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Szanowni Akcjonariusze,

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

przedstawiam Państwu raport ukazujący działania Spółki w II kwartale 2013 roku.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Spółka odnotowała 

60% wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku. Wartość 

przychodu  netto  ze  sprzedaży  wyniosła  1.418.841,66zł.  Odnotowany  wzrost 

sprzedaży w omawianym okresie daje dobre prognozy na bieżący rok.

Zgodnie  z  wcześniejszymi  informacjami  także  i  w  tym okresie  Spółka 

dokonała  zakupu  własnych  akcji.  Na  dzień  dzisiejszy  w  posiadaniu  Spółki  jest 

10.500 akcji własnych. Skup będzie prowadzony także w następnych miesiącach.

Omawiany kwartał to także sporo pracy wykonanej w związku ze stale 

rosnącą  liczbą  zamówień.  Cały  czas  dokonujemy  modernizacji  działalności 

dotyczącej  obsługi  przesyłek,  tak aby klient dostał  jak najszybciej  zamówienie. 

Priorytetem na najbliższe kwartały będą przede wszystkim działania zmierzające 

do pozyskiwania nowych klientów i zwiększania przychodów Spółki.

 W  ocenie  Zarządu  prowadzone  działania  rozwojowe  powinny  mieć 

pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych okresach.

   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 14.08.2013 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  sierpnia 2013

Lp. Akcjonariusz akcji % głosów
1 Jakub Dębski 1 406 500 23,07 %
2 ABS Investment S.A. wraz z 

podmiotem zależnym
1 245 228 20,42 %

3 Mariusz Dąbrowski 1 020 000 16,73 %
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.).

1.4Zarząd.

W skład Zarządu wchodzili:

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

1.5Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzili:

Imię i Nazwisko Funkcja
Edward Szeląg 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 30 czerwca 2013 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 30 czerwca  2013 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 II KWARTAŁ ROKU 2012 ORAZ 2013.

Dane finansowe
w złotych

II kwartał 2012 II kwartał 2013

Aktywa  trwałe 894.628,24 763.044,94

Aktywa obrotowe 745.018,41 520.517,57

Aktywa  razem 1.639.646,65 1.283.562,51

Kapitał własny 1.024.218,24 883.914,08

Należności 
długoterminowe

0 0

Należności 
krótkoterminowe

117.165,84 73.435,52

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne

272.410,68 210.377,04

Zobowiązania 
długoterminowe

0 0

Zobowiązania 
krótkoterminowe

520.692,83 372.860,85

Dane 
finansowe
w złotych

II kwartał 
2012

od 
01.04.2012 

do 
30.06.2012

II kwartał 
2013
od 

01.04.2013 
do 

30.06.2013

2012 
narastająco

od 
01.01.2012

do 
30.06.2012

2013 
narastająco

od 
01.01.2013

do 
30.06.2013

amortyzacja 105.878,06 51.386,49 211.909,98 105.146,90

przychody 
netto ze 

sprzedaży
878.408,87 1.418.841,66 1.960.579,18 2.638.533,60

zysk/strata 
ze 

sprzedaży

-139.461,74 -73.652,17 -260.969,21 -158.703,57

zysk/strata 
z 

działalności 
operacyjnej

-88.459,39 -56.732,29 -156.640,59 -123.473,06

zysk/strata 
brutto

-87.001,45 -55.488,83 -125.413,49 -121.318,26

zysk/strata 
netto

-87.001,45 -55.488,83 -125.413,49 -121.318,26
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Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe.

Spółka InBook S.A. w okresie od 01.04.2013r. Do 30.06.2013r. osiągnęła przycho-

dy netto  ze sprzedaży w wysokości  1.418.841,66 zł Wartość  przychodów za II 

kwartał wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 60%. 

Odnotowany wzrost sprzedaży w omawianym okresie daje dobre prognozy na bie-

żący rok.  Niewątpliwy wpływ na ich wysokość sprzedaży ma sukcesywna realiza-

cja planów Zarządu dotycząca realizacji  polityki dywersyfikacji  asortymentu po-

przez poszerzanie asortymentu o produkty nowych dostawców do dotychczaso-

wych sklepów internetowych. 

W omawianym okresie Spółka odnotowała stratę w wysokości 52.023,83 zł, jednak 

uwzględniając  koszt amortyzacji w wysokości  51.386,49  zł  zauważamy, że war-

tość EBITDA wynosi minus 637,34 zł. Wynik ten jest też lepszy niż zanotowany w 

pierwszym kwartale obecnego roku.

Bilans  Spółki  na  dzień  30.06.2013r.  zamknął  się  sumą  bilansową  po  stronie 

aktywów  i  pasywów  kwotą  1.287.027,51 zł.  Po  stronie  aktywów  zmieniła  się 

proporcja  aktywów  trwałych  w  stosunku  do  aktywów  obrotowych.  Na  dzień 

30.06.2013r. aktywa trwałe wynosiły 763.044,94 zł, natomiast obrotowe to kwota 

523.982,57 zł. Niewątpliwy wpływ na tą sytuację miał spadek wartości zapasów w 

postaci  towarów  handlowych.  Na  dzień  30.06.2013r.  stan  zapasów  w  postaci 

towarów  handlowych  to  równowartość  kwoty  224.752,55zł  i  jest  to  wartość 

mniejsza o 35% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.  W II 

kwartale 2013r. zmalała również o 35% wartość należności krótkoterminowych w 

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Środki i inne aktywa pieniężne na koniec omawianego okresu zamknęły się kwotą 

213.842,04 zł.

W  strukturze  pasywów  stan  zobowiązań  krótkoterminowych  Spółki  na  dzień 

30.06.2013 r. wynosił 372.860,85 zł  i był niższe w porównaniu do II kwartału 2012 

roku o 30%. 
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Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem 
Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

Nowa marka i asortyment

W drugim kwartale 2013 roku Spółka wprowadziła do sprzedaży nową markę Tesa 

tape.  Jest  to  czołowy  producent  samoprzylepnych  produktów  i  rozwiązań 

systemowych  dla  przemysłu,  handlu  i  konsumentów.  Ponad  6000  produktów 

zaprojektowanych i produkowanych przez tesa jest sprzedawanych w ponad 100 

krajach.  Firma  oferuje  specjalne  rozwiązania  systemowe  dla  klientów 

przemysłowych i gwarantuje w wielu branżach, redukcję kosztów, optymalizację 

procesów, co prowadzi do ulepszenia produktów końcowych.

W  ofercie  nie  brakuje  także  produktów  dla  klientów  indywidualnych,  które 

przeznaczone są do codziennego użytku w biurze, w domu i w ogrodzie. W tym 

zakresie  tesa  pomaga  swoim  klientom  urządzić  ich  otoczenie  według 

indywidualnego smaku, poprawiając tym samym jakość życia wielu ludzi.

Na chwilę obecną produkty tesa są oferowane w serwisie www.inbook.pl,  jeżeli 

sprzedaż  tych  produktów  osiągnie  zadowalający  poziom  Spółka  stworzy 

dedykowany  sklep  dla  klientów  indywidualnych.  Będzie  to  pierwszy  tego  typu 

sklep internetowy na Polskim rynku.

Przygotowanie  systemu  informatycznego  do  uruchomienia  nowych 

punktów odbioru

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Spółka rozpoczęła w omawianym 

okresie prace polegające na wdrożeniu do aktualnego systemu informatycznego 

punktów  odbioru  MBE  Mail  Boxes  Etc  jako  nowej  formy  wysyłki/odbioru  w 

posiadanych  serwisach  internetowych.  Bezpłatna  forma  odbioru  jest  coraz 

bardziej popularna i pozwala klientom zaoszczędzić pieniądze. Spółka zamierza w 

początkowej  fazie  uruchomić  około  10  punktów  odbiorów  w  dużych  miastach, 

takich jak:

• Bydgoszcz

• Grudziądz

• Katowice

• Kraków

• Poznań

• Płock

• Szczecin
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• Warszawa

• Wrocław

• Zielona Góra

• Łódź.

Dzięki  tej  opcjo  klienci  będą  mogli  odebrać  swoje  zamówienie  w  wybranym 

punkcie MBE Mail Boxes Etc. Aby odebrać zamówienie osobiście klient najpierw 

musi  je  złożyć  w sklepie internetowym, o  tym, że zamówione produkty są już 

skompletowane  i  czekają  na  odbiór  jest  informowany  telefonicznie  lub  drogą 

mailową.
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Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2012 roku.

Nr i rodzaj raportu EBI Treść raportu

5/2013 raport kwartalny Raport okresowy za I kwartał 2013 
roku.

6/2013 raport roczny Raport roczny za rok obrotowy 
2012.

7/2013 raport bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki InBook S.A.
8/2013 raport bieżący Treść uchwał podjętych na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki InBook S.A. w dniu 11.06.2013r.

9/2013 raport bieżący Powołanie członka Rady Nadzorczej 
InBook S.A.

10/2013 raport bieżący Nabycie akcji własnych.
11/2013 raport bieżący Rezygnacja Członka Rady 

Nadzorczej.

12/2013 raport bieżący Podpisanie przez akcjonariuszy 
porozumienia ograniczającego 

rozporządzanie akcjami.
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Oświadczenie Zarządu
dotyczące sporządzonego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

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

informacje finansowe i dane porównywalne za okres II  kwartału 2013 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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