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 דוחות כספיים תמציתיים ביניים מאוחדים
2019, במרץ 31ליום   

 

 התאגיד עניינידוח הדירקטוריון על מצב  – ’חלק א

 תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים – ’ב חלק

 תמצית מידע כספי נפרד ביניים – ’גחלק 



 תתתת

 

 לסיכו בע"מ

 2019 במרץ 31החברה ליום דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 

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

סוקר את השינויים העיקריים הדוח  .2019 במרץ 31ביום  הסתיימוש לתקופות של שלושה חודשיםהדירקטוריון 

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

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

חות הכספיים המצורפים( ומתייחסים לחברה ולחברות הבנות א. לדו2)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  19לסיכו בע"מ נוסדה ביום 

בהקמת פרויקטי תשתית מסוגים שונים במסגרת שני מגזרי  ותעוסק קשורות שלה )להלן: "הקבוצה"( וחברות

 .פעילות: הקמה ואחזקה

בניה ביטחונית תיות הנדסה אזרחית, פרויקטי תש מבצעתבתחום זה הקבוצה  – מגזר פרויקטים בהקמה •

שונות למרבית סוגי הנוזלים, הדלקים , תשתיות צנרת כבדה וקלה תשתיות רכבת מסווגת ובלתי מסווגת,

למפעלים תהליכיים עם מערכות  תשתיות, כולל גם אנרגיות מתחדשות אנרגיהוהגזים, מתקני ייצור 

 יכות הסביבה. תשתיות או יםנקיהכוללות בין השאר גם חדרים  ייצור

תחזוקה ושירות לתשתיות מוניציפליות ופרטיות,  מבצעתבתחום זה הקבוצה  – מגזר אחזקה וזכיינות •

 ונוספות. BOTתחזוקה ושירות במתקני אנרגיה, זכיינות לפרויקטים בשיטות 

 לקבוצה ניסיון בביצוע פרויקטים בחלק מתחומי פעילותה גם בחו"ל.

  שהוכרז דיבידנד .2

 למניה"ח ש 0.099 -כ של, בסכום במזומן דיבידנד חלוקת החברה דירקטוריון אישר, 2019 במרץ 26 ביום

 .2019באפריל  14שולם בתאריך  הדיבידנד. מיליוני ש"ח 4.5 של כולל כוםבסו
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 מצבה הכספי של החברה .3

. 2018ר בבדצמ 31שחלו מיום  החברה לשינויים על המצב הכספי, הכוללים את הסברינתונים מוצגים להלן 

 הנתונים במיליוני ש"ח:

   נכסים שוטפים .3.1

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2018 31.03.2019 סעיף

שיעור  מיליוני ש"ח 
 השינוי

סכום 
 השינוי

 

מזומנים ושווי 
 מזומנים

לפירוט בגין הירידה במזומנים ראה  19.0- 16%- 117.8 98.8
 להלן 5תזרים מזומנים בסעיף 

מזומנים מוגבלים 
הקיטון נובע משחרור מזומנים  0.3- 13%- 2.4 2.1 בשימוש

 בתמוגבלים בשימוש בחברת 

נכסים פיננסיים 
בשווי הוגן דרך רווח 

 והפסד
ניירות ערך רכישת הגידול נובע מ 3.3 13% 26.3 29.6

 חברת בתב

לקוחות והכנסות 
 5.7 4% 159.3 165.0 לקבל

הכנסות ב מעליההגידול נובע בעיקר 
נטו בגין הכנסות שטרם הגיע לקבל 

 ןמועד תשלומ

חייבים ויתרות 
  0.0 0% 12.4 12.4 חובה

  שינוי לא מהותי 0.4- 6%- 6.9 6.5 מלאי

נכסים שוטפים 
  0.0 0% 0.7 0.7 אחרים

סה"כ נכסים 
.1315 שוטפים  325.8 %3-  710.-   

 

 

 
  



 לסיכו בע"מ

  2019 במרץ 31דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

3 

 

  נכסים שאינם שוטפים .3.2

 

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2018 31.03.2019 סעיף

שיעור  מיליוני ש"ח 
 השינוי

סכום 
 השינוי

 

השקעות בישויות 
מוחזקות 

המטופלות לפי 
שיטת השווי 

 המאזני

 שינוי לא מהותי 0.1- 20%- 0.5 0.4

 1.0 4% 21.9 22.9 רכוש קבוע
, בתגידול ברכוש קבוע נובע בעיקר מחברת 

 1.0 -כהקמת מבנה בסך של  עלויות בגין
 ש"ח ןמיליו

מוניטין ונכסים 
 1.2- 7%- 16.7 15.5 בלתי מוחשיים

הפחתת הפרש מקורי של נכסים בלתי 
מוחשיים בעקבות רכישת פולדמיר. לפרטים 

לדוחות תמציתיים מאוחדים  3 ראה ביאור
דוחות ל 11 -ו  3 לרבעון וביאורים

 31.12.2018 לתאריך השנתייםהתקופתיים 

 12.0 100% 0.0 12.0 נכסי זכות שימוש

נכס זכות שימוש בנכס, נוצר בעקבות 
היישום לראשונה של תקן חשבונאי 

 חכירות.  - IFRS16 בינלאומי
ג לדוחות  2ראה ביאור  נוספים לפרטים

 הכספיים
נכסים שאינם 

 0.5 10% 4.1 4.6 שוטפים אחרים
בסך  מן ארוךגידול בעיקר בנכס מס נדחה לז

 ש"חמיליוני  0.4

סה"כ נכסים 
.212 28% 43.2 55.4 שאינם שוטפים  

 

      
.5370 סה"כ נכסים  369.0 %1  1.5  

 

   התחייבויות שוטפות .3.3

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2018 31.03.2019 סעיף

שיעור  מיליוני ש"ח 
 השינוי

סכום 
 השינוי

 

אשראי מתאגידים 
 באשראי בחברות בנות גידול 1.3 34% 3.8 5.1 בנקאיים

חלויות שוטפות 
 4.2 100% 0.0 4.2 בגין חכירה

בעקבות  הנוצרחלות שוטפת בגין חכירה, 
היישום לראשונה של תקן חשבונאי 

 חכירות.  – IFRS16 בינלאומי
ג לדוחות  2ראה ביאור  נוספים לפרטים

 הכספיים

ספקים ונותני 
 שינוי לא מהותי 0.2 0% 133.5 133.7 שירותים

 6.5- 24%- 27.2 20.7 זכאים ויתרות זכות
קיטון בהתחייבות לשותף בעסקה משותפת 

ובהתחייבות לצדדים  ש"חמיליוני  5.7בסך 
מיליוני ש"ח 0.6קשורים בסך   

זכאים בגין 
%100 - 4.5 דיבידנד  4.5  

מיליוני  5.7קיטון במקדמות מלקוחות בסך  5.7- 24%- 24.0 18.3 מקדמות מלקוחות
בגין התקדמות בעבודה ש"ח  

התחייבויות 
הקיטון נובע בעיקר מתשלומי מיסים בגין  1.4- 78%- 1.8 0.4 שוטפיםמיסים 

 שנה קודמת

סה"כ התחייבויות 
-%2 190.3 186.9 שוטפות  3.4-   
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  שוטפות שאינן התחייבויות  .3.4

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2018 31.03.2019 סעיף

שיעור  מיליוני ש"ח 
 השינוי

סכום 
 השינוי

 

הלוואות 
מתאגידים 

 בנקאיים
 קיטון נובע מפירעון קרן בהלוואהה 0.7- 9%- 7.8 7.1

התחייבויות 
בשל הטבות 

 לעובדים
 שינוי לא מהותי  0.1 3% 3.6 3.7

התחייבות בגין 
אופציה 

 לרכישת חברה
12.1 11.7 3% 0.4 

נובע מרכישת חברת פולדמיר, ראה 
ג' לדוחות הכספיים לתאריך  3ביאור 

31.12.2018 

התחייבות בגין 
 7.8 100% 0.0 7.8 חכירה

בעקבות  הנוצרהתחייבות בגין חכירה, 
היישום לראשונה של תקן חשבונאי 

 חכירות.  - IFRS16 בינלאומי
ג לדוחות  2ראה ביאור  נוספים לפרטים

 הכספיים
הלוואות 
גידול בהתחייבות לבעלי זכויות מיעוט  0.3 5% 5.8 6.1 מאחרים

 בחברת בת
התחייבות בגין 

 שינוי לא מהותי  0.1- 8%- 1.3 1.2 מיסים נדחים

סה"כ 
התחייבויות 

 שאינן שוטפות
38.0 30.2 26% 7.8   

      

סה"כ 
 התחייבויות

9224.  220.5 %2  44.  
 

 

 

   הון עצמי .3.5

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2018 31.03.2019 סעיף

שיעור  מיליוני ש"ח 
 השינוי

סכום 
 השינוי

 

  - 0% 7.4 7.4 הון מניות
פרמיה על 

  - 0% 67.2 67.2 מניות

  - 0% 0.9 0.9 קרנות

 2.5- 4%- 69.3 66.8 עודפים

השינוי נובע מזקיפת רווחי התקופה 
מיליוני  2.0המיוחסים לבעלים בסך 

מיליוני  4.5ובניכוי דיבידנד בסך  ש"ח
 ש"ח

סה"כ הון 
עצמי המיוחס 

לבעלים של 
 החברה

142.3 144.8 -2% -2.5  

זכויות שאינן 
מקנות 
 שליטה

3.3 3.7 -11% -0.4 

השינוי נובע מזקיפת רווחי התקופה 
המיוחסים לזכויות שאינן מקנות 

ובניכוי  ש"חמיליוני  0.7שליטה בסך 
 ש"חמיליוני  1.1תשלום דיבידנד בסך 

  2.9- 2%- 148.5 145.6 סה"כ הון
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  תוצאות הפעילות .4

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

 

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה  הסבר 
 לשנת במרץ 31ביום 

   2019 2018 2018 

 ש"חמיליוני    
 452.2 73.9 137.1 4.1 הכנסות

 393.9 65.6 122.9  עלות ההכנסות

 58.3 8.3 14.2 4.2 רווח גולמי

%12.9 11.2% 10.4%  %רווח גולמי   

 32.3 6.7 9.4 4.3 הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה

רווח תפעולי לפני הכנסות 

 אחרות
4.4 4.8 1.6 026.  

.54 אחרות)הוצאות( הכנסות   )1.3( 0.2 )2.3( 

 23.7 1.8 3.5 4.6 רווח תפעולי

.%25 2.5% 2.6%  %רווח תפעולי   

(1.3) )0.1( 0.3 4.7 נטו, מימון (הוצאותהכנסות )  

חלק בתוצאות ישויות מוחזקות 

המטופלות בשיטת השווי 

 המאזני

 )0.2( 0.2 - 

.422 1.9 3.6 4.8 רווח לפני מיסים על הכנסה  

 6.3 0.5 0.9 4.9 מסים על ההכנסה

.116 1.4 2.7 4.10 רווח נקי  

%3.6 1.9% 2.0%  %רווח נקי    

     :מיוחס אל

 14.9 1.0 2.0  בעלים של החברה

 1.2 0.4 0.7  זכויות שאינן מקנות שליטה

   2.7 1.4 16.1 

      

EBITDA 4. 11  6.8 2.8 30.1 

 
 

 הכנסות 4.1

אשר  ש"ח מיליוני 63.2 -בסך של כ ברבעון אשתקדלעומת ההכנסות  גדלו ברבעוןההכנסות  .א

  .הקמההבתחום  עליהמנובע בעיקר ברבעון הנוכחי  הגידול. 86%-של כ עליהמהווים 

 :בשל גדלורבעון הראשון מגזר ההקמה בההכנסות ב .ב

ש"ח שאוחדה ברבעון זה וטרם נכללה מיליוני  47.4צירוף המחזור של חברת פולדמיר בסך  •

  .ברבעון המקביל אשתקד

 .מספר פרויקטיםפעילות מואצת ב •

 לא השתנו ביחס לאשתקד.הכנסות במגזר האחזקה ברבעון הראשון  .ג
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 הגולמיהרווח   4.2

 10.4%  -אשר היווה שיעור של כ ש"ח מיליוני  14.2 -הסתכם בסך של כ ברבעון הנוכחיהרווח הגולמי 

ברבעון  מהמחזור 11.2%  -אשר היווה שיעור של כ ש"חליוני ימ 8.3 -לעומת סך של כ מהמחזור 

ברבעון הנוכחי בעלי  פרויקטיםביצוע מנובעת בעיקר  ,רי הפעילותברווחיות במגז הירידה. אשתקד

  .אשתקד ברבעון המקביל בוצעופרויקטים שמאשר ה נמוך יותרשיעור רווח גולמי 

 

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות  4.3

 6.9% -והיוו כש"ח ליוני ימ 9.4 -סך של כלהסתכמו  ברבעון הנוכחיהוצאות המכירה, הנהלה וכלליות 

 .מהמחזור  9.0% -אשר היוו כ ברבעון אשתקדש"ח  מיליוני 6.7 -מהמחזור לעומת כ

 -מעליה של כו מיליוני ש"ח 1.4הגידול בהוצאות נובע בעיקר מאיחוד של חברת פולדמיר שהוסיפה 

וכן עקב גידול מיליוני ש"ח בעלויות שכר ודמי ניהול, עקב עליה ריאלית בשכר לעובדי החברה  1.3

 .לעיל 4.1כפי שהוסבר בסעיף  מחזורבעליה של הבשיעור מהמחזור מקורה  הירידה אדם. במצבת כח

 

 אחרות )הוצאות( רווח תפעולי לפני הכנסות    4.4

 ש"חמיליוני   4.8 -הסתכם בסך של כ ברבעון הנוכחי התפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרותהרווח 

אשר היווה שיעור של  ש"חליוני ימ 1.6 -לעומת סך של כ מהמחזור  3.5%  -אשר היווה שיעור של כ

נובעת לפני הכנסות )הוצאות( אחרות  התפעולי ברווח ההעליי. ברבעון אשתקד מהמחזור 2.1%  -כ

הוצאות מכירה, הנהלה בסכום העולה על הגידול ב וברווח הגולמי כמוסבר לעילבהכנסות מגידול 

  וכלליות.

  

 אחרות )הוצאות( הכנסות   4.5

לעומת סכום מזערי ברבעון המקביל מיליוני ש"ח  1.3 -ההוצאות האחרות הסתכמו לסך של כ

. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישת חברת פולדמירבעיקר  ההוצאות ברבעון זה הינן. אשתקד

 לדוחות הכספיים. 3לפרטים בגין רכישת פולדמיר ראה ביאור 

 

 רווח תפעולי 4.6

 -המחזור, לעומת כמ 2.6% -, שהיווה כש"חמיליוני  3.5-על כ ברבעון הנוכחיהרווח התפעולי עמד 

. השינויים נובעים מהסיבות ברבעון אשתקדמהמחזור  2.5% -מיליוני ש"ח, אשר היווה כ 1.8

 שהוסברו לעיל.
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 הוצאות מימוןהכנסות ו  4.7

הוצאות מימון נטו בסך  לעומת ש"ח מיליוני  0.3-כבברבעון הנוכחי המימון נטו הסתכמו  הכנסות

 מיליוני ש"ח 0.4 -בסך של כ הקיטון בהוצאות מימון ברבעון. מיליוני ש"ח ברבעון אשתקד 0.1 -של כ

 מירידה בהוצאות הפרשי שער בגין נגזר משובץ.נובע בעיקר 

 

 על הכנסה רווח לפני מיסים 4.8

ליוני ש"ח ימ 1.9 -ליוני ש"ח לעומת כימ  3.6-הסתכם בסך של כ ברבעון הנוכחיהרווח לפני מיסים 

  נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל.ים . השינויברבעון אשתקד

 

 מיסים על ההכנסה  4.9

אשר  ש"ח מיליוני 0.5 -לעומת כ ש"חליוני ימ 0.9 -בכ ברבעון הנוכחימיסים על ההכנסה הסתכמו 

  .ניםרבעושני הב 26% -הווים שיעור מס אפקטיבי של כמ

 

 הרווח הנקי  4.10

 1.4 -מהמחזור לעומת כ 2.0% -אשר היוו כ ש"חליוני ימ  2.7-בכ ברבעון הנוכחיהרווח הנקי הסתכם 

מהמחזור. השינויים ברווח הנקי נובעים מהסיבות  1.9% -כ אשר היוו ברבעון אשתקד ש"ח מיליוני

 כפי שהוסברו לעיל.

 

4.11  EBITDA 

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

 -ב הגידול. אשתקד המקבילה בתקופה ש"חליוני ימ 2.8 -ליוני ש"ח לעומת סך של כימ 6.8 -בכ

EBITDA לפני הוצאות אחרות ברווח התפעולי  הגידולעקב ר מוסבר בעיק התקופה אשתקד לעומת

ל תרם חכירה, אשר  – IFRS16של תקן חשבונאות לראשונה ומיישום , 4.4 בסעיף לעיל תוארכמ

EBITDA מיליוני ש"ח. 1.1 -ברבעון זה סך של כ 

  



 לסיכו בע"מ

  2019 במרץ 31דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

8 

 

 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

  2019 2018 2018 

 מיליוני ש"ח  

     תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 רווח נקי

5.1 

2.7 1.4 16.1 

 13.8 1.3 4.2 התאמות

.72 6.9 תזרים פרמננטי  29.9 

(15.9) )17.7( שינויים בסעיפי הרכוש וההתחייבות  4.7 

(.213) )10.8( מזומנים מפעילות שוטפת לפני מימון ומסים  34.6 

 )6.4( )2.9( )2.9( ומיסיםתשלומים ריבית 

 (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות, מזומנים נטו

 שוטפת
 )13.7( (16.1)  28.2 

       

( ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות ,מזומנים נטו 
 השקעה

5.2 )4.0( )5.5( (15.7)  

       

( ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות ,מזומנים נטו 
 מימון

5.3 )1.3( 0.1 2.7 

       

(21.5) )19.0(  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עליה   15.2 

 102.6 102.6 117.8  יתרה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 117.8 81.1 98.8  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

מעליה נובע בעיקר  הגידולמיליוני ש"ח.  4.2-של כ עליהמיליוני ש"ח,  2.7מיליוני ש"ח לעומת  6.9

מיליוני  1.1 -כשתרם חכירה  – IFRS16ברווח התפעולי ומיישום לראשונה של תקן חשבונאות 

 ברבעון זה.ש"ח 

, לעומת ש"חמיליוני  17.7בסך של  המדווחתבתקופה י שלילתזרים גרמו להשינויים בהון החוזר,  5.1.2

 נובעים בעיקרהשינויים  .בתקופה המקבילה אשתקד ש"חמיליוני  15.9בסך של  שליליתזרים 

. לפרטים התקופותתשלומים בפעילות השוטפת של החברה בין התקבולים וה מפערים במועדי

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

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

ההפרש מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  13.2בסך של  שלילילעומת תזרים מיליוני ש"ח, 

 נובע מהסיבות כפי שהוסברו לעיל.
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 בדומה לתקופה המקבילהליוני ש"ח ימ 2.8 -הסתכמו בכ בתקופה המדווחתששולמו  המיסים 5.1.4

  .2018כוללים גם השלמת תשלומי מס בגין שנת  בתקופה הנוכחיתהתשלומים  .אשתקד

 

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

בתקופה המקבילה  ש"חמיליוני  16.1 -של כשלילי מיליוני ש"ח לעומת תזרים  13.7 -של כ  שוטפת

 אשתקד.

 

 מפעילות השקעהמזומנים  תזרימי 5.2

ליוני ש"ח נטו לעומת ימ 4.0 -מפעילות השקעה בסך של כ שלילינבע לחברה תזרים  תקופה המדווחתב

 . הגורמים העיקריים הינם כדלקמן:בתקופה המקבילה אשתקד ש"חליוני ימ 5.5 -של כשלילי תזרים 

ליוני ש"ח ימ 2.0 -ברכוש קבוע הסתכמו בכ בתקופה המדווחתסך המזומנים שהשקיעה הקבוצה  5.2.1

קבוע נובע בעיקר מחברת בת, הרכוש בגידול ה. בתקופה המקבילה אשתקדליוני ש"ח ימ 0.3לעומת 

 ש"ח.מיליון  1.0 -הקמת מבנה בסך של כעלויות בגין 

לעומת  ש"חמיליוני  0.2-הייתה ירידה במזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כ תקופה המדווחתב  5.2.2

 .בתקופה המקבילה אשתקד ש"חמיליוני  0.4-ירידה של כ

 5.6 ליוני ש"ח לעומתימ 2.2 -הקבוצה ניירות ערך סחירים בהיקף של כרכשה  בתקופה המדווחת  5.2.4

  בתקופה המקבילה אשתקד.  ש"חמיליוני 

 

 מזומנים מפעילות מימון תזרימי 5.3 

ש"ח  מיליוני 1.3 -מפעילות מימון בסך של כ שלילינבע לחברה תזרים מזומנים  בתקופה המדווחת

. הגורמים העיקריים לתזרימי בתקופה המקבילה אשתקדש"ח  מיליוני 0.1 -של כ חיובילעומת תזרים 

 מן:לקהמזומנים מפעילות מימון, הינם כד

 מיליוני ש"ח. 1.1 -לם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כדיבידנד ששו  5.3.1

 ש"ח. מיליוני 0.4 -בסך של כ ברבעון המקביל אשתקדההלוואות לזמן ארוך נטו שהתקבלו   5.3.2

  0.3 -לעומת כ ש"חמיליוני  0.6 -הלוואות לזמן ארוך שנפרעו בתקופה המדווחת הסתכמו בסך של כ  5.3.3

 בתקופה המקבילה אשתקד. ש"חמיליוני 

    בעקבות היישום לראשונה של תקן חשבונאי מיליוני ש"ח  1.0 -התחייבות בגין חכירה בסך של כ ןפירעו  5.3.4

 .ג לדוחות הכספיים 2לפרטים נוספים ראה ביאור . חכירות – IFRS16 בינלאומי          

סכום זניח לעומת  ש"חמיליוני  1.3 -בסך של כמתאגידים בנקאיים  שהתקבל אשראי לזמן קצר 5.3.5

 .בתקופה המקבילה אשתקד
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 יתרת המזומנים ושווי המזומנים 5.4

 -ש"ח לעומת כ מיליוני 98.8 -הסתכמה בכ בתום התקופה המדווחתיתרת המזומנים ושווי המזומנים  

 .2018בתום שנת  117.8 -וכ בתום התקופה המקבילה אשתקדש"ח  מיליוני 81.1

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

ש"ח  מיליוני 0.5 -לעומת סך של כ התקופה המדווחתש"ח בתום  מיליוני 2.1 -שהסתכמו בסך של כ

לחברה ניירות ערך  בנוסף,. 2018מיליוני ש"ח בתום שנת  2.4 -וכ התקופה המדווחת אשתקדבתום 

 מיליוני 26.3 -בתום התקפה אשתקד וכש"ח מיליוני  12.5ש"ח לעומת כ  מיליוני 29.6סחירים בסך של 

 .2018בתום שנת ש"ח 

 

 הקבוצהשל החיצוניים מקורות המימון  5.5

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

התקופה בתום  ש"חמיליוני  6.3-וכ ש"חליוני ימ 12.2 -בכ  2019, במרץ 31ליום  שהסתכמו ארוך,

 .2018מיליוני ש"ח בתום שנת  11.6 -אשתקד וכ המקבילה אשתקד

 

 אשראי לקוחות ואשראי ספקים 5.6

 99.9 -לעומת כ ,ש"ח מיליוני 165.0 -עמד על סך של כ התקופה המדווחתאשראי לקוחות בסוף 

 . 2018מיליוני ש"ח בתום שנת  159.3 -וכ מיליוני  ש"ח בתום התקופה המקבילה אשתקד

מיליוני   70.2 -לעומת כ ש"ח, מיליוני 133.7 -עמד על סך של כ התקופה המדווחתבסוף אשראי ספקים 

 .2018מיליוני ש"ח בסוף  133.5 -וכ ש"ח בתום התקופה המקבילה אשתקד

 

  צבר הזמנות של הקבוצה    .6

 .ש"חמיליוני  955.5 -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

, שאינו בשליטת הקבוצה. הערכת החברה בעניין ערך ניירות לחוקא 32 בסעיף כהגדרתופני עתיד" 
, התממשותן כפופה לגורמי הסיכון ניסיון העבר של החברה ועשויה להשתנותזה מבוססת על 

וכן  ,2018בדצמבר  31דוחות הכספיים ליום בדוח הברנע, בשפורסם  3.3.15המפורטים בסעיף 
על המשך ביצוע הפרויקטים, לרבות, בין היתר, מועד ההתחלה  לגורמים נוספים המשפיעים

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

 יתממש באופן מלא. לעילאין ודאות כי האמור 
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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 2019מרץ, ב 31ליום  המצב הכספי

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

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

 בהתבסס על סקירתנו. ,זועל מידע כספי לתקופת ביניים 

 ןכסיהאשר נ ועסקאות משותפות של חברה בת השאוחד החברת הביניים של והתמציתי לתקופלא סקרנו את המידע הכספי 

 –מהוות כ והכנסותיה הכלולות באיחוד  2019 ,במרץ 31המאוחדים ליום מכלל הנכסים  13.73% -הכלולים באיחוד מהווים כ

ה המידע נסקר על ידי רוא .2019במרץ  31שלושה חודשים שנסתיימה ביום  מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של 23.29%

ה, מבוססת על דוח חבר אותהמתייחסת לסכומים שנכללו בגין הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא  ושדוח הסקירה שלחשבון אחר 

 החשבון האחר. הסקירה של רואה

 היקף הסקירה

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

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

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת  והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 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. ולים להיות מזוהיםשהיו יכ

 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,  ערוךשהמידע הכספי הנ"ל אינו 

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

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 

 רואי חשבון 

  2019 ,במאי 29 ,גן-רמת
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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 
 9 1 0 2  8 1 0 2   8 1 0 2  
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 
      

      נ כ ס י ם
      

      נכסים שוטפים

 117,835  81,050  98,740 מזומנים ושווי מזומנים

 2,373  550  2,172 מוגבלים בשימושמזומנים 

 26,332  12,481  29,641 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 159,280  99,883  165,032 לקוחות והכנסות לקבל

 12,367  6,091  12,404 חייבים ויתרות חובה

 6,889  9,042  6,509 מלאי

 716  2,433  695 שוטפיםנכסי מיסים 

 315,193 נכסים שוטפיםסה"כ 
 

211,530  325,792 
      

      נכסים שאינם שוטפים

 491  740  398 ביישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות

 3,050  2,950  3,050 נדל"ן להשקעה

 21,877  22,031  22,872 רכוש קבוע

 16,709  -  15,479 ונכסים בלתי מוחשייםמוניטין 

 -  -  12,021 שימוש זכות נכסי

 1,057  1,485  ,5281 נכסי מסים נדחים

 55,348 נכסים שאינם שוטפיםסה"כ 
 

27,206  43,184 
    

 
 

     
 

 368,976  238,736  ,541370 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 
 9 1 0 2  8 1 0 2   8 1 0 2 
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

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

      שוטפות התחייבויות

 3,760  2,654  5,075 מתאגידים בנקאייםאשראי 

 -  -  4,217 חלויות שוטפות בגין חכירה

 133,510  70,243  133,691 ספקים ונותני שירותים

 27,210  )*( 11,948  741,20 זכאים ויתרות זכות

 -  3,600  4,500 זכאים בגין דיבידנד

 24,029  )*( 4,817  18,291 מקדמות מלקוחות

 -  938  - מכשירים נגזרים

 1,774  2,340  392 התחייבויות מיסים שוטפים

 190,283  96,540  ,907186 התחייבויות שוטפותסה"כ 
    

  
      שאינן שוטפותהתחייבויות 

 7,785  3,612  7,135 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 -  -  7,824 חכירה בגין התחייבות

 3,563  3,281  3,651 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 

 11,699  -  12,090 אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 5,770  1,712  6,076 הלוואה מאחרים

 1,333  -   1,247 נדחים  מיסיםהתחייבות בגין 

 30,150  8,605  38,023 שאינן שוטפותהתחייבויות סה"כ 
      

 220,433  105,145  224,930 סה"כ התחייבויות
      

      הון
 7,418  7,418  7,418 הון מניות

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

 (19)  (30)  (36) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ
 (852)  (1,109)  (852) קרנות הון אחרות

 69,264  55,406  66,825 עודפים
 144,795  130,669  142,339 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

      
 3,748  2,922  3,272 זכויות שאינן מקנות שליטה

     
 

 148,543  133,591  145,611 סה"כ הון
      

 368,976  238,736  370,541 התחייבויות והוןסה"כ 
 

 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדיםביניים  דוחות הכספייםלהבאורים 
 )*( סווג מחדש

 

       
 סילוויאן אלטר  אייל לשמן  יחיאל לשמן  יהודה לשמן

 יוןדירקטור יו"ר
 משותף

יון דירקטוריו"ר  
 משותף

חבר מנכ"ל ו 
 יוןדירקטור

 כספים סמנכ"ל 

 
 2019 ,במאי 29   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  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2 
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  

      

 452,161  73,936  137,113 הכנסות

      

 393,895  65,622  122,917 עלות ההכנסות

 58,266  8,314  14,196 גולמירווח 

      

 5,256  1,591  1,603 הוצאות מכירה ושיווק

 26,990  5,063  7,765 הוצאות הנהלה וכלליות

 9,368  6,654  32,246 

      

 26,020  1,660  4,828 אחרות )הוצאות( לפני הכנסות פעולית רווח

      

 (2,356)  159  (1,310) , נטואחרות)הוצאות( הכנסות 

      

 23,664  1,819  3,518 תפעולי רווח

      

 895  1,145  1,177 מימוןהכנסות 

 (2,209)  (1,226)  (869)  הוצאות מימון

      

 (1,314)  (81)  308 מימון, נטו (הוצאותהכנסות )

      

 יישוייות  מוחזקות  בתוצאות חלק החברה 
 1  156  (153) , נטוהמטופולות לפי שיטת השווי המאזני  

      

 22,351  1,894  3,673 לפני מיסים על ההכנסה רווח

      

 6,271  504  938  סים על ההכנסהימ

      
 16,080  1,390  2,735 לתקופה נקי רווח

      

      מיוחס ל:

 14,881  1,023  2,061 בעלים של החברה

 1,199  367  674 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 16,080  1,390  2,735 רווח נקי לתקופה
המיוחס לבעלים של ש"ח ע.נ.  0.1בת רווח למניה 

 0.33  0.02  0.05 החברה )בש"ח(:
 
 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדים בינייםדוחות הכספיים ל באוריםה
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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 

 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2  
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 

 ח"אלפי ש 

      

 16,080  1,390  2,735 לתקופהרווח נקי 

      

      )הפסד( כולל אחררווח 
 

 סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
      בהתקיים תנאים ספציפיים:

 (2)  (13)  (17) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ
 

 סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח והפסד:
 257  -  - בגין תוכנית להטבה מוגדרתרווח אקטוארי 

      

 255  (13)  (17) , נטו ממסלתקופהכולל אחר )הפסד(  רווח

      

 16,335  1,377  2,718 רווח כולל לתקופה, נטו ממס

      
      מיוחס ל:

 15,136  1,010  2,044 בעלים של החברה
 1,199  367  674 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 16,335  1,377  2,718 לתקופה סה"כ רווח כולל

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדים בינייםדוחות 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    ע
     

 
הון 

  המניות

 
 

פרמיה על 
 מניות

קרן הון בגין  
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

הפרשים 
מתרגום דוחות 

כספיים של 
  יחידות חוץ

קרנות הון 
  עודפים  אחרות

סה"כ הון עצמי 
מיוחס לבעלים 

  של החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הון סך הכל  שליטה

 
  2019בינואר  1יתרה ליום 

 148,543  3,748  144,795  69,264  (852)  (19)  1,769  67,215  7,418   )מבוקר(  
 2019התנועה בתקופה ינואר עד מרץ 

                  )בלתי מבוקר(

 ,7352  674  ,0612  ,0612  -  -  -  -  -  רווח נקי
 (17)  -  (17)  -  -  (17)  -  -  - הפסד כולל אחר

 ,7182  674  ,0442  ,0612  -  (17)  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה ד
                  

 (4,500)  -  (4,500)  (4,500)  -  -  -  -  - לבעלי מניות החברהדיבידנד 
דיבידנד לבעלי זכויות מיעוט שאינן 

 (501,1)  (,1501)  -  -  -  -  -  -  - מקנות שליטה
 

)בלתי  2019במרץ  31יתרה ליום 
 ,611145  ,2723  ,339142  ,82566  (852)  (36)  1,769  67,215  7,418 מבוקר( 

 

  
 

              
 

  
 

              

  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 
 135,814  2,555  133,259  57,983  (1,109)  (17)  1,769  67,215  7,418 לאחר יישום לראשונה  

 2018התנועה בתקופה ינואר עד מרץ 
                  )בלתי מבוקר(

 1,390  367  1,023  1,023  -  -  -  -  -  רווח נקי
 (13)  -  (13)  -  -  (13)  -  -  - הפסד כולל אחר

 1,377  367  1,010  1,023  -  (13)  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה ד
                  

 (3,600)  -  (3,600)  (3,600)  -  -  -  -  - לבעלי מניות החברהדיבידנד 
 

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

 
  חלק בלתי נפרד מהם.ביניים מאוחדים מהווים 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
 

 
 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדיםביניים דוחות הכספיים ל באוריםה

     מיוחס לבעלים של החברההון  

 
הון 

  המניות

 
 

פרמיה על 
 מניות

קרן הון בגין  
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

הפרשים 
מתרגום דוחות 

כספיים של 
   יחידות חוץ

קרנות הון 
  עודפים  אחרות

סה"כ הון עצמי 
מיוחס לבעלים 

  של החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הון סך הכל  שליטה

 ח"אלפי ש 
 136,043  2,555  133,488  58,212  (1,109)   (17)  1,769  67,215  7,418  2018בינואר  1יתרה ליום 

                   

של  של יישום לראשונההשפעה מצטברת 
 IFRS15 -  -  -  -   -  (229)  (229)  -  (229) תקן

  2018בינואר  1יתרה ליום 
 135,814  2,555  133,259  57,983  (1,109)   (17)  1,769  67,215  7,418 לאחר יישום לראשונה  

                   
                    2018התנועה בתקופה ינואר עד דצמבר 

 16,080  1,199  14,881  14,881  -   -  -  -  -  רווח נקי
 255  -  255  -  257   (2)  -  -  - רווח כולל אחר

 16,335  1,199  15,136  14,881  257   (2)  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה
                   

הנפקת מניות בחברה בת לבעלי זכויות שאינן 
 369  369  -  -  -   -  -  -  - מקנות שליטה 

 (3,600)  -  (3,600)  (3,600)  -   -  -  -  - דיבידנד לבעלי מניות החברה
 (375)  (375)  -  -  -   -  -  -  - דיבדינד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                   
 148,543  3,748  144,795  69,264  (852)   (19)  1,769  67,215  7,418  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
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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 

 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2 
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 

 ח"אלפי ש 
      

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

 (211,13)  (798,10) מימון ומיסים )נספח א'(
 

34,626 

 (518)  (108)  (152) ריבית ששולמה

 338  4  78 ריבית שהתקבלה

 (6,208)  (2,792)  (2,856) , נטומיסים ששולמו

 ,23828  (16,107)  (13,728) שוטפת )ששימשו לפעילות(מפעילות שנבעו ם נטו, ימזומנ
      

      מפעילות השקעה מזומניםתזרימי 
 (2,934)  (307)  (,0392)  רכישת רכוש קבוע

 (12)  (30)  (60) ות, נטוכלול ותחברל ותהלוואמתן 

 399  48  - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (11)  351  201 במזומנים מוגבלים בשימוש,נטו )עליה( ירידה

 (1,512)  -  - רכישת חברת בת שאוחדה לראשונה 

 (11,648)  (,5895)  (,1862) , נטולמסחר ערך ניירות תרכיש
      

 (15,718)  (,5275)  (,0844) השקעה ששימשו לפעילות ,מזומנים נטו
      

      מפעילות מימון מזומניםתזרימי 

תמורה מהנפקת מניות בחברה בת לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 -  - שליטה

 

369 

 (3,600)  -  - החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד

 (375)  -  (,1501) שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד

 7,000  430  -  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותקבלת ה

 (1,725)  (300)  (650)  תאגידים בנקאייםלפירעון הלוואות לזמן ארוך 

 -  -  (1,041) חכירה בגין התחייבות פרעון

 1,400  -  270 שליטהקבלת הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (302)  17  ,3051 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוקבלת )פירעון( 
      

 2,767  147  (,2661) מימוןמזומנים נטו, שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 
      

 (2)  (13)  (17) הפרשי תרגום בגין יחידת חוץ
      

 15,285  (21,500)  (,09519) במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עליה
      

 102,550  102,550  117,835 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 
      

 117,835  81,050  4098,7 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)ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת - א'נספח 

חודשים  לתקופה של שלושה 
  במרץ 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2 
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 

 ח"אלפי ש 
      

 16,080  1,390  532,7 רווח נקי לתקופה

      

      התאמות בגין:

 6,448  982  ,2633 פחת והפחתות

 ישויות מוחזקות  בתוצאותהחברה  חלק
 (1)  (156)  153 נטו, ישויות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל

 6,271  504  938 ההכנסה על מיסים

 (116)  14  72 הון ממכירת רכוש קבוע (רווחהפסד )

מעביד, -בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובדגידול )קיטון( 
 38  (41)  88 נטו

 1,314  81  (308) נטו, מימון)הכנסות(  הוצאות

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

 4196,  2,774  29,934 

      
      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

      :בחייבים ויתרות חובה ירידה ) עליה(

 (41,769)  (4,041)  (6,056) לקוחות והכנסות לקבל

 6,593  709  70 אחרים

 1,217  (936)  380 מלאיב ירידה )עליה( 

      :בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  עליה

 17,157  (8,162)  181 ספקים ונותני שירותיםל התחייבות

 21,494  (3,555)  (,31412) אחרים

 (73917,)  (15,985)  4,692 

      
מזומנים, נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 34,626  (13,211)  (798,10) שוטפת, לפני מימון ומסים

      
 

 :במזומןפעולות מהותיות שלא  – 'בנספח 
חודשים  לתקופה של שלושה 

 במרץ 31ביום  שנסתיימה
 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2 

 ח"אלפי ש 
      

 -  -  13,082 שימושזכות  נכסי
 -  -  (13,082) חכירה בגין התחייבות

 -  3,600  4,500 דיבידנד שהוכרז )מוצג בזכאים ויתרות זכות(
 

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

 של החברה ופעילותה כלליתאור  .א
 152וכתובתה 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 פרויקטי 
 תשתית מסוגים שונים במסגרת שני מגזרי פעילות: הקמה ואחזקה.

במסגרתו הקבוצה פועלת בתחומי פרויקטי תשתיות הנדסה אזרחית ובניה  –ה מגזר פרויקטים בהקמ 
ביטחונית; פרויקטי תשתיות רכבת כבדה וקלה; פרויקטי תשתיות צנרת ואנרגיה; פרויקטי תשתיות איכות 

 הסביבה. 

במסגרתו הקבוצה פועלת בתחומי תחזוקה ושירות לתשתיות צנרת מים וביוב  –מגזר אחזקה וזכיינות  
 .BOTשויות מוניציפליות; תחזוקה ושירות במתקני אנרגיה; זכיינות לפרויקטים בשיטת בר

 לקבוצה ניסיון בביצוע פרויקטים בחלק מתחומי פעילותה גם בחו"ל.  

( בע"מ )להלן: "פולדמיר"(, אשר דוחותיה אוחדו 1986רכשה החברה את פולדמיר בניין ) 2018ברבעון השני של 
 ולרבעון 2018, במרץ 31 ליום ההשוואה נתוני, . לפיכך2018ביוני  30כספיים ליום הדוחות החל מהלראשונה 
פולדמיר הינה חברה פרטית הרשומה בישראל  .פולדמיר נתוני את כוללים אינם תאריך באותו שהסתיים

ומתמחה בבניית והקמת פרויקטים הנדסיים מורכבים עבור מוסדות ציבוריים בכלל ועבור מערכת הבטחון 
 בפרט. פעילותה כלולה בדוחות הכספיים במגזר "פרויקטים בהקמה".

דוחות " –)להלן  2019ץ מרב 31 ביום ההביניים שנסתיימלתקופת המאוחדים הדוחות הכספיים  תמצית .ב
 .2019במאי  29אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום ( "הביניים

 
 

 חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .א

דוחות הביניים מוצגים באופן תמציתי, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות 

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

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

 

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

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

 .הביניים להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ההיית

  

)להלן  2018 בדצמבר 31מבוקרים של החברה ליום בדוחות ביניים אלה בהקשר לדוחות הכספיים היש לעיין 

  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

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת 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.

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

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

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

ביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים קי וודאות בדוחות הביניים, הינם עבהערכות הכרוכות בא

 השנתיים.

 

 יישום לראשונה של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות .    ג

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

 , כדלקמן:הינה הביניים

 

 חכירות – 16IFRSיישום לראשונה של  .1

(. "התקן" –להלן )חכירות  – 16תקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -פורסם על ידי ה 2016בחודש ינואר 

 של הוועדה 4 , את פרשנות מספר("התקן הישן" –להלן ) 17התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 

כחוזה,  , חכירה מוגדרתשל הוועדה המתמדת לפרשנויות. בהתאם לתקן 15לפרשנויות ואת פרשנות מספר 

 או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.

 להלן עיקר השפעות התקן:

 (. להלן פרט לחריגים מסוימים, ראה)התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי   -

דומה לטיפול  חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש, באופן

החוכרים יכירו בהוצאות  חכירות. כמו כן, IAS 17 -החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן שבוטל

 ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

יוכרו  מבוססים על ביצוע או שימוש תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר -

 כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.

ההתחייבות  במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את -

 השימוש.-בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

 חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקייםהתקן כולל שני  -

של  בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה

 חכירות לתקופה של עד שנה.

מימונית  כירההטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הישן, קרי, סיווג כח -

 או כחכירה תפעולית.
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 המשך – חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

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

 המשך -חכירות  – 16IFRSיישום לראשונה של  .1

לפי  לאמץ את התקןהתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה 

 חכירה. גישת יישום למפרע חלקי כאשר יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבות בגין

 בהתאם לגישה זו לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן

 יישום התקן דלראשונה, מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה הקיימת במוע

 לראשונה.

 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2018בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 

ההתקשרות  המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית התבססו על מהות ההסכמים והם נבחנו במועד

כחכירות תפעוליות  הקבוצה. בהתאם למבחנים אלו סווגו חכירות  IAS 17 -פי הכללים להלן שנקבעו ב-על

בבעלות על הנכס החכור,  לפיהן נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים

הפסד בקו ישר על פני תקופת  מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או

 החכירה.

 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

לתקופת  החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה

 זמן בעבור תמורה.

 

 . הקבוצה כחוכר 1

כנגד  עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש

חכירה בהן נכס  חודשים ועסקאות 12וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד  התחייבות בגין חכירה

או הפסד בקו ישר על  הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח

ליישם את ההקלה הניתנת  פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה

כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה  הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה בתקן ולא ביצעה

 ועוד, הכלולים באותה עסקה.

 

בשיעור  במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים

של החברה. לאחר  ספתיהריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התו

 האפקטיבית. מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית

 

ששולמו  נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה

מודל העלות ב במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. נכס זכות השימוש נמדד

מתקיימים סימנים  ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. כאשר

 . IAS 36 לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות

 

 

  



 
 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 9 ת ל ב ( 
) ם י ר ק ו ב  מ

 13 

 

 המשך – חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

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

 המשך - חכירות – 16IFRSיישום לראשונה של  .1

 או לשער החליפין של הדולר/ו . תשלומי חכירה הצמודים למדד 2

במועד התחילה  שער חליפין של הדולר /במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים

 החכירה העתידיים. לצורך חישוב תשלומי

 

במדד  בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי

שימוש ונזקפים  ליתרת נכס זכות (ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה)מהוונים 

 .חכירהכהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין 

 

 . אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה 3

 תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את

אופציה  החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי

 לביטול לא תמומש. לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה

 במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת החברה

 מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי שיעור ההיוון

לכך  השימוש עד לאיפוסו ומעברהמעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות 

 לרווח או הפסד.

 

  תיקונים לתנאי חכירה.  4

 כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל כעסקת חכירה

 נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים,

 דכן ביום התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירהלפי שיעור ההיוון המעו

 ליתרת נכס זכות השימוש.

 

 כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה ברווח או

 בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין החכירה.

 ר מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירהלאח

בגין  המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות

 החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.

 

 . השפעת יישום לראשונה של התקן 5

 ה הינה בהתייחס לחוזי חכירה קיימים בהן החברה מהווהעיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונ

 חוכר. על פי התקן, כאמור לעיל, למעט חריגים, מכירה החברה בגין כל חוזה חכירה בה היא מהווה

 חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש וזאת בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות

 ועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלותהתקן הישן לפיו בחוזי חכירה בהן לא ה

 על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
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 המשך – חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

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

 המשך – חכירות – 16IFRSיישום לראשונה של  .1

 

 :2019בינואר,  1להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן ליום 

 

 בגין חוזי חכירה אשר בתוקף במועד 2019בינואר,  1השפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום 

 מליוני ש"ח. 13.1 -היישום לראשונה הובילה לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בסך כ

למשתנים  חוזי החכירה וכן בהתאם של מח"מה, ההחברבהתאם לסיכון המימוני של שיעור הריבית נקבע 

. שיעור הריבית הממוצע המשוקלל קיימים שמקבלת החברה מאשראייםהנגזרים  אחריםכלכליים 

החכירה העתידיים בחישוב יתרת ההתחייבות בגין חכירה במועד היישום  ימש להיוון תשלומישש

 .2.5% לראשונה של התקן הינו

 31בנוסף, השפעת היישום לראשונה של התקן החדש לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

מיליוני ש"ח ועלייה  1.1-הובילה לקיטון בהוצאות השכירות של החברה בהיקף של כ 2019, במרץ

מיליוני ש"ח,  0.1-מיליוני ש"ח ו 1.2בהוצאות הפחת והפחתות ובהוצאות המימון של החברה בהיקף של 

 .התאמהב

 

 . הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן: 6

 

 חכירות אשר החברה בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות שימוש בגין

אלו מטופלות כחכירות  חודשים. חכירות 12 -למועד היישום לראשונה תקופת החכירה הינה קצרה מ

 לטווח קצר.

 

 2015-2017השיפורים בתקינה הבינלאומית פרויקט  .2

 
-2015את התיקונים הבאים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור   IASB-פרסם ה 2017בחודש דצמבר 

 . להלן עיקרי התיקונים:2017
 

 עיקרי התיקון
 

 IFRS 3 -  התיקון מבהיר כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות המשותפת
(, עליו לשערך את הזכויות הקיימות בפעילות IFRS 3 -והפעילות המשותפת מהווה עסק )כהגדרתו ב

 המשותפת לשווים ההוגן ולהכיר בהשפעה ברווח או הפסד.
 

IFRS 11 - ג לראשונה שליטה משותפת בפעילות לא ישערך התיקון מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשי
 את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת.

 
IAS2  -  התיקון מבהיר כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום דיבידנד במסגרת רווח או

הרווח  הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג בדוח הכספי של אותה עסקה או אירוע אשר יצרו את
 הניתן לחלוקה.  

 
   -IAS23           התיקון מבהיר כי אשראי אשר נלקח ישירות להקמתו של נכס כשיר יסווג לצורך היוון

עלויות אשראי לנכסים כשירים אחרים כאשראי כללי של החברה, וזאת כאשר הנכס הכשיר לשמו נלקח 
 ע.אותו אשראי, מוכן לשימוש או למכירה וכן האשראי טרם נפר

 
 1תיקונים אלו מיושמים לראשונה בדוחות כספיים אלו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 . 2019בינואר 
 

  לתיקונים  לא הייתה  השפעה  מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
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 המשך – חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

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

 

3  .IFRIC 23 – ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי 

 להלן)ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 

 להוראות. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם (הפרשנות –

IAS 12 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות-מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי 

 ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת-מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

 הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות-התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי

  הודאות.-יים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של איהכספ

 

 הפרשנות מיושמת לראשונה בדוחות הכספיים אלו.

 

 ליישום הפרשנות לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

 

 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות IAS 28 -. תיקון ל 4

 השקעות בחברות כלולות 28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה 2017באוקטובר 

 כגון הלוואות לקבל או). התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך (התיקון –להלן )ובעסקאות משותפות 

 בחברה כלולה או עסקה משותפת, תהיינהאשר מהוות חלק מההשקעה נטו ( השקעה במניות בכורה

 ולאחר מכן (הן לעניין המדידה והן לעניין ירידות ערך)באופן מלא  IFRS 9כפופות ראשית להוראות 

 . לאור הוראות התיקון כאמור יישום "שיטת IAS 28היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות 

 עוד. של רשות ניירות ערך, איננה רלוונטית 11-2נאית השכבות" כפי שקיבלה ביטוי בהחלטת אכיפה חשבו

 

 התיקון מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלו. החברה מיישמת את הוראות התיקון למפרע ללא הצגה

 . 9IFRSכפי שיישמה את הוראות מחדש של מספרי השוואה 

 

מהותית על הדוחות  לאחר בחינת השלכות יישום התקן, הגיעה החברה למסקנה כי ליישומו אין השפעה

 הכספיים של החברה.
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 המשך – חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 שטרם יושמו תקני חשבונאות חדשים ד.
 

1. 3 IFRS  צירופי עסקים 

צירופי עסקים )להלן  3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי   IASB -פרסם ה 2018באוקטובר 
התיקון( מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל כצירוף עסקים או כעסקת  –

 רכישה של נכסים.

לכל התיקון כולל הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק" מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו 
הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת ליתור תפוקות, השמטת 
התייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש באמצעות החלפה של תשומות 

ים , ותהליכים, הנחיות נוספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם מהותי
"עסק" כך שהגדרות יהיו ממוקדות ומצומצמות יותר, מבחן אופציונלי לפיו חברה  -שינוי הגדרת "תפוקה" ו

 יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק ללא צורך בבחינות נוספות.

התיקון ייושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל מהתקופה השנתית 
 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי. 2020בינואר  1יום המתחילה ב

 
 

בדבר מכירה או העברה של נכסים בין חברה מחזיקה לחברה כלולה או  IAS 28 -ול  10IFRS -תיקונים ל .2
 עסקה משותפת שלה

, אולם אימוץ  IASB -התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא. מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע ע"י ה
 פשרי.מוקדם א

 

 להערכת החברה, לתיקונים לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 

 

 

 

 



 
 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 9 ת ל ב ( 
) ם י ר ק ו ב  מ

 17 

 
 

  ( בע"מ1986רכישת פולדמיר בנין ) –צירוף עסקים  – 3באור 
 
 

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

 החברה רכשה 2018 מאי בחודש העסקה, של ההשלמה במועד לפיו בהתאמה(, ",פולדמיר" ",המוכרים" ",ההסכם"

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

 לתאריך תייםהשנ הכספיים לדוחות 3 בבאור כמפורט המוכרים בידי הנותר פולדמיר מניות הון יתר מכירת או רכישת

 .2018 בדצמבר, 31

 

איחוד מלא של  יםכוללולרבעון שהסתיים באותו תאריך,  2019במרץ  31ליום הדוחות הכספיים המאוחדים  .א

ולרבעון שהסתיים באותו תאריך,  2018במרץ  31מספרי השוואה ליום . הנתונים המאזניים של פולדמיר

 פולדמיר. ולפיכך אינם כוללים את נתוני העיסקה הנ"למתייחסים לתקופה שלפני השלמת 

 

ת התוצאות העסיקיות של פולדמיר, כפי שנכללו באיחוד ברבעון הראשון של לצורך השוואתיות מצורף בזא .ב

2019: 

 

 
  אלפי ש"ח 

 47,409 הכנסות

 45,782 הוצאות

 1,627 רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

 356 מיסים על הכנסה

 1,775 רווח נקי 

  

  :על הדוחות הכספיים איחודשפעת תוצאות הה

 (1,231) שנוצרו ברכישה * , מזוהיםבלתי מוחשייםהפחתה של נכסים 

הוצאות מימון בגין התאמת שווי הוגן של אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (391) שליטה

 283 מיסים על הכנסה בגין הפחתת נכסים בלתי מוחשיים *

 (1,339) סה"כ השפעות

  

 436 המאוחדשנכלל בדוחות הרווח והפסד  נקי רווח

 
 

 נטו לאחר השפעת מיסים על הכנסה אלפי ש"ח 4,175 הינה 2019 במרץ 31נכסים להפחתה ליום  יתרת* 
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 דיווח מגזרי - 4באור 

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

 המגזרים. ביצועי והערכת משאבים הקצאת לצורך התפעוליות ההחלטות למקבלי הפנימית הדיווח

 

 סקיים העיקריים הבאיםהקבוצה מורכבת מהמגזרים הע .א

 הקמת פרויקטים. •

 .וזכיינות אחזקה שרותי •

 

ת את הכנסות המגזר ואת העלויות וההוצאות המתייחסות והפעילות של המגזרים העסקיים כוללתוצאות  ב.

 אינן מוקצות לאף מגזר.בחברה 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. רות חובה, מלאי ורכוש קבוע.וית

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

משותפות  התחייבויות 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.

 ומבוטלות במסגרת איחוד הדוחות הכספיים.
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 המשך - דיווח מגזרי - 4באור 
 

 לעניין המגזרים: תוצאתיים להלן נתונים ה.
 

 2019במרץ  31שנסתיימה ביום  חודשים שלושהתקופה של ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים   אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

         
הכנסות מלקוחות 

 137,113  -   19,697  117,416 חיצוניים

         

 ,19614  -   1,471  2,7251 תוצאות המגזר 
הוצאות משותפות לא 

 (,3689)        מוקצות

        4,828 
 (הוצאותהכנסות )

 (1,310)  (79)     (1,231) נטו, אחרות
)הוצאות(  הכנסות

 308  699     (391) מימון, נטו 
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
מוחזקות המטופלות 

לפי שיטת השווי 
 (153)         המאזני, נטו

 (938)        מיסים על ההכנסה

         

 ,7352        רווח נקי לתקופה

 

 

 2018במרץ  31שנסתיימה ביום  חודשים שלושהתקופה של ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים   אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

         
הכנסות מלקוחות 

 73,936  -   19,730  54,206 חיצוניים

         
 8,314  -   1,726  6,588 תוצאות המגזר 

הוצאות משותפות לא 
 (6,654)        מוקצות

        1,660 

 159        נטו, אחרותהכנסות 

 (81)        מימון, נטו  הוצאות
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
המטופלות מוחזקות 

לפי שיטת השווי 
 156         המאזני, נטו

 (504)        מיסים על ההכנסה

         
 1,390        רווח נקי לתקופה
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 המשך -דיווח מגזרי  - 4 באור
 

 המשך – להלן נתונים לעניין המגזרים ה.
 

 2018 דצמברב 31שנסתיימה ביום  לשנה 

 סה"כ  ומשותף ביטולים   אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 אלפי ש"ח 

         
הכנסות מלקוחות 

 חיצוניים
365,410  86,751   -  452,161 

         
 58,266  -   5,758  52,508 תוצאות המגזר 

הוצאות משותפות לא 
 (32,246)        מוקצות

        26,020 
 (הוצאותהכנסות )

 (2,356)  208     (2,564) נטו, אחרות

 (1,314)  (192)     (1,122) מימון, נטו  הוצאות
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
מוחזקות המטופלות 

לפי שיטת השווי 
 1         המאזני, נטו

 (6,271)        מיסים על ההכנסה
         

 16,080        רווח נקי 
 
 המגזרים: על נכסי והתחייבויות להלן נתונים .ן

 
 2019במרץ  31יום ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים  אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
        

 279,141  (6,048)  23,915  261,274 נכסי המגזר

נכסים משותפים 
 91,400       שאינם מוקצים

 370,541       סה"כ נכסים במאוחד

        

 188,452  (9,215)  24,879  172,788 המגזר  התחייבויות

התחייבויות משותפות 
 36,478       שאינן מוקצות

       224,930 

        
 039,2  -  78  ,9611 השקעות הוניות

השקעות הוניות שאינן 
 -       מוקצות

       0392, 

        

 2,203  -  291  1,912 פחת והפחתות

 1,060       הפחתה בגין חכירה
       33,26 
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 המשך –דיווח מגזרי  - 4 באור
 

 המשך – להלן נתונים על נכסי והתחייבויות המגזרים ן.

 2018במרץ  31יום ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים  אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
        

 135,192  (3,762)  21,110  117,844 נכסי המגזר
נכסים משותפים 

 103,544       שאינם מוקצים

 238,736       סה"כ נכסים במאוחד

        
 70,185  (5,547)  20,240  55,492 המגזר  התחייבויות

התחייבויות משותפות 
 34,960       שאינן מוקצות

       105,145 

        
 271  -  29  242 השקעות הוניות

השקעות הוניות שאינן 
 36       מוקצות

       307 

        
 782  -  278  504 פחת והפחתות

פחת והפחתות לא 
 200       מוקצה

       982 
 

 2018 בדצמבר 31יום ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים  אחזקה מגזר  הקמה מגזר 

 אלפי ש"ח 
        

 297,012  (3,678)  29,786  270,904 המגזר נכסי
נכסים משותפים שאינם 

 71,964       מוקצים

 368,976       סה"כ נכסים במאוחד

        

 190,422  (5,592)  24,487  171,527 המגזר  התחייבויות
התחייבויות משותפות שאינן 

 30,011       מוקצות
       220,433 

        השקעות הוניות:

 20,327  -    20,327 רכישת פולדמיר כולל האופציה

 2,934  -  116  2,818 אחרות
סך הכל השקעות הוניות 

 23,261  -  116  23,145 מוקצות

        

 -       מוקצותהשקעות הוניות שאינן 

       23,261 

        

 5,711  -  1,106  4,605 פחת והפחתות

 737       פחת והפחתות לא מוקצה

       6,448 
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 וניהול סיכונים מכשירים פיננסיים - 5 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 לש 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 במידע לעיין ויש הקבוצה של הפיננסיים הסיכונים לניהול בנוגע לרבות שנתיים,

 אליהם. נלוו אשר והבאורים 2018 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות עם

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

 .2018 לשנת החברה של השנתיים הכספיים הדוחות

 
 

 בתקופת הדוח מהותיים ארועים  - 6 באור
 

  שהוכרז דיבידנד

 כוםבסו למניה "חש 0.099 -כ של בסכום ,במזומן דיבידנד חלוקת החברה דירקטוריון אישר ,2019 במרץ 26 ביום

 .2019 באפריל 14 בתאריך שולם הדיבידנד .ש"ח מיליוני 4.5 של כולל

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 בע"מ לסיכו

 

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

 )בלתי מבוקר(

 2019 במרץ 31ליום 
 



 

 :משרדינו
 

 11רחוב מנחם בגין 
 52681רמת גן 

 03-5665006טלפון: 
 70747-144194/פקס: 

info@bakertilly.co.il 
www.bakertilly.co.il 

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

 .Baker Tilly Internationalשהוענק על ידי  ןרישיווהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת  Baker Tillyהשם 
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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 2019במרץ  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 

 200 -כהסתכם לסך של  בהפסדיהן החברה של וחלקה 2019 במרץ 31 ליום חאלפי ש" 1,501לה, נטו הסתכמו לסך של 

 הבאותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אות הלתקופה של שלושה חודשים שהסתיימ "חשאלפי 

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

   החשבון האחר. הרואשל  ירהקסה, 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 

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

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

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

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

 מסקנה

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

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

 .1970 -תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 
 

בו טבת & כהן טבח הורוביץ עידן ס  

 רואי חשבון 

 

 2019 ,במאי 29, רמת גן
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 לסיכו בע"מ
 

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

 

    
 בדצמבר 31  במרץ 31 
 9 1 0 2  8 1 0 2   8 1 0 2  
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
      

      נ כ ס י ם
      

      נכסים שוטפים

 45,951  45,413  47,262 מזומנים ושווי מזומנים

 10,616  10,309  11,241 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 71,281  80,731  82,119 לקוחות והכנסות לקבל

 3,219  1,933  ,6572 חייבים ויתרות חובה

 11,558  1,492  8,404 ישויות מוחזקות בחשבונות שוטפים

 220  4,655   220 מלאי

 -  328   134 נכסי מיסים שוטפים

 152,037 סה"כ נכסים שוטפים
 
 144,861  142,845 

      

      נכסים שאינם שוטפים

 71,624  36,627  63,004 ישויות מוחזקות השקעות והלוואות

 16,709  -   15,479 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 3,050  2,950  3,050 נדל"ן להשקעה

 6,989  8,070  6,564 רכוש קבוע

 -  -  6,117 נכסי זכות שימוש

 -  544   352 נכסי מסים נדחים

 ,56694 סה"כ נכסים שאינם שוטפים
 
 48,191  98,372 

   
   

      
 241,217  193,052  ,603246 סה"כ נכסים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדים ביניים הכספייםדוחות להבאורים 
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 לסיכו בע"מ
 

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

    
 בדצמבר 31  במרץ 31 
 9 1 0 2  8 1 0 2   8 1 0 2 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 

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

      התחייבויות שוטפות

 1,400  -  1,400 מתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך

 -  -  1,633 חלויות שוטפות בגין חכירה

 51,979  48,389  ,35454 ספקים ונותני שירותים

 9,089  8,595  ,11311 זכאים ויתרות זכות

 12,773  2,807  10,739 בחשבונות שוטפיםישויות מוחזקות 

 641  -  - התחייבויות מיסים שוטפים

 79,239 סה"כ התחייבויות שוטפות
 

59,791  75,882 
   

   
      התחייבויות שאינן שוטפות

 5,075  -  4,725 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 -  -  4,490 התחייבות בגין חכירה

 2,433  2,592  2,473 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 

 11,699  -  12,090 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  מכראופציית 

 1,333  -  1,247 התחייבות בגין מסים נדחים

 25,025 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
 

2,592  20,540 
 

 
 

   
 96,422  62,383  104,264 סה"כ התחייבויות

      
      הון

 7,418  7,418  7,418 הון מניות
 67,215  67,215  67,215 פרמיה על מניות

 1,769  1,769  1,769 קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו
 (19)  (30)  (36) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ

 (852)  (1,109)  (852) קרנות הון אחרות
 69,264  55,406  66,825 עודפים

 144,795  130,669  142,339 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
      
      

 246,603 סה"כ התחייבויות והון
 

193,052  241,217 
 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדיםביניים  דוחות הכספייםלהבאורים 
 

 

       
 סילוויאן אלטר  אייל לשמן  יחיאל לשמן  יהודה לשמן

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל וחבר דירקטוריון  יו"ר דירקטוריון משותף  יו"ר דירקטוריון משותף
 

 2019, במאי 29   תאריך אישור הדוחות:
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 בע"מ לסיכו

 
 הפסד מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה או רווח  נתוני

 
 

 לשנה  לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה  ביום השהסתיימחודשים   
 ביום  במרץ 31 

 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 

 אלפי ש"ח 

      
 215,623  52,554  59,813 הכנסות

      
 203,475  48,157  54,651 ההכנסותעלות 

      
 12,148  4,397  5,162 רווח  גולמי

      
 4,550  1,335  1,460 הוצאות מכירה ושיווק

 16,614  3,994  4,388 הוצאות הנהלה וכלליות

      

 5,848  5,329  21,164 
      

 (9,016)  (932)  (686) הפסד תפעולי לפני הכנסות אחרות

      
 172  29  (21) אחרות, נטו )הוצאות( הכנסות

      
 (8,844)  (903)  (707) הפסד תפעולי

      
 309  242  628 הכנסות מימון
 (1,406)  (261)  (544) הוצאות מימון

      
 (1,097)  (19)  84 מימון, נטוהכנסות )הוצאות( 

      
 27,782  1,943  2,528 ישויות מוחזקות, נטוחלק החברה בתוצאות 

 
 1,905 מסים על הכנסהלפני רווח 

 
1,021 

 
17,841 

      
 2,960  (2)  (156) מסים על ההכנסה )הטבת מס(

      
 14,881  1,023  2,061 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 

 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 

 אלפי ש"ח 
 

 14,881  1,023  2,061   לתקופהרווח 

 :כולל אחר)הפסד( רווח 

סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד בהתקיים 
 תנאים ספציפיים:

        

 (2)  (13)  (17)   הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ

 סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח והפסד:
 257  -  -   רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת

   -  -  257 

        

 255  (13)  (17)   , נטו ממסלתקופהכולל אחר  )הפסד( רווח

        

 15,136  1,010  ,0442   נטו ממס, לתקופהכולל  רווח
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 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 

 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 

 אלפי ש"ח 
 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
מפעילות שוטפת, לפני מימון ומיסים )נספח מזומנים נטו, שנבעו 

 4,424 א'(
 

1,208 
 

14,938 

 (232)  (27)  (216) ששולמה ריבית

 731  1  172 שהתקבלה ריבית

 (3,583)  (2,538)  (775) נטו, ששולמו מיסים
 11,854  (1,356)  3,605 שוטפת (לפעילות שימשוש)מפעילות נבעו ש, נטו מזומנים

      

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (554)  (36)  (65) רכישת רכוש קבוע 
 (5,034)  (413)  (1,331) נטו, מוחזקות חברותל הלוואות מתן

 (9,750)  -  - רכישת חברה בת
 293  40  - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 402  402  - נטו גבלים בשימוש,במזומנים מו ירידה
 (7,022)  (6,111)  (145) ניירות ערך למסחר, נטו רכישת

 (21,665)  (6,118)  (1,541) השקעה ששימשו לפעילותמזומנים נטו, 

      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 (3,600)  -  - החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד

 7,000  -  - , נטולזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותה קבלת
 -  -  (350) , נטולזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותהפרעון 

 -  -  (403) התחייבות בגין חכירה פרעון

 (525)  -  - אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 2,875  -  (753) מימון( לפעילות שימשוש) מפעילותשנבעו מזומנים נטו, 

      
 (6,936)  (7,474)  1,311 עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

      
 52,887  52,887  45,951 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

      
 45,951  45,413  47,262 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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 לסיכו בע"מ
 

 מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה תזרימי המזומניםעל  לנתוניםנספחים 
 

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

 לשנה  לתקופה של שלושה  
 שהסתיימה  ביום החודשים שהסתיימ 
 ביום  במרץ 31 

 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 

 אלפי ש"ח 
 

 14,881  1,023  2,061 לתקופה רווח

      
      :בגין התאמות

 1,916  500  1,811 פחת והפחתות
 ישויות מוחזקות  בתוצאותהחברה  חלק
 9,974 נטו, ישויות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל

 
9,174 

 
(15,407) 

 2,960  (2)  (156) ההכנסה על מיסים
 (57)  14  35 ממכירת רכוש קבוע( רווח) הפסד
 102  4  40 נטומעביד, -עובד יחסי סיום בשל בהתחייבויות גידול

 1,097  236  (84) נטו, מימון )הכנסות( הוצאות
 (100)  -  - עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 13,681  10,949  5,392 

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

 15,423  (2,174)  (10,838) לקוחות והכנסות לקבל

 (1,951)  (667)  562 אחרים

 108  -  - עליה במלאי 

      :בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  עליה

 (2,787)  (6,377)  2,375 ספקים ונותני שירותיםל התחייבות

 2,128  (1,938)  (2,476) אחרים

 (10,377)  (11,156)  12,921 

 (3,375)  1,415  1,120 שינויים בחשבונות שוטפים של ישויות מוחזקות, נטו
      

 14,938  1,208  4,424 שוטפת, לפני מימון ומיסים  מזומנים נטו, שנבעו מפעילות

  
 :פעולות מהותיות שלא במזומן – 'בנספח 

 

 חודשים שלושה של לתקופה
 במרץ 31 ביום שנסתיימה

 לשנה 
 שנסתיימה

 31 ביום
 בדצמבר

 9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2 
 ח"אלפי ש 

      
 -  -  6,526 שימוש זכות נכסי

 -  -  (6,526) חכירה בגין התחייבות
 -  3,600  4,500 (זכות ויתרות בזכאים מוצג)שהוכרז  דיבידנד
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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  2018בדצמבר  31זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 

 .2019 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 2018בדצמבר  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 -1תאגידים מוחזקים כהגדרתם בבאור  -במידע כספי נפרד זה  .3
 .2018בדצמבר 

 
 
בדוחות הכספיים  6לעניין אירועים מהותיים בתקופת הדוח ובתקופה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה באור  .ב

 המאוחדים.התמציתיים ביניים 
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