
                                                                          

 שיאל 50%-צמיחה של כויקטורי מדווחת על 

 :2020התפעולי והנקי עבור הרבעון השני  ברווח
מיליון שקל,  592 לשיא של 32.5%-עלו ב לתקופה המכירות

  מיליארד שקל 2.4-כ שלקצב שנתי  המשקף
  

  25.5%-מיליון שקל ושיעורו עלה ל 151 לשיא של ,34.4%-הרבעוני עלה בהרווח הגולמי 

   4.1%-עלה ל ומיליון שקל, ושיעור 24 של לשיא, 48.2%-התפעולי הרבעוני עלה ב הרווח

  מיליון שקל  8.4-מיליון שקל, בהשוואה ל 12.7הרווח הנקי הרבעוני עמד על 
  

  45.9%מיליון שקל, עליה של  15.4עמד הרווח הנקי על  IFRS16בניטרול יישום תקן 

  מיליון שקל 127.5תזרים מזומנים מפעילות שוטפת מתחילת השנה עמד על 

  בצמח ר מועד הדוח פתחה החברה סניףסניפים ולאח 59 30.6.20-נכון ל הרשת מונה,
  

עקב חולשת  הרבעון בתוצאות צמיחהעל ההשפעה  היתהסניפים שנפתחו במרץ לא ל

לצד פתיחת  ,בהמשך לצמיחה בתוצאות יתרמו הסניפים אלההנהלה צופה כי  .הקניונים

  מיליון שקל למימוש הזדמנויות לצמיחה 124לחברה אמצעים נזילים בסך . סניפים נוספים

  

  

  

"גם ברבעון השני הצגנו תוצאות שיא המשקפות צמיחה לקצב  :, מנכ"ל ויקטוריאייל רביד

. הצמיחה נובעת ממספר גורמים ביניהם כניסת לאזורים שלא שקלמיליארד  2.4-מכירות של כ

חדשים לקוחות ותיקים והיינו פעילים בהם, חשיפה לציבור צרכנים חדשים, נאמנות מלקוחות 

עלייה ברכישה באינטרנט, אשר הובילו לעלייה בנתח השוק משהתנסו בחווית הקניה ברשת וכן 

שמובילה  ת עולהתנאי הסחר ורווחיות גולמישל ויקטורי. צמיחת הרשת תומכת בהמשך שיפור 



                                                                          

דומה  2020היקף הרווח במחצית הראשונה של  ,כל הפרמטרים התפעוליים, ולראייהשיפור בל

  .2019להיקף הרווח של כל שנת 
  

מתחילת השנה  שקלמיליון  127ותזרים שוטף של  שקלמיליון  124קופת מזומנים של לויקטורי "

מעידים על איתנותה הפיננסית של הרשת ויכולתה לממש הזדמנויות צמיחה על ידי רכישת 

סניפים באזורים  לצד תוכנית סדורה של פתיחתזאת רשתות מתחרות או סניפים בודדים, 

צפויה להיות חזקה על רקע צמיחה  2020חדשים. בהסתכלות קדימה, גם המחצית השניה של 

  ."בנתח השוק ובהיקף הרווחים של הרשת בהכנסות ועליה
  

  

שיווק קמעונאי  כרשת הפועלת ,ויקטורי רשת סופרמרקטים (ת"א: וקטר) – 2020באוגוסט  20יבנה, 

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

  .2020לשנת השני הרבעון  תוצאותמדווחת על  ,סניפיה ברחבי הארץ 60-בסביבת כל אחד מ

  

 447-בהשוואה לכ 32.5% עליה של שקל,  וןמילי 592לשיא של הסתכמו  2020של השני לרבעון המכירות 

הגידול במכירות נבע מפתיחת סניפים חדשים ומגידול בפדיון חנויות . 2019 רבעון המקבילשקל ב מיליון

   מיליארד שקל. 2.4-מכירות שנתי של כ זהות. קצב המכירות ברבעון מוביל את החברה לקצב

  

, בהשוואה לפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון 10.6%-גדל בכ הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון

. עבור המחצית הראשונה של השנה 14.2%גידול בחנויות זהות של , וכן הציגה הרשת המקביל אשתקד

אלפי  8.2-אלפי ש"ח למ"ר לעומת פדיון ממוצע של כ  8.8-עלה ל הפדיון הממוצע למ"ר במהלך הרבעון

אלפי  9-עלה ל הפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות במהלך הרבעוןש"ח למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. 

  אלפי ש"ח למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. 8.2-ש"ח למ"ר, לעומת פדיון ממוצע של כ

  

מיליון  151 לשיא שלהסתכם מיליון שקל ו 150של חצה רף רבעוני  2020 של השני ברבעון הרווח הגולמי 

שיעור הרווח . 2019 שנתתקופה המקבילה במיליון שקל ב 112.5-בהשוואה ל, 34.4%עליה של שקל, 

   בתקופה המקבילה אשתקד. 25.2%לעומת  25.5%-ל עלההגולמי 

  

 48.2% עליה של מיליון שקל,   24 לשיא של הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות (הכנסות) אחרות 

מפעולות רגילות לפני הוצאות שיעור הרווח  .אשתקדברבעון המקביל מיליון שקל  16.2-בהשוואה ל

  קביל אשתקד.מברבעון ה  3.6%בהשוואה לשיעור של  4.1%ועמד על  4%חצה רף של (הכנסות) אחרות 

  

בתקופה המקבילה אשתקד.  קלש מיליון 8.4-כלמיליון שקל, בהשוואה  12.7-הסתכם ללתקופה הנקי הרווח 

הרווח הנקי  תקופה מקבילה אשתקד.ב 1.9%-לבהשוואה ,  2.1%בתקופת הדוח עמד על  שיעור הרווח הנקי

  .45.9% מיליון שקל, עליה של   15.5-הרווח הנקי הסתכם ל , שבנטרולוIFRS16מיישום תקן  לשלילההושפע 

  

  .מיליון שקל 127 שעמד על תזרים חיובי מפעילות שוטפתשיא בעל דיווחה , החברה מתחילת השנה

  

מיליון  124-הסתכמה בכ 2020  ביוני 30ליום  יתרת מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר

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

  

בהון העצמי נובע  העליהמהמאזן.  . מיליון שקל  285.7  לע מדע  2020 ביוני  30ליום  , נכוןההון העצמי

  בעיקר מהרווח הנקי השוטף של החברה ומחלוקת דיבידנד. 

 

החברה ממשיכה לבחון לאחר מועד הדוח.  שנפתח בצמח סניף יחד עם ה סניפים 60 מפעילה כיוםויקטורי 

  .מרכולים ברחבי הארץאת המשך הרחבת הרשת באמצעות רכישת פעילות 



                                                                          

  

  

  אודות ויקטורי

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

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

בפריסה אלפי מ"ר  אלף מ"ר 70-כהמשתרעים על שטחי מכירה של  ,האינטרנטי)סופרמרקטים (לא כולל הסניף 

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

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

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


