
 

 2020 של הראשון ברבעון הסתכמו שטראוס קבוצת הכנסות

  1בנטרול השפעת שע"ח 8.1% -כ צמיחה של - ח"שמיליארד  2.17 -ב

  03.% -כ של היא הצמיחה שבשקלים כך ההכנסות את שחקו הריאל ובעיקר החליפין שערי השפעות

 לצד ברווח ויציבות מכירותב צמיחהשל  חזקים ביצועים עם רבעון מציגהשטראוס  קבוצת: ברדעה גיורא"ל הקבוצה מנכ

 רציפות ,אנשיה בריאות על בשמירה מאמציה ממקדתהקבוצה  .העם השפעות הקורונ ,העולם לכל בדומה, התמודדות

 בחודשים אותנו שתלווה שונה למציאות והערכות גמישות שיאפשר פיננסי ניהולתוך  זאת .לביקושים ומענה עסקית ויציבות

 השפעת השינויים בשערי החליפין  בהם אתגריםיוצר  גםהפעילות המגוון של הקבוצה מקנה חוסן אך  מבנה. הקרובים

ספקים ה עם הקשר, פועלת להידוק הבעובדי להשקיע. הקבוצה ממשיכה במגפה נפגעוש פעילויות של מחדש התנעהו

 שונות עסקיותהזדמנויות זאת תוך כדי בחינת  השותפויות את ומחזקת מותגים בפיתוחלהשקיע  ממשיכה ,קמעונאיםוה

 .השנה המשךבהעומדים בפניה  אתגריםל קדימה הערכותו

עם השפעות מנוגדות בגין נגיף הקורונה. הכנסות החברה ברבעון  2020את הרבעון הראשון של מסכמת שטראוס,  קבוצת

לעומת הכנסות הקבוצה ברבעון  8.1% -כ צמיחה אורגנית מנוטרלת מטבע שלמהווים אשר  ח"שמיליארד  2.17 -הסתכמו בכ

 תבעיקר בחבר ,השפעות שערי החליפין ,. עם זאתמשקפת את הגידול המרשים בביקוש למוצרים הצמיחה .המקביל אשתקד

 .3.0% -שחקו את ההכנסות כך שבשקלים מדובר על צמיחה רבעונית של כ ,הקפה

 התפרצותמבחלקו  הושפעהרבעון הראשון שתוצאות "אנחנו מדווחים היום על  :גיורא ברדעהוס י מנכ"ל קבוצת שטרארלדב

כחברה עסקית עם אחריות חברתית פעלנו בראש השנה. עד סוף פחות כל ההשפעה שתמשיך ללוות אותנו ל, נגיף הקורונה

בטיחות העובדים שלנו ובטיחות בריאות ומתפשרת לובראשונה להמשיך את פעילות הייצור שלנו, זאת תוך מתן עדיפות בלתי 

 המזון שאנו מייצרים. 

המגיפה הזו הזכירה לכולם כמה חיוני לטפח תעשיית . האנשים יהתפקיד של מזון בחיתקופה זו העצימה באופן ייחודי את 

יתרונות בלהיות ה תקופה הדגישה אתה .לא רק בישראל אלא בכל מקום בעולם מזון מקומית בחיבור לחקלאות מקומית

  קרוב לחומרי הגלם שלך וכמה קריטי לשמור על יכולת שינוע ואספקה של חומרי גלם ומזון למרכולים ולבתים.  

אחרות פעילות הרבעון ואילו במדינות  יתרבמהקורונה בפעילות בסין לאורך  יאירועברבעון הראשון הרגשנו את השפעת 

חודשים שבהם מרבית המדינות בעולם חוו  –המשיכה אל תוך אפריל ומאי  , אך כאמורמרסההשפעה הייתה בעיקר בחודש 

בסופו של דבר אנחנו מציגים היום רבעון מצוין שמעיד על איתנותה העסקית והפיננסית של  ,יחד עם זאת. סגרים ממושכים

 הקבוצה. 

לאוכלוסיות בחזית באמצעותו סייעה הקבוצה הקצתה עד כה תקציב ייעודי של מיליוני שקלים כחלק מתוכנית חברתית 
פעילויות אלו  ים וותיקים ולצוותים רפואיים.וחלוקת מזון שוטפת לאזרח חיזוק עובדי הקו בחברה, סיוע לספקים המשבר,

התבצעו במספר מדינות. כעת האתגר המרכזי שלנו הוא לנהל את היציאה מהמשבר באופן המיטבי ובהתאם לצורך לגבש 
האסטרטגיה של הקבוצה להמשך הפעילות בחון התאמת את המתווה להיערכות לגל נוסף של התפרצות, אם יהיה, וכמובן ל

 ות.גם בשנים הבא
 

וכן בשל גידול במכירות של סברה בארה"ב  ישראלבגאוגרפיית שטראוס מכירות בעיקר מגידול בנבעה הצמיחה בהכנסות 

היו מספר פעילויות  ,על הרבעון כולו. יחד עם זאתמשמעותי ה חדה זאת במכירות השפיעה באופן יעלי, מרסחודש מהלך ב

. תוצאותשהשפיעו לרעה על ה "פהעלית ק"קפה ובשטראוס ישראל וכן סגירת רשת חברת הכמו המכירות לשוק המוסדי ב

באופן   והושפע ,בעיקר בברזיל ,ההקפ הכנסות חברתואילו  31.2% -בכ ובסין ברבעון הראשון קטנ HSWחברת  הכנסות

גרעו כולו הפרשי השער ברבעון  , השפעה שנמשכת ואף מתעצמת גם אל תוך הרבעון השני.תרגום שלילייםמהותי מהפרשי 

שחיקה מול השקל(. אל מהיחלשות הריאל הברזילאי  ח"שמיליון  77 -כ )מתוכם מהכנסות החברה ח"שמיליון  100 -כ

  . לצמיחה בשקליםהצמיחה במכירות במטבעות מקומיים להפרש בין הסיבה המרכזית היא  מטבעית זו

 

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

 כלל אתסחורות ו מחירי המשמשים לגידור נגזרים פיננסים מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) , שערוךמניות מבוסס
וכן השפעות מס של נטרול , נטו, אחרות והוצאות הכנסות, סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי

 .אחרת מצוין אם למעטפריטים אלו, 



 3.9% -כ ש"ח, גידול שלמיליון  878 -בכ 2020ל הסתכמה ברבעון הראשון ששל הקבוצה הניהולית הרווחיות הגולמית 

וחיות הגולמית ברבעון ממחזור המכירות, שיפור לעומת הרו 40.5% -כ מהוויםלעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר 

שיפור הרווחיות הגולמית נבע בעיקר מהגידול המרשים בכמויות הנמכרות במרבית . 40.1% -כ שעמדה על אשתקד המקביל

 0.5% -כ ש"ח, ירידה שלמיליון  268 -ברבעון הסתכם בכשל החברה  הניהולי הרווח התפעוליתחומי הפעילות של החברה. 

)מתוכם  ח מהרווח התפעולי של החברה"מיליון ש 8 -. הפרשי השער ברבעון כולו גרעו כאשתקד המקבילההתקופה  לעומת

המרכזית לירידה ברווחיות היא גידול בהוצאות שיווק  הסיבה .מיליון ש"ח מהיחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל( 5 -כ

מיליון  171עלי המניות עמד על בהמיוחס ל הרווח הנקיבסין בשל נגיף הקורונה.  HSWוירידה ברווחיות של חברת  הומכיר

 וזאת בשל גידול בהוצאות המס.  – אשתקד לרווח בתקופה המקבילהבהשוואה  0.3% -קיטון של כ – ח"ש

 

 שטראוס ישראל:

נרשם גידול פברואר בהם -פעילותה של שטראוס ישראל ברבעון הראשון נחלקת לשתי תקופות מרכזיות, החודשים ינואר

החברה נקטה . בישראל נגיף הקורונה בו נרשם גידול משמעותי בעקבות חג הפסח והתפרצותמרס חודש ו פעילות העסקיתב

ספיק מזון ולשנע אותו לרשתות השיווק לפני הכניסה להסגר בפעולות תפעוליות משמעותיות כדי שתוכל להמשיך ולייצר מ

בהסעות העובדים של עובדי החברה באתרים השונים,  הולהיגיינובמהלכו. זאת תוך מתן חשיבות עליונה לבטיחות 

 במשרדים וכן לבטיחות המזון שהיא מייצרת. ו

עם ההחלטה המסתמנת על כניסה  .ש"חיליון מ 983 -לכ 12.1% -במהלך הרבעון הראשון צמחו מכירות שטראוס ישראל בכ

 סרכישות לקראת חג הפסח, צמחו מכירות החברה בחודש מרל בנוסף, קבותיהעבואגירת המזון שבאה  סלסגר בתחילת מר

אופי המכירות  .מכירות החברה צמחו בכל הקטגוריות ובכל החטיבות .לעומת התקופה המקבילה אשתקד 22.8% -בכ

תות המזון, המרכולים וחנויות המכולת השכונתיות ובמקביל הצריכה שהמכירות השתנה כך שחל גידול בשיווק דרך רותמהיל 

בעיקר המכירות לשוק  ,AFH (Away From Home)-שוק הו ,חנויות הנוחות והפיצוציותבעיקר ב ,(on the go)האימפולסיבית 

, סך המכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית היה נמוך 2019בשנת  , פחתה באופן משמעותי.המוסדי מסעדות, בתי מלון וכד'

 ממחזור המכירות של הקבוצה.  10% -מ

מיליון  617 -את חטיבת המחלבות ומזון טרי( ברבעון עמד על כבעיקר היקף המכירות של מגזר בריאות ואיכות חיים )הכולל 

את חטיבת הממתקים בעיקר מגזר תענוג והנאה )הכולל אשתקד. לעומת הרבעון המקביל  14.5% -צמיחה של כ - ח"ש

נובעות הן  . הצמיחותש"חמיליון  366 -למכירות בהיקף של כ  8.3% -וחטיבת החטיפים המלוחים( צמח ברבעון הראשון בכ

 מגידול בקניות בעקבות ההערכות לקורונה והן בשל עיתוי חג הפסח. 

לעומת הרבעון המקביל אשתקד  13.1%שיפור של  - ח"שמיליון  396 -ברבעון הסתכם בכשל שטראוס ישראל הרווח הגולמי 

 . ח"שמיליון  124 -לכ 11.3% -והרווח התפעולי צמח בכ

 

 שטראוס קפה

הסתכמו ברבעון הראשון ברבעון הראשון השפעות שונות ומנוגדות. מכירות הקפה בישראל  חוותהפעילות שטראוס קפה 

ה בביקושים עקב השפעת נגיף יעלינבע מיותר מאשר ברבעון המקביל. הגידול במכירות  6.1% -כ שהם ח"שמיליון  235 -בכ

הפסקת ע"י הפסקת המכירות לשוק המוסדי )בתי מלון, מסעדות וכדומה( וכן  צמיחה זו קוזזה ע"יהקורונה אך מאידך 

 ."קפה עלית"הפעילות של רשת 

 שחלף ברבעוןמכירות בברזיל במטבע מקומי עלו חלק החברה ב. כך למשל השפעות מנוגדותישנן  בפעילות הבינלאומית
אשר בכמויות שמוכרת החברה,  גידולמ עהבנבמכירות במטבע מקומי  העלייה. ח"שמיליון  343 -ב והסתכמו 3.0% -בכ

 שתושלם ככלעצם תתמשך ות הצמיחה כי מעריכה החברה. 28.2% -בברזיל עם נתח שוק של כ הקפה שוק את מובילה
לשחיקה  והביאוהשפעות המשבר העולמי בגין המגיפה, המצב הכלכלי בברזיל  ,אולםבמהלך השנה.  שנחתמהמיצוי  עסקת

 ש"חמיליון  77 -גרעה כ זו שחיקה. בממוצע ברבעון 18.5% -ב מול השקל הישראליאל הברזילאי  הריאל משמעותית של
 יוןמיל 5-, וכן כלעומת הרבעון המקביל אשתקד 16.4% -ה כך שבשקלים ההכנסות ברבעון זה נמוכות בכמהכנסות החבר

 ש"ח מהרווח התפעולי.
 

ביחס ה הגיעה למדינה מאוחר פהמגי שכןבעיקר על הפעילות ברבעון השני  צפויה להשפיעהקורונה בברזיל נגיף התפרצות 
 -כ ועומדת כרגע על נמשכת ואף מתחזקתמגמת שחיקת הריאל מול השקל ישראל ואירופה. נכון לאמצע הרבעון השני ל

והדבר צפוי להשפיע גם על תוצאות הרבעון השני של  2019בהשוואה לשע"ח הממוצע לרבעון השני של שנת  31.1%
  .ביתר שאת החברה

המייצרת ומוכרת מוצרי תחליפי  ,Positive Brandsשותפות עם חברת  Três Coraçõesהקימה חברת  2020בחודש פברואר 

 (. 100% מיליון ריאל )במונחי 39 -קשיו( בהשקעה של כעל אגוזי  החלב )המבוססים על הצומח, בעיקר 
 

נגיף הקורונה, אך השפעות בשל  ,בין השאר ,במטבע מקומי יה במכירותיברוסיה, אוקראינה ופולין נרשמה על בפעילות

. השפעות שערי החליפין של השקל חלה ירידה עקב התגברות התחרות שהובילה לירידה במחירי המכירהברומניה וסרביה 

רשמה  מול המטבעות בהן פועלת החברה במזרח אירופה הביאה לכך שפרט לרוסיה ואוקראינה בשאר המדינותאל הישראלי 

 הכנסות בשקלים לעומת הרבעון המקביל. החברה ירידה ב



 סברה ואובלה

של חברת סברה הפועלת במטבע מקומי במכירות  8.8% -נרשמה עליה של כפעילות הסלטים המצוננים של החברה ב

מן  חומרי גלם. הסיבה המרכזית לגידול היא עליית הצריכה של מוצרי מזון בארה"ב בכלל ומוצרים מבוססי ובקנדהבארה"ב 

. היקף המכירות של החברה ברבעון הראשון הסתכמו מרסבמהלך חודש  נגיף הקורונההשפעות בשל  ,בין היתר ,הצומח

בממוצע ברבעון,  4.1% -במול השקל הישראלי ל אאך בשל שחיקת הדולר האמריקאי ( 100%במונחי ) ח"שמיליון  355 -בכ

 . 4.4% -כ עמד עלברבעון בשקלים הגידול 

ברבעון המקביל אשתקד  ח"שמיליון  54לעומת  ח"שמיליון  39 -ברבעון בהסתכם ( 100%)במונחי הרווח התפעולי של סברה 

 תחילתשהתקיים ב בסופרבול האמריקאיבהוצאות שיווק חד פעמיות עבור הפרסומת שהעלתה החברה חדה בשל עלייה 

מקסיקו, ניו זילנד וגרמניה אוסטרליה, . חברת אובלה הפועלת בלמול הוצאת שיווק מוטות חציון שני בשנה שעברה פברואר

, לעומת ירידה של השפעת שערי החליפיןבנטרול  0.9% -של כ צמיחה ח"שמיליון  40 -סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ

 בשקלים.  תבמכירו 9.7%

 

 שטראוס מים 

 144 -הסתכמו ב מהלך הרבעון הראשוןב )הכוללות בעיקר את מכירות שטראוס מים ישראל(פעילות שטראוס מים מכירות 

. מרסת מכשירים חדשים בעיקר בחודש ולירידה ברכיש הנגיף הקורונה שהביאעל אף השפעת  0.4%, גידול של ח"שמיליון 

בעיקר  ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליון  16ברבעון לעומת  ח"שמיליון  15 -שטראוס מים עמד על כהרווח התפעולי של 

 .ובשל ירידה ברווחי שטראוס מים בסין כאמור להלן בעקבות משבר הקורונהשהתהוו עלויות נוספות בשל 

ן מהותי מנגיף פשפעה באוהו, Haier (HSW)באמצעות החברה המשותפת עם ענקית מוצרי החשמל  ,פעילות החברה בסין

מכירות החברה ברבעון הראשון  .במלואו הקורונה שהשבית חלק משמעותי מהפעילות העסקית בסין במהלך הרבעון הראשון

, 31.2% -ירידה של כ –ברבעון המקביל  ח"שמיליון  155 -מכירות של כ לעומתח מיליון ש" 106 -עמדו על כ( 100%)במונחי 

 -כ של ירידה על מדובר שבמטבע מקומי לכך הביאה הסיני היואן מולאל  השקל של החליפין שער השפעת זאת עם יחד

מערך מכירות האונליין שלה בסין, ומכירות אלו איזנו את ההשפעה  את לחזק. החברה ניצלה את המשבר כדי 26.4%

 החברה של השוק נתח עלה אלו ממאמצים כתוצאהי המכירה בסין במרבית הרבעון הראשון. השלילית של סגירת מרכז

  .המתחרים מול אלברבעון  באונליין במכירות הראשון למקום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ח(*:"ש במיליוני) ניהולי – במרס 31 ביום שהסתיימו לרבעונים עיקריים פיננסים נתונים

 

 נטו מכירות

 

 תגולמי ורווחיות רווח

 

 תפעולית ורווחיות רווח

 

 

  חופשי ותזרים שוטפת מפעילות תזרים

 

 

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

 

 

 

 



 

 

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

סחורות ואת  מחירי דורהמשמשים לגי נגזרים פיננסים מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) מבוסס מניות, שערוך

וכן השפעות מס של  כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו,

 נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

 בלתי מוחשיים.השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים    (2) 

 

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

 

שינוי20202019

2,1682,1063.0%מכירות )מיליוני ש"ח(

8.1%צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

8788453.9%רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

bps 40+40.5%40.1%שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA3543491.5% )מיליוני ש"ח(

)%(  EBITDA - 30- 16.3%16.6%שיעור ה bps

268269-0.5%רווח תפעולי  )מיליוני ש"ח(

bps 50- 12.3%12.8%שיעור הרווח התפעולי )%(
רווח המיוחס לבעלי המניות של 

171172-0.3%החברה )מיליוני ש"ח(
שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות 

bps 20- 7.9%8.1%של החברה )%(

1.471.49-0.8%רווח למניה )ש"ח(

775151.0%תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

63-68-7.4%-השקעות )מיליוני ש"ח( )2(

2,0172,344-14.0%חוב נטו )מיליוני ש"ח(

1.6x1.9x(0.3x)חוב נטו / EBITDA )שנתי(

לרבעון הראשון

)1(
 (Non GAAP) נתונים ניהוליים



 

 

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

סחורות ואת  מחירי המשמשים לגידור נגזרים פיננסים מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) מבוסס מניות, שערוך

צאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והו

 נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

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

(3C - ( צה ושל קבוצת ( של הקבו50%ברזיל )חברה בשליטה משותפתSão Miguel   נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה (50%)) –המקומית .

 .49% –( בסין HSW( בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים )50%של שטראוס )

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)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-

2019

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:

שטראוס ישראל

bps 40+61714.5%14.5%661119.9%10.7%בריאות ואיכות חיים

)2(
bps 80- 3668.3%8.3%5812.8%15.8%תענוג והנאה 

bps 10- 98312.1%12.1%1241211.3%12.6%סה"כ שטראוס ישראל

שטראוס קפה

bps 20- 2356.1%6.1%6135.4%25.8%קפה ישראל

)2(
bps 40- 609-9.4%4.6%46-8-14.1%7.7%קפה בינלאומי 

bps 20+844-5.6%5.0%107-5-4.0%12.7%סה"כ שטראוס קפה

מטבלים וממרחים בינלאומי

)2(
bps 500- 1774.4%8.8%20-8-28.0%11.0%סברה )50%( 

)2(
2135.3%NMNM-20-9.7%0.9%אובלה )50%( 

bps 390- 1972.8%7.9%18-7-27.6%9.1%סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

bps 110- 1440.4%0.5%15-1-9.3%10.3%שטראוס מים )2(

0NMNM40-22.5%NMNMאחר

bps 50- 2,1683.0%8.1%268-1-0.5%12.3%סה"כ הקבוצה

לרבעון הראשון



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינוי20202019

1,5451,4308.0%מכירות

8968307.9%עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות

1413התאמות בגין גידור סחורות

9108437.9%עלות המכירות
6355878.2%רווח גולמי

%41.1%41.1% ממכירות

3363147.2%הוצאות מכירה ושיווק

108999.9%הוצאות הנהלה וכלליות
4444137.8%סה"כ הוצאות

4868-28.9%חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
239242-1.6%רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

%15.4%17.0% ממכירות

1-1-הוצאות אחרות, נטו
238241-1.3%רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

10-27-61.1%-הוצאות מימון, נטו
2282146.0%רווח לפני מיסים על הכנסה

57-4623.3%-מסים על הכנסה 

25.1%21.6%שעור מס אפקטיבי
1711681.3%רווח לתקופה

156156-0.4%רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

151223.5%רווח המיוחס לזכויות המיעוט

)GAAP( הדוחות החשבונאיים של הקבוצה

לרבעון הראשון



 שיחת ועידה

)שעון ישראל( שיחת ועידה בהשתתפות הנהלת  14:00בשעה  2020, איבמ 25, שניחברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום 
 . 2020של שנת  הראשוןהחברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון 

 

 0991806-03להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 

 

בהשתתפות הנהלת  באנגלית)שעון ישראל(, תקיים החברה שיחת ועידה  16:00בשעה  2020, במאי 25, שניבנוסף, ביום 
 . 2020של שנת  הראשוןלרבעון החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה 

 

 הינם: באנגלית הועידה לשיחת להצטרפות הטלפון מספרי

 0-800-917-9141 :בריטניה

 1-866-860-9642 :ב"ארה

 03-918-0664 :ישראל

 

 :לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת

recordings/-call-presentations/conference-group.com/company-https://ir.strauss 

 

יתפרסמו טרם קיום שיחות והמצגת שתלווה את השיחות  2020של שנת  הראשוןלרבעון הדוחות הכספיים של החברה 
 :הועידה באתרים הבאים

presentations/-presentations/quarterly-group.com/company-https://ir.strauss 

releases/-group.com/earning-https://ir.strauss 

 

 

 :לפרטים נוספים

 דניאלה פין

 מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195 

03-6752545 

Group.com-Daniella.Finn@Strauss 

 אסנת גולן

 סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 

052-8288111 

03-6752281 

Group.com-Osnat.Golan@Strauss 

 
 או

 שלומי שפר 

 מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000 

03-6756713 

group.com-Shlomi.Sheffer@strauss 
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