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 לתקשורתהודעה 
 

 2020  וואן מפרסמת את תוצאות הרבעון השני והחציון הראשון לשנת
 

 שקל;  מיליון 31-ל %18-הרווח התפעולי ברבעון השני עלה ב
 מיליון 21-לכ %36.6-בברבעון השני הרווח הנקי בניטרול הכנסות אחרות עלה 
  שקל

 
 

והרווח הנקי בניטרול הכנסות  שקל,מיליון  62-לכ %16-בחציון, הרווח התפעולי עלה ב
 שקלמיליון  41.5-לכ %20-אחרות עלה ב

 
 , למרות השפעות משבר הקורונהשקלמיליון  410-לכ %3.2-ההכנסות ברבעון צמחו ב

 
, שקלמיליון  842-עליה זהה נרשמה בחציון הראשון, כאשר הכנסות החברה הסתכמו בכ

 %3.2עליה של 
 

על בסיס התוצאות העיסקיות החליטה החברה לשוב למימוש מדיניות חלוקת  -דיבידנד
 והכריזה על חלוקה של רווחי החציון הראשון , בהתאם למדיניות הדיבידנד 

 
 2020מסכמים את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת אנו " :טכנולוגיות וואןקבוצת עדי אייל, מנכ"ל 

המרכזיים, וזאת למרות משבר הקורונה,  תפעולייםבכל הפרמטרים הוביצועי שיא עם צמיחה משמעותית 

שהשפיע על המשק הישראלי במהלך התקופה. במסגרת הרחבת פעילותנו בתחום מחשוב הענן, דיווחנו 

ביולי האחרון על מהלך אסטרטגי לרכישת השליטה בחברת יוביטק, הנחשבת לשחקנית איכותית ומובילה 

וצאות הכספיות החיוביות, אישר דירקטוריון בתחום, ושתתרום להאצת הצמיחה של הקבוצה. בהמשך לת

 לבעלי המניות". 2020החברה על חלוקת דיבידנד בגין רווחי הרבעון ראשון והשני לשנת 

 
 .2020צאות החציון הראשון של שנת פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון השני ותוטכנולוגיות וואן חברת 

  
 2020מחצית ראשונה 

 
 שקל מיליון 814-, בהשוואה לכשקלמיליון  841-הגיעו לכ 2020הכנסות וואן בששת החודשים הראשונים של 

  .3.2% -בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ
  

 -בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ שקל מיליון 134-בהשוואה לכ שקלמיליון  142-הרווח הגולמי עלה לכ
6.3% . 

 
 -בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ שקלמיליון  53-בהשוואה לכ ,שקלמיליון  62-ע לכהרווח התפעולי הגי

16.3% . 



 

 

 
מיליון שקל בתקופה המקבילה  79.4-למיליון שקל, בהשוואה  90.2-ל 13.6%-עלה ב במחצית EBITDA-ה

 אשתקד.
 

 34-בהשוואה לכ ,שקלמיליון  41-לכבמחצית הראשונה של השנה הרווח הנקי בניטרול הכנסות אחרות הגיע 
 . 20% -, גידול של כאשתקד שקלמיליון 

  
עלו בצורה  EBITDA -כל המדדים המרכזיים: ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי וה

   ששת החודשים הראשונים של השנה.ב משמעותית
  
 

 2020הרבעון השני 
 

ברבעון  שקלמיליון  397-בהשוואה לכ ,שקלמיליון  410-לכ 3.2%-ו בכעלהכנסות וואן עלו  2020ברבעון השני של 
 למרות ועל אף השפעות משבר הקורונה.  ,המקביל אשתקד

 
בתקופה המקבילה אשתקד, גידול  שקלמיליון  66-בהשוואה לכ ,שקלמיליון  69-עלה לכ הרווח הגולמי ברבעון

 . 3.9% -של כ
 

בתקופה המקבילה אשתקד, גידול  שקלמיליון  26-בהשוואה לכ ,שקלמיליון  31-לכ עון הרווח התפעולי עלה ברב
 . 18% -של כ

 
מיליון שקל ברבעון  44-למיליון שקל, בהשוואה  46.0-ל 4.9%-השני של השנה עלה ב ברבעון EBITDA-ה

 המקביל אשתקד.
 

 -, גידול של כשקלמיליון  15-בהשוואה לכ ,שקלמיליון  21-הרווח הנקי ברבעון בניטרול הכנסות אחרות הגיע לכ
36.6% . 

 
 מדדים פיננסים

 
 83-, בהשוואה לכשקלמיליון  125.8-עומד סך המזומנים ושווי המזומנים של וואן על כ, 2020 ביוני 30-נכון ל
   .51% -אשתקד, גידול של כ שקלמיליון 

  
, בהשוואה שקלמיליון  120הסתכם לסך של  2020י ביונ 30 -נטו שנבעו מפעילות שוטפת נכון ל  תזרים המזומנים

   .2019ביוני  30 -ב שקלמיליון  47-לכ
  

ביוני  30 -ב שקלמיליון  313-מיליון שקל, בהשוואה לכ 370.4-עומד על סך של כ 2020ביוני  30 -סך ההון ב
2019 . 

 
 המקבילה אשתקד.לתקופה , בדומה 33%-היה בשיעור של כ 2020ליוני  30-יחס חוב לסך מאזן בה
  

ליוני  30-מיליון ש"ל ב 88-, בהשוואה לכשקלמיליון  51 -עמד על סך של כ 2020ביוני  30-חוב פיננסי נטו בסך 
2019 . 

 
 



 

 

 טכנולוגיים לאלפיהחברה מספקת פתרונות מחשוב  המובילות. IT-הינה אחת מחברות הטכנולוגיות תוכנה וואן 

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

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