 --עיקרי ההודעה לעיתונות --



דלתא סיימה את הרבעון השני של  2012עם מכירות בהיקף של  169.1מיליון דולר,
לעומת  160.2מיליון דולר ברבעון השני של  ,2011עלייה של כ .6% -זהו הרבעון ה-
 11ברציפות בו דלתא מפגינה גידול במכירות.



הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפני הכללת רווחי הון וסעיפים חד פעמיים
הסתכם ברבעון השני של  2012ב 6.1-מיליון דולר ,לעומת  5.6ברבעון המקביל –
עלייה של .9%



הרווח התפעולי לפני רווחי הון וסעיפים חד פעמיים ברבעון השני של  2012הסתכם
ב 8.8 -מיליון דולר לעומת  7.9מיליון דולר ברבעון שני של  ,2011גידול של .12%



ברבעון השני של  2012נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של
 16.1מיליון דולר לעומת  5.9מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.



קיטון בחוב הפיננסי נטו  -הסתכם ב 22.7 -מיליון דולר ל 30-ביוני  2012לעומת
 84.0מיליון דולר ב 30 -ביוני .2011



החברה מעלה את התחזיות לשנת .2012



החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ 2.1-מיליון דולר המהווים 8.84
סנט למניה ,אשר ישולם ביום  28באוגוסט .2012

 -הודעה לעיתונות --דלתא מסכמת את הרבעון השני של :2012
גידול של  6%במכירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד; עלייה של  9%ברווח המיוחס
לבעלי המניות לפני רווחי הון וסעיפים חד פעמיים
החברה מעלה את התחזיות לשנת 2012


דלתא סיימה את הרבעון השני של  2012עם מכירות בהיקף של  169.1מיליון דולר ,לעומת
 160.2מיליון דולר ברבעון השני של  ,2011עלייה של כ.6% -



הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפני הכללת רווחי הון וסעיפים חד פעמיים הסתכם
ברבעון השני של  2012ב 6.1-מיליון דולר ,לעומת  5.6ברבעון המקביל – עלייה של .9%



אייזק דבח ,מנכ"ל "דלתא"" :אנו ממשיכים באסטרטגיית הצמיחה שלנו ומציגים גידול
במכירות ,זהו הרבעון ה 11-ברציפות .במחצית השנייה של השנה אנו צפויים להנות מפירות
ההשקעה ב."Schiesser-

תל-אביב 9 ,באוגוסט2012 ,
חברת "דלתא" סיימה את הרבעון השני של  2012עם מכירות  169.1מיליון דולר לעומת 160.2
מיליון דולר ברבעון השני של  ,2011עלייה של כ.6% -
המכירות במחצית הראשונה של  2012עלו אף הן ב 6% -והסתכמו ב 337.2 -מיליון דולר לעומת
 317.6מיליון דולר במחצית הראשונה של  .2011הגידול במכירות ברבעון השני ובמחצית הראשונה
של השנה לעומת תקופות מקבילות אשתקד ,נבע משיפור במכירות בצפון אמריקה.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפני הכללת רווחי הון וסעיפים חד פעמיים נטו ממס ,הסתכם
ברבעון השני של  2012ב 6.1-מיליון דולר ,לעומת  5.6ברבעון המקביל – עלייה של .9%
הרווח התפעולי לפני רווחי הון וסעיפים חד פעמיים ברבעון השני של  2012הסתכם ב 8.8 -מיליון
דולר לעומת  7.9מיליון דולר ברבעון שני של  ,2011גידול של .12%
במחצית הראשונה של  2012הסתכם הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ב 15.2 -מיליון דולר
לעומת  11.9מיליון דולר במחצית הראשונה אשתקד ,עלייה של .28%
אייזק דבח ,מנכ"ל "דלתא"" :אנו ממשיכים באסטרטגיית הצמיחה שלנו ומציגים גידול במכירות ,זהו
הרבעון ה 11 -ברציפות .התוצאות ברבעון השני מביאות לידי ביטוי את עוצמת פעילותה של החברה

עם לקוחותיה הגדולים .במחצית השנייה של השנה אנו צפויים להנות מפירות ההשקעה ב-
."Schiesser

תזרים מזומנים חזק:
ברבעון השני של  2012נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של  16.1מיליון
דולר לעומת  5.9מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד -גידול של .174%
במחצית הראשונה של  2012נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 35.5
מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים חיובי בסך של  2.8מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.
השיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני ובמחצית הראשונה של  2012לעומת
תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע משיפור ברווח הנקי וכן עקב קיטון בהון החוזר במחצית
הראשונה של  2012לעומת גידול בהון החוזר במחצית הראשונה של .2011
קיטון בחוב הפיננסי ,נטו:
סך החוב הפיננסי נטו של החברה הסתכם ב 22.7 -מיליון דולר לעומת  84.0מיליון דולר ב 30 -ביוני
 2011ולעומת  53.8מיליון דולר ביום  31בדצמבר  .2011הקיטון בחוב הפיננסי נבע מתזרים
המזומנים החיובי מפעילות שוטפת במהלך  12החודשים האחרונים אשר הסתכם ב 69 -מיליון דולר.

גידול בהון:
הון הקבוצה ליום  30ביוני  2012הסתכם ב 237.3 -מיליון דולר ,והיווה  51.1%מסך המאזן ,לעומת
כ 205.4 -מיליון דולר אשר היוו  46.9%מסך המאזן ליום  30ביוני  2011ולעומת  217.2מיליון דולר
אשר היוו  49.0%מסך המאזן ליום  31בדצמבר .2011

הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח הכולל במחצית הראשונה של  2012שהסתכם בסך של כ22.3 -
מיליון דולר בניכוי דיבידנד שחולק בסך  3.9מיליון דולר.
סעיפים חד פעמיים:
רווחי הון וסעיפים חד פעמיים ברבעון השני ובמחצית הראשונה של  2012כללו ארבעה סעיפים חד
פעמיים ,ובהם :רווח הון בסך  19.9מיליון דולר ממכירת מקרקעין בנהריה; הוצאות בסך  1.2מיליון
דולר בגין רכישת קבוצת  ;Schiesserירידת ערך רכוש קבוע בסך של  1.3מיליון דולר והוצאות ארגון

מחדש בסך  3.0מיליון דולר בגין צעדי התייעלות הכוללים את איחוד אתרי הייצור בכרמיאל והעברת
המרכז הלוגיסטי לקיסריה .סך ההשפעה של כל הסעיפים החד פעמיים על הרווח התפעולי הסתכמה
ברבעון השני ובמחצית הראשונה של  2012בהכנסה של  14.4מיליון דולר ,לעומת הכנסה בסך 3.6
מיליון דולר במחצית הראשונה של  ,2011אשר נבעה מרווח הון ממימוש רכוש קבוע וממכירת הסכם
זכיינות בדלתא ארה"ב.
תחזיות החברה לגבי תוצאות עסקיות ב:2012-
תחזיות החברה להלן כוללות החל מרבעון שלישי של השנה את התוצאות העסקיות של קבוצת
 Schiesserומתייחסות לתוצאות העסקיות בנטרול השפעת סעיפים חד פעמיים ,בניכוי מס.
החברה מעריכה כי המכירות בשנת  2012יסתכמו ב 810 -עד  820מיליון דולר ,המהווים גידול של
בין  19%ל 21% -לעומת המכירות בשנת ) 2011כ 679 -מיליון דולר בשנת .(2011
להערכת החברה ,הרווח התפעולי בשנת  2012יסתכם ב 50 -עד  52מיליון דולר ,המהווה גידול של
בין  26%ל 31% -לעומת הרווח התפעולי בשנת ) 2011כ 40 -מיליון דולר בשנת .(2011
כמו כן ,לפי התחזית ,הרווח הנקי בשנת  2012יסתכם ב 33.0 -עד  34.5מיליון דולר ,המהווה גידול
של בין  20%ל 26% -לעומת הרווח הנקי בשנת ) 2011כ 27.4 -מיליון דולר בשנת .(2011
החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת  2012יסתכם ב 1.37 -עד  1.44דולר למניה,
המהווה גידול של בין  19%ל 25% -לעומת סך הרווח המדולל למניה בשנת  1.15) 2011דולר
למניה בשנת .(2011

חלוקת דיבידנד:
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ 2.1 -מיליון דולר המהווים  8.84סנט למניה אשר
יחולק ביום  28באוגוסט  . 2012המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה יהיה  15באוגוסט .2012
לפרטים נוספים:
טלי קרסיק רגב
tali@unik.co.il
054-5901474
נסים דואק
054-5201178

