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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ
 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 2022 ,בספטמבר 30שהסתיימה ביום לתקופה 
 )כל הערכים נקובים באלפי ש"ח( 

הסוקר את השינויים  הדירקטוריון דוח את להגיש בזה מתכבדת ("החברהלהלן: ")ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 

תקופת  )להלן: " 2022 בספטמבר  30חודשים שנסתיימה ביום   תשעה של העיקריים בפעילות החברה במהלך תקופה 

 ניירות   לתקנות  בהתאם  ,"(הרבעון)להלן: "  ובמהלך תקופה של שלושה חודשים שנסתיימה באותו תאריך  ,"(חוהד

 . להלן כמפורט, 1970-"ל התש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך

לרבות דוח ,  2021בפני המשקיעים מצוי הדוח התקופתי האחרון לשנת  שנערך בהנחה  תיאור בדוח זה  היודגש כי  

, אסמכתה: 30.3.2022)דיווח מיידי מיום  שבמסגרתו    הכספיים  והדוחות  התאגיד  עסקי  תיאור  פרקהדירקטוריון,  

  "(.2021הדוח התקופתי לשנת )להלן: "( 2022-01-032250
 

 "(.  הדוחות הכספיים)להלן: " 2022 בספטמבר 30ליום  כמו כן, לדוח זה מצורפים הדוחות הכספיים המאוחדים

 
 מבוא .1

,  2017בספטמבר    19, כחברה פרטית בערבון מוגבל וביום  1937ביולי    13תאגדה בישראל ביום  ה  החברה 1.1

אבטחה בע"מ )לשעבר ג'י פור אס פתרונות אבטחה )ישראל( בע"מ  שינתה את שמה לג'י וואן פתרונות  

 . ולפני כן חברת השמירה בע"מ(

Holding (B)  G4Sאת מלוא הון המניות של החברה מחברת  1פימי   שותפות  רכשה,  2017  ביוני  29  ביום 1.2

B.V  . 

בע"מ   אביב  בתל  ערך  לניירות  בבורסה  למסחר  החברה   מניות  לראשונה  נרשמו,  2018  בדצמבר  30  ביום 1.3
 . "(חוק החברות)להלן: "  1999-ט" התשנ  החברות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת,  ציבורית  לחברה  הפכה   והחברה

)  החברה בשליטתה  "ביחד   להלןוהחברות  פעילות  הקבוצה:  תחומי  בשלושה  עוסקות  פתרונות   –עיקריים  "(  )א( 
תקופתי הדוח  ל'  אד' בפרק    חלקראו    ,הפעילות  תחומילגבי    נוספים  לפרטים)ג( טכנולוגיות.    -אבטחה; )ב( מוקדים; ו

 .  2021 לשנת

 

. מידע צופה פני  1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  כולל  זה  בדוח  התיאור  כי  יודגש

מדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין  ומידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזית, הערכה, א  הואעתיד  

מבוסס   זה וני  רבע  דוחעתידי שהתממשותו אינה ודאית או אינו בשליטת החברה. המידע הצופה פני עתיד הכלול ב

 . זה דוחעל מידע או הערכות הקיימים בחברה, נכון למועד פרסום 

  

 
ים של פימי פתרונות אבטחה, שותפות מוגבלת )להלן:  המנהל  יםהכללי  פיםכשותבע"מ    2012ופימי חמש    בע"מ  2016  6פימי  באמצעות    1
     .2021בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת   א 21ראו תקנה ם לפרטים נוספי  "(.שותפות פימי"
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 מצב כספי .2

 
 כללי .2.1

  יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקרייםלהלן 

 ש"ח(:באלפי )שחלו בהם 

 סעיף 
 30  ליום

 ,בספטמבר
2022 

 30ליום  
 ,בספטמבר

2021 

גידול 
 הדירקטוריון  הסברי )קיטון(

נכסים 
 1,080 260,643 261,723 שוטפים 

בחייבים ויתרות חובה   גידול  ,3,510גידול במלאי בסך  
מראש(  2,337בסך   ביטוח  בלקוחות גיד,  )בעיקר  ול 

וגידול בנכסי מיסים שוטפים   1,039והכנסות לקבל בסך  
ושווי מזומנים בסך 930בסך   מנגד, קיטון במזומנים   .
6,736. 

נכסים 
 שאינם 
 שוטפים 

185,470 201,836 (16,366) 

קיטון בסך    בעיקר  שימוש  זכויות  בגין   7,899בנכסים 
הסכמי   בלתי   רכבים(,  חכירה )בעיקר  בנכסים  קיטון 
בסך   בסך 3,693מוחשיים  לעובדים  בהטבות  קיטון   ,

מרכזיות(    2,016 פיצויים  קופות  קיטון  קיטון ו)בעיקר 
חברות  של  מניות  לרכישת  אופציה  בגין  נגזר  בשערוך 

 .1,780המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בסך  
סה"כ 
 (15,286) 462,479 447,193 נכסים 

 

התחייבויות 
 (8,235) 267,056 258,821 שוטפות 

)בעיקר   7,683בסך    זכות  ויתרות   בזכאים   קיטוןבעיקר  
בסך  בשל   למע"מ  קודמת  9,010חוב  דחיית   שנה  בשל 

 (.2021לאוקטובר    2021מע"מ אוגוסט  תשלום 
התחייבויות 

שאינן 
 שוטפות 

 .5,883בעיקר קיטון בהתחייבויות בגין חכירות בסך  (5,875) 70,629 64,754

 (1,176) 124,794 123,618 סה"כ הון 

הכולל   ביום    לשנה הרווח  בספטמבר   30שהסתיימה 
, בתוספת גידול בקרן הון בגין 25,709  בסךהוא    ,2022

ובניכוי דיבידנדים שהוכרזו   715  בסךאופציות עובדים  
 .27,600בסך    בשנה 

 סה"כ
התחייבויות 

 והון
447,193 462,479 (15,286)  

 

 

 סעיף 
 30  ליום

 ,בספטמבר
2022 

 31ליום  
 בדצמבר,

2021 

גידול 
 הדירקטוריון  הסברי )קיטון(

נכסים 
 31,706 230,017 261,723 שוטפים 

בסך   לקבל  והכנסות  בלקוחות  גידול   24,182בעיקר 
, 6,600  כ  של  בסך  מראש   הכנסות  למול  גידול)בעיקר  

 מכך   כתוצאה  וגידול  6,300  כ   של  בסך  במחזור  גידול
 (גביה  עיכובי  וחלו  החגים  חלו  2022  ספטמבר  שבסוף 

 .5,841וגידול במלאי בסך  
נכסים 
 שאינם 

 שוטפים 
185,470 194,072 (8,602) 

 4,172קיטון בנכסים בגין זכויות שימוש בסך  בעיקר  
בסך   מוחשיים  בלתי  בנכסים  )בעיקר   3,542וקיטון 

 רכבים(. חכירה הסכמי  
סה"כ 
 23,104 424,089 447,193 נכסים 

 

התחייבויות 
 26,854 231,967 258,821 שוטפות 

באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים   בעיקר גידול
 . 26,688בסך 

התחייבויות 
שאינן 
 שוטפות 

 .2,969בעיקר קיטון בהתחייבויות בגין חכירות בסך  (3,756) 68,510 64,754

 6 123,612 123,618 הון "כ  סה

בספטמבר   30  הרווח הכולל לתקופה שהסתיימה ביום
, בתוספת גידול בקרן הון בגין 21,037  בסך הוא    ,2022

ובניכוי דיבידנדים שהוכרזו   569  בסך אופציות עובדים  
  .21,600בסך    בתקופה

 סה"כ
התחייבויות 

 והון
447,193 424,089 23,104  
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  תוצאות הפעילות .3

החברה  ל 3.1 והסברי  התוצאות  עיקרי  ביום    לתשעתהלן  שהסתיימו    2022-ו  2021  בספטמבר  30החודשים 
 "ח(: ש באלפי)

 סעיף 

חודשים  תשעהלתקופה של  
גידול  שהסתיימה ביום

 30 הדירקטוריון  הסברי )קיטון(
בספטמבר, 

2022 

30 
בספטמבר, 

2021 

 18,643 595,509 614,152 הכנסות 
 וגידול  17,270הטכנולוגיות בסך  בתחום גידול

קיטון 5,328בסך  המוקדים    בתחום  מנגד,   .
 .3,955פתרונות אבטחה בסך בתחום  

  (10,462) (501,651) (512,113) ההכנסות  עלות

 8,181 93,858 102,039 גולמי   רווח

בסך   המוקדים  בתחום  גידול 4,035גידול   ,
וגידול בתחום   2,584בתחום הטכנולוגיות בסך  

בסך   אבטחה  הסברים 1,562פתרונות  ראה   .
 . להלן  5.1בסעיף 

 .בעיקר גידול בשכר עבודה ונלוות שכר (357) (12,254) (12,611) ושיווק   מכירה   הוצאות 

 (7,060) (51,374) (58,434) וכלליות   הנהלה   הוצאות 

 5,077  בסך  ונלוות  שכר  בהוצאותבעיקר גידול  
, (בהפרשה למענקים  3,906מתוכו גידול בסך  )

)שנה   872בהפרשה להפסדי אשראי בסך  גידול  
 .(488קודמת קיטון בסך  

הוצאות בגין תביעה 
 ייצוגית

- (3,250) 3,250 

ייצוגית לתביעה  הפרשה  בתקופה   הגדלת 
שקיבל   בשל הסכם פשרה   המקבילה אשתקד

  .8.3בסעיף  אישור בית משפט כאמור  
  (109) (45) (154) אחרות   הוצאות 

  3,905 26,935 30,840 תפעולי   רווח

 314 (2,344) (2,030) מימון, נטו   הוצאות 

בהכנסות   גידול  הלוואה מ  מימוןבעיקר 
 לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

מהפרשי    וגידול  465בסך   שער בהכנסות 
בסך   גידול 587ושיערוך  בעיקר  מנגד,   .

זכויות  לבעלי  מכר  אופציית  בגין  בהוצאות 
 . 706שאינן מקנות שליטה בסך  

חברות  ברווחיחלק 
המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני 
1,006 831 175 

 

  4,394 25,422 29,816 רווח לתקופה לפני מס
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ביום   3.2 שהסתיימו  החודשים  לשלושת  החברה  והסברי  התוצאות  עיקרי    2022-ו  2021  בספטמבר  30להלן 
  )באלפי ש"ח(: 

 סעיף

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה  

 בספטמבר 30ביום 
גידול  
 הסברי הדירקטוריון  )קיטון( 

2022 2021 

 7,834 200,889 208,723 הכנסות
בסך    בתחום   גידול גידול6,559הטכנולוגיות   , 

קיטון 3,089בסך  המוקדים    בתחום מנגד,   .
 .1,814פתרונות אבטחה בסך בתחום  

  (4,191) (170,891) (175,082) עלות ההכנסות

 3,643 29,998 33,641 רווח גולמי 

בסך   המוקדים  בתחום  גידול 1,659גידול   ,
וגידול בתחום   1,091בתחום הטכנולוגיות בסך  
בסך   אבטחה  הסברים 893פתרונות  ראה   .

 . להלן  5.1בסעיף 

 .בעיקר גידול בשכר עבודה ונלוות שכר (346) (4,082) (4,428) הוצאות מכירה ושיווק 

 בעיקר גידול בהפרשה למענקים. (3,200) (15,961) (19,161) הוצאות הנהלה וכלליות 

 3,250 (3,250) - הפרשה לתביעה ייצוגית 
בתקופה   הגדלת הפרשה לתביעה ייצוגית

שקיבל  המקבילה אשתקד בשל הסכם פשרה 
 .8.3אישור בית משפט כאמור בסעיף  

  (19) (19) (38) הוצאות אחרות

  3,328 6,686 10,014 רווח תפעולי 

 מהפרשי שער ושיערוך.  הכנסות מ   בעיקר גידול  268 (1,108) (840) הוצאות מימון, נטו

חברות רווחי בחלק 
המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני 
388 1,725 (1,337) 

 

  2,259 7,303 9,562 רווח לתקופה לפני מס

 
 
פעילות,   3.3 לפי תחומי  ביום    לתשעהלהלן תמצית תוצאות הפעילות של הקבוצה,   30החודשים שהסתיימו 

  (:ש"ח)באלפי  2022-ו 2021 בספטמבר

 

 סעיף

1-9/2022 1-9/2021 

פתרונות  
 אבטחה 

 סה"כ טכנולוגיות  מוקדים 
פתרונות  
 אבטחה 

 סה"כ טכנולוגיות  מוקדים 

 595,509 82,921 129,295 383,293 614,152 100,191 134,623 379,338 הכנסות

 26,935 8,290 12,285 6,360 30,840 9,772 13,793 7,275 רווח תפעולי 

 

 

  30להלן תמצית תוצאות הפעילות של הקבוצה, לפי תחומי פעילות, לשלושת החודשים שהסתיימו ביום   3.4
 )באלפי ש"ח(:  2022-ו 2021 בספטמבר

 סעיף

7-9/2022 7-9/2021 

פתרונות  
 אבטחה 

 סה"כ טכנולוגיות  מוקדים 
פתרונות  
 אבטחה 

 סה"כ טכנולוגיות  מוקדים 

 200,889 28,177 41,864 130,848 208,723 34,736 44,953 129,034 הכנסות

 6,686 2,733 4,157 (204) 10,014 3,576 5,173 1,265 תפעולי  )הפסד(  רווח
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 ותזרימי מזומנים נזילות  .4

  (:ש"ח)באלפי ניתוח תזרימי המזומנים של החברה בהתאם לדוחות הכספיים להלן  .4.1

 

 

 
 

אלפי ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד    2,902עומד על סך של    30.9.2022ליום  החוזר של החברה    ההון .4.2
 בהתאמה.  ,"חש  לפיא (6,413)ההון החוזר של החברה היה שלילי ועמד על סך של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סעיף 

חודשים  תשעהלתקופה של  
 30 שהסתיימה ביום

 הדירקטוריוןהסברי   גידול )קיטון(  בספטמבר 

2022 2021 

מפעילות  מזומנים  תזרים 
 (6,996) 19,254 12,258 שוטפת 

בסך  חובה  ויתרות  מחייבים  קיטון  בעיקר 
בסך  4,159 מזכאים  קיטון   )הכולל   3,739, 

אוגוסט   מע"מ  תשלום     2021דחיית 
מלאי מ   קיטון( ו 9,010בסך    2021לאוקטובר  

קיטון בתשלומי מס בעיקר    . מנגד,2,811בסך  
 .3,602הכנסה בסך 

 מפעילות  מזומנים  תזרים 
 1,377 503 1,880 השקעה 

מחברות  ברבעון  שהתקבל  דיבידנד  בעיקר 
בסך  המאזני  השווי  שיטת  לפי  המטופלות 

1,400. 

 10,071 (26,727) (16,656) ןפעילות מימומתזרים מזומנים 

בעיקר גידול בקבלת הלוואות מבנקים לזמן 
בתשלומי   3,300וקיטון בסך    9,205קצר בסך  

מנגד,   הלוואה   בעיקרהדיבידנדים.  קבלת 
 אשתקדמבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  

 . 1,350בסך 

 סעיף 

לתקופה של שלושה חודשים 
 30שהסתיימה ביום  

 הדירקטוריוןהסברי   )קיטון( גידול   בספטמבר 

2022 2021 

 מפעילות  מזומנים  תזרים 
 1,977 1,270 3,247 שוטפת 

לקבל מ  גידולבעיקר   והכנסות  לקוחות 
בסך    11,891בסך   ממלאי   . 1,632וגידול 
בסך  מ  קיטון  בעיקר  מנגד,  6,879ספקים 

מו בסך קיטון  זכות  ויתרות   5,256  זכאים 
 2021)הכולל דחיית תשלום מע"מ אוגוסט  

 (.9,010בסך    2021לאוקטובר  

 מפעילות מזומנים   תזרים 
 (3,088) 2,203 (885) השקעה 

המטופלת  מחברה  הלוואה  פירעון  בעיקר 
ברבעון  שבוצע  המאזני  השווי  שיטת  לפי 

 . 3,500המקביל אשתקד )קרן וריבית( בסך  

 (5,122) (5,955) (11,077) ןמימופעילות  מתזרים מזומנים 
מבנקים   בעיקר הלוואות  בקבלת  קיטון 

בסך   קצר  בסך  וג  2,968לזמן   1,490ידול 
 .בתשלומי הדיבידנדים
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   )באלפי ש"ח(: ורווח כולל EBITDA – הפעילות תוצאות .5

 סעיף 
חודשים  תשעהלתקופה של  

 בספטמבר  30שהסתיימה ביום  
לתקופה של שלושה חודשים 

 בספטמבר 30ביום  שהסתיימה  
2022 2021 2022 2021 

 6,686 10,014 26,935 30,840 רווח תפעולי 

 : EBITDA  - ל  התאמות 

 6,698 6,549 19,853 19,811 פחת והפחתות 

 1,238 1,118 3,693 3,339 הפחתת רכישות 
מרכיב ההטבה בהענקת 

 2 134 428 569 אופציות לעובדים

זכויות התחייבות שניתנה לבעלי  
 5 (46) (121) (157) שאינן מקנות שליטה 

 - - (242) (70) הקטנת תמורה מותנית 

 EBITDA 23,492 23,611 7,755 37,94-סה"כ התאמות ל

EBITDA 54,332 50,546 17,769 914,62 

 

 5,941 5,819 20,332 21,037 (1)  רווח כולל 
 
 

לעומת הרווח הכולל בתקופה המקבילה גדל    2022בספטמבר    30שהסתיימה ביום  של תשעה חודשים  תקופה  להכולל    הרווח  (1)

 אלפי ש"ח.   705אשתקד בסך של  

 הן: לגידול הסיבות  

 המטופלות  חברות  ברווחי  גידולו  "חש   אלפי  314  בסך  נטו  מימון  בהוצאות  קיטון"ח,  שאלפי    3,905ברווח התפעולי בסך של    גידול

 לאחר  עובדים  הטבות  של   מחדש ממדידה)בעיקר    אחר כולל  ברווח קיטון,  מנגד"ח. ש  אלפי  175  בסך המאזני השווי שיטת  לפי

 "ח. שאלפי   1,013בהוצאות מיסים על הכנסה בסך   וגידול"ח  ש אלפי 2,676של   בסך( העסקה סיום

 

 קיטון הן:    לקיטוןאלפי ש"ח. הסיבות    122יותר לעומת הרווח הכולל ברבעון המקביל אשתקד בסך    קטןהכולל ברבעון   הרווח

 ברווחי   ש"ח, קיטון  אלפי   1,552של    בסך(  העסקה  סיום   לאחר  עובדים   הטבות   של   מחדש  ממדידה)בעיקר    אחר  כולל   ברווח

 "ח.שאלפי    829בהוצאות מיסים על הכנסה בסך    גידול ו  "ח ש  אלפי  1,337  בסך   המאזני  השווי  שיטת   לפי  המטופלות  חברות 

 ש"ח.  אלפי 268 בסך  נטו  מימון בהוצאות קיטוןש"ח ו אלפי   3,328ברווח התפעולי בסך של    גידולמנגד,  
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)לפי   .5.1 הפעילות  שהסתיימה  (  EBITIDAתוצאות  תחומי   2022-ו  2021  בספטמבר  30ביום  בתקופה  לפי 

 "ח(: שהפעילות )באלפי 

 סעיף 

חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של  
 הדירקטוריון  הסברי בספטמבר   30ביום  

גידול  2021 2022
 )קיטון(

 1,608 23,346 24,954 מוקדים 

הנובע מגידול ברווח   1,508תפעולי בסך  הגידול ברווח 
)גידול במחזור וצמצום הוצאות   4,035הגולמי בסך  

היתר   בין)  2,527מול גידול בתקורה בסך    ,שכר(
 - ביחס ל  2022  - הגדלת הוצאות שכר בגין מענקים ב

 . (2,092בסך   2021

 1,475 13,000 14,475 טכנולוגיות 

הנובע בעיקר מגידול   2,584גידול ברווח הגולמי בסך  
 היתר)בין   1,102מול גידול בתקורה בסך   במחזור,

 - ביחס ל  2022  - ב  מענקים בגין  שכר  הוצאות   הגדלת 
   . (616בסך   2021

פתרונות 
 אבטחה 

14,903 14,200 703 

)הנובע מגידול   1,562 בעיקר גידול ברווח הגולמי בסך
להפסדי   אות מנגד גידול בהוצ  (,0.5%בשיעור הרווח ב 

)שנה קודמת הקטנת הוצאה בסך   1,013אשראי בסך  
ברווח בן  השינוי (.445, השנה הגדלת הוצאה בסך 568

לתביעה   2021  -ב השנים נובע גם מהפרשה חד פעמית
הוצאות שכר בגין  , הגדלתומנגד.  3,250הייצוגית בסך  

 . 2,863  בסך  2021מול    2022  - ב מענקים

  3,786 50,546 54,332 סה"כ 

 

 

 

 : מימוןמקורות ה .6

 
בדבר מקורות    .)באלפי ש"ח(   30.9.2022וליום    30.9.2021ליום    המימון  מקורות  בדבר  פירוט  להלן להרחבה 

    . 2021לשנת תקופתי הדוח ב 'א לפרק 16ראו סעיף מימון 

  

 

 

 

 

 סעיף 

לתקופה של שלושה חודשים 
 הדירקטוריון  הסברי בספטמבר 30שהסתיימה ביום  

גידול  2021 2022
 )קיטון(

 848 7,976 8,824 מוקדים 

הנובע מגידול ברווח   1,016גידול ברווח התפעולי בסך  
)גידול במחזור וצמצום הוצאות  1,659הגולמי בסך  

 הגדלת  היתר   בין  .643גידול בתקורה בסך  שכר(,מול
 בסך  2021 ל  ביחס   2022  ב   מענקים   בגין שכר  הוצאות 

1,333.) 

 848 4,254 5,102 טכנולוגיות 
הנובע מגידול ברווח  843גידול ברווח התפעולי בסך  

 )גידול במחזור(.   1091הגולמי בסך  

פתרונות 
 אבטחה 

3,843 2,399 1,444 

)הנובע מגידול בשיעור   893 בעיקר גידול ברווח הגולמי בסך
הנובע    467וקיטון בהוצאות תקורה בסך  (, 0.8%הרווח ב 

לתביעה  2021 -ב הפרשה חד פעמיתבעיקר מרישום  
הוצאות שכר בגין  ב ומנגד, גידול  3,250הייצוגית בסך 

וכן גידול בהוצאות   2,391בסך  2021מול   2022 -ב מענקים
 . 294להפסדי אשראי בסך 

  3,140 14,629 17,769 סה"כ 

גידול  , בספטמבר  30ליום   סעיף 
 2021 2022 )קיטון(

 4,487 31,195 35,682 מספקים של האשראי  הממוצע   היקפו

 קצר  לזמן  האשראי   של הממוצע   היקפו
 2,370 41,786 44,156 )אונקולים(
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 השפעות אינפלציה ועליית הריבית  .7

עלייה חדה לעומת   ,4.3%  -, עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של כ 2022  שנת  של  יםהראשונ  בתשעת החודשים

 . 2%  -ל  0.1%  - השנים האחרונות. בניסיון לרסן את האינפלציה ולבלום את הצריכה, הריבית בישראל טיפסה מ

החליטה הוועדה המוניטרית בבנק ישראל להעלות את הריבית   2022באוקטובר    3לאחר תאריך המאזן, ביום  

ולפי   3.25%  לסה"כ של  0.50%  -פעם נוספת ב  2022בנובמבר    21וביום    0.75%  -הבסיסית במשק פעם נוספת ב

שיעור האינפלציה השנתית יגיע . תחזית  בתוך שנה  3.5%תחזית בנק ישראל, צפויה הריבית להגיע לשיעור של  

 2022.בשנת  5.1%-לכ

הגידול בריבית התבטאה בדוחות הכספיים בעיקר בגידול ריבית ההיוון האקטוארית שהביאה לקיטון   השפעת

 בחבות האקטוארית להטבות עובדים וכן בסכומים לא מהותיים בגידול בריבית על אשראי לזמן קצר מבנקים.

ול לא מהותי בתשלומים וכן בגיד במדד השפעה של גידול נכס זכות שימוש למול התחייבות בגין חכירות  לגידול

 בגין חכירות ובהוצאות הפחתת נכסי זכות שימוש. 

 כן, יש לגידול במדד השפעה לא מהותית על שיערוך הלוואה לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. כמו

  המאזן תאריך אחרול הדוח בתקופתאירועים  .8

  שפורסם   2022לשנת    השניועד למועד פרסום הדוח לרבעון    2022בינואר    1אשר התרחשו מיום    לאירועים .8.1

  השני הדירקטוריון של החברה לרבעון    דוח( )להלן: "2022-01-083970)אסמכתה:    2022באוגוסט    16  ביום

סעיף    "( 2022  לשנת החברה    7ראו  של  הדירקטוריון  לדוח    7  סעיף,  2021  לשנת  התקופתי  לדוחלדוח 

הראשון   לרבעון  החברה  של                   )אסמכתה:   2022במאי    30ביום    שפורסם  2022  לשנתהדירקטוריון 

2022-01-054042  ) " לרבעון    הדירקטוריון  דוח)להלן:  החברה  לדוח    7סעיף  ו  "(2022  לשנת  הראשוןשל 

 . 2022 לשנת  השניהדירקטוריון של החברה לרבעון 

מיום   .8.2 הדירקטוריון  שנתית2022  בנובמבר  29בישיבת  אסיפה  זימון  על  החברה  דירקטוריון  החליט   ,  

של בעלי המניות ואשר על סדר יומה יובאו ההחלטות הבאות: )א( דיון בדוחות הכספיים ובדוח   ומיוחדת

ביום   שהסתיימה  לשנה  החברה  של  מחדש  2021בדצמבר    31הדירקטוריון  מינוי  )ב(  רואי של  ;  משרד 

כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום   נוספתרואי חשבון, לכהונה  PWC ,  ןקסלמן וקסלמ החשבון

מחדש  האסי מינויים  )ג(  הבאה;  השנתית  הכללית   אינם  ואשר  בחברה  המכהנים  הדירקטורים  שלפה 

יעקב פרי  ו  וידמן  אמירטופילסקי )יו"ר הדירקטוריון(, ישי דוידי,  -אשר "ה לילךה,  חיצוניים   דירקטורים

)דירקטור בלתי תלוי(, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; 

דירקטוריון. פרטים מלאים אודות זימון האסיפה והנושאים אשר על סדר היום ה)ד( אישור תגמול ליו"ר  

   .הנהלת החברה  יובאו בדוח מיידי מפורט כנדרש על פי התקנות עם קביעת מועד לאסיפה על ידי

מיום   .8.3 מיידיים  לדיווחים  מיום  2021בנובמבר    22בהמשך   2022ביוני    22ומיום    2022בינואר    26, 

(  3ב)15, בהתאמה( ולאמור בביאור  2022-01-063267-ו  2022-01-010680,  2021-01-099961)אסמכתאות:  

בית הדין האזורי לעבודה  , בדבר הגשת הסדר פשרה מתוקן ל2021לדוחות הכספיים שבדוח התקופתי לשנת  

"( גולדנברג  בעניין  הייצוגית  התובענה  עם  בקשר  אביב  המתוקןבתל  הפשרה  ו הסדר  הדין"-"  ", בית 

פשרה המתוקן )לאחר האישר בית הדין את הסדר    2022קטובר  ובא  6ביום    כי  עדכנה החברהבהתאמה(,  

להסדר במענה לעמדת היועצת המשפטית הטמעת תיקונים פרוצדורליים מסוימים שהוצעו על ידי הצדדים  

לממשלה(, ונתן להסדר הפשרה המתוקן תוקף של פסק דין. לפרטים נוספים אודות עיקרי הסדר הפשרה  

, הכלול בזאת על 2021( לדוחות הכספיים שבדוח התקופתי של החברה לשנת  3ב)15המתוקן, ראו ביאור  

מיליון ₪, בגין    5רשה שבוצעה בספריה, בסך של  דרך ההפניה. יצוין כי החברה לא נדרשה לעדכן את ההפ

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי אשר פורסם על ידי   המתוקן.  הסכומים שיידרשו ליישום הסדר הפשרה 

  (.2022-01-101577)אסמכתה:  2022באוקטובר  11החברה ביום  
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ניות של החברה, בסך חלוקת דיבידנד לבעלי המ  אושרה ,  2022  נובמברב  29הדירקטוריון מיום    בישיבת .8.4

למניה. החלוקה הנ"ל    ח"ש  0.0739964  של  בסך   הוא  למניה  הדיבידנד  סכום"ח.  ש אלפי  5,900 -כשל    כולל

הקובע יחול    היוםעומדת במבחני החלוקה שנקבעו בחוק החברות )מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון(.  

)בהתאם להוראות הבורסה היום הקובע יהווה גם את יום "האקס"( וסכום הדיבידנד   2022  בדצמבר  7ביום  

 יפורסם  אשר  דיבידנד  חלוקת  בדבר  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים.  2022  דצמבר  14יעמוד לתשלום ביום  

  .זה דוח פרסום למועד בסמוך החברה  ידי על

של   לדוח  7.2ולסעיף    2021  לשנת  החברה  של  התקופתי  לדוח  20.2  בסעיף  לאמור  בהמשך .8.5 הדירקטוריון 

מכרז שירותי סיור ואימות הפרות מפוקחים ברחבי המדינה בעניין    2022  לשנת  הראשוןהחברה לרבעון  

  במכרז שירותי הסיור   הוארכה תקופת ההתקשרותמעדכנת החברה כי  ,  "(הסיור  שירותי  מכרזלהלן: ")

או עד לכניסתו של הזוכה במכרז החדש לפעילות,   2023בינואר    1ועד ליום    2022לנובמבר    1לתקופה שמיום  

שירות  התקבלה בקבוצה הודעת  2022באוקטובר    31ביום  מעדכנת החברה כי    , כמו כן  המוקדם מבניהם.

הסוהר   חדש    זכייתהעל  בתי  ח בפיקו   מפוקחיםמצד    הפרות  ואימות  סיור  שירותי  ספקתאל במכרז 

  . שנה של לתקופה אלקטרוני

בעניין מכרז לאספקת ליסינג תפעולי    2021  לשנת  החברה  של  התקופתי  לדוח  20.2  בסעיף  לאמור  בהמשך

לציוד ומערכת   מכרז חדשפרסם    הסוהרשירות בתי  , מעדכנת החברה כי ומערכות פיקוח אלקטרונילציוד  

להערכת החברה, בהתאם לאבני הדרך שהוגדרו   .זהבכוונת החברה להגיש הצעה במכרז  ו  פיקוח אלקטרוני

 . 2023במסמכי המכרז, הליך המכרז צפוי להימשך לפחות עד הרבעון הרביעי של שנת 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,    ההינהמכרז    הליך הערכת החברה לגבי מועד השלמת  

מדן או  ומידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזית, הערכה, א  הוא. מידע צופה פני עתיד  1968-התשכ"ח

אינו   או  ודאית  אינה  שהתממשותו  עתידי  לעניין  או  לאירוע  המתייחסים  אחר  החברה מידע    בשליטת 

 .  ותלוי, בין היתר, בשירות בתי הסוהר 

, החליט דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת התגמול(, 2022  בנובמבר  29בישיבת הדירקטוריון מיום   .8.6

שיכהנו  ו/או  המכהנים  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  לכיסוי  הביטוח  פוליסת  הארכת  את  לאשר 

)לרבות   "( וזאת הפוליסה" )להלן:  (מטעם בעלת השליטהדירקטורים  ו  החברה"ל  מנכבחברה מעת לעת 

בדוח   א29  תקנה. לפרטים נוספים ראו  בהתאם לתנאי הפוליסה המפורטים במדיניות התגמול של החברה

 . 2021התקופתי לשנת 

 

 תרומות  .9

השנתי    הדריקטוריון  לדוח  8חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בסעיף    לא

  .2022 לשנת השניהדירקטוריון של החברה לרבעון לדוח  9וסעיף  2021שצורף לדוח התקופתי לשנת 

 

 ופיננסית   חשבונאית  מיומנות  בעלי ירקטוריםד .10

בקביעת הדירקטוריון בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית   שינויים חלו  לא

נכון למועד דוח רבעון זה, לא חלו שינויים במספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ופיננסית.  

פרטים   בפרק  26  תקנהבעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, ראו  המכהנים בחברה. לפרטים אודות דירקטורים  

המובאים ,  2022  לשנתראשון  השל החברה לרבעון  הדירקטוריון    לדוח  9וסעיף    2021לשנת    נוספים בדוח תקופתי

 בדרך של הפניה. 

 דירקטורים בלתי תלויים  .11

נכון למועד דוח זה, החברה לא אימצה בתקנון הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כהגדרת 
 לתוספת הראשונה לחוק החברות.   1המונח בסעיף  
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    המבקר הפנימי של החברה .12

זה, לדוח  שפורטו    נכון  כפי  החברה  של  הפנימי  המבקר  בדבר  לנתונים  ביחס  מהותי  שינוי  חל  דוח  בלא 
 . 2021הדירקטוריון השנתי שצורף לדוח התקופתי לשנת 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .13

לדוחות   2באור  ב  מהותיים  חשבונאייםדעת    ושיקולי  אומדניםאודות    לפירוטביחס    מהותיים  שינויים  חלו  לא

 . 2021הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח התקופתי לשנת 

 

 

 

 

 טופילסקי  -לילך אשר 

 הדירקטוריון"ר יו

  אדיב מיכאל 

 "ל מנכ

 

 

   2022, בנובמבר 29



 
 

 

 

 

 

 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 

 

 
 '  ב פרק    

   2022  , בספטמבר   30דוחות כספיים ליום    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ
 מידע כספי לתקופת ביניים 

 )בלתי מבוקר( 
 2022 בספטמבר 30ליום 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ
 מידע כספי לתקופת ביניים 

 )בלתי מבוקר( 
 2022 בספטמבר 30ליום 

 
 

 העניינים תוכן 
 
 
ף    ד

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

  בשקלים חדשים )ש"ח(:   -דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים  
 3-4 על המצב הכספי מאוחדים  ות תמציתייםדוח

 5 הרווח הכולל או הפסד והרווח מאוחדים על תמציתיים דוחות 
 6 על השינויים בהון   מאוחדים ות תמציתייםדוח
 7-8 על תזרימי המזומניםמאוחדים  ות תמציתייםדוח

 9-19 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
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 מ "בע אבטחה פתרונות וואן י' ג של המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי של סקירה דוח

 
 

 מבוא 
 

 את   הכולל(,  חברה ה   –  להלן)  מאוחדות  וחברות  מ"בע  אבטחה  פתרונות  וואן  י'גחברת    של  המצורף  הכספי  המידע  את  סקרנו
או הרווח  על    המאוחדים  התמציתיים  הדוחות  ואת  2022  בספטמבר  30  ליום  הכספי  המצב  על  המאוחד  התמציתי  הדוח

ו   .תאריך  באותו  ושהסתיימ  חודשים   שלושהו   תשעה  של  ותלתקופ המזומנים  ותזרימי  בהון  שינוייםה  ,הרווח הכוללהפסד 
 בינלאומי  חשבונאות  לתקן  בהתאם  אלה  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים   וההנהלה  הדירקטוריון

IAS 34  "תקנות   של'  ד   פרק  לפי  אלה  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  לעריכת  אחראים  הם  וכן",  ביניים  לתקופות  כספי  דיווח 
  אלה   ביניים  לתקופות  כספי מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו.  1970  - ל"התש(,  ומיידיים  תקופתיים  דוחות)  ערך  ניירות

 .סקירתנו על בהתבסס
 

המטופלות לפי שיטת השווי המאזני    מסוימות  מוחזקות  חברות  של  התמציתי  הביניים  לתקופות  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא
  ברווחיהן  חלקה  ואשר  ח"ש  אלפי  2,421    לכדי   מגיע  2022  בספטמבר  30  ליום  המאזני  בשווין   החברה  של   חלקה  אשר

. אלפי ש"ח בהתאמה  388אלפי ש"ח ו    1,006מגיע לסך של    תאריך  באותו  ושהסתיימ  חודשים  ושלושה  תשעה  של  ותלתקופ
  הומצאו   שלהם  הסקירה  שדוחות  אחרים  חשבון  רואי   ידי  על   נסקר  חברות  אותן  שלהתמציתי    הביניים  לתקופת  הכספי  המידע

 .  האחרים  החשבון  רואי  של  הסקירה  דוחות  על  מבוססת,  חברות  אותן  בגין  הכספי  למידע  מתייחסת  שהיא  ככל,  ומסקנתנו  לנו
 

 הסקירה  היקף

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

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

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

 .ביקורת של דעת חוות מחווים
 

 מסקנה 
 

 שהמידע   לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא ,  אחרים  חשבון  רואי  של  הסקירה  דוחות  ועל  סקירתנו  על  בהתבסס
 . IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם ,המהותיות הבחינות מכל , ערוך אינו ל"הנ הכספי

 
 בא  לא,  לעיל  כאמור  אחרים  חשבון  רואי  של  הסקירה  דוחות  ועל  סקירתנו  על  בהתבסס,  הקודמת  בפסקה  לאמור  בנוסף

 לפי  הגילוי  הוראות   אחר,  המהותיות  הבחינות  מכל,  ממלא  אינו  ל"הנ הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם דבר  ליבנו  לתשומת
  .1970 – ל"התש(, ומיידיים  תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של' ד פרק

 
 
 
 

 וקסלמןקסלמן  אביב,-תל
 רואי חשבון  2022 ,בנובמבר 29
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ
 יים מאוחדים על המצב הכספי תמציתדוחות 

 2022 בספטמבר 30ליום 

 
 

 בדצמבר  31 בספטמבר  30 

 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 ח " ש אלפי   

    נכסים

    נכסים שוטפים: 
 11,897  16,355  9,619  מזומנים ושווי מזומנים
 192,644  215,787  216,826  לקוחות והכנסות לקבל

 5,958  6,058  8,395  חייבים ויתרות חובה  
 4,553  5,147  6,077  נכסי מסים שוטפים

 14,965  17,296  20,806  מלאי

 230,017  260,643  261,723  סך הכל נכסים שוטפים 

    

    נכסים שאינם שוטפים: 
 2,815  2,922  2,421  השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני    

 31,614  32,752  31,904    המאזניהמטופלת לפי שיטת השווי    ההלוואה לחבר
    חברותשל נגזר בגין אופציה לרכישת מניות 

 1,620  3,400  1,620  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  
 594  592  403  הלוואה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 10,611  9,343  9,935  נכסי מיסים נדחים
 1,629  4,089  2,073  הטבות לעובדים 

 13,519  13,190  13,158  רכוש קבוע 
 73,135  76,862  68,963  נכסים בגין זכויות שימוש

 58,535  58,686  54,993  נכסים בלתי מוחשיים

 194,072  201,836  185,470  סך הכל נכסים שאינם שוטפים 

 424,089  462,479  447,193  סך הכל נכסים 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   טופילסקי- לילך אשר

 הדירקטוריון  יו"ר

 מיכאל אדיב 

 מנכ"ל 

 מוטי מורד  

 סמנכ"ל כספים 

 
 

 . 2022 ,בנובמבר 29תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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 בע"מ פתרונות אבטחהג'י וואן 
 יים מאוחדים על המצב הכספי תמציתדוחות 

 2022 בספטמבר 30ליום 

 
 

 בדצמבר  31 בספטמבר  30 

 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  
    התחייבויות והון 

    שוטפות:  התחייבויות
 25,815  * 51,253  52,503  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 18,142  18,419  17,745  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 
 30,344  31,242  31,054  ספקים ונותני שירותים

    137,011  * 145,430  137,747  זכאים ויתרות זכות 
 363  306  -  שוטפים התחייבויות מסים 

    התחייבות בגין אופציית מכר שניתנה לבעלי 
 4,998  5,300  5,537  זכויות שאינן מקנות שליטה   

 15,294  15,106  14,235  הפרשות 

 231,967  267,056  258,821  סך הכל התחייבויות שוטפות 

    

    התחייבויות שאינן שוטפות: 

 4,513  4,918  3,810  שליטה  ותמקנ ןת שאיניוזכו יהלוואה מבעל   

    אופציית מכר שניתנה לבעלי התחייבות בגין    
 2,786  2,645  3,227  זכויות שאינן מקנות שליטה      

 2,250  2,250  2,250  מותנית בגין רכישת פעילותבגין תמורה התחייבות 
 53,748  56,662  50,779  התחייבויות בגין חכירות

 3,757  2,842  3,273  הטבות לעובדים, נטו

 1,456  1,312  1,415  הפרשות 

 68,510  70,629  64,754  סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות 

 300,477  337,685  323,575  סך הכל התחייבויות
    

    הון: 
 1  1  1   הון מניות

 111,783  111,783  111,783  פרמיה
 3,737  3,591  4,306  קרנות הון 

 8,091  9,419  7,528  עודפים

 123,612  124,794  123,618  סך הכל הון 

 424,089  462,479  447,193  סך הכל התחייבויות והון 

 
 
 
 

 * סווג מחדש 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.הביאורים  
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 בע"מ פתרונות אבטחהג'י וואן 
 או הפסד ורווח כולל אחרהרווח על  יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

 2022 בספטמבר 30 -ב וחודשים שהסתיימ 3-ו  9 של לתקופות

 

 
 

 * סווג מחדש        
 

 
 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.

  

 

 החודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 30-ב

 החודשים שהסתיימו  3
 בספטמבר 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

  31-ב
 בדצמבר

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  

 804,710  200,889  208,723  595,509  614,152  הכנסות מחוזים עם לקוחות 
 678,564  170,891  175,082  501,651  512,113  עלות ההכנסות 

 126,146  29,998  33,641  93,858  102,039  רווח גולמי 
 16,190  * 4,082  4,428  12,254*  12,611  הוצאות מכירה ושיווק

 69,330  * 15,961  19,161  * 51,374 58,434  הוצאות הנהלה וכלליות
 3,250  3,250  -  3,250 -  ייצוגית תביעה בגין הוצאות
 122  19  38  45  154  אחרות, נטו הוצאות 

 37,254  6,686  10,014  26,935  30,840  רווח תפעולי 
 3,185  774  1,189  2,697  3,749  הכנסות מימון 
 ( 7,706) ( 1,882) ( 2,029) ( 5,041) ( 5,779) הוצאות מימון 

 ( 4,521) ( 1,108) ( 840) ( 2,344) ( 2,030) נטו הוצאות מימון,  
המטופלות לפי שיטת  חברות  חלקי ברווחי

 724  1,725  388  831 1,006  השווי המאזני     
 33,457  7,303  9,562  25,422 29,816  רווח לפני מסים על הכנסה 

 8,368  1,580  2,409  6,472 7,485  מסים על ההכנסה

 25,089  5,723  7,153  18,950 22,331  לתקופה נקי רווח 

      - רווח )הפסד( כולל אחר 
      - פריטים שלא יסווגו מחדש לרווח או הפסד   

מחדש של הטבות לעובדים לאחר סיום  מדידה
 ( 85) 218  ( 1,334) 1,382 ( 1,294) , נטו ממסהעסקה

 25,004  5,941  5,819  20,332 21,037  סך רווח כולל לתקופה 

      
      
 ש"ח 

      רווח למניה: 
  0.31 0.07 0.07 0.25 0.26 רווח בסיסי ומדולל 
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 בע"מ פתרונות אבטחהג'י וואן 
 על השינויים בהון  יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

 2022 בספטמבר 30 -ב וחודשים שהסתיימ 3-ו  9 של לתקופות

 
 סך הכל  עודפים  קרנות הון  פרמיה  הון מניות  

 אלפי ש"ח  

 123,612  8,091  3,737  111,783  1  )מבוקר(  2022בינואר  1יתרה ליום 
 החודשים שהסתיימו ביום  9- תנועה ב

  )בלתי מבוקר(: 2022  בספטמבר 30
 

   
 22,331  22,331  -  -  -  רווח נקי לתקופה 

 ( 1,294) ( 1,294) -  -  -  כולל אחר לתקופה הפסד
 ( 21,600) ( 21,600) -  -  -  דיבידנד שהוכרז ושולם

 569  -  569  -  -  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים
 123,618  7,528  4,306  111,783  1  )בלתי מבוקר(  2022 בספטמבר 30יתרה ליום 

      
 128,634  13,687  3,163  111,783  1  )מבוקר(  2021בינואר  1יתרה ליום 

 החודשים שהסתיימו ביום  9- תנועה ב
  )בלתי מבוקר(: 2021  בספטמבר 30

 
   

 18,950  18,950  -  -  -  רווח נקי לתקופה 
  1,382 1,382  -  -  -  רווח כולל אחר לתקופה 
 ( 24,600) (24,600) -  -  -  דיבידנד שהוכרז ושולם

  428  -   428  -  -  אופציות לעובדיםמרכיב ההטבה בהענקת 
  124,794   9,419  3,591 111,783  1  )בלתי מבוקר(  2021 בספטמבר 30יתרה ליום 

      
 126,265  10,309  4,172  111,783  1  )בלתי מבוקר(  2022 ביולי 1יתרה ליום 

 החודשים שהסתיימו ביום  3- תנועה ב
  מבוקר(:)בלתי  2022  בספטמבר 30

 
   

 7,153  7,153  -  -  -  רווח נקי לתקופה 
 ( 1,334) ( 1,334) -  -  -  כולל אחר לתקופה הפסד

 ( 8,600) ( 8,600) -  -  -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 134  -  134  -  -  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים

 123,618  7,528  4,306  111,783  1  )בלתי מבוקר(  2022 בספטמבר 30יתרה ליום 

      
 125,752  10,378  3,590  111,783  1  )בלתי מבוקר(  2021 ביולי 1יתרה ליום 

 החודשים שהסתיימו ביום  3- תנועה ב
  )בלתי מבוקר(: 2021  בספטמבר 30

 
   

 5,723  5,723  -  -  -  רווח נקי לתקופה 
  218  218 -  -  -  רווח כולל אחר לתקופה 
 (6,900) (6,900) -  -  -  דיבידנד שהוכרז ושולם

 1  -   1  -  -  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים
 124,794  9,419  3,591  111,783  1  )בלתי מבוקר(  2021 בספטמבר 30יתרה ליום 

      
 128,634  13,687  3,163  111,783  1  )מבוקר(  2021בינואר  1יתרה ליום 

      )מבוקר(:  2021תנועה במהלך שנת 
 25,089  25,089  -  -  -  רווח נקי לתקופה 

 ( 85) ( 85) -  -  -  הפסד כולל אחר לתקופה
 ( 30,600) ( 30,600) -  -  -  דיבידנד שהוכרז ושולם

 574  -  574  -  -  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים

 123,612  8,091  3,737  111,783  1  )מבוקר(  2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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 1  - )המשך(  
 בע"מ פתרונות אבטחהג'י וואן 

 על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

 2022 בספטמבר 30 -ב ושהסתיימחודשים  3-ו  9 של לתקופות

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.

 
 החודשים שהסתיימו  9

 בספטמבר 30-ב
 החודשים שהסתיימו  3

 בספטמבר 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר  31-ב

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  

      - תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 33,457  7,303  9,562  25,422  29,816  רווח לפני מסים על ההכנסה 

      התאמות לרווח:  
 ( 724) ( 1,725) ( 388) ( 831) ( 1,006) מאזני ההמטופלות לפי שיטת השווי חברות רווחי בחלק 

 122  19  38  45  154  הוןהפסד  
 31,440  7,936  7,667  23,546  23,150  פחת והפחתות

 4,521  1,108  840  2,344  2,030  הוצאות מימון, נטו 
 שינוי בהתחייבות שניתנה לבעלי זכויות שאינן מקנות

 4  ( 46) ( 121) ( 157) שליטה בגין אופציית מכר
 
(223 ) 

 ( 1,283) ( 1,045) 125  ( 2,753) ( 2,609) הפסד או שינוי בהטבות לעובדים שנזקף לרווח 
 574  1  134  428  569  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים

 ( 13,823) ( 3,427) ( 3,593) ( 11,849) ( 10,457) מס הכנסה ששולם
 4  -  338  -  2,210  מס הכנסה שהתקבל 

      
      התחייבויות: ו נכסיםשינויים בסעיפי  

 ( 699) ( 946) 686  ( 3,030) ( 5,841) במלאי קיטון )גידול(
 600  ( 17,104) ( 5,213) ( 22,543) ( 24,182) בלקוחות והכנסות לקבל קיטון )גידול( 
 2,116  1,452  815  2,013  ( 2,146) בחייבים ויתרות חובה  קיטון )גידול( 
 ( 343) 949  ( 5,930) 555  660  בספקים ונותני שירותים גידול )קיטון(
 ( 3,345) 3,446  ( 1,810) 4,906  1,167  בזכאים ויתרות זכות  גידול )קיטון(
 1,454  3,299  22  1,122  ( 1,100) בהפרשות )כולל הפרשות לזמן ארוך(  גידול )קיטון(

 53,848  1,270  3,247  19,254  12,258  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת  

      
      :פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

      
 ( 3,380) ( 989) ( 663) ( 1,964) ( 2,327) רכישת רכוש קבוע

 ( 1,810) -  -  ( 768) -  רכישת פעילויות )ראה להלן בנספח א'( 
 ( 666) ( 345) ( 84) ( 510) ( 155) ם  ירכישת נכסים בלתי מוחשי

 261  37  12  50  213  תמורה ממימוש רכוש קבוע 
פירעון קרן הלוואה שניתנה לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 193  -  -  193  192  שליטה 
פירעון ריבית הלוואה שניתנה לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 2  -  -  2  7  שליטה 
הלוואה מחברה המטופלת לפי שיטת השווי קרן פירעון 

 3,873  2,560  -  2,560  1,914  המאזני 
הלוואה מחברה המטופלת לפי שיטת השווי  ריבית פירעון 

 1,425  940  -  940  786  המאזני 
 -  -  -  -  1,400  דיבידנד שהתקבל 
 ( 263) -  ( 150) -  ( 150) מותנית ברכישת פעילות פירעון התחייבות 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה )ששמשו לפעילות  
 ( 365) 2,203  ( 885) 503  1,880  השקעה( 
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 2  - )סיום(  
 בע"מ פתרונות אבטחהג'י וואן 

 על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

 2022 בספטמבר 30 -ב וחודשים שהסתיימ 3-ו  9 של לתקופות

 

 
 

 כרוכה בתזרים מזומנים:מידע בדבר פעילות השקעה שאינה 

 
 
 
נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 

 

 החודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 30-ב

 החודשים שהסתיימו  3
 בספטמבר 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

  31-ב
 בדצמבר

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  מבוקר( )בלתי   

 אלפי ש"ח  

      :פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
 ( 30,600) ( 6,900) ( 8,600) ( 24,600) ( 21,600) דיבידנד ששולם 

 ( 1,710) ( 900) ( 690) ( 1,710) ( 1,410) דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 ( 20,991) ( 5,194) ( 5,423) ( 15,838) ( 16,472) תשלומי קרן בגין חכירות

 ( 2,135) ( 553) ( 530) ( 1,590) ( 1,605) תשלומי ריבית בגין חכירות 
 ( 1,646) ( 334) ( 570) ( 1,221) ( 1,466) ריבית ששולמה 

 1,350  -  -  1,350  -  קבלת הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה    
 ( 858) -  ( 222) ( 570) ( 791) שליטה הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות פירעון 
 ( 7,955) 7,926  4,958  17,483  26,688  , נטו מבנקים)פירעון( אשראי לזמן קצר קבלת 

 ( 37) -  -  ( 31) -  פירעון הלוואות אחרות
 ( 64,582)  (5,955) ( 11,077)  (26,727) ( 16,656) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 

      
 ( 11,099) ( 2,482) ( 8,715) ( 6,970) ( 2,518) במזומנים ושווי מזומנים קיטון 

 23,722  18,993  18,170  23,722  11,897  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
שער בגין מזומנים ושווי  רווחים )הפסדים( מהפרשי

 ( 726) ( 156) 164  ( 397) 240  מזומנים 
 11,897  16,355  9,619  16,355  9,619  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  

 

 החודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 30-ב

 החודשים שהסתיימו  3
 בספטמבר 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

  31-ב
 בדצמבר

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  

 22,468  3,882  2,150  20,622  11,614  הכרה בנכסי זכות שימוש כנגד התחייבויות בגין חכירה 

 2,245  802  308  1,966  1,320   קיטון בנכס זכות שימוש כתוצאה מתיקון חוזה חכירה

 2,284  802  313  2,002  1,290  קיטון בהתחייבות בגין חכירה כתוצאה מתיקון חוזה חכירה 
     
  נספח א':      
      : כישת פעילויותר

 5,149   -  -    4,140   -    נכסים בלתי מוחשיים
 246  -  -    246   -    מלאי

      בניכוי:  
 ( 2,835) -  -    ( 2,868)  -                  שהוכרה תמורה מותנית  

 ( 750) -  -    ( 750)  -    תמורה נדחית 
    -  768    -  -  1,810 



 מ" בע אבטחה פתרונות וואן י'ג
 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2022 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים( 
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 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 : כללי - 1 באור
 

  הדוחות   תמצית.  ישראל  תושבת  חברה  הינה"(  החברה"   -  להלן)   מ"בע  אבטחה  פתרונות  וואן  י'ג  חברת
 ושל   החברה  של  אלה  את  כוללים  2022  בספטמבר  30  ליום  החברה  של  המאוחדים  ביניים   הכספיים
 "(. הקבוצה" - יחד  להלן) שלה  בנות החברות

  
 :עיקריים מגזרים בשלושה  פועלת הקבוצה

 
 והשמירה.  האבטחה בתחומי בעיקר, אדם  כוח עתירי שירותים מספק – אבטחה פתרונות (1)

 
 מערכות מתח נמוך מספק שירותי מוקד וסיור וכן התקנה ותחזוקה של  – מוקדים  (2)

 .ותשתיות תקשורת 

 לפרויקטים  ותחזוקה  התקנה,  תכנון  הכוללים  אינטגרציה  שרותי  מספק  –  טכנולוגיות (3)
  .והבקרה המולטימדיה, הבטיחות, הביטחון בתחומי, נמוך מתח טכנולוגיות במגוון   מורכבים

 
  

בתל2018בדצמבר    30ביום   ערך  לניירות  בבורסה  החברה  של  למסחר  רישומה  הושלם  אביב  -, 
   והחברה הפכה לחברה ציבורית.

 , פתח תקווה.14כתובת משרדה הרשום של החברה הינה שחם  
 

 פוליסיטי )  המפעיל  חברת  ניותממ  25%  ו(  מ"בע  פוליסיטי)  הזכיין  ממניות  25%  ב   מחזיקה  החברה 
 (. פוליסיטי) שמש בבית ישראל משטרת של הארצי  ההדרכה במרכז  הפועלות( מ"בע המפעיל

 
 
 

 " קורונה" נגיף ההתפשטות השפעת 
 

בבאור לאמור  הדוחות    1 בהמשך  על  הקורונה  נגיף  התפשטות  השפעת  בדבר  השנתיים  לדוחות 
 בשל אופיו של משבר  המגמה הכללית של חזרה לשגרה.    במהלך תקופת הדוחנמשכה    ,הכספיים

וודאות בחוסר  המאופיין  הנגיף   והנו הקורונה  התפשטות  של  כך,  שינקטו הצעדיםונגזרת  בעקבות 
להתמשכות המגפה או התפרצותה מחדש עשויות להיות השלכות נוספות, אשר אין באפשרות החברה 

 להעריך את השפעתן. 
 

 
 : התמציתיים  הכספיים  הדוחות עריכת בסיס - 2 באור

 
 של   הביניים  תוולתקופ  2022  בספטמבר  30  ליום  הקבוצה   של  המאוחד  התמציתי  הכספי  המידע .א

 בהתאם   נערך(  הביניים  תולתקופ  הכספי  המידע  -  להלן)  תאריך  באותו  ושהסתיימ  חודשים  3-ו  9
 את   וכולל(  IAS 34  -  להלן" )ביניים  לתקופות  כספי  דיווח"  34  מספר  בינלאומי  חשבונאות   לתקן

(,  ומיידיים  תקופתיים  חות"דו)  ערך  ניירות  תקנות  של'  ד  לפרק  בהתאם  הנדרש  הנוסף  הגילוי
 .1970 – ל"התש

 
 דוחות  במסגרת  הנדרשים  והגילויים  המידע  כל  את   כולל  אינו  הביניים  תולתקופ  הכספי  המידע
 השנתיים   הכספיים  הדוחות  עם  ביחד   הביניים  תו לתקופ  הכספי  במידע  לעיין  יש.  שנתיים  כספיים
 הבינלאומיים   הכספי  הדיווח  לתקני  לפי  נערכו  אשר,  אליהם  נלוו  אשר  והביאורים  2021  לשנת

(International Financial Reporting Standards  )על   פורסמו  אשר  ופרשנויות  תקנים  שהם 
( International Accounting Standards Board)  בחשבונאות  לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי

 דוחות )  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  הנדרש  הנוסף  הגילוי  את  וכוללים (  IFRS-ה   תקני  -  להלן)
 .2010 – ע"התש(, שנתיים כספיים

 
בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 9הכנסות הקבוצה ותוצאות פעילותה לתקופות של 

 31מצביעות בהכרח על ההכנסות והתוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים ביום  , אינן  2022
 .2022בדצמבר 

 
 .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים  תולתקופ הכספי המידע



 מ" בע אבטחה פתרונות וואן י'ג
 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2022 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים( 
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 : )המשך(  התמציתיים הכספיים  הדוחות עריכת בסיס - 2 באור
 
 אומדנים  .ב

 
 שימוש  דורשת  וכן  דעת  שיקול  להפעיל  הקבוצה  מהנהלת  דורשת,  ביניים  כספיים  דוחות  עריכת

 ועל  הקבוצה  של  החשבונאית   מדיניותה  יישום  על  משפיעים  אשר,  והנחות  חשבונאיים  באומדנים
 להיות  עשויות  בפועל  התוצאות.  המדווחים  וההוצאות  ההכנסות,  ההתחייבויות,  הנכסים  סכומי
 .אלה מאומדנים שונות

 
 המשמעותיים   הדעת  שיקולי,  אלה  מאוחדים  תמציתיים  ביניים  הכספיים  הדוחות  בעריכת

(significant  )ואי   הקבוצה  של  החשבונאית  המדיניות  ביישום  ההנהלה  ידי  על  הופעלו  אשר 
 השנתיים   הכספיים  שבדוחות  לאלה  זהים  היו  האומדנים  של  המפתח  במקורות  הכרוכה   הודאות

 . 2021 בדצמבר 31 ביום   שהסתיימה  לשנה הקבוצה  של המאוחדים
 
 

 : החשבונאית המדיניות עיקרי  - 3 ביאור
 

, הביניים  לתקופת  הכספי  המידע  בעריכת  יושמו  אשר,  החישוב  ושיטות  החשבונאית  המדיניות   עיקרי
 .2021 לשנת הקבוצה של השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו  אלה עם עקביים הינם

 
  ההכנסה על מסים .א

 
הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע  לתקופות  מסים על ההכנסה  

 לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים.
 

 : חדשות ופרשנויות לתקנים  תיקונים, חדשים  בינלאומיים כספי דיווח תקני .ב

 
 ביישומם   בחרהחדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא    תקנים

 המוקדם 

 
 שוטפות   כהתחייבויות  התחייבויות  סיווג"  -"  כספיים  דוחות  הצגת"  1  בינלאומי  חשבונאות  לתקן  תיקונים

 - זה בסעיף  להלן" )פיננסיות מידה אמות עם שוטפות לא התחייבויות"-ו" שוטפות לא כהתחייבויות או
 ( IAS 1-ל התיקונים

 
  על  בדוח  שוטפות  לא  או כשוטפות  התחייבויות  לסיווג  בנוגע  ההנחיות  את  מבהירים  IAS 1-ל  התיקונים

 :כי היתר בין, מבהירים התיקונים. הכספי  המצב
 

, הדיווח  תקופת  בתום,  מהותית  זכות  קיימת  לישות  אם  שוטפת  לא  כהתחייבות  תסווג  התחייבות .1
 .  הדיווח תקופת תום לאחר חודשים 12 לפחות למשך ההתחייבות סילוק את לדחות

 
 תום   לאחר  חודשים  12  לפחות  למשך  הלוואה  הסכם  בגין  התחייבות  של  סילוק  לדחות  הזכות .2

 אמות  -  להלן)  ההלוואה  בהסכם  שנקבעו  בתנאים  הישות  לעמידת  לעיתים  כפופה  הדיווח  תקופת
 כהתחייבות   או   שוטפת  כהתחייבות  כאמור  הלוואה  הסכם  בגין  התחייבות  סיווג(.  פיננסיות  מידה

 במועד  לעמוד   הישות  נדרשת  בהן  אשר  הפיננסיות  המידה  אמות  בסיס  על   רק  ייקבע  שוטפת  לא
 תקופת תום לאחר לעמוד הישות נדרשת בהן פיננסיות מידה אמות. לפניו או הדיווח תקופת תום

 . זו בקביעה בחשבון יובאו  לא הדיווח

 
 במהלך  פיננסיות מידה באמות לעמוד הישות נדרשת לגביה הלוואה הסכם  בגין שהתחייבות  ככל .3

 בביאורים   גילוי  יובא,  שוטפת  לא  כהתחייבות  סווגה   הדיווח  תקופת  תום  לאחר  החודשים  12
 לפירעון   לעמוד  עשויה  שההתחייבות  הסיכון  את  להבין   הכספיים  בדוחות   למשתמשים  המאפשר

 בהן   התנאים  מהות  לגבי  גילוי  יובא,  זה  בכלל.  הדיווח  תקופת  תום  לאחר  החודשים  12  במהלך
 וכן   הקשורות  ההתחייבויות  של  בספרים  הערך,  שלהם  הבחינה  מועד,  לעמוד  הישות  נדרשת
 עשוי  זה  גילוי.  אלה  בתנאים  לעמוד  להתקשות  עשויה  שהישות  כך  על  המצביעות  ונסיבות  עובדות

 וכן  התנאים של פוטנציאלית הפרה למנוע  מנת  על הישות נקטה בהן מסוימות  לפעולות להתייחס
 .הדיווח תקופת בתום הקיימות הנסיבות על בהתבסס לתנאים מצייתת לא שהישות העובדה את
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי  - 3 ביאור
 

 : )המשך( תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשותתקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים,  .ב

 
 חודשים   12  לפחות  למשך  ההתחייבות  סילוק  את  לדחות   קיימת  זכות   למימוש  בנוגע  הישות  כוונת .4

 .  ההתחייבות סיווג לצורך רלוונטית אינה  הדיווח תקופת תום לאחר

 
 מכשירים   או  אחרים  כלכליים  משאבים,  מזומן  העברת  של  בדרך  שיעשה  יכול התחייבות  של  סילוק .5

 מזכות  יושפע   לא  שוטפת  לא  כהתחייבות  או  שוטפת  כהתחייבות  התחייבות  סיווג.  הישות  של  הוניים
  אם,  הישות  של  הוניים   מכשירים  העברת  ידי  על   ההתחייבות   סילוק  את  לדרוש  האחר  לצד  הקיימת

 . ההון במסגרת הישות ידי על סווגה זו זכות
 

  2024  בינואר   1  ביום  המתחילות  שנתיות  תקופות  לגבי  רטרוספקטיבי  באופן  ייושמו  IAS 1-ל   התיקונים
 התיקונים   של  לראשונה  ליישום.  אפשרי  יחדיו  המוקדם  יישומם,  התיקונים  להוראות  בהתאם.  לאחריו  או
 . הקבוצה של  הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא IAS 1-ל

 
 

 : פיננסיים וסיכונים פיננסיים מכשירים - 4 באור
 

 הוגן   שווי גילויי .א
 

ליום   נכון  הוגן  בשווי  הנמדדים  הקבוצה  של  הפיננסיים  וההתחייבויות  הנכסים  את  מציגה  שלהלן   30הטבלה 
 : 2022 בספטמבר

 
 סך הכל  3רמה  2רמה  

 אלפי ש"ח  
    נכסים: 

 1,620  1,620  -  המאזני ת לפי שיטת השווי והמטופל ותנגזר בגין אופציה לרכישת חבר   
 289  -  289  להגנה המשמשים  ואופציותחוזי אקדמה   

 1,909  1,620  289   סה"כ נכסים 
    התחייבויות: 

 5,314  5,314  -  ות וירכישת פעיל התחייבויות מותנות בגין
  -  5,314  5,314 
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 : )המשך( פיננסיים וסיכונים פיננסיים מכשירים - 4 באור

 
 )המשך(  הוגן  שווי גילויי .א

 
ליום   נכון  הוגן  בשווי  הנמדדים  הקבוצה  של  הפיננסיים  וההתחייבויות  הנכסים  את  מציגה  שלהלן   30הטבלה 

 : 2021 בספטמבר
 
 

 סך הכל  3רמה  2רמה  
 אלפי ש"ח  

    נכסים: 
 3,400  3,400  -  שיטת השווי המאזני ת לפי והמטופל ותנגזר בגין אופציה לרכישת חבר   

 3,400  3,400  -   סה"כ נכסים 
    התחייבויות: 

 6,081  6,081  -  ות וירכישת פעיל התחייבויות מותנות בגין
 248  -  248  להגנה המשמשים  ואופציותחוזי אקדמה 

 6,329  6,081  248  סה"כ התחייבויות
 
 

ליום   נכון  הוגן  בשווי  הנמדדים  הקבוצה  של  הפיננסיים  וההתחייבויות  הנכסים  את  מציגה  שלהלן   31הטבלה 
 : 2021בדצמבר 

 
 

 סך הכל  3רמה  2רמה  
 אלפי ש"ח  

    נכסים: 

 1,620  1,620  -  ת לפי שיטת השווי המאזני והמטופל ותנגזר בגין אופציה לרכישת חבר   
 1,620  1,620  -   סה"כ נכסים 

    התחייבויות: 
 5,535  5,535  -  ות וירכישת פעיל בגיןהתחייבויות מותנות 

 231  -  231  להגנה המשמשים  ואופציותחוזי אקדמה 
 5,766  5,535  231  סה"כ התחייבויות

 
 

 פיננסיות  והתחייבויות פיננסים נכסים של ההוגן שוויים .ב
 

  הם   בו  לערך  קרוב  או  זהה  כלל  בדרך,  החוזר  בהון  הכלולים  הפיננסיים  המכשירים  של  ההוגן  השווי
  הוא   אף  קרוב  ארוך  לזמן  אחרות  והתחייבויות  ארוך  לזמן  השקעות  של  ההוגן  השווי.  בחשבונות  מוצגים
 .בשוק המקובלת לריבית קרוב בשיעור ריבית נושאים אלה פיננסיים שמכשירים כיוון, בספרים לערכן
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 : )המשך( פיננסיים וסיכונים פיננסיים מכשירים - 4 באור

 
 תיאור טכניקות ההערכה והנתונים שנעשה בהם שימוש   .ג

 
 ופוליסיטי   מ"בע  פוליסיטי  ממניות   25%  רכישת  לגבי  CALL  -ו  PUT  אופציית  בגין  נגזר  נכס  לחברה
נקבע.  3  לרמה  מסווג   זה  נגזר  .מ"בע  המפעיל ההוגן  בסיס    השווי  , האופציה  של  הפנימי  הערך על 

 . בהתחשב בסבירות לקבלת האישור הרגולטורי הנדרש למימוש הנגזר
 

בגין    לחברה אלוהתחייבויות  בצירופי עסקים התחייבויות מותנות   . 3  לרמה  ותמסווג  תמורה מותנית 
פי   על  חושבה  המותנית  להסדרי  ב  ותוצאותביצועים    ביעדי  עמידה הערכותהתמורה  שצורפו  עסקים 

 התמורה שסוכמו.
 

שווין ההוגן של ,  בגין רכישות מלאי, תשלומי שכירות וביטוחועסקאות אופציה  לחברה עסקאות אקדמה  
לתאריך עסקאות האקדמה נקבע על בסיס היוון ערך העסקה העתידית לפי שער החליפין העתידי, נכון  

של  החתך ההוגן  שווין  ו.  אקדמה  שווי עסקאות  להערכת  מקובלים  מודלים  בסיס  על  מוערך  אופציות 
, תאריך החתך לושולס(, בהתבסס על נתוני שוק הנכונים  -אופציות )ממשפחת בלקעסקאות אקדמה ו

 .חייבים ויתרות חובהומוצג במסגרת  ובכללן שערי החליפין, ריביות וסטיות תקן
 
 

 (: 3)רמה  מדידות שווי הוגן המבוססות על נתונים שאינם ניתנים לצפייה .ד

 
 

 
 

 

 החודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 30-ב

 החודשים שהסתיימו  3
 בספטמבר 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

  31-ב
 בדצמבר

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  

       : נכסים
ת לפי והמטופל ותנגזר בגין אופציה לרכישת חבר   

      שיטת השווי המאזני 
 3,400  3,400  1,620  3,400  1,620  יתרה לתחילת תקופה 

 ( 1,780) -  -  -  -  הפסדים שהוכרו ברווח והפסד בסעיף הוצאות מימון
 1,620  3,400  1,620  3,400  1,620  יתרה לסוף תקופה 

      
      : התחייבויות

      ות וירכישת פעיל התחייבויות מותנות בגין
 3,456  5,463  5,464  3,456  5,535  יתרה לתחילת התקופה 

 2,835  618  -  2,868  -  מכשירים שנרכשו
 ( 263) -  ( 150) -  ( 150) שסולקו מכשירים

 ( 493) -  -  ( 243) ( 71) הפסד  או ברווח  שהוכרו רווחים
 5,535  6,081  5,314  6,081  5,314  התקופה   לסוף יתרה
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 :השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  - 5 ביאור
 

 : המאזני  השווי שיטת  לפימידע תמציתי על המצב הכספי בדבר חברות המטופלות  .א
 

 בדצמבר  31 בספטמבר  30 
 2022 2021 2021 

 ( מבוקר )  ( מבוקר   בלתי )  

 ח " ש   אלפי  
 25% 25% 25% בעלות  שיעור

    
    סך נכסים

 497,549  496,082  494,099  טי בע"מיפוליס
 41,431  37,662  38,161  טי המפעיל בע"מיפוליס

    
    התחייבויות סך 

 501,235  498,078  497,682  טי בע"מיפוליס
 26,485  23,980  24,895  טי המפעיל בע"מיפוליס

 
 
 
 

 : המאזני  השווי שיטת לפי המטופלותמידע תמציתי על תוצאות הפעילות בדבר חברות  .ב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 החודשים שהסתיימו  9

 בספטמבר 30-ב

 החודשים שהסתיימו  3
 בספטמבר 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר  31-ב

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  

 25% 25% 25% 25% 25% שיעור בעלות 
      

      הכנסות 
 95,829  21,626  26,962  69,460  77,630  פוליסיטי בע"מ

 69,300  16,200  18,448  50,387  54,973  פוליסיטי המפעיל בע"מ
      

      כולל  רווח )הפסד(
 4,053  6,793  1,156  5,743  1,703  פוליסיטי בע"מ

 ( 1,154) 109  394  ( 2,418) 2,319  פוליסיטי המפעיל בע"מ
      

      הכלולות ותמהחבר  שהתקבל דיבידנד
 -  -  -  -  400 פוליסיטי בע"מ

 -  -  -  -  1,000 פוליסיטי המפעיל בע"מ
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 : קשורים  וצדדים עניין בעלי עם עסקאות - 6 באור
 

 : קשורים  וצדדים עניין בעלי עם מהותיות עסקאות בדבר פירוט להלן .א

 
 החודשים שהסתיימו  9

 בספטמבר 30-ב

 החודשים שהסתיימו  3
 בספטמבר 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר  31-ב

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  

      הכנסות 
 5,775  1,544  1,796  4,363  5,036  חברות בשליטת פימי מ

 3,844  957  1,020  2,853  2,940  בעלי עניין אחריםמ

      
      עלות ההכנסות 

 13  4  5  9  20  בעלי עניין אחריםל
 190  1  2  22  65  פימי  בשליטת חברותל
      

      הוצאות )הכנסות( הנהלה וכלליות 
 1,000  250  231  750  731  פימידמי ניהול 

 270  84  70  191  279  חברות בשליטת פימי ל
 3,167  822  763  2,659  2,437  עלות שכר ותנאים נלווים למנכ"ל הקבוצה 

 176  42  65  124  157  לדירקטורים דמי ניהול 

 3  3  4  3  4  מספר האנשים שאליהם מתייחסות ההטבות

 ( 3,195) ( 517) ( 562) ( 1,552) ( 1,685) בעלי עניין אחרים
      

      מימון  (הכנסותהוצאות ) 
מחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 ( 3,185) ( 883) ( 922) ( 2,525) ( 2,990) פוליסטי )זכיין( 
      

      רכוש קבוע רכישת 
 50  -  -  50  5  חברות בשליטת פימי 

 
 

  כספייםה דוחותל ד' בהתאמה 17ו  ' ג 17 ביאור ראהועלות העסקת מנכ"ל הקבוצה  פימי ניהול לדמי באשר
 .החברה של 2021  לשנת שנתייםה
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 : )המשך(קשורים  וצדדים עניין בעלי עם עסקאות - 6 באור
 

 : יתרות מהותיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב

 

 
 

 הון  - 7 באור
 

  במהלך שולם הדיבידנד. 2022  מרס חודש במהלך הוכרז ח"ש אלפי 6,400 של בסכום דיבידנד .א
 .2022 אפריל חודש

  במהלך שולם הדיבידנד. 2022 מאי חודש במהלך הוכרז ח"ש אלפי 6,600 של בסכום דיבידנד .ב
 .2022 יוני חודש

 שולם הדיבידנד. 2022 אוגוסט חודש במהלך הוכרז ח"ש אלפי 8,600 של בסכום דיבידנד .ג
 . 2022 ספטמבר חודש במהלך

' בדוחות ב   16ביאור  )ראה    האופציות  תוכנית  פי  על, אישר דירקטוריון החברה  2022  מרסבחודש   .ד
לשנת   המאוחדים  של   24-ל  אופציות  1,153,600  להקצות,  (2021הכספיים  בחלוקה  עובדים 

 נושאי  6-ל  אופציות  398,350  וכן;  בכירה  משרה  נושאי  שאינם  עובדים  18-לאופציות    755,250
ש"ח ע"נ של   0.000002אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת    ,בכירה  משרה

האופ מימוש  בעקבות  שתוקצינה  הרגילות  המניות  זכויותיהן החברה.  בכל  זהות  תהיינה  ציות 
למניות הרגילות של החברה, מיד עם הקצאתן, העניקה החברה, במסגרת תוכנית האופציות, 

 נושאי   שאינם  עובדים  17-ל  אופציות  715,500נושאי משרה בכירה וכן    6-ל  אופציות  398,350
זכאים לממש את האופציות בתום תקופות ההבשלה כדלקמן:  בכירה  משרה יהיו   50%, אשר 

 4הנותרים בתום    25%-בתום שלוש שנים ממועד הענקתן ו  25%בתום שנתיים ממועד הענקתן,  
 שנים ממועד הענקתן. 

, במועד ההענקה, מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס, מגיע האופציותהערך הכלכלי התיאורטי של  
,  29.6%ש"ח. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן צפויה בשיעור של    אלפי  1,574לסך  

מיום   שנים  6ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של    2.01%ריבית חסרת סיכון בשיעור של  
   אישור הדירקטוריון.

. אופציה שלא תמומש עד לאותו מועד, תפקע.  2028  במרס  29ש עד ליום  האופציות ניתנות למימו
ש"ח )לא צמוד(, ויופחת בגובה הדיבידנדים למניה    5.2138מחיר המימוש של האופציות הינו בסך  

 שיחולקו מיום ההענקה ועד למועד המימוש בפועל. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדצמבר  31 בספטמבר  30 
 2022 2021 2021 
 ( מבוקר )  ( מבוקר   בלתי )  
 ח " ש   אלפי  

  נכסים: 

 3,067  4,182  3,552  לקוחות 

הלוואה לחברה המטופלת לפי שיטת 
 32,752  31,904  השווי המאזני

 
 31,614 

    
    התחייבויות: 

 322  80  76  ספקים 

 303  292  290  זכאים אחרים ויתרות זכות



 מ" בע אבטחה פתרונות וואן י'ג
 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים
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 משפטיות  תביעות - 8 באור

 
 העסקים   במהלך,  משפטיות  תביעות  בדבר  השנתיים  הכספיים  בדוחות(  ב )   15  בביאור  לאמור  בהמשך
 שאינן   גוף  נזקי  בגין  תביעות  וכן  שלישי  מצד  משפטיות  תביעות  הקבוצה  חברות  כנגד  מוגשות   השוטף
  בספטמבר   30  ליום.  שלהן  הסיכון  הערכת  בחשבון  נלקחה  התחשיב  ולצורך  הגשתן  בעת  בסכום  נקובות
, הקבוצה  חברות  הנהלות  לדעת.  ח"ש  אלפי  11,858   של  לסך  מסתכם  אלו  תביעות  של   סכומן  2022

 הכספיים   בדוחות  נכללו,  התביעות  לסיכויי  באשר  משפטיות  דעת  חוות  על ,  היתר  בין,  המתבססות
 .כאמור מתביעות כתוצאה החשיפה לכיסוי הפרשות נדרשו בו במקום נאותות הפרשות

 
 לשעבר   עובדים  מצד  משפטיות   תביעות  הקבוצה  חברות  כנגד  מוגשות  השוטף  העסקים  במהלך
 בגין .  ח "ש  אלפי  3,975  של  לסך  מסתכם  אלו  תביעות  של  סכומן  2022  בספטמבר  30  ליום.  בקבוצה
 הנהלות   הערכות  הנחשבת על ידי הנהלת הקבוצה כמספיקה, על בסיס  הפרשה  נעשתה  אלו  תביעות
 .האמורות התביעות לסיכויי באשר משפטיות דעת  חוות על היתר בין  המתבססות   הקבוצה חברות

 
  פשרה   הסדר  הגשת  בדבר ,  2021  בדצמבר  31  ליום  הכספיים  לדוחות(  3() ב )15  בביאור  לאמור  בהמשך

  הסדר )"  גולדנברג  בעניין  הייצוגית  התובענה  עם  בקשר  אביב  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  לבית  מתוקן
  פשרה   הסדר   את  הדין  בית  אישר  2022  באוקטובר  6  ביום (,  בהתאמה",  הדין  בית"-ו"  המתוקן   הפשרה
 .  דין פסק של תוקף המתוקן הפשרה להסדר ונתן המתוקן
הסדר   החברה ליישום  שיידרשו  הסכומים  בגין  בספריה  שבוצעה  ההפרשה  את  לעדכן  נדרשה  לא 

 הפשרה המתוקן.  
 
 

 : חוזים עם לקוחותהכנסות מ  -  9ביאור 
 

 

 
 

  .10, ראה ביאור פעילות מגזרי לפי להכנסות  באשר
 
 

 פעילות  מגזרי  -  10 ביאור
 

 י מקבל  ידי על נסקר אשר המידע על בהתבסס הקבוצה של הפעילות מגזרי את קבעה  ההנהלה
 הביצועים והערכת למגזרים המשאבים הקצאת למטרת הקבוצה של םייהראש התפעוליות ההחלטות

 . שלהם
 

 .  התפעולי הרווח בסיס על הפעילות מגזרי ביצועי את בוחנים יםהראשי התפעוליות ההחלטות ימקבל
 

 :כדלקמן הינו המדווחים המגזרים בגין( המגזרים  בין הדדיות עסקאות ביטול לאחר)  המגזרי המידע
 
 

 

 
 

 החודשים שהסתיימו  3 החודשים שהסתיימו  9
שנה 

 שהסתיימה 

 בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 
  31-ב

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

 512,908  130,848  129,034  383,293  379,338  הכנסות משירותי שמירה, אבטחה, כ"א וניקיון

 102,136  25,428  26,754  76,623  77,729  הכנסות משירותי מוקד סיור ובקרה 

 110,738  25,225  32,407  76,972  95,341  הכנסות ממערכות משולבות

 78,928  19,388  20,528  58,621  61,744  הכנסות מתחזוקה ותיקונים  

  614,152  595,509  208,723  200,889  804,710 



 מ" בע אבטחה פתרונות וואן י'ג
 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2022 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים( 
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 )המשך(: פעילות מגזרי  -  10 ביאור
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022  בספטמבר 30 ביום  שהסתיימו  חודשים תשעה 

 כ "סה אבטחה  פתרונות טכנולוגיות  מוקדים  
 ח "ש אלפי 

 626,295  380,530  103,141  142,624  המגזר הכנסות סך
 12,143  1,192  2,950  8,001  הפעילות מגזרי בין  הכנסות

 614,152  379,338  100,191  134,623  חיצוניים  מלקוחות הכנסות

 30,840  7,275  9,772  13,793  תפעולי  רווח
 23,150  7,246  4,565  11,339  והפחתות פחת

 569  382  138  49  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים
 411,248  182,935  104,058  124,255  למגזר  המיוחסים הנכסים סך

 2021  בספטמבר 30 ביום  שהסתיימו  חודשים תשעה 

 כ "סה אבטחה  פתרונות טכנולוגיות  מוקדים  
 ח "ש אלפי 

 604,884  384,485  85,182  135,217  המגזר הכנסות סך
 9,375  1,192  2,261  5,922  הפעילות מגזרי בין  הכנסות

 595,509  383,293  82,921  129,295  חיצוניים  מלקוחות הכנסות

 26,935  6,360  8,290  12,285  תפעולי  רווח
 23,546  7,704  4,607  11,235  והפחתות פחת

 428  336  102  ( 10) בהענקת אופציות לעובדיםמרכיב ההטבה 
 423,405  195,586  89,051  138,768  למגזר  המיוחסים הנכסים סך

 2022 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו חודשים  שלושה 

 כ "סה אבטחה  פתרונות טכנולוגיות  מוקדים  
 ח "ש אלפי 

 212,757  129,451  35,672  47,634  המגזר הכנסות סך
 4,034  417  936  2,681  הפעילות מגזרי בין  הכנסות

 208,723  129,034  34,736  44,953  חיצוניים  מלקוחות הכנסות

 10,014  1,265  3,576  5,173  תפעולי  רווח
 7,667  2,428  1,471  3,768  והפחתות פחת

 134  150  56  ( 72)  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים
 411,248  182,935  104,058  124,255  למגזר  המיוחסים הנכסים סך



 מ" בע אבטחה פתרונות וואן י'ג
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 )המשך(: פעילות מגזרי  -  10 ביאור
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 .של המגזרים המדווחים לבין סך הרווח לתקופות המדווחות לפני הוצאות המס רווח התפעוליהתאמה בין ה
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 2021 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו חודשים  שלושה 

 כ "סה אבטחה  פתרונות טכנולוגיות  מוקדים  
 ח "ש אלפי 

 203,881  131,286  28,761  43,834  המגזר הכנסות סך
 2,992  438  584  1,970  הפעילות מגזרי בין  הכנסות

 200,889  130,848  28,177  41,864  חיצוניים  מלקוחות הכנסות

 6,686  ( 204) 2,733  4,157  תפעולי  רווח
 7,936  2,554  1,487  3,895  והפחתות פחת

 1  46  33  ( 78) מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים
 423,405  195,586  89,051  138,768  למגזר  המיוחסים הנכסים סך

 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
 כ "סה אבטחה  פתרונות טכנולוגיות  מוקדים  
 ח "ש אלפי 

 817,789  514,485  118,796  184,508  המגזר הכנסות סך
 13,079  1,577  3,113  8,389  הפעילות מגזרי בין  הכנסות

 804,710  512,908  115,683  176,119  חיצוניים  מלקוחות הכנסות

 37,254  9,172  10,852  17,230  תפעולי  רווח
 31,440  10,264  6,142  15,034  והפחתות פחת

 574  411  130  33  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים
 388,040  171,368  89,358  127,314  למגזר  המיוחסים הנכסים סך

 
 

 החודשים שהסתיימו  3 החודשים שהסתיימו  9
שנה 

 שהסתיימה 
 בדצמבר  31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 
 2022 2021 2022 2021 2021 
 )מבוקר(  מבוקר( )בלתי  
 אלפי ש"ח  

 37,254  6,686  10,014  26,935  30,840  המדווחים  למגזרים המיוחס התפעולי הרווח סך

 37,254  6,686  10,014  26,935  30,840   התפעולי הרווח סך

 ( 4,521) ( 1,108) ( 840) ( 2,344) ( 2,030) הוצאות מימון, נטו 

 724  1,725  388  831  1,006  שיטת השווי המאזני המטופלות לפי חברות  חלק ברווחי

 33,457  7,303  9,562  25,422  29,816  רווח לפני מיסים על הכנסה  



 

 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 

 

 
 – ג'    פרק 

 בדבר אפקטיביות הבקרה   רבעוני   ח דו   

 והצהרות הנהלה   הפנימית 
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ג)א( לתקנות ניירות 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  
 : 30.09.2022, לתקופה שנסתיימה ביום 1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל

  
 לקביעתה   אחראית(,  התאגיד   –בע"מ )להלן    ג'י וואן פתרונות אבטחה, בפיקוח הדירקטוריון של  ההנהלה

 . בתאגיד  הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה
 
 :הם ההנהלה חברי, זה לעניין

 ; כללי מנהל, מיכאל אדיב .1
 ;כספים"ל סמנכ,  מרדכי מורד .2

 חברה; מיכל רטנר, יועצת משפטית ראשית ומזכירת .3

 אייל נאור, סמנכ"ל משאבי אנוש; .4

 ;חטיבת פתרונות אבטחהחיים בן אריה, מנהל  .5

 אבי לוי, מנכ"ל חטיבת מוקדים; .6

 "ל הוטלו;מנהל תחום טכנולוגיות ומנכ, גדעון בן שמואל .7

 חלואני, חשב;למוטי א .8

 שרון עמיר, סמנכ"ל פיתוח עסקי, חדשנות ותקשורת שיווקית. .9

 
ונהלים הקיימים בתאגיד כוללת בקרות  ועל הגילוי  על הדיווח הכספי  פנימית  בידי המנהל   ,בקרה  אשר תוכננו 

או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים   ,הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם 
הכספי  הדיווח  למהימנות  בהתייחס  סביר  ביטחון  לספק  נועדו  ואשר  התאגיד  דירקטוריון  בפיקוח  האמורים, 

ע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מיד
  הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

 
הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר 

ולנ לרבות למנהל הכללי  ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע ומועבר להנהלת התאגיד,  ושא המשרה הבכיר 
 בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.

 
ביטחון מוחלט  לספק  אינה מיועדת  הגילוי  ועל  הדיווח הכספי  על  פנימית  בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה 

  מידע בדוחות תימנע או תתגלה.   שהצגה מוטעית או השמטת
 

לתקופה  הרבעוניאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  בדבר הרבעוניבדוח 
העריכו הדירקטוריון וההנהלה  (,  בדבר הבקרה הפנימית האחרון  רבעוני הדוח    –)להלן    30.6.2022שנסתיימה ביום  

גיד הגיעו למסקנה כי הבקרה אבתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התהבקרה הפנימית    את
 .היא אפקטיבית 30.6.2022הפנימית כאמור, ליום 

 
עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת עד   למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או 

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון; שנמצאה בדוח הרבעוניהאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 
 

הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה    האמור בדוחלמועד הדוח, בהתבסס על  
 אפטקיבית. הבקרה הפנימית היא  :והדירקטוריון כאמור לעיל
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 הצהרות מנהלים:
 (: 1ג)ד()38הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 

 
 , מצהיר כי:מיכאל אדיבאני, 

של שנת   השלישי ( לרבעון  התאגיד  –)להלן  "מ  בע  ג'י וואן פתרונות אבטחהאת הדוח הרבעוני של    בחנתי ( 1)
   (;הדוחות  –)להלן  2022

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

 לתקופת הדוחות;
הבחינות  ( 3) מכל  נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות, 
 שאליהם מתייחסים הדוחות;

לדירקטוריון   ( 4) התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  של  גיליתי  הביקורת    ,התאגידדירקטוריון  ולוועדת 
  הדיווח הכספי ועל הגילוי: שלבהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   )א(
ווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, הדי

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

ב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעור רכל ת )ב(
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  ( 5)
המיועדים  )א( ונהלים,  בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 

ידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך להבטיח שמ
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, 2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 – בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 
פי )ב( תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  המיועדים קבעתי  ונהלים,  בקרות  של  קוחי 

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 
 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

לבין מועד   האחרון  הרבעוני  הדוח  מועד  שביןלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה   )ג(
אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית   ,דוח זה

 .על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד
 

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

 _______________     _________________ 
 , מנכ"ל  מיכאל אדיב     2022, בנובמבר 29



 4-ג

 

 (:2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 
 

 מצהיר כי: ,מרדכי מורדאני, 
ג'י וואן    של  הביניים   לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  המידעבחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת   ( 1)

)להלן  בע   פתרונות אבטחה לרבעון  התאגיד  –"מ    הדוחות"  או"  הדוחות"  –)להלן    2022של שנת    השלישי( 
 "(;הביניים לתקופת

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

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;
בדוחות   ( 3) הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  המשקפים  לפי  הביניים  לתקופת 

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 
 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

הביקורת   ( 4) ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  , התאגידדירקטוריון  של  גיליתי 
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  )א(
וח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול  הדיו

בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, 
והכנת הדוחות  הדיווח הכספי  להטיל ספק במהימנות  בו  באופן שיש  מידע כספי  על  לדווח  או  לסכם 

 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  )ב(

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
 – אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  ( 5)

תי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח קבע )א(
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות 

התש"ע שנתיים(,  בפרט 2010- כספיים  המאוחדות,  ובחברות  בתאגיד  אחרים  ידי  על  לידיעתי  מובא   ,
 –מהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן ב

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח   )ב(
לרבות  הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
 מועד   לבין   האחרון  הרבעוני  הדוח  מועד י כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין  לא הובא לידיעת )ג(

, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר זה  דוח
יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על 

 דיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.ה
 

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

 
 _______________     _________________ 

 , סמנכ"ל כספים מרדכי מורד                 2022, בנובמבר 29
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