SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Comperia.pl S.A. za okres 1.01.2011 do 31.12.2011

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Zarząd przedstawia poniżej
informacje odnośnie działalności spółki Comperia.pl Sp. S.A. w okresie 1 stycznia
2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

I.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

W okresie 1.01-31.12.2011 roku następujące wydarzenia istotnie wpłynęły na
działalność Spółki.

Przekształcenie Spółki
W dniu 4 lipca 2011r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000390656 zakończył proces przekształcenia spółki Comperia.pl Sp. z o.o. w
spółkę Comperia.pl S.A. Założycielami Spółki byli wszyscy dotychczasowi
wspólnicy spółki Comperia.pl Sp. z o.o.: Bartosz Michałek, Karol Wilczko, Paweł
Cylkowski, FIDEA Capital (Cyprus) Limited, Talnet Holding Limited. Kapitał
zakładowy nowej spółki wyniósł w dniu przekształcenia 121.450,00 zł (sto
dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). Dzielił się na
1.214.500 (milion dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości
nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.

Przejęcie portalu Banki.pl
W maju Spółka przejęła serwis Banki.pl. Celem transakcji, było wzmocnienie
Spółki na rynku specjalistycznych serwisów finansowych. Tuż po przejęciu
portalu Banki.pl Spółka zaczęła prace nad jego modernizacją i dostosowaniem do
przyjętej strategii rozwoju jako serwisu agregującego możliwe kompletne
informacje na temat banków operujących w Polsce. Nowa odsłona strony
www.banki.pl miała miejsce na przełomie sierpnia i września 2011 roku.

Comperialead
Na początku czerwca Spółka uruchomiła pod nazwą ComperiaLead nową odsłonę
Programu Partnerskiego. ComperiaLead daje możliwość osadzania na dowolnej
stronie internetowej czy blogu narzędzi do porównywania produktów
finansowych. Dzięki intuicyjnej i funkcjonalnej charakterystyce interfejsu, do
wykorzystania narzędzi dostarczonych przez Comperię nie potrzebne jest
posiadanie praktycznie żadnej wiedzy informatycznej.

Emisja akcji serii C
Na przełomie sierpnia i września Spółka dokonała sprzedaży 121,4 tys. akcji serii
C nowej emisji o wartości nominalnej 10 groszy każda., Papiery te stanowiły ok.
9 proc. kapitału i były przedmiotem emisji prywatnej o wartości 1 001 550 zł.
Środki pozyskane wówczas od inwestorów zostały przeznaczone do
sfinansowania strategicznych projektów rozwojowych – uruchomienia narzędzi
porównywania produktów ubezpieczeniowych i dalszego rozwoju programu
partnerskiego ComperiaLead. W dniu 5 grudnia 2011r. akcje serii C oraz 124
tys. akcji serii B zadebiutowały na rynku New Connect.
Poza tym w trakcie okresu: 1.01.2011-31.12.2011 roku działalność
Spółki koncentrowała się na:
- rozwoju serwisu internetowego Comperia.pl
- zaprojektowaniu i wdrożeniu dwóch serwisów specjalistach: Kontoteka.pl oraz
Autoa.pl
- prowadzeniu działań marketingowych mających na celu popularyzację serwisu
Comperia.pl wśród internautów
- rozwoju kluczowych stanowisk pracy
- prowadzeniu inwestycji w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa
- dbaniu o wysoką jakość współpracy oraz nawiązywanie nowej współpracy z
bankami i brokerami finansowymi – Partnerami Comperia.pl
- działaniach PR mających na celu zwiększenie wiarygodności marki Comperia.pl
wśród polskich internautów
- zwiększaniu liczby partnerów biznesowych oraz produktów porównywanych w
porównywarce
II.

Przewidywany rozwój

Spółka w kolejnym okresie zamierza kontynuować dynamiczny rozwój.
Przede wszystkim planowane jest uruchomienie porównywarki ubezpieczeń..
Projekt ten powinien przyczynić się do zwiększenia dynamiki przychodów Spółki
oraz ich dywersyfikacji.
Poza tym celem Spółki w kolejnym roku będą dalsze prace związane z
ulepszaniem narzędzi już funkcjonujących na portalu oraz zwiększanie zasięgu
wszystkich stron www należących do Comperia.pl S.A.
Zarząd nie wyklucza w najbliższym okresie przejęć portali internetowych, które
swoją pozycją oraz specyfiką mogą stać się wartościowym uzupełnieniem Grupy
Comperia.

III.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2011r. po stronie aktywów wykazuje
aktywa trwałe w wysokości 529 217,19 zł, na które składają się: wartości
niematerialne i prawne w wysokości 448 949,88 zł oraz środki trwałe w kwocie
42 104,31 zł.
Na aktywa obrotowe w wysokości 2 718 815,46 zł. składają się należności
krótkoterminowe, głównie z tytułu należności od jednostek pozostałych oraz z
tytułu podatku VAT oraz inwestycje krótkoterminowe w postaci środków
pieniężnych oraz innych środków pieniężnych.
Na 31.12.2011 r. Spółka posiada bieżące zobowiązania krótkoterminowe w
wysokości 643 168,70 zł.
W okresie 1.01.2011 do 31.12.2011 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w
wys. 3 917 982,26 zł.
Koszty działalności operacyjnej wyniosły: 2 616 065,52 zł.
Na dzień 31.12.2011r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 133 595 zł i dzielił się na
1 335 950 akcji o wartości nominalnej 0,1 złotych każda.

Akcjonariuszami Spółki na dzień 31.12.2011 roku byli:
seria akcji
A
Talnet Holding
Limited
Fidea (Cyprus)
Holding Limited
Bartosz Michałek
Karol Wilczko
Paweł Cylkowski
Pozostali

SUMA
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głosach

6 239

351 239
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5 985
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24 290
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2,83%
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9,09%
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B
345
000
331
000
207
210
207
210

C

121 450

Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2011 r. wynosił 2 581 096,34 zł
***
Sprawozdanie Zarządu rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla stan aktywów,
pasywów oraz stan przedsiębiorstwa Spółki w dniu Sprawozdania Zarządu, a

także istotne wydarzenia dla sytuacji finansowej Spółki w okresie od 1.01.2011 r.
do 31.12.2011 r.
Nie istnieją żadne zobowiązania finansowe Spółki nie ujęte w Sprawozdaniu
Zarządu.
Ze względu na brak kredytów oraz na brak sprzedaży w walucie obcej ryzyko
finansowe w Spółce nie występuje.

