
                                                                          

 

 :2018ברבעון השני  חזקה על המשך צמיחה תויקטורי מדווח

פתיחת  בזכות שקל מיליון 420-כשיא של ל 4.3%-ההכנסות עלו ב
 סניפים חדשים ועלייה בפדיון חנויות זהות

 מיליון שקל 104שיא של ל עלההרווח הגולמי 

 מיליון שקל 12-כ לשיא של עלההרווח התפעולי 

 מיליון שקל 15דיבידנד בסך תחלק 
 

 ,חדרהבוב הארבעה בתל אביב, רחב ,סניפים נוספים 4 חתומה על פתיחת החברה

יפתח והסניף ברמת גן  ,2018 -ב מתוכננים להיפתח כברהראשונים  3 וברמת גן, חיפהב

 ה ולרווחיותהצמיחת החברתתרום לפתיחת סניפים אלו  - 2019במהלך הרבעון הראשון 

 ברחבי הארץ סניפיםרכישת  בוחנתהחברה 
 

לתקופה  ביחס  6.2%עליה של עם הגענו לשיא בהכנסות,  2018שונה של במחצית הרא " : , מנכ"ל ויקטוריאייל רביד

העליה   אנו צפויים לפתוח סניפים נוספים שיתרמו לצמיחה ולרווחים נוספים.  2018של  ובמחצית השניה המקבילה

דיון יהפעליה בשיעור הרווח גולמי. שיפור בתנאי הסחר תוך עם  התחרותי של ויקטורימעמד מחזקת את הבהכנסות 

מימוש כן לאור רווחי החברה ו. לרווחים הולכים וגדליםוהובילו  בחנויות זהות והפידיון הממוצע למ"ר עלו במחצית זו

הזדמנויות  באמצעותה נוכל לממש    מיליון שקל   115  -של למעלה מ   אנו עם קופת מזומנים   ,הרבעוןתום  אופציות לאחר  

בהסתכלות  השנה. עוד סניפים שיפתחו  לצדרות או סניפים בודדים, לצמיחה מהירה על ידי רכישת רשתות מתח

 " .בעלי המניותעבור יצירת ערך המשך תוך   2018  מתחילתו לידי ביטוי בכוונתנו לשמר את המגמות שבאקדימה, 

 

שיווק קמעונאי בתחום המזון    כרשת   הפועלת   ,ויקטורי רשת סופרמרקטים )ת"א: וקטר(  –  2018  אוגוסטב   21יבנה,  

סניפיה    47-אחד ממציעה סל קניות מוזל לצרכן תוך התייחסות לתחרות המקומית בסביבת כל  ו  בשיטת הדיסקאונט 

   .2018של  השנימדווחת על תוצאות הרבעון  ,ברחבי הארץ 

 

מיליון שקל   402.2-בהשוואה ל 4.3%מיליון שקל, עלייה של  419.6-בהסתכמו  2018לרבעון השני של המכירות 

בפדיון חנויות   לעלייהפתיחת סניפים חדשים ולבמכירות בעיקר  מייחסת את העלייה. החברה 2017 השניברבעון 

  2017פעלו שני סניפים נוספים, שנמכרו במאי  2017של  השנילאור העובדה שברבעון בעיקר העלייה בולטת זהות. 

מיליון שקל,    834.3-בהסתכמו    2018מחצית הראשונה של  בהמכירות    .2018של    השניולכן לא באו לידי ביטוי ברבעון  

. החברה מייחסת את העלייה במכירות 2017 במחצית הראשונה שלמיליון שקל  784.3-בהשוואה ל 6.2%עלייה של 

 בפדיון חנויות זהות.   לעלייהפתיחת סניפים חדשים ולבעיקר 

ן המקביל אשתקד.  בהשוואה לפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעו,  0.1%-בכגדל    הרבעון הפדיון בחנויות זהות במהלך  

ר  "אלפי ש"ח למ  8.3- כשל    פדיון ממוצעאלפי ש"ח למ"ר לעומת    8.3- כעמד על    הרבעון  למ"ר במהלךהממוצע  הפדיון  

  ר, לעומת "אלפי ש"ח למ  8.3- כעמד על    במהלך הרבעוןלמ"ר בחנויות זהות    הממוצע  הפדיון  .ברבעון המקביל אשתקד

 .ברבעון המקביל אשתקדאלפי ש"ח למ"ר  8.3-של כ פדיון ממוצע

בהשוואה לפדיון בחנויות זהות במהלך    1.6%-בכ  גדל   2018של שנת    המחצית הראשונההפדיון בחנויות זהות במהלך  

- כעמד על  2018המחצית הראשונה של שנת  למ"ר במהלך הממוצע הפדיון . 2017המחצית הראשונה של שנת 



                                                                          

 

הפדיון   .2017במחצית הראשונה של שנת ר " אלפי ש"ח למ 15.9-פדיון ממוצע של כלעומת  , אלפי ש"ח למ"ר 16.3

פדיון  ר, לעומת "אלפי ש"ח למ 16.2-כעמד על  2018במחצית הראשונה של שנת למ"ר בחנויות זהות הממוצע 

 .במחצית המקבילה אשתקדאלפי ש"ח למ"ר  15.9- ממוצע של כ

 

תקופה  מיליון שקל ב  97.4- בהשוואה ל  6.8%עליה של  מיליון שקל,    104-בהסתכם    2018השני  ברבעון  הרווח הגולמי  

ברבעון המקביל בשנה  24.2%-בהשוואה ל, מהמכירות 24.8%-עלה ל. שיעור הרווח הגולמי 2017שנת המקבילה ב

הספקים עקב צמיחתה של החברה  משיפור תנאי הסחר מול  נבע בעיקרו   בשיעור הרווחיות הגולמית,  הגידול  שעברה.

חצה לראשונה רף   2018במחצית הראשונה של שנת הרווח הגולמי  ומהתמתנות בתחרות בענף קמעונאות המזון.

בתקופה המקבילה   קלש  מיליון  188.3-בהשוואה ל,  9.4%עליה של  ,  קלש  מיליון  206.0- הסתכם במיליון שקל ו  200של  

  24%-ל בהשוואה ,מהמכירות 24.7%- עלה ל 2018במחצית הראשונה של שנת שיעור הרווח הגולמי  אשתקד.

משיפור תנאי הסחר מול הספקים עקב  נבע בעיקרו  בשיעור הרווחיות הגולמית,  הגידול בתקופה המקבילה אשתקד.

הגולמי במחצית השנה הראשונה  צמיחתה של החברה ומהתמתנות בתחרות בענף קמעונאות המזון. שיעור הרווח 

הושפע לרעה משיתופי הפעולה עם מועדוני הלקוחות וההנחות שניתנו לחברי המועדונים אשר   2017של שנת 

 . 2017ביוני   15הופסקו כמעט לחלוטין עד ליום  

 

, עליה  מיליון שקל 11.7-הסתכם ב 2018השני של רבעון הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות )הכנסות( אחרות ב

שיעור הרווח  במכירות וברווח הגולמי. העלייהעקב , אשתקדברבעון המקביל מיליון שקל  10.8-בהשוואה ל, 8%של 

.  2017-בתקופה המקבילה ב  2.7%-, בהשוואה ל2.8%-מפעולות רגילות לפני הוצאות )הכנסות( אחרות ברבעון עלה ל

, עליה  מיליון שקל 23.4הסתכם  2018ונה של שנת במחצית הראש אחרות  הכנסות  לפניהרווח מפעולות רגילות 

הגידול בשיעור הרווח התפעולי נבע בעיקר    ,בתקופה המקבילה אשתקד מיליון שקל 19.3- לבהשוואה  ,21.4%של 

שיעור הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות  מהצמיחה בפעילות החברה ומגידול בשיעור הרווח הגולמי של החברה. 

 .  2017-בתקופה המקבילה ב .%52-, בהשוואה ל2.8%-)הכנסות( אחרות ברבעון עלה ל 

 

שנה רבעון המקביל במיליון שקל ב 10.8-, בהשוואה למיליון שקל 8.6-הסתכם ב 2018השני לרבעון הרווח הנקי 

שיעור   .סניפים לשופרסל 2מכירת עקב  2017השני של שנת  רבעוןמיליון שקל ב 4.7של רווח הון  כללש שעברה

במחצית הראשונה של שנת הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד.  2.7%-בהשוואה ל 2%-ב הסתכםהרווח הנקי 

  7.9%-של כ ירידהבתקופה המקבילה אשתקד,  מיליון שקל 17.3-ל אהמיליון שקל, בהשוו 15.9-בהסתכם  2018

 הסניפים לשופרסל.   2רווח הון בגין מכירת כאמור כלל ש

 

 . מיליון שקל 10.3של תזרים חיובי מפעילות שוטפת החברה מדווחת על מתחילת השנה 

  1ביום  .מיליון שקל 92.9-הסתכמה לעלתה ו 2018 יוניב 30-נכון ל ונכסים פיננסיים שווי מזומנים, יתרת המזומנים

  . 2018ביוני    28מיליון שקל בגין מימוש אופציות למניות החברה ביום    23.1התקבלו בחברה מזומנים בסך    2018ביולי  

 ילותה.נזילות גבוהה המאפשרת לחברה להמשיך להתפתח, לנצל הזדמנויות בשוק ולהרחיב את פע

הגידול בהון העצמי נובע מהרווח . מהמאזן 39% , המהווהמיליון שקל 263- עלה ל ,2018 יוניב 30-נכון לההון העצמי 
 .הנקי השוטף של החברה ומימוש אופציות למניות החברה

 
 

 אודות ויקטורי 
והסיטונאי בתחום המזון בישראל,  ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ פועלת כקבוצה בתחום השיווק הקמעונאי 

 47ויקטורי מפעילה היום  מחירים זולים לצרכן הפרטי. –באמצעות חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאונט 
בעלי  בפריסה ארצית. אלפי מ"ר  52- המשתרעים על שטחי מכירה של כ , סופרמרקטים )לא כולל הסניף האינטרנטי(

סמנכ"ל כספים, מר אייל רביד, המכהן כמנכ"ל החברה ומר אברהם  השליטה בחברה הם מר חיים רביד, המכהן כ



                                                                          

 

 ויקטורי  רו"ח ועו"ד, מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. -נכ"ל פיתוח עסקי. צביקה ברנשטיין רביד, המכהן כסמ
 http://www.abavictory.comמשרדי ההנהלה שלה נמצאים ביבנה. ו עובדים, 2,500-מעל למעסיקה היום 

http://www.abavictory.com/

