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עוברים לצמיחה מואצת
2019אוגוסט –משקיעים מצגת 



DISCLAIMER

הצעה  "ובפרט אינה מהווה "( החברה)"מ "או לרכישת ניירות ערך של הולמס פלייס אינטרנשיונל בע/המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה ו
מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה  . מסוג כלשהו" מכירה לציבור"או " לציבור

.כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל

והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין , לשם הצגה נוחה ותמציתית, המצגת נערכה
ובייחוד בטיוטות התשקיף או בתשקיף החברה הסופי שמתעתדת החברה לפרסם ולרשום לפיו  , בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור

לאחר שזה יאושר לפרסום על ידי רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב , א"את מניותיה לראשונה בבורסה לניירות ערך בת
הואיל . המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים הרלבנטיים של החברה לרבות ובייחוד בתשקיף"(. התשקיף)"

אין להסתמך על מצגת . יתכנו שינויים משמעותיים בנתונים המוצגים במצגת זו, ומצגת זו נערכת עוד לפני גיבוש הנוסח הסופי של התשקיף
.לרבות לא לשלמות או לדיוק המידע הכלול בה, זו ואין לראות במצגת זו משום מצג או התחייבות כלשהם

,  הערכות ואומדנים, מטרות עסקיות, לרבות תחזיות1968-ח"תשכ, מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך
אשר  , המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, בכל צורה בה הוא מובא, ולרבות מידע המובא בדרך של גרפים וכן כל מידע אחר

של הנהלת , בין היתר, מידע זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת. התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה
.הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, החברה

וכן מההתפתחויות  , מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, בין היתר, התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע
. ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה, בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה

.החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו



ענף הבריאות והכושר

רשת הבריאות והכושר הבינלאומית המובילה בישראל–היכרות עם הולמס פלייס 

ויישומה בפועל–האסטרטגיה של הולמס פלייס בישראל 

הצמיחה במספרים  –ניתוח פיננסי 

סיכום

ראשי פרקים



ענף הבריאות והכושר

6-8%-בכוצמח ח "שמיליארד 4שוק הכושר הישראלי מתקרב ל 
2013-2018לשנה בין 

2,100

3,700
6-8%  CAGR

12011-2018התפתחות הכנסות
ח  "שמיליוני 

2,300
1,000

400

3,700 =100%

2018הכנסות 
ח  "שמליוני

כושרמכוני

קאנטרי קלאב

סטודיו

הכנסות שוק הכושר  
בישראל

ח  "שמיליארד 

גידול שנתי בהכנסות  
2011-2018

3.7

6-8%
151413 2016 2017 2018

.  2011ואוקטובר 2016אוגוסט , מכוני כושר–סקירה ענפית , BDI-Coface: מקור
2018הערה לשנת 

הערכות החברה



20

5.5 6 6

0

5

10

15

20

25

ענף הבריאות והכושר
להראות צמיחה גבוההממשיך ענף חדרי הכושר , ברמה גלובאלית

סין ארצות הבריתאירופה 1ישראל כ בעולם"סה
.התאמה לכמות מנוים בקאנטרי קלאבים בישראל ע״פ הערכות החברה עם BDIאקסטרפולציה מדוח –ישראל 1
2018International Health, Racquet & Sports club Associationעל פי דוח –כ בעולם "סה, ב"ארה, סין. 2
2016International Health, Racquet & Sports club Associationעל פי דוח  –אירופה 3

"We expect the 
market to continue 
to grow at double 
GDP rate" IHRSA2

(.  באחוזים)2016-2018שיעור צמיחה שנתי ממוצע בכמות מנויים של חדרי כושר 
BDI-וIHRSAעל נתוני בהתבסס , הערכת חברה

+
+6-8

++

+

הערכות החברה



ענף הבריאות והכושר
הישראליענף הכושר בישראל הוא בין הענפים הצומחים ביותר במשק 

2017מול 2018-ח של משרד התחבורה על גידול בכמות הנוסעים ב"נתוני ענף התעופה נלקחו מדו ;2018מרץ , התאחדות התעשיינים בישראל, הסקירה השנתית של המחלקה למחקר כלכלי: מקור
.  2018והנחנו שהשוק המשיך באותו מגמה בשנת 2017הנתון מגיע ממצגת של ענף התקציבים המסכמת של השוק לשנת , בשוק הסלולר;הנחנו אותו גידול גם בהכנסות המגזר , ומכיוון שאין התייחסות למחיר

מזון

1%

שוק הכושר

6-8%

תעופה

13%

תקשורת

5%-
ציוד אלקטרוני

4%

תרופותטקסטיל ריהוט

3%

של ענפי המשק הצרכניים המוביליםהשוואתי שינוי כספי שנתי 
%שינוי ב, 2017מול 2018

1%-
-10%

הערכות החברה



ענף הבריאות והכושר

רשת הבריאות והכושר הבינלאומית המובילה בישראל–היכרות עם הולמס פלייס 

ויישומה בפועל–האסטרטגיה של הולמס פלייס בישראל 

הצמיחה במספרים  –ניתוח פיננסי 

סיכום

ראשי פרקים



הולמס פלייס–כרטיס ביקור 

חברי מועדון300,000, מדינות8, מועדונים100, שנה38
הולמס פלייס ישראל היא חלק מרשת בינלאומית

בהולמס פלייס ישראלמספר מועדונים
סוף תקופה

21
33 36

20162015

+100%

2017

בתקופה הרלוונטית  קלנדריממוצע של כמות המנויים בתחילת כל חודש :: מספר מנויים ממוצע1

2018

76.0
90.9

111.3 122.6 132.8

מספר מנויים בהולמס פלייס ישראל
לתקופה באלפים1ממוצע

+75%

20162015 2017 Q2.2019

קבוצת מועדוני הספורט והפנאי הגדולה בישראל

39

31.12.18-נכון ל

42

2018 Q2.2019



מועדונים בפריסה ארצית10▪
שיעורי  , מכשירים, בריכה, חדר כושר▪

שירות  , מסעדה, ספא, ספינינג, סטודיו
מגבות

פונים לקהל אמיד ומבוגר יחסית ▪

(Premium)פרימיום
מועדונים בפריסה ארצית7▪
וללקוחות  פונים למשפחות ▪

פרימיום
דומה לפרמיום עם בריכה  ▪

חיצונית ומגוון חוגי ילדים

(Family)משפחה 

Premium low costמועדונים 13▪
מועדונים קטנים בעלות תפעולית  ▪

בעיקר על ידי שימוש  , נמוכה
בטכנולוגיה

צעירפונים לקהל ▪

Icon Fitness 
מועדונים בפריסה ארצית12▪
, ללא בריכה, לפרימיוםחדר כושר דומה ▪

ספא ושירות מגבות
פונים לקהל צעיר יותר ▪

(Energy)י'אנרג

פורמטים בינלאומיים מובילים לכל פלחי האוכלוסייה  

02.04.19נכון לתאריך 



ענף הבריאות והכושר
"  סינוף-תת"פלייס יש לקבוצת הולמס , ביחס לקמעונאיים אחרים במשק

241
272

500

150 165

42
70-80

סניפים של רשתות נבחרות בישראלכמות 

02.04.19מועדוני הולמס פלייס נכון לתאריך *

הערכות החברה



בישראלמהערים ביותר מחצי 
מועדוניםאין להולמס פלייס עדיין 



ענף הבריאות והכושר

רשת הבריאות והכושר הבינלאומית המובילה בישראל–היכרות עם הולמס פלייס 

ויישומה בפועל–האסטרטגיה של הולמס פלייס בישראל 

הצמיחה במספרים  –ניתוח פיננסי 

סיכום

ראשי פרקים



Road mapהולמס פלייס 

הקמת רשת  
הולמס פלייס  

וביסוסה כחברה 
הגדולה בשוק

1999-2014

21
מועדונים

מיזוג עם רשת
Go Active

2015-2016

32
מועדונים

הנפקה והתחלת  
צמיחה  תוכניתיישום 

2022
פתיחת רשת 
Icon fitness

2017-2018

39
מועדונים

EBITDAבנטרול השפעת תקן –ח "במיליוני שIFRS16

23 35-40 50 ~100

70~
מועדונים

תוכניתיישום 
"  צמיחה מואצת"

ח "מש100והגעה ל 
EBITDA

2022-23



של יישום  החברה עוברת לשלב 
לצמיחה מואצת תוכנית

EBITDAח "ש' מ100-לוהגעה 
שנים4-5תוך 



אסטרטגית צמיחה מואצת

צמיחה ושיפור  
רווחיות  

מועדונים קיימים  

סטטוס צפויה  EBITDAתוספת יוזמה

בניהול שוטף▪ מיליוני שח2-5 1

צמיחה אורגנית 2
כפר , חדרה: בתכנון והקמהFamilyמועדוני 3▪

והרצליהסבא 
Familyמ לפתיחת מועדוני "מתקיימים מו▪

נוספים

5-7Family clubsפתיחת▪
מיליון שח₪25-35 מיליוני 5מעל -למועדון  EBITDAיעד▪

אייקונים9–2018בסוף ▪
פתיחת מועדונים נוספיםלאור ההצלחה מאיצים ▪
מועדונים  4במהלך הרבעון הראשון נפתחו ▪

מועדונים נוספים4-6: והיעד להמשך השנה

אייקונים15-25פתיחת ▪
מיליון שח1-2EBITDA22-37–יעד למועדון ▪

צמיחה לא 
אורגנית בראשון לציוןZeusרכישת מועדון ▪3

בחינת רכישות נוספות▪

טרם הושלם, אושר, נחתם מיליוני שח1.5-2

שיפורי הסכמי שכירות▪
במועדוניםשיפורים תפעוליים ▪
מערכות חוסכות אנרגיה▪
,  PT)הטמעת מוצרים נוספים ▪

פילאטיס, junior, שחייה
(מכשירים

EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



אסטרטגית צמיחה מואצת

צמיחה ושיפור  
רווחיות  

מועדונים קיימים  

סטטוס צפויה  EBITDAתוספת יוזמה

בניהול שוטף▪ ח"שמיליוני 2-5 1
שיפורי הסכמי שכירות▪
במועדוניםשיפורים תפעוליים ▪
מערכות חוסכות אנרגיה▪
,  PT)הטמעת מוצרים נוספים ▪

פילאטיס, junior, שחייה
(מכשירים

עלייה של

4.2%+
באימונים אישיים

חיסכון של

1.3+
ח בשנה"מיליוני ש

חיסכון של

350+
ח בשנה"אלף ש

EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



אסטרטגית צמיחה מואצת

צמיחה ושיפור  
רווחיות  

מועדונים קיימים  

סטטוס צפויה  EBITDAתוספת יוזמה

בניהול שוטף▪ מיליוני שח2-5 1

צמיחה אורגנית 2
כפר , חדרה: בתכנון והקמהFamilyמועדוני 3▪

והרצליהסבא 
Familyמ לפתיחת מועדוני "מתקיימים מו▪

נוספים

5-7Family clubsפתיחת▪
מיליוני 5מעל -למועדון  EBITDAיעד▪

ח "ש

ח"שמיליון 25-35

אייקונים9–2018בסוף ▪
פתיחת מועדונים נוספיםלאור ההצלחה מאיצים ▪
מועדונים  4במהלך הרבעון הראשון נפתחו ▪

מועדונים נוספים4-6: והיעד להמשך השנה

אייקונים15-25פתיחת ▪
ח"שמיליון EBITDA22-37₪ מיליוני 1-2–יעד למועדון ▪

שיפורי הסכמי שכירות▪
במועדוניםשיפורים תפעוליים ▪
מערכות חוסכות אנרגיה▪
,  PT)הטמעת מוצרים נוספים ▪

פילאטיס, junior, שחייה
(מכשירים

EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



פורמט ייחודי שפותח 
הולמס פלייס  על ידי 

למשפחות
,  בריכות חיצוניות

חוגי ילדים וכדומה  

למתאמנים
Premiumמועדון 

לכל דבר

-700בגודל חדר כושר 
-200לעומת מ״ר 900

בקאנטרי רגיל400

כמות מכשירים  
גבוהה משמעותית  

מקאנטרי רגיל  

רמת מחיר דומה 
לקאנטרי רגיל  

EBITDA
5מעל 

בשנהח "מיליוני ש

השקעות
הולמס פלייס במועדון 

ח"מיליוני ש5-7-כחדש 

זמן הגעה 
Full Capacity-ל

שנים  2-3

מודל תפעולי

מודל פיננסי

הוא פורמט  Familyפורמט ה 
ייחודי שפותח על ידי הולמס 

פלייס ומשלב קאנטרי עם מועדון  
פרימיום

החברה זכתה  , במהלך השנה והאחרונה
מיקומים  3בשני החברה כרגע עם 

כפר  , חתומים ומועדנים בהקמה בחדרה
והרצליהסבא 

מודל חלקי
חיפה

קיסריה
נס ציונה

FAMILYמועדוני 

ערים כיום7-בFamilyלהולמס פלייס מועדוני 
מודל חלקימלאמודל 

מודיעין
גבעת שמואל

אונוקריית 
ראש העין

:מועדונים נוספים בהקמה3

חיפה
קיסריה

נס ציונה

חדרה
הרצליה

כפר סבא



FAMILYהרצליה



FAMILYסבא-כפר



FAMILYחדרה



פותח על ידי  
הולמס פלייס העולמית 

Low Costסגמנט 
מבוסס טכנולוגיההצומח ביותר בעולם 

Virtual StudioOnline enrollmentעובדים במשמרת2

EBITDAצפוי
1-2

ח בשנה"מיליוני ש

פלייס  הולמס השקעות 
2.5-3במועדון חדש 
ח"מיליוני ש

זמן הגעה 
Full Capacity-ל

חודשים  12

מודל תפעולי

מודל פיננסי

ICON–Premium Low-costמועדוני 

בערים עם  
תושבים  35,000

ומעלה יש  
פוטנציאל לאייקון  

אחד לפחות

קריית שמונה  
נהריה  

טבריה

נתניה  
כפר סבא
השרוןרמת 

הוד השרון

ירושלים  

תל אביב

לוד
רמלה  

חולון  

באר שבע  

אשדוד
אשקלון

אילת

בית שמש  

הרצליה  
אום אל פחם

יש מספר ערים  
שבהן ניתן 

לפתוח יותר  
ממועדון אחד



ICONמועדוני 

כמות
3,360מנויים

EBITDA
1שנתי ח"שמיליון 1.9ח "מיליון ש2.1

Q32018-בנפתח 

דוגמא למועדונים חדשים

הכנסות
שנתיות  ח"מיליוני ש4.8ח"מיליוני ש5.0

3,250

Q12017-נפתח ב
חולוןאייקון 

(קצב שנתי)הכנסות שנתיות מתייחס לכלל סוגי ההכנסות
31.12.18נכון ל 

באר שבע  אייקון 

EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



כמות
3,330מנויים

EBITDA
1שנתי ח"שמיליון 2.2ח  "שמיליון -0.25

(2018)אחרי הסבה 

הכנסות
שנתיות  ח"מיליוני ש6.2ח  "מיליוני ש3.8

1,600

אייקון כרמיאל   

(2016)לפני הסבה 

(קצב שנתי)הכנסות שנתיות מתייחס לכלל סוגי ההכנסות
31.12.18מספר מנויים נכון ל 

ICONמועדוני 

ICON-לי'אנרגדוגמא להסבת מועדון 

כרמיאלאייקון 

EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



תל אביבמעלות נהריה (הסבה)צ "ראשל

1Q2019-נפתחו ב

מועדונים חדשים~ 8נפתח 2019במהלך 
ח"מיליון ש6-9כ EBITDA-מתוכננים להוסיף ל

פתח תקוה טבריה

Q3–צפי פתיחה 

ICONמועדוני 

חולוןאשקלוןרמלה

Q4–צפי פתיחה 
EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



אסטרטגית צמיחה מואצת

צמיחה ושיפור  
רווחיות  

מועדונים קיימים  

סטטוס צפויה  EBITDAתוספת יוזמה

בניהול שוטף▪ ח"שמיליוני 2-5 1

צמיחה אורגנית 2
כפר , חדרה: בתכנון והקמהFamilyמועדוני 3▪

והרצליהסבא 
Familyמ לפתיחת מועדוני "מתקיימים מו▪

נוספים

5-7Family clubsפתיחת▪
ח"שמיליון ₪25-35 מיליוני 5מעל -למועדון  EBITDAיעד▪

אייקונים9–2018בסוף ▪
פתיחת מועדונים נוספיםלאור ההצלחה מאיצים ▪
מועדונים  4במהלך הרבעון הראשון נפתחו ▪

מועדונים נוספים4-6: והיעד להמשך השנה

אייקונים15-25פתיחת ▪
ח"שמיליון 1-2EBITDA22-37–יעד למועדון ▪

צמיחה לא 
אורגנית בראשון לציוןZeusרכישת מועדון ▪3

בחינת רכישות נוספות▪

הושלם בשל צו טרם , אושר, נחתם
VIM-מניעה למוכרת 

ח"שמיליוני 1.5-2

שיפורי הסכמי שכירות▪
במועדוניםשיפורים תפעוליים ▪
מערכות חוסכות אנרגיה▪
,  PT)הטמעת מוצרים נוספים ▪

פילאטיס, junior, שחייה
(מכשירים

EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



3,700~

ח"שמיליון 1-2

צ  "בראשל ZEUSנחתמה עסקה לרכישת2019במרץ –צמיחה לא אורגנית 

14.4

ראשון לציון

אסטרטגיה

כמות
מנויים

EBITDA
1שנתי

(משוער)

הכנסות
שנתיות 

ג"זאוס ר
 נחתמה עסקת זאוס מגדל אביב  2016במהלך

. ברמת גן
 תוצאות  ומציג 2.2018מנוהל החל מ המועדון

מיליון  3.5הוא 2019-תקציב המועדון ל. טובות
על מחיר  5המייצג מכפיל של EBITDAח "ש

.הרכישה

צ"זאוס ראשל
 תלוי ביצועים  )ח "מיליון ש9-12הרכישה סכום

(.  עתידיים
 צ יתרום "כי המועדון בראשלהערכהEBITDA  של

לאחר  ( 4.5-6מכפיל )ח לשנה "שמיליון 1-2
.מלאההתאמת עלויות ובתפוסה 

לעסקה ניתן אישור הממונה על התחרות.

יעדי התוכנית העסקית

EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



(  בהקמהאו פתוחים )מיקומים /מועדוניםלחברה יש , כבר כיום
שנתיEBITDAח "מיליון ש80לתרום מעל אשר צפויים 

אסטרטגיה

EBITDA  מייצג
של כל המועדונים  

+ הפתוחים וכיום 
של תכנון בשלבים 

והקמה

51 80.0

EBITDAתוספת 
3שנתית צפויה של 

בתכנון  פמילימועדוני 
והקמה

EBITDA  מותאם
בפועל  2018

שנתית EBITDAתוספת 
מועדוני  6-מצפויה 
ICON שייפתחו  חתומים

2019ראשון של בחציון 

שנתית EBITDAתוספת 
ICONצפויה של  מועדוני 

2018שנפתחו ב

82

7

9

15

הערכות החברה

EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



51

?
20

29-44

100-115

EBITDA מותאם
2018

Familyמועדוני 4רכישות חדשות
חדשים

EBITDAתוספת 
קיימים ICONממועדוני 

ועוד  ( ח"מש+ 7~)
10-20-הכנסות מ

מועדונים חדשים  
(ח"מש22-37)שיוקמו 

EBITDA4-5
שנים

לצמיחה מואצת  תוכניתאנחנו עוברים לשלב של יישום 
שנים4-5תוך  EBITDAח"ש' מ100-לוהגעה 

אסטרטגיה

הערכות החברה

5
15

16
13-28

EBITDA- בנטרול השפעת תקןIFRS16



ענף הבריאות והכושר

רשת הבריאות והכושר הבינלאומית המובילה בישראל–היכרות עם הולמס פלייס 

ויישומה בפועל–האסטרטגיה של הולמס פלייס בישראל 

הצמיחה במספרים  –ניתוח פיננסי 

סיכום

ראשי פרקים
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EBITDA
מייצג מועדוני 

2017

50.23.0
5.2

1.6
18.7

21.7

EBITDAתוספת 
שנתית צפויה של 

מועדון זאוס 
שיירכש במהלך  

הרבעון הרביעי

EBITDA
מותאם חציון  

2017ראשון 

רווחיות שלהם/ ע״פ יעד התפוסה EBITDAיתרמו שנה מלאה של 2017נרכשו במהלך / של החברה כאשר כל המועדונים אשר נפתחו EBITDA-צפי ל1

₪מיליוני 1.6ומועדון אייקון פיטנס כרמיאל תורם תוספת של , כל אחד₪ מיליוני 1.2שנתי מייצג תוספת של EBITDA-נשר ועפולה תורמים ל, בחולוןפיטנסמועדוני אייקון 2

3EBITDA- השפעת תקן בנטרולIFRS16

EBITDAתוספת 
שנתית צפויה של 

מועדוני אייקון 4
ייפתחו  /שנפתחו

22017במהלך

EBITDAתוספת 
שנתית צפויה של 

שייפגרייטמועדון 
שנרכש בסוף  

החציון הראשון  

EBITDA  מותאם
2017חציון שני 

על פי קצב חציון 
ראשון לאחר  

התאמת עונתיות

הבטחות צריך לקיים
2017כפי שפורסם בדצמבר 



הולמס פלייס–כרטיס ביקור 
2018נתונים פיננסיים 

1EBITDA- בניכוי פחת והפחתות, לפני הוצאות והכנסות אחרות( או רווח תפעולי)רווח מפעולות רגילות
2EBITDA מותאם-EBITDA בנטרול הוצאותPresale (קרי הוצאות בגין מכירת מנויים לפני פתיחת מועדון חדש)לפתיחת מועדונים חדשים
מלאהמגולמת לשנה 2017למחצית הראשונה EBITDA-חוב פיננסי לבנקים ולמוסדות פיננסיים בניכוי מזומנים ושווה מזומנים והשקעות נזילות לזמן קצר בחלוקה ל-EBITDA-חוב נטו ל3
4EBITDA- השפעת תקן בנטרולIFRS16

פ"חדרווח תפעולי לפני 

42%+
ח"שמיליוני 20.6

הכנסות

5.7%+
ח"שמיליוני 391

רווח  לפני מס

167%+
ח"שמיליוני 16.9

EBITDAמותאם

13%+
ח"שמיליוני 50.6

EBITDAל חוב 

0.64
הון עצמי

12.8%+
ח"שמיליוני 182



הולמס פלייס–כרטיס ביקור 
IFRS16בנטרול  Q2.2019פיננסייםנתונים 

1EBITDA- בניכוי פחת והפחתות, לפני הוצאות והכנסות אחרות( או רווח תפעולי)רווח מפעולות רגילות
2EBITDA מותאם-EBITDA בנטרול הוצאותPresale (קרי הוצאות בגין מכירת מנויים לפני פתיחת מועדון חדש)לפתיחת מועדונים חדשים
מלאהמגולמת לשנה Q2 2019-לEBITDA-חוב פיננסי לבנקים ולמוסדות פיננסיים בניכוי מזומנים ושווה מזומנים והשקעות נזילות לזמן קצר בחלוקה ל-EBITDA-חוב נטו ל3
4EBITDA- השפעת תקן בנטרולIFRS16

פ"חדרווח תפעולי לפני 

+35%
ח"מיליוני ש7.3

הכנסות

+6%
ח"מיליוני ש104

נקירווח  

+85%
ח"שמיליוני 8.8

EBITDAמותאם

15%+
ח"שמיליוני 15.0

EBITDAל חוב 

0.58
הון עצמי

5.0%+
ח"מיליוני ש 202



הולמס פלייס–כרטיס ביקור 
IFRS16בנטרול  H1.2019פיננסייםנתונים 

1EBITDA- בניכוי פחת והפחתות, לפני הוצאות והכנסות אחרות( או רווח תפעולי)רווח מפעולות רגילות
2EBITDA מותאם-EBITDA בנטרול הוצאותPresale (קרי הוצאות בגין מכירת מנויים לפני פתיחת מועדון חדש)לפתיחת מועדונים חדשים
מלאהמגולמת לשנה 2019למחצית הראשונה EBITDA-חוב פיננסי לבנקים ולמוסדות פיננסיים בניכוי מזומנים ושווה מזומנים והשקעות נזילות לזמן קצר בחלוקה ל-EBITDA-חוב נטו ל3
4EBITDA- השפעת תקן בנטרולIFRS16

פ"חדרווח תפעולי לפני 

+36%
ח"מיליוני ש13.5

הכנסות

+6 %
ח"מיליוני ש205

נקירווח  

+51%
ח"שמיליוני 12.6

EBITDAמותאם

13%+
ח"שמיליוני 28.3

EBITDAל חוב 

0.67
עצמיהון 

10.7%+
ח"מיליוני ש202



35

EBITDA43.3 26.8 22.2

50.6 44.8 27.2 23.5 EBITDAמותאם

48.6

20152016120172018H1.2018H1.2019

265.4303.2369.5390.7193.3205.3הכנסות
14.2%21.9%5.7%6.2%גידולשיעור

27.235.046.358.428.233.0רווח גולמי

4.26.014.720.810.313.3רווח תפעולי

1.6%1.9%4.0%5.3%5.3%6.5%מהכנסות% 

(0.9)1.80.9(1.6)(7.0)(1.6)אחרות( הוצאות/)הכנסות

(2.5)(2.9)(5.5)(6.5)(4.0)(3.7)נטו, הוצאות מימון
(  הפסדי)חלק מהחברה ברווחי 

המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 
-0.3(0.2)(0.2)(0.4)0.2

3.811.66.92.90.52.5מסים(הוצאות)הכנסות 

2.86.713.219.88.412.6רווח נקי

EBITDA22.226.843.348.623.927.3
EBITDA23.527.244.850.625.028.3מותאם

8.8%9.0%12.1%12.9%12.9%13.8%מהכנסות% 

אקטיבשל תוצאות גו ( דצמ׳–ספט׳)חודשים 4כוללת רק 1
EBITDA- השפעת תקן בנטרולIFRS16

IFRS16תמצית רווח והפסד בנטרול השפעת תקן 
ח"במיליוני ש
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2.2019במליונים לרבעון  1.2019לחציון –במליונים

ה"רוודוח
0 0 הכנסות

6.05 11.95 רווח גולמי
6.10 12.00 רווח תפעולי
6.60 13.00 (גידול בהוצאה)הוצאות מימון 
0.20 0.31- רווח לפני מיסים
0.20 0.31- רווח לאחר מיסים
21.06 41.69 EBITDA

21.06 41.69 EBITDA מתואם
30.6.2019-מאזן

625.7 נכס זכות שימוש
54.3 ק  "התחייבות לבעלי נכסים לז
631.4 א"התחייבות לבעלי נכסים ל ז

60- הון עצמי

IFRS16השפעת 
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הסבר IFRS16לאחר ישום  IFRS16לפני ישום  Q2.2019
6% 6% הכנסות

הרווח הגולמי גדל משום שמרכיב 
ד מויין "הריבית בתשלום שכ

מהוצאה להפעלת המועדונים  
להוצאות מימון  

46% 10% רווח גולמי

ל"כנ 134% 38% רווח תפעולי
ואחרי מס קטן בשל הרווח לפני

הוצאות המימון המגולמות 
בתשלום למשכיר שאינן נפרסות 

התופעה צפוייה  . בקו ישר
להתהפך ככל שהסכמים יעברו  

.את מחצית תקופת החכירה
ת  "לקיצור הסכם פ2בקבעון 

והחלפתו בהסכם חדש היתה  
השפעה חיובית על ההכנסות 

IFRSהאחרות בדוח ה 

7% 10% רווח לפני מיסים

ל"כנ 77% 90% רווח לאחר מיסים
ד הומרו בהוצאות "כל הוצאות שכ

פחת ומימון ומכיוון שכך ה 
EBITDAעלה דרמטית

176% 15% EBITDA

ל"כנ 170% 15% EBITDA מתואם

13% 13% תזרימינקי רווח 

עיקריים לפני פרמטרים 
IFRS16ואחרי ישום  



ענף הבריאות והכושר

רשת הבריאות והכושר הבינלאומית המובילה בישראל–היכרות עם הולמס פלייס 

ויישומה בפועל–האסטרטגיה של הולמס פלייס בישראל 

הצמיחה במספרים  –ניתוח פיננסי 

סיכום

ראשי פרקים



(  פתוחים או בהקמה)מועדונים /לחברה יש מיקומים, כבר כיום
שנתיEBITDAח "שמ 80לתרום מעל אשר צפויים 

ניתוח פיננסי

EBITDA  מייצג
של כל המועדונים  

+ הפתוחים וכיום 
של תכנון בשלבים 

והקמה

51.0 80.0

EBITDAתוספת 
3שנתית צפויה של 

בתכנון  פמילימועדוני 
והקמה

EBITDA  מותאם
בפועל  2018

שנתית EBITDAתוספת 
מועדוני  6-מצפויה 
ICON שייפתחו  חתומים

2019ראשון של בחציון 

שנתית EBITDAתוספת 
ICONצפויה של  מועדוני 

2018שנפתחו ב

82

7

9

15

EBITDA- השפעת תקן בנטרולIFRS16



כמות המועדונים  מואצת להכפלת תכנית צמיחה 
בשנים הקרובות   5

בהכנסות  6%-מחברת צמיחה אשר צמחה 
האחרונה ברווח הנקי בשנה 50%-ו 4

הולמס פלייס השחקן המוביל בענף עם  
המותג הכי חזק בשוק 2

,  שנים5בשנה כבר 6-8%-בהשוק צומח 
מאוד מבוזר ויעבור קונסולידציה   1

פורמטים מבודלים ומנצחים 2
▪Holmes Place Family
▪Icon

6

הנהלה מנוסה ומקצועית עם יכולות מוכחות 3
בביצוע מיזוגים ורכישות  

סיכום

Investment Thesis  בהולמס פלייס
מותאםEBITDAותחזית 

23.5 27.2

44.9 50.6

100-115

150

2015 2016 2017 2018 ישום -שנים 4-5
חלקי של  

אסטרטגיית  
הצמיחה

ישום מלא-שנים 7

EBITDA- השפעת תקן בנטרולIFRS16
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עוברים לצמיחה מואצת
2019אוגוסט –משקיעים מצגת 
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