מפגש משקיעים

דוחות כספיים ליום 31/12/2020

2020

מידע צופה פני עתיד
המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ ("החברה") או הזמנה לקבל הצעות כאמור ,ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים .האמור במצגת בכל הקשור
לניתוח פעילותיה של החברה הינו תמצית בלבד ,ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה ,יש לעיין בדיווחיה השוטפים של החברה לרבות בדוח
התקופתי של החברה לשנת  .2020בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדוח השנתי של החברה ובדוח התקופתי של החברה לשנת  2020אשר פורסמו
במגנ"א ,יגבר האמור בדוח השנתי לשנת  .2020המידע הנכלל במצגת הינו מידע דומה למידע שנכלל בדיווחי החברה ,לרבות דוחותיה הכספיים ,כפי שפורסמו ,אולם ישנם במצגת נתונים מתוך
דיווחי החברה שפורסמו במגנ"א ,המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים .כמו כן ישנם נתונים עדכניים הנכללים לראשונה ביחס למגמות ,התפתחויות ואתגרים הצפויים לחברה בשנת 2021
ואילך.
מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח "( 1968 -מידע צופה פני עתיד") .מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזית ,מטרות ,הערכות ואומדנים של וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ ,המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים ,אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה .מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודות ראותה
של הנהלת החברה ,המתבססת על ניתוח מידע כללי ,הידוע להנהלת החברה במועד הצגת מצגת זו .מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי-התממשות משמעותיים ,ומידע כאמור הינו בלתי
ודאי ,בלתי ניתן להערכה מראש ולעתים אף אינו מצוי בשליטה החברה .התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,בין היתר כמפורט בדוח השנתי
של החברה לשנת  ,2020וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ,אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם מצויים בשליטת החברה.
לפיכך ,קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו .כמו כן ,תחזיות והערכות
צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת ,והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו
לאחר מועד המצגת.
ככלל המידע במצגת זו מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום עריכת המצגת וביחס לנתונים כספיים על נתונים הנכונים למועד עריכת הדוחות הכספיים של החברה ,קרי ליום 31
בדצמבר .2020
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Technologies For Future Needs
חברת  ONEמציעה פתרונות טכנולוגיים ושירותי תוכנה ואינטגרציה לארגונים .עם
ניסיון עשיר והבנה עמוקה של הצרכים והאתגרים העסקיים בפתח ONE ,מלווה את
לקוחותיה בהטמעת השינוי ובפיתוח המיומנויות הדרושות לעולם העסקי של מחר.
 ONEמתפתחת ביחד עם לקוחותיה ,מעדכנת ומחדשת את שירותיה בהתאם לצורכי השוק  -יחד עם
חברות הטכנולוגיה המובילות בתעשייה ,ועם התמחויות בטכנולוגיות המתקדמות ביותר.
 ONEהיא הכתובת לחברות העתיד
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שנת  :2020התחדשות ,התרחבות והמשך הדגש על
צמיחה ותכנון ארוך טווח

כ 4,100 -עובדים *
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*לפני רכישת טלדור

חוסן פיננסי התומך
בצמיחה ובפעילות
חדשנית

אחד מגופי הIT -
הגדולים בישראל

צמיחה מתמשכת
במדדים העסקיים

2020

דגשים ונקודות
לציון

שנת שיא בכל המדדים
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שיא כל הזמנים בכל
הפרמטרים העסקיים

צמיחה דו-ספרתית במחזור
וברווח

התמודדות עם משבר נגיף
הקורונה .מימוש היתרון בתמהיל
העסקים

המשך הגידול בצבר הפרוייקטים

2020

תוצאות שיא

רווח תפעולי

רווח גולמי

הכנסות

צמיחה דו-ספרתית
בהכנסות וברווחים
תזרים
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EBITDA

רווח נקי

Q4/2020
תוצאות שיא
לרבעון

צמיחה דו-ספרתית
בהכנסות וברווחים

הכנסות

רווח גולמי

רווח תפעולי

+41.4%

+28%

+42%

 588מיליון ₪

 97מיליון ₪

 47מיליון ₪

EBITDA

רווח נקי

+38.6%

+49.5%

 63מיליון ₪

 34.5מיליון ₪
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*אחוזים מול מספרי השוואה בתקופה המקבילה אשתקד

2020

שיא בתוצאות
העסקיות

רווח גולמי

רווח תפעולי *

+17.4%

+13%

+24%

 1,888מיליון ₪

 316.7מיליון ₪

 145מיליון ₪

הכנסות

EBITDA

רווח נקי

+23%

+16.5%

 207מיליון ₪

 101.4מיליון ₪
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*אחוז הגידול בניטרול רווח חד פעמי בסך  8.1מ'  ₪ב2019-

נתונים פיננסים עיקריים
31.12.2020

31.12.2019

 509מיליון ₪

 326מיליון ₪

37%

32%

תזרים מפעילות שוטפת 2020

 252מיליון ₪

 83מיליון ₪

תזרים מפעילות שוטפת()Q4

 87מיליון ₪

 30מיליון ₪

מזומנים ושווי מזומנים

 296מיליון ₪

 61מיליון ₪

מזומנים (חוב פיננסי) נטו

 112מיליון ₪

( )106מיליון ₪

הון עצמי
שיעור ההון ביחס למאזן

נתונים מרכזיים
מהדוחות הכספיים
31/12/2020

הכנסות 2020
צמיחה בהכנסות ,והמשך קפיצת המדרגה ברווח השוטף
מפעילות עסקית

17.4%

2020

(מליוני )₪

(מליוני )₪

הכנסות

1,888

1,608

רווח גולמי

316.7

280.3

%

16.8%

17.4%

הוצאות מכירה

84.4

82

הוצאות הנהלה

87.3

81.3

רווח תפעולי

145

*117

7.7%

7.3%

14

14.4

מיסים על הכנסה

30.5

24.3

רווח נקי

101.4

87

5.4%

5.4%

%
12.3%

הוצאות מימון

%
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2019

רווח גולמי 2020

2020

עלייה ברווח הגולמי תוך שמירה על שיעורו הגבוה

(מליוני )₪

(מליוני )₪

הכנסות

1,888

1,608

רווח גולמי

316.7

280.3

%

16.8%

17.4%

84.4

82

הוצאות מכירה
13%
15%

הוצאות הנהלה

87.3

81.3

רווח תפעולי

145

*117

7.7%

7.3%

14

14.4

מיסים על הכנסה

30.5

24.3

רווח נקי

101.4

87

5.4%

5.4%

%
הוצאות מימון

16.8%

12

17.4%

16.9%

17.1%

17.3%

2019

%

16 March 2021

רווח נקי 2020
עלייה ברווח הנקי בהמשך ישיר לעליה
ברווח התפעולי

16.5%

2020

2019

(מליוני )₪

(מליוני )₪

הכנסות

1,888

1,608

רווח גולמי

316.7

280.3

%

16.8%

17.4%

הוצאות מכירה

84.4

82

הוצאות הנהלה

87.3

81.3

רווח תפעולי

145

*117

26%

7.7%

7.3%

%

14

14.4

מיסים על הכנסה

30.5

24.3

רווח נקי

101.4

87

5.4%

5.4%

הוצאות מימון

%
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*בניטרול רווח חד פעמי בסך  8.1מ' ש"ח ב2019-

מגזרי פעילות
הכנסות 2020
57%

תוכנה ,ייעוץ
וערך מוסף

1,888 M

₪

43%

אינטגרציה
ותשתיות
מיחשוב
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מגזרי פעילות
רווח תפעולי 2020
37%

אינטגרציה
ותשתיות
מיחשוב

145 M

₪

63%

תוכנה ,ייעוץ
וערך מוסף
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מגזר תוכנה ושרותי ערך מוסף 2018-2020
המשך צמיחה בימי קורונה
רווח תפעולי

הכנסות

13%
16%
27%

9.3%
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9.5%

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

23%

9.2%

מגזר תשתיות מיחשוב 2018-2020

עליה ברווח התפעולי תוך הרחבת הפתרונות הטכנולוגיים
הכנסות

רווח תפעולי

19.5%

=

45%
17.6%

4.9%
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*האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות

 ONEמובילת שוק בפתרונות ענן
התחום הצומח ביותר בעולם הIT-
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מגזר פתרונות תוכנה
ושירותי ערך מוסף
עולם עשיר של פתרונות
טכנולוגיים מובילים
 13יחידות עסקיות
ממוקדות טכנולוגיה

מערכות ליבה ארגוניות ERP /
החברה מדורגת מספר שנים ברציפות כגוף המוביל בישראל בתחום ה ,ERP -עם למעלה
מ 700 -מומחים המתמחים בפתרונות  Oracle ,OneView ,NetSuite, PriorityוSAP-

CRM / Business Applications

החברה מדורגת זה מספר שנים ברציפות כגוף המוביל בישראל בתחום הCRM -
מתמחים בפתרונות  MS Dynamics ,SalesforceוPivotal-

 BIואנליטיקה
מובילים בטכנולוגיות  Qlikו Alteryx ,Power BI / Azure -וDatorama-

פתרונות דיגיטל

החברה מתמחה בהאצת המעבר לדיגיטל בארגונים בארץ ובעולם -כולל פיתוח
אפליקציות מובייל ,אתרי  E-Commerceמורכבים ומערכי  IoTתוך שילוב AI

מרכזי תמיכה טכנולוגיים

אפיון ,הקמה ,ניהול ותפעול של מרכזי שירות ,מכירות ותמיכה המותאמים לצרכי
הלקוח ,תוך שימוש בניסיון עתיר שנים ,מתודולוגיות מוכנות וטכנולוגיות מתקדמות
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מגזר פתרונות תוכנה
ושירותי ערך מוסף
עולם עשיר של פתרונות
טכנולוגיים מובילים
 13יחידות עסקיות
ממוקדות טכנולוגיה

מערכות ליבה מוניציפליות

פיתוח ,יישום ותחזוקה של מערכות פיננסיות ,בילינג ,שכר ודיגיטל
מותאמות למגזר המוניציפלי

אבטחת מידע וסייבר

מערך מומחים בעלי הסמכה בינלאומית והתמחות בבדיקות חדירות וסקרי סיכונים.
ליווי וייעוץ בתחומי ההתקפה ,ההגנה ,הרגולציה והממד האנושי

שרותי מומחים

מענה ללקוחות בתחום מיקור החוץ בכל קשת המקצועות הטכנולוגיים בתחומי
הפיתוח והתשתיות ,וכן צוותים מנוהלים בהתאמה לצורכי הלקוחות

מוצרי תוכנה

מכירה ויישום של מוצרי תוכנה מובילים ללקוחות בכל המזרים
בין הפתרונות המוביליםSoftware AG, My Single Point, LivePerson :

ניהול ותכנון פרוייקטים הנדסיים
ניהול ותכנון פרויקטים בענף התשתיות והבנייה ובעיקר בתחום התשתיות הלאומיות,
ביניהם – הקמת קווי רכבת ,הרחבת כבישים ,פרוייקטים להנחת צנרת להולכת גז ועוד

פתרונות ענן מבוססים AZURE/365
מכירה ,יישום והטמעה של שירותי מיחשוב ענן למערכות בסביבת מיקרוסופט
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מגזר תשתיות מיחשוב

הפלטפורמות המובילות בעולם
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מגזר תשתיות מיחשוב
עולם עשיר של פתרונות
טכנולוגיים מובילים
 2חטיבות עסקיות
ממוקדות מגזרי שוק:
מגזר ציבורי
מגזר עסקי

מרכזי מחשוב ארגוניים Data Centers /
החברה מתמחה במתן שירותי תכנון ,אספקה והטמעה של תשתיות Data Centers
מתקדמות ,הכוללות בין השאר מערכי שרתים ,אחסון ותקשורת של מיטב היצרנים

מיקור חוץ
החברה מספקת ללקוחותיה שירותי תפעול מקיפים למערכי המחשוב ,הכוללים
מעטפת של תמיכה טכנית ותפעול של מערכות המחשוב

מחשוב נייד וציוד קצה

החברה משווקת מגוון מערכות מחשוב אישי וציוד נלווה של היצרנים המובילים בעולם:
HP Inc. ,Lenovo ,Apple ,Fujitsu

פתרונות קמעונאות ובנקאות

החברה מספקת פתרונות ייחודיים למגזרים אלו ,כגון :עמדות  ,POSסורקים ,משקלים,
עמדות לשרות עצמי ,ניהול תורים ,מערכות לתפעול מרכזי מזומנים  CPSוכספומטים

שירותי תמיכה ואחזקה

החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי תמיכה ואחזקה לכלל מערכות המחשוב שלהם
באמצעות מרכז תמיכה וטכנאי שירות ,המגיעים לאתרי הלקוח בפריסה ארצית
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גילת תקשורת

חברת החשמל

NetSuite

מגוון פרוייקטים
טכנולוגיים
מגדילים ומרחיבים את
בסיס הלקוחות

Mysp

קבוצת חמ"ת

דיפלומט

פיתוח והסבת מערכות ליבה

י.ח דימרי

יפאורה תבורי

פורטל לקוחות

פרויקט SAP

Priority

Cloud ERP/Oracle

NetSuite

Cloud ERP/Oracle

מכון וולקני

Priority

נמל הדרום

888

החברה לניהול מערכת החשמל

Medicane Health

תנובה

Salesforce

תשתית AWS

Payoneer
פורטל ארגוני גלובלי

יועצים מומחים

הראל ביטוח ופיננסים-
 Teamsוענן 365

תדהר

Priority

מגדל חברה לביטוח

 SAPפרויקט

פרויקט SAP

שטראוס קפה
NetSuite

Wavelength

אורמת

רפאל ומשרד הביטחון

AWS

ממר"מ
עיריית נתניה

SafeCharge
פתרון לניהול IT

נטפים

ONE Click

פתרון לניהול הענן

נובולוג
פרויקט SAP

איחוד דומיינים

Salesforce

AWS

טבע

מערך BI

מרכז תמיכה בינלאומי

Factory 54

ביטוח איילון

הבנק הבינלאומי

רשת באג

מערך P.O.S

רשות המיסים – שע"ם
שדרוג מערך אחסון

אמדוקס

תשתיות מחשוב

קופת חולים מאוחדת וישרכארד
מערכת אוטומציה של בדיקות

2021
25

המשימה העיקרית ל 2021 -
שילוב טלדור בקבוצה כבסיס ליצירת הקבוצה
המובילה בישראל בתחום טכנולוגיות המידע

26

אסטרטגיה של העזה עסקית
מבוססת על השקעה בתהליכי Turn around

11/2020

טלדור

עוצמת מנועי צמיחה
27

11/2018

אדוונטק

4/2015

החברה לאוטומציה

נקודת
הפתיחה

+50%

+40%

 2200עובדים

במחזור העסקי

כ 800-מיליון שקל *

 36מיליון
רווח תפעולי *

*מבוסס על תוצאות טלדור ל 30.9.2020-בחישוב שנתי

האתגר

השבחת הנכסים המשמעותיים במקביל לטיפול מיידי
וממוקד במוקדים המאתגרים

הפתרון

יישום תוכנית מפנה

מרכיבי התוכנית

מרכיבי
התכנית

❑

מבנה אירגוני חדש
שיטוח המבנה הארגוני כך שמירב הסמכויות האחריות והמשאבים הארגוניים
מועברים ממטה הקבוצה לחטיבות העסקיות ומנהליהן לטובת עמידה ביעדיהם
העסקיים

❑

איחוד מטות
שילוב מטה טלדור במטה הקבוצה

❑

הטמעת תרבות ארגונית
הטמעת תרבות ארגונית של מחויבות בלתי מתפשרת לעמידה ביעדים העסקיים,

ומחויבות לצמיחה ,במקביל לשימור ופיתוח ההון האנושי

 ONEטלדור
הכל מתחבר

הטכנולוגיות
הצומחות ביותר
בשוק ה IT

Cloud
פתרונות ענן ציבורי ,פרטי והיברידי בכל
המודלים SAAS / IAAS/ PAAS

40%

Cyber
פתרונות אבטחת מידע וסייבר

הכנסות

Data / AI
פתרונות  ,BIאנליטיקה וניתוח נתונים
Digital Transformation
פתרונות של טרנספורמציה דיגיטלית

60%
הכנסות

Core
מערכות ERP / CRM / IP

Cloud-המיצוב שלנו ב
בעקבות רכישת טלדור
MALAM

EMET
Matrix

YouCC

Bynet
AllCloud
Yael

CVALLEY
Taldor
HILAN

DoiT

U-Btech

Infastructure
Projects
Cloud PaaS & IaaS
Implementation

Data
Consulting

DATA / AI המיצוב שלנו ב
בעקבות רכישת טלדור

Deloitte
Matrix

Data, BI &
Analytics

Aman
(Eternity)

Matrix

Malam
Team
Taldor
EY

Taldor
Aman
(Eternity)

One
Hilan Qlik
Yael

סיכום

תוצאות שיא
בשנת 2020

יציבות עסקית
הנובעת ממגוון רחב
של לקוחות,
מכל מגזרי המשק

איתנות פיננסית בגיבוי
תזרים חזק

הכל מתחבר
מגוון רחב של

35

פתרונות
טכנולוגים

המשך הדגש על

צמיחה
ארוכת טווח

תודה רבה!
2020

