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מפגש משקיעים
30/06/2021דוחות כספיים ליום 

2021



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

החברהשלהשנתיבדוחהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמהאיאוסתירהבכל.2021לשנתהשנילרבעוןהחברהשלהתקופתיובדוח2020לשנתהחברהשלהתקופתי
למידעדומהמידעהינובמצגתהנכללהמידע.2021לשנתהשנילרבעוןהתקופתיובדוחהשנתיבדוחהאמוריגבר,א"במגנפורסמואשר2021לשנתהשנילרבעוןהחברהשלהתקופתיובדוח

ישנםכןכמו.שוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגים,א"במגנשפורסמוהחברהדיווחימתוךנתוניםבמצגתישנםאולם,שפורסמוכפי,הכספייםדוחותיהלרבות,החברהבדיווחישנכלל
.ואילך2021בשנתלחברההצפוייםואתגריםהתפתחויות,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.החברהבשליטתמצויאינואףולעתיםמראשלהערכהניתןבלתי,ודאי

.החברהבשליטתמצוייםאינםובאופייםמראשלהערכהניתניםבלתיהינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,2020לשנתהחברהשל
והערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכיבזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך
שיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה,המצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופות
.המצגתמועדלאחר

30ליוםקרי,החברהשלהכספייםהדוחותעריכתלמועדהנכוניםנתוניםעלכספייםלנתוניםוביחסהמצגתעריכתליוםהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססזובמצגתהמידעככלל
.2021ביוני

מידע צופה פני עתיד
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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 חברות  -מעדכנת ומגוונת את שירותיה בהתאם לצורכי השוק , מתפתחת ביחד עם לקוחותיה
.ועם התמחויות בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, הטכנולוגיה המובילות בתעשייה

ONEהיא הכתובת לחברות העתיד

Technologies For Future Needs
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6,300-כ
עובדים

חוסן פיננסי התומך  
בצמיחה ובפעילות  

חדשנית  

IT-אחד מגופי ה
הגדולים והמובילים

בישראל

צמיחה מתמשכת
במדדים העסקיים

( בדגש על מיזוג טלדור)התרחבות , התחדשות: 2021שנת 
והמשך המיקוד בצמיחה ותכנון ארוך טווח
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לשילוב טלדור התכניתיישום 
בקבוצה  

חיבור תרבויות ארגוניות
הטמעת תרבות ארגונית של

מצוינות עסקית

מבנה אירגוני חדש
שיטוח המבנה הארגוני 

איחוד מטות
טלדורשילוב מטה 

במטה הקבוצה



H1/2021
דגשים ונקודות  

לציון

תוצאות שיא לחציון

בכלשיא כל הזמנים 
הפרמטרים העסקיים

מניבטלדורהמיזוג עם 
תוצאות משמעותיות

במחזור ספרתית-דוצמיחה 
וברווח בחציון

המשך התרחבות 
לתחומים חדשים
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H1/2021
מאפיני החציון

.
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והטכנולוגיותהעסקיםקוויכללאורךחזקיםביקושים▪
:החברהמיישמתאותן

ארגוניותליבהמערכות▪
ודיגיטלקומרסאיפתרונות▪
הענןתשתיותבתחוםומוצריםשירותים▪
עולמותבכלומיומןמקצועיאדםלכחביקוש▪

המחשוב

האנושיההוןוגיוסבשימורגובריםלחצים▪



EBITDAרווח נקי

₪מיליון 32 ₪מיליון 75

8
אחוזים מול מספרי השוואה בתקופה המקבילה אשתקד*

ספרתית  -צמיחה אורגנית דו
במחזור וברווחים בשילוב  

הביאו לתוצאות  , פעילויות טלדור
שיא ברבעון 

רווח תפעולי

51%+
₪מיליון 47

הכנסות

₪מיליון 702

+71%
רווח גולמי

₪מיליון 106

+55%

+64%+55%

Q2/2021
תוצאות שיא  

לרבעון



EBITDAרווח נקי

₪מיליון 67 ₪מיליון 148

9
אחוזים מול מספרי השוואה בתקופה המקבילה אשתקד*

ספרתית  -צמיחה אורגנית דו
במחזור וברווחים בשילוב  

הביאו לתוצאות  , פעילויות טלדור
שיא בחציון 

רווח תפעולי

+54%
הכנסות

₪מיליון 1,359

+61%
רווח גולמי

₪מיליון 212

+49%

+64%+58%

H1/2021
תוצאות שיא  

לחציון
₪מיליון 95



30.6.2020 30.6.2021

₪מיליון 370 ₪מיליון 532 הון עצמי

33% 29% שיעור ההון ביחס למאזן

₪מיליון 120 ₪מיליון 137 (H1)תזרים מפעילות שוטפת

₪מיליון 126 ₪מיליון 246 מזומנים ושווי מזומנים

₪מיליון 51 ₪מיליון 123 חוב פיננסי נטו  

נתונים פיננסים עיקריים



נתונים מרכזיים  
מהדוחות הכספיים

30.6.2021



Q2/2021Q2-2020הכנסות 
(₪מליוני )

Q2-2021
(₪מליוני )

409.9 702 הכנסות

68.8 106.3 רווח גולמי

16.8% 15.1% %

18.7 29.6 הוצאות מכירה

19 29.8 הוצאות הנהלה

31 47 רווח תפעולי

7.6% 6.7% %

4.2 5.2 הוצאות מימון

6.4 9.7 מיסים על הכנסה

20.7 32.1 רווח נקי

5% 4.6% %

מפעילות עסקית אורגנית  , ספרתית בהכנסות-צמיחה דו
ומשילוב פעילויות טלדור 

348
397 410

508

194

Q2-18 Q2-19 Q2-20 Q2-21

12

71%

702

Taldor Contribution



Q2/2021רווח גולמי 

57.0

66.2 68.8

80

26.3

Q2-18 Q2-19 Q2-20 Q2-21

55%

ספרתית ברווח הגולמי -צמיחה דו
תוך שמירה על שיעור רווחיות  

גולמית גבוה
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Q2-2020
(₪מליוני )

Q2-2021
(₪מליוני )

409.9 702 הכנסות

68.8 106.3 רווח גולמי

16.8% 15.1% %

18.7 29.6 הוצאות מכירה

19 29.8 הוצאות הנהלה

31 47 רווח תפעולי

7.6% 6.7% %

4.2 5.2 הוצאות מימון

6.4 9.7 מיסים על הכנסה

20.7 32.1 רווח נקי

5% 4.6% %

106.3

Taldor Contribution



ספרתי ברווחיות מפעילות אורגנית בשילוב  -גידול דו
הביא לקפיצת מדרגה , הרווח מפעילויות טלדור

ברווח התפעולי 

 Q2/2021רווח תפעולי

21.0

26.3

31.1

38.4

8.6

Q2-18 Q2-19 Q2-20 Q2-21

51%
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Q2-2020
(₪מליוני )

Q2-2021
(₪מליוני )

409.9 702 הכנסות

68.8 106.3 רווח גולמי

16.8% 15.1% %

18.7 29.6 הוצאות מכירה

19 29.8 הוצאות הנהלה

31 47 רווח תפעולי

7.6% 6.7% %

4.2 5.2 הוצאות מימון

6.4 9.7 מיסים על הכנסה

20.7 32.1 רווח נקי

5% 4.6% %

47

Taldor Contribution



16.6
15.2

20.7

32.1

Q2-18 Q2-19 Q2-20 Q2-21

Q2/2021רווח נקי 
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קפיצת מדרגה בהכנסות וברווח התפעולי  
הביאה לצמיחה משמעותית ברווח הנקי

55%

Q2-2020
(₪מליוני )

Q2-2021
(₪מליוני )

409.9 702 הכנסות

68.8 106.3 רווח גולמי

16.8% 15.1% %

18.7 29.6 הוצאות מכירה

19 29.8 הוצאות הנהלה

31 47 רווח תפעולי

7.6% 6.7% %

4.2 5.2 הוצאות מימון

6.4 9.7 מיסים על הכנסה

20.7 32.1 רווח נקי

5% 4.6% %



H1/2021H1-2020הכנסות 
(₪מליוני )

H1-2021
(₪מליוני )

841.5 1,359 הכנסות

142.3 211.6 רווח גולמי

16.9% 15.6% %

38.6 55.4 הוצאות מכירה

41.8 61 הוצאות הנהלה

61.9 95.2 רווח תפעולי

7.4% 7% %

8.1 9.3 הוצאות מימון

12.9 18.9 מיסים על הכנסה

41.4 67.3 רווח נקי

4.9% 5% %

מפעילות עסקית אורגנית  , ספרתית בהכנסות-צמיחה דו
ומשילוב פעילויות טלדור 

705

815 842

1,032

327

300

500

700

900

1100

1300

H1-18 H1-19 H1-20 H1-21
16

61%
1,359

Taldor Contribution



H1/2021רווח גולמי 

116.2

133.8
142.3

162.2

49.4

80

100

120

140

160

180

200

220

H1-18 H1-19 H1-20 H1-21

49%

ספרתית ברווח הגולמי -צמיחה דו
תוך שמירה על שיעור רווחיות  

גולמית גבוה
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H1-2020
(₪מליוני )

H1-2021
(₪מליוני )

841.5 1,359 הכנסות

142.3 211.6 רווח גולמי

16.9% 15.6% %

38.6 55.4 הוצאות מכירה

41.8 61 הוצאות הנהלה

61.9 95.2 רווח תפעולי

7.4% 7% %

8.1 9.3 הוצאות מימון

12.9 18.9 מיסים על הכנסה

41.4 67.3 רווח נקי

4.9% 5% %

211.6

Taldor Contribution



ספרתי ברווחיות מפעילות אורגנית  -גידול דו
הביא לקפיצת , בשילוב הרווח מפעילויות טלדור

מדרגה ברווח התפעולי 

 H1/2021רווח תפעולי 

43.7

53.2
61.9

75.4

19.8

H1-18 H1-19 H1-20 H1-21

54%
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H1-2020
(₪מליוני )

H1-2021
(₪מליוני )

841.5 1,359 הכנסות

142.3 211.6 רווח גולמי

16.9% 15.6% %

38.6 55.4 הוצאות מכירה

41.8 61 הוצאות הנהלה

61.9 95.2 רווח תפעולי

7.4% 7% %

8.1 9.3 הוצאות מימון

12.9 18.9 מיסים על הכנסה

41.4 67.3 רווח נקי

4.9% 5% %

95.2

Taldor Contribution



32.9 34.4
41.4

67.3

H1-18 H1-19 H1-20 H1-21

H1/2021רווח נקי 

19

קפיצת מדרגה בהכנסות וברווח התפעולי  
הביאה לצמיחה משמעותית ברווח הנקי

63%

H1-2020
(₪מליוני )

H1-2021
(₪מליוני )

841.5 1,359 הכנסות

142.3 211.6 רווח גולמי

16.9% 15.6% %

38.6 55.4 הוצאות מכירה

41.8 61 הוצאות הנהלה

61.9 95.2 רווח תפעולי

7.4% 7% %

8.1 9.3 הוצאות מימון

12.9 18.9 מיסים על הכנסה

41.4 67.3 רווח נקי

4.9% 5% %



ייעוץ וערך  , תוכנה
מוסף

47%
אינטגרציה  

מיחשובתשתיות 
ותקשורת

41%

הכנסות לפי מגזרי פעילות  
2021/H1

1,359 
M

₪

20

מיקור חוץ של
עסקייםתהליכים

12%



ייעוץ וערך  , תוכנה
מוסף

אינטגרציה  57%
מיחשובתשתיות 

ותקשורת

27%

רווח תפעולי לפי מגזרי פעילות
H1/2021

95.2 M₪

21

מיקור חוץ של  
תהליכים עסקיים

16%



האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות  *

 H1/2021מגזר תוכנה ושרותי ערך מוסף

43

60

H1-20 H1-21

40%

9.8% 9.2%

רווח תפעולי

49%

435

647

H1-20 H1-21

הכנסות



האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות *

הכנסות  

H1/2021מגזר תשתיות מיחשוב 

23

23

28

H1-20 H1-21

5.3% 6.3% 4.8%

רווח תפעולי

21%
58%

362

572

H1-20 H1-21



האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות *

הכנסות  

H1/2021מגזר מיקור חוץ של תהליכים עסקיים 

24

2

16

H1-20 H1-21

5.6%
3.5%

10.7%

רווח תפעולי

54

153

H1-20 H1-21

184%

770%



מובילת שוק בפתרונות ענן ONE
IT -התחום הצומח ביותר בעולם ה
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מגזר פתרונות תוכנה  
ושירותי ערך מוסף 

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים  

יחידות עסקיות  
ממוקדות טכנולוגיה

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

Pivotal-וSalesforce ,MS Dynamicsמתמחים בפתרונות  

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

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

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

מותאמות למגזר המוניציפלי

אבטחת מידע וסייבר
.  מערך מומחים בעלי הסמכה בינלאומית והתמחות בבדיקות חדירות וסקרי סיכונים

הרגולציה והממד האנושי, ההגנה, ליווי וייעוץ בתחומי ההתקפה

מוצרי תוכנה
מכירה ויישום של מוצרי תוכנה מובילים ללקוחות בכל המזרים  

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

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

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 



מגזר פתרונות תוכנה  
ושירותי ערך מוסף 

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים  

יחידות עסקיות  
ממוקדות טכנולוגיה
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שרותי מומחים
מענה ללקוחות בתחום מיקור החוץ בכל קשת המקצועות הטכנולוגיים בתחומי 

וכן צוותים מנוהלים בהתאמה לצורכי הלקוחות, הפיתוח והתשתיות

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

דיגיטלפתרונות 
כולל פיתוח-בארץ ובעולםבארגוניםלדיגיטלהחברה מתמחה בהאצת המעבר 

AIתוך שילוב IoTמורכבים ומערכי E-Commerceאתרי  , אפליקציות מובייל

מומחיות בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות
הישראליההייטקבשוקחרדיותמתכנתותהמשלבתחוץבמיקורתוכנהפיתוחשירותי

מובילותתוכנהמפתחותכולן,IQ-הבדירוגהעליוןברףמצויותהמתכנתות.והגלובלי
טכנולוגיותשלבתחום

פיתוח מערכות תוכנה מורכבות
.ליישום מערכות מידע מרכזיות( Enterprise)פיתוח מערכות תוכנה וניהול פרויקטים מורכבים 

חומרה  , ויישום פתרונות מבוססי תוכנהGISמובילי שוק במגוון פלטפורמות ופתרונות  
ייחודיים ומגוונים IoTופתרונות

Segment 
Expansion

New 
Segment



מגזר תשתיות מיחשוב
הפלטפורמות המובילות בעולם
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תשתיותאינטגרציהמגזר
ותקשורתמיחשוב

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים
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תשתיות תקשורת וסייבר
Information and Communications)פתרונות Technology)  ICTמקצה לקצה  .

אבטחת מידע וסייבר ופתרונות וירטואליזציה  , פתרונות ושירותים בתחום התקשורת
ואוטומציה מגוונים  

מחשוב נייד וציוד קצה
:בעולםהמוביליםהיצרניםשלנלווהוציודאישימחשובמערכותמגווןמשווקתהחברה

HP Inc. ,Lenovo ,Apple ,Fujitsu

מיקור חוץ 
הכוללים,המחשובלמערכימקיפיםתפעולשירותיללקוחותיהמספקתהחברה
המחשובמערכותשלותפעולטכניתתמיכהשלמעטפת

שירותי תמיכה ואחזקה
שלהםהמחשובמערכותלכללואחזקהתמיכהשירותיללקוחותיהמעניקההחברה

ארציתבפריסההלקוחלאתריהמגיעים,שירותוטכנאיתמיכהמרכזבאמצעות

 / Data Centersמרכזי מחשוב ארגוניים
Dataתשתיותשלוהטמעהאספקה,תכנוןשירותיבמתןמתמחההחברה Centers

היצרניםמיטבשלותקשורתאחסון,שרתיםמערכיהשארביןהכוללות,מתקדמות

פתרונות קמעונאות ובנקאות
,משקלים,סורקים,POSעמדות:כגון,אלולמגזריםייחודייםפתרונותמספקתהחברה
וכספומטיםCPSמזומניםמרכזילתפעולמערכות,תוריםניהול,עצמילשרותעמדות



מגזר מיקור חוץ של  
תהליכים עסקיים ומרכזי  

תמיכה טכנולוגיים

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים
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BPO
ביצוע.מתקדמותטכנולוגיותויכולותתפעוליכולותהמשלביםפרויקטיםניהולשירותיאספקת
GISהבתחוםנתוניםוקליטתמחשובפתרונות,גדוליםבהיקפיםותפעולבקרהפרויקטי ניהול,-

סוגמכלסקריםוביצועמוקדיםשל

Contact Center
תוך,הלקוחלצרכיהמותאמיםותמיכהמכירות,שירותמרכזישלותפעולניהול,הקמה,אפיון

מתקדמותוטכנולוגיותמוכחותמתודולוגיות,שניםעתירבניסיוןשימוש

ואפליקציותלמערכותטכנולוגיותבעיותלפתרוןטכנייםתמיכהמרכזישלותפעולניהול,הקמה,אפיון
החברהי"עניהוליתמתודולוגיתהמוכווניםייעודייםהפעלהצוותיידיעלמחשבוחדריייעודיות

מרכזי תמיכה טכנולוגיים



סיכום
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חציון שיא בתוצאות העסקיות  
איתנות פיננסית בגיבוי תזרים 

חזק

מניבהמיזוג עם טלדור 
תוצאות משמעותיות

הנובעת ממגוון  , יציבות עסקית
מכל , רחב של פתרונות ולקוחות

מגזרי המשק

המשך הדגש על 
צמיחה ארוכת טווח
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