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PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 

 
 
 
 
 
Szanowni Paostwo,  

  

           Minęło pierwsze półrocze 2011 roku, to również kolejny okres sprawozdawczy 

Grupy Kapitałowej SARE SA. W związku z powyższym przekazuję Paostwu  

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej SARE SA za II kwartał br.  

              Okres ten był czasem intensywnego wdrażania przyjętych wcześniej planów 

we wszystkich spółkach Grupy. SARE SA znacząco zwiększyło portfolio swoich Klientów 

oraz przygotowywało się do wprowadzenia nowych, autorskich rozwiązao.                 

Inis sp. z o.o. kontynuuje prace nad rozwojem systemu i w dużym tempie zwiększa 

przychody z działalności. Usługa mail-media, rozwijana uprzednio w ramach SARE SA, 

podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej, funkcjonuje już w ramach odrębnego 

podmiotu gospodarczego mail-media sp. z o.o., który bardzo prężnie działa na rynku 

usług mailingowych. Firma wprowadza nowe pakiety mailingowe, rozszerza 

kompetencje i powiększyła liczbę wydawców do ok. 500 partnerów.  

 

              

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu prezentującego skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej SARE SA za 

II kwartał 2011 roku.  

 

 

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 01.04.2011 R. DO 30.06.2011 R. 

 
 
Tabela 1 Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej SARE SA.  
 
 

Wyszczególnienie 
Dane na dzień 30.06.2011 r. 

(w tys. zł) 
 skonsolidowane 

  
Dane na dzień 30.06.2010 r. 

(w tys. zł) 
 skonsolidowane 

Kapitał własny 2.419,05   785,37 

Należności długoterminowe 8,31   8,20 

Należnośd krótkoterminowe 1.073,91   585,56 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 262,41   226,57 

Zobowiązania długoterminowe 0    0 

Zobowiązania krótkoterminowe 337,63   226,73 

 

Źródło: Emitent 

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

Wyszczególnienie 

Za okres 
od 01.04.2011 r. 
do 30.06.2011r. 

(w tys. zł) 
skonsolidowane 

Za okres 
od 01.04.2010 r. 
do 30.06.2010 r. 

(w tys. zł) 
skonsolidowane 

Dane narastająco za 
okres 

od 01.01.2011 r. 
do 30.06.2011 r. 

(w tys. zł) 
skonsolidowane 

Dane narastająco 
za okres 

od 01.01.2010 r. 
do 30.06.2010 r. 

(w tys. zł) 
Skonsolidowane* 

Przychody netto ze sprzedaży 1.762,81 1.036,85 3.354,03 2.090,31 

Amortyzacja 68,83 2,10 88,91 8,14 

Zysk/strata na sprzedaży 414,82 65,93 856,41 295,26 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 421,19 21,64 843,31 248,30 

Zysk/strata brutto 424,96 25,68 849,08 258,31 

Zysk/strata netto 344,13 4,75 669,29 193,18 

 

* W tym zawierają się dane jednostkowe SARE SA za I kwartał 2010 r. 

 

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

W II KWARTALE 2011 R. 

 
 

W II kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa SARE SA osiągnęła skonsolidowany zysk netto 344,13 tys. zł, 

natomiast narastająco od początku roku 669,29 tys. zł. Przychody netto Grupy w II kwartale 2011 roku wyniosły 1.762,81 

tys. zł, od początku roku narastająco 3.354,03 tys. zł. 

Na osiągnięty wynik finansowy Grupy Kapitałowej SARE wpływ ma konsekwentnie realizowana strategia rozwoju 

Grupy. SARE SA drugi kwartał 2011 roku zamknęła zyskiem netto na poziomie 276,83 tys. zł, natomiast pierwsze półrocze 

podsumowuje wynikiem 678,56 tys. zł, co oznacza wzrost o 208 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 

roku. W pierwszym kwartale przychody ze sprzedaży SARE SA wyniosły 1.317,15 tys. zł. i wzrosły o 24% w porównaniu    

do analogicznego okresu roku poprzedniego. W II kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży oraz zysk netto podmiotu 

dominującego Grupy jest mniejszy niż to miało miejsce w I kwartale 2011 za sprawą wydzielenia ze struktur SARE SA 

spółki zależnej mail-media sp. z o.o., która w II kwartale osobno generowała przychody i koszty. Na wynik SARE SA wpływ 

ma systematyczny  wzrost przychodów ze sprzedaży systemu zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą                         

co bezpośrednio związane jest z rozwojem działu New Business i konsekwentną realizacją przyjętej strategii rozwoju.  

Dzięki temu firma pozyskała kilkudziesięciu nowych klientów, przeprowadziła kampanie e-mailingowe dla agencji                

i domów mediowych, jak również wygrała kilka dużych postępowao przetargowych. Do portfolio klientów SARE dołączył 

kolejny bank, rozpoczęto współpracę z międzynarodowym koncernem finansowym udostępniając system w kilku krajach 

m.in. w Chinach i Indiach. Spółka wygrała kilka dużych postępowao przetargowych, niektóre z przetargów są na etapie 

finalizacji. Koszty jakie SARE SA ponosiła w II kwartale 2011 roku to koszty bieżącej działalności Spółki oraz dalsza 

partycypacja w kosztach związanych z pozyskiwaną dotacją co ma odzwierciedlenie w rosnącej amortyzacji. 

Dofinansowanie ze środków europejskich przeznaczone jest na realizację projektu „Innowacyjne oprogramowanie          

do e-mail marketingu kluczem do sukcesu rynkowego SARE SA”. Projekt ten ma na celu 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. 

Na dzieo 30.06.2011 roku skonsolidowane kapitały własne Grupy Kapitałowej ukształtowały się na poziomie 

2.419,05 tys. zł.  

W drugim kwartale 2011 r. zakooczył się również proces wydzielenia 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 pierwszym kwartale niezależnej działalności mail-media sp. z o.o., natomiast w drugim kwartale okresu 

sprawozdawczego Grupy, spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży usług na poziomie 448,16 tys. zł i zakooczyła ten okres 
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zyskiem netto w wysokości 109,86 tys. zł. Realizacja powyższego wyniku była możliwa poprzez wprowadzenie nowych 

pakietów mailingowych w mail-media sp. z o.o., rozpoczęcie realizacji kampanii SEM, powiększenie liczby wydawców     

do ok. 500 partnerów.  

Inis sp. z o.o. w drugim kwartale br. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 110 tys. zł, co oznacza 

wzrost o 355 % w stosunku do poprzedniego kwartału 2011 roku i powoli zbliża się do osiągnięcia progu rentowności.       

W ramach bieżącej działalności Zarząd spółki zależnej skupił się na rozwijaniu kanałów sprzedaży i powiększaniu grona 

wydawców. Od 1 czerwca br. do zespołu dołączyła nowa osoba, której głównym celem jest pozyskiwanie klientów kont 

płatnych oraz sprzedaż mailingów do baz gromadzonych w systemie Inis. W czerwcu br. przeprowadzono ogólnopolską 

kampanię reklamową, która tym razem skupiała się na kontach płatnych systemu i pozyskaniu nowych klientów na tego 

typu usługę. Jej wynikiem było pozyskanie kilku nowych klientów dla wersji płatnej aplikacji. Spółka podpisała także 

umowę o współpracy z Digital Avenue, dzięki czemu ilośd posiadanych rekordów w bazach e-mail osiągnął 3,5 miliona 

adresów. Pozwoli to rozszerzyd możliwości sprzedażowe mailingów do baz zewnętrznych. 
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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 II KWARTALE 2011 R. 

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

Dział IT SARE SA podjął intensywne prace nad nowymi, zaawansowanymi funkcjami modułu SMS oraz opracowywał 

nową funkcjonalnośd – moduł ankiet. Udostępniany w ramach systemu SARE moduł, to dodatkowa możliwośd                

dla klientów firmy na prowadzenie samodzielnych badao marketingowych na własnej grupie odbiorczej bądź                   

ich publikacji w Internecie (blog, strona internetowa, portale). Połączenie e-mail marketingu i systemu ankiet, stwarza 

ogromne możliwości doskonalenia komunikacji z odbiorcami mailingów, w tym klientami firm korzystających z systemu 

do e-mailingu. W drugim kwartale 2011 r. kontynuowany był również projekt Ad-Mailing, jest to aplikacja udostępniana 

użytkownikom nieodpłatnie w zamian za udostępnienie Spółce własnej bazy adresowej na potrzeby rozsyłania e-maili 

reklamowych zleconych przez klientów SARE. Zakooczony został proces wydzielenia spółki zależnej mail-media sp. z o.o. 

Firma rozwija kampanie e-mailingowe w modelach efektywnościowych, wprowadza certyfikat monitoringu 

prowadzonych przez klientów agencji kampanii.  Mail-media sp. z o.o. opublikował raport z badania prywatnych 

użytkowników poczty opracowany przez Gemius wraz z Interaktywnym Instytutem Badao Rynkowych. W trzecim 

kwartale br. roku mail-media sp. z o.o. wprowadza nowy produkt - targetowanie behawioralne e-mailingu – będąc jedną 

z niewielu agencji na rynku oferujących tego typu kompetencje. We wrześniu zespół firmy powiększy się do ośmiu osób. 

 

Inis sp. z o.o. kontynuuje prace nad udoskonaleniem możliwości systemu w zakresie realizacji  mailingów do baz 

zewnętrznych, m.in. system rozliczania z wydawcami.  W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z jedną z największych 

sieci afiliacyjnych w Polsce na obsługę wszystkich wydawców należących do sieci. W kolejnym okresie spółka skupi się     

na sprzedaży mailingów do baz zewnętrznych. Na ukooczeniu są prace związane z nową stroną serwisu przygotowaną 

specjalnie na powyższy cel. W kolejnym kwartale firma skupi się także na rozwoju narzędzia umożliwiającego 

prowadzenie geotargetowania oraz targetowania behawioralnego, co będzie stanowiło dużą przewagę konkurencyjną     

na rynku. 
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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. 

Skonsolidowany zysk netto  Grupy Kapitałowej po zakooczeniu II kwartału 2011 roku wyniósł 60,84 % planowanego zysku 

netto Grupy na rok bieżący, który został podany do publicznej wiadomości w Dokumencie Informacyjnym SARE SA z dnia 

14 marca 2011 roku.  


