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.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו,החברהשלערךניירותשללמכירהאולרכישהכהצעה,לפרשהואין,מהווהאינהזומצגת

החברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתועל,בלבדתמציתהינוהחברהשלפעילותיהלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור.החברהשלערךניירותשללציבורהצעהמהווהאינהזומצגת,כןכמו

.הכספייםובדוחותיההחברהבתשקיףלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושל

לאתוכנםאשר,לחברהחיצונייםגופיםידיעלשפורסמונתוניםזהובכלל,זומצגתהכנתבמועדלחברהשידועכפימידעעלמבוססיםזובמצגתהמפורטלמידעבסיסששימשווהנתוניםהעובדות

,מטרות,תחזיותשל,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעגםכוללזובמצגתהאמור.לנכונותםאחראיתאינההחברהולפיכךעצמאיבאופןהחברהידיעלנבדק

עלורקאךמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםוענייניםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות

.המצגתהכנתבמועדהחברהשלסובייקטיביתהערכה

להעריכםניתןלאואשרהחברהבשליטתשאינםגורמיםהשפעתעקבלרבות,שנצפהמכפישונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויבמצגתהכלולעתידפניהצופההמידע

.החברהעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבההתפתחויותוכן,החברהלפעילותהרלוונטייםהסיכוןמגורמיבאיזהשינויזאתובכלל,מראש

שינויאובעדכוןמחויבתאינההחברה.זובמצגתהמובאבמידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותישאולאבההמניותובעליבההמשרהנושאי,עובדיה,החברה

בעתידהחברהשלבפועלוההישגיםהתוצאותכי,מוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורזובמצגתהכלוליםהערכהאותחזיתכל

.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתויש,זובמצגתהמוצגעתידפניהצופהבמידעשהוצגומאלהמהותיבאופןשוניםלהיותעלולים

.2021ספטמברבחודשהמסתייםשלישילרבעוןמתייחסיםזובמצגתהנכלליםהכספייםהנתונים,אחרתאינדיקציהבהעדר

דלתא ישראל
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נכסי בסיס מחוללי צמיחה

המותג המוביל בישראל
בתחום ההלבשה התחתונה והפנאי

Omni Channelמלא
ארצית רחבהבפריסה הנתמך 

מובילים וצומחיםבשני אתרי און ליין ו

שליטה בכל שרשרת הערך
גמישות גבוהה, ניהול מלאי אופטימלי

ואפשרויות צמיחה מהירות  

מגוון מוצרים לכל המשפחה  
המשלבים ידע טכנולוגי רב 
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נגישות לשווקים בעולם 



3%

-50%

367%

173%
139%

326%

136%

51%
11%25%12%

7.3%8.4%

109.0%

41.0%

29.6%
21.5%

8.3%6.8%5.2%
9.8%

2.6%

Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019

בכל הרבעוניםחיובית במכירות חנויות זהות צמיחה 

אתרי  במכירות גבוהה צמיחה 
ח  "האון ליין בש

2019-2021בשנים 

צמיחה חיובית רציפה
2019-2021בכל הרבעונים

במדד חנויות זהות  

קורונהתקופת 
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Q3–עיקרי הרבעון

,גידול בפעילות האון ליין
וזאת על אף ימי הסגר  

בתקופה המקבילה אשתקד

רבעון המאופיין במבצעי 
סוף עונה וריכוז של  

חגי תשרי בחודש ספטמבר

SSSהמשך צמיחה ב 
בכלל ערוצי ההפצה

ירידה בשיעור הוצאות  
המכירה והשיווק והמשך  

התייעלות תפעולית  

0102030405

המשך צמיחה חזקה 
ברווחיותועיקבית
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06

Q3.20לבהשוואה Q3.21עיקרי התוצאות 

-תפעולי גדל לשיעור הרווח  -שיעור הרווח הגולמי גדל ל

₪מיליון38.5-ל 2%גידול של 
מהמחזור

₪מיליון210.8-ל

-מכירות גדלו ב 

EBITDA ex. IFRS16

33%גידול של 

דיבידנד רבעוני

אגורות למניה  45.58

-נקי גדל לשיעור הרווח 

₪מיליון28.5-ל

מהמחזור



Q3.21 -Q1לבהשוואה Q1-Q3.20עיקרי התוצאות 

-תפעולי גדל לשיעור הרווח  -שיעור הרווח הגולמי גדל ל

₪מיליון123.2-ל 3.5%גידול של 
מהמחזור

₪מיליון605-ל

-מכירות גדלו ב 

EBITDA ex. IFRS16

78%גידול של 

דיבידנד רבעוני

אגורות למניה  101.38 ₪מיליון88.5-ל
מהמחזור

07

-נקי גדל לשיעור הרווח 



(ח"מיליוני ש)לרבעון  מרבעון נמשכת מגמת הצמיחה 

61.1%

59.1%

53.7%

20.4%13.8%4.6%18.2%15.6%4.7%22.7%19.8%7.5%20.3%5.3%1.4%
Q1-Q3 21Q1-Q3 20Q1-Q3 19Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q2 2021Q2 2020Q2 2019Q1 2021Q1 2020Q1 2019

מכירות

רווח נקי 0.67

0.4%

8.5

5.3%

23.4

15.4%

25.3

13.1%3.0%

34.7

17.3%

רווח גולמי% 

4.5 5.6

10.9%

20.4 28.5

3.4% 13.5%

152.1159.5153.4 200.6 164.1193.3148.4 187.5 210.8 477.0 488.0 604.7

14.8 48.3 88.5

9.9%3.1% 14.6%

Q1 Q2 Q3 Q1-Q3 19-21

62.5%

59.0%

55.0%

66.8%

61.9%

58.9%

59.5%

56.0%

52.3%

רווח תפעולי% 
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210.8 

128.8 

38.5 43.1 
28.5 

187.5 

110.9 

29.3 32.4 20.4 

רווח נקיADJ EBITDAרווח תפעולירווח גולמימכירות חברה

Q3.20-בהשוואה ל Q3.21גידול בכל הפרמטרים 

61.1%

59.1%

18.2%
15.6%17.3%

20.5%

10.9%
13.5%

Q3 20            Q3 21
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IFRS16ללא השפעת ישום תקן * 

 *



Q3.20בהשוואה ל Q3.21סיכום תוצאות פיננסיות 

. המוצג במלואו2021למעט חודש ספטמבר , נתון זה מתייחס למכירות חנויות זהות בנטרול השפעת סגרים*  
IFRS16ללא השפעת ישום תקן ** 

12%השיפור המדווח לרווח למניה הינו . זהה למספר לאחר ההנפקה, אלפי מניות25,000חושב לפי 2020הרווח למניה של הרבעון השלישי *** 

רווחיות

מכירות
12% 210.8M₪

מכירות אינטרנטסך המכירות

EBITDAרווח תפעולירווח גולמי ex IFRS16 **

3%

28.5M₪40% 16%31% 38.5M₪

7.3%

רווח נקי

33% 43.1M₪

אינדיקטורים  
פיננסיים

תזרים מפעילות שוטפת

59.1M₪

יתרת מזומנים

335M₪

דיבידנד

11.4M₪

רווחיות

EBITDAשיעור רווח תפעולישיעור רווח גולמי ex IFRS16 TTM **

1.14₪39% 2%2.6% 18.2% 61.1%

***רווח למניה

17.7M₪

128.8M₪

199.1M₪

*מכירות חנויות זהות

17%

ימי מלאי

1791
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Q3 2021אינדיקטורים פיננסיים עיקריים 

₪335Mיתרת מזומנים

1.14₪ רווח למניה

₪59.1Mתזרים מפעילות שוטפת

179ימי מלאי

17%

1

39%
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604.7 

377.9 

123.2 142.8 
88.5 

488.0 

288.1

67.3 80.3 48.3 

רווח נקיADJ EBITDAרווח תפעולירווח גולמימכירות חברה

בהשוואה לשנה קודמתQ3.21 -Q1גידול בכל הפרמטרים

62.5%

59.0%

20.4%

13.8%

23.6%

16.5%14.6%
9.9%

Q3 20            Q3 21
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IFRS16תקןישוםהשפעתללא*

 *



למול שנה קודמתQ1-Q3.21סיכום תוצאות פיננסיות 

רווחיות

מכירות
24% 605M₪

מכירות אינטרנט*מכירות חנויות זהותסך המכירות

רווח תפעולירווח גולמי

63%

88.5M₪83% 31%83% 123.2M₪

19.4%

רווח נקי

78% 142.8M₪

אינדיקטורים  
פיננסיים

תזרים מפעילות שוטפת

155.4M₪

יתרת מזומנים

335M₪

דיבידנד

25.4M₪

רווחיות

שיעור רווח תפעולישיעור רווח גולמי

3.68₪91% 3.5%6.6% 20.4% 62.5%

רווח למניה

96.9M₪

378M₪

199.1M₪

15%

ימי מלאי

1791

.  המוצג במלואו2021למעט חודש ספטמבר , נתון זה מתייחס למכירות חנויות זהות בנטרול השפעת סגרים*   
IFRS16ללא השפעת ישום תקן ** 

53%השיפור המדווח לרווח למניה הינו . זהה למספר לאחר ההנפקה, אלפי מניות25,000חושב לפי 2020הרווח למניה של הרבעון השלישי *** 

EBITDA ex IFRS16 **

EBITDA ex IFRS16 TTM **
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Q1-Q3 2021אינדיקטורים פיננסיים עיקריים 

₪335Mיתרת מזומנים

3.68₪ רווח למניה

₪155.4Mתזרים מפעילות שוטפת

179ימי מלאי

15%

1

91%

14



נכסי בסיס מחוללי צמיחה

איתנות פיננסית ותזרים חזק  
M&Aהמאפשרים לממש התרחבות פנימי ובדרך של 

נכסי ליבה המהווים בסיס  
לצמיחה והתרחבות עיסקית 

המשך השקעה ופיתוח  
בערוצי האון ליין 

AIהטמעת כלי , הטמעת מועדון הלקוחות באתר
מתקדמים לשיפור חוויית הקניה ועוד

השקה קרובה של  
מותג הספורט החדש

שלבים מתקדמים של פיתוח הקולקציה והשלמת המיתוג
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