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PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 R. STRONA 2 

Zmiana nr 1 

Str. 2 

 

Przed korektą: 

„Szanowni Państwo, 

 

jako Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A. mam przyjemność przestawić Państwu raport okresowy 

za IV kwartał 2015 r., tj. od dnia 1 października do 31 grudnia 2015 r. W ramach omówienia 

danych finansowych rozszerzono analizę wybranych pozycji skróconego kwartalnego 

sprawozdania finansowego tak, aby wyjaśnić w pełni specyfikę działania Spółki. Istotne znaczenie 

dla AUXILII S.A. w II kwartale 2015 r. miała konsolidacja z kancelarią prawną Lexbridge Groński 

Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k., która prowadzi większość spraw odszkodowawczych Emitenta. 

Zatem prezentowane są zarówno wyniki jednostkowe jak i skonsolidowane.  

 

Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. działa na rynku odszkodowawczym w segmencie szkód 

poważnych. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie znacznego (ponad 50-procentowego) 

udziału w szkodach poważnych (przez Nas szacowanych na takie, gdzie roszczenia 

odszkodowawcze przekraczają kwotę 100 tys. zł). W IV kwartale, tak jak w całym 2015 r., 

prowadziliśmy rozwój sprzedaży w Spółce poprzez rekrutację w biurach regionalnych, w oparciu o 

które prowadzimy działalność sprzedażową.  

 

Warto zaznaczyć, iż ww. aktywność przełożyła się na wzrost przychodów netto ze sprzedaży Grupy 

o blisko 62% r/r w stosunku do okresu od października do grudnia 2014 r. (w IV kwartale 2015 r. 

wyniosły one ok. 3,1 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2014 – ok. 1,9 mln zł). 

Narastająco, od początku 2015 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła niespełna 9,3 

mln zł, co oznacza wzrost o ok. 42% r/r w porównaniu do czterech kwartałów roku obiegłego, 

kiedy to niniejsza pozycja w rachunku zysków i strat osiągnęła poziom ponad 6,5 mln zł. Powyższy 

stan rzeczy miał przełożenie również na wielkość wypracowanego skonsolidowanego zysku netto, 

który w okresie 2015 roku wyniósł ok. 1,8 mln zł przy stracie netto na poziomie ok. 0,2 mln zł za 

okres 2014 roku.” 

 

Po korekcie: 

„Szanowni Państwo, 

 

jako Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy 

za IV kwartał 2015 r., tj. od dnia 1 października do 31 grudnia 2015 r. W ramach omówienia 

danych finansowych rozszerzono analizę wybranych pozycji skróconego kwartalnego 



 

PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 R. STRONA 3 

sprawozdania finansowego tak, aby wyjaśnić w pełni specyfikę działania Spółki. Istotne znaczenie 

dla AUXILII S.A. w II kwartale 2015 r. miała konsolidacja z kancelarią prawną Lexbridge Groński 

Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k., która prowadzi większość spraw odszkodowawczych Emitenta. 

Zatem prezentowane są zarówno wyniki jednostkowe jak i skonsolidowane.  

 

Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. działa na rynku odszkodowawczym w segmencie szkód 

poważnych. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie znacznego (ponad 50-procentowego) 

udziału w szkodach poważnych (przez Nas szacowanych na takie, gdzie roszczenia 

odszkodowawcze przekraczają kwotę 100 tys. zł). W IV kwartale, tak jak w całym 2015 r., 

prowadziliśmy rozwój sprzedaży w Spółce poprzez rekrutację w biurach regionalnych, w oparciu o 

które prowadzimy działalność sprzedażową.  

 

Warto zaznaczyć, iż ww. aktywność przełożyła się na wzrost przychodów netto ze sprzedaży Grupy 

o blisko 62% r/r w stosunku do okresu od października do grudnia 2014 r. (w IV kwartale 2015 r. 

wyniosły one ok. 3,1 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2014 – ok. 1,9 mln zł). 

Narastająco, od początku 2015 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła niespełna 9,3 

mln zł, co oznacza wzrost o ok. 42% r/r w porównaniu do czterech kwartałów roku ubiegłego, 

kiedy to niniejsza pozycja w rachunku zysków i strat osiągnęła poziom ponad 6,5 mln zł. Powyższy 

stan rzeczy miał przełożenie również na wielkość wypracowanego skonsolidowanego zysku netto, 

który w okresie 2015 roku wyniósł ok. 1,8 mln zł przy stracie netto na poziomie ok. 0,2 mln zł za 

okres 2014 roku.” 

 

Zmiana nr 2 

Str. 30 

 

Przed korektą: 

„W okresie IV kwartału 2015 r. Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. wygenerowała 3 071 236,15 zł 

przychodów netto ze sprzedaży przy 1 896 635,60 zł w analogicznym okresie 2014 r., co oznacza 

wzrost/spadek o blisko 62% r/r. Zysk netto w IV kwartale 2015 r. wyniósł 741 670,94 zł wobec 

zysku netto na poziomie 198 836,27 zł osiągniętej w okresie od października do grudnia roku 

2014. Narastająco, od początku 2015 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 

9 281 821,29 zł, co oznacza ich wzrost o ok. 42% r/r w stosunku do okresu od stycznia do grudnia 

roku 2014, kiedy to przychody netto ze sprzedaży były równe  6 554 458,07 zł. Poprawa wyników 

finansowych Grupy Kapitałowej miała przełożenie również na osiągnięty poziom zysku netto, który 

w czterech kwartałach 2015 r. roku wyniósł  1 828 010,40 zł przy stracie netto  201 017,31 zł w 

analogicznym okresie 2014 roku.” 

 

Po korekcie: 
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„W okresie IV kwartału 2015 r. Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. wygenerowała 3 071 236,15 zł 

przychodów netto ze sprzedaży przy 1 896 635,60 zł w analogicznym okresie 2014 r., co oznacza 

wzrost o blisko 62% r/r. Zysk netto w IV kwartale 2015 r. wyniósł 777 708,94 zł wobec zysku 

netto na poziomie 198 836,27 zł osiągniętego w okresie od października do grudnia roku 2014. 

Narastająco, od początku 2015 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 9 281 821,29 

zł, co oznacza ich wzrost o ok. 42% r/r w stosunku do okresu od stycznia do grudnia roku 2014, 

kiedy to przychody netto ze sprzedaży były równe  6 554 458,07 zł. Poprawa wyników 

finansowych Grupy Kapitałowej miała przełożenie również na osiągnięty poziom zysku netto, który 

w czterech kwartałach 2015 r. roku wyniósł  1 776 510,40 zł przy stracie netto  201 017,31 zł w 

analogicznym okresie 2014 roku.” 

 

Zmiana nr 3 

Str. 32 

 

Przed korektą: 

„Na dzień 31 grudnia 2015 r. Emitent zatrudniał 37 osób na umowy o pracę oraz 26 osoby na 

umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o współpracy z działalnością gospodarczą).” 

 

Po korekcie: 

„Na dzień 31 grudnia 2015 r. Emitent zatrudniał 37 osób na umowy o pracę oraz 26 osób na 

umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o współpracy z działalnością gospodarczą).” 

 

 

 


