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 :7201 שנתל את תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישיתים" מסכמת -"מלם
 

  :₪ באלפיטבלת נתונים 

 
 

 מיקור החוץ ושירותי  תוכנה, התשתיותתים בע"מ", הפועלת בתחומי -"מלם– 2017, לנובמבר 21פתח תקווה, ישראל, 
 2017 לישישרבעון ו ניםהראשולתשעת החודשים ם על התוצאות הכספיות שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח מדווחת היו

 
 התוצאות:עיקרי 

 

 –כ בהשוואה ל ₪אלפי  1,370,526כ הסתכמו לסך של  2017 בתשעת החודשים הראשונים לשנת הכנסותה  

זר ירידה בהכנסות מגמבעיקרו , שנבע 2.6% כ של קיטון אשתקד, המקביל בתקופה ש"חאלפי  1,407,938

אלפי  462,953 -לכבהשוואה ש"ח אלפי  459,658 הכנסות שלרשמה החברה  שלישיהברבעון התשתיות. 

 מהסיבות לעיל., ברבעון מקבילש"ח 
 

 694,797לכ הסתכמו  2017 בתשעת החודשים הראשונים לשנת (חומרהתשתיות )ההכנסות במגזר ה

מדווחת ברבעון השלישי  10.7%של כ טון קי, בתקופה המקבילה ש"חאלפי  778,201כ לבהשוואה  ₪אלפי 

ברבעון המקביל, ש"ח אלפי  250,459כ בהשוואה ל ₪אלפי  225,999כ החברה על הכנסות ממגזר זה של 

. הקיטון ברבעון ובתקופה נובע מעיכוב בקבלת הזמנות מלקוח בתחום הציבורי, אשר החלו 9.7%של כ  ירידה

לתקופה  6.3% -ו 5.5%) /שקלדולרליפין שער החירידת  , והשפעת2017להתקבל החל מהרבעון הרביעי 

מהכנסות  2%) ₪אלפי  13,917לכ  םהסתכ תשעת החודשיםמגזר בב הרווחולרבעון שלישי, בהתאמה(. 

,  30.7%-של כ קיטון ,בתקופה המקבילה מהכנסות המגזר( 2.6%) ש"חאלפי  20,071כ המגזר(, בהשוואה ל

מהכנסות  1.8%) ₪אלפי  3,976לכ הרווח  הסתכםברבעון המדווח ור. קיטון בהיקף ההכנסות, כאמהנובע מ

, ונובע מירידה ברבעון המקביל (מהכנסות המגזר 2.4%)ש"ח אלפי  5,993 סך שלבהשוואה ל( המגזר

 . בהוצאות התפעוליות  בהכנסות, כאמור, בקיזוז קיטון 
 

 255,670לכ הסתכמו  2017 תבתשעת החודשים הראשונים לשנ ההכנסות במגזר התוכנה והפרויקטים

הסתכמו  שלישיהברבעון  .14.6%גידול של  ,מקבילהבתקופה  ש"חאלפי  223,020 -כלבהשוואה  ₪אלפי 

הגידול . 24.7%-, גידול של כמקבילברבעון ש"ח אלפי  72,863 -לכ, בהשוואה ₪אלפי  90,894לכ ההכנסות 

צוע פרויקט הבחירות להסתדרות שנרכשו, וכן מבימכניסה לאיחוד של חברות בתקופה וברבעון נובע בעיקרו 

מהכנסות המגזר(,  5.4%) ₪אלפי  13,801לכ הסתכם  בתקופה במגזר הרווח .2017 של שנת  רבעון השניב

של כ נרשם רווח  שלישיהברבעון   .תקופה המקבילהב( מהכנסות המגזר 6.4%) ש"ח אלפי  14,181 -כמול 

ברבעון  (מהכנסות המגזר 7%)ש"ח אלפי  5,136בהשוואה לכ זר(מהכנסות המג 7.7%)ש"ח אלפי  6,993

 מקביל. 

קיטון בהכנסות 
מגזר החומרה 
שנבע מעיכוב 

בהזמנות 
ושינוי  מלקוח

 בשער חליפין 
 
 
 
 
 

גידול בהכנסות 
ורווחיות במגזר 

תוכנה 
ופרויקטים עקב 

איחוד חברות 

 שנרכשו
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אלפי  293,716לכ הסתכמו  2017 בתשעת החודשים הראשונים לשנתההכנסות ממגזר שירותי מיקור חוץ 

רשמה  ברבעון השלישי. 2.9%בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ  ש"ח,אלפי  285,342 -כבהשוואה ל ₪

העלייה . ברבעון המדווח ₪אלפי  101,691לכ  ₪אלפי  97,719 -בהכנסות מ 4.1% כ החברה גידול של

מגידול אורגני וכן גידול מפעילות שנרכשה, בקיזוז השפעת מספר בהכנסות בתקופה וברבעון נובעת בעיקרה 

לכ  םהסתכ בתקופה מגזרב הרווחמקביל אשתקד. ברבעון השלישי, בהשוואה לרבעון  ימי עבודה קטן יותר

( מהכנסות המגזר 4.9%) ש"חאלפי  14,103כ (, בהשוואה למהכנסות המגזר 4.4%) ₪אלפי  12,979

 5.0%) אלפי ש"ח 4,950-הסתכם הרווח התפעולי לכ ברבעון השלישי. 8% -ה, קיטון של כמקבילה בתקופה

וברבעון  הקיטון ברווח בתקופה(. מהכנסות המגזר 4.9%)ש"ח אלפי  4,928בהשוואה לכ מהכנסות המגזר( 

 נוסעים ממספר נמוך יותר של ימי עבודה, כאמור.

 

 2017 בתשעת החודשים הראשונים לשנת שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווחההכנסות במגזר 

 -עליה של כ, בתקופה מקבילה ש"חאלפי  119,977 -כ, בהשוואה ל₪אלפי  126,343כ לסך של הסתכמו 

ש"ח אלפי  41,074של כ זה מגזר ברבעון מדווחת החברה על הכנסות ב ., הנובעת מגידול אורגני5.3%

, בקיזוז גידול 2016מירידה בפעילות שנרכשה בינואר הנובע , 2%קיטון של כ , ₪אלפי  41,912 -בהשוואה לכ

 -כבהשוואה ל מהכנסות המגזר( 25%) ₪אלפי  31,549כ  סך שלבתקופה הסתכם ל במגזר הרווח אורגני.

 11,237 מ הרווחקטן השלישי ברבעון  .מקבילהבתקופה מהכנסות המגזר(  25.7%-)כ ש"ח אלפי 30,864

, עקב הקיטון בהכנסות, מהכנסות המגזר( 25.8%) ₪אלפי  10,595, לכ מהכנסות המגזר( 26.8%)ש"ח אלפי 

 כאמור.

 :ברמה מגזרית EBITDAרווח תפעולי מול  נתוני השוואה לביצועיסיכום 

 
 

( בהשוואה מהמכירות 13.8%) ₪אלפי  188,922לכ הסתכם  2017 תשעת החודשים הראשוניםב גולמירווח 

הנובע מקיטון במגזר  5.3%של כ  קיטון, בתקופה מקבילהמהמכירות( 14.2%) ש"חאלפי  199,465 -כל

ש"ח אלפי  66,503הסתכם הרווח הגולמי לכ  השלישיברבעון  החומרה והשפעת שער החליפין, כאמור.

הנובע  1.4%קיטון של מקביל, ברבעון מההכנסות(  14.6%)ש"ח אלפי  67,439( מול מההכנסות 14.5%)

  מהסיבות לעיל.
 

-לכ( בהשוואה מההכנסות 3.6%)ש"ח אלפי  49,298 -לכהסתכמו  בתקופה ושיווק הוצאות מכירהסך 

מכניסה לאיחוד  הנובע 2.2%של כ  גידולבתקופה המקבילה אשתקד,  (מההכנסות 3.4%) ש"חאלפי  48,219

( בהשוואה מההכנסות 3.8%-כ)ש"ח אלפי  17,451 -לכההוצאות הסתכמו  המדווחברבעון של חברה נרכשת. 

 .(מההכנסות 3.5%)כ ש"ח אלפי  16,177 -לכ
 

. 5.2%, קיטון של ₪אלפי  72,981, לכ ₪אלפי  77,003ירדו בתקופה מרמה של  הוצאות הנהלה וכלליות

 .₪אלפי  24,444לכ  ₪אלפי  25,946מרמה של  5.8%צאות בכ ברבעון השלישי ירדו ההו
 

  71,719-הסתכם לכ 2017 השלישי ולרבעון  2017שנת ל ניםהראשו לתשעת החודשיםהרווח התפעולי 

אלפי  95,367בהתאמה, בהשוואה ל מההכנסות(  5.3%)ש"ח אלפי  24,608ו ש"ח אלפי  מההכנסות( 5.2%)

ברבעון המקביל  מההכנסות( 5.5% (ש"ח אלפי  25,316 -וכ מקבילהבתקופה ה מההכנסות( 6.8%)ש"ח 

בסך רווח ממימוש נכס נדל"ן בירושלים נובע בעיקרו ממקבילה, תקופה קיטון ברווח התפעולי מול . האשתקד

  . 2016לשנת  ברבעון השני אשר נרשם  ₪מיליון  20של כ 

 

אלפי  66,643לכ , הסתכם וח ממימוש נדל"ןורו בנטרול הכנסות אחרותהרווח התפעולי בתשעת החודשים 

של כ , קיטון המקבילה בתקופה מההכנסות( 5.3%)ש"ח אלפי  74,243 ( בהשוואה לכמההכנסות 4.9%) ₪

  .שנבע מירידה ברווח הגולמי בקיזוז ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות 10.2%

ימי מספר 
עבודה ברבעון 

השלישי 
השפיעו על 

רווחיות מגזר 
 "שירותי חוץ"

 
 
 
 
 
 

אורגני גידול 
מגזר בהכנסות 

 שירותי שכר

 
 

הקיטון במגזר 
חומרה השפיע 

על הרווח 
 הגולמי ושיעורו

 
 
 
 
 
 
 

קיטון בהוצאות 
הנה"כ בתקופה 

 וברבעון
 
 

רווח תפעולי 
בנטרול רווח 

ממימוש נדל"ן 
, 2016ב 

הושפע 
ה ברווח מהיריד

 הגולמי 
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EBITDA 117,091 -בהשוואה לכש"ח י אלפ 97,255 -לכ הסתכם 2017 לשנת בתשעת החודשים הראשונים 

ש"ח אלפי  92,179 -ללא רווח ממימוש נדל"ן הסתכם לכלתקופה   EBITDA .בתקופה המקבילה ש"חאלפי 

הסתכם  2017 השלישיברבעון . ( בתקופה מקבילה6.9%) ₪אלפי  97,107, בהשוואה לכ מההכנסות( 6.7%)

 7.1%)ש"ח אלפי  32,968-השוואה לכ, במההכנסות( %7.2)ש"ח אלפי  33,171לסך של כ   EBITDAה 

 . מההכנסות(

  

ש"ח אלפי  12,496 -כ הסתכמו לסך של 2017שנת ל בתשעת החודשים הראשונים הוצאות המימון, נטו

תאגידים טון הנובע מירידה בשיעור הריבית מקיהמקביל אשתקד,  בתקופה ש"חאלפי  14,452 -כבהשוואה ל

ברבעון  ₪אלפי  4,675, בהשוואה לכ ₪אלפי  4,550ות המימון לכ הסתכמו הוצא השלישיברבעון הבנקאים. 

 המקביל אשתקד.

 

אלפי  16,744בהשוואה לכ  ₪אלפי  13,119הסתכמו לכ  2017הוצאות מיסים לתשעת החודשים הראשונים 

שנבעה מקיטון בהכנסה החייבת וקיטון בשיעור המס בהשוואה  21.6%בתקופה מקבילה, ירידה של כ  ₪

 ברבעון השלישי ה מקבילה, בקיזוז הכנסות ממיסים בתקופה מקבילה עקב שינוי שיעור מס החברות.לתקופ

  ברבעון מקביל. ₪אלפי  5,827בהשוואה לכ  ₪אלפי  5,500הסתכמו הוצאות מיסים לכ 

 

בתקופה  ש"חאלפי   64,633בהשוואה לרווח של  ש"חאלפי  45,763הסתכם בכ  לתקופה הרווח הנקי

 הסתכם הרווח הנקי ברבעון המדווח ממימוש נדל"ן, כאמור.מל"ש  20בה נרשם רווח של כ , קדמקבילה אשת

 ש"ח.אלפי  15,606בהשוואה לכ ש"ח  אלפי  14,558  -לכ

 

 25,519 -הסתכם לכהראשונים של השנה   לתשעת החודשיםפעילות שוטפת ששימש לתזרים המזומנים 

עיקר השינוי נובע  .בתקופה המקבילהש"ח אלפי  52,266 -של כ מפעילות בהיקף שלילימול תזרים ש"ח, אלפי 

הסתכם  של השנה השלישיברבעון  הנקי אל מול תקופה מקבילה אשתקד וקיטון ברווחמסעיפי ההון החוזר 

 ברבעון המקביל. ש"ח אלפי  18,530של  שלילימול תזרים ש"ח, אלפי  14,759 -התזרים ששימש לפעילות לכ

 

 נתוני מאזן:
 

הגידול  .30.09.2017אלפי ש"ח ביום  632,756 -לכ 31.12.2016ביום ש"ח אלפי  611,709 -מכעלייה  –חות ולק
 .מכניסה לאיחוד של חברה ומהפעילות השוטפת של החברהנובע 

 
, גידול הנובע 30.09.2017ביום  ₪אלפי  49,403-לכ 31.12.2016ביום  ₪אלפי  36,005 -מכ עלייה - מלאי

  ספציפית, כאמור.נה מהצטיידות להזמ
 

אלפי ש"ח ביום  46,571 -לסך של כ 31.12.2016אלפי ש"ח ביום  36,610 -מסך של כ עלייה -, נטורכוש קבוע
 בעיקר מרכישת חומרה לפרויקטים של החברה הנובעת,  30.09.2017

 
אלפי  232,946 -כלסך של  31.12.2016אלפי ש"ח ביום  229,174 -עליה מסך של כ -נכסים בלתי מוחשיים, נטו 

  מכניסה לאיחוד של חברה מוחזקת בקיזוז הוצאות פחת.הנובעת בעיקרה  30.09.2017ש"ח ביום 
 

 ₪אלפי  220,864מרמה של עקב גידול באשראי מתאגידים בנקאיים ז"ק  גידול בסעיף התחייבויות שוטפות
 ₪אלפי  264,032מרמה של  רותים"קיטון ב"ספקים ונותני שי, בקיזוז ₪אלפי  275,719לכ  31.12.2016ליום 

 .30.9.2017ליום  ₪אלפי  232,759לכ  31.12.2016נכון ל 
 

לכ  31.12.2017ליום  ₪אלפי  34,938 מ גידול בהתחייבויות ז"א עקב גידול באשראי מתאגידים בנקאיים
 .30.9.2017ליום  ₪אלפי  77,592

 
 422,881  -כ לסך של 31.12.16ביום  ש"ח אלפי 445,045 -סך של כמ ירד סך ההון העצמי של הקבוצה במאוחד

. סך ההון העצמי המיוחס לבעלי , עקב דיבידנד ששולם בתקופה, בניכוי הרווח לתקופה30.09.17ביום   ש"ח אלפי

 ש"חי אלפ 443,329 -כ לסך שלבהשוואה  30.09.2017ביום  ש"ח אלפי 421,113 -כל הסתכםהמניות של החברה 

 טון מהסיבות שתוארו לעיל., קי31.12.2016ביום 

 
ביום  39.1% -בהשוואה לכ 35.9% -הסתכם בכ 30.09.2017ליום  שיעור ההון העצמי מסך המאזן המאוחד

31.12.2016. 
 
 

במגזר הקיטון 
חומרה השפיע 

על הרווח 
י התפעול
 ושיעורו

 
 
 

קיטון בהוצאות 
המימון והוצאות 

המיסים 
בתקופה 
 וברבעון

 
 
 
 
 

הרווח הנקי 
בתקופה 

המקבילה כלל 
רווח הון 

ממימוש נדל"ן 

 מל"ש  20של כ 
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 אירועים בתקופת הדוח ולאחר המאזן:
 

  20מל"ש )כ  43.4של כ , חלוקת דיבידנד 2010אישר דירקטוריון החברה, לראשונה מאז  15.3.2017ביום 

למניה(, בין היתר לאור תוצאותיה של החברה לאורך השנים האחרונות, מימוש נכס נדל"ן וקיטון  ₪

 משמעותי בהתחייבויות הפיננסיות.

 

  15מל"ש )כ  32.6אישר הדירקטוריון חלוקה נוספת של דיבידנד בהיקף של כ  2017באוגוסט  13ביום ₪ 

 .2018ידנדים אשר תהיה בתוקף החל מ מדיניות חלוקת דיבכוונתו לגבש למניה( וכן הודיע על 

 

  ע"נ מניות רדומות, ובהיקף כספי  24,438בתקופת הדוח ביצעה החברה במספר עסקאות, מכירה של כ

מניות רדומות לגוף מוסדי,  18,000מל"ש. לאחר תאריך המאזן ביצעה החברה מכירה של כ  9כולל של כ 

ות כאמור לעיל, ונכון למועד דוח זה, שיעור החזקות יצוין, כי לאחר מכירת המנימל"ש,  6.3בתמורה לכ 

, שהינו אחד מהתנאים שעל החברה לעמוד בהם על מנת 30% -הציבור במניות החברה הינו גבוה מ

 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.  125-להמשיך ולהכלל במדד ת"א

 

  אלפי  5,175מורת ( בחברת "מקיט", ת50%רכשה החברה את יתרת האחזקות ) 2017בחודש יוני₪ ,

כתוצאה ממנה עלתה לשליטה מלאה. כתוצאה ממדידה בשווי ההוגן של הזכויות ההוניות שהוחזקו טרם 

 ., אשר נכללו בסעיף "הכנסות אחרות"₪אלפי  5,076צירוף העסקים, הכירה החברה ברווח של כ 

 

  רכת חדשה לאגף המכס הסכם בין חברת הבת מלם מערכות )"מלם"( לבין אגף המכס להקמת מעלבהמשך

פרסמה רשות המיסים הודעה חד צדדית  2017ביולי  26במקום המערכת המשמשת כיום את האגף, ביום 

, וזאת 2018)נוספת( לפיה המועד הסופי להשלמת עליה לאוויר של שלב ב' הינו בתחילת חודש ינואר 

מערכת לפיה המועד הוציא אגף המכס הודעה חד צדדית למשתמשי ה 2016לאחר שבחודש ספטמבר 

וכן כי אין בכוונת מנהל המכס לאפשר  2017הסופי להשלמת עליה לאוויר של שלב ב' הינו בחודש אוגוסט 

  דחיות נוספות.
  

  

יצוין, כי בתקופת הדוח ניהלו מלם ואגף המכס דין ודברים בקשר למחלוקות שנתגלעו ביניהם, תוך ש"מלם" 

אליהן, בהתאם להוראות ההסכם שנחתם בין הצדדים, בקשה  מבקשת לקיים הליך בוררות מקצועי בנוגע

שנדחתה על ידי אגף המכס. לאור דחיית בקשתה של מלם כאמור הגישה מלם תובענה לבית המשפט 

 המחוזי בירושלים שהסעד המבוקש בה הינו מינוי בורר אשר ידון מחלוקות שנתגלעו כאמור.
  

ה של מלם למינוי בורר בין הצדדים ובמהלך חודש קיבל בית המשפט את בקשת 2017באוגוסט  2ביום 

כוללים יתרות  2017בספטמבר  30אוקטובר החל תהליך הבוררות בין הצדדים. הדוחות הכספיים ליום 

כאמור לעיל ולהנחות  2018בהתבסס על הודעת המכס להשלמת עלייה לאוויר של שלב ב' בחודש ינואר 

 עם השלמתו.הנהלת החברה בדבר התמורה הכוללת שתתקבל 

 

 

 
  תים":-אודות "מלם

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

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

ותחום  חוץהתחום התשתיות )חומרה(, תחום התוכנה והפרויקטים, תחום מיקור  -של החברה הכספיים המאוחדים 

 שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח.
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