אורביט מדווחת על המשך צמיחה,
שיפור ברווחיות ומעבר לרווח
ב2018-
אורביט

טכנולוג’יס

)ת”א:

אורביט(

העוסקת

בתקשורת

לוויינים,

מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים ,מפרסמת את
תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת  2018ומדווחת על המשך
צמיחה עקבית בהכנסות ,גידול ניכר ב EBITDA-לשיא של  3.5מיליון
דולר ושיא בצבר ההזמנות הנאמד ,נכון ל 31-בדצמבר  ,2018ב62.2-
מיליון דולר.
הכנסות אורביט ב 2018-צמחו ב 14%-ל 44.5-מיליון דולר בהשוואה
להכנסות של  39מיליון דולר ב 2017-והכנסות של  30מיליון דולר
ב .2016-עיקר הגידול בהכנסות מקורו במכירת מערכות עקיבה מדויקת,
תחום שצמח ב 2018-ביותר מ 30%-ומהווה כשני שלישים מתוך סך מכירות
החברה .אורביט ממשיכה לחזק את מעמדה העסקי והתחרותי בתחום מערכות
ניהול תקשורת ושמע במטוסים וכן בתחום מערכות תקשורת לוויינים
לפלטפורמות ניידות וחתמה ב 2018-על מספר הסכמים אסטרטגיים.
הכנסות אורביט ברבעון הרביעי של  2018הסתכמו ב 12.2-מיליון דולר,
בדומה לרמתן ברבעון המקביל ב.2017-
צבר ההזמנות של החברה ליום ה 31-בדצמבר  2018ממשיך לגדול ונאמד
ב 62.2-מיליון דולר ,גידול נוסף של  10%בהשוואה לצבר הזמנות
בהיקף של כ 56.4-מיליון דולר ב 2017-וגידול של קרוב ל60%-
בהשוואה לצבר הזמנות של כ 39.3-מיליון דולר ב .2016-מתוך הצבר,
נכון לסוף  ,2018כ 44-מיליון דולר צפויים להתקבל ב ,2019-סכום
השווה לסך הכנסות החברה ב 2018-כולה.
הרווח הגולמי של אורביט ב 2018-הסתכם ב 13.6-מיליון דולר )30.5%
מסך ההכנסות( ,גידול של  17.5%בהשוואה לרווח גולמי של 11.5
מיליון דולר ) 29.5%מסך ההכנסות( ב .2017-הגידול ברווח הגולמי
נובע מהצמיחה במכירות החברה .הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2018
הסתכם בכ 3.7-מיליון דולר ) 30.6%מסך ההכנסות( בהשוואה לרווח
גולמי של כ 3.6-מיליון דולר ) 29.7%מסך ההכנסות( ברבעון המקביל
אשתקד.

הרווח התפעולי ב 2018-הסתכם ב 1-מיליון דולר בהשוואה להפסד
תפעולי של כ 2.9-מיליון דולר ב .2017-המעבר לרווח תפעולי נובע
בעיקרו מגידול בהיקף המכירות.
ה EBITDA-ב 2018-הגיע לשיא של  3.5מיליון דולר ) 7.9%מסך הכנסות
החברה( בהשוואה ל EBITDA-שהגיע לאיזון ב .2017-ברבעון הרביעי של
 2018הסתכם ה EBITDA-ב 821-אלף דולר ,בדומה לזה ברבעון המקביל
ב .2017-בתוך שנתיים עברה אורביט מהפסד  EBITDAשל  2.5מיליון
דולר ב 2016-לשיא של  3.5מיליון דולר ב.2018-
הרווח הנקי של אורביט הגיע ל 740-אלף דולר בהשוואה להפסד נקי של
 4.4מיליון דולר ב .2017-הרווח הנקי ברבעון הרביעי של  2018הסתכם
ב 125-אלף דולר בהשוואה להפסד של כ 305-אלף דולר ברבעון המקביל
ב.2017-
בן ויינברגר ,מנכ”ל אורביט ,אמר בהתייחסו לתוצאות“ :אנו גאים
מאוד לדווח על שיפור משמעותי בתוצאות הכספיות לשנת  2018המשקפות
שנה שנייה ברציפות בה צומחת החברה בשיעור דו ספרתי ,מעבר לרווח
נקי והשגת שיאים ברווח ה EBITDA-ובצבר ההזמנות .אורביט מיישמת
בהצלחה אסטרטגיה עסקית המתמקדת בפרויקטים איכותיים המתבטאים
בהסכמים אסטרטגיים ארוכי טווח עם שחקנים מהגדולים
בעולם עם מיקוד בתחום התעופה האזרחית והצבאית.

והמובילים

השנה דיווחנו על זכייה בהסכם מסגרת לשדרוג ,שירות ותחזוקה עבור
מערכות משימה קריטית של חיל האוויר האמריקאי בהיקף של  109מיליון
שקל .הסכם זה עם משרד ההגנה האמריקאי מהווה הוכחה נוספת ליתרון
הטכנולוגי ולאיכות המוצרים של אורביט .במקביל ,החברה ממשיכה לקדם
פרויקטים עם  ,AIRBUSהתעשיות הביטחוניות בישראל ,כמו גם עם מיזם
הלוויינות מהגדולים בעולם ,O3B ,לו סיפקנו בשנתיים האחרונות
עשרות מערכות ושירותים.
אורביט ממשיכה להתמקד באספקת פתרונות תקשורת נקודתיים וכוללים
לפלטפורמות מוטסות .שוק
)קצה לקצה( לפלטפורמות ניידות ,לרבות
לווייני התקשורת הקטנים ) (LEO/MEOגדל משמעותית ופתח עבורנו
הזדמנויות עסקיות רבות לאספקת טרמינלים לוויינים לחברות מובילות
בתחום .בנוסף ,הדרישה ליכולות גבוהות של מערכות ניהול תקשורת קול
ונתונים בכלי טיס הופכת מהותית בצרכי ודרישות הלקוחות ,והעובדה
שאורביט יודעת לספק גם מערכות שמע תלת מימד מעניקה לחברה יתרון

תחרותי חשוב .בשנים האחרונות השקיעה החברה בדור חדש של מערכות
שמאפשר לנו כיום חדירה לפלחי שוק חדשים ,כגון מטוסי קרב ומטוסי
משימה.
אנו פועלים כדי להבטיח את המשך הצמיחה והשיפור ברווחיות הגולמית
והתפעולית ולמקסם את הפוטנציאל הרב הקיים בהסכמים האסטרטגיים
עליהם חתמנו ,להרחיב את פעילותנו לשווקים בעלי שיעורי צמיחה
ורווחיות גבוהים ,ולנצל באופן מיטבי את הסינרגיות שבין מוצרי
החברה”.
מירב דודק ,סמנכ”לית הכספים של אורביט ,ציינה“ ,אורביט חזרה לפסי
צמיחה ושיפור ניכר ברווחיות תוך חיזוק מאזן החברה ואיתנותה
הפיננסית .צבר ההזמנות המרשים מציב את אורביט בעמדה נוחה להמשך
צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות גם בשנים הקרובות”.

