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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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שנה30-כפועלתיוחננוףרשת
בקמעונאותמזוןשיווקבתחום

דיסקאונטרשתהינהו
בארץמהמובילות

סניפים28מפעילההחברה
עובדים3,000-כומעסיקה

קבלןעובדי100-וכישירבאופן

ר"אלפי מ70-שטחי מכירה נטו כ

(ר"אלפי מ147-שטח ברוטו כ)

כרטיס  
ביקור

IFRS 16בנטרול השפעות ( 1)

30

M2

(לדוח הדירקטוריון7סעיף ראה )נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ( 2)

הוצאות בגין גריטת רכוש קבוע שנרכש בעסקת יינות ביתןבניטרול( 4).  ח"מיליון ש6.4-בנטרול תרומות מיוחדות בסך של כ( 3)

2020

ח"ש' מ3,301-כ(2)מחזור מכירות

2019בהשוואה לשנת 11.3%-גידול של כ

6.8%-גידול במכירות בחנויות זהות כ

ח"ש'מ211-כ( 1)רווח תפעולי

(מהמחזור6.8%-כ)

2019בהשוואה לשנת 69%-גידול של כ

ח"ש' מ217-כ(3)תרומותבניטרול(1)רווח תפעולי

(מהמחזור7.0%-כ)

ח"ש' מ136-כשל(1)רווח כולל

(מהמחזור4.3%-כ)

(4)והוצאות מיוחדות אחרות( 3)תרומותבניטרול( 1)רווח כולל

(מהמחזור5.5%-כ)ח"ש' מ170-כ

Q4/2020

ח"ש' מ896-כ(2)מחזור מכירות

ן 22.7%-גידול של כ 2019בשנת 4בהשוואה לרבעו

15.5%-גידול במכירות בחנויות זהות כ

ח"ש'מ76-כ( 1)רווח תפעולי

(מהמחזור%9.0-כ)

ן 224%-גידול של כ) (2019בשנת 4בהשוואה לרבעו

ח"ש' מ75-כ(3)תרומותבניטרול(1)רווח תפעולי

(מהמחזור8.8%-כ)

ח"ש' מ64-כשל(1)רווח כולל

(מהמחזור7.6%-כ)

(4)והוצאות מיוחדות אחרות( 3)תרומותבניטרול( 1)רווח כולל

(מהמחזור8.2%-כ)ח"ש' מ69-כ ח"מיליון ש811-הון עצמי של כ



הנהלת החברה
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ל"משנה למנכל"מנכר"יו

שרית יוחננוףאיתן יוחננוףמרדכי יוחננוף

ל סחר ושיווק"סמנכ
אלעד חרזי

ל כספים"סמנכ
עוז יוסף



אבני דרך

שנתשנתשנת

עד שנת

1967

משפחת יוחננוף מתחילה
בפעילות סיטונאית

19922009

2016

5

כיום

תחילת הפעילות הקמעונאית
פתיחת הסניף הראשון ברחובות

רשת יוחננוף
סניפים5מונה 

סניפים פעילים28רשת יוחננוף מונה 
חדיש באזור מודיעיןג"ומרלו

רשת יוחננוף
סניפים15מנתה 

שנת

2022
סניפים  40-רשת יוחננוף תמנה כ

החברה הקיימותלתכניותבהתאם 
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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

רמת תברואה ונקיון גבוהה

מגוון רחב של מוצרים ומותגים

(פיק אפ)מכירות מקוונות באיסוף עצמי 

שיעור רווחיות מהגבוהים  

בענף תוך שמירה על מחירים תחרותיים

מטה רזה ויעילות תפעולית

הסכמי שכירות ארוכי טווח

העדפה של סניפים בבעלות

חוויית לקוחרווחיות שליטה בשרשרת הערך
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סניפים חדשים

איירפורט סיטי

אתהחברהחנכה2020מאיבחודש
.סיטיאיירפורטסניף

3,200-כשלשטחעלפועלהסניף
1,955-כשלמכירהובשטחברוטור"מ
.ר"מ

מבקיעים

החברהחנכה2020אוקטוברבחודש
.אשקלוןשלידמבקיעיםסניףאת

4,250-כשלשטחעלפועלהסניף
2,480-כשלמכירהובשטחברוטור"מ
.ר"מ

באיירפורט:חדשותמכרחנויות2לקהלהחברהפתחה2020שנתבמהלך

.אשקלוןשליד,מבקיעיםובמושבסיטי

הבארקניון,שבעבאר:סניפים7לפתוחהחברהמתכננת2021בשנת

אביב-ותלעפולה,(צפוני)חדרה,(צפוני)טבריה,שמונהקריית,(לציוןראשון)

.(יצחקנחלת)

,ביבנה,(צפוני)באשקלוןנוספיםסניפיםלפתוחהחברהמתכננת,כןכמו

.תקווה-ובפתח,באופקים,אדומיםבמישור
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2021-פתיחה ב–סניפים בהקמה 

-

ראשון לציוןסניפים מיינות ביתן5רכישת 
(קניון הבאר)

עלהחברהחתמה2020,אוגוסטבחודש

20עדשלכוללתלתקופהשכירותהסכם

לשכירת(אופציהתקופותלרבות)שנים

.לציוןבראשוןהבארבקניוןשטח

בעל,הסניףאתלפתוחצפויההחברה

במהלך,ר"מ850-כשלמכירהשטח

.2021לשנתהשניהרבעון

באר שבע

עלהחברהחתמה2020,מרץבחודש

שנים20שללתקופהשכירותהסכם

כוללבשטחמסחריבמרכזמבנהלשכירת

.שבעבבארר"מאלפי5-כשל

בעל,הסניףאתלפתוחצפויההחברה

במהלך,ר"מאלפי3.3-כשלמכירהשטח

.2021לשנתהשניהרבעון

8

בתמורהביתןיינותמרשתבהםהנמצאוציודסניפים5החברהרכשה2020,ספטמברבחודש

:ח"שמיליון67.5של

(ר"מאלפי1.7-כמכירהשטח)ר"מאלפי2.7-כשלברוטובשטחסניף–עפולה•

(ר"מ800-כמכירהשטח)ר"מאלפי1.4-כשלברוטובשטחסניף–(יצחקנחלת)א"ת•

(ר"מאלפי2-כמכירהשטח)ר"מאלפי3.5-כשלברוטובשטחסניף–חדרה•

(ר"מאלפי1.2-כמכירהשטח)ר"מאלפי2-כשלברוטובשטחסניף–טבריה•

(ר"מאלפי1.7-כמכירהשטח)ר"מ3.1-כשלברוטובשטחסניף–שמונהקריית•
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סניפים בהקמה

-

אשקלון צפוני

חתמה2020,נובמברבחודש
לתקופהשכירותהסכםעלהחברה

כלמימושבהנחת)שנים20של
מבנהלשכירת(האופציהתקופות

פרוייקטהכוללמסחריבמרכז
2,560-כשלכוללבשטחמגורים

בניהבשלביהנמצא,(ברוטו)ר"מ
.אשקלוןבצפון

במהלךלחברהלהמסראמורהסניף
החברהתבצעשלאחריה2022שנת

לצרכיההתאמהעבודות
.בההמקובליםולסטנדרטים

מישור אדומים
(בבעלות החברה)

החברהרכשה2020,מאיבחודש
במישורמסחריביעודקרקע

להקיםהחברהבכוונת.אדומים
בשטחהרשתשלסניףבמקום

ובשטחר"מאלפי7-כשלכולל
.ר"מאלפי4.5-כשלמכירה

החברהזכתה2019בשנת
קרקעלרכישתי"רמשלבמכרז
החברהבכוונת.מסחריביעוד

שלסניףהקרקעעללהקים
.הרשת

יבנה
(בבעלות החברה)

פתח תקוה
(בבעלות החברה)

זכתה2020,נובמברבחודש
לרכישתי"רמשלבמכרזהחברה

בכוונת.מסחריביעודקרקע
סניףהקרקעעללהקיםהחברה

.הרשתשל

אופקים
(בבעלות החברה)

רכשה2021,מרץבחודש
מסחריביעודקרקעהחברה
החברהבכוונת.תקוהבפתח
.הרשתשלסניףבמקוםלהקים

9
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פריסת סניפי רשת יוחננוף

(3)חיפה והצפון 

(9)והדרום השפלה 

(13)המרכז והשרון 

(3)ירושלים והסביבה 

חיפה והצפון

חיפה-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 

מושב מבקיעים

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
סיטיאירפורט

מספר הסניפים המוצג הינו לסוף כל תקופה*   

לפי תוכניותיה הקיימות של החברה** 



צמיחת החברה במהלך השנים

(ח”מיליוני ש)שנתי EBITDA(1)מול (2)מכירות(ח”מיליוני ש)לתקופה EBITDA(1)מול (2)מכירות

IFRS 16בנטרול השפעות (1)
(לדוח הדירקטוריון7סעיף ראה )נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה (2)

11
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(המשך)צמיחת החברה במהלך השנים 

זהות (1)מכירות ות  י ני ש( SSS)בחנו ו לי ר ”למ(1)מכירותח"מי

-

(לדוח הדירקטוריון7סעיף ראה )נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ( 1)
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השליטהלרכישתבהסכםהחברההתקשרה2021פברוארבחודש

מיליון90-כשלרשתשווי)שקלמיליון45תמורת',סטוקזול'ב(50.1%)

.(שקל

מתמחהאשר,בישראלבגדולההשנייההסטוקרשתהינהסטוקזול

50מעלמונההרשת.לצרכןדיסקאונטבמחירילביתמוצריםבמכירת

.חנויות60למעללהתרחבצפויהמאיחודשועדהמדינהברחביחנויות

לביתמוצריםשלהקמעונאיותהמכירותלשוקבכניסהרואהיוחננוף

החברהאסטרטגייתאתמבטאתהרכישה.לצמיחהמשמעותיתהזדמנות

.החברהוהתרחבותפיתוחאתלהמשיךמטרהמתוךזהלתחוםלהיכנס

לשלב,סטוקזולרשתשלעצמאיותחדשותחנויותלפתוח-החברהבכוונת

הקנייהכחואתהיבואזרועאתמשמעותיתלהגדיל,יוחננוףבסניפיחנויות

מזוןמוצרימכירתביןסינרגיהיצירת,כןכמו.ספקיםמול'סטוקזול'של

.הרשתותשתיבחנויותלביתמוצריםלמכירת

זול סטוק
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ללקוחותיהמקוונותמכירותשירותהחברהמפעילה2020מרץמחודשהחל

המאפשר,הרשתשלהאפליקציהבאמצעות,(עצמיאיסוף)"אפפיק"בשיטת

אלהישרהרלוונטיהסניףעובדיידיעלוהובלתוהקניותסלשלמראשהזמנה

.לסניףמחוץהחונההלקוחרכב

באמצעותהשוקבנתחלגידולהביאואףרבההצלחהנוחל"אפפיק"-השירות

מאפשר,הקנייההליךאתומייעלהואיל,החברהשלהלקוחותמעגלהרחבת

שלאישיקשרעללשמורמסייעואף,ללקוחותומהירנוח,איכותישירותמתן

.איסופהומועדההזמנהשלאישיתהתאמהולבצעהלקוחמולהרשת

להוראותבהתאםקניותלבצעהלקוחותלצרכימענהנותןהשירות,בנוסף

.הקורונהבתקופתוהחברתיהפיזיהריחוק

השירותיםמכלולשלובהרחבהבפיתוחהחברהממשיכה,השירותהצלחתנוכח

.האפליקציהבאמצעותמעניקההיאאותם

(אונליין)מכירות מקוונות 
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עגלה חכמה

המשנות,מסוגןראשונותחכמותעגלותשלחדשניפיילוטבהצלחההסתייםנובמברחודשבמהלך

.הישראליהצרכןשלהקניהחוויתאתלקצהמקצה

מקנותובכךהתשלוםבקופתלעבורמבליהמוצריםרכישתאתלבצעמאפשרותהחכמותהעגלות

,אמתבזמןהקניותסלעלרציףמידעלקבללצרכןמאפשרהרכישהתהליך.בזמןמשמעותיחיסכון

.יותרוחכםמבוקרבאופןתעשהשהרכישהכך,הקניותסלעלותמהינתוןרגעבכלולדעת

בחברהקנדידולרמיליון2.6-כשלבסךהוניתהשקעההחברהביצעה,הפיילוטלהצלחתבהמשך

-בכ,מניותמיליון4.3-בכ,זהלמועדנכון,ומחזיקההחכמותהעגלותאתהמייצרתבחברההשולטת

שלהחזקותיהשיעור.קנדידולר0.9שלמימושבתוספתלמימושהניתנותאופציותמיליון4.3
.מלאבדילול9.34%-ו6.39%הואA2Z-בהחברה

50-לבתמורהA2Z-בהשליטהמבעלמניותמיליון1.5לרכישתבאופציההחברהמחזיקה,בנוסף

.מלאבדילול10.98%-ו8.64%-בכהחברהתחזיק,החברהי"עשתמומשככלאשר,ח"שאלפי

הקידמהבחזיתיוחננוףרשתאתלהעמידהצפויאסטרטגיבצעדמדוברכיסוברתהחברה

.המזוןקמעונאותשוקשלהטכנולוגית

קנדידולר3.26הואזומצגתפרסוםלמועדבסמוךA2Zמנייתשער

A2Zהשקעה בחברת 



אחריות חברתית
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מובילההרשת,לכךבהתאם.לקהילהובתרומהבמעורבותומאמינהדוגלתיוחננוףרשת

השנהבמהלך.חברתייםולמיזמיםלמוסדותלעתמעתותורמתקהילתייםפרויקטיםשלשורה

תרומותהחברהתרמה,הקורונהמגיפתעקבקשהכלכליתבפגיעהאופיינהאשר,האחרונה
:וביניהן,מטרותלמספרנרחבות

נזקקותלמשפחותמזוןסליהחברהתורמתהפרויקטבמסגרת:"אחתמשפחהכולנו"

השלישיתהשנהזו.מזוןסליאלף31-כהחברהתרמהובפסחתשריבחגי.הארץברחבי
.הבאהבשנהגםלהימשךמתוכנןהואהצלחתוולאורלפרוייקט

ביןכאשר,חוליםובתיהרפואהלצוותיהחברהתרמההשנהבמהלך:חוליםלבתיתרומה

פעולותלביצועמכשיררכישתעבוראיכילובח"לביהח"שמיליון4החברהתרמההיתר
.מוחצינתורחדרוהקמתצינתוריות

ח"שמיליון2.5בסךקניהתווילתרומתהתגייסההרשת:הכלכליתהקורונהבנפגעיתמיכה

של"הלאהזהאתתעבירו"פרוייקטבמסגרתהקורונהמשברלנפגעיתזונתיביטחוןלהענקת

.13רשתבערוץ"הצינור"תכנית
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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

פתיחת חנויות חדשות ורכישת סניפים מרשתות שיווק אחרות

תוך שימוש והשקעה  , התמקדות בפיתוח חווית הקנייה ללקוח
בעזרים טכנולוגיים חדישים ומתקדמים

הרחבת הפעילות הקמעונאית של מוצרים לבית



נתונים פיננסיים



נתונים פיננסיים נבחרים
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3.3-כ
ח"מיליארד ש

ח"מיליון ש96-כ
3.3%

ח"מיליון ש 88 כ-

701 כ-

ח"מיליון ש
24.3%

IFRS 16בנטרול השפעות (2)

31.12.20-נתונים פיננסיים נבחרים ל

(מההכנסות% , חודשים12)

31.12.19-נתונים פיננסיים נבחרים ל

(מההכנסות% , חודשים12)

נטו, יתרת מזומנים(2)רווח נקי

רווח גולמי(1)הכנסות

831 כ-
ח"מיליון ש

26.6%

ח"מיליון ש162-כ

נטו, יתרת מזומנים

רווח גולמי

3-כ
ח"מיליארד ש

(לדוח הדירקטוריון7סעיף ראה )נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה (1)

(3)

ון ש6.4-בתקופת הדוח תרמה החברה תרומות מיוחדות בסך של כ לי ח בתקופה אשר נרשמו בסעיף הוצאות הנהלה  "מי
.וכלליות

ון ש38.6-בתקופת הדוח הכירה החברה בהפסד בסך של כ לי ון ש7.5-כ)ח בתקופה "מי לי ן הרביעי"מי ן ( ח ברבעו בגי
ינות ביתן אשר הוכר בסעיף הוצאות אחרות י .גריעת והפחתת רכוש קבוע מעסקת 

ן ש35-הינה כ( נטו ממס)השפעת הוצאות אלה על הרווח הנקי  ו לי ן ש5-כ)ח בתקופה "מי ו לי ן הרביעי"מי (.ח ברבעו

(3)ח"מיליון ש170-כ

5.5%

ח"מיליון ש136-כ
4.1%

(1)הכנסות

(2)רווח נקי



IFRS 16בנטרול השפעות (1)20

(1)נתוני רווח והפסד תמציתיים

(מההכנסות%, ח"אלפי ש)

%  שינוי%10-12/202010-12/2019  שינוי20202019

3,121,9082,880,3108.4%842,802693,60421.5%הכנסות

831,375700,71218.6%237,084177,51133.6%רווח גולמי
26.6%24.3%28.1%25.6%

210,835125,10368.5%75,60323,346223.8%רווח מפעולות רגילות לפני הוצאות אחרות
6.8%4.3%9.0%3.4%

4,2268,297-49.1%7481,597-53.2%הוצאות מימון, נטו
0.1%0.3%0.1%0.2%

179,767123,91045.1%83,08929,336183.2%רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה
5.8%4.3%9.9%4.2%

43,97628,19156.0%19,8106,519203.9%הוצאות מסים על ההכנסה
1.4%1.0%2.4%0.9%

135,79195,71941.9%63,27922,816177.3%רווח לתקופה
4.3%3.3%7.5%3.3%

EBITDA262,916173,04451.9%89,14535,867148.5%
8.4%6.0%10.6%5.2%
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20202019201820172016

(ח"באלפי ש)תמצית תוצאות החברה 

(לדוח הדירקטוריון7ראה סעיף )נתוני ההכנסות כוללים נטרול מיון הסדרי קונסיגנציה (2)21

(2)הכנסות

EBITDA(1)

(1)רווח תפעולי

IFRS 16בנטרול השפעות (1)
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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  

בטריטוריות חדשותלהתרחבות 

קשב לצרכי השוק

היענות לצרכי הלקוחות באתגר  
הקורונה הובילה לפתיחת  

שעות במהלך  24סניפים 
השבוע ולפתיחת מערך מכירות  

מקוונות בשיטת איסוף עצמי

:דגש על חווית לקוח

שטחי מכירה נרחבים 

ומרווחים וחניונים גדולים  

לרווחת הלקוחות

גמישות לוגיסטית

(נטו-יחס שטחי ברוטו)

המתבטאת בחסכון בעלויות



!תודה רבה
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