Citrix przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019
Kwartalny przychód na poziomie 719 mln USD – wzrost o 3% rok do roku
Kwartalne przychody z subskrypcji wyniosły 142 mln USD – wzrost o 37%
rok do roku Kwartalne przychody z SaaS wyniosły 85 mln USD – wzrost o
43% rok do roku Przychody z tytułu rozwiązań do tworzenia bezpiecznej
przestrzeni pracy wyniosły 515 mln USD – wzrost o 13% rok do roku

FORT LAUDERDALE, Floryda – 25 kwietnia, 2019 - Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) przedstawia wyniki
finansowe za pierwszy kwartał 2019 r.
W pierwszym kwartale 2019 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 719 mln USD, co stanowi 3
procent wzrostu, w porównaniu do 697 mln USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku.
Zysk netto za pierwszy kwartał 2019 roku wyniósł 110 mln USD lub 0,78 USD na rozwodnioną akcję w
porównaniu do 144 mln USD lub 0,99 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2018 roku.
Zysk netto za pierwszy kwartał 2019 roku, liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 172 mln
USD lub 1,27 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 184 mln USD lub 1,29 USD na rozwodnioną
akcję w analogicznym okresie 2018 roku. Zysk netto za pierwszy kwartał z lat 2019 i 2018 nie obejmuje
kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji wartości niematerialnych, amortyzacji dyskonta
wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto
na akcję rozwodnioną liczony niezgodnie z zasadami GAAP za pierwszy kwartał z lat 2019 i 2018
odzwierciedla również anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów dłużnych spółki.
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Ponadto Zarząd Citrix zadeklarował wypłatę kwartalnej dywidendy w wysokości 0,35 USD na akcję,
płatną dla wszystkich akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2019 r. według wartości uzyskanej na koniec dnia
7 czerwca 2019 r.
“Jesteśmy zadowoleni z wyników uzyskanych w pierwszym kwartale, które są spowodowane wzrostem
przychodów w obszarze rozwiązań zapewniających bezpieczną przestrzeń pracy” – powiedział David
Henshall, prezes i dyrektor generalny Citrix. “Przychody związane z tym rozwiązaniami z tego obszaru
wzrosły o 13% rok do roku i jest to najszybszy wzrost od 2012 roku. Zmiana modelu subskrypcji nadal
postępuje dobrze, a usługi SaaS, które stanowiły 60% naszej działalności subskrypcyjnej, osiągnęły 43%
wzrost w skali roku. ”
W porównaniu do wyników z pierwszego kwartału 2018 roku:
• Przychody z subskrypcji wzrosły o 37 procent;
• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 16 procent;
• Przychody z usług i wsparcia wzrosły o 2 procent;
• Przychody odroczone wynosiły 2,14 mld USD na dzień 31 marca 2019 roku w porównaniu z 1,77 mld
USD na dzień 31 marca 2018 roku, co oznacza wzrost o 21 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 268 mln USD za pierwszy kwartał 2019 roku
w porównaniu z 358 mln USD za pierwszy kwartał 2018 roku.
• Przychody z subskrypcji jako procent łącznych przychodów wyniosły 20 procent;
• Marża brutto liczona według GAAP wyniosła 85 procent. Marża brutto liczona niegodnie z GAAP
wyniosła 87 procent;
• Marża operacyjna liczona według GAAP wyniosła 17 procent. Marża operacyjna liczona niezgodnie z
GAAP wyniosła 28 procent;
• Firma odkupiła ok 1,5 mln akcji.
Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników finansowych w drugim kwartale 2019:
• Przychód netto ma wynieść od 765 do 775 mln USD;
• Zysk na rozwodnioną akcję liczony według GAAP ma wynieść od 0,76 do 0,81 USD;
• Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z GAAP ma wynieść od 1,30 do 1,35 USD.
Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników finansowych w 2019 roku:
• Przychód netto ma wynieść od 3,08 do 3,09 mld USD;
• Marża operacyjna liczona według GAAP ma wynieść od 20,4 do 20,9 procent;
• Marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP ma wynieść od 31,5 do 32 procent;
• Zysk na rozwodnioną akcję liczony według GAAP ma wynieść ok 3,69 USD;
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• Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z GAAP ma wynieść 6,00 USD.
Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a
rzeczywiste dane mogą się różnić.
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