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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 kwiecień 2021 roku.  

W kwietniu 2021 roku Emitent odnotował przychody ze sprzedaży netto:  

 jednostkowe 7.240 tys. zł, co stanowi spadek o (-)3,6% w stosunku do kwietnia 2020 

roku, kiedy to wyniosły one 7.508 tys. zł;  

 skonsolidowane 7.855 tys. zł, co stanowi wzrost o 3,2% w stosunku do kwietnia 2020 

roku, kiedy to wyniosły one 7.608 tys. zł.  

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

sprzedaży netto:  

 jednostkowe 27.520 tys. zł, co stanowi wzrost o 1,7% w stosunku do okresu styczeń-

kwiecień 2020 roku, kiedy to wyniosły one 27.055 tys. zł;  

 skonsolidowane 29.750 tys. zł, co stanowi wzrost o 8,4% w stosunku do okresu styczeń-

kwiecień 2020 roku, kiedy to wyniosły one 27.456 tys. zł.  

W kwietniu 2021 roku, wobec kwietnia 2020 roku, wzrosła sprzedaż w segmentach etykiet 

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

na ograniczenia w dostępie do surowca). Sprzedaż segmentu druku cyfrowego – po 

jednorazowym wzroście rok do roku odnotowanym w marcu – była ponownie niższa niż rok 

wcześniej ze względu niską liczbę zamówień na wydruki wielkoformatowe, co stanowiło efekt 

ograniczeń aktywności gospodarczej ze względu na pandemię COVID-19, w tym w zakresie 

organizacji imprez masowych i targowych.  

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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