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 6654 מספר: 
 פתש" ה אלול ב "טי תאריך: 

 2020 ספטמברב 8
 
 
 

 של  שותפיםדוח רואה החשבון המבקר ל

 שותפות מוגבלת   -טכנולוגיות יוניקורן 
 
 
 

 השותפות( - ןשותפות מוגבלת )להל   -יוניקורן טכנולוגיות  ביקרנו את הדוח על המצב הכספי המצורף של 
ב,  הכולל    והפסד  הרווח  על   ות  דוחהואת      2020  וניבי  30ליום   בהשינויים  ותזריגירעון   המזומנים  מיהון 

 ם הינ  אלה  יםכספיות  . דוח2020  ביוני  30  ליום   ועד(  השותפות  הקמת)מועד    2020  ארבינו  22לתקופה מיום  
ים כספי ות שותפות. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחב הכללי השותףבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

 ה בהתבסס על ביקורתנו.אל 
 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  -. על 1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

מהותית.   מוטעית  בדוחות הכספיים הצגה  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  כוללת במטרה  ביקורת 
גם בחינה של   מדגמיתבדיקה   של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת 

על ידי הדירקטוריון וההנהלה של    השותףכללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו 
רים שביקורתנו מספקת  וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבו  בשותפות  הכללי

 בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 
 

את   המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים  הנ"ל  הכספיים  הדוחות  של   המצבלדעתנו,  הכספי 
ותזרי  2020  ונייב  30  וםלי  השותפות בהון  השינויים  פעולותיה,  תוצאות   לתקופה  שלההמזומנים  מי  ואת 

  בינלאומיים   כספי  דיווח  תקניל   בהתאם,  2020  ביוני  30  ליום  ועד(  2020  ינוארב  22הקמת השותפות )  ממועד
(IFRS )2010-ע תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"  והוראות  . 

 
 

כאמור  ד' לדוחות הכספיים. 1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
 .פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי וודאותבביאור, 

לגיוס מימון ממקורות שונים אשר    ופיתוח  מחקר   בתחום  פעילותה  המשך  לצורך נדרשת השותפות לפעול 
 אינם מובטחים. תוכניות ההנהלה והערכותיה בגינן מפורטות בביאור האמור. 

 
 
 

 ושות' קנה פאהן
 רואי חשבון



 שותפות מוגבלת  - יוניקורן טכנולוגיות 
 

 דוח על המצב הכספי 
 

  הכספיים מהדוחות נפרד   בלתי  חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 ,ביוני 30  
  2020 
 "ח ש אלפי ביאור 

 
   

   
   נכסים 

   
   שוטפים  נכסים
    220 2.1.2א'3 הוצאות נדחות - ויתרות חובה חייבים
   שאינם שוטפים  נכסים

    1,706 ד'3 הפסדובשווי הוגן דרך רווח השקעה במניות הנמדדות 

 1,926  נכסים "כ  סה
   
   

   
   התחייבויות והון

   
   שוטפות  התחייבויות

 1,726 4 הלוואה מהשותף הכללי 
 225 3.1ב'3 זכאים ויתרות זכות 

 1,951  התחייבויות "כ  סה
   

   שאינן שוטפות  התחייבויות
 106  התחייבות מסים נדחים

   
    (131)  השותפות   הוןגרעון ב

 1,926   הוןגרעון בו התחייבויות כ"סה
 
 
 
 

   

 ליגד רוטלוי 
 יו"ר הדירקטוריון 

 עמית גרין 
 מנכ"ל 

 ברג ר רונן ויס
בתחום הכספים נושא המשרה  

 הבכירה ביותר  

 יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ 
 השותף הכללי

 יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ 
 השותף הכללי

 בע"מ יוניקורן טכנולוגיות ניהול 
 השותף הכללי

 

 

 . 2020 ספטמבר ב 8 :הכספיים הדוחות אישור  תאריך

המכהן כדירקטור   ברג רהסמיך דירקטוריון השותפות את מר רונן ויס 2020בספטמבר  8ביום     )*( 
 בשותפות לחתום על הדוחות הכספיים כנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של השותפות.

 

 



 שותפות מוגבלת  - יוניקורן טכנולוגיות 
 

 על הרווח והפסד הכולל  דוח

  הכספיים מהדוחות נפרד   בלתי  חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 ביאור 

 לתקופה מיום  
 2020בינואר  22

)מועד הקמת  
השותפות( ועד  

ביוני   30ליום 
2020 

 אלפי ש"ח   
   

 שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים 
 185 ד'3 בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 300  הוצאות הנהלה וכלליות 
 485  סך הכל הוצאות 

 485  רגילות  מפעולותהפסד  
   

 193 4 מימון  הוצאות
   
   

 678  הפסד לפני מיסים על הכנסה 
   

 (44)  הטבת מס 
   

 634  תקופהל הפסד כולל 

   
   
   

 



 מוגבלת  שותפות -  טכנולוגיות יוניקורן
 

 בהון השינוייםעל  דוח
 

 2020 ביוני 30  ליום ועד( השותפות הקמת )מועד   2020 בינואר  22 מיום לתקופה

  הכספיים מהדוחות נפרד   בלתי  חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  - הכללי  השותף
  טכנולוגיות ניהול בע"מ   יוניקורן

   - המוגבל  השותף
 יוניקורן טכנולוגיות נאמנויות בע"מ 

 ביאור 
  יתרת
 הפסד 

הון   קרן
בגין עסקה  

  השותף  עם
 הכללי

  השקעות
  בהון

  השותפות 
  יתרת
 הפסד 

  השקעות
  בהון

 השותפות 
גרעון  סה"כ  

 הון ב 

 "ח ש אלפי   "ח ש אלפי  

 יתרה ליום  
          2020בינואר  22

עם  עסקה בגין הון קרן
 503 - -  - 503 - 4 הכללי  השותף

 (634) - (634)  - - -  לתקופה  כולל  הפסד

 יתרה ליום  
 (131) - (634)  - 503 -    2020ביוני  30

 



 מוגבלת  שותפות -  טכנולוגיות יוניקורן
 

 המזומנים  תזרימי על  דוח

  הכספיים מהדוחות נפרד   בלתי  חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 לתקופה מיום 
 2020בינואר  22

)מועד הקמת  
השותפות( ועד  

ביוני   30ליום 
2020 

 אלפי ש"ח   
   
 

   פעילות שוטפת ל תזרימי מזומנים 
 (634)  ה תקופ ל  הפסד

מפעילות שוטפת   תזרימי המזומנים את להציג כדיהתאמות הדרושות 
 634  )נספח א'(

 -  , ששימשו לפעילות שוטפת נטומזומנים  

   
 -  מזומנים ושווי מזומנים  יתרתב  שינוי

   
 -  התקופה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת   יתרת

   
 -  התקופה מזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת 

   
 
 

פעילות  ל התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים  -  נספח א'
   שוטפת

   
   הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 185   הפסדובשווי הוגן דרך רווח שערוך השקעה במניות הנמדדות  
 (44)  שינוי בהתחייבות מס נדחה

 75  הוצאות הנהלה וכלליות ששולמו על ידי השותף הכללי 
 193  הוצאות ריבית בגין הלוואה מהשותף הכללי 

  409 
   

   שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 
 225  בזכאים ויתרות זכות  עליה

   
   

  634 

   פעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים  -  'בנספח 

כנגד הלוואה  הפסדובשווי הוגן דרך רווח השקעה במניות הנמדדות  
 1,891  מהשותף הכללי

 220  הוצאות נדחות כנגד הלוואה מהשותף הכללי 



 
 שותפות מוגבלת  - יוניקורן טכנולוגיות 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים 
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 כללי -   1ביאור 
 

ניהול   2020בינואר    19  ביום . א טכנולוגיות  יוניקורן  בין  מוגבלת  שותפות  נחתם הסכם 
"השותף   -"השותף הכללי"( ליוניקורן טכנולוגיות נאמנויות בע"מ )להלן    -בע"מ )להלן  

במסגרתו   שותפות   -  טכנולוגיות  יוניקורן  הוקמה  2020בינואר    22ביום  המוגבל"( 
מהווה השותפות  הסכם  תפות", בהתאמה(.  "השו-" והשותפות  "הסכם  - מוגבלת )להלן  

השותפות תקנון  הסכם    .בשותפות  שונות  זכויות,  המוגבל   השותף  בידי  .את  מכוח 
לבין המפקח, רו"ח   בין השותף המוגבל  2020באוגוסט    17ביום    שנחתםאשר  נאמנות  

)להלן   אבנעים  השותף המוגבל  (,  בהתאמה",  הנאמנות  סכם"ה-ו  "המפקח"   -שמעון 
  של  פיקוחו  תחת  וזאת  ההשתתפות  יחידות  בעלי  עבור  אלה  זכויות  בגין  כנאמן משמש

התשל"ה  בפקודתו  הוענק  למפקח.  המפקח חדש(,  )נוסח   -)להלן    1975-השותפויות 
  . מסוימות  פיקוח  סמכויותהנאמנות  "פקודת השותפויות" ו/או "הפקודה"( ובהסכם  

 . להלן 3, ראה ביאור השותפות להסכם למידע נוסף בקשר
 

ו .ב בעצמה  לעסוק,  הינה  השותפות,  של  המרכזית  תאגידים  באמצעות  או  /מטרתה 
של טכנולוגיות בתחומים   פיתוחאו  /, במחקר ו"(הפורטפוליו "חברות    -מוחזקים )להלן  

למועד   נכון  הללושונים.  הכספיים  הדוחות  על  לבצע  החתימה  השותפות  בכוונת   ,
 . "תחומי העיסוק"( -)להלן  השקעות בעיקר בתחומי טכנולוגיה, תוכנה ואינטרנט 

 

שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר מטרות השותפות הוגדרו כך שתהווה   .ג
 פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, התשמ"ד ,  ופיתוח, כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר

    להלן לעניין מטרות השותפות. 1'א 3. ראה גם ביאור (" המו"פ  "חוק - )להלן 1984 -
 
פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי   .ד

ופיתוח,  -ואי מחקר  בתחום  השותפות  של  פעילותה  המשך  לצורך  נדרשת  וודאות. 
לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או מימון ו/או הכנסת ו  לפעול  השותפות

השותפו פעילות  לשותפות.  נוספים  מימון משקיעים  מקורות  בהשגת  מותנית  ת 
פועלת   . הנהלת השותף הכללי של השותפותאשר אינם מובטחים הדרושים לפעילותה

יחידות  של  הנפקה  באמצעות  לרבות  השותפות  לפעילות  מימון  מקורות  לגיוס 
ביכולתה של השותפות לגייס מקורות    השתתפות לציבור באמצעות תשקיף, ולהערכתה

 . מימון כאמור
 
 השותפות תפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של השלכות ה .ה

 
  "נגיף  -  )להלן  (COVID-19)  הקורונה  נגיף   מגפת   בסין  התפרצה  2019  דצמבר   בחודש

 התפשטה   2020  שנת  של   והשני  הראשון  וברבעון  "המשבר"(  או  "האירוע"   או  הקורונה" 
  על  העולמי  הבריאות  ארגון  הכריז  ,2020  ינואר  בחודש  בעולם.  נוספות  במדינות

 ארגון  הכריז  ,2020  מרץ   ובחודש  עולמי,  בריאותי  חירום  מצב  כעל   הקורונה  התפרצות
  הינו  הקורונה נגיף התפשטות עולמית(. )מגפה כפנדמיה הקורונה על  העולמי הבריאות

 בעקבות   העולם.  ברחבי  רבות  במדינות  ,כלכליות  מאקרו  השלכות  בעל   חריג  אירוע 
 את   לבלום  בניסיון  משמעותיים  בצעדים  נוקטות  ישראל,  בכללן  רבות,  מדינות  האירוע,

 ותעסוקת   תנועת  על   הגבלות  היתר,  בין  נמנים,  אלה  צעדים  בין  הנגיף.  התפשטות
 הגבלות   ואירועים,  התכנסויות  על   הגבלות  וקניונים,  עסקים  סגירת  ,אזרחים

 העובדים   מספר   צמצום  מדינות,  בין  גבולות  סגירת  וסחורות,  נוסעים  על   תחבורתיות
 ידי   על   הננקטות  ולפעולות  לאירוע   באלה.  וכיוצא  העבודה  למקום  להגיע   הרשאים
  גלובליות   כלכלות  על   משמעותיות  עסקיות  השלכות  לעיל,  כאמור  השונות  המדינות

  חדות  שערים   בירידות  מתאפיינים  אשר   בעולם  ההון  שוקי  על   גם  כמו רבות  ומקומיות
  להוביל  עלולה  הכלכלית  ההאטה  בנוסף,    רבים.  ערך  ניירות  במחירי  ניכרת  ובתנודתיות

 למיתון. המשק את
 

  השפעת  את  ובוחנת  עוקבת   השותפות  הכספיים,  הדוחות  פרסום  תאריך  למועד  נכון
  הפורטפוליו   חברות  ופעילות  פעילותה  על  (COVID-19)  הקורונה  נגיף  התפשטות
  הפגיעה  להמשך להביא  עלולה  הקורונה נגיף התפשטות השותפות, להערכת הקיימות.
 נגיף   להתפשטות  ובישראל.  בעולם  היקפה  את  להעריך  ניתן  לא  עדיין   אשר  הכלכלית,

 הפורטפוליו   חברות  על ו  השותפות  פעילות  על   שלילית  עהפ הש  להיות  עלולה  הקורונה
  השותפות.  של   לפעילותה  הרלוונטיים  הסיכון  גורמי   של   התממשותם   ל ע ו  הקיימות

 או   )פרטי  הון  לגייס  היכולת על   ישירות להשפיע  עלול   הנגיף  התפשטות  המשך  זה,  בכלל 
  את   לממש  השותפות  יכולת  ועל   הקיימות  הפורטפוליו  ולחברות  לשותפות  ציבורי(

  אחזקותיה.



 
 שותפות מוגבלת  - יוניקורן טכנולוגיות 
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 כללי -   1 ביאור
 

 )המשך( השותפות של  העסקית  הפעילות  על  הקורונה  נגיף התפשטות  השלכות ה.
 

  עסקאות לקיים האפשרות על  שלילית השפעה להיות עלולה הנגיף להתפשטות בנוסף,
 והפיתוח,   המחקר  השלמת  על   ממשלתיים,  מגורמים  מימון  קבלת   על   אסטרטגיות, 

 היקף   ועל   הפורטפוליו  חברות  למוצרי  והביקוש  לשוק  היציאה  ועל   פעילותן,  הרחבת
 השותפות   השקיעה  בהן  הפורטפוליו  שחברות   לכך   לב  בשים   זאת  וכל   הכנסותיהן,

  בדרך   אשר  ופיתוח,  מחקר  חברות  הינן  בעתיד  בהן  להשקיע   צפויה  שהשותפות  וכאלה
  השוטפת. פעילותן למימון מספקים מזומנים תזרימי  מייצרות אינן כלל 

 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2ביאור 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א. 
 

נערכו    הדוחות הה  בהתאםהכספיים  העלות    מכשיריםלמעט   סטורית,ילמוסכמת 
 .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים

 
)להלן בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם  נערכו  אלו  כספיים  "תקני   -  דוחות 

"IFRS  כמו כן, הדוחות הכספיים כוללים את הגילוי הנדרש בהתאם להוראות תקנות .)
 . 2010 -ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 
לאור היות  הדוחות על הרווח והפסד הכולל מוצגים בהתאם לשיטת "מהות ההוצאה" 

 חברת השקעות אשר בבעלותה החזקות בישויות.  השותפות
 

 לכל  ביחס  בעקביות  יושמו  זה  בביאור  המתוארים  שבונאיתהח  המדיניות  עיקרי
 .המוצגות התקופות

 
 יים משמעותשימוש באומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים  ב.

 
הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים דורשת מההנהלה שימוש 

סכומי הנכסים באומדנים חשבונאים והערכות הכרוכים בשיקול דעת והמשפיעים על 
מותנים   נכסים  בדבר  הגילוי  על  הכספיים,  בדוחות  המוצגים  וההתחייבויות 
בתקופות   הוצאות  סכומי  על  הכספיים,  הדוחות  לתאריכי  תלויות  והתחייבויות 

ה עבור  שנקבעה  החשבונאית  המדיניות  ועל  בפועל  שותפותהמדווחות  התוצאות   .
   עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

 
  באשר  גילוי  לתת,  היתר  בין,  נדרש(  IAS 1)  1  מספר  בינלאומי  חשבונאות  ןלתק  בהתאם

  ניכרת  רגישות  בעלי  דעת  ובשיקולי  באומדנים  כרוך  שיישומם  החשבונאות  לכללי
 לדעת  .המדווחים  הסכומים  על   להשפיע   עשויה  התרחשותם  אשר,  עתידיים  לאירועים

  באומדנים  שימוש  נעשה  לא,  אלה  כספיים  דוחות  בעריכת ,  הכללי  תףוהש  הנהלת
 . כאמור חשיבות בעלי דעת ושיקולי
 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה  ג.
 
והסביבה השותפות   .1 המדינה  למטבע  בהתאם  הכספיים  דוחותיה  את  עורכת 

בה היא פועלת המהווה את המטבע ממנו בעיקר היא מושפעת   העיקריתהכלכלית  
 "(. הפעילות"מטבע  -)להלן 

ה .2 של  הכספיים  ב  שותפותהדוחות  מטבע   ש"חמוצגים  את  הפעילות   המהווה 
 .שותפותומטבע ההצגה של ה

 

  



 
 שותפות מוגבלת  - יוניקורן טכנולוגיות 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -   2ביאור 
 
 נכסים, התחייבויות ועסקאות צמודים או במטבע חוץ  .ד
 

והתחייבויות   .1 שער  כספיים  נכסים  לפי  מוצגים  אליו  הצמודים  או  חוץ  במטבע 
 . דיווחסגירה שבתוקף לכל תאריך ה

שער   .2 לפי  בהן  הראשונית  ההכרה  עם  נרשמות  חוץ  במטבע  הנקובות  עסקאות 
החליפין היציג במועד העסקה. הפרשי שער הנובעים מסילוק פריטים כספיים, לפי  
שערי חליפין שונים מאלה ששימשו לרישום הראשוני במהלך התקופה, או מאלה 

 .ו הפסדאשדווחו בדוחות כספיים קודמים, נזקפו לרווח 

ים בעת התהוותם, במסגרת הסעיף הוצאות מימון או  מוכרהפרשי הצמדה ושער   .3
 הכנסות מימון לפי העניין. 

 : של דולר ארה"ב שער חליפין לגבילהלן נתונים  .4
 יוני ב 30 ליום 
 2020 
  
 3.466 ש"ח / דולר ארה"ב 1של  היציגשער החליפין   

 המדווחת: הלתקופ ארה"ב נתונים בדבר שיעור בשער החליפין של הדולר  להלן .5

 

לתקופה  
ממועד הקמת  
השותפות ועד  

 ביוני  30ליום 
 2020 
 % 
  

 510.3 ש"ח /דולר ארה"ב  1של  היציגשער החליפין   
 

 הוגן שווי .ה
 

שווי הוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן לצורך 
, בהתאם  השותפותמדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם  

את  הכולל  הנמדדים    למדרג  ההתחייבויות  או  הנכסים  סיווג  שלהלן.  הרמות  שלוש 
תר בה נעשה שימוש משמעותי לצורך בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביו

 מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם. 
 

או  : 1רמה  זהים  נכסים  עבור  פעילים  בשווקים  תואמו(  )שלא  מצוטטים  מחירים 
 יש גישה אליהם במועד המדידה. שותפותהתחייבויות זהות של 

 
עבור ,  1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים הכלולים ברמה   : 2רמה  לצפייה,  הניתנים 

 הנכס או ההתחייבות, במישרין או בעקיפין. 
 

 :  נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.3רמה 
 

 נכסים פיננסים  .ו
 

לניהול נכסים פיננסיים   השותפותסיווג נכסים פיננסיים מתבסס על המודל העסקי של  
הנכס הפיננסי. נכסים פיננסיים מסווגים ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של  

בעת ההכרה לראשונה באחת מקטגוריות הסיווג המפורטות להלן. נכסים פיננסיים לא  
מסווגים מחדש אלא אם, ורק כאשר חל שינוי במודל העסקי של השותפות סיווג מחדש  

 מיושם מכאן ולהבא.
 

 מכשירי הון 
השותפות  לתקופה   הקמת  הון ממועד  במכשירי  השקעה  לשותפות  זה  למועד  ונכון 

קבוצה זאת כוללת את כל מכשירי ההון אשר    הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
נמדדים   אלה  נכסים  אחר.  כולל  רווח  דרך  הוגן  שווי  בקטגוריית  למדידה  יועדו  לא 

בשווים   עוקב  דיווח  תאריך  ובכל  לראשונה  ההכרה  או במועד  והרווחים  ההוגן 
נזקפות  עסקה  עלויות  הפסד.  או  לרווח  התהוותם  במועד  נזקפים  בגינם  ההפסדים 

 לרווח או הפסד עם התהוותן.
 

 השקעות במכשירי חוב.  איןנכון למועד זה לשותפות  ממועד הקמת השותפות  לתקופה  



 
 שותפות מוגבלת  - יוניקורן טכנולוגיות 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -   2ביאור 
 
 התחייבויות פיננסיות   ז.

 
התחייבויות פיננסיות מוכרות בדוח על המצב הכספי, כאשר ורק כאשר, הישות הופכת 

 צד להוראות החוזיות של המכשיר.
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת מוכרות לראשונה בדוחות הכספיים  

עלויות   בניכוי  הוגן  שווי  בסיס  ההכרה  על  לאחר  וקיימות.  במידה  ישירות,  עסקה 
עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית   לפי  לראשונה, התחייבויות אלה מוצגות 
האפקטיבית המביאה בחשבון גם את העלויות הישירות. הריבית האפקטיבית נזקפת  
לדוחות על הרווח הכולל במסגרת סעיף המימון. התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד  

לשער חליפין, הנמדדות בעלות מופחתת, משוערכות בכל תקופה בהתאם לשיעור   או
 עליית/ירידת המדד או שער החליפין, לפי העניין. 

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

קבוצה זאת כוללת התחייבויות פיננסיות המיועדות על ידי הנהלת החברה עם ההכרה  
או הפסד    השותפותכהתחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך  הראשונית בהן  

 כאשר הן כשירות לייעוד כאמור.  
 

שינויים  דיווח.  תאריך  לכל  הוגן  בשווי  מוצגות  זו  בקטגוריה  פיננסיות  התחייבויות 
בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד )לרבות ריבית המשולמת בגינם(, למעט השינוי  

הת של  הוגן  הניתן  בשווי  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  הנמדדת  פיננסית  חייבות 
לייחוס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות אשר מוצג במסגרת רווח כולל אחר  
או יגדיל חוסר הקבלה חשבונאית ברווח או הפסד. סכומים   אלא אם הטיפול ייצור 

ויות עסקה נזקפות  כאמור אינם מסווגים מחדש לרווח או הפסד בתקופות עוקבות. על 
 לרווח או הפסד עם התהוותן.

 
התחייבויות פיננסיות   איןלשותפות  נכון למועד זה  ממועד הקמת השותפות  לתקופה  

 הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
  

 מכשירים פיננסיים  גריעת . ח
 

 פיננסיים נכסים
 

 : כאשר נגרע  פיננסי נכס
 
 או; הפיננסי מהנכס מזומנים לתזרימי החוזיות הזכויות פקעו •

 . לגריעה כשירה וההעברה הפיננסי הנכס את מעבירה השותפות •
 

  מהבעלות   הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל   את  מהותי  באופן  העבירה  לא  השותפות  אם
  שומרת  והשותפות  בידיה  נותרו  לא  גם  וההטבות  הסיכונים  כל   אך,  המועבר  הנכס  של 
 מידת   לפי  המועבר  בנכס  להכיר  ממשיכה  השותפות,  המועבר  הנכס  על   השליטה  את

 . שלה הנמשכת המעורבות
 

 פיננסיות  התחייבויות
 

 המחויבות   כאשר ,  דהיינו ,  מסולקת  ההתחייבות  כאשר  נגרעת  פיננסית  התחייבות
 . פוקעת או מבוטלת, נפרעת בחוזה שהוגדרה

 
 לבין בעל שליטה בה   השותפותבין  פעולות .ט

 
בין   עסקה  בוצעה  שלגביה  שליטה לבין    השותפותהתחייבויות  בעלי  בבעלות  חברה 

מוכרים במועד העסקה לפי השווי ההוגן. ההפרש בין השווי    בשותף הכלליודירקטורים  
, בניכוי השפעת המס. הפרש  השותפות  ההוגן לבין התמורה שנקבעה בעסקה נזקף להון

בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים. הפרש בזכות מהווה  
 במהותו השקעת בעלים ולכן נזקף בסעיף נפרד בהון. 

  



 
 שותפות מוגבלת  - יוניקורן טכנולוגיות 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -   2ביאור 
 
 מסים על ההכנסה  י.

  
 מסים שוטפים 

המסים על ההכנסה שנדרש לשלם )שניתן להשיב( מסים שוטפים משקפים את סכום  
בגין ההכנסה החייבת לתקופה. חבות המס השוטפת נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס 
וחוקי המס אשר היו בתוקף, לרבות חוקי מס שנחקקו למעשה עד תאריך הדיווח, וכן 

 התאמות נדרשות בקשר לחבות/נכס המס לתשלום בגין שנים קודמות. 
  

 מסים נדחים 
הכספיים  בדוחות  הכלולים  הסכומים  בין  הפרשים  בשל  מחושבים  הנדחים  המסים 
לא   האמור  אף  על  הכנסה.  מס  לצורכי  בחשבון  שיובאו  הסכומים  לבין  המאוחדים 
מתבצעת הכרה במסים נדחים בעת ההכרה לראשונה במוניטין ובעת ההכרה לראשונה 

ינה משפיעה על הרווח  בנכסים ובהתחייבויות כחלק מעסקה שאינה צירוף עסקים וא
    החשבונאי ועל הרווח לצורכי מס.

  
המסים הנדחים חושבו לפי שיעורי המס הצפויים לחול כאשר יתרות מסים אלה יזקפו 
סכום   הדיווח.  לתאריך  בתוקף  היו  אשר  המס  חוקי  על  בהתבסס  הפסד,  או  לרווח 

שחלו ביתרות  המסים הנדחים הכלול בדוחות על הרווח והפסד הכולל נובע משינויים  
הנ"ל בתקופה השוטפת. מסים נדחים בחובה מוכרים במגבלת הסכום שצפוי שתהיה  

 הכנסה חייבת שכנגדה יהיה ניתן לנצלם. 
  

נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כנכסים  
אם    שאינם שוטפים והתחייבויות שאינן שוטפות, בהתאמה. מסים נדחים מקוזזים

קיימת זכות חוזית ברת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס  
 שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס. 

 
 הון השותפים  . אי

 
השותפים כהון  תסווגנה  השותפות  של  רגילות  השתתפות  אופציה  .  יחידות  כתבי 

בגינם תהא    הניתנים למימוש ליחידות השתתפות שיונפקו אשר סכום תוספת המימוש  
השותפותנקובה   של  הפעילות  בעת    כמות  .במטבע  שתונפק  ההשתתפות  יחידות 

וידועים   קבועים  תוספתיות .  הוןהבמסגרת    מסווגים  מימושם,  עסקה  עלויות 
או   השתתפות  יחידות  להנפקת  במישרין  אופציה  המיוחסות  לסיווג כתבי  הכשירים 

 . תוצגנה בהון השותפים כניכוי מתקבולי ההנפקה בהון כאור
 

 תפעולי   מחזור  תקופת . בי
 

של    תקופת התפעולי  הנכסים   השותפותהמחזור  כוללים  בכך,  בהתחשב  שנה.  הינה 
בתוך   להתממש  והצפויים  המיועדים  פריטים  השוטפות  וההתחייבויות  השוטפים 

 . השותפות של  הרגיל  התפעולי המחזור תקופת
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 התקשרויות  -   3ביאור 
 
 הסכם שותפות מוגבלת  . א
 

, אשר  נחתם הסכם שותפות מוגבלת  2020בינואר    19  םביוא' לעיל,  1כאמור בביאור  
ביום   במסגרתו הוקמה    ,2020בספטמבר    6תוקן  לשותף המוגבל  בין השותף הכללי 

 הינם כדלקמן: השותפות הסכם  יעיקר השותפות.
 

 ת השותפות  ומטר .1
 

במחקר    תעסוק  השותפות 1.1 מוחזקים,  תאגידים  באמצעות  ו/או  בעצמה 
בנוסף, השותפות רשאית לעסוק בתחום האמור באמצעות  פיתוח.  ו/או 
השקעה  לרבות  פיתוח,  ו/או  מחקר  של  נוספים  בפרויקטים  השקעה 
הוגדרו  לא  אם  אף  האמורים,  בתחומים  העוסקות  נוספות  בחברות 

ם שתחל במועד  וזאת לתקופה של שלוש שני  השותפות  במפורט בהסכם
 הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות. 

 
מוגבלת   ופיתוח,כשותפות  מחקר  הינו  פעילותה  ת  השקע   שתחום 

יד על  המוחזק  תאגיד  או  כהשקעה  ,  ההשותפות  ו/או תיחשב  במחקר 
כמשמעות התנאים    םפיתוח,  אחד  שמתקיים  ובלבד  המו"פ,  בחוק 

 :הבאים
 

)להלןהתק 1.1.1 טכנולוגית  לחדשנות  אישור הרשות הלאומית   -   בל 
החדשנות כי "(  "רשות  לראשונה,  תשקיע  בו  פרויקט  כל  בגין 

פיתוח ו/או  מחקר  פרויקט  הינו  השותפות  .  הפרויקט  הגישה 
הינו  הפרויקט  כי  שתאשר  מנת  על  החדשנות  לרשות    בקשה 

ה עד תום תפרויקט מחקר ו/או פיתוח, והרשות לא הביעה עמד
רשות   ימים  30 שקבעה  נהלים  פי  על  הבקשה  שהוגשה  מיום 

כפרויקט מחקר ו/או פיתוח, בתנאי    החדשנות, ייחשב הפרויקט
מיידי   בדיווח  הצהירה  פרויקט כי  שהשותפות  הינו  הפרויקט 

 .בחוק המו"פ  םכמשמעותמחקר ו/או פיתוח 
 

ר רשות החדשנות כי ההשקעה מקיימת את מטרות  התקבל אישו 1.1.2
 . חוק המו"פ 

 
באמצעות השקעה   בכוונת היתר,  בין  בתחום האמור,  לעסוק  השותפות 

  בע"מ   בובייל   והשקעות עתידיות בחברות  בע"מ  2014  סייברוואןבחברת  
כמו כן,    .כפי שהתחייבה לכך בכפוף להשלמת ההנפקה  יפפלאש בע"מו וו

התקבלו אישורי רשות החדשנות כנדרש    2020בפברואר    18ביום  יצוין כי  
ל  ביחס  וביום    2014סייברוואן  בתקנון הבורסה  בע"מ  ובובייל    19בע"מ 

התקבל אישור רשות החדשנות כנדרש בתקנון הבורסה    2020באוגוסט  
בע"מ לוייפפלאש  להסכמים  באשר  ו'  3-וד'  3,  ג'3ביאורים    ראה  .ביחס 

 מותנים לרכישת השקעות כאמור. 
 

לאחר חלוף תקופת שלוש השנים כאמור, תהיה השותפות רשאית, בכפוף   1.2
להחליט על ביצוע    ,לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות

 . השותפות פרויקטים נוספים שלא הוגדרו בהסכם
 

אשר תותווה באמצעות וועדת השקעות מדיניות ההשקעה של השותפות   1.3
של מחקר ו/או פיתוח ו/או   הינה השקעה במספר פרויקטיםשל השותפות  

בחברות העוסקות במחקר ו/או פיתוח, באופן שיאפשר פיזור הפורטפוליו 
מספר   פני  על  השותפות  חברות  פרויקטיםשל  ההשקעה   .ו/או  סכום 

מנכסי השותפות על פי הדוחות   40%בפרויקט בודד לא יעלה על    הראשוני
 .הכספיים האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעה
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 התקשרויות )המשך(  -   3ביאור 
 

 )המשך(  מוגבלת שותפות הסכם . א
 

 השותפות  הון .2
 

 הון השותפות יהיה מורכב מהסכומים הבאים:  2.1
 

חתימת   לאחרוכנס על ידי השותפים  יש״ח אשר    1,000סכום של   2.1.1
זה  השותפות  הסכם על ידי    999.9וכנסו  י, כשמתוך סכום  ש״ח 

 ש״ח על ידי השותף הכללי.  0.1 -השותף המוגבל ו
 

בהצעה   במועד 2.1.2 החתימות  רשימת  סגירת  לאחר  סמוך  שיהיה 
ההנפקה    של לציבור    השותפות   של   לציבורנה  והראשתשקיף 

של  "התשקיף"(  -)להלן   בבורסה  למסחר  הרישום  לפני  אך   ,
לציבורניירות הערך   במסגרת ההצעה  לציבור  השותף    ,שיוצעו 

תמורת   סכום  לכל  השווה  סכום  לשותפות  יכניס  המוגבל 
ההנפקה, נטו לאחר ניכוי הוצאות הנפקה של היחידות )לרבות 
כתבי אופציה, אם יוצעו כאלה בתשקיף( שיונפקו על ידו ויוצעו  

של   סכום  )בניכוי  פי התשקיף  בידי   200על  שיוותר  ש״ח   אלפי 
כל   עבור  מןהנא השותפות  להון  יכניס  וכן  הנאמנות(,  הוצאות 

תמורת ההנפקה של יחידות )לרבות מסכום נוסף שיתקבל על ידו  
לבעלי   או  הכללי  לשותף  ידו  על  יונפקו  אשר  אופציה(  כתבי 

סמוך לפני תאריך התשקיף או בתאריך    ,שליטה בו או לאחרים
 כלל בתשקיף.  יההשלמה או לפניו, על פי התחייבות שת

 
השותף הכללי או בעל ,  הבורסה  והנחיות  לתקנון  בהתאם  ,בנוסף

השליטה בשותף הכללי ירכשו לפני הרישום למסחר לראשונה, 
ההקצאה   מתבצעת  בו  למחיר  זהה  במחיר  מזומנים,  תמורת 

בשווי   בשותפות המוגבלת  ערך  ניירות   10  מבין הנמוךלציבור 
 מסך  20%של   למכפלה  השווה בשקלים סך או ש"ח  מיליון

וההמירים  יחידות  ההשתתפות ליחידות ההשתתפות 
לרשמםת שהשותפות ההצעה  פרסום במועד למסחר בקש 

 בהצעה יחידות ההשתתפות הוצעו שבו המזערי לציבור, במחיר
 לציבור. 

 
 30יודגש, כי במהלך התקופה ממועד הקמת השותפות ועד ליום 

הוצאו  2020ביוני   לשותפות  בסך  התהוו  להנפקה  ת המיוחסות 
אלפי ש"ח אשר נרשמו כהוצאות נדחות במסגרת סעיף    220של  

 חייבים ויתרות חובה בדוח על המצב הכספי.
 

 ערך  ניירותכל עת שבה יגיעו לידי השותף המוגבל סכומים עקב הקצאת  ב 2.2
יהא השותף המוגבל חייב להכניס סכומים אלה, בניכוי עמלות שישתלמו 
עליהם ובניכוי הוצאות הנפקה, להון השותפות, ובניכוי סכומים שהשותף 
לצורך הוצאות הנאמנות   המוגבל, בהסכמת השותף הכללי, יותיר בידיו 

 לעיל(.  2.1.2)מעבר לסכום הקבוע בסעיף 

 
 לריבית בגין תשלומיו להון השותפות.שותף המוגבל לא יהא זכאי ה 2.3

 
המוגבל   2.4 השותף  חלק  יהיה  השותפות  הון  הגדלת  של   99.99%במקרה 

מההון    0.01%מההון הנוסף שיוכנס לשותפות וחלק השותף הכללי יהיה  
 הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת.
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 התקשרויות )המשך(  -   3ביאור 
 

 )המשך(  מוגבלת שותפות הסכם א. 
 

 סמכויות ותפקידי השותף הכללי  .3
 

ועני עסקי  כל  את  ינהל  הכללי  וכמיטב  י השותף  דעתו  שיקול  לפי  השותפות  ני 
כן,    .השותפות  על מנת לבצע את מטרות השותפות כאמור בהסכם   יכולתו כמו 

 גם:סמכויותיו של השותף הכללי יכללו 
 

לחתום בשם השותפות על כל ההסכמים והמסמכים הקשורים ולהחליט   3.1
ו/או ניהול השקעות בתחום פעילותה של השותפות ועל כל שינוי    באיתור

 או תיקון בהם או בכל מסמך הכרוך בפעולה על פיהם ולרבות:
 

או  /ו  זכויותאו  / ו  ערך  ניירות  רכישתאו  /ו  השקעה  הסכמי 3.1.1
 ;ותמני העברת שטרי על  וחתימה ניסוח, מכירתם

 

 ;השותפות של  פעילותה בתחום ההסכמים כל  3.1.2
 

  על  ולחתוםמימון ו/או מענקים לצורך פעילות השותפות    לקבל  3.1.3
 ; כך לשם הדרושים שעבודים וליצור המסמכים כל 

 
קבלת    הסכמי 3.1.4 ו/או  מתן  ו/או  רישום  ו/או  מכירה  ו/או  רכישה 

 רישיון ו/או זכויות שימוש אחרות בקשר עם זכויות קניין רוחני;  
 

  והשקעה   ניהול ,  באיתורהסכמים עם גורמים אחרים העוסקים   3.1.5
באיתור, ו  ידע   עתירת  טכנולוגיה  של   ופיתוח  במחקר שיתופם 

 ; ירת ידע בניהול ובהשקעה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה עת
 

  ופיתוח   המחקר  פירות  של   ולשיווק  לייצור  הקשורים  הסכמים 3.1.6
  ; (בעקיפין או)במישרין  השותפות ידי על  שבוצע 

 
 ; ורגולטורים ממשלה למשרדיכל פניה  3.1.7

 
 . ושיווק פיתוח, מחקרכל מסמך אחר הקשור בפעולות  3.1.8

 

בסעיף   3.2 לאמור  הסכמים   3.1בכפוף  על  ולחתום  לחתום  להחליט  לעיל, 
השותפות   בשם  העניין,  /וומסמכים  לפי  שלה,  מוחזקים  תאגידים  או 

 הכוללים אותם תנאים, תניות והוראות כפי שהשותף הכללי ימצא לנכון. 

 

או  /ואשראי  השותפות    הסכםלקבל, לפי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות   3.3
מימון ו/או מענקים בשם השותפות למטרות השותפות ולשעבד לצורך זה  

או מימון ו/או /ואת נכסי השותפות, לרבות גם )אך לא רק( קבלת אשראי 
 . השותפות מטרות קידוםלצורך  םמענקים ושעבוד נכסי

 

לנהל כל תביעה והליך משפטי בשם השותפות בין כתובעת ובין כנתבעת   3.4
 כים משפטיים כאמור. וליישב תביעות והלי

 

 לתת כל הודעה בשם השותפות. 3.5

 

פעולות   3.6 לביצוע  בקשר  החלטה  כל  השקעה   מחקר לקבל  ו/או  ופיתוח 
ופיתוח והשקעה בפעילות    מחקרבפעילות מחקר פיתוח או המשך פעולות  

פירות  של  השיווק  ו/או  הייצור  בדבר  החלטות  כולל  ופיתוח,  מחקר 
על ה לרבות החלטות  מנעות מפעולות  יהמחקר והפיתוח שבוצע כאמור, 

 . םכאמור או מהשתתפות בהן, או הפסקת 
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 התקשרויות )המשך(  -   3ביאור 
 

 )המשך(  מוגבלת שותפות הסכם א. 

 

 )המשך( ותפקידי השותף הכלליסמכויות  .3
 

ו   לנהל  3.7 ועסקיה,  השותפות  עניני  על  ומדויקים  מלאים   לפרסםרישומים 
לשלטונות המס, לרשות ניירות ערך,    ודוחות כספיים וכל מידע שיש לדווח

שהשותף בחואו  /ו  בארץ ,  רשות  לכל לבורסה,   ערך  ניירות  ולמחזיקי  "ל 
המוגבל ינפיק, והכל במועדים, באופן וברמת הפירוט הנדרשים על פי דין  

  ערך   ניירותאו על פי הסכם הנאמנות או על פי כל תשקיף שעל פיו יוצעו  
עם   השותפות  של  הסכמים  פי  על  או  הבורסה  תקנון  פי  על  או  לציבור, 

 שלטונות המס.
 

 שותף המוגבל ה .4
 

השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות או עסקיה  4.1
ולא יעשה בשם השותפות פעולה משפטית כלשהי. פעולות השותף המוגבל 

 לא תחייבנה את השותפות.

 

מן  4.2 למעלה  השותפות  של  לחיובים  אחראי  יהיה  לא  המוגבל  השותף 
 הסכומים שיכניס להון השותפות כאמור לעיל.

 

ה 4.3 המוגבל  הסכם השותף  פי  על  שלו  הזכויות  של  היחיד  הבעלים    וא 
בהסכם   השותפות דבר  ושום  השותפות  וכלפי  הכללי  השותף    כלפי 
בהסכם השותפות אזכור  גם  לרבות  הסכם    השותפות  ,  הוראות  של 

הנאמנות והתשקיף בדבר ההצעה לציבור או דברים הטעונים אישור או 
פרט לשותף ,  אהסכמה מאת המפקח לא יתפרש כמקנה זכות למאן דהו

 או כהופך אותו לשותף בשותפות.השותפות סכם ההמוגבל עצמו, על פי  

 

 הוצאות השותפות ומימונן  .5
 

ו/או    השותף 5.1 מענקים  ו/או  אשראי  השותפות  בשם  לקבל  רשאי  הכללי 
 להחליטו  יהםמימון בתנאים שיראו לו כמתאימים לצורך מימון הוצאות

 לשעבד לצורך זה את נכסי השותפות.

 

השותף הכללי יהיה רשאי לפנות לשותף המוגבל ולבקש ממנו להגדיל את  5.2
ישמשו למטרות  הון השותפות על מנת שהכספים שיוכנסו להון השותפות  

פי הסכם על  לעת השותפות  שהיא רשאית לעסוק בהן  , כפי שיהיו מעת 
הסכם פי  על  לעשותן  רשאית  שהשותפות  השותף השותפות  ולפעולות   .

הכללי יציין בפנייתו לשותף המוגבל את הסכום שבו הוא מבקש להגדיל  
 את הון השותפות.

 
תשקיף    במקרה  לפרסום  יפעל השותף הכללי  מדף  / וכזה  דוח הצעת  או 

ו/או בכל דרך אחרת על פי דין לגיוס הכספים הנדרשים לשם הגדלת הון 
פי  על  לכך  שידרשו  ולאישורים  לתנאים  בכפוף  וזאת  כאמור  השותפות 
הוראות מפורשות שתכללנה בהסכם הנאמנות ועל פי כל דין. מבנה ותנאי 

ניירות הערך שיוצעו בה ותנאיהם, הכמות שתוצע ההנפקה לרבות סוגי  
והמחירים  כאמור  הערך  ניירות  יוצעו  שבהם  האגדים  הרכב  סוג,  מכל 
פי  על  לרכישת יחידות יקבעו  זכות  ערך המקנים  ומחירי מימוש ניירות 
 החלטת השותף הכללי ובכפוף לכל אישור הנדרש, ככל שנדרש, על פי דין. 
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 התקשרויות )המשך(  -   3ביאור 
 
 הסכם שותפות מוגבלת )המשך(  . א

 
 השתתפות בהכנסות, הוצאות והפסדים  .6

 
ל  6.1 ו  0.01%  שיעור של השותף הכללי יהיה זכאי  שיעור ישא בימההכנסות 

מההוצאות והפסדי השותפות וכן בהוצאות והפסדי השותפות  0.01%של 
, לא השותפות כמוגדר בהסכם אחריות השותף המוגבל   תאשר עקב הגבל 

המוגבל.יי השותף  בהם  ל   שא  זכאי  יהיה  המוגבל  של השותף   שיעור 
וי   99.99% אחריותו  ימההכנסות  להגבלת  בכפוף  בהסכם שא    כמוגדר 

 מההוצאות והפסדי השותפות.  99.99% שיעור של בהשותפות 
 

סכומים אשר יהיו בידי השותפות ואשר לא יחולקו לשותפים )לרבות אלו  6.2
הכללי   השותף  יהיה  חולקו(  שלא  ומרווחיה  השותפות  מהון  הנובעים 
רשאי, אם ימצא זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים, להשקיעם, עד 
ובלבד   כמתאים,  שימצא  באופן  נועדו  שלשמן  למטרות  בהם  למימוש 
שהשקעות תיעשינה למטרת שמירה, ככל האפשר, על הערך הריאלי של 

 לצורך ביצוע מטרות השותפות.  הכספים ועל זמינות הכספים
 

 תשלומים לשותף הכללי  .7

 

 ניהול   דמי 7.1
 

זכאי לקבל מהשותפות  יהיההשותף הכללי ינהל את השותפות ו 7.1.1
של    ניהול דמי   .  חודש  בכל "מ,  מע   בתוספת  דולר  אלף  24בסך 

הכללי   ממיהיה  השותף  החל  כאמור  ניהול  לדמי  עד וזכאי 
 .בלבד הנפקה לראשונה לציבורהשלמת ה

 

 ישולם   אשר  בשכר,  הניהול   דמי  מתוך  יישא  הכללי  השותף 7.1.2
  חיצוניים   דירקטורים  למעט,  הכללי  השותף  של   לדירקטורים
 ובגין   כדירקטורים  שירותם  בגין,  תלויים  בלתי  ודירקטורים

  התפעול  בתחומי  הכללי  לשותף  שיעניקו  שוטפים  שירותים
 . תפקידם בתוקף, השוטף

 
  חיצוניים   דירקטורים  שכר  לרבות,  השותפות  הוצאות  יתר

 . השותפות ידי על  ישולמו, תלויים בלתי ודירקטורים
 

 משרה   נושאיאו  /ו  עובדים  שכר  עלות  במלוא  תישא  השותפות 7.1.3
 .בהתאם  שירותים  לשותפות  ויתנו  השותפות  ידי  על   יועסקו  אשר 

 

 וחוב  הון בגיוסי לטיפול  סיוע  בגין תמורה  7.2
 

הכללי לשותף  ישלם  סיוע    ,הנאמן  בותמורת  במסגרת  טיפול  ההון  גיוס 
)ציבורי או ובמסגרת כל גיוס הון ו/או חוב נוסף  לציבור  הראשונה  ההצעה  

 אלפי דולר בתוספת מע"מ בגין כל גיוס הון ו/או חוב. 20, סך של פרטי(
 

 יוזמה   דמי 7.3
 

  הכללי   השותף ,  לשותפות  הכללי  השותף  של   הייזום  לשירותי  בתמורה
מהשותפות  זכאי  יהיה על    לקבל  המבוססים  יוזמה  ו/או    הכנסותדמי 

 לקבל  זכאי  יהיה, השותף הכללי  לפיו  באופן,  השותפותתמורות שתקבל  
)לפני ברוטו    תמורההכנסה ו/או   מכל   (כמפורט להלן)  30%או   20%שיעור  

בחלוקות( להתחשב  ומבלי  שהוא  סוג  מכל  כסף  ,ניכוי  שווה  או    , בכסף 
 פרויקט ו/או תאגיד מוחזק של השותפות,שתתקבל על ידי השותפות מכל  

על ההשקעה   שיתקבלו  סכומים  בגין  לרבות מתשואה  ידי השותפות  על 
בגין הלוואות ש דיבידנדים וחלוקות אחרות ומריבית    הועמדו בדרך של 

וזאת אך ורק בעת מימוש  לפרויקט ו/או לתאגיד מוחזק של השותפות,  
של  חלקי  או  מוחזק    מלא  בתאגיד  ו/או  בפרויקט  השותפות  השקעת 

 : בניכויכאמור,  



 
 שותפות מוגבלת  - יוניקורן טכנולוגיות 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(

 

17 

 התקשרויות )המשך(  -   3ביאור 
 

 )המשך(  מוגבלת שותפות הסכם א. 
 

 )המשך(  תשלומים לשותף הכללי .7 
 

 )המשך( יוזמה  דמי 7.3
 

תאגיד   7.3.1 ו/או  פרויקט  באותו  השותפות  של  הישירות  ההשקעות 
של    מוחזק היחסי  החלק  )או  הישירות שמומש  ההשקעות 

  -ו ,, לפי הענייןבמקרה של מימוש חלקי(
 

בגין  7.3.2 לשותפות  שנבעו  הפסדים  של  המצטבר  המצרפי  הסכום 
השקעות השותפות בפרויקטים ו/או תאגידים מוחזקים אחרים  
השותפות  ידי  על  מומשה  בהם  שההחזקה  או  פורקו  שנסגרו, 

  אל   ואשר   בתקופות קודמות למועד תשלום דמי היוזמה כאמור 
 . יוזמה דמי של   אחר מתשלום  מכבר זה נוכו

 
ממימוש   מיסים 7.3.3 לשותפות  שינבעו  מרווחים  לנבוע  שעשויים 

 השקעותיה בפרויקטים ו/או בתאגידים מוחזקים.  
 

 "התמורה נטו"( -)להלן 
 

יחושב לעיל    7.3.2בסעיף  הסכום המצרפי המצטבר של הפסדים כאמור  
בגובה הפער המצטבר של סך התמורות שנבעו לשותפות בכסף או שווה 
כסף, מכל פרויקט ו/או תאגיד מוחזק של השותפות שמומש ו/או נסגר,  
של  הישירות  ההשקעות  בניכוי  קודמות  בתקופות  חוסל,  או  פורק 
השותפות באותו פרויקט ו/או תאגיד מוחזק שמומש ו/או נסגר, פורק או  

לכך שהתמורה שנבעה לשותפות בכסף או שווה כסף בגין כל  חוסל, בכפוף  
פרויקט ו/או תאגיד מוחזק שמומש ו/או נסגר, פורק או חוסל על בסיס  
פרטני אשר יובא בחשבון במסגרת תחשיב הסכום המצרפי המצטבר של  
ההפסדים, היתה נמוכה מההשקעה הישירה של השותפות בפרויקט ו/או  

נוכו זה מכבר מתשלום אחר של דמי    אל   ואשר(  נ"ל התאגיד המוחזק ה
 . שיחול  ככל "מ, מע  בתוספת"(, לשותפות התמורה"  -יוזמה )להלן 

 
)דהיינו,   דמי לשותפות  התמורה  שתתקבל  אופן  באותו  ישולמו  היוזמה 

ככל   במזומן,  היוזמה  דמי  ישולמו  במזומן  תתקבל  שהתמורה  ככל 
זכויות ישולמו דמי היו ערך או  בניירות  זמה באותם  שהתמורה תתקבל 

דמי   ישולמו  בתשלומים  תשולם  שהתמורה  ככל  זכויות,  או  ערך  ניירות 
   קבלתה.היוזמה בתשלומים יחסיים, וכיו"ב( ובסמוך לאחר 

 
בהן התמורה לשותפות ממימוש של השקעת השותפות בפרויקט   בנסיבות

עד   פי שניים מגובה ההשקעה באותו  )וכולל(  ו/או בתאגיד מוחזק תהא 
מגובה התמורה    20%פרויקט ו/או תאגיד מוחזק, אזי דמי היוזמה יהיו  

השותפות  השקעת  של  ממימוש  לשותפות  התמורה  בהן  ובנסיבות  נטו 
תהא גבוהה מפי שניים מגובה ההשקעה   בפרויקט ו/או בתאגיד מוחזק

יהיו   היוזמה  דמי  אזי  מוחזק,  ו/או תאגיד  פרויקט  מסכום    20%באותו 
גובה התמורה נטו שהוא עד פי שניים מגובה ההשקעה באותו פרויקט ו/או  

  מכל סכום מעליו.  30% -תאגיד מוחזק ו
 

 . המפקח ידי על  יאושר בפועל  היוזמה דמי חישוב
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 התקשרויות )המשך(  -   3ביאור 
 

 )המשך(  מוגבלת שותפות הסכם א. 
 

 השותפות  ורווחי הפסדי  .8
 

כך   הפסדי 8.1 הכללי,  השותף  ובין  המוגבל  השותף  בין  יתחלקו  השותפות 
, והשותף הכללי  השותפות  מן הפסדי  99.99%  - ב  ישאשהשותף המוגבל  

מן ההפסדים וכן בהוצאות והפסדי השותפות המוגבלת,    0.01%  - ב  ישא
לא   המוגבל,  השותף  אחריות  על  ההגבלה  עקב  השותף   ישאאשר  בהם 

המוגבל. אולם, בשום מקרה לא יהיה השותף המוגבל חב בהתחייבויות 
 השותפות, אלא עד גובה הסכום שהוא השקיע בהון השותפות. 

 

השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים סכומים אשר יהיו בידי   8.2
חולקו(   שלא  ומרווחיה  המוגבלת  השותפות  מהון  הנובעים  אלו  )לרבות 
הבלעדי   דעתו  שיקול  לפי  זאת  ימצא  אם  רשאי,  הכללי  השותף  יהיה 
באופן  נועדו  שלשמן  למטרות  בהם  למימוש  עד  להשקיעם,  כמתאים, 

טרת שמירה, ככל שימצא כמתאים, ובלבד שהשקעות כאמור תיעשינה למ
האפשר, על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך 

 ביצוע מטרות השותפות המוגבלת. 
 

 תקופת השותפות   .9
 

או על פי  השותפות לפי הוראות הסכם עד לפירוקה תקופת קיום השותפות הינה 
 דין או בהסכמת השותפים.

 

 הסכם שירותי מנכ"ל  .ב
 

באוגוסט   11וביום  2020במאי  31, אשר תוקן ביום נחתם הסכם 2020בינואר  27ביום 
שירותי    ,2020 כללילמתן  )להלן    ניהול  גרין  ועמית  הכללי  השותף  השותפות,    - בין 

 "המנהל"(. עיקרי ההסכם הינם כדלקמן:
 

 הגדרת התפקיד, סמכויות וכפיפויות   .1
 

השותפות   1.1 כמנכ"ל  ממונה  חוץ המנהל   תפקידו  במסגרת  כאשר  במיקור 
יהיה אחראי, בין היתר, על הניהול השוטף של השותפות והשותף הכללי,  
לרבות, אך לא רק, קשרים עם משקיעים, קשרים עם הרשויות השונות  
מוסדות   עם  קשרים  הכללי,  והשותף  השותפות  בפעילות  הקשורות 
יועציהם   ועם  הכללי  והשותף  השותפות  פעילות  את  המלווים  פיננסיים 

הת עם  קשרים  אשר  השונים,  נוספות  פעולות  וכן  המוחזקים  אגידים 
על  ידי מנכ"ל השותפות והשותף הכללי והכל  -צריכות ויכולות להתבצע 

כפי שיידרש מעת לעת על ידי יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי )להלן  
 "השירותים"(.  -

 
במשך כל תקופת מילוי תפקידו כמנכ"ל השותפות והשותף הכללי ומתן  1.2

על  דירקטוריון השותף הה פי  -השירותים  ליו"ר  כפוף  יהיה  סכם המנהל 
 הכללי.  

 
 .80%המנהל ייתן את השירותים בהיקף המקביל להיקף משרה של  1.3

 
 -   במהלך תקופת ההסכם, רשאי המנהל לעסוק בתחומים נוספים )להלן 1.4

( ש:  ובלבד  הנוספת"(,  של  1"הפעילות  הפעילות  בתחום  אינו  העיסוק   )
( הנוספת  2השותפות;  הפעילות  שאינן (  ובשעות  החופשי  בזמנו  תבוצע 

( הפעילות הנוספת תבוצע מבלי לנצל כל מידע 3שעות מתן השירותים; )
ו הקבוצה;  של  כדי  4)  - סודי  הנוספת  הפעילות  בביצוע  יהיה  ולא  אין   )

 לגרום לניגוד עניינים כלשהו עם השותפות ו/או השותף הכללי. 
 

 מועד תחילת מתן השירותים  .2
 

  ו ואינ וההסכם    2020בינואר    1החל מיום  מינויו של המנהל לתפקיד הינו בתוקף  
  .מוגבלת בזמן בכפוף לדין
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 התקשרויות )המשך(  -   3ביאור 
 

 שירותי מנכ"ל )המשך(  הסכם ב.
 

 תמורה ותנאים נלווים  .3
 

תפקיד 3.1 למילוי  פי    ובתמורה  על  התחייבויות  כל  תשלם  הוקיום  הסכם, 
  בתוספת מע"מ כדין )להלן   ש"ח  אלפי  50חודשי של  השותפות למנהל סך  

וסכם כי התשלום החודשי בגין התקופה החלה  ה"התשלום החודשי"(.    -
ל   2020בינואר    1מיום   ישולם למנהל במועד השלמת    מועד ההנפקהועד 

 מאיב  31במידה וההנפקה לא תושלם עד ליום  ו  על ידי השותפות  ההנפקה
ועד   2020במרס    1ן התקופה שבין  מחצית מהתשלום החודשי בגי,  2020

 .  ידי השותף הכללי-על  תמומן מההיבט התזרימי 2020 באוקטובר 31
 

בגין  2020ביוני    30ליום   שכר שטרם שולם   לשותפות קיימת התחייבות 
אלפי ש"ח אשר נרשמה במסגרת סעיף זכאים ויתרות   225למנהל בסך של  

הקמת    זכות ממועד  התקופה  במהלך  כן,  כמו  הכספי.  המצב  על  בדוח 
ליום   ועד  של   2020ביוני    30השותפות  שכר  הוצאות  השותפות  רשמה 

של   כולל  בסך  הנהלה    300המנהל  הוצאות  סעיף  במסגרת  ש"ח  אלפי 
צדדים  עסקאות עם  בדבר    6ראה ביאור  וכלליות בדוח על הרווח והפסד.  

 קשורים ובעלי עניין.
 

הוצאות  יהיה  המנהל   3.2 להחזר  ביצוע זכאי  עם  בקשר  שיוציא  סבירות 
אשר ישולמו לו כנגד הצגת קבלות או תלושים או כל מסמך אחר  התפקיד,  

בהתאם לנוהלי השותפות, כפי שיהיו בתוקף בעת שהוצאות אלה הוצאו 
 .  שהות בחו"ל לצורך ביצוע התפקיד, לרבות הוצאות טיסה ועל ידי המנהל 

 
שיהיה    המנהל  3.3 כפי  מאחריות  ופטור  שיפוי  ביטוחי,  לכיסוי   נהוגזכאי 

ודירקטורים   בכירה  משרה  והכל   בשותף לנושאי  ובשותפות,  הכללי 
 בהתאם להוראות הדין והסכם השותפות. 

 
מובהר, כי התשלום החודשי שתשלם השותפות למנהל, כקבוע בהסכם,   3.4

נקבע באופן שהוא כולל, בין היתר, את כל התשלומים שמגיעים למנהל  
לפי   השירותים  ומתן  תפקידו  מילוי  מתן  העבור  עבור  כולל  הסכם, 

השירותים מעבר לשעות העבודה המקובלות, כולל בימי מנוחה והמנהל  
 ו לקבל תשלום נוסף עבור כך. זכאי לדרוש א לא יהיה

 

   השותפות  של  השתתפות ידותליח אופציותזכאות ל  .4
 

לא   ללא תמורה, אופציות  בסמוך לאחר מועד השלמת ההנפקה יוענקו למנהל, 
)להלן   השותפות  של  השתתפות  ליחידות  למימוש  הניתנות    - סחירות 

ל  שווה  תהיה  אשר  בכמות  של    2%  -"האופציות"(,  ההשתתפות  יחידות  מסך 
תוענקנה   האופציות  ההנפקה.  השלמת  במועד  שתהיינה  כפי  בכפוף השותפות 

תוכנית   ולהוראות  בהתאם  לתנאים  הכללי  והשותף  השותפות  של  האופציות 
. האופציות תבשלנה 1961-התשכ״אלפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[    102  לסעיף
 שנים, כשרבע מכמות האופציות תבשיל בכל שנה החל ממועד הענקתן.  4במשך 

 
   מענקים .5

 
, המנהל יהיה זכאי ויתר התנאים האמורים בהסכם  תשלום החודשיה  על   נוסף

 : לתגמולים כדלקמן
 

  לשיקול  בהתאם,  לעת  מעת  יינתנוש  יכול   מיוחדיםאו  /ו  שנתיים  מענקים 5.1
שתהיה השותפות  הנהלת  דעת כפי  התגמול  מדיניות  להוראות  ובכפוף   ,

 .מעת לעת
 

, לפי  השותפותתגמול הוני יכול ויוענק מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת הנהלת  
ובכפוף להוראות מדיניות    השותפותהוראות תוכנית תגמול הוני שתאומץ על ידי 

   .התגמול כפי שתהיה מעת לעת
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 התקשרויות )המשך(  -   3ביאור 
 

 בע"מ  בובייל חברת הסכם השקעה ב ג.
 

 הסכם השקעה בע"מ  בובייל  חברת  נחתם בין השותפות לבין    2020בפברואר    11ביום  
ביום   תוקן  ו  -)להלן    2020באוגוסט    18אשר  בהתאמה"ההסכם" -"בובייל"  אשר  (,  , 

מיליון דולר,    3.1  - כ  הצטרפה השותפות לסבב השקעה שביצעה בובייל של עד  במסגרתו
  דולר   71.45מחיר של  , המייצג  לפני הכסףמיליון דולר    15לפי שווי חברה לבובייל של  

   :למניה, וזאת בהתאם לתנאים העיקריים הבאים ארה"ב
 
על פי תשקיף זה ולפני רישום ניירות הערך של השותפות  בכפוף להשלמת ההנפקה   .1

מיליון דולר  1.5סך של   השותפות בבובייל  תשקיע של השותפות למסחר בבורסה,  
א' בכורה  מניות  של  לשותפות  להקצאה    מהונה   10.56%  המהוות  4בתמורה 

  נקבע   עוד.  , נכון למועד חתימת ההסכםעל בסיס דילול מלא  בובייל המונפק של  
  60%  המהווה 4'א בכורה מניות לכמות אופציות משקיע  לכל  תוקצנה כי, בהסכם
    .יוסבג לו שהוקצו 4'א בכורה המניות מכמות

 
, ההשקעההאופציות ניתנות למימוש במחיר השווה למחיר הקצאת המניות בסבב   .2

חודש ממועד   12למניה, וזאת בתוך תקופה של ארה"ב  דולר  71.45קרי מחיר של 
 סגירת סבב הגיוס.  

 

הינו   .3 ההסכם  של  לקיומו  מתלה  את  תנאי  בהצלחה  תשלים  שהשותפות  בכך 
  רשאים לוותר  הצדדים להסכם, אולם  2020בנובמבר    18עד ליום  ההנפקה לציבור  

. הוסכם כי ככל שההנפקה לא תושלם עד המועד האמור, זה  על התקיימות תנאי
 מכל סיבה שהיא, יהיה ההסכם בטל ומבוטל. 

 
 בע"מ  2014 סייברוואןחברת הסכם השקעה ב ד.

 
הסכם  בע"מ    2014סייברוואן  חברת  נחתם בין השותפות לבין    2020באפריל    28ביום  

,  2020במאי    31אשר תוקן ביום  ,  (, בהתאמה"ההסכם"   -"סייברוואן" ו  -השקעה )להלן  
 דולר  אלפי 180סך של השקיעה השותפות בסייברוואן  2020ביוני   2ביום  ואשר על פיו

מיליון דולר לפני הכסף  25, לפי שווי חברה לסייברוואן של "סכום ההשקעה"( -)להלן 
  דולר למניה(  4.5042  -כ)המחיר למניה בסבב ההשקעה נקבע על  על בסיס דילול מלא  

ה לשותפות  תקצובתמורה  סייברוואן  אשר    39,963ה  רגילות  לשותפות    הקנומניות 
בהון המניות המונפק והנפרע של סייברוואן, נכון למועד חתימת   0.75% - כ החזקה של 

 ההסכם.  
 

  , 2020ביוני   4אשר נערכה ביום  של סייברוואן  לציבור  השלמת תשקיף  במסגרת  בנוסף,  
)כ  360  של רגילות נוספות בסכום  מניות    75,600שותפות  הרכשה   דולר    1,240  -אלפי 
  16.4לפי מחיר למניה שנקבע בהנפקה של    "סכום השקעה נוסף"(  -)להלן    ש"ח(אלפי  
 . ש"ח

 
 . פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדההשקעה סווגה בקטגוריית מדידה נכסים 

 
ל  במחזיקה    2020ביוני    30יום  נכון  של השותפות  של   115,563  כמות  רגילות  מניות 

)כ 1.68%  -סייברוואן המהוות כ לפי שווי של    בדילול מלא(  1.47%  -מהונה המונפק 
המדידה "ח ) ש  14.76אלפי ש"ח בהתבסס על מחיר המניה של סייברוואן בסך    1,706

רמה  ש תחת  מסווגת  בסייברוואן  ההשקעה  ההוגן(  1ל  השווי  זקפה   .במדרג  לפיכך, 
אלפי ש"ח    185בסך של  הוצאות בגין שערוך נכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן  השותפות  

  בדוח רווח והפסד.
 

- פרוהתבצע באמצעות סכומים שהועמד לשותפות על ידי   מימון ההשקעה בסייברוואן
( הון סיכון  )חברה בבעלות בעלי שליטה  1999סיד ניהול  בשותף  ודירקטורים  ( בע"מ 

. "ק.ו.ד.ם"(  -)להלן  הכללי( ולק.ו.ד.ם. השקעות בע"מ )מבעלי השליטה בשותף הכללי( 
תמו מכספי  כי  כאמור  הממתינים  הגורמים  ובין  השותפות  בין  ההנפקה  הוסכם  רת 

 540החזויים להתקבל מההצעה על פי התשקיף המתוכנן של השותפות, ישולם סך של 
כאמור לעיל    ם ההשקעה וסכום ההשקעה הנוסףבגין החזר סכואלפי דולר הממנים  

 להלן.  4ביאור למידע נוסף, ראה  .העמידו לשותפות לצורך השקעה בסייברוואןאשר 
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   )המשך(התקשרויות  -   3ביאור 
 

 מים עם חברי וועדת השקעות הסכ ה.
 

ומספר נותני שירותים  בין השותפות מתן שירותים  מיהסכ מונחת 2020 יוניב 23ביום 
 כדלקמן: ם נקבעו התנאים במסגרת (,", בהתאמהמומחיםה"  -"הסכמים" ו -)להלן 

 
 הגדרת התפקיד, סמכויות וכפיפויות   .1

 
 השקעות של השותפות במיקור חוץ.המומחים יכהנו כחברי וועדת  1.1

 
במסגרת התפקיד, ידרשו המומחים להשתתף בישיבות וועדת השקעות,   1.2

על פי הצורך, ולכל הפחות אחת לרבעון, לייעץ לשותפות  קיימנהתתאשר  
בנוגע  לייעץ  בהם השקיעה השותפות,  לפרויקטים  בנוגע  ולשותף הכללי 

הלה ו/או בישיבות להצעות השקעה פוטנציאליות, להשתתף בישיבות הנ
עם  מראש  לתיאום  בכפוף  והכל  שיתבקש,  ככל  הדירקטוריון,  של 

צע כל פעולה אחרת אשר אותה יבקש הדירקטוריון ו/או בהמומחים, ול 
 .  המנהל למטרת קידום פעילות השותפות

 
עלפי  המ 1.3 האמונים  חובת  של  הפרה  המהווה  פעולה  יבצעו  לא  ומחים 

 .שותפיה ו/או חברות קשורות שלהםהשותף הכללי, השותפות, 
 

 מועד תחילת מתן השירותים  .2
 

ההסכמים יכנסו לתוקפם החל ממועד השלמת ההנפקה ורישום ניירות הערך של 
לעמוד בתוקף עד    כומשיי"המועד הקובע"( ו   -השותפות למסחר בבורסה )להלן  

   .םסיומ
 

 תמורה ותנאים נלווים  .3
 

ובכפוף , מיםהסכהוקיום כל התחייבויות על פי  םבתמורה למילוי תפקיד 3.1
להשלמת ההנפקה, יוענקו למומחים, ללא תמורה, אופציות לא סחירות 

)להלן   השותפות  של  ההשתתפות  ליחידות  למימוש   - הניתנות 
מסך יחידות ההשתתפות    0.5%  -"האופציות"(, בכמות אשר תהיה שווה ל 

ה נ ה. האופציות תוענקשל השותפות, כפי שתהיינה במועד השלמת ההנפק
השותפות  של  האופציות  תוכניות  ולהוראות  לתנאים  ובכפוף  בהתאם 

לסעיף   בהתאם  הכללי  חדש[    102והשותף  ]נוסח  הכנסה  מס  לפקודת 
והכללים שהותקנו מכוחו והסכם הענקת האופציות של   1961-התשכ"א

במשך   תבשלנה  האופציות  מכמות    3השותפות.  שליש  כאשר  שנים, 
 שיל בכל שנה החל ממועד ההענקתן. האופציות תב

 
המומחים לא יהיו זכאים לכל תמורה נוספת, מכל מין וסוג שהוא, עבור  3.2

 צע התפקיד, אלא אם כן הוסכם הדבר על ידי השותפות מראש ובכתב.  ויב
 

 סיום התקשרות  .4
 

ההסכמים הינם בתוקף החל מהמועד הקובע ואינם מוגבלים בזמן. צד   4.1
כן מעוניין  אשר יהיה   להביא הסכמים אלו לסיומם יהיה רשאי לעשות 

  30בכל עת ומכל סיבה על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב, לצד השני, של 
יום מראש ובלבד שמועד פקיעת ההסכמים יהיה בסוף חודש קלנדארי 

 הודעה המוקדמת"(. "תקופת ה -)להלן 
 

בתקופת ההודעה המוקדמת, ימשיכו המומחים למלא את תפקידם. עם   4.2
זאת, השותפות תהיה רשאית, יל פי שיקול דעתה הבלעדי, לוותר על מילוי 
שתשלם   ובלבד  חלקה,  או  כולה  המוקדמת,  ההודעה  בתקופת  התפקיד 

ותו למומחים את התמורה לה היו זכאים לו המשיכו לכהן בתפקיד בגין א
 חלק של תקופה ההודעה המוקדמת בו ויתרה שותפות של שירותם.
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   התקשרויות )המשך( -   3ביאור 

 
 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  וויפפלאש בע"מהסכם השקעה ב .ו

 
לבין    2020באוגוסט    10ביום   להלן(  )כמפורט  בה  עניין  ובעלי  השותפות  בין  נחתם 

- "וויפפלאש" ו  -)להלן    2020באוגוסט    27אשר תוקן ביום  וויפפלאש הסכם השקעה  
 (, אשר עיקריו הינם כדלקמן:  , בהתאמהההסכם" " 
 
כוללת של   .1 לפי שווי   750הסכם ההשקעה הינו להשקעה  בוויפפלאש,  דולר  אלפי 

לוויפפלאש של   למניה של    3.5חברה  )מחיר  לפני הכסף  דולר,  דולר(   23.7מיליון 
בשיעורים   -  )להלן להשקיע  המשקיעים  התחייבו  אותו  ההשקעה"(,  "מחיר 

 ומועדים שונים, כמפורט להלן. 
 

יע בוויפפלאש, בכפוף להשלמת ההנפקה על פי בהסכם נקבע, כי השותפות תשק .2
 500תשקיף זה ולפני רישום ניירות הערך של השותפות למסחר בבורסה, סך של  

של   להקצאה  בתמורה  ההשקעה,  במחיר  דולר  של   21,098אלפי  רגילות  מניות 
בהון המניות של וויפפלאש, על בסיס   11.76%  -וויפפלאש, המשקפות החזקה של כ

 דילול מלא. 
 

המהווים   במועד החתימה על ההסכם, המשקיעים הבאיםכי    ,וד נקבע בהסכםע  .3
 100בוויפפלאש סכום כולל של    השקיעו  "המשקיעים"(  - צד קשור לשותפות )להלן  

 אלפי דולר במחיר ההשקעה, בחלוקה הבאה:
 

 .אלפי דולר 38סכום של  השקיע הק.ו.ד.ם  . א
 

  38סכום של    השקיעהסיד"(  -"פרו  -)להלן    סיד קרן הון סיכון בע"מ-פרו .ב
 אלפי דולר; 

 
 אלפי דולר; 12שקיע סכום של ב' לעיל( ה3המנהל )כהגדרתו בביאור  .ג

 
גרין, אחיו של   .ד עידו  )להלן  מר  גרין"(  -המנהל    12שקיע סכום של  ה,  "מר 

 אלפי דולר. 
 
 התחייבו להשקיעפי תשקיף זה, המשקיעים  -בכפוף להשלמת ההנפקה על כמו כן,  

סכום   ההשקעה  150של  נוסף  בוויפפלאש  במחיר  דולר  לשיעור   אלפי  בהתאם 
 . השקעתם הראשונית

 

החודשים   18במהלך  עוד נקבע בהסכם, כי לכל אחד מהמשקיעים תהיה הזכות   .4
 , בתנאים הבאים:להשתתף בגיוס הבא של וויפפלאש  ממועד החתימה על ההסכם

 
)א(   . א מבין:  הנמוך  שיהיה  לוויפפלאש  חברה  שווי    20%בשווי  על  הנחה 

)לפני הכסף(, כפי שיוסכם עם המשקיע הראשי בסבב הבא, או    וויפפלאש
 מיליון דולר.  10)ב( שווי חברה מקסימלי )לפני הכסף( של 

 
סכום האופציות לו יהא זכאי כל משקיע יהא שווה לסכום ההשקעה הכולל  .ב

 של כל משקיע לפי הסכם זה.
 

יעשה באופן שסכום  ידי השותפות )ככל שתמומש(  -יצוין, כי מימוש האופציה על 
  40%פי ההסכם, יחד עם סכום האופציה, לא יעלו על  -ההשקעה של השותפות על 

קרי האופציה,  מימוש  במועד  שיהיו  כפי  השותפות  נכסי  השותפות   ,מסך  נכסי 
 בדוחות הכספיים האחרונים של השותפות לפני מימוש האופציה.  
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 ה מהשותף הכלליהלווא -   4 ביאור
 

לבין    2020ביוני    8ביום   השותפות  בין  הלוואה  הסכם  שליטה  נחתם  בעלי  בבעלות  חברה 
הכלליודירקטורים   ק  בשותף  ההנפקה  של  ההשלמה  למועד  עד  השותפות יבבמסגרתה  לה 

ד' לעיל( וסך 3אלפי דולר לצורך השקעה בחברת סייברוואן )ראה ביאור    540מימון בסך של  
 ןמתוכאלפי ש"ח לצורך כיסוי הוצאות השותפות ממועד הקמתה ועד למועד ההנפקה )  295  של 
 של   לציבור  הראשונהאלפי ש"ח הוונו כהוצאות נדחות בקשר לתשקיף ההנפקה    220של    סך

מכספי (. כמו כן נקבע כי ההלוואה אינה נושאת ריבית ואינה צמודה והיא תוחזר  השותפות
 . תשקיףה ויה להתקבל מההצעה על פי  תמורת ההנפקה המיידית נטו העש

 
ההלווא  היות של  הכולל  ל   הוהסך  הועמד  אשר  השותפות  כאמור  ריבית טובת  נושא  אינו 

ה של  האשראי  סיכון  את  ה  שותפותהמשקפת  בו  הריבית  שיעור  הייתה    שותפות)דהיינו, 
  נמדדמתחייבת לו היו ניטלים הסכומים בתנאים זהים מצדדים שלישיים(, סכום ההלוואה  

בה   בין השווי   הפער.  הנקוב  המערכ  יותר  הנמוך  בערך  הוגן  בשווי  לראשונהבמועד ההכרה 
לבין   כאמור  של הסכום  כהערך  ההוגן  של  בסך  ש"ח    653  -הנקוב  הון נזקף  אלפי  במסגרת 

 . ממס נטו, במסגרת סעיף קרן הון בגין עסקה עם השותף הכלליהשותפות 
 

  בהתאם   האפקטיבית  הריבית  בשיטת  מופחתת  בעלות  נמדדת ההתחייבות  עוקבות  בתקופות
בינלאומי    השותפות  בוחנת  לעת  מעת  כאשר ,  פיננסיים  מכשירים,  IFRS 9לתקן חשבונאות 

לצפי השלמת    כאמור  הההלווא  פירעון  עיתוי  בבסיס   העומדת  התחזית   את  ותתקף  בהתאם 
 .  התשקיף

   
נמדד    אומדן ההלוואה  של  ההוגן  תלוי.   תוך השווי  בלתי  חיצוני  שווי  במעריך  הסתייעות 

במסגרת התחשיב כאמור נקבע כי שיעור הריבית המשקף את סיכון האשראי של השותפות  
בטווח   ן ההתחייבות הינוידי הנהלת השותף הכללי כי עיתוי פירעו  על . וכן הוערך  317%-הינו כ

בשקלול הסתברות השלמת התשקיף    התחשבות  תוךחודשים ממועד קבלת ההלוואה,    3של  
 בפרק זמן זה. 

 
 הוצאות  השותפות  רשמה,  2020  ביוני  30  ליום  ועד  השותפות  הקמת  ממועד  תקופהה  במהלך

 "ח. שאלפי  193של  כולל   בסךכאמור  הבגין ההלווא השהתהווניכיון  הפחתתבגין  מימון
 

)התש"ל   49  תקנה  מתוקף  ומידיים  תקופתיים  דוחות  הע 1970-לתקנות    בגין   השווי  רכת(, 
בתקופת   תשקיף להשלמהל   הצורפלמימון השקעה בחברת סייברוואן  הלוואה מהשותף הכללי  

יודגש, כי מדידת כספי הלוואה מהשותף הכללי    .2020  ביוני  30  ביום  שהסתיימהדיווח ביניים  ה
 לכיסוי הוצאות השותפות התבססו על אומדנים שנלקחו במסגרת הערכת השווי.

 
 מיסים על ההכנסה   -   5ביאור 

 

קובע,   ("הפקודה"   -  להלן)  1961-, התשכ"א[נוסח חדש]לפקודת מס הכנסה    ()ד63סעיף   . א
כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין הפקודה כחברה, ואם 
שר האוצר עשה כן אזי יראו את השותפות כאילו היא חברה לעניין הפקודה, וסכומים  
על   גם  חל  זה  הכנסה  מס  צו  כדיבידנד.  אותם  יראו  לשותפים  חילקה  שהשותפות 

 . שותפויות העוסקות במחקר ופיתוח
 

יהא  .ב השותפות  על  יחולו  שהתקנות  ככל  שיחול  משטר המס  הצו,  להוראות  בהתאם 
 . כאילו היא חברה לכל דבר ועניין

 
להבדיל משותפויות קיימות שיחידות השתתפות שלהן נסחרות בבורסה לניירות ערך 

  (למעט חלקו של השותף הכללי ) אביב, אשר כל הכנסות השותפות והוצאותיה   -בתל 
המ לשותף  הצו מיוחסות  שבעקבות  הרי  ההשתתפות,  יחידות  למחזיקי  ודרכו  וגבל, 

היחידות והשותפות   לא ייוחסו למחזיקי  האמור ההוצאות וההכנסות של השותפות 
היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה, 

 : לןכאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס החלים על חברות כמפורט לה
 

הכלכלית    2016בדצמבר   ההתייעלות  חוק  המדיניות )אושר  ליישום  חקיקה  תיקוני 
שיעור במסגרו נקבע כי  אשר    ,2016  -התשע"ז  (,  2018  -ו  2017הכלכלית לשנות התקציב  

 . 23%שיעור של הינו ב 2018בינואר  1מס החברות החל מיום 
 

ותפות תהיה נישומה במידה והש  .23%הינו    2019שיעור מס החברות בישראל בשנת  
 .הנ"ל  כחברה על פי צו לעיל, היא תהא כפופה למס חברות בשיעור
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 קשורים  וצדדים עניין בעלי עם עסקאות -  6ביאור 
 
 וצדדים קשורים עם בעלי עניין  יתרות  . א

  

 
  ביוני 30ליום 

2020 
 ח "אלפי ש 
  

 225 )*(שכר מנהל  -  זכות ויתרות  זכאים 

 1,726 (*)* מהשותף הכללי ההלווא 

 503 קרן הון בגין עסקה עם השותף הכללי )**( 
 

 לעיל.  3 ביאור ראה  )*(
 . לעיל  4 ביאור ראה  *(*)

 
 וצדדים קשורים  עניין בעלי עם עסקאות .ב

 

  לתקופה
ממועד הקמת  
השותפות ועד  

 יוני ב 30 יוםל 
 2020 
 ח "אלפי ש 
  

 300 מנהל )*(שכר  -הוצאות הנהלת וכלליות 

 193 הוצאות מימון בגין הלוואה מהשותף הכללי )**(

 
 לעיל.  3 ביאור ראה   )*(

 . לעיל  4 ביאור ראה  *(*)
 
 

 מגזרי פעילות   -  7ביאור 
 

( בדבר מגזרי פעילות. IFRS 8)  8  בינלאומי  כספי  דיווח  תקן  עקרונות  את  מיישמת  השותפות
אשר נסקרים    השותפותמבוסס על הדיווחים הניהוליים והפנימיים של הנהלת    המגזרי  הדיווח

לצורכי קבלת החלטות   השותפותבאופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של 
נקבע    IFRS 8לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים )"גישת ההנהלה"(. בהתאם לעקרונות  

קיים ג' לעיל( 1סוק של השותפות )כהגדרתם בביאור העי תחומיתחילת  עםעל ידי ההנהלה כי 
 .זה בתחוםיחידי ווח ימגזר בר ד שותפותל 
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 סיכונים  וניהול  פיננסיים  מכשירים -   8ביאור 
 

 ניהול סיכונים פיננסיים  א. 
 

 כללי . 1
 

סיכוני    הקבוצהפעילות   פיננסיים:  סיכונים  למגוון  אותה  הוגן חושפת    שווי 
נזילות.    וקבלת   הפיננסיים  הסיכונים  את  תקופה  בכל   בוחנת  הקבוצהוסיכוני 

 .  בהתאם החלטות
 

מזהה ומעריכה ומגדרת    אשר,  הקבוצה  הנהלתידי  -ניהול הסיכונים מתבצע על 
 את הסיכונים.

 
נכסים   יתרות  אין  לבסיס  לחברה  הצמודות  מהותיות  פיננסיים  והתחייבויות 

 הצמדה כלשהו ולפיכך לא נכלל מידע בגין בסיסי הצמדה של יתרות כאמור. 
 

 פיננסיים  סיכון  גורמי . 2
 

 סיכון שווי הוגן   א. 
 
הכלליהלוואה מהשותף  בהתאם    ה  נמדדת  רווח    לשוויאינה  דרך   או הוגן 

ביאור  אלאהפסד   )ראה  מופחתת  השווי   לעיל(.    4  בעלות  סיכון  ובהתאם 
 ההוגן בגינה לא צפוי להשפיע על רווח והפסד ו/או על הון השותפות

 
 נזילות  סיכוני ב.

 
זה   באמצעות   השוטפת  הפעילות  צרכי  את  מממנת  השותפות  נכון למועד 

מ הכלליהלוואות   ידי  על   נזילותה   את  לנהל   שותפותה  מדיניות  .השותף 
במהלך   התפעוליים  לצרכים המזומנים ניהול  לשם שוטפות תחזיות בחינת

 העסקים הרגיל. 
מתעתדת לגייס הון למימון פעילותה התוכננת   השותפות  ,1  רבביאו  כאמור

בתחום ההשקעה בתאגידים העוסקים במחקר ופיתוח באמצעות הנפקה  
 של יחידות השתתפות על פי תשקיף ההנפקה לראשונה לציבור.  

 
 פיננסיים לפי חלוקה לקבוצות: המכשירים ה  תמצית .ב

 יוני ב 30ליום  
 2020 
 ח "ש אלפי 
 (מבוקר)בלתי  

  נכסים פיננסיים: 
 1,706 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת: 
 225 זכות  ויתרות זכאים

 1,726 הכללי הלוואה מהשותף 

 1,951 
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 )המשך( סיכונים וניהול  פיננסיים  מכשירים -   8ביאור 
 

 פיננסיים  מכשירים  של  הוגן שווי .ג
 

 פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי   מכשירים ( 1
 

 הוגן  לשווי קירוב מהווה שלהם הספרים  ערך אשר פריטים
 

השקעה    כוללים  שותפותה  של   הפיננסייםהמכשירים   חובה,  ויתרות  חייבים 
והפסד רווח  דרך  הוגן  בשווי  זכות  ו  במניות  ויתרות    והלוואות   ואשראיזכאים 

  על   בדוחות  כאמור  הפיננסיים  המכשירים  של   היתרות.  ואחרים  בנקאי  מתאגיד
הוגן  ,2020  ביוני  30  ליום  הכספי  המצב בשווי  מדידה    קירוב  מהוות  ומשקפות 
 . ההוגן לשווין

 
  המכשירים  קבוצות  של   ההוגן  והשווי  בספרים  הערך  את   מפרטת  להלן  הטבלה

  לשווים   קירוב)או    ההוגן  שווים  פי  על   שלא  הכספיים  בדוחות  המוצגים,  הפיננסיים
 (: ההוגן

 
 2020 ביוני 30 

 (מבוקר)בלתי  

 
 ערך 

 בספרים 
 שווי

 )*( הוגן
 "ח ש אלפי 

   
   פיננסיות  התחייבויות

 1,726 1,726 הכללי מהשותף  ההלווא

 
 . לעיל  4 ביאור ראה. ההוגן השווי במדרג  3 רמה  תחת  מסווגת המדידה )*(

 

 3 ברמה  המסווגות הוגן  שווי מדידות  בדבר נוסף  מידע 

 שימוש נעשה בהם נתונים הערכה  טכניקות פיננסיים  מכשירים
 ההוגן  השווי במדידת

 מהשותף ההלווא
 הכללי

ערך  - מזומנים תזרימי היוון
נוכחי של תזרימי המזומנים  

העתידיים כשהם מהוונים על  
  המקובלבסיס שיעור הריבית 

במועד  דומים בתנאים להלוואות
 המדידה.

  על התבסס היוון שיעור
 של המשוקלל ההון מחיר

 למועד השותפותה
 .המדובר

 
 הוגן  בשווי  הנמדדים פיננסיים  מכשירים בדבר גילוי ( 2
 

מפרטת את המכשירים הפיננסיים שנמדדו בשווי הוגן, בהתאם   שלהלן  ההטבל 
 : 2020 יוניב 30 ליוםלמדרג השווי ההוגן, 

 
 "כ סה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
 "ח ש אלפי 
 (מבוקר)בלתי  

 
     נכסים פיננסיים 

 בשווי יםהנמדד יםפיננסי  נכסים
     :הפסד או רווח דרך הוגן

בשווי הוגן דרך השקעה במניות 
 1,706 - - 1,706 הפסדורווח 

 1,706 - - 1,706 
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