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 | אפרק  |

 2021 ,ביוני 30 יוםשנסתיימה ב לתקופה החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דו"ח

את  לבעלי מניות החברה ) מתכבד בזאת, להגיש"אימקואו " "החברהבע"מ ("אימקו תעשיות דירקטוריון 

, ")תקופת הדוח(" 2021 ,ביוני 30ביום  ושהסתיימ לששת החודשיםדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

הנתונים  ").תקנות הדוחות(" 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

נקובים בשקלים מדווחים (כהגדרתם בדוחות הכספיים) והם מתייחסים  דוח זה להלןהכספיים הכלולים ב

 חברות הקבוצה במאוחד, למעט אם צוין במפורש אחרת.ללחברה ו

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

 2020יחד עם הדוח התקופתי של החברה לשנת החברה בתקופת הדוח אשר השפעתם מהותית ויש לעיין בה ב

-2021-01(מס' אסמכתא:  2020 ,בדצמבר 31על כל חלקיו, לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון ליום 

יש לקרוא דוח זה יחד עם  .אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה ,")של החברה הדוח התקופתי) ("046719

 הדוח התקופתי כולו כמקשה אחת.

   |  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגידחלק א' 

 תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

העיסוק העיקרי של הקבוצה הוא פיתוח, תכנון, ייצור ושיווק של מוצרים בתחומי למועד הדוח,  .1.1

 .האלקטרוניקה, האלקטרומכניקה והמכניקה ליישומים צבאיים

"). הקבוצהכוללת את החברה והחברות הבנות המוחזקות על ידה (" -"הקבוצה"  ,זה בדוח .1.2

  :תחומי פעילות שלה, בארבעהפועלת באמצעות החברה ושלושת החברות הבנות הקבוצה  .1.3

 ;תחום בטחוני בישראל א' .1

 ;תחום בטחוני בישראל ב' .2

 ;תחום בטחוני בחו"ל .3

 תחום אזרחי. .4

הזמנות או  פי-לע ,רך כללנעשים בדב') -במגזרים הביטחוניים בישראל (א' והתכנון והיצור  ,הפיתוח .1.4

החברה, וכן  ידי-לע יםניים נעשטחויהתכנון והייצור של המוצרים הב ,הפיתוח חוזים חתומים מראש.

, בעיר להלן) בארה"בכהגדרתה ( ADT חברת הבתידי -עלובישראל,  אור-חברת הבת נירידי -על

 להלן)כהגדרתה ( בתחום האזרחי מתנהלת בחברת הבתהקבוצה פעילות  במדינת מרילנד.שבולטימור 

 אתנה במפעלה בתל חנן.
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 ת: עיקריות בחברות בנוחברה שלוש החזקות מועד הדוח, לל .1.5

1.5.1. ADVANCED DEFENSE TECHNOLOGIES INC )"ADT ,("בעלותה חברה בת ב

 עוסקת בתחום הבטחוני בחו"ל.הארצות הברית תאגדה בבולטימור, מרילנד המלאה, שה

 שהתאגדה בישראל, פרטית בת החבר"), אתנה(" אתנה (מקבוצת אימקו תעשיות) בע"מ .1.5.2

אשר , מהונה המונפק והנפרע של אתנה 85%-ע"י החברה במוחזקת ו החברהשל  הבשליטת

 עוסקת בחיווט והרכבות אלקטרומכניות בתחום האזרחי.

בבעלותה המלאה פרטית שהתאגדה בישראל, בת  החבר"), אור-נירניר אור ישראל בע"מ (" .1.5.3

בפיתוח ייצור והרכבת מוצרים אלקטרוניים ואלקטרומכניים בתחום , העוסקת החברה של

 בישראל.  הביטחוני

קבוצה תיאור עסקי הל האמור בפרק א' אהעסקיה, רתיאור ו הקבוצהלפרטים נוספים אודות פעילות  .1.6

 .בדוח התקופתי של החברה

הינה ספק מאושר של משרד הביטחון, צבא ארה"ב וחברות אזרחיות (בעיקר  הקבוצהלמועד הדוח,  .1.7

תעשיות ביטחוניות) בארץ ובחו"ל ומוצריה נדרשים לתקנים מיוחדים ובדיקות בסטנדרטים גבוהים, 

 .בעיקר של צה"ל וצבא ארה"ב

מות הם בעיקר מפעלי תעשיה גדולים המייצרים בדרך כלל פלטפור הקבוצההמתחרים העיקריים של  .1.8

יתרונה היחסי של החברה מתבטא בעיקר במומחיותה, בצוות הטכני המעולה שלה,  .ומכלולים

 בעלויות נמוכות ובקבלת החלטות ותגובות מהירות.

) תוכנית טנק הינה בית מערכת בתחום חשמל ואלקטרוניקה של פלטפורמות מנת"ק (מנהלת הקבוצה .1.9

 ).רשות פיתוח טנקורפ"ט (

הלקוח העיקרי  תלות בתקציבים של ממשלת ישראל ושל ממשלת ארה"ב. לקבוצה -תלות בלקוחות  .1.10

באמצעות מנהל הרכש והיצור  מהקבוצההמזמין ) 1"משהב"טן ("הוא משרד הביטחו הקבוצהשל 

. לקוחות היו למשהב"ט מסך המכירות המאוחדות 37%-כבתקופת הדוח  .ומשלחת הרכש בארה"ב

משמעותיים נוספים הינם חברות ביטחוניות שבבעלות ממשלת ישראל, צבא ארצות הברית, ממשלות 

 זרות ותעשיות ביטחוניות בארץ ובחו"ל. 

לרכוש חומרי גלם באופן  הוא מדיניותהחלק מאין תלות בספק מסוים ו לקבוצה -תלות בספקים  .1.11

  מהרכש הינו מחו"ל, בעיקר מארצות הברית.חלק ניכר  .ו/או חזויות ספציפי לעבודות מוזמנות

 

 

 

                                                           
 משרד הביטחון בישראל לרבות מנהל הרכש ומשלחת הרכש הישראלית בארה"ב.  1
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 : הפרויקטים העיקריים שבידי הקבוצה הינםלמועד הדוח,  .1.12

 מערכות שליטה ובקרה לרכב קרבי משוריין. .5

 מערכות חשמל ואחרות למטוסים. .6

 כבלים וצמות למערכות צבאיות. .7

 מערכות מיסוך עשן. .8

 ואזרחיים.תיבות חשמל ואלקטרוניקה למטוסים צבאיים  .9

 מערכות תאורה מתקדמות. .10

וסמוך למועד  מיליון ש"ח, 215-של כ ו בסךנ, הי 2021 ביוני, 30של חברות הקבוצה ליום  ותנההזמצבר  .1.13

 מיליון ש"ח 227 ות בהיקף שלנלעומת צבר הזמ וזאת מיליון ש"ח 232-ו בסך של כנחתימת הדוחות הי

 .2020ביוני  30מיליון ש"ח ליום  205ף של , ולעומת צבר הזמנות בהיק2020 ,בדצמבר 31ליום 

לחברה הכנסות מהשכרת חלק מהשטחים במבנה התעשייתי שהוקם בסמוך למפעל  - תפעילויות נוספו .1.14

לדיירים שאינם חברות הקבוצה מהשכרה  החברה הסתכמו ההכנסות תקופת הדוחב .חנן-הראשי בתל

 .ש"ח לףא 459  לסך של

 שחלו בעסקי הקבוצה בתקופת הדוח נוספיםהתפתחויות ואירועים  .2

 חברות הקבוצה.רוב בתקופת הדוח חל שיפור בתוצאות החברה שבא לידי ביטוי בפעילות של  .2.1

החברה ממשיכה במאמציה להעמיק ולהרחיב את השיווק בנושאים הטכנולוגיים המסורתיים של  .2.2

 תחומים וענפים חדשים.השקעות בהחברה ובמקביל לשים דגש על חיפוש 

") בנוגע לעסקת הלקוחהגיעה החברה לסיכום עם לקוח בטחוני של החברה (" 2020בתחילת שנת  .2.3

מיליון ש"ח, נכון למועד הדוח התקבלו אצל החברה  227-מסגרת רב שנתית בהיקף שקלי צפוי של כ

 יליוןמ 100-כולל של ככספי חשמל ואלקטרוניקה, בהיקף ותיבות ייצור של רתמות הזמנות לאספקה ו

עפ"י מועדי  ,עד שלוש שניםבין שנה ותקופה של ") להמוצרים"-" וההזמנות(להלן בהתאמה: " ש"ח

מיליון  21-ההזמנות מתחלקות בין הזמנות פיתוח ותכנון בהיקף של כ האספקה המנויים בהזמנות.

מיידי וח דיו אהמיליון ש"ח. לפרטים נוספים ר 80-ש"ח והזמנות ייצור סדרתי ראשוניות בהיקף של כ

יתרת  ), אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה.2020-01-000667 :אסמכתא פר(מס 2020בינואר  2 מיום

-הזמנות לפיתוח ותכנון ו מיליון ש"ח 11עומדת על צבר הזמנות של  2021ביוני,  30-ההזמנות ליום ה

 לייצור סדרתי.הזמנות  מיליון ש"ח 73

 . 2021ביוני,  30ליום  לדוחות הכספיים 4ביאור  הרא – רהעל החב השפעת התפרצות נגיף הקורונהל .2.4

לחברה בדבר רכישת נכס אשר צפוי לשמש אותה לפעילותה  ADT, הודיעה 2020ביולי,  3ביום  .2.5

(מס'  2020ביולי,  5ידי מיום יהשוטפת, לצרכי ייצור ומשרדים. לפרטים נוספים ראה דיווח מ

מבצעת בנכס עבודות שיפוץ  ADT .אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה, )2020-01-071031אסמכתא: 

 .2021ר למיקומה החדש בסוף חודש ספטמבר והתאמה לצרכיה התפעוליים ובכוונתה לעבו
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 IDEX 2021, הודיעה החברה כי היא צפויה להשתתף בתערוכה ביטחונית בשם 2020בדצמבר,  20ביום  .2.6
. התערוכה אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה, )2020-01-137499דאבי (מס' אסמכתא: -באבו

החריגים לאשר את יציאת חברי  . בשל סירובה של וועדת2021התקיימה במהלך חודש פברואר 

  שם. המארה"ב לייצג ADTדאבי, נאלצה החברה לשלוח צוות מצומצם מחברת הבת  -המשלחת לאבו 

, הודיעה החברה על התקשרות במזכר הבנות לקידום מיזם בתחום מערכת 2021בינואר,  27ביום  .2.7

התקשרות, לחברה ישנה אוויריות לא מאוישות עם חברת אינוקון בקרים חדשניים בע"מ. בהתאם ל

חודשים מיום  12במשך תקופה של עד  ש"חמחויבות למימון המיזם לסכום שלא יעלה על שני מיליון 

 חתימת הסכם סופי ומחייב בין שתי החברות.

, הודיעה החברה על שינוי אסטרטגי במבנה אחזקות פעילות החברה באופן שבו 2021בפברואר  3ביום  .2.8

תפעל להשלמת שינוי מבני, חלף מבנה הפעילות הנוכחי, באמצעות הקמת חברה בת חדשה בבעלותה 

המלאה אליה תעביר את כל הפעילות הייצורית והנכסים המתייחסים (למעט נכסי הנדל"ן בישראל 

סים אחרים שאינם קשורים לפעילות הייצורית) אשר למועד זה מצויה בידי החברה וזאת בכפוף ונכ

לקבלת אישור מקדמי משלטונות מס הכנסה, שעל פיו, ההעברה הנ"ל פטורה ממס בהתאם לסעיף 

(מס'  2021בפברואר,  3לפקודת מס הכנסה. לפרטים מלאים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  105

נכון למועד פרסום הדוח טרם . אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה, )2021-01-014421אסמכתא: 

התקבל האישור המקדמי משלטונות המס. הוקמה חברה בת בבעלות מלאה בשם אימקו פרויקטים 

 בע"מ אליה תועבר הפעילות הייצורית לאחר קבלת האישור.

אישור ועדת התגמול מאותו יום, שביום , אישר דירקטוריון החברה בהמשך ל2020בדצמבר,  29ביום  .2.9

לתקנות ההקלות, תאושר ההתקשרות בפוליסת ביטוח  1ב1בהתאם להוראות תקנה , 2021בינואר,  1

אחריות דירקטורים ונושאי משרה (מקרב בעלי השליטה או קרוביהם וכן בחברה ובחברות הבנות 

, 2021 בדצמבר 31 ליום עדחודשים  12, ולמשך תקופה בת 2021בינואר,  1"), החל מיום הפוליסה("

מיליון ש"ח, למקרה ולתקופה  24.5, בכיסוי ביטוחי כולל של ש"ח 53,900 שנתית בעלות, "לובחו בארץ

. יצוין כי ועדת התגמול אישרה לבטח, בהתאם זאת בהתאם למדיניות התגמול של החברהשנתית, 

ינם בעל השליטה בחברה או קרובו, לתנאי הפוליסה, הן את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שא

תנאי הפוליסה הינם  .והן את הדירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו

בתנאי שוק, בהשוואה לתנאי פוליסות של חברות אחרות בעלות מאפיינים דומים לחברה, ואינה 

תיה, ולפיכך מתקיימים עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויו

 לתקנות ההקלות. 1ב1התנאים המנויים בתקנה 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויים מחדש של  2021במאי  18ביום  .2.10

הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום 

ר האסיפה הכללית כאמור, יהיו זכאים הדירקטורים האסיפה השנתית הבאה. בהתאם לאישו

להסדרי ביטוח ושיפוי הקיימים כיום בחברה, כיתר נושאי המשרה בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. 

 כן, כל הדירקטורים יהיו זכאים לגמול דירקטורים לו זכאים הדירקטורים החיצוניים בחברה.-כמו

 0.3543-מיליון ש"ח (כ 1.775ברה חלוקת דיבידנד בסך של אישר דירקטוריון הח 2021 אפרילב 27ביום  .2.11

 .2021 מאיב 13ש"ח למניה) ששולם ביום 
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ובהמשך להודעת החברה  2020) לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2(33בהמשך לביאור  .2.12

בדבר שינוי בתנאי מתווה העסקה בקשר עם התקשרות החברה במזכר הבנות  2021במאי  13מיום 

לרכישת מניותיהם של בעלי מניות בחברה פרטית, המהווים צד שלישי לא קשור לחברה, הודיעה 

ממניות חברת אי. אם. טי טכנולוגיות  100%, כי חתמה על הסכם לרכישת 2021ביולי  12החברה ביום 

"). בהתאם להסכם שנחתם, בכפוף המוכר") ממוכר פרטי ("חברת המטרהייצור אלקטרוניקה בע"מ ("

חברת המטרה של מניות תקיימות התנאים המתלים, במועד השלמת העסקה, תרכוש החברה לה

 4וזאת בתמורה לסך של בדילול מלא, מהון המניות המונפק והנפרע של חברת המטרה,  100%שיהוו 

סכום נוסף בסך מקסימאלי של וכן , אשר ישולמו במועד השלמת העסקה, ככל ותושלם; ש"חמיליון 

בחברת המטרה "), אשר ישולמו בתנאי ובכפוף לקיומו של רווח נקי הסכום הנוסף(" ש"חמיליון  3

והכל בהתאם לתנאי ההסכם; השלמת העסקה כאמור מותנית בתנאים מתלים, המפורטים בהסכם 

קבלת אישורי תאגידים בנקאיים וגורמי אשראי, קבלת אישור להעברת כאמור, הכוללים, בין היתר, 

ממנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח במשרד התעשייה והכלכלה וקבלת  המניות הנמכרות לחברה

ימים לאחר  7-; בהתאם להסכם כאמור, העסקה תושלם לא יאוחר מ2021ביוני  30 הדוח הכספי ליום

מילוי כל התנאים המתלים כאמור, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים. ההסכם כולל מצגים 

, וכן התחייבות של המוכר לשפות את החברה בגין נזקים והתחייבויות של חברת המטרה ו/או המוכר

איזה מהתנאים המתלים המפורטים ככל ולא התקיים  .כמפורט בהסכם הרכישה שייגרמו לה

בהסכם, ולא ויתרו עליו המוכר והחברה בכתב, עד ארבעים וחמישה ימים ממועד החתימה על 

ימים סוכם בין הצדדים  45ר שתמו לאח .ההסכם, תוכל החברה לבטל את ההסכם לפי שיקול דעתה

 ימים. 30על ארכה נוספת של 

-חברת נירהודיעה החברה, כי בהתאם למידע אשר נמסר לה מהחברות הבנות:  2021במאי  14ביום  .2.13

"), המזמין"), התקבלו הזמנות מאת חברה ביטחונית ישראלית ("החברות הבנות(" ADT אור וחברת

יחידות של מערכות בתחום הטנקיוניקה, בהיקף התקשרות כולל של עד  235-של כ לייצור ואספקה

על פני תקופה של כשנה  ,2021אספקת ההזמנות צפויה להתרחש לקראת סוף שנת  .ש"חמיליוני  6.2

 .וזאת בכפוף לקבלת אישור המזמין ללוח הזמנים, 2022 וחצי, עד לסוף שנת

 ADTאור וחברת -למידע אשר נמסר לה מחברת נירכי בהתאם הודיעה החברה  2021ביוני  3ביום  .2.14

, לייצור ואספקה של )"המזמין"(") התקבלו הזמנות מאת לקוח בתחום הבטחוני החברות הבנות("

אלפי דולר,  709-אלפי ש"ח וכ 3,323-מערכות וידיאו לכלי רכב ממוגנים, בהיקף התקשרות כולל של כ

וזאת בכפוף לתזמון אספקות  2022ד סוף שנת בהתאמה. אספקת ההזמנות כאמור צפויה להתרחש ע

 .של המזמין

שינויים במהלך תקופת הדו"ח ולאחריה בוצעו  - שינויים מהותיים במצבת נושאי המשרה הבכירה .2.15

 במצבת נושאי המשרה בכירה בחברה, כמפורט להלן:

ברה , מר בן ציון דעבול החל לכהן כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי של הח2021בינואר,  1ביום  .2.15.1

 .אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה, )2020-01-134782אסמכתא:  פר(מס

 ספרמ. (מסחרית משפטית"לית כסמנכ נווה ינאי אתי"ד עו לכהן החלה, 2021 ביולי 1 ביום .2.15.2

 .אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה ,)2021-01-051367 :אסמכתא
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 תאריך הדוח בתקופה שלאחר אירועים מהותיים שחלו  .3

בקשר עם בחינת אפשרות להקמת  2020באוגוסט  2-ו 2020בפברואר  27בהמשך לדיווחי החברה מהימים 

, חתמה על מזכר 2021ביולי  29חברה כי ביום ודיע המיזם משותף עם צד שלישי שאינו קשור לחברה, ה

ומוצרים בתחום האלקטרואופטיקה, הבנות לא מחייב עם חברה פרטית העוסקת בפיתוח ובמכירת ציוד 

"), הצדדים" וביחד החברה והחברה הפרטית: "החברה הפרטיתבבעלות צד שלישי שאינו קשור לחברה ("

מודלים \לקידום מיזם משותף בתחום של פיתוח וייצור מערכות ואפליקציות בתחומי האלקטרו אופטיקה

בהתאם למזכר ההבנות הוחלט כי מה). ", בהתאהעסקה"-" והתחוםעיבוד תמונה ("\של שליטה מרחוק

במועד השלמת העסקה תעביר החברה הפרטית ש כך ")חברת המיזםהחברה תקים חברה בת חדשה ("

מהון המניות  40%בתמורה להנפקת מניות בהיקף של  לחברת המיזם את כלל נכסיה ופעילותה בתחום.

במועד השלמת העסקה תעמיד החברה  (בתוספת מע"מ, ככל שיחול). ש"חמיליון  1.6של  ובתוספת תשלום

, לתקופה של שנים עשר חודשים, שתשמש את ש"חמיליון  2לחברת המיזם מסגרת אשראי בהיקף של עד 

תספק החברה לחברת המיזם שירותי ניהול, אדמיניסטרציה, שיווק ו חברת המיזם לצרכיה השוטפים

ד. לחברה תהא זכות למינוי שאר ופיתוח עסקי. לחברה הפרטית תהא זכות למינוי של דירקטור אח

הדירקטורים בדירקטוריון של חברת המיזם, והכל בהתאם לתנאי ההסכם המפורט והסופי אשר ייחתם בין 

הצדדים. מנכ"ל חברת המיזם יכהן במסגרת שירותי הניהול אותם תעמיד החברה הפרטית לחברת המיזם, 

השלמת העסקה כפופה לבדיקות ותנאים  ) חודשים לכל הפחות.36וזאת לתקופה של שלושים ושישה (

 .מתלים כמפורט מזכר ההבנות
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 :הסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו .4

הפעילות העסקית המאוחדת של  תוצאות גת תמציתבטבלה שלהלן מוצ :השוואת תוצאות הפעולות .4.1

 ש"חהנתונים מוצגים באלפי  ,תהקודמ הנשלתקופה המקבילה בבהשוואה הקבוצה בתקופת הדוח 

 מדווחים, (כהגדרתם בדו"חות הכספיים).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסבר  חציון ראשון 
 2020שנת  2020 2021

  % ₪ אלפי  % ₪אלפי  % ₪ אלפי 

 100 164,085 100 82,450 100 87,145 הכנסות ממכירות

גידול במכירות בעיקר בחברות 
אשר קוזזו בירידה  אימקו ואתנה

בשל דחיית  ADTבמכירות 
 .מועדי אספקה ע"י לקוחות

  84.3 138,348 84.0 69,250 82.6 72,003 עלות המכירות, היצור והשירותים
        

 15.7 25,737 16.0 13,200 17.4 15,142 רווח גלמי
גידול מהגידול נובע בעיקר 

שיפור ברווחיות, ומבמכירות 
 .ADT -אימקו ובבעיקר 

        

 1.9 3,090 1.9 1,566 3.6 3,173 הוצאות מכירה

השתתפות גידול בעקבות 
ופעולות  גיוס עובדים ,תערוכותב

בתקופת שיווק נוספות שבוצעו 
בעיקר באימקו, אתנה וניר הדוח 

 אור.

 10.6 17,432 10.3 8,523 11.2 9,790 וכלליותהוצאות הנהלה 
בעיקר בגין גידול בהוצאות 

כתוצאה מהגדלת  ,הנהלה באתנה
 מטה החברה ועדכוני שכר.

בעיקר מענק ממשלתי שהתקבל  0.5 788 0.6 501 2.0 1,716 הכנסות אחרות, נטו
 .ADT -ב

        
  3.7 6,003 4.4 3,612 4.5 3,895 רווח מפעולות

        

 1.4 )2,349( 0.5 )386( 0.3 223 מימון, נטו )הוצאותהכנסות (
המכשירים הפיננסיים  שיערוך

ת אימקו וניר ובחבר הנגזרים
 אור.

חלק החברה בהפסדי חברה 
המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, 

 נטו
- - - - 10 - 

 

  2.2 3,644 3.9 3,226 4.7 4,118 רווח לפני מיסים

 0.8 1,277 1.0 807 0.2 137 הכנסהמיסים על 

הירידה נובעת בעיקר בשל קיזוז 
באימקו אשר  הפסדים מועברים

לא יוחסו בגינם מיסים נדחים 
 .בעבר

  1.4 2,367 2.9 2,419 4.6 3,981 רווח אחרי מיסים
רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינם 

  0.1 239 0.2 178 0.1 53 מקנות שליטה

  1.3 2,128 2.7 2,241 4.5 3,928 לבעלים של החברההמיוחס רווח 
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בהשוואה  חברה בתקופת הדוחשל ה הנפרדתהפעילות העסקית  תוצאות בטבלה שלהלן מוצגת תמצית
 מדווחים (כהגדרתם בדו"חות הכספיים). ש"חשנה הקודמת הנתונים מוצגים באלפי תקופה המקבילה בל

 
 המצב הכספי  .4.2

 ש"ח אלפי בעל המצב הכספי המאוחד תמצית נתוני הדוח 

 
    ליום 

 הסבר %-שינוי ב הפרש 31.12.2020 30.6.2021 

  12.5% 20,226 162,115 182,341 סך המאזן

 8.7% 11,846 135,808 147,654 נכסים שוטפים

אימקו גידול במלאי בחברות בעיקר נובע 
לצורך הצטיידות ליצור  אתנה וניר אור

גידול בנכסי חוזה, כן ו הזמנות עתידיות.
 .ניר אורחברת בעיקר ב

נכסים לא 
 31.9% 8,380 26,307 34,687 שוטפים

גידול ביתרת הנכס זכות מבעיקר נובע 
שימוש, הנובע מתוספת של מבנה שכור 

בחברת אימקו, מגידול ברכוש קבוע בעקבות 
 ושיפוצים בכל חברות הקבוצה.ציוד רכישות 

התחייבויות 
 21.7% 12,490 57,554 70,044 שוטפות

 מגידול ,גידול בספקיםמבעיקר נובע 
בזכאים ו בהתחייבות בגין מלאי מטח סיוע

 אימקו.בבעיקר בגין גידול בהכנסות מראש 

התחייבויות לא 
 32.2% 5,293 16,423 21,716 שוטפות

 התחייבות בגין חכירהמהגידול נובע בעיקרו 
גידול ומשרדים שגדלה באימקו עקב שכירות 

התחייבות בגין הטבות לעובדים עקב ב
המרכזית  הקופהמשיכת כספים מן 

  לפיצויים.

 2.7% 2,390 87,446 89,836 הון עצמי
 השינויים בהון נובעים מהרווח הכולל

 .לתקופה
זכויות שאינן 
 .הגידול נובע מרווחי חברת הבת 7.7% 53 692 745 מקנות שליטה

  
 

 הסבר  חציון ראשון 
 2020שנת  2020 2021 

  % ₪ אלפי  % ₪ אלפי  % ₪ אלפי 
 מכירות היקף הגידול ב 100 73,837 100 36,021 100 41,704 הכנסות ממכירות

  90.2 66,592 89.1 32,080 81.3 33,908 עלות המכירות, היצור והשירותים
        

 9.8 7,245 10.9 3,941 18.7 7,796 רווח גלמי

הגידול נובע בעיקרו מגידול 
ישנו שיפור בנוסף, במכירות. 

ברווחיות בעקבות שינוי תמהיל 
 .המכירות

        

 2.9 2,122 3.2 1,147 5.3 2,192 הוצאות מכירה
, תערוכותהשתתפות בבעקבות 

ופעולות שיווק נוספות  גיוס עובדים
 .בתקופת הדוחשבוצעו 

  11.4 8,449 12.0 4,323 11.8 4,927 הוצאות הנהלה וכלליות

גידול בחיובי שירותים ושכירות  2.6 1,931 2.2 810 2.8 1,168 הכנסות אחרות, נטו
 לצדדים קשורים.

        
  )1.9( )1,395( )2.0( )719( 4.4 1,845 רווח (הפסד) מפעולות

        

המכשירים הפיננסיים  שיערוך )0.6( )459( 0.5 192 1.8 752 הוצאות מימון, נטו
 הנגזרים

לפי  ותחלק החברה ברווחי חבר
  5.4 3,982 7.7 2,768 3.2 1,331 שיטת השווי המאזני, נטו

  2.9 2,128 6.2 2,241 9.4 3,928 רווח לפני מיסים
  - - - - - - מיסים על הכנסה
  2.9 2,128 6.2 2,241 9.4 3,928 רווח אחרי מיסים



 

 9 -ב 
 

 

  ש"חאלפי בעל המצב הכספי הנפרד תמצית נתוני הדוח 

    ליום 

 הסבר %-שינוי ב הפרש 31.12.2020 30.6.2021 

  11.5% 14,891 129,101 143,992 סך המאזן

 13.8% 10,655 77,021 87,676 נכסים שוטפים

כתוצאה בעיקר מגידול ביתרת הלקוחות 
מגידול במכירות בסוף החציון ומגידול 

בשל הצטיידות לייצור  ביתרת המלאי
 .הזמנות עתידיות

נכסים לא 
 8.1% 4,236 52,080 56,316 שוטפים

בעיקר מגידול ביתרת הנכס זכות שימוש, 
ומגידול  יםשכורמשרדים הנובע מתוספת של 

ברכוש קבוע בעקבות רכישות ושיפוצים 
 במהלך החציון.

התחייבויות 
 20.0% 7,880 39,420 47,300 שוטפות

 מגידול ,מגידול בספקיםבעיקר הגידול נובע 
מגידול ו בהתחייבות בגין מלאי מטח סיוע

 בזכאים בעיקר בגין הכנסות מראש.

התחייבויות לא 
 206.8% 4,621 2,235 6,856 שוטפות

הגידול נובע בעיקרו מהתחייבות בגין חכירה 
וגידול משרדים שגדלה באימקו עקב שכירות 

בהתחייבות בגין הטבות לעובדים עקב 
המרכזית משיכת כספים מן הקופה 

 לפיצויים.

 2.7% 2,390 87,446 89,836 הון עצמי
השינויים בהון נובעים מהרווח הכולל 

 לתקופה.
 

 תזרים מזומנים .4.3

 ש"ח אלפי בבמאוחד של הקבוצה תמצית תזרימי המזומנים 

 

 
 לחציון הראשון

 2020 2021 הסבר 2020לשנת 

פעילות מ נבעומזומנים ש
 5,716 14,781 6,048 שוטפת

תזרים המזומנים נובע בעיקרו מהרווח לתקופת 
 יםמשינויפחת והפחתות ובחלקו בנטרול הדוח 

 בסעיפי ההון החוזר.

פעילות ל ששימשומזומנים 
 )8,933( )8,730( )4,369( השקעה

רכוש קבוע בכל המזומנים שימשו בעיקר לרכישת 
רוב המזומנים  2020שנת ב .חברות הקבוצה

. בחציון ADT חברת שימשו לרכישת מבנה עבור
המקביל אשתקד המזומנים שימשו לפיקדון 

לחברת בנאמנות עבור רכישת המבנה שהוחזק 
ADT. 

 3,247 424 )1,025( פעילות מימוןמ שנבעומזומנים 
לתשלום בעיקר בתקופת הדוח שמשו מזומנים ה

, פירעון קרן התחייבות בגין חכירה דיבידנד
  .ופירעון אשראי בקיזוז הלוואה שקיבלה אתנה

 
  תמגזרי פעילו .4.4

 2021 ביוני 30ביום  שהסתיימולשישה חודשים  
    בטחוני בטחוני בטחוני 
 סה"כ התאמות אזרחי ארה"ב ישראל ב' ישראל א' 
 ₪אלפי  
 (לא מבוקר) 

 87,145 - 19,587 13,664 13,954 39,940 הכנסות מלקוחות חיצוניים
 - )3,895( 4 1,542 585 1,764 הכנסות בין מגזריות

        
 87,145 )3,895( 19,591 15,206 14,539 41,704 סך הכל הכנסות

        
רווח (הפסד) מגזרי מפעולות 

 3,895 )16( 425 2,771 )1,129( 1,844 רגילות
       

 223 הוצאות מימון, נטו   
 - החלק בתוצאות חברה כלולה   
 4,118 רווח לפני ניכוי מיסים על הכנסה   



 

 10 -ב 
 

 

 

 2020 ביוני 30ביום  שהסתיימולשישה חודשים  
    בטחוני בטחוני בטחוני 
 סה"כ התאמות אזרחי ארה"ב ישראל ב' ישראל א' 
 ₪אלפי  
 (לא מבוקר) 

 82,450  14,503 19,729 15,190 33,028 הכנסות מלקוחות חיצוניים
 - )6,475( 2 2,671 809 2,993 הכנסות בין מגזריות

        
 82,450 )6,475( 14,505 22,400 15,999 36,021 סך הכל הכנסות

        
רווח (הפסד) מגזרי מפעולות 

 3,612 )269( 1,625 1,188 1,787 )719( רגילות
       

 )386( הוצאות מימון, נטו   
 - החלק בתוצאות חברה כלולה   
 3,226 רווח לפני ניכוי מיסים על הכנסה   

 מקורות המימון .5

 הון עצמי .5.1

של מהווה ההון העצמי  2021 ביוני 30יום . לההון העצמי של החברה הינו מקור המימון העיקרי שלה

 30ליום  56%-וכ 2020בדצמבר  30ליום  54%-המאוחד, לעומת כ מסה"כ מסך המאזן 50%-כהחברה 

מגידול בנכסים כגון הירידה בשיעור ההון העצמי מסך המאזן בתקופת הדוח נובעת בעיקר  .2020ביוני 

אודות חלוקת לפירוט  ,וחמלאי, רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש. בנוסף חולק דיבידנד בתקופת הד

 .לעיל 2.13סעיף  הרא הדיבידנד

 הון חוזר ויתרות מזומנים .5.2

 הינו מהמאזן המאוחד ההון החוזר כפי שהוא משתקף ביחסים הפיננסיים המקובלים .5.2.1

 :כדלקמן

       ליום 30 ביוני                                                        
         2021            

  ליום 30 ביוני   
          2020        
  ליום 31 בדצמבר  

            2020                                                                                  
2.4 2.4                  2.1  יחס שוטף                 

    1.3 1.3                     1.1  יחס מהיר             
 

בסך  יתרת מזומנים ושווי מזומנים 2021 ביוני 30ליום ולל כבמאזן המאוחד הרכוש השוטף  .5.2.2

 ש"ח מיליון 14.7-וכ 2020ביוני  30מיליון ש"ח ליום  21.5-לעומת כ, ש"ח מיליון 15.4-של כ

  בתקופה המקבילה אשתקד.
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  קבוצההאשראי  .5.3

 אשראי לזמן ארוך .5.3.1

יתרת ההלוואות לזמן ארוך מהמערכת הבנקאית עומדת על סך  ,2021ביוני,  30נכון ליום 

מיליון ש"ח  2.1-וכ 2020בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  5.1-מיליון ש"ח לעומת כ 5.9-של כ

 2הלוואה לזמן ארוך בסך של החברה . בתקופת הדוח נטלה חברה בת 2020ביוני  30ליום 

 אלפי ש"ח.  314בתקופת הדוח קרן הלוואות בסך נפרעה בנוסף ומיליון ש"ח, 

 אשראי לזמן קצר .5.3.2

הסתכמה לסך של לרבות חלויות שוטפות של הלוואות  קצריתרת האשראי לזמן  .א

 2020בדצמבר, 31ליום  פי ש"חאל 3,353, לעומת 2021, ביוני 30ליום  ש"ח פיאל 3,018

 .2020ביוני  30אלפי ש"ח ליום  3,062-וכ

יתרת מסגרות האשראי הפנויות של הקבוצה במערכת  2021ביוני  30ליום  נכון .ב

 מיליון ש"ח. 8-הבנקאית מסתכמת ליותר מ

 אשראי מספקים .5.3.3

 14,048, לעומת "חש אלפי 16,567לסך של  הדוח בתקופת םהסתכאשראי ספקים  ממוצע

 .2020 בשנת "חש אלפי

 אשראי ללקוחות .5.3.4

, "חש אלפי 55,119לסך של  2021, ביוני 30הסתכמה ליום  במאזן המאוחד לקוחותהיתרת 

  .2020בדצמבר,  31ליום  "חש אלפי 705,55לעומת 

 ספקיםלאשראי  לקוחותהיחס בין אשראי  .5.3.5

 31ביום  3.2לעומת  2.3הינו  2021 ,ביוני 30ליום  היחס בין אשראי לקוחות לאשראי ספקים

 . 2020בדצמבר, 
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    |  היבטי ממשל תאגידיחלק ב' 
 

 מדיניות החברה למתן תרומות .6

תרמה  בתקופת הדוחלמועד הדוח, לא חל שינוי במדיניות התרומות ביחס לדוח התקופתי של החברה. 

 .למטרות חינוך, רווחה ובריאות אלפי ש"ח 5 החברה סך של

 חשבונאית ופיננסיתמומחיות דיווח על דירקטורים בעלי  .7

בחינת היקף הפעילות הכספית של החברה, מורכבות עסקאותיה ומערכות הבקרה הפיננסית לאחר  .7.1

והחיצונית שלה, החליט דירקטוריון החברה שהמספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי  הפנימית

 יעמוד על אחד. ) לחוק החברות 12(א)(92לפי סעיף מיומנות חשבונאית ופיננסית 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית:  שלושה מכהנים בחברהלמועד הדוח,  .7.2

 ;רו"ח בועז סוקול, אשר מכהן כדירקטור חיצוני בחברה .א

 ;מר ירמיהו קורן אשר מכהן כיו"ר דירקטוריון והינו דירקטור בלתי תלוי בחברה .ב

 ;הגב' דורית זינגר, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה .ג

דירקטורים בעלי ניסיון עסקי ופיננסי, כאשר לדעת הדירקטוריון, כמו כן יצוין, כי בחברה מספר  .7.3

השילוב של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, יחד עם דירקטורים בעלי ניסיון עסקי 

ופיננסי בצרוף מערכת הבקרה הפיננסית הפנימית והחיצונית בחברה, מאפשרים לדירקטוריון לעמוד 

  בחובות המוטלות עליו.

-ו 26ת ותקנ אהרהדוחות תקנות  פי-להנדרשים ע הדירקטורים ונושאי משרה בחברהטים אודות לפר .7.4

 .בדוח התקופתי של החברה "פרטים הנוספים על החברהה" –ד' א בפרק 26

 דירקטורים בלתי תלויים .8

ירמי קורן, הדוח,  למועדשל החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.  תקנונה

 .בחברה דירקטורים בלתי תלויים הינם ,יעקוב נגלמר יו"ר הדירקטוריון ו

 המבקר הפנימי  .9

לא  .2018בינואר,  16המבקר הפנימי של החברה הנו רואה חשבון דורון רוזנבלום, אשר מונה לתפקידו ביום 

ועד למועד פרסום דוח זה.  של החברהחל שינוי בפרטי המבקר הפנימי ממועד פרסום הדוח התקופתי 

 .של החברהלדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי  10לפרטים נוספים ראה האמור בסעיף 
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 בכירה נושאי משרהבעלי עניין ותגמול  .10

, לרבות הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה והדירקטוריםלפרטים אודות תגמול נושאי המשרה הבכירה 

 –לפרק ד'  21האמור בתקנה ראה ומדיניות התגמול של נושאי המשרה שבתוקף למועד הדוח,  בחברה,

בדוח זימון אסיפה כללית שנתית  3.7וכן סעיף  של החברההתקופתי  בדוח "חברהנוספים על ההפרטים "ה

 .אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה), 2021-01-061548של החברה (מספר אסמכתא: 

  

    |  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגידחלק ג' 
 

 גילוי בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים .11

, דורשת מההנהלה לערוך (IFRS)הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

אומדנים אלו מצריכים . אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים

 -חות הכספייםלעיתים שיקול דעת בסביבה של אי וודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים בדו

 .2021, ביוני 30 ליום לדוחות הכספיים 2ביאור  הרא

  חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם .12

לאמץ את כל ההקלות ל"תאגיד החליט דירקטוריון החברה , 2014במרץ  13כאמור בהודעת החברה מיום 

 (פרטים בדבר חשיפה לסיכוני השוק הדוחות פטור מיישום הוראות התוספת השנייה לתקנותביניהן קטן", 

 .של החברהלדוח התקופתי  'בפרק א 8.5.3לפרטים בדבר גורמי הסיכון של החברה ראה סעיף ודרכי ניהולם). 

 עדכון בדבר חשיפה לסיכוני מערכות עיבוד מידע, מחשוב וסייבר .13

פם, הן מבחינת צמת איומי הסייבר, הן מבחינת היקובמהלך השנים האחרונות חל גידול משמעותי בע .13.1

גורמי האיום והן בהיבטי תחכום וזמניות כלי התקיפה, כאשר מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד. 

"אירוע סייבר" משמעו אירוע אשר במהלכו מתבצעת תקיפת מערכות מחשוב ו/או מערכות ותשתיות 

 -זק לחברה (נזק משובצות מחשב על ידי, או מטעם, גורם (חיצוני או פנימי) לחברה שבכוונתו להסב נ

תוצאה בלתי רצויה, לרבות שיבוש, הפרעה, השבתה של פעילות, גניבת נכס, איסוף מודיעין ופגיעה 

במוניטין, אמון הציבור) התרחשותו של אירוע סייבר עלולה לגרום לחברה או לחברות מוחזקות שלה 

 נזק כאמור לעיל, ובין היתר לפגוע בתוצאותיה העסקיות.

ביחס לכל תחומי הפעילות של הקבוצה קיימת חשיפה למתקפות סייבר שעלולות לפגוע במהלך  .13.2

העסקים התקין של הקבוצה ולשבש את פעילותה. החברה עושה שימוש במערכות מידע ומחשוב, 

ונוקטת באמצעים שונים על מנת להבטיח את תקינות ומהימנות מערכות המידע והמחשוב השונות, 

אבטחת מידע וגיבויו. עם זאת, קריסה של מערכות המחשוב והמידע עלולה  לרבות בדרכים של

להשפיע לרעה על הפעילות השוטפת של החברה. כמו כן, החברה חשופה לסיכוני חדירה ופריצה של 

גורמים זרים למערכות המידע והמחשוב שלה ושל חברות הבת. החברה פועלת בהתאם לנהלי אבטחת 

 תה לקריסה ו/או פעילות פריצה. מידע פנימיים לצמצום חשיפ
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 פעמיים-אירועים חריגים או חד .14

 .2021ביוני,  30ליום  לדוחות הכספייםא'  4ביאור  הקורונה ראה נגיףלפרטים בדבר התפשטות 

  אישור הדוחות הכספייםהליך  .15

ויו"ר  (דח"צ סוקול"), אשר חבריה הם ה"ה בועז הועדהועדה לבחינת דוחות כספיים (" מינתה החברה .15.1

 ), דורית זינגר (דח"צית) ויעקוב נגל (דב"ת).עדהוהו

כל חברי הועדה חתמו על הצהרה לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות  .15.2

 עובר למינויים.  2010-הכספיים), תש"ע

 26האמור בתקנה  ראהוא ולהבין דוחות כספיים, לפירוט כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע לקר .15.3

 .בדוח התקופתי של החברהפרטים נוספים על התאגיד  –בפרק ד' 

קיימה הועדה ישיבות בהן דנו חברי הועדה בדוחותיה הכספיים של החברה.  2021, אוגוסטב 23ביום  .15.4

במסגרת הישיבות בחנו חברי הועדה את ההערכות והאמדנים שנערכו בקשר עם הדוחות הכספיים, 

הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, בשים לב לליקויים והחולשות שנתגלו אגב עריכת הדוח 

שלמות ונאותות הגילוי  ,2019ור בהרחבה בדוח השנתי של החברה לשנת כאמ ,2018התקופתי לשנת 

אשר ניתן במסגרת הדוחות הכספיים. חברי הועדה דנו בעיקרי המדיניות החשבונאית שאומצה, 

 והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של החברה והחברות הבנות.  

יעקוב נגל. לבקשת וז סוקול, דורית זינגר ועדה ה"ה בועות הועדה כאמור, השתתפו חברי הובישיב .15.5

, רו"ח גבריאל בדוסה סמנכ"ל הכספים, רו"ח שריאל אפלקר מנכ"ל החברהגם פו ועדה השתתוחברי ה

 .חשב החברה, וכן נציגי רואי החשבון המבקרים של החברה ויועציה המשפטיים

ר את הדוחות הכספיים ועדה לדירקטוריון החברה את המלצתה לאשובסיום הישיבה הנ"ל, העבירה ה .15.6

 .2021 ביוני 30ליום 

, התקיימה ישיבת דירקטוריון החברה שבמהלכה נסקרו התוצאות הכספיות 2021, באוגוסט 29ביום  .15.7

של החברה, מצבה הכספי ותזרים המזומנים של החברה, וכן הוצגו נתונים אודות תוצאות הפעילות 

 בהשוואה לתקופות מקבילות.

 

אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון, מועברת טיוטת הדוחות במסגרת הליך  .15.8

"), לעיונם של חברי הדירקטוריון, מספר טיוטת הדוח התקופתיהכספיים, והדוחות הנלווים להם ("

במהלך ישיבת ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות. חברי הדירקטוריון פונים 

לדוחות בקשר ברה ולרואי החשבון המבקרים של החברה לקבלת הבהרות להנהלת החהדירקטוריון 

הכספיים. במהלך ישיבת הדירקטוריון, נסקרות התוצאות הכספיות, המצב הכספי ותזרים המזומנים 

החברה והשוואתם לתקופות קודמות. מתקיים דיון שבמהלכו של החברה ומוצגים נתונים על פעילות 

חשבון המבקרים לגבי סוגיות בקשר לדוחות הכספיים ובעקבותיו משיבים הנהלת החברה ורואי ה

 מאשרים את הדוחות הכספיים.
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, אוגוסטב 29אושרו בישיבת הדירקטוריון מיום  2021 ביוני 30הכספיים של החברה ליום הדוחות  .15.9

. בישיבה זו השתתפו ה"ה ירמיהו קורן, יו"ר הדירקטוריון, איתן זית, מנכ"ל החברה, דן יקיר 2021

נילי יקיר (דירקטורית), ערן רום (דירקטור), בועז סוקול (דח"צ), רון יקיר (דירקטור), (דירקטור), 

, חשב, רואי סמנכ"ל הכספים, שריאל אפלקר גבריאל בדוסהיעקוב נגל (דב"ת), דורית זינגר (דח"צית), 

 ויועציה המשפטיים. מבקר הפנים, החשבון המבקרים

 

על הפעילות והעבודה הבנות דירקטוריון החברה מודה לעובדים המסורים ולהנהלות של החברות 

 שהושקעה במרוצת השנה וכן מבקש להודות ללקוחותיה על האמון במוצרי החברה.

 בברכה,

 אימקו תעשיות בע"מ

 2021, אוגוסטב 29תאריך: 

 שמות החותמים:

 ירמיהו קורן, יו"ר הדירקטוריון .1

 איתן זית, מנכ"ל החברה .2




