
Olsztyn, dnia 25 marca 2015 roku 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014 r. 

Site Spółka Akcyjna 

 

1. Opis działalności Site S.A. 

 

Spółka Site S.A. jest podmiotem notowanym w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  

 

Działania spółki koncentrują się wokół rozbudowy aktualnie posiadanych serwisów oraz tworzeniem 

aplikacji, narzędzi i gier - zarówno internetowych, na telefony i smartfony oraz telewizory nowej 

generacji.  

Site S.A. prowadzi działalność z zakresu tworzenia dedykowanych rozwiązań oraz świadczenia 

kompleksowych usług pozycjonowania serwisów internetowych. Spółka specjalizuje się w budowie 

serwisów o charakterze: 

 portali internetowych w oparciu o CMS (Content Management System) 

 sklepów internetowych 

 serwisów WWW 

ponadto Site S.A. oferuje poprzez serwisy internetowe następujące usługi: 

 pozycjonowanie 

 audyty serwisów internetowych 

 hosting – udostępnianie miejsca na swoich serwerach dla różnych usług np. serwisów internetowych, 
kont pocztowych, radia internetowego itp. 

 CRM (Customer Relationship Management)- zestaw narzędzi służących zarządzaniu relacjami z 
klientami 

 nietypowe projekty programistyczne  

  

Site S.A. zajmuje się budowaniem, rozwijaniem oraz integracją specjalistycznych serwisów 

internetowych i multimedialnych. Jest właścicielem szeregu serwisów internetowych:  

www.audiostereo.pl , www.legenhit.pl, www.legalne.info.pl, www.yoyo.pl, www.zagraj.com.pl, 

www.mailers.pl, www.automatico.pl. 

 

 

 

http://www.audiostereo.pl/
http://www.legenhit.pl/
http://www.legalne.info.pl/
http://www.yoyo.pl/
http://www.zagraj.com.pl/
http://www.mailers.pl/
http://www.automatico.pl/


2. Wydarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w 2014 roku 

W roku 2014 Spółka realizowała umowę podpisaną z Gminą Olsztyn  dotycząca wykonania części 

informatycznej portalu, tj. wdrożenia i obsługi technicznej portalu turystycznego wraz z jego wersją 

mobilną i przewodnikiem multimedialnym wykonanym w oparciu o technologię augmented reality 

(rozszerzonej rzeczywistości). Portal przeznaczony jest dla turystów odwiedzających województwo 

warmińsko-mazurskie. Projekt - Portal Turystyczny Miasta Olsztyna - dofinansowany jest ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury. Całkowity koszt projektu to 542.221,00 zł. Site 

S.A. jest jednym z podwykonawców wyżej omawianego projektu.  

3. Wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym i mogą mieć istotny wpływ na działalność Spółki, 

Po dniu bilansowym nie miały miejsca istotne wydarzenia wpływające na działalność Spółki. 

 

4. Przewidywany rozwój Spółki 

Koncentracja na własnych projektach, w tym kluczowym – audiostereo.pl. Współpraca z serwistem 

streamingowym – Wimp oraz utworzenie własnego sklepu pod marką Sklep Audiostereo. 

Kontynuacja współpracy z Toruńską spółką Exnui oraz pozyskanie kolejnych klientów zewnętrznych.  

Kolejne zwiększenie kadry pracowniczej. 

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 

I. Sytuacja finansowa:  

 1. Przychody ze sprzedaży: 746 369,52     

 2. Koszty działalności operacyjnej: 845 838,86 

 3. Zysk ze sprzedaży                                                                  99 469,34 

 4. Strata netto 207 329,23 

 5. Kapitał podstawowy: 2 450 956,40 

II. Sytuacja płatnicza:  

 1. Zobowiązania krótkoterminowe: 809 254,20 

 2. Należności krótkoterminowe: 66 565,72     

 3. Środki na rachunku bankowym: 67 543,80 

 4. Stan magazynowy:  0 

III. Informacja dodatkowa:  

 1. Koszty rodzajowe:  

 a) Amortyzacja: 268 786,78 



 b) Zużycie materiałów i energii: 8 592,25 

 c) Usługi obce:                                                                   212 948,81 

 d) Wynagrodzenia:                                                             288 210,40 

 e) Świadczenia na rzecz pracowników:                                    41 160,25     

 f) Pozostałe koszty:                                                                  5 696,54 

 g) Podatki i opłaty:                                                             20 443,83 

   

Spółka zamierza osiągnąć zysk w kolejnym roku obrotowym.  

6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju  

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca działania w zakresie badań i rozwoju. 

7. Informacja o nabyciu akcji własnych 

Spółka nie nabywała własnych akcji. 

8. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) 

Spółka nie posiada oddziałów. 

9. Informacja o instrumentach finansowych 

Nie dotyczy. 

 

25.03.2015 r.  Dawid Skrzypczak - Prezes Zarządu  

 

 


