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אפקון ,מקבוצת שלמה ,מסכמת את הרבעון השלישי לשנת  2018עם צמיחה
של כ 12.3%-בהכנסות וגידול של כ 7.4%-בצבר ההזמנות שהסתכם לסך של
כ 1.8-מיליארד ש"ח ב30.9.18-
 החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת  2018עם גידול של כ4.3%-
בהכנסות שהסתכמו לסך של כ 1,164-מיליון ש"ח
 הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018הסתכם לסך של כ 39.8-מיליון
ש"ח בהשוואה לסך של כ 38.0-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
 בחודשיים האחרונים נבחרה אפקון לבצע עבודות גדולות בהיקף משמעותי של כ1.5-
מיליארד ש"ח הכוללות תכנון והקמה כקבלן ראשי של קמפוס משרדים ומעבדות עבור
חברת הייטק בינלאומית בהיקף של כ 950-מיליון ש"ח; תכנון והקמה כקבלן ראשי של
מעונות סטודנטים של המכללה למנהל בראשל"צ בהיקף של כ 130 -מיליון ש"ח ותחזוקתם
למשך  25שנה; וכן תכנון וביצוע של עבודות בנמל החדש באשדוד בהיקף של כ 265-מיליון
ש"ח.
ישראל רייף ,יו"ר הדירקטוריון מסר" :אפקון מספקת פתרונות ושרותים ללקוחות בינלאומיים
מהשורה הראשונה וממשיכה לבסס את פעילותה כקבלן ראשי בפרויקטים עתירי מערכות .לפני
שבוע הודענו שאפקון נבחרה על ידי חברת הייטק בינלאומית לביצוע קמפוס ענק של  5מבני
משרדים בגודל של כ 135-אלף מ"ר ,הכולל מרכז מו"פ ,מעבדות וחניונים בהיקף של  950מיליון
ש"ח .הבחירה באפקון משקפת את מיצובה של החברה כאחת מחברות התשתית הגדולות
והמובילות במשק .הפרויקט הנ"ל מהווה המשך ישיר לצבר פרוייקטים נוסף עליו דיווחה אפקון
בחודשים האחרונים".
ירון קריסי ,מנכ"ל אפקון החזקות מסר" :אפקון מממשיכה להתקדם בהתאם לתכניותיה ושמה
דגש רב על פרויקטי תשתית איכותיים ,עתירי מערכות וטכנולוגיה ,אשר ללא ספק יניבו ערך רב
לחברה .החברה ממוצבת היטב מבחינה תפעולית להמשך צמיחה כאשר היא נהנית מהיצע יכולות
טכנולוגיות סינרגטיות ,המרחיבים את היצע הפתרונות והשירותים של הקבוצה .אנו חווים תקופה
של קפיצת מדרגה מהותית בפעילות החברה וערוכים לפעול במרץ להאצת הצמיחה ומעמדנו
התחרותי והשיווקי".
קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת  2018בו נרשמו הכנסות בסך של כ388.4-
מיליון ש"ח ,עלייה של כ 12.3%-לעומת סך של כ 345.8-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .העלייה נבעה מגידול
בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות ומגזר בקרה ואוטומציה .צבר העבודות של הקבוצה ליום  30בספטמבר
 2018הסתכם לסך של כ 1,766-מיליון ש"ח ,גידול של כ 7.4%-לעומת צבר ההזמנות של החברה בסוף שנת 2017
שהסתכם לסך של כ 1,644-מיליון ש"ח.
תמצית נתונים עיקריים:


גידול בהכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של שנת  2018בשיעור של כ 12.3%-לסך של כ 388.4-מיליון ש"ח לעומת
כ 345.8-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הגידול בהכנסות נובע במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות ומגזר
בקרה ואוטומציה ,חלק מהגידול נובע מאיחוד של תוצאות פעילות חברת ד.מ הנדסה ושירות הוגן ,שאוחדו
לראשונה ברבעון השני לשנת  .2018בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018הסתכמו ההכנסות בכ1,164-
מיליון ש"ח לעומת  1,115.9מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של .4.3%
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צבר ההזמנות ברבעון השלישי של שנת  2018הסתכם לסך של כ 1,766-מיליון ש"ח ,לעומת צבר של כ1,644-
מיליון ש"ח בסוף שנת  ,2017גידול של כ.7.4%-



הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ 15.6-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 20.4-מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד .בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018הסתכם הרווח התפעולי לסך של כ 56.3-מיליון
ש"ח לעומת סך של כ 65.6-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון ברווח התפעולי בתקופת הדוח
הושפע מעיתוי ימי חופשות חגי ישראל ,אשר חלו ברובם במהלך חודש ספטמבר והפחיתו בצורה משמעותית את
מספר ימי העבודה ברבעון השלישי וכפועל יוצא נרשמה האטה מסויימת בהתקדמות העבודות בפרוייקטים וכן
נרשם הפסד בפעילות ייצור לוחות חשמל.



הרווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות),
הסתכם ברבעון השלישי לסך של כ 17.4-מיליוני ש"ח ,לעומת סך של כ 21.5-מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד .בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי מגזרי לסך של כ 60.5-מיליון ש"ח,
בהשוואה לסך של כ 68.8-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.



הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם לסך של כ 39.8-מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-
 38.0מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של  .1.5%הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת  2018הסתכם
בכ 11.3-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 16.0-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.



ההון העצמי ליום  30.9.18הסתכם לסך של כ 427.6-מיליון ש"ח ומהווה כ 28.9%-מהמאזן לעומת סך של כ381.8-
מיליון ש"ח ליום  31.12.17המהווה כ 28.6%-מהמאזן .השינוי בהון העצמי נובע בעיקר מרווח כולל בתקופה בסך
של כ 39.8-מיליון ש"ח וכן מזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ 2.9-מיליון ש"ח כתוצאה מאיחוד לראשונה
של ד.מ .הנדסה ושירות הוגן.

אירועים בתקופה האחרונה






ביום  10באוקטובר  ,2018אשר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל ברוטו של
 10מיליון ש"ח .בתאריך  15.11.18אשרה האסיפה הכללית את חלוקת הדיבידנד ,והוא ישולם ביום  3בדצמבר
.2018
ביום  15באוקטובר  2018אשר דירקטוריון המסלול האקדמי של המכללה למנהל את התקשרות המכללה עם
החברה במערך הסכמים עם החברה להקמת ,תפעול ותחזוקה של מתחם מעונות סטודנטים בהיקף של כ 16-אלף
מ"ר בקמפוס המכללה בראשון לציון .היקף עבודות ההקמה צפוי להסתכם בכ 130-מיליון ש"ח.
ביום  21באוקטובר  2018התקשרה חברה בבעלות מלאה עם צד שלישי לחברה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות
בניה וחשמל הכוללות תכנון וביצוע הקמת מבנים ועבודות חשמל בנמל הדרום המוקם באשדוד .היקף העבודות
צפוי לעמוד על כ 265-מיליון ש"ח.
ביום  8בנובמבר  2018הודיעה החברה כי התקיים התנאי המתלה להקמת מבנה הכולל מגדל משרדים ,שטחי
מסחר ,חניון תת קרקעי ,כולל מערכות אלקטרומכניות ,וכן לביצוע תשתית לבניית מגדל נוסף באתר בהיקף צפוי
של כ 380-מיליון ש"ח ,אשר תבוצענה על ידי חברה בבעלות החברה וצד שלישי.
ביום  19בנובמבר  2018הודיעה החברה כי נבחרה כקבלן המועדף לבצוע השלמת תכנון והקמה של קומפלקס
מבנים בשיטת "עד מפתח" עבור צד שלישי בהיקף של כ 950-מיליון ש"ח .התקופה להשלמת הקמת הפרוייקט
היא  4שנים .ההסכם צפוי להיחתם בשבועות הקרובים.

אודות אפקון החזקות
אפקון הח זקות 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) בניה לסקטור הציבורי  -הנדסה אזרחית ועבודות גמר; (ב) הקמה של תחנות
כח  -בדגש על עבודות חשמל; (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
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וולטאיות ובחוות רוח; (ז) ייצור לוחות חשמל מתח גבוה ,בינוני ונמוך ומנתקים (ח) שרות והתקנות למערכות מיזוג
אויר עצמאיות.
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 (ח) מרכז י שליטה ובקרה ,הקמת חדרים חכמים ,שילוט דיגיטלי ,חדרי מצב ומיצגי
מולטימדיה מתקדמים.
תקשורת  -תדיראן טלקום  -פיתוח ,ייצור ,שיווק ,הפצה ,התקנה ו/או שירות ותחזוקה של (א) מרכזיות ופתרונות
תקשורת  Unified Communication and Collaborationלארגונים; (ב) ( ;Contact Centersג) (ד) שירותי ענן; (ד)
התקנה ותחזוקה למערכות הקלטה; (ה) התקנה ותחזוקה לתשתיות 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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