
                                                                          

מדווחת על תוצאות רבעון שלישי ותשעת החודשים ויקטורי 

 1.77-מתחילת השה הסתכמו ההכסות ב – 2020הראשוים של 

  2019יותר מההכסות של כל שת  –מיליארד שקל 

  

  37.8%מיליון שקל, עליה של  616ההכסות הרבעויות הסתכמו לשיא של 

 38.5%של ה יעל ,מיליון שקל 156 לשיא של הסתכם הרווח הגולמי הרבעוי

  25.3% עמד עלשיעורו ו

 59.9%של ה יעלמיליון שקל,  26.4לשיא של הסתכם  מפעולות רגילות הרווח

  4.3%עמד על  וושיעור

 ועמד 70.3%עליה של  ,מיליון שקל 15.8-הסתכם בהרווח הקי הרבעוי 

  2.6%ושיעורו עמד על 

  

  מיליון שקל 177תזרים מזומים מפעילות שוטפת מתחילת השה עמד על 

  מיליון שקל למימוש הזדמויות לצמיחה 145לחברה אמצעים זילים בסך 

ומצטרף  2020שיחולק בחודש דצמבר  שקלמיליון  15החברה הכריזה על דיבידד בסך 

  מיליון שקל שחולק השה 10לדיבידד בסך 

  סיפים  60הרשת מוה  -30.9.20כון ל

  

עקב  השי הרבעון בתוצאות צמיחהעל ההשפעה  היתהסיפים שפתחו במרץ לא ל

הההלה צופה  ., דבר שעשוי להשתות על רקע פתיחה מחודשת שלהםחולשת הקיוים

  . לצד פתיחת סיפים וספים ,בהמשך לצמיחה בתוצאות יתרמו הסיפים אלכי 

  

"העוצמה התפעולית של הרשת מובילה לאיתות פיסית שבאה לידי ביטוי אייל רביד: 

מיליון שקל  177מיליון שקל ותזרים שוטף של  145קופת מזומים של בין השאר ב

  "מתחילת השה

  



                                                                          

שיווק קמעואי  כרשת הפועלת ,ויקטורי רשת סופרמרקטים (ת"א: וקטר) – 2020 בובמבר 23יבה, 

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

  .2020לשת  השלישיהרבעון  תוצאותמדווחת על  ,סיפיה ברחבי הארץ 60-בסביבת כל אחד מ

 2.4-מעבר למשקפות קצב מכירות של ברבעון השלישי שיא ה" תוצאות  אייל רביד, מכ"ל ויקטורי:

מיליארד שקל. הצמיחה ובעת ממספר גורמים בייהם כיסת לאזורים שלא הייו פעילים בהם, חשיפה 

לציבור צרכים חדשים, אמות מלקוחות ותיקים ולקוחות חדשים שהתסו בחווית הקיה ברשת וכן 

טרתח השוק של ויקטורי. צמיחת הרשת תומכת בהמשך מעלייה ברכישה באיט, אשר הובילו לעלייה ב

שיפור תאי הסחר ורווחיות גולמית שמובילה לשיפור בכל הפרמטרים התפעוליים, ולראייה, היקף הרווח 

  ."2019הרבעוי עומד על יותר מחצי מכל הרווח הקי בכל שת 

ות פיסית שבאה לידי ביטוי בין השאר ב"העוצמה התפעולית של הרשת מובילה לאית ים שלקופת מזומ

הזדמויות  אשר מאפשרים לו לצלמיליון שקל מתחילת השה  177מיליון שקל ותזרים שוטף של  145

צמיחה על ידי רכישת רשתות מתחרות או סיפים בודדים, זאת לצד תוכית סדורה של פתיחת סיפים 

התחזקות הרשת וצמיחה מעבר לצמיחת השוק  מעריכים כי אובאזורים חדשים. בהסתכלות קדימה, 

  ."2021תמשיך לתוך 

-בהשוואה לכ 37.8% עליה של שקל,  וןמילי 615לשיא של הסתכמו  2020של  השלישילרבעון המכירות 

במכירות  הגידול היכר במכירות ובע בעיקר מגידול דו ספרתי. 2019 רבעון המקבילשקל ב מיליון 447

קצב המכירות ברבעון מוביל את החברה  זהות, פתיחת סיפים חדשים והתפרצות גיף הקורוה.חויות 

   מיליארד שקל. 2.4-מעבר ללקצב מכירות שתי של 

, בהשוואה לפדיון בחויות זהות במהלך הרבעון 11.6%-גדל בכ הפדיון בחויות זהות במהלך הרבעון

אלפי ש"ח למ"ר לעומת פדיון ממוצע  9.1-עלה ל הרבעוןהפדיון הממוצע למ"ר במהלך  .המקביל אשתקד

הפדיון הממוצע למ"ר בחויות זהות ברבעון המקביל אשתקד. מכירה טו אלפי ש"ח למ"ר  8.3-של כ

אלפי ש"ח למ"ר ברבעון המקביל  8.2-אלפי ש"ח למ"ר, לעומת פדיון ממוצע של כ 9.2-עלה ל במהלך הרבעון

  אשתקד.

בהשוואה , 38.5%עליה של מיליון שקל,  157 לשיא של הסתכם 2020 של  השלישיברבעון הרווח הגולמי 

 25.2%לעומת  25.3%-ל עלהשיעור הרווח הגולמי . 2019 שתתקופה המקבילה במיליון שקל ב 112-ל

   בתקופה המקבילה אשתקד.

 עליה של מיליון שקל,   26.4 לשיא של הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפי הוצאות (הכסות) אחרות 

מפעולות רגילות לפי הוצאות שיעור הרווח  .אשתקדברבעון המקביל מיליון שקל  16.5-בהשוואה ל 59.9%

  קביל אשתקד.מברבעון ה  3.7%בהשוואה לשיעור של  4.3%על  עמד(הכסות) אחרות 

בתקופה  קלש מיליון 9.3-כלבהשוואה , 70.3%עליה של מיליון שקל,  15.8-הסתכם ללתקופה הקי הרווח 

תקופה מקבילה ב 2.1%-לבהשוואה , 2.6%-ל עלהבתקופת הדוח  שיעור הרווח הקיהמקבילה אשתקד. 

לעומת הרבעון המקביל אשתקד ובע  2020הגידול היכר ברווח לתקופה ברבעון השלישי של שת  אשתקד.

  בעיקר מהגידול היכר במכירות והגידול ברווח הגולמי.

  .מיליון שקל 177 שעמד על תזרים חיובי מפעילות שוטפתשיא בעל דיווחה , החברה המתחילת הש

  



                                                                          

 145-הסתכמה בכ 2020 בספטמבר 30ליום  יתרת מזומים ושווי מזומים וכסים פיסיים לזמן קצר

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

בהון העצמי ובע בעיקר  העליה. מיליון שקל 316-ל לע עלה  2020 בספטמבר 30ליום  , כוןההון העצמי

 מהרווח הקי השוטף של החברה ומחלוקת דיבידד. 

החברה ממשיכה לבחון את .  במהלך הדוחשפתח בצמח סיף יחד עם ה סיפים 60 מפעילה כיוםויקטורי 

  .פעילות מרכולים ברחבי הארץהמשך הרחבת הרשת באמצעות רכישת 

  

  אודות ויקטורי

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

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

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

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

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

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


