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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 czerwiec 2021 roku.  

W czerwcu 2021 roku Emitent odnotował przychody ze sprzedaży netto:  

 jednostkowe 9.618 tys. zł, co stanowi wzrost o 37,3% w stosunku do czerwca 2020 roku, 

kiedy to wyniosły one 7.003 tys. zł;  

 skonsolidowane 11.694 tys. zł, co stanowi wzrost o 62,8% w stosunku do czerwca 2020 

roku, kiedy to wyniosły one 7.183 tys. zł.  

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

sprzedaży netto:  

 jednostkowe 45.909 tys. zł, co stanowi spadek o (-)0,6% w stosunku do okresu styczeń-

czerwiec 2020 roku, kiedy to wyniosły one 46.204 tys. zł;  

 skonsolidowane 52.313 tys. zł, co stanowi wzrost o 11,1% w stosunku do okresu styczeń-

czerwiec 2020 roku, kiedy to wyniosły one 47.090 tys. zł.  

Zgodnie z oczekiwaniami, w czerwcu 2021 roku wzrosła - wobec czerwca 2020 roku - 

sprzedaż we wszystkich segmentach. Wzrost w segmencie druku cyfrowego został 

odnotowany zarówno na poziomie jednostkowym, jaki i skonsolidowanym dzięki wzrostowi 

przychodów Printing4Europe GmbH oraz rozpoczęciu w 2021 roku konsolidacji przychodów 

shade4you Paprzycka Sp. k. i Reakcja Flagi Reklamowe Sp. z o.o. Wzrosty w segmentach 

etykiet oraz standów i opakowań z tektury zostały osiągnięte na poziomie jednostkowym.  

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

Od 4 lutego 2021 roku Labo Print rozpoczęła konsolidację spółki zależnej Reakcja Flagi 

Reklamowe Sp. z o.o.  

Od 11 kwietnia 2021 roku Labo Print rozpoczęła konsolidację spółki shade4you Paprzycka 

sp. k. Czerwiec 2021 jest pierwszym miesiącem, w którym Spółka raportuje na poziomie 

skonsolidowanym przychody ze sprzedaży shade4you Paprzycka sp. k., przy czym w 

skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za okres od stycznia do czerwca 2021 roku 

prezentowanych w niniejszym raporcie ujęto przychody shade4you Paprzycka sp. k. za okres 

od 11 kwietnia do 30 czerwca 2021. Wcześniejsze raportowanie przychodów shade4you 

Paprzycka sp. k. w przychodach skonsolidowanych nie było możliwe z powodu braku 

dostępności danych w terminie raportowania.  
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