
 

 
 

 בע"מ מדיקל גרופשיח 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

2021 ביוני 30לתקופה שהסתיימה ביום   

 
 

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

 ."(הדיווח תקנות)" 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ללתקנות 

אימצה החברה את ההקלות המפורטות בתקופת הדוח, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, 

לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף  (4ד)ב()5-ו (2ד)ב()5(, 1ד)ב()5בתקנה 

  .דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימיתודוחות כספיים של חברה כלולה 

 
על מצב ענייני  מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון "(החברהבע"מ )"מדיקל גרופ שיח דירקטוריון 

 שלושההכספיות של החברה לתקופה של  והתוצאות(, "הדוחמועד )" 2021 ,ביוני 30נכון ליום  החברה

 .הדיווחבהתאם לתקנות  2021 ,ביוני 30חודשים שנסתיימו ביום 

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה 

בתקופת הדוח ויש לעיין בה ביחד עם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 
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כפי שפורסם ביום  2020אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020 ,בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

וכן עם הדוח הרבעוני של  "(2020 התקופתי דוחה( )"2021-01-039375)מס' אסמכתא:  2021במרץ,  21

לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה  2021במרץ,  31החברה לתקופה שהסתיימה ביום 

 (. 2021-01-091197)מס' אסמכתא:  2021במאי,  27, כפי שפורסם ביום 2021במרץ,  31ליום 

  תיאור החברה וסביבתה העסקית .1

ונרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך  1987החברה הינה חברה ציבורית אשר התאגדה בשנת  .1.1

, אישרה האסיפה הכללית של 2019ביולי,  1. ביום 1990"( בשנת הבורסהבתל אביב בע"מ )"

"( והפעולות שיחבע"מ )" החברה התקשרות בעסקה לרכישת מלוא הון מניות חברת שיח שריד

"(. כתוצאה מאישור והשלמת עסקת המיזוג, הפכה שיח לחברה בת המיזוג עסקתהנלוות לה )"

 בבעלות מלאה של החברה ושמה של החברה שונה לשיח מדיקל גרופ בע"מ. 

, החלה החברה, באמצעות שיח, לעסוק 2019בספטמבר,  4עם השלמת עסקת המיזוג, ביום  .1.2

. תחת תחום זה, החברה 2008פואי אשר היה תחום פעילותה של שיח משנת בתחום הקנאביס הר

של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, המותאמים  וייצוא מכירה ,עוסקת בריבוי, גידול, עיבוד, שיווק

 להתוויות הרפואיות המאושרות על ידי משרד הבריאות. 

במשרד הבריאות במרץ  שיח היא החברה הראשונה בישראל שקיבלה מהיחידה לקנאביס רפואי .1.3

( בהתאם למתווה החדש להסדרת תחום הקנאביס IMC-GAPרישיונות גידול וריבוי ) 2018

 .הרפואי

שהשלימה יצוא מסחרי של  לשיח הינה החברה הראשונה בישראידיעת החברה,  בלמיט .1.4

מהווה אבן דרך משמעותית ביותר צוא זה י. י2020נובמבר במהלך חודש  קנאביס רפואי

, ולאחריו יצוא מוצרי החברה מחוץ לישראלית החברה ובאסטרטגיה שלה לקדם את בהתפתחו

 של מוצרי קנאביס רפואי למספר יעדים בעולם.נוספים מספר משלוחים  בוצעו

 . 2020לפרטים נוספים אודות פעילות החברה ראה חלק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי 

 להלן. 2לפרטים בדבר השפעות משבר הקורונה על החברה וסביבתה העסקית, ראו סעיף 

  ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחרי

שיתופי פעולה אסטרטגיים וצמיחה בשוק הישראלי הצומח לצד מתמקדת הנהלת החברה למועד הדוח, 

  :לצורך קידום מספר מטרות במקביל, כדלקמן ,גלובאלית. זאת

 ;(תחת הרגולציה הישראלית)הרחבת פעילות החברה לחוליות נוספות בשרשרת הערך  .א

 הייצור של החברה במישרין ובעקיפין בישראל;כושר הגדלת היקפי הגידול ו .ב

 ייצוא קנאביס רפואי ממדינת ישראל;ו המכירה של החברה בישראל ובעולם הרחבת אפיקי .ג

 ביסוס הפעילות הבינלאומית, בדגש על אירופה; .ד

 ;הרחבת המחקר והפיתוח של זני החברה ומוצריה .ה

מנת לקדם -להלן תיאור אירועים מהותיים ופעולות שביצעה החברה בתקופת הדוח ולאחריו, על

 מטרות אלה.
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 החברה לחוליות נוספות בשרשרת הערך תחת הרגולציה הישראלית הרחבת פעילות .א

מהזכויות  51%התקשרה החברה בהסכם לרכישת  2021ביולי,  21ביום לאחר תאריך המאזן,  .1.5

עסקת רכישת )" בחברה המנהלת בית מרקחת המוכר, בין היתר, מוצרי קנאביס רפואי בישראל

. לפרטים נוספים 2021באוגוסט,  1ביום עסקת רכישת בית המרקחת הושלמה "(. בית מרקחת

-ו 2021 ,ביולי 22ה המידיים של החברה מהימים יראו דיווח המרקחתאודות עסקת רכישת בית 

 בהתאמה(.  2021-01-060304 -ו 2021-01-120897)מס' אסמכתא:  2021 ,באוגוסט 1

בתי מרקחת עם רכישתם של  שרשרת הערךלהעמיק את אחיזתה בחוליה זו של  החברהבכוונת 

בשני קצוות שרשרת הערך, מחד ריבוי וגידול  נכון למועד הדוח, החברה פועלתנוספים בעתיד. 

כחלק מאסטרטגיית החברה קנאביס רפואי ומאידך מכירת מוצרים סופיים ללקוחות הקצה. 

להקמה של רשת בתי מרקחת לניפוק מוצרי קנאביס רפואי, בוחנת החברה עסקאות והזדמנויות 

 .לרכישת פעילויות וחברות המפעילות בתי מרקחת המורשים למכירת קנאביס רפואינוספות 

 וייצוא קנאביס רפואי ממדינת ישראל הרחבת אפיקי המכירה של החברה בישראל ובעולם .ב

 ישראל

איכות חברה בנהלת המתמקדת הכחלק ממימוש אסטרטגית החברה להגדלת המכירות בישראל,  .1.6

 2021לשנת  הרבעון הראשוןבמהלך וכן  2020בסוף שנת  הצרכן.מיתוג המוצרים ושיפור חווית ו

מבוסס על ה T20-C4" מקטגורית דן-קושבשם " )תפרחת( השקה של מוצר חדשביצעה החברה 

 תופרחת את מוצרי במיתוג חדשהשיקה החברה וכן  פותח בחברה בשנים האחרונותר שאזן 

למיטב ידיעת החברה, אשר  T20-C4-שניהם גם מקטגורית ה ,"בלאק"-" והתכלת"-ה הפרימיום

 2021לשנת  הרבעון השניכמו כן, במהלך  הינה קטגורית המוצרים המבוקשת ביותר בישראל.

הכוללת מגוון מוצרים בקטגוריות  ,אלמנטים""-ה ת תפרחות תחת מותגהשיקה החברה סדר

T20-C4  וכןT15-C3  כי לצד השקת  ,יצוין .רחביםלקהלי יעד נהפונים מזני אינדיקה וסאטיבה

, ביצעה החברה התאמה לפרוטוקול הגידול והעיבוד, בדגש על ביצוע הממותגים מוצרי התפרחות

בשוק  הדרישותכחלק מהתמקדות החברה באיכות המוצרים לאור  וזאתטרימינג ידני, 

  הישראלי.

שתי סדרות  להשיקצפויה החברה  2021 שנת בשלהיכאמור לעיל,  לצד השקת מוצרי התפרחות .1.7

עם בית חולים  המיזם המשותףכחלק מנוספת סדרת שמנים לצד סדרת שמנים חדשה  שמנים,

)מס' אסמכתא:  2020בדצמבר,  27 לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום .הדסה

2020-01-140193).  

ת )באמצעו באופן ישיר Beבמכירת מוצרים לרשת החלה החברה , 2021חודש מאי מהלך ב .1.8

בוצעו באמצעות צד ג'.  Beמכירות לרשת ה, למיטב ידיעת החברה, לאחר שבעבר המפיץ(

המורשים המוצרים בכלל בתי המרקחת  סל להרחיב את זמינותממשיכה החברה  ,במקביל

  הארץ.סניפים בכלל רחבי  165-מוצריה נמכרים בכו, קנאביס רפואי למכור
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 אוסטרליה

התקשרה החברה בהסכם מסגרת למכירת מוצרי קנאביס רפואי של  2021באפריל,  11ביום  .1.9

ביצעה החברה את אליו  ,באוסטרליהעם לקוח החברה לשנתיים  טון 2-בהיקף של כהחברה 

משלוחים של מוצרי מספר בוצעו  ,זהדוח נכון למועד פרסום  הייצוא הראשון בתולדותיה.

החברה פועלת מול  . כמו כן,גרתהסכם המסשל מאות ק"ג תחת כולל קנאביס רפואי בהיקף 

 של מוצרים קיימים לצד חדשים. ביצוע משלוחים נוספיםלהלקוח האוסטרלי 

 קפריסיןגרמניה ו

בקשר עם מזכר הבנות מחייב עם  2020ביוני,  10-בינואר ו 8בהמשך לדיווחי החברה מהימים  .1.10

"(, להקמת מיזם היצרןיצרן מוצרי החברה, פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בישראל בע"מ )"

משותף לייצוא תמציות ושמנים מבוססי קנאביס רפואי מישראל לאירופה וקבלת אישור רשמי 

בוצעו מספר משלוחים של מוצרים  2021במהלך שנת  למתקן הייצור של היצרן, EU-GMPלתקן 

כמו כן, החברה והיצרן פועלים להרחבת סל המוצרים מבוססי חומרי גלם של החברה ה. לגרמני

יועדים לייצוא לגרמניה, זאת לצד אספקת הזמנות חוזרות של המוצרים הקיימים אשר המ

 נקלטו בהצלחה בגרמניה והחלו להימכר בצורה מסחרית למטופלים בגרמניה.

סוגים של  מספרהוסכם בין החברה והיצרן, כי  2021לפברואר,  15ביום בהמשך לאמור לעיל, 

ספקה בידי אשמני קנאביס רפואי בריכוזים שונים מסדרת הפרימיום של היצרן, אשר נבחרו ל

ידי ממשלת קפריסין, יכללו תחת המיזם המשותף, באופן בו המוצרים ייוצרו מחומרי -היצרן על

הגלם של החברה וייוצאו לראשונה לקפריסין בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים. לפרטים 

-2021-01)מס' אסמכתא:  2021בפברואר  15ראו דיווחה המיידי של החברה מיום נוספים 

משלוח מסחרי ראשון לקפריסין של  הושלם 2021במהלך חודש מרץ בהמשך לאמור,  (.018499

המבוססים   Panaxirשני סוגים של שמני קנאביס רפואי בריכוזים שונים של היצרן תחת המותג

 2021 במרץ 25טים נוספים ראו דיווחה המיידי של החברה מיום לפרעל חומרי הגלם של החברה. 

  (.2021-01-045759)מס' אסמכתא: 

 הרחבת המחקר והפיתוח של זני החברה ומוצריה .ג

 מכשירי אידוי

"( בהסכם לשיתוף קנאבו, התקשרה החברה עם קנאבו מחקר בע"מ )"2021בינואר,  13ביום  .1.11

( ומחסניות למכשירים המכילים את חומרי vaporizerפעולה לשיווק ומכירה של מכשירי אידוי )

הגלם של החברה, בישראל )בבלעדיות( ומחוץ לישראל. מובהר כי תחילת שיווק מכשירי אידוי 

ומחסניות כפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים מהיק"ר. למיטב ידיעת החברה, לא משווק כיום 

ס. יתר על כן, למיטב ידיעת החברה, בישראל מכשיר אידוי המיועד לצריכה של מיצוי קנאבי

מכשיר האידוי הנכלל תחת ההסכם הינו היחיד בישראל המיועד לצריכה של מחסניות עם מיצוי 

קנאביס אשר הינו בעל אישור אמ"ר מחקרי. להערכת החברה, ההתקשרות בהסכם זה מהוה 

 ייצור ומכירת ,צעד משמעותי במימוש אסטרטגיית החברה, למצב עצמה כמובילה בתחום גידול

הקנאביס הרפואי ולהרחיב את פעילותה בארץ ובעולם בדגש על הרחבת סל המוצרים אותו 

מוצרי  החדרתמציעה החברה ללקוחותיה. כמו כן, מעריכה החברה כי הצלחת המיזם, ובפרט 

החברה הניתנים לשימוש באידוי )חלף מוצרי עישון המשווקים כיום(, עשויה להשפיע באופן 

 14פעילותה ותוצאותיה הכספיות. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום מהותי על 
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 (.2021-01-006351)מס' אסמכתא:  2021בינואר, 

 iRNAמוצרים מבוססי טכנולוגיית 

, חברה אשר "(פלנטארק)", התקשרה החברה עם פלנטארק ביו בע"מ 2021באפריל,  6ביום  .1.12

בהסכם לשיתוף פעולה מסחרי במחקר ופיתוח משותף לצורך  (6.9%-מוחזקת על ידי שיח )כ

ליישומים הקשורים לצמחי הקנאביס, לרבות  RNAiפיתוח ומסחור מוצרים מבוסס טכנולוגית 

יישומים לטיפול כנגד מחלות ומזיקים בגידול זה, ולהשפעה על תכונות צמחי הקנאביס. לפרטים 

 .(2021-01-057783)מס' אסמכתא:  2020 ,באפריל 7נוספים ראו דיווח החברה מיום 

 ניסויים קליניים

 לפרק א' לדוח התקופתי 19.3סעיף ראו , ולפרטים בדבר ניסוי קליני אשר החברה הינה צד ל .1.13

2020.  

 ועדכונים בדבר חברות מוחזקות בסיס ההון של החברה .ד

אופציה הקצאה פרטית של כתבי  אישר דירקטוריון החברה 2021במהלך הרבעון הראשון לשנת  .1.14

עובדים של החברה. לשלושה  שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש למניות של החברה,

כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר,  450,000הקצתה החברה  ,2021 במאי, 3ביום בהתאם, 

. עובדי החברה תלשלוש מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה 450,000-הניתנים למימוש ל

 א:ת)מס' אסמכ 2021, במאי 3-והבמרץ  21לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מהימים 

  .(בהתאמה, 2021-01-076902 -ו 2021-01-039651 

 18 לעיל, בקשר עם השלמה של עסקת רכישת בית המרקחת, ביום 1.5בהמשך לאמור בסעיף  .1.15

מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב למוכר  3,655,639, הקצתה החברה 2021באוגוסט, 

)מס' אסמכתא:  2021 באוגוסט, 18-ו 2בעסקה. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מהימים 

 בהתאמה(.  2021-01-134178 -ו 2021-01-125937

"(, שהינה חברה מוחזקת טרג'יןהתקשרה טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ )" 2021ביולי,  26ביום  .1.16

מיליון  2.4-של החברה, בהסכם השקעה, לפיו, בין היתר, יבוצע גיוס הון בטרג'ין בהיקף של כ

וכן המרת  7.79%-בתמורה להקצאת מניות בטרג'ין בשיעור של כ, הכולל השקעת צד ג' ח”ש

שהועמדו על ידי בעלי המניות העיקריים בטרג'ין, ביניהם החברה. גיוס ההון  םת בעליוהלווא

)אחרי הכסף(, באופן ששיעור החזקתה של  ח"שמיליון  15-משקף שווי חברה לטרג'ין של כ

לפני גיוס ההון(.  52.3%-)לעומת כ 48.5%-כ החברה בטרג'ין כתוצאה מגיוס ההון יעמוד על

-2021-01)מס' אסמכתא:  2021ביולי,  27לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

123018.) 

 (COVID-19משבר נגיף הקורונה ) .2

 8ם תאם לעמדות רשות ניירות ערך מהימיובה ,2020בפרק ב' לדוח התקופתי  3בהמשך לאמור בסעיף 

( והשלכותיו על פעילות המשק COVID-19בדבר התפשטות נגיף הקורונה ), 2020במאי  11-במרץ ו

פעילות הריבוי, הגידול והייצור של קנאביס רפואי ומוצריו, ובפרט, אספקת תוצרי יצוין כי  ,הישראלי

לשימוש הקבוצה ליצרן באמצעותו מיוצרים מוצרי החברה, וכן אספקה למטופלים הצורכים קנאביס 

. כמו כן, 2021לשנת  הראשון החציוןבמהלך רפואי, התקיימה במתכונת רגילה ובאופן שוטף וסדיר 

להערכת החברה, גם למועד דוח זה, להתפשטות נגיף הקורונה לא צפויה להיות השפעה משמעותית על 
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 . שק הישראלי והעולמי מהמשבר תימשךבהנחה שמגמת התאוששות המוזאת  פעילותה של החברה,

-להערכת הנהלת החברה, פעילות החברה נמצאת במעגלי החשיפה העקיפים נוכח ההשפעות המאקרו

כלכליות של משבר הקורונה, ולכן, להימשכות משבר הקורונה עלולות להיות השפעות עתידיות על כלל 

ת הוודאו-ענף הקנאביס הרפואי בישראל, לרבות גובה המכירות המצרפי בענף. למועד דוח זה, לאור אי

כלכליים בישראל -בנוגע למשבר הקורונה, אין ביכולת ההנהלה להעריך את השפעת השינויים המאקרו

, ועל רקע 2020בדוח התקופתי לשנת  35בהמשך לגורמי הסיכון המפורטים בסעיף על החברה. לצד זאת, 

ללי והרעה משמעותית במצב הכהתפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם, להמשך ההתפשטות הנגיף 

עשויות להיות השלכות, בין היתר, על איוש סדיר של כוח האדם וכפועל יוצא על פעילותה  בשוק בישראל

 של החברה.

 

רכישת בתי מרקחת נוספים בעתיד, השקת שתי סדרות  בקשר עם המידע והערכות החברה כאמור לעיל,

קנאבו, קבלת האישורים  הקמת ו/או פעילות המיזם עם שילוחי החברה מחוץ לישראל, שמנים נוספות,

הנדרשים, שיווקם ו/או מכירתם של מכשירי האידוי בישראל ומחוצה לה והשפעת ההסכם על מימוש 

בדבר השלכות משבר נגיף הקורונה על פעילות החברה  וכן ,אסטרטגיית החברה ותוצאותיה הכספיות

כמשמעו בחוק ניירות ערך, המשך הפעילות הסדירה והשוטפת הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, ו

, המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד 1968-תשכ"ח

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או 

ם שאינם בשליטת החברה, חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוני

וביניהם שינויים בהנחיות משרד הבריאות ו/או החלטות ממשלה או התממשות אילו מגורמי הסיכון 

  .2020 לפרק א' לדוח תקופתי 35המפורטים בסעיף 

 החברהסקירת מצב עסקי  .3

 השוואת הפעילות לתקופות מקבילות .3.1

 ,לתקופות המתואם של החברה מוצג בטבלה מטה הרווח ,לצורך השוואת התוצאות הכספיות

. הרווח המתואם הוא מדד פיננסי שאינו מבוסס על כללי בנטרול השפעות של מספר סעיפים

 חשבונאות מקובלים ומוצג כמדד נוסף להערכת התוצאות העסקיות של החברה.

 

לשישה חודשים שהסתיימו 

 (אלפי ש"ח) ביוני 30ביום 

לשלושה חודשים שהסתיימו 

 (אלפי ש"ח) ביוני 30ביום 

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 (אלפי ש"ח) 2020

2021 2020 2021 2020 

 11,967 4,246 453 6,045 3,778 לתקופה רווח

התאמות לשווי הוגן של מלאי 

 ונכסים ביולוגיים
78 (2,021) 318 (2,459) 4,162 

 1,934 476 232 873 646 הוצ' תשלום מבוסס מניות

 18,063 2,263 1,003 4,897 4,502 רווח מתואם

 

  .מיליון ש"ח 4.5-הינו כ 2021לשנת ראשון לחציון ההרווח המתואם 
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 : (באלפי ש"חלהלן תמצית נתונים על המצב הכספי )

 

 בדצמבר 31 ביוני 30

2020 
 ההסבר לשינוי

2021 2020 

 64,290 68,969 64,987 נכסים שוטפים

 31-בהשוואה לבנכסים השוטפים למועד הדוח  השינוי

ת וביתר בעיקר מגידולנובע ו ,אינו מהותי 2020בדצמבר, 

, אלפי ש"ח 6,815-ו 1,318-בגובה כומלאי  לקוחות

וביתרת  קיטון במזומנים ושווה מזומנים , לצדבהתאמה

)בעיקר קיטון במקדמות לספקים  חייבים ויתרות חובה

בגובה  עבור רכישת קנאביס המבוסס על הגנטיקה של שיח(

 ., בהתאמהאלפי ש"ח 2,178 -ו 6,776-כ

 28,684 23,679 30,275 נכסים לא שוטפים

 31-בנכסים הלא שוטפים למועד הדוח בהשוואה ל הגידול

השקעות המטופלות לפי מגידול נובע בעיקר  2020, בדצמבר

אלפי  3,460-בגובה כ)בעיקר סריו( שיטת השווי המאזני 

ביתרת קוזז מקיטון הגידול בנכסים הלא שוטפים ש"ח. 

)בעיקר שינוי  אלפי ש"ח 2,107-הנכסים הפיננסים בגובה כ

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים(.

  92,974 92,648 95,262 סך הנכסים

 9,492 15,274 7,396 התחייבויות שוטפות

-בהתחייבויות השוטפות למועד הדוח בהשוואה ל הקיטון

התחייבות ביתרת  טוןנובע בעיקר מקי 2020בדצמבר,  31

)שינוי  אלפי ש"ח 1,024-בגובה כ ונדחיתתמורה מותנית בגין 

 .שווי הוגן(

התחייבויות לא 

 שוטפות
4,500 4,789 4,232 

בהתחייבויות הלא שוטפות למועד הדוח בהשוואה  השינוי

 אינו מהותי.  2020בדצמבר,  31-ל

  13,724 20,063 11,896 סך התחייבויות

 79,250 72,585 83,366 הון

 2020בדצמבר,  31-הגידול בהון למועד הדוח בהשוואה ל

-לתקופת הדוח בגובה כ ברווח הנקימגידול נובע בעיקר 

 .אלפי ש"ח 3,778

סך ההון 

 וההתחייבויות
95,262 92,648 92,974  

 
 תוצאות הפעילות  .3.2

 : (באלפי ש"ח) 2021 ,ביוני 30שנסתיימה ביום לתקופה לן תמצית דוחות רווח והפסד לה

 
לשישה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2020 

 ההסבר לשינוי

2021 2020 2021 2020 

 36,802 11,564 10,650 19,230 21,648 הכנסות ממכירות

 13%-גדלו בכ 2021לשנת  הראשון בחציוןההכנסות 

 המקביל.בחציון לעומת ההכנסות 

קטנו  2021לשנת  ברבעון השניההכנסות ברמה רבעונית, 

והרבעון  המקבילברבעון לעומת ההכנסות  3%-וכ 8%-בכ

 .הקודם, בהתאמה
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לשישה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2020 

 ההסבר לשינוי

2021 2020 2021 2020 

 15,698 5,414 6,395 7,790 12,882 עלות המכירות

 2021הגידול בעלות המכירות בחציון הראשון לשנת 

לעומת החציון המקביל נובע מגידול בהיקף הפעילות 

וגידול בעלויות הגידול רכישת מלאי מומושפע, בין היתר, 

 והייצור.

רווח גולמי לפני השפעת 

 שינויים בשווי הוגן,

 

 שיעור רווח גולמי

8,766 

 

 

40.5% 

11,440 

 

 

59.5% 

4,255 

 

 

40.0% 

6,150 

 

 

53.2% 

21,104 

 

 

%57.3 

לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס רווח הגולמי ה

ביחס  23%-בכ קטן 2021ביולוגי בחציון הראשון לשנת 

 . חציון המקבילל

בשיעור הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים הקיטון 

, בין נובעבחציון ביחס לחציון המקביל בשווי ההוגן 

רכישת מלאי בעלות גבוהה יותר ביחס לעלות היתר, מ

 .וגידול בעלויות הגידול והייצור החברההגידול במתקני 

רווחים שטרם מומשו 

בהתאמות שווי ההוגן של 

 נכסים ביולוגיים
2,442 7,926 848 5,540 6,695 

השינויים בין התקופות נובעים משינוי שווי הוגן של 

 נכסים ביולוגיים.

רווח משינויים בשווי ההוגן 

 שמומש בשנה הנוכחית
(2,520) (5,905) (1,166) (3,081) )10,857( 

השינויים בין התקופות נובעים משינוי שווי הוגן של 

נכסים ביולוגיים שמומשו וכמויות המלאי שנמכר 

 בתקופה.

 .לעילהסברים ראו  16,942 8,609 3,937 13,461 8,688 רווח גולמי

 1,925 373 504 921 1,078 הוצאות מחקר ופיתוח

 2021חציון הראשון לשנת הוצאות המחקר והפיתוח ב

המקביל ונובעים ממימוש  חציוןנותרו יציבות ביחס ל

אסטרטגיית החברה בנושא פיתוחים טכנולוגיים 

 ומחקריים בתחום הקנאביס.

 3,003 810 1,526 1,450 2,857 הוצאות מכירה ושיווק

הראשון לשנת  חציוןהגידול בהוצאות מכירה ושיווק ב

המקביל נובע בעיקר מהתאמת  לחציוןביחס  2021

החברה לאסדרה החדשה ומגידול בפעילות העסקית, בין 

היתר, גידול בעלויות שיווק ומיתוג, עיבוי מערך סוכני 

המכירות והתועמלנות וכן מגידול בעלויות הההפצה 

 ללקוחות החברה.

 7,570 1,620 1,412 3,719 2,941 הוצאות הנהלה וכלליות

הראשון לשנת  בחציוןהקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות 

מקיטון המקביל נובע בעיקר  חציוןביחס ל 2021

 בהוצאות על שירותים מקצועיים.

חלק החברה בהפסדי חברות 

המטופלות לפי שיטת השווי 

 המאזני

445 583 97 347 1,552  

 5,767 12 848 2,400 867 הכנסות אחרות
עיקר בנבעו  2021לשנת  הראשוןחציון ב תהכנסות אחרו

 . שערוך התחייבות תמורה מותניתמ

 לעיל.הסברים ראו  8,659 5,471 1,246 9,188 2,234 רווח מפעולות רגילות

הכנסות )הוצאות( מימון, 

 נטו
2,028 (1,970) (679) (78) 4,640 

נובעות נטו בתקופת הדיווח  ,מימוןהכנסות )הוצאות( 

של נכסים פיננסיים דרך רווח  משינוי שווי הוגןבעיקר 

 והפסד.

 לעיל.הסברים ראו  13,299 5,393 567 7,218 4,262 רווח לפני מס

  1,332 1,147 114 1,173 484 מיסים על ההכנסה

 לעיל.הסברים ראו  11,967 4,246 453 6,045 3,778 לתקופה רווח

התאמות הנובעות מתרגום 

דוחות כספיים ממטבע 

 גהההצהפעילות למטבע 

(184) - (126) - 28  
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לשישה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2020 

 ההסבר לשינוי

2021 2020 2021 2020 

שינויים בשווי הוגן של 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

 דרך רווח כולל אחר

(124) 913 (402) 401 565 

משינוי שווי הוגן של ההשקעות השינויים נובעים 

הפיננסיות של החברה, אשר נמדדות בשווי הוגן דרך רווח 

 כולל אחר.

 לעיל.הסברים ראו  593 401 (528) 913 (308) רווח )הפסד( כולל אחר

 לעיל.הסברים ראו  ,56012 4,647 (75) 6,958 3,470 רווח )הפסד( כולל

-)שיעור רווחיות של כמיליון ש"ח  3.8-הינו כ 2021לשנת  הראשוןלחציון הרווח הנקי 

17.5%. 

 נזילות .3.3

 : )באלפי ש"ח( להלן תמצית נתונים מהדוחות על תזרימי המזומנים

חודשים לשישה  

שהסתיימו ביום 

ביוני 30  

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 

ביוני 30  

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2020 

 ההסבר לשינוי

2021 2020 2021 2020 

מזומנים נטו שהתקבלו 

)שימשו( מפעילות 

 שוטפת

(5,115) 205 (2,674) (476) (5,752) 

 בחציוןמזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

 המקביל החציוןלעומת  2021 הראשון לשנת

מהתמיכה בצמיחה בפעילות  הושפעו, בין היתר,

 .לקוחותו מלאיהחברה, לצד גידול ביתרות 

מזומנים נטו ששימשו 

 לפעילות השקעה 
(1,361) (7,708) (390) (6,552) (9,766) 

 בחציוןמזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

הינם בעיקר בגין רכישת  2021 הראשון לשנת

  .רכוש קבוע

 מזומנים נטו שהתקבלו

 מפעילות מימון )שימשו(
(300) 17,831 (188) 17,913 12,658 

 בחציוןפעילות מימון שימשו למזומנים נטו ש

נובעים מתשלומים בגין  2021 הראשון לשנת

 חכירת מבנים ורכבים.

יתרת מזומנים ושווי 

מזומנים לתחילת 

 התקופה

25,532 28,392 22,008 27,835 28,392  

עלייה במזומנים ושווי 

 מזומנים
(6,776) 10,328 (3,252) 10,885 (2,860)  

יתרת מזומנים ושווי 

 מזומנים לסוף התקופה
18,756 38,720 18,756 38,720 25,532  

 

 אומדנים חשבונאים קריטיים .3.4

העשויים להשפיע על הנתונים המוצגים בהם. הצגת הדוחות הכספיים כרוכה באומדנים ובהנחות 

לפירוט בדבר השימוש באומדנים  שינוי באומדנים עשוי להשפיע על הנתונים המדווחים.

עיקרי המדיניות החשבונאית  ,3ביאור  ורא, חשבונאיים קריטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים

 .2021, ביוני 30לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
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 מקורות המימון .4

 אמצעות: עיקר בבנכון למועד פרסום דוח זה, החברה מממנת ועתידה לממן את פעילותה 

  תזרים המזומנים השוטף של החברה; .א

 .2021, ביוני 30ליום  מיליון ש"ח 18.8-כבהיקף של  יתרת מזומנים ושווי מזומנים .ב

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .5

 לדוח הדירקטוריון. 2סעיף וכן  2021, ביוני 30דוחות הכספיים ליום ל 6ביאור ראו 

 

   

 

 יזיכלינסקניר 

 יו"ר הדירקטוריון

 יוגב שריד 

 ודירקטור מנכ"ל

 

 

 2021 ,אוגוסטב 26 תאריך:



 

 מדיקל גרופ בע"מ שיח
 

 מידע כספי לתקופת ביניים
 

 2021 ביוני 30 ליום
 )בלתי מבוקר(

 
 
 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 

 מידע כספי לתקופת ביניים
 

 2021 ביוני 30 ליום
 )בלתי מבוקר(

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2 החשבון המבקר הרואסקירה של דוח 
  

  :בשקלים חדשים )ש"ח( –מאוחדים  התמציתיים הכספיים הדוחות
  

 3 על המצב הכספי מאוחדים תמציתיים דוחות
  

 4 ורווח כולל אחרעל הרווח או הפסד  מאוחדים תמציתייםדוחות 
  

 5-6 על השינויים בהון מאוחדים תמציתיים דוחות
  

 7-8 על תזרימי המזומנים מאוחדים תמציתיים דוחות
  
 9-12 התמציתייםהכספיים  מאוחדים אורים לדוחותיב
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 מדיקל גרופ בע"משיח  לבעלי המניות של דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

 

 

 מבוא 

 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי המאוחד  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ )להלן 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  2021ביוני  30ליום  על המצב הכספי

ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה 

דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן " IAS 34ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.1970-התש"ל

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי  2410התאם לתקן סקירה )ישראל( ערכנו את סקירתנו ב

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 

סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי 

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 

 קורת.    מחווים חוות דעת של בי

 

 מסקנה 

 

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

 . IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

דע הכספי הנ"ל בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמי

אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 .1970 -התש"ל 
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 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 הכספי המצב על תמציתיים מאוחדים דוחות

3 
 

  ביוני 30ליום   
 31ליום 

 בדצמבר
  2021  2020   2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       נכסים 

       
       נכסים שוטפים

 25,532  38,720  18,756  מזומנים ושווי מזומנים
 7,862  7,642  9,180   לקוחות

 9,053  2,112  6,875  חייבים ויתרות חובה
 -  615  1,610  נכס מס שוטף

 19,977  14,955  26,792  מלאי
 1,866  4,925  1,774  ביולוגים נכסים

 64,290  68,969  64,987   שוטפים נכסים"כ סה
       

       שוטפים לאנכסים 
 11,706  11,185  11,743  נטו, קבוע רכוש

 9,496  6,578  7,389  נכסים פיננסיים
 5,461  4,156  8,921  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 2,021  1,760  2,222  נכסים בגין זכות שימוש
 28,684  23,679  30,275  שוטפים לא נכסים"כ סה
       

 92,974  92,648  95,262  נכסים"כ סה
       
       והון התחייבויות 

       
       התחייבויות שוטפות

 1,045  1,275  855  שרותיםונותני  ספקים
 3,699  2,279  2,817  זכותזכאים ויתרות 

 4,748  11,720  3,724  התחייבות בגין תמורה מותנית ונדחית
 9,492  15,274  7,396  סה"כ התחייבויות שוטפות

 
 התחייבויות לא שוטפות

 
     

 2,363  3,323  2,422  נדחה מס התחייבות
 1,754  1,353  1,963  התחייבות בגין חכירות

 115  113  115  לעובדים, נטו הטבותבשל  התחייבות
 4,232  4,789  4,500  שוטפות לא התחייבויות"כ סה
       

       הון
 62,140  62,031  63,593  ופרמיההון מניות 
 9,053  8,419  7,938  קרנות הון

 8,057  2,135  11,835  עודפים
 79,250  72,585  83,366  הון"כ סה
       

 92,974  92,648  95,262  והון התחייבויות"כ סה
       

 

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב
 

    2021 באוגוסט, 26
המידע הכספי לתקופת תאריך אישור 

 ביניים
 ינסקיניר זיכל

 דירקטוריון"ר יו
 יוגב שריד

 "למנכ
 עמיחי רב

 כספים"ל סמנכ
 

    



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 אחר כולל ורווח הפסד אורווח העל תמציתיים מאוחדים  דוחות

4 
 

  

 לשישה חודשים 
 30ביום  ושהסתיימ

 ביוני

 
לשלושה חודשים 

 30ביום  ושהסתיימ
  ביוני

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2021  2020   2021  2020   2020 

 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 36,802   11,564  10,650   19,230  21,648  ממכירות הכנסות
 15,698   5,414  6,395   7,790  12,882  המכירות עלות

 21,104  6,150  4,255  11,440  8,766  רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן
           

 6,695   5,540  848   7,926  2,442  התאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיםמ רווחים
נכסים ביולוגים  שלשווי הוגן  מהתאמותרווח 

 (10,857)  (3,081)  (1,166)  (5,905)  (2,520)   ושמומש
           

 16,942  8,609  3,937  13,461  8,688  רווח גולמי
           

 1,925   373  504   921  1,078  ופיתוח מחקר הוצאות
 3,003   810  1,526   1,450  2,857  ושיווק מכירה הוצאות
 7,570   1,620  1,412   3,719  2,941  וכלליות הנהלה הוצאות

המטופלות לפי  חברות בהפסדיחלק החברה 
 1,552  347  97  583  445  שיטת השווי המאזני

 (5,767)  (12)  (848)  (2,400)  (867)  אחרות הכנסות
           

 8,659  5,471  1,246  9,188  2,234  רגילות מפעולות רווח
           

 707  705  686  2,208  64  מימון הוצאות
 5,347  627  7  238  2,092  מימון הכנסות

 4,640  (78)  (679)  (1,970)  2,028  נטו, מימון הכנסות )הוצאות(
           

 13,299  5,393  567  7,218  4,262  מס לפני רווח
           

 1,332  1,147  114  1,173  484  הכנסה על מיסים

           
 11,967  4,246  453  6,045  3,778  לתקופה רווח

           
           )לאחר השפעת מס( : אחר כולל)הפסד(  רווח

 או לרווח מכן לאחר מחדש שיסווגו סכומים
 :הפסד

 
         

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 ממטבע הפעילות למטבע ההצגה

 
(184)  -  (126)  -  28 

 או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 :הפסד

 
         

שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי 
 ממס נטוהוגן דרך רווח כולל אחר, 

 
(124)  913  (402)  401  565 

           
 593  401  (528)  913  (308)  אחר כולל)הפסד(  רווח"כ סה
           

 12,560  4,647  (75)  6,958  3,470  כולל )הפסד( חרוו"כ סה
           

המיוחס לבעלי  למניהבסיסי ומדולל  רווח
 המניות של החברה )בש"ח(

 
         

 0.04  0.01  0.00  0.02  0.01  רווח בסיסי ומדולל
 

מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  

 השינויים בהוןעל תמציתיים מאוחדים  דוחות

5 
 

 
 מניות הון

 ופרמיה
 
  

 נכסים בגין קרן
 פיננסיים

הנמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  כולל אחר

 התאמות
 הנובעות

 דוחות מתרגום
של  כספיים

  פעילויות חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 

  כתבי אופציה  מבוסס מניות

 
 
 
 

 סה"כ  עודפים

 אלפי ש"ח 

               
 79,250  8,057  5,393  2,131  27  1,502   62,140 )מבוקר( 2021בינואר  1יתרה ליום 

 3,778  3,778  -  -  -  -   - לתקופה רווח
 (308)  -  -  -  (184)  (124)   -  לתקופהכולל אחר  הפסד

 3,470  3,778  -  -  (184)  (124)   - סה"כ רווח כולל
               

 -  -  (1,453)  -  -  -   1,453 פקיעת כתבי אופציה
 646  -  -  646  -  -   - עלות תשלום מבוסס מניות

 83,366  11,835  3,940  2,777  (157)  1,378   63,593 )לא מבוקר( 2021 ביוני 30יתרה ליום 

 

 46,761  (3,910)  108  197  (1)  937   49,430 )מבוקר(  2020בינואר  1יתרה ליום 
 6,045  6,045  -  -  -  -   - לתקופה רווח
 913  -  -  -  -  913   - לתקופהכולל אחר  רווח

 6,958  6,045  -  -  -  913   - סה"כ רווח כולל
               

 17,993  -  5,392  -  -  -   12,601 , נטו מהוצאות הנפקהואופציותהנפקת מניות 
 873  -  -  873  -  -   - תשלום מבוסס מניותעלות 

 72,585  2,135  5,500  1,070  (1)  1,850   62,031  )לא מבוקר( 2020 ביוני 30יתרה ליום 

 
 83,209  11,382  5,393  2,545  (31)  1,780   62,140 )לא מבוקר( 2021 באפריל 1יתרה ליום 

 453  453  -  -  -  -   - לתקופה רווח
 (528)  -  -  -  (126)  (402)   - לתקופהכולל אחר  הפסד

 (75)  453  -  -  (126)  (402)   - כולל הפסדסה"כ 
               

 -  -  (1,453)  -  -  -   1,453 פקיעת כתבי אופציה
 232  -  -  232  -  -   - מניות תשלום מבוססעלות 

 83,366  11,835  3,940  2,777  (157)  1,378   63,593 )לא מבוקר( 2021 ביוני 30יתרה ליום 
 

מהווים חלק בלתי נפרד מהם המאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 המשך  - השינויים בהוןעל תמציתיים מאוחדים  דוחות
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 מניות הון

 ופרמיה
 
  

 נכסים בגין קרן
 פיננסיים

הנמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  כולל אחר

 התאמות
 הנובעות

 דוחות מתרגום
של  כספיים

  פעילויות חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 

  כתבי אופציה  מבוסס מניות

 
 
 
 

 סה"כ  עודפים

 אלפי ש"ח 

               
 49,469  (2,111)  108  594  (1)  1,449   49,430 )לא מבוקר( 2020 באפריל 1יתרה ליום 

 4,246  4,246  -  -  -  -   - לתקופה רווח
 401  -  -  -  -  401   - לתקופהכולל אחר  רווח

 4,647  4,246  -  -  -  401   - סה"כ רווח כולל
               

 17,993  -  5,392  -  -  -   12,601 הנפקה מהוצאות נטו, הנפקת מניות ואופציות
 476  -  -  476  -  -   - תשלום מבוסס מניותעלות 

 72,585  2,135  5,500  1,070  (1)  1,850   62,031 )לא מבוקר( 2020 ביוני 30יתרה ליום 
 

 46,761  (3,910)  108  197  (1)  937   49,430 )מבוקר( 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 11,967  11,967  -  -  -  -   - לשנה רווח
 593  -  -  -  28  565   - כולל אחר לשנה  רווח

 12,560  11,967  -  -  -  565   - כולל רווחסה"כ 

 1,934  -  -  1,934  -  -   - עלות תשלום מבוסס מניות
 17,995  -  5,393  -  -  -   12,602 , נטו מהוצאות הנפקההנפקת מניות וכתבי אופציה
 -  -  (108)  -  -  -   108 מימוש ופקיעת כתבי אופציה

 79,250  8,057  5,393  2,131  27  1,502   62,140 )מבוקר( 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 

מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  

 תזרימי המזומניםעל תמציתיים מאוחדים  דוחות
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חודשים לשישה 

 ביוני 30ביום  ושהסתיימ

 

לשלושה חודשים 
 ביוני 30ביום  ושהסתיימ

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2021  2020  2021  2020  2020 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 "חש אלפי  
 

  תות שוטפיופעילומתזרימי מזומנים 
 

 
 

 
     

 11,967  4,246  453  6,045  3,778  תקופהרווח ל
          

 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

           שוטפת:
           :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

 261  701  33  470  (304)  נטו, מימון (הכנסותהוצאות )
 1,332  1,147  114  1,173  484  הכנסה על מיסים הוצאות

 1,552  347  97  583  445  חברות המוצגות בשווי מאזני בהפסדיחלק החברה 
 340  65  155  201  250  שימוש זכות נכס הפחתת

 (1,176)  -  -  -  -  כלולה בחברה החזקה בשיעור מירידה רווח
 70  -  -  -  -  הפסד בגין מימוש חברה כלולה

פינססיות הנמדדים נסים והתחייבויות נכסים פינעדכון 
 (4,941)  (623)  619  1,500  (,7521)  פסדוהרווח בשווי הוגן דרך 
 1,471  378  477  620  938  פחת והפחתות

 2  -  -  -  -  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 1,934  476  232  873  646  תשלום מבוסס מניות

           והתחייבויות:שינויים בסעיפי נכסים 
 (3,937)  (2,433)  (1,673)  (3,717)  (1,318)  עלייה בלקוחות

 (3,208)  (67)  6,198  98  1,682  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
 91  (2,038)  351  (2,968)  92  נטו, הביולוגי הנכס של ההוגן בשווי שינויים

 (7,782)  (3,036)  (6,799)  (2,760)  (6,815)  לייה במלאי ע
 169  315  (166)  399  (190)  בספקים )ירידה(עלייה 

 2,080  63  (1,119)  434  (876)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 (3,785)  508  (1,024)  (1,813)  (1,024)  שינויים בהתחייבות תמורה מותנית ונדחית

 (2,192)  (525)  (622)  (933)  (1,151)  ששולמו מיסים

     (פעילויותל ששימשו) תיופעילושנבעו מ נטו מזומנים
 (5,752)  (476)  (2,674)  205  (5,115)  תושוטפ

 
           ת השקעהיותזרימי מזומנים לפעילו

ם הנמדדים בשווי ינכסים פיננסיב השקעהמימוש מ תמורה
 4,460  -  -  798  -  הוגן

 (1,031)  (635)  -  (635)  -  הנמדדים בשווי הוגן פיננסיים בנכסים השקעה
 (4,479)  (1,246)  (390)  (3,106)  (975)  רכישת רכוש קבוע

 (5,000)  (1,500)  -  (1,500)  -  מתן הלוואה
 (279)  -  -  (78)  (386)  כלולה חברהל הלוואות
 (3,437)  (3,171)  -  (3,187)  -  כלולות ותבחבר השקעה

 (9,766)  (6,552)  (390)  (7,708)  (61,31)  ת השקעהיולפעילוטו ששימשו מזומנים נ
           ת מימוןיותזרימי מזומנים מפעילו

 (324)  (78)  (178)  (156)  (280)  חכירות בגין תשלומים
 17,995  17,993  -  17,993  -  הנפקת מניות ואופציות נטו מהוצאות הנפקה

 (5,000)  -  -  -  -  רכישת מניות נדחית בגיןתשלום תמורה 
 (13)  (2)  (10)  (6)  (20)  ששולמה ריבית

 12,658  17,913  (188)  17,831  (300)  מימון )ששימשו לפעילות( מפעילויותשנבעו מזומנים נטו 
           

 (2,860)  10,885  (3,252)  10,328  (6,776)  מזומנים ושווי במזומנים שינוי
 28,392  27,835  22,008  28,392  25,532  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 25,532  38,720  18,756  38,720  18,756  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 

 . םמהווים חלק בלתי נפרד מה המאוחדים התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים
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 תזרימי המזומניםעל תמציתיים מאוחדים  דוחות
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חודשים  שישהל
 שהסתיימו 

  ביוני 30ביום 

 חודשים שלושה ל
 שהסתיימו 

  ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2021  2020  2021  2020   2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 
          

          פעילות השקעה שאינה במזומן -נספח א 
          

 380  -  189  -  451 חכירה תוספת התחייבות בגין
 5,000  -  -  -  - פירעון הלוואה כנגד מקדמה לספק

 -  -  3,698  -  3,698 ד'4עליה בשיעור החזקה בכלולה, ראה ביאור 
          

          (:10מימוש חברה כלולה )קאן
 772  -  -  -  - השקעה נוספת בחברה כלולה )טריכומשל(

 410  -  -  -  - תמורה מותנית בגין המכירה 
 (1,252)  -  -  -  - 10ביטול יתרת לקוח ויתרת חובה של קאן

 (70)  -  -  -  - הפסד בגין המימוש
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 כללי - 1יאור ב

"(, הבת החברה" או" שיח"מ )להלן: "בע שריד שיח"(, באמצעות החברה"מ )להלן: "בע גרופ מדיקל שיח .א
של מוצרי  שיווק והפצה, ייצור, ריבוי, גידולבמישרין ובעקיפין בועוסקת  פועלת בתחום הקנאביס הרפואי

קנאביס לשימוש רפואי, וכן פיתוח גנטיקות ייחודיות, מוצרים נוספים מבוססי קנאביס רפואי, טכנולוגיות 
 .רלוונטיות לתחום הקנאביס הרפואי ומוצרים נלווים

 

 הקורונה נגיף משבר השפעת .ב

 נגיף" או" הנגיף: "להלן) Covid-19 בנגיף שמקורה מגיפה שבסין וואהן בעיר התפרצה, 2019 דצמבר בחודש
-לאי וגרמה, 2020 שנת מתחילת במהירות התפתחה הקורונה נגיף התפרצות"(. המשבר" או" הקורונה

 במשלוחים ועיכוב בייצור האטה, רבים עסקים השבתת בעקבות כלכלי ולנזק העולמית בכלכלה ודאות
 בעולם רבות מדינות, הקורונה משבר עם מההתמודדות כחלק. והבינלאומית ארצית-הפנים ובתחבורה

 למרחב היציאה צמצום תוך, והתקהלות תנועה מגבלות זה ובכלל, האוכלוסייה על שונות מגבלות הטילו
 שונים ענפים על ישירה השפעה אלה למגבלות. ועוד עבודה במקומות אדם כוח נוכחות הגבלות, הציבורי

 בחודש מסוימות מגבלות הוטלו בישראל. מוחלט באופן נעצרה אף ענפים במספר הפעילות כאשר, במשק
 במספר העלייה לאור, זאת עם יחד. 2020 שנת של השני הרבעון במהלך בחלקן הוסרו אשר 2020 ץמר

, חדשות מגבלות 2020 שנת של השלישי ברבעון הוטלו, המגפה של" שני גל" והתפרצות בנגיף הנדבקים
 2020 שנת של הרביעי הרבעון במהלך בהדרגה הוסרו חלקן אשר, הוסרו שכבר למגבלות דומות חלקן

 .2021 שנת ובתחילת

' לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת ד1, ראו ביאור 2020באשר להשפעת המשבר על החברה במהלך שנת 
2020. 

 החברה תעמוד, מתמשכת עולמית כלכלית האטה או/ו המשבר הימשכות של במקרה גם, החברה להערכת
 לאסטרטגיה בהתאם פעילותה המשך ותתאפשר ,2021 יוניב 30 ליום הקיימות התחייבויותיה בפירעון

 .ידה על שהתהוותה

 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים - 2ביאור 

 והחודשים שהסתיימ 3 -ו  6ות הביניים של ולתקופ 2021 ביוני 30ליום  החברההמידע הכספי התמציתי של  .א
המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  -)להלן  תאריך באותו

פרק ד' של (, וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לIAS 34 -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  34
ם אינו כולל המידע הכספי לתקופת הביניי. 1970-תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

יש לעיין במידע הכספי לתקופת  את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים.
 מצייתיםוהביאורים אשר נלוו אליהם, אשר  2020הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

( שהם תקנים International Financial Reporting Standards) בינלאומייםהכספי הדיווח התקני ל
 International Accountingופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )

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

 אינן, 2021 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו 6של  לתקופות פעילותההכנסות החברה ותוצאות 
 .2021בדצמבר  31יום התוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים בההכנסות ובהכרח על  מצביעות

 אומדנים ושיקולי דעת מהותיים  .ב

ימוש באומדנים להפעיל שיקולי דעת וכן דורשת ש החברהעריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת 
, ועל סכומי הנכסים החברהחשבונאיים מהותיים, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של 

ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאומדנים 
אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית (significant)  אלו. שיקולי הדעת המהותיים

וההנחות בבסיס האומדנים ששימשו אותה, הינם ללא שינוי משמעותי לאלה שבדוחות  החברהשל 
 .2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה החברה של יםהכספיים השנתי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  -  3ביאור 

יטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם עיקרי המדיניות החשבונאית וש
 .2020לשנת של החברה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים  העקביים עם אל

 מסים על ההכנסה

מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע לשיעור המס מסים על ההכנסה לתקופות הביניים 
 סך הרווחים השנתיים החזויים.הממוצע שיחול על 

 וחיואירועים בתקופת הד   -  4ביאור 

ביו בע"מ תהליך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה -השלימה חברת פלנטארק 2021בינואר,  4ביום  .א
"(. הנפקה לציבור( של מניותיה וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות פלנטארק )"IPOלני"ע בתל אביב )

מיליוני ש"ח. במועד השלמת ההנפקה  23.1-קבלה במסגרת ההנפקה לציבור הינה כהתמורה ברוטו שהת
 מהונה המונפק והנפרע של פלנטארק.  6.9%-לציבור החזיקה החברה, באמצעות שיח, בכ

בנובמבר,  3יום בבקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה  את המשפט בית דחה, 2021בינואר,  4 ביום .ב
בבית  חדשהשבעת בעלי הרישיון לגידול קנאביס לשימוש רפואי על פי האסדרה ה ונגד חברהכנגד ה 2016

 יפו. -המשפט המחוזי בתל אביב

באוקטובר,  23רה בית המשפט על מחיקת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית מיום , הו2021, במרץ 14ביום  .ג
מת הצדדים, , וסגירת התיק. הוראת בית המשפט ניתנה לאחר שהתובע הגיש בקשה, בהסכ2019

  להסתלקות מהבקשה שהגיש כנגד המשיבות, וזאת ללא צו הוצאות.

"(, סריו)להלן: " Sarrio Hellas S.A, כחלק מעסקת השקעת החברה בחברת 2021באפריל,  1ביום  .ד
 התהוותה לחברה הזכות לקבלת מניות נוספות. כתוצאה מזכות זו, הכירה החברה בתקופת הדוח

 עסקת קבלת המניות בפועלהושלמה  2021במאי,  21ביום אלפי ש"ח.  1,879-כ בהכנסות מימון בסך של
וי בהשקעה בסריו בשיטת השו ממשיכה לטפלהחברה  .ממניות סריו 55%-ולאחריה מחזיקה שיח ב

 , שכן אין לחברה שליטה אפקטיבית בסריו.המאזני

מניות  450,000-להניתנות למימוש , לא רשומותאופציות  450,000, הקצתה החברה 2021 במאי, 3יום ב .ה
במאי בכל אחת מהשנים  3-במנות שוות  3-שנים ב 3האופציות תבשלנה על פני  החברה למספר עובדים.

השווי ההוגן של . שנים ממועד הבשלתן 3. ככל שהאופציות לא תמומשנה, הן תפקענה כעבור 2024-2022
שווי זה  .אלפי ש"ח 153-ס, ונקבע לסך כהאופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק ושול

 מבוסס על ההנחות הבאות:

 77.8% - 67.1% סטיית תקן צפויה 
 0.51% - 0.23% ריבית חסרת סיכון
 0.667 מחיר מניה )ש"ח(

 4.5 - 2.5 אורך תקופה צפויה עד למימוש )שנים(

הקצאה עם נאמן. בהתאם לפקודת מס הכנסה במסלול הוני,  102האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 
למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה, החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצרכי מס 
סכומים הנזקפים לניצעים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, בגין 

 האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית.
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 וסיכונים פיננסיים הוגן שווי  - 5ביאור 

 שווי הוגן  .א

, חייבים לקבל והכנסות לקוחותשל מזומנים ושווי מזומנים, התמציתיים היתרה בדוחות הכספיים 
 ואחרים, תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. ויתרות חובה, זכאים ויתרות זכות

    הוגן.הנמדדים בשווי  של החברההנכסים או ההתחייבויות הטבלה שלהלן מציגה את 

 2021 ביוני 30 ליום 
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 1,789 - 1,789 - סחירות  שאינן - מניות רגילות
 4,000 - - 4,000 סחירות  - מניות רגילות

 1,600 1,600 - - נכסים פיננסיים אחרים

 1,774 1,774 - - םביולוגי יםנכס

 (3,724) (3,724) - - התחייבות בגין תמורה מותנית

 4,000 1,789 (350) 5,439 

 
 

 2020 ביוני 30 ליום 
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 3,631 - 3,631 - סחירות  שאינן - מניות רגילות
 1,799 - - 1,799 סחירות  - מניות רגילות

 184 184 - - לא סחירות -אופציות 
 964 964 - - נכסים פיננסיים אחרים

 4,925 4,925 - - םביולוגי יםנכס

 (6,720) (6,720) - - התחייבות בגין תמורה מותנית

 1,799 3,631 (647) 4,783 

 
 

 2020בדצמבר  31ליום  
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 5,735 - 5,735 - סחירות  שאינן - מניות רגילות
 896 - - 896 סחירות  - מניות רגילות

 2,865 2,865 - - נכסים פיננסיים אחרים
 1,866 1,866 - - םביולוגי יםנכס

 (4,748) (4,748) - - התחייבות בגין תמורה מותנית

 896 5,735 (17) 6,614 
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 המשך –וסיכונים פיננסיים  הוגן ישוו  - 5ביאור 

 ניהול סיכונים פיננסיים .ב

סיכון מחיר מניות, סיכון אשראי, סיכון חושפת אותה למגוון של סיכונים פיננסיים:  החברהפעילות 
 נזילות וניהול סיכוני הון. 

כאמור לעיל, המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות 
ויש לעיין במידע הכספי לתקופת  החברהכספיים שנתיים, לרבות בנוגע לניהול הסיכונים הפיננסיים של 

 והביאורים אשר נלוו אליהם. 2020הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

לניהול הסיכונים הפיננסיים שלה לעומת זו שדווחה על  החברהלא חלו שינויים מהותיים במדיניות 
 .2020ידיה במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

 לאחר תקופת הדיווחאירועים  - 6 ביאור

ברה המנהלת בית בחשליטה , לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה בהסכם לרכישת 2021ביולי,  22ביום 
הון המ 51%הסכם הרכישה, רכשה החברה מסגרת בהמוכר, בין היתר, מוצרי קנאביס רפואי בישראל.  מרקחת

מיליון  2-מיליון ש"ח במזומן ו 1מיליון ש"ח באופן הבא:  3-המונפק והנפרע של החברה הנרכשת בתמורה ל
 .2021באוגוסט,  1 העסקה הושלמה ביום. החברה כנגד הקצאת מניותש"ח 

 

 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  38לפי תקנה  אמידע כספי נפרד המוב
 1970 -התש"ל

 
 2021 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקר(
 

 
 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 1970 -התש"ל

 
 2021ביוני  30ליום 

 )בלתי מבוקר(
 

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2 החשבון המבקר הרואסקירה של דוח 
  

  :באלפי שקלים )אש"ח( – כספייםנתונים 
  

המאוחדים  התמציתיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים
 3 המיוחסים לחברה עצמה כחברה האם

  
המאוחדים המיוחסות התמציתיים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים 

 4 לחברה עצמה כחברה אם
  

ם התמציתיים המאוחדים המיוחסים בדוחות הכספייתזרימי מזומנים הכלולים 
 5 חברה אםלחברה עצמה כ

  
 6 הכספי ביניים הנפרד למידעומידע נוסף  ים נבחריםאוריב
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 לכבוד

 בעלי המניות של 

 חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ,

 גבעת ח"ן

 

 א.ג.נ.,

 

 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38הביניים הנפרד לפי תקנה  דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הנידון: 

 1970 –ומידיים(, התש"ל 

 

 

 מבוא 

 

 1970 – ידיים(, התש"ליד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו  2021ביוני  30החברה(, ליום  -של חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ )להלן 

ד' לתקנות ניירות ערך 38הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה תאריך. 

 המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.. 1970 –תש"ל )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ה

 אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 

 היקף הסקירה

 

שראל בדבר "סקירה של מידע כספי לתקופות של לשכת רואי חשבון בי 2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר 

בהיקפה עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת 

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 

 

א לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא ב

 .1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 

 

 

 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל

 רואי חשבון 2021באוגוסט  26
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 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
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   ביוני 30 ליום  
 31 ליום

  בדצמבר

  2021  2020  2020 

 מבוקר  מבוקר בלתי  

 אלפי ש"ח  

       

       נכסים שוטפים
 10,079  27,750  9,292  מזומנים ושווי מזומנים
 -  74  -   לקוחות

 66  69  17  חייבים ויתרות חובה

       
 10,145  27,893  9,309  סה"כ נכסים שוטפים

       
       שוטפים לאנכסים 

 47,491  29,646  48,539  הלוואות לחברות מוחזקות
 21,722  15,097  25,658  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו

       
 69,213  44,743  74,197  שוטפיםסה"כ נכסים לא 

       
 79,358  72,636  83,506  נכסים"כ סה

       
       התחייבויות שוטפות

 108  51  140  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

       
 108  51  140  סה"כ התחייבויות שוטפות 

       
 79,250  72,585  83,366  הוןסה"כ 

       

 79,358  72,636  83,506  והון התחייבויות"כ סה

       
 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב
 
 
 

    2021, באוגוסט 26
 עמיחי רב יוגב שריד ניר זיכלינסקי המידע הכספי לתקופת בינייםתאריך אישור 

 מנהל כספים  דירקטורמנכ"ל ו יו"ר הדירקטוריון 
 

 
 



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 כחברה אםהכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה 
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 חודשים  לשישה

 ביום ושהסתיימ
  ביוני 30

שלושה חודשים ל
 ביום ושהסתיימ

  ביוני 30 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           
           

 1,876  394  379  806  651  וכלליות הנהלה הוצאות
 12,784  4,320  346  6,525  3,471  מוחזקות, נטו חברות ברווחיחלק החברה 

           
 10,908  3,926  (33)  5,719  2,820  תפעולי )הפסד( רווח

           
 1,061  320  486  327  958  מימון כנסותה
 2  -  -  1  -  מימון וצאותה

 1,059  320  486  326  958  הכנסות מימון, נטו

           
 11,967  4,246  453  6,045  3,778  המיוחס לחברה רווח

           
רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת 

 המס(:
 

         
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 

 לרווח או הפסד:
 

         
מתרגום דוחות התאמות הנובעות 

 כספיים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה
 

(184)  -  (126)  -  28 
שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים 

 בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו ממס
 

(124)  913  (402)  401  565 
           
  3,470  6,958  (75)  4,647  12,560 
           

 
 
 
 
 
 
 

 
 . םלדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מההמצורפים הביאורים 

 



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 עצמה כחברה אם תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה
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 . םמהווים חלק בלתי נפרד מה התמציתיים לדוחות הכספייםהמצורפים יאורים הב
 

 

 

חודשים  שישהל
  ביוני 30ביום  ושהסתיימ

חודשים  לשלושה
 30ביום  ושהסתיימ

 ביוני 

  
 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2021  2020  2021  2020  2020 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
     

           תות שוטפיופעילומתזרימי מזומנים 
המיוחס לחברה עצמה  תקופהרווח ל

 כחברה אם
  

3,778 
  

6,045  
 

453 
 

4,246 
 

11,967 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
 מזומנים מפעילות שוטפת:

    
 

  
 

  

           
 בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
 :מזומנים

    
 

  
 

  

 (1,059)  (320)  (486)  (326)  (958)  הכנסות מימון, נטו
חברות המוצגות  ברווחיחלק החברה 
 בשווי מאזני

  
(3,471) 

  
(6,525)  

 
(346) 

 
(4,320) 

 
(12,784) 

 שינוי ביתרות צדדים קשורים
  

(90) 
  

(10,489)  
 
(73) 

 
(10,489) 

 
(27,161) 

 1,003  733  159  873  316  עלות תשלום מבוסס מניות
           

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 102  (1)  -  28  -  ירידה )עלייה( בלקוחות

 382  394  22  379  48  ירידה בחייבים ויתרות חובה
 (41)  (37)  -  10  -  עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים

 108  -  16  -  32  זכותעלייה בזכאים ויתרות 
           

 (27,483)  (9,794)  (255)  (10,005)  (345)  שוטפת ששמשו לפעילות נטו מזומנים
           

           השקעהת יופעילומתזרימי מזומנים 
 (202)  (7)  -  (7)  (442)  מתן הלוואה לחברות כלולות

           
 (202)  (7)  -  (7)  (442)  השקעה לפעילותששמשו  נטו מזומנים

           
           מימוןת יופעילומתזרימי מזומנים 

 12,602  -  -  -  -  הנפקת מניות
 5,393  17,993  -  17,993  -  אופציות הנפקת

           
 17,995  17,993  -  17,993  -  מימון שנבעו מפעילות נטו מזומנים

           
 (9,690)  8,192  (255)  7,981  (787)  מזומנים ושווי במזומנים עלייה

 19,769  19,558  9,547  19,769  10,079  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 10,079  27,750  9,292  27,750  9,292  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 



 מ"בע מדיקל גרופ שיח 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 1970 -ומידיים(, התש"ל
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ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1ביאור 

 1970 -התש"ל 

 הגדרות: .א

 שיח מדיקל גרופ בע"מ –"החברה" 

 שיח שריד בע"מ –"החברה הבת" או "שיח" 

ד' לתקנות ניירות ערך 38מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה  -"המידע הכספי ביניים הנפרד" 
 .1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם כהגדרתם של 
ות ולתקופ 2021ביוני  30הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום  מונחים אלה במסגרת

 דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים(. -)להלן באותו תאריך  וחודשים שהסתיימ ושלושה של שישה

 להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד: .ב

        ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( 38המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם לתקנה 
תקנות דוחות תקופתיים(. בהתאם לתקנה האמורה, יובאו בדוח ביניים, בצירוף סקירת  -)להלן  1970 -התש"ל 

פת הביניים, כאמור בתקנה רואה החשבון המבקר, נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקו
 ג(, בשינויים המחויבים.9תקנה  -ג לתקנות דוחות תקופתיים )להלן 9

בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
 -)להלן  חודשים שהסתיימה באותו תאריך שישה ושלושהשל  ותולתקופ 2021ביוני  30של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים(, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.

ולכל  2020בדצמבר  31יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
(, 2020-המידע הכספי הנפרד של החברה ל -אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך )להלן 

ג' לתקנות דוחות תקופתיים, לרבות הפרטים 9והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 
האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות, ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי 

ופן יישום התקנה המתייחסת לא 2010בינואר  24-נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב
 הבהרת הרשות(. -והתוספת האמורות  )להלן 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, הינם 
 ואשר פורטו במסגרתו.  2020-עקביים עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה ל

 סקור ואינו מבוקר.המידע הכספי ביניים הנפרד הינו 

המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים 
 27( בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי IFRS -תקני ה -בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

ווה מידע כספי לתקופת ביניים שנערך לפי תקן "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו מה -
 "דיווח כספי לתקופות ביניים".  – 34חשבונאות בינלאומי מספר 

לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, בדבר  3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 
דוחות  הכספיים התמציתיים עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת ה

המאוחדים ביניים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור 
 לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.

 קשורים צדדים עם יתרות – 2ביאור  

. הבת חברת למימון משמש אשר שוטף לא"ז חומהווה  היתרהיתרת חו"ז מול חברת הבת.  קיימת לחברה
 . 4%שנתית בשיעור של  ריביתנושאת והיתרה אינה צמודה 
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 מ"בע שיח מדיקל גרופ הדירקטוריון של
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 2021 אפרילמכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של החברה מחודש  :הנדון

 
 

של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר לתשקיף ( לרבות בדרך של הפנייה)להכללה הננו להודיעכם כי אנו מסכימים 
 .2021 אפרילהמדף מחודש 

 
 
 03 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 2021 באוגוסט 62 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום .1

 . באותו תאריך וחודשים שהסתיימ שלושהשישה ושל  ותולתקופ 2021 יוניב
 

 2021 יוניב 03 על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום 2021 אוגוסטב 62דוח רואה החשבון המבקר מיום  .2
דוחות )לתקנות ניירות ערך ' ד38באותו תאריך בהתאם לתקנה  וחודשים שהסתיימ שישה ושלושה של ותולתקופ

 . 1970-ל"התש(, תקופתיים ומיידיים
 

 
 
 

 ,בברכה
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 :(1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 מצהיר כי:, יוגב שרידאני, 

רבעון השני של שנת ( להחברה - להלןבע"מ ) שיח מדיקל גרופבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)
 ;(הדוחות - )להלן 2021

ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית  (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
 חברהולות ותזרימי המזומנים של ההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפע

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  ,חברהה

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 
 גילוי ובבקרה עליהם.וב

 

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

 
 _________________________   2021 ,אוגוסטב 26

 יוגב שריד, מנכ"ל תאריך

 
 
 

  



 (:2)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:עמיחי רבאני, 

בע"מ  שיח מדיקל גרופבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 ;(הדוחות- להלן) 2021לרבעון השני של שנת ( החברה- להלן)

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (2)
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

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

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
 חברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברהלרואה החשבון המבקר של הגיליתי  (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  ,חברהה

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 
 ובגילוי ובבקרה עליהם.

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

 
 _________________________   2021 ,אוגוסטב 26

 סמנכ"ל כספים, עמיחי רב תאריך
 


