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 ג.א.נ.,

 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ )"החברה"( הנדון:

 

תקן )" חכירות – 16לאור פנייה של משקיעים, להלן מידע בדבר השפעת תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

IFRS16)" וזאת בשל 2019ביוני  30, על תוצאות החברה בתקופת שלושת וששת החודשים שהסתיימו ביום ,

 השפעתו של התקן האמור על הדוחות הכספיים של החברה.

הדוחות הכספיים )" 2019ביוני  30של החברה ליום ביניים המאוחדים לדוחות הכספיים  3 כאמור בבאור

, 2019בינואר  1החל מיום  IFRS16את תקן לראשונה החברה מיישמת   1"(,2019ביוני  30של החברה ליום 

ת לדוחו 3לפרטים נוספים ראו באור  .ללא הצגה מחדש של תקופות קודמותלפי גישת היישום למפרע, 

 .2019ביוני  30הכספיים של החברה ליום 

אין במידע המוצג בדוח זה כדי לגרוע מהמידע שהחברה פרסמה החברה בדיווחיה בהתאם להוראות חוק 

 .1968-ניירות ערך, התשכ"ח

  

 

 27)תיקון(, אשר פורסם ביום  2019צורפו לדוח החברה לרבעון השני של שנת הדוחות הכספיים האמורים   1
 (.  2019-01-089113)אסמכתא מספר  2019באוגוסט 
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 

 חכירות  -16דוח תמציתי מאוחד עם השפעת תקן דיווח בינלאומי מספר 

 

 
  

 

 

 

  

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום לשישה  

 דוחות החברה 
השפעת תקן 

IFRS16  

לפני יישום 
IFRS16 

ח  " ש י  פ ל  א

 בלתי מבוקר 

     
   856,583           - 856,583 הכנסות

 641,768  - 641,768 עלות ההכנסות

 214,815  - 214,815 רווח גולמי
     

 (178,720)  (4,497) (174,223) הוצאות מכירה ושיווק
 (16,754)  (141) (16,613) הוצאות הנהלה וכלליות

 19,341  (4,638) 23,979 רווח מפעולות רגילות
     
     

 474  - 474 הכנסות מימון
 (1,708)  9,935 (11,643) הוצאות מימון

 1,700  - 1,700 רווחים )הפסדים( מנכסים פיננסים

 466  9,935 (9,469) מימון, נטו הוצאות 

     
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 270  - 270 המאזני

     
     

 20,077  5,297 14,780 רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה
     

 4,639  1,220 3,419 מסים על ההכנסה

     
 15,438  4,077 11,361 רווח לתקופה

     
 -  - - רווח כולל אחר

     
 15,438  4,077 11,361 רווח כולל לתקופה סך הכל
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 

 חכירות  -16דוח תמציתי מאוחד עם השפעת תקן דיווח בינלאומי מספר 

 

 

       

 

 בכבוד רב,

 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 ל רביד, דירקטור ומנכ"ליידי: אי-על

 

 2019ביוני  30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  

 דוחות החברה)*( 
השפעת תקן 

IFRS16  

לפני יישום 
IFRS16 

ח  " ש י  פ ל  א

 בלתי מבוקר 

     
 446,918  - 446,918 הכנסות

 334,432  - 334,432 עלות ההכנסות

 112,486  - 112,486 רווח גולמי
     

 (90,184)  (2,194) (87,990) הוצאות מכירה ושיווק
 (8,371)  (72) (8,299)  הוצאות הנהלה וכלליות

 13,931  (2,266) 16,197 רווח מפעולות רגילות
     
     

 85  - 85 הכנסות מימון
 (788)  5,083 (5,871) הוצאות מימון

 389  - 389 רווחים )הפסדים( מנכסים פיננסים

 (314)  5,083 (5,397) הוצאות מימון, נטו 

     
השווי חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת 

 143  - 143 המאזני

     
     

 13,760  2,817 10,943 רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה
     

 3,168  650 2,518 מסים על ההכנסה

     
 10,592  2,167 8,425 רווח לתקופה

     
 -  - - רווח כולל אחר

     
 10,592  2,167 8,425 רווח כולל לתקופה סך הכל
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