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 מבוא  -פרק א' 

 י כלל .1.1
 

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

 
   520044199  ה: מס' חבר

 
 70100, ישראל  300, איירפורט סיטי, ת.ד. 3 בית יוניטרוניקס, רחוב ערבה  כתובת:

 
 כתובת דואר  

 com.onicsitr@unsrinvesto  אלקטרוני: 
 

 03 - 977  8888  טלפון:
 
   03 - 977  8877  ליה:י סימקפ
 

 2022  ביוני 30ביום שהסתיימה חודשים ושה לששישה ו של תקופהתקופת הדוח: 
 

   2022,  ביוני 30: הדוח מועד
 

לתקנה   לתקנות,  39בהתאם  שלהלא  מצומהסקירה  הינה  ומתייחסת צמן  בהיקפה  ת 
ענ במצ  מהותיים  נוייםשיול  םחידושיל נערה ו  וחד הופת  תקב  ברה חהני  י יב  חה  הנ ב  ךוא 

  29, כפי שפורסם ביום  2021,  ברבדצמ   31או מצוי גם דוח הדירקטוריון ליום  ני קורשבפ
אסמכתא:    2022במרץ,   דרך האזכור    .2022-01-031416)מס'  על  כהכללה  מובא  האמור 

התק)"  ייההפנ לשנהדוח  עם  "(2021ת  ופתי  יחד  בזאת.  לש,  מהמקרים,    תשלמום  חלק 
תהחבר  להל כנה,  ומהת מי ה  הכדנהמ   טפוראור  גרש  בהכרח  ולל  אינו  שלדעתה  מידע  ם 

 מידע מהותי.  
 

 
 ור החברה וסביבתה העסקיתאת .1.2
 

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

מ מב   יקהלקטרונ א מכונות  ותו  )חומרהב  ש חוססי  של  ובקרה  לשליטה  המשמשים  כנה( 
ם אוטומטיים אחרים לתחומים  פעולות אוטומטיות, כגון מערכות ייצור ומתקני  ותהמבצע

  VFDוק ולמכור גם בקרי  הינע )שלה והחלה לשו  שונים. החברה הרחיבה את קו המוצרים
המיועדים  מעו סרוו(  החלב  הופשוט  יתברטיאינטג   רה צובשק  תממהלרכות    .ברהקרי 

(. SaaSת חדשה לשירותי ענן ) ביהחברה השיקה פלטפורמה אינטגרטי  שחלפה  במהלך השנה

ת  הפלטפורמה מיועדת לאפשר לכל לקוח לחבר את בקרי החברה לסביבה מבוססת תשתי
מאובטחת   בצורה  נתונים  להעביר  בענן,  )   Dashboardsוליצור  מחשוב  גם   (.BIעסקיים 

חדש  בשיר הדגות  ה זה,  המוסף  הערך  על  הינו  היישום  ש  וקלות  בפשטות  מתבטא 
 עם שאר מוצרי החברה.  אהובאינטגרציה המל

 
וכן  פע בחברה  מבוצעת  זו  אינק  באמצעותילות  מלאה    ,יוניטרוניקס  בבעלות  בת  חברה 
בארה"במה מ  GMBH  וניקסטר יונית  חברו  אוגדת  בבעלות  בת  המ ל חברת  דת  אוגאה 

 יה.בגרמנ
 

שיווק  צעות  אמב  כריםנמו   םשווקימ ה  ירותושיהחברה    ריבק של  ומכירות  מערך  פנימי 
-כ  הכוללתובאמצעות רשת מפיצים    גרמניהבחברות הבנות בארה"ב ו  ת עובאמצ  ,החברה

  )לרבות מדינות    בעיםשבכ  יתרתםו  ,קהאמרי  ובצפון  "בבארה  110-כ  מתוכם  ,מפיצים  190
 . ואפריקה ריקהמארכז מודרום אסיה, רופה, ברחבי איאל( ישר

 
פ סיטי שמיממוק התעשיה  ודים  משר  ניי י בנמבעיקר    תועלהחברה  באיירפורט  שדה   ד לים 

גוריון בן  דוד  נוספים ראה    .התעופה על שם  לדוח התקופתי  '  א  פרקב   1.12  סעיףלפרטים 
   .2021לשנת 

 
 
 

mailto:investors@unitronics.com
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 מהלך תקופת הדיווחב אירועים .1.3

  
 הקורונה פרצות נגיףתהות לכהש .1.3.1

לפרק    1.7ראה סעיף    2021לגילוי אודות התפרצות נגיף הקורונה והשלכותיו בשנת  
 . 2021התאגיד בדו"ח התקופתי לשנת עסקי  רותיא  –א' 

ותוצאותיה הכספיו ת לא הושפעו  בתקופת הדוח ועד למועד אישורו, עסקי החברה 
 גיף הקורונה.ותי מנ באופן מה

אינה כיצופ  החברה  יושפע ע  ה  באו  וסקיה  ממשבר  לרעה  הקרוב  בעתיד  מהותי  פן 
התהקו בנושא  התפתחויות  אחר  שוטף  באופן  עוקבת  והיא  נגיף  שפרונה,  טות 

 הקורונה בישראל ובעולם ופועלת בהתאם להנחיות הרשויות השונות. 

 
 אלקטרוניים ים רכיבעולמי ב המחסור ההשלכות  .1.3.2

להשחשוהחברה   ולסיכופה  רכיבים הקשור נים  פעות  של  העולמי  למחסור  ים 
שנת  אלקטרוני מסוף  א2020ם.  אלקטרונים,  ברכיבים  מחסור  בעולם  החל    שר , 

תעשייתשפמ כלל  על  למהא   יע  ברכיביטב  לקטרוניקה.  המחסור  החברה,  ים  ידיעת 
מנואלקטרונים   בבוסי כמה  בע  בהית,  ירידה  עיניהם:  מצע  הקורקב  אשרונשבר    ה, 

בביקוש של    הי, מה שגרם לפגיעה בקווי הייצור; עלי בבית  שארובדים רבים נו עוינבג
משב בתקופת  אלקטרונים  רכיבים  מבוססים  כגון:  הקורו  רמוצרים  נה 

מסוניםסמארטפ מחשבים,  מבוס כים,  ,  המוצרים  ושאר  רכיבים ראוטרים  סי 
וונייטראלק הרבבי  יה יעל ם;  בתעשיית  בלהצטי  התחילהאשר  כב,  קוש  ת  כמויד 
     .דבר שהתבטא בהזמנות שבבים בהיקף גדול, ניםאלקטרו של שבבים ה גדול

זמני בהיצע,  לירידה  במקביל  בביקושים  העלייה  רכיבים  ה  אספקה   בעקבות  עבור 
לאיקטרונ אל הפכו  מאודים  מגיע  רוכים  וולעיתים  לשנה  יותר.  ים  כת  להעראף 

צפ  צבהמ,  רהחבה להמשהנוכחי  גוי  הקרוביםב ם  יך  עד  למון  נכו  שראכ,  חודשים 
 .רה לשיפור בהיצעותחזית בר איןח זה, דו  סוםפר

האלקטרונים   הרכיבים  אספקת  זמני  מ  מתגור התארכות  החבבחלק    רהמוצרי 
בהתאם לדחות את ההכנסות    העלול ו  ,הללקוחות החבר  ותפק להתארכות זמני האס

יח עמהם.  החבד  זאת,  אינם  צורה  משמב  פהה  כתוצאה   יםעותי יטולים  להזמנות 
 . חות החברהו ת ללקמנוזה אספקת ה  ניזמ  כותתארמה

 
 ועליית הריבית פעות אינפלציה הש .1.3.3

)סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות    1.7    בהמשך לאמור בסעיפים
רק א' )תיאור עסקי החברה( בדוח התקופתי לשנת  בפ)גורמי סיכון(    1.22  -והחברה(  

נכון   2021 החברה,  מ  של  החברה  הדוח,  השלכות  בצלמועד  על  ובחינה  מעקב  עת 
 . העשויות לנבוע כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן והריבית במשק

זה,   משנת  בהקשר  על   2021החל  ובעולםיחלה  בישראל  האינפלציה  בשיעורי    .יה 
  3.1%-, מדד המחירים לצרכן בישראל עלה בכ 2022ל שנת  במהלך החציון הראשון ש

על  המקבי  1.4%של  יה  ילעומת  באשתקד  לה בתקופה  כאשר  ודשים  הח  12-, 
הלמו  עדהאחרונים   לצדוחעד  המחירים  מדד  בכ,  עלה  עליית  ד  לצ  .4.1%-רכן 

העולמית המח להע  ירים  בעולם  מרכזיים  בנקים  הרהחליטו  את  במטרה  לות  יבית 
להעלות    2022החל מחודש אפריל   . עליות המחירים  לבלום את בנק ישראל  החליט 

הריבית למ בישראל  את  נכון  אשר  עלוע,  עומדת  הדוח    0.1%לעומת    1.25%    ד 
ובהתאם לתחזיות המחקר של בנק ישראל, עד לרבעון השני לשנת   ,השנהבתחילת  

      .2.75% -יע לולהג  1.5%-לעלות ב אמורה הריבית 2023

שוכרת  , וכן החברה  פרייםריבית הל  בנקאיים הצמודותלחברה הלוואות מתאגידים  
השכירות  ל  בתמורה  מבנה לצרכן.  למדד  םיצמודהדמי  מדד    המחירים  עליית 
לצריהמח וכן  רים  תוצאות  ע כן  על  מהותי  באופן  השפיעו  לא  הפריים  ריבית  ליית 

החברה  החברה. עליית  המשך  השפעת  ,  להערכת  וכן  לצרכן  המחירים  מדד  עליית 
להשפיע    הריבית צפויות  על  לא  מהותי    מצבתלאור    פעילותה  תוצאותבאופן 
   .חברההל ש העלויותמבנה ו  יבויותההתחי
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בדבר  החברה  האההשלכו  הערכות  ה  תיופשרת  הקושך  מ של  נגיף    ושל   הרונהתפשטות 
, כמו אלקטרוניים  י ברכיביםהעולמ  המחסור  בדברוכן    יו,עטב   יבורלצ  נותת ינהנחיות  הה

על    יבית והשפעת גורמים אלהת הרועליילציה  החברה בדבר השפעות האינפם הערכות  ג
-שכ"חהת  ,ךרירות עוק נו בחתרד גהכתיד,  י עפנ   צופה  דעימות  מהו  ה של החברה תולפעי

היתר,  ב  המבוסס,  ,1968 נכוןין  החברה  של  הערכות  ביחס  פרסוםמועד  ל  על  זה    דוח 
אלגורמי אשר  בשליטתה.  ם  מברהחהערכות  ינם  הידמ  לע  תוססבוה  כיע  בקיים  די  יום 

י  ת כדאוו  ין כלאאשר  ונטיות, ות הרלווייות הרשוחהנ   ועלושא זה  בנ  םומיל פרסרה, עבהח
וחלקןאו    כולן,  ושמיתמ בתממלה  יםוישעה ,  שונש  גורמים   האופן  עקב  וזאת  מהותית, 

 .ברהטת החלישאינם בש
 
 

קורת  בי,  ה, לאחר אישור ועדת מאזןרקטוריון החברדישר  אי  2022  במאי  29ביום   .1.3.4
מיום   הפ  את,  2022במאי    25ותגמול  לבי חידוש  דירקטורים    תיואחרטוח  וליסה 

  31ם  ועד ליו  2022ביוני    1ודשים החל מיום  ח  12  שרה בחברה לתקופה שלונושאי מ
להו2023מאי  ב בהתאם  תקנות  רא,  החבר לתקנו  1ב1-ו (  5ב) 1ות  )הקת  לות  ות 

עבעס עניין(קאות  בעלי  התש"סם  "ת   2000-,  ובהתאם  ההקלוות  קנ)להלן:  ת"( 
התגמו  החברה,ל  למדיניות  כלל  של  בחבר יוררקט הדי  לגבי  המשרה  ונושאי  ה  ם 

ש בעלי  שאינם  בחברליטה  )אלה  שליטה  בעלי  שהינם  אלה  וכן  או  בחברה  ה 
בסך  ע אחד ולאירו  ביטוחיקמן: כיסוי  נם כדלפוליסה הי ה   (. עיקרי תנאירוביהםק

דולר    7,500,000בסך של    ביטוחת הופשעלולים לקרות במשך תק  ל בגין הנזקיםהכ
  ארה"ב( )ועוד הוצאות הגנה משפטית סבירות  דולר  אלף  וחמש מאותה מיליון  בע)ש

ובחו"ל(בישר בגין  למעט    דולר  10,000ה בסך של  החברצמית של  , השתתפות עאל 
תפות  ערך, בהן ההשתם ניירות  ב ובקנדה וכן תביעות בתחושיוגשו בארה"תביעות  

 .  למקרה דולר 50,000תעמוד על ה עצמית של החבר ה
 

דוחרם  ספינו  טיםלפר עסקה    הברהחשל    דייימ  אה  שאינה  על  שליטה  בעל  עם 
)ת'   לפי תקנות ההקלות   כללית    2022,  במאי  30מיום  (  136טעונה אישור אסיפה 

 יה.כהכללה על דרך ההפנ מובא  וראמה  האזכור (.2022-01-066646: מכתא)מס' אס
 

של    תשנתית ומיוחד  כללית  האסיפזימון  , הודיעה החברה על  2022  ילפרבא  11ם  יוב .1.3.5
הלעב החברת  מניו י  עשל  אשר  ודיון  ה  הצגה  )א(  הבאים:  הנושאים  יומה  סדר  ל 

לשנת   החברה  של  התקופתי  מחדש  2021בדוח  מינוי  )ב(  המבקר ;  רו"ח  של    של 
דירקט  והסמכת  מינוישכ ת  אלקבוע  החברה    יוןורהחברה  )ג(  שלמח  רו;    דש 

של    מחדש  מינוי  צוניים(; )ד(יטורים חירקדשאינם  קטורים המכהנים בחברה )הדיר
בחברה; )ה(   תחיצוני  יתכדירקטורבת שלוש שנים  לכהונה נוספת    ' רבקה גרנותגב

חי פעיל  אישור מחדש של הסכם ההעסקה של מר  דירקטוריון  יושב ראש  ים שני, 
לתקובעלי  מו בחברה,  בת  השליטה  נוספת  )ו(  שנים  וששל פה  של  ;  מחדש  אישור 

ש השירות  מתנאי  בל  עמית  צבר  ין  ראי,  דירקושב  משותףעי פ  וןטוריש  שותף    ,ל 
בחמשרה    ונושא השליטה  מבעלי  פימי,  שלוש  בקבוצת  בת  נוספת  לתקופה  ברה, 

 . של החברהתגמול המדיניות   מחדש של אישור ז(; )יםשנ
 

החברה2022,  מאיב  17ביום   הודיעה  תוצאות    ,  הכליפהאסעל    השנתית  ליתה 
לפיהן  המיוו ההחל חדת  אשרכל  ש  על  היו  טות  יומה  האסיסדר  א ל  רוב  ב  שרוופה 

  2022  ,באפריל  11ימים  ות מיידים של החברה מאה דוחפים, ר. לפרטים נוסשהנדר
א  2022  ,מאיב  17  -ו   ,2022-01-060136-ו  2022-01-038805ות:  כתאסמ)מס' 

 של הפנייה.  דרך על מהווים הכללה  מה(. האזכורים הנ"לבהתא
 

 
 תקופת הדיווחלאחר תום  אירועים .1.4

 
ביוני,   30לדוחות הכספיים ליום  6  ראה באור יווחתקופת הד תום בדבר אירועים לאחר 

2022.   
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  טוריוןדירק וחד - פרק ב'
 

 ב הכספיהמצ .2.1
 

 מאזן .2.1.1
 

  31 ליום ביוני  30 וםלי 
 בדצמבר 

ות  ביתרעיקריים ויים לשינ ריוןהדירקטו הסברי
 2021בר בדצמ 31ם ואה לית בהשוואזניוהמ

2022 2021 2021 
 "ח ש פילא

הנכסים  סב  ש"חי  יונ מל  4.3  -כשל    גידול 84,268 81,846 88,560 פים שוט  םינכס ך 
ביתרות  מ  רבעיק  נובעוטפים  הש לקוחות  הגידול 

שקוזז חלקית  ,  ש"חיון  מיל   7.5-כך של  סב  ימלא הו
   ש"ח.ליון מ  4.9 -כבהמזומנים רות תקיטון בי םע

בהשוואה 59,467 57,293 59,591 ם יטפשו לתיב נכסים מהותי  שינוי  בדצמבר    31ליום    ללא 
2021 . 

 
  143,735 139,139 148,151 נכסים  להכ סך

כשקיטון   55,155 48,493 48,040 וטפות ש התחייבויות בשש"ח    ןמליו   7.1  -ל    דיבידנד   לבעיקר 
בושה  ש"ח ליון  מ  10של    כוםבס   ,2021דצמבר  כרז 

ידול  יטון קוזז חלקית בג ק. ההדוח  פתתקוב  ושולם
ונובי ספקים  שירותתרת  של  תני  ן  מליו  4.4  -כים 

 ש"ח.
 

 בלתי   תיובוהתחיי
 שוטפות 

ליום   17,451 18,386 17,532 בהשוואה  מהותי  שינוי    בדצמבר   31ללא 
2021 . 

 
   ס לבעליהמיוחמי עצון  ה

 ברה ל החות שי המנ
ביתר 71,129 72,260 82,579 בסך שלת ההון העצמי  גידול  -כ  של החברה 

ש"ח    11.5 לתקו   בעיקרנובע  מיליון  שלמרווח    פה 
שהסתיימ שיחוד  הישש ביוםם    2022  ביוני  30  ה 

 . מליון ש"ח 10.2בסך 
  143,735 139,139 148,151 והוןבויות יחי הכל הת סך

 
  -כ  ,ש"ח  פיאל   40,520-כ  לעמד ע  2021  ,בדצמבר  31  וליום  2021  ,ביוני  30  יוםל  ,2022  ,יביונ  30  ליום  החברהונה החוזר של  ה

   .בהתאמה ,ש"חלפי א 29,113-כו  אלפי ש"ח  33,353
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 תוצאות פעילות .2.1.2
 

 
  ששהשל לתקופה 

 דשים שהסתיימה חו
 ביוני  30ביום 

  שלושהל ש לתקופה
 ם שהסתיימה חודשי

 וני בי 30ביום 

לשנה  
מה  ישהסתי

  31ום יב
 רבדצמב

 
 

 לשינויים יוןהסברי הדירקטור
אה והפסד בהשוו דוח רווחבסעיפי 

 2021 2021 2022 2021 2022 לתקופה המקבילה אשתקד 
 שקלים חדשים אלפי 

חודשים    שישה של  ופה  לתק ההכנסות   147,018 38,398 36,744 72,635 73,648 כנסות ה
ביום עלו    ,2022  ביוני  30  שהסתיימה 

בהשוואה  מי  1.0-בכ ש"ח  ליון 
 . בילה אשתקדלתקופה המק

עלות  
 סות ההכנ

39,382 39,320 19,467 20,590 79,935  

 וח גולמי רו
רווח  )שיעור 

 למי( גו

34,266 
(46.5% ) 

33,315 
(45.9% ) 

17,277 
(47.0% ) 

17,808 
(46.4% ) 

67,083 
(45.6% ) 

כעליי  של  ש"ח מ   1.0-ה  ופה  לתק  ליון 
שהסתיימ  שישה של   ם  ביו  החודשים 

לתקופה    ,2022  ביוני  30 בהשוואה 
אש התקד  המקבילה  גידול  לאור 

הרווח    ,במכירות שיעור  שיפור  תוך 
 י ביחס להכנסות.  למ הגו

הוצאות  
 פיתוח 

מהותי 4,144 924 954 1,799 1,981 שינוי  לתקופה  ב  ללא  השוואה 
 המקבילה אשתקד. 

אות  הוצ
מכירה  
 ושיווק 

וש וצאוה 25,429 6,586 7,159 12,189 13,646 מכירה  ופת  בתקעלו  יווק  ת 
ש  1.5  -כבהדוח   לעומת    "חמליון 

המקבילה  תקה עיקר  בקד  אשתופה 
בהל  בש לאחר  וצאות  גידול  שיווק 

אלה    צמצום בתקופת  הוצאות 
 הקורונה. 

הוצאות  
הנהלה  
 וכלליות 

בללא   11,914 3,115 3,140 6,253 6,386 מהותי  לתקופה  שינוי  השוואה 
 תקד. המקבילה אש

הכנסה  
 רת חא

ה 1,268 - - 1,268 - של    קופהבתחרות  אההכנסות 
ב  חודשים  שישה   30  -שהסתיימה 
על החזר    ר ויתול  מיוחסות 2021  ,ביוני

 . "בונה בארהוואת קור הל

רווח  
מפעולות  

 לות רגי

12,253 14,342 6,024 7,183 26,864  

סות  כנה
(  הוצאות)

 , נטו וןמימ

  1.8  -של כ  נטו   ,ימוןמ  ות צאהובקיטון   ( 3,627) ( 1,106) ( 626) ( 2,442) ( 600)
שלבש"ח    מליון   שישה   תקופה 

ביום   שהסתיימה    , ביוני  30חודשים 
המקבילה  בהשוואה    , 2022 לתקופה 

לאשתקד   בעיקר  דה  ירימיוחסות 
הוגן  שווי  ל שיערוך  מ  מימוןהוצאות  ב

  1.2  -סך כב   )הוצאה  י אופציהכתבשל  
הדוחש"ח  מליון   מול    בתקופת 

ה  ופ תקבש"ח  יון  מל  2.2ל  ש   וצאהה
הכנסות מימון  ומ  המקבילה אשתקד(

הגנהשער  הפרשי  מ כ   ועסקאות    -של 
    .ש"חמליון  0.9

  רווח לפני
  על םיסימ

 ההכנסה 

11,653 11,900 5,398 6,077 23,237  

על    מסים
 סה ההכנ

שינו  4,038 800 552 1,461 1,434 בללא  מהותי  לתקופה  הש י  וואה 
 המקבילה אשתקד. 

רווח  
 לתקופה  

10,219 10,439 4,846 5,277 19,199  
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 ןימוומקורות מנזילות  .2.2
 

  2021  ביוני  30  , ביום2022  ביוני  30ם  ומדה בי ע  יםוי המזומנשו ום  ומנייתרת המז  .2.2.1
  27,728  -וכ  ש"ח אלפי    22,147  -כ    , ח"ש  פי אל   22,828-כ  ל ע  2021  בדצמבר  31וביום  
   :מניםזרימי המזובת םיויים לגבי שינסברהלהלן   .מההתאב ,ש"חאלפי 

 
 

 
 

ה  שלתקופה של ש
חודשים שהסתיימה  

 ביוני  30ביום 

 
 

ל שלושה  שלתקופה 
חודשים שהסתיימה  

 יוני ב 30 ביום

 
 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ם ובי
 בדצמבר

 
 סברי הדירקטוריוןה

2022 2021 2022 2021 2021 
 ם אלפי שקלים חדשי

נים  תזרים מזומ 
 ת שוטפמפעילות 

המז תזרי 32,109 6,694 5,262 16,131 11,959 ת  מפעילושנבעו    ומניםמי 
,  ח"ש  וןמלי  12.0-בכ  מוכ תסהפת  טשו

החמפע  הרווחמ   םיובענו   רה בילות 
  תוספת , בש"ח  מליון  10.2  -כבם  שהסתכ

  ם ריתזת  ך הצגצורלות  הדרושמות  אתה
כמו  תשהס,  שוטפתמפעילות    םמנימזוה
הכנסות  ש"ח, וכללו    ן מליו  1.7סך של  ב

בתזרימי  צאות  והו כרוכות  שאינן 
ש"ח  6.8בסך    מניםומז   קר בעי)  מליון 

והפחתו סעיפי  בם  שינויי  בקיזוז  ( תפחת 
 . ש"ח ןמליו  5.1 -כ  סךב רוזח  הון

ומנים  רים מזזת
 השקעה מפעילות 

פעילות  לשו  ששימ  ומניםהמז   מיתזרי ( 7,314) 5,458 ( 2,715) ( 2,532) ( 5,243)
  5.2 -כל מוהסתכהדוח  ת בתקופהשקעה 

בעיק  ,ש"ח  ןליו מ לושימשו    ות עהשקר 
 .וש קבוערכב ןכ ווח י פיתסנכב

נים  רים מזומ תז
 מפעילות מימון 

ת  ויללפע   ומש ששיומנים  המז   מיריזת ( 20,606) ( 13,653) ( 1,011) ( 15,651) ( 12,854)
  12.9  -בכ  מוהסתכ   ן בתקופת הדוחמימו

לתשלום  יקר  בעו  שימש ו  ,ש"חמליון  
בסך  דדיבי ומליון    10נד  פרעון  ל ש"ח 

 . יבנקא  גידואות מתא הלושוטף של 

 
 

סךמע  ,2022  ביוני  30יום  ב הא  דו  נוצלו,ים  מאושרהשראי  קווי  החבר  שלא  ה שלרשות 
שוטפתלפעילו לפונ   הרבהח.  ח" שי  אלפ  5,400-כ על    ,ת  לעת  מעת  ם  נסיינ יפ  תומוסד ה 

   רכיה.לת קווי אשראי על פי צלקב
 

 
 ברה חה  של הפיננסיות  המידה אמות ותאוד  טיםפר .2.2.2

 

 
 . 1220קופתי לשנת וח הת לד ק א'בפר 1.16ף יה סעראברה חהוואות ודות הלא םפירטים נוסלפ      1
 

 1י אתאגיד בנק  - מלווהם הרהגו

 יות פיננסמידה  מותמידה באע

 ננסית י ת המידה הפאמ 
 

  ליום נכון יהתנב החברה עמידת חישוב תוצאות
30.6.2022 

  נסיניוב פ ח  חסי 1
   וחשין עצמי מ הול

 80% לע  להע י אל
 לחברה יתרת מזומנים נטו 

וב  ח  יחס 2
 EBITDAננסיפי

 10עלה על י לא
טו זומנים נמ רתרה יתלחב  

 ח ש"  מיליון 25-ת מוח פ אל י מ מגבלת הון עצ 3
 ש"ח יליון מ 82.6 
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ה  כן,כמו   כלפי החברה  הבנקא תאגיה  תחייבה  משינוי,  ד  חברה, ב  השליט   י להמנע 

מבלי   לי המניות, ע נד לבדיבק דיחל שלא לו  גיד אחר,אעם ת יצול זוג או פ מי ע בצל אלש
 . ורמות כאללפעו קת הסכמת הבנאבל לק

 
 
 
 

 ירעוןפ מועדי פיל תוהתחייבוי מצבת דברב עונירב דוח  .2.3

 
  האר,  2022  ביוני   30  וםיל  וןפירע מועדי לפי ההחבר התחייבויות צבתמ בדבר םפרטיל

מ  חדיוו  התחיצעל  התויב בת  מואגייות  לפי  בד  מתפרה  וןפירע  עדיד  דבד  בסם  זהו עם    ח 
 .דרך ההפניהל את ע לל בזמוכו

 
 
 
 

 _____  ____ _  ________ _________   
 ת הררי עמי   חיים שני בי  בן צמית ע 
   כ"למנ ל  יון פעיר רקטויו"ר די תף משווריון פעיל ירקטיו"ר ד  

 
 
 
 
 

   2022 ,באוגוסט 31 יך:תאר
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 ( )ר"ג( בע"מ 1989יוניטרוניקס )
 

 דוחות כספיים תמציתיים ביניים 
 

 2022ביוני    30ליום  
 

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

 
 דוחות כספיים תמציתיים ביניים 

 2022ביוני   30ליום 

 )בלתי מבוקרים( 
 

 
 

 תוכן העניינים  
 
 

 
 
 

 עמוד 
  
  

 12 דוח סקירה 
  

 13-14 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
  

 15 מאוחדים על הרווח או הפסד דוחות תמציתיים 
  

 16 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל 
  

 17 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

 18-19 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
 20-23 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  התמציתייםהדוחות  ואת    2022ביוני   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 
 בהתבסס על סקירתנו. אלות ביניים ו כספי לתקופהמידע  ה אחריותנו היא להביע מסקנה על 

 
 היקף הסקירה 

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

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

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

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

 
 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  2022באוגוסט   31אביב,  -תל
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 ( )ר"ג( בע"מ1989יוניטרוניקס )
 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
 

 
 בדצמבר  31ליום   יוני ב 30ליום    

  2022  2021  1220 
       
 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  
 אלפי שקלים חדשים   
       

       נכסים שוטפים 

 27,728  22,147  22,828  מזומנים  

 19,869  21,842  23,681  , נטו לקוחות

 2,137  4,831  1,926  חייבים ויתרות חובה 

 6,229  6,318  8,165  קשורות חברות 

 28,305  26,708  31,960  מלאי 

  88,560  81,846  84,268 

       

       נכסים בלתי שוטפים 
 -  175  -    מוגבל בשימושבתאגיד בנקאי פיקדון 

 15,810  13,094  15,675  נכסי זכות שימוש 

 116  85  123  פיקדונות אחרים 

 2,206  2,197  2,302    רכוש קבוע, נטו

 41,335  41,742  41,491  נכסים בלתי מוחשיים, נטו  

  59,591  57,293  59,467 

       

  148,151  139,139  143,735 
       

 
 
 

     

 איציק חי   עמית הררי   וחיים שני  עמית בן צבי

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

 

 . 2022 באוגוסט  31 אישור הדוחות הכספיים:תאריך 

 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       
    2022  2021  1220 
         
 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(    

 אלפי שקלים חדשים     
         התחייבויות שוטפות 

מתאגיד   חלויות שוטפות של הלוואות 
 3,129  5,533  2,303    בנקאי 

 19,993  23,247  24,393    ספקים ונותני שירותים

 4,789  4,548  5,017    ה קשור  החבר

 1,450  449  1,544    ות התחייבויות בגין חכיר 

 10,000  -  -    דיבידנד לשלם 

 15,794  14,716  14,783    זכאים ויתרות זכות 

    48,040  48,493  55,155 

         בלתי שוטפות התחייבויות 

 3,233  5,779  2,106    מתאגיד בנקאי הלוואות 

 1,929  1,781  1,929    התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 1,842  66  1,723    ות התחייבויות בגין חכיר 

 6,022  6,415  7,247    בגין כתבי אופציה תהתחייבו

 4,425  4,345  4,527      מיסים נדחים

    17,532  18,386  17,451 
         

         הון 
 428  427  428    הון מניות 

 63,877  63,204  63,910    פרמיה על מניות 
 קרן הון בגין התאמות מתרגום

 ( 3,260)  ( 2,867)  ( 2,177)    דוחות כספיים של פעילויות חוץ 

 673  715  788    קרן הון בגין עסקאות מבוסס מניות 

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

 104  104  104    קרן בגין עסקה עם בעל שליטה

 16,349  17,719  26,568    עודפים 

    82,579  72,260  71,129 

         

    148,151  139,139  143,735 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים
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 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 

 2022  2021  2022  2021  2021 
          

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
          

 אלפי שקלים חדשים  
          

 147,018  38,398  36,744  72,635  73,648 הכנסות  
 79,935  20,590  19,467  39,320  39,382 עלות ההכנסות 

          
 67,083  17,808  17,277  33,315  34,266 רווח גולמי 

          
 4,144  924  954  1,799  1,981 הוצאות פיתוח 

 25,429  6,586  7,159  12,189  13,646 הוצאות מכירה ושיווק  
 11,914  3,115  3,140  6,253  6,386 הוצאות הנהלה וכלליות  

 1,268  -  -  1,268  - אחרת   הכנסה
          

 26,864  7,183  6,024  14,342  12,253 רווח מפעולות רגילות 
          

 -  -  578  145  856 הכנסות מימון  
 3,627  1,106  1,204  2,587  1,456 הוצאות מימון 

          
 23,237  6,077  5,398  11,900  11,653 רווח לפני מיסים על הכנסה 

          
 4,038  800  552  1,461  1,434 מיסים על הכנסה 

          
 19,199  5,277  4,846  10,439  10,219 לתקופה   רווח

    
      

 1.395  0.384  0.351  0.759  0.740 רווח בסיסי למניה בש"ח 

          
 1.387  0.381  0.349  0.757  0.735 רווח מדולל למניה בש"ח 
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )
 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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

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

 2022  2021  2022  2021  2021 
          

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
          

 אלפי שקלים חדשים  
          

 19,199  5,277  4,846  10,439  10,219 לתקופה   רווח
          

כולל אחר )לאחר  (הפסדרווח ) 
    השפעת המס(

 
     

          
סכומים שלא יסווגו מחדש  

    : לרווח או הפסד לאחר מכן 
 

     
          

ממדידה מחדש בגין הפסדים 
 -  - תוכניות להטבה מוגדרת 

 
-  -  (130 ) 

          
לרווח  סכומים שיסווגו מחדש

בהתקיים תנאים   או הפסד 
    :ספציפיים

 

     
          

  התאמות הנובעות מתרגום
דוחות כספיים של פעילויות  

 97  1,083 חוץ 

 

913  (174 )  (296 ) 
          

כולל אחר   רווח )הפסד(
 97  1,083 לתקופה 

 
913  (174 )  (426 ) 

          
 18,773  5,103  5,759  10,536  11,302 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 
  רווח

 )הפסד(

 

 
 
 
 
 
 
 

 סה"כ 
 אלפי שקלים חדשים  

 ( 3,260)  63,877  428 2220 בינואר  1 ליום יתרה 
 

673  (7,042 )  104  16,349  71,129 

 10,219  10,219  -  -  -  -  -  - לתקופה   רווח

 1,083  -  -  -  -  1,083  -  - לתקופה  אחר  כוללרווח  

 11,302  10,219  -  -  -  1,083  -  - כולל לתקופה רווח  "כ סה

 148  -  -  -  148  -  -  - מניות  מבוסס  תשלום  עלות

 -  -  -  -  ( 33)  -  33  * מימוש אופציות לעובדים 
 2022ביוני  30יתרה ליום 

 ( 2,177)  63,910  428 )בלתי מבוקר(
 

788  (7,042 )  104  26,568  82,579 
                

  2220 באפריל 1 ליום יתרה 
 ( 3,090)  63,877  428 (מבוקר)בלתי 

 
748  (7,042 )  104  21,722  76,747 

 4,846  4,846  -  -  -  -  -  - לתקופה   רווח
 913  -  -  -  -  913  -  - לתקופה  אחר  כוללרווח  

 5,759  4,846  -  -  -  913  -  - כולל לתקופה   "כ רווחסה
 73  -  -  -  73  -  -  - מניות  מבוסס  תשלום  עלות

                

 -  -  -  -  ( 33)  -  33  * ם לעובדי אופציות מימוש
   2022ביוני  30יתרה ליום 

 ( 2,177)  63,910  428 (מבוקר)בלתי 
 

788  (7,042 )  104  26,568  82,579 
                

 ( 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  

 10,536  10,439  -  -  -  97  -  - כולל לתקופה רווח  "כ סה

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

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

 
         

 1202ביוני  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 

                

   1202ביוני  30יתרה ליום 
 ( 2,867)  63,204  427 (מבוקר)בלתי 

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

                

 71,577  17,280  104  ( 7,042)  568  ( 2,964)  63,204  427 2120 בינואר  1יתרה ליום 
 19,199  19,199  -  -  -  -  -  - לשנה  נקי  רווח

 ( 426)  ( 130)  -  -  -  ( 296)  -  - כולל אחר לשנה  הפסד 
כולל  )הפסד( "כ רווח סה

 ( 296)  -  - לשנה  
 
-  -  -  19,069  18,773 

                

 242  -  -  -  242  -  -  - מניות  מבוסס  תשלום  עלות
 ( 20,000)  ( 20,000)  -  -  -  -  -  - חלוקת דיבידנד 

 537  -  -  -  ( 137)  -  673  1 מימוש אופציות לעובדים 
                

 71,129  16,349  104  ( 7,042)  673  ( 3,260)  63,877  428 2120 בדצמבר  31 ליום יתרה 
 

 "ח ש 500 -מ*פחות  
 

 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 

 2022  2021  2022  2021  2021 

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי שקלים חדשים  

          

          :שוטפת  פעילות  -תזרימי מזומנים 
          

 19,199  5,277  4,846  10,439  10,219 לתקופה  רווח
התאמות הדרושות כדי להציג את  

פעילות שוטפת   -תזרימי המזומנים 
 12,910  1,417  416  5,692  1,740 )נספח א'( 

 32,109  6,694  5,262  16,131  11,959 שוטפת מפעילות שנבעו מזומנים נטו 

          :פעילות השקעה  -זרימי מזומנים ת

 ( 776)  ( 179)  ( 289)  ( 327)  ( 442) השקעה ברכוש קבוע 

 2,252  8,147  -  2,252  - בנקאיים בתאגידים פיקדונות  מימוש

 175  -  -  -  - מימוש פיקדון משועבד לזמן ארוך 

 ( 261)  ( 81)  ( 94)  ( 81)  ( 156) השקעה בנכס זכות שימוש

 ( 8,704)  ( 2,429)  ( 2,332)  ( 4,376)  ( 4,645) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים 
נבעו מפעילות  מזומנים נטו ש

 ( 7,314)  5,458  ( 2,715)  ( 2,532)  ( 5,243) השקעה ( לפעילותשימשו )ש

           

          : מימון פעילות  –תזרימי מזומנים 

 ( 9,459)  ( 3,233)  ( 573)  ( 4,750)  ( 1,996) הלוואות לזמן ארוך   פירעון

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

 537  -  -  -  -   מימוש אופציות עובדים למניות 

 ( 1,684)  ( 420)  ( 438)  ( 901)  ( 858) חכירות  בגין התחייבויות  פירעון

 ( 20,606)  ( 13,653)  ( 1,011)  ( 15,651)  ( 12,854) ן לפעילות מימו ששימשומזומנים נטו 

          
השפעת שינויים בשערי חליפין של  

 ( 620)  209  1,148  40  1,238 מזומנים מט"ח בגין  

          

שינוי במזומנים ושווי מזומנים  
 3,569  ( 1,292)  2,684  ( 2,012)  ( 4,900) לתקופה  

יתרת מזומנים ושווי מזומנים  
 24,159  23,439  20,144  24,159  27,728 לתחילת התקופה 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  
 27,728  22,147  22,828  22,147  22,828 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 

 2022  2021  2022  2021  2021 

 )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
          

 11,937  2,931  2,940  5,795  5,948 פחת והפחתות 

 242  97  73  147  148 עלות תשלום מבוסס מניות 

 ( 3)  -  -  -  - , נטו בשל הטבות לעובדיםשינוי בהתחייבויות 

 494  ( 315)  ( 555)  55  ( 630) במטבע חוץ מזומנים יתרות שערוך

 ( 1)  193  -  ( 1)  - בתאגידים בנקאיים  פיקדונות שערוך

 ( 322)  ( 58)  28  ( 80)  44 ארוך    הלוואות לזמן שערוך

 PPP   -  (1,268 )  -  -  (1,268 )ויתור על החזר הלוואת  

 ( 338)  ( 136)  ( 295)  ( 438)  102 נדחים במיסים  שינוי 

 1,765  482  1,146  2,158  1,225 אופציה   כתבי שערוך

 38  20  211  6  ( 20) נטו נכסים פיננסיים,   שערוך

 44  32  ( 3)  32  40 ריבית צבורה ושערוך בגין חכירות 

          
          : רכוש והתחייבויותשינויים בסעיפי 

          
 ( 3,188)  ( 2,511)  ( 796)  ( 4,780)  ( 2,761) ה בלקוחות  יעלי

 ( 823)  ( 3,046)  1,111  ( 3,465)  250 בחייבים ויתרות חובה   ה(יירידה )עלי

 ( 458)  ( 423)  ( 1,616)  ( 694)  ( 1,340) שינוי ביתרות חברות קשורות, נטו 

 ( 4,104)  ( 2,850)  ( 1,515)  ( 2,395)  ( 3,509) במלאי   היעלי

 4,038  6,413  2,445  7,276  4,358 בספקים ונותני שירותים היעלי

 4,857  588  ( 2,758)  3,344  ( 2,115) בזכאים ויתרות זכות )ירידה( עלייה

 1,740  5,692  416  1,417  12,910 

 

 

מידע נוסף על תזרימי המזומנים    - 'ב נספח 
 לפעילות שוטפת 

         

          מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור: 
 336  51  59  150  123 ריבית 

 2,072  570  617  1,034  1,133 סים על ההכנסה ימ

          
          מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור: 

 9  -  -  -  - ריבית  

          

          פעולות שאינן במזומן  – ' גנספח 
 3,793  51  746  150  746 התקשרויות בהסכמי חכירה חדשים

 10,000  -  -  -  - הכרזה על דיבידנד 

  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
 

עוסקת בתכנון, פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה ותמיכה    ("החברה"–להלן  )בע"מ    ( ר"ג)  (1989)יוניטרוניקס         
 . ומוצרי אוטומציה (PLC) של בקרים לוגיים מתוכנתים 

 
ביניים של החברה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של  יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים        

והביאורים המצורפים להם. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות כספיים   2021בדצמבר  31החברה ליום  
תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים לא משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים  

   .רהלדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החב
 

 חשבונאית העיקרי המדיניות  - 2אור יב      
 

בדבר   34IASתקן חשבונאות בינלאומי  מצייתים להוראות  ביניים  התמציתיים  דוחות הכספיים  ה .א
  , הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מקיימים את הוראות כן  . כמודיווח כספי לתקופות ביניים

 . 1970-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"לתקנות ניירות ערך ל הגילוי לפי פרק ד' 

החישוב   .ב ושיטות  חשבונאית  מדיניות  אותה  לפי  נערכו  ביניים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות 
 . 2021בדצמבר   31שיושמו בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 
 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: 

 נכסים והתחייבויות זהים.מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של   :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(. 
    

 .2ע חוץ נמדדים לפי רמה  חוזה אקדמה במטב              
 . 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  לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ' ד 26 בהמשך למפורט בביאור
בתמורה הכוללת שתקבל פימי ממכירת אחזקותיה במניות החברה  החברה בידי פימי תהא תלויה 

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  

, מהוון למועד החישוב, כאשר מספר המניות שתוקצינה לפימי  תוקצינה לפימי )ככל שתוקצינה(
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
 

הערך העתידי של המניות הנוספות חושב על ידי הכפלת )א( סך המניות שתקבל פימי )ב( שווי המניה  
ידי  )ג( ההסתברות לשווי המניה העתידי. השווי ההוגן של המניות הנוספות חושב על    -העתידי וב  

 . היוון הערך העתידי בריבית חסרת סיכון למועד החישוב
 

 :במדרג השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים 3התאמה בין מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה  .ב
 

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

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

 2022  2021  2022  2021  2021 

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי שקלים חדשים  

 ( 4,257)  ( 5,933)  ( 6,101)  ( 4,257)  ( 6,022) לתחילת תקופה 

          

 ( 1,765)  ( 482)  ( 1,146)  ( 2,158)  ( 1,225) המימון   הוצאותבסך הפסד שהוכר 

 ( 6,022)  ( 6,415)  ( 7,247)  ( 6,415)  ( 7,247) תקופה לסוף 
 

חיצוני,   שווי  מעריך  של  שווי  להערכת  בהתאם  הינה  האופציה  כתבי  בגין  ההתחייבות  יתרת 
 שווי:הההנחות בביצוע הערכת . מבוססת על מודל "מונטה קרלו"ה

,  37.64%, סטיית תקן יוניטרוניקס  ש"ח  8.88, נכס בסיס יוטרון  ש"ח  21.57נכס בסיס יוניטרוניקס  
 שנים. 1.75, אורך חיים 2.02%, ריבית חסרת סיכון  39.23%סטיית תקן יוטרון 

 

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

 * ת התקןו משינוי של סטי להלן השפעה על רווח או הפסד .1

 )בלתי מבוקר( 2022ביוני   30ביום 

 - 10%  - 5%  הוגן שווי    + 5%  + 10%

325  148  7,247  (171 )  (331 ) 

         

 )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 .2

 )בלתי מבוקר( 2022ביוני   30ביום 

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

1,320  595  7,247  (426 )  (601 ) 

         

 )בלתי מבוקר( 2021ביוני   30ביום 

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

703  256  6,415  (136 )  (175 ) 
 

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

 .החברה וגם במניית יוטרון, בהתאם למודל "מונטה קרלו"
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 בע"מ ( )ר"ג(1989יוניטרוניקס )
 

 לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים אורים יב
 

   הכנסות  - 4אור בי  

 
 להלן הכנסות לפי אזורים גיאוגרפים: 

 
 של  לתקופה 

 חודשים  שישה
   שהסתיימה

 ביוני  30 ביום

 של  לתקופה
 חודשים  השלוש

   שהסתיימה
 ביוני  30 ביום

  לשנה
   שהסתיימה

   ביום
 בדצמבר  31

 2022 2021 2022 2021 2021 

 ( מבוקר) (מבוקר בלתי) (מבוקר בלתי) 

 קלים חדשים ש אלפי 
      

 7,975 1,936 2,394 3,922 4,854 ישראל 
 56,805 15,596 14,284 28,537 28,132 אירופה  

 63,215 15,831 14,629 30,280 32,194 ארצות הברית 
 19,023 5,035 5,437 9,896 8,468 אחרים 

 

     

 147,018 38,398 36,744 72,635 73,648 הכנסות  סך

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח    - 5אור יב

 
 הקורונה    נגיףהתפרצות   .א

בשנת   והשלכותיו  הקורונה  נגיף  התפרצות  אודות  הכספיים  1ביאור  ראה    2021לגילוי  בדוחות  ד' 
 השנתיים המאוחדים. 

בשל  בתקופת הדוח ועד למועד אישורו, עסקי החברה ותוצאותיה הכספיות לא הושפעו באופן מהותי  
 נגיף הקורונה. משבר 

בע באופן מהותי  לרעה  יושפעו  עסקיה  כי  צופה  אינה  והיא  החברה  תיד הקרוב ממשבר הקורונה, 
ופועלת   ובעולם  בישראל  הקורונה  נגיף  התפשטות  בנושא  התפתחויות  אחר  שוטף  באופן  עוקבת 

 בהתאם להנחיות הרשויות השונות. 
 

 עולמי ברכיבים אלקטרוניים החסור  מה .ב
 

שנת  ם. מסוף  יהחברה חשופה להשפעות ולסיכונים הקשורים למחסור העולמי של רכיבים אלקטרוני
, החל בעולם מחסור ברכיבים אלקטרונים, אשר משפיע על כלל תעשיית האלקטרוניקה. למיטב  2020

ידיעת החברה, המחסור ברכיבים אלקטרונים נובע מכמה סיבות, ביניהם: ירידה בהיצע עקב משבר  
של   הקורונה, אשר בגינו עובדים רבים נשארו  בבית, מה שגרם לפגיעה בקווי הייצור; עליה בביקוש

אלקטרונ  רכיבים  מבוססים  מחשבים,  ימוצרים  סמארטפונים,  כגון:  הקורונה  משבר  בתקופת  ים 
מסכים, ראוטרים ושאר מוצרים מבוססי רכיבים אלקטרוניים; ועלייה בביקוש בתעשיית הרכב,  
שבבים   בהזמנות  שהתבטא  דבר  אלקטרונים,  שבבים  של  גדולה  בכמות  להצטייד  התחילה  אשר 

 בהיקף גדול. 
 

ם הפכו  יבות העלייה בביקושים במקביל לירידה בהיצע, זמני האספקה עבור רכיבים אלקטרוני בעק
לארוכים מאוד ולעיתים מגיעים לשנה ואף יותר. להערכת החברה, המצב הנוכחי צפוי להמשיך גם  

 , כאשר נכון למועד פרסום דוח זה, אין תחזית ברורה לשיפור בהיצע. בחודשים הקרובים
 

האלקטרונ  הרכיבים  אספקת  זמני  להתארכות  ים  יהתארכות  החברה  ממוצרי  בחלק  זמני  גורמת 
בהתאם לדחות את ההכנסות מהם. יחד עם זאת, החברה אינה  עלולה ו  ,ללקוחות החברה  האספקה

 צופה ביטולים משמעותיים להזמנות כתוצאה מהתארכות זמני אספקת ההזמנות ללקוחות החברה.
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 בע"מ )ר"ג( ( 1989יוניטרוניקס )
 

 ביניים מאוחדים  דוחות כספייםתמצית באורים ל
 

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח )המשך(    - 5אור יב

 
לביאור .ג השנתיים  ב')ד(22  בהמשך  הכספיים  אישרה  ,  2022,  במאי  17ביום  ,  המאוחדים  לדוחות 

,  ההעסקה של מר חיים שני  םהסכאת "האסיפה"(    -האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה )להלן  
ממועד סיום תוקפו של  של שלוש שנים    הלתקופ יו"ר דירקטוריון פעיל ומבעלי השליטה בחברה,  

 . של מר שניהנוכחי הסכם העסקתו האישור הקודם שניתן ל
 

לביאור   .ד השנת   ב')ה(22בהמשך  הכספיים  אישרה  ,  2022,  במאי  17ביום  ,  המאוחדים  ייםלדוחות 
של החברה, לתקופה  המשותף  האסיפה תשלום גמול למר עמית בן צבי, יו"ר הדירקטוריון הפעיל  

של  הנוכחיים  לתנאי השירות  ו של האישור הקודם שניתן  , בתוקף ממועד סיום תוקפשל שלוש שנים
 . מר בן צבי

 
 
 
    המאזןלאחר תאריך  יםאירוע  - 6אור יב
 

 חלוקת דיבידנד    
 

  ךבס חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברהעל  דירקטוריון החברה  החליט, 2022 ,אוגוסטב 31ביום 
 . ש"ח מליוני 15של  כולל 
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 הכללי וסמנכ"ל הכספים של התאגיד  הצהרות המנהל  -פרק ד' 
 2220שנת  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   פיהצהרת מנהל כללי ל
 1970-ומיידים(, התש"ל

 

 , מצהיר כי: עמית הרריאני, 

  השנילרבעון  "(  התאגיד)להלן: "  ( )ר"ג( בע"מ1989יוניטרוניקס )של    הרבעוני בחנתי את הדוח   (1)
 "(.הדוחות)להלן: " 2022של שנת 

של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של ן  כו נ  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא (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 
את   המהותיות,  התאגיד  ה  צבהמהבחינות  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  כספי, 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

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

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. 

 

 

 

    2022 ,באוגוסט 31
 , 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: איציק חיאני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים   (1)
)של   בע1989יוניטרוניקס  )ר"ג(  ")   "מ(  ה"(  התאגידלהלן:  שנת    שנילרבעון  )להלן:    2022של 

 "(.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  

נכל שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  לתקופת  ותא  לושנכללו  בהתייחס  מטעים  יהיו  לא  מצגים,  ם 
 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. 

דירקטוריון    אהור ל  גיליתי (4) של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון 
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.   

 
 

 יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. לע  רמואין בא
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