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המידע,ומשכך,החברהאודותכלליתהצגהלצרכי"(החברה)"מ"בע(1988)ובניויוחננוף.מידי-עלהוכנהזומצגת
כדיזובמצגתאין,כןעלאשר.ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינו,בלבדתמציתהינובההכלול
,לציבורהחברהבדיווחילעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהוהיא,ומפורטמלאבאופןהחברהפעילותאתלתאר

שקיימתככל.התשקיףלרבות,החברהמפרסמתאותםהדיווחיםעםיחדאותהלקרואויש,ההנפקהתשקיףלרבות
אוהחברהבדיווחיהאמוריגבר,בתשקיףהאמוראוהחברהשלבדיווחיההאמורוביןזובמצגתהאמורביןסתירה

.בתשקיף

החלטהקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימראיננוזובמצגתהנכללהמידע
הנכללהמידעאתלשנותאולעדכןמתחייבתאינהאףהחברה.החברהשלערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהי

בתשקיףיוצגלאהכלולהמידעכייתכן,כןכמו.הכנתהמועדלאחרשיתרחשושינוייםאואירועיםשישקףכדיבמצגת
.במצגתמוצגבומהאופןשוניםפילוחאו,עיבוד,עריכה,אפיון,באופןשיוצגאוהמיידיםבדוחותאוהחברהשמפרסת

אמדנים,הערכות,תחזיותלרבות,1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמכילהזומצגת
עלמבוססבמצגתהעתידפניצופהמידע.בעתידלהתרחשעשוייםאושיתרחשווענייניםלאירועיםבנוגעאחרומידע

הכרוכיםבסיכוניםכרוכותבהיותןמטבעןודאיותבלתישהן,המצגתהכנתלמועדנכוןהחברההנהלתוהנחותהערכות
לפגועעשוי,שלהםשילובאו,מהםאחדכלאשר,החברהבשליטתמצוייםשאינםגורמיםזהובכלל,החברהבפעילות
ופרסומיםנתוניםלכלולעשויההמצגת.ותחזיותהערכותאותןבהתממשותוממילאהחברהפעילותבתוצאות

.לנכונותםאחראיתאינהוהחברה,החברהידי-עלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדיםידי-עלשפורסמוסטטיסטיים

הנכללהמידע,כן.החברהשלערךניירותלרכישתהצעותלהציעהזמנהאוהצעהמהווהאיננובמצגתהנכללהמידע
השוקלכלועלהחברהשלערךבניירותההשקעהלכדאיותבאשרדעתחוותאו,המלצה,ייעוץמהווהאיננובמצגת
לעשות,החברהמביצועינגזרתשתשואתהבהשקעהאחרתבדרךכספואתלהשקיעאוהחברהשלערךניירותלרכוש

ובדיווחיםהחברהשפרסמהבתשקיףמדוקדקעיוןולאחרהאישייםלצרכיוהמתאיםהשקעותיעוץקבלתלאחרזאת
.לציבורשפרסמההאחרים

מידע צופה פני עתיד
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שנה30-כפועלתיוחננוףרשת
בקמעונאותמזוןשיווקבתחום

דיסקאונטרשתהינהו
בארץמהמובילות

סניפים31מפעילההחברה
עובדים3,000-כומעסיקה

קבלןעובדי340-וכישירבאופן

ר"אלפי מ74-שטחי מכירה נטו כ

(ר"אלפי מ157-שטח ברוטו כ)

כרטיס  
ביקור

IFRS 16בנטרול השפעות ( 1)

30

M2

(לדוח הדירקטוריון6סעיף ראה )נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ( 2)

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' מ136-כשל(1)רווח כולל

(מהמחזור4.3%-כ)

Q1/2021

ח"ש' מ871-כ(2)מחזור מכירות

ן 8.8%-גידול של כ 2020בשנת 1בהשוואה לרבעו

1.1%-גידול במכירות בחנויות זהות כ

ח"ש'מ58-כ( 1)רווח תפעולי

(מהמחזור%7.1-כ)

ן 18.3%-גידול של כ) (2020בשנת 1בהשוואה לרבעו

ח"ש' מ87-כשל(1)רווח כולל

(מהמחזור10.7%-כ)

ח"מיליון ש834-הון עצמי של כ



הנהלת החברה
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ל"משנה למנכל"מנכר"יו

שרית יוחננוףאיתן יוחננוףמרדכי יוחננוף

ל"משנה  למנכ
אלעד חרזי

ל כספים"סמנכ
עוז יוסף



אבני דרך

שנתשנתשנת

עד 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 פעילים31רשת 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

עפולה

מכרחנותהחברהחנכה2021אפרילבחודש
.בעפולה

ר"מ2,700-כשלשטחעלפועלתהמכרחנות
.ר"מ1,800-כשלמכירהובשטחברוטו

:חדשותמכרחנויות3לקהלהחברהפתחההדוחותפרסוםלמועדעד

.וטבריהשמונהקרית,בעפולה

:נוספותמכרחנויות4לפתוחהחברהמתכננתהקרוביםהשבועותבמהלך

.(יצחקנחלת)אביב-ובתל(לציוןראשון)הבארבקניון,שבעבבאר,בחדרה

וכן(צפוני)באשקלוןנוספותמכרחנויותלפתוחהחברהמתכננת,כןכמו

באופקים,אדומיםבמישור,ביבנההחברהמקרקעיעלנוספותמכרחנויות

.תקווה-ובפתח

שמונהקרית

מכרחנותהחברהחנכה2021אפרילבחודש
.שמונהבקרית

ר"מ3,200-כשלשטחעלפועלתהמכרחנות
.ר"מ1,800-כשלמכירהובשטחברוטו

טבריה

מכרחנותהחברהחנכה2021מאיבחודש
.בטבריה

ר"מ2,100-כשלשטחעלפועלתהמכרחנות
.ר"מ1,200-כשלמכירהובשטחברוטו
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2021-פתיחה ב–סניפים בהקמה 

-

סניפים מיינות ביתן5רכישת 

בתמורהביתןיינותמרשתבהםהנמצאוציודסניפים5החברהרכשה2020,ספטמברבחודש

וטבריהשמונהקרית,בעפולהשנפתחוהמכרחנויותעלנוסףכאשר,ח"שמיליון67.5של

:הנותרותהחנויותשתיאתהקרוביםבשבועותלפתוחהחברהצפויה,(לעילכאמור)

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

.(ר"מאלפי2.1-כמכירהשטח)ר"מאלפי3.6-כשלברוטובשטחסניף–בחדרה•

ראשון לציון
(קניון הבאר)

עלהחברהחתמה2020,אוגוסטבחודש

20עדשלכוללתלתקופהשכירותהסכם

לשכירת(אופציהתקופותלרבות)שנים

בקניוןר"מאלפי1.5-כשלכוללשטח

.לציוןבראשוןהבאר

בעל,הסניףאתלפתוחצפויההחברה

בתחילת,ר"מ850-כשלמכירהשטח

.2021לשנתהשלישיהרבעון

באר שבע

עלהחברהחתמה2020,מרץבחודש

שנים20שללתקופהשכירותהסכם

כוללבשטחמסחריבמרכזמבנהלשכירת

.שבעבבארר"מאלפי5-כשל

בעל,הסניףאתלפתוחצפויההחברה

במהלך,ר"מאלפי3.3-כשלמכירהשטח

.2021לשנתהשניהרבעון

8
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סניפים בהקמה

-

אשקלון צפוני

חתמה2020,נובמברבחודש
לתקופהשכירותהסכםעלהחברה

תקופותלרבות)שנים20עדשל
במרכזמבנהלשכירת(אופציה
בשטחמגוריםפרויקטהכוללמסחרי

,(ברוטו)ר"מ2,560-כשלכולל
.אשקלוןבצפוןבניהבשלביהנמצא

במהלךלחברהלהימסראמורהסניף
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

(6)חיפה והצפון 

(9)והדרום השפלה 

(13)המרכז והשרון 

(3)ירושלים והסביבה 

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** 

חיפה והצפון

חיפה-חוצות המפרץ

טבריה

חדרה
טבריה תחתית

שמונהקרית

עפולה



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 הדירקטוריון6סעיף ראה )נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה (2)
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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 הדירקטוריון6סעיף ראה )נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ( 1)
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זול'ברשת(50.1%)השליטהאתהחברהרכשה2021אפרילבחודש

במכירתהמתמחה,בישראלבגדולההשנייההסטוקרשתהינהאשר',סטוק

שווי)שקלמיליון45-לבתמורהוזאתלצרכןדיסקאונטבמחירילביתמוצרים

ובמהלךהמדינהברחביחנויות59מונההרשת.(שקלמיליון90-כשלרשת

.לפחותחנויות67-ללהתרחבצפויההקרוביםהחודשים

לביתמוצריםשלהקמעונאיותהמכירותלשוקבכניסהרואהיוחננוף

החברהאסטרטגייתאתמבטאתהרכישה.לצמיחהמשמעותיתהזדמנות

.החברהוהתרחבותפיתוחאתלהמשיךמטרהמתוךזהלתחוםלהיכנס

לשלב,סטוקזולרשתשלעצמאיותחדשותחנויותלפתוח-החברהבכוונת

הקנייהכחואתהיבואזרועאתמשמעותיתלהגדיל,יוחננוףבסניפיחנויות

מזוןמוצרימכירתביןסינרגיהיצירת,כןכמו.ספקיםמול'סטוקזול'של

.הרשתותשתיבחנויותלביתמוצריםלמכירת

מהרבעוןהחלהכספייםבדוחותיה'סטוקזול'פעילותאתתאחדהחברה

.2021שנתשלהשני

זול סטוק
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עגלה חכמה

אתלקצהמקצההמשנות,מסוגןראשונותחכמותעגלותשלחדשניפיילוטבהצלחההסתייםנובמברחודשבמהלך

.הישראליהצרכןשלהקניהחווית

משמעותיחיסכוןמקנותובכךהתשלוםבקופתלעבורמבליהמוצריםרכישתאתלבצעמאפשרותהחכמותהעגלות

סלעלותמהינתוןרגעבכלולדעת,אמתבזמןהקניותסלעלרציףמידעלקבללצרכןמאפשרהרכישהתהליך.בזמן

.יותרוחכםמבוקרבאופןתעשהשהרכישהכך,הקניות

אתהמייצרתבחברההשולטתבחברהקנדידולרמיליון2.6-כשלסךהחברההשקיעה,הפיילוטלהצלחתבהמשך

בתוספתלמימושהניתנותאופציותמיליון4.3-בכ,מניותמיליון4.3-בכ,זהלמועדנכון,ומחזיקההחכמותהעגלות
.מלאבדילול9.18%-וכ6.31%-כהואA2Z-בהחברהשלהחזקותיהשיעור.קנדידולר0.9שלמימוש

אשר,ח"שאלפי50-לבתמורהA2Z-בהשליטהמבעלמניותמיליון1.5לרכישתבאופציההחברהמחזיקה,בנוסף

.מלאבדילול10.79%-וכ8.52%-בכהחברהתחזיק,החברהי"עשתמומשככל

.ח"שמיליון75-כהואהחברהשלהכספייםבדוחותיההערךניירותשלהמשוערךשוויים

שוקשלהטכנולוגיתהקידמהבחזיתיוחננוףרשתאתלהעמידהצפויאסטרטגיבצעדמדוברכיסוברתהחברה

.המזוןקמעונאות

A2Zהשקעה בחברת 



אחריות חברתית
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,לכךבהתאם.לקהילהובתרומהובמעורבותחברתיתבאחריותומאמינהדוגלתיוחננוףרשת

ולמיזמיםלמוסדותלעתמעתותורמתקהילתייםפרויקטיםשלשורהמובילההרשת

:וביניהן,מטרותלמספרנרחבותתרומותהרשתתרמה2021שנתמתחילת.חברתיים

ברחבינזקקותלמשפחותמזוןסליהרשתתורמתהפרויקטבמסגרת:"אחתמשפחהכולנו"

החייללמעןאגודה,א"מד,השונותבעיריותהרווחהשירותיבשיתוףנעשיתהפעילות.הארץ
.מזוןסליאלפי16-כהרשתתרמההאחרוןהפסחחגבמהלך.נוספותועמותות

בריאחייםאורחעלשמירה

למוסדותלעתמעתותורמתבריאאורחעלבשמירהדוגלתהרשת:חוליםלבתיתרומות•

לפגייתהנשמהמכשירהרבעוןבמהלךהחברהתרמהלדוגמהכך,חייםלהצלתרפואיים

.ח"שאלפי150-כשלבשוויקפלןהחוליםבית

בריאחייםאורחעלבשמירההחברהמחזוןכחלק,בנוסף:"לסניפיםמחוץבריאחיים"•

הינואשר,"לסניפיםמחוץבריאחיים"מיזםאתשנים4-כמזההחברהומנהלתהקימה

.האוכלוסיהלכללהפתוחכושרואימוניריצהקבוצותשלחינמימיזם
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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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871-כ
ח"מיליון ש

ח"מיליון ש136-כ
4.3%

ח"מיליון ש 162 כ-

831 כ-

ח"מיליון ש
26.6%

IFRS 16בנטרול השפעות (2)

31.03.21-נתונים פיננסיים נבחרים ל

(מההכנסות% , חודשים3)

31.12.20-נתונים פיננסיים נבחרים ל

(מההכנסות% , חודשים12)

נטו, יתרת מזומנים(2)רווח נקי

רווח גולמי(1)הכנסות

214 כ-
ח"מיליון ש

26.2%

ח"מיליון ש151-כ

נטו, יתרת מזומנים

רווח גולמי

3.3-כ
ח"מיליארד ש

(לדוח הדירקטוריון6סעיף ראה )נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה (1)

ח"מיליון ש87-כ
10.7%

(1)הכנסות

(2)רווח נקי



IFRS 16בנטרול השפעות (1)19

(1)נתוני רווח והפסד תמציתיים

(מההכנסות%, ח"אלפי ש)

%  שינוי1-3/20211-3/2020

817,157765,6116.7%הכנסות

214,086197,0038.7%רווח גולמי
26.2%25.7%

57,85548,92418.3%רווח מפעולות רגילות לפני הוצאות אחרות
7.1%6.4%

-31,3840רווחים מנכסים פיננסים
3.8%0.0%

508623-18.4%הוצאות )הכנסות( מימון, נטו
0.1%0.1%

88,92639,808123.4%רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה
10.9%5.2%

20,5799,363119.8%הוצאות מסים על ההכנסה
2.5%1.2%

68,34730,445124.5%רווח לתקופה
8.4%4.0%

87,09130,296187.5%רווח כולל
10.7%4.0%

EBITDA71,43461,60716.0%
8.7%8.0%
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(ח"באלפי ש)תמצית תוצאות החברה 

(לדוח הדירקטוריון7ראה סעיף )נתוני ההכנסות כוללים נטרול מיון הסדרי קונסיגנציה (2)20

(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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