
                                                                          

 :בתולדות החברה חזקהרבעון הויקטורי מדווחת על 

מיליון שקל, ומשקפות קצב שנתי  447 לשיא של, 6.5%-רבעוניות עלו בה המכירות

 מיליארד שקל 1.8-הנושק ל

 25.2%-מיליון שקל ושיעורו עלה ל 112.5 לשיא של, 8.1%-הרווח הגולמי הרבעוני עלה ב

-עלה ל ומיליון שקל, ושיעור 16.2של  לשיא, 38.1%-התפעולי הרבעוני עלה ב הרווח

3.6% 

מיליון שקל. בניטרול  8.6-מיליון שקל, בהשוואה ל 8.4הרווח הנקי הרבעוני עמד על 

 23.7%מיליון שקל, עליה של  10.6עמד הרווח הנקי על  IFRS16יישום תקן 

 מיליון שקל 45.2תזרים מזומנים מפעילות שוטפת מתחילת השנה עמד על 

מיליון שקלים  5מיליון שקלים, המצטרף לדיבידנד של  5החברה הכריזה על דיבידנד של 

 2019אפריל  שחולק בחודש

סניפים ולאחר מועד הדוח פתחה החברה סניף  50מנתה  30.6.19-רשת הסניפים, נכון ל

זאת , 2020סניפים יפתחו בשנת  3-סניפים נוספים ו 2נוסף בחדרה. עוד השנה יפתחו 

  או רשתות מתחרות ללא רכישת סניפים

 מיליון שקל למימוש הזדמנויות לצמיחה  78לחברה אמצעים נזילים בסך 

 

הרבעון השני היה רבעון חזק לרשת אנו ממשיכים להציג צמיחה "  :, מנכ"ל ויקטורירבידאייל  

הצמיחה מאפשר לנו לשפר   .מיליארד שקל  1.8-ות שנתי של כמכירונמצאים בקצב    במכירות

. תזרים המזומנים 25.2%את תנאי הסחר ואנחנו מציגים שיעור שיא ברווח הגולמי שעמד על  

מיליון שקל מעידים על עוצמתה ואיתנותה הפיננסית  78מזומנים בהיקף של החזק וקופת 

של הרשת. לצד חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה, ויקטורי יכולה לממש  

הזדמנויות לצמיחה מהירה על ידי רכישת רשתות מתחרות או סניפים בודדים, במקביל  

 2019נו. בהסתכלות קדימה, גם לתוכנית פתיחת סניפים סדורה באזורים חדשים עבור

מסתמנת כשנת צמיחה לרשת תוך שאנו ממשיכים כל העת לשפר את הפרמטרים  

 התפעוליים של החברה."

 

שיווק קמעונאי  כרשת הפועלת ,ויקטורי רשת סופרמרקטים )ת"א: וקטר( –  2019 באוגוסט 27יבנה, 

מציעה סל קניות מוזל לצרכן תוך התייחסות לתחרות המקומית ו בתחום המזון בשיטת הדיסקאונט

   .2019לשנת השני הרבעון  תוצאות מדווחת על  ,סניפיה ברחבי הארץ 51-אחד מ בסביבת כל 

  420- בהשוואה לכ, 6.5%עליה של , שקל וןמילי 447לשיא של הסתכמו  2019של השני לרבעון  תמכירוה 

סניפים חדשים ומגידול בפדיון חנויות  נבעה מפתיחת במכירות  העלייה. 2018רבעון המקביל ב שקל מיליון

 מיליארד שקל. 1.8קצב המכירות ברבעון מוביל את החברה לרף מכירות שנתי של  זהות.



                                                                          

בהשוואה לפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון המקביל  ,  2.2%-בכגדל    הרבעון הפדיון בחנויות זהות במהלך  

-כשל    פדיון ממוצעאלפי ש"ח למ"ר לעומת    8.2-כעמד על    הרבעון  למ"ר במהלךהממוצע  הפדיון  אשתקד.  

עמד   במהלך הרבעוןלמ"ר בחנויות זהות  הממוצע הפדיון .ברבעון המקביל אשתקד ר "אלפי ש"ח למ 8.3

 .ברבעון המקביל אשתקד אלפי ש"ח למ"ר  8.3-של כ פדיון ממוצע לעומת ר, "אלפי ש"ח למ  8.5-כעל 

- בהשוואה ל 4.3%עליה של מיליון שקל,  112.5לשיא של הסתכם  2019של השני ברבעון הרווח הגולמי 

  25.2% עלה לראשונה לרף שלשיעור הרווח הגולמי . 2018שנת תקופה המקבילה במיליון שקל ב 104.0

  .מהמכירות 

עליה של , מיליון שקל 16.2לשיא של הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות )הכנסות( אחרות 

מפעולות רגילות לפני הוצאות שיעור הרווח    .אשתקד ברבעון המקביל  מיליון שקל    11.7-בהשוואה ל  38.1%

 .קביל אשתקד מברבעון ה 2.8%, בהשוואה לשיעור של 3.6%-עלה ל)הכנסות( אחרות 

 בתקופה המקבילה אשתקד.  קלש  מיליון  8.6- כל  בהשוואה,  מיליון שקל  8.4-הסתכם ללתקופה  הנקי  הרווח  

הרווח הנקי   תקופה מקבילה אשתקד.ב  2.0%-לבהשוואה  ,  1.9%בתקופת הדוח עמד על    שיעור הרווח הנקי

 .23.7%מיליון שקל, עליה של    10.6-הרווח הנקי הסתכם ל  , שבניטרולוIFRS16מיישום תקן    לשלילההושפע  

ביום   שישולם   קלמיליון ש  5בסך של    דיבידנד, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת  2019  באוגוסט  27ביום  

 2019מיליון שקל שחולק בחודש אפריל  5בסך  ד דיבידנד זה מצטרף לדיבידנ .2019 בספטמבר 17

 .מיליון שקל 45.2של  תזרים חיובי מפעילות שוטפתעל דיווחה  , החברהמתחילת השנה

 .מיליון שקל  78-הסתכמה בכ  2019  ביוני  30ליום    יתרת מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר

 להתפתח, לנצל הזדמנויות ולהרחיב את פעילותה.גבוהה מאפשרת לחברה להמשיך הנזילות ה

השינוי בהון העצמי .  מהמאזן  21%, המהווה  מיליון שקל  260.6  לע  מד ע  2019ביוני    30ליום    , נכוןההון העצמי

 .קלמיליון ש 5נובע בעיקר מהרווח הנקי השוטף של החברה למול דיבידנד ששולם בסך 

שפתחה סניף בחדרה לאחר מועד הדוח. החברה מעריכה שסניף  , לאחר סניפים 50מפעילה כיום  ויקטורי

והסניפים בצמח, כפר יונה ובאר יעקב יפתחו   2019נוסף בחדרה וסניף במודיעין יפתחו במהלך שנת 

באמצעות רכישת פעילות  את המשך הרחבת הרשת ממשיכה לבחון  החברה .2020ללקוחות במהלך שנת 

 מרכולים ברחבי הארץ.

 
 

 אודות ויקטורי 

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

 50ויקטורי מפעילה היום  מחירים זולים לצרכן הפרטי. –באמצעות חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאונט 

בפריסה אלפי מ"ר  54.4- למעלה מהמשתרעים על שטחי מכירה של  , א כולל הסניף האינטרנטי(סופרמרקטים )ל

בעלי השליטה בחברה הם מר חיים רביד, המכהן כסמנכ"ל כספים, מר אייל רביד, המכהן כמנכ"ל החברה  ארצית. 

 ר הדירקטוריון של החברה.רו"ח ועו"ד, מכהן כיו"  -נכ"ל פיתוח עסקי. צביקה ברנשטיין  ומר אברהם רביד, המכהן כסמ

 http://www.abavictory.comנמצאים ביבנה.  של ויקטורימשרדי ההנהלה 
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