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PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE S.A. 

 
 

 

Szanowni Państwo,   

           Za nami pierwsze półrocze 2012 roku, w związku z tym mam przyjemność 

przekazać na Państwa ręce Raport Grupy Kapitałowej SARE S.A. za II kwartał 2012 r. 

 Pierwsze półrocze było dla nas okresem wytężonej pracy i nowych inwestycji. 

SARE S.A. stale rozwija narzędzia systemu, powiększyła zespół specjalistów. 

Rozbudowaliśmy Grupę Kapitałową o nową spółkę. Do grona SARE S.A., Inis sp. z o.o., 

mail-media sp. z o.o. dołączyła neronIT sp. z o.o. W niniejszym raporcie będziecie 

mogli Państwo zapoznać się bliżej z nową spółką zależną oraz naszymi działaniami 

prowadzonymi w okresie II kwartału 2012 roku.  

              W imieniu własnym i kadry zarządzającej spółek Grupy Kapitałowej SARE S.A. zapraszam do zapoznania się 

z treścią raportu, który prezentuje jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki Grupy za II kwartał 2012 roku, będącego 

dodatkowym źródłem informacji o Spółce. 

 

Z poważaniem, 

 

Tomasz Pruszczyński 

Prezes Zarządu SARE SA
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1 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE S.A. 

W skład grupy kapitałowej SARE S.A. wchodzą spółki technologiczne dostarczające systemy informatyczne do masowej 
komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej oraz oprogramowania dla firm 
z wykorzystaniem technologii informatycznej. Oferując komplementarne usługi w obszarze dostarczania wiadomości 
e-mail i SMS, planowania kampanii e-mailingowych oraz udostępniania narzędzi analitycznych Grupa SARE S.A. 
osiągnęła pozycję lidera na polskim rynku e-mail marketingu. 

Poszczególne spółki dedykowane są świadczeniu następujących usług: 
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SARE S.A. 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. - pierwszy mailingowy dom mediowy. Spółka mail-media specjalizuje się w planowaniu i zakupie 

kampanii reklamowych w  Internecie. Agencja specjalizuje się w realizacji kampanii efektywnościowych w modelach CPL, 

CPO, CPS oraz CPC. Zapewnia całościową obsługę i doradztwo w przygotowaniu strategii marketingowej, obecności 

klientów w Internecie, wsparcie w przygotowaniu kreacji i form graficznych. Agencja posiada własną technologię do 

monitoringu i optymalizacji kampanii.  Główną przewagą konkurencyjną mail-media jest specjalizacja w kampaniach 

e-mailingowych na bazach zewnętrznych, w których agencja wykorzystuje technologię SARE. 

Inis sp. z o.o. - pierwsza mailingowa sieć reklamowa. INIS to rozwiązanie dla reklamodawców oraz wydawców. Wydawcy 

mogą zmonetyzować swoje bazy adresowe poprzez realizowanie mailingów reklamowych, które dostępne są w koncie 

każdego klienta sieci. Reklamodawcy z kolei mogą dotrzeć do wybranej grupy odbiorców, na co pozwala sieć mailingowa, 

obejmująca swoim zasięgiem ponad 4 miliony adresów e-mail zebranych metodą double opt-in.  

neronIT sp. z o.o. – architekci rozwiązań internetowych dla biznesu. Spółka neronIT zajmuje się tworzeniem 

oprogramowania dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii internetowej. Do pracy z programami 

przygotowanymi przez Spółkę, wystarcza wyłącznie przeglądarka internetowa. Wszystkie produkty powstają w oparciu 

o obiektowe, skryptowe języki programowania przeznaczone do generowania aplikacji internetowych. Spółka tworzy 

oprogramowania, ale prowadzi także działalności z zakresu konsultingu, w związku z czym może kompleksowo prowadzić 

swoich klientów w zakresie prowadzanie biznesu z wykorzystaniem Internetu.  
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2 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% 

GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, NA DZIEŃ 14.08.2012R.  

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na 
walnym zgromadzeniu SARE S.A. 

Tabela 1 Struktura akcjonariatu emitenta na dzień 14.08.2012r. 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

  

Tomasz Pruszczyński 694.152 694.152 31,33% 31,33%   

Damian Rutkowski 676.000 676.000 30,51% 30,51%   

Amalfrida Holdings Limited 294.827 294.827 13,31% 13,31%   

Vasto Investment s.a.r.l. 229.050 229.050 10,34% 10,34%   

Pozostali 321.471 321.471 14,51% 14,51%   

SUMA 2.215.500 2.215.500 100,00% 100,00%   

Źródło: Emitent 

 
 
 
Wykres 1 Struktura własnościowa na dzień 14.08.2012r. 

 

 
Źródło: Emitent 
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3 WYBRANI KLIENCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE S.A. 

 

SARE od siedmiu lat współpracuje z największymi i najbardziej wymagającymi klientami na rynku, co kwalifikuje 

Spółkę jako partnera biznesowego, który doskonale zna i rozumie potrzeby klientów. Poniżej prezentujemy wybranych 

Klientów Grupy Kapitałowej SARE S.A. 
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4 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SARE S.A. ZA OKRES OD 01.04.2012R. DO 30.06.2012R. 

 
 
Tabela 2 Wybrane pozycje bilansu jednostkowego SARE S.A. za II kwartał 2012 r. roku wraz z danymi  
porównywalnymi za analogiczny okres w 2011 roku (w tys. zł)  
 

Wyszczególnienie 
Dane na dzień 30.06.2012 r. 

(w tys. zł) 
Dane na dzień 30.06.2011 r. 

(w tys. zł) 
 

Kapitał własny 2.911 2.585  

Należności długoterminowe 8 8  

Należności krótkoterminowe 1.318 973  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 618 134  

Zobowiązania długoterminowe 0 0  

Zobowiązania krótkoterminowe 213 211  

 
Źródło: Emitent 

 
 
Tabela 3 Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat SARE S.A. za II kwartał 2012 r. wraz z danymi 
 porównywalnymi za analogiczny okres w 2011 roku (w tys. zł)  
 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.04.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

(w tys. zł) 

Za okres  
od 01.04.2011 r. 
do 30.06.2011 r. 

(w tys. zł) 

Dane narastająco za 
okres od 01.01.2012 r. 

do 30.06.2012 r.  
(w tys. zł) 

 Dane narastająco za 
okres od 01.01.2011 r. 

do 30.06.2011 r. 
(w tys. zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 1.116 1.317 2.217  2.890 

Amortyzacja 67 64 141  79 

Zysk/strata na sprzedaży 17 319 5  837 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 103 327 124  826 

Zysk/strata brutto 113 332 149  835 

Zysk/strata netto 90 277 117  679 

 

Źródło: Emitent 
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5 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE S.A. ZA OKRES OD 01.04.2012R. DO 

30.06.2012R. 

 
 
Tabela 4 Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej SARE S.A. 
 

Wyszczególnienie 

Dane na dzień  
30.06.2012 r. 

(w tys. zł) 
 skonsolidowane 

Dane na dzień  
30.06.2011 r. 

(w tys. zł) 
 skonsolidowane 

Kapitał własny 2.870 2.419 

Należności długoterminowe 8 8 

Należności krótkoterminowe 1.701 1.074 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 635 262 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 356 338 

 

Źródło: Emitent 

 
 
Tabela 5 Wybrane, skonsolidowane pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej SARE S.A. 
 

Wyszczególnienie 

Za okres 
od 01.04.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

(w tys. zł) 
skonsolidowane 

Za okres 
od 01.04.2011 r. 
do 30.06.2011 r. 

(w tys. zł) 
skonsolidowane 

  

Dane narastająco za 
okres od 01.01.2012 r. 

do 30.06.2012 r. 
(w tys. zł) 

skonsolidowane 

Dane narastająco za 
okres od 01.01.2011 r. 

do 30.06.2011 r. 
(w tys. zł) 

skonsolidowane 

Przychody netto ze sprzedaży 1.573 1.763   3.230 3.354 

Amortyzacja 70 69   148 89 

Zysk/strata na sprzedaży 58 415   44 856 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 144 421   163 843 

Zysk/strata brutto 153 425   185 849 

Zysk/strata netto 150 344   172 669 

 

Źródło: Emitent 
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6 DODATKOWE DANE, JEŻELI ICH UWZGLĘDNIENIE W RAPORCIE KWARTALNYM JEST KONIECZNE DLA 
PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I 
KOMPETENTNY  

 

W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki 

oraz Grupy Kapitałowej nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 
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7 KOMENTARZ ZARZĄDU SARE S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE 

WYNIKI FINANSOWE W II KWARTALE 2012R.  

 

W II kwartale 2012 r. wynik finansowy Grupy Kapitałowej SARE S.A. był zdecydowanie wyższy od I kwartału br. 

Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 150 tys. zł, czyli wzrost o 582% w stosunku do pierwszego kwartału 2012r., 

kiedy to zysk wyniósł 22 tys. zł.  

Od początku roku Grupa Kapitałowa SARE S.A. osiągnęła narastająco skonsolidowany zysk netto w wysokości 172 

tys. zł, oznacza to spadek o 74% w stosunku do pierwszego półrocza 2011 roku. W II kwartale 2012 r. przychody netto ze 

sprzedaży Grupy wyniosły 1.573 tys. zł, oznacza to spadek o 11% w stosunku do II kwartału 2011 roku. Narastające 

przychody netto ze sprzedaży w drugim półroczu 2012 roku wyniosły 3.230 tys. zł. co oznacza spadek o 3,70% w stosunku 

do analogicznego okresu w 2011 roku.  

SARE S.A. w drugim kwartale 2012 roku osiągnęła przychód netto ze sprzedaży w wysokości 1.116 tys. zł, oznacza 

to spadek o 15% w stosunku do II kwartału 2011 roku, kiedy przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.317 tys. zł. 

Narastające przychody netto ze sprzedaży w pierwszym półroczu wyniosły 2.217 tys. zł, co oznacza spadek o 23% w 

stosunku do pierwszego półrocza 2011 roku. Zysk netto w II kwartale bieżącego roku wyniósł 90 tys. zł, oznacza to spadek 

o 67,5% w stosunku do II kwartału 2011 roku.  

Na odnotowany wynik finansowy mają wpływ cele realizowane zgodnie z przyjętą strategią, a tym samym wyniki 

poszczególnych spółek. Spadek przychodów ze sprzedaży, jest wynikiem inwestycji w moduł SMS, który jest dłuższą 

inwestycją, a której efekty są przesunięte w czasie. Wpływ na taki stan miała współpraca z pośrednikiem w sprzedaży 

SMSów. Współpraca została zakończona i podpisana została nowa umowa z bezpośrednim operatorem telefonii 

komórkowej. Współpraca ta pozwoli na stworzenie atrakcyjniejszej oferty dla klientów SARE, czego efektem będzie 

wyższa sprzedaż w analizowanym obszarze. Wartym podkreślenia jest fakt, iż przychód ze sprzedaży podstawowego 

produktu, jakim jest system do e-mail marketingu SARE wzrósł o 20%. W podstawowym obszarze sprzedaży SARE 

widzimy tendencję wzrostową.  Na niższe przychody ze sprzedaży usług wpływ miało zmniejszenie rozliczeń barterowych, 

co daje za całe półrocze 2012 roku przychód niższy o prawie 100 tys. zł. Inis sp. z o.o. drugi kwartał zamyka zyskiem netto 

w wysokości 15 tys. zł, co daje narastająco od początku roku zysk netto ponad 73 tys. zł. W II kwartale br. spółka zależna 

uzyskała przychód w wysokości 293 tys. zł, co oznacza wzrost o 166% w stosunku do drugiego kwartału 2011 roku, kiedy 

przychód spółki wyniósł 110 tys. zł. Na wynik finansowy wpływ miała realizacja kampanii mailingowych oraz poszerzające 

się grono nowych wydawców. 

Mail- media sp. z o.o. w drugim kwartale 2012 roku odnotowała przychód netto ze sprzedaży w wysokości 83 tys. 

zł. Spółka w badanym okresie odnotowała zysk w wysokości blisko 27 tys. zł, dzięki czemu zaczęła odrabiać stratę, która 

w II kwartale wyniosła 37 tys. zł. Na poziom przychodów wpływ miało pozyskanie nowych klientów, a także partnerów 

oferujących potencjał zagranicznych baz e-mailingowych. 
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Na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w II kwartale br. miały wpływ inwestycje związane z ekspansją na rynki 

zagraniczne, powiększeniem zespołu specjalistów o nowe etaty w dziale New Business, Marketing a także IT, zakupem 

nowych serwerów oraz doskonalenie systemu, a także wysokie koszty amortyzacji aktywów trwałych związane z 

otrzymaną dotacja unijną. Ponadto w czerwcu SARE S.A. zainwestowała w rozwój Grupy Kapitałowej, kupując 33% 

udziałów w software`owej spółce neronIT sp. z o.o. W związku z nabytymi udziałami w spółce neronIT sp. z o.o., i 

konsolidując ich wyniki finansowe metodą praw własności, zysk netto Grupy Kapitałowej wzrósł o ponad 18 tys. zł.  

Na dzień 30.06.2012 roku skonsolidowane kapitały własne Grupy Kapitałowej SARE S.A. ukształtowały się na 

poziomie 2.870 tys. zł. Na wzrost kapitału własnego Grupy Kapitałowej miały wpływ osiągnięte wyniki finansowe za 

II kwartał 2012 r. Wartym zaakcentowania jest także ich wzrost, który wyniósł prawie 20% w stosunku do 30.06.2011 

roku. Konsekwentna polityka finansowa Grupy Kapitałowej SARE S.A., zwiększające się portfolio klientów oraz stały 

rozwój spowodowały, iż w II kwartale 2012 roku środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w wysokości 635 tys. zł wzrosły 

o 142 % w stosunku do II kwartału 2011 roku, kiedy wartość ich wyniosła 262 tys. zł. W II kwartale 2012 roku należności 

krótkoterminowe wyniosły 1.701 tys. zł, tym samym wzrosły o 58% w stosunku do II kwartału 2011 roku. W 

analizowanym okresie zobowiązania krótkoterminowe utrzymano na podobnym poziomie. 
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8 INFOMACJE ZARZĄDU SARE S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT 

PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁANIA 
NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W II KWARTALE 
2012R.  

 

Zarząd Emitenta potwierdza, iż strategia rozwoju Grupy Kapitałowej jest konsekwentnie realizowana, 

w szczególności poprzez planowany rozwój SARE S.A. oraz spółek Inis sp. z o.o. i mail-media sp. z o.o. a także rozwój 

Grupy Kapitałowej. W dniu 21 czerwca 2012 r. do grona SARE, Inis oraz mail-media dołączyła software`owa spółka 

z Katowic neronIT sp. z o.o., która dostarcza oprogramowania dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii 

internetowej. 

Decyzja Zarządu Emitenta o zakupie udziałów neronIT sp. z o.o podyktowana była dobrymi wynikami 

finansowymi, a także obiecującymi prognozami neronIT sp. z o.o. Ponadto Zarząd SARE S.A. widzi synergię pomiędzy 

działaniami Grupy, a produktami nowej spółki. Spółka neronIT sp. z o.o. w swoim wachlarzu usług posiada wiele 

produktów, które pozwolą poszerzyć portfolio klientów SARE S.A., a także na szersze wykorzystywanie działań e-mail 

marketingowych. Współpraca pomiędzy spółkami jest efektem obecności SARE na targach w Hanowerze- CeBIT 2012. 

Drugi kwartał br. to dla SARE czas wyróżnień, a także działań promujących usługi oferowane przez spółki Grupy. 

W dniach 24-28 kwietnia SARE S.A. uczestniczyło w Kongresie Dyrektorów Marketingu, największym wydarzeniu 

branżowym w Polsce, w której udział brali eksperci z całego świata. SARE S.A. miało możliwość zaprezentować przed 

uczestnikami swoją ofertę, a także sponsorować nagrodę Grand Prix w wysokości 25 tys. zł w konkursie Dyrektor 

Marketingu Roku. W czerwcu br. SARE S.A. wraz z Agencją Up otrzymało wyróżnienie w konkursie Golden Arrow 2012, 

w kategorii działania e-mail marketingowe, gdzie SARE dostarczyło zaplecze programistyczne do koncepcji przygotowanej 

przez agencję. 

SARE konsekwentnie prowadzi działania związane z ekspansją na rynki zagraniczne, co w dużej mierze jest 

konsekwencją obecności Spółki na największych targach teleinformatycznych na świecie. System SARE jest aktualnie 

testowany na rynku ukraińskim i słowackim, a nasi eksperci cytowani są na rosyjskich stronach internetowych. Oferta 

SARE S.A. jest stale rozbudowywana. W II kwartale 2012 roku, rozpoczęto też działania związane z promocją integracji 

kanałów komunikacji jaką dostarcza system. System jest stale modyfikowany, pod potrzeby kluczowych klientów, którzy 

mają istotny wpływ na jego moduły. 

Pozytywny odbiór prowadzonych działań SARE S.A., można potwierdzić dużym zainteresowaniem klientów, 

a także inwestorów. W kwietniu SARE S.A. pozyskało nowego inwestora z Luksemburga Vasto Investment s.a.r.l., który 

zwiększył poziom zaangażowania i na dzień publikacji raportu ma już powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 

kapitale zakładowym.  

Spółka Inis sp. z o.o. w analizowanym okresie realizowała kampanie efektywnościowe dla klientów 
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z sektora e-commerce oraz kampanie mające na celu dotarcie do nowych klientów z wykorzystaniem sieci 

reklamowej Inis dla dużej firmy odzieżowej. Spółka stale pozyskuje nowych wydawców, którzy korzystają 

z narzędzia do e-mail marketingu oraz realizują kampanie reklamowe. Okres II kwartału br. dla Inis sp. z o.o. to 

także prace nad udoskonalaniem systemu trackingowego, który pozwala realizować kampanie we wszystkich 

modelach rozliczeniowych dla wydawców niekorzystających z systemu INIS. 

 Spółka mail-media sp. z o.o. systematycznie realizuje założone cele rozwoju. Od maja br. poszerzyła 

portfolio usług o możliwość realizacji kampanii do baz zagranicznych.  

W II kwartale został podany komunikat o odejściu Krzysztofa Dębowskiego, Członka Zarządu SARE S.A.
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9 STANOWISKO ZARZĄDU SARE S.A. ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ NA 

DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 

 
Zarząd spółki SARE S.A. informuje, iż do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie 

publikowano prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy. 
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10 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU 
OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM 

 

Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wskazano w pkt 1 niniejszego raportu 

kwartalnego. 
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11 W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITALOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ 

 

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej SARE S.A. i sporządza skonsolidowane 

sprawozdania finansowe. 


