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ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של ת'ירד איי מערכות בע"מ (להלן  -החברה) לימים  31בדצמבר
 2020ו 2019-ואת דוחות רווח א ו הפסד ורווח כולל אחר ,הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020דוחות כספיים אלה הינם באחריות
הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך
פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות
הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה
לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהונה ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-

 30ביוני 2021

בכבוד רב,
ליאון ,אורליצקי ושות'
רואי חשבון

ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)

דוחות על המצב הכספי ליום  31בדצמבר
באור

2020
אלפי ש"ח

2019
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
סה"כ נכסים שוטפים
נכסים שאינם שוטפים
פיקדון מוגבל בשימוש
נכס זכות שימוש
רכוש קבוע ,נטו
סה"כ נכסים שאינם שוטפים
סה"כ נכסים

5
6
7
8

10
11

529
1,769
648
1,355
4,301

492
1,136
280
370
2,278

78
1,289
254
1,621

78
1,479
215
1,772

5,922

4,050

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)

דוחות על המצב הכספי ליום  31בדצמבר
באור
התחייבויות (בניכוי גרעון בהון)
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגיד בנקאי
ספקים ונותני שרותים
זכאים אחרים
הלוואות מבעלי מניות הניתנות להמרה למניות
הלוואות מבעלי מניות
הלוואות הניתנות להמרה למניות
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
חלויות שוטפות בגין מענקים ממשלתיים מרשות
החדשנות
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות מבעלי מניות הניתנות להמרה למניות
הלוואות מבעלי מניות
התחייבויות בגין חכירה
הלוואות הניתנות להמרה למניות
התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים מרשות
החדשנות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
גרעון בהון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
יתרת הפסד

12א'
13
12ג',ד'23 ,ב'
12ב'23 ,ב'
22ד'
10
25

12ג',ד'23 ,ב'
12ב' 23ב'
10
22ד'
25
9

2020
אלפי ש"ח

2019
אלפי ש"ח

753
823
1,452
935
569
170

391
316
1,192
502
170

75
4,777

168
2,739

2,233
450
1,142
1,868

1,065
1,312
-

1,100
247
7,040

1,037
333
3,747

2
4,434
1,438
()11,769
()5,895

2
4,386
948
()7,772
()2,436

5,922

4,050

24

סה"כ התחייבויות (בניכוי גרעון בהון)
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

____________________יואב כביר -יו"ר הדירקטוריון

____________________ ליאור סגל  -מנכ"ל

____________________דוד ג'רבי  -סמנכ"ל כספים
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
דוחות על ההפסד הכולל לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
באור

2020
אלפי ש"ח

2018
אלפי ש"ח

2019
אלפי ש"ח

הכנסות

 6 ,14א'

5,915

3,967

2,274

עלות ההכנסות

15

2,908
3,007

2,553
1,414

1,380
894

הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

16
17
18

2,312
772
1,575

840
245
798

1,975
14
635

4,659

1,883

2,624

הפסד תפעולי

()1,652

()469

()1,730

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

()2,345
()2,345

()322
()322

9
()216
()207

()3,997

()791

()1,937

הפסד לשנה

19

פריטי (הפסד) רווח כולל אחר שלא
יועברו בתקופות עוקבות לרווח והפסד
מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת
סך פריטי (הפסד) רווח כולל אחר שלא
יועברו לרווח והפסד ,נטו ממס

12

24

()2

12

24

()2

סה"כ הפסד כולל

()3,985

()767

()1,939

הפסד למניה
שקל חדש

הפסד בסיסי ומדולל למניה

()22.5

הממוצע המשוקלל של הון המניות
ששימש בחישוב ההפסד למניה בסיסי
ומדולל

177,264

שקל חדש

()4.5

177,139

()10.9

177,139

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
דוחות על השינויים בגירעון בהון

פרמיה על
מניות
אלפי ש''ח

קרן הון בגין
עסקאות עם
בעלי שליטה
אלפי ש"ח

קרן הון
אחרות
אלפי ש"ח

יתרת הפסד
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2018

2

4,386

644

248

()143

()5,044

93

הנפקת מניות
עסקאות עם בעלי שליטה
הענקת אופציות לעובדים
הפסד כולל לשנה

-

-

44
-

25
-

()2

()1,937

25
44
()1,939

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

2

4,386

688

273

()145

()6,981

()1,777

יתרה ליום  1בינואר 2019

2

4,386

688

273

()145

()6,981

()1,777

-

-

77
-

31
-

24

()791

31
77
()767

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

2

4,386

765

304

()121

()7,772

()2,436

יתרה ליום  1בינואר 2020

2

4,386

765

304

()121

()7,772

()2,436

-

48
-

462
()44
-

60
-

12

()3,997

60
462
4
()3,985

2

4,434

1,183

364

()109

()11,769

()5,895

באור

עסקאות עם בעלי שליטה
הענקת אופציות לעובדים
הפסד כולל לשנה

עסקאות בעלי שליטה
הענקת אופציות לעובדים
הנפקת מניות ומימוש אופציות
רווח (הפסד) כולל לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

23

23

23

הון מניות
אלפי ש"ח

קרן הון בגין
תשלום
מבוסס
מניות
אלפי ש"ח

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
דוחות על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח

באור

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
הפסד לשנה
התאמות:
פחת
הוצאות בגין בתשלום מבוסס מניות
הוצאות מימון ,נטו
קיטון (גידול) במלאי
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
גידול בפיקדון מוגבל בשימוש
גידול בלקוחות
גידול (קיטון) בהתחייבות בשל מענקים שהתקבלו מהרשות
לחדשנות
גידול בספקים
גידול בזכאים אחרים
גידול (קיטון) בהפרשות ובהטבות לעובדים ,נטו

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

2018
אלפי ש"ח

2019
אלפי ש"ח

()3,997

()791

()1,937

262
462
2,278
3,002

76
77
307
460

35
44
205
284

()985
()368
()633

91
()250
()78
()304

()152
101
()316

()182
507
347
()74
()1388

()251
106
473
28
()185

643
54
72
19
421

()2,383

()516

()1,232

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()111
()111

()143
()143

()53
()53

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת (פרעון) הלוואות בעלים
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
קבלת הלוואות המירות
עלייה באשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי ,נטו
התחייבות בגין חכירה
ריבית ששולמה במזומן
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

4
2,437
362
()170
()73
2,560

()279
972
296
()28
()19
942

747
95
()3
839

66
492

283
221

()446
658

()29

()12

9

529

492

221

10

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה
השפעת השינויים בשעירי חליפין על יתרות מזומנים
המוחזקות במטבע חוץ
מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
מידע בדבר פעילויות מימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

5

2020
אלפי ש"ח

הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה
רכישת רכוש קבוע באשראי
מימוש אופציות

44

-

2019
אלפי ש"ח

1,510
34
-

2018
אלפי ש"ח

-

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 1כללי
א .היישות המדווחת
ת'ירד איי ויז'ן בע"מ (לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ) (להלן -החברה) ,הינה חברה פרטית הרשומה
בישראל ,התאגדה ונרשמה ביום  5בינואר  ,2010כחברה פרטית בערבון מוגבל ,ומקום העסקים העיקרי
שלה ממוקם בנתניה.
ביום  31במרץ  2021הושלם המיזוג בין החברה לחברה הציבורית עין שלישית מערכות בע"מ (לשעבר ניו
הוריזון גרופ בע"מ) (להלן  -עין שלישית) בהסכם של הקצאה פרטית (ראה פרטים בבאורים 22ג' ו26-ד').
בעקבות המיזוג שונה ביום  25באפריל  2021שם החברה לת'ירד איי ויז'ן בע"מ ,וביום  12במאי  2021שונה
שם החברה הציבורית לעין שלישית מערכות בע"מ.
למועד הדוח החברה עוסקת במתן שירותים ,מכירת רשיונות תוכנה ,מכירת מוצרים ומחקר ופיתוח ,בתחום
האנליטיקה ומערכות האלקטרו-אופטיות .במסגרת תחום פעילות זה החברה מייצרת מטענים ייעודיים (להלן:
"מטע"דים") מערכות אלקטרו אופטיות המשלבות מספר טכנולוגיות בספקטרום הנראה ,האינפרה אדום,
הכרה וזיהוי מטרות ואובייקטים בטווחים החל מעשרות מטרים ועד מספר קילומטרים .מערכות אלו ,נכון
למועד עריכת הדוחות הכספיים ,משמשות את החברה בעיקר בתחום הרחפנים ,גילוי ושיבוש רחפנים עויינים
ובתחום המערכות הקרקעיות (כלי רכב) בגדלים שונים .מוצרי החברה פעילים כיום ב 5-מדינות.
ב .הגדרות
בדוחות כספיים אלה
 .1החברה  -ת'ירד איי ויז'ן בע"מ (לשעבר תירד איי מערכות בע"מ)
 .2צד קשור  -כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  )2009( 24בדבר צדדים קשורים.
 .3בעלי עניין  -כמשמעותם בפסקה ( )1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .1968 -
ג .מצב עסקי החברה
ליום  31בדצמבר  2020יש לחברה גרעון בהון ,הפסדים צבורים ,הפסדים שוטפים והון חוזר שלילי .בסמוך
ליום  31במרץ , 2021עם השלמת עסקת המיזוג עם החברה הבורסאית עין שלישית ,הומרו להון מניות
ההלוואות ההמירות שניתנו לחברה ,אשר יתרתן ליום  31בדצמבר  2020מסתכמת בסך של כ 5.6-מיליוני
 .₪בנוסף הומרו הלוואות שניתנו לחברה לאחר מועד הדוחות על המצב הכספי בסך של  1מיליון  .₪לאחר
המרות אלה ונכון ליום החתימה על הדוחות הכספיים יש לחברה הון העצמי חיובי והון חוזר חיובי .ביום 28
באפריל  2021ביצעה עין שלישית הנפקת מניות ואופציות וגייסה סך של כ 9.5-מיליוני ש"ח במזומן( .ראה
באור 26ה') .להערכת הנהלת ה חברה ,בהתאם להיערכותה להמשך מגמת הצמיחה והגידול בהכנסות ,ולאור
הנפקת המניות הפרטית ובהתבסס על תחזית תזרים המזומנים שלה ,המתבססת בין היתר על צבר הזמנות,
יתרות המזומנים והנכסים הנזילים יספיקו למימון פעילות החברה ל 12 -חודשים מיום החתימה על הדוחות
הכספיים
ד .השפעת נגיף קורונה
על רקע התפרצותו והתפשטותו המתמשכת בארץ ובעולם של נגיף  Covid ,19המכונה נגיף הקורונה ,מדינות
רבות ,לרבות ישראל ,נוקטות בצעדים משמעותיים ,בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף ,כגון הגבלות על
תנועות אזרחים ,הגבלות על התכנסויות ,כולל במקומות עבודה ,סגירת גבולות וצעדים נוספים .במהלך שנת
 2020החלה מדינת ישראל בחיסון כלל האוכלוסיה ,מהלך שהביא לדעיכה בהתפשטות הקורונה .במהלך
הרבעון השלישי לשנת  ,2020לאור הסגרים וצמצום היקפי העבודה אצל לקוחות החברה ,נדחו מספר
פרויקטים שגרמו לירידה בהכנסות החברה ברבעון השלישי .ברבעון הרביעי החברה חזרה לפעילות רגילה.
החברה צופה כי בשנת  2021החברה תוכל להשלים את הפרויקטים שנדחו.
יחד עם זאת המגיפה טרם הגי עה לכלל סיום ,כאשר בשלב זה אנו עדים למהלך של חיסון האוכלוסיה
העולמית כנגד הנגיף ועדיין לא ברור מתי מהלך זה יסתיים ומה תהינה ההשלכות הבינלאומית .במקביל אנו
עדים להתפרצות של מוטציות לנגיף אשר מוקדם להעריך את השלכותיהן .מכל האמור קשה לאמוד בשלב זה
את ההשלכות של המגיפה על החברה .ככל שהמגמות להן היינו עדים במהלך השנה תמשכנה ,החברה מצפה
לצלוח אירוע זה ללא השפעות מהותיות על תוצאותיה.
בתום הרבעון שלישי קיבלה החברה אישור מפעל חיוני ולאור גידול במצבת כח האדם בחברה ,ביצעה מספר
שינויים משמעותיים כולל הגדלת שטח התפעול של החברה על ידי השכרת שטח נוסף החל מיום  1בינואר
.2021
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באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית
א .הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ( International Financial
 )Reporting Standardsשהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
(( )International Accounting Standard Boardלהלן  -תקני ה )IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש
לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010-עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים
בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים ,פרט לשינויים במדיניות
החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף במועד הדוחות
הכספיים כמפורט בביאור .3
ב .מטבע פעילות ומטבע הצגה
הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ,ומעוגלים לאלף הקרוב ,למעט אם צוין
אחרת .השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
ג .בסיס המדידה
הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורי ת למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים :מכשירים פיננסים אשר
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,הפרשות ,נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים .למידע נוסף בדבר
מדידת נכסים והתחייבויות אלו ,ראה באור  3בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.
ד .תקופת המחזור התפעולי
המחזור התפעולי של החברה הינה  12חודשים .עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות
פריטים המיועדים והצפויים להתממש במהלך המחזור התפעולי.
ה .מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי ,פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות
ל זמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם ,במועד ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה
חודשים.
ו .מלאי
מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל ,בתהליך ייצור לצרכי מכירה או חומרים שייצרכו
בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותים.
מלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין שווי ה מימוש נטו שלו .עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה ,עלויות
עבודה ישירות ,עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו
הנוכחיים.
שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן
העלויות הדרושות לביצוע המכירה.
העלות נקבעה כדלהלן:
חומרי גלם ורכיבים  -בשיטת בשיטת ממוצע משוקלל/בחלקה לפי עלות מזוהה.
ז.

רכוש קבוע
 .1כללי
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי ,אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים ,או
להשכרה לאחרים ,אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת .החברה מציגה את פריטי הרכוש
הקבוע שלה באופן הבא:
במודל העלות  -פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר ,ובניכוי
הפסדים מירידת ערך שנצב רו .העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין
להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה.

9

ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 .2הפחתת רכוש קבוע
הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר-פחת בעל עלות
משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט .ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני
אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה
בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים.
נכסים החכורים במסגרת הסדרי חכירה מופחתים על פני הקצר מבין אורך החיים השימושיים הצפוי להם
על פי אותו בסיס של נכסים בבעלות ,או על פני תקופת החכירה.
אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:
שיעורי פחת
מחשבים וציוד
כלי רכב
ריהוט וציוד משרדי
שיפורים במושכר (*)

15%-33%
15%
7%-33%
12%

(*) בהתאם לתקופת השכירות.
ערכי השייר ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל
שנת כספים .שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".
ח .מטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות הרלוונטי של החברה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי
העסקאות .נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי
שער החליפין שבתוקף לאותו יום .הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת
במטבע הפעילות ל תחילת השנה ,כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה ,לבין העלות
המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה .הפרשי השער הנובעים מתרגום למטבע
הפעילות מוכרים בדוח רווח והפסד.
ט .מכשירים פיננסיים
ביום  1בינואר  2018נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסיים" (להלן .)IFRS 9 -מדיניות
החברה ביחס למכשירים פיננסיים ,המיושמת החל מיום  1בינואר  ,2018לפי :IFRS 9
 .1נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
הכרה לראשונה בנכסים פיננסים
החברה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסים מוכרים
לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
נכס פיננסי נמדד 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 שלו .חייבים שמקורם בנכסי
חוזה ,נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.
גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות,
או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל
הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
אם בידי החברה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי ,החברה
ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.
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.1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך)

ט .מכשירים פיננסים (המשך)
סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי
במועד ההכרה לראשונה ,נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות :עלות מופחתת; שווי הוגן
דרך רווח כולל אחר  -השקעות במכשירי חוב; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר  -השקעות במכשירים הוניים; או
שווי הוגן דרך רווח והפסד.
נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי
הוגן דרך רווח והפסד:
-

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.

לחברה יתרות לקוחות ,חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי
המזומנים החוזיים .תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו ,כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר
משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי .בהתאם לכך ,נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות
מופחתת.
מדידה עוקבת ורווחים והפסדים
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן .רווחים והפסדים נטו ,לרבות הכנסות ריבית או דיבידנדים ,מוכרים
ברווח והפסד (למעט מכשירים נגזרים מסוימים ,אשר מיועדים כמכשירים מגדרים).
נכסים פיננסים בעלות מופחתת
נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים
מירידת ערך .הכנסות ריבית ,רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד .רווח או הפסד
כלשהו הנובע מגריעה ,מוכר אף הוא ברווח והפסד.
 .2התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
• התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
• התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת.
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבות פיננסית מסווגת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם היא מהווה תמורה מותנית שנוצרה בצירוף עסקים
אשר אינה מסווגת כהון או שהיא מוחזקת למטרת מסחר או שהיא יועדה כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד.
התחייבות פיננסית כוללת הלוואות המירות המהוות חלק מחוזה הכולל נגזר משובץ ,למעט התחייבות פיננסית
המוחזקת למטרות מסחר או תמורה מותנית שנוצרה בצירוף עסקים אשר אינה מסווגת כהון ,מיועדת כהתחייבות
פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בעת ההכרה הראשונית ,כאשר:
• ייעוד כזה מבטל או מפחית משמעותית אי עקביות בהכרה או מדידה שהייתה נוצרת אלמלא יעוד זה; או
• ההתחייבות הפיננסית מהווה חלק מתוך החברה של נכסים או התחייבויות פיננסיים או שניהם גם יחד ,אשר
ניהולה וביצועיה מוערכים על בסיס שווי הוגן ,בהתאם למדיניות מתועדת של ניהול הסיכונים או אסטרטגיית
ההשקעות של החברה ,ומידע אודות קבוצת המכשירים הפיננסיים מועבר במסגרת דיווחים פנימיים על פי
בסיס זה לאנשי מפתח ניהוליים של החברה; או
• היא מהווה חלק מחוזה הכולל נגזר משובץ אחד או יותר וניתן לייעד את החוזה המעורב כולו (נכס או
התחייבות) בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
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באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ט .מכשירים פיננסים (המשך)
התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
יתר ההתחייבויות הפיננסיות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,כוללות :אשראי מתאגידים בנקאיים,
הלוואות מבעלי מניות ,ספקים וזכאים אחרים ,מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה .לאחר מועד
ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אלה נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת הוצאות
ריבית על פני תקופת האשראי הרלוונטית .שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם
החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לערכה בספרים ,או
מקום שמתאים ,לתקופה קצרה יותר.

 .3הון מניות
מניות רגילות מסווגות כהון .עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות מוצגות כהפחתה מההון.
י .הטבות לעובדים
.1

הטבות לאחר סיום העסקה
בחברה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר סיום העסקה .התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות
לחברות ביטוח או לקרנות המנוהלות בידי נאמן ,והן מסווגות כתכניות להפקדה מוגדרת וכן כתכניות להטבה
מוגדרת.
תכניות להפקדה מוגדרת
תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה החברה משלמת תשלומים קבועים לישות
נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים .מחויבויות החברה
להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת ,נזקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים
שירותים קשורים .התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר מ12 -
חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות ,מוכרות לפי ערכן הנוכחי.
תכניות להטבה מוגדרת
תכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת .מחויבות
נטו של החברה ,המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה ,מחושבת לגבי כל
תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת
ובתקופות קודמות .הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית .החברה קובעת את
הריבית נטו על ההתחייבות (הנכס) ,נטו בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות (הנכס) ,נטו בגין
הטבה מוגדרת בשיעור ההיוון ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת ,כפי ששניהם נקבעו בתחילת
תקופת הדיווח השנתית.
שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה
שהמטבע שלהן הינו שקל ,ושמועד פירעונן דומה לתנאי המחויבות של החברה .החישובים נערכים מידי שנה
על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה.
מדידה מחדש של ההתחייבות (הנכס) ,נטו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים ,תשואה
על נכסי תוכנית (למעט ריבית) ,וכן שינוי כלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים (ככל שרלוונטי ,למעט ריבית).
מדידות מחדש נזקפות מיידית ,דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים.
עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת ,הכנסות ריבית בגין נכסי התוכנית וריבית בגין ההשפעה של
תקרת הנכסים שנזקפו לרווח והפסד ,מוצגות בסעיפי הכנסות והוצאות מימון בהתאמה.

 .2הטבות לטווח קצר
מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון ,וההוצאה נזקפת בעת שניתן
השירות המתייחס או במקרה של היעדרויות שאינן נצברות -בעת ההיעדרות בפועל.
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באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
י.הטבות לעובדים(המשך)
 .3תשלומים מבוססי מניות
תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים ,המסולקים במכשירים הוניים של
החברה נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה .החברה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של
המכשירים ההוניים המוענקים על ידי שימוש במודל הבינומי .כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם
מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת שירות מוגדרת ,במהלכה העובדים עשויים להידרש לעמוד
גם בתנאי ביצוע מסוימים ,החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת
ההבשלה כנגד גידול בהון ,תחת סעיף "קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות" .בתום כל תקופת דיווח ,אומדת
החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל .שינוי אומדן ביחס לתקופות קודמות מוכר ברווח או
הפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.
יא .הכנסות
החל מיום  1בינואר  2018מיישמת החברה את תקן דיווח כספי בינלאומי  ,15הכנסות מחוזים עם לקוחות
( ,IFRS 15להלן " -התקן").
החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו .ההכנסה נמדדת לפי
סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח ,מלבד
סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים .
החברה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים :
א .הצדדים לחוזה אישרו את החוזה בכתב ,בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות )והם
מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם( ;
ב .החברה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו ;
ג .החברה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;
ד .לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון ,העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים
להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן
ה .צפוי שהחברה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח .
לצורך העמידה בסעיף (ה) החברה בוחנת ,בין היתר ,את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת התשלומים
בחוזה ,ניסיון קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים .
כאשר חוזה עם לקוח אינו מקיים את הקריטריונים האמורים ,תמורה שהתקבלה מהלקוח מוכרת כהתחייבות עד
שהתנאים לעיל מתקיימים או כאשר מתרחש אחד מהאירועים הבאים :לחברה לא נותרו מחויבויות להעביר
סחורות או שירותים ללקוח והסחורה לא ניתנת להחזרה.
זיהוי מחויבויות ביצוע
החברה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה
כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבא:
א) סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או שירותים) שהם נפרדים;
ב) סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.
החברה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או
השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של החברה להעביר את
הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה .על מנת לבחון האם הבטחה להעביר
סחורה או שירות ניתנת לזיהוי בנפרד ,החברה בוחנת האם מסופק שירות משמעותי של שילוב הסחורה או
השירות עם סחורות או שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה .
קביעת מחיר העסקה
מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים
שהובטחו ללקוח ,מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים .בעת קביעת מחיר העסקה החברה מביאה
בחשבון את ההשפעות של כל הבאים :תמורה משתנה ,קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה ,תמורה שלא
במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח .
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יב .הוצאת מסים על הכנסה
לאור הפסדים לצרכי מס שנצברו בחברה ,ועקב אי ציפייה לקיומה של הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין ,לא
זוקפת החברה מסים נדחים לקבל בגין הפסדים להעברה לצרכי מס ובגין הפרשים זמניים בערכם של נכסים
והתחייבויות ,בין הדוח הכספי לבין הדוח לצרכי מס.
יג .עלויות מחקר ופיתוח
עלויות בגין פעילויות מחקר נזקפות לרווח והפסד במועד התהוותן ,בניכוי מענקים והשתתפויות .עלויות
המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח מוכרות כנכסים בלתי מוחשיים אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
• קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה;
בכוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו ;
•
• ביכולתה של החברה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו ;
• האופן שבו הנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות ניתן לקביעה;
• קיימים בידי החברה משאבים טכניים ,פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי
מוחשי או למכירתו;
• וכן עלויות במהלך הפיתוח שניתן לייחסן לנכס הבלתי מוחשי ,ניתנות למדידה באופן מהימן.
כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי ,עלויות הפיתוח נזקפות לדוח הרווח והפסד במועד
התהוותן .בדוחות כספיים אלו ,לא נתקיימו התנאים לעיל ,לפיכך לא הוונו עלויות פיתוח.
יד .הפסד למניה
החברה מחשבת את סכומי ההפסד על ידי חלוקת ההפסד לבעלי המניות הרגילות בממוצע משוקלל של מספר
המניות הרגילות הקיימות.
טו .עסקאות עם בעל שליטה
נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.
בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני ,זוקפת הקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה
מהעסקה להון.
טז .ספקים
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים במהלך העסקים
הרגיל .יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות (או
במהלך המחזור התפעולי הרגיל של העסק ,במידה שהוא ארוך משנה) ,אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן
שוטפות .יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן ,ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת ,על בסיס שיטת הריבית
האפקטיבית.
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יז .מענקים ממשלתיים ומענקי הרשות לחדשנות:
מענקים שהתקבלו מהרשות לחדשנות ,אותם נדרשת הישות להחזיר בתוספת תשלומי ריבית ,בהתקיים תנאים
מוגדרים ואשר אינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה ,מוכרים במועד ההכרה הראשונית כהתחייבות פיננסית ,
בשווי הוגן ,בהתבסס על הערך הנוכחי של זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר המענק ,כשהוא מנוכה בשיעור
היוון המשקף את רמת הסיכון של פרויקט המחקר והפיתוח.
בתקופות דיווח עוקבות ,נמדדת ההתחייבות הפיננסית בגובה הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים
להיות משולמים בעתיד ,כאשר הם מהוונים בשיעור הריבית המקורי של ההתחייבות מדי תקופה ,והשינויים
בערך הזמן נזקפים להוצאות מימון בדוח רווח והפסד .שינוייים בהתחייבות המשקפים שינוי בתחזית ההכנסות
של החברה ,נזקפים להוצאות מו"פ בדוח רווח והפסד.
מענקים מהרשות לחדשנות אותם לא נדרשת הישות להחזיר מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים
יתקבלו והחברה תעמוד בכל התנאים לקבלת המענק .המענקים הנ"ל מוכרים ברווח והפסד על פני התקופות
שבהן החברה מכירה בעלויות המתייחסות שבגינם המענקים אמורים לתת פיצוי.
יח .תקן דיווח כספי בינלאומי  ,IFRS 16חכירות (להלן" :התקן"):
מדיניות החברה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת המיושמת החל מיום  1בינואר  ,2019לפי
 :IFRS16החברה חוכרת משרדים .הסכם החכירה הינו לתקופה של  5שנים ,ועוד אופציית הארכה.
החברה מעריכה ,בעת ההתקשרות בחוזה ,האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה .חוזה הוא חכירה
או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה .החברה
מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה רק אם התנאים של החוזה השתנו .במועד ההכרה
לראשונה ,מכירה החברה בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים ,אשר
כוללים ,בין היתר ,את מחיר המימוש של אופציות הארכה אשר וודאי באופן סביר שתמומשנה.
תשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד המחירים לצרכן נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד
תחילת החכירה ,ונכללים בחישוב ההתחייבות בגין חכירה .כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים של החכירה
כתוצאה משינוי במדד ,מודדת החברה מחדש את ההתחייבות בגין חכירה בהתבסס על התזרימים החוזיים
המעודכנים ,כתיאום לנכס זכות השימוש.
תשלומ י חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער אינם נכללים בחישוב ההתחייבות בגין חכירה ,ומוכרים
ברווח או הפסד בתקופה שבה התרחש האירוע או התנאי שהפעיל תשלומים אלה.
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה אי נו ניתן לקביעה בנקל ,נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של
החברה .שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו החברה הייתה נדרשת לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם
בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.
לאחר מועד תחילת החכירה ,מודדת החברה את נכס זכות השימוש בעלות ,בניכוי פחת שנצבר והפסדים
מירידת ערך שנצברו ,מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות בגין החכירה .הפחת על נכס זכות
השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר ,על פני אומדן אורך החיים השימושיים של הנכס המוחכר או תקופת
החכירה ,לפי הקצר מביניהם.
משרדים

 8שנים

ריבית על ההתחייבות בגין ה חכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת החכירה ,בסכום שמייצר
שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות בגין החכירה.
תשלומים בגין חכירות לטווח קצר בגין חכירות שבהן נכס הבסיס הינו בעל ערך נמוך או שהינו לטווח קצר (פחות
מ 12-חודשים) מוכר ים בשיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה ,כהוצאה ברווח או הפסד.
חכירות לטווח קצר הן חכירות שבהן תקופת החכירה היא  12חודשים או פחות.
מדיניות החברה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת עד ליום  31בדצמבר  2018לפי IAS 17
הסכמי חכירה שבמסגרתם חלק מהותי של הסיכוני ם והתשואות של הבעלות נשמרים בידי המחכיר מסווגים
כחוזי חכירה תפעולית .תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לרווח או הפסד על בסיס שיטת
הקו הישר על פני תקופת החכירה.
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
החברה חוכרת פריטי רכוש קבוע מסויימים .חכירות רכוש קבוע ,בהן הועברו לקבוצה באופן מהותי כל
הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות ,מסווג ות כחכירות מימוניות .חכירות מימוניות מוכרות כנכס והתחייבות
בתחילת תקופת החכירה בסכום הנמוך מבין שוויו ההוגן של הנכס החכור והערך הנוכחי של תשלומי החכירה
המינימאליים.
ליום  31בדצמבר  2018החברה לא הייתה קשורה בעסקאות חכירה שהיה צפי לגביהן כי תקופת החכירה
שלהן תהיה מעל  12חודשים .ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

באור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים
תקנים ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה ,אשר עשויה
להיות להיות לה השפעה על תקופות עתידיות.
()1

תיקון ל ,IAS 1 -הצגת דוחות כספיים :סיווג התחייבות שוטפת או בלתי שוטפת (להלן " -התיקון")
התיקון מחליף דרישות סיווג מסוימות של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות .כך למשל ,על פי
התיקון ,התחייבות תסווג כבלתי שוטפת כאשר לישות יש זכות לדחות את התשלום לתקופה של לפחות
 12חודשים לאחר תקופת הדיווח ,אשר הינה "בעלת מהות" ) (Substanceואשר קיימת לסוף תקופת
הדיווח וזאת חלף הדרישה לזכות שהינה "בלתי מותנית" .בהתאם לתיקון זכות קיימת לתאריך הדיווח רק
אם ישות עומדת בתנאים לדחיית התשלום נכון למועד זה .בנוסף ,התיקון מבהיר כי זכות ההמרה של
התחייבות תשפיע על סיווג המכשיר בכללותו כשוטף או בלתי שוטף ,אלא אם כן רכיב ההמרה הינו הוני.
התיקון ייושם בתקופות דיווח המתחילות ב 1 -בינואר  ,2023עם אפשרות ליישום מוקדם .התיקון ייושם
למפרע ,לרבות תיקון מספרי השוואה החברה בוחנת את השלכות התיקון על הדוחות הכספיים ללא כוונה
ליישום מוקדם.

()2

תיקון ל ,IFRS 3 -צירופי עסקים (להלן " -התיקון ")
התיקון מחליף את הדרישה להכיר בהתחייבויות בצירופי עסקים בהתאם למסגרת המושגית .וזאת מכיוון
שהאינטראקציה בין הוראות אלו להוראות שנקבעו ב  IAS 37 -לעניין הכרה בהתחייבויות לא הייתה
ברורה במקרים מסוימים.
התיקון מוסיף חריג לעיקרון ההכרה בהתחייבויות ב .IFRS 3 -בהתאם לחריג ,התחייבויות תלויות יוכרו
בהתאם לדרישות של  IAS 37ושל  IFRIC 21ולא בהתאם למסגרת המושגית .תיקון זה מונע פערים
בעיתוי ההכרה בהתחייבויות שהיה עשוי לגרור רווחים והפסדים מיד לאחר צירוף העסקים day2 gain or
) )lossהתיקון גם מבהיר ,כי נכסים תלויים לא יוכרו במועד צירוף העסקים .התיקון ייכנס לתוקף בתקופות
דיווח המתחילות ביום  1בינואר  2022או לאחריו .החברה בוחנת את השלכות התיקון על הדוחות
הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם.
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 4שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות
א .כללי
ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ,המתוארת בביאור  2לעיל ,נדרשת הנהלת החברה ,במקרים מסוימים,
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם
בהכרח בנמצא ממקורות אחרים .האומדנים וההנחות הקשורות ,מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים
הנחשבים כרלוונטיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה
ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,נדרשה הנהלת החברה
להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים,
מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות
המתאימות לכל אומדן.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו
האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים שקיים
סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית
הבאה נכלל בביאורים הבאים:
אומדן

הנחות עיקריות

השיטה למדידת
התקדמות (שיעור
השלמה)

החברה מודדת את התקדמות
הביצוע באמצעות שיטה המבוססת
על התפוקות המשקף את ביצועי
החברה בהעברת השליטה על
הסחורות או השירותים שהובטחו
ללקוח.

השלכות
אפשריות
שינוי בסכומי
ההכנסות והרווח
הגולמי שיוכרו
בגין החוזה.

הפנייה
ראה ביאור ,14
בדבר הכנסות
מחוזים עם לקוחות.

ב .שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית:
המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים ,פרט לאלו הכרוכים באומדנים ,שביצעה ההנהלה בתהליך יישום
המדיניות החשבונאית של החברה ,ושיש להם השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים.
כחלק מכללי המדיניות החשבונאית ודרישות הגילוי ,נדרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים
והתחייבויות פיננסיים ושאינם פיננסיים .ערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות
המתוארות להלן .מידע נוסף לגבי ההנחות ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתנים בבאורים המתייחסים
לאותו נכס או התחייבויות.
 .1התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים מהרשות לחדשנות:
א .בהתאם לטיפול החשבונאי בביאור  2יז' ,על הנהלת החברה לבחון האם קיים ביטחון סביר שהמענק
שהתקבל יוחזר  .הערך הנוכחי של התחייבויות לתשלום תמלוגים לרשות לחדשנות תלוי בתחזיות ובהנחות
של הנהלת החברה לגבי הכנסותיה העתידיות של החברה ושיעור הריבית להיוון.
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באור  - 4שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות (המשך)
ב.שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית(המשך)
ב .לצורך אמידת הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים להדרש לכיסוי ההתחייבות לרשות
החדשנות ,החברה מעריכה כי מענקי הרשות לחדשנות יוחזרו עד לשנת  2027בהתבסס על המכירות
המצרפיות שלהערכת הנהלת החברה יסתכמו בסך כולל של כ 85-מיליון ש"ח )תחזיות ההנהלה לגבי
המכירות המצרפיות עד לתום החזר המענקים לעיל מבוססות על תוכניות ותקציבי החברה לשנים הבאות).
ג .לצורך קביעת שיעור ההיוון בגין מענקים שהתקבלו נעזרה החברה במעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בחברה.
בהתאם להערכת השווי ,שיעור ההיוון בגין מענקים שנתקבלו עד  30.06.2018הינו  20%שיעור ההיוון בגין
מענקים שנתקבלו מ 01.07.2018 -ועד  31.12.2018הינו  ,19%שיעור ההיוון בגין מענקים שנתקבלו מ-
 01.01.2019ועד  30.06.2019הינו  18%ושיעור ההיוון בגין מענקים שנתקבלו מ 1.07.2019-עד
 31.12.2019הינו .16%
 .2נכס בלתי מוחשי
בהתאם לטיפול החשבונאי כאמור בבאור  2יג' ,על הנהלת החברה לבחון האם מתקיימים התנאים להכרה
בעלויות בגין פרוייקטים של פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים .להערכת החברה ,נכון ליום  31בדצמבר  2020לא
מתקיימים התנאים להכרה בעלויות בגין פרוייקטים של פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים.
 .3אומדן השווי ההוגן של הלוואות הניתנות להמרה למניות החברה
הנהלת החברה מפעילה שיקול דעת בבחירת טכניקות הערכה נאותות לגבי אומדן השווי ההוגן של ההלוואות
מבעלי המניות הניתנות להמרה למניות החברה ,שאין להם מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל .טכניקות ההערכה
בוצעו בהתבסס על הנחות הנתמכות באירועי העבר וסבבי הגיוס של החברה.
ליום  31בדצמבר , 2019לאור הפסד תפעולי בשנת  2018וצפי להפסד גם בשנת  ,2019צפתה החברה כי
הלוואות אלו יומרו למניות טרם חלוף מועד פרעונם .לאור האמור ,בחרה החברה להציג את יתרת ההלוואות
כמרכיב התחייבותי בלבד .יתרת ההלוואות להמרה ליום  31בדצמבר  2019הינה  1,065אלפי ש''ח.
בסוף שנת  ,2020בעקבות החתימה על הסכם המיזוג עם החברה הציבורית ובעקבות הערכת ההנהלה
לסבירות הגבוהה של קיום התרחיש שבמידה ויעברו  24חודש מיום מתן ההלוואה ,למלווים יש זכות להמרת
ההלוואות בהתאם לשווי חברה שנקבע לפי מכפיל  5על מכירות החברה לשנת  ,2019העריכה הנהלת
החברה ,באמצעות מעריך שווי חיצוני ,את השווי ההוגן הכולל של ההלוואות הנ"ל ,כולל אופציית ההמרה,
בהתאם לשווי השוק של מניות החברה.
יתרת השווי ההוגן של ההלוואות ההמירות מבעלי המניות ,הכוללות את רכיב ההמרה ,נכללו כהתחיבויות
בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2020לפי שווי הוגן בסך של  3,168אלפי ש"ח .לפרטים נוספים ראה
ביאור 12ג'.

באור  - 5מזומנים ושווי מזומנים

יתרות בבנקים במטבע ישראלי
יתרות בבנקים במטבע זר

ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
374
465
118
64
529

492
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  – 6לקוחות
א.

ההרכב
ליום  31בדצמבר
2019

2020

אלפי ש''ח
הכנסות לקבל
חשבונות פתוחים

ב.

161
1,608
1,769

51
1,085
1,136

לקוחות מהותיים
ליום  31בדצמבר
2019

2020

אלפי ש''ח
לקוח א'

995

-

לקוח ב'
לקוח ג'

-

-

-

551

לקוח ד'
(*) ראה ביאור  14בקשר להכנסות מלקוחות מהותיים.

ג.

-

גיול לקוחות
ליום  31בדצמבר
2019

2020

אלפי ש''ח
ללא פיגור

1,485

928

פיגור עד  30ימים

-

109

פיגור  30-60ימים

-

-

פיגור  60-90ימים

-

48

פיגור מעל  90ימים

123

-

1,608

1,085

ד.

ניהול סיכון האשראי הניתן ללקוחות על ידי החברה
החברה בחנה את יתרת הלקוחות במסגרת תנאי התשלום המוסכמים והאשראי הניתן להם.
לחברה אין חשיפה משמעותית לסיכון אשראי בגין לקוח מסוים או קבוצת לקוחות בעלת מאפיינים דומים

ה.

הפרשה לחובות מסופקים
החברה בחנה את יתרת חוב הלקוחות .נכון לתאריך הדוחות הכספיים החברה אינה צופה חובות אשר
גבייתם מוטלת בספק.
בהתאם לניסיון העבר של החברה בגין אופי של רוב לקוחות החברה (תעשיה ביטחונית ומשרדי ממשלה),
החברה לא יצרה הפרשה כללית לחובות מסופקים.
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 7חייבים ויתרות חובה

הוצאות מראש ושונים
מוסדות
הכנסות לקבל בגין תמלוגים מהרשות
לחדשנות

ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
70
59
85
61
125
280

528
648

באור  - 8מלאי
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
מלאי חלקים

1,355

370

לפרטים בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת בנוגע למלאי החברה ראה ביאור  2ו' לעיל.

באור  - 9הטבות לעובדים
א.

הרכב התחייבות בגין הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי:
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הטבות לאחר סיום העסקה
בניכוי נכסי תוכנית

ב.

325
()78

405
()72

247

333

הטבות לאחר סיום העסקה:
תוכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:
דיני העבודה בישראל וחוק "פיצויי פיטורים ,תשכ"ג( "1963-להלן -החוק) מחייבים את החברה לשלם פיצויי
פיטורין לעובדים בעת פיטוריהם או פ רישתם (לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות
אחרות) .חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על
משכורת העובד אשר לדעת ההנהלה ,יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.
כמו כן לחברה תוכנית הפקדה מוגדרת בגין התחייבות החברה לתשלום רכיב התגמולים בקופות גמל וכן בגין חלק
מעובדיה אשר חל לגביהם סעיף  14חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג.1963-
בנוסף ,ההטבות לעובדים כוללות הטבות לזמן קצר אשר מוצגות במסגרת סעיף זכאים אחרים ,ראה באור 13
להלן.
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 10נכסים והתחייבויות בגין חכירות:
כאמור בבאור  ,2החל מיום  1בינואר  ,2019החברה מיישמת את תקן  .IFRS 16באור זה מתייחס לחכירות
שבהן הקבוצה הינה החוכרת.
א .נכס בגין זכות שימוש:
הרכב:
2020
העלות:
יתרה ליום  1בינואר 2020
תוספות במהלך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2020
פחת וירידת ערך שנצברו:
יתרה ליום  1בינואר 2020
שינויים במהלך השנה:
פחת
יתרה ליום  31בדצמבר 2020
יתרת העלות המופחתת ליום  31בדצמבר 2020
הרכב:
2019
העלות:
יתרה ליום  1בינואר ( 2019כתוצאה מאימוץ לראשונה של IFRS
)16
תוספות במהלך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
פחת וירידת ערך שנצברו:
יתרה ליום  1בינואר 2019
שינויים במהלך השנה:
פחת
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
יתרת העלות המופחתת ליום  31בדצמבר 2019
ב.

אלפי ש"ח
1,510
1,510

31
190
221
1,289

אלפי ש"ח
1,510
1,510

31
31
1,479

התחייבויות בגין חכירות:
הרכב:
2020
יתרה ליום  1בינואר 2020
שינויים במהלך השנה:
תוספות
תשלומים בגין חכירה
יתרה ליום  31בדצמבר 2020
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות בגין חכירות לזמן ארוך
סה"כ יתרה ליום  31בדצמבר 2020

אלפי ש"ח
1,482
()170
1,312
170
1,142
1,312
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

ביאור  - 10נכסים והתחייבויות בגין חכירות (המשך):
2019
יתרה ליום  1בינואר ( 2019כתוצאה מאימוץ לראשונה של IFRS
)16
שינויים במהלך השנה:
תוספות
תשלומים בגין חכירה
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות בגין חכירות לזמן ארוך
סה"כ יתרה ליום  31בדצמבר 2019

אלפי ש"ח
1,510
()28
1,482
170
1,312
1,482

ביאור  - 11רכוש קבוע
מכונות
וציוד

כלי רכב

מחשבים ריהוט וציוד שיפורים
במושכר
משרדי
וציוד
אלפי ש"ח

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2020 ,
תוספות במשך השנה

64
-

34
-

136
59

71
52

30
-

335
111

יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

64

34

195

123

30

446

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2020 ,
תוספות במשך השנה

()44
()18

()1
()5

()62
()40

()11
()8

()2
()1

()120
()72

יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

()62

()6

()102

()19

()3

()192

2

28

93

104

27

254

20

33

74

60

28

215

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר,
2020
עלות מופחתת ליום  31בדצמבר,
2019
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ת'ירד איי ויז'ן בע"מ
(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 12הלוואות
א .אשראי מתאגיד בנקאי
האשראי מתאגיד בנקאי כולל הלוואה מתחדשת לזמן קצר בשיעור ריבית של פריים  4.4% +לשנה.
ב .הלוואות מבעלי מניות
בעלי המניות של החברה העמידו לחברה הלוואות מעת לעת ללא מועדי פרעון .יתרת ההלוואות ליום  31בדצמבר
 2019בסך של  502אלפי ש"ח נכללה במסגרת ההתחיבויות השוטפות.
בחודש נובמבר  2020אשרו בעלי המניות לחברה כי לא ידרשו מהחברה את פרעון ההלוואות לפני  30במאי .2022
לפיכך ליום  31בדצמבר  2020ההלוואות כלולות במסגרת ההתחייבויות שאינן שוטפות.
בגין הלוואות אלה רשמה החברה בשנים  2019 ,2020ו ,2018 -בהתאמה הוצאות ריבית אל מול קרן הון בגין
עסקאות עם בעל שליטה בסכום של  60אלפי ש"ח 31 ,אלפי ש"ח ו 25 -אלפי ש"ח.
ג .הלוואות מבעלי מניות הניתנות להמרה למניות
הלוואות ההמירות מהוות חלק מחוזה הכולל נגזר משובץ .הלוואות המירות אלו כוללות אופציה להמרת ההלוואות
למניות ה חברה ,לפיה כמות המניות שיונפקו כתוצאה מההמרה משתנה .להערכת הנהלת החברה עד לסוף
הרבעון השלישי של שנת  ,2020שווי המניות שיונפקו במידה שנותני ההלוואות יבחרו בהמרה,הינו קבוע ומוערך
בסכום ההלוואה ועוד הריבית הנקובה מוכפלת ב ,25%-שהינו שיעור ההטבה לעומת שווי גיוס בעת המרה למניות
החברה ,כפי שנכלל בהסכם .השווי ההוגן של ההלוואות,שכלל את אופצית ההמרה חושב עד ליום  30בספטמבר
 2020בהתאם לשווי המניות הצפוי ובאופן ייחסי על פני צפי מועד ההמרה.
בסוף שנת  ,2020בעקבות החתימה על הסכם המיזוג עם החברה הציבורית ובעקבות הסבירות הגבוהה של קיום
התרחיש שבמידה ויעברו  24חודש מיום מתן ההלוואה,למלווים יש זכות להמרת ההלוואות בהתאם לשווי חברה
שנקבע לפי מכפיל  5על מכירות החברה לשנת  ,2019העריכה החברה,באמצעות מעריך שווי חיצוני ,את השווי
ההוגן הכולל של ההלוואות ההמירות כולל אופציית ההמרה,בהתאם לשווי השוק של מניות החברה.
מעריך השווי העריך את שווי מניות החברה ליום  31בדצמבר  2020בהתאם לשווי מניה לפיה גייסה החברה הון
בתחילת שנת  ,2021בסך של  317ש"ח למניה.
בהתאם לכך ,יתרת השווי ההוגן של ההלוואות ההמירות מבעלי המניות הכוללות את רכיב ההמרה ,נכללו
כהתחיבויות בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2020לפי שווי הוגן בסך של  3,168אלפי ש"ח .סך של 1,964
אלפי ש"ח נכלל בהוצאות המימון של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2020
בקשר לפירוט תנאי ההלוואות ההמירות ראה באור 23ב' (.)2
ד .דחיית מועדי פירעון של הלוואות מבעלי מניות
בהתאם למפורט בבאור 23ב' ,בחודש נובמבר  2020חלק מבעלי המניות שנתנו הלוואה לחברה אישרו לדחות
את מועדי הפרעון של ההלוואות עד לחודש מאי  .2022בהתאם לכך הלוואות בסך של  2,233אלפי ש"ח נכללו
במסגרת ההתחייבויות שאינן שוטפות והלוואות בסף  935אלפי  ₪נכללו במסגרת ההתחייבויות השוטפות.

באור  - 13זכאים אחרים

עובדים ומוסדות בגין שכר
הפרשה לחופשה והבראה
הוצאות לשלם
אחרים

ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
857
872
203
315
29
265
103
1,452

1,192
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(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 14הכנסות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2020

ממכירות מוצרים ומתן שירותים

2019
אלפי ש"ח
3,967

5,915

2018

2,274

ב .הכנסות מלקוחות אשר ההכנסות מהן גבוהות מ 10%-מסך הכנסות החברה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020

2018

2019
א ל פי ש "ח

לקוח א'

-

419

-

לקוח ב'

2,531

1,219

1,624

לקוח ג'

-

584

-

לקוח ד'

-

-

370

לקוח ה'

1,645

-

-

4,176

2,222

1,994

סה"כ

(*) ראה ביאור 6א' בקשר ללקוחות מהותיים.
באור  - 15עלות ההכנסות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2020

מלאי ליום  1בינואר
שכר עבודה ונלוות
קניות רכיבים
עבודות חוץ
תשלום מבוסס מניות
שכירות ואחזקת משרד
הוצאות פחת
מלאי ליום  31בדצמבר

2019
אלפי ש"ח

2018

370
1,879
1,730
101
44
59
80
()1,355

461
1,095
1,173
72
85
37
()370

309
901
458
31
43
81
18
()461

2,908

2,553

1,380
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(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 16הוצאות מחקר ופיתוח
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2020

משכורות ונלוות
חומרי גלם
תשלום מבוסס מניות
קבלני משנה ויעוץ
אחרות
בניכוי תקבולים מהשתתפות רשות החדשנות בגין
פרוייקט אוטאר (ראה באור  25להלן)
שינוי בהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים
מרשות לחדשנות

3,177
190
110
11
233
3,721

2019
אלפי ש"ח
2,031
89
175
88
2,383

2018

1,428
100
342
63
1,933

()1,112

()363

-

()297

()1,180

42

2,312

840

1,975

באור  - 17הוצאות מכירה ושיווק
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
משכורות ונלוות
תשלום מבוסס מניות
יעוץ
שכר דירה ואחזקה
הוצאות פחת

409
317
15
13
18
772

2018

2019
אלפי ש"ח
153
79
9
4

13
1

245

14

באור  - 18הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
משכורות ונלוות
שכר דירה ואחזקה
הוצאות פחת
שירותים מקצועיים וביטוחים
אחרות

771
73
31
649
51
1,575

2018

2019
אלפי ש"ח
492
80
10
123
93

436
23
5
104
67

798

635
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(לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 19הוצאות מימון ,נטו
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
הכנסות מימון
הכנסות הפרשי שער
הוצאות מימון
הוצאות ריבית בגין הלוואות ועמלות בנקים
הוצאות הפרשי שער
הוצאות ריבית והצמדה מהלוואות בעלים
הוצאות ריבית בגין עדכון מרכיב ההטבה של
הלוואות המירות
שינוי בהתחייבות בגין מענקים ממשלתיים
הנובע מערך הזמן
ריבית בגין התחייבות נטו של הטבה מוגדרת
ריבית למס הכנסה
הוצאות מימון בגין חכירה
הוצאות מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד

-

-

9

-

-

9

()44
()66
()60

()22
()13
()33

()14
()27

()1,964

()93

-

()152
()7
()9
()43
()2,345

()142
()11
()8
()322

()175
()216

()2,345

()322

()207

באור  - 20מסים על ההכנסה
א.

פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה
שיעור מס החברות שחל משנת  2018ואילך הינו .23%

ב.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים
החברה לא הכירה בנכסי מסים נדחים בגין יתרות ההפסד האמורות מאחר וניצול הסכומים אינו צפוי
בעתיד הנראה לעין ובשל אי הוודאות באשר לקיום ההכנסה החייבת בשנים הבאות.

ג.

שומות מס
לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס .2015

ד.

הפסדים מועברים
לחברה הפסד עסקי להעברה בסך כ –  5מיליון ש"ח.
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באור  - 21מכשירים פיננסיים
א.

כללי
החברה חשופה לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:
סיכון אשראי
•
סיכון נזילות
•
סיכון שוק (הכולל סיכון מטבע ,סיכון ריבית וסיכון מחיר אחר)
•
בבאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל ,מטרות החברה,
מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.
האחריות לניהול הסיכונים של החברה ולפיקוח עליה מצויה בידי סמנכ"ל הכספים ומנכ"ל החברה ,המדווחים
לדירקטוריון החברה באופן שוטף.
מדיניות ניהול הסיכונים של החברה גובשה בכדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני החברה ,לקבוע
הגבלות הולמות לסיכונ ים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות .המדיניות והשיטות לניהול הסיכונים
נסקרות באופן שוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות החברה.

ב .סיכון אשראי
סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד
בהתחייבויות יו החוזיות ,והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים וכן השקעות במכשירי חוב.
חשיפה לסיכון אשראי
הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית .החשיפה המרבית לסיכון האשראי
בתאריך הדיווח ,היתה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2019
2020
הערך בספרים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,136
1,769
לקוחות
263
632
חייבים אחרים
מזומנים ושווי מזומנים
492
529
1,891
2,930
היתרות לעיל נכללות בסעיפים מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,חייבים אחרים והשקעות אחרות.
ג.

סיכון נזילות
סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן .גישת החברה
לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה
במועד ,בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במוניטין.
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באור  - 21מכשירים פיננסיים(המשך)
ד.

סיכוני שוק
סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק ,כגון שערי חליפין של מטבע חוץ ,מדד המחירים לצרכן ,שיעורי
ריבית ומחירים של מכשירים הוניים ,ישפיעו על הכנסות והוצאות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים
פיננסיים .מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים,
תוך כדי מיקסום התשואה.
.1

סיכוני מדד ומטבע חוץ

החברה חשופה לסיכון מטבע בגין עסקאות הנקובות במטבעות השונים ממטבע ההצגה של החברה.
החברה אינה מגדרת את חשיפתה לסיכוני מטבע ומדד.
החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ
.2
חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ ,המבוסס על ערכים נקובים ,הינה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2020
שקל לא
סה"כ
דולר
צמוד
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
נכסים:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים אחרים
התחייבויות:
אשראי בנקאי
הלואות מבעלי מניות
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים מרשות
החדשנות

סה"כ חשיפה בדוח על המצב הכספי

465
1,463
648
2,576

64
306
370

529
1,769
648
2,946

()753
()450
()823
()1,452

-

()753
()450
()823
()1,452

-

()1,175

()1,175

()3,478

()1,175

()4,653

()902

()805

()1,707

ליום  31בדצמבר 2019
שקל לא
סה"כ
דולר
צמוד
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח אלפי ש"ח
נכסים:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים אחרים
התחייבויות:
אשראי בנקאי
הלואות מבעלי מניות
הלואות המירות למניות
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים מרשות
החדשנות

סה"כ חשיפה בדוח על המצב הכספי

374
552
280
1,206

118
584
702

492
1,136
280
1,908

()391
()502
()308
()1,192

()1,065
()8
-

()391
()502
()1,065
()316
()1,192

-

()1,205

()1,205

()2,393

()2,278

()4,671

()1,187

()1,576

()2,763
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באור  - 21מכשירים פיננסיים(המשך)
להלן נתונים בדבר מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין המשמעותיים:
לשנה שהסתיימה ביום
2019
2020
 %השינוי
0.60
()0.70
מדד המחירים לצרכן בנקודות (על בסיס )2002
שער החליפין של הדולר

.3

()6.97

()7.79

ליום  31בדצמבר
2019
2020
שער הספוט במועד הדיווח
125.06
124.19
3.215

3.456

החשיפה לסיכון שווי מניות החברה – הלוואות המירות למניות החברה

החברה חשופה לסיכונים הנובעים משינוי מחיר מניות החברה בגין הלוואות המירות למניות החברה אשר נכללו
בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2020בשווי הוגן כולל רכיב ההמרה.
ראה גם באור 12ג' ובאור 23ב'(.)2

באור  - 22התקשרויות התחייבויות תלויות ושעבודים
התקשרויות
א .החל משנת  , 2019חתמה החברה עם מספר עובדי מפתח הסכמי שכר חדשים הכוללים משכורת  13או
בונוסים בסכום קבוע אחת לשנה .העובדים יהיו זכאים לבונוס במידה והם עבדו במשך שנה קלנדרית מלאה.
נכון ליום  31בדצמבר  2020החברה רשמה הפרשה בגין הסכמים אלו.
ב .ביום  18באוגוסט  2019התקשרה החברה בהסכם חכירה של משרדים .ההסכם הינו לתקופה של  5שנים
בנוסף לאופצית הארכה של ההסכם לשלוש שנים נוספות.
להבטחת התחייבויות החברה לפי ההסכם החברה העמידה פקדון בסכום של  78אלפי ש"ח .בנוסף ,העמידו
שני בעלי מניות ,אשר הינם מנהלי החברה ,כתב ערבות אישית לכיסוי כלל ההוצאות הקשורות להבטחת
התחייבויות החברה לפי ההסכם.
ג.

ביום  31באוגוסט  2020התקשרה החברה עם עין שלישית  ,אשר הינה חברה ציבורית בבורסה לניירות ערך
בתל אביב שנסחרה באותו מועד ברשימת השימור .לצורך בחינת הסכם מיזוג בין החברות ,ביום 26
באוקטובר  ,2020התקשרה החברה עם עין שלישית בהסכם הקצאה מותנה על דרך של החלפת מניות
בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הסכם ההקצאה"" ,הסכם המיזוג" או
"עסקת ההקצאה" ו"-פקודת מס הכנסה" ,לפי העניין) ,אשר השלמת העסקה על פיו הייתה כפופה
להתקיימות תנאים מתלים שנקבעו בו ,ביניהם אישור אסיפת בעלי המניות של עין שלישית לאישור העסקה
והעסקאות הכרוכות בה.
על פי הסכם ההקצאה ,עין שלישית תקצה לבעלי מניות החברה מניות של עין שלישית אשר תהוונה ,לאחר
הקצאתן 70.98% ,מהון המניות המונפק של עין שלישית ,בדילול מלא ("מניות התמורה").
בסמוך לאחר הקצאת מניות התמורה ,יוקצו ליזמי העסקה ("יזמי העסקה") כתבי אופציה הניתנים למימוש
למניות רגילות של עין שלישית שתהוונה במועד הקצאת כתבי האופציה  4%מהונה המונפק והנפרע של עין
שלישית ,בדילול מלא ("מניות יזמי העסקה").
מיד לאחר מועד השלמת העסקה (לרבות הקצאת מניות התמורה ומניות יזמי העסקה) תקצה עין שלישית
כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של עין שלישית לשני מנהלים (מיועדים מטעם החברה) בעין
שלישית ("המנהלים") ,בשיעור המהווה לאחר הקצאתן עד  5%מהון המניות המונפק של שלישית ,בדילול
מלא ,וזאת במסגרת תכנית הקצאת מניות לפי סעיף  102לפקודת מס הכנסה ("מניות המנהלים").
במסגרת הסכם ההקצאה נקבע כי במהלך התקופה שתחילתה עם חתימת ההסכם וסיומה במועד ההשלמה
או במועד סיום הסכם ההקצאה ,לפי המוקדם ("תקופת הביניים") התחייבו הצדדים ,בין היתר ,כי עין
שלישית תפעל לגרום לכך שבמועד ההשלמה (בד בבד ומיד לפני העברת המניות המועברות והקצאת מניות
התמורה) תהיה עין שלישית ריקה מכל נכסים ,חובות ,התחייבויות וזכויות וזאת באמצעות הליך הסדר
בהתאם להוראות סעיף  322לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,תשע"ח"( 2018-הסדר הנושים").
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באור  - 22התקשרויות התחייבויות תלויות ושעבודים(המשך)
התחייבויות הצדדים להשלים את הסכם המיזוג היו כפופות ,בין היתר ,להתקיימות התנאים המתלים הבאים
בתוך  120ימים ממועד חתימת הסכם המיזוג ("המועד האחרון"):
• קבלת אישור רשויות המיסים לגבי פטור מתשלום מס הנוגע להעברת מניות החברה המועברות
לעין שלישית בהתאם לסעיף 103כ' לפקודת מס הכנסה;
• נכון למועד ההשלמה ,תעמוד יתרת התחייבויות של עין שלישית לרבות כלפי בעל השליטה בעין
שלישית ו/או תאגידים בשליטתו ("בעל השליטה") ,ולרבות בגין יתרת הלוואות בעלים שהעמיד ו/או
יעמיד לעין שלישית ו/או בגין יתרת דמי ניהול שטרם שולמו ,תעמוד במועד ההשלמה על סך של לא
יותר מ 2-מיליון ש"ח בתוס פת מע"מ ,אם וככל שחל על פי דין ("סכום יתרת החוב");
• קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות התמורה;
• לא יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר עם ביצוע העסקאות נשוא הסכם המיזוג;
• אימוץ תכנית הקצאת מניות לנושאי משרה עובדים ויועצים בהתאם לסעיף  102לפקודת מס
הכנסה במסלול רווח הון ,שעל פיה יוקצו מניות המנהלים מיד או בסמוך לאחר מועד ההשלמה;
• אישור העסקאות נשוא הסכם ההקצאה על ידי המוסדות המוסמכים של שלישית כנדרש על פי כל
דין ,לרבות לביצוע הפעולות הבאות:
• ביצוע ההקצאה הפרטית של מניות התמורה לניצעים בהתאם לאמור לעיל .מובהר כי מניות
התמורה תהיינה חסומות בהתאם לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-וכן תהיינה כפופות
למגבלות שונות כמפורט בסעיף 103כ לפקודת מס הכנסה.
• ביצוע הקצאה ליזמי העסקה של מניות יזמי העסקה כמפורט לעיל מיד לאחר הקצאת מניות
התמורה לניצעים.
• הקצאה פרטית של מניות המנהלים כמפורט לעיל מיד לאחר המיזוג.
• שינוי שמה של עין שלישית ,לשם אשר יאושר על ידי רשם החברות בתאום מראש עם
החברה ,ובלבד שהחברה נתנה הסכמתה לשם החלופי כאמור עובר לפרסום הדוח המיידי
בדבר זימון האסיפה שתאשר את העסקה.
• מינויים של דירקטורים במספר ובזהות כפי שתקבע החברה וזאת במקום כל הדירקטורים
המכהנים ,למעט הדיר קטורים החיצוניים שימשיכו לכהן בתפקידם וזאת ככל שלא סיימו את
תפקידם עד מועד ההשלמה ,וכן סיום כהונתם של כל נושאי המשרה בעין שלישית ,למעט
אלו שיתבקשו להיוותר בעין שלישית על ידי החברה.
הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה בעין שלישית ,כפי שיהיו מעת לעת ,ובכלל זה לנושאי
•
המשרה המכהנים שלישית במועד חתימת הסכם המיזוג ,לרבות אלו שימונו במועד
ההשלמה ולרבות נושאי משרה שהנם בעלי שליטה.
• התקשרות העין השלישית בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה מסוג
 ,RUN OFFלרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בעין שלישית.
• אישור התקשרות בין העין שלישית לבין מנכ"ל החברה כמנכ"ל (העתידי) של העין שלישית.
• שינוי מדיניות התגמול של החברה הממוזגת.
ביום  20בפברואר  ,2021נחתמה תוספת שניה להסכם ההקצאה במסגרתה הוסכם בין הצדדים כי החברה
לא תפנה לקבלת אישור הסדר נושים וכי האמור לא יהווה תנאי מתלה להשלמת עסקת ההקצאה וכן סכום
הגיוס ,לא יפחת מסך של  6.7מיליון ש"ח ("הגיוס המינימלי") .בנוסף במסגרת התוספת השניה האמורה
הוארך המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים עד ליום  31במרץ  .2021עוד יצוין ,כי ביום 20
בפברואר  2021אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון העין השלישית ,,בהתאם לתקנה  )2(1לתקנות החברות
(הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,התש"ס ,2000-תוספת להסכם רכישת מלוא החזקותיה של העין השלישית
בחברות בנות על ידי בעל השליטה בחברה מר יעקב אופק ,באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה
שאושר במסגרת האסיפה האמורה ("הסכם רכישת החברות הבנות") לפיה ,יוענקו לחברה בטוחות לתקופה
של עד  10שנים לרבות על ידי מר יעקב אופק ו/או תאגיד בשליטתו להבטחת חשיפות של החברה (ככל
שתהיינה) בקשר עם חוב החברה ללחברת הבת הוריזון ארה"ב.
בקשר להשלמת המיזוג ביום  31במרץ  2021ראה באור 26ד' ראה גם באור 26ג' בקשר לגיוס ההון של העין
השלישית שבוצע סמוך להשלמת הסכם המיזוג.
ד.

בחודשים ספטמבר ואוקטובר  2020חתמה החברה על הסכמים לגיוס סך כולל של כ –  2.5מ' ש"ח מ29 -
משקיעים שונים (בטווח שבין  25אלפי ש"ח ל 390 -אלפי ש"ח להשקעה) .כאשר סך של  176אלפי ש"ח,
הושקע על ידי  2משקיעים קיימים .תנאי הסכמי ההשקעות לעיל הינם בדרך של Simple Agreement for
( Future Equityלהלן  )SAFE -בתמורה לזכות המרה של סך ההשקעה למניות של החברה  ,בקרות אחד
מהאירועים הבאים:
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באור  - 22התקשרויות התחייבויות תלויות ושעבודים(המשך)
 .1במקרה של סבב גיוס בחברה בסכום העולה על  1מיליון דולר ,או במקרה של מיזוג החברה לחברה
ציבורית ,ההשקעה תומר באופן אוטומטי למניות החברה לפי שווי גיוס ,כנמוך מבין סך של  55מיליון ש"ח
לבין שווי שיקבע בסבב הגיוס בהנחה של .20%
.2

בקרות אירוע הנזלה כפי שהוגדר בהסכם ,הנפקה או שינוי שליטה ,טרם אירוע כמתואר בסעיף  ,1יהיו
המשקיעים זכאים לבחור בין קבלת החזר השקעתם במזומן לבין המרה למניות רגילות לפי שווי חברה של
 55מיליון ש"ח.

.3

במקרה של אירוע פירוק ,טרם אירוע זכות ההמרה תפקע והמשקיע יהיה זכאי להחזר ההשקעה בעדיפות
על יתר בעלי המניות.

.4

במקרה של חלוף  12חודשים ,טרם התקיימו האירועים בסעיפים  ,1-3יהיו המשקיעים זכאים לבחור בין
קבלת החזר השקעתם במזומן לבין המרה למניות רגילות לפי שווי חברה של  55מיליון ש"ח.

.5

בחודש נובמבר  2020אישרו מלווים אשר הילוו לחברה סך של  1,868אלפי ש"ח כי במידה ולא יהיה מיזוג
הם ידחו את מועד החזר ההלוואות עד ה 30 -ביוני  2022וזאת במידה ויחליטו שלא להמיר את ההלוואות
למניות .בהתאם לכך ,סך של  1,868אלפי ש"ח נכלל במסגרת ההתחייבויות שאינן שוטפות וסך של 569
אלפי ש"ח נכלל במסגרת ההתחייבויות השוטפות.
הלוואות אלו סווגו בסכומן המלא כהתחייבות פיננסית וזאת לאור העובדה כי החברה עשויה להידרש להשיב
סכום זה ,במזומן או בכמות לא קבועה של מניות ,בקרות אירועים שאינם בשליטתה ,העשויים להתרחש בכל
עת.
ביום  31במרץ  2021הושלם המיזוג בין החברה לעין שלישית ,ובהתאם הומרו ההלוואות למניות החברה.
שעבודים וערבויות

ה .החברה רשמה שעבוד ראשון מדרגה ראשונה על כל הון המניות הבלתי נפרע ועל המוניטין שלה וזאת לטובת
הבטחת אשראי אשר החברה מקבלת מהתאגיד הבנקאי .בנוסף רשמה החברה אגרת חוב לטובת התאגיד.
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באור  - 23עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א .הוצאות שכר לאנשי מפתח ניהוליים המועסקים בחברה:
מספר אנשים
2018 2019 2020

בעלי ענין המועסקים בתאגיד

2

3

3

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
610

934

879

ב .פרטים נוספים בדבר הלוואות רגילות והמירות למניות החברה של בעלי עניין:
.1

בעלי מניות העמידו לחברה הלוואות במהלך השנים לצורך פעילותה השוטפת ,לפרטים בדבר פרטי
ההלוואות ראה ביאור 12ב' לעיל.

.2

הלוואות מבעלי מניות הניתנות להמרה למניות:
במהלך שנת  ,2019העמידו ארבעה בעלי מניות ,אשר אחד מהם הינו גם מנכ"ל החברה ,הלוואות בסכום
כולל של כ 300-אלפי דולר .ההלוואות צמודות לדולר ונושאת ריבית בשיעור של  5%לשנה .ההלוואות
מעניקות למלווה זכות להמרה וולנטרית במקרים הבאים:
( )1עברו  24חודשים מיום מתן ההלוואה ,במקרה כזה יהיה המלווה זכאי להמרה לפי שווי חברה של
מכפיל  5על ההכנסות של החברה לשנת .2019
( )2במידה ולא עברו  24חודשים והחברה מבצעת גיוס הון של למעלה מ 300 -אלפי דולר ,יהיה המלווה
זכאי להמיר את הלוואתו במחיר המרה הכולל הנחה בשיעור של  20%ממחיר הגיוס.
( )3במידה ומבוצעת עסקת החלפת שליטה ,זכאים המלווים או לפרעון הלוואות או לבצע המרה למניות לפי
שווי חברה מקסימלי של  7מיליון דולר ,טרם העברת השליטה.

בהתאם לאמור בביאור  26ג' ,בדבר עסקת ההקצאה המתוכננת ,במידה ועסקת המיזוג תתממש יומרו ההלוואות
למניות טרם עסקת ההקצאה.
נכון ליום  31בדצמבר  2020יתרת ההלוואות ההמירות מבעלי המניות הינה  3,168אלפי ש"ח ,בגינה נרשמה
הוצאת מימון בגין מרכיב ההמרה בסכום של  1,964אלפי ש"ח ,במהלך שנת .2020
בחודש נובמבר  ,2020אישרו חלק בעלי המניות לעיל ,כי במידה ולא יהיה מיזוג ,כמפורט בביאור 22ג' לעיל ,הם
מאשרים לחברה לדחות את מועד פרעון ההלוואה על לחודש מאי  .2022ראה גם באור 12ד'.
בחודש מרץ  2021הושלם המיזוג בין החברה לעין שלישית ,ובהתאם הומרו כלל ההלוואות למניות חברת עין
שלישית.
ג .הסכמי בונוס לדירקטור:
ביום  13באוקטובר  2019חתמה החברה עם דירקטור הסכם בונוסים מבוססי הצלחה .בהתאם להסכם
שנחתם הדירקטור יהיה זכאי כלהלן:
 .1הדירקטור יהיה זכאי לבונוס בשיעור של  1.5%מכל תקבולים שהתקבלו מפרויקט המאגד (ראה להלן
ביאור  )24עד  750אלפי ש"ח .ומעבר לסכום זה יהיה זכאי הדירקטור למענק בגובה של 1%
מהתקבולים.
 .2הדירקטור יהיה זכאי לבונוס בשיעור של  1.5%מכל ההכנסות עד  750אלפי ש"ח ,שהתקבלו
מפרויקטים חדשים בתחום עיבוד התמונה מלקוח ביטחוני מרכזי .ומעבר לסכום זה יהיה זכאי
הדירקטור למענק בגובה של  1%מהתקבולים.
 .3הדירקטור יהיה זכאי לבונוס בשיעור של  3.5%מכל ההכנסות עד  750אלפי ש"ח ,שהתקבלו
מפרויקטים חדשים בתחום הרובוטיקה עם שלשה לקוחות ביטחוניים בישראל .ומעבר לסכום זה יהיה
זכאי הדירקטור למענק בגובה של  2.5%מהתקבולים.
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באור  - 23עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים(המשך)
בדבר בונוס לדירקטור ,ראה באור 22א' לעיל.
ביום  31בדצמבר  2020רשמה החברה הפרשה בגין הסכמים אלו  15אלפי ש"ח ובהתאמה ביום 31
בדצמבר  2019רשמה החברה הפרשה בגין הסכמים אלו בסך של כ 13 -אלפי ש"ח.
ד .ערבויות:
לפרטים בדבר כתב ערבות אישית שהעמידו שניים מבעלי המניות להבטחת התחייבויות החברה בהסכם שכירות
ראה באור 22ב'.

באור  - 24הון וקרנות
א .הון רשום:
ליום  31בדצמבר
2019
2020
מספר מניות
מספר מניות
1,000,000

מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב

1,000,000

ב .הון מונפק ונפרע:
מספר המניות
ליום  31בדצמבר
2020
מספר מניות
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .שנפרעו במלואן

177,264

הון המניות
ליום  31בדצמבר

2019
מספר מניות
177,139

2020
אלפי ש"ח
2

2019
אלפי ש"ח
2

ג .תנועה במהלך השנה בכתבי אופציות ליועצים ועובדים
 .1להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות ,את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת השינויים
שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים:

כתבי אופציות למניות לתחילת השנה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
מספר כתבי האופציות מספר כתבי האופציות
10,220
14,129

כתבי אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה

1,120

3,909

כתבי אופציות שמומשו במהלך השנה

()125

-

כתבי אופציות שחולטו במהלך השנה

()175

-

כתבי אופציות למניות לסוף השנה

14,949

14,129

כתבי אופציות למניות אשר ניתנות למימוש לסוף השנה

11,796

10,220
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 .2במהלך חודש יולי  2017העניקה החברה  10,220כתבי אופציה לסמנכ"ל התפעול.
א .להלן תנאי כתבי האופציה:
• מחיר המימוש של כל כתבי אופציה המוצעים הינו  0.01ש"ח לכל כתב אופציה הניתן למימוש למניה
רגילה של החברה.
• מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הוא בתום  10שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה.
• האופציות ניתנות למימוש באופן מידי.
• ב מועד מימוש כתבי האופציה ניתן לבחור באחת משתי דרכי מימוש הבאות:
▪ מימוש במחיר מלא :הניצע יוכל לממש את כתבי האופציה תמורת מלוא מחיר המימוש
של כתבי האופציה.
מנגנון מימוש נטו :לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה ,אלא רק
▪
כמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתב האופציה.
ב .להלן נתונים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של האופציה ההונית:
מחיר מניה (בש"ח)
מחיר מימוש
שיעור הדיבידנד
תקופת ההבשלה
משך חיי האופציה
ריבית חסרת סיכון
סטיית תקן

מעריך השווי והחברה סבורים שסבבי ההשקעה בשנת  2017מהווים
אינדיקציה לשוויה ההוגן של החברה .בהתאם השווי ההוגן של המניה
נאמד בכ 67 -ש"ח.
 0.01ש"ח.
0%
 33%עומדות למימוש מידי והיתרה ב  4 -רבעוניים.
 10שנים
.1.9% - 1.7%
.47% - 40%

 .3במהלך חודש אוקטובר  2019העניקה החברה  3,909כתבי אופציה לדירקטור.
א .להלן תנאי כתבי אופציה:
• מחיר המימוש של כל כתבי האופציה המוצעים הינו  35.10ש"ח לכל כתב אופציה הניתן למימוש
למניה רגילה אחת.
• מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הוא בתום  10שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה.
• האופציות עומדות למימוש לאחר שנה  33%והיתרה ב 12-רבעוניים.
• במועד מימוש כתבי האו פציה ניתן לבחור באחת משתי דרכי מימוש הבאות:
▪ מימוש במחיר מלא :הניצע יוכל לממש את כתבי האופציה תמורת מלוא מחיר המימוש
של כתבי האופציה.
מנגנון מימוש נטו  :לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה ,אלא רק
▪
כמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתב האופציה.
ב.

להלן נתונים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של האופציה ההונית:
מחיר מניה (בש"ח)
מחיר מימוש
תקופת ההבשלה
שיעור הדיבידנד
ריבית חסר סיכון
סטיית תקן
משך חיי האופציה

מעריך השווי והחברה סבורים שסבבי השקעה מהווים אינדיקציה לשוויה
ההוגן של החברה .בהתאם השווי ההוגן של המניה נאמד בכ 176 -ש"ח.
(על בסיס תשואה יחסית בין תקופות).
 35.1ש"ח.
 33%עומדות למימוש מידי והיתרה ב 12-רבעוניים.
0%
.1.9% - 1.7%
.47% - 40%
 10שנים
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באור  - 24הון וקרנות (המשך)
 .4ביום  30יולי  ,2020אישר דירקטוריון החברה הענקת  1,120כתבי אופציה לשלושה עובדים.
להלן הרכב חלוקת כתבי האופציה:
 300 .1כתבי אופציה הוענקו למהנדס אלגוריטמיקה ,להלן תנאי כתבי האופציה:
▪ מחיר המימוש של כל כתבי אופציה המוצעים הינו  10דולר אמריקאי לכל כתב אופציה.
▪ מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הוא בתום  10שנים ממועד הקצאת כתבי
האופציה.
▪ האופציות עומדות למימוש לאחר שנה  33%והיתרה ב 8-רבעוניים.
▪ במועד מימוש כתבי האופציה ניתן לבחור באחת משתי דרכי מימוש הבאות:
• מימוש במחיר מלא :הניצע יוכל לממש את כתבי האופציה תמורת מלוא מחיר
המימוש של כתבי האופציה.
מנגנון מימוש נטו :לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה ,אלא רק כמות המשקפת את סכום
ההטבה הכספי הגלום בכתב האופציה.
מחיר מניה (בש"ח)
מחיר מימוש
תקופת ההבשלה
שיעור הדיבידנד
ריבית חסר סיכון
סטיית תקן
משך חיי האופציה

מעריך השווי והחברה סבורים שסבבי השקעה מהווים אינדיקציה לשוויה
ההוגן של החברה .בהתאם השווי ההוגן של המניה נאמד בכ 271 -ש"ח.
(על בסיס תשואה יחסית בין תקופות).
 34.12ש"ח.
 33%עומדות למימוש מידי והיתרה ב 8-רבעוניים.
0%
0.5%
42%
 10שנים

במהלך שנת  2020עזב העובד את החברה ,ובהתאם לתנאי האופציות ,העובד מימש  125אופציות שהובשלו
תמורת  4אלפי ש"ח ,ובהתאם חולטו  175האופציות הנותרות.
 520 .2כתבי אופציות הוענקו לאחראי תחום אלגוריטמיקה .להלן תנאי כתבי אופציה:
▪ מחיר המימוש של כל כתבי אופציה המוצעים הינו  19.6דולר אמריקאי לכל כתב אופציה.
▪ מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הוא בתום  10שנים ממועד הקצאת כתבי
האופציה.
▪ האופציות עומדות למימוש לאחר שנה  33%והיתרה ב 8-רבעוניים.
▪ במועד מימוש כתבי האופציה ניתן לבחור באחת משתי דרכי מימוש הבאות:
• מימוש במחיר מלא :הניצע יוכל לממש את כתבי האופציה תמורת מלוא מחיר
המימוש של כתבי האופציה.
• מנגנון מימוש נטו :לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה ,אלא רק
כמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתב האופציה.
מעריך השווי והחברה סבורים שסבבי השקעה מהווים אינדיקציה לשוויה
מחיר מניה (בש"ח)
ההוגן של החברה .בהתאם השווי ההוגן של המניה נאמד בכ 271 -ש"ח.
(על בסיס תשואה יחסית בין תקופות).
 66.68ש"ח.
מחיר מימוש
 33%עומדות למימוש מידי והיתרה ב 8-רבעוניים.
תקופת ההבשלה
0%
שיעור הדיבידנד
0.5%
ריבית חסר סיכון
42%
סטיית תקן
 10שנים
משך חיי האופציה
 300 .3כתבי אופציות הוענקו לראש צוות תשתיות .להלן תנאי כתבי אופציה:
▪
▪
▪

מחיר המימוש של כל כתבי אופציה המוצעים הינו  19.6דולר אמריקאי לכל כתב אופציה.
מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הוא בתום  10שנים ממועד הקצאת כתבי
האופציה.
האופציות עומדות למימוש לאחר שנה  33%והיתרה ב 8-רבעוניים.
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▪

במועד מימוש כתבי האופציה ניתן לבחור באחת משתי דרכי מימוש הבאות:
• מימוש במחיר מלא :הניצע יוכל לממש את כתבי האופציה תמורת מלוא מחיר
המימוש של כתבי האופציה.
• מנגנון מימוש נטו :לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה ,אלא רק
כמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתב האופציה.

מחיר מניה (בש"ח)
מחיר מימוש
תקופת ההבשלה
שיעור הדיבידנד
ריבית חסר סיכון
סטיית תקן
משך חיי האופציה

מעריך השווי והחברה סבורים שסבבי השקעה מהווים אינדיקציה לשוויה
ההוגן של החברה .בהתאם השווי ההוגן של המניה נאמד בכ 271 -ש"ח.
(על בסיס תשואה יחסית בין תקופות).
 66.91ש"ח.
 33%עומדות למימוש מידי והיתרה ב 8-רבעוניים.
0%
0.5%
42%
 10שנים

בחודש מרץ  2021הושלם המיזוג בין החברה לעין השלישית .עם השלמת המיזוג הומרו כתבי האופציה
שהבשילו למניות ,והיתר יפקעו.
ד .בשנת  ,2020הוכרו בדוחות הכספיים הוצאות בסכום של  462אלפי ש"ח בגין אופציות שהוקצו בשנים 2019-
( 2020בשנים  2019ו 2018-נרשמו הוצאות בסכום של  77אלפי ש"ח ו 44-אלפי ש"ח ,בהתאמה).

באור  - 25מענקים ממשלתיים מרשות לחדשנות
סוג המענק

סכום המענק מאושר

תנאי המענק הממשלתי

מענקי הרשות לחדשנות

 2,812אלפי ש''ח

לחברה אישור לפעילויות במסגרת תוכניות מחקר ופיתוח של
הרשות לחדשנות (להלן – התוכניות) בשיעור מענק של 50%
לתשלום לפי ביצוע.
להלן פירוט התוכניות שאושרו:
לחברה תוכנית בתחום גילוי ויירוט רחפנים לשימושים
אזרחיים ואבטחתיים .במסגרת התוכניות ,לחברה קיימת
התחייבות לתשלום תמלוגים לממשלת ישראל בשיעורים של
 ,3%המחושבים על בסיס התמורה שתתקבל ממכירת כל
מוצר שתפתח החברה ,שבפיתוחו השתתפה הרשות
לחדשנות בדרך של מענקים .ההתחייבות האמורה הנה עד
לגובה סכום המענקים שתקבל החברה כשהוא צמוד לדולר.
על פי נוהלי דיווח ותשלום תמלוגים של המדען הראשי,
ישולמו התמלוגים בתוספת ריבית שנתית בשיעור ליבור .בגין
התוכניות כאמור ,בשנים  2015-2020הועבר מהמדען
הראשי סך כולל של  2,812אלפי ש"ח.

מאגד "אווטאר"

 1,376אלפי ש"ח

החברה שותפה במאגד "אווטאר" (להלן  -המאגד) של רשות
החדשנות בתחום הרכבים האוטונומיים יחד עם חברות
בינלאומיות מובילות בתחום .סכום המענק לתוכנית הכוללת
הינו מעל  20מיליון ש"ח למשך שנה וחצי .מתוך הסכום לעיל
אושר לחברה מענק בשיעור של  66%מסך תוכנית של כ-
 2.3מיליון ש"ח .להערכת החברה עלויות הפרויקט מוערכים ב
כ 6%-מסך התוכנית .נכון ליום בשנים  2019-2020הועבר
מהמאגד סך כולל של  940אלפי ש"ח.
בחודש נובמבר  2020הגישה החברה בקשה למענק המשך
בתוכנית המאגד ,החברה צופה לקבל מענק נוסף של כ2-
מיליון ש"ח.

סה"כ

 4,188אלפי ש"ח
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באור  - 25מענקים ממשלתיים מרשות לחדשנות(המשך)
התנועה בהתחייבות לתמלוגים הינה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
יתרת לתחילת התקופה
שינויים במהלך התקופה:
הוצאות בדוח על ההפסד הכולל
תקבולים מהרשות לחדשנות
שערוך בגין שינוי תחזית מכירות

התחייבות לזמן קצר
התחייבות לזמן ארוך

1,205

1,315

152
115
()297
1,175

142
928
()1,180
1,205

75
1,100

168
1,037

באור  - 26אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
א .בחודש פברואר  2021חתמה החברה על הסכמים לגיוס סך כולל של  1מיליון ש"ח מ 2 -משקיעים שונים.
כאשר סך של  350אלפי ש"ח ,הושקע על ידי משקיע קיים .תנאי הסכמי ההשקעות לעיל הינם בדרך של
( Simple Agreement for Future Equityלהלן  )SAFE -בתמורה לזכות המרה של סך ההשקעה למניות
של החברה  ,בקרות אחד מהאירועים הבאים:
 .1במקרה של סבב גיוס בחברה בסכום העולה על  1מיליון דולר ,או במקרה של מיזוג החברה לחברה
ציבורית ,ההשקעה תומר באופן אוטומטי למניות החברה לפי שווי גיוס ,כנמוך מבין סך של  70מיליון
ש"ח לבין שווי שיקבע בסבב הגיוס בהנחה של .20%
 .2בקרות אירוע הנ זלה כפי שהוגדר בהסכם ,הנפקה או שינוי שליטה ,טרם אירוע כמתואר בסעיף א' לעיל,
יהיו המשקיעים זכאים לב חור בין קבלת החזר השקעתם במזומן לבין המרה למניות רגילות לפי שווי
חברה של  70מיליון ש"ח.
 .3במקרה של אירוע פירוק ,טרם אירוע כמתואר בסעיף  1לעיל ,זכות ההמרה תפקע והמשקיע יהיה זכאי
להחזר ההשקעה בעדיפות על יתר בעלי המניות.
 .4במקרה של חלוף  12חודשים ,טרם התקיימו האירועים בסעיפים  1עד  3לעיל ,יהיו המשקיעים זכאים
לבחור בין קבלת החזר השקעתם במזומן להמרה למניות רגילות לפי שווי חברה של  70מיליון ש"ח.
ב .לפני השלמת המיזוג ,בדרך של רכישה "במהופך" בין החברה לחברת עין שלישית ,סוכם כי לעין שלישית אין
חובות לבעל המניות למעט חוב שלא יעלה על כ 2-מיליון ש"ח תמורת דמי ניהול שלא נמשכו .חוב זה אינו
נושא ריבית ויפרע מגיוסי ההון לאחר מועד ההשלמה ועד  24חודשים ממועד ההשלמה (עד  5מיליון ש"ח
ראשונים ישולמו  10%מתמורת הגיוס ומעל  5מיליון ש"ח ישולמו  20%מתמורת הגיוס) .בכל מקרה הפרעון
המלא של יתרת החוב יעשה לא יאוחר מ 24-חודשים ממועד השלמת העסקה.
ג.

ביום  22במרץ  2021הציעה עין שלישית לציבור ,בכפוף להשלמת עסקת המיזוג 1,155,000 ,מניות כאשר
כל  10מניות הוצעו לפי  60ש"ח מינימום ליחידה .תמורת ההנפקה יועדה בעיקרה לתשלום חובות עין
שלישית (כ 6.7-מיליון ש"ח) יתרת הסכום יועדה לפעילות החברה .במועד ההנפקה ,הונפקו כמות המניות
לעיל בסכום של  70ש"ח ל 10 -מניות והתמורה שהתקבלה מההנפקה מסתכמת בסך של כ 8.1 -מיליון ש"ח.
כ 6.7 -מיליון ש"ח שימש לפרעון חובות בעין שלישית וההפרש בסך של כ 1.3-מיליון ש"ח נותר בעין
השלישית לצורך שימוש פעילות החברה .הקצאת המניות בוצעה במועד השלמת עסקת המיזוג .ראה סעיף ד
להלן.
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ד.

ביום  31במרץ  2021הושלמה עסקת המיזוג בין החברה לעין שלישית .עיקרי תנאי המיזוג הם כי בעלי מניות
עין שלישית יעבירו לחברה  100%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא ,בתמורה
ל 11,430,943מניות רגילות של עין שלישית בנות  0.01ש"ח ע"נ כ.א ,כך שבעלי מניות החברה יחזיקו
כתוצאה מן ההקצאה הנ"ל בסמוך למועד ההקצאה ב  73% -מהון המניות המונפק והנפרע של עין שלישית.
בנוסף ,לאור תוצאות הגיוס שתואר בסעיף ג' לעיל ,הודיעה עין שלישית על הקצאת  644,178כתבי אופציה
(לא רשומות למסחר) המהווים  3.95%מהון המניות שלה ,ליזמי עיסקת המיזוג .ביום  2ביוני  2021מימשו
חלק מהיזמים  402,611אופציות למניות.

ה .ביום  28באפריל  2021השלימה עין שלישית גיוס הון בדרך של הצעה פרטית ל 12-ניצעים.
ההצעה הפרטית לניצעים כללה את החבילה של ניירות הערך הבאים :
 1,532,200 .1מניות רגילות ,של העין השלישית בתמורה לתשלום במזומן בסך של  620אגורות לכל מניה
("המניות המוצעות (".
 766,100 .2כתבי אופציה בלתי סחירים מסדרה  ("1כתבי אופציה סדרה ") 1הניתנים למימוש ל766,100-
מניות של עין שלישית ,כך שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש החל ממועד הקצאת כתבי אופציה ועד
לתאריך  31בדצמבר , 2021כנגד תשלום תוספת מימוש במזומן בסך של  700אגורות בעבור כל כתב
אופציה סדרה .1
 766,100 .3כתבי אופציה בלתי סחירים מסדרה  ("2כתבי האופציה סדרה ") 2הניתנים למימוש ל-
 766,100מניות של עין שלישית ,כך שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש החל ממועד הקצאת כתבי
האופציה ועד לתאריך  11באפריל , 2024כנגד תשלום תוספת מימוש במזומן בסך של  840אגורות .עין
שלישית גייסה כ 9.5-מליוני ש"ח.
ככל שימומשו כל כתבי האופציה למניות רגילות של עין שלישית ,התמורה העתידית מהמימוש תעמוד על
כ 11.8 -מליוני ש"ח.
ו.

ביום  12במאי  2021שינתה ניו הוריזון גרופ בע"מ את שמה לעין שלישית מערכות בע"מ.

ז.

בתום המסחר ב 3-ביוני , 2021מניות עין שלישית צורפו למדדים במסלול מהיר מניות החברה :ת"א -
טכנולוגיה ,ת"א גלובל-בלוטק ,ת"א -תעשיה ,ת"א-צמיחה ות"א . AllShare

ח .החברה קיבלה הזמנה בהיקף של כ 100 -אלף דולר עם לקוח מהותי ,בעקבות עליית שלב של הלקוח במכרז
בינלאומי בתחום הבטיחות לכלים רובוטיים אוטונומיים .זאת בהמשך לקבלת אישור רשות החדשנות,
להמשיך את פעילותה בתחום הרכב האזרחי ,באמצעות שילוב טכנולוגיית החברה ברכבים אוטונומיים
במסגרת מאגד אווטאר של רשות החדשנות ובאמצעות מענק שקיבלה מרשות החדשנות.
ט .עין שלישית הודיעה כי בעקבות השינוי שחל בעיסוקה של החברה ,החל מיום שלישי 11 ,באפריל 2021
ישונה הסיווג הענפי של החברה ,מענף נדל"ן ובנייה  -בנייה לענף טכנולוגיה-ביטחוניות.
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