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 תתתת

 לסיכו בע"מ

 2018 במרץ 31החברה ליום דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 

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

הדוח סוקר את השינויים העיקריים  .2018 במרץ 31ביום  הסתיימוש של שלושה חודשיםלתקופות הדירקטוריון 

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

חברה, הנתונים הכספיים בסקירה זו מתייחסים לדוחות המאוחדים של ה לדעת החברה מהווה מידע מהותי.

א. לדוחות הכספיים המצורפים( ומתייחסים לחברה ולחברות הבנות 2)כמוגדר בביאור  IFRSשנערכו לפי תקני 

 . , למעט אם צוין אחרת"(הקבוצה)להלן: " במאוחד

 תיאור התאגיד וסביבתו העסקית .1

חולון. החברה  152וכתובתה הרשמית היא: שדרות ירושלים  1969בפברואר  19נוסדה ביום לסיכו בע"מ 

עוסקים בהקמת פרויקטי תשתית מסוגים שונים במסגרת שני מגזרי פעילות: הקמה  וחברות הקבוצה

 .ואחזקה

בתחום זה הקבוצה פועלת בתחומי פרויקטי תשתיות הנדסה אזרחית ותשתיות  –ה מגזר פרויקטים בהקמ 

  .רכבת; פרויקטי תשתיות צנרת ואנרגיה; פרויקטי תשתיות איכות הסביבה

בתחום זה הקבוצה פועלת בתחומי: תחזוקה ושירות לתשתיות מוניציפליות;  –מגזר אחזקה וזכיינות  

 .BOT זכיינות לפרויקטים בשיטותתחזוקה ושירות במתקני אנרגיה; 

לקבוצה ניסיון בביצוע פרויקטים בחלק מתחומי פעילותה גם בחו"ל. כמו כן מעורבת החברה באמצעות חברה  

 .בנושאי מים והתפלה Clean- Tech כלולה, במחקר ופיתוח של טכנולוגיות
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 מצבה הכספי של החברה .2

. 2017ר בבדצמ 31שחלו מיום  החברה לשינויים הסברי על המצב הכספי, הכוללים אתנתונים מוצגים להלן 

 הנתונים במיליוני ש"ח:

   נכסים שוטפים .2.1

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.17 31.03.2018 סעיף

   סכום השינוי שיעור השינוי ח"מיליוני ש  

מזומנים 

ושווי 

 מזומנים
81.1 102.6 -21% -21.5 

 5.8 -חלק מהקיטון נובע מהשקעה של כ

 ש"ח בניירות ערך סחיריםמיליוני 

 ש"ח,מיליוני  2.8ותשלום מיסים בסך 

פירוט   ’ר בדבר סיבות נוספות לקיטון

 להלן 5בסעיף 

מזומנים 

מוגבלים 

 בשימוש
0.6 0.9 -33% -0.3 

הקיטון נובע משחרור מזומנים מוגבלים 

 בשימוש בחברת האם

לקוחות 

והכנסות 

 לקבל
99.9 95.9 4% 4.0 

הכנסות ב עליההגידול נובע בעיקר מ

 לקבל מפרויקטים

חייבים 

ויתרות 

 חובה
6.0 6.8 -12% -0.8 

הקיטון נובע מירידה ביתרת חובה של 

מיליוני  2.5שותף בעסקה משותפת בסך 

לעומת גידול במקדמות לספקים , ח"ש

 ח"שמיליוני  1.1והוצאות מראש בסך 

מיליוני  0.6ולמוסדות ממשלתיים בסך 

 ח"ש

 0.9 12% 8.1 9.0 מלאי
גידול במלאי שנרכש בחברת הבת לסיכו 

 צנרת תהליכית

נכסים 

שוטפים 

 אחרים
14.9 8.5 75% 6.4 

 5.8 -גידול ברכישת ניירות ערך בסך כ
ובנכסי מס בסך שוטף בסך  ח"שמיליוני 

ח"מיליוני ש 0.6  

כ "סה

נכסים 

 שוטפים
211.5 222.8 -5% -11.3  
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  נכסים שאינם שוטפים .2.2

 

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.17 31.03.2018 סעיף

   סכום השינוי שיעור השינוי ח"מיליוני ש  

השקעות בישויות 

מוחזקות המטופלות 

לפי שיטת השווי 

 המאזני

 שינוי לא משמעותי 0.1 17% 0.6 0.7

 שינוי לא משמעותי 0.8- 4%- 22.8 22.0 רכוש קבוע

נכסים שאינם 

 שוטפים אחרים
 שינוי לא משמעותי 0.3 7% 4.2 4.5

כ נכסים שאינם "סה

 שוטפים
27.2 27.6 -2% -0.4  

      

  11.7- 5%- 250.4 238.7 כ נכסים"סה

 

   התחייבויות שוטפות .2.3

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.17 31.03.2018 סעיף

  
 שיעור השינוי ח"מיליוני ש

סכום 

 השינוי
 

אשראי מתאגידים 

 בנקאיים
 שינוי לא משמעותי 0.1 4% 2.6 2.7

ספקים ונותני 

 שירותים
70.2 78.4 -10% -8.2 

מהירידה במחזור קיטון נובע בעיקר ה

ההכנסות וכן מהקדמת תשלומים לחלק 

 מקבלני המשנה בתמורה להכנסות ריבית

 0.4 2% 20.0 20.4 זכאים ויתרות זכות

דיבידנד נובע מגידול בהתחייבות ה

)ראה  ש"חמיליוני  3.6שהוכרז בסך של 

קיטון לעומת  לדוחות הכספיים( 5ביאור 

מקדמות מלקוחות בסך ירידה בבעיקר מ

מירידה ו, ש"חמיליוני  1.6 -של כ

 מוסדות ממשלתיים בסךבהתחייבויות ל

 ש"חמיליוני  1.6 -של כ

 שינוי לא משמעותי 0.9- 50%- 1.8 0.9 מכשירים נגזרים

התחייבויות מיסים 

 שוטפים
2.4 3.1 -23% -0.7 

הקיטון נובע בעיקר מירידה ברווח לצורכי 

ומתשלומי מס בגין שנים קודמות. מס  

כ התחייבויות "סה

 שוטפות
96.6 105.9 -9% -9.3  
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  שוטפות שאינן התחייבויות  .2.4

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.17 31.03.2018 סעיף

  סכום השינוי שיעור השינוי ח"מיליוני ש  

הלוואות 

מתאגידים 

 בנקאיים
 קיטון נובע מפירעון קרן הלוואהה 0.3- 8%- 3.9 3.6

התחייבויות בשל 

 הטבות לעובדים
3.3 3.3 0% 0.0  

התחייבויות שאינן 

 שוטפות אחרות
1.7 1.3 31% 0.4 

בהתחייבות לשותף נובע מעליה גידול ה

 בפעילות משותפת

כ התחייבויות "סה

 שאינן שוטפות
8.6 8.5 1% 0.1  

      

  9.2- 8%- 114.4 105.2 כ התחייבויות"סה

 

 

   הון עצמי .2.5

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.17 31.03.2018 סעיף

 שיעור השינוי ח"מיליוני ש  
סכום 

 השינוי
 

  0.0 0% 7.4 7.4 הון מניות

  0.0 0% 67.2 67.2 פרמיה על מניות

  0.0 0% 0.6 0.6 קרנות

-5 58.3 55.4 עודפים % 2.9-  

בניכוי  השינוי נובע מזקיפת רווחי התקופה

תקן לתיקון י.פ בגין ההשפעה למעבר 

IFRS15 3.6בסך של  דיבידנד שהוכרזמו 

 ש"חמיליוני 

כ הון עצמי "סה

המיוחס לבעלים 

 של החברה
130.6 133.5 2- % 2.9-   

זכויות שאינן 

 מקנות שליטה
2.9 2.5 16% 0.4 

הגידול נטו נובע מחלק המיעוט ברווחי 

 חברה מאוחדת

-2 136.0 133.5 כ הון "סה % 2.5-   
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  תוצאות הפעילות .3

 (:ש"ח ליוני י)במ שנסתיימה לתקופה ולשנהרווח והפסד ר נתונים עיקריים מתוך דוחות להלן הסברים בדב

 

 הסבר 
לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 במרץ 31ביום 
 לשנת

    2018 2017 2017 

 ש"חמיליוני     

 384.6 97.2 73.9 4.1 הכנסות

 עלות ההכנסות
 

65.6 83.9 335.7 

 48.9 13.3 8.3 4.2 רווח גולמי

 %רווח גולמי 
 

11.2% 13.7% 12.7% 

 21.2 4.4 6.7 4.3 הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה

רווח תפעולי לפני הכנסות 

 אחרות

 

1.6 8.9 27.7 

 אחרותהכנסות 
 

0.2 0.0 0.2 

 27.9 8.9 1.8 4.4 רווח תפעולי

 %רווח תפעולי 
 

2.5% 9.2% 7.3% 

 2.4- 0.6- 0.1- 4.5 נטו, מימון הוצאות

חלק בתוצאות ישויות מוחזקות 

המטופלות בשיטת השווי 

 המאזני

 

0.2 -0.2 -1.5 

 24.0 8.1 1.9 4.6 רווח לפני מיסים על הכנסה

 9.0 2.3 0.5 4.7 מסים על ההכנסה

 15.0 5.8 1.4 4.8 רווח נקי

 %רווח נקי  
 

1.9% 6.0% 3.9% 

 :מיוחס אל
 

   

 בעלים של החברה
 

1.0 4.9 12.5 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

0.4 0.9 2.5 

  
 

1.4 5.8 15.0 

  
 

   

EBITDA 4.9 2.8 9.7 30.3 
 

 

 הכנסות 4.1

אשר  ש"ח מיליוני 23.3 -בסך של כ אשתקד ברבעוןלעומת ההכנסות  קטנו ברבעוןההכנסות  .א

 -של כ הקמההבתחום  ירידהמנובע בעיקר ברבעון הנוכחי  קיטוןה. 24%-של כ ירידהמהווים 

 . מיליוני ש"ח 2.2-זקה והזכיינות של כהאח םבתחו עלייה, לעומת ש"חליוני ימ 25.6

 :בשלרבעון הראשון קטנו מגזר ההקמה בההכנסות ב .ב

 השלמה של מספר פרויקטים. •

עיכובים של מזמיני העבודה בהוצאת צווי , בשל פרויקטיםדחיה בהתחלת עבודות של מספר  •

 .התחלת עבודה
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אשר בוחן השלכות של השקעות משמעותיות  האטת קידום של עבודות בביצוע אצל לקוח •

 .עבודותה אותןמועד הביצוע של  חדשות על

 

 הרווח הגולמי  4.2

 11.2%  -אשר היווה שיעור של כ ש"ח מיליוני 8.3 -הסתכם בסך של כ ברבעון הנוכחיהרווח הגולמי 

ברבעון  מהמחזור 13.7%  -אשר היווה שיעור של כ ש"חליוני ימ 13.3 -לעומת סך של כ מהמחזור 

נובעת  במגזר ההקמה, בשיעור הרווח הגולמי לעומת הרבעון המקביל אשתקד הירידה. אשתקד

, כמוסבר לעיל, בהם שיעור הרווחיות היה חייה בהתחלת פרויקטיםוד שנסתיימו פרויקטיםמבעיקר 

  גבוה יחסית.

 נרחבותמשאבים בביצוע הדרכות אחזקה נובע בעיקר מהשקעת הקיטון ברווח הגולמי במגזר ה

 .יםבתחומים ייחודי וצהבקב םלעובדי

 

 

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות  4.3

 9% -והיוו כש"ח ליוני ימ 6.7 -סך של כלהסתכמו  ברבעון הנוכחיהוצאות המכירה, הנהלה וכלליות 

 .מהמחזור  4.5% -אשר היוו כ ברבעון אשתקדש"ח  מיליוני 4.4 -מהמחזור לעומת כ

מיליוני ש"ח בעלויות שכר ודמי ניהול עקב גידול  1.6 -כהגידול ברבעון הנוכחי נובע בעיקר מעליה של 

 שנת במצבת כוח האדם במטה וכן מעלייה בשכר של חלק מאנשי ההנהלה החל מרבעון השני של

, גידול בהוצאות הכנת מכרזים עקב השתתפות במכרזים בעלי היקף משמעותי, גידול בשכ"ט 2017

ובשל קידום של עסקאות להשקעות חדשות  וריתמקצועי, בין היתר בשל הפיכת החברה לחברה ציב

העלייה בשיעור מהמחזור מקורה גם  בירידה  .של החברה לצורך גידול פעילותה בארץ ובחו"ל

 במחזור.

 

 רווח תפעולי  4.4

 -מהמחזור, לעומת כ 2.5% -, שהיווה כש"חמיליוני  1.8 -על כ ברבעון הנוכחיהרווח התפעולי עמד 

. השינויים נובעים מהסיבות כפי ברבעון אשתקדמהמחזור  9.2% -מיליוני ש"ח, אשר היווה כ 8.9

 שהוסברו לעיל.

 

 הוצאות מימון  4.5

מיליוני ש"ח ברבעון  0.6לעומת  ש"ח מיליוני 0.1 -כברבעון הנוכחי על הוצאות המימון נטו הסתכמו 

 .משובץנגזר מירידה בהתחייבות בגין הקיטון נובע בעיקר . אשתקד

 

 על הכנסה רווח לפני מיסים 4.6

ליוני ש"ח ימ 8.1 -ליוני ש"ח לעומת כימ 1.9 -הסתכם בסך של כ ברבעון הנוכחיהרווח לפני מיסים 

  ים נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל.. השינויברבעון אשתקד
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 מיסים על ההכנסה  4.7

ומהווים שיעור מס אפקטיבי של  ש"חליוני ימ 0.5 -בכ ברבעון הנוכחימיסים על ההכנסה הסתכמו 

 23.6% -המהווים שיעור מס אפקטיבי של כ ש"ח מיליוני 2.3 -מהרווח לפני מס לעומת כ 26% -כ

יצירת מיסים אי מ בעיקרנובע  ברבעון הנוכחיבשיעור המס האפקטיבי  גידולה ברבעון אשתקד.

  לניצולם בעתיד הנראה לעין.ת מסוימות לאור אי וודאות בנדחים בגין הפסדים בחברות 

 

 הרווח הנקי  4.8

 5.8 -מהמחזור לעומת כ 1.8% -אשר היוו כ ש"חליוני ימ 1.4 -בכ ברבעון הנוכחיהרווח הנקי הסתכם 

מהמחזור. השינויים ברווח הנקי נובעים מהסיבות  6.0% -כ אשר היוו ברבעון אשתקד ש"ח מיליוני

 כפי שהוסברו לעיל.

 

4.9  EBITDA 

המדווחת  בשנה( הסתכם  EBITDA)  מימון ומיסים, הכנסות אחרותהרווח לפני פחת, הפחתות, 

 -ב הקיטון. אשתקד המקבילה בתקופה ש"חליוני ימ 9.7 -ליוני ש"ח לעומת סך של כימ 2.8 -בכ

EBITDA בסעיף לעיל תוארברווח התפעולי כמ הקיטוןעקב ר מוסבר בעיק התקופה אשתקד לעומת 

4.5. 
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 נזילות ומקורות מימון .5

 )במיליוני ש"ח(:שנסתיימה ולשנה לתקופה להלן נתונים בדבר תזרים המזומנים של הקבוצה 

 

 הסבר
לתקופה של שלושה חודשים 

 במרץ 31שנסתיימה ביום 
 לשנת

 2017 2017 2018  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 רווח נקי

5.1 

1.4 5.8 15.0 

 16.9 3.9 1.5 התאמות

 31.9 9.7 2.9 תזרים פרמננטי

 3.8 3.1- 15.9- שינויים בסעיפי הרכוש וההתחייבות

 35.7 6.6 13.0- מזומנים מפעילות שוטפת לפני מימון ומסים

 11.6- 1.6- 2.9- תשלומים ריבית ומיסים

 (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות, מזומנים נטו

 שוטפת
 -15.9 5.0 24.1 

      

( ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות ,מזומנים נטו 
 השקעה

5.2 -5.7 0.6 7.5 

      

 48.6 7.9 0.1 5.3 שנבעו מפעילות מימון,מזומנים נטו 

      

 80.2 13.5 21.5-  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עליה 

 22.4 22.4 102.6  יתרה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 102.6 35.9 81.1  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 

 תזרים מפעילות שוטפת 5.1

-הסתכם בתקופה המדווחת ב)התזרים לפני שינויים בהון חוזר( של הקבוצה  פרמננטיההתזרים  5.1.1

מיליוני  6.8-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הפרש של כ 9.7מיליוני ש"ח לעומת  2.9

לעומת התקופה המקבילה  בתקופה המדווחתש"ח. הקיטון נובע בעיקר מירידה ברווח התפעולי 

 .אשתקד

, לעומת ש"חמיליוני  15.9בסך של  המדווחתבתקופה י שלילתזרים גרמו להשינויים בהון החוזר,  5.1.2

נובעים בעיקר מפערים השינויים , בתקופה המקבילה אשתקד ש"חמיליוני  3.1בסך של  שליליתזרים 

. לפרטים נוספים ראה התקופותבמועדים בתקבולים ובתשלומים בפעילות השוטפת של החברה בין 

 נספח א' לדוחות תזרים המזומנים של החברה הכלול בדוחות הכספיים.

  13.0 -כבתזרים שלילי בתקופה המדווחת של הסתכם התזרים מפעילות שוטפת לפני מימון ומיסים,  5.1.3

ההפרש מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  6.6לעומת תזרים חיובי בסך של יליוני ש"ח, מ

 נובע מהסיבות כפי שהוסברו לעיל.

ליוני ש"ח ימ 1.6 -ליוני ש"ח לעומת כימ 2.8 -הסתכמו בכ בתקופה המדווחתששולמו  המיסים 5.1.4

כוללים גם השלמת תשלומי מס בגין שנת  בתקופה הנוכחיתהתשלומים  .בתקופה המקבילה אשתקד

2017.  
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 מפעילות  שליליתזרים מזומנים נבע לחברה  בתקופה המדווחתכתוצאה מהגורמים שתוארו לעיל,     5.1.5

בתקופה המקבילה  ש"חמיליוני  5.0 -של כ חיובימיליוני ש"ח לעומת תזרים  15.9 -של כ  שוטפת

 אשתקד.

 

 השקעהמזומנים מפעילות  תזרימי 5.2

ליוני ש"ח נטו לעומת ימ 5.7 -מפעילות השקעה בסך של כ שלילינבע לחברה תזרים  תקופה המדווחתב

 . הגורמים העיקריים הינם כדלקמן:בתקופה המקבילה אשתקד ש"חליוני ימ 0.6 -של כחיובי תזרים 

יוני ש"ח לימ 0.3 -ברכוש קבוע הסתכמו בכ בתקופה המדווחתסך המזומנים שהשקיעה הקבוצה  5.2.1

 . בתקופה המקבילה אשתקדליוני ש"ח ימ 1.3לעומת 

לעומת  ש"חמיליוני  0.4-הייתה ירידה במזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כ תקופה המדווחתב  5.2.2

 .בתקופה המקבילה אשתקד ש"חמיליוני  2.0-ירידה של כ

סכום  ליוני ש"ח לעומתימ 5.8 -הקבוצה ניירות ערך סחירים בהיקף של כרכשה  בתקופה המדווחת  5.2.4

  זניח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 מזומנים מפעילות מימון תזרימי 5.3 

ש"ח  מיליוני 0.2 -מפעילות מימון בסך של כחיובי נבע לחברה תזרים מזומנים  בתקופה המדווחת

. הגורמים העיקריים לתזרימי בתקופה המקבילה אשתקדש"ח  מיליוני 7.9 -של כ חיובילעומת תזרים 

 מן:לקהמזומנים מפעילות מימון, הינם כד

 ש"ח לעומת  מיליוני 0.4 -הסתכמו בסך של כ  בתקופה המדווחתההלוואות לזמן ארוך נטו שהתקבלו   5.3.1

 . בתקופה המקבילה אשתקד ש"ח מיליוני 6.0 -כ

  0.4 -לעומת כ ש"חמיליוני  0.3 -הלוואות לזמן ארוך שנפרעו בתקופה המדווחת הסתכמו בסך של כ  5.3.2

 בתקופה המקבילה אשתקד. ש"חמיליוני 

גדל בסכום זניח בתקופה המדווחת לעומת סך קטן מתאגידים בנקאיים  שהתקבל אשראי לזמן קצר 5.3.3

 .בתקופה המקבילה אשתקד ש"חמיליוני  2.3 -של כ

 

 יתרת המזומנים ושווי המזומנים 5.4

 -ש"ח לעומת כ מיליוני 81.1 -הסתכמה בכ בתום התקופה המדווחתיתרת המזומנים ושווי המזומנים  

 .2017בתום שנת  102.5 -וכ בתום התקופה המקבילה אשתקדש"ח  מיליוני 35.9

קדונות מוגבלים בשימוש, המשועבדים בעיקר להבטחת מסגרות אשראי מבנקים, יכמו כן, לחברה פ 

ש"ח  מיליוני 13.4 -לעומת סך של כ התקופה המדווחתש"ח בתום  מיליוני 0.5 -שהסתכמו בסך של כ

. כמו כן לחברה ניירות ערך 2017מיליוני ש"ח בתום שנת  0.9 -וכ התקופה המדווחת אשתקדבתום 

 מיליוני 7.6 -בתום התקפה אשתקד וכש"ח מיליוני  2.8ש"ח לעומת כ  מיליוני 12.5סחירים בסך של 

 .2017בתום שנת ש"ח 
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 הקבוצהשל החיצוניים מקורות המימון  5.5

מן לזמן קצר והינם בעיקר אשראי מתאגידים בנקאיים לז הקבוצהשל החיצוניים מקורות המימון 

התקופה בתום  ש"חמיליוני  19.6-וכ ש"חליוני ימ 6.3 -בכ  2018, במרץ 31ליום  שהסתכמו ארוך,

 .2017מיליוני ש"ח בתום שנת  6.5 -אשתקד וכ המקבילה אשתקד

 

 אשראי לקוחות ואשראי ספקים 5.6

מיליוני   96.2 -לעומת כ ,ש"ח מיליוני 99.9 -עמד על סך של כ התקופה המדווחתאשראי לקוחות בסוף 

 . 2017מיליוני ש"ח בתום שנת  95.9 -וכ בתום התקופה המקבילה אשתקדש"ח 

מיליוני   81.8 -לעומת כ ש"ח, מיליוני 70.2 -עמד על סך של כ התקופה המדווחתבסוף אשראי ספקים 

 .2017מיליוני ש"ח בסוף  78.4 -וכ ש"ח בתום התקופה המקבילה אשתקד

 

 ( בע"מ1986בניין ) רכישת חברת פולדמיר      .6

, ( בע"מ1986, החברה חתמה על הסכם עם בעלי המניות של חברת פולדמיר בניין )2018במרץ  29ביום 

וכן דוח מיידי של לדוחות הכספיים  5)להלן: "פולדמיר"( לפרטים נוספים בגין הרכישה ראה ביאור 

 .2018-01-027771 אסמכתא 01.04.2018החברה מיום 

הינה חברה פרטית הרשומה בישראל ומתמחה בבניית והקמת פרויקטים הנדסיים  פולדמיר

העבודות שביצעה בין  עבור מוסדות ציבוריים בכלל ועבור מערכת הביטחון בפרט. -מורכבים 

גוריון, בתי חולים, אצטדיון טדי בירושלים, -פולדמיר, נכללים מבני ציבור ביד ושם, אוניברסיטת בן

מתקנים ביטחוניים עבור הצבא, הצבא האמריקאי, תעשייה אווירית, גורמי בטחון נוספים, ובכלל 

  .חזקה ועודזה בניית בסיסים צבאיים, האנגרים, בונקרים, משרדים, מעבדות, מרכזי א

על  פרסום דוחות אלה, עומד דענכון למו ,על פי הדוחות הניהוליים של פולדמיר, צבר ההזמנות שלה

מיליון ש"ח )על  151 -עמד על סך של כ 2017מיליון ש"ח ומחזור ההכנסות שלה בשנת   250 -סך של כ

, אשר נמצאים בשלבי ביקורת מתקדמים ואשר 2017בדצמבר  31פי טיוטת דוחות כספיים ליום 

 (.Israeli GAAPערוכים לפי 

 -לכניסתו לתוקף, אשר ברובם התקיימו למועד הדו"ח  הסכם רכישת פולדמיר כלל  תנאים מתלים

נית על המוכרים, אשר התקבל בחברה ( צו קיום צוואת אחד ממייסדי פולדמיר אשר אלמנתו נמ1)

 .2018-01-030258אסמכתא  11.04.2018. ראה דיווח מיידי מיום 11.04.2018ביום 

. ראה דיווח 09.05.2018( אישור של הממונה על ההגבלים העסקיים אשר התקבל בחברה ביום 2)

 .2018-01-037131אסמכתא  10.05.2018מיידי מיום 

אשר התקבלו בחברה ביום  -יעבודים על נכסי פולדמיר לקיום העסקה ( אישורי הבנקים בעלי הש3)

 . 2018-01-051268אסמכתא  24.05.2018. ראה דיווח מיידי מיום 24.05.2018

דירקטוריון החברה החליט לאשר השלמת עסקת רכישת פולדמיר וויתור על קיום , 30.05.2018ביום 

 .ן של פולדמירהסדר רישיון הקבל -תנאי מתלה אשר נקבע בהסכם 
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דירקטוריון החברה קיבל החלטתו, בהתבסס על חוות דעת משפטית של מומחה בתחום רישומי קבלן 

רשום, לפיה פולדמיר פנתה לרשם הקבלנים והציגה המסמכים הנדרשים, כי פולדמיר רשומה בפנקס 

 הקבלנים, ועל כן קיימת סבירות גבוהה מאוד להמשך רישומה.

 

 1 של הקבוצה צבר הזמנות    .7

 .ש"חמיליוני  601 -לתאריך הדוח הכספי מסתכם בסכום של כצבר ההזמנות של הקבוצה 

 
עצם ביצוען של ההזמנות, הינם משוערים וכוללים מידע "צופה ו יודגש, כי עיתוי ההכרה בהכנסות

ת החברה בעניין , שאינו בשליטת הקבוצה. הערכערך ניירות לחוקא 32 בסעיף כהגדרתופני עתיד" 
התממשותן כפופה לגורמי הסיכון , העבר של החברה ועשויה להשתנות ניסיוןת על זה מבוסס

וכן  ,2017בדצמבר  31דוחות הכספיים ליום בדוח הברנע, בשפורסם  3.3.18המפורטים בסעיף 
לגורמים נוספים המשפיעים על המשך ביצוע הפרויקטים, לרבות, בין היתר, מועד ההתחלה 

לשנות לוחות  ,הלקוחותמזכות ולוחות הזמנים לביצוע הפרויקטים, העלולים להיות מושפעים 
זמינות מקורות תקציביים לביצוע הפרויקטים וכדומה. לפיכך להפסקת פרויקטים, זמנים אלו, 

 מלא.יתממש באופן  לעילכי האמור אין ודאות 
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 2018, במאי 30תאריך אישור הדו"ח:  
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 מ"לסיכו בעדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 

 מבוא

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

 השינויים בהון ותזרימי הרווח הכולל, הפסד,או רווח העל המאוחדים  התמציתיים ואת הדוחות 2018מרץ, ב 31ליום  המצב הכספי

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

אחריותנו היא להביע מסקנה . קופות ביניים""דיווח כספי לת IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים וכספי לתקופ

 בהתבסס על סקירתנו. ,זועל מידע כספי לתקופת ביניים 

מכלל  3.75% -הכלולים באיחוד מהווים כ כסיהאשר נ השאוחד החברת הביניים של והתמציתי לתקופלא סקרנו את המידע הכספי 

תקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום אינן מהותיות בוד והכנסותיה הכלולות באיח 2018 ,במרץ 31הנכסים המאוחדים ליום 

מתייחסת לסכומים הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא  ושדוח הסקירה שלה חשבון אחר המידע נסקר על ידי רוא .2018במרץ  31

 החשבון האחר. ה, מבוססת על דוח הסקירה של רואהחבר שנכללו בגין אותה

 היקף הסקירה

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

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

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת  אחרים. סקירה הינהוהחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ו הכספיים

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

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

 מסקנה

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

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מכל הבחינות המהותיות,  ערוךשהמידע הכספי הנ"ל אינו 

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

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

 . 1970 –)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 

 

 

 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל
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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 
 8 1 0 2  7 1 0 2   7 1 0 2  
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 
      

      נ כ ס י ם
      

      נכסים שוטפים

 102,550  35,866  81,050 מזומנים ושווי מזומנים

 901  13,398  550 בלים בשימושמוגמזומנים 

 7,608  2,800  12,481 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 95,918  96,242  99,883 לקוחות והכנסות לקבל

 6,800  6,637  6,091 חייבים ויתרות חובה

 8,106  9,937  9,042 מלאי

 930  909  2,433 נכסי מיסים שוטפים

 ,530211 נכסים שוטפיםסה"כ 
 

165,789  222,813 
      

      נכסים שאינם שוטפים

 554  1,189  740 ביישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות

 2,950  2,800  2,950 נדל"ן להשקעה

 22,768  26,080  22,031 רכוש קבוע

 1,376  693  ,4851 נכסי מסים נדחים

 ,20627 םנכסים שאינם שוטפיסה"כ 
 

30,762  27,648 
    

 
 

     
 

 250,461  196,551  ,736238 סה"כ נכסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדים ביניים דוחות הכספייםלהבאורים 
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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 
 8 1 0 2  7 1 0 2   7 1 0 2 
 ()מבוקר  (מבוקר)בלתי  
 אלפי ש"ח 

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

      שוטפות התחייבויות

 2,621  13,211  2,654 אשראי מתאגידים בנקאיים

 78,405  81,827  70,243 ספקים ונותני שירותים

 20,023  8,731  20,365 זכאים ויתרות זכות

 1,768  43,12  938 מכשירים נגזרים

 3,084  4,568  2,340 התחייבויות מיסים שוטפים

 96,540 התחייבויות שוטפותסה"כ 
 

111,461  105,901 
    

  
      שאינן שוטפותהתחייבויות 

 3,913  6,379  3,612 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 3,322  2,052  3,281 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 

 1,282  558  1,712 םהלוואה מאחרי

 -  538  -  נדחים  מיסיםהתחייבות בגין 

 8,605 שאינן שוטפותהתחייבויות סה"כ 
 

9,527  8,517 
      

 114,418  120,988  105,145 סה"כ התחייבויות
      

      הון
 7,418  6,171  7,418 הון מניות

 67,215  -  67,215 פרמיה על מניות
 1,769  1,769  1,769 בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו קרן הון

 (17)  (14)  (30) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ
 -  3,399  -  קרן הערכה מחדש
 (1,109)  (132)  (1,109) קרנות הון אחרות

 58,212  62,411  55,406 עודפים
 133,488  73,604  130,669 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

      
 2,555  1,959  2,922 זכויות שאינן מקנות שליטה

     
 

 136,043  75,563  133,591 סה"כ הון
      

 250,461  196,551  ,736238 סה"כ התחייבויות והון
 
 
 
 

 .חלק בלתי נפרד מהםמהווים  מאוחדיםביניים  דוחות הכספייםלהבאורים 
 

 

       
 סילוויאן אלטר  אייל לשמן  יחיאל לשמן  יהודה לשמן

 יוןדירקטור יו"ר
 משותף

יון דירקטוריו"ר  
 משותף

חבר מנכ"ל ו 
 יוןדירקטור

 כספים סמנכ"ל 

 
 2018 ,במאי 30   תאריך אישור הדוחות:
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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  השנסתיימ

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  

      

 384,636  97,255  73,936 הכנסות

      

 335,697  83,934  65,622 עלות ההכנסות

 48,939  13,321  8,314 גולמירווח 

      

 3,575  547  1,591 הוצאות מכירה ושיווק

 17,675  3,867  5,063 הוצאות הנהלה וכלליות

 6,654  4,414  21,250 

      

 27,689  8,907  1,660 לפני הכנסות אחרות פעולית רווח

      

 247  21  159 , נטואחרותהכנסות 

      

 27,936  8,928  1,819 תפעולי רווח

      

 960  1,233  1,145 מימוןהכנסות 

 (3,317)  (1,845)  (1,226)  הוצאות מימון

      

 (2,357)  (612)  (81) מימון, נטו הוצאות

      

 יישוייות  מוחזקות  בתוצאות חלק החברה 
 (1,534)  (219)  156 , נטוהמטופולות לפי שיטת השווי המאזני  

      

 24,045  8,097  1,894 לפני מיסים על ההכנסה רווח

      

 (8,978)  (2,303)  (504) סים על ההכנסהימ

      
 15,067  5,794  1,390 לתקופה נקי רווח

      

      מיוחס ל:

 12,481  4,865  1,023 בעלים של החברה

 2,586  929  367 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 15,067  5,794  1,390 רווח נקי לתקופה
המיוחס לבעלים של ש"ח ע.נ.  0.1בת רווח למניה 

 0.31  0.15  0.02 החברה )בש"ח(:
 
 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדים בינייםדוחות הכספיים ל באוריםה



 
 

 לסיכו בע"מ

 5 

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 

 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2  
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 

 ח"אלפי ש 

      

 15,067  5,794  1,390 רווח נקי לתקופה

      

      )הפסד( כולל אחררווח 
 

 סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
      בהתקיים תנאים ספציפיים:

 (8)  (5)  (13) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ
 

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

 -  -  (977) 

      

 (985)  (5)  (13) , נטו ממסלתקופהכולל אחר )הפסד(  רווח

      

 14,082  5,789  1,377 רווח כולל לתקופה, נטו ממס

      
      :מיוחס ל

 11,496  4,860  1,010 בעלים של החברה
 2,586  929  367 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 14,082  5,789  1,377 לתקופה סה"כ רווח כולל

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדים בינייםדוחות הכספיים ל באוריםה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 לסיכו בע"מ

6 
 

ח ו ת ד םו י ד ח ו א ן מ ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל    ע

     הון מיוחס לבעלים של החברה 

 
הון 

  המניות

 
 

פרמיה על 
 מניות

קרן הון בגין  
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

הפרשים 
מתרגום דוחות 

כספיים של 
  יחידות חוץ

קרן הערכה 
  מחדש

קרנות הון 
  עודפים  אחרות

סה"כ הון עצמי 
מיוחס לבעלים 

  של החברה

ויות זכ
שאינן 
מקנות 
 הון סך הכל  שליטה

 ח"אלפי ש 
  2018בינואר  1יתרה ליום 

 136,043  2,555  133,488  58,212  (1,109)  -  (17)  1,769  67,215  7,418   )מבוקר(  
                    

של יישום השפעה מצטברת 
 IFRS15 -  -  -  -  -  -  (229)  (229)  -  (229) של תקן לראשונה

  2018בינואר  1יתרה ליום 
 35,8141  2,555  ,259133  ,98357  (1,109)  -  (17)  1,769  67,215  7,418 לאחר יישום לראשונה  

 2018מרץ התנועה בתקופה ינואר עד 
                    )בלתי מבוקר(

 ,3901  367  ,0231  ,0231  -  -  -  -  -  -  רווח נקי
 (13)  -  (13)  -  -  -  (13)  -  -  - אחרהפסד כולל 

 ,3771  367  ,0101  ,0231  -  -  (13)  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה ד
                    

 (3,600)  -  (3,600)  (3,600)  -  -  -  -  -  - שהוכרזדיבידנד 
 

)בלתי  2018במרץ  31יתרה ליום 
 133,591  2,922  130,669  55,406  (1,109)  -  (30)  1,769  67,215  7,418 מבוקר( 

 

  
 

                
 

  
 

                

 69,774  1,030  68,744  57,546  (132)  3,399  (9)  1,769  -  6,171 מבוקר() 2017בינואר  1יתרה ליום 
 

                   
 2017התנועה בתקופה ינואר עד מרץ 

                    )בלתי מבוקר( 
 5,794  929  4,865  4,865  -  -  -  -  -  - רווח נקי 

 (5)  -  (5)  -  -  -  (5)  -  -  - הפסד כולל אחר
 5,789  929  4,860  4,865  -  -  (5)  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה

                    
                    

)בלתי  2017במרץ  31יתרה ליום 
 62,411  (132)  3,399  (14)  1,769  -  6,171 מבוקר( 

 
73,604  1,959  75,563 

 
 
  חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים מהווים ביניים דוחות הכספיים ל באוריםה
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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  ך - ע ש מ   ה
 

     הון מיוחס לבעלים של החברה 

 
הון 

  המניות

 
 

פרמיה על 
 מניות

קרן הון בגין  
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

הפרשים 
מתרגום דוחות 

כספיים של 
  יחידות חוץ

קרן הערכה 
  מחדש

קרנות הון 
  עודפים  אחרות

סה"כ הון עצמי 
מיוחס לבעלים 

  של החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הון סך הכל  שליטה

 ח"אלפי ש 
  2017בינואר  1יתרה ליום 

 69,774  1,030  68,744  57,546  (132)  3,399  (9)  1,769  -  6,171   )מבוקר(  
                    

התנועה בתקופה ינואר עד 
                    (מבוקר) 2017דצמבר 
 15,067  2,586  12,481  12,481  -  -  -  -  -  -  רווח נקי

 (985)  -  (985)  -  (977)  -  (8)  -  -  - הפסד כולל אחר
 14,082  2,586  11,496  12,481  (977)  -  (8)  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה

                    ד
 68,462  -  68,462  -  -  -  -  -  67,215  2471, הנפקת מניות

העברה של קרן הערכה מחדש 
 -  -  -  3,399  -  (3,399)  -  -  -  - לעודפים עקב מכירת מבנה

 (15,000)  -  (15,000)  (15,000)  -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי מניות החברה
דיבידנד לזכויות שאינן מקנות 

 (375)  (375)  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה
רכישת זכויות שאינן מקנות 

 -  214  (214)  (214)  -  -  -  -  -  - שליטה
איחוד לראשונה של חברה כלולה 

 (900)  (900)  -  -  -  -  -  -  -  - לשעבר
 2017בדצמבר  31יתרה ליום 
 136,043  2,555  488133,  58,212  (1,109)  -  (17)  1,769  67,215  7,418 )מבוקר( 

 
 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדיםביניים דוחות הכספיים ל באוריםה



 
 

 לסיכו בע"מ
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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 

 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 
 (קר)מבו  ()בלתי מבוקר 

 ח"אלפי ש 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
שוטפת, לפני )ששימשו לפעילות( ות מזומנים נטו, שנבעו מפעיל

 6,597  (,99212) מימון ומיסים )נספח א'(
 

35,706 

 (831)  (157)  (108) ריבית ששולמה

 180  118  4 ריבית שהתקבלה

 (10,945)  (1,563)  (2,792) , נטומיסים ששולמו

 24,110  4,995  (15,888) שוטפת )ששימשו לפעילות(מפעילות שנבעו ם נטו, ימזומנ
      

      מפעילות השקעה מזומניםתזרימי 
 (5,639)  (1,324)  (307)  רכישת רכוש קבוע

 (186)  (66)  (30) ות, נטוכלול ותמחבר ותהלווא מתן

 ,7054  -  48 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 14,527  2,030  351 ירידה במזומנים מוגבלים בשימוש,נטו

 (415)  -  -  איחוד לראשונה של חברה כלולה לשעבר

 (5,452)  (14)  (5,808) , נטולמסחר ערך ניירות תרכיש
      

 7,540  626  (5,746) השקעה )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות ,מזומנים נטו
      

      מפעילות מימון מזומניםתזרימי 

 68,462  -  - תמורה מהנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 (15,000)  -  - החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד

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

 7,850  6,000  430 לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותקבלת ה

 (3,884)  (398)  (300) תאגידים בנקאייםלפירעון הלוואות לזמן ארוך 

 (8,495)  2,298  17 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוקבלת )פירעון( 
      

 48,558  7,900  147 מימוןשנבעו מפעילות  ,נטו מזומנים
      

 (8)  (5)  (13) הפרשי תרגום בגין יחידת חוץ
      

 80,200  13,516  (21,500) במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( העלי
      

 22,350  22,350  102,550 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 
      

 102,550  35,866  81,050 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 
 
 
 

 לתי נפרד מהם.מהווים חלק ב 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)ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת - א'נספח 

חודשים  לתקופה של שלושה 
  במרץ 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 
 ()מבוקר  (מבוקר)בלתי  

 ח"אלפי ש 
      

 15,067  5,794  ,3901 רווח נקי לתקופה

      

      התאמות בגין:

 3,590   750  982 פחת והפחתות

 ישויות מוחזקות  בתוצאותהחברה  חלק
 1,534   225  (156) נטו, ישויות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל

 8,978   2,303  504 ההכנסה על מיסים

 130  -  14 הון ממכירת רכוש קבוע רווח

מעביד, -בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובדקיטון( גידול )
 271  (22)  (41) נטו

 ,5122   668  300 נטו, מימון הוצאות

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

 2,993  9,718  31,932 

      
      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

      :בחייבים ויתרות חובה ירידה ) עליה(

 (5,327)  (3,455)  (4,041) לקוחות והכנסות לקבל

 157  455  709 אחרים

 4,158   2,327  (936) מלאיב ירידה )עליה( 

      :בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  עליה

 (4,816)  (1,627)  (,1628) ספקים ונותני שירותיםל התחייבות

 9,602  (821)  (,5553) אחרים

 (15,985)  (3,121)  3,774 

      
)ששימשו לפעילות( מזומנים, נטו שנבעו מפעילות 

 35,706  6,597  (,99212) שוטפת, לפני מימון ומסים

      
 

 :שלא במזומן פעולות מהותיות – 'בנספח 
חודשים  לתקופה של שלושה 

 במרץ 31ביום  שנסתיימה
 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 

 ח"אלפי ש 
      

 -  -  3,600 (מוצג בזכאים ויתרות זכות)דיבידנד שהוכרז 

 3,600  -  - 
 

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

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

חולון. החברה והתאגידים המוחזקים שלה )להלן: "הקבוצה" ו/או "החברה"( עוסקים בהקמת  152
 במסגרת שני מגזרי פעילות: הקמה ואחזקה. ניםפרויקטי תשתית מסוגים שו

בתחום זה הקבוצה פועלת בתחומי פרויקטי תשתיות הנדסה אזרחית ותשתיות  –מגזר פרויקטים בהקמה  
 רכבת; פרויקטי תשתיות צנרת ואנרגיה; פרויקטי תשתיות איכות הסביבה. 

שירות לתשתיות מוניציפליות; בתחום זה הקבוצה פועלת בתחומי: תחזוקה ו –מגזר אחזקה וזכיינות  
 .BOTתחזוקה ושירות במתקני אנרגיה; זכיינות לפרויקטים בשיטות 

כמו כן מעורבת החברה באמצעות לקבוצה ניסיון בביצוע פרויקטים בחלק מתחומי פעילותה גם בחו"ל.  
 בנושאי מים והתפלה. Clean- Techחברה כלולה, במחקר ופיתוח של טכנולוגיות 

דוחות " –)להלן  2018מרץ ב 31 ביום ההביניים שנסתיימלתקופת המאוחדים וחות הכספיים הד תמצית .ב

 .2018במאי  30אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום ( "הביניים

 

 
 

 חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .א

לי חשבונאות מקובלים לעריכת דוחות כספיים דוחות הביניים מוצגים באופן תמציתי, בהתאם לכל

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

 .1970 -בהתאם לדרישות הגילוי בפרק ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 

י המדיניות החשבונאית המתוארים בבאורים לדוחות השנתיים, דוחות הביניים נערכו על בסיס אותם כלל

, אשר הביניים , אשר נכנסו לתוקף בתקופת הדוחות הכספייםלתקני חשבונאות ופרשנות תיקוניםלמעט 

 .הביניים להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ההייתלא 

  

)להלן  2017 בדצמבר 31החברה ליום  מבוקרים שליש לעיין בדוחות ביניים אלה בהקשר לדוחות הכספיים ה

  הדוחות השנתיים(, אשר בביאורים להם מצוי מידע מפורט אשר אינו נכלל בדוחות הביניים. -
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 המשך - חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ב

החברה להשתמש בשיקול דעת , נדרשת הנהלת IFRSבעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם לתקני 

בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, 

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

רים בתקופה שבה האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכ

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

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

קביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים י וודאות בדוחות הביניים, הינם עבהערכות הכרוכות בא

 השנתיים.

 

 אשונה של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות יישום לר.    ג

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

 , כדלקמן:מהותית אינה הביניים

 , הכנסה מחוזים עם לקוחותIFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי   .1 

 

IFRS 15  הקודמות. התקן החדש מחליף את ההנחיות 2014בחודש מאי ) להלן התקן החדש(, פורסם 

חוזה הקמה, ומציג מודל  IAS 11הכנסות, ועל  IAS 18לעניין הכרה בהכנסה, המבוססות, בעיקר, על 

חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה: בנקודת זמן אחת 

לבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה או על פני זמן. המודל כולל חמישה ש

 ואת סכומה:

 

 .הלקוח םע החוזה זיהוי - 1 שלב

 .בחוזה נפרדות ביצוע מחויבויות מספר זיהוי - 2 שלב

 , לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורותהעסקה מחיר קביעת - 3 שלב

 ללקוח. שתשולםורה שאינם במזומן ותמ             

 נפרדת על בסיס מחיר מכירה יחסי הנפרד תוך מחויבויות ביצוע כל הקצאת מחיר העסקה ל - 4 שלב

 שימוש במחירים נצפים או באומדנים והערכות.             

  זמן בנקודת מחויבות קיום בין הבחנה תוך, ביצוע במחויבות עמידה בעת בהכנסה הכרה - 5 שלב

 .זמן לאורך ביצוע מחויבות קיום לבין ספציפית             

 
לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע ושם מיהתקן החדש 

 1יתרת ההשפעה המצטברת ליום עם הקלות מסויימות וללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. 

  אלפי ש"ח, אשר נזקפה במישרין להון העצמי. 229 -הסתכמה בסך של כ 2018בינואר 
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 המשך - חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 המשך - ופרשנויות לתקנים תיקונים, תקנים של לראשונה יישום .ג

 המשך - , הכנסה מחוזים עם לקוחותIFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי   .1 

 

 הינה כדלקמן: 2018בינואר  1ת החשבונאית המיושמת בגין הכרה בהכנסה החל מיום המדיניו

בהתאם לתקן, ההכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או  .1

השירות מועברות ללקוח. ההכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל 

סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מיסים(. ההכנסה  בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי

מוכרת עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לחברה וכן ההכנסה והעלויות ניתנות 

 למדידה מהימנה. 

 

הכנסות מעבודות הקמה מוכרות לאורך תקופת העבודה  –הכנסות מעבודות הקמה  1.1

ת התקדמות הביצוע החברה מיישמת לצורך מדידבהתאם לשיעור התקדמות הביצוע. 

"( זאת מבלי להתחשב בעלויות שאינן Input methodבעיקר, את "שיטת התשומות" )"

משקפות את התקדמות הביצוע. להערכת החברה שימוש בשיטת התשומות, לפיה 

ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחוייבות הביצוע 

ביותר את ההכנסה שתופק בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות מייצגת בצורה הנאותה 

החברה מעריכה את העלויות הדרושות להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום 

ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות 

 המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות על בסיס מפתח העמסה סביר. 

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן על פני התקופה בה  –הכנסות ממתן שירותים  1.2

ההכנסה מוכרת בהתאם הלקוח מקבל וצורך את הטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. 

 לתקופות הדיווח שבהן סופק השירות. 

 

קרי או בקביעת סכום ההכנסה בחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עי

כסוכן. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או השירות שהובטח טרם העברתו 

ללקוח. במקרים אלה החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה 

 פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.  

 

החברה נדרשת לקבוע את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת  –קביעת מחיר העסקה  .2

הפעלת שיקול דעת זה, החברה מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב 

בהנחות, קנסות, שינויים, תביעות, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה וכן תמורה שלא 

 Highlyומים של תמורה משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה )"במזומן. החברה כוללת סכ

probable  לא מתרחש"( שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכר . 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 
 המשך -יישום לראשונה של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות .    ג

 המשך - כנסה מחוזים עם לקוחות, הIFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי   .1 

 

לצורך בחינת קיום רכיב מימון משמעותי בחוזה החברה  –קיומו של רכיב מימון משמעותי  .3

המעשית שבתקן החדש לפיה אין לתאם את סכום התמורה בגין רכיב  מיישמת את ההקלה

עד המימון כאשר במועד ההתקשרות בחוזה צפוי שהתקופה שבין מועד קבלת התמורה לבין מו

 צוברת, נה עולה על שנה. במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך )מעל שנה(ההכרה בהכנסה אי

קופת ההתקשרות הצפויה וזאת לאורך תומכירה בהוצאות המימון החברה ריבית בגין המקדמות 

 מכירהעם מימוש המקדמות  קיים בחוזה רכיב מימון משמעותי כהגדרתו בתקן החדש.כאשר 

 .ות התפעוליותהכנסחלק מהברה כהחברה בריבית שנצ

במקרים בהם החברה מתחילה לבצע פעולות בהקשר לחוזה צפוי עוד בטרם נחתם חוזה מחייב  .4

עם הלקוח, או בטרם הגיע החוזה לשלב בו ניתן להכיר בהכנסה לפי מודל ההכרה בהכנסה של 

בהכנסה  כירהמעל החוזה אשר עומד בקריטריונים אשר נקבעו בתקן, החברה  התקן, בעת חתימה

(, המשקפת את מחוייבויות הביצוע שהושלמו חלקית או הושלמו "catch up"על בסיס מצטבר )

 נכון לאותו מועד.

במסגרת חוזי החברה עם לקוחותיה היא מספקת ללקוחותיה אחריות בהתאם  -אחריות  .5

 שירותי האחריות ניתנים על מנת להבטיח את טיבבמרבית המקרים,  להסכמים עם הלקוח.

, האחריות אינה מהווה מחוייבות העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך

     החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם להוראות מכירה ביצוע נפרדת ולכן

IAS 37 בחלק מהחוזים מספקת החברה שירותי אחריות כשירות נוסף לאחריות המוענקת על .

הבטחת טיב העבודה שבוצעה. במקרים אלו מקצה החברה חלק מהתמורה ידי החברה לצורך 

הכוללת בחוזה עבור שירותי האחריות לפי עלות השירות החזוי בתוספת מרווח סביר ומכירה 

 בהכנסה ממתן השירות על פני תקופת האחריות. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 
 המשך -תיקונים לתקנים ופרשנויות יישום לראשונה של תקנים, .    ג

 

 "מכשירים פיננסיים"  - IFRS 9תקן דיווח כספי בינלאומי  .2

מכשירים פיננסיים, המחליף  - IFRS 9פירסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014בחודש יולי 

וג התקן( מתמקד בעיקר בסיו -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39את 

 .IAS 39ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 

התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. התקן מיושם למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי 

לאימוץ התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות השוואה כפי שהוראות התקן מאפשרות. 

 הכספיים. 

 חשבונאית החדשה בדבר מכשירים פיננסיים:להלן המדיניות ה

 פיננסיים נכסים .א

נכסים פיננסיים בתחולת התקן החדש נמדדים במועד הכרה לראשונה בשוויים ההוגן בתוספת 

עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

 עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו

  חוב מכשירי .1-א

לאחר ההכרה לראשונה כאמור לעיל, החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה 

 הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן: 

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסיים, וכן -

 .מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי -

העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים  המודל

חוזיים, וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים וודאות במועדים מוגדרים 

לתזרימי המזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. לאור זאת, 

החוב בקבוצה זו מוצגים על פי תנאיהם לפי העלות לאחר ההכרה הראשונית, מכשירי 

 בתוספת עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.

 ם הונייםמכשירי .2-א

נכסים פינסיים המהווים השקעה במכשירים הוניים, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

לראשונה החברה  הפסד. לגבי מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה

רשאית לבצע בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים בשווי 

ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא יזקפו 

 לרווח או הפסד בעתיד, גם לא בעת גריעת ההשקעה. 
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 )המשך( תעיקרי המדיניות החשבונאי - 2באור 

 
 המשך -יישום לראשונה של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות .    ג

 

 המשך  - "מכשירים פיננסיים" - IFRS 9תקן דיווח כספי בינלאומי  .2

 המשך - נכסים פיננסיים .א

 ירידת ערך נכסים פיננסיים .3-א

אשר אינם החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסיים 

נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. החברה מבחינה בין שני מצבים של ההכרה 

 בהפרשה להפסד: 

מכשיר החוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  .1

ההפרשה להפסד שתוכר  –ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך 

חודשים  12שבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של בגין מכשיר חוב זה תיקח בח

 לאחר מועד הדיווח.

מכשיר חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  .2

ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד 

ברה שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים לאורך תקופת חיי המכשיר. הח

מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של מכשיר 

חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי 

 המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך.

ירידת הערך בגין מכשירי החוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 

עיקר נכסיה הפינסיים של החברה הינם בעלי תקופות אשראי קצרות כגון  הפרשה.

לקוחות בגינם היא רשאית ליישם את ההקלה שנקבעה בתקן, קרי למדוד את ההפרשה 

 להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. להפסד בסכום השווה

  החברה בחרה ליישם את ההקלה לגבי נכסיה הפיננסיים. 

 כסים פיננסייםגריעת נ .3-א

 החברה גורעת נכס פיננסי בהתקיים התנאים כדלקמן:  

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או .1

החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות  .2

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים  

ת בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה, אך ניתן לומר כי העבירה וההטבו

 את השליטה על הנכס.

החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס  .3

הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחוייבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם 

 לצד שלישי ללא עיכוב מהותי. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2אור ב

 
 המשך -יישום לראשונה של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות .    ג

 

  המשך - "מכשירים פיננסיים" - IFRS 9תקן דיווח כספי בינלאומי  .2

 פיננסיות התחייבויות .ב

בשווי הוגן  במועד ההכרה לראשונה החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן

בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית, וזאת למעט של 

התחייבות פינסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח 

 או הפסד.

ת העלות לאחר ההכרה הראשונית החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיט

 המופחתת, פרט להתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים.

 גריעת התחייבויות פיננסיות .1-ב

החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר היא מסולקת, דהיינו, כאשר המחוייבות החוזית 

 נפרעת או מבוטלת או פוקעת. 

מן את ההתחייבות על ידי תשלום במזו עהתחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פור

 בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.  ,בנכסים פיננסיים אחרים

 החברה בוחנת; במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, 

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה  -

המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי של ההתחייבות 

 התחייבויות הנ"ל נזקף לרווח או הפסד. 

כאשר השינוי אינו מהותי, החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון  -

את תזרימי המזומנים החדשים בשיערו הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר 

 ההפרשים יזקפו לרווח או הפסד.

בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, החברה מביאה 

 בחשבון שיקולים כמותיים ואיכותיים.

 

 פינסיים מכשירים קיזוז .ג

נכסים פינסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם 

וכרו וכן קיימת כוונה לסלק את קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שה

הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל. זכות 

הקיזוז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית, לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה, 

כות לקיזוז תהיה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פרעון של אחד הצדדים. על מנת שהז

קיימת אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו 

 אירועים שיגרמו לפקיעתה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 
 המשך -יישום לראשונה של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות .    ג

 

  המשך - "מכשירים פיננסיים" - IFRS 9ומי תקן דיווח כספי בינלא .2

 חשבונאות גידור .ד

בנושא חשבונאות גידור כפי שמתאפשר  IAS 39החברה בחרה להמשיך וליישם את הוראות 

( לדוחות הכספיים השנתיים של 4יג')-2בהתאם להוראות התקן החדש. לעניין זה ראה באור 

 החברה.

 

 יקונים לתקנים קיימים שטרם יושמוות שטרם יושמו תקני חשבונאות חדשים.    ד

כנסו י אשר חדשים IFRS תקני קיימים, 2017לשנת  החברהכפי שפורט בדוחות הכספיים השנתיים של 

 , בניהם:החברה של הכספיים בדוחות יושמו טרם ואשר הבאות בשניםלתוקף 

 

IFRS 16 - חכירות 

 בדבר חכירות ) להלן התקן החדש(.  16פורסם תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  2016בחודש ינואר 

בהתאם לתקן החדש חכירה מוגדרת כחוזה או חלק ממנו, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש 

בנכס לתקופת זמן מוגדרת. התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח 

חכירות.  IAS 17מימונית בהתאם לתקן הקיים, על המצב הכספי, באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה 

חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס. כמו כן, חוכרים יכירו בהוצאות ריבית 

 ובהוצאות פחת נפרד. 

אימוץ מוקדם  , או לאחריו.2019בינואר,  1שם מהתקופות השנתיות המתחילות ביום והתקן החדש יי

 אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם. אפשרי. בשלב זה

התקן החדש מאפשר לבחור בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע חלקי עם הקלות מסויימות 

 בגין חכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, בגינם לא תדרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.

ירות של מבנים וכלי רכב, המטופלים כיום בדוחות החברה קשורה היום במספר הסכמי חכירה/שכ

במסגרת בחינת ההשפעה האפשרית של התקן החדש על הדוחות הכספיים, הכספיים כחכירה תפעולית. 

 , בין היתר, את הנושאים הבאים:החברה בוחנת

 קיומן של אופציות להארכת החכירה. -

 הצורך בהפרדת רכיבים של חוזה. -

אשר ישמש למדידת ההתחייבות בגין החכירה והנכס במועד היישום קביעת שיעור ריבית ההיוון  -

 .לראשונה של התקן

 

החברה מעריכה כי ליישום התקן תהיה השפעה מסויימת על הנכסים וההתחייבויות, אך בשלב זה טרם 

כומתה ההשפעה. היישום לראשונה של התקן צפוי להביא לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות בדוח על 

, גידול בתזרים פי, קיטון בהוצאות השכירות וגידול בהוצאות פחת ומימון בדוח רווח או הפסדהמצב הכס

החברה תמשיך ותדווח בתקופה של עד אמוץ התקן החדש .  EBITDA -המזומנים מפעילות שוטפת וגידול ב

רש על השפעות נוספות של התקן, לרבות מתן מידע לגבי ההשפעה הכמותית של התקן החדש, וזאת כנד

 של רשות ניירות ערך בנושא. 19-2עמדת סגל חשבונאית מספר  התאם להוראותב
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 דיווח מגזרי - 3באור 

 בהתאם דהיינו ,IFRS 8 -ב כהגדרתה ההנהלה", "גישת ליישום בהתאם הינה הקבוצה של הדיווח מתכונת

 המגזרים. ביצועי תוהערכ משאבים הקצאת לצורך התפעוליות ההחלטות למקבלי הפנימית הדיווח למתכונת

 

 סקיים העיקריים הבאיםהקבוצה מורכבת מהמגזרים הע .א

 הקמת פרויקטים. •

 .וזכיינות אחזקה שרותי •

 

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

 קצות לאף מגזר.אינן מובחברה האם  המרוכזותבאופן ישיר לכל מגזר. הוצאות משותפות 

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

 נכסים משותפים המרוכזים בחברה האם אינם מוקצים לאף מגזר. ויתרות חובה, מלאי ורכוש קבוע.

כוללות בעיקר התחייבות לספקים, ו בהם משתמש המגזר. ללות את כל ההתחייבויותהתחייבויות המגזר כו 

התחייבויות משותפות  ים והתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד.איבנק תאגידיםל התחייבויותזכאים, 

 המרוכזות בחברה האם אינן מוקצות לאף מגזר.

 

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

 ות במסגרת איחוד הדוחות הכספיים.ומבוטל

 

  



 
 

 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 2 ב 0 1 י 8 ת ל ב ( 
) ם י ר ק ו ב  מ

 19 

 

 המשך - דיווח מגזרי - 3באור 
 

 לעניין המגזרים: תוצאתיים להלן נתונים ה.
 

 2018במרץ  31שנסתיימה ביום  חודשים שלושהתקופה של ל 

 סה"כ  ביטולים   אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

         
הכנסות מלקוחות 

 73,936  -   19,730  54,206 םחיצוניי

         

 ,3148  -   ,7261  ,5886 תוצאות המגזר 
הוצאות משותפות לא 

 (46,65)        מוקצות

        6601, 

 159        נטו, אחרותהכנסות 

 (81)        מימון, נטו  הוצאות
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
מוחזקות המטופלות 

שווי לפי שיטת ה
 156         המאזני, נטו

 (504)        מיסים על ההכנסה

         

 ,3901        רווח נקי לתקופה

 

 

 2017במרץ  31שנסתיימה ביום  חודשים שלושהתקופה של ל 

 סה"כ  ביטולים   אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

         
הכנסות מלקוחות 

 97,255  -   17,465  79079, חיצוניים

         
 321,13  -   2,492  ,82910 תוצאות המגזר 

הוצאות משותפות לא 
 (4,414)        מוקצות

        8,907 

 21        נטו, אחרותהכנסות 

 (612)        מימון, נטו  הוצאות
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
מוחזקות המטופלות 

וי לפי שיטת השו
 (219)         המאזני, נטו

 (2,303)        מיסים על ההכנסה

         
 5,794        רווח נקי לתקופה
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 המשך -דיווח מגזרי  - 3 באור

 

 המשך – להלן נתונים לעניין המגזרים ה.
 

 2017 דצמברב 31שנסתיימה ביום  לשנה 

 סה"כ  ביטולים   אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 חאלפי ש" 

         
הכנסות מלקוחות 

 חיצוניים
309,559  75,077   -  384,636 

         
 48,939  -   5,077  43,862 תוצאות המגזר 

הוצאות משותפות לא 
 (21,250)        מוקצות

        27,689 

 247        נטו, אחרותהכנסות 

 (2,357)        מימון, נטו  הוצאות
ת חלק החברה כלולו
בתוצאות ישויות 

מוחזקות המטופלות 
לפי שיטת השווי 

 (1,534)         המאזני, נטו

 (8,978)        מיסים על ההכנסה
         

 15,067        רווח נקי 
 
 המגזרים: על נכסי והתחייבויות להלן נתונים .ן

 
 2018במרץ  31יום ל 

 סה"כ  ביטולים  אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 מבוקר( )בלתי 
 אלפי ש"ח 
        

 135,192  (,7623)  21,110  844,117 נכסי המגזר
נכסים משותפים 

 ,544103       שאינם מוקצים

 ,736238       סה"כ נכסים במאוחד

        

 70,185  (5,547)  20,240  ,49255 המגזר  התחייבויות

התחייבויות משותפות 
 96034,       שאינן מוקצות

       145,105 

        
 271  -  29  242 השקעות הוניות

השקעות הוניות שאינן 
 36       מוקצות

       307 

        

 782  -  278  504 פחת והפחתות

פחת והפחתות לא 
 200       מוקצה

       982 
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 המשך –דיווח מגזרי  - 3 באור

 
 המשך – והתחייבויות המגזריםלהלן נתונים על נכסי  ן.
 

 2017במרץ  31יום ל 

 סה"כ  ביטולים  אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
        

 137,062  (4,199)  19,829  121,432 נכסי המגזר
נכסים משותפים 

 984,95       שאינם מוקצים

 196,551       סה"כ נכסים במאוחד

        
 82,543  (5,396)  16,007  71,932 המגזר  בויותהתחיי

התחייבויות משותפות 
 38,445       שאינן מוקצות

       120,988 

        
 1,136  -  1,025  111 השקעות הוניות

השקעות הוניות שאינן 
 188       מוקצות

       1,324 

        
 290  -  17  273 פחת והפחתות

א פחת והפחתות ל
 460       מוקצה

       750 
 

 2017 בדצמבר 31יום ל 

 סה"כ  ביטולים  אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

  
 אלפי ש"ח 
        

 145,492  (2,713)  18,746  129,459 נכסי המגזר
נכסים משותפים שאינם 

 104,969       מוקצים

 250,461       סה"כ נכסים במאוחד

        
 82,595  (6,646)  19,461  69,780 המגזר  התחייבויות

התחייבויות משותפות 
 31,823       שאינן מוקצות

       114,418 

        
 4,247  -  2,799  1,448 השקעות הוניות

השקעות הוניות שאינן 
 1,392       מוקצות

       5,639 

        
 2,720  -  544  2,176 פחת והפחתות

ות לא פחת והפחת
 870       מוקצה

       3,590 
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 וניהול סיכונים מכשירים פיננסיים - 4 באור

 

 מכשירים פיננסיים .א
 

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

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

 או זהה לעיל, שצוינו החברה של הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי אופיים, בשל .נגזרים ומכשירים זכות

 .הכספיים בדוחות מוצגים הם בו לערך קרוב

 

 ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

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

 .נזילות וסיכון אשראי סיכון (,ריבית שער סיכון ,מחיר סיכון

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

 ביחד הביניים לתקופת הכספי דעבמי לעיין ויש הקבוצה של הפיננסיים הסיכונים לניהול בנוגע לרבות שנתיים,

 אליהם. נלוו אשר והבאורים 2017 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות עם

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

 .2017 לשנת החברה של השנתיים הכספיים הדוחות

 
 

 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספיפת הדוח ובתקופה בתקומהותיים ארועים  - 5 באור
 

 ( בע"מ1986רכישת חברת פולדמיר בניין ) .1

 בע"מ (1986) בניין פולדמיר חברת של המניות בעלי עם הסכם על חתמה החברה ,2018 במרץ 29 ביום .א

 ההחבר תרכוש העסקה, של ההשלמה במועד לפיו ,בהתאמה( "פולדמיר", "המוכרים", "ההסכם", )להלן:

 (CALL/PUT) עתידית אופציה תוקצה וכן פולדמיר של והנפרע המונפק המניות מהון 56% מהמוכרים

 להלן. כמפורט המוכרים בידי הנותר פולדמיר מניות הון יתר מכירת או רכישת עם בקשר
 

 -מורכבים  פולדמיר הינה חברה פרטית הרשומה בישראל ומתמחה בבניית והקמת פרויקטים הנדסיים .ב

 וסדות ציבוריים בכלל ועבור מערכת הביטחון בפרט. עבור מ
 

ממייסדי פולדמיר  השלמת העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים, צו קיום צוואת אחד .ג

נכסי פולדמיר, וכן הסדר רישיון  אשר אלמנתו נמנית על המוכרים, הסכמת הבנקים בעלי השעבודים על

נכון לתאריך  .("התנאים המתלים"כאמור ) חד ממייסדי פולדמירבעקבות פטירת א -הקבלן של פולדמיר 

 שלושת התנאים הראשונים. פרסום דוחות אלה התקיימו 

הנהלת , החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת חוות דעת משפטית ולפי בקשת 30.05.2018ביום 

הסדר רישיון הקבלן של  -החברה, לאשר השלמת העסקה וויתור על קיום תנאי מתלה נוסף והוא 

 .בעקבות פטירת אחד ממייסדי פולדמיר -פולדמיר 
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 המשך -ארועים מהותיים בתקופת הדוח ובתקופה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  - 5 באור

 

 ( בע"מ1986רכישת חברת פולדמיר בניין ) .1
 

 אופן הרכישה .ד

מהון  56% המתלים, במועד השלמת העסקה, תרכוש החברה מהמוכרים בכפוף להתקיימות התנאים

  מיליון ש"ח. 9.75המניות המונפק והנפרע של פולדמיר, כנגד תשלום בסך של  

 בנוסף, החברה והמוכרים הסכימו ביניהם על אופציית רכישה ואופציית מכירה )אופציות

CALL/PUT)  הכספיים ליום ממועד אישור הדו"חות החל -למניות פולדמיר הנותרות בידי המוכרים 

וכן על זכות  ,האופציה"()" ימים לחברה 150ימים למוכרים או   120ולמשך תקופה של   31/12/2020

הנמנה על יחידי  -פיטורי מנכ"ל החברה  למוכרים, למימוש מוקדם של האופציה, במקרים מסוימים של

 המוכרים.

בתוספת או  מיליון ש"ח צמוד למדד; 3,829,760ן: )א(  תמורת האופציה תחושב בהתאם לרכיבים להל

דיבידנד שיחולק מאותו  בניכוי 1.1.17הסכום המצטבר נטו )הרווח הנקי המצטבר מיום מ 22%בניכוי )ב( 

משווי פולדמיר שיבוצע בשיטת  22% בתוספת )ג( ; מועד למעט הדיבידנד שיחולק ערב מועד ההשלמה(

DCF (היוון תזרים מזומנים) י מעריך שווי מוסכם.ע"  

 בנוסף, ערב מועד ההשלמה, פולדמיר תחלק דיבידנד למוכרים בסך של שבעה מיליון ש"ח.

ש"ח. בד בבד  מתוך סכום זה המוכרים יעמידו באותו המועד לפולדמיר, הלוואה בסך של שלושה מיליון

לחברה בתנאים זהים  מיליון ש"ח, אשר תוחזר 3.818  -החברה תעמיד לפולדמיר הלוואה בסך של כ 

 .להחזר הלוואת המוכרים

 

  דיבידנד שהוכרז .2

 כוםבסו למניה ש"ח 0.08 -כ של בסכום ,במזומן דיבידנד תקוחל החברה דירקטוריון אישר ,2018 במרץ 28 ביום

 .2018 באפריל 16 בתאריך שולם הדיבידנד .החברה במניות שיחזיק מי לכל ש"ח מיליוני 3.6 של כולל

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 בע"מ לסיכו

 

 מידע כספי נפרד
 1970ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  38לפי תקנה 

 )בלתי מבוקר(

 2018 במרץ 31ליום 
 



 
 רמת גן:

 משרד ראשי

    11רחוב מנחם בגין 
                     52681רמת גן 

 03-5665006טלפון: 
 70747-144194/פקס: 

info@bakertilly.co.il       

    
 הוד השרון:

 סניף השרון
 30דרך רמתיים 

 4532330הוד השרון 
 09-7416012טלפון: 
 09-7601763פקס: 

Info.enzel@bakertilly.co.il 
 )אנזל דדוד ואוהשל  םמיסוד(

  
 
 

Baker Tilly  אנזל טבחהינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן &  
 .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

 בע"מ לסיכו בעלי המניות של

 א.נ.,

 

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

 1970 -' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד 38לפי תקנה  

 

 מבוא

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  38המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה את  סקרנו

, באותו תאריך הולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימ 2018במרץ  31ליום  בע"מ )להלן: "החברה"( לסיכושל , 1970 -

הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו באחריות  . המידע הכספי הנפרד הינו נכלל בדוח התקופתי של החברהואשר 

 .סקירתנובהתבסס על לתקופת ביניים זו על המידע הכספי הנפרד  להביע מסקנההיא 

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

 327 -כ הסתכם לסך שלברווחיה  וחלקה של החברה 2018 במרץ 31 ח ליוםש"אלפי  1,630לה, נטו הסתכמו לסך של 

 ההמידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אות. באותו תאריך החודשים שהסתיימשל שלושה  הלתקופ ש"חאלפי 

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

  החשבון האחר.  הרואירה של קסה, מבוססת על דוח הבגין אות חבר

 היקף הסקירה

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

בת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי ביניים נפרד מורכ

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

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

 .ביקורתתיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של העניינים המשמעו

 מסקנה

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע חשבון אחר,  השל רואהסקירה  ועל דוח סקירתנולדעתנו, בהתבסס על 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות  38בהתאם להוראות תקנה הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

 .1970 -תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 
 

 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל

 רואי חשבון 

 

 2018 ,במאי 30, רמת גן
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 בע"מ לסיכו
 ליום מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה על המצב הכספי נתונים

 

 בדצמבר 31  במרץ 31  

  8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

 אלפי ש"ח  נכסים
       נכסים שוטפים
 52,887  2,607  45,413  מזומניםמזומנים ושווי 

 402  8,455  -  מזומנים מוגבלים בשימוש
 4,421  -  10,309  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 78,557  62,075  80,731  לקוחות והכנסות לקבל
 1,268  1,582  1,933  חייבים ויתרות חובה

 -  -  1,492  שוטפים מיסים נכסי
 8,095  8,550  4,655  מוחזקות בחשבונות שוטפיםישויות 

 328  408  328  מלאי
 145,958  83,677  144,861  סה"כ נכסים שוטפים

       
       נכסים שאינם שוטפים

 43,485  40,710  36,627  ישויות מוחזקות השקעות והלוואות
 2,950  2,800  2,950  נדל"ן להשקעה

 8,587  12,348  8,070  רכוש קבוע
 474  -  544  נכסי מיסים נדחים

 55,496  55,858  48,191  סה"כ נכסים שאינם שוטפים
       

 201,454  139,535  193,052  סה"כ נכסים

       
       התחייבויות והון 

       התחייבויות שוטפות
 -  8,899  -  אשראי מתאגידים בנקאיים

 54,766  41,816  48,389  ספקים ונותני שירותים
 6,933  4,269  8,595  זכאים ויתרות זכות 

 2,633  3,351  2,807  ישויות מוחזקות בחשבונות שוטפים
 1,046  4,269  -  התחייבויות מיסים שוטפים
 65,378  62,604  59,791  סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       התחייבויות שאינן שוטפות

 -  1,045  -  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 2,588  1,744  2,592  הטבות לעובדים בשלהתחייבויות 

 -  538  -  התחייבויות בגין מסים נדחים
 2,588  3,327  2,592  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

       
       הון 

 7,418  6,171  7,418  הון מניות

 67,215  -  67,215  פרמיה על מניות
 1,769  1,769  1,769  קרן הון בגין פעילות בין תאגיד לבעל שליטה בו

 (17)  (14)  (30)  הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ
 -  3,399  -  קרן הערכה מחדש
 (1,109)  (132)  (1,109)  קרנות הון אחרות

 58,212  62,411  55,406  עודפים
 133,488  73,604  130,669  המיוחס לבעלים של החברהסה"כ הון 

       

 201,454  139,535  193,052  סה"כ התחייבויות והון 
 

    

 סילוויאן אלטר איל לשמן יחיאל לשמן יהודה לשמן
 כספים סמנכ"ל מנכ"ל ודירקטור משותף יו"ר דירקטוריון משותף דירקטוריוןיו"ר  

 2018 ,במאי 30 אישור הדוחות:תאריך 



 

  

 

3 

 בע"מ לסיכו
 

 הפסד מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה או רווח  נתוני
 

 

 לשנה  לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה  ביום השהסתיימחודשים   
 ביום  במרץ 31 
 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח 

      
 257,228  52,236  52,554 הכנסות

      
 227,259  45,304  48,157 ההכנסותעלות 

      
 29,969  6,932  4,397 רווח  גולמי

      
 3,054  458  1,335 הוצאות מכירה ושיווק

 14,944  3,212  3,994 הוצאות הנהלה וכלליות

      

 5,329  3,670  17,998 
      

 11,971  3,262  (932) תפעולי לפני הכנסות אחרות )הפסד( רווח

      
 255  39  29 הכנסות אחרות, נטו

      
 12,226  3,301  (903) תפעולי )הפסד( רווח

      
 805  63  242 הכנסות מימון
 (439)  (71)  (261) הוצאות מימון

      
 366  (8)  (19) מימון, נטו)הוצאות( הכנסות 

      
 4,763  3,195  1,943 בתוצאות ישויות מוחזקות, נטוחלק החברה 

 
 1,021 מסים על הכנסהלפני רווח 

 
6,488 

 
17,355 

      
 4,874  1,623  (2) )הטבת מס( כנסההמסים על ה

      
 12,481  4,865  1,023 לתקופה המיוחס לבעלים של החברה רווח
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 לסיכו בע"מ
 

 נתונים על הרווח הכולל מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
 
 

 לשנה  לתקופה של שלושה  
 שהסתיימה  ביום החודשים שהסתיימ 
 ביום  במרץ 31 
 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח 

 

 12,481  4,865  1,023   לתקופהרווח 

 :כולל אחר)הפסד( רווח 

סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
 בהתקיים תנאים ספציפיים:

        

 (8)  (5)  (13)   הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ

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

   -  -  (977) 

        

 (985)  (5)  (13)   , נטו ממסלתקופהכולל אחר  )הפסד( רווח

        

 11,496  4,860  ,0101   נטו ממס, לתקופהכולל  רווח



 

  

 

5 

 בע"מ לסיכו
 

 מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה על תזרימי המזומנים נתונים

 

 
 

 לשנה  לתקופה של שלושה  
 שהסתיימה  ביום החודשים שהסתיימ 
 ביום  במרץ 31 
 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח 

 

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

 1,208 לפני מימון ומיסים )נספח א'(
 

(11,324) 
 

(1,689) 

 (199)  (57)  (27) ששולמה ריבית

 70  9  1 שהתקבלה ריבית

 (8,390)  (1,072)  (2,538) נטו, ששולמו מיסים
 (10,208)  (12,444)  (1,356) שוטפתששימשו לפעילות , נטו מזומנים

      

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (2,469)  (188)  (36) רכישת רכוש קבוע 
 (853)  (67)  (413) נטו, מוחזקות חברותל הלוואות מתן

 (600)  -  - כלולות בישויות השקעה
 4,492  -  40 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 10,075  2,022  402 גבלים בשימוש,נטובמזומנים מו ירידה
 (4,314)  -  (6,111) ניירות ערך למסחר, נטו רכישת

 6,331  1,767  (6,118) השקעה )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו, שנבעו מפעילות

      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 68,462  -  - תמורה מהנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 (15,000)  -  - החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד
 (1,733)  (294)  - , נטולזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותהפרעון 

 (39)  8,504  - אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 51,690  8,210  - מימון שנבעו מפעילותמזומנים נטו, 

      
 47,813  (2,467)  (7,474) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

      
 5,074  5,074  52,887 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

      
 52,887  2,607  45,413 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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 לסיכו בע"מ
 

 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 31 
 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח 

 
 12,481  4,865  1,023 לתקופה רווח

      
      :בגין התאמות

 1,976  486  500 פחת והפחתות
 ישויות מוחזקות  בתוצאותהחברה  חלק
 9,174 נטו, ישויות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל

 
(3,195) 

 
(4,763) 

 4,874  1,623  (2) ההכנסה על מיסים
 63  -  14 ( ממכירת רכוש קבוערווח) הפסד
 (265)  34  4 נטומעביד, -עובד יחסי סיום בשל בהתחייבויות גידול

 (179)  8  236 נטו, מימון הוצאות
 (150)  -  - עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 10,949  3,821  14,037 

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
      :בחייבים ויתרות חובהירידה )עליה( 

 (25,331)  (9,065)  (2,174) לקוחות והכנסות לקבל

 (35)  (332)  (667) אחרים

 80  -  - עליה במלאי 

      :בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  עליה

 10,065  (2,873)  (6,377) ספקים ונותני שירותיםל התחייבות

 1,959  (675)  (1,938) אחרים

 (11,156)  (12,945)  (13,262) 

 (2,464)  (2,200)  1,415 שינויים בחשבונות שוטפים של ישויות מוחזקות, נטו
      

מזומנים נטו, שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 
 1,208 שוטפת, לפני מימון ומיסים 

 
(11,324) 

 
(1,689) 

  
 :פעולות מהותיות שלא במזומן – 'בנספח 

 

 חודשים שלושה של לתקופה
 במרץ 31 ביום שנסתיימה

 לשנה 
 שנסתיימה

 31 ביום
 בדצמבר

 8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2 
 ח"אלפי ש 

      
 -  -  3,600 (זכות ויתרות בזכאים מוצג)שהוכרז  דיבידנד

 3,600  -  - 
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 לסיכו בע"מ
 

 מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
 
 

 כללי א.

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38המידע הכספי הנפרד של החברה, ערוך בהתאם להוראות תקנה  .1
ג' והתוספת העשירית לתקנות  9. מידע כספי זה אינו כולל את כל המידע הנכלל לפי תקנה 1970-ומיידיים( התש"ל

י נפרד של התאגיד. יש לקרוא מידע כספי בעניין מידע כספ 1970-ניירות ערך  )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל
ולשנה שנסתיימה באותו תאריך וביחד עם תמצית הדוחות  2017בדצמבר  31זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 

 .2018 במרץ 31הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

דוחות הכספיים למידע הנוסף ל 3-המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית שמפורטת בסעיף א .2
ג -2, פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים בבאור 2017בדצמבר  31הנפרדים השנתיים של החברה ליום 

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

 31ב' בדוחות המאוחדים השנתיים של החברה ליום -1מוחזקים כהגדרתם בבאור תאגידים  -במידע כספי נפרד זה  .3
 .2017בדצמבר 

 
 
בדוחות הכספיים  5לעניין אירועים מהותיים בתקופת הדוח ובתקופה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה באור  .ב

 המאוחדים.התמציתיים ביניים 
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