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מכירותהרבעון הסתכמו ב45 -
הוכפל .החברה עידכנהכלפי
מיליוןיורו והרווח
התפעולי
מעלה את תחזיותיהל 201 -ב %5-למרות זאת דויטשה בנק הותיר המלצת "תשואת שוק״
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שיאבמכירות
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פרמטר חשבונאי

נוסףלחברות

הנסחרות
המולד.
במיוחד בשל חג
ממשיכה
סודח סטרים
''
הגדילה את ההוצאותעל לדיווח לפיהכללים
החברה
גידול בכל הפ־
$TS1$הפרמטרים$TS1$
מכירות ושיווק ב-
) ,הוא הרווח
gaap
5.3מיליון יורו המקובלים
$DN2$הפרמטרים $DN2$ואן? מעלה את תחזית
רמטרים
 nonהרווח
gaap
המתואם
ההכנסות והרווח להמשך  2011ברבעון הראשון של 2011לעומת
החשבונאי בניכוי או בתוספת רכי־
$TS1$רכיבים$TS1$
כךעולה מדו״הותיה הכספיים
התקופה המקבילה אשתקד .עם
$DN2$רכיבים $DN2$מסוימים שאינם תזרימיים ,כמו
בים
התפעוליהוכפל והס־
$TS1$והסתכם$TS1$
זאת ,הרווח
לרכעון הראשון של
ההכרה
של
פחת ,שינויי מוניטין או הוצאות
1.5מיליוןיורו.
$DN2$והסתכם $DN2$ב-
תכם
 2011שפורסמואתמול.
רכישה .הרווח הנקי המתואם זינק
בשורה התחתונה הסתכם הרווח
ההכנסות של יצרנית המערכות
מכלל
%51-%02
דויטשה בנק:״סודה סטרים ממשיכה
3.5
ל-
משקאות מוגזים
הביתיות להכנת
נטישה טבעית של
3-%141
הנקי המיוחסלבעלי המניות של ברבעון הראשון
$TS1$הקמעונית $TS1$הלקוחות .מנגר ,הצמיחה במכירת
באגרסיביות בדריסת הרגל הקמ־
 32.4מיליוןיורו עלייה מיליון יורו או רווח מתואםלמניה
החברה ב-
עלוברבעון הראשון ב509 -לעומת
המכונות גבוהה יותר מאחוזי הנטי
$DN2$הקמעונית $DN2$בארה״ב במאמץלהגדיל את
של
לעומת הרווח הנקי ברב־
$TS1$ברבעון$TS1$
%001
של
אשתקד והסתכמו
הרבעוןהמקביל
 72.0יורו,לעומת 2.2מיליון עונית
החשיפה בקרב משקי הביתלמכו־
 71.0יורו רווח מתואםלמניה
יורו או
עלייה של
$DN2$ברבעון $DN2$הראשון של  2010או
 1.54מיליוןיורו .ההכנסות הרב־
ב-
$TS1$למכונות $TS1$שה.לכן אנחנו מעריכים כימעגל
$TS1$הרבעוניות $TS1$עון
המשתמשיםשלנו גדל מ-מיליון
$DN2$למכונות $DN2$ההגזהשלה״ .עם זאת,ולמרות
נות
$DN2$הרבעוניות $DN2$ירדו ב %1-לעומתהרבעון  %02לעומת הרווחברבעון הקודם .ברבעוןהמקביל אשתקד.
עוניות
בשמונת החודשים האחרונים
5.4
האנליסטים ל-
בעקבות פרסום הרו״חות כת־
$TS1$כתבו$TS1$
הרווח המתואםלמניה הסתכם ב-
(הרבעוןהרביעי של 2010
הקורם
התחזיות האופטימיות,
),
מה שגם מסביר את מכירות השיא
בו
$DN2$כתבו$DN2$
שבו נכנסה החברה לשוק האמרי־
של דויטשה מותירים את מחיר
האנליסטים של בנק ההשקעות
$TS1$האמריקאי 22.0 $TS1$.יורועלייה של %83לעומת
היעד למניה בהמלצת ״תשואת במוצרים״ ,אמר בירנבאום.
לדבריהם ,בשווי השוק הגבוה
שוק״.
החברה עידכנה כלפי מעלד
את תחזיותיה ב 59 -וצופה הכנ
הנוכחי כדאילהמתיןולראות אם
מיליון יורו
סות שנתיות של 209
סודה סטריםתצליחלהישאר כשוק
ב 2011 -שייצגוגידול של%06
דבר שיהיה
האמריקאילאורך זמן
ניתןלראות ,בין השאר ,במכירת לעומת 2010
בעלייה של
מחבר
מיליוןיורו בהכנסות הצפויותלעו
בקבוקי גזבעתיד.
סל שירותי החברהכולל מכו־
$TS1$מכונות$TS1$,
מת התחזית הקודמת .כמו כן חוזד

בבורסות ארה״ב,

""לחציג

פרט

החשבונאיים

נות,
$DN2$מכונות $DN2$,סירופיםוגז .החברה מכרה 592

סודה סטרים כי הרווח הנקייגיע

מכונות הגזהברבעון הראשון

גידול של

5.51
ל-

מיליון

אלף
פי־שניים
לעומתהרבעוןהמקביל
המתואם  non gaapיגיעל-
אשתקד ,מה שמעיר עללקוחות
יצוא הגז
יורו.
עלייה של מיליון
חדשים .כמו כן ,נרשמה
הישראלי צומח
מבחינה תזרימית ייצרה החברד
מילויי הגז לכ-
במכירת
%12
כ-
זינוק
רשמה
סטרים
סודה
$TS1$במספר $TS1$גירעון של מיליון יורו כתוצאד
ועלייה של כ 269 -במ־
7.2מיליון,
ברבעון
במכירות
של
0/°05
$DN2$במספר $DN2$התרכיזים הנמכרים לכ-
ספר
 9.3מפעילותה השוטפת,לעומת
גירעון
של מיליון יורוברבעוןהמקביל
׳ליאור זנו  54מיליון .בשני הנתונים האחרונים
%06

מדובר בכמויות שיא עבור החברה.
$TS1$מיליון$TS1$
מי־
״בשנה שעברה מכרנו
9.1

ליון
$DN2$מיליון$DN2$

לעומת

יורו

 2010וכי הרווח הנק

אשתקד .בסוף

מארס נמצאו בקופת

החברה מזומנים

מכשירים ,ואנחנו מעריכים מיליון
יורו.
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