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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 

 )"החברה" או "ויקטורי"(

)"תקנות דוחות  1970-דיים(, התש"ליא לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומי39לתקנה בהתאם 

תקופתיים ומיידיים"(, יובאו להלן פרטים בדבר שינויים או חידושים מהותיים בכל עניין שיש לתאר בדוח 

ופתי מאז פרסום הדוח התק"( 2018)"הדוח התקופתי של החברה לשנת  20181תקופתי של החברה לשנת ה

  ועד למועד פרסום הדוח. 2018של החברה לשנת 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

מיליון ש"ח ששולם  5, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2019 מרסב 18ביום  .1

 . 2019 אפרילב 15ביום 

 (מאותו מועד לאחר קבלת אישור ועדת התגמול), אישר דירקטוריון החברה  2019במרס  18ביום  .2

השליטה בחברה, המכהנים  את הכללתם של ה"ה חיים רביד, אייל רביד ואבי רביד, שהינם בעלי

החברות )הקלות בעסקאות עם לתקנות  (5ב)1 כדירקטורים וכנושאי משרה בחברה, בהתאם לתקנה

הביטוח הינם  , וכן אישר כי תנאי ההתקשרות שלהם כאמור בפוליסת2000-(, התש"סבעלי עניין

שוק ואינם עשויים להשפיע  זהים לתנאי ההתקשרות של יתר נושאי המשרה בחברה והם בתנאי

 התחייבויותיה. באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או

אישור ועדת התגמול(, כפוף לאישור  אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת 2019באפריל  29ביום  .3

"(, לאשר חידוש תנאי הכהונה ועדכונם האסיפההאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )"

של מר חיים )ויקטור רביד(, מבעלי השליטה בחברה בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, של 

מר אברהם רביד מבעלי מר אייל רביד מבעלי השליטה בחברה בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ו

השליטה בחברה בגין כהונתן כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה וכן את תנאי ההעסקה של 

גב' מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עצוב ורישוי סניפים 

עדכון ותיקון של של החברה. עוד אישר דירקטוריון והחברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול( 

מדיניות התגמול של החברה. ההחלטות כאמור הובאו לאישור האסיפה הכללית, אשר הודעה על 

(, 2019-01-041410)אסמכתא מספר  2019באפריל  30זימונה נמסרה בדוח מיידי של החברה מיום 

האמור  אשר טרם התכנסה נכון למועד הדוח. פרטים נוספים מובאים בדרך של הפניה לדוח המיידי

 לעיל.

* * * 

                                                 

 2018תקופתי של החברה לשנת העדכון זה כולל שינויים או חידושים מהותיים שאירעו בעסקי החברה ושיש לתארם בדוח   1
 ואינו כולל עדכונים שוטפים., (2019-01-023872)אסמכתא מספר  2019במרס  19 אשר פורסם ביום



 

 

 

 

 )"החברה"( ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

שהסתיימה  ( חודשים3של שלושה ) לתקופהירקטוריון על מצב עסקי החברה דוח הד
 9201 במרס 31ביום 

 תקופתיים תקנות דוחות") 1970-תש"להם(, יבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידי

ויקטורי רשת סופרמרקטים  על מצב עסקיהננו מתכבדים להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון  ,("םימיידי

( חודשים 3של שלושה )לתקופה "( הקבוצה" –יכונו ביחד )ידה -עלמוחזקות החברות הו"( החברה)"בע"מ 

 . "(תקופת הדוח)" 9201במרס  31ביום סתיימה שה

ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה 

בתקופת הדוח ויש לעיין בה ביחד עם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 

 19ביום  פורסםאשר  2018אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת  2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 "(.2018של החברה לשנת  הדוח התקופתי)" (2019-01-023872 :מספר)אסמכתא  2019 במרס

 כללי .1

 תיאור עסקי החברה 1.1

"( הינה חברה שפעילותה היא קמעונאות החברהויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ )"חברת 

 ניהול סופרמרקטים "ויקטורי".  –מזון 

חברה לניהול ואחזקות בע"מ, חברה  באמצעות חברת הבת, א.ב.א. ויקטורי הפעילההחברה 

 חמישים, 2019במרס  31ליום "(, נכון ויקטורי א.ב.א( של החברה )"100%בשליטה מלאה )

-סניפי סופרמרקט בגדלים שונים בפריסה ארצית המשתרעים של שטחי מכירה של כ( 50)

  אלפי מ"ר. 54.4

שנים ונמצאת במגמת צמיחה מתמדת. הרשת מזוהה  20 מעל בעלת ותק שלהינה הרשת 

כרשת דיסקאונט, המציעה סל קניות מוזל לצרכן תוך התייחסות לתחרות המקומית 

 בסביבת כל סניף. 

סניפי הקבוצה מציעים מגוון רב של מוצרים, אשר מסופקים לסניפים באמצעות ספקים 

 המיובאים ישירות מחו"ל ביבוא מקביל.החברה מוכרת מגוון רב של מוצרים  שונים.

 אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן 1.2

 וסגירת סניפים פתיחת סניפים חדשים 1.2.1

  פתחה החברה סניפים, כדלקמן: 2018החל משנת 

 המועד בו נפתח הסניף שם/מיקום הסניף 
 2018באפריל  16 צור יצחק .1

 2018במאי  3 כפר סבא הירוקה .2
 2018בנובמבר  20 הארבעה תל אביב .3

 2018בדצמבר  25 שער העלייה חיפה .4

 2019במרץ  26 רמת גן .5



-2- 

 

 

 

סגרה החברה את הסניף בכפר סבא לאחר שלא האריכה את  2018במרץ  23ביום 

 תקופת האופציה. סניף כפר סבא היה סניף מפסיד.

בחדרה, כפר יונה ובאר סניפים נוספים  3החברה חתומה על הסכמים לפתיחת 

שהסניף בחדרה יחל לפעול במהלך הרבעון השני של שנת . החברה מעריכה יעקב

 .2020במהלך שנת  יחלו לפעולוהסניפים בכפר יונה ובאר יעקב  2019

צעות נכון למועד הדוח, החברה ממשיכה לבחון התרחבות בתחום פעילותה, באמ

 רכישת פעילות מרכולים ברחבי הארץ.

כאמור, הינה מידע צופה פני עתיד  יםהחדש פיםההערכה באשר להוספת הסני

)"חוק ניירות ערך"(, עשויה שלא להתממש או  1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה מאי 

 כתוצאההתקיימות התנאים המתלים, כולם או חלקם, משינוי בתנאי השוק ו/או 

 לדוח' א חלקל 25 בסעיף המפורטים הסיכון גורמי כל או חלק של מהתממשות

 .2018לשנת התקופתי של החברה 

בשל מאפייני הצריכה חג הפסח  עיתוימומאד ברבעון זה מעונתיות  הושפעומכירות הקבוצה  1.3

 19-חל ערב חג הפסח בתאריך ה 2019 בשנתשל המשק בסמוך לתקופת החגים בישראל. 

  סלמר 30-ה בתאריך הפסח חג ערב חל שבה 2018 שנת לעומתלאפריל 

  אתר אינטרנט 1.4

בתחילת הרבעון השלישי של שנת  .עצמאי החברה אתר אינטרנטהשיקה  2017חודש ינואר ב

אשר כבר במהלך  ,הובילה הנהלת החברה מהלך להתייעלות ניכרת בתחום האינטרנט 2018

הביא לאיזון תפעולי. החברה רואה בתחום האינטרנט כלי  2018רבעון הרביעי של שנת ה

שיפור הרווחיות ומעריכה שהמשך תכנית ההתייעלות תביא לאסטרטגי להגדלת המכירות ו

 לרווח תפעולי בתחום האינטרנט .  2019בר במהלך שנת כ

באמצעות האינטרנט, הינה  הריווחיותולשיפור ההערכה באשר לגידול היקף המכירות 

)"חוק ניירות ערך"(, המבוססת  1968-מידע צופה פני עתיד בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

וההתפתחויות הצפויות בו, והיא  המקוונותעל הערכות החברה לגבי מצב שוק המכירות 

עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי 

העדפות ו/או , לרבות בתחום המסחר האלקטרוני שנצפה, כתוצאה משינוי בתנאי השוק

כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון שינויים טכנולוגיים ו/או צרכניות ו/או 

 . 2018התקופתי של החברה לשנת  לדוח' א לחלק 25ים בסעיף המפורט

מיליון ש"ח  5, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2019 מרסב 18ביום  1.5

 . 2019 אפרילב 15ששולם ביום 

(. התקן משנה את IFRS 16בדבר חכירות ) 16פורסם תקן בינלאומי  2016בחודש ינואר  1.6

לו השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  וישהטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר 

. 2019בינואר  1לתקופה המתחילה ביום  החל מדוח זהאת התקן  יישמההחברה. החברה 

 1הכספיים, לרבות השפעה כמותית ואיכותית ליום  לדוחות 2 ביאור ראהלפרטים נוספים 

 עד יישום התקן.מו 2019בינואר 
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  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה .2

  באלפי ש"ח( –מצב כספי )על פי הדוח המאוחד  2.1

אלפי   670,406-לעומת כ ,ש"חאלפי  1,278,294-הסתכם המאזן בכ ,2019 סבמר 31ליום נכון 

אלפי  639,862-הסתכם המאזן בכ 2018בדצמבר  31נכון ליום  .2018מרס ב 31ליום  ש"ח

כפי שיפורט  IFRS16הינו בעיקר עקב יישום  2019במרס  31הגידול בסך המאזן ליום  ש"ח.

 בהמשך.

 נכסים שוטפים 2.2

 36%ש"ח המהווים אלפי  456,751-הסתכמו הנכסים השוטפים בכ ,2019 סבמר 31ליום נכון 

 31ליום  סך הדוח על המצב הכספימ 68%המהווים  אלפי ש"ח 458,887-כ לעומת ,מהמאזן

המשך עקב ובלקוחות  במלאיבנכסים השוטפים הינו גידול  גידולעיקר ה .2018במרס 

, הסתכמו 2018בדצמבר  31נכון ליום  .ועיתוי חג הפסח השנה בפעילות החברה הצמיחה

 .סך הדוח על המצב הכספימ 67%אלפי ש"ח המהווים  427,663-הנכסים השוטפים בכ

 נכסים בלתי שוטפים 2.3

אלפי ש"ח  821,543-הסתכמו הנכסים הבלתי שוטפים בכ ,2019במרס  31ליום נכון 

 32%אלפי ש"ח המהווים  211,519-לעומת כ, סך הדוח על המצב הכספימ 64%המהווים 

בנכסים הבלתי שוטפים הינו  הגידולעיקר . 2018 סמרב 31ליום  סך הדוח על המצב הכספימ

 IFRS16אלפי ש"ח עקב יישום  631,803מושכרים בסך רישום נכסי זכות שימוש בנכסים 

, הסתכמו הנכסים הבלתי שוטפים 2018בדצמבר  31נכון ליום  .2019בינואר  1-לראשונה ב

 .סך הדוח על המצב הכספימ 33%אלפי ש"ח המהווים  212,199-בכ

 6,034-, לעומת פחת של כאלפי ש"ח 23,448-נרשם פחת של כ ,2019ברבעון הראשון של 

אלפי ש"ח ברבעון  17,159 -פחת בסך של כ. אלפי ש"ח שנרשם ברבעון המקביל אשתקד

 לראשונה. IFRS16הינו בגין נכסי זכות שימוש עקב יישום  2019הראשון של שנת 

 התחייבויות שוטפות 2.4

אלפי ש"ח  391,755-הסתכמו ההתחייבויות השוטפות בכ ,2019 סבמר 31ליום נכון 

 52%-כ יםאלפי ש"ח המהוו 347,190-כלעומת  ,סך הדוח על המצב הכספימ 30%המהווים 

מרישום  נבע כתוצאה גידול. עיקר ה2018 סמרב 31ליום  סך הדוח על המצב הכספימ

אלפי ש"ח עקב יישום  60,492התחייבויות חכירה לזמן קצר בגין נכסים מושכרים בסך 

IFRS16 בעיקר בגלל עיתוי חג הפסח ביתרת ספקים ונותני שירותים מגידוללראשונה ו. 

אלפי ש"ח  305,643-, הסתכמו ההתחייבויות השוטפות בכ2018בדצמבר  31ליום נכון 

 .המצב הכספיסך הדוח על מ 48%המהווים 

 התחייבויות לא שוטפות 2.5

אלפי ש"ח  634,784-הסתכמו ההתחייבויות הלא שוטפות בכ ,2019 סמרב 31ליום נכון 

אלפי ש"ח המהוות  96,592 של בסךלא שוטפות לעומת התחייבויות  ,מהמאזן 50%המהוות 

מרישום  כתוצאהנבע בעיקר  גידולה. 2018 סמרב 31ליום  סך הדוח על המצב הכספימ 14%

עקב יישום  אלפי ש"ח 571,746התחייבויות חכירה לזמן ארוך בגין נכסים מושכרים בסך 

IFRS16  נכון ליום  .2018אלפי ש"ח באוגוסט  15,000פירעון אג"ח בסך לראשונה לעומת

ולתאריך הדוח לחברה אין כל התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני  2019במרס  31
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, הסתכמו 2018בדצמבר  31נכון ליום  .פרט לאגרות החוב שהונפקו ראי אחריםאש

סך הדוח על המצב מ 13%אלפי ש"ח המהוות  80,776-ההתחייבויות הלא שוטפות בכ

  .הכספי

 הון 2.6

 20%אלפי ש"ח המהווים  251,755-הסתכם סעיף ההון בכ ,2019 סבמר 31ליום נכון 

 שינויה .2018 סבמר 31מהמאזן ליום  34%אלפי ש"ח המהווים  226,624-לעומת כ ,מהמאזן

למול דיבידנד שהוכרז במהלך  מהרווח הנקי השוטף של החברה בעיקר הון העצמי נובעב

 253,443-, הסתכם סעיף ההון בכ2018בדצמבר  31נכון ליום  מיליון ש"ח. 5הרבעון בסך 

 .הכספי המצב על הדוח סךמ 39%אלפי ש"ח המהווים 

 ניתוח תוצאות הפעילות 2.7

תוצאות הפעילות המלאות מוצגות בדוחות הרווח והפסד של החברה במסגרת דוחותיה 

  )באלפי ש"ח(: 2019במרס  31ליום הכספיים. להלן ריכוז נתונים על תוצאות הפעילות 

  

 2018 1רבעון -2018 1רבעון -2019 

    

 1,667,761 414,696 409,665 מכירות

   1.2% באחוזים קיטון

    

 414,832 101,912 102,329 רווח גולמי

    
שיעור רווח גולמי 

 24.9% 24.6% 25% מהמכירות

   0.4% גידול ברווח הגולמי

    
הוצאות מכירה ושיווק 

 366,387 90,259 94,547 והנהלה וכלליות

    
שיעור הוצאות מכירה 

ושיווק והנהלה וכלליות 
 22% 21.8% 23.1% מהמכירות

   4.8% גידול באחוזים

    
רווח מפעולות רגילות לפני 

 48,445 11,653 7,782 הכנסות אחרות

    
 2.9% 2.8% 1.9% שיעור הרווח מהמכירות

   33.2% באחוזים קיטון

 780 280 - אחרותהוצאות 
 

אחרות  הכנסותשיעור 
 0% 0.1% 0% מהמכירות

 
מפעולות רגילות רווח 
 47,665 11,373 7,782 הכנסות אחרות לאחר

 
רווח מפעולות  שיעור

 2.9% 2.7% 1.9% מהמכירותרגילות 
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 2018 1רבעון -2018 1רבעון -2019 

    

 4,483 1,471 4,072 מימון, נטוהוצאות 

    
שיעור הוצאות מימון, נטו 

 0.3% 0.4% 1% מהמכירות

    

 33,285 7,351 2,936 רווח לתקופה

    
 2% 1.8% 0.7% לתקופהשיעור רווח 

   60.1% ברווח לתקופה קיטון

 

 9201 סבמר 31סתיימו ביום ההחודשים ש( 3)שלושת תקופה של ניתוח תוצאות הפעילות ל 2.8

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד

-בהשוואה ל ש"ח,אלפי  409,665-הסתכמו ב 2019 רבעון הראשון של שנתמכירות החברה ב

במכירות  קיטוןה .1.2%של  קיטוןהמהווה , ברבעון המקביל אשתקדאלפי ש"ח  414,696

בשנה במרס  30באפריל לעומת  19שחל השנה בתאריך  מעיתוי חג הפסח בעיקר נובע

  .הקודמת

בהשוואה לפדיון בחנויות זהות במהלך , 5.1%-בכ קטן הרבעוןיות זהות במהלך הפדיון בחנו

כאשר רובו נובע מעיתוי חג הפסח. הגידול במכירות חנויות זהות  הרבעון המקביל אשתקד

בחנויות זהות  צמצם לחלוטין את הירידה 2018לעומת חודש אפריל  2019בחודש אפריל 

בהתחשב שחג הפסח היה במועדים זהים לאשתקד הרשת סיימה את פסח   במהלך הרבעון.

  .5.5%וגידול רשתי של  2%חנויות זהות של גידול ב

לעומת  ,אלפי ש"ח למ"ר 7.7עמד על  2019הראשון של שנת  הרבעון דיון למ"ר במהלךהפ

  .ברבעון המקביל אשתקדר "למ ש"חאלפי  8.1של  דיוןפ

אלפי ש"ח  7.7עמד על  2019הראשון של שנת  במהלך הרבעוןיון למ"ר בחנויות זהות הפד

  .ברבעון המקביל אשתקדאלפי ש"ח למ"ר  8.1ר, לעומת "למ

-אלפי ש"ח, בהשוואה לכ 102,329-כהסתכם ב 2019ברבעון הראשון של שנת הרווח הגולמי 

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  101,912

בתקופה  24.6%לעומת  ,25%-הסתכם ב 2019הראשון של שנת ברבעון שיעור הרווח הגולמי 

שינוי תמהיל בסל מנבע בעיקרו  בשיעור הרווחיות הגולמית גידולה המקבילה אשתקד.

 האינטרנט. המחרתי בתחוםהקניה של הצרכנים ושינוי 

 94,547-ב הסתכם 2019ברבעון הראשון של שנת הוצאות מכירה, שיווק והנהלה וכלליות 

מכירה, אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הוצאות  90,259לעומת  ,אלפי ש"ח

 ,23.1%-עמד על כ 2019הראשון של שנת ברבעון מכלל ההכנסות שיווק והנהלה וכלליות 

 הינםבשיעור ההוצאות  השינויים העיקרייםהמקבילה אשתקד. תקופה ב, 21.8%לעומת 

שוטפות בגין  מכירה ושיווק כתוצאה מהירידה במכירות וכן מתוספת הוצאותבעיקר 

 שכר דירה וארנונה.  ,פתיחת הסניפים החדשים כגון שכר עבודה
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 2019 ברבעון הראשון של שנתנסות( אחרות הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות )הכ

-כ לעומת ברבעון הנוכחי,מהכנסות החברה  1.9%-אלפי ש"ח המהווה כ 7,782-כב הסתכם

 קיטוןה. המקביל אשתקדבתקופה  מהכנסות החברה 2.8%-המהווה כ אלפי ש"ח 11,653

נובע  לעומת הרבעון המקביל אשתקד 2019ברבעון הראשון של שנת  ברווחיות התפעולית

 מהירידה במכירות ומגידול בהוצאות מכירה ושיווק.

לעומת  ,אלפי ש"ח 4,072-בכהסתכמו  2019ברבעון הראשון של שנת מימון נטו  הוצאות

הוצאות ב גידולה. אשתקד אלפי ש"ח בתקופה המקבילה 1,471-כשל  נטו מימון הוצאות

מהוצאות מימון בגין התחייבויות חכירה עקב יישום כתוצאה  בעיקר נבע נטו מימון

IFRS16 נרשמו רווחים  2019הראשון של שנת . במהלך הרבעון 2019בינואר  1-לראשונה ב

 .2018לעומת הפסדים במהלך הרבעון המקביל אשתקד ובכל שנת מנכסים פיננסיים 

 7,351לעומת  ,אלפי ש"ח 2,936-בהסתכם  2019ברבעון הראשון של שנת  לתקופההרווח 

של שנת ברווח לתקופה ברבעון הראשון  קיטוןה .קופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח בת

מירידה במכירות, מעלייה בהוצאות לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר  2019

אשר גרם לירידה של  2019בינואר  1-לראשונה ב IFRS16מכירה ושיווק וכן עקב יישום 

 אלפי ש"ח ברווח לתקופה.  1,910

  מקורות מימון

 תזרים המזומנים  2.8.1

 נזילות  [א]

 סמרב 31פיננסיים לזמן קצר ליום יתרת מזומנים ושווי מזומנים ונכסים  

אלפי ש"ח ליום  100,618, לעומת אלפי ש"ח 79,384הסתכמה בסך של  ,2019

יתרת מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר  .2018 סבמר 31

 אלפי ש"ח. 77,152הסתכמה לסך  2018 דצמברב 31ליום 

תפתח ולהרחיב את מאפשרת לחברה להמשיך לה של החברה הנזילות הגבוהה 

 . הפעילות

לעומת  ,2019 סבמר 31אלפי ש"ח ליום  64,996 שללחברה הון חוזר חיובי בסך  

הירידה בהון  .2018 סבמר 31אלפי ש"ח ליום  111,697 של בסך חיוביהון חוזר 

אשר  2019בינואר  1-לראשונה ב IFRS16יישום  עקבחוזר חיובי נובעת בעיקר 

אלפי ש"ח ליום  60,492בעקבותיו נרשמו התחייבויות חכירה לזמן קצר בסך 

 .2019במרס  31

  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת [ב]

 סמרב 31ביום שהסתיים  לרבעוןפת תזרימי מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוט 

נטו מזומנים  מיאלפי ש"ח, לעומת תזרי 21,547-כבסך של הסתכמו , 2018

 אשתקד. בתקופה המקבילה  ש"חאלפי  17,956-שנבעו מפעילות שוטפת של כ

 לפירוט על השינויים בתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ראה נספח א' 

 בדברהמצורפים לחלק ג' לדוח  2019במרס  31לדוחות הכספיים ביניים ליום 

  תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת.התאמות הדרושות להצגת 

 



-7- 

 

 

  ומנים מפעילות השקעהתזרים מז [ג]

 31ביום  םשהסתיי לרבעוןתזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  

אלפי   5,979-אלפי ש"ח, בהשוואה לכ 5,336-כבסך של הסתכמו  ,2019 סמרב

 ש"ח ששימשו לפעילות השקעה בתקופה המקבילה אשתקד. 

  נים מפעילות מימוןתזרים מזומ [ד]

 31שהסתיימה ביום לתקופה ון מימפעילות ל שימשושתזרימי מזומנים נטו  

מנים אלפי ש"ח, לעומת תזרימי מזו 14,802-כבסך של סתכמו ה ,2019 סמרב

תזרימי המזומנים  אשתקד.אלפי ש"ח  10,106-פעילות מימון של כנבעו מש

יישום  עקבמרישום הוצאות מימון בגין התחייבויות חכירה ברבעון נבעו כולם 

IFRS16 לראשונה. 

 ההון העצמי של החברה 2.8.2

 20% האלפי ש"ח המהוו 251,755-הסתכם סעיף ההון בכ ,2019 סבמר 31ליום נכון 

 על המצב הכספיסך הדוח מ 34%הווים אלפי ש"ח המ 226,624-מהמאזן, לעומת כ

 .2018במרס  31ליום 

למול  ומימוש אופציות למניות החברה מהרווח הנקי של החברהעיקר הגידול נובע 

  .חלוקות דיבידנד

דוח מיידי של לפרטים אודות מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון של החברה ראה  2.8.3

, 2019של שנת  ראשוןהמפורסם בד בבד עם הדוח של החברה לרבעון ההחברה 

 המובא כאן בדרך של הפניה.

 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב  .3

, שנחתם בקשר עם הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( 2015 ביולי 30בשטר הנאמנות של החברה מיום 

כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה החברה התחייבה , "(הנאמנות שטר)" של החברה

שצורפו  2018לדוחות הכספיים של החברה לשנת  16 בביאורננסיות כמפורט לעמוד באמות מידה פי

 . 2018לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 לשטר הנאמנות: 5.7ההוראה הבאה בסעיף לצד זה קבועה בשטר הנאמנות 

 עמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שינוי בתקינה חשבונאית"

עמידת החברה בהתחייבויות מובהר, כי לצרכי שטר זה, לרבות בקשר עם 
לשטר, במקרה של שינוי בתקינה  5המפורטות בסעיפי המשנה של סעיף 

החשבונאית החלה על החברה לעומת זאת החלה עליה במועד התקשרותה בשטר 
נאמנות זה והמשפיע על אופן חישוב עמידת החברה בהתניות הפיננסיות, באופן 

ן את עמידתה בהתניות הפיננסיות מהותי, ובמידה שהחברה תהיה מעוניינת לבחו

כאמור בהתאם לתקינה החשבונאית שלפיה נערכו דוחותיה הכספיים של החברה 
"(, אזי תערוך החברה מאזן פרופורמה במתכונת התקינה הקודמתטרם השינוי )"

מקוצרת, הכולל באורים מהותיים ורלוונטיים בלבד, מסוקרים או מבוקרים )לפי 
"(, ותפרסם אותו יחד עם מאזן הפרופורמהקודמת )"העניין( בהתאם לתקינה ה

דוחותיה הכספיים של החברה. במקרה כאמור, תיבחנה תחולת הוראות שטר זה 
 "פי מאזן הפרופורמה.-על
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משפיע באופן מהותי  2019בינואר  1בדוחות הכספיים של החברה החל מיום  IFRS16יישום תקן 

בשטר  לאור ההוראה האמורהיננסיות. לפיכך, על אופן חישוב עמידת החברה באמות המידה הפ
לבחון את העמידה באמות המידה הפיננסיות  החברה ממשיכה ,IFRS16עם יישום תקן , הנאמנות

הקבועות בשטר הנאמנות בהתאם לתקינה החשבונאית שלפיה נערכו הדוחות הכספיים של החברה 
לדוחות המיוחדים לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות )להלן בהתאם  IFRS16.יישום תקן טרם 

 .המצורפים בנספח לדוח הרבעוני הדוחות המיוחדים(

, לפי 2019במרס  31תוצאת חישוב עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות נכון ליום להלן 

 הדוחות המיוחדים:

יחס ההון העצמי המוחשי )המאוחד( של החברה לסך המאזן המוחשי  - יחס הון למאזן (א)

-עמד יחס ההון למאזן כאמור על כ 9201במרס  13ליום  1.16%-)המאוחד( שלה לא יפחת מ

34.55%; 

ש"ח )סכום זה  85,000,000-ההון העצמי המוחשי )המאוחד( של החברה לא יפחת מ - הון עצמי (ב)

 ש"ח; 219,097,000-עמד ההון העצמי כאמור על כ 2019 במרס 31לא יוצמד למדד(. ליום 

המאוחד( של החברה לבין היחס בין החוב הפיננסי נטו ) - EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו ל (ג)

עמד יחס החוב הפיננסי נטו  9201 במרס 13ליום  6.2)המאוחד( שלה לא יעלה על  EBITDA-ה

 .0.08-כאמור על כ EBITDA-ל

ולמיטב ידיעת החברה גם למועד פרסום הדוח, לא  2019 מרסב 31ליום לאור האמור לעיל 
מתקיימת חריגה במי מהתניות הפיננסיות להן התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 

 כמפורט לעיל. 

, לא התקיימה עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב )סדרה א'( כאמור נכון למועד פרסום הדוח
 שטר הנאמנות. ם וההתחייבויות לפייתנאמדה בתנאי אגרות החוב ובכל הע החברהו

 

 

                                                 

מוחשיים )כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות הון עצמי, בניכוי נכסים לא  –" הון עצמי מוחשי"  1
מסחריים וכד'( ובניכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה לגוף קשור או לחברה 

ידי מי שהעמיד את -ועל ידי החברה-קשורה )כהגדרתם להלן(, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי צד שלישי, על
סך המאזן של החברה, בניכוי נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין,  –" מאזן מוחשיאותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות; "

זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים וכד'( ובניכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג 
ידי -ה לגוף קשור או לחברה קשורה, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי צד שלישי, עלשהוא שהעמידה החבר

כהגדרתה בחוק ניירות ערך,  –" חברה קשורהידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות; "-החברה ועל
ידו או שנשלט -השולט בו, הנשלט על בנוגע לכל אדם, כל אדם אחר: –" גוף קשור"(; "חוק ניירות ערך)" 1968-התשכ"ח

ידי מי ששולט בו; לצורך פיסקה זו המונח "שליטה" פירושו: כמשמעותו בחוק ניירות ערך; והמונחים "שולט", -על
"לשלוט", "נשלט" וכיוצא באלה יפורש בהתאמה; המונח "אדם" פירושו: אף חבר בני אדם במשמע, בין שהוא תאגיד ובין 

ידי גוף קשור או -כל סכום שניתן ו/או שהועמד לזכות החברה, במישרין או בעקיפין, על –" ות בעליםהלווא"שאינו תאגיד; 
חברה קשורה, בכל דרך ואופן שהם, ושיש לאותו גוף או חברה כאמור זכות לקבלו חזרה מהחברה )בין אם סכום קרן ובין 

שלא כזכות שיורית לאחר פירוק, יהא כינויו אשר יהא,  -אם בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית, בין כיום ובין בעתיד( 
ידי גוף קשור או חברה קשורה; ו/או )ב( כל סכום שניתן ו/או הועמד -ובכלל זה: )א( הלוואה שניתנה ו/או הועמדה לחברה על

פקודת ידי גוף קשור או חברה קשורה באמצעות שטר הון ו/או שטר חוב שהוציאה ו/או עשתה החברה ל-לזכות החברה על
אותו גוף או חברה; ו/או )ג( כל סכום אשר על החברה לשלם לגוף קשור או לחברה קשורה בקשר עם אגרות חוב שהנפיקה 

 החברה; ו/או )ד( בכל דרך אחרת.
יתרת ההתחייבויות כלפי בנקים, מוסדות פיננסיים, בעלי אגרות חוב ונותני הלוואות אחרים, בהתאם  –" חוב פיננסי"  2

חוב פיננסי כהגדרתו לעיל, בניכוי התחייבויות  –" נטו פיננסי חוב"הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה; לדוחותיה 
יתרת מזומנים  –" נזיל תיק, כהגדרתו להלן; "נזיל תיקבגין אופציות )ככל שיהיו( ובניכוי יתרות מזומנים, שווי מזומנים ו

הסכום הכולל של  –" EBITDA"בצירוף פיקדונות לזמן קצר, בצירוף ניירות ערך סחירים ובניכוי חשבונות משועבדים; 
( לפני הוצאות מימון, מיסוי, פחת בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה)הרווח של החברה 

הקודמים למועד הבדיקה )לרבות, למניעת ספק, הרבעון המסתיים במועד ( הרבעונים העוקבים 4במהלך ארבעת ) והפחתות,
 הבדיקה(.



-9- 

 

 

 

____________________ ____________________ 
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 2019במרץ  31ליום ביניים  תמציתיים דוחות כספיים
 בלתי מבוקר

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 ע מ ו ד  

   

 2  על המניות של החברה של רואה החשבון המבקר לב דוח סקירה

רואה החשבון המבקר בקשר לתשקיף מדף של  של הסכמה מכתב

 החברה

  

3 

 4-5  על המצב הכספי תמציתיים מאוחדים דוחות

 6  אחר כוללעל רווח או הפסד ורווח  מאוחדים תמציתייםדוחות 

 7-8  על השינויים בהון תמציתיים מאוחדים דוחות 

 9-11  על תזרימי המזומנים דוחות תמציתיים מאוחדים

 12-17     ביניים  התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים

   

 
 

___________________________ 
_________________ 

______ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  :הנדון

 

 מבוא

, הכולל את הדוח התמציתי "(החברה" –)להלן המצורף של ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ פי סקרנו את המידע הכס

, אחר רווח כוללו רווח או הפסד ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על 2019במרץ  31המאוחד על המצב הכספי ליום 

. הדירקטוריון וההנהלה באותו תאריך הסתיימההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים ש

"דיווח כספי  IAS 34אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 .סקירתנו
 

החברה , המתייחס לשווי המאזני של ההשקעות ולחלקה של המאוחדים בינייםההמידע הכלול בדוחות הכספיים 

קרו על ידי מבוסס על דוחות כספיים שחלקם נס ,בתוצאות העסקיות של ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 חשבון מבקר אחר. הרוא
 
 

 היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  1סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ערכנו את 

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר 

אים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה עם אנשים האחר

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

יקורת. בהתאם לכך, מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בב

 אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  חשבון אחר,רואה ועל דוח הסקירה של  סקירתנו,בהתבסס על 

 .IAS 34הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, לא בא לתשומת ליבנו ועל דוח הסקירה של רואה חשבון אחר ה הקודמת, בהתבסס על סקירתנובנוסף לאמור בפסק

דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"לתקנות ניירות ערך )דוחות 

 

 2019 איבמ 27ירושלים, 

 זיו האפט

 רואי חשבון
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 לכבוד

 בע"מ )להלן: "החברה"(ויקטורי רשת סופרמרקטים הדירקטוריון של 

 

 

 ג.א.נ,

 

בקשר לתשקיף מדף של ויקטורי רשת סופרמרקטים  הנדון: מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתי

 2018בע"מ מחודש מאי 

 

כללה )לרבות בדרך של הפנייה( של הדוחות שלנו המפורטים הננו להודיעכם כי אנו מסכימים לה

 בקשר לתשקיף מדף שבנדון. להלן 

של  מידע כספי תמציתי מאוחדעל  2019 במאי 27רואה החשבון המבקר מיום  סקירה של דוח .1

 .באותו תאריך השלושה חודשים שהסתיימתקופה של לו 2019 במרץ 31 םוליהחברה 

של  נפרדתמציתי  מידע כספיעל  2019 יבמא 27מבקר מיום רואה החשבון ה סקירה של דוח .2

-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד' 38בהתאם לתקנה החברה 

 .2019במרץ  31ביום שהסתיימה שלושה חודשים לתקופה של ו 2019 במרץ 31 םולי 1970

 

 
 2019במאי  27ירושלים, 

 

 

 זיו האפט

 רואי חשבון
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 י רשת סופרמרקטים בע"מויקטור

 על המצב הכספי תמציתיים מאוחדים דוחות

 

 בדצמבר 31 במרץ 31 
 2019 2018 2018 

ח  " ש י  פ ל  א

  בלתי מבוקר 
    נכסים

    :נכסים שוטפים

 24,222 46,989 25,631 מזומנים ושווי מזומנים

 52,930 53,629 53,753 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 115,074 121,084 123,566 לקוחות

 - 4 1,248 מס הכנסה לקבל

 10,168 12,520 13,755 חייבים ויתרות חובה

 225,269 224,661 238,798 מלאי

 427,663 458,887 456,751 הכל נכסים שוטפים-סך         

    

    :שוטפים אנכסים ל

 5,682 5,469 5,714 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 - - 631,803 נכסי זכות שימוש

 169,806 168,104 169,444 רכוש קבוע

 12,691 12,691 12,691 מוניטין

 21,372 22,950 - נכסים בלתי מוחשיים

 2,077 2,245 1,375 ויתרות חובהחייבים 

 571 60 516 מסים נדחים

 212,199 211,519 821,543 לא שוטפים הכל נכסים-סך         
    

 1,278,294 670,406 639,862 

    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .תמציתיים בינייםהכספיים הדוחות הממהווים חלק בלתי נפרד המצורפים ים ביאורה
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 על המצב הכספי תמציתיים מאוחדים דוחות

 

 בדצמבר 31 במרץ 31 
 2019 2018  2018  
ח  " ש י  פ ל  א
  בלתי מבוקר 
    תחייבויות והוןה

    :התחייבויות שוטפות

 15,000 15,000 15,000 חלויות שוטפות בגין אגרות חוב

 - - 60,492 התחיבויות חכירה

 258,163 306,352 287,100 ספקים ונותני שירותים

 14,508 7,382 11,495 זכאים ויתרות זכות

 16,893 16,912 17,559 עובדיםלהתחייבויות בגין הטבות 

 1,079 1,544 109 מס הכנסה לשלם

 305,643 347,190 391,755 הכל התחייבויות שוטפות-סך 

    

    :שוטפות לאהתחייבויות 

 59,155 73,978 59,278 אגרות חוב

 - - 571,746 התחיבויות חכירה

 18,236 19,655 - התחייבות בגין שכירויות

 - - 111 מיסים נדחים

 3,385 2,959 3,649 , נטוות לעובדיםהתחייבויות בגין הטב

 80,776 96,592 634,784 שוטפות לאהכל התחייבויות -סך 

    

    :הון

    הון המיוחס לבעלים של החברה האם:

 101,040 75,537 101,416 נפרע וקרנות הון הון מניות 

 152,403 151,087 150,339 עודפים

 253,443 226,624 251,755 הכל הון-סך        

    

 1,278,294 670,406 639,862 

    
 

 .התמציתיים בינייםכספיים הדוחות מהמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים הביאורים 

 
     2019 במאי 27

תאריך אישור 
 הדוחות הכספיים

 לפרסום

 חיים )ויקטור( רביד
נשיא וסמנכ"ל 

 כספים

צביקה 
 ברנשטיין

יו"ר 
 דירקטוריון

 אייל רביד
 למנכ"

 אפי לובל
 חשב
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר תמציתיים מאוחדים דוחות

 

 
 ולשלושה חודשים שהסתיימ

  במרץ 31 ביום
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביום
 2019 2018  2018 

ח  " ש י  פ ל  א
   בלתי מבוקר 
     

 1,667,761  414,696 409,665 הכנסות

 1,252,929  312,784 307,336 הכנסותת העלו

 414,832  101,912 102,329 רווח גולמי

     
 (333,394)  (82,039) (86,233) הוצאות מכירה ושיווק

 (32,993)  (8,220) (8,314) הוצאות הנהלה וכלליות

 (780)  (280) - הוצאות פחת מואץ בגין שינוי אומדן

 47,665  11,373 7,782 רווח מפעולות רגילות
     
     

 1,347  371 389 הכנסות מימון

 (3,709)  (1,007) (5,772) הוצאות מימון

 (2,121)  (835) 1,311 רווחים )הפסדים( מנכסים פיננסים

  (4,483)  (1,471) (4,072) נטו ,מימוןהוצאות 

     
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 519  135 127 המאזני
     
     

 43,701  10,037 3,837 מסים על ההכנסהניכוי רווח לפני 

     

 10,416  2,686 901 מסים על ההכנסה

     

 33,285  7,351 2,936 לתקופה רווח

     
     הפסד כולל אחר לאחר מסים בגין:

     
     פריטים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או ההפסד:

 (1,712)  - - ידות מחדש של תוכנית להטבה מוגדרתמד

     
 31,573  7,351 2,936 רווח כולל לתקופה סך הכל

     
     ש"ח ע.נ. )בש"ח(: 0.01רווח למניה רגילה אחת בת 

     
 2.41  0.55 .210 למניה בסיסי רווח 

     
     

 2.40  0.52 0.21  למניה מדולל רווח

     
 

 .התמציתיים בינייםכספיים הדוחות מהמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים ים הביאור
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 על השינויים בהון תמציתיים מאוחדים דוחות

 
 )בלתי מבוקר( 2019במרץ  31ביום  ולשלושה חודשים שהסתיימ

 

 
הון 

 מניות

פרמיה 
על 

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
עם בעלי 
 שליטה

הון  קרן
בגין 

אופציות 
 לעובדים

קרן הון 
בגין 

מדידות 
מחדש 

של 
תוכנית 
להטבה 
 מוגדרת

 
 
 
 
 
 
 

כתבי 
 אופציה

מניות 
החברה 

המוחזקות 
 על ידי
חברה 

 הכל-סך עודפים מאוחדת

ח  " ש י  פ ל  א

          
 1יתרה ליום 

 253,443 152,403 (6,673) - (7,825) 2,238 (5,381) 118,537 144  2019בינואר 

 כולל רווח
 2,936 2,936 - - - - - - - לתקופה

אופציות 
 376 - - - - 376 - - - לעובדים

דיבידנד 
 (5,000) (5,000) - - - - - - - שהוכרז

 31יתרה ליום 
 251,755 150,339 (6,673) - (7,825) 2,614 (5,381) 118,537 144 2019במרץ 

          
 

 
 )בלתי מבוקר( 2018במרץ  31ביום  ולשלושה חודשים שהסתיימ

 
הון 

 מניות

פרמיה 
על 

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
עם בעלי 
 שליטה

קרן הון 
בגין 

אופציות 
 לעובדים

קרן הון 
בגין 

מדידות 
מחדש 

של 
תוכנית 
להטבה 
 מוגדרת

 
 
 
 
 
 
 

כתבי 
 אופציה

מניות 
החברה 

המוחזקות 
 על ידי
חברה 

 הכל-סך עודפים מאוחדת

ח  " ש י  פ ל  א

      
 

   
 1יתרה ליום 

 208,799 143,736 (3,016) 1,234 (6,113) 785 (5,381) 77,421 133  2018בינואר 

 כולל רווח
 7,351 7,351 - - - - - - - לתקופה

אופציות 
 368 - - - - 368 - - - לעובדים
מימוש 

אופציות 
 10,106 - - (307) - - - 10,411 2 למניות

 31יתרה ליום 
 (6,113) 1,153 (5,381) 87,832 135 2018במרץ 

 
 

927 (3,016) 151,087 226,624 

          
.התמציתיים בינייםכספיים הדוחות מהמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים הביאורים 
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 על השינויים בהון תמציתיים מאוחדים דוחות

 

 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
הון 

 מניות

רמיה פ
על 

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
עם בעלי 
 שליטה

קרן הון 
בגין 

אופציות 
 לעובדים

קרן הון 
בגין 

מדידות 
מחדש של 

תוכנית 
להטבה 
 מוגדרת

 
 

 
 
 
 

תקבולים 
על חשבון 
 אופציות

מניות 
החברה 

המוחזקות 
ע"י חברה 

 הכל-סך  עודפים מאוחדת

ח  " ש י  פ ל  א

          
 1יתרה ליום 

 2018בינואר 
 208,799 143,736 (3,016) 1,234 (6,113) 785 (5,381) 77,421 133 מבוקר()

 33,285 33,285 - - - - - - - רווח לתקופה
מדידות מחדש 

של תכנית 
  (1,712) - - - (1,712) - - - - להטבה מוגדרת                                                          

סה"כ רווח 
)הפסד( כולל 

 31,573 33,285 - - (1,712) - - - - לתקופה 
 

 (24,618) (24,618) - - - - - - - דיבידנד שחולק
רכישת מניות 

החברה על ידי 
 (3,657) - (3,657) - - - - - - חברה מאוחדת 

אופציות 
 1,453 - - - - 1,453 - - - לעובדים

 - - - (17) - - - 17 - פקיעת אופציות

מימוש אופציות 
 39,893 - - (1,217) - - - 41,099 11 ניות למ

          

          
 31יתרה ליום 

 253,443 152,403 (6,673) - (7,825) 2,238 (5,381) 118,537 144 2018 בדצמבר

 
 
 
 

 

 

 .התמציתיים בינייםכספיים הדוחות מהמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים הביאורים 
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 "מויקטורי רשת סופרמרקטים בע

 על תזרימי המזומנים תמציתיים מאוחדים דוחות

 
 

 
 לשלושה חודשים 

 במרץ 31 ביום ושהסתיימ
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביום
 2019 2018 2018 

ח  " ש י  פ ל  א
  בלתי מבוקר 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 33,285 7,351 2,936 לתקופהרווח 

 ים התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנ
 (3,932) 10,605 18,611 מפעילות שוטפת )נספח א'(  

   
 29,353 17,956 21,547 מפעילות שוטפת נטו,, מזומנים 

    

    פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

 (26,178) (5,898) (5,927) רכוש קבוערכישת 

 194 - 103 , נטושינוי בהלוואות לחברות קשורות

שווי הוגן דרך רווח השקעה בנכסים פיננסיים ב
 (671) (81) 488 או הפסד, נטו

    
 (26,655) (5,979) (5,336) פעילות השקעהמנטו, , מזומנים

    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (15,000) - - פירעון אגרות חוב

 (24,618) - - דיבידנד ששולם

 39,893 10,106 - מימוש אופציות למניות החברה

 (3,657) - - יות החברה על ידי חברה מאוחדתרכישת מנ

 - - (14,802) פירעון התחייבות חכירה

    
 (3,382) 10,106 (14,802) מפעילות מימון ,נטו, מזומנים

    
    

 (684) 22,083 1,409 במזומנים ושווי מזומנים עלייה
    

 24,906 24,906 24,222 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

    
 24,222 46,989 25,631 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

    

 
 

 .התמציתיים בינייםכספיים הדוחות מהמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים הביאורים 
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

 :תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת התאמות הדרושות להצגת -נספח א' 
 

 

 
 ולשלושה חודשים שהסתיימ

 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 31 ביום
 בדצמבר

 2019 2018 2018 

ח  " ש י  פ ל  א
  בלתי מבוקר 

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 (519) (135) (127) חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 24,612 6,034 23,448 פחת והפחתות

 2,121 835 (1,311) , נטוירידת )עליית( ערך נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 294 293 166 , נטובמיסים נדחיםירידה 

 (33) (10) (7) שחיקת הלוואה לחברה קשורה

 (349) 1,467 930 סכומים שנזקפו לרווח או הפסד בגין הטבות לעובדים

 1,453 368 376 הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות

    
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 8,998 2,988 (8,492) בלקוחותירידה )עלייה( 

 (1,153) (3,509) (4,207) בחייבים ויתרות חובהעלייה 

 (16,232) (15,624) (13,529) במלאי עלייה

 166 (2) -  ויתרות חובה לא שוטפיםבים בחיי)עלייה(  ירידה

 209 50 - עלייה )ירידה( בהתחייבויות בגין שכירויות

 (25,459) 22,730 28,937 ספקים ונותני שירותיםב עלייה

 2,098 (5,207) (5,355) בזכאים ויתרות זכות עלייה )ירידה(

 (138) 327 (2,218) לשלם, נטו במס הכנסהשינוי 
 

   

 18,611 10,605 (3,932) 

 
 

 
 
 
 

 .התמציתיים בינייםכספיים הדוחות מהמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים הביאורים 
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

 
 ולשלושה חודשים שהסתיימ

 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31 יוםב
 2019 2018 2018 

י  פ ל ח א "  ש
  בלתי מבוקר 
 

 מידע נוסף -נספח ב' 

    
 1,216 375 371 תקבולי ריבית

    
 3,152 1,575 6,164 תשלומי ריבית

    
 10,280 2,087 2,947 תשלומי מיסים על הכנסה

    
 20 21 1 תקבולי מיסים על ההכנסה

    
            

 ניםעסקאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומ - ג'נספח 
 

    
 - - 5,000           דיבידנד שהוכרז וטרם שולם

    
 

 
 

 מידע משלים: -מימון מפעילות שינויים בהתחייבויות הנובעות 

    
 321 145 123           שערוך התחייבויות פיננסיות

    
 

 

 

 

 

 .התמציתיים בינייםכספיים הדוחות מהמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים הביאורים 
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 :כללי - 1ביאור 

 פעילות החברה:     א. 

 2007בדצמבר  27"החברה"( התאגדה בישראל ביום  -ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ )להלן  (1)
 .2011במאי  26כחברה פרטית. החברה נסחרת בבורסה החל מיום 

 מטה החברה ממוקם ביבנה.         

 מר אברהם רביד.ובעלי השליטה בחברה הינם מר חיים )ויקטור( רביד, מר אייל רביד 
 

, מאוחדותהחברה פועלת בתחום השיווק הקמעונאי בתחום המזון בישראל באמצעות חברות  (2)
  הפועלות בשיטת הדיסקאונט, קרי, מחירים זולים לצרכן הפרטי. 

 . ברחבי הארץ יפיםסנ 50החברה  , הפעילה2019במרץ  31נכון ליום 

לדוחות  1בביאור כאמור  ,וסגרה אחד סניפים נוספים ארבעה פתחה החברה 2018במהלך שנת 
 .2018בדצמבר  31הכספיים ליום 

 .ברמת גןאת הסניף  החברהפתחה במהלך תקופת הדוח 

סניפים נוספים שלושה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה חתומה על הסכמים לפתיחת 
והסניפים בכפר  2019ף חדרה יפתח במהלך שנת . החברה מעריכה שסנידרה, כפר יונה ובאר יעקבבח

 .2020יפתחו ללקוחות במהלך שנת  יונה ובאר יעקב
 

מעונתיות בשל מאפייני הצריכה של המשק בסמוך לתקופת  בין היתר מכירות הקבוצה מושפעות .ב
בעיקר מפתיחת סניפים חדשים ומשינוי  החגים בישראל. אולם, מכירות הקבוצה כאמור מושפעות

 2018לעומת שנת  אפרילל 19-חל ערב חג הפסח בתאריך ה 2019בשנת  במכירות בסניפים קיימים.
 . מרץל 30-שבה חל ערב חג הפסח בתאריך ה

 :אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים .ג

  .IAS 34בינלאומי  של החברה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינייםהדוחות הכספיים התמציתיים 
 בדבר דיווח כספי לתקופות ביניים.

 פרק ד' לתקנות ניירות ערך לפי הוראות הגילוי מקיימים את בינייםהכספיים התמציתיים  הדוחות .ד

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל )דו"חות

 של השנתיים הכספיים הדוחות עם יחד החברה של ביניים התמציתיים הכספיים בדוחות לעיין יש .ה
דוחות כספיים  במסגרת, לא הובאו לכןוהביאורים המצורפים להם.  2018 בדצמבר 31 ליום החברה

עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח  בדבר ביאוריםאלה  בינייםתמציתיים 
 .החברה של האחרוניםבביאורים לדוחות הכספיים השנתיים 
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 :איתעיקרי המדיניות החשבונ - 2ביאור 

מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב החברה בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה  .1
באותו  סתיימהה, ולשנה ש2018בדצמבר  31דוחותיה הכספיים ליום בהזהים לאלו שיושמו 

 .2בכפוף לאמור בסעיף , תאריך
 

 
 יישום לראשונה של תקנים חדשים: .2

 

פי בינלאומיים, תיקונים לתקנים ופרשנויות, שהחברה יישמה מידע לגבי תקני דיווח כסלהלן 
 .2019בינואר  1לראשונה החל מיום 

 

 .(IFRS 16"חכירות" ) 16תקן דיווח כספי בינלאומי 

IFRS 16 ואת חכירות" 17חשבונאות בינלאומי  תקן, מחליף את 2016, שפורסם בינואר "
אי בחכירות מצד החוכר בעוד שעיקר משנה את הטיפול החשבונ IFRS 16הפרשנויות מטעמו. 

 הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נשאר ללא שינוי. 
בוטל הסיווג של חכירות כמימוניות או כתפעוליות על ידי  IFRS 16עם כניסתו לתוקף של 

החוכר, חלף זה נקבע כי חוכר )או רוכש בצירוף עסקים שבו הנרכש הוא חוכר( יכיר במועד 
ד צירוף העסקים( בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש תחילת החכירה )או במוע

 ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות, בכפוף לאמור להלן:
 

 12בגין חכירות שתקופתן אינה עולה על  IFRS 16החברה בחרה שלא ליישם את הוראות 
 .חודשים

 
כיר , החברה המשיכה להIFRS 16עבור חכירות שבגינן נבחר שלא ליישם את הוראות 

 .בתשלומי החכירה כהוצאה על בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה
 

את הזכות מעביר החוזה חוזה הוא חכירה, או כולל חכירה אם במועד ההתקשרות בחכירה 
החברה מעריכה מחדש את קיומה של  תמורה. לתקופת זמן עבורלשלוט בשימוש בנכס מזוהה 

 חכירה רק כאשר חל שינוי בתנאי החוזה.
 

 . רה טיפלה בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה בחוזההחב
הזכות להשתמש בנכס בסיס מהווה רכיב חכירה נפרד אם החברה יכולה להפיק הטבות 

וכן נכס  ;מהשימוש בנכס הבסיס לבדו, או יחד עם משאבים אחרים שהיא יכולה להשיג בנקל
 במידה רבה לנכסי הבסיס האחרים בחוזה.הבסיס אינו תלוי במידה רבה או קשור 

 
החברה קבעה את תקופת החכירה כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, בהתחשב גם 
בתקופות המכוסות על ידי אופציות להאריך )או לבטל( את תקופת החכירה, כאשר וודאי באופן 

כה מחדש אם סביר שהיא תממש )לא תממש( את האופציה. בתקופות עוקבות, החברה מערי
וודאי באופן סביר שהיא תממש )לא תממש( את האופציה בהתקיים אירוע משמעותי או שינוי 

 משמעותי בנסיבות, הנמצא בשליטת החברה ואשר משפיע על ההחלטה המקורית שהתקבלה.
 

של תשלומי החברה מדדה במועד תחילת החכירה את התחייבות החכירה בגובה הערך הנוכחי 
אלא אם בחכירה,  , מהוונים בשיעור הריבית הגלוםבאותו מועדשולמים החכירה שאינם מ

החברה באותו  לפי שיעור הריבית התוספתי של מדדהשיעור זה לא ניתן לקביעה בנקל ואז היא 
מועד. תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד תחילת החכירה כוללים תשלומים קבועים 

 ;תמריצי חכירה כלשהם שהחברה זכאית לקבל)לרבות תשלומים קבועים במהותם( בניכוי 
תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, תוך שימוש במדד הקיים או בשער הקיים 

סכומים החזויים לעמוד לתשלום על ידי החוכר בהתאם לערבויות  ;במועד תחילת החכירה
  ;יממש אופציה זו מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר ;לערך שייר
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 :)המשך( יישום לראשונה של תקנים חדשים .2
 

 )המשך(: (IFRS 16"חכירות" ) 16תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

וכן תשלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת החכירה משקפת מימוש אופציה לבטל את 
 החכירה על ידי החוכר.

 
ס זכות שימוש נמדד במועד תחילת החכירה בעלות, המורכבת מסכום המדידה לראשונה של נכ

)בניכוי  או לפניומועד אותו ב שבוצעותשלומי חכירה כלשהם התחייבות החכירה, בתוספת 
וכן אומדן העלויות לפירוק  ;עלויות ישירות ראשוניות כלשהן שהתהוו ;תמריצי חכירה כלשהם(

, לשיקום האתר שבו הנכס ממוקם או להחזרת נכס הבסיס למצב שנדרש ופינוי של נכס הבסיס
 לפי התנאים של החכירה, אלא אם כן עלויות אלה מתהוות על מנת לייצר מלאי.

 
במועד צירוף עסקים החברה מדדה התחייבות חכירה של נרכש שהוא חוכר בערך הנוכחי של 

כירה חדשה במועד הרכישה. תשלומי החכירה שנותרו, כאילו החכירה שנרכשה הייתה ח
החברה מדדה את נכס זכות השימוש באותו סכום כמו התחייבות החכירה, מותאם על מנת 

 לשקף תנאים עדיפים או תנאים נחותים של החכירה בהשוואה לתנאי שוק.
 

לאחר מועד תחילת החכירה, התחייבות החכירה נמדדה על ידי הגדלת הערך בספרים על מנת 
תחייבות החכירה; הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי לשקף ריבית על ה

שינויי חכירה שאינם  ;התאמות בגין מדידה מחדש של התחייבות החכירה החכירה שבוצעו;
 וכן התאמות שמטרתן לשקף תשלומי חכירה קבועים במהותם ;מטופלים כחכירה נפרדת

 מעודכנים.
 

בי מימוש אופציה לרכוש את נכס הבסיס, כאשר חל שינוי בתקופת החכירה או בהערכה לג
החברה מדדה מחדש את ההתחייבות בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה המעודכנים, 

 על ידי שימוש בשיעור היוון מעודכן למועד השינוי.
 

כאשר חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיים שנבע משינוי במדד או בשער המשמש לקביעתם, או 
יות משולמים בהתאם לערבות לערך שייר, החברה מדדה מחדש את בסכומים החזויים לה

ההתחייבות בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה המעודכנים, מהוונים בשיעור ההיוון 
 המקורי, למעט כאשר השינוי נובע משינוי בשיעורי ריבית משתנים.

 
יתרת נכס זכות בסכומי מדידה מחדש של התחייבות החכירה כתיאום ל מכירההחברה 

בסכום  מכירההשימוש, עד איפוס יתרה קיימת. אם חל קיטון נוסף בהתחייבות, החברה 
 המדידה מחדש ברווח או הפסד.

 
ברווח או הפסד בריבית שנצברה על התחייבות החכירה וכן בתשלומי חכירה  מכירההחברה 

אירע האירוע או התנאי  משתנים שלא נכללו במדידת התחייבות החכירה בתקופה שבה
 שהפעיל אותם, אלא אם כן עלויות אלו נכללו בערך בספרים של נכס אחר.

 
החל ממועד תחילת החכירה, בעת הפחתת נכס זכות השימוש החברה יישמה את דרישות הפחת 
לגבי רכוש קבוע בכפוף לאמור להלן. החברה מפחיתה את נכס זכות השימוש על פני התקופה 

 .ופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים של נכס זכות השימושהקצרה מבין תק
 

במועד התחילה של שינוי חכירה שלא טופל כחכירה נפרדת, החברה הקצתה מחדש את 
התמורה בחוזה המעודכן, עדכנה את תקופת החכירה של החכירה המעודכנת וכן מדדה מחדש 

אותו מועד. כאשר השינוי הקטין את את התחייבות החכירה תוך שימוש בשיעור היוון מעודכן ל
היקף החכירה, החברה הקטינה את הערך בספרים של נכס זכות השימוש בסכום המשקף את 
הביטול החלקי או המלא של החכירה, והכירה ברווח או הפסד כלשהו הנובע מהביטול. לגבי כל 

ל לתיאום שינויי החכירה האחרים, החברה ביצעה תיאום לנכס זכות השימוש בסכום מקבי
 להתחייבות החכירה.
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 :)המשך( יישום לראשונה של תקנים חדשים .2
 

 )המשך(: (IFRS 16"חכירות" ) 16תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

כמו כן, התחייבויות חכירה הוצגו  .בדוח על המצב הכספי נכסי זכות שימוש הוצגו בנפרד
על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, החברה הציגה הוצאות הפחתה של נכס זכות  בדוח .בנפרד

תשלומים שימוש בנפרד מהוצאות ריבית בגין התחייבות חכירה. בדוח על תזרימי המזומנים, 
 עלכפעילות מימון ותשלומים בגין חלק הריבית סווגו בגין חלק הקרן של התחייבות החכירה 

תשלומי חכירה לטווח קצר, תשלומים עבור חכירות . ילות שוטפתסווגו כפעהתחייבות החכירה 
של נכסים בעלי ערך נמוך ותשלומי חכירה משתנים שלא נכללו במדידה של התחייבות החכירה 

 סווגו כפעילות שוטפת.
 

 IFRSאת  2019בינואר  1-בגין כל החכירות שבהן החברה היא חוכרת, החברה יישמה החל מה

 .מחדש של תקופות קודמותלמפרע, ללא הצגה  16
 

, הביא לרישום הוצאות פחת בסך 2019בינואר  1בתקופת הדיווח, לאחר  IFRS16יישום 
אלפי ש"ח בגין נכסי זכות שימוש ורישום הוצאות ריבית בגין התחיבויות חכירה בסך  17,281

 אלפי ש"ח. 19,653אלפי ש"ח, חלף רישום הוצאות שכירות בסך  4,852
 

 להלן.  3ראה ביאור  - IFRS 16שפעת היישום לראשונה של לפרטים בדבר ה
 

 שינויים חשבונאיים: .3
 

 :16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 

 1על סעיפים רלוונטיים מתוך הדוח על המצב הכספי ליום  IFRS 16להלן ההשפעה של יישום 

 :2019בינואר 

 )בלתי מבוקר( 2019 בינואר 1יתרה ליום  
יתרה לפני  

 יישום
 IFRS 16 

 השפעות
 יישום

IFRS 16 

יתרה לאחר 
יישום השפעת 

IFRS 16 
 אלפי ש"ח 
    

 9,672 (496) 10,168 ויתרות חובה חייבים
 1,485 (592) 2,077 חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 624,147 624,147 - (2) כסי זכויות שימושנ
 - (21,372) 21,372 נכסים בלתי מוחשיים

    
 (11,973) 2,535 (14,508) זכאים ויתרות זכות

 - 18,236 (18,236) שכירויותהתחייבויות בגין 
 (622,458) (622,458) - (2) (1) התחייבויות חכירה

    
 1,241,549 601,687 639,862 הכל מאזן-סך
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 :)המשך( שינויים חשבונאיים .3
 

 :)המשך( 16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 

לצורך מדידה לראשונה של ההתחייבויות חכירה במועד היישום לראשונה, החברה היוונה את 
יתרת תשלומי החכירה שטרם שולמו נכון למועד זה בשיעור הריבית התוספתי של החוכר 

 .עד בגין כל חכירה בנפרדבאותו מו
 

החברה בחרה למדוד את נכס זכות השימוש בהתאם לסכום השווה להתחייבות החכירה במועד 
היישום לראשונה, מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו 
 המתייחסים לחכירה זו, שהוכרו בדוח על המצב הכספי מיד לפני מועד זה. בהתאם ליישום

 לא הייתה השפעה על יתרת הפתיחה של העודפים. IFRS 16לראשונה של 
 

החברה בחרה להשתמש בהקלת המעבר, על בסיס כל חכירה בנפרד, שלא לכלול עלויות ישירות 
 ראשוניות במדידת נכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה.

 
מך על הערכתה מיום החברה בחרה בהקלה המעשית במעבר, על בסיס כל חכירה בנפרד, להסת

 האם חכירות הן מכבידות במקום ביצוע בחינת ירידת ערך.  2018ר בדצמב 31
 

החברה העריכה מחדש לגבי כל חוזה קיים במועד היישום לראשונה אם החוזה הוא חכירה )או 
 .כולל חכירה(. בהתאם, החברה מיישמת את הוראות התקן רק לגבי חוזים שזוהו כחכירות

 
כס בלתי מוחשי )התחייבות( שהוכר בעבר במסגרת צירוף עסקים שיוחס החברה גרעה נ

לתנאים עדיפים )נחותים( של חכירה תפעולית, והגדילה )הקטינה( את נכס זכות השימוש 
 בסכום מקביל.

 
 
   להלן התאמה בין מחויבויות החברה בגין חכירות תפעוליות שניתן להן גילוי בדוחות ( 1)

, המהוונות לפי שיעור הריבית התוספתי במועד היישום 2018ר בדצמב 31הכספיים ליום 
 :2019ר בינוא 1לראשונה, לבין התחייבויות חכירה שהוכרו ביום 

 
 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(
ליום  IAS 17מחויבויות בגין חכירות תפעוליות להן ניתן גילוי בעת יישום 

 708,295 2018בדצמבר  31
  

זמן קצר שיושם בגינם פטור מהכרה ואלה בניכוי תשלומי חכירות ל
שתקופת החכירה המקורית שלהן עולה על שנה אך  מסתיימות בתוך 

 (1,715) שנה ממועד היישום לראשונה
 706,580 
  

 IAS 17להן ניתן גילוי בעת יישום ערך נוכחי של מחויבויות בגין מבנים 
 619,101 בהתאמות לעיל 2018בדצמבר  31ליום 

 3,357 י של מחויבויות בגין רכביםערך נוכח
  

 622,458 2019ר בינוא 1התחייבויות חכירה שהוכרו ליום 
 

הממוצע המשוקלל של שיעור הריבית התוספתי של החוכר ששימש למדידת התחייבויות 
 .3.15%החכירה שהוכרו במועד היישום לראשונה הוא 

 
רה, בהתאם לכך הכירה החברה בנכס בתקופת הדיווח קיבלה החברה חזקה בגין נכס בחכי( 2)

 אלפי ש"ח ובהתחיבות חכירה בסכום זהה. 26,441בסך  זכות שימוש
   

  



 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

  2019במרץ  31התמציתיים ביניים ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

17 

 

 

 ים:ימכשירים פיננס - 4ביאור 

 :על המצב הכספי ותשהוכרו בדוח ננסיםימכשירים פי   .א
 

 
 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018 

 בלתי מבוקר      בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    :שווי הוגן דרך רווח והפסדב יםיננסנכסים פי
 
 

 30,361 30,286 30,731 מלוות ממשלתיות ואגרות חוב אחרות   
 19,400 19,870 19,700 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

 3,169 3,473 3,322 מניות סחירות 

 53,753 53,629 52,930 

 

  ווה קירוב סביר לשווי ההוגן:שווי הוגן של מכשירים פיננסיים שערכם בספרים אינו מה .ב
  השווי ההוגן של אגרות החוב  מתבסס על מחירי השוק בהן נסחרות.

 

 31.3.2019   

   בלתי מבוקר 

   אלפי ש"ח 

   1רמה  

    אגרות חוב:

   77,573 שווי הוגן    

   74,278 שווי בספרים

    
 בספרים שווה או קרוב לשווי הוגן.ם שהחברה מחזיקה ערכם ילגבי יתר המכשירים הפיננסי

  :תקופהמהלך האירועים מהותיים ב - 5ביאור 

 
אלפי ש"ח,  5,000, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2019במרס  18ביום 

 .2019באפריל  15ומועד תשלומו ביום  2019באפריל  2שהמועד הקובע לקבלתו הינו ביום 
 

 :כים משפטייםתביעות והלי - 6ביאור 

, ראה 2018בדצמבר  31תלויים ליום הלגבי תביעות והליכים משפטיים כנגד החברה, העומדים ו
 לדוחות הכספיים השנתיים. ב. 18אור יב

לשנת  הראשונים החודשים שלושתבתביעות והליכים משפטיים במהלך מהותיים שינויים  לא ארעו
 ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי: 2019

להערכת החברה החשיפה לחברה, אם  .עומדות מספר תביעות ייצוגיות משנים קודמותברה נגד הח
 קיימת, הינה בסכום לא מהותי. 

כנגד החברה עומדות מספר תביעות הן של ספקים והן של עובדים במהלך העסקים הרגיל  ,כןכמו 
נה בסכום לא להערכת החברה החשיפה לחברה, אם קיימת, הישל החברה בסכומים לא מהותיים. 

 מהותי. 



 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 

 מידע כספי ביניים נפרד
 2019במרץ  31ליום 

 
 )בלתי מבוקר(

 
 ד' לתקנות ניירות ערך38ערוך בהתאם להוראות תקנה 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 2019במרץ  31ליום  מידע כספי ביניים נפרד
 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל קנות ניירות ערךד' לת38תקנה  לפי
 

 )בלתי מבוקר(
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 

  

  
 2 מידע כספי בינייםעל  מיוחד של רואה החשבון המבקר סקירה דוח

  
 3 סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם 

  
 4 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםסכומי ההכנסות וההוצאות 

  
 5-6 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
 7 מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם 

  
 



 

 

 

 

מידע כספי  עלמבקר לבעלי המניות של ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ הדוח סקירה מיוחד של רואה החשבון 

 1970 -ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38נפרד לפי תקנה  ביניים

 

 מבוא

 

-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

, ולתקופה של שלושה חודשים 2019במרץ  31"( ליום החברה" -של ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ )להלן  1970

אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם  וההנהלה דירקטוריוןהשהסתיימה באותו תאריך. 

המידע  על להביע מסקנה היא . אחריותנו1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לד 38לתקנה 

 .סקירתנו על ניים זו בהתבססהכספי הביניים הנפרד לתקופת בי

 
ולחלקה של החברה בתוצאות  ליתרה בגין חברות מוחזקותהמידע הכלול במידע הכספי הביניים הנפרד המתייחס 

 , מבוסס על דוחות כספיים שחלקם נסקרו על ידי רואה חשבון מבקר אחר.חברות מוחזקותהעסקיות של 

 

 היקף הסקירה

 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1רה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקי

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, 

סקירה הינה בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך 

 אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

 

, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע ועל דוח הסקירה של רואה חשבון אחר סקירתנובהתבסס על 

ד' לתקנות ניירות ערך 38אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  הכספי הביניים הנפרד הנ"ל

 .1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 2019במאי  27ירושלים, 

 

 ו האפטיז

 רואי חשבון
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 אםלחברה עצמה כחברה  יםסכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס

 בדצמבר 31 במרץ 31 
 2019 2018 2018 
ח  " ש י  פ ל  א
  בלתי מבוקר 

    נכסים

    :נכסים שוטפים
 6,099 11,122 8,049 מזומנים ושווי מזומנים

 15,000 15,000 15,000 חברה מוחזקת
 2,643 694 663 חייבים ויתרות חובה

 23,742 26,816 23,712 סה"כ נכסים שוטפים

    

    :נכסים לא שוטפים
 607 152 516 מסים נדחים 

 216,579 195,201 218,235 השקעות בחברות מוחזקות

 89,467 94,984 90,164 הלוואה לחברה מוחזקת

 306,653 290,337 308,915 יםסה"כ נכסים לא שוטפ

    

 332,627 317,153 330,395 

    התחייבויות והון

    :התחייבויות שוטפות
 15,000 15,000 15,000 חלויות שוטפות בגין אגרות חוב

 22 8 95 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 138 94 85 מס הכנסה לשלם

 2,637 1,449 6,414 זכאים ויתרות זכות

 17,797 16,551 21,594 סה"כ התחייבויות שוטפות

    

    :התחייבויות לא שוטפות

 59,155 73,978 59,278 אגרות חוב

 59,155 73,978 59,278 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    

    המיוחס לחברה עצמה כחברה אם:הון 
 101,040 75,537 101,416 נפרע וקרנות הוןהון מניות 

 152,403 151,087 150,339 עודפים

 253,443 226,624 251,755 לחברה עצמה כחברה אםסה"כ הון המיוחס 
    
    

 332,627 317,153 330,395 

 

 לתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.בהמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק 

     2019במאי  27

מידע תאריך אישור ה
ים הנפרד הכספי ביני

 לפרסום

 חיים )ויקטור( רביד
נשיא וסמנכ"ל 

 כספים

 צביקה ברנשטיין
 יו"ר דירקטוריון

 אייל רביד
 מנכ"ל

 אפי לובל
 חשב
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 סכומי ההכנסות וההוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 
 

  
 ולשלושה חודשים שהסתיימ

 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 31 ביום
 בדצמבר

  2019 2018 2018 
ח   " ש י  פ ל  א
  בלתי מבוקר  
     

 6,910 1,873 1,943  הכנסות מדמי ניהול

 (7,194) (2,152) (1,761)  הוצאות הנהלה וכלליות

     

 (284) (279) 182  מפעולות רגילות (הפסדרווח )

     

 4,290 1,028 998  הכנסות מימון

 (3,298) (933) (780)  הוצאות מימון

     

 992 95 218  נטו ,מימון הכנסות

     

 32,747 7,837 2,656  , נטוחלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
     
     

 33,455 7,653 3,056  הכנסההמסים על ניכוי רווח לפני 

     

 (170) (302) (120)  כנסההמסים על ה

     

 33,285 7,351 2,936  לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אםרווח 

     

     הפסד כולל אחר לאחר מסים בגין:

     

     פריטים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

     

 (1,712) - -  חלק החברה בהפסד כולל אחר של חברות מוחזקות, נטו

     

 31,573 7,351 2,936  יוחס לחברה עצמה כחברה אםלתקופה המרווח כולל הכל -סך

 
 
 

 

 

 

 

 המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 
 

 
  ולשלושה חודשים שהסתיימ

 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 31 ביום
 בדצמבר

 2019 2018 2018 
ח  " ש י  פ ל  א
  בלתי מבוקר 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 33,285 7,351 2,936 לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אםרווח 

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
 (32,761) (8,245) (3,039) )נספח א'(

    

 524 (894) (103) נטו, מפעילות שוטפת ,מזומנים

    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 2,888 (884) 2,053 ת, נטומוחזק הגביית הלוואות מחבר

    
 2,888 (884) 2,053 לפעילות השקעה ,נטו ,מזומנים

    
    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 39,893 - - פרעון אגרות חוב

 (25,000) 10,106 - מימוש אופציות למניות החברה
 (15,000) - - שולםדיבידנד ש

    

 (107) 10,106 - מפעילות מימון ,נטו ,מזומנים
    
    

 3,305 8,328 1,950 ושווי מזומנים במזומנים )ירידה( עליה

    

 2,794 2,794 6,099 תקופהלתחילת הושווי מזומנים מזומנים יתרת 

    

 6,099 11,122 8,049 תקופהלסוף הושווי מזומנים מזומנים יתרת 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 
 

 
 וסתיימלשלושה חודשים שה

 במרץ 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 31 ביום
 בדצמבר

 2019 2018 2018 
  בלתי מבוקר 

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת -נספח א' 
    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
 (32,747) (7,837) (2,656) חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

 25 25 - פחת והפחתות
 (153) 302 91 ירידה )עלייה( במסים נדחים

    
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות, נטו:

 9 (5) 73 עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים 
 (696) 1,253 1,980 בחייבים ויתרות חובה ירידה )עלייה(

 835 (1,905) (2,475) ם ויתרות זכותעלייה )ירידה( בזכאי
 (34) (78) (52) במס הכנסה לשלםעלייה 

    

 (3,039) (8,245) (32,761) 

    
    

    עסקאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים -ב' נספח 
    

 - - 5,000 דיבידנד שהוכרז וטרם שולם

 
 

 מידע נוסף על תזרימי המזומנים –נספח ג' 
    

 3,150 1,575 1,313 תשלומי ריבית

 356 78 81 תשלומי מיסים

 9 - - תקבולי ריבית

    
    

    מידע משלים: -שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון 

 321 145 123 שערוך התחייבויות פיננסיות

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.



 טורי רשת סופרמרקטים בע"מויק

 2019במרץ  31מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם ליום 

7 

 
 

 פרטים על המידע הכספי ביניים הנפרד: - 1ביאור 
 

המידע הכספי ביניים הנפרד של חברה ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ )להלן: "החברה"( כולל נתונים כספיים  א.
מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, וערוך בהתאם 

 .1970-רך )דוחות כספיים ומיידיים(, התש"לד לתקנות ניירות ע38לנדרש בתקנה 

 2המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי ביניים הנפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  ב.
בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל ולמפורט  2019במרץ  31לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה ליום 

 בדבר הטיפול בעסקאות בין חברתיות. 2018בדצמבר  31ום במידע הכספי הנפרד של החברה לי

והמידע  2018בדצמבר  31יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד יחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  ג.
 .  2019במרץ  31של החברה ליום  םהתמציתיים בינייוכן עם הדוחות הכספיים  המהותי הנוסף המצורף אליו

 
 חברות מוחזקות:עם  ועסקאות מהותיות קשרויותהת - 2ביאור 

 
 :יתרות מהותיות עם חברות מוחזקותא.       

 
 

 בדצמבר 31 במרץ 31 
 2019 2018 2018 
ח  " ש י  פ ל  א
  בלתי מבוקר 
    

 104,467 109,984 105,164 הלוואה לחברה מוחזקת

  
 

 :עסקאות מהותיות עם חברות מוחזקותב.       

  
ים שהסתיימו לשלושה חודש

 במרץ 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2019 2018 2018 
ח   " ש י  פ ל  א
  בלתי מבוקר  
     

 6,910 1,873 1,943  דמי ניהול מחברה מאוחדת

     
 
 



 

 

 – 'ד חלק
 

 

 

 

 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה 

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
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בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  2019מצורף בזאת דוח רבעון ראשון של שנת 
)"תקנות  1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנותג)א( 38הגילוי לפי תקנה 

 "(:הדוחות

(, אחראית לקביעתה התאגיד – בע"מ )להלן ויקטורי רשת סופרמרקטיםההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
 .בתאגידוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנהל כללי;אייל רביד .1

   ;וממונה על האכיפה הפנימית סמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי, אברהם רביד .2

 ;חיים )ויקטור( רביד, סמנכ"ל כספים .3

 ;לובל, חשבאפרים  .4

 ;יוסי בן גל, מנהל תפעול סניפים .5

 גלעד גולדברג, עוזר חשב. .6

אשר תוכננו בידי המנהל  בתאגידבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים 
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את 

בהתייחס למהימנות  טחון סביריבאשר נועדו לספק ו התאגידהתפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 
נדרש לגלות בדוחות  שהתאגיד הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע

 שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

נדרש לגלותו כאמור,  שהתאגידהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע 
המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי  , לרבות למנהל הכללי ולנושאהתאגידנצבר ומועבר להנהלת 

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס 
 לדרישות הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 
 ע בדוחות תימנע או תתגלה.שהצגה מוטעית או השמטת מיד

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 
העריכו  ,(הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון – )להלן 2018בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

 התאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת בתאגידהדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית 
 היא אפקטיבית. 2018בדצמבר  31הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

לשנות את הערכת עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי 
 האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון;

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 
קרה הפנימית היא האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הב

 אפקטיבית.
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 :לתקנות הדוחות (1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:אייל רבידאני, 

( לרבעון הראשון של התאגיד – בע"מ )להלן ויקטורי רשת סופרמרקטיםבחנתי את הדוח הרבעוני של  .1
 הדוחות(; - )להלן 2019שנת 

ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה לפי  .2
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

אופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים ב .3
לתאריכים ולתקופות  התאגידהמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

 של והדוחות הכספיים ת הביקורתועדוולו, לדירקטוריון התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4
הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל , בהתבסס על התאגידדירקטוריון 

 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א
 התאגידשל  יכולתוהפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על 
 –והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  .ב
הכספי ועל  או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח

 ;הגילוי

 :בתאגידאני, לבד או יחד עם אחרים  .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  .א
חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות  לרבותלתאגיד, להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

ובחברות  בתאגידידי אחרים  מובא לידיעתי על, 2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן המאוחדות

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  .ב
יח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות להבט

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

)הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון .ג
מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת לבין  (2018בדצמבר  31התקופתי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 
 .התאגיד

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 2019 במאי 27תאריך: 

 

 _______________________ 

 , מנכ"לאייל רביד 
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 :(2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהיר כי:חיים )ויקטור רביד(אני, 

 הכלול בדוחות לתקופת הביניים שלהדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר בחנתי את  .1
"הדוחות"  - )להלן 2019( לרבעון הראשון של שנת התאגיד – בע"מ )להלןויקטורי רשת סופרמרקטים 

 או "הדוחות לתקופת הביניים"(;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם  .2
נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים כוללים כל מצג לא 

 שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים  .3
כל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של באופן נאות, מ

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; התאגיד

 של והדוחות הכספיים ת הביקורתועדוולו, לדירקטוריון התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4
גבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל , בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר להתאגידדירקטוריון 

 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע 

 ויר להשפיע לרעה על יכולתהכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סב
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות  התאגידשל 

 –הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

במישרין כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   .ב
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי.

 – בתאגידאני, לבד או יחד עם אחרים  .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים  .א
ות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות לרבות חבר לתאגיד,להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

ובחברות  בתאגידמובא לידיעתי על ידי אחרים , 2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן המאוחדות

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  .ב
אופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות להבטיח ב

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

)הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון .ג
לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל  (2018בדצמבר  31התקופתי ליום 

מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת 
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 

 .התאגיד

 

 מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע 

 

 2019 במאי 27תאריך: 

 ____________________ 

 חיים )ויקטור( רביד, סמנכ"ל כספים 
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 מיוחדים לצורך חישוב אמות מידה דוחות  - 2019במרץ  31נספח לדוח רבעוני ליום 

 2019 במרץ 13ליום  פיננסיות

 

 )בלתי מבוקר(
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

  2019ץ במר 31ליום  מיוחדים לצורך חישוב אמות מידה פיננסיותדוחות 

 (מבוקר בלתי)

 
 
 
 
 

 עניינים תוכן

 3 ............................... לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות יםמיוחד ותדוחדוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר על 

 4 .................................................................................. עקרונות הדוחות המיוחדים לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות

 6 ........................................................... לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות על המצב הכספימיוחד דוח תמציתי מאוחד 

 8 ...................................לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר מיוחד מאוחד דוח תמציתי

 

  



 

 

 

 

 

 

מיוחדים  דוחותעל  רשת סופרמרקטים בע"מ ויקטוריהחשבון המבקר לבעלי המניות של  רואה של מיוחד סקירה דוח

 באותו תאריך שהסתיימה לתקופהו 2019במרץ  31ליום  לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות

 
 מבוא

ויקטורי של  פיםהמצור"( הדוחות המיוחדים)להלן: " אמות מידה פיננסיות חישובלצורך  יםהמיוחד הדוחותאת  סקרנו

לצורך על המצב הכספי  המיוחדהתמציתי המאוחד  הדוחאת  ים, הכולל"(החברה)להלן: "בע"מ  רשת סופרמרקטים

המיוחד לצורך חישוב אמות מידה  התמציתי המאוחדדוח הואת  2019במרץ  31ליום חישוב אמות מידה פיננסיות 

שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון חודשים ה שלושתקופה של לאחר רווח כולל רווח או הפסד ועל  פיננסיות

 ותבדוח יםהמפורט לעקרונותבהתאם  זולתקופת ביניים  הדוחות המיוחדיםוההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של 

 בהתבסס על סקירתנו. זולתקופת ביניים  הדוחות המיוחדיםעריכת אחריותנו היא להביע מסקנה על  .יםהמיוחד

 הסקירה היקף

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו

לתקופת ביניים מורכבת מבירורים,  יםהמיוחד הדוחותהנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של 

י סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהל

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, 

 ביקורת.אין אנו מחווים חוות דעת של 

  מסקנה

, מכל הבחינות כיםערו םאינ שהדוחות המיוחדיםעל סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  בהתבסס

  .דוחות המיוחדיםל 2סעיף ב יםהמפורט לעקרונותהמהותיות, בהתאם 

  

 2019 במאי 27ירושלים, 

 

 יו האפטז   

 רואי חשבון 
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 בע"מויקטורי רשת סופרמרקטים 

 2019במרץ  31דוחות מיוחדים לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות ליום 

 כללי .1

אגרות חוב בהתאם לדוח  ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ )להלן: "החברה"(הנפיקה  2015באוגוסט  3ביום  

"שטר הנאמנות"(, התחייבה  –)להלן  2015ביולי  30. בהתאם לשטר הנאמנות מיום 2015ביולי  30הצעת מדף מיום 

 להלן. 3בסעיף החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות כמפורט 

 קבועה ההוראה הבאה: לשטר הנאמנות 5.7בסעיף 

 - עמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שינוי בתקינה חשבונאית"

 5עם עמידת החברה בהתחייבויות המפורטות בסעיפי המשנה של סעיף מובהר, כי לצרכי שטר זה, לרבות בקשר 

לשטר, במקרה של שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה לעומת זאת החלה עליה במועד התקשרותה בשטר 

נאמנות זה והמשפיע על אופן חישוב עמידת החברה בהתניות הפיננסיות, באופן מהותי, ובמידה שהחברה תהיה 

בחון את עמידתה בהתניות הפיננסיות כאמור בהתאם לתקינה החשבונאית שלפיה נערכו דוחותיה מעוניינת ל

"(, אזי תערוך החברה מאזן פרופורמה במתכונת מקוצרת, התקינה הקודמתהכספיים של החברה טרם השינוי )"

מאזן ה הקודמת )"הכולל באורים מהותיים ורלוונטיים בלבד, מסוקרים או מבוקרים )לפי העניין( בהתאם לתקינ

"(, ותפרסם אותו יחד עם דוחותיה הכספיים של החברה. במקרה כאמור, תיבחנה תחולת הוראות שטר הפרופורמה

 "פי מאזן הפרופורמה.-זה על

בינואר  1"( החל מיום IFRS16"חכירות" )להלן: " IFRS16 לראשונה של תקן עם יישוםלאור ההוראה האמורה, 

ת העמידה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות בהתאם לתקינה לבחון א החברה בחרה ,2019

 .IFRS16יישום כו הדוחות הכספיים של החברה טרם החשבונאית שלפיה נער

 עקרונות לעריכת הדוחות המיוחדים .2

הדוחות המיוחדים לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות )להלן: "הדוחות המיוחדים"( נערכו על בסיס הדוחות 

הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי  2019במרץ  31של החברה ליום המאוחדים התמציתיים ביניים ספיים הכ

  -להלן , תוך ביצוע התאמות 2019במאי  27שאושרו ביום בינלאומיים 

בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  IFRS16 -יישום המדיניות החשבונאית בהתאם לביטול  .א

היו הכרה  2019בינואר  1יום ל IFRS16ההשפעות העיקריות של יישום  - האמורים לעיל 2019במרץ  31

בנכסי זכות שימוש ובהתחיבויות חכירה. כמו כן, בדוח על הרווח או הפסד, חלף הכרה בהוצאות דמי 

 חכירה נרשם פחת בגין נכסי זכות שימוש והוצאות מימון בשל התחיבויות חכירה.

מכירה בתשלומי חכירה בגין חכירה תפעולית, כחוכר החברה  - IAS17יישום המדיניות החשבונאית לפי  .ב

ת ושאינם כוללים דמי שכירות מותנים כהוצאות על בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה, לרבות תקופ

 שימומשו )להלן: "תקופותשבמועד ההתקשרות בחכירה ודאי באופן סביר  להת וימיהאופציה הק

. בהסדרי חכירה בהם בתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה, או משולמים דמי האופציה"(

בהוצאות על בסיס קו ישר,  החברהחכירה מופחתים, וכן מתקבלות הטבות נוספות מהמחכיר, מכירה 

סו נכסים או התחייבויות שהוכרו במועד צרוף עסקים שיוח .ותקופות האופציה על פני תקופת החכירה

 לתנאים עדיפים או נחותים של חכירה תפעולית מופחתים על פני יתרת תקופת החכירה.
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 2019במרץ  31דוחות מיוחדים לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות ליום 

 

 עקרונות לעריכת הדוחות המיוחדים )המשך(: .2

 אשר לאלה עקביים הינם המיוחדים, בדוחות יושמו אשר, לעיל לאמור בכפוף, החשבונאית המדיניות קריעי

  .2019 מרץב 31 ליום החברה של בינייםהתמציתיים  הכספיים הדוחות בעריכת יושמו

 אמות מידה פיננסיות .3

 כלהלן:פיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות נדרשת החברה לעמידה באמות מידה 

החברה לסך המאזן המוחשי )המאוחד( שלה לא יפחת יחס ההון העצמי המוחשי )המאוחד( של  - יחס הון למאזן (א)

  1.16%-מ

 ש"ח )סכום זה לא יוצמד למדד(.  85,000,000-)המאוחד( של החברה לא יפחת מ  ההון העצמי המוחשי - הון עצמי (ב)

 EBITDA-היחס בין החוב הפיננסי נטו )המאוחד( של החברה לבין ה - EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו ל (ג)

  6.2א יעלה על )המאוחד( שלה ל

 

התניות הלא מתקיימת חריגה במי מ המפורטים להלן, 2019ץ במר 31ליום בהתאם לנתוני הדוחות המיוחדים 

 הפיננסיות להן התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב כמפורט לעיל. 

 

                                                             

 

הון עצמי, בניכוי נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים וכד'( ובניכוי  –" הון עצמי מוחשי"  1
וסוג שהוא שהעמידה החברה לגוף קשור או לחברה קשורה )כהגדרתם להלן(, ובתוספת הלוואות הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין 

סך המאזן  –" מאזן מוחשיידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות; "-ידי החברה ועל-בעלים לגביהן נחתמו כלפי צד שלישי, על
כויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים וכד'( ובניכוי הלוואות ו/או שטרי של החברה, בניכוי נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין, ז

 חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה לגוף קשור או לחברה קשורה, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי צד שלישי,
 1968-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –" חברה קשורהם, כתבי נחיתות; "ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלי-ידי החברה ועל-על
ידי מי ששולט בו; לצורך פיסקה זו -ידו או שנשלט על-בנוגע לכל אדם, כל אדם אחר: השולט בו, הנשלט על –" גוף קשור"(; "חוק ניירות ערך)"

המונח "שליטה" פירושו: כמשמעותו בחוק ניירות ערך; והמונחים "שולט", "לשלוט", "נשלט" וכיוצא באלה יפורש בהתאמה; המונח "אדם" 
כל סכום שניתן ו/או שהועמד לזכות החברה, במישרין  –" הלוואות בעלים"ד ובין שאינו תאגיד; פירושו: אף חבר בני אדם במשמע, בין שהוא תאגי

ידי גוף קשור או חברה קשורה, בכל דרך ואופן שהם, ושיש לאותו גוף או חברה כאמור זכות לקבלו חזרה מהחברה )בין אם סכום -או בעקיפין, על
שלא כזכות שיורית לאחר פירוק, יהא כינויו אשר יהא, ובכלל זה: )א(  -ין כיום ובין בעתיד( קרן ובין אם בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ב

ידי גוף קשור -ידי גוף קשור או חברה קשורה; ו/או )ב( כל סכום שניתן ו/או הועמד לזכות החברה על-הלוואה שניתנה ו/או הועמדה לחברה על
ציאה ו/או עשתה החברה לפקודת אותו גוף או חברה; ו/או )ג( כל סכום אשר על החברה או חברה קשורה באמצעות שטר הון ו/או שטר חוב שהו

 לשלם לגוף קשור או לחברה קשורה בקשר עם אגרות חוב שהנפיקה החברה; ו/או )ד( בכל דרך אחרת.
אחרים, בהתאם לדוחותיה הכספיים יתרת ההתחייבויות כלפי בנקים, מוסדות פיננסיים, בעלי אגרות חוב ונותני הלוואות  –" חוב פיננסי"  2

חוב פיננסי כהגדרתו לעיל, בניכוי התחייבויות בגין אופציות )ככל שיהיו( ובניכוי יתרות  –" נטו פיננסי חוב"המאוחדים האחרונים של החברה; 
יתרת מזומנים בצירוף פיקדונות לזמן קצר, בצירוף ניירות ערך סחירים ובניכוי  –" נזיל תיק, כהגדרתו להלן; "נזיל תיקמזומנים, שווי מזומנים ו

( לפני בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה)הסכום הכולל של הרווח של החברה  –" EBITDA"חשבונות משועבדים; 
הקודמים למועד הבדיקה )לרבות, למניעת ספק, הרבעון המסתיים ( הרבעונים העוקבים 4במהלך ארבעת ) הוצאות מימון, מיסוי, פחת והפחתות,

 במועד הבדיקה(.
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות על המצב הכספימיוחד דוח תמציתי מאוחד 

 2019 במרץ 31 

 דוחות מיוחדים התאמות דוחות החברה)*( 
ח  " ש י  פ ל  א

 בלתי מבוקר 

    נכסים

    :נכסים שוטפים

 25,631 - 25,631 מזומנים ושווי מזומנים

 53,753 - 53,753 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 123,566 - 123,566 לקוחות

 1,248 - 1,248 מס הכנסה לקבל

 13,989 234 13,755 חייבים ויתרות חובה

 238,798 - 238,798 מלאי

 456,985 234 456,751 הכל נכסים שוטפים-סך         

    

    :שוטפים אנכסים ל

 5,714 - 5,714 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 - (631,803) 631,803 נכסי זכות שימוש

 169,444 - 169,444 רכוש קבוע

 12,691 - 12,691 מוניטין

 20,844 20,844 - נכסים בלתי מוחשיים

 2,463 1,088 1,375 ויתרות חובהחייבים 

 516 - 516 מסים נדחים

 211,672 (609,871) 821,543 לא שוטפים הכל נכסים-סך         

    

 1,278,294 (609,637) 668,657 

    

 

 .2019במאי  27שאושרו ביום  2019במרץ  31ליום  המאוחדים של החברההתמציתיים ביניים הדוחות הכספיים  )*(
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות על המצב הכספימיוחד דוח תמציתי מאוחד 

 2019 במרץ 31 

 דוחות מיוחדים התאמות דוחות החברה)*( 

ח  " ש י  פ ל  א

 בלתי מבוקר 

    התחייבויות והון

    :התחייבויות שוטפות

 15,000 - 15,000 חלויות שוטפות בגין אגרות חוב

 - (60,492) 60,492 התחיבויות חכירה

 287,100 - 287,100 ספקים ונותני שירותים

 13,912 2,417 11,495 זכאים ויתרות זכות

 17,559 - 17,559 עובדיםלהתחייבויות בגין הטבות 

 109 - 109 מס הכנסה לשלם

 333,680 (58,075) 391,755 הכל התחייבויות שוטפות-סך 

    

    :שוטפות לאהתחייבויות 

 59,278 - 59,278 אגרות חוב

 - (571,746) 571,746 התחיבויות חכירה

 17,704 17,704 - התחייבות בגין שכירויות

 681 570 111 מיסים נדחים

 3,649 - 3,649 , נטוהתחייבויות בגין הטבות לעובדים

 81,312 (553,472) 634,784 שוטפות לאהכל התחייבויות -סך 

    

    :הון

    המיוחס לבעלים של החברה האם:הון 

 101,416 - 101,416 נפרע וקרנות הון הון מניות 

 152,249 1,910 150,339 עודפים

 253,665 1,910 251,755 הכל הון-סך        

    

 1,278,294 (609,637) 668,657 

    
 .2019במאי  27שאושרו ביום  2019במרץ  31ביניים המאוחדים של החברה ליום הדוחות הכספיים התמציתיים  )*( 

     2019 במאי 27

תאריך אישור 
הדוחות הכספיים 

 לפרסום

 חיים )ויקטור( רביד

 כספים נשיא וסמנכ"ל

 ברנשטייןצביקה 

 יו"ר דירקטוריון

 אייל רביד

 מנכ"ל

 אפי לובל

 חשב
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 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 לצורך חישוב אמות מידה פיננסיות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר מיוחד מאוחד תמציתידוח 

 

 
  .2019במאי  27שאושרו ביום  2019במרץ  31המאוחדים של החברה ליום הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  )*(

 

 

 

 

 2019 במרץ 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  

 דוחות מיוחדים  התאמות דוחות החברה)*( 

ח  " ש י  פ ל  א

 בלתי מבוקר 
     

 409,665  - 409,665 הכנסות

 307,336  - 307,336 הכנסותעלות ה

 102,329  - 102,329 רווח גולמי

     
 (88,536)  (2,303) (86,233) הוצאות מכירה ושיווק

 (8,383)  (69) (8,314) הוצאות הנהלה וכלליות

 -   - הוצאות פחת מואץ בגין שינוי אומדן

 5,410  (2,372) 7,782 רווח מפעולות רגילות
     
     

 389  - 389 הכנסות מימון

 (920)  4,852 (5,772) הוצאות מימון

 1,311  - 1,311 רווחים )הפסדים( מנכסים פיננסים

 780  4,852 (4,072) נטו ,מימוןהוצאות 

     
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 127  - 127 המאזני
     
     

 6,317  2,480 3,837 מסים על ההכנסהניכוי רווח לפני 

     

 1,471  570 901 מסים על ההכנסה

     

 4,846  1,910 2,936 לתקופה רווח

     
 -  - - רווח כולל אחר

     

 4,846  1,910 2,936 רווח כולל לתקופה סך הכל
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