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 עם תוצאות שיא:  2021מסכמת את שנת קבוצת וואן טכנולוגיות 
 

צמיחה גבוהה   –  מיליארד שקל   2.72-כשיא של ל  %44-צמחו בכ 2120ההכנסות בשנת  

 ;  בכל תחומי הפעילות

 שקל מיליון  214-לכ  40%- בטיפס  2021שנת ב הרווח הנקי 
 

 ; מיליון שקל 739-לכ %26-צמחו בכ  1202ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 

 מיליון שקל  42-לכ %21-כבעלה ברבעון  הרווח הנקי 

 

  25-במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ

 מיליון שקל 

 

היה השנה השלישית ברציפות שבה    2021שנת  "  קבוצת וואן טכנולוגיות: עדי אייל, מנכ"ל  

וואן טכנולוגיות מציגה צמיחה דו ספרתית בהכנסותיה וברווחיה. אנו מסכמים את השנה עם  

, שמבטאת את הטמעתה המוצלחת של חברת טלדור בתוך קבוצת וואן,  44%-צמיחה של כ

שווקים, לרבות  וכן את תרומתן החיובית של הפעילויות השונות בהן הרחבנו את נוכחותנו ב 

הפעילות   העמקת  ,  BPOבעולמות  תרונות חדשים  אבטחת מידע ושירותי ענן מתקדמים, פ

ועוד. בימים אלה אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות עסקיות נוספות התואמות    מגזר הציבורי ב

וכדי  ללקוחות,  והמוצרים  השירותים  סל  את  להרחיב  וואן  של  העסקית  האסטרטגיה  את 

 מגמת הצמיחה גם בשנים הבאות". להבטיח את המשך  
 

, המהוות תוצאות שיא ברמת 2021תוצאותיה הכספיות לסיכום שנת  את    פרסמה הבוקרטכנולוגיות  וואן  חברת  

מלמדים   וואן  הכספיים של  הדו"חות  והרווחים של החברה.  בהכנסותההכנסות  חדה  צמיחה  מצמיחה   ,על  הן 

השנים האחרונים   3במהלך  יצויין, כי  חד ברווחים.  גידול  על  אורגנית והן מצמיחה בגין רכישת חברת טלדור, וכן  

 ספרתי בכל שנה.-ן טכנולוגיות צמחה בקצב דוחברת ווא
 

 : 1202שנת תוצאות 

  . 2020בשנת  שקל מיליארד  1.89-, בהשוואה לכשקל מיליארד 2.72-לכ 44%-צמחו בכ 2021 בשנת הכנסותה

, שרכישתה הושלמה בחודש פברואר הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מאיחוד לראשונה של תוצאות חברת טלדור

 בתחומי הפעילות של החברה. צמיחה אורגניתלצד  ,2021
 

 . 2020שנת ב שקל מיליון 317-בהשוואה לכ ,שקלמיליון  442-לכ 40%-עלה בכ 2021בשנת  הרווח הגולמי
 



 

 

  . 2020בשנת    שקלמיליון    145-בהשוואה לכ  ,מיליון שקל  200-לכ  38%-בכ  עלה  2021בשנת    הרווח התפעולי

 וכן מאיחוד לראשונה של חברת טלדור.   ,העלייה ברווח התפעולי נבעה מצמיחה בהיקפי הפעילות במגזר התוכנה
 

 . 2020בשנת מיליון שקל  206-כלמיליון שקל, בהשוואה  311-כל 51%-בכ עלה 2021בשנת   EBITDA-ה
 

, מיליון שקל מיוחס לבעלי מניות הרוב(  131-)כ  מיליון שקל  142-לכ  40%-עלה בכ  2021בשנת    הרווח הנקי

 . 2020בשנת  מיליון שקל מיוחס לבעלי מניות הרוב( 94-)כ מיליון שקל 101-לעומת כ
 

-, בהשוואה לכשקלמיליון    287-לכ  14%-עלה בכ  2021בשנת    תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת

 . , והושפע לחיוב בעיקר מהגידול האמור ברווחים2020בשנת  שקלמיליון  252
 

 : 1202שנת  רביעי שלה רבעוןהתוצאות 

 .ברבעון המקביל אשתקד שקלמיליון   588-בהשוואה לכ ,שקלמיליון  739-לכ 26%-צמחו בכ  ברבעון ההכנסות
 

 .אשתקדברבעון המקביל    שקלמיליון    97-בהשוואה לכ   ,שקלמיליון    127-לכ  30%-בכ  עלה ברבעון  הרווח הגולמי
 

 ברבעון המקביל אשתקד.   שקלמיליון    47-בהשוואה לכ  ,שקלמיליון    58-לכ  23%-בכ  עלה  ברבעון  הרווח התפעולי
 

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 64-מיליון שקל, לעומת כ 87-לכ 35%-עלה בכ ברבעון EBITDA-ה
 

, בהשוואה מיליון שקל מיוחס לבעלי מניות הרוב(  38-)כ  מיליון שקל  42-לכ  21%-טיפס בכברבעון  הרווח הנקי  

 ברבעון המקביל אשתקד. מיליון שקל מיוחס לבעלי מניות הרוב( 32-)כ מיליון שקל 34-לכ
 

 

 עיקריים:ואירועים   1202נתונים מהמאזן לסוף שנת 

 . לשקמיליון  302-כב הסתכם  החברהשל  המזומנים ושווי המזומניםסך 
 

הגידול בהון העצמי נבע   מסך המאזן.  29.0%-ומהווה כ  מיליון שקל  564-כהסתכם ב  ההון העצמי של החברה

במהלך מיליון שקל ששולם    83-בעיקר מהעלייה האמורה ברווח הנקי בקיזוז חלקי עם חלוקת דיבידנד בסך של כ

 מהרווח הנקי בכל רבעון. 66%-ובהתאם למדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של כ 2021שנת 

 

מיליון   24.8-בסך של כ  חלוקת דיבידנד לבעלי המניותבמקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על  

 שקל. 
 

תוכנה   טכנולוגיות  הוואן  מחברות  בישראל.  IT-הינה  מספקת   המובילות  מחשוב   מגווןהחברה  פתרונות 

עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל.  6,300-טכנולוגיים לאלפי לקוחות במגזרי המשק השונים. בחברה מועסקים כ

מיליארד שקל. מנכ"ל ובעל השליטה בחברה   4-ונסחרת לפי שווי שוק של כ  125מניית החברה נכללת במדד ת"א  

 הוא מר עדי אייל. 

 

 

 :  אליאש אייזנברג  –נוספים  לפרטים
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