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List Zarządu 
 

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi, 
 
Mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny spółki InBook Spółka Akcyjna za 
rok obrotowy 2019. 
 
Opublikowane dane, mają na celu rzetelnie i jasno przedstawić informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej Spółki oraz zaprezentować dotychczasowe dokonania oraz perspektywy 
dalszego rozwoju.   
 
W dniu 11 czerwca 2019 roku zostałem powołany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu. Dnia 21 sierpnia ubiegłego toku opublikowana została strategia rozwoju firmy na kolejne lata.   
 
Zdaję sobie sprawę, że wyniki uzyskane w 2019 r. nie mogą budzić zachwytu. Rozpoczęcie mojej 
kadencji jako Prezesa firmy trafiło na bardzo ciężki okres. Zarówno w trzecim jak i w czwartym kwartale 
ubiegłego roku nie udało się chociażby zbliżyć do obrotów osiągniętych rok wcześniej. Trudno wskazać 
przyczynę spadku przychodów. Zapewniam, że firma pod kątem organizacyjnym, produktowym i 
finansowym była dobrze przygotowana, zawiódł zupełnie popyt. Głosy o regresie dochodzą też z innych 
przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą zegarków.     
 
Cieszy natomiast fakt, iż znacząco wzrosła sprzedaż książek. Jest to o tyle ważne, iż kampanie 
marketingowe w dziale książek realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi. 
W dziale książek zmienił się jednak profil zakupowy, gdzie przy mniejszej liczbie zamówień niż rok 
wcześniej, realizowana była znacznie większa sprzedaż, co oznacza wzrost średniej wartości koszyka 
zakupowego.  
 
Muszę również wskazać, iż w grudniu ubiegłego roku Spółka zrealizowała pierwszą transakcję w 
ramach nowej linii biznesowej. Transakcja ta polegała na podwykonawstwie w realizacji usług 
serwisowych związanych z urządzeniami biurowymi. 
 
Pomimo dysponowania od III kwartału środkami pieniężnymi z limitu kredytowego (kredyt w rachunku 
bieżących w kwocie 500.000,00 zł), oraz zwiększeniu zatowarowania i nakładów marketingowych, nie 
udało się wypracować satysfakcjonujących wyników. Sprzedaż osiągnęła poziom 3 184 551,85 zł, co po 
pokryciu wszystkich kosztów nie pozwoliło uzyskać nadwyżki finansowej i 2019 r. zakończył się stratą 
netto w wysokości -344 862,45 zł. 
 
W tym miejscu muszę również zwrócić uwagę na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa 
SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Jego szerzenie się na całym świecie spowodowało 
konieczność nałożenia przez organy administracji rządowej ograniczeń, co wprost przełożyło się na 
sytuację gospodarczą w skali makro jak również dotyczącą bezpośrednio gospodarstw domowych, co 
z kolei przełożyło się na ogólne zmniejszenie konsumpcjonizmu. 
 
Obecnie nie jestem w stanie wskazać, jak znaczący wpływ niniejsza sytuacja będzie miała na sytuację 
Spółki. Niemniej jednak podejmujemy działania mające na celu w możliwym zakresie ograniczenie 
negatywnych skutków gospodarczych i finansowych tej pandemii na działalność Spółki. 
 
Mam nadzieje, że wytyczone przeze mnie cele zostaną zrealizowane i znajdzie to przełożenie na 
wartość biznesową i rynkową firmy, dając tym samy oczekiwaną satysfakcję jej akcjonariuszom.    
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Pragnę podziękować wszystkim naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom oraz Pracownikom, za 
współpracę oraz zaufanie którym nas obdarzyli. 
 
Zapewniam, iż dołożę wszelkich starań, aby w roku 2020 Spółka zrealizowała wszelkie elementy jej 
strategii, co w konsekwencji przełoży się na jej końcowy wynik finansowy oraz gratyfikację dla 
Akcjonariuszy. 
 
Zapraszam do lektury raportu! 

 
Dąbrowa Górnicza, dn. 01 czerwca 2020 r. 

 
Sławomir Jarosz 

Prezes Zarządu 
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Wybrane dane finansowe   
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

 
w złotych w euro1 

Aktywa trwałe 200 017,32 284 490,14 46 968,96 66 160,50 

Wartości niematerialne i prawne 94 427,48 148 316,08 22 173,88 34 492,11 

Rzeczowe aktywa trwałe 27 080,71 57 664,93 6 359,21 13 410,45 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 56 018,13 56 018,13 13 154,43 13 027,47 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 491,00 22 491,00 5 281,44 5 230,47 

Aktywa obrotowe 1 178 922,70 1 345 811,29 276 839,90 312 979,37 

Zapasy 344 165,91 332 440,55 80 818,58 77 311,76 

Należności krótkoterminowe 628 284,11 657 361,85 147 536,48 152 874,85 

Inwestycje krótkoterminowe 199 790,94 353 491,61 46 915,80 82 207,35 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 681,74 2 517,28 1 569,04 585,41 

       

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

Udziały (akcje) własne 8 908,75 8 908,75 2 091,99 2 071,80 

       

Aktywa razem 1 387 848,77 1 639 210,18 325 900,85 381 211,67 

      

Kapitał (fundusz) własny 687 260,00 1 032 122,45 161 385,46 240 028,48 

Kapitał (fundusz) podstawowy 679 783,00 679 783,00 159 629,68 158 089,07 

Kapitał (fundusz) zapasowy 417 350,65 417 350,65 98 004,14 97 058,29 

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów (akcji) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00 

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -65 011,20 -114 120,09 -15 266,22 -26 539,56 

Zysk (strata) netto -344 862,45 49 108,89 -80 982,14 11 420,67 

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

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 700 588,77 607 087,73 164 515,39 141 183,19 

Rezerwy na zobowiązania 18 459,90 37 477,00 4 334,84 8 715,58 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 682 128,87 567 810,73 160 180,55 132 049,01 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 1 800,00 0,00 418,60 

Pasywa razem 1 387 848,77 1 639 210,18 325 900,85 381 211,67 
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  01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2018-
31.12.2018 

01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2018-
31.12.2018 

  w złotych w euro2 

Przychody netto ze sprzedaży 3 184 551,85 4 969 276,02 740 283,57 1 164 605,83 

Koszty działalności operacyjnej 3 575 412,88 4 932 748,65 831 143,45 1 156 045,23 

Zysk (strata) ze sprzedaży -390 861,03 36 527,37 -90 859,88 8 560,60 

Pozostałe przychody operacyjne 38 313,56 71 340,55 8 906,40 16 719,46 

Pozostałe koszty operacyjne 16 480,07 59 424,92 3 830,97 13 926,90 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -369 027,54 48 443,00 -85 784,45 11 353,16 

Przychody finansowe 30 396,52 22 861,88 7 066,00 5 357,94 

Koszty finansowe 6 231,43 34 834,99 1 448,56 8 163,97 

Zysk (strata) brutto -344 862,45 36 469,89 -80 167,01 8 547,13 

Zysk (strata) netto -344 862,45 49 108,89 -80 167,01 11 509,22 
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OŚWIADCZENIE 
w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego 

 
Działając w imieniu spółki InBook SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadczam, że wedle 
mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i dane 
porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub 
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. 
Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 zawiera 
prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
 

Dąbrowa Górnicza, dn. 01 czerwca 2020 r. 

Sławomir Jarosz - Prezes Zarządu 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania 

finansowego 

 
Działając w imieniu spółki InBook SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadczam, że wybór 
firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został 
dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy 
audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 
rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 
 
Dąbrowa Górnicza, dn. 01 czerwca 2020 r. 

Sławomir Jarosz - Prezes Zarządu 
 
 

 
 
 


