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 :טכנולוגיות וואן

 

 מיליון 342-לכ %11-צמחו בכ 2017לשנת  השנירבעון ההכנסות 
 ;הודות לגידול אורגני במגזרי התוכנה והתשתיות – שקל

 
 מיליון שקל 15-כב הסתכם ברבעון הנקי הרווח

 

 מיליון שקל 51.4-לכ %6-במחצית עלה בכ  EBITDA-ה
 

 מיליון שקל 9.9-דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ
 

השני של השנה צמיחה דו ספרתית בשורת ברבעון  אנו שמחים להציג: "ל החברה"מנכ, שי אוזון
שיפור בשיעור  תוךהתוכנה,  תחום - במגזר הליבהההכנסות הנובעת, בין היתר, מצמיחה אורגנית 

, החברהמימוש אסטרטגיית נגזרת מבמגזר התוכנה הצמיחה . 11%-כלשל המגזר הרווח התפעולי 
ופיתוח יכולות חדשות  המכוונת לשילוב בין מערכות ליבה ארגוניות לטכנולוגיות מידע מתקדמות

הן בהיקף  ,כמו כן צמחנו הרבעון גם במגזר התשתיותטה. אד-ביישום ופיתוח פתרונות ענן וביג
 ."העסקים והן ברווחיות התפעולית

 

השני המובילות בישראל, מסכמת את הרבעון  IT-שהינה אחת מחברות החברת וואן טכנולוגיות, 
 .2017לשנת  ואת המחצית הראשונה

 
 :2017 של שני תוצאות רבעון

 ברבעון שקל מיליון 308.5-לכ בהשוואה, שקל מיליון 342.2-כל 11%-בכ עלו ברבעון החברה הכנסות
כנסות במגזר פתרונות ושירותי בהאורגני  מגידול בעיקרה נבעה בהכנסות העלייה. אשתקד המקביל

 .ובהכנסות מגזר פתרונות תשתיות ומחשוב תוכנה

 מיליון  132.1-מיליון שקל, בהשוואה לכ 143.7-לכ 9%-עלו ברבעון בכתוכנה הכנסות מגזר ה
 .הגידול נבע מצמיחה אורגנית שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר

 146.6-לכ בהשוואה, לשק מיליון 167.4-לכ 14%-עלו ברבעון בכ התשתיותמגזר  הכנסות 
 .הגידול נבע מצמיחה אורגנית .אשתקד המקביל ברבעון שקל מיליון

  כלנית הבת חברתשירותי התמיכה של  פעילותמיוחס ל)הכנסות מגזר שירותים מנוהלים 
מיליון שקל ברבעון  29.5-מיליון שקל, בהשוואה לכ 31.6-כל 7%-בכ ( עלו ברבעוןכרמון

 המקביל אשתקד.
 

מיליון שקל ברבעון  52.1-מיליון שקל, בהשוואה לכ 55-לכ 6%-בכ עלה שניהברבעון הרווח הגולמי 
ושירותי תוכנה פתרונות שתקד. הגידול נובע בחלקו מגידול בהיקף פעילות החברה במגזר המקביל א

 חשוב.פתרונות ותשתיות מגזר מבו
 

 20.5-לכ בהשוואה(, מההכנסות 6.1%-כ) שקל מיליון 20.9-כל 2%-עלה בכ ברבעון התפעולי הרווח
 הנבע התפעולי הרווח שיעורבהירידה . אשתקד המקביל ברבעון( מההכנסות 6.7%-כ) שקל מיליון

 כנה.ואת השיפור ברווחיות מגזר הת הבעיקר משחיקת הרווחיות במגזר שירותים מנוהלים שקיזז

 מהכנסות המגזר(,  11%-מיליון שקל )כ 15.5-לכ 10%-ב עלה התוכנה במגזר התפעולי הרווח
 ברבעון מקביל אשתקד. מהכנסות המגזר( 10.7%-מיליון שקל )כ 14.1-בהשוואה לכ

  המגזר(, מהכנסות  4.2%-מיליון שקל )כ 7-לכ 22%-עלה ב התשתיותהרווח התפעולי במגזר
 מהכנסות המגזר( ברבעון המקביל אשתקד. 3.9%-מיליון שקל )כ 5.7-בהשוואה לכ



 מהכנסות  3.5%-)כ שקל מיליון 1.1-ב הסתכם מנוהלים שירותים במגזר התפעולי הרווח
  .אשתקד המקביל ברבעון מהכנסות המגזר( 5.4%-)כ שקל מיליון 1.5-לכ בהשוואה, המגזר(

 
 ברבעון שקל מיליון 24.6-לכ בהשוואה, שקל מיליון 25.4-כל 3.1%-בכ צמח ברבעון EBITDA-ה

 .אשתקד המקביל
 

( המניות לבעלי מיוחס שקל מיליון 15-כ) שקל מיליון 15-הסתכם בכ ברבעון החברה של הנקי הרווח
. אשתקד המקביל ברבעון( המניות לבעלי מיוחס שקל מיליון 15.9-כ) שקל מיליון 16.3-לכ בהשוואה
 מיסים בנכסי מהכרה כתוצאה המיסים בהוצאותמעלייה  בעיקר ברווח הנקי הושפעההירידה 

 .אשתקד המקבילה בתקופה נדחים
 

 :2017 של מחצית ראשונהתוצאות 
-לכ בהשוואה, שקל מיליון 657.8-כל 7%-בכ עלו 2017במחצית הראשונה לשנת  החברה הכנסות

אורגני  מגידול בעיקרה נבעה בהכנסות העלייה. אשתקד ההמקביל בתקופה שקל מיליון 615.7
 .כנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ובהכנסות מגזר פתרונות תשתיות ומחשובבה

 272.3-מיליון שקל, בהשוואה לכ 289.7-כל 6%-במחצית בכ עלותוכנה המגזר  הכנסות 
  .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל 

 284.3-מיליון שקל בהשוואה לכ 305.9-לכ 8%-עלו במחצית בכ התשתיות מגזר הכנסות 
 .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל 

 מיליון שקל, בהשוואה לכ 63.2-לכ 5%-במחצית בכ עלו מנוהלים שירותים מגזר הכנסות-
 .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל  60.2

 
 בתקופהמיליון שקל  104.9-מיליון שקל, בהשוואה לכ 112.5-לכ 7%-בכ עלה במחציתהרווח הגולמי 

ושירותי פתרונות שתקד. הגידול נובע בחלקו מגידול בהיקף פעילות החברה במגזר א ההמקביל
 חשוב.תוכנה ובמגזר פתרונות ותשתיות מ

 
 40.6-לכ בהשוואה(, מההכנסות 6.5%-כ) שקל מיליון 42.7-כל 5%-במחצית עלה בכ התפעולי הרווח
 . אשתקד ההמקביל בתקופה( מההכנסות 6.6%-כ) שקל מיליון

 מהכנסות  11%-)כ שקל מיליון 32-לכ 6%-כבמחצית ב עלה מגזר התוכנהבהתפעולי  הרווח
המקבילה  בתקופהמהכנסות המגזר(  11%-)כ שקל מיליון 30-לכ בהשוואה, המגזר(

 אשתקד.

 4.3%-)כ שקל מיליון 13-לכ 26%-עלה במחצית בכ תשתיותמגזר הבהתפעולי  הרווח 
בתקופה  מהכנסות המגזר( 3.6%-)כ שקל מיליון 10.3-לכ בהשוואה, מהכנסות המגזר(
 .המקבילה אשתקד

 כ מיליון שקל 2.4-כהסתכם במחצית ב השירותים המנוהלים במגזרהתפעולי  הרווח(-
בתקופה מהכנסות המגזר(  5.1%-)כמיליון שקל  3.1-בהשוואה לכ, מהכנסות המגזר( 3.8%

 הקיטון נובע משחיקה ברווחיות במגזר זה. .אשתקד המקבילה
 

 בתקופה שקל מיליון 48.4-לכ בהשוואה, שקל מיליון 51.4-לכ 6%-בכ צמח במחצית EBITDA-ה
 .אשתקד ההמקביל

 
 לבעלי מיוחס שקל מיליון 31.0-כ) שקל מיליון 30.9-הסתכם בכ במחצית החברה של הנקי הרווח

 בתקופה( המניות לבעלי מיוחס שקל מיליון 31.0-כ) שקל מיליון 31.6-לכ בהשוואה( המניות
 . אשתקד ההמקביל

 
מיליון  105.6-בכ הסתכם, 30.6.17 -ל נכון, ושווי מזומנים היקף המזומנים כי, עולה החברה ממאזן
 שקל. 

 



, בהשוואה מיליון שקל 268.3-עלה לכ, 2017לסוף רבעון שני של שנת , נכון החברה של ההון העצמי
מתחילת דיבידנד חלוקת קוזז ברובו ע"י  בהון העצמיגידול ה. 2016מיליון שקל בסוף שנת  260-לכ

 .מיליון שקל 23.2-כ השנה בסך של
 

מיליון  9.9-חלוקת דיבידנד בסך של כעל דירקטוריון החברה  הכריזבמקביל לפרסום הדוחות, 
 שקל.

 
 :מתחילת השנהאירועים נוספים 

  18.8-רכשה החברה את יתרת מניות החברה לאוטומציה בתמורה לסך של כ 2017במרץ 
ממניות החברה  100%מיליון שקל. לאחר השלמת הרכישה תחזיק וואן טכנולוגיות 

 לאוטומציה.

  מההון המונפק והנפרע של חברת  80%את עסקת רכישת  השלימה החברה 2017בינואר
 מיליון שקל. 15-תקשורת ומחשבים בע"מ בתמורה לכ ניביט

 

החברה מספקת פתרונות  המובילות במשק.  IT-הינה אחת מחברות הוואן טכנולוגיות תוכנה 

לקוחות במגזרי המשק השונים:  1,500-מ ללמעלה ,One1 Home for IT מחשוב מקצה לקצה
 מעלטק, בנקאות ופיננסים, ביטוח, קמעונאות, מסחר ועוד. בחברה מועסקים -טלקום, תעשיה, היי

עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל. החברה פועלת על בסיס אסטרטגיה ממוקדת לקוח  3,000 -ל 
יות חומרה ומערכות אחסון ומעניקה סל פתרונות מחשוב מלא, תחת קורת גג אחת; החל מתשת

כמו כן פועלת החברה גם בתחום שיווק מוצרי  מתקדמות ועד פתרונות ופרויקטי תוכנה מורכבים.
חומרה ומערכות מחשבים וכן באספקת מכלול שירותים מנוהלים בתחום המחשוב לארגונים. מניית 

 הוא מר שי אוזון. . יו"ר החברה הוא מר עדי אייל, ומנכ"ל החברה90החברה נכללת במדד ת"א 
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