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אפקון ,מקבוצת שלמה ,מסכמת את הרבעון השלישי של שנת  2017עם
צמיחה בהכנסות וברווח הנקי







החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת  2017עם גידול של  3.4%בהכנסות לכ345.8-
מיליון ש"ח ,ועלייה של כ 55%-ברווח הנקי שהסתכם בכ 16-מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון
המקביל אשתקד
בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2017רשמה אפקון גידול של כ 8.8%-בהכנסות לסך
של כ 1,115.9-מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד ועלייה של כ 9.3%-ברווח
הנקי לסך של כ 38-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 34.7-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד
צבר ההזמנות של הקבוצה גדל בכ 4%-לכ 1.814-מיליארד ש"ח בהשוואה ליום 31.12.16
החברה השלימה השקעה במאגוס ( )39%העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של מכ"מים
מתקדמים

ישראל רייף ,יו"ר הדירקטוריון מסר" :אפקון ממשיכה לחזק את מעמדה כקבלן ראשי בפרויקטים
גדולים עתירי מערכות ולבסס את הפעילות ,דבר המשתקף בתוצאות הרבעון השלישי של .2017
החברה מזהה הזדמנויות ליצירת ערך וזוכה בפרוייקטים בסדרי גודל משמעותיים .החברה ערוכה
להמשך צמיחה וממוצבת היטב מבחינה תפעולית להקמת פרויקטים למבנים ותשתיות ובמתן
פתרונות מגוונים וטכנולוגיות המותאמים לצרכי הלקוח".
ג'רי שנירר ,מנכ"ל אפקון החזקות מסר" :אפקון מממשיכה להתקדם בהתאם לתכניותיה וליישם
הלכה למעשה את קפיצת המדרגה בהיקפי הפרויקטים ובצבר .אפקון מחזקת את מעמדה בשוק
המערכות והשירותים לתעשייה ,תוך ביצוע פרויקטי דגל וממשיכה להשקיע בעולמות
הטכנולוגיה .לאחרונה השלמנו את ההשקעה במאגוס ( 39%ו 33%-בדילול מלא) והיא תשתלב
בהיצע הפתרונות והמוצרים שלנו בתחום הבטחון החכם בישראל ומחוצה לה .פרוייקט קמפוס
אינטל בקרית אריה ,הגדול בתולדות החברה ,נמצא בעיצומו ועומד בלוחות הזמנים .במגזר
התקשורת מיושמת תכנית הבראה ,זאת כחלק מצעדי התחדשות והתייעלות לשם התאמת
הפעילות לצרכים המשתנים של השוק ,וזאת במקביל למאמץ למכירת מערכות הAeonix-
בשווקים הבינלאומיים .תכנית ההבראה נושאת פרי ומשתקפת בתוצאות הרבעון השלישי,
שבמסגרתן עבר מגזר התקשרות לרווח .המיקוד העסקי ביחידות השונות ,יחד עם הגידול
בהכנסות ימשיכו להניב פירות והחברה תמשיך להשיא ערך לבעלי המניות".
קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת  2017בו נרשמו הכנסות בסך של כ345.8-
מיליון ש"ח ,עלייה של כ 3.4%-בהכנסות לעומת סך של כ 334.6-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .עיקר העלייה
נבעה מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות .צבר העבודות של הקבוצה ליום  30בספטמבר 2017
הסתכם לסך של כ 1,814-מיליון ש"ח ,גידול של כ 4%-לעומת צבר ההזמנות של החברה בסוף שנת  2016שהסתכם
לסך של כ 1,743-מיליון ש"ח.
הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של שנת  2017הסתכם לסך של כ 16-מיליון ש"ח ,גידול של כ ,55%-ביחס לכ-
 10.3מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2017הסתכם הרווח הנקי בכ38-
מיליון ש"ח בהשוואה לכ 34.7-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של  .9.5%עיקר הגידול ברווח הנקי נבע
מקיטון בהוצאות המימון בתקופת הדו"ח לעומת תקופה מקבילה בקיזוז גידול בהוצאות אחרות לעומת תקופה
מקבילה אשתקד.
בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים של  2017רשמה אפקון גידול של כ 8.8%-בהכנסות לסך של כ 1,115.9-מיליון
ש"ח לעומת סך של כ 1,025.8-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים
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של השנה צמח בכ 1.8%-לסך של כ 65.5-מיליון ש"ח והרווח התפעולי מגזרי גדל בכ 4.6%-לסך של כ 68.8-מיליון ש"ח
לעומת כ 65.8-מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים בשנת .2016
תמצית נתונים עיקריים:


גידול בהכנסות הקבוצה לסך של כ 345.8-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 334.6-מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד .עיקר הגידול בהכנסות נובע מגידול בהכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2017גדלו ההכנסות בכ 8.8%-והסתכמו לסך של כ 1,115.9-מיליון ש"ח
בהשוואה לסך של כ 1,025.8-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.



צבר ההזמנות ברבעון השלישי של שנת  2017הסתכם לסך של כ 1,814-מיליון ש"ח ,לעומת צבר של כ1,743-
מיליון ש"ח בסוף שנת .2016



הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השלישי לסך של כ 20.4-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 23-מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד .הרווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים
למגזרי הפעילות) ,הסתכם לסך של כ 21.5-מיליוני ש"ח ברבעון השלישי ,לעומת סך של כ 23.1-מיליון ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד .הקיטון נובע בעיקר מהנעה מאוחרת של מספר פרויקטים בצבר במגזר פרויקטים
למבנים ותשתיות ומהפסד בפעילות הגמרים בתחום התמ"אות ושיקום מבנים .יש לציין שמגזר התקשורת עבר
להציג רווח של  1.5מיליון ש"ח ברבעון השלישי של  2017לעומת הפסד של  2.2מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2017עלה הרווח התפעולי לסך של כ 65.5-מיליון ש"ח לעומת סך של כ-
 64.4מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.1.8%-בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח
הרווח התפעולי מגזרי בכ 4.6%-לסך של כ 68.8-מיליון ש"ח ,בהשוואה לסך של כ 65.8-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.



גידול ברווח הנקי שהסתכם לסך של כ 16-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 10.3-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד .בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי לסך של כ 38-מיליון ש"ח בהשוואה לסך
של כ 34.7-בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.9.3%-



ההון העצמי ליום  30.9.17הסתכם לסך של כ 375.1-מיליון ש"ח ומהווה כ 26.8%-מהמאזן לעומת סך של כ353.4-
מיליון ש"ח ליום  31.12.16המהווה כ 24.3%-מהמאזן .השינוי בהון העצמי נובע בעיקר מרווח כולל בתקופה בסך
של כ 36.7-מיליון ש"ח בניכוי דיבידנד ששולם בסך  15מיליון ש"ח.

אירועים בתקופת הדו"ח ולאחריו








ביום  23בינואר  ,2017חתמה חברת בת בבעלות מלאה של החברה על הסכם עם צד שלישי במסגרתו חברת הבת
תבצע כקבלן ראשי הקמה של משרדים בבני ברק .היקף העבודות צפוי להסתכם בכ 170-מיליון ש"ח.
ביום  1ביוני  ,2017התקשרה חברה בבעלות מלאה של החברה בהסכם עקרונות עם חברות מאגוסיס מערכות
בע"מ ובעלי מניותיה במסגרתו יושקעו במאגוס סך של  4מיליון דולר בתמורה להקצאת מניות של מאגוס
שתשקפנה כ 39%-מזכויות ההון וההצבעה (כ 33%-מזכויות ההון וההצבעה על בסיס דילול מלא) .מאגוס עוסקת
בפיתוח ,ייצור ושיווק של מכ"מים .ביום  5בנובמבר  2017הושלמה העסקה.
ביום  7ביוני  ,2017חתמה חברת בת בבעלות מלאה של החברה עם צד שלישי במסגרתו חברת הבת תבצע עבודות
עבור הלקוח כקבלן ראשי ,הקמה של מבנה הכולל מגדל משרדים ,שטחי מסחר ,חניון תת קרקעי וכן תשתית
לבניית מגדל נוסף באתר ,כולל מערכות אלקטרומכניות .היקף העבודות צפוי להסתכם לסך של כ 380-מיליון
ש"ח  .במסגרת ההסכם ניתנה ללקוח אופציה ,שתעמוד בתוקף עד לסוף אוגוסט  ,2019לדרוש מהחברה הבת
הקמת מגדל נוסף באתר ובתנאים הקבועים בהסכם.
ביום  14ביוני  ,2017הודיעה חברת סטנדרט & פורס מעלות בע"מ על הותרת דירוג החברה ודירוג אגרות החוב
(סדרה ג') של החברה על .(A-)/ Stable
ביום  16באוגוסט  2017החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל (ברוטו)
של  15מיליון ש"ח .הדיבידנד שולם ב 28-בספטמבר .2017
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 ביום  11בספטמבר  2017התקשרה שותפות כללית בבעלות מלאה של החברה ושל צד שלישי שאינו קשור לחברה
או לבעלת השליטה בה במערך הסכמים במסגרתם תבצע השותפות עבור הלקוח ,כקבלן ראשי ,הקמה של  3מבני
מגורים ,מרתפים תת קרקעיים ,עבודות מערכות אלקטרו מכניות וגמר .ההיקף הכספי של הפרויקט צפוי לעמוד
על סך של כ 155-מיליון ש"ח .השותפות מוחזקת על ידי החברה הבת ( )70%ועל ידי השותף ( .)30%החברה
העמידה ערבות להתחייבויות השותפות מכח ההסכם.
 ביום  10באוגוסט  ,2017התקשרה שותפות בבעלות מלאה של החברה ,הפועלת במגזר התקשורת ,בהסכם עם
הסתדרות העובדים החדשה במסגרתו הוארך תוקפו של ההסכם הקיבוצי החל על עובדי השותפות למשך שלוש
שנים נוספות .במסגרת ההסכם הוסכם על פרישה של  17עובדים של השותפות ,וזאת כחלק מצעדי התחדשות
והתייעלות שמבצעת השותפות לשם התאמת פעילותה לצרכים המשתנים של המשק הישראלי ,בין השאר כאמור
בסעיף יא' לעיל ,ולהתפתחויות הטכנולוגיות בענף התקשורת ולשם שיפור מעמדה התחרותי .כמו כן ,במסגרת
ההסכם הוסכם על הארכת רשת הביטחון המוקנית לחלק מעובדי השותפות עד ליום  .31.12.2022הליך הפרישה
האמור צפוי להתקיים ברבעון השלישי של שנת  .2017בהתאם ,רשמה השותפות הפסד חד פעמי ברבעון השני של
שנת  ,2017בסך של כ 2.8-מיליון ש"ח.
 ביום  16באוגוסט 2017 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל (ברוטו)
של  15.0מיליון ש"ח ,בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות.
אודות אפקון החזקות
אפקון החזקות בע"מ ,באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה ("הקבוצה" או "אפקון") ,פעילה בתחומי פרוייקטי
התשתית ,מערכות אלקטרומכניות ,טכנולוגיות בקרה ואוטומציה ותקשורת .אפקון מבצעת פרוייקטי תשתית עתירי
מערכות וטכנולוגיה ,מפתחת ומוכרת פתרונות טכנולוגיים בתחום התקשורת ,הבקרה והאוטומציה ,בישראל ומחוץ
לה .על-פי רוב ,פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים ויכולות ,מתוך חבילת השירותים
אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה .אפקון מעניקה ללקוחותיה פתרונות מלאים לצורכי התשתית שלהם ,כולל שרות
ואחזקה .להלן פעילויותיה העיקריות של הקבוצה:
פרוייקטי תשתית עתירי מערכות ( -א) הקמה של תחנות כח  -בדגש על עבודות חשמל; (ב) בניה לסקטור הציבורי -
הנדסה אזרחית ועבודות גמר; (ג) חשמל ,מיזוג אויר ,אינסטלציה ,גילוי וכיבוי אש; (ד) קירור עמוק וקירור תעשייתי;
(ה) גז טבעי  -תחנות הפחתת ומדידת לחץ מ 250-באר ועד 2-באר והסבות פנים מפעליות; (ו)  EPCבתחנות כח פוטו
וולטאיות ובחוות רוח; (ז) ייצור לוחות חשמל מתח גבוה ,בינוני ונמוך ומנתקים.
מערכות וטכנולוגיות ,בקרה ואוטומציה  -מערכות מתח נמוך ( -א) בקרה תעשייתית ותוכנת ( ;SCADAב) בקרת
מבנה; (ג) קריאה מרחוק של מוני מים; (ד) מערכות בטחון ,מערכות גידור ,סנסורים/חיישני תנועה כולל פתרונות
ייחודיים למעברי גבול ושערי נמל; (ה) מערכות בקרת חניה  -חומרה ותוכנה; (ו) פרוייקטי "עיר בטוחה" בערים
שונות (ז) גילוי וכיבוי אש.
תקשורת  -תדיראן טלקום  -פיתוח ,ייצור ,שיווק ,הפצה ,התקנה ו/או שירות ותחזוקה של (א) מרכזיות ופתרונות
תקשורת  Unified Communication and Collaborationלארגונים; (ב) ( ;Contact Centersג) מערכות הקלטה;
(ד) שירותי ענן; (ה) תשתיות תקשורת.
סחר  -חברת אטקה  -ייצוג ,ייבוא ,שיווק והפצה בישראל של ציוד בתחומי החשמל ,הבקרה והמכשור.
אפקון פעילה בתחומים השונים במגוון מודלים עסקיים  -כיזם ,כקבלן ראשי ( ,)EPC ,GCבמיזמים משותפים
( ,) Joint Venturesכקבלן משנה וכספק שירותים ואחזקה .חלק מפרוייקטי ההקמה והביצוע של אפקון עוברים
משלב ההקמה לחוזי שרות ואחזקה.

לפרטים נוספים
הדס פרידמן-זיק
קשרי משקיעים בע"מ
טל03-5167620 :
מיילhadas@km-ir.co.il :
אתרwww.km-ir.co.il :
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