Warszawa, 13 sierpnia 2013
Informacja prasowa:
Comperia utrzymuje wysoką dynamikę
 41% wzrost przychodów w II kwartale oraz I półroczu 2013
 Rekordowa 59% rentowność EBITDA w I półroczu br.
 Półroczny zysk netto na poziomie wyniku osiągniętego w całym 2012r
Notowana na NewConnect porównywarka finansowa Comperia.pl zanotowała wysoką
dynamikę sprzedaży przy jednoczesnej poprawie rentowności prowadzonego biznesu. Po
dwóch pierwszych kwartałach 2013 r. przychody spółki wyniosły 4 476 tys. zł i wzrosły o 41%
w stosunku do pierwszego półrocza ub.r. W tym samym czasie spółka odnotowała
rekordową rentowność EBITDA na poziomie 59%.
W pierwszym półroczu br. Comperia wypracowała EBITDA na poziomie 2 637 tys. zł, co
oznacza wzrost o 126% w stosunku do pierwszego półrocza ub.r. Zysk netto wypracowany w
okresie pierwszych sześciu miesięcy 2013r. wyniósł 1 454 tys. zł i był wyższy o 61% od
wyniku netto wypracowanego w tym samym okresie 2012 r. Poprawie uległa również marża
zysku netto, która w pierwszym półroczu 2013r. wyniosła 33% w porównaniu z 28%
w pierwszym półroczu 2012r.
„Za nami znakomite półrocze, które pokazuje, że Comperia ma wysoką zdolność do
generowania zysków ze swojego głównego biznesu. Nasza sprzedaż dynamicznie rośnie
dzięki wzrostowi zamówień z instytucji finansowych oraz silnie rosnącej sieci partnerskiej.
Zysk netto po pierwszych sześciu miesiącach był na poziomie wyniku za cały ubiegły rok,
a należy pamiętać, że tradycyjnie to końcówka roku jest w naszej branży najlepszym
okresem.”- podkreśla Bartosz Michałek, prezes Comperii.
Prognoza Comperii zakłada wypracowanie w całym 2013 roku 12,5 mln zł przychodów, w
porównaniu z 6,8 mln zł osiągniętymi w roku ubiegłym. EBITDA ma wynieść 5,1 mln, w
stosunku do 2,7 mln zł odnotowanej w 2012r. Skonsolidowany zysk netto ma wynieść 3,1
mln zł, co oznacza podwojenie wyniku z 2012r (1,5 mln zł).
„Niskie stopy procentowe, pozytywne informacje z branży mieszkaniowej oraz zauważalnie
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większa skłonność banków do udzielania kredytów, to silne sygnały zapowiadające poprawę
koniunktury dla Comperii. Jeśli do tego dodamy efekty naszych inwestycji oraz rozwój
strategicznego dla nas segmentu ubezpieczeniowego, to jesteśmy przekonani, że w II
półroczu zrealizujemy ambitne cele finansowe, które sobie stawiamy i których oczekują nasi
akcjonariusze.– dodaje B. Michałek.
***

Wybrane dane finansowe (w
złotych) z rachunku zysków i
strat

II kwartał 2013
od 1.04.2013
do 30.06.2013

II kwartał 2012
od 1.04.2012
do 30.06.2012

dwa kwartały
narastająco
od 1.01.2013
do 30.06.2013

dwa kwartały
narastająco od
1.01.2012 do
30.06.2012

Przychody netto ze sprzedaży

2 935 951,36

2 088 332,54

4 476 252,20

3 169 124,61

Zysk/Strata na działalności
operacyjnej
EBITDA

1 118 830,60

868 738,68

1 591 382,52

969 792,21

978 243,46

2 637 384,04

1 166 061

1 674 578,06

Zysk brutto

1 230 965,95

869 128,46

1 713 517,27

974 127,74

Zysk netto

1 003 330,95

795 868,46

1 454 250,27

900 867,74

Wskaźniki

I półrocze 2012

1 półrocze 2013

Rentowność EBITDA

36,7%

59,0%

Rentowność netto

28,4%

32,5%

***
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.

