
 

 
 

 בע"מ מדיקל גרופשיח 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

2022 מרץב 31לתקופה 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 
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על מצב ענייני  מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון "(החברהבע"מ )"מדיקל גרופ שיח דירקטוריון 

 שלושההכספיות של החברה לתקופה של  והתוצאות(, "הדוחמועד )" 2022 ,מרץב 31נכון ליום  החברה

 .הדיווחבהתאם לתקנות  2022 ,מרץב 31חודשים שנסתיימו ביום 

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

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה בתקופת הדוח ויש לעיין בה ביחד עם הדוחות הכספיים ודוח 

כפי שפורסם ביום  2021אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2021 ,בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 ."(2021 התקופתי דוחה( )"2022-01-032011)מס' אסמכתא:  2022במרץ,  21

  תיאור החברה וסביבתה העסקית .1

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

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

"( והפעולות שיחהחברה התקשרות בעסקה לרכישת מלוא הון מניות חברת שיח שריד בע"מ )"

וג, הפכה שיח לחברה בת "(. כתוצאה מאישור והשלמת עסקת המיזהמיזוג 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 2008בתחום הקנאביס הרפואי אשר היה תחום פעילותה של שיח משנת 

 בארץ ובעולם. ול, עיבוד, שיווק ומכירה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואיעוסקת בריבוי, גיד

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

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

שני קצוות שרשרת הערך, מחד ריבוי וגידול קנאביס נכון למועד הדוח, החברה פועלת ב .הרפואי

כלל בתי המרקחת  באמצעות ניפוק ומכירת מוצרים סופיים ללקוחות הקצה ,ומאידך ,רפואי

 .החברה שליטתב שלושה בתי מרקחת המאושרים למכירת מוצרי קנאביס רפואי וכן באמצעות

החברה ראה חלק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח  ואסטרטגיית לפרטים נוספים אודות פעילות

 . 2021התקופתי 

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו .2

, פעלה החברה ליישום אסטרטגיית הרחבת פעילותה לחוליות 2022במהלך הרבעון הראשון לשנת 

 שליטהעם השלמת עסקה נוספת לרכישת במהלך הרבעון, . אחיזה זו התחזקה נוספות בשרשרת הערך

לניפוק מוצרי  של החברהתוך הרחבת הפריסה של רשת בתי המרקחת  ,(בבית מרקחת בתל אביב )שפע

 .שלושה סניפיםנכון למועד הדוח  המונה קנאביס רפואי

תוך יצירת סינרגיה אנכית  ,החברה ממשיכה לרכז מאמצים נוספים על מנת לייעל את שרשרת האספקה

 למיצובה כמובילה בתחום הקנאביס הרפואי.  לפעולממשיכה  , וכןבין פעילויות החברה

מיליון  31-כ של , המשיכה החברה במגמת צמיחה עם הכנסות בגובה2022במהלך הרבעון הראשון לשנת 

שנתי  הכנסות ההכנסות ברבעון מהוות קצב ביחס לרבעון המקביל. 180%-המהוות גידול של כ ש"ח

(Run-rateשל יותר מ )-וזאת בהנחה שלא יחולו שינויים מהותיים במגמת הצמיחה  מיליון ש"ח 120

 . 2022ובקצב ההכנסות בחברה בהמשך שנת 
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 הרחבת פעילות החברה לחוליות נוספות בשרשרת הערך תחת הרגולציה הישראלית .א

את ( בחברה המנהלת 50.01%שליטה ) ת, התקשרה החברה בהסכם לרכיש2021בדצמבר,  7ביום  .2.1

, תאריך המאזןלאחר . 2022 ,בינואר 1העסקה הושלמה ביום . אביב בית מרקחת "שפע" בתל

 .רישיון למכירת מוצרי קנאביס רפואיבית המרקחת  קיבל

המנפקים  בתי מרקחתשלושה , רשת בתי המרקחת שמפעילה החברה מונה פרסום דוח זהלמועד 

עם  הערךשרשרת להעמיק את אחיזתה בחוליה זו של  החברהבכוונת . מוצרי קנאביס רפואי

, וזאת, בין היתר, לאור השיקולים הבאים: של בתי מרקחת נוספים בעתידו/או הקמתם רכישתם 

(; יצירת Seed to Saleיצירת סינרגיה אנכית בין פעילות הגידול והייצור לפעילות הקמעונאית )

סינרגיה אנכית עם מוקד שירות הלקוחות תוך הגדלת מכירות בבתי המרקחת ובמשלוחים עד 

ידי מכירה של כלל מותגי הקנאביס; גיוון מקורות -בית הלקוח; הגדלת מכירות הקבוצה על

ההכנסה של הקבוצה; ביסוס הקשר עם לקוח הקצה, תוך המשך הרחבת בסיס הנתונים אשר 

כנקודת זינוק ר, פידבק ומידע מלקוחות הקצה; וכן הקמת רשת בתי מרקחת נשען על קשר ישי

 . לקראת פוטנציאל ללגליזציה עתידית

בשני קצוות שרשרת הערך, מחד ריבוי וגידול קנאביס רפואי ומאידך  , החברה פועלתכאמור

כחלק מאסטרטגיית החברה להקמה של רשת בתי מכירת מוצרים סופיים ללקוחות הקצה. 

לניפוק מוצרי קנאביס רפואי, בוחנת החברה עסקאות והזדמנויות נוספות לרכישת  מרקחת

, זאת לצד הקמה של פעילויות וחברות המפעילות בתי מרקחת המורשים למכירת קנאביס רפואי

 .2023שנת סוף עד , ומציבה כיעד הקמת רשת בתי מרקחת בעלת עשרה סניפים בתי מרקחת

 הייצור של החברה במישרין ובעקיפין בישראלהגדלת היקפי הגידול וכושר  .ב

עה החברה ייבוא , ביצ2022וכן במהלך הרבעון הראשון לשנת  2021במהלך שנת  :מלאי קנאביס .2.2

קנאביס איכותיות מחברות קנדיות מובילות על מנת לתמוך בביקושים בשוק.  תשל תפרחו

הגדילה החברה בעקיפין את היקף הגידול והייצור של קנאביס איכותי המבוסס  ,כתוצאה מכך

על זני החברה וזנים נוספים אשר נבחרו בקפידה. מוצרי הייבוא נמכרים גם הם תחת מותגי 

 "שיח".  

על  בין היתרתפעולית, פעלה הנהלת החברה ליצירת גמישות  2021-2022במהלך השנים  :ייצור .2.3

נכון למועד פרסום דוח זה, החברה פעלים המייצרים את מוצרי החברה. ידי הגדלת מספר המ

ופועלת להרחבת הקשר העסקי עם מפעלים  שלושה מפעלים בישראלמייצרת את מוצריה ב

 נוספים.

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

 ישראל

להגדלת המכירות בישראל, מתמקדת הנהלת החברה באיכות כחלק ממימוש אסטרטגית החברה  .2.4

החברה מבצעת באופן קבוע  ,במהלך השנים האחרונותשיפור חווית הצרכן. בומיתוג המוצרים ו

שהינה קטגורית המוצרים  T20-C4מקטגורית  של מוצרים חדשים )תפרחות(, בעיקרהשקות 

 המבוקשת ביותר בישראל. 
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הישראלי והנגשת מוצרי החברה לקהלי יעד חדשים, בדגש על כחלק ממיקוד פעילותה בשוק  .2.5

, לאחר תאריך המאזן, קיבלה החברה אישור מאת 2022באפריל  26ביום חרדי, -השוק המסורתי

"(, לפיו עיקר מוצרי החברה עומדים בדרישות המחמירות הגוף הרבניהגר"י אפרתי שליט"א )"

אותו מועד קיבלה החברה תעודת כשרות כמו כן, ב .של כשרות למהדרין לגבי שנת השמיטה

 למרבית מוצרי החברה מאת הגוף הרבני. 

ידיעת החברה, החברה הינה חברת הקנאביס הראשונה והיחידה בישראל אשר קיבלה  בלמיט

 אישור שמיטה לגבי גידול קנאביס רפואי וכן תעודת כשרות למוצריה. 

-2022-01)מס' אסמכתא:  2022באפריל,  27וספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום נלפרטים 

051400.) 

 אוסטרליה

יצוא ראשון מסוגו בישראל למוצרי קנאביס מוגמרים  2020שנת מהלך ב החברה לאחר שביצעה .2.6

, לאחר תאריך 2022במהלך חודש אפריל ביצעה מספר משלוחים נוספים, אחריו לששל החברה, 

מסוג  (bulkחומר גלם בצובר )ה משלוח ראשון מסוגו של ישילחה החברה ממתקנהמאזן, 

זנים שונים של החברה ללקוח חדש באוסטרליה. השילוח התאפשר  ארבעהתפרחות קנאביס של 

, בעניין קידום יצוא 2021באוגוסט,  1מיום  224בעקבות הקלות שניתנו לייצוא בהחלטת ממשלה 

לבצע  החלטות ממשלה, המאפשרת, בין היתר, לבעלי רישיון גידולנאביס הרפואי ותיקון קה

 ., לראשונהייצוא ישיר של חומרי גלם בצובר

 גלם בצובר יחומרמוצרים מוגמרים ושל  נוספים ביצוע משלוחיםלהמשיך בבכוונת החברה 

באפריל,  11לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום . חדשיםלקוחות ולללקוח קיים 

 (.2022-01-038433)מס' אסמכתא:  2022

 הרחבת המחקר והפיתוח של זני החברה ומוצריה .ד

 ניסויים קליניים

 . 2021לדוח התקופתי  19.4לפרטים בדבר ניסוי קליני אשר החברה הינה צד לו, ראו סעיף  .2.7

 מיפוי זניםרישום זכויות מטפחים ו

, פורסמה בילקוט 2021דצמבר,  26, ביום 2021לדוח התקופתי  19.3-ו 19.2בהמשך לסעיפים  .2.8

זנים מזניה המסחריים,  15הפרסומים הודעה על רישום זכויות מטפחים של החברה בקשר עם 

  הכוללים, בין היתר, את הזנים המובחרים הנמכרים היום בישראל ובאוסטרליה.

 פרויקט מיפוי זנים, במסגרתו מבצעתשלב ראשון של  בתקופת הדוח, השלימה החברהכמו כן, 

קווי גנטיקות )זנים( שפותחו ו/או נרכשו על  500-זנים מתוך כ 200-גנטי לכ סמניםהחברה מיפוי 

בנוסף לרישום זכויות המטפחים שהחברה ביצעה על זניה . "(פרויקט יהלום)" ידי החברה

"יהלומים" מבין מגוון הזנים  מספרלאתר  החברה מתעתדתהמסחריים, במסגרת פרויקט יהלום 

או בעלי פוטנציאל /ו שברשותה, אשר יהיו היעילים ביותר לטיפול באינדיקציות הנבדקות

  .מצד הלקוחות ובעולם לביקוש גבוה בישראל

 (. 2022-01-001681)מס' אסמכתא:  2022בינואר,  4לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 
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 יתנות הפיננסיתחיזוק האו בסיס ההון של החברה .ה

 לבעל עניין בחברה IBIהפיכת בית ההשקעות 

מניות רדומות עקב הפיכת  163,657 , נוצרו בהון התאגיד2022במרץ,  1עד בפברואר  20בימים  .2.9

, 2022באפריל  5ביום . גדלת אחזקותיו בחברהבחברה כתוצאה מה לבעל עניין IBIבית ההשקעות 

רבות , ללרכישת המניות האישורים הנדרשים על פי דין, כתוצאה מקבלת בוטלה הרדמת המניות

 22 ימיםההחברה מ יישראל. לפרטים נוספים ראו דיווחאישור משרד הבריאות ומשטרת 

-ו 2022-01-026314 ,2022-01-021214 )מס' אסמכתא: 2022באפריל,  5-במרץ ו 6 בפברואר,

 , בהתאמה(.2022-01-036159

כתבי אופציה  179,000דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של , אישר 2022במרץ,  20ביום  .2.10

שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש למניות של החברה, לנושא משרה בחברה, שישה 

 21 ימיםהמהחברה  יעובדים של החברה ולנותנת שירותים בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח

 -ו 2022-01-042267,  2022-01-032020)מס' אסמכתא: 2022 באפריל, 27-באפריל ו 26, במרץ

 (., בהתאמה2022-01-042783

כתבי  45,000אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הקצאה פרטית של  2022באפריל  14ביום  .2.11

דירקטורים חיצוניים שני מניות רגילות של החברה ל 45,000-אופציה, הניתנים למימוש ל

אישרה  ,במאי, לאחר מועד הדוח 22ביום  ן החברה.ולדירקטור בלתי תלוי המכהנים בדירקטוריו

על פי ההצעה לניצעים טעונה אישור  האסיפה הכללית את הקצאת האופציות כאמור. ההקצאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של מניות המימוש שינבעו מכתבי 

 ,ועל כן ערך בדבר ההקצאה,בנוסף, בכוונת החברה לפנות לקבלת עמדת רשות ניירות האופציה. 

ביצוע בפועל של ההצעה הפרטית מותנה בכך שהרשות לא תתערב בעמדתה של החברה. מובהר, 

   כי ככל והרשות לא תקבל את עמדת החברה, לא יוקצו כתבי האופציה כאמור.

-2022: )מס' אסמכתא 2022, במאי 22-באפריל ו 17 הימיםלפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מ

 בהתאמה.  2022-01-050358 -ו 01-040542

 אחזקות בחברות בנות

"( גיוס הון בסך טרג'ין, השלימה חברת טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ )"2022באפריל,  1ביום  .2.12

מיליון ש"ח בתמורה להקצאת מניות ואופציות, לצד המרת הלוואות בעלים כנגד  2.4-כולל של כ

מניות )"סבב הגיוס"(. במסגרת גיוס ההון, המירה החברה את יתרת הלוואת הבעלים שהועמדה 

בחברת  הרת טרג'ין. שיעור האחזקה של החברלטרג'ין בתקופות קודמות, כנגד הנפקת מניות חב

 .48.5%-טרג'ין, לאחר סבב הגיוס, ירד ל

 (ESGאחריות תאגידית )פרסום דוח  .3

לראשונה בתולדותיה, וזאת כחלק  (ESGחברה דוח אחריות תאגידית )ה, פרסמה 2022במאי,  17 ביום

כלל נכונה וממוקדת תתרום לאורך זמן לחיזוקה של החברה עבור  ESGתפיסת החברה לפיה מדיניות מ

 המטופלים, עובדי החברה, המשקיעים והקהילה. ורעב , ובפרטייןמחזיקי הענ

 (. 2022-01-048351)מס' אסמכתא:  2022במאי,  17לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 
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 (COVID-19משבר נגיף הקורונה ) .4

להתפשט במדינות העולם, לרבות בישראל.  (COVID-19)במהלך תקופת הדוח המשיך נגיף הקורונה 

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

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

 .רפואי, התקיימה במתכונת רגילה ובאופן שוטף וסדיר

 .2021לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי  3הקורונה ראו סעיף  לפרטים נוספים אודות משבר נגיף

 החברהסקירת מצב עסקי  .5

  השוואת הפעילות לתקופות מקבילות .5.1

)רווח לפני ריבית,  EBITDAמוצגים בטבלה מטה נתוני  ,לצורך השוואת התוצאות הכספיות

 Adjusted-"(. הAdjusted EBITDAמיסים, פחת והפחתות( ובהתאמות של מספר סעיפים )"

EBITDA  הוא מדד פיננסי שאינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים ומוצג כמדד נוסף

יכול לשמש  Adjusted EBITDA-להערכת התוצאות העסקיות של החברה. להערכת החברה ה

 Adjusted( 1כמדד מתאים יותר להערכת התוצאות העסקיות של החברה מהטעמים הבאים: )

EBITDA נה של התוצאות התפעוליות של החברה בנטרול השפעה של תקנים מאפשר בחי

 Adjusted EBITDA( 2חשבונאיים אשר השפעתם לרוב אינה כרוכה בתזרימי מזומנים; )

ת מפעילומאפשר בחינה של פעילות הליבה של החברה בנטרול תוצאות אשר אינן מהוות חלק 

ת כלולות, הכנסות/הוצאות מימון )לדוגמא: בנטרול רווחי/הפסדי אקוויטי של חברו הליבה

  1.ו/או שערוך של נכסים פיננסיים בשווי הוגן(

 

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 במרץ 31

לשנה 

 שהסתיימה

 31ביום 

 2021בדצמבר 
2022 2021 

 5,906 988 797 תפעולירווח 

    התאמות 

 2,224 461 600 פחת והפחתות

מלאי הפחתות נכס בלתי מוחשי והפחתות 

 שנרשמו בשווי הוגן כתוצאה מאיחוד לראשונה
799 - 787 

 4,294 (240) 473 התאמות לשווי הוגן של מלאי ונכסים ביולוגיים

 1,299 414 257 עלות תשלום מבוסס מניות

ופלות לפי הפסדי חברות המטחלק החברה ב

 שיטת השווי המאזני
373 348 1,004 

 127 8 (32) חכירות - IFRS 16 תקן

                                                        
יכול לשמש כמדד מתאים יותר להערכת התוצאות העסקיות של החברה, וזאת  Adjusted EBITDA-להערכת החברה ה ,כאמור 1

רווח הלצורך השוואת התוצאות הכספיות ביחס למדד . ביחס למדד רווח מתואם אשר הוצג בדוחות דירקטוריון קודמים
עלות ו ים ביולוגייםהתאמות לשווי הוגן של מלאי ונכסהרווח )הפסד( בנטרול יצוין כי מתואם אשר הוצג בדוחות קודמים, ה

 ש"ח. אלפי 10,819-עמד על כ 2021בשנת  תשלום מבוסס מניות
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לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 במרץ 31

לשנה 

 שהסתיימה

 31ביום 

 2021בדצמבר 
2022 2021 

 (2,380) (19) 174 הוצאות )הכנסות( אחרות

Adjusted EBITDA 3,441 1,960 13,261 

 רבעון המקבילביחס ל 76%-צמח בכ 2022לרבעון ראשון  Adjusted EBITDA-ה

 מסך ההכנסות ברבעון. 11.2%-שיעור של כ הוכן מהוו

 : (באלפי ש"חלהלן תמצית נתונים על המצב הכספי )

 

 בדצמבר 31 במרץ 31

2021 
 ההסבר לשינוי

2022 2021 

נכסים 

 שוטפים
80,385 65,771 82,705 

 31-בנכסים השוטפים למועד הדוח בהשוואה ל הקיטון

מזומנים ושווי מזומנים בקיטון מבעיקר נובע  2021בדצמבר, 

, אלפי ש"ח 2,435-ו 4,557 בגובהובחייבים ויתרות חובה 

במלאי  גידולמבנכסים השוטפים קוזז  קיטוןה .בהתאמה

  ., בהתאמהאלפי ש"ח 1,663-ו 2,578בגובה ולקוחות 

נכסים לא 

 שוטפים
55,936 31,663 45,726 

 31-בנכסים הלא שוטפים למועד הדוח בהשוואה ל הגידול

מוניטין נכס זכות שימוש וגידול במנובע בעיקר  2021, בדצמבר

 1,868 בגובה( שפע )כתוצאה מאיחוד לראשונה של בית מרקחת

   , בהתאמה.ש"חאלפי  8,031-ו

  128,431 97,434 136,321 סך הנכסים

התחייבויות 

 שוטפות
26,893 9,706 26,233 

 31-בהתחייבויות השוטפות למועד הדוח בהשוואה ל השינוי

 אינו מהותי. 2021בדצמבר, 

התחייבויות 

 לא שוטפות
8,682 4,519 6,622 

 31-בהתחייבויות הלא שוטפות למועד הדוח בהשוואה ל השינוי

בגין חכירה  נובע בעיקר מגידול בהתחייבות 2021בדצמבר, 

נובע בהתחייבות בגין חכירה השינוי  .ש"חאלפי  1,964בגובה 

לראשונה של בית מרקחת שפע וכן מגידול בהתחייבות  איחודמ

הארכת תקופת נוסף לאור בגין חכירה של בית מרקחת 

 השכירות.

סך 

 התחייבויות
35,575 14,225 32,855 

 

 95,576 83,209 100,746 הון

נובע  2021בדצמבר,  31-בהון למועד הדוח בהשוואה ל הגידול

 404-המאוחד לתקופת הדוח בגובה כ ברווח הנקיגידול מבעיקר 

)עקב איחוד זכויות שאינן מקנות שליטה ב , לצד גידולאלפי ש"ח

  .אלפי ש"ח 4,479בגובה שפע לראשונה( 

סך ההון 

 וההתחייבויות
136,321 97,434 128,431 
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 תוצאות הפעילות  .5.2

 : (באלפי ש"ח) 2022 ,במרץ 31שנסתיימה ביום לתקופה לן תמצית דוחות רווח והפסד לה

 
לשלושה חודשים שהסתיימו 

 במרץ 31ביום 

לשנה 

שהסתיימה 

 ביום

בדצמבר  31 

2021 

 ההסבר לשינוי

2022 2021 

 67,340 10,998 30,755 הכנסות ממכירות

 30.8-הסתכמו לכ 2022 לשנת ההכנסות לרבעון הראשון

לרבעון ביחס  180%-מיליון ש"ח ומהווים גידול בגובה כ

  .המקביל

 40,046 6,487 21,889 עלות המכירות
לעומת  2022 רבעון הראשון לשנתהגידול בעלות המכירות ב

  .התקופה המקבילה נובע מגידול בהיקף הפעילות

רווח גולמי לפני השפעת שינויים 

 בשווי הוגן,

 

 שיעור רווח גולמי

8,866 

 

 

28.8% 

4,511 

 

 

41.0% 

27,294 

 

 

40.5% 

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס 

ביחס  98%-בכ גדל 2022 ברבעון הראשון לשנתביולוגי 

 .2021רבעון המקביל לשנת ל

יתרות ניהול שיקולי כחלק מ, 2022ברבעון הראשון לשנת 

( Bulkמלאי חומר גלם בצובר ) גם החברה מכרה, מלאי

במחיר מכירה נמוך ביחס למכירות החברה באופן שוטף, 

 .  ברבעוןדבר שהוביל לירידה בשיעור הרווחיות הגולמית 

רווחים שטרם מומשו בהתאמות 

 ההוגן של נכסים ביולוגייםשווי 
951 1,594 4,410 

משינוי שווי הוגן של נכסים השינויים בין התקופות נובעים 

 ביולוגיים.

רווח משינויים בשווי ההוגן 

 שמומש בשנה הנוכחית
(1,424) (1,354) (8,704) 

משינוי שווי הוגן של נכסים השינויים בין התקופות נובעים 

 המלאי שנמכר בתקופה.ביולוגיים שמומשו וכמויות 

 לעיל.הסברים ראו  23,000 4,751 8,393 רווח גולמי

 2,313 574 499 הוצאות מחקר ופיתוח

 2022 ברבעון הראשון לשנתהוצאות המחקר והפיתוח 

נותרו יציבות ביחס לרבעון המקביל ונובעים ממימוש 

אסטרטגיית החברה בנושא פיתוחים טכנולוגיים 

 הקנאביס.ומחקריים בתחום 

 9,030 1,331 4,256 הוצאות מכירה ושיווק

 2022 ברבעון הראשון לשנתהגידול בהוצאות מכירה ושיווק 

הפעילות של  מגידול בהיקףביחס לרבעון המקביל נובע 

מאיחוד פעילותן של בתי המרקחת בשליטת  ,החברה

(, לצד שפעאיחוד לראשונה של ו תפרחת ,החברה )אבן חן

, עיבוי מערך סוכני שיווק וקידום מכירותגידול בעלויות 

בשל  גידול בעלויות ההפצה ללקוחות החברהוהמכירות 

 .גידול בכמות המוצרים שנמכרה

 7,127 1,529 2,294 הוצאות הנהלה וכלליות

 ברבעון הראשון לשנתבהוצאות הנהלה וכלליות  גידולה

פעילותן איחוד מביחס לרבעון המקביל נובע בעיקר  2022

 .(אבן חן, תפרחת ושפעבשליטת החברה )של בתי המרקחת 

חלק החברה בהפסדי חברות 

המטופלות לפי שיטת השווי 

 המאזני

373 348 1,004  

 (2,380) (19) 174 אחרות (הכנסותהוצאות )
נבעו בעיקר  2022אחרות ברבעון הראשון לשנת  וצאותה

 ומותנות בגין רכישת בתי מרקחת.משערוך תמורות נדחות 

 לעיל.הסברים ראו  5,906 988 797 רווח מפעולות רגילות

 326 2,707 (151) הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
מהפרשי בעיקר בתקופת הדיווח נובעות  הוצאות המימון

 שער מט"ח ומשינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים.

 לעיל.הסברים ראו  6,232 3,695 646 רווח לפני מס

  1,006 370 301 מיסים על ההכנסה
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לשלושה חודשים שהסתיימו 

 במרץ 31ביום 

לשנה 

שהסתיימה 

 ביום

בדצמבר  31 

2021 

 ההסבר לשינוי

2022 2021 

 רווח )הפסד( לתקופה

 מיוחס לבעלים של החברה

 מיוחס לבעלי מניות המיעוט

345 

698 

(353) 

3,325 

3,325 

- 

5,226 

5,349 

(123) 

 לעיל.הסברים ראו 

שינויים בשווי הוגן של נכסים 

פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

 , נטו ממסכולל אחר

82 278 (948) 

הוגן של ההשקעות השווי במשינוי השינויים נובעים 

הפיננסיות של החברה אשר נמדדות בשווי הוגן דרך רווח 

 כולל אחר.

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

כספיים ממטבע הפעילות למטבע 

 ההצגה

7 (58) (787) 
השינויים נובעים משינוי שער החליפין בגין השקעה בחברת 

 היוונית הפועלת במטבע אירו. סריו

 לעיל.הסברים ראו  (1,735) 220 89 )הפסד( כולל אחררווח 

 לעיל.הסברים ראו  3,491 3,545 434 רווח כולל

 

 נזילות .5.3

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

לשלושה חודשים  

במרץ 31שהסתיימו ביום   

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2021 

 ההסבר לשינוי

2022 2021 

 שימשושמזומנים נטו 

 פעילות שוטפתל
(2,026) (2,441) (8,128) 

ברבעון הראשון מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

בצמיחה בהקיפי הפעילות משמשים את החברה לתמיכה 

 ולקוחות )גידול ביתרות מלאי ובעיקר להשקעה בהון חוזר

, כחלק מהיערכות החברה (לצד קיטון ביתרות ספקים

  .2022גידול במכירות והיקף פעילותה בשנת להמשך 

מזומנים נטו ששימשו 

 לפעילות השקעה 
(1,506) (971) (3,568) 

ברבעון הראשון מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

  .בית מרקחת שפע הינם בעיקר בגין רכישת 2022 לשנת

)שימשו(  שנבעומזומנים נטו 

 מפעילות מימון
(239) (112) 7,558 

 ברבעון הראשון לשנתפעילות מימון שימשו למזומנים נטו ש

 נובעים מתשלומים בגין חכירת מבנים ורכבים.  2022

יתרת מזומנים ושווי 

 מזומנים לתחילת התקופה

בניכוי אשראי מתאגיד )

 (בנקאי

21,394 25,532 25,532 

 

במזומנים  )ירידה( עלייה

 ושווי מזומנים
(3,771) (3,524) (4,138) 

 

יתרת מזומנים ושווי 

 לסוף התקופהמזומנים 

בניכוי אשראי מתאגיד )

  (בנקאי

17,623 22,008 21,394 
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 אומדנים חשבונאים קריטיים .5.4

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

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

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

 .2022, במרץ 31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

 מקורות המימון .6

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

  תזרים המזומנים השוטף של החברה; .א

 ;2022, במרץ 31ליום  מיליון ש"ח 17.6-כבהיקף של  יתרת מזומנים ושווי מזומנים .ב

)ה( לדוחות 21. לפרטים נוספים ראו ביאור מיליון ש"ח 10סך של עד נקאי במסגרת אשראי ב .ג

  ;2021הכספיים לשנת 

 כמו כן, החברה פועלת לקבלת מימון בנקאי נוסף על פי צרכיה.

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .7

 הדירקטוריון. לדוח 2סעיף וכן  2022, במרץ 31לדוחות הכספיים ליום  6ראו ביאור 

 

   

 

 יזיכלינסקניר 

 יו"ר הדירקטוריון

 יוגב שריד 

 מנכ"ל

 

 2022 ,במאי 29 תאריך:
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של

 שיח מדיקל גרופ בע"מ

            

 

 מבוא 

 

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

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד ורווח  2022במרס  31ליום  התמציתי המאוחד על המצב הכספי

כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה 

י לתקופות "דיווח כספ IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זוביניים  תאחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  זוביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים 

 בהתבסס על סקירתנו. זו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 5%-באיחוד מהווים כתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות ביניים התמצי

 מכלל ההכנסות המאוחדות 26%-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2022במרס  31מכלל הנכסים המאוחדים ליום 

על לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר 

ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, 

 מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

 

 היקף הסקירה

 

ל מידע כספי של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה ש 2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

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 נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה 

קורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר בי

מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו 

 מחווים חוות דעת של ביקורת.    

 

 מסקנה 

 

, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע חריםועל דוחות סקירה של רואי חשבון א בהתבסס על סקירתנו

 . IAS 34הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

, לא בא לתשומת ליבנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו

שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של  דבר הגורם לנו לסבור

 .1970 -תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
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 הכספי המצב על תמציתי מאוחד דוח
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  סבמר 31 ליום  

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2022  2021  2021 
 (מבוקר)  (מבוקר)בלתי   
 אלפי ש"ח  
       נכסים 

       נכסים שוטפים
 22,180  22,008  17,623  מזומנים ושווי מזומנים

 18,928  7,507  20,591  לקוחות 
 5,002  13,103  2,567  חייבים ויתרות חובה

 510  1,034  829  נכס מס שוטף
 33,869  19,993  36,447  מלאי

 2,216  2,126  2,328  נכסים ביולוגים
 82,705  65,771  80,385   סה"כ נכסים שוטפים

       
       נכסים לא שוטפים

 11,831   11,830  12,277  רכוש קבוע, נטו
 356  -  741  נכס מס נדחה

 3,495   12,198  3,830  נכסים פיננסיים
 7,763   5,447  7,516  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות 

 3,409   2,188  5,277  נכסים בגין זכות שימוש
 -  -  60  פקדונות לזמן ארוך

 3,252  -  2,584  נכס בלתי מוחשי
 15,620  -  23,651  מוניטין

 45,726  31,663  55,936  סה"כ נכסים לא שוטפים
 128,431  97,434  136,321  סה"כ נכסים

       והון התחייבויות 
       התחייבויות שוטפות

 786  -  -  אשראי מתאגיד בנקאי
 10,014  -  10,000  הלוואה לזמן קצר

 5,224   1,021  4,026  ספקים ונותני שרותים
 5,156   3,937  5,129  זכאים ויתרות זכות

 5,053   4,748  7,738  התחייבות בגין תמורה מותנית ונדחית
 26,233  9,706  26,893  סה"כ התחייבויות שוטפות

 
 התחייבויות לא שוטפות

 
     

 2,195  2,475  2,090  התחייבות מס נדחה
 1,118  -  1,305  התחייבות בגין תמורה מותנית

 3,162   1,929  5,126  התחייבות בגין חכירות
 147   115  161  נטוהתחייבות בשל הטבות לעובדים, 

 6,622  4,519  8,682  סה"כ התחייבויות לא שוטפות
       

       הון
 65,637   62,140  65,637  הון מניות ופרמיה

 6,905   9,687  7,251  קרנות הון
 13,406   11,382  14,104  עודפים

 85,948  83,209  86,992  ה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברהס
       

 9,628  -  13,754  זכויות שאינן מקנות שליטה
 95,576  83,209  100,746  סה"כ ההון

 128,431  97,434  136,321  סה"כ התחייבויות והון
       
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב

 
    2022 במאי 29
 עמיחי רב דיוגב שרי כלינסקיזיניר  המידע הכספי לתקופת תאריך אישור 

 כספים סמנכ"ל מנכ"ל  יו"ר דירקטוריון ביניים
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 אחר כולל ורווח הפסד אורווח העל תמציתי מאוחד  דוח

4 

  
 לשלושה חודשים שהסתיימו 

  סבמר 31ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2022  2021   2021 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש"ח  
 

 67,340  10,998  30,755  ממכירות הכנסות
 40,046  6,487  21,889  המכירות עלות

 27,294  4,511  8,866  רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן
       

 4,410  1,594  951  התאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיםמ רווחים
 (8,704)  (1,354)  (1,424)   ונכסים ביולוגים שמומש שלשווי הוגן  מהתאמותרווח 

 23,000  4,751  8,393  רווח גולמי
       

 2,313  574  499  ופיתוח מחקר הוצאות
 9,030  1,331  4,256  ושיווק מכירה הוצאות
 7,127  1,529  2,294  וכלליות הנהלה הוצאות

המטופלות לפי שיטת השווי  חברות בהפסדיחלק החברה 
 1,004  348  373  המאזני

 (2,380)  (19)  174  אחרותהוצאות )הכנסות( 
 5,906  988  797  רגילות מפעולות רווח

       
 413  60  378  מימון הוצאות
 249  397  -  מימון הכנסות

רווח משינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים הנמדדים דרך 
 490  2,370  227  רווח והפסד

 326  2,707  (151)  נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות
       

 6,232  3,695  646  מס לפני רווח
 1,006  370  301  הכנסה על מיסים

 5,226  3,325  345  לתקופה )הפסד( רווח
       מיוחס ל:

 5,349  3,325  698  בעלים של החברה
 (123)  -  (353)  זכויות שאינן מקנות שליטה

  345  3,325  5,226 
       )לאחר השפעת מס( : אחר כולל)הפסד(  רווח

       :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש שיסווגו סכומים
דוחות כספיים ממטבע הפעילות התאמות הנובעות מתרגום 

 למטבע ההצגה
 

7  (58)  (787) 
       :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים

שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח 
 ממס נטוכולל אחר, 

 
82  278  (948) 

 (1,735)  220  89  אחר כולל)הפסד(  רווח"כ סה
       

 3,491  3,545  434  כולל רווח"כ סה
       מיוחס ל:

 3,614  3,545  787  בעלים של החברה
 (123)  -  (353)  זכויות שאינן מקנות שליטה

  434  3,545  3,491 
המיוחס לבעלי המניות של החברה  למניהבסיסי ומדולל  רווח

 )בש"ח(
 

     
 0.16  *0.01  0.02  רווח בסיסי ומדולל

 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב
. 2021*הותאם למפרע בעקבות איחוד הון שבוצע בחודש דצמבר 
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הון 
מניות 
  ופרמיה

קרן בגין 
 נכסים

פיננסיים 
הנמדדים 

בשווי הוגן 
דרך רווח כולל 

  אחר

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילויות חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

כתבי 
  אופציה

 
 
 
 

  עודפים

סה"כ הון 
המיוחס 
לבעלי 
מניות 
 החברה

 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

סך הון 
 החברה

 אלפי ש"ח 

 95,576  9,628  85,948  13,406  3,940  3,171  (760)  554  65,637 )מבוקר( 2022בינואר  1יתרה ליום 

 345  (353)  698  698  -  -  -  -  - רווח לתקופה

 89  -  89  -  -  -  7  82  - רווח כולל אחר לתקופה 
 434  (353)  787  698  -  -  7  82  - סה"כ רווח כולל

 4,479  4,479  -  -  -  -  -  -  - כניסה לאיחוד

 257  -  -  257  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות 
 

- 
 

257 
 100,746  13,754  86,992  14,104  3,940  3,428  (753)  636  65,637 )לא מבוקר( 2022במרס  31יתרה ליום 

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

 3,325  -  3,325  3,325  -  -  -  -  - רווח לתקופה
 220  -  220  -  -  -  (58)  278  - רווח כולל אחר לתקופה

 3,545  -  3,545  3,325  -  -  (58)  278  - סה"כ רווח כולל
 414  -  414  -  -  414  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות

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

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

 5,226  (123)  5,349  5,349  -  -  -  -  - רווח לשנה
 (1,735)  -  (1,735)  -  -  -  (787)  (948)  - רווח כולל אחר לשנה 

 3,491  (123)  3,614  (5,349)  -  -  (787)  (948)  - סה"כ רווח כולל
 11,466  9,751  1,715  -  -  -  -  -  1,715 כניסה לאיחוד

 1,299  -  1,299  -  -  1,299  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות
 -  -  -  -  (1,453)  -  -  -  1,453 פקיעת אופציות

 70  -  70  -   -  (259)   -  -  329 מימוש ופקיעת כתבי אופציה

 95,576  9,628  85,948  13,406  3,940  3,171  (760)  554  65,637 )מבוקר( 2021בדצמבר  31יתרה ליום 
 

מהווים חלק בלתי נפרד מהםהמאוחדים  התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים
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 לשלושה חודשים שהסתיימו 

  סבמר 31ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2022  2021   2021 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות
 5,226  3,325  345  רווח לתקופה

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 164  (337)  378  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
 1,006  370  301  הוצאות מיסים על הכנסה

 1,004  348  373  חלק החברה בהפסדי חברות המוצגות בשווי מאזני
 620  95  207  הפחתת נכס זכות שימוש

והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בשווי הוגן דרך עדכון נכסים פיננסים 
 (490)  (2,371)  (227)  רווח והפסד

 2,224  461  600  פחת והפחתות
 (81)  -  14  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 1,299  414  257  תשלום מבוסס מניות
 (8)  -  -  רווח הון

       
       והתחייבויות:שינויים בסעיפי נכסים 
 (10,257)  355  (1,643)  ירידה )עלייה( בלקוחות

 5,085  (4,516)  1,459  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 (350)  (259)  (112)  שינויים בשווי ההוגן של הנכס הביולוגי, נטו

 758  -  668  שינויים ביתרת נכס בלתי מוחשי, נטו
 (10,442)  (16)  (2,492)   עלייה במלאי

 147  (24)  (1,242)  עלייה )ירידה( בספקים
 409  243  (343)  בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  עלייה

 (2,494)  -  193  שינויים בהתחייבות תמורה מותנית ונדחית
 (1,948)  (529)  (762)  מיסים ששולמו

 (8,128)  (2,441)  (2,026)  תושוטפ ששימשו לפעילויותמזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה

 (3,586)  -  (1,211)  '(ברכישת חברות בנות, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו )נספח 
 2,784  -  -  תמורה ממימוש השקעה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

 (500)  -  -  תשלום מקדמה על חשבון השקעה בחברת בת
 (1,895)  (585)  (176)  רכישת רכוש קבוע

 15  -  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 (386)  (386)  (119)  מתן הלוואה לחברות כלולות

 (3,568)  (971)  (1,506)  לפעילויות השקעה ששימשו מזומנים נטו

       
       תזרימי מזומנים מפעילויות מימון

 70  -  -  אופציותתמורה ממימוש 
 (622)  (102)  (224)  תשלומים בגין חכירות

 10,000  -  -  קבלת הלוואה מתאגיד בנקאי
 (1,876)  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי חברת בת

 (14)  (10)  (15)  ריבית ששולמה

 7,558  (112)  (239)  מימון )ששימשו לפעילויות( מפעילויותשנבעו מזומנים נטו 
       

 (4,138)  (3,524)  (3,771)  ואשראי מתאגיד בנקאי שינוי במזומנים ושווי מזומנים
 25,532  25,532  22,180   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 21,394  22,008  18,409  תקופהבניכוי אשראי מתאגיד בנקאי לסוף המזומנים ושווי מזומנים 
 786  -  (786)  אשראי מתאגיד בנקאי

 22,180  22,008  17,623  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 לשלושה חודשים שהסתיימו 

  סבמר 31ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2022  2021   2021 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  

       
       שאינה במזומן ומימון פעילות השקעה - 'נספח א

       
 595  262  773  תוספת התחייבות בגין חכירה
 3,698  -  -  עליה בשיעור החזקה בכלולה

 1,715  -  -  הנפקת מניות בגין רכישת חברת בת
 3,917  -  2,681  תמורה מותנית ונדחית בגין רכישת חברת בת

       
       

בניכוי המזומנים ושווי  מאוחדות,רכישת חברות  – ב'נספח 
  המזומנים שנרכשו

 
   

 

 (3,530)  -  (353)  הון חוזר )ללא מזומנים ושווה מזומנים ומלאי(
 3,450  -  86  מלאי

 462  -  870  רכוש קבוע
 4,010  -  -  נכסים בלתי מוחשיים

 1,413  -  1,302  נכס זכות שימוש
 15,620  -  8,031  מוניטין

 (1,037)  -  251  מסים נדחים, נטו (התחייבויותנכס )
 -  -  60  פקדון לזמן ארוך

 (1,306)  -  (1,376)  התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך
 (113)  -  -  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 (9,751)  -  (4,479)  זכויות שאינן מקנות שליטה
 (3,917)  -  (2,681)  בגין הרכישה נדחיתהתחייבות לתמורה 

 (1,715)  -  -  הנפקת הון מניות החברה בתמורה לרכישה
 -  -  (500)  ן השקעהומקדמה ששולמה על חשב

 3,586  -  1,211  מזומן נטו ששולם
 

 . םהמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מה הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים
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 כללי - 1ביאור 

 החברה" או" שיח"מ )להלן: "בע שריד שיחבאמצעות לרבות "(, החברה"מ )להלן: "בע גרופ מדיקל שיח .א
 שיווק והפצה, ייצור, ריבוי, גידולבמישרין ובעקיפין בועוסקת  "(, פועלת בתחום הקנאביס הרפואיהבת

של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, וכן פיתוח גנטיקות ייחודיות, מוצרים נוספים מבוססי קנאביס רפואי, 
החברה פועלת בשני קצוות שרשרת  .טכנולוגיות רלוונטיות לתחום הקנאביס הרפואי ומוצרים נלווים

, ובמקביל סופיים ללקוחות הקצה הערך, מחד ריבוי וגידול קנאביס רפואי, ומאידך, ניפוק ומכירת מוצרים
 .מבצעת ייצוא פעיל של מוצריה

 הקורונה נגיף משבר השפעת .ב

( אשר Covid-19, התפרצה בעיר וואהן שבסין מגיפה שמקורה בנגיף הקורונה )2019בחודש דצמבר 
ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי -, וגרמה לאי2020התפשטה במהירות ברחבי העולם, מתחילת שנת 

עצום בעקבות השבתת עסקים רבים, האטה בייצור, עיכוב במשלוחים והשבתה חלקית של התחבורה 
הקורונה,  "(. כחלק מההתמודדות עם משבר נגיףמשבר נגיף הקורונהלהלן "(ארצית והבינלאומית -הפנים

מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על האוכלוסייה, ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות, תוך 
צמצום היציאה למרחב הציבורי, הגבלות נוכחות כוח אדם במקומות עבודה ועוד. למגבלות אלה הייתה 

  השפעה ישירה על ענפים שונים במשק.

' לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת ד1, ראו ביאור 2021 באשר להשפעת המשבר על החברה במהלך שנת
 תעמוד, מתמשכת עולמית כלכלית האטה או/ו המשבר הימשכות של במקרה גם, החברה להערכת .2021

 בהתאם פעילותה המשך ותתאפשר ,2022 ,סמרב 31 ליום הקיימות התחייבויותיה בפירעון החברה
 .ידה על שהתהוותה לאסטרטגיה

 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים - 2ביאור 

 באותו והחודשים שהסתיימ 3ולתקופה של  2022 סבמר 31ליום  החברההמידע הכספי התמציתי של  .א
"דיווח  34המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  -)להלן  תאריך

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

יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים  המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים.
תקני ל מצייתיםוהביאורים אשר נלוו אליהם, אשר  2021השנתיים לשנת ביחד עם הדוחות הכספיים 

( שהם תקנים ופרשנויות International Financial Reporting Standards) בינלאומייםהכספי הדיווח ה
 International Accounting Standardsאשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )

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

 אינן, 2022 סבמר 31החודשים שהסתיימו ביום  3לתקופה של  הכנסות החברה ותוצאות פעילותה
 .2022בדצמבר  31יום התוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים בההכנסות ובהכרח על  מצביעות

 אומדנים ושיקולי דעת מהותיים  .ב

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

ים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאומדנים ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווח
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 
 .2021 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה החברה של יםהכספיים השנתי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  -  3ביאור 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם 
 .2021לשנת של החברה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים  העקביים עם אל

 צירוף עסקים   -  4ביאור 

בע"מ )להלן:  קאןשפע ת בית מרקחת , התקשרה החברה בהסכם לרכישת שליטה בחבר2021, דצמברב 7ביום 
במסגרת הסכם הרכישה, רכשה  "(.הרכישה מועד)להלן: " 2022 ,ינוארב 1העסקה הושלמה ביום  (."שפע"

במהלך דצמבר, ( 1) באופן הבא:מיליון ש"ח  4.5-לבתמורה שפע מההון המונפק והנפרע של  50.01%החברה 
מיליון  0.5סך ב על חשבון ההשקעה שולמה מקדמהוטרם השלמתו בסמוך למועד החתימה על ההסכם  2021
רישיון למכירת קנאביס תשלם ( במועד קבלת 3, )מיליון ש"ח 1.3 מזומן בסךשולם  הרכישהמועד ב( 2) ,ש"ח

 . מיליון ש"ח 2.7החברה 

התחייבות של מייסדי שפע לכהן כבעלי תפקידים בשפע במהלך שנתיים ממועד בנוסף, בכפוף לעמידה ב
תשלומים של שפע אשר נקבעו בהסכם הרכישה, החברה עשויה לשלם יעדי הכנסות עמידה ב לצדהרכישה 

תמורה מותנית שפע הוכרה . "(תמורה מותנית שפע" )להלן: מיליון ש"ח 1.5-נוספים במזומן בסך של עד כ
ה תחת סעיף "הוצאות אחרות" ותעודכן כל תקופה בהתאם לעמידה בתנאי ההעסקה ועמידה בספרים כהוצא

 ביעדי ההכנסות של שפע.

 תאריך המאזן קיבלה רישיון לאחזקת ומכירת קנאביס רפואי, ולאחר בתל אביבמנהלת בית מרקחת שפע 
 עומדת בהגדרת "עסק" והיא מאוחדת בדוחות הכספיים. שפע . ללקוחותיה

במסגרת הקצאת עלות הרכישה  .התקשרה עם מעריך שווי חיצוני לשם ביצוע הקצאת עלות הרכישההחברה 
לרבות מוניטין אשר נכלל במסגרת הנכסים הבלתי , נמדדו והוצגו הנכסים וההתחייבויות לפי שווים ההוגן

  ם.מוחשיי

וחות הכספיים ם שהוכרו בדסכומיהאת שפע, את התמורה ששולמה עבור  ציגההטבלה המוצגת להלן מ
של הזכויות  השווי ההוגן במועד הרכישהוכן את , ההתחייבויות שניטלווהנכסים שנרכשו המאוחדים בגין 

  .שפעבשאינן מקנות שליטה 

 2022 בינואר 1 ליום 

 
 אלפי ש"ח

 )בלתי מבוקר(

  
 1,800 במזומן  סך התמורה

 2,681 (*תשלום נדחה במזומן )

 4,481 התמורה שהועברה סך 

 
  סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות שניטלו:

 90 מזומנים ושווי מזומנים
 23 לקוחות ויתרות חובה

 86 מלאי
 870 רכוש קבוע, נטו

 60 פקדונות לזמן ארוך
 1,302 נכס זכות שימוש

 252 נכס מס נדחה
 (377) ספקים ויתרות זכות

 (1,376) לזמן ארוךהתחייבות בגין חכירה 
 (1) התחייבות מיסים נדחים

 929 נטו ,מזוהיםהנכסים שווי הוגן של הסך הכל 
 (4,479) זכויות שאינן מקנות שליטה

 8,031  מוניטין

 4,481 סך התמורה
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 המשך –צירוף עסקים    -  4ביאור 

במזומן.  מיליון ש"ח 2.7לשפע במועד קבלת הרישיון לאחזקת ומכירת קנאביס רפואי, החברה תשלם )*(     
תוך התחשבות ההסתברות למועד בו יתקבל הרישיון והשווי ההוגן של המזומן הנדחה נקבע על סמך 

שפע קיבלה את הרישיון , 2022, באפריל 28ביום לאחר תאריך המאזן, בשיעור ההיוון של החברה. 
 יתרת המזומן. והחברה שילמה את  כאמור

( 2022בינואר,  1-)ה השלמת הרכישה מיום ההפסד או הרווח על המאוחד בדוח שנכללו הנוספות ההכנסות
 הביאו שפע תוצאות איחוד, בנוסף"ח. שאלפי  36-ל הסתכמו שפעכתוצאה מאיחוד תוצאותיה הכספיות של 

  .אלפי ש"ח 440-כ בסך תקופה לאותה הרווח להקטנת

 קביעת השווי ההוגן

הקבוצה את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות שהוכרו במסגרת צירוף להלן מידע בדבר האופן בו קבעה 
 עסקים:

 מלאי

מחיר מכירת המלאי למועד ההערכה, בניכוי עלויות ישירות  תנקבע על פי הערכ המלאיהשווי ההוגן של 
 הנובעות ממכירת המלאי. 

 עסקים לצירוף הקשורות עלויות

במסגרת סעיף הוצאות הנהלה  הפסד או לרווח נזקפו לרכישה הקשורותבסכום שאינו מהותי  עסקה עלויות
 וכלליות.

 עסקים לצירוף יםהקשור תזרימי מזומנים

 תזרימי המזומנים המצרפיים אשר נבעו לקבוצה כתוצאה מעסקת הרכישה )באלפי ש"ח(:

 (1,300) (1מזומנים ושווי מזומנים ששולמו )
 89 מזומנים ושווי מזומנים של החברה הבת

 (1,211) תזרים מזומנים כתוצאה מעסקת הרכישה סה"כ
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 וסיכונים פיננסיים הוגן ישוו   -   5ביאור 
 

 שווי הוגן  .א

, חייבים לקבל והכנסות לקוחותשל מזומנים ושווי מזומנים, התמציתיים היתרה בדוחות הכספיים 
קצר מתאגידים פיננסיים, תואמת או קרובה לשווי  לזמןויתרות חובה, זכאים ויתרות זכות, הלוואות 

 ההוגן שלהם.

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

               

 2022ס במר 31 ליום 
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 826 - 826 - סחירות  שאינן - מניות רגילות
 2,229 - - 2,229 סחירות  - רגילות מניות

 775 775 - - נכסים פיננסיים אחרים
 2,328 2,328 - - םביולוגי יםנכס

 (4,273) (4,273)   התחייבות בגין תמורה מותנית

 2,229 826 (1,170) 1,885 

 
  
 2021 סבמר 31ליום  
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 2,311 - 2,311 - סחירות  שאינן - מניות רגילות

 4,491 - - 4,491 סחירות  - מניות רגילות
 5,396 5,396 - - נכסים פיננסיים אחרים

 2,126 2,126 - - םביולוגי יםנכס

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

 4,491 2,311 2,774 9,576 

 
 

 2021בדצמבר  31ליום  
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 719 - 719 - סחירות  שאינן - מניות רגילות
 1,722 - - 1,722 סחירות  - מניות רגילות

 1,055 1,055 - - נכסים פיננסיים אחרים

 2,216 2,216 - - םביולוגי יםנכס

 (4,273) (4,273) - - התחייבות בגין תמורה מותנית

 1,722 719 (1,002) 1,439 

 

 

 

 

 

 



 מ"בע מדיקל גרופ שיח 
 

 המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחות ביאורים
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 המשך – וסיכונים פיננסיים הוגן ישוו   -   5ביאור 
 

 ניהול סיכונים פיננסיים .ב

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

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. 2021הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

לניהול הסיכונים הפיננסיים שלה לעומת זו שדווחה על  החברהא חלו שינויים מהותיים במדיניות ל
 .2021ידיה במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן    -   6ביאור 

גיוס הון בסך  "(טרג'יןחקלאות מתקדמת בע"מ )להלן: " ין'חברת טרג השלימה ,2022, אפרילב 1ביום  .א
 בתמורה להקצאת מניות ואופציות, לצד המרת הלוואות בעלים כנגד מניות חמיליון ש" 2.4-כולל של כ

 המירה החברה את יתרת הלוואת הבעלים שהועמדה לטרג'יןגיוס ההון, במסגרת . "(סבב הגיוס)להלן: "
, לאחר בחברת טרג'ין הברשיעור האחזקה של החחברת טרג'ין. גד הנפקת מניות כנ ,בתקופות קודמות

 . 48.5%-ירד ל, סבב הגיוס

מניות החברה  149,000-אופציות הניתנות למימוש ל 149,000הקצתה החברה  2022באפריל,  27ביום  .ב
 למספר עובדים ונותני שירותים. 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 
 

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

 
 2022 סבמר 31ליום 

 )בלתי מבוקר(
 

 
 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 

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

 
 2022 סבמר 31 ליום

 )בלתי מבוקר(
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2 החשבון המבקר הרואסקירה של דוח 
  

  :באלפי שקלים )אש"ח( – כספייםנתונים 
  

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

  
המאוחדים התמציתיים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים 

 4 המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
  

ם התמציתיים המאוחדים בדוחות הכספייתזרימי מזומנים הכלולים 
 5 חברה אםהמיוחסים לחברה עצמה כ

  
 6 הכספי ביניים הנפרד למידעומידע נוסף  ים נבחריםאוריב
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 לכבוד
 המניות של  בעלי

 "מבע גרופ מדיקל שיח חברת
 
 .ג.נ.,א
 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  מיוחדדוח  הנידון: 

 1970 –תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

 
 

  מבוא
 

 – ל"התש(, ומידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי המובא הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו
 שהסתיימה חודשים שלושה של ולתקופה 2022 במרס 31 ליום(, החברה - להלן) מ"בע גרופ מדיקל שיח חברת של 1970
ד' לתקנות 38הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה . תאריך באותו

 וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרד הביניים הכספי המידע. 1970 –ניירות ערך )דוחות תקופתיים וביידיים(, התש"ל 
 .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת הנפרד הביניים הכספי המידע על מסקנה להביע היא אחריותנו .החברה של

 
לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר נכסיהן בניכוי סך התחייבותיהן 

ואשר חלק החברה בהפסד  2022במרס  31אלפי ש"ח ליום  13,756-לחברות המוחזקות, נטו הסתכם לסך של כהמיוחסים 
אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדוחות הכספיים  324-אותן חברות הסתכם לסך של כ

מסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ו
 בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים.

 
 הסקירה היקף

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

 מורכבת לתקופות ביניים נפרד כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נוהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים

 אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה
 אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת

 .    ביקורת של דעת חוות מחווים
 

  מסקנה
 

 שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים סקירתנו על בהתבסס
 דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה להוראות בהתאם, המהותיות הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הנפרד הביניים הכספי

 .1970- ל"התש(, ומידיים תקופתיים
 
 
 
 
 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2022 במאי 29

  PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
 
 



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 לחברה עצמה כחברה אםות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחס ותהכלול הנכסים וההתחייבויות
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  סבמר 31 ליום  
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  2022  2021   2021 
 (מבוקר)  (מבוקר)בלתי   
 אלפי ש"ח  

         נכסים
       

       נכסים שוטפים
 3,932  9,547  1,981  מזומנים ושווי מזומנים

 570  39  307  חייבים ויתרות חובה
 4,502  9,586  2,288  סה"כ נכסים שוטפים

       
       שוטפים לאנכסים 

 325  -  316  נכס מס נדחה
 47,798  47,980  50,141  הלוואות לחברות מוחזקות

 נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
 35,460  25,767  41,140  מוחזקות, נטו

 85,583  73,747  91,597  שוטפיםסה"כ נכסים לא 
       

 90,085  83,333  93,885  נכסים"כ סה
       

         התחייבויות והון 
       

       התחייבויות שוטפות
 216  124  100  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 2,803  -  5,488  התחייבות בגין תמורה מותנית
 3,019  124  5,588  סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       התחייבויות לא שוטפות

 1,118  -  1,305  התחייבות בגין תמורה מותנית
 1,118  -  1,305  התייבויות לא שוטפות סה"כ

       
 85,948  83,209  86,992  הוןסה"כ 

       
 79,358  83,333  93,885  והון התחייבויות"כ סה
       

 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב
 
 

    2022 במאי 29
 עמיחי רב יוגב שריד ניר זיכלינסקי המידע הכספי לתקופת תאריך אישור 

 כספים סמנכ"ל מנכ"ל  יו"ר דירקטוריון ביניים

 
 



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 לחברה עצמה כחברה אםות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחס ותהכלול הכנסות והוצאות
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 חודשים שלושה של לתקופה

  סבמר 31 ביום שהסתיימה
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  2022  2021   2021 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש"ח  

       
 1,444  272  342  ומכירה ושיווק וכלליות הנהלה הוצאות

 4,483  3,125  947  מוחזקות, נטו חברות ברווחיחלק החברה 
 -  -  188  הוצאות אחרות

       
 3,039  2,853  417  רווח תפעולי

       
 1,989  472  294  מימון כנסותה
 4  -  4  מימון וצאותה

 1,985  472  290  הכנסות מימון, נטו

 5,024  3,325  707  רווח לפני מסים על ההכנסה

 325  -  (9)  )מיסים על ההכנסה( טבת מסה
 5,349  3,325  698  רווח המיוחס לחברה

       
       כולל אחר )לאחר השפעת המס(: רווח

       מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:סכומים שלא יסווגו 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע 

 (787)  (58)  7  הפעילות למטבע ההצגה
שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך 

 (948)  278  82  רווח כולל אחר, נטו ממס
       

 3,614  3,545  787  עצמהרווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה 
       

 
 

 
 . םלדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מההמצורפים הביאורים 

 



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 1970 -"להתש(, ומידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנות' ד 38 תקנה לפי המובא נפרד כספי מידע
 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

5 

 

 

  
לתקופה של שלושה חודשים 

  סבמר 31שהסתיימה ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  2022  2021   2021 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש"ח  
 

       תושוטפת יופעילומתזרימי מזומנים 
 5,349  3,325  698  המיוחס לחברה עצמה כחברה אם תקופהרווח ל

       
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

   שוטפת:
 

 

 

 
       :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

 (1,985)  (472)  (290)  הכנסות מימון, נטו
 (325)  -  9  מסים על ההכנסה (הכנסותהוצאות )

 (4,483)  (3,125)  (947)  חברות המוצגות בשווי מאזני ברווחיחלק החברה 
 (374)  (18)  (49)  שינוי ביתרת צדדים קשורים
 638  157  95  עלות תשלום מבוסס מניות

       
       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 (4)  26  99  ויתרות חובהירידה )עלייה( בחייבים 
 105  17  (108)  עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים
 4  -  192  שינויים בהתחייבות בגין תמורה נדחית
 (1,075)  (90)  (301)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

       
       פעילויות השקעהמתזרימי מזומנים 

 (500)  -  -  בחברת בתתשלום מקדמה על חשבון השקעה 
 (4,256)  -  (1,300)  רכישת חברות בנות

 (386)  (442)  -  מתן הלוואה לחברות כלולות
 (5,142)  (442)  (1,300)  מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה

       
       תזרימי מזומנים מפעילויות מימון

 -  -  (350)  מתן הלוואה לחברת בת
 70  -  -  ממימוש אופציותתמורה 

 70  -  (350)  מפעילויות מימון )ששימשו( מזומנים נטו שנבעו
       

 (6,147)  (532)  (1,951)  מזומנים ושווי במזומניםירידה 
 10,079  10,079  3,932  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 3,932  9,547  1,981  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 

 
       שאינה במזומן ומימון פעילות השקעה - 'נספח א

       

 1,715  -  -  הנפקת מניות בגין רכישת חברת בת

 2,799  -  2,681  תמורה מותנית ונדחית בגין רכישת חברת בת

 
 

 . םמהווים חלק בלתי נפרד מה התמציתיים לדוחות הכספייםהמצורפים הביאורים 
 



 מ"בע מדיקל גרופ שיח 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה ביאורים נבחרים ומידע 
 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" 

 שפע קאן בע"מ.שיח שריד בע"מ, בית מרקחת ק. אונו בע"מ, ארז גוטמן אחזקות בע"מ,  –"חברות בנות" 

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

 (IAS24גילויים בהקשר לצד קשור )להלן  – 24לאומי כהגדרתם בתקן חשבונאות בינ –"צדדים קשורים" 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם כהגדרתם של 
ולתקופה  2022במרס  31מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 

 דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים(. -הלן )לחודשים שהסתיימה באותו תאריך  3של 

 להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד: .ב

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

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

ים בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחד
הדוחות הכספיים  -חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן  3ולתקופה של  2022במרס  31של החברה ליום 

 התמציתיים המאוחדים ביניים(, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.

ולכל  2021בדצמבר  31יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
(, 2021-המידע הכספי הנפרד של החברה ל -השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך )להלן אחת משלוש 

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 

המתייחסת לאופן יישום התקנה  2010בינואר  24-ד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך בנפר
 הבהרת הרשות(. -והתוספת האמורות  )להלן 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, הינם 
 ואשר פורטו במסגרתו.  2021-רד של החברה לעקביים עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפ

 המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.

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

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

דבר לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, ב 3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 
עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות  הכספיים התמציתיים 
המאוחדים ביניים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור 

 כספי ביניים הנפרד.לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בעריכת המידע ה

 קשורים צדדים עם יתרות – 2ביאור  

. הבת חברת למימון משמש אשר שוטף לא"ז חומהווה  היתרה שיח שריד.יתרת חו"ז מול  קיימת לחברה
  . 2022לשנת י' 3ריבית שנתית בשיעור של  ריביתנושאת והיתרה אינה צמודה 
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 2021  אפרילמכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של החברה מחודש  הנדון: 
 
 

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

 
 
  13 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 2202 מאיב 92 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום .1

 באותו תאריך.   וחודשים שהסתיימ  של שלושה הולתקופ  2202 מארסב
 

  2202  מארסב 13  כספי תמציתי נפרד של החברה ליום על מידע   2202 במאי 92דוח רואה החשבון המבקר מיום   .2
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  38באותו תאריך בהתאם לתקנה   וחודשים שהסתיימ שלושה של  הולתקופ

 .  1970-ומיידיים), התש"ל
 
 
 
 

 בברכה, 
 

 קסלמן וקסלמן  
 רואי חשבון 

PwC Israel 



 :(1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 מצהיר כי:, יוגב שרידאני, 

של שנת  ראשוןהרבעון ( להחברה - להלןבע"מ ) שיח מדיקל גרופבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)
 ;(הדוחות - )להלן 2022

כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים (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)
 חברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ההבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

גילוי ובלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 
 ובבקרה עליהם.

 

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

 
 _________________________   2022 ,מאיב 29

 יוגב שריד, מנכ"ל תאריך

 
 
 

  



 (:2)ד()ג38נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:עמיחי רבאני, 

 להלןבע"מ ) שיח מדיקל גרופבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 ;(הדוחות- להלן) 2022של שנת  הראשוןלרבעון ( החברה-

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 

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

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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.

 
 _________________________   2022 ,מאיב 29

 סמנכ"ל כספים, עמיחי רב תאריך
 


