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Raport     kwartalny     zawiera:  

1.Podstawowe informacje o Emitencie

• informacje ogólne,

• struktura akcjonariatu,

• wskazanie  jednostek  wchodzących  w  skład  grupy  kapitałowej 

Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym,

• w  przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 

niesporządzenia takich sprawozdań,

• informacje dotyczące prognoz finansowych,

• informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w 

przeliczeniu na pełne etaty,

• oświadczenie Zarządu,

• wybrane dane finansowe.

2. Charakterystyka  istotnych  dokonań  lub  niepowodzeń  emitenta  w  okresie, 

którego dotyczy raport,  wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w 

szczególności o nietypowym charakterze,  mających wpływ na osiągnięte wyniki.

3. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

4.Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2013 roku.

5.Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, 

zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
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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

W okresie sprawozdawczym Spółka działała w branży e-commerce, główne źródło 

przychodów InBook S.A. stanowiła sprzedaż towarów za pośrednictwem prowadzo-

nych przez Spółkę serwisów internetowych. Zakres działania Spółki jest zgodny z 

przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki, oraz wpisem w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.

Najważniejsze serwisy należące do Spółki:

www.inbook.pl
Jeden  z  naszych  pierwszych,  typowo  autorskich 

projektów. W swojej ofercie posiada jedną z większych 

na  rynku księgarskim ilość  pozycji  i  są  to  nie  tylko 

książki, lecz również płyty z muzyką cd, filmy dvd , 

wydawnictwa elektroniczne typu ebook oraz czytniki 

do  tego  typu  publikacji.  Oferta  sklepu  jest  stale 

wzbogacana o nowe produkty. W księgarni InBook.pl 

oprócz  zwykłych  przelewów  lub  płatności 

gotówkowych można używać kart płatniczych oraz dokonywać szeregu płatności 

internetowych. Cały czas modernizujemy stronę wizualną serwisu, dzięki czemu 

zyskano  możliwość  różnorodnej  prezentacji  produktów  oraz  kampanii 

produktowych  (promocji).  Wzbogacona  została  także  oferta  zabawek,  w  tym 

artykułów szkolnych, gier planszowych itp.
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www.citizen.pl
Autoryzowany sklep zegarków marki  Citizen,  która 

należy  do  największych  światowych  producentów 

zegarków.  Citizen  najbardziej  znany  jest  z 

naręcznych zegarków serii Eco-drive, zasilanymi za 

pomocą słonecznych ogniw. Citizen jest najbardziej 

innowacyjną i zaawansowaną technologicznie marką 

na świecie.  Na co dzień z zegarkami zakupionym w 

naszym sklepie latają piloci służący w Wojsku Polskim.

www.e-zegarki.pl
Serwis grupujący wszystkie marki zegarków w jednym 

centralnym  miejscu  handlowym.  Sklep  jest  naszą 

odpowiedzią na oczekiwania najbardziej wymagających 

klientów  szukających  niepowtarzalnych  i  wyjątkowych 

zegarków.  Oferta  opiera  się  na  różnorodności. 

Posiadamy zegarki eleganckie znanych marek w świecie 

mody  takich  jak  Hugo  Boss  czy  Tommy  Hilfiger, 

sportowe Casio czy Spazio 24, jak i również szeroką ofertę zegarków dla dzieci 

takich marek jak Hip Hop czy Moschino Teen.

www.casiomarket.pl
W  serwisie  tym,  można  dokonać  zakupu  wszystkich 

dostępnych  w  naszym  kraju  produktów  marki  Casio, 

sprzedawane  tam  są  m.in.  zegarki,  kalkulatory, 

instrumenty muzyczne i  palmtopy. Produkty Casio mogą 

być objęte nawet sześcioletnim okresem gwarancyjnym, 

co  w  połączeniu  z  atrakcyjną  ceną  stwarza 

niepowtarzalną ofertę zakupu. 
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www.emalia.pl
Serwis  internetowy  z  artykułami  emaliowanymi  typu 

garnki, patelnie, czajniki itp. artykuły gospodarstwa do-

mowego Emalii Olkusz S.A. Marka jest znana od 1907 

roku, ciesząc się uznaniem kolejnych pokoleń zadowolo-

nych klientów. Wiekowa tradycja i zaufanie stanowi o jej 

wysokiej pozycji w tym segmencie rynku dzięki jakości 

oraz  szerokiemu  asortymentowi  produktów.  Sklep 

www.emalia.pl ma w swojej ofercie zarówno tradycyjne 

modele garnków jak i nowoczesne, przesycone kolorami 

nowoczesne linie takie jak Selena czy Mizar. Najnowsza 

propozycja to naczynia z powłoką ceramiczną oraz patelnia z odpinaną rączką w 

kolorach kompletów dla najbardziej wymagających klientów.

www.nici.pl  
Sklep internetowy z oryginalnymi zabawkami niemieckiej 

marki NICI ,  która oferuje wysokiej jakości zabawki oraz 

akcesoria pluszowe. Zabawki Nici to niepowtarzalne wzor-

nictwo oraz wykonanie, dbałość o każdy szczegół. W ofer-

cie sklepu znajdą Państwo oprócz zabawek pluszowych ar-

tykuły szkolne takie jak piórniki, notesy czy plecaki oraz 

akcesoria: zegarki, termofory i inne. 

www.cud.pl
Sklep  posiada  w  sprzedaży  całą  gamę  prezentów  na 

każdą  okazję.  Serwis  podzielony  jest  na  kilka  kategorii 

tematycznych ułatwiających grupowanie poszczególnych 

towarów,  tak  aby  ich  oglądanie  i  zamawianie  przez 

użytkowników było proste i skuteczne. Wśród produktów 

dostępne są: repliki broni, porcelana, obrazy ścienne oraz 

inne artykuły do dekoracji wnętrz.
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1.3 Struktura 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 14.11.2013 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  listopada 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 

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.).
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1.4 Zarząd.

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 wrześnie 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 września  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.

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013.

Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w 

przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec trzeciego kwartału 2013 roku liczba pełnych etatów w InBook S.A. wy-

niosła 8.
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Oświadczenie Zarządu

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

cje finansowe i dane porównywalne za okres III kwartału 2013 roku, sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w 

sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finan-

sowy InBook S.A. , oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawie-

ra prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć InBook S.A.

Prezes Zarządu            Wiceprezes Zarządu

Jakub Dębski                                    Paulina Raciborska
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Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

DANE FINANSOWE PORÓWNYWALNE ZA III KWARTAŁ ROKU 2012 ORAZ 2013

Dane finansowe
w złotych

III kwartał 2012 III kwartał 2013

Aktywa  trwałe 843.492,32 731.658,45

Aktywa obrotowe 711.086,42 515.691,76

Aktywa  razem 1.554.578,74 1.247.350,21

Kapitał własny 1.041.726,43 857.126,16

Należności 
długoterminowe

0 0

Należności 
krótkoterminowe

117.407,81 78.976,14

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne

307.126,87 171.246,98

Zobowiązania 
długoterminowe

0 0

Zobowiązania 
krótkoterminowe

436.824,73 380.356,47

Dane 
finansowe
w złotych

III kwartał 
2012

od 
01.07.2012 

do 
30.09.2012

III kwartał 
2013
od 

01.07.2013 
do 

30.09.2013

2012 
narastająco

od 
01.01.2012

do 
30.09.2012

2013 
narastająco

od 
01.01.2013

do 
30.09.2013

amortyzacja 51.135,92 51.386,49 263.045,90 156.533,39

przychody 
netto ze 

sprzedaży

1.449.404,99 1.460.331,16 3.409.984,17 4.098.864,76

zysk/strata 
ze 

sprzedaży

-10.102,03 -35.527,56 -271.071,24 -194.231,13

zysk/strata 
z 

działalności 
operacyjnej

8.906,21 -18.609,24 -147.734,38 -142.082,30

zysk/strata 
brutto

17.508,19 -13.412,96 -107.905,30 -141.481,18

zysk/strata 
netto

17.508,19 -13.412,96 -107.905,30 -141.481,18
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Charakterystyka  istotnych  dokonań  lub  niepowodzeń  emitenta  w 

okresie,  którego  dotyczy  raport,  wraz  z  opisem  najważniejszych 

czynników  i  zdarzeń,  w  szczególności  o  nietypowym  charakterze, 

mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Aktywność  Emitenta  w  III  kwartale  skupiła  się  na  rozwoju  dotychczasowych 

serwisów internetowych oraz rozszerzania asortymentu.

Spółka  w  głównej  mierze  osiąga  przychody  ze  sprzedaży  produktów  za 

pośrednictwem sieci internetowej. Nic więc dziwnego, że na tym polu aktywnie 

podejmuje działania mające na celu poprawić obsługę swoich serwisów. Branża ta 

charakteryzuje się  dużymi zmianami w niej  zachodzącymi,  stale  trzeba śledzić 

nowe technologie i sukcesywnie je wdrażać. W trzecim kwartale Spółka nawiązała 

współpracę z  agencją  zajmującą  się  pozycjonowaniem w Google  tzw.  długiego 

ogona – czyli wielu stron pod kątem treści na nich zamieszczanych. Takie działanie 

wpłynie  pozytywnie  na  ilość  użytkowników,  którzy  będą  przekierowywani  do 

serwisu InBook.pl 

Działania prowadzone przez Spółkę nie są jednak nakierowane na pozyskiwanie 

każdego ruchu prowadzącego do strony internetowej. Cały czas kładziemy nacisk 

na  zwiększanie  się  konwersji  zamówień  pozyskiwanej  z  użytkowników 

odwiedzających  sklepy.  Analizując  obecny  okres  do  zeszłorocznego  można 

stwierdzić iż nasi klienci coraz dłużej pozostają na naszych stronach, przeglądają 

więcej ofert a także składają więcej zamówień w przeliczeniu na ilość odwiedzin. 

Dane finansowe.

W okresie od 01.07.2013r. do 30.09.2013r. Emitent osiągnął przychody netto ze 

sprzedaży w wysokości  1.460.331,16.  Wobec porównywalnego kwartału zeszłego 

roku,  Spółka  nieznacznie  zwiększyła  przychody,  jednocześnie  utrzymując  niską 

bazę kosztową.

W omawianym okresie Spółka odnotowała stratę w wysokości 13.412,96 zł, jednak 

uwzględniając   koszt  amortyzacji  w  wysokości  51.386,49  zł  wartość  EBITDA 

wyniosła 37.973,53zł. Wynik ten jest dużo lepszy aniżeli w dwóch pierwszych 

kwartałach obecnego roku.

Bilans  Spółki  na  dzień  30.09.2013r.  zamknął  się  sumą  bilansową  po  stronie 

aktywów i  pasywów w kwocie  1.247.350,21  zł.  W  stosunku  do  analogicznego 

okresu  roku  poprzedniego  spadła  wartość  aktywów  trwałych  o  kwotę 

111.833,87zł.  Powyższa  kwota  jest  różnicą  między  kwotą  amortyzacji 

208.542,81zł,  a  kwotą  wydatkowaną  na  nabycie  wartości  niematerialnych  i 

prawnych,  rzeczowych  aktywów  trwałych  oraz  inwestycji  w  łącznej  kwocie 

96.708,94zł.  Spadła  również  wartość  aktywów  obrotowych  w  stosunku  do 
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analogicznego okresu roku poprzedniego o około 27% co świadczy o sprzedaży 

produktów z magazynu. W omawianym okresie zmniejszyła się wartość należności 

krótkoterminowych  w  stosunku  do  analogicznego  okresu  roku  poprzedniego  o 

44%. Środki i inne aktywa pieniężne na koniec omawianego okresu zamknęły się 

kwotą  171.246,98zł.  W  omawianym  okresie  zmniejszyła  się  również  wartość 

zobowiązań  krótkoterminowych  spółki  i  była  niższa  o  13%  w  stosunku  do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Zarząd wskazuje na typową dla Spółki 

sezonowość  sprzedaży.  W  dwóch  pierwszych  kwartałach  Emitent  odnotowuje 

zwykle  niższe  przychody  aniżeli  w  dwóch  następnych.  Przychody  z  trzeciego 

kwartału  obejmują  w  dużej  mierze  podręczniki  szkolne,  które  są  produktami 

niskomarżowymi. Najbardziej rentowny jest kwartał czwarty związany nieodłącznie 

z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Nowe marki w asortymencie.

W trzecim kwartale poszerzono ofertę serwisów internetowych m.in. o nowe marki 

zegarków takie jak:

• Pulsar

Należąca do Seiko marka Pulsar należy do czołowych marek na Światowym 

rynku  zegarków.  Marka  zadebiutowała  na  rynku  w  1972  roku  i  jako 

pierwsza zaprezentowała połączenie kwarcowego mechanizmu zegarka z 

cyfrowym  wyświetlaczem  i  diodowym  podświetleniem  wpasowując  się 

idealnie  w rozpoczynający się wówczas wiek podboju kosmosu.  W 1979 

marka  została  wprowadzona  na  rynek  amerykański,  a  rok  później 

rozpoczęła ekspansję na pozostałych rynkach.

• Morgan

Zegarki Morgan to dynamiczna oraz innowacyjna propozycja, która kreuje 

najnowsze  trendy.  Słowa  klucze  charakteryzujące  markę  to:  MIŁOŚĆ, 

ZMYSŁOWOŚĆ,  PASJA.  Ze  względu  na  swoją  stylistykę  przeznaczone  są 

głównie dla młodych kobiet, które pragną wyglądać modnie i elegancko.

• Lorus

Zegarki Lorus R2345FX9 to sportowa kolekcja zegarków dla ludzi młodych i 

młodych  duchem.  Ludzi  aktywnych,  pozytywnie  nastawionych  do  życia 

oraz  potrafiących  się  nim  cieszyć  każdego  kolejnego  dnia.  Ludzi,  dla 

których zegarek jest czymś więcej niż tylko narzędziem wskazującym czas. 

Staje sie on czymś, co cieszy oraz wyraża energię i witalność osoby, która 

go nosi.

• Lacoste

Poszczególne kolekcje zegarków Lacoste noszą nazwy miast rozsianych po 

całym świecie.  Wśród  nich  znajdziemy  hiszpańską  Barcelonę,  francuską 
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Niceę czy też kanadyjski  Montreal.  Komfort i  jakość -  cechy,  na których 

zbudowano markę - do dziś są gwarancją wyjątkowości produktów Lacoste. 

Ze względu na tak bogaty asortyment i wysoką jakość produktów Lacoste 

stało się ikoną stylu – sportowej elegancji połączonej z komfortem.

Sprzedaż podręczników.

W  miesiącach  lipiec  –  wrzesień  Spółka  obsłużyła  około  10tys  zamówień  co 

oznacza,  że  mimo  wakacji  był  to  dość  pracowity  okres.  Głównie  za  sprawą 

sprzedaży  podręczników  szkolnych,  których  szczyt  sprzedażowy  przypada  na 

miesiąc  sierpień.  W  tym  roku  tylko  za  pośrednictwem  księgarni  internetowej 

inbook.pl sprzedaliśmy około 43tys produktów, natomiast w III kwartale 2012 była 

to  liczba  około  39tys.  W  zeszłym  roku  system  obsługujący  zamówienia 

momentami  się  przepełniał,  w  tym  roku  usprawniliśmy  mechanizmy 

przekazywania  zamówień  do  realizacji  oraz  zamawiania  zapotrzebowania  u 

dostawców co przyniosło dużo więcej miejsca w systemie i skróciło czas potrzebny 

na wysyłkę zamówienia. Biorąc te dane pod uwagę oraz fakt iż zamówienia do 

klientów  docierały  szybciej  i  sprawniej  niż  miało  to  miejsce  wcześniej  jest 

zauważalna poprawa w stosunku do lat  poprzednich dotycząca czasu realizacji 

zamówienia.  Sklepy  należące  do  Spółki  są  często  oceniane  przez  klientów  w 

różnego rodzaju serwisach opiniotwórczych. Oceny te są zawsze bardzo wysokie 

co świadczy o zadowoleniu klientów z dokonywanych u nas zakupów. 

Punkty odbioru osobistego na terenie Polski.

Zgodnie  z  informacjami  przedstawionymi  w  raporcie  EBI/2013  w  omawianym 

okresie  uruchomiono  jako  nową  formę  dostawy  punkty  odbioru.  Odbiór  ten 

możliwy  jest  dzięki  porozumieniu  z  firmą  Mail  Boxes  Etc.  i  jest  bezpłatny  dla 

zamówień powyżej 50zł. Dzięki tej umowie nasi klienci mogą odbierać zamówienia 

w następujących miastach Polski: Katowice, Kraków, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, 

Zielona Góra, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Opole, Wrocław.
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Na  chwilę  obecną  obserwujemy  duże  zainteresowanie  taką  formą  transportu 

wśród klientów. W III kwartale blisko tysiąc naszych klientów zdecydowało się na 

tą formę odbioru swoich zamówień.

Paczkomaty Inpost

Chcąc  jeszcze  bardziej  wyjść  naprzeciw  klientom  na  początku  listopada 

wdrożyliśmy także prace nad kolejną  formy dostawy zamówień,  a mianowicie 

Paczkomaty  Inpost.  Finalnie  ten  sposób  przesyłki  został  uruchomiony  w 

pierwszych  dniach  listopada,  także  wpływ  na  ilość  zamówień  będziemy  mogli 

podać w następnym raporcie kwartalnym.

Dostawa przez paczkomaty jest niejednokrotnie tańsza aniżeli wysyłka pocztą lub 

kurierem,  paczkomaty  znajdują  się  na  stacjach  benzynowych,  przy 

hipermarketach  i  centrach  handlowych  oraz  na  całodobowych  parkingach 

strzeżonych. Dzięki temu można odebrać paczkę po drodze z pracy, na uczelnię 

czy na zakupy, unikając kolejek oraz awizo. Większość przesyłek jest doręczana 

następnego dnia po nadaniu. Paczkomaty są czynne 24godzny na dobę, 7 dni w 

tygodniu. Jest to bardzo atrakcyjna forma dostawy i wkrótce będzie dostępna w 

naszych sklepach.
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Informacje na temat aktywności w  zakresie  wprowadzania  rozwiązań 
innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Rynek e-commerce jest prężnie rozwijającą się formą handlu internetowego, która 

wymaga od sprzedawców ciągłych zmian i  wychodzenia na przeciw potrzebom 

klientów. Spółka reaguje na potrzeby rynku i  dostosowuje ofertę do oczekiwań 

potencjalnych  klientów.  W  odpowiedzi  na  zapytania  i  prośby  klientów  w 

omawianym  okresie  Emitent  rozpoczął  prace  nad  wdrożeniem  Paczkomatów 

InPost jako nowej formy dostawy towaru. Od początku swojej działalności tj. od 

ponad 10 lat Spółka bazuje na własnych rozwiązaniach technologicznych, pracuje 

na  autorskich  programach  dostosowanych  do  własnych  potrzeb.  Wszelkie 

dokonywane zmiany są realizowane systematycznie i niejednokrotnie wymagają 

dużego nakładu pracy działu IT.  

Do tej  pory  wprowadzenie  usługi  paczkmatów było  niemożliwe ze  względu na 

różnorodne  gabaryty  sprzedawanych  produktów.  Ze  względu  na  rozróżnienie 

przesyłek  oraz  typów  sprzedawanych  produktów  problem  ten  został 

wyeliminowany.  Dzięki  czemu usługa  Inpost  została  uruchomiona  na  początku 

listopada  czyli  przed  okresem  kiedy  Spółka  odnotowuje  największy  wzrost 

sprzedaży.
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Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2013 roku.

Nr i rodzaj raportu EBI Treść raportu

13/2013 raport bieżący    Nabycie akcji własnych.  
14/2013 raport bieżący Nabycie akcji własnych.

    15/2013 raport kwartalny Raport okresowy za II kwartał 
2013 roku

16/2013 raport bieżący    Nabycie akcji własnych.  
17/2013 raport bieżący    Nabycie akcji własnych.  
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Wyszczególnienie 30.09.2013 31.12.2012

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

731 658,45 868 191,84

347 454,98 381 954,95

347 454,98 381 954,95

264 540,47 386 573,89

264 540,47 386 573,89

161 448,21 179 168,13

35 381,93 126 594,55

61 540,00 72 400,00

6 170,33 8 411,21

110 000,00 90 000,00

20 000,00

90 000,00 90 000,00

90 000,00 90 000,00

90 000,00 90 000,00

9 663,00 9 663,00

9 663,00 9 663,00



INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

OSIEDLE ROBOTNICZE 6

42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

Wyszczególnienie 30.09.2013 31.12.2012

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy

1. Materiały 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00

- udziały lub akcje 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OGÓŁEM

515 691,76 609 550,11

221 893,39 234 806,73

216 381,72 232 362,34

5 511,67 2 444,39

78 976,14 58 014,92

78 976,14 58 014,92

70 869,34 50 713,17

70 869,34 50 713,17

3 915,74 4 676,75

4 191,06 2 625,00

204 906,98 312 421,51

204 906,98 312 421,51

33 660,00

33 660,00

171 246,98 278 596,51

16 246,98 128 596,51

155 000,00 150 000,00

9 915,25 4 306,95

1 247 350,21 1 477 741,95
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Wyszczególnienie 30.09.2013 31.12.2012

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

 1. Amortyzacja

 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00

 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

 5. Zmiana stanu rezerw 0,00

 6. Zmiana stanu zapasów

 7. Zmiana stanu należności

 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Inne korekty 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy 0,00

 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00

 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00

 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

 - odsetki 0,00 0,00

 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki

 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00

 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00

 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00

 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

 b) w pozostałych jednostkach 0,00

 - nabycie aktywów finansowych 0,00

 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy 0,00

 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00

 2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

 4. Inne wpływy finansowe 0,00

II. Wydatki 264,09

 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00

 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00

 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00

 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00

 8. Odsetki 264,09 0,00

 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM

 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

-141 481,18 -169 401,53

51 425,31 300 935,03

156 533,39 314 135,32

-1 302,18 -9 183,55

-5 000,00

12 913,34 -49 752,10

-20 961,22 89 081,13

-35 291,38 105 333,36

-52 760,30 -139 590,50

-2 706,34 -9 088,63

-90 055,87 131 533,50

23 000,00

23 000,00

20 000,00 106 958,94

76 708,94

20 000,00

30 250,00

30 250,00

30 250,00

-20 000,00 -83 958,94

2 970,43

2 970,43

5 157,82

5 157,82

2 706,34 -5 157,82

-107 349,53 42 416,74

-112 349,53 42 416,74

278 596,51 236 179,77

171 246,98 278 596,51
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Wyszczególnienie 30.09.2013 31.12.2012

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00

III. Udziały (akcje) własne

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 0,00

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

i) inne

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe

PASYWA OGÓŁEM

857 126,16 1 000 074,52

609 783,00 609 783,00

-6 625,00 -5 157,82

95 449,34 313 854,51

300 000,00 300 000,00

-49 003,64

-141 481,18 -169 401,53

390 224,05 477 667,43

5 000,00

5 000,00

5 000,00

380 356,47 415 647,85

380 356,47 415 647,85

336 742,01 352 673,99

336 742,01 352 673,99

15 000,00

38 015,29 44 967,43

h) z tytułu wynagrodzeń 1 500,00

4 099,17 3 006,43

9 867,58 57 019,58

9 867,58 57 019,58

9 867,58 57 019,58

1 247 350,21 1 477 741,95



INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

OSIEDLE ROBOTNICZE 6

42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

Wyszczególnienie 30.09.2013 31.12.2012

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne 1,15

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 4,32

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 4,32

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)

G. PRZYCHODY FINANSOWE

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00

V. Inne 0,00 0,00

H. KOSZTY FINANSOWE

I. Odsetki, w tym: 264,09

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne 0,00

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)

L. PODATEK DOCHODOWY 0,00 920,00

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 0,00 0,00

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

4 104 473,06 4 670 445,98

40 126,74 131 496,45

5 608,30 2 031,50

4 058 738,02 4 536 918,03

4 298 704,19 4 987 672,25

156 533,39 314 135,32

65 034,74 92 845,74

552 238,47 755 484,57

4 260,38 5 994,17

238 563,53 326 911,86

23 662,10 31 321,72

40 612,90 54 656,36

3 217 798,68 3 406 322,51

-194 231,13 -317 226,27

52 153,15 146 948,16

5 608,55

52 152,00 139 407,00

1 932,61

2 925,63

2 925,63

-142 082,30 -173 203,74

2 970,43 42 816,15

2 970,43 5 416,15

37 400,00

2 369,31 38 093,94

1 868,77

2 105,22 33 825,00

2 400,17

-141 481,18 -168 481,53

-141 481,18 -168 481,53

-141 481,18 -169 401,53



INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

OSIEDLE ROBOTNICZE 6

42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

Wyszczególnienie 30.09.2013 31.12.2012

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

- korekty błędów podstawowych 0,00

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

                  - wydanie udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

                  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

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

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

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

3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych

a) zwiększenie

b) zmniejszenie 0,00 0,00

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 0,00 0,00

- podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

                  - pokrycia straty

                  - emisji akcji 0,00

                  - utworzenie kapitału rezerwowego 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

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

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

                  - zbycia środków trwałych 0,00 0,00

                  - pokrycie straty lat ubiegłych 0,00 0,00

1 000 074,52 1 183 722,50

-2 988,63

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 000 074,52 1 180 733,87

609 783,00 609 783,00

609 783,00 609 783,00

-5 157,82

-1 467,18 -5 157,82

-1 467,18 -5 157,82

-6 625,00 -5 157,82

313 854,51 882 620,67

-218 405,17 -568 766,16

218 405,17 568 766,16

218 405,17 262 666,16

6 100,00

300 000,00

95 449,34 313 854,51



                  - 0,00 0,00

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00



6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00

                  - utworzenie kapitału rezerwowego 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

                  - z podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

                  - 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

                     - przeniesienie na kapitał zapasowy 0,00 0,00

                     - pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00

7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błędów podstawowych 0,00

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych

a) zwiększenie (z tytułu)

                  - strata z lat ubiegłych do pokrycia 

                  - 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

                  - podziału  wyniku (pokrycia straty) 0,00 0,00

                  - 

7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00

7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00

8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00 300 000,00

-218 405,17 -308 681,17

-218 405,17 -308 681,17

-2 988,63

-218 405,17 -311 669,80

218 405,17 262 666,16

218 405,17 262 666,16

218 405,17 262 666,16

-49 003,64

-49 003,64

-141 481,18 -169 401,53

-141 481,18 -169 401,53

857 126,16 1 000 074,52

857 126,16 1 000 074,52


