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1.3
בחודש במתחמי התדלוק

מיליון מבקרים

4~
|      דלק   תחנות ן"הנדלשווי תיק 

|נוחותחנויות
גזאספקת
תדלוקהתקני 

₪מיליארד 

נדלניתקידום השבחה 
אתרים  22-ב

ר"אלף מ~ 150בהיקף של 

*2020-ב

1/3-בית הזיקוק מספק כ

מתצרוכת התזקיקים  

.  בישראל

1/3~200
דיבידנד

264
תדלוקתחנות

הדלקרשת תחנות 
הגדולה בישראל

240
YELLOWחנויות נוחות 

הנוחות  רשת חנויות 
הגדולה בישראל

החברה הגדולה בתחומה בישראל , פזגז

אלף בתי אב570-עם למעלה מ

K600  בתי
אב

₪ מיליון 

1#

K150ר"מ~

שוקמובילי

33%

מובילים בשוק

התקני התדלוק

-מוערך של כ** עם נתח שוק

מבוסס על הערכות פנימיות בלבדפזומטנתח שוק ** 

60

Buy back

₪ מיליון 

~

2019בגין שנת * 



-פז

במספריםהעוצמה

הכנסות Yellow

₪  מיליון 242

מדווח EBITDA

₪  מיליון  

ilAA-
עצמיהון מעלותדירוג 

₪  מיליון ₪123  מיליארד 3.1

Q1 2021הכנסות 

₪ מיליארד 2.2

31.03.2021

225

 FCF*תזרים חופשי 

Q12021

*FCFמכירת רכוש קבוע ואחר ובניכוי השפעת /מחושב לפי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בניכוי תזרים נטו מרכישתIFRS-16.

165%גידול של 15%YOYגידול של 



ל"דגשי מנכ

Q12021-לעיקרייםעדכונים

יישום תכנית אסטרטגית

ן להשבחה באמצעות הקמת חברת  "האצת פיתוח נכסי נדל•

ן ואיתור שותפים פוטנציאלים"נדל

-איחוד מלא בדוחות החל מ" )סופר יודה"השלמת רכישת •

5/2021)

ל"הקמת זרוע אנרגיה בארץ ובחו•

כניסה לפעילות בתחום עמדות טעינה חשמלית בתחנות  •

להןומחוץ 

מכולת אוטונומית בבנייני מגורים  -miniyellowהקמת •

ומשרדים שמבוססת על רכישה דיגיטלית ללא מגע עם צפי  

לפריסה של מאות מקררים במהלך השנה

הסכם עם חברת הלוגיסטיקה אוריין להשכרה ותפעול של •

במתחמי פזyellowbox-תאי ה

המשך צמיחה בשימושים באפליקציה וגידול של עשרות  •

אחוזים בלקוחות פעילים

2021-מבט קדימה ל

עם  Yellow-המשך מגמת צמיחה גבוהה  ב•

יציאה ממשבר הקורונה ופתיחת נקודות חדשות 

ובסופר יודהyellow-ב

התאוששות במרווחי זיקוק •

המשך צמיחה מואצת של מועדון לקוחות פז•

פ עם סופרפארם להקמת ארנק דיגיטלי"שת•

בין חברות הקבוצהסינרגיותקידום •

המשך יישום התכנית האסטרטגית  
הרב שנתית ברבעון הראשון של  

2021



2020-2025

יישום התוכנית
האסטרטגית

מהווה מימוש ישיר של  ₪ מיליון 170-בכ" סופר יודה"רכישת 

האסטרטגיה החדשה בפז שבאה לחזק את זרוע הקמעונאות  

:  גם מחוץ למתחמי התחנות

24/7אביב הפועל -בעולם הסופרים השכונתיים בתלמותג מוביל 

עם יכולת להתרחב מחוץ לתחנותרכישת פלטפורמה מבוססת 

5/2021-איחוד מלא של הפעילות לדוחות פז החל מ

קפיצת מדרגה ביכולות הדיגיטליות

צירוף של רשת סופר יודה  . אלף900עומד כיום על  מעל יילומספר התקנות אפליקציית 

.  גם לשימוש בסופר יודההדיגטילייאפשר לפז למנף את הארנק 

מצוינות תפעולית  

וסופר יודה ישפר את האופטימיזציה של שרשת האספקה מול  Yellowהחיבור בין 

ספקים ובלוגיסטיקה  

נתונים פיננסים של רשת סופר  

-חודשים שנסתיימו ב12-יודה ל

30/9/2020:**

₪ מיליון 228: מחזור מכירות

₪מיליון 73: רווח גולמי

32%: שיעור רווח גולמי

EBITDA :21 מיליון ₪

5,880: ר לחודש "מכירות למ

₪

מובהר כי הנתונים אינם נתונים מבוקרים או  ** 

והם , IFRSסקורים ואינם ערוכים לפי כללי ה 

מבוססים על נתונים פנימיים של הפעילות הנרכשת 

ועל , שנמסרו לחברה על ידי סופר זול ובעל השליטה

בדיקות פנימיות שביצעה החברה בסיוע יועצים 

.חיצוניים



ת ו ע פ ש ה
ה נ ו ר ו ק ה
C O R O N A

(2019-ו2020מול חודשים מקבילים 2021-שינוי בצריכה ב)% * השפעת משבר הקורונה על צריכת מוצרי אנרגיה בשוק המקומי

.2021לשנת ( כולל הרשות הפלשתינאית)דוח צריכת מוצרי דלק , משרד האנרגיה: מקור נתונים*

.הדלקיםקיימת קורלציה בין היקף מגבלות הממשלה לירידה בהיקפי הצריכה של 

.בפז הייתה דומה בהיקפה להשפעה על כלל המשקהדלקיםההשפעה על היקף מכירת 

מ"גפ

-14% -15% -16%

ינואר פברואר מרץ

2020-שינוי מ

-6% -5%

-11%

ינואר פברואר מרץ

2019-שינוי מ

ל"דס

-65%
-60% -59%

ינואר פברואר מרץ

2019-שינוי מ

-66%
-61%

-30%

ינואר פברואר מרץ

2020-שינוי מ

בנזין סולר תחבורה

-29%

-13%

3%

ינואר פברואר מרץ

2019-שינוי מ

-28%

-13%

38%

ינואר פברואר מרץ

2020-שינוי מ

-15%

-10%

-2%

ינואר פברואר מרץ

2019-שינוי מ

-10% -9%

9%

ינואר פברואר מרץ

2020-שינוי מ
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-2%

6%

12%

15%

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021

Yellow

קמעונאות ומסחר

5,078

5,296
5,218

5,928

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021

ר"מחזור                      למ

אחוז שינוי במחזור מכירות

(מול רבעון מקביל)לפי רבעון 
₪במיליוני |  

חיזוק שיתוף  
חדש  פעולה 
ומצליח  

וולטעם 

משלוחים
עד הביתyellowמ

תוך פחות משעה

-כ

30
דקות

הינה רשת חנויות 
הגדולה  הנוחות 
בישראל

לחודש₪ אלפי |  

המשך צמיחה דו  
ספרתית במכירות

yellow-ה



קמעונאות ומסחר

רבעוני מתואםרווח תפעולי 
מגזר קמעונאות ומסחר

₪במיליוני |  

דלקיבצריכת15%-כשל ירידהאף על 
רבעוןמול ברבעון(ל"דסבעיקר)*תחבורה

מגזר,הקורונהמשבר עקבאשתקד מקביל 
הפגיעהעיקר אתלמתןהצליחמ"הקו

מהלכי,תפעולבהוצאותחסכוןבזכות
במכירותמשמעותיתוצמיחההתייעלות

Yellow-ה

(כולל הרשות הפלשתינאית)לפי נתוני משרד האנרגיה ( לתעופה אזרחיתל "ודס, סולר תחבורה, בנזין)דלקי תחבורה בשוק המקומי *
.סטורנקסלפי נתוני FMCG-שוק ה**

דלקיםבמכירותירידההייתה2021-ב
הקורונההשפעתעקב,2020–לבהשוואה
לשבועייםבהשוואהשבועות6שנמשכה

אשתקד1ברבעון

(ל"בקכמויות  )מכירות דלק 

58 

63 

70

Q1.2021Q1.2020Q1.2019

760
695

590

Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021
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תעשיות ושירותים

-של כנתח שוק 

26%

פזגז הנה  
ספקית הגז הגדולה  

בישראל

2021רבעון ראשון רווח נקי 

₪במיליוני |   שנתירווח תפעולי פזגז 

₪מיליון 38

הירידה בתוצאות בהשוואה  

נובעת בעיקר  לאשתקד

ימי גשם  24)מחורף חם  

(אשתקד43-בהשוואה ל

+

ללא  2021משוקלל לרבעון ראשון 

המכירות לרשות הפלסטינאית

-לכמשווקת ישירות 

K600
בתי אב

K10~
בתי עסק

+

₪במיליוני |   שנתיEBITDAפזגז 

61 
68 

58 

 Q1 21 Q1 20 Q1 19

51 

57 

49 

 Q1 21 Q1 20 Q1 19



תעשיות ושירותים

קרפזשמניםפז

פז
שירותי  
תעופה

פז
נכסי  

תעופה

(1  )LTM-- LAST TWELVE MONTHS1231.3.20החודשים האחרונים שנסתיימו ב

3

10
11

4

11

9

5

9

3

פזקר פז שמנים שירותי ונכסי תעופה

Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021

EBITDA במיליוני |  ללא פזגזש"תעורבעונית מגזר₪

הקורונההשפעתעקבל"לדסבביקושחדהירידה–תעופהונכסישירותי
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זיקוק

רקע כללי

מתצרוכת התזקיקים בישראל1/3-אחראים על כ

*במדינת ישראלהסילונימהדלק 45%-מספקים כ

במיקום אסטרטגידונם קרקע1,000-למעלה מ

יכולת אחסון משמעותית

קרקע עודפת אשר יכולה לשמש לפעילויות תעשייתיות  

ותשתיתיות מגוונות אחרות

MW 109בהספק שלכחתחנות 2

מבוסס על הערכות פנימיות בלבדל"דסנתח שוק * 



זיקוק

סביבה עסקית
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Source: Reuters
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Indicative product margins for the MED region ($/bl)

Gasoline 10 PPM CIF MED Crack
Jet CIF MED Q1\21

$61

Q1\20

$50



זיקוק
מתואם  -EBITDAרווח תפעולי ו

₪במיליוני |  מגזר הזיקוקרבעוני 

א"בזמרווח הזיקוק 

KBC (IEA - NW Europe)

(1 )IEA – Oil Market Report

(לחבית$ )KBC(1 )מרווח הייחוס מול א"פזמרווח זיקוק 

-13
-22

36

-71
-82

-24

Q1 2021Q1 2020Q1 2019

EBITDA מתואם תפעולי מתואם

3.6 

1.1 1.6 1.6 1.7 2.1 2.5 
1.6 

3.7 

1.8 

3.3 

6.0 
4.7 

2.3 

3.8 2.9 

2.7 

2.3 

5.4 

3.4 

4.4 

4.6 

7.6 

7.0 

6.3 

4.8 

4.0 

3.7 

5.9 

1.1 

5.4 

-

4.3 

0.9 

6.0 

0.5  -

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

 10.0

Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC

Refining margin Electricity and distribution Refining margin Total Refining margin

Q1-20Q1-19 Q1-2103-19Q2-19 Q4-19 02-20 03-20 04-20



זיקוק

תפוקות בית הזיקוק

תמהיל סל תוצרי בית הזיקוק

(אלפי טון)תפוקת בית הזיקוק 

1,159
1,069

851

Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021

Q1 2021Q1 2020

בנזין ונפטא
41%

סולר
37%

ל"דס
8%

אחרים
6%

מזוט
8%

בנזין ונפטא
34%

סולר
29%

ל"דס
12%

אחרים
19%

מזוט
6%

גידול בתפוקות החל מהרבעון השני
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ן"נדל

ר "מ~

106

משרדים  ר "מ'  א126|  

מגורים  ר "מ14,000|  

מלונאותר "מ10,000|  

ח"מיליארד ש 4.0
*ן"שווי תיק הנדל

~

תחנות
בבעלות

תוכניות קידום  
**נית"נדלהשבחה 
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ן"רווח תפעולי רבעוני מגזר נדל

ללא שיערוך

₪במיליוני |  

-ל Q1 2021 ,  ן של החברה"אליה יועברו מספר נכסי נדל, במהלך חודש אפריל החליט דירקטוריון החברה כי הנהלת החברה תפעל להקמת חברה בת ייעודית

ן "או שבבעלותו נדל/ן מניב ו"בניהול נדל, ן"הנהלת החברה תפעל לאיתור שותף מתאים המתמחה בייזום נדל. ני"נדלבעלי פוטנציאל השבחה 

או בכל דרך  /בין בדרך של מיזוג פעילויות ובין בדרך של הקצאת מניות לאותו שותף ו–שיוכל להשתלב כבעל מניות בחברה הייעודית , כאמור

.ן"והעסקי של החברה בתחום הנדלהנכסיאשר תביא למקסום הפוטנציאל , מתאימה אחרת

ביניהם גם שווי הקרקע של בית הזיקוק אשר קיימות מגבלות על  , ח כלולים גם נכסי מקרקעין שאינם תחנות דלק"מיליארד ש4.0בסכום של *

.השימוש בה

התכניות מצויות  , או הופקדו/מרבית הזכויות טרם אושרו ו.לפי הערכות פנימיות של החברה-היקף זכויות הבניה שבכוונת החברה לקדם ** 

באופן ובלוחות הזמנים  , או כי יאושרו בהיקף/אין כל וודאות כי זכויות אלו יאושרו באופן מלא או חלקי או בכלל ו. בשלבים שונים של הכנה

.  לעיל2ע כמפורט בשקף "א לחוק ני32מדובר במידע צופה פני עתיד לפי סעיף . המתוכננים על ידי החברה

150K

24K

במתחמיםהעסקיםכלשלופתיחהלשגרהחזרהממרץהחל•
ברבעוןנכסיםממימושהוןרווח₪מיליון6שלתרומה•
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עיקר התוצאות 
₪במיליוני |  לרבעון

עיקר התוצאות המאוחדות
Q12021החברה ב

רווח נקי 

*מדווח

רווח נקי 

מתואם

EBITDAלפי מגזרי פעילותמתואם EBITDA

מדווח
EBITDA

מתואם

רווח תפעולי

*מדווח

רווח תפעולי

מתואם
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עיקר התוצאות המאוחדות
Q12021-החברה ב

₪במיליוני |  

24213הלוואות ואשראי זמן קצר

219218ח חלויות שוטפות"אג

1,6651,360ספקים

812765התחייבויות שוטפות אחרות

3,8103,807ח לזמן ארוך"אג

1,1471,194התחייבויות אחרות זמן ארוך

3,0993,068הון עצמי

10,77610,625פאסיב-סך מאזן 

31/03/202131/03/2020סעיף

1,4001,505מזומנים ושווי מזומנים  

948745מלאי  

1,5221,363לקוחות  

187158רכוש שוטף אחר

5,1885,276(ן להשקעה"כולל נדל)נטו , רכוש קבוע

1,0651,110נטו, נכסי זכות שימוש

7379(נכסים בלתי מוחשיים)רכוש אחר 

7272מוניטין

321317חייבים זמן ארוך

10,77610,625אקטיב-סך מאזן 

תמצית המאזן

.סיווג מחדש* 



עיקר התוצאות המאוחדות
Q12021החברה 

הון חוזר ותזרים

₪במיליוני |   הון חוזר תפעולי
קבוצת פז

₪במיליוני |   תזרים מפעילות  
FCF*/שוטפת

2020

**FCF מכירת רכוש קבוע ואחר ובניכוי השפעת /מחושב לפי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בניכוי תזרים נטו מרכישתמתואםIFRS-16וללא השפעת השינוי בהון החוזר התפעולי.

.וללא השפעת השינוי בהון החוזר התפעוליIFRS-16מחושב לפי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בניכוי השפעת תזרים מפעילות שוטפת מתואם *

Q12021194תזרים מפעילות שוטפת 

57שינוי בהון החוזר

IFRS-16(57)השפעת 

Q12021*194מתואם תזרים מפעילות שוטפת 

(14)מכירת רכוש קבוע ואחר  /ניכוי תזרים נטו מרכישת

FCF מתואםQ12021**180

(57)שינוי בהון החוזר

FCFQ12021123

805 
748 

690 

896 

442 

839 

982 

550 

692 

31.03.202131.12.202030.09.202030.06.202031.3.202031.12.201930.09.201930.06.201931.3.2019



תוכנית רכישה  
(  BUY BACK)עצמית 

וחלוקת דיבידנד
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דיבידנד רכישה עצמית

₪במיליוני |   עיקר התוצאות המאוחדות
2020החברה בשנת 

חלוקת דיבידנד בפועל ורכישה עצמית
שביצעה החברה לפי שנה

25.5.2020דירקטוריון החברה החליט ביום 
תכנית רכישה עצמית של מניות החברה לאשר 

וזאת עקב אמון  ₪מיליון 200בהיקף של עד 
הדירקטוריון וההנהלה בפעילותה ובתוכנותיה  

.העתידיות ובהתחשב במחיר המניה

דיבידנד  החברה חילקה11.6.2020-ב, בנוסף
.2019בגין שנת ₪ מיליון 60בסך 



תודה


