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 :2018 תשעה חודשים ראשונים לשנתמסכמת  תים" -"מלם

 

ריכוז חגי תשרי ברבעון השלישי וקיטון במספר ימי עבודה השפיעו על התוצאות 
 בעוד שבתקופה המקבילה נחלקו החגים בין הרבעון השלישי והרביעי של השנה

 

 למניה( ₪ 4.5)מל"ש  9.9דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 
 

 :₪ באלפיטבלת נתונים 

 
 

מיקור החוץ  תוכנה, התשתיותתים בע"מ", הפועלת בתחומי -"מלם– 2018 ,נובמבר 20, פתח תקווה
 :2018שנת  לשי ליששהרבעון לו לתקופהכספיות על תוצאות  מדווחת וש וחא"טשכר, משאבי אנ ושירותי 

 

 התוצאות:עיקרי 
 

, גידול של המקבילבתקופה  ₪אלפי  1,370,526מול כ  ₪אלפי  1,419,865מו לכ כתהס לתקופה הכנסות
 ש"חאלפי  459,658כ בהשוואה ל ₪אלפי  437,304כ לההכנסות הסתכמו  2018 השלישברבעון  .3.6%כ 
 , הנובע מעיתוי חגי תשרי וירידה בימי העבודה ביחס לרבעון מקביל.4.9% קיטון של, רבעון מקביל אשתקדב

 

 0.2%של כ קיטון , ₪אלפי  693,592 כשל  הסתכמו לסךלתקופה  (מרהחותשתיות )הכנסות במגזר ה
 ₪אלפי  14,945הסתכם לכ  לתקופה והרווח המגזרי, המקבילה תקופהב ₪אלפי  694,797בהשוואה לכ 

נבע , 7.4%בסך של כ גידול ה מהכנסות המגזר(. 2%) ₪אלפי  13,917מהכנסות המגזר( מול כ  2.2%)
נכסים בלתי מוחשיים, בקיזוז השפעת השינויים בשערי החליפין דולר/שקל בין קיטון בפחת והפחתות של מ

רבעון ב. בשערי החליפין הממוצעים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד( 1.9%התקופות )ירידה של כ 
ברבעון  ש"חאלפי  225,999כ לבהשוואה  ₪אלפי  202,404לכ הכנסות המגזר הסתכמו  2018י השליש
 יהשלישברבעון מגזר ב הרווח, עקב מספר נמוך יותר של ימי עבודה, כאמור. 10.4%כ של  קיטון, מקביל
מהכנסות  1.8%) ש"חאלפי  3,976כ מהכנסות המגזר(, בהשוואה ל 0.9%) ₪אלפי  1,998לכ  םהסתכ

 בהכנסות, כאמור. קיטוןמה תהנובעירידה  ,בתקופה המקבילה המגזר(
 

 10.2%, גידול של כ ₪אלפי  281,711כ ב הסתכמוה לתקופ הכנסות במגזר התוכנה והפרויקטים
ה, גידול הנובע בעיקר מכניסה לאיחוד של חברות נרכשות המקבילתקופה ב ₪אלפי  255,670בהשוואה לכ 

 לתקופה במגזר הרווח. וכן עלייה בפעילות מוצרי התוכנה, בקיזוז השפעת הקיטון בימי העבודה, כאמור
  מהכנסות  5.4%) ש"ח אלפי  13,801 -כמול הכנסות המגזר(, מ 3.7%) ₪אלפי  10,382לכ הסתכם 

 90,055הכנסות המגזר לכ הסתכמו  2018י השלישרבעון ב תקופה מקבילה, מהסיבות לעיל.ב( המגזר
 רווחיות המגזר , מהסיבות שתוארו לעיל.ברבעון המקביל 90,894בהשוואה לכ  0.9%של כ  קיטון, ₪אלפי 
המגזר( מהכנסות  7.7%) ₪אלפי  6,993( בהשוואה לכ מהכנסות המגזר 2.9%) ₪אלפי  2,639לכ ירדה 

  מהסיבות שתוארו לעיל.ברבעון המקביל, 

 
 
 
 
 
 

בהכנסות  קיטון
וברווח במגזר 

ברבעון התשתיות 
השלישי עקב קיטון 

 בימי העבודה
 
 
 
 

גידול בהכנסות 
מגזר התכנה 

עקב ופרויקטים 
איחוד חברות 

ירידה  – שנרכשו
ברווח המגזרי 

בתקופה וברבעון 
עקב קיטון בימי 
עבודה בתקופה 

 מקבילה אשתקד
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 293,716 -כבהשוואה ל ₪אלפי  311,664לכ   בתקופה המדווחתהסתכמו מיקור חוץ הכנסות ממגזר 
. עת היקף ימי העבודה, בקיזוז השפנובעת מגידול אורגניה 6.1%, עליה של כ המקבילתקופה ב ₪אלפי 

 101,691לכ בהשוואה  2.2%של כ  קיטון, ₪אלפי  99,483הסתכמו הכנסות המגזר לכ  ילישברבעון הש
(, מהכנסות המגזר 4.0%) ₪אלפי  12,447לכ  םהסתכ בתקופה מגזרב הרווח. ברבעון המקביל ₪אלפי 

הקיטון הרווח ושיעורו נבע  .המקביל בתקופה( מהכנסות המגזר 4.4%) ש"חאלפי  12,979כ בהשוואה ל
מהכנסות  ) ₪אלפי  2,286לכ  המגזררווחיות הסתכמה  יברבעון השלישמהשפעת עיתוי החגים, כאמור. 

 .מהכנסות המגזר( ברבעון המקביל אשתקד 4.9%) ₪אלפי  4,950( בהשוואה לכ 2.3%רהמגז
 

 -כ, בהשוואה ל₪אלפי  132,898כ לסך של הסתכמו  א"טוחשירותי שכר, משאבי אנוש הכנסות במגזר 

בתחום השכר ומשאבי  , הנובעת מגידול אורגני5.2% -עליה של כ, המקבילבתקופה  ש"חאלפי  126,343

ברבעון  ₪אלפי  41,074, בהשוואה לכ ₪אלפי  45,362הסתכמו ההכנסות לכ  יברבעון השליש .אנוש

 מהכנסות המגזר( 24.7%) ₪אלפי  32,888כ  סך שלבתקופה הסתכם ל במגזר הרווחהמקביל אשתקד. 

הסתכם  השלישיברבעון  .מקבילהבתקופה מהכנסות המגזר(  25%-)כ ש"חאלפי  31,549 -כבהשוואה ל

הכנסות מ 25.8%) ₪אלפי  10,595מהכנסות המגזר( בהשוואה לכ  25.3%) ₪אלפי  11,482לכ  הרווח

 ., גידול הנובע מגידול בהכנסות, כאמור( ברבעון המקביל אשתקדהמגזר
 

  ברמה מגזרית: (EBITDA -)הכנסות, רווח תפעולי ו סיכום נתוני השוואה

 
 

 
( מההכנסות 13.3%) ₪אלפי  189,458לכ הסתכם  2018בתשעה חודשים ראשונים של  גולמירווח ה

במגזרי גידול מהנובע  קלגידול , בתקופה מקבילה מהמכירות( 13.8%) ש"חאלפי  188,922 -כלבהשוואה 
אלפי  66,503, מול (13.1%) ₪אלפי  57,103הסתכם הרווח הגולמי לכ  2018י ון השלישברבע .הפעילות

 ( ברבעון מקביל, קיטון שנבע מהסיבות לעיל.מההכנסות 14.5%) ₪
 

-לכ( בהשוואה מההכנסות 3.7%)ש"ח אלפי  52,994 -לכהסתכמו  בתקופה ושיווק מכירה הוצאותסך 
בעיקר הנובע  7.5%של כ  גידולה המקבילה אשתקד, בתקופ (מההכנסות 3.6%) ש"חאלפי  49,298

ברבעון . גידול בהכנסות, כאמור, ומ2017יה של שנת יהשנבמחצית  חברות שנרכשומכניסה לאיחוד של 
 3.8%) ₪אלפי  17,451, מול כ מההכנסות( 3.9%) ₪אלפי  17,289הסתכמו ההוצאות לכ  יהשליש

 ברבעון המקביל אשתקד.מההכנסות( 
 

 ₪אלפי  71,457בין התקופות, והסתכמו לכ  ירדו 2018לתקופה ולרבעון שלישי  הלה וכלליותהוצאות הנ
לישי, ברבעון השבתקופה המדווחת  ₪אלפי  24,444מול  ₪אלפי  23,217וכ  ,₪אלפי  72,981מול 

 בהתאמה.
 

ן , בגי₪אלפי  5,076, הכירה החברה תחת סעיף "הכנסות אחרות, נטו" בכ 2017 ההמקביל בתקופה
 עלייה לשליטה בחברה מוחזקת.

 

 

תקופה בש"ח אלפי  71,719מול כ  ₪אלפי  65,007-הסתכם לכ לתקופה המדווחת הרווח התפעולי
אלפי  66,643בתקופה המקבילה הסתכם לכ "הכנסות אחרות נטו"  רווח תפעולי מנוטרל .אשתקד המקביל

ירידה של , ₪אלפי  24,608מול כ  ₪ אלפי 16,597הסתכם הרווח התפעולי לכ  2018י ברבעון השליש. ₪
 מהירידה ברווח הגולמי שנבע מהסיבות שתוארו לעיל, בקיזוז קיטון בהוצאות הנה"כ. 32.6%כ 
 

EBITDA אלפי  97,255-, בהשוואה לכמההכנסות( 6.1%) ₪אלפי  87,133לסך של כ  הסתכמה לתקופה

בכ  בתקופה המקבילההסתכמה  )בנטרול הכנסות אחרות(מתואמת  -EBITDAו , בתקופה מקבילה ₪

ולא מתואמת( מתואמת ) EBITDAהסתכמה  2018י ברבעון השלישמההכנסות(.  6.7%) ₪אלפי  92,179

קיטון מההכנסות( ברבעון מקביל,  7.2%) ₪אלפי  33,171מההכנסות( מול  5.5%) ₪אלפי  23,840לכ 

 מהסיבות שתוארו לעיל.

 

 
 
 
 

הכנסות גידול ב
מגזר "מיקור חוץ" 

עקב גידול  בתקופה
אורגני מול ירידה 

ברווחיות בתקופה 
מספר וברבעון עקב 

 ימי עבודה 
 
 
 
 

נמשכת הצמיחה 
האורגנית 
במגזר והרווחיות 

ותי שכר, "שיר

  "אנוש משאבי

ברווח  הקיטון
ושיעורו  הגולמי

נבע ממיעוט ימי 
  עבודה

 
גידול בהוצאות 

מכירה ושיווק עקב 
כניסה לאיחוד של 

 חברה נרכשת
 

הוצאות ירידה ב
בתקופה הנה"כ 

 וברבעון המדווח
 
 
 
 
 
 
 

רווח קיטון חד ב
ברבעון התפעולי 

השלישי עקב 
 מיעוט ימי עבודה

 
 
 

ברבעון  קיטון
  -בחציון של הו

EBITDA 
 מהסיבות לעיל
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 בתקופה ש"חאלפי  12,496 -כבהשוואה לש"ח אלפי  10,001 -כהסתכמו ל לתקופה , נטוהוצאות המימון

מהשפעת מירידה בשיעור הריבית בגין אשראי מתאגידים והנובע  20%של כ טון קיאשתקד, ה מקביל

ברבעון  ₪אלפי  4,550, מול כ חאלפי ש" 3,374הסתכמו הוצאות המימון, לכ  יברבעון שליש הפרשי שער.

 מקביל. 

 

קיטון בתקופה מקבילה,  ₪אלפי  13,119בהשוואה לכ  ₪אלפי  12,590תכמו לכ הס לתקופה הוצאות מס

רשמה  יברבעון השליש .קיטון בשיעור המס בהשוואה לתקופה מקבילהומ ברווח לפני מסשנבע מירידה 

 ברבעון מקביל, מהסיבות לעיל. ₪אלפי  5,500בהשוואה לכ  ₪אלפי  3,396החברה הוצאות מסים של כ 

 

 ₪אלפי  45,763מול כ  ₪אלפי  42,416הסתכם לכ  2018החודשים הראשונים של  תשעתהרווח הנקי ל

 14,558בהשוואה לכ ש"ח  אלפי  9,827  -לכ הסתכם הרווח הנקי רבעון המדווחב .ההמקביל בתקופה

 .מהסיבות לעיל, 2017ברבעון מקביל  ₪אלפי 
 

 שלילימול תזרים ש"ח, אלפי  48,592 –כ סתכם לה בתקופה ששימש לפעילות שוטפתתזרים המזומנים 

י ברבעון השליש עיקר השינוי נבע מתנועות בסעיפי הון חוזר.. ההמקבילבתקופה ש"ח אלפי  25,519של 

 14,759של כ  שלילי, מול תזרים ₪אלפי  26,562מפעילות שוטפת בהיקף של כ שלילי נרשם תזרים  2018

 משינויים בסעיפי הון חוזר, כאמור.לתקופה ומקיטון ברווח ברבעון המקביל, קיטון שנבע  ₪אלפי 
 

FFO       שוטפת, בנטרול )אמצעים מצבירה פנימית, המוגדרים כמזומנים נטו ששימשו/נבעו מפעילות

, ₪אלפי  65,143הסתכם לכ  2018 בתשעה חודשים ראשונים נויים בסעיפי נכסים והתחייבויות(שי

, ₪אלפי  16,378לכ  FFOה הסתכם ברבעון המדווח . ההמקביל בתקופה ₪אלפי  68,434בהשוואה לכ 

 ברבעון המקביל אשתקד. ₪אלפי  25,507גידול בהשוואה לסך של כ 

 

 נתוני מאזן:
 

  לסך של כ , 31.12.17ליום  ₪אלפי  179,819 , מסך של₪אלפי  101,999קיטון של כ  –מזומנים מזומנים ושווי 
 .30.9.2018ליום  ₪אלפי  77,820

 

ליום  ₪אלפי  630,055, לכ 31.12.2017אלפי ש"ח ביום  643,549 -כמ ₪אלפי  13,494של כ   ידולג –וחות לק
30.9.2018. 

 
 622,232, לעומת כ ₪אלפי  636,802הסתכם לכ  2018 בתשעה חודשים ראשונים היקף אשראי לקוחות ממוצע

 בתקופה מקבילה אשתקד. ₪אלפי 
 

, 30.6.2018ליום  ₪אלפי  823,603לסך של  31.12.2017ביום  ₪אלפי  941,865מכ  ירד סך נכסים שוטפים
 מהסיבות שתוארו לעיל.

 
ליום  ₪אלפי  50,385לסך של כ ,  31.12.2017אלפי ש"ח ביום  47,041 -מסך של כ עלייה -, נטורכוש קבוע
 ז הוצאות פחת.תוכנות ורישוי במגזר שירותי שכר, משאבי אנוש וחא"ט, בקיזובעיקר מרכישת  הנובעת, 30.9.2018

 
ליום  ₪אלפי  258,473לכ  31.12.2017אלפי ש"ח ביום  243,308 -עליה מסך של כ -נכסים בלתי מוחשיים, נטו 

 במגזר שירותי שכר, משאבי אנוש וחא"ט, היוון עלויות פיתוחרכישת תוכנות ורישוי ומהנובעת בעיקרה , 30.9.2018
  .שוטפות בקיזוז הוצאות פחת

 

 ₪אלפי  329,517מרמה של  ב"ספקים ונותני שירותים" קיטון :עקבבעיקר  חייבויות שוטפותבסעיף הת קיטון
 .30.9.2018ליום  ₪אלפי  208,974לרמה של  31.12.2017ליום 

 

 248,395, מול כ ₪אלפי  269,245הסתכם לכ  2018 בתשעה חודשים ראשונים היקף אשראי ספקים ממוצע
 .אשתקד ההמקבילתקופה ב ₪אלפי 

 
 .31.12.2017ליום  155,021-, בהשוואה לכ₪אלפי  252,022הסתכם לכ  30.9.2018 ליוםב פיננסי, נטו חו

 

ליום  ₪אלפי  444,341כ , בהשוואה ל₪אלפי  476,624סך של הסתכם ל סך ההון העצמי של הקבוצה במאוחד

יוחס לבעלי המניות של עצמי המסך הון  .בקיזוז דיבידנד ששולם רווח לתקופהההשינוי נובע מ. 31.12.2017

 ,31.12.2017ביום  ש"ח אלפי 445,881 ל, בהשוואה 30.9.2018יום ל ₪אלפי  477,431לכ  הסתכם החברה

 לעיל.שתוארו מהסיבות 

 ביום  34.3%בהשוואה לכ  ,40%הסתכם ל  30.9.2018 ליום שיעור ההון העצמי מסך המאזן המאוחד
31.12.2017. 

 
 

קיטון בהוצאות 
המימון שנבע 

מירידה ברמת 
הריבית המשולמת 

בגין אשראי 
 מתאגידים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תזרים שלילי 
ברבעון תקופה וב

המדווח מול רבעון 
מקביל עקב שינויים 

 בסעיפי הון חוזר
וקיטון ברווח 

 הרבעוני
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 המאזן:אירועים בתקופת הדוח ולאחר 

 

  2018במאי  1, ביום 2017בדצמבר  31ד' לדוחות הכספיים של החברה ליום 30בהמשך לאמור בביאור ,

מלם מערכות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה תביעה כספית כנגד ירושלים הוגשה לבית המשפט המחוזי ב

פים אודות מערכת רשות המיסים בקשר עם מערכת "שער עולמי". לפרטים נוסידי -עלשל החברה )"מלם"(, 

ד' לדוחות הכספיים של 30"שער עולמי" ולהליכים המתקיימים בין מלם לרשות המיסים, ראה כאמור ביאור 

תביעתה של רשות המיסים הינה בגין נזקים  בכתב התביעה עולה, כי. 2017בדצמבר  31החברה ליום 

בוא בסיסי"( של מערכת "שער שנגרמו לה, לטענתה, בעקבות עיכובים בעלייה לאוויר של שלב ב' )"יי

. יובהר ויודגש, כי הליך 2018ועד מועד עלייתו לאוויר בחודש ינואר  2015עולמי", החל מחודש יולי 

הבוררות שמתנהל בין הצדדים מזה למעלה משנה הינו, בין היתר, ביחס לטענותיה של מלם כי היא זכאית 

 שנגרמו לה בשל אותו עיכוב במועד העלייה לאוויר. מיליון ש"ח בגין נזקים ישירים 70 -לפיצוי בסך של כ

בהתאם לאמור בכתב התביעה הנ"ל, הנזקים הישירים להם טוענת רשות המיסים )בעיקר עלות עובדי 

מיליון ש"ח, ואילו הנזקים העקיפים להם טוענת רשות המיסים  70 -רשות המיסים( מסתכמים לסך של כ

מיליון ש"ח. במהלך הרבעון השלישי של שנת  100 -יפחת מ מסתכמים, במועד הגשת התביעה, בסך שלא

הודיעה רשות המיסים על כוונתה לטעון טענת קיזוז במסגרת הליך הבוררות ואת טענותיה לנזקים  2018

. טענת הקיזוז כאמור טרם 2018שנגרמו לה, זאת במקביל לתביעה נפרדת שאותה הגישה בחודש מאי 

 הוגשה לבורר.

בגין אומדני החברה, המתבססים, בין היתר, על  כוללים יתרות 2018 בספטמבר 30יום הדוחות הכספיים ל

הסכומים שיתקבלו בגין דחיית לוחות הזמנים בעלייה לאוויר ובגין  הערכות יועציה המשפטיים, בדבר

השלמת שלבים נוספים בפרויקט, המביאים בחשבון בין היתר, את העלייה המוצלחת לאוויר של שלב ב'    

ובגין אומדנים באשר לתביעת רשות המסים נגד מלם וטענת הקיזוז  2018"יבוא בסיסי"( בחודש ינואר )

 כאמור לעיל.

 
  החליט דירקטוריון החברה אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד אשר  2018במרץ  18ביום  -מדיניות דיבידנד

רבעון הראשון של כל תודיע החברה, במהלך ה 2018, כך שהחל משנת 2018תהא בתוקף החל משנת 
לי בגין אותה משנה קלנדרית, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, על סכום חלוקת הדיבידנד המיני

שנה. הדיבידנד האמור יחולק פעמיים בשנה, מחציתו בחודש יוני ומחציתו בחודש דצמבר של אותה שנה, 
ויות החברה ולהתניות הפיננסיות בהן וזאת בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה טרם כל חלוקה, להתחייב

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 

ון החברה, כי ברבעון הראשון לאחר סיומה של לחוק החברות. בנוסף החליט דירקטורי 302הקבועים בסעיף 
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 

מיליון  20 -בסך כולל של כ 2018רה לחלק דיבידנד בגין שנת החליט דירקטוריון החברה על כוונת החב
 .2018ומחציתו בחודש דצמבר  2018ש"ח, אשר מחציתו תשולם בחודש יוני 

 
  חלוקת  22.3.2018בהמשך לאימוץ מדיניות חלוקת הדיבידנד, כאמור, אישר דירקטוריון החברה ביום

 .2018ליוני  11שולם ביום מניה(, אשר ש"ח ל 4.5מל"ש )המשקף כ  9.9בסך כולל של כ דיבידנד 
 

  4.5מל"ש )או  9.9חלוקת דיבידנד בסך כולל של , דירקטוריון החברה הכריז על 2018בנובמבר  20ביום ₪ 
 .2018לדצמבר  18למניה(, אשר ישולם ביום 

 
  תים":-אודות "מלם

 
לרבות ייעוץ, תכנון  IT-צרים בתחום המכירת מווכן 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 

עובדים נכון  3,404ו עובדים,  3,336העסיקה הקבוצה  2017בסוף שנת  ארוך טווח. שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון

 מגידול אורגני בפעילויות השונות. כתוצאהגידול , 2018לסוף הרבעון השני 
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