
1 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego  

i wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku 

 

 

Na podstawie:  

 informacji o sytuacji Spółki przekazywanych przez Zarząd w trakcie trwania roku 
obrotowego 2015,  

 informacji o sytuacji Spółki przekazanych przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 13 maja 2016 roku,  

 przeglądu spraw Spółki,  

 analizy dokumentów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz 
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,  

 informacji przedstawionych przez biegłego rewidenta Spółki w opinii i raporcie z badania 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 z dnia 18 kwietnia 2016 roku,  

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2015 i sformułowała niniejszą ocenę.  

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w całym 2015 roku. Sytuacja finansowa Labo 
Print S.A. jest dobra i zapewnia Spółce bezpieczeństwo finansowe, a zysk netto wypracowany w 
roku 2015 – pomimo, że niższy od wypracowanego w roku 2014 – odzwierciedla pozytywne 
trendy w działalności operacyjnej Spółki w tymże roku.  

Spółka konsekwentnie realizuje strategię dynamicznego rozwoju w branży druku 
wielkoformatowego, prowadząc ekspansję w szczególności na rynkach UE innych niż Polska. 
Równolegle, odpowiadając na trendy rynkowe i oczekiwania klientów, w 2015 roku Spółka 
poczyniła przygotowania dla rozwoju oferty produktowej komplementarnej do druku 
wielkoformatowego, w szczególności w zakresie oferowania cyfrowego druku etykiet oraz 
produkcji opakowań tekturowych.  

Ekspansja w zakresie druku wielkoformatowego prowadzona w 2015 roku znalazła 
odzwierciedlenie w wysokiej dynamice przychodów, wpływając jednocześnie na niewielkie 
pogorszenie się sytuacji w zakresie odzyskiwania wierzytelności, skutkujące koniecznością 
utworzenia odpisów aktualizujących ich wartość. Rada Nadzorcza akceptuje tę sytuację, zwracając 
jednocześnie uwagę, że w kolejnych okresach Spółka powinna podjąć działania zmierzające do 
ograniczenia udziału należności przeterminowanych w należnościach ogółem.  

Przygotowania do rozpoczęcia działalności w zakresie cyfrowego druku etykiet oraz produkcji 
opakowań tekturowych wpłynęły – poprzez tworzenie kosztów przy jednoczesnym braku 
generowania istotnych przychodów – na osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego netto na 
poziomie niższym niż w roku 2014. Rada Nadzorcza akceptuje tę sytuację jako naturalną w 
przypadku prowadzenia procesów inwestycyjnych, zakładając jednocześnie, że w ich wyniku w 
roku 2016 Spółka wykaże dynamikę przychodów odzwierciedlającą poniesione nakłady.  

Podsumowując, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę i zaangażowanie Zarządu Spółki, 
zarówno w jej bieżącą działalność, jak i w prowadzone prace rozwojowe.  

W ocenie Rady Nadzorczej, w roku 2015 Spółka prowadziła przejrzystą politykę w zakresie 
sprawozdawczości finansowej, a sprawozdania finansowe są zgodne z księgami i dokumentami 
oraz ze stanem faktycznym.  

Rada Nadzorcza dokonała oceny: 

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 
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2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; 

3. wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Labo Print S.A. o pozytywne rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:  

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; 

3. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok, w tym sprawozdania z oceny wyżej 
wskazanych dokumentów. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 13 maja 
2016 roku.  

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie 
sposobu podziału zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu.  

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki o 
udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2015 roku. 

 


