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Rentowność EBITDA na historycznie rekordowym poziomie 63%
Czterokrotny wzrost zysku netto w porównaniu do I kwartału 2012r.
Ponad 420% wzrost EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.
Podtrzymanie prognoz i planów przejścia na GPW

Comperia.pl- pierwsza porównywarka produktów finansowych osiągnęła w I kwartale 2013r.
zdecydowany wzrost wyników finansowych, na co wpłynęła nie tylko szybko rosnąca sprzedaż ale
i poprawa rentowności prowadzonego biznesu.
Zysk netto wyniósł 451 tys. zł i był o 329% wyższy niż w I kwartale 2012 roku. O wysokiej
efektywności spółki świadczy także EBITDA, która osiągnęła poziom 964 tys. zł i była o 424% wyższa
niż w pierwszych trzech miesiącach ub.r. Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości
1 540 tys. zł co stanowi wzrost o 42,5% względem analogicznego okresu 2012r. Rentowość EBIDTA
na koniec I kwartału br. osiągnęła rekordowe 63%.
„Cieszy nas stały dynamiczny rozwój Comperii. Zakończyliśmy kwartał trzycyfrową dynamiką wzrostu
zysków, co jest dowodem na ogromny potencjał naszego biznesu. Pierwszy kwartał jest tradycyjnie
najsłabszym w naszej branży. Tym większa jest nasza satysfakcja z osiągniętych wskaźników”podkreśla Bartosz Michałek, prezes Comperii.
Opublikowany dziś raport po I kwartale br. potwierdza stabilną kondycję finansową spółki. Ponad 2,5
krotny wzrost kapitałów własnych, które na koniec I kwartału wyniosły blisko 7,5 mln zł (w
porównaniu do 2,82 mln zł w IQ2012r.), brak zadłużenia odsetkowego i blisko 2,6 mln zł gotówki
stanowią solidne podstawy do dalszego wzrostu.
W pierwszym kwartale Comperia zakończyła prywatną ofertę akcji, podczas której pozyskała od
inwestorów instytucjonalnych 3,5 mln zł. Pozyskane w trakcie emisji środki oraz nowe
dofinansowanie unijne służą do sfinansowania strategicznego dla spółki projektu rozwoju
ubezpieczeń w formule łączącej online z offline. Oddanie projektu wyznaczono na przełom III i IV
kwartału br.
„To jeden z najciekawszych programów inwestycyjnych w historii Comperii, który przełoży się na
dalszy skokowy wzrost wartości spółki. Łączymy nasze wieloletnie kompetencje w segmencie
pozyskiwania klientów w internecie, doświadczenie w tworzeniu oprogramowania oraz wiedzę
naszych specjalistów od ubezpieczeń. Liczymy na rynkowy sukces.”- dodaje Bartosz Michałek, prezes
Comperii.
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Według prognoz finansowych w 2013 roku Comperia osiągnie przychody netto w wysokości 12,5 mln
zł. Szacunkowy skonsolidowany zysk netto w 2013r. wyniesie 3,1 mln zł, a EBITDA 5,1 mln zł. Spółka
podtrzymuje też plan przejścia na główny parkiet GPW w IV kwartale 2013r.
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Wybrane
dane
finansowe
(w złotych) z rachunku zysków i
strat
Przychody netto ze sprzedaży

I kwartał 2013
(1.01.201331.03.2012)

I kwartał 2012
(1.01.201231.03.2012)

Zmiana

1 540 301

1 080 792

43%

Zysk na działalności operacyjnej

472 552

101 054

368%

EBITDA

963 987

183 872

424%

63%

17%

267%

Zysk/Strata netto

450 919

104 999

329%

Amortyzacja

412 031

82 818

398%

Rentowność EBITDA

***
Comperia.pl S.A. to pierwsza w Polsce porównywarka finansowa. Przedmiotem działalności spółki jest
porównywanie i pośrednictwo w sprzedaży produktów oferowanych przez banki, firmy doradztwa
finansowego, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, SKOK-i i inne instytucje
finansowe. Witryna Comperia.pl istnieje od marca 2008 roku. Obecnie za jej pośrednictwem do
banków trafia co miesiąc kilkanaście tysięcy klientów. W skład Grupy Comperia, oprócz
porównywarki finansowej Comperia.pl, wchodzi eHipoteka.com, Autoa.pl, Banki.pl, Kontoteka.pl oraz
Comperialead.pl.
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