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 איתוראן איתור ושליטה מציגה את 

  3102 של שנת השניתוצאות הרבעון 
 

 אלף מנויים בעולם  011מעל 
 

 דולר 1323ורווח למניה של ליון דולר ימ 2233מחזור של 

 

( NASDAQ: ITRN, TASE: ITRN)יטה בע"מ לאיתוראן איתור וש, 3102 באוגוסט 5אזור, ישראל, 

 .3102 ביוני 21תיימו ביום שהס 3102של שנת  השנילרבעון  פיותמפרסמת היום את תוצאותיה הכס

 

 :הראשון לרבעון נקודות עיקריות

  מנויים נכון  אלף 013 -המוביל לשיא של כ הרבעוןבמהלך מינויים נטו אלף  01 –של כ גידול

 31023 ביוני 21ליום 

  3230%3תפעולי של הרווח שיא בושיעור  0139%של גולמי הרווח שיעור 

 EBITADA  מסך ההכנסות3 2030%מיליון דולר או  0230 –של כ 

  מיליון  2130הרבעון הסתיים עם  ;מיליון דולר 0039 –תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ

 דולר במזומנים ושווי מזומנים, נטו )כולל פיקדונות לזמן ארוך(3

  מ' דולר3 230הוכרז דיבידנד לרבעון בסך של 

 

 : 3102שנת ל ש השניתוצאות הרבעון 

 05% –של כ  עליההמשקפים מיליון דולר,  22.3 -כל הסתכמו 3102של  השניברבעון  הכנסות החברה

ממחזור ההכנסות נבעו  32%מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  23.6 –לעומת הכנסות של כ 

 מוצרים. ה ממגזרהכנסות נבעו ממחזור המ 36% –מהכנסות מדמי מנוי ו 

 

העליה לעומת רבעון מקביל אשתקד.  02% –בכ  עלו 3102של שנת  השניהמנוי ברבעון  הכנסות מדמי

נכון ליום  626,111 –עיקר כתוצאה מגידול בבסיס המינויים אשר גדל מכ מהמנוי נבעה  בהכנסות מדמי

 .3102 ביוני 21נכון ליום  313,111 –לכ  3103 ביוני 21
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עליה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. עיקר ה 01%ר של בשיעוגדלו ההכנסות ממכירות מוצרים 

 .ישראלבנובעת מעליה במכירות 

 

של כ   גידולמההכנסות(,  51.6% -מיליון דולר )כ 33 –הסתכם לכ  3102של  השניברבעון  ח הגולמיהרוו

  מההכנסות( ברבעון מקביל אשתקד. 26.0% –מיליון דולר )כ  01.2 –בהשוואה לרווח של כ  06% –

 

מההכנסות(  32.5% -מיליון דולר )כ 01.3 –הסתכם לכ  3102של שנת  השניברבעון הרווח התפעולי 

מההכנסות( ברבעון  01.6% –מיליון דולר )כ  3.0 -לרווח תפעולי של כבהשוואה  22% –של כ גידול 

  מקביל אשתקד.

 

של כ  גידול מההכנסות( 20.3%מיליון דולר ) 02.3 -הסתכם לכ 3102של שנת  השניברבעון  EBITDA -ה

 ברבעון המקביל אשתקד. מההכנסות( 31.0%)מיליון דולר  01.5 -של כ EBITDA –בהשוואה ל  21% –

 

בהשוואה מההכנסות(,  05.6%) דולר מיליון 6.3 -כלהסתכם  3102של שנת  השניברבעון הרווח הנקי 

  קביל אשתקד.ברבעון המ מההכנסות( 33.1%) דולר מיליון 01.0 -כרווח נקי של ל

 

בהשוואה לכ  דולר למניה 1.23 -כלהסתכם  3102של שנת  השניהרווח הנקי למניה בדילול מלא ברבעון 

  .ברבעון המקביל אשתקדדולר  1.21 –

מיליון  5 –נטו של כ  עקב פשרה משפטית עם לאונרדו רשמה החברה הכנסה 3103במהלך רבעון שני 

 דולר.

 

 מפעילות שוטפת.מיליון דולר תזרים מזומנים  00.6 –חברה כ יצרה ה 3102של שנת  שניבמהלך רבעון 

 

  21.5 -כלחברה יתרת המזומנים נטו )כולל פיקדונות לזמן ארוך( בסך של   3102 ביוני 21כון ליום נ

 20 –ב דולר למניה  0.62, מיליון דולר 22.3 –זאת בהשוואה לכ  ,דולר למניה 0.12 -או כ מיליון דולר

 .3103בדצמבר 
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מדיניות בקו אחד עם אשר עומד  מיליון דולר 2.5הוכרז דיבידנד בסך  3102של שנת  השנירבעון ב

 מהרווח הנקי על בסיס רבעוני. 51%החברה הקובע חלוקת דיבידנד של לפחות 

 

של שני הרבעון של ה מהביצועיםאנו מאוד מרוצים "אייל שרצקי, מנכ"ל משותף של איתוראן מסר: 

 במיוחד בברזיל ובישראליציבה . בסיס המינויים שלנו ממשיך להראות צמיחה 3102נו לשנת של 3102

 .אלף מנויים 311בפעם הראשונה חצה את אבן הדרך של אשר 

. השגנו שיא ברווח התפעולי ברבעון זה ניתן לראות בבירור את המינוף התפעולי במודל העסקי שלנו

  ליה נמוכה יותר בהוצאות התפעול".הגידול בהכנסות תוך עובשיעור הרווח התפעולי אשר נבע מהמשך 

 

 

 אודות החברה

איתוראן מספקת שירותים מונחי איתור, הכוללים מניעת גניבות של כלי רכב, שירותי איתור ומעקב 

אחרי כלי רכב גנובים, כמו גם מוצרי תקשורת אלחוטית המקושרים לשירותי איתור נייחים ויישומים 

אבטחת אישים. ו ן מציעה איתור נכסים ניידים, שירותי ניהול ושליטה לרכבים, מטעןנוספים. איתורא

 313,111 –בסיס המינויים של החברה ממשיך לגדול משמעותית מיום הקמת החברה ועומד על יותר מ 

עובדים ברחבי העולם ומספקת את שירותי  0,211 -, מעסיקה כ0665 -מנויים בעולם. החברה נוסדה ב

 .לה בישראל, ברזיל, ארגנטינה וארה"ב ומוכרת את מוצריה בארצות אלוהאיתור ש

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

 מבחינת החברה3

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. 


