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Raport     kwartalny     zawiera:  

• List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

• Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

• Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe.

• Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

• Wykaz raportów publikowanych w II kwartale 2012 roku.

• Oświadczenie Zarządu.
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Szanowni Akcjonariusze,

W  związku  z  publikacją  wyników  finansowych  InBook  S.A.  pragnę 

przedstawić Państwu informacje na temat osiągnięć Spółki w II kwartale 2012.

W  omawianym  okresie  Spółka  osiągnęła  przychody  w  wysokości 

878.408,87 zł co jest wynikiem porównywalnym do analogicznego okresu zeszłego 

roku. Przychody za pierwsze półrocze są nieznacznie wyższe aniżeli w zeszłorocz-

nym  półroczu  i  wyniosły  niespełna  2  miliony  złotych.   W  okresie

od  1  kwietnia  do  30  czerwca  2012   Spółka  odnotowała   stratę  w  wysokości 

87.001,45 zł przy koszcie amortyzacji 105.878,06 zł. Zysk EBITDA wyniósł nato-

miast 86.496,49 zł.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż zdaniem Zarządu Spółka 

rozwija się zgodnie z założeniami, cały czas zwiększa przychody. Rośnie także gro-

no zadowolonych klientów, którzy wracają do naszych sklepów i dokonują kolej-

nych zakupów. W ciągu ostatniego kwartału w sprzedaży pojawiły się nowe pro-

dukty oraz nawiązano współpracę z nowymi dostawcami. Zdaniem Zarządu sprze-

daż nowego asortymentu przyczyni się do zwiększenia przychodów i pozwoli unik-

nąć spadków obrotów w przypadku zmniejszenia sprzedaży innych produktów z 

oferty Spółki.

   Z wyrazami szacunku

  Jakub Dębski

Prezes Zarządu InBook S.A.
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Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

DANE FINANSOWE PORÓWNYWALNE ZA II KWARTAŁ ROKU 2011 ORAZ 2012.

Dane finansowe
w złotych

II kwartał 2011 II kwartał 2012

Aktywa  trwałe 1.256.357,28 894.628,24

Aktywa obrotowe 564.211,04 745.018,41

Aktywa  razem 1.820.568,32 1.639.646,65

Kapitał własny 1.320.024,17 1.024.218,24

Należności 
długoterminowe

0,00 0,00

Należności 
krótkoterminowe

105.516,72 117.165,84

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne

175.674,59 272.410,68

Zobowiązania 
długoterminowe

0,00 0,00

Zobowiązania 
krótkoterminowe

193.266,55 520.692,83

Dane 
finansowe
w złotych

II kwartał 
2011

od 
01.04.2011 

do 
30.06.2011

II kwartał 
2012
od 

01.04.2012 
do 

30.06.2012

2011 
narastająco

od 
01.01.2011

do 
30.06.2011

2012 
narastająco

od 
01.01.2012

do 
30.06.2012

amortyzacja 114.310,74 105.878,06 228.621,48 211.909,98

przychody 
netto ze 

sprzedaży

953.472,41 878.408,87 1.863.720,77 1.960.579,18

zysk/strata 
ze 

sprzedaży

-150.766,41 -139.461,74 -319.786,13 -260.969,21

zysk/strata 
z 

działalności 
operacyjnej

-96.727,67 -88.459,39 -211.402,42 -156.640,59

zysk/strata 
brutto

-96.656,24 -87.001,45 -211.836,55 -125.413,49

zysk/strata 
netto

-96.656,24 -87.001,45 -211.836,55 -125.413,49
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Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe.

Wynik finansowy za okres od 01.04.201r. do 30.06.2012r. zamknął się stratą w 

wysokości  87.001,45zł  przy  wysokich  kosztach  amortyzacji,  które  w 

przedmiotowym okresie wyniosły 105.878,06zł.  Zysk EBITDA natomiast wyniósł 

86.496,49zł.

Spółka odnotowała w II półroczu 2012 roku 5% wzrost sprzedaży w stosunku do II 

półrocza  2011  roku.  Przychody  ze  sprzedaży  w  okresie  od  01.01.2012r.  do 

30.06.2012r.  wyniosły  1.960.579,18zł.  Natomiast  rok  wcześniej  było  to 

1.863.720,77zł. 

Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2012r. zamknęła się po stronie aktywów i 

pasywów kwotą w wysokości 1.639.646,65zł. Po stronie aktywów w dalszym ciągu 

największą pozycję stanowią aktywa trwałe, które wyniosły na dzień 30.06.2012r. 

894.628,24zł.

Należność krótkoterminowe utrzymały się na podobnym poziomie w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka odnotowała natomiast znaczący 

wzrost środków i innych aktywów pieniężnych, których wartość wzrosła o 50% w 

stosunku do poprzedniego roku.

Wzrosła także wartość towarów handlowych, o 200% w stosunku do II kwartału 

2011 roku. Przełożyło się to na wzrost zobowiązań krótkoterminowych, które na 

dzień 30.06.2012r. wyniosły 520.692,83zł.  Wzrost wartości towarów handlowych 

(stanów magazynowych) wynika z potrzeby rynku oraz oczekiwań klientów, którzy 

na pierwszym miejscu stawiają szybkość realizacji zamówienia.  Nie bez znaczenia 

jest  jednak  fakt,  iż  większość  towarów  handlowym  podlega  prawie  zwrotu  w 

przypadku spadku popytu.

InBook S.A.
 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Osiedle Robotnicze 6;

tel./fax 032 268 64 05,e-mail: inbook@inbook.pl
www.inbook.com.pl



Raport kwartalny  InBook S.A. za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.

Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem 
Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

Drugi kwartał 2012 roku nie obfitował  w spektakularne wydarzenia. Była to stała 

praca i rozwój tego co Spółka wypracowała do tej pory. Działania Zarządu były 

skupione  na  modernizacji  posiadanych  serwisów  i  działaniach  marketingowych 

mających na celu zwiększenie sprzedaży.

W  omawianym  okresie  przebudowano  stronę  główną  księgarni  internetowej 

www.inbook.pl  oraz  sklepu  www.e-zegarki.pl.  Unowocześniono  wizualną  stronę, 

dzięki czemu zyskano możliwość różnorodnej prezentacji produktów oraz kampanii 

produktowych  (promocji).  Wprowadzone  zmiany  zyskały  akceptację  naszych 

klientów.

Dzięki pozyskaniu nowego kontrahenta, w II kwartale wprowadzono do sprzedaży 

trzy  nowe  marki  zegarków  tj.  Ingersoll,  Spazio  oraz  Doxa.  Na  skutek  czego 

dotychczasowa  oferta  została  rozbudowana  i  jest  bardziej  różnorodna  oraz 

atrakcyjna dla klienta.

Spółka  w  II  kwartale  2012  roku  podpisała  umowy  na  pozycjonowanie  w 

wyszukiwarce  Google  trzech  swoich  sklepów,  co  powinno  się  przyczynić  do 

zwiększenia  liczby  nowych  klientów.  Oprócz  działań  pozycjonerskich 

podejmowanych przez zewnętrzny podmiot Spółka we własnym zakresie aktywnie 

prowadzi kampanie reklamowe Google Adwords dla wszystkich swoich serwisów. Z 

zadowoleniem  możemy  tu  zaznaczyć,  iż  efekty  prowadzonych  w  ten  sposób 

działań reklamowych stale się poprawiają i  przyczyniają do pozyskania nowych 

odbiorców.

W związku ze zbliżającym się okresem szkolnym i zakupami podręczników Spółka 

powzięła  działania  mające  na  celu  wprowadzenie  do  swojej  oferty  artykuły 

papiernicze, w tym plecaki, piórniki oraz akcesoria szkolne. Zdaniem Zarządu w III 

kwartale 2012 roku odnotowuje się popyt na taki asortyment, w związku z czym 

połączenie  sprzedaży  podręczników  szkolnych  oraz  tego  typu  produktów  jest 

wręcz oczywiste.
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Wykaz raportów publikowanych w II kwartale 2012 roku.

Nr i rodzaj raportu EBI Treść raportu

09/2012 raport bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki InBook S.A.
10/2012 raport bieżący Zawiadomienie akcjonariusza o 

przekroczeniu progu 15% w kapitale 
zakładowym.

11/2012 raport bieżący Odwołanie Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia InBook S.A. zwołanego 

na 25 maja 2012 r.
12/2012 raport roczny Raport roczny za 2011 r.
13/2012 raport bieżący Zwołanie Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy InBook 
S.A.

14/2012 raport kwartalny Raport okresowy za I kwartał 2012 r.
15/2012 raport bieżący Treść uchwał podjętych na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki InBook S.A. w dniu 05.06.2012r.

16/2012 raport bieżący Podjęcie uchwały w sprawie 
upoważnienia Zarząd Spółki do 
nabycia akcji własnych Spółki.
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Oświadczenie Zarządu
dotyczące sporządzonego raportu kwartalnego za II  kwartał 2012 roku.

Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane 
informacje finansowe i dane porównywalne za okres II  kwartału 2012 roku, 
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, 
finansową i wynik finansowy InBook S.A. , oraz że sprawozdanie kwartalne z 
działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć InBook S.A.

 

               Prezes Zarządu               Wiceprezes Zarządu

                Jakub Dębski                            Paulina Raciborska
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