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PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 

 
 
 
 
 
Szanowni Paostwo,  

  

           Jednocześnie z publikacją raportu kwartalnego SARE SA pragniemy Paostwu 

przedstawid dane finansowe Grupy Kapitałowej SARE SA podsumowujące kolejny 

okres z działalności wszystkich spółek naszej Grupy Kapitałowej w 2011 roku. 

Zachęcam do zapoznania się ze Skonsolidowanym raportem Grupy Kapitałowej SARE 

SA za III kwartał br.  

           Grupa SARE SA sukcesywnie zwiększa portfolio swoich Klientów. Nie inaczej było 

również w III kwartale. Okres ten był jednak czasem nie tylko wytężonej pracy naszych 

ekspertów od sprzedaży, ale także dla specjalistów rozwijających narzędzia e-

marketingowe oferowane przez Spółkę SARE oraz podmioty zależne, czyli Inis Sp. z 

.o.o. oraz mail-media Sp. z o.o. Spółki Grupy Kapitałowej SARE SA dynamicznie pracują 

nad zwiększeniem świadomości klientów na temat możliwości wykorzystania 

nowoczesnych narzędzi do marketingu internetowego. To z kolei przekłada się na 

zwiększenie liczby klientów oraz na wyniki finansowe Grupy, do zapoznania się z 

którymi serdecznie zapraszam. 

 

              

 

Z poważaniem, 

 

Tomasz Pruszczyoski 

Prezes Zarządu SARE SA 
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1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE SA 

 

W skład Grupy Kapitałowej SARE SA wchodzą spółki technologiczne dostarczające systemy informatyczne do masowej 
komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz telefonii komórkowej. Oferując komplementarne usługi 
w obszarze dostarczania wiadomości e-mail i SMS, planowania kampanii e-mailingowych oraz udostępniania narzędzi 
analitycznych Grupa SARE SA osiągnęła pozycję lidera na polskim rynku e-mail marketingu. 

Poszczególne spółki dedykowane są świadczeniu następujących usług: 

 

SARE SA oferuje zaawansowane narzędzie do e-mail marketingu, które wspomaga wysyłki newsletterów, mailingów oraz 
wiadomości SMS, a także zarządza bazami adresowymi i prezentuje szczegółowe raporty z poszczególnych kampanii.         
Z systemu SARE korzystają największe polskie i międzynarodowe firmy. 

Mail- media sp. z o.o. to dom mediowy specjalizujący się w kampaniach e-mailingowych w oparciu o zewnętrzne bazy 
danych. Segmentacja według grup docelowych umożliwia precyzyjne dotarcie z przekazem reklamowym do określonych 
odbiorców. Mail-media rozwija i poszerza swoje kompetencje w dziedzinie kampanii rozliczanych za efekt (cost –per-click 
i cost-per-lead) prowadzonych również w wyszukiwarkach i na platformach społecznościowych. Proces wydzielenia spółki 
zależnej mail-media został zakooczony rejestracją wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2011 roku. 

Inis sp. z o.o. dostarczają darmowe profesjonalne narzędzie do realizowania kampanii e-mail marketingowych przez 
właścicieli portali, blogów, for i serwisów internetowych. Spółka, obok narzędzia i wsparcia technicznego, oferuje 
wydawcom – podobnie jak sieci afiliacyjne – gotowe mailingi reklamowe, za których realizację wypłaca swoim 
użytkownikom prowizję. 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE SA ZA OKRES OD 01.07.2011 R. DO 30.09.2011 R. 

 
 
Tabela 1 Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej SARE SA.  
 
 

Wyszczególnienie 
Dane na dzień 30.09.2011 r. 

(w tys. zł) 
 skonsolidowane 

  
Dane na dzień 30.09.2010 r. 

(w tys. zł) 
 skonsolidowane 

Kapitał własny 2.525,67   874,89 

Należności długoterminowe 8,31   8,24 

Należnośd krótkoterminowe 1.106,18   538,18 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 916,02   169,29 

Zobowiązania długoterminowe 0   0 

Zobowiązania krótkoterminowe 500,02   191,56 

Źródło: Emitent 

 
 
 
Tabela 2 Wybrane skonsolidowane pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej SARE SA.  
 

Wyszczególnienie 

Za okres 
od 01.07.2011 r. 
do 30.09.2011r. 

(w tys. zł) 
skonsolidowane 

Za okres 
od 01.07.2010 r. 
do 30.09.2010 r. 

(w tys. zł) 
Skonsolidowane 

Dane narastająco za 
okres 

od 01.01.2011 r. 
do 30.09.2011 r. 

(w tys. zł) 
skonsolidowane 

Dane narastająco 
za okres 

od 01.01.2010 r. do 
30.09.2010 r. 

(w tys. zł) 
Skonsolidowane 

Przychody netto ze sprzedaży 1.792,13 1.088,67 5.146,17 3.178,98 

Amortyzacja 77,69 5,10 166,60 13,23 

Zysk/strata na sprzedaży 94,25 108,01 950,66 403,27 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 151,22 117,00 994,53 365,30 

Zysk/strata brutto 154,71 120,74 1.003,71 379,05 

Zysk/strata netto 106,63 89,52 775,92 282,70 

 

Źródło: Emitent 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU SARE SA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – 

W III KWARTALE 2011 R. 

 
 

W III kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa SARE SA osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie 106,63 

tys. zł co narastająco od początku roku daje wynik 775,92 tys. zł. Przychody netto Grupy w III kwartale 2011 roku 

wyniosły 1.792,13 tys. zł, od początku roku narastająco 5.146,17 tys. zł. Na osiągnięty wynik finansowy Grupy 

Kapitałowej SARE SA wpływ miała konsekwentnie realizowana strategia rozwoju Grupy oraz wyniki poszczególnych 

podmiotów wchodzących w jej skład. 

W III kwartale 2011 roku SARE SA osiągnęło zysk netto na poziomie 93,34 tys. zł. Wynik ten daje narastająco 

771,90 tys. zł za trzy kwartały bieżącego roku i jest większy o 121,56% w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody 

netto ze sprzedaży w III kwartale 2011 roku wyniosły 1.227,01 tys. zł i wzrosły o 12,71% w porównaniu do analogicznego 

okresu roku poprzedniego. Należy również zaznaczyd, że częśd przychodów uprzednio generowanych w ramach 

funkcjonującego w ramach SARE SA wewnętrznego działu mail-media, od II kwartału 2011 roku jest generowana w 

spółce zależnej mail-media Sp. z o.o. , w związku z przeniesieniem usług świadczonych w ramach ww. działu do mail-

media Sp. z o.o. W SARE SA systematycznie wzrasta ilośd klientów co ma bezpośredni wpływ na przychody ze sprzedaży. 

Koszty generowane przez Spółkę w III kwartale 2011 to przede wszystkim koszty związane z bieżącą działalnością jak 

również z rozwojem Spółki, koszty związane ze wzrostem zatrudnienia oraz amortyzacją aktywów trwałych. W III 

kwartale bieżącego roku na konto Spółki wpłynęła pierwsza transza dotacji ze środków europejskich przeznaczona na 

realizację projektu „Innowacyjne oprogramowanie do e-mail marketingu kluczem do sukcesu rynkowego SARE SA”. 

Projekt ten ma na calu wzrost konkurencyjności SARE SA poprzez rozpoczęcie świadczenia nowej usługi polegającej na 

udostępnieniu innowacyjnego oprogramowania do e-mail marketingu powstałego w oparciu o technologię opracowaną 

przez Spółkę. Otrzymana dotacja będzie rozliczana w czasie i będzie zwiększała przychody operacyjne Spółki w 

korespondencji z amortyzacją aktywów trwałych rozliczanych w ramach dotacji.  

   W trzecim kwartale 2011 r. umocniła się pozycja wydzielonego w pierwszej połowie 2011 roku ze struktur SARE 

SA mailingowego domu mediowego mail-media sp. z o.o, który od drugiego kwartału funkcjonuje jako osobny podmiot 

wchodzący w skład Grupy Kapitałowej SARE SA. W III kwartale spółka ta osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 

538,53 tys. zł oraz zysk netto 31,26 tys. zł, co od początku działalności tejże spółki daje narastająco zysk netto na 

poziomie 141,12 tys. zł. O szybkim rozwoju mail-media Sp. z o.o. świadczy pozyskanie w III kwartale br. kilku 

strategicznych klientów, gdzie komunikacja wykracza poza e-mailing i obejmuje kampanie display oraz performance, 

wzrost zatrudnienia jak również wdrożenie nowych kompetencji – Certyfikat Monitoringu umożliwiający monitorowanie 

i koordynowanie kampanii e-mailingowych oraz raportowanie kampanii.  
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Konsekwentnie rozwija się także działalnośd Inis sp. z o.o. W raportowanym okresie Zarząd spółki realizował 

założoną strategię rozwoju systemu oraz narzędzia do prowadzenia zleconych kampanii mailingowych celem utrzymania 

przewagi konkurencyjnej i stworzenia pierwszej w Polsce mailingowej sieci reklamowej.  Ukooczono pracę nad realizacją 

targetowanych i behawioralnych kampanii reklamowych oraz wprowadzono Certyfikat Monitoringu pozwalający na 

porównywanie kampanii reklamowych emitowanych u różnych wydawców. W III kwartale br. Inis sp. z o.o. osiągnęła 

przychody ze sprzedaży w wysokości 154,28 tys. zł, co oznacza wzrost o 39,63% w stosunku do poprzedniego kwartału 

2011 roku. Sytuacja ta miała miejsce dzięki stałemu przyrostowi użytkowników kont płatnych, wprowadzeniem do oferty 

usług komplementarnych systemu oraz realizacją kampanii mailingowych.  Nawiązanie stałej współpracy z kilkoma 

sieciami afiliacyjnymi zaowocowało przeprowadzeniem kilkunastu kampanii reklamowych rozliczanych w modelu 

efektywnościowym. Uruchomienie  własnego kanału sprzedażowego zaowocowało otrzymaniem dużej  ilości zapytao od 

reklamodawców i realizacją pierwszej sprzedaży, która przyniosła kolejne przychody spółce. W analizowanym okresie Inis 

sp. z o.o. pozyskała kilku nowych użytkowników kont darmowych powiększających tym samym zasięg realizowanych 

kampanii mailingowych o kolejne pół miliona adresów, co powinno zaowocowad w kolejnych miesiącach działalności 

spółki. W obszarze rozwoju narzędzia i usług przedsiębiorstwo przygotowuje się do wdrożenia kilku nowych 

funkcjonalności w systemie i zwiększeniem zaangażowania w aktywne pozyskiwanie nowych wydawców, gdyż to z tej 

działalności spółka osiąga największe przychody. Prowadzone są także rozmowy z kilkoma nowymi wydawcami  

i negocjowane umowy o współpracy z reklamodawcami. 

Na dzieo 30.09.2011 roku skonsolidowane kapitały własne Grupy Kapitałowej ukształtowały się na poziomie 

2.525,67 tys. zł.  
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4. INFORMACJE ZARZĄDU SARE SA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE 

ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO 

INNOWACYJNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ – W III KWARTALE 2011 R. 

 
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej SARE SA konsekwentnie realizowały dotychczas założone zadania.  

SARE SA konsekwentnie realizuje swoje założenia pozyskując nowych klientów przez dział sprzedaży. 

W najbliższym kwartale spodziewamy się dużej, kompleksowej umowy z czołowym bankiem (smsy, maile, ankiety), ki lku 

umów z telekomami i dalszego powiększania wolumenu klientów. 

Coraz więcej klientów jest zainteresowanych kampaniami zintegrowanymi. Pracujemy nad ciągłym rozwojem usług, 

chcemy stworzyd nową ofertę dla dużych firm. 

W trzecim kwartale 2011 roku kontynuowany był również projekt Ad-Mailing, który opisywany był już w poprzednich 

raportach kwartalnych. 

Mail-media Sp. z o.o. w omawianym kwartale pozyskało kilku strategicznych klientów,  gdzie komunikacja 

wykracza poza e-mailing i obejmuje kampanie display oraz performance. Wdrożono nowe kompetencje – Certyfikat 

Monitoringu umożliwiający monitorowanie i koordynowanie kampanii e-mailingowych oraz raportowanie kampanii.  

Inis Sp. z o.o. w III kwartale br. pracowała nad rozwojem  systemu oraz narzędzia do prowadzenia zleconych 

kampanii mailingowych celem utrzymania przewagi konkurencyjnej i stworzenia pierwszej w Polsce mailingowej sieci 

reklamowej. Ukooczono pracę nad realizacją targetowanych i behawioralnych kampanii reklamowych oraz wprowadzono 

Certyfikat Monitoringu pozwalający na porównywanie kampanii reklamowych emitowanych u różnych wydawców. W 

obszarze rozwoju narzędzia i usług przedsiębiorstwo przygotowuje się do wdrożenia kilku nowych funkcjonalności w 

systemie i zwiększeniem zaangażowania w aktywne pozyskiwanie nowych wydawców. Prowadzone są także rozmowy z 

kilkoma nowymi wydawcami  i negocjowane umowy o współpracy z reklamodawcami. 

    

W chwil obecnej trwają przygotowania do listopadowych targów InternetPoland, w których spółki Grupy 

Kapitałowej SA będą brały udział  i z którymi wiąże się duże oczekiwania na nowe, efektywne kontakty biznesowe.  
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5. STANOWISKO ZARZĄDU SARE SA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK 

W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 

 

W odniesieniu do publikowanych do tej pory prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej SARE SA, Zarząd 

Emitenta potwierdza, iż strategia opisana w Dokumencie Informacyjnym Spółki jest konsekwentnie realizowana. 

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej zaprezentowane w danym raporcie kwartalnym 

wyniosły 84,19% planowanych przychodów ze sprzedaży netto Grupy na obecny rok, a skonsolidowany zysk netto Grupy 

Kapitałowej po zakooczeniu III kwartału 2011 roku wyniósł 70,54 % planowanego zysku netto Grupy na rok bieżący. 

Prognozy wyników finansowych zostały podane do publicznej wiadomości w Dokumencie Informacyjnym SARE SA z dnia 

14 marca 2011 roku.  


