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Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Labo Print S.A.  

Nr 6/2022 z dnia 13 maja 2022 r.  

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2021, jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu 

w przedmiocie podziału zysku, z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Na podstawie:  

▪ informacji o sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej przekazywanych 
przez Zarząd w trakcie trwania roku obrotowego 2021, zarówno podczas posiedzeń Rady 
Nadzorczej, posiedzeń Komitetu Audytu, jak i w trakcie rozmów i spotkań poza nimi,  

▪ przeglądu ogółu spraw dotyczących Spółki i Grupy Kapitałowej,  

▪ analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., 

▪ kontaktów Komitetu Audytu Spółki z biegłym rewidentem Grant Thornton Polska, 

▪ rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.,  

▪ sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego Spółki oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej za 2021 r.,  

▪ sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu z dnia 29 kwietnia 
2022 r. dot. wyników badań rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz badania 
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, 
przeznaczonego do wiadomości Rady Nadzorczej i Zarządu,  

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r. i sformułowała niniejszą 
ocenę.  

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w całym 2021 r.  

Sytuacja finansowa Labo Print S.A. oraz Grupy Kapitałowej Labo Print jest dobra i zapewnia 
Spółce możliwość rozwoju oraz bezpieczeństwo finansowe. 

Rok 2021 upłynął Spółce pod znakiem zmagania się z pandemią COVID-19. W ramach walki 
z pandemią rządy większości państw na świecie wprowadzały szereg zmian i ograniczeń. 
Ograniczenia dotyczyły nie tylko rynku europejskiego, na którym Spółka jest bardzo aktywna, 
ale także m.in. rynku chińskiego, skąd Spółka sprowadza znaczną część materiałów 
wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Niepewność związana była także z ograniczeniami 
dostępności i zakłóceniami terminów dostaw wybranych materiałów do produkcji, w szczególności 
tektur, co przełożyło się na znaczący wzrost ich cen.  

Ubiegły rok był dla Spółki rokiem rekordowych inwestycji, które objęły nie tylko rozbudowę parku 
maszynowego, ale także poczynione akwizycje na rynku. W 2021 roku Spółka przejęła kontrolę 
nad dwiema firmami: (i) producentem przeciwsłonecznych przesłon ogrodowych - shade4you 
Paprzycka sp. z o.o. oraz (ii) dystrybutorem wydruków cyfrowych wielkoformatowych na potrzeby 
reklamy, w szczególności flag i leżaków - Reakcja Flagi Reklamowe sp. z o.o.  

Mimo pandemii Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, zarówno na poziomie 
jednostkowym jak i skonsolidowanym, odpowiednio na poziomie:  101,6 mln zł (14% wzrost 
w stosunku do 2020 r.) i 112,8 mln zł (23% wzrost w stosunku do 2020 r.).   

Wzrosty przychodów na poziomie jednostkowym odnotowano we wszystkich segmentach 
działalności Spółki. Na wzrosty przychodów na poziomie skonsolidowanym istotny wpływ miała 



2 

 

konsolidacja nowych podmiotów rozwijających sprzedaż w segmencie e-commerce w Polsce i za 
granicą.  

Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży, wyniki z działalności operacyjnej Spółki (na poziomie 
jednostkowym 3,6 mln zł oraz na poziomie skonsolidowanym 6,5 mln zł) Zarząd ocenia jako poniżej 
oczekiwań. Na ww. wyniki wpływ miał niższy popyt na wyroby segmentu druku cyfrowego 
w pierwszych miesiącach 2021 roku oraz znaczące wzrosty cen surowców i materiałów 
do produkcji. Nie bez znaczenia na osiągnięte wyniki miały także wzrosty cen energii oraz osłabienie 
kursu złotego do dolara i euro.  

Osiągnięty zysk netto w kwocie 3.575 tys.  zł oraz sytuacja finansowa Spółki na koniec 2021 r. 
determinowała wniosek Zarządu o przeznaczenie 21,3% ww. kwoty, tj. 762 tys. zł na wypłatę 
dywidendy. Oznacza to dywidendę na jedną akcję w kwocie 0,20 zł. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu 
się z wnioskiem Zarządu, przychyliła się do wniosku Zarządu w kwestii podziału zysku za 2021 r.  

Podsumowując, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę i zaangażowanie Zarządu Spółki, zarówno 
w jej bieżącą działalność, jak i w prowadzone prace rozwojowe, w tym w szczególności rozwój Grupy 
Kapitałowej Labo Print. 

W ocenie Rady Nadzorczej, w 2021 r. Spółka prowadziła przejrzystą politykę informacyjną oraz 
politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, a sprawozdania finansowe są zgodne z księgami 
i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.  

Rada Nadzorcza dokonała oceny: 

1) Sprawozdania Zarządu z działalności Labo Print S.A. oraz i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 
obrotowy 2021,  

2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok obrotowy 2021,  
3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok obrotowy 2021,  
4) Wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w 2021 r.  

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Labo Print S.A. z rekomendacją pozytywnego rozpatrzenia oraz zatwierdzenia:  

1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2021,  
2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok obrotowy 2021,  
3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 

2021,  
4) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok, w tym sprawozdania z oceny wyżej 

wskazanych dokumentów.  

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 13 maja 
2022 r.  

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 2021 roku. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzający niniejsze sprawozdanie: *) 

1) Łukasz Motała   

2) Krzysztof Jordan  

3) Michał Jordan    

4) Rafał Koński   

5) Sławomir Zawierucha  

 
*) – zatwierdzenia sprawozdania dokonano w formie elektronicznej 
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