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 איתוראן איתור ושליטה מציגה את
  2016 הראשון של שנתתוצאות הרבעון 

 
  אלף מינויים ברבעון 37 –צמיחת שיא של כ 

 

( NASDAQ: ITRN, TASE: ITRN)יטה בע"מ לאיתוראן איתור וש, 2016 במאי 23אזור, ישראל, 
 במרס 31ם תיימו ביושהס 2016הראשון של שנת לרבעון  מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות

2016. 
 

 
 :הראשון לרבעון נקודות עיקריות

 

  985 –, המובילה למספר מצטבר של כ אלף מינויים 37 -כשל צמיחת מינויים חזקה ברבעון 
 אלף מינויים.

  לעומת רבעון מקביל  7% –מיליון דולר, המהווה גידול של כ  47.2 –מחזור הכנסות של כ
 אשתקד.

  50.4% –שיעור רווח גולמי של כ. 

  (, המהווה גידול של כ 24.4% -מיליון דולר, )שיעור רווח של כ 11.5 –רווח תפעולי של כ– 
 לעומת רבעון מקביל אשתקד. 10%

  מיליון דולר 5.4 –תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ. 

  מ' דולר. 3.6הוכרז דיבידנד לרבעון בסך של 
 

 : 2016שנת של  הראשוןתוצאות הרבעון 
 

של כ  עליההמשקפים מיליון דולר,  47.2 -כל הסתכמו 2016 שנת של הראשוןברבעון  הכנסות החברה
ההיחלשות המשמעותית של מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  44.2 –לעומת הכנסות של כ  7% –

ובהשוואה הריאל הברזילאי, השקל הישראלי והפזו הארגנטינאי לעומת הדולר במהלך התקופה 
הקטינו את רמת ההכנסות במונחים דולריים. בנטרול השפעת המטבע, קד לתקופה מקבילה אשת

 לעומת רבעון מקביל אשתקד. 24% –הגידול בהכנסות היה עומד על כ 
 מוצרים. ה ממגזרהכנסות נבעו ממחזור המ 32% –ממחזור ההכנסות נבעו מהכנסות מדמי מנוי ו 68% 

 
לעומת רבעון מקביל אשתקד.  1% –בכ   דלוג  2016של שנת  הראשוןהכנסות מדמי המנוי ברבעון 

ם אשר בבסיס המינויי גידול , בעיקר לאור24% –במטבעות מקומיים, הכנסות מדמי מנוי צמחו בכ 
 .2016במרס  31 –מינויים ב  985,000 -ל 2015במרס  31 -במינויים  845,000 -מגדל  

 
במטבעות  .תקופה מקבילה אשתקדבהשוואה ל 23% -כ בשיעור של  גדלוההכנסות ממכירות מוצרים 

למחזור מכירות מוצרים ברבעון המקביל  בהשוואה 23% –מקומיים, ההכנסות ממכירות גדלו בכ 
 .אשתקד
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מההכנסות(,  50.4% -מיליון דולר )כ 23.8 –הסתכם לכ  2016 שנת של הראשוןברבעון  ח הגולמיהרוו

מההכנסות( ברבעון מקביל  52.9% –יליון דולר )כ מ 23.4 –בהשוואה לרווח של כ  2% –של כ   גידול
ושיעור הרווח הגולמי ממכירת  65.1% –שיעור הרווח הגולמי מהכנסות דמי מנוי עמד על כ  אשתקד.

. הירידה בשיעור הרווח הגולמי הכולל נבעה משינוי תמהיל ההכנסות אשר 19% –מוצרים עמד על כ 
נוסף, ההיחלשות של הריאל הברזילאי והפזו הארגנטינאי כלל יחס של הכנסות ממכירות גבוה יותר. ב

 ביחס לדולר היוו השפעה שלילית על שיעור הרווח.
 

מההכנסות(  24.4% -מיליון דולר )כ 11.5 –הסתכם לכ  2016של שנת  הראשוןברבעון הרווח התפעולי 
מההכנסות( ברבעון  23.8% –מיליון דולר )כ  10.5 -לרווח תפעולי של כבהשוואה  10% –של כ  גידול

ביחס  36% –בנטרול השפעת המטבע במהלך התקופה, הרווח התפעולי היה גדל בכ  מקביל אשתקד.
  לרווח התפעולי ברבעון מקביל אשתקד.

 
 גידול מההכנסות( 29.9%מיליון דולר ) 14.1 -הסתכם לכ 2016של שנת  הראשוןברבעון  EBITDA -ה

ברבעון המקביל  מההכנסות( 29.9%)מיליון דולר  13.2 -של כ EBITDA –בהשוואה ל  7% –של כ 
 –ביחס ל  35% –היה גדל בכ  EBITDA –בנטרול השפעת השער במהלך התקופה, ה  אשתקד.

EBITDA .ברבעון המקביל אשתקד 
 

או רווח  מההכנסות(, 15%) דולר מיליון 7.1 -כלהסתכם  2016של שנת  הראשוןברבעון הרווח הנקי 
 דולר מיליון 6.8 -כרווח נקי של בהשוואה ללמניה. זאת דולר  0.34 –מלא של כ  נקי למניה בדילול

ברבעון המקביל דולר למניה  0.32 –או רווח נקי בדילול מלא למניה של כ  מההכנסות( 15.4%)
 רווח הנקי ביחס ל 32% –היה גדל בכ  רווח הנקיבנטרול השפעת השער במהלך התקופה, ה אשתקד.

 ברבעון המקביל אשתקד.
 

 מפעילות שוטפת.מיליון דולר תזרים מזומנים  5.4–חברה כיצרה ה 2016של שנת  ראשוןבמהלך רבעון 
 
  27.2 -כבסך של   השקעה בניירות ערךלחברה יתרת המזומנים נטו כולל  2016 במרס 31כון ליום נ

 31 –ב דולר למניה  1.38או  מיליון דולר 28.9 –זאת בהשוואה לכ  ,דולר למניה 1.30 -או כ מיליון דולר
  .2015בדצמבר 

 
 יבידנדד
מדיניות בקו אחד עם אשר עומד  מיליון דולר 3.6הוכרז דיבידנד בסך  2016רבעון הראשון של שנת ב

 מהרווח הנקי על בסיס רבעוני. 50%החברה הקובע חלוקת דיבידנד של לפחות 
 
 

המייצגים התחלה  מהתוצאות,אנו מאוד מרוצים ": אייל שרצקי, מנכ"ל משותף של איתוראן מסר
, זאת על אף הרוח הנגדית עקב הפיחות המשמעותי במטבעות הפעילות שלנו ביחס 2016מעולה לשנת 

 לדולר בשנה האחרונה. צמיחת השיא של מינויים ברבעון מעמיד אותנו על סף מיליון מינויים.
חרונה בבסיס המינויים, ממצב אותנו באופן בסיס מינויים גדול זה בשילוב הצמיחה המואצת הא

ובמהלך השנים פיננסיים חזקים מתמשכים. יתר על כן, החל מסוף השנה יוצא דופן לביצועים 
, מוחזקת בבעלות משותפת ומספקת שירותי טלמטיקס  IRTהקרובות, אנחנו רואים יתרון מפעילות 

סביבת שערי המטבעות שאנו רואים עד ב עבור יצרן רכב מוביל בברזיל וכעת גם בארגנטינה. בהתחשב
   , אני מאוד אופטימי בהתייחס לטווח הקצר כמו גם לטווח הארוך".2016כה בשנת 
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 אודות החברה
 

איתוראן מספקת שירותים מונחי איתור, הכוללים מניעת גניבות של כלי רכב, שירותי איתור ומעקב 
חוטית המקושרים לשירותי איתור נייחים ויישומים אחרי כלי רכב גנובים, כמו גם מוצרי תקשורת אל

אבטחת אישים. ו נוספים. איתוראן מציעה איתור נכסים ניידים, שירותי ניהול ושליטה לרכבים, מטען
 –בסיס המינויים של החברה ממשיך לגדול משמעותית מיום הקמת החברה ועומד על יותר מ 

עובדים ברחבי העולם ומספקת את  1,500 -עסיקה כ, מ1995 -מנויים בעולם. החברה נוסדה ב 985,000
 .שירותי האיתור שלה בישראל, ברזיל, ארגנטינה וארה"ב ומוכרת את מוצריה בארצות אלו

מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה לעיתונות באנגלית שפורסמה בארה"ב, המחייבת 
 מבחינת החברה.

 
 

Certain statements in this press release are "forward-looking statements" within the meaning of the 

Securities Act of 1933, as amended.  These forward-looking statements include, but are not limited 

to, our plans, objectives, expectations and intentions and other statements contained in this report that 

are not historical facts as well as statements identified by words such as "expects", "anticipates", 

"intends", "plans", "believes", "seeks", "estimates" or words of similar meaning. These statements are 

based on our current beliefs or expectations and are inherently subject to significant uncertainties and 

changes in circumstances, many of which are beyond our control. The proposed IPO is subject to a 

number of conditions and approvals and there can be no assurance that an offering will be completed 

as described or within the time periods outlined above. Actual results may differ materially from 

these expectations due to changes in global political, economic, business, competitive, market and 

regulatory factors. 
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