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Чистий прибуток найбільшої в світі соцмережі Facebook по US GAAP впав за рік на 95% і
склав за підсумками 2012 року 53 мільйони доларів (в порівнянні з 1 мільярдом доларів за
підсумками 2011 року), мовиться в повідомленні компанії.

      

Річний прибуток Facebook з розрахунку на акцію оцінений 0,01 долара в порівнянні з 0,46
долара прибутку роком раніше. Виручка соцмережі за 2012 рік виросла на 37% - до 5
мільярдів доларів.

Чистий прибуток Facebook в четвертому кварталі 2012 року впав на 79% - до 64
мільйонів доларів або 0,03 долара на акцію. Квартальна виручка соцмережі збільшилася
на 40% до 1,59 мільярдів доларів щодо аналогічного періоду 2011 року. Результати
перевищили очікування аналітиків - експерти, опитані Reuters, прогнозували виручку
близько 1,53 мільярдів доларів за звітний квартал.

Велика частина квартальної виручки - близько 84% - згенерована за рахунок реклами,
решта Facebook одержала у вигляді комісії з платежів і продажів товарів в додатках.
Рекламна виручка виросла за квартал на 41% щодо аналогічного періоду минулого року,
близько 23% доходів в цій категорії (або 306 мільйонів доларів) Facebook заробила на
мобільній рекламі.

"У 2012 році ми об'єднали більше мільярда чоловік і стали мобільною компанією. Ми
починаємо 2013 рік з хорошим потенціалом і продовжимо інвестувати в реалізацію своєї
місії, а також зміцнення і процвітання компанії", - прокоментував результати гендиректор
Facebook Марк Цукерберг. Нагадаємо, що соцмережа робить активні спроби переконати
інвесторів в тому, що вона може різноманітити джерела доходу і монетизувати мобільні
сервіси.

На закритті торгів Nasdaq в середу акції Facebook коштували 31,24 долара - на 1,5%
вище за рівень попереднього дня, капіталізація компанії оцінюється в 67,7 мільярдів
доларів. З моменту первинного публічного розміщення на біржі, яке соцмережа провела
в травні 2012 року, акції Facebook втратили майже 18% вартості.

В той же час після публікації фінансової звітності цінні папери соцмережі впали майже
на 11% на електронних торгах Nasdaq. Серед причин такого зниження може бути
падіння прибутку, зростання витрат на 82% в четвертому кварталі щодо аналогічного
періоду минулого року, а також зниження операційної маржинальності до 33% за
підсумками жовтня-грудня 2012 року.
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