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 גידול דו-ספרתי בהכנסות ברבעון ובתקופה שנבע מכל מגזרי הפעילות
 נמשכת הצמיחה ברווח התפעולי ושיעורו
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 התוצאות:עיקרי 
 

בתקופה מקבילה, גידול  ₪אלפי  1,419,865כ מול  ₪אלפי  1,628,823לכ מו כתהסלתקופה  הכנסותסך  
 ₪אלפי  437,304כ לבהשוואה  522,324לכ ההכנסות הסתכמו  2019 יברבעון השליש .14.7%של כ 

 מגידול בכל מגזרי הפעילות. תהנובע19.4%של  עלייה, רבעון מקבילב
 

אלפי  693,592כ מול  ₪אלפי  745,627כ של  הסתכמו לסךלתקופה  (חומרהתשתיות )הכנסות במגזר ה
 ₪אלפי  20,572לכ הסתכם  לתקופה והרווח המגזרי 7.5%גידול אורגני של כ מקבילה,  , בתקופה₪

בתשעת החודשים מהכנסות המגזר(  2.2%) ₪אלפי  14,945לכ נסות המגזר( בהשוואה מהכ 2.8%)
 2019י השלישברבעון ברווח ושיעורו נובע מהגידול בהכנסות, כאמור. הגידול . 2018הראשונים של שנת 

של כ גידול אורגני , ברבעון מקביל ₪אלפי  202,404כ מול  אלפי ש"ח 230,310לכ  הכנסות המגזרהסתכמו 
 1,998כ מהכנסות המגזר( מול  1.9%) ₪אלפי  4,446לכ  םהסתכ ברבעון השלישימגזר ב הרווח, 13.8%

ברבעון המקביל, עלייה שנבעה מהגידול בהכנסות, כאמור, וקוזזה בחלקה  מהכנסות המגזר( 0.9%) ₪אלפי 
 .2018בהשוואה לרבעון בשלישי של  בשער החליפין הממוצע של הדולר  3.1%מירידה של כ 

 

 40.6%גידול של כ , ₪אלפי  396,112לכ  הסתכמולתקופה  הכנסות במגזר התוכנה והפרויקטים

, מוצרי התוכנהכל עלייה בפעילות מהנובע בעיקר  ה,בתקופה המקביל ₪אלפי  281,711בהשוואה לכ 
 לתקופה במגזר הרווח. הבחירות לכנסת ומכירה ראשונה משמעותית בחו"ל, פרויקטים חדשים וקיימים

מהכנסות המגזר(,  3.7%) ₪אלפי  10,382כ מהכנסות המגזר( מול  7.2%) ₪אלפי  28,522לכ הסתכם 
, ₪אלפי  132,961לכ הכנסות המגזר הסתכמו  2019י השלישברבעון  תקופה מקבילה, מהסיבות לעיל.ב

חו"ל אשר , למעט מכירת בלעיל, מהסיבות תוארו ברבעון המקביל 90,055בהשוואה לכ  47.6%של כ  גידול
מהכנסות המגזר( מול  9.5%) ₪אלפי  12,603לכ  עלתה רווחיות המגזר. נרשמה ברבעון השני של השנה

  , עקב הגידול בהכנסות, כאמור.מהכנסות המגזר( 2.9%) ₪אלפי  2,639כ 
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אלפי  311,664לכ  בהשוואה ₪אלפי  339,181לכ פה המדווחת בתקוהסתכמו מיקור חוץ ממגזר הכנסות 

בהשוואה  עבודהומספר גדול יותר של ימי  הנובעת מגידול אורגני 8.8%, עליה של כ בתקופה מקבילה ₪
. 2019עקב יציאת "אלטל" מאיחוד, החל מסוף אוגוסט  ₪אלפי  10,700לתקופה מקבילה, על אף קיטון של כ 

 99,483בהשוואה לכ  8.6%של כ גידול , אלפי ש"ח 108,043לכ הכנסות המגזר  הסתכמו ילישברבעון הש
לכ מהכנסות המגזר(, בהשוואה  5%) 17,022לכ  םהסתכ בתקופה מגזרב הרווח. ברבעון המקביל ₪אלפי 

, מהגידול בהכנסותרווח ושיעורו נבע הגידול ב. המקביל (, בתקופהמהכנסות המגזר 4.0%) ₪אלפי  12,447
כ מהכנסות המגזר( מול  6.1%) ₪אלפי  6,593לכ הסתכמה רווחיות המגזר  2019 ברבעון השלישימור. כא

 ברבעון המקביל אשתקד.( מהכנסות המגזר 2.3%)  ₪אלפי  2,286
 

אלפי  147,903כ לסך של הסתכמו לתקופה המדווחת  וחא"טשירותי שכר, משאבי אנוש הכנסות במגזר 

ותחילת הנובעת מגידול אורגני  ,11.3% -עליה של כ, בתקופה מקבילה ₪י אלפ 132,898כ , בהשוואה ל₪

לכ בהשוואה  ₪אלפי  51,010לכ הסתכמו ההכנסות  יברבעון השליש. 2019תפעול קופ"ג החל מאוגוסט 

 ₪אלפי  35,417כ סך של בתקופה הסתכם ל במגזר הרווחברבעון המקביל אשתקד.  ₪אלפי  45,362

ברבעון . בתקופה מקבילהמהכנסות המגזר(  24.7%) ₪אלפי  32,888כ מול  מהכנסות המגזר( 23.9%)

 25.3%) ₪אלפי  11,482כ מהכנסות המגזר( מול  23.6%) ₪אלפי  12,033לכ הסתכם הרווח  השלישי

 .מהכנסות המגזר( ברבעון המקביל אשתקד
 

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

 
 

 
מההכנסות(,  13.6%) ₪אלפי  220,955לכ הסתכם  2019בתשעה חודשים ראשונים של  גולמירווח ה

בפעילות וכן מקיטון  מגידולהנובע (, מההכנסות 13.3%) ₪אלפי  189,458לכ בהשוואה  16.6%גידול של כ 
כם הרווח הסת 2019ברבעון השלישי .  IFRS16, עקב יישום תקן ש"ח אלפי 2,700בהוצאות בסך של כ 

(, ברבעון מקביל, 13.1%) ₪אלפי  57,103לכ מההכנסות( בהשוואה  14.4%) ₪אלפי  75,265לכ הגולמי 
 , כאמור.IFRS16עקב יישום תקן  ₪אלפי  900גידול שנבע מעלייה בהכנסות וקיטון בהוצאות בסך של כ 

 

ה בתקופאלפי ש"ח  52,994 -לכבהשוואה  ₪אלפי  53,645לכ הסתכמו  תקופהל ושיווק מכירה הוצאות
לכ הסתכמו ההוצאות  יברבעון השליש. 3.3%לכ  3.7%, מול קיטון בשיעור, מכ 1.2%של כ  גידול, ההמקביל

 .ברבעון המקבילמההכנסות(  3.9%) ₪אלפי  17,289לכ מההכנסות(, בהשוואה  3.5%) ₪אלפי  18,257
 

 71,582לכ בין התקופות, והסתכמו דומה נותרו ברמה  המדווחלתקופה ולרבעון  וכלליות הוצאות הנהלה
רבעון ובבתקופה המדווחת  ,₪אלפי  23,217כ מול  ₪אלפי  23,390, וכ ₪אלפי  71,457כ מול  ₪אלפי 

 השלישי, בהתאמה.
 

 בעיקר ,₪אלפי  29,546הכירה החברה תחת סעיף "הכנסות אחרות, נטו" בכ  2019השלישי  ברבעון
 "אלטל" מחברת 50%רווח הון ממימוש בגין 

 

 

 תקופה מקבילהב ₪אלפי  65,007-כמול  ₪אלפי  123,259לכ הסתכם תקופה המדווחת ב הרווח התפעולי
מההכנסות(  5.9%) ₪אלפי  95,728הסתכם לכ "הכנסות אחרות נטו"  רווח תפעולי מנוטרל אשתקד.

רווח הגולמי, מההכנסות(, גידול שנבע מעלייה ב 4.6%) ₪אלפי  65,007בתקופה המקבילה הסתכם לכ ו
רווח התפעולי בנטרול וה ₪אלפי  63,164לכ הסתכם הרווח התפעולי  2019י ברבעון השליש. כאמור

 ₪אלפי  16,597כ מההכנסות(, זאת מול  6.4%) ₪אלפי  33,618הסתכם לכ  "הכנסות אחרות, נטו"
 מהסיבות שתוארו לעיל.גידול שנבע ברבעון המקביל אשתקד, 

 

EBITDA אלפי  175,113כ ל הסתכמה ,2019בתשעת החודשים הראשונים אחרות  בנטרול הכנסות₪ 

  .בתקופה מקבילה מההכנסות( 6.1%) ₪אלפי  87,133 -סך של כבהשוואה ל מההכנסות(10.7%)

EBITDA  בנטרול הכנסות אחרותמתואמת(  והשפעת תקןIFRS16 ) אלפי  120,882לכ הסתכמה₪ 

מתואמת  -EBITDAו  ₪אלפי  61,606לכ  EBITDAהסתכמה  2019י ברבעון השלישמההכנסות(.  7.4%)

 ברבעון מקביל אשתקד.מההכנסות(  5.5%) ₪אלפי  23,840כ  מההכנסות(, מול 8.4%) ₪אלפי  44,080לכ 
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 אלפי ש"ח בתקופה 10,001 -כלבהשוואה  ₪אלפי  13,336לכ הסתכמו  לתקופה , נטוהמימוןהוצאות 

ובקיזוז  ₪אלפי  3,900בסך של כ  IFRS16השפעות יישום תקן גידול בעיקר בגין אשתקד, ה מקביל

אלפי  3,374כ מול  ₪אלפי  5,602נטו לכ  הסתכמו הוצאות המימון, יברבעון שלישהפרשי שער. השפעת 

  . ₪אלפי  1,400בסך של כ  IFRS16, גידול שנבע בעיקרו מהשפעת יישום תקן ש"ח, ברבעון מקביל
 

בתקופה מקבילה, גידול שנבע  ₪אלפי  12,590כ מול  ₪אלפי  18,205 לכהסתכמו  לתקופה הוצאות מס

כ בהשוואה ל ₪אלפי  6,059כ רשמה החברה הוצאות מסים של  ברבעון השלישי .ברווח לפני מס מעלייה

 ברבעון מקביל, מהסיבות לעיל. ₪אלפי  3,396
 

אלפי  42,416 מול כ ₪אלפי  90,386 הסתכם לכ 2019הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של 

 9,827  -לכבהשוואה  ₪אלפי  51,001לכ  הסתכם הרווח הנקי רבעון המדווחבתקופה המקבילה. ב ₪

 , מהסיבות לעיל.2018ברבעון מקביל אלפי ש"ח  
 

אלפי  91,464–הסתכם לכ אשר  בתקופה פעילות שוטפתחיובי מתזרים המזומנים החברה מדווח על 
 IFRS16מיישום תקן בתקופה המקבילה. עיקר השינוי נבע  ₪אלפי  48,592-, מול תזרים שלילי של כ₪

ברבעון  ., בהשוואה לתקופה מקבילהתנועות בסעיפי הון חוזר, גידול ברווח ו₪אלפי  54,000בסך של כ 
, מול תזרים שלילי ₪אלפי  89,590כ מפעילות שוטפת בהיקף של חיובי נרשם תזרים  2019י השליש

 18,000בסך של כ  IFRS16מיישום תקן נבע גידול שברבעון המקביל,  ₪אלפי  26,562כ בהיקף של 
 משינויים בסעיפי הון חוזר, כאמור.ברווח לתקופה ו, גידול ₪אלפי 

 

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

, מול ₪אלפי  98,961לכ הסתכם  2019 חודשים ראשוניםבתשעה  נויים בסעיפי נכסים והתחייבויות(שי

כ , מול ₪אלפי  35,820לכ  FFOברבעון המדווח הסתכם ה בתקופה המקבילה.  ₪אלפי  65,143כ 

 ברבעון המקביל אשתקד. ₪אלפי  16,378
 

 נתוני מאזן:
 

 

, בעיקר 30.9.2019ליום  ₪אלפי  801,809 לכ 31.12.2018ביום  ₪אלפי  888,977מכ קטנו  נכסים שוטפים
נטו בסך של וקיטון בסעיף "לקוחות",  ₪אלפי  51,000מהשפעת יציאה מאיחוד של חברת "אלטל"  בסך של כ 

 ש"ח. 29,000
 

 648,446, לעומת כ ₪אלפי  652,525הסתכם לכ  2019של שנת י שלישן הברבעו היקף אשראי לקוחות ממוצע
 ברבעון מקביל אשתקד. ₪אלפי 

 

ליום  ₪אלפי  281,424לכ  31.12.2018אלפי ש"ח ביום  266,614 -מסך של כ עלייה -נכסים בלתי מוחשיים, נטו 
כר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך במגזר שרותי ש ומהשקעותופעילות  ותמרכישת חבר הבעיקרת נובעה, 30.9.2019

 יציאה מאיחוד של "אלטל" והוצאות פחת שוטפות.בקיזוז  ,טווח
 

 ., כאמורונובעים מיישום תקן חכירות 30.9.2019ליום  ₪אלפי  163,734הסתכמו לכ נכסי זכות שימוש 
 

 30.9.2019יום ל ₪אלפי  662,195לכ  31.12.2018ביום  639,553מסך של  גידול בסעיף התחייבויות שוטפות

במקביל לירידה באשראי מבנקים אלפי ש"ח  76,000עקב: גידול באשראי מתאגידים בנקאיים בסך של כ בעיקר 
בקיזוז קיטון בסעיף  ₪אלפי  62,000, גידול בחלויות שוטפות בגין חכירה בסך של כ ₪אלפי  59,000ז"א בסך 

ליום  190,435ל , 31.12.2018ליום  ₪אלפי  292,306מרמה של ) 86,000בסך של כ "ספקים ונותני שירותים" 
 .₪אלפי  26,000כ בסך  בגין אלטל , ומיציאה מאיחוד של30.9.2019

 

 .המקביל ברבעון ₪אלפי  236,193, מול כ ₪אלפי  210,295ברבעון  הסתכם לכ  היקף אשראי ספקים ממוצע

 
ות , בעיקר עקב התחייב31.12.2018ליום  116,970, גידול מכ ₪אלפי  167,736הסתכמו לכ  חייבויות ז"אהת

, בקיזוז ירידה באשראי תאגידים בנקאיים בסך של כ ₪אלפי  103,000בסך של כ  בגין חכירה בעקבות יישום התקן
 אלפי ש"ח 59,000

 

 .31.12.2018ביום  ₪אלפי  153,425 מול  ₪אלפי  184,557הסתכם לכ  30.9.2019ליום חוב פיננסי, נטו 
 

ליום  ₪אלפי  491,529מול כ  30.9.2019ליום  ₪אלפי  549,372הסתכם לכ  הון עצמי של הקבוצה במאוחדסך 

 הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ששולם., גידול הנובע מהרווח לתקופה בקיזוז דיבידנד 31.12.2018

 מהסיבות לעיל. , גידול31.12.2018ליום  ₪אלפי  491,974מול כ  30.9.2019ביום  ₪פי אל 550,891הסתכם לכ 

 ביום 39.4%בהשוואה לכ  39.8%הסתכם לכ  30.9.2019 ליום שיעור ההון העצמי מסך המאזן המאוחד

 מאזן.בסך ה ₪אלפי  164,000עיקר השינוי נובע מיישום התקן לראשונה, אשר הביא לגידול של כ  . 31.12.2018
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 E mail: sigal@ir-consulting.co.il  ,03-7526262 :טל

 31.12.2018ביום  ₪אלפי  224,915, בהשוואה לכ ₪אלפי  267,948והסתכם לכ  19%גדל בכ הון מוחשי, נטו* 

 
 אירועים בתקופת הדוח ולאחר המאזן:

 
 

  לסך  סתכםאשר ה ש"ח למניה 7של  חלוקת דיבידנדאישר דירקטוריון החברה  2019במרץ  19ביום
 .2019באפריל  10שולם ביום ד האמור . הדיבידנמיליון ש"ח 15.3 -כל שכולל 

 

 על  2019במרץ  19החליט דירקטוריון החברה ביום , בהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה
, אשר מחציתו תשולם מיליון ש"ח 30 -בסך כולל של כ 2019כוונת החברה לחלק דיבידנד בגין שנת 

דירקטוריון החברה יהא רשאי בכל עת,  . יובהר, כי2019ומחציתו בחודש דצמבר  2019בחודש יוני 
 2019בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות הדין, לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל בגין שנת 

. בהמשך לאמור מובהר, כי ברבעון ו/או לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם כלל
, תשקול 2019הכספיים השנתיים של החברה לשנת , במועד אישור הדוחות 2020הראשון של שנת 

בגין שנת  2019, וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בשנת 2019החברה חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת 
, אישר דירקטוריון החברה ב 2019החברה לשנת בהמשך למדיניות הדיבידנד של  , ככל שחולקו.2019

  2019מל"ש(, אשר שולם במלואו ביוני  15.3ך כולל של כ )ס למניה ₪ 7 בסךחלוקת דיבידנד  21.5.2019
 

 

  מהון המניות המונפק והנפרע של אלטל 50%התקשרה החברה בהסכם למכירת  2019במרץ  28ביום ,

חברה בשליטת התעשיה ,( של החברה, לאלתא מערכות בע"מ100%הינה חברה בת בבעלות מלאה ) אשר
מהון המניות  50%העסקה יחזיקו החברה ואלתא, כל אחת, האוירית לישראל בע"מ, כך שלאחר השלמת 

מהון המניות המונפק והנפרע של אלטל תשלם אלתא לחברה  50%המונפק והנפרע של אלטל. בגין רכישת 
בד בבד עם חתימת  .מיליון ש"ח. בהסכם נקבע מנגנון להתאמת התמורה שתשולם לחברה 42סך של 

מניות, אשר ייכנס לתוקף עם ובכפוף להשלמת העסקה,  ההסכם התקשרו החברה ואלתא בהסכם בעלי
בסוף חודש אשר מסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים כבעלי מניות באלטל לאחר השלמת העסקה. 

בד בבד עם השלמת העסקה שולמה והעיסקה הושלמה. התקבלו כל האישורים הרגולטוריים  אוגוסט

הכנסות  מיליון ש"ח במסגרת 30.6 -ון בסך של כלחברה התמורה בגין המניות והחברה רשמה רווח ה
החל ממועד השלמת העסקה חדלה אלטל להיות חברה מאוחדת בדוחותיה הכספיים של אחרות, נטו.

 החברה על בסיס השווי המאזני. בדוחותהחברה וההשקעה בה מוצגת 

  ץ ביעומתמחה ה חתמה חברה מאוחדת על הסכם לרכישת מלוא מניות חברה 2019בחודש מרץ

ואינטגרציה לחברות בענף ההייטק עם התמחות בניהול תהליכים אוטומטים משלב הפיתוח ועד לשלב 
מוצרים דיגיטליים  המתמחה בפיתוחרכשה חברה מאוחדת פעילות  2019בנוסף, בחודש מרץ הייצור. 

 מיליון ש"ח. 11.9-תסתכם לסך של ככאמור סך התמורה בגין הרכישות . ופתרונות תוכנה
 

  שנרכשה מבנק הפועלים, עלתה לאוויר בהצלחה מערכת תפעול קופות הגמל  2019חודש יולי במהלך

 ."פסגות"והחברה החלה לספק שירותי תפעול לקופות גמל וקרנות השתלמות, לרבות ל
 

  אישור דירקטוריון  2019בנובמבר  19, ביום 2019בהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לשנת

. הדיבידנד מיליון ש"ח 15.3 -כל  שכולל לסך  סתכםאשר י ש"ח למניה 7דנד בסך של חלוקת דיביהחברה 

 .2019בדצמבר  9האמור ישולם ביום 

 
 

  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  הקבוצה מדווחת על ארבעהויישום של מערכות מחשוב. 

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

דים עוב 3,717העסיקה החברה  2019בסוף המחצית הראשונה  שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח.

 , גידול כתוצאה מרכישת חברה וגידול אורגני בפעילויות השונות.2018עובדים בסוף  3,551בהשוואה ל 
 

 לפרטים נוספים:

   03-9278300 מנכ"ל משותף –מר אילן טוקר 
  Cubitt IR Consulting   7526262 - 03  -סיגל גפן 


