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List Zarządu do Inwestorów 

Szanowni Państwo,  

 Zarząd Morizon S.A. ma przyjemność przekazać do publicznej wiadomości raport kwartalny 

za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca  2013 r. W raporcie zamieściliśmy wybrane dane 

finansowe wraz z informacjami dotyczącymi aktywności Grupy Morizon S.A..  

 Jest to pierwszy skonsolidowany raport, gdzie poza wynikami finansowymi Emitenta 

przedstawione zostały także wyniki spółki zależnej Virtal Sp. z o.o., działającej w obszarze usług 

marketingu internetowego oraz Media Nieruchomości S.A., będącej właścicielem wyszukiwarki 

nieruchomości www.nportal.pl. W minionym kwartale Spółki Virtal Sp. z o.o., Media Nieruchomości 

S.A. oraz Morizon S.A. znacznie polepszyły swoje wyniki finansowe w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego potwierdzając tym samym zasadność przeprowadzonej w kwietniu 

akwizycji. Wzrost przychodów w Grupie, porównując pierwsze dwa kwartały roku 2012 i 2013, 

wyniósł aż 68%, co jest znacznie lepszym wynikiem od zakładanego i komunikowanego 

wcześniej, szczególnie, że wyniki Media Nieruchomości S.A. dotyczą jedynie II kwartału. Tym 

samym, osiągnięte w pierwszej połowie roku przychody już wynoszą 78% ubiegłorocznych 

przychodów Grupy Morizon S.A. Wynik netto został poprawiony blisko pięciokrotnie. 

  W II kwartale 2013 roku Emitent konsekwentnie realizował przyjętą strategię rozwoju 

wzmacniając swoją pozycje na rynku m.in. poprzez proces integracji portalu www.morizon.pl  

oraz www.nportal.pl, będący konsekwencją zrealizowanej akwizycji firmy Media Nieruchomości 

S.A. oraz prace z zakresu optymalizacji SEO. Akwizycja związana z działalnością portalu 

i rozbudowanie portalu o nowe projekty związane z rynkiem nieruchomości oraz Internetem, to cele 

strategiczne jakie Spółka zakreśliła w momencie pozyskania środków z emisji akcji serii B. 

Podpisanie inwestycyjnej umowy wpisuje się w strategię realizacji głównych, założonych przez 

Emitenta celów. Spółka nie wyklucza także kolejnych akwizycji w późniejszym okresie. 

 Jeżeli będą Państwo zainteresowani bieżącymi informacjami na temat Spółki, zapraszam na 

stronę internetową  http://relacjeinwestorskie.morizon.pl/, natomiast w dniu 14 sierpnia (środa)  

o godzinie 12:00 serdecznie zapraszam do bezpośredniego kontaktu z  Zarządem pod adresem 

www.morizon.pl/pytania-inwestorskie, gdzie będzie można na żywo zadawać pytania członkom 

zespołu, w tym mi osobiście.          

                                         Z poważaniem 

 Bolesław Drapella 

    Prezes Zarządu Morizon S.A. 

http://www.nportal.pl/
http://www.morizon.pl/
http://www.nportal.pl/
http://relacjeinwestorskie.morizon.pl/
http://www.morizon.pl/pytania-inwestorskie
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1.INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Podstawowe informacje o Emitencie  

Nazwa (firma):   MORIZON S.A. 

Forma prawna:   SPÓŁKA AKCYJNA 

Kraj:     POLSKA 

Siedziba:    GDYNIA 

ADRES:    81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 

Telefon:    (58) 350 90 97 

Faks:   (58) 350 90 79 

Adres poczty elektronicznej:  biuro@morizon.pl, relacjeinwestorskie@morizon.pl 

Adres strony internetowej:  www.morizon.pl 

REGON    220543196 

NIP     9570986959 

KRS     Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy,
     Nr 0000372685 

Skład Zarządu    Bolesław Drapella – Prezes Zarządu 

  

mailto:biuro@morizon.pl
mailto:relacjeinwestorskie@morizon.pl
http://www.morizon.pl/
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1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię, firma (nazwa) 

akcjonariusza 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

Udział w 

ogólnej liczbie 

akcji 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

1 Sui Generis Investments Limited 3 720 000 3 720 000 29,76 % 29,76 % 

2 Calvin Management Limited 3 720 000 3 720 000 29,76 % 29,76 % 

3 MCDC Limited 1 910 000 1 910 000 15,28 % 15,28 % 

4 Pozostali akcjonariusze 3 148 520 3 148 520 25,19 % 25,19 % 

  Suma 12 498 520 12 498 520 100 % 100 % 

 

 

 

Sui Generis 
Investments Limited 

29,76% 

Calvin Management 
Limited 
29,76% 

MCDC Limited 
15,28% 

Pozostali 
akcjonariusze  

25,19% 

Struktura Akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Raportu za II kwartał 2013 



 

 

Morizon S.A., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000372685, NIP 9570986959, REGON 220543196, Kapitał zakładowy w 

wysokości 1 249 852 złotych 

www.morizon.pl, relacjeinwestorskie@morizon.pl  

 

2. DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA  DO 30 CZERWCA 2013 R. WRAZ 

Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 

2.1. Wybrane dane finansowe jednostkowe 

Wybrane wartości z Rachunku Zysków i Strat Morizon S.A. 

 

 

Wybrane dane rachunku zysków 
i strat (w PLN) 

II Q 2012 I i II Q 2012 II Q 2013 I i II Q 2013 

Amortyzacja 61 126,02     110 693,81     61 474,16     124 181,44     

Przychody netto ze sprzedaży 388 095,29     677 502,36     383 615,83     732 362,49     

Zysk/strata na sprzedaży -186 498,56     -420 733,82     -31 874,20     -77 222,91     

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-139 530,95     -326 579,27     13 289,63     14 399,66 

Zysk/starta brutto -135 739,43     -317 982,26     7 227,10     12 809,20     

Zysk/strata netto -135 739,43     -317 982,26     7 227,10     12 809,20     

 

Wybrane dane bilansowe Morizon S.A. 

 

Wybrane dane bilansowe (w PLN) 
zmiana w II Q 

2012 
stan na 

30.06.2012 
zmiana w II Q 

2013 
stan na 

30.06.2013 

Kapitały własne -135 739,09 2 688 872,31 862 227,10 3 690 990,24 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 255 205,92 995 482,66 -36 031,77 203 580,54 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

-695 235,88 298 416,24 -431 920,45 296 311,02 

Zobowiązania długoterminowe 6 122,73 358 386,86 6 139,50 382 928,09 

Zobowiązania krótkoterminowe -10 140,82 258 104,73 -1 132,22 139 248,03 
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2.2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane 
 

Wybrane skonsolidowane wartości z Rachunku Zysków i Strat Morizon S.A., Virtal Sp. z 

o.o. oraz Media Nieruchomości S.A. 

 

Wybrane dane rachunku zysków   
i strat (w PLN) 

II Q 2012 I i II Q 2012 II Q 2013 I i II Q 2013 

Amortyzacja 62 406,14     113 154,47     118 200,35     237 633,82     

Przychody netto ze sprzedaży 492 453,35     909 828,19     758 659,50     1 529 229,29     

Zysk/strata na sprzedaży -252 616,72     -547 600,41     -97 391,17     -187 522,38     

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-205 118,70     -452 488,33     61 416,85     20 119,03 

Zysk/starta brutto -208 165,94     -455 514,77     -43 707,63     -93 351,68     

Zysk/strata netto -208 165,94     -455 514,77 -43 707,63     -93 351,68     

 

Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Morizon S.A., Virtal Sp. z o.o. oraz Media 

Nieruchomości S.A. 

 

Wybrane dane bilansowe           
(w PLN) 

zmiana w II Q 
2012 

stan na 
30.06.2012 

zmiana w II 
Q 2013 

stan na 
30.06.2013 

Kapitały własne -177 449,3 2 435 415,85 27 038,05 2 183 660,93 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 268 262,40 1 006 688,97 -60 429,84 380 307,87 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

-634 361,69 446 395,49 -457 692,12 342 213,09 

Zobowiązania długoterminowe 6 122,73 358 386,86 26 982,23 1 137 759,87 

Zobowiązania krótkoterminowe -8 990,63 233 329,89 -334 752,59 321 196,81 
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 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia 2013 roku 

do dnia 30 czerwca 2013 roku. Powyższe tabele obejmują zestawienie wybranych 

jednostkowych  danych z Rachunku Zysków i Strat oraz danych bilansowych Morizon S.A. 

oraz skonsolidowanych danych finansowych z Rachunku Zysków i Strat oraz danych 

bilansowych Morizon S.A., spółki zależnej Virtal Sp. z o.o. oraz Media Nieruchomości S.A. 

 Morizon S.A. sprawuje kontrolę nad jednostką zależną Viral Sp. z o.o. posiadając 

80% udział w jej kapitale. Kapitały mniejszości wynoszą 20% oraz są w posiadaniu Zarządu 

Spółki Virtal Sp. z o.o. i jej kluczowych pracowników. 

 3 kwietnia Morizon S.A. podpisał umowę inwestycyjną nabywając 100% akcji spółki 

Media Nieruchomości S.A. (właściciela serwisu nportal.pl) i tym samym stał się jej jedynym 

właścicielem sprawując pełną kontrolę nad jej funkcjonowaniem i rozwojem.  

2.3. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowanego  

 Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst 

jednolity z dnia 2 września 2009 r. Dz.U. nr. 152, poz. 1223 ze zmianami) Emitent 

prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone metodą pełną, 

przedstawione w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Sprawozdania jednostkowe 

obu podmiotów objętych konsolidacją zostały sporządzone według jednolitej polityki 

rachunkowości, którą charakteryzuje: 

 jednolity sposób prezentacji operacji gospodarczych, 

 spójna polityka w zakresie wyceny aktywów i pasywów, 

 zasada jednolitej waluty, 

 zasada jednolitego dnia bilansowego. 

 Konsolidacją objęto II kwartał 2012, II kwartał 2013 oraz przedstawiono stan 

odpowiednio na  30.06.2012 roku oraz 30.06.2013 roku, z tym, że wyniki Media 

Nieruchomości ujęte zostały  w II kwartale 2013 oraz wg stanu na 30.06.2013. W procesie 

konsolidacji wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania dotyczące usług, 

pożyczek oraz obroty z operacji dokonanych między jednostkami. 

 



 

 

Morizon S.A., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000372685, NIP 9570986959, REGON 220543196, Kapitał zakładowy w 

wysokości 1 249 852 złotych 

www.morizon.pl, relacjeinwestorskie@morizon.pl  

 

2.4. Strategia działania Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

 Spółka Virtal Sp. z o.o. na zlecenie Emitenta realizuje usługi informatyczne oraz 

marketingowe,  w tym w szczególności pozycjonowanie stron www serwisu należącego do 

Emitenta w wyszukiwarce Google, Bing oraz Yahoo w celu podwyższenia jej organicznych 

pozycji w rankingu wyszukiwania ww. wyszukiwarek.  

 Ponadto Virtal Sp. z o.o., w ramach umowy Morizon S.A. z kontrahentami 

prowadzącymi działalność deweloperską, przeprowadza audyty informatyczne serwisów 

kontrahentów pod kątem SEO, polegające na kompleksowej analizie stron www i czynników 

mających wypływ na jej widoczność i pozycje stron w wynikach wyszukiwarek 

internetowych. Audyt zawiera raport z wyników badania audytu wraz z wytycznymi 

i wskazówkami co do sugerowanych ulepszeń strony internetowej kontrahenta, których 

zaimplementowanie pozwoli na wzrost pozycji w wyszukiwarkach, lepszą indeksację 

obecnych i nowych treści. 

 Wyżej wymienione działania o charakterze informatyczno - marketingowym mają 

przede wszystkim na celu optymalizację jakości oraz układu treści, co w konsekwencji 

skutkuje podwyższeniem pozycji www.morizon.pl  oraz www.nportal.pl w rankingu 

wyszukiwania oraz wspiera promowanie marki Emitenta w Internecie, co w dłuższym 

okresie zwiększa jej rozpoznawalność, przekłada się na zwiększenie zasięgu oraz 

popularności serwisu oraz wpływa na wzrost ruchu na wyszukiwarce Emitenta.  

 W okresie objętym sprawozdaniem Virtal Sp. z o.o. skupił się przede wszystkich na 

działaniach sprzedażowych i promocyjnych swoich usług z zakresu pozycjonowania stron 

www oraz działań szeroko rozumianego SEO. Została nawiązana współpraca z 5 agencjami 

reklamowymi oraz firmami tworzącymi oprogramowanie na podwykonawstwo w zakresie 

pozycjonowania stron internetowych oraz prowadzenia kampanii linków sponsorowanych. 

Dzięki powyższym działaniom udało się pozyskać wielu nowych klientów. W przyszłych 

kwartałach planowane są prace nad poszerzeniem wachlarza oferowanych usług z zakresu 

marketingu internetowego. 

 

http://www.morizon.pl/
http://www.nportal.pl/


 

 

Morizon S.A., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000372685, NIP 9570986959, REGON 220543196, Kapitał zakładowy w 

wysokości 1 249 852 złotych 

www.morizon.pl, relacjeinwestorskie@morizon.pl  

 

2.5. Strategia działania Media Nieruchomości Spółka Akcyjna 

 

 Media Nieruchomości S.A. jest właścicielem wyszukiwarki nieruchomości 

www.nportal.pl. Od 3 kwietnia Morizon S.A., podpisując umowę inwestycyjną, nabył 100% 

akcji spółki Media Nieruchomości S.A. tym samym stał się jej jedynym akcjonariuszem 

sprawując pełną kontrolę nad jej funkcjonowaniem. 

 Portal oferuje dostęp do bazy ofert z rynku wtórnego i pierwotnego, zamieszczanych 

przez biura nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prywatne. 

W serwisie znajduje się także osobny dział prezentujący gotowe projekty domów biur 

architektonicznych. Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny w nawigacji portal pozwala na 

szybkie dotarcie do interesujących poszukującego ofert. Portal zawiera również aktualne 

porady, raporty oraz artykuły związane z rynkiem nieruchomości.  

 Obecnie w serwisie aktywnie oferty publikuje 1 438 biur nieruchomości oraz 259 

deweloperów oraz osoby prywatne co daje 570 tyś aktywnych ofert nieruchomości z całej 

Polski.  

 W okresie objętym sprawozdaniem działania Media Nieruchomości S.A. skupione 

były przede wszystkim na pracach mających na celu integrację serwisów www.morizon.pl 

oraz www.nportal.pl. Jednym z widocznych efektów zastosowanej synergii jest włączenie 

serwisu nportal.pl do sieci partnerskiej Grupy Morizon S.A. oraz wdrożenie wspólnej oferty 

łączonej dla deweloperów oraz biur nieruchomości korzystających z obu serwisów.  

  W tym okresie wprowadzono również nowy system wyróżnień ofert nieruchomości 

oparty o licytację stawek. Biuro nieruchomości może wyróżnić swoją ofertę podając stawkę 

dzienną, za którą oferta będzie pozycjonowana. Może to być stała stawka dzienna, gdzie 

dzienny wydatek będzie zawsze dokładnie taki jak wybrana stawka bądź automatyczna 

stawka dzienna. W drugim przypadku wysokość stawki dopasowuje się do ustawień 

konkurencji, z tym, że dzienny wydatek będzie nie większy niż wybrana stawka.  

 Dzięki współpracy z Virtal Sp. z o.o. podjęto także prace optymalizacyjne z zakresu 

SEO,  w tym prace związane ze zmianą adresacji i linkowania wewnętrznego.  Powstała 

listwa dodatkowej nawigacji przy menu oraz mapy strony pozwalające na łatwiejsze 

http://www.nportal.pl/
http://www.morizon.pl/
http://www.nportal.pl/
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indeksowanie jej zawartości. Powyższe działania miały na celu przede wszystkim 

podwyższeniem pozycji wyszukiwarki www.nportal.pl  w rankingu wyszukiwania. Skupiono 

się także na pracach związanych z optymalizacją serwisu i wprowadzeniem aktualizacji 

składowych aplikacji, co znacznie usprawniło i przyśpieszyło pracę serwisu oraz poprawiło 

jego wydajność, a także uporządkowało kod aplikacji.  

 Powstał również mechanizm umożliwiający przesyłanie i automatyczną aktualizację 

ofert biur nieruchomości oraz deweloperskich z serwisu nportal.pl do serwisu morizon.pl. 

Dzięki temu czemu klienci dodający oferty ręcznie mogą to robić tylko na jednym z 

serwisów, zaś w drugim pojawią się automatycznie, o ile oczywiście klient ma wykupiony 

odpowiedni abonament w ofercie łączonej dostępnej na stronie www.morizon.pl/start. 

3. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT 

CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

FINANSOWE 

 

 Zarząd pragnie poinformować, iż o prawidłowym kierunku Spółki w zakresie 

optymalizacji kosztów prowadzonej działalności świadczy znaczna poprawa wszystkich 

wartości finansowych w raportowanym okresie. W  drugim kwartale 2013 roku przychody 

netto ze sprzedaży wyniosły 383 615,83 zł w przypadku Morizon S.A. i kształtowały się na 

bardzo zbliżonym poziomie w stosunku do II kwartału 2012 roku. Strata na sprzedaży 

wykazana w II kwartale 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 

zmalała blisko sześciokrotnie, zaś wykazana narastająco od początku roku aż pięciokrotnie. 

Zysk na działalności operacyjnej wzrósł ze straty na poziomie 139 530,95 zł do zysku 13 

289,63 zł, zaś zysk brutto oraz zysk netto wzrosły o 142 966,53 zł ze straty na poziomie 

135 739,43 zł w II kwartale 2012 do zysku na poziomie 7 227,10 zł w okresie objętym 

sprawozdaniem. Ponadto, blisko pięciokrotnie zmniejszył się poziom należności 

krótkoterminowych z poziomu 995 482,66 zł na dzień 30.06.2012 roku do 203 580,54 zł na 

dzień 30.06.2013 roku, co w dużej mierze świadczy o znacznej poprawie ich  ściągalności 

i wypłacalności kontrahentów.  

http://www.nportal.pl/
http://www.morizon.pl/start
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 Zarząd pragnie także przypomnieć, że począwszy od IV kwartału 2012 roku Spółka 

sporządza skonsolidowane raporty okresowe, wykazując także wyniki spółki zależnej Virtal 

Sp. z o.o., zaś niniejszy raport za II kwartał 2013 rok jest pierwszym obejmującym również 

wyniki Media Nieruchomości S.A.. 

 Spółka Virtal działa w obszarze usług marketingu internetowego, w tym 

profesjonalnych audytów stron, prowadzenia kampanii w modelu pay-per-click oraz 

konsultingu SEO/SEM i wsparcia w pozycjonowaniu serwisów zgodnego z wytycznymi 

Google. Klienci firmy Virtal pochodzą z różnych branż, co stanowi dla Emitenta dodatkową 

dywersyfikację bazy przychodowej.  

 Media Nieruchomości S.A. prowadzi wyszukiwarkę nieruchomości www.nportal.pl 

działającą na rynku od 2008 roku. W wyniku synergii przychodowej wynikającej 

z zastosowania wspólnej oferty Morizon S.A. i Media Nieruchomości S.A., połączenia know-

how, zastosowaniu innowacyjnego modelu biznesowego Morizon S.A. jak również synergii 

kosztowej, Spółka szacuje, iż istotnej dalszej poprawie ulec powinien skonsolidowany wynik 

finansowy spółek z grupy Morizon S.A. w przyszłości. Co więcej, przyłączenie portalu do 

Morizon S.A. spowodowało wzrost realnego zasięgu ofert publikowanych 

i pozycjonowanych na morizon.pl, nportal.pl oraz pozostałych serwisach partnerskich Grupy 

Morizon do ponad 1,6 mln użytkowników poszukujących nieruchomości miesięcznie1.  

 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kształtują się na poziomie  758 

659,50 zł w okresie II kwartału 2013 roku i są wyższe półtorakrotnie w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Strata na sprzedaży uległa zmniejszeniu ponad 

dwukrotnie, zaś zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 266 535,55 zł, ze straty na 

poziomie 205 118,70  zł do zysku w wysokości 61 416,85 zł. Strata netto oraz strata 

brutto kształtowały się na poziomie 43 707,63 zł w II kwartale 2013 i narastająco od 

początku roku na poziomie 93 351,68 zł i uległy zmniejszeniu w obydwu przypadkach blisko 

pięciokrotnie poprawiając wynik w stosunku do analogicznych okresów roku poprzedniego.  

 Wynik finansowy Grupy jest dodatkowo obciążony kosztami transakcyjnymi 

związanymi z akwizycją Media Nieruchomości, w tym jednorazowo podwyższonym 

                                                           
1
 Dane dotyczące zasięgu oparte są na metodologii Google Analytics. 

http://www.nportal.pl/
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poziomem wynagrodzeń wynikającym ze spłaty zaległych należności członkom Rady 

Nadzorczej Media Nieruchomości S.A. za pełnione funkcje oraz stosunkowo wysokim 

kosztem wynikającym z rozwiązania umowy dot. usług SEO z dotychczasową firmą. 

Obecnie usługi z tym związane na rzecz Media Nieruchomości S.A. świadczy Spółka Virtal 

Sp. z o.o. należąca do Grupy Morizon S.A.. 

 
4. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU  
 

 Morizon S.A. jest podmiotem dominującym i sprawuje kontrolę nad jednostką zależną 

Virtal Sp. z o.o. posiadając 80% udział w jej kapitale. Kapitały mniejszości wynoszą 20% 

oraz są w posiadaniu Zarządu Spółki Virtal Sp. z o.o. i jej kluczowych pracowników. Emitent 

jest także w posiadaniu 100 % akcji Media Nieruchomości S.A. 

 

Struktura Grupy kapitałowej na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco: 

  

5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH 

W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. 

 

 Na dzień 30 czerwca 2013 roku, ze względu na dynamiczny rozwój Grupy oraz duże 

wahania w otoczeniu rynkowym w obszarze działalności Morizon S.A. (rynek kredytowy, 

rynek nieruchomości oraz budowlany, rynek konsumpcyjny), Spółka nie będzie podawała 

do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Informacje w nich zawarte 

obarczone byłyby znacznym ryzykiem ich niedoszacowania lub przeszacowania.  

Morizon S.A. 

Virtal Sp. z o.o. 

Media Nieruchomości S.A. 

80 % 

kapitału 

100 % 

kapitału 
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6. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT 

AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W 

OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI 

POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.  

 

 W II kwartale 2013 roku Spółka Morizon S.A. realizowała na bieżąco przyjętą 

strategię ekspansji oraz koncentrowała w dalszym ciągu swoją działalność na wzmacnianiu 

pozycji i obecności na rynku m.in. poprzez nabycie spółki konkurencyjnej Media 

Nieruchomości S.A. 

 W wyniku synergii przychodowej wynikającej z zastosowania wspólnej oferty Morizon 

S.A. i Media Nieruchomości S.A Spółka pozyskała wielu nowych Klientów, co bezpośrednio 

przełożyło się na wzrost przychodów. Oferta łączona pozwala klientom obydwóch portali, za 

jedną opłatą, na eksport i pozycjonowanie ofert zarówno w serwisie www.morizon.pl jak 

i www.nportal.pl. Eksport ofert odbywa się także do sieci partnerskiej o łącznym zasięgu 1,6 

mln użytkowników: najdom.pl, anonse.pl, money.pl, trovit.pl, mitula.com + serwisy 

zagraniczne.  

 Oferta deweloperska, umożliwiająca publikację i promocję inwestycji deweloperów 

w serwisie Emitenta, zachęciła kolejnych deweloperów do współpracy. Obecnie swoje oferty 

w serwisie publikuje wielu deweloperów, w tym: ROBYG S.A. realizująca obecnie swoje 

inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz powierzchni biurowej na terenie 

Warszawy, Gdańska oraz Wrocławia, J.W. Construction Holding S.A. oraz trójmiejscy 

deweloperzy: Grupa Inwestycyjna Hossa, Inpro oraz Euro Styl i inni.  

 W raportowanym okresie Morizon S.A. podjął także przygotowania do realizacji 

projektu "Standard pracy pośredników nieruchomości w oparciu o kompetencje 

zarządcze i ZZL" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 

2013, działanie 2.1 - rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.1 - rozwój 

kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, konkurs "HeRosi organizacji" oraz dopełnił 

wszelkich formalności niezbędnych do podpisania finalnej umowy o dofinansowanie. 

 Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 376 055, 92 zł, w tym kwota 

dofinansowania ze środków POKL wyniesie 1 162 764,73  zł.  

http://www.morizon.pl/
http://www.nportal.pl/
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 Emitent w ramach otrzymanego dofinansowania projektu będzie realizował 

szkolenia dla kadry zarządzającej biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 

oraz pośredników. Projekt obejmie 175 firm z branży nieruchomości i realizowany będzie 

w kilku lokalizacjach bazując na warsztatowych formach, pracy na studium przypadku oraz 

w oparciu o doświadczenia branżowe. Do współpracy w jego realizacji zostały zaproszone 

najlepsze firmy szkoleniowe z Polski z doświadczeniem w realizacji projektów unijnych 

i mające rekomendacje w zakresie szkoleń dla branży. 

 Spółka dbając o wizerunek  pośredników o oczach kupujących i poszukujących 

nieruchomości dała możliwość biurom współpracującym z serwisem udziału w szkoleniu 

w ramach kursu fotografii wnętrz. Każde biuro, które korzysta z płatnej obecności 

w serwisie morizon.pl może wziąć udział w kursie fotograficznym w siedzibie swojej firmy.  

Celem wprowadzenia kursów jest wzrost świadomości pośredników  oraz poprawa jakości 

ofert publikowanych  w morizon.pl. Forma kursu została dostosowana tak, aby maksymalnie 

dużo osób mogło szkolić się z zakresu wykonywania fotografii. Jednodniowe szkolenie 

dostosowywane było każdorazowo indywidualnie, na podstawie wcześniej zbadanych 

potrzeb konkretnego biura nieruchomości. 

 W okresie objętym sprawozdaniem Spółka podjęła także szereg działań związanych 

z rozbudową oraz optymalizacją infrastruktury serwerowej oraz prace SEO mające na celu 

nie tylko pozyskanie większej liczby użytkowników z wyszukiwarek, lecz także  zwiększenie 

czytelności serwisu przez wyszukiwarki (m. in. Google), poprawę nawigacji w serwisie 

należącym do Emitenta, co z kolei miało ułatwić użytkownikom poruszanie się po listach 

ofert oraz dodatkowo zwiększenie widoczności w sieci.   

 Optymalizacja infrastruktury serwerowej obejmowała prace zarówno na poziomie 

administracyjnym, jak i sprzętowym. W związku ze zrealizowanymi pracami o ponad 

połowę została zmniejszona podatność na awarię serwisu.  

 Zostały także przeprowadzone prace związane z optymalizacją serwisu w celu 

poprawy jakości wyszukiwania ogłoszeń nieruchomości w aplikacjach na urządzeniach 

mobilnych.  

 Wydarzenia II kwartału 2013 roku, w tym w szczególności przejęcie Media 

Nieruchomości S.A. gruntują pozycję Emitenta na rynku oraz pozwalają w przyszłości na 



 

 

Morizon S.A., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000372685, NIP 9570986959, REGON 220543196, Kapitał zakładowy w 

wysokości 1 249 852 złotych 

www.morizon.pl, relacjeinwestorskie@morizon.pl  

 

dalszy dynamiczny rozwój, poprawę wyników finansowych oraz realizację celów emisyjnych 

w roku 2013. 

 

  

Kontakt w przypadku wszelkich pytań związanych z relacjami inwestorskimi oraz 

działalnością Emitenta oraz całej Grupy Morizon S.A., 

www.relacjeinwestorskie.morizon.pl oraz w dniu 14 sierpnia  (środa) o godzinie 12:00 

Emitent zaprasza do bezpośredniego kontaktu z  Zarządem pod adresem 

http://www.morizon.pl/pytania-inwestorskie, gdzie będzie można na żywo zadawać 

pytania członkom zespołu, w tym Prezesowi Bolesławowi Drapella. 

 

http://www.relacjeinwestorskie.morizon.pl/
http://www.morizon.pl/pytania-inwestorskie

