מצגת לשוק ההון מאי 2021

מידע צופה פני עתיד
מצגת זו הוכנה על  -ידי מ  .יוחננוף ובניו (  ) 1988בע " מ (" החברה ") לצרכי הצגה כללית אודות החברה  ,ומשכך  ,המידע
הכלול בה הינו תמצית בלבד  ,ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה  .אשר על כן  ,אין במצגת זו כדי
לתאר את פעילות החברה באופן מלא ומפורט  ,והיא אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחי החברה לציבור ,
לרבות תשקיף ההנפקה  ,ויש לקרוא אותה יחד עם הדיווחים אותם מפרסמת החברה  ,לרבות התשקיף  .ככל שקיימת
סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה או האמור בתשקיף  ,יגבר האמור בדיווחי החברה או
בתשקיף .
המידע הנכלל במצגת זו איננו מתיימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה
כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה  .החברה אף אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל
במצגת כדי שישקף אירועים או שינויים שיתרחשו לאחר מועד הכנתה  .כמו כן  ,יתכן כי המידע הכלול לא יוצג בתשקיף
שמפרסת החברה או בדוחות המיידים או שיוצג באופן  ,אפיון  ,עריכה  ,עיבוד  ,או פילוח שונים מהאופן בו מוצג במצגת .

מצגת זו מכילה מידע צופה פני עתיד  ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך  ,תשכ " ח  , 1968 -לרבות תחזיות  ,הערכות  ,אמדנים
ומידע אחר בנוגע לאירועים ועניינים שיתרחשו או עשויים להתרחש בעתיד  .מידע צופה פני העתיד במצגת מבוסס על
הערכות והנחות הנהלת החברה נכון למועד הכנת המצגת  ,שהן בלתי ודאיות מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים
בפעילות החברה  ,ובכלל זה גורמים שאינם מצויים בשליטת החברה  ,אשר כל אחד מהם  ,או שילוב שלהם  ,עשוי לפגוע
בתוצאות פעילות החברה וממילא בהתממשות אותן הערכות ותחזיות  .המצגת עשויה לכלול נתונים ופרסומים
סטטיסטיים שפורסמו על  -ידי צדדים שלישיים  ,אשר תוכנם לא נבדק על  -ידי החברה  ,והחברה אינה אחראית לנכונותם .
המידע הנכלל במצגת איננו מהווה הצעה או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה  .כן  ,המידע הנכלל
במצגת איננו מהווה ייעוץ  ,המלצה  ,או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בניירות ערך של החברה ועל כל השוקל
לרכוש ניירות ערך של החברה או להשקיע את כספו בדרך אחרת בהשקעה שתשואתה נגזרת מביצועי החברה  ,לעשות
זאת לאחר קבלת יעוץ השקעות המתאים לצרכיו האישיים ולאחר עיון מדוקדק בתשקיף שפרסמה החברה ובדיווחים
האחרים שפרסמה לציבור .
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כרטיס
ביקור
30

רשת יוחננוף פועלת כ 30-שנה
בתחום שיווק מזון בקמעונאות
דיסקאונט
רשת
והינה
מהמובילות בארץ

Q1/2021
מחזור מכירות (  ) 2כ  871 -מ ' ש " ח
גידול של כ  8.8% -בהשוואה לרבעון  1בשנת 2020
גידול במכירות בחנויות זהות

החברה מפעילה  31סניפים
ומעסיקה כ 3,000 -עובדים
באופן ישיר וכ 340 -עובדי קבלן

רווח תפעולי (  ) 1כ 58 -

2

M

כ 1.1% -

מ' ש"ח

( כ  7.1 % -מהמחזור )
( גידול של כ  18.3% -בהשוואה לרבעון  1בשנת ) 2020

כ 87 -

שטחי מכירה נטו כ  74 -אלפי מ " ר
( שטח ברוטו כ  157 -אלפי מ " ר )

2020

רווח כולל (  ) 1של
( כ  10.7% -מהמחזור )

מ' ש"ח

מחזור מכירות (  ) 2כ  3,301 -מ ' ש " ח
גידול של כ  11.3% -בהשוואה לשנת 2019
גידול במכירות בחנויות זהות

רווח תפעולי (  ) 1כ 211 -

כ 6.8% -

מ' ש"ח

( כ  6.8% -מהמחזור )
גידול של כ  69% -בהשוואה לשנת 2019

כ 136 -

רווח כולל (  ) 1של
( כ  4.3% -מהמחזור )

מ' ש"ח

הון עצמי של כ  834 -מיליון ש " ח
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( ) 1בנטרול השפעות IFRS 16
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נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ( ראה סעיף  6לדוח הדירקטוריון)

הנהלת החברה

יו " ר

מנכ " ל

משנה למנכ " ל

מרדכי יוחננוף

איתן יוחננוף

שרית יוחננוף

סמנכ"ל כספים
עוז יוסף
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משנה למנכ"ל
אלעד חרזי

אבני דרך

שנת

שנת

שנת

1967

1992

2009

משפחת יוחננוף מתחילה
בפעילות סיטונאית

תחילת הפעילות הקמעונאית
פתיחת הסניף הראשון ברחובות

רשת יוחננוף
מונה  5סניפים

עד שנת

2016
רשת יוחננוף
מנתה  15סניפים
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שנת

כיום

2022

רשת יוחננוף מונה  31סניפים פעילים
ומרלו"ג חדיש באזור מודיעין

רשת יוחננוף תמנה כ 40-סניפים
בהתאם לתכניות החברה הקיימות

חוזקות

רווחיות

שליטה בשרשרת הערך

שיעור רווחיות מהגבוהים
בענף תוך שמירה על מחירים תחרותיים

מרלו"ג חדיש

מטה רזה ויעילות תפעולית
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רשיון יצרן במרבית הסניפים
מחלקות טריות

הסכמי שכירות ארוכי טווח

מחלקת אוכל מוכן המבושל במקום

העדפה של סניפים בבעלות

סניפים בפריסה ארצית
ובמיקומים איכותיים

חוויית לקוח
סניפים גדולים ומרווחים
חניונים רחבים ללא תשלום
רמת תברואה ונקיון גבוהה
מגוון רחב של מוצרים ומותגים
מכירות מקוונות באיסוף עצמי (פיק אפ)

סניפים חדשים
עד למועד פרסום הדוחות פתחה החברה לקהל  3חנויות מכר חדשות:
בעפולה ,קרית שמונה וטבריה.
במהלך השבועות הקרובים מתכננת החברה לפתוח  4חנויות מכר נוספות:
בחדרה ,בבאר שבע ,בקניון הבאר (ראשון לציון) ובתל-אביב (נחלת יצחק).
כמו כן ,מתכננת החברה לפתוח חנויות מכר נוספות באשקלון (צפוני) וכן
חנויות מכר נוספות על מקרקעי החברה ביבנה ,במישור אדומים ,באופקים
ובפתח-תקווה.

עפולה

קרית שמונה

בחודש אפריל  2021חנכה החברה חנות מכר
בעפולה.

בחודש אפריל  2021חנכה החברה חנות מכר
בקרית שמונה.

חנות המכר פועלת על שטח של כ 2,700 -מ"ר
ברוטו ובשטח מכירה של כ 1,800-מ"ר.

חנות המכר פועלת על שטח של כ 3,200 -מ"ר
ברוטו ובשטח מכירה של כ 1,800-מ"ר.

טבריה
בחודש מאי  2021חנכה החברה חנות מכר
בטבריה.
חנות המכר פועלת על שטח של כ 2,100 -מ"ר
ברוטו ובשטח מכירה של כ 1,200-מ"ר.
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סניפים בהקמה – פתיחה ב2021-

רכישת  5סניפים מיינות ביתן
בחודש ספטמבר 2020 ,רכשה החברה  5סניפים וציוד הנמצא בהם מרשת יינות ביתן בתמורה
של  67.5מיליון ש"ח ,כאשר נוסף על חנויות המכר שנפתחו בעפולה ,קרית שמונה וטבריה
(כאמור לעיל) ,צפויה החברה לפתוח בשבועות הקרובים את שתי החנויות הנותרות:
• בתל אביב (נחלת יצחק) – סניף בשטח ברוטו של כ 1.4-אלפי מ"ר (שטח מכירה כ 800-מ"ר)
• בחדרה – סניף בשטח ברוטו של כ 3.6-אלפי מ"ר (שטח מכירה כ 2.1-אלפי מ"ר).

באר שבע
בחודש מרץ 2020 ,חתמה החברה על
הסכם שכירות לתקופה של  20שנים
לשכירת מבנה במרכז מסחרי בשטח כולל
של כ 5 -אלפי מ"ר בבאר שבע.
החברה צפויה לפתוח את הסניף ,בעל
שטח מכירה של כ 3.3-אלפי מ"ר ,במהלך
הרבעון השני לשנת .2021

ראשון לציון
( קניון הבאר )
בחודש אוגוסט 2020 ,חתמה החברה על
הסכם שכירות לתקופה כוללת של עד 20
שנים (לרבות תקופות אופציה) לשכירת
שטח כולל של כ 1.5-אלפי מ"ר בקניון
הבאר בראשון לציון.
החברה צפויה לפתוח את הסניף ,בעל
שטח מכירה של כ 850-מ"ר ,בתחילת
הרבעון השלישי לשנת .2021
-
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סניפים בהקמה

אשקלון צפוני
בחודש נובמבר 2020 ,חתמה
החברה על הסכם שכירות לתקופה
של עד  20שנים (לרבות תקופות
אופציה) לשכירת מבנה במרכז
מסחרי הכולל פרויקט מגורים בשטח
כולל של כ 2,560 -מ"ר (ברוטו),
הנמצא בשלבי בניה בצפון אשקלון.
הסניף אמור להימסר לחברה במהלך
שנת  2022שלאחריה תבצע החברה
לצרכיה
התאמה
עבודות
ולסטנדרטים המקובלים בה.
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מישור אדומים
( בבעלות החברה )
בחודש מאי 2020 ,רכשה החברה
קרקע ביעוד מסחרי במישור
אדומים .בכוונת החברה להקים
במקום סניף של הרשת בשטח
כולל של כ 7-אלפי מ"ר ובשטח
מכירה של כ 4.5 -אלפי מ"ר.

יבנה
( בבעלות החברה )
בשנת
במכרז
ביעוד
להקים
הרשת.

 2019זכתה החברה
של רמ"י לרכישת קרקע
מסחרי .בכוונת החברה
על הקרקע סניף של

אופקים
( בבעלות החברה )
בחודש נובמבר 2020 ,זכתה
החברה במכרז של רמ"י לרכישת
קרקע ביעוד מסחרי .בכוונת
החברה להקים על הקרקע סניף
של הרשת.

פתח תקוה
( בבעלות החברה )
בחודש מרץ 2021 ,רכשה
החברה קרקע ביעוד מסחרי
בפתח תקוה .בכוונת החברה
להקים במקום סניף של הרשת.

-

חיפה והצפון

פריסת סניפי רשת יוחננוף

חוצות המפרץ-חיפה
טבריה
חדרה

חיפה והצפון ( ) 6

טבריה תחתית
קרית שמונה
עפולה

המרכז והשרון

המרכז והשרון () 13

ירושלים והסביבה ( ) 3

רמלה
ראשון לציון
נס ציונה
אור יהודה  -הפלדה
אור יהודה  -המפעל
נתניה
ת" א  -יד אליהו
כפר סבא
בת ים
רמת השרון
פתח תקווה – סגולה
ת" א  -בן צבי
אירפורט סיטי

ירושלים והסביבה

השפלה והדרום ( ) 9

מודיעין  -ישפרו סנטר
מודיעין – כרמים
ירושלים

השפלה והדרום
רחובות  -מפוח
צומת ביל"ו
אשדוד
עקרון
רחובות  -אחד העם
נתיבות
גן יבנה
רחובות – סנטרו
מושב מבקיעים
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* מספר הסניפים המוצג הינו לסוף כל תקופה
** לפי תוכניותיה הקיימות של החברה

צמיחת החברה במהלך השנים

מכירות ( ) 2

11

מול EBITDA

()1

לתקופה ( מיליוני ש ” ח )

מכירות ( ) 2

( )1בנטרול השפעות IFRS 16
( )2נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ( ראה סעיף  6לדוח הדירקטוריון)

מול EBITDA

()1

שנתי ( מיליוני ש ” ח )

צמיחת החברה במהלך השנים
מכירות ( ) 1

(המשך)

בחנויות זהות (  ) SSSמיליוני ש " ח

מכירות

()1

למ " ר

-
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( )1נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ( ראה סעיף  6לדוח הדירקטוריון)

זול סטוק

בחודש אפריל  2021רכשה החברה את השליטה ( )50.1%ברשת 'זול
סטוק' ,אשר הינה רשת הסטוק השנייה בגדולה בישראל ,המתמחה במכירת
מוצרים לבית במחירי דיסקאונט לצרכן וזאת בתמורה ל 45-מיליון שקל (שווי
רשת של כ 90-מיליון שקל) .הרשת מונה  59חנויות ברחבי המדינה ובמהלך
החודשים הקרובים צפויה להתרחב ל 67-חנויות לפחות.
יוחננוף רואה בכניסה לשוק המכירות הקמעונאיות של מוצרים לבית
הזדמנות משמעותית לצמיחה .הרכישה מבטאת את אסטרטגיית החברה
להיכנס לתחום זה מתוך מטרה להמשיך את פיתוח והתרחבות החברה.
בכוונת החברה  -לפתוח חנויות חדשות עצמאיות של רשת זול סטוק ,לשלב
חנויות בסניפי יוחננוף ,להגדיל משמעותית את זרוע היבוא ואת כח הקנייה
של 'זול סטוק' מול ספקים .כמו כן ,יצירת סינרגיה בין מכירת מוצרי מזון
למכירת מוצרים לבית בחנויות שתי הרשתות.

החברה תאחד את פעילות 'זול סטוק' בדוחותיה הכספיים החל מהרבעון
השני של שנת .2021
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עגלה חכמה
במהלך חודש נובמבר הסתיים בהצלחה פיילוט חדשני של עגלות חכמות ראשונות מסוגן ,המשנות מקצה לקצה את
חווית הקניה של הצרכן הישראלי.
העגלות החכמות מאפשרות לבצע את רכישת המוצרים מבלי לעבור בקופת התשלום ובכך מקנות חיסכון משמעותי
בזמן .תהליך הרכישה מאפשר לצרכן לקבל מידע רציף על סל הקניות בזמן אמת ,ולדעת בכל רגע נתון מהי עלות סל
הקניות ,כך שהרכישה תעשה באופן מבוקר וחכם יותר.

השקעה בחברת A2Z
בהמשך להצלחת הפיילוט ,השקיעה החברה סך של כ 2.6-מיליון דולר קנדי בחברה השולטת בחברה המייצרת את
העגלות החכמות ומחזיקה ,נכון למועד זה ,בכ 4.3-מיליון מניות ,בכ 4.3-מיליון אופציות הניתנות למימוש בתוספת
מימוש של  0.9דולר קנדי .שיעור החזקותיה של החברה ב A2Z-הוא כ 6.31%-וכ 9.18%-בדילול מלא.
בנוסף ,מחזיקה החברה באופציה לרכישת  1.5מיליון מניות מבעל השליטה ב A2Z-בתמורה ל 50-אלפי ש"ח ,אשר
ככל שתמומש ע"י החברה ,תחזיק החברה בכ 8.52%-וכ 10.79%-בדילול מלא.

שוויים המשוערך של ניירות הערך בדוחותיה הכספיים של החברה הוא כ 75-מיליון ש"ח.
החברה סוברת כי מדובר בצעד אסטרטגי הצפוי להעמיד את רשת יוחננוף בחזית הקידמה הטכנולוגית של שוק
קמעונאות המזון.
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אחריות חברתית

רשת יוחננוף דוגלת ומאמינה באחריות חברתית ובמעורבות ובתרומה לקהילה .בהתאם לכך,
הרשת מובילה שורה של פרויקטים קהילתיים ותורמת מעת לעת למוסדות ולמיזמים
חברתיים .מתחילת שנת  2021תרמה הרשת תרומות נרחבות למספר מטרות ,וביניהן:
"כולנו משפחה אחת" :במסגרת הפרויקט תורמת הרשת סלי מזון למשפחות נזקקות ברחבי
הארץ .הפעילות נעשית בשיתוף שירותי הרווחה בעיריות השונות ,מד"א ,אגודה למען החייל
ועמותות נוספות .במהלך חג הפסח האחרון תרמה הרשת כ 16-אלפי סלי מזון.
שמירה על אורח חיים בריא

• תרומות לבתי חולים :הרשת דוגלת בשמירה על אורח בריא ותורמת מעת לעת למוסדות
רפואיים להצלת חיים ,כך לדוגמה תרמה החברה במהלך הרבעון מכשיר הנשמה לפגיית
בית החולים קפלן בשווי של כ 150-אלפי ש"ח.
• "חיים בריא מחוץ לסניפים" :בנוסף ,כחלק מחזון החברה בשמירה על אורח חיים בריא
הקימה ומנהלת החברה מזה כ 4-שנים את מיזם "חיים בריא מחוץ לסניפים" ,אשר הינו
מיזם חינמי של קבוצות ריצה ואימוני כושר הפתוח לכלל האוכלוסיה.
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יעדים ואסטרטגיה

רכישת נכסים ופיתוח מקרקעין לטובת סניפי החברה
פתיחת חנויות חדשות ורכישת סניפים מרשתות שיווק אחרות

המשך גידול במכירות חנויות זהות והגדלת סל המוצרים הנמכר
שמירה על מטה מצומצם ויעיל

שמירה על מחירים תחרותיים
התמקדות בפיתוח חווית הקנייה ללקוח  ,תוך שימוש והשקעה
בעזרים טכנולוגיים חדישים ומתקדמים

הרחבת הפעילות הקמעונאית של מוצרים לבית
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נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים נבחרים

נתונים פיננסיים נבחרים ל 31.03.21 -

נתונים פיננסיים נבחרים ל 31.12.20 -

( 3חודשים  % ,מההכנסות )

( 12חודשים  % ,מההכנסות )

הכנסות

()1

רווח גולמי

כ871 -

כ214 -

מיליון ש " ח

מיליון ש " ח

הכנסות

()1

כ831 -

כ3.3 -
מיליארד ש " ח

רווח נקי

כ87-

מיליון ש " ח

10.7%
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()2

כ151 -

מיליון ש"ח

מיליון ש " ח
26.6%

26.2%

יתרת מזומנים  ,נטו

רווח גולמי

רווח נקי

כ 136 -

()2

מיליון ש " ח

יתרת מזומנים  ,נטו

כ162 -

מיליון ש " ח

4.3%

( )1נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ( ראה סעיף  6לדוח הדירקטוריון)
( )2בנטרול השפעות IFRS 16

נתוני רווח והפסד תמציתיים

()1

(אלפי ש"ח % ,מההכנסות)

הכנסות

1-3/2021
817,157

1-3/2020
765,611

 %שינוי
6.7%

רווח גולמי

214,086

197,003

8.7%

26.2%

25.7%

57,855

48,924

7.1%

6.4%

31,384

0

3.8%

0.0%

508

623

0.1%

0.1%

88,926

39,808

10.9%

5.2%

20,579

9,363

2.5%

1.2%

68,347

30,445

8.4%

4.0%

87,091

30,296

10.7%

4.0%

71,434

61,607

8.7%

8.0%

רווח מפעולות רגילות לפני הוצאות אחרות
רווחים מנכסים פיננסים
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה
הוצאות מסים על ההכנסה
רווח לתקופה
רווח כולל
EBITDA
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18.3%
-18.4%
123.4%
119.8%
124.5%
187.5%
16.0%

תמצית תוצאות החברה (באלפי ש"ח)
3,500,000
3,000,000
2,500,000

הכנסות ( ) 2

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
Q1.2021

Q1.2020

2020

2019

2018

2017

300,000
250,000
200,000

)EBITDA(1

150,000
100,000
50,000
Q1.2021

Q1.2020

2020

2019

2018

2017

250,000

200,000

רווח תפעולי

()1

150,000

100,000

50,000

Q1.2021
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() 2

Q1.2020

2020

2019

2018

2017

נתוני ההכנסות כוללים נטרול מיון הסדרי קונסיגנציה ( ראה סעיף  7לדוח הדירקטוריון)

סיכום

יוחננוף היא רשת שיווק בעלת
ותק של כ 30-שנה ובעלת
שיעורי רווחיות
מהגבוהים בענף

קשב לצרכי השוק
היענות לצרכי הלקוחות באתגר
הקורונה הובילה לפתיחת
סניפים  24שעות במהלך
השבוע ולפתיחת מערך מכירות
מקוונות בשיטת איסוף עצמי
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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

דגש על חווית לקוח :
שטחי מכירה נרחבים
ומרווחים וחניונים גדולים
לרווחת הלקוחות

גמישות לוגיסטית
(יחס שטחי ברוטו-נטו)
המתבטאת בחסכון בעלויות

תודה רבה !

