מפגש משקיעים
דוחות כספיים ליום 31/12/2021
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נתונים כספיים לתקופה ולשנה

סיכום 2021

זרקור על פעילות  -רובוטיקה
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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  .2021בכל סתירה או אי התאמה בין
המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדוח
השנתי של החברה ובדוח התקופתי של החברה
לשנת  2021אשר פורסמו במגנ"א ,יגבר האמור
בדוח השנתי לשנת  .2021המידע 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  2022ואילך.
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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 בשליטת
החברה .התממשותו של מידע צופה פני עתיד
תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה,
בין היתר כמפורט בדוח השנתי של החברה לשנת
 ,2021וכן 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  31בדצמבר
.2021

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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מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל

הכנסות

שנת
2021

רבעון
Q4/21
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רווח תפעולי

רווח נקי

 2,723מיליוני ₪

 442מיליון ₪

 200מיליון ₪

 142מיליון ₪

+44%

+40%

+38%

+40%

 739מיליון ₪

 127מיליון ₪

 58מיליון ₪

 42מיליון ₪

+26%

+30%

+23%

+21%

*בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד

רווח גולמי

מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל
 3שנים של צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים

הכנסות לתקופה
CAGR
3 Years

2,723

44%

17%

שינוי

2021

2020

+44%

2,723

1,888

18%

1,888
1,608
1,432

2021

* הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח
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2020

2019

2018

שינוי

Q4/21

Q4/20

+26%

739

588

מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל
 3שנים של צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים

רווח גולמי בתקופה
442

CAGR
3 Years

40%

16%

שינוי

2021

2020

+40%

442

317

317
280
242

2021
** הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח
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2020

2019

2018

שינוי

Q4/21

Q4/20

+30%

127

97

מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל
 3שנים של צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים

רווח תפעולי בתקופה
CAGR
3 Years

200

38%

24%

שינוי

2021

2020

+38%

200

145

145

98
84

2021
** הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח
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2020

2019

2018

שינוי

Q4/21

Q4/20

+23%

58

47

מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל
 3שנים של צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים

רווח נקי
142

CAGR
3 Years

40%
20%

שינוי

2021

2020

+40%

142

101

101

87
69

2021

** הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח
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2020

2019

2018

שינוי

Q4/21

Q4/20

+21%

42

34

מיקור חוץ של
תהליכים עסקיים

10%

הכנסות 2021

54%

תוכנה ,ייעוץ
וערך מוסף
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₪ 2,723 M

36%

אינטגרציה
תשתיות מחשוב
ותקשורת

מיקור חוץ של
תהליכים עסקיים

13%

רווח תפעולי 2021

₪ 200 M
60%

תוכנה ,ייעוץ
וערך מוסף
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27%

אינטגרציה
תשתיות מחשוב
ותקשורת

מגזר פתרונות תוכנה
ושירותי ערך מוסף

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

CRM / Business Applications
החברה מדורגת זה מספר שנים
ברציפות כגוף המוביל בישראל
בתחום ה .CRM -מתמחים בפתרונות
Salesforce, MS Dynamics
וPivotal-

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

מוצרי תוכנה
מכירה ויישום של מוצרי תוכנה
מובילים ללקוחות בכל המגזרים.

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

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

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

מגזר פתרונות תוכנה ושירותי ערך מוסף
עולם עשיר של פתרונות טכנולוגיים מובילים
יחידות עסקיות ממוקדות טכנולוגיה
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 BIואנליטיקה
מובילים בטכנולוגיות  QlikוPower BI / Azure-
 AlteryxוDatorama-

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

מומחיות בפיתוח קוד פתוח
שירותי פיתוח תוכנה במיקור חוץ בדגש על
 ,open sourceהמבוססת על העסקת מתכנתות
חרדיות בשוק ההייטק הישראלי והגלובלי.

פיתוח מערכות תוכנה מורכבות
פיתוח מערכות תוכנה וניהול פרויקטים מורכבים
( )Enterpriseליישום מערכות מידע מרכזיות.
מובילי שוק במגוון פלטפורמות ופתרונות GIS
ויישום פתרונות מבוססי תוכנה ,חומרה
ופתרונות  IoTייחודיים ומגוונים

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

מגזר תשתיות
מחשוב
הפלטפורמות המובילות בעולם
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מגזר אינטגרציה תשתיות מחשוב ותקשורת
עולם עשיר של פתרונות טכנולוגיים מובילים

17

מרכזי מחשוב ארגוניים Data Centers /
החברה מתמחה במתן שירותי תכנון ,אספקה
והטמעה של תשתיות  Data Centersמתקדמות,
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 בעולםHP Inc. :
Lenovo ,Apple ,Fujitsu

פתרונות קמעונאות ובנקאות
החברה מספקת פתרונות ייחודיים למגזרים אלו,
כגון :עמדות  ,POSעמדות לשרות עצמי ,ניהול
תורים ,מערכות לתפעול מרכזי מזומנים CPS
וכספומטים

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

תשתיות תקשורת וסייבר
פתרונות ICT
Information & Communications Technology
מקצה לקצה .פתרונות ושירותים בתחום
התקשורת ,אבטחת מידע וסייבר ופתרונות
וירטואליזציה ואוטומציה מגוונים

מגזר מיקור חוץ של תהליכים עסקיים ומרכזי
תמיכה טכנולוגיים
עולם עשיר של פתרונות טכנולוגיים מובילים

BPO
ניהול תהליכים עסקיים באמצעות אינטגרציה של
טכנולוגיות מתקדמות באחריות מלאה .ביצוע
פרויקטיי בקרה ותפעול בהיקפים גדולים ,פתרונות
מחשוב וקליטת נתונים בתחום ה ,GIS-ניהול של
מוקדים וביצוע סקרים מסוגים שונים
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מרכזי תמיכה טכנולוגיים
אפיון ,הקמה ,ניהול ותפעול של מרכזי תמיכה
טכניים לפתרון בעיות טכנולוגיות למערכות
ואפליקציות ייעודיות וחדרי מחשב על ידי צוותי
הפעלה ייעודיים.

Contact Center
אפיון ,הקמה ,ניהול ותפעול של מרכזי שירות,
מכירות ותמיכה המותאמים לצרכי הלקוח ,תוך
שימוש בניסיון עתיר שנים ,מתודולוגיות מוכחות
וטכנולוגיות מתקדמות

נתונים פיננסים עיקריים
2021

2020

 564מיליון ₪

 509מיליון ₪

29%

37%

מזומנים ושווי מזומנים

 302מיליון ₪

 296מיליון ₪

מזומנים נטו (חוב פיננסי) נטו

( )72מיליון ₪

 112מיליון ₪

הון עצמי
שיעור ההון ביחס למאזן
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תזרים מפעילות שוטפת

2021
53
 287מיליוני ₪

20

2020

252

מילוני ₪

2019

83

מיליוני ₪

השוואה תקופה  2021מול  2020פרופורמה
2021

שינוי

2020

2,723

2%

2,668

רווח גולמי

442

3%

429

רווח תפעולי

200

13.6%

176

רווח נקי

142

26%

113

הכנסות

21

מסכמים את 2021
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המהלך הגדול בשנת 2021
שילוב טלדור בקבוצת ONE
רכישת טלדור ושילובה פותח בפנינו אופקים חדשים
בתחומי הפעילות כבסיס לצמיחה בשווקים הרלוונטיים
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עולם חדש של פתרונות נפתח
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העמקת והרחבת הפעילויות כהמשך לצמיחה
ארוכת טווח

25

עולם הפיתוח
מגזר ממשלתי ציבורי

מתמחים בביצוע פרויקטיי פיתוח מערכות "קצה לקצה" – תוך שילוב טכנולוגיות ומוצרים ,פיתוח
מערכות גדולות וחדשניות למגזר הממשלתי והציבורי
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פרויקט "מצפן"

פרויקט "שהמ"

פרויקט מחשוב תחום ההשתלמויות
של עובדי ההוראה בישראל ,עבור
משרד החינוך – מטרת הפרויקט לספק
פתרון למחשוב ההשתלמויות של
עובדי ההוראה

שירות התשלומים הממשלתי החדש ,מפותח
עבור פרויקט ממשל זמין – מטרת הפרויקט
לספק מערכת לביצוע כלל התשלומים
שמבצעים האזרחים וגופים עסקיים למדינת
ישראל.

תקשורת
ואבטחת מידע
בתחום תקשורת הפעילות מתמקדת בביצוע פרויקטיי תקשורתו אבטחת מידע,
במכירת ציוד ,אספקת שירותים ופתרונות מומחים בתחומים אלו.

27

בנק פועלים

בנק ישראל

פרויקט שדרוג מתגי קצה  -החלפת כל
מתגי הסיסקו בסניפי הבנק בפריסה
ארצית עם אפיון מלא והתאמת
הפרוטוקולים למערך החדש של
הדאטה סנטר

פרויקט מעבר  Data Centerשל בנק ישראל
לבניין חדש .העברה והחלפת מערך
התקשורת לנקסוס של סיסקו

BPO
ניהול תהליכים עסקיים באמצעות אינטגרציה של טכנולוגיות מתקדמות באחריות מלאה .ניהול
פרויקטים עבור משרדי ממשלה וארגונים גדולים ,ניסיון של עשרות שנים כמובילה בתחום .כ1000-
עובדים במגוון רחב של פרויקטים
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משרד הבריאות

מוקד משרד החינוך

ניהול בחינות ממוחשבות עבור
משרד הבריאות באמצעות מערכת
לניהול מבחנים ממוחשבים ותפעול
מקצה לקצה כולל פריסת מחשבים,
השגחה ,אבטחה ,בדיקת המבחנים
וסטטיסטיקות עבור אלפי תלמידים
במקביל.

מנהלת התומכת במנהלים ,מורים ,תלמידים
והורים בכל התחומים שנוגעים למשרד
החינוך באמצעות מוקדים ייעודיים לכל תחום
והעסקת מומחים ומדריכים מקצועיים

3base
מרכז העסקת חרדיות

שילוב חרדיות בשוק ההייטק הישראלי .בחברה עובדות  150מתכנתות חרדיות .כולן מפתחות
תוכנה מובילות בתחום של טכנולוגיות  .open sourceהחברה מאפשרת לנשים חרדיות לפרוץ את
תקרה הזכוכית בהיבט הכלכלי והמקצועי.
החברה הוקמה מתוך חזון לשלב חרדיות בשוק ההייטק הישראלי ולימים גם הגלובלי.
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ניהול פרויקטים
אסטרטגיים

הקמת קריית תקשוב
הקמת התשתית הטכנולוגית של קריית התקשוב בבאר שבע .במסגרת העברת בסיסי צה"ל דרומה,
טלדור תקים ותתפעל את כל מערך התקשוב כולל מערכות מתח נמוך מאוד (מנ"ם) ,תשתיות
תקשורת פסיבית ואקטיבית ,אבטחת מידע וסייבר ,טלפוניה ,Data Center ,מערכות מחשוב,
מולטימדיה ומערכות מידע לעיר חכמה.
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זרקור על פעילות

רובוטיקה
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זרקור על חדשנות
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תודה רבה

נתראה ברבעון הבא
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