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 2017הרבעון הראשון לשנת את תים" מסכמת -"מלם
 
 

  :₪ באלפיטבלת נתונים 
 

  Q1 2017 Q1 2016 2016 

 1,902,849 467,858 469,260 הכנסות

 261,911 66,456 63,699 רווח גולמי

 13.8% 14.20% 13.6% שיעור הרווח הגולמי

 21,124 1,140 - רווח ממימוש נדל"ן ועליית ערך נדל"ן להשקעה

 165,028 41,888 40,679 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

 118,007 25,708 23,020 רווח תפעולי

 6.2% 5.5% 4.9% שיעור רווח תפעולי

 96,883 24,568 23,020 רווח תפעולי ללא רווח ממימוש נדל"ן

 5.2% 5.5% 4.9% שיעור רווח תפעולי ללא רווח ממימוש  נדל"ן 

EBITDA 31,576 32,065 147,152 

 EBITDA 6.7% 6.9% 7.7%שיעור 

 EBITDA 126,028 32,065 31,576 ללא רווח ממכירת נדל"ן 

 6.6% 6.9% 6.7% ללא רווח ממכירת נדל"ן EBITDAשיעור 

 80,554 17,719 15,011 רווח נקי

 
שכר,  מיקור החוץ ושירותי  נהתוכ, התשתיותתים בע"מ", הפועלת בתחומי -חברת "מלם – 2016, למאי  16פתח תקווה, ישראל, 

 2017הראשון לרבעון משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח מדווחת היום על התוצאות הכספיות 
 

 
 :2017לשנת  ראשוןרבעון תוצאות עיקרי 

 
ברבעון   ש"חאלפי  467,858-בהשוואה לכ ש"חאלפי  469,260 –הסתכמו לסך של כ  2017ברבעון הראשון  הכנסותה

 . 0.3% כ שלגידול , 2017הראשון 

 258,234לעומת כ  ש"חאלפי   252,602כ להסתכמו  2017 לשנת ראשוןהברבעון  (חומרהתשתיות )ההכנסות במגזר ה

מהכנסות  2.6%) ש"חאלפי  6,609בכ  םהסתכ ברבעוןמגזר ב הרווח  .2.2%של כ  קיטון , מקבילהבתקופה  ש"חאלפי 

הגידול ברווח התפעולי  .9.1%-גידול של כ ,בתקופה המקבילה כנסות המגזר(מה 2.3%) ש"חאלפי  6,054לעומת כ  המגזר(

 ובשיעורו נובע בעיקר מירידה בהוצאות התפעוליות. 

 77,892 -כלעומת  ש"חאלפי  76,325 -כלהסתכמו   2017ברבעון הראשון לשנת  ההכנסות במגזר התוכנה והפרויקטים

מהכנסות  2.7%) ש"ח אלפי  2,087 -הסתכם לכ בתקופה במגזר רווחה . 2%-כשל קיטון  ,בתקופה המקבילה ש"חאלפי 

בהכנסות וברווח  מירידההנובע  61.4% -מהכנסות המגזר( , קיטון של כ 6.9%) ₪אלפי  5,406 -בהשוואה לכ( המגזר

 ממכירת מוצרי תוכנה וגידול בפחת והפחתות. 

 92,387 -בהשוואה לכ ש"ח,אלפי  98,406 -הסתכמו בכ  2017ברבעון הראשון לשנת ההכנסות ממגזר שירותי מיקור חוץ 

 ומגידול 2016 בסוף חודש פברואר ה מרכישת פעילויות הנובעת בעיקר 6.5%, עליה של כ בתקופה המקבילה ש"חאלפי 

 4,898( לעומת כ מהכנסות המגזר 5.9%) ש"חאלפי  5,772בכ  םהסתכ בתקופהמגזר ב הרווח. אורגני בפעילות החברה

 .בגידול בהכנסות, כאמורהנובע בעיקרו , 17.8% -של כ גידולה, מקבילה בתקופה( מהכנסות המגזר 5.3%) ש"חאלפי 

 -כלסך של הסתכמו  2017ברבעון הראשון לשנת  שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווחההכנסות במגזר 

הגידול נובע בעיקר מחברה  . 9.3% -עליה של כ, בתקופה מקבילה ש"חאלפי  38,352 -כ , לעומתש"חאלפי  41,927

סך בתקופה המדווחת הסתכם ל במגזר הרווח ומגידול אורגני בפעילות החברה.  2016בסוף חודש ינואר ופעילות שנרכשו 

 8.5%-מהכנסות המגזר( , גידול של כ 24.9%-)כ ₪אלפי  9,555 -בהשוואה לכ(.  24.7%-)כ ש"חאלפי  10,363 -כשל 

 ת, כאמור.הנובע מגידול בהכנסו
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  :הכנסות מול רווח תפעולי –המגזרים  נתוני השוואה לביצועיסיכום 

 

  

3/2017-1 3/2016-1 2016 

 הכנסות
רווח 

 תפעולי
EBITDA הכנסות 

רווח 
 תפעולי

EBITDA הכנסות 
רווח 

 תפעולי
EBITDA 

מגזר התשתיות 
 )חומרה(

252,602 
6,609 8,900 

258,234 
6,054 8,066 

1,058,007 
29,672 38,422 

2.6% 3.5% 2.3% 3.1% 2.8% 3.6% 

מגזר תוכנה 
 ופרויקטים

76,325 
2,087 4,720 

77,892 
5,406 7,102 

302,647 
17,419 24,134 

2.7% 6.2% 6.9% 9.1% 5.8% 8.0% 

 98,406 מגזר מיקור חוץ
5,772 7,837 

92,387 
4,898 6,913 

378,011 
15,761 23,602 

5.9% 8.0% 5.3% 7.5% 4.2% 6.2% 

מגזר שרותי שכר, 
משאבי אנוש 

 וחיסכון ארוך טווח
41,927 

10,363 11,930 
38,352 

9,555 11,329 
162,786 

40,758 47,737 

24.7% 28.5% 24.9% 29.5% 25.0% 29.3% 

 

 

 

אלפי  66,456 -לכ מהמכירות( בהשוואה 13.6%) ש"חאלפי  63,699 -כלהסתכם  2017ברבעון הראשון לשנת  הרווח הגולמי

הקיטון ברווח התפעולי ובשיעורו נובע בעיקרו מירידה במגזר . 4.1%-של כ קיטון, מהמכירות( בתקופה מקבילה 14.2%ש"ח )

מיליון ש"ח כתוצאה מגידול  1.3 -ומהשפעת מכירת נכס מקרקעין אשתקד )קיטון ברווח הגולמי בסך של כ התוכנה והפרויקטים

 .וח והכנסות משוכרי משנה שהיו בתקופה המקבילה אשתקד(בהוצאות שכ"ד בתקופת הד

 

-לכ( בהשוואה מההכנסות 8.7%)ש"ח אלפי  40,679 -לכהסתכמו  בתקופה , הנהלה וכלליותושיווק הוצאות מכירהסך 

והוצאות הנהלה  1.4% -בכ קטנו. הוצאות שיווק ומכירה בתקופה המקבילה אשתקד (מההכנסות 8.9%) ש"חאלפי  41,888

ומירידה בהוצאות משפטיות בתקופת ים בעיקר עקב קיטון בהוצאות בגין הפרשה לחובות מסופק 3.8% -לליות  קטנו בכוכ

  .הדוח

 

 25,708ל  -בהשוואה ל מההכנסות( 4.9%)ש"ח אלפי  23,020-הסתכם לכ 2017ברבעון הראשון לשנת הרווח התפעולי 

ע בעיקרו מהירידה ברווח הגולמי בקיזוז הירידה בהוצאות מכירה הנוב 10.4%-של כ קיטוןמההכנסות(,  5.5%אלפי ש"ח )

 . הנהלה וכלליות , כאמור

 

 6.3%-קיטון של כ, מההכנסות( 4.9%)ש"ח אלפי  23,020ב  לתקופה הסתכם הרווח התפעולי  בנטרול הכנסות אחרות

 , ה.מקבילה בתקופה מההכנסות( 5.2%)ש"ח אלפי  24,568בהשוואה לכ 

 

EBITDA מההכנסות( 6.9%) ₪אלפי  32,065 -בהשוואה לכמההכנסות(  6.7%)ש"ח אלפי  31,576 -לכ הסתכם לתקופה 

הנובע בעיקרו מהקיטון ברווח מפעולות, כאמור בקיזוז עליה בפחת והפחתות של נכסים  1.5%-קיטון של כ  .בתקופה המקבילה

 בלתי מוחשיים.

 

 בתקופה ש"חאלפי  4,971 -כבהשוואה לש"ח אלפי  4,089 -כ כמו לסך שלהסת 2016לרבעון הראשון  הוצאות המימון, נטו

מקיטון בשיעור כמו כן, הנובע בעיקרו מקיטון בהיקפי האשראי מתאגידים בנקאיים ו 17.7%-קיטון של כאשתקד,  ההמקביל

  הריבית לגופים אלו.

 

ברבעון המקביל, גידול של  ₪אלפי  3,077בהשוואה לסך של  ₪אלפי  3,528הסתכמו לסך של  הוצאות המיסים לתקופה

 הנובע בעיקרו מהכנסות מיסים שהיו ברבעון המקביל אשתקד עקב השינוי בשיעור המס.  14.7%

 

 קיטון, בתקופה מקבילה אשתקד ש"חאלפי  17,719בהשוואה לרווח של  ש"חאלפי  15,011הסתכם בכ  לתקופה הרווח הנקי

 כרו לעיל. מהסיבות שהוז והנובע בעיקר 15.3%-של כ

 

בהשוואה לתזרים שלילי ש"ח, אלפי  56,715 -הסתכם לכשוטפת פעילות ל ששימש  2017ברבעון הראשון תזרים המזומנים 

 . עיקר השינוי הוא בסעיפי ההון החוזר אל מול אשתקדברבעון המקביל אשתקד.  ₪אלפי  6,219בסך של 
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 נתוני מאזן:

 
ביום  ₪אלפי  89,766 -כל  31.12.2016אלפי ש"ח ביום  103,671 -מסך של כ ירדהיתרת המזומנים ושווי מזומנים 

31.3.2017. 

 

הינו חלק מתמורת המכירה של נכס המקרקעין בירושלים, אשר הופקד לצורך תשלום ש"ח, אלפי  3,926בסך  פיקדון בנאמנות

 מיסים והוצאות עסקה נלוות 

 
 . 31.3.2017אלפי ש"ח ביום  646,761 -לכ 31.12.2016ביום ש"ח אלפי  611,709 -מכעלייה  –לקוחות 

 
  .31.3.2017ביום  ₪אלפי  64,052 -לסך של כ 31.12.2016ביום  ₪אלפי  55,375-עליה  מ  -חייבים יתרות חובה

 
גידול הנובע מהצטיידות  . 31.3.2017אלפי ש"ח ביום  47,068 -לכ 31.12.2016ביום  ₪אלפי  36,005 -מכ עליה  -מלאי
 מנה ספציפית. להז

 
 .31.3.2017ביום  ₪אלפי  37,397 -לכ  31.12.2016אלפי ש"ח ביום  36,610 -מסך של כ עליה  -רכוש קבוע

 
אלפי ש"ח ביום  224,580לסך של  31.12.2016אלפי ש"ח ביום  229,174 -מסך של כ ירידה -נכסים בלתי מוחשיים, נטו 

  ת שוטפות.הירידה נובעת בעיקרה מהוצאות פח .31.3.2017
 

ביום  ₪אלפי  261,554 -לסך של כ 31.12.2016אלפי ש"ח ביום  220,864 -מ( שראי מתאגידים  )ז"ק בסך א גידול
31.3.2017. 

 
אלפי ש"ח  242,486 -לסך של כ 31.12.2016אלפי ש"ח ביום  264,032 -ירידה מסך של כ -יתרת ספקים ונותני שירות 

 יטון אשראי ספקים. קיטון הנובע מק . 31.3.2017ביום 
 

גידול  . 31.3.2017ביום  ₪אלפי  190,105לסך של  31.12.2016ביום  ₪אלפי   151,378-עליה מ -זכאים ויתרות זכות
 . ₪אלפי  43,430 -הנובע בעיקרו מדיבידנד לשלם בסך של כ

 
 ₪אלפי  425,007סך של ל 31.12.16ביום   ש"ח אלפי 445,045  -כ שלסך מ ירד סך ההון העצמי של הקבוצה במאוחד

ביום  ש"חי אלפ 443,329 -כ שלסך מ ירדסך ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה .  31.3.2017ביום 

 הקיטון נובע בעיקרו מדיבידנד שהוכרז בתקופת הדוח בניכוי הרווח לתקופה.  .423,397 -לסך של כ 31.12.2016

 
ביום  39.1% -כל בהשוואה   36.2% -הסתכם בכ 31.3.2017 ליום שיעור ההון העצמי מסך המאזן המאוחד

31.12.2016. 
 

 .31.12.2016ביום  ₪אלפי  152,131 -בהשוואה לכ  ₪אלפי  206,167 -הסתכם לכ 31.3.2017ליום   חוב  פיננסי נטו
 

 
 אירועים בתקופת הדוח ולאחר המאזן:

 

 9 -ת )שהתבצעו במספר עסקאות( בתמורה לסך של כמניות רדומו 24,438 -בתקופת הדוח ביצעה החברה מכירה של כ 

 מל"ש. 

 

  20, המשקף כ ₪ 43,430,460בסך כולל של  חד פעמי דיבידנדדירקטוריון החברה חלוקת  אישר 2017למרץ  15ביום ₪ 

 . 2017התשלום בוצע במלואו ברבעון השני של שנת למניה. 

  תים":-אודות "מלם
 

לרבות ייעוץ, תכנון ויישום של  IT-מכירת מוצרים בתחום הוכן ב םשירותי מגוון מתןות בשלה עוסקוחברות הבת תים בע"מ -מלם

של תחומי פעילות, המדווחים גם כמגזרים עסקיים בדוחות הכספיים המאוחדים  מערכות מחשוב. הקבוצה מדווחת על ארבעה

תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך ו חוץהתחום התשתיות )חומרה(, תחום התוכנה והפרויקטים, תחום מיקור  -החברה 

הקבוצה החלה לספק  2016. החל מחודש ינואר 2015החלה החברה בשינוי ארגוני אשר נתן פירותיו החל משנת  2014בשנת  טווח.

עול קופות שירותי תפעול פנסיונים ללקוחותיה הקיימים וללקוחות חדשים, הרחיבה את השירותים ללקוחות קיימים ונכנסה לתחום תפ

 עובדים.  3,130העסיקה הקבוצה  2016הגמל. בסוף שנת 

 
 לפרטים נוספים:

 03-9278300 מנכ"ל משותף –מר אילן טוקר 
 

  Cubitt IR Consulting   7526262 - 03  -סיגל גפן / שירי זקס 

 


