 --הודעה לעיתונות --

דלתא מסכמת את הרבעון השלישי של :2102
גידול של  22%במכירות לעומת רבעון מקביל אשתקד; עלייה של
 22%ברווח המיוחס לבעלי המניות לפני הכללת סעיפים חד פעמיים
החברה מאשררת את התחזיות לשנת  2102ונותנת אינדיקציה
חיובית לשנת 2102


דלתא סיימה את הרבעון השלישי של  2102עם מכירות בהיקף של  2.431מיליון
דולר ,לעומת  08438מיליון דולר ברבעון השלישי של  ,2100עלייה של כ322% -



הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפני הכללת סעיפים חד פעמיים הסתכם ברבעון
השלישי של  2102ב 0131-מיליון דולר ,לעומת  232ברבעון המקביל – עלייה של
322%



אייזק דבח ,מנכ"ל "דלתא"" :אנו ממשיכים באסטרטגיית הצמיחה שלנו ומציגים
גידול במכירות ,זהו הרבעון ה 02-ברציפות 3ברבעון השלישי של  ,2102אנו כוללים
לראשונה את תוצאות שיסר 3לחברה פרוטפוליו איתן הכולל ארבעה תחומי פעילות
עיסקיים הפועלים בשווקים שונים ויתרום לפיזור טוב יותר של סיכונים 3אנו שמחים
לעדכן שהמגמה החיובית צפויה להימשך בשנת 3"210.

תל-אביב 2 ,בנובמבר 2102
חברת "דלתא" סיימה את הרבעון השלישי של  2102עם מכירות של  2.431מיליון דולר לעומת
 08438מיליון דולר ברבעון השלישי של  ,2100עלייה של כ 322% -המכירות בתשעה חודשים
ראשונים של  2102עלו ב ,04% -והסתכמו ב 12032 -מיליון דולר לעומת  11234מיליון דולר בתקופה
מקבילהאשתקד3
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ,לפני הכללת סעיפים חד פעמיים נטו ממס ,הסתכם ברבעון
השלישי של  2102ב 0131-מיליון דולר ,לעומת  232ברבעון המקביל – עלייה של  322%הרווח הנקי
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בתשעה חודשים ראשונים של  2102לפני הכללת סעיפים חד פעמיים נטו ממס ,הסתכם ב2131 -
מיליון דולר לעומת  0.3.מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים אשתקד ,עלייה של 32.%
הרווח התפעולי ,לפני סעיפים חד פעמיים ,ברבעון השלישי של  2102הסתכם ב 0138 -מיליון דולר
לעומת  0238מיליון דולר ברבעון השלישי של  ,2100גידול של  32.%הרווח התפעולי בתשעה
חודשים ראשונים של  2102לפני הכללת סעיפים חד פעמיים הסתכם ב .031 -מיליון דולר לעומת
 2432מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים אשתקד ,עלייה של 32.%
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של  ,2102הסתכם ב 2132 -מיליון
דולר לעומת  232מיליון דולר ברבעון שלישי אשתקד ,גידול של 30.2%
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעה חודשים ראשונים של  ,2102הסתכם ב-
 4.31מיליון דולר לעומת  0230מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד ,גידול של 3021%
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של  ,2102הסתכם ב 2131 -מיליון דולר לעומת  0238מיליון דולר
ברבעון שלישי אשתקד ,גידול של  301.%הרווח התפעולי בתשעה חודשים ראשונים של ,2102
הסתכם ב 1132 -מיליון דולר לעומת  283.מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים אשתקד ,גידול
של 328%
אייזק דבח ,מנכ"ל "דלתא"" :אנו ממשיכים באסטרטגיית הצמיחה שלנו ומציגים גידול במכירות ,זהו
הרבעון ה 02 -ברציפות 3ברבעון השלישי של  2102אנו כוללים לראשונה את תוצאות שיסר 3לחברה
פורטפוליו איתן הכולל ארבעה תחומי פעילות עיסקיים הפועלים בשווקים שונים ויתרום לפיזור טוב
יותר של סיכונים 3אנו שמחים לעדכן שהמגמה החיובית צפויה להימשך בשנת 3"210.
תזרים מזומנים חזק:
בתשעה חודשים ראשונים של  2102נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של
 4132מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים חיובי בסך של  0132מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד3
3
השיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של  2102לעומת תקופה
מקבילה אשתקד נבע משיפור ברווח הנקי ,וכן עקב קיטון בהון חוזר בתשעת החודשים הראשונים של
 2102לעומת גידול בהון החוזר בתשעת החודשים הראשונים של 32100
גידול בהון:

2

הון הקבוצה ליום  .1בספטמבר  2102הסתכם ב 21231 -מיליון דולר ,והיווה  423.%מסך המאזן
לאחר רכישת שיסר ,לעומת כ 20134 -מיליון דולר אשר היוו  4.31%מסך המאזן ליום  .1בספטמבר
 2100ולעומת  20232מיליון דולר אשר היוו  4231%מסך המאזן ליום  .0בדצמבר  2100לפני רכישת
שיסר3
הגידול בהון הקבוצה ליום  .1בספטמבר  2102לעומת  .0בדצמבר  2100נובע בעיקר מהרווח
הכולל בתשעת החודשים הראשונים של  2102שהסתכם בסך של כ 4134 -מיליון דולר ,מתמורה
בגין מימוש אופציות של עובדים בסך של  032מיליון דולר ובניכוי דיבידנד שחולק בסך  .31מיליון
דולר3
סעיפים חד פעמיים:
הכנסה בגין התאמות הנובעות מהקצאת עלות רכישה:
הכנסה מסעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של  2102הסתכמה ב 0232 -מיליון דולר וכללה רווח
מרכישה הזדמנותית בניכוי התאמה בגין מלאי ( ,)Inventory Step-Upעקב הקצאת עלות רכישת
שיסר3
הוצאות ארגון מחדש:
בהמשך לתוכנית הארגון מחדש מהרבעון השני של השנה וכחלק מאסטרטגיה להוזיל עלויות ,מאיצה
החברה את מעבר פעילות הייצור מכרמיאל למוקדי ייצור זולים יותר ונוקטת צעדי התייעלות נוספים
שעלותם ברבעון השלישי של  2102הסתכמה ב 234 -מיליון דולר3
סך ההשפעה של הסעיפים החד פעמיים על הרווח התפעולי הסתכמה ברבעון השלישי של 2102
בהכנסה של  232מיליון דולר3
תחזיות החברה לגבי תוצאות עסקיות ב:2102-
החברה מאשררת את התחזיות שנתנה לגבי שנת 32102
החברה מעריכה כי המכירות בשנת  2102יסתכמו ב 801 -עד  821מיליון דולר ,המהווים גידול של
בין  02%ל 20% -לעומת המכירות בשנת 32100
החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת  2102יסתכם ב 11 -עד  12מיליון דולר ,המהווה גידול של
בין  2.%ל .0% -לעומת הרווח התפעולי בשנת 32100
החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת  2102יסתכם ב ..31 -עד  .431מיליון דולר ,המהווה גידול של
בין  21%ל 2.% -לעומת הרווח הנקי בשנת 32100
החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת  2102יסתכם ב 03.2 -עד  0344דולר למניה,
המהווה גידול של בין  02%ל 21% -לעומת סך הרווח המדולל למניה בשנת 32100
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תחזיות החברה לגבי תוצאות עסקיות בשנת :2102
על פי הערכות ראשוניות צופה החברה כי המכירות בשנת  210.יסתכמו ב 201 -עד  221מיליון דולר
וכי הרווח התפעולי צפוי להסתכם ב 11 -עד  .1מיליון דולר 3החברה מבהירה כי התחזיות לשנת
 2102ו 210. -מתייחסות לתוצאות בנטרול השפעת סעיפים חד פעמיים3
חלוקת דיבידנד:
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של  8340סנט למניה או בסך כולל של כ 2 -מיליון דולר אשר
יחולק ביום  22בנובמבר  32102המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה יהיה  04בנובמבר  32102חלוקת
הדיבידנד הינה בנוסף לתוכנית לרכישה עצמית של מניות ,בהיקף של עד  231מיליון דולר עליה
דיווחה החברה ב 0 -בנובמבר 32102
לפרטים נוספים:
אירית נחמני
iritn@unik.co.il
150-6602116
נסים דואק
054-5201178
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