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 הנדון: הערכות ראשוניות ביחס להכנסות החברה בשנת  2022

 

-2022-01)מס' אסמכתא:    2022ביוני    30לחלק א' בדוח החצי שנתי של החברה ליום    3.3בהמשך לאמור בסעיף  

והצפי להכרה בהכנסה הנובעת ממנו במחצית  החברה  צבר ההזמנות של  "(, בדבר  הדוח החצי שנתי )" (108754

  11-ו   2022בספטמבר    22-ו  5,  4  של החברה מהימים  המיידייםלאמור בדיווחיה    ובהמשך  2022שנת  של    השנייה

ה  י בדבר התקשרויות החברה עם צדדים שלישיים והצפי להכרה הנובעת מהם במחצית השני  1, 2022באוקטובר  

   מתכבדת החברה לדווח כדלקמן: 2022של שנת 

המשקף    ,מיליון ש"ח  17-ל מיליון ש"ח    16יסתכמו לסך של בין    2022להערכת החברה, הכנסות החברה בשנת  

 . 2021ביחס להכנסות החברה בשנת   63%- ל 53%של בין  גידול

  אשרבתחזית צבר ההזמנות  בדוח החצי שנתי  חלק מהעסקאות שנכללו    2, בשל מודל ההכרה בהכנסה של החברה

כי לגביהם  ש  הוצג  כהכנסה במחצית  צפוי  בדי  מההכנסות  חלק  כןו  2022שנת  של    השנייהיוכרו    ווחים שצוינו 

מיליון ש"ח    4.5של בין  בסך מוערך  ,  2022כצפויים להתממש במחצית השנייה של שנת  לעיל    המוזכרים  םהמיידיי

, וזאת בשל עיכובים  2023  שנת  של  הראשונה   חציתמב  ות כהכנס  בפועל   צפויות להיות מוכרות   ,מיליון ש"ח  5-ל

  לקוחות מסוימים להתקנת הרובוטים. השדות של במוכנות

ובדבר היקף ההתקנות בשנת    2022הערכות החברה בדיווח מיידי זה בקשר עם אומדן ההכנסות ממכירות לשנת  

  החברה   של   התקופתיבמסגרת הדוח    ויכלל  יםמבוקר  ונתוניםמעודכן    מידע כאשר    ראשוניותהן הערכות    2022

אינם  מיידי זה לעיל  . הנתונים הכספיים המוצגים בדוח  2023  מרץ  חודש  במהלך  להתפרסם  העתיד  2022  לשנת

-שכ"חבחוק ניירות ערך, הת  מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו  כאמור  סקורים או מבוקרים. ההערכות

באופן שונה 1968 או להתממש  ועשוי שלא להתממש,  זה  דוח  במועד  הנתונים שבידי החברה  על  , המבוסס 

   .מהמתואר לעיל

להיות מוכרות העשויות  זה לעיל אודות הצפי להכנסות עתידיות אפשריות    בדוחהערכות החברה המפורטות  

הן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.    2023  שנת  של  הראשונה  מחציתב  ותבפועל כהכנס

 המידע כאמור מבוסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה, ניתוח השוק בו פועלת החברה, מידע  
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המצוי בידיה למועד פרסום הדוח וכן היכרותה עם לקוחותיה וצרכיהם. בהתאם, המידע המובא לעיל, עשוי  

באופן שונה מבחינה מהותית מכפי שנצפה, בגין התרחשותם של גורמים אשר  ו,  או חלקבפועל, כולו    להתממש

בו פועלת    שוקהשינויים בתנאי    אינם בשליטת החברה ובכלל זה, בין היתר, בגין שינויים בצרכי לקוחות החברה

לוגיסטייםהחברה עיכובים  החברה  ,  בלקוחות  מגורמי    הקשורים  יותר  או  אחד  התממשות  הסיכון  או 

 .(2022-01-040660)מס' אסמכתא:   2021של החברה לשנת י לפרק א' לדוח התקופת 32המפורטים בסעיף 

זה מנהלת החברה משאים ומתנים   דוח מיידי  פרסום  למועד  כי  לעיל, החברה מתכבדת לעדכן  בנוסף לאמור 

כספי מצטבר של בין    מתקדמים ביחס להסכמי אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של פרויקטים בהודו בהיקף

מיליון ש"ח בגין אספקה והתקנה וסך של   6- מיליון ש"ח ל 5מיליון ש"ח )מתוכו סך של בין  17-מיליון ש"ח ל 15

  13בישראל בהיקף כספי בטווח של בין    יםמיליון ש"ח בגין תפעול ותחזוקה( ופרויקט  11-"ח למיליון ש  10בין  

מיליון ש"ח בגין אספקה והתקנה וסך של בין    5- מיליון ש"ח ל  4מתוכו סך של בין  מיליון ש"ח )  15-מיליון ש"ח ל

יודגש כי למועד פרסום  "(.  ת הפוטנציאליו  ההתקשרויות( )"מיליון ש"ח בגין תפעול ותחזוקה  10-"ח למיליון ש  9

ים מחייבים. כן  הדוח, אין כל וודאות כי ההתקשרויות הפוטנציאליות כאמור, כולן או חלקן, יבשילו לכדי הסכמ

יובהר כי הבשלתן של ההתקשרויות הפוטנציאליות, כולן או חלקן, לכדי הסכמים מחייבים והשלמת העסקאות  

ההתקשרויות   לאישור  הצדדים,  רצון  לשביעות  ומתנים  המשאים  להשלמת  היתר,  בין  כפופים,  מכוחן 

ים סופיים של הסכמים והתקיימות  הפוטנציאליות על ידי האורגנים המוסמכים של הצדדים, ולחתימה על נוסח

 .התנאים המתלים שייקבעו בהסכמים )ככל שייחתמו(
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