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,ומשכך,החברהאודותכלליתהצגהלצרכי"(החברה)"מ"בע(1988)ובניויוחננוף.מידי-עלהוכנהזומצגת

אין,כןעלאשר.ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינו,בלבדתמציתהינובההכלולהמידע

לעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהוהיא,ומפורטמלאבאופןהחברהפעילותאתלתארכדיזובמצגת

,החברהמפרסמתאותםהדיווחיםעםיחדאותהלקרואויש,ההנפקהתשקיףלרבות,לציבורהחברהבדיווחי

האמוראוהחברהשלבדיווחיההאמורוביןזובמצגתהאמורביןסתירהשקיימתככל.התשקיףלרבות

.בתשקיףאוהחברהבדיווחיהאמוריגבר,בתשקיף

קבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימראיננוזובמצגתהנכללהמידע

אתלשנותאולעדכןמתחייבתאינהאףהחברה.החברהשלערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטה

המידעכייתכן,כןכמו.הכנתהמועדלאחרשיתרחשושינוייםאואירועיםשישקףכדיבמצגתהנכללהמידע

פילוחאו,עיבוד,עריכה,אפיון,באופןשיוצגאוהמיידיםבדוחותאוהחברהשמפרסתבתשקיףיוצגלאהכלול

.במצגתמוצגבומהאופןשונים

,הערכות,תחזיותלרבות,1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמכילהזומצגת

העתידפניצופהמידע.בעתידלהתרחשעשוייםאושיתרחשווענייניםלאירועיםבנוגעאחרומידעאמדנים

בהיותןמטבעןודאיותבלתישהן,המצגתהכנתלמועדנכוןהחברההנהלתוהנחותהערכותעלמבוססבמצגת

אחדכלאשר,החברהבשליטתמצוייםשאינםגורמיםזהובכלל,החברהבפעילותהכרוכיםבסיכוניםכרוכות

.ותחזיותהערכותאותןבהתממשותוממילאהחברהפעילותבתוצאותלפגועעשוי,שלהםשילובאו,מהם

-עלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדיםידי-עלשפורסמוסטטיסטייםופרסומיםנתוניםלכלולעשויההמצגת

.לנכונותםאחראיתאינהוהחברה,החברהידי

המידע,כן.החברהשלערךניירותלרכישתהצעותלהציעהזמנהאוהצעהמהווהאיננובמצגתהנכללהמידע

ועלהחברהשלערךבניירותההשקעהלכדאיותבאשרדעתחוותאו,המלצה,ייעוץמהווהאיננובמצגתהנכלל

נגזרתשתשואתהבהשקעהאחרתבדרךכספואתלהשקיעאוהחברהשלערךניירותלרכושהשוקלכל

בתשקיףמדוקדקעיוןולאחרהאישייםלצרכיוהמתאיםהשקעותיעוץקבלתלאחרזאתלעשות,החברהמביצועי

.לציבורשפרסמההאחריםובדיווחיםהחברהשפרסמה

מידע צופה פני עתיד
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ח"מיליארד ש2.9-כ2019מחזור מכירות בשנת 

*ח"מיליוני ש96-כרווח נקי 

(2018בהתאמה בהשוואה לשנת 8%-ושל כ19%-גידול של כ)

ח"מיליוני ש708-כשלהון עצמי 

מדיניות חלוקת דיבידנד  

מהרווח הנקי השנתי30%-כ

2019דיבידנד  בגין רווחי שנת 

ח"מיליוני ש23-כ

שנה בתחום  30-רשת יוחננוף פועלת כ
שיווק מזון בקמעונאות

ונמצאת בבעלות משפחת יוחננוף

החברה הינה רשת דיסקאונט  
מהמובילות בארץ תוך כדי השמת 

דגש על חוויית הלקוח

סניפים ומעסיקה  26החברה מפעילה 
400-וכעובדים באופן ישיר3,300-כ

עובדי קבלן

ר  "אלפי מ63-שטחי מכירה נטו כ
(ר"אלפי מ139-שטח ברוטו כ)

סניפי החברה מאופיינים בשטחי  
מכירה נרחבים ומרווחים ובחניונים  

גדולים לרווחת הלקוחות

שיעור רווח תפעולי מהגבוהים בענף  
*(2019-ב4.3%-כ, 2018-ב4.9%-כ)

כרטיס ביקור

IFRS 16בנטרול השפעות * 

30

M2

P

הונפקה החברה  2019בשנת 
500-בבורסה לניירות ערך וגייסה כ

ח"מיליוני ש

ח"מליוני ש78-ן להשקעה כ"שווי נדל



הנהלת החברה
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ל"משנה למנכל"מנכר"יו

שרית יוחננוףאיתן יוחננוףמרדכי יוחננוף

ל תפעול"סמנכ

שחר דקה
ל סחר ושיווק"סמנכ

אלעד חרזי

ל כספים"סמנכ

עוז יוסף



אבני דרך

שנתשנתשנת

שנתעד שנת

1967

משפחת יוחננוף מתחילה
בפעילות סיטונאית

19922009

2016
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כיום

תחילת הפעילות הקמעונאית
פתיחת הסניף הראשון ברחובות

רשת יוחננוף
סניפים5מונה 

סניפים פעילים26רשת יוחננוף מונה 
ג חדיש באזור מודיעין"ומרלו

החברה מונפקת בבורסה לניירות ערך  
בתל אביב

רשת יוחננוף
סניפים15מונה 

2019
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חוזקות

ג חדיש"מרלו

רשיון יצרן במרבית הסניפים

מחלקות טריות

מחלקת אוכל מוכן המבושל במקום

סניפים בפריסה ארצית 
ובמיקומים איכותיים

סניפים גדולים ומרווחים

חניונים רחבים ללא תשלום

י איסוף וניתוח ביג דאטה"הבנת צרכי הלקוח ע

רמת תברואה ונקיון גבוהה

מגוון רחב של מוצרים ומותגים

שיעור רווחיות

מהגבוהים בענף תוך שמירה

על מחירים תחרותיים

מטה רזה ויעילות תפעולית

הסכמי שכירות ארוכי טווח

חוויית לקוחרווחיות שליטה בשרשרת הערך



 EBITDA*הכנסות מול

2,967 

2,475 

1,749 

1,279 

948 

173 
160 

134 

75 

47 

2019* 2018 2017 2016 2015 
הכנסות EBITDA

זהות  יות  (SSS)הכנסות בחנו

2,477 
2,283 

1,505 
1,353 

2019 2018 2018 2017 

צמיחת החברה במהלך השנים

IFRS 16בנטרול השפעות * 

(לדוח הדירקטוריון7ראה סעיף )נתוני ההכנסות כוללים נטרול מיון הסדרי קונסיגנציה ** 
7

( **ח"במליוני ש)צמיחת החברה במהלך השנים
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פריסת סניפי רשת יוחננוף
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(נתונים לסוף השנה)התפתחות מספר הסניפים במשך השנים 

(3)חיפה והצפון 

(8)השפלה והדרום 

(12)המרכז והשרון 

(3)ירושלים והסביבה 

חיפה והצפון

חוצות המפרץ

טבריה

חדרה

ירושלים והסביבה  

ישפרו סנטר-מודיעין 

כרמים–מודיעין 

ירושלים

השפלה והדרום  

מפוח-רחובות
ו"צומת ביל
אשדוד
עקרון

אחד העם-רחובות 
נתיבות
גן יבנה

סנטרו–רחובות 

המרכז והשרון

רמלה
ראשון לציון

נס ציונה
הפלדה-אור יהודה 
המפעל-אור יהודה 

נתניה
יד אליהו-א "ת

כפר סבא
בת ים

רמת השרון
סגולה–פתח תקווה 

בן צבי-א "ת

22
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סניפים חדשים

-

באר שבע
סניף  

מבקיעים

החברהצפויה2020שנתבמהלך
מבקיעיםבמושבחדשסניףלפתוח

2.5-כשלמכירהבשטח(אשקלוןליד)
.ר"מאלפי

סניפים  3רכישת 
מיינות ביתן

החברהחתמה2019,דצמברבחודש
שלפעילותלרכישתמותלההסכםעל

:ביתןיינותמרשתסניפים3

הושלמההעסקה–סיטיאיירפורט•
שנתבמהלךלהפתחצפויוהסניף

2020

הושלםטרם–רעננה•

הושלםטרם-הרצליה•

עלהחברהחתמה2020,מרץבחודש

20שללתקופהמותלהשכירותהסכם

מסחריבמרכזמבנהלשכירתשנים

.שבעבבארר"מאלפי5-כשלבשטח

מכרחנותבמקוםלפתוחהחברהבכוונת

.ר"מ3,500-כשלמכירהשטחבעלת

קרקעות

זכתה2019בשנת–ביבנהקרקע
ביעודלקרקעי"רמשלבמכרזהחברה
עללהקיםהחברהבכוונת.מסחרי
הרשתשלהראשוןהסניףאתהקרקע

.ביבנה

בחודש–אדומיםבמישורקרקע
עלהחברהחתמה2020,פברואר

מסחריביעודקרקעלרכישתהסכם
החברהבכוונת.אדומיםבמישור
.הרשתשלסניףבמקוםלהקים
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צמחוהרשתבחנויותהמכירות,הקורונהנגיףהתפשטותבעקבות

הרשתשלהתפעוליתיכולתה.מרץחודשבמהלךמשמעותיבאופן

,החברהשלפעולתהאופןבשלהיתרבין,אלהביקושיםלספק

בחנויותהנרחביםוהשירותהתפעולבשטחיהסחורותזמינות

.עצמהאתמוכיחה-ובעובדיהבסניפיהמתמדתוהשקעה

המכירותלתחוםהזובעתלהיכנסיוחננוףרשתהחליטה,כןעל

שלהמיידילצורךמענהלתתמנתעל,מיידיבאופןהמקוונות

ולהגדיל('חברתיריחוק'עלשמירהכדיתוךקניותביצוע)הציבור

.כךאגבשלההשוקנתחאת

עצמיבאיסוףמקוונותמכירותמערךאלהבימיםמפעילההחברה

.שלההקייםהישומוןבאמצעות('אפפיק')מהסניפים

(אונליין)מכירות מקוונות 
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יעדים ואסטרטגיה

המשך גידול במכירות חנויות זהות והגדלת סל המוצרים הנמכר

רכישת נכסים ופיתוח מקרקעין לטובת סניפי החברה

שמירה על מטה מצומצם ויעיל

שמירה על מחירים תחרותיים וחווית קנייה ללקוח

פתיחת חנויות חדשות ורכישת מיקומים מרשתות שיווק אחרות



הנפקת החברה

הונפקה 2019, בחודש נובמבר
החברה בבורסה לניירות ערך בתל  

ח "מליון ש500-אביב וגייסה כ
מהציבור

12

נכנסה  2020, בחודש פברואר
החברה למדדי הבורסה המובילים  

:ובינהם
135א "ומדד ת90א "מדד ת

החזקות הציבור למועד המצגת
21.28%-כ



נתונים פיננסיים



נתונים פיננסיים נבחרים

14

2.9-כ
ח"מיליארד ש

מליון ש"ח 96 כ-
3.3%

ח"מליון ש80-כ
3.6%

ח"מליון ש 312 כ-

593 כ-

ח"מליון ש
24.5%

IFRS 16בנטרול השפעות * 

31.12.19-נתונים פיננסיים נבחרים ל

(מההכנסות% , חודשים12)

31.12.18-נתונים פיננסיים נבחרים ל

(מההכנסות% , חודשים12)

נטו, יתרת חוב פיננסירווח נקי*רווח נקי

רווח גולמיהכנסותהכנסות

בהתאמה2.57%-ו2.34%א "ז-ק ו"שיעור ריבית ממוצעת ז** 

701 כ-
ח"מליון ש

24.3%

ח"מליון ש88-כ

נטו, יתרת מזומנים

רווח גולמי

2.4-כ
ח"מיליארד ש



(ח"אלפי ש)31.12.2019מאזן ליום 
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כ התחייבות והון עצמי”סהכ נכסים ”סה 2,199,1562,199,156

נכסים שוטפים

מזומנים ושווי מזומנים

לקוחות

חייבים ויתרות חובה

מלאי

181,229

235,204

13,223

71,866

501,522

נכסים שאינם שוטפים

נטו, רכוש קבוע

ן להשקעה”נדל

מוניטין

נכסי זכות שימוש

מקדמה לרכישת חנויות מכר

715,530

78,004

8,146

885,954

10,000

1,697,634

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים

ספקים ונותני שירותים

זכאים ויתרות זכות

התחייבות בגין חכירה

26,467

401,400

41,295

37,169

506,331

התחייבויות לא שוטפות

הלוואות מתאגידים בנקאיים

התחייבות בגין חכירה

הפרשות

נטו, התחייבות בגין הטבות לעובדים

מסים נדחים

הון עצמי

66,929

887,494

5,111

17,218

7,832

984,584

708,241



IFRS 16בנטרול השפעות * 16

נתוני רווח והפסד תמציתיים
(מההכנסות%, ח"אלפי ש)

*
*%  שינוי20192018

Q4-2019Q4-2018שינוי  %

2,880,3102,422,08318.9%693,604656,8195.6%הכנסות

700,712593,24018.1%177,511163,5618.5%רווח גולמי
24.3%24.5%25.6%24.9%

125,103118,2745.8%23,34630,105-22.5%רווח מפעולות רגילות לפני הוצאות אחרות
4.3%4.9%3.4%4.6%

8,29610,604-21.8%1,5962,455-35.0%הוצאות מימון, נטו
0.3%0.4%0.2%0.4%

28,19126,0918.0%6,5198,339-21.8%הוצאות מסים על ההכנסה
1.0%1.1%0.9%1.3%

95,72088,6977.9%22,81728,167-19.0%רווח לתקופה
3.3%3.7%3.3%4.3%

EBITDA173,044160,1218.1%35,86741,480-13.5%
6.0%6.6%5.2%6.3%
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(ח"באלפי ש)תמצית תוצאות החברה 

ח בעקבות עסקת רכישת ציוד מגה"ש' מ48-הכירה החברה בהוצאות אחרות בסך של כ2016בשנת ** 17

EBITDA*

*רווח תפעולי 

רווח לתקופה

IFRS 16בנטרול השפעות * 
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סיכום

יוחננוף היא רשת שיווק בעלת 

שנה ובעלת 30-ותק של כ

שיעורי רווחיות

מהגבוהים בענף

פלטפורמת ניהול מקצועית ויעילה  

שבכוחה לתמוך באסטרטגיית  

הצמיחה של החברה תוך שמירה  

על שיעורי רווחיות גבוהים

צמיחה באמצעות הקמת ורכישת  

סניפים אטרקטיביים במיקומים  

איכותיים בנוסף להזדמנויות רבות  

להתרחבות בטריטוריות חדשות

ויכולת  צמיחה אורגנית
,  מוכחת בקליטה

הטמעה והתאמה

לקונספט הקבוצה

:דגש על חווית לקוח

שטחי מכירה נרחבים 

ומרווחים וחניונים גדולים  

לרווחת הלקוחות

יחס שטחי )גמישות לוגיסטית 

המתבטאת( נטו-ברוטו

בחסכון בעלויות
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