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Comperia.pl: inwestycje pierwszego półrocza napędzają wzrost
Comperia.pl, polska porównywarka produktów finansowych i ubezpieczeniowych, w pierwszym
półroczu 2014 r. wypracowała jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 8 mln zł i
EBIT 1,6 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 4,1 mln zł, co oznacza czterokrotny wzrost w stosunku
do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Od początku 2014 r. spółka prezentuje także sprawozdania
skonsolidowane, które obejmują Comperia.pl i Comperia Ubezpieczenia. Zgodnie z MSR, po przejęciu
Telepolis, spółka dokonała niezależnej wyceny tego aktywa, co również wpłynęło na prezentowane
wyniki.

Comperia.pl (w tys. zł)
Przychody ze sprzedaży
Zysk operacyjny EBIT
rentowność EBIT
EBITDA (EBIT + amortyzacja)
rentowność EBITDA
Zysk netto
rentowność netto

I półrocze 2014
(jednostkowe)
7 884,9
1 652,8
21%
2 629,8
33,4%
4 147,8
52,6%

I półrocze 2013
(jednostkowe)
4 476,3
1 191,7
26,6%
2 238,7
50%
997,2
22,3%

zmiana
I półrocze 2014
I półrocze 2014/
(skonsolidowane)
I półrocze 2013
76,1%
7 238,9
38,7%
376,4
5,2%
17,5%
1 399,4
19,3%
315,9%
3 143,6
43,4%

Znaczący wpływ na wyniki pierwszego półrocza miały inwestycje Comperia.pl w marketing
produktów finansowych czyli pierwszą dużą kampanię reklamową, budowę porównywarki usług
telekomunikacyjnych i związane z tym przejęcie serwisu Telepolis.pl oraz prace nad wdrożeniem,
rozwojem i dostosowaniem do wymagań klientów, aplikacji ubezpieczeniowej Comperia Agent.
Koszty poniesione w pierwszym półroczu 2014 r. i obciążające zarówno wyniki jednostkowe, ale
przede wszystkim skonsolidowane, można szacować na ponad 1 mln zł. Są to jednak wydatki, które,
patrząc na wzrost skali biznesu, bardzo szybko znajdą odzwierciedlenie w przychodach spółki.
„Konsekwentnie realizujemy strategię i cele emisyjne. W maju br. weszliśmy do pierwszej dwudziestki
witryn pod względem oglądalności (wg Megapanel). Rozwijamy sieć sprzedaży, nie tyko zwiększamy
liczbę leadów, ale poprawiamy proces jakości ich generowania, dzięki czemu program partnerski
Comperia Lead urósł czterokrotnie. Mamy obecnie najbardziej zaawansowaną aplikację dla
ubezpieczycieli Comperia Agent. Wdrażamy ją z sukcesem, widząc już teraz szereg pozytywnych
efektów biznesowych, a po zakończeniu tego procesu spodziewamy się ich jeszcze więcej. Zamykamy
też negocjacje kolejnych kluczowych umów.” – mówi Bartosz Michałek, prezes Comperii.
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Spółka, zgodnie ze strategią, rozwija działalność pozabankową i wkrótce zaprezentuje porównywarkę
usług telekomunikacyjnych. Dzięki przejęciu serwisu Telepolis.pl, zyskała nie tylko dostęp do ponad
miliona unikalnych użytkowników (miesięcznie), ale również wysoką jakość merytoryczną oraz
nowych kluczowych partnerów w branży telekomunikacyjnej.
„Bez inwestycji w Telepolis.pl musielibyśmy poświęcić trzy lata na zdobycie oglądalności, jaką daje
ten serwis. Co ważne, koszty przejęcia były niższe niż alternatywne koszty kampanii reklamowej.
Wierzymy, że nasze przemyślane decyzje inwestycyjne już w krótkim okresie znacznie zwiększą zyski
i przyniosą wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy. Czujemy wiatr w żaglach, co dopinguje nas do
jeszcze bardziej wytężonej pracy”- dodaje Karol Wilczko, wiceprezes Comperia.pl.

***
Notowana na GPW 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.
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. W rankingu najszybciej rozwijających się
firm „Deloitte Technology Fast 50” Comperia.pl zajęła 4. miejsce spośród spółek z regionu Europy Środkowej.
Spółka została również INNOWATOREM 2013 w kategorii e-biznes w rankingu tygodnika Wprost i INE PAN.
W grudniu 2013 r. Comperia.pl S.A. została uhonorowana tytułem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013”
przyznawanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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