
אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ 

דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה 

2022ביוני   30לתקופה שהסתיימה ביום 

ג לתקנות  5מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה  

)"תקנות הדוחות"(. בהתאם להחלטת דירקטוריון   1970-התש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

ד לתקנות הדוחות, לרבות בדבר דיווח  5החברה, בחרה החברה לאמץ את כל ההקלות המנויות בתקנה  

 שנתית ובדבר פרסום דוח כספי נפרד.-במתכונת דיווח חצי

כל ההקלות המנויות בתקנה  עילית והחברה אימצה את  -אביב טק- בנוסף, מניות החברה נכללות במדד תל

 . 2016-עילית(, תשע"ו-לתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק 5

 תוכן העניינים 

שינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי החברה  פרק א' 

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  פרק ב' 

 2022ביוני,    30דוחות כספיים ליום    פרק ג' 

מוך לאחר פרסום דוח זה, תפרסם החברה דוחות מונגשים בקישור:  בס 

https://www.nrgene.com/investor-hebrew / 
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 ' אפרק 

 עדכון לתיאור עסקי החברה בתקופת הדוח החל מתום שנת הדיווח האחרונה ועד למועד פרסום הדוח החציוני 

א לתקנות הדוחות, להלן יובא פירוט בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה 39בהתאם לתקנה  

  2021בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי של החברה, החל ממועד פרסומו של הדוח התקופתי של החברה לשנת  

ועד למועד אישור   "(2021 הדוח התקופתי)"( 2022-01-031383)מס' אסמכתא:   2022במרץ  29כפי שפורסם ביום 

 . 2021דוח זה, על פי סדר הסעיפים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי  

,  הסקירה שלהלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח

 . 2021ופתי ויש לעיין בה ביחד עם הדוח התק אשר השפעתם הינה מהותית, 

, אלא אם  2021נודעת להם בפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי  היצוין כי למונחים בפרק זה תהא המשמעות  

 צוין במפורש אחרת. 

  עדכון בדבר התפשטות נגיף הקורונה .1

 הלן.דוח דירקטוריון זה לפרק ב' לב 1.3ראו סעיף 

  עדכון בדבר שינויים במצב הכלכלי הבינלאומי ובשוקי הון .2

 בפרק ב' לדוח דירקטוריון זה להלן. 1.4 ראו סעיף

 פיתוח משותף של קניין רוחני  –  38 -ו 527.2.  ,2.3.3 לסעיפיםעדכון  .3

חברת  התקשרה החברה, באמצעות חברת הבת בבעלות מלאה של החברה בקנדה )"  2022באוגוסט    11ביום  

בקנדה עם    "(הבת  פעולה  שיתוף  של  "(,  גרנות)"  1גרנות קבוצת  בהסכם  החקלאות  תחום  את  המרכז  ארגון 

ח  ותילפמייצור מזון לבעלי חיים בישראל,    33%-אחראי לכ  , אשר למיטב ידיעת החברה, הקיבוצים והמושבים בשרון

זני ")  לחלב  לפרותבעלי ערך תזונתי גבוה, שישמשו כמזון  יהיו  יבול רב יותר ו  שיניבו זני עילית של צמחי מספוא  

המבוססים על חקלאות ורטיקלית "(  Indoor Farming)" במתקנים סגורים    יגודלו  העילית  . זני"(ההסכם"-" והעילית

בשלב    למאכל. במסגרת ההסכם, החברה, באמצעות חברת הבת בקנדה, תיישם  לחלב  לפרותוהנבטים יסופקו  

זני העילית על  ופיתוח    את כלי הבינה המלאכותית שלה לשם איתור זני חיטה מתאימים לגידול לנבטים  הראשון

(  50%-50%)משותפת  בבעלות  להקים חברה  יפעלו הצדדים  הפיתוח,  שלב  לאחר סיום  .  בסיס הזנים הנבחרים 

הפעולה שיתוף  במסגרת  שיפותח  הרוחני  בקניין  תחזיק  המשותפת)"  אשר  ההכנסות  ."(החברה  ו/או    חלוקת 

כמו כן, תהיה החברה המשותפת אחראית  תהיה בהתאם ליחס ההחזקות של הצדדים בחברה המשותפת.    הרווחים

בכפוף להשלמת הפיתוח,  ולשיווקם למתקנים ברחבי העולם לגידול הנבטים.    "(המוצרים)"  החיטהלייצור גרעיני  

בשנת    המעריכ  החברה כבר  צפוי  החדשים  מהזנים  נבטים  של  מסחרי  ייצור  במימון  2024כי  תשתתף  גרנות   .

המשמעותי שצברה    ותביא לשיתוף הפעולה את הניסיון והידע  "(סכום המימון)"מיליון דולר   2הפרויקט בסכום של  

זכאית לזכויות הפצה בלעדיות בישראל ובטריטוריות נוספות בהינתן  תהיה גרנות    בתמורה,  בייצור מזון לפרות.

החברה, באמצעות חברת הבת בקנדה, תהיה אחראית למימון נוסף של .  הצדדיםתנאים מסחריים שהוסכמו בין  

לבחון בעתיד התאמה של גידולים נוספים )כגון  הצדדים עוד הסכימו , ככל שיידרש. מעבר לסכום המימון הפרויקט

  וכן את התאמת הנבטים השונים להאכלת חיות משק נוספות  Indoor Farming  -בשעורה, תירס, וקטניות( לגידול  

הכנסות ממכירת  ההסכם הינו ההסכם הראשון במודל התקשרות של פיתוח קניין רוחני כנגד    . ו/או לשימושים אחרים

שוק המזון לפרות לחלב נאמד  .  )א( לפרק ב' לדוח זה להלן(1.2סעיף  מוצרים ללקוחות הקצה )לפרטים נוספים ראו  

 
  .מערכות מידע גרנות אגודה שיתופית חקלאית בע"מבאמצעות תאגיד מיגר  1
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ל  68.5-ב לגדול  וצפוי  דולר  שנת    78.3-מיליארד  בסיס .  20262עד  ועל  של החברה  העסקית  לתכנית  בהתאם 

פרות(, פוטנציאל הכנסות   300,000-משוק זה )המהווה כ 1%- בדיקות שוק שביצעו הצדדים, להערכת החברה, ל

לפרטים נוספים, ראו    דולר(.  1  -מיליון דולר בשנה )בהינתן ושווי הגרעינים לנבטים לפרה ביום הוא כ  110-של כ

 (. 2022-01-102295 )מס' אסמכתא: 2022באוגוסט  14דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

המועד הצפוי  ית, הקמת החברה המשותפת, היווצרותו של קניין רוחני,  הצלחת פיתוח זני העל  המידע בדבר

ההשקעה הצפויה    הפרויקט, זכאות החברה להכנסות ממכירות קצה, , הצלחת  לייצור מסחרי של המוצרים

, מהווה מידע צופה  הפוטנציאלי למוצרים וההכנסות הצפויות ממסחורם   השוק  גודלבדבר  ת  ו ערכהוה  בפרויקט

ניירות ערך, תשכ"ח בין  . מידע זה  1968-פני עתיד, כהגדרתו בחוק  ותחזיות החברה,  מבוסס על הערכות 

היתר, על בסיס ניסיון העבר שלה, מחקרי שוק והנחות עבודה בדבר גודל השוק וקצב חדירה לשוק. מידע זה  

שאינם בשליטת החברה, לרבות הצלחת  עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים  

פיתוח זני העלית ובכלל כך איתור זני החיטה המתאימים, הביקוש בשווקים למוצרים, מצב התחרות בשווקים  

 . והחלטות עסקיות של לקוחות פוטנציאליים

 מימון  – 32עדכון לסעיף  .4

לנמוך  ,  2021במאי    3מתאגיד בנקאי מיום  בהסכם להגדלה של מסגרת האשראי    להתקשרות החברהבהמשך  

באפריל   30יום  ההסכם הגיע לסיומו ב,  5- ( ההכנסות החודשיות החוזרות מוכפלות ב2מיליון ש"ח; או )   7(  1מבין: )

האמורה2022 האשראי  מסגרת  את  חידשה  לא  והחברה  כן,  ,  כמו  להתקשרות.  עם התאגיד    בהמשך  החברה 

מועד  קאיהבנ נוספת    באותו  הלוואה  להעמדת  של  בהסכם  שנים  3.3בסך  לשלוש  ש"ח  הקמת    ,מיליון  למימון 

רקטוריון החברה לפרוע את יתרת ההלוואה האמורה בסך  י, החליט ד2022באוגוסט    15ביום    ,מעבדה בקנדהה

 מיליון דולר(.  0.7-מיליון ש"ח )כ  2.4-של כ

  

 
2 market-feed-cattle-reports/dairy-https://www.marketdataforecast.com/market   

https://www.marketdataforecast.com/market-reports/dairy-cattle-feed-market
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 פרק ב' 

 הדירקטוריון למצב ענייני החברההסברי 

נכון מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  "(  החברהאנרג'ין טכנולוגיות בע"מ )"דירקטוריון  

  30והתוצאות הכספיות של החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום   "(הדוח  מועד)"  2022  יוניב  30ליום  

 , בהתאם לתקנות הדוחות. "(תקופת הדוח)" 2022ביוני 

 וסביבתה העסקית פעילות החברה  .1

 כללי  .1.1

  , בהתאם להוראות חוק החברות, כחברה פרטית2009בפברואר  9החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום 

נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות   2021בינואר    27ביום    .בע"מ  2009טכנולוגיות    בשם אנרג'ין.ר

תשקיף הנפקה ראשונה לציבור, תשקיף מדף ותשקיף להשלמה של   "( מכח הבורסהערך בתל אביב בע"מ )"

ביום    .(2021-02-012054)מס' אסמכתא:    2021בינואר    27, כפי שתוקן ביום  2021בינואר    26החברה מיום  

 החברה לשמה הנוכחי.   שונה שמה של  2021במאי   11

( אגטק  חברת  הינה  הבינה  ה  (AgTechהחברה  בתחום  טכנולוגיה  של  והפיתוח  המחקר  בתחום  פועלת 

, לטובת האצה ושיפור השבחה  Big Dataבסיס  -לרבות כלי תוכנה, במטרה לנתח מידע גנטי על   המלאכותית,

של   העולמיטבעית  והמזון  החקלאות  בענף  חיים  ובעלי  בין .  צמחים  היא  הדוח,  למועד  החברה,  להערכת 

החברות המובילות בעולם בתעשיית ההשבחה המולקולרית באמצעות בינה מלאכותית ובין לקוחותיה נמנות  

ו תוכנה  על  מבוססת  החברה  טכנולוגיית  אקדמיה.  וגופי  וקטנות  בינוניות  חברות  גם  כמו  ענק  אינה  חברות 

 .נחשבת להנדסה גנטית הכפופה לרגולציה

( וכלי תוכנה לניתוח AIטכנולוגית בינה מלאכותית )  –, פועלת החברה בתחום פעילות אחד  דוח זה  למועד

למועד הדוח, החברה    מידע גנטי במטרה לשפר וליעל את תהליך ההשבחה הטבעי של צמחים ובעלי חיים.

 ממקדת את פעילותה המסחרית כדלהלן:

)להרחבה ראו סעיף   מכירת מוצרי קצהמאו /ו תמלוגיםהכנסות מעסקאות במודל פיתוח קניין רוחני כנגד  (א)

 (. )א( להלן1.2

 .( להלן(ב)1.2)להרחבה ראו סעיף פעילות בתחום הבדיקות הגנטיות  (ב)

 .)ג( להלן(1.2)להרחבה ראו סעיף  פרויקטים אסטרטגיים של שת"פ ותמיכה ארוכת טווח  ( ג)

( גדולים  גנטי  מידע  נפחי  ניתוח  ביכולות  היא  מפתחת  שהחברה  התוכנה  כלי  של  (  Big Dataהייחודיות 

(, המנתחים את כלל צירופי הגנים, מאתרים את ההרכב הגנטי AIבינה מלאכותית )  כליבאמצעות הפעלת  

חדשים.  המיטב זנים  יצירת  באמצעות  טבעי,  באופן  החיים  בעל  או  הצמח  תכונות  את  לשפר  ומאפשרים  י 

דרך המאפשרת לחברה וללקוחותיה לפעול בקצב מואץ לשם    פורצתהיא טכנולוגיה  החברה   הטכנולוגיה של

 . השבחת צמחים ובעלי חיים בתחום החקלאות והמזון
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 בתקופת הדוח התפתחויות מרכזיות בעסקי החברה  .1.2

מודלים  מסגרת  ב ממקדת את מאמציה בהשאת ערך ללקוחותיה  השלמת ההנפקה, החברה  כפועל יוצא של  

)ארוכי  עסקיים   וחוזרים  לכך,  (Recurringטווח  אי  לעסקאות החברה  אסטרטגיית  .  משאבים  הסטת  הינה 

פרויקטים אסטרטגיים לבדיקות גנטיות ול,  ו/או מכירת מוצרי קצה  תמלוגיםמ  הכנסות  פיתוח קניין רוחני כנגד

פעמיות ממתן שירותי ניתוח  -הכנסות חדבפרויקטים המשיאים התמקדות   חלף, )כמפורט בהמשך סעיף זה(

גנטי החברה,    .מידע  אלולהערכת  עברו  ,פרויקטים  בשנים  החברה  מפעילות  נכבד  חלק  בעלי    ,שהיוו  הם 

 . ה ולכן צמצמה את פעילותה בפרויקטים מסוג ז וללקוחותיה מוגבל לחברהפוטנציאל 

זיהתה   החברה,  דירקטוריון  שהתווה  לאסטרטגיה  הזדמנבהתאם  החברה  להרחבת  עסקיות  יות  והנהלת 

 : מנף באופן מיטבי את הטכנולוגיה, הידע והמשאבים העומדים לרשותההעשוי לפעילות החברה באופן 

 : עסקאות פיתוח קניין רוחני . א

הכנסות  כנגד  רוחני  קניין  פיתוח  של  בפרויקטים  מאמציה  מירב  את  ממקדת  החברה  הדוח,  למועד 

 : כמפורט להלן מכירת מוצרי קצהאו מ/מתמלוגים ו

 –  תמלוגים התקשרות בהסכמי  .1

זה רוחני    , במודל  קניין  פיתוח  של  הכנסותהפרויקטים  לחברה  להניב  מתשלומים    לרבות  יכולים 

וככל שיבשילו לכדי מסחור, הינם בעלי מתמלוגים,  ו  דרך  מקדמיים, תשלומים בעבור עמידה באבני

 השאת ערך לטווח ארוך לבעלי המניות וללקוחות החברה. פוטנציאל ל

ככל ששלב   החברה,  לשלב   הפיתוחלהערכת  יגיעו  והפרויקטים  בהצלחה  יושלם  הפרויקטים  של 

ולהתקשרות של  קיומם של תנאי שוק מתאימים במועדים הרלוונטייםובכפוף למסחור, הטמעה וה ה

, עשויות ההכנסות  החברה בעסקאות מבוססות תמלוגים עם חלק מהותי מהלקוחות הפוטנציאליים

חיי הפרויקט    פרויקט  מכל  שינבעו לחברה מתמלוגים כ  –)לאורך כלל  שנים( להגיע    10-בממוצע 

 . לסכום מצטבר של עשרות מיליוני דולרים

שהחברה היא צד להם למועד דוח    של פיתוח קניין רוחני  מהותיים  הטבלה שלהלן מציגה פרויקטים

   נכון למועד הדוח: ,ואת הערכת החברה בנוגע לפוטנציאל השוק וההכנסות זה,

 תחום/פרויקט
תקופת  

 הפיתוח 
 סטטוס מסחור 

צפי לתחילת  

הכנסות  

 מתמלוגים

גודל שוק המטרה  

הפוטנציאלי 

)מכירות זרעים  

 או זנים בשנה(* 

פוטנציאל הכנסות  

החברה מתמלוגים  

)לאורך כלל חיי 

 הפרויקט(**

עמידות לוירוס  

 הטובמו )עגבניות(  
 2023   ( 1)חוזים חתומים    10 2020-2022

מיליון דולר   500<  

 לשנה
 מיליון דולר  100

חלבון אלטרנטיבי  

 )אפונה והמפ(  
2021-2023 

טרם התחיל. קיים  

מסחור הסכם 

במסגרת   בקנדה

 ( 2) המאגד

2024 
מיליון דולר  150< 

 לשנה
 מיליון דולר  50

עמידות למחלה 

 פטרייתית )קנולה( 
 2025   (3)טרם התחיל  2021-2025

מיליון  300< 

 לשנה  דולר
 מיליון דולר  75

בעלי  זני עגבניות שרי 

 תכונות משופרות
2021-2023 

טרם התחיל, קיים  

הסדר מסחור עם 

 ( 4)החברה השותפה 

2025 
מיליון דולר  25< 

 לשנה
 מיליון דולר  10

 מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על נתוני שוק נכון למועד דוח זה, לרבות הערכות ביחס לגודל השוק, קצב חדירה וממוצע שיעור התמלוגים. *

 שנים. פוטנציאל ההכנסות המוצג בטבלה כפוף להנחות המפורטות לעיל.  10-להערכת החברה, משך חיי פרויקט ממוצע הינו כ **
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דוח  לבפרק א'    27.2.5כמתואר בסעיף  נכון למועד הדוח, החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח   (1)

החברה על אבן דרך משמעותית בתהליך הפיתוח  , דיווחה  2022בינואר    31ביום    .2021התקופתי  

של העמידות לוירוס הטובמו, כאשר זיהתה לראשונה אזור ייחודי בבסיס הגנטי של הצמח המהווה  

העמידות   תכונת  על  הגנה  בתהליך  נמצאת  החברה  זה,  דוח  למועד  העמידות.  לתכונת  מקור 

לפרטים נוספים,    ..Philoseed Ltdעם שותפתה לפרויקט,    באמצעות בקשת פטנט שהגישה יחד

החברה מעריכה כי  .  (2022-01-013012  : )מס' אסמכתא  2022בינואר    31  ראו דיווח מיידי מיום 

 . 2022תהליך הפיתוח של העמידות יושלם בסוף שנת  

עסקאות מסוג  התקשרות בל  פוטנציאליותחברות זרעים    50לפחות  בשוק  להערכת החברה, קיימות  

, ואולם למועד הדוח, אין ודאות כי החברה תתקשר  וביניהן גם לקוחות החברה בעבר ובהווה  ,זה

נכון למועד הדוח, התקשרה החברה בעשר עסקאות מבוססות    .עם חברות אלה )כולן או חלקן(

עסקאות אלו  . להערכת החברה,  תמלוגים עם חברות זרעים בינלאומיות מובילות למסחור תכונה זו

 מגלמות פוטנציאל עסקי מהותי של מיליוני דולרים לאורך תקופת חיי הפרויקט.

  27.2.5כמתואר בסעיף    החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח של הפרויקטנכון למועד הדוח,   (2)

מעריכה כי מסחור הזנים החדשים יחל בשנת  , ובכפוף להשלמתו, 2021דוח התקופתי  לבפרק א' 

כולל חברות מכלל שרשרת הערךמשום ש בין היתר    ,2024 בעלות פוטנציאל למסחור    המאגד 

זרעים  שתי  וביניהן    המוצרים,  ו  Farmer Business Network  – חברות    Pulse Genetics-)המפ( 

שהינה חברה בבעלות חברת    ,Manitoba Harvestוהחברה האחראית על ייצור החלבון )  –  )אפונה(

Tilray  .)להבהרה בקשר לכך שהחברה אינה כפופה לרגולציה בתחום הקנאביס    הנסחרת בנסדא"ק

 . 2021לדוח התקופתי בפרק א'  34.2על פי הדין הישראלי, ראו סעיף 

  27.2.5החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח של הפרויקט כמתואר בסעיף  נכון למועד הדוח,   (3)

 . 2021דוח התקופתי לבפרק א' 

פרויקט . הנחות החברה בנוגע לתוצרי  זההחברה טרם החלה למסחר פרויקט  נכון למועד הדוח,  

פיתוח  זה   תהליך  עם  בבד  בד  המתקיימת  עסקית  פיתוח  ופעילות  שוק  ניתוחי  על  מתבססות 

 הפרויקט. 

  27.2.5החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח של הפרויקט כמתואר בסעיף  כון למועד הדוח,  נ (4)

התקשרה החברה בהסכם שיתוף פעולה עם  הפרויקט    במסגרת  .2021דוח התקופתי  לבפרק א'  

יבצעו  החברה וטופ סידסכך ש(, .Mitsui & Co, Ltdטופ סידס )חברה בבעלות מלאה של תאגיד 

 . יחד מחקר ופיתוח משותף, ולאחר מכן מסחור, של זני עגבניות שרי בעלי תכונות משופרות

למועד הדוח, החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח של הפרויקט ובסיומו יחלו פעולות מסחור  נכון  

  על ידי טופ סידס בשווקים נבחרים. הנחות החברה בנוגע לתוצרי פרויקט זה מתבססות על ניתוחי

 .שוק ופעילות פיתוח עסקית המתקיימת בד בבד עם תהליך פיתוח הפרויקט
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 –   מכירת מוצרי קצההתקשרות ל .2

הפרויקטים של פיתוח קניין רוחני יכולים להניב לחברה הכנסות ממכירת מוצרים )זנים    ,במודל זה

בעלי חיים( ללקוחות הקצה, וככל שיבשילו לכדי מסחור, הינם בעלי פוטנציאל להשאת   ואשל צמחים  

,  הינו מהותיערך לטווח ארוך לבעלי המניות וללקוחות החברה. הפוטנציאל הגלום בפרויקטים אלו  

לפירוט   .בשווקים הנאמדים במאות/מיליארדי דולר בשנה שתוצרי הפרויקט הינם המוצר הסופי כיוון

בהסכם שיתוף פעולה לפיתוח זני עילית של צמחי מספוא, ראו   התקשרות החברה עם גרנותאודות 

 בפרק א' לדוח זה לעיל. 3סעיף 

רוחני  מודלהבדבר  נוספים  לפרטים   קניין  סעיףלפיתוח  ראו  אב  2.3.3  ,  התקופתי  פרק  לדוח   '2021  .

 . 2021' לדוח התקופתי  פרק אב 38.4 לפרטים בדבר יעדי החברה בתחום זה, ראו סעיף

ם מילהוביל לפרויקטים נוספים בסכוכפועל יוצא של יישום המודל שלעיל, החברה נמצאת במו"מ שיכולים  

ת העילית, הניסיון והידע  ישבהן תוכל להביא לידי ביטוי את טכנולוגי  מצטברים של עשרות מיליוני דולרים,

, לרבות פתרון אתגרים מורכבים בעולם  ללקוחות בהצלחה פרויקטים שהושלמו  300-ל המצרפי של קרוב

שנים    2-5תהליך הפיתוח של פרויקט פיתוח קניין רוחני חדש הינו    , להערכת החברה  הגנטיקה במודל זה. 

 עד להתחלת מסחור. 

, לרבות  או מהחי   הצלחת פיתוח קניין רוחני בתחום הזרעים ומוצרים מהצומח  בדברהערכות החברה  

בגינם, ההשקעה הצפויה  ו/או להכנסות ממכירות קצה  וזכאות החברה לתמלוגים  הצלחת הפרויקטים  

תקופת  בפרויקטים  הפוטנציאליים,  הלקוחות  מספר  המוצרים,  של  הפוטנציאליים  השווקים  גודל   ,

המועד    פוטנציאל ההכנסות מעסקה, כמו גם המידע בדבר  תוצרי הפרויקטים,  ,הפיתוח המשוערת

ממסחורם  ה הצפויות  וההכנסות  המוצרים  מסחור  לתחילת  הכנסות  צפוי  קבלת  לתחילת  והצפי 

קצה   מתמלוגים ממכירות  ערך,    -  ו/או  ניירות  בחוק  עתיד, כהגדרתו  פני  צופה  מידע  בבחינת  הינן 

התממשות 1968-התשכ"ח אשר  מבוסס    ו,  זה  מידע  החברה.  בשליטת  מצויה  ואינה  וודאית  אינה 

על   החברה,  הערכות  בעיקרו  של  השווקים  ותחזיות  מצב  על  וכן  שלה,  העבר  ניסיון  על  בהסתמך 

  ה.הזנים תחת הסכמי שיתוף הפעולה בהם התקשרה החברו  התכונות  והסטטוס הנוכחי של פיתוח

מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה,  

הביקושים   החברה,  של  בשותפיה  רבה  במידה  תלויים  אשר  השבחה  פרויקטי  הצלחת  לרבות 

העתידיים לזנים שיפותחו, הביקושים והתחרות בשוק, תנאי האקלים, פיתוחים טכנולוגיים בשווקי  

 . רה וכיו"ב פעילותה של החב 

של החברה, פונה לשוק הבדיקות הגנטיות לצמחים ובעלי חיים.    ™SNPer-מוצר ה  –  בדיקות גנטיות .ב

  במסגרתה מתבצעבמסגרת מוצר זה, מעניקה החברה ללקוח זכות גישה לתוכנה )באמצעות מחשוב ענן(  

ת באופן ספציפי לתוכנית ההשבחה  ו ת גנטיות המותאמולשם פיתוח ויישום בדיק  ,ניתוח של מידע גנטי

-להערכת החברה, קיימים כ תוצאות מדויקות יותר ובעלויות נמוכות יותר.של הלקוח, והעשויות להביא ל

פר חוזים לביצוע בדיקות גנטיות למועד זה החברה חתמה על מס  .לקוחות פוטנציאליים בתחום זה  1,000

מובילים, לרבות גידוליב כגון    ם  חיטהגידולי שדה מרכזיים  וכו'תירס,  בדוח התקופתי    כמפורט,  , קנולה 

2021 . 

אוקטובר   במחוז ססקצ'ואן   השיקה ,  2021בחודש  הבדיקות הגנטיות  בתחום  ייעודית  מעבדה   החברה 

(Saskatchewan)  לקוחות קיימים ולקוחות    משרתתלמועד הדוח, פעילות המעבדה החלה וזו    .שבקנדה

 . חדשים
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לאפשר לחברה להשיא את ההכנסות  להערכת החברה, המודל העסקי בתחום הבדיקות הגנטיות, עשוי  

ארוכות בעסקאות  התקשרות  )-באמצעות  וחוזרות  הקיימים  Recurringטווח  שהלקוחות  בכך   ,)

הצמח ו/או בע"ח, והן  להשבחת  והפוטנציאליים יתבססו על מוצרי החברה, הן בשלב המחקר והפיתוח  

הזנים  בשלב   החדשיםייצור  המוצרים  השקת  עם  לכך,  אי  ארוכה.  לתקופה  לתעדף  ,  בחרה  , החברה 

וחוזרות על חשבון הכנסות חד-עסקאות ארוכות וקצרות-טווח  מועד, לטובת העמקת החדירה -פעמיות 

 במודל פעילות חדש שהינו בשלב מתקדם יותר בשרשרת הערך. 

מאמצי מחקר ופיתוח נוספים בכדי להרחיב את הפתרונות   ממשיכה לקדם   בהתאם לאמור לעיל, החברה

הבדיקות הגנטיות, ובכלל זה ערכות דנ"א ייעודיות לפלחי שוק וגידולים בעלי פוטנציאל המסופקים בתחום  

 עסקי נרחב על בסיס מאגרי המידע הייחודיים של החברה. 

,  2020-ו  2021סך היקף ההתקשרויות החתומות של החברה בתחום הבדיקות הגנטיות במהלך השנים  

  -ו  2020בין השנים    2.5צמיחה של פי    , המשקףהתאמהמיליון דולר, ב  0.5-מיליון דולר וכ  1.2-הינו כ

  עם מספר לקוחות חדשים ובהיקף   החברה התקשרה הדוח,    פרסום  למועדועד    2022במהלך שנת  .  2021

 . מיליון דולר 1.1-התקשרויות חדשות בסכום כולל של כ

בפרק א' לדוח    32  לשם מימון הקמת המעבדה, החברה קיבלה הלוואה מתאגיד בנקאי כמתואר בסעיף

. בהינתן השינויים בסביבת המאקרו ובפרט עליית הריבית, החליט דירקטוריון החברה 2021התקופתי  

 לעיל. לדוח זה  בפרק א' 4 בסעיףלפרוע ההלוואה דנן כמפורט 

בדבר   נוספים  הגנטיותלפרטים  הבדיקות  בתחום  סעיף  פעילות  ראו  התקופתי    2.3.4,  לדוח  א'  בפרק 

2021 . 

הערכות החברה בדבר היקף העסקאות לבדיקות גנטיות, ההוזלה שהן מאפשרות לעומת מוצרים  

פעילות  קיימים, התקשרות בעסקאות נוספות, כמות הלקוחות הצפויה, פעילויות המעבדה, השפעות  

וכן ההכנסות שינבעו   , מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  מהבדיקות הגנטיותהמעבדה 

. מידע זה מבוסס על הערכות הנהלת החברה, בהסתמך על ניסיון החברה, נתוני שוק  ניירות ערך

והביקוש למוצרי החברה. מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים  

בסעי המפורטים  הסיכון  מגורמי  איזה  התממשות  לרבות  החברה,  בשליטת  דוח  ל  41ף  שאינם 

 . 2021התקופתי  
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אסטרטגיים(  .ג )פרויקטים  טווח  ארוכת  ותמיכה  בלקוחותיה    –  שת"פ  תומכת  בפרויקטים  החברה 

טווח ארוכי  ה  ,אסטרטגיים  הפרויקט,  יהתמיכה  לצרכי  המותאמים  שירותים  וכוללת  מלאה   לרבות נה 

 אנליזות מורכבות, פתרונות ענן וכיו"ב. 

  300-ללקוחותיה )ולידציה( והשלימה כלאחר שהחברה הוכיחה את הטכנולוגיה שפיתחה, להשיא ערך  

בגידולים   רלוונטיים  וניסיון  ידע  צברה  וכן  לעיל,  כמפורט  המוצר  טיוב  את  שאפשרו  שונים,  פרויקטים 

לפרויקטים  להוביל  יכולים  שיבשילו,  ככל  אשר  במו"מ  נמצאת  החברה  החקלאות  בעולם  משמעותיים 

 נוספים.  בהיקפים מהותיים

כמפורט לעיל,    בפרויקטים אסטרטגיים ארוכי טווח תקשרויות הכולל  הערכות החברה בדבר היקף הה

הנהלת   הערכות  על  מבוסס  זה  מידע  ערך.  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  מהוות 

החברה, בהסתמך על הנחות בדבר שיעור הצמיחה של החברה, הבשלת מו"מ קיימים לכדי הסכמים  

ופן  מחייבים, מצב השווקים והביקוש למוצרי החברה. מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש בא

חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים  

 . 2021לדוח התקופתי    41 בסעיף

שנת   של  הראשונה  לעמוד  המשיכה  ,  2022במהלך המחצית  כתוצאה  החברה  עסקיים,  אתגרים  בפני 

החברה ממשיכה לפעול תחת מדיניות   לאור האמור,  .להלן(  1.3ממשבר הקורונה )ראו בהרחבה סעיף  

פיננסית זהירה הכוללת בחינת אפשרויות מימון נוספות לפרויקטים ארוכי הטווח של החברה )במודל של 

הבדיקות ובתחום  רוחני  קניין  פיננסיות   בהתאם,   .הגנטיות(  פיתוח  התחייבויות  לסילוק  פעלה  החברה 

 .לעילבפרק א' לדוח זה  4 כמפורט בסעיףו (2021דוח התקופתי  בפרק א' ל 32בסעיף )כמפורט 

 . 2021לדוח התקופתי    פרק א'ב  38לפרטים נוספים בדבר אסטרטגיית החברה ומנועי הצמיחה, ראו סעיף  

 ( COVID-19החברה )פעילות נגיף הקורונה על השפעות התפשטות  .1.3

  2021פרק ב' לדוח התקופתי  ב  1.4ובסעיף    2021בפרק א' לדוח התקופתי    7.11בהמשך לאמור בסעיף  

במהלך תקופת הדוח המשיכה  ,  2020במאי    11  -ו   2020במרץ    8ובהתאם לעמדות רשות ניירות ערך מהימים  

להשפיע על הכנסותיה של  ,התפשטות נגיף הקורונה, עם התפרצותם של וריאנט הדלתא ווריאנט האומיקרון

היתרהחברה,   והפיתוח ב  , בין  המחקר  בשלב  החברה  לקוחות  מצד  חדשות  בעסקאות  אשר    התקשרויות 

כגון אלו שהחברה מספקת, אשר משתקפת    (outsourceמיקור חוץ ) הוצאות על שירותיהובילה גם לירידה ב 

 . צרמגמה של צמצום הוצאות בתהליכי הפיתוח בחברות השבחה בטווח הקבגם 

כמו כן, התפשטות נגיף הקורונה הובילה לעיכובים בלוחות הזמנים של פרוייקטי שירות ניתוח וייצור מידע גנטי 

לכניסה לפרויקטים   מו"מוכן לעיכובים בתהליכים  ,  2022מסוימים שהחברה תכננה להשלים במהלך שנת  

 חדשים. 

מעבדה    מפעילה  החברה  ובמקביל,  בצורה מלאהפעלו , ספקי החברה בתחום ייצור מידע גנטי  בתקופת הדוח

בין היתר בשביל להפחית את  , לעיל 1.2בסעיף כמפורט  ,עם יכולת ייצור מידע באופן עצמאי לבדיקות גנטיות

 . התלות בספקים
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הן בבחינת  ,  ההשלכות האפשריות של התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה של החברה כמתואר לעיל

, אשר התממשותן אינה וודאית ואינה  1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

מצויה בשליטת החברה. מידע זה מבוסס בעיקרו על מידע פומבי ביחס לנגיף הקורונה כפי שהוא קיים  

ע היתר,  בין  ועל הערכות החברה המתבססות,  תדיר(  )ומשתנה  הדוח  פרסום  הידוע  למועד  ל המידע 

במועד פרסום דוח זה. יובהר, כי אין כל וודאות שההערכות יתממשו, כולן או חלקן, והן אף עלולות להיות  

שונות באופן מהותי מאלו שהוצגו לעיל, וזאת בין היתר, בשל תלותן בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת  

ת הגורמים המוסמכים בארץ ובעולם  החברה, כגון, שינויים ומגמות בהתפשטות נגיף הקורונה, החלטו

 לקוחות וספקי החברה בארץ ובעולם. של  והחלטות עסקיות 

 שינויים במצב הכלכלי הבינלאומי ובשוקי הון .1.4

החל  ,  2021בפרק ב' לדוח התקופתי    1.1ובסעיף    2021בפרק א' לדוח התקופתי    7בהמשך לאמור בסעיף  

ובעולם. בשנת  , החלה עליה בשיעורי  2021משנת   עלה מדד המחירים לצרכן   2021האינפלציה בישראל 

כאמור,   . 4.4%-שיקפה גידול שנתי של כ 2022ועליית מדד המחירים לחודש יוני  2.8%בישראל בשיעור של 

של   שנתית  עליה  בחודשים האחרונים בארה"ב משקפת  והאינפלציה  גלובלית  היא  המחירים  עליית  מגמת 

ים העולמית החליטו בנקים מרכזיים בעולם להעלות את הריבית במטרה לבלום את  לצד עליית המחיר .9.1%

לשיעור   1.5%-בשתי העלאות הריבית האחרונות הועלתה הריבית בארה"ב ב  העליות המחירים. כך לדוגמ

 . 1.25%ובנק ישראל העלה את הריבית בישראל לשיעור של  2.5%-ל 2.25%שבין 

הנהלת   בחנה  אלו,  למגמות  ועליית  בתגובה  האינפלציה  של  הצפויות  וההשפעות  ההשפעות  את  החברה 

 בטים של מבנה העלויות, שיעורי הרווחיות ועלויות המימון. יהריבית על פעילות החברה בה

זה השפעה מהותית על מבנה העלויות של  הייתה בשלב  להערכת הנהלת החברה, לעליות המחירים לא 

היה ביכולתה לעלות  ית המשמשות את החברה באופן מהותי,  החברה וככל שיעלו מחירי התשומות העיקריו

 לשמור על שיעור רווחיותה הגולמית. מוצריה והשירותים אותם היא מספקת וכך מחירי את 

כי למועד הדוח לחברה יתרות מז יצוין  זאת,  כויחד עם  מזומנים בסך של  ושווי  מיליון דולר אשר   16-מנים 

בין היתר,  ו משמש . המשך מגמת האינפלציה והחרפתה עלולים  ה השוטפתלמימון פעילותת את החברה, 

להביא לשחיקה בערכן של יתרות מזומן אלו. הנהלת החברה עוקבת אחר ההתפתחויות האינפלציוניות ובוחנת  

נכון למועד הדוח, הנהלת החברה לא סבורה שקיים צורך לבצע פעולות  בגין סיכון זה. הצעדים הנדרשים   את

 . אחרות פעולות גידור ו/או

מיליון דולר מתאגיד בנקאי אשר צמודה   0.7-כמו כן, נכון למועד הדוח, לחברה הלוואה לזמן ארוך בסך של כ

לריבית הפריים. בעקבות עליית ריבית בנק ישראל, החליט דירקטוריון החברה לפרוע את יתרת ההלוואה  

. לאחר פרעון הלוואה זו, לחברה לא תהיה חשיפה מימונית ישירה  לעיל  לדוח זה  לפרק א'  4כמתואר בסעיף 

 לעליית שיעורי הריבית.
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 ( KPIsדוחות מתואמים; מדדים פיננסיים ותפעוליים ) .2

  57%מיליון דולר, שיעור הרווחיות הגולמי המתואם עמד על    1.5-כ, הכנסות החברה הסתכמו ב תקופת הדוחב 

 להלן(.  2.2מיליון דולר )ראו סעיף   2.8 עמד על)הפסד( המתואם  EBITDA-להלן( וה 2.3  )ראו סעיף

 הגדרות .2.1

 נתונים  פירוט מטרות המדד  דרך החישוב / רכיבים  המדד

שיעור  

רווח גולמי  

 מתואם 

בנטרול תשלום    ווח גולמיר

מניות,  פחת   מבוסס 

ובתוספת   והפחתות, 

בגין  שכירות  תשלומי 

השפעת   לרבות  חכירות, 

 . המס

של   תזרימית  הצגה  הינו  המדד  מטרת 

החברה,   של  השוטפת  הפעילות  תוצאות 

בנטרול השפעות חשבונאיות שאינן במזומן  

והשפעות של    16-ו  2ים  ישל תקנים בינלאומ

רועים חד פעמיים או חריגים במהלך עסקי יא

   החברה, לרבות השפעת המס.

 

57% 

  2.3 ראו סעיף

 להלן

EBITDA 

 מתואם 

תפעוליר )הפסד(   ווח 

מבוסס  תשלום  בנטרול 

והפחתות,    מניות, פחת 

שכירות   תשלומי  ובתוספת 

לרבות   חכירות,  בגין 

 השפעת המס. 

תזרימית  הצגה  הינו  המדד  של    מטרת 

החברה,   של  השוטפת  הפעילות  תוצאות 

בנטרול השפעות חשבונאיות שאינן במזומן  

והשפעות של    16-ו  2ם  ישל תקנים בינלאומי

רועים חד פעמיים או חריגים במהלך עסקי יא

   החברה, לרבות השפעת המס.

 

( מיליון  2.8)

 דולר 

  2.4ראו סעיף 

 להלן

 הכנסות וצבר הזמנות  .2.2

הכנסות ממוצרים המבוססים על מתן  ההכנסות מאספקת גישה לתוכנה לניתוח מידע גנטי באמצעות ענן:  

מוכרות על פני משך תקופת מנוי השירות וצבר ההזמנות ממוצרים   ,ענןמחשוב  זכות גישה לתוכנה באמצעות  

 69%-כהירידה בשיעור של  אלו נובע מהסכמים ארוכי טווח שתהליך המכירה שלהם אורך תקופה ארוכה.  

  2021דצמבר  חודש  ב   Bayerעם חברת  ההסכם  נובעת בעיקרה מסיום  ביחס לתקופה המקבילה אשתקד,  

פע את  למקד  החברה  של  שימושוהחלטתה  לרבות  רוחני,  קניין  פיתוח  במודל  התוכנה   פנימי  ילותה  בכלי 

מאידך,   הגנטיות שפותחו.  הבדיקות  לתחום  החדירה  ומאמצי  טווח  ארוכות  בעסקאות  החברה  התמקדות 

פרי   ההתקשרויות  ולכןנושאות  בהיקף  גידול  בהכנסה  החדשות   חל  בהכרה  מקזזת חלק  אשר    , ובהתאמה 

בצבר ההזמנות בסמוך למועד שחל גידול כמו כן, הדבר משתקף בכך  תוארה לעיל.מהירידה בהכנסות אשר 

 . לעיל( )ב(1.2סעיף ראו  גידול בהיקף ההתקשרויותבדבר הפירוט )ל הדוח

גנטי: מידע  וייצור  ניתוח  החברה    הכנסות ממתן שירותי  של  גנטי  מידע  וייצור  ניתוח  ההכנסות משירותי 

הגידול בהכנסות החברה משירותים אלו נובעת בעיקרה מעיתוי השלמת  .  מוכרות במועד השלמת השירות

ביחס    54%עליה של  אשר הוביל ל  ,לעיל  1.3וב כמפורט בסעיף  כ פעמי שחל בגינם עי-עסקאות בעלות אופי חד

כמו כן, הגידול בצבר ההזמנות המוצג בסמוך למועד הדוח נובע בעיקרו מגידול    לתקופה המקבילה אשתקד.

 . לעיל )ב(1.2כמפורט בסעיף  בהיקף ההתקשרויות בתחום הבדיקות הגנטיות

מירב מאמצי המכירה והשיווק לטובת עסקאות   זיהוי המגמות האמורות, בחרה החברה להפנות את  לאור 

 פעמי במודל אספקת שירותי ניתוח -בעסקאות בעלות אופי חד( ולא להתמקד  Recurringארוכות טווח וחוזרות )

 מידע גנטי.  וייצור
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הזמנות הנובע ממקדמות הגלומות בעסקאות  הצבר חל גידול גם ב, אלות ואסטרטגי ותכפועל יוצא של החלט

ר  מיליון דולר. צב   0.6במודל פיתוח קניין רוחני כנגד הכנסות מתמלוגים המגיעות, נכון למועד הדוח, לכדי  

התשלומים החד רכיב  את  רק  בתוכו  כולל  זה  בתכונת  -הזמנות  לשימוש  רישיון  מתן  בגין עסקאות  פעמיים 

כמו כן, צבר ההזמנות    העמידות לוירוס הטובמו בעגבניות ואינו כולל בתוכו את רכיב התמלוגים הפוטנציאלי.

בל במסגרת הסכם שיתוף  המוצג למועד הדוח אינו כולל בתוכו בשלב זה את התשלומים שהחברה צפויה לק

ו/או הכנסות פוטנציאליות   3הפעולה עם גרנות למימון הפרויקט כמתואר בסעיף   זה לעיל,  א' לדוח  בפרק 

 .אחרות התלויות בהצלחת הפרויקט

השנים   של  הראשונים  בחציונים  החברה  הכנסות  פילוח  ביום    2022-ו  2021להלן  שהסתיימה    31ולשנה 

 : 2021בדצמבר 

 הכנסות 

חודשים  שישה 
 30שהסתיימו ביום 

, באלפי 2022 ביוני
 דולר

שישה חודשים  
 30שהסתיימו ביום 

, באלפי 2021 ביוני
 דולר

  31שנה שהסתיימה ביום 
, באלפי  2021בדצמבר 

 דולר

הכנסות מאספקת גישה  
לתוכנה לניתוח מידע גנטי  

 באמצעות ענן

466 1,491 2,992 

 הכנסות ממתן שירותי 
 מידע גנטיניתוח וייצור 

1,020 657 1,471 

 4,463 2,148 1,486 סך הכנסות 

השנים   של  הראשונים  בחציונים  החברה  של  ההזמנות  צבר  בדבר  נתונים  ולשנה    2022-ו  2021להלן 

 : 2021בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

סמוך למועד   
באלפי  , הדוח*

 דולר

 ביוני 30ליום 
, באלפי  2022

 דולר

 ביוני 30ליום 
באלפי  , 2021

 דולר

  31ליום 
  ,2021בדצמבר, 

 באלפי דולר 

אספקת גישה לתוכנה   – צבר הזמנות 
 לניתוח מידע גנטי באמצעות ענן 

1,155 736 3,039 1,202 

שירותי ניתוח וייצור מידע  – צבר הזמנות 
 גנטי 

2,653 2,234 2,590 2,951 

 509 434 632 632 פיתוח קניין רוחני*   – צבר הזמנות 

 4,662 6,063 3,602 4,440 סך צבר הזמנות

* צבר ההזמנות המוצג בסמוך למועד הדוח לא כולל בתוכו את התשלומים שהחברה צפויה לקבל במסגרת הסכם שיתוף הפעולה עם  

 לדוח זה. בפרק א'   3גרנות למימון הפרויקט כמתואר לעיל בסעיף  

 שיעור רווח גולמי מתואם  .2.3

שנת   של  הראשונה  לתקופה  2022במחצית  בהשוואה  המתואם  הגולמית  הרווחיות  בשיעור  ירידה  חלה   ,

כנה )באמצעות ענן( ביחס  ושה לתיממתן זכויות ג  ירידה בהכנסותמאשר נובעת בעיקרה  המקבילה אשתקד  

 לתמהיל הפעילות של החברה בתקופה זו. 
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פירוט ההתאמות בין הרווח הגולמי לבין הרווח הגולמי המתואם של החברה לחציונים הראשונים של  להלן  

   : 2021בדצמבר   31ולשנה שהסתיימה ביום   2022-ו 2021השנים 

 סעיף 

שישה חודשים  

 30שהסתיימו ביום 

, באלפי 2022ביוני 

 דולר

שישה חודשים  

 30שהסתיימו ביום 

, באלפי 2021 ביוני

 דולר

לשנה שהסתיימה ביום  

,  2021בדצמבר  31

 באלפי דולר 

 2,465 1,220 816 רווח גולמי 

 55 28 13 נטרול פחת והפחתות

 231 133 31 נטרול תשלום מבוסס מניות

 (74) (37) (11) הוספת תשלומי שכירות

 2,677 1,344 849 רווח גולמי מתואם

 60% 63% 57% % -רווח גולמי מתואם ב

2.4. EBITDA  מתואם 

הראשונה שנת    במחצית  לתקופה קיטון  )מתואם  ה  EBITDA-בגידול  הוצג    ,2022של  בהשוואה  בהפסד( 

בבניית תשתית  , זאת לאור המשך ההוצאה לפועל של אסטרטגיית החברה הכוללת מיקוד  המקבילה אשתקד

עיקר השינוי נובע מקיטון  בתחום הבדיקות הגנטיות.ופיתוח קניין רוחני מודל צמיחה בטווח הבינוני והארוך ב

בהוצאות מכירה ושיווק, עקב מיקוד הפעילות בתחום הבדיקות הגנטיות ופרויקטים אסטרטגיים שהינם ארוכי 

 .הנדרשים להוצאה לפועל של פעילויות אלובחברה   ח האדםוכהיקפי  וצמצוםטווח 

חציונים הראשונים של  ל  המתואם של החברה   EBITDA-ההפסד התפעולי לבין הלהלן פירוט ההתאמות בין  

 : 2021בדצמבר   31ולשנה שהסתיימה ביום   2022-ו 2021שנים ה

 סעיף 

שישה חודשים  

 30שהסתיימו ביום 

, באלפי 2022ביוני 

 דולר

שישה חודשים  

שהסתיימו ביום 

, 2021ביוני  30

 באלפי דולר 

  31לשנה שהסתיימה ביום 

, באלפי  2021בדצמבר, 

 דולר

 (8,402) (4,387) (3,343) הפסד תפעולי  

 306 134 220 נטרול פחת והפחתות

 1,304 602 494 נטרול תשלום מבוסס מניות

 (351) (158) (178) הוספת תשלומי שכירות

EBITDA  (7,143) (3,809) (2,807) מתואם 
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 המצב הכספי  .3

 סעיף 

  30ליום 

,  2022י ביונ

 באלפי דולר 

  30ליום 

,  2021י ביונ

באלפי  

 דולר

  31ליום 

בדצמבר,  

באלפי  , 2021

 דולר

 הסברי החברה 

נכסים 

 שוטפים
17,091 28,006 24,081 

ליום   בנכסים השוטפים  לנכסים    2022ביוני    30הקיטון  ביחס 

ליום   מתזרים 2021בדצמבר    31השוטפים  בעיקרו  נבע   ,

כ של  בסך  שוטפת  מפעילות  שלילי  דולר   4-מזומנים  מיליון 

מו"פ   בפעילות  החברה  של  התמקדותה  מהמשך  כתוצאה 

גנטיות.   ובדיקות  רוחני  קניין  פיתוח  של  במודל  עסקי  ופיתוח 

לאמור, חלה ירידה בנכסים השוטפים עקב החלטתה של  בנוסף  

  1.3-החברה לפרוע ולא לחדש את מסגרת האשראי בסך של כ

 מיליון דולר. 

נכסים שאינם  

 שוטפים
2,797 1,441 2,284 

ליום   שוטפים  שאינם  בנכסים  ביחס    2022ביוני    30הגידול 

, נבע בעיקר  2021בדצמבר    31לנכסים שאינם שוטפים ליום  

  0.2-ציוד למעבדה לבדיקות גנטיות בקנדה בסך של כמרכישת  

מיליון דולר ומהיוון של נכסים בלתי מוחשיים )הוצאות פיתוח  

גנטיות    כשירות( בדיקות  ובפרויקטי  רוחני  קניין  פיתוח  במודל 

 מיליון דולר.  0.5-בהיקף של כ

  26,365 29,447 19,888 סך הנכסים 

התחייבויות 

 שוטפות
4,024 6,397 6,700 

ליום   השוטפות  בהתחייבויות  ביחס    2022ביוני    30הקיטון 

נבע בעיקרו   2021בדצמבר    31להתחייבויות השוטפות ליום  

מיליון דולר, קיטון    1.3-מפירעון של מסגרת האשראי בסך של כ

בגין אספקת   עיתוי השלמת עסקאות  בהכנסות הנדחות עקב 

כ של  בסך  גנטי  מידע  וייצור  ניתוח  דולר   0.7-שירותי  מיליון 

 לעיל(.   2.2)לפירוט ראו סעיף  

התחייבויות 

 שאינן שוטפות 
1,574 2,548 1,984 

ביחס    2022ביוני,    30הקיטון בהתחייבויות שאינן שוטפות ליום  

ליום   שוטפות  שאינן  נבע    2021בדצמבר    31להתחייבויות 

-בעיקרו מפירעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי בסך של כ

רכבים    0.2 חכירת  עבור  שוטפים  ותשלומים  דולר  מיליון 

 מיליון דולר.  0.2-ומשרדים בסך של כ

סך  

 ההתחייבויות 
5,598 8,945 8,684  

 17,681 20,502 14,290 הון 

ביחס להון העצמי ליום    2022ביוני    30הקיטון בהון העצמי ליום  

  4  - נבע בעיקרו מהפסד חציוני בסך של כ  2021בדצמבר    31

 מיליון דולר. 

סך ההון  

 וההתחייבויות 
19,888 29,447 26,365  
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 תוצאות הפעילות  .4

 סעיף 

חודשים  שישה 
שהסתיימו 

ביוני  30ביום 
, באלפי  2022

 דולר

שישה חודשים  
שהסתיימו 

 ביוני 30ביום 
, באלפי  2021

 דולר

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר,  

, באלפי  2021
 דולר

 הסברי החברה 

 4,463 2,148 1,486 הכנסות 

המקבילה   התקופה  לעומת  הדוח  בתקופת  בהכנסות  הקיטון 

אשתקד נבע בעיקר מקיטון בהכנסות מאספקת גישה לתוכנה  

מיליון דולר, בעיקר בשל    1-באמצעות מחשוב ענן בסך של כ

מיליון   0.4-ומנגד גידול של כ  Bayerסיום ההסכם עם חברת  

וט דולר בהכנסות ממתן שירותי ניתוח וייצור מידע גנטי )לפיר

 לעיל(.   2.2ראו סעיף  

עלות 

 ההכנסות
670 928 1,998 

הקיטון בעלות ההכנסות במהלך תקופת הדוח ביחס לתקופה  

והסטת   בהכנסות  מקיטון  בעיקרו  נבע  אשתקד  המקבילה 

 משאבים לטובת פעילות פיתוח קניין רוחני.  

 2,465 1,220 816 רווח גולמי

התקופה   לעומת  הדוח  בתקופת  הגולמי  הרווח  בסך  הקיטון 

)לפירוט    המקבילה אשתקד בהכנסות החברה  נובע מהקיטון 

 לעיל(. 2.3ראו סעיף  

 הוצאות

 מו"פ, נטו
1,554 1,480 3,528 

לתקופה   ביחס  הדוח  בתקופת  המו"פ  בהוצאות  הגידול 

המקבילה אשתקד אינו מהותי ונובע מהמשך מיקוד פעילותה 

הבדיקות   ובתחום  רוחני  קניין  פיתוח  בפעילות  החברה  של 

הגנטיות. יצוין כי בנוסף להוצאות אלו, הוצאות פיתוח כשירות 

כ של  כמפורט    0.5-בסך  מוחשיים  בלתי  כנכסים  הוונו  מיליון 

 לעיל. 0בסעיף  

הוצאות  

מכירה 

 ושיווק, נטו

1,040 2,133 3,605 

ביחס   הדוח  תקופת  במהלך  ושיווק  מכירה  בהוצאות  הקיטון 

מהמיקוד של הפעילות  לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקרו  

טווח   ארוך  עסקי  פיתוח  בפעילות  קרי  החברה,  של  העסקית 

בתחום הבדיקות הגנטיות ושיתופי פעולה אסטרטגיים. אי לכך,  

 חל קיטון בכוח האדם, לרבות היפרדות מנושאי משרה בכירים. 

הוצאות  

הנהלה 

 וכלליות

1,611 1,994 3,889 

פת הדוח ביחס הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות במהלך תקו

לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מקיטון בהוצאות חד  

המקבילה   בתקופה  החברה  בהנפקת  הקשורות  פעמיות 

 אשתקד. 

הכנסות 

 אחרות
(46) - (155) 

לתקופה   ביחס  הדוח  תקופת  האחרות  בהכנסות  הגידול 

בפרויקט מהתקדמות  בעיקרו  נבע  אשתקד   EUהמקבילה 

Horizon 2020  .הנתמך על ידי מענק 

הפסד  

 תפעולי
(3,343) (4,387) (8,402) 

לתקופה   ביחס  הדוח  בתקופת  התפעולי  בהפסד  הקיטון 

מקיטון   נבע  בהכנסות,  הירידה  אף  על  אשתקד,  המקבילה 

יישום  של  התוצאה  הינו  הנ"ל  והשיווק.  המכירה  בהוצאות 

בהקצאת   מיקוד  מאפשרות  אשר  החברה,  של  האסטרטגיה 

משאבים לפעילויות המו"פ שונות כחלק משינוי המודל העסקי  

הב בטווח  קניין לצמיחה  פיתוח  מודל  באמצעות  והארוך  ינוני 

 רוחני והפעילות בתחום הבדיקות הגנטיות.  
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 סעיף 

חודשים  שישה 
שהסתיימו 

ביוני  30ביום 
, באלפי  2022

 דולר

שישה חודשים  
שהסתיימו 

 ביוני 30ביום 
, באלפי  2021

 דולר

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר,  

, באלפי  2021
 דולר

 הסברי החברה 

הכנסות 

)הוצאות(  

 מימון, נטו

(655) (297) 104 

ביחס   הדוח  תקופת  במהלך  נטו  המימון,  בהוצאות  הגידול 

לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מהוצאות הפרשי שער 

 שנגרמו בשל פיחות השקל.  

הפסד לפני  

 מיסים
(3,998) (4,684) (8,298) 

 

מיסים על 

 ההכנסה
(35) (5) (40) 

 לא מהותי. 

הפסד נקי  
והפסד  

 כולל 
(3,963) (4,689) (8,338) 

 

   נזילות .5

 סעיף 

שישה  ל
חודשים  

שהסתיימו 
 30ביום 

ביוני  
2022, 

באלפי  
 דולר

שישה  ל
חודשים  

שהסתיימו 
 ביוני 30ביום 

2021 ,
 באלפי דולר 

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר,  

2021 ,
 באלפי דולר 

 הסברי החברה 

תזרים מזומנים נטו  

ששימשו לפעילות 

 שוטפת  

(4,034) (3,127) (5,567) 

לפעילות  ששימש  נטו  המזומנים  בתזרים  הגידול 

שוטפת בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה  

מיליון דולר בהפסד    0.7-אשתקד, על אף קיטון של כ

מיליון דולר בהון   1.4-הנקי, נבע בעיקרו מקיטון של כ

 החוזר. 

תזרים מזומנים נטו  

שנבעו )שימשו(  

 לפעילות השקעה

13,108 (5,135) (14,834) 

השקעה   מפעילות  שנבע  נטו  המזומנים  תזרים 

בתקופת הדוח נבע בעיקרו מפרעון פקדון בסך של  

מיליון דולר, בקיזוז היוון עלויות מו"פ )כשירות(   14-כ

קבוע   0.5-בסך של כ ברכוש  והשקעה  דולר  מיליון 

מיליון דולר, וזאת לעומת הפקדת פיקדון    0.2בסך  

כ של  המקבי  5-בסך  בתקופה  דולר  לה  מיליון 

 אשתקד. 

תזרים מזומנים נטו  

שנבעו )שימשו(  

 לפעילות מימון 

(1,551) 28,674 27,594 

תזרים המזומנים ששימשו לפעילות מימון בתקופת  

הדוח נבעו מפרעון מסגרת אשראי בנקאי בסך של  

פרעון  1.3-כ ומתשלומי  דולר  ההלוואה   מיליון  של 

כ של  בסך  בנקאי  מתאגיד  ארוך  מיליון   0.2-לזמן 

שנבע   חיובי  מזומנים  תזרים  לעומת  וזאת  דולר, 

אשר   אשתקד,  המקבילה  בתקופה  מימון  מפעילות 

ראשונה   הנפקה  במסגרת  הון  מגיוס  בעיקרו  נבע 

 מיליון דולר.   28-לציבור בבורסה בסך של כ

גידול )קיטון( במזומנים 

 ובשווי מזומנים 
7,523 20,412 7,193 
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 מקורות המימון  .6

פעילותה  כספי תמורת ההנפקה הראשונה לציבור וכן    ות המימון העיקריים של הקבוצה הינם זה, מקור  דוחלמועד  

והלוואה  אשראי לזמן קצר    מסגרת  לפירוט אודות פרעון  .והנפקת ניירות ערך  ואחרים   מענקים ממשלתיים השוטפת,  

 בפרק א' לדוח זה לעיל. 4 , ראו סעיףממוסד בנקאי לזמן ארוך

 ולאחריו   הדוח על המצב הכספי במהלך תקופת מהותיים אירועים  .7

, לאחר תקופת הדוח, פרסמה החברה דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה,  2022ביולי    7ביום  

שעל סדר יומה אישור מינויה של ד"ר גלית שהרבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה )ראשונה( בת  

- הודיעה החברה כי ד"ר ענבר מימון   ( שנים, שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית. כמו כן,3שלוש )

ומרנצ'יק הודיעה על התפטרותה כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף החל ממועד אישור דירקטורית חיצונית פ

-2022  )מס' אסמכתא:  2022ביולי    7אחרת על ידי האסיפה הכללית. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום  

 (. 2022-01-072105 -ו 01-072102

 . הכספייםדוחות ל 7 ראו ביאורנוספים אודות אירועים  טיםלפר

  2022 ,אוגוסטב  15

 _______________  ______________ 

 מר אסף לוי   ד"ר גיל רונן 

 יו"ר הדירקטוריון   מנכ"ל החברה   
 

 סעיף 

שישה  ל
חודשים  

שהסתיימו 
 30ביום 

ביוני  
2022, 

באלפי  
 דולר

שישה  ל
חודשים  

שהסתיימו 
 ביוני 30ביום 

2021 ,
 באלפי דולר 

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר,  

2021 ,
 באלפי דולר 

 הסברי החברה 

רווחים )הפסדים(  

מהפרשי שער בגין 

 מזומנים ושווי מזומנים

(573) (44) 176 

הדוח  בתקופת  שער  מהפרשי  בהפסדים  הגידול 

מפיחות   נובע  אשתקד,  המקבילה  לתקופה  ביחס 

יתרות   על  השפיע  אשר  הדולר,  לעומת  השקל 

שהוחזקו על ידי החברה בתקופת   המזומן השקליות

הדוח. היתרות השקליות המוחזקות על ידי החברה 

לכך,   ואי  בישראל  השוטפת  לפעילותה  משמשות 

ו/או   גידור  פעולות  לבצע  צורך  רואה  לא  החברה 

 פעולות אחרות בשלב זה. 



 

 

 אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ

 ביניים מידע כספי לתקופת 

 (מבוקר בלתי)

 2022 יוניב 30



 

 

 אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ

 ביניים לתקופת  כספי מידע

 (מבוקר בלתי)

 2022 יוניב 30

 העניינים תוכן

 עמוד 

 3 המבקר  החשבון  רואה של  סקירה  דוח

  : ("אלפי דולר") אלפי דולר ארה"בב – מאוחדים תמציתיים כספיים דוחות

 4 הכספי  המצב  על מאוחד תמציתי דוח

 5 הרווח או הפסד על מאוחד תמציתי דוח

 6 הפסד הכוללה על מאוחד תמציתי דוח

 7 הון  ב השינויים על מאוחד תמציתי דוח

 8 המזומנים  תזרימי על מאוחד תמציתי דוח

 9-12 המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחות ביאורים
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 מ”ין טכנולוגיות בע’ אנרגדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 מבוא

הקבוצה(, הכולל את הדוחות    - וחברות מאוחדות )להלן  אנרג’ין טכנולוגיות בע”מ  סקרנו את המידע הכספי המצורף של  
רווח או הפסד,  הואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על    2022ביוני    30התמציתיים המאוחדים על המצב הכספי ליום  

הכולל לתקופההפסד  המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים  שישה  ה,  הדירקטוריון    השהסתיימ  חודשים  של  תאריך.  באותו 
"דיווח   -   IAS 34  וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

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

 סקירתנו.

 היקף הסקירה 

של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
רוא ידי  על  הנערכת  ביניים  מורכבת לתקופות  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה  הישות".  של  המבקר  החשבון  ה 

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה  
בישרא ביקורת מקובלים  ביקורת הנערכת בהתאם לתקני  ניכרת מאשר  אינה  הינה מצומצמת בהיקפה במידה  ולפיכך  ל 

מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו  
 מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 מסקנה 

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

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל  
מיידיים(,  אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ו

 .1970-התש"ל

 וקסלמן  קסלמן , אביב -תל
 חשבון רואי 2022 אוגוסט ב 15

 PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
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 אנרג’ין טכנולוגיות בע”מ

 הכספי  המצב  על מאוחד תמציתי דוח

 

 ביאור 

, 2022ביוני  30
בלתי מבוקר ,  

 באלפי דולר 

, 2021ביוני  30
בלתי מבוקר ,  

 באלפי דולר 

בדצמבר  31
,   בוקרמ, 2021

 באלפי דולר 

ם  י ס כ      נ
     נכסים שוטפים: 

 8,851 21,850 15,801  מזומנים ושווי מזומנים 

 14,021 5,007 -  קצר  לזמן  פיקדונות

 220 181 219  פיקדונות מוגבלים 

 138 450 160  לקוחות 

 851 518 911  חייבים אחרים 

 24,081 28,006 17,091  סך נכסים שוטפים 

     שאינם שוטפים:נכסים  
 529 98 690  רכוש קבוע 

 908 1,067 781  נכסי זכות שימוש בגין חכירה  

 662 80 1,141  בלתי מוחשיים  נכסים

 - 11 -  אחרים   חייבים

 185 185 185 5 אחרות   השקעות

 2,284 1,441 2,797  סך נכסים שאינם שוטפים

 26,365 29,447 19,888  סך נכסים 

  התחייבויות וגירעון בהון 
   

 התחייבויות שוטפות:
 

   

 1,314 1,292 - 4 מסגרת אשראי 

 395 250 447  ספקים ונותני שירותים 

 2,275 1,490 1,617  הכנסות נדחות 

 2,069 1,544 1,352  הוצאות לשלם והתחייבויות אחרות 

 261 258 265  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 

 386 1,563 343 7 חלויות שוטפות בגין התחייבויות שאינן שוטפות 

 6,700 6,397 4,024  סך התחייבויות שוטפות 

     התחייבויות שאינן שוטפות: 

 797 905 611  התחייבויות בגין חכירות 

 585 704 348 7 ארוך   לזמן  בנקאי  ממוסד הלוואה

 602 939 615  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים ואחרים 

 1,984 2,548 1,574  סך התחייבויות שאינן שוטפות 

     : עצמי  הון

 36 36 36  הון מניות 

 47,964 47,563 48,210  וקרנות אחרות  פרמיה על מניות

 8,225 7,735 8,551  תשלום מבוסס מניות   בגיןקרן הון  

 - 63 - 5 כתבי אופציה 

 (38,544) (34,895) (42,507)  יתרת הפסד 

 17,681 20,502 14,290  סך הון  

 26,365 29,447 19,888  סך התחייבויות והון  

 2022  באוגוסט  15 : הכספיים תאריך אישור הדוחות 
 אלה  תמציתיים  כספיים  מדוחות נפרד בלתי  חלק  מהווים המצורפים הביאורים

______________  __________ __________ 
 אהוד בלדר   גיל רונן  אסף לוי

 סמנכ"ל כספים   מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון 
  



 

5 

 אנרג’ין טכנולוגיות בע”מ

 הרווח או הפסד על מאוחד תמציתי דוח

  אלה תמציתיים  כספיים  מדוחות נפרד בלתי  חלק  מהווים המצורפים הביאורים

בלתי מבוקר   
תקופה של  ,ל

שישה חודשים  
שהסתיימה ביום  

, 2022 ביוני 30
 באלפי דולר 

בלתי מבוקר  
תקופה של  ,ל

שישה חודשים  
שהסתיימה ביום  

, 2021 ביוני 30
 באלפי דולר 

  שנהמבוקר , ה
 שהסתיימה

 31יום ב
,  2021  בדצמבר

 באלפי דולר 

 4,463 2,148 1,486 הכנסות 

 1,998 928 670 עלות ההכנסות 

 2,465 1,220 816 רווח גולמי

 3,528 1,480 1,554 , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

 3,605 2,133 1,040 , נטו הוצאות מכירות ושיווק

 3,889 1,994 1,611 הנהלה וכלליותהוצאות 

 (155) - (46) הוצאות )הכנסות( אחרות 

 10,867 5,607 4,159 סך הוצאות תפעוליות

 (8,402) (4,387) (3,343)   הפסד תפעולי

 631 192 22  הכנסות מימון

 (527) (489) (677)   הוצאות מימון

 104 (297) (655)   , נטומימון (הוצאותהכנסות ) 

 (8,298) (4,684) (3,998)   הפסד לפני מיסים על הכנסה 

 (40) (5) (35) מיסים על הכנסה 

 (8,338) (4,689) (3,963) הפסד נקי  

 (0.69) (0.40) (0.32) דולר ארה"ב( בבסיסי ומדולל ) -  הפסד למניה

  בחישוב  ששימשו  המניות  מספר  של   המשוקלל  הממוצע
 12,071,548 11,790,996 12,431,077 למניה  והמדולל הבסיסי  ההפסד
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  אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ

 הכולל ההפסדמאוחד על תמציתי דוח 

בלתי מבוקר   
תקופה של  ,ל

שישה חודשים  
שהסתיימה ביום  

, 2022 ביוני 30
 באלפי דולר 

בלתי מבוקר  
תקופה של  ,ל

שישה חודשים  
שהסתיימה ביום  

, 2021 ביוני 30
 באלפי דולר 

  שנהמבוקר , ה
 שהסתיימה

 31יום ב
,  2021  בדצמבר

 באלפי דולר 

 (8,338) (4,689) (3,963) הפסד לשנה 

 רווח כולל אחר: 

 סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד:  

 

 

 

 7 - 8 הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  

 7 - 8 רווח כולל אחר לשנה 

 (8,331) (4,689) (3,955) סך הפסד כולל לשנה 
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 אנרג’ין טכנולוגיות בע”מ

 בהון השינויים על יםמאוחד יתמצית דוח

 בטבלה מוצגים באלפי דולריםהנתונים 

 

הון 
 מניות 

פרמיה על  
  מניות

וקרנות 
 אחרות

כתבי  
אופציה 
 למניות 

קרן הון  
בגין 

תשלום  
מבוסס  

 מניות 
יתרת 
 סה"כ  הפסד 

 17,681 (38,544)  8,225 - 47,964 36 2022בינואר  1יתרה ליום 
       תנועה בתקופה: 

 (3,963) (3,963) - - - - תקופהל הפסד

 8 - - - 8 - אחר  כולל רווח

 (3,955) (3,963) - - 8 - תקופהל כולל הפסד
 - - (52) - 52 * הבשלת מניות חסומות שהוענקו לעובדים

 53 - (133) - 186 * אופציות מימוש

 511 - 511 - - - תשלום מבוסס מניות 

 14,290 (42,507) 8,551 - 48,210 36 )בלתי מבוקר(  2022 יוניב 30יתרה ליום 

 (5,527) (30,206)  7,226 63 17,365 25 2021בינואר  1יתרה ליום 
       תנועה בתקופה: 

 (4,689) (4,689) - - - - תקופההפסד ל
 1,932 - - - 1,931 1 מימוש כתב אופציה 

 12 - (93) - 105 * מימוש אופציות
 22 - - - 22 * המרת הלוואה

 28,150 - - - 28,140 10 מניות, נטו מעלויות הנפקה תמורה מהנפקת 
 602 - 602 - - - תשלום מבוסס מניות 

 20,502 (34,895) 7,735 63 47,563 36 ( מבוקר)בלתי  2021 יוניב 30יתרה ליום 

 (5,527) (30,206)  7,226 63 17,365 25 2021בינואר  1יתרה ליום 

       : 2021תנועה במהלך שנת 
 (8,338) (8,338) - - - - לשנה הפסד 

 7 - - - 7 - רווח כולל אחר 

 (8,331) (8,338) - - 7 - סך הפסד כולל לשנה
 1,932 - - - 1,931 1 מימוש כתב אופציה 

 131 - (305) (63) 499 * מימוש אופציות
 22 -   - - 22 * המרת הלוואה המירה

 28,150 -     - - 28,140 10 תמורה מהנפקת מניות, נטו מעלויות הנפקה 
 1,304 - 1,304 - - - תשלום מבוסס מניות 

 17,681 (38,544) 8,225 - 47,964 36 )מבוקר( 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 אלפי דולר.  1-*מייצג סכום הקטן מ

 אלה  תמציתיים  כספיים  מדוחות נפרד בלתי  חלק  מהווים המצורפים הביאורים
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 טכנולוגיות בע”מאנרג’ין 

 המזומנים  תזרימי על מאוחד תמציתי דוח

בלתי מבוקר   
תקופה של  ,ל

שישה חודשים  
שהסתיימה ביום  

, 2022 ביוני 30
 באלפי דולר 

בלתי מבוקר  
תקופה של  ,ל

שישה חודשים  
שהסתיימה ביום  

, 2021 ביוני 30
 באלפי דולר 

  שנהמבוקר , ה
 שהסתיימה

   בדצמבר 31יום ב
, באלפי  2021

 דולר

 (88,33) (4,689) (3,963) לתקופה  הפסדסך ה

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים נטו ששימשו  
 לפעילות שוטפת: 

- - 
- 

 - - - התאמות לסעיפי רווח והפסד: 
 306 134 212 פחת  

 1,304 602 511 תשלום מבוסס מניות 
 (63) 205 766 הוצאות מימון, נטו 

 (757) (378) (155) ששולמו ריביתהוצאות 

 (7,548) (4,126) (2,629) סך התאמות לסעיפי רווח והפסד 

 - - - שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות:
 813 501 (22) קיטון )גידול( בלקוחות  
 (453) (132) (60) גידול בחייבים אחרים  

 78 (67) 52 בספקים ונותני שירותיםגידול )קיטון( 
 1,606 821 (658) גידול )קיטון( בהכנסות נדחות 

, התחייבויות אחרות, ובהתחייבויות בגין הוצאות לשלםב קיטון
 (63) (124) (717) מענקים ממשלתיים

 1,981 999 (1,405) שינויים בסעיפי רכוש והתחייבותסך 

 (5,567) (3,127) (4,034) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

 - - - תזרימי מזומנים מפעילות השקעה: 
 (24) - 13,810 קדונותיבפ קיטון )גידול(

 (601) (80) (467) תשלומים בגין עלויות פיתוח שהוונו לנכס
 (13,704) (5,000) - השקעה בפיקדונות 
 (505) (55) (235) רכישת רכוש קבוע

 (14,834) (5,135) 13,108 לפעילות השקעה  (שימשונבעו )מזומנים נטו ש 

 - - - תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 
 186 223 (1,278) נטו   ,מסגרת אשראיפרעון 

 1,017 1,017 - קבלת הלוואה לזמן ארוך ממוסד בנקאי 
 (95) - (183) ממוסד בנקאי   זמן ארוךפרעון הלוואה ל

 (1,000) - - פרעון הלוואה המירה 
 (1,900) (1,900) - פירעון אגרות חוב 

 72 12 31   מימוש אופציותתקבולים בגין 
 1,250 1,250 - תקבולים בגין מימוש כתב אופציה 

 28,150 28,150 - תקבולים בגין הנפקת מניות, נטו מעלויות הנפקה 
 151 24 6 מענקים מרשות החדשנות 

 (237) (102) (127) פירעון התחייבות בגין חכירות
 27,594 28,674 (1,551) מפעילות מימון )שימשו( מזומנים נטו שנבעו

 7,193 20,412 7,523 גידול במזומנים ושווי מזומנים
 1,482 1,482 8,851 תקופה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

 176 (44) (573) מזומנים ושווי מזומנים בגין שער מהפרשי ( הפסדים)רווחים 

 8,851 21,850 15,801 תקופה מזומנים ושווי מזומנים לגמר ה

    עסקאות מהותיות שאינן כוללות תזרימי מזומנים
 495 490 - הכרה בנכסי זכות שימוש כנגד התחייבויות בגין חכירה 

 61 - 23 ים מוחשי בלתי יםלנכסבגין תשלום מבוסס מניות שהוונו  הוצאות
 - 22 - המירה למניות רגילותהמרת הלוואה  

 ה אל תמציתיים  כספיים  מדוחות נפרד בלתי  חלק  מהווים המצורפים הביאורים
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 אנרג’ין טכנולוגיות בע”מ

 )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 :כללי - 1 ביאור

 הישות המדווחת: .א 

חברת אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ )"החברה", ויחד עם החברות המאוחדות שלה "הקבוצה"( הינה  
חברה בתחום המחקר והפיתוח של טכנולוגיות בתחום האגטק ומדעי החיים המפתחת, בין היתר,  

, במטרה לייעל Big Dataבסיס -תוכנה שמבוססת על בינה מלאכותית, אשר מנתחת מידע גנטי על
ת זנים של צמחים ובעלי חיים בענף החקלאות והמזון העולמי. החברה הינה תושבת  ולהאיץ השבח

, נס ציונה. החברה הינה חברה ציבורית אשר  5ישראל וכתובתה הרשמית היא רחוב גולדה מאיר 
. לפרטים נוספים,  2021מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ החל מחודש ינואר 

  31וחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ב ג' בד16ראה ביאור 
, שינתה החברה את שמה  2021במאי  12)"הדוחות הכספיים השנתיים"(. ביום  2021בדצמבר 

 בע"מ לאנרג'ין טכנולוגיות בע"מ.  2009מאנרג'ין.ר טכנולוגיות 

פור יבולים חקלאיים,  הטכנולוגיה של החברה מאפשרת ללקוחותיה לפעול בקצב מואץ, למטרת שי
העלאת האיכות התזונתית והטעם, הורדת שיעור השפעה סביבתית שלילית והתאמת תוצרת  

חקלאית לשימוש בתעשיות שונות )כגון מזון ומשקאות, גומי, נייר, תרופות מהצומח ועוד(. הביקוש  
גידול למוצרי החברה נובע מהצורך העולמי בהתאמת זנים מהירה יותר, לשם התמודדות עם ה 

 בביקוש למזון, שינויי אקלים והתפשטות מחלות ומזיקים. 

החברה פועלת למימוש מטרות אלה באמצעות פיתוח ומסחור של קניין רוחני )זרעים, תכונות  
 ומוצרים סופיים(, כלי תוכנה מבוססי ענן ושירותי ניתוח וייצור מידע גנטי )לרבות בדיקות גנטיות(. 

, הקימה חברה מאוחדת בבעלות מלאה:  2015ובמהלך שנת  2009בפברואר   9החברה נוסדה ביום 
 . שהתאגדה בארה"ב )"החברה המאוחדת בארה"ב"(. NRGene Incחברת 

 NRGeneהקימה החברה שתי חברות מאוחדות בבעלותה המלאה: חברת  2017במהלך שנת 

Germany GmbH  שהתאגדה בגרמניה )"החברה המאוחדת בגרמניה"( וכן חברתNRGene 

Canada Inc .)"שהתאגדה בקנדה )"החברה המאוחדת בקנדה . 

(  1ג')25, החלה החברה המאוחדת בקנדה בפעילות. לפרטים נוספים ראה ביאור 2020במהלך שנת 
לדוחות הכספיים השנתיים. נכון למועד הדוח, החברה המאוחדת בגרמניה אינה פעילה ונמצאת  

 בהליכי פירוק.

החברה רשמה הפסדים בסך   2021-ו 2022ביוני   30ים במהלך ששת החודשים שהסתיימו בימ
- ו 4,034אלפי דולר, בהתאמה, וכן תזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת, בסך  4,689-ו 3,963
החברה רשמה   2021בדצמבר  31אלפי דולר, בהתאמה. במהלך השנה שהסתיימה ביום  3,127

אלפי דולר,  5,567-אלפי דולר ו  8,338הפסד ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 
 בהתאמה. 

 המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר. 

 מידע כספי נפרד  .ב

לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, החברה לא צירפה מידע כספי נפרד לפי   (6ד)5בהתאם לתקנה 
 .1970-' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"לד 38 ותקנהג' 9תקנה 

 חברות הבנות: ההתקשרויות עם  .ג

החברה קשורה עם החברה המאוחדת בארה"ב בהסכם שירותים אשר במסגרתו   2017החל משנת 
החברה בגין שירותים   ת מהחברה המאוחדת שירותי שיווק ומכירה בארה"ב. הוצאותהחברה מקבל

 768-כאלפי דולר ו 528-כ של סךהסתכמו ל 2021-ו 2022ביוני   30אלה לתקופה שהסתיימה בימים 
- כ של לסך הסתכמו אלה שירותים  בגין החברה הוצאות, 2021 שנת  במהלך.  בהתאמה, דולר אלפי

 אלפי דולר. 1,569

בהסכם שירותים אשר במסגרתו    בקנדההחברה קשורה עם החברה המאוחדת  2020החל משנת 
  שישה של התקופה במהלך.  עסקי ופיתוחהחברה מקבלת מהחברה המאוחדת שירותי שיווק 

בקנדה החלה להתקשר באופן ישיר עם   המאוחדת  החברה, 2022ביוני  30 וםבי שנסתיימה חודשים
   צמצמה את היקףהבדיקות הגנטיות ובעקבות זאת לקוחות בתחום 
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 אנרג’ין טכנולוגיות בע”מ

 )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 )המשך(:  כללי - 1ביאור 

לכךלחברה    עסקיה  פיתוחהו  שיווקהשירותי   הוצאות    נבעו  לא ,  אי    בגיןמהותיות  לחברה 
ביוני    30  וםבי  םשהסתיי  בחציוןהחברה בגין שירותים אלה  , הוצאות  בחציוןשירותים אלה  

- וכ  דולר  אלפי  138-כ  של  סך, הסתכמו ל2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום    ובשנה  2021
פעילות של מחקר   מקיימת, החברה המאוחדת בקנדה  בנוסף   . בהתאמהאלפי דולר,    382

 ופיתוח של קניין רוחני.

 הקורונה   נגיף השפעת

  לזעזוע  גרם,  2020  שנת   מראשית   החל  ושהתפשט ,  בסין  שמקורו  הקורונה   נגיף  התפרצות
  צעדים  נקטו  נוספות   ומדינות  ישראל  ובתוכן,  רבות   מדינות.  העולמית  בכלכלה  משמעותי

 . הנגיף  התפשטות למניעת משמעותיים

  של  הזמנים   בלוחות   עיכובים  בשל   בעיקר   ביטוי   לידי  באה   החברה   על   המגיפה  השפעת
  שנת  במהלך  להשלים  תכננה  שהחברה  מסוימים  גנטי  מידע  וייצור  ניתוח  שירות  פרוייקטי

 .חדשים  לפרויקטים  לכניסה  ומתן  משא  בתהליכים  לעיכובים  וכן  לקוחות  עם  פרויקטים,  2022

 הפעילות   על  הקורונה  נגיף  השפעת  ומשך  אופן,  להיקף  ביחס  מהותי  ודאות  חוסר  קיים,  כן  כמו
  הפגיעה  מידת  את  זה  במועד  סביר  באופן  להעריך  ניתן  לא,  ולכן,  העולמית  והכלכלה  העסקית

  לגייס החברה  של יכולתה על  לרבות, הארוך בטווח ממנו  שתנבע הפיננסית  והפגיעה עסקית
 .בעתיד הון

  לאור   המשק  על  ההשפעה  להיקף   ביחס   וודאות   כל   אין,  הכספיים  הדוחות   אישור  למועד  נכון
,  כאמור  רוחביות  השפעות.  הקורונה  נגיף  מהתפשטות   כתוצאה   המשבר   התפתחות   המשך

 .לרעה ותוצאותיה החברה עסקי על להשפיע עלולות, חלקן או כולן, שיתממשו וככל אם

 :התמציתיים  הכספיים הדוחות של  העריכה   בסיס - 2 ביאור

  6  של ולתקופת הביניים    2022  יוניב 30המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום   .א 
"המידע הכספי לתקופת הביניים"( נערך בהתאם    - החודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן  

"(,  IAS 34"   -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן    -  34לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  
הנוסף הנידרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, וכולל את הגילוי  

  יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים   .1970-התש"ל
הבינלאומיים   הכספי  הדיווח  לתקני  מצייתים  אשר  אליהם,  נלוו  אשר  והביאורים 

(International Financial Reporting Standards)    שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו
בחשבונאות   לתקינה  המוסד  ידי   ( (International Accounting Standards Boardעל 

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

ת כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות  המידע הכספי לתקופות ביניים אינו כולל א
 . כספיים שנתיים

  ,2022  ביוני  30  ביום  שהסתיימה  חודשים  6  של   לתקופה  פעילותה  ותוצאות   הקבוצה  הכנסות
  31  ביום  שתסתיים  בשנה  להן  לצפות  שניתן  והתוצאות  ההכנסות  על  בהכרח  מצביעות  אינן

 . 2022 בדצמבר

 אומדנים  .ב

 דורשת וכן דעת שיקול להפעיל הקבוצה מהנהלת דורשת, ביניים כספיים דוחות עריכת
  של  החשבונאית מדיניותה יישום על משפיעים אשר, והנחות חשבונאיים באומדנים שימוש

  בפועל  התוצאות. המדווחים וההוצאות הכנסות , התחייבויות, הנכסים סכומי ועל הקבוצה
 . אלו מאומדנים שונות להיות עשויות

 המשמעותיים הדעת שיקולי, אלה  מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת

(significant)  הקבוצה של החשבונאית  המדיניות ביישום ההנהלה ידי על הופעלו אשר  
  הכספיים שבדוחות לאלו זהים היו האומדנים של המפתח במקורות הכרוכה הוודאות ואי

  .השנתיים



 

11 

 טכנולוגיות בע”מ אנרג’ין

 )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 :החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

,  הביניים לתקופת הכספי המידע בעריכת יושמו אשר,  החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי
 .השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו אלה  עם עקביים הינם
למועד אישור דוחות כספיים אלה לא קיימים תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים, אשר לא  נכון  

 הובאו במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים. 

 :דיווחה  בתקופת משמעותיים אירועים - 4 ביאור

 : מתחדשת אשראי מסגרת .א 

מתחדשת  האשראי  ה   מסגרת יתרת  , פרעה החברה על פי בקשתה את  2022בפברואר    6  ביום
ובחרה שלא להאריך את הסכם    מיליון דולר   1.3-בסך של כ  הבנקאי  תאגיד  ידי  על  לה  הועמדה  אשר

 . עם התאגיד הבנקאי מסגרת האשראי

קאי על סך  עמד לחברה סכום חוב בגין מסגרת אשראי מהתאגיד הבנ  2021בדצמבר    31נכון ליום 
דולר.    1,314של   ביאור  אלפי  ראה  האשראי,  מסגרת  אודות  נוסף  הכספיים    13למידע  לדוחות 

 השנתיים.

 :הוגן בשווי הנמדדים מכשירים  - 5 ביאור

 :בספרים הערך למול הוגן שווי (1

של נכסים כספיים והתחייבויות כספיות, לרבות מזומנים ושווי מזומנים, יתרת   בספרים  ערכם
לקוחות, חייבים אחרים, השקעות אחרות לזמן קצר, ספקים ונותני שירותים והתחייבויות  

 .ההוגן לשוויים סביר קירובאחרות מהווה 

 :3 לרמה המסווגים פיננסיים מכשירים (2

 לרמה   ושמסווגים,  והפסד  רווח  דרך  הוגן  בשווי  הנמדדים  כספיות  והתחייבויות  כספיים  נכסים  לחברה
   :דולר באלפי 2021בדצמבר  31-ו 2021ביוני  30, 2022 יוניב 30 לימים נכון 3

 : שוטפים שאינם נכסים  
 אחרות  השקעות

 185 2022 בינואר 1 ליום יתרה

 185 ( מבוקר)לא  2022 ביוני 30 ליום יתרה

 -   בתקופה  מומש  שלא)הפסד(  הרווח סך

 

 
  שאינם נכסים 

 : שוטפים
 אחרות  השקעות

  התחייבויות
 :שוטפות שאינן

  המירה הלוואה
 ממשקיעים

  התחייבויות
 :שוטפות שאינן
  אופציה כתבי

 למלווים

 (681) (1,262) - 2021 בינואר 1 ליום יתרה
 681 23 - מימוש אופציות המרה למניות

 - (1,248) 185 )לא מבוקר(  2021ביוני  30 ליום יתרה

 - (9) 185   בתקופה  מומש  שלא)הפסד(  הרווח סך

 
 

  שאינם נכסים 
 : שוטפים

 אחרות  השקעות

  התחייבויות
 :שוטפות שאינן

  המירה הלוואה
 ממשקיעים

 שאינן התחייבויות
 :שוטפות

  אופציה כתבי
 למלווים

 )681( ,1)262( - 2021 בינואר 1 ליום יתרה

 - - 185 2021 בדצמבר 31 ליום יתרה

 ושנכלל בתקופה  מומש  שלא)הפסד(  הרווח סך
 - - 185 2021 בדצמבר 31 ליום והפסד ברווח
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 אנרג’ין טכנולוגיות בע”מ

 )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 : , באלפי דולריםהכנסות – 6 ביאור

 

בלתי מבוקר  
תקופה של  ל

חודשים  שישה 
שהסתיימה ביום  

 2022 ביוני 30

בלתי מבוקר  
תקופה של  ל

שישה חודשים  
שהסתיימה ביום  

 2021 ביוני 30

  שנה מבוקר ל
 שהסתיימה

  בדצמבר 31יום ב
2021  

  גנטי   מידע לניתוח לתוכנה גישה אספקת 
 בענן

466 1,491 2,992 

 1,471 657 1,020 ניתוח ויצור מידע גנטי שירותי

 4,463 2,148 1,486 הכל סך

 : הכספי המצב  על הדוח  תאריך לאחר  אירועים - 7 ביאור

 פרעון מוקדם של הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי .א 

, אישר דרקטוריון החברה לבצע פרעון מוקדם של יתרת ההלוואה לזמן  2022באוגוסט    15ביום  
 מיליון דולר.  0.7-בסך של כ ארוך

 עילית של צמחי מספוא בהסכם לפיתוח זני התקשרות  .ב

התקשרה החברה, באמצעות החברה המאוחדת בקנדה בהסכם שיתוף    2022באוגוסט    15ביום  
תאגיד מיגר מערכות מידע גרנות אגודה שיתופית חקלאית  קבוצת גרנות, באמצעות  פעולה עם  

, לפיתוח זני עילית של צמחי מספוא שיניבו יבול רב יותר ויהיו בעלי ערך תזונתי  )"גרנות"(  בע"מ
יגודלו במתקנים סגורים המבוססים על חקלאות  ו  . זנים אלו יונבטולפרות חלבגבוה, שישמשו כמזון  

חברה   מתלהק  יפעליו הצדדים  ,לאחר סיום שלב הפיתוחלמאכל.    לפרותורטיקלית והנבטים יסופקו  
הפעולה   (50%-50%)  ותפתמשבבעלות   שיתוף  במסגרת  שיפותח  הרוחני  בקניין  תחזיק    אשר 

גרנות תשתתף במימון    לפי ההסכם,  ברחבי העולם. הנבטה למתקני  גרעינים    שיווקולייצור    ותפעל
דולר ותהיה זכאית לזכויות הפצה בלעדיות בישראל ובטריטוריות   2הפרויקט בסכום של   מיליון 

החברה, באמצעות חברת הבת בקנדה,    ריים שהוסכמו בין החברות.נוספות בהינתן תנאים מסח
 .תהיה אחראית למימון נוסף של הפרויקט, ככל שיידרש

 


	דוח דירקטוריון חציוני (140822) סופי לדיווח.pdf
	דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה
	לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2022
	תוכן העניינים
	פרק א' שינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי החברה
	פרק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
	פרק ג'  דוחות כספיים ליום 30 ביוני, 2022

	פרק א'
	1. עדכון בדבר התפשטות נגיף הקורונה
	2. עדכון בדבר שינויים במצב הכלכלי הבינלאומי ובשוקי הון
	3. עדכון לסעיפים 2.3.3, 27.2.5 ו- 38 – פיתוח משותף של קניין רוחני
	4. עדכון לסעיף 32 – מימון

	פרק ב'
	1. פעילות החברה וסביבתה העסקית
	1.1. כללי
	1.2. התפתחויות מרכזיות בעסקי החברה בתקופת הדוח
	א. עסקאות פיתוח קניין רוחני:
	1. התקשרות בהסכמי תמלוגים –
	2. התקשרות למכירת מוצרי קצה –

	ב. בדיקות גנטיות – מוצר ה-SNPer™ של החברה, פונה לשוק הבדיקות הגנטיות לצמחים ובעלי חיים. במסגרת מוצר זה, מעניקה החברה ללקוח זכות גישה לתוכנה (באמצעות מחשוב ענן) במסגרתה מתבצע ניתוח של מידע גנטי, לשם פיתוח ויישום בדיקות גנטיות המותאמות באופן ספציפי לתוכ...
	ג. שת"פ ותמיכה ארוכת טווח (פרויקטים אסטרטגיים) – החברה תומכת בלקוחותיה בפרויקטים אסטרטגיים ארוכי טווח, התמיכה הינה מלאה וכוללת שירותים המותאמים לצרכי הפרויקט, לרבות אנליזות מורכבות, פתרונות ענן וכיו"ב.

	1.3. השפעות התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה (COVID-19)
	1.4. שינויים במצב הכלכלי הבינלאומי ובשוקי הון

	2. דוחות מתואמים; מדדים פיננסיים ותפעוליים (KPIs)
	2.1. הגדרות
	2.2. הכנסות וצבר הזמנות
	2.3. שיעור רווח גולמי מתואם
	2.4. EBITDA מתואם

	3. המצב הכספי
	4. תוצאות הפעילות
	5. נזילות
	6. מקורות המימון
	7. אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח על המצב הכספי ולאחריו




	אנרג'ין מאוחד 30.06.22 FV -מונגש הערות אנרג'ין מעודכן.pdf
	מידע כספי לתקופת ביניים
	תוכן העניינים
	דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי
	דוח תמציתי מאוחד על הרווח או הפסד
	דוח תמציתי מאוחד על ההפסד הכולל
	דוח תמציתי מאוחדים על השינויים בהון
	דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים
	ביאור 1 - כללי:
	ביאור 2 - בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים:
	ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית:
	ביאור 4 - אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח:
	ביאור 5 - מכשירים הנמדדים בשווי הוגן:
	ביאור 6 – הכנסות, באלפי דולרים:
	ביאור 7 - אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי:






Accessibility Report


		Filename: 

		אנרג'ין מאוחד 30.06.22 FV -מונגש הערות אנרג'ין מעודכן.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


Accessibility Report


		Filename: 

		דוח חציני מאוחד.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
