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W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z 16 maja 2016 roku, informującego o 

rozpoczęciu comiesięcznego raportowania wartości przychodów ze sprzedaży, Emitent 

przekazuje dane za maj 2021 roku.  

W maju 2021 roku Emitent odnotował przychody ze sprzedaży netto:  

 jednostkowe 8.771 tys. zł, co stanowi spadek o (-)27,8% w stosunku do maja 2020 roku, 

kiedy to wyniosły one 12.146 tys. zł;  

 skonsolidowane 9.411 tys. zł, co stanowi spadek o (-)24,4% w stosunku do maja 2020 

roku, kiedy to wyniosły one 12.451 tys. zł.  

W okresie styczeń-maj 2021 roku narastająco, Emitent odnotował przychody ze sprzedaży 

netto:  

 jednostkowe 36.291 tys. zł, co stanowi spadek o (-)7,4% w stosunku do okresu styczeń-

maj 2020 roku, kiedy to wyniosły one 39.201 tys. zł;  

 skonsolidowane 39.160 tys. zł, co stanowi spadek o (-)1,9% w stosunku do okresu 

styczeń-maj 2020 roku, kiedy to wyniosły one 39.907 tys. zł.  

W maju 2021 roku, wobec maja 2020 roku, wzrosła sprzedaż w segmentach etykiet (zgodnie z 

oczekiwaniami) oraz standów i opakowań z tektury (nieco poniżej oczekiwań ze względu na 

ograniczenia w dostępie do surowca i wzrost jego cen).  

Sprzedaż segmentu druku cyfrowego była istotnie niższa niż rok wcześniej ze względu na efekt 

wysokiej bazy w roku 2020, spowodowany niepowtarzalną sprzedażą w tym okresie 

produktów z zakresu ochrony antywirusowej, która wyniosła ok. 6,3 mln zł jednostkowo i 6,5 

mln zł na poziomie skonsolidowanym.  

Od 1 stycznia 2021 roku Labo Print rozpoczęła konsolidację spółki zależnej Cover Art sp. z o.o., 

natomiast od 4 lutego 2021 roku Labo Print rozpoczęła konsolidację spółki zależnej Reakcja 

Flagi Reklamowe Sp. z o.o.  
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