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 עדכון דירוג

בעקבות שיפור בביצועים  התפעוליים  '-ilAA' -ל הדירוג העלאת
  וירידה עקבית במינוף

 

  תמצית
 .ITפעילות שיווק ומכירה של מוצרי בכן ובפעילות השכר ומשאבי אנוש אורגנית  המשך צמיחה במהלך התקופה האחרונה ציגההחילן  •

 - ך מונמ EBITDA -ל מתואם בתקופה הקרובה, דבר אשר יאפשר לחברה לשמור על יחס חובמשך תיירידה במינוף ה אנו מעריכים כי מגמת •

2.0x  נוספת רכישותתבצע  יאבמידה והגם. 

 .-ilAA, לדירוג IT פתרונות של ומכירה ובשיווק אנוש ומשאבי השכר בתחום פתרונות במתן הפועלת, מ"חילן בעשל  דירוגאת ה עליםמאנו  •

רמת ו 2.0x -נמוך מ EBITDA -ושמירה על יחס חוב לפעילות העסקית המשך צמיחה מתונה בל וציפיותינמשקפת את  בהיציתחזית הדירוג ה •

 .“מספקת"נזילות 

  

  פעולת הדירוג
 ומשאבי השכר בתחום פתרונות במתן הפועלת, מ"חילן בעשל ’ דירוגהאת  Standard & Poor’s Maalot העלתה, 2013 אוקטוברב 24 -ב

  .תחזית הדירוג יציבה. +ilA -מ -ilAA, לדירוג IT פתרונות של ומכירה וקובשיו אנוש

  

  שיקולים עיקריים לדירוג 
בהכנסות ובעיקר המשך מגמת הצמיחה  ,של חילןוביחסים הפיננסים  יםהשיפור בביצועים התפעולי נובעת מהמשך מגמת העלאת הדירוג

 10% - צמיחה של כ חילןהציגה  2013 של שנת יםהראשונ החודשיםובששת  2012 שנתבמהלך  .בשנתיים האחרונות ובתזרימי המזומנים

מכירות של מוצרים חדשים ללקוחות  המשך מיצוי הפוטנציאל של בסיס הלקוחות הקיים באמצעות. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מבהכנסות

 - ו 2013 -שנתבהכנסות החברה ב  -5%3% -של כ יתאורגנ צמיחהמשקף תרחיש הבסיס שלנו  .גיוס והרחבה של בסיס הלקוחותכן מקיימים ו

תחול שחיקה בשיעור כי  מעריכיםו אנ ,כמו כן. םקיימיהרחבת בסיס הלקוחות ומכירה של מוצרים חדשים ללקוחות בעיקרה מ נבעתאשר  ,2014

ברווחיות שחיקה מת המשך מגלדעתנו, ה .2012 שנתב 21% -לעומת 20142013- בשנים 20%-19% -כלהמתואם להכנסות  EBITDA -ה

 מעריכים כי אנובנוסף, . השכרשירותי ביחס לתחום ברווחיות נמוכה  אשר מתאפיין, IT -תחום הב הפעילותעלייה בהיקפי הכתוצאה מתיגרם 

מחוסר הוודאות לגבי ו ITשירותי  בשוק הסנטימנט השלילימיושפעו לשלילה  2014ובשנת  2013בשנת  הביצועים התפעוליים של החברה

תחת תרחיש הבסיס . ומוביל להתגברות התחרות בענף IT -בתחום ה לבצע השקעותבנכונות של חברות אשר פוגע הסביבה המקרו כלכלית 

מיליון  81.5מתואם של   EBITDA-בהשוואה ל 2014ובשנת  2013בשנת ₪ מיליון  80-85המתואם יעמוד על כ  EBITDA - צופים שהאנו  ,שלנו

  .2012בשנת ₪ 

עד  1.1x -ואנו צופים כי יחס זה ירד ל ,1.3x - על כהמתואם  EBITDA - , עמד יחס החוב ל2013 יוניב 30 -החודשים המסתיימים ב 12 -נכון ל

של אי וודאות לגבי ת במלפרופיל הסיכון הפיננסי של חילן מוגבלת במידה מסויתנו . הערכעומס החוב, בעיקר בשל המשך ירידה בסוף השנה

בשל היעדר מדיניות דיבידנד או מדיניות  הצפוייםלגבי תזרימי המזומנים הנקיים  חוסר הוודאותחוב, ובאמצעות  ומנושימרכישות עתידיות 

בהיקף חוב מצומצם, לוח חלויות שוטפות  מתאפייןהחזק של חילן, האנו סבורים כי מבנה המאזן  ,פיננסית מוצהרת של החברה. יחד עם זאת

תחת הנחות גם  אנו מעריכים כי של החברה. מהותי בפרופיל הסיכון הפיננסיבאופן , תומך ת אשראי פנויותומסגרו מאוזן ושמירה על מזומנים

 .2.0xעל לא צפוי לעלות (מתואם)  EBITDA -, יחס החוב לסבירות אודות רכישות עתידיות והמשך חלוקת דיבידנד

 השכר אחת משתי השחקניות המובילות בשוקיים שלה. חילן הנה וקי הפעילות העיקרמעמדה התחרותי הגבוה בשואת גם דירוג החברה משקף 

ומדיניות שמרנית  ;מבנה הון חזק, המאופיין במינוף מצומצם וחלויות חוב מאוזנות ;שיעור נטישת לקוחות נמוךהחברה נהנית מ. אנוש ומשאבי
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 .ביחס לצרכים העתידיים י חתומות ופנויות בהיקף גבוהומסגרות אשראהבאה לידי ביטוי בשמירה על מקורות מזומנים גבוהים  ,נזילותהבניהול 

היקפי אנו סבורים כי  ,. כמו כןתחרות מבוססת מחירים ותנודתיות בביקושיםהמתאפיין ב ITהולכת וגדלה לשוק  לחילן חשיפה ,יחד עם זאת

 . ברמה הנוכחית סיכון המגבילים את הדירוגהינם גורמי  והיעדר פיזור גיאוגרפי בתחומי הפעילות ,יחסית פעילות ובסיס הכנסות מצומצמים

  נזילות

ייצור  ,למסגרות אשראי פנויות צרכי מזומן מצומצמים בהשוואהעל פי הקריטריונים שלנו. לחברה החברה הינה 'מספקת' של נזילות ה ,להערכתנו

 תזרימי מזומנים חופשיים וגמישות פיננסית גבוהה. על כן, אנו מעריכים כי היחס בין מקורות המזומן לצרכי המזומן של חילן יהיה גבוה

  .2014ובשנת  2013 -ב 1.2x - מ משמעותית

   :קדימה) יםחודש 18(בראייה של  2013 ביוני 30 -מתחת תסריט הבסיס שלנו אנו חוזים את מקורות הנזילות הבאים 

  ;₪ ןמיליו 30יתרות מזומן של  •

 ;₪ ןמיליו 60 פנויים שלחתומים קווי אשראי  •

 .2014עד סוף  ₪ ןמיליו 85 -של כתזרים מפעילות שוטפת  •

  :חודשים קדימה) 18(בראייה של  2013 ביוני 30 -מאנחנו חוזים את צרכי המזומן הבאים 

  ;2014 -ב ₪ מילון 24 -כו (כולל פירעון חוב קצר) 2013נייה של שנת מחצית השב ₪ ןמיליו 14החזרי קרן חוב בהיקף של  •

  .₪ ןמיליו 6-כשל סך ב )capital expenditure(החזקה ושימור על הקיים הוצאות  •

 .₪ ןמיליו 35 -כ שלבסכום דיבידנדים שנתיים ו •

  שלה מול המערכת הבנקאית.נסיות תניות הפינהכמוגדר בדרישות הממרווח מהותי על ר ולשמ הצפויהחברה אנו מעריכים כי 

  

 תחזית הדירוג
על  , תוך שמירה זרימי מזומנים חופשיים מהותייםייצר תתמשיך להציג צמיחה בהכנסות ותשחילן  וציפיותינמשקפת את  יציבהתחזית הדירוג ה

  .כתואם את הדירוג הנוכחילאורך זמן,  2.0x  -כ שלמתואם  EBITDA -ליחס חוב אנו רואים ב. בהתאם לקריטריונים שלנו 'מספקת'נזילות רמת 

ת בעוד שאנו רואים סבירות נמוכה להורדת הדירוג בטווח הבינוני לאור ציפיותינו להמשך מגמת הירידה בעומס החוב, נשקול פעולת דירוג שלילי

או  ה ממונפת בהיקף מהותירכישביצוע מבמידה ותהיה חריגה מיחס המינוף שקבענו לעיל כמתאים לדירוג הנוכחי. האמור יכול לנבוע, בין היתר, 

  מהצפוי.  מדיניות דיבידנד אגרסיביתיישום של 

הבינוני בשל היקפי הפעילות המוגבלים של החברה והיעדר פיזור עד הטווח לפעולת דירוגו חיובית בטווח התחזית אנו רואים סבירות נמוכה 

 גיאוגרפי.

.  
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  מחקר קשור
  .2010לפברואר  22,  "מתודולוגיה לדירוגי הנפקות" •

 http://www.maalot.co.il/publications/MT20120322152400.pdf , בכתובת:S&P Maalotאת המאמר ניתן למצוא באתר 

• Methodology And Assumptions: Liquidity Descriptors For Global Corporate Issuers, Sept. 28, 2011 

   בכתובת: S&P Maalotהמאמר ניתן למצוא באתר  

ads/pdfs/1.Methodology_And_Assumptions_Liquidityhttp://www.maalot.co.il/data/uplo   

  

  רשימת דירוגים

  מדירוג קודם       דירוג נוכחי        
  בע"מ  חילן

  ilAA-/Stable                  ilA+/Positive      דירוג המנפיק
   +ilAA-       ilA        ב' סדרה

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

דירוגי  ;הערכות החוסן הפיננסי ;)RES-ה ;דירוגי ההנפקה ;לרבות דירוגי המנפיק"), האתר) (""Standard & Poor's Maalot )"S&Pהתוכן המופיע באתר 
מבוסס על מידע ") התוכן, "ביחד ולחוד( S&Pהמאמרים וכן הדירוגים על פי סולם הדירוג הבינלאומי של  ;הדירוגים הגלובלים ;ההלוואות וההנפקות הפרטיות

י הצוות "המאמרים המופיעים באתר מבוססים על מאמרים אשר נכתבו ונוסחו ע. מאמינה כי הינו מהימן S&Pממקורות אחרים אשר ו S&P-שנתקבל מ
 S&P.  קיצורים והתאמות שונות על מנת להופיע באתר בשפה העברית, עריכה, ועברו שינויים, בשפה האנגלית Standard & Poor'sהמקצועי הגלובלי של 

, קיצורים, עריכה, אי דיוקים או חוסרים הנובעים מביצוע שינויים, אך לא רק, לרבות, המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו אינה מבקרת את
  .בין היתר תוך כדי ביצוע פעולות תרגום המאמרים והתאמתם לאתר בשפה העברית כאמור לעיל, או מחיקות במאמרים/התאמות ו

במעשה או במחדל של איזו מן ההתחייבויות שנטלו על עצמם הגופים המדורגים , או הנובעים מהפרות/נו משקף סיכונים הקשורים ומובהר בזאת כי התוכן אי
פעולות או מחדלים , כתנאי לקבלת התוכן S&P-או העובדות שבבסיס חוות הדעת שניתנו ל, או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים שהציגו גופים אלה/ו

  .במרמה או הונאה או כל פעולה אחרת בניגוד לדין שבוצעו
  

ואינו מהווה דבר , נכון למועד פרסומו S&Pמהווה אך ורק הבעת דעה סובייקטיבית של , דוחות הדירוג והערכת החוסן הפיננסי, אך לא רק, לרבות, התוכן
אינה נוטלת על עצמה כל  S&P. בעניין ביצוע השקעות כלשהןאו לקבלת החלטה , להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או המלצה לרכוש, שבעובדה

או יועץ לעניין השקעות " מומחה"אינה משמשת כ S&P. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות. מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו
  .או ניירות ערך עבורך/ו

  
או לעשות כל , לאחסן במאגר מידע או מערכת לאחזור מידע, לבצע הנדסה חוזרת, לשנות, להפיץ ,לצלם, אין להעתיק. S&P-כל הזכויות בתוכן שמורות ל©

בתנאי , אין לעשות בתוכן כל שימוש מעבר לשימוש המפורט במסמך זה. מראש ובכתב S&Pללא קבלת הסכמת , מכולו או מקצתו, שימוש מסחרי בתוכן זה
  .השימוש ובמדיניות הפרטיות


