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 הודעה לעיתונות

 16/11/2017פתח תקווה, ישראל; 

 

 

 5.5%תוצאות חזקות המשקפות צמיחה של עם  2017שטראוס מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 

וזאת הודות לתוצאות מצוינות של חברות הקפה  ,35%של במכירות ועלייה ברווח הנקי לבעלי המניות 

 (1)והמים, לצד המשך צמיחה מעל השוק בישראל

הקבוצה ממשיכה להציג תוצאות עסקיות מצוינות בכל : "16.11.2017)גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס )

המדדים המרכזיים שלה. הרבעון השלישי ממשיך את המגמה של הרבעונים הקודמים בשנה המשקפים תוצאות 

ם של הקבוצה בחברות הקפה והמים, טובות של שטראוס ישראל ותוצאות ראויות לציון של מנועי הצמיחה הגלובליי

בהן ברזיל,  - וצאות של פעילותנו במדינות מפתחלצד המשך מיקוד במאמצים לשפר את תוצאותיה של סברה. הת

לצד תוצאות ראשונות של יישום האסטרטגיה להתמקד בעסקי הליבה שלנו,  –סין, אוסטרליה וישראל  רוסיה,

 ".גם בהמשך הדרך מייצרות חוסן ויציבות שישרתו את הקבוצה

 

 (1) 2017  שנתשל  לישיהשרבעון לעיקריים ההדגשים 

 8.3% -בכ הסתכמהבנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין במכירות החברה, החזקה האורגנית  הצמיחה .

בתקופה המקבילה מיליארד ש"ח  2.1 -כבהשוואה למיליארד ש"ח,  2.2 -הסתכמו בכבש"ח  מכירותה

מהחלשות שערו כתוצאה בעיקר ש"ח,  מיליון 34 -בסך של כשליליים מהפרשי תרגום  הושפעואשתקד, ו

 השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. לאל מו ריאל הברזילאיהממוצע של ה

 0.7% -כ של גידול(, מהמכירות 36.6% -כ של שיעור) ח"ש מיליון 809 -בכ הסתכם הגולמי הרווח 

 .1.7% -בכ ירדה הגולמית הרווחיות. אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה

 הרווח ( התפעוליEBITהסתכם בכ )- 3.4% -של כ גידול ,מהמכירות( 10% -מיליון ש"ח )שיעור של כ 221 

 .0.2% -בכ ירדהבהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית 

  לתקופה  בהשוואה 26.4% -כשל  גידולש"ח,  1.09 -בכ הסתכםהחברה לבעלי המניות של הרווח למניה

 . המקבילה אשתקד

 מיליון  132 -כל בהשוואהמיליון ש"ח,  181 -כשל חיובי תזרים בהסתכם המזומנים מפעילות שוטפת  תזרים

 .אשתקדש"ח בתקופה המקבילה 

 דיווח כספי תקן יישום ללא) משותפת בשליטה שותפויות של יחסי איחוד הכוללים( Non GAAP) הניהוליים הנתונים על מבוסס (1)

 ללוכ, תקופה לסוף קומודיטיס גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של נטרולבו( 11 בינלאומי

 ,אחרות והוצאות והכנסות התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים

 .אחרת מצוין אם למעט, נטו
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 (1) 2017  של שנת תשעת החודשים הראשוניםלעיקריים ההדגשים 

 7.3% -בכ הסתכמהבנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין במכירות החברה, האורגנית  הצמיחה .

בתקופה המקבילה מיליארד ש"ח  5.9 -בהשוואה למיליארד ש"ח,  6.3 -הסתכמו בכבש"ח  מכירותה

 התחזקות מהמשךכתוצאה בעיקר מיליון ש"ח,  4 -מהפרשי תרגום חיוביים בסך של כ הושפעואשתקד, ו

 שערו הממוצע של הריאל אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 3.5% -כ של גידול(, מהמכירות 37.0% -כ של שיעור) ח"ש מיליון 2,342 -בכ הסתכם הגולמי הרווח 

 .1.3% -בכ ירדה הגולמית הרווחיות. אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה

 הרווח ( התפעוליEBITהסתכם בכ )- 3.6% -של כ גידול ,מהמכירות( 10% -מיליון ש"ח )שיעור של כ 631 

 .0.3% -בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ

  לתקופה  בהשוואה 17.6% -כשל  גידולש"ח,  3.04 -בכ הסתכםהחברה לבעלי המניות של הרווח למניה

 . המקבילה אשתקד

 מיליון  402 -כל בהשוואהמיליון ש"ח,  294 -כשל  חיוביבתזרים הסתכם המזומנים מפעילות שוטפת  תזרים

 .אשתקדש"ח בתקופה המקבילה 

 

 דיווח כספי תקן יישום ללא) משותפת בשליטה שותפויות של יחסי איחוד הכוללים( Non GAAP) הניהוליים הנתונים על מבוסס (1)

 ללוכ, תקופה לסוף קומודיטיס גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של נטרולוב( 11 בינלאומי

, אחרות והוצאות והכנסות התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים

 .אחרת מצוין אם למעט, נטו
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(1)
( 11בינלאומי  דיווח כספי( הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת )ללא יישום תקן Non GAAP) הניהוליים הנתונים על מבוסס    

התאמות הדרושות לצורך  ללוכ, נטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופהבו

 , למעט אם מצוין אחרת.נטו ,והכנסות והוצאות אחרות דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים

 (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

שינוי20172016

2,2102,0965.5%מכירות )מיליוני ש"ח(

8.3%צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

8098040.7%רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

bps 170- 36.6%38.3%שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA2832733.6% )מיליוני ש"ח(

)%(  EBITDA - 30- 12.8%13.1%שיעור ה bps

2212133.4%רווח תפעולי  )מיליוני ש"ח(

bps 20- 10.0%10.2%שיעור הרווח התפעולי )%(

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה 

1259234.9%)מיליוני ש"ח(

שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של 

bps 120+5.6%4.4%החברה )%(

1.090.8626.4%רווח למניה )ש"ח(

18113236.1%תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

57-5014.0%-השקעות )מיליוני ש"ח( )2(

2,2851,64039.4%חוב נטו )מיליוני ש"ח(

2.3x1.6x0.7xחוב נטו / EBITDA )שנתי(

לרבעון השלישי
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(1)
( 11 בינלאומי דיווח כספי תקן יישום ללא) משותפת בשליטה שותפויות של יחסי איחוד הכוללים (Non GAAP) הניהוליים הנתונים על מבוסס 

התאמות הדרושות לצורך  ללוכ, תקופה לסוף קומודיטיס גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של נטרולבו

 .אחרת מצוין אם למעטנטו, , אחרות והוצאות והכנסות דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים

(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 

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

ש ספטמבר שיעור מהמיזם המשותף והחל מחוד 34% -. עד לחודש אוגוסט החזיקה החברה בבסין( HSWשטראוס מים ) האיירהמשותף 

 נוספים במיזם המשותף. 15%בעקבות רכישת  49%-ההחזקה עלה ל

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

תפעולי 

)מיליוני ש"ח(

שינוי כמותי 

ברווח 

התפעולי

שיעור השינוי 

ברווח 

התפעולי

שיעור הרווח 

התפעולי )%(

שינוי בשיעור 

הרווח 

התפעולי 

בהשוואה ל-

2016

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים 

ופעילויות:

שטראוס ישראל

bps 70- 5525.0%5.0%62-1-1.4%11.3%בריאות ואיכות חיים

bps 80+1.6%2626.9%10.1%-256-1.6%תענוג והנאה )2(

bps 20- 8082.8%2.8%8810.9%10.9%סה"כ שטראוס ישראל

שטראוס קפה

bps 60+2.3%2702.0%15.3%-176-2.3%קפה ישראל

bps 40- 89615.6%18.9%951010.5%10.5%קפה בינלאומי )2(

bps 30- 1,07212.2%14.8%122108.5%11.3%סה"כ שטראוס קפה

מטבלים וממרחים בינלאומי

bps 550- 3.1%3-11-75.8%2.1%-168-9.2%סברה )50%( )2(

3-0NMNMNM-1826.3%29.2%אובלה )50%( )2(

bps 550- 0.8%0-11-98.8%0.1%-186-6.7%סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

bps 580+144-7.4%8.5%118225.2%8.1%אחר )2(

bps 20- 2,2105.5%8.3%22183.4%10.0%סה"כ הקבוצה
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(1)
( 11בינלאומי  דיווח כספי( הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת )ללא יישום תקן Non GAAP) הניהוליים הנתונים על מבוסס    

התאמות הדרושות לצורך  ללוכ, נטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופהבו

 , למעט אם מצוין אחרת., נטווהכנסות והוצאות אחרות דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים

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

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

 

 

 

 

)1( )Non GAAP( נתונים ניהוליים

שינוי20172016

6,3355,9097.2%מכירות )מיליוני ש"ח(

7.3%צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

2,3422,2633.5%רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

bps 130- 37.0%38.3%שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA8047812.9% )מיליוני ש"ח(

)%(  EBITDA - 50- 12.7%13.2%שיעור ה bps

6316093.6%רווח תפעולי  )מיליוני ש"ח(

bps 30- 10.0%10.3%שיעור הרווח התפעולי )%(

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )מיליוני 

33827721.8%ש"ח(

bps 60+5.3%4.7%שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )%(

3.042.5817.6%רווח למניה )ש"ח(

294402-27.2%תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

189-16316.0%-השקעות )מיליוני ש"ח( )2(

2,2851,64039.4%חוב נטו )מיליוני ש"ח(

2.3x1.6x0.7xחוב נטו / EBITDA )שנתי(

לתשעה חודשים ראשונים
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)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/הפסד 

תפעולי 

)מיליוני ש"ח(

שינוי כמותי 

ברווח 

התפעולי

שיעור השינוי 

ברווח 

התפעולי

שיעור הרווח 

התפעולי )%(

שינוי בשיעור 

הרווח התפעולי 

בהשוואה ל-

2016

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:

שטראוס ישראל

-- 1,5544.2%4.2%17084.9%10.9%בריאות ואיכות חיים

)2(
-- 8093.3%3.3%8933.5%11.0%תענוג והנאה 

bps 10+2,3633.9%3.9%259114.4%11.0%סה"כ שטראוס ישראל

שטראוס קפה

bps 70+5371.9%1.9%8456.3%15.6%קפה ישראל

)2(
bps 10- 2,47818.8%16.7%2303417.3%9.3%קפה בינלאומי 

bps 10- 3,01515.4%12.8%3143914.1%10.4%סה"כ שטראוס קפה

מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 650- 7.9%31-40-56.3%6.6%-475-13.2%סברה )50%( 

)2(
91NMNMNM-4944.0%25.9%אובלה )50%( 

bps 630- 5.5%23-39-63.3%4.3%-524-9.9%סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 280+433-1.8%7.3%351147.3%8.2%אחר 

bps 30- 6,3357.2%7.3%631223.6%10.0%סה"כ הקבוצה

לתשעה חודשים ראשונים

(1)
 בינלאומי דיווח כספי תקן יישום ללא) משותפת בשליטה שותפויות של יחסי איחוד הכוללים (Non GAAP) הניהוליים הנתונים על מבוסס 

התאמות הדרושות  ללוכ, תקופה לסוף קומודיטיס גידור עסקאות יתרת שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים של נטרולבו( 11

 מצוין אם למעטנטו, , אחרות והוצאות והכנסות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים

 .אחרת

(2)
( 50%) שטראוס של חלקה את כוללים בינלאומי קפה נתוני. המלוחים בחטיפים( 50%) שטראוס של חלקה את כוללים והנאה תענוג נתוני 

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

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

מהמיזם המשותף והחל מחודש  34% -עד לחודש אוגוסט החזיקה החברה ב. בסין( HSWשטראוס מים ) האיירהמשותף  במיזם

 נוספים במיזם המשותף. 15%בעקבות רכישת  49%-ספטמבר שיעור ההחזקה עלה ל

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

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

  

 

 

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

שינוי20172016

1,3991,3781.6%מכירות

8558263.6%עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות

1-1-התאמות בגין גידור סחורות

8548253.6%עלות המכירות

545553-1.4%רווח גולמי

%39.0%40.1% ממכירות

308314-1.8%הוצאות מכירה ושיווק

9696-0.7%הוצאות הנהלה וכלליות

404410סה"כ הוצאות

2651-48.7%חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

167194-13.7%רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

%12.0%14.1% ממכירות

0-25הוצאות אחרות, נטו

167169-1.6%רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

22-37-38.8%-הוצאות מימון, נטו

1451328.6%רווח לפני מיסים על הכנסה

37-3115.9%-מסים על הכנסה 

25.2%23.6%שעור מס אפקטיבי

1081016.3%רווח לתקופה

946937.0%רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

1432-58.8%רווח המיוחס לזכויות המיעוט

)GAAP( הדוחות החשבונאיים של הקבוצה

לרבעון השלישי

שינוי20172016

4,0953,9723.1%מכירות

2,4732,3873.6%עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות

18-28התאמות בגין גידור סחורות

2,4912,3595.6%עלות המכירות

1,6041,613-0.6%רווח גולמי

%39.2%40.6% ממכירות

9359112.7%הוצאות מכירה ושיווק

2752692.1%הוצאות הנהלה וכלליות

1,2101,180סה"כ הוצאות

120154-21.9%חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

514587-12.5%רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

%12.6%14.8% ממכירות

7-43-הוצאות אחרות, נטו

507544-6.9%רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

90-93-2.9%-הוצאות מימון, נטו

417451-7.7%רווח לפני מיסים על הכנסה

77-119-35.9%-מסים על הכנסה 

18.3%26.4%שעור מס אפקטיבי

3403322.4%רווח לתקופה

27424213.2%רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

6690-26.7%רווח המיוחס לזכויות המיעוט

)GAAP( הדוחות החשבונאיים של הקבוצה

לתשעה חודשים ראשונים
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 שיחת ועידה

 

 בשעה 2017, נובמברב 16, חמישי ביוםלמשקיעים,  בעברית ועידה שיחת תקיים" גרופ שטראוס" חברת
  .2017 שנת של לישישה לרבעון החברה של הכספיים הדוחות לסקירת( ישראל)שעון  14:00

 03-9180610 הוא  בעברית הועידה לשיחת להצטרפות הטלפון מספר

 17:30בשעה  2017, נובמברב 16, חמישילמשקיעים, ביום  באנגלית, תקיים החברה שיחת ועידה בנוסף
לסקירת הדוחות  "ב(בארה המזרחי החוף של הזמן אזור 10:30, בריטניה שעון 15:30) ישראל שעון

 . 2017של שנת  לישישההכספיים של החברה לרבעון 

 :הינם באנגלית הועידה לשיחת להצטרפות הטלפון מספרי

 0-800-917-9141 :בריטניה

 1-888-407-2553 :ב"ארה

 03-918-0644 :ישראל

קשרי ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר  2017של שנת  לישישהלרבעון  החברה של הכספיים הדוחות
 המשקיעים של הקבוצה בכתובת: 

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 

Osnat.Golan@Strauss-Group.com 

 או

 גיל מסינג

 מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272 

Gil.Messing@Strauss-Group.com 

 

 

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome
http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome
mailto:Osnat.Golan@Strauss-Group.com
mailto:Gil.Messing@Strauss-Group.com

