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כללימידע

צופהומידע

עתידפני

,כאמורהצעותלקבלהזמנהאו"(החברה)"מ"בעתוכנהטכנולוגיותוואןשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת

ועל,בלבדתמציתהינוהחברהשלפעילותיהלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךונועדה

שלהשוטפיםבדיווחיהלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנת

באחריותתישאלאוהיאהמידעדיוקאולשלמותאחראיתאינההחברה.2017לשנתהתקופתיח"בדולרבותהחברה

במצגתהמפורטהמידעביןהתאמהאיאוסתירהבכל.בומהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםכלשהםהפסדיםאו/ולנזקים

שנכלללמידעדומהמידעהינובמצגתהנכללהמידע.בדיווחיםהאמוריגבר,א"במגנהחברהבדיווחיהמופיעהמידעלביןזו

א"במגנשפורסמוהחברהדיווחימתוךנתוניםבמצגתישנםאולם,שפורסמוכפי,הכספייםדוחותיהלרבות,החברהבדיווחי

ישנםכןכמו.שוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגים,stki.infoסקרמתוךהלקוחהרלבנטיהשוקעלמידעוכן

.ואילך2018בשנתלחברההצפוייםואתגריםהתפתחויות,למגמותביחסלראשונההנכלליםעדכנייםנתונים

כאמורמידע."(עתידפניצופהמידע)"1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת

ענייניםאולאירועיםהמתייחסים,מ"בעתוכנהטכנולוגיותוואןשלואומדניםהערכות,מטרות,תחזית,היתרבין,כולל

מבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשר,עתידיים

.זומצגתהצגתבמועדהחברהלהנהלתהידוע,כללימידעניתוחעלהמתבססת,החברההנהלתשלראותהנקודותעלרק

להערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמורומידע,משמעותייםהתממשות-אילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע

אתהמאפייניםסיכוןמגורמיתושפעעתידפניצופהמידעשלהתממשותו.החברהבשליטהמצויאינואףולעתיםמראש

בלתיהינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילות

והישגיהתוצאותיהכיבזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.החברהבשליטתמצוייםאינםובאופייםמראשלהערכהניתנים

,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועל

מחויבתאינהוהחברה,המצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות

.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכון

בדצמבר31ליוםהכספייםולדוחותהמצגתעריכתליוםהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססזובמצגתהמידע

2017.
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בבורסההחברהשלהשוקשווי

הינו

₪ מיליון950-כ

(90א"תומדד125א"תמדד)

ביקורכרטיס

בענףהמובילותמהחברות

בישראלIT-ה

שלשנהמסכמים

מגזריבכולצמיחה

הפעילות

2017לשנתהנקיהרווח

עלעמד

₪מיליון67-כ

₪

לשנתEbitda-ה

עלעמד2017

₪  מיליון113-כ

₪

לשנתההכנסות

עלעמדו2017

₪מיליארד1.4-כ

₪

3,000-למעל

עובדים
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פרויקטיבביצועהתמחות

מידעמערכותשלהקמה

1,500-למעל

בישראללקוחות



וברווחיותבהכנסותצמיחה
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לתקופהבהשוואה

אשתקדמקבילה

שלצמיחה

8%-כ שלצמיחה

6.7%-כ

שלצמיחה

8.2%-כ

שלצמיחה

5.8%-כ

שלצמיחה

7.3%-כ שלצמיחה

6.5%-כ

הכנסות
החברה

הכנסות
מגזר
התוכנה

הכנסות
מגזר

התשתיות

הכנסות
מגזר

שירותים
מנוהלים

רווח
תפעולי

Ebitda



מוקדי

פעילות

עיקריים

2017ומספריםעובדות: הדגשים
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סקטורי

משק

בולטים

ממשלה

מקומיותורשויות

ופיננסיםבנקאות

ביטחון

קמעונאות

טק-היי

תעשיה

חומרהתשתיות

פיתוח

ארגוניותאפליקציות

חוץמיקור



2014 2015 2016 2017

1,177

1,269
1,308

1,396
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צמיחה

מתמדת

בהכנסות

הכנסות

(שקליםבמיליוני)

גידול

של

6.7%-כ



2014 2015 2016 2017

81.5

92.9
90.1

96
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צמיחה

ברווח

התפעולי

תפעולירווח

(שקליםבמיליוני)

גידול

של

6.5%-כ



2014 2015 2016 2017

צמיחה

EBITDA-ב
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97.2

108.4 105.5

113.1

Ebitda

(שקליםבמיליוני)

גידול

של

7.3%-כ
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עיקרייםפעילותמתחומיהכנסות

פתרונות

תוכנהושירותי

פתרונות

ומחשובתשתיות

מנוהליםשירותים

מרכזיהפעלתבאמצעות

תמיכה

פעילותתחומי

הקבוצהפעילותתחומי

95 116 115 125

568 591 632 669

497
543 551

595

2014 2015 2016 2017



497

543
551

595

2014 2015 2016 2017

:  פעילותתחום

תוכנהושירותיפתרונות
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פיתוח

תוכנהומומחי

משלימיםתוכנהמוצרי

אירגוניותאפליקציות

ERP ,CRM

הכנסות

(שקליםבמיליוני)

בהכנסותשניםלאורךצמיחה

תוכנהושירותיפתרונותמגזר

Analytics ,ענן/דיגיטל

שלגידול

8%-כ



568

591

632

669

2014 2015 2016 2017

ומכירהשיווק

מערכותשל

מחשוב

:  פעילותתחום

ומחשובתשתיותפתרונות

(שקליםבמיליוני)הכנסות
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מערכותבתמיכה

ואיחסוןמחשוב

שירותי

ענן

שלגידול

5.8%-כ



95 

116 115

125

2014 2015 2016 2017

:  פעילותתחום

תמיכהמרכזיהפעלת
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:בעוסקתהחברהכרמוןכלניתהבתחברתבאמצעות

מרכזיהפעלת

,  טכנולוגייםתמיכה

ארגונייםפנים

מרכזיהפעלת

ארגונייםחוץתמיכה

(שקליםבמיליוני)הכנסות

פרוייקטיביצוע

והדרכההטמעה

שלגידול

8.2%-כ



דירוגים  
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המובילותהחברותמשלושתאחתהינה1וואן

Tier1הבאיםבתחומים

פיתוח

PAAS

חוץמיקור

מומחיםשירותי

תוכנהבדיקות

תמיכהמרכזי

ארגוניותאפליקציות

ERP

CRM

SAAS

חומרהתשתיות

המחשובספקיותמשלושתאחת

בשוקהגדולות

קצהמחשוב

קמעונאות–מכירהעמדות

שרתיםאספקת

אחסוןמערכות

בענןאירוח



מכרזים" מגה"לבמענהבקבוצההחברותיכולותשילוב

חדשותלטכנולוגיותקיימותליבהמערכותבחיבורהתמחות

One1Connect

(A&M)רכישותידיעלבעיקרומשלימיםחדשיםלתחומיםכניסה

בקבוצהקיימותיכולותהמשלבללקוחותחדשפתרונותסליצירת

2018לשנתהיערכות
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היערכות

2018לשנת



פיננסייםדגשים
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:תפעולירווח

2013בין5.3%-כשלממוצעתשנתיתצמיחה

.2017בשנת₪ מיליון96-לכ, 2017-ל

Ebitda  :

2013בין5.8%-כשלממוצעתשנתיתצמיחה

.2017בשנת₪ מיליון113-לכ, 2017-ל

: נקירווח

ברווח5.3%-כשלממוצעתשנתיתצמיחה

67-לכ, 2017-ל2013ביןלמניהוברווחהנקי

.2017בשנת₪ מיליון

רווחיות

:  מאזן

שלההוןבסיסחיזוקתוךהנכסיםבהיקףגידול

החברה

:נזילות

גבוהים( ושוטףמהיריחס)נזילותיחסי

:  שוטפתמפעילותמזומניםתזרים

,    ₪מיליון85–כשלתזרים2017בשנת

₪מיליון248–כשל2015-2017בשנים

מבנה

מאזן

ותזרים

:  דיבידנדמדיניות

הנקימהרווח66%

:  דיבידנד

₪ מיליון43-כחילקההחברה

.  2017שנתבמהלך

:תשואה

של2017בשנתדיבידנדתשואת

.  4.7%–כ

בארבעתההוןעלהתשואהשיעור

.26%-כהינוהאחרוניםהרבעונים

דיבידנד

ותשואה



הפעילותמיקוד

בתחומיוהרכישות

,  והשירותיםהתוכנה

סלהענקתתוך

מקיףשירותים
63% 63% 61% 63%

27% 28% 31%
32%

10% 9% 8% 5%

2014 2015 2016 2017

פתרונות ושירותי תוכנה פתרונות תשתיות ומחשוב שירותים מנוהלים ואחרים
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נתונים

פיננסיים

נבחרים

פתרונותבתחוםמיקוד

בשלתוכנהושירותי

והרווחיותהיציבות

גבוהה

התפעוליהרווחלסךהפעילותתחומיתרומתשיעור



בתוצאותמתמשךשיפור

בהיקףגידול, הפעילות

תוךהעצמיוההוןהמאזן

ושמירהמינוףהפחתת

גבוההנזילותעל

17

CAGR*201720162015(₪באלפי)רווחיותנתוני

5%1,395,5881,308,3541,269,175הכנסות

1.6%95,97790,12692,925תפעולירווח

6.9%6.9%7.3%מהכנסות% 

Ebitda113,135105,462108,386

8.1%8.1%8.5%מהכנסות% 

66,78067,22568,557(1.3%)נקירווח

4.8%5.1%5.4%מהכנסות% 

43,34443,84440,454דיבידנד

4.7%4.9%5.1%דיבידנדתשואת

9.89.89.8(₪)למניהבסיסירווח

CAGR*201720162015(₪באלפי)מאזןנתוני

767,454773,104791,193נכסיםסך

8%267,088252,007230,226לבעליםהמיוחסעצמיהון

6.4%268,372260,459237,809ההוןסך

34.97%33.7%30.1%ממאזן% 

113,669104,829128,590(5.8%)ברוטופיננסיחוב

123,692133,456149,508**נזילותיתרות

---נזילותיתרותבניכויפיננסיחוב

CAP))382,041365,288366,399וחובהון

CAP29.7%28.7%35%-לפיננסיחוב

נתונים

לשנתכספיים

באלפי)2017

(ח"ש

2017-ל2015השניםביןהממוצעהשינוישיעור)*( 
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