SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
Spółki Samito Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2020
1.

Informacje ogólne
Nazwa: Samito Spółka akcyjna (do 11 lutego 2021 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Adres siedziby: Rzymska 9
REGON: 147254672
NIP: 1132876528
KRS:0000882417, poprzedni KRS: 0000510290
Strona internetowa: https://samito.co/
Poczta elektroniczna: kontakt@samito.co
Spółka Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiązana została w dniu
23 maja 2014 roku i wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000510290. W dniu 2 lipca 2019 r. Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmiany firmy Spółki z SaveCart spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością na Samito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
natomiast w dniu 28 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło
uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną.
Obecnie wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000882414.

a)

Kapitał spółki
Spółka na dzień 31.12.2020 r. posiadała kapitał zakładowy w wysokości 67.700 (sześćdziesiąt
siedem tysięcy siedemset złotych) dzielący się na 1.354 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt cztery)
równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych. Poniżej
struktura udziałowców na dzień 31.12.2020 r. Ogółem suma kapitałów (funduszy) własnych na
dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 1.727.202,24 złotych.

WSPÓLNIK
Piotr Płocharski
Mezzo Capital
Rafał Gawłowski
Opera
Jakub Mlącki
Piotr Ziółkowski
Future Tech FIZ
Wojciech Chmielewski
Maciej Gołaszewski

Liczba
udziałów
677
192
60
21
50
50
259
35
10

Wartość
nominalna
udziałów
33 850
9 600
3 000
1 050
2 500
2 500
12 950
1 750
500

Udział
procentowy
50,00 %
14,18 %
4,43 %
1,55 %
3,69 %
3,69 %
19,13%
2,58 %
0,74 %

b)

Władze Spółki:
Władzami Spółki są:
a) Zgromadzenie Wspólników
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd
Zarząd:
Stan na dzień 31.12.2020 r.
Rafał Gawłowski – Prezes Zarządu
Piotr Płocharski – Członek Zarządu
Stan na dzień 01.06.2021 r.
Rafał Gawłowski – Prezes Zarządu
Piotr Płocharski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Stan na dzień 31.12.2020 r.
Aleksandra Szyszko – Kamińska
Grzegorz Maj
Wojciech Chmielewski
Jarosław Stefański
Andrzej Chajec
Stan na dzień 01.06.2021 r.
Jadwiga Zofia Święcicka
Bernard Gołko
Wojciech Chmielewski
Jarosław Stefański
Andrzej Chajec

c)

Przedmiot działania
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem.
Kod PKD 62.01.Z

2.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym,
a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

a) W 2020 roku Spółka zmierzyła się z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią
Covid-19 i związanymi z nimi ograniczeniami na terenie całego kraju. Spowolnienie
gospodarcze skutkowało spadkiem obrotów większości klientów firmy o średnio 20%. W marcu
2020 roku Zarząd zdecydował o ograniczeniu wydatków Spółki (m.in. zmniejszenie
wynagrodzeń o 30% w okresie marzec-kwiecień, 20% w maju i czerwcu, zmniejszenie
wydatków marketingowych, przejście na tryb pracy zdalnej). Wprowadzone działania
pozwoliły na utrzymanie stabilności finansowej spółki i utrzymanie dotychczasowego poziomu
zatrudnienia. Ograniczenia w wynagrodzeniach zostały zniesione w lipcu 2020. Pomimo

spadku ogólnej wartości sprzedaży online w kraju spółka zwiększyła przychody w porównaniu
z 2019 r. i znacznie polepszyła wynik finansowy, ograniczając stratę do 71 tys. zł.
b) W marcu 2020 Spółka podpisała umowę z Wydawnictwem Burda Media, które stało
się pierwszym klientem dla powstającej usługi SAMITO dla wydawców. Do końca roku Spółka
kontynuowała pracę nad rozwojem wspomnianego systemu. Prace te zostały ukończone
w kwietniu 2021 roku. W maju b.r. nastąpiło komercyjne wdrożenie usługi SAMITO
dla wydawców w serwisach Burdy.
c) W okresie wrzesień – grudzień 2020 Spółka jako kluczowy partner brała udział w kampanii
Cyfrowe Rewolucje realizowanej przez mBank i skierowanej do branży e-commerce w Polsce.
d) 11 lutego 2021 KRS zarejestrował przekształcenie formy spółki w spółkę akcyjną.
e) 25 maja 2021 rozpoczęła się publiczna emisja akcji Spółki w ramach kampanii crowdinvestingu
realizowana na platformie CrowdConnect.pl.
f)

1 czerwca 2021 spółka podpisała umowę o współpracy ze spółką Arena.pl. W jej ramach
SAMITO będzie jedynym dostarczycielem usługi marketing automation dla klientów platformy.

3. Przewidywany rozwój Spółki:
8 czerwca 2021 roku zakończy się publiczna emisja akcji spółki realizowana na platformie
CrowdConnect. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozwój narzędzia SAMITO
dla wydawców (stworzenie wtyczki umożliwiającej jego integracje dla niezależnych i małych
wydawców) oraz marketing i sprzedaż bazowego narzędzia marketing automation.
Na początku III kwartału nastąpi komercyjne wdrożenie nowej usługi ratowania porzuconych
koszyków stworzonej wspólnie z PayNow. Usługa ta będzie dostępna dla klientów spółki,
aktualnych i przyszłych klientów PayNow oraz klientów dwóch czołowych platform
e-commerce w Polsce. Zarząd przewiduje, że strategiczna współpraca z PayNow pozwoli
na znaczące zwiększenie przychodów spółki do końca 2021 roku.
4. Zatrudnienie
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w przedsiębiorstwie Spółki nie było
zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.
5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
a) Wyniki finansowe Spółki za 2020 r. (dane w zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Koszty działalności operacyjnej
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

1 519 455
1 701 037
-181 582
131 473
19 210
-69 319
735
2 580

Zysk (strata) brutto (F+G-H)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (I-J-K)

- 71 164
0
0
- 71 164

b) Bilans Spółki na koniec roku obrotowego 2020 (dane w zł)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
Udziały (akcje) własne
Aktywa razem
PASYWA
Kapitał (fundusz) własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Pasywa razem

1 308 578,80
621 779,54
0
0
1 930 358,34
1 727 202,24
203 156,10
1 930 358,34

Spółka nie nabywała akcji własnych.
c) Ocena uzyskanych efektów
Wyniki osiągnięte w roku obrotowym 2020 były niższe od prognoz zakładających wzrost
o 30% r/r. Biorąc jednak pod uwagę zaistniałą trudną sytuację makroekonomiczną wzrost
przychodów i poprawienie całościowych wyników finansowych spółki Zarząd uznaje
za zadowalające.
d) Przewidywania sytuacja finansowa
Zarząd Spółki oczekuje, iż w związku z wdrożeniem komercyjnym usługi SAMITO dla wydawców
oraz wspólnego produkt z PayNow nastąpi istotny wzrost przychodów Spółki do końca 2021
roku. Środki pozyskane w ramach publicznej emisji dodatkowo zabezpieczają bieżącą sytuację
finansową spółki i pozwolą na uruchomienie zamrożonych od kwietnia 2020 roku działań
marketingowo-sprzedażowych.
6. Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń
Ryzyko konkurencji – na rynku istnieje kilka podmiotów, które oferują podobny produkt.
Ze względu na działalność Samito głównie na rynku krajowym, istnieje ryzyko walki „cenowej”
o obecnych i przyszłych klientów.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną związane z ewentualną 4 falą pandemii
w okresie jesienno-zimowym - sytuacja finansowa Samito jest uzależniona od sytuacji
makroekonomicznej Polski. Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez
Samito mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa,
poziom inwestycji przedsiębiorstw, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz
wysokość popytu konsumpcyjnego. Kolejna fala pandemii wynikająca z niskiego stopnia
wyszczepienia społeczeństwa lub pojawienie się mutacji wirusa odpornego na szczepionki
może doprowadzić do kolejnych istotnych ograniczeń i przełożyć się na ogólny spadek

konsumpcji i mniejszą skuteczność rozwiązań marketing automation. Taka sytuacja rodziłaby
ryzyko mniejszego zainteresowania produktem oferowanym przez Samito.
7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
Uruchomienie usługi SAMITO dla wydawców automatycznie łączącej treści w portalach
internetowych z produktami dostępnymi w sklepach. W usłudze tej wykorzystywana jest
technologia rozpoznawania zdjęć i analiza tekstu. Oferowana jest ona w modelu
efektywnościowym – uzależnionym od wysokości sprzedaży.
Opracowanie wspólnie z PayNow innowacyjnego narzędzia ratującego porzucane transakcje
umożliwiającego szybsze dokonanie płatności. Skrócenie procesu konwersji pozwala
na uratowanie ponad 1/3 porzucanych dotychczas transakcji.
8. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka (zmiany cen, ryzyka kredytowego, istotnych
zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie
narażona jest Spółka)
Nie dotyczy
9. Instrumenty finansowe w zakresie przyjętych przez Spółkę celów i metod zarządzania
ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczania istotnych rodzajów planowanych
transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń:
Nie dotyczy

Warszawa, 1 czerwca 2021 r.

Zarząd Samito Spółka Akcyjna

__________________
Rafał Gawłowski
Prezes Zarządu

________________
Piotr Płocharski
Członek Zarządu

