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בלבדמידעלמסירתכלליתכמצגת"(החברה)"מ"בעלישראלאוירנתיביעלאלידיעלהוכנהזומצגת
.הכספיותותוצאותיהפעילותה,החברהאודות

אינו,השקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהאינווהואבלבדנוחותלמטרותמוצגבמצגתהכלולהמידע
שלמכירהאולרכישהדעתחוותאוהצעה,המלצהמהווהאינו,עצמאימידעוניתוחאיסוףמחליף
כלשלעצמאימידעוניתוחלאיסוףאועצמאידעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןהחברהשלמניות

.ומשקיעמשקיע

וישבלבדנוחותלמטרתבתמציתמוצגים,בלבדחלקייםהינםזובמצגתהמובאיםוהפרטיםהמידע
גורמיותיאורההערכות,ההסתייגויות,ההנחות,ההבהרות,התיאורים,הפרטיםעםביחדאותםלקרוא
במרץ31ליוםהחברהשלהכספייםובדוחות2020לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחהנכלליםהסיכון
שלהכספייםבדוחותהרשוםהמידעלביןבמצגתהכלולהמידעביןהתאמהאיאוסתירהבכל.2021

.הכספייםבדוחותהרשוםהמידעיגבר,החברה

למועדנכוןהחברהשבידינתוניםעלהמבוססים,אומדניםאו/ותחזיותכולליםזובמצגתמהנתוניםחלק
,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעבגדרוהם,החברהשלוציפיותהערכות,זה

הואילמלאאוחלקיבאופןיתממשואלואומדניםאו/ותחזיותכיוודאותכלאיןלחברה.1968-ח"התשכ
החברהשיכולתאועליהםהשפעהיכולתכללחברהשאיןכלכלייםומקרוחיצונייםבגורמיםתלוייםוהם

שלבהתממשותםאורגולטוריםבשינויים;והסביבההשוקבתנאיבשינויים;מוגבלתעליהםלהשפיע
אומדןאו/ותחזיתכלשלשינויאובעדכוןמחויבתאינההחברה.החברהשלהסיכוןמגורמיאיזה

.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמור

תוכנםאשרחיצונייםמקורותעלהמבוססיםואחריםסטטיסטייםונתוניםהערכותנכללובמצגת,כןכמו
.לנכונותםאחראיתאינהוהחברההחברהידיעלעצמאיבאופןנבדקלא

משפטיותהערות
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תקציר-תיאור החברה 

החברה החלה ביישום תכנית התייעלות מסיבית  

.עובדים1900-במסגרתה צפויה להיפרד מכ

עם מגוון חברות תעופה בעולםcodeshare-שיתופי פעולה 

בעלת מועדון הנוסע המתמיד אשר הנפיק את כרטיס  

מחזיקים335,000-אשר לו כFLY CARDהאשראי 

(2019)25%~החברה המובילה בשוק הישראלי עם נתח של

החברה היא זרוע אסטרטגית חיונית למדינה המקשרת  

.  בין ישראל לעולם

חברת התעופה הלאומית של ישראל

.סאן דור ומטענים, הפעילות כוללת את אל על

FLY CARDמועדון הנוסע המתמיד וכרטיס האשראי 

North America
East Europe

West Europe

Africa

Far East & Asia

And 400 more Connecting Flights Worldwide
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יעדים
1

יעדים

21

יעדים

7

יעדים

7

יעדים
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ממשיכים הלאה

מותג אייקוני ומעמד אסטרטגי

Turn around:

רשת נתיבים  

חברת שירות-חווית לקוח משופרת 

כנפי נשרים40.02%

(ללא זכויות הצבעה)מדינת ישראל  %13.41

מבנה בעלות

הציבור36.06%

כנפיים10.51%

Covid 19

Opportunities

מבנה עלויות גמיש

הלקוח במרכז

התייעלות חסרת  

תקדים

צי חדש וצעיר
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מציגים

אביגל שורק
ל"מנכ

.2021ארוינבלתפקידמונה

החלUSדלקבחברת((COOתפעולל"כסמנכאביגלכיהןזהלמינויקודם

כיהן,במקביל.2012מדצמברל"סמנכבתפקידשימשבה,2015מאוגוסט

.2015ממאיהחלUSAאנרגיהאלוןבקבוצתכדירקטוראביגל

עסקיפיתוחבתפקידיכיהן,2011באוקטוברUSדלקלקבוצתשהצטרףלפני

.Trabelsy&CoהעסקיהייעוץבפירמתבכיריועץוהיהSunPowerבחברת

בעלוהינו,1996-2004השניםביןהאוירבחילתפקידיםבמספרשירתאביגל

.אביבתלמאוניברסיטתוחשבונאותבכלכלהראשוןתואר

אליאב( איציק)יצחק 
ל כספים"סמנכ

.2021באפריללתפקידמונה

.מ"בעאבגולבחברתתפעולל"וסמנככספיםל"כסמנככיהן

מחלקתראש)כספיםל"וסמנכבד-עלבחברתכספיםל"כסמנככיהןלכןקודם

תוארבעלאיציק.פוקסקבוצתשל(משקיעיםקשרי,חשבונאות,IT,כספים

במנהלשניותוארבנגבגוריוןבןאוניברסיטת-וחשבונאותבכלכלהראשון

למנהלהמכללה-ומימוןחשבונאות,עסקים
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EBITDARחיובית ושיפור בתוצאה העסקית

הפסד לפני מס

Q4/20(143)

Q1/21(92.5)

51כ שיפור"סה

EBITDAR

Q4/20(28)

Q1/213

31כ שיפור"סה

נובע בעיקר משיפור ברווחיות הגולמית  EBITDARהשיפור ב 

מגידול בשיעורי התפוסה  , Q4/20-ביחס ל' $ מ17.6-בכ

(*29%PLF+)במטוסים 

התייעלות בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות תפעוליות בסך של 

בעיקר מהפחתת ההוצאות הקבועות של החברה  ' $ מ11-כ

והתייעלות בהוצאות השכר

בעיקר  Q4/20-דולר בהפסד לפני מס ביחס ל' מ50-שיפור של כ

השפעת ומקיטון בהוצאות המימון ובשל EBITDAR-משיפור ב

.Q4/20-הפרשה בגין עלות ההיפרדות שהוכרה ב

המזומנים מפעילות שוטפת  בתזריםמיליון דולר 30-שיפור של כ

בעיקר משיפור בתוצאה העסקית כמוסבר לעיל ושיפור בהון החוזר 

.של החברה

EBITDAR

Q1/20(22)

Q1/213

25כ שיפור"סה

הפסד לפני מס

Q1/20(161)

Q1/21(92.5)

69כ שיפור"סה

Q4/20בוצעה השוואת תוצאות הפעילות אל מול COVID-19בשל היקף הפעילות המשקף את השפעת סגרי ה **

המהווה שיפור  , Q1/21דולר ב ' מ3חיובי של כ EBITDARהגעה ל 

.  Q1/20–דולר ביחס ל ' מ25-וכ Q4/20-דולר ביחס ל' מ31-של כ
**Q1/2021 vs Q4/2020Q1/2021 vs Q1/2020

12ראה שקף * 



נתונים פיננסים עיקריים

Q1/20Q2/20Q3/20Q4/20Q1/21 2019שנתי 2020שנתי

 2,178 117623 112 39 151 321מחזור הכנסות

 4 364--77 123- 108- 40- 93-הפסד תפעולי

EBITDAR-2229-25-283-46307

7%14%-25%2%-64%-7%19%-אחוז מהמחזור  

 60- 531--86 140- 147- 105- 140-הפסד נקי

 CAPEX (*)-65 -53-119-101 -95-343 -23תזרים חופשי נקי אחרי 

מיליונים- ASK4,877 159 13 874 6045,923 28,583 

83%2%0%13%10%21%NA(  2019-ביחס ל)אחוז פעילות נוסעים 

CAPEX (*)  ותוכנות ופיתוחים שונים, מבנים ושיפורים במושכר, מחשבים, כולל השקעות בחלקי חילוף למטוסים.
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במיליוני דולרדוחות מאוחדים על המצב הכספי 

(דולרמ׳31.12.2020-48-ל)שובריםבגיןדולרמ׳54כולל–31.3.21-ל)*(
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הערות31.3.202131.12.2020התחייבויות והון31.3.202131.12.2020נכסים

2021מ להקלת פירעונות במהלך "החברה במו 1,1531,202הלוואות 6568מזומנים ושווה מזומנים

לשנים הבאות2021מ להקלות ודחית תשלומים משנת "החברה במו 1,0181,018התחייבויות בגין חכירות 1326פיקדונות לזמן קצר

ביצוע מתווה החזרים ללקוחות לאחר קבלת הלוואה מהמדינה 217222)*(הכנסות מראש בגין כרטיסי טיסה  6366לקוחות וחייבים

 167158הכנסות מראש בגין נקודות מועדון 1,7981,826רכוש קבוע ואחר

 3741הכנסות מראש בגין מענקים שהתקבלו 870892זכויות שימוש בנכסים חכורים

החברה החלה בתהליך ההיפרדות מעובדיה במהלך הרבעון השני 7072התחייבות לעובדים בגין עלות ההיפרדות 115129נכסים אחרים

 163144התחייבויות אחרות לעובדים לזמן ארוך

החברה פועלת להסדרת חובות העבר מול ספקיה 129129ספקים

 207277התחייבויות אחרות

(256)(237)(גירעון בהון)הון 

2,9243,007הכלסך 2,9243,007הכלסך 



פעולות שננקטו  

-בתחום הנזילות ב

Q1/21

פעולות צפויות  

בתחום הנזילות  

להמשך השנה

פעולות תפעוליות

מיליון דולר10-קבלת מקדמות נוספות על חשבון הוצאות הביטחון בסך של כ

מיליון דולר 83-בסך של כ, גיוס הון באמצעות הנפקת כתבי אופציה ומימוש אופציות מתוכם

מיליון דולר43-מתוכם בהתחייבות בעלת השליטה להזמין בהיקף שלא יפחת מ2021מיליון דולר הצפוי ביולי 105-גיוס הון נוסף בהיקף של כ

2021נתקבל בחודש מאי -שנים 20מיליון דולר עבור הטסת מערך האבטחה למשך 210מימון במתווה המדינה בסך של 

2021בדרך לאיזון תזרימי בשנת פעולות פיננסיות ותפעוליות 

9

ופעולות מימון אחרות  , פריסת תשלומי ספקים, כגון דחיות תשלומי הלוואות וחכירות2021החברה פועלת לגיוס מקורות נוספים במחצית השנייה של שנת 

.ככל שניתן להתאמתן להיקף הפעילות ולשיפור תזרים המזומנים שלה, המשתנות והקבועות, החברה פועלת להפחתת הוצאותיה התפעוליות

במהלך הרבעון  מעובדיה אשר יושלם החברה בעיצומו של תהליך ההיפרדות נמצאת האחרוניםבשבועות -הכנסת תכנית ההתייעלות לתוקף 

.עובדים1,900-שבסופו צפויה להסתיים העסקתם של ככך , השני

דולר' מ17-פעולות להפחתת דמי חכירה בשל התאמה להיקף הפעילות בסך של כ

דולר  ' מ11-חסכון בהוצאות תפעוליות כתוצאה מפעולות התייעלות של כ



ג וחלק שוק החברה"תנועה בנתב היקפי פעילות ושיעור תפוסה במטוס-אל על 
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מחירי הדלק
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$50.8לחבית$61.3לחבית 

Q1/20 Q1/21
+21%

199.1

186.0

192.7

184.7 183.5
142.5

69.4
99.5

112.0 151.6

68.6
63.8

68.5
62.0 62.4

50.8 33.4 43.3
45.3 61.3

0
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Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21

סנט לגלון ממוצע -ל"דס דולר לחבית  ממוצע -נפט מסוג ברנט 



מדדים תפעוליים
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Q1/2021Q4/2020Q3/2020אל על וסאן דור

3193573במיליונים- (RPK)מ  מוטס"ק-נוסע 

60687613במיליונים- (ASK)מ זמין"ק-מושב 

52.6%40.7%23.1%באחוזים- (PLF)תפוסת נוסעים

3.24.80.1באלפים  -( בטיסות נוסעים)שעות טיסה 

22.521.09.0באלפים-טון מטען מוטס 

140.2137.540.5במיליונים- (RTK)מ מטען מוטס"ק-טון 



צי המטוסים של החברה

ציגוף
מספר  

מטוסים

מספר מושבים  

עבור סוג מטוס  

(בממוצע)

מספר  

מושבים בצי
חכורבעלותגיל ממוצע

רחב גוף

787-9122753,3002.748

787-832387151.43

777-200ER62791,67518.06-

צר גוף

737-800NG161692,70016.7610

737-900ER81751,4006.48-

452189,79010.32718כ"סה
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