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 הודעה לעיתונות

 14/11/2018פתח תקווה, ישראל; 

 

 :ברווח וגידולגרופ מציגה רבעון נוסף של צמיחה  שטראוס

במכירות  בנטרול שערי חליפין 2.9%של  אורגנית צמיחה

 (1)ש"ח מיליון 144 -ל 15%-ב צמח הרווחהרבעון השלישי; 

.  חזקים ביצועים להציג ממשיכהשטראוס  קבוצת: "14.11.2018)) שטראוס קבוצת"ל ומנכ נשיא, דעהבר גיורא

 ובפעילות הישראלית בפעילותבאופן עקבי  השתפרתוצאות החברה הן במכירות והן ברווחיות ממשיכות ל

הפעילות  בגין בעיקר השקליות התוצאות על החליפין שערי של מהותית שלילית השפעה למרות זאת, הבינלאומית

 פעילויות בכל בפרודוקטיביות השקעה המשך לצד חדשנותצמיחה מבוססת ממשיכה לשים דגש על  הקבוצהברזיל. ב

 .החברה

. ברציפות 11-ה הרבעון זה, להציג קצב צמיחה העולה על קצב צמיחת השוק גם ברבעון זה ממשיכהשטראוס ישראל 

בהכנסות  הגידולענף המזון והמשקאות. מ 11.9% -לכ השוק נתחב חלקה אתהחברה  הגדילה בתקופת הדוח

 . החטיבות בכל מוצרים של חדשות מהשקותהשאר  בין יםנתח השוק נובעב הגידולו

הקפה  פעילות. הכוללת מהפעילות כמחציתבפעילות הגלובלית של שטראוס שמהווה גם בעון מצויין רמסכמים  אנחנו

הפרשי  בשל השקליותגידול משמעותי בהיקף המכירות. הגידול אינו משתקף בהכנסות  עם לצמוח ממשיכהבברזיל 

ממשיכה לצמוח בקצב מרשים וכך גם פעילות  והממרחים המטבלים פעילות. ש"חמיליון  100-מט"ח שגרעו כ

 שטראוס מים בארץ ובחו"ל".

 (1) 8201  שנתשל  לישיהשרבעון לעיקריים ההדגשים 

. 2.9% -בכ הסתכמהבנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין במכירות החברה, האורגנית  הצמיחה •

מהפרשי  הושפעותקופה המקבילה אשתקד, ול דומהבמיליארד ש"ח,  2.2 -הסתכמו בכבש"ח  מכירותה

ריאל מהחלשות שערו הממוצע של הכתוצאה בעיקר מיליון ש"ח,  108 -בסך של כשליליים תרגום 

יצויין כי נכון למועד פרסום הדוחות שער  לתקופה המקבילה אשתקד.השקל בהשוואה  לאל מו הברזילאי

 אל מול שערו בסוף הרבעון. 7.3% -כ הריאל התחזק חזרה בשיעור של

 0.3% -כ של שיפור(, מהמכירות 37.6% -כ של שיעור) ח"ש מיליון 812 -בכ הסתכם הגולמי הרווח •

 .1.0% -בכ עלתה הגולמית הרווחיות. אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה

 -של כ שיפור ,מהמכירות( 10.9% -מיליון ש"ח )שיעור של כ 235 -( הסתכם בכEBITהתפעולי ) הרווח •

 .0.9% -בכעלתה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית  6.1%

לתקופה  בהשוואה 14.8% -כשל  שיפורש"ח,  1.25 -בכ הסתכםהחברה לבעלי המניות של הרווח למניה  •

 . המקבילה אשתקד

מיליון  181 -כל בהשוואהמיליון ש"ח,  248 -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) 8201  של שנת תשעת החודשים הראשוניםלעיקריים ההדגשים 

. 5.6% -בכ הסתכמהבנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין במכירות החברה, האורגנית  הצמיחה •

בתקופה המקבילה מיליארד ש"ח  6.3 -בהשוואה למיליארד ש"ח,  6.4 -בש"ח הסתכמו בכ מכירותה

בעיקר כתוצאה מהחלשות שערו מיליון ש"ח,  210 -בסך של כ שלילייםמהפרשי תרגום  הושפעואשתקד, ו

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

 4.9% -כ של שיפור(, מהמכירות 38.2% -כ של שיעור) ח"ש מיליון 2,458 -בכ הסתכם הגולמי הרווח •

 .1.2% -בכ עלתה הגולמית הרווחיות. אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה

 -של כ שיפור ,מהמכירות( 10.8% -מיליון ש"ח )שיעור של כ 696 -( הסתכם בכEBITהתפעולי ) הרווח •

 .0.8% -בכ עלתהבהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית  10.4%

לתקופה  בהשוואה 15.0% -כשל  שיפורש"ח,  3.50 -בכ הסתכםהחברה לבעלי המניות של הרווח למניה  •

 . המקבילה אשתקד

מיליון  294 -כל בהשוואהמיליון ש"ח,  544 -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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( 11בינלאומי  דיווח כספי( הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת )ללא יישום תקן Non GAAP) הניהוליים הנתונים על מבוסס    (1)

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

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

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

 

 

)1( (Non GAAP) נתונים ניהוליים

שינוי20182017

2,1582,210-2.4%מכירות )מיליוני ש"ח(

2.9%צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

8128090.3%רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

bps 100+37.6%36.6%שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA2942833.6% )מיליוני ש"ח(

)%(  EBITDA - 80+13.6%12.8%שיעור ה bps

2352216.1%רווח תפעולי  )מיליוני ש"ח(

bps 90+10.9%10.0%שיעור הרווח התפעולי )%(

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )מיליוני 

14412515.1%ש"ח(

שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה 

)%(6.6%5.6%+100 bps

1.251.0914.8%רווח למניה )ש"ח(

24818137.3%תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

82-5743.9%-השקעות )מיליוני ש"ח( )2(

1,9742,285-13.6%חוב נטו )מיליוני ש"ח(

1.8x2.3x(0.5x)חוב נטו / EBITDA )שנתי(

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

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

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

 .מוחשיים בלתיהשקעה בנכסים כן ורכישת רכוש קבוע השקעות כוללות    (2) 

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

 

 

 

)1(
 (Non GAAP) נתונים ניהוליים

מכירות 

)מיליוני ש"ח(

שיעור 

השינוי 

במכירות

צמיחה 

אורגנית של 

המכירות 

בנטרול 

השפעת 

הפרשי שער

רווח )הפסד( 

תפעולי )מיליוני 

ש"ח(

שינוי כמותי 

ברווח )הפסד( 

התפעולי

שיעור השינוי 

ברווח )הפסד( 

התפעולי

שיעור הרווח 

התפעולי )%(

שינוי בשיעור 

הרווח התפעולי 

בהשוואה ל-

2017

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:

שטראוס ישראל

bps 40- 5754.2%4.2%6200.5%10.9%בריאות ואיכות חיים

bps 20+2622.4%2.4%2824.8%10.3%תענוג והנאה )2(

bps 20- 8373.6%3.6%9021.6%10.7%סה"כ שטראוס ישראל

שטראוס קפה

bps 210+1760.7%0.7%31414.3%17.4%קפה ישראל

bps 40- 792-11.7%0.8%80-15-14.9%10.1%קפה בינלאומי )2(

bps 10+968-9.7%0.9%111-11-8.4%11.4%סה"כ שטראוס קפה

מטבלים וממרחים בינלאומי

bps 590+1754.2%4.0%1411307.8%8.0%סברה )50%( )2(

21NMNMNM-2012.9%18.0%אובלה )50%( )2(

1965.1%5.2%1212NM6.0%+590 bpsסה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

bps 520+1579.4%9.3%189101.3%11.5%  שטראוס מים )2( )3(

0NMNM4256.7%NMNMאחר )4(

bps 90+2,158-2.4%2.9%235146.1%10.9%סה"כ הקבוצה

לרבעון השלישי

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

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

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

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

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

מהמיזם המשותף והחל  34% -החזיקה החברה ב 2017( בסין. עד לחודש אוגוסט HSWשטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים )

 נוספים במיזם המשותף. 15%בעקבות רכישת  49% -שיעור ההחזקה עלה ל 2017מחודש ספטמבר 

 אחר"." ממגזר כחלק בעבר הוצגו אשר המים מגזר תוצאות על בנפרד לדווח החברה הנהלת החליטה 2018הראשון לשנת  מהרבעון החל   (3)

 .ברנר מקס פעילות את החברה מימשה 2017 בשנת השני הרבעון במהלך(     4)

 

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

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

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

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

 

 

  

)1( (Non GAAP) נתונים ניהוליים

שינוי20182017

6,4286,3351.5%מכירות )מיליוני ש"ח(

5.6%צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

2,4582,3424.9%רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

bps 120+38.2%37.0%שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA8698048.2% )מיליוני ש"ח(

)%(  EBITDA - 80+13.5%12.7%שיעור ה bps

69663110.4%רווח תפעולי )מיליוני ש"ח(

bps 80+10.8%10.0%שיעור הרווח התפעולי )%(

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )מיליוני 

40233818.8%ש"ח(

bps 90+6.2%5.3%שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )%(

3.503.0415.0%רווח למניה )ש"ח(

54429485.2%תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

228-18920.6%-השקעות )מיליוני ש"ח( )2(

1,9742,285-13.6%חוב נטו )מיליוני ש"ח(

1.8x2.3x(0.5x)חוב נטו / EBITDA )שנתי(

לתשעה חודשים ראשונים
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 נספח

)1(
 (Non GAAP) נתונים ניהוליים

)1(
 (Non GAAP) נתונים ניהוליים

מכירות 

)מיליוני ש"ח(

שיעור השינוי 

במכירות

צמיחה אורגנית 

של המכירות 

בנטרול 

השפעת הפרשי 

שער

רווח )הפסד( 

תפעולי 

)מיליוני ש"ח(

שינוי כמותי 

ברווח )הפסד( 

התפעולי

שיעור השינוי 

ברווח )הפסד( 

התפעולי

שיעור הרווח 

התפעולי )%(

שינוי בשיעור 

הרווח התפעולי 

בהשוואה ל-

2017

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:

שטראוס ישראל

bps 40- 1,6435.7%5.7%17221.4%10.5%בריאות ואיכות חיים

bps 50+8383.6%3.6%9677.7%11.5%תענוג והנאה )2(

bps 20- 2,4815.0%5.0%26893.5%10.8%סה"כ שטראוס ישראל

שטראוס קפה

bps 80+5512.7%2.7%9068.0%16.4%קפה ישראל

bps 100+2,381-3.9%4.6%247177.2%10.3%קפה בינלאומי )2(

bps 110+2,932-2.7%4.4%337237.4%11.5%סה"כ שטראוס קפה

מטבלים וממרחים בינלאומי

bps 280+5158.4%11.1%481753.6%9.4%סברה )50%( )2(

72NMNMNM-5819.1%21.0%אובלה )50%( )2(

bps 290+5739.4%12.0%411882.0%7.2%סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

bps 340+4429.2%9.2%451865.4%10.1%  שטראוס מים )2( )3(

0-100.0%NM5-3-38.0%NMNMאחר )4(

bps 80+6,4281.5%5.6%6966510.4%10.8%סה"כ הקבוצה

לתשעה חודשים ראשונים

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

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

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

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

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

מהמיזם המשותף והחל  34% -החזיקה החברה ב 2017( בסין. עד לחודש אוגוסט HSWשטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים )

 נוספים במיזם המשותף. 15%בעקבות רכישת  49% -חזקה עלה לשיעור הה 2017מחודש ספטמבר 

 אחר"." ממגזר כחלק בעבר הוצגו אשר המים מגזר תוצאות על בנפרד לדווח החברה הנהלת החליטה 2018הראשון לשנת  מהרבעון החל   (3)

 .ברנר מקס פעילות את החברה מימשה 2017 בשנת השני הרבעון במהלך(     4)

 

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

 ש"ח.באלפי של סברה ואובלה חושבו על בסיס הנתונים המדויקים וממרחים בינלאומי 
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 חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי : הערה

שינוי20182017

1,4111,3990.8%מכירות

8568550.1%עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות

13-1התאמות בגין גידור סחורות

8698541.8%עלות המכירות

542545-0.7%רווח גולמי

%38.4%39.0% ממכירות

3143081.9%הוצאות מכירה ושיווק

8696-10.6%הוצאות הנהלה וכלליות

400404סה"כ הוצאות

6626149.5%חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

20816724.2%רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

%14.7%12.0% ממכירות

-2-הוצאות אחרות, נטו

20616723.7%רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

25-2214.2%-הוצאות מימון, נטו

18114525.2%רווח לפני מיסים על הכנסה

38-373.4%-מסים על הכנסה 

20.8%25.2%שעור מס אפקטיבי

14310832.5%רווח לתקופה

1299435.7%רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

14149.8%רווח המיוחס לזכויות המיעוט

)GAAP( הדוחות החשבונאיים של הקבוצה

לרבעון השלישי

שינוי20182017

4,2054,0952.7%מכירות

2,5202,4731.9%עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות

18-התאמות בגין גידור סחורות

2,5202,4911.2%עלות המכירות

1,6851,6045.1%רווח גולמי

%40.1%39.2% ממכירות

9549352.0%הוצאות מכירה ושיווק

2842753.3%הוצאות הנהלה וכלליות

1,2381,210סה"כ הוצאות

20012065.9%חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

64751425.8%רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

%15.4%12.6% ממכירות

7--הוצאות אחרות, נטו

64750727.7%רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

63-90-29.7%-הוצאות מימון, נטו

58441740.2%רווח לפני מיסים על הכנסה

151-7797.7%-מסים על הכנסה 

25.9%18.3%שעור מס אפקטיבי

43334027.2%רווח לתקופה

39227442.7%רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

4166-37.3%רווח המיוחס לזכויות המיעוט

)GAAP( הדוחות החשבונאיים של הקבוצה

לתשעה חודשים ראשונים
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 שיחת ועידה

 

 2018, בנובמבר 14 כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום רביעי, תקיים" גרופ שטראוס" חברת
  .2018 שנת של לישישה לרבעון החברה של הכספיים הדוחות לסקירת( ישראל)שעון  14:00 בשעה

 03-9180685 הוא  בעבריתאזנה לכנס החברה לה הטלפון מספר

 03:71בשעה  8201, בנובמבר 14, רביעילמשקיעים, ביום  באנגלית, תקיים החברה שיחת ועידה בנוסף
לסקירת הדוחות  "ב(בארה המזרחי החוף של הזמן אזור 10:30, בריטניה שעון 15:30) ישראל שעון

 . 2018של 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  2018של 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

  , דיגיטל וקיימותסמנכ"ל תקשורת

052-8288111 

03-6752281 

Group.com-@Strausssnat.GolanO 

 או

 שלומי שפר

 מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000 

03-6756713 

group.com-Shlomi.Sheffer@strauss 

 
 


