות בפיתוח.נסיבות ובכללן 

 , תכנית "כסף חכם"  התעשייה והכלכלהמשרד  .16.5

עבור התפתחות וכניסה שיווקית    ממשרד התעשייה והכלכלהסך המענקים שהתקבלו    2021בדצמבר    31ליום  

תמלוגים  בתמורה למענקים כאמור התחייבה החברה לשלם    .אלפי ש"ח  464  -בכהסתכמו  לשוק האמריקאי  

עד לתקרת המענקים שנתקבלה על    שנים או 5לתקופה של עד   החברה בשוק היעדממכירות   3% - כ בשיעור של

 LIBOR  )London Interbank Offered  -ה  ידי החברה, וזאת בתוספת ריבית שנתית בשיעור משתנה בגובה ריבית

Rate( . 

החברה  ומכירה של    שיווק במסגרת תכנית כסף חכם, החברה זכאית לקבלת סיוע בקשר עם פעילות  ,  בנוסף

  עד   של   סיוע,  קרי,  לה  שאושר  התקציבמההוצאות המוכרות של החברה במסגרת    33%  - כבשיעור של    באנגליה

  של לתקופה הינה כניתוהת במסגרת"ח. התמיכה ש אלפי 1,000  -כ של מאושר תקציב מתוך"ח, ש אלפי 330 -כ
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ניתנת להארכה לתקופה נוספת בת שני   שתחילתהחודשים    24 עשר חודשים.  -םימיום קבלת האישור, ואשר 

תכנית התמיכה כפופה לתנאים שנקבעו בכתבי האישור ובכתבי ההתחייבות של החברה, וכן להוראות מנכ"ל  

לפרטים נוספים ראו גם    כנית.והכספים בגין התאת  משרד הכלכלה והנהלים הנלווים להן. החברה טרם קיבלה  

 לדוחות הכספיים השנתיים.  18 -ו  .ב.13 ,12ים באור

 נכסים לא מוחשיים  .17

מוגנת באמצעות זכויות יוצרים (בקוד הפלטפורמה) וסודות מסחריים (קוד    הפלטפורמההטכנולוגיה שבבסיס  

 המקור שבבסיס הפלטפורמה).

 אנושי הון .18

 הדוח:  אישור  להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה למועד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יצוין, כי ביום    ).COO(ממלא בפועל גם את תפקיד סמנכ"ל התפעול    )CEO(  המנכ"ל נכון למועד אישור הדוח,  (*)  

 החברה.תפקידו את  תפעול הסמנכ"ל סיים  2021בדצמבר  19

"ל השיווק  סמנכ   דיקם את תפג) ממלא בפועל  CTOסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות (נכון למועד אישור הדוח,  )  *(*

)CMO.(  סיים סמנכ"ל השיווק את תפקידו בחברה. 2021באוקטובר   15יצוין, כי ביום 

 המועסקים  עובדיםה .18.1

עובדים במשרה    32  -לעומת כ  (*)מלאה  במשרה   עובדים  47  -כ  בחברה מועסקים  ,  2021בדצמבר    31נכון ליום  

), אשר  66% - כ(של משרה חלקי . בנוסף, מעסיקה החברה עובדים זמניים בהיקף 2020בדצמבר  31מלאה ליום 

 עובדים במשרה מלאה.    2 -לכמשתווה  
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 בחלוקה לפי תחומים, למועדים אלה:  במשרה מלאהלהלן פירוט מצבת העובדים  

 

 

 

 

 

 (*) חלק מהעובדים מועסקים באמצעות חברות בשליטתם.

 ים בעובד מהותית תלות  .18.2

של    ושיווק  טכנולוגיותמוצר  בסמנכ"ל  ובמנכ"ל  מהותית  , להערכת החברה יש לה תלות  דוחה  אישור  למועדנכון  

 . הלןל 28סעיף החברה, שהם מייסדי החברה. לגורמי סיכון ראו 

 כניות תגמול לעובדים ות .18.3

אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לעובדי החברה ושל צד קשור שלה, כהגדרתם    2021באוגוסט    4ביום  

להקצות  בתוכנית,   ניתן  פיה  לעת  על  שירותיםלעובדיםמעת  נותני  יועצים,  משרה,  נושאי  דירקטורים,  של    , 

, אופציות לא  )הדירקטוריוןאו ועדה שהסמיך  (  ידי דירקטוריון החברה-ללא תמורה, כפי שיקבע על   ,החברה

  0.01בנות    הניתנות למימוש למניות רגילות  ת)לרבות מניות חסומות או יחידות מניה חסומו (  למסחר  רשומות

זאת מתוך מטרה למשוך,   )", בהתאמהמניות רגילות"  -ו  "האופציות תוכנית(להלן: " של החברה ש"ח ע.נ כ"א

נושאי   לעובדים,  נוסף  תמריץ  ולתת  החברהלשמר  של  שירותים  ונותני  אישר    2022בינואר    19ביום    .משרה 

אופציות לא רשומות למסחר    500,00עד  מתאר הצעה של    לפרסם,  דירקטוריון החברה, על פי תוכנית האופציות

  לא מהותיתהצעה פרטית  דוח    החברה בצירוף   לעובדי   הניתנות למימוש למניות רגילות המוצעות ללא תמורה

אופציות לנושא    60,000. על פי המתאר בצירוף דוח ההצעה הפרטית (לא מהותית) הוצעו  ")המתאר(להלן: "

ו החברה)  מנכ"ל  (שאינו  פי    112,500  -משרה  על  האופציות  יתר  משרה).  נושאי  (שאינם  לעובדים  אופציות 

עתידיות  327,500המתאר,   להקצאות  רזרבה  מהוות  למסחר,  רשומות  שאינן  נוספות  (להלן:    אופציות 

ניירות הערך למסחר, הקצתה  2022בפברואר    21ביום    .")ההקצאה" לרישום  אישור הבורסה  לאחר קבלת   ,

עובדים    28  -אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות ל  165,000פי המתאר  -החברה על 

  םמיידי  יםוחיוו דראוהקצאת האופציות על פי המתאר  לפרטים נוספים אודות המתאר    .27ולנושא משרה בחברה

-2022-02  -ו  2022-01-008700:  ות(מס' אסמכתא  2022בפבוראר    21  -ו  2022בינואר    19  מיםיהשל החברה מ 

ההקצאה על פי  אודות  נוספים  לפרטים    .מובאים בזאת על דרך ההפניה  הםאשר הפרטים הכלולים ב,  )018033

 .הכספייםבדוחות  .ב26 באור  ראוהמתאר 

 הסכמי ההעסקה הטבות וטיבם של   .18.4

עם כל עובד, בהתאם    להתקשר עם עובדיה בהסכמי העסקה אישיים בהתאם למשא ומתן אישינוהגת    החברה

   וכיו"ב. , היקף משרתולתפקידו, כישוריו, יכולותיו המקצועיות

 

 .עובדים) 33ר (מתוך עובדים הזכאים להקצאה על פי המתא 28הועסקו בחברה  2022בפברואר  21נכון ליום  27

  דצמברב 31ליום  תפקיד
2020 

בדצמבר   31ליום 
2021 

 3 3 הנהלה 
 19 9 מכירה ושיווק 
 23 18 מחקר ופיתוח 
 2 2 עלות המכר 

 47 32 סה"כ
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 מרבית עובדי החברה מועסקים בהיקף מלא ובשכר גלובאלי.  

תנאי העסקה של העובדים כוללים בין היתר הוראות בדבר היקף המשרה, תנאי השכר, הפרשות סוציאליות,  

תחרות בחברה  - ימי חופשה, הבראה ומחלה ותנאים נלווים, התחייבות מצד העובד לשמירה על סודיות ולאי

ההעסקה   תקופת  העסקהאול במהלך  לסיום  ביחס  הוראות  וכן  שנוצרים  חריה,  הנכסים  על  החברה  בעלות   ,

. בהקשר זה, ככלל הסכמי ההעסקה עם העובדים מחילים את ההסדר הקבוע בהתאם לאישור  במסגרת העבודה

לפי סעיף   עובדים  1963- לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג  14הכללי  לעמלות  בתפקידי מכירות הזכאים  . ישנם 

 . ביצועיםו/או  יעדים  השגת על  בססבהת  מכירה

 והדרכה   באימונים החברה  השקעות .18.5

לעת   מעת  מקיימת  עובדיה הדרכות  החברה  ובנושאים    לכלל  ערך  ניירות  בתחום  פנימית  אכיפה  בנושא 

, בין היתר באמצעות עריכת דמו  הכרות עם פעילות החברהו  קליטה החברה מבצעת תהליך. כמו כן, מקצועיים

 חדש בחברה.  עובדלכל של מערכת החברה, 

 . השקעות החברה בהדרכות ואימונים אינה מהותיותנכון למועד אישור הדוח, 

 בחברה  הבכירה ההנהלה ועובדי  משרה  נושאי .18.6

המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה מועסקים על פי הסכמי העסקה אישיים, לפרטים נוספים ראו  נושאי  

 פרטים נוספים להלן.  –  פרק ד'ל  9 סעיף

 ספקים .19

ונתוני    QA) וספקי שירותים, כגון  Resellersהספקים העיקריים של החברה הינם ספק תשתיות ענן, מפיצים ( .19.1

 .שוק

להערכת החברה,    ,, אךספק תשתיות ענן  החברה נסמכת על הזמינות והתמחור שמציע,  הדוחאישור  למועד  נכון   .19.2

יכולים  ש  נוספיםמשמעותיים  ספקי שירותי ענן  ששוק ספקי תשתיות הענן הינו שוק תחרותי, אשר כולל  מאחר  

  , ספק ענן אחרהמערכת ללספק את שירותי הענן הנדרשים לחברה, ומאחר שלחברה קיימת היכולת להסב את  

 א מתקיימת תלות בספק זה.ל

 .  עילל  12.3בסעיף כמפורט  ,חיצונייםלחברה התקשרויות עם מפיצים  , בנוסף .19.3

  , כדלקמן2021 -ו 2020 מהשנים אחתבדצמבר של כל   31ליום  עיקרייםהשיעור רכישות החברה מספקיה   להלן .19.4

 : (באלפי ש"ח)

 ספק

 2021שנת    2020שנת 

 רכישות אחוז מסך רכישות
 רכישות אחוז מסך רכישות מספקים החברה

 מספקים החברה

 12% 602 6% 354   )1((תשתיות ענן)  ספק א'

 6% 1,067 16% 895 ) 2((מפיץ) ספק ב'

 5% 829 15% 838 ) 3((עיבוד מסדי נתונים) ספק ג'

 5% 876 4% 232 ) 4() נתוני שוק( 'דספק 
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 )'א (ספק  הענן תשתית של וההטמעה  הייעוץ  בתחום ספק  עם התקשרות )1(

, אשר יספק לה,  ")מפיץה(בס"ק זה: "  ענן   תשתיות  ספק  של  מפיץעם צד ג' שהינו    בהסכםהחברה התקשרה  

הענן, את תשתית הענן הדרושה לפעילותה. בגין שירותים אלו תשלם החברה באופן  באמצעות ספק תשתיות  

תשלום חודשי בהתאם לנפח השימוש שלה בשירותי הענן. במידה והחברה תאחר בתשלום, יהא    מפיץישיר ל

או השיעור המקסימלי המותר על    1%רשאי לגבות ריבית פיגורים בשיעור שלא יעלה על הנמוך מבין    המפיץ

 ין.  פי ד

לא ישא בכל אחריות בקשר עם שירותי הענן, וכן לא יהא אחראי בגין נזקים עקיפים,    מפיץעל פי ההסכם, ה

בקשר עם השירותים נשוא ההסכם לא תעלה על    מפיץתוצאתיים, מיוחדים, עונשיים וכיו"ב. אחריותו של ה

לאירוע בגינו הוגשה התביעה,  החודשים שקדמו    12  -הסכומים ששולמו בפועל על ידי החברה בגין השירות ב 

 אלפי דולר.    25 -ובכל מקרה לא יותר מ 

החברה   של  מהשימוש  שנובעת  תביעה  כל  בגין  המפיץ  את  לשפות  החברה  התחייבה  ההסכם,  במסגרת 

 בשירותי הענן או שעניינה הפרת תנאי השימוש של הספק, לרבות שכר טרחת עו"ד ועלויות נלוות נוספות. 

לש בתוקף  יעמוד  מי  ההסכם  ידי  על  בוטל  אם  אלא  אחת,  כל  שנה  בנות  עוקבות  לתקופות  ויתחדש  נה, 

תעמוד הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי בהתאם    מפיץיום. כמו כן, ל  30מהצדדים בהודעה מוקדמת בת  

 לתנאי השימוש של הספק, וכן במקרה של אי תשלום מצד החברה. 

 ') ב ) (ספקReseller( מפיץ  עם התקשרות )2(

ג'    מפיץ  עם  התקשרה  החברה לבין    המפיץבהסכם לפיו  ")  המפיץ: "זה(בס"ק  צד  ייצר קשר בין החברה 

לקוחות קצה פוטנציאליים של החברה, אשר עשויים להיות מעוניינים בשירותיה של החברה. לקוחות אלו  

 יאושרו על ידי החברה בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם. 

גביית התשלומים מאת לקוח תתבצע   וכל  ישיר מול החברה,  יצירת הקשר, הלקוח יתקשר באופן  לאחר 

 שיר על ידי החברה. באופן י

חודשים כל אחת, אלא אם בוטל    12חודשים, ויתחדש לתקופות עוקבות בנות    12ההסכם הינו לתקופה של  

יום לפחות עובר למועד החידוש. במהלך תקופת    30על ידי צד להסכם בהודעה בכתב לצד השני, אשר תימסר  

יסודית של ההסכם; הפרת חובת    ההסכם, רשאי כל צד להסכם לבטלו בין היתר במקרים הבאים: הפרה 

הסודיות לה התחייבו הצדדים במסגרת ההסכם; כניסה להליך חדלות פירעון של הצד שמנגד; סיכון לפגיעה  

ממשית במוניטין של צד להסכם כתוצאה ממעשיו של צד להסכם אל מול לקוחות הקצה וכיו"ב. בנוסף, צד  

 יום.  90ה מוקדמת בת  להסכם יוכל לבטלו מכל סיבה שהיא בכפוף למתן הודע 

זכאי לתמורה בשיעור משתנה מהכנסות החברה    יהיהא  וההמפיץ לחברה,  בתמורה לשירותים שמעמיד  

שנובעות מהסכמים בהם התקשרה החברה עם לקוחות, לרבות חידוש ההתקשרות עם החברה והרחבתה.  

הקצה.  לקוח    עםרה  חודשים החל ממועד התקשרות החב  9למשך תקופה בת    למפיץהתמורה כאמור תשולם  

שומר על קשר מקצועי    המפיץחודשים כל אחת, במידה ו 3תקופה זו אפשר שתוארך בתקופות נוספות בנות  

לתקופות האמורות, גם    מפיץלקוח. יצוין כי בהתאם להסכם, הזכאות לסכומים אלו תישמר להקבוע עם  

 לאחר ביטול ההסכם. 

כלפי   באחריות  תישא  לא  החברה  פי הסכם,  צד  על  לאף  ובכל מקרה  המערכת,  פעולת  עם  בקשר  המפיץ 

להסכם לא תקום אחריות בגין נזקים עקיפים, כלכליים, עונשיים וכיו"ב; ואחריות החברה לא תעלה על  

 הסכום ששולם לה על פי ההסכם.
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שפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה (לרבות הוצאות התדיינות סבירות) בגין תביעות מאת צד  י  המפיץ 

ישי בין היתר הנוגעות למידע שהוכנס למערכת על ידי המפיץ או נמסר לחברה מאת המפיץ; שימוש של  של

במערכת שלא בהתאם להוראות ההסכם; הפרת זכויות קניין רוחני או אי עמידה בהוראות הדין    המפיץ

 וכיו"ב. המפיץהנובעות ממתן השירותים על ידי  

ועיסוק כי כחלק אינהרנטי מתפקידו  ישיר עם חלק  יצוין,  בקשר  נמצא  לעיל, המפיץ  ו של המפיץ כאמור 

לקוחות  חלק מכן קיים סיכון שעם סיום התקשרות החברה עם המפיץ יעזבו יחד עימו  ל , מלקוחות החברה

 החברה.   

   ') ג(ספק  נתונים מסדי עיבוד בתחום ספק  עם התקשרות )3(

 .תוכנה בדיקות שירותי ספקעם צד ג' שהינו  בהסכםהחברה התקשרה 

 לשירותים כאמור, תשלם החברה סכום חודשי שנגזר מהיקף הצוות של הספק שיבצע את השירות.    בתמורה

  מוקדמת  הודעה  למתן(בכפוף    בשנה  5%  עד  של  בשיעור  לספק   התגמול  עדכון  בדבר  הוראות  כולל  ההסכם

 ).כאמור התגמול את  לעדכן הכוונה  על  יום 30 בת

  מי  ידי  על  בוטל  אם  אלא ,  אחת  כל   שנה  בנות   עוקבות  לתקופות  ויתחדש,  לשנה  בתוקף   יעמוד   ההסכם

  ההסכם  את  לבטל  הזכות  תעמוד  לחברה,  בנוסף.  סיומו  מועד  לפני  יום  30  בת  מוקדמת  בהודעה  מהצדדים

  סיבה  מכל  ההסכם  את  לבטל  הזכות  תעמוד  ולספק,  יום  30  בת  מוקדמת  להודעה  בכפוף  שהיא  סיבה  מכל

 . יום  60 בת מוקדמת להודעה  בכפוף שהיא

 . תחרות ואי סודיות על לשמירה הצדדים  שני מצד מקובלת התחייבות כולל ההסכם

   ')ד(ספק  שוק נתוניספק   עם התקשרות )4(

לשירותים כאמור,    בתמורה  .")הספק(בס"ק זה: "  שוק   נתוני  ספק עם צד ג' שהינו    בהסכםהחברה התקשרה  

.  השוק שתקבל החברה לאותו החודש, תלוי בדרישת הלקוחנתוני  כמות  מתשלם החברה סכום חודשי שנגזר  

אשר עוברים דרך מערכת התמחור של החברה לצורך חישוב    שוק   החברה נתוני  לחלק מלקוחות הספק נותן

 . תוצר סופי ללקוח

  לפני   יום  60  בת  מוקדמת  בהודעה   מהצדדים  מי  ידי  על  בוטלשי  עד  בתוקף  ין הספק לחברה הינוב  ההסכם

במידה והספק מפר את  ללא הודעה מוקדמת    ההסכם  את  לבטל  הזכות  תעמוד  לחברה,  בנוסף.  סיומו  מועד

פרעון חדלות  של  במידה  או  החוזה  כן,    .תנאי    הצדדים  שני  מצד  מקובלת  התחייבות   כולל  ההסכםכמו 

 .תחרות ואי  סודיות  על לשמירה

 בספק תלות   .19.5

 . אין לה תלות באילו מספקיהלמיטב ידיעת החברה, 

 . להלן 28.12 -ו לעיל  19.2סעיפים ראו   –ביחס לספק תשתיות ענן 

 מימון .20

הדינמי, מגיוסי הון מבעלי  ממכירת מוצר מערכת התמחור  , החברה מממנת את פעילותה  דוחהאישור  למועד   .20.1

 . בהתאם לגיוס שביצעה על פי התשקיףמניותיה ו

כנית כסף  ווכן אודות השתתפות החברה בת   פעילותה אשר שימשו למימון   פיתוח מענקי מחקר ולפרטים אודות  

 . עילל 16ראו סעיף  חכם
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. החברה  להלן  פרטים נוספים  –  לפרק ד'  4  -ו  לעיל  16.4  פיםלפרטים אודות שימוש בתמורת ההנפקה ראו סעי

 תבחן מעת לעת את צרכי המחקר והפיתוח שלה ואת הרחבת פעילותה ותפעל לגיוס מקורות נוספים לפי הצורך.

 אשראי מתאגיד בנקאי  .20.2

לחברה    הדוח,  למועד  נכון  .הכספיים  לדוחות.  ג.13  -ו   10  באורים  ראואודות אשראי מתאגיד בנקאי,    לפרטים

 . קו אשראי אין

 ערבויות ושעבודים  .20.3

  .ג.13ראו באור   בנק לאומי וכן בעבור המבנה ששוכרת החברהלפרטים בדבר העמדת שעבודים על ידי החברה ל

 לדוחות הכספיים. 

   בגיוס מקורות נוספיםהערכת החברה לגבי צורך  .20.4

לא תידרש לגייס מקורות מימון נוספים לצורך  היא  , החברה מעריכה כי בשנה הקרובה  דוחהאישור  למועד  נכון  

 מילוי יעדי ההנפקה ולכיסוי תפעול עסקיה השוטפים.  

 מיסוי .21

 .  .א. לדוחות הכספיים15באור  לפרטים אודות דיני המס העיקריים החלים על החברה, ראו  .21.1

 ות הכספיים. . לדוחג.15באור לפרטים אודות שומות המס של החברה, ראו  .21.2

מס   .21.3 הטבות  אודות  התשי"ט לפרטים  הון,  השקעות  לעידוד  החוק  באור  1959-במסגרת  ראו  לדוחות  ב.15,   .

 .  הכספיים

   לעיל.  16ף סעילפרטים אודות מענקים שקיבלה החברה ראו  .21.4

 מגבלות ופיקוח על החברה  .22

(להלן בסעיף    1984-התשמ"ד  , חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייההחברה כפופה להוראות   .22.1

ולתקנות שהותקנו מכוחו, לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי רשות החדשנות  ")  חוק המו"פזה: "

ההתחייבות ובכתבי  לחדשנות  הרשות  באישורי  שנקבעו  לתנאים  התוכניות,  ובהסכמים    ולכללי  החברה,  של 

החדשנות  "), בשל תמיכה שקיבלה החברה מרשות  חוק המו"פשהחברה התקשרה בהם מכוח תכניות אלה ("

לחוק המו"פ, חל  מב  15וסעיף    א 47סעיף  ל  בהתאם בין היתר,    . עילל   16ף  סעיבהתאם לחוק המו"פ. לפרטים ראו  

 מוקדם מוועדת המחקר.איסור על החברה על העברת ידע וייצור מחוץ לישראל ללא אישור 

כפופה החברה להוראות ותנאי תכנית "כסף חכם" של משרד הכלכלה והתעשייה, בשל אישור שקיבלה    ,כמו כן

 לעיל.  16.5 במסגרת התוכנית; לפרטים ראו

החברה,   .22.2 ידיעת  למיטב  לעיל,  המפורט  החברה  דוחהאישור  למועד  נכון  למעט  של  פעילותה  על  מוטלות  לא   ,

ם לתחום  מגבלות, חקיקה, תקינה או אילוצים מיוחדים כלשהם, ואין תקנים מחייבים המעוגנים בחוק הנוגעי

 פעילותה של החברה. 

 הסכמים מהותיים  .23

אוגוסט   .23.1 "  2020בחודש  זה:  בסעיף  (להלן  בגרמניה  שמושבו  משמעותי  לקוח  עם  החברה    הסכםהתקשרה 

", בהתאמה), בהסכם רישיון למערכת התמחור הדינמי של החברה. ההסכם הינו לתקופה  הלקוח"  -" והשימוש
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יום. כמו כן, החברה    180בלתי מוגבלת, וכל צד רשאי לסיימו מכל סיבה בכפוף למתן הודעה מוקדמת, בת  

רשאית לבטל את ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת מספר ימים, במקרה של הפרה שלא תוקנה או אי  

הלקוח.  תש מצד  מערכת  לום  תתמחר  אשר  המוצרים  מכמות  הנגזר  תשלום  הלקוח  ישלם  ההסכם  תמורת 

מספר  אחריות החברה לנזקים כלפי הלקוח מוגבלת לסך התשלומים ששילם הלקוח לחברה במשך  החברה.  

בהסכם)  אחרונים  חודשים תהא    (כקבוע  לא  החברה  ההסכם,  פי  על  כן,  כמו  התביעה.  נשוא  האירוע  שלפני 

 חראית לנזק למערכת של הלקוח ולאובדן מידע. א

נחתם הסכם הרחבת התקשרות בין החברה לבין הלקוח, אשר למיטב ידיעת החברה הוא    2021במרץ    22ביום  

  70  -של עוד כ)  ARR(בהכנסה שנתית מתחדשת  כאמור,  שימוש  ההסכם    מדינות בעולם, לפיו יורחב  13  -פעיל ב

  4  -וזאת כ ),  ARRבמונחי  (   30% -בכ  ו, המהווים הרחבה של ההתקשרות עמ )ש"ח  אלפי  280  -כ(אלפי יורו בשנה  

השנתיים המתחדשים  . סך השירותים  2020ירותים מהחברה בחודש נובמבר  לקבל ש  חודשים בלבד לאחר שהחל

ראו    נוספים  לפרטים   אלפי ש"ח).  1,200  -אלפי יורו (כ  300  -ללקוח צפויים להגיע, לאחר הרחבת ההסכם, לכ 

  -ו   2021-01-027453:  ות(מס' אסמכתא  2021במרץ    24  - ו  2021במרץ    7  הימיםשל החברה מ  יםמיידי  יםדיווח

   .מובאים בזאת על דרך ההפניה הםאשר הפרטים הכלולים ב ), 2021-01-042516

מפיץ    2021במאי    9  ביום .23.2 עם  אסטרטגי  הסכם  על  החברה  באוסטרליהחתמה  זילנד   למוצריה    ן:הל(ל  ובניו 

לפיו המפיץ ייצר קשר בין החברה לבין שותפים עסקיים של המפיץ, קרי    )," בהתאמההמפיץ"  -" וההסכם"

לקוחות הקצה של החברה, אשר עשויים להיות מעוניינים בשירותיה של החברה, כאשר החברה תהיה רשאית  

 . להתקשר עמם בהסכם לפי שיקול דעתה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם

ת אשר מאוגדת באוסטרליה, ומתמחה במתן פתרונות לשוק  למיטב ידיעת החברה, המפיץ הינו חברה ציבורי

 . באוסטרליה ובניו זילנד Retail -ה

של  ההסכם הינו לתקופה של שנה ויתחדש באופן אוטומטי, וכל צד רשאי לבטלו בכפוף למתן הודעה מוקדמת  

את    עם זאת, במקרה שהחברה היא זו שתבטל את ההסכם, החברה תהיה מחויבת להמשיך לספק  .ימים 30

ולמשתמשי הקצה למשך נלווית למפיץ  ותמיכה  (א)הפלטפורמה  או    :  שיש למפיץ עם לקוח  תקופת השירות 

ההתקשרות בין הצדדים אינה  (א) או (ב).  לפי המאוחר מבין    –   חודשים מסיום ההסכם  12  (ב)  משתמש קצה, או

 .סגרת ההסכםבלעדית, וכל צד רשאי להתקשר בהתקשרויות זהות או דומות עם צדדים אחרים במ 

כי   ולהתרחב  נועדה לאפשר לחברה    כאמור  ההתקשרות של החברה בהסכםיצוין,  לפעול בשווקים  ולהמשיך 

 .אוסטרליה וניו זילנד –גיאוגרפיים חדשים 

איקאה דרום אסיה ומקסיקו)  ( Ikano Pte Lte התקשרות עם חברת  הסכם  על  החברה  חתמה  2021  במאי  31  ביום .23.3

(איקאה העולמית), ושהינה,   Group IKEA אשר, למיטב ידיעת החברה, שייכת לקבוצת "),  הלקוח"  בס"ק זה:(

ההסכם ההתחלתי עם הלקוח הינו ביחס    .למיטב ידיעת החברה, חברה הפועלת בדרום מזרח אסיה ומקסיקו

(סינגפור, אסיה  בדרום  שונות  מדינות  והפילפינים  מלזיה,  לארבע  אפשרות  )  תאילנד  ללקוח  קיימת  כאשר 

 .יב אותו למדינות נוספותלהרח

כלל, כל צד רשאי לבטלו בכפוף  כההסכם הינו לתקופה של שנתיים והלקוח רשאי לחדש אותו לשנתיים נוספות, ו

 ם.יו 90להודעה מוקדמת של 

כי   ונועדה לאפשר לחברה  כאמור  ההתקשרות של החברה בהסכם  יצוין,  ולהתרחב  לפעול בשווקים  להמשיך 

 אסיה.   דרום –גיאוגרפיים חדשים 
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במסגרת  ומדינות דרום אסיה ניו זילנד, כי הערכות החברה בדבר כניסת מוצריה לשווקים באוסטרליה ,יצוין

,  1968-תשכ"חהמהוות "מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך,    מים המתוארים לעיל ההסכ

ממש, או להתממש באופן שונה הערכה זו עשויה שלא להת  .םאו חלק  ם, כולואשר אין כל וודאות כי יתממש

ו/או    בין היתר, בשל גורמים שאינם בהכרח בשליטת החברה, ובכלל כך אי עמידת המפיץ  (אף באופן מהותי) 

 להלן. 28כמפורט בסעיף  התממשות גורמי הסיכון של החברה וכן בשל הםבהתחייבויותי הלקוח

 הליכים משפטיים  .24

 הדוח אין הליכים משפטיים מהותיים שהחברה צד להם.  אישור למועד נכון  

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .25

מסחר  בשוק ה  , הןמטרתה של החברה הינה להיות הפתרון המוביל לתמחור דינמי בשוק הקמעונאות בעולם

כיום עיקר הפעילות של החברה הינה במסחר המקוון, ולפיכך שואפת החברה    והן בחנויות הפיזיות.  המקוון

 להגדיל גם את היקף לקוחותיה בערוץ החנויות הפיזיות. 

לפיתוח ומכירה של פלטפורמה תמחור דינמי תוך מתן דגש    2018החברה נכנסה משנת    ,בכדי לתמוך בחזון זה

במקביל,  בקבלת החלטות המחיר באופן גנרי.    AI  יכולותעל טרנספורמציה דיגיטאלית של לקוחותיה תוך יישום  

 החברה החליטה לצאת משירות השוואת מחירים ברשת, תחום עם חסם תחרותי נמוך בשנים האחרונות. 

 מכירות 

הקי  החברה  אמריקה,  ובצפון  באירופה  מרכזיים  שוק  נתחי  לכבוש  בינלאומית,    מהבכדי  מכירות  תשתית 

 - ה  בעולמות  במכירות  רביסיון  נ  בעלי  הינם  ואשרבחברה,    עובדיםים אשר  המבוססת על אנשי מכירות מקומי 

SaaS הו- AI  . 

   שירות לקוחות

יתמכו באנשי  ש,  נוספיםאנשי שירות לקוחות    גייסהבמקביל לגיוס אנשי מכירות וחיזוק צוות המכירות, החברה  

ובאחר  לאוויר  העליה  בתהליך  ללקוחות  עוזר  זה   צוות.  המכירות גדולים  לקוחות    הרחבה   לבצע  יותועבור 

 .Up-Sell)( קיימים ללקוחות

   מערך מפיצים

מערך    .שלההמפיצים    מערך את    חיזקהבנוסף לאנשי המכירות, החברה   בין  שנדרש שילוב  החברה מאמינה 

  מעריכה כי מפיצים אלה הם חברות יישום תוכנה  החברהמכירות עצמי לבין רשת הפצה של מפיצים עצמאיים.  

תהליך זה הינו    לקוחות הקיימים שלהן.ל   ביחסהעסקית    ןאשר רוצות להרחיב את פעילות  ותבינלאומי  ויעוץ

 . שלה העתידי הצמיחהתהליך אסטרטגי עבור החברה ועבור המשך  

   מערך שיווק

האסטרטגיה    החברה הדינמי,  התמחור  בשוק  המובילה  כחברה  הקרובות  בשנים  עצמה  את  למצב  מעוניינת 

בפיתוח השיווק הדיגיטלי  השיווקית של החברה   ואפקטיבית אשר מתמקדת  כוללת תכנית שיווקית מקיפה 

חשיפה רחב, כלים מתקדמים לפילוח שוק, מיקוד קהל  שמקנה יתרונות משמעותיים כמו למשל, פוטנציאל  

ולמומחים   דיעה  מובילי  לאנליסטים,  החשיפה  הגברת  בנוסף,  ממוקד.  נתונים  וניתוח  נמוכה  עלות  המטרה, 

  בתחום התימחור והתימחור הקימעונאי במטהר לבנות מנוע צמיחה נוסף עבור החברה.
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 השגת יעדי הפיתוח 

  - ו   Machine Learning, תוך מתן דגש על יכולות גנריות של  AI  -משיך להרחיב את יכולות הלה  מתכננתהחברה  

Reinforcement Learning  עילל  16  בסעיף. כמו כן, החברה תמשיך את תהליכי המחקר והפיתוח המפורטים  .

החברה, השגת יעדי הפיתוח יסייעו לחברה לממש את חזונה ולשמר את היתרונות התחרותיים שלה.    להערכת

 החברה, פיתוחים אלה יגדילו את התאימות של המוצר באופן אוטומטי לכלל ענפי הקמעונאות.   להערכת

 . חברה בוחנת ותבחן בעתיד את יעדיה האסטרטגיים והעסקיים מעת לעתהנהלת ה

כמשמעותו בחוק   ,מהווה מידע צופה פני עתיד  דוחהאישור  תיאור יעדיה והאסטרטגיה של החברה למועד  

. אין ודאות ביישום היעדים והאסטרטגיה של החברה לשנים הקרובות, ובכלל  1968-, התשכ"חניירות ערך

יעדיה והערכות החברה, עשויים שלא להתממש  ,  אינו נתון לשליטתה המלאה של החברה. בהתאםכך יישומם  

, אף מהותית, בין היתר בשל השפעת גורמי הסיכון החלים על החברה  מהמתוכנןאו להתממש באופן שונה  

   .הלןל 28סעיף כמפורט ב

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .26

 להלן:כמפורט   בכוונת החברה להתמקד בפעילויות במהלך השנה הקרובה

 מכירות 

לתמוך    ועיבוי  בחיזוקלהתמקד    מתכוונת  החברה בכדי  אמריקה  וצפון  באירופה  גלובליים  מכירות  צוותי 

 במאמצי המכירה בשווקים אלו. 

 מפיצים 

מפיצים אסטרטגים,  בנוסף עם  להתקשרות  לפעול  יישום    –   נוספים  מתכוונת החברה  עם חברות  התקשרות 

 . ןלהרחיב את פעילות  מעוניינותתוכנה בינלאומיות אשר  

 מחקר ופיתוח 

גנריות שלAI  -משיך להרחיב את יכולות הכן, מתכוונת החברה לה-כמו  Machine, תוך מתן דגש על יכולות 

Learning ו- Reinforcement Learning.  

האמור בסעיף זה לעיל בדבר הצפי להתפתחות החברה בשנה הקרובה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

ניירות ערך ויעדיה לשנה  1968-, התשכ"חבחוק  . מידע זה מבוסס על תכניותיה האסטרטגיות של החברה 

תממשותן באופן שונה מכפי שנצפה, תלויה  הקרובה. התממשות התוכניות האמורות או אי התממשותן, או ה

 .הלןל   28בסעיף (בין השאר) במצב השוק ובהתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים 

 מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים .27

   הכספיים. לדוחות  22ראו באור לפרטים בדבר התפלגות הכנסות החברה לפי אזורים גאוגרפיים, 
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 דיון בגורמי סיכון  .28

 סיכוני מאקרו  

 היקף פעילות הסחר המקוון  .28.1

להיקף פעילות הסחר המקוון ישנה השפעה על היקף פעילות החברה ורווחיותה. קיטון חד בסחר המקוון עלול  

ראו   גלובאלי המלאכותית ה   והבינה e-commerce -הגאות בענף  לפרטים אודות  פעילות החברה.לפגוע בהיקף 

 לעיל.  6.1סעיף 

 מצב כלכלי גלובלי   .28.2

  פועלים לקוחותיה של החברה למצב הכלכלי הגלובלי וכן למצב הכלכלי במדינות בהן  ,  עילל  6כאמור בסעיף  

בעיקר  אישור   למועד נכון  ( אירופהמערב  מדינות    הדוח,  על    )ומרכז  ישירה  השפעה  הסחר  קיימת  היקפי 

  ן כלכלית ומיתו עסקי החברה ועל תוצאותיה העסקיות. האטה  על  השפעה  ולפיכך  י  אהאלקטרוני והסחר הקמעונ 

לגרום    ומשכךגלובאלי או מקומי במדינות כאמור,  באופן    בתחום המסחר המקווןגלובלי עלולים להביא להאטה  

   בהיקף פעילות החברה וברווחיותה.לפגיעה 

 י שער החליפין  ישינו  .28.3

למועד  נכון  .  באירו  עיקר הכנסות החברה מתקבלות מלקוחותיה מחוץ לישראל, בעיקר  ,עילל  6.3בסעיף    כאמור

לשינויים בשערי החליפין, באופן אשר  חשופה החברה  לאור האמור,  .  הן בש"חחברה  ההוצאות  הדוח, מרבית  

  המטבע  על  הגנה  עסקאות  ביצעה  לא  החברההדוח,  אישור  למועד  נכון    העסקיות.  עלול להשפיע על תוצאותיה

 .  אבל בוחנת מפעם לפעם את חשיפות המטבע שלה בכדי לבדוק את כדאיות הגידור

 ענפיים  סיכונים

    התפתחויות רגולטוריות ותקינה בינלאומית .28.4

 General Data Protectionאחרונה החלה מגמה של חקיקה בנושאי פרטיות של משתמשי קצה בעולם כגון " ל

Regulation)  "GDPR  בחלק באירופה.  שנלקח  )  אנונימי  במידע  החברה  משתמשת  שלה,  התמחור  משיטות 

  לחייב  עשויה זה מסוגעל מנת לאמוד את הביקוש למוצרי לקוחות החברה. החמרה ברגולציה  קצה משתמשימ

 של חלק משיטות התמחור.  יישוםלשנות את ה   החברה את

ש בנתונים  משתמשת  החברה  ע ב  מקורםבנוסף,  ברגולציה  החמרה  מתחרים.  מאתרים    כרייתל  אתרי  מידע 

 של חלק משיטות התמחור.  יישוםהחברה לשנות את ה  את לחייב  עשויהמתחרים 

 תחרות  .28.5

להוביל להקטנה בהיקף ההתקשרויות של החברה   העלול, החברה חשופה לתחרות אשר עילל 14כאמור בסעיף 

 או להורדת מחירים אשר עשויים להביא לשחיקה ברווחי החברה.  

 סיכוני סייבר   .28.6

מסגרת פעילותה, המבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים, החברה חשופה לסיכוני סייבר  ב

במקרה    . אובדן או גניבת מידע; תקיפות סייבר;  ברהשונים, ובכלל זה נזקים מאירועי סייבר למערכות של הח 

כגון   מהותיות,  שליליות  מהשלכות  לסבול  החברה  עלולה  כאמור  סייבר  מאירוע  כתוצאה  בחברה  פגיעה  של 

המידע    שיבוש הפעילות של החברה או של לקוחות להם החברה מספקת שירותים, שיבוש פעולתן של מערכות



 

 40 -א 

 

מבצעת פעולות שונות  החברה  .  שמעותיות על מוניטין החברה ופעילותהולהיות בעלי השלכות מאו השבתתן,  

סיכונים תקופתי על ידי    קר סלצורך התמודדות עם הסיכון, וביניהן: הטמעת נהלי פיתוח תוכנה בטוחה; ביצוע  

לרבות,   קשיחה,  סיסמאות  מדיניות  חיצוניים;  מומחים  ידי  על  חדירה  בדיקות  ביצוע  חיצוניים;  מומחים 

  מקרים, אימות דו שלבי; הטמעה של נהלים מומלצים על ידי ספקי הענן השונים.במרבית ה

 גורמים ייחודיים  

   הון אנושי .28.7

הצלחת החברה מבוססת במידה רבה על הון אנושי עתיר ידע וניסיון. אין וודאות שהחברה תצליח לשמר או  

באתגר באיתור, גיוס ושימור  היתקל  עלולה להחברה  בנוסף,  לגייס את ההון האנושי האיכותי הנדרש לפעילותה.  

חוסר הצלחה של  כח אדם איכותי ומקצועי, על רקע המשך הגידול בביקושים להון אנושי טכנולוגי בישראל.  

במשרות הטכנולוגיות השונות בחברה, עלולים לפגוע בפעילותה של  בפרט  החברה להציב הון אנושי איכותי  

 וכתוצאה מכך, בתוצאותיה העסקיות.  המערכת המשך פיתוחהחברה, לרבות בהצלחת 

 תלות בטכנולוגיה ייחודית   .28.8

החברה מבססת את פעילותה על טכנולוגיה שמפותחת על ידיה. כשלים בטכנולוגיה של החברה, או שינויים  

טכנולוגיים מהותיים בתחום, עלולים לפגוע ביכולתה של החברה להפיק הטבות כלכליות מהטכנולוגיה שלה  

 תוצאותיה העסקיות. ולפגוע ב

 יכולת גיוס הון ומקורות מימון   .28.9

ה ולמועד  פעילות  דוחהיות  רווחים,  משיאה  אינה  למימון    החברה  שונים  מימון  במקורות  נעזרת  החברה 

מהציבור הון  גיוסי  פרטיים,  משקיעים  לרבות  לחדשנות  פעילותה,  מהרשות  של  ומענקים  פעילותה  המשך   .

ות רווחית או ביכולתה לגייס כספים בעתיד על מנת להמשיך ולפתח את  החברה תלוי ביכולתה לעבור לפעיל 

 פעילותה.  

    הגנה על קניינה הרוחני של החברה .28.10

שלה.  הרוחני  הקניין  על  בהצלחה  להגן  שתוכל  ודאות  ואין  טכנולוגי  מוצר  בפיתוח  עוסקת  החברה    החברה 

  .כויות יוצריםוהגנה באמצעות ז  סודות מסחרייםהגנה באמצעות קיומם של על   מסתמכת

 פגיעה במוניטין החברה ובהכנסות החברה כתוצאה מפגמים או שגיאות בתוכנה   .28.11

פתרונות  למכור את    ה, לפגוע ביכולת שלהעלולים לפגוע במוניטין של   החברה  של  בתוכנהפגמים או שגיאות  

מורכבים ועשויים להכיל    החברה  פתרונות התוכנה של  .עלויות משמעותיות  ולהשית על החברה  התוכנה שלה

  מכילים הוראות שנועדו להגביל את אחריות  חלק מהסכמי החברה עם לקוחותיה  פגמים או שגיאות שלא זוהו. 

בגין נזקים, הפסדים ותביעות שנובעים מהסכם הרישיון או קשורים אליו או ממתן השירותים ללקוח,   החברה

ששולמ מהתמורה  כנגזרת  בסכום  מוגבלת  האחריות  מספר  כאשר  במהלך  ההתקשרות  במסגרת  לחברה  ה 

חודשים אחרונים, כקבוע בהסכם. במרבית ההתקשרויות, האחריות כאמור אינה חלה ביחס לאובדן מידע או  

   נזקים שנגמרו למערכות הלקוח, מלבד במקרים של מעשה מכוון או רשלנות רבתי מצד החברה.

   קיםתלות מסוימת בספ .28.12

ספציפי  הספק עיקרי. על אף שלחברה אין תלות בספק  מ החברה מקבלת    תםאו  מחשוב ענן מבוסס על שירותים

  ינו ניתן להחלפה, להערכת החברה, שיבושים בפעילות הספק, או פגיעה ביכולתה של החברה לעבוד עם ספקהש
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ותי מחשוב  רלפרטים אודות ספק שי  , עלולים לפגוע בפעילות החברה ובתוצאות העסקיות שלה.שירותי הענן

 לעיל.  19.4סעיף ענן ראו 

), המפיץ נמצא בקשר ישיר עם  2(  19.4ף  עייצוין, כי כחלק אינהרנטי מתפקידו ועיסוקו של המפיץ כאמור בס

ת  חלק מלקוחות החברה, לכן קיים סיכון שעם סיום התקשרות החברה עם המפיץ יעזבו יחד עימו חלק מלקוחו

   החברה.

 תלות בעובד   .28.13

, נוכח היותה של החברה חברת הזנק עם בסיס הון אנושי מצומצם,  דוחהאישור  , למועד  עילל  18.2בסעיף  כאמור  

של החברה ובמנכ"ל החברה,    ושיווק   טכנולוגיות מוצר  סמנכ"ל  לה תלות ביש  מקצועי ומיומן, החברה מעריכה ש

   .עשויים להיות ארוכים וכרוכים בהוצאות משמעותיותבתפקידים אלו חילופי הון אנושי המתבטאת בכך ש

   המשך פיתוח .28.14

ביכולתה   הפעילות של החברה בטווח הרחוק תלויות  ותוצאות  לפתח בכל עת  לשכלל את המערכת הקיימת 

כי המחקר    מוצרים חדשים ודאות,  כל  אין  מוצריה.  לגוון את  להצליח  ולחלופין,  יותר מקודמם,  ואיכותיים 

 תחרות מוצלחת עם מוצרים מתחרים.  לקיים בעתידוהפיתוח של החברה ישאו פרי, וכי תוכל  

   קשיים נלווים לצמיחת חברת הזנק .28.15

סחרית בצורה יעילה, המשך  החברה הינה חברת הזנק. אם החברה לא תצליח לנהל את צמיחתה העסקית והמ

פעילותה עלול להיות מושפע באופן מהותי. החברה עשויה להתמודד עם קשיים כאמור לעיל למשל, בין היתר,  

 המכירות. בעת הרחבת  

 טבלת גורמי סיכון

על לעיל  שתוארו  הסיכון  גורמי  מוצגים  הבאה  של  - בטבלה  ההנהלה  להערכת  בהתאם  דורגו  אשר  טיבם,  פי 

  השפעתם על עסקי החברה בכללותם:מידת פי -על החברה

 מידת ההשפעה על עסקי החברה  

השפעה  סוג הסיכון  גורמי הסיכון
 קטנה

 השפעה גדולה השפעה בינונית 

  X  היקף פעילות הסחר המקוון 

 

סיכוני 
 מאקרו

X    מצב כלכלי גלובלי 

 X   י שער החליפין ישינו 

X     ותקינה  התפתחויות רגולטוריות 
 בינלאומית 

סיכונים 
 ענפיים

  X  תחרות 

 X   סיכוני סייבר 

X    סיכונים  הון אנושי
ייחודיים  

 לחברה 
X    תלות בטכנולוגיה ייחודית 

  X  יכולת גיוס הון ומקורות מימון 

X    הגנה על קניינה הרוחני של החברה 
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 X  
ובהכנסות   החברה  במוניטין  פגיעה 
החברה כתוצאה מפגמים או שגיאות  

 בתוכנה 

 X  קים תלות מסוימת בספ 

  X  תלות בעובד 

 X   המשך פיתוח 

 X   קשיים נלווים לצמיחת חברת הזנק 

 

ת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה, הינה בגדר  והערכ

, המבוססת על המידע הקיים בחברה נכון  1968-, התשכ"חכמשמעותו בחוק ניירות ערךמידע צופה פני עתיד  

הערכות וניתוח של החברה. השפעת התממשותו של גורם סיכון מסוים עשויה להשתנות  על וכן  דוחלמועד ה

מהערכותיה של החברה, בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת החברה. כמו כן, החברה עלולה  

ות חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, עשויה להיות שונה  להי

 . מהערכותיה של החברה
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 קוויקליזארד בע"מ ("החברה" או "קוויקליזארד")
 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 2021, בדצמבר 31חודשים שהסתיימה ביום  עשר-יים נשלתקופה של 
 

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

 במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים בתקנות הדוחות,, ("תקנות הדוחות")  1970- ומיידיים), התש"ל

(או שתהיינה)  ) לתקנות הדוחות ככל שהן  5(- )1ד(ב)( 5הדירקטוריון אימץ את כלל ההקלות המנויות בתקנות   

) ביטול  2; (20%  -) העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל1רלוונטיות לחברה, ובכלל זה: (

) דיווח על בסיס  3החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה חשבון המבקר על הבקרה הפנימית; (

 מתכונת דיווח חצי שנתית. 
 

 דבר המנכ"ל  .א

 עמיתים ושותפי העסקיים,לבעלי המניות  

צמיחה   החברה  רשמה  זו  בשנה  בת"א.  לני"ע  בבורסה  להנפקתה  שנה  קוויקליזארד  ציינה  פברואר  בחודש 

ועל רקע    2022מיליון דולר. עם תחילת שנת    4.5-) לARRבהכנסות החוזרות המתחדשות (  61%משמעותית של  

אתכם   לשתף  ברצוננו  החברה,  שמקדמת  העסקיים  העסקי  המהלכים  וביעד  החולפת  בשנה  שלנו  בהישגים 

-6.7) לטווח של ARRבהכנסות החוזרות המתחדשות ( 50%-55%צמיחה של   –המשמעותי שלנו לשנה הקרובה  

 מיליון דולר.  7

 

חברת קוויקליזארד הינה חברת תוכנה שפיתחה טכנולוגיה לתמחור דינמי של מוצרים מבוסס בינה מלאכותית. התוכנה  

שפיתחה החברה מסייעת למנהלי תמחור בחברות לנהל את המחירונים של המוצרים שלהם באופן אוטומטי אשר משפר  

  30- עובדים ונכון להיום פועלת בלמעלה מ   47ה  בצורה מוכחת את ההכנסות שלהם ואת הרווחים. קוויקליזארד מעסיק 

 מדינות.  

 $-

 $1.0

 $2.0

 $3.0

 $4.0

 $5.0

 $6.0

 $7.0

 $8.0

2019דצמבר  2020דצמבר  2021דצמבר  2022דצמבר 

$6.7M – $7M

55%-50%

M1.6   $ 

M2.8   $ 

M4.5   $ 
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ללקוחותיה  קוויקליזארד  שמעניקה  הערך  את  ממחישים  אשר  חשובים  נתונים  בשני  אתכם  לשתף  מבקש   . אני 

לקוחות אשר החלו לעבוד עם קוויקליזארד בשנתיים האחרונות הגדילו בממוצע את פעילותן מול החברה    – ראשון  נתון  ה 

 .23%  - בכ 

), נאמנות הלקוחות  Product Market Fitהחברה רואה את רמת ההתאמה הגבוהה של המוצר לשוק (   - השני  הנתון  

 . 2021בשנת    1למוצר והגידול בשימוש בו בהתאם לשיעור העזיבות 

 

חדשות   2021בשנת   ענן  תשתיות  ובנתה  האדם  כוח  את  הגדילה  המחקר    החברה  בעולמות  השקעות  לצורך 

 . 2021הגידול בהוצאות המו"פ שלנו יהיה נמוך משמעותית מהגידול בשנת    2022והאלגוריתמיקה. אנו מעריכים שבשנת  

נמשיך להתמקד בהרחבת תשתית המכירה והשיווק. נמשיך לבסס את הפעילות הבינלאומית שלנו תוך    2022בשנת  

לים עדיין נמצא בתחילת דרכו ועלינו להגדיל את  התרחבות לטריטוריות ומדינות נוספות מתוך הבנה שהשוק בו אנו פוע 

  ARR  - להגדיל את ה החברה שמה לעצמה מטרה    - חדשים. לכן   נתח השוק שלנו בשנים הקרובות על ידי צירוף לקוחות 

יעד זה כפי שעמדנו ביעדים שהצבנו  אנחנו מאמינים שנעמוד ב מיליון דולר.    6.7-7לרמה של    55%- 50%- בשנה הקרובה בכ 

 .  2021נת  לעצמנו לש 

אנו בקוויקליזארד מאמינים שהמקורות הכספיים שבידי החברה הינם מספקים על מנת לבסס את הצמיחה העתידי  

מיליון שקל. כמו כן, בחודש ינואר החברה השלימה גיוס    30- קופת המזומנים שלנו הסתכמה בכ   2021שלנו. בסוף שנת 

מליון    45  - ר חיזקה את האיתנות הפיננסית שלנו. כך שלחברה כ מיליון שקל מילין לפידות וממור גמל אש   15- נוסף של כ 

 המזומנים.   ת ש"ח בקופ 

שותפיי לדרך. אני מעריך אישית את האמון שאתם נותנים בי ובצוות ההנהלה    -, ברצוני להודות לכם  לסיכום

אני  קוויקליזארד,  לספק    של  שנמשיך  ובטוח  שלנו,  והמסורים  המצטיינים  לעובדים  תודה  דרך  אסיר  אבני 

 .בהמשך הדרך ת מוצלחו

 

 בברכה,

 מנדל   פנחס 

 מנכ"ל קוויקליזארד 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  .ב

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון של החברה המתייחס לשנה שהסתיימה  

הדוח("  2021בדצמבר    31ביום   (דוחות  תקופת  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  ומיידיים),  ")  תקופתיים 

, ובהנחה שבפני הקורא מצוי פרק תיאור עסקי התאגיד של החברה, כמפורט בפרק א' לדוח  1970-התש"ל

זה. דוח הדירקטוריון מכיל, בין היתר, תיאור של מצב עסקי החברה, תוצאות פעילותה ואופן השפעתם  

  2021בדצמבר    31ל החברה ליום  של אירועים בתקופת הדוח על הנתונים שבדוחות הכספיים השנתיים ש 

 "). הכספיים הדוחות("

 

 
 מההכנסות.  5% -השנים האחרונות, שיעור הלקוחות שהחליטו להפסיק את השירותים של החברה עמד על פחות מ 3 -יצוין כי ב 1



 

 

 4 - ב

 

 

  פעילות החברה וסביבתה העסקית .1

   כללי .1.1

ופיתוח   חברת מחקר  הינה  הדוח, החברה  אישור  למועד  רשות החדשנות,  נכון  אישור  בעלת 

(תמחור דינמי) המנתחת מידע ממגוון מקורות    Dynamic pricingשל    SaaSתוכנה    המפתחת 

) מלאכותית  בינה  של  יכולות  בעל  תמחור  מנוע  תמחור  )  AIבאמצעות  לאופטימיזציית 

החברה  המערכת(" הענן.  טכנולוגיית  באמצעות  למערכת  גישה  מקבלים  החברה  לקוחות   .("

מרובי לקמעונאים  (-מאפשרת  במספר  Omnichannel retailersערוצים  הפועלים  ערוצים  ) 

 שונים לבצע אוטומציה ואופטימיזציה של מערך התמחור בכל ערוצי השיווק וההפצה. 

המערכת מתממשקת למערכות התפעוליות של הלקוח ומנתחת מידע ממערכות הלקוח כגון  

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

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

לתמחר את מוצריו בהלימה עם  בתוספת למידע התחרותי (מחירים ומגמות שוק), עוזר ללקוח  

להגיע למחיר הרצוי  למדוד את הגמישות היחסית של המחיר וכך  מטרותיו העסקיות, ומאפשר  

 .  לכל מק״ט, בכל ערוץ

 Machine-ו  AIאל מנוע קבלת ההחלטות אשר מבוסס על אלגוריתם    כלל הנתונים נשלחים

Learning  שקובע עסקיות  פי אסטרטגיות  על  למחיר,  אופטימיזציה  שמייצר  חוקה  , משולב 

אחד   בכל  ומיושמת  מהמלאי)  התשואה  מקסום  או  הגולמי  הרווח  מקסום  (דוגמת  הלקוח 

 מהערוצים המתאימים. 

של    משנה המערכת   הארגוניות  למערכות  חזרה  שמוזן  המחיר  את  ודינמי  אוטומטי  באופן 

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

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

 הלקוח. 

יקר חברות קמעונאיות גלובאליות. נכון למועד אישור הדוח,  קהל היעד של הפלטפורמה הינו בע 

של   המכירות  מירב  כאשר  ומארה"ב,  מאירופה  חברות  על  הינו  החברה  של  השיווקי  הדגש 

 החברה הינו לחברות מאירופה. 

הפלטפורמה בנויה בצורה ייחודית, אשר מתאימה באופן גנרי לענפי פעילות שונים, ללא צורך 

 בהתאמה לפי ענף. 

מדינות בעולם במגוון תחומי    30  -ן למועד אישור הדוח, לקוחות החברה פרוסים בלמעלה מנכו

אלקטרוניקה,   כגון:  פארמה,  DIYקמעונאות  ספורט,  תעופה,  ספרים,  אופנה,  מזון,   ,

בו וקמעונאי נישה. גמישות המערכת להתאים בקלות לכל  -קוסמטיקה, ויטמינים, חנויות כל

הם להערכת החברה גורם מוביל    –לות היישום והשימוש במערכת  ענפי הקמעונאות, ביחד עם ק

 בהצלחתה. 

לפרטים נוספים אודות פעילותה של החברה, תיאור הסביבה העסקית והשפעותיה על פעילות  

 ").פרק א'החברה ראו פרק תיאור עסקי התאגיד של החברה, כמפורט בפרק א' לדוח זה ("
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 אירועים מהותיים  .2

 קורונה על פעילות החברה השפעת התפשטות נגיף ה .2.1

על    2020, אשר הוכרזה במרץ  )Covid 19(, התפרצה מגפת נגיף הקורונה  2019בחודש דצמבר  

עולמית כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  "  ידי  מניסיונות    .")הקורונה  מגיפת(להלן:  כחלק 

ההתמודדות עם התפרצות מגיפת הקורונה והניסיונות לבלום את התפשטותה, ננקטו במדינות  

בישראל,   לרבות  בעולם,  ומניעת  רבות  ניידות  הגבלת  היתר:  בין  שונים,  צעדים משמעותיים 

מרכזי   (סגירת  המסחר  פעילות  על  הגבלות  מסוימים,  אזורים  על  סגרים  הטלת  התקהלות, 

מקומות בילוי וחנויות), צמצום ולעיתים אף הפסקה של התעבורה האווירית והימית  קנייה,  

מגבלות אשר שונו (ואף הוחמרו) מעת לעת, בין היתר כתגובה   וסגירת גבולות בין מדינות שונות, 

לרמת התחלואה בציבור ו/או השפעות נקיטת האמצעים על כלכלת אותן מדינות. למגבלות  

 ת על כלכלות רבות וכן על שווקי ההון בעולם. כאמור השלכות משמעותיו

נאלצו להסתגל למציאות   ענפי התעשייה והמסחר  נגיף הקורונה, מרבית  על רקע התפשטות 

במעבר למסחר   בעיקר  שהתבטא  בהתנהגות הצרכנים  שינוי  היתר,  בין  שיקפה,  חדשה אשר 

) מפתOnlineמקוון  לגורם  האחרונות  בשנים  הפך  מקוונת  נוכחות  אימוץ  שירות  ).  במתן  ח 

למסחר   בביקוש  תקדים  חסר  זינוק  חווה  השוק  לראייה,  חדשים.  ללקוחות  ובגישה  ללקוח 

האלקטרוני, עד כדי כך שמותגים שנסמכו עד לאחרונה על מכירות לצרכן באמצעות שותפים  

טרנספורמציה זו  .  D2C, עברו למכור ישירות לצרכנים במודל המכונה  B2B2Cבמודל המכונה  

לקמעונ אוטומטי,  גרמה  באופן  המחירים  קביעת  ושל  המחיר  של  חשיבותם  את  להבין  אים 

חלות המגבלות   מכיוון שעל הערוצים הדיגיטליים לא  היתר,  בין  זאת,  ובזמן אמת.  יומיומי 

מחיר.   שינוי  של  בענף  הפיזיות  גאות  אודות  נוספים  והבינה    e-commerce  -הלפרטים 

 לפרק א'.  6.1ראו סעיף  המלאכותית הגלובאלי

הקורונה:   מגפת  פרוץ  בעקבות  חיובי  שינוי  עבר  של החברה  וההפצה  כן, מערך השיווק  כמו 

באופן   וכנסים  בפגישות  הוחלפו  ללוקליזציה  יתרון  שיצרו  פיזיים  וכנסים  פיזיות  פגישות 

בד את  וירטואלי. במצב החדש שנוצר עקב פרוץ המגיפה, המיקום הפיזי של מערך המכירות אי

וירטואלי,   באופן  וכנסים  פגישות  מקיימים  לפיה  בתעשייה,  החדשה  המציאות  חשיבותו. 

אפשרה לחברה הממוקמת בישראל לפנות ליותר מדינות, ולהשתתף ביותר כנסים ללא צורך  

החברה   מוצרי  של  המכירה  תהליך  כך,  בעקבות  מיקומם.  חשיבות  וללא  אדם  כוח  בשינוי 

 לפרק א').   12.2ם ראו סעיף התקצר והוזל (לפרטים נוספי

מסייע   שמוצרה  החברה  עבור  מהותית  צמיחה  הזדמנות  פתחו  אלה  מהותיים  שינויים 

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

יצוין, כי לאור היות המשבר אירוע דינמי ומתמשך המאופיין באי וודאות רבה, מידת השפעתו  

ל פעילות החברה תלויה בהיקף התממשותם של המשתנים השונים הקשורים בהתמודדות  ע

עם התפשטות הנגיף, בין היתר, יכולת בלימת התפשטות המגפה ואחוזי ההתחסנות ויעילותם,  

למועד   נכון  לכך,  בהתאם  וכיו"ב.  לה  ומחוצה  בישראל  הכלכלי  המצב  ממשלתית,  מדיניות 

העריך באופן מלא את השפעות מגיפת הקורונה על החברה  הדוח, אין ביכולתה של החברה ל

 ועל פעילותה. 
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ההתייחסות המופיעה בסעיף זה בקשר להערכות החברה על התפתחויות עתידיות בסביבה 

הכלכלית הגלובלית והמקומית וכן בקשר להשלכות אפשריות של התפתחויות אלה (בעיקר  

בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק עקב משבר הקורונה) על פעילות החברה, הינן  

. התפתחויות והשלכות אלו אינן בשליטתה של החברה, הן אינן  1968- ניירות ערך, התשכ"ח

 וודאיות, מתבססות על המידע המצוי בידי החברה נכון למועד אישור הדוח. 

 מגמות כלליות ואירועים עיקריים נוספים בתקופת הדוח .2.2

אלפי ש"ח    9,795  -כנסות החברה מפלטפורמת תמחור דינמי בכ הסתכמו ה  2021במהלך שנת  

כ כ   6,517  -לעומת  של  גידול  אשתקד,  המקבילה  בשנה  ש"ח  ההכנסה  50%-אלפי  בנוסף,   .

) אלפי דולר    4,518  -הסתכמה בכ  2021בדצמבר,    31) ביום  ARRהדולרית החודשית החוזרת 

בדולר    61%- , גידול של כ2020  בדצמבר,  31אלפי דולר ארה"ב ביום    2,800  -ארה"ב לעומת כ

 ארה"ב. 

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

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

   .2022באופן משמעותי במהלך שנת 

נ  עיקריים  נוספים אודות אירועים  (תיאור עסקי  לפרטים  א'  וספים בתקופת הדוח ראו פרק 

 ופרק ד' (פרטים נוספים) לדוח תקופתי זה.   החברה)

 מועד הדוחאירועים מהותיים לאחר  .2.3

החברה    2022בינואר    18ביום   .2.3.1 מניות  של  מהותית  פרטית  הקצאה  ביצעה  החברה 

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה    0.01מניות רגילות בנות     315,520  -במסגרתה הקצתה: כ

מניות    394,467ש"ח ע.נ. כ"א של החברה (סה"כ    0.01מניות רגילות בנות    78,947  -וכ

(ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ רגילות) לגופים מוסדיים מקבוצת ילין לפידות  

וילין לפידות קרנות נאמנות בע"מ) ומקבוצת מור (מור ניהול תיקים מפעליות ומור  

 . לדוחות הכספיים .א26באור  קופות גמל בע"מ), בהתאמה. לפרטים נוספים ראו 

לעובדי    2022בינואר    19ביום   .2.3.2 אופציות  תוכנית  פי  על  החברה,  דירקטוריון  אישר 

ביום  החברה כפ עד  2021באוגוסט    4י שאושרה    500,000, לפרסם מתאר הצעה של 

בנות   רגילות  ע.נ.    0.01אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות  ש"ח 

כ"א של החברה המוצעות ללא תמורה לעובדי החברה בצירוף דוח הצעה פרטית לא  

 "). המתארמהותית (להלן: "

אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר,   , לאחר קבלת2022בפברואר    21ביום  

על החברה  המתאר  -הקצתה  הניתנות    165,000פי  למסחר  רשומות  לא  אופציות 

עובדים ולנושא משרה בחברה. לפרטים נוספים אודות   28  -למימוש למניות רגילות ל

 . הכספיים בדוחות 26באור ראו  ההקצאה על פי המתאר 

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה  אישרה    2022בפברואר    17ביום   .2.3.3

(ב) החברה;  מנכ"ל  של  והעסקה  כהונה  תנאי  אישור  (א)  כהונה   את  תנאי  אישור 

והעסקה של סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק של החברה; (ג) מינוי מר הרצל לקס 

אישור הקצאת אופציות   כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו; (ד)
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למסחר) רשומות  אחד  (לא  לכל  החברה  של  רגילות  למניות  למימוש  הניתנות 

ותנאי  לאישור מינויו  בכפוף  וכן  ישי קב,  ומר  מהדירקטורים ה"ה: מר אברי קציר 

 העסקתו של מר הרצל לקס כאמור בסעיף (ג), הקצאת  אופציות (לא רשומות למסחר)

דיקטורים הבלתי תלויים  הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה לכל אחד מה

כהן, גב' גילי הרט, וכן למר הרצל  -של החברה: ה"ה מר עמיחי הלמן, גב' קרן פרימור

.ג  26וראו באור    (ו) לפרק ד' בדוח זה.  -(א), (ב) ו9.3לקס. לפרטים נוספים ראו סעיפים  

 לדוחות הכספיים. 

 המצב הכספי    .3

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

 סעיף 
 בדצמבר 31ליום 

 הסברי החברה (באלפי ש"ח) 

2021 2020  

 4,114 32,469 נכסים שוטפים 
נובע בעיקר מההנפקה שהיתה לחברה   2021הגידול בשנת  

 . 2021 בפברואר

 346 1,232 נכסים שאינם שוטפים 
בשנת   פיתוח   ברובונובע    2021הגידול  עלויות    מהיוון 

 .שהחברה יצרה השנה לראשונה 

 4,460 33,701 סך הנכסים 
נובע בעיקר מההנפקה שהיתה לחברה   2021הגידול בשנת  

 . 2021בתחילת שנת 

 2,581 4,788 התחייבויות שוטפות
הוצאות לשלם ב  מגידולנובע בעיקר    2021הגידול בשנת  

 . והפרשות בגין שכר ונלוות

 בין התקופות. יללא שינוי מהות 4,981 4,485 התחייבויות שאינן שוטפות

 7,562 9,273 סך ההתחייבויות
הוצאות לשלם ב  מגידולנובע בעיקר    2021הגידול בשנת  

 . והפרשות בגין שכר ונלוות

 ) 3,102( 24,428 הון  
נובע בעיקר מההנפקה שהיתה לחברה   2021הגידול בשנת  

 . 2021בתחילת שנת 

 4,460 33,701 סך ההון וההתחייבויות
בשנת   מההנפקה  2021הגידול  בעיקר  חברה ה  לש  נובע 

 בקיזוז הפסד שוטף. 2021בתחילת שנת 
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 תוצאות הפעילות  .4

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

 בדוחות הכספיים (באלפי ש"ח): 

 GAAP-Nonנתוני  .5

הינם  נתונים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים  אשר להערכת    Non-GAAPנתוני  

החברה עשויים לסייע להבנת תוצאות החברה בצורה מלאה ונכונה יותר, ומהווים מידע נוסף ומשלים  

כללי   פי  על  וערוכים  הכספיים  הדוחות  במסגרת  המובאים  אלה  לנתונים  בנוגע  המפורט  המידע  לצד 

 קובליםחשבונאות המ

 סעיף 

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

 (באלפי ש"ח) 
הסברי החברה לשינויים המהותיים בין  

 התקופות 

2021 2020 

 6,517 9,795 הכנסות מפלטפורמת תמחור דינמי 
הגידול נובע מהגדלת המכירות ללקוחות חדשים  
וכן הגדלת מכירות של הרחבות למוצר ללקוחות 

 קיימים. 

הכנסות מהשוואת מחירי מתחרים  
 757 50 (מוצר ישן)

בשנת   של    2021הקיטון  יזומה  מהפסקה  נובע 
 חוזים. 

 .הגידול נובע מפלטפורמת התמחור הדינמי 7,274  9,845 סה"כ הכנסות

 אחוז רווח גולמי דומה.  (1,798) ) 2,823( המכירות עלות 

 -  5,476 7,022 רווח גולמי 

 ) 5,808( ) 9,669( הוצאות מחקר ופיתוח 
בשנת   מחקר   2021הגידול  צוות  מגידול  נובע 

 ופיתוח בשביל לייצר יכולות חדשות במערכת. 

 ) 4,006( ) 12,822( הוצאות מכירה ושיווק 
מהגדלת צוות המכירות  נובע    2021הגידול בשנת  

 והשיווק והשקעה בשיווק ומכירה.

 ) 1,782( ) 3,090( הוצאות הנהלה וכלליות
בשנת   הפכה   2021הגידול  שהחברה  מכך  נובע 

ביקורת  מ  להוצאותונדרשת  לציבורית   שפטיות, 
 וביטוחים גבוהות יותר. 

 -  ) 6,120( ) 18,559( הפסד תפעולי

 ) 1,694( 444 שערוך כתבי אופציה
נובע מהעמדת כתבי האופציה   2021השינוי בשנת  

 על פי שווי הוגן. 

 -  27 14 הכנסות מימון

 ההפרש בין התקופות נובע מהפרשי שער.   ) 444( ) 357( הוצאות מימון

 -  ) 8,231( ) 18,458( הפסד לשנה 
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באמצעי   תקופות    Non-GAAPהנהלת החברה משתמשת  של  לאלו  ביצועיה  להשוות את  בכדי  אלה 

 קודמות, לניתוח מגמות ולמטרות תקציב ותכנון.  

לאמצעי   מתייחסת  אינה  החברה  פיננסיים    Non-GAAPהנהלת  לאמצעים  כחלופה  או  בנפרד  אלה 

מוצג למטרות מידע משלים בלבד, ואין    Non-GAAP. יובהר, כי מידע פיננסי  GAAP  -שנקבעו בהתאם ל

 לראות בו תחליף למידע הכלול בדוחותיה הכספיים של החברה. 

היא שהם אינם כוללים הוצאות אשר לא קשורות    Non-GAAPהמגבלה העיקרית של נתונים פיננסיים 

 לתהליך העסקי של החברה הנדרשות להירשם בדוחותיה הכספיים.  

 ) ARRהכנסה שנתית חוזרת (  .5.1

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

הינו    ARR  -הכנסות שנתיות חוזרות). מדד ה  -ARR  ) Annual recurring revenues  -של גידול ב 

 ) כשירות. SaaSמדד מקובל בחברות מבוססי תוכנה (

רה בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע  החברה סבורה כי היכולת להבין ולנתח את פעילות החב

) הכספיים  לדוחות  הנלווה  זה,  המתקבלת   Non-GAAPמדדנוסף  שההכנסה  מכיוון  זאת   ,(

רכישה   שכל  כך  בזמן,  תחומה  ואינה  חודש,  מידי  שמתחדשת  הכנסה  היא  בתוכנה  משימוש 

הקודמת. מהתקופה  המצטברות  להכנסות  ״מצטרפת״  נוסף  לקוח  ידי  על    בנוסף, שמתבצעת 

הוא   הכנסות,  של  מתמשך  עסקי  מודל  המודד  דינמי  מדד  המהווה  זה,  שמדד  סבורה  החברה 

 האינדיקטור הנכון למצבה הכלכלי של החברה ולקצב הגידול העתידי של החברה. 

ה  חישוב  אופן  עם  בקשר  נוספים  להכנסות    ARR  -לפרטים  המבוצעות  ההתאמות  לרבות 

 לפרק א'.  13ראו סעיף  )ARRשות של החברה (וכן נתוני ההכנסות השנתיות המתחד השנתיות

-Nonדוח הרווח והפסד  תוצאות  תובאנה ההתאמות בין תוצאות דוח הרווח והפסד לבין  להלן   .5.2

GAAP  (בנטרול)  (באלפי ש"ח) 2021בדצמבר  31ליום של החברה : 

 סעיף 
 (באלפי ש"ח)   2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

GAAP Non-GAAP 
Adjustment Non-GAAP 

 9,795 - 9,795 הכנסות מפלטפורמת תמחור דינמי 

הכנסות מהשוואת מחירי מתחרים 

 (מוצר ישן)
50 - 50 

 9,845 - 9,845 מכירות 

 ) 2,621( 202 ) 2,823( עלות המכירות 

 7,224 202 7,022 רווח גולמי 

 73%  71.3% אחוז רווח גולמי

 ) 7,996( 1,673 ) 9,669( הוצאות מחקר ופיתוח 

 ) 11,665( 1,157 ) 12,822( הוצאות מכירה ושיווק 

 ) 2,543( 547 ) 3,090( הוצאות הנהלה וכלליות

 ) 14,980( 3,579 ) 18,559( הפסד תפעולי

 -  ) 444( 444 שערוך כתבי אופציה

 14 - 14 הכנסות מימון

 ) 357( - ) 357( הוצאות מימון

 ) 15,323( ) 3,135( ) 18,458( הפסד לשנה 
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 נזילות ומקורות מימון .6

   תזרימי מזומנים .6.1

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

 סעיף 

  31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 

 לשינויים בין התקופות  הסברי החברה (באלפי ש"ח) 

2021 2020 

תזרים המזומנים ששימש  
 ) 5,574( ) 13,061( לפעילות שוטפת

נבע בעיקרו   2021הגידול בתזרים מפעילות שוטפת בשנת  

החברה   בהפסדי  פעילותה  מ  כתוצאהמהגידול  היקף 

 כך. והוצאותיה בעקבות

תזרים המזומנים ששימש  
 ) 56( ) 21,260( לפעילות השקעה 

המזומנים   בתזרים  נובע  התנועה  השקעה  מפעילות 

 תיים.נמהעברת כספים לפיקדונות ש

שנבע   המזומנים  תזרים 
 340 42,200 מפעילות מימון

בעיקר  נבעה  מימון  מפעילות  המזומנים  בתזרים  התנועה 

 מסבבי גיוס הון.

השפעת תנודות במזומנים 
 -  ) 161( ) 131( ושווי מזומנים 

במזומנים   (קיטון)  גידול 
 -  ) 5,451( 7,748 ובשווי מזומנים 

ושווי   מזומנים  יתרת 
 -  2,394 10,142 מזומנים לסוף השנה 

למועד הדוח מממנת החברה את פעילותה מהכנסות, גיוסי הון, מענקים, וכן   – מקורות מימון  .6.1

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

, תוך שימת דגש על פיתוח פעילות השיווק והמכירה  העסקיתהעסקית שלה ולמימון פעילותה  

והפיתוח   המחקר  פעילות  הרחבת  לצורך  כך  ובכלל  אמריקה,  ובצפון  באירופה  החברה  של 

 הקיים והעתידי של החברה. 

 לפרק א'. 3לפרטים אודות השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה ראו סעיף 

לפרטים אודות מענקי מחקר ופיתוח אשר שימשו למימון פעילות החברה וכן אודות השתתפות  

 . לפרק א'  16החברה בתוכנית כסף חכם ראו סעיף 

אלפי ש"ח    27,681  -לחברה הון חוזר חיובי בסך של כ  2020  -ו   2021בדצמבר    31ליום    –  הון חוזר .6.2

התחייבויות  כנגד    נכסים שוטפיםלל  ההון החוזר של החברה כו.  אלפי ש"ח בהתאמה  1,533  -ו

   שוטפות.

לפרטים אודות מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון ליום    –  מצבת התחייבויות .6.3

, ראו דיווח מיידי של החברה המתפרסם במקביל לדוח זה, אשר הפרטים  2021  דצמברב  31

 הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. 
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 נתוני הפרופורמה  .7

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

   ללא הפעילות של השוואת מחירי מתחרים.

 תוצאות הפעילות  .7.1

 סעיף 

  31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 

 (באלפי ש"ח) 
 הסברי החברה

 לשינויים בין התקופות 
2021 2020 

מפלטפורמת   הכנסות 
 6,517 9,795 תמחור דינמי

הגדלת  וכן  חדשים  ללקוחות  המכירות  מהגדלת  נובע  הגידול 

 מכירות של הרחבות למוצר ללקוחות קיימים.

 אחוז רווח גולמי דומה.  ) 1,611( ) 2,809( ההכנסות עלות 

 -  4,906 6,986 רווח גולמי 

 ) 5,656( ) 9,524( הוצאות מחקר ופיתוח 
נובע מגידול צוות מחקר ופיתוח בשביל לייצר   2021הגידול בשנת  

 יכולות חדשות במערכת.

 ) 3,930( ) 12,813( הוצאות מכירה ושיווק 
מהגדלת צוות המכירות והשיווק והשקעה נובע    2021הגידול בשנת  

 בשיווק ומכירה.

 ) 1,782( ) 3,090( הוצאות הנהלה וכלליות
ונדרשת נובע מכך שהחברה הפכה לציבורית    2021הגידול בשנת  

 שפטיות, ביקורת וביטוחים גבוהות יותר. מ להוצאות

 -  ) 6,462( ) 18,441( הפסד תפעולי

 נובע מהעמדת כתבי האופציה על פי שווי הוגן.  2021השינוי בשנת  ) 1,694( 444 שערוך כתבי אופציה

 -  27 14 הכנסות מימון

 ההפרש בין התקופות נובע מהפרשי שער.   ) 317( ) 357( הוצאות מימון

 -  ) 8,446( ) 18,340( הפסד לשנה 

 

 תזרימי מזומנים   .7.2

 סעיף 
  31לשנה שהסתיימה ביום 
 לשינויים בין התקופות  החברההסברי  בדצמבר (באלפי ש"ח) 

2021 2020 

ששימש  תזרים המזומנים 
 ) 6,001( ) 13,076( לפעילות שוטפת

מפעילות   מזומנים  בתזרים  המזומנים  ביציאת  הגידול 

נבע בעיקרו מהגידול בהפסדי החברה    2021שוטפת בשנת  

 כך. עקב הגידול בהיקף פעילותה והוצאותיה בעקבות

ששימש תזרים המזומנים  
 ) 56( ) 21,260( לפעילות השקעה 

נובע השקעה  מפעילות  המזומנים  בתזרים   תוהתנועה 

 .וברי ריביתצמהעברת כספים לפיקדונות 

שנבע  המזומנים  תזרים 
 779 42,200 מפעילות מימון

בעיקר  נבעה  מימון  מפעילות  המזומנים  בתזרים  התנועה 

 מסבבי גיוס הון.

במזומנים  תנודות  השפעת 
 -  ) 161( ) 131( מזומנים  ושווי

 במזומנים )  קיטון (  גידול
 -  ) 5,439( 7,733 מזומנים  ובשווי
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 מידע בדבר הערכת שווי מהותית   .8

לצורך קביעת השווי ההוגן של כתבי אופציות לרכישת מניות הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  

ביצעה החברה הערכת שווי על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי, אשר הוגדרה    2021בדצמבר    31ליום  

  . להלן פרטים אודות הערכת שווי מהותית:כהערכת שווי מהותית

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

 . 2021 בדצמבר 31 וםלי : ההערכה עיתוי

מועד   שווי לפני  סמוך  ההערכה  נושא 
כללי החשבונאות המקובלים, ההערכה אילו  

לרבות פחת והפחתות, לא היו מחייבים את 
 : להערכת השווישינוי ערכו בהתאם 

 .ר. ל

בהתאם   שנקבע  ההערכה  נשוא  שווי 
 להערכה:

 אלפי דולר).  1,404"ח ( ש אלפי 4,367 - 31.12.2021

הערכת השווי בוצעה על ידי צוות בראשותו של מר שלום סופר, רו"ח, שותף  פרטים אודות מעריך השווי:

וקסלמן   והערכות   PricewaterhouseCoopersבקסלמן  במימון  ומומחה 

שווי. מר סופר הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות, ותואר  

 שני בכלכלה בהצטיינות, שניהם מאוניברסיטת ת"א.

 105-30הננו בלתי תלויים בחברה לרבות בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך  

 ת עבודה זו.. נציין עוד כי שכר טרחתנו אינו תלוי בתוצאו22.7.2015מיום 

 לא האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 .ק ושולסאבל מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

את   השווי  מעריך  ביצע  שלפיהן  ההנחות 
 :ההערכה, בהתאם למודל ההערכה

 דולר;  11.3הינו  31.12.2021מחיר המניה של החברה נכון ליום 

 דולר ללא מייסדים;  3.8 -למייסדים ודולר  1.9מחיר מימוש: 

 שנים ממועד ההענקה.  10משך חיי האופציות: 

ע"פ  השוואה  חברות  מנהיות  של  תנודתיות  על  מבוססת  צפויה:  תנודתיות 
הצפויה   התנודתיות  האופציה.  חיי  למשך  ובהתאם  שבועיים  מניה  מחירי 

 ; 38.69% -שחושבה נאמדה בכ

 ; 1.26%שנים הינו  4.9  -צפוי של כ שיעור הריבית חסרת הסיכון למשך חיים

 . 0%שיעור תשואת דיבידנד הצפוי על המניה הוא 
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  היבטי ממשל תאגידי .ג

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות  .1

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

 ופיננסית דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית  .2

ופיננסית,   חשבונאית  מומחיות  בעלי  דירקטורים  של  החברה  בדירקטוריון  הנדרש  המזערי  המספר 

("12(א)(  92בהתאם להוראות סעיף   הינו  מומחיות) לחוק החברות   ,(") דירקטורים    (לרבות  ) 2שניים 

  .ת פעילותה חיצוניים), וזאת בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבו

  עמיחי הלמן (דח"צית), מר    כהן -קרן פרימור למועד אישור הדוח, קבע דירקטוריון החברה כי ה"ה הגב'  

הינם בעלי  ומר יוסף כהן (דירקטור וסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק)    הרצל לקס (דח"צ)(דח"צ), מר  

 . בדוח זהלפרק ד'  15לפרטים אודות דירקטורים כאמור ראו סעיף  .מומחיות כאמור

 דירקטורים בלתי תלויים  .3

תקנון החברה העדכני אינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם להוראות  

 ת.הראשונה לחוק החברו  התוספת

 אפקטיביות הבקרה הפנימית .4

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

לפטור   הנוגעת  ההקלה  זה  ובכלל  לחברה,  רלוונטיות  שהן  ככל  רואה  קטן",  דעת  וחוות  דוח  מצירוף 

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. בהתאם להוראות  החשבון המבקר בדבר  

נות האמורות, החברה מצרפת, חלף הדוח כאמור, נוסח הצהרות מנהלים, כמצורף כנספח לדוח  התק

 דירקטוריון זה. 

 המבקר הפנימי  .5

 מינויו  .5.1

של  2021  במאי  13ביום   ועדת הביקורת  של  להמלצתה  בהמשך  דירקטוריון החברה,  אישר   ,

, וזאת  אותו היוםהחברה, את מינויו של רו"ח דניאל שפירא כמבקר הפנימי של החברה, החל מ

על סמך ניסיונו העשיר בתחום הביקורת הפנימית בכלל ובמתן שירותי ביקורת פנימית לחברות  

בהתאם   היתר,  בין  וכן  ציבוריות,  ומומחיותו,  ניסיוני  על  המעידות  ותעודות  חייו  לקורות 

 בהתחשב בסוג החברה, גודלה והיקף ומורכבות פעילותה.

מבקר הפנימי לביצוע התפקיד הינם: לדעת דירקטוריון החברה, הכישורים המכשירים את ה 

הינו הפנימי  מאוניברסיטת    המבקר  וחשבונאות  בכלכלה  ראשון  תואר  רואה-ברבעל  - אילן, 

  30למבקר הפנימי ניסיון של מעל  ובעל משרד עצמאי לראיית חשבון.    חשבון מוסמך בישראל

 בחברות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו"ל. שנה בביצוע ביקורת פנים 

 .פי הוראות הדין לקיום ביקורת פנימית בחברה-ילותו, יפעל המבקר הפנימי עלבמסגרת פע 

 פרטים אודות המבקר הפנימי .5.2

   לפרק ד' בדוח זה.  16לפרטים אודות המבקר הפנימי של החברה ראו סעיף 
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החברה ידיעת  (א)למיטב  סעיף   ,  בהוראות  עומד  הפנימי  וכן    )ב(146המבקר  החברות,  לחוק 

סעיף   הפנימית  לחוק  8בהוראות  התשנ"בהביקורת  (ב)1992-,  קשרים  ;  אין  הפנימי  למבקר 

גוף קשור אליה אשר יש בהם    עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם 

או  החברה    ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי, וכי הוא אינו מחזיק בניירות ערך של

לתוספת הרביעית   )5( 1  כהגדרת מונח זה בסעיף  – "  קשור  גוףבסעיף זה, "של גוף קשור אליה.  

המבקר הפנימי אינו עובד החברה או של גוף קשור לה, ואינו מעניק להן  לתקנות הדוחות; (ג)  

 ם. שירותים חיצוניים נוספי

 זהות הממונה הארגוני של המבקר הפנימי  .5.3

הפנ המבקר  על  הארגוני  הינו  הממונה  החברה  של  של  ימי  הכספים  סמנכ"ל  שטוקלמן,  אור 

 החברה. 

 והיקף שעות  תוכנית עבודה .5.4

של מבקר    שנתית-חציאישרה ועדת הביקורת של החברה תוכנית עבודה    2021  אוקטובר בחודש  

בפני ועדת הביקורת את  מי  מבקר הפניהלאחר שזאת    ,2022לשנת    מי של החברההפני  הציג 

שעות    80במסגרת של    2021ספטמבר  - במהלך חודשים אוגוסט  שביצע  הסיכוניםממצאי סקר  

. ועדת הביקורת בחנה את נושאי הביקורת, תוך שהיא מביאה בחשבון, בין היתר, את  עבודה

המלצות מבקר הפנים, תוצאות סקר הסיכונים שבוצע, המלצת הנהלת החברה וכן חשיבות  

הוועד המוצעים.  בנושאים  הטיפול  בשנת  ודחיפות  כי  החליטה  הביקורת    2022ה  נושאי 

  שיווק"  -ו   )שעות עבודה  80(בהיקף של    העיקריים של המבקר הפנימי יהיו "כוח אדם ושכר"

   .שעות עבודה) 150(בהיקף של  מכירות"ו

 תגמול היקף העסקה ו .5.5

שכרו    2שעות עבודה.  160  -והצוות הכפוף לו הינו כ  2021היקף העסקת המבקר הפנימי בשנת  

  32,000הסתכמו לסך של    2021ידיו לחברה בשנת  -של המבקר הפנימי, בגין שירותים שניתנו על 

לדעת הדירקטוריון, תגמול    .(אופן התגמול והיקפו נגזר משעות הביקורת)  ש"ח (לא כולל מע"מ)

המקצועית של    ימי הינו סביר ואין בו כדי להשפיע או לפגוע בהפעלת שיקול דעתו המבקר הפנ 

 . המבקר הפנימי בעריכת הביקורת

 וגישה למידע  התקנים המקצועיים,  עריכת הביקורת .5.6

בהתאם למידע שנמסר לחברה, עריכת הביקורת הפנימית נעשית בהתאם לתקנים המפורסמים  

בישראל-על הפנימיים  המבקרים  לשכת  לסעיף    ידי  הפנימית4ובהתאם  הביקורת  לחוק  ,  (ב) 

ותדריכים כפי שאושרו ופורסמו על1992- התשנ"ב ידי לשכת המבקרים  -, הנחיות מקצועיות 

בדבר עמידתו בדרישות    מימבקר הפניההפנימיים בישראל. הדירקטוריון הסתמך על אישור  

האמורים המקובלים  המקצועיים  המוגש  .התקנים  הביקורת  דוחות  לבנוסף,  ועדת  ו ים 

הביקורת בכתב, נידונים בישיבת ועדת הביקורת, כשבמסגרת הדיון מדווח המבקר הפנימי על  

דרך פעולתו, הנהלים שיישם וממצאים שעלו. דעת דירקטוריון החברה נחה כי המבקר הפנימי  

 . של החברה עומד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים כאמור

 
  בתחילת   לציבור  לראשונה  הונפקו  שלה  הערך  שניירות  לאחר  2021במאי    13ביום    בחברה  לראשונה  מונה  הפנימי  המבקר  כי  ,יובהר  2

 מלאה. קלנדרית, ועל כן חישוב השעות אינו מתייחס לשנה 2021 פברואר  חודש
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ולעובד  הפנימי  למבקר  תפקידו,  ביצוע  בסעיף  לצורך  כאמור  למידע  גישה  נתונה  לחוק    9יו 

 . 1992-הביקורת הפנימית, התשנ"ב 

 דין וחשבון המבקר הפנימי  .5.7

ביום   נדוןסקר הסיכונים אשר  לוועדת הביקורת  הוגש    2021אוקטובר    במהלך חודש .5.7.1

 . 2021באוקטובר  12

"לוועדת הביקורת  הוגש    2022  פברוארבמהלך חודש   .5.7.2 ביקורת בנושא  כוח אדם  דוח 

 . 2022בפברואר  22ושכר" אשר נדון ביום  

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי  .5.8

סקר   (לרבות  עבודתו  ותוכנית  הפנימי  המבקר  פעילות  היקף  החברה,  דירקטוריון  להערכת 

הסיכונים) הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית  

והנושאים   היות  היתר,  בחברה,  בין  בהתחשב,  וזאת  החברה  עבור  מהותיים  הינם  שנבחרו 

חודש   במהלך  לציבור  לראשונה  הונפקו  החברה  של  הערך  שניירות  בכך  פעילותה,  בתחום 

 .2021, בהיקף פעילותה ובצמיחתה של החברה במהלך שנת  2021פברואר 

 שכר רואה החשבון המבקר  .6

 משרד רו"ח. סומך חייקין,  רואה החשבון המבקר של החברה הינו  .6.1

הקשורים   ושירותים  וסקירה  ביקורת  שירותי  בגין  המבקר  החשבון  רואה  של  הטרחה  שכר 

הינו    2021אלפי ש"ח ובגין שירותים אחרים לשנת    175הינו    2021לביקורת ושירותי מס לשנת  

 .  אלף ש"ח 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022, ץבמר  14תאריך: 

 

 
 

  
 

 ישי קב   פנחס מנדל 

 הדירקטוריוןיו"ר   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.  

 יים עשרנש ) לתקופה של  "התאגיד"(  קוויקליזארד בע"מ בחנתי את הדוח השנתי של   )1(
 "); הדוחות(" 2021, בדצמבר 31חודשים המסתיימת ביום 

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

 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 
 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

ולוועדת  4( לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי  של )  הביקורת 
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; 

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

 2022, ץבמר  14: תאריך

  ____________________________________ 
 פנחס מנדל, מנכ"ל   
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 1970-) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל2ג(ד)(38הצהרת מנהלים עפ"י תקנה 
 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 

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

קוויקליזארד בחנתי את הדוחות הכספיים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות של   )1(
חודשים המסתיימת ביום    יים עשרנ ש") לדוח השנתי המתייחס לתקופה של  התאגיד ("  בע"מ

 ");הדוחות (" 2021, בדצמבר 31
והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   )2(

שהמצגים   כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא 
שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  

 הדוחות;
כלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר ה )3(

של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל 
 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של  )4( הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי 
מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי    דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין

בדיווח   עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי  או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 
 הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם; 

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

 2022, ץבמר  14תאריך: 

  ______________________________________ 
 אור שטוקלמן, סמנכ"ל כספים 

 

  



 קוויקליזארד בע"מ 
 

 דוחות כספיים 
 ליום

 2021בדצמבר  31
 

 
 



 קוויקליזארד בע"מ
 

 2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 
 עמוד 
 

 2 דוח רואי החשבון המבקרים
 

 3 דוחות על המצב הכספי 
 

 4 הכולל ההפסד דוחות על 
 

 5 בגרעון בהון) (בהון  דוחות על השינויים
 

 6 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 7 באורים לדוחות הכספיים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 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 רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 קוויקליזארד בע"מ 

 
(להלן בע"מ  קוויקליזארד  של  המצורפים  הכספי  המצב  על  הדוחות  את  "החברה")   -ביקרנו 

על    2020  -ו  2021בדצמבר    31לימים   הדוחות  השינויים    הפסדואת  על  הדוחות  בהון הכולל, 
והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום   (בגרעון בהון)

דוחו2021בדצמבר    31 החברה. .  של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינם  אלה  כספיים  ת 
 אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות 

פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו   . על1973  -רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג  
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

ושל האומדנ שיושמו  כללי החשבונאות  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  ים שבדוחות הכספיים. 
ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים 

 בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  באופן  הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים  לדעתנו, 
 נה ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהו  2020  -ו   2021דצמבר  ב  31הכספי של החברה לימים  

 31ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום    (בגרעון בהון)
(  2021בדצמבר   בינלאומיים  כספי  דיווח  לכללי  והוראותIFRSבהתאם  ערך   )  ניירות  תקנות 

 . 2010  - (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע  
 
 
 
 

 חייקין סומך
 רואי חשבון

 
 2022במרץ  15

 



 

3 
 

 קוויקליזארד בע"מ
 

 בדצמבר  31 דוחות על המצב הכספי ליום
 
 
 
  2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור 
 

       נכסים 
       

  רכוש שוטף
 

    
 2,394  10,142  4 מזומנים ושווי מזומנים

 69  20,265  5  לזמן קצר השקעות
 1,498  1,669  6 לקוחות

 153  393  7 חייבים ויתרות חובה
       

 4,114  32,469   סה"כ נכסים שוטפים 
       

       נכסים שאינם שוטפים 
 127  67  24 זכות שימוש  ינכס

 -  853  8 נכס בלתי מוחשי
 219  312  9 רכוש קבוע, נטו

 346  1,232   סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

 4,460  33,701   סה"כ נכסים 
       

       התחייבויות שוטפות
 296  -  10 אשראי זמן קצר 

 134  87  24 חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 350  558   ספקים

 118  18  21 צדדים קשורים
 1,683  4,125  11 זכאים ויתרות זכות 

       
 2,581  4,788   סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       התחייבויות לא שוטפות

 -  101  12 לזמן ארוך  ותזכיתרת 
 4,936  4,367   14 התחייבות בגין כתבי אופציות

 45  17   עתודה לפיצויים 
       

 4,981  4,485   סה"כ התחייבויות לא שוטפות
 7,562  9,273   סה"כ התחייבויות 

       
      14   (גרעון בהון) הון 

 18  28   הון מניות
 29,943  75,921   פרמיה וקרנות

 ) 33,063( ) 51,521(  יתרת הפסד
       

 ) 3,102( 24,428   סה"כ הון (גרעון בהון) 
       

 4,460  33,701   סה"כ התחייבויות והון (גרעון בהון) 
       
 

     
 ישי קב  אור שטוקלמן   מנדלפנחס 

 יו"ר הדירקטוריון  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל 
 

 2022במרץ  14: תאריך אישור הדוחות הכספיים
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 בדצמבר 31הכולל לשנה שהסתיימה ביום  ההפסדדוחות על 
 
 

  2021 2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור 

 
    :הכנסות

    
 6,517  9,795   הכנסות מתמחור דינמי 

 757  50   הכנסות מהשוואת מוצרי מתחרים
 7,274  9,845  22 סה"כ

 ) 1,798( ) 2,823( 16 עלות המכירות
    

 5,476  7,022   רווח גולמי 
    

 ) 5,808( ) 9,669( 17 הוצאות מחקר ופיתוח
    

 ) 4,006( ) 12,822( 18 , נטוהוצאות מכירה ושיווק
    

 ) 1,782( ) 3,090( 19 הוצאות הנהלה וכלליות  
    

 ) 11,596( ) 25,581(  סה"כ הוצאות תפעוליות 
    

 ) 6,120( ) 18,559(  הפסד תפעולי
    

 ) 1,694( 444  14,23 כתבי אופציה לשווי הוגן משערוך  (הוצאות)הכנסות 
 27  14   הכנסות מימון 
 ) 444( ) 357( 20 הוצאות מימון

    
 ) 2,111(  101   מימון, נטו (הוצאות) הכנסות

    
 ) 8,231( ) 18,458(  לשנה הפסד כולל 

    
   25 הפסד למניה 

 ) 4.844( ) 6.894(  הפסד בסיסי למניה (בש"ח) 
 ) 4.844( ) 6.895(  הפסד מדולל למניה (בש"ח) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 (גרעון בהון) דוחות על השינויים בהון 
 
 
 

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

 
 3,380  ) 24,832( 8,524  19,673  15  1,450,300  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

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

       
 745  -  -  745  -  -  תשלום מבוסס מניות 

       
 ) 8,231( ) 8,231( -  -  -  -  הפסד נקי

       
 ) 3,102( ) 33,063( -  29,943  18  1,806,465  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

       
הנפקת מניות ואופציות, נטו 

 42,587  -  -  42,577  10  1,020,180  מהוצאות הנפקה 
       

 191  -  -  191  *  5,400  אופציות כתבי מימוש 
       

 *  -  -  *  *  2,551  מימוש אופציות
       

 3,210  -  -  3,210  -  -  תשלום מבוסס מניות 
       

 ) 18,458( ) 18,458( -  -  -  -  הפסד נקי
       

 24,428  ) 51,521( -  75,921  28  2,834,596  2021בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 

 
 
 
 

 
 אלפי ש"ח.  1 -(*) סכומים נמוכים מ
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 בדצמבר 31דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 
 
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

        מזומנים מפעילות שוטפתתזרימי 
        

 ) 8,231( ) 18,458(   הפסד נקי
        

        הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
 302  370    פחת והפחתות 

 1,694  ) 444(   שינוי בשווי הוגן של כתבי האופציה 
 745  3,210    הוצאות תשלום מבוסס מניות 

 127  -    מימון בגין התחייבות לרשות החדשנות  הוצאות
 161  121    הוצאות מימון והפרשי שער, נטו 

 -  )4(    ריבית ששולמה 
    3,253  3,029 
        

        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
 ) 455( ) 171(   שינוי בלקוחות 

 ) 37( ) 207(   שינוי בחייבים ויתרות חובה 
 ) 124( 208    בספקיםשינוי 

 278  2,442    שינוי בזכאים ויתרות זכות 
 ) 29( )  28(   שינוי בעתודה לפיצויים 

 ) 5( ) 100(   שינוי ביתרה עם צדדים קשורים
    2,144 )372 ( 
        

 ) 5,574( ) 13,061(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
        

        השקעה תזרימי מזומנים מפעילות 
        

 -  ) 20,182(   הפקדת פקדונות
 -  ) 853(   השקעה בנכס בלתי מוחשי

 ) 56( ) 225(   רכישת רכוש קבוע 
        

 ) 56( ) 21,260(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
        

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון
        

 ) 220( ) 225(   פרעון התחייבות בגין חכירה 
 1,004  42,587    תקבולים מהנפקת מניות, נטו מהוצאות הנפקה 

 -  33     14תקבולים בגין מימוש אופציות וכתבי אופציה, ראה באור 
 -  101    והכלכלה  התעשייהתקבולים ממשרד 

 ) 439( -    פרעון התחייבות לרשות החדשנות
 ) 5( ) 296(   אשראי זמן קצר, נטו 

        
 340  42,200    מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

        
 ) 161( ) 131(   השפעת הפרשי תרגום במזומנים ושווי מזומנים 

        
 ) 5,451( 7,748    עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

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

        
 2,394  10,142    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 כללי - 1באור 

 היישות המדווחת  . א

  5חברת קוויקליזארד בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל ביום  
) בע"מ",  2010בהתאם להוראות חוק החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם "סמפה (  2010במאי  
 . "קוויקליזארד בע"מ"שינתה את שמה לשמה הנוכחי,  2010בספטמבר  21וביום 

 
("תוכנה כשירות") לתמחור דינמי אשר מנתחת מידע ממגוון מקורות   SaaSפורמת החברה מפתחת פלט

באמצעות מנוע תמחור ומודולים של בינה מלאכותית אשר מייצרים המלצות תמחור בזמן אמת. לקוחות 
 החברה מקבלים גישה למערכת התוכנה בענן. 

י המכירה המערכת מתממשקת למערכות התפעוליות של הלקוח ומנתחת את קטלוג המוצרים בערוצ
קנייה  ונתוני  הצרכנים  התנהגות  את  מנתחת  המערכת  בנוסף,  ומלאי.  עלויות  על  מידע  וכן  השונים 
מנקודות המכירה, ובכללם הביקוש על מנת לזהות דפוסי רכישה. מידע זה, בתוספת למידע התחרותי 

 ח.(מחירים ומגמות שוק), מאפשר לייצר המלצות המבוססות על אסטרטגיות התמחור של הלקו
 

המייצרת   מלאכותית  בינה  בשילוב  חוקים  על  מבוסס  אשר  התמחור  מנוע  אל  נשלחים  הנתונים  כלל 
אופטימיזציה לרווח הגולמי ומשנה באופן אוטומטי ודינמי את המחיר שמוזן חזרה למערכות הארגוניות 

 של הלקוח ומשם לערוצי המכירה השונים.  
 

יחסית של המחיר, להתמודד עם משתנים כמו  המערכת מאפשרת ללקוחותיה למדוד את הגמישות ה
 . אינפלציה ועונתיות, קשר בין מוצרים, שינויים בביקוש וכו'

 המערכת עוזרת לאירגונים לבצע תמחור אופטימאלי ככלי לעמידה ביעדים עסקיים. 
 

החברה פיתחה ושיווקה תכנה להשוואת מחירים עם מתחרים. הכנסות ממוצר זה הולכות   2017עד לסוף  
עכות. במקביל החברה פיתחה את המוצר הנוכחי, תוכנה לתמחור דינמי, והחלה לשווק אותו משנת  ודו

 . לחברה מכירות נוספות מהמוצר הישן של השוואת מחירי מוצרי מתחרים.2018
 

 תקופת הדיווחבאירועים מהותיים  . ב

 ב'. 14מניות לציבור. למידע נוסף, ראה באור הנפיקה החברה  2021בפברואר  18ביום 

 הגדרות  . ג

  -בדוחות כספיים אלה 
 
 קוויקליזארד בע"מ.  - החברה )1(
 בדבר צדדים קשורים. 24  )2009( כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי - צדדים קשורים )2(
לחוק ניירות ערך, התשכ"ח    1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1כמשמעותם בפסקה (   -   בעלי עניין  )3(

 -  1968 . 
 

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה . ד
 

פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות נגיף   2019החל מתום שנת  
בעקבות כך הוטלו מגבלות שונות ברחבי העולם למניעת התפשטותו, ובכלל כך,   )  COVID-19(  הקורונה

מגבלות בדבר בידוד אוכלוסיות, הגבלות על תנועת אזרחים ותנועות תחבורתיות, הגבלות על התקהלויות 
בעולם, אשר   ההון  שוקי  על  גם  כמו  כלכליות משמעותיות  הנגיף השלכות מאקרו  להתפשטות  וכיו"ב. 

 תנודתיות.  מתאפיינים ב
 

 על אף האמור, להערכת החברה, להתפשטות נגיף הקורונה לא הייתה השפעה שלילית על החברה.
החברה לא נדרשה למהלכים אשר צמצמו את פעילותה או השפיעו לרעה על תכניות הפיתוח והשיווק  

 שלה. 
 

בין הית ודאות רבה,  דינמי המאופיין באי  כי, לאור העובדה שמדובר באירוע  ר, בקשר עם קצב יודגש 
נגיף הקורונה, משך ההתפשטות והצעדים שיינקטו על ידי הרשויות השונות במדינות השונות   התפשטות

פעילה, החברה  על   בהן  האמורות  ההשפעות  מלוא  את  זה  בשלב  להעריך  יכולה  אינה  החברה  הנהלת 
 הצורך בהתאם.  ההתפתחויות וההשפעות באופן שוטף ותעדכן במידת  פעילותה (אם בכלל) ובוחנת את
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 קוויקליזארד בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים 

 
 של הדוחות הכספיים  עריכתבסיס  - 2באור 

 
 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  . א

 
 ). IFRSהדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (

 . 2022במרץ  14 ביוםהדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי הדירקטוריון 
 . 2010 –דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ושנתיים), התש"ע 

 
 מטבע פעילות ומטבע הצגה  . ב

 
הקרוב. הש"ח הינו המטבע הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף  

על אף שרוב הכנסות החברה כיום הינן במטבע אירו,    שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
מכיוון שהחברה פעילה בשוק גלובלי ומבצעת מאמצי שיווק בשווקים רבים עם מטבעות שונים, החברה אינה 

 לת. רוב מוחלט של הוצאות החברה הינן בשקל. סבורה שהאירו משקף את הסביבה הכלכלית בה היא פוע 
 

 שווי מזומנים  . ג
 

שווי מזומנים נחשבים על ידי החברה השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  
 קצר, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד. 

 
 בסיס המדידה . ד
 

 :הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים
 מכשירים פיננסיים, לרבות נגזרים, אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;  •
כן התחייבות בגין  ,  , אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדממשלתיים שהתקבלוהתחייבות בגין מענקים   •

 ; כתבי אופצייה
 

 , בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.3למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה באור 
 

 תקופת המחזור התפעולי .ה
 

פריטים  השוטפות  וההתחייבויות  השוטף  הרכוש  כוללים  לפיכך,  שנה.  הינו  החברה  של  התפעולי  המחזור 
 התפעולי של החברה. המיועדים והצפויים להתממש במהלך תקופת המחזור 

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ו 
 

אומדנים   , נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות,IFRS  -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
והוצאות.   והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות

 לולות להיות שונות מאומדנים אלה.יובהר שהתוצאות בפועל ע 
 

 , נדרשה הנהלת החברה החברהבעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של  
 להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, 

  עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר,  
  המתאימות לכל אומדן. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים 

 מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 
 

 לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים, החברהמידע בדבר הנחות שהניחה 
 שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך

 , נכלל בבאורים הבאים:השנה הכספית הבאה
 
 הפנייה השלכות אפשריות  הנחות עיקריות אומדן

נגזרים    של  הוגן  שווי 
) סחירים  כתבי  שאינם 

 אופציות)

נתונים לא נצפים המשמשים את מודל  
 ההערכה: 

 38.69% סטיית תקן 
 1.26%  ריבית

בגין  הפסד  או  רווח 
של   ההוגן  בשווי  שינוי 
פיננסים  מכשירים 

 נגזרים.  

ניתוח  בדבר  למידע 
רגישות של מכשירים  
הנמדדים   פיננסיים 

ברמה   הוגן  ,  3בשווי 
, בדבר 23ראה באור  

 מכשירים פיננסים. 

נתונים לא נצפים המשמשים את מודל   הערכת שווי אופציות 
 ההערכה: 

 39.12% סטיית תקן 
 1.07%  ריבית

קיטון   או  גידול 
תשלום  בהוצאות 

 מבוסס מניות.  

בדבר  למידע 
האופציות ראה באור 

 . 'ג14
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 בסיס הצגה של הדוחות הכספיים (המשך) - 2באור 

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת (המשך) .ו 

הפסדי   אשראי הערכת 
 חזויים 

נכסים  של  ערך  ירידת  בחינת  במסגרת 
סיכון  האם  מעריכה  החברה  פיננסים, 
עלה   הפיננסי  לנכס  המיוחס  האשראי 
ההכרה  מאז  משמעותי  באופן 
בתחזיות  שימוש  עושה  וכן  לראשונה, 
האשראי  הפסדי  מדידת  לצורך 

 החזויים. 

גידול או קיטון בסכום  
 ההפרשה לירידת ערך.

באור   בדבר 3ראה    ז', 
 ירידת ערך.

קביעת תקופת  
 החכירה

לצורך קביעת תקופת החכירה, החברה 
שבה  התקופה  את  בחשבון  לוקחת 
לרבות  לביטול,  ניתנת  אינה  החכירה 
סביר   באופן  שוודאי  הארכה  אופציות 
שימומשו ו/או אופציות לביטול שוודאי 

 באופן סביר שלא ימומשו.

גידול או קיטון במדידה  
נכס   של  זכות  לראשונה 

בגין   והתחייבות  שימוש 
חכירה ובהוצאות הפחת  
בתקופות   והמימון 

 . עוקבות 
 

באור   בדבר  24ראה   ,
 חכירות.

שיעור היוון  
להתחייבות בגין 

 חכירה

החכירה   החברה  תשלומי  את  מהוונת 
התוספתי  הריבית  בשיעור  שימוש  תוך 

 . 3.85%  שלה

קיטון   או  גידול 
בהתחייבות בגין חכירה,  

זכות   שימוש  בנכס 
הפחת   ובהוצאות 
המימון   והוצאות 

 שיוכרו. 

, בדבר   24ראה באור 
 חכירות . 

יכולת השבה של 
 עלויות פיתוח

  צפי קבלת אישורים רגולטורים שיאפשרו 
 יישום הפרוייקט.   את 

הפיתוח   עלויות  הפחתת 
 לרווח והפסד. 

, בדבר  8ראה באור 
בלתי  נכסים

 מוחשיים. 

שיעור היוון  
להתחייבות בגין 

 מענקיים ממשלתיים 

החברה מהוונת את תשלומי המענק תוך  
שלה   התוספתי  הריבית  בשיעור  שימוש 

15% . 

קיטון   או  גידול 
בגין   בהתחייבות 
ממשלתיים   מענקים 

 והוצאות מימון שיוכרו. 

,  ב'13ראה באור 
בדבר התקשרויות  

 ושעבודים. 

 
 שימוש בשיקול דעת

מידע בדבר שיקולי דעת משמעותיים (מלבד אלו שכרוכים באומדנים) שהופעלו על ידי ההנהלה בתהליך יישום 
בדוחות  שהוכרו  הסכומים  על  ביותר  המשמעותית  ההשפעה  להם  אשר  החברה,  של  החשבונאית  המדיניות 

 . 'ב2הכספיים, נכלל בבאור 
 

 קביעת שווי הוגן 
 לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים. מידע רההחבלצורך הכנת דוחות הכספיים, נדרשת 

 נוסף אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל בבאורים הבאים :
 

 בדבר נכסים בלתי מוחשיים ;   ,8באור 
 בדבר הסדרי תשלומים מבוססי מניות;   ג',14באור 
 בדבר מכשירים פיננסיים; וכן  ,23באור 

 
 בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן. מדידות  החברהבקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת 

 שווי הוגן מחולקות לשלוש רמות במידרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:
 לנכסים או התחייבויות זהים. 108 בשוק פעיל )לא מתואמים(: מחירים מצוטטים  1• רמה 
 לעיל.  1: נתונים נצפים מהשוק, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 2• רמה 
 . : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים3• רמה 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
 באופן עקיב לכל תקופות הדוח.כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו על ידי החברה 

 
 מכשירים פיננסיים  א. 

 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ) 1(

 
פיננסים בנכסים  לראשונה  ומדידה  שהונפקו  הכרה  חוב  ומכשירי  בלקוחות  לראשונה  מכירה  החברה 

לתנאים  לצד  הופכת  החברה  בו  במועד  לראשונה  מוכרים  הפיננסים  הנכסים  יתר  היווצרותם.  במועד 
 החוזיים של המכשיר.  

 הפנייה השלכות אפשריות  הנחות עיקריות אומדן
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 3באור 

 
 פיננסיים (המשך) מכשירים  א. 

 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך) )1(

 
נכסים פיננסיים נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או  
להנפקה של הנכס הפיננסי. לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה  

בנכסי חוזה, נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי שלו. חייבים שמקורם  
 הסיווג מנכס חוזה לחייבים. 

 
 גריעת נכסים פיננסים 

 
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, 

תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה  או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את  
 כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה. 

הפיננסי,  הנכס  על  מהבעלות  הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל  מהותי  באופן  נותרו  החברה  בידי  אם 
 החברה ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.  

 
 סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה  

 
במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת 

 או שווי הוגן דרך רווח והפסד. 
נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר, החברה משנה את המודל 

המושפעים מסווגים ה הפיננסיים  החוב  נכסי  כאמור  ובמקרה  פיננסיים,  חוב  נכסי  לניהול  שלה  עסקי 
 מחדש בתחילת תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי. 

 
 עלות מופחתת  

 
וכן אינו מיועד  נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן  פיננסי  נכס 

 הוגן דרך רווח והפסד: למדידה בשווי 
מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את  תזרימי המזומנים החוזיים;   - 

 וכן; 
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק   - 

 תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 
נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי  נכסים אלו 

הפסדים מירידת ערך. הכנסות ריבית, רווחים או הפסדים הפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. 
 רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד.

אחרי  לחברה חייבים  לקוחות  גביית יתרות  שמטרתו  עסקי  מודל  במסגרת  המוחזקים  ופיקדונות  ם 
ורק   אך  כוללים  אלו,  פיננסיים  נכסים  בגין  החוזיים  המזומנים  תזרימי  החוזיים.  המזומנים  תזרימי 
תשלומי קרן וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים  

 חתת.פיננסיים אלו נמדדים בעלות מופ
 

 שווי הוגן דרך רווח והפסד 
 

כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת וכן נכסים פיננסיים שייועדו לשווי הוגן  
דרך רווח והפסד, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. במועד ההכרה לראשונה, החברה מייעדת נכסים  

עוד כאמור מבטל או מקטין באופן משמעותי חוסר הקבלה פיננסיים לשווי הוגן דרך רווח והפסד כאשר יי
 חשבונאית. 

או   ריבית  הכנסות  לרבות  נטו,  והפסדים  רווחים  הוגן.  בשווי  עוקבות  בתקופות  נמדדים  אלו  נכסים 
 דיבידנדים, מוכרים ברווח והפסד .

 
 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים  ) 2(

 
נגזרים   שאינן  פיננסיות  מתאגידים התחייבויות  ואשראי  הלוואות  מבנקים,  יתר  משיכות  כוללות: 

 בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, ספקים וזכאים אחרים.
 

 הכרה ומדידה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
 

) העסקה  קשירת  במועד  לראשונה  מוכרות  פיננסיות  לצד trade dateהתחייבויות  הופכת  החברה  בו   (
 המכשיר. לתנאים החוזיים של 

התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר 
 ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.  
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 החשבונאית (המשך) עיקרי המדיניות   - 3באור 

 
 מכשירים פיננסיים (המשך)  א. 

 
 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים (המשך)  ) 2(

 
 גריעת התחייבויות פיננסיות

 
 התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.

 
 סיווג מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות

 
אלה  התחייבויות  מנהלת  החברה  אם  והפסד,  רווח  דרך  הוגן  לשווי  מיועדות  פיננסיות  התחייבויות 
ניהול   את  החברה  תיעדה  שבו  לאופן  בהתאם  וזאת  ההוגן,  שוויין  על  בהתבסס  מוערכים  וביצועיהן 

בר  ), או אם מדוan accounting mismatchהסיכונים, אם הייעוד נועד למנוע חוסר עקביות חשבונאית (
 במכשיר משולב הכולל נגזר משובץ. 

 
 קיזוז מכשירים פיננסיים  

 
 אם קיימת הכספי המצב על בדוח בנטו מוצגים והסכומים מקוזזים פיננסית והתחייבות פיננסי נכס

 כוונה לסלק את וכן שהוכרו הסכומים את לקזז לאכיפה ניתנת משפטית ) זכותcurrentlyמיידי ( באופן
 .זמנית-בו ההתחייבות את ולסלק הנכס את  לממש או נטו בסיס על וההתחייבות הנכס

 
 הון מניות ) 3(

מוצגות  רגילות  מניות  להנפקת  ישירות  המתייחסות  תוספתיות  עלויות  כהון.  מסווגות  רגילות  מניות 
 כהפחתה מההון. 

 
 

  עסקאות במטבע חוץ  ב. 
הפעילות   למטבע  מתורגמות  חוץ  במטבע  שבתוקף  עסקאות  החליפין  שער  לפי  החברה  של  הרלוונטי 

מתורגמים  הדיווח,  במועד  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  והתחייבויות  נכסים  העסקאות.  בתאריכי 
הינם  הכספיים  הפריטים  בגין  שער  הפרשי  יום.  לאותו  שבתוקף  החליפין  שער  לפי  הפעילות  למטבע 

נה, כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית  ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת הש
ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה.  
פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין 

 ע הפעילות מוכרים ברווח והפסד.שבתוקף למועד העסקה. הפרשי שער הנובעים מתרגום למטב
 

 רכוש קבוע  ג. 
 

 הכרה ומדידה  ) 1(
 

 פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך.  
 העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס.

 מוכרת כחלק מעלות ציוד זה.עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור, 
רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, 

 ומוכרים נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד. 
 

 פחת ) 2(
 

פחת -רך חייו השימושיים. סכום ברפחת של נכס על פני או-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר
 הוא העלות של הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר שלו. 

 
נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא 

 יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. 
 

הק לפי שיטת  והפסד  לרווח  נזקף  חלק -והפחת  כל  של  השימושיים  החיים  אורך  אומדן  פני  על  הישר 
. נכסים חכורים  מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות  מפריטי הרכוש הקבוע

 מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ותקופת השימוש בנכסים.
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 3באור 

 
 (המשך) רכוש קבוע ג. 

 
 (המשך) פחת ) 2(

 
 אומדן אחוז הפחת לתקופה השוטפת הינו כדלקמן:

 
                          % 

   6-20                                   ריהוט וציוד
 33                                    מחשבים

 10         שיפורים במושכר            
 

נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר  
 דיווח ומותאמים בעת הצורך.

 
 הכנסות והוצאות מימון ד. 

 
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, שינויים בשווי ההוגן של השקעות לזמן 
קצר ורווחים מהפרשי שער. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. 

 הזכות לקבלת תשלום.  לחברההכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית 
 

בגין התחייבויות שונות, שינויים בשווי ההוגן של התחייבויות הוצאות מימון כ וללות הוצאות ריבית 
 פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, ועמלות בנקים.

 מוצגות במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת. ריביות שהתקבלו ריביות ששולמו 
 רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.

 
 רווח למניה ה.

 
החברה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על  
ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות 

 הרגילות שהיו מחזור במשך השנה, לאחר התאמה בגין מניות באוצר.
המד החברה  הרווח  של  המניות  לבעלי  המיוחס  ההפסד,  או  הרווח  התאמת  ידי  על  נקבע  למניה  ולל 

והתאמת  הממוצע המשוקלל של המניות שבמחזור, לאחר התאמה בגין מניות באוצר, ובגין ההשפעות 
של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות, הכוללות כתבי אופציה למניות וכתבי אופציה למניות 

 לעובדים. שהוענקו 
 

 מחקר ופיתוח ו.
 

טכניים   או  מדעיים  והבנה  ידע  לרכוש  במטרה  המבוצעות  ופיתוח  מחקר  בפעילות  הקשורות  יציאות 
 חדשים, נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

 
מוצרים   של משמעותי לשיפור או חדשים תהליכים או מוצרים לייצור בתכנית קשורות פיתוח פעילויות

למדוד   אם: ניתן ורק  אם  מוחשי בלתי  כנכס מוכרות  פיתוח פעילויות בגין קיימים. עלויות תהליכים או
הטבה  ומסחרית; צפויה טכנית מבחינה ישימים התהליך או הפיתוח; המוצר עלויות את מהימן באופן

ולהשתמש  הפיתוח את להשלים מנת על מספיקים ומקורות כוונה ולחברה מהמוצר עתידית כלכלית
החומרים,  עלות את כוללות הפיתוח פעילויות בגין מוחשי בלתי כנכס שהוכרו למכרו. העלויות או בנכס
אשראי   ועלויות המיועד לשימושו הנכס להכנת ישירות לייחסן שניתן תקורה הוצאות ישיר,  עבודה שכר

 .התהוותן עם והפסד לרווח נזקפות פיתוח פעילויות בגין אחרות שהוונו. עלויות
 

  עלויות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.
, על כן הוונה בנוגע לפרוייקט מסויים, החברה עומדת בתנאי היוון העלויות  2021בדצמבר    31נכון ליום  

 החברה חלק מהוצאות הפיתוח לנכס בלתי מוחשי.
 

 ירידת ערך ז. 
 

 נכסים פיננסיים 
 

מכירה בהפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות המופחתת ונכסי  החברה  
 ). IFRS 15- חוזה (כהגדרתם ב
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 3באור 

 
 ירידת ערך (המשך) ז. 

 
 נכסים פיננסיים *המשך(

 
ונכסי חוזה בסכום השווה החברה בחרה למדוד את   בגין לקוחות  ההפרשה להפסדי אשראי חזויים 

 להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר.
לראשונה  ההכרה  ממועד  משמעותי  באופן  עלה  פיננסי  נכס  של  האשראי  סיכון  האם  ההערכה  בעת 

ס, שהינו רלוונטי וההערכה של הפסדי אשראי חזויים, החברה מביאה בחשבון מידע סביר וניתן לביסו
ניתוח,  וכן  ואיכותי,  כמותי  מידע  כולל  כאמור  מידע  מופרזים.  מאמץ  או  עלות  ללא  להשגה  וניתן 

 בהתבסס על ניסיון העבר של החברה ועל הערכת האשראי המדווחת, והוא כולל מידע צופה פני עתיד.
 

ההכרה לראשונה, כאשר החברה מניחה כי סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד  
 יום.  90 -תשלומים חוזיים נמצאים בפיגור של יותר מ

במלוא מחויבויותיו  יעמוד  סביר שהלווה  זה  אין  בכשל, כאשר  כנמצא  פיננסי  נכס  החברה מחשיבה 
 יום.   180  -לתשלום כלפי החברה או התשלומים החוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ

אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל  הפסדי  
 האפשריים לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי. 

הצגת ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בדוח על המצב הכספי הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס  
 ים ברוטו של הנכס הפיננסי. פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, מוצגת בניכוי מהערך בספר

 
 נכסים שאינם פיננסיים 

 
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים  
סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן הסכום בר ההשבה של 

 הנכס.
ר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הפסדים מירידת ערך מוכרים כאש

תזרימי   המניבה  ביותר  הקטנה  הנכסים  קבוצת  היא  מזומנים  מניבת  יחידה  ההשבה.  בר  הסכום 
 מזומנים, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים אחרים ובקבוצות נכסים אחרות. 

 הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח והפסד. 
 

השבה של נכס הינו הגבוה מבין שווי שימוש לשווי הוגן, בניכוי עלויות מכירה. בקביעת  הסכום בר ה
לפי שיעור   שווי השימוש, מהוונת החברה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לערכם הנוכחי 
הספציפיים   והסיכונים  הכסף  של  הזמן  ערך  לגבי  השוק  הערכות  את  המשקף  מסים,  לפני  היוון 

 כס.המתייחסים לנ
 

הפסדים מירידת ערך שנזקפו בתקופות קודמות נבדקים בכל מועד דיווח לקיום סימנים לכך שהפסדים 
ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת  עוד. הפסד מירידת  אלו קטנו או לא קיימים 

  ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, אינו הסכום בר ההשבה, אך  
 עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך. 

 
 עיתוי בחינת ירידת ערך

, שאינם נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח החברההערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של 
ים, כאמור, מחושב ערך. באם קיימים סימנ כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת

אחת לשנה בתאריך קבוע, עבור כל יחידה מניבת מזומנים הכוללת  אומדן סכום בר ההשבה של הנכס.
בעלי אורך חיים בלתי מוגדר או שאינם זמינים לשימוש, מבצעת  מוניטין, או נכסים בלתי מוחשיים

 לירידת ערך. ההשבה, או באופן תכוף יותר אם קיימים סימנים  הערכה של הסכום בר החברה
 

 מענקי ממשלה ח. 
 

תעמוד החברה מענקי ממשלה מוכרים לראשונה בשווי הוגן כאשר קיים ביטחון סביר שהם יתקבלו וש 
מוצגים כהפחתה    החברהבתנאים המזכים בקבלתם. מענקים המתקבלים כפיצוי על הוצאות בהן נשאה  

 מההוצאה המתייחסת.
הניתנות  ה כהלוואות  מטופלים  (מענקים  לforgivable loansלמחילה  בהתאם   ,(-  IAS 20מענקי ם  . 

, אלא אם כן באותו יום וודאי באופן סביר תםשהתקבלו מוכרים כהתחייבות לפי שוויה ההוגן ביום קבל
כי הסכום שהתקבל לא יוחזר. סכום ההתחייבות נבחן מחדש בכל תקופה, והשינויים בערך הנוכחי של 

בית המקורית של המענק, אם קיימים, נזקפים לדוח רווח והפסד. תזרימי המזומנים המהוונים ברי
ופיתוח מחקר  הוצאות  כהקטנת  מוכר  המענק  קבלת  במועד  ההוגן  לשווי  התמורה  בין   או   ההפרש 

 .בהתאם למענק כהקטנת הוצאות שיווק ומכירה
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 החשבונאית (המשך) עיקרי המדיניות   - 3באור 

 
 הפרשות ט. 

 
הפרשה מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש 

וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק   בעבר, הניתנת לאמידה באופן מהימן,
תזרימי   היוון  ידי  על  נקבעות  ההפרשות  מס, המחויבות.  לפני  ריבית  בשיעור  העתידיים  המזומנים 

 המשקף את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות
וללא שקלול סיכון האשראי של החברה. הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף 

 את חלוף הזמן. סכום התיאום מוכר כהוצאות מימון. 
את  החברה   תסלק  החברה  אם  יתקבל  שהשיפוי  למעשה  וודאי  אם,  ורק  אם,  שיפוי  בנכס  מכירה 

 המחויבות. הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה. 
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות  י. 
 

במקביל   שכר  כהוצאת  נזקף  לעובדים  מניות  מבוסס  תשלום  מענקי  במועד ההענקה של  ההוגן  השווי 
בגין  כהוצאה  זכאות בלתי מותנית למענקים. הסכום שנזקף  פני התקופה בה מושגת  על  לגידול בהון 
מענקי תשלום מבוסס מניות, המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי 

יות  שוק, מותאם על מנת לשקף את מספר המענקים אשר צפויים להבשיל. עבור מענקי תשלום מבוסס מנ
שוק,   תנאי  המהווים  ביצוע  תנאי  שהינם  הבשלה  בתנאי  או  הבשלה  תנאי  שאינם  בתנאים  המותנים 
ולכן  המוענקים,  ההוניים  המכשירים  של  ההוגן  השווי  באמידת  אלו  תנאים  בחשבון  מביאה  החברה 

 החברה מכירה בהוצאה בגין מענקים אלו ללא קשר להתקיימותם של תנאים אלה.
 

 הטבות לעובדים  יא. 
  

 הטבות עובד לזמן קצר  ) 1(
 

לביטוח  מעסיק  והפקדות  הבראה  מחלה,  חופשה,  ימי  משכורות,  כוללות  קצר  לזמן  לעובדים  הטבות 
 לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. 

נזקפת בעת שניתן  וההוצאה  על בסיס לא מהוון,  נמדדות  לזמן קצר  לעובדים  בגין הטבות  מחויבויות 
 בעת ההיעדרות בפועל.   –קרה של היעדרויות שאינן נצברות (כמו חופשת לידה)  השירות המתייחס או במ

הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן או תכנית השתתפות ברווחים, מוכרת בסכום 
יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור    לחברההצפוי להיות משולם, כאשר  

 בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את המחוייבות. 
בות לעובדים כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך מתבצע בהתאם למועד בו  סיווג הט

 ). Due to be settledההתחייבות עומדת לתשלום ( 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה  ) 2(
 

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרת וכן  
 גדרת. כתוכניות הטבה מו

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן החברה משלמת באופן    14לחברה תוכניות הפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  

קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן  
קופה לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בת

קודמות. הפקדות לתוכנית הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות     השוטפת ובתקופות  
כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת 

 בדוחות הכספיים. 
 
 תכניות להפקדה מוגדרת  ) 3(

 
תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה החברה משלמת תשלומים קבועים  תכנית להפקדה מוגדרת הינה  

נוספים. מחויבויות  לשלם תשלומים  או משתמעת  לה מחויבות משפטית  נפרדת מבלי שתהיה  לישות 
סיפקו  שבמהלכן  בתקופות  והפסד  לרווח  כהוצאה  נזקפות  מוגדרת,  הפקדה  בתכנית  להפקיד  החברה 

הפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך העובדים שירותים קשורים. התחייבויות ל
 חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנוכחי.  12 -יותר מ
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 3באור 

 
 הכרה בהכנסה יב. 

 
, להלן "התקן") IFRS 15 לקוחות ( עם מחוזים הכנסות 15 בינלאומי כספי דיווח תקן את מיישמת החברה

בהכנסות   בין ומכירה  החוזה  במסגרת  שהובטחו  השירות  או  הסחורה  על  שליטה  משיג  הלקוח  כאשר 
 הצדדים. 

 החברה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
(בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות) הצדדים לחוזה אישרו את החוזה   )א(

 והם מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם; 
 יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;  החברה )ב(
 יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו; החברה ) ג(
יש מה )ד( של לחוזה  העתידיים  והסכום של תזרימי המזומנים  העיתוי  הסיכון,  (כלומר  ות מסחרית 

 הישות חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן 
 תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.שהחברה  צפוי   ) ה(

 
אשר   תוכנה  מוצר  ידי  על  ומבוצעים  מוצעים  החברה  בתצושירותי  -SaaS  (Software-as-a  רתמופעל 

Service) (שמרביתן הינן חברות קמעונאיות) המבוסס על טכנולוגיות המאפשרות ללקוחות החברה , 
לתמחר את מוצריהם באופן דינמי בהתאם לתנאי השוק המשתנים ואירועים עסקיים שונים אשר מזוהים 

על   בעלות מלאה  ישנה  לחברה  והטכנולוגיה שהיא באופן אוטומטי במערכות הארגון.  התוכנה  מערכת 
 מציעה, וזכות זו אינה ניתנת להעברה ללקוחותיה. מרבית ההסכמים הם לתקופה בלתי מוגבלת, הניתנת 

יום. התקשרות עם הלקוחות מבוססת    180- ל  90לסיום בהודעה (של אחד הצדדים) מראש, שנעה לרוב בין  
מ  תמורה  וכן  קבועה,  חודשית  עלות  של  תמחורי  מודל  המוצרים על  מספר  על  מבוססת  אשר  שתנה 

יום.   60-ל  30המתומחרים מדי חודש. מרבית ההסכמים מעניקים תקופת ימי אשראי ללקוח שנעה בין  
החברה מחייבת את לקוחותיה על בסיס תקופתי, עבור מספר השימושים שביצע הלקוח בתוכנה. מכיוון 

-ועל שביצע הלקוח בתקופה מסוימת, ושהחיוב מטעם החברה הוא (א) מבוסס על מספר השימושים בפ
(ב) סכום החיוב הוא סופי ולא כפוף להנחות שהלקוח עשוי להיות זכאי להן בתקופות עוקבות, החברה 
וניתן להכיר בכל ההכנסה בתום   קובעת כי החיוב בגין אותה תקופה מתייחס לתקופה הספציפית הזו 

 התקופה. 
 

 תמורה משתנה
 

מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת שירותים שהובטחו 
ללקוח. מחיר העסקה בהסכמים של החברה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה  
מהחזרים. החברה כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה, או את חלקו, רק כאשר צפוי ברמה  

והה כי ביטול משמעותי של סכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה גב
לתמורה המשתנה תתברר לאחר מכן. בסוף כל תקופת דיווח, מעדכנת החברה במידת הצורך את אומדן  

, מכיוון שניסיון החברה 2021בדצמבר    31שנכלל בתמורת העסקה. נכון ליום  סכום התמורה המשתנה  
  א התמורות הנקובות בהסכמים. בהתאםלא ניתנים החזרים כאמור, החברה הכירה במלוראה כי בפועל  מ

לא היו הכנסות שהוכרו בתקופת הדיווח ממחויבויות ביצוע שקוימו (או שקוימו באופן חלקי) בתקופות  
 קודמות, שנבעו משינויים במחיר העסקה בגין עדכון תמורה משתנה. 

 
סכום התמורה המשתנה על ידי שימוש בשיטת הסכום הסביר ביותר מאחר ושיטה זו  החברה אומדת את  

 מתארת בצורה הטובה ביותר את סכום התמורה שהיא תהיה זכאית לו.
 

 חכירות יג. 
 

 קביעה אם הסדר מכיל חכירה
קובעת אם ההסדר מהווה חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה  החברהבמועד ההתקשרות בחכירה, 

האם ההסדר מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה  
מעריכה האם לאורך תקופת  החברההאם הסדר מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה, 

 :החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות
 ת להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכןא) הזכו(
 .ב) הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה(
 

בהתאם לתקן, עבור הסכמים שבהם החברה היא ,  16החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  
החוכרת, החברה מכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה במועד תחילת חוזה החכירה עבור 

זכות לשלוט על השימוש בנכסים מזוהים לתקופת זמן מוגדרת, למעט חריגים לחברה כל החכירות בהן 
פחת והפחתות בגין נכס זכות שימוש, בוחנת את    המנויים בתקן. בהתאם לכך החברה מכירה בהוצאות

ומכירה בהוצאות מימון בגין   IAS 36הצורך ברישום ירידת ערך בגין נכס זכות שימוש בהתאם להוראות  
 התחייבות חכירה. 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 3באור 

 
 חכירות (המשך) יג. 

 
 קביעה אם הסדר מכיל חכירה (המשך)

 
 כמו כן, במסגרת יישום התקן בחרה החברה ליישם בנוסף את ההקלות הבאות: 

לשמר את ההגדרה ו/או הערכה של קיומה של חכירה על פי הוראות התקינה הקודמת בנוגע לכל  )1(
 ההסכמים הקיימים למועד היישום לראשונה; 

ל"ראייה   ) 2( (להשתמש באפשרות  כולל hindsightלאחור"  לצורך קביעת תקופת החכירה אם חוזה   (
 אופציות הארכה או ביטול;

 לא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ולטפל בכלל הרכיבים כרכיב חכירה יחיד. ) 3(
 

 הפחתת נכס זכות שימוש
  

שנצבר ובניכוי הפסדים   לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת
מירידות ערך שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס 

 .ישר על פני אורך החיים השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מבניהם-קו
 

 יד.      תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומצו
 

 מיסים על הכנסה; מס נדחה הקשור לנכסים והתחייבויות הנובעים מעסקה אחת  IAS 12 .תיקון ל
 

זמניים שנוצרו במועד  נדחים כתוצאה מהפרשים  התיקון מצמצם את תחולת הפטור מהכרה במסים 
ההכרה לראשונה בנכסים ו/או התחייבויות, כך שהפטור האמור לא יחול על עסקאות היוצרות הפרשים 

 ים שווים ומקזזים.זמני
במועד  אלו  זמניים  הפרשים  בגין  נדחה  מס  התחייבות  או  בנכס  להכיר  תידרש  הישות  מכך,  כתוצאה 
ההכרה לראשונה בעסקאות היוצרות הפרשים זמניים שווים ומקזזים, דוגמת עסקאות חכירה והפרשות 

ושיקום. דיווח שנתיות המתחילות ב  לפירוק  לתוקף החל מתקופות  יכנס  . 2023בינואר    1יום  התיקון 
 יישום מוקדם אפשרי.

 טרם החלה בבחינת ההשלכות של יישום התיקון על הדוחות הכספיים.  החברה
 

 
 מזומנים ושווי מזומנים - 4באור 

 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31 
 2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
 177  7,112    יתרות בבנקים בש"ח

 2,217  3,030    יתרות בבנקים במטבע זר 
     
    10,142  2,394 

 
, 23חשיפת החברה לסיכוני מטבע ולסיכון שיעור הריבית המתייחסת למזומנים ושווי מזומנים מפורטת בבאור 

 בדבר מכשירים פיננסיים.
 
 

 לזמן קצר  השקעות - 5באור 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31 
 2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
 -  20,014    לזמן קצרפקדונות 

 69  251    משועבד פקדון
     
    20,265  69 

 
לסיכון שיעור   החברה. חשיפת  0.25%-0.9%סעיף זה מהווה פקדונות שקליים בבנקים נושאים ריבית בשיעור של  

 , בדבר מכשירים פיננסיים. 23הריבית המתייחסת לפקדונות מפורטת בבאור 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 לקוחות  - 6באור 

 

 בדצמבר  31 בדצמבר  31 
 2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
 1,791  1,685   חובות לקוחות

 ) 293( ) 16(  בניכוי הפסדי אשראי חזויים
       

   1,669  1,498 
 
 
 

 חייבים ויתרות חובה - 7באור 
 

 בדצמבר  31 בדצמבר  31 
 2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
 79  220   הוצאות מראש

 74  140   מוסדות 
 -   33   יםאחר

       
   393  153 

 
 

 נכס בלתי מוחשי  - 8באור 
 

החברה בפיתוח נכס בלתי מוחשי אשר הוצאות בגינו הוונו. החברה תתחיל במהלך חודש ספטמבר התחילה  
 להפחית את הנכס הבלתי מוחשי עם השלמת הפיתוח. 

 
 רכוש קבוע, נטו  - 9באור 

 
 1220שנת 

     
 סה"כ  שיפורים במושכר  ריהוט וציוד  מחשבים  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 

     עלות
 495  18  112  365  2021בינואר  1יתרה ליום 

 225  -  11  214  תוספות במשך השנה
     

 720  18  123  579  2021בדצמבר  31יתרה ליום 
     

     פחת שנצבר 
 276  4  30  242  2021בינואר  1יתרה ליום 

 132  2  11  119  תוספות במשך השנה
     

 408  6  41  361  2021בדצמבר  31יתרה ליום 

     יתרת עלות מופחתת ליום
   312  12  82  218  2021בדצמבר  31
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 קוויקליזארד בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים 

 רכוש קבוע, נטו (המשך) - 9באור 
 

 2020שנת 
 סה"כ  שיפורים במושכר  ריהוט וציוד  מחשבים  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 

     עלות
 439  18  112  309  2020בינואר  1יתרה ליום 

 56  -  -  56  תוספות במשך השנה
     

 495  18  112  365  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
     

     פחת שנצבר 
 193  2  20  171  2020בינואר  1יתרה ליום 

 83  2  10  71  תוספות במשך השנה
     

 276  4  30  242  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

     יתרת עלות מופחתת ליום
 219  14  82  123  2020בדצמבר  31

 
 

 אשראי לזמן קצר - 10באור 
 

אלפי ש"ח ההלוואה בריבית  300קיבלה החברה קו אשראי מתאגיד בנקאי עד לסך של  2017באוקטובר  2ביום 
 שילמה החברה את מלוא ההלוואה.  2021במרץ  18. ביום 3.05%משתנה של פריים בתוספת 

 
 זכאים ויתרות זכות - 11באור 

 
 הרכב:

 
 בדצמבר  31  
  2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
 1,154  2,726   עובדים ומוסדות בגין שכר

 363  1,324   הוצאות לשלם 
 166  75   22, ראה באור הכנסות מראש

    
   4,125  1,683 

 
 לזמן ארוך ותזכיתרת  - 12באור 

 
 התחייבות בגין מענקים ממשלתיים

 
הסגירה   יתרת  לבין  הפתיחה  יתרת  בין  התאמה  מציגה  להלן  מענקים הטבלה  בגין  להתחייבות  בהתייחס 

 בהיררכיית השווי ההוגן:  3ממשלתיים, הנמדדת בשווי הוגן ברמה 
 

  2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
 312  -   בינואר 1יתרת פתיחה יום 

 127  -   סך ההוצאות שהוכרו ברווח והפסד וטרם שולמו
 -  101   מענקים שהתקבלו
 ) 439( -   תמלוגים ששולמו 

    
 -  101   בדצמבר 31יתרת סגירה יום 

 
 . 18 -ב' ו 13 יםלפירוט נוסף, ראה באור
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 

 התקשרויות ושעבודים - 13באור 
 

 התחייבות לרשות החדשנות . א
 

בתשלום תמלוגים לרשות   חויבהלצורך פירעון המימון הממשלתי שהועבר לחברה מרשות החדשנות, החברה  
מכל הכנסה שתהיה מהמוצר שהיא מפתחת לרבות שירותים הנלווים לו, עד לפירעון   3%החדשנות בשיעור של  

תוקנות מכוח  מלא של המימון הממשלתי בתוספת ריבית שנתית, בהתאם לאמור בחוק המו"פ ובתקנות המ
  אלפי ש"ח   480, קיבלה החברה מרשות החדשנות סך של  2020בדצמבר    31עד ליום    (ג) לחוק המו"פ.  21סעיף  

 החברה לא קיבלה מענקים נוספים.  2021בשנת  .ושילמה את מלוא המחויבות לתמלוגים לרשות החדשנות
 
 כלכלהוה התעשייהמשרד  . ב

 
, החברה תחויב בתשלום תמלוגים  והכלכלה   ממשרד התעשייהלצורך פירעון המימון הממשלתי שהועבר לחברה  

  5.10לפי הוראות המנהל הכללי    בטריטוריה הרלוונטית  50%  -הגדול ב  מגידול בהכנסות החברה  3%בשיעור של  
 אלפי ש"ח.  464סך של  ממשרד התעשייה והכלכלה, קיבלה החברה 2021בדצמבר  31עד ליום .  14.1סעיף 

 
 ערבויות ושעבודים . ג
 

  200לחברה שעבוד קבוע ראשון, על הון המניות הבלתי נפרע של החברה, המוניטין שלה ושעבוד שוטף של   .1
שעבוד זה בעבור .  לטובת בנק לאומי, על מפעלה ועל כל יתר רכושה,  אלפי ש"ח)  622  -(כ  אלפי דולר ארה"ב

 קו האשראי של החברה.
 

לחברה שעבוד מדרגה ראשונה, של כל הזכויות והכספים, העומדים ושיעמדו, לזכות פיקדונות, עד לסך של   .2
בנוסף, לחברה שעבוד מדרגה ראשונה, של כל הזכויות   אלפי ש"ח בעבור המבנה אותו חוכרת החברה.  69

ושיעמ עד לסך של  והכספים, העומדים  פיקדונות,  אלפי ש"ח בעבור המבנה אותו מתכננת    182דו, לזכות 
 . 2022 ץלחכור החברה ממר

 
 

 הון מניות  - 14באור 
 

 הרכב  א. 
   2021בדצמבר    31ליום   
 מונפק ונפרע רשום 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 2,834,596  10,000,000   ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 

 
 

   2020בדצמבר    31ליום   

 מונפק ונפרע רשום 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 1,806,465  10,000,000   ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 

 
 

 להלן תיאור זכויות בעלי המניות:
החברה, וכן ) להצביע קול אחד למניה בישיבות  2) לקבל דיבידנדים, כפי שהצהירו לעת, (1בעלי המניות זכאים: ( 

 ) להשתתף בחלוקת הכספים של החברה. 3(
 

 . 2020התקבלו תקבולים על חשבון מניות, המניות הונפקו באפריל  2019במהלך הרבעון הרביעי של שנת  .1
ש"ח ע.נ. כנגד התקבולים על חשבון מניות שהתקבלו   0.01מניות בנות  356,165הונפקו  2020במהלך אפריל  .2

סך התמורה שהתקבלה ש"ח.  אלפי    1,004בסך    2020ושהתקבלו בשנת    ש"חאלפי    8,524בסך    2019בשנת  
 אלפי ש"ח.  9,528עבור הנפקת המניות עמדה על סך של 

בנות    1,020,180הנפיקה החברה    2021בפברואר    18ביום   .3 רגילות,  נקוב של החברה   0.01מניות  ערך  ש"ח 
לציבור הניתנים למימוש למניה רגילה אחת )  1כתבי אופציה (סדרה    1,020,180לציבור וכן הנפיקה החברה  

האופציות ניתנות   .מש"ח ברוטו  45.5  -ש"ח ערך נקוב של החברה. תמורת ההנפקה הסתכמה לכ  0.01בת  
 (כולל) יפקע.  22.2.2023) שלא ימומש עד ליום 1ש"ח למניה. כתב אופציה (סדרה  66.9למימוש במחיר של 
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 קוויקליזארד בע"מ
 הכספיים באורים לדוחות 

 
 הון מניות (המשך) - 14באור 

 
 כתבי אופציותהתקשרויות להקצאת  . ב

 
כתבי אופציה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה בת   177,495  2016-2018במהלך השנים  הנפיקה  החברה  

לכל דולר    3.8  לכתבי האופציה של המשקיעים שהם לא מייסדים הינו מימוש  ה מחיר  .  ש"ח  ע.נ. של החברה   0.01
כתבי   . דולר לכל כתב אופציה   1.9  לכתבי האופציה של המשקיעים שהם מייסדים הינו ש  ו מימ ה ומחיר  כתב אופציה  

 . 2026בדצמבר   1ביום  ע  ו פק צפויים ל האופציה  
 ש"ח  ע.נ. של החברה.   0.01מניות רגילות בנות    5,400ל  כתבי אופציות    5,400הומרו    2021במהלך שנת  

  - כ   2021בדצמבר    31אלפי ש"ח מתוכם התקבלו ליום    66  - תוספת המימוש עבור כתבי אופציות אלו הסתכמה לכ 
 אלפי ש"ח סווג מהתחייבות בגין כתבי אופציות להון.   125סך של    בעקבות מימוש כתבי האופציותאלפי ש"ח.    33

לבאור   ראובע השונה ממטבע הפעילות,  כתבי אופציה אלו מוצגים בשווי הוגן מכיוון שתוספת המימוש נקובה במט 
 ה'. 23
 
 

 מספר כתבי אופציה והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש עבור כתבי אופציה למניות והמענקים החלופיים 
 

ממוצע משוקלל של מחיר    
 בדולר  המימוש

 
 מספר כתבי האופציה 

  2021 2020 2021 2020 
 

 177,495  177,495  3.544  3.544  בינואר 1יתרה ליום 
 -  5,400  -  3.800  מומשו במשך השנה

 177,495  172,095  3.544  3.536  בדצמבר 31יתרה ליום 
     

 177,495  172,095  3.544  3.536  בדצמבר   31ניתנות למימוש ליום  
 
 

עבור מענקים עד להנפקת החברה .  B&Sהחברה אמדה את ההטבה בגין הענקת כתבי האופציות בהתאם למודל  
אביב   בתל  ערך  לניירות  בצמוד החברה  ביססה  בבורסה  גיוס שהתבצע  בסיס סבב  על  הרגילה  המניה  שווי  את 

  להענקת המניות. התנודתיות הצפויה של המניה נלקחה על פי מדגם 
שיעור ריבית חסרת סיכון נלקח בהתאם לתשואה   ת העוסקות באותו תחום פעילות של החברה. של חברות ציבוריו

 על פי ניסיון החברה, נלקחה הנחה של תשואת דיבידנד אפס.   לפדיון אג"ח של ממשלת ארה"ב. 
 

 ההנחות:
 2021 2020 

 0% 0% תשואת דיבידנד 
 34.7% 38.69% תנודתיות צפויה 

 1.11% 1.26% ריבית חסרת סיכון 
 שנים  5.9 שנים  4.9 אורך חיים צפוי 

 
 

 תשלום מבוסס מניות . ג
 

לשנת    2016בינואר   מניות של החברה  תוכנית תשלום מבוסס  דירקטוריון החברה את  ("תוכנית    2016אישר 
יוענקו    ").2015 התוכנית  משרה    459,976לפי  לנושאי  לעובדים,  רגילות  למניות  למימוש  הניתנות  אופציות 

 שנים מיום ההענקה.  10ולדירקטורים האופציות שהוענקו בהתאם לתוכניות ייפקעו בתום 
ים. אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות לעובד  144,652אישר דירקטוריון החברה חלוקה של    2021בינואר  

שנים   10שנים. האופציות שהוענקו בהתאם לתוכניות ייפקעו בתום  4מנות שוות למשך  4 -האופציות יובשלו ב
 מיום ההענקה. 

 
לשנת    2021באוגוסט    4ביום   מניות של החברה  תוכנית תשלום מבוסס  דירקטוריון החברה את   2021אישר 

יוענקו  2021("תוכנית   לעובדים,  אופציות ה  470,000"). לפי התוכנית  יועצים,  ניתנות למימוש למניות רגילות 
 שנים מיום ההענקה.  10נושאי משרה ודירקטורים האופציות שהוענקו בהתאם לתוכניות ייפקעו בתום 

להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת השינויים 
 ויועצים במשך השנה השוטפת:שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 הון מניות (המשך) - 14באור 

 
 תשלום מבוסס מניות (המשך) ג. 

 
  2021 
 ממוצע משוקלל של     
 יתרת אורך החיים של  ממוצע משוקלל    
 החוזי של האופציות  של מחיר המימוש  מספר האופציות   
 שנים  ש"ח כמות   

 

 6.21  0.64  315,324  אופציות למניות לתחילת השנה 
 9.01  16.47  144,652  אופציות למניות שהוענקו במשך השנה

 4.24  0.03  ) 2,551( אופציות למניות שמומשו למניות במשך השנה
    

 6.42  5.59  457,425  אופציות למניות לסוף השנה 

 4.80  1.41  106,855  *למימוש לסוף השנהאופציות למניות אשר ניתנות 
 

 . 2022למימוש לאחר שיחרור חסימת הבורסה בחודש אוגוסט   תהיה ניתנתהאופציות  תיתר* 
 

אלפי    3,210הינה    2020  -ו  2021סך כל ההוצאה שנרשמה ברווח והפסד בגין הוצאות תשלום מבוסס מניות בשנת  
 אלפי ש"ח בהתאמה. 745 -ש"ח ו

תנודתיות הצפויה מבוססת על ה הבינומי.  החברה אמדה את ההטבה בגין הענקת כתבי האופציות בהתאם למודל
התנודתיות  האופציות.  חיי  למשך  ובהתאם  שבועיים,  מניה  מחירי  פי  על  השוואה  חברות  מניות  של  תנודתיות 

יכון למועד ההערכה התבסס על נתוני ריבית חסרת . שיעור הריבית חסרת הס 39.12%  - הצפויה שחושבה נאמדה בכ 
סיכון הדולרית בארה"ב למועד ההערכה, לפי משך החיים של האופציה. שיעור הריבית חסרת הסיכון למשך חיים 

 על פי ניסיון החברה, נלקחה הנחה של תשואת דיבידנד אפס. .   1.07%שנים, הינו    10  - צפוי של כ 
 

 מסים על הכנסה - 15באור 
 

 רטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה פ א. 
 

הינו    2020-2021שיעור המס הרלוונטי לחברה בגין הכנסות שאינן זכאיות למס מופחת (ראה בסעיף ב' להלן) בשנים  
23% . 

 
 1959-החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט ב. 

 
באזור פיתוח א' בלבד והן יהיו  על פי החוק במתכונתו הנוכחית נקבע כי למסלול המענקים יהיו זכאיות חברות 

זכאיות ליהנות הן ממסלול זה והן ממסלול הטבות המס במקביל. נקבעו שני מסלולי מס, מפעל מועדף ומפעל  
מועדף מיוחד, שעיקרם שיעור מס אחיד ומופחת על כלל הכנסות החברה הזכאיות להטבות, כדלקמן: לגבי מפעל 

בשאר הארץ. בנוסף, מפעל העומד   16%  -באזור פיתוח א' ו  7.5%מועדף שיעור המס על הכנסה מועדפת יהיה  
אם הוא   5%שנים רצופות, לשיעור מס מופחת של  10בהגדרת "מפעל מועדף מיוחד", זכאי לתקופת הטבות של 

 אם אינו ממוקם באזור פיתוח א'.  8%ממוקם באזור פיתוח א' או לשיעור מס מופחת של 
דיבידנד שיוחלק מתוך הכנסה מועדפת לבעלת מניות שהיא חברה, הן ברמת החברה עוד נקבע, כי לא יחול מס על  

יחול על דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה מועדפת לבעל   20%המחלקת והן ברמת החברה המקבלת. שיעור מס של  
 מניות יחיד ולתושב חוץ בכפוף לאמנות למניעת כפל מס.

 יבות במס ואין לה זכאות להטבות המתוארות לעיל. לחברה אין הכנסות חי 2021בדצמבר  31נכון ליום 
 

 על מנת שהחברה תהא זכאית להטבות הנ"ל, עליה לעמוד בתנאים המופיעים בחוק אשר עיקרם: 
 מיליון תושבים. 15.5 -ממחזור החברה למדינות שיש להן מעל כ 25%מכירות לחו"ל בשיעור של  

 
 שומות מס  . ג
 

 . 2016לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 מסים על הכנסה (המשך) - 15באור 

 

 פריטים שבגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים  . ד
 

 נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין הפריטים הבאים: 
 

 בדצמבר  31ליום  
 2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
 774 7,223 הפרשים זמניים הניתנים לניכוי

 27,858 29,231 לצורך מסעסקיים הפסדים 
   

 36,454 28,632 
 

לפי חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים 
הנראה לעין הניתנים לניכוי. נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד  

 הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבות המס.
 

 עלות המכירות  - 16באור 
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 

 817  1,549   קבלני משנה
 570  556   שכר ונלוות

 411  516   אחזקת שרתים 
 -  161   הוצאות תשלום מבוסס מניות 

 -  41   הוצאות אחרות
       

   2,823  1,798 
 

 הוצאות מחקר ופיתוח - 17באור 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 4,445  5,992    שכר ונלוות

 372  1,469    הוצאות תשלום מבוסס מניות 
 438  1,214    קבלני משנה

 411  516    אחזקת שרתים 
 142  478    הוצאות אחרות

     
    9,669  5,808 

 
  , נטושיווקמכירה והוצאות  - 18באור 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 1,275  5,923    שכר ונלוות

 2,063  4,629    קבלני משנה
 668  1,445    פרסום

 -  1,072    הוצאות תשלום מבוסס מניות 
 -  117    הוצאות אחרות

    13,186  4,006 
 -  ) 364(   ב' 13, ראה באור כלכלהוה התעשייה בניכוי מענק ממשרד

    12,822  4,006 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות - 19באור 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

 624  1,196    ונלוותשכר 
 204  718    שירותים מקצועיים 

 373  508    הוצאות תשלום מבוסס מניות 
 112  ) 111(   הפסדי אשראי חזויים

 469  779    הוצאות אחרות
        
    3,090  1,782 

 
 מימון  הוצאות - 20באור 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

 263  279    הפרשי שער הוצאות 
 127  -    הוצאות מימון בגין הלוואה מרשות החדשנות

 12  4    הוצאות מימון בגין חכירה
 42  74    הוצאות ריבית ועמלות בנקים

        
    357  444 

 
 צדדים קשורים ובעלי עניין - 21באור 

 
 מפתח ניהוליים ובעלי עניין תגמול והטבות לאנשי 

 
 ההנהלה הבכירה זכאית, בנוסף לשכר, לתשלום מבוסס מניות.

 ובעלי עניין המועסקים בחברה כוללת:  תגמול והטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים
 

 בדצמבר 31 ליום   
   2021 2020 
 אלפי ש"ח מס' אנשים  אלפי ש"ח מס' אנשים     

 

       יתרות עם צדדים קשורים . א
       

 118  4   18  3     צדדים קשורים -התחייבויות שוטפות
 4,936  8   4,367  8     התחייבות בגין כתבי אופציה 

 
 
 
 

  
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
   2021 2020 
 אלפי ש"ח מס' אנשים  אלפי ש"ח מס' אנשים     

 

       הטבות לצדדים קשורים . ב
       

   745  2   2,014   2     הוצאות תשלום מבוסס מניות  
 994  2   1,497   2     הוצאות שכר עבודה

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

 ) 1,694( 444   לצדדים קשורים  כתבי אופציהמימון משערוך  )הוצאות(הכנסות  . ג
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 הכנסות   - 22באור 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
   2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
 6,989  8,714   מכירות באירופה

 285  1,131   מכירות בשאר העולם
       
   9,845  7,274 

 
 שינויים ביתרת ההכנסות מראש במהלך התקופה:

 
 בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
 -  166   יתרת פתיחה 

בניכוי סכומים   גידול בהכנסות מראש בגין מזומן שהתקבל,
 שהוכרו כהכנסה במהלך התקופה 

 
)91 (  166 

    
 166  75   יתרת סגירה

 
 מכשירים פיננסיים - 23באור 

 
 כללי  א. 

 
 לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים: החברה חשופה 

 
 סיכון אשראי  ●
 סיכון נזילות ●
 (הכולל סיכון מטבע וסיכון ריבית) סיכון שוק ●
 

בבאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות החברה, 
 יכון. מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הס

 האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון.
 

 סיכון אשראי  ב. 
 

הכנסות החברה נובעות בעיקר ממכירות ללקוחות באירופה ובמדינות אחרות בעולם. הנהלת החברה עוקבת 
ציפיות להפסדי אשראי חזויים המשקפות באופן שוטף אחר הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות ספ

בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. עודפי המזומנים של  
 החברה מושקעים באמצעות תאגידים בנקאיים.

 
 חשיפה לסיכון אשראי  ) 1(

 
המרבית. החשיפה המרבית לסיכון  הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי  

 האשראי בתאריך הדיווח, היתה כדלקמן:
 בדצמבר  31ליום    
   2021 2020 
 הערך בספרים באלפי ש"ח    

 
 2,394  10,142    מזומנים ושווי מזומנים 

 69  20,265    לזמן קצרהשקעות 
 1,498  1,669    לקוחות

 74  173    חייבים אחרים 
     
    32,249  4,035 

 
 היתרות לעיל נכללות בסעיפים מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות, חייבים ולקוחות. 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 מכשירים פיננסיים (המשך) - 23באור 

 
 סיכון אשראי (המשך)  ב. 

 
 חשיפה לסיכון אשראי (המשך) ) 1(

 
 לקוחות לתאריך הדיווח לפי אזורים גיאוגרפיים היתה כדלקמן:החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין 

 
 בדצמבר  31ליום    
   2021 2020 
 הערך בספרים באלפי ש"ח    

 
 1,444  1,335    אירופה 

 54  334    שאר העולם 
    1,669  1,498 

  
 
 

 הלקוחות העיקריים של החברה מהווים כדלקמן: 
 בדצמבר 31ליום    
   2021 2020 
 הערך בספרים באלפי ש"ח   

 
 247  992   לקוח א'

 
 

 : הפסדי אשראי חזוייםתנועה ב
 

  2021 2020 
 אלפי ש"ח   

 
 181  293   בינואר 1פתיחה ליום יתרת 

 -  ) 120(  ית חובות קיטון כתוצאה מגבי
 -  ) 166(  ת חובותקיטון כתוצאה ממחיק

 112  9   חזויים  אשראי כתוצאה מהפסדיגידול 
       

 293  16   בדצמבר 31יתרת סגירה יום 
 

 
 גיול חובות והפסדים מירידת ערך ) 2(

 

 להלן גיול חובות של לקוחות: 
 

 בדצמבר 31ליום  
 2021 2020 
 ירידת ערך ברוטו ירידת ערך ברוטו 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 -  1,237  ) 9( 1,635  אינם בפיגור 

 ) 75( 310  -  -  יום  0-30פיגור של  
 ) 108( 125  -  43  יום  31-120פיגור של  

 ) 110( 119  ) 7( 7  יום  121פיגור מעל 
     
  1,685 )16 (  1,791 )293 ( 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 מכשירים פיננסיים (המשך) - 23באור 

 סיכון נזילות ג. 

לעמידה גישת   המספקת  הנזילות  מידת  את  הניתן,  ככל  להבטיח,  היא  שלה  הנזילות  סיכוני  לניהול  החברה 
 בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במוניטין. 

 תיפרע בחמש שנים הקרובות. התעשייה והכלכלהההתחייבות של החברה כלפי משרד 
 עומדות לפירעון עד שנה מיום המאזן.  2020 -ו 2021בדצמבר  31ההתחייבויות הפיננסיות של החברה לימים ר ית

 
 סיכוני שוק  ד. 

 סיכוני מטבע חוץ  )1(

 החשיפה לסיכון מטבע חוץ   (א) 

 סיכון מטבע 
ממטבע הפעילות החברה חשופה לסיכוני מטבע חוץ בגין מכירות, קניות והוצאות הנקובות במטבעות השונים 

 של החברה. לפיכך, לחברה חשיפה למטבע זה, שאינו מטבע הפעילות של החברה 
 

 חשיפת החברה לסיכון מטבע חוץ, המבוסס על ערכים נקובים, הינה כדלקמן: 
 

 2021בדצמבר  31ליום   
 סה"כ דולר  אירו שקל  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
      והתחייבויות פיננסיותפיננסיים נכסים 

      נכסים שוטפים: 
 10,142  2,508  522  7,112   מזומנים ושווי מזומנים

 20,265  -  -  20,265   לזמן קצר   השקעות 
 173  -  -  173   חייבים ויתרות חובה 

 1,669  124  1,337  208   לקוחות 
      

 32,249  2,632  1,859  27,758   סה"כ 
 

     : שוטפות התחייבויות 
 87  -  -   87  התחייבות בגין חכירות לזמן קצר

 558  97  170  291  ספקים
 18  -  -  18  צדדים קשורים

 4,050  35  692  3,323  ויתרות זכות זכאים 
      

     
     התחייבויות שאינן שוטפות: 

 101  -  -   101  לזמן ארוך יתרות זכות 
      

 101  -  -  101   סה"כ 

 4,814  132  862  3,820   התחייבויות   סה"כ 
     

 27,435  2,500  997  23,938   סה"כ החשיפה נטו  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 4,713  132  862  3,719  סה"כ 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 מכשירים פיננסיים (המשך) - 23באור 

 
 (המשך)  סיכוני שוק ד. 

 
 )     סיכוני מטבע חוץ (המשך)1(
 

 החשיפה לסיכון מטבע חוץ (המשך) (א) 
 

 2020בדצמבר  31ליום   
 סה"כ דולר  אירו שקל  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
      נכסים שוטפים 

 2,394  2,032  185  177   מזומנים ושווי מזומנים
 69  -  -  69   לזמן קצר השקעות  

 74  -  -  74   חייבים ויתרות חובה 
 1,498  102  1,312  84   לקוחות 

      
 4,035  2,134  1,497  404   סה"כ 

 

      שוטפות התחייבויות 
 296  -  -  296   אשראי זמן קצר 

 350  30  181  139   ספקים
   118  -  -  118   צדדים קשורים
 1,517  -  363  1,154   זכאים אחרים

      
 2,281  30  544  1,707   סה"כ 

      
 1,754  2,104  953  ) 1,303(  סה"כ החשיפה נטו 

 
 

 
 להלן פרטים על שערי החליפין היציגים של האירו והדולר של ארה"ב מול השקל: 

 
 ש"ח  1שער החליפין של  ש"ח  1שער החליפין של    
 השינוי   השינוי       
 בשנה בדצמבר  31 בשנה בדצמבר  31     
 % -ב באירו  % -ב בדולר      

 
2021      3.110 )3.27 (  3.519 )10.78 ( 
2020      3.215 )6.97 (  3.944  1.70 
2019      3.456 )7.79 (  3.878   )9.65 ( 

 
 ניתוח רגישות (ב)

 
בדצמבר הייתה מגדילה (מקטינה) את ההון העצמי ואת הרווח או    31החלשות הש"ח כנגד המטבעות הבאים לתאריך  

 ההפסד בסכומים המוצגים להלן. 
 ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי הריבית, נשארו קבועים. 

 
 רווח והפסד   
 בדצמבר 31לשנה שהסיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

        עליה בשער החליפין של: 
 48  50    5%  -אירו/ש"ח ב
 105  125   5% -דולר/ש"ח ב
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 מכשירים פיננסיים (המשך) - 23באור 

 
 (המשך)  סיכוני שוק ד. 

 
 סיכון שיעורי ריבית  ) 2(

 

 שיעורי ריביתסיכון 
לזמן קצר (בש"ח) הנושאים ריבית השקעות  חשיפת החברה לסיכון שיעורי ריבית מתייחסת בעיקר לשווי מזומנים  

שנקבעת על ידי או מושפעת מהריבית בבנקים. ריבית שווי מזומנים ופקדונות, לתאריך הדיווח, נעה בטווח שבין 
0.9% -0.25% . 

 
 מדרג שווי הוגןסיווג מכשירים פיננסיים לפי   ה.

 
 שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים 

 

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

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

 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.  1צוטטים שנכללו ברמה נתונים שאינם מחירים מ : 2רמה 
ניתנים   : 3רמה  שוק  בנתוני  שימוש  ללא  הערכה  (טכניקות  לצפייה  ניתן  שוק  מידע  על  מבוססים  שאינם  נתונים 

 לצפייה). 
 

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

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

  2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 3,242  4,936   בינואר 1יתרת פתיחה ליום 

 -  ) 125(  'ב14, ראה באור כתבי אופציה מימוש
 1,694  ) 444(  הוצאות שהוכרו ברווח והפסד וטרם מומשו (ההכנסות) הסך 

       
   4,367  4,936 

 
). השווי ההוגן של  3השווי ההוגן של האופציה מוצג בדוח על המצב הכספי בהתבסס על הערכת שווי חיצונית (רמה  

(ראה    1.26%של  ולפי ריבית חסרת סיכון    S&Bהאופציה כאמור נאמד בהתאם לתרחישים שונים תוך שימוש במודל  
 ).14באור 

 
 

 . 2021בדצמבר  31ליום  3מכשירים פיננסיים ברמה נתונים בדבר מדידות שווי הוגן של  ו.
 

 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 
 S&Bבאמצעות מודל 

ככל ששיעור ההיוון יהיה גבוה יותר וסטיית   38.69% סטיית תקן  •
התקן תהיה גבוהה יותר השווי ההוגן של כתבי 

 האופציה יהיה גבוה יותר. 
 

 ים  בהיררכיית השווי ההוגן, שינוי של אחד או יותר מהנתונ 3לפי הערכות ההנהלה לגבי  המכשירים הנמדדים ברמה 
 שאינם ניתנים לצפייה כדי לשקף הנחות חלופיות אפשריות באופן סביר לא ישנה משמעותית את השווי ההוגן. 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 חכירות  - 24באור 

 
 חכירות. 16את תקן דיווח כספי בינלאומי  מיישמתהחברה  2019בינואר  1החל מיום 

. תמורת תשלומי 2018שנים החל מחודש אוגוסט    3במסגרת הסכמי החכירה החברה חוכרת מבנה משרדים למשך  
כ של  בסכום  קבועים  שנתיים  בחרה    19- חכירה  החברה  ניהול.  ודמי  חניה  מבנה  כוללת  החכירה  בחודש.  ש"ח  אלפי 

 בהקלה של איחוד מרכיבי ההסכם.
 

אלפי ש"ח    229הינו    2020ובשנת    2021בשנת  סך תזרים המזומנים ששולם עבור החכירה שהוכר בדוח תזרים מזומנים  
 .בהתאמה אלפי ש"ח 220 -ו
 

חודשים מחודש   8משרדי החברה לתקופה של   ה שלסכם החכירארכת ההחברה חתמה על ה 2021ביוני  13ביום 
חניה ודמי  ,אלפי ש"ח בחודש. החכירה כוללת מבנה 19 -תשלומי חכירה קבועים בסכום של כ . תמורת2021אוגוסט 

אלפי ש"ח הנמדדות  178על המצב הכספי הכירה החברה בהתחייבות בגין חכירה בגובה של   ניהול. בהתאם לכך, בדוח
 באותו מועד, ובמקביל הכירה בנכס זכות שימוש באותו הסכום. החכירה שאינם משולמים  בערך הנוכחי של תשלומי

 
תשלומי חכירה   תמורת  ,2022 מרץחודשים מחודש  48לתקופה של  ים חדשיםהחברה חתמה על הסכם לחכירת משרד

  .אלפי ש"ח בחודש. החכירה כוללת מבנה ודמי ניהול 45 -קבועים בסכום של כ
 

 הנ"ל.  לחברה אין חכירות נוספות מלבד המשרדים
 

 נכס זכות שימוש  א. 
 

  2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        עלות
 565  565  12 122 בינואר  1יתרה ליום 

 -  178  93 74 תוספות במשך השנה
        

 565  743  105 196 בדצמבר  31יתרה ליום 
        

        פחת שנצבר 
 219  438  6 115 בינואר  1יתרה ליום 

 219  238  4 15 תוספות במשך השנה
        

  438  676  10 130  בדצמבר 31יתרה ליום 
        

        יתרת עלות מופחתת ליום
 127  67    בדצמבר   31
 
 

 התחייבות בגין חכירה ב. 
  2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 ) 354( ) 134(   בינואר  1יתרת פתיחה ליום 
     

 -  ) 178(   תוספות במשך השנה
 232  229    פרעון התחייבות 

 ) 12( ) 4(   הוצאות ריבית
        

 ) 134( ) 87(   בדצמבר  31יתרה ליום 
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 קוויקליזארד בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 הפסד למניה  - 25באור 

 
 הפסד בסיסי ומדולל למניה

 
התבסס על ההפסד המיוחס    2020  בדצמבר  31וליום    2021בדצמבר    31  ליוםלמניה    לוהמדול  חישוב ההפסד הבסיסי

 באופן הבא: הרגילות שבמחזור,  מניותהמשוקלל של הבממוצע  מחולקלבעלי המניות הרגילים של החברה 
 

  
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
   2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
 8,231  18,458   לבעלי המניות הרגילות המיוחס  בסיסי  הפסד  

 8,231  18,469   הפסד מדולל המיוחס לבעלי המניות הרגילות 
 
 

 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות:
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
  2021 2020 
 כמות מניות  כמות מניות   

 
 1,450,300  1,806,465   יתרת לתחילת השנה 

 248,828  870,695   השנההשפעת המניות שהונפקו במהלך 
 1,699,128  2,677,160   ממוצע משוקלל בסיסי של המניות לסוף השנה

       
 -  1,363   השפעת מכשירים מדללים 

       
 1,699,128  2,678,523   ממוצע משוקלל מדולל של המניות לסוף השנה

       

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן - 26באור 
 

למשקיעים ש"ח ערך נקוב של החברה    0.01מניות רגילות, בנות    394,496הנפיקה החברה    2022בינואר    18ביום   .א
 .ש"ח ברוטויליון מ 15 -. תמורת ההנפקה הסתכמה לכבהקצאה פרטית

 
  0.01מניות רגילות, בנות    172,500  -אופציות לעובדים הניתנות למימוש ל  172,500, הוענקו  2022  בינואר  19ביום   .ב

  אוגוסט   על ידי דירקטוריון החברה בחודש  ש"ח ערך נקוב של החברה בהתאם לתכנית אופציות לעובדים שאושרה
 . ") 2021("תכנית  2021

  43,125מנות, כאשר המנה הראשונה תהא בסך של    13  -האופציות ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ב
אופציות  10,781, ולאחר מכן כל מנה בסך 2023בינואר  19ום אופציות שתבשיל לאחר שנה מיום ההענקה, קרי בי

 . 2025בדצמבר  31ועד  2023במרץ  31תבשיל בכל סוף רבעון החל מיום 
 שנים מיום הענקתם.  10מועד פקיעת האופציות הינו 

פי המתאר -, לאחר קבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר, הקצתה החברה על 2022בפברואר    21ביום  
 עובדים ולנושא משרה בחברה.  28 -אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות ל 165,000

 
ונושאי משרה    ופציות לדירקטוריםא  180,000עניק  לה  האסיפה הכללית של החברה אישרה  2022בפברואר    17  ביום . ג

בהתאם לתכנית   ש"ח ערך נקוב של החברה 0.01מניות רגילות, בנות  180,000 -בחברה הניתנות למימוש ל בכירים
 . ")2021("תכנית  2021אופציות לעובדים שאושרה על ידי דירקטוריון החברה בחודש אוגוסט  

  45,000מנות, כאשר המנה הראשונה תהא בסך של    13  -בהאופציות ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה  
אופציות    11,250, ולאחר מכן כל מנה בסך  2023בינואר    9אופציות שתבשיל לאחר שנה מיום ההענקה, קרי ביום  

 . 2025בדצמבר  31ועד  2023במרץ  31תבשיל בכל סוף רבעון החל מיום 
 שנים מיום הענקתם.  10מועד פקיעת האופציות הינו 

 

 ) 4.844( ) 6.894(  (בש"ח) הפסד בסיסי למניה  

 ) 4.844( ) 6.895(  הפסד מדולל למניה (בש"ח) 
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 תוכן העניינים 

 
 
 עמוד 
 
 

 2 המבקריםדוח רואי החשבון 
 

 3 הכולל  ההפסדעל כספיים פרופורמה דוחות 
 

 5 כספיים פרופורמה על תזרימי המזומניםדוחות 
 

  6                פרופורמהדוחות כספיים באורים ל



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום  
 609תא דואר  ,  17רחוב הארבעה  

 6100601אביב  תל 
8000  684  03 

 

 

KPMG    ארגון הגלובלי של ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפות  KPMG  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 רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 קוויקליזארד בע"מ

 
ביקרנו את הדוחות על הרווח והפסד פרופורמה ואת הדוחות על תזרימי המזומנים פרופורמה 

 31"החברה") לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום    -של קוויקליזארד בע"מ (להלן 
של 2021בדצמבר   וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינם  אלה  פרופורמה  כספיים  דוחות   .

 וות דיעה על דוחות כספיים פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.החברה. אחריותנו היא לח
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות 
. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו 1973  -רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג  

מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים   לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 
ושל האומדנים  שיושמו  כללי החשבונאות  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  שבדוחות הכספיים. 

הע וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  ההצגה המשמעותיים  נאותות  רכת 
 בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
לדעתנו, הדוחות הכספיים פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  
תוצאות הפעולות פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופורמה של החברה לכל אחת משתי השנים 

ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות 38בהתאם לתקנה    2021בדצמבר    31ה שהסתיימה ביום  בתקופ
 . 2וזאת על בסיס ההנחות המופרטות בביאור  1970- תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2022במרץ  14
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 הכולל ההפסדעל  פורמהו פרדוחות 
 
 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  התאמות בגין   לפני אירוע   
 נתוני הפרופורמה  נתוני הפרופורמה  הפרופורמה  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
  

     :הכנסות
 9,795  -  9,795   הכנסות מתמחור דינמי 

 -  ) 50( 50   מתחריםהכנסות מהשוואת מוצרי 
 9,795  ) 50( 9,845   סה"כ

     
 ) 2,809( 14  ) 2,823(  עלות המכירות

     
 6,986  ) 36( 7,022   רווח גולמי 

     
 ) 9,524( 145  ) 9,669(  הוצאות מחקר ופיתוח
 ) 12,813( 9  ) 12,822(  , נטוהוצאות מכירה ושיווק

 ) 3,090( -  ) 3,090(  הוצאות הנהלה וכלליות 
     

 ) 25,427( 154  ) 25,581(  סה"כ הוצאות תפעוליות 
     

 ) 18,441( 118  ) 18,559(  הפסד תפעולי
     

 101  -  101   הוצאות מימון, נטו
     
     

 ) 18,340( 118  ) 18,458(  הפסד כולל לשנה 
     

 ) 6.8505( 0.0441  ) 6.8946(  למניה (בש"ח)  בסיסיהפסד 
 ) 6.8511( 0.0440  ) 6.8951(  הפסד מדולל למניה (בש"ח) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 2022במרץ  14תאריך אישור המידע הכספי פרופורמה:  
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 הכולל רמה על הרווח  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  
  

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

 -  ) 757( 757   הכנסות מהשוואת מוצרי מתחרים
 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(  , נטוהוצאות 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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 קוויקליזארד בע"מ
 

 פורמה על תזרימי המזומנים ו דוחות פר
 
 
 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  התאמות בגין   לפני אירוע   

 נתוני הפרופורמה  נתוני הפרופורמה  הפרופורמה  באלפי ש"ח 
  

 ) 13,076( ) 15( ) 13,061(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
 ) 21,260( -  ) 21,260(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

 42,200  -  42,200   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
 ) 131( -  ) 131(  השפעת תנודות במזומנים ושווי מזומנים

     
 7,733  ) 15( 7,748   במזומנים ושווי מזומנים  קיטון 

     
 
 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  התאמות בגין   לפני אירוע   

 נתוני הפרופורמה  נתוני הפרופורמה  הפרופורמה  באלפי ש"ח 
  

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

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

     
 ) 5,439( 12  ) 5,451(   קיטון במזומנים ושווי מזומנים 
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 קוויקליזארד בע"מ
 

 ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה 
 
 

 כללי  .1
 

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

 המופסקת בהדרגה"). פיתוח ושיווק של תוכנה להשוואת מחירי מתחרים ("הפעילות 
 
 
 הנחות ששימשו לעריכת הדוחות הכספיים ביניים פרופורמה .2
 

 31ביום    ה סתיימהש   השנ להדוחות הכספיים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את תוצאות הפעולות של החברה  
 .2020  בדצמבר   31ולשנה שהסתיימה ביום  2021בדצמבר 

 
 ההנחות הבאות:הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו תחת  

 
, אשר נערכו  2021בדצמבר    31הדוחות הכספיים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים של החברה ליום   )1( 

 . IFRS  - ה   לתקני בהתאם  
 
 
 2021בדצמבר    31דוחות רווח והפסד פרופורמה ודוחות תזרים מזומנים פרופורמה לשנה שהסתיימה ביום   )2( 

הופסקה ביום   הפעילות המופסקת בהדרגה, נערכו תחת ההנחה כי  2020בדצמבר    31ולשנה שהסתיימה ביום  
 .2018בינואר   1

 
 :התאמות הפרופורמה 

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

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

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

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

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

 
 

 



 

 קוויקליזארד בע"מ 

   2021בדצמבר   31 לשנה שנסתיימה ביום  פרטים נוספים על התאגיד - פרק ד'

 תוכן עניינים  

 2 .................................................................................................... מען רשום -א' 25תקנה  

 2 .................................................................................................. הערכות שווי -ב' 8תקנה  . .1

 2 ................... דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי -ב' 9תקנה   .2

 2 ........................................................................... דוח בדבר מצבת התחייבויות -ד' 9תקנה   .3

 2 ...... 2021תמצית דוחות על הרווח הכולל ש להחברה לכל אחד מהחציונים בשנת   -א' 10תקנה   .4

 3 ............................................................................ שימוש בתמורת ניירות ערך -ג' 10תקנה   .5

 3 ...................... השקעות בחברות בת ובחברות כלולות ושינויים בהשקעות אלו - 11-12תקנות    .6

 3 .......................................... הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן - 13תקנה   .7

 3 ................................................................................................ מסחר בבורסה - 20תקנה   .8

 3 ........................ ............................... תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה - 21תקנה   .9

 11 .................................................................................... בעל השליטה בחברה -א' 21תקנה   .10

 11 ................................................................................. עסקאות עם בעלי שליטה - 22תקנה   .11

 12 ............................................................................... החזקות בעלי עניין בחברה - 24תקנה   .12

 12 ..................................................... .הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  -א' 24תקנה   .13

 12 ........................................................................................ מרשם בעלי מניות -ב' 24תקנה   .14

 13 ................................................................................. הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה   .15

 16 ..................................................................................... נושאי משרה בכירה  -א' 26תקנה   .16

 17 .................................................................... רואה החשבון המבקר של התאגיד - 27תקנה   .17

 17 ................................................................................. שינוי בתזכיר או בתקנות - 28תקנה   .18

 ....................................................................... המלצות והחלטות הדירקטורים - 29תקנה   .19
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 18 .......................................................................................... החלטות החברה  -א' 29תקנה   .20
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מען רשום –א' 25תקנה   

 בע"מ  קוויקליזארד: שם החברה

 514439785: מספר חברה ברשם החברות 

4951437, פתח תקווה;  4השילוח   :משרדה הרשום של החברה כתובת

 or.stokelman@quicklizard.com :  אלקטרוניכתובת דואר 

03-7428800: פקסימיליה; 058-4928227: 2טלפון    ;03-7428800 : 1טלפון  :טלפון

2021בדצמבר   31: תאריך הדו"ח

 הערכות שווי  –ב' 8 תקנה .1

 . לדוח הדירקטוריוןפרק ב'  8 סעיףהחברה ראו לפרטים אודות הערכת שווי של 

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  –ב' 9תקנה  .2

וההנהלה את אפקטיביות   דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון  החברה אינה מצרפת לדוח התקופתי 

 ) לתקנות ההקלות. 4ד(5"תאגיד קטן" לפי תקנה -הבקרה הפנימית, בהתאם להקלה ל 

 דוח בדבר מצבת ההתחייבויות  –ד' 9תקנה  .3

) במקביל  126-החברה (תמדווח על ידי    2021בדצמבר    31על מצבת התחייבויות של החברה נכון ליום    הדוח 

 . , ומהווה חלק בלתי נפרד ממנולדוח תקופתי זה

2021תמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהחציונים בשנת   –א' 10תקנה  .4

 2021מחצית ראשונה  2021מחצית שנייה  2021סה"כ 

 אלפי ש"ח 

 4,488 5,307 9,795 הכנסות מתמחור דינמי 

 46 4 50 הכנסות מהשוואת מוצרי מתחרים 

 4,534 5,311 9,845 סה"כ הכנסות 

) 1,174() 1,649( ) 2,823( עלות המכירות

 3,360 3,662 7,022 רווח גולמי 

) 4,552() 5,117( ) 9,669( הוצאות מחקר ופיתוח

) 5,544() 7,278( ) 12,822( הוצאות מכירה ושיווק

) 1,813() 1,277( ) 3,090( הוצאות הנהלה וכלליות 

) 8,549() 10,010( ) 18,559( הפסד תפעולי

) 3,362( 3,806 444 שערוך כתבי אופציה לשווי הוגן*

 )35() 308( ) 343( הוצאות מימון, נטו 

) 11,946() 6,512( ) 18,458( הפסד כולל לשנה 

 * אינו פריט כספי.
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 שימוש בתמורת ניירות ערך  –ג' 10תקנה  .5

פברואר   החברה,  2021בחודש  של  ראשונה  הנפקה    השלימה  רגילות  מניות  הנפקת  של  בדרך  לציבור, 

לתשקיף    5כאמור בפרק    1.מיליון ש"ח  45.5  -) של החברה, בהיקף של כ1החברה וכתבי אופציה (סדרה  

על דרך ההפניה, תמורת ההנפקה  20212מפברואר  החברה   בו מובאים בזאת  , אשר הפרטים הכלולים 

לפיתוח פעילות השיווק והמכירה של החברה באירופה ובצפון אמריקה, ולצורך הרחבת פעילות    מיועדת

החברה.   של  והעתידי  הקיים  והפיתוח  הדוח,המחקר  ההנפקה  עושה  החברה    למועד  בתמורת  שימוש 

 ן יועדה ההנפקה כמפורט לעיל.  למטרות לה

 ושינויים בהשקעות אלו   השקעות בחברות בת ובחברות כלולות – 12-11תקנות  .6

 למועד הדוח, החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר. 

 הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן  – 13תקנה  .7

 למועד הדוח, החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר. 

 בבורסה  מסחר  – 20תקנה  .8

אביב  -בדבר ניירות הערך שהנפיקה החברה ושנרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתללפרטים   .8.1

 " בשנת  הבורסה(להלן:  הדוח  2021")  אישור  למועד  סעיף    ועד  א'    3ראו  עסקי    –לפרק  תיאור 

 החברה. 

ועד למועד אישור הדוח,   .8.2 ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה  רישום    ו לא חל החל ממועד 

מסחר    למעט הפסקת  –  "הפסקת מסחר"  ,לעניין זה  בניירות הערך של החברה.  ת מסחרוהפסק

כל    קצובה עקב סיבה טכנית, לרבות בגין פרסום דוחות כספיים, או במקרה של הפסקה כללית של

 . כל סיבה שהיאהמסחר בבורסה עקב 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה   – 21תקנה  .9

 תגמולים לנושאי משרה בכירה ): 1(א)(21תקנה  .9.1

שניתנו לכל אחד מחמשת בעלי  ,  1202שנת  כפי שהוכרו בדוחות הכספיים ל   ,3להלן פירוט התגמולים

להם בקשר עם כהונתם  התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה, שניתנו  

  , וכן לבעלי עניין בחברה ובין אם ניתנו על ידי אחר  חברהבין אם התגמולים ניתנו על ידי ה  ,בחברה

שנת שירותים  עם  ב  יכבעל  נובקשר  יו"ר    חברהתפקיד  גמול  למעט  הדירקטורים,  גמול  (כאשר 

 : )באלפי ש"ח(להלן)  9.2  הדירקטוריון, מפורט בסעיף

 

 

 

 

 
אשר ),  019935-01-2021אסמכתא:    ' מס (  2021בפברואר    18לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה אודות תוצאות ההנפקה מיום    1

 . הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה
אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת  ,  )018207-01-2021  אסמכתא:   ' מס (  2021בפברואר    16ראו תשקיף החברה נושא תאריך    2

 "). התשקיף (להלן: "  על דרך ההפניה 
בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק,    לרבות התחייבות למתן תגמול, – " תגמול"  3

דמי ניהול, דמי יעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תגמול פנסיוני, טובת הנאה וכל  
 .הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד. סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה
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 .  ונלוות כמקובל רכיב השכר כולל את הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות  ] 1[
אשר הפרטים הכלולים  לתשקיף החברה,    3למועד הדוח, הוענקו לנושאי המשרה כאמור אופציות לא סחירות. לפרטים ראו פרק   ] 2[

הסכומים הרשומים בטור "תשלום מבוסס מניות" מייצגים    .לדוחות הכספיים  14  באור, וכן  ההפניהבו מובאים בזאת על דרך  
תקופות הדיווח הרלוונטיות בגין הענקת האופציות  בדוחותיה הכספיים של החברה שנרשמה בהתיאורטית  ההוצאה  סכום  את  

   לנושאי המשרה הבכירה.
 טל וובר את העסקתו בחברה.  סיים מר 19.12.2021. ביום מעביד-יצוין כי לא מתקיימים בינו לבין החברה יחסי עובד ] 3[
 החזר הוצאות תקשורת ומשרדיות. ] 4[
 סיים מר ניר כהן את העסקתו בחברה. 19.12.2021ביום  ] 5[
 . דין פי  על בחברה   העסקתו מסיום שנבעו  והפרשות   תשלומים כולל ] 6[
 
 

 עניין  לבעלי תגמולים): 3(א)(21 תקנה .9.2

עם המפורטים    נמנובחברה, שלא    הענייןלכל אחד מבעלי    2021שניתנו בשנת  להלן פירוט התגמולים  

 :בחברה שנתנולעיל, בקשר עם שירותים  בטבלה

 סה"כ  (באלפי ש"ח)  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 
 

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

 שיעור 
 החזקה 

  בהון
 החברה 

 מענק  ] 1[שכר 
תשלום  
מבוסס  

 ] 2[מניות

 דמי ניהול
  אחר 

 106 106 - - - - - - - ] 1[דירקטורים 

פנחס  מר  למעט  (קרי,    שאינם מועסקים בתפקיד נוסף בחברהו  הדיווח  בשנת כדירקטורים בחברה    כיהנואשר    כל הדירקטורים ] 1[
 .  מנדל ומר יוסף כהן)

 

 :שלעיל  אותהמופיעים בטבל בכירה  המשרה  העם נושאי  של החברה  עיקרי פרטי ההתקשרות  להלן   .9.3

 ") מר מנדל: " בס"ק זה( פנחס מנדלמר  .א

מר פנחס מנדל, אשר הינו אחד מהיזמים שהקימו את החברה, מכהן כמנכ"ל החברה החל  

(ולפני כן כחלק מצוות ההקמה    2021בינואר    21, ומונה לדירקטור בחברה ביום  2018מפברואר  

על   וכאחראי  כדירקטור  לרבות  בחברה  שונים  בתפקידים  כיהן  תנאי  של החברה,  התפעול). 

  וכוללים את התנאים הבאים  2021בינואר    1העסקתו של מר מנדל עוגנו בהסכם העסקה מיום  

  החודשי  ו) שכר2); (100%משרה מלאה (היקף  ) העסקה ב1: (")ההעסקה  הסכם: "בס"ק זה(

()ברוטו(ש"ח    50,000הינו בסך של    2021החל מינואר    של מר מנדל נוספות;  )  3, כולל שעות 

ימי חופשה (צבירה    20ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, הפרשות סוציאליות,    :תנאים נלווים

תשלום חודשי בגין הוצאות    ;שלא תעלה על שנתיים), דמי הבראה וימי מחלה בהתאם לדין

נסיעות תקשורת;   וארוחות,  על  הוצאות  החזר  ו/או  בעלויותיו  ונשיאה  טלפון  העמדת  וכן 

 סה"כ  (באלפי ש"ח)  תגמולים בעבור שירותים ים פרטי מקבל התגמול
 

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

 שיעור 
 החזקה 

  בהון
 החברה 

 שיעור 
 החזקה 

  בהון
החברה  
(בדילול  

 מלא) 

 מענק  ] 1[שכר 
תשלום  
מבוסס  

 ] 2[מניות

דמי  
  אחר ניהול

פנחס  
 2,053 - - 1,007 300 746 2.22% 3.52% 100% החברה  מנכ"ל מנדל 

 יוסף כהן 
מוצר  סמנכ"ל  

של  ושיווק    טכנולוגיות 
 החברה 

100% 3.52% 2.22% 752 300 1,007 - - 2,059 

אור  
 שטוקלמן 

כספים של    סמנכ"ל 
 783 - - 256 - 527 - - 100% החברה 

טל  
 ] 3[וובר 

של    מכירותסמנכ"ל  
 597 ] 4[ 12 - - - 585 - - 100% החברה (לשעבר) 

תפעול ] 5[כהן  ניר של    סמנכ"ל 
 584 - - - - ] 6[584 - - 100% החברה (לשעבר) 
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עסק  הוצאות  להחזר  ההסדר  זכאות  את  מחיל  ההעסקה  הסכם  חשבוניות.  הצגת  כנגד  יות 

סעיף   לפי  הכללי  לאישור  בהתאם  התשכ"ג  14הקבוע  פיטורים,  פיצויי  (1963-לחוק   ;4  (

  תו של מר מנדל תחרות בחברה במהלך תקופת ההעסק-התחייבות לשמירה על סודיות ולאי 

(לחודשים    12ולמשך תקופה של   לעניין בעלותה 5אחריה;  הוראות  על    )    נה קניי של החברה 

) קביעה לפיה הסכם ההעסקה ניתן לסיום בכל עת על ידי כל אחד מהצדדים, בכפוף  6רוחני; (ה

כי עד למועד ההתקשרות בהסכם, תקופת    ,חודשים מראש. יצוין  6למתן הודעה מוקדמת של  

מר מנדל זכאי  בהתאם למדיניות התגמול של החברה  )  7ההודעה המוקדמת היתה לפי חוק; (

יעדים הבאים: א. עמידה במשכורות חודשיות, בהתאם ל  6לקבל בונוס שנתי בסכום של עד  

של החברה המחושב לפי    ARR   )Annual Recurring Revenues  (("ARR")-במקרה שבו ה

גדל ב לפי חודש    ARR  -לעומת ה  20%  - חודש דצמבר בשנה מסוימת  של החברה המחושב 

משכורות חודשיות;    2דצמבר בשנה הקודמת לה, מר מנדל יהיה זכאי לבונוס שנתי בסכום של  

משכורות   4, מר מנדל יהיה זכאי לבונוס שנתי בסכום של 40% -ב. במקרה של גידול כאמור ב

ב כאמור  שנתי  גידול  בגין  ג.  לבו   60%  - חודשיות;  זכאי  יהיה  מנדל  מר  שנתי  ויותר,  נוס 

משכורות חודשיות. במידה ותקום למר מנדל זכאות לבונוס השנתי,    6בסכום של  מקסימאלי  

באפריל של כל שנה קלנדרית שלאחר השנה שבגינה    30  -הבונוס השנתי ישולם לא יאוחר מ

משולם הבונוס השנתי, ובלבד שבתום השנה בגינה משולם הבונוס הוא מועסק בחברה (ולא  

שנים ממועד ההתקשרות    3) החברה תעניק למר מנדל, מדי  8עה מוקדמת); (מצוי בתקופת הוד

 " (להלן:  ההעסקה  ההענקהבהסכם  החברה  מועד  של  רגילות  מניות  לרכישת  אופציות   ("

בכמות שתקבע על ידי החברה, על פי תנאי תכנית האופציה של החברה, כפי שתתוקן מעת  

פני שלוש שנים על  שווים  בכל שנה ממועד ההענקה)    1/3(קרי,    לעת, אשר תבשיל בחלקים 

בכפוף להעסקתו המתמשכת של מר מנדל, ובמחיר מימוש שיהא ממוצע מחיר הסגירה של  

ההבשלה תואץ באופן    4.ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה  20מניות החברה בבורסה במהלך  

עם סיום    כנית האופציות של החברה) אוומלא בגין שינוי שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בת

 העסקתו של מר מנדל שלא בגין עילה.

כמו כן, זכאי מר מנדל לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ולשיפוי ופטור מאחריות,  

 להלן.  9.7-ו 9.6, 9.5הכל כמפורט בסעיפים  

לעיל, מר מנדל זכאי לבונוס שנתי   )7בהתאם למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף ( 

 משכורות חודשיות.  6בגובה של   2021מקסימאלי בגין שנת 

מסך ההון    3.52%מניות רגילות של החברה המהוות    99,573  מנדלמר  מחזיק    ,למועד הדוח  נכון

) של החברה  והנפרע  מלא),  2.22%המונפק  למסחר)    143,028  בדילול  רשומות  (לא  אופציות 

כתבי אופציה    10,218וכן  שנים ממועד הענקתן,    10ותקופת מימושן הינה    במלואןשהבשילו  

רשומים למסחר( (לא   (Warrants  .(הא בדבר  למועד  לפרטים  עד  מנדל  למר  שהוקצו  ופציות 

 הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.   אשרלתשקיף החברה,    3הדוח, ראו פרק  

תנאי כהונתו  את (לאחר אישור ועדת התגמול)  דירקטוריון החברהאישר   2022בינואר  9ביום 

מנכ"ל החברה,   של  מנדל,  והעסקתו  ששכרומר  מנדל    כך  מר  של  סךיעמוהחודשי  על  של   ד 

,  2022החל משכר חודש פברואר    ש"ח)  50,000(חלף    (כולל שעות נוספות)(ברוטו)  ש"ח    57,000

 

כל הקצאת ניירות ערך של החברה כפופה לאישור הבורסה ולעמידה בהוראות תקנון והנחיות הבורסה, לרבות לעניין מחיר מזערי,    4
 כפי שתהיינה מעת לעת 
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מניות    60,000  -אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל  60,000וכן הענקה ללא תמורה של  

אופציות שתבשיל    15,000, כאשר המנה הראשונה תהא בסך של  מנות  13  -ב רגילות של החברה  

אופציות    3,750, ולאחר מכן כל מנה בסך  2023בינואר    9לאחר שנה מיום ההענקה, קרי ביום  

מיום   החל  רבעון  סוף  בכל  של    .2025בדצמבר    31ועד    2023במרץ    31תבשיל  ההוגן  השווי 

כי  .  ש"ח  979,205  - הוערך בסך של כ  ההענקה האופציות למועד   תיקון תנאי כהונתו  יובהר, 

מנדל   מר  של  ווהעסקתו  של החברה  התגמול  מדיניות  להוראות  בהתאם  לאישור  הינו  כפוף 

יצוין, כי הענקת  .  2022בפברואר    17שהתקבל ביום    של בעלי מניות החברההאסיפה הכללית  

זו מהווה תיקון לתנאי העסק (בסכמפורט    ,החברה"ל  כמנכ  מנדל   מר  של   תואופציות  )  8"ק 

מחיר  שובהתאם לתנאי תוכנית האופציות של החברה,    נקבעההאופציות    הבשלתש   כך  ,לעיל

ימי המסחר שקדמו   30מימוש יהא ממוצע מחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה במהלך  ה

  אלא  בעתיד  נוספות   אופציות   הענקת  לבצע   מתחייבת   אינה   החברהכן,    כמו למועד ההענקה.  

  מנדל   מרכי יתר תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של    ,יובהר.  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בכפוף

ש כאמור ללא  יוותרו  תנאי    .ינוי,  ויתר  מנדל  מר  של  העסקתו  תנאי  אודות  נוספים  לפרטים 

החברה   של  מיידי  דיווח  ראו  אסמכתא:    2022בינואר    11מיום  האופציות  -2022-01(מס' 

-2022-01(מס' אסמכתא:    2022בפברואר    20ודוח מיידי על תוצאות אסיפה מיום    )005226

 דרך ההפניה. מובאים בזאת בבהם אשר הפרטים הכלולים  ,)017403

 ")כהן מר" :"ק זהבס( כהן יוסףמר  .ב

החברה,  את  שהקימו  מהיזמים  אחד  כ  הינו  מחודש  ו טכנולוגיות  מוצר  סמנכ"ל  מכהן  החל 

מר כהן מכהן   2018כמו כן, החל מפברואר   5.שיווק בחברהמכהן גם כסמנכ"ל  2021ספטמבר 

כחלק מצוות ההקמה של החברה, כיהן בתפקידים שונים בחברה    ,(לפני כן בחברהכדירקטור 

  ה בהסכם העסק  עוגנו של מר כהן    ותנאי העסקת לרבות כדירקטור וכממונה על טכנולוגיות).  

הבאיםו  2021בינואר    21  מיום התנאים  את  "  כוללים  זה:  (")ההעסקה  הסכם(בס"ק   :1 (

הינו    2021החל מינואר    של מר כהן  החודשי   ו שכר)  2(   ;)100%משרה מלאה (היקף  העסקה ב

כולל  )ברוטו(ש"ח    50,000של    בסך  ,) נוספות;  נלווים3שעות  תנאים  קרן    :)  פנסיוני,  ביטוח 

, דמי הבראה  (וצבירה שלא תעלה על שנתיים)   ימי חופשה   20השתלמות, הפרשות סוציאליות,  

  טלפון העמדת    וכן  וארוחות  תשלום חודשי בגין הוצאות על נסיעות   ;וימי מחלה בהתאם לדין

זכאות להחזר הוצאות עסקיות כנגד הצגת    ;רתתקשו  הוצאות  החזראו  /ו  בעלויותיו   ונשיאה

סעיף  חשבוניות.   לפי    14הסכם ההעסקה מחיל את ההסדר הקבוע בהתאם לאישור הכללי 

תחרות בחברה  -) התחייבות לשמירה על סודיות ולאי4; (1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג

) הוראות  5(   ;אחריהחודשים ל  12של  ולמשך תקופה    תו של מר כהןההעסקבמהלך תקופת  

) קביעה לפיה הסכם ההעסקה ניתן לסיום  6י; (רוחנה  נהקניילעניין בעלותה של החברה על  

  , . יצויןחודשים מראש  6בכל עת על ידי כל אחד מהצדדים, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של  

לפי חוק עד למועד ההתקשרות בהסכם, תקופת ההודעה המוקדמת היתה  (כי  בהתאם  )  7; 

החברה   של  התגמול  ע  כהן מר  למדיניות  של  בסכום  שנתי  בונוס  לקבל  משכורות    6ד  זכאי 

 ARR  )Annual Recurring  - יעדים הבאים: א. במקרה שבו העמידה ב בהתאם לחודשיות,  

Revenues")  (ARRב גדל  מסוימת  בשנה  דצמבר  חודש  לפי  המחושב  החברה  של   ("-20%  

 

, מר  2021באוקטובר    15לאחר שנמסרה הודעה מוקדמת על סיום תפקידו של סמנכ"ל השיווק בחברה, שכיהן בתפקידו עד ליום    5
 כהן החל לכהן, בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות גם כסמנכ"ל שיווק של החברה. יוסף 
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של החברה המחושב לפי חודש דצמבר בשנה הקודמת לה, מר כהן יהיה זכאי    ARR  -לעומת ה 

, מר כהן  40%  -במקרה של גידול כאמור ב  .משכורות חודשיות; ב  2לבונוס שנתי בסכום של  

  60%  -משכורות חודשיות; ג. בגין גידול שנתי כאמור ב  4יהיה זכאי לבונוס שנתי בסכום של  

במידה    משכורות חודשיות.   6בסכום של  מקסימאלי  שנתי    ויותר, מר כהן יהיה זכאי לבונוס

באפריל של כל   30  -ותקום למר כהן זכאות לבונוס השנתי, הבונוס השנתי ישולם לא יאוחר מ

שנה קלנדרית שלאחר השנה בה מגיע הבונוס השנתי, ובלבד שמר כהן מועסק בחברה (ולא  

הוא מועסק  ה משולם הבונוס  שבתום השנה בגינובלבד    ,בהתראה מוקדמת) במועד התשלום

שנים ממועד   3כהן, מדי למר תעניק ) החברה 8(; מוקדמת)ולא מצוי בתקופת הודעה בחברה (

מניות רגילות של    אופציות לרכישת  ")מועד ההענקהההתקשרות בהסכם ההעסקה (להלן: "

ן  כפי שתתוקעל פי תנאי תכנית האופציה של החברה,  בכמות שתקבע על ידי החברה,  החברה  

  ) ההענקהשנה ממועד  בכל    1/3אשר תבשיל בחלקים שווים על פני שלוש שנים (קרי,  ,  מעת לעת

מר   של  המתמשכת  להעסקתו  מימוש  כהןבכפוף  ובמחיר  של  ,  הסגירה  מחיר  ממוצע  שיהא 

ההבשלה תואץ באופן    6.ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה  20מניות החברה בבורסה במהלך  

עם סיום  או    )כנית האופציות של החברהומונח זה בת(כהגדרת  ברה  בחשינוי שליטה  בגין  מלא  

    .העסקתו של מר כהן שלא בגין עילה

כן, זכאי מר כהן לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ולשיפוי ופטור מאחריות,    כמו

 . להלן 9.7-ו 9.6, 9.5בסעיפים  כמפורט  הכל

, מר כהן זכאי לבונוס שנתי  לעיל )7כמפורט בסעיף (בהתאם למדיניות התגמול של החברה  

 . חודשיות משכורות 6בגובה של   2021בגין שנת מקסימאלי 

מסך ההון    3.52%מניות רגילות של החברה המהוות   99,573  מר כהןמחזיק    ,למועד הדוח נכון

) של החברה  והנפרע  מלא),  2.22%המונפק  למסחר)    165,084  בדילול  רשומות  (לא  אופציות 

כתבי אופציה    10,218וכן  שנים ממועד הענקתן,    10ותקופת מימושן הינה    במלואןשהבשילו  

למסחר( רשומים  (לא   (Warrants  .(  למועד עד  כהן  למר  שהוקצו  האופציות  בדבר  לפרטים 

 הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.   אשרלתשקיף החברה,    3הדוח, ראו פרק  

רה (לאחר אישור ועדת התגמול) את תנאי כהונתו  אישר דירקטוריון החב 2022בינואר  9ביום 

והעסקתו של סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק בחברה, מר כהן, כך ששכרו החודשי של מר  

ש"ח) החל משכר   50,000ש"ח (ברוטו) (כולל שעות נוספות) (חלף  57,000כהן יעמוד על סך של 

פברואר   של  2022חודש  תמורה  ללא  הענקה  וכן  הניתנות  אופצ  60,000,  סחירות)  (לא  יות 

מנות, כאשר המנה הראשונה תהא בסך של   13  -מניות רגילות של החברה ב  60,000  -למימוש ל

, ולאחר מכן כל  2023בינואר  9אופציות שתבשיל לאחר שנה מיום ההענקה, קרי ביום  15,000

בדצמבר   31ועד    2023במרץ    31אופציות תבשיל בכל סוף רבעון החל מיום    3,750מנה בסך  

. יובהר, כי ש"ח  979,205  -הוערך בסך של כ  ההענקההשווי ההוגן של האופציות למועד  .  2025

הינו בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה  תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר כהן  

מניות החברה  והינו   בעלי  של  לאישור האסיפה הכללית  בפברואר    17ביום  שהתקבל   כפוף 

 מוצר"ל  מנכ סכ  ןכה   מר  של  תו כי הענקת אופציות זו מהווה תיקון לתנאי העסק  יצוין,.  2022

בהתאם    נקבעה האופציות    שהבשלת  כך  ,לעיל)  8"ק (בס , כמפורט  חברהב   ושיווק  טכנולוגיות

מימוש יהא ממוצע מחיר הסגירה של מניות  המחיר  שולתנאי תוכנית האופציות של החברה,  

 
ניירות ערך של החברה כפופה לאישור הבורסה ולעמידה בהוראות תקנון והנחיות הבורסה, לרבות לעניין מחיר    6 כל הקצאת 

 . מזערי, כפי שתהיינה מעת לעת
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במהלך   בבורסה  ההענקה.    30החברה  למועד  שקדמו  המסחר    אינה  החברהכן,    כמוימי 

יובהר, כי  . הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף אלא בעתיד נוספות אופציות הענקת לבצע מתחייבת

פרטים נוספים  ל  .ינוי, יוותרו ללא שכאמור   כהן   מר יתר תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של  

  11מיום    ויתר תנאי האופציות ראו דיווח מיידי של החברה  כהןאודות תנאי העסקתו של מר  

אסמכתא:    2022בינואר   מיום    ) 2022-01-005226(מס'  אסיפה  תוצאות  על  מיידי    20ודוח 

אסמכתא:    2022בפברואר   הכלולים  ,  )2022-01-017403(מס'  הפרטים  מובאים  בהם  אשר 

 בזאת בדרך ההפניה. 

 ")מר וובר: "בס"ק זה( מר טל וובר .ג

וובר כ ינואר    של החברהמכירות    הן כסמנכ"לימר  בדצמבר   19  ועד ליום  2016החל מחודש 

  , שלמיטב ידיעת החברה  ,שירותי ניהול מכירות באמצעות חברהלחברה   העניקמר וובר    .2021

  ,ש"ח  50,000בסך    חודשי  זכאי מר וובר לתשלום היה  ,  בגין שירותיו.  בשליטתו המלאה  הינה 

) 1: (את התנאים הבאיםעימו כללו  ההתקשרות תנאי בנוסף,  בתוספת מע"מ (כנגד חשבונית).

התחייבות לשמירה על סודיות  )  2ת תקשורת והוצאות משרדיות; (תשלום חודשי בגין הוצאו

של  ולמשך תקופה    תו של מר ווברתחרות בחברה במהלך תקופת ההעסק-לאי וכן התחייבות  

ל   12 קביעה  )  4(  רוחני;ה  נהקניי) הוראות לעניין בעלותה של החברה על  3(  ;אחריהחודשים 

צדדים, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של  סכם ניתן לסיום בכל עת על ידי כל אחד מההלפיה ה

(מראשיום    90 לא  5;  הצדדים  בין  עובדהתקיימו  )  הוראות  -יחסי  כולל  וההסכם  מעביד, 

מקובלות לעניין החזר רטרואקטיבי של חלק מהשכר במקרה בו יקבע על ידי טריבונל שיפוטי  

כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד מעביד.   למר בדבר האופציות שהוקצו    לפרטים  כלשהו 

הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת   אשרלתשקיף החברה,    3למועד הדוח, ראו פרק    עד   וובר

ההפני דרך  במלואןעל  הבשילו  וובר  למר  שהוענקו  האופציות  הדוח,  אישור  למועד  נכון  .  ה. 

ו של  ממועד סיום העסקת  ימים  90בחלוף  בהתאם להסכם ההקצאה בין מר וובר לבין החברה,  

 . ובהנחת העדר מימוש האופציות תפקענהבחברה   מר וובר

 ")כהן  מר(בס"ק זה: " כהן נירמר  .ד

  .2021בדצמבר    19יום  ועד ל  2021מאי  החל מחודש    של החברה תפעול    מר כהן כיהן כסמנכ"ל 

כהן    ותנאי העסקת כוללים את התנאים  ו  2021במרץ    7  מיום  הבהסכם העסק   עוגנושל מר 

שכרו )  2(  ;)100%משרה מלאה (היקף  ) העסקה ב1: (")ההעסקה  הסכם(בס"ק זה: "  הבאים

של   סך  על  עמד  כהן  מר  של  נוספות  40,000החודשי  שעות  כולל  (ברוטו),  (ש"ח  תנאים  3;   (

קרן השתלמות,  ביטוח נושאי משרה וכן שיפוי ופטור כמקובל בחברה,  ביטוח פנסיוני,    :נלווים

תשלום חודשי בגין    ;חופשה, דמי הבראה וימי מחלה בהתאם לדיןימי    20הפרשות סוציאליות,  

נסיעות   על    הוצאות   החזראו  /ו  בעלויותיו  ונשיאה  טלפוןהעמדת    וכן וארוחות  הוצאות 

הסכם ההעסקה מחיל את  זכאות להחזר הוצאות עסקיות כנגד הצגת חשבוניות.    ;רתתקשו

)  4; (1963- ויי פיטורים, התשכ"גלחוק פיצ  14ההסדר הקבוע בהתאם לאישור הכללי לפי סעיף  

ולאי סודיות  על  ההעסק-התחייבות לשמירה  במהלך תקופת  בחברה  כהן תחרות  מר  של    תו 

ל  12של  ולמשך תקופה   קניי 5(  ;אחריהחודשים  על  של החברה  בעלותה  לעניין  הוראות    נה ) 

מהצדדים, בכפוף  ) קביעה לפיה הסכם ההעסקה ניתן לסיום בכל עת על ידי כל אחד  6רוחני; (ה

 .  למתן הודעה מוקדמת
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 ") שטוקלמן מר: "בס"ק זה ( מר אור שטוקלמן .ה

תנאי העסקתו  .  2020בדצמבר    22מר שטוקלמן מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מיום  

מר   העסק   עוגנו   שטוקלמןשל  התנאים  ה  , 2020באוקטובר    22מיום    הבהסכם  את  כוללים 

של מר שטוקלמן   (ברוטו)  חודשיה  ו) שכר2; ()100%משרה מלאה ( היקף  העסקה ב )  1(  הבאים:

ביטוח נושאי    ביטוח פנסיוני,  :) תנאים נלווים3(;  כולל שעות נוספותש"ח    33,000  הינו בסך

ימי חופשה     20קרן השתלמות, הפרשות סוציאליות,    משרה וכן שיפוי ופטור כמקובל בחברה,

  90(ניתנים לצבירה עד    ה וימי מחלה בהתאם לדין(וצבירה שלא תעלה על שנתיים), דמי הברא 

לפדותם) רשאי  אינו  שטוקלמן  מר  אך  בגין ,  יום,  הוצאות  הסכם  רוחותוא  נסיעות   החזר   ;

לחוק פיצויי פיטורים,    14ההעסקה מחיל את ההסדר הקבוע בהתאם לאישור הכללי לפי סעיף  

(1963-התשכ"ג ולאי4;  סודיות  על  לשמירה  התחייבות  בחב-)  תקופת  תחרות  במהלך  רה 

שטוקלמן  ההעסק מר  של  של  תו  תקופה  ל  12ולמשך  (חודשים  לעניין  5אחריה;  הוראות   (

תקופת הודעה מוקדמת לפי חוק, אולם ההסכם  )  6רוחני; (ה  נהקניי בעלותה של החברה על  

 כולל עילות סיום העסקה מיידי.  

אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול) את עדכון שכרו    2022בינואר    9ביום  

ש"ח (ברוטו) (כולל שעות נוספות)    38,000של מר שטוקלמן כך ששכרו החודשי יעמוד על סך של  

 , והכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה.2022ר חודש ינואר  ש"ח) החל משכ   33,000(חלף  

שטוקלמן   מר  מחזיק  הדוח,  למועד  למסחר)  אופ  19,550נכון  רשומות  (לא  הניתנות  ציות 

ל ידי    19,550  -למימוש  על  לו  שהוקצו  התאמות),  לביצוע  (בכפוף  החברה  של  רגילות  מניות 

שנים    4יבשילו תוך  כאשר האופציות  ),  "הענקה ה  מועד(להלן: "  2020בדצמבר    21ביום  החברה  

לפרטים בדבר האופציות  .  ההענקהשנים ממועד    10ותקופת מימושן הינה    ענקה ההממועד  

הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת   אשרלתשקיף החברה,    3שהוקצו למר שטוקלמן, ראו פרק  

 על דרך ההפניה. 

 לדירקטורים  גמול . ו

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, כי החל ממועד    2021בינואר    26ביום  

על   לציבור  ההנפקה  תשקיףהשלמת  מועסקים  ,  פי  שאינם  בחברה,  המכהנים  הדירקטורים 

ם החיצוניים והבלתי תלויים המכהנים בחברה, או  דירקטוריבתפקיד נוסף בחברה, לרבות ה

וגמול שנתי,  יהיו    שיכהנו בה מעת לעת, בהתאם לסכומי  זכאים לגמול השתתפות בישיבות 

ה התש"ס מזערי  הגמול  חיצוני),  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  (כללים  -בתקנות החברות 

הגמול("  2000 זכאים  תקנות  יהיו  וכן  לעת,  מעת  שיעודכנו  כפי  החברה,  של  דרגתה  לפי   ,("

פוי ופטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג  הגמול, כתב התחייבות לשי להחזר הוצאות על פי תקנות  

 . להלן 9.7-ו  9.6, 9.5בסעיפים ומקובל בחברה, 

ליום   עד  קרי  ההנפקה,  השלמת  למועד  עד  כי  גמול    , 2021בפברואר    23יצוין,  שולם  לא 

 לדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם מועסקים בתפקיד נוסף בחברה. 

שאינו  אליו,    הנלוותוההוצאות    לדירקטורים  הניתןבגין גמול    הינוהסכום המצוין בטבלה לעיל  

שאינם מועסקים  ,  סכום כולל ששולם לכל הדירקטוריםהינו  הסכום האמור  .  חורג מהמקובל

בחברה נוסף  אשר  בתפקיד  בחברה    כיהנו,  לגמול    בשנתכדירקטורים  וזכאים  הדיווח 

 .דירקטורים כמקובל
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אישור מינויו   (א)את  , בין היתר,  אישרה אסיפת בעלי מניות החברה  2022בפברואר    17ביום  

  10,000אישור הקצאת   וני של החברה וכן (ב)ותנאי העסקתו של מר הרצל לקס כדירקטור חיצ

לכל אחד  החברה  רגילות של  מניות    10,000  - הניתנות למימוש ל אופציות (לא רשומות למסחר)

ה"ה: מר אברי קציר ומר ישי קב, וכן בכפוף לאישור מינויו ותנאי העסקתו של    דירקטוריםמה

הבלתי תלויים של  קטורים  רדיכאמור לכל אחד מהאופציות    10,000מר הרצל לקס הקצאת  

(כולם    וכן למר הרצל לקס  גב' גילי הרט,  ,כהן-החברה: ה"ה מר עמיחי הלמן, גב' קרן פרימור

המנה  מנות כאשר    13  -מהניצעים, האופציות תבשלנה בביחס לכל אחד    .")הניצעים" יחד:

 ,  2023בינואר    9ביום  קרי  ענקה,  האופציות תבשיל לאחר שנה מיום ה   2,500בסך  הראשונה  
ועד    2023במרץ    31אופציות תבשיל בכל סוף רבעון החל מיום    625  ולאחר מכן כל מנה בסך 

לפרטים נוספים אודות האופציות כאמור ראו דיווח מיידי של החברה    .2025בדצמבר    31ליום  

ודוח מיידי על תוצאות אסיפה מיום    ) 2022-01-005226(מס' אסמכתא:    2022בינואר    11מיום  

אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים  ,  )2022-01-017403(מס' אסמכתא:    2022ר  בפברוא  20

 בזאת בדרך ההפניה. 

 מדיניות תגמול  .9.4

לפרק  לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה אשר הינה בתוקף נכון למועד דוח זה ראה נספח  

 הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.  אשרהחברה,  לתשקיף   8

 שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה  .9.5

ת של החברה  והאסיפה הכללית של בעלי המניו  אישרו דירקטוריון החברה,  2021בינואר    26ום  בי

הענקת כתבי    7בכפוף להשלמת ההנפקה על פי התשקיף וכניסת התקנון החדש של החברה לתוקף

המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי  התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה  

תאגידים  מטעם החברה ב , מעת לעת,יהיו מועסקיםמשרה המכהנים או שיכהנו ושמועסקים או ש

  תאגידים בהם מחזיקה או תחזיק החברה בניירות ערך כלשהם, במישרין או בעקיפין (להלן: "אחר

   .")אחר

כל חבות או הוצאה כמפורט  בגין  במסגרת כתבי השיפוי התחייבה החברה לשפות את האמורים  

(לרבות    נושא המשרה  להלן, שתוטל על עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה 

לשיפויפעולות   ההתחייבות  כתב  הענקת  למועד  עובר  בעקיפין,  שבוצעו  או  במישרין  ), הקשורות 

מסוגי  יותר  או  בשיפוי    אירועים  לאחד  המזכים  כאירועים  ושסווגו  ההתחייבות  בכתב  שנכללו 

השיפוי המירבי (כהגדרתו  ובלבד שסכום השיפוי לא יעלה על סכום  ")  המזכים   האירועים"להלן:  (

התחייבות תקנון  ל  להלן).  להוראות  בהתאם  הוצאה  או  חבות  בגין  תחול  המשרה  נושאי  שיפוי 

דין אשר בגינן ניתן  פי  - חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי עלהחברה וחוק החברות, וכן כל  

 ו/או יהיה ניתן לשפות נושא משרה.

פוי  סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השי

"), לא יעלה על  כתבי השיפוי"להלן:  שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי ( 

מהונה העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות של החברה    25%מבין: (א)    לגבוהסכום השווה  

כפי שיהיה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים, סקורים או מבוקרים האחרונים של החברה, שיהיו  

 
ת של החברה את החלפת תקנון החברה בתקנון חדש המותאם לחברה ציבורית.  אישרה האסיפה הכללי  2020בדצמבר  23ביום   7

לתקנון החברה ראו  תשקיף ורישום מניות החברה למסחר בבורסה.  ה כנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי  נהתקנון החדש  
 ל הפניה. המובא בזאת בדרך ש) 2021-01-019833(מס' אסמכתא:  2021בפברואר  18דיווח מיידי של החברה מיום 
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ים נכון למועד תשלום השיפוי בפועל וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה  קיימ

") (וזאת מבלי לגרוע  סכום השיפוי המרבי" להלן:  מיליון דולר ארה"ב (   10בודד או במצטבר, או (ב)  

מזכותם של נושאי המשרה לקבל תגמולי ביטוח, לרבות בגין האירועים הקבועים בכתב השיפוי  

בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבור נושא המשרה מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל  המבוטחים  

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, והכל בתנאים המפורטים בכתבי השיפוי). 

 התחייבות לפטור נושאי משרה .9.6

שאי  נול  פטור  כתביאישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה הענקת    2021בינואר    26ביום  

משרה בחברה, המכהנים או כפי שיכהנו מעת לעת. הפטור יחול בקשר עם הפרת חובת הזהירות  

אין במתן הפטור או באי תחולתו כדי לגרוע מזכאות נושא  כלפי החברה או תאגיד מוחזק שלה.  

לפי כתב    שפעולת נושא המשרה הינה בגדר אירוע מזכה  המשרה לשיפוי כאמור בכתב השיפוי, ככל

 . ובכפוף להוראות כל דין השיפוי

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה  .9.7

החברה עם  אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה את התקשרות    2021בחודש ינואר  

ביחס לדירקטורים ונושאי  ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה,  ה לבפוליס מבטחים  

ועד    21.1.2021לתקופה של שנה, החל מיום  וזאת    או יכהנו בחברה מעת לעת,  מכהניםמשרה אשר  

(א),  20.1.2022יום  ל הבאים:  עד   בתנאים  של  אחריות  ולתקופת    דולר מיליון    7גבולות  למקרה 

כ (ב)   ,ביטוח של  בסך  שנתית  עצמית  (ג)  .  דולר  31,500  -פרמיה  בפוליסת  ה  לש השתתפות  חברה 

דולר, ובתביעות בארה"ב וקנדה    10,000כנגד נושאי משרה בסך של  בישראל  הביטוח בגין תביעות  

 .. תנאי פוליסת הביטוח יהיו זהים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברהדולר  50,000

התגמול    2022בפברואר    22ביום   ועדת  החברהאישרה  עם    8של  החברה  התקשרות  הארכת  את 

בינואר    20  ליום  ועד  2022בינואר    21  מיום  החלתקופה של שנה,  בפוליסת ביטוח לכאמור  המבטחים  

  35,900למעט עדכון הפרמיה השנתית אשר תעמוד על סך של    כאמור לעיל,  באותם התנאים  2023

דולר    20,000והשתתפות עצמית של החברה בגין תביעות בישראל כנגד נושאי משרה בסך    דולר

 . ניות התגמול של החברה, והכל בהתאם לקבוע במדי(עבור כל תביעה)

 בעל השליטה בחברה  –א' 21תקנה  .10

 למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה.  

 עסקאות עם בעלי שליטה   – 22תקנה  .11

 למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה.  

 החזקות בעלי עניין בחברה   – 24תקנה  .12

החברה, ראו דיווח מיידי של החברה  ניין ונושאי משרה בניירות ערך של  לפרטים בדבר החזקות בעלי ע

מס'  (  2021בדצמבר    31בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום    2022בינואר    4  מיום

2022-  אסמכתא:  '(מס  2022בינואר    20) וכן דיווח מיידי של החברה מיום  002175-01-2022אסמכתא:  

 . הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה ), אשר01-008907

 

 

 .2000-תש"סהבעסקאות עם בעלי ענין), לתקנות החברות (הקלות  1ב1בהתאם לתקנה   8
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 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  –א' 24תקנה  .13

של החברה נכון    ההמיריםוכן ניירות הערך    החברהריכוז נתונים אודות הונה הרשום והמונפק של    להלן 

 : 2022 פברוארב 22ליום 
כתבי אופציה (סדרה   מונפק  הון  רשום  הון 

למניות   המירים), 1
 החברה

אופציות (לא 
  המירותרשומות),  

 למניות החברה

כתבי אופציות (לא 
  המיריםסחירים), 

 למניות החברה

10,000,000 3,229,719 1,020,180 621,769 172,095 

לפרק א'   3לפרטים אודות השקעות בהון החברה, מימושי אופציות ועסקאות מחוץ לבורסה ראו סעיף 

 תיאור עסקי החברה.  –

 מרשם בעלי מניות –ב' 24תקנה  .14

, ראו דיווח מיידי של החברה  2022 פברואר ב 21  ליוםנכון    החברהלפרטים בדבר מרשם בעלי המניות של 

היום   הפרטים),  2022-01-018033אסמכתא:    ' (מסמאותו  דרך    אשר  על  בזאת  מובאים  בו  הכלולים 

 ההפניה.  

 

 

 



 

   הדירקטורים של התאגיד  – 26תקנה  .15

 : דוחהאישור המכהנים בדירקטוריון החברה במועד  9להלן יובאו פרטים בדבר חברי הדירקטוריון

 
  , מונה כמשקיף בדירקטוריון החברה. בהתאם להחלטת 2020, מר דוד ליפשיץ, בעל עניין בחברה, אשר כיהן כדירקטור בחברה עד דצמבר  2020כי בהתאם להחלטת דירקטוריון מחודש דצמבר  , יצוין 9

דירקטוריון. על אף האמור, המשקיף לא יהיה רשאי להשתתף בישיבות דירקטוריון  דירקטוריון, המשקיף יהיה זכאי לקבל הזמנות לישיבות הדירקטוריון ולהשתתף (ללא זכות הצבעה) בישיבות ה
לקוח    -, לגרום לחברה לפגוע בחיסיון עו"ד  החברה אם לא היה רשאי להשתתף באותן ישיבות אילו כיהן כדירקטור בחברה; או אם השתתפותו באותן ישיבות עלולה, על פי החלטת הדירקטוריון

 . על התחייבות להימנע מניצול הזדמנויות עסקיות של החברהכן כתב סודיות בנוסח המקובל על דירקטוריון החברה ו חתם עלהמשקיף  כי  ,יצויןהקיים לחברה. 

 יוסף כהן  מנדל  פנחס אברי קציר  ישי קב  פרטים/שם הדירקטור 
 032234262 034322743 032225583 035696277 תעודת זהות 
 27/04/1975 29/11/1977 1/6/1975 6/4/1979 תאריך לידה 

 ,  3הענבר  , פתח תקווה 13מרדכי מירקין  , גבעת שמואל 10נתניהו יוני  רעננה ב, 25 דקר"י אח דין -מען להמצאת כתבי בי
 שוהם

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות
 דירקטור  דירקטור  דירקטור  דירקטוריון "ר יו בחברה  תפקיד 

 לא לא   לא לא חברות בוועדה / ועדות הדירקטוריון
 לא לא לא לא האם מכהן כדירקטור חיצוני  

 לא לא לא לא כדירקטור בלתי תלוי האם סווג 
או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  האם 

בעל מומחיות חשבונאית   לא כשירות מקצועית  כשירות מקצועית  כשירות מקצועית 
 ופיננסית 

החברה של  עובד  חברה  האם  בת,  חברה   ,
 סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק   מנכ"ל  - - קשורה או בבעל עניין בחברה 

 

   25/11/2020 23/02/2018 בחברה  תאריך תחילת כהונה כדירקטור

21/1/2021 
 של ההקמה  מצוות  כחלק,  כן(לפני 

  שונים בתפקידים כיהן, החברה
 ) כדירקטור לרבות  בחברה

18/02/2018 
  ההקמה  מצוות  כחלק,  כן(לפני 

  בתפקידים  כיהן, החברה של
 ) כדירקטור לרבות  בחברה שונים

(  תואר  השכלה  בהנדסת  BS.cראשון     (
האוניברסיטה   וניהול,  תעשייה 

 הפתוחה. 
(  תואר עסקים  MBAשני  במנהל   ( - 

בר אוניברסיטת  במימון,  - התמחות 
 אילן. 

) ראשון  עסקים, B.Aתואר  במנהל   (
 אוניברסיטת דרבי, אנגליה. 

 ) ראשון  בהנדסת  BS.cתואר   (
 שנקר. תעשייה וניהול, מכללת 

) שני  בלוגיסטיקה  MBAתואר   (
 אילן.  -וניהול, אוניברסיטת בר

) ראשון  במדעי  BS.cתואר   (
אוניברסיטת  וכלכלההמחשב    ,

 אילן. -בר
) שני  במנהל  MBAתואר   (

במימון,   התמחות  עסקים, 
 אילן. -אוניברסיטת בר

 MSA Shine Global-ב C.I.O תעסוקה בחמש השנים האחרונות 
Family Office Ltd. 

בייבי סטאר  ומנכ"ל של חברת  בעלים  
  .ומנכ"ל חברת מידות טובות בע"מ

מינואר   החברה,  עד    2018מנכ"ל 
;  בעלים ומנכ"ל של חברת  פיני  היום

בע"מ;   אחזקות  חברת  מנדל  מנכ"ל 
חברת בת של טלדור  (  טרייבייס בע"מ 
בע"מ השנים  )מערכות  בין   ,2008-

2017.  
 

ירדן   בחברת  ומנכ"ל  בעלים 
 קפיטל בע"מ; 

)  CTOטכנולוגיות ראשי (  סמנכ"ל
בע"מ של  (  בטרייבייס  בת  חברת 

, בין השנים  )טלדור מערכות בע"מ
2008-2017 . 

)  CTOטכנולוגיות ראשי (  סמנכ"ל
 היום  ועד 2018בחברה, מינואר 

 פירוט תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור 

נסטד בע"מ, אקספרט טרייד בע"מ,  
המנופים הרצליה  אם.אס.איי טריגו 

בע"מ ואם.אס.איי.טריגו מימון  
מ.בע"  

 אין 

שינוע   בשילוג"ר ודירקטור יו
ועד  2006 משנת ולוגיסטיקה בע"מ 

; דירקטור בחברת פיני מנדל  היום
 אחזקות בע"מ.

 אין 
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בדבר זימון אסיפה   מיידיראו דיווח  ם אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן אישור תנאי כהונתו והעסקתו, לפרטים נוספי 2022בפברואר  17ביום  10
, אשר הפרטים  )2022-01-017403(מס' אסמכתא:    2022בפברואר    20ודוח מיידי על תוצאות אסיפה מיום    )2022-01-005226(מס' אסמכתא:    2022בינואר    11כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה מיום  

 .מובאים בזאת בדרך ההפניה  הםהכלולים ב

 יוסף כהן  מנדל  פנחס אברי קציר  ישי קב  פרטים/שם הדירקטור 
קרבת משפחה עם בעל עניין אחר בחברה (אם  

מר פרנסואה פולק, אבא של אשתו  לא יש) 
 לא לא של מר קציר, הינו בעל עניין בחברה. 

מומחיות   כבעל  אותו  רואה  החברה  האם 
במספר   עמידה  לצורך  ופיננסית  חשבונאית 

 המזערי שקבע הדירקטוריון 
 כן  לא לא לא

 כן  כן  לא לא האם הינו מורשה חתימה עצמאי

 10הרצל לקס עמיחי הלמן  פרימור כהן קרן   הרט גילי פרטים/שם הדירקטור 

 032390163 036241404 037546074 031807886 זהות  תעודת 

 14/8/1975 13/06/1979 28/11/1975 30/09/1974 תאריך לידה 

 ,156לכיש  שוהם, 4 האודם דין -מען להמצאת כתבי בי
 אורנית ,  2 התנינים , פתח תקווה 42האחים יטקובסקי  שוהם

 ישראלית  ית ישראל ישראלית  ישראלית  נתינות

 חיצוני  דירקטור  חיצוני  דירקטור  חיצונית  דירקטורית תלויה  בלתי   דירקטורית בחברה  תפקיד 

 תגמול ,  ביקורת תגמול ,  ביקורת תגמול ,  ביקורת תגמול ,  ביקורת חברות בוועדה / ועדות הדירקטוריון

 כן  כן  כן  לא האם מכהן כדירקטור חיצוני  

 כן  כן  כן  כן  כדירקטור בלתי תלוי האם סווג 

 או ופיננסית חשבונאית מומחיות  בעל האם
  חשבונאית  מומחיות בעל ופיננסית  חשבונאית  מומחיות בעל ופיננסית חשבונאית מומחיות  בעלת מקצועית  כשירות  מקצועית  כשירות 

 ופיננסית 

, חברה בת, חברה  החברה של  עובד  האם
 - - - - קשורה או בבעל עניין בחברה 

 17/2/2022   23/02/2021   23/02/2021   23/02/2021 תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה 

 השכלה 

)  BS.Cתואר ראשון ( 
מכון   –בביוטכנולוגיה, הטכניון 
 טכנולוגי לישראל.

) במדעי  MSCשני ( תואר 
 הרפואה, מכון ויצמן. 

) במדעי  PHD( דוקטורט 
 הרפואה, מכון ויצמן.  

), LL.Bתואר ראשון במשפטים (
 אוניברסיטת תל אביב. 

), B.Aתואר ראשון בכלכלה ( 
 אוניברסיטת תל אביב. 

), LL.Mתואר שני במשפטים (
 אוניברסיטת תל אביב. 

) בכלכלה  B.Aתואר ראשון ( 
חשבונאות, אוניברסיטת בר אילן  ו

 (רו"ח מוסמך בישראל).
) בלימודי משפט,  M.Aתואר שני (

 אוניברסיטת בר אילן. 
 תיכונית 

  במשך , SPLISENSE - ב"ל מנכ תעסוקה בחמש השנים האחרונות 
 . היום עד 2020 בינואר   שנתיים

"רמות ליד אוניברסיטת תל   יתמנכ"ל
; יועצת  היוםעד -2019אביב בע"מ", 

סמנכ"ל כספים ותפעול בחברת  
טרנסוורלד לוגיסיטיקה בע"מ משנת  

  הנפקות  מנהל 2011-2021
  חיתום  קפיטל ברק  בחברת 
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 10הרצל לקס עמיחי הלמן  פרימור כהן קרן   הרט גילי פרטים/שם הדירקטור 

CHIEF DEVELOPMENT    
OFFICER )CDOב (-AYALA 

PHARMA ,ליוני עד  2020 מיוני  
2021 . 

  במשך, MITOCONIX-ב"ל מנכ
עד לאוגוסט   2017מיולי   שנתיים

2019 
GENERAL MANAGER  

  OPKO BIOLOGICSבחברת 
במשך שלוש וחצי שנים ממאי  

 .2017ועד אוקטובר  2014

משפטית וסמנכ"ל עניינים עסקיים 
של "רמות ליד אוניברסיטת תל אביב  

 . 2011-2019בע"מ", 

 "מבע ועד היום. 2015

פירוט תאגידים נוספים בהם מכהן  
 כדירקטור 

 קולפלנט אחזקות בע"מ.  ב "צ דח
  ENLIVEX בחברות  דירקטורית

   COLLPLANT -ו
 

 הבאות  בחברות  דירקטורית
IMASIADAIRY LTD.;  SILIB 

LTD.; MULTI VN LTD.; 
QART MEDICAL LTD.; 

TROBIX BIO LTD.; 
UNISPECTRAL LTD.; TAV 

VENTURES. 

 אין  אין 

קרבת משפחה עם בעל עניין אחר בחברה  
 אין  לא לא לא (אם יש) 

האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות  
ופיננסית לצורך עמידה במספר  חשבונאית 

 המזערי שקבע הדירקטוריון 
 כן  כן  כן  לא

 לא לא לא לא האם הינו מורשה חתימה עצמאי



 

 נושאי משרה בכירה   –א' 26תקנה  .16

אודותיהם לא  שפרטים  ,  נכון למועד אישור הדוח  להלן פרטים ביחס לנושאי המשרה הבכירה של החברה 

 11,12,13לעיל: 26הובאו במסגרת תקנה  

 
 . ניר כהן את העסקתו בחברה בתפקידו כסמנכ"ל תפעול מר  סיים 2021צמבר בד  19ביום   11
 מר ניר מאור את העסקתו בחברה בתפקידו כסמנכ"ל שיווק. באוקטובר סיים   15ביום   12
 סיים מר טל וובר את העסקתו בחברה בתפקידו כסמנכ"ל מכירות. 2021בדצמבר   19ביום   13

 שפירא  דניאל גל יפה  שטוקלמן  אור 
 052755998 038553319 038095667 תעודת זהות 
 21/7/1954 30/12/1975 24/12/1985 תאריך לידה 

 13/05/2021 16/1/2022   10/12/2020 מועד תחילת הכהונה 
תפקיד בחברה, חברה בת,  

בבעל עניין  חברה קשורה או 
 בחברה 

  סמנכ"ל מכירות סמנכ"ל כספים
)CRO (  מבקר פנים 

 השכלה 

)  B.Aתואר ראשון ( 
בכלכלה עם  

התמחות בראיית  
חשבון, אוניברסיטת  

; רואה  גוריון -בן
חשבון מוסמך  

 בישראל 

   )BS.c(  ראשון תואר 
במדעי המחשב  
ומערכות מידע,  

אוניברסיטת הטכניון  
 חיפה. –

 )B.A  חשבונאות (
וכלכלה,  

אוניברסיטת בר  
  חשבון רואה; אילן

 בישראל  מוסמך

עיסוק בחמש השנים  
 האחרונות 

FP&A Director 
Prodalim Group  ,

אביב, ישראל;  -תל
- מנהל כספים ב
Prodalim US  ,

 באורלנדו פלורידה;  
 

סמנכ"ל מכירות  
 Deci.Aiבחברת 

(במשך שנה וחצי);  
סמנכ"ל מכירות  

בחברת  
WhiteSource 

 שנים) 4(במשך 

-בעל משרד לראיית
מאז     1985חשבון, 

 ועד היום; 
מבקר פנים בחברות  
הנסחרות   ציבוריות 

 בארץ ובחו"ל. 

האם הוא בעל עניין בחברה  
או בן משפחה של נושא  

בכירה אחר או של  משרה 
 בעל ענין בחברה 

 לא לא לא

האם הינו מורשה חתימה  
 לא לא כן  עצמאי 



 

 של התאגיד  המבקר חשבוןהרואה   – 27תקנה  .17

 . 6100601, תל אביב 17סומך חייקין, רחוב הארבעה 

 שינוי בתזכיר או בתקנות  – 28תקנה  .18

כי בכפוף להשלמת הצעת    2020בדצמבר    23ביום   בעלי מניות החברה  אישרה האסיפה הכללית של 

לתשקיף החברה, אשר    4לפרק    'ניירות הערך על פי תשקיף, תאמץ החברה את התקנון שצורף כנספח א

עובר   קיים  שהיה  התקנון  נוסח  חלף  וזאת  ההפניה,  דרך  על  בזאת  מובאים  בו  הכלולים  הפרטים 

בעקבות השלמת גיוס ההון ורישום ניירות הערך של החברה    2021אר  בפברו  18להשלמת ההנפקה. ביום  

למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נכנס לתוקפו תקנון ההתאגדות החדש של החברה. לפרטים  

אסמכתא:   '(מס  2021בפברואר    18נוספים אודות תקנון ההתאגדות ראה דיווח מיידי של החברה מיום  

 הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.  ), אשר הפרטים2021-01-019833

 דירקטוריםההמלצות והחלטות   – 29תקנה  .19
להלן יובאו המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה  

 : 2021הכללית, בשנת 

  2,826,645, נרשמו למסחר 2021בפברואר    21: ביום  החברה  של  המונפק  או  הרשום  ההון   שינוי .19.1

ו  של החברה  רגילות  (סדרה    1,020,180- מניות  אופציה  מכוח תשקיף הצעה  1כתבי  לציבור  ) 

)IPO(  כפי שתוקן   2021בפברואר   21שפרסמה החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום

  , בהתאמה), 2021-01-020616  -ו  2021-01-020280:  ותאסמכתא  ' (מס  2021  בפברואר  22ביום  

 .  מובאים בזאת על דרך ההפניה הם באשר הפרטים הכלולים 

 :מיוחדת כללית אסיפה החלטות .19.2

 את   החברה   מניות  בעלי  של  המיוחדת  הכללית  האסיפה  אישרה  2021  במאי  27  ביום .א

החברה -פרימור   קרן '  גב  של  מינויים של  חיצוניים  כדירקטורים  הלמן  עמיחי  ומר  כהן 

לפרטים    .וכן את תנאי העסקתם  2021בפברואר   21שנים, החל מיום    3לתקופת כהונה בת  

מיום   של החברה  מיידי  דיווח  ראו  -2021-01(מס' אסמכתא:    2021באפריל    21נוספים 

 ), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת בדרך ההפניה. 068091

(א)   בעלי מניות החברה את   אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של  2022בפברואר    17  יוםב .ב

אישור  ; (ב).א לעיל)9.3(לפרטים ראו סעיף    תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה  אישור

(לפרטים ראו סעיף    תנאי כהונה והעסקה של סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק של החברה

לעיל);  9.3 תנאי    .ב  ואישור  בחברה  חיצוני  כדירקטור  לקס  הרצל  מר  מינוי  כהונתו  (ג) 

(ד)ו (לא רשומות למסחר) העסקתו;  למימוש למניות   אישור הקצאת אופציות  הניתנות 

רגילות של החברה לכל אחד מהדירקטורים ה"ה: מר אברי קציר ומר ישי קב, וכן בכפוף  

אמור בסעיף (ג), הקצאת  אופציות (לא לאישור מינויו ותנאי העסקתו של מר הרצל לקס כ

למסחר) מהדיקטורים  רשומות  אחד  לכל  החברה  של  רגילות  למניות  למימוש  הניתנות 

כהן, גב' גילי הרט, וכן  -הבלתי תלויים של החברה: ה"ה מר עמיחי הלמן, גב' קרן פרימור

לקס הרצל  סעיף    למר  ראו  לעיל)9.3(לפרטים  דיווח    לפרטים  ..ו  ראו  של   די מיינוספים 

ודוח מיידי על תוצאות    )2022-01-005226(מס' אסמכתא:    2022בינואר    11מיום  החברה  
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מיום   אסמכתא:    2022בפברואר    20אסיפה  הפרטים    אשר,  )2022-01-017403(מס' 

 .ההפניה בדרך בזאת מובאים בהםהכלולים 

 החלטות החברה –א' 29תקנה  .20

 שבתוקף משרה נושא לשיפוי התחייבות או וחלהלן פרטים בדבר החלטות החברה ביחס לפטור, ביט
 הדוח:  בתאריך

 ודירקטורים בחברהפטור לנושאי משרה  .20.1

לפרטים בדבר הענקת כתב התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה המכהנים  

 לפרק זה לעיל.  9.6 בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, ראו סעיף 

 ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בחברה .20.2

ראו   בחברה,  ודירקטורים  משרה  נושאי  ביטוח  בפוליסת  התאגיד  התקשרות  בדבר  לפרטים 

 לפרק זה לעיל.  9.7סעיף 

 רים בחברהשיפוי לנושאי משרה ודירקטו .20.3

לפרטים בדבר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה המכהנים  

 זה לעיל.   לפרק 9.5בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, ראו סעיף 
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 ___________________________________ 

 קוויקליזארד בע"מ               

 :שמות החותמים ותפקידיהם

 פנחס מנדל, דירקטור ומנכ"ל

 אור שטוקלמן, סמנכ"ל כספים
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	1.1.2. בחודש פברואר 2021 פרסמה החברה תשקיף0F  והודעה משלימה שפורסמה מכוחו1F , ואשר על פיו הוצעו מניותיה של החברה לראשונה לציבור, באופן שבעקבות כך נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן: "הבורסה") והחברה הפכה לחברה ציבורית כהגדרת מונ...
	1.1.3. נכון למועד אישור הדוח, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח, בעלת אישור רשות החדשנות, המפתחת פלטפורמת SAAS של Dynamic pricing (תמחור דינמי) המנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות מנוע תמחור בעל יכולות של בינה מלאכותית (AI) לאופטימיזציית תמחור (להלן: "המערכת"...

	המערכת מתממשקת למערכות התפעוליות של הלקוח ומנתחת מידע ממערכות הלקוח כגון עלויות המלאי ואספקת המוצר, גמישות הביקוש למוצר בנקודות המכירה, התנהגות צרכנית עונתית, מחירי מתחרים וכו׳ - לכדי המלצות לשינויי מחירי המוצרים הקמעונאיים. מידע זה, בתוספת למידע התחר...
	כלל הנתונים נשלחים אל מנוע קבלת ההחלטות אשר מבוסס על אלגוריתם AI ו-Machine Learning משולב חוקה, שמייצר אופטימיזציה למחיר, על פי אסטרטגיות עסקיות שקובע הלקוח (דוגמת מקסום הרווח הגולמי או מקסום התשואה מהמלאי) ומיושמת בכל אחד מהערוצים המתאימים.
	המערכת משנה באופן אוטומטי ודינמי את המחיר שמוזן חזרה למערכות הארגוניות של הלקוח, ומשם ללקוח הסופי. בדרך זו, מאפשרת המערכת תגובה מיידית לביצועי השוק, ותמחור אופטימאלי שנועד להביא לעלייה במדדי הליבה של הלקוח, כגון הכנסות ורווחיות של הלקוח.
	קהל היעד של הפלטפורמה הינו בעיקר חברות קמעונאיות גלובאליות. נכון למועד אישור הדוח, הדגש השיווקי של החברה הינו על חברות מאירופה ומארה"ב, כאשר מירב המכירות של החברה הינו לחברות מאירופה.
	הפלטפורמה בנויה בצורה ייחודית, אשר מתאימה באופן גנרי לענפי פעילות שונים, ללא צורך בהתאמה לפי ענף.
	נכון למועד אישור הדוח, לקוחות החברה פרוסים בלמעלה מ- 30 מדינות בעולם במגוון תחומי קמעונאות כגון: אלקטרוניקה, DIY, מזון, אופנה, ספרים, תעופה, ספורט, פארמה, קוסמטיקה, ויטמינים, חנויות כל-בו וקמעונאי נישה. גמישות המערכת להתאים בקלות לכל ענפי הקמעונאות, ב...
	לפרטים נוספים אודות המערכת ראו סעיף 8 להלן.
	1.2. תיאור התפתחות עסקי החברה
	1.3. מבנה ההחזקות של החברה והשליטה בה
	1.3.1. נכון למועד אישור הדוח, החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר.
	1.3.2. נכון למועד אישור הדוח, אין בחברה בעל שליטה. לפירוט בעלי העניין בחברה ראו סעיף 11 לפרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד בדוח זה להלן.

	2.
	3.
	4.
	4.1. ממועד הקמת החברה ועד למועד אישור הדוח, לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה ולא ביצעה רכישה עצמית של מניותיה.
	4.2. נכון למועד אישור הדוח, החברה לא קיבלה החלטה בדבר אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנדים.
	4.3. למיטב ידיעת החברה, לא חלות עליה מגבלות העלולות להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנדים, בכפוף להוראות חוק החברות בדבר עמידה במבחני חלוקה.
	4.4. נכון למועד אישור הדוח, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, אין לחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה.

	חלק שני - מידע אחר
	5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
	5.1. להלן נתונים כספיים של החברה ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2019, 2020 ו- 2021 (באלפי ש"ח):
	(*) כולל התחייבות בגין כתבי אופציות בסך של כ- 4,367 אלפי ש"ח, כ- 4,936 אלפי ש"ח וכ- 3,242 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2021, 31 בדצמבר 2020 ו- 31 בדצמבר 2019, בהתאמה.

	5.2. לנתוני הפרופורמה, המשקפים את תוצאות פלטפורמת התמחור הדינמי בלבד, ללא הפעילות של השוואת מחירי מתחרים, ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 המצורפים בפרק ב' לדוח זה (להלן: "דוח הדירקטוריון").
	5.3. להסברי הדירקטוריון ביחס לנתונים הכספיים של החברה, ראו דוח הדירקטוריון.

	6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
	6.1. גאות בענף ה- e-commerce והבינה המלאכותית הגלובאלי
	6.2. מצב כלכלי גלובלי
	במהלך חודש ינואר 2022 פרסם הבנק העולמי דו"ח תחזית כלכלית גלובלית17F  אשר מצביע על האטה מובהקת בכלכלה הגלובלית ביחס לתחזיות שניתנו בעבר וזאת לאור התפשטות זן האומיקרון, האינפלציה הגואה, רמות החוב הממשלתיות הגבוהות והתגברות אי-השוויון בהכנסות משקי הבית.
	בהתאם לדו"ח התחזית הכלכלית הגלובלית כאמור, לאחר התאוששות בצמיחה הגלובלית בשנת 2021 של כ- 5.5% לעומת שנת התפרצות מגפת הקורונה בתחילת שנת 2020, הצמיחה העולמית צפויה להאט כך שעל פי התחזית צפויה צמיחה של כ- 4.1% בשנת 2022 ושל כ- 3.2% בשנת 2023.
	כמו כן, לממשלות רבות בכלכלות המתפתחות חסרים המשאבים להניע מחדש את הצמיחה. זאת בעוד עליות מחירים של נכסים, כמו מניות ונדל"ן, ממשיכות להפוך את העשירים לעשירים יותר, והאינפלציה הגואה פוגעת במשקי בית בעלי הכנסה נמוכה באופן קשה במיוחד. מדינות רבות בעולם כב...
	לגבי הכלכלות המתקדמות, גם כאן יש הורדה בתחזיות לצמיחה של 3.8% בשנת 2022 ורק 2.3% בשנת 2023. הורדה שמובלת על ידי צפי להאטה בשני הגושים הכלכליים העיקריים - ארה"ב (0.5 נקודת אחוז למטה) ואירופה. בנוסף, תחזית הצמיחה של סין גם כן ירדה, הכלכלה השנייה בגודלה ...
	6.3. תנודות בשערי מטבע
	6.4. תחרות
	6.5. שוק ההון
	6.6. השפעת משבר הקורונה על פעילות החברה

	7. מידע כללי על תחום הפעילות
	7.1. מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
	7.2. מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
	7.3. שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
	7.4. התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
	7.5. שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות
	7.6. גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
	7.7. חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
	7.7.1.  חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם:
	7.7.2. חסמי היציאה העיקריים לתחום הפעילות הינם:

	7.8. תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
	7.9. מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
	לפרטים בדבר התחרות בתחום הפעילות של החברה ראו סעיף 14 להלן.


	8. מוצרים ושירותים
	8.1. המוצר העיקרי של החברה הוא מערכת תוכנה לתמחור דינמי לקמעונאיים, אשר הושק בשנת 2018.
	8.2. המוצר מאפשר בעיקר לחברות B2C אשר מוכרות מוצרים ושירותי און-ליין (Online) וכן בחנויות פיזיות, לבצע תמחור מבוסס AI משולב חוקה, שמטרתו להעלות את הרווחיות וההכנסות של אותן חברות. המוצר הינו מוצר תוכנה אשר מופעל בתצורת SaaS, המבוסס על טכנולוגיות המאפש...
	8.3. להלן תיאור סכמטי של המערכת:
	המערכת אוספת בזמן אמת נתונים משלושה מקורות מידע מרכזיים:
	א. "נתונים על המוצר" – נתונים בקשר למוצר, כגון מלאי המוצרים, עלויות המוצרים וכו', הנאספים מהמערכות התפעוליות של הלקוח.
	ב. "מידע מחירי מתחרים" – מידע על מחירי מוצרים של המתחרים בערוץ האון-ליין, הנאספים מספקי מידע או מהלקוח או באמצעות מערכת השוואת מחירי המתחרים של החברה. כאמור לעיל, בעבר החברה סיפקה שירות זה, אך כיום מירב הלקוחות החדשים מקבלים אותו ישירות מספקי מידע חיצ...
	ג. "התנהגות צרכנים" – נתונים בקשר להתנהגות הצרכנים כגון כמות יחידות נמכרת בכל רגע נתון, הכנסות וכיו"ב, אשר נאספים בזמן אמת ממערכות האנליטיקה של הלקוח.
	נתוני המידע נכנסים למנוע התמחור, אשר מבוסס בינה מלאכותית, המייצר המלצה למחיר חדש, כאשר תדירות המלצות המחיר (מספר פעמים ביום, מידי יום, או מידי מספר ימים) הינה לפי הגדרות הלקוח.
	המחיר החדש מעדכן את המערכות התפעוליות של הלקוח ובמקביל עובר לערוצי המכירה השונים באופן אוטומטי.
	תהליך זה מבוצע באופן חזרתי.

	8.4. להלן תיאור הרכיבים העיקריים של המערכת:
	רכיב מערכת ניהול מבצעים (Promo) שאינם מבצעי מחיר
	החברה פיתחה יכולת משלימה למערכת התמחור, אשר כוללת מתן אפשרות ללקוח להגדיר מגוון מבצעים, שאינם מבצעים אשר עוסקים באופטימיזציה של מחירו של מוצר ספציפי, אלא הנחה המתקבלת משילוב של מוצרים, כדוגמת 1+1. בכוונת החברה לבחון מעת לעת פיתוח של שיטות אופטימיזציה ...
	כאמור בסעיף 1.2 לעיל, מערכת זו מסופקת כשירות ללקוחות עד לסיום פעילות זו.


	9. פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
	לפרטים אודות פילוח הכנסות ורווחיות החברה ממוצרים ושירותים ראו באור 22 לדוחות הכספיים.
	10. פיתוחים חדשים
	11. לקוחות
	11.1. מאפייני הלקוחות
	עיקר לקוחות החברה מאופיינים כחברות B2C ו- C2D המשווקות מוצרים קמעונאיים ללקוחות קצה במגוון תחומי פעילות, כגון אלקטרוניקה, DIY, מזון, אופנה, ספרים, תעופה, ספורט, פארמה, קוסמטיקה, ויטמינים, חנויות כל-בו וקמעונאי נישה. הפלטפורמה מתאימה בצורה גנרית לכלל ת...
	יצוין, כי הבחירה של החברה במיקוד בחברות בינוניות וגדולות, הינה הן בשל הכמות הרבה של לקוחות אלה והן בשל שיעורי הצמיחה הגבוהים של חברות אלה. כמו כן, לאור זמן ההטמעה המהיר של המערכת, ומעורבות הלקוח הגבוהה בתהליך ההטמעה (self service), יכולה החברה לשרת, ב...
	כמו כן, נכון למועד אישור הדוח אין לחברה לקוחות אשר עיקר פעילות הסחר שלהם מתבצעת על גבי פלטפורמת "Marketplace" (כדוגמת "אמזון"). יצוין, כי בשנת הדיווח החברה ביצעה מספר פניות ללקוחות אשר עיקר פעילות הסחר שלהם מתבצעת על גבי פלטפורמת "Marketplace" במטרה ל...
	אופן ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה

	11.2. פריסה גיאוגרפית
	נכון למועד הדוח, לקוחות החברה מבוזרים על פני כ- 30 מדינות. ביזור הלקוחות מסייע לחברה בניהול סיכוניה ומפחית את תלותה בלקוח ספציפי.23F  נכון למועד הדוח, אין סקטור לקוחות שהכנסות החברה ממנו מהוות לפחות 10% מכלל הכנסות החברה מלקוחותיה.

	11.3. תלות בלקוחות
	נכון למועד הדוח, יש לחברה לקוח אחד אשר הכנסות החברה ממנו מהוות כ- 10.07% מסך הכנסות החברה. להערכת החברה, אין לה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות, אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על פעילותה.
	11.4. לקוחות מהותיים
	11.5. מאפייני ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה המהותיים
	לקוח א' – קבוצת קמעונאות און-ליין, שלמיטב ידיעת החברה הינה מגרמניה, ובעלת מעל 700 מיליון אירו מכירות שנתיות. ביום 26 באוגוסט 2020 נחתם בין החברה לבין הלקוח הסכם (על תיקוניו) לפיו החברה תעניק ללקוח רישיון שימוש במערכת התמחור הדינמי של החברה. לפרטים אוד...


	12. שיווק והפצה
	פעילויות השיווק והמכירה של החברה מתרכזות באירופה, בדגש על מדינות מערב וצפון אירופה. בנוסף, מתבצעות פעילויות שיווק ומכירה גם בארה"ב. במהלך שנת 2021, החברה הרחיבה את פעילותה גם לדרום אסיה ואוסטרליה. נכון למועד אישור הדוח, לקוחות החברה פזורים בכ- 30 מדינ...
	12.1. החברה פועלת במספר ערוצי שיווק ומכירות: הן על ידי החברה עצמה, באמצעות אנשי מכירות, והן באמצעות מפיצים חיצוניים (Resellers).
	12.2. שיווק על ידי החברה
	12.2.1. החברה מגיעה ללקוחות פוטנציאלים בשתי דרכים עיקריות: הראשונה תוך שימוש בערוצי שיווק דיגיטליים ((Inbound, לרבות אתר החברה, רשתות חברתיות ומנועי חיפוש (אורגני ובתשלום). השנייה, באמצעות פנייה ישירה ויזומה על-ידי אנשי פיתוח עסקי ללקוחות פוטנציאליים ...
	החברה מיקדה את האסטרטגיה השיווקית בהתאם להתפתחות השוק. האסטרטגיה כוללת תכנית שיווקית מקיפה ואפקטיבית אשר מתמקדת בפיתוח השיווק הדיגיטלי שמקנה יתרונות משמעותיים, כמו למשל פוטנציאל חשיפה רחב, כלים מתקדמים לפילוח שוק, מיקוד קהל המטרה, עלות נמוכה וניתוח נת...
	חיזוק והבניית תהליכים בארגון המכירות משלב מציאת הלקוח הפוטנציאלי ועד לשלב סגירת החוזה. אנשי המכירות הקדמיים נתמכים במערך מכירות אחורי שמזין אותם בלידים (קישורים ללקוחות פוטנציאליים) איכותיים עם אחוזי המרה גבוהים להתקשרות עם לקוחות אלו.
	במטרה לתמוך בהמשך ההתרחבות של החברה בטריטוריות קיימות, גויס באירופה צוות מכירות שיתמקד בבריטניה, צרפת, ספרד, גרמניה, סקנדינביה, אוסטריה, בלגיה והולנד. במדינות אלו החברה מזהה התאמה גבוהה בעיקר עם קמעונאים המנהלים מספר רב של ערוצי מכירה בו-זמנית, כגון ת...
	החברה מזהה כי בצפון אמריקה קיים ביקוש גובר המהווה פוטנציאל לצמיחה בטווח הבינוני ולצמיחה משמעותית יותר בטווח הרחוק יותר. על כן, החברה החלה בהקמת תשתית מכירה הכוללת מפיצים, אנשי מכירות ופעילות שיווקית כדי להפוך את צפון אמריקה למנוע צמיחה.
	בנוסף, כחלק מתוכנית השיווק של החברה, החברה משתתפת בכנסים מקצועיים בתעשייה ומגבירה את החשיפה בשווקים רלוונטיים. ההשתתפות בכנסים כוללת השתתפות כמציגים, הזדמנויות PR וכיסוי עיתונאי.
	12.2.2. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020, התפרצה מגפת הקורונה (COVID-19) ברחבי העולם. כחלק מניסיונות ההתמודדות עם התפרצות מגיפת הקורונה והניסיונות לבלום את התפשטותה, ננקטו במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל, צעדים משמעותיים שונים, בין היתר, הגבלת ניידות ...

	כמו כן, מערך השיווק וההפצה של החברה עבר שינוי חיובי בעקבות פרוץ מגפת הקורונה: פגישות פיזיות וכנסים פיזיים שיצרו יתרון ללוקליזציה הוחלפו בפגישות וכנסים באופן וירטואלי. במצב החדש שנוצר עקב פרוץ המגיפה, המיקום הפיזי של מערך המכירות איבד את חשיבותו. המציא...
	12.3. שיווק על ידי מפיצים
	נכון למועד אישור הדוח, החברה מבצעת התקשרות עם מפיצים, שהינם גורמים חיצוניים לחברה. המפיץ אחראי על יצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים של החברה, אך ההתקשרות החוזית של הלקוח מתבצעת באופן ישיר מול החברה שנושאת בסיכונים ובהטבות מההתקשרות. המפיץ אינו רשאי להצי...
	התמורה המשולמת למפיצים הינה בשיעורים משתנים כפונקציה של ההכנסות מהלקוח כמקובל בשוק ובענף.
	ההסכמים בין החברה לבין המפיצים הינם ככלל לתקופה של שנה (12 חודשים) ומרביתם מתחדשים באופן אוטומטי, אלא אם הודיע אחד הצדדים על ביטולם בכפוף למתן הודעה מוקדמת. התקשרויות החברה עם מפיצים אינן על בסיס בלעדי. ההתקשרויות של החברה עם המפיצים כוללות גם התקשרוי...

	לפרטים אודות יעדי השיווק וההפצה של החברה ראו סעיף 25 להלן.
	12.4. תלות בצינור שיווק ו/או הפצה
	לחברה אין תלות בצינורות השיווק שלה שאובדנם ישפיע מהותית לרעה על תחום הפעילות או שתיגרם לחברה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם.


	13. הכנסה שנתית מתחדשת / Annual Recurring Revenue (ARR) וצבר הזמנות
	הכנסה שנתית מתחדשת (ARR)
	כחברת מתן שירותים מבוססי תוכנה (SaaS), מודדת החברה את צמיחתה, בין היתר, במונחים של גידול ב- ARR ( Annual recurring revenues- הכנסות שנתיות מתחדשות). החברה סבורה כי היכולת להבין ולנתח את פעילות החברה בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע נוסף זה, הנלווה לדוח...
	יצוין כי בניגוד לצבר הזמנות, הכנסה שנתית מתחדשת (ARR), היא מדד תפעולי המייצגת את הערך החוזר של כל החוזים באופן מנורמל לתקופה של שנה. יש לבחון את ה-ARR ללא תלות בהכרה בהכנסה; ARR אינו מהווה תחזית להכנסות עתידיות, אינו מהווה הכנסות נדחות, הכנסות שלא חוי...

	14. תחרות
	14.1. למיטב ידיעת החברה, קיימים שני סוגי מערכות המתחרות במערכת אותה פיתחה החברה:
	- הסוג הראשון, הינו מערכות תמחור אוטומטיות ודינמיות, בדומה למערכת של החברה. רוב המערכות האלו מוטמעות על בסיסי פרויקטלי, שבשונה מהמערכת של החברה מצריכות ביצוע פרויקט מותאם אישית ללקוח (מערכות Tailor Made), ולפיכך דורשות זמן ומשאבים רבים של פיתוח והטמעה...
	- הסוג השני, הן מערכות אשר מספקות מידע על מחירי המתחרים, אשר נשלח כמידע גולמי ללקוח. צורת התקשרות זו מצריכה מהקמעונאי עבודה ידנית מרובה לצורך קבלת החלטות.

	יצוין, כי המערכת אותה פיתחה החברה מאפשרת ללקוח לבצע התאמה אישית לאסטרטגיית תמחור לפי מאפייני הלקוח במערכת, באופן שמאפשר ללקוח לתכנת בעצמו את האלגוריתם של התמחור לפי בחירתו באמצעות פלטפורמה פתוחה – יכולת שלא קיימת במערכות המתחרים. לפיכך, אין ערך מוסף ל...
	14.2. בנוסף, ישנן חברות שעובדות באמצעות מערכת תמחור המבוססת על פיתוח פנימי (פעמים רבות באמצעות אקסל), אשר יכולה להתבסס גם על מידע של מחירי מתחרים אשר מגיעים על פי רוב מספקי מידע חיצוניים.
	14.2. בנוסף, ישנן חברות שעובדות באמצעות מערכת תמחור המבוססת על פיתוח פנימי (פעמים רבות באמצעות אקסל), אשר יכולה להתבסס גם על מידע של מחירי מתחרים אשר מגיעים על פי רוב מספקי מידע חיצוניים.
	14.2. בנוסף, ישנן חברות שעובדות באמצעות מערכת תמחור המבוססת על פיתוח פנימי (פעמים רבות באמצעות אקסל), אשר יכולה להתבסס גם על מידע של מחירי מתחרים אשר מגיעים על פי רוב מספקי מידע חיצוניים.
	14.3. מערכת החברה נמנית על מערכות מהסוג הראשון, של תמחור אוטומטי ודינמי. לאור האמור, המתחרים העיקריים של החברה הינם מתחרים בעלי מערכת לתמחור אוטומטי ודינמי, כמפורט להלן:
	להערכת החברה, המוצרים של חלק מהמתחרים דורשים זמן התאמה והטמעה ארוכים משמעותית משל החברה. בנוסף, חלק מהמתחרים מתמחים בתמחור חנויות פיזיות ובגישה של פרויקט לפי לקוח, הדורש משאבים רבים הן מצד הלקוח והן מצד המתחרה. כאמור, מרבית המתחרים מתמקדים בלקוחות שונ...

	14.4. לחברה אין יכולת להעריך את חלקה בשוק ואת גודלו של כל מתחרה. עם זאת, נכון למועד אישור הדוח, להערכת החברה, השוק נמצא בשלבי סיום של שלב ה-Early Adopters"" ומתחיל את שלב ה-"Early Majority", שהינם שלבים מקובלים באימוץ טכנולוגיות חדשות, ולפיכך כ- 15% ב...
	14.5. הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הינם:
	היכולת לבצע תמחור אוטומטי המבוסס על בינה מלאכותית (AI) באופן גנרי לכלל ענפי הפעילות הקמעונאית, תוך מתן אפשרות לשלב אילוצים עסקיים הכוללים רווחיות ומלאי כמוצר מדף, ותוך התחשבות בביקוש הלקוחות בזמן אמת.
	יתר על כן, זמן ההטמעה מהיר וכתוצאה מכך העלייה במדדי הרווחיות של הלקוחות עולים תוך זמן קצר ביחס למתחרים. המערכת מאפשרת ללקוחות גמישות והתאמה מלאה לצרכי הלקוח ומדיניות התמחור בארגון. למיטב ידיעת החברה, אין במערכות של המתחרים אפשרות של לקוח לבצע התאמה אי...
	יכולת שילוב של תמחור מבוסס חוקיות ותמחור המבוסס על AI ו- Machine Learning (להבדיל מעבודת תמחור ידנית של אינסוף מוצרים); וכן אפשרות של הלקוח לבחור את שיטת התמחור המתאימה ביותר לארגון ולאפיין בעצמו את צרכיו. מאחר ומערכות החברה מתאימות לביצוע מהיר של סבב...

	14.6. יצוין, כי מדובר בשוק שמתקדם בקצב מהיר מאוד, כך שמספר החברות שמתחרות בחברה עשוי לגדול במרוצת השנים, ככל שהטכנולוגיות מתקדמות.
	14.6. יצוין, כי מדובר בשוק שמתקדם בקצב מהיר מאוד, כך שמספר החברות שמתחרות בחברה עשוי לגדול במרוצת השנים, ככל שהטכנולוגיות מתקדמות.
	14.6. יצוין, כי מדובר בשוק שמתקדם בקצב מהיר מאוד, כך שמספר החברות שמתחרות בחברה עשוי לגדול במרוצת השנים, ככל שהטכנולוגיות מתקדמות.
	14.7. לגורמי סיכון שעלולים להשפיע על המעמד התחרותי של החברה ראו סעיף 28 להלן.

	15. רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים
	15.1. נכון למועד אישור הדוח, להוציא רכוש קבוע כגון מחשבים, ריהוט ומערכות החברה, אין בידי החברה רכוש קבוע מהותי.
	15.2. יצוין כי למועד אישור הדוח, עיקר פעילות החברה מתבצע ממשרדיה שבפתח תקווה בהתאם להסכם שכירות מיום 10 באפריל 2018 לפיו שוכרת החברה שטח של כ- 295 מ"ר ו- 3 מקומות חניה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביולי 2021. ביום 13 ביוני 2021 חתמה החברה על הסכם הארכה לתק...
	15.3. ביום 3 בנובמבר 2021 חתמה החברה על חוזה שכירות חדש למשרדים בפתח תקווה אשר היא צפויה לעבור אליהם במהלך חודש אפריל 2022. שטח המשרדים הינו של כ- 480 מ"ר, השכירות הינה לתקופה של 48 חודשים מיום חתימת ההסכם. כבטוחה לעמידת החברה בהוראות הסכם השכירות, הע...

	16. מחקר ופיתוח
	16.1. סקירה כללית
	החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מקבלת מענקים מהרשות לחדשנות ומחזיקה באישור רשות החדשנות להיותה חברת מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה (ראו האמור בפרק 2 לתשקיף).
	ככלל, התוכניות המאושרות על ידי רשות החדשנות וכן והתמיכה שאושרה במסגרתן, כפופות לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה התשמ"ד-1984 ולתקנות מכוחו, לכללים, לנהלים להוראות ולחוזרי הרשות. כמו כן, כפופות התוכניות לכלליהן ולהנחיות לפיהן, ולתנאים ש...
	כמו כן, מכוח חוק המו"פ החברה כפופה להוראות ספציפיות לעניין השימוש והעברת הידע הקשור בתמיכת רשות החדשנות, וכן כפופה החברה לחובות דיווח שונות, לרבות מגבלות על העברת הידע הנובע מהמחקר והפיתוח לאחר או הוצאתו לחו"ל, והעברת יצור לחו"ל.
	ליום 31 בדצמבר 2021 סך המענקים שהתקבלו מרשות החדשנות הסתכמו בכ- 480 אלפי ש"ח. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, החברה החזירה לרשות החדשנות את כלל המענקים שהתקבלו. לפרטים נוספים ראו גם באור 13.א. לדוחות הכספיים השנתיים.
	במהלך חודש ינואר 2022, החברה קיבלה מרשות החדשנות זכאות נוספת לסיוע בקשר עם פרויקט פיתוח חדש, בשיעור של 40% מההוצאות המוכרות של החברה במסגרת התקציב שאושר לה, קרי, סיוע של 1,510 אלפי ש"ח, מתוך תקציב מאושר של 3,776 אלפי ש"ח. התמיכה במסגרת התוכנית הינה לת...
	16.2. תוכנית המחקר והפיתוח של החברה כוללת שני חלקים עיקריים, שמפותחים על ידי שני צוותי הפיתוח העיקריים של החברה:
	16.2.1. פיתוחים טכנולוגיים
	צוות הפיתוח של החברה מבצע משימות הקשורות לפיתוח ותחזוקת מערכת התמחור הדינמי, ממשקי פיתוח יישומים (API - Application Programming Interface) הפנימיים והחיצוניים, ממשקי המשתמש (UI) וכו'. המוצר מפותח בטכנולוגיות מתקדמות, על גבי תשתיות ענן, ומאפשר גידול הן...
	מערכת תמחור רב ערוצי – בשנים האחרונות פועלים קמעונאים רבים באופן רב ערוצי (Omnichannel), לדוגמה: מכירה הן בחנויות פיזיות והן בחנויות מקוונות או מחיר שונה בחנויות פיזיות במיקומים שונים. חברות הפועלות באופן זה, נדרשות לסט מחירים שונה לכל אחד מהערוצים, ע...
	מערכת ניהול מבצעים (Promo) שאינם מבצעי מחיר – החברה פיתחה יכולת משלימה למערכת התמחור, אשר כוללת מתן אפשרות ללקוח להגדיר מגוון מבצעים, שאינם עוסקים באופטימיזציה של מחירו של מוצר ספציפי, אלא הנחה המתקבלת משילוב של מוצרים, כדוגמת 1+1. בכוונת החברה לבחון ...
	מערכת BI ל- E-Commerce – אגב תהליך התמחור, מצטבר בידי החברה מידע רב שמשלב מידע כללי בנוגע לשוק, מידע על נתוני גלישה סיכומיים של משתמשי הקצה (צפיות והמרות) ומידע תפעולי ופיננסי (ביחס לעלויות, מלאים וכו'). החברה מספקת, בתשלום נוסף (כהרחבה למערכת), מסד נ...
	תשתית לפיתוח יכולות תמחור נוספות על ידי הלקוחות – השונות הגבוהה בתהליכי וכללי התמחור בין לקוחות שונים יוצרת קושי להרחיב את הליבה של המוצר עבור בקשות ספציפיות שמתקבלות מלקוחות. על כן, ועל מנת לאפשר ללקוחות החברה פתרונות מיטביים המותאמים אישית לצרכי הלק...
	16.2.2. פיתוחי שיטות תמחור
	צוות מדעני הנתונים של החברה שוקד על פיתוח ותחזוקה של שיטות אלגוריתמיות גנריות שמתאימות הן לסוגי לקוחות שונים (כגון קמעונאי אלקטרוניקה, סופרמרקטים וכיו"ב) והן לפונקציות מטרה שונות – כגון רווחיות, ערך חיי לקוח וכו׳. בפיתוח האלגוריתמים משתמשים מדעני הנתו...
	החברה השלימה במהלך שנת 2021 מספר פיתוחים ששיפרו את יכולת החברה לשרת לקוחות גדולים יותר ושווקים נוספים:
	- תמחור מוצרי זנב ארוך (אינפורמציה דלילה);
	- תמחור מוצרי חיסול מלאים (Clearance);
	- ניתוח גמישות יחסית בין מוצרים (Cross Elasticity);
	- תמחור סל מרובה פריטים;
	מקסום רווחיות – אלגוריתם מקסום הרווחיות הינו אלגוריתם הדגל של החברה, אשר מאפשר ללקוח להשתמש בו באופן גנרי ללא התאמות ללקוח וללא קבלת מידע היסטורי מהלקוח, על מנת למקסם את הרווחיות הגולמית היומית ממוצר. השיטה מתבססת על בחירה אוטומטית של אסטרטגיית תמחור ...
	מיקסום גנרי – תוספת (פיצ'ר) למיקסום הרווחיות, אשר מאפשרת להגדיר יעד שאינו רווחיות כמטרה לאלגוריתם. נוסחאות כגון ערך חיי לקוח (LTV), יחסי המרה, יעדי מכירות ואף שילוב שלהם, אשר נבחרים על ידי לקוחות החברה כיעד תחליפי לרווחיות.
	גלגול מלאי  – אלגוריתם תמחור שמשמש בעיקר במוצרים עם חיי מדף מוגדרים (Perishable Inventory) כדוגמת מוצרים עונתיים (כגון אופנה) או מוצרים מתכלים (כגון מוצרי מזון). בשיטת תמחור זו, מטרת הלקוח היא למכור מספר יחידות תוך זמן קצוב. במסגרת זו, בונה התוכנה עקו...
	חיסול / Clearance – אלגוריתם שמזהה מוצרים אשר מציגים ירידה חדה בביקוש וממקסם את התמורה מהיחידות שנותרו במלאי בזמן נתון. המערכת מבצעת תהליך הורדת מחיר מדורג, אשר שואב נתונים ומידע ממקרים דומים בעבר, לרבות תגובות המתחרים לירידות חדות בביקוש, והכל כדי לק...

	16.3. בשנים 2019, 2020 ו- 2021 הסכומים שהוצאו בגין מחקר ופיתוח הסתכמו בכ- 5,549 אלפי ש"ח, כ- 5,808 אלפי ש"ח ובכ- 9,669 אלפי ש"ח, בהתאמה, המהווים כ- 51.6%, כ- 50.1% וכ- 37.8% מההוצאות התפעוליות של החברה, בהתאמה.
	16.4. נכון למועד אישור הדוח, תמורת ההנפקה המיידית שהתקבלה על פי התשקיף משמשת למימון פעילותה העסקית של החברה תוך שימת דגש על פעילות המחקר והפיתוח הקיים והעתידי של החברה, בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה, או על-פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שתהיינה מעת...
	הליכים בפיתוח עתידי
	בשנים 2022-2023 מתעתדת החברה להשקיע בפיתוח יכולות (פיצ'רים) נוספות, כמפורט להלן, שיאפשרו את הקטנת עלות התפעול השוטפת של החברה שנדרשת לתחזוקת הלקוח והגדלת קיבולת המערכת:
	ממשק ויזואלי לתכנון אסטרטגיות תמחור – על מנת לשפר את יכולת הלקוחות לדייק את אסטרטגיות התמחור, מפתחת החברה יכולת שתאפשר לבנות אסטרטגיית תמחור על בסיס תכנון ויזואלי (סטודיו), ללא צורך בהתמחות טכנולוגית.
	הסברה אלגוריתמית – בכוונת החברה לפתח סט יכולות ש״יסביר״ ויסכם את החלטות התמחור האלגוריתמיות דרך ממשקי משתמש נוחים כגון גרפים וטבלאות.
	החברה מעריכה כי לטובת פעילויות המחקר והפיתוח לשנה הקרובה, היא תידרש להשקעה בסך של כ- 11 מיליון ש"ח כאשר מירב המימון יהיה באמצעות תמורת ההנפקה שהתקבלה בפברואר 2021 וכן צפוי להגיע מההכנסות השוטפות של החברה.
	יצוין, כי מאחר שהחברה, כחברת תוכנה כשירות, לא חושפת את קוד התוכנה ללקוחותיה, אלא רק מאפשרת להם להשתמש בשירותים שהיא מציעה באמצעות גישה מרחוק דרך ממשקים מרוחקים, הלקוחות מקבלים את התוצרים הסופיים ואינם נחשפים לשיטות החישוביות השונות. עקב זאת, העדיפה הח...
	הערכותיה של החברה בדבר הפיתוחים העתידיים המתוכננים, מועד השלמת אילו מהפיצ'רים הנמצאים בפיתוח, לרבות פיצ'רים אשר טרם החלו ובכוונת החברה לפתח, הם מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוסס על הערכת הנהלת החברה בהתאם לניסיו...
	16.5. משרד התעשייה והכלכלה, תכנית "כסף חכם"
	ליום 31 בדצמבר 2021 סך המענקים שהתקבלו ממשרד התעשייה והכלכלה עבור התפתחות וכניסה שיווקית לשוק האמריקאי הסתכמו בכ- 464 אלפי ש"ח. בתמורה למענקים כאמור התחייבה החברה לשלם תמלוגים בשיעור של כ- 3% ממכירות החברה בשוק היעד לתקופה של עד 5 שנים או עד לתקרת המע...
	בנוסף, במסגרת תכנית כסף חכם, החברה זכאית לקבלת סיוע בקשר עם פעילות שיווק ומכירה של החברה באנגליה בשיעור של כ- 33% מההוצאות המוכרות של החברה במסגרת התקציב שאושר לה, קרי, סיוע של עד כ- 330 אלפי ש"ח, מתוך תקציב מאושר של כ- 1,000 אלפי ש"ח. התמיכה במסגרת ה...


	17. נכסים לא מוחשיים
	18. הון אנושי
	להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה למועד אישור הדוח:

	(*) נכון למועד אישור הדוח, המנכ"ל (CEO) ממלא בפועל גם את תפקיד סמנכ"ל התפעול (COO). יצוין, כי ביום 19 בדצמבר 2021 סיים סמנכ"ל התפעול  את תפקידו החברה.
	(**) נכון למועד אישור הדוח, סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות (CTO) ממלא בפועל גם את תפקיד סמנכ"ל השיווק (CMO). יצוין, כי ביום 15 באוקטובר 2021 סיים סמנכ"ל השיווק את תפקידו בחברה.
	18.1. העובדים המועסקים
	נכון ליום 31 בדצמבר 2021, מועסקים בחברה כ- 47 עובדים במשרה מלאה(*) לעומת כ- 32 עובדים במשרה מלאה ליום 31 בדצמבר 2020. בנוסף, מעסיקה החברה עובדים זמניים בהיקף משרה חלקי (של כ- 66%), אשר משתווה לכ- 2 עובדים במשרה מלאה.
	להלן פירוט מצבת העובדים במשרה מלאה בחלוקה לפי תחומים, למועדים אלה:
	(*) חלק מהעובדים מועסקים באמצעות חברות בשליטתם.

	18.2. תלות מהותית בעובדים
	18.3. תוכניות תגמול לעובדים
	ביום 4 באוגוסט 2021 אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לעובדי החברה ושל צד קשור שלה, כהגדרתם בתוכנית, על פיה ניתן להקצות מעת לעת לעובדים, דירקטורים, נושאי משרה, יועצים, נותני שירותים של החברה, ללא תמורה, כפי שיקבע על-ידי דירקטוריון החברה (או ועדה שה...
	18.4. הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה
	18.5. השקעות החברה באימונים והדרכה
	18.6. נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה

	19. ספקים
	19.1. הספקים העיקריים של החברה הינם ספק תשתיות ענן, מפיצים (Resellers) וספקי שירותים, כגון QA ונתוני שוק.
	19.2. נכון למועד אישור הדוח, החברה נסמכת על הזמינות והתמחור שמציע ספק תשתיות ענן, אך, להערכת החברה, מאחר ששוק ספקי תשתיות הענן הינו שוק תחרותי, אשר כולל ספקי שירותי ענן משמעותיים נוספים שיכולים לספק את שירותי הענן הנדרשים לחברה, ומאחר שלחברה קיימת היכ...
	19.3. בנוסף, לחברה התקשרויות עם מפיצים חיצוניים, כמפורט בסעיף 12.3 לעיל.
	19.4. להלן שיעור רכישות החברה מספקיה העיקריים ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 ו- 2021, כדלקמן (באלפי ש"ח):
	19.5.  תלות בספק
	למיטב ידיעת החברה, אין לה תלות באילו מספקיה.
	ביחס לספק תשתיות ענן – ראו סעיפים 19.2 לעיל ו- 28.12 להלן.


	20. מימון
	20.1. למועד אישור הדוח, החברה מממנת את פעילותה ממכירת מוצר מערכת התמחור הדינמי, מגיוסי הון מבעלי מניותיה ובהתאם לגיוס שביצעה על פי התשקיף.
	לפרטים אודות מענקי מחקר ופיתוח אשר שימשו למימון פעילותה וכן אודות השתתפות החברה בתוכנית כסף חכם ראו סעיף 16 לעיל.
	לפרטים אודות שימוש בתמורת ההנפקה ראו סעיפים 16.4 לעיל ו- 4 לפרק ד' – פרטים נוספים להלן. החברה תבחן מעת לעת את צרכי המחקר והפיתוח שלה ואת הרחבת פעילותה ותפעל לגיוס מקורות נוספים לפי הצורך.

	20.2. אשראי מתאגיד בנקאי
	לפרטים אודות אשראי מתאגיד בנקאי, ראו באורים 10 ו- 13.ג. לדוחות הכספיים. נכון למועד הדוח, לחברה אין קו אשראי.

	20.3. ערבויות ושעבודים
	לפרטים בדבר העמדת שעבודים על ידי החברה לבנק לאומי וכן בעבור המבנה ששוכרת החברה ראו באור 13.ג. לדוחות הכספיים.

	20.4. הערכת החברה לגבי צורך בגיוס מקורות נוספים

	21. מיסוי
	21.1. לפרטים אודות דיני המס העיקריים החלים על החברה, ראו באור 15.א. לדוחות הכספיים.
	21.2. לפרטים אודות שומות המס של החברה, ראו באור 15.ג. לדוחות הכספיים.
	21.3. לפרטים אודות הטבות מס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ראו באור 15.ב. לדוחות הכספיים.
	21.4. לפרטים אודות מענקים שקיבלה החברה ראו סעיף 16 לעיל.

	22. מגבלות ופיקוח על החברה
	22.1. החברה כפופה להוראות חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984 (להלן בסעיף זה: "חוק המו"פ") ולתקנות שהותקנו מכוחו, לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי רשות החדשנות ולכללי התוכניות, לתנאים שנקבעו באישורי הרשות לחדשנות ובכתב...
	כמו כן, כפופה החברה להוראות ותנאי תכנית "כסף חכם" של משרד הכלכלה והתעשייה, בשל אישור שקיבלה במסגרת התוכנית; לפרטים ראו 16.5 לעיל.

	22.2. למעט המפורט לעיל, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד אישור הדוח, לא מוטלות על פעילותה של החברה מגבלות, חקיקה, תקינה או אילוצים מיוחדים כלשהם, ואין תקנים מחייבים המעוגנים בחוק הנוגעים לתחום פעילותה של החברה.

	23. הסכמים מהותיים
	23.1. בחודש אוגוסט 2020 התקשרה החברה עם לקוח משמעותי שמושבו בגרמניה (להלן בסעיף זה: "הסכם השימוש" ו- "הלקוח", בהתאמה), בהסכם רישיון למערכת התמחור הדינמי של החברה. ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, וכל צד רשאי לסיימו מכל סיבה בכפוף למתן הודעה מוקדמת, בת 1...
	ביום 22 במרץ 2021 נחתם הסכם הרחבת התקשרות בין החברה לבין הלקוח, אשר למיטב ידיעת החברה הוא פעיל ב- 13 מדינות בעולם, לפיו יורחב הסכם השימוש כאמור, בהכנסה שנתית מתחדשת (ARR) של עוד כ- 70 אלפי יורו בשנה (כ- 280 אלפי ש"ח), המהווים הרחבה של ההתקשרות עמו בכ-...
	23.2. ביום 9 במאי 2021 חתמה החברה על הסכם אסטרטגי עם מפיץ למוצריה באוסטרליה ובניו זילנד (להלן: "ההסכם" ו- "המפיץ" בהתאמה), לפיו המפיץ ייצר קשר בין החברה לבין שותפים עסקיים של המפיץ, קרי לקוחות הקצה של החברה, אשר עשויים להיות מעוניינים בשירותיה של החבר...
	למיטב ידיעת החברה, המפיץ הינו חברה ציבורית אשר מאוגדת באוסטרליה, ומתמחה במתן פתרונות לשוק ה- Retail באוסטרליה ובניו זילנד.
	למיטב ידיעת החברה, המפיץ הינו חברה ציבורית אשר מאוגדת באוסטרליה, ומתמחה במתן פתרונות לשוק ה- Retail באוסטרליה ובניו זילנד.
	למיטב ידיעת החברה, המפיץ הינו חברה ציבורית אשר מאוגדת באוסטרליה, ומתמחה במתן פתרונות לשוק ה- Retail באוסטרליה ובניו זילנד.
	ההסכם הינו לתקופה של שנה ויתחדש באופן אוטומטי, וכל צד רשאי לבטלו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 30 ימים. עם זאת, במקרה שהחברה היא זו שתבטל את ההסכם, החברה תהיה מחויבת להמשיך לספק את הפלטפורמה ותמיכה נלווית למפיץ ולמשתמשי הקצה למשך: (א) תקופת השירות שיש למ...
	ההסכם הינו לתקופה של שנה ויתחדש באופן אוטומטי, וכל צד רשאי לבטלו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 30 ימים. עם זאת, במקרה שהחברה היא זו שתבטל את ההסכם, החברה תהיה מחויבת להמשיך לספק את הפלטפורמה ותמיכה נלווית למפיץ ולמשתמשי הקצה למשך: (א) תקופת השירות שיש למ...
	ההסכם הינו לתקופה של שנה ויתחדש באופן אוטומטי, וכל צד רשאי לבטלו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 30 ימים. עם זאת, במקרה שהחברה היא זו שתבטל את ההסכם, החברה תהיה מחויבת להמשיך לספק את הפלטפורמה ותמיכה נלווית למפיץ ולמשתמשי הקצה למשך: (א) תקופת השירות שיש למ...
	יצוין, כי ההתקשרות של החברה בהסכם כאמור נועדה לאפשר לחברה להמשיך ולהתרחב ולפעול בשווקים גיאוגרפיים חדשים – אוסטרליה וניו זילנד.
	23.3. ביום 31 במאי 2021 חתמה החברה על הסכם התקשרות עם חברת Ikano Pte Lte (איקאה דרום אסיה ומקסיקו) (בס"ק זה: "הלקוח"), אשר, למיטב ידיעת החברה, שייכת לקבוצת Group IKEA (איקאה העולמית), ושהינה, למיטב ידיעת החברה, חברה הפועלת בדרום מזרח אסיה ומקסיקו. ההס...
	ההסכם הינו לתקופה של שנתיים והלקוח רשאי לחדש אותו לשנתיים נוספות, וככלל, כל צד רשאי לבטלו בכפוף להודעה מוקדמת של 90 יום.
	יצוין, כי ההתקשרות של החברה בהסכם כאמור נועדה לאפשר לחברה להמשיך ולהתרחב ולפעול בשווקים גיאוגרפיים חדשים – דרום אסיה.
	יצוין, כי הערכות החברה בדבר כניסת מוצריה לשווקים באוסטרליה, ניו זילנד ומדינות דרום אסיה במסגרת ההסכמים המתוארים לעיל מהוות "מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל וודאות כי יתממשו, כולם או חלקם. הערכה זו עשויה שלא להתממ...

	24. הליכים משפטיים
	נכון למועד אישור הדוח אין הליכים משפטיים מהותיים שהחברה צד להם.
	25. יעדים ואסטרטגיה עסקית
	26. צפי להתפתחות בשנה הקרובה
	מכירות
	החברה מתכוונת להתמקד בחיזוק ועיבוי צוותי מכירות גלובליים באירופה וצפון אמריקה בכדי לתמוך במאמצי המכירה בשווקים אלו.
	מפיצים
	בנוסף, מתכוונת החברה לפעול להתקשרות עם מפיצים אסטרטגים נוספים – התקשרות עם חברות יישום תוכנה בינלאומיות אשר מעוניינות להרחיב את פעילותן.
	מחקר ופיתוח
	כמו-כן, מתכוונת החברה להמשיך להרחיב את יכולות ה- AI, תוך מתן דגש על יכולות גנריות שלMachine Learning ו- Reinforcement Learning.
	כמו-כן, מתכוונת החברה להמשיך להרחיב את יכולות ה- AI, תוך מתן דגש על יכולות גנריות שלMachine Learning ו- Reinforcement Learning.

	27. מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים
	28. דיון בגורמי סיכון
	סיכוני מאקרו
	28.1. היקף פעילות הסחר המקוון
	28.2. מצב כלכלי גלובלי
	28.3. שינויי שער החליפין
	סיכונים ענפיים

	28.4. התפתחויות רגולטוריות ותקינה בינלאומית
	לאחרונה החלה מגמה של חקיקה בנושאי פרטיות של משתמשי קצה בעולם כגון "General Data Protection Regulation" (GDPR) באירופה. בחלק משיטות התמחור שלה, משתמשת החברה במידע אנונימי שנלקח ממשתמשי קצה על מנת לאמוד את הביקוש למוצרי לקוחות החברה. החמרה ברגולציה מסוג...
	לאחרונה החלה מגמה של חקיקה בנושאי פרטיות של משתמשי קצה בעולם כגון "General Data Protection Regulation" (GDPR) באירופה. בחלק משיטות התמחור שלה, משתמשת החברה במידע אנונימי שנלקח ממשתמשי קצה על מנת לאמוד את הביקוש למוצרי לקוחות החברה. החמרה ברגולציה מסוג...
	בנוסף, החברה משתמשת בנתונים שמקורם באתרי מתחרים. החמרה ברגולציה על כריית מידע מאתרים מתחרים עשויה לחייב את החברה לשנות את היישום של חלק משיטות התמחור.

	28.5. תחרות
	כאמור בסעיף 14 לעיל, החברה חשופה לתחרות אשר עלולה להוביל להקטנה בהיקף ההתקשרויות של החברה או להורדת מחירים אשר עשויים להביא לשחיקה ברווחי החברה.

	28.6. סיכוני סייבר
	במסגרת פעילותה, המבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים, החברה חשופה לסיכוני סייבר שונים, ובכלל זה נזקים מאירועי סייבר למערכות של החברה; תקיפות סייבר; אובדן או גניבת מידע. במקרה של פגיעה בחברה כתוצאה מאירוע סייבר כאמור עלולה החברה לסבול מ...
	במסגרת פעילותה, המבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים, החברה חשופה לסיכוני סייבר שונים, ובכלל זה נזקים מאירועי סייבר למערכות של החברה; תקיפות סייבר; אובדן או גניבת מידע. במקרה של פגיעה בחברה כתוצאה מאירוע סייבר כאמור עלולה החברה לסבול מ...
	במסגרת פעילותה, המבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים, החברה חשופה לסיכוני סייבר שונים, ובכלל זה נזקים מאירועי סייבר למערכות של החברה; תקיפות סייבר; אובדן או גניבת מידע. במקרה של פגיעה בחברה כתוצאה מאירוע סייבר כאמור עלולה החברה לסבול מ...
	גורמים ייחודיים

	28.7. הון אנושי
	הצלחת החברה מבוססת במידה רבה על הון אנושי עתיר ידע וניסיון. אין וודאות שהחברה תצליח לשמר או לגייס את ההון האנושי האיכותי הנדרש לפעילותה. בנוסף, החברה עלולה להיתקל באתגר באיתור, גיוס ושימור כח אדם איכותי ומקצועי, על רקע המשך הגידול בביקושים להון אנושי ...

	28.8. תלות בטכנולוגיה ייחודית
	החברה מבססת את פעילותה על טכנולוגיה שמפותחת על ידיה. כשלים בטכנולוגיה של החברה, או שינויים טכנולוגיים מהותיים בתחום, עלולים לפגוע ביכולתה של החברה להפיק הטבות כלכליות מהטכנולוגיה שלה ולפגוע בתוצאותיה העסקיות.

	28.9. יכולת גיוס הון ומקורות מימון
	היות ולמועד הדוח, פעילות החברה אינה משיאה רווחים החברה נעזרת במקורות מימון שונים למימון פעילותה, לרבות משקיעים פרטיים, גיוסי הון מהציבור ומענקים מהרשות לחדשנות. המשך פעילותה של החברה תלוי ביכולתה לעבור לפעילות רווחית או ביכולתה לגייס כספים בעתיד על מנ...

	28.10. הגנה על קניינה הרוחני של החברה
	28.11. פגיעה במוניטין החברה ובהכנסות החברה כתוצאה מפגמים או שגיאות בתוכנה
	28.12. תלות מסוימת בספקים
	28.13. תלות בעובד
	28.14. המשך פיתוח
	28.15. קשיים נלווים לצמיחת חברת הזנק
	טבלת גורמי סיכון

	בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על-פי טיבם, אשר דורגו בהתאם להערכת ההנהלה של החברה על-פי מידת השפעתם על עסקי החברה בכללותם:

	קוויקליזארד
	קוויקליזארד בע"מ ("החברה" או "קוויקליזארד")
	דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
	לתקופה של שניים-עשר חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021
	1. פעילות החברה וסביבתה העסקית
	1.1. כללי
	נכון למועד אישור הדוח, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור רשות החדשנות, המפתחת תוכנה SaaS של Dynamic pricing (תמחור דינמי) המנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות מנוע תמחור בעל יכולות של בינה מלאכותית (AI) לאופטימיזציית תמחור ("המערכת"). לקוחות החברה מ...
	נכון למועד אישור הדוח, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור רשות החדשנות, המפתחת תוכנה SaaS של Dynamic pricing (תמחור דינמי) המנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות מנוע תמחור בעל יכולות של בינה מלאכותית (AI) לאופטימיזציית תמחור ("המערכת"). לקוחות החברה מ...
	נכון למועד אישור הדוח, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור רשות החדשנות, המפתחת תוכנה SaaS של Dynamic pricing (תמחור דינמי) המנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות מנוע תמחור בעל יכולות של בינה מלאכותית (AI) לאופטימיזציית תמחור ("המערכת"). לקוחות החברה מ...
	המערכת מתממשקת למערכות התפעוליות של הלקוח ומנתחת מידע ממערכות הלקוח כגון עלויות המלאי ואספקת המוצר, גמישות הביקוש למוצר בנקודות המכירה, התנהגות צרכנית עונתית, מחירי מתחרים וכו׳ - לכדי המלצות לשינויי מחירי המוצרים הקמעונאיים. מידע זה, בתוספת למידע התחר...
	כלל הנתונים נשלחים אל מנוע קבלת ההחלטות אשר מבוסס על אלגוריתם AI ו-Machine Learning, משולב חוקה שמייצר אופטימיזציה למחיר, על פי אסטרטגיות עסקיות שקובע הלקוח (דוגמת מקסום הרווח הגולמי או מקסום התשואה מהמלאי) ומיושמת בכל אחד מהערוצים המתאימים.
	המערכת משנה באופן אוטומטי ודינמי את המחיר שמוזן חזרה למערכות הארגוניות של הלקוח, ומשם ללקוח הסופי. בדרך זו, מאפשרת המערכת תגובה מיידית לביצועי השוק, ותמחור אופטימאלי שנועד להביא לעלייה במדדי הליבה של הלקוח, כגון הכנסות ורווחיות של הלקוח.
	קהל היעד של הפלטפורמה הינו בעיקר חברות קמעונאיות גלובאליות. נכון למועד אישור הדוח, הדגש השיווקי של החברה הינו על חברות מאירופה ומארה"ב, כאשר מירב המכירות של החברה הינו לחברות מאירופה.
	קהל היעד של הפלטפורמה הינו בעיקר חברות קמעונאיות גלובאליות. נכון למועד אישור הדוח, הדגש השיווקי של החברה הינו על חברות מאירופה ומארה"ב, כאשר מירב המכירות של החברה הינו לחברות מאירופה.
	קהל היעד של הפלטפורמה הינו בעיקר חברות קמעונאיות גלובאליות. נכון למועד אישור הדוח, הדגש השיווקי של החברה הינו על חברות מאירופה ומארה"ב, כאשר מירב המכירות של החברה הינו לחברות מאירופה.
	הפלטפורמה בנויה בצורה ייחודית, אשר מתאימה באופן גנרי לענפי פעילות שונים, ללא צורך בהתאמה לפי ענף.
	נכון למועד אישור הדוח, לקוחות החברה פרוסים בלמעלה מ- 30 מדינות בעולם במגוון תחומי קמעונאות כגון: אלקטרוניקה, DIY, מזון, אופנה, ספרים, תעופה, ספורט, פארמה, קוסמטיקה, ויטמינים, חנויות כל-בו וקמעונאי נישה. גמישות המערכת להתאים בקלות לכל ענפי הקמעונאות, ב...
	לפרטים נוספים אודות פעילותה של החברה, תיאור הסביבה העסקית והשפעותיה על פעילות החברה ראו פרק תיאור עסקי התאגיד של החברה, כמפורט בפרק א' לדוח זה ("פרק א'").

	2. אירועים מהותיים
	2.1. השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה
	בחודש דצמבר 2019, התפרצה מגפת נגיף הקורונה (Covid 19), אשר הוכרזה במרץ 2020 על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית (להלן: "מגיפת הקורונה"). כחלק מניסיונות ההתמודדות עם התפרצות מגיפת הקורונה והניסיונות לבלום את התפשטותה, ננקטו במדינות רבות בעולם, לר...
	על רקע התפשטות נגיף הקורונה, מרבית ענפי התעשייה והמסחר נאלצו להסתגל למציאות חדשה אשר שיקפה, בין היתר, שינוי בהתנהגות הצרכנים שהתבטא בעיקר במעבר למסחר מקוון (Online). אימוץ נוכחות מקוונת הפך בשנים האחרונות לגורם מפתח במתן שירות ללקוח ובגישה ללקוחות חדש...
	כמו כן, מערך השיווק וההפצה של החברה עבר שינוי חיובי בעקבות פרוץ מגפת הקורונה: פגישות פיזיות וכנסים פיזיים שיצרו יתרון ללוקליזציה הוחלפו בפגישות וכנסים באופן וירטואלי. במצב החדש שנוצר עקב פרוץ המגיפה, המיקום הפיזי של מערך המכירות איבד את חשיבותו. המציא...
	שינויים מהותיים אלה פתחו הזדמנות צמיחה מהותית עבור החברה שמוצרה מסייע לקמעונאים להשלים את מהפך התמחור הדיגיטלי - חכם ואוטומטי, מבוסס דאטה ו- AI.
	יצוין, כי לאור היות המשבר אירוע דינמי ומתמשך המאופיין באי וודאות רבה, מידת השפעתו על פעילות החברה תלויה בהיקף התממשותם של המשתנים השונים הקשורים בהתמודדות עם התפשטות הנגיף, בין היתר, יכולת בלימת התפשטות המגפה ואחוזי ההתחסנות ויעילותם, מדיניות ממשלתית,...
	ההתייחסות המופיעה בסעיף זה בקשר להערכות החברה על התפתחויות עתידיות בסביבה הכלכלית הגלובלית והמקומית וכן בקשר להשלכות אפשריות של התפתחויות אלה (בעיקר עקב משבר הקורונה) על פעילות החברה, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-196...
	2.2. מגמות כלליות ואירועים עיקריים נוספים בתקופת הדוח
	במהלך שנת 2021 הסתכמו הכנסות החברה מפלטפורמת תמחור דינמי בכ- 9,795 אלפי ש"ח לעומת כ- 6,517 אלפי ש"ח בשנה המקבילה אשתקד, גידול של כ-50%. בנוסף, ההכנסה הדולרית החודשית החוזרת (ARR) ביום 31 בדצמבר, 2021 הסתכמה בכ- 4,518 אלפי דולר ארה"ב לעומת כ- 2,800 אלפ...
	לצד האמור לעיל, חל גידול בהוצאות התפעוליות של החברה אשר השקיעה בחודשים האחרונים במערכי שיווק וגיוס עובדים, והחברה צופה כי השקעה זו תשפיע על הכנסות החברה באופן משמעותי במהלך שנת 2022.
	לפרטים נוספים אודות אירועים עיקריים נוספים בתקופת הדוח ראו פרק א' (תיאור עסקי החברה) ופרק ד' (פרטים נוספים) לדוח תקופתי זה.
	לפרטים נוספים אודות אירועים עיקריים נוספים בתקופת הדוח ראו פרק א' (תיאור עסקי החברה) ופרק ד' (פרטים נוספים) לדוח תקופתי זה.
	לפרטים נוספים אודות אירועים עיקריים נוספים בתקופת הדוח ראו פרק א' (תיאור עסקי החברה) ופרק ד' (פרטים נוספים) לדוח תקופתי זה.
	2.3. אירועים מהותיים לאחר מועד הדוח
	2.3.1. ביום 18 בינואר 2022 החברה ביצעה הקצאה פרטית מהותית של מניות החברה במסגרתה הקצתה: כ- 315,520  מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה וכ- 78,947 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה (סה"כ 394,467 מניות רגילות) לגופים מוסדיים מקבוצת ...
	2.3.2. ביום 19 בינואר 2022 אישר דירקטוריון החברה, על פי תוכנית אופציות לעובדי החברה כפי שאושרה ביום 4 באוגוסט 2021, לפרסם מתאר הצעה של עד 500,000 אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה המוצעות ללא תמורה לע...
	ביום 21 בפברואר 2022, לאחר קבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר, הקצתה החברה על-פי המתאר 165,000 אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות ל- 28 עובדים ולנושא משרה בחברה. לפרטים נוספים אודות ההקצאה על פי המתאר ראו באור 26 בדוחות הכספיים.
	2.3.3. ביום 17 בפברואר 2022 אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה את (א) אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה; (ב) אישור תנאי כהונה והעסקה של סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק של החברה; (ג) מינוי מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כ...


	3. המצב הכספי
	להלן נתונים עיקריים מתוך המאזנים של החברה (באלפי ש"ח):
	4. תוצאות הפעילות
	להלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על רווח והפסד של החברה לתקופות המיוחסות בדוחות הכספיים (באלפי ש"ח):
	5. נתוני Non-GAAP
	נתוני Non-GAAP הינם  נתונים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים  אשר להערכת החברה עשויים לסייע להבנת תוצאות החברה בצורה מלאה ונכונה יותר, ומהווים מידע נוסף ומשלים לצד המידע המפורט בנוגע לנתונים אלה המובאים במסגרת הדוחות הכספיים וערוכים על ...
	הנהלת החברה משתמשת באמצעי Non-GAAP אלה בכדי להשוות את ביצועיה לאלו של תקופות קודמות, לניתוח מגמות ולמטרות תקציב ותכנון.
	הנהלת החברה אינה מתייחסת לאמצעי Non-GAAP אלה בנפרד או כחלופה לאמצעים פיננסיים שנקבעו בהתאם ל- GAAP. יובהר, כי מידע פיננסי Non-GAAP מוצג למטרות מידע משלים בלבד, ואין לראות בו תחליף למידע הכלול בדוחותיה הכספיים של החברה.
	המגבלה העיקרית של נתונים פיננסיים Non-GAAP היא שהם אינם כוללים הוצאות אשר לא קשורות לתהליך העסקי של החברה הנדרשות להירשם בדוחותיה הכספיים.
	5.1. הכנסה שנתית חוזרת (ARR)
	כחברת מתן שירותים מבוססי תוכנה (SaaS), מודדת החברה את צמיחתה, בין היתר, במונחים של גידול ב- ARR ( Annual recurring revenues- הכנסות שנתיות חוזרות). מדד ה- ARR הינו מדד מקובל בחברות מבוססי תוכנה (SaaS) כשירות.
	החברה סבורה כי היכולת להבין ולנתח את פעילות החברה בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע נוסף זה, הנלווה לדוחות הכספיים (מדדNon-GAAP ), זאת מכיוון שההכנסה המתקבלת משימוש בתוכנה היא הכנסה שמתחדשת מידי חודש, ואינה תחומה בזמן, כך שכל רכישה שמתבצעת על ידי לקוח נ...
	החברה סבורה כי היכולת להבין ולנתח את פעילות החברה בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע נוסף זה, הנלווה לדוחות הכספיים (מדדNon-GAAP ), זאת מכיוון שההכנסה המתקבלת משימוש בתוכנה היא הכנסה שמתחדשת מידי חודש, ואינה תחומה בזמן, כך שכל רכישה שמתבצעת על ידי לקוח נ...
	החברה סבורה כי היכולת להבין ולנתח את פעילות החברה בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע נוסף זה, הנלווה לדוחות הכספיים (מדדNon-GAAP ), זאת מכיוון שההכנסה המתקבלת משימוש בתוכנה היא הכנסה שמתחדשת מידי חודש, ואינה תחומה בזמן, כך שכל רכישה שמתבצעת על ידי לקוח נ...
	לפרטים נוספים בקשר עם אופן חישוב ה- ARR לרבות ההתאמות המבוצעות להכנסות השנתיות וכן נתוני ההכנסות השנתיות המתחדשות של החברה (ARR) ראו סעיף 13 לפרק א'.
	לפרטים נוספים בקשר עם אופן חישוב ה- ARR לרבות ההתאמות המבוצעות להכנסות השנתיות וכן נתוני ההכנסות השנתיות המתחדשות של החברה (ARR) ראו סעיף 13 לפרק א'.
	5.2. להלן תובאנה ההתאמות בין תוצאות דוח הרווח והפסד לבין תוצאות דוח הרווח והפסד Non-GAAP (בנטרול) של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 (באלפי ש"ח):
	5.2. להלן תובאנה ההתאמות בין תוצאות דוח הרווח והפסד לבין תוצאות דוח הרווח והפסד Non-GAAP (בנטרול) של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 (באלפי ש"ח):

	6. נזילות ומקורות מימון
	6.1. תזרימי מזומנים
	להלן יובאו נתונים בדבר תזרימי המזומנים של החברה (באלפי ש"ח):
	6.1. מקורות מימון – למועד הדוח מממנת החברה את פעילותה מהכנסות, גיוסי הון, מענקים, וכן מתמורת ההנפקה לציבור על פי התשקיף, אשר משמשת את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה ולמימון פעילותה העסקית, תוך שימת דגש על פיתוח פעילות השיווק והמכירה של החברה באירופ...
	לפרטים אודות השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה ראו סעיף 3 לפרק א'.
	לפרטים אודות מענקי מחקר ופיתוח אשר שימשו למימון פעילות החברה וכן אודות השתתפות החברה בתוכנית כסף חכם ראו סעיף 16 לפרק א'.
	6.2. הון חוזר – ליום 31 בדצמבר 2021 ו- 2020 לחברה הון חוזר חיובי בסך של כ- 27,681 אלפי ש"ח ו- 1,533 אלפי ש"ח בהתאמה. ההון החוזר של החברה כולל נכסים שוטפים כנגד התחייבויות שוטפות.
	6.3. מצבת התחייבויות – לפרטים אודות מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר 2021, ראו דיווח מיידי של החברה המתפרסם במקביל לדוח זה, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

	7. נתוני הפרופורמה
	להלן יובאו נתוני הפרופורמה שנערכו על מנת לשקף את תוצאות פלטפורמת התמחור הדינמי בלבד, ללא הפעילות של השוואת מחירי מתחרים.
	7.1. תוצאות הפעילות
	7.2. תזרימי מזומנים

	8. מידע בדבר הערכת שווי מהותית
	לצורך קביעת השווי ההוגן של כתבי אופציות לרכישת מניות הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ליום 31 בדצמבר 2021 ביצעה החברה הערכת שווי על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי, אשר הוגדרה כהערכת שווי מהותית. להלן פרטים אודות הערכת שווי מהותית:
	1. מדיניות החברה בנושא מתן תרומות
	2. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
	3. דירקטורים בלתי תלויים
	4. אפקטיביות הבקרה הפנימית
	דירקטוריון החברה בחר לאמץ את ההקלות המנויות בתקנה 5ד(2) לתקנות הדוחות, ביחס ל"תאגיד קטן", ככל שהן רלוונטיות לחברה, ובכלל זה ההקלה הנוגעת לפטור מצירוף דוח וחוות דעת רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. בהתאם להוראו...
	5. המבקר הפנימי
	5.1. מינויו

	ביום 13 במאי 2021, אישר דירקטוריון החברה, בהמשך להמלצתה של ועדת הביקורת של החברה, את מינויו של רו"ח דניאל שפירא כמבקר הפנימי של החברה, החל מאותו היום, וזאת על סמך ניסיונו העשיר בתחום הביקורת הפנימית בכלל ובמתן שירותי ביקורת פנימית לחברות ציבוריות, בין...
	לדעת דירקטוריון החברה, הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי לביצוע התפקיד הינם: המבקר הפנימי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן, רואה-חשבון מוסמך בישראל ובעל משרד עצמאי לראיית חשבון. למבקר הפנימי ניסיון של מעל 30 שנה בביצוע ביקורת פ...
	לדעת דירקטוריון החברה, הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי לביצוע התפקיד הינם: המבקר הפנימי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן, רואה-חשבון מוסמך בישראל ובעל משרד עצמאי לראיית חשבון. למבקר הפנימי ניסיון של מעל 30 שנה בביצוע ביקורת פ...
	לדעת דירקטוריון החברה, הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי לביצוע התפקיד הינם: המבקר הפנימי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן, רואה-חשבון מוסמך בישראל ובעל משרד עצמאי לראיית חשבון. למבקר הפנימי ניסיון של מעל 30 שנה בביצוע ביקורת פ...
	במסגרת פעילותו, יפעל המבקר הפנימי על-פי הוראות הדין לקיום ביקורת פנימית בחברה.
	5.2. פרטים אודות המבקר הפנימי
	לפרטים אודות המבקר הפנימי של החברה ראו סעיף 16 לפרק ד' בדוח זה.
	למיטב ידיעת החברה, (א) המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות, וכן בהוראות סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992; (ב) למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור אליה אשר יש בהם ליצור ניגוד ענייני...
	5.3. זהות הממונה הארגוני של המבקר הפנימי
	הממונה הארגוני על המבקר הפנימי של החברה הינו אור שטוקלמן, סמנכ"ל הכספים של החברה.
	5.4. תוכנית עבודה והיקף שעות
	בחודש אוקטובר 2021 אישרה ועדת הביקורת של החברה תוכנית עבודה חצי-שנתית של מבקר הפנימי של החברה לשנת 2022, זאת לאחר שהמבקר הפנימי הציג בפני ועדת הביקורת את ממצאי סקר הסיכונים שביצע במהלך חודשים אוגוסט-ספטמבר 2021 במסגרת של 80 שעות עבודה. ועדת הביקורת בח...
	5.5. היקף העסקה ותגמול
	היקף העסקת המבקר הפנימי בשנת 2021 והצוות הכפוף לו הינו כ- 160 שעות עבודה.1F  שכרו של המבקר הפנימי, בגין שירותים שניתנו על-ידיו לחברה בשנת 2021 הסתכמו לסך של 32,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) (אופן התגמול והיקפו נגזר משעות הביקורת). לדעת הדירקטוריון, תגמול המב...
	5.6. עריכת הביקורת, התקנים המקצועיים וגישה למידע
	בהתאם למידע שנמסר לחברה, עריכת הביקורת הפנימית נעשית בהתאם לתקנים המפורסמים על-ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ובהתאם לסעיף 4(ב) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, הנחיות מקצועיות ותדריכים כפי שאושרו ופורסמו על-ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. הדירק...
	לצורך ביצוע תפקידו, למבקר הפנימי ולעובדיו נתונה גישה למידע כאמור בסעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.
	5.7. דין וחשבון המבקר הפנימי
	5.7.1. במהלך חודש אוקטובר 2021 הוגש לוועדת הביקורת סקר הסיכונים אשר נדון ביום 12 באוקטובר 2021.
	5.7.2. במהלך חודש פברואר 2022 הוגש לוועדת הביקורת דוח ביקורת בנושא "כוח אדם ושכר" אשר נדון ביום 22 בפברואר 2022.

	5.8. הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
	להערכת דירקטוריון החברה, היקף פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו (לרבות סקר הסיכונים) הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים עבור החברה וזאת בהתחשב, בין היתר, בתחום פעילותה, בכך ...

	6. שכר רואה החשבון המבקר
	6.1. רואה החשבון המבקר של החברה הינו סומך חייקין, משרד רו"ח.
	שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת וסקירה ושירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס לשנת 2021 הינו 175 אלפי ש"ח ובגין שירותים אחרים לשנת 2021 הינו 3 אלף ש"ח.
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	פרק
	החברה מתכבדת להגיש בזאת את דוח תיאור עסקי התאגיד ליום 31 בדצמבר 2021 (להלן: "מועד הדוח") אשר אושר ביום 14 במרץ 2022 על-ידי דירקטוריון החברה (להלן: "מועד אישור הדוח"), הסוקר את התאגיד והתפתחות עסקיו בשנת 2021 (להלן: "תקופת הדוח"), בין היתר, בהתאם לתקנו...
	1.1. כללי
	1.1.1. החברה התאגדה בישראל ביום 5.5.2010 בהתאם להוראות חוק החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם "סמפה (2010) בע"מ".

	החברה הוקמה על ידי היזמים ה"ה פנחס מנדל ויוסף כהן, אשר מכהנים למועד אישור הדוח כנושאי משרה בחברה וכן על ידי מר יריב פאר.
	ביום 21.9.2010 שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי, קוויקליזארד בע"מ.
	1.1.2. בחודש פברואר 2021 פרסמה החברה תשקיף0F  והודעה משלימה שפורסמה מכוחו1F , ואשר על פיו הוצעו מניותיה של החברה לראשונה לציבור, באופן שבעקבות כך נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן: "הבורסה") והחברה הפכה לחברה ציבורית כהגדרת מונ...
	1.1.3. נכון למועד אישור הדוח, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח, בעלת אישור רשות החדשנות, המפתחת פלטפורמת SAAS של Dynamic pricing (תמחור דינמי) המנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות מנוע תמחור בעל יכולות של בינה מלאכותית (AI) לאופטימיזציית תמחור (להלן: "המערכת"...

	המערכת מתממשקת למערכות התפעוליות של הלקוח ומנתחת מידע ממערכות הלקוח כגון עלויות המלאי ואספקת המוצר, גמישות הביקוש למוצר בנקודות המכירה, התנהגות צרכנית עונתית, מחירי מתחרים וכו׳ - לכדי המלצות לשינויי מחירי המוצרים הקמעונאיים. מידע זה, בתוספת למידע התחר...
	כלל הנתונים נשלחים אל מנוע קבלת ההחלטות אשר מבוסס על אלגוריתם AI ו-Machine Learning משולב חוקה, שמייצר אופטימיזציה למחיר, על פי אסטרטגיות עסקיות שקובע הלקוח (דוגמת מקסום הרווח הגולמי או מקסום התשואה מהמלאי) ומיושמת בכל אחד מהערוצים המתאימים.
	המערכת משנה באופן אוטומטי ודינמי את המחיר שמוזן חזרה למערכות הארגוניות של הלקוח, ומשם ללקוח הסופי. בדרך זו, מאפשרת המערכת תגובה מיידית לביצועי השוק, ותמחור אופטימאלי שנועד להביא לעלייה במדדי הליבה של הלקוח, כגון הכנסות ורווחיות של הלקוח.
	קהל היעד של הפלטפורמה הינו בעיקר חברות קמעונאיות גלובאליות. נכון למועד אישור הדוח, הדגש השיווקי של החברה הינו על חברות מאירופה ומארה"ב, כאשר מירב המכירות של החברה הינו לחברות מאירופה.
	הפלטפורמה בנויה בצורה ייחודית, אשר מתאימה באופן גנרי לענפי פעילות שונים, ללא צורך בהתאמה לפי ענף.
	נכון למועד אישור הדוח, לקוחות החברה פרוסים בלמעלה מ- 30 מדינות בעולם במגוון תחומי קמעונאות כגון: אלקטרוניקה, DIY, מזון, אופנה, ספרים, תעופה, ספורט, פארמה, קוסמטיקה, ויטמינים, חנויות כל-בו וקמעונאי נישה. גמישות המערכת להתאים בקלות לכל ענפי הקמעונאות, ב...
	לפרטים נוספים אודות המערכת ראו סעיף 8 להלן.
	1.2. תיאור התפתחות עסקי החברה
	1.3. מבנה ההחזקות של החברה והשליטה בה
	1.3.1. נכון למועד אישור הדוח, החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר.
	1.3.2. נכון למועד אישור הדוח, אין בחברה בעל שליטה. לפירוט בעלי העניין בחברה ראו סעיף 11 לפרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד בדוח זה להלן.

	2.
	3.
	4.
	4.1. ממועד הקמת החברה ועד למועד אישור הדוח, לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה ולא ביצעה רכישה עצמית של מניותיה.
	4.2. נכון למועד אישור הדוח, החברה לא קיבלה החלטה בדבר אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנדים.
	4.3. למיטב ידיעת החברה, לא חלות עליה מגבלות העלולות להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנדים, בכפוף להוראות חוק החברות בדבר עמידה במבחני חלוקה.
	4.4. נכון למועד אישור הדוח, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, אין לחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה.

	חלק שני - מידע אחר
	5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
	5.1. להלן נתונים כספיים של החברה ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2019, 2020 ו- 2021 (באלפי ש"ח):
	(*) כולל התחייבות בגין כתבי אופציות בסך של כ- 4,367 אלפי ש"ח, כ- 4,936 אלפי ש"ח וכ- 3,242 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2021, 31 בדצמבר 2020 ו- 31 בדצמבר 2019, בהתאמה.

	5.2. לנתוני הפרופורמה, המשקפים את תוצאות פלטפורמת התמחור הדינמי בלבד, ללא הפעילות של השוואת מחירי מתחרים, ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 המצורפים בפרק ב' לדוח זה (להלן: "דוח הדירקטוריון").
	5.3. להסברי הדירקטוריון ביחס לנתונים הכספיים של החברה, ראו דוח הדירקטוריון.

	6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
	6.1. גאות בענף ה- e-commerce והבינה המלאכותית הגלובאלי
	6.2. מצב כלכלי גלובלי
	במהלך חודש ינואר 2022 פרסם הבנק העולמי דו"ח תחזית כלכלית גלובלית17F  אשר מצביע על האטה מובהקת בכלכלה הגלובלית ביחס לתחזיות שניתנו בעבר וזאת לאור התפשטות זן האומיקרון, האינפלציה הגואה, רמות החוב הממשלתיות הגבוהות והתגברות אי-השוויון בהכנסות משקי הבית.
	בהתאם לדו"ח התחזית הכלכלית הגלובלית כאמור, לאחר התאוששות בצמיחה הגלובלית בשנת 2021 של כ- 5.5% לעומת שנת התפרצות מגפת הקורונה בתחילת שנת 2020, הצמיחה העולמית צפויה להאט כך שעל פי התחזית צפויה צמיחה של כ- 4.1% בשנת 2022 ושל כ- 3.2% בשנת 2023.
	כמו כן, לממשלות רבות בכלכלות המתפתחות חסרים המשאבים להניע מחדש את הצמיחה. זאת בעוד עליות מחירים של נכסים, כמו מניות ונדל"ן, ממשיכות להפוך את העשירים לעשירים יותר, והאינפלציה הגואה פוגעת במשקי בית בעלי הכנסה נמוכה באופן קשה במיוחד. מדינות רבות בעולם כב...
	לגבי הכלכלות המתקדמות, גם כאן יש הורדה בתחזיות לצמיחה של 3.8% בשנת 2022 ורק 2.3% בשנת 2023. הורדה שמובלת על ידי צפי להאטה בשני הגושים הכלכליים העיקריים - ארה"ב (0.5 נקודת אחוז למטה) ואירופה. בנוסף, תחזית הצמיחה של סין גם כן ירדה, הכלכלה השנייה בגודלה ...
	6.3. תנודות בשערי מטבע
	6.4. תחרות
	6.5. שוק ההון
	6.6. השפעת משבר הקורונה על פעילות החברה

	7. מידע כללי על תחום הפעילות
	7.1. מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
	7.2. מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
	7.3. שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
	7.4. התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
	7.5. שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות
	7.6. גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
	7.7. חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
	7.7.1.  חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם:
	7.7.2. חסמי היציאה העיקריים לתחום הפעילות הינם:

	7.8. תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
	7.9. מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
	לפרטים בדבר התחרות בתחום הפעילות של החברה ראו סעיף 14 להלן.


	8. מוצרים ושירותים
	8.1. המוצר העיקרי של החברה הוא מערכת תוכנה לתמחור דינמי לקמעונאיים, אשר הושק בשנת 2018.
	8.2. המוצר מאפשר בעיקר לחברות B2C אשר מוכרות מוצרים ושירותי און-ליין (Online) וכן בחנויות פיזיות, לבצע תמחור מבוסס AI משולב חוקה, שמטרתו להעלות את הרווחיות וההכנסות של אותן חברות. המוצר הינו מוצר תוכנה אשר מופעל בתצורת SaaS, המבוסס על טכנולוגיות המאפש...
	8.3. להלן תיאור סכמטי של המערכת:
	המערכת אוספת בזמן אמת נתונים משלושה מקורות מידע מרכזיים:
	א. "נתונים על המוצר" – נתונים בקשר למוצר, כגון מלאי המוצרים, עלויות המוצרים וכו', הנאספים מהמערכות התפעוליות של הלקוח.
	ב. "מידע מחירי מתחרים" – מידע על מחירי מוצרים של המתחרים בערוץ האון-ליין, הנאספים מספקי מידע או מהלקוח או באמצעות מערכת השוואת מחירי המתחרים של החברה. כאמור לעיל, בעבר החברה סיפקה שירות זה, אך כיום מירב הלקוחות החדשים מקבלים אותו ישירות מספקי מידע חיצ...
	ג. "התנהגות צרכנים" – נתונים בקשר להתנהגות הצרכנים כגון כמות יחידות נמכרת בכל רגע נתון, הכנסות וכיו"ב, אשר נאספים בזמן אמת ממערכות האנליטיקה של הלקוח.
	נתוני המידע נכנסים למנוע התמחור, אשר מבוסס בינה מלאכותית, המייצר המלצה למחיר חדש, כאשר תדירות המלצות המחיר (מספר פעמים ביום, מידי יום, או מידי מספר ימים) הינה לפי הגדרות הלקוח.
	המחיר החדש מעדכן את המערכות התפעוליות של הלקוח ובמקביל עובר לערוצי המכירה השונים באופן אוטומטי.
	תהליך זה מבוצע באופן חזרתי.

	8.4. להלן תיאור הרכיבים העיקריים של המערכת:
	רכיב מערכת ניהול מבצעים (Promo) שאינם מבצעי מחיר, החברה פיתחה יכולת משלימה למערכת התמחור, אשר כוללת מתן אפשרות ללקוח להגדיר מגוון מבצעים, שאינם מבצעים אשר עוסקים באופטימיזציה של מחירו של מוצר ספציפי, אלא הנחה המתקבלת משילוב של מוצרים, כדוגמת 1+1. בכוו...
	כאמור בסעיף 1.2 לעיל, מערכת זו מסופקת כשירות ללקוחות עד לסיום פעילות זו.


	9. פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
	לפרטים אודות פילוח הכנסות ורווחיות החברה ממוצרים ושירותים ראו באור 22 לדוחות הכספיים.
	10. פיתוחים חדשים
	11. לקוחות
	11.1. מאפייני הלקוחות
	עיקר לקוחות החברה מאופיינים כחברות B2C ו- C2D המשווקות מוצרים קמעונאיים ללקוחות קצה במגוון תחומי פעילות, כגון אלקטרוניקה, DIY, מזון, אופנה, ספרים, תעופה, ספורט, פארמה, קוסמטיקה, ויטמינים, חנויות כל-בו וקמעונאי נישה. הפלטפורמה מתאימה בצורה גנרית לכלל ת...
	יצוין, כי הבחירה של החברה במיקוד בחברות בינוניות וגדולות, הינה הן בשל הכמות הרבה של לקוחות אלה והן בשל שיעורי הצמיחה הגבוהים של חברות אלה. כמו כן, לאור זמן ההטמעה המהיר של המערכת, ומעורבות הלקוח הגבוהה בתהליך ההטמעה (self service), יכולה החברה לשרת, ב...
	כמו כן, נכון למועד אישור הדוח אין לחברה לקוחות אשר עיקר פעילות הסחר שלהם מתבצעת על גבי פלטפורמת "Marketplace" (כדוגמת "אמזון"). יצוין, כי בשנת הדיווח החברה ביצעה מספר פניות ללקוחות אשר עיקר פעילות הסחר שלהם מתבצעת על גבי פלטפורמת "Marketplace" במטרה ל...
	אופן ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה

	11.2. פריסה גיאוגרפית
	נכון למועד הדוח, לקוחות החברה מבוזרים על פני כ- 30 מדינות. ביזור הלקוחות מסייע לחברה בניהול סיכוניה ומפחית את תלותה בלקוח ספציפי.23F  נכון למועד הדוח, אין סקטור לקוחות שהכנסות החברה ממנו מהוות לפחות 10% מכלל הכנסות החברה מלקוחותיה.

	11.3. תלות בלקוחות
	נכון למועד הדוח, יש לחברה לקוח אחד אשר הכנסות החברה ממנו מהוות כ- 10.07% מסך הכנסות החברה. להערכת החברה, אין לה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות, אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על פעילותה.
	11.4. לקוחות מהותיים
	11.5. מאפייני ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה המהותיים
	לקוח א' – קבוצת קמעונאות און-ליין, שלמיטב ידיעת החברה הינה מגרמניה, ובעלת מעל 700 מיליון אירו מכירות שנתיות. ביום 26 באוגוסט 2020 נחתם בין החברה לבין הלקוח הסכם (על תיקוניו) לפיו החברה תעניק ללקוח רישיון שימוש במערכת התמחור הדינמי של החברה. לפרטים אוד...


	12. שיווק והפצה
	פעילויות השיווק והמכירה של החברה מתרכזות באירופה, בדגש על מדינות מערב וצפון אירופה. בנוסף, מתבצעות פעילויות שיווק ומכירה גם בארה"ב. במהלך שנת 2021, החברה הרחיבה את פעילותה גם לדרום אסיה ואוסטרליה. נכון למועד אישור הדוח, לקוחות החברה פזורים בכ- 30 מדינ...
	12.1. החברה פועלת במספר ערוצי שיווק ומכירות: הן על ידי החברה עצמה, באמצעות אנשי מכירות, והן באמצעות מפיצים חיצוניים (Resellers).
	12.2. שיווק על ידי החברה
	12.2.1. החברה מגיעה ללקוחות פוטנציאלים בשתי דרכים עיקריות: הראשונה תוך שימוש בערוצי שיווק דיגיטליים ((Inbound, לרבות אתר החברה, רשתות חברתיות ומנועי חיפוש (אורגני ובתשלום). השנייה, באמצעות פנייה ישירה ויזומה על-ידי אנשי פיתוח עסקי ללקוחות פוטנציאליים ...
	החברה מיקדה את האסטרטגיה השיווקית בהתאם להתפתחות השוק. האסטרטגיה כוללת תכנית שיווקית מקיפה ואפקטיבית אשר מתמקדת בפיתוח השיווק הדיגיטלי שמקנה יתרונות משמעותיים, כמו למשל פוטנציאל חשיפה רחב, כלים מתקדמים לפילוח שוק, מיקוד קהל המטרה, עלות נמוכה וניתוח נת...
	חיזוק והבניית תהליכים בארגון המכירות משלב מציאת הלקוח הפוטנציאלי ועד לשלב סגירת החוזה. אנשי המכירות הקדמיים נתמכים במערך מכירות אחורי שמזין אותם בלידים (קישורים ללקוחות פוטנציאליים) איכותיים עם אחוזי המרה גבוהים להתקשרות עם לקוחות אלו.
	במטרה לתמוך בהמשך ההתרחבות של החברה בטריטוריות קיימות, גויס באירופה צוות מכירות שיתמקד בבריטניה, צרפת, ספרד, גרמניה, סקנדינביה, אוסטריה, בלגיה והולנד. במדינות אלו החברה מזהה התאמה גבוהה בעיקר עם קמעונאים המנהלים מספר רב של ערוצי מכירה בו-זמנית, כגון ת...
	החברה מזהה כי בצפון אמריקה קיים ביקוש גובר המהווה פוטנציאל לצמיחה בטווח הבינוני ולצמיחה משמעותית יותר בטווח הרחוק יותר. על כן, החברה החלה בהקמת תשתית מכירה הכוללת מפיצים, אנשי מכירות ופעילות שיווקית כדי להפוך את צפון אמריקה למנוע צמיחה.
	בנוסף, כחלק מתוכנית השיווק של החברה, החברה משתתפת בכנסים מקצועיים בתעשייה ומגבירה את החשיפה בשווקים רלוונטיים. ההשתתפות בכנסים כוללת השתתפות כמציגים, הזדמנויות PR וכיסוי עיתונאי.
	12.2.2. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020, התפרצה מגפת הקורונה (COVID-19) ברחבי העולם. כחלק מניסיונות ההתמודדות עם התפרצות מגיפת הקורונה והניסיונות לבלום את התפשטותה, ננקטו במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל, צעדים משמעותיים שונים, בין היתר, הגבלת ניידות ...

	כמו כן, מערך השיווק וההפצה של החברה עבר שינוי חיובי בעקבות פרוץ מגפת הקורונה: פגישות פיזיות וכנסים פיזיים שיצרו יתרון ללוקליזציה הוחלפו בפגישות וכנסים באופן וירטואלי. במצב החדש שנוצר עקב פרוץ המגיפה, המיקום הפיזי של מערך המכירות איבד את חשיבותו. המציא...
	12.3. שיווק על ידי מפיצים
	נכון למועד אישור הדוח, החברה מבצעת התקשרות עם מפיצים, שהינם גורמים חיצוניים לחברה. המפיץ אחראי על יצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים של החברה, אך ההתקשרות החוזית של הלקוח מתבצעת באופן ישיר מול החברה שנושאת בסיכונים ובהטבות מההתקשרות. המפיץ אינו רשאי להצי...
	התמורה המשולמת למפיצים הינה בשיעורים משתנים כפונקציה של ההכנסות מהלקוח כמקובל בשוק ובענף.
	ההסכמים בין החברה לבין המפיצים הינם ככלל לתקופה של שנה (12 חודשים) ומרביתם מתחדשים באופן אוטומטי, אלא אם הודיע אחד הצדדים על ביטולם בכפוף למתן הודעה מוקדמת. התקשרויות החברה עם מפיצים אינן על בסיס בלעדי. ההתקשרויות של החברה עם המפיצים כוללות גם התקשרוי...

	לפרטים אודות יעדי השיווק וההפצה של החברה ראו סעיף 25 להלן.
	12.4. תלות בצינור שיווק ו/או הפצה
	לחברה אין תלות בצינורות השיווק שלה שאובדנם ישפיע מהותית לרעה על תחום הפעילות או שתיגרם לחברה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם.


	13. הכנסה שנתית מתחדשת / Annual Recurring Revenue (ARR) וצבר הזמנות
	הכנסה שנתית מתחדשת (ARR)
	כחברת מתן שירותים מבוססי תוכנה (SaaS), מודדת החברה את צמיחתה, בין היתר, במונחים של גידול ב- ARR ( Annual recurring revenues- הכנסות שנתיות מתחדשות). החברה סבורה כי היכולת להבין ולנתח את פעילות החברה בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע נוסף זה, הנלווה לדוח...
	יצוין כי בניגוד לצבר הזמנות, הכנסה שנתית מתחדשת (ARR), היא מדד תפעולי המייצגת את הערך החוזר של כל החוזים באופן מנורמל לתקופה של שנה. יש לבחון את ה-ARR ללא תלות בהכרה בהכנסה; ARR אינו מהווה תחזית להכנסות עתידיות, אינו מהווה הכנסות נדחות, הכנסות שלא חוי...

	14. תחרות
	14.1. למיטב ידיעת החברה, קיימים שני סוגי מערכות המתחרות במערכת אותה פיתחה החברה:
	- הסוג הראשון, הינו מערכות תמחור אוטומטיות ודינמיות, בדומה למערכת של החברה. רוב המערכות האלו מוטמעות על בסיסי פרויקטלי, שבשונה מהמערכת של החברה מצריכות ביצוע פרויקט מותאם אישית ללקוח (מערכות Tailor Made), ולפיכך דורשות זמן ומשאבים רבים של פיתוח והטמעה...
	- הסוג השני, הן מערכות אשר מספקות מידע על מחירי המתחרים, אשר נשלח כמידע גולמי ללקוח. צורת התקשרות זו מצריכה מהקמעונאי עבודה ידנית מרובה לצורך קבלת החלטות.

	יצוין, כי המערכת אותה פיתחה החברה מאפשרת ללקוח לבצע התאמה אישית לאסטרטגיית תמחור לפי מאפייני הלקוח במערכת, באופן שמאפשר ללקוח לתכנת בעצמו את האלגוריתם של התמחור לפי בחירתו באמצעות פלטפורמה פתוחה – יכולת שלא קיימת במערכות המתחרים. לפיכך, אין ערך מוסף ל...
	14.2. בנוסף, ישנן חברות שעובדות באמצעות מערכת תמחור המבוססת על פיתוח פנימי (פעמים רבות באמצעות אקסל), אשר יכולה להתבסס גם על מידע של מחירי מתחרים אשר מגיעים על פי רוב מספקי מידע חיצוניים.
	14.2. בנוסף, ישנן חברות שעובדות באמצעות מערכת תמחור המבוססת על פיתוח פנימי (פעמים רבות באמצעות אקסל), אשר יכולה להתבסס גם על מידע של מחירי מתחרים אשר מגיעים על פי רוב מספקי מידע חיצוניים.
	14.2. בנוסף, ישנן חברות שעובדות באמצעות מערכת תמחור המבוססת על פיתוח פנימי (פעמים רבות באמצעות אקסל), אשר יכולה להתבסס גם על מידע של מחירי מתחרים אשר מגיעים על פי רוב מספקי מידע חיצוניים.
	14.3. מערכת החברה נמנית על מערכות מהסוג הראשון, של תמחור אוטומטי ודינמי. לאור האמור, המתחרים העיקריים של החברה הינם מתחרים בעלי מערכת לתמחור אוטומטי ודינמי, כמפורט להלן:
	להערכת החברה, המוצרים של חלק מהמתחרים דורשים זמן התאמה והטמעה ארוכים משמעותית משל החברה. בנוסף, חלק מהמתחרים מתמחים בתמחור חנויות פיזיות ובגישה של פרויקט לפי לקוח, הדורש משאבים רבים הן מצד הלקוח והן מצד המתחרה. כאמור, מרבית המתחרים מתמקדים בלקוחות שונ...

	14.4. לחברה אין יכולת להעריך את חלקה בשוק ואת גודלו של כל מתחרה. עם זאת, נכון למועד אישור הדוח, להערכת החברה, השוק נמצא בשלבי סיום של שלב ה-Early Adopters"" ומתחיל את שלב ה-"Early Majority", שהינם שלבים מקובלים באימוץ טכנולוגיות חדשות, ולפיכך כ- 15% ב...
	14.5. הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הינם:
	היכולת לבצע תמחור אוטומטי המבוסס על בינה מלאכותית (AI) באופן גנרי לכלל ענפי הפעילות הקמעונאית, תוך מתן אפשרות לשלב אילוצים עסקיים הכוללים רווחיות ומלאי כמוצר מדף, ותוך התחשבות בביקוש הלקוחות בזמן אמת.
	יתר על כן, זמן ההטמעה מהיר וכתוצאה מכך העלייה במדדי הרווחיות של הלקוחות עולים תוך זמן קצר ביחס למתחרים. המערכת מאפשרת ללקוחות גמישות והתאמה מלאה לצרכי הלקוח ומדיניות התמחור בארגון. למיטב ידיעת החברה, אין במערכות של המתחרים אפשרות של לקוח לבצע התאמה אי...
	יכולת שילוב של תמחור מבוסס חוקיות ותמחור המבוסס על AI ו- Machine Learning (להבדיל מעבודת תמחור ידנית של אינסוף מוצרים); וכן אפשרות של הלקוח לבחור את שיטת התמחור המתאימה ביותר לארגון ולאפיין בעצמו את צרכיו. מאחר ומערכות החברה מתאימות לביצוע מהיר של סבב...

	14.6. יצוין, כי מדובר בשוק שמתקדם בקצב מהיר מאוד, כך שמספר החברות שמתחרות בחברה עשוי לגדול במרוצת השנים, ככל שהטכנולוגיות מתקדמות.
	14.6. יצוין, כי מדובר בשוק שמתקדם בקצב מהיר מאוד, כך שמספר החברות שמתחרות בחברה עשוי לגדול במרוצת השנים, ככל שהטכנולוגיות מתקדמות.
	14.6. יצוין, כי מדובר בשוק שמתקדם בקצב מהיר מאוד, כך שמספר החברות שמתחרות בחברה עשוי לגדול במרוצת השנים, ככל שהטכנולוגיות מתקדמות.
	14.7. לגורמי סיכון שעלולים להשפיע על המעמד התחרותי של החברה ראו סעיף 28 להלן.

	15. רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים
	15.1. נכון למועד אישור הדוח, להוציא רכוש קבוע כגון מחשבים, ריהוט ומערכות החברה, אין בידי החברה רכוש קבוע מהותי.
	15.2. יצוין כי למועד אישור הדוח, עיקר פעילות החברה מתבצע ממשרדיה שבפתח תקווה בהתאם להסכם שכירות מיום 10 באפריל 2018 לפיו שוכרת החברה שטח של כ- 295 מ"ר ו- 3 מקומות חניה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביולי 2021. ביום 13 ביוני 2021 חתמה החברה על הסכם הארכה לתק...
	15.3. ביום 3 בנובמבר 2021 חתמה החברה על חוזה שכירות חדש למשרדים בפתח תקווה אשר היא צפויה לעבור אליהם במהלך חודש אפריל 2022. שטח המשרדים הינו של כ- 480 מ"ר, השכירות הינה לתקופה של 48 חודשים מיום חתימת ההסכם. כבטוחה לעמידת החברה בהוראות הסכם השכירות, הע...

	16. מחקר ופיתוח
	16.1. סקירה כללית
	החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מקבלת מענקים מהרשות לחדשנות ומחזיקה באישור רשות החדשנות להיותה חברת מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה (ראו האמור בפרק 2 לתשקיף).
	ככלל, התוכניות המאושרות על ידי רשות החדשנות וכן והתמיכה שאושרה במסגרתן, כפופות לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה התשמ"ד-1984 ולתקנות מכוחו, לכללים, לנהלים להוראות ולחוזרי הרשות. כמו כן, כפופות התוכניות לכלליהן ולהנחיות לפיהן, ולתנאים ש...
	כמו כן, מכוח חוק המו"פ החברה כפופה להוראות ספציפיות לעניין השימוש והעברת הידע הקשור בתמיכת רשות החדשנות, וכן כפופה החברה לחובות דיווח שונות, לרבות מגבלות על העברת הידע הנובע מהמחקר והפיתוח לאחר או הוצאתו לחו"ל, והעברת יצור לחו"ל.
	ליום 31 בדצמבר 2021 סך המענקים שהתקבלו מרשות החדשנות הסתכמו בכ- 480 אלפי ש"ח. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, החברה החזירה לרשות החדשנות את כלל המענקים שהתקבלו. לפרטים נוספים ראו גם באור 13.א. לדוחות הכספיים השנתיים.
	במהלך חודש ינואר 2022, החברה קיבלה מרשות החדשנות זכאות נוספת לסיוע בקשר עם פרויקט פיתוח חדש, בשיעור של 40% מההוצאות המוכרות של החברה במסגרת התקציב שאושר לה, קרי, סיוע של 1,510 אלפי ש"ח, מתוך תקציב מאושר של 3,776 אלפי ש"ח. התמיכה במסגרת התוכנית הינה לת...
	16.2. תוכנית המחקר והפיתוח של החברה כוללת שני חלקים עיקריים, שמפותחים על ידי שני צוותי הפיתוח העיקריים של החברה:
	16.2.1. פיתוחים טכנולוגיים
	צוות הפיתוח של החברה מבצע משימות הקשורות לפיתוח ותחזוקת מערכת התמחור הדינמי, ממשקי פיתוח יישומים (API - Application Programming Interface) הפנימיים והחיצוניים, ממשקי המשתמש (UI) וכו'. המוצר מפותח בטכנולוגיות מתקדמות, על גבי תשתיות ענן, ומאפשר גידול הן...
	מערכת תמחור רב ערוצי – בשנים האחרונות פועלים קמעונאים רבים באופן רב ערוצי (Omnichannel), לדוגמה: מכירה הן בחנויות פיזיות והן בחנויות מקוונות או מחיר שונה בחנויות פיזיות במיקומים שונים. חברות הפועלות באופן זה, נדרשות לסט מחירים שונה לכל אחד מהערוצים, ע...
	מערכת ניהול מבצעים (Promo) שאינם מבצעי מחיר – החברה פיתחה יכולת משלימה למערכת התמחור, אשר כוללת מתן אפשרות ללקוח להגדיר מגוון מבצעים, שאינם עוסקים באופטימיזציה של מחירו של מוצר ספציפי, אלא הנחה המתקבלת משילוב של מוצרים, כדוגמת 1+1. בכוונת החברה לבחון ...
	מערכת BI ל- E-Commerce – אגב תהליך התמחור, מצטבר בידי החברה מידע רב שמשלב מידע כללי בנוגע לשוק, מידע על נתוני גלישה סיכומיים של משתמשי הקצה (צפיות והמרות) ומידע תפעולי ופיננסי (ביחס לעלויות, מלאים וכו'). החברה מספקת, בתשלום נוסף (כהרחבה למערכת), מסד נ...
	תשתית לפיתוח יכולות תמחור נוספות על ידי הלקוחות – השונות הגבוהה בתהליכי וכללי התמחור בין לקוחות שונים יוצרת קושי להרחיב את הליבה של המוצר עבור בקשות ספציפיות שמתקבלות מלקוחות. על כן, ועל מנת לאפשר ללקוחות החברה פתרונות מיטביים המותאמים אישית לצרכי הלק...
	16.2.2. פיתוחי שיטות תמחור
	צוות מדעני הנתונים של החברה שוקד על פיתוח ותחזוקה של שיטות אלגוריתמיות גנריות שמתאימות הן לסוגי לקוחות שונים (כגון קמעונאי אלקטרוניקה, סופרמרקטים וכיו"ב) והן לפונקציות מטרה שונות – כגון רווחיות, ערך חיי לקוח וכו׳. בפיתוח האלגוריתמים משתמשים מדעני הנתו...
	החברה השלימה במהלך שנת 2021 מספר פיתוחים ששיפרו את יכולת החברה לשרת לקוחות גדולים יותר ושווקים נוספים:
	- תמחור מוצרי זנב ארוך (אינפורמציה דלילה);
	- תמחור מוצרי חיסול מלאים (Clearance);
	- ניתוח גמישות יחסית בין מוצרים (Cross Elasticity);
	- תמחור סל מרובה פריטים;
	מקסום רווחיות – אלגוריתם מקסום הרווחיות הינו אלגוריתם הדגל של החברה, אשר מאפשר ללקוח להשתמש בו באופן גנרי ללא התאמות ללקוח וללא קבלת מידע היסטורי מהלקוח, על מנת למקסם את הרווחיות הגולמית היומית ממוצר. השיטה מתבססת על בחירה אוטומטית של אסטרטגיית תמחור ...
	מיקסום גנרי – תוספת (פיצ'ר) למיקסום הרווחיות, אשר מאפשרת להגדיר יעד שאינו רווחיות כמטרה לאלגוריתם. נוסחאות כגון ערך חיי לקוח (LTV), יחסי המרה, יעדי מכירות ואף שילוב שלהם, אשר נבחרים על ידי לקוחות החברה כיעד תחליפי לרווחיות.
	גלגול מלאי  – אלגוריתם תמחור שמשמש בעיקר במוצרים עם חיי מדף מוגדרים (Perishable Inventory) כדוגמת מוצרים עונתיים (כגון אופנה) או מוצרים מתכלים (כגון מוצרי מזון). בשיטת תמחור זו, מטרת הלקוח היא למכור מספר יחידות תוך זמן קצוב. במסגרת זו, בונה התוכנה עקו...
	חיסול / Clearance – אלגוריתם שמזהה מוצרים אשר מציגים ירידה חדה בביקוש וממקסם את התמורה מהיחידות שנותרו במלאי בזמן נתון. המערכת מבצעת תהליך הורדת מחיר מדורג, אשר שואב נתונים ומידע ממקרים דומים בעבר, לרבות תגובות המתחרים לירידות חדות בביקוש, והכל כדי לק...

	16.3. בשנים 2019, 2020 ו- 2021 הסכומים שהוצאו בגין מחקר ופיתוח הסתכמו בכ- 5,549 אלפי ש"ח, כ- 5,808 אלפי ש"ח ובכ- 9,669 אלפי ש"ח, בהתאמה, המהווים כ- 51.6%, כ- 50.1% וכ- 37.8% מההוצאות התפעוליות של החברה, בהתאמה.
	16.4. נכון למועד אישור הדוח, תמורת ההנפקה המיידית שהתקבלה על פי התשקיף משמשת למימון פעילותה העסקית של החברה תוך שימת דגש על פעילות המחקר והפיתוח הקיים והעתידי של החברה, בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה, או על-פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שתהיינה מעת...
	הליכים בפיתוח עתידי
	בשנים 2022-2023 מתעתדת החברה להשקיע בפיתוח יכולות (פיצ'רים) נוספות, כמפורט להלן, שיאפשרו את הקטנת עלות התפעול השוטפת של החברה שנדרשת לתחזוקת הלקוח והגדלת קיבולת המערכת:
	ממשק ויזואלי לתכנון אסטרטגיות תמחור – על מנת לשפר את יכולת הלקוחות לדייק את אסטרטגיות התמחור, מפתחת החברה יכולת שתאפשר לבנות אסטרטגיית תמחור על בסיס תכנון ויזואלי (סטודיו), ללא צורך בהתמחות טכנולוגית.
	הסברה אלגוריתמית – בכוונת החברה לפתח סט יכולות ש״יסביר״ ויסכם את החלטות התמחור האלגוריתמיות דרך ממשקי משתמש נוחים כגון גרפים וטבלאות.
	החברה מעריכה כי לטובת פעילויות המחקר והפיתוח לשנה הקרובה, היא תידרש להשקעה בסך של כ- 11 מיליון ש"ח כאשר מירב המימון יהיה באמצעות תמורת ההנפקה שהתקבלה בפברואר 2021 וכן צפוי להגיע מההכנסות השוטפות של החברה.
	יצוין, כי מאחר שהחברה, כחברת תוכנה כשירות, לא חושפת את קוד התוכנה ללקוחותיה, אלא רק מאפשרת להם להשתמש בשירותים שהיא מציעה באמצעות גישה מרחוק דרך ממשקים מרוחקים, הלקוחות מקבלים את התוצרים הסופיים ואינם נחשפים לשיטות החישוביות השונות. עקב זאת, העדיפה הח...
	הערכותיה של החברה בדבר הפיתוחים העתידיים המתוכננים, מועד השלמת אילו מהפיצ'רים הנמצאים בפיתוח, לרבות פיצ'רים אשר טרם החלו ובכוונת החברה לפתח, הם מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוסס על הערכת הנהלת החברה בהתאם לניסיו...
	16.5. משרד התעשייה והכלכלה, תכנית "כסף חכם"
	ליום 31 בדצמבר 2021 סך המענקים שהתקבלו ממשרד התעשייה והכלכלה עבור התפתחות וכניסה שיווקית לשוק האמריקאי הסתכמו בכ- 464 אלפי ש"ח. בתמורה למענקים כאמור התחייבה החברה לשלם תמלוגים בשיעור של כ- 3% ממכירות החברה בשוק היעד לתקופה של עד 5 שנים או עד לתקרת המע...
	בנוסף, במסגרת תכנית כסף חכם, החברה זכאית לקבלת סיוע בקשר עם פעילות שיווק ומכירה של החברה באנגליה בשיעור של כ- 33% מההוצאות המוכרות של החברה במסגרת התקציב שאושר לה, קרי, סיוע של עד כ- 330 אלפי ש"ח, מתוך תקציב מאושר של כ- 1,000 אלפי ש"ח. התמיכה במסגרת ה...


	17. נכסים לא מוחשיים
	18. הון אנושי
	להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה למועד אישור הדוח:

	(*) נכון למועד אישור הדוח, המנכ"ל (CEO) ממלא בפועל גם את תפקיד סמנכ"ל התפעול (COO). יצוין, כי ביום 19 בדצמבר 2021 סיים סמנכ"ל התפעול  את תפקידו החברה.
	(**) נכון למועד אישור הדוח, סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות (CTO) ממלא בפועל גם את תפקיד סמנכ"ל השיווק (CMO). יצוין, כי ביום 15 באוקטובר 2021 סיים סמנכ"ל השיווק את תפקידו בחברה.
	18.1. העובדים המועסקים
	נכון ליום 31 בדצמבר 2021, מועסקים בחברה כ- 47 עובדים במשרה מלאה(*) לעומת כ- 32 עובדים במשרה מלאה ליום 31 בדצמבר 2020. בנוסף, מעסיקה החברה עובדים זמניים בהיקף משרה חלקי (של כ- 66%), אשר משתווה לכ- 2 עובדים במשרה מלאה.
	להלן פירוט מצבת העובדים במשרה מלאה בחלוקה לפי תחומים, למועדים אלה:
	(*) חלק מהעובדים מועסקים באמצעות חברות בשליטתם.

	18.2. תלות מהותית בעובדים
	18.3. תוכניות תגמול לעובדים
	ביום 4 באוגוסט 2021 אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לעובדי החברה ושל צד קשור שלה, כהגדרתם בתוכנית, על פיה ניתן להקצות מעת לעת לעובדים, דירקטורים, נושאי משרה, יועצים, נותני שירותים של החברה, ללא תמורה, כפי שיקבע על-ידי דירקטוריון החברה (או ועדה שה...
	18.4. הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה
	18.5. השקעות החברה באימונים והדרכה
	18.6. נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה

	19. ספקים
	19.1. הספקים העיקריים של החברה הינם ספק תשתיות ענן, מפיצים (Resellers) וספקי שירותים, כגון QA ונתוני שוק.
	19.2. נכון למועד אישור הדוח, החברה נסמכת על הזמינות והתמחור שמציע ספק תשתיות ענן, אך, להערכת החברה, מאחר ששוק ספקי תשתיות הענן הינו שוק תחרותי, אשר כולל ספקי שירותי ענן משמעותיים נוספים שיכולים לספק את שירותי הענן הנדרשים לחברה, ומאחר שלחברה קיימת היכ...
	19.3. בנוסף, לחברה התקשרויות עם מפיצים חיצוניים, כמפורט בסעיף 12.3 לעיל.
	19.4. להלן שיעור רכישות החברה מספקיה העיקריים ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 ו- 2021, כדלקמן (באלפי ש"ח):
	19.5.  תלות בספק
	למיטב ידיעת החברה, אין לה תלות באילו מספקיה.
	ביחס לספק תשתיות ענן – ראו סעיפים 19.2 לעיל ו- 28.12 להלן.


	20. מימון
	20.1. למועד אישור הדוח, החברה מממנת את פעילותה ממכירת מוצר מערכת התמחור הדינמי, מגיוסי הון מבעלי מניותיה ובהתאם לגיוס שביצעה על פי התשקיף.
	לפרטים אודות מענקי מחקר ופיתוח אשר שימשו למימון פעילותה וכן אודות השתתפות החברה בתוכנית כסף חכם ראו סעיף 16 לעיל.
	לפרטים אודות שימוש בתמורת ההנפקה ראו סעיפים 16.4 לעיל ו- 4 לפרק ד' – פרטים נוספים להלן. החברה תבחן מעת לעת את צרכי המחקר והפיתוח שלה ואת הרחבת פעילותה ותפעל לגיוס מקורות נוספים לפי הצורך.

	20.2. אשראי מתאגיד בנקאי
	לפרטים אודות אשראי מתאגיד בנקאי, ראו באורים 10 ו- 13.ג. לדוחות הכספיים. נכון למועד הדוח, לחברה אין קו אשראי.

	20.3. ערבויות ושעבודים
	לפרטים בדבר העמדת שעבודים על ידי החברה לבנק לאומי וכן בעבור המבנה ששוכרת החברה ראו באור 13.ג. לדוחות הכספיים.

	20.4. הערכת החברה לגבי צורך בגיוס מקורות נוספים

	21. מיסוי
	21.1. לפרטים אודות דיני המס העיקריים החלים על החברה, ראו באור 15.א. לדוחות הכספיים.
	21.2. לפרטים אודות שומות המס של החברה, ראו באור 15.ג. לדוחות הכספיים.
	21.3. לפרטים אודות הטבות מס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ראו באור 15.ב. לדוחות הכספיים.
	21.4. לפרטים אודות מענקים שקיבלה החברה ראו סעיף 16 לעיל.

	22. מגבלות ופיקוח על החברה
	22.1. החברה כפופה להוראות חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984 (להלן בסעיף זה: "חוק המו"פ") ולתקנות שהותקנו מכוחו, לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי רשות החדשנות ולכללי התוכניות, לתנאים שנקבעו באישורי הרשות לחדשנות ובכתב...
	כמו כן, כפופה החברה להוראות ותנאי תכנית "כסף חכם" של משרד הכלכלה והתעשייה, בשל אישור שקיבלה במסגרת התוכנית; לפרטים ראו 16.5 לעיל.

	22.2. למעט המפורט לעיל, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד אישור הדוח, לא מוטלות על פעילותה של החברה מגבלות, חקיקה, תקינה או אילוצים מיוחדים כלשהם, ואין תקנים מחייבים המעוגנים בחוק הנוגעים לתחום פעילותה של החברה.

	23. הסכמים מהותיים
	23.1. בחודש אוגוסט 2020 התקשרה החברה עם לקוח משמעותי שמושבו בגרמניה (להלן בסעיף זה: "הסכם השימוש" ו- "הלקוח", בהתאמה), בהסכם רישיון למערכת התמחור הדינמי של החברה. ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, וכל צד רשאי לסיימו מכל סיבה בכפוף למתן הודעה מוקדמת, בת 1...
	ביום 22 במרץ 2021 נחתם הסכם הרחבת התקשרות בין החברה לבין הלקוח, אשר למיטב ידיעת החברה הוא פעיל ב- 13 מדינות בעולם, לפיו יורחב הסכם השימוש כאמור, בהכנסה שנתית מתחדשת (ARR) של עוד כ- 70 אלפי יורו בשנה (כ- 280 אלפי ש"ח), המהווים הרחבה של ההתקשרות עמו בכ-...
	23.2. ביום 9 במאי 2021 חתמה החברה על הסכם אסטרטגי עם מפיץ למוצריה באוסטרליה ובניו זילנד (להלן: "ההסכם" ו- "המפיץ" בהתאמה), לפיו המפיץ ייצר קשר בין החברה לבין שותפים עסקיים של המפיץ, קרי לקוחות הקצה של החברה, אשר עשויים להיות מעוניינים בשירותיה של החבר...
	למיטב ידיעת החברה, המפיץ הינו חברה ציבורית אשר מאוגדת באוסטרליה, ומתמחה במתן פתרונות לשוק ה- Retail באוסטרליה ובניו זילנד.
	למיטב ידיעת החברה, המפיץ הינו חברה ציבורית אשר מאוגדת באוסטרליה, ומתמחה במתן פתרונות לשוק ה- Retail באוסטרליה ובניו זילנד.
	למיטב ידיעת החברה, המפיץ הינו חברה ציבורית אשר מאוגדת באוסטרליה, ומתמחה במתן פתרונות לשוק ה- Retail באוסטרליה ובניו זילנד.
	ההסכם הינו לתקופה של שנה ויתחדש באופן אוטומטי, וכל צד רשאי לבטלו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 30 ימים. עם זאת, במקרה שהחברה היא זו שתבטל את ההסכם, החברה תהיה מחויבת להמשיך לספק את הפלטפורמה ותמיכה נלווית למפיץ ולמשתמשי הקצה למשך: (א) תקופת השירות שיש למ...
	ההסכם הינו לתקופה של שנה ויתחדש באופן אוטומטי, וכל צד רשאי לבטלו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 30 ימים. עם זאת, במקרה שהחברה היא זו שתבטל את ההסכם, החברה תהיה מחויבת להמשיך לספק את הפלטפורמה ותמיכה נלווית למפיץ ולמשתמשי הקצה למשך: (א) תקופת השירות שיש למ...
	ההסכם הינו לתקופה של שנה ויתחדש באופן אוטומטי, וכל צד רשאי לבטלו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 30 ימים. עם זאת, במקרה שהחברה היא זו שתבטל את ההסכם, החברה תהיה מחויבת להמשיך לספק את הפלטפורמה ותמיכה נלווית למפיץ ולמשתמשי הקצה למשך: (א) תקופת השירות שיש למ...
	יצוין, כי ההתקשרות של החברה בהסכם כאמור נועדה לאפשר לחברה להמשיך ולהתרחב ולפעול בשווקים גיאוגרפיים חדשים – אוסטרליה וניו זילנד.
	23.3. ביום 31 במאי 2021 חתמה החברה על הסכם התקשרות עם חברת Ikano Pte Lte (איקאה דרום אסיה ומקסיקו) (בס"ק זה: "הלקוח"), אשר, למיטב ידיעת החברה, שייכת לקבוצת Group IKEA (איקאה העולמית), ושהינה, למיטב ידיעת החברה, חברה הפועלת בדרום מזרח אסיה ומקסיקו. ההס...
	ההסכם הינו לתקופה של שנתיים והלקוח רשאי לחדש אותו לשנתיים נוספות, וככלל, כל צד רשאי לבטלו בכפוף להודעה מוקדמת של 90 יום.
	יצוין, כי ההתקשרות של החברה בהסכם כאמור נועדה לאפשר לחברה להמשיך ולהתרחב ולפעול בשווקים גיאוגרפיים חדשים – דרום אסיה.
	יצוין, כי הערכות החברה בדבר כניסת מוצריה לשווקים באוסטרליה, ניו זילנד ומדינות דרום אסיה במסגרת ההסכמים המתוארים לעיל מהוות "מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל וודאות כי יתממשו, כולם או חלקם. הערכה זו עשויה שלא להתממ...

	24. הליכים משפטיים
	נכון למועד אישור הדוח אין הליכים משפטיים מהותיים שהחברה צד להם.
	25. יעדים ואסטרטגיה עסקית
	26. צפי להתפתחות בשנה הקרובה
	מכירות
	החברה מתכוונת להתמקד בחיזוק ועיבוי צוותי מכירות גלובליים באירופה וצפון אמריקה בכדי לתמוך במאמצי המכירה בשווקים אלו.
	מפיצים
	בנוסף, מתכוונת החברה לפעול להתקשרות עם מפיצים אסטרטגים נוספים – התקשרות עם חברות יישום תוכנה בינלאומיות אשר מעוניינות להרחיב את פעילותן.
	מחקר ופיתוח
	כמו-כן, מתכוונת החברה להמשיך להרחיב את יכולות ה- AI, תוך מתן דגש על יכולות גנריות שלMachine Learning ו- Reinforcement Learning.
	כמו-כן, מתכוונת החברה להמשיך להרחיב את יכולות ה- AI, תוך מתן דגש על יכולות גנריות שלMachine Learning ו- Reinforcement Learning.

	27. מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים
	28. דיון בגורמי סיכון
	סיכוני מאקרו
	28.1. היקף פעילות הסחר המקוון
	28.2. מצב כלכלי גלובלי
	28.3. שינויי שער החליפין
	סיכונים ענפיים

	28.4. התפתחויות רגולטוריות ותקינה בינלאומית
	לאחרונה החלה מגמה של חקיקה בנושאי פרטיות של משתמשי קצה בעולם כגון "General Data Protection Regulation" (GDPR) באירופה. בחלק משיטות התמחור שלה, משתמשת החברה במידע אנונימי שנלקח ממשתמשי קצה על מנת לאמוד את הביקוש למוצרי לקוחות החברה. החמרה ברגולציה מסוג...
	לאחרונה החלה מגמה של חקיקה בנושאי פרטיות של משתמשי קצה בעולם כגון "General Data Protection Regulation" (GDPR) באירופה. בחלק משיטות התמחור שלה, משתמשת החברה במידע אנונימי שנלקח ממשתמשי קצה על מנת לאמוד את הביקוש למוצרי לקוחות החברה. החמרה ברגולציה מסוג...
	בנוסף, החברה משתמשת בנתונים שמקורם באתרי מתחרים. החמרה ברגולציה על כריית מידע מאתרים מתחרים עשויה לחייב את החברה לשנות את היישום של חלק משיטות התמחור.

	28.5. תחרות
	כאמור בסעיף 14 לעיל, החברה חשופה לתחרות אשר עלולה להוביל להקטנה בהיקף ההתקשרויות של החברה או להורדת מחירים אשר עשויים להביא לשחיקה ברווחי החברה.

	28.6. סיכוני סייבר
	במסגרת פעילותה, המבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים, החברה חשופה לסיכוני סייבר שונים, ובכלל זה נזקים מאירועי סייבר למערכות של החברה; תקיפות סייבר; אובדן או גניבת מידע. במקרה של פגיעה בחברה כתוצאה מאירוע סייבר כאמור עלולה החברה לסבול מ...
	במסגרת פעילותה, המבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים, החברה חשופה לסיכוני סייבר שונים, ובכלל זה נזקים מאירועי סייבר למערכות של החברה; תקיפות סייבר; אובדן או גניבת מידע. במקרה של פגיעה בחברה כתוצאה מאירוע סייבר כאמור עלולה החברה לסבול מ...
	במסגרת פעילותה, המבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים, החברה חשופה לסיכוני סייבר שונים, ובכלל זה נזקים מאירועי סייבר למערכות של החברה; תקיפות סייבר; אובדן או גניבת מידע. במקרה של פגיעה בחברה כתוצאה מאירוע סייבר כאמור עלולה החברה לסבול מ...
	גורמים ייחודיים

	28.7. הון אנושי
	הצלחת החברה מבוססת במידה רבה על הון אנושי עתיר ידע וניסיון. אין וודאות שהחברה תצליח לשמר או לגייס את ההון האנושי האיכותי הנדרש לפעילותה. בנוסף, החברה עלולה להיתקל באתגר באיתור, גיוס ושימור כח אדם איכותי ומקצועי, על רקע המשך הגידול בביקושים להון אנושי ...

	28.8. תלות בטכנולוגיה ייחודית
	החברה מבססת את פעילותה על טכנולוגיה שמפותחת על ידיה. כשלים בטכנולוגיה של החברה, או שינויים טכנולוגיים מהותיים בתחום, עלולים לפגוע ביכולתה של החברה להפיק הטבות כלכליות מהטכנולוגיה שלה ולפגוע בתוצאותיה העסקיות.

	28.9. יכולת גיוס הון ומקורות מימון
	היות ולמועד הדוח, פעילות החברה אינה משיאה רווחים החברה נעזרת במקורות מימון שונים למימון פעילותה, לרבות משקיעים פרטיים, גיוסי הון מהציבור ומענקים מהרשות לחדשנות. המשך פעילותה של החברה תלוי ביכולתה לעבור לפעילות רווחית או ביכולתה לגייס כספים בעתיד על מנ...

	28.10. הגנה על קניינה הרוחני של החברה
	28.11. פגיעה במוניטין החברה ובהכנסות החברה כתוצאה מפגמים או שגיאות בתוכנה
	28.12. תלות מסוימת בספקים
	28.13. תלות בעובד
	28.14. המשך פיתוח
	28.15. קשיים נלווים לצמיחת חברת הזנק
	טבלת גורמי סיכון

	בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על-פי טיבם, אשר דורגו בהתאם להערכת ההנהלה של החברה על-פי מידת השפעתם על עסקי החברה בכללותם:
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