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Szanowni	Państwo,	Drodzy	Akcjonariusze,	

Działając	w	imieniu	DOMENOMANIA.PL	Spółka	Akcyjna	z	siedzibą	we	Wrocławiu	przedstawiam	

Państwu	 Raport	 Roczny	 DOMENOMANIA.PL	 S.A.	 wraz	 z	 opinią	 biegłego	 rewidenta	 oraz	

raportem	z	badania.	

W	 roku	 2017	 Spółka	 odnotowała	 istotny	 spadek	 rentowności	 prowadzonej	 działalności.	

Niekorzystna	koniunktura	na	rynku	usług	i	wzmocnienie	się	konkurencyjności	na	rynku	usług	IT	

spowodowały	 konieczność	 podjęcia	 radykalnych	 zmian,	 które	 wymagały	 odpowiedniego	

przygotowania	 oraz	 dużego	 nakładu	 pracy	 i	 zaangażowania	 po	 stronie	 poprzedniego	 Zarządu	

Spółki,	co	istotnie	wpłynęło	na	ostateczne	wyniki	finansowe	za	2017	rok.	

Jestem	przekonany,	że	prezentowane	w	niniejszym	raporcie	dane	nie	oddają	pełni	potencjału	

DOMENOMANIA.PL	 S.A.	 W	 chwili	 obecnej	 jesteśmy	 w	 trakcie	 intensywnych	 prac	 nad	 nową	

strategią	rozwoju,	która	zostanie	przekazana	do	publicznej	wiadomości	zaraz	po	jej	ukończeniu.	

Zapewniam,	 iż	 w	 2018	 roku	 będziemy	 dokładać	 wszelkich	 starań,	 aby	 w	 istotny	 sposób	

poprawić	 sytuację	 majątkową	 Spółki.	 Wyrażam	 nadzieję,	 iż	 podjęte	 działania	 związane	 ze	

zmianami	w	Akcjonariacie	 Spółki	 oraz	 jej	 profilu	 działalności	 w	 szybkim	 tempie	 zaowocują	w	

postaci	 zadowalających	 wyników	 generowanych	 w	 przyszłości	 przez	 Spółkę	 i	 będą	 źródłem	

satysfakcji	zarówno	dla	Akcjonariuszy	jak	i	dla	Zarządu	i	pracowników	Spółki.	

Dziękując	 Państwu	 za	 powierzone	 zaufanie	 serdecznie	 zapraszam	do	 zapoznania	 się	 z	 treścią	

niniejszego	raportu.	

	

Z	wyrazami	szacunku,	

Przemysław	Maliszewski	
Wiceprezes	Zarządu	
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OŚWIADCZENIE	 ZARZĄDU	 W	 SPRAWIE	 RZETELNOŚCI	 SPORZĄDZENIA	 JEDNOSTKOWEGO	
SPRAWOZDANIA	FINANSOWEGO	ZA	2017	ROK	

Wrocław,	dnia	30	maja	2018	roku	

Zarząd	 Spółki	 DOMENOMANIA.PL	 SA	 oświadcza,	 że	 wedle	 jego	 najlepszej	 wiedzy	 roczne	
sprawozdanie	 finansowe	 i	 dane	 porównywalne	 sporządzone	 zostały	 zgodnie	 z	 przepisami	
obowiązującymi	 Emitenta	 oraz	 odzwierciedlają	 w	 sposób	 prawdziwy,	 rzetelny	 i	 jasny	 sytuację	
majątkową	 i	 finansową	 DOMENOMANIA.PL	 SA	 oraz	 jej	 wynik	 finansowy,	 oraz	 że	 sprawozdanie	
z	działalności	 Spółki	 zawiera	 prawdziwy	 obraz	 sytuacji	 Spółki,	 w	 tym	 opis	 podstawowych	 zagrożeń	
i	ryzyk.	

	

Przemysław	Maliszewski	
Wiceprezes	Zarządu	

	

	

OŚWIADCZENIE	 ZARZĄDU	 W	 SPRAWIE	 PODMIOTU	 UPRAWNIONEGO	 DO	 BADANIA	
JEDNOSTKOWEGO	SPRAWOZDANIA	FINANSOWEGO	DOMENOMANIA.PL	SA	ZA	2017	ROK	

Wrocław,	dnia	30	maja	2018	roku	

Zarząd	 Spółki	DOMENOMANIA.PL	 SA	oświadcza,	 że	 podmiot	 uprawniony	do	badania	 sprawozdania	
finansowego,	Biuro	Obrachunkowe	Teresa	Wylęgała,	 z	 siedzibą	przy	ul.	Dąbroszyńskiej	 50,	 66-400	
Gorzów	Wlkp.,	wpisany	na	listę	podmiotów	uprawnionych	do	badania	sprawozdań	finansowych	pod	
numerem	 731	 został	 wybrany	 zgodnie	 z	 przepisami	 prawa	 oraz	 że	 podmiot	 ten	 oraz	 członkowie	
zespołu	 wykonującego	 badanie	 spełniali	 warunki	 do	 sporządzenia	 bezstronnego	 i	 niezależnego	
sprawozdania	z	badania	rocznego	sprawozdania	finansowego	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	
standardami	wykonywania	zawodu	i	zasadami	etyki	zawodowej.	

	

Przemysław	Maliszewski	
Wiceprezes	Zarządu	
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WYBRANE	DANE	FINANSOWE	DOMENOMANIA.PL	SPÓŁKA	AKCYJNA	

Wybrane	dane	finansowe	
Dane	PLN	 Dane	w	EUR	

stan	na	
31.12.2016	

stan	na	
31.12.2017	

stan	na	
31.12.2016	

stan	na	
31.12.2017	

Przychody	netto	ze	sprzedaży	 4	589	804,00	 3	670	975,39	 1	048	930,23	 864	837,42	

Pozostałe	przychody	operacyjne	 489	994,21	 381	504,92	 111	980,76	 89	877,95	

Przychody	finansowe	 26	033,08	 1	133	111,10	 5	949,47	 266	947,28	

Amortyzacja	 769	728,38	 798	212,61	 175	909,77	 188	049,24	

Koszty	działalności	operacyjnej	 4	764	039,02	 4	240	272,78	 1	088	749,00	 998	957,00	

Pozostałe	koszty	operacyjne	 143	139,09	 1	121	872,73	 32	712,27	 264	299,65	

Koszty	finansowe	 20	849,23	 1	129	152,01	 4	764,78	 266	014,56	

Zysk/strata	na	sprzedaży	 -174	235,02	 -569	297,39	 -39	818,78	 -134	119,58	

Zysk/strata	na	działalności	operacyjnej	 172	620,10	 -1	309	665,20	 39	449,71	 -308	541,29	

Zysk/strata	brutto	 177	803,95	 -1	305	706,11	 40	634,40	 -307	608,57	

Zysk/strata	netto	 141	511,95	 -1	285	565,11	 32	340,41	 -302	863,60	

Kapitał	własny	 3	514	186,43	 2	228	621,32	 794	345,94	 534	326,24	

Kapitał	podstawowy	 557	000,00	 557	000,00	 125	904,16	 133	544,32	

Zobowiązania	długoterminowe	 76	158,23	 75	958,97	 17	214,79	 18	211,65	

Zobowiązania	krótkoterminowe	 2	342	432,99	 417	029,91	 529	483,04	 99	985,59	

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

Należności	krótkoterminowe	 4	034	305,35	 1	185	171,24	 911	913,51	 284	152,40	

Inwestycje	długoterminowe	 258	558,76	 4	427,57	 58	444,57	 1	061,54	

Inwestycje	krótkoterminowe	 342	792,23	 247	445,87	 77	484,68	 59	326,73	

	
Kursy	przyjęte	do	przeliczenia	wybranych	danych	finansowych:	

1. Pozycje	bilansu	przeliczono	według	ogłoszonego	przez	Narodowy	Bank	Polski	kursu	średniego	
euro	na	dzień	bilansowy.	

2. Pozycje	 rachunku	 zysków	 i	 strat	 oraz	 przepływów	 pieniężnych	 przeliczono	 według	 kursu	
stanowiącego	średnią	arytmetyczną	średnich	kursów	euro	ustalonych	przez	Narodowy	Bank	
Polski	obowiązujących	na	ostatni	dzień	każdego	miesiąca	roku	obrotowego.	

Waluta	(EUR)	 2016	 2017	
kurs	średni	na	dzień	bilansowy	 4,4240	 4,1709	

średni	kurs	arytmetyczny	 4,3757	 4,2447	
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INFORMACJE	 NA	 TEMAT	 STOSOWANIA	 PRZEZ	 DOMENOMANIA.PL	 SA	 ZASAD	 ŁADU	
KORPORACYJNEGO,	 O	 KTÓRYCH	 MOWA	 W	 DOKUMENCIE	 „DOBRE	 PRAKTYKI	 SPÓŁEK	
NOTOWANYCH	NA	NEWCONNECT”	

LP.	 ZASADA	 TAK/NIE/	

NIE	DOTYCZY	

KOMENTARZ	

1.	 Przejrzysta	i	efektywna	polityka	informacyjna	 TAK	 	

2.	 Efektywny	 dostęp	 do	 informacji	 niezbędnych	 dla	 oceny	
sytuacji	i	perspektyw	

TAK	 	

3.	 Spółka	 prowadzi	 korporacyjną	 stronę	 internetową	 i	
zamieszcza	na	niej:	

TAK	 	

	 3.1.	podstawowe	informacje	o	spółce	i	jej	działalności	 TAK	 	

	 3.2.	 opis	 działalności	 emitenta	 ze	 wskazaniem	 rodzaju	
działalności,	

z	której	Emitent	uzyskuje	najwięcej	przychodów,	

TAK	 	

	 3.3.	opis	rynku,	na	którym	działa	Emitent,	wraz	z	określeniem	

pozycji	emitenta	na	tym	rynku,	

TAK	 	

	 3.4.	życiorysy	zawodowe	członków	organów	spółki,	 TAK	 	

	 3.5.	informacje	o	powiązaniach	członków	RN	z	akcjonariuszem	
>5%	głosów	na	WZ	

TAK	 	

	 3.6.	dokumenty	korporacyjne	spółki,	 TAK	 	

	 3.7.	zarys	planów	strategicznych	spółki,	 TAK	 	

	 3.8.	prognozy	wyników	finansowych	na	bieżący	rok	obrotowy	 TAK	 W	przypadku	ogłoszenia	
prognoz	

	 3.9.	strukturę	akcjonariatu	 TAK	 	

	 3.10.	dane	oraz	kontakt	do	osoby	odpowiedzialnej	za	relacje	

Inwestorskie	

TAK	 	

	 3.11.	Skreślony	 -	 	

	 3.12.	opublikowane	raporty	bieżące	i	okresowe	 TAK	 	



	

		

Raport	za	2017	rok	

	 3.13.	kalendarz	publikacji	dat	 TAK	 	

	 3.14.	informacje	na	temat	zdarzeń	korporacyjnych	 TAK	 	

	 3.15.	Skreślony.	 -	 	

	 3.16.	 pytania	 akcjonariuszy	 dotyczące	 spraw	 objętych	
porządkiem	obrad	WZ	

TAK	 	

	 3.17.	 informacje	 na	 temat	 powodów	 odwołania,	 zmiany	
terminu,	porządku	obrad	WZ	

TAK	 	

	 3.18.	 informacja	 o	 przerwie	 w	 obradach	 WZ	 i	 powodach	
przerwy	

TAK	 	

	 3.19.	informacje	na	temat	Autoryzowanego	Doradcy	 TAK	 	

	 3.20.	informacje	na	temat	Animatora	akcji	emitenta	 TAK	 	

	 3.21.	dokument	informacyjny	(prospekt	emisyjny)	 TAK	 	

	 3.22.	Skreślony.	 -	 	

	 3.23.	 Informacje	 zawarte	 w	 sposób	 umożliwiający	 łatwy	
dostęp	do	tych	informacji.	

TAK	 	

4.	 Strona	internetowa	w	języku	polskim	lub	angielskim	 NIE	 Emitent	 wykonał	 nową	
wersję	 polskiej	 wersji	
strony	 korporacyjnej	 oraz	
zaplanował	 wdrożenie	
wersji	angielskiej	

5.	 Wykorzystanie	 sekcji	 relacji	 inwestorskich	 na	 stronie	
GPWInfoStrefa	

NIE	 Emitent	 prowadzi	 relacje	
inwestorskie	 za	
pośrednictwem	 swojej	
strony	oraz	firmy	doradczej		

6.	 Utrzymywanie	kontaktów	z	przedstawicielami	AD	 TAK	 	

7.	 Niezwłoczne	informowanie	AD	o	istotnym	zdarzeniu	 TAK	 	

8.	 Zapewnienie	dostępu	AD	do	dokumentów	i	niezbędnych	

Informacji	

TAK	 	

9.	 Emitent	przekazuje	w	raporcie	rocznym:	 	 	
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	 9.1.	informację	na	temat	łącznej	wysokości	wynagrodzeń	

wszystkich	członków	zarządu	i	rady	nadzorczej,	

TAK	 	

	 9.2.	 informację	 na	 temat	 wynagrodzenia	 Autoryzowanego	
Doradcy	 otrzymywanego	 od	 emitenta	 z	 tytułu	 świadczenia	
wobec	emitenta	usług	w	każdym	zakresie.	

NIE	 Emitent	zgodnie	z	umową	z	
AD	 nie	 może	 publikować	
takich	danych	

10.	 Uczestnictwo	 członków	 zarządu	 i	 rady	 nadzorczej	 w	
obradach	WZ	

TAK	 	

11.	 Publicznie	 dostępne	 spotkanie	 z	 inwestorami,	 analitykami,	
mediami	

NIE	 Mając	 na	 uwadze	 aktualną	
wielkość	 Spółki	 oraz	
stopień	 zainteresowania	
inwestorów	 i	 mediów,	
Zarząd	 Spółki	 podjął	
decyzje	 o	 nie	 stosowaniu	
tej	 zasady.	 Na	 pytania	 ze	
strony	 inwestorów	 i	
mediów	 spółka	 udziela	
natychmiastowych	
odpowiedzi.	 Spółka	 nie	
wyklucza	 w	 przyszłości	
stosowania	 tej	 zasady,	 po	
zdiagnozowaniu	 takiej	
potrzeby.	

12.	 Informacje	 zawarte	 w	 uchwale	 w	 sprawie	 emisji	 akcji	 z	
prawem	poboru	

TAK	 	

13.	 Zapewnienie	 odpowiedniego	 odstępu	 czasowego	 pomiędzy	
decyzjami	

TAK	 	

13a.	 Zwołanie	NWZ	przez	akcjonariuszy	 TAK	 	

14.	 Wymogi	 dot.	 dnia	 ustalenia	 praw	 do	 dywidendy	 i	 dnia	 jej	
wypłaty	

TAK	 	

15.	 Wymogi	 dot.	 uchwały	 w	 sprawie	 wypłaty	 dywidendy	
warunkowej	

TAK	 	
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16.	 Raporty	miesięczne	 NIE	 Emitent	 na	 bieżąco	
informuje	 o	 istotnych	
wydarzeniach		

16a.	 W	 przypadku	 naruszenia	 przez	 emitenta	 obowiązku	
uzasadnienie	naruszenia	obowiązku	informacyjnego	

TAK	 	

17.	 Skreślony.	 -	 	

	

	
ZAŁĄCZNIKI	DO	RAPORTU	ROCZNEGO	ZA	ROK	OBROTOWY	2017	
	
Do	niniejszego	raportu	rocznego	załącza	się	następujące	dokumenty:	
Załącznik	nr	1	Jednostkowe	sprawozdanie	finansowe	za	rok	obrotowy	2017	
Załącznik	nr	2	Sprawozdanie	Zarządu	Spółki	z	działalności	za	rok	obrotowy	2017	
Załącznik	nr	3	Raport	i	opinia	biegłego	rewidenta	z	badania	sprawozdania	finansowego	za	2017	rok	
	


