
 

 

 

 

 : 2019 של שלישי רבעון מסכמת שטראוס קבוצת

 ברווחיות שיפור והמשך צמיחה כמותיתהמשך לב בהכנסות צמיחה

 

 6.1% -כ של צמיחה"ח שמיליארד  2.24 -כ המכירות ברבעון עמד על היקף

 "חשמיליון  256 -לכ 9.4% -בכ צמח התפעולי הרווח "ח;שע בנטרול אורגני

ושיפור בהכנסות של צמיחה נוסף אנחנו מדווחים הבוקר על רבעון : "שטראוס קבוצת"ל ומנכ נשיא ,ברדעה גיורא

המאפיינת את  חדשנות וגיוון מוצריתפיסת הן פרי של  ,תוצאות אלוהקבוצה. ברווחיות במרבית הפעילויות של 

התחזקות השקל אל מול מרבית  .ברחבי העולםבישראל ותהליכי שיפור וייעול במפעלי החברה של וכן , הקבוצה

 בהמשך - גם ברבעון זההמטבעות ממשיכה להשפיע על התוצאות הבינלאומיות של החברה 

 קודמים. הרבעונים ל

של  הערכותבומתמקדים  משאבים משקיעיםאנחנו בשטראוס  ,בנוסף לפעילות השוטפת

שעומדים בפניו בשנים הבאות. אחת הדרכים בהן בחרנו להתמודד  אתגריםלענף המזון 

מתוך רצון טק -חום הפודכבר לפני מספר שנים היא באמצעות קידום ת עם אתגרים אלו

. ברבעון שחלף אירחנו בישראל את בישראל ובעולםל ענף זה שסיסטם -האקו את להוביל

בכנס  אורחים מישראל ומהעולם. 1,500 -אליו הגיעו כ FoodTechIL שלנו הכנס השנתי

, אנשי מדע המובילות השקעההנציגי חברות המזון הגדולות בעולם, נציגי קרנות  השתתפו

. מרגש לראות שהחזון שלנו בתחום קורם עור וגידים כאשר חלק מהחברות קולינריהוטכנולוגיה, אנשי גסטרונומיה ו

, חתומות על פיתוחים מתקדמים בכל תחומי הפעילותמגיעות להישגים,  באשדוד חממת הפודטק שהקמנושגדלות ב

אנו בו נמשיך לפעול במלוא המרץ כדי לקדם את התחום משווקות מוצרים. כבר  חלקןוכספים בעקבות זאת מגייסות 

 ".פנימי כמו גם פעולה למען עולם טוב יותררואים מנוע צמיחה 

 -כ עליה שלמיליארד ש"ח,  2.24 -כ בהיקף שלעם הכנסות  2019של  השלישימסכמת את הרבעון  שטראוס קבוצת

 -כהכנסות בהשחקה את התחזקות השקל למול מטבעות הפעילות  .אשתקד לעומת ההכנסות ברבעון המקביל 4%

 הקבוצה הכנסות סך .6.1% -סתכמה בכה בנטרול השפעות שערי חליפיןהצמיחה האורגנית בהתאמה , מיליון ש"ח 40

 .אשתקד המקבילה לתקופה בדומה - ש"ח מיליארד 6.4 -בכ הסתכמו 2019 שנת של הראשונים החודשים תשעתב

בהשוואה לתקופה  2.6% -הכנסות הקבוצה בכהאמירו  –שערי החליפין  השפעות אורגנית ובנטרול ,עם זאת

   .המקבילה אשתקד

 של החברות הבנותשל הקבוצה וברווחיות  שיפורו ברווח צמיחה של נוסף מוצלח רבעוןמסכמת  שטראוסקבוצת 

 מגיוון ותמהיל מוצרים משופר וכן מהתייעלות תפעולית. הקבוצה,  פעילויותשל מרבית מגידול כמותי הנובעת בעיקר 

 - המכירותהיקף מ 39.6% -כ מהווים אשרמיליון ש"ח  887 -בכ ברבעון הסתכםקבוצת שטראוס  של הגולמיהרווח 

 -כ של גידול ,ברבעון המקביל אשתקד 37.6% -כ של גולמית רווחיותמיליון ש"ח ו 812 -כ רווח גולמי של לעומת זאת

 2.46 -כ לעומת ש"חמיליארד  2.55 -הסתכם הרווח הגולמי בכ 2019הראשונים של שנת  חודשיםה תבתשע .9.3%

 ש"ח מיליון 256 -בכ םהרווח התפעולי ברבעון הסתכ. 3.9% -כ שלגידול  –אשתקד בתקופה המקבילה  ש"חמיליארד 

ברבעון  10.9% -כ של תפעולית רווחיותוש"ח  מיליון 235 -כ שלתפעולי  רווחמהמחזור לעומת  11.4% -כ שהם

 שנת של השלישיהרבעון  את החברהמסכמת  בשורת הרווח הנקי .9.4% -כ של שיפור, 2018 שנת של שלישיה

השיפור . בתקופה המקבילה אשתקד ש"חמיליון  144 -כ לעומת ש"חמיליון  153 -כ עם - 6.5% -כ בשיפור של 2019

  נבע בעיקר מעלייה ברווח התפעולי אשר קוזזה בחלקה מעליה בהוצאות המימון ובהוצאות המס. ברווח הנקי 

 

 



שטראוס  מגמת הצמיחה שמאפיינת אותה ברבעונים האחרונים.ממשיכה ב ישראלשטראוס 

נתח  עלההרבעון השלישי ישראל היא חברת המזון השניה בגודלה בענף המזון ונכון לסוף 

בתקופה המקבילה  11.4% -כ לעומת)לפי נתוני סטורנקסט( זאת  11.7% -השוק שלה לכ

 -ש"ח כמיליון  899 -אשתקד. היקף המכירות של החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ

מגידול כמותי נובעת בהכנסות . הצמיחה אשתקד יותר מאשר ברבעון המקביל 7.4%

לעומת התקופה המקבילה נוספים  מכירותימי  מספרשברבעון זה היו כך ו מיוחס לבחלקש

ם המלוחים והמתוקים. פיבקטגוריות החטיגידול מכירות בשל עיתוי החגים וכן בשל אשתקד 

מעדנים בתחומי ה ין השאר ומגוונים ב ברבעון זה שטראוס ישראל השיקה מוצרים חדשים רבים

פרה מופחת ושוקולד  single originספלנדיד  טבלאות בהםהחברה השיקה ברבעון מוצרים חדשניים  .חלבהמשקאות ו

 . 30%סוכר 

 לעומת – כירותמה מחזורמ 39.9% –מיליון ש"ח  358 -בכ שטראוס ישראל של הגולמי הרווחברבעון השלישי הסתכם 

 השלישי ברבעון ש"ח מיליון 90 -מכהתפעולי של שטראוס ישראל עלה  הרווח. אשתקד המקביל ברבעון 37.9% -כ

 10.9% -כל 10.7% -כתוך העלאת הרווחיות התפעולית מ – הנוכחיברבעון  ש"ח מיליון 98 -כ דיכל 2018 שנת של

 תהליכי העמקתכן מו מתמהיל מגוון ,בין היתר ,השיפור ברווחיות מוסברמעבר לעלייה במכירות, בהתאמה. 

 . מגווניםתפעוליים  שיפוריםו כפועל יוצא של השקעות בטכנולוגיה החברה במפעלי פרודוקטיביותה

בדגש על צמיחה במכירות  במכירותכמותית  צמיחה שלמצוין מסכמת רבעון  קפהשטראוס 

 מיליון 986 -כ של הכנסות הניבה הקפה פעילות כל סך .במטבע מקומי בפעילות הבינלאומית

. בשל התחזקות השקל המטבע השפעות בנטרול 5.1% -צמיחה של כ –ש"ח ברבעון 

 .1.8% -הסתכמה הצמיחה ברבעון בכ

הסתכמו הפועלת בברזיל  Três Corações הכנסות קבוצת שטראוס מפעילות חברת הקפה

רבעון לעומת ה 1.5% -, גידול של כ)חלק הקבוצה( ש"חמיליון  476 -ברבעון שחלף בכ

 ההגדלתוך וכמותי מכר זאת בעיקר בשל גידול ב – במונחי מטבע מקומי אשתקד המקביל

עברה  2019 שנת . ברבעון השלישי של28.5% -נתח השוק של החברה לכמשמעותית ב

 . 2015בשנת לרווחיות תפעולית לראשונה מאז הקמתה  TRESפעילות מותג הקפסולות והמכונות 

. פעילות 11.2% -צמחה ברבעון שחלף בכ ,המשופעת מעונתיות וכן מימי המסחר הנוספים ,פעילות הקפה בישראל

, בשיעור גבוה במטבע מקומי פוליןבובשיעורים גבוהים אוקראינה ורוסיה הקפה במזרח אירופה צמחה במדינות 

                         .של התגברות התחרותבביה נרשמה ירידה בהכנסות בעיקר לעומתם ברומניה ובסר

 הסתכמו החברה הכנסות היקף. צמיחה של נוסףמוצלח מסכמת רבעון  מים שטראוס

 הרבעון המקביל אשתקד. עומתל 5.4% -כ צמיחה של -"ח ש מיליון 165 -בכ ברבעון

הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במכירות מכשירים חדשים בישראל ומגידול 

 18 -כ לעומת ש"חמיליון  20 -במצבת הלקוחות. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ

. הגידול ברווחיות התפעולית נובע מגידול במצבת אשתקד ברבעון המקביל ש"חמיליון 

 (. HSWעם האייר הסינית ) של השותפותהלקוחות בישראל ומשיפור הרווחיות 

 ש"חמיליון  134 -בסין הניבו ברבעון השלישי הכנסות בהיקף של כהשותפות מכירות 

. בנטרול השפעת שער החליפין 7.4% -כ של בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון ש"חמיליון  *145 -בהשוואה לכ

הקיטון מוסבר  .(100%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד )בלתי מבוקר, במונחי  1.5% -כבירידה ההסתכמה 

 בעיקר כתוצאה מהרעה בתנאי המאקרו והתחרות בשוק.

 345 -כל 5.2% -. סברה הגדילה את המכירות שלה במטבע מקומי בכטוברבעון  מסכמות ואובלה סברה החברות

 תחזקות השקל לעומת הדולר האמריקאיה ,עם זאת .1.8%צמיחה אורגנית של , המהווה ברבעון השלישי ש"חמיליון 

 28 -כהרווח התפעולי ברבעון ירד מבהכנסות.  1.6% -כ כך שהחברה מדווחת על ירידה שלאת ההכנסות  השחק

. סברה הגדילה ברבעון זה את נתח בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות שיווק ומכירה ש"חמיליון  24 -לכ ש"חמיליון 

. מכירות אשתקד בתקופה המקבילה 60.1% -כ מהשוק לעומת 62.2% -השוק שלה בארה"ב והוא עומד כיום על כ

בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. החברה הקטינה את ההפסד התפעולי  ש"חמיליון  40 -אובלה ברבעון הסתכמו בכ

 . הנוכחי ברבעון ש"חמיליון  3 -לכאשתקד  ש"חמיליון  4 -שלה מכ
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 הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.* 

 .2019בספטמבר  30המאוחדים ליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים ל 1.3לפרטים נוספים ראו באור  –מחדש  וסווג 2016-2018מספרי ** 
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 תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**   רווח ורווחיות תפעולית 

 

 

   

 

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

 .2019בספטמבר  30המאוחדים ליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים ל 1.3לפרטים נוספים ראו באור  –מחדש  וסווג 2016-2018מספרי ** 

  



 

 

: הבאים הפריטים של ובנטרול משותפת בשליטה שותפויות של יחסי איחוד הכוללים( Non GAAP) הניהוליים הנתונים על יםמבוססהנתונים במסמך זה    (1)

 המשמשים לגידור נגזרים פיננסים מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) , שערוךמניות מבוסס תשלום

, חרותא והוצאות הכנסות, התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים כלל אתסחורות ו מחירי

 .אחרת מצוין אם למעטוכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, , נטו

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

 .2019 בספטמבר 30 ליום המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות תמציתל 1.3ראו באור לפרטים נוספים  -* סווג מחדש 

 **EBITDA  הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות  2019 ספטמברב 30חודשים שהסתיימו ביום  12לתקופה שלIFRS 16. 

 

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

  

)1(
 (Non GAAP) נתונים ניהוליים

שינוי20192018

2,2432,1584.0%מכירות )מיליוני ש"ח(

6.1%צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

8878129.3%רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

bps 200+39.6%37.6%שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA34229416.3% )מיליוני ש"ח(

)%(  EBITDA - 160+15.2%13.6%שיעור ה bps

2562359.4%רווח תפעולי  )מיליוני ש"ח(

bps 50+11.4%10.9%שיעור הרווח התפעולי )%(

רווח המיוחס לבעלי המניות של 

1531446.5%החברה )מיליוני ש"ח(

שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות 

bps 20+6.8%6.6%של החברה )%(

1.321.255.8%רווח למניה )ש"ח(

191228-16.2%תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

)2(
64-7716.9%-השקעות )מיליוני ש"ח( 

2,2752,1326.7%חוב נטו )מיליוני ש"ח(

1.8x2.0x(0.2x)חוב נטו / EBITDA )שנתי(

לרבעון השלישי

**

*

*

*
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)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-

2018

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים 

ופעילויות:

שטראוס ישראל

bps 50+6136.5%6.5%70811.4%11.4%בריאות ואיכות חיים

)2(
bps 50- 2869.4%9.4%2803.5%9.8%תענוג והנאה 

bps 20+8997.4%7.4%9889.2%10.9%סה"כ שטראוס ישראל

שטראוס קפה

bps 410+19611.2%11.2%421137.5%21.5%קפה ישראל

)2(
bps 70+790-0.2%3.8%8556.6%10.8%קפה בינלאומי 

bps 150+9861.8%5.1%1271615.2%12.9%סה"כ שטראוס קפה

מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 100- 173-1.6%5.2%12-2-13.9%7.0%סברה )50%( 

)2( 
2125.9%NMNM-201.0%10.2%אובלה )50%(

bps 60- 193-1.3%5.7%10-2-11.5%5.4%סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 70+1655.4%5.6%20211.3%12.2%שטראוס מים 

0NMNM1-387.5%NMNMאחר

bps 50+2,2434.0%6.1%256219.4%11.4%סה"כ הקבוצה

לרבעון השלישי

 של ובנטרול משותפת בשליטה שותפויות של יחסי איחוד הכוללים( Non GAAP) הניהוליים הנתונים על יםמבוססהנתונים במסמך זה  (1)

 מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) , שערוךמניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים

התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד  כלל אתסחורות ו מחירי המשמשים לגידור נגזרים פיננסים

 .אחרת מצוין אם למעטוכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, , נטו, אחרות והוצאות הכנסות, שבו יימכר המלאי לחיצוניים

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

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

נתוני הרווח התפעולי של . ובאובלה בסברה( 50%) שטראוס של חלקה את משקפים בינלאומי וממרחים מטבלים נתוני. (50%))

 .49% –( בסין HSWהאייר שטראוס מים )ב"שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס 

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 



 

 

 

: הבאים הפריטים של ובנטרול משותפת בשליטה שותפויות של יחסי איחוד הכוללים( Non GAAP) הניהוליים הנתונים על יםמבוססהנתונים במסמך זה    (1)

 המשמשים לגידור נגזרים פיננסים מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) , שערוךמניות מבוסס תשלום

, אחרות והוצאות הכנסות, התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים כלל אתסחורות ו מחירי

 .אחרת מצוין אם למעטוכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, , נטו

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

 .2019 ספטמברב 30 ליום המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות תמציתל 1.3ראו באור לפרטים נוספים  -* סווג מחדש 

 **EBITDA  הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות  2019בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  12לתקופה שלIFRS 16. 

 

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

)1(
 (Non GAAP) נתונים ניהוליים

שינוי20192018

6,4226,428-0.1%מכירות )מיליוני ש"ח(

2.6%צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

2,5542,4583.9%רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

bps 160+39.8%38.2%שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA1,00086914.9% )מיליוני ש"ח(

)%(  EBITDA - 210+15.6%13.5%שיעור ה bps

7526968.1%רווח תפעולי )מיליוני ש"ח(

bps 90+11.7%10.8%שיעור הרווח התפעולי )%(

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )מיליוני 

44640211.1%ש"ח(

bps 70+6.9%6.2%שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )%(

3.863.5010.5%רווח למניה )ש"ח(

54649510.3%תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

)2(
224-2097.2%-השקעות )מיליוני ש"ח( 

2,2752,1326.7%חוב נטו )מיליוני ש"ח(

1.8x2.0x(0.2x)חוב נטו / EBITDA )שנתי(

לתשעת החודשים הראשונים

***

*

*



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

)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-

2018

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:

שטראוס ישראל

bps 50+1,7124.2%4.2%189179.3%11.0%בריאות ואיכות חיים

)2(
bps 20+8673.5%3.5%10155.4%11.7%תענוג והנאה 

bps 40+2,5794.0%4.0%290228.0%11.2%סה"כ שטראוס ישראל

שטראוס קפה

bps 560+5835.8%5.8%1283842.0%22.0%קפה ישראל

)2(
bps 80- 1.2%210-37-14.7%9.5%-2,210-7.2%קפה בינלאומי 

bps 60+2,793-4.8%0.1%33810.5%12.1%סה"כ שטראוס קפה

מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 390+5221.3%6.1%692143.5%13.3%סברה )50%( 

)2(
7-0-4.3%NMNM-614.8%11.4%אובלה )50%( 

bps 340+5831.7%6.7%622149.9%10.6%סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 180+4675.8%5.9%551023.9%11.9%שטראוס מים 

0NMNM7232.8%NMNMאחר

bps 90+6,422-0.1%2.6%752568.1%11.7%סה"כ הקבוצה

לתשעת החודשים הראשונים

 של ובנטרול משותפת בשליטה שותפויות של יחסי איחוד הכוללים( Non GAAP) הניהוליים הנתונים על יםמבוססהנתונים במסמך זה  (1)

 מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) שערוך, מניות מבוסס תשלום: הבאים הפריטים

התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד  כלל אתסחורות ו מחירי המשמשים לגידור נגזרים פיננסים

 .אחרת מצוין אם למעטוכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, , נטו, אחרות והוצאות הכנסות, שבו יימכר המלאי לחיצוניים

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

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

נתוני הרווח התפעולי של . ובאובלה בסברה( 50%) שטראוס של חלקה את משקפים בינלאומי וממרחים מטבלים נתוני. (50%))

 .49% –( בסין HSWהאייר שטראוס מים )ב"שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס 

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

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

 



 

 

  

 

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

שינוי20192018

1,5041,4116.6%מכירות

8898563.9%עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות

313התאמות בגין גידור סחורות

8928692.6%עלות המכירות

61254213.0%רווח גולמי

%40.7%38.4% ממכירות

3433149.4%הוצאות מכירה ושיווק

998614.9%הוצאות הנהלה וכלליות

442400סה"כ הוצאות

6566-1.6%חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

23520813.0%רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

%15.6%14.7% ממכירות

0-2הוצאות אחרות, נטו

23520614.0%רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

31-2521.0%-הוצאות מימון, נטו

20418113.0%רווח לפני מיסים על הכנסה

44-3816.5%-מסים על הכנסה 

21.5%20.8%שעור מס אפקטיבי

16014312.0%רווח לתקופה

14512913.0%רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

15143.6%רווח המיוחס לזכויות המיעוט

)GAAP( הדוחות החשבונאיים של הקבוצה

לרבעון השלישי

שינוי20192018

4,2724,2051.6%מכירות

2,5122,520-0.3%עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות

30התאמות בגין גידור סחורות

2,5152,520-0.2%עלות המכירות

1,7571,6854.3%רווח גולמי

%41.1%40.1% ממכירות

9799542.7%הוצאות מכירה ושיווק

2972844.4%הוצאות הנהלה וכלליות

1,2761,238סה"כ הוצאות

2182009.2%חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

6996478.0%רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

%16.4%15.4% ממכירות

30-הוצאות אחרות, נטו

6966477.5%רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

96-6350.3%-הוצאות מימון, נטו

6005842.9%רווח לפני מיסים על הכנסה

131-151-13.2%-מסים על הכנסה 

21.8%25.9%שעור מס אפקטיבי

4694338.5%רווח לתקופה

4283929.3%רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

41410.5%רווח המיוחס לזכויות המיעוט

)GAAP( הדוחות החשבונאיים של הקבוצה

לתשעת החודשים הראשונים



 שיחת ועידה

 בשעה 2019בנובמבר,  20כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום רביעי,  תקיים" גרופ שטראוס" חברת
 . 2019 שנת של השלישי לרבעון החברה של הכספיים הדוחות לסקירת( ישראל)שעון  14:00

 8791806-03הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא  מספר

 שעון 3071:בשעה  2019, נובמברב 20 ,רביעילמשקיעים, ביום  באנגלית, תקיים החברה שיחת ועידה בנוסף
"ב( לסקירת הדוחות הכספיים של בארה המזרחי החוף של הזמן אזור 10:30, בריטניה שעון 15:30) ישראל

 . 2019 שנת של השלישיהחברה לרבעון 

 :הינם באנגלית הועידה לשיחת להצטרפות הטלפון מספרי

 0-800-917-5108 :בריטניה

 1-866-860-9642 :ב"ארה

 03-918-0691 :ישראל

קשרי המשקיעים ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר  2019לשנת שלישי הלרבעון  החברה של הכספיים הדוחות
  של הקבוצה בכתובת:

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

 :נוספים לפרטים

 דניאלה פין

 משקיעיםמנהלת קשרי 

054-5772195 

03-6752545 

Group.com-Daniella.Finn@Strauss 

 אסנת גולן

  , דיגיטל וקיימותסמנכ"ל תקשורת

052-8288111 

03-6752281 

Group.com-snat.Golan@StraussO 

 
 או

 שלומי שפר 

 שטראוסמנהל תקשורת חוץ קבוצת 

050-6208000 

03-6756713 

group.com-Shlomi.Sheffer@strauss 
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