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WYBRANE DANE FINANSOWE 
Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe DOMENOMANIA.PL SA za III kwartał 2014 r. dane 
narastająco za trzy kwartały 2014 r. oraz dane finansowe za analogiczny okres roku 2013. 
 
DOMENOMANIA.PL SA 
Tabela: Dane finansowe z rachunku zysków i strat w zł 
 

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy 
Za okres od 

01.07.-
30.09.2014 r. 

Za okres od 
01.07.-

30.09.2013 r. 

Za okres od 
01.01.-

30.09.2014 r. 

Za okres od 
01.01.-

30.09.2013 r. 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW 
I MATERIAŁÓW, w tym: 

2 887 224,55 zł 1 603 334,93 zł 6 691 164,30 zł 4 765 826,97 zł 

- od jednostek powiązanych 594 323,00 zł 150 707,00 zł 869 397,00 zł 150 707,00 zł 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 751 698,53 zł 1 603 334,93 zł 6 555 638,28 zł 4 765 826,97 zł 

II Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, 
zmniejszenie-wartość ujemna) 

-   zł -   zł 
  

III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 135 526,02 zł -   zł 135 526,02 zł 
 

B. KOSZTY działalności operacyjnej w tym: 2 707 887,83 zł 1 582 906,77 zł 6 468 062,11 zł 4 658 905,53 zł 

- jednostkom powiązanym -   zł 20 696,41 zł 
 

20 696,41 zł 

I. Amortyzacja 106 921,04 zł 258 964,32 zł 517 967,30 zł 772 684,32 zł 

II. Zużycie materiałów i energii 5 911,64 zł 6 889,11 zł 14 201,51 zł 16 635,28 zł 

III. Usługi obce 2 403 347,90 zł 1 264 104,38 zł 5 626 648,12 zł 3 737 467,61 zł 

IV Podatki i opłaty, w tym: 1 730,90 zł 1 526,33 zł 6 572,39 zł 4 197,33 zł 

podatek akcyzowy -   zł -   zł 
 

-   zł 

V. Wynagrodzenia 37 837,98 zł 45 902,72 zł 128 944,59 zł 110 744,42 zł 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 886,02 zł 5 519,91 zł 21 297,94 zł 13 050,57 zł 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 29 329,89 zł -   zł 37 507,80 zł 4 126,00 zł 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 114 922,46 zł -   zł 114 922,46 zł 
 

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) 179 336,72 zł 20 428,16 zł 223 102,19 zł 106 921,44 zł 

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 5 714,39 zł 4 500,84 zł 43 377,92 zł 13 500,84 zł 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -   zł -   zł 
  

II. Dotacje 19 777,75 zł 4 500,00 zł 19 777,75 zł 13 500,00 zł 

III. Inne przychody operacyjne - 14 063,36 zł 0,84 zł 23 600,17 zł 0,84 zł 

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 2 833,87 zł -   zł 9 184,50 zł -   zł 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -   zł -   zł 
  

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -   zł -   zł 
 

-   zł 

III. Inne koszty operacyjne 2 833,87 zł -   zł 9 184,50 zł -   zł 

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 182 217,24 zł 24 929,00 zł 257 295,61 zł 120 422,28 zł 

G PRZYCHODY FINANSOWE 184,57 zł 4 208,41 zł 6 388,29 zł 4 916,29 zł 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -   zł -   zł 
 

-   zł 

- od jednostek powiązanych -   zł -   zł 
 

-   zł 
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II. Odsetki, w tym: 184,57 zł 4 351,53 zł 6 332,18 zł 4 351,53 zł 

- od jednostek powiązanych 184,57 zł -   zł 6 147,07 zł -   zł 

III. Zysk ze zbycia inwestycji -   zł -   zł -   zł -   zł 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji -   zł -   zł 
 

-   zł 

V. Inne -   zł - 143,12 zł 56,11 zł 564,76 zł 

H. KOSZTY FINANSOWE 3 488,14 zł 6 900,73 zł 10 473,03 zł 11 340,17 zł 

I. Odsetki, w tym: 2 729,47 zł 9 299,19 zł 8 413,92 zł 9 299,19 zł 

- dla jednostek powiązanych -   zł -   zł -   zł -   zł 

II. Strata ze zbycia inwestycji -   zł -   zł -   zł -   zł 

III. Aktualizacja wartości inwestycji -   zł -   zł 
 

-   zł 

IV. Inne 758,67 zł - 2 398,46 zł 2 059,11 zł 2 040,98 zł 

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) 178 913,67 zł 22 236,68 zł 253 210,87 zł 113 998,40 zł 

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) -   zł -   zł -   zł -   zł 

I. Zyski nadzwyczajne -   zł -   zł -   zł -   zł 

II. Straty nadzwyczajne -   zł -   zł -   zł -   zł 

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 178 913,67 zł 22 236,68 zł 253 210,87 zł 113 998,40 zł 

Podatek dochodowy odroczony 37 209,26 zł 24 551,00 zł 42 714,26 zł 90 086,00 zł 

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 
(ZWIĘKSZENIA STRATY) 

19 048,00 zł - 21 731,00 zł 19 048,00 zł -   zł 

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) 122 656,41 zł 19 416,68 zł 191 448,61 zł 23 912,40 zł 

 
 
 
Tabela: Wybrane dane finansowe z bilansu w zł 
 

BILANS - AKTYWA Stan na 30.09.2014 r. Stan na 30.09.2013 r. 

A. AKTYWA TRWAŁE 2 535 647,40 1 359 235,70 

I. Wartości niematerialne i prawne 2 470 664,72 1 314 227,96 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 38 697,68 44 799,48 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 285,00 208,26 

B. AKTYWA OBROTOWE 3 348 783,67 3 330 578,30 

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 3 300 924,02 2 481 514,29 

III. Inwestycje krótkoterminowe 47 859,65 848 777,14 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

286,87 

AKTYWA RAZEM  : 5 884 431,07 4 689 814,00 
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BILANS - PASYWA Stan na 30.09.2014 r Stan na 30.09.2013 r. 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 770 708,04 2 551 334,74 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 517 000,00 497 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 
 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 
 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 041 644,43 2 009 807,34 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
  

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 300 000,00 300 000,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (279 385,00) (279 385,00) 

VIII. Zysk (strata) netto 191 448,61 23 912,40 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
  

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 113 723,03 2 138 479,26 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 333 856,78 1 698 619,26 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 779 866,25 439 860,00 

PASYWA RAZEM   : 5 884 431,07 4 689 814,00 

 
 
Tabela: Cash Flow 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Stan na Stan na Stan na Stan na 

01.07.14-
30.09.14 r. 

01.07.13-
30.09.13 r. 

01.01.14-
30.09.14 r. 

01.01.13-
30.09.13 r. 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
    

I. Zysk / Strata netto 122 656,41 zł 19 416,68 zł 191 448,61 zł 23 912,40 zł 

II. Korekty razem 147 525,90 zł 385 389,89 zł 501 422,94 zł 210 318,88 zł 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 270 182,31 zł 404 806,57 zł 692 871,55 zł 234 231,28 zł 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
    

I. Wpływy 184,57 zł 41,30 zł 6 332,18 zł 183,90 zł 

II. Wydatki 250 000,00 zł -   zł 1 030 000,00 zł 42 086,67 zł 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - 249 815,43 zł 41,30 zł 
- 1 023 667,82 

zł 
- 41 902,77 zł 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
    

I. Wpływy 20 000,00 zł 20 890,06 zł 245 940,00 zł 633 685,45 zł 

II. Wydatki 6552,71 421514,09 35611,19 421703,46 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 13447,29 - 400624,03 210328,81 211981,99 

D. Przepływy pieniężne netto razem 33 814,17 zł 4 223,84 zł - 120 467,46 zł 404 310,50 zł 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 33 814,17 zł 4 223,84 zł - 120 467,46 zł 404 310,50 zł 
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F. Środki pieniężne na początek okresu 14 045,48 zł 424 618,73 zł 168 327,11 zł 24 532,07 zł 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 47 859,65 zł 428 842,57 zł 47 859,65 zł 428 842,57 zł 

 
 
Tabela: ZZWK 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
01.01.14-

30.09.2014 r 
01.01.13-

30.09.2013 r 
01.07.14-

30.09.2014 r 
01.07.13-

30.09.2013 r 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 559 259,43 2 507 422,34 2 628 051,63 2 511 918,06 

- korekty błędów podstawowych 
    

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów 2 559 259,43 2 507 422,34 2 628 051,63 2 511 918,06 

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 497 000,00 477 000,00 497 000,00 477 000,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 009 807,34 1 968 651,57 2 009 807,34 2 009 807,34 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (279 385,00) (279 385,00) (247 547,91) (279 385,00) 

Wynik netto 191 448,61 23 912,40 191 448,61 23 912,40 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 770 708,04 2 551 334,74 2 770 708,04 2 551 334,74 

Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

2 770 708,04 2 551 334,74 2 770 708,04 2 551 334,74 

 
 
 
 

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 III kwartale 2014 roku Spółka osiągnęła ponad 2,8 mln zł przychodów, osiągając tym samym wzrost na 
poziomie 80% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdzie Emitent osiągnął przychody 
w wysokości 1 603 334 zł. Znaczący wzrost poziomu uzyskanych przychodów w trzecim kwartale 2014 
roku potwierdza zarazem właściwą realizację strategii Emitenta, która w głównej mierze opiera się na 
intensyfikacji działań w zakresie rynku rejestracji domen internetowych, usług hostingowych oraz 
realizacji projektów informatycznych. 
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W ocenie Zarządu Spółki godnym odnotowania jest także fakt, iż w wyniki pomyślnej realizacji strategii 
Emitenta i efektywnym pozyskiwaniu nowych klientów, narastająco po trzech kwartałach Spółka 
wypracowała przychód ze sprzedaży na poziomie niemal 6,7 mln zł, co stanowi znaczący, ponad 40% 
wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
 
Emitent w trzecim kwartale 2014 roku wypracował zysk netto na poziomie 122 656,41 zł, wykazując tym 
samym ponad 600% wzrost w stosunku do tożsamego okresu roku poprzedniego, gdzie zysk netto 
wyniósł 19 416,68 zł. Ponadto warto zwrócić także uwagę na zysk narastająco za trzy kwartały 2014 roku, 
który wyniósł 191 448,61 zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013, gdzie zysk za trzy 
pierwsze kwartały narastająco wyniósł 23 912,40 zł, daje wzrost na poziomie ponad 800%. 
 
W opinii Emitenta tak zauważalny wzrost przychodów Spółki jest wynikiem przemyślanej strategii 
nawiązywania współpracy z nowymi partnerami biznesowymi jak i stale rosnącego zainteresowania 
usługami informatycznymi na rynku polskim, które to w pozytywny sposób oddziałuje na ilość 
pozyskiwanych zleceń przez Emitenta. Dodatkowo pozytywny wpływ na zwiększony zysk Spółki ma coraz 
większa ilość klientów abonamentowych na usługi hostingowe oraz usługi rejestracji domen, których 
koszty pozyskania zostały poniesione w okresach poprzednich. 
 

INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W III KWARTALE 2014 
 
4 sierpnia 2014, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji serii E emitowanych 
na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych 
Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki DOMENOMANIA.PL S.A. 
przekazał do publicznej wiadomości następujące informacje: 

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 lipca 2014 roku, zakończenie w dniu 31 lipca 2014 roku. 

2) Data przydziału instrumentów finansowych 

Przydział akcji serii E został dokonany w dniu 31 lipca 2014 roku. 

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 

Subskrypcja prywatna obejmowała 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E 
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które 
złożono zapisy: 

http://domenomania.pl/
http://domenomania.pl/
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Brak redukcji. 

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 
lub sprzedaży: 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 200.000 (słownie: dwieście 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 

Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 
groszy) za jedną akcję. 

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach: 

Na akcje serii E złożyło zapisy 2 podmioty - członkowie zarządu, do których skierowana była emisji. 

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży w poszczególnych transzach: 

Akcje serii E zostały przydzielone 2 podmiotom. 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: 

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem 
wysokości kosztów według ich tytułów 

Łączna wysokość kosztów emisji akcji serii D wynosi 0,00 zł, w tym: 

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł, 

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, 

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z 
uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł, 

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł. 

13 sierpnia 2014 Emitent przedstawił raport za II kwartał 2014 roku. 

PROGNOZY FINANSOWE 

Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych. 
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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 
 

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH PREZENTOWANYCH W 
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM, O KTÓRYCH MOWA W PAR.10 PKT. 13A 
ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO 
 
Nie dotyczy. 

 
INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 
Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie 
rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

STRUKTURA AKCJONARIATU* 
 

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

INDATA Software Limited 2 900 000 56,09 % 56,09 % 

Aleksander Chomicz 524 140 10,14 % 10,14 % 

Pozostali 1 745 860 33,77 % 33,77% 

Razem 5.170.000 100 % 100 % 

*na dzień 13.11.2014 
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LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych  etatów 

Umowa o pracę 4 4 

 

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o 
rachunkowości. W omawianym kwartale nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości. 

Metody wyceny: 

Środki trwałe i WNiP 

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach 
w wysokości cen nabycia. 

2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z ustawą o rachunkowości wg przewidywanego okresu 
użytkowania., przy czym: 

a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu 
wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, 

b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek ustalanych wg 
przewidywanego okresu użytkowania, 

c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat, 2 lat.. 

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe 

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane 
trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej 
(rynkowej). 

Długoterminowe aktywa finansowe 

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.  
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Aktywa obrotowe 

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: 

a) zapasy : 

- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,  

- materiały - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne,  

- towary - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy 
zastosowaniu zasady  „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.  

- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału 

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. 
 

b) należności, roszczenia i zobowiązania 

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, 

- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, 

- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, 

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej 
przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego 
dokonanie operacji. 

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza 
się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu 
bilansowym.  

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy 
uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. 

c) środki pieniężne 

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, 

Kredyty i pożyczki 

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia. 
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Różnice kursowe 

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i 
pasywów rozlicza się następująco: 

▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych, 

▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych. 

 
Kapitały własne w wartości nominalnej, 

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości, 

Fundusze specjalne w wartości nominalnej, 

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej, 

Wynik finansowy  

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady 
memoriału współmierności, ostrożności i realizacji. 

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: 

▪ wynik działalności operacyjnej  

▪ wynik na operacjach finansowych, 

▪ wynik na operacjach nadzwyczajnych, 

▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i 
płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży 
produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych 
cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez 
podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością 
sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach 
wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku 
obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku 
oraz pozostałych kosztów operacyjnych. 
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Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji 
finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, 
odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, 
otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, 
oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w 
szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone 
dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych. 

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a 
poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń 
powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do 
pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych. 

 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI 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. Strzegomska 138 
54-429 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: 517 000,00 zł 
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