סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות חזקות לרבעון רביעי 2018
המשקפות המשך שיפור בפרמטרים תפעוליים
הרבעון הרביעי ,להערכתיו ,הוא הרבעון הטוב ביותר בשת :2018
ה EBITDA -צפויה להסתכם בכ 4.1-4.4 -מיליון דולר ,גידול של
ממוצע טווח התחזית בכ 9% -בהשוואה לרבעון השלישי של השה
ויותר מפי  2בהשוואה לרבעון רביעי של 2017
שיעור ממוצע טווח תחזית ה EBITDA-היווה כ 29%-מההכסות,
שיפור בהשוואה לרבעון השלישי של  2018ויותר מהכפלת השיעור
בהשוואה לרבעון רביעי  2017אשר הסתכם לכ14% -
ההכסות צפויות להסתכם בכ 14.5-15.0 -מיליון דולר ,גידול של ממוצע
טווח התחזית בכ 3.1% -בהשוואה לרבעון השלישי של השה
לחברה קופת מזומים ושווי מזומים לרבות מזומים מוגבלים בסך של
כ 17.2 -מיליון דולר
בשת  2018חילקה החברה דיבידד של כ 33.7-מיליון ש"ח המייצג
תשואת דיבידד של כ23.05% -

:2018 תי בש על בסיס רבעו,(EBITDA -סות ולהלן תוצאות פעילות החברה )הכ
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להלן פירוט שיעורי ה EBITDA -מההכסות על בסיס רבעוי לשת 2018
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רמת החייל 13 ,ביואר  – 2019סומוטו )ת"א :סמטו( ,חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית ,המתמחה
בשיווק ופרסום באיטרט ,בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכות ואפליקציות עבור סביבות  Android ,PCו,iOS-
מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאין מבוקרות ואין סקורות עבור הרבעון הרביעי ושת 2018
כולה .להערכת ההלת החברה ,סך ההכסות ברבעון הרביעי של  2018צפויות להסתכם בטווח שבין 14.5-15.0
מיליון דולר .עוד מצפה החברה ל EBITDA -בטווח שבין  4.1-4.4מיליון דולר ברבעון זה .כמו כן ,החברה מצפה
כי סך ההכסות לשת  2018צפויות להסתכם בטווח שבין  54.0-54.5מיליון דולר ,ו EBITDA -שתית בטווח
שבין  13.3-13.6מיליון דולר.
תחזית ממוצע טווח ההכסות לרבעון הרביעי  2018משקפת עלייה של כ 3.1%-בהשוואה להכסות ברבעון
השלישי של  2018ועלייה של כ 3.1% -בהכסות בהשוואה לרבעון רביעי של  .2017תחזית ממוצע טווח ה-
 EBITDAברבעון הרביעי  2018משקפת עלייה של כ 9% -בהשוואה ל EBITDA -של הרבעון השלישי 2018
ועלייה של כ 112% -בהשוואה ל EBITDA -של רבעון רביעי  .2017החברה מציגה עליה בשיעור הרווחיות -
ממוצע טווח ה EBITDA -לרבעון הרביעי של  2018מהווה שיעור של כ 29% -מממוצע טווח ההכסות ,זאת
בהשוואה לשיעור  EBITDAשל כ 27% -ברבעון השלישי של שה זו ולמעלה מפי  2ביחס לשיעור של כ14% -
ברבעון הרביעי של שה  .2017ברבעון זה ,להערכת ההלת החברה ,שאה החברה בהוצאות של כ 2.4 -מיליון
דולר בגין הוצאות מכירה ושיווק )המהוות גידול ביחס לאותן הוצאות ברבעון השלישי של כ 0.5 -מיליון דולר

ואשר הסתכמו ברבעון השלישי לסך של כ 1.9 -מיליון דולר( וזאת בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות
פרסום מקווות במגזר הפצת האפליקציות אשר ההוצאות בגין רשמות בעת התהוותן וההכסות מתהוות
לאורך זמן.
תחזית ממוצע טווח ההכסות השתיות משקפת ירידה של כ 16% -בהשוואה להכסות של  .2017תחזית ממוצע
טווח ה EBITDA -השתית משקפת עלייה של כ 10% -בהשוואה ל EBITDA -בשת  .2017החברה מציגה עליה
בשיעור הרווחיות  -ממוצע טווח ה EBITDA-השתית לשת  2018מהווה שיעור של כ 25% -מממוצע טווח
ההכסות לשת  ,2018זאת בהשוואה לשיעור  EBITDAשתית של כ 19% -בשת  .2017העלייה כאמור ב-
 EBITDAובעת משיפור בתוצאות מגזר הפצת האפליקציות .בתחום הפרסום בוידאו חלה בשת  2018ירידה
משמעותית בהקפי הפעילות ובריווחיות וזאת בהשוואה לתוצאות שת  .2017בוסף ,שת  2018שהחלה ברבעון
הראשון של שה זו בהפסד משמעותי בתחום זה ,עברה לריווחיות ברבעוים שאחרי.
תחום הפרסום בוידיאו המשיך להציג רווחיות ברבעון זה .במסגרת פעילות הפרסום בוידיאו ,החברה ממשיכה
להשקיע ולפתח תחומי פעילות וספים בתחום זה כגון תחום הפעילות החדש  ,Connected TV -שלהערכת
ההלת החברה עשוי להוות מוע צמיחה חשוב לחברה זאת בשל מעבר הולך וגובר לשימוש בטלויזיות דיגיטליות
חכמות וכן תחום הפרסום על גבי פלטפורמות אודיו תחום בו החברה מתכת להרחיב את הקפי השקעתה
במהלך .2019
יתרת קופת המזומים ושווי המזומים לרבות מזומים מוגבלים לתום הרבעון עמדה על כ 17.2 -מיליון דולר,
והיתרה טו ביכוי אשראי מתאגיד בקאי על כ 12.7 -מיליון דולר ,גידול של כ 1.9 -מיליון דולר בהשוואה ליתרה
טו בסך של כ 10.8 -מיליון דולר כון ליום  30בספטמבר  .2018הגידול ביתרת המזומים טו כאמור ,הוא על
אף חלוקת דיבידד בסך של כ 1.97 -מיליון דולר ברבעון הרביעי של  .2018בשת  2018חילקה החברה דיבידד
של כ 33.7 -מיליון ש"ח המייצג תשואת דיבידד של כ .23.05% -החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומים
משמעותי חיובי מפעילות שוטפת.
אסף יצחיאק ,מכ"ל וסמכ"ל הכספים של סומוטו" :התוצאות המקדמיות משקפות רבעון שלישי רצוף של
צמיחה בהכסות ושיפור ברווחיות .או מצפים ברבעון זה ל EBITDA -שחוצה השה לראשוה את רף ה4 -
מיליון דולר וגבוהה משמעותית מה EBITDA -של הרבעון המקביל בשת  2017תוך ששיעור ה EBITDA -עולה
אף הוא ומשקף רווחיות גבוהה .החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומים משמעותי אשר מאפשר לה לממש
מדייות חלוקת דיבידד דיבה מחד והמשך השקעה בטכולוגיה ובחדשות מאידך ,ואשר מיחה את התשתית
להמשך הצמיחה של סומוטו.
בהסתכלות קדימה ,לאור זילות גבוהה ,תזרים חיובי ואסטרטגית הצמיחה של החברה ,בוסף לחלוקת
דיבידדים כפי שעשיו בעבר ,אחו ממשיכים לבחון רכישת פעילויות סירגטיות בתחומים משיקים לליבת
הפעילות ,מתוך מטרה להציף ערך לבעלי המיות שלו".

הערכותיה הראשויות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לרבעון הרביעי
לשת  2018ולשת  2018כולה ,עמידה באסטרטגיה העסקית של החברה ,הגדלת היקף פעילותה לרבות
כיסתה לתחום ה Connected TV -והאודיו והערכותיה לגבי תחום זה ,תחזית ההכסות והEBITDA -
לרבעון הרביעי לשת  2018ולשת  2018כולה ,ותחזית יתרת המזומים לרבות המזומים המוגבלים כמפורט
לעיל הין תחזיות ,הערכות ואומדים הצופים פי עתיד ,כהגדרתם בחוק יירות ערך התשכ"ח - 1968בדבר
התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,איו ודאי ו/או איו בשליטתה של החברה.
הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מכפי שהוערך ,כתוצאה
מגורמים שוים ,אשר אים בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הזכרים בסעיף 47
לפרק א' לדוח התקופתי לשת  2017אשר פורסם ביום  19במרץ) 2018 ,מס' אסמכתא.(2018-01-026080 :

אודות סומוטו
סומוטו )ת"א :סמטו( היא חברה תוכה ישראלית בעלת פעילות גלובלית ,העוסקת בשיווק באיטרט ,פירסום בווידאו,
ובשיווק ,הפצה ,פיתוח והתקה חכמה אוטומטית של אפליקציות ממפרסמים שוים ,פתרוות מויטיזציה ופתרוות
מעקב ודיווח לתעשיית התקת האפליקציות למחשבים אישיים ולמכשירי סלולר .זאת באמצעות טכולוגיות מתקדמות
אותן פיתחה החברה .בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של סומוטו ובמטרה להעמיק את פעילות החברה בסביבת ,Mac
רכשה החברה בשת  2014את חברת ג'יו כחברה בת בבעלות מלאה .ג'יו עוסקת בפיתוח טכולוגיות מויטיזציה ופרסום
מותאם משתמש באיטרט לסביבת ה ,Mac -ומוצר הדגל שלה הוא דף בית חכם ,זוכה פרסי חדשות ,המבוסס על
טכולוגיית ביה מלאכותית מוגת פטטים לצורך התאמת התוכן להעדפות המשתמש .החברה מייצרת הכסות
משאילתות חיפוש של המשתמשים בדף הבית החכם ,ומפרסום ושיווק בדף זה .במאי  2014רכשה סומוטו את חברת
טאבאטו כחברה בבעלות מלאה .טאבאטו פועלת בתחום המובייל ורכישתה היתה חלק מאסטרטגיית החברה לחדור
לתחום ולהרחיב את בסיס השותפים העסקיים .ביואר  2016רכשה סומוטו את חברת טרסר טיוד כחברה בבעלות מלאה.
טרסר מציעה למפרסמים ובעלי תוכן במובייל ובדסקטופ פתרוות מויטיזציה מבוססי פרסום בוידאו ,ישירות מול ספקי
שטחי פרסום באיטרט או באמצעות חברות צד שלישי .רכישת טרסר מהווה מוע צמיחה חשוב עבור סומוטו בשים
הקרובות והיא חלק מחזוה להשגת דריסת רגל והעמקת הפעילות בתחום הפרסום בוידאו ובמובייל ,אותו זיהתה
כסירגטי ,אטרקטיבי ,ובעל קצב צמיחה מהיר .בספטמבר  2016רכשה החברה את  Meme Videoשהיה חברה טכולוגית
העוסקת אף בתחום הפרסום בווידאו ובמובייל .סומוטו פועלת באמצעות מספר רב של שותפים ומפיצה מגוון אפליקציות.
החברה וסדה ב 2009-ומשרדי הההלה שלה מצאים בתל אביבhttp://www.somoto.com/ .

