
 
 
 

RAPORT 
za IV kwartał 2012 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport za IV kwartał 2012 
 

INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

Firma: Domenomania.pl SA 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Trawowa 35A/1, 54-614 Wrocław 

Telefon: 71 726 22 45 

Faks: 71 716 47 05 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@domenomania.pl 

Adres strony internetowej: www.domenomania.pl 

NIP: 8951885344 

REGON: 020549220 

KRS: 0000377083 
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WYBRANE DANE FINANSOWE 
Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe DOMENOMANIA.PL SA za IV kwartał 2012 r., dane 
narastająco za cztery kwartały 2012 r. oraz  dane finansowe za analogiczne okresy roku 2011. 
DOMENOMANIA.PL SA 
Tabela: Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat w zł 

 

Wyszczególnienie IV kwartał 2012 

(PLN) 

 

 

IV kwartał 2011 

 (PLN) 

IV kwartały 2012 

narastająco (PLN) 

IV kwartały 2011 

narastająco (PLN) 

Amortyzacja 190 831,38 227 397,40 824 125,05 437 938,21 

Przychody ze sprzedaży 1 784 914,97 1 377 124,67 5 281 038,54 4 612 142,72 

Zysk/strata na sprzedaży 61 352,48 1 901,77 11 010,46 535 001,23 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 

75 805,76 -172 201,10 83 854,44 415 058,54 

Zysk/strata brutto 75 446,12 -171 656,02 88 980,69 416 923,64 

Zysk/strata netto 61 710,12 -176 107,02 75 244,69 412 472,64 

 
Tabela: Wybrane dane finansowe z bilansu w zł 
 

 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2011 

Kapitał własny 2 759 186,14 2 745 651,57 

 

Kapitał zakładowy 477 000,00 477 000,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 2 217 124,95 1 348 253,64 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 532,07 172 504,80 

Zobowiązania długoterminowe 23 867,43 72 812,27 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 468 327,23 513 422,40 
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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 Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej  i 
finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI 
 
W IV kwartale 2012 Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 1,78 mln złotych co 

stanowi wzrost w wysokości 29,6% względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Narastająco za 4 

kwartały przychód Spółki ze sprzedaży wyniósł natomiast ponad 5,28 mln złotych co stanowi wzrost w 

wysokości 14,5% względem roku 2011. Podobną sytuację zauważamy w narastającej wartości wskaźnika 

EBITA, w którym Spółka zanotowała niemal 7% wzrostu względem roku 2011 notując wynik na poziomie 

ponad 913 tysięcy złotych.  Spółka w tym samym okresie osiągnęła zysk netto na poziomie ponad 75 

tysięcy złotych co natomiast stanowi spadek o ok. 82% względem tego samego okresu w roku 2011. 

Warto jednak zauważyć, że spadek zysku ze sprzedaży ma bezpośredni związek ze zwiększonymi 

nakładami finansowymi Spółki. Związane są one z rozpoczęciem prac nad stworzeniem i wdrożeniem 

nowej wersji systemu sprzedażowego Domenomania.pl wraz z panelem do zarządzania usługami oraz 

chęcią dodatkowej rozbudowy tworzonej platformy dla projektu Gamepad.pl. Działania te wymagają 

znacznych nakładów finansowych w celu przystosowania obecnej oraz stworzenia dodatkowej 

infrastruktury serwerowej, która zagwarantuje nienaganne działanie serwisu sprzedażowego 

Domenomania.pl oraz innowacyjnej platformy dla projektu Gamepad.pl 

Wzrost liczby klientów abonamentowych, dodatkowy rozwój platformy dla projektu Gamepad.pl oraz 

zapoczątkowanie prac rozwojowych dotyczących infrastruktury serwerowej bezpośrednio wpłynęły na 

zwiększenie kosztów Spółki. 

Ponadto godny uwagi jest wzrost przychodów mający bezpośredni związek z realizacją strategii Spółki 

polegającej na intensyfikacji działań w podstawowym zakresie tj. rynku rejestracji domen internetowych 

oraz usług hostingowych, a także na pozyskiwaniu nowych Klientów abonamentowych oraz klientów dla 

usług świadczonych przez markę Web8.  
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INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W IV KWARTALE 2012 
 
W IV kwartale 2012 roku Spółka skupiła się na bieżącej działalności sprzedażowej i udoskonalanie swojej 
oferty produktowej. 
 
W dniu 8 października wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Rafała Ciska z funkcji Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Domenomania.pl SA. 
 

12 listopada wpłynęło do Spółki zawiadomienie akcjonariusza Pana Aleksandra Chomicza o następującej 

treści: "Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach 

publicznych informuję, iż związku z kupnem 195 585 akcji zmienił się stan posiadania ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Domenomania.pl SA (dalej "Spółka") powyżej progu 10%. Przed 

zawarciem transakcji byłem posiadaczem 302 124 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda stanowiących 6,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta które uprawniały do oddania 302 

124 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 6,33% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu 

transakcji jestem w posiadaniu 497 709 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,43% udziału w 

kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 497 709 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co 

stanowi 10,43% ogólnej liczby głosów." 

 

16 listopada Emitent informował o rozwiązaniu umowy z Animatorem Rynku “Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska” 

 

6 grudnia Spółka poinformowała o zawarciu umowy z nowym Animatorem Rynku “NWAI Dom Maklerski 

SA” 

W IV kwartale 2012 roku Spółka skupiła się głównie na realizacji wcześniej obranej strategii mającej na 
celu pozyskiwanie kolejnych klientów abonamentowych, a także finalizacji prac związanych z 
uruchomieniem innowacyjnej platformy dla projektu GamePad.pl, której uruchomienie przesunięto na 
drugi kwartał bieżącego roku z uwagi na chęć rozszerzenia platformy o dodatkowe funkcjonalności, które 
wcześniej nie były przewidziane w projekcie.  
 
Przeznaczanie dodatkowych inwestycji na rozszerzenie funkcjonalności innowacyjnej platformy projektu 
Gamepad.pl nie wpłynęły natomiast w żaden sposób na chęć rozwijania przez Spółkę pozostałych części 
działalności, o których mowa była w raporcie za 2012 rok. W połowie 4 kwartału 2012 roku Spółka 
rozpoczęła prace nad stworzeniem i wdrożeniem nowej strony sprzedażowej Domenomania.pl wraz z 
dodatkowymi funkcjonalnościami oraz udogodnieniami dla klientów. Wdrożenie nowej wersji serwisu 
sprzedażowego Domenomania.pl wraz udoskonalonym oraz w pełni zautomatyzowanym panelem do 
zarządzania usługami dla klientów planowane jest na 3 kwartał bieżącego roku. 
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Ponadto Spółka cały czas pracuje nad promocją usług świadczonych w ramach Agencji Interaktywnej 
Web8 dzięki czemu w 4 kwartale pozyskano kilku stałych odbiorców usług marki Web8 oraz rozpoczęto 
rozmowy o współpracy z wieloma podmiotami z całej Polski mające na celu rozszerzyć działalność 
Agencji. 
 

PROGNOZY FINANSOWE 

Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych. 
 

WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM 
 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej 

 

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej 
 

STRUKTURA AKCJONARIATU* 
 

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ Struktura akcjonariatu w % 

Apicus Investments Limited 2 900 000 60,8 % 60,8 % 

Aleksander Chomicz 497 709 10,43 % 10,43 % 

Pozostali 1 372 291 28,77 % 28,77 % 

Razem 4.770.000 100 % 100 % 

*na dzień 12.02.2013 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 
 
Zarząd DOMENOMANIA.PL SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz 
odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową DOMENOMANIA.PL 
SA oraz jej wynik finansowy. 
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DANE TELEADRESOWE 
 
DOMENOMANIA.PL SA 
ul. Trawowa 35a/1 
54-614 Wrocław 
telefon: +48 71 726 22 45 
fax: +48 71 716 47 05 
www.domenomania.pl 
e-mail: sekretariat@domenomania.pl 
NIP: 8951885344 

REGON: 020549220 

KRS: 0000377083 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
Kapitał zakładowy: 477 000,00 zł 

 


