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הגבלת אחריות ומידע צופה פני עתיד
ביחס לעצמה וכן ביחס לבעלי השליטה בה  ,  1968ח "התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד

המתייחסים לאירועים ולעניינים  , אומדנים ומידע אחר, הערכות, תחזיות, בין היתר, כולל, מידע כאמור. ידיה- ולחברות מוחזקות על
,  העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למצגת זו. שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד, עתידיים

הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה ולמצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה באזורי  
אשר תוכנם לא , ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, כלכליים- וכן עובדות ונתונים מאקרו, פעילותה

.והכול כפי שידועים לחברה במועד פרסום מצגת זו, ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם, נבדק על ידי החברה באופן עצמאי
על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה , בנוסף על האינפורמציה הקיימת בחברה, המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס

וכן  , במידה מהותית, ועל השתלבותן של התפתחויות כאמור אלה באלה, לגבי התפתחויות עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים
.על נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים כאמור לעיל.על נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים כאמור לעיל

או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה או הוערך  , כולו או חלקו, המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו עלול שלא להתממש
או מגורמים  /או כתוצאה מהתפתחויות בסביבה הכללית ו/כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה ו

.חיצוניים המשפיעים על החברה בתחומי פעילותה
.מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת זו, לשם הסרת ספק

.אין לראות במצגת זו משום הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך של החברה
המידע הכלול. מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור

לרבות, ואין לראות בו משום מצג או התחייבות, במצגת זו אינו שלם וכל האמור בו כפוף לאמור בדיווחיה הרלבנטיים של החברה

.לא לשלמות או דיוק המידע האמור
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כרטיס ביקור
.שיווק ומכירה של מוצרי מזון משומרים, ייצור, החברה הינה מובילת שוק בפיתוח•
החברה משיקה מדי שנה מוצרים חדשים המאפשרים לה לצמוח מעבר לצמיחת השוק  •

.ולשמור על רווחיות טובה
. שנה 70החברה פועלת מזה •
.מהרווח הנקי 60%מדיניות חלוקת דיבידנד של • .מהרווח הנקי 60%מדיניות חלוקת דיבידנד של •
.מפעל החברה שוכן באזור התעשייה אלון תבור•
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אבני דרך
.הקמת החברה -  �1940

.י משפחת שיינפלד"רכישת השליטה ע–�1947

.א"הנפקת מניות בבורסה בת–�1983

.הקמת המפעל באזור התעשייה אלון תבור–�1986 .הקמת המפעל באזור התעשייה אלון תבור–�1986

.זה- רכישת הפעילות של חברת פרי–�1988

.רכישת הפעילות של חברת יכין–�1998
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בעלי המניות בחברה

10%6% 84%

מגדל חברה 

לביטוח
ציבורמשפחת שיינפלד
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שיווק פעיל של מוצרים חדשים לאורך השנים
מענה למגמות צריכה משתנות והשקה מהירה של מוצרים חדשים

מספר מוצרים 

חדשים במצטבר
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תחום מוצרי העגבניות

  כגון משומרים עגבניות מוצרי של רחב מגוון של וייצור שיווק ,בפיתוח עוסקת החברה•
.ועוד לבישול עגבניות בסיסי ,שונים רטבים ,עגבניות ורסק רכז

  בזמן מתאפיינים אך ,מאכל וצבעי משמרים חומרים מכילים אינם העגבניות מוצרי•
.ארוך מדף

 ,"יכין" המותגים תחת המוסדי ולשוק הקמעונאי לשוק מוצריה את משווקת החברה•
  .הלקוחות של גבוהה ומנאמנות גבוה מותג מחוזק הנהנים ,"מבורך פרי" וכן "זה פרי"

.המזון מרשתות בחלק פרטיים כמותגים משווקים עגבניות מוצרי ,בנוסף
 מצומצם מספר לה ויש ,עגבניות מוצרי בתחום בישראל מובילה חברה הינה החברה•

.וייבוא פרטיים מותגים ,פריניר ,מילוז בחברות בעיקר מתחרה החברה .מתחרים של
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דוגמאות למוצרי עגבניות
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תחום מוצרי הירקות

 ירקות מוצרי של רחב מגוון של וייצור שיווק ,בפיתוח עוסקת החברה•
.ועוד שעועית ,חומוס ,אפונה ,תירס הכוללים משומרים

.ארוך מדף בזמן מתאפיינים הירקות מוצרי•
 תחת המוסדי ולשוק הקמעונאי לשוק מוצריה את משווקת החברה• תחת המוסדי ולשוק הקמעונאי לשוק מוצריה את משווקת החברה•

 גבוה מותג מחוזק הנהנים ,"מבורך פרי" וכן "זה פרי" ,"יכין" המותגים
  כמותגים משווקים הירקות מוצרי ,בנוסף .הלקוחות של גבוהה ומנאמנות
.המזון מרשתות בחלק פרטיים

 לה ויש ,הירקות מוצרי בתחום בישראל מובילה חברה הינה החברה•
  ,הגליל פרי בחברת בעיקר מתחרה החברה .מתחרים של מצומצם מספר

.ובייבוא פרטיים במותגים
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דוגמאות למוצרי ירקות
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דוגמאות למוצרים אחרים
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נתונים פיננסיםנתונים פיננסים
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תמצית נתונים כספיים

31.03.1931.03.1820182017201620152014באלפי ש"ח

56,85153,484204,449211,160212,030201,049196,031מכירות

13,67914,41754,75058,75555,24454,01754,892רווח גולמי
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6,9488,00429,47435,18931,17028,00623,946רווח תפעולי

4,2455,60219,94323,68223,84417,69414,709רווח נקי

 EBITDA9,95110,46739,61744,42739,77635,17530,628

EBITDA 17.50%19.57%19.38%21.04%18.76%17.50%15.62%שיעור



נתונים רבעוניים

אחוזאש"חאחוזאש"חאחוזאש"חאחוזאש"חאחוזאש"ח

53,48448,95649,97452,03556,851מכירות

39,06734,66137,21338,75843,172עלות מכירות

14,41727.0%14,29529.2%12,76125.5%13,27725.5%13,67924.1%רווח גולמי

רבעון 1רבעון 4רבעון 3רבעון 2רבעון 1

20182018201820182019
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3,2826.1%3,7277.6%3,2086.4%3,5796.9%3,9917.0%הוצאות מכירה שיווק

3,2166.0%2,9766.1%2,8025.6%2,7935.4%2,7354.8%הוצאות הנהלה וכלליות

5(69)(135)(18)(85)הוצאות (הכנסות) אחרות

8,00415.0%7,61015.5%6,88613.8%6,97413.4%6,94812.2%רווח מפעולות רגילות

6408009891,0661,456הוצאות (הכנסות) מימון נטו

7,36413.8%6,81013.9%5,89711.8%5,90811.4%5,4929.7%רווח לפני מסים

1,7621,6331,4121,2741,247מסים על ההכנסה

5,60210.5%5,17710.6%4,4859.0%4,6348.9%4,2457.5%רווח לתקופה

מדידות מחדש של תוכניות 

להטבה מוגדרת

000450

5,60210.5%5,17710.6%4,4859.0%4,6799.0%4,2457.5%רווח כולל אחר לתקופה



לפי תחומי פעילות 2018התפלגות מכירות 

מוצרים אחרים
7%
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מוצרי ירקות
48%

מוצרי עגבניות
45%

7%



נתוני מאזן
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נתוני מאזן
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זנלכל

)ח"במיליוני ש(דיבידנד שחולק 
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)ח"מיליוני ש(דיבידנד שחולק  
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₪מיליון  120–דיבידנד בסך של כ  -  2005חילקה משנת  זנלכל
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סיכום
.העיקריים פעילותה בתחומי בישראל המובילה החברה הינה זנלכל חברת•
.השונות בקטגוריות רחב מוצרים סל לחברה•
.רב לקוחות פיזור לחברה•
  הפעילות שווקי מצמיחת משמעותית הגבוהה אורגנית צמיחה מציגה החברה•

.בישראל שלה .בישראל שלה
 לצמיחת מעבר לצמוח לה המאפשרים חדשים מוצרים שנה מדי משיקה החברה•

.טובה רווחיות על ולשמור השוק
.שנה מדי בשנה פעמיים דיבידנדים מחלקת החברה•
.ואיכותית מנוסה הנהלה לחברה•
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