
 
 

 

Warszawa, 10 marca 2020 roku 

Szanowni Akcjonariusze, 

Rok 2019 był w naszej Grupie czasem dużych zmian organizacyjnych i biznesowych, 

które przyczyniły się do osiągnięcia dobrych rezultatów oraz ugruntowania dobrej, 

stabilnej pozycji finansowej Grupy.  

Ponad 7 krotnie zwiększyliśmy EBITDA Grupy do 1 266 tys. złotych. Po raz pierwszy od 5 

lat osiągnęliśmy zysk netto, który w 2019 roku wyniósł 235 tys. złotych. Całkowicie 

spłaciliśmy zadłużenie kredytowe, a inwestycje finansowaliśmy z bieżącego cash flow, 

dzięki czemu utrzymaliśmy nasz potencjał inwestycyjny na rok 2020.  

Osiągnęliśmy wiele sukcesów na wielu polach działalności Grupy – rozwijaliśmy segment 

ubezpieczeń, zrestrukturyzowaliśmy segment reklamy efektywnościowej, uruchomiliśmy 

w trybie testowym projekt ComperiaRaty.  

Poniższa tabela przedstawia kluczowe mierniki w poszczególnych segmentach 

działalności. 

Segment 
operacyjny 

  
reklama 

efektywnościowa 
  

dystrybucja 
ubezpieczeń 

  
pośrednictwo 

kredytowe on-line 
  

dane 
skonsolidowane 

    2019 2018   2019 2018   2019 2018   2019 2018 

    
  

  

  
  

  
      

Przychody   20 075 23 110   6 345 4 354   0 0   26 265 27 700 

EBITDA   2 301 1 274   -190 -729   -840 -386   1 266 167 

                          

 

W segmencie reklamy efektywnościowej podjęliśmy działania restrukturyzacyjne w celu 

skuteczniejszego pozyskiwania leadów. Działania te zakończyły się sukcesem. 

Zanotowaliśmy wzrost EBITDA w tym segmencie o 81%, mimo zmniejszonej skali 

działalności.  

Zrewitalizowaliśmy portal Telepolis.pl poprzez transformację portalu pod użytkownika 

mobilnego oraz wzbogaciliśmy treści o nowe kategorie Tech i FinTech. W efekcie 

społeczność zgromadzona wokół Telepolis.pl wzrosła o 80% użytkowników.  

Odnotowaliśmy również wzrost przychodów w tym kanale. W roku 2020 będziemy 

koncentrować się na uzyskaniu większych przychodów z portalu. 

W segmencie ubezpieczeniowym znacząco zwiększyliśmy skalę działalności, co 

potwierdza silny wzrost przypisu/inkasa wygenerowanego przez multiagencję Comperia 
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Ubezpieczenia. Przychody wzrosły o 46% rdr. W 2019 roku koncentrowaliśmy się na 

zwiększeniu efektywności naszej sieci. Zintegrowaliśmy się z kolejnymi 6 Towarzystwami 

Ubezpieczeniowymi w zakresie produktów komunikacyjnych i mieszkaniowych. 

Wprowadziliśmy też kolejne ułatwienia w procesie przygotowania oferty dla naszych 

klientów – m.in. skanowanie kodów QR z dowodów rejestracyjnych. W 2020 rok 

będziemy kontynuować działania mające zwiększyć skalę biznesu w naszej obecnej sieci 

oraz podejmiemy inicjatywy w celu zwiększenia sieci agentów. 

W czwartym kwartale 2019 roku uruchomiliśmy nasz kluczowy projekt ComperiaRaty w 

trybie pilotażowym. Platformę ComperiaRaty przetestowaliśmy na kilkunastu tysiącach 

naszych użytkowników, co stanowi zaledwie frakcję jej potencjału. Uruchomiliśmy 

pierwsze kredyty poprzez platformę ComperiaRaty, a stosowany na niej model chcemy 

rozwijać, stawiając na rozwój produktu dedykowanego bardzo perspektywicznemu 

sektorowi gospodarki, czyli ecommerce.  Jesteśmy przekonani, że monetyzacja projektu 

ComperiaRaty będzie miała pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez Grupę w 2020 

roku. 

Struktura spółki jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i wielkości obsługiwanego 

biznesu. 

W 2019 roku Grupa spłaciła całe swoje zadłużenie kredytowe i jej kondycja finansowa 

jest dobra, co pozwala na realizację szeregu inicjatyw, które powinny przyczynić się do 

dalszego rozwoju Grupy w 2020 roku. 

Jesteśmy przekonani, że plany rozwoju spółki przygotowywane obecnie przez Zarząd 

spotkają  z Państwa akceptacją, a rok 2020 będzie czasem dalszego rozwoju. 

Z poważaniem, 

 

 _________________________   ___________________________  

Szymon Fiecek Wojciech Małek 

Członek Zarządu Członek Zarządu 
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