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2022במאי   31  

 עיתונותהודעה ל

 

 :2022ראשון של שנת הרבעון את המקס סטוק מסכמת  
 

 ;  שקל מיליון 251-בכ הסתכמו ברבעון הכנסות 

 שקל מיליון 18-כהסתכם בלבעלי המניות   המתואם   הנקי הרווח

 

, תפעולי חזקותזרים    אנו מסכמים רבעון עם יציבות בהכנסות מנכ"ל מקס סטוק: "מייסד ואורי מקס,  

אשתקד,   המקביל  לרבעון  הפסחלמרות  בהשוואה  חג  עיתוי  אף    השפעת  כלכלית ועל  מאקרו    סביבה 

של מקס  שלנו מדגישים את ההתקדמות שעשינו בהרחבת נתח השוק  שנתיים  - הרבהביצועים  .  מאתגרת

הרשת    המובילותובחיזוק    סטוק פתחנו  בישראל.  של  האחרונים  הרבעונים  חדשות,    5בארבעת  חנויות 

מנועי צמיחה  בבניה של  משקיעים  אנו    ,במקבילובכוונתנו להמשיך להתרחב בישראל גם בשנים הקרובות.  

 ". נוספים

 

וברווח    מציגה יציבות בהכנסות . החברה  2022דיווחה היום את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת    מקס סטוק

 הגידול בעלויות הלוגיסטיות.  אףעל  ו  עיתוי חג הפסחהשפעת למרות  ,הגולמי
 

 : 2022רבעון ראשון של שנת  עיקרי תוצאות 

ברבעון    הכנסות שנת  הקבוצה  של  ש  251-כבהסתכמו    2022הראשון  ברבעון  , קלמיליון  להכנסות  בדומה 

בגין  גידול בהכנסות  שיקפה בעיקר    בהכנסות   היציבות.  קלשמיליון    252-שהסתכמו בכ  ,המקביל אשתקד

עיתוי    בשל  ,בהכנסות מחנויות זהות  10%-ירידה של כ, שקוזזו על ידי  פתיחת חנויות חדשות במהלך התקופה

 .  (ברבעון הראשוןהחג חל ברבעון השני של השנה, בעוד שאשתקד חל חג הפסח )חג הפסח 

 

בכ  2022הראשון של שנת  ברבעון    הרווח הגולמי מיליון שקל    100-מיליון שקל, בהשוואה לכ  98-הסתכם 

  38.9%- מההכנסות, בהשוואה לכ  39.0%- עמד על כברבעון    שיעור הרווח הגולמי.  אשתקדברבעון המקביל  

לכמההכנסות   ובהשוואה  הקודם  אשתקד  39.6%- ברבעון  המקביל  ברבעון  בשיעור    .מההכנסות  הירידה 

 . הרווח הגולמי, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נבעה בעיקר מעלייה בעלויות הלוגיסטיות

 

מיליון שקל    39-מיליון שקל, בהשוואה לכ  28-הסתכם בכ  2022ברבעון הראשון של שנת    הרווח התפעולי

ושיווק כתוצאה  אשתקד.    ברבעון המקביל הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מגידול בהוצאות מכירה 

 הוצאות בגין פתיחת סניפים חדשים.  קיימים ו סניפים בעלות התחזוקה של מעלייה בהוצאות השכר, גידול 

 

הראשון של שנת  ( ברבעון  ובנטרול תגמול מבוסס מניות  IFRS 16)לפני יישום תקן  המתואם    EBITDA-ה

בכ  2022 לכ  32-הסתכם  בהשוואה  שקל,  המקביל  42-מיליון  ברבעון  שקל  נבעה  אשתקד  מיליון  הירידה   .

 ברווח התפעולי.  הסיבות שהביאו לירידה בעיקר מ
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  , מיליון שקל  14.0-הסתכם בכ  2022ראשון של שנת  ברבעון ה הרווח הנקי החשבונאי המיוחס לבעלי המניות  

אשתקד. הירידה ברווח הנקי  מיליון שקל ברבעון המקביל    22.4- לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ

נבעה   בהכנסות  היציבות  אף  האמור  בעיקר  על  ושיווק  מהגידול  מכירה  בהוצאות  ובהוצאות  העלייה 

 הלוגיסטיות. 

 

הסתכם    2022ברבעון הראשון של שנת  )בנטרול תשלום מבוסס מניות(    הרווח הנקי המתואם לבעלי המניות

 המקביל אשתקד. מיליון שקל ברבעון   26.3-מיליון שקל, בהשוואה לכ 17.8-בכ
 

 

 דגשים עיקריים: - 2022ולרבעון הראשון של  31.03.2022-ליום ה  ותזרים נתוני מאזן

 

  78-בסך של כ  חוב פיננסי ברוטומיליון שקל. מנגד, לחברה    61- בסך של כ  לחברה מזומנים ושווי מזומנים

 מיליון שקל.  17- בסך של כ חוב פיננסי נטומיליון שקל. בהתאם, לחברה 

 

- בסוף הרבעון לכשהסתכם  מלאי  בשמרה על יציבות  החברה   2022במהלך הרבעון הראשון של שנת    – מלאי  

 . 2021שנת מיליון שקל בסוף  214-מיליון שקל, בהשוואה לכ 219

לסך של    םהסתכ 2022בשלושת החודשים הראשונים לשנת  נטו שנבע מפעילות שוטפת מזומניםה תזרים

בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול   מיליון ש"ח   19-בסך של כ  שליליתזרים לעומת  מיליון ש"ח 24-כ

מקבילה  התקופה  ה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מיוחס לקיטון בהון החוזר של החברה לעומת 

שהתאפיינה בהצטיידות החברה במלאים בשל החשש מעיכובים באספקת הסחורה בעקבות   ,אשתקד

 ת על רקע משבר הקורונה העולמי. השיבושים בשרשרת האספקה הגלובלי 

כיום    –  פתיחת סניפים ארבעת הרבעונים  במהלך  .  סניפים בפריסה ארצית  55רשת מקס סטוק מפעילה 

סניפים חדשים    2וכן חנכה    ;, נהריה ונוף הגלילשדרות  חנויות חדשות בערים  3האחרונים הקבוצה פתחה  

צפויה החברה לפתוח חנות בכפר סבא בשטח  במהלך השנה  )במקום סניפים קיימים( בראשל"צ ובדימונה.  

כמו כן חתמה החברה חוזה לפתיחת חנות נוספת בבארות יצחק בשטח  מ"ר ברוטו.    5,800- משמעותי של כ

 מ"ר ברוטו.   3,300של 

 

בסל הממוצע של לקוח בחנות    3%-של כ  ירידהנרשמה    ברבעון הראשון של השנה  –  סל ממוצע של לקוח

 . כתוצאה מעיתוי חג הפסח בבעלות

 

  5.1-בסך של כ בדבר שומת מע"מ עסקאותהחלטה בידי רשות המיסים  התקבלה 2022באפריל  26ביום 

 .ומלוא חיובי השומה נמחקו התקבלו מלוא טענותיה של החברהבמסגרתה מיליון ש"ח 

 

ועוסקת במסחר קמעונאי באמצעות הפעלת    2004, בניהולו של אורי מקס, הוקמה בשנת  רשת מקס סטוק

" למגוון רחב של מוצרים לבית  MAX 20"-כאן קונים בכיף" ו  -MAX רשת חנויות דיסקאונט תחת השם "
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סניפים בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה    55במחירים אטרקטיביים ובפריסה ארצית. הרשת מפעילה כיום  

 ילת, המופעלים ברובם באמצעות חברות בנות והיתר באמצעות זכיינים.  ועד א

 

 

 

 נוספים לפרטים

 

 מקס סטוק:

 טליה ססלר 

 סמנכ"ל פיתוח עסקי וקשרי משקיעים 

050-7000155 

talia@maxstock.co.il 
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