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

rozpoczęciu comiesięcznego raportowania wartości przychodów ze sprzedaży, Emitent 

przekazuje dane za listopad 2022 roku.  

W listopadzie 2022 roku Emitent odnotował przychody ze sprzedaży netto:  

• jednostkowe 10.864 tys. zł, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do listopada 2021 roku, 

kiedy to wyniosły one 9.729 tys. zł;  

• skonsolidowane 11.607 tys. zł, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do listopada 2021 

roku, kiedy to wyniosły one 10.413 tys. zł.  

W okresie styczeń-listopad 2022 roku narastająco, Emitent odnotował przychody ze sprzedaży 

netto:  

• jednostkowe 131.380 tys. zł, co stanowi wzrost o 40% w stosunku do okresu styczeń-

listopad 2021 roku, kiedy to wyniosły one 93.876 tys. zł;  

• skonsolidowane 144.082 tys. zł, co stanowi wzrost o 38% w stosunku do okresu styczeń-

listopad 2021 roku, kiedy to wyniosły one 104.536 tys. zł.  

Porównując do listopada 2021 roku uległa wzrostowi sprzedaż w segmentach druk cyfrowy i 

etykiety, przy spadku sprzedaży w segmencie opakowań i standów. Dynamika miesięczna 

jednostkowa i skonsolidowana były znacząco niższa niż w poprzednich miesiącach 2022 roku 

ze względu na dalsze obniżenie popytu na wydruki cyfrowe wielkoformatowe oraz obniżenie 

przychodów segmentu opakowań i standów.  

W związku ze zbyciem 1 grudnia 2022 roku wszystkich posiadanych udziałów w Cover Art Sp. z 

o.o., listopad 2022 był ostatnim miesiącem, w którym Grupa Labo Print konsolidowała 

przychody ze sprzedaży Cover Art Sp. z o.o. (szczegóły podano w raporcie bieżącym nr 

35/2022).  Przychody Cover Art Sp. z o.o. podlegające konsolidacji wyniosły 401 tys. zł w 

listopadzie 2022 roku oraz 3.385 tys. zł w okresie styczeń-listopad 2022 roku.  
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