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סקירה פיננסית



מידע צופה פני העתיד

מצגת זו הוכנה על ידי חברת פוקס ויזל בע"מ )"פוקס"( כמצגת כללית אודות החברה והיא כוללת מידע חלקי וסלקטיבי בלבד, אשר החברה ראתה לנכון 
לשתף בו את בעלי מניותיה, משקיעים מוסדיים, אנליסטים וכלל הציבור. מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה 

לציבור, ובכלל זה, הדוח התקופתי של החברה לרבעון השלישי של שנת 2021, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה. ככל וקיימת 
סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה הנדרשים על-פי דין, יגבר האמור בדיווחים האמורים.

 המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת באשר לכדאיות השקעה וכן אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של החברה
או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, וכן ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. 

מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר בנוגע לאירועים 
ועניינים עתידיים. המידע צופה פני העתיד במצגת זו מבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה נכון למועד המצגת, אשר התממשותם אינה 

ודאית ו/או אינה בשליטה בלעדית של החברה ותושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, כמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד של 
החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה.

כמו כן, מובהר כי תוכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה 
מעת לעת. לאור האמור, תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלו שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא 

במצגת זו. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת זו. 



)IFRS16 תוצאות שיא רבעון 3 2021 מול אשתקד )בנטרול

Q3 2021Q3 2020Q3 2019
IFRS16 בנטרול

1,172.5864.1818.5מחזור 100%

1,135.9786.6745.7מחזור מאוחד

657.6445.2421.5רווח גולמי

%57.9%56.6%56.5% ממחזור 

120.759.339.1רווח תפעולי

%10.6%7.5%5.2% ממחזור 

5.99.6- 5.4הוצאות )הכנסות( מימון
0.8%1.3%-%0.5% ממחזור 

86.549.222.0רווח נקי
%7.6%6.3%2.9% ממחזור 

EBITDA152.986.363.4
%13.5%11.0%8.5% ממחזור 

-13-ימי סגר

+ 47.7%
רווח גולמי

57.9%
657.6 מש"ח

+ 35.7%
מכירות )100%(
1,172.5 מש"ח

+ 75.6%
רווח נקי

7.6%
86.5 מש"ח

+ 103.6%
רווח תפעולי

10.6%
120.7 מש"ח

SSS Vs 2019
אופנה ואופנת הבית

+ 12.3%  
ספורט 36.4% +
ללין 15.6% +

+ 77.2%
EBITDA

152.9 מש"ח
13.5% ממחזור

במיליוני ש"ח



תוצאות 9 חודשים 2021 מול אשתקד )בנטרול IFRS16 ושערוכים(

202120202019
  בנטרול IFRS16 ושערוכים

3,009.82,199.02,336.0מחזור 100%

2,911.21,999.31,901.3מחזור מאוחד

1,698.21,133.31,070.2רווח גולמי

%58.3%56.7%56.3% ממחזור 

338.4145.4114.2רווח תפעולי

%11.6%7.3%6.0% ממחזור 

13.217.4)2.5(הוצאות )הכנסות( מימון

0.1%0.7%0.9%-% ממחזור 

260.196.176.7רווח נקי

%8.9%4.8%4.0% ממחזור 

EBITDA430.3223.6173.7
%14.8%11.2%9.1% ממחזור

-5166ימי סגר

+ 49.8%
רווח גולמי

58.3%
1,698.2 מש"ח

+ 36.9%
מכירות )100%(
3,009.8 מש"ח

+ 170.6%
רווח נקי

8.9%
260.1 מש"ח

+ 132.7%
רווח תפעולי

11.6%
338.4 מש"ח

SSS Vs 2019
אופנה ואופנת הבית

+ 21.3%  
ספורט 39.3% +
ללין 24.1% +

+ 92.5%
EBITDA

430.3 מש"ח
14.8% ממחזור

במיליוני ש"ח



  

)IFRS16 ללא( Q3 BRIDGE 2021

65.2 26.3 14.9 4.3 8.0 -11.3 7.9 115.2

Q3 2020 רווח לפני מס
רווח תפעולי

 אופנה
ואופנת הבית

רווח תפעולי
 מגזר

הספורט

רווח תפעולי
 מגזר אווירה

וטיפוח

רווח תפעולי
אחרים

  הוצאות
מימון

רווח תפעולי
 התאמות
למאוחד

שינויים  Q3 2021 רווח לפני מס

+ 22.6% + 65.1% + 21.6% + 34.9%   % שינוי במכירות

+ 0.3% + 1.0% + 0.9% +1.5%
   שינוי בשיעור 

   רווח הגולמי

+ 7.8%
+ 12.3%
+ 7.2%

+ 14.3%
+ 36.4%
+ 25.9%

+ 0.1%
+ 15.6%
+ 23.1%

   2021 מול 2020   

   2021 מול 2019 

   2020 מול 2019 

• 2020 - הפחתה של אורבן  
   על סך 1.7 מש"ח.

• גידול בשטחי מסחר בעיקר 
   באירופה.

• גידול בשטחי מסחר  • גידול שילב, בילבונג, יאנגה 
   וסאקס.

• גידול בהפסד תפעולי 
   בטרמינל X של כ-6.8 מש"ח 

   הנובע בעיקר מהוצאות 
   הנפקה ותשלום מבוסס מניות 

   טרמינל X  כ-6.3 מש"ח

• הפער מול אשתקד נובע 
   מהוצאות מימון בגין שע"ח

• השפעות שער דולר ויורו

 • ללין כניסה לאיחוד              
Q4/2020-ב    

 
  שינויים נוספים:

במיליוני ש"ח

)*( SSS - שנת 2021 בהשוואה מול שנת 2020 - בין התאריכים 1.7-17.9.  
                  שנת 2021 בהשוואה מול שנת 2019 - בין התאריכים 1.7-30.9 
                  שנת 2020 בהשוואה מול שנת 2019 - בין התאריכים 1.7-17.9

 )**( ימי סגר – בשנת 2020 – 13 ימי סגר, בשנת 2021 – ללא ימי סגר. 



IFRS16 אופנה ואופנת הבית בארץמגזרים )100%( - בנטרול

)*(   נתון כמות חנויות מייצג את מספר החנויות נכון ל-30.6 לכל אחת מהשנים.
)**( שנת 2021 – ההשוואה היא מול שנת 2019 ולתקופות: Q3 כולל את 1.7-30.9 ותשעה חודשים 21.2-30.9.

      שנת 2020 – ההשוואה היא מול שנת 2019 ולתקופות: Q3 כולל 1.7-17.9 ותשעה חודשים 1.1-14.3 + 7.5-17.9.

Q31-9

1,500

500

1,000

2019

1,281

2020

1,076

1,330

11.5%4.8%5.2%

153
5266

2021

500

2019

434

2020

396

491

8.1%3.2%4.3%

40

1319

2021

מכירות רווח תפעולישיעור גולמי מכירות רווח תפעולישיעור גולמי

X X X

60.3% 60.6% 62.2%

X X X

59.9% 60.9% 61.0%

2019 2020 2021
344 341 344 כמות חנויות

1,057 1,128 1,323 מכירות למטר

-3.2% 10.4% 21.3% SSS

2019 2020 2021
344 341 344 כמות חנויות

1,067 1,124 1,201 מכירות למטר

-3.0% 7.2% 12.3% SSS

במיליוני ש"ח



IFRS16 מגזר אווירה וטיפוחמגזרים )100%( - בנטרול

Q31-9

200

150

100

50

2019

166

2020

149

182

21.5%19.2%16.0%
39

2927

2021

50

2019

59

2020

58
71

23.9%21.7%17.3%

171310

2021

מכירות רווח תפעולישיעור גולמי מכירות רווח תפעולישיעור גולמי

X X X
67.8% 68.3% 68.8%

X X X

68.7% 69.2% 70.1%

2019 2020 2021
118 125 133 כמות חנויות

2,678 2,923 3,644 מכירות למטר

3.2% 15.9% 24.1% SSS

2019 2020 2021
118 125 133 כמות חנויות

2,878 3,587 3,017 מכירות למטר

6.5% 23.1% 15.6% SSS

במיליוני ש"ח

)*(   נתון כמות חנויות מייצג את מספר החנויות נכון ל-30.6 לכל אחת מהשנים.
)**( שנת 2021 – ההשוואה היא מול שנת 2019 ולתקופות: Q3 כולל את 1.7-30.9 ותשעה חודשים 21.2-30.9.

      שנת 2020 – ההשוואה היא מול שנת 2019 ולתקופות: Q3 כולל 1.7-17.9 ותשעה חודשים 1.1-14.3 + 7.5-17.9.



IFRS16 מגזר ספורטמגזרים )100%( - בנטרול

Q31-9

200

400

600

800

1,000

2019

425

2020

467

773

10.1%11.1%9.2%
785239

2021

200

400

2019

154

2020

212

350

12.8%
14.1%9.9% 45

3015

2021

מכירות רווח תפעולישיעור גולמי מכירות רווח תפעולישיעור גולמי

2019 2020 2021
81 96 132 כמות חנויות

2,655 2,906 2,794 מכירות למטר

26.8% 24.6% 39.3% SSS

2019 2020 2021
81 96 132 כמות חנויות

2,884 3,022 2,601 מכירות למטר

25.8% 25.9% 36.4% SSS

X X X
49.0% 49.5% 49.9% X X X

49.5% 50.2% 51.2%

במיליוני ש"ח

)*(   נתון כמות חנויות מייצג את מספר החנויות נכון ל-30.6 לכל אחת מהשנים.
)**( שנת 2021 – ההשוואה היא מול שנת 2019 ולתקופות: Q3 כולל את 1.7-30.9 ותשעה חודשים 21.2-30.9.

      שנת 2020 – ההשוואה היא מול שנת 2019 ולתקופות: Q3 כולל 1.7-17.9 ותשעה חודשים 1.1-14.3 + 7.5-17.9.



IFRS16 אחרים - )שילב, טרמינל איקס, בילבונג, יאנגה, סאקס(מגזרים )100%( - בנטרול

)*(   נתון כמות חנויות מייצג את מספר החנויות נכון ל-30.9 לכל אחת מהשנים.
)**( מגזר אחרים - פעילויות שאינן מהוות מגזר 

Q31-9

200

400

600

2019

440

2020

491

713

9.5%5.5%1.2%
68

275

2021

400

200

2019

164

2020

191

257

7.2%5.6%2.7%
19114

2021

מכירות רווח תפעולישיעור גולמי מכירות רווח תפעולישיעור גולמי

2019 2020 2021
167 170 170 כמות חנויות

X
X X

56.4%
53.9%

54.9% 56.2% 53.8% 55.3%
X

X X

במיליוני ש"ח



מלאי

30 בספטמבר מלאי תוצ"ג

שינוי20212020

409,487409,876-389אופנה ואופנת הבית

197,117142,04555,072ספורט

26,47625,596880ללין )*(

203,189142,03561,154אחר )**(

25,596)25,596(0התאמות )ללין(

836,269693,956142,313מאוחד, דוח כספי )*(

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

שטחי המסחר עלו מ-23 אלף מ"ר 
לכדי 40 אלף מ"ר 

טרמינל X – גידול במלאי 
של כ- 44.5 מ' ש"ח

)*(   בשנת 2020  - ללין חברה כלולה ולכן המלאי לא נכלל במאוחד, ללין אוחדה לראשונה ברבעון 4 2020.
)**(  אחר כולל חברות שילב, ביליהאוס, יאנגה וטרמינל איקס

באלפי ש"ח



איתנות פיננסית

IFRS16 נתון ללא )*(

PERIOD CASH &
SECURITIES

CASH AND CASH 
EQUIVALENTS, 

NET  
EQUITY STORES

WORLDWIDE
LAST QUARTER
OPERATING CF

LTM
EBITDA*

30.9.2021 1,638 1,011 2,169 813 199 545

30.6.2021 1,607 930 2,062 802 260 478

31.3.2021 921 196 1,180 790 20 428

31.12.2020 963 230 1,209 779 99 338

30.9.2020 984 197 1,097 766 189 352

31.12.2019 682 57 979 754 198 302

במיליוני ש"ח



תודה רבה
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