
                                                                          

  :םיהתפעוליעם שיפור בכל הפרמטרים  שת שיא וספת לויקטורי

  תיושיא מכירותיות מכירות  .36.1%, צמיחה של שקלמיליארד  2.4של  תשרבעו

  .36%, צמיחה של שקלמיליון  604של 

 תי עלה ב25.4%-ו עלה לושיעורשקל מיליון  604-ל 37.5%-הרווח הגולמי הש. 

  .25.4%-ו עלה לשיעורושקל מיליון  153.3-ל 37%-הרווח הגולמי הרבעוי עלה ב

 תי מפעולות רגילות עלה בעלה ל ושיעורשקל ומיליון  104.3-ל 91.5%-רווח ש-

ועלה שקל מיליון  25.8-ל 84.4%-הרווח הרבעוי מפעולות רגילות עלה ב .4.4%

  .4.3%לשיעור 

  תי עמד עלקי השושיעורו עלה ל 113.1%של צמיחה , שקלמיליון  58.1הרווח ה-

הרווח  .2.8%-ושיעורו עלה לשקל מיליון  68.2-ה לעל IFRS 16וביטרול  2.4%

 2.5%-ושיעורו עלה ל 128.2%של צמיחה , שקלמיליון  15.1 הקי הרבעוי עמד על

   .2.9%-ושיעורו עלה לשקל מיליון  17.3עמד על  IFRS 16וביטרול 

  תד בסך  2020בששקל.מיליון  25חולק דיביד  

  תי מפעילות שוטפת בסךתזריםשקלמיליון  200.3 ש.  

 ים קופתשקלמיליון  118.5בסך  מזומ.  

 יוספים  ש יפיםאשדוד ובאר יעקב. - 2021במהלך  שצפויים להיפתחס 

 ת החברהיפים  בכוווספים לרכוש פעילות עסקית של שישה ס ותמרשת מגה ויי

 מע"מ בתוספת שקל מיליון  75-ביתן בסכום כולל של כ

  

במהלך משבר הקורוה ולאחריו פעלה הרשת באופן שוטף על מת להמשיך " אייל רביד, מכ"ל ויקטורי:

המדהים של הרשת, להם תרומה ולספק את כל המוצרים לקהל הלקוחות באמצעות המטה וצוות העובדים 

  מכרעת להצלחה שלו בשה מורכבת זו.

שה חזקה, שמשבר הקורוה העצים אותה, מאחר ומרבית הסיפים שלו ממוקמים בלב  היתה 2020שת 

. או מצפים לצמיחה מהירה גם בשת , במקביל לפתיחת סיפים במקומות בהם לא פעלה הרשתהערים

צמיחת השוק, פתיחת סיפים חדשים, רכישת סיפים מרשתות מתחרות וכן בין היתר מהמשך  2021

  . הלקוחות הקיוים וחזרת קהל מלחה, עם פתיחת קיוןמהסיפים בקיון איילון ורומה ת

ועלייה לרווח  רווחיות שיפורשיפור בתאי הסחר של החברה תוך הצמיחה החזקה של הרשת הובילה ל

 באמצעותכן אורגית ומאפשרת לו להמשיך לצמוח הגבוהה ויציבות פיסית  זילותיותר. לויקטורי  גדול



                                                                          

יוביל להמשך מגמת הצמיחה תוך יצירת ערך הקיימים והחדשים או מאמיים כי אמון הלקוחות  .תורכיש

   "לכלל בעלי המיות של ויקטורי.

  

שיווק קמעואי בתחום  כרשת הפועלת ,ויקטורי רשת סופרמרקטים (ת"א: וקטר) – 2021 מרץב 21יבה, 

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

  .2020שיא בשת  תוצאותמדווחת על  ,סיפיה ברחבי הארץ 59-אחד מ

, 2019בשת שקל מיליארד  1.75-בהשוואה לשקל מיליארד  2.4-הסתכמו ב 2020מכירות החברה בשת 

הגידול היכר במכירות ובע בעיקר מגידול דו ספרתי במכירות חויות זהות, פתיחת . 36.1%-של כ עליה

  . סיפים חדשים והתפרצות גיף הקורוה

שקל אלפי  32.3למ"ר, לעומת פדיון של שקל אלפי  36.2עמד על  2020הפדיון למ"ר מכירה טו במהלך שת 

שקל אלפי  36.9עמדו על  2020הפדיון למ"ר מכירה טו בחויות זהות בשת . 2019למ"ר מכירה טו בשת 

  .13.5%גידול של , 2019למ"ר מכירה טו בשת  שקלאלפי  32.5למ"ר, לעומת 

שקל מיליון  444-, בהשוואה לשקל מיליון 604-בהסתכמו  2020מכירות החברה ברבעון הרביעי של שת 

. הפדיון בחויות זהות במהלך הרבעון הרביעי של שת 36%-גידול של כברבעון המקביל אשתקד, המהווה 

  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 23.5%-גדל בכ 2020

בתקופה המקבילה  שקלמיליון  439-בהשוואה לשקל מיליון  604-בהסתכם  2020הרווח הגולמי בשת 

בתקופה המקבילה  25.1%-, לעומת כ25.4%-הסתכם בכ 2020שיעור הרווח הגולמי בשת  אשתקד.

הגידול בשיעור הרווחיות הגולמית, בע בעיקרו מהתחזקות כוחה של החברה מול הספקים  אשתקד.

   .כתוצאה מגידול יכר במכירות החברה ורכישת הסיפים החדשים

 111.9, בהשוואה לרווח גולמי של שקלמיליון  153.3-הסתכם ב 2020הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שת 

בסך הרווח הגולמי לעומת התקופה  37%-המהווה גידול של כ בתקופה המקבילה אשתקדשקל מיליון 

 25.2%-, לעומת כ25.4%-הסתכם בכ 2020שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שת  המקבילה אשתקד.

  .בתקופה המקבילה אשתקד

המהווה שקל מיליון  105.3-הסתכם ל 2020הרווח מפעולות רגילות לפי הוצאות (הכסות) אחרות בשת 

בתקופה המקבילה אשתקד המהווה שקל מיליון  54.5-, בהשוואה ל2020מהכסות החברה בשת  4.4%-כ

 . 2019מהכסות החברה בשת  3.1%-כ

 25.8-בהסתכם  2020הרווח מפעולות רגילות לפי הוצאות (הכסות) אחרות ברבעון הרביעי של שת 

בתקופה המקבילה אשתקד שקל ון ימיל 14-מהכסות החברה, בהשוואה ל 4.3%-כ המהווהשקל מיליון 

  .84.4%-ברווח מסתכם בגידול המכלל הכסות החברה.  3.2%-המהווה כ

בתקופה המקבילה שקל מיליון  27.3, לעומת שקלמיליון  58.1-להסתכם  2020הרווח לתקופה בשת 

ובע  2019לעומת שת  2020היכר ברווח לתקופה בשת . הגידול 113.1%-המהווה גידול של כ אשתקד

   בעיקר מהגידול היכר במכירות והגידול ברווח הגולמי לעומת עליה מוכה בהוצאות ההלה וכלליות.

שקל מיליון  6.6, לעומת שקלמיליון  15-בהסתכם  2020הרווח הקי לתקופה ברבעון הרביעי של שת 

אשר ובע בעיקרו מהגידול במכירות והגידול ברווח   128.2%-של כ גידולברבעון המקביל אשתקד, המהווה 

  הגולמי.



                                                                          

  .שקל מיליון  25בהיקף של חילקה החברה דיבידד  2020בשת 

, לעומת תזרים של שקלמיליון  200-כ של 2020בשת  תזרים חיובי מפעילות שוטפתעל דיווחה  החברה

   .אשתקדשקל מיליון  115

 118.5-הסתכמה בכ 2020 בדצמבר 31ליום  ושווי מזומים וכסים פיסיים לזמן קצריתרת מזומים 

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

יקר ע .מהמאזן 17%, המהווה מיליון שקל 313.8 לע מדעעלה, ו 2020 בדצמבר 31ליום  , כוןההון העצמי

 .2020אשר שולם במהלך שת שקל מיליון  25-הגידול בע מהרווח הקי של החברה ביכוי דיבידד בסך כ

  

  אודות ויקטורי

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

 59ויקטורי מפעילה היום  לים לצרכן הפרטי.מחירים זו –באמצעות חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאוט 

בעלי בפריסה ארצית. מ"ר  אלף 61.7-המשתרעים על שטחי מכירה של כ ,סופרמרקטים (לא כולל הסיף האיטרטי)

השליטה בחברה הם מר חיים רביד, המכהן כסמכ"ל כספים, מר אייל רביד, המכהן כמכ"ל החברה ומר אברהם 

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

    www.victory.co.ilמצאים ביבה.הההלה 


