
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( )ר"ג( בע"מ 1989יוניטרוניקס )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2021 ביוני 30דוח רבעוני ליום  
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אמור, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה בנושא, החברה תמשיך ליישם את כל ההקלות  ה
נוספים, ראה ד' לתקנות5אותן היא יישמה עד כה כתאגיד קטן, והמפורטות בתקנה   . לפרטים 

(, המוכלל בזאת על דרך  2020-01-000085)מס' אסמכתא:    2020בינואר    1די בנושא מיום  ידוח מי
 ההפניה.
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 מבוא  -פרק א' 

 י כלל .1.1
 

 בע"מ ג(")ר ( 1989ניטרוניקס ) יו רה: שם החב
 "(יוניטרוניקס" או ""החברה )להלן: 

 
   520044199  מס' חברה: 

 
 70100, ישראל 300בית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, איירפורט סיטי, ת.ד.   כתובת:

 
 כתובת דואר  

 comonics.itr@uninvestors  אלקטרוני: 
 

 03  977  8888  טלפון:
 
   03  977  8877  סימיליה:קפ
 

 2021  ביוני 30ביום שהסתיימה חודשים שלושה שישה ושל  תקופהתקופת הדוח: 
 

   2021,  ביוני 30: הדוח מועד
 

לתקנה   לתקנות,  39בהתאם  ומתייחסת א  בהיקפה  מצומצמת  הינה  שלהלן  הסקירה 
ענבמצ  מהותיים  נוייםולשי  חידושיםל נער  הדוחופת  בתק  החברהייני  ב  חה  הנ ב  ךוהוא 

ליום  ני קורשבפ דוח הדירקטוריון  גם  ביום  2020בדצמבר,    31או מצוי  כפי שפורסם   ,3  
דרך האזכור    .2021-01-025452)מס' אסמכתא:    2021במרץ,   על  כהכללה  מובא  האמור 
לשנת  )"  הפנייה  התקופתי  ב"(2020הדוח  זאת,  עם  יחד  לש.  מהמקרים,  ת  שלמום  חלק 

מ  כללהמונה,  הת תיאור  הכדנהמ   טפורהחברה  ג רש  בהכרח ולל  אינו  שלדעתה  מידע  ם 
 מידע מהותי.  

 
 

 תאור החברה וסביבתה העסקית .1.2
 

לוגיים   בקרים  של  ותמיכה  מכירה  שיווק,  ייצור,  פיתוח,  בתכנון,  עוסקת  החברה 
( בקרים(  PLC's - Programmable Logic Controllersמתוכנתים  "בקרים"(.  הינם    )להלן: 

א מוצ מב רי  מ לקטרוניקה  של  ותו  )חומרה ב  שחוססי  ובקרה  לשליטה  המשמשים  כנה( 
מכונות המבצעות פעולות אוטומטיות, כגון מערכות ייצור ומתקנים אוטומטיים אחרים  
לתחומים שונים. החברה הרחיבה את קו המוצרים שלה והחלה לשווק ולמכור גם בקרי   

( המיועדים  מעו  VFDהינע  סרוו(  ברכות  קרי  לב   ה ופשוט  אינטגרטיבית  צורהלהתממשק 
ענן    2021בינואר    ברה.הח לשירותי  חדשה  אינטגרטיבית  פלטפורמה  השיקה  החברה 

(SaaS  הפלטפורמה מיועדת לאפשר לכל לקוח לחבר את בקרי החברה לסביבה מבוססת .)
(. BIעסקיים )     Dashboardsתשתית מחשוב בענן, להעביר נתונים בצורה מאובטחת וליצור  

בשי הדגשרות  גם  זה,  המה   לעהינו    חדש  היישום וסף  ערך  וקלות  בפשטות  המתבטא 
   ובאינטגרציה המלאה עם שאר מוצרי החברה.

 
וכן  פע בחברה  מבוצעת  זו  אינק  באמצעות ילות  מלאה    , יוניטרוניקס  בבעלות  בת  חברה 

בארה"ב המאוג  GMBH  יוניטרוניקסחברת  ו   המאוגדת  מלאה  בבעלות  בת  דת  חברת 
 יה.בגרמנ

 
החברה   החברהצעות  אמב  כריםנמו  םשווקימ ושירותיה  בקרי  של  פנימי  שיווק   ,מערך 

וגרמניה  באמצעות בארה"ב  הבנות  מפיצים  חברות  רשת  ובאמצעות    180-כ   הכוללת . 
אל( )לרבות ישר מדינות    בעיםשבכו  אמריקהובצפון    "בבארה  100-מעל ל   מתוכם  ,מפיצים

 ואפריקה.  אמריקהרכז מדרום וברחבי אירופה, אסיה, 
 

שדה   ם באיירפורט סיטי שלידמיממוקהתעשיה  ודים  משר  נייי בנמבעיקר  ת  החברה פועל
לדוח התקופתי  '  א  פרקב  1.12  סעיףלפרטים נוספים ראה    .התעופה על שם דוד בן גוריון

   .2020לשנת 
 
 

mailto:investors@unitronics.com
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 ח ובתקופה עד לפרסומוים בתקופת הדואירועים עיקרי .1.3

  
ו .1.3.1 להשפעות  חשופה  כלכליי החברה  מאקרו  ולסיכונים  מקומיים    גלובאלייםם 

ת וירוס הקורונה, העלולים להשפיע על יכולתה לרכוש חומרי  הקשורים להתפרצו
ולשנע   למכור  לייצר,  יכולתה  ועל  על השינוע שלהם  על מחיריהם,  ומוצרים,  גלם 

סדירהמוצר בצורה  החברים  כן,  כמו  למוצריה  .  בביקושים  לירידה  חשופה  ה 
ה  על  לקוחותיה.והשפעה  איתנות  ועל  המכירות  מיגור   יקף  הק  אי  ורונה  וירוס 

)ובעיקר  ו בחו"ל  ומדינות  רשויות  ידי  על  הננקטים  צעדים  החרפת  או  המשך 
בצפון   מוצריה  את  החברה  מפיצה  מהם  הברית  בארצות  שלה  הפעילות  במרכזי 

יות לחברה כמו גם במרכזי ייצור ו/או חומרי  כנסות מהן מהותאמריקה ואשר הה
וקוריאהגל סין  כגון  ב (ם  לפגוע  עלול  שפעילותה  ,  החברה,  העסקית  בין  ל  וזאת, 

היתר, נוכח ירידה בהיקף ויכולות הייצור, עיכובים בשינוע ואספקת חומרי גלם,  
סופיים, מוצרים  או  למוצרים  ובכללצאה מהגבלות תחכתו  רכיבים  זה    בורתיות, 

המסחריות    פי הטיסותמצום בהיקעקב השבתת נמלים או שדות תעופה )כמו גם צ
סדירותןהעול והעדר  וחוסר מיות  עשויים    (  אשר  הגלובאליים,  בשווקים  יציבות 

מוצרים   באספקת  לעיכוב  או  לדחייה  החברה,  למוצרי  בביקושים  לקיטון  לגרום 
 שה לצפות מראש.ליות נוספות שק, ולהשלכות שליו/או להשפעה על מחיריהם

 
בצע  מב  פן מלא עקל באוחברה לפעו חזרה ה  2021במהלך החציון הראשון לשנת  

בי לשגרהו   שראל החיסונים  המשק  החברה  חזרת  במכירות  עליה  חלה  כן,  כמו   .
אשתקד   המקבילה  לתקופה  בהשוואה  רגילות  מפעולות  ברווח  גידול  חל  ובנוסף 

מופחתות   בעלויות  לפעול  ממשיכה  התאמתן  וואבהשכשהחברה  תוך  לעבר,  ה 
 החוזר.   וןלהיקפי הפעילות ובבקרה הדוקה על הה 

 
הע לאור  כי  שמ יודגש  באובדה  בין  דובר  רבה,  ודאות  באי  המאופיין  דינאמי  ירוע 

והצעדים ההתפשטות  משך  הקורונה,  נגיף  התפשטות  קצב  עם  בקשר    היתר, 
פעיל החברה  בהן  השונות  במדינות  השונות  הרשויות  ידי  על  החברה  שיינקטו  ה, 

ת על פעילותה, שכן  ורומאה אינה יכולה להעריך את מלוא היקף ומהות ההשפעות  
 במידה ובהיקף של התממשותן. תלויה  ההשפעה דתמי
 

  הרונהתפשטות נגיף הקושך  מ של ה  תיות האפשרההשלכו  הערכות החברה בדבר
 מהוות מידע צופה   על פעילותה של החברה  נות לציבור בעטיו,ושל ההנחיות הנית 

עתיד,   התהגדכפני  ערך,  נירות  בחוק  היתר,  ב  המבוסס,  ,1968-שכ"חרתו  על  ין 
נכון החברה  של  ביחס  פרסוםמועד  ל  הערכות  זה  אלגורמי  דוח  אשר  ינם  ם 

מהערכות  בשליטתה.   עססבוהחברה  בי  לות  כיום  הקיים  על  החבדי  מידע  רה, 
ובנם  פרסומי כל  אין  ואשר  הרלוונטיות,  הרשויות  הנחיות  ועל  זה  כי  ושא  דאות 

והעשויחלקןאו    כולן,  שומיתמ ב  ים,  שונלהתממש  עקב    האופן  וזאת  מהותית, 
 ימשיך ויתפשט   הזמן בור, משך  בהם, בין היתברה וטת הח ליגורמים שאינם בש

ה הקורונהנגיף  הרלוונטיות    חיותהנ,  הרשויות  ועוצשל  ובעולם  משך ו  מת בארץ 
 .ההאטה הכלכלית שתתפתח בארץ ובעולם

 

דירקטור2020בר,  בדצמ  20ביום   .1.3.2 אישר  אישור  ,  לכך  שנתקבל  לאחר  החברה,  יון 
ן  בי  "(רותיםהסכמי השי)"   ותיםהשיר  ימעדכון להסכדת הביקורת מאותו יום,  וע

, וזאת  "(יוטרון)"  בחברה  טההחברה לבין יוטרון בע"מ, חברה בשליטת בעלי השלי 
 וביוטרון.   פר שינויי כוח אדם בחברהעקבות מס ב

)החבר  לתקנות(  2)1בהתאם לתקנה   עני  קאותבעס  תהקלוות  בעלי  -ן(, תש"סעם 
וכ  שרואי  ,2000 הביקורת  החברה   ןועדת  תנעדכי  כ  דירקטוריון  הסכמי    יאון 

בהם אלא כדי  ם שאין  ית, משוללאינם טעונים את אישור האסיפה הכ ים  השירות 
 רה. לזכות את החב

החבר2021במרץ,    16ביום   פרסמה  נדרשות,  הבהרות  עדכו  ה  לאישור  ן  בנוגע 
ההס בין  השירותים  יוטרוןכמי  לבין  ר,  חברה  לבקשת  בהתאם  ניירות  שוזאת  ות 

 ערך.
מי  ה ארנוספים,    לפרטים  או  דוח  שליטה  בעל  עם  לעסקה  בנוגע  החברה  של  ידי 

, אסמכתא מס'  2021  ץבמר  16מיום    אסיפה כללית  ה אישורנה טעונאי דירקטור ש
 . , המוכלל בזאת על דרך ההפניה2021-01-035631

כמי השירותים בין החברה  סה  הודיעה החברה על עדכון,  2021,  באוגוסט  4ביום  
יום    90מבקשת לסיים בתוך  יוטרון לחברה כי הנה    לבין יוטרון, במסגרתו הודיעה

סמנכ"ל   שירותי  בדבר  ההסכם  מכוח  את  מהחברה  יוטרון  שמקבלת  הכספים 
 הסכמי השירותים. 
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מי  הארנוספים,    לפרטים החברה  דוח  של  אסמכתא  2021  באוגוסט  4מיום  ידי   ,
 . , המוכלל בזאת על דרך ההפניה2021-01-061336מס' 

 
הודי2021נואר,  בי   10ביום   .1.3.3 כי,  החברה  ב  עה  קפיטל  נוקד  חדקרן  להיע"מ  ות  לו 

לפרטי בחברה.  עניין  הבעלי  של  מידי  דוח  ראה  נוספים  מיום  ם  בינואר    10חברה 
 . ניהבזאת על דרך ההפ  לכל מו, ה2021-01-003870'  ס, אסמכתא מ2021

 

ה2021בינואר,    11ביום   .1.3.4 בת עה  יד ו,  לכהן  חדל  כהן  יהודה  מר  כי  פקידו  החברה 
  מיום   רהחב ה  די שלימפים ראה דוח  ס. לפרטים נו1כספים של החברהכסמנכ"ל ה

 . ת על דרך ההפניה, המוכלל בזא2021-01-004797, אסמכתא מס' 2021  בינואר 11

 

החברה    2021בפברואר,    21ביום   .1.3.5 שלהודיעה  מינויו  בצר    על  גונן  כ"ל  סמנכמר 
ראה דוח  ם  פילפרטים נוס.  2021,  באפריל  1-הוזאת החל מיום    ברה הח  של  כספים

מיום  מי החברה  של  מס'  2021בפברואר    21די  אסמכתא   ,2021-01-020049 ,  
גונן בצר    . המוכללת בזאת על דרך ההפניה יצוין כי נכון למועד פרסום הדוח, מר 

ראה  נוספים  לפרטים  החברה.  של  כספים  כסמנכ"ל  בתפקידו  לכהן  עיף  ס  חדל 
 להלן.  1.3.12

 
ניתן    2021,  באפריל  2, ביום  2020לשנת    ים( לדוחות הכספי5)  12בהמשך לביאור   .1.3.6

ממא זכישור  שנבחנה  לאחר  ארה"ב,  ה  החברהאות  שלת  החזר  על  לוואת  לויתור 
PPPהוי סכום  כך  ובעקבות  )ב,  סתור  ההגובה  אחכום  כהכנסה  הוכר   רת  לוואה( 

 וח. בתקופת הדיו 
 

כי  ,  2021,במאי  4יום  ב .1.3.7   ה החל  גידור בע"מ ארביטראז' ואליו קרן  הודיעה החברה 
בחברהבעל  להיות עניין  לפרטיםת  ר  .  דוחנוספים  מיום    מיידי  אה  החברה    4של 

על    כהכללה  מובא  האמור  האזכור  (.2021-01-077340:  )מס' אסמכתא  2021,  יבמא
   יה.ך ההפנדר

 
יבידנד לבעלי מניות  ד  ריון החברה על חלוקתטו,החליט דירק  2021במאי,    12ביום   .1.3.8

ה אחת של החברה, ובסך הכול  ל מניה רגילש"ח עבור כ  0.73  -ברה, בסך של כהח
נבח  10,000 הדיבידנד  חלוקת  ש"ח.  החברהאלפי  דירקטוריון  ידי  על  פי    נה  על 

בח הקבועים  החלוקה  החבמבחני  הוק  להערכת  ,  1999-תשנ"ט רות,  בהתאם 
החברה  דיר החברה  בדקטוריון  של  יכולתה  הקי לעבר  בהתחייבויותיה  ימות  מוד 

ות  תרשל החברה, פעילות החברה, יהמזומנים הצפוי  בשים לב לתזרים  והצפויות ו
.  שיהיה מעת לעת  ונות החברה לעתיד ומצבה כפיהמזומנים שלה, האסטרטגיה וכו

נוספים   לרהדחלוקת  אודות  לפרטים  היבידנד,  בדבר  פרטים  שערך  בות  בחינה 
קבלקטדיר בעת  החברה  בקשרת  וריון  החלוקה  על  של    ההחלטה  עמידתה  עם 

הרוו חה במבחן  יכולת  ברה  ומבחן  בסעיף  ח  הקבועים  לחוק  )302הפירעון  א( 
תשנ"ט ראה  1999-החברות,  מיידי  ,  החברה    דוח  דיבידנד    לחלוקתבנוגע  של 
לניירות   )תבמזומן  אסמכתא  2021,  במאי  13מיום  (  81'ערך  -2021-01:  )מס' 

  יה. כהכללה על דרך ההפנ באמו  האמור האזכור (.085071
 

 
קורת  ה, לאחר אישור ועדת מאזן, בירקטוריון החבראישר די  2021  במאי  12ביום   .1.3.9

מיום   את2021במאי    6ותגמול  לביטוח    ,  הפוליסה  דירקטורים  חידוש  אחריות 
  31ם ועד ליו 2021ביוני   1ודשים החל מיום  ח 12ונושאי משרה בחברה לתקופה של 

להו2022מאי  ב בהתאם  תקנות  רא,  החברלתקנו  1ב1-ו(  5ב)1ות  )הקת  לות  ות 
ע עניין(בעסקאות  בעלי  התש"סם  "תקנות    2000-,  ובהתאם  ההקלו)להלן:  ת"( 

התגמול   הדילמדיניות  כלל  לגבי  החברה,  בחברה  של  המשרה  ונושאי  רקטורים 
שליטה   בעלי  שאינם  בחבר)אלה  שליטה  בעלי  שהינם  אלה  וכן  או  בחברה  ה 

ע אחד ובסך  לאירו   ביטוחיקמן: כיסוי  פוליסה הינם כדלה  (. עיקרי תנאירוביהםק
דולר    7,500,000בסך של    ביטוח שעלולים לקרות במשך תקופת ה  ל בגין הנזקיםהכ

אלף)שבע מאות  וחמש  מיליון  משפטית    ה  הגנה  הוצאות  )ועוד  ארה"ב(  דולר 
בישר החברה  סבירות  של  עצמית  השתתפות  ובחו"ל(;  תאל  שיוגשו  ביעות  בגין 

ת ערך, בהן  ת בתחום ניירותביעו   ה למעטדולר למקר  50,000בקנדה בסך  ו  בארה"ב
 דולר למקרה.   50,000 וד עלשתתפות העצמית של החברה שתעמהה

 
  .חדל להיחשב כבעל עניין בחברה החברה כי מר כהן    ווחההחברה, דיפקידו כסמנכ"ל הכספים של  ן בתכמו כן, ובהמשך לכך שמר כהן חדל לכה  1

 דרך ההפניה(., המוכלל בזאת על  2021-01-004806ס'  , אסמכתא מ2021בינואר  11י של החברה מיום ים נוספים ראה דוח מידרטלפ 



 

6 
 

שור ועדת מאזן,  שר דירקטוריון החברה, לאחר איאי  2021במאי    12  , ביוםכמו כן
מיום   ותגמול  אישור  2021במאי    6ביקורת  את  שהארכת  ,  מחברה  הסכם  כירות 

חיים מר  בה    שני  בשליטת  השליטה  ובעל  החברה  של  פעיל  דירקטוריון  )יו"ר 
פימ  קרן  עם  והג במשותף  שניי(  ברקת  לב'  שני,  מר  של  רעייתו  שלו,  בת  ש  תקופה 

ל הסכם שכירות קודם(, בהתאם  )מועד סיומו ש  2021באוגוסט    1שנים החל מיום  
 ( לתקנות ההקלות.1)1לתקנה  

רספינו  טיםלפר מיידי ם  דוח  החברה  אה  עסקה    של  שאינה  על  שליטה  בעל  עם 
  2021,  במאי  13מיום  (  136טעונה אישור אסיפה כללית לפי תקנות ההקלות  )ת'  

אסמכתא דרך    מובא  האמור   האזכור  (.2021-01-084486:  )מס'  על  כהכללה 
 יה. ההפנ 

 
של    תשנתית ומיוחדזימון אסיפה כללית  , הודיעה החברה על  2021במאי    13ם  ביו .1.3.10

עב אשר  החברה  של  המניות  ודיון  עלי  הצגה  )א(  הבאים:  הנושאים  יומה  סדר  ל 
לשנת   החברה  של  התקופתי  המבקר2020בדוח  רו"ח  של  מחדש  מינוי  )ב(  של    ; 

דירקט והסמכת  אהחברה  לקבוע  החברה  מחוריון  מינוי  )ג(  שכרו;  של  ת  דש 
( בחברה  המכהנים  חיהדירקטורים  דירקטורים  )ד(שאינם  מחדש    מינוי  צוניים(; 

הונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה; )ה( אישור הענקה של  של מר דורון שנער לכ 
לשיפ  התחייבות  ולמתן  לדירקטורים  לפטור  והתחייבות  בחברה  וי  משרה  נושאי 

יים שני, ברקת שני, עמית  ה"ה ח  –או מי מטעמם  /בעלי שליטה בחברה ו  שהינם
 ;2דות חדש של החברה התאגן ר אימוץ תקנוגילון בק; )ו( אישוצבי ובן

 
  השנתית  האסיפה הכללית, הודיעה החברה על תוצאות זימון  2021,  ביוני  20ביום  

יומה של האסיפה אוחדת לפיהן כל ההחלטות אשר היו על  המיוו שרו ברוב  סדר 
  -ו  2021  ,במאי  13הנדרש. לפרטים נוספים, ראה דוחות מיידים של החברה מימים  

בהתאמה(.    2021-01-041194-ו  2021-01-084600כתאות:  סמ)מס' א  2021  ,ביוני  20
 על דרך של הפנייה.  האזכורים הנ"ל מהווים הכללה

 
בנק   מהלוואה   סייח   חלק, פרעה החברה  2021ביוני,    25  ביום .1.3.11 אי שניתנה  מתאגיד 

כ של  בסך  הקורונה  משבר  לאור  המדינה  בערבות  ש"ח.  1.6-לה      מיליון 
החב2021ביולי,    11ביום   פרעה  בנקאי    רה,  יתרת ההלוואה מתאגיד  שניתנה  את 

כ של  בסך  הקורונה  משבר  לאור  המדינה  בערבות  שנ  1.7-לה  כך   ,₪ כון  מיליון 
 את ההלוואה במלואה. למועד פרסום הדוח החברה פרעה 

 
 
חדל לכהן בתפקידו כסמנכ"ל    גונן בצרודיעה החברה כי מר  , ה 2021,  ביוני  28ביום   .1.3.12

החברה של  כי  2021,  ליביו  6ביום  .  הכספים  החברה  עדכנה  ג ,    יחדל בצר    ונןמר 
מיום  ן  לכה החל  נו.  20213ביולי    6בתפקידו  דוח  ס לפרטים  ראה  של מ פים    ידי 

מס'  א,  2021  ביולי  6  מיום  רהחבה בזא2021-01-048673סמכתא  המוכלל  על  ,  ת 
 . דרך ההפניה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  20יום  ( מ102)ת'  לשינויים בתקנון  בנוגע    ל החברהח מיידי  שראה דו  חדש של החברה,ה  לנוסח תקנון ההתאגדות  2

 (. האזכור האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה. 2021-01-041200)מס' אסמכתא:  2021, ניביו
  חדל   בצרהחברה, דיווחה החברה כי מר  ן בתפקידו כסמנכ"ל הכספים של  כהחדל ל  צרב   כמו כן, ובהמשך לכך שמר  3

-2021-01, אסמכתא מס'  2021  יוליב  6י של החברה מיום  ים ראה דוח מיד ים נוספ רט לפ  .חברהלהיחשב כבעל עניין ב
 דרך ההפניה(., המוכלל בזאת על 048688
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  טוריוןוח דירקד -פרק ב' 
 

 המצב הכספי .2.1
 

 מאזן .2.1.1
 

 
  31 ליום ביוני  31 ליום 

 בדצמבר 
ת  ות המאזניולשינויים ביתר ריוןהדירקטו הסברי

 2020בר  בדצמ 31בהשוואה ליום 
2021 2020 2020 

 "ח ש אלפי
  4  -כבסך    תוהפקדונו  מזומניםהביתרות    קיטון  .1 74,675 85,990 81,846 שוטפים  םנכסי

ש"מי דיבידנד  מבעיקר  ע  ובנ  חליון  תשלום 
הלו  וחלקי  מוקדםופרעון   במסלול  של  ואה 

 . נהקורו

-ים אחרים בסך כת לקוחות וחייב וגידול ביתר .2
-בסך כתרות המלאי  וכן גידול ביש"ח  יליון  מ  8

   .ש"חמיליון  2.5
לל 58,114 59,657 57,293 ם טפישו לתיב נכסים בהשוואה  מהותי  שינוי  בדצמבר    31יום  לא 

2020 . 
 

  132,789 145,647 139,139 נכסים  הכל סך
בגיד 39,481 55,659 48,493 וטפות ש התחייבויות היתרוול  ויתרות  זכ ו  םספקית  ך  זכות בסאים 

 . ש"חיון מיל 10.5-כ
 

 בלתי   תיוהתחייבו
 שוטפות 

של  קי .1 21,731 24,958 18,386 בהלוואות  5  -כ טון  ש"ח  ן  לזמ   מיליון 
מ  ארוך בעיקר  להתחייבויהנובע  ות  סיווג 

שיוחלו של    שוטפות  של  ת  וכן    ת ווואהלוטפת 
מחי  קורבשל  הלוואת  תנה  ניאשר  ונה  לת 

כ והוכרה"ב  באר החובה  מחילת  עקב    הכנסה 
במסלול   הלוואה  של  וחלקי  מוקדם  ופרעון 

 . שניתנה בישראלורונה ק

-סך של כבגין כתבי אופציה  יבות  בהתחיול  גיד .2
 ש"ח. יון מל 2

 
 המיוחס לבעלי  מי עצהון  

 המניות של החברה 
הע 71,577 65,030 72,260 ביתרת ההון  של החבגידול  כרה  צמי  של  -בסך 

ש"ח  מילי  0.7 ששקופה  לתרווח  מ  הנובעון  שה  ל 
ביום   שהסתיימה  יכוי  בנ  2021  יוניב  30חודשים 

בגו וחש  ש"חמיליון    10בה  דיבידנד    ולקהוכרז 
 . התקופהמהלך ב

  132,789 145,647 139,139 והוןיבויות הכל התחי  סך
 

  31הונה החוזר של החברה ליום    אלפי ש"ח לעומת  33,353-לסך של כהסתכם    2021  יביונ  30ליום    הונה החוזר של החברה
   ."חש אלפי  35,194-כ של שהסתכם לסך 2020 בדצמבר
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 תוצאות פעילות .2.1.2
 

 
 
 

  ששהשל לתקופה 
 דשים שהסתיימה חו

 ביוני  30ביום 

  שלושהל לתקופה ש
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

 
 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ום בי
 רבדצמב

 
 

 לשינויים הסברי הדירקטוריון
והפסד בהשוואה  דוח רווחבסעיפי 

 2020 2020 2021 2020 2021 לתקופה המקבילה אשתקד 
 שקלים חדשים אלפי 

שנת   126,160 28,703 38,398 62,034 72,635 כנסות ה של  השני  הרבעון    , 2021במהלך 
החברה  גדלו שב  מכירות    10-כל  סך 

לת  ש"חמיליון   קופה  בהשוואה 
 המקבילה אשתקד. 

עלות  
 סות ההכנ

39,320 34,958 20,590 16,189 71,122  

 רווח גולמי 
)שיעור רווח  

 גולמי( 

33,315 
(45.9% ) 

27,076 
(43.7% ) 

17,808 
(46% ) 

12,514 
(43.6 ) 

55,038 
(43.6% ) 

הגולמי   שנת הרווח  של  השני  ברבעון 
לתקופה   2021 בהשוואה    עלה 

אשתק כהמקבילה  בסך  ן  מיליו   5-ד 
השתפ  ש"ח. הגולמי  הרווח  ר  שיעור 

בעיקר    הקודמות  לתקופות  יחסית 
 . כתוצאה מהגידול בהכנסות

הוצאות  
 פיתוח 

מהותי.  הוצאות   3,388 610 924 1,576 1,799 שינוי  ללא  הפיתוח 
היו   ההוצאות  אשתקד  השני  ברבעון 
כתוצאה   חריג  באופן  נמוכות 

נקטה   שהחברה  למיתון  מפעולות 
 . ההקורונ  השפעת וירוס 

הוצאות  
מכירה  
 ושיווק 

המכי 22,007 5,099 6,586 11,523 12,189 והוצאות  ברבעון  השיווק  רה 
לשנת   בהשוואה    2021השני  גדלו 

אשת  המקבילה  בשל לתקופה  קד 
במכירות המשמעותי    החברה   הגידול 

 . זו בתקופה

הוצאות  
הנהלה  
 וכלליות 

6,253 6,685 3,115 3,111 13,103  

הכנסה  
 אחרת 

החז - - - - 1,268 על  מויתור  נובעת  של  ההכנסה  ר 
הלוואת קורונה שניתנה לחברה הבת  

 בארצות הברית.

רווח  
מפעולות  

 לות רגי

14,342 7,292 7,183 3,694 16,540  
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  שהשלתקופה של 

 חודשים שהסתיימה 
 ביוני  30ביום 

  לושהשלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

לשנה  
הסתיימה  ש

  31ביום 
 בדצמבר

לשינויים  וןדירקטוריהסברי ה
בסעיפי דוח רווח והפסד בהשוואה 

 לתקופה המקבילה אשתקד 
2021 2020 2021 2020 2020 

 שקלים חדשים פי לא
הכנסות  

(  הוצאות)
 , נטו מימון

בחציון    וצאותה 285 ( 714) ( 1,106) 2,336 ( 2,442)   ראשון ההמימון 
כ משערוך  בעיקר  תב נבעו 
הוצא אופציה.  בגין  ות  ההתחייבות 

ה ברבעון  מיוחסות  המימון  שני 
ההתחייב כתב  לשערוך  בות  חלקן 

להוצאות    בחלקןו  אופציהבגין  
 ריבית ולהפרשי שער. 

לפני    רווח 
  על   יסיםמ

 ההכנסה 

11,900 9,628 6,077 2,980 16,825  

על    מסים
 ההכנסה 

 

בתקופת 1,929 470 800 1,278 1,461 המיסים  הדוח    הוצאות 
לתקופ מרווח  בעיקר  בגינו  נובעות  ה 

למיסי הפרשה  החברה  ם  יצרה 
בהטבות המס להן    שוטפים בהתחשב

רה וכן משינויים ביתרות  זכאית החב
 דחים.  יסים הנהמ

רווח  
 לתקופה  

10,439 8,350 5,277 2,510 14,896  
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 ימוןומקורות מנזילות  .2.2
 

ות של  והבטוחות הסחיר צר  , הפקדונות לזמן קוי המזומניםשוום  ומנייתרת המז .2.2.1
אלפי    24,159  -כ   לעומת  ,ח" שפי  אל   22,147-על כ  2021  ביוני   30ום  החברה עמדה בי

   :בתזרימי המזומנים  םוייהסברים לגבי שינ להלן  .2020  רבדצמב 31ביום  ח"ש
 

 
 
 

ה  שלתקופה של ש
חודשים שהסתיימה  

 ביוני  30ביום 

 
 
ל שלושה  לתקופה ש

חודשים שהסתיימה  
 יוני ב 30ביום 

 
 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ום בי
 בדצמבר

 
 סברי הדירקטוריוןה

2021 2020 2021 2020 2020 
 ם אלפי שקלים חדשי

תזרים מזומנים  
 שוטפת מפעילות 

מהרווח   37,489 4,868 6,694 14,183 16,131 נובע  שוטפת  מפעילות  התזרים 
התא בנטרול  החברה,  מות  מפעילות 

מפחת   ובעיקר  מזומנים  לתזרים 
 . רחוז ושינויים בסעיפי הון  פחתותוה

רים מזומנים  תז
 מפעילות השקעה 

המ ( 3,164) ( 1,508) 5,458 ( 3,676) ( 2,532) מפו זתזרים  שנבע  עילות  מנים 
במהלך   לשנת  השקעה  השני  הרבעון 

פקדונות    2021 ממימוש  בעיקר  הינו 
כב  בנקאיים בניכוי  ליון  מי   8-סך  ש"ח 

ן  מיליו   2.5-השקעה בנכסי פיתוח בסך כ 
   ש"ח.

תזרים מזומנים  
 מפעילות מימון 

ש ( 26,153) 2,872 ( 13,653) ( 1,993) ( 15,651) המזומנים  )שימש(תזרים   נבע 
ינו בגין  פת הדוח הימון בתקולפעילות מ 

הל  פרעון   וואת פרעון  ארוך,  חלקי    לזמן 
הלוואה    ומוקדם קורונה  של  במסלול 
בגין    בישראל דיבידנד  תשלום  וכן 

 ש"ח.ן מיליו  10בסך  זשהוכר

 
האשראי  עמ  ,2021  ביוני   30יום  ב קווי  סך  נוצלו,מאושרים  הדו  החברה   שלא  שלרשות 

שוטפתלפעילו כ   , ת  החב"חשאלפי    5,400-על  למוסד   הר.  לעת  מעת  פ ופונה  ם יננסיית 
   לת קווי אשראי על פי צרכיה.לקב

 
 חברה ה  של הפיננסיות  המידה אמות אודות פרטים .2.2.2

 

 
כלפי  כן,כמו   התחייבה  הבנקאי,  ה  החברה  משינו תאגיד  שליטהלהמנע  חברה,  ב   י 

פ  ע לבצשלא   או  ת  יצולמיזוג  לחל אעם  ושלא  אחר,  דיגיד  המניות,  דיב ק  לבעלי  נד 
 . ורמות כאללפעו קת הסכמת הבנ אבל לקמבלי 

 
 . 2020וח התקופתי לשנת לד ק א'בפר 1.16ף החברה ראה סעיאודות הלוואות ם פילפרטים נוס      4
 

 4תאגיד בנקאי  - הגורם המלווה

 יות מות מידה פיננסעמידה בא

 יננסית אמת המידה הפ 
 

  ליום נכון יהתנב החברה עמידת חישוב תוצאות
30.6.2021 

יננסי  חוב פ  חסי 1
   ן עצמי מוחשיהול

 80% ללה ע ע י אל
 לחברה יתרת מזומנים נטו 

וב  ח  יחס 2
 EBITDAפיננסי

 10יעלה על  לא
   זומנים נטומ רה יתרתלחב

 ח ש" מיליון  25-ת מוח פא ל מגבלת הון עצמי  3
 ש"ח מיליון  72 
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 ותנלתק ( )ט ב8ים הנדרשים בהתאם לתקנה רטפ .2.3
 
התחייבות בגין כתבי    מחירים של ה ווי הוגן מנגנון התאמת  ש הערכה הזיהוי נושא 

 אופצייה 
 2021,  ביוני 30 ההערכה  עיתוי
 "ח ש 6,414,705 ההערכה   ושאנ  שווי

פולב חרו" השווי  ךמערי תו שי  בעל  עבכלכל   .B.Aאררניס,  התמחות  ה  ם 
מאו ריסניברבחשבונאות  בעל  גוריון.  בן    ראלי יש  שיוןיטת 

חשבון יהודה    לנכ" מ  .לראיית  בן  ברקת    משנתפולברניס 
2007 . 

  רכים לצ  שווי  הערכות  בביצוע   ניסיון
  יקפים הב ו  ווחיםד מ  ידיםבתאג   חשבונאיים

  או   וחתוהמד  הערכה ה  של  לאלה  דומים
 אלה  קפיםהי  על העולים

עשיר    בעל הערכ  14.5-כ  שלניסיון  בתחום  שוושנים    י ות 
 ר.  או גדולים יותמים ו ים דוהייעוץ הכלכלי בהיקפ 

 

 ברה. לא קיימת תלות בח בחברה  תלות
מתחיי השווי  למעריך   שיפוי מתן ההחברה  מעריך  את  לשפות  בבת  כקשווי  עם   ל שר 

אשר   על  פיצוי,  שש מגו   שלוש  פיעולה  הטרחה  שכר  ולם  בה 
למע החברה  בגיע"י  השווי  ח ריך  חין  יהיה  בו  הדעת,  יב  וות 

שלישיימער צד  כלפי  השווי  חוהחב  וו/א   ך  עם  בקשר  ות  רה 
עבור ייצוג משפטי  שנה  הדעת, לרבות, בכל ההוצאות שתידר

דע וחוות  יעוץ  אללרבות  הוצאות  מומחים.  תועב ת  נה  רו 
תוך  ילמער השווי  מ  30ך  שה הריום  מעריך    ודיעגע  עליהן 

 ווי לחברה. הש
 

 ו קרל מונטה  הערכה  מודל
  את   השווי  ךמערי  עביצ  שלפיהן  ההנחות
 ההערכה 

  יוטרון   תקן  סטיית,  54.64%  יטרוניקס יונ  ןתק   תסטיי
סיכון  ,  66.04% חסרת  חיים  0.07%ריבית  אורח    שנים,   1.5, 

  8.98  טרוןיו  בסיס  סכנ,  "חש  23.03  קסיוניטרוני  בסיס   נכס
 ח."ש

ש  לתקופה"ח  ש   אלפי  2,158-כ  בסך  מימון  אותוצה והפסד  הרווח  על  השפעה שה של 
מימון בסך   צאותהוו  2021  ביוני   30יימה ביום  סתם שהודשיח
 . 2021לרבעון השני לשנת ש"ח אלפי  482-כ

 
 

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת דברב רבעוני דוח  .2.4

 
  ה אר,  2021  ביוני  30  ליום וןפירע מועדי לפי ההחבר התחייבויות צבתמ בדבר לפרטים

התחי   דיווח מצבת  התיבעל  מוויות  לפי  המתפר  עדי אגיד  בד  פירעון  דבסם  עם  זה בד    וח 
 .דרך ההפניהלל בזאת על ומוכ

 
 
 

   _________   _________ __  _______ 
 עמית הררי  חיים שני   בי  בן צעמית  
   מנכ"ל ל  יון פעייו"ר דירקטור  תף משויו"ר דירקטוריון פעיל  

 
 

   2021 ,באוגוסט 17 תאריך:
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 ( )ר"ג( בע"מ 1989יוניטרוניקס )
 

 דוחות כספיים תמציתיים ביניים 
 

 2021ביוני    30ליום  
 

 )בלתי מבוקרים(
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 ( )ר"ג( בע"מ1989ניטרוניקס )יו
 

 
 דוחות כספיים תמציתיים ביניים 

 2021ביוני   30ליום 

 )בלתי מבוקרים( 
 

 
 

 תוכן העניינים  
 
 

 
 
 

 עמוד 
  
  

 14 דוח סקירה 
  

 15-16 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
  

 17 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד 
  

 18 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל 
  

 19 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

 20-21 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
 22-25 לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים אורים  יב
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 ( )ר"ג( בע"מ 1989לבעלי המניות של יוניטרוניקס )  יםהחשבון המבקר י דוח סקירה של רוא
 
 

 מבוא

 
הדוח  "( הכולל את  חברהה "  -( )ר"ג( בע"מ )להלן  1989סקרנו את המידע הכספי המצורף של יוניטרוניקס )

  או רווח  העל    המאוחדים  הדוחות התמציתייםואת    2021ביוני   30על המצב הכספי ליום    התמציתי המאוחד
  וסתיימ החודשים ש  ושלושה שה  ישל ש  ותהכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ   הרווח  הפסד,

לתקופ כספי  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה  הדירקטוריון  תאריך.    האל ביניים    ות באותו 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע    IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

.  1970 -(, התש"ל ומידייםלפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים   האלת ביניים וכספי לתקופ 
 סקירתנו.בהתבסס על   אלות ביניים ו כספי לתקופהמידע  ה אחריותנו היא להביע מסקנה על 

 
 היקף הסקירה 

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

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

סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם  
העניינים   לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני 

 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.   המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם

 
 מסקנה

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

 . IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
סקירתנו על  בהתבסס  הקודמת,  בפסקה  לאמור  לסבור    , בנוסף  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא 

לא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות  שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממ
 . 1970 -(, התש"ל ומידייםניירות ערך )דוחות תקופתיים 

 
 
 
 
 
 

 זיו האפט  
  

 חשבון רואי  2021באוגוסט   17אביב,  -תל
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 ( )ר"ג( בע"מ1989יוניטרוניקס )
 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
 

 
 בדצמבר  31ליום   יוני ב 30ליום    

  2021  2020  2020 
       
 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  
 אלפי שקלים חדשים   
       

       נכסים שוטפים 

 24,159  24,332  22,147  מזומנים ושווי מזומנים 

 -  5,181  -  מוגבלים בשימוש ופיקדונות מזומנים  

 2,251  2,600  -  בנקאייםפיקדונות בתאגידים 

 17,005  16,707  21,842  , נטו לקוחות

 1,370  3,323  4,831  חייבים ויתרות חובה 

 5,657  4,991  6,318  ות קשור  ותחבר

 24,233  28,856  26,708  מלאי 

  81,846  85,990  74,675 

       

       נכסים בלתי שוטפים 
 175  -  175    מוגבל בשימושבתאגיד בנקאי פיקדון 

 13,919  15,233  13,094  נכסי זכות שימוש 

 104  143  85  פיקדונות אחרים 

 2,275  2,383  2,197    רכוש קבוע, נטו

 41,641  41,898  41,742  נכסים בלתי מוחשיים, נטו  

  57,293  59,657  58,114 

       

  139,139  145,647  132,789 
       

 
 
 

     

 שרית קירמאיר   עמית הררי   וחיים שני  עמית בן צבי

 חשבת  מנכ"ל   משותפים יו"ר דירקטוריון 
 
 

 

 . 2021 באוגוסט 17 תאריך אישור הדוחות הכספיים:

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים
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 ( )ר"ג( בע"מ1989יוניטרוניקס )

 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
 

 בדצמבר  31 ליום  יוני ב 30ליום       
    2021  2020  2020 
         
 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(    

 אלפי שקלים חדשים     
         התחייבויות שוטפות 

מתאגיד   חלויות שוטפות של הלוואות 
 6,647  26,155  5,533    בנקאי 

 15,960  12,710  23,247    ספקים ונותני שירותים

 4,586  4,714  4,548    ה קשור  החבר

 1,051  1,931  449    ות התחייבויות בגין חכיר 

 11,237  10,149  14,716    זכאים ויתרות זכות 

    48,493  55,659  39,481 

         בלתי שוטפות התחייבויות 

 10,763  14,263  5,779    מתאגיד בנקאי הלוואות 

 1,781  1,982  1,781    התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 147  317  66    ות התחייבויות בגין חכיר 

 4,257  3,444  6,415    בגין כתבי אופציה תהתחייבו

 4,783  4,952  4,345      מיסים נדחים

    18,386  24,958  21,731 
         

         הון 
 427  427  427    הון מניות 

 63,204  63,204  63,204    פרמיה על מניות 
 קרן הון בגין התאמות מתרגום

 ( 2,964)  ( 2,537)  ( 2,867)    דוחות כספיים של פעילויות חוץ 

 568  374  715    מניות קרן הון בגין עסקאות מבוסס 

 ( 7,042)  ( 7,042)  ( 7,042)    מניות באוצר 

 104  104  104    קרן בגין עסקה עם בעל שליטה

 17,280  10,500  17,719    עודפים 

    72,260  65,030  71,577 

         

    139,139  145,647  132,789 
 
 
 

 נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים בינייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 

 
 
 
 
 



 
 

17 
 

 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )

 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד

 

 

 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 שה חודשים ילתקופה של ש

 
 סתיימה הלשנה ש  לתקופה של שלושה חודשים 

 בדצמבר  31ביום   יוני ב  30סתיימה ביום הש  יוני ב  30סתיימה ביום הש 

 2021  2020  2021  2020  2020 
          

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
          

 אלפי שקלים חדשים  
          

 126,160  28,703  38,398  62,034  72,635 הכנסות  
 71,122  16,189  20,590  34,958  39,320 עלות ההכנסות 

          
 55,038  12,514  17,808  27,076  33,315 רווח גולמי 

          
 3,388  610  924  1,576  1,799 הוצאות פיתוח 

 22,007  5,099  6,586  11,523  12,189 הוצאות מכירה ושיווק  
 13,103  3,111  3,115  6,685  6,253 הוצאות הנהלה וכלליות  

 -  -  -  -  1,268 ( 5אחרת )ביאור  הכנסה
          

 16,540  3,694  7,183  7,292  14,342 רווח מפעולות רגילות 
          

 1,847  100  -  3,567  145 הכנסות מימון  
 1,562  814  1,106  1,231  2,587 הוצאות מימון 

          
 16,825  2,980  6,077  9,628  11,900 רווח לפני מיסים על הכנסה 

          
 1,929  470  800  1,278  1,461 מיסים על הכנסה 

          
 14,896  2,510  5,277  8,350  10,439 לתקופה   רווח

    
      

 1.083  0.183  0.384  0.607  0.759 רווח בסיסי למניה בש"ח 

          
 0.931  0.183  0.381  0.424  0.757 רווח מדולל למניה בש"ח 
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )

 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 שה חודשים ילתקופה של ש

 
 סתיימה הלשנה ש  לתקופה של שלושה חודשים 

 בדצמבר  31ביום   יוני ב  30סתיימה ביום הש  יוני ב  30סתיימה ביום הש 

 2021  2020  2021  2020  2020 
          

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
          

 אלפי שקלים חדשים  
          

 14,896  2,510  5,277  8,350  10,439 לתקופה   רווח
          

כולל אחר )לאחר  (הפסדרווח ) 
    השפעת המס(

 
     

          
סכומים שלא יסווגו מחדש  

    : לרווח או הפסד לאחר מכן 
 

     
          

ממדידה מחדש בגין  רווחים 
 -  - תוכניות להטבה מוגדרת 

 
-  -  234 

          
לרווח  סכומים שיסווגו מחדש

בהתקיים תנאים   או הפסד 
    :ספציפיים

 

     
          

  התאמות הנובעות מתרגום
דוחות כספיים של פעילויות  

 ( 101)  97 חוץ 

 

(174 )  (268 )  (528 ) 
          

כולל אחר   (הפסדרווח ) 
 ( 101)  97 לתקופה 

 
(174 )  (268 )  (294 ) 

          
 14,602  2,242  5,103  8,249  10,536 כולל לתקופה רווח סה"כ 
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 "מבע( )ר"ג( 1989) יוניטרוניקס
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השיניים בהון

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 הון 

  מניות 

 
 
 
 
 
 
 

 פרמיה 
 על

 מניות 

 

  בגין  הון   קרן
  התאמות 
  הנובעות
  מתרגום
  דוחות 
  של כספיים

  פעילויות
 חוץ

 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
תשלום  
מבוסס  

 מניות 

 
 

 
 
 

 מניות 
החברה  

 המוחזקות 
על ידי  
 החברה 

 
 

 
 
 
  קרן
  בגין

  עסקה
  בעל עם

 שליטה 

 

 
 
 
 

  יתרת 
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 סה"כ 
 אלפי שקלים חדשים  

  

 ( 2,964)  63,204  427 2120 בינואר  1 ליום יתרה 
 

568  (7,042 )  104  17,280  71,577 

 10,439  10,439  -  -  -  -  -  - לתקופה   רווח

 97  -  -  -  -  97  -  - לתקופה  אחר  כוללרווח  

 97  -  - כולל לתקופה רווח  "כ סה
 

-  -  -  10,439  10,536 

 147  -  -  -  147  -  -  - מניות  מבוסס  תשלום  עלות

 ( 10,000)  ( 10,000)  -  -  -  -  -  - חלוקת דיבידנד 
      

 
         

 2021ביוני  30יתרה ליום 
 ( 2,867)  63,204  427 )בלתי מבוקר(

 
715  (7,042 )  104  17,719  72,260 

                

  2120 באפריל 1 ליום יתרה 
 ( 2,693)  63,204  427 (מבוקר)בלתי 

 
618  (7,042 )  104  22,442  77,060 

 5,277  5,277  -  -  -  -  -  - לתקופה   רווח
 ( 174)  -  -  -  -  ( 174)  -  - לתקופה  אחר כוללהפסד 

כולל  )הפסד(  "כ רווחסה
 ( 174)  -  - לתקופה 

 
-  -  -  5,277  5,103 

 97  -  -  -  97  -  -  - מניות  מבוסס  תשלום  עלות

 ( 10,000)  ( 10,000)  -  -  -  -  -  - חלוקת דיבידנד 
                

   2021ביוני  30יתרה ליום 
 ( 2,867)  63,204  427 (מבוקר)בלתי 

 
715  (7,042 )  104  17,719  72,260 

                

 ( 2,436)  63,204  427 2020 בינואר  1 ליום יתרה 
 

151  (7,042 )  104  2,150  56,558 

 8,350  8,350  -  -  -  -  -  - לתקופה   רווח

 ( 101)  -  -  -  -  ( 101)  -  - לתקופה  אחר כוללהפסד 
כולל  רווח )הפסד( "כ סה

 ( 101)  -  - לתקופה 
 

-  -  -  8,350  8,249 

 223  -  -  -  223  -  -  - מניות  מבוסס  תשלום  עלות
      

 
         

 0202ביוני  30יתרה ליום 
 ( 2,537)  63,204  427 )בלתי מבוקר(

 
374  (7,042 )  104  10,500  65,030 

                

  2020 באפריל 1 ליום יתרה 
 ( 2,269)  63,204  427 (מבוקר)בלתי 

 
262  (7,042 )  104  7,990  62,676 

 2,510  2,510  -  -  -  -  -  - לתקופה   רווח
 ( 268)  -  -  -  -  ( 268)  -  - לתקופה  אחר כוללהפסד 

                
כולל  )הפסד(  "כ רווחסה

 ( 268)  -  - לתקופה 
 

-  -  -  2,510  2,242 

 112  -  -  -  112  -  -  - מניות  מבוסס  תשלום  עלות
                

   0202ביוני  30יתרה ליום 
 ( 2,537)  63,204  427 (מבוקר)בלתי 

 
374  (7,042 )  104  10,500  65,030 

                

 56,558  2,150  104  ( 7,042)  151  ( 2,436)  63,204  427 2020 בינואר  1יתרה ליום 
 14,896  14,896  -  -  -  -  -  - לשנה  נקי  רווח

כולל אחר   (הפסדרווח )
 ( 528)  -  - לשנה  

 
-  -  -  234  (294 ) 

כולל  )הפסד( "כ רווח סה
 ( 528)  -  - לשנה  

 
-  -  -  15,130  14,602 

                

 417  -  -  -  417  -  -  - מניות  מבוסס  תשלום  עלות
                

 71,577  17,280  104  ( 7,042)  568  ( 2,964)  63,204  427 2020 בדצמבר  31 ליום יתרה 
 

 
   הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )

 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

 

 סתיימה הלשנה ש  לתקופה של שלושה חודשים  שה חודשים ילתקופה של ש 

 בדצמבר   31ביום   יוני ב 30סתיימה ביום הש  יוני ב 30סתיימה ביום הש 

 2021  2020  2021  2020  2020 

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי שקלים חדשים  

          

          :שוטפת  פעילות  -תזרימי מזומנים 
          

 14,896  2,510  5,277  8,350  10,439 לתקופה  רווח
הדרושות כדי להציג את  התאמות 

פעילות שוטפת   -תזרימי המזומנים 
 22,593  2,358  1,417  5,833  5,692 )נספח א'( 

 37,489  4,868  6,694  14,183  16,131   שוטפת מפעילות שנבעו מזומנים נטו 

          :פעילות השקעה  -זרימי מזומנים ת

 ( 691)  ( 230)  ( 179)  ( 370)  ( 327) השקעה ברכוש קבוע 

 307  -  -  306  - בשימוש  מוגבלים מזומנים מימוש

 1,589  389  8,147  1,400  2,252 בנקאיים בתאגידים פיקדונות  מימוש
מימוש )השקעה( בפיקדון משועבד  

 4,788  ( 322)  -  ( 360)  - לזמן ארוך 

 ( 25)  -  ( 81)  -  ( 81) השקעה בנכס זכות שימוש

 ( 9,132)  ( 1,345)  ( 2,429)  ( 4,652)  ( 4,376) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים 
נבעו מפעילות  מזומנים נטו ש

 ( 3,164)  ( 1,508)  5,458  ( 3,676)  ( 2,532) השקעה  ( לפעילותשימשו )ש

           

          פעילות  -תזרימי מזומנים 

          : מימון

 ( 25,138)  ( 1,501)  ( 3,233)  ( 2,081)  ( 4,750) הלוואות לזמן ארוך   פירעון

 12,455  4,845  -  12,455  -   הלוואות נטילת 

 -  -  ( 10,000)  -  ( 10,000) חלוקת דיבידנד 

 ( 11,396)  -  -  ( 11,396)  -   פירעון אגרות חוב

 ( 2,074)  ( 472)  ( 420)  ( 971)  ( 901) חכירות  בגין התחייבויות  פירעון
שנבעו מפעילות  מזומנים נטו 

 ( 26,153)  2,872  ( 13,653)  ( 1,993)  ( 15,651) ן מימו ( לפעילות ששימשו)

          
 ושווי  מזומנים  בגין  תרגום  הפרשי

 397  75  209  228  40 מזומנים 

          

שינוי במזומנים ושווי מזומנים  
 8,569  6,307  ( 1,292)  8,742  ( 2,012) לתקופה  

יתרת מזומנים ושווי מזומנים  
 15,590  18,025  23,439  15,590  24,159 לתחילת התקופה 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  
 24,159  24,332  22,147  24,332  22,147 התקופה  

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )

 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 

 סתיימה הלשנה ש  לתקופה של שלושה חודשים  שה חודשים ילתקופה של ש 

 בדצמבר   31ביום   יוני ב 30סתיימה ביום הש  יוני ב 30סתיימה ביום הש 

 2021  2020  2021  2020  2020 

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי שקלים חדשים  
          נספח א' 

       - המזומנים תזרימי  את  להציג  כדי   הדרושות התאמות 

          פעילות שוטפת 

 הכנסות והוצאות שאינן           
 
 כרוכות   

         

          מזומנים:   בתזרימי כרוכות
          

 13,024  3,352  2,931  6,600  5,795 פחת והפחתות 

 417  112  97  223  147 עלות תשלום מבוסס מניות 

 67  -  -  -  - , נטו בשל הטבות לעובדיםשינוי בהתחייבויות 

 ( 792)  ( 205)  ( 315)  ( 201)  55 במטבע חוץ מזומנים יתרות שערוך

 20  153  193  2  ( 1) בתאגידים בנקאיים  פיקדונות שערוך

 ( 98)  ( 28)  ( 58)  ( 218)  ( 80) ארוך ואגרות חוב   הלוואות לזמן שערוך

 -  -  -  -  ( 1,268) (5)ביאור  PPPויתור על החזר הלוואת  

 136  ( 5)  ( 136)  341  ( 438) נדחים במיסים  שינוי 

 ( 1,847)  219  482  ( 2,660)  2,158 אופציה   כתבי שערוך

 ( 38)  ( 54)  20  ( 63)  6 נטו נכסים פיננסיים,   שערוך

 84  ( 39)  32  ( 39)  32 בגין חכירות  צבורה ושערוך  ריבית

          

          רכוש שינויים בסעיפי 
          : והתחייבויות 

          
 1,628  3,675  ( 2,511)  2,428  ( 4,780) )עליה( בלקוחות   ירידה 

 2,114  686  ( 3,046)  198  ( 3,465) בחייבים ויתרות חובה  ירידה )עליה(

 ( 4,512)  ( 3,074)  ( 423)  ( 3,580)  ( 694) חברות קשורות, נטו  שינוי ביתרות

 11,291  3,114  ( 2,850)  6,941  ( 2,395) במלאי   (עליהירידה )

 ( 1,119)  ( 5,950)  6,413  ( 4,406)  7,276 בספקים ונותני שירותים  )ירידה( עליה

 2,218  402  588  267  3,344 בזכאים ויתרות זכות  עלייה

 5,692  5,833  1,417  2,358  22,593 

 

 

מידע נוסף על תזרימי המזומנים    - 'ב נספח 
 לפעילות שוטפת 

         

          מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור: 
 1,108  239  51  758  150 ריבית 

 2,162  478  570  1,184  1,034 סים על ההכנסה ימ

          
          מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור: 

 25  7  -  12  - ריבית  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )
 

 לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים אורים יב
 
 כללי  - 1אור יב
 

א כספיים  ליום  דוחות  מתומצתת  במתכונת  נערכו  כספיים  "   -)להלן    2021ביוני    30לה  ביניים  דוחות 
דוחות הכספיים השנתיים  ה  הכספיים התמציתיים ביניים של החברה יחד עם(. יש לעיין בדוחות  "מאוחדים 

ליום   החברה  להםביאורים  וה  2020בדצמבר    31של  השנתיים  "  - )להלן    המצורפים  הכספיים  הדוחות 
 (. "המאוחדים

  
 

 חשבונאית העיקרי המדיניות  - 2אור יב      
 

דיווח  בדבר    IAS   34תקן חשבונאות בינלאומי  מצייתים להוראות  ביניים  התמציתיים  דוחות הכספיים  ה .א
הגילוי לפי פרק    , הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מקיימים את הוראותכן  . כמוכספי לתקופות ביניים

 . 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ללד' 

הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בדוחות  הדוחות   .ב
 הכספיים השנתיים המאוחדים.

 
 מכשירים פיננסיים - 3אור יב
 

 הוגן  שווי מדרג לפי  פיננסיים מכשירים סיווג .א
 

הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן    המכשירים  
למקור   בהתאם  הנקבע  הוגן  שווי  למדרג  דומים  מאפיינים  בעלות  קבוצות  לפי  מסווגים  שלהם, 

 הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן: 
 ויות זהים.מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייב   :1רמה  
  אשר ניתנים לצפייה במישרין או   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   :2רמה  

 בעקיפין. 
   נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש    :3מה ר 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(. 
    

 2לפי רמה  חוזה אקדמה במטבע חוץ נמדדים              
 3 רמה לפי נמדדים אופציות בגיןהתחייבות              

 
 התחייבות בגין כתבי אופציה  -3טכניקות הערכה לגבי מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה 

השווי ההוגן של ההתחייבות בגין כתבי אופציה שלגביה לא קיים מחיר שוק מצוטט, נקבע בכל  
 תקופת דיווח על בסיס מודל כלכלי בהערכת שווי של מעריך שווי חיצוני.  

הזכאות למניות נוספות של  ה' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,  26בהמשך למפורט בביאור  
תלויה בתמורה הכוללת שתקבל פימי ממכירת אחזקותיה במניות החברה  החברה בידי פימי תהא 

מונטה  ומניות יוטרון לאור מספר המשתנים המשפיע על שווי כתבי האופציה נעשה שימוש במודל "
 . "קרלו

 
השווי ההוגן של מנגנון התאמת המחיר הינו השווי התוחלתי העתידי של המניות הנוספות אשר  

קצינה(, מהוון למועד החישוב, כאשר מספר המניות שתוקצינה לפימי  תוקצינה לפימי )ככל שתו 
פימי בעת אירוע  ןאות   ותייגזר מהתמור  כל    י/ תקבל  ובמניות  מכירת  אחזקותיה במניות החברה 

 . יוטרון )"מניות פימי"(
 

 חולקו לשתי קטגוריות:  פימי הערכים העתידיים של מניות 
  רכישת מניות החברה ממחיר    250%  -נמוך מ  פימי  מניות  המיצרפי של  שוויההענפים בהם   .1

 . של החברה להקצאת מניות נוספות  זכאית פימי פימי ובהם  בידי
ממחיר רכישת מניות החברה    250%  -הענפים בהם השווי המיצרפי של מניות פימי גבוה מ .2

 בידי פימי ובהם פימי אינה זכאית להקצאת מניות נוספות של החברה.
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )
 

 לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים אורים יב
 
 
 )המשך( מכשירים פיננסיים - 3אור יב
 

 :3מידע כמותי לגבי מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה   .ב
 
 

 * ת התקןו משינוי של סטי להלן השפעה על רווח או הפסד

 )בלתי מבוקר( 2021ביוני   30ביום 

 - 10%  - 5%  שווי הוגן   + 5%  + 10%

361  192  6,415  (112 )  (305 ) 

         
 

     להלן השפעה על רווח או הפסד  משינוי של נכסי הבסיס* בשיעור של

 )בלתי מבוקר( 2021ביוני   30ביום 

 - 20%  - 10%  שווי הוגן   + 10%  + 20%

703  256  6,415  (136 )  (175 ) 

         
 

יה/ירידה שהובא בחשבון הינו שינוי גם במניית  י הרגישות כאמור, שיעור העלבחישוב מבחני * 

 .החברה וגם במניית יוטרון, בהתאם למודל "מונטה קרלו"

  הכנסות - 4אור בי
 

 להלן הכנסות לפי אזורים גיאוגרפים: 

 
 של  לתקופה 

 חודשים  שישה
  30 ביום שהסתיימה

 ביוני 

 של  לתקופה
 חודשים  השלוש

 ביוני  30 ביום שהסתיימה

  לשנה
   ביום שהסתיימה

 בדצמבר  31

 2021 2020 2021 2020 2020 

 ( מבוקר) (מבוקר בלתי) (מבוקר בלתי) 

 קלים חדשים ש אלפי 

      
 7,288 1,415 1,936 3,132 3,922 ישראל 

 64,762 15,246 20,631 31,121 38,433 אירופה ואחרים 
 54,110 12,042 15,831 26,781 30,280 ארצות הברית 

 

     

 126,160 28,703 38,398 62,034 72,635 הכנסות  סך
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )
 

 לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים אורים יב
 

 
 וח הדתקופת במהלך מהותיים אירועים   - 5אור יב

 
 

 החברה חשופה להשפעות ולסיכונים מאקרו כלכליים מקומיים וגלובאליים   .א

הקשורים להתפרצות וירוס הקורונה, העלולים להשפיע על יכולתה לרכוש חומרי גלם ומוצרים,  

על מחיריהם, על השינוע שלהם ועל יכולתה לייצר, למכור ולשנע מוצרים בצורה סדירה. כמו כן,  

בביקושים למוצריה והשפעה על היקף המכירות ועל איתנות לקוחותיה.  החברה חשופה לירידה 

אי מיגור וירוס הקורונה והמשך או החרפת צעדים הננקטים על ידי רשויות ומדינות בחו"ל  

)ובעיקר במרכזי הפעילות שלה בארצות הברית מהם מפיצה החברה את מוצריה בצפון אמריקה  

,  (ם במרכזי ייצור ו/או חומרי גלם כגון סין וקוריאהואשר ההכנסות מהן מהותיות לחברה כמו ג

עלול לפגוע בפעילותה העסקית של החברה, וזאת, בין היתר, נוכח ירידה בהיקף ויכולות הייצור,  

עיכובים בשינוע ואספקת חומרי גלם, רכיבים למוצרים או מוצרים סופיים, כתוצאה מהגבלות  

דות תעופה )כמו גם צמצום בהיקפי הטיסות  תחבורתיות, ובכלל זה עקב השבתת נמלים או ש

המסחריות העולמיות והעדר סדירותן( וחוסר יציבות בשווקים הגלובאליים, אשר עשויים לגרום  

לקיטון בביקושים למוצרי החברה, לדחייה או לעיכוב באספקת מוצרים ו/או להשפעה על  

 מחיריהם, ולהשלכות שליליות נוספות שקשה לצפות מראש.

 

חזרה החברה לפעול באופן מלא עקב מבצע החיסונים   2021לשנת  ציון הראשוןהחבמהלך 

. כמו כן, חלה עליה במכירות החברה ובנוסף חל גידול ברווח  וחזרת המשק לשגרה בישראל

מפעולות רגילות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד כשהחברה ממשיכה לפעול בעלויות  

 י הפעילות ובבקרה הדוקה על ההון החוזר. מופחתות בהשוואה לעבר, תוך התאמתן להיקפ 

 

החברה בחנה סממנים לירידת ערך של הנכסים הבלתי מוחשיים, נכסי זכויות השימוש והרכוש  

 והגיעה למסקנה כי לא קיימים כאלו.   IAS 36- הקבוע בהתאם ל

 

ם  יודגש כי לאור העובדה שמדובר באירוע דינאמי המאופיין באי ודאות רבה, בין היתר, בקשר ע

השונות   הרשויות  ידי  על  שיינקטו  והצעדים  ההתפשטות  משך  הקורונה,  נגיף  התפשטות  קצב 

במדינות השונות בהן החברה פעילה, החברה אינה יכולה להעריך את מלוא היקף ומהות ההשפעות  

 האמורות על פעילותה, שכן מידת ההשפעה תלויה במידה ובהיקף של התממשותן. 

 
 

ניתן אישור ממשלת  ,  2021באפריל    2ביום  ,  2020( לדוחות הכספיים לשנת  5)  12בהמשך לביאור   .ב

סכום הויתור  , ובעקבות כך  PPPהלוואת   על החזרלויתור    , לאחר שנבחנה זכאות הקבוצה,ארה"ב

 . ת בתקופת הדיווחאחר ה הכנס)בגובה סכום ההלוואה( הוכר כ

 

החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה, בסך של  החליט דירקטוריון  , 2021במאי  12ביום  .ג

 אלפי ש"ח.   10,000ש"ח עבור כל מניה רגילה אחת של החברה, ובסך הכול  0.73 -כ
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )
 

 לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים אורים יב
 
 :)המשך(ולאחריו  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  - 5אור יב

 

את חידוש הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים    אישר דירקטוריון החברה,  2021במאי    12ביום   .ד

  2022במאי    31ועד ליום    2021ביוני    1חודשים החל מיום    12ונושאי משרה בחברה לתקופה של  

)אלה   בחברה  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  כלל  לגבי  החברה,  של  התגמול  למדיניות  ובהתאם 

 ה בחברה וכן אלה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם(.  שאינם בעלי שליט

אישר דירקטוריון החברה, את אישור הארכת הסכם שכירות מחברה בשליטת    2021במאי    12ביום   .ה

מר חיים שני )יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ובעל השליטה בה במשותף עם קרן פימי( והגב'  

)מועד סיומו    2021באוגוסט    1שלוש שנים החל מיום  ברקת שני, רעייתו של מר שני, לתקופה בת  

 ( לתקנות ההקלות.1)1של הסכם שכירות קודם(, בהתאם לתקנה 

מתאגיד בנקאי שניתנה לה בערבות המדינה    מהלוואה  יחסי   חלק, פרעה החברה  2021ביוני,    25  ביום .ו

  יתרת  את, פרעה החברה  2021,  וליבי  11  ביום   מיליון ש"ח.  1.6-לאור משבר הקורונה בסך של כ

מיליון    1.7-כ  של   בסך  הקורונה  משבר   לאור  המדינה   בערבות   לה   שניתנה   בנקאי   מתאגיד  הלוואה ה

 . במלואה ההלוואה את  פרעה  החברה  הדוח פרסום  למועד שנכון כך ,ש"ח

, מר בצר גונן החל לכהן כסמנכ"ל כספים בחברה, חלף מר יהודה כהן אשר  2021באפריל,    1  ביום .ז

 , חדל מר גונן בצר לכהן בתפקידו. 2021ביולי,  6. ביום 2021בינואר,  11סיים כהונתו ביום 

  בפברואר   נחתמו  (.לדוח הכספי השנתי  1ביאור    ראה  פיצול)לפרטים בדבר ה  הפיצול  מהליך  כחלק .ח

  ,החברה ויוטרון בע"מ, חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה  התחייבו  במסגרתם  הסכמים  2019

  הנכסים   כלל  של   ההעברה  להשלמת   ועד  המעבר  תקופת  לאורך   לזה   זה  שונים  שירותים  לתת   הצדדים

. במסגרת ההסכמים הוסדרה  לחברהבפעילות הפתרונות האוטומטיים    הקשורים  וההתחייבויות

כספים   שירותי  לרבות  שונים,  בנושאים  הצדדים  בין  הדדית  שירותים  )להלן:   וחשבותמערכת 

  ההסכם   את  לסיים   הזכות  צד  לכל  לפיה  אפשרותה  את  ככל  השירותים  הסכם"(,  השירותים   הסכם"

  ראו   אלו  הסכמים  בדבר)לפרטים    יום  תשעים  של  ובכתב  מראש  בהודעה  מכוחו  ספציפי  שירות  או

 (.לדוח הכספי השנתי 22ביאור 

את שירותי    יום   90  בתוך  לסייםכי הנה מבקשת    חברהל  יוטרון, הודיעה  2021,  באוגוסט  3  ביום

  ספקמכוח הסכם השירותים. לאור האמור, החברה תחדל ל  החברה מסמנכ"ל הכספים שמקבלת  

 .2021, בנובמבר 1החל מיום  ליוטרוןשירותי סמנכ"ל כספים 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( )ר"ג( בע"מ 1989יוניטרוניקס )
 

 מידע כספי ביניים נפרד 
 

 2021ביוני  30 ליום
 

 )בלתי מבוקרים( 
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( )ר"ג( בע"מ  1989דוח סקירה מיוחד של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של יוניטרוניקס )

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38על המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  
 1970 -ומיידיים(, התש"ל  

 
 

 מבוא
 

תקנה   לפי  המובא  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע  את  )דוחות  38סקרנו  ערך  ניירות  לתקנות  ד' 
"(,  החברה)להלן: "( )ר"ג( בע"מ  1989של חברת יוניטרוניקס )  1970  -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  

באותו תאריך. הדירקטוריון    וחודשים שהסתיימושלושה  שה  ישל ש  ותולתקופ   2021ביוני    30ליום  
זה בהתאם לתקנה   נפרד  ביניים  ולהצגה של מידע כספי  ד' לתקנות  38וההנהלה אחראים לעריכה 

התש"ל ומידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  המידע  1970-ניירות  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו   .
 בהתבסס על סקירתנו.  אלה ת ביניים והכספי הביניים הנפרד לתקופ

 
 קירה היקף הס

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

של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה חשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע  
לעניינים   האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים,  מורכבת  ביניים  לתקופות  נפרד  הכספיים  כספי 

והחשבונאים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה  
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו  

ם  להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתא
 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד  

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות  38הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  
 . 1970-התש"לתקופתיים ומיידיים(, 

 
 
 
 
 

 זיו האפט     
  
 חשבון רואי  

 2021  באוגוסט 17אביב,  -לת
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 ( )ר"ג( בע"מ1989יוניטרוניקס )
 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  וההון ההתחייבויות, סכומי הנכסים
 
 

     
  יוני ב 30ליום   

 ליום 
 בדצמבר  31 

    2021  2020  2020 
      )מבוקר(   )בלתי מבוקר(    
 אלפי שקלים חדשים     

         נכסים שוטפים 

 18,878  16,969  18,307    מזומנים ושווי מזומנים 

 -  5,181  -    מזומנים מוגבלים בשימוש 

 2,251  2,600  -    פיקדונות בתאגידים בנקאיים

 10,321  10,352  12,790    נטו , לקוחות

 1,122  3,272  4,773    חייבים ויתרות חובה 

 3,601  3,292  3,695    חברות קשורות 

 7,721  9,720  8,213    חברות מוחזקות  -חייבים ויתרות חובה 

 22,620  27,002  25,787    מלאי 

    73,565  78,388  66,514 

         נכסים בלתי שוטפים 

 175  -  175    פיקדון בתאגיד בנקאי מוגבל בשימוש  

 104  143  85    פיקדונות אחרים 

 13,871  15,079  12,949    נכסי זכויות שימוש 

 1,983  2,088  1,923      רכוש קבוע, נטו

הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות  
בניכוי עודף התחייבויות על נכסים  

 5,874  5,317  7,183    המיוחסים להן 

 41,641  41,898  41,742    נכסים בלתי מוחשיים, נטו  

    64,057  64,525  63,648 

         

    137,622  142,913  130,162 

         
 
 
 

     

 שרית קירמאיר   עמית הררי    וחיים שני  עמית בן צבי

 חשבת  מנכ"ל       יו"ר דירקטוריון משותפים 
 
 
 
 

 . 2021 באוגוסט 17 תאריך אישור הדוחות הכספיים:

 
 

 
 נפרד. ביניים מידע כספי מההמצורף מהווה חלק בלתי נפרד הנוסף  המהותיהמידע  
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 ( )ר"ג( בע"מ1989)יוניטרוניקס 
 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  וההון ההתחייבויות, סכומי הנכסים
 
 

 בדצמבר  31ליום   יוני ב 30ליום       
    2021  2020  2020 
      )מבוקר(   )בלתי מבוקר(    
 אלפי שקלים חדשים     

         התחייבויות שוטפות 
מתאגיד   חלויות שוטפות של הלוואות 

 6,647  26,155  5,533    בנקאי 

 15,384  11,814  22,669    ספקים ונותני שירותים

 4,586  4,714  4,548    קשורה  חברה

 1,002  1,772  290    ות התחייבויות בגין חכיר 

 10,482  9,815  13,936    זכאים ויתרות זכות 

    46,976  54,270  38,101 

         בלתי שוטפות התחייבויות 

 9,516  12,918  5,779      מתאגיד בנקאי  הלוואות

 1,781  1,982  1,781    התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 147  317  66    התחייבויות בגין חכירות 

 4,257  3,444  6,415    בגין כתבי אופציה תהתחייבו

 4,783  4,952  4,345      מיסים נדחים

    18,386  23,613  20,484 

         הון 

 427  427  427    הון מניות 

 63,204  63,204  63,204    פרמיה על מניות 
 קרן הון בגין התאמות הנובעות מתרגום       

 ( 2,964)  ( 2,537)  ( 2,867)    דוחות כספיים של פעילויות חוץ 

 568  374  715    מבוסס מניות קרן הון בגין עסקאות תשלום 

 ( 7,042)  ( 7,042)  ( 7,042)    מניות באוצר 

 104  104  104    קרן בגין עסקה עם בעל שליטה

 17,280  10,500  17,719    עודפים 

    72,260  65,030  71,577 

         

    137,622  142,913  130,162 
 

 

 

 . המידע כספי ביניים נפרדמהווה חלק בלתי נפרד מ המידע המהותי הנוסף המצורף 
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 מבע" ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם סכומי ההכנסות וההוצאות 
 

 

 . המידע כספי ביניים נפרדהמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מ 

 
 שה חודשים ילתקופה של ש 

 

 סתיימה הלשנה ש  לתקופה של שלושה חודשים 

 
 יוני ב  30סתיימה ביום הש

 
 בדצמבר  31ביום   יוני ב  30סתיימה ביום הש

 2021  2020  2021  2020  2020 

 )מבוקר(    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(           

 אלפי שקלים חדשים  

 71,421  16,571  21,327  35,068  40,315 הכנסות  

 38,648  7,557  12,690  17,681  24,919 מוחזקות  מחברותהכנסות 

          
 110,069  24,128  34,017  52,749  65,234 סה"כ הכנסות 

 69,718  15,760  20,350  34,003  38,532 עלות ההכנסות 

          
 40,351  8,368  13,667  18,746  26,702 רווח גולמי 

 3,388  610  924  1,576  1,799 הוצאות פיתוח  

 12,158  2,763  3,724  6,185  6,983 הוצאות מכירה ושיווק  

 10,112  2,343  2,308  5,185  4,817 הוצאות הנהלה וכלליות  

  הוצאות הנהלה וכלליות

 720  168  174  331  338 מוחזקות  חברותבגין  

          
 13,973  2,484  6,537  5,469  12,765 רווח מפעולות רגילות 

 1,847  100  -  3,547  145 הכנסות מימון  

 1,745  762  1,153  1,133  2,512 הוצאות מימון 

          
 14,075  1,822  5,384  7,883  10,398 רווח אחרי מימון, נטו 

רווחי חברות  בחלק החברה 
 2,631  1,158  463  1,745  1,272 מוחזקות 

          
 16,706  2,980  5,847  9,628  11,670 רווח לפני מיסים על הכנסה 

 1,810  470  570  1,278  1,231 מיסים על הכנסה 

          
 14,896  2,510  5,277  8,350  10,439 לתקופה   רווח
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )
   המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםסכומי ההכנסות וההוצאות 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 . המידע כספי ביניים נפרדהמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מ 

 

 
שה  ילתקופה של ש
 חודשים 

 
לתקופה של שלושה  

  חודשים 
לשנה  

 יימה סתהש

  יוני ב  30סתיימה ביום הש  יוני ב  30סתיימה ביום הש 
  31ביום 

 בדצמבר
 2021  2020  2021  2020  2020 

          

 )מבוקר(   מבוקר()בלתי   )בלתי מבוקר( 

 אלפי שקלים חדשים  

          

 14,896  2,510  5,277  8,350  10,439 לתקופה   רווח

          

כולל אחר לאחר  (הפסדרווח ) 
          בגין: השפעת המס

          

שלא יסווגו מחדש   פריטים
 :לרווח או הפסד לאחר מכן 

          
          

  ממדידה מחדש בגיןרווחים 
 234  -  -  -  - תוכניות להטבה מוגדרת 

          
 סווגו מחדשתכן ויייש  פריטים

לרווח או הפסד בהתקיים  
          תנאים ספציפיים:

          

  התאמות הנובעות מתרגום
 ( 528)  ( 268)  ( 174)  ( 101)  97 כספיים של פעילויות חוץ דוחות 

          

 ( 294)  ( 268)  ( 174)  ( 101)  97 כולל אחר לתקופה  (הפסדרווח ) 
          

 14,602  2,242  5,103  8,249  10,536 כולל לתקופה רווח סה"כ 
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםסכומי תזרימי המזומנים 

 

 . המידע כספי ביניים נפרדהמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מ 

 סתיימה הש לשנה  חודשיםשה לולתקופה של ש  חודשים שה ילתקופה של ש 

 בדצמבר   31ביום   ביוני  30 ביום  שהסתיימה  ביוני  30 ביום  שהסתיימה 

 2021  2020  2021  2020  2020 

 מבוקר( )  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי שקלים חדשים  
 :פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 

 
         

רווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של  
 14,896  2,510  5,277  8,350  10,439 החברה 

התאמות הדרושות כדי להציג את  
פעילות שוטפת   -המזומנים    תזרימי

 20,776  ( 478)  2,456  4,453  7,641 )נספח א'( 
  שלנבעו מפעילות שוטפת שמזומנים נטו 

 35,672  2,032  7,733  12,803  18,080 החברה 
 פעילות  ל שימשומזומנים נטו ש

עסקאות עם חברות  שוטפת בגין 
 4,990  ( 506)  ( 287)  2,991  ( 492) מוחזקות 

 40,662  1,526  7,446  15,794  17,588 שוטפת מפעילות שנבעו  נטו  מזומנים
          

          :פעילות השקעה  -תזרימי מזומנים 

 ( 628)  ( 230)  ( 172)  ( 360)  ( 320) השקעה ברכוש קבוע 

 1,589  389  8,147  1,400  2,252 בנקאיים בתאגידים פיקדונות  מימוש

 307  -  -  306  - בשימוש  מוגבלים מזומנים מימוש

 4,788  ( 322)  -  ( 360)  - ארוך  לזמן פיקדון)השקעה(  מימוש

 ( 9,129)  ( 1,342)  ( 2,429)  ( 4,649)  ( 4,376) מוחשיים  בלתי   בנכסיםהשקעה 

 ( 25)  -  ( 81)  -  ( 81) השקעה בנכס זכות שימוש

 ( 67)  -  -  -  - השקעה בחברה בת 

 ( 3,165)  ( 1,505)  5,465  ( 3,663)  ( 2,525) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  
נטו ששימשו לפעילות השקעה   מזומנים

 -  -  -  -  - בגין עסקאות עם חברות מוחזקות 
שימשו  נבעו מפעילות )שנטו ש מזומנים

 ( 3,165)  ( 1,505)  5,465  ( 3,663)  ( 2,525) השקעה   (לפעילות
          

          : ןפעילות מימו  -תזרימי מזומנים 

 ( 25,138)  ( 1,501)  ( 3,233)  ( 2,081)  ( 4,750) הלוואות לזמן ארוך   פירעון

 ( 11,396)  -  -  ( 11,396)  - חוב  אגרותרעון  יפ

 -  -  ( 10,000)  -  ( 10,000) חלוקת דיבידנד 

 11,110  3,500  -  11,110  - ות הלווא נטילת 

 ( 1,861)  ( 422)  ( 412)  ( 870)  ( 829) חכירות  בגין התחייבויות  פירעון

  ששימשושנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
 ( 27,285)  1,577  ( 13,645)  ( 3,237)  ( 15,579) ן מימו (לפעילות

          
 ושווי תרגום בגין מזומנים  הפרשי

 
         

 792  196  315  201  ( 55) מזומנים  

          

 11,004  1,794  ( 419)  9,095  ( 571) ינוי במזומנים ושווי מזומנים לתקופה ש
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  

 7,874  15,175  18,726  7,874  18,878 התקופה 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  
 16,969  18,307  16,969  18,307 התקופה 

 
18,878 
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםסכומי תזרימי המזומנים 

 פעילות שוטפת –נוסף על תזרימי המזומנים  עד מי –ב'  נספח

 

 . המידע כספי ביניים נפרדהמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מ 

 סתיימה הלשנה ש   חודשים שהלתקופה של שלו  שה חודשים ילתקופה של ש 

 בדצמבר   31ביום    יוני ב 30סתיימה ביום הש  יוני ב 30סתיימה ביום הש 

 2021  2020  2021  2020   2020 

 )מבוקר(    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי שקלים חדשים         

          נספח א' 

          התאמות הדרושות כדי להציג 

פעילות   –המזומנים   את תזרימי
 שוטפת 

         

          

          הכנסות והוצאות שאינן כרוכות  

          : בתזרימי מזומנים
  חברות רווחי ב החברה חלק

 ( 2,631)  ( 1,148)  ( 463)  ( 1,717)  ( 1,272) מוחזקות 

 12,761  3,277  2,895  6,467  5,688 פחת והפחתות 
  הטבותשינוי בהתחייבויות בשל  

 67  -  -  -  - נטו , לעובדים

 417  112  97  223  147   עלות תשלום מבוסס מניות

 136  ( 5)  ( 136)  341  ( 438) נדחים במיסים  שינוי 
  במטבע  מזומנים יתרות שערוך

 ( 792)  ( 197)  ( 315)  ( 201)  55 חוץ
בתאגידים     פיקדונות שערוך

 20  153  193  2  ( 1) בנקאיים 
הלוואות לזמן ארוך   שערוך

 ( 86)  ( 43)  ( 58)  ( 233)  ( 101) ואגרות חוב  

 ( 38)  ( 54)  20  ( 63)  6 נטו ,  פיננסיים נכסים שערוך

 77  ( 38)  25  ( 38)  25 בגין חכירות צבורה ושערוך ריבית 

 ( 1,847)  219  482  ( 2,660)  2,158 אופציה   כתבי שערוך
          

          והתחייבות: שינויים בסעיפי רכוש  

 2,848  2,068  ( 748)  2,817  ( 2,469) בלקוחות )עליה(  ירידה 
בחייבים ויתרות    ירידה )עליה(

 2,000  528  ( 3,200)  ( 136)  ( 3,661) חובה 

 ( 3,076)  ( 2,699)  ( 165)  ( 2,639)  ( 132) חברות קשורות, נטו שינוי ביתרות 

 10,486  2,718  ( 2,997)  6,104  ( 3,167) במלאי   (עליהירידה )
)ירידה( בספקים ונותני   עליה

 ( 743)  ( 5,806)  6,327  ( 4,310)  7,347 שירותים 
)ירידה( בזכאים ויתרות   עליה
 1,177  437  499  496  3,456 זכות 

 7,641  4,453  2,456  (478 )  20,776 

 
 

         

מזומנים ששולמו במשך התקופה  
  עבור: 

  
 

 
     

 

  1,108  239  51  758  150 ריבית 

  2,132  478  570  1,184  1,034 סים על ההכנסה ימ
מזומנים שהתקבלו במשך  

  התקופה עבור: 
 
 

 
     

 

  25  7  -  12  - ריבית  
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )
 
 

 המתייחס לחברה עצמה כחברה אם  נוסף מהותי מידע
 

 כללי  . 1
 

הכספי  המידע  ה .א )נפרד  ביניים  יוניטרוניקס  חברת  כולל  (  1989של  "החברה"(  )להלן:  בע"מ  )ר"ג( 
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה, המיוחסים לחברה עצמה  

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,   38תקנה  כחברה אם, וערוך בהתאם לנדרש ב
 .  1970-התש"ל

בדצמבר   31הכספי הנפרד של החברה ליום    יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד יחד עם המידע
של    2020 ביניים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות  עם  וכן  אליו  המצורף  הנוסף  המהותי  והמידע 

 . 2021ביוני  30החברה ליום  
 

המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי ביניים הנפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת  
)"דוחות כספיים    2021ביוני    30של החברה ליום    לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  2בביאור  

בדצמבר  31בכפוף לאמור לעיל ולמפורט במידע הכספי הנפרד של החברה ליום ביניים מאוחדים"(. 
 בדבר הטיפול בעסקאות בין חברתיות.  2020
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 הכללי וסמנכ"ל הכספים של התאגיד  הצהרות המנהל  -פרק ד' 
 1220שנת  של   שני לרבעון ה

 
 

 ( לתקנות 1)ד()ג38 תקנה לפי מנכ"ל הצהרת .א
 ( לתקנות 2)ד()ג38 תקנה לפי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת . ב
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( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  1ג)ד() 38תקנה   הצהרת מנהל כללי לפי
 1970-ומיידים(, התש"ל

 

 , מצהיר כי: עמית הרריאני, 

  שנילרבעון ה"(  התאגיד)להלן: "  ( )ר"ג( בע"מ1989יוניטרוניקס )של    הרבעוני בחנתי את הדוח   (1)
 "(.הדוחות)להלן: " 2021של שנת 

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

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

דירקטוריון   (4) של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי 
  התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי כפוף לו 

ובגילוי  מיב הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  שרין 
 ובבקרה עליהם.  

 

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

 

 

 

    2021 ,וסטאוגב 17
 , מנכ"ל עמית הררי 
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( לתקנות  2ג)ד() 38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 
 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 
 

 , מצהיר כי:ירשרית קירמא אני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים   (1)
)של   בע1989יוניטרוניקס  )ר"ג(  ")   "מ(  ה"(  התאגידלהלן:  שנת    שנילרבעון  )להלן:    2021של 

 "(.הדוחות"

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

נכללו שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  לתקופת  א  שנכללו  בהתייחס  מטעים  יהיו  לא  מצגים,  ותם 
 הדוחות. 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל   (3)
התאגיד   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

ל (4) דירקטוריון  ור גיליתי  של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  אה 
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי כפוף  
ובגילוי   הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו 

 ובבקרה עליהם.   

 
 

 לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  ראין באמו
 
 
 

 

 

    2021 ,אוגוסטב 17
 חשבת , רקירמאישרית  
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