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 הודעה לעיתונות

 22/11/2016פתח תקווה, ישראל; 

 

במכירות ורווח תפעולי ניהולי  5.8%קבוצת שטראוס מסכמת רבעון חזק עם צמיחה אורגנית של 

 7.1%של  משמעותית צמיחה אורגנית, המצטרף ל11.2%יליון ש"ח המהווה צמיחה של מ 213  של

 21.4%-המהווה צמיחה של כ ש"חמיליון  609במכירות תוך שיפור משמעותי ברווח התפעולי לכדי 

 (1) 2016בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

המגמה שמאפיינת את השנה ממשיכה גם ברבעון החולף " :22.11.2016)גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס )
 מצוינות. ומאפשרת לקבוצה להציג תוצאות 

 
הורדות מחירים וזאת לצד  שיכה להציג שיעורי צמיחה גבוהים בניגוד למגמה בשוקבבסיס הבית, ישראל, החברה ממ

 ה. של עובדי תנאי ההעסקהבמוצרי ליבה ושיפור 
 

חברת המטבלים והממרחים מגדילה את מחזור המכירות ומשפרת את הרווח התפעולי ו חברת הקפה הבינלאומית
אתגר הגדלת , תוך המשך התמודדות עם ממשיכה בהגדלת נתחי השוק שלה בכל מדינות הפעילות הבינלאומית

  הקטגוריה בארה"ב.
 

חדשנות, התייעלות תפעולית וחיזוק מעמדנו התחרותי במדינות הליבה שלנו ימשיכו ללוות אותנו גם ברבעונים הבאים, 
 שלנו"מגוונת כ קבוצהאל מול מורכבויות ואתגרים שבוודאי ילוו 

 

 (1) 2016של שלישי לרבעון העיקריים ההדגשים  

 לאחר  5.8% -בכ הסתכמהבנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין במכירות החברה, האורגנית  הצמיחה(

(6.1%השפעת שערי חליפין 
(1)

מיליארד  2.0 -כבהשוואה למיליארד ש"ח,  2.1 -הסתכמו בכבש"ח  מכירות. ה

  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה 13.0% -כ של גידול, ח"ש מיליון 804 -בכ הסתכם הגולמי הרווח 

 .(קודות בסיסנ 230ל , עליה שמהמכירות 38.3% -כ של שיעור)

 הרווח ( התפעוליEBITהסתכם בכ )- בהשוואה לתקופה המקבילה  11.2% -של כ גידולמיליון ש"ח  213

 .נקודות בסיס( 50 -כעליה של  ,מהמכירות 10.2% -)שיעור של כ אשתקד

  בהשוואה 7.0% -של כ עליהש"ח, מיליון  92 -בכ הסתכםלבעלי המניות של החברה הרווח הנקי המיוחס 

 . לתקופה המקבילה אשתקד

 מיליון ש"ח בתקופה  60 -כל בהשוואהמיליון ש"ח,  132 -כבהסתכם המזומנים מפעילות שוטפת  תזרים

 .המקבילה אשתקד

  עלה  שוק המזון והמשקאותעלייה בנתחי שוק.  תוך 5.2% -השנה בכ ברבעון השלישישטראוס ישראל צמחה

 על פי דוחות סטורנקסט. 0.1% -בכ

 

 ללא) משותפת בשליטהחברות מוחזקות  של יחסי איחוד הכוללים של החברה (Non GAAP)הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים  (1)

 תקופה לסוף קומודיטיס גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של ונטרול( 11 בינלאומי תקן יישום

 .אחרת מצוין אם למעט, אחרות והוצאות והכנסות
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 (1) 2016 של החודשים הראשונים תלתשעעיקריים ההדגשים 

 לאחר  7.1% -בכ הסתכמהבנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין במכירות החברה, האורגנית  הצמיחה(

(2.9%השפעת שערי חליפין 
(1)

מיליארד  5.7 -בהשוואה למיליארד ש"ח,  5.9 -הסתכמו בכבש"ח  מכירות. ה

מיליון ש"ח, כתוצאה  218 -מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ הושפעובתקופה המקבילה אשתקד, ו ש"ח

בהשוואה   הקבוצה של אחרים פעילות מטבעות מול אלמהתחזקות בתקופה של שע"ח הממוצע של השקל 

 .לתקופה המקבילה אשתקד

 בד  .אשתקד המקבילה תקופהבהשוואה ל 6.3% -גידול של כ ח"ש מיליארד 2.3 -בכ הסתכם הגולמי הרווח

 המקבילה אשתקד.בתקופה  37.1% -בהשוואה ל 38.3% -בבד גדל שיעור הרווח הגולמי ל

 הרווח ( התפעוליEBITהסתכם בכ )- בהשוואה לתקופה המקבילה  21.4% -של כ גידול ,מיליון ש"ח 609

 .(נקודות בסיס 160 -כ עליה של ,מהמכירות 10.3% -)שיעור של כ אשתקד

  בהשוואה 26.5% -של כ עליהש"ח, מיליון  277 -בכ הסתכםלבעלי המניות של החברה הרווח הנקי המיוחס 

 . לתקופה המקבילה אשתקד

 90 -תזרים של כל בהשוואהמיליון ש"ח,  402 -כבתזרים של  הסתכםהמזומנים מפעילות שוטפת  תזרים 

 .מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

  למרות ירידה בשוק המזון  4.4% -בכ בתשעת החודשים הראשונים של השנהשטראוס ישראל צמחה

 פי דוחות סטורנקסט וזאת תוך עליה בנתחי שוק.על  0.4% -והמשקאות של כ

 

 

 ללא) משותפת בשליטהחברות מוחזקות  של יחסי איחוד הכוללים של החברה (Non GAAP)הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים  (1)

 תקופה לסוף קומודיטיס גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של ונטרול( 11 בינלאומי תקן יישום

 .אחרת מצוין אם למעט, אחרות והוצאות והכנסות
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  (1)
 בשליטהחברות מוחזקות  של יחסי איחוד הכוללים של החברה (Non GAAP)הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים   

 גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של ונטרול( 11 בינלאומי תקן   יישום ללא) משותפת

 .אחרת מצוין אם למעט, אחרות והוצאות והכנסות תקופה לסוף קומודיטיס

    (2)
 בלתי מוחשיים.השקעה בנכסים כן רכישת רכוש קבוע והשקעות כוללות    

 ש"ח.הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי : הערה   

 

 

 

 

 

 

)1(
 )Non GAAP( נתונים ניהוליים

שינוי20162015

2,0961,9746.1%מכירות )מיליוני ש"ח(

5.8%צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

80471113.0%רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

bps 230+38.3%36.0%שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA27324611.0% )מיליוני ש"ח(

)%(  EBITDA - 50+13.0%12.5%שיעור ה bps

21319211.2%רווח תפעולי  )מיליוני ש"ח(

bps 50+10.2%9.7%שיעור הרווח התפעולי )%(

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה 

92867.0%)מיליוני ש"ח(

שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של 

-- 4.4%4.4%החברה )%(

0.860.806.9%רווח למניה )ש"ח(

13260120.0%תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

)2(
50-54-7.4%-השקעות )מיליוני ש"ח( 

1,6401,813-9.5%חוב נטו )מיליוני ש"ח(

1.6x2.1x(0.4x)חוב נטו / EBITDA )שנתי(

לרבעון השלישי
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(1)
 ללא) משותפת בשליטהחברות מוחזקות  של יחסי איחוד הכוללים של החברה (Non GAAP)הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים  

 והכנסות תקופה לסוף קומודיטיס גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של ונטרול( 11 בינלאומי תקן יישום

 .אחרת מצוין אם למעט, אחרות והוצאות

 
(2)

 -ב( 50%) שטראוס של חלקה את כוללים בינלאומי קפה נתוני. המלוחים בחטיפים( 50%) שטראוס של חלקה את כוללים והנאה תענוג נתוני 

(Três Corações (3C - תקבוצ ושל הקבוצה של( 50%) משותפת בשליטה חברה)  ברזיל São Miguel  נתוני. (50%))  - מקומיתה 

 בשטראוס שטראוס של חלקה את כוללים" אחר" נתוני. ובאובלה בסברה( 50%) שטראוס של חלקה את משקפים בינלאומי וממרחים מטבלים

 .2015 ביוני 30( עד ליום 50%) סין מים

נתונים עבור סה"כ מטבלים  באלפי ש"ח.הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים : הערה

 ש"ח.באלפי של סברה ואובלה חושבו על בסיס הנתונים המדויקים וממרחים בינלאומי 

 

 

 

)1(
 )Non GAAP( נתונים ניהוליים

לרבעון השלישי

מכירות 

שינוי במכירות)מיליוני ש"ח(

צמיחה אורגנית 

של המכירות 

בנטרול השפעת 

הפרשי שער

רווח תפעולי 

)מיליוני ש"ח(

שינוי כמותי 

ברווח 

התפעולי

שיעור השינוי 

ברווח 

התפעולי

שיעור הרווח 

התפעולי )%(

שינוי בשיעור 

הרווח 

התפעולי 

בהשוואה ל-

2015

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים 

ופעילויות:

שטראוס ישראל

bps 40- 5263.8%3.8%6300.2%12.0%בריאות ואיכות חיים

)2(
-- 2608.1%8.1%2418.4%9.3%תענוג והנאה 

bps 30- 7865.2%5.2%8712.4%11.1%סה"כ שטראוס ישראל

שטראוס קפה

bps 360+17911.4%11.4%27947.9%14.7%קפה ישראל

)2(
bps 450+7768.5%7.3%854086.7%10.9%קפה בינלאומי 

bps 440+9559.0%8.0%1124975.8%11.6%סה"כ שטראוס קפה

מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 900- 1.7%14-17-55.6%7.6%-185-3.4%סברה )50%( 

)2(
3-1NMNMNM-1444.8%9.1%אובלה )50%( 

bps 900- 1.0%11-18-62.2%5.6%-199-1.1%סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
1563.8%5.4%3-11-74.3%NMNMאחר 

bps 50+2,0966.1%5.8%2132111.2%10.2%סה"כ הקבוצה
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(1)
 יישום ללא) משותפת בשליטהחברות מוחזקות  של יחסי איחוד הכוללים של החברה (Non GAAP)הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים    

 והוצאות והכנסות תקופה לסוף קומודיטיס גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של ונטרול( 11 בינלאומי תקן

 .אחרת מצוין אם למעט, אחרות

    (2)
 מוחשיים. בלתיהשקעה בנכסים כן רכישת רכוש קבוע והשקעות כוללות    

 אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. : הערה   

)1(
 )Non GAAP( נתונים ניהוליים

שינוי20162015

5,9095,7432.9%מכירות )מיליוני ש"ח(

7.1%צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

2,2632,1296.3%רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

bps 120+38.3%37.1%שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA78167116.3% )מיליוני ש"ח(

)%(  EBITDA - 150+13.2%11.7%שיעור ה bps

60950121.4%רווח תפעולי  )מיליוני ש"ח(

bps 160+10.3%8.7%שיעור הרווח התפעולי )%(

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )מיליוני 

27721926.5%ש"ח(

bps 90+4.7%3.8%שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )%(

2.582.0526.4%רווח למניה )ש"ח(

40290346.7%תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

)2(
163-211-22.7%-השקעות )מיליוני ש"ח( 

1,6401,813-9.5%חוב נטו )מיליוני ש"ח(

1.6x2.1x(0.4x)חוב נטו / EBITDA )שנתי(

לתשעה חודשים ראשונים
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(1)
   יישום ללא) משותפת בשליטהחברות מוחזקות  של יחסי איחוד הכוללים של החברה (Non GAAP)הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים  

 והוצאות והכנסות תקופה לסוף קומודיטיס גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של ונטרול( 11 בינלאומי תקן

 .אחרת מצוין אם למעט, אחרות

 
(2)

 -ב( 50%) שטראוס של חלקה את כוללים בינלאומי קפה נתוני. המלוחים בחטיפים( 50%) שטראוס של חלקה את כוללים והנאה תענוג נתוני 

(Três Corações (3C - תקבוצ ושל הקבוצה של( 50%) משותפת בשליטה חברה)  ברזיל São Miguel  מטבלים נתוני. (50%))  - מקומיתה 

 סין מים בשטראוס שטראוס של חלקה את כוללים" אחר" נתוני. ובאובלה בסברה( 50%) שטראוס של חלקה את משקפים בינלאומי וממרחים

 .2015 ביוני 30עד ליום  (50%)

נתונים עבור סה"כ מטבלים  השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי: הערה

 ש"ח.באלפי של סברה ואובלה חושבו על בסיס הנתונים המדויקים וממרחים בינלאומי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1(
 )Non GAAP( נתונים ניהוליים

)1(
 )Non GAAP( נתונים ניהוליים

לרבעון השלישי

מכירות 

שינוי במכירות)מיליוני ש"ח(

צמיחה אורגנית 

של המכירות 

בנטרול 

השפעת הפרשי 

שער

רווח תפעולי 

)מיליוני ש"ח(

שינוי כמותי 

ברווח 

התפעולי

שיעור השינוי 

ברווח 

התפעולי

שיעור הרווח 

התפעולי )%(

שינוי בשיעור 

הרווח התפעולי 

בהשוואה ל-

2015

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:

שטראוס ישראל

bps 110+1,4913.9%3.9%1622114.7%10.9%בריאות ואיכות חיים

)2(
bps 10+7835.4%5.4%8656.9%11.0%תענוג והנאה 

bps 70+2,2744.4%4.4%2482611.9%10.9%סה"כ שטראוס ישראל

שטראוס קפה

bps 190+5266.6%6.6%791522.1%14.9%קפה ישראל

)2(
bps 290+2,0861.1%12.1%1966145.1%9.4%קפה בינלאומי 

bps 270+2,6122.2%11.0%2757637.7%10.5%סה"כ שטראוס קפה

מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 90+5471.6%3.2%7279.4%13.1%סברה )50%( 

)2(
103NMNMNM-3427.5%20.0%אובלה )50%( 

bps 130+5812.8%4.0%621018.2%10.6%סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 80- 442-0.4%3.8%24-4-13.0%5.4%אחר 

bps 160+5,9092.9%7.1%60910821.4%10.3%סה"כ הקבוצה

לתשעה חודשים ראשונים
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 נספח

 

 

 

שינוי20162015

1,3781,3650.9%מכירות

  עלות המכירות ללא השפעת שערוך יתרת עסקאות גידור              

826880-6.0%  קומודיטיס לסוף תקופה

18-שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

825888-7.1%עלות המכירות

55347715.9%רווח גולמי

%40.1%35.0% ממכירות

31428510.2%הוצאות מכירה ושיווק

967526.5%הוצאות הנהלה וכלליות

410360סה"כ הוצאות

51511.9%חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

19416816.9%רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

%14.1%12.2% ממכירות

25-1471.1%-הוצאות אחרות, נטו

16915411.7%רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

37-2553.4%-הוצאות מימון, נטו

1321294.8%רווח לפני מיסים על הכנסה

31-39-14.1%-מסים על הכנסה 

23.6%29.4%שעור מס אפקטיבי

1019012.4%רווח לתקופה

69681.1%רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

322247.9%רווח המיוחס לזכויות המיעוט

)GAAP( הדוחות החשבונאיים של הקבוצה

לרבעון השלישי

שינוי20162015

3,9723,8812.3%מכירות

  עלות המכירות ללא השפעת שערוך יתרת עסקאות גידור              

2,3872,434-1.9%  קומודיטיס לסוף תקופה

283-שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

2,3592,437-3.2%עלות המכירות

1,6131,44411.7%רווח גולמי

%40.6%37.2% ממכירות

9118922.1%הוצאות מכירה ושיווק

26923713.7%הוצאות הנהלה וכלליות

1,1801,129סה"כ הוצאות

15413415.7%חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

58744930.8%רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

%14.8%11.6% ממכירות

43-20112.6%-הוצאות אחרות, נטו

54442927.0%רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

93-7818.9%-הוצאות מימון, נטו

45135128.7%רווח לפני מיסים על הכנסה

119-9427.1%-מסים על הכנסה 

26.4%26.7%שעור מס אפקטיבי

33225729.3%רווח לתקופה

24219226.5%רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

906537.6%רווח המיוחס לזכויות המיעוט

)GAAP( הדוחות החשבונאיים של הקבוצה

לתשעה החודשים ראשונים 
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 כנס משקיעים

 

  2016 ,נובמברב 22, שלישייום ב ,כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"תתקיים  "גרופ שטראוסחברת "
לתשעה החודשים הראשונים ולרבעון הדוחות הכספיים של החברה  לסקירת )שעון ישראל( 14:00בשעה 
 .2016י של שנת השליש

ומצגת  2016י של שנת לתשעה החודשים הראשונים ולרבעון השליש החברה של הכספיים הדוחות
 קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת: המשקיעים מפורסמים באתר 

irhome-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-http://ir.strauss 

 

 

 :נוספים לפרטים

 דניאלה פין

 מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195 

03-6752545 

Group.com-Daniella.Finn@Strauss 

 

 אסנת גולן

דוברת  סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל,
 קבוצת שטראוס 

052-8288111 

03-6752281 

 או

 גיל מסינג

 מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272 

 

 

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome
http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

