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Szanowni Akcjonariusze,

W  związku  z  otrzymaniem  wyników  finansowych  Spółki  InBook  S.A. 

przedstawiam Państwu raport ukazujący działania Spółki w IV kwartale 2012.

W czwartym kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży

w  wysokości  1.194.430,31  zł,  przychody  za  rok  2012  wzrosły  o  blisko  5%

w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość zysku EBITDA za IV kwartał 2012r. 

wyniosła 31.423,06 zł.

W  omawianym  okresie  kontynuowany  był  skup  akcji  własnych  z  rynku 

Newconnect. Na koniec roku Spółka posiadała 6500szt akcji co stanowiło 0,11%

w akcjonariacie. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazywanymi w raportach EBI 

Spółka  kontynuuje  politykę  zrównoważonego  rozwoju  oraz  utrzymuje  wzrost 

sprzedaży.  Do  tego  celu  wykorzystuje  swoje  zaplecze  techniczne  jednocześnie 

stale  je  unowocześniając.  W  planach  na  rok  2013  jest  otwarcie  co  najmniej 

jednego  nowego  sklepu,  w  którym  prowadzona  będzie  sprzedaż  nowych

oraz dotychczasowych produktów oferowanych przez Spółkę. Obecnie prowadzone

są  rozmowy  z  potencjalnymi  partnerami  handlowymi  jednak  jest  jeszcze  zbyt 

wcześnie na przedstawienie konkretnych rezultatów tych rozmów. 

Rok  2013  to  wiele  nowych  wyzwań  stawianych  przed  Spółką  i  jej 

pracownikami.  Niemniej  jednak  jestem  przekonany,  iż  cały  zespół  dołoży 

wszelkich  starań  by  sprostać  wymaganiom  naszych  klientów,  których  stale 

zwiększająca się liczba pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość.

   Z wyrazami szacunku

  Jakub Dębski

Prezes Zarządu InBook S.A.
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1.1Informacje ogólne.

1.2Informacje podstawowe.

Firma InBook Spółka Akcyjna
Kraj siedziby Polska
Siedziba Dąbrowa Górnicza
Adres ul. Osiedle Robotnicze 6,

42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefon 032 268 64 05
Fax 032 268 64 05
E-mail inbook@inbook.pl
strona internetowa www.inbook.com.pl
NIP 6292195774
REGON 277501658
KRS 0000310188

Źródło: Spółka

1.3Struktura akcjonariatu.

Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 
5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 14.02.2013 r. wynosi 609 783 zł i składa się z 

6.097.830 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

W jego skład wchodzą akcje następujących serii:

I. Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości 3000000 sztuk

II. Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości 2000000 sztuk

III. Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości 277830 sztuk

IV. Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości  160000 sztuk

V. Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości  660000 sztuk

Akcjonariat powyżej 5% na dzień 14  lutego 2012

Lp. Akcjonariusz akcji % głosów
1 Mariusz Dąbrowski 1 400 000 22,96 %
2 Jakub Dębski 1 406 500 23,07 %
3 ABS Investment S.A. wraz z 

podmiotem zależnym
1 245 228 20,42 %

4 INVESTcon GROUP S.A. 650 000 10,66 %
5 Pozostali 1 396 102 22,89 %

Powyższa  informacja  o  stanie  posiadania  akcji  Spółki  przez  akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy 

w drodze realizacji  przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek 
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publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 

29.07.2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów 

finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu  oraz o  spółkach publicznych 

(art.  69  i  art.  69a)  i  ustawy  z  dnia  29.07.2005  r.  o  obrocie  instrumentami 

finansowymi (art. 160 i nast.).

1.4 Zarząd.

W skład Zarządu wchodzili:

Imię i Nazwisko Funkcja
Jakub Dębski Prezes Zarządu
Paulina Raciborska Wiceprezes Zarządu

1.5 Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzili:

Imię i Nazwisko Funkcja
Dagmara Waluś Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Okrajni Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Dębska Członek Rady Nadzorczej
Maciej Dębski Członek Rady Nadzorczej
Adam Raciborski Członek Rady Nadzorczej

1.5.1Inne informacje.

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta 
na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu 

Ustawy o rachunkowości.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 
niesporządzenia takich sprawozdań.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu 

Ustawy o rachunkowości w związku z tym taki obowiązek Spółki nie dotyczy.

Informacje dotyczące prognoz finansowych.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.
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Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

DANE FINANSOWE PORÓWNYWALNE ZA III KWARTAŁ ROKU 2011 ORAZ 2012.

Dane finansowe
w złotych

IV kwartał 2011 IV kwartał 2012

Aktywa  trwałe 1.112.164,25 868.688,59

Aktywa obrotowe 656.324,71 576.320,09

Aktywa  razem 1.760.213,42 1.445.008,68

Kapitał własny 1.253.770,63 989.257,17

Należności 
długoterminowe

0 0

Należności 
krótkoterminowe

49.156,32 19.571,63

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne

240.471,42 317.244,45

Zobowiązania 
długoterminowe

0 0

Zobowiązania 
krótkoterminowe

305.016,21 398.828,93

Dane 
finansowe
w złotych

IV kwartał 
2011

od 
01.10.2011 

do 
31.12.2011

IV kwartał 
2012
od 

01.10.2012 
do 

31.12.2012

2011 
narastająco

od 
01.01.2011

do 
31.12.2011

2012 
narastająco

od 
01.01.2012

do 
31.12.2012

amortyzacja 110.707,24 51.112,67 453.626,71 314.158,57

przychody 
netto ze 

sprzedaży

1.238.510,55 1.194.430,31 4.451.468,45 4.604.414,48

zysk/strata 
ze 

sprzedaży

-65.116,67 -40.278,28 -463.948,86 -311.349,52

zysk/strata 
z 

działalności 
operacyjnej

-16.469,66 -19.689,61 -252.878,64 -167.423,99

zysk/strata 
brutto

-15.485,16 -52.469,26 -251.990,09 -160.374,56

zysk/strata 
netto

-15.485,16 -52.469,26 -251.990,09 -160.374,56
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Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe.

Z wielu raportów ekonomicznych wynika, że ostatnie święta Bożego Narodzenia 

były słabsze pod względem sprzedaży niż się spodziewano. Podobnie jak miało

to miejsce w innych firmach handlowych również nasze sklepy zanotowały lekki 

spadek sprzedaży w okresie przedświątecznym. W IV kwartale 2012 roku Spółka 

osiągnęła  przychody ze  sprzedaży  w kwocie  1.194.430,31 zł  i  były  one niższe

o 4 % do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednakże przychody za rok 

2012 wzrosły o blisko 5% do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

W  związku  z  powyższym  Spółce  nie  udało  się  uniknąć  straty  w  wysokości 

19.689,61 zł.  Jednak  mimo  to  IV  kwartał  2012r.  należy  uznać  za  udany,

ze względu na koszt amortyzacji, który wyniósł 51.112,67 zł. Niniejszym wysokość 

zysku EBITDA  za IV kwartał 2012r. wyniosła 31.423,06 zł.

Bilans Spółki na dzień 31.12.2012 r. zamknął  się po stronie aktywów i pasywów 

sumą  1.445.008,68zł  (jeden  milion  czterysta  czterdzieści  pięć  tysięcy  osiem 

złotych i 68/100). W strukturze aktywów, na dzień 31.12.2012 r. nadal największe 

pozycje stanowią  aktywa trwałe w kwocie 868.688,59 zł (osiemset sześćdziesiąt 

osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem  złotych i 59/100). Biorąc pod uwagę 

amortyzacje  w  IV  kwartale  2012  r.  w  kwocie  51.112,67  zł,  zauważyć  należy,

iż  aktywa  trwałe  spółki  w  porównaniu  do  III  kwartału  bieżącego  roku  wzrosły

o wartość 76.308,94 zł.

Na koniec IV kwartału 2012r.  stan zapasów magazynowych w postaci  towarów 

handlowych nie uległ znaczącej zmianie w stosunku do III kwartału bieżącego roku 

i  wynosił  226.985,14 zł.  W stosunku do III  kwartału  bieżącego roku nie uległa 

również   znacznej  zmianie  wartość  środków  i  innych  aktywów  pieniężnych

i na koniec okresu wynosiła 317.244,45 zł. W stosunku do analogicznego okresu 

roku poprzedniego spółka odnotowała wzrost wspomnianej wartości o  30%.

W  strukturze  pasywów  stan  zobowiązań  krótkoterminowych  Spółki  na  dzień 

31.12.2012r.  Wynosił  398.828,93  zł  (trzysta  dziewięćdziesiąt  osiem  tysięcy 

osiemset dwadzieścia osiem złote i 93/100) i był niższy o blisko 9 % w porównaniu 

do III kwartału 2012 roku. Natomiast kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2012 r. 

wynosił  989.257,17  zł  dziewięćset  osiemdziesiąt  dziewięć   tysięcy   dwieście 

pięćdziesiąt  siedem złotych  i  17/100)  i  był  niższy  o  blisko 5  % w porównaniu

do III kwartału bieżącego roku.
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Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem 
Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W omawianym okresie Spółka jak co roku zintensyfikowała działania w zakresie 

reklamy  i  marketingu  przed  okresem  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Działania

te polegały na zwiększeniu odwiedzin użytkowników na stronach internetowych 

należących  do  Spółki.  W  głównej  mierze  przepływ  użytkowników  pochodził

z  programu  Google  Adwords  oraz  dzięki  pozycjonowaniu  organicznemu,  które 

również od pewnego czasu przynosi wymierne rezultaty. Spółka stale monitoruje 

swoje programy Google Adwords i  dostosowuje je do aktualnych promocji  oraz 

posiadanej   oferty  handlowej.  Takie  działania  pozwalają  w  sposób  racjonalny 

zachować  stosunek  wydatków  ponoszonych  na  reklamę  w  odniesieniu

do generowanych przychodów.

W  czwartym  kwartale  zmieniona  została  wewnętrzna  procedura  obsługi 

zamówień. Zaimplementowany został nowy system pozwalający na  generowanie 

dokumentów sprzedażowych w jednym etapie, a nie w dwóch jak to miało miejsce 

do  tej  pory.  Takie  rozwiązanie  zdecydowanie  pozwala  zaoszczędzić  czas  pracy

i przyczynia się do większej wydajności obsługi zamówień.

Zgodnie z informacjami podanymi w raporcie za EBI 26/2012 został uruchomiony 

nowy  sklep  citizen.pl.  Posiada  on  ciekawszą  szatę  graficzną  oraz  inny  sposób 

prezentacji produktów.

W  związku  ze  wzrostem  sprzedaży  naczyń  kuchennych  marki  Emalia  Olkusz, 

Spółka  w  okresie  IV  kwartału  2013  roku  intensywnie  poszukiwała  dostawców 

produktów  do  nowego  sklepu  z  naczyniami,  który  będzie  uruchomiony

w  I  lub  II  kwartale  2013  roku.  Obecnie  trwają  prace  działu  IT  nad  jego 

stworzeniem.  Zgodnie  z  badaniami  platformy  internetowej  Nokaut.pl  Polacy

są  najbardziej  zainteresowani  zakupem  przez  Internet  produktów  do  domu

i  ogrodu,  większość  z  nich  to  kobiety.  Klient  internetowy  jest  coraz  bardziej 

wymagający,  dlatego Spółce zależy aby sklep wyróżniał  się  na tle  innych pod 

względem asortymentu jak i wyglądu, funkcjonalności oraz jakości obsługi klienta.
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Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2012 roku.

Nr i rodzaj raportu EBI Treść raportu

24/2012 raport bieżący  Nabycie akcji własnych.
25/2012 raport bieżący  Nabycie akcji własnych.

26/2012 raport kwartalny Raport za III kwartał 2012
27/2012 raport bieżący  Nabycie akcji własnych.
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Oświadczenie Zarządu

dotyczące sporządzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku.

Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane 

informacje finansowe i dane porównywalne za okres IV  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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