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L. List Prezesa Tarzadu.

Szanowni Pafstwo,

Serdecznie zachqcam do zapoznania sig z

zawrerajqcym raport i opinie Bieglego

sprawozdanie Zarzqdu, w kt6rym opisane

dzialalno6ci Sp6tki.

raportem rocznym InBook S.A. za rok 2015

Rewidenta, sprawozdanie finansowe oraz

sq istotne zdarzenia majqce znaczenie dla

2015 rok to czas w kt6rym Sp6tka kontynuowala swojq dzialalnoSi w tym samym

segmencte rynKu, mianowicie e-commerce. W ubieglym roku wiqkszoii naszych dzialan

skupiala siq wiqc na jak najlepszej obsludze klient6w dokonujqcych zakup6w w naszych

sklepach internetowych, Jestem przekonany, ze w tej kwestii wszystko idzie w dobrym

kierunku, a pozytywne opinie na r6znych portalach skupiajqcych tego typu recen4e oraz

stale wzrastajqca liczba zam6wieri sq najlepszym dowodem naszej dobrej pracy'

W 2015 roku Sp6lka osiqgnqla przychody netto ze sprzeda2y w wysoko6ci 3.802.464,16 zl'

Ze wzglqdu na inne rozlo2enie sprzedawanego asortymentu byt to wynik ni2szy o 70%

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, Mimo spadku obrot6w na dzieh

31,12,2015 roku sp6ika odnotowala stratg netto w wysoko(ci 64,981,52 zl, co przy kosztach

amortyzacji na poziomie 86,062,03 zt daje zysk EBITDA2I'014,51' zl'

Uwazam, 2e wa2nq informacjq jest fakt, ze w minionym roku zrealizowalilmy 12% wiqcej

zam6wien niz w 2014 roku.

Bazujqc na obecnych do6wiadczeniach oraz posiadanej wiedzy za pierwszy kwartat 2016

roku palrzg z optymizmem w najblizsze miesiqce obecnego roku, kt6ry wg naszych zalo2en

iplandw powinien byi lepszy niz poprzedni'

Dziqkujq za okazywane dotychczas Pa6stwa zaufanie i zapraszam do lektury niniejszego

raportu, kt6ry stanowi podsumowanie roku 2015 w naszej 5p6tce'



2. Wybrane dane finansowe za 2015 rok,

Dane finansowe por6wnywalne,

Dane finansowe
w zlotych

Aktywa trwale

Aktywa obrotowe

Aktywa razem

Kapital wlasny

Nale2noSci
dtugoterrminowe

rok 2014 oraz2015.

2014

639,490,49

791.140,98

1.430.631.47

178,502,23

0

27,969,03

218,966,31

0

630,612.24

20L4

89.57 5,07

4,226.982,81

-r27.921.53

-r25.449,89

-89,480,95

-85.001,95

Nale2no5ci
kr6tkoterminowe

Srodki pieniq2ne i inne
aktywa pienig2ne

Zobowiqzania
dlugoterminowe

Zobowiqzania
kr6tkoterminowe

Dane finansowe
w zlotych

Amortyzacja

Przychody netto ze
sprzedil2y

Zysk/strata ze sprzeda2y

Zysklstrata z dziatalnoSci
operacyjnej

Zysk/strata brutto

Zysklstrata netto

201s

542.541,46

933.843,91

r.476.39r,37

90 1.689,13

0

37,292,55

311.489,69

0

544.229,24

2015

86,062,03

3.802.464,16

-r03.577,64

-103.05 8,04

-42.630,52

-64,981,52



3. O5wiadczenie Zarz4du InBook S.A. w sprawie rzetelno6ci sprawozdania

finansowego.

O6wiadczenie Zarzqdu

Zarzqd InBook S,A, (,,Emitent") odwiadcza, 2e wedle jego najlepszej wiedzy, roczne

sprawozdanie finansowe i dane por6wnywalne zostaly sporzqdzone zgodnie z przepisami

obowiqzujEcymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali miqdzynarodowej, oraz 2e

odzwierciedlaja w spos6b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacjg majEtkowE i finansowq

emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz 2e sprawozdanie z dzialalno5ci emitenta zawiera

prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagro2eh i ryzyk,

Prezes Zarzadu



4. OSwiadczenie Zarz4du InBook S.A.

badania sprawozdania finansowego.

w sprawie podmiotu dokonuj4cego

OSwiadczenie Zarzqdu

Zarzqd lnBook S,A. (,,Emitent") o6wiadcza, 2e podmiot uprawniony do badania sprawozdah

finansowych, tj. Audit Tax Consulting Sp, z o.o. z siedzibq w Krakowie, ul, Rqkawka IJ,
wpisany przez Krajowq Radq Bieglych Rewident6w na listq podmiot6w uprawnionych do

badania sprawozdah finansowych pod numerem 3816, dokonujqcy badania rocznego

sprawozdania finansowego, zostal wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz 2e podmiot

ten oraz biegli rewidenci, dokonujqcy badania tego sprawozdania, spelniali warunki do

wyra2enia bezstronnej iniezale2nej opinii o badaniu, zgodnie z wladciwymi przepisami

prawa krajowego,



5. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
Patrz: TalAcznik nr 1 - ,,Sprawozdanie finansowe InBook S,A, za okres

od l stycznia do 31 grudnia 2015 roku",

6. Sprawozdanie Zarzqdu z dziatalnoSci InBook S,A.

Patrz: Zalqcznik nr 2 -,,Sprawozdanie Zarzqdu z dzialalnosici InBook S,A, za okres

od l stycznia do 31 grudnia 2015 roku".

7. Opinia biegtego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

obejmujqcego okres od dnia 1.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
Patrz: Zalqcznik Nr 3 -,,Opinia i raport biegtego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego za okres od l stycznia do 31 grudnia 2015 roku",

8. Rapoft bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

obejmujqcego okres od dnia t.Ot.2O15r. do dnia 31.12.2O15r.

Patrz: Zalqcznik Nr 3 -,,Opinia i raport biegtego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego za okres od l stycznia do 31 grudnia 2015 roku".



9. Oswiadczenie Zarzqdu INBOOK S.A.. w przedmiocie
przestrzegania przez spotkq zasad zawartych w zblorze ,,Dobre
Praktyki Sp6lek Notowanych na NewConnect".

, oSwreoczENtE o
STOSOWANII.'

Lp. DOBRA PRAKWKA DOBREJ PRAKTYKI KOMENTARZ
TAK / NIE i

NIE DOWCZY

1 Sp6tka powinna prowadzii TAK z wylqczeniem Wszystkie istotne
przejrzystq iefektywnq transmisji obrad informacje dotyczqce
politykq walnego zwolania iprzebiegu
informacyjnq, zar6wno z zgromadzenia przez walnego zgromadzenia
wykorzystaniem Internet, rejestracji byly publikowane przez
tradycyjnych metod, jaki z video przebiegu obrad Sp6lkq w formie raport6w
uzyciem nowoczesnych oraz upublicznieniem biezqcych oraz
technologii oraz takiej rejestracji. umieszczane na stronie
najnowszych narzqdzi www - zatem
komunikacji zapewniajqcych akcjonariusze nie biorqcy
szybkoSi, bezpieczedstwo udzialu osobi(cie w
oraz szeroki i interaktywny walnym zgromadzeniu
dostqp do oraz inni zainteresowani
informacji. Sp6tka, inwestorzy mieli
korzystajAc w jak mozliwoii zapoznania siq
najszerszym stopniu z ze sprawami poruszanymi
tych metod, powinna na walnym zgromadzenlu,
zapewnii odpowiedniq Koszty zwiqzane z
komunrkacjg z infrastrukturq technicznq
inwestorami ianalitykami, umozliwiajEcq transmisjg
wykorzystujqc w tym celu obrad walnego
rowniez zgromadzenla przez
nowoczesne metody Internet Sp6tka uznaje za
komunikacji internetowej, niewsp6lmierne do
umozliwiai ewentualnych z korzysci z
transmitowanre obrad tego wynikajqcych'
walnego zgromaozenta z
wy ko rzysta n ie m
sieci lnternet, rejestrowai
przebieg obrad i

upubliczniai go na stronie
inte rn etowej

2 Sp6lka powinna zapewnii TAK
efektywny dostqp do
informacji
niezbqdnych do oceny
sytuacji i perspektyw sp6tki
oraz soosobu
yej funkcjonowania.

3 So6lka orowadzi TAK
korporacyjnE stronq
internetowq i zamieszcza na
nreJ:

3.1 podstawowe informacje o TAK



3.3

3.4

3.2

spolce i jej dzialalno6ci
(strona
sta ftowa ),

opis dzialalno(ci emitenta
ze wskazaniem rodzaju
dzialalno6ci, z kt6rej emitent
uzyskuje najwigcej
przychod6w,
opis rynku, na kt6rym dziata
emitent, wraz z okre6leniem
pozycji emitenta na tym
ryn ku,
Zyciorysy zawodowe
q Ztg n K9 ry _o..r"9 9 n 6yv 

".s 
p_91"(i,

powzigte przez zarzqd, na
podstawie o6wiadczenia
czlonka rady nadzorczei,
informacje o powiqzaniach
czlonka rady nadzorczej z
akcjonariuszem
dysponujEcym akcjami
reprezentujqcymi nie mniej
ni25% o96lnej liczby glosow
na walnym zgromadzeniu
sp6tki,

doku menty korpora cyj ne

3.5

sp6tki,
3,7 zarys plan6w strategicznYch

sp6lki,

ra 
. 

opriutikbwane prognozy
, wynik6w finansowych na

biezqcy rok
obrotowy, wraz z
zalozeniami do tych prognoz
oraz korektami
do tych prognoz (w
przypadku gdy emitent
publikuje prognozy),

"g.g 
strukturgakcjonariatu
emitenta, ze wskazaniem
916wnych
a kcjonari uszy oraz akcji
znajdujqcych siq w wolnym
oorocle,

3.10 dane oraz kontakt do osobY,
kt6ra jest odpowiedzialna w

, sp6tce za relacje
, inwestorskie oraz kontaktY z

mediami,
S.f f ( skre6lony ), -----

3.L2 opublikowane raportY
bie2ace i okresowe,

3.13 kalendarzzaplanowanYch

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

3.6

NE

NE

Informacje dotyczqce
pla now strategicznYch
Sp6tki sq zamieszczane w
raporcre rocznym,

W chwili obecnej Sp6tka
nie publikuje prognoz
finansowych. W
przypadku podjqcia
decyzji o publikacji
prognoz Emitent
opublikuje je na swojej
stronie internetowej.

NIE

TAK

NE W chwili obecnej S_polka



dat publikacji finansowych
ra portow
okresowych, dat walnych
zgromadzefi, a tak2e
spotkafr z
inwestorami i analitykami
oraz konferencji prasowych,

3,14 informacje na temat zdarzen
korporacyjnych, ta kich jak
wypiata dywidendY, oraz
innych zdarzefi skutkujqcYch
nabyciem lub ograniczeniem
praw po stronte
akcjonariusza, z
uwzgl gdnieniem termi n6w
oraz zasad PrzeProwadza nia
tych operacjt. Informacje te
powinny byi zamieszczane
w terminie umozliwiajqcYm
podjqcie przez inwestor6w
decyzj i i nwestYcYj nYch,

3.15 ( skre6lonY ), ------

3.16 pytania akcjonariuszY
dotyczqce sPraw objqtYch
porzqdkiem
obrad, zadawane Przed I w
trakcie walnego
zgromadzenia, wraz z
odpowiedziami na zadawane
pytanla,

3.L7 informacjg na temat
powod6w odwotania
wa Ineg o
zgromadzenia, zmianY
terminu lub porzqdku obrad
wraz z
uzasad n ien iem,

3.18 rnformacjg o Przerwie w
obradach walnego
zgromadzenia i Powodach
'zarz4ozenta przerwy,

3,19 informacje na temat

NE

nie przewiduje
ka 2dorazowo
umieszczania na swojej
stronie internetowej
zaplanowanych dat
spotkah z inwestorami i

analitykami oraz dat
konferencji prasowych. Na
biezqco podaje jednak do
wiadomosci publicznej
wszelkie niezbgdne dla
inwestor6w informacje w
formie raport6w
biezqcych oraz
okresowych, Jednocze6nie
Spdtka nie wyklucza
zmiany swo1ego
stanowiska odno6nie tej
zasady w przyszlo(ci.
Nie wystqpily takie
zdarzenia

NIE DOryCZY Nie bylo takich pytan

NIE DOTYCZY Nie wystqpity takie
zdarzenia

NIE DOTYCZY Nie wystqpilY takie
zdarzenia

NIE DOTYCZY lnBook S,A. nie ma



podmiotu, z kt6rym spdtka
, podpisala umowQ o
, Swiadczenie uslug

Autoryzowanego DoradcY ze
wskazaniem nazwy, adresu
strony internetowel ,

numerow
telefon iczn y ch oraz adresu
poczty elektronicznej
Dora d cy,
w przypadku ponownego
zawarcia przez sp6lkq
umowy o 6wiadczenie uslug

i Autoryzowanego Doradcy

3.20 Informacjq na temat
podmiotu, kt6rY Pelni
funkcjg animatora
akcji emitenta,

3.21 : dokument informacYjnY
(prospekt emisYjnY) sP6tki,
opublikowany w ciqgu
ostatnich 12 miesigcY,"3.22 
( skre5loriy 1, ------

Informacje zawarte na
stronie internetowej
powinny byi
zamieszczane w spos6b
umozl iwiajqcy latwY dostgP
do tych informacji. Emitent
powinien dokonywai
a ktual izacj i i nformacj i

umieszcza nych na stronie
internetowej. W PrzYPadku
pojawienia siq nowych,
istotnych informacji lub
wystqpienia istotnej zmianY

i na stronie
, internetowej, aktualizacja

oowinna zosta(
przeprowaozona
niezwloczn ie.

4 Sp6lka prowadzi
korporacyjnq stronq
internetowq, wedtug

polskim lub angielskim,
Ra portY
biezace i okresowe PowinnY
by( zamieszczane na stronie
internetowej co najmniej w
tym samym jgzyku, w
kt6rym
nastepuje ich publikacja

r zgodnie z przgPisapi

obecnie podpisanej
umowy na 6wiadczenie
uslug Autoryzowanego
Doradcy.

TAK

NIE

TAK

TAK



obowiqzujqcymi :

emitenta,
" 

5 
- ' 

Sp6tka powinna prowadzii TAK, z wylqczeniem
politykginformacyjnqze www,GPW|nfoStrefa,pl
szczegolnym
uwzglqdnieniem potrzeb
inwestor6w indywidualnych,
W tym celu sp6tka , poza
swojq stronE
korporacyjnq powinna 

,

wykorzystywat
indywidualnq dla danej
sp6tki sekcjg relacji
inwestorskich znajdujqcq na
stronie
www,GPWl nfoStrefa, pl,

6 Emitent powinien
utrzymywai biezqce
kontakty z
przedsta wiciela m i

Autoryzowa nego Doradcy,
celem
umo2liwienia mu
prawtdlowego wykonywa n ia
swoich
obowiqzk6w wobec
emitenta, Sp6tka powinna
wyznaczy( osobq

, odpowiedzialnq za kontakty
z Autoryzowanym Doradcq

NIE DOTYCZY

7 W przypadku, gdy w sp6lce NIE DOTYCZY
nastqpi zdarzenie, ktore w
ocente
emitenta ma istotne
znaczenie dla wykonywania
przez
Autoryzowa nego Doradcg
swoich obowiqzk6w, emitent
niezwlocznie powiadamia o
tym fa kcie Autoryzowa nego
Dora d ce.

I Emitent powinien zapewnii NIE DOTYCZY
Autoryzowa nem u Doradcy
dostqp
do wszelkich dokument6w i

informacji niezbqdnych do
wykonywa nia obowiqzk6w
Autoryzowa nego Doradcy.

*9 
Emitent przekazuje w
raporcie rocznym:

9.1 informacjq na temat lqcznej TAK
wysoko6ci wynagrodze6
wszystkich czlonk6w
zarzqdu ! tady ngdzorczei, i-



9.2 informacjq na temat
wynagrodzenia
Autoryzowa nego Doradcy
otrzymywanego od emitenta
z tytulu dwiadczenia wobec
emitenta uslug w kazdym
za kres i e.

10 Cztonkowie zarzqdu i rady
nadzorczej powinni
uczestniczyi w obradach
walnego zgromadzenia w
skladzie umozliwiajqcym
udzielen ie merytorycznej
odpowiedzi na pytania
zadawane w trakcie
walnego zgromadzenia.

11 Przynajmniej 2 razy w roku
emitent, przy wspotpracy
Autoryzowa nego Dora dcy,
powinien organizowai
pu blicznie
dostqpne spotkanie z
inwestorami, analitykami i

mediami,

L2 Uchwala walnego
zgromadzenia w sprawie
emisji akcji z prawem
poboru powinna precyzowai
cenq emisyjnq albo
mechanizm jej ustalenia lub
zobowiqzai organ do tego
upowazniony do ustalenia
jej przed dniem ustalenia
prawa poboru, w termtnte
umozliwiajqcym podjqcie
decyzj i i nwestycyj nej.

if LJchwaiy walnego
zgromadzenia powinny
zapewniai zachowanie
niezbqdnego odstgpu
czasowego pomrqdzy
decyzjami powodujqcymi
okre(lone zdarzenia
korporacyjne a datami, w
ktdrych ustalane sE prawa
a kcjonariuszy wynikajqce z
tych zdarzeri
korporacyj nyc h.

l.3a W przypadku otrzymania
przez zarzAd emitenta od
a kcjonariusza posiadajEcego
co nalmniej poiowq kapitatu
zakladowego lub co
najmniej polowg og6lu

NIE DOTYCZY

TAK

NIE DOTYCZY

TAK

TAK

W chwili obecnej Sp6lka
nie organizuje publicznych
spotkari z inwestorami ,

analitykami imediami.
JednoczeSnie Sp6lka nie
wyklucza zmiany swojego
sta nowiska odno6nie tej
zasady w przyszlo(ci, w
zakresie niezbqdnym dla
prawidtowego jej
funkcjonowania

TAK



glos6w w sp6lce, informacji
o zwotaniu przez niego
nadzwyczajnego wal nego
zgromadzenia w trybie
okre5lonym w art, 399 5 3
Kodeksu sp6tek handlowych,
zarzad emitenta
niezwtocznie dokonuje
czynnoSci, do kt6rych jest
zobowiqzany w zwiqzku z
organizacjq i

przeprowadzeniemwalnego .

zgromadzenia. Zasada
ta ma zastosowanie r6wnie2
w przypadku upowa2nienia
orzez
sqd rejestrowy
akcjonariuszy do zwotania

" 
nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia na

, podstawie art, 400 5 3
Kodeksu
sp6tek handlowych.

L4 Dzieh ustalenia praw do NIE DOTYCZY
dywidendy oraz dzien
wyptaty
dywidendy powinny byi tak
ustalone, aby czas
przypadajqcy
pomiqdzy nimi byt mo2liwie
najkr6tszy, a w ka2dym
przypadku nie dluzszy ni215
dni roboczych, Ustalenie
dlu2szego okresu pomiqdzy
tymi terminami wymaga
szczeg6towego
uza sad n ienia,

-15 ' Uchwala walnego NIE DOTYCZY
zgromadzenia w sprawie
wyptaty dywidendy
warunkowej moze zawierai
tylko takie warunki, kt6rych
ewentualne ziszczenie
nastqpi przed dntem
ustalenia orawa do
dywidendy

16 Emitent publikuje raporty NIE DOTYCZY Sp6tka publikuje raporty
miesigczne, w terminie 14 kwartalne.
dni od
zakofczenia miesiqca,
Raport miesi gczny powinien
zawierai co
najmniej:
-informacje na temat
wystqpienia tendencji i

zdarzeh w otoczeniu



16a

rynkowym emitenta, kt6re w
ocenie emitenta mogq miei
w przyszlodci istotne skutki
dla
kondycji finansowej oraz
wynik6w finansowych
emitenta,
-zestawienie wszystkich
i nformacji opu blikowa nych
przez emitenta w trybie
raportu biezqcego w okresie
objgtym raportem,
- informacje na temat
realizacji cel6w emisji, jezeli
taka realizacja, choiby w
cz96ci, miala miejsce w
okresie objqtym ra portem,
- kalendarz inwestora,
obejmujqcy wydarzenia
majEce
miei miejsce w
nadchodzqcym miesiqcu,
kt6re dotyczq emitenta i sq
istotne z punktu widzenia
interes6w inwestorow, w
szczeg6lnoici daty
publikacji raport6w
okresowych, pla nowanych
walnych zgromadze1,
otwarcia subskrypcji,
spotkah z inwestorami lub
analitykami, oraz
oczekiwany termin
publikacji raportu
a na litycznego.

W przypadku naruszenia
przez emitenta obowiqzku
informacyjnego okreSlonego
w Zalqczniku Nr 3 do
Regulaminu
Alternatywnego System u

Obrotu (,,lnformacje biezqce

okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie
obrotu na rynku
NewConnect") emitent
powinien niezwtocznie
opublikowai, w trybie
wla6ciwym dla
przekazywa nia ra port6w
bie2qcych na rynku
NewConnect, informacjq
wyjadniajqcq
zaistniatq sytuacjq.

( skre6lony ), ------

TAK

L7


