
                                                                          

על קצב מכירות שתי  2019ויקטורי מדווחת ברבעון שלישי 

  :מיליארד שקל 1.8-של כ

, בהיקף סיפי ייות ביתן 5עתיד לצמוח משמעותית עם השלמת רכישת  היקף המכירות

וכן מפתיחת סיפי חדרה שפתחו ומודיעין  2019דצמבר הצפויה ב מ"ר, -8,500טו של כ

הצפויים להיפתח במחצית  ,וכן פתיחת סיפים בצמח, כפר יוה ובאר יעקב שיפתח השה

  2020הראשוה של 

  מיליון שקל 447-ל, 4.8%-עלו ב רבעויותה המכירות

  25.2%-מיליון שקל ושיעורו עלה ל 112.5-ל, 5.9%-עלה ב הרווח הגולמי הרבעוי

  3.7%-עלה ל ומיליון שקל, ושיעור 16.5של  לשיא, 29.4%-עלה ב התפעולי הרבעוי הרווח

מיליון שקל. ביטרול  9.7-מיליון שקל, בהשוואה ל 9.3עמד על  הרווח הקי הרבעוי

  19.0%מיליון שקל, עליה של  11.5עמד הרווח הקי על  IFRS16יישום תקן 

  מיליון שקל 82.9מתחילת השה עמד על  תזרים מזומים מפעילות שוטפת

מיליון שקלים  10מיליון שקלים, המצטרף לדיבידד של  5של  דיבידדהחברה הכריזה על 

  השהחולק כבר ש

 2019בדצמבר  .(לא כולל הסיף האיטרטי) סיפים 50 הרשת מתה -30.9.19כון ל

 63-יות ביתן תמורת כמ"ר, מי 8,500סיפים, בשטח טו של  5צפויה השלמת רכישת 

מיליון שקל. בוסף פתח במהלך רבעון שלישי סיף בחדרה, במהלך רבעון רביעי פתח 

יפתחו סיפים בצמח, כפר  2020-סיף במודיעין. בוצפוי להיפתח גם סיף וסף בחדרה 

  יוה ובאר יעקב

  מיליון שקל למימוש הזדמויות לצמיחה 77.3בסך אמצעים זילים לחברה 

  

או ממשיכים  ,לרשתוסף היה רבעון חזק השלישי הרבעון " :, מכ"ל ויקטוריאייל רביד

זאת לפי  – מיליארד שקל 1.8-ות שתי של כמכירומצאים בקצב  במכירותלהציג צמיחה 

התרומה של סיפי ייות ביתן ופתיחה וספת של סיפים שלו במהלך הרבעון הרביעי ובשה 

. תזרים 25.2%רווח גולמי שעמד על ל ומביאהתאי הסחר משפרת את הצמיחה  .הבאה

מיליון שקל מעידים על עוצמתה  77.3המזומים החזק וקופת מזומים בהיקף של 

משיך לממש הזדמויות צמיחה על ידי רכישת רשתות  ואיתותה הפיסית של הרשת.

  חדשים."מתחרות, סיפים בודדים , לצד פתיחת סיפים באזורים 

  



                                                                          

שיווק קמעואי  כרשת הפועלת ,ויקטורי רשת סופרמרקטים (ת"א: וקטר) – 2019 בובמבר 18יבה, 

מציעה סל קיות מוזל לצרכן תוך התייחסות לתחרות המקומית ו בתחום המזון בשיטת הדיסקאוט

   .2019לשת השלישי הרבעון  תוצאותמדווחת על  ,סיפיה ברחבי הארץ 51-אחד מבסביבת כל 

 426-בהשוואה לכ, 4.8%עליה של , שקל וןמילי 447 לסך שלהסתכמו  2019של השלישי לרבעון  תמכירוה

בעה מפתיחת סיפים חדשים ומגידול בפדיון חויות במכירות  העלייה. 2018רבעון המקביל ב שקל מיליון

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

מ"ר, הצפויה  8,500-סיפי ייות ביתן, בהיקף טו של כ 5עתיד לצמוח משמעותית עם השלמת רכישת 

כפר יוה סיפים בצמח, מהעוד השה וכן שיפתח ומודיעין  שפתחו וכן מפתיחת סיפי חדרה 2019בדצמבר 

  .2020ובאר יעקב, הצפויים להיפתח במחצית הראשוה של 

בהשוואה לפדיון בחויות זהות במהלך הרבעון , 2.4%-בכגדל  הרבעוןהפדיון בחויות זהות במהלך 

פדיון אלפי ש"ח למ"ר לעומת  8.3-כעמד על  הרבעון למ"ר במהלךהממוצע הפדיון המקביל אשתקד. 

במהלך למ"ר בחויות זהות  הממוצע הפדיון .ברבעון המקביל אשתקדר "למאלפי ש"ח  8.2-כשל  ממוצע

ברבעון המקביל אלפי ש"ח למ"ר  8.2-של כ פדיון ממוצע ר, לעומת"אלפי ש"ח למ 8.4-כעמד על  הרבעון

  .אשתקד

-בהשוואה ל 5.9%עליה של מיליון שקל,  112.5 לסך שלהסתכם  2019של השלישי ברבעון הרווח הגולמי 

  .מהמכירות 25.2% עלה לרף שלשיעור הרווח הגולמי . 2018שת תקופה המקבילה במיליון שקל ב 106.2

 29.4%עליה של , מיליון שקל 16.5לשיא של הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפי הוצאות (הכסות) אחרות 

מפעולות רגילות לפי הוצאות שיעור הרווח  .אשתקדברבעון המקביל מיליון שקל  12.8-בהשוואה ל

  קביל אשתקד.מברבעון ה 3.0%, בהשוואה לשיעור של 3.7%-עלה ל(הכסות) אחרות 

 בתקופה המקבילה אשתקד. קלש מיליון 9.7-כל בהשוואה, מיליון שקל 9.3-הסתכם ללתקופה הקי הרווח 

הרווח הקי  מקבילה אשתקד.תקופה ב 2.3%-לבהשוואה , 2.1%בתקופת הדוח עמד על  שיעור הרווח הקי

מיליון שקל, עליה של  11.5-הרווח הקי הסתכם ל , שביטרולוIFRS16מיישום תקן  לשלילההושפע 

19.0%.  

 שישולם קלמיליון ש 5בסך של  דיבידד, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת 2019 בובמבר 18ביום 

  מתחילת השה.מיליון שקל שחולק  10בסך  דדיבידד זה מצטרף לדיביד .2019 בדצמבר

  .מיליון שקל 82.9של  תזרים חיובי מפעילות שוטפתעל דיווחה , החברה מתחילת השה

  77.3-הסתכמה בכ 2019 בספטמבר 30ליום  יתרת מזומים ושווי מזומים וכסים פיסיים לזמן קצר

  הזדמויות ולהרחיב את פעילותה.גבוהה מאפשרת לחברה להמשיך להתפתח, לצל הזילות ה .מיליון שקל

השיוי בהון . מהמאזן 21%, המהווה מיליון שקל 265.1 לע מדע 2019בספטמבר  30ליום  , כוןההון העצמי

 מיליון שקל. 10העצמי ובע בעיקר מהרווח הקי השוטף של החברה למול דיבידד ששולם בסך 

באמצעות רכישת  את המשך הרחבת הרשתממשיכה לבחון  החברה .סיפים 51מפעילה כיום  ויקטורי

 פעילות מרכולים ברחבי הארץ.

 

  

  



                                                                          

  אודות ויקטורי

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ פועלת כקבוצה בתחום השיווק הקמעואי והסיטואי בתחום המזון בישראל, 

 51ויקטורי מפעילה היום  מחירים זולים לצרכן הפרטי. –באמצעות חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאוט 

בפריסה אלפי מ"ר  55.1-למעלה מהמשתרעים על שטחי מכירה של  ,סופרמרקטים (לא כולל הסיף האיטרטי)

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

רו"ח ועו"ד, מכהן כיו"ר הדירקטוריון של  -יקה ברשטיין כ"ל פיתוח עסקי. צבומר אברהם רביד, המכהן כסמ

  http://www.abavictory.comמצאים ביבה.  של ויקטורימשרדי הההלה  החברה.


