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 "(החברה)"מ "לסיכו בע

  שינויים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה

 זה דוח פרסום למועד ועד 7132 שנת של הראשון הרבעון במהלך
יובאו להלן פרטים , 0391-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' א93בהתאם לתקנה 

שיש לתארו בדוח התקופתי של בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה בכל עניין 

 . זהועד למועד פרסום דוח רבעוני  2102

: אסמכתא מספר, 2109במאי  22נושא תאריך )פרסמה החברה תשקיף להשלמה  2109במאי  20ביום 

: אסמכתא מספר)פרסמה החברה הודעה משלימה  2109במאי  22וביום "( התשקיף( )"2109-10-122232

השלימה  2109במאי  22ביום , בהתאם"(. ההודעה המשלימה)"מכוחו של התשקיף ( 2109-10-129992

פי התשקיף וההודעה המשלימה והחל ממועד זה הפכה החברה לחברה -החברה הנפקת מניותיה לציבור על

 .0333-ט"תשנ, ציבורית כמשמעות מונח זה בחוק החברות
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 תתתת

 מ"לסיכו בע

 7132 מרץב 13החברה ליום ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דו

 

דוח הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים ואת מתכבד להגיש את "( החברה: "להלן)מ "בע לסיכודירקטוריון 

הדוח סוקר את השינויים העיקריים . 7132 במרץ 33שנסתיימה ביום  חודשים 3תקופה של להדירקטוריון 

התיאור הנכלל בדוח זה כולל רק מידע , כי ככלל, מובהר. ת והמדווח ותאשר אירעו בתקופ, בפעילות החברה

הנתונים הכספיים בסקירה זו מתייחסים לדוחות המאוחדים של  .אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי

 . IFRSערכו לפי תקני שנ, החברה

 6ראה פרק , לפרטים נוספים בדבר תחומי הפעילות של הקבוצה. הקבוצה פועלת במספר תחומי פעילות

 .7132, במאי 77לתשקיף החברה מיום 

 הנפקה לציבור .3

, במאי 77הנושא תאריך , פרסמה החברה תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, 7132במאי  73ביום 

הוצעו לציבור , 7132, במאי 72במסגרת התשקיף ובמסגרת הודעה משלימה מיום (. "התשקיף") 7132

 332,111-בת המוצעות הוצעו והמני "(. המניות המוצעות")א "כ₪  1.3מניות רגילות בנות  33,211,111

מניות  311 תליחידה הכולל₪  1.3מחיר מזערי של )למניה ₪  3..1יחידות בדרך של מכרז במחיר מזערי של 

  3..1 נקבע על סך של המחיר במכרז. מניות 37,266,211-מתוך המניות המוצעות נתקבלו הזמנות ל(. רגילות

 .למניה₪ 

בניכוי עלויות , התמורה נטו. ₪מיליוני  27.2-סך התמורה ברוטו שקיבלה החברה מהנפקה זו הסתכם בכ 

 .ח"מיליוני ש ...6-כהסתכמה ב, הנפקה

ראה ביאור לפרטים נוספים . אביב –ות החברה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל לאחר ההנפקה מני

 .לדוחות הכספיים הביניים 1

 כספיהמצב ה .7

. 7136ר בבדצמ 33שחלו מיום  החברה לשינויים הכוללים את הסברי, על המצב הכספימוצגים להלן נתונים 

 :ח"הנתונים במיליוני ש

 נכסים שוטפים   .7.3

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.16 31.3.17 סעיף

   

שיעור 
 השינוי

סכום 
 השינוי

מזומנים  
ושווי 

 .להלן 4ראה סעיף  13.5 60.3% 22.4 35.9 מזומנים

מזומנים 
מוגבלים 
 בשימוש

13.4 15.4 -13.0% -2.0 

הירידה נובעת בעיקר מקיטון 
בפיקדונות אשר שימשו כביטחונות 

עקב קיטון במסגרת אשראי שלא 
 נוצלה בפרויקט ספציפי
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 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.16 31.3.17 סעיף

לקוחות 
והכנסות 

 3.5 3.8% 92.7 96.2 לקבל
חייבים  

ויתרות 
 0.5- 7.0%- 7.1 6.6 חובה

 

 2.4- 19.5%- 12.3 9.9 מלאי

הירידה נובעת בעיקר מקיטון במלאי 
של פרויקט המסילות המתבצע 

במסגרת פעילות משותפת כתוצאה 
 מתקדמות בפרויקט

נכסים 
שוטפים 

 0.1 2.8% 3.6 3.7 אחרים
כ "סה 

נכסים 
 12.2 7.9% 153.5 165.7 שוטפים

 
 םנכסים שאינם שוטפי .7.7

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.16 31.3.17 סעיף

   

שיעור 
 השינוי

סכום 
 השינוי

בישויות השקעות  
מוחזקות 

המטופלות לפי 
שיטת השווי 

 המאזני

1.2 1.3 -7.7% -0.1 

 

 0.5 2.0% 25.6 26.1 רכוש קבוע

הגידול נובע בעיקר מהמשך 
ההשקעה במתקן לקליטה וטיפול 

מ "בשמנים בחברת אורמידן בע
 ובניכוי הפחת התקופתי

נכסים שאינם 
 שוטפים אחרים

בעיקר מגידול העלייה נובעת  0.4 12.9% 3.1 3.5
 במיסים נדחים

כ נכסים "סה
 שאינם שוטפים

30.8 30.0 2.7% 0.8 

 

 
    

   
 13.0 7.1% 183.5 196.5 כ נכסים"סה
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   התחייבויות שוטפות .7.3

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.16 31.3.17 סעיף

   

שיעור 
 השינוי

סכום 
 השינוי

 
אשראי 

מתאגידים 
 בנקאיים

13.2 10.0 32.0% 3.2 
העלייה נובעת בעיקר מניצול אשראי 

מ לשם השלמת "בחברת אורמידן בע
 לניטרול שמניםהמתקן 

ספקים 
ונותני 

 שירותים

81.8 83.5 -2.0% -1.7 

זכאים  
ויתרות 

 זכות
8.7 9.6 -9.4% -0.9 

 

מכשירים 
 נגזרים

3.1 2.1 47.6% 1.0 
העלייה נובעת בעיקר מעדכון השווי 

ההוגן של נגזר משובץ בפרויקט 
 המסילות עקב הייסוף ביורו

התחייבויות 
מיסים 

 שוטפים

הגידול נובע מהעלייה בהכנסה  0.9 24.3% 3.7 4.6
 החייבת ברבעון הראשון

כ "סה
התחייבויות 

 שוטפות

111.4 108.9 2.3% 2.5 

 
 התחייבויות שאינן שוטפות   .7.2

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.16 31.3.17 סעיף

   

שיעור 
 השינוי

סכום 
 השינוי

 

הלוואות 
מתאגידים 

 בנקאיים
6.4 1.6 300.0% 4.8 

העלייה נובעת  בעיקר ממעבר 
מהלוואות לזמן קצר להלוואות לזמן 

הלוואות אלה שימשו בעיקר . ארוך
למימון המתקן לקליטה וטיפול 

 .מ"בשמנים בחברת אורמידן בע

התחייבויות 
בשל הטבות 

 לעובדים
2.1 2.1 0.0% 0.0 

התחייבויות  
שאינן 

שוטפות 
 אחרות

1.1 1.1 0.0% 0.0 

כ "סה 
התחייבויות 

שאינן 
 שוטפות

9.6 4.8 100.0% 4.8 

 

        
כ "סה

 התחייבויות
121.0 113.7 6.4% 7.3 
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   הון עצמי .7.1

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.16 31.3.17 סעיף

   

שיעור 
 השינוי

סכום 
 השינוי

 
 0.0 0.0% 6.2 6.2 הון מניות

 0.0 0.0% 5.0 5.0 קרנות 

 העלייה נובעת מרווחי התקופה 4.9 8.5% 57.5 62.4 עודפים 

כ הון עצמי "סה
המיוחס לבעלים של 

 החברה
73.6 68.7 7.1% 4.9 

 
שאינן מקנות זכויות 
 שליטה

העלייה נובעת בעיקר מחלק המיעוט  1.0 100.0% 1.0 2.0
 ברווחי חברת בת

 העלייה נובעת מרווחי התקופה 5.9 8.5% 69.7 75.6 כ הון "סה

 

 .לדוחות הכספיים 1ן התפתחויות בהון לאחר תאריך הדוח ראה ביאור ילעני

 

ומבלי , לדוחות הכספיים 1אור יחולק כמפורט בביוהדיבידנד שההנפקה לציבור בהתחשב בתמורה מ, ההון פרופורמה

 :הינו כדלקמן, 7132במרץ  33 -של החברה לאחר ה העסקיותצאות ולהתחשב בת

 ח"ליוני שימ     

 23.6  7132במרץ  33סך ההון ליום 

 ...6 תמורה נטו מהנפקה לציבור

  (31.1)    דיבידנד

  2.723   הון פרופורמה 
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  הפעילותתוצאות  .1

 -ו 7132 במרץ 33-ב שנסתיימה לתקופהרווח והפסד ר נתונים עיקריים מתוך דוחות להלן הסברים בדב

 (:₪ ליוני יבמ) 7136בדצמבר  33ולשנה שנסתיימה ביום  7136

 

 31.12.16 31.3.16 31.3.17 הסבר

 403.6 131.0 97.2 3.1 הכנסות     

 עלות ההכנסות
 

83.9 121.3 362.0 

 41.6 9.7 13.3 3.2 רווח גולמי

 %רווח גולמי 
 

13.7% 7.4% 10.3% 

 16.1 4.6 4.4 3.3 הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה

רווח תפעולי לפני הכנסות 
  אחרות

8.9 5.1 25.5 

 הכנסות אחרות
 

0 0.0 1.6 

 27.1 5.1 8.9 3.4 רווח תפעולי

 %רווח תפעולי 
 

9.2% 3.9% 6.7% 

 2.4- 0.9 0.6- 3.5 נטו, מימון( הוצאות)הכנסות 

 חלק בתוצאות ישויות מוחזקות
 

-0.2 0 -0.3 

 24.4 6.0 8.1 3.6 הכנסהרווח לפני מיסים על 

 7.8 1.6 2.3 3.7 מסים על ההכנסה

 16.6 4.4 5.8 3.8 רווח נקי

 %רווח נקי  
 

6.0% 3.4% 4.1% 

 :מיוחס אל
    

 בעלים של החברה
 

4.9 4.4 16.5 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

0.9 0 0.1 

  
 

5.8 4.4 16.6 

     

EBITDA 3.9 9.7 6.0 28.9 

 הכנסות 1.3

של  בסךהמקביל אשתקד ברבעון לעומת ההכנסות  קטנו 7132 רבעון הראשון של שנת ההכנסות ב

מהגורמים נובע בעיקר  7132בשנת  קיטוןה. %..71-של כ ירידהאשר מהווים ₪ ליוני ימ ..33 -כ

נובעת בעיקר בפרויקט ה (₪ליוני ימ 27 -כירידה של ) הנדסה האזרחיתבתחום ה ירידה: כדלקמן

אחד המקטעים מתוך שלושה  תמסירעקב השלמה ו, המבוצע במסגרת פעילות משותפת ,המסילות

מספר עקב  (₪ מיליוני 37 -ירידה של כ)חום איכות הסביבה ירידה בת .כבר בשנה קודמת

עקב  (₪מיליוני  33-עליה של כ)עליה בתחום הצנרת  .7136פרויקטים שביצועם הושלם במהלך שנת 

 2-עליה של כ)עליה בתחום חוזי אחזקה וזכיינות  .7132מספר פרויקטים שביצועם החל בשנת 

בצוע גדול יותר בפרויקטים  וכן 7132עקב פרויקטים חדשים שביצועם החל בשנת , (₪מיליוני 

 . המתמשכים בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד
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 הרווח הגולמי  1.7

שיעור  היווהאשר  ₪ליוני ימ 33.3 -הסתכם בסך של כ 7132 עון הראשון של שנתברבהרווח הגולמי 

רבעון הראשון של ב 2.2% -של כ אשר היווה שיעור₪ ליוני ימ 6.2 -סך של כ לעומת 33.2% -של כ

 וכן ממגזר איכות הסביבה הגולמי נובעת בעיקר ממגזר הצנרת הרווח בשיעור היעליה .7136 שנת

 .לגביהן הוודאות לקבלתן התגבשה במהלך התקופה המדווחת הנוכחיתוכרו הכנסות ה הםב

 הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה  1.1

ליוני ימ 2.2 -הסתכמו בסך של כ 7132 רבעון הראשון של שנתיות בהנהלה וכלל, הוצאות המכירה

 -אשר היוו כ  בתקופה המקבילה אשתקד₪ ליוני ימ 2.6 -מהמחזור לעומת כ 2.1% -והיוו כ₪ 

 .מהמחזור 3.1%

 השיעור מהמחזור עלה בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד עקב הירידה במחזור

 .שאין לו השפעה על העלויות הקבועות של החברה המדווח

 רווח תפעולי  1.4

 6.7% -שהיווה כ ,₪ליוני ימ 6.. -על כ 7132 רבעון הראשון של שנת הרווח התפעולי עמד ב

 .7136 ברבעון הראשון של שנת מהמחזור  3.6% -אשר היווה כ ,₪ליוני ימ 1.3 -לעומת כ ,מהמחזור

 .השינויים נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל

 הוצאות מימון  1.5

 לעומת ,₪ליוני ימ 1.6 -בסך של כ 7132שנת רבעון הראשון של הוצאות המימון נטו הסתכמו ב

 הפער בין שני הרבעונים. 7136שנת רבעון הראשון של ב₪ ליוני ימ 1.6 -סך של כב הכנסות מימון 

בעיקר מהפרשי שער ומשינויים בשווי הוגן של נגזרים משובצים בפרויקט המסילות  ובענ

הוצאה נטו ב 7132שנת רבעון הראשון של שהסתכמו ב, (שהתמורה בגינו בחלקה צמודה לאירו)

רבעון הראשון של שנת ב ₪ליוני ימ 1.1 -סך של כב נטוה הכנס לעומת₪ ליוני ימ 1.6 -סך של כב

 .ברבעון שער האירו של שחיקההבעיקר מהמשך נובע  גידולה .7136
 על הכנסה רווח לפני מיסים  1.6

 6.1 -לעומת כ₪ ליוני ימ 3.. -הסתכם בסך של כ 7132שנת רבעון הראשון של הרווח לפני מיסים ב

ברווח  גידולנובע מחד מ השיפור בתוצאות העסקיות. 7136רבעון הראשון של שנת ב₪ ליוני ימ

וסבר בסעיף שה נטו כפי, בהוצאות המימון גידולומאידך  ,לעיל 3.2בסעיף כפי שהוסבר  ,התפעולי

 .לעיל 3.1

 מיסים על ההכנסה  1.2

ומהווים שיעור מס ₪ ליוני ימ 7.3 -בכ 7132שנת רבעון הראשון של מיסים על ההכנסה הסתכמו ב

 בתקופה המקבילה אשתקד ₪ליוני ימ 3.6 -מהרווח לפני מס לעומת כ 2%..7 -אפקטיבי של כ

לעומת שיעור המס הגידול בשיעור המס האפקטיבי  .%..76 -אפקטיבי של כ המהווים שיעור מס

מות עקב אי מאי יצירת מיסים נדחים בגין הפסדים בחברות בנות מסוי נובע בעיקרהסטטוטורי 

 . וודאות לגבי ניצולם בעתיד הנראה לעין
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 הרווח הנקי  1.8

מהמחזור  6.1% -כ אשר היוו₪  מיליוני ..1 -בכ 7132שנת רבעון הראשון של הרווח הנקי הסתכם ב

השינויים ברווח  .מהמחזור 3.2% -אשר היוו כ המקביל אשתקדרבעון ב₪ ליוני ימ 2.2 -לעומת כ

  .כפי שהוסברו לעילנובעים מהסיבות הנקי 

מיליוני  2.6 -ב 7132המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ברבעון הראשון של שנת , הרווח כאמור

 1.3לעומת ₪ מיליוני  1.6 -אשתקד ולבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ב₪ מיליוני  2.2לעומת ₪ 

 .אשתקד₪ מיליוני 

1.33  EBITDA 

 -בכ 7132 רבעון הראשון של שנתהסתכם ב(  EBITDA)  מימון ומיסים, הפחתות, הרווח לפני פחת

 EBITDA -ב השיפור. המקביל אשתקדברבעון ₪ ליוני ימ 6.1 -לעומת סך של כ ח"ליוני שימ 6.2

  .לעיל תוארברווח התפעולי כמבשיפור ר מוסבר בעיקהתקופות בין 
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 נזילות ומקורות מימון .4

  7136-ו 7132במרץ  33תקופה שנסתיימה ביום ללהלן נתונים בדבר תזרים המזומנים של הקבוצה  .2.3
 (: ח"ש ליונייבמ) 7136בדצמבר  33ולשנה שנסתיימה ביום 

 

 31.12.16 31.3.16 31.3.17 סעיף

    
 16.6 4.4 5.8 רווח נקי

 15.6 1.8 4.1 התאמות

 32.2 6.2 9.9 תזרים פרמננטי

 25.6- 1.7 3.2- שינויים בסעיפי הרכוש וההתחייבויות

 6.6 7.9 6.7 מזומנים מפעילות שוטפת לפנין מימון ומיסים

 7.2- 4.1- 1.7- תשלומי ריבית ומיסים

 0.6- 3.8 5.0 שוטפת( שימשו לפעילות)שנבעו מפעילות מזומנים 

 2.6 3.5 0.6 מזומנים שנבעו מפעילות השקעה

 5.0- 4.1- 7.9 מימון( שימשו לפעילות)מזומנים שנבעו מפעילות 

 3.0- 3.2 13.5 במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עלייה 

 25.4 25.4 22.4 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 22.4 28.6 35.9 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 

 מפעילות שוטפתתזרים  .2.7

רבעון הראשון של הסתכם ב, של הקבוצה( התזרים לפני שינויים בהון חוזר)פרמננטי ההתזרים  .2.7.3

 3.2-הפרש של כ ,המקביל אשתקדברבעון ₪ מיליוני  6.7לעומת ₪ מיליוני  6.6-ב 7132שנת 

הגידול ברווחיות של הקבוצה ברבעון זה לעומת הרבעון נובע בעיקר מהשיפור . ₪מיליוני 

 .אשתקד

 

 6.2 -בכ 7132 רבעון הראשון של שנת הסתכם ב, התזרים מפעילות שוטפת לפני מימון ומיסים .2.7.7

הגידול בתזרים מנובע השינוי . המקביל אשתקדרבעון ח ב"ליוני שימ 2.6ח לעומת "ליוני שימ

, 7132 רבעון הראשון של שנתמתזרים שלילי עקב עליה בהון החוזר בו לעילהפרמננטי כמוסבר 

תזרים חיובי עקב ירידה בהון החוזר ברבעון הראשון של  ח לעומת"ליוני שימ 3.7 -שהסתכמה בכ

 .ח"ליוני שימ 3.2 -כב 7136שנת 

 

 2.3 -ח לעומת כ"ליוני שימ 3.2 -הסתכמו בכ 7132 רבעון הראשון של שנתששולמו ב המיסים .2.7.3

כוללים גם  7136 רבעון הראשון של שנתהתשלומים ב. 7136 ח ברבעון הראשון של שנת"יליוני שמ

 .7131השלמת תשלומי המס של שנת 
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 נבע לחברה תזרים מזומנים 7132 רבעון הראשון של שנתב, כתוצאה מהגורמים שתוארו לעיל .2.7.2

יליוני מ ..3 -של כ מזומנים חיובי ח לעומת תזרים"ליוני שימ 1.1 -מפעילות שוטפת של כ חיובי

 . 7136ח ברבעון הראשון של שנת "ש

 מזומנים מפעילות השקעה תזרימי .2.3

ח "ליוני שימ 1.6 -נבע לחברה תזרים חיובי מפעילות השקעה בסך של כ 7132 ברבעון הראשון של שנת  

גורמים העיקריים ה. 7136רבעון הראשון של שנת ח ב"ליוני שימ 3.1 -של כ חיובינטו לעומת תזרים 

 :הינם כדלקמן

 3.3 -ברכוש קבוע הסתכמו בכ 7132 סך המזומנים שהשקיעה הקבוצה ברבעון הראשון של שנת .2.3.3

ההשקעות העיקריות היו . 7136ברבעון הראשון של שנת ח "ליוני שימ 3.1-כח לעומת "ליוני שימ

 .7.7בהקמת המתקן לטיפול בשפכים כמפורט בסעיף 

לעומת ₪ מיליוני  1.132בסכום מזערי של , נטו, נרכשו ניירות ערך 7132 רבעון הראשון של שנתב .2.3.7

 .7136שנת רבעון הראשון של ח ב"ליוני שימ 2.3 -השקעות בניירות ערך בהיקף של כ ושמימ

, ח"ליוני שימ 7.1 -קדונות המוגבלים בשימוש בסך של כינפדו פ 7132 רבעון הראשון של שנת ב .2.3.3

 .7136 רבעון הראשון של שנת מוגבלים ב₪ מיליוני  1.3לעומת , 7.3כמוסבר בסעיף 

 מזומנים מפעילות מימון תזרימי  .2.2

ליוני ימ 2.6 -מפעילות מימון בסך של כ חיובינבע לחברה תזרים מזומנים   7132רבעון הראשון של שנת ב

ריים הגורמים העיק. 7136רבעון הראשון של שנת ח ב"ליוני שימ 2.3 -ח לעומת תזרים שלילי של כ"ש

 :מןלקהינם כד, לתזרימי המזומנים מפעילות מימון

ח בעוד "שמיליוני  2.1 בסך של דיבידנד לבעלי מניות החברהחולק  7136עון הראשון של שנת ברב .2.2.3

  .שברבעון זה טרם חולק דיבידנד

 1.6 -כהסתכמו בסך של  7132 רבעון הראשון של שנתההלוואות לזמן ארוך נטו שהתקבלו ב .2.2.7

 .בתקופה המקבילה אשתקדח "ליוני שימ 1.11 -רעונות נטו של כיפח לעומת "ליוני שימ

, ח"ליוני שימ 7.3 -בכ 7132 רבעון הראשון של שנתאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים גדל ב .2.2.3

 .בתקופה המקבילה אשתקדח "ליוני שימ 1.12 -לעומת ירידה של כ

 יתרת המזומנים ושווי המזומנים .2.1

ח "ליוני שימ 31.6 -הסתכמה בכ 7132 של שנת הרבעון הראשון יתרת המזומנים ושווי המזומנים בתום 

 .7136ח בתום שנת "ליוני שימ 77.2 -וכ 7136הרבעון הראשון של שנת ח בתום "ליוני שימ 6..7 -לעומת כ

ר להבטחת המשועבדים בעיק, קדונות מוגבלים בשימוש ותיק ניירות ערך סחירילחברה פ, כמו כן

  7132הרבעון הראשון של שנת ח בתום "ליוני שימ 33.2 -שהסתכמו בסך של כ, מסגרות אשראי מבנקים

בתום שנת ₪ מיליוני  31.2-וכ 7136 הרבעון הראשון של שנת ח בתום"ליוני שימ 7..3 -לעומת סך של כ

7136. 
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 מקורות המימון החיצוניים של הקבוצה .2.6

 ,מן ארוךלזמן קצר והחברה הינם בעיקר אשראי מתאגידים בנקאיים לזשל החיצוניים מקורות המימון 

תום ב₪  ימיליונ 2.1 -לעומת כ₪ ליוני ימ 36.6 -בכ 7132שנת בתום הרבעון הראשון של  שהסתכמו

 .7136בתום שנת ₪ מיליוני  33.2-וכ 7136 שנתהרבעון הראשון של 

 הון חוזר .2.2

חיובי ( חייבים ומלאי בניכוי ספקים וזכאים, לקוחות)לקבוצה הון חוזר  7132 רבעון הראשון של שנת ב

שנת  רבעון הראשון שלח ב"ש מליון 36.6 -סך של כהון חוזר בח לעומת "ליוני שימ 11.1 -בסך של כ

7136.  

 אשראי לקוחות ואשראי ספקים ...2

 376.6 -כלעומת ₪ ליוני ימ 66.7 -עמד על סך של כ 7132שנת  הרבעון הראשון של אשראי לקוחות בסוף

 .7136בתום שנת ₪ מיליוני  ..67-ו 7136ברבעון הראשון של שנת ₪ ליוני ימ

 332.3-לעומת כ₪ יליוני מ ..3. -עמד על סך של כ 7132 הרבעון הראשון של שנת אשראי ספקים בסוף 

 .7136בתום שנת ₪ מיליוני  3.1. -וכ 7136ברבעון הראשון של שנת ₪ מיליוני 

לדוחות הכספיים המאוחדים של  1י ראה באור פאירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח על המצב הכס לעניין .5

 .החברה

 

 

       

 יהודה לשמן
 דירקטוריון ר "יו

ר הועדה "משותף ויו
 האקזקוטיבית

 יחיאל לשמן 
ר דירקטוריון "יו

 משותף

 איל לשמן 
  דירקטורו ל"מנכ

  

 

 

 7132, במאי .7:  ח"תאריך אישור הדו

 



  טיוטה לדיון

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"לסיכו בע

 דוחות כספיים תמציתיים ביניים מאוחדים

 (בלתי מבוקרים)

 7112, מרץב 31ליום 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 טיוטה לדיון

 

 

 מ"לסיכו בע
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 תוכן העניינים
 
 
 עמוד 

  

 1 המבקרים חשבוןי הרואדוח סקירה של 

 2-3  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 4  הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 

 5 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות תמציתיים 

 6-7 על השינויים בהון יים מאוחדיםתמציתדוחות 

 8-9 על תזרימי המזומנים תמציתיים מאוחדים ותדוח

 11-17 מאוחדים ביניים ייםתמציתדוחות הכספיים הבאורים ל
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 בנין רוגובין תדהר
 11רחוב מנחם בגין 

 52681רמת גן 
 ישראל

 
 13-5665116 :טלפון

 1747-144194 :פקס
 1747-144197 

info@bakertilly.co.il 
 טיוטה לדיון

 

  -חפש אותנו גם ב
www.bakertilly.co.il  

Baker Tilly  כהן טבח& הינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת.  

 .Baker Tilly Internationalהפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון 
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 מ"לסיכו בעדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 

 מבוא

 המאוחד יתמציתה הדוח הכולל את ,שלה בנותוהחברות ה (החברה -להלן ) מ"לסיכו בעסקרנו את המידע הכספי המצורף של 

השינויים בהון  ,הרווח הכולל ,הפסדאו רווח העל המאוחדים  התמציתיים ואת הדוחות 7112, מרץב 31ליום  על המצב הכספי

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה  .באותו תאריך הימנסתיש חודשים השלוש של הלתקופ המזומנים ותזרימי

אחריותנו . "דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים ונאותה של מידע כספי לתקופ

 .בהתבסס על סקירתנו ,זוהיא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 

מכלל  1.1% -הכלולים באיחוד מהווים כ כסיהאשר נ השאוחד החברת הביניים של והתמציתי לתקופלא סקרנו את המידע הכספי 

תקופה של שלושה חודשים שנסתיימה באינן מהותיות והכנסותיה הכלולות באיחוד  7112 ,במרץ 31הנכסים המאוחדים ליום 

מתייחסת ככל שהיא , הומצא לנו ומסקנתנו ושדוח הסקירה שלה חשבון אחר המידע נסקר על ידי רוא .7112במרץ  31ביום 

 .החשבון האחר מבוססת על דוח הסקירה של רואה, החבר לסכומים שנכללו בגין אותה

 היקף הסקירה

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על "בישראל  של לשכת רואי חשבון 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

בעיקר עם אנשים האחראים , מורכבת מבירורים סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים". החשבון המבקר של היישות ידי רואה

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר  הינהסקירה . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, והחשבונאיים לעניינים הכספיים

שניוודע לכל העניינים  ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון ביקורת הנערכת בהתאם לתקני

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

 מסקנה

לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור  לא בא ,ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים כאמור לעיל בהתבסס על סקירתנו

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , מכל הבחינות המהותיות ערוךל אינו "שהמידע הכספי הנ

לא בא לתשומת ליבנו דבר , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, בנוסף לאמור בפסקה קודמת

אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד לתקנות ניירות ערך , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ

 . 1121 –ל "התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)

 

 

 

 כהן טבח&  ורוביץ עידן סבו טבתה

 רואי חשבון

  8102 ,במאי 82 ,גן-רמת



 
 

 מ"לסיכו בע

 2 

ת  ו ח ו תד י צ מ ית פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י ד ח ו א מ ם  ם י ו י  ל
 

    
 בדצמבר 31  מרץב 31 
 2 1 1 7  6 1 1 7   6 1 1 7  
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 ח"אלפי ש 
      

      נ כ ס י ם
      

      נכסים שוטפים

 226351  286613  66,,36 מזומנים ושווי מזומנים

 156428  186162  ,13,33 מוגבלים בשימושמזומנים 

 26419  26643  11,,7 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 926787  1266926  36,767 לקוחות והכנסות לקבל

 76192  46246  6,632 חייבים ויתרות חובה

 16155  16364  313 נכסי מיסים שוטפים

 126264  136211  3,332 מלאי

 166,2,3 נכסים שוטפיםכ "סה
 

1956144  1536495 
      

      שוטפים שאינםנכסים 

 16348  86547  1,1,3 ביישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות

 26811  26751  11,,7 ן להשקעה"נדל

 256555  216496  76,1,1 רכוש קבוע

 337  414  633 נכסי מסים נדחים

 31,267 שוטפים שאינםנכסים כ "סה
 

326197  316141 
   

   
      

 1836535  2276341  136,661 כ נכסים"סה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .חלק בלתי נפרד מהםמהווים  מאוחדים ביניים דוחות הכספייםלהבאורים 
 



 
 

 מ"לסיכו בע

 3 

ו ח ו יד פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י ד ח ו א מ ם  י ת י צ מ ת ם ת  ו י  ל
    

 בדצמבר 31  במרץ 31 
 2 1 1 7  6 1 1 7   6 1 1 7 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 ח"אלפי ש 

      ןה ת ח י י ב ו י ו ת   ו ה ו 
      

      שוטפות התחייבויות

 116148  46763  13,711 אשראי מתאגידים בנקאיים

 836514  1376327  72,,1, ספקים ונותני שירותים

 96552  96877  231,, זכאים ויתרות זכות

 26147  46225  3,176 מכשירים נגזרים

 36698  26159  ,6,66 התחייבויות מיסים שוטפים

 111,661 התחייבויות שוטפותכ "סה
 

1586251  1186949 

   
   

      שאינן שוטפותהתחייבויות 

 16626  26276  6,323 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 26174  16553  7,167 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 

 553  511  ,66 הלוואה מאחרים

 559  566  ,63 נדחים  מיסיםהתחייבות בגין 

 3,672 שאינן שוטפותהתחייבויות כ "סה
 

46896  46812 
 

 
 

   
 1136761  1636147  ,,171,3 כ התחייבויות"סה

      
      הון

 66171  66171  6,121 הון מניות
 16769  26668  1,263 קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו

 (9)  89  (16) יחידות חוץהפרשים מתרגום דוחות כספיים של 
 36399  36177  3,333 קרן הערכה מחדש
 (132)  (7)  (137) קרנות הון אחרות

 576546  516816  67,611 עודפים
 686744  626914  23,616 כ הון המיוחס לבעלים של החברה"סה

      
 16131  16291  1,363 זכויות שאינן מקנות שליטה

     
 

 696774  646194  26,663 כ הון"סה
      

 1836535  2276341  136,661 כ התחייבויות והון"סה
 
 
 
 

 .חלק בלתי נפרד מהםמהווים  מאוחדיםביניים  דוחות הכספייםלהבאורים 
 
 

       
 סילוויאן אלטר  אייל לשמן  יחיאל לשמן  יהודה לשמן

 יוןדירקטור ר"יו
 משותף

יון דירקטורר "יו 
 משותף

חבר ול "מנכ 
 יוןדירקטור

 כספים ל"סמנכ 

 
 7112 ,במאי ,7   :תאריך אישור הדוחות



 
 

 מ"לסיכו בע
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ח ו תד ל  ו ע ם  י ד ח ו א מ ם  י י ת י צ מ ח ת ו ו ו ר דא ס פ   ה
 
 

לתקופה של שלושה חודשים  
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 2 1 1 7  6 1 1 7  6 1 1 7 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 ח"שאלפי  

      

 4136568  1316116  32,766 הכנסות

      

 3616968  1216276  3,336, עלות ההכנסות

      

 416611  96731  13,371 גולמירווח 

      

 26175  445  662 הוצאות מכירה ושיווק

 136897  46156  62,,3 הוצאות הנהלה וכלליות

 6,616  46611  166172 

      

 256528  56129  312,, לפני הכנסות אחרות פעולית רווח

      

 16612  71  71 נטו6 אחרותהכנסות 

      

 276141  56211  ,37,, תפעולי רווח

      

 16226  26191  1,733 מימוןהכנסות 

 (36619)  (16266)  (66,,1)  הוצאות מימון

      

 (26383)  824  (617) נטו, מימון (הוצאות)הכנסות 

      

 יישוייות  מוחזקות  בתוצאות חלק החברה 
 (384)  8  (713) נטו6 המטופולות לפי שיטת השווי המאזני  

      

 246373  66132  132,, לפני מיסים על ההכנסה רווח

      

 76793  16621  7,313 סים על ההכנסהימ

      
 166581  46412  6,236 לתקופה נקי רווח

      

      :מיוחס ל

 166517  46377  66,,6 בעלים של החברה

 63  35  373 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 6,236  46412  166581 
המיוחס לבעלים של . נ.ח ע"ש 1.1בת רווח למניה 

 1151  1113  1.16 (:ח"בש)החברה 
 

 .חלק בלתי נפרד מהםמהווים  מאוחדים בינייםדוחות הכספיים ל באוריםה



 
 

 מ"לסיכו בע
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ח ו תד ה ו ל  ע ם  י ד ח ו א מ ם  י י ת י צ מ ח ת ו ו ל ר ל ו כ  ה
 
 

 לתקופה של שלושה חודשים 
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 2 1 1 7  6 1 1 7  6 1 1 7  
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 

 ח"אלפי ש 

      

 166581  46412  6,236 רווח נקי לתקופה

      

      כולל אחר( הפסד)רווח 
 

 סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
      :בהתקיים תנאים ספציפיים

 (116)  (8)  (6) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ
 

 :סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח והפסד
 (127)  63  - אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת( הפסד)רווח 

 285 -   - בגין רכוש קבוע קרן הערכה מחדש

 -  63  158 

      

 52  55  (6) נטו ממס, לתקופהכולל אחר ( הפסד) רווח

      

 166632  46467  6,2,3 נטו ממס, לתקופה ווח כוללר

      
      :מיוחס ל

 166571  46432  61,,6 בעלים של החברה
 61  35  373 שליטהזכויות שאינן מקנות 

      

 166632  46467  6,2,3 לתקופה כ רווח כולל"סה

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 

 .חלק בלתי נפרד מהםמהווים  מאוחדים בינייםדוחות הכספיים ל באוריםה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מ"לסיכו בע
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ח ו םד י ד ח ו א מ ת  ן ו ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל    ע

     הון מיוחס לבעלים של החברה 

 
הון 

  המניות

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

הפרשים 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  יחידות חוץ

קרן 
הערכה 
  מחדש

קרנות הון 
  עודפים  אחרות

כ הון "סה
עצמי מיוחס 
לבעלים של 

  החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סך הכל
 הון

 ח"אלפי ש 
  7112בינואר  1יתרה ליום 

 62,666  (137)  3,333  (3)  1,263  6,121   (מבוקר)  
 

6,,266  1,131  63,226 
                  

מרץ התנועה בתקופה ינואר עד 
         (בלתי מבוקר) 7112

  
 

 
     

 6,236  373  66,,6  66,,6  -  -  -  -  -  רווח נקי
                  

 (6)  -  (6)  -  -  -  (6)  -  - כולל אחרהפסד 
 6,2,3  373  61,,6  66,,6  -  -  (6)  -  - כ רווח כולל לתקופה"סה

                  
בלתי ) 7112במרץ  31יתרה ליום 

 67,611  (137)  3,333  (16)  1,263  6,121 ( מבוקר
 

23,616  1,363  26,663 
                  

 
 

 516429  (7)  36114  97  26668  66171 (מבוקר) 7116בינואר  1יתרה ליום 

 

626472  16255  636727 
                  

התנועה בתקופה ינואר עד מרץ 
         ( בלתי מבוקר) 7116

  
 

 
     

 46412  35  46377  46377  -  -  -  -  - רווח נקי 

 55 -   55 -  -   63  (8) -  -  רווח כולל אחר
 46467  35  46432  46377 -   63  (8) -  -  כ רווח כולל לתקופה"סה

                  
 (46111) -   (46111)  (46111) -  -  -  -  -  לבעלי מניות החברהדיבידנד 

                  
בלתי ) 7116מרץ ב 31יתרה ליום 

 516816  (7)  36177  89  26668  66171 (מבוקר
 

626914  16291  646194 
 
 

 .חלק בלתי נפרד מהםמהווים  מאוחדים בינייםדוחות הכספיים ל באוריםה
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ח ו םד י ד ח ו א מ ם  י י ת י צ מ ת ת  ן ו ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל  ךה - ע ש   מ
 

     הון מיוחס לבעלים של החברה 

 
הון 

  המניות

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

הפרשים 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  יחידות חוץ

קרן 
הערכה 
  מחדש

קרנות הון 
  עודפים  אחרות

כ הון "סה
עצמי מיוחס 
לבעלים של 

  החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סך הכל
 הון

 ח"אלפי ש 
                  

 7116בינואר  1ליום  יתרה
 516429  (7)  36114  97  26668  66171 (מבוקר)

 
626472  16255  636727 

                  
                  (מבוקר) 7116בשנת  התנועה

 166581  63  166517  166517 -  -  -  -  -   נקי רווח

 52  (2)  54 -   (125)  285  (116) -  -  אחר כולל רווח

 166632  61  166571  166517  (125)  285  (116) -  -  כולל רווחכ "סה

                  
 (899) -   (899) -  -  -  -   (899) -  שליטה בעל עם עסקה

 (96411) -   (96411)  (96411) -  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
 שאינן זכויות לבעלי דיבדנד

-  -  -  -  -  -  שליטה מקנות
 

 - (286)  (286) 
 7116  בדצמבר 31 ליום יתרה

 576546  (132)  36399  (9)  16769  66171 (מבוקר)
 

686744  16131  696774 

 
 .חלק בלתי נפרד מהםמהווים  מאוחדיםביניים דוחות הכספיים ל באוריםה
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ח ו תד ם ו י ד ח ו א מ ם  י י ת י צ מ ל  ת י ע מ י ר ז םת י נ מ ו ז מ   ה
 

חודשים  לתקופה של שלושה 
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 2 1 1 7  6 1 1 7  6 1 1 7 
 (מבוקר)  (מבוקרבלתי ) 

 ח"אלפי ש 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
מימון ומיסים לפני 6 ות שוטפתשנבעו מפעיל6 מזומנים נטו

 76918  6,632 ('נספח א)
 

66617 

 (334)  (112)  (162) ריבית ששולמה

 165  61  ,11 ריבית שהתקבלה

 (76176)  (46149)  (1,663) נטו6 מיסים ששולמו

 (628)  36828  6,336 שוטפת (ששימשו לפעילות)מפעילות שנבעו , ם נטוימזומנ
      

      מפעילות השקעה מזומניםתזרימי 

 (86949)  (16153)  (1,376)  רכישת רכוש קבוע

 881  51  (66) נטו6 ותכלול ותמחבר ותהלווא( מתן)פרעון 

 485  15  - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 26886  152  7,131 נטו6ירידה במזומנים מוגבלים בשימוש

בניכוי 6 חברה כלולהבואי תחרות  השקעה מכירתתמורה מ
 -  - מסה

 

36724 

 36662  46322  (16) נטו6 למסחר ערך ניירות( תרכיש) ממכירת תמורה
      

 26689  36486  676 השקעה שנבעו מפעילות ,מזומנים נטו
      

      מפעילות מימון מזומניםתזרימי 

 (96411)  (46111)  - החברה מניות לבעלי דיבידנד ששולם

 (286)  -  - שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד

 16736  311  6,111 מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך לוואותקבלת ה

 (979)  (349)  (,33) מתאגידים בנקאיים פירעון הלוואות לזמן ארוך

 36941  (38)  ,7,73 נטו6 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
      

 (46989)  (46187)  2,311 מימון (ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות  ,נטו מזומנים
      

 (116)  (8)  (6) הפרשי תרגום בגין יחידת חוץ
      

 (36134)  36219  13,616 במזומנים ושווי מזומנים (ירידה) עליה
      

 256384  256384  77,361 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 
      

 226351  286613  66,,36 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 
 
 
 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדים ביניים הבאורים לדוחות הכספיים
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ח פ ס ת נ ו ח ו ד ם ל י י ת י צ מ ם ת י ד ח ו א ל מ י ע מ י ר ז ם ת י נ מ ו ז מ  ה
 

  :לפני מימון ומיסים, מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת - 'אנספח 

חודשים  לתקופה של שלושה 
  במרץ 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 2 1 1 7  6 1 1 7  6 1 1 7 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 

 ח"אלפי ש 
      

 166581  46412  6,236 רווח נקי לתקופה

      

      :התאמות בגין

 36322  828  261 פחת והפחתות

 ישויות מוחזקות  בתוצאותהחברה  חלק
 26939  (8)  776 נטו6 ישויות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל

 (16546)  -  - רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה

 76793  16621  7,313 ההכנסה על מיסים

 138  (15)  - הון ממכירת רכוש קבוע (רווח)הפסד 

 416  34  (77) נטו6 מעביד-בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד)גידול 

 26631  (649)  ,66 נטו6 מימון( הכנסות)הוצאות 

 (51) -   - ן להשקעה"עליה בשווי הוגן של נדל

 3,21,  66222  326213 

      
      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

      :בחייבים ויתרות חובה (עליה )ירידה 

 116293  (176315)  (3,666) לקוחות והכנסות לקבל

 (36586)  (761)  666 אחרים

 (36319)  (46245)  7,372 מלאיב (עליה)ירידה  

      :בזכאים ויתרות זכות( ירידה) עליה

 (256113)  266684  (1,672) ספקים ונותני שירותיםל התחייבות

 (36891)  (26667)  (71,) אחרים

 (3,171)  16696  (256596) 

      
לפני מימון , שוטפתנטו שנבעו מפעילות , מזומנים

 66617  76918  6,632 ומסים

      

      
 
 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדים ביניים הבאורים לדוחות הכספיים
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 כללי-  1באור 

 של החברה ופעילותה כלליתאור  .א

שדרות ירושלים : וכתובתה הרשמית היא 1969בפברואר  19נוסדה ביום "( החברה" -להלן )מ "לסיכו בע

עוסקים בהקמת "( החברה"או /ו" הקבוצה: "להלן)החברה והתאגידים המוחזקים שלה 1 חולון 152

תשתיות סביבתיות 6 מכאניים-ויקטים אלקטרופר: פרויקטי תשתית מסוגים שונים הכוללים בין השאר

עבודות מבנה מסילה כולל 6 למערך הגז הטבעי  PRMSתחנות 6 כגון מתקני טיהור שפכים ותחנות שאיבה

 יםמפעללקבוצה שני 1 בניית מבני ציבור6 ביוב ומים6 גז6 דלק6 עבודות צנרת6 ריתוכי מסילה והנחת מסילה

הקבוצה מחזיקה עשרות מערכי מים וביוב ברחבי הארץ 1 לעבודות מתכת המלווה את פעילותה השוטפת

 1בחוזי אחזקה ארוכי טווח

בנושאי  Clean-Techבמחקר ופיתוח של טכנולוגיות 6 באמצעות חברה כלולה6 מעורבת החברה6 כמו כן

 1התפלהו מים

 1 הקמה ואחזקהTurn-Key 6: מסוגים של סוגי ההתקשרויות של החברה מגוונים וכוללים חוזים

 

יישויות שלחברה יש  ושל החברה של הדוחותכוללים את 6 מאוחדים ביניים התמציתיים הכספיים הדוחות .ב
ועסקאות  כלולות בחברות הקבוצה זכויות את וכן6 משותפות פעילויותשליטה בהן וכן איחוד יחסי של 

6 המאוחדים הכספיים לדוחות 7כל אלה כמפורט בבאור 6 המוצגות לפי שיטת השווי המאזני6 משותפות
 1 2116בדצמבר  31ליום 

 

דוחות " –להלן ) 2117מרץ ב 31 ביום ההביניים שנסתיימלתקופת המאוחדים הדוחות הכספיים  תמצית .ג

 21171במאי  28אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום ( "הביניים

 

 
 

 חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות -  7באור 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .א

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לעריכת דוחות כספיים 6 דוחות הביניים מוצגים באופן תמציתי

וכן 6 "(דיווח כספי לתקופות ביניים)" IAS 34כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 6 לתקופות ביניים

 19711 -ל "התש6 (דוחות תקופתיים ומיידיים)בהתאם לדרישות הגילוי בפרק ד לתקנות ניירות ערך 

 

6 דוחות הביניים נערכו על בסיס אותם כללי המדיניות החשבונאית המתוארים בבאורים לדוחות השנתיים

אשר 6 הביניים אשר נכנסו לתוקף בתקופת הדוחות הכספיים6 לתקני חשבונאות ופרשנות תיקוניםלמעט 

 1הביניים להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ההייתלא 

  

 2116 בדצמבר 31מבוקרים של החברה ליום יש לעיין בדוחות ביניים אלה בהקשר לדוחות הכספיים ה

 1אשר בביאורים להם מצוי מידע מפורט אשר אינו נכלל בדוחות הביניים6 (הדוחות השנתיים -להלן )

 621171 במאי 22ם נכללו בתשקיף החברה מיום הדוחות השנתיי
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 המשך - חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות -  7באור 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ב

נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת IFRS 6בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם לתקני 

6 ועל הסכומים של נכסים והתחייבויותאומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות 6 בהערכות

 1יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה1 הכנסות והוצאות

שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה 1 האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף

 1שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת

בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו 6 שיקול הדעת של ההנהלה

קביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הינם ע6 י וודאות בדוחות הבינייםבהערכות הכרוכות בא

 1הכספיים השנתיים

 

 תיקונים לתקנים ופרשנויות , יישום לראשונה של תקנים.    ג

 הדוחות על יישומם השפעת אשר6 חשבונאות לתקני ותיקונים פרשנויות מספר לתוקף נכנסו הדוח בתקופת

 1מהותית אינה הביניים

 

 ותיקונים לתקנים קיימים שטרם יושמו שטרם יושמו תקני חשבונאות חדשים.    ד

כנסו י אשר חדשים IFRS תקני קיימים6 2116לשנת  החברהכפי שפורט בדוחות הכספיים השנתיים של 

 1החברה של הכספיים בדוחות יושמו טרם ואשר הבאות בשניםלתוקף 

 

 

 דיווח מגזרי-  3באור 

 בהתאם דהיינו IFRS 86 -ב כהגדרתה 6"ההנהלה גישת" ליישום בהתאם הינה הקבוצה של הדיווח מתכונת

 1המגזרים ביצועי והערכת משאבים הקצאת לצורך התפעוליות ההחלטות למקבלי הפנימית הדיווח למתכונת

 

 סקיים העיקריים הבאיםמורכבת מהמגזרים העהקבוצה  .א

 1שירותי הנדסה אזרחית 

 1שירותי צנרת 

 1איכות הסביבה 

 1חוזי אחזקה וזכיינות 
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 המשך - דיווח מגזרי-  3באור 

 

ת את הכנסות המגזר ואת העלויות וההוצאות המתייחסות ותוצאות הפעילות של המגזרים העסקיים כולל .ב

 1אינן מוקצות לאף מגזרבחברה האם  המרוכזותהוצאות משותפות 1 באופן ישיר לכל מגזר

 
חייבים 6 בהם משתמש המגזר וכוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים זר כוללים את כל הנכסיםנכסי המג .ג

 1נכסים משותפים המרוכזים בחברה האם אינם מוקצים לאף מגזר 1מלאי ורכוש קבוע6 ויתרות חובה

וכוללות בעיקר התחייבות  1בהם משתמש המגזר ללות את כל ההתחייבויותהתחייבויות המגזר כו

התחייבויות  1ים והתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעבידאיבנק תאגידיםל התחייבויות6 זכאים6 לספקים

 1ם אינן מוקצות לאף מגזרמשותפות המרוכזות בחברה הא

 

העברות נרשמות בהתאם למחירי העברה מוסכמים 1 תוצאות המגזרים כוללות העברות בין המגזרים .ד

 1ומבוטלות במסגרת איחוד הדוחות הכספיים

 

 :להלן נתונים לעניין המגזרים .ה

 

 7112מרץ ב 31שנסתיימה ביום  תקופה של שלושה חודשיםל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 כ"סה  ביטולים

 (בלתי מבוקר) 

 ח"אלפי ש 

            

הכנסות מלקוחות 
 32,766  -  13,612  33,,6  36,623  67,176 חיצוניים

            

 33,,17  -  1,661  7,667  6,336  3,366 תוצאות המגזר 

הוצאות משותפות לא 
 (3,3,6)           מוקצות

           ,,312 

 71           נטו6 אחרותהכנסות 

 (617)           נטו 6 מימון הוצאות
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
מוחזקות המטופלות לפי 

6 שיטת השווי המאזני
 (713)            נטו

 (7,313)           מיסים על ההכנסה
            

 6,236           רווח נקי לתקופה
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 המשך -דיווח מגזרי -  3 באור
 

 המשך - להלן נתונים לעניין המגזרים .ה

 7116 מרץב 31שנסתיימה ביום  תקופה של שלושה חודשיםל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 כ"סה  ביטולים

 (בלתי מבוקר) 

 ח"אלפי ש 

            

הכנסות מלקוחות 
 1316116  -  96526  116894  256112  846584 חיצוניים

            

 86422  -  16124  16215  615  56578 תוצאות המגזר 
הוצאות משותפות לא 

 (36293)           מוקצות
           56129 

 71           נטו6 אחרותהכנסות 
 824           נטו 6 מימון הכנסות

חלק החברה כלולות 
בתוצאות ישויות 

מוחזקות המטופלות לפי 
6 שיטת השווי המאזני

 8            נטו
 (16621)           מיסים על ההכנסה

            

 46412           לתקופהרווח נקי 
 
 

 7116 דצמברב 31שנסתיימה ביום  לשנה 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 כ"סה  ביטולים

 (מבוקר) 
 ח"אלפי ש 
            

הכנסות מלקוחות 
 466321  336842  1176265  2166141 חיצוניים

 
-  4136568 

            

 416611  -  36761  56112  66188  266549 תוצאות המגזר 

הוצאות משותפות לא 
        מוקצות

 
  (166172) 

           256528 

        נטו6 אחרות הכנסות
 

  16612 

 (26383)           נטו 6 הוצאות מימון
 ישויותחלק ברווחי 

         נטו6 כלולות
 

  (384) 

            מיסים על ההכנסה

 (76793)           רווח נקי לשנה
            

 166581           רווח נקי לשנה
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 המשך -דיווח מגזרי -  3 באור
 המשך - לעניין המגזרים להלן נתונים .ה

 7112מרץ ב 31יום ל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 כ"סה  ביטולים

 (בלתי מבוקר) 
 ח"אלפי ש 
            

 132,167  (6,133)  171,,1  6,361  72,662  663,,, נכסי המגזר

נכסים משותפים 
        שאינם מוקצים

 
  63,6,3 

 136,661           כ נכסים במאוחד"סה
        

 
   

 7,663,  (6,336)  ,3,,16  3,633  632,,1  66,,,6 המגזר  התחייבויות

התחייבויות משותפות 
        שאינן מוקצות

 
  3,,666 

           171,3,, 

        
 

   

 1,136  -  1,171  -  116  - השקעות הוניות

השקעות הוניות שאינן 
        מוקצות

 
  1,, 

           1,376 
            

 731  -  3  -  771  66 פחת והפחתות

והפחתות לא פחת 
        מוקצה

 
  661 

           261 

 
 7116 מרץב 31יום ל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 כ"סה  ביטולים

 (בלתי מבוקר) 
 ח"אלפי ש 
            

 1636691  (86414)  116288  66544  316229  1256134 נכסי המגזר
נכסים משותפים 

        שאינם מוקצים
 

  636651 

 2276341           כ נכסים במאוחד"סה

        
 

   

 1186448  (86915)  76573  66941  236387  896453 המגזר  התחייבויות
התחייבויות משותפות 

        שאינן מוקצות
 

  446699 

           1636147 
            

 871  -  291  -  581  - השקעות הוניות
השקעות הוניות שאינן 

        מוקציות
 

  182 

           16153 
            

 235  -  12  -  161  62 פחת והפחתות
פחת והפחתות לא 

        מוקצה
 

  593 

           828 
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 המשך -דיווח מגזרי -  3 באור
 

 המשך - להלן נתונים לעניין המגזרים .ה

 7116 בדצמבר 31יום ל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 כ"סה  ביטולים

 (מבוקר) 
 ח"אלפי ש 
            

 1226922  (26773)  156111  116495  276313  726786 נכסי המגזר

נכסים משותפים 
        שאינם מוקצים

 
  616613 

 1836535           כ נכסים במאוחד"סה

            

 726331  (56387)  146561  96415  196311  346431 המגזר  התחייבויות
התחייבויות משותפות 

        שאינן מוקצות
 

  416431 

           1136761 

            

 76729  -  56376  -  26117  346 השקעות הוניות
השקעות הוניות שאינן 

        מוקצות
 

  16221 

           86949 

            

 931  -  52  -  722  156 פחת והפחתות
לא פחת והפחתות 

        מוקצה
 

  26392 

           36322 

 
 וניהול סיכונים מכשירים פיננסיים-  6 באור

 

 מכשירים פיננסיים .א

 
 פקדונות 6מזומנים ושווי מזומנים :כדלקמן והתחייבויות נכסים כוללים החברה של הפיננסיים המכשירים

 ויתרות זכאים 6ספקים 6בנקאיים לתאגידים התחייבויות 6חובה ויתרות חייבים 6למסחר ערך ניירות 6בבנקים

 או זהה 6לעיל שצוינו החברה של הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי 6אופיים בשל 1נגזרים ומכשירים זכות

 1הכספיים בדוחות מוצגים הם בו לערך קרוב

 

 ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

 6חליפין שער סיכון 6מדד סיכון :כולל) שוק סיכון ;פיננסיים סיכונים של למגוון אותה חושפת הקבוצה פעילות

 1נזילות וסיכון אשראי סיכון 6(ריבית שער סיכון 6מחיר סיכון

 דוחות במסגרת הנדרשים והגילויים המידע את כולל אינו הביניים לתקופת הכספי המידע לעיל כאמור

 לתקופת הכספי במידע לעיין ויש הקבוצה של הפיננסיים הסיכונים לניהול בנוגע לרבות 6שנתיים כספיים

 1אליהם נלוו אשר והבאורים 2116 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות עם ביחד הביניים

 במסגרת שדווחה זו לעומת שלה הפיננסיים הסיכונים בניהול הקבוצה במדיניות מהותיים שינויים חלו לא

 21161 לשנת החברה של השנתיים הכספיים הדוחות
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 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספיבתקופת הדוח ובתקופה מהותיים ארועים -  6 באור

 

 במאי 22 תאריך הנושא 6לציבור ראשונה הנפקה של להשלמה תשקיף החברה פרסמה 21176 במאי 21 ביום 1א

 לציבור הוצעו 21176 במאי 24 מיום משלימה הודעה ובמסגרת התשקיף במסגרת "(1תשקיףה" להלן) 2117

 -ב הוצעו המוצעות המניות "(1המוצעות המניות" להלן) א"כ 1נ1ע ח"ש 111 בנות רגילות מניות 1367116111

 הכוללת ליחידה ח"ש 581 של מזערי מחיר) למניה ח"ש 5181 של מזערי ירבמח מכרז של בדרך יחידות 1376111

  1מניות 1264696411 -ל הזמנות נתקבלו המוצעות המניות מתוך (1רגילות מניות 111

 1למניה ח"ש 5181 של סך על נקבע במכרז המחיר

 תועלוי בניכוי נטו התמורה 1ח"ש מליוני 7214 -בכ הסתכם זו מהנפקה החברה שקיבלה ברוטו התמורה סך

 1ח"ש מליוני 6818 -כ של בסך הסתכמה הנפקה

 רשמוי 6לעיל כאמור לציבור שהוקצו ניותוהמ החברה של והנפרע המונפק בהון הקיימות החברה מניות

 1אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר

 

 א בסעיף המצויין תשקיףה י"עפ 6ההנפקה לאחר בסמוך כי החברה דירקטוריון אישר 21176 במאי 16 ביום 1ב

 לאחר  החברה במניות שיחזיק מי לכל ח"ש מיליוני 15 -כ של בסך במזומן דיבידנד החברה תחלק 6לעיל

  1ההנפקה

 

 6השליטה בעלי רכשו לפיו 6בחברה שליטה בעלי עם מכר בהסכם החברה התקשרה 21176 במאי 16 ביום 1ג

 החברה מטה ממוקם בו בחולון בנכס (25%) ברההח של חלקה את 6בשליטתם חברות באמצעות או בעצמם

 מוצג בו ההוגן לשווי הזהה 6ח"ש אלפי 46451 -כ של לסך בתמורה 6(השנתיים לדוחות 1 -ב-8 באור) ומפעלה

 1הכספיים בדוחות הנכס

 להסכם זהים בתנאים שכירות בהסכם החברה התקשרה 6זה בסעיף המצויין המכר להסכם במקביל

 1השנתיים לדוחות 16-ד-21 בבאור המפורט הקיים כירותהש

 
 1השנתיים לדוחות 6ה-21 באור ראה 6בחברה השליטה מבעלי חלק של העסקה בתנאי שינוי לעניין 1ד

 
 :הבאות ההחלטות את החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 21176 במאי 16 ביום 1ה

 1הרגיל המני 1 תקנה 1 הלההנ מניית שכל באופן רגילות למניות ההנהלה מניות כל המרת 11

 1החברה של הרשום ההון הגדלת 21

 מניה שכל באופן 6א"כ 1נ1ע ח"ש 111 בנות רגילות למניות א"כ 1נ1ע ח"ש 1 בנות הרגילות המניות הפיכת 31
 1נ1ע ח"ש 111 בנות רגילות מניות 11 -ל תהפוך 1נ1ע ח"ש 1 בת אחת רגילה

 
 :כדלקמן היה החברה של והנפרע המונפק 6הרשום הונה 6לעיל השינויים לאחר

 
 מספר המניות 
 מונפק ונפרע  רשום 
    

 3269796351  11161116111 א"כ ח ערך נקוב"ש 111בנות מניות רגילות 
 

 :הינו 6החברה של והמונפק הרשום הונה לעיל 'א בסעיף כמפורט לציבור ההנפקה לאחר
 

 המניותמספר  
 מונפק ונפרע  רשום 
    

 4564486751  11161116111 א"כ ח ערך נקוב"ש 111בנות מניות רגילות 
 



 
 

 מ"לסיכו בע

ם י ר ו א ת ב י צ מ ת ת ל ו ח ו ד ם ה י י פ ס כ ם ה י י נ י ם ב י ד ח ו א ם מ ו י 3 ל ץ 1 ר מ 7 ב 1 1 י) 2 ת ל  ב

ם י ר ק ו ב  (מ

 17 

   
   

 המשך -ארועים מהותיים בתקופת הדוח ובתקופה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי -  6 באור

 

-א-7ביאור )טכנולוגיות  לסיכו6 בהסכם לפיו תשקיע בחברה הכלולההתקשרה החברה 6 2117במאי  16ביום  1ו

באופן שלאחר 6 ח בתמורה להקצאת מניות בלסיכו טכנולוגיות"אלפי ש 611סך של 6 (לדוחות השנתיים 1

1 51%ד על שיעור של ומעו 3115%חזקה של החברה בלסיכו טכנולגיות עלה משיעור של ההקצאה שיעור הה

 1 49% -ל 6815% -מ6 כתוצאה מההקצאה6 ירדשיעור ההחזקות של בעל השליטה 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 
 מ"בע לסיכו

 

 מידע כספי נפרד
 0791ל "התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' ד 83לפי תקנה 

 (בלתי מבוקר)

 7109 במרץ 80ליום 
 



 

 
 בנין רוגובין תדהר

 11רחוב מנחם בגין 
 18621רמת גן 
 ישראל

 
 30-1661336 :טלפון

 3070-177147 :פקס
 3070-177140 

info@bakertilly.co.il 
 

Baker Tilly  כהן טבח& הינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת.  
 .Baker Tilly Internationalהפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון 

שהוענק על ידי  ןרישיווהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת  Baker Tillyהשם 
Baker Tilly International. 
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 לכבוד

 מ"בע לסיכו בעלי המניות של

 

 ,.נ.א

 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד  :הנדון

 0791 -ל "התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' ד 83לפי תקנה  

 

 מבוא

ל "התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' ד 83המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה את  סקרנו

באותו  הולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימ 7109במרץ  80ליום  "(החברה: "להלן)מ "בע לסיכושל , 0791 -

. הדירקטוריון וההנהלה של החברהבאחריות  המידע הכספי הנפרד הינו.  נכלל בדוח התקופתי של החברהואשר , תאריך

 .סקירתנובהתבסס על לתקופת ביניים זו על המידע הכספי הנפרד  להביע מסקנהאחריותנו היא 

 המיוחסיםמוחזקת אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות  השל חברלתקופת הביניים התמציתי את המידע הכספי  סקרנולא 

 01 -כ הסתכם לסך שלבהפסדיה  וחלקה של החברה 7109 במרץ 80 ח ליום"אלפי ש (090)נטו הסתכמו לסך של , לה

 ההמידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אות. באותו תאריך החודשים שהסתיימשל שלושה  הלתקופ ח"שאלפי 

 ככל שהיא מתייחסת לסכומים אשר, מסקנתנוהומצא לנו ו הסקירה שלו חשבון אחר שדוח העל ידי רואנסקר  החבר

  . החשבון האחר הרואירה של קסהמבוססת על דוח , הנכללו בגין אות חבר

 היקף הסקירה

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים "של לשכת רואי חשבון בישראל  0בהתאם לתקן סקירה  סקירתנוערכנו את 

בעיקר עם , סקירה של מידע כספי ביניים נפרד מורכבת מבירורים". הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה . יםומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחר, אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון 

אין אנו מחווים חוות דעת של , בהתאם לכך. שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

 .ביקורת

 מסקנה

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , חשבון אחר השל רואהסקירה  ועל דוח סקירתנובהתבסס על  ,לדעתנו

לתקנות ניירות ' ד 83בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ

 .0791 -ל "התש, (דוחות תקופתיים ומיידים)ערך 

 
 

 כהן טבח& סבו טבת ורוביץ עידן ה

 רואי חשבון

 

 7109 ,במאי 73, רמת גן
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 מ"בע לסיכו
 

 ליום מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה על המצב הכספי נתונים
 

 בדצמבר 80  במרץ 80  

  9 0 1 7  6 0 1 7  6 0 1 7 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

 ח"אלפי ש  נכסים
       נכסים שוטפים
 11307  61610  7,619  מזומניםמזומנים ושווי 

 131700  181767  3,488  מזומנים מוגבלים בשימוש
 181426  011407  67,198  לקוחות והכנסות לקבל

 11800  81342  0,837  חייבים ויתרות חובה
 181671  111111  3,881  ישויות מוחזקות בחשבונות שוטפים

 732  181  413  מלאי
 281280  1321284  38,699  כ נכסים שוטפים"סה

       

       נכסים שאינם שוטפים
 001720  031616  41,901  ישויות מוחזקות השקעות והלוואות

 81233  81013  7,311  ן להשקעה"נדל
 181676  101864  07,843  רכוש קבוע

 181484  761601  88,383  כ נכסים שאינם שוטפים"סה
       

 1011018  1111137  087,888  כ נכסים"סה
       

       התחייבויות והון 
       התחייבויות שוטפות

 686  81242  3,377  אשראי מתאגידים בנקאיים
 771624  601037  40,306  ספקים ונותני שירותים

 71407  71011  4,767  זכאים ויתרות זכות 
 41676  181160  8,880  ישויות מוחזקות בחשבונות שוטפים

 01640  11088  4,767  התחייבויות מיסים שוטפים
 601608  241878  67,614  כ התחייבויות שוטפות"סה

       

       התחייבויות שאינן שוטפות
 11130  11776  0,148  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 11013  11076  0,944  הטבות לעובדים בשלהתחייבויות 
 114  166  883  בגין מסים נדחים התחייבויות

 01006  01012  8,879  כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה
       

       הון 
 61101  61101  6,090  הון מניות

 11064  81662  0,967  קרן הון בגין פעילות בין תאגיד לבעל שליטה בו
 (4)  24  (04)  הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ

 01044  01100  8,877  קרן הערכה מחדש
 (108)  (0)  (087)  קרנות הון אחרות

 101176  131236  67,400  עודפים
 621077  681437  98,614  המיוחס לבעלים של החברהכ הון "סה

       

 1011018  1111137  087,888  כ התחייבויות והון "סה
 

    

 סילוויאן אלטר לשמן איל יחיאל לשמן יהודה לשמן
 מנהל כספים ל ודירקטור"מנכ משותף ר דירקטוריון"יו משותף דירקטוריוןר "יו 

 8310 1במאי 82 :תאריך אישור הדוחות
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 מ"בע לסיכו
 

 הפסד מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה או רווח  נתוני
 

 

 לשנה  לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה  ביום השהסתיימחודשים   
 ביום  במרץ 80 
 9 0 1 7  6 0 1 7  6 0 1 7 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 ח"אלפי ש 

      
 8111704  621806  87,786 הכנסות

      
 1201027  631680  48,814 ההכנסותעלות 

      
 801611  01634  6,787 רווח  גולמי

      
 11211  016  483 הוצאות מכירה ושיווק

 111400  01017  8,707 הוצאות הנהלה וכלליות

      

 8,691  01013  101282 
      

 41280  01244  8,767 תפעולי לפני הכנסות אחרותרווח 

      
 101  71  87 נטו1 הכנסות אחרות

      
 41412  01473  8,810 רווח תפעולי

      
 803  64  68 הכנסות מימון
 (140)  (114)  (90) הוצאות מימון

      
 00  (13)  (3) נטו, מימון( הוצאות)הכנסות 

      
 181061  11413  8,078 נטו1 בתוצאות ישויות מוחזקותחלק החברה 

 
 6,433 מסים על הכנסהלפני רווח 

 
11273 

 
881046 

      
 61804  11760  0,678 כנסההמסים על ה

      
 161110  71000  4,368 לתקופה המיוחס לבעלים של החברה רווח
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 מ"לסיכו בע
 

 נתונים על הרווח הכולל מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
 
 

 לשנה  לתקופה של שלושה  
 שהסתיימה  ביום החודשים שהסתיימ 
 ביום  במרץ 80 
 9 0 1 7  6 0 1 7  6 0 1 7 

 (מבוקר)  (מבוקרבלתי ) 
 ח"אלפי ש 
 

 161110  71000  4,368   לתקופהרווח 

 :כולל אחר( הפסד)רווח 

סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
 :בהתקיים תנאים ספציפיים

        

 (136)  (2)  (8)   הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ

 :והפסדסכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח 
 (181)  60  -   אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת( הפסד)רווח 

 821  -  -   קרן הערכה מחדש בגין רכוש קבוע

   -  60  163 

        

 17  11  (8)   נטו ממס, לתקופהכולל אחר  (הפסד) רווח

        

 161101  71708  4,361   נטו ממס, לתקופהכולל  רווח
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 מ"בע לסיכו
 

 מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה על תזרימי המזומנים נתונים

 

 
 

 לשנה  לתקופה של שלושה  
 שהסתיימה  ביום החודשים שהסתיימ 
 ביום  במרץ 80 
 9 0 1 7  6 0 1 7  6 0 1 7 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 ח"אלפי ש 
 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
1 שוטפת( ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות 1 מזומנים נטו

 (00,874) ('נספח א)לפני מימון ומיסים 
 

11100 
 

111200 

 (160)  (21)  (89) ששולמה ריבית

 163  17  7 שהתקבלה ריבית

 (61184)  (01013)  (0,197) נטו1 ששולמו מיסים
 ששימשו ) מפעילות שנבעו, נטו מזומנים
 (07,444) שוטפת( לפעילות

 
11046 

 
11071 

      

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (11812)  (128)  (033) רכישת רכוש קבוע 
 11183  11  (69) נטו1 כלולות מחברות הלוואות( מתן) פרעון

 721  11  - תמורה ממימוש רכוש קבוע
 01671  11617  7,177 נטו1במזומנים מוגבלים בשימוש ירידה

 81060  81060  - נטו1 ניירות ערך למסחר ממכירת תמורה
 61041  01431  0,969 שנבעו מפעילות השקעה, מזומנים נטו

      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 (41733)  (71333)  - החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד
1 לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותה( פרעון)קבלת 

 (774) נטו
 

837 
 

11108 

 (81434)  671  3,814 נטו1 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 (111100)  (01111)  3,701 מימוןששימשו לפעילות , מזומנים נטו

      
 11330  81176  (7,469) במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עליה 

      
 71301  71301  8,194 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

      
 11307  61610  7,619 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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 מ"לסיכו בע
 

 מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה על תזרימי המזומנים לנתוניםנספחים 
 

 :ומסים מימון לפני, שוטפת מפעילות תזרימי המזומנים –' א נספח

 לשנה  לתקופה של שלושה  
 שהסתיימה  ביום החודשים שהסתיימ 
 ביום  במרץ 80 
 9 0 1 7  6 0 1 7  6 0 1 7 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 ח"אלפי ש 
 

 161110  71000  4,368 לתקופה רווח

 
     

      :בגין התאמות

 11434  147  436 פחת והפחתות
 ישויות מוחזקות  בתוצאותהחברה  חלק
 (8,078) נטו1 ישויות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל

 
(11413) 

 
(131437) 

 61804  11768  0,678 ההכנסה על מיסים

 102  (11)  - ממכירת רכוש קבוע( רווח) הפסד

 876  01  84 נטו1 מעביד-עובד יחסי סיום בשל בהתחייבויות גידול

 (11)  01  3 נטו1 מימון הוצאות

 (13)  -  - ן להשקעה"עליה בשווי הוגן של נדל

 8,370  71103  171323 

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
      :בחייבים ויתרות חובה( עליה)ירידה 

 101000  (11811)  (7,168) לקוחות והכנסות לקבל

 44  (066)  (887) אחרים

 110     עליה במלאי 

      :בזכאים ויתרות זכות( ירידה) עליה

 (181318)  131460  (7,398) ספקים ונותני שירותיםל התחייבות

 112  (702)  (698) אחרים

 (07,748)  71177  81311 

 (71812)  (01240)  (7,711) נטו1 שינויים בחשבונות שוטפים של ישויות מוחזקות

      
( ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות , נטו מזומנים
 (00,874) ('נספח א)לפני מימון ומיסים , שוטפת

 
11100 

 
111200 
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 מ"לסיכו בע
 

 מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
 
 

 כללי .א

דוחות תקופתיים )לתקנות ניירות ערך ' ד 02ערוך בהתאם להוראות תקנה 1 המידע הכספי הנפרד של החברה .1
והתוספת העשירית לתקנות ' ג 4מידע כספי זה אינו כולל את כל המידע הנכלל לפי תקנה . 1403-ל"התש( ומיידיים

יש לקרוא מידע כספי . י נפרד של התאגידבעניין מידע כספ 1403-ל"התש( דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך  
ולשנה שנסתיימה באותו תאריך וביחד עם תמצית  8316בדצמבר  01זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 
 .8310 במרץ 01הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

דוחות הכספיים למידע הנוסף ל 0-המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית שמפורטת בסעיף א .8
-8פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים בבאור 1 8316בדצמבר  01הנפרדים השנתיים של החברה ליום 

ואשר לא היתה להם השפעה 1 ג לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי נפרד זה
 .מהותית על הדוחות הכספיים

בדוחות המאוחדים השנתיים של החברה ליום ' ב-1מוחזקים כהגדרתם בבאור תאגידים  -במידע כספי נפרד זה  .0
 .8316בדצמבר  01

 
 

בדוחות הכספיים  1לעניין אירועים מהותיים בתקופת הדוח ובתקופה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה באור  .ב

 .המאוחדיםהתמציתיים ביניים 
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