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 אימפקס אי או בע"מ
 )"החברה"(

 
 התאגיד עסקיהדירקטוריון על מצב  דוח –' בפרק 

  2022 ביוני 30שנסתיימה ביום  תקופהל

 

לתקופה של שישה חודשים , החברהעל מצב ענייני מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון  החברהדירקטוריון 

בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  הכל"(, תקופת הדוח)להלן: " 2022ביוני  30שהסתיימה ביום 

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים . 1970-ומיידיים(, התש"ל

 2021מהותיים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח ויש לעיין בה יחד עם הדוח התקופתי של החברה לשנת 

הדוח התקופתי ( )להלן: "2022-01-034576)מס' אסמכתא:  2022במרץ  24כפי שפורסמם על ידי החברה ביום 

 "(.2021ת לשנ

 

 
 המזומנים שלו הונו העצמי ותזרימי ,הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו - 'א חלק

 כללי .1

, תחת השם ווטר 2015ביוני  14ביום  וגבלת במניותהחברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה פרטית מ .1.1

 .הנוכחי לשם שמה את החברה שינתה 2021במרץ  1 ביום. אי או בע"מ

החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת אריזות חכמות ושירותי תוכנה נלווים במסגרת נכון למועד הדוח,  .1.2

מוצרי בתחום בעיקר ומתמקדת (, Internet of Packaging-)אינטרנט של אריזות  IoP -תחום ה

 (CPG/ FMCG – consumer packaged goods or fast moving consumer goodsצריכה ארוזים )

 .תחום הויטמיניםלית בפתרונות לתחום המשקאות ווספציפ

והפכה לחברה ציבורית, , השלימה החברה הנפקה ראשונה של מניותיה 2021בחודש ספטמבר  .1.3

 כמשמעות מונח זה בחוק החברות.

 

  אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח ולאחר תאריך המאזן .2

  "(פפסיקוהעולמי )" PepsiCoתאגיד התקשרויות והסכמים עם  .2.1

 .יליון דולרמ 3 -הסתכם לכ 2022 חציון שני,צבר ההזמנות של פפסיקו לליום הדוח,  .2.1.1

אלף דולר, רובם ככולם הכנסות  748הסתכמו לסך של  2022 ,הכנסות החברה בחציון הראשון .2.1.2

 אחוז ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. 130-גידול של כומהווים מפפסיקו 

( 2023בדצמבר  31מסחרי לשנתיים )עד ליום  החברה בהסכם , התקשרה2022בפברואר  19ביום  .2.1.3

עם פפסיקו, לאספקת מאות אלפי יחידות אלקטרוניות עבור בקבוקי המשקאות החכמים אשר 

", בהתאמה(. על פי ההסכם התחייבה ההסכם" -" והמוצרישווקו על ידי פפסיקו )בסעיף זה: "

לה במהלך המחצית השניה פפסיקו להזמין באופן מיידי מאות אלפי יחידות מוצר, שתסופקנה 

  דולר. מיליון 2.7 -כבהיקף כספי כולל של  2022של שנת 

, להזמנות של מאות אלפי 2023במסגרת ההסכם נתנה פפסיקו תחזית, לא מחייבת, לשנת בנוסף, 

אין וודאות כי תחזית זו . 2022יחידות מוצר בהיקף של למעלה מפי שניים מההזמנות לשנת 
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הדבר תלוי בגורמים רבים לרבות מידת ההצלחה של פפסיקו בהשקה , שכן במלואהתתממש 

לפרטים נוספים אודות ההסכם ר' . (ובמכירות של המוצר הכוללים את הטכנולוגיה של החברה

)מס' אסמכתא:  2022במרץ  29מיום   2022בפברואר  20דיווחיה המיידיים של החברה מיום 

 .בהתאמה( 2022-01-031500 -ו 2022-01-020203

התקבלה  2022במרץ  28ביום  בהמשך להתחייבותיה של תאגיד פפסיקו בהסכם המסחרי לעיל,

 , לאספקת מאות אלפי יחידותדולר מיליון 2.7-בחברה הזמנה מחייבת בהיקף כספי כולל של כ

)מס'  2022במרץ  29לפרטים נוספים אודות ההזמנה ר' דיווח מיידי של החברה מיום  .מוצר

 (.2022-01-031500אסמכתא: 

עשרות אלפי של  מיםמתקדואספקה ייצור  כיהחברה נמצאת בתהלינכון למועד פרסום הדוח, 

 .המוצריחידות של 

התקשרה החברה עם תאגיד פפסיקו בהסכם להרחבת פיתוח יישומון בקבוקי  2022 ביוני 7 ביום .2.1.4

המשקאות החכמים אשר ישווקו על ידי פפסיקו, וכן עדכונים ושיפורים נוספים בגרסאות התוכנה 

"(.  היקפו הככספי הכולל של ההסכם נאמד ההסכם" -המשולבות בבקבוקי המשקאות )בסעיף זה

 2022ביוני  8פים אודות ההסכם ר' דיווח מיידי של החברה מיום . לפרטים נוסדולר אלף 318 -בכ

 (.2022-01-058404)מס' אסמכתא:  

החברה עם פפסיקו בהסכם מסחרי לתשלום דמי מנוי ושירותי ענן  התקשרה 2022ביוני  10 ביום .2.1.5

SaaS (. במסגרת ההסכם תשלם פפסיקו לחברה תשלום שנתי בעבור כל ההסכם" -)בסעיף זה"

קאות חכם שתמכור בו משולבת טכנולוגית החברה ובנוסף, החברה תספק לפפסיקו בקבוק מש

. להערכת החברה, SaaSגישה לשירותי פלטפורמת השתיה החכמה שלה אשר מנוהלת בענן במודל 

. לפרטים נוספים דולר אלף 320 -, יעמוד על כ2022ההיקף הכספי הכולל של ההסכם בגין שנת 

 (. 2022-01-059262)מס' אסמכתא:  2022ביוני  12ה מיום אודות ההסכם ר' דיווח החבר

 הסכמות קודמות המסדירה פפסיקואצל החברה הזמנה מתאגיד  התקבלה 2022ביוני  16 ביום .2.1.6

"(. ההזמנה)" 2022אלף דולר עבור החציון הראשון של שנת  230 -בהיקף כולל של כ ,בין הצדדים

טכולוגיה אות חכם, נוסף המבוסס על הוק משקההזמנה כוללת את הרחבת הפיתוח של בקב

יה החכמה שלה. לפרטים נוספים אודות ההזמנה ר' יהייחודיות של החברה ופלטפורמת השת

 .(2022-01-075190)מס' אסמכתא:  2022ביוני  19דיווח מיידי של החברה מיום 

 

החברה לפעול לשיווק ולמכירת  כוונתבדבר  2021התקופתי לשנת לדוח  29.3בסעיף  לאמורבהמשך  .2.2

לדוח התקופתי לשנת  8.1' סעיף ר, אודותיו)לפרטים  Water.io -החכם של החברה  ההשתיי בקבוק

במסגרתו שיווקה מכרה תקופת הדוח וגם לאחריו, פיילוט רחב,  במהלךקיימה  החברה(, 2021

 השקהטרום  במסגרתוזאת , רב פעמיים חכמים מיםלצרכני קצה בישראל אלפי בקבוקי  וסיפקה

השקתו  .כך לצורך שהוקם ייעודי אינטרנט אתראמצעות בשל המוצר. השיווק והמכירה בוצעו 

   .2022המלאה של המוצר מתוכננת לחודש ספטמבר 

 

' ב דור ויטמינים למערכתהזמנות לביצוע פיילוטים  קיבלה החברה 2021 חציון שניבמהלך  .2.3

(Vitamins.io  מעשר חברות ויטמינים 2.0דור ,)והודו מקסיקו, קנדהארה"ב, אירופה, ב הפועלות 

ר'  לפרטים נוספים אודות המוצר .(" בהתאמההמזמינים"  ו"הפיילוטים, ""המוצר"בסעיף זה: )
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ביחס  2021בהמשך לאמור בדוח התקופתי לשנת  .2021לדוח התקופתי לשנת  18.6 -ו 8.2סעיפים 

  Water.ioבמוצרי  החיוביותעיסקיות ההתפתחויות העקב הפיילוטים, פויים של ללוחות הזמנים הצ

 עם בתיאום, םהפיילוטי את ביצועלעכב ו אלו במוצריםאת משאביה  למקד החליטה החברה

הודיעה החברה למזמינים כי השקת המוצר תדחה  2022השני של  ןבמהלך הרבעו  ,בהתאם. המזמינים

 .2023למהלך החציון הראשון של שנת 

 

, לצורך הרחבת סל מוצרי החברה בתחום 2021לדוח התקופתי לשנת  2.2.9בהמשך לאמור בסעיף  .2.4

בעולם בתחום  יםמובילמהסטודיו עיצוב ומיתוג  FuseProject  עם תקשרההמשקאות, החברה ה

  .לתחום המשקאות חדשני Water.io מוצרומיתוג של  עיצובהוא להסכם . המוצרי צריכה

 

 הקצאת ניירות ערך של החברה .2.5

כתבי אופציות, הניתנים  14,800אישר דירקטוריון החברה הענקה של  2022באוגוסט  9ביום  .2.5.1

ירותים לחברה בגין מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לנותן ש 14,800למימוש לעד 

 11שירותים. לפרטים נוספים אודות ההענקה, ר' דוח הצעה פרטית שפרסמה החברה מיום 

 (.2022-01-083112)מס' אסמכתא:  2022באוגוסט 

אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול של  2022באוגוסט  9ביום  .2.5.2

 293,625תבי אופציות, הניתנים למימוש לעד כ 293,625(, הענקה של 28.3.2022החברה מיום 

יחידות מניה חסומות  30,050"(, וכן מניות רגילות"מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה )

(RSUs לא סחירות, הניתנות למימוש לעד )מניות רגילות של החברה, ללא תמורה,  30,050

לחמישה עשר עובדים ונושאי משרה של החברה. לפרטים נוספים ר' דיווח החברה בעניין מתאר 

( וכן 2022-01-083016)מס' אסמכתא:  2022באוגוסט  11הנפקה לעובדים ונושאי משרה מיום 

 בעניין תכנית התגמול לעובדי החברה. 2021תי לשנת לדוח התקופ 20.3.3סעיף 

כתבי אופציה הניתנים למימוש  104,000, פרסמה החברה מתאר להענקת 2022בפברואר  23ביום  .2.5.3

 23מיום  דיווח 'לפרטים ר לעובדי החברה.מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה,  104,000 -ל

 .אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך הפניה (,2022-01-018894)מס' אסמכתא:   2022בפברואר 

 

  השלכות התפרצות נגיף הקורונה על פעילות החברה .3

בדבר התפרצות נגיף  ,2021לשנת  לפרק ב' )דוח הדירקטוריון( לדוח התקופתי 2בהמשך לאמור בסעיף 

הקורונה, נכון למועד פרסום הדוח, בוטלו המגבלות שהושתו בשל התפרצות נגיף הקורונה בישראל ושגרת 

יחד עם זאת, בתקופת הדוח ניכר כי שגרת הפעילות הכלכלית והייצורית לא הפעילות הכלכלית נשמרת. 

בין היתר שונים, ומוצרים   חומרי גלם שלחוסר זמינות חזרה לפעילות מלאה במזרח הרחוק, ועדיין קיים 

. כמו כן קיימים עיכובים 2021לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  6.3.6עולמי בשבבים כמפורט בסעיף מחסור 

 בכל שרשראות האספקה והתובלה במיוחד מהמזרח הרחוק )סין והונג קונג(.

 אספקות בהיקף לעמידהי י הצטיידות במלא"החברה נערכה להתמודדות עם הבעיות בשרשרת האספקה ע

חליפיים ולעקוב אחרי ההשפעות  ממשיכה החברה לפעול למצוא רכיבים ,במקביל .2022 ראשון חציון של

 .האפשריות העתידיות של קשיי האספקה של חומרי הגלם בעולם והשפעתם האפשרית על החברה
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לפרק ב' לדוח  2 סעיףהחברה ר' אודות השלכות התפרצות נגיף הקורונה על פעילות נוספים  לפרטים

, אשר המידע האמור בהם נכלל להלן 2022ביוני  30ג בדוחות הכספיים ליום  1וביאור  2021התקופתי לשנת 

 .על דרך ההפניה

 השפעות אינפלציה ועליית ריבית  .4

 לצרכן בחודשים האחרונים חלה עליה בשיעורי האינפלציה בישראל ובעולם. בישראל, עלה מדד המחירים

. על פי תחזית 4.4%-, בשיעור המשקף גידול שנתי צפוי במדד של כ2022במחצית הראשונה של השנה, עד יוני 

, 4.2%-ו 5.4%הינו  2023-ו 2022לשנים  בישראל , שיעור האינפלציה הצפוי 2022בנק ישראל לחודש יולי 

 בהתאמה. 

אירופה ובארה״ב, החל מחודש אפריל להעלאות הריבית של הבנקים המרכזיים בובתגובה לעליית המחירים 

העלה בנק ישראל את הריבית במספר פעימות משיעור אפסי )עליו עמדה בשנים האחרונות( לרמתה  2022

. בהתאם לתחזיות מחלקת המחקר של בנק ישראל, עד 2%הנוכחית העומדת, נכון למועד פרסום הדוח, על 

  .2.75%-נוספים ולהגיע ל 0.75%-לות ב, צפויה ריבית בנק ישראל לע2023לרבעון השני לשנת 

עלה מדד המחירים לצרכן במחצית הראשונה של מקום הפעילות המסחרית העיקרי של החברה, , בארה"ב

בחודש יוני  המשיכה לעלותבארה"ב האינפלציה . 9.1% -של כ עליית מדד שנתיתהשנה, בשיעור המשקף 

 2022לשנים  בארה"ב למית, שיעורי האינפלציה הצפוייםעל פי נתוני קרן המטבע העו, ו1.9%ועמדה על  2022

העלאת במקביל המשיך הבנק הפדראלי האמריקאי במדיניות , בהתאמה. 2.9%-ו 7.7%הינם  2023-ו

 .1.75%-1.5%והעלה את הריבית בחודש יוני פעם נוספת, ובכך העמיד את הריבית המוניטרית על הריבית 

לא צפויה להשפיע התחייבויות פיננסיות מהותיות ולפיכך העליה במדדים ובריבית לחברה אין למועד הדוח, 

 על עלויות המימון של החברה באופן ישיר. 

למועד הדוח, לעליית הריבית אין השפעה  ,ולפיכך מאודקצר של החברה הינן זניחות  לזמןמסגרות האשראי 

בריבית  ןהינל החברה כפי שהן מעת לעת, מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה. מסגרות האשראי ש

תוך גידול עתידי בהיקף  המשך עליית הריבית .באופן ישיר מעליית הריבית ותמשתנה, ולפיכך, מושפע

עשויה לגרור גידול בעלויות המימון של החברה בשל עלייה בריבית בעת  מסגרות האשראי של החברה

מימון מחדש ולפיכך, להשפיע לרעה או   (עתידיות בחו הנפקות)לרבות  חדשים הלוואההתקשרות בהסכמי 

 על תוצאותיה הכספיות של החברה.

לפרק א' לדוח התקופתי  6.3.4השפעות שינויים בשער החליפין על פעילות החברה ראו סעיף  אודות לפרטים

  .2021לשנת 
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 מצב כספי .5

 :(דולר)אלפי  החברה של הכספיים מהדוחות עיקריים נתונים תמצית להלן

 31ליום  
 בדצמבר

  ביוני 30ליום 

 סעיף 2022 2021 2021 הסברי החברה

 נכסים 

פעילות, ב גידולעקב  קיטון
גידול , םמלאיהצטיידות ב

 עובדים וכדומה. ב

 מזומנים ושווי מזומנים 4,795 603 8,501

 פפסיקו לקוחבעיקר מ גידול
 אלף דולר. 644בסך 

 לקוחות 703 89 664

נכס בגין עלויות לקיום חוזה עם  - 363 - ללא שינוי. 
 לקוח

גידול בעיקר בעקבות תשלום 
 לאימקדמות לספקים בגין מ

אלף  599 בסך שטרם התקבל
 דולר.

 חייבים ויתרות חובה 744 214 258

אלף דולר  607של  גידול
רכישת מלאים בעקבות 

עמידה בהתחייבות לצורך 
 . מול לקוח פפסיקו

 מלאי 679 66 72

 סה"כ נכסים שוטפים 6,921 1,335 9,495 

  IFRS 16נובע מיישום תקן 
עבור  2022החל משנת 

משרדים שהחברה שכרה. 
הנכס מופחת לאורך חיי 

 השכירות.

 נכס בגין זכות שימוש 787 53 25

עקב הסכם  הפקדה בפיקדון
, לצורך שכירות חדש

 בטחונות

 פיקדונות משועבדים  98 - -

עקב רכישות של בעיקר גידול 
 פיתוח. ל מכונות

 רכוש קבוע, נטו 208 85 126

 סה"כ נכסים לא שוטפים 1,093 138 151 

 סה"כ נכסים 8,014 1,473 9,646 

  

 הלוואות מתאגידים בנקאיים - - - 

התחייבות שמקורה ביישום 
IFRS 16 .  גידול נובע מהסכם

 שכירות חדש.

התחייבות חלויות שוטפות של  187 67 36
 בגין חכירה

 281של  מגידולבעיקר נובע 
 י מלאי שלאלף דולר בגין ספק

 החברה.

 ספקים ונותני שירותים 342 110 33

מקיטון בשכר בעיקר נובע 
אלף דולר  134של  עובדים
 .2021 גין שנתב בונוסתשלום 

 זכאים ויתרות זכות 726 429 800

התחייבות בגין חוזים עם  - 627 - ללא שינוי. 
 לקוחות 

 הלוואת גישור משקיעים  - 457 - ללא שינוי. 

 סה"כ התחייבויות שוטפות 1,255 1,690 869 

התחייבות שמקורה ביישום 
IFRS 16 .  גידול נובע

 מהסכם שכירות חדש
 .2022שנחתם במרץ 

 התחייבות בגין חכירה 587 - -

בגין תוכנית כסף התחייבות 
  חכם. 

 התחייבויות בגין מענקים 48 62 35

 התחייבות פיננסית המירה  - 241 - ללא שינוי. 

 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 635 303 35 

 סה"כ התחייבויות 1,890 1,993 904 

הון המיוחס לבעלי מניות     
 החברה

 הון מניות - - - 
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הגידול בפרמיה על מניות 
ממימוש אופציות של  נובע

 עובד שעזב. 

 פרמיה על מניות 16,852 5,404 16,783

 תקבולים על חשבון מניות - 1,897 - ללא שינוי. 

 כתבי אופציה 787 - 787 ללא שינוי. 

 ע מהבשלתנוב הגידול
 אופציות לעובדים בתקופה 

קרן הון בגין תשלום מבוסס  829 514 695
 מניות

ראו הסבר לתוצאות 
 הפעילות

 יתרת הפסד (12,344) (8,335) (9,523)

 סה"כ הון 6,124 (520) 8,742 

 סה"כ התחייבויות והון 8,014 1,473 9,646 

 

 לותיתוצאות הפע .6

וההסברים , 2021נתוני השוואה לשנת  ,תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספייםניתוח להלן  .6.1

  (:דולר)באלפי  לשינויים העיקריים שחלו בהם
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לשנה  
שנסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

לתקופה שנסתיימה ביום 
 ביוני 30

 

 סעיף 2022 2021 2021 הסברי החברה

גידול בהכנסות נובע בעיקר משירותי 
אלפי דולר  573בסך  התאמת מוצר

 175ללקוח בסך של  אספקת מוצריםו
 .אלפי דולר

 הכנסות 748 323 1,887

הגידול בעלות המכירות נובע בעיקר 
שנבעו ממתן עובדים שכר מעלויות 
שהכנסותיהם התאמת מוצר שירותי 

 .2022הוכרו בשנת 

 עלות המכירות 529 313 1,311

 רווח גולמי 219 10 576 

גידול בהוצאות מחקר ופיתוח בעיקר בגין 
 . שכר עבודה ונלוותועלויות קבלני משנה, 

הוצאות מחקר  992 535 1,692
 נטוופיתוח, 

גידול בהוצאות השיווק ומכירה נובע 
בגין הסכם מיתוג עם בעיקר מהוצאות 

 אלפי דולר. 300נותן שירותים בסך של 

 שיווק הוצאות 943 683 978
 נטו, ומכירה

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע 
בעיקר מהוצאות בגין הענקת והבשלת 

. כמו כן, נובע אופציות לעובדים ויועצים
שכר ונלוות, ושירותים מגידול בהוצאות 

 מקצועיים.

הוצאות  הנהלה  500 329 915
 וכלליות

 3,585 1,547 2,435  

הפסד מפעולות  2,216 1,537 3,009 
 רגילות

החברה מחזיקה יתרות שקליות גבוהות 
 לצורך מימון הפעילות השוטפת

עליית שער עקב . בישראל המתוכננת
בתקופה,  נבעו לחברה הפרשי שער הדולר 

  בגין יתרת המזומנים השקלית.

 הוצאות מימון 605 63 18

קיטון בגין הפרשי שער ועליית שער הדולר 
 בתקופה.

 הכנסות מימון - - 239

 מימון, נטו הוצאות 605 63 (221) 

 כולל לשנההפסד  2,821 1,600 2,788 

הפסד  בסיסי  0.31 0.30 0.42 
ומדולל למניה רגילה 

ע.נ. ללא אחת 
 )בדולר(

ממוצע משוקלל של  9,238,802 5,248,391 6,627,459 
 הון המניות
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 נזילות  .7

המרכיבים העיקריים להלן דולר. אלפי  4,795מזומנים בסך כולל של  יתרתלחברה  2022 ביוני 30נכון ליום 

  :(דולר)באלפי של תזרים המזומנים ושימושם 

 

 

 

 מימון מקורות .8

 וכן באמצעות כסף חכם הונייםאמצעות הנפקות הון ומכשירים עיקר בבהחברה מממנת את פעילותה 

לפרטים . השנתיים לדוחות הכספיים א12ביאור ב  2021התקופתי לשנת לפרק א' לדוח  18.8סעיף כמפורט ב

התקופתי השנתי, אשר הפרטים לפרק א' לדוח  24 סעיף 'ראודות מקורות המימון העיקריים של החברה 

 .כלשהו אשראי החברה נטלה לא הדוח למועדהכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. 

מיום פרסום  לפחות לשנה תוכנותיהלמימון להערכת הנהלת החברה, יתרת המזומנים שבידיה יספיקו 

החברה לטווח הארוך ועד להשגת רווחיות . להבטחת המשך פעילות 30.06.2022הדוחות הכספיים ליום 

  ייתכן והחברה תידרש לגייס כספים נוספים.

 

  

לשנה שנסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 

לתקופה שנסתיימה 

 ביוני 30ביום 

 

 סעיף 2022 2021 2021 הסברי החברה

 2022שנת השינוי נובע בעיקר מגידול בהפסד ב

 ,בצטיידות של מלאים ומקדמות לספקי מלאי.
תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות  (2,736) (1,196) (3,138)

 שוטפת

הגידול נובע בעיקר מהפקדה לפיקדון עקב הסכם 

 השכירות החדש. 

 

תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות  (210) (6) (63)

 השקעה

שהתקבלו  בעיקר ממזומניםנבע  2021בשנת  הגידול

 הפרטיתהשקעה ההנפקה לציבור וכן מהבגין 

 .התקבלה בסמוך להנפקהש

 

10,753 1,159 (20) 
מפעילות תזרימי מזומנים שנבעו 

 מימון
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 ממשל תאגידיהיבטי  - 'בחלק 

הובאו בדוח התקופתי אלה כפי ש בהיבטי הממשל התאגידי בחברה תקופת הדוחהלן השינויים שחלו בל

 :השנתי

 דירקטורים בלתי תלויים  .9

  .תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראהאימצה בתקנונה  לא החברה למועד הדוח

 , בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית,כהן כדירקטור בלתי תלוילהחל מר אליצור  2022באפריל  11ביום 

 שנים. באותו מועד חדל לכהן מר אלכנסדר אייל כדירקטור בחברה. 3בחברה לתקופה של 

 

 של התאגידהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי  –חלק ג' 

 כספי. לדוח 6ביאור ראו  – אירועים שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .10

 

  פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .11

לסקירה אודות גורמי הסיכון אשר . סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו אחראי על ניהול הסיכונים בחברה

. 2021התקופתי לשנת לפרק א' לדוח  30סעיף  'החברה רעשויה להיות להם השפעה מהותית על פעילות 

 .של החברההשנתיים לדוחות הכספיים  4ביאור  'למידע נוסף בדבר חשיפה לסיכונים וניהולם, ר

 

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון .12

כוללת התחייבות בגין חכירה, ספקים ונותני  2022ביוני  30מצבת ההתחייבות של החברה נכון ליום 

 ירותים, זכאים ויתרות זכות, והתחייבות בגין מענקים ממשלתיים. ש

 

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

יו"ר  בנטקובסקי,( יעקבקובי )  1נמרוד קפלן, דירקטור

 דירקטוריון ומנכ"ל

 

  

 2022, באוגוסט 25  תאריך:

                                                 

 

לצורך חתימה על דוח הדירקטוריון, לנוכח העובדה כי מנכ"ל החברה  2022באוגוסט  25מיום על פי הסמכה של דירקטוריון החברה  1

 מכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה. 



 

 
 
 
 
 

  אי או בע"מ אימפקס
 
 

 מידע כספי לתקופת ביניים
 (מבוקר)בלתי 

 2022ביוני  30
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 ע מ ו ד 
  

 2 חשבון המבקרהרואה סקירה של דוח 
  
  

  :בדולרים של ארה"ב -תמציתיים  דוחות הכספיים
  

 3 על המצב הכספיתמציתי  דוח
  

 4 על ההפסד הכולל תמציתי דוח
  

 5 )גירעון בהון( הוןבעל השינויים  תמציתי דוח
  

 6-7 על תזרימי המזומנים תמציתי דוח
  
 8-11 התמציתיים אורים לדוחות הכספייםיב
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 www.pwc.com/il+, 972-3-7954556+, פקס: 972-3-7954555טלפון: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מ"בעאימפקס אי או  של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח

 
 

 מבוא
 

 ביוני 30 ליום הכספי המצב על התמציתי הדוח את הכולל(, החברה - להלן) אימפקס אי או בע"מ של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 ההסתיימשחודשים שישה  של התקופל המזומנים ותזרימי )גירעון בהון( הוןב השינויים, כוללהההפסד  על יםהתמציתי הדוחות ואת 2022
 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם אלה ביניים תולתקופ כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון. תאריך באותו

IAS 34 "דוחות) ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי אלה ביניים תולתקופ כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן", ביניים לתקופות כספי דיווח 
 .סקירתנו על בהתבסס אלה ביניים תולתקופ כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו .1970-ל"התש (,ומיידיים תקופתיים

 
  הסקירה היקף

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

 לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על
 הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה הליונ ומיישום, והחשבונאיים הכספיים
 להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים

 
  מסקנה

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

  .IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן
 

, ממלא אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף
 .1970-ל"התש (,ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל
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 מאי או בע" אימפקס

 על המצב הכספי תמציתי דוח
 2022בינוי  30ליום 

 

 

    2022באוגוסט  25
תאריך אישור הדוחות 

 הכספיים
 קובי בנטקובסקי

 מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון
 נמרוד קפלן

  דירקטור
 הדירקטוריון הסמכת פי על

 *2022 באוגוסט 25 מיום
 

 אלון סיון
 סמנכ"ל כספים

 ב'.5)*( ראה ביאור              
.התמציתיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  

 2022 2021 2021 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 דולר של ארה"באלפי  
    נכסים

    :נכסים שוטפים
 8,501 603 4,795 מזומנים ושווי מזומנים

 664 89 703 לקוחות
 - 363 - ותעם לקוח יםנכס בגין עלויות לקיום חוז

 258 214 744 חייבים ויתרות חובה
 72 66 679 מלאי

 9,495 1,335 6,921 סה"כ נכסים שוטפים
    

    :נכסים לא שוטפים
 - - 98 משועבד פיקדון

 25 53 787 ת שימושיוזכו בגין נכס
 126 85 208 רכוש קבוע

 151 138 1,093 סה"כ נכסים לא שוטפים

 9,646 1,473 8,014 סה"כ נכסים

    
    (בהוןגירעון בניכוי )ן התחייבויות והו

    :התחייבויות שוטפות
 36 67 187 חכירהבגין חלויות שוטפות של התחייבות 

 33 110 342 ספקים ונותני שירותים
 800 429 726 זכאים ויתרות זכות

 - 627 - לקוחות עם חוזים בגין התחייבויות

 - 457 - ממשקיעיםהלוואת גישור 

 869 1,690 1,255 סה"כ התחייבויות שוטפות
    

    :התחייבויות לא שוטפות
 - - 587 חכירהבגין התחייבות 

 35 62 48 ממשלתיים התחייבות בגין מענקים
 - 241 - התחייבות פיננסית המירה

 35 303 635 סה"כ התחייבויות לא שוטפות
 904 1,993 1,890 סה"כ התחייבויות

    
    (בהון גירעוןהון )

 - - - הון מניות
 16,783 5,404 16,852 פרמיה על מניות

 - 1,897 - תקבולים על חשבון מניות
 787 - 787 כתבי אופציות 

 695 514 829 קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
 (9,523) (8,335) (12,344) יתרת הפסד

 8,742 (520) 6,124 )בניכוי גירעון בהון(סה"כ הון 

 9,646 1,473 8,014 )בניכוי גירעון בהון(סה"כ התחייבויות והון 
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 מאי או בע" אימפקס

 על ההפסד הכוללתמציתי  דוח
 2022ביוני  30חודשיים שהסתיימה ביום  6לתקופה של 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  .התמציתיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

 ביוני 30ביום שהסתיימו  חודשים  6 

 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2022 2021 2021 

 )מבוקר( מבוקר(בלתי ) 

 של ארה"בדולר אלפי  

    
 1,887 323 748 הכנסות

 1,311 313 529 עלות ההכנסות

 576 10 219 רווח גולמי

    
 1,692 535 992 הוצאות מחקר ופיתוח
 978 683 943 הוצאות שיווק ומכירה

 915 329 500 הנהלה וכלליותהוצאות  

 2,435 1,547 3,585 

    
 3,009 1,537 2,216 הפסד מפעולות 

    
 18 63 605 הוצאות מימון
 239 - - הכנסות מימון

 (221) 63 605 מימון, נטו )הכנסות( הוצאות
    

 2,788 1,600 2,821  לתקופההפסד כולל  -לתקופה  הפסד

    

 0.42 0.30 0.31 )בדולר(הפסד  בסיסי ומדולל למניה 
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 מאי או בע" אימפקס

 )גירעון בהון( הוןב על השינויים תמציתי דוח
 2022ביוני  30ביום חודשים שהסתיימה  6לתקופה של 

 

 
הון מניות 

 רגילות

 
 

פרמיה על 
 מניות

ל תקבולים ע
 מניותחשבון 

 
 
 

 כתבי אופציה

קרן הון בגין 
תשלום 

 יתרת הפסד מבוסס מניות

סה"כ הון 
)בניכוי גירעון 

 בהון(
 "בארה של דולראלפי   
        

 8,742 (9,523) 695 787 - 16,783 - )מבוקר( 2022בינואר  1יתרה ליום 
 - - (69) - - 69 - מימוש אופציות עובדים

 203 - 203 - - - - תשלום מבוסס מניות
 (2,821) (2,821) - - - - - הפסד כולל לתקופה -לתקופה הפסד 
 6,124 (12,344) 829 787 - 16,852 - (מבוקר בלתי) 2022 ביוני 30ליום  הוןסה"כ 

        
        

 21 (6,735) 1,209 - 4,910 637 - )מבוקר( 2021בינואר  1יתרה ליום 
 - - - - (3,808) 3,808 - ג'-המרה של מכשירים הוניים למניות רגילות א',ב' ו

 795 - - - 795 - - הנפקה  עלויות, בניכוי הונייםהנפקת מכשירים 
 - - (959) - - 959 - מימוש אופציות עובדים

 264 - 264 - - - - תשלום מבוסס מניות
 (1,600) (1,600) - - - - - הפסד כולל לתקופה -לתקופה הפסד 
 (520) (8,335) 514 - 1,897 5,404 - (מבוקר בלתי) 2021 ביוני 30הון ליום גירעון בסה"כ 

 
  

 
 

  
 

 

 21 (6,735) 1,209 - 4,910  637    - )מבוקר( 2021בינואר  1יתרה ליום 
 - - - - (5,705) 5,705 - ג'-רגילות א',ב' והמרה של מכשירים הוניים למניות 

 795 - - - 795 - - הנפקה עלויות, בניכוי הונייםהנפקת מכשירים 
 10,184 - - 787 - 9,397 - הנפקת מניות וכתבי אופציה בניכוי עלויות הנפקה

 - - (1,044) - - 1,044 - מימוש אופציות עובדים 
 530 - 530 - - - - תשלום מבוסס מניות

 (2,788) (2,788) - - - - - הפסד כולל לשנה - הפסד לשנה
 8,742 (9,523) 695 787 - 16,783 - )מבוקר( 2021בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

         
  .התמציתיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 מאי או בע" אימפקס

 על תזרימי המזומניםדוח תמציתי 
 2022ביוני  30חודשיים שהסתיימה ביום  6לתקופה של 

 
 

 ביוני 30חודשים שהסתיימו  ביום  6 
סתיימה השלשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 2022 2021 2021 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 של ארה"ב דולראלפי  

    - תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (2,788) (1,600) (2,821) לתקופההפסד 
 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (350) 404 85 נספח א'(ראה ) 

 (3,138) (1,196) (2,736) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

    

    - תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 - - (98) הפקדה לפיקדון

 (63) (6) (112) רכוש קבוע תורכיש

 (63) (6) (210) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    

    - תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 הלוואות מתאגידים בנקאייםקבלת 

 - 213 213 
 (430) (430) - פירעון הלוואות לתאגידים בנקאים

 53 1 15 מענקים ממשלתיים שהתקבלו
 (3) - - םפירעון קרן התחייבות בגין מענקים ממשלתיי

 - (60) - הוצאות מראש בגין הנפקת מניות חדשות
 - 214 - התחייבות פיננסית המירה
 - 457 - הלוואת גישור ממשקיעים

 10,979 795 - הנפקה עלויות, בניכוי מכשירים הונייםתמורה מהנפקת 

 (59) (31) (35) בות בגין חכירהיהתחיקרן פירעון 

 10,753 1,159 (20) (פעילות מימוןל מימון )ששימשושנבעו מפעילות מזומנים נטו 
    
    

 7,552 (43) (2,966) במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

    
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקים 

 310 7 (740) במטבע חוץ
    

 639 639 8,501 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 

    

 8,501 603 4,795 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 

    

    
 
 
 
 
 
 

 .התמציתיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 מ"אימפקס אי או בע

 על תזרימי המזומנים תמציתי דוח
 2022ביוני  30ביום חודשיים שהסתיימה  6לתקופה של 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .התמציתיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  

 
 ביוני 30חודשים שהסתיימו  ביום  6

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 2022 2021 2021 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 של ארה"ב דולראלפי   
    

התאמות הדרושות להצגות תזרימי  - נספח א'
   המזומנים מפעילות שוטפת

 

    
    :מזומנים הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי

 87 42 71 פחת והפחתות 
 (389) 22 708 נטו אחרות, מימון)הכנסות( הוצאות 

 530 264 203 תשלום מבוסס מניות
 982 328 228 
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 (599) (24) (39) בלקוחות גידול

 138 (225) - ותעם לקוח יםנכס בגין עלויות לקיום חוזב  קיטון )גידול(
 (112) (9) (486)  בחייבים ויתרות חובה גידול

 124 130 (607) קיטון )גידול( במלאי
 (332) (255) 309  יםבספקים ונותני שירותגידול )קיטון( 
 192 (168) (74)  בזכאים ויתרות זכותגידול )קיטון( 

 11 627 -  קיטון בהכנסות נדחות
 (897) 76 (578) 
    
 85 404 (350) 

    

    
 7 34 1 ששולמה ריבית סך

    
בתזרימי  ותכרוכ ןשאינ ומימון מידע בדבר פעילויות השקעה

 - מזומנים

   

 - - 803 חכירההכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות 
    
    



 אימפקס אי או בע"מ

 התמציתייםביאורים לדוחות הכספיים 
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 :כללי - 1אור יב
 

 התאגדות ופעילות .א
 

 השם תחת 2015ביוני  14ביום כחברה פרטית )להלן: "החברה"( התאגדה ונרשמה בישראל  מ"אימפקס אי או בע
 . הנוכחי לשם שמה את החברה שינתה ,2022 סבמר  1 ביום. 2016 במאי  1 ביום פעילותה והחלה "מבע או אי ווטר

 
)אינטרנט של  IoP -החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת אריזות חכמות ושירותי תוכנה נלווים במסגרת תחום ה

 פלטפורמההחברה פיתחה  מוצרי צריכה ארוזים.בתחום בעיקר ומתמקדת (, Internet of Packaging-אריזות 
המשפרת עבור הצרכן את חווית השימוש במוצר  וייחודית, המאפשרת, בין השאר, להפוך את אריזת המוצר לכז

והופכת אותה לחוויה אישית ואינטראקטיבית, המותאמת לצרכיו ולהעדפותיו של הצרכן, ומאפשרת לספק 
המוצר, הלקוח של החברה, ללמוד על הרגלי השימוש של הצרכן במוצר. הטכנולוגיה של החברה אוספת את נתוני 

באופן המאפשר לחברה לעבד ולנתח את נתוני השימוש במוצרים, ולהעניק  השימוש במוצרים על ידי הצרכנים,
כמו כן, הפלטפורמה מאפשרת לספק המוצר לתקשר עם הצרכן ישירות  לספק המוצרים מידע בעל חשיבות רבה.

 מון שמותקן אצלו.ולטלפון החכם שלו באמצעות הייש
רה, אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך הושלמה הנפקה ראשונה לציבור של מניות החב 2021במהלך שנת 

  אביב.-בתל
 

 .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופת הכספי המידע
 

 מצב עסקי החברה .ב
 

מיליון דולר. הפסדים אלה מומנו באמצעות  12 -, נצברו לחברה הפסדים בסך כולל של כ2022 ביוני 30נכון ליום 
המזומנים שבידיה יספיקו למימון תוכניותיה לפחות לשנה מיום פרסום להערכת הנהלת החברה, יתרת  גיוסי הון.

דוחות כספיים אלו. להבטחת המשך פעילות החברה לטווח הארוך ועד להשגת רווחיות ייתכן והחברה תידרש 
 לגייס כספים נוספים.

 
 נגיף הקורונה  משבר .ג

 
חמישה "גלים" של נגיף הקורונה, כאשר הגל החמישי  2021 -ו 2020במדינת ישראל התפרצו במהלך השנים 

החלה דעיכה ונתוני ההדבקה החלו  2022. ברבעון השני של שנת  2022נמשך גם ברבעון הראשון של שנת 
ראל צעדים מסוגים ננקטו על ידי ממשלת יש 2021 -ו 2020לרדת. בעקבות גלי התחלואה הראשונים, בשנים 

שונים אשר כללו הטלת סגרים, הגבלות על תנועה והתקהלות והגבלות על פתיחת מקומות מסחר. בימי הגל 
החמישי לא הוטל סגר בישראל, אך נתוני התחלואה הגבוהים שיבשו את ה פעילות העסקית בענפים 

 לות. מסוימים, כתוצאה בין היתר מהיעדרויות של עובדים וירידה בהיקפי הפעי
 

עם זאת, במדינות אחרות בעולם משבר נגיף הקורונה עדיין נמשך. בחלק ממדינות העולם מגפת הקורונה 
ממשיכה להתפשט אף בימים אלה, ובמדינות מסוימות בהן הושגה שליטה מסוימת על התפשטות מגפת 

 הקורונה טרם הוסרו מגבלות ההתקהלות והמגבלות על ענף המסחר.
 

הדוח, בוטלו המגבלות שהושתו בשל התפרצות נגיף הקורונה בישראל ושגרת הפעילות נכון למועד פרסום 
הכלכלית נשמרת. יחד עם זאת, בתקופת הדוח ניכר כי שגרת הפעילות הכלכלית והייצורית לא חזרה לפעילות 

י מלאה במזרח הרחוק, ועדיין קיים חוסר זמינות של חומרי גלם ומוצרים שונים, בין היתר מחסור עולמ
בשבבים. כמו כן קיימים עיכובים בכל שרשראות האספקה והתובלה במיוחד מהמזרח הרחוק )סין והונג 

 קונג(.
 

היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה וגורמים, כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עלולים 
בשווקים בארץ ובעולם להשפיע על הערכות החברה, החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים 

 ובוחנת את ההשלכות על תוצאותיה העסקיות של החברה בטווח הבינוני והארוך.
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 )המשך(: כללי - 1ביאור 
 

 לאוקראינה רוסיה בין הסכסוך השפעת    .ד
 

 הובילה המדינות בין המתיחות התגברות. לאוקראינה רוסיה צבא פלישת החלה, 2022 פברואר חודש בסוף
 על שונות כלכליות סנקציות להטלת, האירופי והאיחוד הברית ארצות ובכללם, שונים מערביים גורמים
 .בפרט, הרוסיים והפוליטי העסקי המגזר אנשי על וכלכליות אישיות סנקציות וכן בכלל רוסיה

 
פוליטי המתפתח השפעות נרחבות גם על הכלכלה -הגיאויוצא, ללחימה בין המדינות והמשבר  כפועל

העולמית, ובין היתר, על תנודתיות גבוהה בשוקי ההון בארץ ובעולם ובשערי מטבע. למועד אישור הדוח, 
, בשל היעדר פוליטיים האמורים לא קיימת השפעה מהותית על פעילותה של החברה. אולם-הגיאולאירועים 

פוליטי כאמור, -הגיאויכולתה של החברה להעריך כיצד תתפתח הלחימה באוקראינה, את התרחבות המשבר 
 אין, ככלל הישראלי המשק על אלה של ההשפעה את או החברההתרחבות הסנקציות באופן בו יחולו גם על 

 פעילותה תוצאות על לאלה שתהיה, בכלל אם, האפשרית ההשפעה את זה בשלב להעריך החברה של ביכולתה
 .בעתיד

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם 

   .2021עקביים עם אלה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 
 
 

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

חדשים ותיקונים  IFRSהובא מידע לגבי תקני  2021 לשנת  החברהבמסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של 
נכון למועד אישור  לא בחרה ביישומם המוקדם. החברהקיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר IFRS לתקני 

דוחות כספיים אלה לא קיימים תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים, אשר לא הובאו במסגרת הדוחות 
 .2021הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת 

 
 

 בסיס הצגה של הדוחות הכספיים 

 
באותו  ההחודשים שהסתיימ 6הביניים של  תולתקופ 2022ביוני  30המידע הכספי התמציתי של החברה ליום  .א

"דיווח כספי  34המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  -תאריך )להלן 
(, וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך IAS 34 -לתקופות ביניים" )להלן 

הביניים אינו כולל את כל המידע  . המידע הכספי לתקופת1970-)דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים. 

 
והביאורים אשר נלוו  2021יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

( International Financial Reporting Standardsאליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )
 Internationalשהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )

Accounting Standards Board תקני ה -( )להלן-IFRS וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות )
 .2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
 אומדנים .ב

 
להפעיל שיקול דעת, וכן דורשת שימוש באומדנים  החברהעריכת דוחות כספיים תמציתיים, דורשת מהנהלת 

ועל סכומי הנכסים,  החברהחשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של 
 ם אלה.ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני

 
( אשר הופעלו על ידי ההנהלה significantבעריכת דוחות כספיים תמציתיים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים )

ואי הוודאות הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים, היו זהים  חברהביישום המדיניות החשבונאית של ה
 .2021צמבר בד 31לשנה שהסתיימה ביום  חברהלאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של ה

 
 

, אינן מצביעות 2022ביוני  30ביום  ההחודשים שהסתיימ 6של  ההכנסות החברה ותוצאות פעילותה לתקופ
 .2022בדצמבר  31בהכרח על ההכנסות והתוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים ביום 
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 :הכנסות  - 3יאור 

 
  ומעלה מסך ההכנסות המדווחות בדוחות הכספיים: %10-הכנסות מלקוחות עיקריים האחראים, כל אחד, ל .א

 
 

חודשים  6לתקופה של 
 ביוני 30שהסתיימה  ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
 2022 2021 2021 
 )מבוקר( מבוקר(בלתי ) 
 של ארה"ב אלפי דולר 

 1,821 298 745 לקוח ב'
 

  בחלוקה לפי מחויבויות ביצוע: החברהלהלן פירוט הכנסותיה של  .ב
 

חודשים  6לתקופה של  
 ביוני 30שהסתיימה  ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 2022 2021 2021 
 )מבוקר( מבוקר(בלתי ) 
 של ארה"ב אלפי דולר 
    

 66 20 175  מוצריםהכנסות ממכירת 
 1,523 4 532 והתאמת מוצרהכנסות משירותי פיתוח 

 - SAAS 41 1מדמי מנוי ושירותי ענן הכנסות 
 298 298 - הכנסות ממתן שירותי ייעוץ

 748 323 1,887 
 

 להלן פירוט הכנסותיה של החברה לפי עיתוי ההכרה בהן: .ג
 

 
חודשים שהסתיימה   6לתקופה של 

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
 2022 2021 2021 
 )מבוקר( מבוקר(בלתי ) 
 "בארה של אלפי דולר 
    

 303 303 41 הכנסות המוכרות לאורך זמן
 1,584 20 707  הכנסות המוכרות בנקודת זמן

 748 323 1,887 
 

 
 מכשירים פיננסיים  - 4ביאור 

 
הנמדדים , כוללים נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות 2022ביוני  30המכשירים הפיננסיים של החברה ליום 

 מערכם בספרים. מהותית השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים אינו שונה בעלות מופחתת.
 

 
  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 5ביאור 

 
 תשלום מבוסס מניות: .א

 
 כל אחת הניתנות למימוש אופציות לעובדים 104,000אישר דירקטוריון החברה הענקה של  2022בפברואר 

ות על פי מודל בלק סך שווי ההוגן של ההטבה הגלומה בהענק של החברה ללא ערך נקוב. יה רגילה אחתלמנ
ריבית חסרת , 49.9%טיית תקן בשיעור של ס, על בסיס ההנחות הבאות: אלפי דולר 279 -הינו כאנד שולס 

 .שנים 3.5ואורך חיים חזוי של  0.5%סיכון בשיעור של 
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 5ביאור 

 
 צדדים קשורים: .ב

 
הסמיך דירקטוריון החברה את מר נמרוד קפלן, דירקטור בחברה, לחתום על  2022באוגוסט  25ביום 

, מכיוון שמנכ"ל החברה מכהן גם כיו"ר 2022 ביוני 30הדוחות הכספיים לתקופה שנסתיימה ביום 
 דירקטוריון החברה. 

 
 

 התקשרויות : .ג
 

חתמה החברה על חוזה שכירות לחכירת משרדים וחניות בפארק המדע ברחובות,  2022בחודש מרס  (1
 31אלפי דולר. תקופת השכירות הינה לחמש שנים, עד ליום  16 -בתמורה לדמי שכירות חודשיים של כ

קה לפי התנאים חודשים ממועד מסירת החז 33לחברה יש אופציה לסיים את ההסכם לאחר . 2027במרס, 
  המפורטים בחוזה.

אלפי דולר, לצורך הבטחת כל ההוצאות  98 -בהתאם לחוזה, נדרשה החברה להפקיד בפיקדון סך של כ
 והנזקים שיחולו במקרה של הפרת החוזה.

 
 
 

 : הדיווח קופתת לאחר אירועים – 6ביאור 
 

יחידות  30,050-ו  לא סחירות אופציות 293,625אישר דירקטוריון החברה הענקה של  2022באוגוסט  9ביום  (1
מניות רגילות  323,675לנושאי משרה ולעובדים הניתנות למימוש לעד  (RSUsמנייה חסומות לא סחירות )

 .  חש" 9.25 -5לאופציה הינה  . תוספת המימושללא ערך נקוב של החברה
 
 

כתבי אופציות לא סחירים לנותן  14,800אישר דירקטוריון החברה הענקה של  2022באוגוסט  11ביום   (2
יהיה ניתן למימוש  מכתבי האופציותכל אחד  עמו. בגין מתן שירותים במסגרת הסכם ההתקשרותשירותים 

 דולר. 3.4, תמורת תוספת מימוש של למניה רגילה ללא ערך נקוב של החברה



 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי 

 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל (1)ד()ג38 לפי תקנה

 
 מצהיר כי: , מנכ"ל החברה,קובי בנטקובסקיאני, 

 
של לחציון הראשון התאגיד(  –בע"מ )להלן  אימפקס אי אוחברת של  התקופתיבחנתי את הדוח  .1

 הדוחות(; –)להלן  2022שנת 

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

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת של  .4

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

בגילוי דיווח הכספי ובלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 .יהםעלובבקרה 

 

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

 בכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת נושא המשרה ה

 1970-התש"ל(, דוחות תקופתיים ומיידיים) תקנות ניירות ערךל (2)ד()ג38לפי תקנה 

 

 מצהיר כי:סמנכ"ל הכספים של החברה ונושא המשרה הבכיר ביותר מתחום הכספים, , אלון סיוןאני, 

בע"מ )להלן  אימפקס אי אושל  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ות הכספייםבחנתי את הדוח .1

 (;הדוחות –)להלן  2022שנת של לחציון הראשון ( התאגיד –

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

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

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

אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הכספי הע והמידהדוחות הכספיים  לפי ידיעתי, .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת של  .4

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

בגילוי דיווח הכספי ובלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 ;יהםעלובבקרה 

 

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