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 :2016הרבעון הרביעי ושנת את תים" מסכמת -"מלם
 

  %6של כ  EBITDA גידול ב  – בהכנסות %9צמיחה של כ 

 מל"ש  152.1סך חוב נטו ירד לכ  -קיטון משמעותי בהיקף החוב 

 למניה(₪  20מל"ש ) 43.4בסך חד פעמי  דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד
 

  :₪ באלפיטבלת נתונים 

20162015Q4 2015Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016

1,902,8491,745,032506,858494,911462,953477,127467,858הכנסות

1,058,007932,856290,459279,806250,459269,508258,234תחום התשתיות

302,647305,39891,96279,62772,86372,26577,892תחום תוכנה ופרויקטים 

378,011367,40592,57692,66997,71995,23692,387תחום מיקור החוץ

162,786135,72130,89542,80941,91239,71338,352תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח

261,911256,5697398262,44667,43965,57066,456רווח גולמי

13.8%14.7%14.6%12.6%14.6%13.7%14.20%שיעור הרווח הגולמי

19,984----19,984רווח ממימוש נדל"ן

165,028166,2504434939,80642,12341,21141,888הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

118,00790,527285132264025,31644,34325,708רווח תפעולי

6.2%5.2%5.6%4.6%5.5%9.3%5.50%שיעור רווח תפעולי

EBITDA147,152121,12135,62530,06132,96852,05832,065

EBITDA 7.7%6.9%7.0%6.1%7.1%10.9%6.9%שיעור

 EBITDA 127,168121,12135,62530,06135,62532,07432,065ללא רווח ממכירת נדל"ן

6.7%6.9%38.7%6.1%7.7%6.7%6.9%שיעור EBITDA ללא רווח ממכירת נדל"ן

4,971(4,806)(4,675)18,66019,9815,3744208הוצאות  )הכנסות( מימון, נטו

 80,55450,00717,17215,92115,60631,30817,719רווח נקי
 
 

שכר, משאבי אנוש וחיסכון  מיקור החוץ ושירותי  תוכנה, התשתיותתים בע"מ", הפועלת בתחומי -חברת "מלם – 2016, למרץ 16ח תקווה, ישראל, פת

 2016לרבעון הרביעי ושנת ארוך טווח מדווחת היום על התוצאות הכספיות 
 

 :2016רבעון רביעי ושנת תוצאות עיקרי 
 

, 9% כ שלגידול , 2015בשנת   ש"חאלפי  1,745,032-בהשוואה לכ ש"חאלפי  1,902,849 –סך של כ הסתכמו ל 2016 שנתב הכנסותה

 -בהשוואה לכ 2.4% -אלפי ש"ח , קיטון של כ 494,911 -הסתכמו ההכנסות לכ הרביעיברבעון  .כל המגזריםביקושים בבמעליה שנבע 

חלו ברבעון חלקם , 2015רביעי בעוד שבשנת חלה כולה ברבעון ההנובע בעיקרו מתקופת החגים שמקביל, ברבעון ₪  אלפי 506,858

 רביעי. ההשלישי וחלקם ברבעון 

 

, מקבילהבתקופה  ש"חאלפי  932,856לעומת כ  ש"חאלפי  1,058,007כ להסתכמו  2016 בשנת (חומרהתשתיות )ההכנסות במגזר ה

מדווחת החברה על הכנסות ממגזר זה של כ  הרביעיברבעון   והיקפי הפעילות. הנובע בעיקרו מגידול בביקושים 13.4%גידול של כ 

 מעיתוי החגים, כאמור.הקיטון ברבעון נובע . 3.7%של כ  קיטוןברבעון המקביל, ש"ח אלפי  290,459בהשוואה לכ ש"ח אלפי  279,806

 מהכנסות המגזר( 2.9%) ש"חאלפי  27,387לעומת כ  מהכנסות המגזר( 2.8%) ש"חאלפי  29,672בכ  םהסתכ בשנהמגזר ב הרווח

. (3.4%)ש"ח אלפי  9,601( לכ מהכנסות המגזר 3.6%) 10,343מ הרווח  ירדוברבעון המדווח  8.3%-גידול של כ ,בתקופה המקבילה

 נובע מהירידה בהכנסות, כאמור. ברווח ובשיעורו קיטון ה

 

בתקופה  ש"חאלפי  305,398 -כלעומת  חש"אלפי  302,647 -כלהסתכמו  2016בשנת  ההכנסות במגזר התוכנה והפרויקטים

, ברבעון המקבילש"ח אלפי  91,962 -בהשוואה לכש"ח אלפי  79,627 -הסתכמו לכ 2016 הרביעיוברבעון   0.9%של  קיטון ,המקבילה

 במגזר הרווח וכמו כן מסיומי פרויקטים שהיו בתקופה המקבילה אשתקד. מעיתוי החגים, כאמורברבעון נובע  הקיטון. 13.4%-של כ קיטון

תקופה ב (המגזרמהכנסות  4.9%אלפי ש"ח ) 15,098 -בהשוואה לכ( מהכנסות המגזר 5.8%) ש"ח אלפי  17,419 -הסתכם לכ בתקופה

. על הרווח התפעולי פעלו השפעות מנוגדות. מחד,  גידול ברווח ממוצרי תוכנה לעומת התקופה המקבילה 15.4%-, גידול של כהמקבילה

 הרביעיברבעון   היעדר הרווח שנרשם בגין פרויקט הבחירות לכנסת בתקופה המקבילה.  -שיעורו מפרוייקטי תוכנה, ומנגדושיפור ברווח וב

( ברבעון מהכנסות המגזר 9.1%)ש"ח אלפי  8,364בהשוואה לכ מהכנסות המגזר(  4.1%)ש"ח אלפי  3,238של כ  נרשם רווח במגזר זה

 , כאמור. בע בעיקרו מהירידה בהכנסותוח ובשיעורו נו. הקיטון ברו61.3%-קיטון של כ ,מקביל

 

בתקופה  ש"חאלפי  367,405 -בהשוואה לכ ש"ח,אלפי  378,011 -הסתכמו בכ 2016 בשנתההכנסות ממגזר שירותי מיקור חוץ 

 92,669 -ר לכהסתכמו הכנסות המגז הרביעיברבעון בתקופת הדו"ח. ה מרכישת פעילויות הנובעת בעיקר 2.9%, עליה של כ המקבילה

, ה כתוצאה מרכישת פעילויותעל ההכנסות פעלו השפעות מנוגדות. מחד, עלי ברבעון המקביל.₪ אלפי  92,576 -בהשוואה לכ₪ אלפי 

( לעומת כ מהכנסות המגזר 4.2%) ש"חאלפי  15,761בכ  םהסתכ בתקופהמגזר ב הרווח ירידה הנובעת מעיתוי החגים, כאמור.ומנגד 

גידול במכירות 
 -השנתיות 

רבעון קיטון ב
הרביעי 

המשורשר 
קב לרווחיות ע

 עיתוי החגים
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הנובע בעיקרו מירידה ברווחיות באחד מאתרי , 22.2% -ה, קיטון של כמקבילה בתקופה( מהכנסות המגזר 5.5%) ש"חאלפי  20,250

 2,975בהשוואה לכ מהכנסות המגזר(  1.8%) אלפי ש"ח 1,658-הסתכם הרווח התפעולי לכ הרביעיברבעון מיקור החוץ של הקבוצה. 

  בעיקרו מעיתוי החגים, כאמור.הנובע   44.3%-קיטון של כ (.מהכנסות המגזר 3.2%)ש"ח אלפי 

 -כ , לעומתש"חאלפי  162,786 -כלסך של הסתכמו  2016 בשנת שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווחההכנסות במגזר 

אלפי ש"ח  42,809של כ  ברבעון מדווחת החברה על הכנסות ממגזר זה . 19.9% -עליה של כ, בתקופה מקבילה ש"חאלפי  135,721

העלייה בהכנסות בתקופה וברבעון נובעת בעיקרה כתוצאה מכך שהחל מחודש ינואר . 38.6%אלפי ש"ח, גידול של  30,895 -בהשוואה לכ

כן הקבוצה החלה לספק שירותי תפעול פנסיונים ללקוחותיה הקיימים וללקוחות חדשים, הרחיבה את השירותים ללקוחות קיימים ו 2016

בתקופה המדווחת הסתכם  במגזר הרווח. שה שנרכשה, לרבות פעילות שנרכשה בתחום תפעול קופות הגמלמכניסה לאיחוד של חברה חד

ומסיום הפחתות של  ,התפעולי ובשיעורו נובע בעיקרו מהגידול בהכנסות, כאמור(. הגידול ברווח  25.0%-)כ ש"חאלפי  40,758 -כסך של ל

 30.6%)ש"ח אלפי  9,457-בהשוואה לכ מהכנסות המגזר( 23.1%)ש"ח אלפי  9,894 לכ הרווח הסתכםברבעון  .נכסים בלתי מוחשיים

הגידול ברווח התפעולי ברבעון נובע מהגידול בהכנסות, כאמור. הקיטון בשיעור הרווח התפעולי נובע מגידול חריג חד  .מהכנסות המגזר(

 פעמי בפעילות תפעול קופות הגמל ללא רווח. 

 

  :הכנסות מול רווח תפעולי –מגזרים ה נתוני השוואה לביצועיסיכום 

EBITDAרווח תפעוליהכנסותEBITDAרווח תפעוליהכנסותEBITDAרווח תפעוליהכנסותEBITDAרווח תפעוליהכנסות

29,67238,42227,38733,9949,60111,96710,34312,111

2.8%3.6%2.9%3.6%3.4%4.3%3.6%4.1%

17,41924,13415,09822,8943,2384,8798,36410,129

5.8%8.0%4.9%7.5%4.1%6.1%9.1%11.0%

15,76123,60220,25028,1781,6583,4222,9755,093

4.2%6.2%5.5%7.7%1.8%3.7%3.2%5.5%

40,75847,73733,19442,7859,89411,5439,45710,919

25.0%29.3%24.5%31.5%23.1%27.0%30.6%35.3%

מגזר התשתיות )חומרה(

מגזר תוכנה ופרויקטים

מגזר מיקור חוץ

מגזר שרותי שכר, משאבי 

אנוש וחיסכון ארוך טווח

1,058,007

302,647

378,011

162,786

2016

932,856

305,398

367,405

135,721

2015

279,806

79,627

92,669

42,809

10-12/2016

290,459

91,962

92,576

30,895

10-12/2015

 
 

מהמכירות(  14.7%אלפי ש"ח ) 256,569 -מהמכירות( בהשוואה לכ 13.8%) ש"חאלפי  261,911 -כלהסתכם  2016בשנת  הרווח הגולמי

אלפי  73,982( מול מההכנסות 12.6%)ש"ח אלפי  62,446הסתכם הרווח הגולמי לכ  הרביעיברבעון . 2.1%-של כ גידול, בתקופה מקבילה

 .15.6%של כ קיטון ברבעון המקביל, מההכנסות(  14.6%)ש"ח 

 

אלפי  166,250-לכ( בהשוואה מההכנסות 8.6%)ש"ח אלפי  165,028 -לכהסתכמו  בתקופה , הנהלה וכלליותושיווק הוצאות מכירהסך 

בעיקר עקב הגידול בהכנסות ומנגד נרשמה  2.4% -. הוצאות שיווק ומכירה גדלו בכבתקופה המקבילה אשתקד (מההכנסות 9.5%) ש"ח

 לתיבסיומי הפחתות של נכסים ים ומבעיקר עקב קיטון בהוצאות בגין הפרשה לחובות מסופקהנהלה וכלליות בהוצאות  2.6%של ירידה 

 -( בהשוואה לכמההכנסות 8.0%-כ)ש"ח אלפי  39,806 -הסתכמו לכ , הנהלה וכלליותושיווק הוצאות מכירהסך  המדווחברבעון  מוחשיים.

בעיקר עקב הקיטון בהכנסות  6.2%-. הוצאות השיווק והמכירה קטנו בכ10.2% -קיטון של כ, (מההכנסות 9.6%)כ ש"ח אלפי  44,349

עקב קיטון בהוצאות בגין הפרשה לחובות מסופקים ומירידה בפחת והפחתות בעיקר  12.8% -הוצאות הנהלה וכלליות קטנו בכברבעון. 

 הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים. הנובעת מסיומי

 

, מההכנסות( 5.2%אלפי ש"ח ) 90,527ל  -בהשוואה ל מההכנסות( 6.2%)ש"ח אלפי   118,007-הסתכם לכ 2016 בשנתהרווח התפעולי 

וח התפעולי הסתכם הרו ברבעון הרביעיהנובע בעיקרו מהרווח ממימוש נכס מקרקעין בירושלים ומהגידול ברווח הגולמי.  30.4%-גידול של כ

-, קיטון של כברבעון המקביל אשתקד מההכנסות( 5.6% (ש"ח אלפי  28,513 -לכבהשוואה מההכנסות(  4.6%)ש"ח אלפי  22,640 -בכ

 . הקיטון ברווח התפעולי ובשיעורו נובע בעיקר מהירידה ברווח הגולמי שקוזז על ידי הירידה בהוצאות הנהלה וכלליות, כאמור. 20.6%

 

, גידול מההכנסות( 5.1%)ש"ח אלפי  96,883ב  2016בשנת , הסתכם הרווח התפעולי ורווח ממימוש נדל"ן סות אחרותבנטרול הכנ

 ברווח הגולמי הימהעליהגידול ברווח התפעולי המנוטרל, נבע  ה.מקבילה בתקופה מההכנסות( 5.1%)ש"ח אלפי   89,199בהשוואה לכ 

 כלליות, כאמור. ו  ומהירידה בהוצאות הנהלה 

 

EBITDA בתקופה המקבילה ש"חאלפי  121,121 -בהשוואה לכש"ח אלפי  147,152 -לכ הסתכם 2016 לשנת. EBITDA   ללא לתקופה

. העלייה בשנה נובעות מהגידול ברווח התפעולי בנטרול הכנסות (מההכנסות 6.7%)ש"ח אלפי  127,168 -רווח ממימוש נדל"ן הסתכם לכ

אלפי  30,061לסך של כ   EBITDAהסתכם ה  2016הרביעי ברבעון קיזוז ירידה בפחת והפחתות של נכסים לא מוחשיים. אחרות כאמור, ב

ובשיעורו נובע בעיקרו מהירידה ברווח EBITDA -הקיטון ב. מההכנסות( 7.0%)ש"ח אלפי  35,625-, בהשוואה לכמההכנסות( %6.1)ש"ח 

 .התפעולי ברבעון

 

 -ולכהמקביל אשתקד,  בתקופה ש"חאלפי  19,981 -כבהשוואה לש"ח אלפי  18,660 -כ הסתכמו לסך של 2016נת של הוצאות המימון, נטו

 . ברבעון המקביל אשתקדש"ח אלפי  5,374 -בהשוואה לכ 2016 הרביעיברבעון ש"ח אלפי  4,208

 

 61.1%-של כגידול , תקופה מקבילה אשתקדב ש"חאלפי  50,007בהשוואה לרווח של  ש"חאלפי  80,554הסתכם בכ  לתקופה הרווח הנקי

בהשוואה ש"ח  אלפי  15,921 -לכ הסתכם הרווח הנקי ברבעון המדווח מהגידול ברווח התפעולי ורווח ממימוש נדל"ן, כאמור. והנובע בעיקר

 הנובע בעיקרו מהירידה ברווח התפעולי ברבעון, כאמור.  7.3%-קיטון של כ₪, אלפי  17,172לכ 

 

 78,229 -מפעילות בהיקף של כ חיובימול תזרים ש"ח, אלפי  39,024 -הסתכם לכ 2016לשנת שוטפת פעילות מ שנבענים תזרים המזומ

בקיזוז הגידול ברווח  )בעיקר ירידה בסעיף יתרת ספקים ונותני שירות(עיקר השינוי נובע מסעיפי ההון החוזר .בתקופה המקבילהש"ח אלפי 

חיובי מול תזרים ש"ח,  אלפי 91,290 -פעילות לכמ שנבעהתזרים הסתכם  של השנההרביעי ברבעון  הנקי אל מול תקופה מקבילה אשתקד

  ברבעון המקביל.ש"ח אלפי  89,792של 

 

ירידה בפחת 
והפחתות 

תרמה לירידה 
 ברמת ההוצאות

גם בנטרול רווח 
הון ממכירת 

עלייה -נדל"ן
 ברווח התפעולי 

 שנתי -EBITDAו 
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 נתוני מאזן:
 

אלפי ש"ח ביום  103,671 -לסך של כ 31.12.2015אלפי ש"ח ביום  77,630 -מסך של כעלתה יתרת המזומנים ושווי מזומנים 

31.12.2016.  

 

הינו חלק מתמורת המכירה של נכס המקרקעין בירושלים, אשר הופקד לצורך תשלום מיסים ש"ח, אלפי  7,700בסך  פיקדון בנאמנות

  והוצאות עסקה נלוות

 
  .31.12.2016אלפי ש"ח ביום  611,709 -לכ 31.12.2015ביום ש"ח אלפי  598,703 -מכעלייה  –לקוחות 

 
הירידה במלאי נובעת בעיקרה מהצטיידות . 31.12.2016ביום ₪ אלפי  36,005-לכ 31.12.2015ביום ₪ אלפי  59,284 -ירידה מכ -מלאי

 .2016לאספקת הזמנות ברבעון הראשון  2015יתה בסוף שנת ישה
 

 כאמור,, הנובעת,  31.12.2016אלפי ש"ח ביום  36,610 -לסך של כ 31.12.2015אלפי ש"ח ביום  69,291 -ירידה מסך של כ -רכוש קבוע

  .ומהוצאות פחת שוטפות בירושלים ממכירת נכס מקרקעיןבעיקר 
 

אלפי ש"ח ביום  229,174 -לסך של כ 31.12.2015אלפי ש"ח ביום  207,563 -עליה מסך של כ -נכסים בלתי מוחשיים, נטו 

 הנובעת בעיקרה מרכישת חברה ופעילויות ומנגד הוצאות פחת שוטפות.  31.12.2016
 
 

 31.12.2015ליום  309,747ירידה בהשוואה לכ ₪, אלפי  255,802לכ  31.12.2016נכון ליום שראי )ז"ק וז"א( קיטון בסך א

 
 31.12.2015ליום ₪ אלפי  232,117בהשוואה לכ ₪ אלפי  152,131הסתכם לכ  31.12.2016ליום  חוב נטו

 
אלפי ש"ח ביום  264,032 -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. 31.12.2016
 

 .31.12.2016ביום ₪ אלפי  151,378לסך של  31.12.2015ביום ₪ אלפי  134,610-עליה מ -זכאים ויתרות זכות

 
הנובעת בעיקרה בגין נכס אלפי ש"ח  6,915לסך של  31.12.2015ביום ש"ח אלפי  17,890-ירידה מ – סעיף התחייבויות מיסים נדחים

 .מקרקעין בירושלים שנמכר בתקופה
 

ביום   ש"ח אלפי 445,045  -כ לסך של 31.12.15ביום  ש"ח אלפי 362,020 -סך של כעלה מ סך ההון העצמי של הקבוצה במאוחד

 -כ לסך של 31.12.15ביום  ש"ח אלפי 360,055 -של כסך . סך ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה מ31.12.16

 לתקופה.מהרווח  ונובע בעיקרבהון העצמי . הגידול 31.12.2016ביום  ש"חי אלפ 443,329

 
 .31.12.2015ביום  31.1% -בהשוואה לכ 39.1% -הסתכם בכ 31.12.2016ליום  שיעור ההון העצמי מסך המאזן המאוחד

 
 

 המאזן:אירועים בתקופת הדוח ולאחר 
 

 עילות יועצי פרכישת ,  עסקה לרכישת פעילות תפעול קופות הגמל של "דס"ש ייעוץ ושירותים בע"מ" השלימה החברה 2016 במהלך

ואת רכישת חברת "בנועם טכנולוגיות בע"מ" אשר פיתחה מערכת לניהול ובקרה של טי טכנולוגיות בע"מ" המחשוב של חברת "סי.בי.איי.

 מל"ש.  31-כלי גביה משפטית. סך ההשקעה במסגרת הרכישות הנ"ל מסתכמת הליכים משפטיים והליכ
 

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

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

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

ויות נכון למועד הדוח שולם לרש מל"ש. 16.8מל"ש, ורווח נקי של כ  20רווח לפני מס )ולאחר הוצאות נילוות( של כ  31.12.2016ליום 

שילמה החברה מתוך הפיקדון  2017בחודש פברואר  מל"ש. 17.8-מל"ש מתוך פיקדון בנאמנות בסך של כ 10.1-המס סך של כ

  מל"ש בגין היטל השבחה.  3.8-בנאמנות סך של כ
 

  למניה. ₪  20המשקף כ ₪,  43,430,460בסך כולל של  חד פעמי דיבידנדהחליט דירקטוריון החברה על חלוקת  2017למרץ  15ביום

 .2017לאפריל  4ויום התשלום הינו  2017למרץ  27היום הקובע הינו 

 
  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 מדווחים גם כמגזרים עסקיים בדוחות הכספיים המאוחדים תחומי פעילות, ה הקבוצה מדווחת על ארבעה

החלה החברה בשינוי ארגוני  2014בשנת  ותחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח. חוץהתחום התוכנה והפרויקטים, תחום מיקור 

לספק שירותי תפעול פנסיונים ללקוחותיה הקיימים וללקוחות  הקבוצה החלה 2016החל מחודש ינואר . 2015אשר נתן פירותיו החל משנת 

 עובדים.  3,130העסיקה הקבוצה  2016. בסוף שנת תחום תפעול קופות הגמלנכנסה לחדשים, הרחיבה את השירותים ללקוחות קיימים ו

 
 לפרטים נוספים:

 03-9278300 מנכ"ל משותף –מר אילן טוקר 

ירידה במלאי 
 ויתרת ספקים 
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