
                                                                         

 :ושיפור בכל הפרמטרים התפעולים שנת שיא נוספת לויקטורי

, ₪מיליון  888רבעוניות של מכירות , 874%צמיחה של , ₪מיליארד  57.1מכירות שנתיות של 

  9%צמיחה של 

הרווח הגולמי הרבעוני , 1175%ועלה לשיעור  ₪מיליון  839-ל 179%-הרווח הגולמי השנתי עלה ב

 1171% בשיעור ₪מיליון  551-ל 9%-עלה ב

הרווח , 375%ועלה לשיעור של  ₪מיליון  1871-ל 5171%-רווח שנתי מפעולות רגילות עלה ב

 371%לשיעור ועלה  ₪מיליון  58-ל 5174%-הרבעוני מפעולות רגילות עלה ב

הרווח הנקי , ₪מיליון  .317על  IFRS 16ובניטרול  ₪מיליון  1.73הרווח הנקי השנתי עמד על 

  ₪מיליון  474עמד על  IFRS 16ובניטרול  ₪מיליון  676הרבעוני עמד על 

  ₪מיליון  51חולק דיבידנד בסך  1159בשנת 

 ₪מיליון  551 שנתי מפעילות שוטפת בסךתזרים 

  ₪מיליון  51171בסך  מזומנים קופת

סניף רחובות יפתח בעוד מספר , מלחה וקניון איילוןקניון בשבועיים האחרונים נפתחו סניפים ב

 ימים

 בתום חג הפסח – כפר יונה, 1111 1ברבעון  – צמח ,שצפויים להיפתחשלושה סניפים נוספים 

 1111ברבעון הרביעי של – באר יעקבו

 

עם סניפים חדשים שנפתחו באזורים בהם לויקטורי לא , אנו מסכמים שנת פעילות חזקה" :ל ויקטורי"מנכ, אייל רביד

סניפים אשר נרכשו מיינות  4סניפים שפעלו באופן חלקי בחודש זה מתוכם  5נפתחו  9102בדצמבר . הייתה פעילות

אשר שניים מהם נפתחו " מגה"סניפים נוספים ומשמעותיים אשר נרכשו מיינות ביתן ורשת  3וכן " מגה"ביתן ורשת 

הסניפים החדשים הינם מאד . והסניף הנוסף יפתח במהלך הימים הקרובים 9191במהלך הרבעון הראשון של 

להערכת  31%באופן מאד משמעותי של לפחות  ורווחיותהמשמעותיים לצמיחת החברה ואמורים להגדיל את פעילותה 

סית מאפשרות לנו להמשיך לצמוח באמצעות פתיחת סניפים הגבוהה שלנו והיציבות הפיננ כמו כן הנזילות. החברה

שיפור בתנאי הסחר ויצירת הכנסות ורווחים , הרחבת הנוכחות הגיאוגרפית, רכישת סניפים מרשתות אחרות, חדשים

 .הולכים וגדלים

את כל הרשת פועלת באופן שוטף על מנת להמשיך ולספק , ועליה ניכרת בצריכה על רקע התפרצות מגיפת הקורונה

ויקטורי נערכה . אלו הם גיבורי השעה – של הרשת מדהיםהעובדים הבאמצעות המטה וצוות  המוצרים לקהל הלקוחות

 .הן ברמת הסניפים והן באמצעות אתר האינטרנט לספק ללקוחותיה סל מוצרים משתלם ואיכותי

ך לפתוח סניפים עבור קהל ויקטורי תמשי, בואכה חג הפסח והמשך השנה, בהסתכלות קדימה לחודשים הקרובים

אנו מאמינים כי אמון הלקוחות יוביל להמשך מגמת הצמיחה תוך יצירת ערך לכלל בעלי לקוחות קיים וחדש כך ש

  ".המניות של ויקטורי

 



                                                                         

שיווק קמעונאי בתחום  כרשת הפועלת ,(וקטר: א"ת)ויקטורי רשת סופרמרקטים  – 1111 מרץב 59, יבנה

אחד מציעה סל קניות מוזל לצרכן תוך התייחסות לתחרות המקומית בסביבת כל ו המזון בשיטת הדיסקאונט

  .כחברה ציבוריתשל צמיחה  עשורומציינת  9102שיא בשנת  תוצאותמדווחת על  ,סניפיה ברחבי הארץ .1-מ

של  עליה, 9102בשנת  ₪מיליארד  ...0-בהשוואה ל ₪מיליארד  1..0-הסתכמו ב 1159מכירות החברה בשנת 

עמד על  9102ר מכירה נטו במהלך שנת "הפדיון למ. פים הנוספיםהגידול במכירות נובע מפתיחת הסני. 8.2%-כ

ר מכירה נטו "הפדיון למ. 9102ר מכירה נטו בשנת "למ ₪אלפי  39.3לעומת פדיון של , ר"למ ₪אלפי  39.3

, 9102ר מכירה נטו בשנת "ח למ"י שאלפ 38.8לעומת , ר"למ ₪אלפי  38.3עמדו על  9102בחנויות זהות בשנת 

 . 9102לעומת הרבעון הראשון של שנת  9102אשר נובעת כולה מירידה ברבעון הראשון של שנת  1.3%ירידה של 

ברבעון  ₪מיליון  .81-בהשוואה ל, ₪ מיליון 888-בהסתכמו  1159מכירות החברה ברבעון הרביעי של שנת 

-גדל בכ 9102הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון הרביעי של שנת . 2%-המהווה גידול של כ, המקביל אשתקד

 .בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד 1.1%

 

 .בתקופה המקבילה אשתקד  ₪מיליון  801-בהשוואה ל  ₪מיליון  832-בהסתכם  1159הרווח הגולמי בשנת 

הגידול . בתקופה המקבילה אשתקד 98.2%-לעומת כ, 91.0%-הסתכם בכ 9102שיעור הרווח הגולמי בשנת 

שינוי תמהיל בסל הקניה של הצרכנים , נבע בעיקרו משיפור תנאי הסחר עם הספקים ,בשיעור הרווחיות הגולמית

 .ושינוי בתחום האינטרנט

מיליון  013וח גולמי של רובהשוואה ל, ₪מיליון  009-הסתכם ב 1159הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 

לעומת , 91.9%-הסתכם בכ 9102שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת . בתקופה המקבילה אשתקד ₪

לעומת התקופה המקבילה  בסך הרווח הגולמי 2%-המהווה גידול של כ, בתקופה המקבילה אשתקד 91.9%-כ

 .אשתקד

 

 3.0%-המהווה כ ₪מיליון  18.1-הסתכם ל 1159ות בשנת אחר( הכנסות)הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות 

מהכנסות  9.2%-בתקופה המקבילה אשתקד המהווה כ ₪מיליון  82.1-בהשוואה ל, 9102מהכנסות החברה בשנת 

 . 9102החברה בשנת 

מיליון  08-בהסתכם  1159אחרות ברבעון הרביעי של שנת ( הכנסות)הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות 

מכלל  3%-בתקופה המקבילה אשתקד המהווה כ ₪מילון  09.3-בהשוואה ל, מהכנסות החברה 3.9%-המהווה כ ₪

 . הכנסות החברה

 

בתקופה המקבילה אשתקד המהווה  ₪מיליון  33.3לעומת , ₪מיליון  3..9-להסתכם  1159הרווח לתקופה בשנת 

 ..31-בהסתכם  9102הרווח הנקי לשנת  IFRS16לפני יישום . IFRS16שנבע כולו מיישום  02.0%-קיטון של כ

לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר נובע בעיקרו מהגידול במכירות והגידול ברווח  9%..-גידול של כ ₪מילון 

 .הגולמי

ברבעון  ₪מיליון  ...לעומת , ₪מיליון  ...-בהסתכם  1159הרווח הנקי לתקופה ברבעון הרביעי של שנת 

הרווח הנקי לשנת  IFRS16לפני יישום . IFRS16שנבע כולו מיישום  08.9%-קיטון של כ המהווה, המקביל אשתקד

לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר נובע בעיקרו מהגידול  %..03-גידול של כ ₪מיליון  2.2-הסתכם ב 9102

 . במכירות והגידול ברווח הגולמי

 



                                                                         

 .₪מיליון  01בהיקף של חילקה החברה דיבידנד  1159בשנת 

מיליון  92.8לעומת תזרים של , ₪מיליון  001של  9102בשנת  תזרים חיובי מפעילות שוטפתעל דיווחה  החברה

  .אשתקד ₪

מיליון  091.1-הסתכמה בכ 9102 בדצמבר 30ליום  יתרת מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר

 .הזדמנויות ולהרחיב את פעילותהלנצל , גבוהה מאפשרת לחברה להמשיך להתפתחהנזילות ה .שקל

עיקר . מהמאזן 02%המהווה , מיליון שקל 9.2.3 לע מדעו, עלה 9102 בדצמבר 30ליום  נכון, ההון העצמי

 .9102אשר שולם במהלך  קלמיליון ש 01-בניכוי דיבידנד בסך כ, מהרווח הנקי הנבע הצמיחה

 
 אודות ויקטורי

באמצעות , כקבוצה בתחום השיווק הקמעונאי והסיטונאי בתחום המזון בישראלמ פועלת "ויקטורי רשת סופרמרקטים בע

לא כולל )סופרמרקטים  .1ויקטורי מפעילה היום  .מחירים זולים לצרכן הפרטי –חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאונט 

בחברה הם מר חיים בעלי השליטה . בפריסה ארציתר "מ אלף ..0.-המשתרעים על שטחי מכירה של כ ,(הסניף האינטרנטי

צביקה . ל פיתוח עסקי"נכהמכהן כסמ, ל החברה ומר אברהם רביד"המכהן כמנכ, מר אייל רביד, ל כספים"המכהן כסמנכ, רביד
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