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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 II kwartał 2013 r., dane 
narastająco za dwa kwartały 2013 oraz  dane finansowe za analogiczny okres roku 2012. 
 
DOMENOMANIA.PL SA 
Tabela: Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat w zł 

 

Wyszczególnienie II kwartał 2013 

(PLN) 

 

 

II kwartał 2012 

 (PLN) 

II kwartały 2013 

narastająco (PLN) 

II kwartały 2012 

narastająco (PLN) 

Amortyzacja 257 274,09 252 755,37 513 720,00 425 802,87 

Przychody ze sprzedaży 1 496 325,62 1 007 501,31 3 162 492,04 2 115 339,28 

Zysk/strata na sprzedaży 71 499,91 -45 464,51 86 493,28 -43 102,01 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 

75 999,91 -24 783,25 95 493,28 -2 165,66 

Zysk/strata brutto 74 112,08 -22 474,75 91 761,72 705,33 

Zysk/strata netto -8 986,92 -22 474,75 4 495,72 705,33 

 
 
Tabela: Wybrane dane finansowe z bilansu w zł 
 

 stan na 30.06.2013 stan na 30.06.2012 

Kapitał własny 2 511 918,06 2 746 356,90 

Kapitał zakładowy 477 000,00 477 000,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 2 367 464,56 2 096 251,01 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 424 618,73 68 563,86 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 97 985,04 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 454 005,25 1 471 308,67 



Raport za II kwartał 2013 
 

 
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 
 
Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Spółkę w II kwartale 2013 r. wyniosły 1 496 325,62 w 
stosunku do 1 007 501,31 zł w tożsamym kwartale 2012 r. wykazując blisko 50% wzrost. 
Przychody w pierwszym półroczu 2013 roku w kwocie 3 162 492,04 zł w stosunku do 2 115 339,82 zł w 
2012 roku przedstawiają również niemal 50% wzrost. Wzrost przychodów potwierdza realizację strategii 
Emitenta polegającej na intensyfikacji działao w zakresie rynku rejestracji domen internetowych oraz 
usług hostingowych, a także na pozyskiwaniu klientów dla usług świadczonych przez markę Web8.  
 
II Q 2013 roku Emitent może pochwalid się zyskiem z działalności operacyjnej w wysokości ponad 75 000 
zł w przeciwieostwie do wykazanej straty w analogicznym okresie w roku poprzednim wynoszącej ponad 
24 000 zł. Na znaczny wzrost zysku miała wpływ ilośd sprzedanych usług w roku ubiegłym o czym Emitent 
informował w 2 kwartale 2012 r. 
 
Spółka realizując założoną strategię polegającą  na intensyfikacji działao w podstawowym zakresie w 
pierwszym półroczu 2013 roku wykazała wskaźnik EBITDA w wysokości 609 213,28 zł w stosunku do 
423 637,21 zł  w roku ubiegłym przedstawiając ponad 40% wzrost w tym obszarze. 
 
 

INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W II KWARTALE 2013 

W dniu 16 maja Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedmiotem dofinansowanego projektu jest 
zaprojektowanie, zakup licencji i wdrożenie do działalności Emitenta dedykowanego systemu 
informatycznego wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy Spółką i jej partnerami 
biznesowymi. Całkowita wartośd projektu wynosi 2 418 100,00 zł, z czego kwota dofinansowania 
wynosi 1 406 200,00 zł. 

W dniu 28 czerwca odbyło się WZA Emitenta na którym zostali powołani nowi członkowie rady 
nadzorczej Spółki. Pani Marta Sarwa – Kułak objęła stanowisko Przewodniczącej Rady 
Nadzorczej oraz Pani Karolina Knap objęła stanowisko członkini Rady Nadzorczej. Poniżej noty 
osobowe nowych członków rady: 
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Marta Sarwa – Kułak 
Na dzieo sporządzenia niniejszego oświadczenia nie pełni żadnej funkcji w ramach emitenta, ani 
też nie zajmuje żadnego stanowiska w oparciu o jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy, akt 
powołania, etc. 
Absolwentka wydziału prawa i administracji uniwersytetu Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie. 
Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę radców prawnych we 
Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w prawie 
korporacyjnym. Brała udział w obsłudze prawnej spółek notowanych w alternatywnym systemie 
obrotu NewConnect. 

 
Kariera zawodowa: 
2013 WDSP Holding SA z siedzibą we Wrocławiu Na stanowisku: radca prawny 
2011 indywidualna kancelaria radcy prawnego z siedzibą we Wrocławiu 
2007-2012 kancelaria prawna Probatus we Wrocławiu 
Na stanowisku: aplikant radcowski, następnie radca prawny 
2005-2007 urząd miasta w stalowej woli, wydział działalności gospodarczej i społecznej na 
stanowisku: prawnik 
W okresie ostatnich trzech lat, jak również we wcześniejszym okresie nie pełniła funkcji członka 
organów zarządzających lub nadzorczych, nie była również wspólnikiem jakiejkolwiek spółki 
prawa handlowego. 
Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, ani też nie orzeczono 
wobec niej zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego. 
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ponadto nie jest członkiem organu 
spółki handlowej, członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. 

Karolina Knap 
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2011 ukooczyła studia magisterskie na 
kierunku administracja, a w 2012 roku studia magisterskie na kierunku prawo. 
W latach 2009 -2012 pracowała na stanowisku specjalisty ds. prawnych w kancelariach 
adwokackich i radcowskich we Wrocławiu. W roku 2012 zajmowała stanowisko specjalisty ds. 
prawnych w jednej z wrocławskich spółek prawa handlowego. 
Oprócz działalności wskazanej powyżej Karolina Knap nie wykonuje poza przedsiębiorstwem 
Emitenta żadnej innej działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
Oprócz działalności wskazanej powyżej Karolina Knap nie prowadzi działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
Karolina Knap w ciągu ostatnich 3 lat, poza Radą Nadzorczą Emitenta, nie była członkiem 
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organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem żadnych spółek prawa handlowego. 
W okresie ostatnich 5 lat Karolina Knap: 
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa 
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
- nie pełniła funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
odniesieniu do których ogłoszono upadłośd, ustanowiono zarząd komisaryczny lub likwidację. 
Karolina Knap nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o 
Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W drugim kwartale bieżącego roku Zarząd Spółki w dalszym ciągu, skupiał się na działaniach 
ukierunkowanych na pozyskiwaniu nowych klientów oraz promocji marki.  

 

PROGNOZY FINANSOWE 

Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych. 
 

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

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAO 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 524 140 11,07 % 11,07 % 

Pozostali 1 345 860 28,13 % 28,13 % 

Razem 4.770.000 100 % 100 % 

*na dzieo 12.08.2013 
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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. 
 
 
 

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 

 


