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159  milijonov 
aktivnih mesečnih 
uporabnikov

71 milijonov 
premium uporabnikov

25-35 % 
ciljana dolgoročna 
rast prihodkov

Preprosta ideja, ki je oživila glasbeno industrijo



SPOTIFY – SPOT US

Delnica Spotify se je na tako
imenovanem sivem trgu v prvih
dveh mesecih letošnjega leta
gibala med 90 in 132,5 USD.

Čeprav ne gre za klasično prvo
prodajo (IPO), pa je logika
investiranja podobna. Gre za
izredno tvegano in špekulativno
naložbo, ki je povsem odvisna od
prihodnjega uspeha monetizacije
uporabnikov in nadaljnje visoke
rasti števila uporabnikov.

Preprosta ideja, ki je oživila glasbeno industrijo
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OPIS PODJETJA SPOTIFY – SPOT US
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v mio EUR 2015 2016 2017 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17

Premium uporabniki 28 48 71 30 37 40 49 51 59 61 70
Prihodki 1,940 2,952 4,090 619 714 747 872 902 1,007 1,032 1,149
Bruto dobiček 226 401 849
Bruto marža 11.6% 13.6% 20.8%
EBITDA -205 -311 -324 -96 -81 -57 -77 -125 -67 -58 -74
Čista izguba -230 -539 -1,235 -139 -185 -130 -85 -173 -188 -278 -596
Sredstva 1,051 2,100 3,107
Kapital 229 -240 238
Finančni Dolg 0 1,106 944
Denarna  sredstva 597 755 477
Kratkoročne investicije 0 830 1,032
Prosti denarni tok -82 74 143
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Prihodki v mio EUR
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SWOT ANALIZA
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Število premium uporabnikov v mio
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SWOT ANALIZA
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Delež mesečno izgubljenih uporabnikov

Monthly churn rate
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VREDNOTENJA

▪

▪

▪

▪

v času IPO Danes

v mio USD Prihodki Dobiček Tržna kap. P/S P/E EV/S P/E Prihodki Dobiček Tržna kap.

Google 3.189 399 53.522 16,8 134,1 5,7 29,3 732.578 25.424 732.578
Linkedln 617 15 11.387 18,5 768,2
Twitter 534 -143 13.073 24,5 neg. 8,7 86,7 2.443 289 23.961

Zynga 1.218 -506 5.856 4,0 neg. 3,1 103,0 861 38 3.341
GroupOn 1.874 -181 7.567 4 neg. 0,7 180,4 2.844 17 2.499
Pandora 274 -16 1.620 5,9 neg. 1,1 neg. 1.467 -205 1.359

Facebook 3.710 1.000 92.533 24,9 92,5 10,4 26,0 40.653 18.189 464.974
Alibaba 8.583 3.826 169.660 18,6 41,8 13,2 53,3 33.617 8.626 487.900
SNAP 405 -515 25.000 61,8 neg. 21,7 neg. 825 -3.445 19.939
Dropbox 1.107 -112 8.230 7,4 neg. 11,1 neg. 1.107 -112 11.933
Mediana 17,7 113,3 8,7 70,0
Spotify 3.298 -996 15.928 4,8 neg. 3,3 neg.

23.449 7,1 neg. 4,7 neg.
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LEGENDA

EV/Prodaja: Relativni kazalec vrednotenja ((Tržna kapitalizacija + Neto dolg) / Prodaja).

EV/EBITDA: Relativni kazalec vrednotenja ((Tržna kapitalizacija + Neto dolg) / EBITDA).

P/E: Relativni kazalec čistega dobička, ki kaže, koliko mora vlagatelj plačati za eno
enoto dobička na delnico. Višji kot je relativni kazalec dobička, dražje je
praviloma podjetje.

P/B: Relativni kazalec kapitala podjetja, ki kaže, ali je na trgu kapital podjetja
vreden več kot znaša knjigovodska vrednost. Višja vrednost nakazuje na
dražje vrednotenje ali pa na višjo dobičkonosnosti.

ROE: Kazalec dobičkonosnosti, ki je enak razmerju med ustvarjenim dobičkom in
povprečno vrednostjo kapitala v proučevanem obdobju. Pove, koliko dobička
podjetje ustvari glede na vire, ki mu jih zagotavljajo delničarji.

Div.don.: Dividendni donos delnice podjetja.



RAZKRITJE

Datum zajema podatkov: 27.3.2018
Datum izdelave in posredovanja dokumenta: 27.3.2018

Vsebina tega sporočila je informativne narave in je pripravljena ter posredovana širšemu krogu oseb izključno z namenom predstavitve uvrstitve delnic podjetja Spotify na borzo. Vsebino posreduje družba ALTA Invest, 
investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Sporočilo in dokument sta namenjena boljšemu razumevanje dogodkov v zvezi z uvrstitvijo delnic podjetja Spotify na borzo in ni namenjen točno določenemu 
vlagatelju. Vsebina tega sporočila ne predstavlja ponudbe za sklenitev pogodbe z družbo ALTA Invest d.d.

Vsebina tega sporočila je namenjena širšemu krogu oseb, zato ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih
okoliščinah bistveno vplivali na vsebino tega sporočila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne
naložbene odločitve. Pred odločitvijo za nakup finančnih instrumentov, omenjenih v tem sporočilu, se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega
finančnega instrumenta, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov oz. donosnosti finančnega instrumenta v prihodnosti. ALTA Invest d.d. ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov, ne
odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem sporočilu ter prav tako ne zagotavlja doseganja strankinih želenih donosov oz. ciljev in ne jamči vračila vložka oz. donosa finančni
instrumentov, omenjenih v tem sporočilu.

Vsebina tega sporočila je tržno sporočilo po 212. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami; ZTFI) in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo v zvezi z investicijsko raziskavo in ni investicijsko
svetovanje. Vsebina tega sporočila ni ponudba ali povabilo k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov niti ne predstavlja ponudbe za sklenitev pogodbe z družbo ALTA Invest d.d.. Pravna oseba,
pristojna za izdelavo oz. posredovanje tega sporočila, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana. Pristojni nadzorni organ je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 5, Ljubljana.

Avtor dokumenta je Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz pri ALTA Invest d.d. Avtor ni imetnik omenjenih delnic. ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko imetnice omenjenih delnic.

Za opis produktov in več informacij lahko obiščete našo spletno stran www.alta.si:
Celotno besedilo razkritij v zvezi s tem sporočilom, vključno s tveganji:
Ostala razkritja in omejitev odgovornosti
Splošni pogoji poslovanja in Cenik storitev ALTA Invest d.d.
Razlage finančnih instrumentov

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR.
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http://www.alta.si/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mesecni_navigator_investicijska_strategija_2016
http://www.alta.si/Omejitev_odgovornosti_in_piskotki/Omejitve_odgovornosti_za_ALTA_Invest_dd?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mesecni_navigator_investicijska_strategija_december_2015&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mesecni_navigator_investicijska_strategija_2016
http://www.alta.si/Omejitev_odgovornosti_in_piskotki/Omejitve_odgovornosti_za_ALTA_Invest_dd?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mesecni_navigator_investicijska_strategija_2016
https://www.alta.si/sl-si/dokumeti/dokumenti-alta-invest
https://www.alta.si/sl-si/nalozbena-akademija/izobrazevalne-vsebine

