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

  ה בפעילות החברה, אשר אירעו בתקופהדוח סוקר את השינויים העיקריים  .  2021  במרץ  31ביום    שהסתיימה

הנתונים הכספיים    .בלבד  בדוח זה כולל מידע אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי  המפורטהמדווחת. התיאור  

דוחות כספיים תמציתיים  )"  2021  במרץ   31ליום    המאוחדים של החברההכספיים  מתייחסים לדוחות    ה זדוח  ב

א. לדוחות הכספיים המצורפים( ומתייחסים  2)כמוגדר בביאור    IFRSנערכו לפי תקני  ר  שא,  "(ביניים מאוחדים

 .  אחרתבמפורש  , למעט אם צוין "(הקבוצה)להלן: " לחברה ולחברות הבנות במאוחד

 תיאור התאגיד וסביבתו העסקית .6

החברה, בעצמה ובאמצעות החברות המוחזקות על  למועד הדוח  .  1969בפברואר    19לסיכו בע"מ נוסדה ביום  

פרויקטי תשתית מסוגים שונים במסגרת    ואחזקת  עוסקות בהקמת   "(חברות הקבוצה)"הקבוצה" או "ידה  

 :  , בארץ ובחו"לפעילותתחומי  שני 

בהקמה  תחום • זו  ב  –   פרויקטים  פרוימסגרת  מבצעת  בניה  יהקבוצה  אזרחית,  הנדסה  תשתיות  קטי 

וקלה,   כבדה  רכבת  תשתיות  מסווגת,  ובלתי  מסווגת  סוגי  ביטחונית  למרבית  שונות  צנרת  תשתיות 

למפעלים   תשתיות  מתחדשות,  אנרגיות  גם  כולל  אנרגיה  ייצור  מתקני  והגזים,  הדלקים  הנוזלים, 

והקמה של    תשתיות איכות הסביבה  ,תהליכיים עם מערכות ייצור הכוללות בין השאר גם חדרים נקיים

 .  פרויקטים מכניים

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

בשיטות   לפרויקטים  זכיינות  אנרגיה,  במתקני  ושירות    מכניים   פרויקטים  של  אחזקה,  BOTתחזוקה 

 אחזקה ותחזוקת כבישים במדינות שונות בארה"ב., ונוספות

 .  2020 לפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי לשנת  1לפרטים נוספים ראו סעיף  

 . בחו"ללקבוצה ניסיון בביצוע פרויקטים בחלק מתחומי פעילותה גם בנוסף לפעילותה בישראל,  

   פועלת בארה"ב ובמדינת גאנה.היא דוח מועד הנכון ל

 

 

 

 

 

 



 לסיכו בע"מ 

   2021במרץ  31דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

2 

 

 המשך  - תיאור התאגיד וסביבתו העסקית .1

 שתיה פרויקט הקמה ושדרוג של מתקני טיפול ואספקה של מי   -עילות במדינת גאנה פ

עם  2020בפברואר    27ביום   גאנה  ממשלת  התקשרות  את  גאנה  מדינת  של  הפרלמנט  מוסדות   אישרו 

Deutsche Bank   ושדרוג של מתקני טיפול במי - )"הגורם המממן"( בהסכם למימון פרויקט להקמה 

 .תיה בגאנה שבאפריקהש

ד מהפרויקטים שהחברה התקשרה בעבר )באמצעות חברה בת( בהסכם לביצועם,  פרויקט זה, שהנו אח

שתיה עבור חברת המים הלאומית של גאנה,  -כולל תכנון וביצוע של שדרוג והקמת מערכת אספקת מי

ובכלל כך הקמה ושיפוץ של תחנת שאיבה מנהר הוולטה, הקמה ושיפוץ של מתקני טיפול במים בהיקף  

ק"מ, וכן הקמה ושיפוץ של מגדלי    70- ם, הנחת קווי הולכה וחלוקה באורך של כקוב ביו אלף  42  -של כ

מים   ומאגרי  כמים  של  בסך  לחברה  כוללת  בתמורה  וזאת  נקבעה    85-קרקעיים,  אשר  אירו,  מיליון 

 ". במתכונת "פאושלית

הינו   הפרויקט  ביצוע  משך  כי  נקבע  ההתקשרות  תנאי  התחלת    32במסגרת  צו  קבלת  מיום  חודשים 

) .  2021, אשר התקבל בחודש אפריל,  ודההעב יבוצע באמצעות חברה בת של החברה  (  100%הפרויקט 

 . שהתאגדה באיטליה

הפרויקט   ידיהמימון  על  חוץמו Deutsche Bank ועמד  סחר  לביטוחי  האיטלקית  החברה  ע"י   בוטח 

(SACE)     יובהר כי על פי תנאי התקשרותה עם חברת  עם ביטוח משנה של חברת אשרא הישראלית. 

המים הממשלתית של גאנה, חברה הבת צפויה לקבל תשלומים שוטפים, בהתאם להתקדמות הפרויקט,  

 .מהגורם המממן. כמו כן יובהר כי חברה הבת איננה צד להסכם המימון בין ממשלת גאנה לגורם המממן

 מיליון אירו.   12.7  -התקבלה מקדמה בסך של כ  2020במהלך חודש דצמבר 

 מספר עובדי החברה נמצאים בגאנה ועוסקים בביצוע הפרויקט.    פרסום הדוחות למועדן  נכו

 החברה התקשרה עם חברת הנדסה לצורך בצוע תכנון מפורט של העבודות השונות בפרויקט. 

 הוגש ללקוח החשבון הראשון בגין הפרויקט. 

 

 )להלן: "פולדמיר"(   ( בע"מ1986רכישת פולדמיר בנין )השלמת  .2

נחתם הסכם בין החברה לבין בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברת פולדמיר,    2020במרץ,    30בתאריך  

מסך המניות(, דבר אשר מקנה לה בעלות    44%  -לפיו, רכשה החברה את יתרת המניות בחברת פולדמיר )כ 

 . 2020לשנת  הכספיים המאוחדיםא’ לדוחות  3מלאה בפולדמיר. לפרטים נוספים ראה ביאור 
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   משבר קורונה והשפעתו על החברה .3

והתפשטותו למדינות רבות נוספות ברחבי    2019בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בסין בחודש דצמבר  

ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם כמו גם בישראל.    2020העולם, חלה במהלך שנת  

בין היתר לשיבוש בשרשרת האספקה העולמית, ביכולת הייצור, לירידה בהיקף  התפשטות הנגיף גרמה  

התחבורה העולמית, ולמגבלות על פעילויות עסקיות ומתן שירות ללקוחות, הנובעות מהיבטי רגולציה  

וממגבלות שהוטלו על גופים עסקיים. כמו כן, התפשטות הנגיף הובילה למגבלות תנועה ותעסוקה עליהן  

ת ישראל כמו גם ממשלות אחרות בעולם, וכן לירידות בשווי של מרבית הנכסים הפיננסים  הכריזה ממשל

 .ושל סחורות מסוימות בשווקים בארץ ובעולם

  ק.לפעול בהתאם לכל המגבלות שהוטלו על המשכה החברה עם פרוץ משבר הקורונה בישראל, נער

מבצע   של  ההצלחה  עקב  בעיקר  הדוחות,  פרסום  למועד  ניכר  נכון  חלק  הוסרו  בישראל,  החיסונים 

 .מהמגבלות אשר הוטלו על המשק על ידי הממשלה ורוב הענפים נפתחו

למועד אישור הדוחות הכספיים, השפעתו של משבר הקורונה על מצבן הכספי ותוצאות פעילותן העסקית  

   של חברות הקבוצה איננה מהותית.
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 מצבה הכספי של החברה  .4

  במיליוני )  2021  במרץ  31יום  מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים לעל המצב הכספי,  נתונים  מוצגים  להלן  

 :(ש"ח

   נכסים שוטפים .4.1

 

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2020 31.03.2021 סעיף 

שיעור  ש"ח  מיליוני 
  השינוי 

סכום 
  השינוי 

 

מזומנים ושווי 
(28 140.8 101.5 מזומנים  % ( (39.3 )  

מזומנים היקף הב הירידהלפירוט בגין 
 להלן   6ראה תזרים מזומנים בסעיף 

מזומנים  
מיועדים 

מוגבלים ו 
 בשימוש 

22.0 8.8 150% 13.2 

פיקדונות המשמשים בעיקר כביטחונות 
כפקדון  וכן  אשראימסגרות  ניצולל

. הטבות לעובדיםלתשלום המיועד 
 בהיקףמגידול  בעיקר העלייה נובעת

לחברה בגין  ערבויות שהעמידו הבנקיםה
  .פרויקט גאנה

נכסים  
פיננסיים 
בשווי הוגן  
דרך רווח  

 והפסד

26.3 25.1 5% 1.2 

ניירות ערך   מרכישת בעיקר נובע הגידול
מיליון ש"ח   0.6נטו בסכום של  סחירים

  0.6 -נטו בתקופה בסכום של כ ומרווחים
 מיליון ש"ח. 

 

לקוחות  
והכנסות  

 לקבל
269.0 226.4 19% 42.6 

בהיקפי מעליה  בעיקר נובעהגידול 
   הפעילות של הקבוצה

חייבים  
 13.7 118% 11.6 25.3 ויתרות חובה 

מעליה  במוסדות  נובע בעיקר הגידול 
  ש"חמיליון  3.8 -ממשלתיים בסך של כ

 -מגידול במקדמות לספקים בסך של כו
 מיליון ש"ח   9.4

( %51) 9.4 8.0 מלאי   (41. )  
חומרים במלאי נובע בעיקר הקיטון 

  1.4 -בסך של כהנקייה פעילות הצנרת ב
 מיליון ש"ח 

 מסים נכסי
( 52%) 4.2 2.0 שוטפים    (2.2 )  

רשויות החזרים ממ בעיקר נובע הקיטון
 המס  

סה"כ נכסים  
  27.8 7% 426.3 454.1 שוטפים 
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    נכסים שאינם שוטפים .4.2

.31.03 סעיף  1202  31.12. 2020  הסברי החברה שינוי בתקופה 

שיעור  ש"ח  מיליוני 
 השינוי 

סכום 
 השינוי 

 

השקעות בישויות  
מוחזקות המטופלות  

לפי שיטת השווי  
 המאזני 

0.3 0.1 %200  0.2 
 הגידול נובע בעיקר מרווח

בישויות המטופלות לפי  בתקופה
 שיטת השווי המאזני

 4.1 10% 41.9 46.0 רכוש קבוע 

נובע בעיקר מעלויות  הגידול
חברת בת בסך של בהקמת מבנה 

מעלויות   וכן מיליון ש"ח 2.7 -כ
הקמת מתקן לטיהור קרקעות  

  מיליון ש"ח 1.7 -בסך של כ

 ללא שינוי  - - 3.2 3.2 נדל"ן להשקעה 

מוניטין ונכסים 
( 1%) 22.0 21.8 בלתי מוחשיים   (0.2 )  

 תמהפחתנובע בעיקר הקיטון 
 נכסים בלתי מוחשיים

נכסים בגין זכות  
( 5%) 10.9 10.4 שימוש   (0.5 )  

ה מהפחתבעיקר נובע  הקיטון
 בתקופה

.74 נכסי מסים נדחים   4.5 5% 20.   שינוי לא מהותי 

סה"כ נכסים  
.486 שאינם שוטפים   82.6 5% 3.8  

      

.5540 סה"כ נכסים   508.9 6% 631.   
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   התחייבויות שוטפות .4.3

 

 הסברי החברה בתקופהשינוי  31.12.2020 31.03.2021 סעיף 

שיעור  ש"ח  מיליוני 
 השינוי 

סכום 
 השינוי 

 

אשראי 
מתאגידים  

 בנקאיים 
31.8 18.5 %72  13.3 

נובע בעיקר מנטילת  הגידול
הלוואות לזמן קצר במהלך תקופת 

מיליון  13.3 -הדוח בסך כולל של כ
 , על ידי חברות הקבוצהש"ח נטו

חלויות שוטפות 
( 2%) 4.7 4.6 בגין חכירה  (0.1 )  שינוי לא מהותי 

ספקים ונותני  
%11 156.6 174.2 שירותים   17.6 

מהעלייה   בעיקר נובעהגידול 
 בהיקף הפעילות של הקבוצה 

זכאים ויתרות 
%36 22.6 30.8 זכות  28.  

 
הגידול נובע בעיקר מעלייה  

 -בהתחייבויות לעובדים בסך של כ
שימור  מהלוואת מיליון ש"ח, 0.8

עובדים בחברות הנרכשות 
וכן  מיליון ש"ח .53בסך  בארה"ב

מהתחייבות לזכאים בגין דיבידנד 
מיליון ש"ח  2.5בסך   

 

מקדמות  
( 2%) 60.2 59.1 מלקוחות   (1.1 )  

מהתקדמות  הקיטון נובע בעיקר 
 יםבפרויקט

התחייבויות 
%15 2.7 3.1 מיסים שוטפים   40.  

מעליה בהכנסה  בעיקר הגידול נובע
חלק מחברות הקבוצהבהחייבת   

אופציית מכר 
לבעלי זכויות 
שאינן מקנות  

 שליטה

 ללא שינוי  - - 11.0 11.0

סה"כ 
התחייבויות 

 שוטפות
314.6 276.3 %14  338.   
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 התחייבויות שאינן שוטפות   .4.4
 

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2020 31.03.2021 סעיף 

שיעור  ש"ח  מיליוני 
 השינוי 

סכום 
 השינוי 

 

הלוואות מתאגידים 
 2.4 58% 4.1 6.5 בנקאיים 

 
 ההלווא מקבלת בעיקר נובע הגידול

מיליון ש"ח ומפירעון  4.5 -בסך של כ
   מיליון ש"ח 2.1הלוואות בסך 

 
התחייבויות בשל  
  ללא שינוי  - - 4.8 4.8 הטבות לעובדים 

אופציית מכר לבעלי  
זכויות שאינן מקנות  

 שליטה
4.2 3.6 %71  60.  

הגידול נובע בעיקר מעדכון ערך 
   האופציה בתקופה

( 47%) 7.7 4.1 הלוואות מאחרים   (3.6 )  

 
מירידה בסכום  בעיקר נובע הקיטון

זכויות הלוואות שהעמידו בעלי 
 בת   השאינן מקנות שליטה בחבר

 

התחייבות בגין 
( 6%) 6.2 5.8 חכירה  (0.4 )  

 
קרן   תהקיטון נובע בעיקר מפירעונו

 במהלך התקופה
 

.50 1% 49.3 49.8 אגרות חוב   מהותילא שינוי  

התחייבות בגין 
.21 מיסים נדחים   1.8 (%33 )  (60. )  

 
הקיטון נובע בעיקר מהפחתת 

סים נדחים בגין יההתחייבות למ
 נכסים בלתי מוחשיים

 
סה"כ התחייבויות 

.476 שאינן שוטפות  77.5 (%1 )  (11. )   
 

     

%11 353.8 391.0 סה"כ התחייבויות  37.2  
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 הון  .4.5

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2020 31.03.2021 סעיף 

שיעור  ש"ח  מיליוני 
 השינוי 

סכום 
 השינוי 

 

  - - 7.4 7.4 הון מניות

  - - 67.2 67.2 פרמיה על מניות

.10 קרנות  (80. )  %125  0.9 
הגידול נובע בעיקר משינוי 
 -בקרן הפרשי תרגום בסך כ

 מיליון ש"ח  0.9

( %8) 77.6 71.1 עודפים  (6.5 )  

הקיטון נובע מהפסד 
 4.0 -בתקופה בסך של כ

מיליון ש"ח )לפרטים ראה 
 להלן(  5סעיף 

בתקופה  ומחלוקת דיבידנד 
 מיליון ש"ח  2.5בסך 

סה"כ הון  
המיוחס לבעלים  

 של החברה
145.8 4151.  (4% )  (5.6) 

מהפסדי נובע בעיקר הקיטון 
 השנה בניכוי דיבידנד 

זכויות שאינן 
.73 מקנות שליטה    שינוי לא מהותי 0.1 - 3.6 

.5149 סה"כ הון  0155.  (4% )  (55. )   
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 תוצאות הפעילות  .5

 (:ש"ח  במיליוניהפסד ) ואלהלן הסברים בדבר נתונים עיקריים מתוך דוחות רווח  

מספר  
 סעיף 

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 
במרץ 31ביום   

 לשנת 

  
2021 

 
2020 

 
2020 

  
 ש"ח מיליוני

 601.3  140.5  178.0 5.1 הכנסות
 ההכנסות עלות 

 
166.9  128.0  548.9 

 52.4  12.5  11.1 5.2 רווח גולמי 
 רווח גולמי % 

 
%26.   8.9%  8.7% 

 41.0  9.4  13.8 5.3 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות
  הוצאותתפעולי לפני )הפסד(  רווח 

 אחרות

 

(72. )   3.1  11.4 

  וצאותהתפעולי לפני )הפסד( רווח 
 אחרות % 

 
(1.5%)  2.2%  1.9% 

 )3.1(   (1.1)  )0.5(  5.4 , נטוהוצאות אחרות
 8.3  2.0  (3.2) 5.5 תפעולי)הפסד( רווח 
 תפעולי % )הפסד( רווח 

 
(1.8%)  1.4%  1.4% 

( .50) 5.6 מימון, נטו (הוצאותהכנסות )   (3.1)  0.1 
בתוצאות ישויות  החברה חלק 

שיטת השווי  לפי  מוחזקות המטופלות
 נטו , המאזני

 
0.2  0.1  (0.1) 

( 3.5) 5.7 לפני מיסים על הכנסה)הפסד( רווח    (1.0)  8.3 
 0.4  0.9  0.5 5.8 מסים על ההכנסה

( .04) 5.9 לתקופה  נקי)הפסד(  רווח   (1.9)  7.9 
 %  לתקופה נקי)הפסד(  רווח

 
(%22. )   (1.4%)  1.1% 

 מיוחס אל: 
 

     
 בעלים של החברה

 
(4.0 )   (1.8)  8.5 

 זכויות שאינן מקנות שליטה 
 

-  (0.1)   )0.6( 
   )4.0(  (1.9)  7.9   

     
EBITDA 5.10 0  4.7  20.4 

 
 

 הכנסות 5.1

כ  המקביל אשתקד ברבעון  לעומת ההכנסות    גדלוברבעון  ההכנסות     ,ש"ח  מיליוני  37.5  - בסך של 

 .  26.7%-של כגידול 

בהיקפי  דול  יגמ   בעיקר  נובע  אשר  ,ש"חליוני  ימ   37.5  -של כבסך  הסתכם    הגידולבמגזר ההקמה,  

המים  מקורו, בין השאר, בפרויקט  ר  שא  ,המדווחת מול התקופה המקבילה אשתקדבתקופה  הביצוע  

ליום  לדוחות הכספיים המאוחדים    2  ’ב  20לפרטים ראה ביאור  הנוכחי )  ברבעוןשביצועו החל    בגאנה

 .בביצוע פרויקטים בארץ מעליה וכן  (2020 בדצמבר 31
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 המשך - הכנסות 5.1

אך   ,ביחס לתקופה המקבילה אשתקד  לא מהותי  המגזר  ך הכלסלהשינוי  ,  האחזקה והזכיינות  מגזרב

  2020מביצוע מוגבר ברבעון ראשון של שנת    מיליון ש"ח בעיקר  5.7עם זאת בארץ היה קיטון של  

 מיליון ש"ח בגין הפעילות בארה"ב.  5.6לעומת עליה בסך 

 הרווח הגולמי  5.2 

מהמחזור,    6.2%  -מיליוני ש"ח אשר היווה שיעור של כ  11.1  -הסתכם בסך של כ  ברבעוןהרווח הגולמי  

כ של  סך  ש"ח    12.5  -לעומת  אשתקד  מיליוני  המקביל  כ  ברבעון  של  שיעור  היווה    8.9%  -אשר 

עיקר  מיליוני ש"ח נובעת ב   1.4  -כסך של  בכאמור  בסכום הרווח הגולמי    הירידהמהמחזור אשתקד.  

 :מהסיבות הבאות

  31בדוחות הכספיים ליום . מיליון ש"ח  2.2-בסך של כ  ברווח הגולמיהקמה חלה ירידה הבמגזר  •

מיליון ש"ח )כולל    7.3  -הפסדים במספר פרויקטים בסכום מצטבר של כנרשמו    2020בדצמבר  

  נהדכוע  הוכרו הפסדים נוספים באותם הפרויקטים וכןבמהלך הרבעון הראשון  .  הפרשה להפסד(

בגין להפסד  ההפרשה  פרויקטים    בהתאם  שלבהיקף  אותם  ש"ח  5.8  -כ  כולל  ביחס    מיליון 

ניהול  לחברה טענות כלפי  לתקופה המקבילה אשתקד.   מזמיני העבודות בגין עבודות חריגות, 

מתמשך וכיוצ"ב אשר הוודאות לקבלתן טרם התגבשה. עקב כך לא הוכרו כל הכנסות לקבל בגין  

 טענות אלה. 

עקבות  עיקר בב  מיליון ש"ח  0.8  -בסך של כ  הגולמי  במגזר האחזקה והזכיינות חלה עלייה ברווח •

 . מיליון ש"ח  0.9 -בסך של כבארה"ב קליטת החברות הנרכשות 

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות  5.3

וכלליות  הוצאות   הנהלה  כ  ברבעוןהמכירה,  של  בסך  כ  13.8  -הסתכמו  והיוו    7.7%  -מיליוני ש"ח 

  .אשתקד  מהמחזור  6.7%  -אשר היוו כ  ברבעון המקביל אשתקדמיליוני ש"ח    9.4  -מהמחזור לעומת כ

מיליון    2.0  -נובע בעיקר מאיחוד הדוחות הכספיים של החברות הנרכשות בארה"ב בסך של כ  הגידול

מגידול   בישראל  שכר  הוצאות  בש"ח,  ש"ח  2.0בסך  בחברות הקבוצה  בעיקר    מיליון  נובעים  אשר 

 . בעקבות משבר הקורונה ה חופשימי  עקב אי ניצול   ה לחופשההפרשגידול ב כן ממגיוס עובדים ו
 

 אחרות  הוצאות 5.4

מיליון ש"ח    1.1  - מיליון ש"ח, לעומת סך של כ  0.5  - הסתכמו לסך של כ  ברבעון ההוצאות האחרות  

רכישת    רבעוןב בגין  מוחשיים  בלתי  נכסים  הפחתת  כוללות  כאמור  ההוצאות  אשתקד.  המקביל 

מיליון ש"ח לעומת    0.5  -ופעילות חברת הפלסטיק בסך של כ  פולדמיר  הנרכשות בארה"ב,  חברותה

ביאור   1.1  -כ ראה  )לפרטים  אשתקד  המקבילה  בתקופה  ש"ח  לדוחות    ’ז  23  - ו   3,12  יםמיליון 

 (. מאוחדיםההכספיים 
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 תפעולי )הפסד( רווח   5.5

של  ברבעון  הסתכםהתפעולי    הפסדה כר  שא,  ש"חמיליוני    3.2  -כ  בסך    ממחזור   1.8%  -היווה 

  המכירות ממחזור    1.4%  -מיליוני ש"ח, אשר היווה כ  2.0  -כ  רווח תפעולי בסך של  , לעומתהמכירות

 . השינויים נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל. ברבעון המקביל אשתקד

 

 נטו הוצאות מימון 5.6

  מיליון ש"ח   3.1  -לעומת סך של כמיליוני ש"ח    0.5  -לסך של כ  ברבעוןהוצאות המימון נטו הסתכמו  

 :מהסיבות הבאותוהנובע בעיקר    מיליון ש"ח   2.6  -של כקיטון  נתון המשקף  ,  ברבעון המקביל אשתקד

 ברווח מניירות ערך סחירים. עליה  מיליון ש"ח  בעיקר עקב    0.6  -בסך של כגדלו  הכנסות המימון   •

הפסד  מעבר תיק ניירות ערך ממיליון ש"ח בעיקר עקב    2.4  - בסך של כקטנו  הוצאות המימון   •

 בתקופה המקבילה אשתקד לרווח בתקופה הנוכחית. 

מיליון ש"ח    0.4זכויות שאינן מקנות שליטה בסך  התאמת שווי הוגן של אופציית מכר לבעלי   •

 לעומת סכום זניח אשתקד. 

 

 על הכנסה לפני מיסים הפסד 5.7

ברבעון  מיליוני ש"ח  1.0 - מיליוני ש"ח לעומת כ 3.5 -סך של כ להסתכם   ברבעוןלפני מיסים   ההפסד

 . השינויים נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל. המקביל אשתקד

 

 מיסים על ההכנסה   5.8

מיליוני ש"ח    0.9  -כסך של לעומת   ,ש"חמיליוני  0.5  -לסך של כ  ברבעון  מיסים על ההכנסה הסתכמו

 ההפרשה למס נובעת מרווחים חייבים במס בחלק מהחברות הבנות.. ברבעון המקביל אשתקד

 

 בתקופה הפסד  5.9

  -כ שלהפסד בסך  לעומתמהמחזור,   2.3% - אשר היוו כ  ש"חמיליוני  4 -בכ  הסתכם  בתקופה הפסדה

כ  1.9 היוו  אשר  ש"ח  אשתקד  מהמחזור  1.4%  -מיליוני  המקביל  הנקי  ברבעון  ברווח  השינויים   .

 נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל. )בהפסד( 

 

5.10   EBITDA 

זניח  כום  לס  ברבעון ( הסתכם    EBITDA)    מימון ומיסיםהכנסות אחרות,  הרווח לפני פחת, הפחתות,  

  .  ברבעון המקביל אשתקדליוני ש"ח ימ 4.7  -כ סכום חיובי של לעומת
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 נזילות ומקורות מימון .6

 ש"ח(:  במיליוני) השנסתיימ תקופה ולשנה להלן נתונים בדבר תזרים המזומנים של הקבוצה ל

  
לתקופה של שלושה חודשים  הסבר 

 במרץ  31שנסתיימה ביום  
 לשנת 

  
2021 2020 2020 

 מיליוני ש"ח   
     תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

( .04) 5.1 לתקופה  )הפסד(נקי  רווח  (1.9) 7.9 
 12.5 6.6 4.0 התאמות 

 20.4 4.7 - תזרים פרמננטי 
 (3.2) (3.4) (41.9) שינויים בסעיפי הרכוש וההתחייבות 

 17.2 1.3 (41.9) מזומנים מפעילות שוטפת לפני מימון ומסים
 (4.2) (0.7) 1.1 תשלומים ריבית ומיסים 

 (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו, 
 שוטפת

 
(40.8) 0.6 13 

  
 

  
 

) (1.1) (19.1) 5.2 ששימשו לפעילות השקעה  מזומנים נטו ,  928. ) 

  
 

  
 

.820 5.3 מזומנים נטו ,שנבעו מפעילות מימון  19.4 53.6 

 הפרשי תרגום בגין יחידות חוץ 
 

(0.2 )  (0.1 )  (0.5 )  
 עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

 
(39.3) 18.8 237.  

 יתרה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
 

140.9 103.7 103.7 
 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 
6101.  122.5 9140.  

 

 תזרים מפעילות שוטפת  6.1

 - כ שלסך  לעומת זניחסכום בברבעון  הסתכם ני שינויים בהון חוזר(פרמננטי )התזרים לפהתזרים ה 6.1.1

אשתקדמיליוני ש"ח    4.7 בעיקר    .ברבעון המקביל  נובע  כמוסבר  בתקופה  מעליה בהפסד  הקיטון 

 . מיליוני ש"ח 2.5 -ומקיטון בהוצאות המימון נטו בסכום של כ לעיל 5.9בסעיף 

מיליוני    3.4מיליוני ש"ח לעומת    41.9  -בסך של כ  ברבעון  , תרמו לתזרים שלילי  השינויים בהון החוזר 6.1.2

נובעים  ברבעון המקביל אשתקדש"ח   התקבולים והתשלומים  בעיקר מפערים במועדי  . השינויים 

התקופות. בין  החברה  של  השוטפת  א  בפעילות  נספח  ראה  נוספים  תזרים    ’לפרטים  לדוחות 

 המזומנים של החברה הכלול בדוחות הכספיים. 

  ש"חמיליוני    41.9  -כבסכום שלילי של    ברבעון  התזרים מפעילות שוטפת לפני מימון ומיסים, הסתכם 6.1.3

ההפרש נובע מהסיבות כפי  .  ברבעון המקביל אשתקד  ש"חמיליוני    1.3  - כ  סכום חיובי של  לעומת 

 שהוסברו לעיל. 
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 המשך - תזרים מפעילות שוטפת 6.1

מיליוני ש"ח לעומת תשלומי ריבית ומסים    1.1  -תקבולי ריבית ומסים נטו הסתכמו ברבעון לסך של כ  6.1.4

 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.   0.7 -נטו בסך של כ

  - מפעילות שוטפת של כ  שלילי לחברה תזרים מזומנים  ברבעון    כתוצאה מהגורמים שתוארו לעיל,      6.1.5

   .ברבעון המקביל אשתקד מיליוני ש"ח 0.6  -של כתזרים מזומנים חיובי מיליוני ש"ח לעומת  40.8

 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 6.2

 1.1  -כנטו לעומת סך של    מיליוני ש"ח  19.1  -כ   מפעילות השקעה בסך של  שלילי לחברה תזרים    ברבעון  

 . ברבעון המקביל אשתקד ליוני ש"ח נטוימ

בגין העמדת ערבויות    13.3  - עליה במזומנים מוגבלים בשימוש בסך של כ  הגורמים העיקריים הינם 

בגין    ,בעיקר בחברת בת)  מיליוני ש"ח  5.2  -בסכום של כ  רכוש קבועהשקעות בגידול בלפרויקט גאנה ו

ב  מרלו"גהקמת   ש"ח  2.7  -כשהסתכמה  כ  מיליוני  של  בסך  קרקעות  לטיהור  מתקן    1.7  -ומהקמת 

 מיליוני ש"ח. 0.6 -וכן מרכישת ניירות ערך למסחר נטו בסך של כ  (חליוני ש"מי

 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון 6.3 

מפעילות    חיובי  מיליוני ש"ח לעומת תזרים   20.6  - בסך של כ  חיובי  לחברה תזרים מזומנים  ברבעון  

 .ברבעון המקביל אשתקדש"ח  מיליוני  19.3 - מימון בסך של כ

  20.6  -בסך של כ  נטו  קבלת הלוואותהגורמים העיקריים לתזרימי המזומנים מפעילות מימון, הינם  

 מיליוני ש"ח. 

 

 יתרת המזומנים ושווי המזומנים 6.4

סך של    מיליוני ש"ח לעומת  101.5  -הסתכמה בכ  2021 במרץ  31ליום  יתרת המזומנים ושווי המזומנים   

 . 2020בתום שנת ש"ח  מיליוני 140.8 -כ

לצורך ניצול ערבויות בגין    כבטחונות  לבנקים קדונות מוגבלים בשימוש, המשועבדים  יכמו כן, לחברה פ 

לעומת  מיליוני ש"ח,   22.0 -בסך של  כ  2021  במרץ   31ליום  , שהסתכמו מזומנים מיועדיםמו  פרויקטים

 . 2020בתום שנת מיליוני ש"ח  8.8 -כ סך של

 

 החיצוניים של הקבוצה מקורות המימון  6.5

הדוח   של  למועד  החיצוניים  המימון  בעיקר  הקבוצהמקורות  החברה    הינם  שהנפיקה  חוב  אגרות 

אשראי    להלן(,    9  סעיףמיליון ש"ח ברוטו )לפרטים ראה    50  -בסך של כ  2020ברבעון השלישי של שנת  

ליוני  י מ  38.3  - בכ   2021  במרץ  31ליום    הסתכמור  שאמתאגידים בנקאיים לזמן קצר ולזמן ארוך,  

 . 2020 בתום שנת ש"חמיליוני   22.6-כלעומת  ,ש"ח
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 תנאי התקשרות עם התאגידים הבנקאיים   6.6

אודות   פיננסיות  אמות  לפרטים  החברהמידה  קשורה  עימם  אשר  בנקאיים  תאגידים  וכן    למול 

בדצמבר,    31ליום    לדוחות הכספיים  ג  20אור  יב   אור  ,בהתאם לשטר הנאמנות בגין הנפקת האג"ח

 התחייבה.   ידה אליהן כמו כן, לתאריך פרסום דוחות אלה, החברה עומדת בכל אמות המ .2020

 

  הון חוזר 6.7

  139.5  -הון חוזר )נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות( בסך של כחברה ל   2021  במרץ  31ליום  

 . 2020בדצמבר   31ליום מיליוני ש"ח  150.1 -של כבסך לעומת הון חוזר  ,מיליוני ש"ח

תפעולי    2021  במרץ  31ליום   חוזר  הון  ספקיםלקבוצה  בניכוי  ומלאי  חייבים    זכאים ,  )לקוחות, 

  7.8  -של כ   חיובילעומת הון חוזר תפעולי    , מיליוני ש"ח  38.3  - בסך של כ  חיובי (  ומקדמות מלקוחות

 .  2020בדצמבר  31ליום  מיליוני ש"ח  

 

 אשראי לקוחות ואשראי ספקים 6.8

  226.4  -סך של כלעומת    ש"ח  מיליוני  269.0  -סך של כעמד על    2021  במרץ  31ליום  אשראי לקוחות  

 לעיל.   4.1סעיף  אהר. 2020בדצמבר  31ליום    ש"ח מיליוני

   156.6  -סך של כלעומת    ,ש"ח  מיליוני  174.2  -עמד על סך של כ  2021  במרץ  31ליום  אשראי ספקים  

 לעיל.   4.3סעיף  אהר .2020בדצמבר  31ליום    ש"ח מיליוני

 

 

 צבר הזמנות של הקבוצה   .7

   מיליוני ש"ח. 1,257  -לתאריך הדוח הכספי מסתכם בסכום של כ  צבר ההזמנות של הקבוצה

 
יודגש, כי עיתוי ההכרה בהכנסות המפורט בטבלה דלעיל, כמו גם עצם ביצוען של ההזמנות, הינם  

ניירות ערך, שאינו בשליטת  א לחוק  32ד" כהגדרתו בסעיף  משוערים וכוללים מידע "צופה פני עתי
זה,   בסעיף  לעיל  המפורטים  הנתונים  על  מבוססות  זה  בעניין  החברה  הערכות  בלבד.  הקבוצה 

בסעיף   המפורטים  הסיכון  לגורמי  כפופה  לגורמים   3.3.15והתממשותן  וכן  התאגיד,  עסקי  בדוח 
ולוחות הזמנים  ות, בין היתר, מועד ההתחלה  נוספים המשפיעים על המשך ביצוע הפרויקטים, לרב

לביצוע הפרויקטים, העלולים להיות מושפעים מזכות הלקוחות לשנות לוחות זמנים אלו, להפסקת 
האמור   כי  ודאות  אין  לפיכך  וכדומה.  הפרויקטים  לביצוע  תקציביים  מקורות  זמינות  פרויקטים, 

  בטבלה זו לעיל יתממש באופן חלקי או מלא.
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 נתונים מתוך דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה  .8

דוחות כספיים פרופורמה    2020בספטמבר    30החברה כוללת החל מהדוחות הכספיים ליום   .8.1

ההחזקות   רכישת  הכספיים    בארה"ב הנרכשות  חברות  ב לאור  לדוחות  המצורפים 

 . 2021  במרץ 31המאוחדים של החברה ליום  

על    החברות הנרכשות בתקופהלשקף את השפעת רכישת  מנת  ערכו על  נדוחות הפרופורמה  

הה תחת  החברה  של  פעולותיה  שדוחות  נתוצאות  בתקופה חה  הנרכשות  היו    החברות 

   מאוחדים עם דוחותיה הכספיים של החברה גם בתקופות דיווח הקודמות לרכישה.

ראו גם דוחות הפרופורמה המצורפים לדוחות התקופתיים המאוחדים של החברה ליום  

 .  2020בדצמבר  31

  במרץ  31 ביום שהסתיימה  לתקופה הסעיף
( ח "ש)באלפי     ביחס)%(  שינוי 

  המקבילה  לתקופה
 2021 אשתקד 

 בפועל 
2020 

 פרופורמה 
 23% 144,799 177,966 הכנסות  

 26% 132,400 166,831 עלות ההכנסות 
 10%- 12,399 11,135 רווח גולמי 

,8481 1,491 הוצאות מכירה ושיווק   -9% 
,31012 הוצאות הנהלה וכלליות   23212,  -3% 

 41%- 1,373 541 הוצאות אחרות 
(3,207) הפסד תפעולי   (3,054)  5% 
 349% 179 803 הכנסות מימון 
( 1,320) הוצאות מימון   (3,388 )  -61% 

בישויות חלק החברה   210 72 192% 
הפסד לפני מיסים על  

(3,514) הכנסה  (6,191)  -43% 
 914% 56 568 מיסים על הכנסה  

(4,082) הפסד נקי   (6,135)  -33% 

 

מובהר כי דוחות הפרופורמה אינם משקפים את תוצאות החברה בפועל אלא נערכו על מנת לתת  

החברות   של  לתרומתן  נוסף/אינדיקציה  בתקופהמידע  החברה    הנרכשות  של  המייצגות  לתוצאות 

 במאוחד לאחר רכישת המניות, וזאת על בסיס הנחות שונות ואומדנים כמפורט בדוחות הפרופורמה. 
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 המשך  –נתונים מתוך דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה .      8

לפרטים נוספים אודות נתוני הפרופורמה ולמגזרי הפעילות ראו את דוחות הפרופורמה המצורפים  

 . 2021 במרץ 31לדוח הכספי ליום 

 :  2021 במרץ 31ביום  הסתיימ נש לתקופהניתוח תוצאות הפעילות  פרופורמה   .8.2

  144.8-מיליון ש"ח לעומת כ 178.0-הסתכם בכ  ברבעון   בפועלמחזור המכירות   .8.2.1

במחזור מכירות פרופורמה    ההעליי מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

ב  נובעת מגידול  התקופה  בעיקר  מול  המדווחת  בתקופה  הביצוע  היקפי 

 לעיל.   4.1 בסעיףכמוסבר   המקבילה אשתקד

כ לעומת    6.3%-כהינו  ברבעון    בפועלשיעור הרווח הגולמי   .8.2.2   8.6%  -שיעור של 

ביחס    רבעוןבפועל לברווח הגולמי    אשתקד. הקיטון  בנתוני פרופורמה לרבעון

בסעיף  ל בחברות הקבוצה  הוסבר  ואילו    4.2תקופה המקבילה אשתקד  לעיל 

מיליון ש"ח בעיקר    1  -בסכום הרווח הגולמי של כ השינוי  בחברות הנרכשות  

 כן בגין התייעלות בביצוע. בגין עליה במחזור ו

מיליון ש"ח    13.8-בכ  ברבעון  הסתכמו    בפועלמכירה הנהלה והכלליות    הוצאות  .8.2.3

השינוי נובע  בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליון ש"ח    14.0  -סך של כלעומת  

מיליון    2.4  -בעיקר מגידול בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות בישראל בסך של כ

לעיל(,  לעומת קיטון בחברות הנרכשות בסך של    4.3ש"ח )לפרטים ראה סעיף  

ש"ח  2.6  -כ בסך  מיליון  מירידה  בעיקר  נובע  הנרכשות  בחברות  הקיטון   .

 התגמול למוכרים השנה לעומת אשתקד.

-מיליון ש"ח לעומת כ  0.5-בכ  ברבעון  ון נטו פרופורמה הסתכמו  הוצאות המימ  .8.2.4

הסיבות לשינוי מוסברות בסעיף  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    3.2

הינם    4.6 בתקופה  הנרכשות  מהחברות  נובעים  אשר  השינויים  כאשר  לעיל, 

   זניחים.
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   (’אגרות חוב )סדרה א  .9

 :2020)סדרה א'( של החברה שהונפקו בחודש יולי להלן פרטים אודות אגרות החוב 

 סדרה א'  שם הסדרה

 27.07.2020 מועד ההנפקה

 ש"ח ערך נקוב.  50,000,000 סך כל השווי הנקוב במועד ההנפקה

 ש"ח ערך נקוב.  50,000,000 השווי הנקוב במועד הדוח  

השווי הנקוב כאשר הוא מוערך מחדש 
 --  לפי תנאי ההצמדה

סכום הריבית שנצברה כפי שנכלל 
 אלפי ש"ח.  892 2020 בדצמבר 31בדוחות הביניים ליום 

השווי ההוגן שלה כפי שנכלל בדוחות  
 "ח. ש אלפי 49,253 2020 בדצמבר 31ליום   הכספיים

 "ח. ש אלפי 51,710 2020 בדצמבר 31השווי הבורסאי ליום 

 . 3.65%קבועה בשיעור של ריבית שנתית  סוג הריבית ושיעור הריבית

 מועדי תשלום הקרן
 30( תשלומים חצי שנתיים שווים, אשר ישולמו ביום 4ארבעה )

 2024עד   2023בדצמבר של כל אחת מהשנים  31ביוני וביום 
 )כולל(. 

 מועדי תשלום הריבית

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת כפי שתהא מעת לעת, של קרן  
,  2020 דצמברהחל מחודש  תמשולמ אגרות החוב )סדרה א'( 

, וביום 2020בדצמבר  31( ביום 2020פעמיים בשנה )למעט בשנת 
 )כולל(.  2024עד  2021בדצמבר של כל אחת מהשנים  31- ביוני ו 30

ישולמו בעד התקופה של ששת החודשים שולמו ותשלומי הריבית 
, הרלוונטישהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד תשלום הריבית 

בחודש דצמבר  31עשה ביום נלמעט תשלום הריבית הראשון ש
, ששולם בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון 2020

ביום  והסתיימהשלאחר יום המכרז על אגרות החוב )סדרה א'( 
מועד התשלום האמור, וחושב לפי מספר הימים האחרון שלפני 

 ימים בשנה.  365בתקופה האמורה ועל בסיס 
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 המשך  -אגרות חוב )סדרה א'(  .      9

 

החוב )סדרה א'( אינן צמודות )קרן וריבית(   אגרות בסיס ההצמדה ותנאיו 
 . כלשהולבסיס הצמדה 

 לא. האם ניתנות להמרה לנייר ערך אחר

לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים   לבצע פדיון מוקדםזכות החברה 
 הנאמנות. האמורים בשטר 

האם ניתנה ערבות לתשלום התחייבויות 
 לא. החברה על פי אגרות החוב 

 ( בע"מ. 1975הרמטיק נאמנות ) שם הנאמן 

שם האחראי על סדרת תעודות  
 דן אבנון או מרב עופר. ההתחייבות אצל הנאמן 

 התקשרות עם הנאמןפרטי 

 , בני ברק 30כתובת: דרך ששת הימים 
 03-5544553טלפון: 

 03-5271039פקס: 
 hermetic@hermetic.co.ilמייל: 

 

 דירוג אגרות החוב ממועד ההנפקה

" באופק יציב על ידי מידרוג בע"מ מחודש A3.ilדירוג "
 . 2020יולי 

)אסמכתא   2020ביולי  2ראו דוח מיידי של החברה מיום 
( אשר הפרטים הכלולים בו 2020-01-070659מספר: 

 מובאים בזאת על דרך ההפניה.

 נכסים משועבדים 

 אין.

קיימת התחייבות כי כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה 
א'( קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו  

דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית במלואן בכל 
ו/או פדיון מוקדם( החברה לא תיצור שעבוד שוטף כללי 

על כלל נכסי החברה וזכויותיה הקיימים והעתידיים,  
לטובתו של צד ג' כלשהו וכל זאת מבלי שיתקיימו  

 התנאים הקבועים בשטר הנאמנות.

 כן. האם הסדרה מהותית 

 

פיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( של    אמות מידהלהלן נתונים אודות  

 :31.03.2021ליום   -החברה 

 

31.03.2021 ליום עמידה הפיננסית  המידה אמת  

ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך  
מיליון ש"ח  50של   

"ח ש אלפי ,551149  

יחס הון עצמי למאזן לא יפחת משיעור 
25%של   

%27.66  

הנ"לנכון   המידה  באמות  עומדת  החברה  הדוחות  ביאור    לתאריך  גם  ראה  לדוחות    ’ג   20)לפרטים 

השנתיים( החוב    .הכספיים  לאגרות  הנאמן  דרישת  לפי  כלשהי  פעולה  לבצע  נדרשה  לא  החברה 

 .האמורות

mailto:hermetic@hermetic.co.il
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 אירועים מהותיים נוספים בתקופה המדווחת ולאחריה   .10

 דיבידנד  .א

ש"ח    0.05  - , אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן, בסכום של כ2021במרץ    30ביום  

 ש"ח.  אלפי 2,500למניה ובסכום כולל של 

 

 דירוג על ידי חברת מידרוג בע"ממעקב  .ב

   -ל  A3.il  דירוג ראשוני לחברה של  ה  הורדתמידרוג בע"מ על  חברת  הודיעה    2021  מאיב  27ביום  

Baa1.il  .2021  ותס' אסמכתאמ   30.05.2021של החברה מיום    מיידי  וחיו)ראו ד  באופק דירוג יציב-

 . אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה( 01-032152

יעלה בסך של  דרת האג"ח  ריבית על סשיעור ה  1.07.2021תאריך  החל מ  ,בעקבות עדכון הדירוג

-2021  מס' אסמכתא  30.05.2021של החברה מיום    מיידי  ראו דיווח)  שנתי   3.9%ויעמוד על    0.25%

   אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה(. 01-032176
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 . Baker Tilly Internationalהפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון 

 . Baker Tilly Internationalשהוענק על ידי  ןרישיו והלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת   Baker Tillyהשם 
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 מ "לסיכו בעדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 

 מבוא 

על    המאוחד   יתמצית ה  הדוח  הכולל את  שלה,  בנות והחברות ה  (החברה  -)להלן    מ "לסיכו בע סקרנו את המידע הכספי המצורף של  

  השינויים בהון ותזרימי   הרווח הכולל,  הפסד,או  רווח  העל  המאוחדים    התמציתיים  ואת הדוחות  2021מרץ,  ב  31ליום    המצב הכספי

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של מידע    באותו תאריך.  הימנסתי ש  חודשים   ה שלוש  של   ה לתקופ  המזומנים

לעריכה של  , וכן הם אחראים "דיווח כספי לתקופות ביניים"  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים ו כספי לתקופ

אחריותנו היא להביע  . 1970-מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 בהתבסס על סקירתנו.  ,זומסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 

ופעילויות משותפות של חברה בת אשר   ושאוחד   ושותפויות  חברותת הביניים של  ו התמציתי לתקופ לא סקרנו את המידע הכספי  

סותיהן הכלולות באיחוד מהוות  נ והכ   2021במרץ    31מכלל הנכסים המאוחדים ליום    28.88%  -נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

הכספי לתקופת הביניים   המידעמכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.    25.49%  -כ

מתייחסת לנו ומסקנתנו, ככל שהיא    ו הומצאשלהם  הסקירה    ותשדוח  יםחשבון אחר רואי  נסקר על ידי  התמציתי של אותן חברות  

 . יםהחשבון האחר רואי הסקירה של  ות, מבוססת על דוחאותן יישויותלסכומים שנכללו בגין 

 

 היקף הסקירה 

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

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

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

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

 בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.   לים להיות מזוהיםהמשמעותיים שהיו יכו 

 

 מסקנה 

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

 . IAS 34בינלאומי בהתאם לתקן חשבונאות 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   

   

   2021 ,במאי 31 ,גן-רמת
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ת   ו ח ו ת ד י צ מ י ת 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 
 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח  
      

      נ כ ס י ם
      

      נכסים שוטפים 

 140,830  122,455  101,514 מזומנים ושווי מזומנים

 8,785  6,144  21,986 מוגבלים ומיועדים לשימושמזומנים 

 25,129  19,641  26,303 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 226,387  161,870  269,018 לקוחות והכנסות לקבל

 11,587  12,411  25,270 חייבים ויתרות חובה

 9,351  5,481  8,004 מלאי

 4,268  2,769  2,043 נכסי מיסים שוטפים

 454,138 נכסים שוטפים סה"כ 
 

330,771  426,337 
      

      נכסים שאינם שוטפים 

 138  175  348 ביישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות

 3,190  3,190  3,190 נדל"ן להשקעה 

 41,905  28,569  46,005 רכוש קבוע

 21,996  13,250  21,811 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 10,887  9,138  10,389 שימוש נכסי זכויות

 4,441  1,560  ,7164 נכסי מסים נדחים

 ,45986 נכסים שאינם שוטפים סה"כ 
 

55,882  82,557 
    

 
 

     
 

 508,894  386,653  540,597 סה"כ נכסים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדים בינייםתמציתיים  דוחות הכספייםלהבאורים 
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ו  ח ו י ד 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 
 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח  

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

      שוטפות התחייבויות

 18,497  26,897  31,816 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 4,700  4,570  ,6144 חלויות שוטפות בגין חכירה 

 156,581  141,482  174,170 ספקים ונותני שירותים

 22,749  17,923  30,785 זכאים ויתרות זכות 

 60,163  12,686  59,060 מקדמות מלקוחות

 11,000  13,712  11,000 אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 2,659  582  ,1413 התחייבויות מיסים שוטפים 

 276,349  217,852  314,586 התחייבויות שוטפותסה"כ 
    

  
      שאינן שוטפותהתחייבויות 

 4,119  4,531  6,507 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 4,777  4,172  4,829 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 

 3,630  -  4,192 אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 7,706  5,262  4,067 הלוואה מאחרים 

 49,253  -   ,81649 אגרות חוב

 6,214  4,739  ,8385 חכירה  בגין התחייבות

 1,787  558  ,2111 נדחים  מיסיםהתחייבות בגין 

 77,486  19,262  76,460 שאינן שוטפותהתחייבויות סה"כ 
      

 353,835  237,114  391,046 סה"כ התחייבויות
      

      הון

 7,418  7,418  7,418 מניות הון

 67,215  67,215  67,215 מניות על פרמיה

 1,769  1,769  1,769 בו שליטה לבעל תאגיד בין פעולות בגין הון קרן

 ( 931)  ( 75)  ( 23) קרן הון מהפרשי תרגום של יחידות חוץ

 ( 1,648)  ( 1,152)  ( 1,648) אחרות  הון קרנות

 77,632  70,280  71,096 עודפים 
 151,455  145,455  ,827145 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

      
 3,604  4,084  ,7243 זכויות שאינן מקנות שליטה 

     
 

 155,059  149,539  149,551 סה"כ הון
      

 508,894  386,653  540,597 סה"כ התחייבויות והון
 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדיםביניים תמציתיים  דוחות הכספייםלהבאורים 

 

       
 סילוויאן אלטר   אייל לשמן   יחיאל לשמן   יהודה לשמן 

  יון דירקטור יו"ר
 משותף

יון  דירקטוריו"ר  
 משותף

 כספים  סמנכ"ל  ודירקטורמנכ"ל  

 
 2021 , במאי 31   תאריך אישור הדוחות:
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לתקופה של שלושה חודשים  
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( מבוקר)בלתי  
 ש"ח אלפי  

      

 601,281  140,525  177,966 הכנסות

      

 548,907  128,035  166,831 עלות ההכנסות 

      

 52,374  12,490  11,135 גולמי רווח 

      

 )*(  6,451  )*(  ,8411  1,491 הוצאות מכירה ושיווק

 )*( 34,546  )*(  ,5107  12,310 הוצאות הנהלה וכלליות 

 13,801  9,351  40,997 

      

 11,377  3,139  ( 2,666) לפני הוצאות אחרות  פעולית )הפסד( רווח

      

 ( 3,134)  ( 1,149)  ( 541) , נטואחרותהוצאות 

      

 8,243  1,990  ( 3,207) תפעולי )הפסד(  רווח

      

 242  179  803 מימון הכנסות 

 ( 2,881)  ( 3,304)  ( 927)  הוצאות מימון
שווי הוגן של אופצית מכר לבעלי זכויות שאינן  התאמת

 2,719  63  ( 393) מקנות שליטה

      

 80  ( 3,062)  ( 517) מימון, נטו (הוצאותהכנסות )

      

 יישוייות  מוחזקות   בתוצאות חלק החברה 
 30  72  210 , נטוהמטופולות לפי שיטת השווי המאזני  

      

 8,353  ( 1,000)  ( 3,514) לפני מיסים על ההכנסה)הפסד(  רווח

      

 420  939  568  סים על ההכנסהימ

      
 7,933  ( 1,939)  ( 4,082) )הפסד( לתקופה נקי  רווח

      

      מיוחס ל: 

 8,553  ( 1,799)  ( 4,036) בעלים של החברה המיוחס לרווח )הפסד( 

 ( 620)  ( 140)  ( 46) זכויות שאינן מקנות שליטההפסד המיוחס ל

      

 7,933  ( 1,939)  ( 4,082) לתקופה )הפסד( רווח נקי 
המיוחס לבעלים ש"ח ע.נ.  0.1בת למניה )הפסד( רווח 

 0.19  ( 0.04)  ( 0.09) של החברה )בש"ח( 
 

 ד.-1ראה באור  – מחדש סווג)*( 
 

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדים בינייםתמציתיים דוחות הכספיים ל באוריםה
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 לתקופה של שלושה חודשים 
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 

 ח "אלפי ש 

      

 7,933  ( 1,939)  ( 4,082) רווח נקי )הפסד( לתקופה 

      

      )הפסד( כולל אחררווח 
 

 סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
      בהתקיים תנאים ספציפיים: 

 ( 980)  ( 124)  1,074 הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ 
 

 הפסד: ו אסכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח 
 ( 29)  467  - אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת)הפסד( רווח 

      

 ( 1,009)  343  1,074 , נטו ממס לתקופהכולל אחר )הפסד(  רווח

      

 6,924  ( 1,596)  ( 3,008) רווח )הפסד( כולל לתקופה, נטו ממס 

      
      מיוחס ל: 

 7,544  ( 1,456)  ( 3,128) בעלים של החברה 
 ( 620)  ( 140)  120 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 6,924  ( 1,596)  ( 3,008) לתקופה סה"כ רווח )הפסד( כולל

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 מהם. חלק בלתי נפרד מהווים  מאוחדים ביניים תמציתיים דוחות הכספייםל באוריםה
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ח  ו ם ד י ד ח ו א מ ת  ן   ו ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל     ע
 הון מיוחס לבעלים של החברה    

 
הון  

  המניות

 
 

פרמיה על 
 מניות

קרן הון בגין   
פעולות בין  

תאגיד לבעל  
  שליטה בו 

קרן הון  
מהפרשי  

תרגום של 
  יחידות חוץ

קרנות הון  
  עודפים  אחרות

סה"כ הון מיוחס 
  לבעלים של החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות  
 סך הכל הון  שליטה

 ח "ש אלפי 
   2021בינואר  1יתרה ליום 

 155,059  3,604  151,455  77,632  ( 1,648)  ( 931)  1,769  67,215  7,418   )מבוקר(  
  2021התנועה בתקופה ינואר עד מרץ 

                  )בלתי מבוקר( 

 ( 4,082)  ( 46)  ( 4,036)  ( 4,036)  -  -  -  -  -  הפסד לתקופה
 ,0741  166  908  -  -  908  -  -  - רווח  כולל אחר

 ( 3,008)  120  ( 128,3)  ( 4,036)  -  908  -  -  - סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה  ד
                  

 ( 2,500)  -  ( 2,500)  ( 2,500)  -  -  -  -  - החברה  מניות לבעלי דיבידנד

                  

 
)בלתי  2021במרץ  31יתרה ליום 

 149,551  ,7243  ,827145  71,096  ( 1,648)  ( 23)  1,769  67,215  7,418 מבוקר(  
 

  
 

              
 

  
 

              

   2020בינואר  1יתרה ליום 
 151,135  4,224  146,911  72,079  ( 1,619)  49  1,769  67,215  7,418   )מבוקר(  

 
                 

  2020התנועה בתקופה ינואר עד מרץ 
                  )בלתי מבוקר( 
 ( 1,939)  ( 140)  ( 1,799)  ( 1,799)  -   -   -   -   -   הפסד לתקופה

 343  -   343  -   467  ( 124)  -   -   -  הפסד כולל אחר
 ( 1,596)  ( 140)  ( 1,456)  ( 1,799)  467  ( 124)  -   -   -  כולל לתקופה )הפסד( סה"כ רווח  ד

 
)בלתי  2020במרץ  31יתרה ליום 

 149,539  4,084  145,455  70,280  ( 1,152)  ( 75)  1,769  67,215  7,418 מבוקר(  
 
  חלק בלתי נפרד מהם. ביניים מאוחדים מהווים  תמציתייםדוחות הכספיים ל באוריםה
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 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדיםביניים תמציתיים דוחות הכספיים ל באוריםה

     החברה של לבעלים מיוחס  הון  

 
  הון 

  המניות

 
 
 על פרמיה

 מניות

  בגין הון  קרן  
  בין  פעולות

  לבעל תאגיד
  בו  שליטה

קרן הון  
מהפרשי  

תרגום של 
   יחידות חוץ

  הון  קרנות
  עודפים  אחרות

  הון "כ סה
  לבעלים מיוחס

  החברה של

 זכויות
 שאינן 
  מקנות
 הון הכל סך  שליטה

 ח "ש אלפי 
 151,135  4,224  146,911  72,079  ( 1,619)   49  1,769  67,215  7,418   2020בינואר  1ליום  יתרה

                   
                     2020בתקופה ינואר עד דצמבר  התנועה

 7,933  ( 620)  8,553  8,553  -    -   -   -   -   נקי)הפסד(  רווח
 ( 1,009)  -   ( 1,009)  -   ( 29)   ( 980)  -   -   -  אחר כולל הפסד

 6,924  ( 620)  7,544  8,553  ( 29)   ( 980)  -   -   -  לתקופה כולל)הפסד(  רווח"כ סה
                   

 ( 3,000)  -   ( 3,000)  ( 3,000)  -    -   -   -   -  החברה  מניות לבעלי דיבידנד
                   

 155,059  3,604  151,455  77,632  ( 1,648)   ( 931)  1,769  67,215  7,418   2020בדצמבר  31ליום  יתרה
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חודשים  לתקופה של שלושה 
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 

 ח "אלפי ש 
      

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

 1,297  ( 949,41) מימון ומיסים )נספח א'( 
 

17,159 

 ( 1,712)  ( 166)  ( 277) ריבית ששולמה

 254  69  169 ריבית שהתקבלה

 -   -   3,316 שהתקבלו מיסים

 ( 2,700)  ( 626)  ( 2,092) ששולמו מיסים

 13,001  574  ( 40,833) שוטפת  )ששימשו לפעילות(מפעילות שנבעו ם נטו, ימזומנ
      

      מפעילות השקעה  מזומניםתזרימי 
 ( 18,467)  ( 3,783)  ( 5,206)   רכישת רכוש קבוע

 31  35  - ות, נטו כלול  ותחברל ותהלוואפרעון )מתן( 

 274  -   - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 ( 3,108)  ( 467)  ( 13,293) במזומנים מוגבלים בשימוש,נטו עליה

 ( 7,435)  -   - רכישת חברת בת שאוחדה לראשונה )נספח ג'( 

 ( 1,600)  ( 1,300)  - רכישת פעילות שאוחדה לראשונה )נספח ד'(

 1,414  4,447  ( 610) , נטולמסחר ערך ניירות ת(רכישמכירת )
      

 ( 28,891)  ( 1,068)  ( 19,109) השקעה  ששימשו לפעילות , מזומנים נטו 
      

      מפעילות מימון מזומניםתזרימי 

 49,146  -   - אגרות חוב  מהנפקת תמורה

 ( 3,000)  -   - החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד

 ( 5,395)  ( 1,190)  ( 1,088) , נטוחכירה בגין התחייבות פרעון

 374  -   4,500  תאגידים בנקאייםלהלוואות לזמן ארוך  קבלת

 ( 2,129)  ( 650)  ( 1,506)  תאגידים בנקאייםלפירעון הלוואות לזמן ארוך 

 3,641  1,560  2,927 בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שותפים וקבלת הלוואות מ

 -   -   3,280 קבלת הלוואה מאחרים 

 10,970  19,674  12,727 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוקבלת  
      

 53,607  19,394  20,840 מימון מזומנים נטו, שנבעו מפעילות
      

 ( 566)  ( 124)  ( 214) הפרשי תרגום בגין יחידת חוץ
      

 37,151  18,776  ( 39,316) במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עליה
      

 103,679  103,679  140,830 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 
      

 140,830  122,455  101,514 התקופה מזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  מאוחדים ביניים תמציתיים הבאורים לדוחות הכספיים
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  :מימון ומיסים, לפני שוטפת )ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות  - א' נספח 

חודשים  לתקופה של שלושה 
  במרץ 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 

 ח "אלפי ש 
      

 7,933  ( 1,939)  ( 4,082) רווח נקי )הפסד( לתקופה 

      

      התאמות בגין:

 12,180  2,703  ,0743 פחת והפחתות 

 ישויות מוחזקות   בתוצאותהחברה  חלק
 ( 30)  ( 72)  ( 210) נטו, ישויות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל

 420  939  568 ההכנסה  על מיסים

 ( 18)  21  52 שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 ( 80)  3,062  517 נטו, מימון)הכנסות(  הוצאות

 (81 )  4,714  20,405 

      
      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

      

 ( 56,565)  ( 3,739)  ( 42,172) לקוחות והכנסות לקבל ב עליה

 ( 262)  ( 2,454)  ( 13,669) בחייבים ויתרות חובה עליה

 768  222  1,449 מלאי בירידה   

 11,080  8,228  17,287 ספקים ונותני שירותים בעליה 

 44,411  ( 3,106)  ( 1,103) עליה )ירידה( במקדמות מלקחות

 ( 2,678)  ( 2,568)  ( 660,3) ירידה בזכאים ויתרות זכות 

 (868,41 )  (3,417 )  (3,246 ) 

      
מזומנים, נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 17,159  1,297  ( 949,41) שוטפת, לפני מימון ומסים

      
 

 :פעולות מהותיות שלא במזומן  – ב' נספח 

 
חודשים  לתקופה של שלושה 

 במרץ 31ביום  שנסתיימה
 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 

 ח "אלפי ש 
      

 2,335  ( 152)  217 שימוש זכות  נכסי
 ( 2,377)  152  ( 217) חכירה  בגין התחייבות

 -   -   2,500 זכאים ויתרות זכות  דוטרם שולם כנגדיבידנד שהוכרז 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  מאוחדיםביניים  תמציתיים הבאורים לדוחות הכספיים
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 לראשונה:  השאוחד רכישת חברה בת –' ג נספח

 
חודשים  שלושהלתקופה של  

  במרץ 31ביום  שנסתיימה
 לשנה שנסתיימה

 בדצמבר 31ביום 
 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 

 ח "אלפי ש 
 

בת ליום איחודה, למעט מזומנים ושווי  חברהנכסים של 

 - מזומנים

 

 - 

 

(50725, ) 
 25,680  -   - ה בת ליום איחוד חברההתחייבויות 

 ( 11,397)  -   - מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
 3,789  -   - לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מכר אופציית

      
 -   -  (4357, ) 
      
 

 לראשונה:  השאוחדפעילות רכישת  –' ד נספח

 
חודשים  לתקופה של שלושה 

  במרץ 31ביום  שנסתיימה
 לשנה שנסתיימה

 בדצמבר 31ביום 
 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 

 ח "אלפי ש 
 

 ( 146)  ( 146)  - מלאי
 ( 453)  ( 453)  - רכוש קבוע

 ( 227)  ( 349)  - נכסים בלתי מוחשיים
 ( 844)  ( 722)  - מוניטין שנוצר ברכישה

 -   300  - זכאים בגין עסקת הרכישה
 70  70  - מיסים נדחים

      
 -  (1,300 )  (1,600 ) 
      
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  מאוחדיםביניים  תמציתיים 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   

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

 תשתית מסוגים שונים במסגרת שני מגזרי פעילות: הקמה ואחזקה.

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

ביאור    ;הסביבה גאנה, ראה  פרויקט  )לעניין  בחו"ל  לדוחות הכספיים א'    -  2  -’ב  20פרויקט תשתיות מים 
 . (2020ים לשנת התקופתי

וזכיינות    אחזקה  תחזוק  במסגרתו  –מגזר  בתחומי  פועלת  וביוב    ההקבוצה  מים  צנרת  לתשתיות  ושירות 
בשיטת   לפרויקטים  זכיינות  אנרגיה;  במתקני  ושירות  תחזוקה  מוניציפליות;  אחזקה    ;  BOTברשויות 

 .ותחזוקת כבישים במדינות שונות בארה"ב

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

 אגרות החוב שהנפיקה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.מניות החברה ו                            

 ( COVID 19) הקורונה נגיף בדבר גילוי ב. 

והתפשטותו למדינות רבות נוספות ברחבי העולם,    2019התפרצות נגיף הקורונה בסין בחודש דצמבר  בעקבות  

גם בישראל. התפשטות   ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם כמו  2020חלה במהלך שנת  

התחבורה  בהיקף  לירידה  הייצור,  ביכולת  העולמית,  האספקה  בשרשרת  לשיבוש  היתר  בין  גרמה  הנגיף 

וממגבלות  רגולציה  מהיבטי  הנובעות  ללקוחות,  שירות  ומתן  עסקיות  פעילויות  על  ולמגבלות  העולמית, 

תנועה ותעסוקה עליהן הכריזה ממשלת  שהוטלו על גופים עסקיים. כמו כן, התפשטות הנגיף הובילה למגבלות  

סחורות  ושל  הפיננסים  הנכסים  מרבית  של  בשווי  לירידות  וכן  בעולם,  אחרות  ממשלות  גם  כמו  ישראל 

 מסוימות בשווקים בארץ ובעולם. 

 לפעול בהתאם לכל המגבלות שהוטלו על המשק.  נערכה החברהעם פרוץ משבר הקורונה בישראל, 

נכון למועד פרסום הדוחות, בעיקר עקב ההצלחה של מבצע החיסונים בישראל, הוסרו חלק ניכר מהמגבלות 

 . פעילים באופן רגילהענפים  ומרביתאשר הוטלו על המשק על ידי הממשלה 

השפעתו של משבר הקורונה על מצבן הכספי ותוצאות פעילותן העסקית של   אישור הדוחות הכספיים,עד למו 

 .תאיננה מהותיחברות הקבוצה 

   

הכספיים    תמצית ג.  שנסתיימהמאוחדים  הדוחות  הביניים  דוחות  "  –)להלן    2021מרץ  ב  31  ביום  הלתקופת 

   .2021 במאי 31אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום ( "הביניים

 

 מחדש סווג ד. 

אלפי   202  -בסך של כ  2020ובשנת    2020במרץ,    31הוצאות שכר בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   

 אלפי ש"ח, בהתאמה, סווגו מהוצאות הנהלה וכלליות להוצאות מכירה ושיווק, על מנת להתאים 777  -ש"ח ו

 , שלדעת החברה משקף באופן טוב יותר את מהותן. 2021לאופן הכללת העלויות הנ"ל בשנת 
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 חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .א

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

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

 . 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  2020 בדצמבר 31מבוקרים של החברה ליום יש לעיין בדוחות ביניים אלה בהקשר לדוחות הכספיים ה

  הדוחות השנתיים(, אשר בביאורים להם מצוי מידע מפורט אשר אינו נכלל בדוחות הביניים. -

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת . ב

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

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

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

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

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

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

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

 השנתיים. 
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 המשך - חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 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

 

 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות IAS 8-תיקון ל .1

מדיניות חשבונאית, שינויים : "8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -,פרסם ה  2021בחודש פברואר  

. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה של המונח "(התיקון"  :להלן )  "באומדנים חשבונאיים וטעויות

אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי  ".  אומדנים חשבונאיים "

במדי משינויים   דה".ודאות  נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר  התיקון 

תיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות  ה .במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות

ת ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת יוהוא חל על שינויים במדיניות חשבונא  2023בינואר    1ביום  

 .יישום מוקדם אפשרי .אותה תקופה או אחריה

 

 חכירות  IFRS 16 -ל תיקון  .2

ה פרסם  הקורונה,  משבר  מאי     IASB  -לאור  בינלאומי    , 2020בחודש  כספי  דיווח  לתקן  : 16תיקון 

הינה לאפשר לחוכרים ליישם הקלה פרקטית לפיה  2020(. מטרת תיקון  "2020תיקון  "  :)להלן   "חכירות"

ים. שינויים בדמי חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנ

 חל על צד החוכרים בלבד.  2020תיקון 

חל רק לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד    2020במקור, תיקון  

כי התיקון    IASB-. עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר לתקופה הצפויה, ולכן עדכן ה 2021ביוני,    30ליום  

בעבור תשלומ לגבי קיטון תשלומי החכירה  ליום  יחול  עד  של  לתקופה    2022ביוני,    30ים המתייחסים 

אשר  2021נשארים ללא שינוי. תיקון  2020(. הקריטריונים הנוספים ליישום תיקון " 2021תיקון " :)להלן 

באפריל   ביום  2021פורסם  המתחילות  שנתיות  לתקופות  יושם  ליישום 2021באפריל    1,  אפשרות  עם   ,

 מוקדם.
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 מגזרידיווח  - 3באור 

 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 הבאים הקבוצה מורכבת מהמגזרים הע .א

 .בהקמה פרויקטים •

 . וזכיינות אחזקה שרותי •

 

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

 אינן מוקצות לאף מגזר.בחברה האם  המרוכזותבאופן ישיר לכל מגזר. הוצאות משותפות 

 

הכנסות המגזר ותוצאות הפעילות של המגזרים העסקיים מוצגות גם לפי פילוח גיאוגרפי על מנת להציג את   .ג

 הפעילות של החברות בישראל ובחו"ל.  

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

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

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

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

 המרוכזות בחברה האם אינן מוקצות לאף מגזר.

 

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

  ומבוטלות במסגרת איחוד הדוחות הכספיים. 
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 המשך - דיווח מגזרי - 3באור 
 

 לעניין המגזרים:   תוצאתיים להלן נתונים ה.

 2021 במרץ 31שנסתיימה ביום  לשנה 

 סה"כ  ביטולים ומשותף   אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 אלפי ש"ח  

         
הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  

 151,967  -   ,34423  128,623 ישראליות
חיצוניים חברות  הכנסות מלקוחות 

 25,999  -   5,619  20,380 חו''ל

 177,966  -   ,96328  149,003 סה"כ הכנסות מלקוחות

         
 7,636  -   1,824  ,8125 תוצאות המגזר בישראל

 3,499  -   982  2,517 תוצאות המגזר בחו''ל

 11,135  -   2,806  8,329 סה"כ תוצאות המגזרים
         

 12,042  12,042   -  - הוצאות משותפות המגזר בישראל
 1,759  -   1,759  - הוצאות המגזר בחו"ל 

 
 ,80113        סה"כ הוצאות 

 ( 2,666)        רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות

 ( 541)  ( 245)   -  ( 296) נטו, אחרותהוצאות 

 ( 517)  12   ( 393)  ( 136) ( מימון, נטו  הוצאות) הכנסות
 ישויות בתוצאות החברה חלק

 שיטת לפי המטופלות מוחזקות
 210         נטו, המאזני השווי

 ( 568)        ההכנסה  על מיסים
         

 ( 4,082)         הפסד לתקופה
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 המשך - דיווח מגזרי - 3באור 
 

 לעניין המגזרים:   תוצאתיים להלן נתונים ה.
 

 

 2020במרץ  31שנסתיימה ביום  חודשים שלושהתקופה של ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים   אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  
         

הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  
 140,525  -    29,059  111,466 ישראליות

הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  
 -   -    -   -  חו''ל

 140,525  -    29,059  111,466 מלקוחותסה"כ הכנסות 
         

 12,490  -    2,027  10,463 תוצאות המגזר בישראל

 -   -    -   -  תוצאות המגזר בחו''ל

 12,490  -    2,027  10,463 סה"כ תוצאות המגזרים
         

 9,351  9,351   -   -  המגזר בישראל הוצאות משותפות

 -   -    -   -  בחו"ל הוצאות המגזר 
 

 9,351        סה"כ הוצאות 
 3,139        רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות

 ( 1,149)   154   ( 129)  ( ,1741) נטו, אחרות הכנסות )הוצאות(

 ( 3,062)  ( 3,125)   -   63 מימון, נטו  )הוצאות(  הכנסות
חלק החברה בתוצאות ישויות 

שיטת מוחזקות המטופלות לפי 
 72         השווי המאזני, נטו

 ( 939)        מיסים על ההכנסה 
         

 ( 1,939)        לתקופה  הפסד
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 המשך -דיווח מגזרי  - 3 באור
 

 המשך –  להלן נתונים לעניין המגזרים ה.
 2020 דצמברב 31שנסתיימה ביום  לשנה 

 סה"כ  ביטולים ומשותף   אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 אלפי ש"ח  

         
הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  

 582,834  -    101,868  480,966 ישראליות
הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  

 18,447  -    18,447  -  חו''ל

 601,281  -    120,315  480,966 סה"כ הכנסות מלקוחות

         
 45,493  -    7,505  37,988 תוצאות המגזר בישראל

 6,881  -    6,881  -  תוצאות המגזר בחו''ל

 52,374  -    14,386  37,988 סה"כ תוצאות המגזרים
         

 ( 36,573)  ( 36,573)   -   -  הוצאות משותפות המגזר בישראל
 ( 4,424)  -    ( 4,424)  -  הוצאות המגזר בחו"ל 

 
 ( 40,997)        סה"כ הוצאות 

        11,377 

 ( 3,134)  ( 2,293)   ( 439)  ( 402) נטו, אחרותהוצאות 

 80  ( 2,639)   ( 55)  2,774 ( מימון, נטו  הוצאות) הכנסות
 ישויות בתוצאות החברה חלק

 שיטת לפי המטופלות מוחזקות
 30         נטו, המאזני השווי

 ( 420)        ההכנסה  על מיסים
         

 7,933        נקי  רווח
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 המשך -דיווח מגזרי  - 3 באור

 המגזרים:  על נכסי והתחייבויות להלן נתונים .ו 
 

 
 2021במרץ  31יום ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים  אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
        

 352,229  ( 1,338)  46,940  ,762306 נכסי המגזר חברות ישראליות

 97,321  -  33,418  63,903 המגזר חברות בחו"ל נכסי 
נכסים משותפים שאינם 

 91,047       מוקצים

 540,597       סה"כ נכסים במאוחד 

        
חברות המגזר  התחייבויות

 267,748  ( 5,492)  40,052  233,188 ישראליות

חברות המגזר  התחייבויות
 96,993  -  33,939  63,054 בחו"ל 

התחייבויות משותפות שאינן 
 26,305       מוקצות

       391,046 

        השקעות הוניות: 
 ,2065  -  1,870  ,3363 אחרות

השקעות הוניות שאינן 
 -       מוקצות

       2065, 

        

 796  -  518  944 פחת והפחתות 

 769       לא מוקצה –פחת והפחתות 
לא  –הפחתה בגין חכירה 

 1,338       מוקצה
       3,072 
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 המשך –דיווח מגזרי  - 3 באור

 

 המשך – להלן נתונים על נכסי והתחייבויות המגזרים .ו 

 2020במרץ  31יום ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים  אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
        

 267,040  ( 12,003)  39,638  239,405 נכסי המגזר
נכסים משותפים שאינם 

 119,613       מוקצים

 386,653       סה"כ נכסים במאוחד 

        
 199,099  ( 15,097)  32,650  181,546 המגזר  התחייבויות

התחייבויות משותפות שאינן 
 38,015       מוקצות

       237,114 

        הוניות: השקעות 
 1,600   -   -   1,600  רכישת פעילות 

 3,783  -   853  2,930 אחרות
השקעות הוניות שאינן 

 -        מוקצות

       5,383 

        
 1,320  -   454  866 פחת והפחתות 

 170       לא מוקצה –פחת והפחתות 
לא  –הפחתה בגין חכירה 

 1,213       מוקצה
       2,703 
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 המשך –דיווח מגזרי  - 3 באור

 

 המשך – להלן נתונים על נכסי והתחייבויות המגזרים .ו 

 2020 בדצמבר 31יום ל 

 סה"כ  ביטולים ומשותף  אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 אלפי ש"ח  

        

 311,268  ( 15,073)  44,096  282,245 חברות בישראל המגזר נכסי

 88,012  -   36,731  51,281 חברות בחו"ל נכסי המגזר 
 שאינם משותפים נכסים

 109,613       מוקצים

 508,894       במאוחד  נכסים"כ סה

        
חברות המגזר  התחייבויות

 223,004  ( 18,590)  41,676  199,918 בישראל
חברות המגזר  התחייבויות

 89,522  -   37,458  52,064 בחו"ל 
 משותפות התחייבויות

 41,309       מוקצות שאינן
       353,835 

        

 השקעות הוניות:  
 1,600  -     1,600 רכישת פעילות 

 7,436  -   7,436  -  רכישת חברה בחו"ל 

 18,466  -   8,035  10,431 אחרות
 שאינן הוניות השקעות
 -        מוקצות

       27,502 

        
        

 6,262  -   2,881  3,381 והפחתות  פחת

 561       מוקצה  לא -והפחתות  פחת
לא  –בגין חכירה  הפחתה
 5,357       מוקצה

       12,180 

 

 וניהול סיכונים  מכשירים פיננסיים - 4 באור

 מכשירים פיננסיים  .א
 

  הוגן   בשווי   פיננסיים  נכסים   )למעט   מופחתת  בעלות  נמדדים   הקבוצה   של  הפיננסיים  וההתחייבויות   הנכסים  כל

  בגין   התחייבות   למעט  ההוגן   לשוויים   קרוב   או  תואם  בספרים   הערך   (.2  לרמה   בהתאם  הנמדיים  והפסד,  רווח   דרך

 להלן:   כמפורט חוב, אגרות

 

 שווי הוגן  )1(  ערך בספרים  

  
 

  
   31ליום 
 2021במרץ 

   31ליום  
 2021במרץ 

 אלפי ש"ח    
        

 052,23  49,816     אגרות חוב 
 

 "ל. הנ במועד בבורסה החוב אגרות של המצוטט למחיר בהתאם נקבע ההוגן השווי ( 1)  
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 המשך  -מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 4 באור
 

 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  ם,שנתיי

 אליהם.  נלוו  אשר והבאורים  2020 לשנת  השנתיים הכספיים הדוחות עם

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

 . 2020 לשנת החברה  של השנתיים הכספיים הדוחות

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ובתקופה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי - 5 באור

 )להלן: "פולדמיר"(  ( בע"מ1986רכישת פולדמיר בנין ) .א

  לפיו,   פולדמיר,   בחברת  שליטה   מקנות  שאינן   זכויות  בעלי   לבין  החברה   בין   הסכם נחתם   2020  במרץ,   30  בתאריך

  מלאה   בעלות   לה  מקנה  אשר   דבר  המניות(,   מסך  44%  - )כ  פולדמיר  בחברת  המניות  יתרת  את  החברה   רכשה

 . 2020 לשנת  המאוחדים  הכספיים  לדוחות  א’ 3 ביאור ראה נוספים לפרטים בפולדמיר.

 

  דיבידנד שהוכרז .ב

  ובסכום  למניה ש"ח 0.05 -כ של בסכום במזומן, דיבידנד חלוקת החברה דירקטוריון אישר ,2021 במרץ 30 ביום

 ש"ח.   אלפי 2,500  של כולל

 

 פיננסיות מידה באמות עמידה .ג

  בקשר   פיננסיות  מידה  באמות  לעמוד   התחייבה   החברה  השנתיים,   הכספיים  לדוחות  20  בביאור   לאמור  בהמשך

 החברה.  ידי  על שהונפקו א' סדרה חוב  אגרות עם

 עליה.  חלות אשר הפיננסיות המידה אמות בכל  החברה עומדת הכספי המצב  הדוח על הדוח למועד

 

 בע"מ מידרוג חברת ידי על דירוג מעקב .ד

  Baa1.il   -ל  A3.il   -מראשוני לחברה  ההודיעה חברת מידרוג בע"מ על הורדת הדירוג    2021במאי    27ביום  

  של החברה   שיעור הריבית על סדרת האג"ח  1.07.2021בעקבות עדכון הדירוג, החל מתאריך    באופק דירוג יציב.

  שנתי. 3.9% יעמוד על ו 0.25% שלסך ביעלה 

 

 



 

 

 

 

 

 
 בע"מ  לסיכו

 

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

 )בלתי מבוקר( 

 2021 במרץ 31ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : משרדינו 
 

 11רחוב מנחם בגין 
 52681רמת גן 

 03-5665006טלפון: 
 70747-144194/פקס: 

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

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

 . Baker Tilly Internationalשהוענק על ידי  ןרישיו והלוגו 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  השהסתיימ  חודשים  שלושה  של  ולתקופה  2021במרץ    31  ליום  לסיכו בע"מ )להלן: "החברה"(של  ,  1970  -

החברה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים  הדירקטוריון וההנהלה של  .  נכלל בדוח התקופתי של החברהואשר  

 מסקנה   להביעאחריותנו היא    .1970- ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38נפרד זה בהתאם לתקנה  

 .סקירתנובהתבסס על  ביניים זו  לתקופתעל המידע הכספי הנפרד 

  המיוחסיםת אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות ומוחזק  ות חברשל  לתקופת הביניים התמציתי  את המידע הכספי  סקרנולא  

 -כלסך של  הסתכם    ברווחיהן   החברה  של   וחלקה   2021  במרץ   31  ליום  ח אלפי ש"  14,086  -כ   , נטו הסתכמו לסך שלן לה

לתקופת הביניים   הדוחות הכספיים התמציתיים באותו תאריך.    ה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימ  "חש אלפי    668

ו  ו הומצא  הם שלהסקירה    ות שדוח  ים חשבון אחר  י רואעל ידי    ו נסקר   ות חבר  ן של אות  , ככל שהיא מתייחסת מסקנתנו לנו 

   . ים החשבון האחר   י רוא של    ירה קס ה  ות , מבוססת על דוחות חבר  ןנכללו בגין אות   לסכומים אשר 

 היקף הסקירה 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות   2410)ישראל(  בהתאם לתקן סקירה    סקירתנוערכנו את  

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

צמת בהיקפה  אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומ

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

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

 מסקנה 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע ,  יםחשבון אחר  ירוא של  הסקירה    תוועל דוח   סקירתנובהתבסס על  

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

 . 1970  -תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 
 

 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח  

 רואי חשבון  
 

 

 

   2021, במאי 31 ,גן-רמת
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 לסיכו בע"מ 
 

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

 

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

      נ כ ס י ם
      

      שוטפים נכסים  

 65,576  86,982  ,64339 מזומנים ושווי מזומנים

 472  574  13,266 שימושומיועדים מזומנים מוגבלים 

 19,518  6,453  20,315 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 132,476  95,818  132,572 לקוחות והכנסות לקבל

 2,232  2,350  5,687 חייבים ויתרות חובה

 2,728  789  1,831 נכסי מיסים שוטפים

 36,899  14,319  48,336 ישויות מוחזקות בחשבונות שוטפים

 956  1,084  956 מלאי

 262,606 סה"כ נכסים שוטפים 
 

208,369  260,857 
      

      נכסים שאינם שוטפים 

 37,857  37,541  54,759 הלוואות כולל מוחזקות השקעה ביישויות 

 10,565  11,970  10,260 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 3,190  3,190  3,190 נדל"ן להשקעה 

 6,792  6,418  6,655 רכוש קבוע

 3,677  4,568  3,486 ת שימושיונכסי זכו

 1,442  -   1,398 הלוואות לאחרים 

 3,875   385  4,053 נכסי מסים נדחים

 83,801 סה"כ נכסים שאינם שוטפים 
 

64,072  67,398 
   

   
      

 328,255  272,441  ,407346 סה"כ נכסים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדים ביניים תמציתיים דוחות הכספייםלהבאורים 
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 לסיכו בע"מ 
 

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

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

      ה ת ח י י ב ו י ו ת   ו ה ו ן
      

      התחייבויות שוטפות

 1,401  18,401  ,8006 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 1,622  1,750  1,696 חלויות שוטפות בגין חכירה 

 85,190  72,133  ,72891 ספקים ונותני שירותים

 7,295  75,17  ,1889 זכאים ויתרות זכות 

 8,594  4,582  11,792 ישויות מוחזקות בחשבונות שוטפים

 11,000  13,712  11,000 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מכראופציית 

 ,204132 סה"כ התחייבויות שוטפות
 

5115,75  115,102 
   

   
      התחייבויות שאינן שוטפות

 2,275  3,325  ,5265 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 3,796  1,786  6,631 התחייבות לשותף בפעילות משותפת

 4,067  2,750  4,091 התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 117  440  - התחייבות בגין מסים נדחים

 -   -   393 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  מכראופציית 

 49,253  -   49,816 אגרות חוב

 2,190  2,930  1,919 התחייבות בגין חכירה 

 ,37668 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
 

11,231  61,698 
      

 176,800  126,986  200,580 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

 ( 931)  ( 75)  ( 23) של יחידות חוץמהפרשי תרגום קרן הון 
 ( 1,648)  ( 1,152)  ( 1,648) קרנות הון אחרות 

 77,632  ,28070  ,09671 עודפים 
 151,455  ,455145  ,827145 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

      
      

 ,407346 סה"כ התחייבויות והון
 

272,441  328,255 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדיםביניים  תמציתיים דוחות הכספייםלהבאורים 
 

       
 סילוויאן אלטר   אייל לשמן   יחיאל לשמן   יהודה לשמן 

יו"ר דירקטוריון  
 משותף

יו"ר דירקטוריון   
 משותף

 סמנכ"ל כספים   ודירקטורמנכ"ל  

 
 2021, במאי 31   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 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 

 ( מבוקר)  ( בלתי מבוקר) 

 אלפי ש"ח  

      
 316,546  74,693  91,276 הכנסות

      
      
      

 301,946  66,887  89,531 ההכנסות עלות 
      

 14,600  7,806  1,745 רווח  גולמי

      
 4,310  1,100  919 הוצאות מכירה ושיווק

 16,554  4,230  5,301 הוצאות הנהלה וכלליות 

      

 6,220  5,330  20,864 
      

 ( 6,264)  2,476  ( 4,475) תפעולי לפני הכנסות אחרות  רווח )הפסד(

      
 ( 580)  30  33 הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

      
 ( 6,844)  2,506  ( 4,442) תפעולי רווח )הפסד(

      
 1,834  283  1,460 הכנסות מימון 
 ( 2,133)  ( 1,413)  ( 1,102) הוצאות מימון

 2,719  -   ( 393) התאמת שווי הוגן של אופציית מכר
      

 2,420  ( 1,130)  ( 35) מימון, נטוהכנסות )הוצאות( 

      
 9,873  ( 2,522)  284 חלק החברה בתוצאות ישויות מוחזקות, נטו

 
 ( 4,193) מסים על הכנסהלפני רווח )הפסד( 

 
(1,146 ) 

 
5,449 

      
 3,104  ( 653)  157 סים על ההכנסה( ס )מיהטבת מ

      
 8,553  ( 1,799)  ( 4,036) לתקופה המיוחס לבעלים של החברה )הפסד( 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 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 

 ( מבוקר)  ( בלתי מבוקר) 

 אלפי ש"ח  
 

 8,553  ( 1,799)  ( 4,036)   לתקופה )הפסד( רווח 

 :כולל אחר)הפסד( רווח 

סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד בהתקיים 
 תנאים ספציפיים: 

        

 ( 980)  ( 124)  908   הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ 

 סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח והפסד:
 ( 29)  467  -   מוגדרתאקטוארי בגין תוכנית להטבה )הפסד( רווח 

 ( 1,009)  343  908   , נטו ממס לתקופהכולל אחר  )הפסד( רווח

        

        

 7,544  ( ,4561)  ( 3,128)   נטו ממס , לתקופה כולל  )הפסד( 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 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 

 ( מבוקר)  ( בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח  

 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

נטו, שנבעו מפעילות   לפעילות(  )ששמזומנים  לפני ימשו  שוטפת, 

 ( 17,116) מימון ומיסים )נספח א'( 

 

8,536 

 

(29,048 ) 

 ( 954)  ( 115)  ( 94) ששולמה ריבית

 242  100  143 שהתקבלה ריבית

 -   -   1,449 מיסים שהתקבלו

 ( 1,568)  ( 197)  ( 621)  ששולמו מיסים

 ( 31,328)  8,324  ( 16,239) שוטפת  )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות, נטו  מזומנים

      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

 ( 1,477)  ( 609)  ( 363) רכישת רכוש קבוע  

 -   -   83 החזר הלוואות לזמן ארוך מאחרים

 5  -   - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 1,700  41  ( 4,649) נטו, מוחזקות  חברותל הלוואות פרעון )מתן(

 88  ( 26)  ( 12,794) נטו גבלים בשימוש,במזומנים מו ירידה )עלייה(

 1,547  -   - '( ג)נספח  בת חברה מיזוג

 ( 6,103)  4,371  ( 336) ניירות ערך למסחר, נטו (רכישתמכירת )

 ( 4,240)  3,777  ( 18,059) השקעה )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילותמזומנים נטו, 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 49,146  -   - , נטו מהוצאות הנפקהחוב אגרות הנפקת

 ( 3,000)  -   - החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד

 -   -   4,500 לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותהקבלת 

 ( 1,050)  ( 350)  ( 350) לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותהפרעון 

 ( 2,322)  ( 430)  ( 414) התחייבות בגין חכירה  פרעון

 566  17,000  4,500 , נטוואחרים אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 43,340  16,220  8,236 מימוןלות שנבעו מפעימזומנים נטו, 

      

ושווי  מזומנים  בגין  מט"ח  של  חליפין  בשערי  שינויים  השפעת 

 129 מזומנים

 

(124 ) 

 

(980 ) 

      

 6,792  28,197  ( 25,933) במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עליה

      

 58,784  58,785  65,576 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

      

 65,576  86,982  39,643 התקופה יתרת 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 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 

 ( מבוקר)  ( בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח  

 
 8,553  ( 1,799)  ( 4,036) לתקופה )הפסד(  רווח

      
      :בגין   התאמות

 5,998  1,131  1,142 פחת והפחתות 
 ישויות מוחזקות   בתוצאותהחברה  חלק

 ( 370) נטו , ישויות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל  
 

9,119 
 

5,734 
 ( 3,104)  653  ( 157) )הטבת מס( ההכנסה על מיסים

 ( 518)  16  24 לעובדיםשינוי בהתחייבויות בשל הטבות 
 ( 2,420)  1,130  35 נטו, מימון )הכנסות( הוצאות

 (3,362 )  10,250  14,243 
      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 ( 28,290)  4,763  ( 72) לקוחות והכנסות לקבלירידה )עלייה( ב
 ( 4,071)  ( 303)  ( 3,453) בחייבים ויתרות חובה עלייה
 128  -   - במלאי  ירידה
 13,528  4,258  6,593 ספקים ונותני שירותים ב עלייה
 ( 1,443)  ( 1,368)  ( 607) בזכאים ויתרות זכות  ירידה

 2,461  7,350  (20,148 ) 
 ( 23,143)  ( 9,064)  ( 16,215) נטו, מוחזקות ישויות של שוטפים בחשבונות שינויים

      
שוטפת, )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו, שנבעו מפעילות 

 ( 17,116) לפני מימון ומיסים 
 

8,536 
 

(29,048 ) 
  
 :פעולות מהותיות שלא במזומן  – ' בנספח 

 

 חודשים שלושה של לתקופה
 במרץ 31 ביום שנסתיימה

 לשנה 
 שנסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  
 ח "אלפי ש 

      
 ( 305)  2  217 שימוש  זכות נכסי

 305  ( 2)  ( 217) חכירה  בגין התחייבות
 -   -   2,500 זכאים ויתרות זכות  כנגדדיבידנד שהוכרז 
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 לסיכו בע"מ 

 מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  על תזרימי המזומנים לנתוניםנספחים 
 

 :מיזוג חברה בת – ג' נספח 

 
 

 חודשים שלושה של לתקופה
 במרץ 31 ביום שנסתיימה

 לשנה 
 שנסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר 

 1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  
 ח "אלפי ש 

      
 12  -   - לשימוש   ומיועדים מוגבלים  מזומנים

 1,070  -   - "ה רוופיננסים בשווי הוגן דרך  נכסים
 4,000  -   - והכנסות לקבל   לקוחות
 87  -   - חובה   ויתרות חייבים

 7  -   - שוטפים  מיסים נכסי
 987  -   - קבוע  רכוש
 453  -   - שימוש  זכויות  נכסי

 ( 3,315)  -   - מוחזקות השקעות והלוואות  יישויות
 395  -   - נדחים   מיסים נכסי

 ( 3,789)  -   - שירותים ונותני ספקים
 ( 2,231)  -   - זכות  ויתרות זכאים
 2,053  -   - שוטפים   בחשבונות מוחזקות ישויות

 ( 816)  -   - לעובדים הטבות   בשל התחייבויות
 ( 460)  -   - חכירה   בגין התחייבות

 -   -  )1,547 ) 
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 לסיכו בע"מ 
 

 מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
 
 

 כללי  א. 

תקנה   .1 להוראות  בהתאם  ערוך  החברה,  של  הנפרד  הכספי  תקופתיים   38המידע  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ד' 
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   2020בדצמבר    31זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום  

 . 2020 במרץ 31הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

למידע הנוסף לדוחות הכספיים   3-המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית שמפורטת בסעיף א .2
ג -2, פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים בבאור  2020בדצמבר    31הנפרדים השנתיים של החברה ליום  

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

 31ב' בדוחות המאוחדים השנתיים של החברה ליום  -1תאגידים מוחזקים כהגדרתם בבאור    -במידע כספי נפרד זה   .3
 . 2020בדצמבר 

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

 המאוחדים.התמציתיים ביניים 

 

 31ליום    המאוחדים  התמציתייםלדוחות הכספיים  ב'    1על פעילות החברה, ראה ביאור    הקורונה  משברהשלכות    לענייןג.       

 . 2021 במרץ

 

 

 

 

 

 
 



 טיוטה לדיון 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ "לסיכו בע

 פרופורמה  ביניים  מאוחדים תמציתיים כספיים  דוחות

 2021 במרץ 31ליום 

 בלתי מבוקרים 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 טיוטה לדיון 

 

 

 לסיכו בע"מ 

ת  ו ח ו ם   ד י י פ ס ם    כ י י ת י צ מ ם ת י ד ח ו א ה   מ מ ר ו פ ו ר ם    -   פ ו י 3ל ץ   1 ר מ 2,  ב 0 2 1   
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד  

  

 1 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר:
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ביניים פרופורמה )בלתי מבוקרים(:
  

 2-3 והפסד פרופרמה מאוחדים על הרווח תמציתיים דוחות 

 4-5 מאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל פרופורמהדוחות תמציתיים 

 6-12 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים פרופורמה 
 
 
 
 
 
 



 

 : משרדינו 
 

 11רחוב מנחם בגין 
 52681רמת גן 

 03-5665006טלפון: 
 70747-144194/פקס: 

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

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

 . Baker Tilly Internationalשהוענק על ידי  ןרישיו והלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת   Baker Tillyהשם 
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 מ "לסיכו בעדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 

 מבוא 

החברה( וחברות שלה הבנות הכולל את הדוחות התמציתיים   –סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של לסיכו בע"מ )להלן  

ולשנה   2020במרץ    31המאוחדים פרופורמה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופ 2020בדצמבר    31שהסתיימה ביום   ות אלו  . הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על 1970-ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל  38בהתאם להוראות תקנה  

 מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

 

יהן הכלולות באיחוד הפרופורמה לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של חברות מוחזקות שאוחדו אשר הכנסות

 במרץ   31ביום   השל שלושה חודשים שהסתיימ  לתקופה ההכנסות המאוחדות פרופורמה   מכלל ,  28.03% -כו 12.87%  – כמהוות 

. המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי  2020בדצמבר    31ולשנה שהסתיימה ביום    2020

אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על  חשבון  

 דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. 

 

 היקף הסקירה 

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

  בעיקר,  מבירורים  מורכבת  ביניים  לתקופות  פרופורמה  כספי  מידע  של  סקירההחשבון המבקר של היישות".    הנערכת על ידי רואה

 בהיקפה  מצומצמת  הינה   סקירה.  ואחרים  אנליטיים  סקירה  נוהלי  ומיישום,  והחשבונאיים  הכספיים  לעניינים   אנשים האחראים  עם

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

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

 .הפרופורמה

 

 מסקנה 

  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר   ליבנו  לתשומת בא  לא , ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון אחרים סקירתנו  על   בהתבסס

  (,ומיידיים  תקופתיים דוחות ) ערך  ניירות   לתקנות'  ב 38  תקנה הוראות   אחר, המהותיות הבחינות  מכל , ממלא אינו ל"הנ פרופורמה 

 בביאורים לדוחות הכספיים.  המפורטות   הפרופורמה  הנחות  בסיס על וזאת  1970 -ל"התש

 

 

 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח  

 רואי חשבון   

   

   2021, במאי 31  ,גן-רמת

 



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

 
 2020 במרץ 31שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה חודשים

נתונים בפועל   
עובר לאירוע  
 הפרופורמה 

התאמות בגין   
נתוני  

 נתוני הפרופורמה  הפרופורמה 
 אלפי ש"ח  

 
  

   

 144,799  4,274  140,525 הכנסות

      

 132,400  4,365  128,035 עלות ההכנסות 

      

 12,399  ( 91)  12,490 גולמי רווח 

      

 1,848  7  1,841 הוצאות מכירה ושיווק

 12,232  4,722  7,510 הוצאות הנהלה וכלליות 

 9,351  4,729  14,080 

      

 ( 1,681)  ( 4,820)  3,139 לפני הוצאות אחרות  פעולית)הפסד(  רווח

 1,373  224  1,149 , נטואחרותהוצאות 

 ( 3,054)  ( 5,044)  1,990 תפעולי)הפסד(  רווח

      

 179  -   179 מימון הכנסות 

 ( 3,451)  ( 147)  ( 3,304) הוצאות מימון 
שווי הוגן של אופצית מכר לבעלי זכויות שאינן  התאמת

 63  -   63 מקנות שליטה

      

 ( 3,209)  ( 147)  ( 3,062) מימון, נטו   הוצאות

      

 יישוייות  מוחזקות   בתוצאות חלק החברה 
 72  -   72 , נטוהמטופולות לפי שיטת השווי המאזני  

      

 ( 6,191)  ( 5,191)  ( 1,000) לפני מיסים על ההכנסה הפסד

 56  995  ( 939)  ( סים על ההכנסהימהטבת מס ) 

      

 ( 6,135)  ( 4,196)  ( 1,939) לשנה  הפסד
      

      מיוחס ל: 

 ( 5,366)  ( 3,567)  ( 1,799) בעלים של החברה 

 ( 769)  ( 629)  ( 140) זכויות שאינן מקנות שליטה
      

 ( 6,135)  ( 4,196)  ( 1,939) לשנה  הפסד
ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של   0.1הפסד למניה בת 

 ( 0.12)  ( 0.08)  ( 0.04) החברה )בש"ח( 
 

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים פרופורמה  מאוחדים הכספיים לתמצית הדוחות הבאורים 
 

       
 סילוויאן אלטר   אייל לשמן   יחיאל לשמן   יהודה לשמן 

יון  דירקטוריו"ר 
 משותף

יון  דירקטוריו"ר  
 משותף

 כספים  סמנכ"ל  מנכ"ל ודירקטור 

 2021, במאי 31       תאריך אישור הדוחות:
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ת   י צ מ ח ת ו ת ד ל    ו ע ם  י ד ח ו א ח  מ ו ו ו  ר ד א ס פ ם   ה י י נ י ה   ב מ ר ו פ ו ר  פ
 

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
נתונים בפועל   

עובר לאירוע  
 הפרופורמה 

התאמות בגין   
נתוני  

 נתוני הפרופורמה  הפרופורמה 
 אלפי ש"ח  

      

 633,527  32,246  601,281 הכנסות

      

 574,007  25,100  548,907 עלות ההכנסות 

      

 59,520  7,146  52,374 גולמי רווח 

      

 6,479  28  6,451 הוצאות מכירה ושיווק

 43,432  8,886  34,546 הוצאות הנהלה וכלליות 

 40,997  8,914  49,911 

      

 9,609  ( 1,768)  11,377 לפני הוצאות אחרות  פעולית רווח

 ( 3,367)  ( 233)  ( 3,134) , נטואחרותהוצאות 

      

 6,242  ( 2,001)  8,243 תפעולי רווח

      

 242  -   242 מימון הכנסות 

 ( 3,242)  ( 361)  ( 2,881) הוצאות מימון 
שווי הוגן של אופצית מכר לבעלי זכויות שאינן  התאמת

 2,719  -   2,719 מקנות שליטה

 ( 281)  ( 361)  80 מימון, נטו (תהוצאו) הכנסות

 יישוייות  מוחזקות   בתוצאות חלק החברה 
 30  -   30 , נטוהמטופולות לפי שיטת השווי המאזני  

      

 5,991  ( 2,362)  8,353 לפני מיסים על ההכנסה)הפסד(  רווח

 ( 50)  370  ( 420)  סים על ההכנסהימ

      
 5,941  ( 1,992)  7,933 לשנה )הפסד(  נקי רווח

      

      מיוחס ל: 

 6,860  ( 1,693)  8,553 בעלים של החברה 

 ( 919)  ( 299)  ( 620) זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 5,941  ( 1,992)  7,933 לשנה  רווח נקי
 

ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של   0.1רווח למניה בת 
 0.15  ( 0.04)  0.19 החברה )בש"ח( 

 
 
 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים פרופורמה  מאוחדים דוחות הכספייםתמצית הלהבאורים 
 .  
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ת   י צ מ ח ת ו ת ד ה   ו ל  ע ם  י ד ח ו א ח  מ ו ו ל ר ל ו כ ם   ה י י נ י ה   ב מ ר ו פ ו ר  פ
 

 2020 במרץ 31שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה 
נתונים בפועל   

עובר לאירוע  
 הפרופורמה 

התאמות בגין   
נתוני  

 נתוני הפרופורמה  הפרופורמה 
 ח "אלפי ש 

      

 ( 6,135)  ( 4,196)  ( 1,939) לתקופה הפסד 

      

      )הפסד( כולל אחררווח 
 

 סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
      בהתקיים תנאים ספציפיים: 

 21  145  ( 124) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ 
 

 סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד:
 467  -   467 אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת רווח

      

 488  145  343 , נטו ממסלתקופהכולל אחר  רווח

      

 ( ,6475)  ( 4,051)  ( 1,596) , נטו ממסלשנההפסד כולל  

      
      מיוחס ל: 

 ( 4,900)  ( 3,444)  ( 1,456) בעלים של החברה 
 ( 747)  ( 607)  ( 140) זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 ( ,6475)  ( 4,051)  ( 1,596) לתקופה סה"כ הפסד כולל 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים פרופורמה  מאוחדים דוחות הכספייםתמצית הלהבאורים 
 

  



 
 לסיכו בע"מ 

 5 

ת   י צ מ ח ת ו ת ד ה   ו ל  ע ם  י ד ח ו א ח  מ ו ו ל  ר ל ו כ ם  ה י י נ י ה ב מ ר ו פ ו ר    פ
 

 2020בדצמבר  31ביום  סתיימההשלשנה  
נתונים בפועל   

עובר לאירוע  
 הפרופורמה 

התאמות בגין   
נתוני  

 הפרופורמהנתוני   הפרופורמה 
 ח "אלפי ש 

      

 5,941  ( 1,992)  7,933 לשנה )הפסד( רווח נקי 

      

      )הפסד( כולל אחררווח 
 

 סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
      בהתקיים תנאים ספציפיים: 

 ( 798)  182  ( 980) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ 
 

 יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד:סכומים שלא 
 ( 29)  -   ( 29) הפסד אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת

      

 ( 827)  182  ( 1,009) כולל אחר לתקופה, נטו ממס  (הפסדרווח )

      

 5,114  ( 1,810)  6,924 , נטו ממסלשנהכולל )הפסד( רווח 

      
      מיוחס ל: 

 6,006  ( 1,538)  7,544 בעלים של החברה 
 ( 892)  ( 272)  ( 620) זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 5,114  ( 1,810)  6,924 לשנהכולל )הפסד( סה"כ רווח 
 
 
 
 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים פרופורמה  מאוחדים  דוחות הכספייםתמצית הל באוריםה
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 1באור 

הושלמה עסקת   2020  באוגוסט,  20,ביום    2020לדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לשנת    ב-3כאמור בביאור  

ל מנת  להלן מובאת תמצית דוחות רווח והפסד פרופורמה, אשר נערכו ע  שתי החברות הפרטיות בארה"ב.רכישת  

לתקופות   חברות אלולשקף את הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה כשהם כוללים את ההכנסות וההוצאות של  

 .  המוצגות לעיל

לעיל ובכפוף להנחות הפרופורמה המובאות בביאור   להלן, אשר    ו-2עיקרי המדיניות החשבונאית, בכפוף לאמור 

הינ אלו,  פרופורמה  המאוחדים  כספיים  בדוחות  הכספיים יושמו  הדוחות  בעריכת  יושמו  אשר  לאלה  עקביים  ם 

ליום   לאמור בתקנה    2020בדצמבר    31המאוחדים השנתיים של החברה  ערך  9ובכפוף  ניירות  לתקנות  דוחות )א 

 .1970-, התש"ל (תקופתיים ומידיים

 

 אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה   - 2באור 

 הסכם הרכישה .א

באוגוסט,   20  , ביום2020,  בדצמבר  31מאוחדים של החברה ליום  הלדוחות הכספיים  ב'    –  3כאמור בבאור  

בת  ה, חברLesico US Incמחייבים בין  מיםהסכ נחתמו 2020 באוגוסט 6ביום  ;אירע אירוע פרופורמה 2020

  רכישת"( להתקשרות בעסקת  המוכרלחברה )"  קשור  שאינוג'    צדבשליטת החברה המאוגדת בארה"ב, לבין  

 , "החברות הנרכשות"(  )להלן:  פרטיות המאוגדות בארה"ב  חברות  שתימהון המניות המונפק והנפרע של    70%

בפעילות   ביום  ארה  במזרח  בעיקר  כבישים  לתשתיות  הקשורההעוסקות    לאחר ,  2020באוגוסט    20"ב. 

 .העסקה הושלמה, העסקה להשלמת המתלים התנאים מרבית שהתקיימו

 

קרוליינה   החברות בצפון  בעיקר  ארה"ב,  במזרח  כבישים  לתשתיות  הקשורה  בפעילות  עוסקות  הנרכשות 

ובמסצ'וסטס. לקוחותיהן העיקריים של החברות הנרכשות הם משרדי התחבורה במדינות האמורות וקבלנים  

 ראשיים העוסקים בבניית כבישים. 

 

  הבת   חברת  רכשההסדרי שיפוי ותנאי ביטול(    ם )הכוללים, בין היתר, הצהרות, התחייבויות,מיהסכה  במסגרת

 החברות)"  A-1 Pavement Markings LLC-ו  .TMI Services Incמההון ומהזכויות בחברות הנרכשות    70%

' ג  צדרכש    ,הרכישה  בהסכמי  להתקשרות  קודם  כאשר(,  העניין  לפי",  הרכישה  הסכמי"- ו"  הנרכשות

 .הנקוב לערכןה חברת הבת בתמור ממניות 15%"( מהחברה  השותף)"

 

 כדלקמן:  הינההנרכשות  בחברות ההחזקותבגין רכישת  למוכריםהתמורה  .1

,  אלפי ש"ח(  9,368  -)סך של כ  דולר ארה"ב  מיליון  2.75  של  סך  למוכרים  שולם  העסקה  השלמת  במועד (א)

 מההון והזכויות בכל אחת מהחברות הנרכשות כאמור;  70% -בתמורה ל 

יתרת ההחזקות בחברות הנרכשות   (ב) ניתנה אופציה לרכוש   בארה"ב  לחברת הבת  -אופציה לרכישת 

לחברת הבת)מהמוכרים   למכור  ניתנה אופציה  למוכרים  חודשים   24במהלך    בארה"ב(  ובהתאמה, 

(. התמורה הכוללת בגין %30)  ות הנרכשות  ממועד השלמת העסקה את יתרת החזקות המוכרים בחבר

במועד השלמת העסקה מיליון דולר.    1.2מימוש האופציה בשתי החברות הנרכשות לא תפחת מסך של  

בכל הנוגע    בארה"ב  החברה למוכרים ערבות חברה להבטחת התחייבויותיה של חברת הבת  העמידה

  וליום  2021במרץ    31  . נכון ליוםמורלתשלום שינבע ממימוש אופציית הרכישה של יתרת ההחזקות כא

-כאלפי דולר )   1,140  -כ  השווי ההוגן של התמורה המותנית הנוספת נאמד בסך של  2020,  בדצמבר  31

)כ   1,129  -כ  ו  (אלפי ש"ח  3,807 דולר  לפי    3,630-אלפי  אלפי ש"ח(, בהתאם  להערכת שווי כלכלית 

 . 3.8%שיעור היוון של  
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 המשך   –אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה  - 2אור ב

 המשך - הרכישה הסכם .א

 המשך: – כדלקמן הינההנרכשות  בחברות ההחזקותבגין רכישת  למוכריםהתמורה  .1

בהתאם לדוחות   , של החברות הנרכשות  EBITDA-שה  ככל,  2021- ו  2020  מהשנים  אחת   כל  בגיןבנוסף,  

גבוהה מ  ,הנרכשות  החברות  שלמבוקרים  השנתיים  הכספיים  ה ישולם    2.4-תהא  מיליון דולר ארה"ב, 

מיליון דולר ארה"ב ועד   2.4של החברות הנרכשות מעל    EBITDA-מסך ה  50%-למוכרים סך השווה ל

של   מקסימלי  המותנית   375לסכום  "התמורה  )להלן:  כאמור  מהשנים  אחת  בכל  ארה"ב  דולר  אלפי 

 הנוספת"(.  

 100%רים כאמור, טופלה הרכישה בדוחות הכספיים, כרכישה של  שניתנה למוכ  PUT-האופציית    לאור .2

(. ההתחייבות 30%מהמוכרים תוך יצירת התחייבות למוכרים בגין יתרת החזקותיהם בחברות הנרכשות )

לבעלי זכויות שאינן מקנות  מכר  מוצגת בדוח על המצב הכספי בהתחייבויות שאינן שוטפות "אופציית  

 שליטה". 

 -שווי חיצוני, ס.ק.א. ייעוץ כלכלי בע"מ, לצורך אמידת השווי ההוגן של אופציית ה  פנתה למעריך  החברה

PUT    הרכישה  עלות  של  הקצאהביצוע    לשםוכן  (PPA  .)ה   אופציית  של  ההוגן  השווי-PUT  , בהתאם 

אלפי    3,807  -בכ  2020בדצמבר    31וליום    2021במרץ    31ליום    מסתכמת  ,החיצוני   השווי  מעריך  להערכת

 . הכספי המצב על בדוחהתחייבות  נכללהבגינה בהתאמה, ש"ח,  אלפי 3,630 - ש"ח וכ

 
  - השותף .3

 בתפקיד ניהולי בכיר בחברות הנרכשות. ונושאכמנכ"ל של חברת הבת  לכהן החל השותף (א)

אשר    ברכישת  חלקו  מימוןלצורך    הלוואה  לשותף  העמידה  החברה (ב) הנרכשות    מובטחת החברות 

  של  בתקופה  תפרעו  4.4%  של  בשיעור  שנתית  ריבית  נושאתההלוואה    .הבת  בחברה  החזקותיו  בשעבוד

   .שנים שלוש עד

הבת,   ת( על ידי חבר30%בחברות הנרכשות ) ההחזקותלרכישת יתרת   האופציה שתמומשבכפוף לכך  (ג)

 בתנאים שיסוכמו בין הצדדים. הבת חברת מהון פיםנוס יםשיעור לרכוש אופציה לשותף ןתינת

של השותף בחברת    החזקותיובין החברה לשותף לרכישת/מכירת כל    call/putאופציות    מנגנון  הוסדר (ד)

 הבת.

 

ביטוח   .4 ערבויות  מסגרת  קיימת  הנרכשות  )  ביטוח  חברת   מול בחברות  להלן: Surety Bondsבארה"ב   ,

בתמורה    לצדדים שלישיים בשם החברות הנרכשות.להעמדתם  ,  מיליון דולר  30"בונדינג"( בסכום של  

הביטוח פרמיה חד פעמית בטווח של בין    לחברתלהעמדת הערבויות התחייבו החברות הנרכשות לשלם  

מסגרת זו מובטחת בערבות אישית של המוכרים. ניצול המסגרת למועד בגין הניצול בפועל.   1%-ל   0.5%

עם התקדמות וסיום בצוע פרויקטים, עד שבסופו של דבר והוא צפוי לרדת בהדרגה,    40%-הדו"ח הינו כ 

לחברת  כלשהם  סכומים  לשלם  יאלצו  הם  בו  במקרה  המוכרים  את  לשפות  התחייבה  החברה  יתבטל. 

 הבונדינג הקיימת. 

 

ות באופן הדרגתי בתנאים שיסוכמו  המוכרים ישוחררו מכל ערבויותיהם האישיות בקשר עם החברות הבנ .5

 בין הצדדים, לרבות ערבויות אישיות למסגרות אשראי בנקאיות של החברות הבנות.
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 המשך   –אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה  - 2באור 

 
 מקורות המימון של העסקה היו ממקורותיה העצמיים של החברה. .ב

 אלפי ש"ח(.   356 -)כ דולר אלפי 102-כ הסתכמו בסך של הרכישה בדוחות הכספיים פרופורמה הוצאות סך .ג

בתקנה   .ד כהגדרתו  פרופורמה  אירוע  מהווה  זו  ומיידיים(,    1רכישה  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות 

 .  1970-התש"ל 

של החברה יחד עם    נועדו לשקף את הדוחות הכספיים המאוחדים  פרופורמההדוחות הכספיים המאוחדים   .ה

 דוחות החברות הנרכשות. 

 מאוחדים פרופורמה הההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים  .ו 

הכספיים   המאוחדים  ההדוחות  הכספיים  הדוחות  על  מבוססים  פרופורמה  ועל מאוחדים  החברה  של 

בהתאם לכללי  הדוחות הכספיים המאוחדים של לסיכו ארה"ב לתקופות הדיווח הרלוונטיות אשר נערכו  

( בינלאומי  כספי  הכספיים  IFRSדיווח  הדוחות  בעריכת  שיושמה  החשבונאית  המדיניות  מאוחדים  ה(. 

לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה. כמו כן, דוחות    2פרופורמה הינה כפי שמתוארת בביאור  

 הפרופורמה נערכו תחת ההנחות הבאות:

לכל אחת מתקופות הדיווח    אלו  ההפסד והרווח הכולל פרופורמההדוחות המאוחדים על הרווח או   .1

 . 2018בינואר,  1הרלוונטיות, נערכו תחת ההנחה כי אירוע הפרופורמה התרחש ביום 

נערכו על מנת לשקף את הרווח או הפסד ורווח כולל אחר אלו  מאוחדים פרופורמה  ההדוחות הכספיים   .2

ביום  ל חודשים שנסתיימה  של שלושה  בדצמבר    31ביום    השהסתיימולשנה    2020במרץ    31תקופה 

2020 . 

מאוחדים התמציתיים ביניים  מאוחדים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים  ההדוחות הכספיים   .3

הנרכשות החברות  של  הכספיים  הדוחות  ועל  החברה  כספי   של  דיווח  לתקני  בהתאם  נערכו  אשר 

 (. IFRSבינלאומיים )

 של החברה.   הונה העצמיאלפי ש"ח( מומנה מ  9,368- אלפי דולר )כ  2,750-עלות הרכישה בסך כולל של כ  .4

לתקופה הפסד פרופרומה ודוחות רווח כולל אחר פרופורמה  או  רווח  ה  המאוחדים עלהכספיים  בדוחות   .5

, נערכו 2020בדצמבר    31ולשנה שהסתיימה ביום    2020  מרץב  31ביום    השהסתיימשל שלושה חודשים  

סיווגים בדבר אופן הצגת פריטים מסוימים בנתונים הכספיים של החברות הנרכשות וזאת על מנת 

 (.IFRS) להתאים את אופן הצגתם לזה של הקבוצה ובכלל זאת לתקני דיווח כספי בינלאומיים

, בהיות מטבע הפעילות של החברהשנתיים  ההמאוחדים  ו לדוחות הכספיים  -2בהתאם לאמור בביאור   .6

שונה ממטבע ההצגה של החברה שהינו ש"ח, נזקפו הפרשי מטבע השל החברות הנרכשות דולר ארה"ב,  

תרגום בגין פעילות החוץ ומוכרים בדוח רווח או הפסד כולל אחר פרופורמה במסגרת "הפרשי תרגום 

 שער חליפין ממוצע לתקופה. ל ה בהתאםבגין פעילויות חוץ". השפעת הפרשי שער חושב

7. ( ( אשר מוענקת PUTבהתאם למדיניות החשבונאית של החברה הטיפול החשבונאי באופציית מכר 

 המאוחדיםלדוחות הכספיים    ב-3  לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות )ראה ביאור

של החברה(, החברה מכירה בכל תאריך דיווח בהתחייבות פיננסית הנמדדת על בסיס אומדן    השנתיים

הערך הנוכחי של התמורה בעת מימוש אופציית המכר כאשר במקביל מטופלת החזקת בעלי הזכויות 

שאינן מקנות שליטה כאילו היא בידי החברה. שינויים בסכום ההתחייבות בתקופות עוקבות נזקף  

 סד לסעיף הוצאות מימון נטו.  לרווח או הפ
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 המשך   –אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה  - 2באור 

 המשך  - מאוחדים פרופורמההההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים  .ו 

 

 - ארעי באופן מזוהים והתחייבויות נכסים של הוגן שווי קביעת .8

בעת האיחוד של החברות הנרכשות נכללו הנכסים המזוהים, הנכסים הבלתי מוחשיים הניתנים לזיהוי  

במרץ  31וליום  2020בדצמבר  31וההתחייבויות המזוהות שלה, בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום 

סס על (, בהתבIFRS3"צירופי עסקים")    3לפי שוויים ההוגן כנדרש על פי תקן דיווח בינלאומי    2020

המידע שהיה בידי הנהלת החברה והנהלת החברות הנרכשות במועד הסמוך למועד הקלוזינג של עסקת 

על   היתר,  בין  ובהסתמך,  חיצוניהרכישה  שווי  יתרת    מעריך  את  בעיקר  כלל  זה  מידע  זה.  לעניין 

שירותי ונותני  ספקים  מוחשיים,  בלתי  נכסים  קבוע,  רכוש  מלאי,  האחרים,  והחייבים  ם הלקוחות 

והתחייבויות אחרות. בדוחות על הרווח או ההפסד פרופרומה לכל התקופות המדווחות נכללה הפחתת 

 עודפי העלות שנוצרו ברכישה. 

 עסקאות ויתרות בינחברתיות בוטלו לצורך האיחוד.  .9

 אלפי ש"ח(.   4,586-אלפי דולר )כ 1,342-כתוצאה מצירוף עסקים זה נוצר לחברה מוניטין בסך של כ .10

 נרשם  הנרכשות  החברות  של  העסקים  צירוףשזוהו במסגרת    תות בגין נכסים בלתי מוחשייםוהפח  פחת

(. כפועל יוצא, PPA)  הרכישה  עלות  הקצאת  במסגרת  שנקבע  כפי  ההוגן  בשוויו   העסקים  צירוף  במועד

  31ה חודשים שהסתיימה ביום  שלושלתקופה של  פרופורמה    הפסדאו  על רווח    המאוחדיםבדוחות  

 מנת  על  נוספות  והפחתות, נזקפו הוצאות פחת    2020  בדצמבר  31ביום   ולשנה שהסתיימה 2020במרץ  

  71-כ  של  כולל  בסך  ההוגן  שוויים  בסיס  על  כאמור   הנכסים  של  וההפחתות  הפחת  הוצאות  את  לשקף

 . בהתאמה"ח(, ש  אלפי 498- )כ דולר אלפי 142-כו "ח( ש אלפי 224-)כ דולר אלפי

   - פעמי חד אופי בעלות אחרות ועלויות עסקה עלויות .11

, קוזזו 2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    פרופורמה  הפסד  אועל רווח    המאוחדים  מהדוחות

 וכן  הרכישה  לעסקת  ישיר   באופן  הנרכשות  והחברות  החברה  עלויות עסקה חד פעמיות שנזקפו בדוחות

  העלויות .  "ח(ש   אלפי  757- )כ  דולר  אלפי  217-כ   של  כולל   בסך  פעמי  חד   אופי  בעלות  אחרות  עלויות

 . מקצועיים יועצים בגין הוצאות כוללות בעסקה הנרכשת הפעילות של פעמי חד אופי בעלות האחרות

אלפי ש"ח(   6,829- אלפי דולר )כ  2,006-כ בסך של    הסתכםעודף עלות מזוהה שנותר ברכישת החברות   .12

והוא מיוחס לקשרי לקוחות וצבר הזמנות. תקופת ההפחתה של עודף העלות בגין צבר ההזמנות ובגין 

פני   הפרופורמה הינה הפחתת דוחות  שנים, בהתאמה. התאמת    10.3-ו  3.3קשרי הלקוחות הינה על 

 . רמהופרופ המאוחדיםעודף העלות אשר נכלל בסעיף הוצאות אחרות בדוחות 

 לעיל.  11-ו 10זקיפת המיסים מחושבת בגין סעיפים  השפעת המס : .13

לאור העובדה כי נתוני הפרופורמה, מעצם טיבם, מבוססים על הערכות ואומדנים שונים, הרי שאין  .14

לראות בנתוני הפרופורמה המדווחים בהכרח אינדיקציה לתרומתן של החברות הנרכשות לתוצאות  

 ת הפעילות. המייצגות ו/או העתידיות של החברה לאחר רכיש
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 מגזרים  - 3באור 

 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

 

 העיקריים הבאים הקבוצה מורכבת מהמגזרים העסקיים  .א

 פרויקטים בהקמה. •

 . וזכיינות אחזקה שרותי •

 

 . המאוחדים הכספיים לדוחות 2 בביאור המוצגת לזו זהה הפעילות מגזרי של החשבונאית המדיניות .ב

 

הכנסות המגזר ותוצאות הפעילות של המגזריים העסקיים הוצגו לראשונה בדוחות כספיים אלה לפי פילוח   .ג

 להציג את הפעילות המגזרית של החברות בישראל ובחו"ל. גיאורגרפי על מנת 

 

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

 אינן מוקצות לאף מגזר.בחברה האם  המרוכזותבאופן ישיר לכל מגזר. הוצאות משותפות 

 
נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים בהם משתמש המגזר וכוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים, חייבים   .ה

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

וכוללות בעיקר התחייבות לספקים,   בהם משתמש המגזר.  התחייבויות המגזר כוללות את כל ההתחייבויות 

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

 ם אינן מוקצות לאף מגזר.המרוכזות בחברה הא

 

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

 ומבוטלות במסגרת איחוד הדוחות הכספיים. 

 

סתיימה ולשנה ש  2021במרץ    31לתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום  הדיווח המגזרי פרופורמה   .ז

 הותאם על מנת לשקף את פעילות החברות הנרכשות כחלק ממגזר שירותי אחזקה. 2020בדצמבר  31ביום 
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 המשך  -  מגזרים - 3באור 
 

 להלן נתונים תוצאתיים לעניין המגזרים:  .ח

 

 
  

 2020 במרץ 31ביום   לתקופה של  שלושה חודשים
 סה"כ  ומשותף ביטולים   אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 אלפי ש"ח  

         
הכנסות מלקוחות  

חברות   חיצוניים
 140,525  -    29,059  111,466 ישראליות

הכנסות מלקוחות  
 4,274  -    4,274  -  חיצוניים חברות חו"ל 

  הכנסות"כ סה
 144,799  -    33,333  111,466 מלקוחות 

 
 12,490  -    2,027  10,463 בישראלתוצאות המגזר 

 ( 91)  -    ( 91)  -  תוצאות המגזר בחו"ל 
 

  תוצאות "כ סה
 12,399  -    1,936  10,463 המגזרים 

         
הוצאות משותפות 

 ( 9,351(  ( 9,351(   -  - המגזר בישראל
 ( 4,729)  -   ( 4,729)  - הוצאות המגזר בחו"ל 

 
 )14,080(  )9,351(   (4,729)  -   הוצאות "כ סה

        (1,681) 
         

 ( 1,373)  154   ( 353)  ( 1,174) נטו, אחרותהוצאות 
)הוצאות(  הכנסות

 ( 3,209)  ( 3,125)   ( 147)  63 מימון, נטו  
חלק החברה בתוצאות 

ישויות מוחזקות 
המטופלות לפי שיטת 

 72         השווי המאזני, נטו
 56        מיסים על ההכנסה 

         
 ( 6,135)        לתקופה  הפסד
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 המשך  -  מגזרים - 3באור 
 

 להלן נתונים תוצאתיים לעניין המגזרים:  .ט

 
  .י

 2020בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 סה"כ  ומשותף ביטולים   אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 אלפי ש"ח  

         
הכנסות מלקוחות  

חברות   חיצוניים
 582,834  -   101,868  480,966 ישראליות

מלקוחות  הכנסות 
 50,693  -   50,693  - חיצוניים חברות חו"ל 

  הכנסות"כ סה
 633,527  -   152,561  480,966 מלקוחות 

 
 45,493  -   7,505  37,988 בישראלתוצאות המגזר 

 14,027  -   14,027  - תוצאות המגזר בחו"ל 
 

  תוצאות "כ סה
 59,520  -   21,532  37,988 המגזרים 

         
הוצאות משותפות 

 (36,573)  (36,573)   -  - המגזר בישראל
 (13,338)  -   (13,338)  - הוצאות המגזר בחו"ל 

 
 (49,911)  (36,573)   (13,338)  -   הוצאות "כ סה

        9,609 
         

 (3,367)  (2,293)   (672)  (402) נטו, אחרות הוצאות
 (הוצאותהכנסות )

 ( 281)  ( 2,639)   ( 416)  2,774 מימון, נטו  
חלק החברה בתוצאות 

ישויות מוחזקות 
המטופלות לפי שיטת 

 30         השווי המאזני, נטו
 ( 50)        מיסים על ההכנסה 

         
 5,941        לשנה נקי  רווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי: איל לשמן אני,

  – )להלן   2021 של שנת  הראשוןהתאגיד( לרבעון    –)להלן  לסיכו בע"מ   בחנתי את הדוח הרבעוני של  (1)
 הדוחות(;

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 

מכל    (3) נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
ם של התאגיד לתאריכים  הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומני

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

של  הכספיים    והדוחותת הביקורת  וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד  (4)
או מי שכפוף לו  ,  התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי

מעורבים   או  ובבקרה  במישרין  ובגילוי  הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים 
 . עליהם

 

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

 

 

 

 _____"ל מנכ, לשמן איל ____                                   ___2021, במאי 31___

 חתימה, שם ותפקיד                                                                               תאריך               
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 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהיר כי:סילוויאן אלטר אני,

 

הכלול בדוחות לתקופת הביניים  בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר    (1)
בע"מ   של לרבעון    – )להלן  לסיכו  שנת הראשון התאגיד(  "הדוחות    –)להלן   2021 של  או  "הדוחות" 

 לתקופת הביניים"(;

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

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  
 דוחות; 

והמידע    (3) ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  הביניים    הכספילפי  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר 
המה הבחינות  מכל  נאות,  באופן  ותזרימי  משקפים  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  ותיות, 

 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

והדוחות הכספיים  ת הביקורת  וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד   (4)
או מי שכפוף לו  ,  הכללי  התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל

ובבקרה   ובגילוי  הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין 
 . עליהם

 

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

 

 

 כספים  נכ"לסמ , סילוויאן אלטר                                               ___2021, במאי 31___

 חתימה, שם ותפקיד                                                                               תאריך               
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