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Informacja o rejestracji

Sp6tka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiqbiorc6w Krajowegc) Rejestru Sqdowego,

prowadzonym przez Sqd Rejonowy Kptowice Wsch6d w Kato'wicach, Wydziat Vlll

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 00003101"88. Spfrka

zostala wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqclowego w dniu w dniu

5 sierpnia 2008 r.

Kapital zakladowy

Na dziefi 31 grudnia 20LG r. kapital zakladowy Sp6tki wynosil 679.783 zl i skladat siq

6.797.830 sztuk akcji o wartoSci nominalnej O,LO zl (dziesiq€ groszy) kazda.

W jego sktad wchodzity akcje nastqpujqqych serii:

L Liczba akcji na okaziciela serii A: w lqcznej ilo6ci 3.000.000 sztuk

ll. Liczba akcji na okaziciela serii B: w lqcznej ilo6ci 2.000.000 sztuk

lll. Liczba akcji na okaziciela serii C: w lqcznej iloSci 277.830 s:ztuk

Polska

6292195774
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Udzialy wlasne

Na dziefi 31.12.20L6 r. Spdka

fnBook S.A. za rok obrotowy 2016

lqcznej ilofci 160.000 sztuk

akcje wlasne w ilofci t3

Uczba akcji na okaziciela u: w rQcznej ttosct lbo.Eoo sauk
E: w lQcznej iloSci 660.000 sztukLiczba akcji na okaziciela seri

Liczba akcji na okaziciela : w lqcznej ilofci 700.Q00 sztuk

o warto5ci 8.505,00 zl, warto5ci ksi 8.908,75 zt

Oddzialy

Jednostka nie posiada oddziat6w

Wazniejsze osiagniqcia w dziedz bada6 i rozwoju

Sp6tka nie odnotowala istotnych

Paedmiot dzialalnoSci

w tej dziedzinie.

Szczegdlowy zakres dzialalnoici
przedmiotami dzialalno5ci sp6tki sq:

. sprzeda2 detaliczna ksiq2ek,

i okredla 52 Statutu 5p6lki.

medi6w, artykul6w pi$mienniczych,

gad2et6w, sprzqtu audiowizua nagrafi diwiqkowych i

bi2uterii prowadzon a przez intemetowe,
. utrzymywanie serwis6w inbook.pl, e-zggarki.pl,

timemaster24.pl, cud.pl, emal ruje.pl oraz dobregamki.pl

Wladze Sp6tki

Walne Zg romadzenie Akcjona

Na dzief 3L grudnia 20L6 r. w sklad atu InBook S. A. wchrodzili:

3ls
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Powyzsza informacja o stanie posiadania akcji Sp6tki przez akcjoniariuszy posi;rdajqcych

co najmniej 5o/o yv og6lnej liczbie gtos6w na Walnym Zgromatlzeniu Sp6tki sporrzqdzona

zostala na podstawie infornracji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez

nich obowiqzk6w nalo2onych na akcjonariuszy sp6tek publicznych, w szczeg6lnoici na

mocy odpowiednlch postanowiefi: ustawy z dnia 29.A7.2005' r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spdlkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.,2005 r. o
obrocie instrumenrtami finan:iowymi (ari. 160 i nast,).

ZarzEd

Zasady powolywania oraz dzialania Zar:zqdu Sp6lki okreSlajq 5 6,7,8 Statutu Sprfrki oraz

Kodeks Sp6iek Handlowych w zakresie nieuregulowanym przepisami Statutu Sp6llki.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Zarzqd Sp6tki liczy od jedlnego do trzech r:zlonk6w

Czlonk5w Zarzqdv powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza. Powolujqc Zarz4d, Rada ustala

liczbq czlonk6w i ich funkcje. Kadencja Tarzqdu trwa trzy lata. VU przypadku Zarz1du

wieloosobowego kadencja jest wsp6lnia. Czionkowie Zarzqdu mogA byi powotywani

ponownie na dals;re kadencje.

Dziafalno6ciq TarzEdu kieruje Prezes Zarzqdu. Zasady funkcjonovuania Zarzqdu Sp6lki

oraz zasady wynagradzania czlonk6w Tiarzqdu okre6la Regulanrin uchwalony przez Radq

Nadzorczq. Kazdy czlonek zarzqdu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Sp6lk:i.

W dniu 5 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjqla uchwalq o powolaniuZarzqdu 5p6tki na

nowq kadencjq. Zgodnie z uchwalq Rady Nadzorczej , Zarz4d 5p6iki zostal powolany w jed-

noosobowym skladzie:

I

I

:

i

llmiq i Nazwisko

:Jakub Debski Prezes Tarzqdu
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Rada Nadzorcza

Zasady powolywania oraz dziatania Radj Nadzorczej Sp6tki okreSlajq 559,10,11,12 Statutu

Sp#ki oraz Kodeks Sp6tek Handlowych w zakresie nieuregulowanym przepisami Statutu
Sp6tki.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rada skfada sig z 5 do 7 czlonk6w, kt6rych wybiera

Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nfrdzorczej trwa 3 lata. Czlonrk6w Rady Nadzorczej

powoluje siq na okres wsp6lnej kadfncji. Czlonkowie Rady Nadzorczej mogE byf
powolywani ponownie na dalsze kadencpje. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonujq swoje

prawa i obowiqzki osobiScie i w spos6$ lqczny. Czlonkowie Rady Nadzorczej otrzymujq

wynagrodzenie ustalone na dany rok przpz Walne Tgromadzenie Akcjonariuszy.

Posiedzenia Rady odbywajq siq w miarQ potrzeb, nie rzadziej jednak ni2 3 razy w roku.

Rada jest zdolna do podejmowania uchvrfat, je2eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej

polowa jej czlonk5w, a wszyscy czl$nkowie zostali zaproszenli. Uchwaly zapadajq

Czlonek Rady Nadzorczel

I Kata
I

i

iMichat Wiqzik Czlonek Rady Nadzorczel

rzyna Dqbska Czlonek Rady Nadzorczel

jDorota Saczyriska - Wlodarczyk Czlonek Rady Nadzorczej

lJacek Kowalski Czlonek Rady Nadzorczej

bezwzglqdnq wigkszoSciq glos6w, chy$a 2e Statut albo Regularnin Rady Nadzorczej

stanowiq inaczej,

W dniu 5 maja 2015 roku Zwycz{f ne Walne Zgromadzenier Spdki w zwiqzku

z zakoficzeniem kadencji Rady Nadzorfzej, powolalo nowq Radq Nadzorczq Spotki na

trzyletniq kadencjq w skladzie:

rtrlicna+ Damek

lmiq i Nazwisko

5lStrona
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2. II'IFORMACTE O DZIALALNO

Zakres dzialalno5ci Sp6lki

W okresie sprawozdawczym Spfrka

przychod6w InBook S.A. stanowila

przez Spfrkq serwis6w internetowych.

dziatalnofci okreSlonym w statucie

Serwisy internetowe Sp5lki

Poni2ej przedstawi ono przekrojowe

www.inbook,pl

Jeden z naszych pierwszych, typowo au

z wiqkszych na rynku ksiqgarskim ilodi

z muzyk4 cd, filmy dvd, wydawnictwa e

publikacji. Oferta sklepu jest stale w

opr6cz zwyklych przelew6w lub

oraz dokonywai szeregu platnoSci i

wizualnq serwisu, dziqki czemu zyska

oraz kampanii produktowych {promocji

tym artykut6w szkolnych, gier planszow

domowego.

wwwe-zegarki.pl
Serwis grupujqcy wszystkie marki zega

Sklep jest naszE odpowiedziq na

szukajqcych niepowtarzalnych i

rSznorodno6ci. Posiadamy zegarki

Tommy Hilfiger, czy sportowe jak np

bqdqcych w naszym asortymencie

Continental, Roamer, lce-Watch i inne

www.casiomarket.pl

W seruvisie tym, mo2na

produkt6w marki Casio,

dokonai

lnBook S.A. za rok obrolowy 20L6

w bran2y e-comnlerce, gt6wne 2r6dlo

2 towar6w za poSrednictwem prowadzonych

kres dzialania Sp6lkijest zgodny z przedmiotem

, oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sqdowym.

ie wybranych serwis6w internetowych :

kich projekt6w W swojej ofercie posiada jedna

i sq to nie tylko ksiq;2ki, lecz r6wnie2 ptyty

czne typu ebook oraz:. czytniki do tego typu

acana o nowe produkty. 'W ksiqgarni InBook.pl

i got6wkowych mo2na u2ywai kart ptatniczych

ych. Cyklicznie nrodernizujemy stronq

mo2liwoSi r62norodnej grrezentacji produkt6w

, Wzbogacona zostala takj:e oferta zabawek, w

, naczyri oraz innych artykut6w gospodarstwa

w jednym centralnym miejscu handlowym.

ia najbardziej wymagajqcych klient6w

kowych zegark6w Oferta opiera siQ na

marek w Swiecie mody takich jak Citizen,

Casio. Sukcesywnie zwigkszamy ilo5i marek

czemu w omawianym roku doszly m.in. Cover,

wszystkich dostqpnych w naszym kraju

m sq m.in. zegarki, kalkulatory, instrumentysprzedawane

6lStrona
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muzyczne i palmtopy, Produkty Casio

gwarancyjnym, co w polqczeniu z atrak

www.emaliaczaruje.pl

Serwis intemetowy obecnie nie tylko z

czajniki itp. ar$kuly gospodarstwa

zainteresowaniem, sklep grupuje

skorzysta6 z bogatej ofefi produkt6w

www.nici.pl

Serwis intemetowy z oryginalnymi

wysokiej jakoSci zabawki oraz a

wzornictwo oraz wykonanie, dbaloif o

opr6cz zabawek pluszowych artykuly

akcesoria: zegarki, termofory i inne.

www.cud.pl

Sklep posiada w sprzeda2y calq game

na kilka kategorii tematyczrrych ulatw

aby ich oglqdanie i zamawianie

produkt6w dostgpne sq: repliki broni,

dekoracjiwnqtz.

www.dobregarnki.pl

Sklep intemetowy z bogatq ofertq

rozne znane i cenione marki, takie ja

cechuje dobra jako6( wykonania oraz

marki i produkty. W ofercie sa ta
zainteresowaniem.

i InBook 5.A,. za rok obrotowy 2016

mogE byi objqte nawet szeScioletnim okresem

jnq cenq stwarza bardzo dobrq ofertq zakupu.

artykulami emaliowanymi typu garnki, patelnie,

Naczynia cies,zq sie nieslabnqcym

producent6w naczyri. Dziqki czemu kllent mo2e

niemieckiej marl:i NlCl, kt6ra oferuje

a pluszowe. Zabawki Nici to niepowtarzalne

szczeg6l. W ofercie sklepu znajdq Paristwo

ne takie jak pi6rniki, notesy czy plecaki oraz

na ka2dq okazjq. :Serwis podzielony jest

h grupowanie poszczerg6lnych towar5w, tak

uzytkownik5w bylo prostr: i skuteczne. W5r6d

elana, obrazy Scienne oraz inne artykuly do

oraz akcesori6w kuchennych . Serwis grupuje

Elo, Silit, Berghoff, Ambition i inne. Produkty

design. Systematycznie dodawane sA nowe

ksiq2ki kuliname, kt6re cieszq sie du2ym

TlStrona
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3. SYTUACJA FTNANSOWA S

W 2016 roku Spolka osiagneta przyc

zt. Byt to wynik wy2szy a L4o/o w

Spffka odnotowala za bie2qcy rok

przy kosztach amortyzacji na poziomie

Bifans Sp6lki na dziefi 3L.L2.2OL6

i pasyw6w w kwocie L.558.22L,67 zl

dwieicie dwadzieicia jeden zlotych i

przedstawia siq nastgpujqco; aktywa

obrotowe to wartoii 541.996,51 2t.

Na dzief 3L.12.2016 roku stan za

poprzedniego ulegl zwiqkszeniu o 5

poprzedniego i wyni6sl 2L4.563,78 zl.

W strukturze nale2no5ci kr6tkotermi

do analogicznego okresu roku

obrachunkowego wyniosla 2L.O36,48

poprzedniego wzrosla warto6(

wyniosla 382.04L,48 zl oraz wzrosla

31.1"2.20L6 wynosila 2L3.23L,00 zl

no6ci lnBook S-A- za rok obroliowy 2O16

ROK 2016 W OCE|N|E ZAR:UADU

netto ze sprzedazy vl, \,v'ysoko6ci 4.351.588,34

do analogicznego okre:;u roku poprzedniego.

zysk netto w wysokoSci 32 47L,72 zI, co

6.974,258 zl daje zysk EBITDA L18.446,A ,2|..

siq sumq bilansowq po stronie aktyw6w
milion piqiset piqiclziesiqt osiem tysiqcy

/100). Na dzieri 31.12.2016 struktura aKyw6w

to kwota 1.007.316,41 2l natomiast aktywa

w stosunku do

w stosunku do

analogicznego okresu roku

analogticznego okresu roku

ych zanotowano nieznaczn'y spadek w stosunku

niego, a ich warto6d na koniec okresu

. W stosunku do analoelicznego okresu roku

ari kr6tkoterminowych i na dzieri bilansowy

rtoii zobowiqzari dlugoterminowych i na dzie6

ElStrona
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Tabela. Wybrane wskalniki finansowe

Nazwa wskainika i jego v,z6r

pota regula bilansowania

ll. I Wskazniki rentcnwno5c;
I

6katnik
hezdffiy Fiomik

I

Rok obrotowy 
]
!

^-T-.._ T, '..-l.6 I 201s I zot+ Ilil_--i-*_-*_1-i
iii

i lll. lWska2niki plynno5ci
* -t.---.

lii

L,43 0,98

kapital wlasny x 100

I axpwa onrotovse - naeznoss z ll-lall]g i

i zobowiazania k6tkoterm. - zobow.kr6tkoterm.poury:ej {2 mc i

mct

Wsle4nthA!-qloy4ej7il9!qq$a@ZLcZqqLo@_

i-Be!tow!qs_i_Mi4q{B.g$)rlrl
i 5 ] uornkr4ansouarlgfiot 19! sB j o'*"n' i 2'oB'% i

ii -aktrwaosffi-:iil
a -.^:;:.;;;* -----. --_-l-----J---_"--r- 

--- -ii i Rentowno66 netto

9l$trona
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Obliczenia na podstawie danych fi

lnBook S.A, za rok dbrotolvy 2016

za okres od 01.01..?016 do 3L.L2

lols roira
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4. KALENDARZ WYDARZEI Z

Zgodnie z wczegniejszymi zapow

wersje kilku sklep6w, kt6re obslug

Dziatanie takie jest podyktowane

dostqp do internetu. Dlatego nasze

aby sprostai wymogom dnia jutrzejszeg

W 2016 roku obsluzyli6my o'l,O%o

m.in. dobrq bie2qcq obslugq klient6w or
tematycznymi, kt5re prezentujq na

sklepach. Oczekiwany efekt przyniosly

r6wnie2 rozeslane drogq mailingowq ka

Caly czas te2 rozszerzana jest of
poSrednictwem, kt6rych mo2emy

wsp6lpracq z nowq hurtowniq, kt6ra
po5rednictwem kt6rego Klienci mogq sk

Zintegrowane zostaly nowe formy

Pocztq Polskq, dziqki czemu nasi klien

swoich zam6wie6. Od teraz osoby

transport i odebrai paczkq samemu w u

W miesiqcu kwietniu zsstala

S.A. akcja reklamowa dotyczqca

elektronicznego portfela utatwiajqcego

procentowy wzrost zam6wieri przy

klient6w zachqcona dobrq obslugq

obecnie.

Bran2a szkolna po wprowadzeniu

nie inaczej bylo i w tym roku.

poprzednich latach, jednak odczuwalny

naszym sklepie caly czas pracujemy

produktami ,,okolo szkolnymi" kt6re z

zwiqkszamy asortyment na kt6ry

malowania, zeszyty, materialy itp.

11 lStrona

lnBook S.A. za rok obrotowy 2016

Scr sp6rKt w RoKu 2016

w minionym roku wdro2one zostaly mobilne
np. nici.pl dobregarnki.prl oraz casiomarket.pl

rosnQcq liczbq urzqdzef rnobilnych kt6re majq

stale bqdq siq zmieniai i modernizowa€ tak

wiqcej ni2 w 20L5 roku. Bylo to spowodowane

dobrze ukladajqcq siq w:sp6tpracqz serwisami

stronach produkty spnzedawane w naszych

ie2 prezentowane w naszych serwisach, jak

ie reklamowe i promocyjne.

sprzedawanych towaniw oraz miejsc, za

do potencjalnych klient6w. RozpoczgliSmy

rcza nam ksiq2ki, jak r6wnie2 z portalem, za

zam6wienia w naszych sklepach.

do klient6w, na mocy podpisanej urnowy z

mojq do dyspozycji nowe mo2liwofci odbioru
qce u nas produkty mogq taniej zaplaci( za

ie pocztowym lub stacji Orlen.

wsp6lnie z firmami MasterCard oraz eCard

oici MasterPass. Byla to udana promocja

dokonywania platnoSci w internecie. Kilkuset

MasterPass byl wyrainie zauwa2alny, a czq6(

z naszych uslug oraz dokonuje zakup6w

podrqcznik6w bardzo mocno siq zmienila,

sprzeda2 podrqcznik6w byla mniejsza ni2 w
byl wzrost sprzedazy prz)rbor6w szkolnych. W

zastqpieniem luki podrqcznikowej innymi

roku na rok sprzedajq siq coraz lepiej. Stale

siq m.in. plecaki szkolne, przybory do pisania,
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Dziqki relacjq biznesowym z ABS

Outdoorzy.pl S.A. Zaowocowalo to
typowo sportowym przeznaczeniu.

dziale sklepu inbook.pl. Mo2na w nim

zimowy. Obecnie trwajq pracq nad

prezentowane sq pozostale produKy na

Zgodnie z zalo2eniami kt6re prze

sprzeda2 zegark6w. Nawiqzana zostala

Fossil Group Polska, Dziqki temu do ofe

Adidas. RozszerzyliSmy takze

zaowocowalo wprowadzeniem do

Continental, Cover, Roamer, lce-Watch

Ostatni kwartal roku 2016 to tak2e

produkt5w przeznaczonych dla dzieci.

to szczeg6lnie widoczne w czasie gdy

Swiqtecznych. lloS( sprzedanych tego

stosunku do analogicznego kwartatu

Sukcesywnie rozwijamy system wys

praktycznie do zera wyeliminowaliSmy

zanim przesytka opufci nasz m

sprawdzane jest w trzech osobnych

szybkie i bez pomy{kowe przygotowanie

Obecnie w naszych sklepach oferujemy

Liczba ta codziennie siq zmienia i sy

dostawc6w. Nasze systemy i

magazynowe oraz dodajq nowe p

jak najaktualniejsze informacje o

InBook S.A. za rok obrotowy 2016

S.A. nawiqzali6my wsp6lpracg z firmq

sprzedazy produkt6w i akcesori6w o
ten zostal zaprezentowany yv nowym

setki produK6w zar6wno na sezon letnijak i

eszczeniem tej oferty w miejscach, w kt6rych

do naszego serwisu.

ane byty w bie2qcych raportach Sp6tka rozwija

aca z nowym dystrybutorem zegerk6w -
y doszfa nowa kolekcja manki Fossil, Skagen oraz

racQ z dotychczasowymi dostawcami co

marek, takich jak: Bering, One,nowych

asortymentu zabawkowego oraz innych

zwiqkszamy sprzeda2 tego asortymentu, bylo

ecydowanie wiqcej klientdw szukalo prezent6w

produkt6w byta wiqks:ra ponad dwa razy w

poprzedniego.

towar6w, dziqki usprawni,eniu oprogramowania

lki w wysylce przesylek: do klient6w. Obecnie

zam6wienie pod kqtem :zawarto6ci produkt6w

pach. Dzigki takiej formie kontroli mo2liwe jest

kt6ra trafi do naszego klienta.

300.000 produkt6w w ciqglej sprzedazy.

wzrasta dzieki ws;p6lpracy z szeregiem

e kilka razy dziennie przetwarzajq stany

tak aby nasze wirtualne pulki zawsze oferowaty

anych produKach.

12 lStrona
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5. CZYNNIKI RYZYKA

Ryzyko zw,Azane z sytuacjA
DzialalnoS( Sp6lki na rynku e-comm

konsument6w, uzale2nionq miqdzy i

Najwa2niejszymi wskainikami mak

ekonomicznq Sp6lki sq: poziom wyna

stopa inflacji, polityka gospodarcza i

przeklada sie na wzrost zakup6w

sprzedawanych przez 5p6lkq.

W przypadku pogorszenia sytuacji
przychod6w, wynik6w finansowych i

Minimalizujqc ryzyko obni2enia PKB

ograniczonym zakresie odczula obn

Ryzyko zw,qzane z rozwojem
Dzialalnodd Sp6tki w du2ym stopniu

lnternetu. Poziom dostqpno6ci zale2ny

ofert dostawc6w Internetu. lstnieje ry

dostqpno6ciq do lnternetu bqdzie ciqgl

niedostatecznie rozwinigtej, choi zar

telekomunikacyjnej. Do innych mecha

rozwoju Internetu i zwiqkszaj q ryzyko
dla potencjalnych intemaut6w - wciq2

do ich obslugi.

Ryzyko spadku dynamiki roz
Prognozy rozwoju handlu prowadzonego

dynamicznie bqdzie rozbudowywana

rozwtazanta prawne oraz ze

odpowiednio szybkim tempie.

czego istnieje ryzyko spadku

rozwoju Sp6lki.
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a kroekonomicznq Polski
e jest bezpoirednio zwiq;zana z silq n+bywczA

i od koniunktury go:;podarczej w Polsce.

majqcymi wplyw na Fytuacjq

, stopa bezrobocia, tempo wzro$tu PKB,

fiskalna. Wzrost sily nabywczej konsupent6w

stanowiqcych podstawowq grupe prgdukt6w

kroekonomicznej istnieje ryzyko opni2enia

a og6lnej sytuar:ji finansowej Sp6lki.

stara siq zr62nicowaf ofr-.rtg, tak aby 5p6lka w

popytu na oferowane towary.

ieci internetowej w Polsce
le2niona jest od dostqpu konsumerlt5w do

st od poziomu zamo2no5ci konsumentfw oraz

2e rozprzestrzenianie siq liczby komp{ter6w z

napotykai bariery. Tizeba tu wspomnie( m.in. o

caly czas rozwijajqcej siq infrast4ukturze

, kt6re przyhamowujq mo2liwo5i szlbszego

o6ci nale2q stosunkowo du2e koszty postqpu

ie w zakupie komputery czy oprogranlowanie

oju e-commerce w F'olsce

uzyciu Intemetu (e-cornmerce) zaktadajE, ze

na infrastruktura, wprowadzane nowfczesne

i powszechnoSf Intemr-.tu bqdzie rqsnEf w

lstnieje braku realizacji tych zillo2e6, w naslqpstwie

dynamiki rozwoju e-commerce w Pollsce, w tym dfnamiki
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Ryzyko zwiEzane z otoczenie
Uregulowania prawne nie sq w Polsce

dotyczqce prowadzenia przez Spdkq

zmianom to pzede wszystkim Kodek

Ustawa o podatku dochodowym od

czqstym nowelizacjom lub brakuje i

ryzyko negatywnego wplywu na dzialal

Dodatkowo, sprzeda2 przez Internet

odpowiednich, nowoczesnych rozwi

wprowadzania bqdq w istotny spos6b

commerce. lstnieje ryzyko braku w
mo2e negatywnie wplywai na dynam

Zmiany przepis6w podatkowych mogq

obowiqzujqcych przepis6w podatkowych

a ponadto brak jest jednoznacznej w

interpretacji przez Sp6lkq i ograny

ni2 gdyby sp6lka dzialala w krajach

przez Spffke przepis6w podatkowych

niezgodne. W wypadku przyjqcia przez

podatkowych niz Sp6tka wyliczajqcy

wplywu na dzialalno6i Spfrki, jego sytu

Ryzyko zw,Azane z dzialalnoS
Rynek e-commerce, na kt6rym dzi

gospodarki, przez co rozwija siq ba

poziomie konkurencji, na kt6rym

podmiotami poprzez redukcjq mar2y,

Prowadzii to mo2e do trudno6ci w

efektywno6ci dzialania. W
redukcji rentownoici bran2y.

Sp6tka jest zdania, 2e przezwyciq2en

majqcych na celu ciqgle zwiqkszanie

oraz zwiqkszanie sily marki lnbook w

klient6w. Przede wszystkim Sp6tka ni

przez siebie uslug ijak najlepszej obslug

fstnieje r6wnie2 ryzyko wejScia na

znaczace zaplecze technologiczne,

w negocjacjach z dostawcami ni2

wplywa( na sytuacjq finansowq i y rozwoju Sp6tki.

i InBook S.A. za rok obrollowy 20L6

prawnym
bilne - ulegaja czqstym zmlianom. prawa

flziatalnoSci gospodarczej, kt6re czqsto ulegajq

sp6lek handlowych, Ustarwa o rachu

prawnych. Wymienione ustawy
jednoznacznej interpretacji, co niesie

i plany rozwojowe SpStki.

nowa forma dzialalno6ci vuymaga

ti prawnych, kt6rych t,effipo i

d na dalszq dynamrikq rozwoju

adzenia odpowiednich ro::wiqzafi ch, co

rozwoju Sp6lki.

iei wplyw na dzialalno6i Sp6lki. Wiele z e

nie zostalo dostatecznie dobrze anych,

, co mo2e powodowa( sytuacjq

. W zwiqzku z tym, zachodzi ryzyko iqksze

stabilnym systemie podatkowym. In

zostai uznane przez organy poda eza
organy podatkowe innej interpretacji 50w

iqzania podatkowe, istnieje ryzyko
finansowq i perspektywlr rozwoju.

iq fi rm konkurencyjnych
Spfrka jest relatywnie nowym

dynamicznie, stajqc siq rynkiem o

ryzyko walki konkurencyjnej miqdzy

ie wiqkszych koszt6w na

pozyskiwaniu nowych klient6w oraz spadku

i, walka konkurencyjna nto2e doprowapzii do

tego ryzyka wymaga podejmowania dziataf

kcyjno6ci i funkcjonalnoici fwi usfug

SwiadomoSci potencjalnych i sowych

nnie dq2y do podnoszenia jako5ci

klient6w.

rynek podmiot6w zagrani<:znych, posi jqcych

, dofwiadczenie i wiqkszq silq

. Wszystkie te zdarzenia mogq w

egaiE

sobq

ncJr
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Ryzyko zwtEzane z ochrona d

W celu zakupu towaru klient zobowi

wlamania do systemu inform

kradzie2y danych osobowych klient6w
u2ytkownicy podajq swoje dane osobow

na okreSlenie preferencji i potzeb kli

ryzyko dostqpu do tych danych os6b

niechciana reklama), co mo2e n

bezpieczefstwa handlu z 5p6lkq, a

finansowej Sp6tki.

Sp6tka wdro2yla i bqdzie wdra2ai w
ograniczyi ryzyko dostqpu do da

u2ytkownik6w jest minimalizowane

okre6lajqcq zasady archiwizacji i

Ryzyko zwiqzane z funkcjono
Gl6wnymi Srodkami produkcji Spfiki
slu2qce do przyjmowania zam6wief i

fogistycznym. lstnieje ryzyko nieprawi

oprogramowania (np. spowolnienia,

handlowych i zarzqdzania bazami da

zatrzymania pracy lub nawet zniszcze

powy2szych zdarze{ mo2e spowodowad

a w nastqpstwie tego ich calkowitej

klient6w, a tym samym mo2e siq to

W celu zapobie2enia wplywowi

dzialania majqce na celu

najwa2niejszych element6w systemu, co

zmniejszenie ryzyka poniesienia straty
politykq bezpieczeristwa opartq

bezpieczeristwa danych oraz rozw

funkcjonowaniem wymiany i zarzqdzania

InBook S.A. za rok obroi-owy 2016

nych osobowych
jest podai swoje dane osobowe. lstniej ryzyko

nia lubSp6tki i celowego uszkod:aenia, zni

. W ramach prowadzonej dzialal i 5p6lki
teleadresowe oraz inne inrformacje lajqce

zbierane w celach marketingowych. lstnieje
ch i wykorzystanie ich w innych (np.

wptynqi na ocenq przez

tym do utraty klient6w i pogorszenia acji

aniem
sprz et

system6w informatycznych
komputerowy oraz oprografiowanie

transakcji handlowych w flrocesie

lwego funkcjonowania sprzqtu komputer$wego i

awieszenia pracy) do przetwarzania tr{nsakcji
ach. fstnieje r6wniei ryzyk:.o awarii, czafowego

ia sprzqtu komputerowego, Sp6lki. Wyslqpienie

wydlu2enie realizacji zam6ruvieri wobec klient6w,
ygnacji lub w przyszlotci brakiem powrofu tych

negatywnie na efektywnofci finansowej $pdki.
ryzyk na dzialalno5f Spfrki,

szybko odnawialnej kropii

pozwoli na szybkie wznowienie pracy

finansowej. Sp6lka bqdzie prowadzid

zakupie najnowocze5niejszych ol

jania wtasnych rozwiqz:af

ymi oraz z rynkiem e-commerce.

nul
rie2

ogii
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Ryzyko zwiAzane ze wzrost m przestqpstw dorkonywanych za
pof rednictwem Internetu
Sp6tka umozliwia swoim klientom

przefewami oraz platnodciami przy

e platnoSci poprzel Intemet bartkowymi

iu kart platniczych co mo2e povr4odowai
wzrost ilo5ci przestqpstw przez I Jednym z rodzaj6w przestqpstw dokonywanych

czyli nieupowa2nione poslrugiwanie siq d[nymi zza po5rednictwem Internetu jest cardi

kafty przy ptatnoSciach dokonywanych ine zwiqzanych z tzw. l<radzie2q to2samo5ci.
Banki oraz podmioty zajmujqce siq iem platnoSci kartami w celu zapo$ie2enia
przestqpstwom stosujq dodatkowq kacjq danych posiadacza l<arty lub rachunku, w

nologii 3D Secure i przy u2yciu tzw. tokern6w.postaci wykorzystania protokolu SSL,

Bezpieczetistwo rozliczeri elektroni ma wiqc silny wplyw na sytuacjq finansowq
Sp6tki.

Sp6tka podejmuje dzialania majqce

poprzez wsp6lpracq z firmq autoryzujq

wnii bezpieczefistwo ;zawierania trqnsakcji

szybkie przelewy bankowe oraz karty krgdytowe
eCard 5.A. co w znaczEcy spos5b isza mozliwo5i dokonywania nieuprawnionych
transakcji przez Internet oraz przenosi odpowiedzialnodi za tegor typu niepraryidlowe
transakcje na bank, kt6ry wydal kartq platniczq,

Przytqczenie do sieci Internet informatycznych Sp6tki stwarza r5wnie2 ryzyko
zwiqzane z przestqpstwami kompu dokonywanymi przez sieri internetowqn takimi

, jego uszkodzenie, zablokowanie, a nawetjak wlamanie do systemu kompu

zniszczenie. 5p6tka w celu zminimali

odpowiedzialnych za bezpieczeAstwo

ania tego ryzyka utrzymuje zesp6l pracoWnik6w

alu oraz stosuje systemy zabezpieczajqce, takie
jak firewall oraz procedury bezpi

Ryzyko zwiazane
ku rie rs kic h

pod ykonawcami z:a k res ie u slu g

Sp6tka korzysta z uslug firm kurierskifh w celu dostarczenia produkt6w do swoich

klient6w. JakoSi uslug kurierskich ma zrfraczqcy wplyw na postrzeganie przez klient6w
jakoSci uslug Swiadczonych przez Sp6lkp. lstnieje zatem uzale2niernie od jako6ci pracy

firm kurierskich, kt6re poprzez nieterminSwq dostawq lub dostawq u:;zkodzonych towar6w

wptywajq na obni2enie efektywnoSci dziataf sprzeda2owych Sp6fki.

Sp6lka zmniejsza ryzyko poprzez wypr{cowanie optymalnych roztuiqzafi logistycznych

opartych o kompleksowe uslugi, dostarcfane przez takie sprawdzone podmioty jak DHL,

jednakze nie mo2na wyeliminowa( czynfrik6w niezale2nych od Sp6lki i firm kurierskich,

wptywajqcych na terminowofi dostaw np. utrudnienia komunikarcyjne spowodowane

warunkami atmosferycznymi lub du2ym flate2eniem ruchu na drogach.
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Ryzyko zwiqzane z ograniczotnE dywersyfikaciq dostawcdw
Sp6lka dokonuje zakupu p6lniej odsprzedawanych towar6w w hurtowniach lub u

generalnych dystrybutor6w krajowych. W niekt6rych przypadkach, gdy towar kqpowany
jest bezpoirednio u dystrybutor6w krajowych nie mo2na pzewidzie(, czy w prz.yszto6ci

dystrybutor ten nie zenrvie umowy lub czy w og6le nie zaprzestanie sprowadzania
okreSlonych produK6w do Polski. Taka sytuacja mo2e negatywnie wptynqi na plynnoSi
handlowq Sp6lki, a zatem na wyniki finansowe, do czasu znalezienia nowej drogi dla
importu okreSlonej grupy towar6w. W prtzypadku, gdy dana grupa trowarowa wystqpuje w
kraju u kilku r62nych dostawc6w, Sp6tka stara siq zdywersyfikowaijego dostawy popeez
nawiqzanie wsp6lpracy lub podpisanie stosownych um6w z pilrterami handlowymi
zapewni ajqcymi ci qgtodi dostaw,

Ryzyko zwaqzane z finansowaniem stan6w magaz)/nowych
Towary sprzedawane przez Sp6lkq sq dostarczane z magazynd'w Spdki do klienta
finalnego przez firmq kurierskq. CzqSi klient6w wybierajqcych plertnoici za pobraniem

moze zrezygnowa( z zam6wionego towafu, co powoduje wzrost kosz:t6w magazynowych -
towar powraca na magazyn. wzrost poziom6w magazynowych zwigksza ryzyko
dzialalno5ci - zwiqksza koszty i zapotrzebowanie na kapital obrotorly i moze przy duzej

skali zwrot6w znacz1co wplywai na efektywnoii dzialania Sp6lki.

Ryzyko zwiAzane z nowymi produktami
Pomimo ciqgtego dostosowywania oferty Sp6lki do oczekiwafi rynkowych, istnieje ryzyko
pogorszenia pozycji konkurencyjnej i w konsekwencji obni2enia rentownoSci. Rynek na

kt6rym dziala Sp6lka zmusza do konsekwentnego poszerzania oferty, poprzez

udostqpnianie nowych oraz rozbudowq istniejqcych serwis6w tematycznych, zwiqkszajqc

zar6wno zakres, jaki i atrakcyjnoSi uslug kierowanych do u2ytkownik6w Intemetu,
dostosowujQc je do ich oczekiwafi. Sp6tka zamierza nadal kontynuowai dzialania w
zakresie wsp6lpracy z podmiotami zownqtrznymi oferujqcymi wartoiciowe treSci i

Swiadczqcymi atrakcyjne uslugi w cehu optymalizacji wykorzystania zasob6w celem

zwiqkszenia jakoSci i zakresu oferty portalu Inbook.pl.

Ryzyko zaprzestania Swiadczenia pracy na rzec"z 5p6tki przez

czlonk6w Zarzqdu i fluktuacji kadr
Sp6tka, bqdqc sp6tkq usiugowq, swojq podstawowq warto5i opiera na jako6ci zespolu

zatrudnionych pracownik6w. Fluktuacja kadr, w tym w szczeg6lnofui odejdcie czlonk6w

Zarzqdu, jest czynnikiem, kt6ry okresowo m6gtby spowodowad wzrost koszt6w
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funkcjonowania Sp&ki, a w konsekwencji doprowadzii do pogorszenia jego wynik6w
finansowych' Aby zminimalizowai to ryzyko, Spfika przyjqla strategiq zarzqdzania
zasobami ludzkimi, zmierzajqcq do rozwoju posiadanego i przyszlego potencjalu
ludzkiego. Powyzsze dzialania zdaniern Sp6tki prowadzq do zminimalizowania ryzyka
zwiqzanego z fl uktuacjq pracowni k6w.

Natomiast czlonkowie Zarzqdu byli i sq powiqzani kapitalowo ze Spfikq w spos6b
bezpo6redni, w zwiqzku z tym ryzyko zaprzestania pelnienia przez nich pracy na rzecz
Sp6tki jest ograniczone. Pan Mariusz Dqbrowski z dniem L1 maja Z0l-1 r. przestal petnid
funkcjq Prezesa Zarzqdu. W dalszym ciqgu pozostaje jednak znaczAcym, akcjonariuszem
Sp6tki, anga2ujqc siq w jej dziatatnodi.

Ryzyko zwiazane z mozliwo5ciq prowadzenia dzialalnoSci
konkurencyjnej p rzez pracownik6w Sp6lki
Pracownicy zatrudnieni przez Sp6tkg posiadajq du2q wiedzq specjalistycznq i czqsto
wieloletnie doSwiadczenie na rynku intemetowym, co pozwala na systematyczne
wdrazanie nowych rozwiqzafi. lstnieje ryzyko odejScia pracownik6w uczestniczqcych w
rozwijaniu i ulepszaniu nowych produrkt6w w celu zalo2enia wlasnej dzialalno6ci,
kon kurencyj nej wobec Sp6lki.

Czynniki ryzyka zwiazane z akcjami

Ryzyko zwiqzane z notowaniami akcji 5p6tki na Newconnect
ksztaltowanie sie przyszlego kursu akcji i p+ynnogci obrotu
Kurs akcji i ptynno6i akcji sp6lek notowanych na NewConnect zale2y od ilo6ci oraz
wielko5ci zleceri kupna i sprzedazy skladqnych przez inwestor6w. Nie ma 2adnej pewnodci

co do przyszlego ksztattowania siq ceny akcji Sp6lki po ich wprowadzeniu do obrotu, ani

te2 plynno3ci akcji 5p6lki. Nie mozna wobec tego zapewnii,2e inwestor nabywajqcy akcje

bqdzie m6gl je zbyf w dowolnym terminie po satysfakcjonujqcej cenie.

Ryzyko zwaEzane z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z 5 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO mo2e zawiesii obr6t

instrumentami finansowymi na okres nie dfu2szy ni2 3 miesiqce:

1. na wniosek Sp6tki,

2. je2eli uzna, 2e wymaga tego interes i bezpieczefistwo uczestnik6w obrotu,

3. je2eli Sp5ika narusza przepisy obowiqzujqce w alternatywnym systemie.

W przypadkach okreSlonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu
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zawiesza obr5t instrumentami finansowymi na okres nie dlu2szy niz miesiqc.
Zgodnie z S 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASo mo2e zawiesii obr6t
notowaniami instrumentami finansowymi Sp6lki, je2eli ten nie wykonuje obowiqzk6w
ciq2qcych na Sp6lkach notowanych na rynku NewConnect. Obowiqzki, o kt6rych mowa w
przytoczonym przepisie to w szczeg6lno6ci obowiqzki informacyjne.
5p6tka wskazuje tak2e na ryzyko wynikajqce z art. 78 ust. 2-4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, opisane w podpunkcie poni2ej.
Nie ma podstaw do przypuszcze{, 2e taka sytuacja moze zdarzy(. siq w przyszlogci w
odniesieniu do Sp6lki, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku
NewConnect.

Ryzyko zwiEzane z wykluczeniem z obrotu na Newconnect
Zgodnie z S 12 Regulaminu NewConnect Organizator A5O mo2e wykluczy( instrumenty
finansowe z obrotu:

L' na wniosek Sp6lki, zzastrze2eniern mo2liwoici uzaleznienia decyzji w tym zakresie
od spelnienia przez Sp6tkq dodatkowych warunk6w,

2. ie|eli uzna, 2e wymaga tego interes i bezpieczehstwo uczestnik6w obrotu,
3' wskutek ogloszenia upadlofci Sp6lki albo w przypadku oddalenia przez sqd

wniosku o ogloszenie upadloSci z powodu braku Srodk6w w majqtku Sp6lki na

zaspokoj enie koszt6w postqpowania,

4. wskutek otwarcia likwidacji Sp6tki.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w
altematywnym systemi e:

1. w przypadkach okreSlonych przepisami prawa,

2. jezeli zbywalnoSi tych instrument6w stala siq ograniczona,

3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrument6w,

4. po uptywie 6 miesiqcy od dnia uprawomocnienia siq postanowienia o ogloszeniu

upadtodci 5p6lki, obejmujqcej likwidacjq jego majqtku, lub postanowienia o

oddaleniu przez sqd wniosku o og{oszenie tej upadlofci z powodu braku Srodk6w w

majqtku Sp6tki na zaspokojenie koszt6w postqpowania.

Przed podjqciem decyzji o wykluczeniu instrument6w finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu mo2e zawiesi obr6t tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z 5 16 ust. L Regulaminu NewConnect, Organizator A5O mo2e wykluczy( z obrotu

instrumenty finansowe Sp6lki, je2eli ten nie wykonuje obowiqzk6w ciq2qcych na Sp6lkach

notowanych na rynku NewConnect. Obowiqzki, o kt6rych mowa w przytoczonym przepisie

to w szczeg6lnoSci obowiqzki informacyjne.

Spfrka wskazuje, 2e zgodnie z art. 78 ust. 2 do 4 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczefistwo obrotu w altematywnym
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systemie obrotu lub jest zagro2ony interes inwestor6w, Organizator altematywnego
systemu obrotu, na 2qdanie Komisji, wstrzymuje wprowaclzenie instrument6w
finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczqcie
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dluzszy ni2 10 dni. W
przypadku gdy obr6t okre6lonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okoliczno6ciach wskazujqcych na mozliwoS( zagro2enia prawidlorwego funkcjonowania
altematywnego systemu obrotu lub bezpieczefistwa obrotu dokonywanego w tym
altematywnym systemie obrotu, lub naruszenia interes6w inwestor6w, na 2qdanie
Komisji, Organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrdrt tymi instrumentami
finansowymi na okres nie dtu2szy ni2 miesiqc. Na 2Edanie Komisji, Organizator
alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez:. Komisjq instrumenty
finansowe, w przypadku gdy obr6t nimi zagra2a w spos6b is;totny prawidlowemu
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczefistwu obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie
interes6w inwestor6w

Ryzyko zwi1zane z dokonywaniem inwestycji w Ak:cje Sp6lki
W przypadku nabywania Akcji Sp6iki nalezy zdawai sobie sprawe, 2e ryzyko
bezpoSredniego inwestowania w akcje na rynku kapitalowym jerst niepor6wnywalnie

wiqksze od ryzyka zwiqzanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy te2 jednostki

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze wzglqdu na truclnq do przewidzenia

zmienno6i kurs6w akcji zar6wno w kr6tkim jak i dlugim terminie.

Ryzyko zwiazane z mozliwoSciq na+ozenia przez KNF na 5p6lke
kar administracyjnych za nie wykonywanie lub nieprawidlowe
wykonywanie obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa
Sp6tki notowane na rynku NewConnect majq status spdki publicznej w rozumieniu

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zwiqzku z czym Komisja Nadzoru

Finansowego mo2e nalo2yd na Sp6lkE kary administracyjne za nie wykonywanie

obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa, a w szczeg6lno6ci obowiqzk6w

wynikajqcych z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi.
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Sprawozdanie Zarz4du z dzialglnoSci lnBook 5.A. za rok obrotowy 2016

6. PRZEWTDYWANY ROZWOJ SPOLKI

Do najwazniejszych zamierzeli w foku 2017 Sp6tki nalez)n

. Niezmiennie umacnianie wlasnej marki i budowanie silnej pozycji wfr6d ksiqgarnl

i nternetowych Sredniej wiel koici
. Wykorzystanie du2ej liczby klient6w InBook do intensyfikacji komunikacji

marketingowej oraz wprowadzenia do sprzedaty nowych produkt6w w swoich

sklepach internetowych
. Poszerzenie oferty poprzez stale wprowadzanie do sprzeda2y dalszej ilofci nowych

produkt6w tak aby ich liczba stalE siq zwiqkszata
. Rozw6j oprogramowania do zarz1dzania serwisami nale2qcynni do Sp6tki

r {l/ miarq mo2liwoici rozpoczqcie realizacji nowego projektu wspartego dotacjq ze

Srodk6w Unii Europejskiej

",}#ff32..
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