
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Auxilia (AUX) jest aktywna w segmencie Premium polskiego rynku 
odszkodowań. Spółka pomaga osobom poszkodowanym i ich rodzinom 

uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych. 
Koncentruje się przy tym na najpoważniejszych/najbardziej 

zyskownych roszczeniach we wsiach i mniejszych polskich miastach, 
gdzie pozyskanie klientów jest o wiele łatwiejsze/tańsze niż w dużych 

aglomeracjach. Dotychczas Auxilia doradzała przy >6 500 sprawach 

prawnych i >1 100 sprawach sądowych, które w 83% zakończyły się 
sukcesem i skutkowały wypłatą PLN >298 mln. Podczas gdy drugim 

najważniejszym obszarem są odszkodowania dla klientów B2B z 
sektora Edukacja, nowa usługa związana z pomocą prawną dla osób, 

które ucierpiały przez tzw. mis-selling kredytów frankowych przed 

2008 r., powinna się dynamicznie rozwijać po decyzji TSUE 3 
października. Na bazie naszych konserwatywnych szacunków 

uważamy, iż spółka jest obecnie atrakcyjnie wyceniana z C/Z 2019E = 
5,2x. Dlatego zalecamy kupno AUX z 12-miesięczną ceną docelową 

(DCF) w wysokości PLN 6,20 (potencjał wzrostu 38,2%). 
 

AUX jest aktywna głównie na rynku odszkodowań komunikacyjnych 
(PLN 13,9 mld) oraz odszkodowań za roszczenia klientów B2B z 

sektora Edukacja (około PLN 1,6 mld). Wartość kredytów CHF w Polsce 
jest szacowana na PLN 120,8 mld. Z zespołem sprzedaży skoncentrowanym 

poza głównymi ośrodkami gospodarczymi Polski, AUX działa w atrakcyjnej niszy, 

gdzie poprzez wyszukiwanie online i sieć partnerów może łatwo pozyskiwać 
nowych klientów w obszarze odszkodowań komunikacyjnych. AUX akceptuje 

wyłącznie nowe zlecenia z prawdopodobieństwem sukcesu ~100%.  
 

Po za szybkiej ekspansji zespołu sprzedaży, który odbił się na 
rentowności w 2017 r., wyniki AUX mocno się poprawiły. Podczas gdy 

wolumen nowych spraw osiągnął PLN 59,6 mld w 2018 (+45,4% r/r), przychody 
i marża EBIT poprawiły się o 26,1% r/r oraz z -19,1% do 18,9%. Uważamy, iż 

bardzo solidne wyniki w H1/19 i 13% wyższy wolumen nowych spraw w stycz-
wrzes 2019 pokazują efektywność modelu sprzedaży spółki. Szacujemy, iż w 

2019E AUX wypracuje przychody na poziomie PLN 12,2 mln (+11,4% r/r) oraz 

EBIT PLN 5,2 mln (+148,6%; marża 42,1%). Pozytywnie oceniamy wysoką 
rentowność i niski CAPEX spółki, ale uważamy, iż koncentracja na Polsce i 

potencjalne zmiany prawne stanowią ryzyko dla dalszego rozwoju.  

 

 
 
   

 

PLN mln 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E

Przychody netto 8,71 10,99 12,24 13,59 15,22 16,43

EBITDA -1,28 2,33 5,35 4,96 4,77 4,65

EBIT -1,66 2,07 5,15 4,76 4,57 4,44

Zysk netto -2,13 1,33 3,93 3,64 3,52 3,45

Zysk na akcję -0,47 0,29 0,87 0,80 0,78 0,76

DPS 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17

Stopa dywidendy 0,00% 0,00% 3,87% 3,87% 3,79% 3,79%

RoE -85,16% 41,50% 66,71% 39,21% 29,14% 23,32%

Net gearing 108,55% 53,51% -16,02% -34,96% -45,00% -52,30%

EV/Sales 2,39x 1,90x 1,70x 1,53x 1,37x 1,27x

EV/EBITDA neg 8,94x 3,89x 4,20x 4,37x 4,48x

P/E neg 15,24x 5,17x 5,59x 5,78x 5,90x  

Profil spółki

Auxilia oferuje pomoc prawną w przypadku naj-

poważniejszych wypadków (głównie komuni-

kacyjnych) oraz odszkodowań edukacyjnych dla 

klientów B2B. Spółka pomaga również osobom, 

które ucierpiały przez kredyty frankowe i zostały 

źle poinformowane przez banki odnośnie auto-

matycznej indeksacji tych produktów.

Data publikacji 28 października 2019 / 6:30 

Strona internetowa www.auxilia.pl

Sektor Usługi prawno-finansowe

Kraj Polska

ISIN PLAXILA00018

Reuters AUX.WA

Bloomberg AUX PW

Informacje o akcjach

Cena rynkowa 4,49

Liczba akcji (mln) 4,53

Kapitalizacja (PLN mln) 20,34

Kapitalizacja (EUR mln) 4,75

Przedział z 52 tygodni PLN 9,90 / PLN 1,91

Średni wolumen 3.485

Stopa zwrotu

4 tygodnie 20,05%

13 tygodni 93,53%

26 tygodni 70,08%

52 tygodnie -13,65%

YTD 3,46%

Akcjonariat

Marcin Groński 42,65%

Polski Holding Inwestycyjny S.A. 12,04%

Free float 45,31%

Kalendarz finansowy

Raport 9M/19 14 listopada 2019

Analityk

Adrian Kowollik

a.kowollik@eastvalueresearch.com

Auxilia S.A.  

Cena docelowa: PLN 6,20        Raport inicjujący
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Podsumowanie inwestycyjne 

• Auxilia jest liderem w segmencie odszkodowań na obszarach pozamiejskich. Spółka, która 

powstała w 2003 r. i jest notowana od 2016 r., do tej pory zakończyła z sukcesem >6 500 

spraw prawnych i >1 100 spraw sądowych, które skutkowały odszkodowaniami o wartości 

ponad PLN 298 mln. Poza odszkodowaniami komunikacyjnymi i związanymi z branżą 

edukacyjną, od niedawna spółka oferuje pomoc prawną dla osób, które ucierpiały ze 

względu na mis-selling kredytów frankowych przed 2008 r. Na przychody z tego tytułu 

powinna pozytywnie wpłynąć decyzja TSUE 3 października 2019 r., który stwierdził, iż 

indeksowane kredyty hipoteczne nie mogą zostać uzupełnione.  
 

• Zespoły sprzedażowe AUX pokrywają wszystkie polskie regiony. Nowe sprawy prawne w 

obszarze odszkodowań komunikacyjnych są pozyskiwane za pomocą innowacyjnych metod 

wyszukiwania online (np. narzędzi do monitorowania Internetu i mediów 

społecznościowych) oraz sieci lokalnych przedstawicieli. Spółka akceptuje wyłącznie 

nowych klientów, w przypadku których widzi prawdopodobieństwo sukcesu na poziomie 

~100%. W obszarze odszkodowań komunikacyjnych spółka otrzymuje opłatę za sukces w 

wysokości średnio 21% netto wartości całego odszkodowania (pierwsza cześć po 3 

miesiącach, gdy ubezpieczenie zwykle płaci za szkodę, a reszta po zakończeniu sprawy 

sądowej, która zwykle trwa 1,5-2 roku; w przypadku roszczeń z sektora Edukacja success 

fee wynosi średnio 37%). Faktyczna wartość odszkodowania za wypadek jest ustalana 

uznaniowo (na etapie postępowania polubownego przez Zakład Ubezpieczeń, a na etapie 

sądowym przez sąd) i jest uzależniona przy wypadkach ze skutkiem śmiertelnym min. od 

wzajemnych relacji i stopnia pokrewieństwa klienta z poszkodowanym, natomiast przy 

obrażeniach ciała od rozmiaru doznanych obrażeń i trwałego uszczerbku na zdrowiu.    
 

• W H1/19 przychody AUX osiągnęły PLN 7,5 mln (+34,4% r/r), EBIT PLN 3,2 mln 

(+251,7%), a zysk netto PLN 2,6 mln (+276%). Po 45,4% wyższym wolumenie 

pozyskanych spraw w 2018 r., liczba ta wzrosła w stycz-wrzes 2019 o 13% r/r. Dlatego 

szacujemy przychody w 2019 r. na PLN 12,2 mln. Ponieważ spodziewamy się nieznacznie 

wyższych kosztów operacyjnych w H2/19 niż w stycz-czerw 2019, naszym zdaniem marża 

operacyjna wyniesie 42,1% (EBIT PLN 5,2 mln). Ze względu na znaczące portfolio 

roszczeń, które może dalej urosnąć w następstwie korzystnej decyzji TSUE, wyniki powinny 

poprawiać się w kolejnych latach, jednak ze względu na rosnące koszty pracowników i 

silniejszą konkurencję oczekujemy niższej marży EBIT. Według PIB wolumen odszkodowań 

komunikacyjnych osiągnął PLN 13,9 mld w 2018 r., podczas gdy KGP & GUS szacowały 

liczbę zabitych w wypadkach drogowych i przy pracy na 3 071. Wolumen odszkodowań z 

sektora Edukacja równa się około PLN 1,6 mld. Według BIK liczba kredytów frankowych i 

ich wolumen pod koniec czerwca 2019 wyniosły 458,8 tys. i PLN 102,8 mld. 
 

• Rekomendujemy kupno akcji AUX z 12-miesięczną ceną docelową (metoda DCF) PLN 6,20, 

która implikuje C/Z 2019E na poziomie 7,1x. Pozytywnie oceniamy efektywną sprzedaż 

spółki oraz jej wysoką rentowność. Oczekujemy, iż AUX zacznie wypłacać dywidendę od 

2020 r. Naszym zdaniem istniejące ryzyka to: (1) Koncentracja tylko na Polsce, (2) 

Potencjalne zmiany prawne, które mogą odbić się negatywnie na całej branży. 
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Analiza SWOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocne strony Słabe strony

- Koncentracja na segmencie Premium z najwyższą wartością - Notowania w segmencie NewConnect GPW, który cechuje się 

odszkodowań  niską płynnością

- Poza dużymi ośrodkami gospodarczymi, na których koncentruje - Raportowanie według Polskich Standardów Rachunkowości, które

się Auxilia w zakresie odszkodowań komunikacyjnych, można na NewConnect są obowiązkowe

łatwiej pozyskać klienta z uwagi na silne więzi w lokalnej społe- - Koncentracja na polskim rynku

czności i możliwość współpracy w tym zakresie z lokalnymi 

przedstawicielami

- Poza głównymi ośrodkami gospodarczymi Polski wynagrodzenia 

są o wiele niższe niż w największych miastach np. W-wa czy

Kraków. Sprzedawcy Auxilii otrzymują wynagrodzenie stałe

oraz prowizję, która uzależniona jest od szacowanej kwoty 

przyszłego przychodu ze sprawy pozyskanego klienta

- Wysoka rentowność (marża EBIT na poziomie około 40%)

- Pan Marcin Groński, który posiada 56,2% głosów na WZA Auxilii, 

jest również komplementariuszem w kancelarii Lexbridge Groński 

Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k., której Auxilia jest właścicielem

- Z PHI Wierzytelności S.A., która jest spółką zależną jej akcjona-

riusza Polskiego Holdingu Inwestycyjnego, Auxilia ma umowę 

o cesji wierzytelności, która zwiększa jej elastyczność 

finansową

Szanse Zagrożenia

- Większość konkurentów Auxilii jest bardzo mała. Więksi jak - Zmiany prawne, które mogą mieć negatywny wpływ na działa-

Votum koncentrują się raczej na największych polskich miastach, lność Auxilii

gdzie pozyskanie nowych klientów jest trudniejsze i droższe - Rosnąca konkurencja

- Wolumen komunikacyjnych polis ubezpieczeniowych w Polsce - Nieprofesjonalne praktyki mniejszych konkurentów, które mogą 

osiągnął PLN 23,5 mld w 2018, po PLN 13,9 mld w 2015 (CAGR negatywnie wpłynąć na całą branżę odszkodowawczą

19,1%). Odkoszkodowania w tym obszarze wyniosły PLN - Utrata kluczowych pracowników

13,9 mld (CAGR 2015-2018 = 8,4%). Wartość odszkodowań 

dla klientów biznesowych z obszaru Edukacja jest szacowana

na około PLN 1,6 mld

- W Polsce liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach samochodowych

jest jedna z najwyższych w UE. Podczas gdy w 2018 wyniosła

ona 2 862, liczba ciężko rannych osiągneła 10 963. Liczba cieżko

rannych i zabitych w wypadkach przy pracy osiągneła 726 w

2018

- Auxilia rozpoczeła niedawno doradztwo prawne dla osób, które

ucierpiały ze względu na kredyty CHF. Pod koniec czerwca 2019 

liczba kredytobiorców osiągneła w Polsce około 800 tys., a wolumen

kredytów we CHF PLN 102,8 mld. Po decyzji TSUE 3 października 

2019 wolumen odszkodowań mógłby osiągnąć PLN 20 mld - 

PLN 60 mld
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Wycena 
 

Ze względu na brak notowanych porównywalnych spółek z prognozami wyników wyceniliśmy 

akcje Auxilii wyłącznie metodą DCF. Przy założeniu WACC w wysokości 15%, który 

odzwierciedla notowania spółki w niepłynnym segmencie NewConnect GPW, nasz model 

skutkuje 12-miesięczną ceną docelową akcji na poziomie PLN 6,20. Implikuje ona potencjał 

wzrostu na poziomie 38,2%. 

 

Model DCF 
 

 
 

Źródło:  East Value Research GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLN mln 2017 1QH 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

Przychody netto #### 12,24 13,59 15,22 16,43 17,75 19,17 19,74 20,34 20,95

  (zmiana r/r) - 11,4% 11,0% 12,0% 8,0% 8,0% 8,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Zysk operacyjny #### 5,15 4,76 4,57 4,44 4,26 4,03 3,83 3,61 3,38

  (marża operacyjna) ##### 42,1% 35,0% 30,0% 27,0% 24,0% 21,0% 19,4% 17,8% 16,1%

NOPAT #### 4,17 3,85 3,70 3,59 3,45 3,26 3,10 2,93 2,74

+ Amortyzacja ##### 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23

= Przepływy operacyjne netto ##### 4,37 4,06 3,91 3,81 3,67 3,48 3,32 3,16 2,97

= Suma inwestycji ##### -0,43 -0,43 -0,47 -0,38 -0,39 -0,40 -0,23 -0,23 -0,22

   Capex ##### -0,10 -0,20 -0,21 -0,21 -0,21 -0,22 -0,22 -0,23 -0,23
   Kapitał obrotowy ##### -0,33 -0,23 -0,27 -0,17 -0,17 -0,18 0,00 0,00 0,01

= Free Cash Flow (FCF) ##### 3,94 3,62 3,43 3,43 3,28 3,09 3,10 2,93 2,75

PV of FCFs #### 3,84 3,07 2,53 2,20 1,83 1,50 1,31 1,07 0,88

Wartość bieżąca wolnych przepływόw 18,22

Wartość bieżąca wartości końcowej 6,71

Wartość firmy (EV) 24,93

+ Gotόwka netto / - dług netto (30 czerwca 2019) -0,50

Wartość kapitału własnego 24,43

Liczba akcji (mln) 4,53 Terminal EBIT margin

WACC 15,0% 13,1% 14,1% 15,1% 16,1% 17,1% 18,1% 19,1%
Koszt kapitału własnego 15,0% 11,0% 7,71 7,91 8,12 8,33 8,54 8,75 8,95

Koszt długu przed opodatkowaniem 4,6% 12,0% 7,12 7,30 7,47 7,64 7,82 7,99 8,17

Stopa podatkowa 19,0% 13,0% 6,64 6,79 6,93 7,08 7,23 7,37 7,52

Koszt długu po opodatkowaniu 3,7% 14,0% 6,23 6,36 6,48 6,61 6,73 6,86 6,98

Udział kapitału własnego 100,0% 15,0% 5,88 5,99 6,09 6,20 6,31 6,42 6,53

Udział długu 0,0% 16,0% 5,57 5,67 5,76 5,85 5,95 6,04 6,13

Wartość godziwa na akcjȩ w PLN (dzisiaj) 5,39 17,0% 5,31 5,39 5,47 5,55 5,63 5,71 5,79
Wartość godziwa na akcjȩ w PLN (za 12 miesiȩcy) 6,20

W
A

C
C
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Analiza porównawcza 
 

Rynki Auxilii są rozdrobnione. Tylko w Polsce spółka konkuruje z około 1 000 podmiotami, z 

czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Według zarządu przewagi 

konkurencyjne Auxilii to profesjonalizm i długa (16-letnia) historia działalności.  

 

Poniżej znajduje się lista notowanych i prywatnych konkurentów.  

 

Notowani konkurenci: 

 

(1) Votum S.A.: Votum, które ma siedzibę we Wrocławiu, oferuje wsparcie w uzyskaniu 

odszkodowań na terenie Europy Środkowo-Wschodniej (do tej pory 240 000 klientów i 

ponad PLN 2,4 mld odszkodowań). Spółka, która istnieje od 2005 r., pomaga 

poszkodowanym uzyskać odszkodowanie np. od obowiązkowego ubezpieczyciela. Ponadto 

oferuje klientom banków kompleksowe wsparcie w przypadkach klauzul abuzywnych w 

kredytach hipotecznych we frankach, wsparcie przy roszczeniach za szkody na 

samochodach i posiada centrum medyczne dla ciężko rannych. W 2018 r. spółka 

wypracowała przychody na poziomie PLN 105,2 mln, EBIT w wysokości PLN 11,7 mln 

(marża 11,1%) i zysk netto PLN 8,3 mln. Poza Polską, Votum jest aktywne również w 

Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Jej aktualna kapitalizacja giełdowa wynosi 

PLN 132 mln. 

 

(2) EuCO S.A.: Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) z siedzibą w Legnicy jest jednym 

z liderów rynku odszkodowań w CEE (do tej pory 300 000 klientów i ponad PLN >2 mld 

odszkodowań). Spółka, która została założona w 2004 r., pozwala klientom uzyskać 

zadośćuczynienia, które są nawet kilka razy wyższe niż te oferowane przez ubezpieczycieli 

np. za ciężkie obrażenia i śmierć przed wypadek samochodowy, podczas pracy lub 

medycznego zabiegu. Spółka jest aktywna w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i 

Rumunii. W 2018 r. miała PLN 83,4 mln przychodów, PLN 19,9 mln EBIT (marża 23,9%) 

i PLN 10,7 mln zysku netto. Kapitalizacja EuCo wynosi PLN 13 mln.  

 

Naszym zdaniem zarówno EuCO jak i Votum pozyskują klientów głównie poprzez tak 

zwany Multi-Level Marketing, co oznacza, że ich zespoły sprzedażowe składają się głównie 

z osób, które były ich klientami w przeszłości, ale nie są ich etatowymi pracownikami.  

 

Nienotowani konkurenci: 

(3) SAGARTO Sp. z o.o.: SAGARTO jest spółką z Warszawy, która specjalizuje się w usługach 

dla osób, które ucierpiały w skutek ciężkich obrażeń podczas wypadków np. 

samochodowych. Spółka przejmuje wszystkie formalne aspekty związane z procesem 

odszkodowawczym.  

 

(4) Salutaris Sp. z.o.o.: Salutaris z siedzibą w Sopocie wspiera klientów w procesach 

odszkodowawczych od 7 lat.   
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(5) Meritum: Kancelaria prawna Meritum, które posiada biura w Katowicach i Łodzi, 

specjalizuje się w procesach odszkodowawczych w skutek wypadków samochodowych, 

szkód pojazdów, błędów medycznych itd.   

 

(6) Solace Sp. Z.o.o: Solace posiada biuro w Gdańsku, ale poprzez sieć mobilnych 

konsultantów jest obecna w całej Polsce. Ta firma prawnicza specjalizuje się we wszystkich 

rodzajach spraw odszkodowawczych.   

 

(7) Polskie Centrum Odszkodowań: Kancelaria prawnicza PCO, której siedziba mieści się w 

Warszawie, specjalizuje się w profesjonalnym wsparciu w obszarze roszczeń 

odszkodowawczych. Reprezentuje również klientów przed sądem. Poprzez sieć 

przedstawicieli, ambasadorów i partnerów, PCO obsługuje klientów z całej Polski.  

 

(8) Kompensja Sp. z.o.o: Kancelaria prawna Kompensja pomaga osobom, które ucierpiały w 

skutek wypadku lub śmierci bliskich, uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie od firm 

ubezpieczeniowych. Spółka koncentruje się na najpoważniejszych wypadkach o 

najwyższej wartości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Auxilia S.A. | Raport inicjujący | 28 października 2019 

7 
 

 

Aktualne wyniki 
 

Przychody i rentowność  
 

W pierwszym półroczu 2019 r. Auxilia wypracowała przychody na poziomie PLN 7,5 mln, które 

wzrosły o 34,4% r/r. „Należności długoterminowe” oraz „Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe”, które odzwierciedlają szacunkowe przychody spółki w terminie powyżej 12 

miesięcy, były 30 czerwca 2019 o 5,5% (PLN 24,3 mln) oraz 3,4% (PLN 23,6 mln) powyżej 

poprzedniego roku. Według Komendy Głównej Policji (KGP) w 2018 r. liczba wypadków 

samochodowych w Polsce osiągnęła poziom 31 674, a liczba rannych i zabitych 37 359 i 2 862. 

W okresie styczeń-lipiec 2019 liczba wypadków samochodowych osiągnęła ponad 15 000, w 

tym ponad 18 000 osób rannych i około 1 500 zabitych.    
  

 
 

Źródło: Spółka, East Value Research GmbH 

 

Między styczniem a czerwcem 2019 EBIT wzrósł o 251,7% do PLN 3,2 mln, a zysk netto o 

276% do PLN 2,6 mln. Głównym powodem były cykliczne transakcje zbycia wierzytelności 

przeprowadzone z PHI Wierzytelności S.A., z którą Auxilia ma umowę odnośnie cesji 

wierzytelności odszkodowawczych. Wpływy z tych transakcji, które stanowią % wartości 

nominalnej przyszłego wynagrodzenia AUX z tytułu realizacji umowy o dochodzenie 

odszkodowań Edukacyjnych, są widoczne w przychodach spółki. Jednocześnie pomniejszają  

jej należności długoterminowe w bilansie.   

 

Bilans i przepływy pieniężne 
 

Pod koniec czerwca 2019 kapitał własny Auxilii osiągnął wartość PLN 6,5 mln (udział w sumie 

bilansowej 18,2%). Największą pozycją bilansową były długoterminowe należności (PLN 24,3 

mln) i rozliczenia międzyokresowe (PLN 23,6 mln). 30 czerwca 2019 Auxilia miała PLN 1,7 mln 

gotówki, podczas gdy jej dług odsetkowy szacujemy na około PLN 2,2 mln. 

 

Między styczniem a czerwcem 2019 Auxilia wygenerowała przepływy operacyjne na poziomie 

PLN 1,8 mln wobec PLN -610 tys. w H1/18. Podczas gdy w H1/19 przepływy inwestycyjne 

wyniosły PLN 0, przepływy finansowe osiągnęły poziom PLN -948 tys. (H1/18: PLN 262 tys.) i 

odzwierciedlały spłatę długu. W sumie poziom gotówki wzrósł w pierwszym półroczu 2019 r. 

o PLN 865 tys.   

 

 

 

PLN mln

I półrocze 

2019

I półrocze 

2018

zmiana 

r/r

Przychody netto 7,53 5,60 34,4%

EBITDA 3,33 1,07 211,8%

Marża EBITDA 44,2% 19,1%
EBIT 3,23 0,92 251,7%

Marża EBIT 42,9% 16,4%
Zysk netto 2,58 0,68 276,0%

Marża netto 34,2% 12,2%
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Prognozy finansowe  
 

Przychody i rentowność 
 

W naszym modelu oszacowaliśmy przychody Auxilii w 2019 r. i kolejnych latach na podstawie 

średniej wskaźnika pozyskanych nowych sprawy odszkodowawczych w 2017 i 2018 r. oraz 

przychodów w obydwu latach. Od 2019E założyliśmy konserwatywnie, iż wolumen 

pozyskanych roszczeń wzrośnie średnio o 6,6% (45,4% w 2017-2018). Na poziomie EBIT 

spodziewamy się, iż Auxilia nie będzie w stanie utrzymać  aktualnych marż na poziomie około 

40% ze względu na silniejszą konkurencję i coraz wyższe koszty personelu. W długim terminie 

widzimy rentowność operacyjną na poziomie 16,1%. Nasze prognozy są obarczone ryzykiem, 

gdyż zostały obliczone przy założeniu, że nie będzie żadnych zmian prawnych w Polsce, które 

mogłyby się negatywnie odbić na biznesie spółki.  

 

Chcielibyśmy podkreślić, iż nasze prognozy nie uwzględniają całego potencjału nowych źródeł 

przychodów, w szczególności usług prawnych dla osób, które poniosły straty w skutek mis-

sellingu kredytów CHF w Polsce przed 2008 r. Naszym zdaniem niedawna decyzja Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), która otwiera drogę do odszkodowań za tak zwane 

klauzule abuzywne (automatyczne dostosowanie kredytów do aktualnego kursu CHF-PLN), 

może znacznie zwiększyć wolumen roszczeń AUX z tego tytułu w kolejnych latach. Całkowita 

wartość roszczeń z tego obszaru w Polsce jest szacowana na PLN 20 mld do PLN 60 mld.  

 

Wolumen nowych zakontraktowanych roszczeń 

 
 

Źródło: Spółka, East Value Research GmbH 

 

 
 

Źródło: East Value Research GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLN mln Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Pazdziernik Listopad Grudzień Suma

2019 5,50 4,43 2,98 3,21 5,84 2,65 3,08 12,43 7,48 47,60

2018 5,04 3,22 4,94 3,41 4,28 5,72 4,16 3,88 7,50 7,82 5,91 3,72 59,59

2017 1,72 2,07 0,96 1,87 3,11 3,24 3,22 3,34 4,77 4,93 4,79 6,99 41,00

PLN mln 2019E 2020E 2021E 2022E

Wartość zakontraktowanych roszczeń 61,68 68,46 76,68 82,81

Średnia relacja zakontraktowanych roszczeń do przychodów 2017-2018 19,8% 19,8% 19,8% 19,8%

Przychody 12,24 13,59 15,22 16,43

   zmiana r/r 11,4% 11,0% 12,0% 8,0%
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Źródło: East Value Research GmbH 

 

 
 

Źródło: Spółka, East Value Research GmbH 

 

CAPEX i kapitał obrotowy 
 

Model biznesowy Auxilii nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych (tylko na wyposażenie 

biur i samochody służbowe). Dlatego spodziewamy się, iż CAPEX brutto w 2019E-2021E 

wyniesie PLN 500 tys. a w długim terminie około 1% rocznych przychodów.  

 

Ponadto Auxilia pokrywa koszty sporów prawnych do czasu otrzymania płatności za 

odszkodowanie - jest to odzwierciedlone w „Należnościach krótkoterminowych” – pkt 3 

„Należności od pozostałych jednostek” w pozycji „Inne”. Jednocześnie wykazuje wartość 

przychodów oczekiwanych w terminie powyżej 12 miesięcy w pozycji „Należności 

długoterminowe od pozostałych jednostek” w Aktywach oraz w pozycji „Inne długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe” w Pasywach. 

 

Auxilia ma umowę z podmiotem zależnym swojego znaczącego akcjonariusza, firmy 

inwestycyjnej PHI, odnośnie cesji roszczeń. Zwiększa ona elastyczność i możliwości finansowe 

spółki.   

 
 
 
 
 
 

PLN mln 2019E 2020E 2021E 2022E

Przychody netto 12,24 13,59 15,22 16,43

EBITDA 5,35 4,96 4,77 4,65

Marża EBITDA 43,7% 36,5% 31,4% 28,3%
EBIT 5,15 4,76 4,57 4,44

Marża EBIT 42,1% 35,0% 30,0% 27,0%
Zysk netto 3,93 3,64 3,52 3,45

Marża netto 32,1% 26,8% 23,1% 21,0%

PLN mln

I kw. 

2017

II kw. 

2017

III kw. 

2017

IV kw. 

2017 2017
I kw. 

2018

II kw. 

2018

III kw. 

2018

IV kw. 

2018 2018
Przychody netto 2,39 2,19 2,22 1,91 8,71 2,92 2,73 2,09 3,25 10,99
zmiana r/r 2,8% -18,8% 4,2% -22,7% -9,5% 22,5% 24,4% -6,0% 70,1% 26,1%
EBITDA -0,09 -0,47 -0,26 -0,46 -1,28 0,40 0,67 0,22 1,04 2,33
Marża EBITDA -3,8% -21,4% -11,7% -24,3% -14,7% 13,6% 24,6% 10,6% 32,1% 21,2%
EBIT -0,19 -0,56 -0,35 -0,56 -1,66 0,32 0,60 0,16 0,99 2,07
Marża EBIT -8,1% -25,7% -15,8% -29,1% -19,1% 10,8% 22,1% 7,9% 30,4% 18,9%
Zysk netto -0,31 -0,68 -0,48 -0,67 -2,13 0,26 0,43 0,02 0,63 1,33
Marża netto -13,1% -30,8% -21,4% -35,0% -24,5% 8,7% 15,8% 1,1% 19,3% 12,1%

PLN mln

I kw. 

2019

II kw. 

2019

Przychody netto 3,62 3,89

zmiana r/r 23,7% 42,6%
EBITDA 1,43 1,90

Marża EBITDA 39,4% 48,9%
EBIT 1,38 1,85

Marża EBIT 38,1% 47,6%
Zysk netto 1,20 1,37

Marża netto 33,3% 35,3%
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Opis modelu biznesowego 
 

Auxilia S.A., której siedziba mieści się we Wrocławiu, działa na polskim rynku odszkodowań, 

gdzie koncentruje się na najpoważniejszych wypadkach (śmierć, ciężkie obrażenia) cechujące 

się najwyższą wartością szkód. W ramach Grupy Kapitałowej Auxilia jest odpowiedzialna za 

pozyskiwanie klientów oraz finansowanie i monitoring grupy, podczas gdy kancelaria Lexbridge 

Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k., w której Auxilia S.A. posiada 51,6% udziałów,  

świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów Auxilii przed sądem. Grupa Kapitałowa ma 

obecnie 125 pracowników z czego 66 osób to sprzedawcy, którzy działają na terenie całej 

Polski, a 16 to prawnicy odpowiedzialni za merytoryczne prowadzenie spraw.  

 

Historia spółki 
 

1999:  Pan Marcin Groński, który jest największym akcjonariuszem Auxilii, rozpoczyna 

doradztwo prawne dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Na 

początku zajmuje się przede wszystkim szkodami na samochodach, które 

powstały poza Polską lub zostały spowodowane przez zagranicznych kierowców.  

 

2000-2003: Założenie spółki Auxilia, której grupą docelową są poszkodowani w wypadkach 

samochodowych lub ich krewni/członkowie rodziny.  

 

2005:    Przekształcenie Auxilii w Sp. Z.o.o.  

 

2006: Auxilia rozpoczyna współpracę z kancelarią Kuchta i Partnerzy Adwokaci i 

Radcowie Prawni. Wcześniej spółka korzystała z usług kilku innych kancelarii.  

 

2007: Auxilia powołuje call center i centrum obsługi klienta.   

 

2009: Auxilia inwestuje w nowy system IT oraz sieć sprzedaży w Polsce.  

 

2014:   Otwarcie pierwszego lokalnego biura sprzedaży na Śląsku.  

 

2015: Rozwój spółki wymaga pozyskania dodatkowych środków. Auxilia pozyskuje 

łącznie PLN 2 mln w ramach 3 tur finansowania zrealizowanych poprzez emisję 

akcji serii C, D i E i objęcie ich przez inwestorów (PLN 2,94 za akcje). 

 

2016: W styczniu Auxilia debiutuje w segmencie NewConnect GPW z ceną odniesienia 

PLN 7 za akcję. W czerwcu spółka emituje 30-miesięczne obligacje o wartości 

PLN 2,77 mln z 9% oprocentowaniem płatnym rocznie. Celem emisji jest 

sfinansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Auxilia S.A. | Raport inicjujący | 28 października 2019 

11 
 

 

2017: Spółka przeprowadza restrukturyzację, która obejmuje między innymi likwidację 

8 regionalnych biur sprzedaży.  

 

2018:  Emisja 18-miesięcznych obligacji o wartości PLN 1,3 mln z 10%   

oprocentowaniem płatnym rocznie.  

 

Jakie usługi oferuje Auxilia i w jaki sposób są one monetyzowane?  
 

Auxilia oferuje obecnie niżej wymienione usługi. Niestety spółka nie publikuje udziałów 

poszczególnych usług w całkowitych przychodach.  

 

Za sprawy prawne odpowiada jej własna kancelaria Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie 

Prawni sp. k. (Auxilia posiada w niej 51,6% udział, ale zatrzymuje 80% jej zysku netto), której 

komplementariusz jest jednocześnie największym akcjonariuszem Auxilii i 

Wiceprzewodniczącym jej Rady Nadzorczej.  

 

1) Odszkodowania za wypadki komunikacyjne   
 

Jeśli chodzi o klientów, Auxilia celuje w osoby, które zostały ciężko ranne w wypadku lub 

straciły członka rodziny/krewnego. Mimo, iż spółka akceptuje tylko przypadki, gdzie widzi 

prawdopodobieństwo sukcesu ~100%, pozyskuje co miesiąc ponad 50 nowych klientów. 

Podczas gdy faktyczna wartość odszkodowania za wypadek jest ustalana uznaniowo (na etapie 

postępowania polubownego przez Zakład Ubezpieczeń, a na etapie sądowym przez sąd), jego 

wartość jest uzależniona przy wypadkach ze skutkiem śmiertelnym min. od wzajemnych relacji 

i stopnia pokrewieństwa klienta z poszkodowanym, natomiast przy obrażeniach ciała od 

rozmiaru doznanych obrażeń i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Średnia wartość umów Auxilii 

wynosi PLN 93 tys., z czego spółka otrzymuje 13-29% (średnio 21% netto) jako 

wynagrodzenie za sukces w ciągu 3 lat (wynagrodzenie jest tylko wtedy płatne, jeśli klient 

otrzyma odszkodowanie od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku; 

pierwsza rata jest płatna po 3 miesiącach).   

 

 
Źródło: Spółka, East Value Research GmbH 

 

2) Odszkodowania za subsydia dla klientów B2B z sektora Edukacja 
 

To jest aktualnie drugie najważniejsze źródło przychodów Auxilii po 1). Dotyczy ono 

odszkodowań za subsydia, które klienci B2B z sektora Edukacja otrzymują od lokalnych 

samorządów w Polsce. Naszym zdaniem za usługi prawne w tym zakresie Auxilia otrzymuje 

wyłącznie success fee. Według Zarządu AUX średnia wartość odszkodowania z tej gałęzi 

biznesu to obecnie ponad PLN 366 tys., z czego spółka otrzymuje prowizję w wysokości 37%.   

 

 

 

 



                                                                                      Auxilia S.A. | Raport inicjujący | 28 października 2019 

12 
 

 

3) Odszkodowania za straty związane z mis-sellingiem kredytów frankowych  
 

W Polsce kredyty w CHF były udzielane głównie przed 2008 r., kiedy kurs PLN-CHF wynosił 

PLN 2-PLN 2,60 (dziś: PLN 3,8816 za 1 CHF). Przez lata rzekomy mis-selling/fałszywe 

doradztwo klientów przez polskie instytucje finansowe było tematem dyskusji a automatyczna 

indeksacja przy zmieniającym się kursie CHF-PLN doprowadziła do dramatycznego wzrostu 

wartości kredytów hipotecznych klientów oraz ich miesięcznych rat. 14 maja 2019 r. rzecznik 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, iż paragraf kredytu hipotecznego we 

frankach, który jest niekorzystny dla konsumenta, nie może zostać uzupełniony przez sąd i 

musi zostać usunięty. TSUE potwierdził 3 października 2019 r. to stanowisko, zwiększając w 

ten sposób prawdopodobieństwo sukcesu pozwów odszkodowawczych.  

 

Auxilia pobiera stałą opłatę za przygotowanie pozwu oraz opłatę za sukces w zależności od 

wartości odszkodowania, które klient otrzyma od banku, który sprzedał mu indeksowany 

kredyt w CHF. Z jednej strony istnieją różne rodzaje umów, z drugiej jednak im niższa cześć 

stała, tym wyższe wynagrodzenie od sukcesu. 

 

4) Abonament prawny dla klientów B2B  
 

Usługa ta, którą Auxilia zaczęła oferować dopiero w bieżącym roku, obejmuje doradztwo 

prawne dla spółek. Podczas gdy spółka ma różne cenniki w zależności od zamówionych godzin, 

szacujemy, iż klienci płacą średnią opłatę w wysokości PLN 1 500 miesięcznie.  

 

Jak wygląda proces sprzedażowy Auxilii?  
 

Pozyskiwanie klientów odbywa się przez własny zespół sprzedawców Auxilii, który obsługuje 

całą Polskę. W obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych polega między innymi na analizie 

lokalnych mediów (np. za pomocą narzędzi do monitoringu treści w Internecie), w których to 

informacje dotyczące poważnych wypadków poza miastami pojawiają się w ciągu 2 godzin od 

zdarzenia.  
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Zarząd i Rada Nadzorcza 
 

Kamila Barszczewska (Wiceprezes Zarządu, Prokurent): Kamila Barszczewska jest 

Wiceprezesem Zarządu Auxilia S.A. i Dyrektorem Operacyjnym kancelarii Lexbridge Groński 

Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k., w której pracuje od 2008 r. Pani Barszczewska ukończyła 

studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz MBA w Wyższej Szkole 

Bankowości we Wrocławiu.  

 

Ryszard Sowiński (Przewodniczący Rady Nadzorczej): Ryszard Sowiński jest Przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Auxilia S.A. od 2015 roku. Jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorem habilitowanym nauk 

humanistycznych – nauk prawnych. Przez lata związany naukowo z Wydziałem Prawa i 

Administracji UAM, gdzie pracował jako asystent, a następnie adiunkt. Jest wykładowcą 

akademickim. Pan Sowiński pracował przez wiele lat jako konsultant kancelarii prawnych i firm 

doradczych, a od 2013 r. jest wspólnikiem w Naveo Sowiński i Sęk sp. j., która specjalizuje się 

w doradztwie finansowym dla kancelarii prawnych. Był również Członkiem i Sekretarzem Rady 

Nadzorczej PKN Orlen S.A oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów 

Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu.  

 

Marcin Groński (współzałożyciel, największy akcjonariusz i Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej): Marcin Groński jest największym akcjonariuszem Auxilii, Wiceprzewodniczącym  

jej Rady Nadzorczej i komplementariuszem w kancelarii Lexbridge Groński Adwokaci i 

Radcowie Prawni sp. k. Po uzyskaniu Magistra Prawa, Pan Groński pracował na Uniwersytecie 

Wrocławskim w trakcie studiów doktoranckich. W 2003 r. zdał z sukcesem egzamin 

aplikacyjny. Między 2006 a 2017 Pan Groński pracował jako adwokat i od 2017 r. jako radca 

prawny, w szczególności dla przedsiębiorców i akcjonariuszy spółek z.o.o. Jego obszary 

zainteresowań obejmują między innymi problemy prawne związane z relacjami biznesowymi, 

zarządzaniem spółkami oraz coachingiem profesjonalistów.  

 

Barbara Gawlikowska-Gierko (Członek Rady Nadzorczej): Barbara Gawlikowska-Gierko jest 

Członkiem Rady Nadzorczej Auxilia S.A. Jako radca prawny posiada 15-letnie doświadczenie w 

obsłudze spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w tym stricte odszkodowawczych. 

 

Magdalena Grońska (Członek Rady Nadzorczej): Pani Magdalena Grońska jest Członkiem Rady 

Nadzorczej Auxilia S.A. Jest absolwentem Administracji oraz Prawa na Uniwersytecie 

Wrocławskim, ukończyła również aplikację radcowską. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców 

Prawnych we Wrocławiu. Pani Magdalena Grońska jest żoną Pana Marcina Grońskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Auxilia S.A. | Raport inicjujący | 28 października 2019 

14 
 

 

Krzysztof Górka (Członek Rady Nadzorczej): Pan Krzysztof Górka jest Członkiem Rady 

Nadzorczej Auxilia S.A. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych ze specjalizacją Finanse i 

Rachunkowość Spółek. Inwestor, koordynator i doradca w ponad 40 transakcjach kapitałowych 

o łącznej wartości ponad 50 mln zł. W latach 2013-2014 Pan Górka był Prezesem Zarządu Blue 

Oak Advisory Sp. z o.o. – Autoryzowanego Doradcy rynków NewConnect i Catalyst. Wcześniej 

pracował w Euro Bank S.A. oraz w wydziałach ekonomicznych placówek dyplomatycznych RP 

w Londynie i Dublinie. 
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Otoczenie rynkowe 
 

Rynek odszkodowań w Polsce  
 

Polski rynek odszkodowań ma za sobą znaczne wzrosty od 2005 r. Obecnie około 1 000 firm 

oferuje pomoc prawną w tym zakresie, jednak zdecydowana większość z nich to spółki 

jednoosobowe (Źródło: Polska Izba Konsultantów w obszarze odszkodowań). Główne powody 

dużego zainteresowania takimi usługami to (1) nadal relatywnie słaba jakość usług wielu 

ubezpieczycieli w Polsce, którzy często nie akceptują roszczeń lub wypłacają odszkodowania, 

które są znacznie poniżej tego, co danej osobie przysługuje, i (2) nadal wysoka liczba 

wypadków samochodowych, szczególnie śmiertelnych. W 2018 r. liczba wypadków w Polsce 

osiągnęła poziom 31 674, podczas gdy liczba rannych i zabitych 37 359 and 2 862. Z wszystkich 

krajów UE tylko w Rumunii i Bułgarii liczba zabitych była wyższa. Liczba zabitych w wypadkach 

samochodowych na 1 mln mieszkańców w Polsce wyniosła 76 w 2018 r. wobec średniej w UE 

na poziomie 49 i 28 w Wielkiej Brytanii (Źródła: wp.pl, europa.eu). 

 

Liczba wypadków samochodowych, rannych i zabitych w Polsce (2010-2018) 
 

 
Źródło: Komenda Główna Policji, East Value Research GmbH 
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Liczba zabitych w wypadkach samochodowych na 1 mln mieszkańców w UE (2018)  
 

 
 

Źródło:  Europa.eu, East Value Research GmbH 

 

Według GUS liczba wypadków przy pracy w Polsce osiągnęła poziom 84 304 w 2018 r., z czego  

726 to wypadki poważne lub śmiertelne. 

 

Statystyki odnośnie wypadków przy pracy w Polsce w 2010-2018 

 

 
 

Źródło:  GUS, East Value Research GmbH 
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Kredyty hipoteczne w CHF 
 

Kredyty hipoteczne w CHF były w Polsce i innych krajach Europy-Środkowo Wschodniej bardzo 

popularne w latach 2006-2008, gdy kurs PLN-CHF wynosił PLN 2-2,60 i ich oprocentowanie 

było znacznie poniżej polskiego. Dlatego banki udzielały kredytów nawet tym klientom, których 

nie stać było na kredyt hipoteczny w ich lokalnej walucie. Ponieważ jednak wiele instytucji 

finansowych nie informowało prawidłowo swoich klientów o skutkach wyższego kursu PLN-

CHF, doszło do sytuacji, iż po globalnym kryzysie finansowym wielu kredytobiorców miało o 

wiele wyższe raty a wartość ich kredytów znacznie przewyższała wartość nabytych 

nieruchomości. Powodem tego była klauzula indeksacji w kredytach, która automatycznie 

dopasowywała ratę i wartość kredytu do kursu waluty. 

 

Kurs PLN-CHF od 2006 r. 
 

 
Źródło: bankier.pl, East Value Research GmbH 
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Po wielu protestach kredytobiorców w ostatnich latach i planach ustawowego rozwiązania 

problemu (podobnie jak w Chorwacji i na Węgrzech, gdzie rządy zmusiły banki do 

przekonwertowania wszystkich kredytów hipotecznych we CHF na lokalną walutę), rzecznik 

TSUE wydał w maju 2019 r. opinię, według której wszystkie kredyty hipoteczne we CHF z 

klauzulą indeksacji powinny zostać albo skonwertowane na PLN z oprocentowaniem LIBOR lub 

unieważnione. Podobnie jak we wszystkich wcześniejszych przypadkach, opinia ta została 

potwierdzona przez TSUE 3 października 2019 r. Decyzja ta wskazała wytyczne dla polskich 

sądów w sprawach stosowania przepisów dotyczących praw konsumenta i tym samym 

otworzyła drogę „frankowiczom” do możliwości żądania rekompensaty od ich banków. Podczas 

gdy, według Biura Informacji Kredytowej wolumen kredytów hipotecznych we CHF wynosi 

obecnie PLN 102,8 mld a liczba „frankowiczów“ około 800 tys. (5,2% wszystkich 

kredytobiorców w Polsce), Związek Banków Polskich i Moody’s szacują całkowite koszty 

odszkodowań polskich banków na PLN 20 mld do PLN 60 mld (w 2018 r. zysk netto polskiego 

sektora bankowego wyniósł PLN 13 mld). Zarówno liczba „frankowiczów” jak i wolumen 

kredytów w CHF jednak cały czas spada (w czerwcu 2019 r. o 23,3 tys. i PLN 7,9 mld r/r) a 

udział opóźnień w spłacie powyżej 90 dni jest niższy niż w przypadku kredytów w PLN (1,22% 

vs 1,44%). 

 

Wartość/udział kredytów hipotecznych w obcych walutach w największych 

polskich bankach  

 
 

Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, East Value Research GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millennium Getin Noble mBank PKO BP BOS Santander

BGZ BNP 

Paribas Pekao ING BSK

Udział kredytów 

hipotecznych w 

walutach obcych

21,90% 22,00% 16,30% 10,90% 7,50% 6,90% 6,60% 2,30% 0,80%

Wartość kredytów 

hipotecznych w 

walutach obcych

PLN 15 mld PLN 9,9 mld PLN 16,9 mld PLN 25,4 mld PLN 1,6 mld PLN 10 mld PLN 5,2 mld PLN 3,1 mld PLN 0,9 mld
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Rachunek zysków i strat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLN mln 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E

Przychody netto 8,71 10,99 12,24 13,59 15,22 16,43

Koszty sprzedaży produktów -7,06 -5,94 -5,02 -5,84 -6,85 -7,72

Zysk brutto 1,65 5,05 7,22 7,74 8,37 8,71

Pozostałe przychody operacyjne 0,19 0,51 0,36 0,36 0,37 0,38

Koszty personelu -2,72 -2,83 -1,96 -2,17 -2,43 -2,63

Pozostałe koszty operacyjne -0,39 -0,40 -0,27 -0,98 -1,53 -1,81

EBITDA -1,28 2,33 5,35 4,96 4,77 4,65

Amortyzacja -0,38 -0,26 -0,20 -0,20 -0,21 -0,21

EBIT -1,66 2,07 5,15 4,76 4,57 4,44

Wynik finansowy netto -0,33 -0,36 -0,30 -0,26 -0,22 -0,18

EBT -1,99 1,71 4,85 4,50 4,35 4,26

Podatek dochodowy -0,01 -0,26 -0,92 -0,85 -0,83 -0,81

Mniejszości -0,13 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk netto / strata -2,13 1,33 3,93 3,64 3,52 3,45

EPS -0,47 0,29 0,87 0,80 0,78 0,76

DPS 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17

Udział w całkowitych przychodach

Przychody netto 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Koszty sprzedaży produktów -81,08 % -54,03 % -41,00 % -43,00 % -45,00 % -47,00 %

Zysk brutto 18,92 % 45,97 % 59,00 % 57,00 % 55,00 % 53,00 %

Pozostałe przychody operacyjne 2,12 % 4,64 % 2,92 % 2,68 % 2,44 % 2,31 %

Koszty personelu -31,26 % -25,73 % -16,00 % -16,00 % -16,00 % -16,00 %

Pozostałe koszty operacyjne -4,52 % -3,67 % -2,18 % -7,18 % -10,07 % -11,01 %

EBITDA -14,73 % 21,22 % 43,73 % 36,50 % 31,37 % 28,29 %

Amortyzacja -4,37 % -2,36 % -1,63 % -1,50 % -1,37 % -1,29 %

EBIT -19,10 % 18,86 % 42,10 % 35,00 % 30,00 % 27,00 %

Wynik finansowy netto -3,74 % -3,26 % -2,45 % -1,91 % -1,45 % -1,10 %

EBT -22,84 % 15,60 % 39,65 % 33,09 % 28,55 % 25,90 %

Podatek dochodowy -0,08 % -2,36 % -7,53 % -6,29 % -5,43 % -4,92 %

Mniejszości -1,55 % -1,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Zysk netto / strata -24,47 % 12,14 % 32,12 % 26,80 % 23,13 % 20,98 %
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Bilans 
 
 

 
 

 

 

  

PLN mln 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E

Aktywa

Środki pieniężne 0,00 0,45 3,16 6,55 8,75 11,02

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1,02 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41

Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Należności handlowe 0,35 2,06 2,27 2,48 2,73 2,91

Pozostałe aktywa obrotowe 3,88 3,41 3,79 4,21 4,71 5,09

Aktywa obrotowe 5,25 6,30 9,60 13,63 16,60 19,43

Środki trwałe 0,59 0,21 0,15 0,16 0,16 0,16

Pozostałe aktywa niematerialne 0,43 0,34 0,30 0,30 0,29 0,29

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe należności długoterminowe 19,85 24,53 27,96 31,32 35,08 37,88

Pozostałe aktywa długoterminowe 2,91 2,78 2,60 2,63 2,65 2,68

Podatek odroczony 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktywa trwałe 23,78 27,86 31,02 34,39 38,17 41,00

Aktywa 29,03 34,16 40,62 48,03 54,77 60,43

Zobowiązania

Zobowiązania handlowe 0,53 0,37 0,32 0,39 0,47 0,55

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2,04 2,60 2,88 3,19 3,55 3,82

Krótkoterminowy dług finansowy 0,79 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwy 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Zobowiązania krótkoterminowe 3,37 3,23 3,22 3,59 4,04 4,38

Długoterminowy dług finansowy 2,95 2,69 2,29 3,20 3,10 3,00

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 19,79 23,91 27,25 30,53 34,19 36,92

Podatek odroczony 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania długoterminowe 22,74 26,59 29,54 33,73 37,29 39,92

Suma zobowiązań 26,12 29,82 32,76 37,31 41,33 44,31

Kapitał własny 2,50 3,93 7,86 10,71 13,45 16,12

Udział mniejszości 0,41 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasywa 29,03 34,16 40,62 48,03 54,77 60,43
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Rachunek przepływów pieniężnych 
 

 

 

Wskaźniki finansowe 
 

 

 

 

PLN mln 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E

Zysk netto / strata -2,13 1,33 3,93 3,64 3,52 3,45

Amortyzacja 0,38 0,26 0,20 0,20 0,21 0,21

Zmiana kapitału obrotowego 0,41 -0,22 -0,33 -0,23 -0,27 -0,17

Inne -0,37 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Przepływy operacyjne netto -1,70 1,00 3,79 3,61 3,46 3,49

Przepływy inwestycyjne -0,12 0,11 -0,10 -0,20 -0,21 -0,21

Free cash flow -1,82 1,11 3,69 3,41 3,25 3,28

Przepływy finansowe -0,16 -1,24 -1,35 -0,02 -1,06 -1,01

Zmiana stanu gotówki -1,98 -0,12 2,34 3,39 2,20 2,27

Gotówka na początek okresu 2,93 0,94 0,82 3,16 6,55 8,75

Gotówka na koniec okresu 0,94 0,82 3,16 6,55 8,75 11,02

Rok obrotowy 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E

Rentowność i jakość bilansu

Marża brutto 18,92% 45,97% 59,00% 57,00% 55,00% 53,00%

Marża EBITDA -14,73% 21,22% 43,73% 36,50% 31,37% 28,29%

Marża EBIT -19,10% 18,86% 42,10% 35,00% 30,00% 27,00%

Marża netto -24,47% 12,14% 32,12% 26,80% 23,13% 20,98%

Return on equity (ROE) -85,16% 41,50% 66,71% 39,21% 29,14% 23,32%

Return on assets (ROA) -6,22% 4,95% 10,42% 8,12% 6,83% 6,00%

Return on capital employed (ROCE) -6,51% 5,69% 11,16% 8,67% 7,29% 6,41%

Economic Value Added (PLN mln) -5,52 -2,88 -1,44 -2,81 -3,91 -4,81

Zadłużenie netto (PLN mln) 2,72 2,10 -1,26 -3,75 -6,05 -8,43

Net gearing 108,55% 53,51% -16,02% -34,96% -45,00% -52,30%

Udział kapitału własnego 8,62% 11,49% 19,35% 22,31% 24,55% 26,68%

Current ratio 1,56 1,95 2,98 3,80 4,11 4,43

Quick ratio 0,41 0,90 1,80 2,63 2,94 3,27

Net interest cover -5,11 5,79 17,18 18,29 20,75 24,65

Dług netto/EBITDA -2,12 0,90 -0,24 -0,76 -1,27 -1,81

Tangible BVPS 0,55 0,87 1,73 2,37 2,97 3,56

CAPEX/Sales 16,06% -1,87% 0,81% 1,48% 1,35% 1,27%

Working capital/Sales -1,45% 21,09% 21,66% 21,22% 20,72% 20,20%

Cykl konwersji gotówki -13 46 44 42 41 39

Mnożniki rynkowe

EV/Sales 2,39 1,90 1,70 1,53 1,37 1,27

EV/EBITDA -16,24 8,94 3,89 4,20 4,37 4,48

EV/EBIT -12,52 10,05 4,04 4,38 4,56 4,70

P/Tangible BVPS 8,12 5,18 2,59 1,90 1,51 1,26

P/E -9,54 15,24 5,17 5,59 5,78 5,90

P/FCF -11,17 18,29 5,51 5,96 6,25 6,19
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Disclaimer 
 

This document (prepared on 25 October 2019) does neither constitute an offer nor a request 

to buy or sell any securities. It only serves informational purposes. This document only contains 

a non-binding opinion on the mentioned securities and market conditions at the time of its 

publication. Due to the general character of its content this document does not replace 

investment advice. Moreover, in contrast to especially approved prospectuses, it does not 

provide information, which is necessary for taking investment decisions.  

 

All information, which have been used in this document, and the statements that have been 

made, are based on sources, which we think are reliable. However, we do not guarantee their 

correctness or completeness. The expressions of opinion, which it contains, show the author’s 

personal view at a given moment. These opinions can be changed at any time and without 

further notice.  

 

A liability of the analyst or of the institution, which has mandated him, should be excluded 

from both direct and indirect damages.  

 

This confidential study has only been made available to a limited number of recipients. A 

disclosure or distribution to third-parties is only allowed with East Value Research’ approval. 

All valid capital market rules, which relate to the preparation, content as well as distribution of 

research in different countries, should be applied and respected by both the supplier and 

recipient.  

 

Distribution in the United Kingdom: In the UK this document shall only be distributed to 

persons who are described in Section 11 (3) of the Financial Services Act 1986 (Investment 

Advertisements) (Exemptions) Order 1996 (as amended). This research may not be distributed 

and forwarded directly or indirectly to any other group of individuals. The distribution of this 

document in other international jurisdictions may be restricted by law and individuals who 

possess this study should inform themselves about any existing restrictions and comply with 

them.  

 

Neither this document nor any copy of it may be taken or sent to the United States of America, 

Canada, Japan or Australia or distributed, directly or indirectly, in the United States of America, 

Canada, Japan or Australia or to any resident thereof. Any failure to comply with these 

restrictions may constitute a violation of United States, Canadian, Japanese or Australian 

securities laws or the law of any other jurisdiction.   

 

Declaration according to § 34b WpHG and FinAnV on potential conflicts of interest (As of  July 

24, 2013):  East Value Research has been commissioned to prepare this report by Auxilia S.A.. 
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Declaration according to § 34b WpHG and FinAnV on additional disclosures (As of July 24, 

2013): 

 

It is the sole decision of East Value Research GmbH whether and when a potential update of 

this research will be made. 

 

Relevant basis and measures of the valuations, which are included in this document: 

 

The valuations, which are the basis for East Value Research‘ investment recommendations, 

are based on generally-accepted and widely-used methods of fundamental analysis such as 

the Discounted-Cash-Flow method, Peer Group comparison, or Sum-of-the-Parts models.   

 

The meaning of investment ratings: 

 

Buy:  Based on our analysis, we expect the stock to appreciate and generate a total return of 

more than 10% over the next twelve months 

 

Add:  Based on our analysis, we expect the stock to appreciate and generate a total return 

between 0% and 10% over the next twelve months 

 

Reduce:  Based on our analysis, we expect the stock to cause a negative return between 0% 

and -10% over the next twelve months 

 

Sell:  Based on our analysis, we expect the stock to cause a negative return exceeding -10% 

over the next twelve months 

 

The respective supervisory authority is: 

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  

Lurgiallee 12  

60439 Frankfurt 

 

 

 


