הודעה לעיתונות

דלתא גליל :רבעון  14ברציפות של גידול במכירות
גידול של  35%במכירות ו 70% -ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון;
החברה מאשררת את התחזית לשנת  2013ומעריכה כי התוצאות יהיו ברף העליון של התחזית



המכירות ברבעון הראשון הסתכמו ב 227.3 -מיליון דולר לעומת  168.1מיליון דולר ברבעון
הראשון של שנת  ,2012גידול של  ;35%זהו הרבעון ה 14-ברציפות בו רושמת החברה
צמיחה במכירות.



הרווח התפעולי ברבעון הראשון של  2013הסתכם בסך של  11.6מיליון דולר לעומת 6.4
מיליון דולר ברבעון ראשון אשתקד ,גידול של .81%



הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון של  2013הסתכם ב 6.6 -מיליון דולר
לעומת  3.9מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת  ,2012גידול של .70%



דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בגובה כ 2.5-מיליון דולר המהווים  10.19סנט
למניה ,אשר יחולק ביום  11ביוני  .2013המועד הקובע לחלוקה ויום ה"אקס" יהיו  29במאי
.2013



מנכ"ל דלתא גליל תעשיות ,אייזק דבח" :החברה מציגה תוצאות חזקות ברבעון הראשון
של  2013בו רשמה מכירות שיא לרבעון הראשון .הצמיחה במכירות נבעה מצמיחה פנימית
בעיקר בצפון אמריקה ובישראל וכן עקב רכישת שיסר .בהתבסס על תוצאות רבעון ראשון
אנו מעריכים כי נעמוד ברף העליון של התחזית שנתנו לשנת ."2013

תל אביב 21 ,במאי  – 2013דלתא גליל תעשיות בע"מ ,יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי
הלבשה תחתונה ממותגים ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים ,נשים ,גרביים והלבשת
ילדים ,מדווחת היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הראשון לשנת .2013
דלתא גליל סיימה את הרבעון הראשון של  2013עם מכירות של  227.3מיליון דולר לעומת 168.1
מיליון דולר ברבעון הראשון של  ,2012גידול של  .35%הגידול במכירות ברבעון הראשון של שנת
 2013לעומת רבעון מקביל אשתקד ,נבע בעיקר מרכישת שיסר ומשיפור במכירות בצפון אמריקה
ובישראל.
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של  2013הסתכם ב 11.6-מיליון דולר לעומת  6.4מיליון דולר
ברבעון ראשון אשתקד ,גידול של  .81%השיפור ברווח התפעולי ברבעון הראשון של  2013לעומת
רבעון מקביל אשתקד נבע מהשיפור ברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו על ידי עליה בהוצאות מכירה,
שיווק ,הנהלה וכלליות.
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הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל ב 70% -ברבעון הראשון של  2013והסתכם ב-
 6.6מיליון דולר לעומת  3.9מיליון דולר ברבעון ראשון של  .2012הגידול ברווח המיוחס לבעלי
המניות של החברה ברבעון הראשון של  2013לעומת רבעון מקביל אשתקד נבע מגידול ברווח
התפעולי אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות המימון והמס .הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי
המניות של החברה ברבעון הראשון של  2013הסתכם ב 0.26 -דולר למניה לעומת  0.16דולר
למניה ברבעון הראשון של  ,2012גידול של .63%
מנכ"ל דלתא גליל תעשיות ,אייזק דבח " :החברה מציגה תוצאות חזקות ברבעון הראשון של 2013
בו רשמה מכירות שיא לרבעון הראשון .הצמיחה במכירות נבעה מצמיחה פנימית בעיקר בצפון
אמריקה ובישראל וכן עקב רכישת שיסר .בהתבסס על תוצאות רבעון ראשון אנו מעריכים כי נעמוד
ברף העליון של התחזית שנתנו לשנת ."2013
 ,EBITDAהון ,דיבידנד ותזרים מזומנים
הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות ) (EBITDAברבעון הראשון של  2013עלה ב 73% -והסתכם
ב 15.8 -מיליון דולר או  6.9%מהמכירות לעומת  9.4מיליון דולר או  5.4%מהמכירות ברבעון ראשון
אשתקד .הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות ) (EBITDAב 12 -החודשים האחרונים שהסתיימו ב-
 31במרס  2013הסתכם ב 71.4 -מיליוני דולר .הון הקבוצה ל 31 -במרס  2013הסתכם ב282.6 -
מיליון דולר לעומת  220.0מיליון דולר ביום  31במרס .2012

ביום  20במאי  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  10.19סנט למניה
המהווים כ 2.5 -מיליון דולר אשר יחולק ביום  11ביוני  2013על פי השער היציג של הדולר כפי
שיפורסם ביום קודם ליום התשלום .המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה כאמור יהיה  29במאי .2013
ברבעון הראשון של  2013נוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של  13.3מיליון
דולר לעומת תזרים מזומנים חיובי בסך של  19.4מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של  2013נובע מגידול בסך של כ23.7 -
מיליון דולר בהון החוזר ,בעיקר בסעיפי ספקים ,מלאי ,חייבים ולקוחות וזאת לעומת קיטון בהון החוזר
בסך של כ 11.8 -מיליון דולר ,בעיקר בסעיפי המלאי והלקוחות ברבעון ראשון אשתקד .הגידול בהון
החוזר ברבעון הראשון של  2013נובע מצמיחה בתחומי פעילות דלתא ארה"ב שוק עממי ודלתא
ישראל ,המאופיינים בהון חוזר גבוה יותר ביחס לתחומי הפעילות האחרים.
תחזית לשנת 2013
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דלתא מאשררת את התחזית לשנת  2013וצופה כי המכירות ,הרווח התפעולי ,הרווח הנקי והרווח
למניה יהיו ברף העליון של התחזית שניתנה בדוח התקופתי לשנת  2012כדלקמן:
המכירות בשנת  2013יסתכמו לכדי  910-920מיליון דולר לעומת  817.8מיליון דולר בשנת ,2012
גידול של בין  ;11.3%-12.5%הרווח התפעולי יסתכם לכדי  57-62מיליון דולר לעומת  50.7מיליון
דולר בשנת  ,2012גידול של בין  ;12.4%-22.3%הרווח הנקי בשנת  2013יסתכם לכדי 38-40
מיליון דולר לעומת  33.8מיליון דולר בשנת  ,2012גידול של  ;12.4%-18.3%הרווח המדולל למניה
לשנת  2013יסתכם  1.51-1.59דולר למניה לעומת  1.37דולר למניה לשנת  ,2012גידול של בין
.10.2%-16.0%
לפרטים נוספים:
אופיר בר-זהר
052-6102301
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