איתמר מדיקל מדווחת על הכנסות שיא ברבעון הרביעי ובשנת 2019

הכנסות שיא ברבעון הרביעי ,גידול של  48%ל 9.8-מיליון דולר;
מאשררת את תחזית ההכנסות לשנת  - 2020בין  39.5ל 42.0-מיליון דולר;
החברה תקיים שיחת ועידה היום בשעה  15:00שעון ישראל
קיסריה ,ישראל 3 ,במרץ  ,2020איתמר מדיקל ( ,)NASDAQ & TASE: ITMRחברת טכנולוגיה
רפואית ,המתמקדת בפיתוח ומסחור של מכשירים רפואיים לא פולשניים המסייעים לאבחון וטיפול
בהפרעות נשימה ,מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת  2019כולה.
" 2019הייתה שנת שינוי לאיתמר מדיקל ,עם דגש על הכנסות שיא שנתיות ,שיתופי פעולה עסקיים
חשובים והשקות מוצרים חדשים וחדשניים" ,ציין נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל ,גלעד גליק" .אנו
מאפשרים למטופלים גישה רחבה לאבחון דום נשימה בשינה על ידי יצירת אימוץ רחב של טכנולוגיית
ה WatchPAT-שלנו .ההשקות המוצלחות של  WatchPAT 300ו WatchPAT ONE-ושיתוף
הפעולה האחרון עם  ,SoCleanאשר יאפשר לנו לחדור לשוק השיווק הישיר לצרכן ( (Direct to
 Consumerב ,2020-יחד עם ההוכחות הקליניות של דיוק והשימוש של ה ,WatchPAT-הם דוגמאות
לעמידה מוצלחת במטרה זו .אנו מתכוונים להמשיך ולהגדיל את הנתח שלנו בשוק בדיקות השינה
הביתיות באמצעות הגדלת פעילויות מכירה ושיווק ,שיתופי הפעולה העסקיים האחרונים ומחויבות
נמשכת לייצר חדשנות .אנו מאמינים כי ההון שגייסנו בהנפקה הציבורית האחרונה בארה"ב יספק לנו
מספיק נזילות וגמישות על מנת ליישם את המטרות האסטרטגיות שלנו ,עם דגש על יצירת ערך
ללקוחות ,למטופלים ולבעלי המניות".
דגשים לרבעון הרביעי של  2019ואירועים בתקופה האחרונה
•
•
•
•
•

רבעון שיא מבחינת הכנסות ,כולל מכירות שיא של  WatchPATו WatchPAT-בארה"ב.
השלמת הנפקה לציבור בארה"ב בפברואר  2020עם תמורה ברוטו של כ 40.25-מיליון דולר.
הסכם שת"פ עם  SoCleanעל מנת להציע את ה WatchPAT ONE-ושאר שירותי בריאות
דיגיטליים באמצעות ערוצי שיווק ישירים לצרכן ( (Direct to Consumerלשוק דום נשימה
בשינה האמריקאי.
פרסום של מחקר  ,COMPASSהנותן תוקף לקווים מנחים המדרגים את מכשיר ה-
 WatchPATלאבחון דום נשימה בשינה.
איתמר מדיקל נבחרה על ידי מכון ויצמן להשתתף בפרויקט .10K

התוצאות הכספיות ברבעון הרביעי של 2019
ההכנסות ברבעון הרביעי של  2019גדלו ב 48%-ל 9.8-מיליון דולר ,בהשוואה ל 6.6-מיליון דולר
ברבעון המקביל ב .2018-הצמיחה בהכנסות נבעה ברובה מגידול במכירות ה WatchPAT-בארה"ב
ובאירופה.
הכנסות ה WatchPAT-ברבעון הרביעי של  2019גדלו ב 51%-ל 9.1-מיליון דולר ,בהשוואה ל6.0-
מיליון דולר ברבעון המקביל ב.2018-
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הכנסות ה WatchPAT-בארה"ב ברבעון הרביעי של  2019גדלו ב 68%-ל 7.3-מיליון דולר ,בהשוואה
ל 4.4-מיליון דולר ברבעון המקביל ב .2018-מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים היוו כ50%-
מסך מכירות ה WatchPAT-בארה"ב ברבעון הרביעי של ( 2019כ 70%-בניכוי הזמנה בהיקף של כ-
 2.3מיליון דולר של  WatchPAT 300מלקוח מהותי  ,בעיקר לצורך שדרוג והרחבה ,כפי שהחברה
דיווחה בעבר) ,בהשוואה לכ 65%-ברבעון המקביל ב.2018-
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של  2019גדל ל 7.7-מיליון דולר ,בהשוואה ל 5.1-מיליון דולר ברבעון
המקביל ב .2018-שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של  2019עלה ל ,78.3%-בהשוואה ל77.4%-
ברבעון המקביל ב.2018-
ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של  2019עמד על  0.9מיליון דולר ,בהשוואה ל 0.6-מיליון דולר
ברבעון המקביל ב .2018-הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול של  1.9מיליון דולר בהוצאות
מכירה ושיווק ,הקשורות להרחבת צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות
( 27טריטוריות נכון ליום  31בדצמבר  ,2019בהשוואה ל 19-טריטוריות ליום  31בדצמבר ,)2018
מגידול של  0.5מיליון דולר בהוצאות מחקר ופיתוח ,הקשורות לגידול בכוח אדם ,ומגידול של  0.5מיליון
דולר בהוצאות הנהלה וכלליות ,בעיקר בשל רישום למסחר של תעודות הפיקדון האמריקאיות ((ADSs
ב NASDAQ-בארה"ב בחודש פברואר  .2019גידול זה קוזז בחלקו על ידי הגידול בהכנסות.
על בסיס  ,Non-IFRSההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של  2019הסתכם ב 0.2-מיליון דולר ,זהה
לרבעון המקביל ב .2018-ההפסד התפעולי על בסיס  Non-IFRSברבעון הרביעי של  2019אינו כולל
כ 0.7-מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות ,פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
ושינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים ,בהשוואה לכ 0.4-מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון
המקביל ב.2018-
ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של  2019הסתכם ב 1-מיליון דולר ,בהשוואה ל 0.2-מיליון דולר ברבעון
המקביל ב.2018-
על בסיס  ,Non-IFRSההפסד הנקי ברבעון הרביעי של  2019ירד ל 0.3-מיליון דולר ,בהשוואה
ל 0.4-מיליון דולר ברבעון המקביל ב .2018-ההפסד הנקי על בסיס  Non-IFRSברבעון הרביעי של
 2019אינו כולל כ 0.7-מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות ,פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים
בלתי מוחשיים ,שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים ורווח משערוך של נגזרים ,בהשוואה לכ-
( )0.2מיליון דולר במרכיבים דומים ברבעון המקביל ב.2018-
נכון ליום  31בדצמבר  ,2019בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של  15.1מיליון דולר .סכום
זה אינו כולל את התמורה נטו בסך של  35.5מיליון דולר מההנפקה הציבורית האחרונה בארה"ב
בחודש פברואר .2020
התוצאות הכספיות לשנת 2019
ההכנסות בשנת  2019גדלו ב 29%-ל 31.3-מיליון דולר ,בהשוואה ל 24.2-מיליון דולר ב.2018-
הצמיחה בהכנסות נבעה ברובה מהסיבות שפורטו לעיל.
הכנסות ה WatchPAT-ב 2019-גדלו ב 29%-ל 29.0-מיליון דולר ,בהשוואה ל 22.4-מיליון דולר ב-
.2018
הכנסות ה WatchPAT-בארה"ב בשנת  2019גדלו ב 33%-ל 22.4-מיליון דולר ,בהשוואה ל16.8-
מיליון דולר ב.2018-
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הרווח הגולמי ב 2019-גדל ל 24.3-מיליון דולר ,בהשוואה ל 18.5-מיליון דולר ב .2018-שיעור הרווח
הגולמי ב 2019-עמד על  ,77.7%בהשוואה ל 76.3%-ב.2018-
ההפסד התפעולי ב 2019-עמד על  4.9מיליון דולר ,בהשוואה ל 3.1-מיליון דולר ב .2018-הגידול
בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול של  5.6מיליון דולר בהוצאות מכירה ושיווק הקשורות להרחבת
צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות כפי שהוסבר לעיל ,מגידול של
 0.9מיליון דולר בהוצאות מחקר ופיתוח ,הקשורות לגידול בכוח ,ומגידול של  1.1מיליון דולר בהוצאות
הנהלה וכלליות ,בעיקר בשל רישום למסחר של תעודות הפיקדון האמריקאיות ( )ADSsבNASDAQ-
בארה"ב בחודש פברואר  .2019גידול זה קוזז בחלקו על ידי הגידול בהכנסות.
על בסיס  ,Non-IFRSההפסד התפעולי לשנת  2019הסתכם ב 2.6-מיליון דולר ,בהשוואה ל1.5-
מיליון דולר ב .2018-ההפסד התפעולי על בסיס  Non-IFRSלשנת  2019אינו כולל כ 2.3-מיליון דולר
ב תשלומים מבוססי מניות ,פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ,שינוי בהפרשה
לחובות מסופקים ואבודים והוצאות הקשורות בהפחתת כוח אדם ,בהשוואה לכ 1.6-מיליון דולר של
הוצאות דומות ב .2018-ההפסד התפעולי על בסיס  Non-IFRSהושפע מהגידול בהכנסות ,אשר קוזז
בגידול בהוצאות התפעוליות כפי שתואר לעיל.
ההפסד הנקי בשנת  2019גדל ל 5.3-מיליון דולר ,בהשוואה ל 1.7-מיליון דולר ב.2018-
על בסיס  ,Non-IFRSההפסד הנקי ב 2019-גדל ל 3.4-מיליון דולר ,בהשוואה ל 2.6-מיליון דולר ב-
 .2018ההפסד הנקי על בסיס  Non-IFRSאינו כולל כ 1.9-מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות ,פחת
והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ,שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים ,הוצאות
הקשורות להפחתת כוח אדם ורווח משערוך של נגזרים ,בהשוואה לכ )0.9(-מיליון דולר במרכיבים
דומים ב.2018-
תחזית הכנסות ל2020-
החברה שבה ומאשררת את תחזית ההכנסות לשנת  2020בטווח של בין  39.5ל 42.0-מיליון דולר,
המשקפות צמיחה של  35%-26%בהשוואה להכנסות ב.2019-
אודות איתמר מדיקל בע"מ
איתמר מדיקל עוסקת במחקר ,פיתוח ,מכירות ושיווק של מכשירים רפואיים לא פולשניים לאבחון
הפרעות נשימה בשינה ומשתמשת בפלטפורמה רפואית דיגיטלית המאפשרת רצף טיפול בניהול דום
נשימה בשינה ,בדגש על שוק הקרדיולוגיה .החברה מציעה פיתרון שינה כולל המסייע לרופאים לספק
ניהול כולל של הפרעות נשימה בשינה במגוון סביבות קליניות ,כדי לייעל את הטיפול בחולים ולהפחית
את עלויות הבריאות .מוצר הדגל שלה ,מבוסס טכנולוגית ® ,PATהינו מכשיר ה ,WatchPAT™-שהינו
מכשיר לשימוש ביתי לאבחון הפרעות נשימה בשינה .פלטפורמת הבריאות הדיגיטלית שלה ,כולל
™ CloudPATו ,SleePATH™ -מאפשרת ניהול מלא ורציף של מסלולי הטיפול בסביבה מורכבת.
איתמר מדיקל מציעה גם את מוצר ה ,EndoPAT™ -מכשיר מאושר  FDAלבדיקת תפקוד של
האנדותל ולהערכת הסיכון למחלות לב ומחלות לב וכלי דם אחרות .איתמר מדיקל הינה חברה ציבורית
הנסחרת בנסד"ק ובבורסה בתל אביב .היא ממוקמת בקיסריה ,ישראל והמטה בארה"ב נמצא
באטלנטה ,ג'ורג'יה .למידע נוסף בקר באתר ./https://www.itamar-medical.com
מידע צופה פני עתיד
הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-וחוקי ניירות
ערך אחרים החלים על ניירות ערך בישראל ובארה"ב .מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי כלפי
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העתיד המבוסס על אינפורמציה או הערכות הקיימות בחברה וכולל כוונות או הערכות של החברה נכון
למועד פרסום דוח זה ,או שאינו תלוי רק בחברה .ההנחות תלויות בגורמים חיצוניים ומקרו כלכליים
שאין לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולת ההשפעה עליהם מוגבלת .בין היתר ,השימוש
בביטויים כגון "אומדנים"" ,תוכניות" ,וביטויים דומים או פעלים עתידיים או מותנים מהווה בדרך כלל
מידע צופה פני עתיד ולא עובדות היסטוריות .למשל ,כאשר כאשר הודעה זו דנה בהרחבת השימוש ב
 ,WatchPATTMזהו מידע צופה פני עתיד .יתכן שמידע זה ,כולו או חלקו ,לא יתממש או יתממש באופן
שונה מהותית.
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