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1

החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל1970-
)להלן" :תקנות הדוחות"( ודירקטוריון החברה בחן את עמידתה של החברה בתנאי "תאגיד קטן" נכון למועד
דוחות אלו בהתאם לתקנות הדוחות .דירקטוריון החברה אישר את אימוץ מלוא ההקלות המפורטות להלן) :א(
ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה חשבון על הבקרה הפנימית; )ב( העלאת סף המהותיות
בקשר עם צירוף הערכות שווי ל) ;20% -ג( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים
ל) ;40% -ד( אימוץ מתכונת דיווח חצי שנתית.

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  30ביוני2022 ,
דירקטוריון החברה מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון של בלייד ריינג'ר בע"מ )"החברה"( לתקופה של
שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני ") 2022תקופת הדוח"(.
בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל ,1970-הדוח סוקר את השינויים העיקריים
בפעילות החברה ,אשר אירעו בשנת  2022עד למועד פרסום דוח זה.

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 .1תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית
 .1.1החברה הינה חברת טכנולוגיה ישראלית אשר התאגדה ונרשמה בישראל ביום  3בדצמבר  2015ופעלה
עד לחודש מאי  2018כחברת חממה תחת חממת הון הטבע בע"מ )"הון הטבע"( במסגרת מסלול הטבה
 8.14של הרשות לחדשנות )" רשות החדשנות"( .בחודש דצמבר  ,2020השלימה החברה הנפקה ראשונה
)"ההנפקה"( של ניירות הערך שלה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ )"הבורסה"( ובכך הפכה
החברה לחברה ציבורית.
 .1.2החברה מפתחת פתרונות טכנולוגיים למיקסום הפקת החשמל מפאנלים סולאריים .הפתרונות כוללים
טכנולוגיה ייחודית לניקוי ,ניתוח וניטור מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים )") (PVפאנלים
סולאריים"( .אחד האתגרים המשמעותיים בהפקת חשמל מפאנלים סולאריים הינה נצילות הפקת
החשמל מהפאנלים הסולאריים ביחס לכמות השמש שאותם פאנלים קולטים .אחד הגורמים המונעים
את הגדלת נצילות הפקת החשמל מהפאנלים הסולאריים הינו לכלוך על הפאנלים הסולאריים .לכלוך
זה הקרוי  ,soilingמופיע בצורות שונות )לדוגמה :אבק ,אובך ,זיהום אורבני ,לשלשת בעלי כנף ,בוץ
ועוד( .משכך ,שמירה על ניקיון הפאנלים הסולאריים באופן קבוע מאפשרת ייצור חשמל מהם בצורה
מיטבית.
 .1.3פיתוחים אלו ,ככל שיסתיימו בהצלחה יכללו ,בין היתר ,רובוט )המכונה ") (PLECOהרובוט"( לניקוי
פאנלים סולאריים ללא מים; מערכות איסוף וניהול נתונים המגיעים מהרובוט בכל הפעלה ,וניתוח
הנתונים ,למטרות זיהוי תקלות ברובוטים ובהפעלתם ,טיוב השימוש בהם ,וניטור מצב תהליך הניקיון;
רכיבי זיהוי לכלוך וזיהוי תקלות המיועדים להרכבה ברובוטים ,המאפשרים זיהוי רמות הלכלוך ותקינות
הפאנלים הסולאריים תוך כדי עבודת הניקוי של הרובוטים; מערכת )המכונה  (3Pלניהול וניטור של צוות
רובוטים באתר בודד ,כולל ניטור מצב המשימה של כל רובוט; רחפנים אוטונומיים לניקוי הפאנלים
הסולאריים ) ;(PLOVERוכלי רכב אוטונומיים ורחפנים המסוגלים להעביר את הרובוט משורה לשורה
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של פאנלים סולאריים.
 .1.4למועד דוח זה ,למעט מכירה ראשונה של מספר יחידות בודדות של הרובוט לפעילות בכמה מתקני גג
סולאריים המשמשים כאתרי ביתא )ראה דיווח בסעיף  1.9להלן( החברה מצויה בשלב הפיתוח יחד עם
ניסויי בטא של הרובוט מלווים בשירותי ניקיון באתרי ביתא אצל לקוחות ומשתמשים שונים עם הרובוט.
ניסויי בטא משמעותם הפעלת הרובוט והמערכת בתנאי שדה ,תחת השגחת נציגי החברה ,על מנת לטייב
את שלבי הפיתוח ולהתאימם לתנאי השימוש כפי שיהיו בשטח בפועל .בהמשך לניסויי הבטא הנ"ל נכון
למועד זה ,החברה סבורה כי אבן הדרך של מעבר ליצור מסחרי של הרובוט יחד עם אבני הדרך של יתר
המוצרים המפורטות בטבלה בסעיף  18.4לדוח השנתי אשר פורסם ביום  30במרץ ) 2022אסמכתא 2022-
 ( 01-038038יושלמו כשלושה רבעונים מאוחר למועד המצויין בדוח השנתי הנ"ל.
 .1.5ביום  27ליולי  ,2022חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא הנכסים והפעילות כעסק
חי של חברת רייקאטצ' בע"מ ,חברה ישראלית אשר פועלת בתחום הקליימטק והאנרגיה המתחדשת,
אשר פיתחה מערכת הקרויה –  DeepSolarמערכת תוכנה מתקדמת וחדשנית לניהול שדות סולאריים
פוטו-וולטאים( . (plants PV ,לפרטים ראו דיווח מיידי מיום  27ביולי ) 2022אסמכתא ,(2022-01-078783
המובא כהפנייה על דרך ההכללה.
יובהר כי ,החברה הינה חברה העוסקת במחקר ופיתוח ,מצויה בתחילת דרכה ,טרם סיימה את פיתוח
מוצריה וטרם החלה במכירתם .נכון למועד דוח זה ישנה העדר וודאות בהצלחת פיתוח המוצרים של החברה
לרבות הרובוט והמערכת כמו גם מוצרים עתידיים ו/או משלימים ו/או בהחדרת המוצרים המפותחים על ידי
החברה ,ככל שיפותחו בהצלחה ו/או בהחדרת מוצרים עתידיים ו/או משלימים לשוק הרלוונטי ו/או בעלויות
פיתוח מוצרי החברה ו/או בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות לשמן הן נועדו ו/או במחיר בו ניתן יהיה למכור
מוצרים אלו .לאור הנ"ל השקעות החברה בפיתוח מוצריה הקיימים ו/או העתידיים עלולות לרדת כולן
לטמיון .כמו כן ,ככל שהחברה לא תצליח לעמוד ביעדיה יתכן שהחברה תידרש לגיוסי הון נוספים.
בכל הנוגע לרייאקטצ' יובהר ,למועד זה ,אין כל וודאות כי מזכר ההבנות יתגבש לכדי הסכם מחייב ,וכי ככל
וייחתם ההסכם המחייב תושלם ההתקשרות .בנוסף ,לא ניתן להעריך את מועד השלמת ההתקשרות ואם
תושלם יתכן כי ההסכם המחייב יכלול תנאים נוספים ועשוי אף לכלול תנאים שונים מהותית מהאמור לעיל
וכן אין כל וודאות שיתקיימו התנאים המתלים על פיו .על כן מובהר ,כי המידע המובא לעיל ביחס לחתימת
מזכר ההבנות הלא מחייב ותנאיו הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרת ובחוק ניירות ערך ,התשכ"ח -
 ,1968המבוסס על הערכות ,תוכניות ותחזיות החברה נכון למועד פרסום דיווח זה .הערכות אלו כוללות מידע
אשר עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר ,בשל
גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או אינם ידועים לה.

בנוסף ,כל ההערכות והאומדנים המפורטים לעיל ולהלן בדוח זה הינן הערכות ,תחזיות ואומדנים הצופים פני
עתיד כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,המבוססים על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר
מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו וודאי ואינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש,
כולן או בחלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים ,ביניהם אי עמידה ביעדי
פיתוח ו/או אי עמידה ביעדי השיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש.
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 .2המצב הכספי
להלן השינויים המהותיים בסעיפים העיקריים בדוח על המצב הכספי ליום  30ביוני .2021
הסברי החברה

הסעיף
30.6.2022

30.6.2021

אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
והשקעות לזמן קצר

31.12.2021
אלפי ש"ח

15,663

22,758

20,151

446

825

235

16,109

23,583

20,386

רכוש קבוע

281

145

242

נכסי זכות שימוש

962

828

760

סך נכסים לא שוטפים

1,244

973

1,002

סך מאזן

17,352

24,556

21,388

206

108

110

ספקים והתחייבות
שוטפות אחרות

1,305

832

953

סך התחייבויות שוטפות

1,511

940

1,063

התחייבויות בגין חכירות

742

731

670

התחייבות בגין מענקים
מרשות החדשנות

3,668

2,368

3,261

לא

4,410

3,099

3,931

11,431

20,517

16,394

חייבים ויתרות חובה

סך נכסים שוטפים

של
שוטפת
חלות
התחייבויות בגין חכירות

התחייבות
סך
שוטפות
סך הון

4

עיקר השימוש במזומנים
ההוצאות מחקר ופיתוח.

הוא

לטובת

עיקר השינוי נובע מירידה בהכנסות לקבל
מהרשות לחדשנות.

במהלך החציון החברה חכרה עוד שני רכבים

החברה הגדילה את מצבת העובדים והעלתה
שכר .בנוסף בעקבות המעבר לייצור עלתה
יתרת הספקים וההוצאות לשלם.

החברה חכרה עוד שני רכבים במהל החציון.
התחייבות לרשות לחדשנות נובעת ממענקים
שהתקבלו מהרשות ועליהם ישולמו תמלוגים
עתידיים בגובה של  .3.5%-3%התמלוגים הינם
דולרים ונושאים ריבית בגובה ליבור דולרי
לשנה .

סך הכל התחייבויות

17,352

21,388

24,556

והון
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 .3תוצאות הפעילות
לתקופה של שישה חודשים לשנה שהסתיימה ב 31
לדצמבר
שהסתיימו ביום  30ביוני

סעיף

2022

2021

-

-

הסברי הדירקטוריון

2021
הכנסות
-

הכנסות
ממכירות

החברה החלה במכירות ראשונות
מלווים
פיילוטים
במסגרת
בשירותי ניקיון באתרי ביתא.
הכנסות אלה נרשמו כהקטנת
הוצאות המו"פ

הוצאות
מחקר

הוצאות
ופיתוח

השתתפות
הרשות לחדשנות
בעלויות הפיתוח

הוצאות
וכלליות

3,885

3,374

6,542

הוצאות המו"פ מורכבות מעלויות
שכר מהנדסים ורכיבים לבניה
ופיתוח רובוטים.

)(142

)(785

)(598

בתקופת הדוח החוברה נתמכת
במסגרת תוכנית מעבר מפתוח
לייצור של הרשות לחדשנות.

1,638

481

1,455

הגידול נובע בעיקרו מכך
שבתקופת הדוח החברה הרחיבה
את שדרת הניהול שכללה בין היתר
מינוי מנכ"ל חדש .בצעה עבודת
והוענקו
אסטרטגית
מחקר
אופציות למנכ"ל ולדירקטורים.

173

נובע בעיקר מריבית ושערוך של
התחייבות בגין מענקים מהרשות
לחדשנות.

הנהלה

170

15

הוצאות מימון
הפסד כולל

5,551

7,572

3,085
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 .4נזילות ומקורות מימון
הסעיף

ל 6 -חודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני
2021

2022

2021

אלפי ש"ח
תזרים המזומנים ששמשו
לפעילות שוטפת

ליום 31
בדצמבר

אלפי ש"ח

)(4,621

)(2,752

)(6,081

המזומנים
לפעילות

)(109

)(152

)(256

תזרים המזומנים שנבעה
מפעילות מימון

242

240

1,091

תזרים
ששימש
השקעה

הסברי החברה

החברה הינה חברת מחקר ופיתוח
וטרם החלה במכירות משמעותיות.

מורכב בעיקר מתקבולי
מהרשות לחדשנות.

מענקים

נכון למועד דוח זה ,החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח ומוכרת מוצרים לפיילוטים באתרי ביתא .מקורות
המימון של החברה הינם גיוסי הון ומענקים .בחודש דצמבר  2020השלימה החברה הנפקה לציבור ועמה גיוס
בהיקף של כ 22-מיליון ש"ח )ברוטו( .תמורת ההנפקה משמשת למימון פעילותה השוטפת של החברה
ובשימת דגש על פעילות המחקר והפיתוח הקיים והעתידי של החברה .נכון למועד דוח זה ,הוציאה החברה
סך של כ 9.9 -מיליון  ₪מתוך תמורת ההנפקה בגין הוצאות מחקר ופיתוח ו  3.5מיליון  ₪בגין הוצאות הנהלה
וכלליות .לפירוט אודות מזכר הבנות )לא מחייב( שחתמה החברה עם חברת רייאקטצ' ראה סעיף  1.5לעיל.
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היבטי ממשל תאגידי
 .5תרומות במסגרת פעילות למען הקהילה
בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס למדיניות החברה בנוגע למתן תרומות.

 .6דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
בתקופת הדוח לא חל שינוי בנוגע לקביעת המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות
חשבונאית פיננסית בדירקטוריון החברה.

 .7גילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה ,כהגדרת המונח בחוק
החברות ,תשנ"ט .1999-נכון למועד דוח זה ,מכהנים בחברה שלושה דירקטורים בלתי תלויים )כולל שני
דירקטורים חיצוניים( מתוך תשעה חברי דירקטוריון.
 .8המבקר הפנימי בתאגיד
לא חל שינוי ביחס לנתונים בדבר המבקר הפנימי של החברה כפי שפורטו בדוח השנתי ליום  31בדצמבר
2021אשר פורסם ביום  30במרץ ) 2022מס' אסמכתא ) (2022-01-038038האמור בדוח זה מובא כהפניה
על דרך ההכללה בדוח זה.

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 .9אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו
לפרטים אודות אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה ראה באורים  5ו  6לדוחות הכספיים של
החברה ליום  30ביוני  2022וכן האמור להלן:
 .9.1ביום  16במרץ  ,2022החברה הודיעה על התקשרות בהסכם הכולל מכירה ראשונה של מספר יחידות
של הרובוט .לפרטים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  16במרץ ) 2022מס' אסמכתא2022- :
 . (01-026016האמור בדוח זה מובא כהפניה על דרך ההכללה בדוח זה.
 .9.2ביום  28במרץ  2022אישרה האסיפה הכללית של החברה (1) :התקשרות החברה בהסכם העסקה עם
מר עודד פרוכטמן בתפקיד מנכ"ל החברה והקצאה של  182,766אופציות; ) (2תנאי כהונתו והעסקתו
של מר אסף פרידלר ,מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית בחברה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
של החברה מיום ) 29.3.2022מס' אסמכתא.(2022-01-036877 :
 .9.3ביום  1במאי  2022הודיעה החברה כי מינתה את מר עירא פלטי ליו"ר דירקטוריון החברה ואת מר
אייל טריבר לדירקטור בחברה .לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים של החברה מיום  1במאי 2022
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)מס' אסמכתאות 2022-01-043383 :ו 2022-01-043389 -בהתאמה(.
 .9.4ביום  3במאי  2022הודיעה החברה על הנפקה פרטית של  245,000אופציות לעובדי החברה מכוח תכנית
אופציות של החברה משנת  .2019לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  3במאי ) 2022מס' אסמכתא:
.(2022-01-044199
 .9.5ביום  12ביוני  2022הודיעה החברה כי הסתיים הסכם הצבעה בין בעלי מניות החברה :אסף פרילדר,
הון הטבע בע"מ וקוגניטים אחזקות בע"מ .מכוח הסכם זה דווחו בעלי המניות כבעלי שליטה בחברה
ועל -כן החל ממועד זה לא קיים בחברה בעל שליטה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום
 12ביוני ) 2022אסמכתא מס' .(2022-01-059295
 .9.6ביום  13ביוני  2022אישרה האסיפה המיוחדת של החברה (1) :תנאי כהונתו של מר עירא פלטי בתפקיד
יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה והקצתה למר עירא פלטי  55,000אופציות ) (2תנאי כהונתו של מר
אייל טריבר בתפקיד דירקטור בחברה והקצתה למר אייל טרייבר  36,000אופציות של החברה.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  14ביוני ) 2022מס' אסמכתא.(2022-01-060126 :
 .9.7ביום  26ביוני  2022הודיעה החברה על קבלת פטנט )מס'  (3368250ממשרד הפטנטים האירופי
) .(European Patent Officeלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  26ביוני ) 2022מס'
אסמכתא.(2022-01-064983 :
 .9.8ביום  27ביולי  2022חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא הנכסים והפעילות כעסק
חי של חברת רייקאטצ' בע"מ ,חברה ישראלית אשר פועלת בתחום הקליימטק והאנרגיה המתחדשת.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  28ביוני ) 2022מס' אסמכתא.(2022-01-078783 :
 .10השפעות השינויים המתרחשים בכלכלה העולמית על עסקי התאגיד
אינפלציה
 .10.1ב חודשים האחרונים החלה מגמת עליה בשיעורי האינפלציה בישראל ובעולם .האינפלציה בחודשים
האחרונים בארה"ב משקפת עליה שנתית של  9.1%והאינפלציה הצפויה לשנת  ,2022לפי דוח קרן
המטבע הבינלאומית ,שהתפרסם לאחרונה ,עומדת על כ 6.6% -בכלכלות מפותחות ו 9.5% -בכלכלות
מתפתחות .1לצד עליות המחירים העולמית החליטו בנקים מרכזיים בעולם להעלות את הריבית
במטרה לבלום את עליות המחירים.
נכ ון למועד הדוח ,לעליה בשיעורי האינפלציה ,לעליית המחירים והריבית אין השפעה מהותית על
פעילות החברה ,בין היתר ,היות והחברה מבצעת פיילוטים ולכן אינה מייצרת את מוצריה בכמויות
מסחריות .יחד עם זאת ,העלייה בעלות חומרי הגלם ובעלויות הייצור ,תתכן ותשפיע על תוצאותיה
הכספיות של החברה בעתיד .יובהר ,כי במקביל לעליה בחומרי הגלם ישנה גם עלייה במחירי החשמל
אשר ייתכן כי תוביל לעלייה במחירי החשמל הנמכר מהפאנלים הסולריים ממנו נגזר התשלום
המשולם לחברה .נכון למועד זה ,אין ביכולתה של החברה להעריך את המשך עליית שיעורי
.https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022 1
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האינפלציה ועליית המחירים ,ואת השפעתם על תוצאותיה הכספיות העתידיות של החברה .החברה
מממנת את פעילותה מהון עצמי והשקעות ונכון למועד זה אין לחברה הלוואות ממוסדות מימון
ומשכך אין לעלייה בריבית השפעה על פעילות החברה.
 .10.2הסביבה העסקית והשפעות נגיף הקורונה
במהלך הרבעון הראשון לשנת  ,2020החל להתפשט בסין ולאחר מכן בכל רחבי העולם וגם בישראל,
נגיף הקורונה ) ,(COVID-19אשר הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית.
נכון למועד דוח זה ,נגיף הקורונה ) (Covid-19ממשיך ומתפשט במקומות שונים ברחבי העולם ובכלל
זה בישראל .עם זאת ,נכון למועד דוח זה ,מרבית מדינות העולם ובכללן ישראל אינן נוקטות בהטלת
סגרים ו/או סגירת גבולות )הן אוויריים והן יבשתיים( ,כאשר הכניסה ומעבר במרבית מדינות העולם
הינה יחסית ללא מגבלות.
כיום ,החברה פועלת במתכונת רגילה.
משבר הקורונה והמשבר ברכיבים אלקטרוניים השפיע על עלויות חומרי הגלם .החברה הצטיידה
בחומרי גלם לייצור הרובוטים הנדרשים בתקופה הקרובה.
לאור העובדה שמדובר באירוע מתמשך ,המאופיין בשינויים תדירים ומהירים במשק ובאי ודאות רבה
באשר לעומק המשבר ,משכו והצעדים שיינקטו על ידי הממשלה בהמשך ,אמידת היקף ההשפעה על
פעילות החברה המצוינת לעיל כרוכה בביצוע הערכות ואומדנים.
הערכות וציפיות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של המצב הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה
וההשלכות של ההנחיות שניתנו לציבור בקשר עימן כאמור הינן תחזית והערכה בלבד של החברה נכון
למ ועד דוח זה בהתבסס ,בין היתר ,על פרסומים בארץ ובעולם בנושא והנחיות הרשויות הרלוונטיות
והערכות החברה בהתאם לנתונים המצויים בידיה נכון למועד זה בלבד .ייתכן שהתחזיות וההערכות
של החברה כאמור לעיל ,כולן או חלקן ,לא תתממשנה או תתממשנה באופן שונה מההערכות והתחזיות
הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות כתוצאה מהתפתחויות או התממשות שונה מהמוערך נכון למועד
זה כמפורט לעיל .החברה ממשיכה לעקוב ולבחון את ההשלכות של התפשטות נגיף הקורונה על
פעילותה.
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 .10.3הערכת שווי
זיהוי נושא ההערכה:

הערכת שווי כתבי אופציות ) 1בתקופת הדוח בוצעו שלוש ההערכות שווי
של כתבי אופציות

עיתוי ההערכה:

בגין הענקות שבוצעו בחציון הראשון של שנת  ,2022בוצעה באוגוסט,
.2022

שווי נושא ההערכה בדבר העבודה שבוצעה באוגוסט  – 2022שווי האופציות שהוענקו נקבע על
שנקבע בהתאם להערכה :סך של כ  2,998אלפי .₪
זיהוי המעריך ואפיוניו:

העבודה בוצעה על ידי וריאנס אסקולה בע"מ ,בעל ניסיון שנים רבות.
מעריך השווי הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה תואר ראשון
במדעי החיים ותואר שני במנהל עסקים.

תלות במזמין ההערכה:

בלתי תלוי.

הסכמי שיפוי עם מעריך קיים הסכם לשיפוי מעריך השווי .לפי הסכם זה אחריות מעריך השווי ככל
שהינה נובעת מביצוע הערכת השווי לא תחרוג בשום מקרה מסך כל
השווי:
התמורה המשולמת לו בגין עבודה זו עד פי  .3במקרה בו יחויב בהליך
משפטי ,החברה תשפה את מעריך השווי על כך בהתאם )מעבר כאמור
לאחריותו( ,והכל למעט במקרה של זדון מצד מעריך השווי.
מודל ההערכה שמעריך בינומי
השווי פעל לפיו:
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה -
תנודתיות צפויה במחירי המניה כ71%-65% -
שיעור ריבית חסרת סיכון )3.59%-0.82% :(%
מחיר המניה )ש"ח( :ליום הענקה  ₪ 10.21 ₪ 9.84ו  ₪ 8.48למניה )מחיר המניה בבורסה ביום ההענקה(
 .11מצבת התחייבויות:
לפירוט בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה והחברות המאוחדות ראה דיווח בטופס ת'  126המדווח
במקביל לדוח רבעוני זה.
הדירקטוריון מביע תודה והערכה להנהלת החברה ולעובדיה על עבודתם המסורה.

___________________

___________________

עודד פרוכטמן
מנכ"ל

עירא פלטי
יו"ר הדירקטוריון
תאריך 25 :באוגוסט2022 ,
1

הערכת השווי אינה מצורפת בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך להבהרה לעמדה משפטית מספר  105-23בדבר פרמטרים
לבחינת מהותיות הערכות שווי ,סעיף .(2)3
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בלייד ריינג'ר בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים
ליום  30ביוני 2022
)בלתי מבוקרים(

בלייד ריינג'ר בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים ליום  30ביוני 2022
תוכן העניינים
עמוד
דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

2

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

3

תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים

4

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

5

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

6

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

7

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
חברת בלייד ריינג'ר בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת בלייד ריינג'ר בע"מ ,הכולל את הדוח על המצב
הכספי התמציתי ליום  30ביוני  2022ואת הדוחות התמציתיים על רווח והפסד ורווח כולל
אחר ,שינויים בהון ותזרימי המזומנים ,לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם
לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת
מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על
סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  2410של לשכת רואי חשבון בישראל
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות".
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים
לעניינים הכספיים והחשבונאיים ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו
יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי
פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

סומך חייקין
רואי חשבון
 25באוגוסט 2022

 KPMGס ומך חייקין ,ש ותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בא רגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מפ י ר מו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
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בלייד ריינג'ר בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים ליום
 30ביוני
2022
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

 30ביוני
2021
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2021
)מבוקר(
אלפי ש"ח

נכסים
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

15,663
446
16,109

22,758
825
23,583

20,151
235
20,386

נכסים שאינם שוטפים
נכס זכות שימוש
רכוש קבוע ,נטו
סה"כ נכסים לא שוטפים

962
281
1,243

828
145
973

760
242
1,002

סה"כ נכסים

17,352

24,556

21,388

התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

238
206
1,067
1,511

198
108
634
940

100
110
853
1,063

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות בגין הלוואות הניתנות למחילה מרשות החדשנות
התחייבות לזמן ארוך בגין חכירה
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

3,668
742
4,410

2,368
731
3,099

3,261
670
3,931

הון
הון מניות
קרנות הון
פרמיה
יתרת הפסד
סה"כ הון

23
4,915
29,595
)(23,102
11,431

23
4,236
29,322
)(13,064
20,517

23
4,468
29,454
)(17,551
16,394

סה"כ התחייבויות והון

17,352

24,556

21,388

פלטי עירא
יו"ר דירקטוריון

עודד פרוכטמן
מנכ"ל

שמשון ויזל
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים ביניים 25 :באוגוסט 2022

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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בלייד ריינג'ר בע"מ
תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים

לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום
 30ביוני
 30ביוני
2021
2022
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2021
)מבוקר(
אלפי ש"ח

הוצאות מחקר ופיתוח

3,885

3,374

6,542

בניכוי-מענקים מרשות החדשנות

)(142

)(*) (785

)(*) (598

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו

3,743

(*) 2,589

(*) 5,944

הוצאות הנהלה וכלליות

1,638

481

1,455

הפסד תפעולי

5,381

3,070

7,399

הוצאות מימון

170

15

173

הפסד כולל לתקופה

5,551

3,085

7,572

הפסד בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(

0.76

0.42

1.04

)*( -סווג מחדש

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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בלייד ריינג'ר בע"מ

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
הון מניות
אלפי ש"ח

קרנות הון
אלפי ש"ח

פרמיה
אלפי ש"ח

יתרת הפסד
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני
) 2022בלתי מבוקר(
יתרה ליום  1בינואר
) 2022מבוקר(

23

4,468

29,454

)(17,551

16,394

קרן הון תשלום מבוסס
מניות

-

497

-

-

497

מימוש אופציות עובדים

*

)(50

141

-

91

הפסד לתקופה

-

-

-

)(5,551

)(5,551

יתרה ליום  30ביוני
) 2022בלתי מבוקר(

23

4,915

29,595

)(23,102

11,431

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני
) 2021בלתי מבוקר(
יתרה ליום  1בינואר
) 2021מבוקר(

23

3,678

29,152

)(9,979

22,874

קרן הון תשלום מבוסס
מניות

-

571

-

-

571

הוצאות הנפקה

-

-

)(39

-

)(39

מימוש אופציות עובדים

*

)(13

26

-

13

מימוש אופציות משקיעים

*

-

183

-

183

הפסד לתקופה

-

-

-

)(3,085

)(3,085

יתרה ליום  30ביוני
) 2021בלתי מבוקר(

23

4,236

29,322

)(13,064

20,517

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר ) 2021מבוקר(
יתרה ליום  1בינואר
) 2021מבוקר(

23

3,678

29,152

)(9,979

22,874

מימוש אופציות עובדים

*

)(13

26

-

13

מימוש אופציות משקיעים

*

-

315

-

315

הוצאות הנפקה

-

-

)(39

-

)(39

קרן הון תשלום מבוסס
מניות

-

803

-

-

803

הפסד לשנה

-

-

-

)(7,572

)(7,572

יתרה ליום  31בדצמבר
) 2021מבוקר(

23

4,468

29,454

)(17,551

16,394

* מייצג סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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בלייד ריינג'ר בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים
לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום
 30ביוני
 30ביוני
2022
2021
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2021
)מבוקר(
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
הפסד נקי

)(5,551

)(3,085

)(7,572

הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות
הוצאות ריבית שנצברו
הוצאות בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

104
188
497

87
6
571

162
146
803

)(325
138
214
114
930

)(373
28
)(198
212
333

279
)(70
21
150
1,491

)(4,621

)(2,752

)(6,081

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
שינוי בחייבים ויתרות חובה
שינוי בספקים ונותני שירותים
שינוי בזכאים ויתרות זכות
שינוי ביתרה השוטפת בגין מענקים מרשות החדשנות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע

)(109

)(152

)(256

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(109

)(152

)(256

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
תקבולים בגין מימוש אופציות לעובדים
תקבולים בגין מימוש אופציות למשקיעים
עלויות גיוס הון
פירעון הלוואה מצד קשור
פירעון התחייבות בגין חכירה
התחייבות בגין הלוואות הניתנות למחילה מרשות
החדשנות

91
)(68
219

13
183
)(39
)(116
)(57
256

13
315
)(39
)(116
)(116
1,034

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

242

240

1,091

השפעת הפרשי תרגום על מזומנים ושווי מזומנים

-

-

)(25

ירידה במזומנים ושווי מזומנים

)(4,488

)(2,664

)(5,271

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

20,151

25,422

25,422

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

15,663

22,758

20,151

מידע נוסף על תזרים מזומנים:
הוצאות ריבית ששולמו במהלך התקופה

15

16

31

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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בלייד ריינג'ר בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 1הישות המדווחת
א.

בלייד ריינג'ר בע"מ )להלן " -החברה"( הוקמה והחלה את פעילותה ב 3-בדצמבר  .2015החברה
מפתחת טכנולוגיה לניקוי וניטור מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים ) .(PVבהתאם להוראת מנכ"ל
 8.14של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה הוקמה חברת הון הטבע בע"מ )להלן " -החממה"(
שהינה מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה .החברה מוגדרת כחברת פרויקט של החממה
והייתה חברה פרטית שפעילותה מומנה על ידי רשות החדשנות הטכנולוגית )"רשות החדשנות"(
והחממה .החברה סיימה את תקופת החממה ביום  31במאי .2018

ב.

ביום  27בנובמבר  2020הוצעו לראשונה מניותיה של החברה לציבור באמצעות הצעת מכר והחל מיום
 10בדצמבר  2020נסחרות מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

ג.

נכון ליום  30ביוני  ,2022צברה החברה הפסדים בסך של כ 23,102 -אלפי ש"ח .החברה בשלבי מחקר
ופיתוח .תוכנית הפיתוח של החברה ויצירת פעילות רווחית מותנים באירועים עתידיים ,הכוללים בין
היתר הזרמת הון למימון פעילות המחקר והפיתוח עד להשגת רווחיות .לדעת הנהלת החברה ,יש
ברשותה מקורות מימון לפעילות של  12החודשים הקרובים ,לפחות.

ד.

להתפשטות נגיף הקורונה לא הייתה השפעה מהותית על החברה ,לפירוט נוסף ראה ביאור  1ה'
בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2021

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל ,IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את
כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2021להלן" -הדוחות הכספיים השנתיים"( .כמו כן ,דוחות אלו נערכו בהתאם
להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970 -
תמצית הדוחות הכספיים ביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  25באוגוסט .2022
ב.

שימוש באומדנים ושיקול דעת

בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת
בהערכות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות,
הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו
בהערכות הכרוכות באי וודאות ,בעת עריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים הינם עקביים עם אלו ששימשו
בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
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בלייד ריינג'ר בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים אלו ,הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר
פורטו בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2021למעט:
קביעת השווי ההוגן בגין מענקי תשלום מבוסס מניות המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי ביצוע המהווה
תנאי שוק
השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול
בהון על פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים .הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום
מבוסס מניות ,המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק ,מותאם על מנת
לשקף את מספר המענקים אשר צפויים להבשיל .עבור מענקי תשלום מבוסס מניות המותנים בתנאים שאינם
תנאי הבשלה או בתנאי הבשלה שהינם תנאי ביצוע המהווים תנאי שוק ,החברה מביאה בחשבון תנאים אלו
באמידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים ,ולכן החברה מכירה בהוצאה בגין מענקים אלו ללא
קשר להתקיימותם של תנאים אלה.

באור  - 4מכשירים פיננסיים
א.

שווי הוגן

הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים לרבות מזומנים ושווי מזומנים ,חייבים אחרים ,צדדים
קשורים ,ספקים וזכאים אחרים וכן ההלוואות הניתנות למחילה מרשות החדשנות תואם או קרוב לשווי
ההוגן שלהם.
המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים ,לפי קבוצות בעלות מאפיינים
דומים ,למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן:
רמה :1
רמה :2
רמה :3

מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק
ניתנים לצפייה(.

ההלוואות הניתנות למחילה מרשות החדשנות נמדדות במועד ההכרה לראשונה בשווי הוגן ברמה .3

ב.

נתונים בדבר מדידות שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ברמה  3ששוויים ההוגן נמדד לצורכי גילוי
ומדידה )ראה א' לעיל(

התחייבות בגין מענקי רשות החדשנות
טכניקות הערכה
לקביעת השווי ההוגן

הנתונים המשמעותיים
שאינם ניתנים לצפייה

יחסי הגומלין בין הנתונים המשמעותיים שאינם
ניתנים לצפייה ומדידת השווי ההוגן

השווי ההוגן נמדד
באמצעות צפי פירעון
ההתחייבות ושיעור
הריבית להיוון.

• שיעור היוון 25%

ככל ששיעור ההיוון יהיה גבוה יותר ,ההתחייבות
בגין המענק יירשם בסכום נמוך יותר ,והוצאות
מחקר ופיתוח יוקטנו בסכום גבוה יותר.
ככל שצפי הפירעון לתקופות מאוחרות יותר,
ההתחייבות בגין המענק יירשם בסכום נמוך
יותר.
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בלייד ריינג'ר בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 5אירועים מהותיים בתקופת הדוח
א.

תשלום מבוסס מניות

) (1ביום  28במרס  2022העניקה החברה למנכ"ל החברה כמות של  182,766אופציות למניות במחיר מימוש
של  12.66ש"ח למניה 146,213 .אופציות למניות יבשילו על פני תקופה של  4שנים ,כאשר  25%יבשילו
לאחר שנה ו 6.25% -יבשילו בכל אחד מ 12-הרבעונים שנותרו לתקופת ההבשלה 36,553 .אופציות
למניות יבשילו על פני תקופה של  4שנים בהתקיימות שני התנאים הבאים :השלמת גיוס הון לחברה
בהיקף מינימלי של  30מיליון ש"ח ולפי שווי חברה מינימלי של  100מיליון ש"ח בתוך  18חודשים
מתחילת העסקתו של המנכ"ל בחברה .החברה קבעה כי מדובר בשני תנאים מצטברים ,תנאי אחד שהינו
תנאי ביצוע )גיוס  30מיליון ש"ח( ותנאי שני שהינו תנאי שוק )שווי חברה מינימלי של  100מיליון ש"ח
בעת הגיוס( .כאמור בביאור  ,3החברה הביאה בחשבון את תנאי השוק בעת קביעת השווי ההוגן של
ההענקה .החברה אמדה את העמידה בתנאי של שווי חברה מינימלי של  100מיליון ש"ח במודל שמשלב
בין שיטת  Black and Scholesלתמחור אופציות לבין שיטת מונטה-קרלו שבודקת את העמידה בתנאי
זה.
) (2ביום  2במאי  2022העניקה החברה לעובדי החברה כמות של  245,000אופציות למניות במחיר מימוש של
 10.98ש"ח למניה .האופציות יבשילו על פני תקופה של  4שנים ,כאשר  25%יבשילו לאחר שנה ו6.25%-
יבשילו בכל אחד מ 12-הרבעונים שנותרו לתקופת ההבשלה.
ביום  13ביוני  2022העניקה החברה לשני דירקטורים כמות של  91,000אופציות למניות במחיר מימוש
של  10.98ש"ח למניה .האופציות יבשילו על פני תקופה של  4שנים ,כאשר  25%יבשילו לאחר שנה ו-
 6.25%יבשילו בכל אחד מ 12-הרבעונים שנותרו לתקופת ההבשלה.
החברה אמדה את ההטבה בגין הענקת האופציות בהתאם למודל תמחור מניות בינומי .מחיר המניה
בבורסה היווה את בסיס השווי .התנודתיות הצפויה של המניה נלקחה על פי מדגם של חברות ציבוריות
העוסקות באותו תחום פעילות של החברה .שיעור ריבית חסרת סיכון נלקח בהתאם לתשואה לפדיון
אג"ח לא צמוד מסוג "שחר" .על פי ניסיון החברה ,נלקחה הנחה של תשואת דיבידנד בשיעור אפס.
להלן הפרמטרים ששימשו למדידת השווי ההוגן במועד הענקה של תכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות
במכשירים הוניים:
הענקה 28
במרס 2022
מחיר מניה )בש"ח במועד
הענקה(
מחיר מימוש )בש"ח(
תנודתיות צפויה )ממוצע
משוקלל(
משך החיים הצפוי של כתב אופציה
)בשנים(
שיעור דיבידנדים צפוי
שיעור ריבית חסרת סיכון
שווי הוגן באלפי ש"ח

הענקה מותנית הענקה  2במאי הענקה 13
ביוני 2022
 28במרס 2022 2022
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469
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908

החברה רשמה בדוחותיה הכספיים לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  2022הוצאות
בסך של כ 497 -אלפי ש"ח כנגד קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות ,מתוכם כ 216-אלפי ש"ח
מיוחסים לאנשי מפתח ניהוליים.
ב.

נכסי זכות שימוש
בחודשים אפריל ויוני  2022החברה חתמה על הסכמים לחכירת רכבים לתקופה של שלוש שנים.
תמורת תשלומי חכירה קבועים בסכום של כ 4 -אלפי  ₪בחודש לכל רכב .בהתאם לכך ,בדוח על המצב
הכספי הכירה החברה בהתחייבות בגין חכירה בגובה של כ 237 -אלפי ש"ח הנמדדות בערך הנוכחי של
תשלומי החכירה שאינם משולמים באותו מועד ,ובמקביל הכירה בנכס זכות שימוש באותו הסכום.
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בלייד ריינג'ר בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 6אירועים לאחר תאריך המאזן
ביום  27ביולי  2022חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא הנכסים והפעילות כעסק חי של
חברת רייקאטצ' בע"מ )להלן "המוכרת"( ,חברה ישראלית אשר פועלת בתחום ה Climate Tech-והאנרגיה
המתחדשת.
על פי מזכר ההבנות תשלם החברה בתמורה לרכישת הפעילות סכום של  500אלפי דולר ארה"ב ותנפיק 400
אלפי מניות למוכרת .בנוסף תנפיק החברה לכל אחד משני חברי הנהלת רייקאטצ'  25אלפי אופציות כ"א
בתמורה להענקת שירותי ייעוץ לחברה.
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)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג)ד():(1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,עודד פרוכטמן ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוח החצי שנתי של חברת בלייד ריינג'ר בע"מ )"התאגיד"( לחציון הראשון לשנת 2022
)"הדוחות"(;
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות;
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של
דירקטוריון התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה
עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

_______________
 25באוגוסט 2022

עודד פרוכטמן ,מנכ"ל

)ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג)ד():(2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,שמשון ויזל ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של בלייד
ריינג'ר בע"מ )"התאגיד"( לחציון הראשון לשנת ") 2022הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים"(;
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל
מצג לא נכון של עובדה מהותית ,ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם,
לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של
דירקטוריון התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.
 .5אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
________________________
 25באוגוסט 2022

שמשון ויזל ,סמנכ"ל כספים

