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 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 אימקו תעשיות בע"מ

 
 מבוא

 

תעשיות בע"מ (להלן: "החברה") וחברות מאוחדות שלה,  של אימקו המצורף הכספי המידע את סקרנו
ואת הדוחות התמציתיים  2021ביוני  30הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

המזומנים לתקופה של שישה חודשים  הרווח והפסד ורווח כולל אחר, שינויים בהון ותזרימי המאוחדים על
כספי לתקופת  מידע של ולהצגה לעריכה אחראים ן וההנהלההדירקטוריו .שהסתיימה באותו תאריך

"דיווח כספי לתקופת ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  ביניים זו בהתאם
לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 

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

ניים התמציתי של חברה שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הבי
 17%-, והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ2021ביוני  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  17%-מהווים כ

מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת 
ה נסקר ע"י רואה חשבון אחר שדוח הסקירה שלו הומצא לנו ומסקנתנו, הביניים התמציתי של אותה חבר

 ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על דוח הסקירה של רואה החשבון האחר.
 

 הסקירה היקף
 

 מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 2410סקירה (ישראל)  לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 לתקופות כספי מידע של סקירה הישות". של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת ביניים לתקופות כספי

 נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים ביניים מורכבת
 בהתאם רכתהנע ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה

 העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו המשמעותיים

 
 מסקנה

  

 הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא ,האחריםסקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון  על בהתבסס
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,הבחינות המהותיות מכל אינו ערוך, ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו

IAS 34. 
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, לא 
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו 

 .1970-הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2021באוגוסט  29
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 שלהוחברות מאוחדות בע"מ  אימקו תעשיות
 

 ליום  יםעל המצב הכספי ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 
 
 

 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30  
  2021 2020 2020 
 לפי ש"חא אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
  מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר באור 

 
     נכסים

     
          נכסים שוטפים

 14,705  21,537 15,431  זומניםמזומנים ושווי מ
 - 7,972 -  מזומנים המוחזקים בנאמנות

 4  4 4  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 
 55,705  39,751 55,119  לקוחות

 718 2,522 3,779  נכסי חוזה
 2,028  3,264 2,289  חייבים ויתרות חובה

 62,592  65,565 70,705  מלאי
 - 28 -  נגזריםפיננסים מכשירים 

 56  - 327  מס הכנסה לקבל
     

 808,513  140,643 654,714  סה"כ נכסים שוטפים
     

          נכסים לא שוטפים
 212  251 175  חייבים ויתרות חובה

 33  42 33  השקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
 - 104 -  נגזרים פיננסים מכשירים

 8,529 9,653 13,015  נכס זכות שימוש
 8  9 7  נדל"ן להשקעה

16,721  9,833 20,288  רכוש קבוע  
804  356 1,169  מסים נדחיםנכסי   

     
  34,687 20,248  26,307 
     

 162,115  160,891 182,341  סה"כ נכסים
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 שלהוחברות מאוחדות בע"מ  אימקו תעשיות
 

 ליום  יםעל המצב הכספי ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 

 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30  
  2021 2020 2020 
 לפי ש"חא אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר באור 

 
     תחייבויות והוןה
     

     התחייבויות שוטפות
     

 3,353 3,062 3,018  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 17,678 16,606 23,575  ספקים ונותני שירותים

 15,728 18,109 19,021  התחייבות בגין מלאי מט"ח סיוע
 18,213 17,251 ,57621  זכאים ויתרות זכות

 1,566 2,217 2,182  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה
 644 126 373  נגזריםפיננסים מכשירים 

 372 562 299  מס הכנסה לשלם
     
  70,044 57,933 57,554 
     

     התחייבויות לא שוטפות
     

 5,135 2,175 5,884 ג4 הלוואות לזמן ארוך
 6,985 7,029 11,088  בגין חכירההתחייבויות 

 807 1,040 646  התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות
 2,778 3,123 3,681  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

 319 - 324  התחייבויות מסים נדחים
 399 - 93  מכשירים פיננסים נגזרים

  21,716 13,367 16,423 
     

     הון
     

     הון המיוחס לבעלים של חברת האם
     

 9,821 9,821 9,821  הון מניות נפרע 
 )4,615( )2,949( )4,378(  קרנות הון

 82,240 82,078 84,393  עודפים
     
   89,836 88,950 87,446 
     

 692 641 745   הון מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
     

 88,138 89,591 90,581  סה"כ הון
     
     
  182,341 160,891 162,115 

  
       2021, אוגוסטב 29

 גבי בדוסהמר   מר איתן זית  מר ירמיהו קורן   תאריך אישור
 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  הדוחות הכספיים

 
 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 שלהוחברות מאוחדות בע"מ  אימקו תעשיות
 

 רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים ותתמצית דוח
 

  

לתקופה של שישה חודשים 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2021 2020 2020 
 לפי ש"חא אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר באור 

      
 164,085 82,450 87,145  הכנסות

 138,348 69,250 72,003  לות ההכנסותע
 25,737 13,200 15,142  ווח גולמיר
     

 )3,090( )1,566( )3,173(  כירה ושיווקמהוצאות 
 )17,432( )8,523( )9,790(  וכלליות הנהלההוצאות 

 993 520 1,775 ג' 4  הכנסות אחרות
 )205( )19( )59(  הוצאות אחרות

 6,003 3,612 3,895  ווח מפעולות רגילותר
     

 )2,669( )791( )638(  הוצאות מימון
 320 405 861  הכנסות מימון

 )2,349( )386( 223  מימון, נטו )הוצאותהכנסות (
 3,654 3,226 4,118  רווח מפעולות רגילות לאחר מימון

השווי  חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת לפי שיטת
 )10( - -  המאזני, נטו

 3,644 3,226 4,118  רווח  לפני ניכוי מסים על הכנסה
     

 )1,277( )807( )137(  מסים על הכנסה 
     

 2,367 2,419 183,9  רווח לתקופה
     

     רווח לתקופה המיוחס ל:סה"כ 
 2,128 2,241 ,8923  בעלים של החברה האם

 239 178 53  זכויות שאינן מקנות שליטה
  183,9 2,419 2,367 

     והפסד פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח
     

 454 188 -  מוגדרת להטבה תוכניות של מחדש מדידות
  - 188 454 

לראשונה ברווח   שהוכרו פריטי רווח כולל אחר שלאחר
     לרווח והפסד  הכולל הועברו או יועברו

 )1,497( 169 237  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
  237 169 )1,497( 
     

שהוכר לראשונה ברווח  "כ רווח כולל אחר לשנה שלאחרסה
 )1,043( 358 237   יועבר לרווח והפסד, נטו ממסהועבר או  הכולל

     
 1,324 2,777 4,218  סה"כ רווח כולל לתקופה

     
     כולל לתקופה המיוחס ל:רווח סה"כ 

 1,091 2,595 4,165  בעלים של החברה האם
 233 182 53  זכויות שאינן מקנות שליטה

  4,218 2,777 1,324 
     המיוחס לבעלים של חברת האםרווח למניה 

     

 0.42 0.45 0.78  למניה (בש"ח) ומדולל רווח בסיסי
 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 תעשיות בע"מ וחברות מאוחדות שלה אימקו
 

 ים מאוחדביניים  על השינויים בהון ותתמצית דוח
 

  הון המיוחס לבעלים של חברת האם  
קרן הון בגין      

עסקאות מול 
זכויות שאינן 

מקנות שליטה 

זכויות    
שאינן 

מקנות  
שליטה 

 
מניות החברה    

המוחזקות  
על ידי החברה 

    
הון המניות  

הנפרע 
פרמיה על  

מניות 
קרן הון בגין  

הפרשי תרגום  
   

סה"כ  סה"כ עודפים  
 ₪אלפי  

 
 ביום שהסתיימה חודשים שישה של לתקופה

 )מבוקר בלתי(  2021 ביוני 30
         

          
           88,138 692 87,446 82,240 )495( )4,119( )11,305( 11,304  9,821  2021בינואר  1יתרה ליום 

 3,981 53 3,928 3,928 - - - - - לתקופה רווח 
 237 - 237 - - 237 - - - כולל אחר רווח

          
 4,218 53 4,165 3,928 - 237 - - - סך הכל רווח כולל לתקופה

          
          עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

 )1,775( - )1,775( )1,775( - - - - - ה') 4(ביאור  החברהדיבידנדים לבעלי מניות 
          

 8190,5 745 ,83689 3984,3 )495( )3,882( )11,305( 11,304  9,821  2021ביוני  30יתרה ליום 
           

          
         

 ביום שהסתיימה חודשים שישה של לתקופה
                    )מבוקר בלתי(  2020 ביוני 30

           86,814 459 86,355 79,652 )495( )2,622( )11,305( 11,304  9,821  2020בינואר  1יתרה ליום 
 2,419 178 2,241 2,241 - - - - - לתקופה רווח 
 358 4 354 185 - 169 - - - כולל אחר רווח

          
 2,777 182 2,595 2,426 - 169    סך הכל רווח כולל לתקופה

          
 89,591 641 88,950 82,078 )495( )2,453( )11,305( 11,304  9,821  2020 ביוני 30יתרה ליום 
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 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 אימקו תעשיות בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 

 ים מאוחדביניים  על השינויים בהון ותתמצית דוח
 

  הון המיוחס לבעלים של חברת האם  
  זכויות    קרן הון בגין     
  שאינן   עסקאות מול  מניות החברה   
  מקנות    זכויות שאינן קרן הון בגין  המוחזקות  פרמיה על  הון המניות 
 סה"כ  שליטה סה"כ עודפים מקנות שליטה תרגום  הפרשי על ידי החברה מניות הנפרע 
 ₪אלפי  

           
 31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

                              (מבוקר) 2020בדצמבר 
           86,814 459 86,355 79,652 )495( )2,622( )11,305( 11,304  9,821  2020בינואר  1יתרה ליום 
 2,367 239 2,128 2,128 - - - - - רווח לשנה

 )1,043( )6( )1,037( 460 - )1,497( - - - רווח (הפסד) כולל אחר
          

 1,324 233 1,091 2,588 - )1,497( - - - רווח (הפסד) כולל לשנה סך הכל
          

 88,138 692 87,446 82,240 )495( )4,119( )11,305( 11,304  9,821  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 שלהוחברות מאוחדות בע"מ  אימקו תעשיות
 

 יםמזומנים ביניים מאוחדהעל תזרימי  ותתמצית דוח
 
 

 

לתקופה של שישה חודשים 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

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

 
 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 2,367 2,419 3,981 רווח לתקופה

    התאמות בגין:
 10 - - חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 3,691 1,561 1,941 והפחתותפחת 
 - - )1,336( ג') 4מענק ממשלתי (ראה ביאור 

 1,277 807 137 הוצאות מסים על הכנסה
 3 - 45 הפסד ממימוש רכוש קבוע

 1,176 493 )219( נטו ,מימון(הכנסות) הוצאות 
 4,549 5,280 8,524 
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 )13,633( 1,565 758 בלקוחות שינוי
 691 )417( )3,320( ונכסי חוזה חובהבחייבים ויתרות  שינוי
 )17( - 25 בהוצאות מראש לזמן ארוך שינוי
 7,528 5,008 )8,055( במלאי שינוי

 44 - 37 שינוי בחייבים לזמן ארוך
 6,154 4,671 5,824 בספקים ונותני שירותים שינוי
 )3,305( )2,108( 6,489  בזכאים ויתרות זכות שינוי
 556 629 903 הטבות עובדיםב שינוי
 )326( )92( )161( בהתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות  שינוי

 7,049 14,536 6,216 
    
    

 )329( )548( )306( ריבית ששולמה
 112 169 - ריבית שהתקבלה

 1,296 1,081 - התקבלומסים על הכנסה ש
 )1,579( )457( )695( שולמושמסים על הכנסה 

 5,716 14,781 6,048 שנבעו מפעילות שוטפת ,מזומנים נטו
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 שלהוחברות מאוחדות בע"מ  אימקו תעשיות
 

 יםמזומנים ביניים מאוחדהעל תזרימי  ותתמצית דוח
 
 

 

לתקופה של שישה חודשים 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

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

 
 

    השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 
 )9,096( )663( )4,584( רכישת רכוש קבוע

 - )8,072( - מזומנים המוחזקים בנאמנות
 - 5 - פיקדונות והלוואות לזמן קצרגידול ב

 163 - 215 תמורה ממימוש רכוש קבוע 
 )8,933( )8,730( )4,369( השקעה ששימשו לפעילותמזומנים נטו, 

    
    מימוןפעילות לתזרימי מזומנים 

 )1,671( )824( )936( חכירהבגין התחייבות קרן פירעון 
 - )1,996( - אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצרפירעון 

 6,918 3,382 2,000 קבלת הלוואה לזמן ארוך 
 - - )1,775( דיבידנדים ששולמו

 )2,000( )138( )314( פירעון הלוואה לזמן ארוך 
 3,247 424 )1,025( מימון(ששימשו לפעילות) מפעילות שנבעו מזומנים נטו, 

    
 30 6,475 654 עלייה במזומנים ושווי מזומנים

    
 15,043 15,043 14,705 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת 

    
 )368( 19 72 השפעת תנודות בשער החליפין על יתרת מזומנים ושווי מזומנים

    
 14,705 21,537 15,431 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 כללי - 1באור 
 

 הישות המדווחת
 

 והחלה בפעילותה העסקית מיד לאחר התאגדותה.  1974באוקטובר  16-החברה התאגדה בישראל ב
 חנן, נשר.-, אזור תעשיה תל8כתובת המשרד הרשום של החברה הינו רחוב התעשיה 

פועלת בתחום הפיתוח, התכנון היצור והשיווק של מוצרים בתחום האלקטרוניקה,  החברה וחברות הבנות שלה
 ליישומים בתחום הביטחוני והאזרחי.יקה והמכאניקה, מכאנ-אלקטרו

, כוללים את אלה של החברה ושל החברות 2021ביוני  30תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
 "הקבוצה"). -הבנות שלה (להלן יחד 

 ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומייםא.   
ואינה כוללת  דיווח כספי לתקופות ביניים, IAS 34 -בהתאם ל ךנערתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחד  

את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה 
(להלן: "הדוחות השנתיים"). כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק  2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 .1970 –ל ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"
 . 2021באוגוסט,  29 ביום חברההתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון 

 
  שימוש באומדנים ושיקול דעתב.   

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם ל
הערכות, אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים דעת, לצורך ביצוע 

 והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
 

שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות 
 הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

 
 ג. תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומצו

 
 השלכות מעבר והוראות תחילה הפרסום דרישות תיקון/פרשנות/תקן

(IAS 12 - 2) 

  תיקון

: הכנסה על מיסים  

הקשור נדחה מס  

 לנכסים

 והתחייבויות

מעסקה הנובעים  

 אחת

התיקון מצמצם את תחולת 

סים נדחים ימהכרה במ הפטור

מהפרשים זמניים  כתוצאה

ההכרה לראשונה  שנוצרו במועד

התחייבויות, כך  בנכסים ו/או

יחול על  שהפטור האמור לא

 עסקאות היוצרות הפרשים

כתוצאה . זמניים שווים ומקזזים

 מכך, ישויות תידרשנה להכיר

כס או התחייבות מס נדחה בנ

הפרשים זמניים אלו במועד  בגין

לראשונה בעסקאות  ההכרה

זמניים שווים  היוצרות הפרשים

עסקאות חכירה  ומקזזים, דוגמת

 והפרשות לפירוק

 .ושיקום

התיקון ייושם החל 

דיווח שנתיות  מתקופות

 בינואר 1 המתחילות ביום

יתרת  , על ידי תיקון 2023

 העודפים אוהפתיחה של 

 כהתאמה לסעיף הוני אחר

התיקון בתקופה בה אומץ 

 כאמור.

 .יישום מוקדם אפשרי

בוחנת את  חברהה

השלכות התיקון 

הדוחות  על

הכספיים ללא 

 כוונה ליישום

 .מוקדם
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 מגזרי פעילות - 3אור ב
 

מגזרי  , בדבר32שהוצג בביאור וההפסד המגזרי זהה לזה בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח 
  השנתיים. המאוחדים פעילות בדוחות הכספיים

 
 מידע לגבי רווח או הפסד:

 
 2021 ביוני 30ביום  ושהסתיימ ישה חודשיםלש 
    בטחוני בטחוני בטחוני 
 סה"כ התאמות אזרחי ארה"ב ישראל ב' ישראל א' 
 אלפי ש"ח 
 (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

        
מפעולות רווח (הפסד) מגזרי 

 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   

 
 

 2020 ביוני 30ביום  ושהסתיימ ישה חודשיםלש 
    בטחוני בטחוני בטחוני 
 סה"כ התאמות אזרחי ארה"ב ישראל ב' ישראל א' 
 אלפי ש"ח 
 (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

        
מפעולות רווח (הפסד) מגזרי 

 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   

 
 
 

 2020 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה  
    בטחוני בטחוני בטחוני 
 סה"כ התאמות אזרחי ארה"ב ישראל ב' ישראל א' 
 אלפי ש"ח 
 (מבוקר) 

 164,085 - 30,278 34,610 29,981 69,216 הכנסות מלקוחות חיצוניים
 - )10,714( 1 3,333 2,759 4,621 הכנסות בין מגזריות

        
 164,085 )10,714( 30,279 37,943 32,740 73,837 סך הכל הכנסות

        
מפעולות רווח (הפסד) מגזרי 

 6,003 )212( 2,338 2,138 3,134 )1,395( רגילות
       

 )2,349( הוצאות מימון, נטו   
 )10( החלק בתוצאות חברה כלולה   
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  3,644 רווח לפני ניכוי מיסים על הכנסה   
 בתקופת הדוח ואחריואירועים  - 4אור ב
 

 ת התפשטות נגיף הקורונהוהשפע א. 
, והתפשטותו למדינות רבות 2019) בסין, בחודש דצמבר COVID-19ההתפרצות של נגיף הקורונה (בעקבות 

 נוספות, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם בישראל.
 .נקטה מדינת ישראל בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע התפשטות נגיף הקורונה בישראלבתקופת הדוח 

הקבוצה המשיכה לעבוד בתקופת הדוח בצורה מלאה כאשר רוב מוחלט של עובדי החברה עבד בשתי משמרות, 
הורחבו שטחי הייצור בכל הקבוצה, חלק זניח מהעובדים עבד מהבית או יצא לחופשה ללא תשלום או לחופשה 

 על חשבון ימי החופשה. 
 מוטציות של התפשטות ר מועד הדוח התעצמהבישראל, לאח למרות קצב ההתחסנות הגבוהה של האוכלוסייה

 התפשטות זו עלולה להשפיע על פעילותה העסקית של הקבוצה.. נגיף הקורונה
למועד הדוח, השפעות הנגיף אינן באות לידי ביטוי בטווח המיידי בנזק כספי הניתן לכימות או בנזק שהחברה 

 :בין השארמושפעת כתוצאה מהמצב החדש,  צפויה להיות הקבוצהיכולה להעריך בשלב הזה, אם כי פעילות 
 
עיכובים בשילוח וקבלת חומרי גלם המיובאים ממפעלים ברחבי העולם, שעשוי להוביל למחסור בחומרים מ •

ועיכוב באספקת הזמנות  חברות הקבוצהאלה ולגרום עיכובים בביצוע עבודות בפרויקטים קיימים של 
 . הקבוצבמועדים שסוכמו עם לקוחות  ה

עובדים שעלולים להדבק במחלה או להיכנס לתקופת בידוד בשל היותם בקרבת נשא של המחלה עלולים  •
  לפגוע בכושר הייצור ובתפוקות ובכך לפגיעה בהכנסות וברווחיות הקבוצה.

  משרד הביטחוןיביאו לצמצום הרכש וההצטיידות של אשר סדרי עדיפויות ברמה הלאומית אפשרי ב שינויל  •
 הקבוצה. וצרי מלהחברות הביטחוניות ממשרד הביטחון ומהזמנות היקף הולהשפיע על 

 לצמצום בהיקף ההזמנות מלקוחות בתחום האזרחי עקב מגבלות הקורונה ברחבי העולם. •
 בקשיים בגבייה מלקוחות הקבוצה בעיקר בתחום האזרחי. •
 בדחייה בקבלת אישורי אספקות מן הלקוחות. •

 
ירידה בהיקף הפעילות תתרחש הייצור, לרבות צמצום היקפו, למקרה שבו בהתאם לכך הקבוצה נערכת להתאמת 

 הכלכלית ו/או הביקוש למוצריה.
נכון למועד אישור הדוח, אין ביכולת החברה להעריך את משך הזמן ו/או השפעות האפשריות של התפרצות הנגיף 

 על תוצאות פעילות הקבוצה.
 

מיליון דולר  2.2בסך של  הושלמה עסקה לרכישת מבנה בעיר בולטימור שבמדינת מרילנד ארה"ב 2020בחודש יולי  ב. 
וזאת לאחר השלמת  2021במהלך חודש ספטמבר למבנה הנרכש את פעילותה  להעתיק  ADT. בכוונת ADTע"י 

כור שבו במשא ומתן מתקדם עם צד ג' להחכרת המבנה הח  ADTהשיפוץ וההתאמות הנדרשות לבניין. הנהלת 
 .2021החל מספטמבר   ADTפעלה 

 
 400 -כ בסךלתמיכה בעסקים בתקופת הקורונה ממשלת ארה"ב מהלוואה  ADTנטלה  2020במהלך חודש אפריל  . ג

 . 2020באוקטובר  6ההלוואה מיועדת לתמיכה בתשלומי שכר ושכירות משרדים לתקופה שעד  אלפי דולר.
בהתאם לתנאי ההלוואה, ככל  נושאי ריבית מוזלת. 2020החל מאוקטובר  קרן תשלומי 18 -ההלוואה תיפרע בכ

מלהשיבו לממשלת תהא פטורה  ADT, תהפוך ההלוואה למענק אשר תעמוד בייעוד כספי ההלוואה -ADTו
אישור מממשלת ארה"ב כי אינה מחויבת להשיב את ההלוואה ובהתאם  ADTקיבלה  2021בחודש אפריל  ארה"ב.

 .2021לכך ההלוואה הפכה למענק אשר נכלל כהכנסה אחרת בדוח רווח והפסד של החציון הראשון של שנת 
 

בנות לקידום מיזם בתחום מערכת אוויריות לא , הודיעה החברה על התקשרות במזכר ה2021בינואר,  27ביום ד.   
מאוישות עם חברת אינוקון בקרים חדשניים בע"מ. בהתאם להתקשרות, לחברה ישנה מחויבות למימון המיזם 

חודשים מיום חתימת הסכם סופי ומחייב בין שתי  12במשך תקופה של עד ₪ לסכום שלא יעלה על שני מיליון 
 החברות.

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

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 ונכסים אחרים שאינם

קשורים לפעילות הייצורית) אשר למועד זה מצויה בידי החברה, וזאת בכפוף לקבלת אישור מקדמי משלטונות 
. למועד אישור הדוח טרם לפקודת מס הכנסה 105מס הכנסה, שעל פיו ההעברה הנ"ל פטורה ממס בהתאם לסעיף 

 התקבל האישור הנ"ל.
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ש"ח למניה)  0.3543-מיליון ש"ח (כ 1.775אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2021באפריל  27.   ביום ו
 . 2021במאי  13ששולם ביום 

 
 המשך –ואחריו בתקופת הדוח אירועים  - 4אור ב
 
  2021במאי  13לשינוי מיום ובהמשך  2020) לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2(33בהמשך לביאור .   ז

בתנאי מתווה העסקה בקשר עם התקשרות החברה במזכר הבנות לרכישת מניותיהם של בעלי מניות בחברה 
, כי חתמה על הסכם לרכישת 2021ביולי  12פרטית, המהווים צד שלישי לא קשור לחברה, הודיעה החברה ביום 

קטרוניקה בע"מ ("חברת המטרה") ממוכר פרטי ("המוכר"). י טכנולוגיות ייצור אלטממניות חברת אי. אם.  100%
בהתאם להסכם שנחתם, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, במועד השלמת העסקה, תרכוש החברה מניות של 

מהון המניות המונפק והנפרע של חברת המטרה, בדילול מלא, וזאת בתמורה לסך של  100%חברת המטרה שיהוו 
מיליון  3למו במועד השלמת העסקה, ככל ותושלם; וכן סכום נוסף בסך מקסימאלי של מיליון ש"ח, אשר ישו 4

ש"ח ("הסכום הנוסף"), אשר ישולמו בתנאי ובכפוף לקיומו של רווח נקי בחברת המטרה והכל בהתאם לתנאי 
לת השלמת העסקה כאמור מותנית בתנאים מתלים, המפורטים בהסכם כאמור, הכוללים, בין היתר, קב ההסכם;

אישורי תאגידים בנקאיים וגורמי אשראי, קבלת אישור להעברת המניות הנמכרות לחברה ממנהלת הרשות 
; בהתאם להסכם כאמור, 2021ביוני  30להשקעות ולפיתוח במשרד התעשייה והכלכלה וקבלת הדוח הכספי ליום 

ם הוסכם אחרת בין הצדדים. ימים לאחר מילוי כל התנאים המתלים כאמור, אלא א 7-העסקה תושלם לא יאוחר מ
ההסכם כולל מצגים והתחייבויות של חברת המטרה ו/או המוכר, וכן התחייבות של המוכר לשפות את החברה 

ככל ולא התקיים איזה מהתנאים המתלים המפורטים בהסכם,  .בגין נזקים שייגרמו לה כמפורט בהסכם הרכישה
חמישה ימים ממועד החתימה על ההסכם, תוכל החברה לבטל ולא ויתרו עליו המוכר והחברה בכתב, עד ארבעים ו

למועד אישור הדוחות טרם הושגו מלוא התנאים המתלים והצדדים הסכימו על  .את ההסכם לפי שיקול דעתה
 הארכת התקופה להשגתם.

 
על מזכר הבנות לא מחייב עם חברה פרטית העוסקת בפיתוח ובמכירת ציוד  החברה , חתמה2021ביולי   29ביום .   ח

 )בבעלות צד שלישי שאינו קשור לחברה ("החברה הפרטית"המוחזקת ומוצרים בתחום האלקטרואופטיקה, 
מודלים של \לקידום מיזם משותף בתחום של פיתוח וייצור מערכות ואפליקציות בתחומי האלקטרו אופטיקה

החברה תקים בהתאם למזכר ההבנות הוחלט כי "העסקה", בהתאמה). -עיבוד תמונה ("התחום" ו\שליטה מרחוק
במועד השלמת העסקה תעביר החברה הפרטית לחברת המיזם את כלל ש כך חברה בת חדשה ("חברת המיזם")

צה מהון המניות המוק 40%-החברה תעביר לחברה הפרטית בעלות ב עוד הוחלט כי נכסיה ופעילותה בתחום.
(בתוספת מע"מ, ככל שיחול) אשר ישולמו לחברה  ש"חמיליון  1.6סך של ווהנפרע של חברת המיזם, בדילול מלא, 

במועד השלמת העסקה תעמיד החברה לחברת המיזם מסגרת אשראי בהיקף של  ידי חברת המיזם.-הפרטית על
תספק החברה כן ו רכיה השוטפים, לתקופה של שנים עשר חודשים, שתשמש את חברת המיזם לצש"חמיליון  2עד 

לחברת המיזם שירותי ניהול, אדמיניסטרציה, שיווק ופיתוח עסקי. לחברה הפרטית תהא זכות למינוי של 
דירקטור אחד. לחברה תהא זכות למינוי שאר הדירקטורים בדירקטוריון של חברת המיזם, והכל בהתאם לתנאי 

נכ"ל חברת המיזם יכהן במסגרת שירותי הניהול אותם ההסכם המפורט והסופי אשר ייחתם בין הצדדים. מ
השלמת  ) חודשים לכל הפחות.36תעמיד החברה הפרטית לחברת המיזם, וזאת לתקופה של שלושים ושישה (

 שלמועד אישור הדוחות טרם הושגו. העסקה כפופה לבדיקות ותנאים מתלים כמפורט מזכר ההבנות
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