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 :2016 שנתל את תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישיתים" מסכמת -"מלם
 

 בהכנסות %7.13גידול בכל מגזרי הפעילות הביא לצמיחה של כ 

 מל"ש 199.5 -שהסתכם לכ הגולמיברווח  %9.2-גידול של כ

 שלישיברבעון  מל"ש 15.6וכ  בתקופה מל"ש 64.6הרווח הנקי הסתכם בכ 

 
  :₪ באלפיטבלת נתונים 

 

  1-9 2016 1-9 2015 Q3 2016 Q3 2015 2015 

 1,745,032 389,802 462,953 1,238,174 1,407,938 הכנסות

 932,856 199,914 250,459 642,397 778,201 תחום התשתיות

 305,398 64,193 72,863 213,431 223,020 תחום תוכנה ופרויקטים 

 367,405 89,211 97,719 274,834 285,342 תחום מיקור החוץ

 135,721 35,540 41,912 104,826 119,977 תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח

 256,569 57,243 67,439 182,587 199,465 רווח גולמי

 14.7% 14.7% 14.6% 14.7% 14.2% שיעור הרווח הגולמי

 - - - - 19,984 רווח ממימוש נדל"ן

 208 1,328  - 1,328  1,140  הכנסות אחרות

 166,250 40,066 42,123 121,901 125,222 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

 90,527  18,505  25,316  62,014  95,367  מפעולות רגילותרווח 

 90,319 17,177  25,316 60,686  74,243 מפעולות רגילות בנטרול רווח ממימוש נדל"ן והכנסות אחרותרווח 

פעולות רגילות בנטרול רווח ממימוש נדל"ן והכנסות משיעור רווח 
 אחרות

5.3% 4.9% 5.5% 4.4% 5.2% 

EBITDA 117,091 85,496 32,968 25,221 121,121 

 EBITDA 8.3% 6.9% 7.1% 6.5% 6.9%שיעור 

EBITDA 121,121 25,221 32,968 85,496 97,107 ללא רווח ממכירת נדל"ן 

 6.9% 6.5% 7.1% 6.9% 6.9% ת נדל"ןללא רווח ממכיר EBITDAשיעור 

 19,981 (4,317) (4,675) (14,607) (14,452) מימון, נטו הכנסות(הוצאות)

 50,007 10,368 15,606 32,835 64,633 רווח נקי

 
שכר, משאבי אנוש  י מיקור החוץ ושירות תוכנה, התשתיותתים בע"מ", הפועלת בתחומי -חברת "מלם – 2016, לנובמבר 22פתח תקווה, ישראל, 

 .2016לשנת  לישיוהרבעון הש ניםהראשולתשעת החודשים וחיסכון ארוך טווח מדווחת היום על התוצאות הכספיות 

 
 :2016לשנת   לישיורבעון ש תשעת החודשים הראשוניםתוצאות עיקרי 

 
 בתקופה  ש"חאלפי  1,238,174-בהשוואה לכ ש"חאלפי  1,407,938 –הסתכמו לסך של כ  2016 בתשעת החודשים הראשונים לשנת הכנסותה

מ  ,בהכנסות 18.8%רשמה החברה גידול של כ  שלישיהברבעון  .כל המגזריםביקושים בבמעליה , שנבע 13.7% כ שלגידול אשתקד,  המקביל

 לעיל.שתוארו ברבעון המדווח, מהסיבות ש"ח אלפי  462,953 -לכש"ח אלפי  389,802

 

 ש"חאלפי  642,397לעומת כ  ש"חאלפי  778,201כ להסתכמו  2016 בתשעת החודשים הראשונים לשנת (ומרהחתשתיות )ההכנסות במגזר ה

 199,914בהשוואה לכ ש"ח אלפי  250,459מדווחת החברה על הכנסות ממגזר זה של כ ברבעון השלישי  21.1%גידול של כ , בתקופה המקבילה

מגזר ב הרווח .בעיקרו מגידול בהיקפי הפעילות מול גופים ממשלתייםוברבעון נובע  בתקופהדול . הגי25.3%ברבעון המקביל, גידול של כ ש"ח אלפי 

בתקופה  מהכנסות המגזר( 2.7%) ש"חאלפי  17,044לעומת כ  מהכנסות המגזר( 2.6%) ש"חאלפי  20,071בכ  םהסתכ תשעת החודשיםב

העלייה ברווח התפעולי . (2.4%)ש"ח אלפי  5,993( לכ מהכנסות המגזר 2%) 3,973מ וברבעון המדווח עלה הרווח  17.7%-גידול של כ ,המקבילה

 מהגידול בהכנסות, כאמור. נובעת 

 

 ש"חאלפי  213,431לעומת כ ש"חאלפי  223,020 -כלהסתכמו  2016 בתשעת החודשים הראשונים לשנת ההכנסות במגזר התוכנה והפרויקטים

, גידול ברבעון המקבילש"ח אלפי  64,193 -בהשוואה לכש"ח אלפי  72,863 -הסתכמו לכ 2016 לישיהשוברבעון   4.5%גידול של  ,בתקופה המקבילה

 6.4%) ש"ח אלפי  14,181 -הסתכם לכ בתקופה במגזר הרווח,הגידול בתקופה וברבעון נובע בעיקרו מעליה בביקושים למוצרי תוכנה  13.5%-של כ

נרשם רווח  השלישיברבעון  .  110.6%-, גידול של כתקופה המקבילהב (המגזרמהכנסות  3.2%אלפי ש"ח ) 6,734 -בהשוואה לכ( מהכנסות המגזר
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הגידול ברווח ( ברבעון מקביל. מהכנסות המגזר 0.9%)ש"ח אלפי  569בהשוואה לכ מהכנסות המגזר(  7.0%)ש"ח אלפי  5,136של כ  במגזר זה

 וח ממוצרי תוכנה ושיפור ברווח ושיעורו מפרויקטי תוכנה. בתקופה המדווחת נרשמה עליה ברוהתפעולי נובע בעיקרו מכך ש

 

אלפי  274,834 -בהשוואה לכ ש"ח,אלפי  285,342 -הסתכמו בכ 2016 בתשעת החודשים הראשונים לשנתההכנסות ממגזר שירותי מיקור חוץ 

ברבעון המקביל ש"ח אלפי  89,211 -כנסות מבה 9.5%ברבעון השלישי רשמה החברה גידול של . 3.8%בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ  ש"ח

השנה ברבעון הרביעי בעוד שבתקופה המקבילה שיחלו ברבעון הנוכחי. העלייה בהכנסות בתקופה וברבעון נובעת בעיקרה מעיתוי החגים  97,719-ל

 17,275( לעומת כ מהכנסות המגזר 4.9%) ש"חאלפי  14,103בכ  םהסתכ בתקופהמגזר ב הרווח ברבעון השלישי וחלקם ברבעון הרביעי.חלקם  חלו 

 5.0%) אלפי ש"ח 4,928-ברבעון השלישי הסתכם הרווח התפעולי לכ. 18.4% -ה, קיטון של כמקבילה בתקופה( מהכנסות המגזר 6.3%) ש"חאלפי 

עיקרו מירידה ברווחיות באחד הקיטון ברווח התפעולי ובשיעורו נובע ב(. מהכנסות המגזר 5.9%)ש"ח אלפי  5,249בהשוואה לכ מהכנסות המגזר( 

 מאתרי מיקור החוץ של הקבוצה שקוזז על ידי הגידול בהכנסות בתקופת החגים.

 

אלפי  119,977 -כלסך של הסתכמו  2016 בתשעת החודשים הראשונים לשנת שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווחההכנסות במגזר 

ש"ח אלפי  41,912של כ  ברבעון מדווחת החברה על הכנסות ממגזר זה 14.5% -עליה של כ, ילהבתקופה מקב ש"חאלפי  104,826 -כ , לעומתש"ח

 2016בתקופה וברבעון נובעת בעיקרה כתוצאה מכך שהחל מחודש ינואר בהכנסות . העלייה 17.9%גידול של ש"ח, אלפי  35,540 -בהשוואה לכ

מים וללקוחות חדשים, הרחיבה את השירותים ללקוחות קיימים ומכניסה לאיחוד של הקבוצה החלה לספק שירותי תפעול פנסיונים ללקוחותיה הקיי

 ש"חאלפי  30,864 -כסך של בתקופה המדווחת הסתכם ל במגזר הרווח .חברה חדשה שנרכשה, לרבות פעילות שנרכשה בתחום תפעול קופות הגמל

 ברבעון צמח הרווח .30% -, גידול של כמקבילהבתקופה  כנסות המגזר(מה 22.6%-ש"ח )כאלפי  23,736 -כבהשוואה למהכנסות המגזר(  25.7%-)כ

ו נובע מגידול הגידול ברווח התפעולי ובשיעור .מהכנסות המגזר( 26.8%)ש"ח אלפי  11,237לכ  מהכנסות המגזר( 24.6%)ש"ח אלפי  8,760מ 

 , ומסיום הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים., כאמורבהכנסות

 

 

 :ברמה מגזרית EBITDAרווח תפעולי מול  אה לביצועינתוני השווסיכום 

  

9/2016-1 9/2015-1 9/2016-7 9/2015-7 2015 

EBITDA 
רווח 

 תפעולי
EBITDA 

רווח 
 תפעולי

EBITDA 
רווח 

 תפעולי
EBITDA 

רווח 
 תפעולי

EBITDA 
רווח 

 תפעולי

מגזר התשתיות 
 )חומרה(

26,455 20,071 21,883 17,044 8,234 5,993 5,087 3,973 33,994 27,387 

3.4% 2.6% 3.4% 2.7% 3.3% 2.4% 2.9% 2.0% 3.6% 2.9% 

מגזר תוכנה 
 ופרויקטים

19,255 14,181 12,765 6,734 6,766 5,136 2,549 569 22,894 15,098 

8.6% 6.4% 6.0% 3.2% 9.3% 7.0% 4.0% 0.9% 7.5% 4.9% 

 מגזר מיקור חוץ
20,180 14,103 23,085 17,275 6,889 4,928 7,237 5,249 28,178 20,250 

7.1% 4.9% 8.4% 6.3% 7.1% 5.0% 8.1% 5.9% 7.7% 5.5% 

מגזר שרותי 
שכר, משאבי 
אנוש וחיסכון 

 ארוך טווח

36,194 30,864 31,866 23,736 13,057 11,237 11,002 8,760 42,785 33,194 

30.2% 25.7% 30.4% 22.6% 31.2% 26.8% 31.0% 24.6% 31.5% 24.5% 

 

 

אלפי ש"ח  182,587 -מהמכירות( בהשוואה לכ 14.2%) ש"חאלפי  199,465 -כלהסתכם  2016שנת ל  בתשעת החודשים הראשונים הרווח הגולמי

( מול מההכנסות 14.6%)ש"ח אלפי  67,439הסתכם הרווח הגולמי לכ  השלישיברבעון . 9.2%של כ  גידול, מהמכירות( בתקופה מקבילה 14.7%)

  הנובע מגידול בהיקף ההכנסות. ,17.8%ברבעון המקביל, גידול של כ מההכנסות(  14.7%)ש"ח אלפי  57,243

 

 9.8%) ש"חאלפי  121,901-לכ( בהשוואה מההכנסות 8.9%)ש"ח אלפי  125,222 -לכהסתכמו  בתקופה , הנהלה וכלליותושיווק הוצאות מכירהסך 

 -( בהשוואה לכמההכנסות 9.0%-כ)ש"ח אלפי  42,123 -הסתכמו לכ המדווחוברבעון , 2.7%של כ  גידולקופה המקבילה אשתקד, בת (מההכנסות

  ., גידול שנבע בעיקרו מגידול בהיקפי הפעילות, כאמור(מההכנסות 10.3%)כ ש"ח אלפי  40,066

 

 25,316ו  מההכנסות( 6.8%)ש"ח אלפי   95,367-הסתכם לכ 2016  השלישיולרבעון  2016שנת ל ניםהראשו לתשעת החודשיםהרווח התפעולי 

 4.3% (ש"ח אלפי  18,505 -וכ בתקופה המקבילה מההכנסות( 5.0%)ש"ח אלפי  62,014בהתאמה, בהשוואה ל מההכנסות(  5.5%)ש"ח אלפי 

ומהגידול  2016מוש נכס נדל"ן בירושלים ברבעון השני . הגידול ברווח התפעולי בתקופה נובע בעיקרו מהרווח ממיברבעון המקביל אשתקד מההכנסות(

 ברווח הגולמי. 

 

, גידול בהשוואה מההכנסות( 5.3%)ש"ח אלפי  74,243ב  בתשעת החודשים, הסתכם הרווח התפעולי ורווח ממימוש נדל"ן בנטרול הכנסות אחרות

 ולי המנוטרל, נבע מעלייה ברווח הגולמי, כאמור.הגידול ברווח התפע ה.מקבילה בתקופה מההכנסות( 4.9%)ש"ח אלפי  60,686לכ 

 

EBITDA בתקופה המקבילה ש"חאלפי  85,496 -בהשוואה לכש"ח אלפי  117,091 -לכ הסתכם 2016 לשנת בתשעת החודשים הראשונים. 

EBITDA   הסתכם ה  2016 השלישיברבעון . מההכנסות( 6.9%)ש"ח אלפי  97,107 -ללא רווח ממימוש נדל"ן הסתכם לכלתקופהEBITDA   לסך

ידול ברווח התפעולי, בקיזוז מג תנובע העלייה. מההכנסות( 6.5%)ש"ח אלפי  25,221-, בהשוואה לכמההכנסות( %7.1)ש"ח אלפי  32,968של כ 

 ירידה בהיקפי פחת והפחתות של נכסים לא מוחשיים. 
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 בתקופה ש"חאלפי  14,607 -כבהשוואה לש"ח אלפי  14,452 -כ שלהסתכמו לסך  2016שנת ל בתשעת החודשים הראשונים הוצאות המימון, נטו

 . ברבעון המקביל אשתקדש"ח אלפי  4,317 -בהשוואה לכ 2016 השלישיברבעון ש"ח אלפי  4,675 -ולכהמקביל אשתקד, 

 

הנובע בעיקר חד גידול , בתקופה מקבילה אשתקד ש"חאלפי   32,835בהשוואה לרווח של  ש"חאלפי  64,633הסתכם בכ  לתקופה הרווח הנקי

 ש"ח.אלפי  10,368בהשוואה לכ ש"ח  אלפי  15,606 -לכ הסתכם הרווח הנקי ברבעון המדווח מהגידול ברווח התפעולי ורווח ממימוש נדל"ן, כאמור.

 

מפעילות  שלילי מול תזריםש"ח, אלפי  52,266 -הסתכם לכהראשונים של השנה   לתשעת החודשיםפעילות שוטפת ששימש לתזרים המזומנים 

 עיקר השינוי נובע מסעיפי ההון החוזר בקיזוז הגידול ברווח הנקי אל מול תקופה מקבילה אשתקד .בתקופה המקבילהש"ח אלפי  11,563 -בהיקף של כ

 המקביל.  ברבעוןש"ח אלפי  34,727של  שלילימול תזרים ש"ח, אלפי  18,530 -הסתכם התזרים ששימש לפעילות לכ של השנה השלישיברבעון 

 

 נתוני מאזן:
 

פיקדון  .30.09.2016אלפי ש"ח ביום  67,439 -לסך של כ 31.12.2015אלפי ש"ח ביום  77,630 -מסך של כ ירדהיתרת המזומנים ושווי מזומנים 

 וצאות עסקה נלוות הינו חלק מתמורת המכירה של נכס המקרקעין בירושלים, אשר הופקד לצורך תשלום מיסים והש"ח, אלפי  7,700בסך  בנאמנות

 
  .30.09.2016אלפי ש"ח ביום  616,512 -לכ 31.12.2015ביום ש"ח אלפי  603,780 -מכעלייה  –לקוחות 

 
  30.09.2016ביום ₪ אלפי  46,388-לכ 31.12.2015ביום ₪ אלפי  59,284 -ירידה מכ -מלאי

 
בעיקר  , כאמור,הנובעת,  30.09.2016אלפי ש"ח ביום  36,230 -ל כלסך ש 31.12.2015אלפי ש"ח ביום  69,291 -ירידה מסך של כ -רכוש קבוע

 ומהוצאות פחת שוטפות  בירושלים ממכירת נכס מקרקעין
 

 30.09.2016אלפי ש"ח ביום  201,449 -לסך של כ 31.12.2015אלפי ש"ח ביום  191,013 -עליה מסך של כ -נכסים בלתי מוחשיים, נטו 

 ילויות ומנגד הוצאות פחת שוטפות. הנובעת בעיקרה מרכישת חברה ופע
 

 30.09.2016אלפי ש"ח ביום  221,770 -לסך של כ 31.12.2015אלפי ש"ח ביום  326,040 -ירידה מסך של כ -יתרת ספקים ונותני שירות 

 הנובעת בעיקרה מתשלומים לספקים ממגזר התשתיות.
 

הנובעת בעיקרה בגין נכס מקרקעין אלפי ש"ח  7,552לסך של  31.12.2016 ביוםש"ח אלפי  17,890-ירידה מ – סעיף התחייבויות מיסים נדחים

 .בירושלים שנמכר בתקופה
 

. 30.09.16ביום   ש"ח אלפי 426,204  -כ לסך של 31.12.15ביום  ש"ח אלפי 362,020 -סך של כעלה מ סך ההון העצמי של הקבוצה במאוחד

ביום  ש"חי אלפ 424,436 -כ לסך של 31.12.15ביום  ש"ח אלפי 360,055 -סך של כמסך ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה 

 לתקופה.מהרווח  ונובע בעיקרבהון העצמי . הגידול 30.09.2016

 
 .31.12.2015ביום  31.1% -בהשוואה לכ 38.3% -הסתכם בכ 30.09.2016ליום  שיעור ההון העצמי מסך המאזן המאוחד

 
 חר המאזן:אירועים בתקופת הדוח ולא

 

 עילות יועצי המחשוב ורכישת פ ייעוץ ושירותים בע"מ" הושלמה עסקה לרכישת פעילות תפעול קופות הגמל של "דס"ש  2016פברואר ב

 טי טכנולוגיות בע"מ" של חברת "סי.בי.איי.

 

  95בתמורה לסך של קעין בירושלים, למכירת מלוא זכויותיה בנכס מקר התקשרה חברה מאוחדת בהסכם מכר 2016באפריל  18ביום 

מהנכס בשימוש עצמי והשאר מושכר לשוכרים חיצוניים. במקביל, התקשרה החברה בהסכמי  62% -מיליון ש"ח.  נכון למועד המכירה כ

המכירה רשמה החברה בדוחותיה כתוצאה מ)מועד השלמת העסקה(.  10.05.2016שכירות במסגרתם תשכור שטחים בנכס החל מיום 

נכון למועד הדוח שולם לרשויות  מל"ש. 16.8מל"ש, ורווח נקי של כ  20רווח לפני מס )ולאחר הוצאות נילוות( של כ  30.9.2016ליום 

 מל"ש. 17.8-מל"ש מתוך פיקדון בנאמנות בסך של כ 10.1-המס סך של כ

 

  בדבר הסכם בין חברת הבת מלם מערכות לבין אגף  ד'( 30)ביאור  2015מבר בדצ 31בהמשך לאמור בדוחות הכספיים של החברה ליום

הוציא אגף המכס הודעה  2016המכס להקמת מערכת חדשה לאגף המכס במקום המערכת המשמשת כיום את האגף, בחודש ספטמבר 

וכן כי אין בכוונת מנהל  2017וסט חד צדדית למשתמשי המערכת לפיה המועד הסופי להשלמת עליה לאוויר של שלב ב'  הינו בחודש אוג

חברת הבת פנתה למכס וביקשה להפעיל את סעיף הבוררות בהסכם ביחס לנזקים שנגרמו וייגרמו לה  המכס לאפשר דחיות נוספות.

 עקב העיכוב בעליה לאוויר.

 
  תים":-אודות "מלם

 

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

תחום התשתיות )חומרה(,  -של החברה ות, המדווחים גם כמגזרים עסקיים בדוחות הכספיים המאוחדים תחומי פעיל הקבוצה מדווחת על ארבעה

 ותחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח. חוץהתחום התוכנה והפרויקטים, תחום מיקור 

 
 לפרטים נוספים:

 03-9278300 מנכ"ל משותף –מר אילן טוקר 
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