
 

 

 2018 באוגוסט 14 
 :טכנולוגיות וואן

 

; מיליון שקל 348.3-לכעלו  2018לשנת  השניההכנסות ברבעון 
 מיליון שקל 6.16-כל %10.7-בכעלה הרווח הנקי 

 
 מיליון שקל 21.0-לכהרווח התפעולי ברבעון עלה 

 
 %7.2-עם גידול של כ 2018סיימה את המחצית הראשונה לשנת החברה 

 32.8-מיליון שקל; הרווח הנקי במחצית גדל לכ 705.3-בהכנסות לכ
 מיליון שקל

 
נובעת ממיקוד ה 2018במחצית הראשונה של  צמיחה להציג אנו שמחים: "ל החברה"מנכ, שי אוזון

נמשיך במגמת הצמיחה  האחרונות.החברה בעולמות טכנולוגיים חדשים אליהם חדרנו בשנים 
פיתוח  , וכן דרךוכניסה לשווקים חדשים בשווקים הקיימים החברהבאמצעות העמקת נוכחות 

 ."תחומים חדשים ורכישת פעילויות
 

השני המובילות בישראל, מסכמת את הרבעון  IT-שהינה אחת מחברות החברת וואן טכנולוגיות, 
 .2018לשנת  המחצית הראשונהואת 

 
 2018עיקרי תוצאות המחצית הראשונה לשנת 

 שקל מיליון 657.8-לכ בהשוואה, שקל מיליון 705.3-כל 7.2%-בכ עלו במחצית החברה הכנסות
בהכנסות בכל מגזרי אורגני  מגידול בעיקרה נבעה בהכנסות העלייה. אשתקד ההמקביל בתקופה

 הפעילות.

 293.1-מיליון שקל, בהשוואה לכ 304.6-לכ 3.9%-בכ במחציתעלו תוכנה הכנסות מגזר ה 
הגידול נובע ברובו מגידול אורגני בפעילות מגזר אשתקד.  בתקופה המקבילהמיליון שקל 

 זה.

 305.9-לכ בהשוואה, לשק יליוןמ 343.1-כל 12.2%-בכ במחצית עלו התשתיותמגזר  הכנסות 
הגידול נובע ברובו מגידול אורגני בפעילות מגזר  .אשתקד בתקופה המקבילה שקל מיליון

 זה.

  הבת חברתשירותי התמיכה של  פעילותל בעיקרמיוחס )הכנסות מגזר שירותים מנוהלים 
מיליון שקל  63.2-מיליון שקל, בהשוואה לכ 65.2-לכ 3.1%-בכ במחצית( עלו כרמון כלנית

 בפעילות מגזר זה.הגידול נובע מגידול אורגני  אשתקד. בתקופה המקבילה
 

מיליון שקל  112.5-מיליון שקל, בהשוואה לכ 116.1-לכ 3.2%-בכ עלה במחציתהרווח הגולמי 
 בהכנסות החברה.שתקד. הגידול נובע מגידול אבתקופה המקבילה 

 
-לכ בהשוואה(, מההכנסות 6.2%-כ) שקל מיליון 43.7-כל 2.2%-בכעלה  במחצית התפעולי הרווח

בהכנסות הגידול נובע מגידול . אשתקד בתקופה המקבילה( מההכנסות 6.5%-כ) שקל מיליון 42.7
 חברה.ה
 

  .אשתקדתקופה המקבילה ל בדומה, שקל מיליון 51.4-כהסתכם ב במחצית EBITDA-ה
 

 מיוחס שקל מיליון 31.8-כ) שקל מיליון 32.8-לכ 6.3%-בכ עלה במחצית החברה של הנקי הרווח
בתקופה ( המניות לבעלי מיוחס שקל מיליון 31.0-כ) שקל מיליון 30.9-לכ בהשוואה( המניות לבעלי

 הגידול נובע מגידול ברווח התפעולי של החברה, וכן מקיטון בהוצאות המס שלה. .אשתקד המקבילה
 



 

 

 2018עיקרי תוצאות הרבעון השני 
 ברבעון שקל מיליון 342.3-לכ בהשוואה, שקל מיליון 348.3-כל 1.8%-בכ עלו ברבעון החברה הכנסות
 אורגני בהכנסות בכל מגזרי הפעילות. מגידול בעיקרה נבעה בהכנסות העלייה. אשתקד המקביל

 
מיליון שקל ברבעון  55.0-מיליון שקל, בהשוואה לכ 57-לכ 3.5%-בכ עלהברבעון הרווח הגולמי 

 שתקד. הגידול נובע מגידול בהכנסות החברה.המקביל א
 

 מיליון 20.9-לכ בהשוואה(, מההכנסות 6.0%-כ) שקל מיליון 21.0-כלעלה  ברבעון התפעולי הרווח
 הגידול נובע מגידול בהכנסות החברה.. אשתקד המקביל ברבעון( מההכנסות 6.1%-כ) שקל

 

 המקביל ברבעון שקל מיליון 25.4-לכ בהשוואה, שקל מיליון 24.8-בכ הסתכם ברבעון EBITDA-ה
 .הפחת וההפחתות של החברההקיטון נובע מקיטון בהוצאות  .אשתקד

 
 מיוחס שקל מיליון 16.1-כ) שקל מיליון 16.6-לכ 10.7%-עלה בכ ברבעון החברה של הנקי הרווח
 ברבעון( המניות לבעלי מיוחס שקל מיליון 15.0-כ) שקל מיליון 15.0-לכ בהשוואה( המניות לבעלי

 .אשתקד המקביל
 

 מיליון שקל.  96.0-בכ הסתכם, 30.6.18 -ל נכון, ושווי מזומנים היקף המזומנים
 

מיליון  268.2-, בהשוואה לכיליון שקלמ 282.4-עלה לכ, 30.6.18-ל, נכון החברה של ההון העצמי
 . 2017שקל בסוף שנת 

 

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
ות חומרה ומערכות אחסון ומעניקה סל פתרונות מחשוב מלא, תחת קורת גג אחת; החל מתשתי

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 החברה125החברה נכללת במדד ת"א 
 

לי ; 4888857-052 יוסי פינק; 546635-0522שי אליאש ; 260285-0528אמיר אייזנברג : לפרטים
 7538828-03: משרד; 6300933-054יואב נעימי ; 7512226-052 שיין


