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 :טכנולוגיות וואן

 
 

גידול של  עם 2020הרבעון הראשון לשנת  את סיימה החברה

 שקל מיליון 20.6-לכברווח הנקי  %7.3

 

-לכ %15-עלה בכ התפעולי רווח; השקל מיליון 431.6-לכההכנסות ברבעון עלו 

 שקל מיליון 30.8

 
עם צמיחה  2020גאים לפתוח את הרבעון הראשון של שנת אנו " :טכנולוגיות וואןקבוצת עדי אייל, מנכ"ל 

וזאת בהמשך  – )מחזור ההכנסות, רווח תפעולי ורווח נקי( המרכזיים המדדים העסקייםושיפור בכל 

חיבור ומיזוג פעילויות קיימות להגברת היעילות העסקית, תוך לתהליכים שאנו מיישמים בשורות הקבוצה ל

משבר הקורונה אשר תחילתו של עם ברבעון להתמודד   השכלנו המיקוד בצמיחה העסקית שלנו.המשך 

שהחל במהלך  זהבה פועלת החברה ואנו מעריכים כי ללא השפעת משבר השפיע על הסביבה העסקית 

ופעילויות  םלתחומיהפעילות אנו ממשיכים בהרחבת . היינו מציגים תוצאות טובות אף יותר ,חודש מרץ

ישראל מתוך מטרה  ySupermarketMהקניות פלטפורמת רכשנו את  ,לדוגמה, בחודש שעברו ,חדשות

 ".לעולם הקמעונאותלהרחיב משמעותית את פעילותנו בתחום הפתרונות הטכנולוגיים 

 
פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון המובילות בישראל,  IT-שהינה מחברות החברת וואן טכנולוגיות, 

 .2020שנת ל הראשון

 

 :2020רבעון הראשון עיקרי התוצאות ל

  .אשתקד ברבעון המקביל שקל מיליון 418.2-ל בהשוואה, שקל מיליון 431.6-ל 3.2%-ב צמחורבעון ב כנסותהה

 פעילות: מגזריההכנסות בחלוקה ללהלן התפלגות 

 

 מיליון שקל, בהשוואה ל 253.7-כל 10.6%-עלו בכ ברבעון ופתרונות ערך מוסף תוכנההכנסות מגזר ה-

 אשתקד. המקביל ברבעוןמיליון שקל  229.5

 ברבעון שקל מיליון 193.1-ל בהשוואה, לשק יליוןמ 182.2-הסתכמו בכ ברבעון התשתיותמגזר  הכנסות 

  .נהול משבר הקורמעיכובים באספקות בש תקלה נובעה, הירידה אשתקד המקביל

  

מיליון  67.6-מההכנסות(, בהשוואה ל 17%מיליון שקל ) 73.5-ל 8.6%-עלה בברבעון הראשון  הרווח הגולמי

 אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקף פעילות החברה. ברבעון המקבילמההכנסות(  16.2%שקל )

 



 

 

המקביל אשתקד.  ברבעוןמיליון שקל  26.9-בהשוואה ל ,שקל מיליון 30.8-ל 15%-לה בברבעון ע התפעולי הרווח

, תמהיל עסקאות בעלות ערך לצמיחה בהיקפי הפעילות במגזר התוכנה העלייה ברווח התפעולי מיוחסת בעיקר

 .איחוד חברות שאוחדו לראשונהלו יותר במגזר התשתיות  המוסף ורווחיות גבוה

המקביל  ברבעון 6.4%-, בהשוואה ל7.1%-עלה ל ברבעון)בנטרול הכנסות אחרות( שיעור הרווח התפעולי 

 אשתקד. השיפור בשיעור הרווח התפעולי מיוחס לכל מגזרי הפעילות של החברה. 

 

 להלן התפלגות הרווח התפעולי:

 מיליון שקל,  22.3-לכ 12.9%-עלה בכ ברבעון ופתרונות ערך מוסף תוכנההמגזר הרווח התפעולי ב

 .מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד 19.7-רווח תפעולי של כבהשוואה ל

 מיליון  10.2-שוואה למיליון שקל, בה 11.4-לכ 11.9%-עלה בכ ברבעון התשתיותמגזר הרווח התפעולי ב

הגידול נובע משינוי בתמהיל העסקי בדגש על פעילויות בעלות ערך מוסף  המקביל אשתקד. רבעוןב שקל

 ורווחיות גבוהים יותר.

 

מיוחס לבעלי המניות(,  שקל מיליון 18.6-מיליון שקל )מתוכו, כ 20.6-ל 7.3%-עלה ב ברבעון הראשון הנקי הרווח

 המקביל אשתקד.  ברבעוןמיליון שקל מיוחס לבעלי המניות(  18.2-מיליון שקל )מתוכו, כ 19.2-בהשוואה ל

 

מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  35.5-למיליון שקל, בהשוואה  44.1-ל 24.3%-עלה ב ברבעון EBITDA-ה

 .נובע מהגידול ברווח התפעולי EBITDA-הגידול ב

 

 :2020.3.31-נתוני מאזן ליום ה

 מיליון שקל. 63.2-ל קטן נטו, הפיננסי החוב. מיליון שקל 189.5-ב הסתכם ושווי מזומנים היקף המזומנים

 

. העלייה 2019מיליון שקל בסוף שנת  326.7-, בהשוואה ליליון שקלמ 350.5-עלה ל החברה של ההון העצמי

 מהגידול האמור ברווחי החברה. נבעהבהון העצמי 

 

 מיליון שקל 24.4-כבהשוואה ל שקל,מיליון  72.8-כגדל ל ,31.3.2020-נכון לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת 

 . מדגש מוגבר שניתן לטיפול ביתרת הלקוחות נובע בעיקר ה ,מקביל אשתקדהרבעון ב

 

את זה גם ברבעון , מתוך אחריות ומשנה זהירות, להשעות החליט דירקטוריון החברה על אף התוצאות הטובות

לאור אי הוודאות לגבי משך האירועים זאת   - 2020חלוקת הדיבידנד בגין רווחי הרבעון הראשון של שנת 

 קשורים לקורונה והיקפם.ה

 

 אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחריו:

 

. הרכישה הינה חלק ישראל mySupermarketהודיעה החברה על רכישת אתר הקניות , 2020בחודש אפריל 

 . למגזר הקמעונאותממהלך אסטרטגי להרחבת פתרונותיה הטכנולוגיים של החברה 

 

הודיעה החברה על שורת מינויים בהנהלתה: שלי כהן מונה לתפקיד מנכ"ל החברה , 2020 פברוארבחודש 

חטיבת התשתיות; עדי שיין שלום דיין מונה למנכ"ל לאוטומציה; אורי אנוך מונה לסמנכ"ל הכספים של הקבוצה; 



 

 

מונה למנהל מערך המכירות ללקוחות אסטרטגיים; ששי שילה מונה לסמנכ"ל פיתוח עסקי של תחום המגזר 

 .הציבורי; ויעלה בש מונתה לסמנכ"לית הכספים של מגזר התוכנה בקבוצה

 

 לאלפי טכנולוגייםהחברה מספקת פתרונות  .בישראל המובילות IT-הינה אחת מחברות הוואן טכנולוגיות תוכנה 

מניית החברה נכללת  עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל. 4,000-כבחברה מועסקים  .לקוחות במגזרי המשק השונים

 החברה הוא מר עדי אייל. מנכ"ל. 125במדד ת"א 

 
 

לי שיין ; 4888857-052יוסי פינק ; 546635-0522שי אליאש ; 260285-0528אמיר אייזנברג : לפרטים
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