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 הודעה למשקיעים 

  2019לשנת  יהעל תוצאות הווחיד לסיכו
 

לעומת   %23-של כ   עלייהמיליון שקל,  557-הסתכמו בכ 2019-ב כנסותהה
 התקופה המקבילה 

 
EBITDA  2019מיליון שקל בשנת   29-של כ   

 
 מיליון שקל   13.5 -כ רווח לפני מס של 

 
 שקל מיליארד צבר עבודות של כ
 

מיליון  1151.-מיליון שקל; הון עצמי של כ 103.7  -וי מזומנים של כמזומנים ושו
 מסך המאזן  %41-שקל, כ

 
חברת לסיכו בע"מ מחברות התשתיות המובילות והוותיקות בישראל, דיווחה על תוצאותיה 

  .2019שנת להכספיות 
 

 2019עיקרי תוצאות שנת 
 

לעומת התקופה  23%-לייה של כמיליון שקל, ע 557-הסתכמו בכ 2019 בשנתהכנסות החברה 
 יה  בתחום ההקמה.  יהמקבילה. הגידול  בתקופה  הנוכחית  נובע בעיקר  מעל

 
 %26מיליון שקל, עלייה של  6460.-הסתכמו בתשעת החודשים בכ במגזר ההקמההכנסות החברה 

 מיליון שקל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מצירוף המחזור של חברת פולדמיר 365.4-לעומת כ
-. הרווח הגולמי במגזר ההקמה הסתכם בכ2018אוחדה רק מחודש יוני  בה 2018שאוחדה לעומת 

  .מיליון שקל בתקופה המקבילה 52.5-מיליון שקל לעומת כ 45.8
 

מיליון שקל, לעומת  96.4 -לכ %11-בכ 2019-בעלו והזכיינות במגזר האחזקה הכנסות החברה 
בעקבות זכיה נבעה בעיקר העלייה המקבילה אשתקד. מיליון שקל בתקופה  86.8-הכנסות של כ

.  לתקופה המקבילה אשתקד במספר חוזים חדשים, וביצוע פרויקטים בהיקף גדול יותר ביחס
   .2018-מיליון שקל ב 5.8מיליון שקל לעומת  7.6-במגזר האחזקה הסתכם בכרווח גולמי ה
 

לעומת  מהמחזור(,  9.6%-)כ יליון שקלמ 4.53 -הסתכם בכ 9201 -ב הרווח הגולמי של כלל הקבוצה
הרווח נובעת בעיקר מביצוע  בסכוםהירידה  .2018בשנת מהמחזור(  12.9%-)כמיליון שקל  58.3 -כ

פרויקטים בתחום ההקמה בעלי שיעור רווח גולמי נמוך יותר מאשר הפרויקטים שבוצעו בתקופה 
   מיליון שקל.  2-עלייה של כהמקבילה אשתקד. במגזר האחזקה הייתה 

 
מיליון שקל בשנת  22.4-מיליון שקל, לעומת רווח נקי לפני מס של כ 13.5-רווח נקי לפני מס של כ

 .2018מיליון שקל בשנת  16.1לעומת  ,מיליון שקל 8.7-הסתכם בכ 2019הרווח הנקי בשנת . 2018
 



 

 

  מיליון שקל אשתקד. .130-לעומת כ מיליון שקל 29-בכהסתכם  2019שנת ב EBITDA-ה
 

-של כ והון עצמימיליון שקל  103.7 -של כ מזומנים ושווי מזומניםעם  2019החברה סיימה את של 
 מסך המאזן.   41%-מיליון שקל, המהווה כ 151.1.
 
 

והוא מתפרס על כלל מגזרי  ,שקלמיליארד של כ עם צבר עבודות 2019החברה סיימה את 
 85-בהיקף של כ לפרויקט גאנה התייחסותמען הסר ספק, ללא הצבר, להפעילות של החברה.  

 .מיליון אירו שדווח לבורסה
 

נחשבת לחברת תשתיות ו 1969חברת לסיכו בע"מ בניהולו של אייל לשמן נוסדה בשנת 
. מתמחה בפרויקטים ייחודיים בעלי שנות פעילות( 50)חצתה  מהמובילות והוותיקות בישראל

מגזרים  2-פועלת ב סטית גבוהה, שדורשת מומחיות ספציפית. מורכבות טכנולוגית ולוגי
 : עיקריים

בתחומים של: תשתיות הנדסה אזרחית  Design Build -הקמת פרויקטים כולל בין השאר ב •
 וביטחונית, רכבת, צנרת ואנרגיה, איכות סביבה וצנרת נקיה.

לתשתיות  שירותי אחזקה וזכיינות כולל בין השאר בתחומים של: תחזוקה ושירות •
 ואחרות.  BOTמוניציפליות, תחזוקה ושירות במתקני אנרגיה וזכיינות לפרויקטים בשיטות 
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