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2. Wybrane dane finansowe MPL VERBUM S.A.

Raport roczny Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. 1.05.2020r.–30.04.2021r.  

Strona 1 z 2 
 

 
 
 
2. Wybrane dane finansowe MPL VERBUM S.A. 
 
 
 

Wybrane dane finansowe 1.05.2020r.-
30.04.2021r. 

1.05.2019r.-
30.04.2020r. 

1.05.2020r.-
30.04.2021r. 

1.05.2019r.-
30.04.2020r.. 

Waluta PLN PLN EUR EUR 

Przychody netto ze sprzedaży  22 375 169,84 19 446 753,25 4 970 823,95 4 495 527,59 
Zysk/strata na sprzedaży 969 281,01 597 530,96 215 333,57 138 131,90 
Amortyzacja 194 288,36 330 720,24 43 162,72 76 452,97 
Zysk/strata na działalności operacyjnej 1 056 488,42 739 968,60 234 707,40 171 059,36 
Zysk/strata brutto 1 115 169,45 716 501,34 247 743,86 165 634,41 
Zysk/strata netto 914 804,39 575 779,20 203 231,15 133 103,52 
Aktywa ogółem 9 497 404,39 7 437 663,32 2 080 300,61 1 637 386,25 
Kapitał własny 5 350 746,34 4 704 830,79 1 172 021,37 1 035 758,80 
Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe 2 426 210,46 2 177 799,17 531 434,37 479 438,00 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 083 525,22 1 811 580,10 456 372,98 398 815,63 
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 243 600,28 260 130,82 53 357,93 57 267,26 
- Zobowiązania odsetkowe (kredyty, pożyczki) 221 155,00 250 375,00 48 441,54 55 119,54 
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 936 045,53 2 217 420,84 424 069,20 488 160,63 
- zobowiązania odsetkowe (kredyty, pożyczki) 221 119,25 856 435,21 48 433,71 188 542,45 

 
 
 
 

 
Sposób obliczenia kursu EUR/PLN 

 

 
30.04.2021r. 

 

 
30.04.2020r. 

 
 

Dla danych z RZiS średnia arytmetyczna średnich kursów NBP  

w okresie objętym sprawozdaniem 

4,5013 4,3258 

Dla danych bilansowych średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy 4,5654 4,5424 
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4. Sprawozdanie Zarządu MPL VERBUM S.A.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 
MPL VERBUM S.A. 

prowadzonej w roku obrachunkowym 
od 1.05.2020r. do 30.04.2021r. 

 
 

                 Poznań, dnia 27.09.2021r. 
 
 
 
 

1. Informacje ogólne 
 

Wyszczególnienie Dane Emitenta 

  
Pełna nazwa MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA 
Siedziba 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 45a 
Adres strony internetowej www.verbum.com.pl 
Adres poczty elektronicznej biuro@verbum.com.pl 
Telefon / Fax 61 825 07 85  / 61 820 60 14 
Przedmiot działalności Tworzenie i obsługa programów lojalnościowych  

Kapitał zakładowy 

Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 244.444,40 zł 
(dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery i 40/100 
złote) i dzieli sie na 2.444.444 (dwa miliony czterysta czterdzieści cztery 
tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji to jest: 
• 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych Serii A, o wartości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 
dwa głosy na jedną akcję; 
• 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 
• 444.444 (czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) 
akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda. 

Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS 0000372990 
NIP 778-12-26-405 

Organy Spółki 
Marcin Katański – Prezes Zarządu 
Joanna Rajewska – Członek Zarządu 
Magdalena van der Linden – Członek Zarządu 
 

Skład Rady Nadzorczej 

Marlena Suwała 
Tadeusz Zieliński 
Beata Katańska 
Tomasz Stroiński 
Paweł Rektor 
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2. Struktura akcjonariatu Jednostki dominującej 
 
 

Imię i nazwisko / nazwa Liczba akcji Udział  
w akcjonariacie Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów 
     
Tadeusz Zieliński 783 000 32,03% 1 193 000 34,64% 
Marcin Katański 1 131 550 46,29% 1 721550 49,98% 
Pozostali akcjonariusze 529 894 21,68% 529 894 15,38% 
     
Łącznie 2 444 444 100% 3 444 444 100% 
     
 
 

3. Podstawowe informacje o Spółce zależnej 
 

Wyszczególnienie Dane Emitenta 

  
Pełna nazwa ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. 
Siedziba 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 45a 
NIP 972-12-77-972 
REGON 368229140 
Numer KRS 0000693174 

Przedmiot działalności 
Działalność fizjoterapeutyczna oraz działalność w zakresie opieki zdrowotnej,  
a także badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych 

Udział Emitenta w kapitale 
zakładowym 62% 

Udział Emitenta w ogólnej 
liczbie głosów 

 

62% 
  

 
 

Spółka ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. jest firmą badawczą, która specjalizuje się 

w dostarczaniu nowych technologii w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Podstawowym projektem 

realizowanym przez Spółkę jest przygotowanie prototypu pierwszej polskiej bionicznej protezy stopy. 

Projektowana proteza będzie wyposażona w technologie i rozwiązania stanowiące innowacje w skali 

światowej i parametry przewyższające rozwiązania konkurencyjne. Firma dysponuje 
interdyscyplinarnym zespołem specjalizującym się w konstruowaniu, automatyce, biomechanice 

i telemedycynie, a także w technologiach szybkiego prototypowania. Połączenie tych dziedzin jest 

gwarancją powodzenia w nowoczesnych projektach w branży medycznej. Spółka nawiązała 

współpracę z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. W jej ramach 

Spółka przygotuje ofertę usług z zakresu badań i rozwoju w obszarze szeroko pojętej inżynierii 

biomedycznej. 
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a. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do 

ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Konsolidacji podlega MPL VERBUM 

S.A. („Spółka”) oraz ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. 

 
 

4. Informacja o istotnych zdarzeniach, które miały wpływ na działalność 
Grupy Kapitałowej w minionym roku obrotowym, a także po jego 
zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
 

a) działalność MPL Verbum S.A.  
 
W roku obrotowym 2020/2021 Spółka prowadziła głównie działania mające na celu utrzymanie 

i rozszerzenie współpracy z aktualnymi klientami Spółki. Było to związane z koniecznością 

ograniczenia tradycyjnych działań sprzedażowych skierowanych do nowych klientów, oraz 
odczuwalnym wpływem epidemii koronawirusa na zmniejszenie ilości nowych projektów planowanych 

do uruchomienia na najbliższe kwartały i mniejszą ilością spływających z rynku zapytań o nowe 

projekty. Zarząd w obliczu trudności z prowadzeniem standardowych działań sprzedażowych, 

skoncentrował działania sprzedażowe w zakresie nowego biznesu na technologiach lead generation, 

gdyż niezmiennie we wzroście przychodów i skali działania Spółki upatruje głównego czynnika, który 

pozwoli istotnie długoterminowo zwiększyć rentowność i poziom wypracowywanego zysku netto.  

 

Spółka sukcesywnie rozwijała posiadaną platformę aplikacji mobilnych wyposażając większość 
wdrażanych obecnie edycji programów lojalnościowych w aplikacje mobilne. W roku 2020/2021 

w oparciu o platformę wdrożone zostały kolejne aplikacje mobilne oraz aktualizacje aplikacji 

wdrożonych wcześniej. Spółka pracuje nad kolejnymi aplikacjami, z wykorzystaniem nowych 

funkcjonalności, które mogą stać się ważnym elementem w jej ofercie w kolejnych latach. Wdrażanie 

aplikacji mobilnych w ramach prowadzonych projektów oraz kreowanie i wdrażanie ich nowych 

funkcjonalności umożliwia Spółce generowanie dodatkowych przychodów,  zwiększa skuteczność 

prowadzonych działań i jednocześnie podnosi wartość dodaną dostarczaną klientom. 
 

Spółka koncentruje się na sprzedaży i wdrażaniu nowego produktu – gry sprzedażowej  SALES 

BOOSTER, czyli programu motywacyjnego lub lojalnościowego wykorzystującego mechanikę gier, 

targetowanie potencjałowe oraz bezpośrednie premiowanie wzrostu sprzedaży. SALES BOOSTER 

bezpośrednio atakuje wyzwanie w postaci wzrostu sprzedaży generowanego w oparciu o działania 

lojalnościowe. Koncentracja na tak zdefiniowanym celu pozwoli zmniejszyć zależność wyników 

finansowych Spółki od rentowności uzyskiwanej na sprzedaży nagród w realizowanych programach 
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lojalnościowych. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom Spółka dociera do nowych obszarów rynku, 

koncentrując się na klientach stanowiących rozpoznawalne marki. 

 

Spółka w dalszym ciągu rozwijała działalność outsourcingową w zakresie realizacji usług związanych 

z obsługą procesu realizacji nagród (zakup, wydanie i logistyka), zarówno rzeczowych jak 

i finansowych, w programach lojalnościowych prowadzonych samodzielnie przez działy marketingu 

klientów. 
 

Spółka kontynuowała prace nad opracowaniem perspektywicznych, autorskich rozwiązań zarówno 

związanych z nagrodami rzeczowymi, jak i finansowymi z przeznaczeniem do szeroko zasięgowych 

promocji konsumenckich oraz wsparcia sprzedaży w segmencie B2B. Nowy produkt w ofercie Spółki 

wykorzystujący wspomniane rozwiązania trafił do sprzedaży.  

 

Spółka kontynuowała sprzedaż nowego produktu o nazwie Level.Up, będącego mobilną grą 

perswazyjną. Autorskie rozwiązanie przygotowane przez Spółkę stanowi odpowiedź na pojawiąjące 
się na rynku zapotrzebowanie na narzędzia generujące wzrost sprzedaży w oparciu o wzrost 

kompetencji sprzedawców.  

Level.Up jest narzędziem szczególnie efektywnym : 

 w przypadku dużych, rozproszonych terytorialnie zespołów handlowych, 

 w przypadku sieci  niezależnych od producenta salonów sprzedaży, gdzie  producent ani nie 
ma bezpośredniego dostępu do pracujących tam sprzedawców, ani nie może prowadzić 

wobec nich działań o charakterze motywacyjnym czy lojalnościowym, 

 w przypadku, gdy producent dysponuje gamą produktów istotnie różniących się ceną, 

a zarazem zaawansowaniem technicznym i marżowością, przy czym sprzedawcy rutynowo 

sprzedają głównie podstawowe (najtańsze) produkty z oferty, 

 producent wprowadza cyklicznie nowe linie produktowe i musi szybko budować świadomość 
nowości i sposobu ich sprzedaży wśród sprzedawców   

Mobilna gra perswazyjna Level.Up stanowi też skuteczną odpowiedź na związane z epidemią Covid-

19 ograniczenia w zakresie prowadzenia przez producentów szkoleń dla pracowników sieci 

dystrybucji. Dzięki połączeniu mechanizmów grywalizacji w budowaniu zaangażowania oraz 

microlearningu w budowaniu kompetencji Uczestników. Level.Up stanowi skuteczne narzędzie 

generowania wyników sprzedażowych.  
 

W ciągu roku obrachunkowego Spółka stale podnosiła poziom wyposażenia technicznego, zakupując 

sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do utrzymania wysokiej jakości produkowanych 

materiałów reklamowych.  

 

Spółka przeszła audyt certyfikacyjny i utrzymała certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 w zakresie projektowania, 
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wdrażania i obsługi programów lojalnościowych w kanale B2B. Certyfikacja systemu zdecydowanie 

podnosi wiarygodność Spółki oraz jej rozwiązań w oczach klientów, szczególnie o zasięgu 

międzynarodowym. 

 
b) zmiany w Zarządzie MPL Verbum S.A.  

 

W I kwartale 2021/2022 Rada Nadzorcza Spółki odwołała Panią Bożenę Zielińską z funkcji Członka 
Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Panią Magdalenę van der 

Linden, pełniącą jednocześnie funkcję Dyrektora Działu Obsługi Klienta Spółki. Pani Magdalena van 

der Linden posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe  związane ze sprzedażą, obsługą 

klienta oraz wdrażaniem i zarządzaniem realizacją projektów promocyjnych i lojalnościowych 

w segmentach B2B oraz B2C. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z MPL VERBUM 

S.A. pracując w Dziale Obsługi Klienta i pełniąc kolejno funkcje Account Executive, Account Manager, 

Z-cy Dyrektora, a od jesieni 2019 roku Dyrektora. Pani Magdalena van der Linden w strukturach 

MPL VERBUM S.A. odpowiada za obsługę klienta oraz koordynację działań związanych z realizacją 
projektów promocyjnych, lojalnościowych i wsparcia sprzedaży realizowanych dla klientów, 

przyczyniając się w sposób wydatny do wyników osiąganych przez Spółkę.  
 

c) działalność ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. 
 

Spółka zależna ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. podpisała w lipcu 2020 r. Umowę 

Inwestycyjną z funduszem inwestycyjnym venture capital ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce ENforce Medical Technologies Sp. z o.o., 

w ramach funduszy BRIDGE Alfa, finansowania w kwocie 1 000 000,00 PLN na prace badawczo-

rozwojowe w fazie proof of concept oraz rozwój działalności spółki. W wyniku zawarcia ww. Umowy 

Inwestycyjnej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. 

w dniu 31 lipca 2020r. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki oraz podwyższeniu kapitału 

zakładowego z kwoty 380.000,00 PLN do kwoty 490 300,00 PLN. 

Fundusz inwestycyjny ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. w drodze podwyższenia kapitału objął 2206 nowo 

utworzonych udziałów za kwotę 200 000,00 złotych. Po podwyższeniu kapitału fundusz ASI EVIG 
ALFA Sp. z o.o. posiada 22,5% udziałów w spółce ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. 

Jednocześnie w wyniku zawarcia ww. Umowy Inwestycyjnej spółka ENforce Medical Technologies 

Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, 

reprezentowanym przez EVIG ALFA Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, umowę dotyczącą wsparcia 

spółki kwotą 800 000,00 PLN, która zostanie przekazana Spółce w formie co do zasady bezzwrotnego 

wsparcia. 

 

Spółka zależna Enforce Medical Technologies Sp. z o.o. podpisała umowę z NCBiR w ramach 
programu Inteligentny Rozwój. Umowa o dofinansownaie dotyczy projektu: "Opracowanie 

innowacyjnego, indywidualnie dopasowanego podciśnieniowego leja protezowego w ramach 
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Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość 

projektu wynosi: 2 055 745,25 PLN, a kwota dofinansowania: 1 525 907,62 PLN. 

Po realizacji projektu objętego dofinansowaniem tj. 31.08.2022r. ENforce Medical Technologies 

Sp. z o.o. dysponowała będzie gotowym do wdrożenia projektem pierwszego w Polsce indywidualnie 

dopasowanego podciśnieniowego leja protezowego, który jest komplementarny z powstającą 

bioniczną protezą stopy. Ich techniczne i funkcjonalne parametry pozwolą na konkurowanie 

z najnowocześniejszymi konstrukcjami światowych producentów, przy jednoczesnym utrzymaniu ceny 
na poziomie cen produktów konkurencyjnych, oferujących zaledwie podstawowe parametry. 

Kolejny projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku medycznego na nowoczesne 

produkty/technologie, mogące sprostać potrzebom dużej ilości użytkowników (rocznie w Polsce to 

prawie 13 000 osób po amputacjach kończyn dolnych) i barierom w ich funkcjonowaniu w obszarze 

prywatnym i zawodowym. 

 
 

5. Informacja o przewidywanym rozwoju Grupy Kapitałowej MPL Verbum 
S.A. 

 
Spółka w kolejnych latach będzie kontynuowała rozwój w ramach swojej podstawowej działalności, 

jakim jest obsługa programów lojalnościowych, partnerskich i motywacyjnych w segmencie B2B mając 

na celu wzrost skali działalności oraz realizowanego zysku.  

 

Spółka będzie intensywnie rozwijać narzędzia informatyczne służące obsłudze programów 

lojalnościowych ze szczególnym naciskiem na rozwój aplikacji mobilnych, stanowiących atrakcyjny 
interfejs i najprostszy kanał komunikacji z uczestnikami programów lojalnościowych.  

 

Spółka zamierza dalej aktywnie działać na polu dostarczania benefitów dla programów 

lojalnościowych i promocji organizowanych samodzielnie przez różnego rodzaju podmioty, 

producentów, sieci handlowe i usługowe, których niezbędnym elementem jest zakup nagród, obsługa 

logistyczna i kontrola całego procesu. 

 

Spółka będzie intensywnie pracować nad rozwojem narzędzi umożliwiających organizowanie, 
wdrażanie i obsługę programów multipartnerskich zarówno w segmencie B2B jak i B2C. Spółka 

będzie intensyfikowała wysiłki związane z przygotowaniem koncepcji programów multipartnerskich 

oraz z pozyskaniem strategicznych partnerów dla nowo tworzonych programów.  

 

Spółka będzie kontynuowała działania mające na celu realizacje projektów lojalnościowych na 

rynkach zagranicznych. 

 

Spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w toczących się procesach konsolidacji na rynku firm 
związanych z obsługą programów lojalnościowych, a także generalnie z reklamą i marketingiem.  
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Działająca w ramach grupy Spółka zależna ENforce Medical Technologies Sp. z o. o. zamierza 

w perspektywie najbliższego roku rozpocząć proces komercjalizacji, zarówno opracowanej protezy 

stopy, jak i wypracowanych w trakcie jej tworzenia innowacyjnych technologii. Spółka ta będzie starała 

się w dalszym ciągu pozyskiwać kapitał na rozwój technologii i realizację prac B+R poprzez składanie 

kolejnych wniosków o dofinasowanie w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBR). Jednocześnie Spółka zamierza pozyskać kapitał na wsparcie procesu komercjalizacji swoich 

produktów na drodze dofinansowanie w ramach projektu „Badania na Rynek” Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz pozyskując, w ramach kolejnych rund finansowania, 

kolejnych inwestorów zewnętrznych. Jednocześnie Zarząd Spółki rozpoczął prace na 

przekształceniem w Spółkę Akcyjną, co z kolei stworzy możliwość wprowadzenia Spółki ENforce 

Medical Technologies na rynek New Connect GPW. 

 

 

6. Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Grupy 
Kapitałowej 

 
Sytuacja finansowa w Grupie Kapitałowej MPL VERBUM S.A. jest stabilna. W roku obrachunkowym 

od 1.05.2020r. do 30.04.2021r. Grupa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na 

poziomie 22 375 169,84 złotych.  

 

Jednocześnie Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 914 804,39 złotych. 

 
Grupa posiada należności krótkoterminowe w kwocie 2 426 210,46 zł., głównie z tytułu dostaw 

towarów i usług płatne w terminie do 1 miesiąca. 

 

Grupa dysponuje środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie  

2 079 602,48 zł. 

 

W pozycji innych długoterminowych rozliczeń międzyokresowych w kwocie 2 030 022,98 zł. Grupa 
zaprezentowała nakłady na koszty prac rozwojowych w toku, poniesione przez Jednostkę zależną. 

 

Grupa posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1 936 045,53 zł, w tym z tytułu dostaw 

towarów i usług w wysokości 503 168,69 zł.  

 

Wartość zobowiązań długoterminowych w kwocie 243 600,28 zł dotyczy natomiast kredytu 

hipotecznego (siedziba firmy) i leasingów (samochody służbowe) powyżej 12 miesięcy. 

 
Jednostka dominująca utworzyła rezerwę z tytułu niewykorzystanych urlopów na kwotę 83 081,51 zł. 
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W kolejnych latach Zarząd Jednostki dominującej zakłada dalszy, stopniowy wzrost przychodów 

i rentowności sprzedaży. Będą one efektem kontynuowania współpracy z najważniejszymi 

dotychczasowymi klientami Spółki, pozyskiwania nowych klientów oraz rozwoju nowych produktów. 

 

 

7. Informacja Zarządu Jednostki dominującej na temat aktywności, jaką  
w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności 

 
Grupa w okresie objętym raportem aktywnie działała na kilku polach: 

 
Spółka prowadziła intensywne działania sprzedażowe mające na celu pozyskanie nowych klientów do 

programów i promocji monopartnerskich. Działania te pozwoliły poszerzyć grono klientów Spółki  

i zwiększyć ilość obsługiwanych projektów.  

Jednocześnie Spółka intensyfikowała działania mające na celu rozszerzenie współpracy z już 

obsługiwanymi klientami, aby poprzez up-selling i cross-selling zwiększać skalę oraz rentowność 

prowadzonych kontaraktów. Zarząd jest przekonany, iż nieustannie podejmowane działania 

sprzedażowe i kontakty podejmowane z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami przyczynią się do 

dalszego wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach i latach.  
 

Spółka koncentrowała swoją aktywność na działaniach mających na celu podnoszenie jakości obsługi 

oraz budowaniu mocnych relacji z dotychczasowymi klientami Spółki. Spółka kontynuowała wszystkie 

istotne kontrakty z najważniejszymi klientami.  
 

Spółka sukcesywnie rozwijała własną platformę lojalnościową oraz platformę aplikacji mobilnych, co 
umożliwia z jednej strony dostarczanie klientom skutecznych i nowoczesnych  rozwiązań opartych 

o narzędzia IT, a z drugiej generowanie przychodów o wyższej rentowności. 

 

Spółka wdrożyła produkt w postaci programu lojalnościowego z elementami mechaniki gier. Dzięki 

niemu Spółka zaczęła docierać do nowych obszarów rynku, koncentrując się na klientach 

stanowiących rozpoznawalne marki. Nowy produkt w ofercie firmy skoncentrowany jest na celu, jakim 

jest dostarczenie klientom istotnej wartości biznesowej w postaci istotnego wzrostu zaangażowania 
uczestników programów w relacje z klientami Spółki. Jego zastosowanie szczególnie w połączeniu  

z aplikacją mobilną pozwala osiągać istotny wzrost skuteczności działań lojalnościowych  

i motywacyjnych. Zakładamy, że koncentracja w dostarczaniu wartości biznesowej rozumianej jako 

wzrost zaangażowania uczestników programów, pozwoli w znacznym stopniu uniezależnić 

rentowność działalności Spółki od rentowności uzyskiwanej na sprzedaży nagród w realizowanych 

programach.  

 

Spółka kontynuowała prace nad opracowaniem perspektywicznych, autorskich rozwiązań zarówno 
związanych z nagrodami rzeczowymi, jak i finansowymi z przeznaczeniem do szeroko zasięgowych 
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promocji konsumenckich oraz wsparcia sprzedaży w segmencie B2B. Nowy produkt w ofercie Spółki 

wykorzystujący wspomniane rozwiązania trafił do sprzedaży.  

 

Spółka w dalszym ciągu rozwijała działalność outsourcingową w zakresie realizacji usług związanych 

z obsługą procesu realizacji nagród (zakup, wydanie i logistyka), zarówno rzeczowych, jak  

i finansowych, w programach lojalnościowych prowadzonych samodzielnie przez działy marketingu 

klientów. 
 

Spółka kontynuowała proces konsolidowania zakupów u kluczowych dostawców, a także zamierza 

szerzej korzystać z usługi tzw. dropshippingu w celu optymalizacji kosztów przesyłek, które 

szczególnie w przypadku nagród rzeczowych o niskiej jednostkowej wartości znacząco wpływają na 

koszt usługi świadczonej przez Spółkę. 

 

Zarząd dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć poziom sprzedaży usług podnosząc ilość 

obsługiwanych klientów, jak i wolumeny obrotów z dotychczasowymi klientami, a także sumę 
wypracowanego zysku. 

 

Jednostka zależna prowadziła działalność w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Szczegółowe 

informacje na ten temat zostały podane w punkcie 3 i 4 niniejszego sprawozdania.  

 

 
8. Informacja na temat wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

 
Rada Nadzorcza – wypłacono wynagrodzenia brutto w łącznej wysokości:                33 600,00 zł. 

Organ Zarządzający – wypłacono wynagrodzenia brutto w łącznej wysokości:             321 026,00 zł. 

 
 

9. Akcje własne posiadane przez Jednostkę dominującą, jednostki 
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej oraz osoby działające w ich 
imieniu  

 
Nie dotyczy Spółki. 

 
 

10.  Oddziały (zakłady) Jednostki 
 
Nie dotyczy Spółki. 

 
 

11.  Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
 
Informacja na temat działalności prowadzonej przez Spółkę zależną została podana w punkcie 3 i 4 

niniejszego sprawozdania.  
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12.  Instrumenty finansowe 
 
W roku od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń 

oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, 

istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest 

ona narażona. 

 

 
13.  Czynniki ryzyka działalności Grupy 

 
Czynnikami ryzyka definiowanymi przez Spółkę na kolejne okresy pozostają kwestie związane 

ze zmianami prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku VAT i PIT, a także 

niespójnymi, zmieniającymi się i niejednolitymi interpretacjami prawa podatkowego przez 

poszczególne urzędy skarbowe. Interpretacje te dotyczą nie tylko Spółki, ale samych uczestników 
nagradzanych w programach lojalnościowych, którzy w myśl istniejących przepisów, aby uzyskać 

pewność przyjętej interpretacji, musieliby w niektórych przypadkach kierować samodzielne zapytania 

o interpretacje do właściwych organów podatkowych. 

 

Czynnikiem ryzyka, który może mieć wpływ na rentowność Spółki jest przechodzenie sponsorów 

programów lojalnościowych na nagrody w postaci doładowań kart płatniczych przedpłaconych oraz 

bony towarowe.  

 
Istotnym czynnikiem ryzyka są kwestie przepisów związanych z prowadzeniem konkursów i loterii 

promocyjnych. Niejednolitość wykładni przepisów i wydłużanie procedur uniemożliwia Spółce sprawne 

prowadzenie tego typu przedsięwzięć, które są ważnym elementem motywacyjnym w prowadzonych 

programach.  

 

Czynnikiem ryzyka jest dostrzegalna niepewność, zarówno wśród obecnych klientów Spółki, jak 

i potencjalnych nowych klientów, odnośnie rozwoju przyszłej sytuacji ekonomicznej w związku 
z wpływem epidemii Covid-19 na procesy gospodarcze, co skutkuje wstrzymywaniem decyzji co do 

uruchamiania akcji promocyjnych i lojalnościowych oraz potencjalnym ograniczeniami budżetów 

promocyjnych planowanych na rok 2022. 

 

Kolejnym nowym czynnikiem ryzyka są procesy inflacyjne w gospodarce oraz bardzo wysoka 

dynamika sprzedaży, połączona z czasowymi niedoborami podażowymi w branży materiałów 

budowlanych oraz pokrewnych branżach związanych z budową i remontem domówi oraz mieszkań. 

W branżach tych, sytuacja często niezaspokojonego popytu, zniechęca producentów i dystrybutorów 
do prowadzenia akcji promocyjnych i programów lojalnościowych, co może rodzić ryzyko kontynuacji 

niektórych projektów realizowanych przez spółkę w ww. branżach, a także ryzyko związane 

z czasowo mniejszą ilością nowych  projektów. 
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5. Oświadczenia Zarządu MPL VERBUM S.A.


