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 2017לשנת וחציון ראשון  השניהרבעון את תים" מסכמת -"מלם

 
  :₪ באלפיטבלת נתונים 

  H1 2017 H1 2016 Q2 2017 Q2 2016 2016 

 1,902,849 477,127 441,608 944,985 910,868 הכנסות

 261,911 65,570 58,720 132,026 122,419 רווח גולמי

 13.8% 13.7% 13.3% 14.0% 13.4% שיעור הרווח הגולמי

 21,124 19,984 - 21,124 - רווח ממימוש נדל"ן ועליית ערך נדל"ן להשקעה

 - - 5,076 - 5,076 הכנסות אחרות

 165,028 41,211 39,705 83,099 80,384 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

 118,007 44,343 24,091 70,051 47,111 רווח תפעולי

 6.2% 9.3% 5.5% 7.4% 5.2% שיעור רווח תפעולי

 96,883 24,359 19,015 48,927  42,035 תפעולי ללא רווח ממימוש נדל"ן/הכנסות אחרות

 5.1% 5.1% 4.3% 5.2% 4.6% שיעור רווח תפעולי ללא רווח ממימוש  נדל"ן 

EBITDA 64,084 84,123 32,508 52,058 147,152 

 EBITDA 7.0% 8.9% 7.4% 10.9% 7.7%שיעור 

 EBITDA 127,168  32,074 27,432 64,139 59,008 רווח ממכירת נדל"ן/הכנסות אחרות ללא 

 6.7% 6.7% 6.2% 6.8% 6.5% ללא רווח ממכירת נדל"ן/אחרות EBITDAשיעור 

 80,554 31,308 16,194 49,027 31,205 רווח נקי

 

מיקור החוץ ושירותי  ,תוכנה, ותהתשתי", הפועלת בתחומי תים-חברת "מלם – 2017,  לאוגוסט 13פתח תקווה, ישראל, 
 :2017 השנילרבעון שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח מדווחת היום על התוצאות הכספיות 

 

 

  סעיפי דוח רווח והפסד:עיקרי 
 

בחציון   ₪אלפי  944,985בהשוואה לכ  ₪אלפי  910,868 –הסתכמו לסך של כ  2017הכנסות החציון הראשון של שנת 

  -הסתכמו ההכנסות לכ השניברבעון  .מגזר החומרה והתשתיותירידה בשנבע בעיקרו מ 3.6% כ של קיטון ד,המקביל אשתק

   הנובע מהאמור לעיל. 7.4%-קיטון של כ, המקביל ברבעון  ₪אלפי   477,127 -בהשוואה לכ ₪אלפי  441,608

 

בחציון  ₪אלפי  527,742, לעומת כ ₪י אלפ 468,798כ להסתכמו  המדווחבחציון  (חומרהתשתיות )ההכנסות במגזר ה

בהשוואה לכ  ₪אלפי  216,196מדווחת החברה על הכנסות ממגזר זה של כ ברבעון השני  .11.1%של כ  קיטוןהמקביל, 

הקיטון נובע בעיקר מעיכוב בקבלת הזמנות מלקוח בתחום  . 19.8%של כ  קיטוןברבעון המקביל,  ₪אלפי  269,508

( בשערי החליפין הממוצעים 5.2%הספקות בגין הזמנות שנתקבלו והשפעת השינוי )קיטון של  הציבורי, עיכוב במועדי

 ₪אלפי  9,941בכ  םהסתכמגזר בחציון ב הרווח. בתקופת החציון הראשון מל"ש 2אשר תרמו לקיטון של כ  שקל/דולר

בהשוואה ( 1.5%) 3,332  -לווח הר הסתכם וברבעון המדווח  ,( בחציון המקביל2.7%) ₪אלפי  14,078( לעומת כ 2.1%)

 . (2.9%) ₪אלפי  8,024לכ 

, בהשוואה לכ ₪אלפי  192,025הסתכמו בכ  2017ההכנסות ממגזר שירותי מיקור חוץ בחציון הראשון של שנת 

ע בעיקר מתרומת פעילות שנרכשה בסוף , גידול הנוב2.3%בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ  ₪אלפי  187,623

מגזר ב הרווח. , בקיזוז ירידה בהכנסות עקב מספר קטן יותר של ימי עבודה בהשוואה לתקופה מקבילה2016פברואר 

רשמה החברה  ברבעון השני .( בחציון מקביל4.9%) ₪אלפי  9,175( לעומת כ 4.2%) ₪אלפי  8,029בכ  םהסתכ בחציון

הנובע מהסיבות שתוארו  1.7%-קיטון של כ ,רבעון המקבילב ₪אלפי  95,236 -בהשוואה ל, ₪אלפי  93,619הכנסות של כ 

 (. 4.5%) ₪אלפי  4,277( בהשוואה לכ 2.4%) 2,256הסתכם לכ  והרווחלעיל, 
 

אלפי  150,157, לעומת כ ₪אלפי  164,776כ להסתכמו  השנהשל הראשון  ההכנסות במגזר התוכנה והפרויקטים בחציון 

, גידול ברבעון המקביל ₪אלפי  72,265בהשוואה לכ  ₪אלפי  88,451הסתכמו לכ  2016וברבעון השני בחציון המקביל,  ₪

 הרווח .הנובע בעיקרו מביצוע פרויקט הבחירות להסתדרות ברבעון השני של השנה, בקיזוז ירידה ממכירת מוצרי תוכנה

רבעון  ב. תקופה המקבילה( ב6.0%אלפי ש"ח ) 9,045בהשוואה לכ ( 4.1)% ₪ אלפי  6,808הסתכם לכ  חציוןבמגזר ב

 בחציון הקיטון. ( ברבעון מקביל5.0%) ₪אלפי  3,639( בהשוואה לכ 5.3%) ₪אלפי  4,721נרשם רווח במגזר זה של כ  השני

והגידול ברבעון מול  שיעורו נובע מירידה בהכנסות וברווח ממכירת מוצרי תוכנה, כאמור, וגידול בפחת והפחתות.בו ברווח

 חירות להסתדרות.רבעון אשתקד נובע בעיקר מרווח מהב

ירידה במגזר 
התשתיות 

פגעה בהיקף 
המכירות 

 ברבעון ובחציון

תוכנה  במגזר
ופרויקטים 

ירידה 
ממכירת 

 מוצרי תוכנה
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 -כלסך של הסתכמו  2017בחציון  הראשון של שנת  שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווחההכנסות במגזר 

מדווחת החברה על הכנסות  ברבעון .9.2% -עליה של כ, בתקופה מקבילה ש"חאלפי  78,065 -כ , לעומתש"חאלפי  85,269

אורגני וכן מאיחוד חברה ופעילות  מגידולנובעת  . העלייה₪אלפי  39,713לכ בהשוואה  ₪אלפי  43,342ממגזר זה של כ 

( 24.6%-)כ אלפי ש"ח 20,954 -כסך של הסתכם ל בתקופה המדווחת במגזר הרווח .2016ינואר אשר נרכשו בסוף חודש 

 (24.4%)  ₪אלפי  10,592 להרווח  הסתכםברבעון  בתקופה מקבילה. (25.1%-ש"ח )כאלפי  19,627 -בהשוואה לכ

והקיטון בשיעורו הגידול ברווח התפעולי ובשיעורו נובע מגידול בפעילות, כאמור, (. 25.4%)  ₪אלפי  10,072בהשוואה לכ 

  נובע מרכישת פעילות חדשה ומקליטת עובדים והיערכות לפרויקט שטרם התחיל.

 
 :מגזרי TDAEBI -ו  הכנסות מול רווח תפעולי –המגזרים  נתוני השוואה לביצועיסיכום 

  

6/2017-1 6/2016-1 2016 

 הכנסות
רווח 

 תפעולי
EBITDA הכנסות 

רווח 
 תפעולי

EBITDA הכנסות 
רווח 

 תפעולי
EBITDA 

 468,798 מגזר התשתיות )חומרה(
9,941 14,542 

527,742 
14,078 18,221 

1,058,007 
29,672 38,422 

2.1% 3.1% 2.7% 3.5% 2.8% 3.6% 

 164,776 ויקטיםמגזר תוכנה ופר
 6,808 12,082 

150,157 
9,045 12,489 

302,647 
17,419 24,134 

4.1% 7.3% 6.0% 8.3% 5.8% 8.0% 

 192,025 מגזר מיקור חוץ
8,029 12,211 

187,623 
9,175 13,290 

378,011 
15,761 23,602 

4.2% 6.4% 4.9% 7.1% 4.2% 6.2% 

מגזר שרותי שכר, משאבי 
 ן ארוך טווחאנוש וחיסכו

85,269 
20,954 23,870 

78,065 
19,627 23,137 

162,786 
40,758 47,737 

24.6% 28.0% 25.1% 29.6% 25.0% 29.3% 

 

אלפי  132,026מהמכירות( בהשוואה לכ  13.4%) ₪אלפי  122,419כ להסתכם  2017שנת להרווח הגולמי בחציון הראשון 

הנובע מירידה בהכנסות מגזר חומרה ותשתיות והשפעות שערי  7.3%של כ קיטון  מקבילה,מהמכירות( בתקופה  14.0%ש"ח )

הסתכם הרווח  ברבעון השני(.  מל"ש 2.3של כ  בהוצאות וכן מהשפעות מכירת נדל"ן )אשר הביאה לגידול החליפין, כאמור,

מהסיבות  הנובע, 10.4%של כ  קיטון(, 13.7%ברבעון המקביל ) ₪אלפי  65,570( מול 13.3%) ₪אלפי  58,720הגולמי לכ 

 לעיל.

 

 83,099לכ מהמכירות( בהשוואה  8.8%) ₪אלפי  80,384 -לכהסתכמו , הנהלה וכלליות בחציון ושיווק הוצאות מכירהסך 

)כ  ₪אלפי  39,705הסתכמו לכ וברבעון המדווח  3.3%-כשל   קיטוןבתקופה המקבילה אשתקד,  מהמכירות( 8.8%) ₪אלפי 

  . 3.7% של כ קיטוןמהמכירות(,  8.6%)כ  ₪אלפי  41,211מהמכירות( בהשוואה לכ  9.0%

 

 ונובעות  מכך ₪אלפי  5,076 -הסתכמו לכ 2017הכנסות אחרות נטו, בתקופת הרבעון השני והמחצית הראשונה של 

אלפי  5,175סך של  תמורת ( במקיט מערכות בע"מ )"מקיט"(50%רכשה החברה את יתרת האחזקות ) 2017יוני שבחודש 

( במקיט. כתוצאה ממדידה בשווי הוגן של הזכויות 100%ובכך עלתה לשליטה מלאה ), 2017ש"ח אשר שולמו בחודש יולי 

 .₪אלפי  5,076 -במקיט שהוחזקו לפני צירוף העסקים הכירה החברה ברווח של כ 50%ההוניות שלה בשיעור של 

 -מההכנסות( בהשוואה לסך של כ 5.2%)  ₪אלפי  47,111-הסתכם לכ 2017הרווח התפעולי לחציון הראשון של שנת 

שני ההרווח התפעולי ברבעון (בתקופה המקבילה.  ₪אלפי  21,124נדל"ן בסך ועליית ערך )כולל רווח  ₪אלפי  70,051

ולי בסך של בהשוואה לרווח תפע)כולל רווח מעליה לשליטה במקיט(  מההכנסות( 5.5%) ₪אלפי  24,091  -הסתכם לכ 2017

 ( . אלפי ש"ח 19,984בסך של כ  )כולל רווח ממימוש נדל"ן ₪אלפי  44,343 -כ

 

EBITDA אלפי  59,008 -לכ הסתכם 2017בחציון הראשון של  בנטרול רווח ממימוש נדל"ן ועליית ערך נדל"ן להשקעה₪ 

אלפי  27,432לסך של כ   EBITDA-ההסתכם  2017ברבעון השני  .בחציון המקביל אשתקד ₪אלפי  64,139 -בהשוואה לכ

  . ₪אלפי  32,074, בהשוואה לכ ₪

  

בחציון  ₪אלפי  9,777כ בהשוואה ל ₪אלפי  7,946 -כ הסתכמו לסך של 2017הוצאות המימון, נטו בחציון הראשון של שנת 

ות . הוצאתקדהמקביל אשברבעון  ₪אלפי  4,806בהשוואה לכ  2017ברבעון השני  ₪אלפי  3,857ולכ המקביל אשתקד, 

 וקיטון בשיעור הריבית לתאגידים בנקאיים.האשראי,  בהיקפיקיטון המימון הושפעו בעיקר מ

 

ברבעון  .בתקופה מקבילה אשתקד ₪אלפי   49,027בהשוואה לרווח של  ₪אלפי  31,205לכ הסתכם הרווח הנקי לתקופה 

  ברבעון המקביל. ₪אלפי   31,308בהשוואה לכ  ₪אלפי  16,194 -לכ הסתכם הרווח הנקיהמדווח 

 

, מול תזרים ₪אלפי  10,760לכ תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת לששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם 

 תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הינוברבעון השני של השנה . 2016בחציון הראשון  ₪אלפי  33,736בהיקף של כ 

עיקר . אשתקד ברבעון המקבילששימש לפעילות שטפת  ₪אלפי  27,517 -כל תזרים של מו  ₪אלפי  45,955 -בהיקף של כ

  רווח הנקי לתקופה.קיטון באשר קוזזו חלקית מ ,השינוי נובע משינויים בסעיפי הון חוזר

 

גידול במגזר 
שירותי שכר 

עקב וחא"ט 
צמיחה אורגנית 

 ורכישת פעילות



 

 E mail: sigal@ir-consulting.co.il  ,03-7526262 :טל

 

 
 נתוני מאזן:

 
אלפי ש"ח  103,671 -של כ בהשוואה לסך  ₪אלפי  91,449 -הסתכם לכ  30.6.2017 ליוםיתרת המזומנים ושווי מזומנים 

 . 31.12.2016ביום 

 

 . 30.6.2017אלפי ש"ח ביום  632,203 -לכ 31.12.2016ביום ש"ח אלפי  611,709 -מכ עלייה –לקוחות 
 

  .30.6.2017ביום  ₪אלפי  60,537 -לסך של כ 31.12.2016ביום  ₪אלפי  55,375-מ  עליה  -חייבים יתרות חובה
 

גידול הנובע מהצטיידות  . 30.6.2017אלפי ש"ח ביום  48,455 -לכ 31.12.2016ביום  ₪אלפי  36,005 -מכ עליה  -מלאי
  להזמנה ספציפית.

 
אלפי ש"ח ביום  232,616לסך של  31.12.2016אלפי ש"ח ביום  229,174 -מסך של כ עליה -נכסים בלתי מוחשיים, נטו 

 זוז הוצאות פחת שוטפות. הנובעת בעיקרה מכניסה לאיחוד של חברה מוחזקת, בקי 30.6.2017
 

אלפי ש"ח  257,534 -לסך של כ 31.12.2016אלפי ש"ח ביום  264,032 -מסך של כ ירידה -יתרת ספקים ונותני שירות 
  . 30.6.2017ביום 

 
סך .  30.6.2017ביום  ₪אלפי  440,802לסך של  31.12.16ביום   ש"ח אלפי 445,045  -כ שלסך מ ירדסך ההון העצמי 

 -לסך של כ 31.12.2016ביום  ש"חי אלפ 443,329 -כ שלסך מ ירדצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ההון הע

  בתקופת הדוח בניכוי הרווח לתקופה.ששולם הקיטון נובע בעיקרו מדיבידנד  .30.6.2017ביום  439,156

 
ביום  39.1% -כל בהשוואה  37.5% -הסתכם בכ 30.6.2017 ליום שיעור ההון העצמי מסך המאזן המאוחד

31.12.2016. 
 

 .31.12.2016ביום  ₪אלפי  152,131 -בהשוואה לכ  ₪אלפי  207,614 -הסתכם לכ 30.6.2017ליום   חוב  פיננסי נטו
 

 
 אירועים בתקופת הדוח ולאחר המאזן:

 

  ל"ש. מ 9 -מניות רדומות )שהתבצעו במספר עסקאות( בתמורה לסך של כ 24,438 -כ מכרה החברהבתקופת הדוח 

 

  למניה.  ₪ 20המשקף כ ,  ₪מיליוני  43.4 -כ בסך כולל של  דיבידנדדירקטוריון החברה חלוקת  אישר 2017למרץ  15ביום

 . 2017התשלום בוצע במלואו ברבעון השני של שנת 
 

  פי אל 5,175תמורת סך של  ( במקיט מערכות בע"מ )"מקיט"(50%רכשה החברה את יתרת האחזקות ) 2017בחודש יוני

( במקיט. כתוצאה ממדידה בשווי הוגן של הזכויות 100%ובכך עלתה לשליטה מלאה ), 2017ש"ח אשר שולמו בחודש יולי 

 .₪אלפי  5,076 -במקיט שהוחזקו לפני צירוף העסקים הכירה החברה ברווח של כ 50%ההוניות שלה בשיעור של 

 

  ש''ח למניה לבעלי המניות של החברה. 15של בסך ידנד חלוקת דיבאישר דירקטוריון החברה,  2017 באוגוסט 13ביום 

 .2017 בספטמבר 12מיליון ש"ח ומועד תשלומו נקבע ליום  32.6 -הדיבידנד האמור יסתכם לסך של כ
 

  בנוסף להחלטה על חלוקת הדיבידנד כאמור לעיל החליט דירקטוריון החברה לגבש מדיניות חלוקת דיבידנד אשר תהא

 .2018בתוקף החל משנת 

  תים":-אודות "מלם
 

לרבות ייעוץ, תכנון ויישום של  IT-מכירת מוצרים בתחום הוכן ב םשירותי מגוון מתןשלה עוסקות בוחברות הבת תים בע"מ -מלם

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

ותחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך  חוץהות )חומרה(, תחום התוכנה והפרויקטים, תחום מיקור תחום התשתי -החברה 

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

ים, הרחיבה את השירותים ללקוחות קיימים ונכנסה לתחום תפעול קופות שירותי תפעול פנסיונים ללקוחותיה הקיימים וללקוחות חדש

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