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1. List Prezesa Zarz4du.
Szanowni Pafistwo,

Serdecznie zachqcam do zapoznania siq z rapoftem rocznym InBook S.A. za rok 2016
zawierajqcym raport i opinie Biegtego Rewidenta, sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie Zazqdu,

w kt6rym opis4ne sq istotne

zdarzenia majqce znaczenie dla

dzialalno6ci Sp6tki.

Sukcesywnie rozwijamy nasze serwisy internetowe tak aby docierai do jak najwiqkszej
liczby klient6w. Miniony rok byl podobmry pod tym kqtem do poprzednich, caly czas
obslugiwali5my tysiqce zadowolonych klient6w.
obslu2onych zam6wie6 sukcesywnie przy$ywa.
Rozw6j branzy e-commerce

w

Z tq jednak r62nicq, i2 klient6w oraz

Polsce ornz pozytywne nastawienie klient6w do zakup6w

optymistycznie do dalszej pracy. Pozytywne opinie
zadowolonych klient6w cieszq i dopingqjq do stalego rozwoju, kt6ry jest w tej bran2y

intemetowych napawa

nas

codziennoiciq i koniecznodciq.
W 2016 roku Sp6tka osiqgnqla przychody netto ze sprzeda2y w wysokoSci 4.351.588,34 zl.

Bylto wynik wy2szy oL4o/o w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sp6lka
odnotowala za biezqcy rok obrotowy zysk netto w wysoko6ci 32.47I,72 zl, co przy kosztach
amortyzacji na poziomie 85.974,28 zl daje zysk EB|TDAIL8.446,00 zt.

Bardzo dziqkujq za okazywane dotychczas Pahstwa zaufanie i zapraszam do lektury
niniejszego raportu, kt6ry stanowi podsumowanie roku 2016 w naszej Sp6lce.

Zwyrazami szacunku

*J

\ rr n r.inbook.pl
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2. Wybrane dane finansowe za 2
Dane finansowe por6wnywalne, rok 2015

r.

rok.
20L6

Dane finansowe
w zlotyrch

Aktywa trwale

.547,46

1.007.316,41

A|cltwa obrstowe

.843,91

541.996,51

AlGyrwa razem

Kapital wlasny

,37

.689,13

1.548.22t,67
927.369,60

NaleinoSci
dfugoterminowe

lfaletooitci
lodt*dermlnowe
Srodkt pienielne i inne

aklyra pieniqlne

.489,69

Zobowi4zania
dfugoterminowe
Zobowiezania
kr6itkoterminowe

21.036,48

,55

274.728,t7
213.231,00

29,24

382.O42,48

Dane finansowe
w ztotych

Amortyzacja

85.974,28

062,03

Prrfrchody netto ze

sprzeddy

.464,16

4-35r.588,34

ZysklStnta ze sprzeda2y

.577,64

-94.040,98

zysk/stnta z dzialalnofci

.058,04

-83.507,52

Zysk/strata brutto

30,52

L9.L52,72

Zysk/strata mlto

87,52

32.47L,72

operacyinei

nt>ook.pl
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3. O5wiadczenie Zanqdu InBook .A.
finansowego.

Zatzqdu

Zarzqd InBook S.A. (,,Emitent")
sprawozdanie finansowe

i

oSwia

dane

obowiqzujqcymi Emitenta lub stan
odzwierciedlajq w spos6b prawdziwy,

emitenta oraz jego wynik finansowy,
prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w

2e sprawozdanie z dzialalnoSci emitentl zawiera
opis podstawowych zagro2e6 i ryzyk.

Prezes Zarzqdu

5^tr ilq,

ww'w.{nbook.pl
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4. O6wiadczenie Zarzqdu InBook S.A. w sprawie podmiotu
badania sprawozdania fi

Zarzqd InBook S.A. (,,Emitent")
finansowych, tj. Audit Tax Consulting
wpisany przez Krajowq Radq Biegtych

badania sprawozdaf finansowych pod
sprawozdania finansowego, zostal wybr
ten oraz biegli rewidenci, dokonujqcy
wyra2enia bezstronnej i niezale2nej opi

2e podmiot uprawniony do badania

z o.o. z siedzibq w Krakowie, ul.
na listq podmiot6w uprawni
3816, dokonujqcy badania
zgodnie z przepisami prawa oraz 2e
ia tego sprawozdania, spelniali
o badaniu, zgodnie z wtaSciwymi

L7,
do

prawa krajowego.

PrezesZa

KJ

w.w'w.ilrbook.pl
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5. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
Patrz: zalqcznik

nr 1 -

,,sprawogdanie finansowe InBook

s.A. za

okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku".

6. Sprawozdanie Zarzildu z dzialdlnoSci InBook S,A.
Patz: Talqcznik nr 2 - ,,Sprawozdanie Zatzqdu z dzialalno6ci

InBook S.A. za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku".

7. Opinia bieglego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego

obejmujqcego okres od dnia 1,Ol,20l6n do dnia 31.12.2OL6n
Patrz: Zalqcznik Nr 3 - ,,Opinia i raport bieglego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku".

8, Raport bieglego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego

obejmujqcego okres od dnia 1.O1.PO16r. do dnia 3l.l2.20l6n
Patrz: Zalqcznik Nr 3 - ,,Opinia i rapont biegtego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku".

w!\rv\Z.

inbook.pl
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9.

OSwiadczenie Zarzqdu INBOOK
s,A.. w
przestrzegania pnzez spri'lkq zasad zawartych w zbiorze
Praktyki Sp6tek Notowanych np Newconnect".
tEo

il

i

iocie
Dobre

l-p.

DOBRA PRAKTYKA

PRAKTYKI
TAK / NIE /
NIE DOTYCZY

ii

przelrzy stq i efektywn q

transmisji obrad
walnego
zgngmadzenia przez
IntErnet, rejestracji
przebiegu obrad
video
;
t oraE. upublicznieniem
, tal(rlej rejestracji.

politykq
informacyjn q, zar6wno z
wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jakiz
u2yciem nowoczesnych
technologii oraz
najnowszych narzqdzi
komunikacji zapewniajqcych

i

;

szybko(t,bezpiecze6stwo
oraz szeroki i interaktywny
dostqp do
informacji. Sp6lka,
korzystajqc w jak
najszerszym stopniu 7
tych metod, powinna
zapewni( odpowiedniq
komunikacjq z
inwestorami i analitykami,
wykorzystujqc w tym celu
r6wnie2
nowoczesne metody
komunikacji internetowej,
umo2liwiai
transmitowanie obrad
walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrowa(
przebieg obrad i
upubliczniai go na stronie
internetowej.

i

,

t

i

,

i

Wszystkie istotne
informacje dotyczq
walnego
byty publikowane
Sp6tke w formie r
bie24cych oraz
umteszczane na
www - zatem
akcjonariusze nie bi
udzialu osobiScie w
wafnym zgroma
ni
oraz inni zai
inwestozy mieli
mozliwoS( zaooz
a sle
ze sprawaml
na walnym
Koszty zwiqzane z
infrastrukturq tech
umo2liwiajqcq tra
obrad walnego
zgromadzenia
Internet Spfrka
niewspdmierne do
ewentualnych z
tego wynikajqcych.

l

2

Spfrka powinna zapewnif
efektywny dostqp do
informacji
niezbqdnych do oceny
sytuacji i perspektyw sp6lki
oraz sposobu
jej funkcjonowania.

TAK

3

Spffka prowadzi
korporacyjnq stronq
intemetowq i zamieszcza na
niej:

TAK
'

r,_9,_f ;_pqd,$gtUqqe informacie o

w}\rv\r.

TAK
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. spfrce ijej dziatalno6ci
, (strona
startowa),
3.2 r opis dzialalno6ci emitenta
i ze wskazaniem rodzaju
I dzialalno5ci, z kt6rej emitent
uzyskuje najwiqcej
przychod6w,
3.3 opis rynku, na kt5rym dziala
i emitent, wrazz okreSleniem
pozyQi emitenta na tym

i
i

r.

TAK

TAK

i--..-

i3.4:
i_

3.5

TAK

I cztolK6w_qrgilelv_lpo+!!,
r powziQte przezzarzqd, na
podstawie oSwiadczeni a
czlonka rady nadzorczel,
informacje o powiqzaniach
czlonka rady nadzorczel z
akcjonariuszem
dysponujqcym akcjami
reprezentujqcymi nie mniej
ni2 5o/o og6lnej )iczby glos6w
na walnym zgromadzeniu
sp6tki,

--15
,,

i

,
i
i

3.7

dokum;nty koip-oratilne
;

TAK

;
i

zatls plan6w strategicznych

isp6tki,

NIE

Informacje dotyczqce
,plan6wstrategicznych
r Spdki sq zamieszczane w

)l

faporcte rocznym.

3-B

-tpubfkowane-progtnozy
, wynik6w finansowych na

NIE

l

bie2qcy rok
zalo2eniami do tych prognoz
: ordz korektami
I do tycfr prognoz (w
przypadku gdy emitent
, publikuje prognozy),

'

strukturq akcjonariatu
emitenta, ze wskazaniem
gl6wnych
akcjonariuszy oraz akQi
znajdujqcych siq w wolnym

3.9

,

W chwili obecnej Spofka

nie publikuje prognoz
finansowych.
W
I
, przypadku podjqcia
decyzji o publikacji
prognoz Emitent
opublikuje je na swojej
stronie internetowej.

l

,

TAK

,

l

g!rqqre_,

i
j,

3.1O I dane oraz kontakt do osoby,
, kt6ra jest odpowiedzialna w
, spfrce za relacje
, inwestorskie oraz kontakty z
',

mediami,

3:11_-j ikreflont

NIE

t-:--:

i 3.12 I opublikowane raporty

,

TAK

:

i

ny_str*_,-]

l'l_l_E_

___ __,".*w-_-q[ryi[ebpq]-ei_s-p-dKe-_ -

\ n\rw.irebook.pl

Raport roczny InBook S.A. za 2016

r.

i dat publikacji finansowych
i raport6w
i okresowych, dat walnych

nie przewiduje
ka2dorazowo
umieszczania na swojej
stronie intemetowej
zaplanowanych dat
spotkaf z inwestorami i
analitykami oraz dat
konferencji prasowych. Na
bie2qco podaje jednak do
wiadomo5ci publicznej
wszelkie niezbqdne dla
inwestor6w informacje w
formie raport6w
bie2qcych oraz
okresowych. Jednocze6n i e
Spdka nie wyklucza
zmiany swojego
stanowiska odno6nie tej

zgromadzefi, a tak2e
I spotkaf z
inwestorami i analitykami
oraz konferencji prasowych,

3.14

-rrE

informacje na temat zdarzeh
korporacyjnych, takich jak
wyplata dywidendy, oraz
innych zdarzeh skutkujqcych
nabyciem lub ograniczeniem
praw po stronie
akcjonariusza, z
uwzglqdnieniem termin6w
oraz zasad przeprowadzania
tych operacji. Informacje te
powinny byi zamieszczane
w terminie umo2liwiajqcym
podjqcie przez inwestor6w
decyzji inwestycyjnych,
t streflony

:,

zdarzenia

',

r

:

i

',

l

i

r

l

i

f:

3.16 I pytania akcjonariuszy

I

NIE DOTYCZY

lrr

dotyczqce spraw objqtych
: porzqdkiem
, obrad, zadawane przed i w
: trakcie walnego
j zgromadzenia, wraz z
i odpowiedziami na zadawane
I pytania,

3,17 1 informacjq na temat

N IE

DoTYCZY

; powod6w odwolania
, walnego
', zgromadzenia, zmiany
I terminu lub porzqdku obrad
,, wraz
z
: uzasadnieniem,

i lig-linformacje

I

o przerw-6w
I obradach walnego

--].

NIE DOTYCZY

i

i uvto-ta ti rr pyturi---l
c

Nle-wysta pitv ta ti e

zdarzenia

-w6wystqpity takie
zdarzenia

NIE

DOTYCZY

I lnBook S.A. nie ma

ww!\z.inbook.pt
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ob-einie poopisffi
umowy na Swiadczenie
uslug Autoryzowanego
Doradcy.

podmiotu, z lct6rym sp6lka
podpisata umowe o
Swiadczenie uslug
Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu
strony internetowej,
numer6w
telefonicznych oraz adresu
poczty elektronicznej
Doradcy,
w przypadku ponownego
zawarcia przez spdkq
umowy o 5wiadczenie uslug
Autoryzowanego Doradcy

3.20

r.

lnformacjq na temat
podmiotu, kt6ry petni
funkcjg animatora
akcji emitenta,

TAK

opublikowany w ciqgu
ostatnich l-2 miesi

i 3.22 (sk

stronre Internetowel
powinny by(
zamieszczane w spos6b
umo2liwiajqcy latwy dostqp
do tych informacji. Emitent
powinien dokonywa(
aktualizacji informacji
umieszczanych na stronie
internetowej. W przypadku
pojawienia siq nowych,
istotnych informacji lub
wystqpienia istotnej zmiany
informacji umieszczanych
na stronie

intemetowej,aKualizacja
powinna zosta(
przeprowadzona
niezwlocznie.

Spdka prowadzi
korporacyjnq stronq
intemetowq, wedlug
wyboru emitenta, w jqzyku
polskim lub angielskim.
Raporty
bie2qce i okresowe powinny
byi zamieszczane na stronie
intemetowej co najmniej w
tym samym jqzyku, w
kt6rym
nastqpuje ich publikacja

TAK
I

i
l
I

i

i
:

i

I

i
:

;

TAK

\ rw'w.inbook.pl
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obowiqzujqcymi
emitenta.

, politykq informacyjnq ze
szczeg6lnym
uwzglqdnieniem potrzeb
i nwestor6w indywidualnych.
W tym celu sp6lka, poza
swojq stronE
korporacyjnq powinna
wykorzystywai
indywidualnE dla danej
sp6lki sekcjq relacji
inwestorskich znajdujacE na
stronie

www.GPWlnfoStrefa.pl

www. GPWlnfoStrefa. pl.

Emitent powinien
utrzymywai bie2qce
kontakty z

NIE DOTYCZY

przedstawicielami
Autoryzowa nego Doradcy,

celem
umo2liwienia mu
prawi dlowego wykonywani a
swoich
obowiqzk6w wobec
emitenta. 5p6lka powinna
wyznaczy( osobq
odpowiedzialnq za kontakty
NIE DOTYCZY

nastqpi zdarzenie, kt6re w
ocenie
emitenta ma istotne
znaczenie dla wykonywania

pzez
Autoryzowanego Doradcq
swoich obowiqzk6w, emitent
niezwlocznie powiadamia o
tym fakcie Autoryzowanego
Doradcq.

Emitent powinien zapewnii
oGw-niil-- NtE DorYc:
OTYCZY
Autoryzowanemu
Doradcy
i
, dostqp
, do wszelkich dokument6w i
, informacji niezbqdnych do
i wykonywania obowiqzk6w
r Autoryzowanego Doradcy.
i

9

Emitent przekazuje w
raporcie rocznym:

: 9.1
litni
,;h
;,
;,rZei,l

q

-J_

cznej

TAK

v\ Arv\r.inbook.pl

Raport roczny InBook S.A. za 2A16

9,2

i informacjq na temat
i wynagrodzenia

l

r.

NIE DOTYCZY

I Autoryzowanego Doradcy

r otrzymywanego od emitenta
i z tytulu Swiadczenia wobec
i emitenta uslug w ka2dym
r zakresie.

10

11

Czlonkowie zarzqdu i rady
nadzorczej powinni
uczestniczyf w obradach
walnego zgromadzenia w
skladzie umo2liwiajqcym
udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania
zadawane w trakcie

ry@

Przynajmniei,2 razy w roku
emitent, przy wsp6lpracy
Autoryzowanego Doradcy,
powinien organizowad
publicznie
dostqpne spotkanie z
inwestorami, analitykami i
mediami.

NIE DOTYCZY

W?h-wr|l- obecnej Sp6lka

--

nie organizuje publicznych
spotka6 zinwestorami,,

i

analitykamiimediami.

nie
wyklucza zmtany swoj ego
stanowiska odnoSnie tej
zasady w przyszloSci, w

Jednocze€nie Sp6tka

zakresie niezbqdnym dla
prawidlowego jej
zgromadzenia w sprawie
emisji akcji z prawem
poboru powinna precyzowai
cenq emisyjnq albo
mechanizm jej ustalenia lub
zobowiqza( organ do tego
upowa2niony do ustalenia
jej pzed dniem ustalenia
prawa poboru, w terminie
umo2liwiajqcym podjqcie
decyzji inwestycyj nej.
TAK

zgromadzenia powinny
zapewnia( zachowanie
niezbqdnego odstqpu
czasowego pomigdzy
decyzjami powodujqcymi
okre5fone zdarzenia
korporacyjne a datami, w
kt6rych ustalane sE prawa
akcjonariuszy wynikaj qce z
tych zdarze6
korporacyjnych.
!

l3a 1_____
i W przypadku

nra
otrzymani

TAK

i pzez zazqd emitenta od
i akcjonariusza posiadajqcego

: co najmniej polowq kapitatu
I zakladowego lub co

ww"w.int>ook.pl

i
i

,

I
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glos6w w spfrce, informacji
o zwolaniu przez niego
nadzwyczajnego wal nego
zgromadzenia w trybie
okreSlonym w art. 399 S 3
Kodeksu sp6lek handlowych,
zarzqd emitenta
niezwlocznie dokonuje
czynnoSci, do kt6rych jest
zobowiqzany w zwiqzku z
organizacjq i
przeprowadzeniem walnego
zgromadzenia. Zasada
ta ma zastosowanie r6wnie2
w przypadku upowa2nienia
przez
sqd rejestrowy
akcjonariuszy do zwolania
nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia na
podstawie art. 400 5 3
Kodeksu
sp6tek handlowych.

r-14-l

DtGE-ustalenia praw do
dywidendy oraz dzieri
wyplaty
dywidendy powinny byf tak
ustalone, aby czas
przypadajqcy
pomiqdzy nimi byl mo2liwie
najkr6tszy, a w ka2dym
przypadku nie dlu2szy ni2 15
dni roboczych. Ustalenie
dlu2szego okresu pom i qdzy
tymi terminami wymaga
szczeg6lowego
uzasadnienia.

::--..-.-15- Uchw-atawalnego

I

l

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

zgromadzenia w sprawie
i wyplaty dywidendy
i warunkowej mo2e zawierai
; tylko takie warunki, kt6rych
i ewentualne ziszczenie
i nastqpi przed dniem
r ustalenia prawa do
r dywidendy.
,,

16

Emitent publikuje raporty
miesiqczne, w terminie 14
dni od
zakohczenia miesiqca.
Raport miesiqczny powinien
zawierad co
najmniej:
-informacje na temat
wystqpienia tendencji i
zdarzeh w otoczeniu

raporty
kwartalne.

\ rw\ r.irtt>ook.pl
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i rynkowym emitenta, kt6re w
ocenie emitenta moga mief
w przyszlo6ci istotne skutki
dla

kondycji fi nansowej oraz
wynik6w finansowych
emitenta,
-zestawienie wszystkich
i nformacji opubli kowanych
przez emitenta w trybie
raportu bie2qcego w okresie
objqtym raportem,
- informacje na temat
realizacji cel6w emisji, je2eli
taka realizacja, choiby w
czqSci, miala miejsce w
okresie objetym raportem,
- kalendaz inwestora,
obejmujqcy wydarzenia
majqce
miei miejsce w
nadchodzqcym miesiqcu,
kt6re dotyczq emitenta i sq
istotne z punktu widzenia
interes6w inwestor6w, w
szczeg6lnoSci daty
publikacji raport6w
okresowych, planowanych
wafnych zgromadze{,
otwarcia subskrypcji,
spotka6 z inwestorami lub
analitykami, oraz
oczekiwany termin
publikacji raportu
analitycznego.
przez emitenta obowiqzku
nformacyj nego okre6lonego
w Zalqczniku Nr 3 do
i

Regulaminu
Altematywnego Systemu
Obrotu (,,lnformacje bie2qce
i

okresowe pzekazywane w
alternatywnym systemie
obrotu na rynku
NewConnect") emitent
powinien niezwlocznie
opublikowad, w trybie
wtaSciwym dla
przekazy w an i a ra port6w
bie2qcych na rynku
NewConnect, informacjq
wyjaSniajacq
zaistnialq sytuacjq,
L__- r-L 1Z-- ,- Lqlrqsf-qtv
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