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INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

Korekta prognoz zawartych w Dokumencie Informacyjnym
Korekta prognoz dotycząca IV kwartału 2009 roku
Działalność Spółki InBook S.A. jest bezpośrednio związana z siła nabywczą konsumentów,
uzależnioną między innymi od koniunktury gospodarczej w Polsce. Podczas szacowania
prognoz na lata 2009 - 2010 panowała w Polsce zupełnie odmienna od obecnej koniunktura
gospodarcza. Spółka szacowała wzrost siły nabywczej konsumentów a co za tym idzie wzrost
zakupów stanowiących podstawową grupę produktów sprzedawanych przez Spółkę w
szczytowym okresie ożywienia gospodarczego. W momencie kryzysu odnotowano spadek
popytu na dobra wyższego rzędu oferowane przez Spółkę, natomiast rynek e-commerce
osiągnął w roku 2009 stagnację. Dlatego też pomimo licznych działań marketingowych i
promocyjnych ukierunkowanych na wsparcie wzrostu sprzedaży nie udało się zrealizować
prognozy finansowej przedstawionej w dokumencie informacyjnym na rok 2009 tj. osiągnąć 6
mln. przychodów ze sprzedaży. Spółka w 2009 roku planowała również uruchomienie wysoko
rentowej działalności importowej oraz stworzenie stanów magazynowych na własne potrzeby,
jednakże spadek zamówień na dobra konsumpcyjne i silne ograniczenie popytu istotnie
przełożył się na niższą dynamikę zakupów, co za tym idzie na przychody Spółki. Dodatkowo
inwestycja w projekt pod nazwą "Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą InBook
S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B" miała istotny
wpływ na płynność finansową Spółki oraz odnotowany brak środków na uruchomienie w
zakładanym stopniu działalności importowej oraz tworzenie stanów magazynowych. Przychody
ze sprzedaży w 2009 roku były blisko o połowę niższe aniżeli Spółka planowała tj. wynosiły
3380 tys. w stosunku do planowanych 6 mln.
Wszystkie te czynniki wpłynęły na brak realizacji prognozy finansowej na 2009 rok, zamiast
planowanego zysku netto 500 tys. Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości - 8
tyś netto.
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