הודעה לעיתונות

דלתא גליל מדווחת על תוצאות שיא ב2012-
שנה רביעית ברציפות של שיפור בתוצאות העסקיות
החברה מעלה תחזיות לשנת 2013


המכירות ברבעון הרביעי הסתכמו ב 246.6 -מיליון דולר  -עלייה של  40%בהשוואה
לתקופה המקבילה בשנת  .2011זהו הרבעון ה 13-ברציפות בו רושמת החברה צמיחה
במכירות .



המכירות בשנת  2012הסתכמו ב 817.8 -מיליון דולר  -עלייה של  20%לעומת שנת .2011



הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם ב 19.7-מיליון דולר  -עלייה של  73%לעומת רבעון
הרביעי של .2011



בשנת  2012הסתכם הרווח התפעולי ,לפני סעיפים חד-פעמיים ,ב 50.7 -מיליון דולר ,עליה
של  28%לעומת שנת .2011



הרווח הנקי ברבעון הרביעי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ב 13.8 -מיליון דולר,
עליה של  66%לעומת רבעון מקביל אשתקד.



הרווח הנקי בשנת  2012המיוחס לבעלי המניות של החברה ,לפני סעיפים חד-פעמיים,
הסתכם ב 33.8-מיליון דולר ,עלייה של  23%לעומת שנת .2011



תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב 72.9-מיליון דולר ב ,2012-עלייה של 101%
לעומת  36.3מיליון דולר בשנה הקודמת.



דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בגובה כ 2.5-מיליון דולר לרבעון הרביעי של
.2012



מנכ"ל דלתא גליל תעשיות ,אייזק דבח ,אמר כי "אנו מציגים תוצאות שיא בשנת .2012
עשינו התקדמות גדולה ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו להפיכת דלתא לחברה
מובילה ,מגוונת עם פעילות בינלאומית ענפה בתחום ההלבשה התחתונה .הגדלנו את
עסקינו בתחום ההלבשה התחתונה הממותגת באמצעות רכישת שיסר ,גדלנו במכירות
בשוק האמריקאי והגדלנו את היקף המכירות בקטגורית הגרביים .בנוסף ,העלנו את
התחזית שלנו לרווח התפעולי והנקי לשנת ".2013
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תל אביב 20 ,בפברואר  – 2013דלתא גליל תעשיות בע"מ ,היצרנית הבינלאומית ומשווקת של
מוצרי הלבשה תחתונה ,גרביים ,הלבשת ילדים והלבשת ספורט מדווחת היום על תוצאותיה
הפיננסיות לרבעון הרביעי ולשנת .2012
דלתא גליל מדווחת על מכירות שיא ברבעון הרביעי בסך של  246.6מיליון דולר ,זאת לעומת מכירות
של  176.4מיליון דולר ברבעון הרביעי ב - 2011-עלייה של .40%
בשנת  2012הסתכמו המכירות בשיא של  817.8מיליון דולר  -עלייה של  20%לעומת מכירות של
 678.8מיליון דולר ב.2011-
הגידול בהכנסות ב 2012-נבע מרכישת חברת שיסר ,שהושלמה ביולי  ,2012וכן עקב עליה במכירות
לשוק האמריקאי.
הרווח התפעולי הסתכם ב 19.7-מיליון דולר ברבעון הרביעי של  ,2012עלייה של  73%לעומת סך
של  11.4מיליון דולר ברבעון רביעי אשתקד.
בשנת  2012הסתכם הרווח התפעולי ,לפני סעיפים חד-פעמיים ,ב 50.7-מיליון דולר ,לעומת 39.7
מיליון דולר בשנת  - 2011עלייה של .28%
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ב 13.8 -מיליון דולר ברבעון הרביעי של
 ,2012בהשוואה ל 8.4-מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד  -עלייה של .66%
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ,לפני סעיפים חד-פעמיים ,הסתכם ב 33.8-מיליון
דולר ב ,2012-עלייה של  23%לעומת  27.4מיליון דולר ב.2011-
הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ב 0.55 -דולר למניה ברבעון
הרביעי של .2012
הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה ,לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ב1.37-
דולר למניה לעומת  1.15דולר למניה בשנת .2011
מנכ"ל דלתא גליל תעשיות ,אייזק דבח ,אמר כי "אנו מציגים תוצאות שיא בשנת  .2012עשינו
התקדמות גדולה ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו להפיכת דלתא לחברה מובילה ,מגוונת
עם פעילות בינלאומית ענפה בתחום ההלבשה התחתונה .הגדלנו את עסקינו בתחום ההלבשה
התחתונה הממותגת באמצעות רכישת שיסר ,גדלנו במכירות בשוק האמריקאי והגדלנו את היקף
המכירות בקטגוריות הגרביים .בנוסף ,העלנו את התחזית שלנו לרווח התפעולי והנקי לשנת ".2013
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תזרים ודיבידנד
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב 32.7-מיליון דולר ברבעון הרביעי של  ,2012וב72.9 -
מיליון דולר בשנת  ,2012לעומת סך של  21.1מיליון דולר ו 36.3 -מיליון דולר בתקופות מקבילות
אשתקד בהתאמה.
דלתא גליל הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של  2.5מיליון דולר או  10.34סנט למניה ,שיחולק ב-
 12במרץ  .2013המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה יהיה ה 27 -בפברואר .2013
החברה מעלה תחזיות לשנת 2013
דלתא גליל מעדכנת את תחזיותיה הפיננסיות לשנת  ,2013וצופה רווח תפעולי גבוה יותר לעומת
האינדיקציה הראשונה שנמסרה בחודש נובמבר .2012
תחזית לשנת :2013


המכירות בשנת  2013צפויות להסתכם ב 910-עד  920מיליון דולר ,עלייה של כ12%-
בהשוואה לשנת .2012



הרווח התפעולי בשנת  2013צפוי להסתכם ב 57 -עד  62מיליון דולר ,עלייה של 17%
לעומת שנת 2012



הרווח הנקי בשנת  2013צפוי להסתכם ב 38 -עד  40מיליון דולר ,עלייה של  15%בהשוואה
לשנת .2012



הרווח המדולל למניה צפוי להסתכם ב 1.51 -דולר למניה עד  1.59דולר למניה  -עלייה של
 13%לעומת שנת 2012

לפרטים נוספים:
אופיר בר-זהר
052-6102301
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