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אשר  , כמצגת כללית אודות החברה והיא כוללת מידע חלקי וסלקטיבי בלבד( "פוקס")מ "מצגת זו הוכנה על ידי חברת פוקס ויזל בע

מצגת זו אינה מיועדת להחליף את . אנליסטים וכלל הציבור, משקיעים מוסדיים, החברה ראתה לנכון לשתף בו את בעלי מניותיה

בטרם קבלת החלטה בדבר  , 2019הדוח התקופתי של החברה לשנת , ובכלל זה, הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור

,  פי דין-ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה הנדרשים על. השקעה בניירות ערך של החברה

.יגבר האמור בדיווחים האמורים

או לרכישת  /חוות דעת באשר לכדאיות השקעה וכן אינו מהווה הצעה להשקעה ו, המלצה, המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ

וכן ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים  , ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור

 .של כל משקיע

אומדנים ומידע  , הערכות, לרבות תחזיות, 1968-ח"התשכ, מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

המידע צופה פני העתיד במצגת זו מבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה נכון  . אחר בנוגע לאירועים ועניינים עתידיים

מגורמי הסיכון המאפיינים  , בין היתר, או אינה בשליטה בלעדית של החברה ותושפע/אשר התממשותם אינה ודאית ו, למועד המצגת

וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים  , כמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד של החברה, את פעילות החברה

.המשפיעים על פעילות החברה

מובהר כי תוכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון  , כמו כן

תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלו , לאור האמור. החברה כפי שתהיינה מעת לעת

. או לשנות את המידע הכלול במצגת זו/החברה אינה מתחייבת לעדכן ו. שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו

מידע צופה פני העתיד



התפרצות נגיף הקורונה–2020שנת 

15/3/20 18/9/20 27/12/207/5/20 7/12/20

2020משנת 40%-כיום  137–2020ימי הסגר בישראל בשנת 
יום135–ימי הסגר בקנדה 

יום73ממוצע –ימי הסגר אירופה 
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השפעות חשבונאיות

20202020Q4 2020 Q4 2020 
בנטרול

 IFRS16 

ושערוכים

מדווחהשפעות

בנטרול

 IFRS16 

ושערוכים

מדווחהשפעות

3,030.43,030.4831.4831.4מחזור 100%

2,795.92,795.9796.6796.6מחזור מאוחד

1,565.91,565.9432.7432.7רווח גולמי

%56.0%56.0%54.3%54.3% ממחזור

595.0 45281.290.5 235.9רווח תפעולי ללא שערוך 

%8.4%10.1%11.4%11.9% ממחזור

128128.0128128.0

235.9409.290.5223.0רווח תפעולי 

%8.4%14.6%11.4%28.0% ממחזור

(29)(6)(23)(69)(32)(37)הוצאות מימון

(77)(77)(77)(77)

141.1202.444.995.8רווח נקי 

%5.0%7.2%5.6%12.0% ממחזור

EBITDA337.9569.0114.4163.8

%12.1%20.4%14.4%20.6% ממחזור

הוצאות מימון בגין אופצייה 

)ריטיילורס(

הכנסות משערוך ללין - עליה 

לשליטה

2020שנת 

בלליןפוקס עולה לשליטה •

החזקה55%ועולה ל 5%רוכשת -

ללין מאוחדת בדוחות4-החל מרבעון-

ח"מש128רווח משערוך של כ -

בהכנסות אחרות

שערוך אופציה לרכישת מניות  •

בריטיילורס

ח  "מש76.7הוצאות שערוך של כ -

בהוצאות מימון  

2019שנת 

אף דבליו  , בביליהאוסעליה לשליטה •

ויאנגהאס 

ח "מש93כ רווח משערוך של -



(ח "ש' מ)2020תוצאות בשנת 

₪מיליון 141.1רווח נקי שנתי 

קיטון בהכנסות  -7.4%

מחברות100%)המצרפיהמכירותמחזור

₪מיליארד3.0-לכהסתכם(בנות

קיטון ברווח הגולמי-0.3%

₪מיליארד 1.6-בכהרווח הגולמי הסתכם 

מהמחזור56.0%שהם 

גידול ברווח התפעולי        + 9%

8.4%הרווח התפעולי מהמחזור 

EBITDA-גידול ב+ 12%
 EBITDA₪ מיליון  338

תזרים מפעילות שוטפת

₪מיליון 332.5-תזרים שוטף של כ

202020192018
 IFRS16 בנטרול

ושערוכים

 IFRS16 בנטרול

ושערוכים

3,030.43,273.02,817.8מחזור 100%

2,795.92,764.92,072.0מחזור מאוחד

1,565.91,570.31,218.5רווח גולמי

%56.0%56.8%58.8% ממחזור

235.9215.5180.9רווח תפעולי

%8.4%7.8%8.7% ממחזור

36.619.0-11.6הוצאות )הכנסות( מימון

0.6%-%1.3%0.7% ממחזור

141.1155.1152.8רווח נקי

%5.0%5.6%7.4% ממחזור

EBITDA337.9301.7247.5

%12.1%10.9%11.9% ממחזור

332.5218.1234.4תזרים פעילות שוטפת



קיטון בהכנסות  -11%

מחברות100%)מחזור המכירות המאוחד 

₪מיליון 831.4-לכהסתכם ( בנות

קיטון ברווח הגולמי-13%

₪מיליון432.7-בכהסתכםהגולמיהרווח

מהמחזור54.3%שהם

קיטון ברווח התפעולי        -11%

מיליון   90.5-בכהרווח התפעולי הסתכם 

תזרים מפעילות שוטפת 

₪מיליון 92.7

EBITDA-קיטון ב-11%

( ח"ש' מ) HIGHLIGTS Q4 2020
Q4 2020 Q4 2019 Q4 2018 
 IFRS16 בנטרול

ושערוכים

 IFRS16 בנטרול

ושערוכים

831.4937.0863.8מחזור 100%

796.6863.7668.2מחזור מאוחד

432.7500.1387.4רווח גולמי

%54.3%57.9%58.0% ממחזור

90.5101.275.9רווח תפעולי

%11.4%11.7%11.4% ממחזור

23.41.5-3.4הוצאות )הכנסות( מימון

0.5%-%2.9%0.2% ממחזור

44.978.460.9רווח נקי

%5.6%9.1%9.1% ממחזור

EBITDA114.4127.995.1

%14.4%14.8%14.2% ממחזור

92.7128.3104.9תזרים פעילות שוטפת



רווח  
לפני מס  

2019

אופנה  
ואופנת  
בית

השפעות  
חד  

פעמיות

מגזר  
הספורט

מגזר  
אווירה  
וטיפוח

אחרים
הוצאות  
מימון

התאמות  
למאוחד

רווח  
לפני מס 

2020

(IFRS16בנטרול )

290M 40M 42M 7M 2M 39M 18M 13M 251M

2020  :
M128עליה לשליטה ללין -

M77-ריטיילורסשערוך אופציה -

2019  :

איגלאמריקן , יאנגהעליה לשליטה -
M93:  ובילבונג

BRIDGE 2019-2020

מעבר לרווח לראשונה-טרמינל

שילב  

בילבונג

יאנגה

סאקס

–סגירת אורבן 
מ שח16.7: הפחתה -

דולר-

הובלה-



(100%)מכירות פוקס 

44%
56%

2014

פוקס יתר המותגים

69%

31%

2010

פוקס יתר המותגים

21%

81%

2020

פוקס יתר המותגים



(ח"ש' מ)( בנטרול השפעות חשבונאיות)תפעולי , גולמי, מכירות(  100%)מגזרים

1,454 

1,796 1,788 

96 136 123 

6.6%7.6%6.9%

61.6% 61.0%
59.6%

0.0%

25.0%

50.0%

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

202020192018

אופנה ואופנת הבית באר 

מכירות רווח תפעולי שיעור גולמי  

202020192018

         330         344        340כמות חנויות 

      1,169      1,118     1,204מכירות למטר 

SS14.4%-3.1%-1.4%



(ח"ש' מ)תפעולי , גולמי, מכירות(  100%)מגזרים

642 
613 

403 

68 60 35 

10.6%9.8%
8.8%

50.2% 48.6%
49.1%

0.0%

25.0%
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202020192018

מגזר הספורט

מכירות רווח תפעולי שיעור גולמי  

202020192018

           68           83        108כמות חנויות 

      2,369      2,735     2,935מכירות למטר 

SS25.5%26.0%19.9%



(ח"ש' מ)תפעולי , גולמי, מכירות(  100%)מגזרים

196 
222 207 

38 35 29 

19.1%
15.9%

14.0%

66.3%
67.5% 67.8%
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202020192018

ללין

מכירות רווח תפעולי שיעור גולמי  

202020192018

         118         123        127כמות חנויות 

      2,800      2,745     3,118מכירות למטר 

SS22.4%4.1%6.8%



(ח"ש' מ)תפעולי , גולמי, מכירות(  100%)פעילויות שאינן מהוות מגזר

718 
611 

385 

47 
7 18 

6.5%1.1%
4.6%

62.3%

55.8% 52.0%

0.0%

25.0%

50.0%

 -

 200

 400

 600

202020192018

אחרים

מכירות רווח תפעולי שיעור גולמי  

וטרמינל איקסיאנגה, סאקס, ביליהאוס, אחרים כולל חברות שילב)*( 

202020192018

171170161כמות חנויות 



מלאי

-ספורט 

ר "אלף מ19.5שטחי המסחר עלו מ

ר  "אלף מ30לכדי 

המלאי תומך בצמיחה

מלאי תוצ"ג

וי20202019 שנ

377,404374,2293,175אופנה ואופנת הבית

165,461104,26661,195ספורט )**(

28,53323,3925,141ללין )**(

168,133129,90438,229אחר

733,375608,399124,976מאוחד, דוח כספי

31 בדצמבר

-טרמינל איקס 

גידול במחזור פעילות

.ח"מיליון ש226-ח לכ"מיליון ש80-מ

המלאי תומך בצמיחה

לחברה מדיניות מלאי שמרנית
5מערכו ומלאי מעל 50%-מלאי שגילו מעל שנתיים מופחת ב

שנים מופחת במלואו

וטרמינל איקסיאנגה, ביליהאוס, אחר כולל חברות שילב)*( 

אירופה  פוטלוקרספורט כולל מלאי חברה כלולה -2020בשנת )**( 

.ולכן מלאי מאוחד לא כולל את מלאי ללין, ללין חברה כלולה-2019בשנת 



ע"מזומנים וניח "ש' מ954•

תזרים מפעילות שוטפתח "ש' מ532•

ימי מלאי 200מלאי ח "ש' מ733•

(אשתקד167)

הון עצמיח"ש' מ1,209•

סך מאזןמיליארד 4.6•

:עודף נכסים על התחייבויות•

ח "ש' מ2020:230

ח "ש' מ 57:  2019

202020192018סעיףאיתנות פיננסית

682271230מזומנים ושווי מזומנים

244351287ניירות ערך  ופיקדון זמן קצר

733608440מלאי

458387283לקוחות וחייבים

2,1171,6181,240סה"כ נכסים שוטפים

45%41%63%שיעור מסך מאזן

285970ניירות ערך לפדיון

4374164השקעות חברות מוחזקות

-1,4951414נכס בגין חכירה מימונית

978761488נכסים לא שוטפים אחרים

2,5442,308722סה"כ נכסים לא שוטפים

4,6613,9261,962סה"כ נכסים

-311275חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה

330198161אשראי מתאגידים בנקאיים

1,006693512התחייבויות שוטפות אחרות

1,6471,166673התחייבויות שוטפות

35%30%34%שיעור מסך מאזן

403427423הלוואות מתאגידים בנקאיים

-1,3081273התחייבות בגין חכירה מימונית

948253התחייבויות אחרות

1,8041781476סה"כ התחייבויות לא שוטפות

1,209979813הון עצמי

4,6613,9261,962סה"כ הון עצמי והתחייבויות
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