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הקשורבכלבמצגתהאמור.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךונועדה,כאמורהצעותלקבלהזמנהאו"(החברה)"מ"בעתוכנהטכנולוגיותוואןשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת
בדוחלרבותהחברהשלהשוטפיםבדיווחיהלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתועל,בלבדתמציתהינוהחברהשלפעילותיהלניתוח

החברהשלהשנתיבדוחהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמהאיאוסתירהבכל.2020לשנתהשנילרבעוןהחברהשלהתקופתיובדוח2019לשנתהחברהשלהתקופתי
למידעדומהמידעהינובמצגתהנכללהמידע.2020לשנתהשנילרבעוןהתקופתיובדוחהשנתיבדוחהאמוריגבר,א"במגנפורסמואשר2020לשנתהשנילרבעוןהחברהשלהתקופתיובדוח

ישנםכןכמו.שוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגים,א"במגנשפורסמוהחברהדיווחימתוךנתוניםבמצגתישנםאולם,שפורסמוכפי,הכספייםדוחותיהלרבות,החברהבדיווחישנכלל
.ואילך2020בשנתלחברההצפוייםואתגריםהתפתחויות,למגמותביחסלראשונההנכלליםעדכנייםנתונים

טכנולוגיותוואןשלואומדניםהערכות,מטרות,תחזית,היתרבין,כוללכאמורמידע."(עתידפניצופהמידע)"1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת
ראותהנקודותעלרקמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים,מ"בעתוכנה

בלתיהינוכאמורומידע,משמעותייםהתממשות-אילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע.זומצגתהצגתבמועדהחברהלהנהלתהידוע,כללימידעניתוחעלהמתבססת,החברההנהלתשל
השנתיבדוחכמפורטהיתרבין,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמיתושפעעתידפניצופהמידעשלהתממשותו.החברהבשליטהמצויאינואףולעתיםמראשלהערכהניתןבלתי,ודאי

.החברהבשליטתמצוייםאינםובאופייםמראשלהערכהניתניםבלתיהינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,2019לשנתהחברהשל
והערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכיבזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך
שיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה,המצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופות
.המצגתמועדלאחר

30ליוםקרי,החברהשלהכספייםהדוחותעריכתלמועדהנכוניםנתוניםעלכספייםלנתוניםוביחסהמצגתעריכתליוםהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססזובמצגתהמידעככלל
.2020ביוני

מידע צופה פני עתיד
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התפשטות  השלכות
נגיף הקורונה על 

הפעילות העסקית  
של החברה

תחומי לטיפול בהיערכות מיטבית למשבר-הוקם צוות מקצועי רב▪
החברה פועלת בשגרת עבודה משולבת חלקה מהבית וחלקה מהמשרד▪
ח  "נכון למועד פרסום הדו, ת"של עובדים לחל( מינימלית ככל שניתן)הוצאה ▪

ת לעבודה"התקופתי חזרה כמעט מלאה של כלל עובדים שיצאו לחל
הגדלת מסגרות אשראי זמינות▪
חיזוק והשקעה במשאב האנושי בתקופה▪
(בידור ופנאי, תיירות)לחברה חשיפה נמוכה לעסקים שנפגעו במעגל הראשון ▪
מעבר מעסקים בצל קורונה לעסקים בשגרת קורונה▪

ח התקופתי של "נכון למועד פרסום הדו, להערכת החברה
אין השפעה  , להשלכות התפרצות הנגיף, 30.6.20החברה ליום 

.מהותית על הפעילות העסקית של הקבוצה
:נקודות לציון בעבודה בשגרת הקורונה
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עם .מציעה פתרונות טכנולוגיים ושירותי תוכנה ואינטגרציה לארגוניםONEחברת 
מלווה את , ONEניסיון עשיר והבנה עמוקה של הצרכים והאתגרים העסקיים בפתח

.לקוחותיה בהטמעת השינוי ובפיתוח המיומנויות הדרושות לעולם העסקי של מחר

ONEיחד עם -מעדכנת ומחדשת את שירותיה בהתאם לצורכי השוק , מתפתחת ביחד עם לקוחותיה
.ועם התמחויות בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, חברות הטכנולוגיה המובילות בתעשייה

ONEהיא הכתובת לחברות העתיד

Technologies For Future Needs
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חוסן פיננסי התומך עובדים4,000-כ
בצמיחה ובפעילות 

חדשנית  

IT-אחד מגופי ה
הגדולים בישראל

צמיחה מתמשכת
במדדים העסקיים

התרחבות והמשך הדגש על  , התחדשות: 2020שנת 
צמיחה ותכנון ארוך טווח
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Q2/2020
דגשים ונקודות  

בכלרבעון שיא לציון
*  הפרמטרים העסקיים

(רווח תפעולי ורווח נקי, הכנסות)

התמודדות עם משבר נגיף  
היתרון בתמהיל העסקים  . הקורונה

והטכנולוגיות המגוון בא לידי ביטוי  
בתקופה זו

מדיניות  חזרה ליישום 
(1כולל רבעון )הדיבידנדים 

הרחבת פעילות משמעותית 
בתחום שירותי הענן באמצעות  

מ "בעסולושנסביטק-רכישת יו

Q2/19-ח ב"ש' מ7.7בניטרול רווח חד פעמי בסך *
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Q2/2020
רבעון שיא  

בתוצאות העסקיות  

נמשכת עלייה בכל  
מדדי הרווחיות

הכנסותרווח גולמי

EBITDAרווח נקי

רווח תפעולי

תזרים
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הכנסות רווח גולמי רווח תפעולי

EBITDA

₪מיליון 410

3.2%

₪מיליון 69

3.9%+

₪מיליון 31

18%+

רווח נקי

₪מיליון 21

36.6%*+

₪מיליון 46

4.9%+
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Q2/2020
רבעון שיא  

בתוצאות העסקיות  

אחוזים מול מספרי השוואה בתקופה המקבילה אשתקד**

נמשכת עלייה בכל  
מדדי הרווחיות

Q2/19-ח ב"ש' מ7.7רווח חד פעמי בסך בניטרול*



חציון שיא 
בתוצאות העסקיות  

H1/2020
הכנסות רווח גולמי רווח תפעולי

EBITDA

₪ מיליון 842

3.2%+

₪  מיליון 142

6.3%+

₪  מיליון 62

16.3%+

רווח נקי

₪  מיליון 41

20.2%*+

₪  מיליון 90

13.6%+
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H1/19-ח ב"ש' מ7.7רווח חד פעמי בסך בניטרול*



30.6.2019 30.6.2020

₪מיליון 313 ₪מיליון 370 הון עצמי

33% 33% שיעור ההון ביחס למאזן

₪מיליון 47 ₪מיליון 120 (H1)תזרים מפעילות שוטפת

₪מיליון 83 ₪מיליון 125 מזומנים ושווי מזומנים

₪מיליון 88 ₪מיליון 51 חוב פיננסי נטו  

נתונים פיננסים עיקריים



נתונים מרכזיים  
מהדוחות הכספיים

30/6/2020



Q2/2020Q2-2019הכנסות 
(₪מליוני )

Q2-2020
(₪מליוני )

.1397 409.9 הכנסות

66.2 68.8 רווח גולמי

16.7% 16.8% %

19.3 18.7 הוצאות מכירה

20.6 19 הוצאות הנהלה

26.3 31 רווח תפעולי

6.6% 7.6% %

5.5 4.2 הוצאות מימון

5.7 6.4 מיסים על הכנסה

15.2* 20.7 רווח נקי

3.8% 5.1% %

על אף האטה מסוימת בקצב , גידול מתון בהכנסות
אך , הצמיחה הפנימי עקב השפעות משבר הקורונה

במקביל כניסה לתחומי פעילות חדשים והמשך קפיצת  
המדרגה ברווח השוטף מפעילות עסקית

Q2/19-ח ב"ש' מ7.7רווח חד פעמי בסך בניטרול*

348

397
410

Q2-18 Q2-19 Q2-20 12

3.2%



H1-2019
(₪מליוני )

H1-2020
(₪מליוני )

815.3 841.5 הכנסות

133.8 142.3 רווח גולמי

16.4% 16.9% %

39.6 38.6 הוצאות מכירה

41 41.8 הוצאות הנהלה

53.2 61.9 רווח תפעולי

6.5% 7.4% %

8.2 8.1 הוצאות מימון

11 12.9 מיסים על הכנסה

34.4* 41.4 רווח נקי

4.2% 4.9% %

H1/2020הכנסות 

H1/19-ח ב"ש' מ7.7רווח חד פעמי בסך בניטרול*

705

815
841

H1-18 H1-19 H1-20

%3.2
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Q2/2020רווח גולמי 

57

66
69

Q2-18 Q2-19 Q2-20

3.9%

תוך שמירה על הרווח הגולמי עלה
שיעורו הגבוה

14

Q2-2019
(₪מליוני )

Q2-2020
(₪מליוני )

.1397 409.9 הכנסות

66.2 68.8 רווח גולמי

16.7% 16.8% %

19.3 18.7 הוצאות מכירה

20.6 19 הוצאות הנהלה

26.3 31 רווח תפעולי

6.6% 7.6% %

5.5 4.2 הוצאות מימון

5.7 6.4 מיסים על הכנסה

15.2 20.7 רווח נקי

3.8% 5.1% %



H1/2020רווח גולמי 

116

134
142

H1-18 H1-19 H1-20

6.3%

תוך שמירה על שיעורו  הרווח הגולמי עלה
הגבוה

H1-2019
(₪מליוני )

H1-2020
(₪מליוני )

815.3 841.5 הכנסות

133.8 142.3 רווח גולמי

16.4% 16.9% %

39.6 38.6 הוצאות מכירה

41 41.8 הוצאות הנהלה

53.2 61.9 רווח תפעולי

6.5% 7.4% %

8.2 8.1 הוצאות מימון

11 12.9 מיסים על הכנסה

34.4 41.4 רווח נקי

4.2% 4.9% %
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נובע מעליה ברווח  , המשך הגידול ברווח התפעולי
הגולמי וקיטון בהוצאות השוטפות

 Q2/2020רווח תפעולי

21

26

31

Q2-18 Q2-19 Q2-20

18%

16

Q2-2019
(₪מליוני )

Q2-2020
(₪מליוני )

.1397 409.9 הכנסות

66.2 68.8 רווח גולמי

16.7% 16.8% %

19.3 18.7 הוצאות מכירה

20.6 19 הוצאות הנהלה

26.3 31 רווח תפעולי

6.6% 7.6% %

5.5 4.2 הוצאות מימון

5.7 6.4 מיסים על הכנסה

15.2 20.7 רווח נקי

3.8% 5.1% %



נובע מעליה , המשך הגידול ברווח התפעולי
ברווח הגולמי וקיטון בהוצאות השוטפות

 H1/2020רווח תפעולי

44

53

62

H1-18 H1-19 H1-20

16.3%
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H1-2019
(₪מליוני )

H1-2020
(₪מליוני )

815.3 841.5 הכנסות

133.8 142.3 רווח גולמי

16.4% 16.9% %

39.6 38.6 הוצאות מכירה

41 41.8 הוצאות הנהלה

53.2 61.9 רווח תפעולי

6.5% 7.4% %

8.2 8.1 הוצאות מימון

11 12.9 מיסים על הכנסה

34.4 41.4 רווח נקי

4.2% 4.9% %



16 15

21

Q2-18 Q2-19 Q2-20

Q2/2020רווח נקי 

18

עלייה ברווח הנקי בהמשך ישיר לעליה  
ברווח התפעולי

36.6%

Q2-2019
(₪מליוני )

Q2-2020
(₪מליוני )

.1397 409.9 הכנסות

66.2 68.8 רווח גולמי

16.7% 16.8% %

19.3 18.7 הוצאות מכירה

20.6 19 הוצאות הנהלה

26.3 31 רווח תפעולי

6.6% 7.6% %

5.5 4.2 הוצאות מימון

5.7 6.4 מיסים על הכנסה

15.2* 20.7 רווח נקי

3.8% 5.1% %

Q2/19-ח ב"ש' מ7.7רווח חד פעמי בסך בניטרול*



33 34

41

H1-18 H1-19 H1-20

20.2%

H1/2020רווח נקי 
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עלייה ברווח הנקי בהמשך ישיר לעליה  
ברווח התפעולי

H1-2019
(₪מליוני )

H1-2020
(₪מליוני )

815.3 841.5 הכנסות

133.8 142.3 רווח גולמי

16.4% 16.9% %

39.6 38.6 הוצאות מכירה

41 41.8 הוצאות הנהלה

53.2 61.9 רווח תפעולי

6.5% 7.4% %

8.2 8.1 הוצאות מימון

11 12.9 מיסים על הכנסה

34.4* 41.4 רווח נקי

4.2% 4.9% %

H1/19-ח ב"ש' מ7.7רווח חד פעמי בסך בניטרול*



תשתיות 
מיחשוב

ייעוץ  , תוכנה
וערך מוסף

56%

44%

מגזרי פעילות  
Q2/2020הכנסות

410 M₪
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ייעוץ  , תוכנה
וערך מוסף

66%

תשתיות
מיחשוב

34%

מגזרי פעילות
Q2/2020 רווח תפעולי

31 M₪
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מובילת שוק בפתרונות ענן ONE
IT -התחום הצומח ביותר בעולם ה
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דיגיטלפתרונות 
כולל פיתוח-בארץ ובעולםבארגוניםלדיגיטלהחברה מתמחה בהאצת המעבר 

AIתוך שילוב IoTמורכבים ומערכי E-Commerceאתרי  , אפליקציות מובייל

CRM / Business Applications
 CRM-החברה מדורגת זה מספר שנים ברציפות כגוף המוביל בישראל בתחום ה

Pivotal-וSalesforce ,MS Dynamicsמתמחים בפתרונות  

BIואנליטיקה
Datorama-וPower BI / Azure ,Alteryx-וQlikמובילים בטכנולוגיות 

 / ERPמערכות ליבה ארגוניות
עם למעלה, ERP-ההחברה מדורגת מספר שנים ברציפות כגוף המוביל בישראל בתחום

SAP-וOracle ,OneView ,NetSuite, Priorityמומחים המתמחים בפתרונות 700-מ

מגזר פתרונות תוכנה  
ושירותי ערך מוסף 

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים

יחידות עסקיות12
ממוקדות טכנולוגיה  

מרכזי תמיכה טכנולוגיים
מכירות ותמיכה המותאמים לצרכי  , ניהול ותפעול של מרכזי שירות, הקמה, אפיון
מתודולוגיות מוכנות וטכנולוגיות מתקדמות, תוך שימוש בניסיון עתיר שנים, הלקוח
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אבטחת מידע וסייבר
.  מערך מומחים בעלי הסמכה בינלאומית והתמחות בבדיקות חדירות וסקרי סיכונים

הרגולציה והממד האנושי, ההגנה, ליווי וייעוץ בתחומי ההתקפה

שרותי מומחים
מענה ללקוחות בתחום מיקור החוץ בכל קשת המקצועות הטכנולוגיים בתחומי 

וכן צוותים מנוהלים בהתאמה לצורכי הלקוחות, הפיתוח והתשתיות

מוצרי תוכנה
מכירה ויישום של מוצרי תוכנה מובילים ללקוחות בכל המזרים  

 Software AG, My Single Point, LivePerson: בין הפתרונות המובילים

מגזר פתרונות תוכנה  
ושירותי ערך מוסף 

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים  

יחידות עסקיות  12
ממוקדות טכנולוגיה

ניהול ותכנון פרוייקטים הנדסיים
, ניהול ותכנון פרויקטים בענף התשתיות והבנייה ובעיקר בתחום התשתיות הלאומיות

פרוייקטים להנחת צנרת להולכת גז ועוד, הרחבת כבישים, הקמת קווי רכבת–ביניהם 

מערכות ליבה מוניציפליות
שכר ודיגיטל, בילינג, יישום ותחזוקה של מערכות פיננסיות, פיתוח

מותאמות למגזר המוניציפלי

24



16.2

20.3
22.2

Q2-18 Q2-19 Q2-20

9.1%

179

226 233

Q2-18 Q2-19 Q2-20

מספרי השוואה כוללים את מגזר שירותים מנוהלים* 
האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות  **

9% 9% 9.5%

 Q2/2020מגזר תוכנה ושרותי ערך מוסף
המשך צמיחה בימי קורונה

25

3.2%

הכנסותרווח תפעולי



34.5

40.4
44.6

H1-18 H1-19 H1-20

370

455
487

H1-18 H1-19 H1-20

9.2% 8.9% 9.2%

הכנסותרווח תפעולי

 H1/2020מגזר התוכנה ושירותי ערך מוסף
המשך צמיחה בימי קורונה

26

6.9%

מספרי השוואה כוללים את מגזר שירותים מנוהלים* 
האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות  **

10.5%



פרוייקטים לדוגמא
בימי קורונה

מעסקים בצל קורונה  
לעסקים בשגרת  

קורונה

▪888
 Cloud ERP/Oracleמבוססת -חברות הקבוצה57-מערכת ניהול גלובלית לניהול פיננסי ל

חברת ניהול האנרגיה הממשלתית, החברה לניהול המערכת▪
לרבות ניהול פרויקט הקמה של תחנות כוח חדשות  )ניהול פיננסי לוגיסטי ומשאבי כוח אדם 

 Cloud ERP/Oracleמבוסס -(במשק האנרגיה

חטיבת הקפה של שטראוס, שטראוס קפה▪
השרות וההפצה של מכונות הקפה והרכיבים  , הלוגיסטיקה, מחשוב מערך המכירות

NetSuiteמבוסס -המתכלים

▪Medicane Health ,חברה לפיתוח וייצור תרופות מבוססות קנאביס
NetSuiteמבוסס . פרוייקט רב לאומי לניהול שרשרת האספקה הכוללת

גילת תקשורת ▪
–פרוייקט גלובלי של החלפת מערכת הניהול הפיננסי והלוגיסטי של החברה וחברות הבנות 

 NetSuiteמבוסס! עלה לאוויר בימי קורונה



פרוייקטים לדוגמא
בימי קורונה

מעסקים בצל קורונה  
לעסקים בשגרת  

קורונה

נמל הדרום▪
-של נמל הדרום החדשוהבילינגהלוגיסטי , פרויקט לניהול מערך הניהול הפיננסי

 Priorityמבוסס 

ת"חמקבוצת ▪
פיננסי ולוגיסטי של הקבוצה כולל חברות בנות , מיחשוב המערך הניהולי

 Priorityמבוסס 

תנובה  ▪
מיחשוב הדור הבא של מוקד המכירות הארצי

Salesforceמבוסס 

▪Factory 54
הדור הבא של אתר הסחר הדיגטלי של החברה, e-Commerceפרוייקט 
Salesforceמבוסס 



מגזר תשתיות מיחשוב
הפלטפורמות המובילות בעולם
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שירותי תמיכה ואחזקה
החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי תמיכה ואחזקה לכלל מערכות המחשוב שלהם  

המגיעים לאתרי הלקוח בפריסה ארצית, באמצעות מרכז תמיכה וטכנאי שירות

פתרונות קמעונאות ובנקאות
, משקלים, סורקים, POSעמדות : כגון, החברה מספקת פתרונות ייחודיים למגזרים אלו

וכספומטיםCPSמערכות לתפעול מרכזי מזומנים , ניהול תורים, עמדות לשרות עצמי

מחשוב נייד וציוד קצה
: החברה משווקת מגוון מערכות מחשוב אישי וציוד נלווה של היצרנים המובילים בעולם

HP Inc. ,Lenovo ,Apple ,Fujitsu

מיקור חוץ 
הכוללים  , החברה מספקת ללקוחותיה שירותי תפעול מקיפים למערכי המחשוב

מעטפת של תמיכה טכנית ותפעול של מערכות המחשוב

 / Data Centersמרכזי מחשוב ארגוניים
Data Centersאספקה והטמעה של תשתיות , החברה מתמחה במתן שירותי תכנון

אחסון ותקשורת של מיטב היצרנים , הכוללות בין השאר מערכי שרתים, מתקדמות מיחשובמגזר תשתיות 

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים

חטיבות עסקיות 2
:ממוקדות מגזרי שוק

מגזר ציבורי  
מגזר עסקי   
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6.8

9

11.3

Q2-18 Q2-19 Q1-20

172 173

180

Q2-18 Q2-19 Q2-20

3.9% 5.2% 6.3%

האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות *

הכנסות  רווח תפעולי

Q2/2020מיחשובמגזר תשתיות 
עליה ברווח התפעולי תוך הרחבת הפתרונות הטכנולוגיים  

31

25.9%
3.8%



343

366 362

H1-18 H1-19 H1-20

13.2

19.2

22.8

H1-18 H1-19 H1-20

 H1/2020מיחשובמגזר תשתיות 
עליה ברווח התפעולי תוך הרחבת הפתרונות הטכנולוגיים  

הכנסותרווח תפעולי
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18.6%

האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות *

3.9% 5.2% 6.3%



חלוקת דיבידנד

בגין 12.3-וכ Q2/2020בגין רבעון ₪ מיליוני 12.5-כ
Q1/2020רבעון

הבוקר הכרזנו על דיבידנד בסך  
(למניה₪ 3.64)₪מיליוני 24.8-כשל 

שבים ליישום מדיניות הדיבידנדים  
(מהרווח הנקי66%)הקיימת 
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ממשיכים באסטרטגיית צמיחה ארוכת טווח 
הענןמיחשובומסתערים על שוק תשתיות 

34

רכישת חברת  
טק סולושנס-יובי



2019השותפה המצטיינת של מיקרוסופט לשנת ▪
לפתרונות שירותי מחשוב ענן  MEAבאזור 

עובדים 75-החברה מעסיקה כ▪

לקוחות500לחברה מעל ▪

₪  מיליון 100-היקף מחזור שנתי צפוי של כ▪

Azure Expert MSPבעלי הסמכת ▪

Microsoft 365מובילים לשירותי FastTrackשותפי ▪

כרטיס ביקור 
סולושנסביטק-יו
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שוק שירותי  
מחשוב הענן 

IT-קטר הצמיחה בעולם ה

Source: Gartner (November 2019)
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שוק שירותי  
מחשוב הענן 

IT-קטר הצמיחה בעולם ה

Source: Gartner (November 2019)
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שוק שירותי  
מחשוב הענן 

IT-קטר הצמיחה בעולם ה

Source: Gartner (November 2019)
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סיכום

39

רבעון שיא בתוצאות העסקיות  
.     למרות משבר הקורונה

איתנות פיננסית בגיבוי תזרים 
חזק

מגוון רחב של פתרונות  
טכנולוגים

הנובעת ממגוון רחב  , יציבות עסקית
,מכל מגזרי המשק, של לקוחות

,ביטחוני, ציבורי-ממשלתי: ביניהם
טק ותעשיה-היי

המשך הדגש על 
צמיחה ארוכת טווח

Covid 19
מבט זהיר אל העתיד  

עם האצבע על 
הדופק  
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