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מצגת זו של חברת פוטומיין בע״מ (״החברה״) נערכה כמצגת כללית אודות החברה, לשם 
תמצית בלבד, אין לראות במידע המוצג במסגרתה משום מצג או התחייבות, לרבות לא 
לשלמות או דיוק המידע האמור, והמוצג בה הינו על דעת כותביה בלבד ומשקף את 
הבנתם נכון למועד מצגת זו. אין בהצגתה של מצגת זו משום תחליף לדיווחים שמפרסמת 
החברה לציבור, במסגרת חובותיה על-פי דין, לרבות דוחותיה הכספיים (על כלל 
חלקיהם ונספחיהם) ו/או הוולונטריים כפי שפורסמו על-ידי החברה במערכת המגנ"א 

ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

במקרה של סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור במסמכים ו/או בדיווחים המיידיים 
התקופתיים ו/או הרבעוניים/החצי שנתיים ו/או ובדוחותיה הוולונטריים של החברה, 
כפי שמפורסמים במהלך שנה קלנדרית של החברה כאמור, יגבר האמור באותם מסמכים 

ו/או דיווחים האמורים.

מצגת זו איננה כוללת את כל המידע אודות החברה ופעילותה ואינה מתיימרת להקיף או 
לכלול את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה 
בניירות הערך של החברה והיא אינה מחליפה איסוף וניתוח נתונים עצמאיים. המידע 
הכלול במצגת וכן כל מידע אחר שיימסר במהלך הצגתה אינם מהווים המלצה או חוות 
דעת של יועץ השקעות או יועץ מס. בפרט יצוין, כי החברה אינה אחראית לנתונים 
ופרסומים סטטיסטיים ואחרים המוצגים במצגת ואשר פורסמו על-ידי צדדים שלישיים, 
וכי נכונותם של נתונים אלה לא נבדקה על-ידי החברה באופן עצמאי. מצגת זו אינה 
מהווה הצעת ניירות ערך של החברה לציבור או "מכירה לציבור" ואין לפרשה כהצעה של 

ניירות ערך לציבור.

השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות ערך של החברה בפרט נושאת סיכון. רכישת ניירות 
ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במסמכי ההנפקה שתפרסם החברה בקשר עם ניירות 
ערך כאמור (ככל שתפרסם), בדוחות הכספיים, במידע המפורסם על-ידי החברה (לרבות 
מידע ודיווחים שונים שפרסמה ו/או שתפרסם לציבור בעתיד) וכן ניתוח משפטי, 
חשבונאי, מיסויי וכלכלי של מידע כאמור. יודגש, כי תוצאות עבר שפרסמה החברה אינן 

הכרח מעידות על ביצועים עתידיים.
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מובהר כי חלק מהנתונים המצוינים במצגת מהווים נתוני הנהלה, שאינם מבוססים על 
כללי החשבונאות גרידא ו/או שהינם נתוני Non-Gaap ואלו מובאים כמתן נקודת מבט 
עסקית נוספת ביחס לפעילות החברה ועסקיה. נתונים אלו אינם מהווים תחליף למידע 
המפורט בדוחותיה התקופתיים ו/או הרבעוניים/חצי שנתיים ו/או ובדוחותיה 
הוולונטריים של החברה, כפי שמפורסמים במהלך שנה קלנדרית, לרבות, בדוחותיה 
הכספיים ו/או בדיווחיה המיידיים. הנתונים האמורים, וכן נתונים נוספים עשויים להיות 
מוצגים באופן, אפיון, עריכה, עיבוד או פילוח השונים מהאופן שבו מידע זה מוצג 
במסמכי ו/או דיווחי החברה  בהתאם, יש לקרוא את המצגת ביחד עם מלוא המסמכים 
והדיווחים כאמור. כמו כן, מצגת זו עשויה לכלול הערכות, נתונים, תחזיות ואומדנים 
המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, המבוסס 
במידה מהותית על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה, ובכלל זה בקשר עם תכניות, 
יעדים, אסטרטגיה עסקית, התפתחויות כלכליות, ענפיות ואחרות, וניתוח מידע כללי 
שעמד בפני החברה במועד עריכת מצגת זו. מידע צופה פני עתיד כפוף מטבעו לסיכוני 
אי-התממשות והינו כאמור בלתי-ודאי. מידע זה עלול שלא להתממש או להתממש באופן 
שונה, ואף מהותית, מכפי שנחזה, בין היתר, בשל גורמי סיכון המאפיינים את החברה 
ופעילותה, התפתחויות בסביבה הכלכלית שבה היא פועלת וכן התפתחויות רגולטוריות, 
טכנולוגיות ו/או אחרות אשר עשויות להשפיע על החברה, פעילותה ותוצאותיה. לפיכך 
מודגש ומובהר בזאת, כי התוצאות העתידיות של ביצועי החברה עשויים להיות שונים, 

ואף מהותית, מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו. 

כמו כן, ההתייחסות במצגת ליעדים ואסטרטגיה של החברה הינה נכון למועד עריכתה. 
יעדים אלו יכול שישתנו מעת לעת ובהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה. 
למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל 
במצגת זו על-מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות ו/או שינויים שיתרחשו לאחר מועד 

פרסומה.

הבהרה משפטית
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צמיחה בהכנסות ומעבר לרווח תפעולי בחציון השני של שנת 2022

רווח תפעולי בסך של כ-869 אלף דולר בחציון השני 
של שנת 2022 (סקור ולא מבוקר)

גידול של כ-31% בהכנסות בשנת 2022

$12.3M

2021

$16.2M

2022

+31%

$9.3M

+32%

2020

($1.0M)

H1 2022
$0.9M

H2 2022

($3.3M)

H2 2021

($3.0M)

H1 2021

רווח תפעולי (סקור ולא מבוקר)

הפסד תפעולי (סקור ולא מבוקר) הכנסות



($1.2M)

($2.3M)

($1.7M)
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גידול ביתרות המזומנים ומעבר לתזרים חיובי מפעילות בחציון השני של שנת 2022

תזרים חיובי מפעילות בסך של כ-1.1 מיליון דולר בחציון 
השני של שנת 2022 (סקור ולא מבוקר)

H1 2022

$1.1M

H2 2022

H2 2021H1 2021

גידול ביתרות המזומנים לאורך החציון השני של 
שנת 2022

$13.5M

30.06.2022

$13.9M

30.09.2022

+$0.4M

$14.5M

31.12.2022

+$0.6M

מזומנים ופקדונות

תזרים חיובי מפעילות (סקור ולא מבוקר)

תזרים שלילי מפעילות (סקור ולא מבוקר)



$14.5M 
+$1.0M
מזומנים 
ופקדונות

$15.4M 
התקשרויות 

+3%

36.8M
הורדות

מצטברות
+23%

למועד פרסום 
הדוח:

לשנה 
שהסתיימה/ 

ליום 31 בדצמבר 
:2022
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374M
תמונות
מגובות
+23%

441K
מנויים

משלמים
+4%

$16.2M 
הכנסות 

+31%

תמונת מצב עדכנית

*   ההשוואה נעשתה ביחס ליום 31 בדצמבר 2021, למעט יתרות המזומנים והפקדונות אשר בהן ההשוואה נעשתה ביחס ליום 30 ביוני 2022.

     יובהר כי נתון זה הינו נתון Non-GAAP לא סקור ולא מבוקר אשר לא מהווה את הכנסות החברה כפי שהן מוכרות בדוחותיה הכספיים.
** ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות בתקופה נתונה כולל תקבולים בפועל וכן תקבולים אשר צפויים להתקבל בגין התקשרויות שבוצעו במהלך התקופה. 

     יובהר כי נתון זה הינו נתון Non-GAAP לא סקור ולא מבוקר אשר לא מהווה את הכנסות החברה כפי שהן מוכרות בדוחותיה הכספיים.



מודל

SAAS
הכנסות חוזרות 
 B2C מפעילות

B2B-ו

טכנולוגיית

AI & ML
 בינה מלאכותית
ולמידת מכונה

באמצעות:
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פוטומיין מספקת פתרון 
טכנולוגי ייחודי העונה 
על צורך של כל משפחה 

בעולם

מחקר ופיתוח

IP
4 פטנטים 

רשומים



B2C - מוצרי החברה
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אפליקציות לדיגיטציה מהירה ואיכותית של שלל פורמטים: 
תמונות, אלבומים, שקופיות, נגטיבים וציורי ילדים.

שימור ושדרוג התמונות מבוסס בינה מלאכותית: צביעת 
תמונות שחור/לבן, זיהוי אחוזי דמיון בין בני משפחה, חידוד 

תמונה, הנפשת תמונה ועוד. 

טכנולוגיית הבינה המלאכותית מופעלת ברובה על גבי 
המכשיר עצמו, ללא צורך בצד שרת.

פלטפורמה אליה חוזרים המשתמשים על מנת לצרוך את 
זכרונותיהם המשפחתיים ולהנות מהנכס הדיגיטלי אותו 

יצרו לאורך זמן. 

לחברה 17 אפליקציות ופורטל אינטרנטי לדסקטופ. בשנה 
האחרונה נוספו 2 אפליקציות חדשות. אפליקציות החברה 

 Apple זמינות להורדה בחנויות האפליקציות של
.Google-ו



פוטומיין זוכה לסיקור בינלאומי חיובי
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“This app was by far 
the easiest and fastest 

to use… The results 
were impressive…”

https://www.wired.com/story/best-photo-scanning-apps/, :קישורים לכתבות המוזכרות * 
 https://www.usatoday.com/story/tech/columnist/komando/2022/09/04/apps-that-digitize-old-photos/7907637001/, https://www.foxnews.com/tech/how-digitize-old-photos-slides,

/https://www.ynet.co.il/digital/mobile/article/rkw1uhn00i, https://www.komando.com/tech-tips/digitize-photos-and-negatives/828190

7/2022

“Top three apps you 
can use to convert old 
photos… into digital 

images… A solid 
option for negatives: 

FilmBox by 
Photomyne”

9/2022

 "Photomyne: מחזירים
 חיים לתמונות

 ישנות…משתמש בבינה
 מלאכותית…מסוגלת לזהות
 את גבולות התמונה באופן

 אוטומטי…לסובב את התמונה
 אוטומטית במידת הצורך,

לשחזר בה צבעים…"

12/20227/2022

“The best option for 
negatives: FilmBox by 

Photomyne… 
FilmBox inverts the 

image’s negative 
colors into positive, 
then enhances the 

overall appearance”

“We tried this and 
were amazed at how 
quickly and we could 
convert the slides to 

pictures. ..”

1/2023

https://www.wired.com/story/best-photo-scanning-apps/
https://www.wired.com/story/best-photo-scanning-apps/
https://www.usatoday.com/story/tech/columnist/komando/2022/09/04/apps-that-digitize-old-photos/7907637001/
https://www.wired.com/story/best-photo-scanning-apps/
https://www.foxnews.com/tech/how-digitize-old-photos-slides
https://www.wired.com/story/best-photo-scanning-apps/
https://www.komando.com/tech-tips/digitize-photos-and-negatives/828190/
https://www.ynet.co.il/digital/mobile/article/rkw1uhn00i
https://www.wired.com/story/best-photo-scanning-apps/
https://www.komando.com/tech-tips/digitize-photos-and-negatives/828190/
https://www.usatoday.com/story/tech/columnist/komando/2022/09/04/apps-that-digitize-old-photos/7907637001/, https://www.foxnews.com/tech/how-digitize-old-photos-slides,
/https://www.ynet.co.il/digital/mobile/article/rkw1uhn00i, https://www.komando.com/tech-tips/digitize-photos-and-negatives/828190


מדדי ביצוע בולטים 
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(Non-GAAP) התקשרויות

36.8M

30.0M

הורדות מצטברות

374M

303M

+23%

תמונות מגובות

441K
425K

מנויים משלמים

+23% +4%

** מדד ה-MAU (Monthly Active Users) לימים 31.12.2022, 31.12.2021 ו-31.12.2020 עמד על 1.4M, 1.0M ו-1.1M, בהתאמה.
*   ההתקשרויות לשנת 2022 כוללות תקבולים אשר צפויים להתקבל בגין התקשרויות שבוצעו במהלך חודש דצמבר 2022.
-MAU (Monthly Active Users) לימים 31.12.2022, 31.12.2021 ו-31.12.2020 עמד על 1.4M, 1.0M ו-1.1M, בהתאמה

ליום 
31.12.2022

למועד 
פרסום הדוח

ליום 
31.12.2021

ליום 
31.12.2022

למועד 
פרסום הדוח

ליום 
31.12.2021

ליום 
31.12.2022

למועד 
פרסום הדוח

ליום 
31.12.2021

36.2M 452K

367M$15.4M

$11.0M

+40%

לשנת 2021 לשנת 2020לשנת 2022

$14.9M



על פי חישובי החברה, 
בהתבסס על נתונים 
המתקבלים מחנויות 

האפליקציות של אפל 
וגוגל ומשירותי הסליקה.

** הזמן נמדד ביחס ליום האחרון של התקופה הרלוונטית.
*   בניכוי תשלומים לחנויות האפליקציות ולשירותי הסליקה.

** הזמן נמדד ביחס ליום האחרון של התקופה הרלוונטית.

 (Non-GAAP) התקשרויות
מצטברות** ממשתמשים 
שהפכו פעילים לראשונה 

בתקופה הרלוונטית

הוצאות פרסום ושיווק 
שהושקעו בתקופה 

הרלוונטית 
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H1 2020 H2 2020

לאחר 24 חודשים
 x1.9

1$ שהושקע במהלך החציון 
השני של 2020 החזיר עד 

ליום 31 בדצמבר 2022
1.9$ ברוטו

(1.3$ נטו*)

H1 2021 H2 2021

לאחר 18 חודשים
 x1.3

1$ שהושקע במהלך החציון 
הראשון של 2021 החזיר עד 

ליום 31 בדצמבר 2022
1.3$ ברוטו

(0.9$ נטו*)

לאחר 12 חודשים
 x1.0

1$ שהושקע במהלך החציון 
השני של 2021 החזיר עד 

ליום 31 בדצמבר 2022
1.0$ ברוטו

(0.7$ נטו*)

 סכום
שהושקע

 סכום
שהושקע

 סכום
שהושקע

 סכום
שהושקע

 החזר
 השקעה
מצטבר

 החזר
 השקעה
מצטבר

 החזר
 השקעה
מצטבר

 החזר
 השקעה
מצטבר

$2.5M

$7.5M

$5.1M

$2.7M

$5.0M
$4.7M $4.7M

$6.4M

המודל העסקי: השקעה בשיווק מניבה התקשרויות חוזרות ונשנות

$6.2M
עד ליום 

31.12.2021

$4.1M
עד ליום 

31.12.2021

$4.6M
עד ליום 

31.12.2021

$2.8M
עד ליום 

31.12.2021

H1 2022

לאחר 6 חודשים
 x0.9

1$ שהושקע במהלך החציון 
הראשון של 2022 החזיר עד 

ליום 31 בדצמבר 2022
0.9$ ברוטו

(0.6$ נטו*)

 סכום
שהושקע

 החזר
 השקעה
מצטבר

$4.2M

$3.8M

לאחר 30 חודשים
 x3.0

1$ שהושקע במהלך החציון 
הראשון של 2020 החזיר עד 

ליום 31 בדצמבר 2022
3.0$ ברוטו 

(2.1$ נטו*)

H2 2022

במהלך התקופה
 x0.8

1$ שהושקע במהלך החציון 
השני של 2022 החזיר עד 

ליום 31 בדצמבר 2022
0.8$ ברוטו

(0.5$ נטו*)

 סכום
שהושקע

 החזר
 השקעה
מצטבר

$2.1M
$1.6M

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



*   משתמשים חוזרים הינם משתמשים שהפכו פעילים לראשונה בשנים קודמות.
** מנויי iOS מהווים שיעור של כ-88% מהמנויים באפליקציות החברה.

 $2,876K

$1,995K

 $740K

$710K

$787K

$4,693K

2015-17

2018

2019

2020

2021

2022
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כ-60% 
מההתקשרויות 

בשנת 2022, הגיעו 
ממשתמשים חוזרים*

התקשרויות חוזרות מקהל מנויים נאמן

$11,800K
 iOS-התקשרויות מ

בשנת 2022

התקשרויות (Non-GAAP) בחלוקה לשנים בהן משתמשים 
(**iOS מנויי) הפכו פעילים לראשונה

שנה ראשונה

שנה שניה

שנה שלישית ומעלה

גיל המנוי:

כ-441,000
מנויים משלמים 

33%
 מנויים בשנה

הראשונה

41%
 מנויים בשנה

השלישית ומעלה

26%
 מנויים בשנה

השניה

Dummy TextDummy TextDummy Text



במהלך שנת 2022, התקשרה החברה בשלושה הסכמים עם 
חברת Ancestry להטמעת חלק מהטכנולוגיות של החברה 

.Ancestry באפליקציות המובייל ובשרתי הענן של

ההסכמים כוללים מרכיב של תשלום עבור רישיון ותשלום עבור 
.Ancestry שימוש בפועל על ידי משתמשי הקצה של

במהלך שנת 2022, הכירה החברה בהכנסה בסך כולל של 
$1,167K בגין הסכמים אלו. 

בשנת 2023 ההכנסות הצפויות יהיו על בסיס שימוש בפועל של 
.Ancestry משתמשי הקצה של חברת

מובילה עולמית בתחום הגנאלוגיה, 
בעלת מוניטין בינלאומי.
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 Ancestry שיתוף הפעולה עם חברת

* לפרטים נוספים: ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 30 בינואר 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-011451, מיום 8 

   ראה סעיף 7.2.2 לפרק א' לדוח השנתי של החברה לשנת 2022.
   במאי 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-044922 ומיום 28 בספטמבר 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-098292. כמו כן,

   ראה סעיף 7.2.2 לפרק א' לדוח השנתי של החברה לשנת 2022.



.Photo Scan by Photomyne אפליקציית - Photomyne אפליקציית   *
** לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 5 בפברואר 2023, מס' אסמכתא: 2023-01-012235.

בפברואר 2023, נמסר לחברה ש-Google Photos בחרה 
באפליקציית Photomyne כשירות מומלץ לסריקת תמונות 

באמצעות הסמארטפון.  

במסגרת זו, כללה Google Photos את אפליקציית 
Photomyne בעמוד ייעודי  לשירותים משלימים לשירותי 

.Google Photos

הכללתה של אפליקציית Photomyne בעמוד זה עשויה להגדיל 
את חשיפתה למשתמשי Google Photos ברחבי העולם.

החברה רואה בבחירתה על ידי Google Photos כשירות מומלץ, 
מתן תוקף משמעותי לאיכות הטכנולוגיות של החברה, כמו גם 

הזדמנות להגדיל את החשיפה לקהל משתמשים רחב.  
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Google Photos שיתוף הפעולה עם
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$871K

$342K

+155%

Amazon-צמיחה במכירות החברה ב

20222021

* בשלב זה היקף המכירות השנתי מפעילות החברה במסגרת החנות המקוונת ב-Amazon אינו מהותי לחברה.

.$871k-לכ Amazon-בשנת 2022, הסתכמו המכירות ב
גידול של כ-155% ביחס למכירות בשנת 2021. 
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Amazon-צמיחה במכירות החברה ב

החנות המקוונת נועדה להשלים את חוויית הסריקה 
והשימוש באפליקציות החברה.

אפליקציות החברה מקושרות בלחיצת כפתור עם החנות 
המקוונת ומאפשרות למשתמשים לרכוש את המוצרים באופן 

קל, מהיר ונוח דרך אמזון.

המוצרים הנלווים הנמכרים בחנות מיועדים למשתמשים 
שבכוונתם לבצע פרויקט משמעותי של שימור התמונות 

באמצעות פוטומיין.

החברה מפרסמת את המוצרים הנלווים על פני שלל 
הפלטפורמות שלה (אפליקציות, אתר החברה, פורטל ועוד). 



פעילות בתזרים חיובי
ללא תלות בגיוס הון 

חיצוני

פיתוח עסקי
יצירת שיתופי פעולה 

מסחריים נוספים

בינה מלאכותית  
 AI הטמעת טכנולוגיות

חדשות

החנות המקוונת 
באמזון

המשך צמיחה

לקוחות
שימור קהל המנויים 

הקיים
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צפי לשנת 2023




