"מלם-תים" :

רבעון רביעי חזק בכל הפרמטרים מסכם את שנת 2017
דירקטוריון החברה התווה מדיניות דיבידנד מוצהרת וכן הודיע על
חלוקת דיבידנד בגין שנת  2018בסך כולל של כ 20 -מיליון  ₪אשר
מחציתו תשולם בחודש יוני  2018ומחציתו בחודש דצמבר 2018
טבלת נתונים באלפי :₪

פתח תקווה ,ישראל 18 ,מרץ"– 2018 ,מלם-תים בע"מ" ,הפועלת בתחומי התשתיות ,תוכנה מיקור החוץ
ושירותי שכר ,משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ושנת :2017
עיקרי התוצאות:
גידול בהכנסות
בשנה וברבעון
בעיקר עקב
איחוד "מקיט"

שיפור בהכנסות
מגזר החומרה
ברבעון הרביעי
לאחר חידוש
הזמנות מלקוח
בקיזוז השפעת
שער חליפין

גידול בהכנסות
ורווחיות במגזר
תוכנה ופרויקטים
עקב איחוד
חברות שנרכשו

הכנסות בשנת  2017הסתכמו לכ  1,908,502אלפי  ₪בהשוואה לכ  1,902,849אלפי ש"ח בשנת .2016
ברבעון רביעי הסתכמו ההכנסות לכ  537,976אלפי ש"ח בהשוואה לכ 494,911 -אלפי ש"ח ברבעון מקביל.
ההכנסות במגזר התשתיות (חומרה) בשנת  2017הסתכמו לכ  986,737אלפי  ₪בהשוואה לכ 1,058,007
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה ,קיטון של כ  6.7%ברבעון הרביעי מדווחת החברה על הכנסות ממגזר זה של
כ  291,940אלפי  ₪בהשוואה לכ  279,806אלפי ש"ח ברבעון המקביל ,גידול של כ  .4.3%הקיטון בתקופת
הדוח מול גידול ברבעון האחרון ,נובע בעיקר כתוצאה מהשפעת ירידת שער החליפין דולר/שקל ( 8.3%ו-
 6.3%לתקופה ולרבעון הרביעי ,בהתאמה) .בנוסף ,מכרה החברה ברבעון הרביעי מוצרי מחשב מרכזי
(מיינפריים) בהיקף גבוה ביחס לרבעון המקביל .הרווח במגזר בשנת  2017הסתכם לכ  26,600אלפי ₪
( 2.7%מהכנסות המגזר) ,בהשוואה לכ  29,672אלפי ש"ח ( 2.8%מהכנסות המגזר) בתקופה המקבילה,
קיטון של כ , 10.3%-הנובע מקיטון בהיקף ההכנסות ,כאמור .ברבעון הרביעי הסתכם הרווח המגזרי לכ
 12,683אלפי  4.3%( ₪מהכנסות המגזר) בהשוואה לסך של  9,601אלפי ש"ח ( 3.4%מהכנסות המגזר)
ברבעון המקביל ,עלייה הנובעת מגידול בהכנסות ,כאמור.
ההכנסות במגזר התוכנה והפרויקטים בשנת  2017הסתכמו לכ  353,036אלפי  ₪בהשוואה לכ302,647 -
אלפי ש"ח בתקופה מקבילה ,גידול של  .16.6%ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות לכ  97,366אלפי ,₪
בהשוואה לכ 79,627 -אלפי ש"ח ברבעון מקביל ,גידול של כ .22.2%-הגידול בתקופה וברבעון נובע בעיקרו
מכניסה לאיחוד של חברות ופעילויות שנרכשו ,וכן מביצוע פרויקט הבחירות להסתדרות ברבעון השני של
שנת  .2017הרווח במגזר בשנת  2017הסתכם לכ  18,502אלפי  5.2%( ₪מהכנסות המגזר) ,מול כ-
 17,419אלפי ש"ח ( 5.8%מהכנסות המגזר) בתקופה המקבילה .ברבעון הרביעי נרשם רווח של כ 4,701
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אלפי ש"ח ( 4.8%מהכנסות המגזר) בהשוואה לכ  3,238אלפי ש"ח ( 4.1%מהכנסות המגזר) ברבעון מקביל.
הגידול ברווחיות המגזר נובע מהסיבות שתוארו לעיל ,והקיטון בשיעורו נובע מגידול בפחת והפחתות במגזר.
עלייה בהיקף
ההכנסות
ומספר רב יותר
של ימי עבודה
ברבעון הרביעי
השפיעו לחיוב
על רווחיות
מגזר "שירותי
חוץ"

גידול אורגני
בהכנסות מגזר
שירותי שכר

ההכנסות ממגזר שירותי מיקור חוץ בשנת  2017הסתכמו לכ  398,406אלפי  ₪בהשוואה לכ378,011 -
אלפי ש"ח ,בתקופה המקבילה אשתקד ,עליה של כ  .5.4%ברבעון הרביעי רשמה החברה גידול של כ 13%
בהכנסות מ 92,669 -אלפי  ₪לכ  104,690אלפי  ₪ברבעון המדווח .העלייה בהכנסות בתקופה וברבעון
נובעת בעיקרה מגידול אורגני וכן ממספר ימי עבודה גדול יותר ברבעון הרביעי ,בהשוואה לרבעון מקביל
אשתקד .הרווח במגזר בתקופה הסתכם לכ  16,097אלפי  4.0%( ₪מהכנסות המגזר) ,בהשוואה לכ 15,761
אלפי ש"ח ( 4.2%מהכנסות המגזר) בתקופה המקבילה ,גידול של כ .2% -ברבעון הרביעי הסתכם הרווח
התפעולי לכ 3,118-אלפי ש"ח ( 3.0%מהכנסות המגזר) בהשוואה לכ  1,658אלפי ש"ח ( 1.8%מהכנסות
המגזר) .הגידול ברווח בתקופה וברבעון נובעים מעלייה בהיקף ההכנסות ,כאמור.
ההכנסות במגזר שירותי שכר ,משאבי אנוש וחא"ט בשנת  2017הסתכמו לסך של כ  170,323אלפי ,₪
בהשוואה לכ 162,786 -אלפי ש"ח בתקופה מקבילה ,עליה של כ ,4.6% -הנובעת מגידול אורגני .ברבעון
הרביעי של שנת  2017מדווחת החברה על הכנסות במגזר זה של כ  43,980אלפי ש"ח בהשוואה לכ-
 42,809אלפי  ,₪גידול של כ  ,2.7%הנובע מגידול אורגני .הרווח במגזר בתקופה הסתכם לסך של כ 41,792
אלפי  24.5%( ₪מהכנסות המגזר) בהשוואה לכ 40,758 -אלפי ש"ח (כ 25.0%-מהכנסות המגזר) בתקופה
מקבילה .הגידול ברווח נובע מגידול בהכנסות ,כאמור .הקיטון בשיעור הרווח נובע מהוצאות בגין פרויקטים
חדשים בפעילות תפעול הגמ והפנסיה .ברבעון הרביעי של שנת  2017הסתכם הרווח לכ  10,243אלפי ש"ח
( 23.3%מהכנסות המגזר) ,מול כ  9,894אלפי  23.1%( ₪מהכנסות המגזר) ברבעון מקביל אשתקד.

סיכום נתוני השוואה לביצועי רווח תפעולי מול  EBITDAברמה מגזרית:

הקיטון ברמה
שנתית במגזר
חומרה השפיע
על הרווח
הגולמי ושיעורו

רווח גולמי בשנת  2017הסתכם לכ  260,539אלפי  13.7%( ₪מהמכירות) בהשוואה לכ 261,911 -אלפי
ש"ח ( 13.8%מהמכירות) בתקופה מקבילה ,קיטון של כ  0.5%הנובע מקיטון במגזר החומרה כתוצאה
מהשפעת ירידת שער החליפין של הדולר ,כאמור ,ומהוצאות שכ"ד שנגרמו לאחר מכירת נכס המקרקעין ,ואי
קבלת הכנסות שכ"ד משוכרי משנה שהיו בתקופה המקבילה ,בקיזוז כניסה לאיחוד של חברה מוחזקת.
ברבעון רביעי נרשם רווח גולמי של  71,617אלפי ש"ח ( 13.3%מההכנסות) מול  62,446אלפי ש"ח (12.6%
מההכנסות) ברבעון מקביל ,קיטון של  ,14.7%הנובע מגידול בהכנסות בקיזוז השפעת שער הדולר ,כאמור.

גידול בהוצאות
מכירה ושיווק
עקב כניסה
לאיחוד של
חברה נרכשת

סך הוצאות מכירה ושיווק בתקופה הסתכמו לכ 67,376 -אלפי ש"ח ( 5.1%מההכנסות) בהשוואה לכ-
 64,118אלפי ש"ח ( 3.4%מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ  5.1%הנובע מכניסה לאיחוד
של חברה נרכשת .ברבעון המדווח הסתכמו ההוצאות לכ 18,078 -אלפי ש"ח (כ 3.4%-מההכנסות) בהשוואה
לכ 15,899 -אלפי ש"ח (כ  3.2%מההכנסות) ,מהסיבות שתוארו לעיל.

קיטון בהוצאות
הנה"כ בתקופה

הוצאות הנהלה וכלליות ירדו בתקופה מרמה של  100,910אלפי  ,₪לכ  97,662אלפי  ,₪קיטון של .3.2%
ברבעון הרביעי הסתכמו ההוצאות בכ  24,681אלפי  ₪לכ  23,907אלפי  ,₪גידול של כ .3.2%
הרווח התפעולי לשנת  2017ולרבעון הרביעי  2017הסתכם לכ 99,542-אלפי ש"ח ו  27,823אלפי ש"ח
בהתאמה ,בהשוואה ל  118,007אלפי ש"ח בתקופה המקבילה וכ 22,640 -אלפי ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד .הקיטון ברווח התפעולי מול תקופה מקבילה ,נובע בעיקרו מרווח ממימוש נכס נדל"ן בירושלים בסך
של כ  20מיליון  ₪אשר נרשם ברבעון השני לשנת . 2016
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רווח תפעולי
שנתי בנטרול
רווח ממימוש
נדל"ן ב ,2016
הושפע מירידה
ברווח הגולמי
מול גידול יפה
ברבעון הרביעי

קיטון בהוצאות
המימון והוצאות
המיסים
בתקופה
וברבעון

הרווח התפעולי בשנת  2017בנטרול הכנסות אחרות ורווח ממימוש נדל"ן ,הסתכם לכ  95,501אלפי ₪
( 5.0%מההכנסות) בהשוואה לכ  96,883אלפי ש"ח ( 5.1%מההכנסות) בתקופה המקבילה ,קיטון של כ
 1.4%שנבע בעיקרו מירידה ברווח הגולמי .ברבעון הרביעי של שנת  2017הסתכם הרווח התפעולי
המנוטרל לכ  28,859אלפי  )5.3%( ₪בהשוואה לכ  22,640אלפי  ,)4.6%( ₪גידול שנבע בעיקרו מעלייה
ברווח הגולמי ברבעון המדווח.
 EBITDAלשנת  2017הסתכם לכ 130,465 -אלפי ש"ח בהשוואה לכ 147,152 -אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה EBITDA .לתקופה ללא רווח ממימוש נדל"ן ואחרות הסתכם לכ 130,465 -אלפי ש"ח (6.8%
מההכנסות) ,בהשוואה לכ  127,168אלפי  )6.7%( ₪בתקופה מקבילה .ברבעון הרביעי  2017הסתכם ה
 EBITDAלסך של כ  37,251אלפי ש"ח ,בהשוואה לכ 30,061-אלפי  ,₪ו  EBITDAמנוטרל הסתכם לכ
 38,286אלפי ש"ח ( 7.1%מההכנסות) ,בהשוואה לכ  30,061אלפי  6.1%( ₪מההכנסות) ברבעון מקביל.
הוצאות המימון ,נטו לשנת  2017הסתכמו לסך של כ 16,927 -אלפי ש"ח בהשוואה לכ 18,660 -אלפי ש"ח
בתקופה המקביל אשתקד ,קיטון של כ  9.3%הנובע מירידה בשיעור הריבית מתאגידים הבנקאים .ברבעון
הרביעי של שנת  2017הסתכמו הוצאות המימון ,נטו לכ  4,431אלפי  ,₪בהשוואה לכ  4,208אלפי  ₪ברבעון
המקביל.
הוצאות מיסים לשנת  2017הסתכמו לכ  17,677אלפי  ₪בהשוואה לכ  19,240אלפי  ₪בתקופה מקבילה,
ירידה של כ  8.1%שנבעה מקיטון בהכנסה החייבת וקיטון בשיעור המס בהשוואה לתקופה מקבילה .ברבעון
הרביעי הסתכמו הוצאות מיסים לכ  4,558אלפי  ₪בהשוואה לכ  2,496אלפי  ₪ברבעון מקביל.

הרווח הנקי
בתקופה
המקבילה כלל
רווח הון
ממימוש נדל"ן
של כ  20מל"ש
תזרים חיובי
חזק בשנה
וברבעון רביעי

הרווח הנקי לתקופה הסתכם בכ  64,597אלפי ש"ח בהשוואה לרווח של  80,554אלפי ש"ח בתקופה
מקבילה אשתקד ,בה נרשם רווח של כ  20מל"ש ממימוש נדל"ן ,כאמור .ברבעון המדווח הסתכם הרווח הנקי
לכ 18,834 -אלפי ש"ח בהשוואה לכ  15,921אלפי  ,₪גידול של כ .18.3%
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת  2017הסתכם לכ 103,922 -אלפי ש"ח ,מול תזרים חיובי
מפעילות בהיקף של כ 39,024 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה .עיקר השינוי נובע מסעיפי ההון החוזר אל מול
תקופה מקבילה אשתקד .ברבעון הרביעי של השנה החברה מדווחת על תזרים חיובי חזק של כ – 129,441
אלפי ש"ח ,מול תזרים חיובי של  91,290אלפי ש"ח ברבעון המקביל.
נתוני מאזן:
מזומנים ושווי מזומנים – עלייה של כ  76,148אלפי  ₪מכ  103,671אלפי  ₪ליום  ,31.12.2016לכ
 179,819אלפי  ₪ליום  ,31.12.17הנובעת בעיקרה מגידול מתקבולים מלקוחות שהתקבלו בסוף .2017
לקוחות – עלייה מכ 611,709 -אלפי ש"ח ביום  31.12.2016לכ 643,549 -אלפי ש"ח ביום  .31.12.2017הגידול
נובע בעיקר מגידול בהיקפי המכירות ברבעון הרביעי של שנת  2017אל מול הרבעון המקביל אשתקד וכתוצאה
מכניסה לאיחוד של חברות שנרכשו.
מלאי  -עלייה מכ 36,005 -אלפי  ₪ביום  31.12.2016לכ 45,963-אלפי  ₪ביום  ,31.12.2017גידול הנובע
מהצטיידות להזמנה ספציפית.
רכוש קבוע ,נטו -עלייה מסך של כ 36,610 -אלפי ש"ח ביום  31.12.2016לסך של כ 47,041 -אלפי ש"ח ביום
 , 31.12.2017הנובעת בעיקר מרכישת מחשב מרכזי (מיינפריים) לשימוש החברה.
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו  -עליה מסך של כ 229,174 -אלפי ש"ח ביום  31.12.2016לסך של כ 243,308 -אלפי
ש"ח ביום  31.12.2017הנובעת בעיקרה מכניסה לאיחוד של חברה מוחזקת והיוון עלויות פיתוח ,בקיזוז הוצאות
פחת שוטפות.
גידול בסעיף התחייבויות שוטפות עקב :גידול ב"ספקים ונותני שירותים" מרמה של  264,032אלפי  ₪נכון ל
 31.12.2016לכ  329,517אלפי  ₪ליום  ,31.12.2017וגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ז"ק מרמה של
 220,864אלפי  ₪ליום  31.12.2016לכ  235,226אלפי  ₪ליום ,31.12.2017
גידול בהתחייבויות ז"א עקב גידול באשראי מתאגידים בנקאיים מ  34,938אלפי  ₪ליום  31.12.2017לכ
 99,614אלפי  ₪ליום .31.12.2017
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חוב פיננסי ,נטו ליום  31.12.2017הסתכם לכ  155,021אלפי  ,₪בהשוואה לכ  152,131אלפי  ₪ליום
.31.12.2016
סך ההון העצמי של הקבוצה במאוחד הסתכם לסך של כ  444,341אלפי  ₪ליום  31.12.2017בהשוואה לכ-
 445,045אלפי ש"ח ביום  ,31.12.16השינוי נובע מדיבידנד ששולם בתקופה ,בניכוי הרווח לתקופה ומכירת מניות
באוצר .סך ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם לכ 445,881 -אלפי ש"ח ביום 31.12.2017
בהשוואה לסך של כ 443,329 -אלפי ש"ח ביום  ,31.12.2016קיטון מהסיבות שתוארו לעיל.
שיעור ההון העצמי מסך המאזן המאוחד ליום  31.12.2017הסתכם לכ 34.3% -בהשוואה לכ 39.1% -ביום
.31.12.2016
אירועים בתקופת הדוח ולאחר המאזן:


ביום  15.3.2017אישר דירקטוריון החברה ,לראשונה מאז  ,2010חלוקת דיבידנד של כ  43.4מל"ש (כ 20
 ₪למניה) ,בין היתר לאור תוצאותיה של החברה לאורך השנים האחרונות ,מימוש נכס נדל"ן וקיטון
משמעותי בהתחייבויות הפיננסיות .ביום  13באוגוסט  2017אישר הדירקטוריון חלוקה נוספת של דיבידנד
בהיקף של כ  32.6מל"ש (כ  ₪ 15למניה) וכן הודיע על כוונתו לגבש מדיניות חלוקת דיבידנדים אשר תהיה
בתוקף החל מ .2018



מדיניות דיבידנד  -ביום  18במרץ  2018החליט דירקטוריון החברה אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד אשר
תהא בתוקף החל משנת  ,2018כך שהחל משנת  2018תודיע החברה ,במהלך הרבעון הראשון של כל
שנה קלנדרית ,במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים ,על סכום חלוקת הדיבידנד המינימאלי בגין אותה
שנה .הדיבידנד האמור יחולק פעמיים בשנה ,מחציתו בחודש יוני ומחציתו בחודש דצמבר של אותה שנה,
וזאת בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה טרם כל חלוקה ,להתחייבויות החברה ולהתניות הפיננסיות בהן
התקשרה ו/או תתקשר (אלו אשר תהיינה בתוקף בעת הרלוונטית) ,ובשים לב לפעילותה השוטפת של
החברה ,תוכנית ההשקעות שלה ,נזילותה וצרכיה ,ובכפוף להוראות כל דין ובכלל זה מבחני החלוקה
הקבועים בסעיף  302לחוק החברות .בנוסף החליט דירקטוריון החברה ,כי ברבעון הראשון לאחר סיומה של
כל שנה קלנדרית ,במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים ,תשקול החברה חלוקת דיבידנד נוסף בגין
השנה שנסתיימה ,וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בגין אותה שנה בהתאם למדיניות הדיבידנד הנ"ל .עוד
החליט דירקטוריון החברה על כוונת החברה לחלק דיבידנד בגין שנת  2018בסך כולל של כ 20 -מיליון
ש"ח ,אשר מחציתו תשולם בחודש יוני  2018ומחציתו בחודש דצמבר .2018



בתקופת הדוח ביצעה החברה במספר עסקאות ,מכירה של כ  24,438ע"נ מניות רדומות ,ובהיקף כספי
כולל של כ  9מל"ש .בהמשך ביצעה החברה מכירה של כ  18,000מניות רדומות לגוף מוסדי ,בתמורה לכ
 6.3מל"ש ,יצוין ,כי לאחר מכירת המניות כאמור לעיל ,ונכון למועד דוח זה ,שיעור החזקות הציבור במניות
החברה הינו גבוה מ ,30% -שהינו אחד מהתנאים שעל החברה לעמוד בהם על מנת להמשיך ולהכלל
במדד ת"א 125-של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.



בחודש יוני  2017רכשה החברה את יתרת האחזקות ( )50%בחברת "מקיט" ,תמורת  5,175אלפי ,₪
כת וצאה ממנה עלתה לשליטה מלאה .כתוצאה ממדידה בשווי ההוגן של הזכויות ההוניות שהוחזקו טרם
צירוף העסקים ,הכירה החברה ברווח של כ  5,076אלפי  ,₪אשר נכללו בסעיף "הכנסות אחרות" .בחודש
נובמבר  2017ביצעה "מקיט" הקצאת מניות למנכ"ל ללא תמורה ,מהלך בעקבותיו נרשמו כ  1,035אלפי ₪
במסגרת "הוצאות אחרות".

אודות "מלם-תים":
מלם-תים בע"מ וחברות הבת שלה עוסקות במתן מגוון שירותים וכן במכירת מוצרים בתחום ה IT-לרבות ייעוץ ,תכנון
ויישום של מערכות מחשוב .הקבוצה מדווחת על ארבעה תחומי פעילות ,המדווחים גם כמגזרים עסקיים בדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה  -תחום התשתיות (חומרה) ,תחום התוכנה והפרויקטים ,תחום מיקור החוץ ותחום
שירותי שכר ,משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח .בסוף שנת  2017העסיקה הקבוצה  3,336עובדים ,גידול בהשוואה ל
 3,130עובדים בסוף  ,2016אשר נבע מרכישת פעילויות וחברות בתקופת הדוח וכן מגידול אורגני בפעילויות השונות.
לפרטים נוספים:
מר אילן טוקר – מנכ"ל משותף  03-9278300סיגל גפן 03 - 7526262 Cubitt IR Consulting -
טלE mail: sigal@ir-consulting.co.il ,03-7526262 :

