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 תתתת

 לסיכו בע"מ 

 2022במרץ   31ליום דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  

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

בפעילות החברה, אשר  . הדוח סוקר את השינויים העיקריים  2022  מרץב  31שהסתיימה ביום    תקופהל

  המדווחת. התיאור המפורט בדוח זה כולל מידע אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי  האירעו בתקופ 

במרץ    31ליום    המאוחדים של החברההכספיים  מתייחסים לדוחות    הזדוח  הנתונים הכספיים ב  .בלבד

הכספיים)"   2022 תקני  ר  שא,  "(הדוחות  לפי  בביאור    IFRSנערכו  הכספיים  א2)כמוגדר  לדוחות   .

במפורש  "(, למעט אם צוין  הקבוצההמצורפים( ומתייחסים לחברה ולחברות הבנות במאוחד )להלן: "

התקופתי של    הדוח   מצוי   הקורא   שבפני   ההנחה  תחת   ך נערוהוא  ,  ובהיקפ  םמצומצ דוח זה הינו   אחרת.

הפרטים הכלולים    אשר"(  התקופתי  הדוח)להלן: "  2022-01-034809מס'    אסמכתא)  2021החברה לשנת  

 . ההפניה דרך על בזאת מובאים בו

 

 תיאור התאגיד וסביבתו העסקית .1

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

תשתית    פרויקטי  ואחזקת  עוסקות בהקמת  "(חברות הקבוצההמוחזקות על ידה )"הקבוצה" או "

 פעילות:  תחומי מסוגים שונים במסגרת שני  

תשתיות הנדסה אזרחית,    קטייהקבוצה מבצעת פרוימסגרת זו  ב   –  פרויקטים בהקמה   תחום ✓

בניה ביטחונית מסווגת ובלתי מסווגת, תשתיות רכבת כבדה וקלה, תשתיות צנרת שונות  

למרבית סוגי הנוזלים, הדלקים והגזים, מתקני ייצור אנרגיה כולל גם אנרגיות מתחדשות, 

נקיים חדרים  גם  השאר  בין  הכוללות  ייצור  מערכות  עם  תהליכיים  למפעלים    , תשתיות 

 .  והקמה של פרויקטים מכניים ת איכות הסביבהתשתיו

וזכיינות ✓ אחזקה  לתשתיות    –   מגזר  ושירות  תחזוקה  מבצעת  הקבוצה  זה  בתחום 

ציבוריותמוניציפליות זכיינות    מוסדיות - ,  אנרגיה,  במתקני  ושירות  תחזוקה  ופרטיות, 

בשיטות   ותחזוקת  ונוספים,    מכניים  פרויקטים  של  אחזקה,  BOTלפרויקטים  אחזקה 

 . ישים במדינות שונות בארה"בכב

 .  בדוח התקופתי   תאגידלפרק תיאור עסקי ה   1לפרטים נוספים ראו סעיף  

בחו"ל  לקבוצה ניסיון בביצוע פרויקטים בחלק מתחומי פעילותה גם  בנוסף לפעילותה בישראל,  

  , בין היתר,, כמפורטהפעילות מחוץ לישראל  בפיתוחהיא משקיעה משאבים  דוח  מועד הנכון לו

 בתמצית להלן: 

 "ב ארהפעילות ב .1.1

באמצעות   הינה  בארה"ב  הקבוצה  בארה"אשר  פרטיות  חברות  פעילות   ב, מאוגדות 

במזרח ארה"ב.  סימוןלעוסקות בפעילות הקשורה  ו בעיקר  צוות   כבישים  יש  לחברות 

  עובדים וציוד לבצוע העבודות.
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  מוכרי   לבין   Lesico US INC חברת   ביןמזכר ההבנות    נחתם  2021  יולי  בחודשבנוסף,  

)"החברות   A-1 PAVEMENT MARKINGS-ו   TMI SERVICES INC  הזכויות בחברות 

מש את האופציה לרכישת יתרת תמ   Lesico US INCהוסכם כי    לפיו  אשרהנרכשות"(  

ורה כוללת תמ ב( של החברות הנרכשות בכפוף לחתימה על הסכם מפורט,  30%מניות )

מס' )  19.7.2021של החברה מיום    מיידימיליוני דולר ארה"ב. ראו דוח    3.147  שלצפויה  

 למועד אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.   (054976-01-2021  אסמכתא

 . פרסום דוחות אלה, ההסכם המפורט טרם נחתם

 .4.1התוצאות העסקיות לרבעון ר' להלן ס' אודות  רטים לפ

פרויקט הקמה ושדרוג של מתקני טיפול ואספקה של   -פעילות במדינת גאנה  .1.2

 שתיה מי 

אישרו מוסדות הפרלמנט של מדינת גאנה    2020בפברואר    27  ביום .1.2.1

גאנה ממשלת  התקשרות    באיטליה   Deutsche Bank  עם  את 

פרויב למימון  במיקט  הסכם  טיפול  של מתקני  ושדרוג  -להקמה 

בחודש  במקור  נחתם    אשר  )הסכם  אפריקה  ביבשתשתיה בגאנה ש

שהחברה    .(2014מרץ   מהפרויקטים  אחד  שהנו  זה,  פרויקט 

חבר )באמצעות  בעבר  כולל    ההתקשרה  לביצועם,  בהסכם  בת( 

שתיה עבור  -והקמת מערכת אספקת מי  תכנון וביצוע של שדרוג 

של   ושיפוץ  הקמה  כך  ובכלל  גאנה,  של  הלאומית  המים  חברת 

הו  מנהר  שאיבה  טיפול  תחנת  מתקני  של  ושיפוץ  הקמה  ולטה, 

אלף קוב ביום, הנחת קווי הולכה וחלוקה    42  -במים בהיקף של כ

ק"מ, וכן הקמה ושיפוץ של מגדלי מים ומאגרי    70- באורך של כ

מיליון    85-מים קרקעיים, וזאת בתמורה כוללת לחברה בסך של כ

 אירו, אשר נקבעה במתכונת "פאושלית".  

(  100%)  החברה   של  בת  תחבר  ותבאמצע מתבצע    הפרויקט .1.2.2

  החברה וחברת בת נוספתומשולבות בו גם    באיטליה   שהתאגדה 

( החברה  בגאנה100%של  שהתאגדה  החל  (  הפרויקט  ביצוע   .

שנת  ברבעון   של  כ  2021הראשון  של  ביצוע  לתקופת    32-והינו 

 . חודשים

  החברה באמצעות חברות בנוסף לפרויקט כאמור לעיל,  יצוין כי   .1.2.3

מור לעיל, פועלת כדי לממש חוזה נוסף מול מזמין  הבנות שלה כא

בגאנה  נוספות  פעילויות  של  עסקי  בפיתוח  וכן  בתחומי    העבודה 

 פעילות בהן פועלת החברה .

  ראו  בגאנה  הפעילות  ואודות   הפרויקט   אודות  נוספים  לפרטים .1.2.4

 . בדו"ח התקופתי התאגיד עסקי תיאור לפרק  8.3.5 סעיף
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הפרויקט   .1.2.5 משך  על  עתיד  המידע  פני  צופה  מידע  הינו  כאמור 

ערך ניירות  בחוק  ערך"(  1968-התשכ"ה  כהגדרתו  ניירות    )"חוק 

המבוסס על תנאי ההתקשרות החוזיים, כמו גם הערכות הנהלת  

החברה, על בסיס ניסיונה והיכרותה את תחום הפעילות והקשיים  

הכרוכים בביצוע הפרויקט. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או  

וכלכליים  להתממש   באופן שונה מהצפוי, בשל שינויים מדיניים 

לענף התשתיות   ושינויי תקנות הקשורים  שינויי חקיקה  בגאנה, 

פועלות   בה  הכלכלית  בסביבה  ו/או  במדיניות  שינויים  במדינה, 

הרשויות במדינה, תנאים סביבתיים וכלכליים העלולים להשפיע  

 על התפוקה ואורך העבודה וגורמי סיכון נוספים. 

 משבר קורונה והשפעתו על החברה  .2

פרסומו קיימת השפעה של נגיף הקורונה על מצבן הכספי  למועד  בתקופת הדוח ו .2.1

חברות   של  העסקית  פעילותן  הפרויקטים    הקבוצהותוצאות  לתחום  )ביחס 

השפעה    בהקמה להלן:   המפורט  על  בדגש(,  יחסי  באופן  משמעותית קיימת 

;  ימיות  הובלות  התייקרות;  נוספות  ותשומות  גלם   חומרי  של   התייקרות

באספק  הייתה    העיכובים  בה  סין  על  בדגש  מחו"ל  וציוד  גלם  חומרי  של 

במפעלים   ייצור  והפסקת  לסגרים  קורונה שהביאה  של  התפרצות משמעותית 

גורמות    השפעות,  החברה  להערכת  שונים.   בחלק  ביצוע  בעלויות  לגידולאלה 

  עליהם   השונים  בחוזים  מיםהקיי  ההצמדה  שמנגנוני  בעוד,  מהפרויקטים

מ  לקוחותיה  מול  החברה  חתומה אינם  תוספת    במלואם  כסיםהשונים  את 

יצוין כי בנסיבות אלו החברה בודקת העלויות כאמור למועד    . בהקשרים אלו 

גבוהה    הדו"ח  וודאות  קיימת רמת אי  כדאיות הגשת מכרזים מסוימים בהם 

וכן נמצאת בקשר עם מזמיני    ולהלן  לעילבנושא חומרי הגלם, כנובע מהאמור  

בגין   תוספות  החברה  מבקשת  בהן  קיימות  עבודות  לגבי  שלה  העבודה 

לגבי    החברה  כן  וכמ  התייקרויות. שלה  העבודה  מזמיני  עם  בקשר  נמצאת 

 . כאמור עבודות קיימות בהן מבקשת החברה תוספות בגין התייקרויות 

משבר    בפעילות השפעת  מורגשת  בארה"ב  והלחימה  החברה  הקורונה 

להלן(  באוקראינה ו  )וראו  גלם  חומרי  של  בהתייקרות    כן ו  דלק   בינהםבעיקר 

 .אדםבכח מחסורב

של    הקורונה   השפעת  מורגשת  בגאנה  החברה   בפעילות בהתייקרויות  בעיקר 

   הימיות.  הההובלותחומרי גלם ובהתמשכות במועדי 

אשראי   .2.2 לגייס  ביכולתה  קשיים  מזהה  אינה  הבנקאית  החברה  מהמערכת 

 בהתאם לצרכיה. 

נכון למועד פרסום הדוח, מתרחשים אירועי לחימה בין רוסיה לאוקראינה אשר   .2.3

היתר   ובין  בכלל  ובעולם  בפרט  באירופה  בשווקים  יציבות  לחוסר  גורמים 
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חומרי  על מחירי וזמינות    משמעותיתבישראל. בעקבות כך, מסתמנת השפעה  

ב )כגון  הסכסוך  באזור  שמקורם  שונות(גלם  ומתכות  והן    רזל  בישראל  הן 

החברה עוקבת אחרי ההתפתחויות , רוכשת    בפעילות הקבוצה בארה"ב ובגאנה. 

של חומרים ונמצאת בקשר רצוף עם הספקים המרכזיים שלה    מסוימיםמלאים  

   ומול מזמיני עבודה.

 

 

 

ו"ח בד  לפרק תיאור עסקי התאגיד   7.1לפרטים נוספים אודות משבר הקורונה ראו סעיף  

 . התקופתי

 וכן המלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה  התפתחות הקורונה בארץ ובעולםיודגש, כי  

אינ  יםאירוע  םהינ החברה  ם אשר  באוקראינה  .בשליטת  המלחמה  על   השפעות 

להשפיע על הערכות החברה, באופן שהן עשויות להשתנות   ותהפעילות הכלכלית עשוי

בהתאם להתפתחויות, ככל שתהיינה. בהתאם, החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף 

הקורונה נגיף  התפתחויות  באוקר   אחר  את    ינהאוהמלחמה  ההשלכות ובוחנת 

על תוצאותיה העסקיות של החברה בטווח הבינוני והארוך. עוד יודגש, כי   האפשריות

ניירות ה ערכות החברה כמפורט לעיל מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק 

אלה , ערך הערכות  הדוח.  למועד  החברה  ותחזיות  הערכות  על  היתר,  בין  המתבסס, 

 עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי. 
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 מצבה הכספי של החברה  .3

  2022  מרץב   31יום  המאוחדים ל  מתוך הדוחות הכספייםלהלן מוצגים נתונים על המצב הכספי,  

 : (ש"ח )במיליוני 

 נכסים שוטפים   .3.1

 

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2021 31.03.2022 סעיף 
 

 שיעור השינוי  ש"ח  מיליוני
 

סכום 

 השינוי 
 

 

ושווי  מזומנים 

 מזומנים 

מזומנים ה היקףב הירידהלפירוט בגין  (11.5) (6.2%) 184.7 173.2

 להלן   5מזומנים בסעיף ראה תזרים 

מזומנים  

 מיועדים

מוגבלים ו 

 בשימוש 

פיקדונות המשמשים בעיקר כביטחונות  1.6 7.9% 20.1 21.7

אשראי וכן מזומן  מסגרות ניצולל

. העלייה  המיועד להטבות לעובדים זרים 

נובעת בעיקר מגידול בניצול אשראי 

 ערבויות.

נכסים  

פיננסיים 

בשווי הוגן דרך  

 והפסדרווח 

הירידה נובעת בעיקר מהפסד נטו  (0.8) (3.7%) 21.8 21.0

 0.4-בתקופה בסכום של כיירות ערך מנ

יירות ומכירות נטו של ני ש"חמיליון 

 בסכום דומה  ערך

 

לקוחות  

 והכנסות לקבל 

 והכנסות הלקוחות ביתרת הגידול 35.5 14.7% 240.7 276.2

במחזור  עלייהמה, נובע בעיקר לקבל

 בתקופה הנוכחית 12.4%-בשיעור של כ

   התקופה המקבילה אשתקד לעומת

 (להלן 4' ס הרא)

ויתרות  חייבים 

 חובה

בעיקר    הגידול 17.0 93.4% 18.2 35.2  בהוצאות  מעליהנובע 

 5.2-כ  של  בסכום  פרויקטים  בגין  מראש

שותף    ביתרת  מעלייה  ש"ח,  מיליון

  9.5  -כ  של  בסך  בת    החבר  שלבשותפות  

במוסדות    ש"ח  מיליון ומעלייה 

 מיליון ש"ח  2.0-ממשלתיים בסך של כ

מרכישות חומרים העלייה נובעת בעיקר   3.1 35.2% 8.8 11.9 מלאי 

 פרויקטים ל

מסים   נכסי 

 שוטפים  

 שינוי לא מהותי (0.6) (14.6%) 4.1 3.5

נכסים   סה"כ 

 שוטפים 

542.7 498.4 8.9% 44.3 
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 נכסים שאינם שוטפים    .3.2

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2021 31.03.2022 סעיף 
 

 ש"ח  מיליוני
 

סכום    שיעור השינוי

 השינוי 

השקעות  

בישויות 

מוחזקות  

המטופלות  

שיטת   לפי 

השווי 

 המאזני 

 ללא שינוי  - 0.0% 0.3 0.3

רכוש 

 קבוע 

 שינוי לא מהותי 2.0 3.9% 52.2 54.2

נדל"ן  

 להשקעה

 ללא שינוי  - 0.0% 3.6 3.6

 פיקדונות

 מוגבלים

 בשימוש 

 ללא שינוי  - 0.0% 0.5 0.5

מוניטין  

ונכסים  

בלתי 

 מוחשיים 

 ללא שינוי  - 0.0% 19.2 19.2

  נכסים

 זכות  בגין 

 שימוש 

 שינוי לא מהותי 0.2 1.8% 11.7 11.9

  הלוואות

 לאחרים 

 שינוי ללא  - 0.0% 0.2 0.2

  נכסי

  סיםימ

 נדחים 

 שינוי לא מהותי 0.1 0.1% 13.4 13.5

סה"כ 

נכסים  

שאינם  

 שוטפים 

103.4 101.1 2.3% 2.3  

 
 

 
  

 

סה"כ 

 נכסים 

646.1 599.6 7.8% 46.5 
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 התחייבויות שוטפות   .3.3
 

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2021 31.03.2022 סעיף 
 

סכום  שיעור השינוי  ש"ח  מיליוני

 השינוי 

 

אשראי 

מתאגידים  

 בנקאיים 

בעיקר    קיטוןה (15.1) (37.2%) 40.6 25.5  פרעון מנובע 

הלוואות לזמן קצר במהלך תקופת 

 הדוח 

חלויות 

שוטפות של  

הלוואות  

מנותני 

אשראי 

 אחרים 

 שינוי לא מהותי 0.1 100% -  0.1

חלויות 

שוטפות 

 בגין חכירה

 שינוי לא מהותי 0.4 8.5% 4.7 5.1

 

ספקים  

ונותני 

 שירותים 

 שינוי לא מהותי 0.8 0.4% 181.1 181.9

זכאים  

ויתרות  

 זכות

  מעלייה בעיקר נובע הגידול 48.1 153.7% 31.3 79.4

  51.7-בהכנסות מראש בסכום של כ

ש"ח אשר נובעת ברובה בגין מיליון 

פרויקט המים בגאנה בו מגישים 

, חשבוניות ללקוח עפ"י אבני דרך

  בסך לעובדים בהתחייבויותעליה 

  גידול₪ עקב  מיליון 1.0 -כ של

 לעומת ,  בהתחייבות לחופשה

 בסכום ממשלתיים במוסדותירידה 

₪ בעיקר עקב  מיליון 3.6-כ של

 בחבות למע"מ קיטון

מקדמות  

 מלקוחות 

נובע בעיקר מעודף מקדמות   הגידול 15.4 23.8% 64.7 80.1

שהתקבלו לעומת מקדמות שקוזזו 

  תקופההבמהלך 

התחייבויות 

מיסים  

 שוטפים 

נובעת מתשלום המס בגין   הירידה (0.3) (27.3%) 1.1 0.8

  בחברה בת 2021שנת 
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אופציית  

לבעלי  מכר 

זכויות 

שאינן 

מקנות  

 שליטה

 שינוי לא מהותי 0.1 2.7% 3.7 3.8

סה"כ 

התחייבויות 

 שוטפות

376.7 327.2 15.1% 49.5  

 

 התחייבויות שאינן שוטפות   .3.4

 

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2021 31.03.2022 סעיף 
 

סכום  שיעור השינוי  ש"ח  מיליוני

 השינוי 

 

הלוואות  

מתאגידים  

 בנקאיים

 ומאחרים 

 שינוי לא מהותי  (0.6) (2.7%) 22.1 21.5

התחייבויות 

הטבות  בשל 

 לעובדים

 אין שינוי 0.0 0.0% 5.3 5.3

מכר  אופציית 

זכויות  לבעלי 

מקנות   שאינן 

 שליטה

 שינוי לא מהותי  0.2 6.9% 2.9 3.1

הלוואות  

 מאחרים 

 שינוי לא מהותי  0.1 2.5% 3.9 4.0

התחייבות 

 בגין חכירה

 שינוי לא מהותי (0.3) (4.5%) 6.6 6.3

 שינוי לא מהותי 0.6 1.2% 49.4 50.0 אגרות חוב 

התחייבות 

מיסים   בגין 

 נדחים 

מהפחתה בעיקר  תנובע ירידהה (0.5) (38.5%) 1.3 0.8

שוטפת של נכסים בלתי מוחשיים 

אשר נוצרו כפועל יוצא של רכישת 

 החברות בארה"ב

סה"כ 

התחייבויות 

שאינן 

 שוטפות

91.0 91.5 (0.5%) (0.5)  
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סה"כ 

 התחייבויות

467.7 418.7 11.7% 49.0  

 

 

 

 

 הון  .3.5

 

 הסברי החברה שינוי בתקופה 31.12.2021 31.03.2022 סעיף 
 

שיעור  ש"ח  מיליוני

 השינוי 

סכום 

 השינוי 

 

 אין שינוי - 0.0% 8.0 8.0 הון מניות

 אין שינוי  - 0.0% 104.0 104.0 פרמיה על מניות

בגין   הון  קרן 

בין   פעולות 

לבעל תאגיד  

 שליטה בו 

 אין שינוי - 0.0% 1.8 1.8

הערכה   קרן 

 מחדש

 אין שינוי - 0.0% 1.3 1.3

הון    קרנות

 אחרות

(2.8) (2.8) 0.0% - 

 

 אין שינוי

 בעיקר נובעהקיטון  (2.1) (3.2%) 66.2 64.1 עודפים

 הפסדים שנצברו במהלךמ

 התקופה 

הון   סה"כ 

לבעלים   המיוחס 

 של החברה

נובע בעיקר מהסיבות  הקיטון  (2.1) (1.1%) 178.5 176.4

 שפורטו לעיל 

שאינן  זכויות 

 מקנות שליטה 

 שינוי לא מהותי (0.3) (13.0%) 2.3 2.0

 ( 2.4) (1.3%) 180.8 178.4 סה"כ הון
 

סה"כ 

 התחייבויות והון

646.1 599.5 7.8% 46.6  
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 תוצאות הפעילות  .4

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

מספר  

 סעיף 

 לשנת לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 במרץ  31ביום                      
  

2022 
 

2021 
 

2021 

  
 ש"חמיליוני 

 653.2  178.0  200.1 4.1 הכנסות

 עלות ההכנסות 
 

7189.  166.9  622.0 

 31.2  11.1  10.4 4.2 רווח גולמי 

 רווח גולמי % 
 

5.2%  6.2%  4.8% 

 50.2  13.8  .013 4.3 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

 הפסד תפעולי לפני הכנסות אחרות
 

(2.6)  (2.7)  (19.0) 

 (2.9%)  (1.5%)  (1.3%)  %  הפסד תפעולי לפני הכנסות אחרות

 אחרות הכנסות )הוצאות( 
 

50.  (0.5 )  7.1 

 (11.9)  ( 3.2)  (2.1) 4.4 יהפסד תפעול

 תפעולי %הפסד 
 

(1.0%)  (1.8%)  (1.8%) 

 (5.8)  (0.5)  (1.0) 4.5 הוצאות מימון, נטו 

חלק בתוצאות ישויות מוחזקות 

 המטופלות בשיטת השווי המאזני 

4.6 10.  0.2  0.4 

 (17.3)  (3.5)  (3.0) 4.7 הפסד לפני מיסים על הכנסה 

  (6.9)  (0.5)  0.5 4.8 ( מסים על ההכנסה)הטבת מס 

 (10.4)  (4.0)  (2.5) 4.9 בתקופה  הפסד

 רווח נקי  % 
 

(1.2%)  (2.2%)  (1.6%) 

 מיוחס אל: 
 

  
 

  

 בעלים של החברה
 

(2.1)  (4.0)  (8.9) 

 זכויות שאינן מקנות שליטה 
 

)4(0.  -  )5(1. 

  )52.(  (4.0)  )10.4( 
  

     

EBITDA 4.10 0.4  0  (0.3) 

 
 

 הכנסות .4.1

  רבעון המקביל אשתקד ב  גדלו לעומת ההכנסות  2022ברבעון הראשון של שנת    ההכנסות

 .12.4%-של כ גידול נתון המשקף ש"ח, ןמיליו 22.1 -בסך של כ

ש"ח, אשר נובע   ןמיליו   24.4  -בסך של כ   הגידול  הקמה, הסתכםב   הפרויקטים  תחוםב

, מקורו ובעיקר מגידול בהיקפי הביצוע בשנה המדווחת מול התקופה המקבילה אשתקד,  



 בע"מ  לסיכו

   2022 מרץב 31דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

 

11 

 

 התקדמות   המשךו  הנוכחית  בשנה   החל  שביצועם  חדשים  בפרויקטים,  השאר  בין

 המבוצעים   מסוימים  ופרויקטים  בגאנה  המים  פרויקט  כך  בכללו  קיימים  בפרויקטים

 עבור משרד הביטחון.  

ש"ח  ן  מיליו  2.3-בסך של כ  הסתכם  אשר  בהכנסות  קיטון  חלהאחזקה והזכיינות,    תחוםב

הקושי  ונובע מפעילות בארה"ב  בבעיקר  הינו    הקיטון .  אשתקד  המקבילה  לתקופה  ביחס

 והן מעונתיות הפעילות בארה"ב.    בארה"ב עובדים   בגיוס
 

 הרווח הגולמי  .4.2

   5.2%  -אשר היווה כ  נתוןש"ח    ןמיליו  10.4  -הסתכם בסך של כ  2021הרווח הגולמי בשנת  

  6.2%אשר היוו    ברבעון המקביל אשתקדש"ח    ןמיליו  11.1  -מהמחזור, לעומת סך של כ 

הגולמי    שיעור ב  ירידהה   .מהמחזור כ  סךב  כאמורהרווח  בעיקר   1.0%  -של  נובעת 

 :מהסיבות הבאות

מיליון ש"ח   1.2-בסך של כ  הגולמי  רווח ה  בסכום   עלייה הקמה חלה  ב  הפרויקטים   תחוםב

 בהפרשה   מקיטוןו  במחזורמהעלייה    כתוצאהבעיקר  התקופה המקבילה אשתקד    לעומת

 . צפויים יםלהפסד

  מיליון  1.9  -כ  של  בסך  הגולמירווח  ה  בסכום    ירידההאחזקה והזכיינות חלה    תחוםב

 עקב בפעילות בארה"ב    הגלמיובסכום הרווח    ברווחיות  ירידהמ,  עיקרב  אשר נובעת    ש"ח

 הקושי בגיוס עובדים מאידך.  ו  )כמוסבר לעיל( מחד במחזור הירידה

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות .4.3

 - הסתכמו בסך של כ     2022ברבעון הראשון של שנת    הוצאות המכירה, הנהלה וכלליות

  המקבילה  בתקופהש"ח    ןמיליו  13.8  -מהמחזור לעומת כ  6.5%  -ש"ח והיוו כ  וןמילי  13.0

כ  אשתקד היוו  רמ  7.8%- אשר  באותה  היו  הנ"ל  ההוצאות  כבתקופה   המהמחזור. 

 לעיל. 4.1הקבילה אשתקד והירידה בשיעורן מהמחזור נובעת מהעליה בו כמתואר בס' 
 

 תפעוליהפסד  .4.4

, ש"ח  ןמיליו   2.1  -כ  בסך של  0222שנת    רבעון הראשון שלב   הסתכםהתפעולי    הפסדה

ש"ח, אשר היווה   ןמיליו  3.2  -כ   שלהפסד    , לעומתהמכירות  ממחזור  1.0%  -היווה כר  שא

. השינויים נובעים מהסיבות כפי  בתקופה המקבילה אשתקד  המכירות   ממחזור   1.8%  -כ

 . שהוסברו לעיל

 הוצאות מימון נטו .4.5

  ןמיליו  1.0 -סך של כב 2022שנת רבעון הראשון של שנת המימון נטו הסתכמו ב הוצאות

כהוצאות  לעומת  ש"ח   של  ב  0.5  -בסך  ש"ח  אשתקדמיליון  המקבילה  נתון  תקופה   ,

 :מהסיבות הבאותוהנובע בעיקר מיליון ש"ח  0.5 -המשקף גידול של כ 
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המימון   .4.5.1 ה הכנסות  בכתקופהסתכמו  ונובעות  ש"ח  מיליון    0.5- ה 

 . מהפרשי שער וריבית מהחזר מס מרשות המסיםבעיקר  

הסתכמו המימון  המקבילה  הכנסות  בכ  בתקופה    0.8  -אשתקד 

מהחזר  בעיקר  ונבעוש"ח  מיליון   וריבית  מני"ע   מס  מרווחים 

 מרשות המסים.

ה  .4.5.2 הסתכמו  המימון  ונובעות  ש"ח  מיליון    1.4-בכ  תקופה הוצאות 

מבנקים. אשראי  ובגין  האג"ח  בגין  מריבית  הוצאות    בעיקר 

  ש"ח מיליון    0.9-אשתקד הסתכמו בכ  בתקופה המקבילה  המימון

השנה   המדווחת  בתקופה  העלייה  הגורמים.  מאותם  ונובעות 

 יירות ערך. נובעת בעיקר מהפסדים מנ 

 חלק בתוצאות ישויות מוחזקות .4.6

רווח   לעומתש"ח  מיליון    0.1-בסכום של כ  רווחלחברה     2022רבעון הראשון של שנת  ב

 . המקבילה אשתקדבתקופה  ש"ח מיליון  0.2-של כבסכום 

 לפני מיסים על הכנסה הפסד .4.7

ש"ח   ןיליומ   3  -הסתכם בסך של כ   2022ברבעון הראשון של שנת    לפני מיסים  הפסדה

ב   ןמיליו  3.5  - כ  שלהפסד     לעומת אשתקדש"ח  המקבילה  נובעים תקופה  השינויים   .

 מהסיבות שהוסברו לעיל. 

 ההכנסה מיסים על  .4.8

ב  כנסות ה כ   2022רבעון הראשון של שנת  מיסים על ההכנסה הסתכמו   0.5  -לסך של 

. תקופה המקבילה אשתקד במיליון ש"ח    0.5  -כבסך של    הוצאות   לעומת  ,ש"ח  ןמיליו

   .מיסים נדחים מעדכון נכסיבעיקר  תנובעהטבת המס  

 

 לתקופההפסד  .4.9

  1.2% -כ  היווהאשר    ש"חמיליון    2.5  -בכ הסתכם    2022שנת  רבעון הראשון של ב  הפסדה

תקופה מהמחזור ב  2.2%  -כ  היווהש"ח אשר    ןמיליו   4.0  -כשל  הפסד  לעומת  מהמחזור,  

 נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל.  הפסדב. השינויים המקבילה אשתקד

 

4.10. EBITDA 

רבעון  ב( הסתכם    EBITDAהרווח לפני פחת, הפחתות, הכנסות אחרות, מימון ומיסים )  

תקופה המקבילה ב  סכום זניחש"ח לעומת    ןמיליו   0.4  -לסך של כ  2022שנת  הראשון של  

  . אשתקד
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 נזילות ומקורות מימון .5

 ש"ח(:  במיליוני)  ה לתקופה ולשנה שנסתיימהלהלן נתונים בדבר תזרים המזומנים של הקבוצ
 

 הסבר 
חודשים  שלושה  של  לתקופה 

 במרץ  31שנסתיימה ביום  
 לשנת 

  2022 2021 2021 

 ש"ח מיליוני   

     תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 הפסד לתקופה 

5.1 

(2.5) (4.0) (10.4) 

 9.8 4.0 3.3 התאמות 

 (0.6) - 0.7 תזרים פרמננטי 

 17.7 )41.9( 10.7 שינויים בסעיפי הרכוש וההתחייבות 

 17.1 (41.9) 11.4 מזומנים מפעילות שוטפת לפני מימון ומסים

 (6.2) 1.1 (0.1) תשלומי ריבית ומיסים 

 (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו, 

 שוטפת
 11.3 (40.8) 10.9 

      

 (22.2) (19.1) (4.6) 5.2 ששימשו לפעילות השקעה  מזומנים נטו , 

      

מזומנים נטו ,שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 מימון
5.3 (17.5) 20.8 61 

 ( 5.9) (0.2) (0.7)  הפרשי תרגום בגין יחידות חוץ 

 43.8 (39.3) (11.5)  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

 140.9 140.9 184.7  יתרה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 184.7 101.6 173.2  התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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 תזרים מפעילות שוטפת  .5.1

חוזר(  .5.1.1 בהון  שינויים  לפני  )התזרים  הפרמננטי  הסתכם   התזרים 

שנת  ב של  הראשון  של  ב    2022רבעון  ש"ח    וןמילי   0.7  -כסכום 

זניחלעומת   אשתקדב  סכום  המקבילה  ת  נובעהעלייה   .  תקופה 

בתקופה  ההפסד  לעומת  בתקופה המדווחת  הפסד  ירידה במ   בעיקר

) פער של כ כוכן  (,  ש"חמיליון    1.5-אשתקד  מיליון    1.1-פער של 

לעומת  בתקופה המדווחת  בין הכנסות ממיסים על ההכנסה    ש"ח

 אשתקד.  ברבעון המקביל  הוצאות מיסים על ההכנסה

רבעון הראשון של  ב  חיובי , תרמו לתזרים  השינויים בהון החוזר .5.1.2

של    שלילי תזרים    "ח לעומתש  ן מיליו  10.7- בסך של כ   2022שנת  

בתקופה  . השינויים  ברבעון המקביל אשתקד  ש"חמיליון    41.9-כ

גידול בלקוחות והכנסות לקבל בסך של מנובעים בעיקר  המדווחת  

- וכן גידול בחייבים ויתרות חובה בסכום של כ  ן ש"חמיליו  35  -כ

לעומת גידול בהתחייבות לספקים ונותני שירותים    "חמיליון ש  16

- במקדמות מלקוחות בסך של כ  גידול  ש"ח,  ןמיליו  1.4  -בסך של כ

כ  ש"חמיליון    15.3 של  בסך  זכות  ויתרות  בזכאים    48.1-וגידול 

ש"ח בלקוחות  מיליון  גידול  היה  אשתקד  המקביל  ברבעון   .

וכן גידול בחייבים    ש"חמיליון    42.2-והכנסות לקבל בסכום של כ

כ של  בסכום  חובה  גידול    ש"חמיליון    13.7-ויתרות  לעומת 

מיליון    17.3- בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים בסכום של כ

   ."חשמיליון   1.1-וקיטון במקדמות מלקוחות בסכום של כ ש"ח

ב .5.1.3 הסתכם  ומיסים,  מימון  לפני  שוטפת  מפעילות  רבעון  התזרים 

תזרים שלילי    לעומת    ש"ח  ןמיליו  11.4- בכ  2022הראשון של שנת  

 .  תקופה המקבילה אשתקדמיליוני ש"ח ב  41.9-של כ

נטו,והריבית  המיסים .5.1.4 ב  ,  שנת  ששולמו  של  הראשון     2022רבעון 

ש"ח    ןמיליו  1.1- ש"ח לעומת כ  ןמיליו    (0.1)-הסתכמו לסך של כ

 . תקופה המקבילה אשתקדב

  2022שנת  רבעון הראשון של  כתוצאה מהגורמים שתוארו לעיל, ב .5.1.5

כ  בסך  לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת    11.3-של 

תקופה  ב ש"ח  ןמיליו  40.8 -של כ  תזרים שלילי  ש"ח לעומת  ןמיליו

 .  המקבילה אשתקד
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 מזומנים מפעילות השקעה תזרימי  .5.2

 4.6  -לחברה תזרים שלילי מפעילות השקעה בסך של כ  2022  רבעון הראשון של שנתב

 . תקופה המקבילה אשתקדש"ח נטו ב  ןמיליו  19.1-כנטו לעומת סך של ש"ח  ןמיליו

בעיקר בחברת )  ש"ח   ןמיליו   1.5-בכ  רכוש קבוערכישת  בירידה  הגורמים העיקריים הינם  

שנת    מרלו"גהקמת  בגין    ,בת במהלך  הסתיימה  בנייתו  מתונה   2021)אשר  עלייה  וכן 

 ש"חמיליון    13.3-לעומת כש"ח  מיליון    1.5- בסכום של כ  ש במזומנים מוגבלים בשימו

 בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון  .5.3

בסך של   ימוןשלילי מפעילות מ לחברה תזרים מזומנים    2022שנת  רבעון הראשון של  ב

ש"ח   ןמיליו  20.8  -מפעילות מימון בסך של כ  חיוביש"ח לעומת תזרים    ןמיליו  17.5  -כ

 .2021שנת תקופה המקבילה בב

פרעון    הינם  בתקופה המדווחת    הגורמים העיקריים לתזרימי המזומנים מפעילות מימון 

כ  הלוואות  של  התקבלו    בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד  מיליון ש"ח   16.2- בסכום 

   .ש"ח מיליון 14.9-בסך של כ הלוואות ממוסדות בנקאיים ומגורמים אחרים 

 

 המזומנים ושווי המזומנים  יתרת .5.4

ש"ח   ן מיליו  173.2  -הסתכמה בכ   2022  מרץב  31ליום  יתרת המזומנים ושווי המזומנים  

 .2021בדצמבר  31ליום  ש"ח  ןמיליו  184.7-כסך של לעומת 

מסגרות   להבטחת  בעיקר  המשועבדים  בשימוש,  מוגבלים  פיקדונות  לחברה  כן,  כמו 

 21.7  -בסך של  כ   2022  מרץב  31ליום  , שהסתכמו  ומזומנים מיועדים  אשראי מבנקים

 . 2021בדצמבר  31ליום  ש"ח  ןמיליו 20.1 -סך של כ לעומת ש"ח,  ןמיליו

 20.1-כהדוח על המצב הכספי בנוסף לחברה תיק ניירות ערך מנוהל אשר ערכו לתאריך  

 .2021בדצמבר  31ליום ש"ח מיליון  21.8לעומת ש"ח מיליון 

 

 מקורות המימון החיצוניים של הקבוצה  .5.5

אגרות חוב שהנפיקה   הינם בעיקר  מקורות המימון החיצוניים של הקבוצהלמועד הדוח  

מיליון ש"ח ברוטו )לפרטים ראה   50  -בסך של כ  2020י של שנת  החברה ברבעון השליש

  הסתכמור  שאמתאגידים בנקאיים לזמן קצר ולזמן ארוך,    םאשראי  להלן(,    11.4סעיף  

בדצמבר   31ליום  ש"ח    ןמיליו   62.6- כלעומת    ,ש"ח  ןיליו מ  47.6    - בכ   2022  מרץ ב  31ליום  

2021 . 
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 הבנקאיים תנאי התקשרות עם התאגידים  .5.6

אודות   פיננסיות  לפרטים  מידה  קשורה אמות  עימם  אשר  בנקאיים  תאגידים  למול 

 .  31.12.2021המאוחדים לתאריך  לדוחות הכספיים ג 20אור יב או, רהחברה

 

 הון חוזר   .5.7

הון חוזר )נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות( חברה  ל  2021בדצמבר    31ליום  

 31ליום  ש"ח    ןמיליו   171.3  -של כבסך  לעומת הון חוזר    ,ש"ח  ןמיליו   165.9  -בסך של כ

 . 2021בדצמבר 

, לקבוצה הון חוזר תפעולי )לקוחות, חייבים ומלאי בניכוי ספקים   2022  מרץב  31ליום  

לעומת הון חוזר תפעולי    ,ש"ח  ן מיליו  18.2  - בסך של כ  שלילי (  ומקדמות מלקוחות  זכאים

 .  2021בדצמבר   31ליום ש"ח  ןמיליו  9.4  -של כ שלילי

 

 אשראי לקוחות ואשראי ספקים .5.8

סך של לעומת  ש"ח    ןמיליו   276.2  - עמד על סך של כ  2022  מרץב  31ליום  אשראי לקוחות  

 לעיל.  3.1סעיף  אה. ר2021בדצמבר  31ליום  מיליוני ש"ח 240.7 -כ

סך של לעומת  ש"ח,    ןמיליו   181.9-עמד על סך של כ  2022מרץ  ב  31ליום  אשראי ספקים  

 לעיל.  3.3סעיף  אה. ר2021בדצמבר  31ליום  ש"ח  ןמיליו 181.1 -כ

 צבר הזמנות של הקבוצה   .6

  מיליוני  1,588 -של כ צבר ההזמנות של הקבוצה לתאריך הדוח הכספי מסתכם בסכום  

 ש"ח.  

 

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

א לחוק ניירות ערך, שאינו  32הינם משוערים וכוללים מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בסעיף  

לעיל   הנתונים המפורטים  על  מבוססות  זה  בעניין  בלבד. הערכות החברה  בשליטת הקבוצה 

בדוח עסקי התאגיד,    3.3.15תן כפופה לגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  בסעיף זה, והתממשו

מועד   היתר,  בין  לרבות,  הפרויקטים,  ביצוע  המשך  על  המשפיעים  נוספים  לגורמים  וכן 

הלקוחות  מזכות  מושפעים  להיות  העלולים  הפרויקטים,  לביצוע  הזמנים  ולוחות  ההתחלה 

נות מקורות תקציביים לביצוע הפרויקטים לשנות לוחות זמנים אלו, להפסקת פרויקטים, זמי

   וכדומה. לפיכך אין ודאות כי האמור בטבלה זו לעיל יתממש באופן חלקי או מלא.
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 מהותיים נוספים בתקופה המדווחת ולאחריה   אירועים .7

 הקמת מפעל גזים   פרויקט  .7.1

פברואר   החברה    2022בחודש  לפיו  בינלאומי  תאגיד  עם  הסכם  כקבלן  נחתם  תשמש 

לייצור התאגיד  ההראשי של   ביצוע עבודות הקמה של מפעל חדש  בינלאומי במסגרת 

גת   בקרית  זה:  גזים  כמויות "(.  הפרויקט")בס"ק  כתב  בסיס  על  תבוצע  ההתקשרות 

כו של  סך  על  יעמדו  הפרויקט  מביצוע  הכנסותיה  כי  צופה  ש"ח   257  -החברה  מיליון 

דומה לשיעורי    זהשיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט    חברהלהערכת ה "מ.  בתוספת מע

 החלה  החברה .  הרווח לפיהם החברה נוהגת לתמחר פרויקטים לביצוע עבודות מסוג זה

  . שנתייםצפויה לעמוד עד כקופת הביצוע ת ו 2022הפרויקט במהלך חודש מרץ  בביצוע

 "ש( מט ) בשפכים לטיפול מפעל והרחבת  לשדרוג פרויקט  .7.2

בדבר זכייתה בפרויקט לשדרוג והרחבת קיבלה החברה הודעה    2022באפריל    28בתאריך  

כמויות  כתב  בסיס  על  תבוצע  ההתקשרות  קדרון.  נחל  בשטחי  ויסות  ובריכות  מט"ש 

מיליון ₪ בתוספת   125- ע הפרויקט יעמדו על סך של כוהחברה צופה כי הכנסותיה מבצו

דומה לשיעורי הרווח   זהשיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט    חברהלהערכת ה מע"מ.  

. למועד פרסום הדוח לפיהם החברה נוהגת לתמחר פרויקטים לביצוע עבודות מסוג זה

 טרם נחתם הסכם מפורט עם מזמין העבודה. 

מהפרויקט  הערכות החברה  הכנסות  צפי  עם  בקשר  הרווחיות יםהחברה  שיעור   ,

הערכותיה,   על  נשענות  הביצוע  תקופת  צפי  הצפויה,  בסיס   תכניותיההגולמית  ועל 

בקשר עם ביצוע הפרויקט. מידע זה מהווה מידע צופה פני עתיד   מושסוככמויות    יכתב

וודאות מלאה בהתממשותו   ערך, אין  ניירות  והוא עשוי להיות שונה כהגדרתו בחוק 

 . למהערכות החברה כמפורט לעי

 הארכת תוקף תשקיף מדף        7.3

דיווחה החברה כי רשות ניירות ערך נענתה לבקשתה והאריכה את   2022במאי,    3ביום  

אשר   2022-01-044148)מס' אסמכתא    2023במאי    7תוקפו של תשקיף המדף עד ליום  

 הפניה(.  הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך

 בע"מ  מידרוגעל ידי חברת   דירוג .7.4

מידרוג בע"מ על מתן דירוג ראשוני לחברה של חברת  הודיעה    2020באפריל    22ביום  

A3.il  .יציב דירוג  מיום    באופק  של החברה  מיידי  דוח  מס' אסמכתא   22.4.2020)ראו 

אשר   (2020-01-066933מס' אסמכתא    25.6.2020ודוח מתקן לו מיום    2020-01-036253

 .הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה(

  -מהודיעה חברת מידרוג בע"מ על הורדת הדירוג ראשוני לחברה    2021במאי    27ביום  

A3.il ל-  Baa1.il   מס'   30.05.2021באופק דירוג יציב. )ראו דיווח מיידי של החברה מיום

 .ם על דרך ההפניה(אשר הפרטים הכלולים בהם מובאי 2021-01-032152אסמכתאות  
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מתאריך   החל  הדירוג,  עדכון  הריבית  1.7.2021בעקבות  סדרת   הנומינלית  שיעור  על 

שנתי )ראו דיווח מיידי של החברה מיום   3.9%ויעמוד על    0.25%האג"ח עלה בסך של  

אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך   2021-01-032176מס' אסמכתא    30.5.2021

 ההפניה(. 

 Baa1.ilהודיעה חברת מדרוג על שמירה על הדירוג הקודם, כלומר,  2022אי במ 25ביום 

 מס' אסמכתא  25.05.2022באופק דירוג יציב. )ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

 אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך הפנייה(. 2022-01-051966 

  ל מעודכנתימון אסיפת בעלי מניות החברה בין היתר לאישור מדיניות תגמוז         7.5

 ר מחדש של תנאי העסקה של בעלי השליטה בחברה.ואישו

בעלי מניות מיוחדת שעל סדר יומה בין היתר   זימנה החברה אסיפת  2022במאי    9ביום  

השליטה   בעלי  של  העסקה  תנאי  של  מחדש  ואישור  מעודכנת  תגמול  מדיניות  אישור 

אשר   2022-01-045327בחברה. לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום מס' אסמכתא 

 הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה. 

   (’א )סדרה  חוב אגרות  .8

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

 

 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  

 ההצמדהתנאי 
 -- 

סכום הריבית שנצברה כפי שנכלל בדוחות  

 2022 במרץ 31הביניים ליום 
 אלפי ש"ח.  567

בדוחות   שנכלל  כפי  שלה  ההוגן  השווי 

 2022במרץ  31ליום   הכספיים
 "ח. ש אלפי 49,994

 "ח. ש אלפי 50,540 2022 במרץ 31השווי הבורסאי ליום 

 הריבית ושיעור הריבית סוג

של   בשיעור  קבועה  שנתית  דירוג ,  3.9%ריבית  הורדת  )לאחר 

מאי   לשיעור   2021בחודש  היריבת  שיעור  עלה  בעקבותיו  אשר 

 ראו להלן( -כמתואר לעיל

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

 )כולל(.   2024עד    2023נים  בדצמבר של כל אחת מהש  31ביוני וביום  
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 מועדי תשלום הריבית

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת כפי שתהא מעת לעת, של קרן  

א'(   )סדרה  החוב  מחודש    משולמתאגרות  ,  2020  דצמברהחל 

, 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  

ש הראשון  הריבית  תשלום  ביום  נלמעט  דצמבר    31עשה  בחודש 

הראשון 2020 המסחר  ביום  המתחילה  התקופה  בגין  ששולם   ,

)סד על אגרות החוב  יום המכרז  ביום   והסתיימהרה א'(  שלאחר 

הימים  מספר  לפי  וחושב  מועד התשלום האמור,  שלפני  האחרון 

 ימים בשנה.  365בתקופה האמורה ועל בסיס 

 

 

 

 

 

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

 . כלשהו

 לא. האם ניתנות להמרה לנייר ערך אחר

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

 הנאמנות.

לתשלום   ערבות  ניתנה  האם 

 התחייבויות החברה על פי אגרות החוב 
 לא.

 ( בע"מ. 1975הרמטיק נאמנות ) שם הנאמן 

תעודות   סדרת  על  האחראי  שם 

 ההתחייבות אצל הנאמן 
 דן אבנון או מרב עופר.

 התקשרות עם הנאמןפרטי 

 , בני ברק 30כתובת: דרך ששת הימים 

 03-5544553טלפון: 

 03-5271039פקס: 

 hermetic@hermetic.co.ilמייל: 
 

 דירוג אגרות החוב ממועד ההנפקה

הודיעה חברת מידרוג בע"מ על הורדת הדירוג   2021במאי    27ביום  

לחברה   )ראו  Baa1.il  -ל A3.il  -מראשוני  יציב.  דירוג  באופק 

-2021מס' אסמכתאות    30.05.2021של החברה מיום    דיווח מיידי

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

mailto:hermetic@hermetic.co.il
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שיעור הריבית על   1.7.2021בעקבות עדכון הדירוג, החל מתאריך  

של   בסך  עלה  האג"ח  על    0.25%סדרת  )ראו   3.9%ויעמוד  שנתי 

-2021-01  מס' אסמכתא  30.5.2021דיווח מיידי של החברה מיום  

 אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה(.  032176

 נכסים משועבדים 

 אין.

א'(   )סדרה  החוב  אגרות  תהיינה  עוד  כל  כי  התחייבות  קיימת 

קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך  

שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם( החברה 

וזכויותיה לא   החברה  נכסי  כלל  על  כללי  שוטף  שעבוד  תיצור 

מבלי  זאת  וכל  כלשהו  ג'  צד  של  לטובתו  והעתידיים,  הקיימים 

 שיתקיימו התנאים הקבועים בשטר הנאמנות.

 כן. האם הסדרה מהותית 

 

 

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

 :31.03.2022ליום   -החברה 

 
 31.03.2022 ליום עמידה הפיננסית  המידה אמת

ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך  

 מיליון ש"ח  50של 

 "ח ש מיליון 178.4

יחס הון עצמי למאזן לא יפחת משיעור 

 25%של 

27.6% 

 

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

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

 

 

       

 יהודה לשמן 

 דירקטור

 איל לשמן 

מנכ"ל וחבר  

 דירקטוריון

 סילוויאן אלטר  

 סמנכ"ל כספים

 

 

 

 

 

 

 2022 ,איבמ 30אישור הדו"ח:  תאריך 
 



  טיוטה לדיון 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ "לסיכו בע

 דוחות כספיים תמציתיים ביניים מאוחדים 

 )בלתי מבוקרים( 

 2022מרץ, ב 31ליום 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 טיוטה לדיון 
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 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד  

  

 1 המבקרים חשבוןי הרואדוח סקירה של 

 2-3  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 4  הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 

 5 הכולל ההפסד דוחות תמציתיים מאוחדים על 

 6-8 על השינויים בהון  מאוחדיםיים תמציתדוחות 

 9-10 על תזרימי המזומנים תמציתיים מאוחדים ותדוח

 11-23 מאוחדים  ביניים ייםתמציתדוחות הכספיים הבאורים ל
 

 
 
 
 
 
 



 

 : 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 

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   הכולל,  ההפסד  הפסד,או  רווח  העל  המאוחדים    התמציתיים  ואת הדוחות  2022מרץ,  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 נוהכ   2022במרץ    31מכלל הנכסים המאוחדים ליום     20.9%    -נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

הכספי לתקופת הביניים   המידעמכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.    10.66%  -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 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מכל הבחינות המהותיות,   ערוךשהמידע הכספי הנ"ל אינו  

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

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

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

 

בייקר טילי                                                                      

 הורוביץ עידן סבו טבת  כהן טבח  

 רואי חשבון   

   

   2022 ,במאי 30 ,גן-רמת
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ת   ו ח ו ת ד י צ מ י 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 
 2 2 0 2  1 2 0 2  1 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח  
      

      נ כ ס י ם
      

      נכסים שוטפים 

 184,717  101,514  173,210 מזומנים ושווי מזומנים

 20,110  21,986  621,68 מוגבלים ומיועדים לשימוש ופיקדונות מזומנים 

 21,836  26,303  1,0132 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 240,725  269,018  159,627 והכנסות לקבללקוחות 

 18,226  25,270  195,35 חייבים ויתרות חובה

 8,794  8,004  11,915 מלאי

 4,008  2,043  63,53 נכסי מיסים שוטפים

 7142,54 נכסים שוטפים סה"כ 
 

454,138  498,416 
      

      נכסים שאינם שוטפים 

 312  348  345 המטופלות לפי שיטת השווי המאזנימוחזקות בחברות  השקעות

 3,584  3,190  3,584 נדל"ן להשקעה 

 559  -   480 פקדונות מוגבלים בשימוש 

 52,158  46,005  54,219 רכוש קבוע

 19,191  21,811  19,159 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 11,703  10,389  11,911 שימוש נכסי זכויות

 189  -   172 הלוואות לאחרים 

 13,430  4,716  13,547 נכסי מסים נדחים

 3,41710 נכסים שאינם שוטפים סה"כ 
 

86,459  101,126 
    

 
 

     
 

 599,542  540,597  131,664 סה"כ נכסים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדים בינייםתמציתיים  דוחות הכספייםלהבאורים 
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ו  ח ו י ד ת י צ מ ת י י ת  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י ד ח ו א מ ם   ם  ו י  ל
 בדצמבר 31  במרץ 31 
 2 2 0 2  1 2 0 2  1 2 0 2 
 ( )מבוקר  ( )בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח  

      ןה ת ח י י ב ו י ו ת   ו ה ו 
      שוטפות התחייבויות

 40,581  31,816  ,45025 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 -        -        89 הלוואות מנותני אשראי אחרים של שוטפות חלויות 

 4,722  4,614  5,166 בגין חכירהשל התחייבויות חלויות שוטפות 

 181,142  174,170  181,940 ספקים ונותני שירותים

 31,331  30,785  79,367 זכאים ויתרות זכות 

 64,663  59,060  80,169 מקדמות מלקוחות

 3,654  11,000  3,763 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהאופציית מכר 

 1,063  3,141  785 מיסים שוטפיםבגין התחייבויות 

 327,156  314,586  7296,37 התחייבויות שוטפותסה"כ 
      

      שאינן שוטפותהתחייבויות 

 22,034  6,507  927,02 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 -        -        529 מנותני אשראי אחריםהלוואות 

 5,323  4,829  5,293 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 

 2,936  4,192  3,078 אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,929  4,067  053,4 הלוואה מאחרים 

 49,444  49,816  49,994 אגרות חוב

 6,608  5,838  ,3466 חכירה  בגין תיוהתחייבו

 1,294  1,211  785 נדחים  מיסיםת בגין יוהתחייבו

 91,568  76,460  005,19 שאינן שוטפותהתחייבויות סה"כ 
      

 418,724  391,046  7347,46 סה"כ התחייבויות
      הון

 7,968  7,418    7,968  מניות הון

 103,957  67,215  103,957  מניות על פרמיה

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

 ( 55)  ( 23)   33  קרן הון מהפרשי תרגום של יחידות חוץ

 1,302  -   1,302  בגין רכוש קבוע קרן הערכה מחדש

 ( 2,689)  ( 1,648)  ( 2,689)  בגין הטבות לעובדים  הון ןקר

 66,240  71,096  64,091  עודפים 
 178,492  145,827  16,4317 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

      
 2,326  3,724  61,96 זכויות שאינן מקנות שליטה 

      
 180,818  149,551  3978,17 סה"כ הון

      
 599,542  540,597  131,664 סה"כ התחייבויות והון

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדיםביניים תמציתיים  דוחות הכספייםלהבאורים 
 

       
 סילוויאן אלטר   אייל לשמן   יחיאל לשמן   יהודה לשמן 

 כספים  סמנכ"ל  ודירקטורמנכ"ל     דירקטור  דירקטור
 

 2022 , במאי 30   תאריך אישור הדוחות:
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ח  ו ת ד ל    ו ע ם  י ד ח ו א מ ם  י י ת י צ מ ח  ת ו ו ו  ר ד א ס פ    ה
 

לתקופה של שלושה חודשים  
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

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

      

 653,151  177,966  200,080 הכנסות

      

 621,972  166,831  189,683 עלות ההכנסות 

      

 31,179  11,135  10,397 גולמי רווח 

      

 5,351  1,491  1,157 הוצאות מכירה ושיווק

 44,791  12,310  11,849 הוצאות הנהלה וכלליות 

 13,006  13,801  50,142 

      

 ( 18,963)  ( 2,666)  ( 2,609) לפני הוצאות אחרות  פעוליהפסד ת

      

 7,088  ( 541)  452 , נטואחרות (הוצאותהכנסות )

      

 ( 11,875)  ( 3,207)  ( 2,157) תפעולי הפסד 

      

 2,496  803  501 מימון הכנסות 

 ( 5,335)  ( 927)  ( 1,379)  הוצאות מימון
ת מכר לבעלי זכויות שאינן ישווי הוגן של אופצי התאמת

 ( 2,936)  ( 393)  ( 142) מקנות שליטה

      

 ( 5,775)  ( 517)  ( 1,020) הוצאות מימון, נטו 

      

 יישוייות  מוחזקות   בתוצאות חלק החברה 
 379  210  128 , נטוהמטופולת לפי שיטת השווי המאזני  

      

 (17,271)  ( 3,514)  ( 3,049) לפני מיסים על ההכנסההפסד 

      

 6,852  ( 568)  540  ( סים על ההכנסהימהטבת מס ) 

      
 (10,419)  ( 4,082)  ( 2,509) הפסד לתקופה 

      מיוחס ל: 

 ( 8,892)  ( 4,036)  ( 2,149) בעלים של החברההפסד המיוחס ל

 ( 1,527)  ( 46)  ( 360) זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי הפסד המיוחס ל

      

 ( 10,419)  ( 4,082)  ( 2,509) לתקופה הפסד 
המיוחס לבעלים של  ש"ח ע.נ.  0.1בת למניה פסד ה

 ( 0.18)  ( 0.09)  ( 0.04) החברה )בש"ח( 
 

 
 

 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדים בינייםתמציתיים דוחות הכספיים ל באוריםה
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ח  ו ת ד ה   ו ל  ע ם  י ד ח ו א מ ם  י י ת י צ מ ח  ת ו ו ל  ר ל ו כ  ה
 
 

 לתקופה של שלושה חודשים 
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

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

 ח "אלפי ש 

      

 ( 10,419)  ( 4,082)  ( 2,509) הפסד לתקופה 

      

      )הפסד( כולל אחררווח 
 

 סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
      :, נטו ממסבהתקיים תנאים ספציפיים

 876  1,074  88 , נטו ממסהפרשי תרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ
  או  לרווח מחדש המסווגים או  שיסווגו  רכיבים''כ סה

 876  1,074  88 הפסד
 

, נטו  הפסד ו אסכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח 
 :ממס
, נטו  בגין תוכנית להטבה מוגדרת ממדידה מחדשהפסד 
 ( 1,041)  -   - ממס 

 1,736  -   - בגין שיערוך של רכוש קבוע, נטו ממס  קרן הערכה מחדש

 695  -   - הפסד  או  לרווח''כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן סה

      

 1,571  1,074  88 , נטו ממסלתקופהכולל אחר  רווח

      

 ( 8,848)  ( 3,008)  ( 2,421) הפסד כולל לתקופה, נטו ממס

      
      מיוחס ל: 

 ( 7,755)  ( 3,128)  ( 2,061) החברה בעלים של 
 ( 1,093)  120  ( 360) זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי 

      

 ( 8,848)  ( 3,008)  ( 2,421) לתקופה  סה"כ 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 המיוחס לבעלים של החברה 

 
  הון 

  המניות

 
 

 פרמיה
 על

 מניות

  הון  קרן  
 בגין 

  פעולות
 בין 

 תאגיד
 לבעל

 שליטה
  בו 

 תרגום הפרשי
  דוחות
  של כספיים
  חוץ יחידות

הערכה  קרן 
בגין  מחדש

  רכוש קבוע 

  הון  ן קר
בגין 

הטבות  
  עודפים  לעובדים

  הון "כ סה
 מיוחס

  של  לבעלים
  החברה

 זכויות
 שאינן 
  מקנות
 הון הכל סך  שליטה

 
           "ח ש אלפי         
                    

 180,818  2,326  178,492  66,240  ( 2,689)  1,302  ( 55)  1,769  103,957  7,968 )מבוקר( 2022בינואר  1ליום  יתרה
                    

  2022 מרץ בתקופה ינואר עד  התנועה
                      )בלתי מבוקר(

 ( 2,509)  ( 360)  ( 2,149)  ( 2,149)  -  -  -  -  -  -  לתקופה הפסד
 88  -  88  -  -  -  88  -  -  - אחר  כולל רווח

 ( 2,421)   ( 360)  ( 2,061)   ( 2,149)  -  -  88  -  -  - לתקופה כולל)הפסד(  רווח"כ סה

                    
                    

)בלתי  2022 במרץ 31ליום  יתרה
 178,397  1,966  6,43117  4,0916  ( 2,689)  1,302  33  1,769  103,957  7,968 מבוקר( 

                    
 
 
 
 חלק בלתי נפרד מהם. ביניים מאוחדים מהווים  תמציתייםדוחות הכספיים ל 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 המיוחס לבעלים של החברה 

 
הון  

  המניות

 
 

פרמיה על 
 מניות

 
קרן הון בגין  
פעולות בין  

תאגיד לבעל  
  שליטה בו 

הפרשים  
מתרגום  
דוחות  

של   כספיים
 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 
 ( 931)  1,769  67,215  7,418   )מבוקר(  

    
 (1,648 )  77,632  151,455  3,604  155,059 

 
                     

התנועה בתקופה ינואר עד מרץ 
        )בלתי מבוקר( 2021

    
          

 ( 4,082)  ( 46)  ( 4,036)  ( 4,036)  -       -   -   -   -   הפסד לתקופה
 1,074  166  908  -   -       908  -   -   -  כולל אחר רווח 

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

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

)בלתי  2021במרץ  31יתרה ליום 
 ( 23)  1,769  67,215  7,418 מבוקר(  

    

 (1,648 )  71,096  145,827  3,724  149,551 
 
 
 
 
  חלק בלתי נפרד מהם. ביניים מאוחדים מהווים  תמציתייםדוחות הכספיים ל באוריםה
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ח  ו ת  ד ם ו י ד ח ו א ן   מ ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל  ך   -   ע ש מ    ה
 

 
 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדיםביניים תמציתיים דוחות הכספיים ל באוריםה

      
     הון המיוחס לבעלים של החברה 

 
  הון 

  המניות

 
 

 פרמיה
 מניות על

  הון  קרן  
 בגין 

  פעולות
 בין 

 תאגיד
 לבעל

 שליטה
  בו 

  הפרשים
  מתרגום
  דוחות
  של כספיים
  חוץ יחידות

קרן הערכה  
  מחדש

  קרנות
  הון 

  עודפים  אחרות

  הון "כ סה
 מיוחס

  של  לבעלים
  החברה

 זכויות
 שאינן 
  מקנות
 הון הכל סך  שליטה

 
           "ח ש אלפי         
                    

 155,059  3,604  151,455  77,632  ( 1,648)  -   ( 931)  1,769  67,215  7,418 )מבוקר(   2021בינואר  1ליום  יתרה
                    

   2021בתקופה ינואר עד דצמבר  התנועה
                    )מבוקר( 

 ( 10,419)  ( 1,527)  ( 8,892)  ( 8,892)  -   -   -   -   -   -    השנה הפסד
 1,571   434  1,137    -   ( 1,041)   1,302  876  -   -   -  אחר  כולל)הפסד(  רווח

 ( 8,848)   ( 1,093)  ( 7,755)   ( 8,892)  ( 1,041)   1,302  876  -   -   -  לתקופה כולל)הפסד(  רווח"כ סה
                    
                    

 37,292  -   37,292  -   -   -   -   -   36,742  550 הנפקה  הוצאות בניכוי, מניות הנפקת

 ( 2,500)  -   ( 2,500)  ( 2,500)  -   -   -   -   -   -  החברה  מניות לבעלי דיבידנד
 זכויות לבעלי מכר אופציית בגין העברה
 ( 185)  ( 185)  -   -   -   -   -   -   -    - שליטה מקנות שאינן

                    
 180,818  2,326  178,492  66,240  ( 2,689)  1,302  ( 55)  1,769  103,957  7,968 )מבוקר(  2021בדצמבר  31ליום  יתרה
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ח  ו ת ד ם   ו י ד ח ו א מ ם  י י ת י צ מ ל    ת י  ע מ י ר ז ם ת י נ מ ו ז מ    ה
 

חודשים  שלושהלתקופה של  
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

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

 ח "אלפי ש 
      

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

 ( 41,949)  ,43011 מימון ומיסים )נספח א'( 
 

17,077 

 ( 3,485)  ( 277)  ( 487) ריבית ששולמה

 582  169  284 ריבית שהתקבלה

 3,260  3,316  1,288 שהתקבלו מיסים

 ( 6,566)  ( 2,092)  ( 1,199) ששולמו מיסים

 10,868  ( 40,833)  11,316 שוטפת  )ששימשו לפעילות(מפעילות שנבעו ם נטו, ימזומנ
      

      מפעילות השקעה  מזומניםתזרימי 
 ( 17,349)  ( 5,206)  ( ,6913) )נספח ב'(  רכישת רכוש קבוע

 205  -   95 ות, נטוכלול ותחברמ ותהלוואהחזר 

 ( 287)  -   35 מתן הלוואות לאחרים

 1,604  -   - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 ( 11,884)  ( 13,293)  ( ,4801) מוגבלים בשימוש,נטו ופיקדונות במזומנים  עליה

 5,481  ( 610)  405 , נטולמסחר ערך ניירות ת(רכישמכירת )
      

 ( 22,230)  ( 19,109)  ( 4,636) השקעה  ששימשו לפעילות , מזומנים נטו 
      

      מפעילות מימון מזומניםתזרימי 

 37,292   -   - מניות בניכוי הוצאות הנפקה  מהנפקת תמורה

 -   -   ( 6) פירעון הלוואות לזמן ארוך מנותני אשראי אחרים )נספח ב'( 

פרעון התחייבויות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה  
 -   - בחברת בת 

 

(11,000 ) 

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

 ( 6,011)  ( 1,088)  ( 1,313) , נטוחכירה בגין התחייבות פרעון

 24,500  4,500  -  תאגידים בנקאייםמ הלוואות לזמן ארוך  קבלת

 ( 4,208)  ( 1,506)  ( 1,398)  תאגידים בנקאייםלפרעון הלוואות לזמן ארוך 

 330  2,927  100 קבלת הלוואות משותפים ובעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 ( 119)  3,280  - קבלת )פרעון( הלוואה מאחרים 

 22,862  12,727  ( ,84814) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו  )פרעון( קבלת
      

 61,146  20,840  ( ,46517) מימון )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו, שנבעו מפעילות
      

מזומנים המוחזקים השפעת שינויים בשערי חליפין על יתרות  
 ( 214)  ( 722) במטבע חץ 

 
(5,897 ) 

      

 43,887  ( 39,316)  ( ,07511) במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עליה
      

 140,830  140,830  184,717 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 
      

 184,717  101,514  ,210173 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 

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

 ח "אלפי ש 
      

 ( 10,419)  ( 4,082)  ( ,5092) הפסד לתקופה 

      

      התאמות בגין:

 13,634  3,074  ,0083 פחת והפחתות 

המטופלות לפי  מוחזקות חברות בתוצאותהחברה  חלק
  שיטת השווי המאזני

 ( 379)  ( 210)  ( 128) נטו, ישויות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל

 ( 6,852)  568  ( 540) )הטבת מס( ההכנסה על מיסים

 ( 1,032)  -   ( 73) רווח הון ממכירת רכוש קבוע 

 ( 32)  -   - תפעולית  סיום הסכמי חכירהרווח הון בגין 

 ( 962)  52  ( 32) שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 5,775  517  ,0201 נטו, מימון הוצאות

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

 746  (81 )  (661 ) 

      
      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

      

 (14,800)  ( 42,172)  ( 008,53) לקוחות והכנסות לקבל ב עליה

 ( 7,052)  ( 13,669)  ( 16,069) בחייבים ויתרות חובה עליה

 403  1,449  ( 3,037) מלאי ב)עליה( ירידה   

 24,785  17,287  1,396 ספקים ונותני שירותים עליה ב

 9,915  ( 1,103)  ,34515 עליה )ירידה( במקדמות מלקחות

 4,487  ( 3,660)  ,05748 בזכאים ויתרות זכות (ירידה עליה )

 68410,  (41,868 )  17,738 

      
מזומנים, נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 17,077  ( 41,949)  ,43011 שוטפת, לפני מימון ומסים
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ח  פ ס ת   נ ו ח ו ד ם   ל י י ת י צ מ ם   ת י ד ח ו א ל   מ י   ע מ י ר ז ם   ת י נ מ ו ז מ  ה
 

 :פעולות מהותיות שלא במזומן  – ב' נספח 

 

חודשים  לתקופה של שלושה 
 במרץ 31ביום  שנסתיימה

 לשנה שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

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

 ח "ש  אלפי 
התחייבויות   הכרה בנכסי זכויות שימוש בניכוי גריעות כנגד

 1,607 בגין חכירה בניכוי גריעות, נטו

 

710 

 

6,681 
 -   2,500  - דיבידנד שהוכרז וטרם שולם כנגד זכאים ויתרות זכות 

 -   -   627 רכישת רכוש קבוע כנגד הלוואות מנותני אשראי אחרים
 640  -   - מיסים ששולמו כנגד זכאים ויתרות זכות 

 453   -   - ספקיםרכישת רכוש קבוע כנגד 
 -   -   1,030 מכירת רכוש קבוע כנגד חייבים ויתרות חובה

 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  מאוחדיםביניים  תמציתיים הבאורים לדוחות הכספיים
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 כללי  - 1באור 

 של החברה ופעילותה כלליתאור  . א

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

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

 פרויקטי תשתית מסוגים שונים במסגרת שני מגזרי פעילות: הקמה ואחזקה.

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

לדוחות הכספיים א'    -  2  -’ב  20פרויקט תשתיות מים בחו"ל )לעניין פרויקט גאנה, ראה ביאור    ;הסביבה
 . (2021התקופתיים לשנת 

וזכיינות    אחזקה  בתחומי תחזוק  במסגרתו  –מגזר  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.   

 מניות החברה ואגרות החוב שהנפיקה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.                            

 

  (COVID 19) הקורונה נגיף בדבר גילוי ב. 

ו .1 ותוצאות פעילותן  למועד  בתקופת הדוח  על מצבן הכספי  נגיף הקורונה  פרסומו קיימת השפעה של 

חברות   של  הפרויקטים    הקבוצההעסקית  לתחום  השפעה    בהקמה)ביחס   באופן  משמעותיתקיימת 

;  ימיות  הובלות  התייקרות ;  נוספות  ותשומות  גלם  חומרי   של  התייקרותלהלן:    המפורט  על  בדגש(,  יחסי

גלם וציוד מחו"ל בדגש על סין בה הייתה התפרצות משמעותית של קורונה של חומרי    העיכובים באספק

שונים. במפעלים  ייצור  והפסקת  לסגרים  גורמות    השפעות,  החברה  להערכת  שהביאה    לגידול אלה 

  חתומה עליהם  השונים בחוזים הקיימים ההצמדה שמנגנוני בעוד, מהפרויקטים בחלק ביצוע בעלויות

. בהקשרים אלו יצוין  את תוספת העלויות כאמור  במלואם  כסיםאינם מ  השונים  לקוחותיה  מול  החברה

כי בנסיבות אלו החברה בודקת כדאיות הגשת מכרזים מסוימים בהם קיימת רמת אי וודאות גבוהה  

וכן נמצאת בקשר עם מזמיני העבודה שלה לגבי עבודות  ולהלן    לעילבנושא חומרי הגלם, כנובע מהאמור  

ה תוספות בגין התייקרויות. וכן נמצאת בקשר עם מזמיני העבודה שלה  קיימות בהן מבקשת החבר

 לגבי עבודות קיימות בהן מבקשת החברה תוספות בגין התייקרויות.

החברה בארה"ב מורגשת השפעת משבר הקורונה והלחימה באוקראינה בעיקר בהתייקרות   בפעילות

 . מחסור  בכח אדםב כןו דלק בינהםחומרי גלם ו של

בעיקר בהתייקרויות של חומרי גלם ובהתמשכות   הקורונה השפעת מורגשת בגאנה החברה בפעילות

   הימיות. הההובלותבמועדי 

 החברה אינה מזהה קשיים ביכולתה לגייס אשראי מהמערכת הבנקאית בהתאם לצרכיה. .2
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 המשך  -כללי  - 1 באור

 אירועי לחימה בין רוסיה לאוקראינה  .ג 
 

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים מתרחשים אירועי לחימה בין רוסיה לאוקראינה אשר גורמים לחוסר  

יציבות בשווקים באירופה בפרט ובעולם בכלל ובין היתר בישראל. בעקבות כך, מסתמנת השפעה מסויימת 

ומתכות שונות(. החב )כגון ברזל  גלם שמקורם באזור הסכסוך  וזמינות חומרי  עוקבת אחר  על מחירי  רה 

ההתפתחויות, רוכשת מלאים מסויימים של חומרים ונמצאת בקשר רציף עם הספקים המרכזיים שלה ומול 

יודגש כי המדובר באירוע שאינו בשליטת החברה, וכי המשך הלחימה עשוי להשפיע על  מזמיני העבודה. 

 הערכות החברה.  

 

דוחות "  –)להלן    2022מרץ  ב  31  ביום  הנסתיימלתקופת הביניים שהמאוחדים  הדוחות הכספיים    תמצית . ד

   .2022 במאי 30אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום ( "הביניים

 

 חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים . א

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

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

 . 1970 -בהתאם 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 הביניים  , אשר נכנסו לתוקף בתקופת הדוחות הכספייםתיקונים ופרשנות לתקני חשבונאותלמעט  

 .הביניים להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ההייתלא 

 

)להלן   2021  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

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

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

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

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

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

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

ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים קביים עם אלו  י 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  ".  אומדנים חשבונאיים"

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

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

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

 .יישום מוקדם אפשרי  .הבתחילת אותה תקופה או אחרי 

 

 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"

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

 חל על צד החוכרים בלבד.  2020תיקון 

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

כי התיקון    IASB-. עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר לתקופה הצפויה, ולכן עדכן ה2021ביוני,    30ליום  

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

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

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

 מוקדם.
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 דיווח מגזרי - 3באור 

  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 למתכונת

 

 : 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 תאגידיםל  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 .ו 

 

 2022במרץ  31שנסתיימה ביום  חודשים שלושהתקופה של ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים   אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  
         

הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  
 183,972  -   23,090  160,882 ישראליות

הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  
 ,10816  -   3,591  12,517 חו''ל

 200,080  -   ,68126  173,399 סה"כ הכנסות מלקוחות
         

 11,788  -   2,575  9,213 תוצאות המגזר בישראל

 ( 1,391)  -   ( 1,732)  341 תוצאות המגזר בחו''ל

 10,397  -   843  9,554 סה"כ תוצאות המגזרים
         

 ( 10,568)  ( 10,568)   -  - הוצאות משותפות המגזר בישראל

 ( 2,438)  -   ( 1,996)  ( 442) הוצאות המגזר בחו"ל 
 

 ( 13,006)        סה"כ הוצאות 
 ( 2,609)        תפעולי לפני הכנסות אחרות הפסד

 452  -    ( 155)  607 נטו, אחרות הכנסות )הוצאות(

 ( 1,020)  -    ( 389)  ( 631) מימון, נטו  )הוצאות(  הכנסות
חלק החברה בתוצאות ישויות 

מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
 128         השווי המאזני, נטו

 540        הטבת מס 

         
 ( 2,509)        לתקופה  הפסד
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 המשך - דיווח מגזרי - 3באור 
 

 המשך:  – לעניין המגזרים  תוצאתיים להלן נתונים .ו 

 
 2021 במרץ 31ביום  השנסתיימ חודשים שלושהתקופה של ל 

 סה"כ  ביטולים ומשותף   אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 אלפי ש"ח  

         
הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  

 151,967  -    23,344  128,623 ישראליות
חברות  הכנסות מלקוחות חיצוניים 

 25,999  -    5,619  20,380 חו''ל

 177,966  -    28,963  149,003 סה"כ הכנסות מלקוחות

         
 7,636  -    1,824  5,812 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   -   -  משותפות המגזר בישראלהוצאות 
 1,759  -    1,759  -  הוצאות המגזר בחו"ל 

 
 13,801        סה"כ הוצאות 

 ( 2,666)        אחרותהוצאות רווח תפעולי לפני 

 ( 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  - 3 באור
 

 המשך –  להלן נתונים לעניין המגזרים .ו 
 2021 דצמברב 31שנסתיימה ביום  לשנה 

 סה"כ  ביטולים ומשותף   אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 אלפי ש"ח  

         
הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  

 580,913  -    103,847  477,066 ישראליות
הכנסות מלקוחות חיצוניים חברות  

 ,23872  -    25,350  46,888 חו''ל

 653,151  -    129,197  523,954 מלקוחותסה"כ הכנסות 

         
 20,308  1,227   10,991  8,090 תוצאות המגזר בישראל

 10,871  -    4,106  6,765 תוצאות המגזר בחו''ל

 31,179  1,227   15,097  14,855 סה"כ תוצאות המגזרים
         

 ( 38,408)  ( 38,408)      הוצאות משותפות המגזר בישראל
 ( 11,734)     ( 8,381)  ( 3,353) הוצאות המגזר בחו"ל 

 
 ( 50,142)  ( 38,408)   ( 8,381)  ( 3,353) סה"כ הוצאות 

         

 7,088  ( 509)   8,587  ( 990) נטו , אחרות הכנסות

 ( 5,775)  72   ( 2,081)  ( 3,766) ( מימון, נטו  הוצאות) הכנסות
 ישויות בתוצאות החברה חלק

 שיטת לפי המטופלות מוחזקות
 379         נטו, המאזני השווי

 6,852        הטבת מס 
         

 ( 10,419)          השנה הפסד
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 המשך -דיווח מגזרי  - 3 באור

 המגזרים:  על נכסי והתחייבויות להלן נתונים . ז
 

 2022במרץ  31יום ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים  אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
        

 5320,46  ( 41,947)  53,964  308,448 נכסי המגזר חברות ישראליות

 96,179  ( 12,379)  25,822  82,736 נכסי המגזר חברות בחו"ל 

נכסים משותפים שאינם 
 229,487       מוקצים

 ,113646       סה"כ נכסים במאוחד 

        
חברות המגזר  התחייבויות

 ,412226  ( 42,265)  41,746  226,931 ישראליות
חברות המגזר  התחייבויות

 83,231  ( 24,430)  26,196  81,465 בחו"ל 

התחייבויות משותפות שאינן 
 158,091       מוקצות

       734467, 

        השקעות הוניות: 
 1,575   -  215   1,360   השקעות הוניות בארץ

 2,116  -  1,125  991 השקעות הוניות בחו"ל 

השקעות הוניות שאינן 
 -       מוקצות

       6913, 

        

 1,547  -  655  892 פחת והפחתות 

 -       לא מוקצה –פחת והפחתות 
לא  –הפחתה בגין חכירה 

 ,1461       מוקצה
 ,0083       הפחתות וסה"כ פחת 
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 המשך -דיווח מגזרי  - 3 באור

 המשך: – המגזרים על נכסי והתחייבויות להלן נתונים . ז
 

 
 2021במרץ  31יום ל 

 סה"כ  ומשותף ביטולים  אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
        

 352,229  ( 1,338)  46,940  ,627306 נכסי המגזר חברות ישראליות

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

        
 967  -   518  449 פחת והפחתות 

 769       לא מוקצה –פחת והפחתות 
לא  –הפחתה בגין חכירה 

 1,338       מוקצה
       0743, 
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 המשך –דיווח מגזרי  - 3 באור
 

 המשך – להלן נתונים על נכסי והתחייבויות המגזרים .ו 
 

 2021 בדצמבר 31יום ל 

 סה"כ  ביטולים ומשותף  אחזקה  מגזר  הקמה  מגזר 

 אלפי ש"ח  

        
 331,654  ( 3,569)  35,747  299,476 חברות בישראל המגזר נכסי

 75,969  -   23,616  52,353 נכסי המגזר חברות בחו"ל 
 שאינם משותפים נכסים

 191,919       מוקצים

 599,542       במאוחד  נכסים"כ סה

        
חברות המגזר  התחייבויות

 213,764  ( ,66524)  30,373  208,056 בישראל
חברות המגזר  התחייבויות

 71,657  -   20,741  50,916 בחו"ל 
 משותפות התחייבויות

 133,303       מוקצות שאינן
       418,724 

        

 השקעות הוניות:  
 15,119  -   2,717  12,402 השקעות הוניות בארץ

 2,083  -   1,050  1,033 השקעות הוניות בחו"ל 
 שאינן הוניות השקעות
 -        מוקצות

       17,202 

        
        

 5,363  -   1,992  3,371 והפחתות  פחת

 2,503       מוקצה  לא -והפחתות  פחת
לא  –בגין חכירה  הפחתה
 5,768       מוקצה

       13,634 
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 וניהול סיכונים  מכשירים פיננסיים - 4 באור

 מכשירים פיננסיים  . א
 

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

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

 להלן:  כמפורט חוב, אגרות  בגין

 

 שווי הוגן  )1(  ערך בספרים  

  
 

  
   31ליום 
 2022במרץ 

   31ליום  
 2022במרץ 

 אלפי ש"ח    
        

 50,540  49,994     אגרות חוב 
 

 "ל. הנ במועד בבורסה החוב אגרות של המצוטט למחיר בהתאם נקבע ההוגן השווי ( 1)  
 

 סיכונים פיננסיים ניהול  . ב
 

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

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

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

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

 אליהם.  נלוו  אשר והבאורים  2021 לשנת  השנתיים הכספיים הדוחות עם

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

 . 2021 לשנת החברה  של השנתיים הכספיים הדוחות

 
 

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

 פיננסיות מידה באמות עמידה . א

 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 על הדוח למועד

 

 בע"מ מידרוג חברת ידי על דירוג מעקב . ב

 BAA1.IL כלומר, , החברה של  הקודם  הדירוג על   שמירה על  מדרוג חברת  יעההוד 2022 במאי 25 ביום

   יציב. דירוג באופק

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 בע"מ  לסיכו

 

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

 )בלתי מבוקר( 

 2022 במרץ 31ליום 
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 לכבוד 

 בע"מ  לסיכו המניות שלבעלי 

 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  2022במרץ    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  

  - כ לסך של  הסתכם  בהפסדיהן    החברה   של   וחלקה   2022  במרץ   31  ליום   ח אלפי ש"  1,684  - כ   , נטו הסתכמו לסך של ן לה

לתקופת הביניים של   התמציתיים הדוחות הכספיים  באותו תאריך.    ה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימ   "ח ש אלפי    14

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

    . ים החשבון האחר י רוא של   ירה ק ס ה ות , מבוססת על דוחות חבר   ן נכללו בגין אות  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   
 

 

 

   2022, במאי 30 ,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 
 2 2 0 2  1 2 0 2  1 2 0 2 
 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
      

      נ כ ס י ם
      

      נכסים שוטפים 

 110,209  39,643  25774, מזומנים ושווי מזומנים

 18,700  13,266  20,244 שימושלומיועדים מזומנים מוגבלים 

 21,836  20,315  21,013 הפסדאו נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

 108,547  132,572  167,290 לקוחות והכנסות לקבל

 1,035  5,687  13,70 חייבים ויתרות חובה

 2,653  1,831  1,206 נכסי מיסים שוטפים

 12,234  48,336  2,0985 שוטפים והלוואות ישויות מוחזקות בחשבונות 

 747  956  747 מלאי

 3,55631 סה"כ נכסים שוטפים 
 

262,606  275,961 
      

      נכסים שאינם שוטפים 

 71,750  54,759  70,122 בישויות מוחזקות השקעות והלוואות 

 10,056  10,260  10,056 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 3,584  3,190  3,584 נדל"ן להשקעה 

 7,437  6,655  6,203 רכוש קבוע

 4,075  3,486  3,892 ת שימושיונכסי זכו

 1,293  1,398  1,231 הלוואות לאחרים 

 5,432  4,053  5,010 נכסי מסים נדחים

 100,098 סה"כ נכסים שאינם שוטפים 
 

83,801  103,627 
   

   
      

 379,588  346,407  3,65441 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 
 2 2 0 2  1 2 0 2  1 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
  

   

 9,800  6,800  2,300 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 1,840  1,696  1,907 בגין חכירה של התחייבויות שוטפותחלויות 

 98,817  91,728  123,225 ספקים ונותני שירותים

 9,656  9,188  2,1263 זכאים ויתרות זכות 

 14,444  -    14,444 מקדמות מלקוחות

 3,186  11,792  - ישויות מוחזקות בחשבונות שוטפים

 -   11,000  - לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מכראופציית 

 4,00217 סה"כ התחייבויות שוטפות
 

132,204  137,743 
   

   
      התחייבויות שאינן שוטפות

 3,806  5,526  3,227 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 -   6,631  - התחייבות לשותף בפעילות משותפת

 4,947  4,091  4,904 לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות 

 2,936  393  3,078 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  מכראופציית 

 49,444  49,816  49,994 אגרות חוב

 2,220  1,919  2,018 ת בגין חכירה יוהתחייבו

 63,221 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
 

68,376  63,353 
      

 201,096  200,580  7,22323 סה"כ התחייבויות
      

      הון

 7,968  7,418  7,968 הון מניות

 103,957  67,215  103,957 פרמיה על מניות

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

 ( 55)  ( 23)  33 הון מהפרשי תרגום של יחידות חוץ קרן

 1,302  -   1,302 רכוש קבועקרן הערכה מחדש בגין 

 ( 2,689)  ( 1,648)  ( 2,689) קרן הון בגין הטבות לעובדים 

 66,240  71,096  64,091 עודפים 
 

 178,492  145,827  1176,43 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 
      

 3,65441 סה"כ התחייבויות והון
 

346,407  379,588 
 חלק בלתי נפרד מהם. מהווים  מאוחדיםביניים  תמציתיים דוחות הכספייםלהבאורים 

 

       
 סילוויאן אלטר   אייל לשמן   יחיאל לשמן   יהודה לשמן 

 דירקטור
 

 סמנכ"ל כספים   ודירקטורמנכ"ל   רקטורדי 

 2022, במאי 30   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 

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

 ( מבוקר)  ( בלתי מבוקר) 

 אלפי ש"ח  

      
 385,393  91,276  121,113 הכנסות

      
 370,967  89,531  113,933 ההכנסות עלות 

      
 14,426  1,745  7,180 רווח  גולמי

      
 3,410  919  648 הוצאות מכירה ושיווק

 17,383  5,301  5,141 הוצאות הנהלה וכלליות 

      

 5,789  6,220  20,793 
      

 ( 6,367)  ( 4,475)  1,391 תפעולי לפני הכנסות אחרות  רווח )הפסד(

      
 96  33  140 הכנסות אחרות, נטו 

      
 ( 6,271)  ( 4,442)  1,531 תפעולי רווח )הפסד(

      
 4,570  1,460  1,122 הכנסות מימון 
 ( 4,511)  ( 1,102)  ( 1,133) הוצאות מימון

 ( 2,936)  ( 393)  ( 142) התאמת שווי הוגן של אופציית מכר
      

 ( 2,877)  ( 35)  ( 153) מימון, נטו הוצאות  

      
 ( 908)  284  ( 3,105) חלק החברה בתוצאות ישויות מוחזקות, נטו

 
 ( 1,727) סים על הכנסה ימלפני הפסד 

 
(4,193 ) 

 
(10,056 ) 

      
 1,164  157  ( 422) סים על ההכנסה( הטבת מס )מי

      
 ( 8,892)  ( 4,036)  ( 2,149) לתקופה המיוחס לבעלים של החברה הפסד

      
 



 

    

 

 

 

 

 

6 

 לסיכו בע"מ 
 

 נתונים על הרווח הכולל מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
 

 חודשים שלושה של לתקופה 
  מרץב 31ביום  שנסתיימה

 שנסתיימה לשנה
 בדצמבר 31 ביום

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

 
 

 )מבוקר(   ( מבוקר)בלתי 

 
 

 ח "ש אלפי

      

 ( 8,892)  ( 4,036)  ( 2,149) לתקופה הפסד 

      

      אחר כוללרווח  
 

 שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד  סכומים
      :ממס נטו , ספציפיים תנאים בהתקיים

 
 876  908  88 ממס נטו, חוץ יחידות של כספיים דוחות תרגום הפרשי

 
  או  לרווח  מחדש  המסווגים  או  שיסווגו   רכיבים"כ  סה

 876  908  88 הפסד
 

 : ממס  נטו ,  הפסד  או   לרווח  מכן   לאחר  יסווגו   שלא  סכומים
 

  נטו ,  מוגדרת  להטבה  תוכנית  בגין  מחדש  ממדידה  הפסד
 ( 1,041)  -   - ממס 

 ,3021  -   - ממס  נטו, קבוע רכוש של שיערוך בגין מחדש הערכה

 261  -   - הפסד  או  לרווח מכן  לאחר יסווגו  שלא רכיבים"כ סה

      

 1,137  908  88 רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

      

 ( 7,755)  ( 3,128)  ( 2,061) ממס נטו , לתקופה כוללהפסד 
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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 

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

 ( מבוקר)  ( בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח  

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

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

 ( 53,554) מימון ומיסים )נספח א'( 

 

(17,116 ) 

 

38,055 

 ( 2,472)  ( 94)  ( 144) ששולמה ריבית

 1,175  143  279 שהתקבלה ריבית

 1,449  1,449  1,491 מיסים שהתקבלו

 ( 1,473)  ( 621)  ( 44)  ששולמו מיסים

 36,734  ( 16,239)  ( 51,972) שוטפת  )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות, נטו  מזומנים

      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

 ( 2,930)  ( 363)  ( 164) רכישת רכוש קבוע  

 160  83  - החזר הלוואות לזמן ארוך מאחרים

 273  -   - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 ( 1,923)  ( 4,649)  ( 1,150) נטו, מוחזקות חברותל הלוואות מתן

 ( 18,228)  ( 12,794)  ( 1,547) נטו גבלים בשימוש,במזומנים מו עלייה

 ( 396)  ( 336)  405 ניירות ערך למסחר, נטו מכירת )רכישת(

 ( 23,044)  ( 18,059)  ( 2,456) השקעה  ששימשו לפעילותמזומנים נטו, 

      

      מפעילות מימוןתזרימי מזומנים 

 37,292   -   - מניות בניכוי הוצאות הנפקה  הנפקתתמורה מ

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

פירעון התחייבויות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 

 - בת

 

 - 

 

(11,000 ) 

 4,500  4,500  - לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותהקבלת 

 ( 2,070)  ( 350)  ( 579) לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לוואותהפרעון 

 ( 2,330)  ( 414)  ( 484) התחייבות בגין חכירהקרן  פרעון

 7,500  4,500  ( 7,500) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 31,392  8,236  ( 8,563) מימוןלות שנבעו מפעימזומנים נטו, 

      

חליפין    השינויים  השפעת  ושווי  מזומניםיתרות    עלבשערי 

 39 חוץ במטבעהנקובים  מזומנים

 

129 

 

(449 ) 

      

 44,633  ( 25,933)  ( 62,952) במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עליה

 65,576  65,576  110,209 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 110,209  39,643  47,257 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 

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

 ( מבוקר)  ( בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח  

 
 ( 8,892)  ( 4,036)  ( 2,149) לתקופה פסד ה 

      
      :בגין   התאמות

 4,150  1,142  935 פחת והפחתות 
 מוחזקות   חברות בתוצאותהחברה  חלק

 3,205 נטו , חברות מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל  
 

(370 ) 
 

1,408 
 ( 1,164)  ( 157)  422 )הטבת מס( ההכנסה על מיסים
 42  -   ( 73) ממכירת רכוש קבוע )רווח( הוןהפסד 

 ( 484)  24  ( 43) שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 ( 394)  -   - להשקעה"ן נדל של הוגן בשווי עליה

 2,877  35  153 נטו, מימון הוצאות
 2,450  (3,362 )  (2,457 ) 

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
 23,890  ( 72)  ( 58,727) לקוחות והכנסות לקבל)עלייה( בירידה 
 1,201  ( 3,453)  ( 1,636) בחייבים ויתרות חובה עלייה
 209  -   - במלאי  ירידה
 13,858  6,593  24,617 ספקים ונותני שירותים ב עלייה

 14,436  -   - עלייה במקדמות מלקוחות
 2,369  ( 607)  22,453 בזכאים ויתרות זכות (ירידהעלייה )

 (13,293 )  2,461  55,963 
 ישויות עם שוטפת לפעילותמזומנים ששימשו  תזרימי

 ( 42,711) נטו, מוחזקות
 

(16,215 ) 
 

(15,451 ) 
      

שוטפת, )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו, שנבעו מפעילות 
 ( 53,554) לפני מימון ומיסים 

 
(17,116 ) 

 
38,055 

  
 :פעולות מהותיות שלא במזומן  – ' בנספח 

 

 חודשים שלושה של לתקופה
 במרץ 31 ביום שנסתיימה

 לשנה 
 שנסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר 

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

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(  
 ח "אלפי ש 

      
הכרה בנכס בגין זכות שימוש בניכוי גריעות, נטו, כנגד  

 312 התחייבויות בגין חכירה בניכוי גריעות, נטו 
 

217 
 

2,578 
 -  -   1,030 מכירת רכוש קבוע כנגד חייבים ויתרות חובה

 -  2,500  - דיבידנד שהוכרז כנגד זכאים ויתרות זכות 
 20,000  -   - שטרי הון לזמן ארוךהמרת הלוואות לזמן קצר לחברת בת כנגד 
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 סיכו בע"מ ל
 

 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   2021בדצמבר    31זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום  

 . 2022 במרץ 31הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

דוחות הכספיים למידע הנוסף ל  3-המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית שמפורטת בסעיף א .2
ג -2, פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים בבאור  2021בדצמבר    31הנפרדים השנתיים של החברה ליום  

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

 31ב' בדוחות המאוחדים השנתיים של החברה ליום  -1מוחזקים כהגדרתם בבאור  תאגידים    -במידע כספי נפרד זה   .3
 . 2021בדצמבר 

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

 המאוחדים.התמציתיים ביניים 

 

ג'    1  -וב'    1  יםעל פעילות החברה, ראה ביאורוכן אירועי הלחימה בין רוסיה לאוקראינה    הקורונה  משבר השלכות    לענייןג.       

 .2022 במרץ 31ליום  המאוחדים  התמציתייםלדוחות הכספיים 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי: איל לשמן אני,

  – )להלן   2022 של שנתראשון  ההתאגיד( לרבעון    –)להלן  לסיכו בע"מ   בחנתי את הדוח הרבעוני של  (1)
 הדוחות(;

עובדה  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של    (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 
מזומנים של התאגיד לתאריכים  הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי ה

 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 ____                                   ___2022, במאי 30___

 חתימה, שם ותפקיד                                                                               תאריך               

 

 

 

 
  



- 2  - 

 

 

 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 ון הראשהתאגיד(  "הדוחות    –)להלן   2022 של  או  "הדוחות" 

 לתקופת הביניים"(;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם    (2)
של   נכון  לא  מצג  כל  כדי  כוללים  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית,  עובדה 

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 
מכל   נאות,  באופן  ותזרימי  משקפים  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

 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  ,  מהותית, שבה מעורב המנהל הכלליהתאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה  

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                                               ___2022, במאי 30___

 חתימה, שם ותפקיד                                                                               תאריך               
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