
                                

 

 

 

 

 

    

 איתוראן איתור ושליטה מציגה את 

  2015 של שנת השלישיתוצאות הרבעון 
 

  אלף מינויים 36 –שיא בצמיחת מספר המינויים ברבעון של כ 

 

( NASDAQ: ITRN, TASE: ITRN)יטה בע"מ לאיתוראן איתור וש, 2015 בנובמבר 18אזור, ישראל, 

 בספטמבר 30תיימו ביום שהס 2015ל שנת ש השלישילרבעון  מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות

2015. 

 

 :השלישי לרבעון נקודות עיקריות

  ובסה"כ מספר  הרבעוןבמהלך מינויים נטו אלף  36 –של כ שיא בצמיחת מינויים גידול

 .2015 בספטמבר 30מנויים נכון ליום  אלף  915 –הגיע לכ המינויים 

 לעומת שנה קודמת בהכנסות מיחה במונחי מטבעות מקומיים, איתוראן ממשיכה להציג צ

 המונע מצמיחה חזקה במספר המינויים.

 22.4%ושיעור הרווח התפעולי  50.2%גולמי הרווח ה שיעור. 

  מיליון  31.5הרבעון הסתיים עם  ;מיליון דולר 8.8 –תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ

 (.השקעה בניירות ערךדולר במזומנים ושווי מזומנים, נטו )כולל 

  הוכרז לרבעון. מ' דולר 3.1דיבידנד בסך של 

 

 : 2015שנת של  השלישיתוצאות הרבעון 

של כ  ירידההמשקפים מיליון דולר,  43.8 -כל הסתכמו 2015 שנת של השלישיברבעון  הכנסות החברה

ההיחלשות המשמעותית מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  46.5 –לעומת הכנסות של כ  5.8% –

ביחס לדולר בהשוואה לרבעון מקביל המטבע הישראלי  תבנוסף להיחלשו ,הברזילאי של המטבע

ההכנסות היו גדלות בכ אשתקד הקטינו את סך ההכנסות במונחים דולריים. בנטרול השפעת המטבע, 

 28% –ממחזור ההכנסות נבעו מהכנסות מדמי מנוי ו  72% לעומת רבעון מקביל אשתקד.  17% –

 מוצרים. ה ממגזרסות הכננבעו ממחזור המ

 

לעומת רבעון מקביל אשתקד.  8.5% –בכ  קטנו 2015של שנת  השלישיהכנסות מדמי המנוי ברבעון 

, בעיקר לאור הגידול בבסיס המינויים 18%, –במונחי מטבע מקומי, ההכנסות מדמי מנוי גדלו בכ 

 .2015בר בספטמ 30 –ב  915,000 –לכ  2014בספטמבר  30 -ב 795,000 –אשר צמח מכ 



                                

 

 

 

 

 

 

בהשוואה לתקופה  2% -כבשיעור של גדלו  2015של שנת  השלישיברבעון ההכנסות ממכירות מוצרים 

בהשוואה לרבעון   14% -במונחי מטבע מקומי, ההכנסות ממכירת מוצרים גדלו בכמקבילה אשתקד. 

 מקביל אשתקד.

 

מההכנסות(,  50.2% -לר )כמיליון דו 22.0 -הסתכם לכ 2015 שנת של השלישיברבעון  ח הגולמיהרוו

מההכנסות( ברבעון מקביל  53.5% -מיליון דולר )כ 24.9 –בהשוואה לרווח של כ  11.5% –של כ   קיטון

הישראלי השקל הריאל הברזילאי והירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהיחלשות  אשתקד.

במספר המינויים המהירה בנוסף עלות השירותים גדלה לאור הצמיחה  האמריקאי. ביחס לדולר

  ברבעונים אחרונים.

 

מההכנסות(  22.4% -מיליון דולר )כ 9.8 -הסתכם לכ 2015של שנת  השלישיברבעון הרווח התפעולי 

מההכנסות( ברבעון  26.1% –מיליון דולר )כ  12.1 -לרווח תפעולי של כבהשוואה  19% –של כ  קיטון

לעומת  7% -קופה, הרווח התפעולי היה גדל בכבנטרול השפעת מטבע במהלך הת מקביל אשתקד.

 תקופה מקבילה אשתקד.

 

 קיטון מההכנסות( 28.6%מיליון דולר ) 12.5 -הסתכם לכ 2015של שנת  השלישיברבעון  EBITDA -ה

ברבעון המקביל  מההכנסות( 32.2%)מיליון דולר  15.0 -של כ EBITDA –בהשוואה ל  16% –של כ 

ברבעון שלישי  EBITDA -הבמהלך התקופה והוצאה חד פעמית,  בנטרול השפעת מטבע אשתקד.

 לעומת תקופה מקבילה אשתקד. 11% –היה גדל בכ  2015

 

או רווח  מההכנסות(, 14.1%) דולר מיליון 6.2 -כלהסתכם  2015של שנת  השלישיברבעון הרווח הנקי 

 דולר מיליון 8.7 -כקי של רווח נבהשוואה ללמניה. זאת דולר  0.29 –נקי למניה בדילול מלא של כ 

ברבעון המקביל דולר למניה  0.41 –או רווח נקי בדילול מלא למניה של כ  מההכנסות( 18.7%)

הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהיחלשות הריאל הברזילאי והשקל הישראלי ביחס לדולר  אשתקד.

 האמריקאי.

 

מפעילות יון דולר תזרים מזומנים מיל 8.8 –חברה כ יצרה ה 2015של שנת  שלישיבמהלך רבעון 

 שוטפת.

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 -כ( בסך של  השקעה בניירות ערךלחברה יתרת המזומנים נטו )כולל  2015 בספטמבר 30כון ליום נ

 –ב דולר למניה  1.59, מיליון דולר 33.4 –זאת בהשוואה לכ  ,דולר למניה 1.5 -או כ מיליון דולר  31.5

 .2015 ביוני 30

 

מדיניות בקו אחד עם אשר עומד  מיליון דולר 3.1הוכרז דיבידנד בסך  2015של שנת  השלישירבעון ב

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

 

מעוד רבעון יוצא דופן וחזק עם מרוצים מאוד אנו "אייל שרצקי, מנכ"ל משותף של איתוראן מסר: 

 –מינויים לעומת כ  98,000 -כ ויים. בשלושת הרבעונים השנה, הוספנובסיס המינבצמיחת שיא בגידול 

המשך עקבי  בפרטמה שקרה במהלך השנה החולפת, . 2014בכל שנת אשר נוספו מינויים  76,000

לא הציג את הגידול שאנו רואים בעסקים , הריאל הברזילאי לעומת הדולר האמריקאיבהיחלשות 

שלנו הן פעילות התפעולית המתמשכת ב ותחזקהיה .כתמיד הבסיסיים שלנו, אשר נותרו חזקים

במספר  שיאהצמיחת וזאת בהתאם ללהימשך צפויה בישראל מראים שמגמת הצמיחה ובברזיל 

 ".כפי שצוין לעיל המינויים

 

 יצרניתהסכם חשוב עם חתמה על בסוף הרבעון, השותפות אשר הקמנו בברזיל ממשיך, אייל שרצקי 

במדינה זו. זהו ציון דרך וצעד  ם מבוססי מיקוםבברזיל למתן שירותי הומובילגלובלית רכב 

כשחקן בתעשיית הרכב, זאת לאחר את מעמדנו בשוק להתפתח לעסק שלנו. מהלך זה יחזק  ימשמעות

מרקט" בלבד. ככל שאנו גדלים, זה יוביל אותנו -"אפטר -שני עשורים בהם אנו פועלים במגזר ה

וימצב אותנו כחברה מובילה בשוק הברזילאי. בנוסף, אנו רואים  למאות אלפי מינויים נוספים,

 בהסכם זה פתח להזדמנויות נוספות ביבשת אמריקה הלטינית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 אודות החברה

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

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

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  1,300 -, מעסיקה כ1995 -מנויים בעולם. החברה נוסדה ב 795,000

 .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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