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 2016 במרץ 15

 שנה של צמיחהמסכמת  טכנולוגיות וואן
 

שקל;  מיליארד 1.27-לכ %8-צמחו בכ 2015 בשנתההכנסות 
  מיליון שקל 66.3-לכ %15-בכ עלה השנתיהרווח הנקי 

 
 מיליון שקל 92.9-לכ %14-בכ עלה 2015 בשנת התפעולירווח ה

 
 מיליון שקל 108.4-כל %11.4-בכ צמח 2015בשנת  EBITDA-ה

 
מיליון שקל; הרווח הנקי גדל  368.3-ההכנסות עלו לכ – 2015ברבעון הרביעי של 

 מיליון שקל 19.6-לכ
 

 מיליון שקל 12.7דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך של 
 

בהכנסות לצד עם צמיחה  2015שנת קבוצת וואן שמחה לסכם את : "ל החברה"מנכ, שי אוזון
גידול אורגני השיפור בתוצאות החברה נובע בעיקר מהמשך השיפור ברווחיות התפעולית, 

 מיקוד החברה בפעילויות בהם יש לנו יתרון יחסי וערך מוסף ללקוח. במגזרי הפעילות, וכן
מגמת  את המשך כולה, מבטא 2015בשנת  השיפור בתוצאות הכספיות, הן ברבעון הרביעי והן

 ה של קבוצת וואןמיצובמשקף את ובשנים האחרונות,  את הקבוצההצמיחה המאפיינת 
 ".בשוק המקומי המוביל ניתכשחק

 
ואת  ירביעהמסכמת את הרבעון , המובילות בישראל IT-שהינה אחת מחברות ה, חברת וואן טכנולוגיות

 .עם המשך מגמת הצמיחה בהכנסותיה וברווחיה כולה 2015שנת 
 

 מיליארד 1.18-שקל, בהשוואה לכ מיליארד 1.27-לכ בהכנסות 8%-גידול של כ 2015 בשנת החברה רשמה
מכניסה לאיחוד של מגידול אורגני בפעילויות החברה, ו בעיקרה. העלייה בהכנסות נבעה 2014בשנת שקל 

 .2014שנת  החברה לאוטומציה החל מהרבעון השני של
 

, מההכנסות( 7.3%-כעם עליה בשיעורו ל) מיליון שקל 92.9-לכ 14%-גדל בכ 2015 בשנתתפעולי הרווח ה
 . 2014בשנת  מההכנסות( 6.9%-)כ קלשמיליון  81.5-בהשוואה לכ

 
מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות(  66.3-מיליון שקל )כ 68.5-לכ 14.8%-בכ עלה 2015בשנת הרווח הנקי 
 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות( בתקופה המקבילה אשתקד.  57.6-מיליון שקל )כ 59.7-בהשוואה לכ

 

 .2014בשנת מיליון שקל  97.2-מיליון שקל, בהשוואה לכ 108.4-כל 11.5%-גדל בכ 2015 בשנת EBITDA -ה
 

מגזר פתרונות בהכנסות מ 9.3%-החברה עליה של כ בחלוקה על פי מגזרי הפעילות המרכזיים, רשמה
 בתקופה המקבילהמיליון שקל  497.1-בהשוואה לכ, מיליון שקל 543.5-כל 2015 בשנתושירותי תוכנה 

מיליון שקל  55.6-, בהשוואה לכמיליון שקל 62.3-לכ 11.9%-גדל בכ הרווח התפעולי לתקופה .אשתקד
 .2014בשנת 

 
מיליון  591.5-לכ 4%-גידול של כ 2015 בשנתנרשם  פתרונות תשתיות ומחשובמגזר מבהכנסות החברה 
מיליון  28.1-לכ 16.9%-גדל בכ הרווח התפעולי לתקופה. 2014בשנת מיליון שקל  568.4-שקל בהשוואה לכ
 .2014בשנת מיליון שקל  24.0-שקל, בהשוואה לכ

 
מיליון שקל,  115.7-לכ 21.9%-גידול של כ 2015 בשנתנרשם  בהכנסות החברה ממגזר שירותים מנוהלים

מיליון שקל,  6.5-הסתכם בכ הרווח התפעולי לתקופה. 2014בשנת מיליון שקל  94.9-בהשוואה לכ
 .2014בשנת מיליון שקל  6.7-בהשוואה לכ

 -------------------המשך בעמוד הבא---------------
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 :2015של  הרביעיתוצאות החברה לרבעון 
 

ברבעון  מיליון שקל 365.9-בהשוואה לכ ,מיליון שקל 368.3-כלעלו  הרביעיקבוצת וואן ברבעון  כנסותסך ה
 המקביל אשתקד. 

 
-כעם עליה בשיעורו ל) מיליון שקל 29.3-כל 14.1%-עלה בכ ברבעוןהרווח התפעולי של וואן טכנולוגיות 

 אשתקד.  ברבעון המקביל מההכנסות( 7%-)כ מיליון שקל 25.7-בהשוואה לכ, מההכנסות( 7.9%
 

-בהשוואה לכ ,מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות( 19.2-)כ מיליון שקל 19.6-כעלה ל ברבעוןהנקי הרווח 
  .המקביל אשתקד ברבעוןמיליון שקל מיוחס לבעלי המניות(  18.8-)כמיליון שקל  19.2

 

ברבעון המקביל מיליון שקל  31.4-בהשוואה לכ שקל,מיליון  33.4-כל 6.3%-עלה בכ ברבעון EBITDA-ה
 אשתקד. 

 
בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנדים של החברה, החליט הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות 

מיליון שקל  40.5-בסך של כמצטבר מיליון שקל, וזאת בנוסף לחלוקת דיבידנד  12.7-החברה בסך של כ
 .2015במהלך שנת 

  
 -נכון ל ,שברשות החברה לטווח הקצר היקף המזומנים והנכסים הפיננסיםממאזן החברה עולה, כי 

 . מיליון שקל 149.5-הסתכם בכ ,31.12.15
 30%-המהווה כ, מיליון שקל 237.8-הסתכם בכעלה ו, 31.12.2015נכון ליום , של החברה ההון העצמי

 .מיליון שקל 40.5-של כ, כפי שצוין לעיל, בסך 2015מהמאזן, וזאת בקיזוז חלוקת דיבידנד בשנת 
 

החברה מספקת פתרונות מחשוב  .המובילות במשק  IT-הינה אחת מחברות הוואן טכנולוגיות תוכנה 

, תעשיה, טלקום: לקוחות במגזרי המשק השונים 1,500-ללמעלה מ ,One1 Home for IT מקצה לקצה
עובדים  3,000 -מעל ל בחברה מועסקים . מסחר ועוד, קמעונאות, ביטוח, בנקאות ופיננסים, טק-היי

החברה פועלת על בסיס אסטרטגיה ממוקדת לקוח ומעניקה סל פתרונות מחשוב . ל"מקצועיים בארץ ובחו
החל מתשתיות חומרה ומערכות אחסון מתקדמות ועד פתרונות ופרויקטי ; תחת קורת גג אחת, מלא

מוצרי חומרה ומערכות מחשבים וכן באספקת שיווק כמו כן פועלת החברה גם בתחום  .תוכנה מורכבים
. יו"ר 50א יתר "מניית החברה נכללת במדד ת. מכלול שירותים מנוהלים בתחום המחשוב לארגונים

 החברה הוא מר עדי אייל, ומנכ"ל החברה הוא מר שי אוזון.
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