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 תתתת

 לסיכו בע"מ

 2017 יוניב 30החברה ליום דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 

 

 

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

הדוח סוקר את השינויים . 2017 יוניב 30ביום  הסתיימוש חודשיםששה ושלושה של  לתקופותהדירקטוריון 

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

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

א. לדוחות הכספיים המצורפים( ומתייחסים לחברה ולחברות 2)כמוגדר בביאור  IFRSהחברה, שנערכו לפי תקני 

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

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

 .2017במאי,  22החברה מיום 

 

 

 

 הנפקה לציבור .1

במאי,  22, פרסמה החברה תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, הנושא תאריך 2017במאי  21ביום 

, הוצעו לציבור 2017במאי,  24(. במסגרת התשקיף ובמסגרת הודעה משלימה מיום "התשקיף") 2017

ת יחידו 137,000-בת המוצעות הוצעו והמני "המניות המוצעות"(. כ"א )₪  0.1מניות רגילות בנות  13,700,000

מניות רגילות(.  100 תליחידה הכולל ש"ח 500למניה )מחיר מזערי של  ש"ח 5בדרך של מכרז במחיר מזערי של 

 למניה. ש"ח 5.81 נקבע על סך של המחיר במכרזמניות.  12,469,400-מתוך המניות המוצעות נתקבלו הזמנות ל

התמורה נטו, בניכוי עלויות ₪. מיליוני  72.4-סך התמורה ברוטו שקיבלה החברה מהנפקה זו הסתכם בכ 

 .מיליוני ש"ח 68.5-כהנפקה, הסתכמה ב

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

 לדוחות הכספיים הביניים. 5
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 הכספי של החברהמצבה  .2

. 2016ר בבדצמ 31שחלו מיום  החברה לשינויים על המצב הכספי, הכוללים את הסברינתונים מוצגים להלן 

 הנתונים במיליוני ש"ח:

   נכסים שוטפים .2.1

שינוי  31.12.16 30.6.17 סעיף
 הסברי החברה בתקופה

השינוי שיעור          סכום השינוי 
מזומנים ושווי 

הגידול נובע בעיקר מקבלת  53.5 239% 22.4 75.9 מזומנים
 התמורה מהנפקת המניות לציבור

מזומנים מוגבלים 
הירידה נובעת בעיקר משחרור  2.3- 15%- 15.4 13.1 בשימוש

 פקדונות משועבדים

לקוחות והכנסות 
 17.8 19% 92.7 110.5 לקבל

הגידול נובע בעיקר מגידול 
פרויקטים בהכנסות לקבל בגין 

 במגזר ההנדסה האזרחית.
  1.3- 18%- 7.1 5.8 חייבים ויתרות חובה

 6.2- 50%- 12.3 6.1 מלאי

הירידה נובעת בעיקר מקיטון 
במלאי של פרויקט המסילות 

המתבצע במסגרת פעילות משותפת 
הימצאות החברה בשלבים בעקבות 

 הסופיים של הפרויקט
נכסים שוטפים 

  0.1- 3%- 3.6 3.5 אחרים

  61.4 40% 153.5 214.9 סה"כ נכסים שוטפים

 

   נכסים שאינם שוטפים .2.2

שינוי  31.12.16 30.6.17 סעיף
 הסברי החברה בתקופה

השינוי שיעור      השינויסכום  

השקעות בישויות 
מוחזקות המטופלות 

לפי שיטת השווי 
 המאזני

1.4 1.3 3% 0.1  

 3.2- 12%- 25.6 22.4 רכוש קבוע

הקיטון נובע בעיקר ממכירת חלק 
החברה בבניין בנכס בחולון בו 
ממוקם מטה החברה ומפעלה, 

ג לדוחות -5כמפורט בבאור 
 הכספיים.

נכסים שאינם 
נובעת בעיקר מגידול  העלייה 1.0 32% 3.1 4.1 שוטפים אחרים

 במיסים הנדחים.

סה"כ נכסים שאינם 
  2.1- 7%- 30.0 27.9 שוטפים

      

  59.3 32% 183.5 242.8 סה"כ נכסים
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   התחייבויות שוטפות .2.3

שינוי  31.12.16 30.6.17 סעיף
 הסברי החברה בתקופה

השינוי שיעור       סכום  
 השינוי

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

הקיטון נובע בעיקר מפרעון  8.2- 82%- 10.0 1.8
 אשראי לזמן קצר מבנקים

ספקים ונותני 
   2.4 3% 83.5 85.9 שירותים

   0.1- 1%- 9.6 9.5 זכאים ויתרות זכות

   0.4 19% 2.1 2.5 מכשירים נגזרים

התחייבויות מיסים 
   0.9- 24%- 3.7 2.8 שוטפים

סה"כ התחייבויות 
   6.4- 6%- 108.9 102.5 שוטפות

 

  שוטפות שאינן התחייבויות  .2.4

 

שינוי  31.12.16 30.6.17 סעיף
 הסברי החברה בתקופה

השינוי שיעור    סכום  
 השינוי

 

הלוואות מתאגידים 
 2.9 182% 1.6 4.5 בנקאיים

הגידול נובע בעיקר מהלוואה 
לחברת בת עבור מימון פרויקט 

להקמת מתקן קליטה וטיפול 
 בשמנים

התחייבויות בשל 
  0.0 0% 2.1 2.1 הטבות לעובדים

שאינן  התחייבויות
 0.6- 54%- 1.1 0.5 שוטפות אחרות

הקיטון נובע בעיקר מסעיף 
מיסים נדחים עקב מימוש 

ג.-5הנכס המפורט בבאור   

סה"כ התחייבויות 
  2.3 48% 4.8 7.1 שאינן שוטפות

      

  4.1- 4%- 113.7 109.6 סה"כ התחייבויות
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   הון עצמי .2.5

 

שינוי  31.12.16 30.6.17 סעיף
 הסברי החברה בתקופה

השינוישיעור        סכום  
 השינוי

  

 1.2 20% 6.2 7.4 הון מניות
נובע מהנפקת מניות  הגידול
 לציבור

הגידול נובע מהנפקת מניות  67.3 100% 0.0 67.3 על מניותפרמיה 
 לציבור

 3.5- 68%- 5.1 1.6 קרנות
נובע מזקיפת קרן שערוך  הקיטון

לעודפים כתוצאה ממכירת 
ג' 5המבנה, כמפורט בבאור   

 2.8- 5%- 57.5 54.7 עודפים

השינוי נובע מזקיפת רווחי 
בתוספת היתרה של התקופה, 

קרן השערוך ובניכוי דיבידנד 
 ששולם.

המיוחס סה"כ הון עצמי 
 לבעלים של החברה

131.0 68.8 90% 62.2  

 1.2 120% 1.0 2.2 זכויות שאינן מקנות שליטה

הגידול נטו נובע מחלק המיעוט 
ברווחי חברה מאוחדת, בניכוי 

גרעון המיעוט בחברה שאוחדה 
 לראשונה

  63.4 91% 69.8 133.2 סה"כ הון
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  תוצאות הפעילות .3

 חודשיםושלושה של שישה  לתקופהרווח והפסד ר נתונים עיקריים מתוך דוחות להלן הסברים בדב

 (:ש"ח ליוני י)במ 2016בדצמבר  31ולשנה שנסתיימה ביום  2016 -ו 2017 יוניב 30-ב שנסתיימה

 

לתקופה של ששה חודשים  הסבר 
 ביוני 30שנסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שנסתיימה ביום 

 ביוני 30
 לשנת

  
 

2017 2016 2017 2016 2016 
 

      

 403.6 104.0 106.3 235.0 203.6 3.1 הכנסות

 362.0 91.8 93.0 213.0 177.0  עלות ההכנסות

 41.6 12.2 13.3 22.0 26.6 3.2 רווח גולמי

 10.3% 11.7% 12.5% 9.4% 13.1%  רווח גולמי %
הוצאות מכירה, הנהלה 

 16.1 4.9 4.9 9.5 9.4 3.3 וכלליות

הכנסות רווח תפעולי לפני 
 אחרות

 17.2 12.5 8.4 7.3 25.5 

 1.6 0.0 0.0 0.0 0.1  הכנסות אחרות

 27.1 7.3 8.4 12.5 17.3 3.4 רווח תפעולי

 6.7% 7.0% 7.9% 5.3% 8.5%  רווח תפעולי %

 2.4 3.5 1.0 2.6 1.6 3.5 הוצאות מימון, נטו
חלק בתוצאות ישויות 

המטופלות מוחזקות 
 בשיטת השווי המאזני

 -0.8 0.3 -0.6 0.4 -0.3 

 24.4 4.2 6.8 10.2 14.9 3.6 רווח לפני מיסים על הכנסה

 7.8 1.0 1.8 2.6 4.1 3.7 מסים על ההכנסה

 16.6 3.2 5.0 7.6 10.8 3.8 רווח נקי

 4.1% 3.1% 4.7% 3.2% 5.3%  רווח נקי  %

       מיוחס אל:

 16.5 3.3 4.1 7.7 9.0  בעלים של החברה
שאינן מקנות זכויות 
 שליטה

 1.8 -0.1 0.9 -0.1 0.1 

  10.8 7.6 5.0 3.2 16.6 
       

EBITDA 3.9 18.7 14.1 9.2 7.3 28.9 
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 הכנסות 3.1

 במחצית המקבילהלעומת ההכנסות  קטנו 2017 של שנת  במחצית הראשונהההכנסות  .א

בשנת  קיטוןה .13.36%-של כ ירידהאשר מהווים  ש"חליוני ימ 31.4 -של כ בסךאשתקד 

 44.8 -כירידה של ) הנדסה האזרחיתבתחום ה ירידהמהגורמים כדלקמן: נובע בעיקר  2017

פרויקט המסילות, המבוצע במסגרת פעילות משותפת, עקב מנובעת בעיקר ה (ש"חליוני ימ

חום איכות הסביבה ירידה בת בשנה קודמת. אחד המקטעים מתוך שלושה  תמסירהשלמה ו

 .2016מספר פרויקטים שביצועם הושלם במהלך שנת עקב  (ש"ח מיליוני 12 -כ)ירידה של 

מספר פרויקטים שביצועם ביצוע עקב  (ש"חמיליוני  16.2-עליה בתחום הצנרת )עליה של כ

עקב , (ש"חמיליוני  9-עליה בתחום חוזי אחזקה וזכיינות )עליה של כ .2017החל בשנת 

בצוע גדול יותר בפרויקטים המתמשכים  וכן 2017פרויקטים חדשים שביצועם החל בשנת 

 . בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד

גדלו לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד בסך  2017ההכנסות ברבעון השני של שנת  .ב

 2017הגידול ברבעון השני של שנת  .2.2%-אשר מהווים עליה של כ ש"חמיליוני  2.3 -של כ

( עקב ש"חמיליוני  5.5-עליה בתחום הצנרת )עליה של כנובע בעיקר מהגורמים כדלקמן: 

. עליה בתחום חוזי אחזקה וזכיינות )עליה 2017ביצוע מספר פרויקטים שביצועם החל בשנת 

בצוע גדול  וכן 2017מיליוני ש"ח(, עקב פרויקטים חדשים שביצועם החל בשנת  4.9-של כ

ירידה יותר בפרויקטים המתמשכים בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

 מסיום פרויקט.( הנובעת בעיקר ש"חמיליוני  2.4-של כ קיטוןבתחום ההנדסה האזרחית )

מספר פרויקטים ( עקב ש"חמיליוני  5.7 -ירידה בתחום איכות הסביבה )ירידה של כ

 . 2016ת שביצועם הושלם במהלך שנ

 

 הרווח הגולמי  3.2

אשר  ש"חליוני ימ 26.6 -הסתכם בסך של כ 2017 של שנת במחצית הראשונההרווח הגולמי  .א

 9.4% -של כ אשר היווה שיעור ש"חליוני ימ 22.0 -סך של כ לעומת 13.1% -שיעור של כ היווה

 הגולמי נובעת בעיקר ממגזר הצנרת הרווח בשיעור היעליה .2016 של שנת במחצית הראשונה

וכרו הכנסות לגביהן הוודאות לקבלתן התגבשה במהלך ה הםב וכן ממגזר איכות הסביבה

  .התקופה המדווחת הנוכחית

מיליוני ש"ח אשר היווה  13.3 -הסתכם בסך של כ 2017ברבעון השני של שנת הרווח הגולמי  .ב

 11.7% -מיליוני ש"ח אשר היווה שיעור של כ 12.2 -לעומת סך של כ 12.5% -שיעור של כ

 .העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר ממגזר הצנרת. בתקופה המקבילה אשתקד
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 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות  3.3

 9.4 -כמו בסך של כהסת 2017 של שנת במחצית הראשונהיות הוצאות המכירה, הנהלה וכלל .א

  בתקופה המקבילה אשתקד ש"חליוני ימ 9.5 -מהמחזור לעומת כ 4.6% -והיוו כ ש"חליוני ימ

 מהמחזור. 4.0% -אשר היוו כ

השיעור מהמחזור עלה בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד עקב הירידה 

 .השפעה על העלויות הקבועות של החברה השאין ל המדווח במחזור

לעומת מהותית לא השתנו  2017הוצאות המכירה, הנהלה וכלליות ברבעון השני של שנת  .ב

 התקופה המקבילה אשתקד.

 

 רווח תפעולי  3.4

 -שהיווה כ ,ש"חליוני ימ 17.3 -על כ 2017 של שנת  במחצית הראשונההרווח התפעולי עמד  .א

במחצית מהמחזור  5.3% -אשר היווה כ ,ש"חליוני ימ 12.5 -לעומת כ ,מהמחזור 8.5%

 השינויים נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל. .2016 של שנת  הראשונה

 -מיליוני ש"ח, שהיווה כ 8.4הסתכם לסך של  2017הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת  .ב

מהמחזור בתקופה המקבילה  7.0%מיליוני ש"ח אשר היוו  7.3 -מהמחזור, לעומת כ 7.9%

 מהסיבות כפי שהוסברו לעיל.ם השינויים נובעיאשתקד. 

 

 הוצאות מימון  3.5

 ,ש"חליוני ימ 1.6 -בסך של כ 2017שנת של  במחצית הראשונההסתכמו הוצאות המימון נטו  .א

הפער . 2016שנת של  במחצית הראשונה ליוני ש"חימ 2.6 -סך של כב מימון  וצאותה לעומת

בעיקר מהפרשי שער ומשינויים בשווי הוגן של נגזרים משובצים  ובענחציונים בין שני ה

 במחצית הראשונהשהסתכמו )שהתמורה בגינו בחלקה צמודה לאירו(, בפרויקט המסילות 

ליוני ימ 2.3סך ב נטו הוצאה לעומת₪ ליוני ימ 1.3 -סך של כהוצאה נטו בב 2017שנת של 

 .נובע בעיקר מהתקדמות הפרויקטהקיטון בהוצאה  .2016של שנת  במחצית הראשונה ש"ח

, ש"חמיליוני  1.0 -בסך של כ 2017של שנת  ברבעון השניהסתכמו הוצאות המימון נטו  .ב

מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הפער בין  3.5 -בסך של כלעומת הוצאות מימון  

נובע בעיקר משינויים בשווי הוגן של נגזרים משובצים בפרויקט המסילות  הרבעוניםשני 

 (.)שהתמורה בגינו בחלקה צמודה לאירו
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 על הכנסה רווח לפני מיסים  3.6

 ש"חליוני ימ 14.9 -הסתכם בסך של כ 2017שנת של  במחצית הראשונההרווח לפני מיסים  .א

 השיפור בתוצאות העסקיות. 2016של שנת  במחצית הראשונה ש"חליוני ימ 10.2 -לעומת כ

בהוצאות  קיטוןומאידך  ,לעיל 3.4 בסעיףכפי שהוסבר  ,ברווח התפעולי גידולנובע מחד מ

 לעיל. 3.5בסעיף  וסברשה , נטו כפיהמימון

מיליוני ש"ח לעומת  6.8 -הסתכם בסך של כ 2017הרווח לפני מיסים ברבעון השני של שנת  .ב

. השיפור בתוצאות העסקיות נובע מחד בתקופה המקבילה אשתקד ש"חמיליוני  4.2 -כ

בהוצאות המימון, נטו  קיטוןלעיל, ומאידך  3.4בסעיף מגידול ברווח התפעולי, כפי שהוסבר 

 לעיל. 3.5בסעיף  כפי שהוסבר

 

 מיסים על ההכנסה  3.7

ומהווים  ש"חליוני ימ 4.1 -בכ 2017שנת של  במחצית הראשונהמיסים על ההכנסה הסתכמו  .א

בתקופה  ש"חליוני ימ 2.6 -מהרווח לפני מס לעומת כ 27.5% -שיעור מס אפקטיבי של כ

הגידול בשיעור המס  .25.5% -כאפקטיבי של  המהווים שיעור מס המקבילה אשתקד

מהפסדים מחברות כלולות בתקופת  נובע בעיקרלעומת שיעור המס הסטטוטורי האפקטיבי 

הדוח, לעומת רווחים בתקופה המקבילה אשתקד שאינם מובאים  בחשבון בחישוב המס, 

מאי יצירת מיסים נדחים בגין הפסדים בחברות בנות מסוימות עקב אי וודאות לגבי וכן 

  ניצולם בעתיד הנראה לעין.

מיליוני ש"ח ומהווים שיעור  1.8 -בכ 2017מיסים על ההכנסה הסתכמו ברבעון השני של שנת  .ב

מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה  1.0 -מהרווח לפני מס לעומת כ 26.5% -מס אפקטיבי של כ

. הגידול בשיעור המס האפקטיבי לעומת 23.8% -כאשתקד המהווים שיעור מס אפקטיבי של 

מהפסדים מחברות כלולות בתקופת הדוח, לעומת  שיעור המס הסטטוטורי נובע בעיקר

מאי יצירת רווחים בתקופה המקבילה אשתקד שאינם מובאים  בחשבון בחישוב המס, וכן 

מיסים נדחים בגין הפסדים בחברות בנות מסוימות עקב אי וודאות לגבי ניצולם בעתיד 

  הנראה לעין.
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 הרווח הנקי  3.8

 -כ אשר היוו ש"ח מיליוני 10.8 -בכ 2017שנת של  במחצית הראשונההרווח הנקי הסתכם  .א

 3.2% -אשר היוו כ אשתקד במחצית המקבילה ש"חליוני ימ 7.6 -מהמחזור לעומת כ 5.3%

  נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל.השינויים ברווח הנקי  .מהמחזור

 9.0 -ב 2017של שנת  במחצית הראשונההרווח כאמור, המיוחס לבעלים של החברה הסתכם 

 1.8 -אשתקד ולבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ב ש"חמיליוני  7.7לעומת  ש"חמיליוני 

 אשתקד. במחציתסכום זניח לעומת  ש"חמיליוני 

 4.7% -אשר היוו כ ש"חמיליוני  5.0 -בכ 2017ברבעון השני של שנת הרווח הנקי הסתכם  .ב

 3.1% -אשתקד אשר היוו כ המקבילה בתקופה ש"חמיליוני  3.2-מהמחזור לעומת כ

 מהמחזור. השינויים ברווח הנקי נובעים מהסיבות כפי שהוסברו לעיל. 

 4.1 -ב 2017ברבעון השני של שנת הרווח כאמור, המיוחס לבעלים של החברה הסתכם 

אשתקד ולבעלי זכויות שאינן בתקופה המקבילה  ש"חמיליוני  3.3לעומת  ש"חמיליוני 

 אשתקד. בתקופה המקבילהלעומת סכום זניח  ש"חמיליוני  0.9 -ליטה במקנות ש

 

 

3.9  EBITDA 

 של שנת במחצית הראשונה( הסתכם  EBITDA)  מימון ומיסיםהרווח לפני פחת, הפחתות,  .א

. אשתקד במחצית המקבילה ש"חליוני ימ 14.1 -לעומת סך של כ ליוני ש"חימ 18.7 -בכ 2017

  לעיל. תוארברווח התפעולי כמבשיפור ר מוסבר בעיקהתקופות בין  EBITDA -ב השיפור

  2017ברבעון השני של שנת ( הסתכם  EBITDA)  מימון ומיסיםהרווח לפני פחת, הפחתות,  .ב

מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור  7.3 -לעומת סך של כ ליוני ש"חימ 9.2 -בכ

   רווח התפעולי כמתואר לעיל.בין התקופות מוסבר בעיקר בשיפור ב EBITDA -ב
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 נזילות ומקורות מימון  4

 ולתקופה של שלושה חודשים חציוניםלהלן נתונים בדבר תזרים המזומנים של הקבוצה ל   4.1

 ליוניי)במ, 2016בדצמבר,  31ולשנה שנסתיימה ביום  2016ביוני  30, 2017 יוניב 30ביום  שהסתיימו

 : ש"ח(

 

 הסבר 
לתקופה של ששה 

חודשים שנסתיימה 
 ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
ימה חודשים שנסתי

 ביוני 30ביום 
 לשנת

 2016 2016 2017 2016 2017  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

( נקירווח )הפסד  

4.2 

10.8 7.6 5.0 3.2 16.6 

 15.6 6.7 3.9 8.6 7.8 התאמות

 32.2 9.9 8.9 16.2 18.6 תזרים פרמננטי

 25.6- 1.3 6.4- 2.9 9.5- שינויים בסעיפי הרכוש וההתחייבות

מפעילות שוטפת לפני מימון  מזומנים

 ומסים
9.1 19.1 2.5 11.2 6.6 

 7.2- 2.3- 5.2- 6.4- 6.8- תשלומים ריבית ומיסים

מזומנים נטו, ששימשו לפעילות 

 שוטפת
 2.3 12.7 -2.7 8.9 -0.6 

       

מזומנים נטו ,שנבעו מפעילות 

 )ששימשו לפעילות( השקעה
4.3 3.3 1.3 2.7 -2.1 2.6 

       

מזומנים נטו ,שנבעו מפעילות 

 )ששימשו לפעילות( מימון
4.4 48.0 -8.0 40.1 -4.0 -5.0 

       

עליה )ירידה( במזומנים ושווי 

 מזומנים
 53.6 6.0 40.1 2.8 -3.0 

יתרה מזומנים ושווי מזומנים 

 לתחילת השנה
 22.3 25.4 35.8 28.6 25.4 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 השנה
 75.9 31.4 75.9 31.4 22.4 
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 מפעילות שוטפתתזרים  4.2

 ני שינויים בהון חוזר( של הקבוצה:)התזרים לפ פרמננטיההתזרים  4.2.1

 ש"חמיליוני  16.2לעומת  ש"חמיליוני  18.6-ב 2017של שנת  במחצית הראשונההסתכם  .א

גידול בעיקר מ נובעהשיפור . ש"חמיליוני  2.4-פרש של כהאשתקד,  במחצית המקבילה

 , בחציון זה לעומת החציון אשתקד.ברווחיות של הקבוצה

בתקופה  ש"חמיליוני  9.9מיליוני ש"ח לעומת  8.9-ב 2017הסתכם ברבעון השני של שנת  .ב

גידול ברווחיות חד מנובע בעיקר מ הקיטון. ש"חמיליוני  1.0-פרש של כהאשתקד,  המקבילה

 1.8בסכום של כ  אשתקד תקופה המקבילהעומת הל 2017ברבעון השני של שנת  של הקבוצה

קיטון בהוצאות מימון וחלק החברה בתוצאות של ישויות מוחזקות ומאידך ממיליוני ש"ח, 

 מיליוני ש"ח. 2.8 -בסך של כ

 

 ששולמו: מיסים 4.2.2

מיליוני ש"ח  6.3 -מיליוני ש"ח לעומת כ 6.4 -הסתכמו בכ 2017של שנת  במחצית הראשונה .א

כוללים גם  2016של שנת  במחצית הראשונה. התשלומים 2016של שנת  הראשונהבמחצית 

 .2015השלמת תשלומי המס של שנת 

מיליוני ש"ח  2.3 -מיליוני ש"ח לעומת כ 4.8 -הסתכמו בכ 2017ברבעון השני של שנת  .ב

 . עקב עליה ברווח החייב במס בתקופה המקבילה אשתקד

 

 

 :מימון ומיסיםהתזרים מפעילות שוטפת לפני  4.2.3

מיליוני ש"ח  19.1מיליוני ש"ח לעומת  9.1 -בכ 2017של שנת   במחצית הראשונההסתכם  .א

אשתקד. השינוי נובע מהגידול בתזרים הפרמננטי כמוסבר לעיל  במחצית המקבילה

 -, שהסתכמה בכ2017של שנת  במחצית הראשונהומתזרים שלילי עקב עליה בהון החוזר 

של שנת  במחצית הראשונהתזרים חיובי עקב ירידה בהון החוזר  מיליוני ש"ח לעומת 9.5

 מיליוני ש"ח. 2.9 -בכ 2016

 בתקופהמיליוני ש"ח  11.2מיליוני ש"ח לעומת  2.5 -בכ 2017הסתכם ברבעון השני של שנת  .ב

בתזרים הפרמננטי כמוסבר לעיל ומתזרים שלילי  מהקיטוןהמקבילה אשתקד. השינוי נובע 

מיליוני ש"ח לעומת  6.4 -בכ ם, שהסתכ2017ברבעון השני של שנת זר עקב עליה בהון החו

מיליוני  1.3 -בכ םבתקופה המקבילה אשתקד שהסתכתזרים חיובי עקב ירידה בהון החוזר 

 ש"ח.
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 מזומנים מפעילות השקעה תזרימי 4.3

ליוני ימ 3.3 -נבע לחברה תזרים חיובי מפעילות השקעה בסך של כ 2017 של שנת  במחצית הראשונה .א

. הגורמים 2016של שנת  במחצית הראשונהש"ח  ליוניימ 1.3 -של כ חיוביש"ח נטו לעומת תזרים 

 העיקריים הינם כדלקמן:

לחברה ממכירת חלק ממבנה המשרדים של החברה  המיליוני ש"ח, שנבע 4.4התמורה נטו, בסך  4.3.1

 לצדדים קשורים.

, התקשרה החברה בהסכם לפיו תשקיע בחברה הכלולה, לסיכו טכנולוגיות 2017במאי  16ביום   4.3.2

אלפי ש"ח בתמורה להקצאת מניות בלסיכו  600לדוחות השנתיים(, סך של  1-א-7)ביאור 

טכנולוגיות, באופן שלאחר ההקצאה שיעור ההחזקה של החברה בלסיכו טכנולגיות עלה 

אלפי  415של  בסך לראשונה היא קיטון האיחודהשפעת . 51% לשיעור של 31.5%משיעור של 

 ש"ח.

 -ברכוש קבוע הסתכמו בכ 2017 של שנת במחצית הראשונהסך המזומנים שהשקיעה הקבוצה  4.3.3

. ההשקעות 2016של שנת  במחצית הראשונהליוני ש"ח ימ 3.1-כליוני ש"ח לעומת ימ 2.8

 .העיקריות היו בהקמת המתקן לטיפול בשפכים

ליוני ימ 2.3 -קדונות המוגבלים בשימוש בסך של כינפדו פ 2017 של שנת  במחצית הראשונה 4.3.4

 .2016 של שנת  במחצית הראשונהמוגבלים  ש"ח מיליוני 0.1לעומת , 2.1ש"ח, כמוסבר בסעיף 

מיליוני ש"ח  2.7 -נבע לחברה תזרים חיובי מפעילות השקעה בסך של כ 2017ברבעון השני של שנת  .ב

העיקריים ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגורמים  מיליוני 2.1 -נטו לעומת תזרים שלילי של כ

 הינם כדלקמן:

מיליוני ש"ח, שנבעה לחברה ממכירת חלק ממבנה המשרדים של החברה  4.4התמורה נטו, בסך  4.3.5

 לצדדים קשורים.

, התקשרה החברה בהסכם לפיו תשקיע בחברה הכלולה, לסיכו טכנולוגיות 2017במאי  16ביום   4.3.6

אלפי ש"ח בתמורה להקצאת מניות בלסיכו  600לדוחות השנתיים(, סך של  1-א-7)ביאור 

טכנולוגיות, באופן שלאחר ההקצאה שיעור ההחזקה של החברה בלסיכו טכנולגיות עלה 

אלפי  415השפעת האיחוד לראשונה היא קיטון בסך של . 51% לשיעור של 31.5%משיעור של 

 ש"ח.

 1.5 -ברכוש קבוע הסתכמו בכ 2017ברבעון השני של שנת סך המזומנים שהשקיעה הקבוצה  4.3.7

מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההשקעות העיקריות היו  2.1-מיליוני ש"ח לעומת כ

 בהקמת המתקן לטיפול בשפכים.
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 מזומנים מפעילות מימון תזרימי 4.4 

 48 -פעילות מימון בסך של כמ חיובינבע לחברה תזרים מזומנים   2017של שנת  במחצית הראשונה .א

. הגורמים 2016של שנת  במחצית הראשונהליוני ש"ח ימ 8.0 -כתזרים שלילי של ליוני ש"ח לעומת ימ

 מן:לקהעיקריים לתזרימי המזומנים מפעילות מימון, הינם כד

מליוני  68.5 -הנפקה הסתכמה בסך של כ הוצאותבניכוי מהנפקת מניות החברה התמורה נטו  4.4.1

 לעיל. 1ש"ח. ראה סעיף 

ש"ח מיליוני  15.0 בסך של דיבידנד לבעלי מניות החברהחולק  2017של שנת  במחצית הראשונה  4.4.2

  .אשתקד במחצית המקבילהש"ח שחולק מיליוני  6.0סכום של  לעומת

 6.0 -כהסתכמו בסך של  2017 של שנת במחצית הראשונהההלוואות לזמן ארוך נטו שהתקבלו  4.4.3

 בתקופה המקבילה אשתקד.ליוני ש"ח ימ 0.8 -כליוני ש"ח לעומת ימ

 3.0 -הסתכמו בסך של כ 2017של שנת  במחצית הראשונהההלוואות לזמן ארוך נטו שנפרעו   4.4.4

 בתקופה המקבילה אשתקד.ליוני ש"ח ימ 0.4 -רעונות נטו של כיפמיליוני ש"ח לעומת 

ליוני ימ 8.5 -בכ 2017 של שנת במחצית הראשונה קטןאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  4.4.5

 בתקופה המקבילה אשתקד.ליוני ש"ח ימ 2.4 -ש"ח, לעומת ירידה של כ

מיליוני  40.1 -פעילות מימון בסך של כמנבע לחברה תזרים מזומנים חיובי  2017ברבעון השני של שנת  .ב

. הגורמים העיקריים בתקופה המקבילה אשתקדמיליוני ש"ח  4.0 -ש"ח לעומת תזרים שלילי של כ

 לתזרימי המזומנים מפעילות מימון, הינם כדלקמן:

ליוני ימ 68.5 -הנפקה הסתכמה בסך של כ הוצאותבניכוי מהנפקת מניות החברה התמורה נטו  4.4.6

 לעיל. 1ראה סעיף ש"ח. 

מיליוני ש"ח  15.0בסך של חולק דיבידנד לבעלי מניות החברה  2017במחצית הראשונה של שנת   4.4.7

  .ש"ח שחולק במחצית המקבילה אשתקדמיליוני  2.0לעומת סכום של 

 2.6 -הסתכמו בסך של כ 2017ההלוואות לזמן ארוך נטו שנפרעו במחצית הראשונה של שנת  4.4.8

 בתקופה המקבילה אשתקד.ליוני ש"ח ימ 0.1 -רעונות נטו של כיפמיליוני ש"ח לעומת 

מיליוני  10.8 -בכ 2017אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים קטן במחצית הראשונה של שנת  4.4.9

 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 2.3 -של כש"ח, לעומת ירידה 

 

 יתרת המזומנים ושווי המזומנים 4.5

ליוני ש"ח ימ 75.9 -הסתכמה בכ 2017 של שנת הראשון  חציוןהיתרת המזומנים ושווי המזומנים בתום  

ליוני ש"ח בתום שנת ימ 22.4 -וכ 2016הראשון של שנת  חציוןהליוני ש"ח בתום ימ 31.4 -לעומת כ

2016. 

קדונות מוגבלים בשימוש ותיק ניירות ערך סחיר, המשועבדים בעיקר להבטחת יכמו כן, לחברה פ 

  2017הראשון של שנת  חציוןהליוני ש"ח בתום ימ 13.1 -מסגרות אשראי מבנקים, שהסתכמו בסך של כ

 ש"חיוני מיל 15.4-וכ 2016שנת  הראשון של שנת חציוןה ליוני ש"ח בתוםימ 18.2 -לעומת סך של כ

 .2016בתום שנת 
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 הקבוצהשל החיצוניים מקורות המימון  4.6

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

 ימיליונ 5.0 -לעומת כ ש"חליוני ימ 6.3 -בכ 2017שנת הראשון של  חציוןבתום ה שהסתכמו ארוך,

 .2016בתום שנת  ש"חמיליוני  11.7-וכ 2016 שנתהראשון של  חציוןתום הב ש"ח

 הון חוזר 4.7

לקבוצה הון חוזר )לקוחות, חייבים ומלאי בניכוי ספקים וזכאים(  2017 של שנת  במחצית הראשונה

במחצית ש"ח  מליון 8.2 -סך של כב שלילי הון חוזרליוני ש"ח לעומת ימ 27.0 -חיובי בסך של כ

  .2016שנת  של הראשונה

 אשראי לקוחות ואשראי ספקים 4.8

 -כלעומת  ש"חליוני ימ 110.5 -עמד על סך של כ 2017שנת  הראשון של חציוןה אשראי לקוחות בסוף

 .2016בתום שנת  ש"חמיליוני  92.7-ו 2016של שנת  במחצית הראשונה ש"חליוני ימ 99.3

-לעומת כ ש"חיליוני מ 85.9 -עמד על סך של כ 2017 הראשון של שנת  חציוןהאשראי ספקים בסוף 

 .2016בתום שנת  ש"חמיליוני  83.5 -וכ 2016של שנת  במחצית הראשונה ש"חמיליוני  122.2

לדוחות  5י ראה באור פעל המצב הכס לאחר תאריך הדוחבתקופת הדוח ובתקופה לעניין אירועים מהותיים  .5

 הכספיים המאוחדים של החברה.

 ות הכספייםהליך אישור הדוח .6

 הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה )"הוועדה"( מכהנת בתפקידה בנוסף לכהונת וועדת הביקורת. 

 חברי הוועדה הם שלושה:

בונאית ופיננסית. מומחיות חש תבעל נת כיו"ר הוועדה, אשר הינהדירקטור חיצוני המכה - שרית אהרון 'גב

ונאית ופיננסית מומחיות חשב תהיכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים וכבעל החברה רואה אותה כמי שיש לה

 14בדוח המידי על מינוי דירקטור מתאריך כמפורט  הוהידע של הניסיונ בהסתמך על כישוריה השכלתה

 .2017-01-083091, אסמכתא: 2017באוגוסט 

כמי  וופיננסית. החברה רואה אותבעל מומחיות חשבונאית  ודירקטור חיצוני, אשר הינ - מר יחזקאל דסקל

 וכבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהסתמך על כישוריוהיכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים  ושיש ל

, אסמכתא: 2017באוגוסט  14בדוח המידי על מינוי דירקטור מתאריך כמפורט  ווהידע של וניסיונ והשכלת

2017-01-083094. 

החברה רואה אותו כמי שיש לו היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים תלוי.  בלתידירקטור  - יעקב אלינבמר 

ביולי  11בדוח המידי על מינוי דירקטור מתאריך כמפורט בהסתמך על כישוריו השכלתו ניסיונו והידע שלו 

 .2017-01-059551, אסמכתא: 2017

סיונם אשר  בהסתמך עליהם כל חברי הוועדה נתנו עובר למינוים הצהרה לפירוט כישוריהם השכלתם וני

ו/או בעלי מומחיות חשבונאית היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים החברה רואה בהם כדירקטורים בעלי 

 פיננסית.

. טרום הישיבה האמורה 2017באוגוסט  27הוועדה התכנסה ודנה בדוחות הכספיים של החברה בישיבתה ביום 

 הועברו לחברי הועדה טיוטת הדוחות הכספיים )המאוחדים וסולו( של החברה. 
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 חברי הועדה השתתפו בישיבה האמורה.כל  

   של  יםהחשבון המבקר של החברה מר סילוויאן אלטר, רואי כמו כן נכחו בישיבת הוועדה, סמנכ"ל הכספים 

 ערןדירקטור מר יהודה לשמן, יו"ר דירקטוריון משותף מר ה סיון כהן וכן ה" 'גבואיציק עידן  החברה מר         

 .א לאוןשגיחשב החברה עו"ד חיים עשהאל, יועץ משפטי סידי, 

הכספים את הפעילות העסקית ותוצאות הפעילות של  סקר סמנכ"ל 2017באוגוסט  27בישיבת הועדה ביום 

החברה לתקופה המדווחת, תוך ציון סוגיות שונות שעלו בעת עריכת הדוחות הכספיים, והבהרת סוגיות שונות 

 שהועלו במהלך הדיון על ידי חברי הועדה.

 ת הכספיים.רואי החשבון המבקרים עדכנו את חברי הועדה בדבר נושאים שעלו במהלך הסקירה של הדוחו

חברי הועדה דנו ובחנו בישיבה האמורה את מכלול הדוחות הכספיים ובכלל זה בנושאי ההערכות והאומדנים 

שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי 

ם בעניינים המהותיים של בדוחות הכספיים, המדיניות החשבונאית שאומצה, הטיפול החשבונאי שיוש

 החברה, הערכות שווי לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן.

הועדה גיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה בנושאים הנזכרים לעיל, והמלצותיה הועברו לחברי 

הועברו לחברי דירקטוריון החברה טיוטות מעודכנות של הדוחות  2017באוגוסט  27דירקטוריון  החברה ביום 

 פיים )מאוחד וסולו( של החברה.הכס

המלצות הועדה הועברו זמן סביר לפני הדיון בישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים )אשר נקבע על 

ימי עסקים ביחס לדוחות כספיים ביניים(, וזאת לנוכח היקפי פעילותה של החברה  2ידי הדירקטוריון עד 

 ומורכבותה.

דן הדירקטוריון בהמלצות הועדה ואישר את  2017באוגוסט  29יום בישיבת הדירקטוריון של החברה ב

למעט מר ראובן  חברי הדירקטוריוןכל הדוחות הכספיים של החברה )מאוחד וסולו(. בישיבה זו השתתפו 

 לשמן.

 

       

 יהודה לשמן
 דירקטוריון יו"ר 

 משותף

 יחיאל לשמן 
יו"ר דירקטוריון 

 משותף

 איל לשמן 
חבר ו מנכ"ל

 יוןדירקטור

  

 

 2017, אוגוסטב 29תאריך אישור הדו"ח:  
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 מ"לסיכו בעדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 

 מבוא

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

 השינויים בהון ותזרימי הרווח הכולל, הפסד,או רווח העל המאוחדים  התמציתיים ואת הדוחות 2017, ביוני 30ליום  המצב הכספי

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה  באותו תאריך. וימנסתיש חודשיםושלושה  ששה של ותלתקופ המזומנים

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

 בהתבסס על סקירתנו. ,זולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 

מכלל  3.4% -הכלולים באיחוד מהווים כ כסיהאשר נ השאוחד החברת הביניים של והתמציתי לתקופלא סקרנו את המידע הכספי 

ו חודשים שנסתיימששה ושלושה של  ותתקופאינן מהותיות בוהכנסותיה הכלולות באיחוד  2017 ,ביוני 30הנכסים המאוחדים ליום 

מתייחסת לסכומים הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא  ושדוח הסקירה שלה חשבון אחר המידע נסקר על ידי רוא .2017ביוני  30ביום 

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

 היקף הסקירה

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

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

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

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

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

 מסקנה

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

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

החשבון האחר, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם  הבפסקה קודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואבנוסף לאמור 

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

 . 1970 –ים(, התש"ל מידיתקופתיים ו

 

 

 

 & כהן טבח ידן סבו טבתורוביץ עה

 רואי חשבון

  2017 ,באוגוסט 29 ,גן-רמת
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ת  ו ח ו תד י צ מ ית פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י ד ח ו א מ ם  ם י ו י  ל
 

    
 בדצמבר 31  ביוני 30 
 7 1 0 2  6 1 0 2   6 1 0 2  
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 
      

      נ כ ס י ם
      

      נכסים שוטפים

 22,350  31,435  75,981 מזומנים ושווי מזומנים

 15,428  18,172  13,118 מוגבלים בשימושמזומנים 

 2,419  2,343  2,458 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 92,787  99,356  ,462110 לקוחות והכנסות לקבל

 7,092  5,792  ,8135 חייבים ויתרות חובה

 1,155  1,625  996 נכסי מיסים שוטפים

 12,264  17,623  6,087 מלאי

 915,214 נכסים שוטפיםסה"כ 
 

176,346  153,495 
      

      נכסים שאינם שוטפים

 1,348  7,203  1,369 ביישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות

 2,800  2,750  2,800 נדל"ן להשקעה

 25,555  21,592  241,22 רכוש קבוע

 337  474  ,3001 נכסי מסים נדחים

 ,88127 נכסים שאינם שוטפיםסה"כ 
 

32,019  30,040 
   

   
      

 183,535  208,365  796,242 סה"כ נכסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדים ביניים דוחות הכספייםלהבאורים 
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ו ח ו יד פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י ד ח ו א מ ם  י ת י צ מ ת ם ת  ו י  ל
    

 בדצמבר 31  ביוני 30 
 7 1 0 2  6 1 0 2   6 1 0 2 
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

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

      שוטפות התחייבויות

 10,048  2,420  1,799 אשראי מתאגידים בנקאיים

 83,504  122,276  884,85 ספקים ונותני שירותים

 9,552  8,723  ,1489 זכאים ויתרות זכות

 2,147  3,181  2,522 מכשירים נגזרים

 3,698  1,004  2,761 התחייבויות מיסים שוטפים

 447,102 התחייבויות שוטפותסה"כ 
 

137,604  108,949 
   

   
      שאינן שוטפותהתחייבויות 

 1,626  2,518  4,514 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 2,074  1,608  2,082 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 

 553  501  519 הלוואה מאחרים

 559  725  - נדחים  מיסיםהתחייבות בגין 

 ,1157 שאינן שוטפותהתחייבויות סה"כ 
 

5,352  4,812 
      

 113,761  142,956  562,109 סה"כ התחייבויות
      

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

 -  -  67,290 פרמיה על מניות
 1,769  2,668  1,769 קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו

 (9)  94  (18) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ
 3,399  3,156  - קרן הערכה מחדש
 (132)  (7)  (132) קרנות הון אחרות

 57,546  52,141  ,71354 עודפים
 68,744  64,223  040,131 המיוחס לבעלים של החברה סה"כ הון

      
 1,030  1,186  ,1942 זכויות שאינן מקנות שליטה

     
 

 69,774  65,409  ,234133 סה"כ הון
      

 183,535  208,365  ,796242 סה"כ התחייבויות והון
 
 
 
 

 נפרד מהם.חלק בלתי מהווים  מאוחדיםביניים  דוחות הכספייםלהבאורים 
 

 

       
 סילוויאן אלטר  אייל לשמן  יחיאל לשמן  יהודה לשמן

 יוןדירקטור יו"ר
 משותף

יון דירקטוריו"ר  
 משותף

חבר מנכ"ל ו 
 יוןדירקטור

 כספים סמנכ"ל 

 
 2017 ,באוגוסט 29   תאריך אישור הדוחות:



 
 

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

חודשים  ששהלתקופה של 
 ביוני 30ביום  שנסתיימה

לתקופה של שלושה  
ביום  חודשים שנסתיימה

  ביוני 30

לשנה 
ביום  שנסתיימה

 בדצמבר 31
 2017  2016  7 1 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2 
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר  ()בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  

          

 הכנסות
 

203,626 
 

235,029 
 

106,371  104,023  403,568 

          

 361,968  91,759  93,044  213,035  176,978 עלות ההכנסות
          

 גולמירווח 
 

26,648 
 

21,994 
 

13,327  12,264  41,600 
          

 הוצאות מכירה ושיווק
 

1,294 
 

1,179 
 

747  734  2,175 

 הוצאות הנהלה וכלליות
 

8,048 
 

8,367 
 

4,181  4,211  13,897 

 
 

9,342 
 

9,546 
 

4,928  4,945  16,072 
          

 25,528  7,319  8,399  12,448  17,306 לפני הכנסות אחרות פעולית רווח
          

 1,612  (24)  47  47  68 , נטואחרות )הוצאות( הכנסות

          

 27,140  7,295  8,446  12,495  17,374 תפעולי רווח
          

 מימוןהכנסות 
 

785 
 

2,169 
 

(448)  79  1,226 

  הוצאות מימון
 
(2,364) 

 
(4,808) 

 
(519)  (3,542)  (3,609) 

          

 מימון, נטו (הוצאותהכנסות )
 
(1,579) 

 
(2,639) 

 
(967)  (3,463)  (2,383) 

          

יישוייות  מוחזקות  בתוצאות חלק החברה 
 (825) , נטוהמטופולות לפי שיטת השווי המאזני

 

400 

 

(606)  392  (384) 
          

 24,373  4,224  6,873  10,256  14,970 לפני מיסים על ההכנסה רווח
          

 7,793  993  1,835  2,613  4,138 סים על ההכנסהימ
          

 16,580  3,231  5,038  7,643  10,832 לתקופה נקי רווח
          

          מיוחס ל:

 16,517  3,335  4,117  7,712  8,982 בעלים של החברה

 63  (104)  921  (69)  1,850 זכויות שאינן מקנות שליטה
          

 10,832  7,643  5,038  3,231  16,580 

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

 
0.25 

  
0.23 

 
0.11  0.1  0.50 

 
 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדים בינייםדוחות הכספיים ל באורים
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ח ו תד ה ו ל  ע ם  י ד ח ו א מ ם  י י ת י צ מ ח ת ו ו ל ר ל ו כ  ה
 

  
 חודשים ששהלתקופה של 
 ביוני 30ביום  שנסתיימה

 

 
לתקופה של שלושה 

 שנסתיימה חודשים
  ביוני 30ביום 

לשנה 
 שנסתיימה

 31ביום 
 בדצמבר

 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2  
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר  ()בלתי מבוקר  

 ח"אלפי ש 

          
 16,580  3,231  5,038  7,643  10,832 רווח נקי לתקופה

          
          )הפסד( כולל אחררווח 

 
סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח 

 והפסד 
  בהתקיים תנאים ספציפיים:

 

 

 

     
 (106)  5  (4)  (3)  (9) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ

 
 סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח והפסד:

רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכנית להטבה 
 - מוגדרת

 

42 

 

-  (21)  (127) 
 285  -  -  -  - בגין רכוש קבוע קרן הערכה מחדש

 -  42  -  (21)  158 
          

 52  (16)  (4)  39  (9) , נטו ממסלתקופהכולל אחר )הפסד(  רווח
          

 16,632  3,215  5,034  7,682  10,823 רווח כולל לתקופה, נטו ממס

          
          מיוחס ל:

 16,571  3,319  4,113  7,751  8,973 בעלים של החברה
 61  (104)  921  (69)  1,850 שאינן מקנות שליטהזכויות 

          
 16,632  3,215  5,034  7,682  10,823 לתקופה סה"כ רווח כולל

          
          
          

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

     הון מיוחס לבעלים של החברה 

 
הון 

  המניות

 
 

פרמיה על 
 מניות

קרן הון בגין  
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

הפרשים 
מתרגום דוחות 

כספיים של 
  יחידות חוץ

קרן הערכה 
  מחדש

קרנות הון 
  עודפים  אחרות

הון עצמי סה"כ 
מיוחס לבעלים 

  של החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הון סך הכל  שליטה

 ח"אלפי ש 
  2017בינואר  1יתרה ליום 

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

התנועה בתקופה ינואר עד יוני 
                    )בלתי מבוקר( 2017

 ,83210  1,850  ,9828  ,9828  -  -  -  -  -  -  רווח נקי
 (9)  -  (9)  -  -  -  (9)  -  -  - כולל אחר הפסד

 ,82310  1,850  8,973  ,9828  -  -  (9)  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה
                    

 68,537  -  68,537  -  -  -  -  -  67,290  1,247 הנפקת מניות
קרן הערכה מחדש עקב של העברה 

 -  -  -  3,399  -  (3,399)  -  -  -  - מכירת מבנה
 (00015,)  -  (00015,)  (00015,)  -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי מניות החברה

 -  214  (214)  (214)  -  -  -  -  -  - רכישת זכויות מיעוט
של חברה כלולה  איחוד לראשונה

 (900)  (900)  -  -  -  -  -  -  -  - לשעבר
                    

)בלתי  2017ביוני  30יתרה ליום 
 234,133  ,1942  ,040131  ,71354  (132)  -  (18)  1,769  67,290  7,418 מבוקר( 

                    

 
 

 63,727  1,255  62,472  50,429  (7)  3,114  97  2,668  -  6,171 )מבוקר( 2016בינואר  1יתרה ליום 
                    

התנועה בתקופה ינואר עד יוני 
                    )בלתי מבוקר(  2016

 7,643  (69)  7,712  7,712  -  -  -  -  -  - רווח נקי 
 39  -  39  -  -  42  (3)  -  -  - רווח כולל אחר

 7,682  (69)  7,751  7,712  -  42  (3)  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה
                    

 (6,000)  -  (6,000)  (6,000)  -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי מניות החברה
                    

)בלתי  2016ביוני  30יתרה ליום 
  3,156  94  2,668  -  6,171 מבוקר(

 
(7)  52,141  64,223  1,186  65,409 
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 חלק בלתי נפרד מהם.מהווים  מאוחדים בינייםדוחות הכספיים ל באוריםה
ח ו םד י ד ח ו א מ ת  ן ו ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל    ע

     הון מיוחס לבעלים של החברה 

 
הון 

 המניות

 

פרמיה על 
 מניות

קרן הון בגין  
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

הפרשים 
מתרגום דוחות 

כספיים של 
  יחידות חוץ

קרן 
הערכה 
  מחדש

קרנות הון 
  עודפים  אחרות

סה"כ הון 
עצמי מיוחס 
לבעלים של 

  החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סך הכל
 הון

 ח"אלפי ש 
  2017באפריל  1יתרה ליום 

 6,171   )בלתי מבוקר(  
 

- 
 

1,769  (14)  3,399  (132)  62,411 
 

73,604  1,959  75,563 
                    

 2017התנועה בתקופה אפריל עד יוני 
  )בלתי מבוקר(

 
 

 
      

  
 

 
     

 5,038  921  4,117  4,117  -  -  -  -  -  -  רווח נקי
 (4)  -  (4)  -  -  -  (4)  -  -  - כולל אחר הפסד

 5,034  921  4,113  4,117  -  -  (4)  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה
                    

 68,537  -  68,537  -  -  -  -  -  67,290  1,247 הנפקת מניות
העברה של קרן הערכה מחדש עקב 

 -  -  -  3,399  -  (3,399)  -  -  -  - מכירת מבנה
 (00015,)  -  (00015,)  (00015,)  -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי מניות החברה

 -  214  (214)  (214)  -  -  -  -  -  - רכישת זכויות מיעוט
 (900)  (900)  -  -  -  -  -  -  -  - איחוד לראשונה של חברה כלולה לשעבר

 133,234  2,194  131,040  ,71354  (132)  -  (18)  1,769  67,290  7,418 )בלתי מבוקר(  2017ביוני  30יתרה ליום 
 
 

)בלתי  2016באפריל  1יתרה ליום 
 6,171 מבוקר(

 

- 

 

2,668  89  3,177  (7)  50,806 

 

62,904  1,290  64,194 
                    

 2016התנועה בתקופה אפריל עד יוני 
  )בלתי מבוקר( 

 
 

 
      

  
 

 
     

 3,231  (104)  3,335  3,335  -  -  -  -  -  - רווח נקי 
 (16)  -  (16)  -  -  (21)  5  -  -  - רווח כולל אחר

 3,215  (104)  3,319  3,335  -  (21)  5  -  -  - סה"כ רווח כולל לתקופה
                    

 (2,000)  -  (2,000)  (2,000)  -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי מניות החברה
                    

 6,171 )בלתי מבוקר( 2016ביוני  30יתרה ליום 
 

- 
 

2,668  94  3,156  
 

(7)  52,141 
 

64,223  1,186  65,409 
 חלק בלתי נפרד מהם.ביניים מאוחדים מהווים דוחות הכספיים ל באוריםה
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ח ו םד י ד ח ו א מ ם  י י ת י צ מ ת ת  ן ו ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל  ך - ע ש מ   ה
 

     החברההון מיוחס לבעלים של  

  הון המניות 

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

הפרשים 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  יחידות חוץ

קרן הערכה 
  מחדש

קרנות הון 
  עודפים  אחרות

סה"כ הון 
עצמי מיוחס 
לבעלים של 

  החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הון סך הכל  שליטה

 ח"אלפי ש 
                  

 63,727  1,255  62,472  50,429  (7)  3,114  97  2,668  6,171 )מבוקר( 2016בינואר  1ליום  יתרה
                  

                  )מבוקר( 2016בשנת  התנועה
 16,580  63  16,517  16,517  -  -  -  -  -  נקי רווח
 52  (2)  54  -  (125)  285  (106)  -  - אחר כולל רווח

 16,632  61  16,571  16,517  (125)  285  (106)  -  - כולל רווח"כ סה

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

 (9,400)  -  (9,400)  (9,400)  -  -  -  -  - החברה מניות לבעלי דיבידנד
 מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבדנד

 -  -  -  -  -  - שליטה
 

-  (286)  (286) 
 2016  בדצמבר 31 ליום יתרה

 57,546  (132)  3,399  (9)  1,769  6,171 )מבוקר(
 

68,744  1,030  69,774 

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

 לתקופה של ששה
 חודשים שנסתיימה

 יוניב 30 ביום

 
 לתקופה של שלושה

 חודשים שנסתיימה
  ביוני 30ביום 

לשנה 
 שנסתיימה

 31ביום 
 בדצמבר

 2017  2016  7 1 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2 
 ()מבוקר  (מבוקר)בלתי   ()בלתי מבוקר 

 ח"אלפי ש 
          

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
מימון ות שוטפת, לפני מזומנים נטו, שנבעו מפעיל

 ומיסים )נספח א'(
 

0829,  19,119  4852,  11,201  6,617 

 (334)  (63)  (370)  (165)  (527) ריבית ששולמה

 165  75  18  136  136 ריבית שהתקבלה
 (7,076)  (2,298)  (4,854)  (6,347)  (6,417) , נטומיסים ששולמו

)ששימשו מפעילות שנבעו ם נטו, ימזומנ
 (628)  8,915  (,7212)  12,743  ,2742 שוטפת לפעילות(

          
          מפעילות השקעה מזומניםתזרימי 

 (949,8)  (2,068)  (1,516)  (3,121)  (2,840)  רכישת רכוש קבוע

 881  (41)  (100)  9  (166) ות, נטוכלול ותמחבר ותהלווא)מתן( פרעון 

 485  80  4,468  95  4,468 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 2,886  (10)  280  142  2,310 במזומנים מוגבלים בשימוש,נטו)עליה( ירידה 
ואי תחרות בחברה  השקעה מכירתתמורה מ

 3,724  -  -  -  - המסכלולה, בניכוי 

איחוד לראשונה של חברה כלולה לשעבר )נספח 
  -  -  (415)  -  (415) ('ב

  (31) , נטולמסחר ערך ניירות( ת)רכיש ממכירת תמורה
 

4,227  (17)  (95)  3,662 
          

)ששימשו  שנבעו מפעילות ,מזומנים נטו
 2,689  (2,134)  ,7002  1,352  ,3263 השקעה לפעילות(

          
          מפעילות מימון מזומניםתזרימי 

 -  -  68,537  -  68,537 מניות בניכוי הוצאות הנפקה תתמורה מהנפק

 (9,400)  (2,000)  (15,000)  (6,000)  (15,000) החברה מניות לבעלי דיבידנד ששולם

 מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד
  - שליטה

 
-  -  -  (286) 

 1,736  500  -  800  6,000 מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך לוואותקבלת ה
 (979)  (111)  (2,620)  (460)  (3,018) מתאגידים בנקאיים פירעון הלוואות לזמן ארוך

 3,940  (2,343)  (10,777)  (2,381)  (8,479) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
          

שנבעו מפעילות )ששימשו  ,נטו מזומנים
 (,9894)  (3,954)  40,140  (8,041)  48,040 מימוןלפעילות( 

          
 (106)  5  (4)  (3)  (9) הפרשי תרגום בגין יחידת חוץ

          
 (3,034)  2,832  40,115  6,051  53,631 במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עליה

          

 25,384  28,603  35,866  25,384  22,350 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 
          

 22,350  31,435  75,981  31,435  75,981 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 
 
 

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

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

  
 

חודשים ששה לתקופה של 
 יוניב 30ביום  שנסתיימה

 

חודשים  לתקופה של שלושה
  יוניב 30ביום  שנסתיימה

לשנה 
 שנסתיימה

 31ביום 
 בדצמבר

 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2 
 ()מבוקר  ()בלתי מבוקר  ()בלתי מבוקר 

 ח"אלפי ש 
          

 ,58016  3,231  5,038  7,643  10,832 רווח נקי לתקופה

          

          התאמות בגין:

 3,322  823  803  1,651  1,553 פחת והפחתות

ישויות  בתוצאותהחברה  חלק
 מוחזקות 

 שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל
 2,939   1,385   475  1,377  700 נטו, ישויות מאותן

 (1,546)  -  -  -  - רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה

 7,793  993  1,835  2,613  4,138 ההכנסה על מיסים

 138  81  (38)  66  (38) הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע

בהתחייבויות בשל סיום יחסי גידול )
 406  55  30  89  8 מעביד, נטו-עובד

 ,6312  3,371  770  2,722  ,4381 מימון, נטו הוצאות

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

 63118,  16,161  9138,  9,939  213,32 

          
          :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

          :בחייבים ויתרות חובה עליה(ירידה )
 ,29310  19,638  (15,134)  2,323  (18,589) לקוחות והכנסות לקבל

 (,5863)  (1,501)  825  (2,262)  ,2801 אחרים

 (3,309)  (4,423)  3,850  (8,668)  6,177 מלאיב ירידה )עליה( 

          :בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  עליה
 (25,103)  (11,298)  ,1514  15,386  ,5242 ספקים ונותני שירותיםל התחייבות

 (891,3)  (1,154)  (120)  (3,821)  (941) אחרים

 (9,549)  
 

2,958  (6,428)  1,262  (59625,) 
          

מזומנים, נטו שנבעו מפעילות 
  ,0829 שוטפת, לפני מימון ומסים

 
19,119  4852,  11,201  6,617 

          
          
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. מאוחדים ביניים הבאורים לדוחות הכספיים
  



 
 

 לסיכו בע"מ

11 
 

 מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה על תזרימי המזומנים לנתוניםנספחים 
 

 איחוד לראשונה של חברה כלולה לשעבר: –' בנספח 
 

לתקופה של ששה חודשים 
  ביוני 30שנסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
  ביוני 30שנסתיימה ביום 

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 ח"אלפי ש 
 

חברה כלולה לשעבר ליום נכסים של 
 -  (22) למעט מזומנים ושווי מזומניםאיחודה, 

 
(22)  -  - 

ליום  חברה כלולה לשעברהתחייבויות 
 -  1,100 האיחוד

 
1,100  -  - 

 -  -  (900)  -  (900) זכויות שאינן מקנות שליטה

 -  -  (593)  -  (593) יתרת ההשקעה טרם איחודה

          

 (415)  -  (415)  -  - 
 

 
 

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

 של החברה ופעילותה כלליתאור  .א

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

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

ן מכאניים, תשתיות סביבתיות כגו-פרויקטי תשתית מסוגים שונים הכוללים בין השאר: פרויקטים אלקטרו

למערך הגז הטבעי, עבודות מבנה מסילה כולל ריתוכי   PRMSמתקני טיהור שפכים ותחנות שאיבה, תחנות 

לעבודות  יםמפעללקבוצה שני מסילה והנחת מסילה, עבודות צנרת, דלק, גז, ביוב ומים, בניית מבני ציבור. 

ברחבי הארץ בחוזי מתכת המלווה את פעילותה השוטפת. הקבוצה מחזיקה עשרות מערכי מים וביוב 

 אחזקה ארוכי טווח.

 בנושאי מים Clean-Techכמו כן, מעורבת החברה, באמצעות חברה כלולה, במחקר ופיתוח של טכנולוגיות 

 התפלה.ו

 , הקמה ואחזקה. Turn-Keyסוגי ההתקשרויות של החברה מגוונים וכוללים חוזים מסוגים של: 

 

א'. בעקבות כך הפכה החברה להיות חברה  5יבור כמפורט בבאור הנפיקה החברה מניות לצ 2017בחודש מאי  .ב
 ציבורית ומניותיה החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 
יישויות שלחברה יש  ושל החברה של הדוחות, כוללים את מאוחדים ביניים התמציתיים הכספיים הדוחות .ג

ועסקאות  כלולות בחברות הקבוצה זכויות את וכן, משותפות פעילויותשליטה בהן וכן איחוד יחסי של 
המאוחדים, ליום  הכספיים לדוחות 7משותפות, המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, כל אלה כמפורט בבאור 

 . 2016בדצמבר  31
 

דוחות " –)להלן  2017ביוני  30 ביום ההביניים שנסתיימלתקופת המאוחדים הדוחות הכספיים  תמצית .ד

 .2017 באוגוסט 29 ביוםלפרסום על ידי דירקטוריון החברה  אושרה( "הביניים
 

 
 

 חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .א

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

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

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

 

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

, אשר הביניים אשר נכנסו לתוקף בתקופת הדוחות הכספיים, לתקני חשבונאות ופרשנות תיקוניםלמעט 

 .הביניים להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ההייתלא 

  

)להלן  2016 בדצמבר 31מבוקרים של החברה ליום יש לעיין בדוחות ביניים אלה בהקשר לדוחות הכספיים ה

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

 .2017במאי,  22השנתיים נכללו בתשקיף החברה מיום 
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 המשך - חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ב

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

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

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

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

 עתידית מושפעת.תוקנו האומדנים ובכל תקופה 

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

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

 השנתיים.

 

 יישום לראשונה של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות .    ג

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

 .מהותית אינה הביניים

 

  שטרם יושמו תקני חשבונאות חדשים.    ד

IFRS 15 - לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה 

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

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

להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה: בנקודת זמן אחת או על פני 

 ל כולל חמישה שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה:זמן. המוד

 .הלקוח על החוזה זיהוי - 1 שלב
 

 .בחוזה נפרדות ביצוע מחויבויות מספר זיהוי - 2 שלב
 

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

 אינם במזומן ותמורה שתשלום ללקוח.ש             
 

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

 שימוש במחירים נצפים או באומדנים והערכות.             
 

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

 .זמן לאורך ביצוע מחויבות קיום לבין ספציפית             

 כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.

 
, עם אפשרות ליישום מוקדם. בשלב 2018בינואר   1התקן החדש ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  

 החדש באימוץ מוקדם.זה, אין בכוונת החברה לאמץ את התקן 
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 המשך - חשבונאיתכללי דיווח ומדיניות  - 2באור 

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

IFRS 15 - המשך - לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה 

 החלעל חוזים קיימים  ייושם, שלפיו התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסויימות

, ולא תדרש הצגה מחדש של מספרי השוואה. במקרה זה, על החברה להכיר ואילךמתקופת היישום לראשונה 

בהשפעה מצטברת של יישום לראשונה של התקן החדש כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים למועד היישום 

רע מלא עם הקלות מסויימות. החברה מעריכה כי תבחר לראשונה. לחילופין, התקן החדש מאפשר יישום למפ

 בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש.

 

עיקר ההכנסות של החברה נובעות מעבודות על פי חוזה הקמה וממתן שירותים. החברה מעריכה כי הלקוח 

ים. לפיכך ההכנסות הנובעות מקבל וצורך במקביל את ההטבות הנובעות מביצוע העבודות ומתן השירות

בדומה לטיפול  ,מחוזה הקמה וממתן שירותים תוכרנה לפי התקן החדש ע"פ תקופת הביצוע ותקופת השירות

 כיום.

 

את השפעת יישום התקן החדש לרבות הצורך בהתאמת המערכות, הבקרה הפנימית, הנהלים  בוחנתהחברה 

לאור אופן כי מעריכה, והמדיניות אשר נדרשים לצורך יישומו, בעיקר לעניין ההצגה והגילויים. החברה 

ליישום התקן החדש לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות ההכרה בהכנסה כיום כמפורט לעיל, 

 ספיים של החברה.הכ
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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

 

 העיקריים הבאיםסקיים הקבוצה מורכבת מהמגזרים הע .א

 שירותי הנדסה אזרחית. •

 שירותי צנרת. •

 איכות הסביבה. •

 חוזי אחזקה וזכיינות. •

 

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 

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

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

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.

 

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

 טלות במסגרת איחוד הדוחות הכספיים.ומבו
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 המשך - דיווח מגזרי - 3באור 

 להלן נתונים לעניין המגזרים: ה.

 

 2017 יוניב 30שנסתיימה ביום  תקופה של ששה חודשיםל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 סה"כ  ביטולים

 )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

            
הכנסות מלקוחות 

 ,626203  -  28,744  ,62612  71,234  91,382 חיצוניים

            

 24,077  -  2,329  2,295  11,713  7,740 תוצאות המגזר 

הוצאות משותפות לא 
 (6,771)           מוקצות

           17,306 

 68           נטו, אחרותהכנסות 

 (,5791)           מימון, נטו  הוצאות
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
מוחזקות המטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני, 
 (825)            נטו

 (4,138)           מיסים על ההכנסה

            

 10,832           רווח נקי לתקופה
 

 2016יוני ב 30שנסתיימה ביום  תקופה של ששה חודשיםל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 סה"כ  ביטולים

 )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

            

הכנסות מלקוחות 
 235,029  -  419,79  24,034  54,976  5136,22 חיצוניים

            

 19,440  -  2,637  2,672  2,556  11,575 תוצאות המגזר 
הוצאות משותפות לא 

 (6,992)           מוקצות

           12,448 

 47           נטו, אחרותהכנסות 

 (2,639)           מימון, נטו  הוצאות
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
מוחזקות המטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני, 
 400            נטו

 (2,613)           על ההכנסהמיסים 

            
 7,643           רווח נקי לתקופה
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 המשך -דיווח מגזרי  - 3 באור
 

 המשך – להלן נתונים לעניין המגזרים ה.

 

 2017 ביוני 30שנסתיימה ביום  תקופה של שלושה חודשיםל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

 מגזר חוזי
אחזקה 
 וזכיינות

 

 סה"כ  ביטולים

 )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

            

הכנסות מלקוחות 
 106,371  -  ,61215  36,43  35,555  49,257 חיצוניים

            

 ,18511  -  778  (147)  6,779  3,775 תוצאות המגזר 
הוצאות משותפות לא 

 (,7862)           מוקצות

           8,399 

 47           נטו, אחרותהכנסות 

 (967)           מימון, נטו  הכנסות
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
מוחזקות המטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני, 
 (606)            נטו

 (1,835)           מיסים על ההכנסה

            

 5,038           לתקופהרווח נקי 

 
 

 

 2016 ביוני 30שנסתיימה ביום  תקופה של שלושה חודשיםל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 סה"כ  ביטולים

 )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

            

הכנסות מלקוחות 
 ,26810  12,140  29,974  ,64151 חיצוניים

 
-  104,023 

            
 11,018  -  1,613  1,456  1,951  5,998 תוצאות המגזר 

הוצאות משותפות לא 
 (3,699)           מוקצות

           7,319 

 (24)           נטו, אחרותהכנסות 

 (3,463)           מימון, נטו  הכנסות
חלק החברה כלולות 

בתוצאות ישויות 
מוחזקות המטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני, 
 392            נטו

 (993)           מיסים על ההכנסה

            
 3,231           רווח נקי לתקופה
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 המשך –דיווח מגזרי  - 3 באור
 

 המשך – להלן נתונים לעניין המגזרים ה.
 

 2016 דצמברב 31שנסתיימה ביום  לשנה 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 סה"כ  ביטולים

 )מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
            

הכנסות מלקוחות 
 46,320  33,842  117,265  206,141 חיצוניים

 
-  403,568 

            
 41,600  -  3,761  5,102  6,188  26,549 תוצאות המגזר 

הוצאות משותפות לא 
        מוקצות

 
  (16,072) 

           25,528 

        נטו, אחרות הכנסות
 

  1,612 

 (2,383)           הוצאות מימון, נטו 
החברה בתוצאות חלק 

ישויות מוחזקות 
המטופלות לפי שיטת 

         השווי המאזני, נטו

 

  (384) 

 (7,793)           מיסים על ההכנסה

            
 16,580           רווח נקי לשנה
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 המשך –דיווח מגזרי  - 3 באור

 
 המשך – להלן נתונים לעניין המגזרים ה.

 2017 יוניב 30יום ל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 סה"כ  ביטולים

 )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
            

 ,641149  (6,641)  17,664  4,404  33,728  ,486100 נכסי המגזר
נכסים משותפים 

        שאינם מוקצים
 

  15593, 

 242,796           סה"כ נכסים במאוחד

            

 87,301  (348,0)  18,679  3,620  17,154  55,891 המגזר  התחייבויות

התחייבויות משותפות 
        שאינן מוקצות

 
  26122, 

           562109, 

            
 2,719  -  1,961  -  746  12 השקעות הוניות

השקעות הוניות שאינן 
        מוקצות

 
  121 

           2,840 

            

 560  -  6  -  449  105 פחת והפחתות

פחת והפחתות לא 
        מוקצה

 
  993 

           5531, 

 
 2016 יוניב 30יום ל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 סה"כ  ביטולים

 )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
            

 147,875  (7,939)  14,306  3,334  38,698  99,476 נכסי המגזר
נכסים משותפים 

        שאינם מוקצים
 

  60,490 

 208,365           סה"כ נכסים במאוחד
            

 110,657  (8,440)  11,446  5,636  32,215  69,800 המגזר  התחייבויות
התחייבויות משותפות 

        שאינן מוקצות
 

  32,299 

           142,956 
            

 2,454  -  1,702  -  742  10 השקעות הוניות
השקעות הוניות שאינן 

        מוקצות
 

  667 

           3,121 
            

 479  -  25  -  333  121 פחת והפחתות
פחת והפחתות לא 

        מוקצה
 

  1,172 

           1,651 
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 המשך -דיווח מגזרי  - 3 באור
 

 המשך - נתונים לעניין המגזריםלהלן  ה.

 2016 בדצמבר 31יום ל 

 
הנדסה  מגזר

  צנרת מגזר  אזרחית
איכות  מגזר

  הסביבה

מגזר חוזי 
אחזקה 
 וזכיינות

 

 סה"כ  ביטולים

 )מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
            

 122,922  (2,773)  15,111  10,495  27,303  72,786 נכסי המגזר
נכסים משותפים 

        מוקצים שאינם
 

  60,613 

 183,535           סה"כ נכסים במאוחד

            
 72,331  (5,387)  14,561  9,415  19,311  34,431 המגזר  התחייבויות

התחייבויות משותפות 
        שאינן מוקצות

 
  41,430 

           113,761 

            
 7,729  -  ,3765  -  ,0072  346 השקעות הוניות

השקעות הוניות שאינן 
        מוקצות

 
  2201, 

           8,949 

            
 930  -  52  -  722  156 פחת והפחתות

פחת והפחתות לא 
        מוקצה

 
  2,392 

           3,322 

 
 וניהול סיכונים מכשירים פיננסיים - 4 באור

 

 מכשירים פיננסיים .א

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

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

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

 .הכספיים בדוחות מוצגים הם בו לערך קרוב

 

 ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

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

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

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

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

 אליהם. נלוו אשר והבאורים 2016 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות עם

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

 .2016 לשנת החברה של השנתיים הכספיים הדוחות
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 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספיבתקופת הדוח ובתקופה מהותיים ארועים  - 5 באור

 

 במאי 22 תאריך הנושא לציבור, ראשונה הנפקה של להשלמה תשקיף החברה פרסמה ,2017 במאי 21 ביום .א

 לציבור הוצעו ,2017 במאי 24 מיום משלימה הודעה ובמסגרת התשקיף במסגרת תשקיף"(."ה )להלן 2017

 -ב הוצעו המוצעות המניות המוצעות"(. "המניות )להלן כ"א ע.נ. ש"ח 0.1 בנות רגילות מניות 13,700,000

 100 הכוללת ליחידה ש"ח 500 של מזערי )מחיר למניה ש"ח 5 של מזערי ירבמח מכרז של בדרך יחידות 137,000

  מניות. 12,469,400 -ל הזמנות נתקבלו המוצעות המניות מתוך (.רגילות מניות

 למניה. ש"ח 5.81 של סך על נקבע במכרז המחיר

 תועלוי בניכוי נטו התמורה ש"ח. מליוני 72.4 -בכ הסתכם זו מהנפקה החברה שקיבלה ברוטו התמורה סך

 ש"ח. מליוני 68.5 -כ של בסך הסתכמה הנפקה

 למסחר רשמונ לעיל, כאמור לציבור שהוקצו ניותוהמ החברה של והנפרע המונפק בהון הקיימות החברה מניות

 אביב. בתל ערך לניירות בבורסה

 

 א בסעיף המצויין תשקיףה יעפ" ההנפקה, לאחר בסמוך כי החברה דירקטוריון אישר ,2017 במאי 16 ביום .ב

 לבעלי חולק הדיבידנד למניה(. ש"ח 0.33) ש"ח מיליוני 15 -כ של בסך במזומן דיבידנד החברה תחלק ,לעיל

   .2017 ביוני 15 בתאריך המניות

 

 בעצמם השליטה, בעלי רכשו לפיו בחברה, שליטה בעלי עם מכר בהסכם החברה התקשרה ,2017 במאי 16 ביום .ג

 ומפעלה החברה מטה ממוקם בו בחולון בנכס (25%) החברה של חלקה את בשליטתם, חברות באמצעות או

 בדוחות הנכס וצגמ בו ההוגן לשווי הזהה ש"ח, אלפי 4,450 -כ של לסך בתמורה (,השנתיים לדוחות 1 -ב-8 )באור

 הכספיים.

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

 השנתיים. לדוחות ,1-ד-20 בבאור המפורט הקיים

 
 השנתיים. לדוחות ה,-20 באור ראה בחברה, השליטה מבעלי חלק של העסקה בתנאי שינוי לעניין .ד

 
 הבאות: ההחלטות את החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה ,2017 במאי 16 ביום .ה

 .הרגיל המני 1 תקנה 1 הנהלה מניית שכל באופן רגילות למניות ההנהלה מניות כל המרת .1

 החברה. של הרשום ההון הגדלת .2

 מניה שכל באופן כ"א, ע.נ. ש"ח 0.1 בנות רגילות למניות כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות הרגילות המניות הפיכת .3
 ע.נ. ש"ח 0.1 בנות רגילות מניות 10 -ל תהפוך ע.נ. ש"ח 1 בת אחת רגילה

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

 
 מספר המניות 
 מונפק ונפרע  רשום 
    

 32,979,350  100,000,000 כ"א ש"ח ערך נקוב 0.1בנות מניות רגילות 
 

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

 מספר המניות 
 מונפק ונפרע  רשום 
    

 750,448,45  100,000,000 כ"א ש"ח ערך נקוב 0.1בנות מניות רגילות 
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 המשך -מהותיים בתקופת הדוח ובתקופה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  ארועים - 5 באור

 

-א-7בהסכם לפיו תשקיע בחברה הכלולה, לסיכו טכנולוגיות )ביאור , התקשרה החברה 2017במאי  16ביום  .ו

אלפי ש"ח בתמורה להקצאת מניות בלסיכו טכנולוגיות, באופן שלאחר  600(, סך של לדוחות השנתיים 1

 . 51%ד על שיעור של ומעו 31.5%חזקה של החברה בלסיכו טכנולגיות עלה משיעור של עור ההההקצאה שי

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 בע"מ לסיכו

 

 מידע כספי נפרד
 1970ים(, התש"ל מידיד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ו 38לפי תקנה 

 )בלתי מבוקר(

 2017 ביוני 30ליום 
 



 

 
 בנין רוגובין תדהר

 11רחוב מנחם בגין 
 52681רמת גן 
 ישראל

 
 03-5665006 טלפון:

 0747-144194 פקס:
 0747-144197 

info@bakertilly.co.il 
 

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

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

 
 

 

2 

 לכבוד

 בע"מ לסיכו בעלי המניות של

 

 א.נ.,

 

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

 1970 -ים(, התש"ל מידי' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים וד 38לפי תקנה  

 

 מבוא

 -ים(, התש"ל מידי)דוחות תקופתיים וד' לתקנות ניירות ערך  38המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה את  סקרנו

באותו  ושלושה חודשים שהסתיימששה ושל  ולתקופות 2017ביוני  30ליום  בע"מ )להלן: "החברה"( לסיכושל , 1970

על המידע  להביע מסקנההדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות תאריך

 .סקירתנובהתבסס על לתקופת ביניים זו הכספי הנפרד 

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות המיוחסים 

 33 -וחלקה של החברה בהפסדיה הסתכם לסך של כ 2017ביוני  30( אלפי ש"ח ליום 209לה, נטו הסתכמו לסך של )

באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי לתקופת  וח לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימאלפי ש" 14 -וכ₪ אלפי 

הביניים התמציתי של אותה חברה נסקר על ידי רואה חשבון אחר שדוח הסקירה שלו הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא 

    בון האחר. מתייחסת לסכומים אשר נכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוח הסקירה של רואה החש

 היקף הסקירה

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

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

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

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

 .ביקורתנו מחווים חוות דעת של העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין א

 מסקנה

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

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

 .1970 -ם(, התש"ל מידייתקופתיים ו

 
 

 ורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבחה

 רואי חשבון

 

 2017 ,באוגוסט 29, רמת גן



 

  

 

2 

 בע"מ לסיכו
 

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

 בדצמבר 31  ביוני 30  

  7 1 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

 אלפי ש"ח  נכסים
       נכסים שוטפים
 5,074  4,239  44,261  מזומניםמזומנים ושווי 

 10,477  12,469  8,457  מזומנים מוגבלים בשימוש
 52,986  58,493  74,513  לקוחות והכנסות לקבל

 1,233  1,508  1,347  חייבים ויתרות חובה
 12,645  9,332  9,657  ישויות מוחזקות בחשבונות שוטפים

 408  525  408  מלאי
 82,823  86,566  138,643  סה"כ נכסים שוטפים

       
       נכסים שאינם שוטפים

 37,483  31,778  42,848  ישויות מוחזקות השקעות והלוואות
 2,800  2,750  2,800  נדל"ן להשקעה

 12,646  12,998  7,563  רכוש קבוע
 -  -  437  נכסי מסים נדחים

 52,929  47,526  53,648  סה"כ נכסים שאינם שוטפים
       

 135,752  134,092  192,291  סה"כ נכסים

       
       התחייבויות והון 

       התחייבויות שוטפות
 626  727  -  אשראי מתאגידים בנקאיים

 44,689  51,820  50,645  ספקים ונותני שירותים
 4,974  5,001  4,460  זכאים ויתרות זכות 

 9,646  7,967  2,964  בחשבונות שוטפיםישויות מוחזקות 
 3,697  939  1,420  התחייבויות מיסים שוטפים
 63,632  66,454  59,489  סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       התחייבויות שאינן שוטפות

 1,107  1,291  -  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,710  1,399  1,762  הטבות לעובדים בשלהתחייבויות 

 559  725  -  התחייבויות בגין מסים נדחים
 3,376  3,415  1,762  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

       
 67,008  69,869  61,251  סה"כ התחייבויות 

       
       הון 

 6,171  6,171  7,418  הון מניות
 -  -  67,290  פרמיה על מניות

 1,769  2,668  1,769  תאגיד לבעל שליטה בוקרן הון בגין פעילות בין 
 (9)  94  (18)  הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ

 3,399  3,156  -  קרן הערכה מחדש
 (132)  (7)  (132)  קרנות הון אחרות

 57,546  52,141  54,713  עודפים
 68,744  64,223  131,040  המיוחס לבעלים של החברהסה"כ הון 

       

 135,752  134,092  192,291  סה"כ התחייבויות והון 
 

    

 סילוויאן אלטר איל לשמן יחיאל לשמן יהודה לשמן
 כספיםסמנכ"ל  יוןדירקטורחבר מנכ"ל ו משותף יו"ר דירקטוריון משותף דירקטוריוןיו"ר  

 2017 ,באוגוסט 29 תאריך אישור הדוחות:



 

  

 

3 

 בע"מ לסיכו
 

 הפסד מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה או רווח  נתוני
 

 

 לתקופה של ששה 

 

 לשנה  לתקופה של שלושה

 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30 ביום
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30 ביום
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביום

 7 1 0 2  6 1 0 2 7 1 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2 

 )מבוקר(  מבוקר()בלתי  )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

          

 211,439  50,201  72,305  118,437  124,541 הכנסות
          

 187,784  44,153  62,746  104,780  108,050 ההכנסותעלות 

          

 23,655  6,048  9,559  13,657  16,491 רווח  גולמי

          

 1,851  596  616  952  1,074 הוצאות מכירה ושיווק

 11,977  3,350  3,324  6,704  6,536 הוצאות הנהלה וכלליות

          

 7,610  7,656  3,940  3,946  13,828 

          

 9,827  2,102  5,619  6,001  8,881 רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות

          

 131  (55)  37  (14)  76 הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

          

 9,958  2,047  5,656  5,987  8,957 רווח תפעולי

          

 270  (5)  135  64  198 הכנסות מימון

 (193)  (14)  (234)  (133)  (305) הוצאות מימון

          

 77  (19)  (99)  (69)  (107) מימון, נטוהכנסות )הוצאות( 

          
בתוצאות ישויות חלק החברה 

 12,761  2,015  (914)  3,965  2,281 מוחזקות, נטו

 
 22,796  4,043  4,643  9,883  11,131 מסים על הכנסהלפני רווח 

          

 6,279  708  526  2,171  2,149 מסים על ההכנסה

          
לתקופה המיוחס לבעלים של  רווח

 16,517  3,335  4,117  7,712  8,982 החברה
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 לסיכו בע"מ
 

 נתונים על הרווח הכולל מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
 
 

 

לתקופה של ששה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30 ביום

לתקופה של שלושה  
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימהלשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 2017  2016  7 1 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 
 

  8,982 לתקופהרווח 

 
 

7,712  4,117  3,335  16,517 

 :כולל אחר)הפסד( רווח 

סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש 
לרווח והפסד בהתקיים תנאים 

          ספציפיים:

הפרשים מתרגום דוחות כספיים של 
 (106)  5  (4)  (3)  (9) יחידות חוץ

סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח 
 והפסד:

רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכנית 
 (125)  (21)  -  42  - להטבה מוגדרת

 285  -  -  -  - קרן הערכה מחדש בגין רכוש קבוע

 -  42  -  (21)  160 

          
, נטו לתקופהכולל אחר  )הפסד( רווח

 54  (16)  (4)  39  (9) ממס

          

  8,973 נטו ממס, לתקופהכולל  רווח
 

7,751  4,113  3,319  16,571 
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 בע"מ לסיכו
 

 מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה על תזרימי המזומנים נתונים
 

 

 

 
לתקופה של ששה 

חודשים שנסתיימה ביום 
 ביוני 30

 
לתקופה של שלושה 

שנסתיימה ביום חודשים 
  ביוני 30

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2017  2016  7 1 0 2 

 
6 1 0 2 

 
6 1 0 2 

 
 (מבוקר)בלתי   (מבוקר)בלתי 

 
 )מבוקר(

 

 ח"אלפי ש

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
    

  

  

 
 )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו, שנבעו מפעילות

 11,877  1,723  1,043  06,90  (10,281) שוטפת, לפני מימון ומיסים )נספח א'(

 (163)  (39)  (94)  (124)  (151) ריבית ששולמה

 160  71  91  125  100 ריבית שהתקבלה

 (6,129)  (1,409)  (4,350)  (4,759)  (5,422) מיסים ששולמו, נטו

שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( ם נטו, ימזומנ
 5,745  346  (3,310)  2,142  (15,754) שוטפת

 

 
   

     

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (1,218)  (457)  (185)  (639)  (373)  רכישת רכוש קבוע

 1,120  (44)  (2,297)  7  (2,364) פרעון )מתן( הלוואות מחברות כלולות, נטו

 485  80  ,4634  95  ,4634 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 3,641  (5)  (2)  1,649  2,020 במזומנים מוגבלים בשימוש,נטו )עליה( ירידה

 -  -  (600)  -  (600) השקעה בישויות מוחזקות, נטו

 2,367  -  -  2,367  - , נטולמסחר ערך ניירות ממכירת תמורה

 )ששימשו לפעילות(  , שנבעו מפעילותמזומנים נטו
 6,395  (426)  1,379  ,4793  3,146 השקעה

 

         

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 -  -  68,537  -  68,537 תמורה מהנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 (9,400)  -  (15,000)  (4,000)  (15,000) החברה מניות לבעלידיבידנד ששולם 

 1,172  1,396  -  1,600  - מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך לוואותקבלת ה

 -  (252)  (1,439)  (252)  (1,733) מתאגידים בנקאיים פירעון הלוואות לזמן ארוך

 (2,909)  (3,439)  (,5048)  (2,798)  - אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

, שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( נטו מזומנים
 (11,137)  (2,295)  ,59443  (5,450)  ,80451 מימון

          
 -  (3)  (9)  (3)  (9) הפרשי תרגום בגין יחידת חוץ

 

         

 1,003  (2,378)  41,654  168  39,187 במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עליה

 
         

 4,071  6,617  2,607  4,071  5,074 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 

 
         

 5,074  4,239  44,261  94,23  44,261 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 
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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

 

לתקופה של ששה חודשים 
  ביוני 30שנסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
  ביוני 30שנסתיימה ביום 

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2 

 
6 1 0 2 

 
6 1 0 2 

 
 )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

 
 )מבוקר(

 

 ח"אלפי ש
          

 16,517  3,335  4,117  7,712  8,982 רווח נקי לתקופה

 
         

          התאמות בגין:

 1,909  578  507  21,17  993 פחת והפחתות

 ישויות מוחזקות  בתוצאותהחברה  חלק
 מאותן שהתקבלומשיכות /דיבידנד כולל

 (10,904)  3,327  914  1,377  (2,281) נטו, ישויות

 6,279  709  526  2,171  2,149 ההכנסה על מיסים

 138  81  -  66  - הון ממכירת רכוש קבוע הפסד

-בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובדגידול 
 246  53  18  84  52 מעביד, נטו

 (55)  (62)  43  (31)  51 הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

 (50)  -  -  -  - נדל"ן להשקעהעליה בשווי הוגן של 

 9,946  112,55  6,125  218,0  14,080 

 

     

 

   

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

 13,773  13,481  (462,12)  8,266  (21,527) לקוחות והכנסות לקבל

 99  8,372  (116)  7,606  (448) אחרים

 117  -    -  - מלאיב ירידה )עליה( 

          :בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  עליה

 (12,052)  (15,884)  8,829  (4,921)  5,956 ספקים ונותני שירותיםל התחייבות

 118  (2,937)  161  (3,375)  (514) אחרים

 (53316,)  7,576  (5883,)  3,032  2,055 

 

     

 
   

שינויים בחשבונות שוטפים של ישויות 
 (4,258)  (9,330)  (,4941)  (13,227)  (,6943) מוחזקות, נטו

 
         

)ששימשו  מזומנים, נטו שנבעו מפעילות
 11,877  31,72  ,0431  06,90  (10,281) שוטפת, לפני מימון ומסים לפעילות(
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 לסיכו בע"מ
 

 מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
 

 כללי א.

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

בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד. יש לקרוא מידע כספי  1970-ים( התש"למידיניירות ערך  )דוחות תקופתיים ו
ולשנה שנסתיימה באותו תאריך וביחד עם תמצית הדוחות  2016בדצמבר  31זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 

 .2017 ביוני 30ום הכספיים ביניים מאוחדים לי

למידע הנוסף לדוחות הכספיים  3-המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית שמפורטת בסעיף א .2
ג -2, פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים בבאור 2016בדצמבר  31הנפרדים השנתיים של החברה ליום 

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

 31ב' בדוחות המאוחדים השנתיים של החברה ליום -1תאגידים מוחזקים כהגדרתם בבאור  -במידע כספי נפרד זה  .3
 .2016בדצמבר 

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

 המאוחדים.התמציתיים ביניים 
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